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همین صفحه صفحه  دوم  همین صفحه

عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  معارفه  و  تودیع  آیین  در  بهجت پور« 
مرکز  در  که  خواهران  علمیه  حوزه های 
برگزار  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
شد، ضمن تشکر از زحمات »حجت االسالم 
والمسلمین جمشیدی« گفت: رهنمود های 
مراجع عظام  و  رهبری)مدظله العالی(  مقام معظم 
و  حوزه  عالی  شورای  همچنین  و  تقلید 
علمیه  حوزه ه های  سیاست گذای  شورای 
خواهران، موجب شادابی این مجموعه شده 
است و بنای ما نیز بر ثبات این رویه خواهد 

بود تا هماهنگی  به هم نخورد.
افزود:  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
نقش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
شورای  سیاست ها  باید  ما  و  است  راهبری 

عالی و شورای سیاست گذاری را اجرا کنیم.

بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
جابجایی  در  ویژه ای  نیاز  داد:  ادامه 
مصوبات و خواسته ها نیست؛ زیرا توزیع 
شده است؛  انجام  خوبی  به  مدیریت 
این  گرفت  پی خواهیم  در  که  سیاستی 
یعنی  قاعده،  از  فعالیت ها  که  است 

مدارس علمیه خواهران شروع شود.
و خدمت گذار  باید حامی  ما  وی گفت: 
به  که  باشیم  افرادی  و  استادان  مدیران، 
صورت مسقیم با طالب در ارتباط هستند؛ 
ما باید مشکالت را رفع کنیم و به هر میزان 

که می توانیم پیگر مطالبات آن ها باشیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با 
بیان اینکه من به شدت معتقد به استقالل 
به  اعتقاد  علمیه هستم، گفت:  حوزه های 
از  مبالغ  دریافت  از  بیش  حوزه  استقالل 

استقالل  معنای  به  دولتی  دستگاه های 
در عرصه های آموزش، پژوهش و تربیت و 
مقوله هایی است که رسالت و هویت طالب 
را رقم می زند؛ ما باید تالش کنیم که حوزه 
همواره رنگ و بوی حوزوی را داشته باشند.
علمیه  حوزه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  می دهد  ارائه  خدمات  دولت  به  خواهران 
از حمایت های دولت نیز بهره مند خواهد شد 
گفت: این حمایت ها باید به گونه ای باشد که 

هویت حوزه های علمیه را خدشه دار نکند.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 
باید  که  دیگری  مهم  مسئله  کرد:   بیان 
به آن توجه کنیم واسپاری امور به زنان 
خواهران  تعامالت  بیشتر  باید  است؛ 
باشد؛  برادران  با  برادران  و  خواهران  با 
حوزه های  در  مدیر  یک  حضور  برآیند 

علمیه خواهران باید با درک همین نکته 
بخش  عملکردش،  نتیجه  در  که  باشد 
بیشتری از امور به خواهران واگذار شود. 
بیان کرد: حوزه های علمیه قطعا  وی 
باید حوزه هایی انقالبی باشند؛ اگر حوزه از 
انقالب فاصله بگیرد، به تشکیالتی تدبیل 
می شود که رسالت های خود را به حاشیه 
و  متحجرین  برای  مأمنی  و  است  برده 

بدخواهان انقالب و حوزه خواهد شد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در  
پایان با بیان اینکه همه ما باید زیر سایه مقام 
مسیر  در  و  باشیم  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
خاطرنشان  کنیم،  حرکت  ایشان  منویات 
کرد: حوزه های علمیه خواهران نباید باشگاه 
هیچ جریان سیاسی باشد؛ چراکه این مسئله 

دون شأن حوزه های علمیه است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تاکید کرد

رهنمودهایمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی( 
ومراجععظامتقلیدمبنایحرکتماست

نباید  باید زیر سایه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( باشیم و در مسیر منویات ایشان حرکت کنیم، حوزه های علمیه خواهران  »حجت االسالم والمسلمین بهجت پور«: ما 
باشگاه هیچ جریان سیاسی باشد، چراکه این مسئله دون شأن حوزه های علمیه است.

آیین  »آیت الله مرتضی مقتدایی« در 
علمیه  حوزه های  مدیر  معارفه  و  تودیع 
خواهران که در مرکز مدیریت حوزه های 
گفت:  شد،  برگزار  خواهران  علمیه 
مبارک،  بسیار  ایام  فجر،  دهه  ایام الله 
انقالب  است؛  بافضیلتی  و  باشکوه 
اسالمی ایران از ابتدای پیروزی تا کنون 
افراد  و  است  داشته  زیادی  دشمنان 
انقالب  نابودی  برای  که  بودند  زیادی 

ضرب االجل و مدت تعیین می کردند.
حمایت های  با  عراق  افزود:  وی 
حمله  ایران  به  ابرقدرت ها  جانبه  همه 
کرد و فکر می کرد که می تواند در مدت 
یک هفته بر ایران مسلط شود اما این 
جنگ هشت سال به طول انجامید و 
در پایان جنگ بدون تردید ملت ایران 

ضعیف تر از ابتدای جنگ نبود.
دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های 
همواره  دشمنان  گفت:  خواهران  علمیه 
می گفتند تا زمانی که امام خمینی)ره(، در قید 
حیات هستند، انقالب باپرجا خواهد ماند اما 
پس رحلت امام و انتخاب »آیت الله العظمی 
دشمنان  نیز  خامنه ای)مدظله العالی(«  امام 
نتوانستند کاری از پیش ببرند و موفق شوند.

در  کرد:  عنوان  مقتدایی  آیت الله 
بهار  چهلمین  آستانه  در  حاضر  حال 
انقالب اسالمی هستیم و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( با دید الهی و بصیرتی 
نظام  آینده  به  که  فرمودند  دارند  که 
نیز شاهد  تاکنون  و  خوشبین هستند 
کشور  روزافزون  پیشرفت  و  اقتدار 
بودیم و امیدواریم این نظام همچنان 
انقالب اسالمی  تا پرچم  بماند  مقتدر 

به امام زمان)عج( تقدیم شود.
علیه  همواره  دشمنان  گفت:  وی 
می کنند  توطئه  ایران  اسالمی  جمهوری 
اما خوشبختانه تمام طرح ها و توطئه های 

دشمنان، نقش بر آب شده است.
مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
زمین  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان 
نبوده  خالی  خدا  حجت   از  هیچگاه 
الهی  سنت  کرد:  خاطرنشان  است 

همواره بر این بوده که در هر عصری، 
خداوند پیامبران و رهبرانی را در جامعه 
تعیین می کرد تا مردم را هدایت کنند، 
همواره  جامعه  رهبران  و  پیامبران 
و  می کردند  بیان  مردم  برای  را  احکام 

مردم را هدایت می کردند.
سیاست گذاری  شورای  دبیر 
گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های 
تبلیغ  مشغول  اوقات  تمام  در  پیامبر 
دین الهی بودند و دائمًا مردم را به حق 
غیبت،  زمان  در  و  می کردند  دعوت 
این رسالت بر عهده علما و حوزه های 
حوزه های  و  است  گرفته  قرار  علمیه 
علمیه نیز همواره حافظ دین بوده اند.

وی ادامه داد: براساس روایت، اگر 
علما پس از غیبت امام زمان)عج( نبودند 
تا مردم را به دین دعوت کنند و از دین 
حمایت کنند، هیچ کسی باقی نمی ماند 

مگر اینکه از دین خارج شده باشد.
آیت الله مقتدایی عنوان کرد: یکی 
به  خمینی)ره(  امام  که  ابتکارهایی  از 
علمیه  حوزه های  تأسیس  بردند،  کار 
خواهران بود؛ در طول تاریخ حوزه های 
و  بزرگان  و  داشتند  وجود  علمیه 
کردند  حفظ  را  دین  که  بودند  علمایی 
علمیه  حوزه های  خمینی)ره(  امام  ولی 
خواهران را تاسیس کردند تا خواهران 

عالمه و فاضله نیز داشته باشیم.
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  وی 
کاشتند،  خمینی)ره(  امام  که  نهالی 
خمینی)ره(  امام  است؛  کرده  رشد  بسیار 
و  دادند  را تشکیل  تنها جامعة الزهرا)س( 
فعالیت  همچنان  نیز  جامعة الزهرا)س( 
می کند و هزاران طلبه از داخل و خارج 
از کشور در آن مشغول تحصیل هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس 
خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بعد 
از رحلت امام خمینی)ره( و ظاهر شدن 
برکات جامعة الزهرا)س(، شورای عالی 
که  گرفت  تصمیم  علمیه  حوزه های 
توسعه  را  خواهران  علمیه  حوزه های 
در  تنها  جامعة الزهرا)س(  چراکه  دهد 

قم فعالیت می کرد اما باید این فعالیت 
در سراسر کشور توسعه پیدا می کرد.

براساس  نهایت  در  افزود:  وی 
تصمیم  حوزه،  عالی  شورای  تصمیم 
آیت الله  »مرحوم  که  شد  گرفته 
شرعی)ره(« پیگیر تأسیس و راه اندازی 
و  باشند  خواهران  علمیه  حوزه  های 
استقبال  تصمیم  این  از  نیز  ایشان 
کردند و از همان روز اول، فعالیت های 
حوزه های  توسعه  راستای  در  را  خود 

علمیه خواهران شروع کردند.
حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
علمیه خواهران گفت: از ابتدای فعالیت های 
علمیه خواهران، »حجت االسالم  حوزه های 
همراه  جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین 
از  بعد  و  داشتند  حضور  شرعی)ره(  آیت الله 
حجت االسالم  نیز  شرعی)ره(  آیت الله  رحلت 
مدیر  وجه  احسن  به  جمشیدی  والمسلمین 

حوزه های علمیه خواهران شدند.
حوزه  های  پیشرفت   داد:  ادامه  وی 
علمیه خواهران در سال های اخیر بسیار 
قریب  در حال حاضر  و  بوده است  خوب 
به ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در کشور 
وجود دارد، در حال حاضر بیش از ۶۰۰ 
اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه  در  نفر 

مشغول تحصیل هستند.
کرد:  عنوان  مقتدایی  آیت الله 
حوزه های  در  خواهران  پیشرفت 
بوده  بهتر  برادران  پیشرفت  از  علمیه 
مقاالت  و  پژوهش ها  من  و  است 
خواهران طلبه را مشاهده کرده ام و به 
این نتیجه رسیده ام، همچنین شرکت 
جشنواره های  در  طلبه  خواهران 

پژوهشی گواه بر این مدعی است.
زیادی  امیدواری  کرد:  اظهار  وی 
داریم  خواهران  علمیه  حوزه های  به 
صورت  همین  به  که  امیدواریم  و 
کند؛  پیدا  ادامه  پیشرفت ها  نیز 
جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
تاکنون بسیار خوب عمل کردند و در 
فرد  تا  شد  گرفته  تصمیم   حاضر  حال 
حوزه های  مدیر  عنوان  به  جدیدی 

علمیه خواهران انتخاب شوند که البته 
جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 

نیز موافق این تصمیم  بودند.
در  اصفهان  مردم  نماینده 
کرد:  خاطرنشان  خبرگان  مجلس 
»حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم 
حوزوی  فعالیت های  نیز  بهجت پور« 
همچنین  و  داشته اند  خوبی  بسیار 
در  نیز  خواهران  علمیه  حوزه های  با 
ارتباط بوده اند و اشراف کافی  بر کار 
دارند؛  خواهران  علمیه  حوزه های  در 
در نهایت نیز به عنوان مدیر حوزه های 

علمیه خواهران انتخاب شدند.
وی افزود: امروز تودیع سرباز اسالم 
و مدیر الیق و شایسته است که تاکنون 
این  به  را  خواهران  علمیه  حوزه های 
این روز مبارکی  و  پیشرفت رسانده  است 
با  نیز  پس  این  از  امیدواریم  و  است 
والمسلمین  حجت االسالم  مدیریت 
بزرگان  و عنایت  با حمایت  و  بهجت پور 
حوزه و مراجع تقلید، پیشرفت حوزه های 

علمیه خواهران ادامه داشته باشد.
سیاست گذاری  شورای  دبیر 
بیان  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
خواهران  علمیه  حوزه های  اینکه 
معظم  مقام  منویات  تا  دارند  تأکید 
رهبری)مدظله العالی( را محقق کنند گفت: 
امیدواریم پیشرفت ها به گونه ای باشد 
حوزه های  در  که  صورت  همان  به  تا 
علمیه برادران بزرگان زیادی داریم در 
افراد  نیز  خواهران  علمیه  حوزه های 

عالمه زیادی وجود داشته باشند.
گفت:  پایان  در  مقتدایی  آیت الله 
خواهران  علمیه  حوزه های  امیدواریم 
این  و  داشته باشد  روزافزون  پیشرفت 
پیشرفت ها فراگیر باشد، البته در حال 
علمیه  حوزه های  توسعه   نیز  حاضر 
و  بوده است  خوب  بسیار  خواهران 
در  ویژه  به  خوبی  بسیار  فعالیت های 
داشته است  تبلیغی  و  فرهنگی  زمینه 
تبلیغات  این  نیز  آینده  امیدواریم در  و 

تأثیرگذارتر و بیشتر از گذشته باشد.

مدیر سابق حوزه های علمیه خواهران کشور:دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

پیشرفت چشمگیر حوزه های علمیه خواهران در تربیت بانوان عالمه

پیشرفت چشمگیر 
حوزه های علمیه 

خواهران در تربیت 
بانوان عالمه

والمسلمین  »حجت االسالم 
آیین  در  جمشیدی«  محمودرضا 
حوزه های  مدیر  معارفه  و  تودیع 
علمیه خواهران که در مرکز مدیریت 
برگزار  خواهران  علمیه  حوزه های 
مولود  اسالمی  انقالب  گفت:  شد، 
تمام  اگر  و  است  علمیه  حوزه های 
متوجه  کنیم  بررسی  را  قرآن  آیات 
انقالب  شعار های  تمام  که  می شویم 

برگرفته شده از آیات قران است.
انقالب  شعارهای  افزود:  وی 
مبارزه با ظالمین، کمک به نیازمندان 
بوده  و...  عدالت  تحقق  مظلومین،  و 
است و همه این شعار ها از شعار های 
جمهوری  حقیقت  در  است؛  انبیا 
اسالمی ایران تمکنی است که خداوند 
به برکت خون شهدا و امام خمینی)ره( 

به حوزه های علمیه داده است.
علمیه  حوزه های  سابق  مدیر 
داریم  که  هرچه  ما  گفت:  خواهران 
و  است  اسالمی  انقالب  برکت  از 
حوزه های علمیه نیز از برکات انقالب 
اسالمی است؛ پیش از پیروزی انقالب 
کمتر از انگشتان دست مدارس علمیه 
از  پس  و  داشتند  وجود  خواهران 
تأسیس جامعةالزهرا)س(  تا  نیز  انقالب 

تعداد مدارس بسیار کم بودند.
به  حال حاضر  در  داد:  ادامه  وی 
برکت انقالب اسالمی قریب به ۵۰۰ 
کشور  در  خواهران  علمیه  مدرسه 
با سیاست ها  پیشرفت ها  این  و  داریم 
عالی  شورای  صحیح  تصمیمات  و 

حوزه های علمیه محقق شده است.
حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
تأسیس  ابتدای  در  افزود:  قم  علمیه 
تصمیم  خواهران،  علمیه  حوزه های 
گرفته شده که خواهران طلبه خوابگاه 
نداشته باشند تا بیشتر در کنار خانواده 
حضور داشته باشند و تأثیرگذار باشند.

وی اظهار کرد: هر مدرسه علمیه 
اثرگذار  کانون  یک  می تواند  خواهران 
در منطقه خود باشد و هرچه مدارس 

شعاع گیری  باشد،  کوچکتر  علمیه 
بیشتر  آن ها  تأثیرگذاری  و  مدارس 
خواهد بود؛ امروزه شاهد شکوفایی و 
علمیه  مدارس  در  حقیقی  نور  انفجار 
خواهران هستیم چراکه تمام مدارس 
علمی،  قطب  به  خواهران  علمیه 
 فرهنگی و پژوهشی تبدیل شده است.
والمسلمین  حجت االسالم 
طلبه های  آمار  گفت:  جمشیدی 
حدود  خواهران  علمیه  حوزه های 
یکصد  حدود  و  است  نفر  ۶۵هزار 
حوزه های  در  نیز  دانش آموخته  هزار 
حال  در  دارد؛  وجود  خواهران  علمیه 
حاضر حدود ۱۷۰کانون قرآنی همراه 
حوزه های علمیه خوهران وجود دارد 
بیش  برگزاری  کانون  این  نتیجه  که 
مبارک  ماه  در  قرآنی  ۵۵هزار نشست 

رمضان سال جاری بوده است.
حوزه های  همت  نتیجه  افزود:  وی 
علمیه خواهران امروز حاصل شده است،  
خواهران  علمیه  حوزه های  که  چرا 
داشته است؛  بزرگی  بسیار  دستاورد های 
علمیه  حوزه های  دستاور د   اولین 
خواهران تثبیت جایگاه علمی و حقوقی 

حوزه های علمیه خواهران بوده است.
مدیر سابق حوزه های علمیه خواهران 
زیادی  توجه  افراد  برخی  اینکه  بیان  با 
نداشتند  خواهران  علمیه  حوزه های  به 
گفت: »مرحوم آیت الله شرعی)ره(« در کار 
بود در  بنا  آنچه که  و  بودند  بسیار جدی 
شود،  انجام  خواهران  علمیه  حوزه های 

قطعًا انجام  می شد.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
ویژه   به  و  تقلید  عظام  مراجع  تمام 
قائل  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام 
علمیه  حوزه های  جایگاه  اهمیت  به 
از مراجع  بسیاری  و  خواهران هستند 

این نیز کار را ضروری می دانند.
علمیه  حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
العظمی  »آیت الله  کرد:  خاطرنشان  قم 
وحید خراسانی« فرمودند که حوزه های 
علمیه خواهران از اوجب واجبات است، 

شیرازی«  مکارم  العظمی  »آیت الله 
علمیه  حوز ه های  مدیریت  مؤسس  نیز 
خواهران بوده اند و همواره از حوزه های 

علمیه حمایت کرده اند.
به  مراجع  همه  کرد:  اظهار  وی 
اهتمام  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  بزرگان  ورود  و  دارند  ویژه ای 
حوزه های  از  ایشان  حمایت های 
است  این  بیانگر  خواهران  علمیه 
این  و  خواهران  علمیه  حوزه های  که 
همت  با  این  و  است  مقبول  جایگاه 
همکاران و به ویژه طالب حوزه های 

علمیه خواهران محقق شده است.
والمسلمین  حجت االسالم 
جمشیدی با بیان اینکه پیشرفت های 
مرهون  خواهران  علمیه  حوزه های 
حوزه های  حمایت های  و  زحمات 
عنوان  بوده است  برادران  علمیه 
علمیه  حوزه های  در  استاد  اگر  کرد: 
مرهون  شده است  تربیت  خواهران 
فضالی  و  استادان  تالش های 
است،  برادران  علمیه  حوزه های 
حوزه های  میان  رقابتی  هیچ  بنابراین 
نبوده  برادران  و  خواهران  علمیه 
میان  همچنین  بود؛  نخواهد  و 
علمیه  حوزه های  و  جامعةالزهرا)س( 
خواهران نیز رقابتی وجود ندارد و باید 
حوزه های  هم  که  داشته باشیم  توجه 
جامعةالزهرا)س(  هم  و  برادران  علمیه 
در تأسیس و پیشرفت های حوزه های 

علمیه خواهران تأثیرگذار بوده اند.
مدیریت حوزه  این که   بیان  با  وی 
مدیریت  از  نمونه ای  خواهران  علمیه 
شرف  و  افتخار  گفت:  بود  جهادی 
زمان)عج(  امام  سربازان  به  خدمت  ما 
امروز  که  بودم  سربازی  بنده  و  است 
مأموریت خود را به اتمام رسانده و به 

حوزه علمیه باز خواهم گشت.
وی عنوان کرد: حوزه های علمیه 
بسیار  پژوهش  عرصه  در  خواهران 
متوالی  ۹سال  در  و  بوده است  موفق 
پژوهشی  مختلف  جشنواره های  در 

شرکت کنندگان  و  رتبه  حائزین  تعداد 
و  بوده است  برادران  از  بیشتر  خواهر 
تولید  که  است  معنا  بدان  مسئله  این 
علمیه  حوزه های  به  انحصار  علم 

بزرگ و ویژه ندارد.
علمیه  حوزه های  سابق  مدیر 
از  طلبه ای  اینکه  گفت:  خواهران 
صحنه ای  وارد  کوچک  شهر های 
و موفق می شود حائز  علمی می شود 
از دستاورد های حوزه های  رتبه شود، 
علمیه خواهران است و در حقیقت این 
می توانند  نیز  طلبه  خواهران  که  باور 
داشته باشند  مشارکت  علم  تولید  در 
علمیه  حوزه های  دستاورد های  از 

خواهران بود.
وی افزود: امروز در عرصه نرم افزاری 
حوزه علمیه خواهران پیشرفته ترین مرکز 
نیز  در کشور است و طرح های جدیدی 
عمران  بخش  در  است؛  اجرا  دست  در 
و نوسازی بدون هیچ پیشینه کمتر از 5 
در  ولی  داشتیم  اختیار  در  مکان  درصد 

حال 360 داریم.
خواهران  علمیه  حوزه  سابق  مدیر 
پایدار  منابع  زمینه  در  کرد:  بیان 
این  در  صفحه ای   300 کتابچه  نیز 
اتصال  ایجاد  شده است؛  تهیه  زمینه 
جمله  از  علمیه  مدارس  به  خیران 
فعالیت های مدیریت حوزه بوده است.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی 
گفت: در بخش آموزش، نسبت استادان 
معکوس شده است  گذشته  به  نسبت  ما 
از  درصد   80 از  بیش  حاضر  حال  در  و 
می دهند؛  تشکیل  بانوان  را  ما  استادان 
در زمینه تحصیالت تکمیلی نیز باید کار 

بیشتری انجام شود.
 10 از  بیش  گفت:  پایان  در  وی 
فضای  عرصه  در  خواهر  طلبه  هزار 
جمله  از  هستند؛  تأثیرگذار  مجازی 
علمیه  حوزه  مهم  دستاوردهای 
نظام  در  امروز  که  است  آن  خواهران 
مدیریتی و سازمانی حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.

توانایی مشارکت بانوان در تولید علم، از دستاوردهای حوزه های علمیه خواهران است

توانایی مشارکت 
بانوان در تولید علم، از 
دستاوردهای حوزه های 
علمیه خواهران است

حماسهحضور
ایام شهادت انیسه حورا و صدیقه 

طاهره، حضرت فاطمه زهرا)س( بر 
عموم شیعیان جهان و شیفتگان 

حضرتش تسلیت باد
اداره کل روابط عمومی و بین الملل

حوزه های علمیه خواهران  

تجدید میثاق و بیعت بانوان طلبه حوزه های 
علمیه خواهران سراسر کشور

 با آرمان های امام)ره( و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  در 
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فعالیت های مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

۲ایستگاه خبر

حماسهحضورحماسهحضور باید قدردان دستاوردهای انقالب باشیم
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  القراء«،  نقیب  مرضیه  بی بی  »خانم 
فاطمیه)س( اشکذر، در نشست برنامه ریزی ایام الله دهه فجر که با حضور 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  بسیج  فرمانده  و  فرهنگی  معاون 
برگزار شد، گفت: ما باید  دستاوردهای انقالب را بدانیم و قدر دان آن 
باشیم و نسل سوم را با توجه به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، با 
دستاوردهای عظیم نظام آشنا کنیم. در این راستا خواهران طلبه باید با 

بصیرت و پیرو انقالب باشند.

دهه فجر ایام خارج شدن از ظلمت به سمت نور است
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  همت«  هدایتی  زهرا  »خانم 
فاطمه الزهرا)س( شیرود تنکابن در گفت وگو با »نمای حوزه«  گفت: دهه 
ایام خارج شدن از ظلمت به سمت نور است که ملت  فجر در حقیقت 
غیور ایران با پذیرش عملی والیت الله به واسطه والیت فقیه، از ظلمت 

طاغوت خارج و به نورانیت والیت الله وارد شدند.
وی افزود: مردم والیت مدار مؤمن و انقالبی ایران درمقابله با استکبار 
و دشمنان، همواره بصیرت عملی خود را به رخ جهانیان کشیده و آن ها 
را مأیوس نموده و انقالبی عالم گیر با کمترین امکانات نظامی و دفاعی 
انقالب،  این  جریان  در  و  کردند  ایجاد  امام)ره(  حضرت  رهبری  تحت 
روحانیون به عنوان بازوی اجرایی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به خوبی 

توانستند اهداف و آرمان های نظام را در جامعه اجرا نمایند.

زنان پیشگامان انقالبند
درخصوص  »نمای حوزه«  با  گفت وگو  در  زارعی«  »خاتون  خانم 
گرامی داشت ایام الله دهه فجر با توجه به  کالم  امام خمینی)ره( که زنان 
و حال  زنان در گذشته  انقالب معرفی می کند، گفت:  پیشگامان در  را 
خط مقدم صفوف تظاهرات علیه باطل، پاسدار خون شهدا  و خواهان 

تداوم انقالب اسالمی بوده و هستند.

حمایت بانوان طلبه از والیت  مطلقه فقیه
خانم »رویا بناکار« در گفت وگو با »نمای حوزه« با اشاره به تعبیر امام 
خمینی)ره( از حضور زنان به انقالب چادری ها، گفت:  حضور و فعالیت 
زنان پس از انقالب اسالمی چنان چشمگیر بود که می توان آن را یک 
انقالب جدید نامید که در دل انقالب شکوهمند و بزرگ اسالمی ایران 

بوجود آمد.
به  زیادی  هجمه های  دشمنان  امروزه  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
والیت  از  حمایت  با  طلبه  بانوان  می کنند،  وارد  فقیه  والیت  و  انقالب 

مطلقه فقیه می توانند از انقالب اسالمی صیانت و پاسداری کنند.

حمایت بانوان طلبه از اقتصاد مقاومتی
ریحانةالرسول)س(  خواهران  علیمه  مدرسه  مدیر  غالمی«  »خدیجه 
مدرسه  این  طلبه  خواهران  گفت:  حوزه«،  »نمای   با  گفت وگو  در  قشم 
را در  مقاومتی، هنرهای دستی خود  اقتصاد  از  با هدف حمایت  علمیه 

نمایشگاهی به معرض نمایش گذاشته اند.
در  بانوان،  که  است  پیام  این  بردارنده  در  طالب  اقدام  افزود:  وی 
توانند نقش مهمی را در تحقق اقتصاد مقاومتی  تعلم می  تعلیم و  کنار 

و کارآفرینی ایفا کنند.

دهه فجر روشنایی است که پس از ظلمت نمود پیدا کرد
پرشکوه  حضور  با  فجر  دهه  ایام الله  به مناسبت  فرهنگی  نشست 
استادان، طالب و کارکنان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بندرعباس 

در این مدرسه برگزار شد.
سخنران این نشست گفت: دهه فجر با توجه به آیه والفجر ولیال عشر به 
معنای روشنایی و بصیرتی است که پس از ظلمت و تاریکی نمود پیدا می کند.
 وی با اشاره به اینکه اصل نظام و حکومت آن زمان استبدادی بود، 
افزود:  امام خمینی)ره( با شعار »لیقوم الناس بالقسط« نظام استبدادی 
عدالت،  ساالری،  مردم  استقالل،  امنیت،  داد،که  تغییر  را  طاغوت 
جمهوری  مقدس  نظام  دستاوردهای  مهمترین  از  آزادی  و  پیشرفت 

اسالمی است.

و همه جانبه  بزرگ  انقالب  مولود یک  جمهوری اسالمی، 
اجتماعی است 

حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  انقالب،  فجر  دهه  آغاز  مناسبت  به 
انقالب  دهه  چهار  کارکرد  با  جدید  نسل  آشنایی  برای  میبد،  خواهران 

نشست فرهنگی برگزار نمود.
»آقای محمد رضا اقبال« سخنران این نشست گفت: نظام مقدس 
جانبه  همه  و  بزرگ  انقالب  یک  مولود  ایران،  اسالمی  جمهوری 
اجتماعی است که بنیادها و زیرساخت ها  طاغوت را تغییر داده و عالوه 
بر این که از خصلت مردمی برخوردار است، بر استقالل نیز تکیه دارد 
این  در  و  است  بهره مند  مقبولیت  و  مشروعیت  اساسی  محور  دو  از  و 
مسیر، انسان های بسیاری از تمام هستی خود گذشتند تا این انقالب 

سرپا و زنده بماند.

جمع  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  کارکنان 
علمیه  در حوزه های  کارمندان  خواهران گفت: 
و  تیم  یک  کلمه  واقعی  معنای  به  خواهران 
یک  صورت  این  به  و  هستند  یکدیگر  پشتیبان 

اجتماع دینی و برادرانه تشکیل شده است.
عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم 
افرون  را  توفیقات  که  آنجه  افزود:  بهجت پور« 
اینجا  به  را  ما  از کسانی که  می کند شکرگذاری 
شاکر  و  نشود  انجام  کار  این  اگر  و  رسانده اند 
نباشیم، کوچک خواهیم شد و توانایی انجام کار 

را نخواهیم داشت.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه 
بدترین عذاب متوجه ناسپاسان است خاطرنشان 
باشیم،  داشته هایمان  و شاکر  مراقب  باید  کرد: 
شده  موجب  گرفته  صورت  تاکنون  که  آن چه 
همواره  خواهران  علمیه  حوزه های  چهره   که 

چهره ای پاک، روشن و کاربلد باشد.
علمیه  حوزه های  مدیریت  داد:  ادامه  وی 
خواهران در دو دهه توانست ۵۰۰ مدرسه علمیه 
خواهران را در سراسر کشور راه اندازی کند و این 
حاضر  حال  در  است؛  ارزشمندی  بسیار  اقدام 
شبکه ای توانا ایجاد شده است و باید قدردان این 

اقدامات انجام شده باشیم.
تصریح  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
»حجت االسالم  و  شرعی)ره(«  »آیت الله  کرد: 
والمسلمین جمشیدی« کار را شروع کردند و به این 

من  به  فرصت  این  حاضر  حال  در  و  رساندند  نقطه 
رسیده است و امیدوارم پیشرفت ها ادامه داشته باشد.

هستیم  این  دنبال  به  ما  کرد:  اظهار  وی 
مسائل  حوزه  در  خواهران  دینی  مرجعیت  که 
زنان در کشور را تثبیت کنیم؛ حوزه های علمیه 
نیز  زنان  در مسائل  و  دینی مردم هستند  مرجع 
حوزه  های علمیه خواهران مرجع هستند؛ الزمه 
و  بشناسیم  را  دغدغه ها  که  است  این  این کار 
سازوکارهای آموزشی و پژوهشی به گونه ای باشد 
که زنان بتوانند به خودباوری برسند و ظرفیت  و 

توانایی خود را بالفعل کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه 
حوزه های علمیه هیئت امنای دین هستند گفت: 
علما و حوزه های علمیه حافظان دین هستند و باید 
در مسیر پیامبر)ص( و معصومین)علیهم السالم( حرکت کنند.

وی عنوان کرد: گزارش کار حوزه  های علمیه 
فاضله،  عالمه،  زن  هزار  تربیت  باید  خواهران 
انقالب  و  دین  از  که  باشد  روشن بین  و  انقالبی 
دفاع می کند و اگر ما به این صورت فکر کنیم 

و برنامه ریزی کنیم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
حوزه های  در  کار  اولویت  کرد:  خاطرنشان 
باید  و  است  عالمه  زنان  تربیت  علمیه خواهران 
موفق  تا  شود  انجام  زمینه  این  در  برنامه ریزی 
شهید  مانند  افرادی  بتواند  حوزه  اگر  شویم؛ 
کند،  متحول  را  دنیا  که  کند  تربیت  مطهری، 

بسیار ارشمند خواهد بود.
به  دنیا  سراسر  در  بانوان  جامعه  افزود:  وی 
بانوان دین شناس که نگاه جهانی دارند به شدت 
و  دوست  عنوان  به  فضا  این  در  ما  و  دارد  نیاز 

بود،  خواهد  تاثیرگذار  بیشتر  که  آن چه  همکار، 
منش و رفتار ها و شخصیتی است که خودمان 

نشان می دهیم.
داد:  ادامه  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
اتفاق  خواهران  علمیه  حوزه های  در  که  آنچه 
بیفتد، تجلی رفتارهای ماست و اگر خدایی ناکرده 
مناسب  رفتارهای  خواهران  علمیه  حوزه های  در 

نداشته باشیم، نتیجه نیز مطلوب نخواهد بود.
وی با تأکید بر حرکت در راستای رضایت الهی 
تصریح کرد: این مجموعه باید نورانیت داشته باشد 
و باید از تمام توان خود استفاده کنیم تا مجموعه 

پیشرفت کند و به اهداف عالیه دست پیدا کند.
عنوان  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
را  انسان ها  که  است  قسم خورده  کرد: شیطان 
باشیم  مراقب  بسیار  باید  ما  و  کند  اغوا  و  گمراه 
زمانی  تنها  و  نشویم  گمراه  شیطان  بوسیله  تا 
می توانیم گمراه نشویم که اخالص داشته باشیم.
پایان  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران  علمیه  حوزه های  در  فرصت ها  گفت: 
باید  خودشان  بانوان  و  شود  داده  بانوان  به  باید 
مگر  کنند  اداره  را  خواهران  علمیه  حوزه های 
مردان  که  داشته باشد  ضرورت  که  مواردی  در 
این  ایران  اسالمی  انقالب  کنند؛  فعالیت 
مجموعه را راه اندازی کرد تا بانوان ظرفیت های 
خود را بشناسند و دنیا را به چالش بکشند و به 
باید حوزه های علمیه  همین دلیل نیز خودشان 

خواهران را مدیریت کنند.

»حجت االسالم والمسلمین بهجت پور«:مدیر حوزه های علمیه خواهران:

تربیت زنان عالمه، اولویت کار در حوزه های علمیه خواهران است
»حجت االسالم والمسلمین بهجت پور«: گزارش کار حوزه  های علمیه خواهران باید تربیت هزار زن عالمه، فاضله، انقالبی و روشن بین باشد که 

از دین و انقالب دفاع می کند و اگر ما به این صورت فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

کشور  خواهران  علیمیه  حوزه های  مدیر 
منتظر المهدی«  سعید  »سردار  با  دیدار  در 
در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
و  ائمه  از  بعد  علمیه  حوزه های  گفت: 
دین  امنای  هیئت  معصومین)علیهم السالم( 
مرجع  عنوان  به  تا  دارند  وظیفه  و  هستند 
دینی، جامعه را از آسیب های اجتماعی حفظ 

و مسائل دینی را برای مردم تبیین کنند.
والمسلمین  »حجت االسالم 
بهجت پور«  افزود: حوزه  های علمیه 
دینی،  نهاد  یک  عنوان  به  خواهران 
نمی داند  تبلیغ  را  خود  ذاتی  رسالت 
بلکه اعتقاد داریم ثمره کار حوزه های 

علمیه خواهران باید تبلیغ باشد.
خواهران  علمیه  مدیرحوزه های 
در  ما  کرد:  خاطرنشان  کشور 
تالش  خواهران  علمیه  حوزه های 
اسالم شناس،  زنانی  تا  می کنیم 
پژوهشگر، استاد و مربی تربیت کنیم.
وی ادامه داد: در زمانی که خطر 
را  دین  و  اسالمی  نظام  تهدید ی  و 
تهدید می کند، باید همه دستگاه های 
فرهنگی و مرتبط اقدام کنند تا تهدید 

و خطر برطرف شود.
والمسلمین  حجت االسالم 
بهجت پور تصریح کرد: به نظر می رسد 
عمده ترین بخشی که مرکز مدیریت و 
مدارس علمیه خواهران سراسر کشور 
کمک  انتظامی  نیروی  به  می تواند 
مذاکره،  گفت وگو،  مسئله  در  کند 
و  مشکالت  برای  راه حل  کردن  پیدا 

تأثیرگذاری و نفوذ بر مردم است.
بسیار  سرمایه   اینکه  بیان  با  وی 

جامعه  اجتماعی  کنترل  برای  زیادی 
بسیاری  گفت:  است  شده  انجام 
در  کشوری  نهاد  و  دستگاه ها  از 
سرمایه گذاری  اجتماعی  زمینه های 
مطلوب  نتیجه  تاکنون  اما  کرده اند 
حاصل نشده است چراکه برای انجام 
فعالیت ها باید بررسی و مطالعه دقیق 
تاکنون  که  حالی  در  گیرد  صورت 

مطالعه الزم صورت نگرفته است.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
دارید  تأکید  پوشش  بر  اسالم  گفت: 
ویژه  و  مختص  تنها  پوشش  این  و 
باید  نیز  مردان  بلکه  نیست  بانوان 
همچنین  کنند؛  رعایت  را  پوشش 
نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی 
و  عفاف  مسئله  به  باید  زمینه ساز 
حجاب توجه ای ویژه ای داشته باشد.

ترویج  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
تجلیل  و  تکریم  با  ما  افزود:  پاکدامنی 
تاثیرگذاری  می توانیم  پوشیده  زنان  از 
زیادی در جامعه داشته باشیم بنا بر این 

توجه به این مسئله نیز ضرورت دارد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 

زنان  اینکه  دلیل  به  اسالم  کرد:  اظهار 
اجتماعی باشند، پوشش را مطرح کرده 
زنانی  به  حاضر  حال  در  نیز  ما  و  است 
اجتماعی  فهم  که  داریم  نیاز  جامعه  در 

داشته باشند و زود فریب نخورند.
وی در پایان با بیان اینکه استادان 
و دانش آموختگان سطح ۴ حوزه های 
کمک  می توانند  خواهران  علمیه 
زمینه  در  انتظامی  نیروی  به  زیای 
باشند  داشته  اجتماعی  آسیب های 
علمیه  حوزه های  کرد:  خاطرنشان 
ارزیابی های  تا  دارد  آمادگی  خواهران 
انتظامی  نیروی  اختیار  در  را  علمی 
تنها  داریم،  اعتقاد  چراکه  دهد  قرار 
نتیجه  به  ستادی  تصمیم  های  با 
در  باید  بلکه  رسید  نخواهیم  مطلوب 

میدان عمل حضور پیدا کنیم.
شد  مقرر  پایان  در  است  گفتنی 
دو  با حضور مسؤولین هر  کارگروهی 
زمینه های  تا  شود  تشکیل  سازمان 
موضوعات  در  هم افزایی  و  همکاری 
به  فرهنگی  و  اجتماعی  گوناگون 
منظور اقدام های عملی بررسی شود.

یکی از وظایف حوزه های علمیه حفظ جامعه از آسیب های اجتماعی است

تجدید میثاق و بیعت بانوان طلبه حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور با 

آرمان های امام)ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

در راهپیمایی ۲۲ بهمن 1396



نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

آموزشی  سال یازدهم     شماره 210    سی ام بهمن ۳1396

»آیت الله مرتضی مقتدایی« با حضور در راهپیمایی 22 بهمن در قم، 
با بیان اینکه باید از حضور گسترده و با بصیرت و درک باالی ملت تشکر 
نمود، گفت: مردم ایران وقت شناس هستند و می دانند در این زمان باید 

به یاوه گویی های ترامپ و استکبار جهانی پاسخ دهند
 

بر  تأکید  با  خواهران  علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
اینکه مردم با حضور پرشور، حماسی خود به دشمن فهماندند که ملت 
مبارزه  در  و  نمی کند  فراموش  را  دشمن  هیچ گاه  و  است  مقاوم  ایران 
که  دادند  نشان   ملت  کرد:  تصریح  دارد  ایستادگی  دشمن  با  سرسخت 
گوش به فرمان و تابع رهبر هستند و با یک کلمه همه استکبار را نفی 
می کنند و به دنبال این هستند که اسالم را در سطح جهان حمایت کنند.
 عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان گفت: ملت فکر نکنند که 
امروز با حضور گسترده خود در راهپیمایی شرکت کردند بلکه این حرکت 
جهاد فی سبیل الله است؛ دشمن آرام ننشسته و همیشه در مقام ضربه 
زدن و ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسالمی است و مردم با این 

حضور و مبارزه و جهاد دشمن را مأیوس کرده تا سر جای خود بنشیند.

آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران خوزستان با حضور جمعی از علما و 
روحانیون خوزستانی در دفتر نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد.

مدیر  معارفه  و  تودیع  آیین  در  جزایری«،  موسوی  سید محمدعلی  »آیت الله 
استان  خواهران  علمیه  مدارس  گفت:  خوزستان،  خواهران  علمیه  حوزه  جدید 

خوزستان از سطح کیفی بسیار مطلوبی برخوردارند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تصریح کرد: هم اکنون تعداد طالب سطح 4 این 
حوزه، از تعداد طالب سطح 4 مدارس علمیه برادران خوزستان بیشتر بوده و این 

مهم نشان دهنده جایگاه بسیار مطلوب سطح علمی مدارس علمیه خواهر است.
»حجت االسالم والمسلمین جواد اسماعیل نیا«، مدیرکل ارتباطات و همکاری های 
حوزه های علمیه خواهران در ادامه این مراسم، پیش از قرائت احکام مدیر قدیم و جدید 
لویمی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  اینکه  بیان  با  خوزستان،  خواهران  علمیه  حوزه 
زحمات بسیار مطلوبی برای رونق علمی در میان طالب خواهر خوزستانی کشیده اند، 
گفت: مرکز حوزه علمیه قم وظیفه خود می داند که در خدمت حوزه علمیه خوزستان بوده 

و راهنمایی ها و ارشادات آیت الله موسوی جزایری را نصب العین قرار دهد.
الزم به ذکر است، در پایان این آیین از زحمات و تالش های حجت االسالم لویمی 
مدیر پیشین حوزه علمیه خواهران استان تقدیر شد و حجت االسالم عبداالمیر رجب 

پور، به عنوان سرپرست جدید حوزه علمیه خواهران این استان معرفی شد.

تبلیغی  فرهنگی  معاون 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
فعالیت های  خبری  نشست 
تبلیغی  فرهنگی  معاونت 
که  خواهران  علمیه  حوزه  های 
حوزه های  مدیریت  مرکز  در 
علمیه خواهران برگزار شد گفت: 
حوزه های علمیه خواهران باتوجه 
با  به ظرفیت عظیمی که دارد  و 
اخیر  سال  دو  در  که  ساماندهی 
تبلیغی  فعالیت های  پیرامون 
حاضر  حال  در  گرفته،  شکل 
خواهر  هزار   ۴۳ حدود  دارای 
و  تبلیغی  عرصه  در  فعال  طلبه 

فرهنگی است.
والمسلمین  »حجت االسالم 
اینکه  بیان  با  اسکندری«  رضا 
مناسبت های  در  طلبه  خواهران 
تبلیغی  فعالیت های  به  مختلف 
می پردازند، گفت: خواهران طلبه 
در مناسبت های گوناگون امسال 
هفته  رمضان،  مبارک  ماه  در 
عفاف و حجاب، دهه کرامت،  ایام 
مناسبت ها  سایر  و  صفر  و  محرم 
فعالیت های چشمگیری داشتند؛ 
اعزام  هزار  امروز حدود ۴۲  به  تا 
علمیه  حوزه های  سوی  از  مبلغ 
فعالیت های  برای  خواهران 

فرهنگی و تبلیغی داشته ایم.

تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
تمامی  کرد:  خاطرنشان 
حوزه های  در  تبلغی  اعزام  های 
خود  توسط  خواهران  علمیه 
کشور  خواهران  علمیه  مدارس 
مدیریت  مرکز  و  می شود  انجام 
در  مستقیمی  دخالت  هیچگونه 

اعزام مبلغان ندارد.
ایام  پیرامون  داد:  ادامه  وی 
بسیار  برنامه های  نیز  فاطمیه 
که  که  است  شده  طراحی  خوبی 
مبلغان  آموزش  آن ها  از  یکی 
است؛  فاطمیه  ایام  برای  خواهر 
برای  از سه سال قبل  برنامه  این 
همکاری  با  مبلغان  توامندسازی 

در  و  شده  آغاز  مراجع  بیوت 
هزار   ۱۵ حدود  گذشته  دوسال 
را  الزم  آموزش های  طلبه  خواهر 

گذارنده اند.
والمسلمین  حجت االسالم 
امسال  کرد:  تصریح  اسکندری 
گذشته  از  بیش  مراجع  بیوت 
حوزه های  و  داشتند  همکاری 
حاضر  حال  در  خواهران  علمیه 
هماهنگ  تقلید  مرجع   ۴ دفتر  با 
شده است؛ در این راستا از طرف 
مدارس  به  افرادی  مراجع  بیوت 
علمیه خواهران اعزام می شوند و 
به آموزش های علمی و فرهنگی 

الزم می پردازند.
به  باتوجه  کرد:  اظهار  وی 

اینکه دهه فجر نیز با ایام فاطمیه 
مقارن شده است، طبیعتًا یکی از 
موضوعاتی که مبلغان حوزه های 
به  تبلیغی  ایام  این  در  علمیه 
انقالب  پیروزی  می پردازند،  آن 
با  مرتبط  مباحث  و  اسالمی 

انقالب اسالمی است.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران گفت: 
ما تالش می  کنیم از سبک زندگی 
بهره مند  فاطمه)س(  حضرت 
را  ایشان  زندگی  سبک  و  شویم 
زندگی  سبک  تحقق  راستای  در 

اسالمی تبلیغ و ترویج کنیم.
والمسلمین  حجت االسالم 
محور  گفت:  پایان  در  اسکندری 
حوزه های  فعالیت های  تمام 
سبک  تحقق  خواهران،  علمیه 
آحاد  میان  در  اسالمی  زندگی 
خانواده  است؛  جامعه  مختلف 
که  است  مسائلی  مهم ترین  از 
به  خواهران  علمیه  حوزه های 
اینکه  به  باتوجه  و  دارد  توجه  آن 
طلبه  خواهران  اصلی  مخاطبان 
دختران و زنان هستند امیدواریم 
تأتیر الزم  بتوانند  طلبه  بانوان  که 
و  فرزندان  و  باشند  داشته  را 
زندگی  با سبک  را  خود  همسران 

اسالمی آشنا و مأنوس کنند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد:

استحکام خانواده؛ مهمترین دغدغه تبلیغی حوزه های علمیه خواهران

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران: نماینده ولی فقیه در استان خوزستان:

حضور حماسی مردم در راهپیمایی پرشکوه
22 بهمن جهاد فی سبیل الله است

مدارس علمیه خواهران در استان خوزستان 
در سطح علمی جایگاه بسیار مطلوبی دارند

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین در جمع 
خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و  استادان، طالب 
فجر،  مبارکه  دهه  ایام الله  تبریک  ضمن  فاطمیه، 
این  شکل گیری  در  بانوان  نقش  به  اشاره  ضمن 
ایرانی  متدین  بانوان  گفت:  اسالمی  انقالب  نهضت 
در تحقق نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران سهم 
به سزایی همانند آقایان داشته و دارند که در پیدایش و 
استقرار این نظام اسالمی دوشادوش آقایان در میدان 
به فرامین مقام معظم  توجه  با  و استعمارگران  مبارزه 

رهبری)مدظله العالی( تا به امروز نقش خوبی ایفا کردند
کاظم لو«،   رضا  »حجت االسالم والمسلمین 
و  بانوان  حضور  به  هم   ادامه  در  طبعًا  کرد:  تصریح 
است،  آن ها  نیازمند  نظام  این  آن ها  نقش آفرینی 
و  بانوان تشکیل می دهند  را  چراکه یک دوم جمعیت 

تربیت نسل آینده هم در دست بانوان قرار دارد.
اظهار  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
کرد: مبلغان و طالب باید نعمت های نظام شکوهمند 
اسالمی ازجمله امنیت، استقالل، آزادی، پیشرفت و 
عزت روزافزون ایران اسالمی را برای نسل جوان بازگو 
با برگزاری  کنند و در راستای بصیرت بخشی جامعه 
پاسخ  مخاطبان  سؤاالت  به  انقالبی  گفتمان های 

دهند.
با  پایان  در  کاظم لو  والمسلمین  حجت االسالم 
افزود:  استان  در  خواهر  طالب  پذیرش  به  اشاره 
با داشتن  باید  به دروس حوزوی  خواهران عالقه مند 
مدرک دیپلم به مدارس علمیه خواهران استان و یا به 
سایت حوزه علمیه خواهران نسبت به ثبت نام مراجعه 

و اقدام نمایند.

و  مدیران  روزه  دو  اجالس 
خواهران  علمیه  مدارس  معاونان 
رویکرد  با  هرمزگان  استان 

فرهنگی آغاز شد.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اجالس  این  ابتدای  در  هرمزگان 
نشست  برگزاری  سخنانی  طی 
و  اساتید  مسئوالن،  با  توجیهی 
کانون  افتتاح  همچنین  و  طالب 
های  برنامه  جمله  از  را  مشاوران 
در  اجالس  این  شده  بینی  پیش 
بندر  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه 
لنگه عنوان کرد و افزود: در آینده 
در  ها  برنامه  این  برگزاری  نزدیک 

دستور کار قرار خواهد گرفت.
والمسلمین  »حجت االسالم 
افزود:  محمدعبادی زاده« 
معاونان  ویژه  آموزشی  کارگاه های 
همکاران  فرهنگی،  آموزشی، 
فرهنگی و مشاوران مدارس استان 
اجتماعات  سالن  در  امروز  نیز 

مدیریت استان برگزار شد.
مدیرحوزه های علمیه خواهران 
پایان  در  هرمزگان  استان 
ارتباطات  تاثیرگذاری  شیوه های 
انگیزه  تقویت  و شیوه های  سالم 
»حجت االسالم  سخنرانی  با 
والمسلمین اصغر اخوی« مسئول 
مدیریت  مرکز  میز  مشاوران 
حوزه های علمیه خواهران و مدیر 
مرکز مشاوره جامعه الزهرا)س( را از 
جمله عناوین کارگاه های آموزشی 

بیان کرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد، در جمع مؤسسان، مدیران و هیئت امنای مدارس علمیه خواهران استان 
یزد، توفیق خدمت به حوزه و طالب را یک عنایت الهی دانست و گفت:در استان یزد 22 مدرسه علمیه خواهران 
از جمله دو مدرسه در مقطع دکتری)سطح چهار حوزه(، سه مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد)سطح سه( و 17 
مدرسه علمیه هم در مقطع کارشناسی)سطح دو( در سطح شهرستان ها و مرکز استان فعالیت دارند که همه 

این ها از برکات پیروزی انقالب اسالمی به شمار می رود.
»حجت االسالم والمسلمین محمدکارگر شورکی«  در پایان حقیقت ارتقای تحصیلی بانوان طلبه یزدی را انکار 
ناپذیر عنوان کرد و افزود: رشد و ارتقای مدارس علمیه خواهران و تقویت علمی از نظر تأمین منابع پژوهشی و... 
نیازمند ایجاد منابع پایدار است که از همه دوست داران علم و دین، واقفان و خّیرین برای یاری رساندن و نیز هدایت 

نّیات بانیان وقف در این زمینه دعوت می کنیم.

فراهم سازی امکان تحصیل خواهران طلبه یزدی تا مقطع دکتری

در جمع خواهران طلبه استان قزوین مطرح شد:

نقش سازنده زنان در شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی انکارناپذیر است
اجالس مدیران و 

معاونان حوزه علمیه 
خواهران هرمزگان 

آغاز بکار کرد

بهجت پور«  عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم 
در سال 1344 در خانواده ای متدین در شهرستان دزفول 
چشم به جهان گشود و پس از طی تحصیالت عمومی 

در سال 136۰ وارد حوزه علمیه شد.
وی دوره سطح را در دزفول، تهران و قم به پایان رساند 
و سپس در دروس خارج از محضر حضرات آیات عظام 
»مکارم شیرازی«، »وحید خراسانی«، »شبیری زنجانی«، 
و  »معرفت)ره(«  »فاضل لنکرانی)ره(«،   »بهجت)ره(«، 

»هاشمی شاهرودی« بهره های فراوان برد.
گرایش اصلی وی در علوم اسالمی، رشته تفسیر 
و علوم قرآنی است و در سال  1380 از رساله علمی 

خود در سطح  چهار دفاع نمود.
فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  ایشان 
قرآنی،  مباحث  تاکنون  و  بوده  اسالمی  اندیشه  و 
مانند:  نهادهایی  در  را  تفسیر  تخصصی  رشته  در 
مؤسسه مذاهب اسالمی، مدرسه حجتیه، مؤسسه 
مدرسه  قرآن،  علوم  دانشکده  خمینی)ره(،  امام 
 3 سطح  مقاطع  در  و...  جامعه الزهرا)س(  معصومیه، 

کارشناسی ارشد و دکتری تدریس نموده است.

برخیازتألیفاتایشانبهشرحذیل
است:

الف. تالیفات منتشر شده:
  ،1384 نشر  سال  قرآن«،  »تحریف ناپذیری   .۱

ناشر: رشته تخصصی مذاهب اسالمی؛
نویسندگان(،  از  قرآن«)جمعی  موضوعی  »تفسیر   .2

سال نشر 1383، ناشر: دفتر نشر معارف:
3. تفسیر »همگام با وحی«)شش جلد( سال نشر 

1389-1396، ناشر: مؤسسه فرهنگی تمهید؛
4. »درآمدی بر اصول تحول فرهنگی«، سال نشر 

1388، ناشر: انتشارات بوستان کتاب
کریم«،  قرآن  سور ه های  تفسیر  بیان  »مهارت های   .5

سال نشر 1393، ناشر: مؤسسه فرهنگی تمهید؛
کریم«  قرآن  سوره های  تنزیلی  »شناخت نامه   .6

سال نشر 1394، ناشر: مؤسسه فرهنگی تمهید؛
7. »ما و قرآن« ، سال نشر1390، ناشر: نهاد مقام 

معظم رهبری در دانشگاههای خارج از کشور؛
سال  منابع(،  مبانی،  فریقین«)تاریخ،  »تفسیر   .8

نشر 1388، ناشر: مؤسسه مذاهب اسالمی؛
قرآن«،  در  اسالمی  پوشش  فرهنگ سازی  »روش   .9

سال نشر 1396، ناشر: موسسه فرهنگی تمهید؛
10. »نفوذی ها در قرآن«)در دست چاپ(؛

11. »روش نهادینه سازی فرهنگ پاکدامنی در قرآن)کتاب 
کارگاه(، سال نشر 1396، ناشر: مؤسسه فرهنگی تمهید؛

12. »دانشنامه فرهنگ فاطمی« شش جلد)معاون 
علمی(، سال نشر 1393، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی؛
علمی(، سال  2)معاون  و   1 جلد  قرآن«  »دانشنامه   .13

نشر 1395، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

ب. تالیفات در دست اجراء:
پژوهشگاه  ناشر:  قرآن«،  در  قرآن  »اهداف   .1

فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
ناشر:  وحی«،  با  »همگام  هفتم  جلد  تألیف   .2

مؤسسه تمهید؛
ناشر:  موضوعی«،  تنزیلی  تفسیر  »قواعد   .3

مؤسسه تمهید.

ذیل شرح به ایشان مقاالت از برخی
است:

الف. مقاالت منتشر شده:
ناشر:    ،1387 نشر  سال  مسیح«،  و  »اسالم   .1

تهران تایمز؛
نیامده است«، سال  نام اهل بیت در قرآن  2. »چرا 
نمایندگی  نهاد  پرسمان  نشریه  ناشر:   ،1381 نشر 

رهبری در دانشگاه ها؛
3. »فرهنگ قرآن انسانی یا عربستانی«، سال نشر 

1382، ناشر:  نشریه پرسمان شماره 14؛
نوآوری های  و  آثار  علمی، مجموعه  زندگی  »بررسی   .4

استاد معرفت«، ناشر 1383، ناشر: بینات شماره 11
ایجاد  در  غیبی  امدادهای  »بازشناسی    .5
ناشر:   ،1382 نشر  سال  مهدی«،  ظهور  زمینه های 

مجموعه مقاالت مهدویت دفتر تبلیغات؛
7. »بررسی دیدگاه شیعه در مورد سنت صحابه«، 
علمی  همایش  شانزدهمین  ناشر:   ،1383 نشر  سال 

تحقیقاتی مذاهب اسالمی؛
8. »خویش را تأویل کن«)نقد نقد آیت الله معرفت(، 

سال نشر1384، ناشر: نشریه افق حوزه
9. »تأویل در نگاه شیعه و نقد اندیشه ذهبی«، سال 

نشر 1383، ناشر: فصلنامه طلوع؛
تفسیر«،  در  صحابه  و  اهل بیت)علیهم السالم(  »نقش   .10

سال نشر 1386، ناشر: کنگره آیت الله معرفت
ناشر:   ،1386 نشر  سال  تفسیر«،  »مقاله   .11

دانشنامه قرآنشناسی؛
نشر  سال  قرآن«،  در  توحید  طرح  »روش   .12

1389، ناشر: قبسات
معرفت«، سال  آیت الله  عملی  زندگی  در  »سیری   .13

نشر 1387، ناشر: مجموعه مقاالت)معرفت قرآنی(
 ،1387 نشر  سال  زمانه«،  فرهنگ  و  »قرآن   .14

ناشر: مجموعه  مقاالت )معرفت  قرآنی(؛
ناشر:   ،1388 نشر  سال  قرآن«،  در  »تربیت   .15

قرآن و علم )مؤسسه علمی پژوهشی المهدی)عج((؛
نشر  سال  نزول«،  ترتیب  به  تفسیر  »رجحان   .16

1389، ناشر: پژوهش های قرآنی دفتر تبلیغات؛
نشر  سال  سوره ها«،  نزول  ترتیب  »جدول   .17

1389، ناشر: دانشنامه قرآن شناسی؛
ناشر:   ،1389 نشر  سال  تنزیلی«،  »تفسیر   .18

دانشنامه قرآن شناسی؛
19. »بررسی سیر تنزیلی آیات تحدی«، سال نشر 

1394، ناشر: فصلنامه قبسات/ ش77؛
اهداف  تبیین  در  نظران  دیدگاه صاحب  »ارزیابی   .20

قرآن«، سال نشر 1395، ناشر: فصلنامه قرآن شناخت؛
سال  تنزیلی«،  سیر  در  قرآن  »اهداف   .21

نشر1395، ناشر: همایش قرآن و علوم انسانی؛
سال  فوائد«،  پیشینه،  قرآن،  »رسالت   .22

نشر1393، ناشر: حسنا، شماره20
فرهنگی«،  مهندسی  اسالمی  الگوی  »روش کشف   .23

سال نشر 1393، ناشر: راهبرد فرهنگ، شماره 27؛
24. »بررسی تحلیل عالمه طباطبایی از بازخواست 
ناشر:  نشر1392،  سال  موسی)ع(«،  توسط  هارون 

اندیشه نوین دینی، شماره 34؛
نشر  سال  قرآن«،  فقهی  ظرفیت  »توسعه پذیری   .25

1394، ناشر: قرآن، فقه و حقوق اسالمی، شماره 2؛
26. »جمع  قرآن«، سال نشر 1396، ناشر: دانشنامه 

قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
ناشر:   ،1396 نشر  سال  جهنمیان«،  و  »جهنم   .27

دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
دانشنامه  ناشر:   ،1396 نشر  سال  »تفسیر«،   .28

قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
و  ها  عرصه  اسالمی،  جامعه  »پیشرفت   .29
قرآن  دانشنامه  ناشر:   ،1394 نشر  سال  راهکارها«، 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
ناشر:   ،1394 نشر  سال  تطبیق«،  و  »جری   .30

دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی؛
ناشر:   ،1393 نشر  سال  فاطمه)س(«،  »سیره   .31

دانشنامه فرهنگ فاطمی
 ،1389 نشر  سال  قرآن«،  تشریعی  »اعجاز   .32

ناشر: مجله قرآن و علم؛
آیات االحکام«، سال نشر  بیان  33. »بررسی سیر 

1394، ناشر: همایش علوم انسانی؛
و  طباطبایی  عالمه  نگاه  در  تفسیر  »منابع   .34
عالمه معرفت«، سال نشر 1396، ناشر: همایش ملی 

بررسی آرای تفسیری عالمه معرفت؛
تفسیر  تالیف  در  معرفت  استاد  »انگیزه های   .35
ناشر: همایش ملی بررسی  اثری«، سال نشر 1396، 

آرای تفسیری عالمه معرفت؛
و... .

ب. مقاالت در دست اقدام:
عنوان مقاله: »دانشنامه ای بهشت و بهشتیان«؛
سید  آیت الله  تفسیر  »ارزیابی  مقاله:  عنوان 
مصطفی خمینی«، همایش سید مصطفی خمینی. 

به ایشان پژوهشی سوابق از برخی
شرحذیلاست:

الف. همکاری های پژوهشی:
1. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی)1387 تا کنون(؛
پژوهشگاه  دانشنامه نگاری  پژوهشکده  ریاست   .2

فرهنگ و اندیشه اسالمی)1387-1392(؛
3. معاون علمی دانشنامه قرآن )1387-1395(؛

4. معاون علمی دانشنامه فاطمی)1387-1393(؛
و   پژوهشگاه فرهنگ  پژوهی  قرآن  رئیس گروه   .5

اندیشه اسالمی)1394-1356(؛
6. ریاست مؤسسه تمهید )1386 تاکنون(؛

7. عضو شورای عالی دانشنامه قرآن؛
8. عضو شورای عالی دانشنامه فاطمی؛

9. عضو کمیته قرآن پژوهی پیشرفت )1395(؛

ب. نظریه پردازی ها و نوآوری ها:
1. صاحب نظریه تفسیر تنزیلی)به ترتیب نزول(؛
به  تنزیلی)ترتیب  تفسیر  علمی  ادبیات  تولید   .2

ترتیب نزول، تفسیر موضوعی تنزیلی(.

شرح به ایشان افتخارات از برخی
ذیلاست:

الف. تقدیرنامه ها و لوح یادبود:
1. خادم برتر قرآن، سال های 1388- 1395؛

2. رتبه اول پژوهش برتر، سال 1389؛
تفسیر  تقدیر)کتاب  شایسته  حوزه  سال  کتاب   .3

تنزیلی؛ اصول، مبانی، قواعد و فوائد(، سال 94
4. استاد برتر رشته های تخصصی تفسیر حوزه های 

علمیه، سال94؛
بین المللی  نمایشگاه  برگزیده  اثر  صاحب   .5

کتاب)تفسیر همگام با وحی(، سال 84؛
6. خادم برتر قرآنی در موضوع تفسیر قرآن، سال95.

آموزشی تجارب و سوابق از برخی
ایشانبهشرحذیلاست:

مراکز علمی:
1. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(؛

2. مؤسسه مذاهب اسالمی حوزه علمیه قم؛
3. مرکز تخصصی تفسیر؛

4. دانشکده علوم قرآن قم؛
5. مدرسه عالی حجتیه؛

6. مدرسه معصومیه؛ 
7. دانشگاه باقرالعلوم)ع(؛ 

8. مؤسسه تمهید؛
9. دانشکده تفسیر و معارف؛  

10. مدرسه علمیه خواهران معصومیه؛
11. دانشگاه معارف؛  

12. جامعة المصطفی العالمیه؛
13. مدرسه تخصصی فقه آیت الله خامنه ای.

مواد درسی:
14. خارج فقه؛ 

15. تفسیر؛
16. تاریخ تفسیر؛ 

17. مبانی تفسیر قرآن؛
18. تفسیر ترتیبی قرآن؛ 

19. تفسیر تنزیلی موضوعی؛ 
20. تفسیر موضوعی؛ 

21. تفسیر به ترتیب نزول؛ 
22. مباحث تفسیر سیاسی در قرآن؛

23. روش تفسیری اهل بیت)علیهم السالم(؛ 
24. تفسیر، قرآن و مستشرقان؛ 

25. مباحث نظری در قرآن)توحید(؛
26. بررسی دیدگاه های قرآن پژوهان معاصر؛

27. علوم قرآن؛ 
28. تاریخ قرآن؛

29. قرآن و اهل بیت)علیهم السالم(؛ 
30. مبانی نظری اسالم؛

31. مبانی تفسیری فریقین؛ 
و  ترتیبی  تفسیر  قواعد  نظری،  مباحث  دوره   .32

قواعد تفسیر موضوعی تنزیلی؛
33. دوره قواعد تفسیر ترتیبی و موضوعی.

مشاورههای و راهنمایی از برخی
به ایشان پژوهشی رسالههای علمی

شرحذیلاست:
الف. راهنمایی مقطع کارشناسی ارشد/دکتری:

1. رساله »بصیرت در قرآن«، دانشگاه معارف
2. »نقش غرض در تفسیر قرآن«، دانشگاه علوم حدیث؛

3. »پیام های سیر تنزیلی اسماء و صفات قرآن در 
قرآن«، سطح سه مدرسه معصومیه

گفتگوهای  گفتمانی  صورت بندی  و  »ترسیم   .4
قرآنی«، دانشگاه باقرالعلوم)ع(؛

5. »گفتار فرشتگان در قرآن«، مرکز مدیریت حوزه؛
6. »جامعیت قرآن« مؤسسه امام خمینی)ره(؛

تخصصی  مرکز  بشر«،  زندگی  در  وحی  »نقش   .7
تفسیر مدرسه عالی معصومیه؛

8. »اسالم و روابط اجتماعی«، مرکز مدیریت حوزه؛
9. »حکمت نزول تدریجی قرآن«، مدرسه عالی حجتیه؛

10. »روش قرآن در نهادینه کردن باور به ربوبیت 
الهی در جامعه صدر اسالم«؛

قرآن  فرهنگی  خط مشی گذاری  »الگوی   .11
دانشگاه  اجتماعی«،  انسجام  موضوع  تاکید  با  کریم 

باقرالعلوم)ع()1396/3/18(
و... .

ـ تحقیقاتی: ب. راهنمایی و نظارت علمیـ 
مشاور«،   قرآن،  منظر  از  شناخت  »موانع   .1

مؤسسه امام خمینی)ره(؛
هرمنوتیک«،  با  آن  رابطه  و  رأی  به  »تفسیر   .2

دانشگاه شهید محالتی؛
3. »قرآن و گفتگوی تمدن ها«، دانشکده شهید محالتی؛
4. مشاوره »رابطه دین و معنویت«، حوزه علمیه قم؛
5. داوری رساله »ادب در قرآن«، حوزه علمیه خواهران؛
6. »انسان در قرآن«، مدیریت حوزه های علمیه خواهران؛

7. »اسماء و صفات الهی«؛  
8. مشاوره پایان نامه »ترتیب نزول آیات االحکام«،  المصطفی.

و ... .

– علمی های همکاری و عضویت
پژوهشیبامراکزونهادهایعلمی:

1. اجالسیه دانشنامه ها؛ 
2. جمع اساتید، دانشگاه جندی شاپور)1388(؛

3. کنگره شیخ انصاری، تنظیم پیام، دزفول )1388(؛
4. هم اندیشی در دفتر تبلیغات قم،)1388(؛

5. دانشگاه معارف، نهاد رهبری،  همایش قرآن 
و نهج البالغه )1388(؛

6. انجمن قرآن پژوهی، ناقد)1383(؛
همایش  خورسگان،  اسالمی  آزاد  دانشگاه   .7

ملی امر به معروف و نهی از منکر)1388(؛
باهنر کرمان، همایش رابطه  8. دانشگاه شهید 

قرآن با علوم)1388(؛
هم اندیشی  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه   .9

اساتید)1388(؛
نظر  از  اجتماعی  مسئولیت های  همایش   .10

قرآن،  اصفهان)1388(؛
ارائه  انصاری،  مرتضی  شیخ  کنگره  دبیر   .11

مقاله، قم ـ دزفول)1372(.

برگزارینشستهایعلمی:
ارائه  نزول،  ترتیب  به  تفسیر  سبک  نشست   .1

دهنده، دفتر تبلیغات اسالمی قم)1385(؛
ارائه  نزول،  ترتیب  به  تفسیر  سبک  نشست   .2

دهنده، دفتر تبلیغات اسالمی مشهد)1387(؛
مؤسسه  دهنده،  ارائه  نزول،  ترتیب  به  تفسیر   .3

فهیم)1389(؛
اساس  بر  قرآن  تفسیر  در  نو  رویکردی   .4
از  حمایت  کرسی های  ارائه دهنده،  نزول،  ترتیب 

نظریه پردازی)1389(؛
عالمه  دانشگاه  قرآن،  از  برداشت  روش  5. کارگاه 

طباطبایی در مشهد مقدس)1395(؛
برادران  علمیه  حوزه  قرآن،  در  پوشش  کارگاه   .6

آبادان)1395(؛
7. کارگاه اعجاز قرآن، اهواز)1395(؛

8. کارگاه پوشش، اساتید مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران، مشهد)1395(؛

تفسیری  روش  طباطبایی:  عالمه  یادواره  همایش   .9
عالمه طباطبایی، مشهد، دانشگاه فردوسی)1395(؛

معرفت،  عالمه  پژوهش  روش  همایش   .10
کرمان، )1395(؛

11. نشست علمی با کارشناسان مرکز ملی پاسخ گویی 
به سواالت دینی)قم و اصفهان(، )1395(؛

12. مجموعه نشست های علمی در دفتر تبیلغات 
اسالمی اصفهان پیرامون روش تربیت قرآنی جامعه، 

آقای اهتمام، )1395(؛
13. هندسه رئالیستی نظام خانواده، مرکز نوآوری و 

ایده پردازی علوم انسانی اسالمی،)1395(؛
قم،  دانشگاه  نظریه پردازی،  کرسی  داوری   .14

)1395(؛
15. داوری نشست نظام سازی قرآنی،)1395(؛
16. ناقد منطق فازی، دانشگاه قم، )1395(؛

17. ناقد نظریه تأویل آیت الله معرفت، خانم غروی، 
دانشگاه قم)1395(.

 
سایرفعالیتها:

مدیریتی)فرهنگی،  فعالیت های  الف. 
علمی و اجرائی(:

1. معاون آموزشی حوزه علمیه قم؛
2. معاون فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

در دانشگاه ها؛
3. معاونت علمی دانشنامه علوم قرآن)دوجلد(؛

4.  معاونت علمی دانشنامه فرهنگ فاطمی؛
نهاد مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در  مقام  قائم   .5

دانشگاه های آزاد؛
6. ریاست مرکز تخصصی قرآن پژوهی؛

پژوهشگاه  دانشنامه نگاری  پژوهشکده  ریاست   .7
فرهنگ و اندیشه اسالمی؛ 

8. رییس گروه قرآن پژوهی مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران؛

9. مدیریت مدارس حوزه علمیه قم؛
10. مدیر مسئول موسسه فرهنگی-تبلیغی تمهید؛

11. مدیر گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی؛

12. مدیریت ستاد همایش نکوداشت استاد معرفت؛
13. مدیر گروه قرآن شناخت دانشنامه قرآن شناسی؛

در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  نهاد  مسئول   .14
دانشگاه تربیت مدرس؛

15. مسئول حوزه علمیه آیت الله قاضی خوزستان؛
16. عضو شورای عالی آموزش و پرورش؛

17. عضو شورای اعطای مجوزهای حوزه علمیه؛ 
18. عضو  شورای کتاب سال حوزه؛

مدرسه  تفسیر  تخصصی  رشته  شورای  عضو   .19
امام کاظم)ع(؛

20. عضو هیئت امنای جامعة الزهرا)س(؛ 
21. عضو شورای آموزشی مرکز مدیریت خواهران؛

22. عضو شورای نظارت بر چاپ و نشر قرآن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

مدیریت  مرکز  تبلیغی  فرهنگی  شورای  عضو   .23
حوزه های علمیه خواهران؛

24. جهاد سازندگی خوزستان و درفول؛
25. شورای قرآنی مرکز فعالیت های قرآنی دفتر 

تبلیغات.

آشنایی با 
»حجتاالسالموالمسلمینعبدالکریمبهجتپور«

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور



اهمیت پژوهش در زندگی
مدرسه  در  زندگی«  در  پژوهش  »اهمیت  عنوان  با  پژوهشی  نشست 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شهرستان پارسیان برگزار شد.
این  در  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
جمله  از  انسان  زندگی  امور  تمام  در  تحقیق  و  پژوهش  گفت:  نشست 
تحصیل، امور دینی، علمی و دیگر زمینه ها نقش اساسی دارد.  پژوهش 
به معنای کوشش برای یافتن بهترین راهکار  جهت حل مشکالت موجود 

در عرصه های مختلف زندگی است.
محور ها  از  دانش  و  علم  اینکه  بیان  با  هاشمی«  سکینه  »خانم 
می رود،  شمار  به  جامعه  هر  تعالی  و  پیشرفت  اصلی  شاخص های  و 
افزود: استفاده از پژوهش و تحقیق در عرصه های اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیرگذار می باشد.
وی افزود: هرآنچه به عنوان پیشرفت علوم در دوره های گوناگون تاریخ 
می شناسیم، حاصل تالش افرادی بوده که رویکردی پژوهشی داشته اند.

خانم هاشمی در پایان با اشاره به اینکه تحقیق و پژوهش به خصوص 
در زندگی طلبه ها بسیار اهمیت دارد، افزود: قشر طلبه به دلیل عهده دار 
باید  مردم،  شبهات  و  سواالت  به  پاسخگویی  سنگین  مسئولیت  بودن 

بیشتر نسبت به امر تحقیق توجه داشته باشند.

رابطه حقوق و اخالق در خانواده
در  اخالق  و  حقوق  »رابطه  موضوع  با  پژوهشی   – علمی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و  استادان، طالب  با حضور  خانواده« 

شهیده  بنت الهدی علی آبادکتول در این  مدرسه برگزار شد.
»خانم گل افشان« در این نشست گفت: در حقوق اسالمی، حق به 
دیگران  و  شده  اعتبار  شخص  برای  که  است  امتیازی  و  اقتدار  معنای 

مکلف به رعایت آن هستند.
وی با اشاره به اقسام حقوق اخالقی افزود: حقوق اخالقی دو قسم 
و  بر خود  انسان  درونی، حق  اخالقی  در حقوق  بیرونی.  و  درونی  دارد؛ 
در  انسان  حق  به  مربوط  بیرونی،  اخالقی  حقوق  و  بدنش  اعضای 

خصوص رابطه اش با سایر موجودات می باشد.
دارد  نزدیکی  بسیار  رابطه  اخالق،  با  حق  کرد:  تشریح  حوزه  استاد 
بیشتر رشد کند، حق  انسان در فضائل اخالقی  این معنا که هر چه  به 
جایگاه بهتری نزد وی می یابد. می توان گفت، حق و اخالق الزم و ملزوم 

یکدیگرند و رشد و تعالی هر یک، باعث رشد و تعالی دیگری می شود.
خانم گل افشان در پایان  گفت: حقوق خانوادگی مبتنی بر ارزش های 
اخالقی است. در این کانون مقدس، حقوق و اخالق آنچنان به یکدیگر 

آمیخته اند که یکی از دیگری قابل تشخیص نیست.

طرح دوستی با یارمهربان
الزهرا)س(یزد  علمیه خواهران  مقطع سیکل مدرسه  از طالب  جمعی 
در طرح رفاقت با یار مهربان که با هدف آشنایی با منبع یابی برای انجام 

تحقیقات علمی در کتابخانه این مدرسه برگزار شد،شرکت کردند.
مقطع  فرهنگی  زارع«،معاون  »خانم  و  پژوهش  معاون  گالب«،  »خانم 
سیکل مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(، ضمن معرفی کتب مرجع، روایی، 
تفسیری و... به طالب،آن ها را با نوع نگارش صحیح پایان نامه ها آشنا کردند.
موضوعات  پیرامون  را  تحقیقاتی  تاکنون  طالب  که  است  گفتنی 
»شادی و نشاط اسالمی«، »مدیریت زمان و برنامه ریزی«، »موسیقی و 

رقص« و »عرفان های کاذب و فرقه نوظهور« انجام داده اند.

گسترش فعالیت های علمی پژوهشی
نشستی جهت گسترش روند فعالیت های علمی پژوهشی با حضور طالب 

و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آران وبیدگل برگزار شد.
در این نشست »خانم رفیعی« و »خانم ترابی« با این مطلب بحث خود 
را آغاز کردند که احترام به استاد یکی از رموز موفقیت طالب دوره های 
استاد  از  باالتر  را  خود  و  غرور  طلبگی  آفات  از  یکی  است.  بوده  قبل 

دانستن و نداشتن گذشت در روابط است.

آشنایی با مبانی عرفان اسالمی
»دکتر محمد حکیمی« در نشست پژوهشی که با موضوع »آشنایی با 
مبانی عرفان اسالمی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( بندرترکمن برگزار شد، به تعریف معنای »عرفان« پرداخت.
وی گفت: عرفان در لغت به معنای شناختن است، شناختن حقایق 
از جمله خداوند که حقیقت همه حقایق می باشد. به بیان دیگر، رازهای 

عالم را بشناسیم و به سر و راز آن اعتقاد داشته باشیم.
رازهای  به  معرفت  عرفان  موضوعات  برجسته ترین  داد:  توضیح  وی 
القا  علمی  سالم  انسان  قلب  به  خداوند  توسط  است.  دل  راه  از  عالم 

می شود که به آن »علم لدنی« می گویند.
دکتر حکیمی در پایان کتاب هایی را معرفی کرد که انسان را در مسیر 

عرفان راهنمایی می کند.

اهمیت مسأله والیت فقیه
حضور  با  فقیه«  والیت  مسأله  »اهمیت  موضوع  با  پژوهشی  نشست 
»حجت االسالم والمسلمین مهدی ملکی«، در جمع طالب و استادان 

مدرسه علمیه خواهران زینبیه آبیک برگزار شد.
نظام  دشمنان  گفت:  نشست  این  در  خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
»خانواده«،  رکن  چهار  نرم  جنگ  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
»مدرسه و مراکز علمی«، »مساجد« و »والیت فقیه« را هدف قرار داده اند 
که در این میان اصل والیت فقیه از ارکان مهم انقالب اسالمی بوده و 

صیانت از آن وظیفه ای مهم و دینی است.

رابطه مسأله تناسخ و معاد جسمانی از دیدگاه اندیشمندان 
معاصر شیعی) با تاکید بر دیدگاه »عالمه طباطبایی«، »آیت الله 

جوادی آملی«،» آیت الله حسن زاده آملی« و »آقای فیاضی«(
• استاد راهنما: محمدتقی یوسفی
• استاد مشاور: کرد فیروز جایی 

• استاد داور: زندیه 
• سطح: سطح3

• رشته: کالم اسالمی
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( همدان

چکیده:
تناسخ به معنای انتقال روح از بدنی به بدن دیگر پس از مرگ، آموزه ای است که 
مورد توجه بسیاری از مکاتب و ادیان زنده جهان بوده است؛ گرچه برخی معتقدند که 
خاستگاه آن در بین ادیان بودایی و هندی بوده، ولی ردپای آن را در همه ادیان اعم 

از مسیحیت، یهودیت و حتی در بین فرقه هایی از دین اسالم می توان دید.
معاد جسمانی به معنای عود جسم انسانی بعد از مرگ در جهان دیگر برای رسیدگی 
به اعمال، ثواب و عقاب است، که منظور معاد روحانی – جسمانی است نه جسمانی صرف.
این نوع معاد مورد تأکید آیات و روایات می باشد و انکار آن مساوی با کفر و 
خارج شدن از دایره اسالم است؛ اما در کیفیت معاد جسمانی اختالفاتی در بین 

اندیشمندان وجود دارد.دو دیدگاه قابل توجه:
بررسی  و  تناسخ  بحث  از  استمداد  با  که  عنصری  جسم  با  جسمانی  معاد   .1
رابطه تناسخ با معاد جسمانی با جسم عنصری می توان این نوع معاد را اثبات کرد؛ 
بوده است ولی در عصر حاضر که عصر  این دیدگاه همواره مورد توجه متکلمین 

شکوفایی علوم انسانی – اسالمی می باشد، بیشتر مورد کنکاش قرار گرفته است.
پیروان مکتب  و  تأکید مالصدرا  مورد  که  مثالی  با جسم  معاد جسمانی   .2  
حکمت متعالیه است، به نظر می رسد هیچ ارتباطی با تناسخ نداشته باشد؛ مگر 
اینکه تناسخ ملکوتی را در نظر بگیریم که تعبیر دیگر آن می شود تجسم اعمال. 

صدالبته که تجسم اعمال از ارکان نظریه معاد جسمانی با جسم مثالی است.
واژگان کلیدی: تناسخ، تناسخ ملکی، تناسخ ملکوتی، معاد، معاد جسمانی، 

عود جسم عنصری، عود جسم مثالی. 

معناشناسی واژه جناح)گناه ( از منظر قرآن
• استاد راهنما: ولی الله جعفری

• استاد داور: برقی کار 
• سطح: سطح3

• رشته: تفسیر و علوم قرآن
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اصفهان

چکیده:
یکی از راه های دستیابی به معنای دقیق قرآن و پی بردن به مقصود اصلی 
گوینده، معناشناسی است و از آن جایی که قرآن، دارای بعد اعجاز معانی و بیان 
در  مهمی  نقش  همچنین  است  برخوردار  متعددی  معنایی  سطوح  از  و  است 
آیات،  فهم  در  روش ها  استوارترین  گفت:  می توان  این رو  از  دارد؛  بشر  سعادت 

راهیابی به عمق معنای واژگان قرآن است.
برای  است.  گناه(  جناح)  واژه  معناشناسی  تبیین  صدد  در  حاضر  پژوهش   
این  است مشتقات  آن الزم  معنایی  میدان  به  و دستیابی  واژه  این  معناشناسی 
واژه، میدان های معناشناسی آن، در سه حیطه، واژه مترادف، واژه متضاد و واژه 
فعال و منفعل بررسی صورت گیرد. در حیطه بررسی مشتقات واژه، الف- 1- 
َجناح: به معنی میل و رغبت، 2- به معنی بال پرندگان)کنایه از تواضع و فروتنی( 
و دست انسان و 3- بال های فرشتگان )کنایه از مراتب کار ملك و قدرت آنها (.

 ب- ُجناح: به معنی گناه و انحراف از حق و حّد وسط آمده، وجه تسمیه آن 
به گناه چون انسان را از حق دور و منحرف می کند و بال پرواز معنوی انسان را 

می شکند از این جهت جناح)گناه( نامیده شده.
در بحث واژه فعال و منفعل به عنوان یك واژه حقوقی در قانون گذاری دینی 
به کار برده شده و بیان حکم فقهی، واجب، مستحب، مباح، حرام در 24 آیه با 

»ال جناح « و »لیس علیکم جناح« تبیین شده است.
 همچنین با مطالعات متنی واژه جناح و کشف واژه های کلیدی و کانونی به 
تعریف معناشناسانه جناح که همان »تعدی از حدود خداوند و انحراف از حق و 

حّد وسط« است رسیدیم.
کلید واژه ها: معناشناسی، مترادف ، متضاد، فعال ، منفعل ،ُجناح.

نقش سختی ها در کمال انسان ازدیدگاه قرآن
• استاد راهنما: فالحی قمی 

• استاد مشاور: عباس زاده جهرمی 
• استاد داور: زینتی 

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  گراش
چکیده:

 این پایان نامه با عنوان نقش سختی در کمال انسان ابتدا به سختی ها و انواع 
آن می پردازد که گاهی امتحان های عقیدتی هستند و گاهی بعد جسمی دارند و 
سپس کمال و مراحل و ابعاد آن را مطرح می کند که به معرفت نفس و دوری از 

گناه و شناخت اخالق پسندیده می توان اشاره نمود.
عوامل سختی را در دو قسم عوامل ارادی و عوامل غیر ارادی با نمونه هایی 
از هر کدام ذکر می نماید مثل وابستگی به دنیا، غفلت و مانند سیل و زلزله و بعد 

به عوامل کمال مانند ایمان و اخالص اشاره می کند.
 در قسمت فلسفه سختی ها هشت مورد را تصریح می کند مثل ایجاد حالت 

تضرع، امتحان، ارتقای درجه و آمرزش گناهان.
پس از آن به ارتباط سختی با کمال پرداخته و آنها را گذرگاهی در دنیا برای 
برای  را راه کمال می شمارد و عاملی  به کمال می داند و تحمل سختی ها  نیل 

افزایش قدرت صبر قلمداد می کند.
این تحقیق به روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیل است و از نظر هدف نیز 
کاربردی می باشد. دامنه این تحقیق کتب تفسیری روایی و اخالقی است. و به 
همه  است  مواجه  آن  با  دنیا  در  انسان  که  که سختی هایی  می رسد  نتیجه  این 

حکیمانه است و هرگز عدل الهی را زیر سؤال نمی برد.
هدف آفرینش انسان رحمت به این موجود است که با آن مدارج کمال الهی را طی کند و 

به مقام خالفت الهی نائل آید و این مهم میسر نیست مگر با ابتالی به سختی ها و تکالیف.
کلید واژگان: سختی، ابتالء، انسان، کمال 

بررسی زمینه های خانوادگی واجتماعی پیدایش گناه ازمنظر قرآن
• استاد راهنما: محمد صادق یوسفی مقدم

• استاد داور: ایمانی 
• سطح: سطح3

• رشته: تفسیر و علوم قرآن
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( قم

چکیده:
آیین اسالم که یك آیین جامع و سازنده است از همان آغاز دستورهایی داده 
به  داشت  خواهد  درخشانی  نتایج  قطعًا  شود  رعایت  دقیق  بطور  اگر  که  است 
عنوان نمونه قرآن کریم درباره مسأله گناه شناسی دستوراتی ویژه بیان کرده است 
که با انجام دستورات آن، همه انسان ها به سعادت حقیقی خواهند رسید و خود 

را از غوطه ور شدن در انواع گناهان نجات می دهند.
کرده است  اشاره  آن  به  کریم  قرآن  که  مهم،  بسیار  موضوعات  از  همچنین 
را  گناه عواملی هستند که مقدماتی  زمینه های  گناه است.  زمینه های  شناخت 

برای انجام کار نادرست فراهم می کنند.
زمینه هایی  و  عوامل  می باشند  فراوان  گناه  زمینه های  اینکه  به  باتوجه  بنابراین 
گناهان  ارتکاب  نمودن  فراهم  در  مهم تری  نقش  که  شده اند  معرفی  کریم  درقرآن 
دارند از جمله این زمینه ها، زمینه های خانوادگی و اجتماعی گناه می باشد که اگر هر 

گاهی کافی داشته باشد می تواند خود و دیگران را ارتکاب گناهان باز دارد. انسانی آ
زمینه هایی مانند وراثت، انتخاب همسر مناسب، توجه به لقمه حالل و حرام، یافتن 
دوستان نیکو و انتخاب محیطی مناسب بنابراین با توجه به اینکه ارتباط و زندگی انسان ها 
و  گاهی  آ کسب  با  که  است  الزم  انسانی  هر  بر  است،  طبیعی  امری  یکدیگر  کنار  در 
اطالعات الزم در این باره از فراهم نمودن این زمینه ها در جامعه اسالمی جلوگیری نماید.

کلید واژه: گناه، معصیت، زمینه، خانواده، اجتماع
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کارگاه مهارت افزایی ویژه اساتید راهنما

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( همدان از برگزاری 
کارگاه مهارت افزایی استادان راهنما با حضور »حجت االسالم والمسلمین 

حاجیلویی محب« خبر داد.
»خانم غیاثی«، در ارتباط با این کارگاه گفت: شورای پژوهشی مدرسه، 
مشکالت  رفع  و  پایانی  تحقیقات  کیفی  ارتقای  منظور  به  جلسه ای  در 
در  استادان  شرکت  و  برگزاری  الزم،  راهنمایی های  دریافت  در  طالب 

کارگاه مهارت افزایی با حضور استادان داور را تصویب نمود. 
ابتدا  در  محب،  حاجیلویی  والمسلمین  حجت االسالم  افزود:  وی 
درباره وظایف استاد راهنما و نکات پیش از قبول راهنمایی را برشمرد و 
سپس مباحث مربوط به آموزش تبیین مسأله، ضرورت و اهمیت، پیشینه 

و سؤاالت اصلی و فرعی را به صورت کارگاهی آموزش داد.

کارگاه شیوه مقاله نویسی 
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( شهرستان 
سیریک استان هرمزگان از برگزاری نخستین کارگاه شیوه مقاله نویسی 

در این مدرسه خبر داد.
مقاله نویسی  کارگاه  دوره  نخستین  گفت:  ذاکری«  »طیبه  خانم 
علمیه  مدرسه  اجتماعات  سالن  در  آفتاب«  »بانوی  کنگره  راستای  در 

خواهران حضرت خدیجه)س( برگزار شد.
رایانه  از  استفاده  مهارت های  آموزش  به  کارگاه  این  در  افزود:  وی 
محوریت  با  مجازی  فضای  با  کار  و  آشنایی  آموزشی  دوره  همچنین  و 

کوثرنت و کوثربالگ پرداخته شد.
سطح  ارتقای  را  کارگاه  این  برگزاری  از  هدف  پایان  در  ذاکری  خانم 
در  شرکت  جهت  طالب  تشویق  و  ترغیب  همچنین  و  طالب  علمی 

جشنواره ها و مسابقات دانست.

کارگاه مهارت افزایی استادان راهنما
حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون 
هرمزگان  استان  خواهران  علمیه 
مهارت افزایی  کارگاه  برگزاری  از 
استادان  ویژه  راهنما  استادان 
استان  این  خواهران  علمیه  حوزه 

خبر داد.
»خانم آسیه کمالی« گفت: این کارگاه  با حضور 50  نفر از استادان 

راهنمای حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این دوره، ارتقای کیفیت علمی و عملی 
و  فعالیت  مجوز  صدور  مستعد،  و  جدید  نیروی  جذب  راهنما،  استادان 
ثبت این افراد در سامانه استادان راهنما مدیریت حوزه علمیه خواهران 

استان است.
معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان اظهار 
داشت: سامانه استادان جهت دستیابی بهتر طالب به استادان راهنما و 

انتخاب استاد راهنما تبیین شده است.
خانم کمالی در پایان گفت: در کارگاه تکمیلی مهارت افزایی استادان 

دکتر  والمسلمین  »حجت االسالم  انجامید،   طول  به  روز  دو  که  راهنما 
مبانی  و  اصول  آموزش  به  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  فوالدی وند«  محمد 

پایان نامه و مقاله پرداخت.

پاسخگویی بانوان طلبه به شبهات دینی و اعتقادی
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( ساری در گفت وگو با 
»نمای حوزه« گفت: مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( اهتمامی 
ویژه به اصالح سبک زندگی)استحکام خانواده( و تعلیم و تربیت فرزندان 
دارد؛ لذا مهد کودک و پیش دبستانی در این مدرسه از سال 93 و با مجوز 

خانه قرآن و طرح امین به ظرفیت 60 کودک به فعالیت می پردازد.
آموزش  با هدف  مدرسه  این  افزود:  پیشنمازی«  سادات  زهرا  »خانم 
سال  در  مهارت،  با  و  کارشناس  انسانِی  نیروی  تربیت  و  دینی  معارف 
با  امنا  یاری لطف خداوند متعال و همت مؤسس و هیئت  به   ،89_90
25 طلبه خواهر شروع به کار نمود و در حال حاضر 165 طلبه دارد؛ این 
به جامعه اسالمی  را  اولین دوره دانش موختگان خود  مدرسه همچنین 

معرفی نموده است.
دارای  مدرسه  این  طالب  سوم  یک  داد:   ادامه  پیشنمازی  خانم 
خود  در  تحصیالت،  این  علی رغم  که  هستند  دانشگاهی  تحصیالت 
از  دلیل پس  به همین  و  کردند  احساس  دینی  آموزش  به  نیاز  احساس 
ثبت  دانشگاه، مجددًا در حوزه های علمیه خواهران  از  دانش آموختگی 

نام نموده اند.
طالب  از  تعدادی  مدرسه،  آموزشی  بخش  در  گفت:  پایان  در  وی 
سراسری  پژوهشی  جشنواره های  در  همچنین  و  علمی  المپیادهای  در 

رتبه های برتر استانی و کشوری را کسب نموده اند.

تعمیق ایمان و باورهای دینی با دعا

»آقای مهدی احمدی فراز« استاد حوزه و دانشگاه، در نشست علمی 
سالن  در  دعا«  با  دینی  باورهای  و  ایمان  »تعمیق  موضوع  با  پژوهشی 
اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد، با 
اشاره به اینکه دعا فقط وسیله ای برای رسیدن به حاجت نیست، گفت: 
در روایت معصومین)علیهم السالم( تعبیر شده است که »الدعا مخ عباده«، دعا 

خود به عنوان عبادت مورد توجه است.
با  مردم  بیشتر  ارتباط گیری  برای  باید  طالب  شما  اینکه  بیان  با  وی 
خداوند متعال بکوشید، اظهار کرد: دعا امری اعتقادساز است و می تواند 
مقوم و  تثبیت کننده اعتقادات مردم شود؛ دعا ابزار زندگی و بندگی است.
در  که  دانست  مذهبی  مراقبه  نوعی  را  دعا  دانشگاه  و  حوزه  استاد 

سالمت افراد تاثیر مثبت می گذارد.
دکتر احمدی فراز در پایان گفت: اگر بخواهیم رفتارهای نامناسب در 
به  مراقب  باید  دهیم.  تغییر  را  باورها  ابتدا  باید  کنیم،  تصحیح  را  جامعه 
رفتار  به  باید نسبت  را شکل می دهد؛  رفتار آن ها  باشیم که  افکار مردم 
مردم نیز مراقبت داشته باشیم که شخصیت آن ّها و سرنوشت جامعه را 

تعیین  می کند.

در  میناب  زینب)س(  علمیه خواهران حضرت  مدرسه  پژوهش  معاون 
استان هرمزگان از رشد چشمگیر حضور خواهران طلبه این مدرسه در 

جشنواره عالمه حلی خبر داد.
»خانم زهرا صالحی پور« در گفت وگو با »نمای حوزه«، نهادینه کردن 
شرکت  اهداف  از  یکی  را  نویسندگی  مهارت  کسب  و  پژوهش  فرهنگ 

بانوان طلبه جوان در جشنواره عالمه حلی عنوان کرد.
وی افزود: در جشنواره نهم آمار مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(، 
بین ده تا بیست نفر بود، اما این آمار در دوره دهم به پنجاه و هفت اثر رسید.

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(  اضافه کرد: 
میزان باورمندی مدیریت، معاونت پژوهش و دیگر مسئوالن حوزه علمیه 
خواهران استان هرمزگان به مساله پژوهش، تاثیر مستقیمی در میزان 

فعالیت آنها در رشد کمی و کیفی آثار طالب جوان داشته است.
خانم صالحی پور در پایان گفت: از بهمن ۹۶ برای شرکت طالب در 
جشنواره ۹۷ در حال برنامه ریزی هستیم که امید است مقاالتی با کیفیت 

بسیار باال، نوشته شود.

خواهران شهر  علمیه  های  حوزه  کتاب  نمایشگاه 
علمیه  حوزه های  مسئوالن  همت  به  که  دامغان 
با  و  اسالمی  ارشاد  سالن  در  شهر  این  خواهران 
همکاری اداره ارشاد این شهر آغاز به کار کرده بود، به 

کار خود خاتمه داد.
»حجت االسالم  نمایشگاه  این  اختتامیه  در 
علیمه  حوزه های  مدیر  صابریان«،  والمسلمین 
محمود  سید  »آیت الله  سمنان؛  استان  خواهران 
شهر  خواهران  علمیه  حوزه های  مؤسس  ترابی«، 
شمسی پور«،  والمسلمین  »حجت االسالم  دامغان؛ 
طالبی«،  »آقای  شهر؛  این  جمعه  امام  دفتر  مسئول 
رئیس اداره ارشاد اسالمی  و »آقای زارع زاده«، رئیس 
استانی  مسئوالن  از  تعدادی  و  دامغان  شهر  شورای 
طلبه  بانوان  استادان،  مسئوالن،  شهرستانی،  و 

اولیای  و  طالب  اولیای  خواهران،  علمیه  حوزه های 
دانش آموزان برخی مدارس این شهر حضور داشتند.

کلیپ  پخش  نمایشگاه،  این  برنامه های  جمله  از 
بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در اهمیت کتاب 
و کتابخوانی، سخنرانی، پذیرایی از مهمانان و بازدید 

مهمانان از نمایشگاه کتاب بود.
ترابی«،  محمود  سید  »آیت الله  مراسم،  این  در 
دامغان،  شهر  خواهران  علمیه  حوزه های  مؤسس 
قسم  گفت:  کتابخوانی  و  کتاب  اهمیت  با  ارتباط  در 
جمله  از  خود،  آسمانی  کالم  در  خداوند  کردن  یاد 
موارد اهمیت کتاب است و اهتمام اقشار مختلف در 
خواندن کتاب و به کار بستن دانسته هایشان الزم و 

ضروری است.
یادداشت های  از  باید  وی ادامه داد: هر شخصی 
خود نکته برداری کند و چه بسا خود این نکته برداری ها 

می تواند به عنوان کتاب منتشر شود.
مدیر  صابریان،  والمسلمین  حجت االسالم 
پایان،  در  سمنان  استان  خواهران  علیمه  حوزه های 
ورع، عدم تظاهر به دینداری، وحدت بین دوستداران 
از  را   ... و  اخالقی  خوش  اهل بیت)علیهم السالم(،  مکتب 
تبلیغ دین اسالم و  بانوان طلبه در  مهم ترین وظایف 
اصول  بر  پایبندی  بر  و  دانست  فرزندان  دینی  تربیت 

انسانی اسالمی تأکید کرد.

برگزاری سومین 
نمایشگاه کتاب و آثار 

تولیدی طالب
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
برگزاری  از  قم  آمنه)س(  حضرت 
نمایش کتاب، در این مدرسه خبر داد.
امسال  گفت:  سایری«  »خانم 
نمایشگاه  که  است  سالی  سومین 
»کتاب و آثار تولیدی توسط خواهران 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
حضرت آمنه)س( قم« در این حوزه بر پا 
می شود و طالب و دانشجویان خواهر 
قمی از این نمایشگاه بازدید می کنند. 
این  از  بازدید  برای  افزود:  وی 
برای  نامه هایی  دعوت  نمایشگاه، 
برخی  و  خواهران  علمیه  مدارس 
قم  در  دانشگاهی  و  علمی  مراکز 
برگزاری  طول  در  که  شد  ارسال 
سوی  از  بازدیدهایی  نمایشگاه، 
پژوهشی حوزوی  و  نهادهای علمی 

و دانشگاهی صورت گرفت.   
گفت:  پایان  در  سایری  خانم 
انتشارات  از  نمایشگاه  کتاب های 
مرکز  اهل بیت،  جهانی  مجمع 
تخصص مهدویت، ،ادیان ومذاهب 
و.....با تخفیف مناسب عرضه گردید 
کنندگان  بازدید  استقبال  مورد  که 

قرار گرفت.

کرسی آزاداندیشی با موضوع بررسی محدوده 
منظر  از  اجتماعی  روابط  در  محرم  نا  با  ارتباط 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  عرف  و  اسالم 

الزهرا)س( محمودآباد برگزار شد.   
به  توجه  با  ارائه کننده  استاد  علمدار«،  »خانم 
این که آیات و احادیث، زنان و مردان مسلمان را 
به حفظ حریم ها و رعایت حیا وعفت هرچه بیشتر 
در  متأسفانه  اما  می کند  دعوت  روابط شان  در 
جامعه  شاهدیم که حدود 70٪ دختران و پسران 

درگیر ارتباطات نامناسب هستند. 
به  نامحرم  با  ارتباط  گذشته  در  گفت:  وی 
بدون  اکنون  اما  بود  پنهانی  و  مخفیانه  صورت 
می کنند  صحبت  ارتباط  این  از  اباعی  هیچ 
گرفته  ارتباط  این  از  منفی  بار  که  به گونه ای 

شده است. 
استاد ارائه کننده تصریح نمود: وظیفه ماست 

نقشه  از  جوانان  و  خانواده ها  گاه سازی  آ با  که 
و  فحشا  رواج  با  می خواهند  که  اسالم  دشمنان 
شود،  تکرار  آندلس  واقعه  نامشروع،  ارتباطات 
و  شود  گوشزد  ارتباطات  این  خطرناک  عواقب 
این مشکل  بردن  بین  از  برای  راه حلی  دنبال  به 
باشیم. چرا که اگر این ارتباطات درست مدیریت 
نشود و فرزندان، نحوه صحیح ارتباط با نامحرم را 

آموزش نبینند دچار انحراف می شوند.
اجتماعی  دوستی های  مسأله  دیگر،  مسأله 
است که شکل تکامل یافته دوست دختر و دوست 
پسر است آن ها می خواهند به بهانه بافرهنگ و 
باکالس بودن، مسأله حیا،که در ارتباطات حرف 

اول را می زند روزبه روز کمرنگ تر کنند. 
به  سیفی«  و  حسین زاده  »خانم ها  ادامه  در 
باتوجه  می رسد  نظر  به  گفتند:  منتقد  استاد  عنوان 
از افراد در  عرف جامعه ما  به نگاهی که در برخی 

باال  اجتماعی  روابط  داشتن  با  امروزه  دارد،  وجود 
می توان در اجتماع موفقیت بیشتری در کسب و کار 
افراد  برای  بیشتری  و مقبولیت  و محبوبیت  داشت 
شغل  پیداکردن  جمله  از  مختلف،  زمینه های  در 
مناسب، ازدواج خوب و به هنگام، داشتن مشتری 
بیشتر کسب وکار و... حاصل می شود، در ارتباطات 

با نامحرم نیازی به این همه سخت گیری نیست.  
در پایان »خانم یزدان پناه« استاد داور گفت: 
تفکری  چنین  جامعه  عرف  در  که  را  برخی  باید 
گاه نمود، شاید به ظاهر این گونه روابط از  دارند آ
اما  باشد  و محبوبیت  برخی، سبب موفقیت  نظر 
تبیین کرد.  افراد جامعه  را برای  باید نگاه اسالم 
طبع  شوخ  و  بشاش  و  خندان  بر  نظرش  اسالم 
بودن مؤمن است اما نه با جنس مخالف. در این 
زمینه بایدالگوسازی شود و ما به عنوان طلبه باید 
در خانواده و اطرافیانمان با رعایت موازین شرعی 

رشد چشمگیر طالب مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س( میناب در جشنواره عالمه حلی محدوده ارتباط با نا محرم

تبلیغ دین یکی از مهم ترین وظایف بانوان طلبه است
 مدیر حوزه های علیمه خواهران استان سمنان، ورع، عدم تظاهر به دینداری، وحدت بین دوستداران مکتب 

اهل بیت)علیهم السالم(، خوش اخالقی و ... را جزو مهم ترین وظایف بانوان طلبه برشمرد.



محکم نمودن اعتقادات
نشست اخالقی با حضور »آیت الله عالقبند« در دیدار با طالب مدرسه علمیه 

خواهران حضرت نرجس)س( محمدآباد برگزار شد.
آیت الله عالقبند گفت: علمی که برای ما ماندنی است همان علم طلبگی 
است و باید اعتقادات خود را محکم کنید و سنت قائمه که همان احکام است 

را با دقت فراگیرید .
وی در پایان خطاب به طالب اظهار داشت: علم اخالق و عمل به اخالق 

را رعایت کنید.

موانع رشد انسان
نشست اخالقی با موضوع »موانع رشد انسان« با حضور طالب مدرسه علمیه 

خواهران حضرت نرجس  خاتون)س( دولت آباد در این مدرسه برگزار شد.
دولت  امام جمعه  والمسلمین سیدحسین محمودآبادی،«   »حجت االسالم 
آباد در این نشست، ضمن بیان نکاتی در خصوص چگونگی تاثیرگذاری استادان 
بر طالب گفت: اولین اقدام جهت تاثیرگذاری بر دیگران این است که خود فرد 

اهل عمل باشد.
وی در ادامه ضمن تشریح موانع رشد انسان اظهار داشت: یکی از موانع رشد 

معنوی انسان تبعیت از هوای نفسانی است که گمراهی را همراه دارد.
انسان  بین  نفسانی  از هوای  تبعیت  گفت:  پایان  در  دانشگاه  و  استاد حوزه 
و  ظلمانی تر  حجابی  هیچ  و  می نماید  ایجاد  حجاب  تعالی  و  تبارک  خدای  و 

وحشتناک تر از این حجاب نیست.

رابطه طعام و عبودیت
نشست اخالقی با موضوع »رابطه 
مدیر،  حضور  با  عبودیت«  و  طعام 
مدرسه  کارکنان  و  طالب  استادان، 
فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه 
مدرسه  این  در  اصفهان  محدثه)س( 

برگزار شد.
»خانم زهره شیخ حسینی« مبلغ، استاد دارالقرآن و دبیر آموزش و پرورش 
در این نشست گفت: بخش عمده ای از هزینه های شیعیان در داروخانه ها 
مصرف می شود، در کشور ما حدود 20 میلیون نفر کبد نارسا دارند و حدود 
پیوند کبد  بیماری کلیه رنج می برند و ساالنه حدود 600  از  نفر  14 میلیون 
در ایران انجام می شود و حدود 100 هزار نفر به جمعیت سرطانی ما افزوده 

می گردد.
این مبلغ و استاد قرآن در پایان اظهار داشت: طبق آیات قرآن غذای ما باید 

دو ویژگی: »حالل بودن و طیب یعنی سالم و بی ضرر بودن« را داشته باشد. 

اهمیت علم آموزی
سالن  در  بیگدلی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  اخالق  کالس 

اجتماعات مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین بیگدلی در ایننشست ضمن بیان مباحث اخالقی 
و تربیتی گفت: علم و علما از ارزش و اهمّیت باالیی برخوردارند و جایگاه علم و 

علما به خاطر بهره مندی از گوهر علم بسیار رفیع است.
وی در ادامه ضمن تشریح صفات علما اظهار داشت: خضوع و خشوع یکی 
از صفات علماست که باید در تمام لحظات زندگی خود تواضع داشته باشند و با 

نماز بتوانند کام خویش را شیرین کنند و نورانیتی در خود به وجود آورند.
اخالقی،  ویژگی های  شرح  به  پایان  در  بیدگلی  والمسلمین  حجت االسالم 
ساده زیستی، علم و زهد و تقوای عالم جلیل القدر »مرحوم آیت الله سیدآقامیری« 

پرداخت.

شک و تردید در ایمان مایه هالکت است
به همت حوزه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( نوشهر، نشستی اخالقی-
معرفتی با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین مشایخ«، امام جمعه نوشهر در 

این مدرسه برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین مشایخ در این نشست گفت: شک و تردید در تمام 
مسایل زندگی، باعث سردرگمی و پریشانی است اما شک و تردید در علم و ایمان 
خطرش از همه بیشتراست و به تعبیر روایات مایه هالکت است، همانگونه که 
امام علی)ع( می فرمایند: سعی کن یقین پیدا کنی و از شک دوری نمایی چرا که 

هیچ چیز برای دین انسان، هالک کننده تر از غلبه شک بر یقین نیست.
پایان اظهار داشت: در بین اصحاب امیرالمومنین)ع( »عّمار« بسیار  وی در 
بزرگوار و شاخص است و این به دلیل رسیدن به مرحله یقینی بود که او نسبت 
با زبیر صحبت کرد و گفت: اگر  به ایشان داشت، او در مقّدمات جنگ جمل 
همه دنیا در مقابل علی)ع( بایستد و او را بد بداند من با او مخالفت نخواهم کرد 
و هرگز دستم از دست او جدا نخواهد شد و این یقین در والیت شناسی، موجب 
فضیلت عّمار شد. پس دقت کنیم که هر لحظه از خداوند، یقینی که راهگشا 

باشد طلب نماییم.
 

اشراف به مسایل مختلف روز جامعه
جمع  در  که  اخالقی  نشست  در  آقاشاهی«  مهدی  والمسلمین  »حجت االسالم 
طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( میناب برگزار شد با بیان اینکه اشراف 
به مسایل مختلف روز جامعه و برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبین از ویژگی های یک 
طلبه خوب است، گفت: طلبه باید با مطالعه مستمر در زمینه های مختلف مشاوره 

و فلسفه، اشراف کامل به مسائل پیدا کند تا بتواند جواب گوی مخاطبین خود باشد.
زمینه  در  مختلف  منابع  معرفی  ضمن  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
پاسخگویی و جذب مخاطب از جمله سایت، نرم افزار و کتاب، نمونه هایی از کار 
تربیتی و آموزشی با کودکان و نوجوانان در زمینه نماز نیز به طالب آموزش داد.

عشق و محبت در اسالم
عالی  آموزش  مؤسسه  استادان  از  شاهینی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
الزهرا)س( گرگان در ادامه سلسله جلسات اخالقی خود پیرامون »عشق و محبت 
و محبت  انسان ها عشق  بین  دهنده  پیوند  عامل  مهم ترین  گفت:  اسالم«  در 
مکتبی  و  ایمانی  ارتباط  بلکه  نیست  انسان  نزدیکی  عامل  َنَسبی  رابطه  است. 
عین  در  که  خانواده هایی  بسا  چه  می شود.  یکدیگر  با  افراد  نزدیکی  موجب 
خویشاوندی از هم دورند و کم نیستند انسان هایی که هیچ ارتباط خویشاوندی 

ندارند ولی با محبت به همدیگر نزدیک شده اند.
وی در پایان با استناد به روایتی از پیامبر مکرم اسالم)ص( معیار نزدیکی افراد 
را عشق و محبت معرفی نمود و افزود: عشق و محبت سرمایه آدمی است و به 

اندازه گسترش آن، این سرمایه افزایش می یابد.

خودسازی
هدف  با  خمینی شهر  خواهران  علمیه  مدارس  استادان  ویژه  اخالق  جلسه 
همت گماشتن استادان و کارکنان مدارس علمیه خواهران برخودسازی و غافل 
نماندن از تربیت خود و نقش به سزای آن در تربیت دیگران در سالن اجتماعات 

مدرسه علمیه رضویه این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین عزت الله حاج هاشمی« استاد اخالق حوزه های 
علمیه در این مراسم به تشریح مطالبی از اولین فرازهای دعای مکارم االخالق 

امام زین العابدین)ع( پرداخت.

امر به معروف و نهی از منکر
جلسه اخالقی با حضور »حجت االسالم و المسلمین مرتضی موحدی«، امام 
جمعه شهرستان تویسرکان با موضوع »امر به معروف و نهی از منکر« در مدرسه 

علمیه خواهران کوثر تویسرکان برگزار شد.
از  یکی  گفت:  نشست  این  ابتدای  در  موحدی  والمسلمین  حجت االسالم 
یعنی  منکر؛  بزرگترین  با  مبارزه  داد،  انجام  ما  ملت  که  معروف هایی  بزرگترین 
زبانش  و  قلب  در  و  است  مخالف  منکر  با  زنده  انسان  بود.  طاغوت  حکومت 
در  منکر،  به  نسبت  که  برسیم  جایی  به  نکند  خدا  می دهد.  نشان  عملش  و 

دل هایمان حساسیتی احساس نکنیم، زیرا چنین انسانی مرده است.

اهمیت تزکیه نفس 
نشست  در  فامنین،  جمعه  امام  مصباح«  رضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
بیان  با  برگزار شد،  این شهر  الزهرا)س(  علمیه خواهران  در مدرسه  که  اخالقی 
اینکه تزکیه نفس عملی آسان نیست، گفت: باالترین جهاد این است که انسان 

برای تربیت نفس خود زمینه سازی کند و ارزش و هدف زندگی خود را بشناسد.
و  کنیم  مجاهده  خود  نفس  با  ما  اگر  گفت:  پایان  در  فامنین  جمعه  امام 
باید  ما  ما خشنود خواهد شد؛  از  نیز  متعال  نفس خود چیره شویم، خداوند  بر 

خشنودی خدا را مالک عمل قرار دهیم.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا
کارکنان  و  طالب  استادان، 
رضویه  خواهران  علمیه  مدرسه 
خمینی شهر با حضور در گلستان 
آرامگاه  و  نجف آباد  شهدای 
»شهید محسن حججی« به مقام 

شامخ شهدا ادای احترام نمودند.
این  در  مقدس  دفاع  راوی  قاسمی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
امام زادگان عشق  گفت: شهدا  زیارت شهدا  اهمیت  به  اشاره  با  مراسم 
هستند و در همه جا نورانیت و معنویت را به جامعه می دهند، شهدا زنده 

هستند، در صحنه واقعی زندگی، آن ها ماندند و ما رفتیم.
راوی دفاع مقدس در  پایان گفت: نگاه شهدا به وجه الله است یعنی 
معرفی خدا به وسیله شهدا است، توسل به شهدا سهل اما اقتدا به شهدا 
دشوار است، شهدا با اخالص در عمل به قرب الهی رسیدند، هرچه عمل 

خالص تر باشد قرب به پروردگار بیشتر است.

بصیرت

نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور

فعالیت های فرهنگی -تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران کشور

فرهنگی-تبلیغی ۵
نشستهایاخالقی

یادیازآسمانیها

اخبارنشستهایفرهنگی

نمایشگاهحجابوعفاف

فعالیتهایتبلیغی

کارگاههایفرهنگی

بررسی عوامل بدحجابی در جامعه
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  هاشمی«  سکینه  »خانم 
با  که  بدحجابی«  عوامل  »بررسی  نشست  در  پارسیان،  فاطمه الزهرا)س( 
شد،  برگزار  مدرسه  این  اجتماعات  سالن  در  طالب  و  استادان  حضور 
تعالی فاصله  با رشد و  از زنان شخصیتی می سازد که  گفت: بی حجابی 

زیادی دارد.
به  اشاره  با  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
اینکه مردم همیشه خواهان جایگاهی مطلوب در سطح جامعه هستند، 
که  می کند  پیدا  نمود  کاذب  و  حقیقی  شکل  دو  به  جایگاه  این  گفت: 

موقعیت حقیقی در اثر کسب فضایل اخالقی حاصل می شود.
نمایش  با  هستند  اخالقی  ارزش های  فاقد  که  زنانی  افزود:  وی 
زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و ساختگی زنانه خود سعی در جلب توجه 
دیگران دارند تا به این واسطه پاسخگوی کمبودهای باطنی خود باشند.

با  پایان  در  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
تأکید بر اینکه عامل اصلی بی حجابی فقر فرهنگ دینی است، تصریح 
کرد: حجاب اسالمی از جمله فرامین الهی در اسالم است که عمل به 

آن ها جز در پرتو ایمان به پروردگار میسر نخواهد شد.
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دشمنی؛ از جمله عوامل فروپاشی جامعه و خانواده
عبدالله  والمسلمین  »حجت االسالم 
با  که  فرهنگی  نشست  در  شاهینی« 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  حضور 
الزهرا)س( گرگان در این مدرسه برگزار شد، 
گفت: بعضًا در جامعه و خانواده مشکالتی 
وجود دارد که راه حل آن از مسیر محبت 
می باشد و همه موجودات در برابر محبت 

و عشق سر تسلیم فرود می آورند.
دانست  دشمنی  را  محبت  مقابل  نقطه  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
به کالم  استناد  با  و  آورد  به شمار  و خانواده  فروپاشی جامعه  از عوامل  را  آن  و 
ارزشمند حضرت رسول)ص( که فرمودند: »بدترین مردم کسی است که با مردم 
دشمنی می کند و مردم نیز دشمن او هستند«، گفت: اسالم سیستم اخالقی را 
پایه گذاری نموده است که همه اجزای آن به هم متصل بوده که این نظام وحیانی 

و عقالنی بر پایه عشق و محبت استوار است.

نشست فرهنگی »امر به معروف و نهی از منکر«
نشست فرهنگی با موضوع »امر به معروف و نهی از منکر« با سخنرانی »خانم 
صادقی« و با حضور طالب و استادان  مدرسه علمیه خواهران فاطمةالزهرا)س( 

آران و بیدگل در این مدرسه برگزار شد.
در این نشست خانم صادقی، گفت:امر به معروف و نهی از منکر، نشانه عشق 
به مکتب، عشق به مردم، عالقه به سالمتی جامعه و نشانه آزادی بیان است. 
گاه کردن افراد جاهل، هشدار برای  این فریضه الهی سبب تشویق نیکوکاران، آ

جلوگیری از خالف و ایجاد نوعی انضباط اجتماعی است.

تشیع انگلیسی مختصات فکری و رفتاری
نشستی با عنوان »تشیع انگلیسی 
مختصات فکری و رفتاری« در مدرسه 
شهر  زرین  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین مهدی مسائلی« استاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه علمیه 
اصفهان در این نشست با بیان اینکه باید میان تعبیر تشیع انگلیسی و شیعه انگلیسی 
تفاوت قائل شد اظهار داشت: تشیع انگلیسی به اندیشه های افراطی و فرقه گرایانه ای 

گفته می شود که ترویج آن ها دشمنان را در رسیدن به اهدافشان یاری می رساند.

نشست فرهنگی با موضوع امر به معروف در جامعه
به همت معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مهران 
بانوان  با حضور عموم  در جامعه«  معروف  به  »امر  با موضوع  فرهنگی  نشست 

مهران در این مدرسه برگزار شد.
»خانم زینب اعظمی« در این نشست گفت: فریضه ا مربه معروف و نهی از 
منکربرای این تبین شده که ما بتوانیم آسیب های جامعه را شناسایی کنیم و در 

جهت رفع آن ها تالش کنیم.

شاخصه های جوان عاشورایی
مدرسه  در  عاشورایی«  جوان  »شاخصه های  موضوع  با  فرهنگی  نشست 

علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( یزد برگزارشد.
»خانم شایان«،کارشناس مذهبی، در این نشست ضمن بیان اهمیت معرفت 
آقا جان شما چی کار کردی علی شدی؟  امیرالمومنین)ع( سؤال شد  از  گفت: 
امیرالمومنین)ع( فرمودند پای دروازه قلبم نشستم و هر وقت غیر خدا خواست 
الهی  انسان  امام خمینی)ره( هم می فرمایند: وقتی قلب  اجازه ندهم؛  وارد شود 
شد همه وجود انسان الهی می شود و به همین دلیل است که امام خمینی )ره( در 

هنگام رحلت می فرمودند با دلی آرام و قلبی مطمئن از این دنیا می روم.

نشست سیاسی با موضوع بررسی 
سالن  در  انقالبی گری«  و  »نفوذ 
خواهران  علمیه  مدرسه  اجتماعات 

الزهرا)س( فریدن برگزار شد.
والمسلمین  »حجت االسالم 
و  حوزه  استاد  اکبری«  مالک 
»داران«  سیاسی  هادی  و  دانشگاه 
مقام  که  مقوله هایی  از  یکی  گفت: 

معظم رهبری)مدظله العالی( در سال های 
»سبک  نمودند  اشاره  آن  به  اخیر 
و  »نفوذ  بحث  و  اسالمی«  زندگی 

انقالبی گری« است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: از 
نظر »حضرت آیت الله العظمی امام 
انقالبی گری  خامنه ای)مدظله العالی(« 
مقاصد  و  اهداف  محورهای  شامل 
انقالبی،  ساختارهای  انقالب، 
وسایل  و  ابزارها  انقالبی،  راهبرد 

ترویج و تثبیت می باشد.
هادی سیاسی گفت: برای داشتن 
الزم  عناصری  انقالبی  نظام  یک 
چشم انداز،  یا  اهداف  شامل  که  است 

راهبردها و اقدامات می باشد.

حجت االسالم والسملمین اکبری 
تصریح نمود: ابزارهای انقالبی سازی 
زبان،  گویندگان،  دیپلماسی،  شامل 
و  مذهبی  هیأت های  مداحان، 
و  الکترونیکی  مکتوب،  رسانه های 

سمعی و بصری می باشند.
اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
به کالم آتش به اختیار مقام معظم 
آتش  داشت:  بیان  رهبری)مدظله العالی( 
انحرافی  هرکجا  یعنی  اختیار  به 
دیدیم خودمان باید وارد عمل شویم.
ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
انقالبی  شاخص های  بیان  ضمن 
بودن اظهار داشت: پایبندی به قوانین 
هدف گیری  اسالم،  ارزش های  و 

آرمان های انقالب و همت بلند برای 
رسیدن به آن ها، پایبندی به استقالل 
و  دشمن  برابر  در  حساسیت  کشور، 
تقوای  داشتن  و  آن  از  تبعیت  عدم 
شاخص های  از  سیاسی  و  دینی 

انقالبی بودن است.
حجت االسالم والمسلمین اکبری 
صورت  باید  که  نهادهایی  پایان  در 
مقام  نظر  از  را  خودشان  انقالبی 
کنند  حفظ  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
خبرگان،  مجلس  برشمرد:  گونه  این 
حوزه های  و  دانشگاه ها  قضائیه،  قوه 
اگر  که  بمانند،  انقالبی  باید  علمیه 
حوزه های علمیه انقالبی نماند، نظام 

در خطر انحراف قرار خواهد گرفت.

کارگاه »شبهه شناسی«
به منظور مهارت افزایی طالب و 
مبلغین حوزه های علمیه خواهران 
حضور  با  شناسی«  شبهه  »کارگاه 
خاطری«،  والمسلمین  االسالم  »حجت 
علمیه  مدرسه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
خواهران حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد.
اینکه  به  اشاره  با  کارگاه  این  در  خاطری  والمسلمین  حجت االسالم 
پاسخ  با  بیشتر دشمنان شیعه ستیز هستند، تصریح کرد: شبهه شناسی 
به شبهات متفاوت است؛ بانوان طلبه باید به عنوان کارشناسان دین نوع 
شبهات را بشناسند و از ورود شبهه به دین و مسایل دینی جلوگیری کنند.
به یک شبهه، الزم  پاسخگویی  برای  افزود:  دانشگاه  و  استاد حوزه 
است که فهم درستی از شبهه داشته باشیم سپس آن را ریشه یابی کنیم و 

در پایان مخاطب شناسی کنیم.
کارشناس دینی تصریح کرد: بایسته های پاسخ گویی به شبهات از چند 
الهی، شناخت  بعد  امامتی،  بعد  ازجمله  می گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  بعد 

شخصیت ها، قرائت نصوص و وقایع و تسلط بر تاریخ است.
شیخ  »کمال الدین«  قبیل  از  کتب  برخی  معرفی  ضمن  پایان،  در  وی 
صدوق، »سیمای شیعه« عالمه امینی و »اصول کافی« گفت: مطالعه این 
کتاب ها را به عنوان مهمترین منابع برای پاسخ گویی به شبهات، الزم است.

دوره احکام کاربردی ویژه خواهران طالب
همکاری  با  و  اردکان  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
مدرسه علمیه برادران امام صادق)ع( این شهر، دوره دو روزه احکام کاربردی با 
حضور حجج اسالم والمسلمین آقایان: »وحیدپور« و »محمود اکبری«، در جمع 

استادان، طالب و دانش آموختگان این مدرسه برگزارشد.
مهارت های  تشریح  دوره ضمن  این  در  اکبری  والمسلمین  »حجت االسالم 
بیان احکام گفت: مهارت های بیان احکام، به مقدمات بیان احکام، شیوه های 

بیان احکام و سوژه های بیان احکام، تقسیم می شود.                      
بررسی  اجتهاد،  ماهیت  بررسی  گفت:  وحیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
تقلید، جایگاه عقل در احکام، تعبد، تفاوت هایی که در فقه بین مرد و  ماهیت 

زن داریم و فلسفه احکام از موضوعات مورد نیاز جهت بررسی احکام می باشد.

همایش فرهنگی »پرچمداران بصیرت در فضای مجازی«
همایش پرچمداران بصیرت در فضای 
خواهران  علمیه  مدرسه  توسط  مجازی 
حضرت زینب)س( آران و بیدگل برگزار شد.
با  سپاه  سالن  در  که  همایش  این  در 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  حضور 
حضرت زینب)س( و مردم شهرستان برگزار 
مهدی  والمسلمین  »حجت االسالم  شد، 
جباری« با اشاره به اهمیت فضای مجازی 
و لزوم حضور طالب در این فضا به تشریح 
و  مجازی  فضای  آسیب های  بررسی  و 

راهکارهای مقابله با آن ها پرداخت.

افتتاح کانون »یاوران نماز«
کانون »یاوران نماز« در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( بیجار افتتاح شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  و  کانون  اعضای  با حضور  که  مراسم  این  در 
بیان نکاتی پیرامون این  فاطمه الزهرا)س( برگزار شد، »خانم شکراللهی« ضمن 
کانون گفت: طرح حیات طیبه قرارگاه های فرهنگی زنان با رویکرد نقش خانواده 
کاهش  و  پیشگیری  و  آینده  نسل های  تربیت  و  جامعه  تعالی  و  رشد  در  زنان  و 

آسیب های اجتماعی، تدوین و ابالغ گردیده است.
»خانم احمدزاده« گفت: ما باید در رابطه با عقاید مخاطبین کار کنیم و در بحث 
توحید و خداشناسی اگر خوب کار شود، شوق عبادت و ارتباط با خدا ایجاد خواهد شد

.
 بصیرت افزایی و احیای امر به معروف و نهی از منکر

و  طالب  از  یکی  آرمان«  زهرا  »خانم 
مبلغین مدرسه علمیه خواهران »شهیده بنت 
با  که  نشستی  در  علی آبادکتول  الهدی« 
برگزار  مدرسه  این  در  طلبه  بانوان  حضور 
سجاد)ع(  امام  زندگی  به  اشاره  ضمن  شد، 
حضور  عاشورا  قیام  در  سجاد)ع(  گفت:امام 
اما حکمت  دیدند  را  حوادث  و همه  داشتند 
باشند  بیمار  ایشان  که  بود  امر  این  بر  الهی 
تا هم ذخیره الهی برای هدایت بشر باشند و 

هم زمین از حجت الهی خالی نباشد.
و  اختناق  همه  آن  با  کردند،  درک  را  خلیفه   9 خالفت  دوران  سجاد)ع(  امام  افزود:  وی   
سخت گیری های موجود، آن حضرت برای راهنمایی و هدایت مردم بسیار تالش کردند، تا آنجا 
که حتی در قالب دعا رسالت خویش را انجام می دادند. پس از عاشورا، به همراه حضرت زینب)س( 
گاهی بخشی و بصیرت افزایی مردم تالش های زیادی نمودند. در راستای انتقال پیام عاشورا، آ
مبلغ حوزه علمیه خواهران ادامه داد: در عصر و زمان کنونی، یکی از مهم ترین 
نمود و  تأسی  امام سجاد)ع(  از  باید  امر  این  وظایف طالب؛ بصیرت افزایی است و در 
معظم  مقام  که  است  چیزی  همان  امر،  این  کرد.  سرمایه  راه  این  در  را  خود  همت 
رهبری)مدظله العالی( بر آن تأکید دارند و بر همه ما واجب است در راستای آن گام برداریم.

خانم آرمان درپایان با اشاره به وظایف طالب در جامعه گفت: طالب در هر زمینه ای 
گاهی بخشی به مردم به ویژه پیرامون گسترش  باید از وظیفه خود غافل نباشند و در آ
و  دادند  انجام  سجاد)ع(  امام  که  کاری  همان  نمایند.  تالش  اهل بیت)علیهم السالم(  مکتب 
نشان دادند که امام حسین)ع( برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند. بنابراین 

احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه یکی از وظایف خواهران طلبه است.

با  پاسخ  و  پرسش  نشست 
در  استکبارستیزی  محوریت 
خواهران  حضرت  علمیه  مدرسه 
حضرت زینب)س( مالیر برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم 
مسئول  چراغی«  والمسلمین 
پاسداران،  سپاه  تربیت  و  تعلیم 
مستکبران  نقش  تقسیم  ضمن 
در ایران به دوران  قبل از انقالب، 
تحمیلی  جنگ  از  بعد  و   انقالب 
شما  وظایف  از  داشت:  اظهار 
بشناسید،  را  که دشمن  است  این 
را  ملت ها  که  خطراتی  از  یکی 
آن  که  است  این  می کند  تهدید 
نشناسد.  را  خود  دشمن  ملت 
روش های  و  دشمن  باید  بنابراین 

دشمنی اش را بشناسیم. 
اخیر  سال  چند  در  افزود:  وی   
بعضی افراد، موضوع جدید سازش با 
آمریکا را مطرح کرده اند و با تحریف 
را  ایشان  خمینی)ره(  امام  فرمایشات 
مخالف شعار مرگ بر آمریکا دانستند 
به  را  تفکر سازش  و تالش می کنند 
وجود آورند، در حالی که تا زمانی که 
دشمن برای نابودی انقالب اسالمی 
تالش می کند بحث استکبارستیزی 

نیز وجود دارد.

حجت االسالم والمسلمین چراغی 
افزود: یکی از سؤاالت مطرح شده 
جامعه  یک  ما  جامعه  که  بود  این 
از  کشور  و  نیست  اسالمی  واقعی 
نامطلوبی  در شرایط  اقتصادی  نظر 
است و بسیاری از جوانان ما بیکارند، 
غربی  کشورهای  و  آمریکا  با  چرا 
ارتباط برقرار نمی کنیم تا راهگشای 

اقتصادی برای کشورمان باشند؟
سپاه  تربیت  و  تعلیم  مسئول 
سخنان  به  اشاره  با  پاسداران، 
انقالب  درباره  خمینی)ره(  امام 
اسالمی  انقالب  گفت:  اسالمی 
به  تا  کند  طی  را  مرحله  پنج  باید 
وهله  در  برسد،  اسالمی  تمدن 
از  بعد  شاهنشاهی،  سقوط  اول 

سپس  اسالمی،  دولت  استقرار  آن 
چهارم  مرحله  اسالمی،  حکومت 
تمدن  نهایت  در  و  اسالمی  جامعه 
که  آمد،  خواهد  وجود  به  اسالمی 
ما هنوز از دولت اسالمی نگذشتیم 
اسالمی  جامعه  به  چگونه  حاال 
اسالمی  ما  جامعه  هرگاه  برسیم، 
ما هم اسالمی می شود  تمدن  شد 
و راهکار رسیدن به تمدن اسالمی 
مقام  فرمایشات  از  می توان  را 
خطاب  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
ایشان  که  یافت  دانشجویان  به 
شما  به  امیدم  »چشم  فرمودند: 
دانشجویان است تا جامعه را نجات 
دهید و نیز شما طالب هم نقش به 
سزایی دارید، تا  فرهنگ اسالمی را 

در جامعه گسترش دهید.«
اقتصاد  نجات  راه  گفت:  وی 
با  آمریکا  نیست،  آمریکا  ایران 
قاره پیما  موشک  هسته ای،  انرژی 
بلکه  ندارد  کاری  حقوق بشر،  یا 
دارد  مشکل  اسالمی  انقالب  با 
در  آن ها  است،  بهانه  این ها  و 
موضوع  این  خود  اخیر  سخنرانی 
انقالب  که  کردند  بیان  صراحتًا  را 
باید  و  برود  بین  از  باید  اسالمی 
کشورهای  به  آن  انتشار  مانع 
انقالب  اکنون  اما  بشوند  دیگر 
یمن  و  عراق  سوریه،  در  اسالمی 
حالی  در  است،  گسترش  حال  در 
زیر  نفر  میلیون   20 آمریکا  در  که 
می کنند  زندگی  فقر  مطلق  خط 
دالر  تریلیون   17 کشور  این  و 
آنالین  صورت  به  و  است  بدهکار 
با  می شود،  افزوده  بدهی  این  به 
نجات  آمریکا  اگر  وضعیت  این 
بخش بود کشور خودش را از نظر 
اقتصادی و فرهنگ نجات می داد.
چراغی  والمسلمین  حجت االسالم 
برای  خواست  طلبه  خواهران  از  پایان  در 
و  کنند  تالش  جامعه  افراد  بصیرت افزایی 
ما  دارد  وجود  استکبار  خوی  که  زمانی  تا 
نیز باید خوی انقالبی خود را تقویت نماییم.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مالیر برگزار نمود

»پرسش و پاسخ« با محوریت »استکبارستیزی« دوره توانمندسازی مبلغین نماز
با  جماعت  نماز  اهمیت  با  آشنایی  هدف  با  نماز  مبلغین  توانمندسازی  دوره 
حضور 20 نفر از مبلغین ، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.
دوره  این  در  الزهرا)س(،  خواهران  علمیه  مدرسه  استاد  شکاری«  معصومه  »خانم 
گفت: نماز جماعت هم در بعد فردی هم در بعد اجتماعی آثاری دارد، آثار نماز جماعت 
در بعد فردی عبارتند از: بخشش گناهان گذشته، در صورتی است که فرد با قصد پاک 
و ایمان در نماز جماعت حضور پیدا کند، محو کردن هفتاد هزار سیئه، نجات از نفاق، 
مایه رحمت، استجابت دعا و سبب نزدیکی به خدا، همان طور که خود نماز موجب 

قرب الهی می شود شرکت در نماز جماعت نیز موجب قرب بیشتر می شود.

نشست هم اندیشی مبلغین
نشست هم اندیشی مبلغین در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت با 

حضور طالب و مبلغان خواهر این شهرستان برگزار شد.
گفت:  نشست  این  در  کالردشت  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
پاسخگوی  مختلف  تخصص های  با  دینی،  مبلغان  عنوان  به  طلبه  خواهران 

شبهات دینی و سئواالت شرعی دانش آموزان در مدارس هستند.
کالردشت  شهرستان  خواهر  مبلغان  گفت:  پایان  در  کاظمی«  بحر  »خانم 
به صورت مستمر در مدارس این شهرستان حضور یافته و به برنامه های فرهنگی 
برگزاری  عاشورا،  زیارت  و  عزاداری  مراسم  برگزاری  جماعت،  نماز  اقامه  نظیر: 

حلقات معرفت برای دانش آموزان و... می پردازند.

گردهمایی تجلیل از خواهران مبلغ
نخستین گردهمایی تجلیل از خواهران مبلغ استان فارس با حضور معاون 

فرهنگی حوزه های علمیه خواهران این استان برگزار شد.
با تشکیل کارگروه های تخصصی در محورهای مختلف  این گردهمایی  در 
و  آموزش  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  نوجوان،  و  کودک  تبلیغ  جمله  از 

پرورش، جلسات خانگی بانوان و ... همفکری و تبادل نظر صورت گرفت.

نشست مبلغین داراب
با  مدارس،  به  جماعات  ائمه  اعزام  خصوص  در  طلبه  خواهران  مبلغین  نشست 

حضور مبلغین مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  معصومی«  زهرا  »خانم 
گفت: برگزاری نماز جماعت یک رکن بسیار مهم و اساسی در میان مدارس و 
دانش  آموزان است، زیرا عالوه بر اقامه نماز جماعت، به بیان احکام و مسائل 

اعتقادی و دینی پرداخته می شود.

بررسی شیوه ها و روش های بیان تبلیغ احکام
نشست آموزشی »شیوه ها و روش های بیان تبلیغ احکام« با حضور جمعی از 

طالب در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( المرد برگزار شد.
 »خانم حوا حسن نیا« استاد حوزه در این نشست ضمن تشریح روش ورود در 

بیان احکام به تبیین مسئله خلقت پرداخت.
گفتنی است؛ ضمن استقبال از این نشست، بدلیل متنوع بودن شیوه های 

تبیین احکام، مقرر شد جلسات مختلفی به این بحث اختصاص پیدا کند.

بررسی »نفوذ و انقالبی گری« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فریدن



کارگاه آموزش »فرهنگ حجاب« در بمبئی
آموزشی  کارگاه  بین الملل:  گروه 
همکاری  با  حجاب  فرهنگ  تبیین 
در  بمبئی  در  ایران  فرهنگ  خانه 
انجمن »پونا«ی این شهر برگزار شد.

ایران  فرهنگ  خانه  گزارش  به 
فرهنگ  آموزشی  کارگاه  بمبئی؛  در 
حجاب، در محل برگزاری زبان فارسی 
در پونا با حضور »خانم نرگس حشمتی« 
اساتید  از  طباطبایی«  »سیدعلیرضا  و 
گاهی بیشتر  حوزه و دانشگاه به منظور آ
به مباحث  ایرانیان مقیم و عالقمندان 

جامعه شناسی برگزار شد.
ایجاد  در  مهم  عاملی  حجاب  گفت:  حشمتی  خانم  کارگاه  این  ابتدای  در 
امنیت روحی و روانی است، امنیتی که با پدیده برهنگی و بی بند و باری در غرب 

مورد تهدید قرار گرفته است.
مراسم  در  تنها  نه  گذشته،  قرون  در  مسیحی  زنان  از  بسیاری  افزود:  وی 
مذهبی اعم از دعا و یا رفتن به کلیسا بلکه به غیر از آن در طول زندگی معمول 
خود نیز از نقاب، پوشیه و یا به لفظ امروزی روسری برای پوشاندن موی سر خود 

استفاده می کردند.
وی بیان کرد: حجاب همیشه در داخل و خارج از کشورهای اسالمی نماینده 
خیلی از چیزها از جمله یک بیانیه فرهنگی اجتماعی محکم علیه فساد و بی بند 
اصل  به  موضوع  این  است؛  بوده  مذهبی عمیق شخصی  یک عمل  و  باری  و 

اسالم برمی گردد؛ قرآن حجاب را در قالب لباس الزم شمرده است.

تالش بانوی مسلمان میشیگان برای راهیابی به کنگره
نمایندگان  مجلس  دموکرات  عضو  طلیب«،  رشیده  »خانم  بین الملل:  گروه 
ایالت میشیگان از تصمیم خود برای شرکت در انتخابات کنگره آمریکا گفت که 

در صورت پیروزی اولین نماینده زن مسلمان این ایالت در کنگره خواهد شد.
به  من  صدای  گفت:  طلیب  خانم  پرس؛  دیترویت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عنوان مادری که در راستای عدالت برای همه کار می کند برای شنیده شدن 

در واشینگتن الزم است.
وی به عنوان اولین زن مسلمان مجلس میشیگان، کمپین انتخاباتی خود را 

برای راهیابی به کنگره آمریکا کلید زد.
خانم طلیب گفت: پیروزی من به عنوان دختری که در فقر در جنوب دیترویت 
بزرگ شد، به هنگام مدرسه رفتن هنوز زبان انگلیسی را نمی دانست و پیرو دینی 
است که هر روز نه  تنها از سوی دولت بلکه رسانه ها مورد هدف قرار می گیرد، 

می تواند برای همه و حتی غیرمسلمانان ایجاد انگیزه کند.

استقبال بانوی پروفسور سنگالی از دیپلماسی قرآنی ایران

گروه بین الملل: »خانم پروفسور رحمت الله جاین امبانگ«، رئیس دانشگاه 
»تیئس« سنگال در دیدار با رایزن فرهنگی کشورمان در داکار از شعار دیپلماسی 

قرآنی ایران در این کشور استقبال کرد.
جاین  الله  رحمت  پروفسور  خانم  ایکنا،  بین المللی  خبرگزاری  گزارش  به 
امبانگ، رئیس دانشگاه تیئس)دومین دانشگاه بزرگ سنگال( در مراسم افتتاح 
ایران در  رایزنی فرهنگی  به همت  اخیرًا  این دانشگاه که  ایران شناسی در  اتاق 
رایزنی  که  ایران  قرآنی  دیپلماسی  شعار  و  اتاق  این  افتتاح  از  شد،  برگزار  داکار 

فرهنگی در این کشور در پیش گرفته است، استقبال کرد.
عصمتی«،  »سید حسن  با  دیدار  طی  مراسم  این  در  امبانگ  پروفسور 
قرآنی  مراکز  و  دارالقرآن ها  وفور  به  اشاره  با  داکار  در  کشورمان  فرهنگی  رایزن 
وابسته به طرق صوفیه در سنگال و عشق وافر مسلمانان این کشور به قرآن و 
اهل بیت)علیهم السالم( اظهار داشت: ما از شعار دیپلماسی قرآنی که رایزنی فرهنگی 
ایران در پیش گرفته است، استقبال و همراهی خود را با این شعار اعالم می کنیم.

تولید پوشاک اسالمی توسط برند مطرح آمریکایی
گروه بین الملل: برای اولین بار، یک برند مطرح آمریکایی اقدام به راه اندازی 
خط تولید حجاب و پوشاک اسالمی کرده و به زودی اولین مجموعه اسالمی 

خود را عرضه می کند.
مطرح  برند  »میسیز«،  وبسایت شرکت  پست؛  هافینگتن  روزنامه  گزارش  به 
آمریکایی در تولید لباس، به زودی مجموعه ای از حجاب و لباس های منطبق با 

موازین اسالمی را به فروش می گذارد.
میسیز با همکاری یک برند اسالمی به نام »ورونا« اقدام به تولید لباس های 
پوشیده و حجاب کرده است که پیش بینی می شود با استقبال زنان مسلمان و 

غیرمسلمان سراسر آمریکا مواجه شود.
گفتنی است بسیاری از شرکت های بزرگ در سال های اخیر به دنبال جذب 
مشتریان مسلمان هستند؛ شرکت اورئال نیز با استخدام یک مدل محجبه در 
تالش است که مسلمانان را نیز به عنوان مشتریان خود داشته باشد البته این 
مدل مسلمان اخیرًا به دلیل انتشار مطالبی در انتقاد از رژیم اسرائیل در توئیتردر 

سال ۲۰۱۴، از سوی گروه هایی مورد هدف قرار گرفته است.

مساجد انگلیس میزبان غیرمسلمانان می شوند

گروه بین الملل: بیش از ۲۰۰ مسجد در سراسر انگلیس  برای تقویت شناخت 
از اسالم و مسلمانان، درهای خود را به روی غیرمسلمانان می گشایند.

انگلیس هر سال  باز مساجد  درهای  روز  میل؛  بیرمنگام  روزنامه  گزارش  به 
از سوی شورای مسلمانان بریتانیا، که سازمانی مستقل و نماینده بیش از ۵۰۰ 

مسجد، مرکز اسالمی، خیریه و مدرسه اسالمی است، برگزار می شود.
به گفته این سازمان، امسال حدود ۵۰ مسجد بیشتر از تعداد سال گذشته 

اعالم آمادگی برای شرکت در مراسم روز درهای باز کرده اند.
اعمال  و  نماز  تماشای  به  مسجد،  از  بازدید  در  غیرمسلمانان  است  گفتنی 
عبادی مسلمانان و گفت وگو در مورد اسالم و موضوعات اسالمی می پردازند و با 

سبک زندگی مسلمانان بیشتر آشنا می شوند.
گرچه بسیاری از مساجد به صورت مرتب مراسم درهای باز مسجد را با هدف 
برگزار  مسلمانان  با  بیشتر  آشنایی  و  اسالم  مورد  در  نادرست  تصورات  زدودن 
می کنند، اما یک بار در سال نیز با هماهنگی شورای مسلمانان بریتانیا این برنامه 

به صورت همزمان برپا می شود.

رقابت بانوان نخبه قرآنی در عراق
رقابت  دومین  بین الملل:  گروه 
قرآنی عراق در دو رشته  نخبه  بانوان 
در  »قرائت«  و  قرآن«  کامل  »حفظ 

شهر کربالی معلی برگزار شد.
قاف؛  قرآنی  خبرگزاری  گزارش  به 
این مسابقات به همت مرکز ملی علوم 
شیعیان  اوقاف  اداره  به  وابسته  قرآن 
آستان  دارالقرآن  همکاری  با  و  عراق 

حسینی برگزار گردید.
»شیخ ایاد کعبی«، از قراء برجسته عراقی و رئیس کمیته عالی برگزار کننده 
این دوره از مسابقات گفت: در رقابت بانوان نخبه قرآنی ۱۳ قاری و ۹ حافظ کل 
قرآن از استان های مختلف عراق در مرحله نهایی این مسابقات حضور داشتند 
در  نمایندگان عراق  به عنوان  تالوت  و  قرآن  رشته های حفظ کل  برتر  نفرات  و 

مسابقات بین المللی قرآن حضور خواهند شد.
گفتنی است ریاست کمیته داوران این مسابقات را »فاطمه خلف« از استادان 
برجسته قرآن کریم برعهده داشت و آیین اختتامیه این رقابت ها در سالن اجتماعات 

»سید االوصیاء« حرم مطهر امام حسین)ع( در کربالی معلی برگزار گردید.

همایش »گیاه شناسی در قرآن و حدیث« در برونئی
و  قرآن  در  بین المللی  »گیاه شناسی  همایش  نخستین  بین الملل:  گروه 

حدیث«، در برونئی برگزار شد.
دانشکده  همکاری  با  همایش  این  RTBNews؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مطالعات  مرکز  و  زیستی  تنوعات  و  زیستی  محیط  تحقیقات  موسسه  علوم، 

اسالمی دانشگاه برونئی دارالسالم برگزار شد.
گفتنی است در قرآن کریم ارجاعات زیادی به انواع گونه های گیاهی اعم از 
»انجیر«، »زیتون«، »سیر«، »گندم« و... شده است و در سنت نبوی)ص( نحوه 

استفاده از این گیاهان به عنوان غذا، سرپناه و دارو تبیین شده است.
این همایش با هدف فراهم آوردن فرصتی برای بررسی تازه ترین دستاوردها 
بر  مردم گیاه شناسی  در  بیشتر  فعالیت  برای  کاری  و  کادمیک  آ ارتباط  تقویت  و 

اساس آموزه های قرآن و حدیث برگزار شد.

نخستین جلسه خوشنویسی قرآن در فیلیپین
گروه بین الملل: کالس های آموزشی 
خوشنویسان  انجمن  شعبه  خوشنویسی 
جلسه  اولین  برگزاری  با  مانیل  در  ایران 

به صورت رسمی افتتاح شد.
در  ایران  فرهنگی  رایزنی  گزارش  به 
فیلیپین؛ با همکاری انجمن خوشنویسان
ایران و معرفی تندیس تقوی به عنوان مدرس و نماینده رسمی این انجمن در 
آموزش  رویکرد  دو  با  خوشنویسی  آموزش  کالس های  جلسه  نخستین  مانیل، 
با  و  فیلیپینی  شیعیان  برای  قرآنی  آیه های  خوشنویسی  و  فارسی  خوشنویسی 
شعبه  جامعة المصطفی  رئیس  اکبری«،  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور 

فیلیپین در رایزنی فرهنگی ایران در مانیل برگزار شد.

جلسه »همسایگان مسلمان« در کلیسای مورمون ها
گروه بین الملل: کلیسای گروه مذهبی مورمن ها در شهر لیورمور در ایالت 
برطرف  هدف  با  مسلمان«  »همسایگان  عنوان  با  جلسه ای  آمریکا  کالیفرنیای 

کردن سوءتفاهمات درباره مسلمانان برگزار نمود.
کلیسای  اعضای  از  شیل«،  »کاریل  eastbaytimes؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
لیورمور هدف این برنامه را تقویت شناخت میان پیروان ادیان مختلف برشمرد و اظهار 

داشت: فکر می کنم سوءتفاهمات زیادی وجود دارد که باید از آن جلوگیری کنیم.
»خانم منیر صفی«، یکی از مسلمانانی که در اجرای این برنامه مشارکت داشت، گفت: 
یکی از اهداف ما متوقف کردن آزار و تهدید دانش آموزان مسلمان در مدارس است.

آموزش قرآن و تعالیم دینی به کودکان در آلمان
گروه بین الملل: کودکان خردسان 
که  برنامه هایی  در  شرکت  با  آلمانی 
کشور  این  اسالمی   - ترکی  اتحادیه 
تعالیم  و  کریم  قرآن  می کند،  برگزار 

دینی را فرا  می گیرند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه؛ اتحادیه ترکی - اسالمی آلمان در یکی از 
مساجد واقع در شهر بن )Bonn( طی ساعات مشخصی در هفته برنامه  آموزش 

قرآن و تعالیم دینی به کودکان خردسال را برگزار می کند.
»آقای محمد کایا«، امام جماعت این مسجد طی سخنانی با اشاره به فعالیت های 
دینی و قرآنی اتحادیه ترکی - اسالمی آلمان، گفت: در این برنامه ها کودکان ضمن 
تفریح و سرگرمی با تعالیم دینی نیز آشنا می شوند. آنان همچنین با استفاده از مداد 
ثابت  تجربه  می نویسند.  نقاشی هایشان  دفتر  روی  را  قرآنی  کلمات  و  حروف  رنگی 

کرده است کودکان خردسال در کنار تفریح و سرگرمی مطالب را بهتر یاد  می گیرند.

پیشنهاد آموزش قرآن در مدارس هند
گروه بین الملل: »خانم مانکا گاندی«، وزیر امور زنان و کودکان هند پیشنهاد 
داد کتاب های مقدس ادیان مختلف از جمله اسالم در مدارس آموزش داده شود 
تا تصورات نادرست در مورد ادیان از سنین کودکی در ذهن کودکان نقش نبندد.

به گزارش روزنامه هندوستان تایمز؛ خانم گاندی گفت: دانش آموزان مدارس 
باید با کتاب های مقدس شش دین بزرگ جهان از جمله »قرآن« و »انجیل« آشنا 

شوند تا زمینه برای رفع تصورات نادرست نسبت به ادیان مختلف فراهم شود.
وزیر امور زنان و کودکان هند گفت: چند نفر از ما کتاب های دینی خود را خوانده ایم؟ من 
قرآن را خوانده ام. چند نفر از ما می دانیم که حضرت محمد)ص( مخالف جنگ بوده است؟ 

در زمان ما علم اخالق درس داده می شد اما آن درس نیز دیگر در مدارس ارائه نمی شود.

»آشکار شده« روایتی از اسالم پس از ۱۱ سپتامبر
نمایشنامه   – الملل  بین  گروه 
»آشکار شده« نوشته یک زن مسلمان 
بررسی  برای  پاکستانی  ـ  انگلیسی 
سنت های  و  دوستی  نژادپرستی، 
اسالمی پس از حادثه تروریستی یازده 
ماساچوست  دانشگاه  در  سپتامبر 

آمریکا به نمایش درمی آید.
نمایشنامه  ۱۶ فوریه )۲۷ بهمن(  این  uml.edu؛  پایگاه خبری  به گزارش 
اجرای  با  آلن هاوز  تاریخی  به وقت محلی در ساختمان  از ظهر  بعد  ساعت ۵ 

روهینا مالک، نمایش نامه نویس، بازیگر و سخنران مسلمان روی صحنه رفت.
با عنوان »آشکار  را  نمایشنامه های خود  از سال ۲۰۱۰  گفتنی است »خانم مالک« 
شده« در دانشگاه ها، کلیساها، کنیسه ها و سایر اماکن مذهبی برای بحث در مورد جرایم 
جایزه  مارس  ماه  است،  کرده  اجرا  متقابل  احترام  و  هویت  نژادپرستی،  نفرت،  از  ناشی 

ساالنه بهترین بازیگر تئاتر را از سوی انجمن تئاتر حرفه ای زنان دریافت خواهد کرد.
و  تغییر  نمایشی خود  اثر  با  تعلق می گیرد که  به کسانی  این جایزه هر سال 

تحولی در زمینه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به وجود می  آورند.

اسال م هراس ترین کشورهای اروپایی
گروه بین الملل: اخیرًا در مقاله ای در پایگاه خبری اینسایدر مانکی فهرست 
یازده کشور اروپایی که بیشترین میزان اسالم هراسی و تبعیض علیه مسلمانان 

را دارند، منتشر شد.
»آلمان«،  »ایتالیا«،  wardnewsreview؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
»بلژیک«، »هلند«، »مجارستان«، »اوکراین«، »دانمارک«، »اسپانیا«، »سوئد«، 
»انگلیس« و »سوئیس« یازده کشور اروپایی هستند که بیشترین تبعیض علیه 

مسلمانان و باالترین میزان اسالم هراسی را دارند.

امیدهای تازه قرآن آموزی برای کودکان اوتیسمی مالزی
گروه بین الملل: فرستادن کودکان 
به مراکز حفظ قرآن به امری رایج در 
اما  تبدیل شده  مالزیایی  والدین  میان 
کودکان  که  والدینی  برای  کار  این 
آسانی  کار  دارند،  اوتیسم  به  مبتال 

نیست.
به گزارش پایگاه خبری The Sun Daily؛ کودکان مبتال به اوتیسم معمواًل 
رفتاری طغیانگر و عمدتًا تمایل به تنهایی یا بیش از حد فعال بودن دارند که این 

مسئله آموزش به آن ها را دشوار می سازد.
کادمی قرآن الریان در کواالالمپور تالش می کند تا سرنوشت کودکان مبتال  آ

به اوتیسم را با کمک به آنان برای یادگیری و حفظ آیات قرآن کریم تغییر دهد.

نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور
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اوکادا«،  امیکو  »خانم  بین الملل:  گروه 
پژوهشگر  و  مترجم  اسالم شناس،  ایران شناس، 
که  است  ژاپن  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  برجسته 

تألیفات و آثار متعددی را در کارنامه خود دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی؛ خانم امیکو اوکادا، ایران شناس، 
و  زبان  برجسته  پژوهشگر  و  مترجم  اسالم شناس، 
ادبیات فارسی در ژاپن است که به عنوان نخستین 
و  زبان  دکتری  درجه   ۱۳۴۶ سال  در  ژاپنی  فرد 

ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
وی تألیفات و آثار متعددی از جمله ترجمه خسرو 
رامین  و  ویس  ترجمه  نظامی)۱۹۷۷(،  شیرین  و 
و  لیلی  ترجمه   ،)۱۹۸۰( گرگانی  اسعد  فخرالدین 
مجنون نظامی )۱۹۸۱(، روح ایرانی )۱۹۸۲( )برنده 
شاهنامه  ترجمه  ژاپن(،  نویسندگان  باشگاه  جایزه 
فردوسی )۱۹۹۹(، ترجمه رباعیات خیام )۲۰۰۴(، 
 ،)۲۰۰۸( اسالم  جهان  فرهنگ های  و  زبان ها 
و  فارسی  به  ژاپنی  دوزبانه  فرهنگ  چندین  تألیف 
برای  متعدد  آموزشی  کتب  تألیف  ژاپنی،  به  فارسی 
تدریس زبان فارسی در ژاپن و ... را در کارنامه خود 

دارد.

دیدار ر با اوکادا
رایزن فرهنگی  دیوساالر«،  »آقای حسین  اخیرًا 
جمهوری اسالمی ایران در ژاپن با حضور در محل 
اقامت خانم امیکو اوکادا، ایران شناس شهیر ژاپنی، 

با وی دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار آقای دیوساالر، با اشاره به فرهنگ 
امیکو  خانم  به  خطاب  اسالم،  و  ایران  تمدن  و 
ژاپن  در  شما  همانند  شخصیت هایی  گفت:  اوکادا 
ایرانی  شخصیت های  عنوان  به  افراد  از  بسیاری  و 
ژاپن شناس نقش بی بدیلی را در تعامل و ارتباطات 
دو ملت بزرگ ایران و ژاپن ایفا کرده اند و همگی ما 

قدردان این زحمات و اقدامات بوده و هستیم.
اشاره  ضمن  ژاپن  در  کشورمان  فرهنگی  رایزن 
تألیفات  افزود:  اوکادا  خانم  ارزشمند  تألیفات  به 
ژاپنی  ایران شناسان  دیگر  و  شما  توسط  انجام شده 
از  ایرانی  ژاپن شناس  شخصیت های  و  سو  یک  از 
سوی دیگر، توانسته شناخت بهتر و دقیق تری را از 

فرهنگ، آداب و رسوم دو کشور ارائه کند.

و تمدن  به فرهنگ  ادامه داد: عالقمندان  وی 
ایران و ژاپن به عنوان دو فرهنگ بزرگ و غنی در 
شرق و غرب آسیا، امکان دستیابی به گنجینه های 
تعامالت  در  که  دارند  را  توجهی  قابل  و  مهم 

حداکثری نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
همچنین،  ژاپن  در  کشورمان  فرهنگی  رایزن 
و  شد  یادآور  را  شخصیت ها  این  از  تجلیل  ضرورت 
مثبتی  تأثیرات  می تواند  اقدامات  گونه  این  گفت: 
ایران  فرهنگی  رایزنی  و  باشد  داشته  دنبال  به  را 
برنامه ریزی الزم را در این زمینه به عمل آورده است.

۴۰ سال مطالعه
خانم اوکادا هم در این دیدار از عالقمندی برای 
غنی  کتابخانه  ایران شناسی  با  مرتبط  کتب  اهدای 

خود خبر دادو
وی گفت: در طول بیش از ۴۰ سال مطالعه در 
ارتباط با فرهنگ و تمدن ایران و اسالم و همچنین، 
از کتب  توجهی  قابل  تعداد  فارسی،  ادبیات  و  زبان 
را جمع آوری کرده ام و عالقمندم این کتاب ها را به 

رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اهدا کنم.
به  خود  اخیر  سفر  به  اشاره  پایان ضمن  در  وی 
پیشرفت،  شاهد  سفر  این  در  داشت:  اظهار  ایران 
توسعه و ارتقای وضعیت جامعه ایران در زمینه های 
مختلف بودم که بسیار شگفت انگیز بود و به همین 
دلیل تألیف کتاب جدیدی مرتبط با یافته های اخیر 
از این سفر را آغاز کرده ام که امیدوارم به زودی آماده 

شود.

گروه بین الملل: دانشگاه ادینبرو در 
اسکاتلند، کارگاهی را با عنوان »رهبری 
و اقتدار مذهبی زنان مسلمان در اروپا و 

آمریکای شمالی« برگزار می کند.
این   ،ed.ac.uk به گزارش سایت 
شهریور   ۲۲( شنبه  پنج  که  روزه  دو  کارگاه 
۹۷ ( آغاز به کار خواهد کرد، موضوع اقتدار 
زنان  تحصیلی  بورس  و  مذهبی  رهبری  و 

مسلمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
گفتنی است افزایش رهبری مذهبی و بورس تحصیلی توسط زنان مسلمان در 
کشورهای غیراسالمی پدیده نوینی است که توجه عموم را به خود جلب کرده است.
افزایش فرصت برای زنان مسلمان جهت تحصیالت تکمیلی در خارج و در 
اروپا و آمریکا این فرایند را تسهیل کرده و باعث افزایش موسساتی شده است که 

توسط زنان مسلمان مدیریت می شوند.
مورد  این  در  کادمیکی  آ تحقیقات  موضوع،  این  به  عمومی  توجه  علیرغم 
محدود بوده و کارهای تطبیقی اندکی در مورد بورس تحصیلی زنان مسلمان در 

اروپا و آمریکا انجام شده است.
شایان ذکر است: آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت برای این کارگاه تا سوم 

آوریل )۱۴ فروردین( است.

گروه بین الملل: اخراج کارآموز وکالت 
خاطر  به  ایتالیا  دادگاه  از  مراکشی تبار 
داشتن حجاب واکنش های زیادی را در 
پی داشته است و انجمن مسلمانان بلونیا 

آن را مخالف قانون اعالم کرد.
 Muslim پایگاه خبری  به گزارش 
بلفقیر«، کارآموز  News؛ »خانم اسما 
از  گذشته  هفته  مراکشی تبار  وکالت 
خاطر  به  ایتالیا  شمال  در  دادگاهی 
داشتن حجاب اخراج شد و اخراج وی 
واکنش هایی زیادی را به دنبال داشت.
با  بلونیا  مسلمانان  انجمن 
محکوم کردن اقدام این قاضی، اعالم 
کرد: هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت 

حجاب در دادگاه وجود ندارد.
پایگاه  گزارش  به  بنا  همچنین 
 »Morocco World News« خبری
هماهنگی  مسئول  الفرام«،  »یاسین 
این باره  در  بلونیا  مسلمانان  انجمن 
این قاضی غیرقانونی و  گفت: تصمیم 
بیانگر اتخاذ یک موضع شخصی است.
کاربران رسانه های اجتماعی نیز رفتار 
این قاضی با این زن مسلمان و اجبار وی 

به ترک دادگاه را محکوم کردند.

جوان  وکالی  انجمن  همچنین 
و  قبول  غیرقابل  را  اقدام  این  ایتالیا 

مغایر با قوانین توصیف کرد.
این کارآموز ۲۵ ساله وکالت هفته 
در  کارآموزان  دیگر  همراه  به  گذشته 
دادگاهی در شهر بولونیا حاضر بود که 
قاضی دادگاه به او گفت یا حجابت را 

بردار و یا دادگاه را ترک کن.
گفت و گویی  در  بلفقیر  خانم 
دیگر  با  گفت:  باره  این  در  رسانه ای 
وکالیی که درگیر این پرونده بودند وارد 
گفت:  قاضی  شدیم.  دادگاه  صحن 
در می آوری؟ حتی کلمه حجاب را به 

زبان نیاورد و به من نگاه هم نمی کرد. 
فکر کردم خطابش با شخص دیگری 
را  کتش  او  که  می خواهد  و  است 
که  نمی کردم  هم  را  تصورش  درآورد. 
او  به  دوباره  می گوید.  سخن  من  با 
است.  من  با  که  فهمیدم  کردم  نگاه 

عصبانی شدم و گفتم: حجاب را؟
قاضی گفت: بله. اگر می خواهی در 
دادگاه بمانی، باید حجاب را دربیاوری.

خانم بلفقیر افزود: به قاضی گفتم 
هنگام  او  و  می روم  و  نمی آورم  در  نه 
خروج من گفت که احترام به فرهنگ 
و سنت های ایتالیا دلیل این کار است.

کردن  بهانه  داشت:  اظهار  وی 
فرهنگ و سنت برای تحقیر من حالم 
را خیلی بد کرد. من آنجا بودم تا کاری 
را یاد بگیرم و بیاموزم که قانون چگونه 
به  که  نبودم  آنجا  می آید.  در  اجرا  به 

خاطر دینم مرا تحقیر کنند.
یک  به  هرگز  گفت:  بلفقیر  خانم 
بردار  را  حجابت  که  نمی گویند  راهبه 
فرهنگ  به  حجابم  خاطر  به  من  اما 

آن ها اهانت کرده ام.
بداند  باید  قاضی  این  افزود:  وی 
جلسه  بر  تأثیری  حجاب  داشتن  که 
یک  عنوان  به  من  توانایی  یا  دادگاه 
وکیل کارآموز ندارد و قانون باید مدافع 

انسان ها و آزادی دینی باشد.
حجاب  مسئله  است،  گفتنی 
آزاد  سر  بر  کشمکش  و  اسالمی 
پوشش  از  جلوگیری  آن  یا  گذاشتن 
زنان در ایتالیا که در سال های اخیر به 
صورت یک موضوع جدی مطرح بوده 
است، هر از گاهی مورد توجه  احزاب 
سیاسی ایتالیایی و رسانه های  داخلی 
مسلمانان  و  می گیرد  قرار  کشور  این 

را با مشکالت زیادی مواجه می کند.

گروه بین الملل: »خانم هلیمی گوبو سورا« بانوی 
اتیوپیایی است که پس از مسلمان شدن، تالش کرد 
تا با تبلیغ دین اسالم، اهالی روستای محل زندگی 

خود را نیز مسلمان کند.
این  yenisafak.com؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بانوی اتیوپیایی که پس از تشرف به اسالم نام خود را به 
»رابعة« تغییر داده، مادر ۵ فرزند است که در روستای 

»سیمو« از توابع شهر »یابیلو« اتیوپی زندگی می کند. 
خانم هلیمی که دین مسیحیت او را اقناع نمی کرد، 
خود  روستای  با  کیلومترها  که  مسلمانی  روستای  به 
فاصله داشت، رفت و خواستار آشنایی با دین اسالم شد.

به  را  خود  نام  مسلمان شدن،  از  پس  که  وی 
»رابعه« تغییر داد، تبلیغ اسالم را از خانواده و نزدیکان 

خویش آغاز کرد و آنان را به دین اسالم دعوت کرد.
پس از آن که نزدیکان و خانواده او به دین اسالم 
سطح  در  را  اسالم  تبلیغ  وی  کردند،  پیدا  تشرف 

روستای خود آغاز کرده است.
وی علت اسالم آوردن خود را اهتمام مسلمانان 
به اخالق عنوان نمود و آرزو دارد تا اهالی روستای 

خود در سایه امنیت و با شرافت زندگی کنند.
حبشه(  تاریخی  نام  )با  ِاتیوپی  است،  گفتنی 
آفریقا  شاخ  در  واقع  خشکی  در  محصور  کشوری 

پایتختی  به  آفریقا  بزرگ  کشور  دهمین  و  است 
اطالعات  آخرین  براساس  است.  آبابا«  »آدیس 
را  کشور  این  جمعیت  درصد   ۳۳ شده،  اعالم 

مسلمانان تشکیل می دهند.

گروه بین الملل: مسابقات حفظ و تجوید قرآن با رقابت دانش آموزان دختران 
لیبیایی در شهر »ُطبُرق«)شمال شرق لیبی( و به همت مرکز آموزش حفظ قرآن 

»فاطمه الزهرا)س(« این شهر برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری الوسط؛ این مسابقات با مشارکت دانش آموزان دختر 
مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و در دو بخش »حفظ و تجوید« 

قرآن برگزار شد.
این رقابت  قرآنی در دبیرستان »نسیبه بنت کعب« شهر طبرق برگزار شد و 
شماری از مربیان مرکز آموزش حفظ قرآن »فاطمه الزهرا)س(« بر تالوت و اجرای 

متسابقین نظارت داشتند.
رقابت ها در حفظ ۵ جزء  این  لیبیایی در بخش حفظ  دختران دانش آموزان 
پایانی قرآن، حفظ ۳ جزء پایانی قرآن، حفظ ۲ جزء پایانی قرآن به رقابت پرداختند 

که در پایان نفرات اول تا سوم این رشته ها معرفی و تجلیل شدند.

زنان  سازمان  بین الملل:  گروه 
به  موسوم  نیجریه  در  مسلمان 
حجاب  جهانی  روز  در  »المؤمنات« 
تبعیض  گونه  هر  ممنوعیت  خواستار 

علیه حجاب در این کشور شد.
آناتولی،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس  عبدالقدری«،  »نعمت الله 
گفت:  نیجریه  مسلمان  زنان  سازمان 
تصویب  خواستار  المؤمنات  سازمان 
قوانینی برای رفع تبعیض، تهدید و آزار 
علیه دختران محجبه در نیجریه است.
نیجریه  در  روز جهانی حجاب  را  موضوع  آقای عبدالقدری »حجاب من، حق من« 
عنوان کرد و گفت: این عنوان به دولت و مردم نیجریه یادآور می کند  که مسلمانان حق 
آزادی دینی دارند و حجاب حق دینی بانوان مسلمان بوده و به منزله ظلم بر آن ها نیست.
هدف  با  جهان  کشور   ۱۴۰ در  سال  هر  حجاب  جهانی  روز  است  گفتنی 
به  غیرمسلمان  زنان  تشویق  و  مسلمان  بانوان  پوشش  درباره  شناخت  افزایش 

پوشیدن حجاب و تجربه کردن آن برگزار می شود.

گروه بین الملل: مونولوگ )تک گویی( 
نمایشی حجاب با هدف ارائه تجربیات 
زنان مسلمان در دنیا و نشان دادن این 
افراد  سایر  همانند  محجبه   بانوان  که 
دانشگاه  در  هستند،  جامعه  عادی 

تگزاس آمریکا برگزار می شود.
خبری  پایگاه  گزارش  به 
برنامه  این  در  dailytexanonline؛ 
که ۲۸ مارس )۸ فروردین ۹۷( برگزار 
از  مختلفی  گروه های  شد،  خواهد 
تجربیات  آمریکایی  هنرمند  بانوان 
ارائه  تک گویی  صورت  به  را  خود 

خواهند کرد.
کارگردان  هاشم«،  حنان  »خانم 
برنامه مونولوگ حجاب گفت: این برنامه 
تجربیات  داستان  ارائه  با  دارد  قصد 
این تصور منفی را که  افراد محجبه، 
آن ها  با  و  محجبه ها متفاوت هستند 
نمی توان ارتباط برقرار کرد، از بین ببرند.

گروه بین الملل: نخستین جشنواره محصوالت حالل در آمریکا، در شیکاگو 
برگزار شد.

روزه،  سه  جشنواره  این  chicago.eater.com؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
محلی  غذاهای  محلی،  فروشنده   ۲۵ شرکت  با  حالل  غذاهای  عرضه  شامل 

کشورهای آسیای جنوبی، پوشاک اسالمی و محصوالت حالل دیگر بود.
هدف از برگزاری این جشنواره آشنا کردن مردم شیکاگو با غذاها و محصوالت 

حالل و تشویق رستوران های آمریکا برای سرو غذای حالل بود.
امروزه  گفت:  این جشنواره  برگزارکننده  هیئت  اعضای  از  یکی  احد«،  اسماء  »خانم 
مسلمانان آمریکای شمالی همانند سایر مردم آمریکا به غذاهای سنتی اکتفا نمی کنند و 
تمایل دارند غذاهای مختلف را مصرف کنند. رستوران های آمریکا آمادگی الزم برای ارائه 
غذاهای حالل بیشتر را دارند و این جشنواره قصد دارد شرکت های مختلفی را جذب کند 

که امیدوارند با رستوران ها و تولیدکنندگان محصوالت غذایی ارتباط برقرار کنند.

گروه بین الملل: زنان کانادا همصدا با 
بانوان دیگر در کشورهای مختلف جهان 
برابر  به مواضع »ترامپ« در  در اعتراض 

حقوق زنان دست به تظاهرات زدند.
به گزارش پایگاه خبری timescolonist؛ 
صدها نفر از زنان، کودکان و مردان در 
کورتنی،  نانایمو،  ویکتوریا،  شهرهای 
جزیره سالت اسپرینگ و سایر مناطق 
کانادا در اعتراض به آزارهای جنسی 
به  زنان،  علیه  ترامپ  اهانت های  و 

خیابان ها آمدند.
»خانم زینب بنت یونس«، نویسنده و فعال 
حقوق اجتماعی با تشویق شرکت کنندگان در 
این تظاهرات به عدم سکوت در برابر جرایم 
از  پس  که  مسلمانان  علیه  نفرت  از  ناشی 
افزایش  ریاست جمهوری  به  ترامپ  انتخاب 
یافته، گفت: روزانه من و هزاران زن مسلمان 
دیگر به دلیل مسلمان بودن آزارهای فیزیکی 

و زبانی را تحمل می کنیم.               

اعمال رأی شخصی علیه حجاب؛ باالتر از قانون در ایتالیا

»خانم امیکو اوکادا«، بانویی اسالم شناس از ژاپن

بانوی اتیوپیایی روستای خود را مسلمان نمودرقابت قرآنی دانش آموزان دختر در لیبی

تأکید سازمان زنان مسلمان نیجریه بر کارگاه »اقتدار مذهبی زنان مسلمان« در ادینبرو
ممنوعیت تبعیض علیه حجاب

مونولوگ نمایشی 
»تجربیات زنان از 
حجاب« در تگزاس

زنان کانادا به 
مخالفان »ترامپ« 

پیوستند

شیکاگو، میزبان نخستین جشنواره حالل 



همایش تحکیم خانواده
مدرسه  طالب  از  جمعی 
فاطمة الزهرا)س( خواهران  علمیه 
همایش  در  بیدگل  و  آران 
سخنرانی  با  خانواده«  »تحکیم 
»حجت االسالم والمسلمین حسین 
دهنوی« در مهد قرآن کریم والیت 

آران و بیدگل شرکت کردند.
کارگاه های  شامل  مجزا  کارگاه  سه  در  همایش  این  است  گفتنی 
»آموزش مهارت های قبل از ازدواج«، »مهارت های تحکیم خانواده« و 
»آموزش مهارت های تربیت فرزند شامل لزوم کنترل فرزندان در فضای 

مجازی« در ساعات مجزا برگزار گردید .

نشست بهداشتی با موضوع »ارگونومی بدن«
نائب رئیس  حضور  با  بدن«  »ارگونومی  موضوع  با  بهداشتی  نشست 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  یزد،  استان  بانوان  میدانی  دو  هیئت 

خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد
رابطه  در  نکاتی  بیان  ضمن  نشست  این  در  فامیلی«،  میترا  »خانم 
در هنگام  نیز  ایستادن گفت: دست  ها  و طرز صحیح  بدن  ارگونومی  با 
ایستادن باید در کنار بدن قرار گیرد و از گذاشتن آن به صورت دست به 

سینه که شکم تکیه گاه آن شود و یا دست به کمر،خودداری شود.
نائب رئیس هیئت مدیره دو میدانی بانوان افزود: موقع نشستن نیز باید 
کمر را به پشتی صندلی تکیه داده شود و پاها نیز آویزان نباشد و کف پا بر 

سطح زمین واقع شود  و دست ها نیز روی دسته های صندلی قرار گیرد.
خانم فامیلی در پایان گفت: در روز حداقل چند بار باید دم و بازدم درست؛ 

به صورت گرفتن هوا از طریق بینی و خارج کردن آن از دهان انجام داد.

شیوه برخورد طالب در خانه و اجتماع
عنوان  با  خانوادگی  نشست 
و  خانه  در  طلبه  برخورد  »شیوه 
اجتماع« با حضور استادان، طالب 
و کارکنان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( فریدن برگزار گردید.
»حجت االسالم والمسلمین احمد مقصودی« در این نشست گفت: 
شرع مقدس وظایف و تکالیفی را برای ما مشخص نموده است که این 

وظایف بر اساس سن، موقعیت، جنسیت و... بیان شده اند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خاتم االنبیاء داران افزود: برای برخورد 
در خانواده و اجتماع نیز باید بر اساس اصول و شرایط عمل کنیم؛ یعنی 
شیوه برخورد ما با یک فرد بیمار باید متفاوت با شیوه برخورد با یک فرد 

سالم باشد.
باید  طلبه  یک  نمود:  تصریح  مقصودی  والمسلمین  حجت االسالم 
خود را با دیگران تطبیق دهد نه اینکه همرنگ آن ها شود بلکه با توجه به 

شرایط طرف مقابل شیوه برخورد و رفتار خود را تنظیم نماید.
که  پیامبر)ص(  از  حدیثی  به  اشاره  با  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
بیان  نماید  رفتار  کودکانه  او  با  باید  و  دارد،  کودکی  کسی  هر  فرمودند: 
به  که  همان طور  و  می باشند  خطا  و  آزمون  مرحله  در  کودکان  داشت: 
از  یکی  نمایند.  کسب  تجربه  تا  بدهیم  اشتباه  فرصت  باید  کودکان 
رفتار  را  انجام می دهند  دیگران  که  اشتباهی  و  رفتار  برخورد  شیوه های 

متناسب با سن آنان بیان نمود.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خاتم االنبیاء ضمن بیان شیوه های دیگر 
اینکه  به  توجه  با  طلبه  بانوان  داشت:  اظهار  دیگران  با  طالب  برخورد 
آینده  پرحیا زندگی می کنند احتمال دارد که همسر  و  در محیطی بسته 
آنان در محیطی باز زندگی کرده باشد؛ پس زمانی که وارد خانواده جدید 
پیدا  تطبیق  با محیط جدید  و  باشید  پذیرای محیط جدید  باید  می شوید 

کنید نه اینکه همراه و همسو شدن بلکه باید حکیمانه برخورد نمایید.
صورت  به  خانواده  در  ما  برخورد  شیوه  نباید  گفت:  پایان  در  وی 
مباحثه ای باشد که در مدرسه انجام می دهیم، شیوه مباحثه برای درس 
دیگران  با  برخورد  در  مباحثه  شیوه  از  استفاده  می باشد.  مفید  خواندن 
مقابل  در  باید  خانه  در  است،  خطرناک  بسیار  خانواده  در  خصوصًا  

مشکالت به شیوه تساهل و تسامح برخورد نمود.

داستان

ویژه نامه 
خانواده

 نمای حوزه

اخبارخانواده

شیرینیهایسنتیراهسعادت

حکایت

سالمت

 گزیده بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره خانواده

 به قول مادرم، زندگی فراز و نشیب دارد. آن روزها 
شرایط کاری همسرم با مشکل مواجه شده بود. دلم 
زندگی  گذران  برای  پا به پایش  من هم  می خواست 
تالش کنم؛ اما هیچ راهی نبود. حتی برای کار هم 
به چند تا آشنا سپردم؛ ولی فایده ای نداشت. تا اینکه 
همیشه  مثل  آمد.  ما  خانه  به  همسایه  خانم  آن روز 

ساده و با محبت حرف می زد:
- : الهی قربونت برم، من که از این کتاب ریاضی 
»مریم« سر در نمی آورم. این قدر هم عوض شده که 
نگو. می شه یه نگاهی بندازی. پس فردا امتحان داره.
فکر  که  درگیره  ذهنم  اون قدر  راستش   :  *

نمی کنم بتونم بهتون کمک کنم.
- : واال بابام که با چرتکه به حساباش می رسید، 
همیشه می گفت ریاضی ورزش مغزه. هرکی ریاضی 
رو  مشکالت  و  می شه  فکر  اهل  بخونه،  بیشتر 
راحت تر حل می کنه. خدا رحمتش کنه. ارث اش که 

به ما نرسید، یه بار هم از ریاضی نمره خوب نگرفتم. 
حاال کتاب رو بگیر ان شاالله گره از ذهنت باز کنه...
* : دیدم اگر کتاب را نگیرم، حرف ها هم چنان 

ادامه دارد.
گفتم: باشه، کتاب پیشم بمونه،تا فردا بهتون می گم.
با دیدن کتاب، خاطرات دوران مدرسه برایم تداعی 
باالترین  و  بودم  آماده  ریاضی  درس  در  همیشه  شد. 
نمره کالس را می  آوردم. به خاطر همین هم در رشته 
ریاضی دانشگاه پذیرفته شدم. ترم سوم بودم که دخترم 
گذاشتم.  کنار  را  دانشگاه  و  درس  دیگر  و  شد  متولد 
کاش درسم را ادامه می دادم .مطمئنًا با داشتن مدرک 
می توانستم کار مناسبی پیدا کنم. از سر بی حوصلگی 
کتاب رو ورق زدم. چیز مشکلی نداشت. بازم خوندم و 

مطمئن شدم که می تونم به مریم کمک کنم.
بیشتر  دوساعت  ما.  خانه  به  آمد  مریم  بعد  روز 
طول نکشید که اشکاالتش را برطرف کردم. او هم 

بعد  چندروز  رفت.  و  کرد  خداحافظی  خوشحالی  با 
خانم همسایه دوباره به خانه ما آمد.

مریم  نمی شد  باورم  برم.  قربونت  الهی   :  -
ریاضی اش رو خیلی خوب بیاره. خدا خیرت بده.

بعد از داخل کیفش یک پاکت در آورد و به من داد.
- : الهی قربونت برم. قابل تورو نداره.

* : ای بابا ! این واسه چی؟! مریم هم مثه دختر خودمه.
داره.  نگه  سالمت  برات  دخترت رو  خدا   :  -
نمی دونستم مریم رو کجا بفرستم که خیالم راحت باشه .

* : آخه من که معلم نیستم.
- : همین که به بچه ام یاد دادی، معلمی. عزیزم 
نمی کنی؟  استفاده  چرا  داری  توانایی  همه  این  وقتی 
حتمًا مگه باید کارمند باشی. مثه خودم. خیاطی بلدم. 
برای  هم  می دوزم  لباس  بچه ها  و  خودم  برای  هم 
اگه  حاال  هستم.  هم  خونه  خرج  کمک  تازه  مردم. 
اجازه بدی چند تا از دوستای مریم هم می خوان بیان 
پیشت. از بس که مریم تعریف تون رو کرده. من گفتم 

اگه اجازه بدی بیان با خودتون برنامه ریزی کنن.
٭ ٭ ٭

آن روز قبول کردم. تازه متوجه شدم که ما بیشتر 
همه  به  می گیریم.  نادیده  را  داشته هایمان  اوقات 

چیز فکر می کنیم جز توانایی هایمان...
و حاال سال هاست که از آن روزها می گذرد. خانم 
همسایه باعث شد هم درسم را ادامه دهم و هم به 
همسرم کمک کنم و هم آن نعمتی را که خداوند به 

من ارزانی داشته به دیگران انتقال دهم.
* مریم یوسفی

دانشمندان دریافته اند سلول های چربی زیر پوست انسان با قرارگیری در 
آبی کوچکتر می شوند، کشفی که می تواند دلیل کاهش وزن در  نور  معرض 

فصل بهار را توضیح دهد.
کردن  سپری  و  کوتاه تر  روزهای  ریپورت«،  گزارش»ساینتیفیک  براساس 
بیشتر اوقات درون خانه می تواند باعث بزرگتر شدن سلول های چربی شوند.
محققان دانشگاه البرتا در کانادا این پژوهش را با هدف دست ورزی سلول های 
ادیپوسیت، سلول های چربی زیر پوست آغاز کردند تا توانایی تولید انسولین را 

برای مبتالیان به دیابت نوع اول در این سلول ها ایجاد کنند.
در ایجاد گروه کنترل برای این پژوهش محققان پدیده ای عجیب را مشاهده 
کردند که تا پیش از این گزارش نشده  بود. محققان پیش از این می دانستند که 
کانال های درون غشای سلول های چربی تحت تأثیر طول موجی خاص از نور 
باز و بسته می شود. از این رو محققان با کنترل طول موج دریافتی توسط این 

سلول ها تأثیر این حرکات را در غشای سلولی تحت نظر گرفتند.
موج  طول  که  می شود  ایجاد  زمانی  جریان  بیشترین  دریافتند  محققان 
نور بین 450 تا 480 نانومتر است، یعنی در آبی ترین حد ممکن نور. واکنش 
دیگر سلول های بدن نسبت به این نور پدیده ای غیرعادی نیست. سلول های 
فتوسنتز کننده در شبکیه چشم نه تنها به این نور واکنش شدید نشان می دهند 

بلکه از آن برای ارسال سیگنال ردیابی نور خورشید به مغز استفاده می کنند.
به گفته محققان، این بررسی ها نشان می دهد سلول های چربی پوستی با 
از  را  و چربی  را کاهش می دهند  نور خورشید حجم خود  دریافت طول موج 
سلول خارج می کنند. به بیانی دیگر، پیاده روی در زیر نور آفتاب نه تنها به تولید 
ویتامین D بیشتر کمک می کند، بلکه مانع از شکل گیری سلول های چربی در 
بدن خواهد شد. این فرایند در فصل سرما و زمستان که نور کمتری به پوست 

بدن می رسد،  وارونه می شود.

به گفته محققان، خوردن صبحانه 
و  دوسر  جو  حاوی  فیبر  از  سرشار 
طول  در  کافی  سبزیجات  و  میوه 
استخوان ها  تحلیل  از  می تواند  روز 
پیشگیری نماید. آرتروز نشانه سالمت 
با  عمدتًا  که  استخوان هاست  ضعیف 
افزایش سن بروز می کند. این بیماری 
و  گذاشته  تاثیر  مفاصل  بر  اصل  در 
خشکی  و  درد  از  آن  به  مبتال  افراد 

مفاصل رنج می برند.
متعددی  درمان های  که  درحالی 
دارو،  جمله  از  مشکل  این  برای 
جراحی  اوقات  گاهی  یا  فیزیوتراپی 
کیفیت  بهبود  و  عالئم  کاهش  برای 
زندگی فرد وجود دارد، اما هنوز هیچ 

درمانی قطعی وجود ندارد.

اما یافته های جدید مطالعاتی نشان 
از  سرشار  صبحانه  خوردن  می دهد 
فیبر حاوی جو دوسر و مصرف میوه و 
سبزیجات کافی در طول روز می  تواند 
روده  مفید  باکتری های  انواع  به حفظ 
مزمن  بیماری های  بر  مثبت  تاثیر  که 
التهاب مفاصل دارد، کمک کرده و از 

تحلیل استخوان ها پیشگیری نماید.
دانشگاه  محققان  یافته های 
فردریچ الکساندر آلمان نشان می دهد 
رژیم غذایی سالم سرشار از فیبر قادر 
به تغییر باکتری های روده به گونه ای 
اسیدهای  تشکیل  موجب  که  است 
چرب با زنجیره کوتاه بیشتر بخصوص 

از نوع پروپیونات می شود.
زنجیره  دارای  چرب  اسیدهای 

بدن  برای  کوتاه 
مهم هستند چراکه 
ماریو  موجب 
سرپرست  زائیس، 
در  تحقیق،  تیم 
می گوید:  باره  این 
نشان  توانستیم  »ما 
رژیم  که  دهیم 
دوستدار  غذایی 
دارای  باکتری ها 
ضدالتهابی  تاثیر 

تراکم  بر  مثبت  تأثیر  همچنین  و 
استخوان است.«

کردند  اثبات  همچنین  محققان 
با  چرب  اسیدهای  باال  غلظت 
در  مثال  عنوان  به  کوتاه،  زنجیره 

آنجا  پروپیونات در  مغز استخوان، که 
سلول های  تعداد  کاهش  موجب 
می شود،  استخوان  کننده  تخریب 
روند تحلیل استخوان را به شکل قابل 

توجهی کاهش می دهد.

امر  مقدس  در شرع  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  مسأله 
بسیار مهمی است و فواید بسیاری هم دارد اما، مهمترین 
فایده و هدف ازدواج،  عبارتست از تشکیل خانواده. نفس 
این علقه  زوجیت و تشکیل یک واحد جدید، مایه آرامش 

زن و مرد و مایه  کمال و اتمام شخصیت آنهاست. 
دیگر  ناقصند. همه  مسائل  مرد  و هم  آن هم زن  بدون 
فرع این است. اگر این کانون سالم و پایدار شد، بر روی آینده 

و بر روی همین وضع فعلی جامعه تأثیر خواهد گذاشت.
٭ ٭ ٭

ازدواج، در حقیقت دروازه  ورود به تشکیل خانواده است و 
تشکیل خانواده اساس همه تربیت های اجتماعی و انسانی است.

٭ ٭ ٭
اصل در ازدواج عبارتست از پیوند زناشویی دختر و پسر 
و تشکیل خانواده. همین قدر که دختر و پسر همدیگر را 
ببینند و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر 
آمده و یک خانواده  به وجود  بشوند، یک کانون خانواده 

جدیدی تشکیل شده است
شارع مقدس، خانواده مسلمان و سالم را دوست دارد. 
هست،  آن  در  زیادی  برکات  شد،  تشکیل  خانواده  وقتی 
نیازهای زن و شوهر تأمین می شود، نسل بشری ادامه پیدا 
نیست.  ثروت  و  زیبایی  فرزند،  قضیه،  اصل  اما  می کند... 
با هم زندگی مشترکی را  نفر  اصل قضیه این است که دو 
تشکیل می دهند و این محیط باید یک محیط سالمی باشد.
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار »حضرت آیت الله  العظمی 

امام خامنه ای)مد ظله العالی(«

حسرت سکاکی
 »سراج الدین سکاکی« یکی از دانشمندان بزرگ اسالم است که در علوم عربی 
هنوز هم همه او را به وفور دانش می ستایند و مبانی علمی اش را محترم می شمارند.
از آهن  بود. روزی صندوقچه ای بسیار کوچک و ظریف  او نخست مردی آهنگر 
می دانست،  خود  را شاهکار  آن  و  کشیده  بسیار  رنج  آن  در ساختن  که چون  ساخت 
را تماشا  به دقت صندوقچه  برد. سلطان و اطرافیان  به رسم تحفه برای سلطان وقت 
کردند و سکاکی را مورد تحسین قراردادند. در این اثنا که وی ساکت و مؤدب در گوشه 
مجلس ایستاده و منتظر نتیجه بود، دانشمند بزرگی وارد شد. سلطان و تمام حاضران 

از جای برخاستند و چون مرد دانشمند نشست، همه دو زانو پیش روی وی نشستند.
این نشست وبرخاست و تجلیل و احترام قرار گرفته  تأثیر  سکاکی که سخت تحت 
گذشته  از  سکاکی  است.  علما  از  یکی  او  گفتند:  کیست؟  شخص  این  پرسید:  بود، 
تأسف بسیار خورد و پیش خود گفت: چرا من تحصیل علم نکنم تا به این مقام بزرگ 
نائل شوم؟ از آن همه رنج و زحمت که برای ساختن این صندوقچه ظریف کشیدم چه 
سودی بردم؟ در آن هنگام سی سال از سنش گذشته بود، با این وصف رفت نزد مدرس 
 و گفت: من می خواهم درس بخوانم تا عالم شوم! مدرس گفت: گمان نمی کنم تو با 
این سن و سال به جایی برسی! بیهوده عمرت را تلف مکن که چیزی نخواهی شد! او 
ده سال عمر خود را صرف علم آموزی کرد؛ ولی پیشرفت قابل مالحظه ای نصیبش نشد.
روزی از وضع خود بسیار دلتنگ شد و رو به کوه و صحرا نهاد و به موضعی رسید 
که قطره های آب از بلندی بروی تخته سنگی می چکید و بر اثر ریزش مداوم خود، 
را تماشا  با دقت آن منظره  بود، سکاکی مدتی  آورده  پدید  سوراخی در دل سنگ 
کرد، سپس با خود گفت: دل تو که از این سنگ سخت تر نیست، اگر پشت کار و 
استقامت داشته باشی سرانجام موفق خواهی شد! این را گفت و بی درنگ به شهر 
برگشت و از همان سن چهل سالگی با اطمینان خاطر و توکل به خدا و جدیت تمام 
سرگرم فراگرفتن رشته های مختلف علوم متداول عصر گردید. خدا هم او را در این 
راه یاری کرد و درهای علوم به رویش گشوده شد تا سرانجام به مقامی رسید که 
دانشمندان و فضالی روزگار تا عصر حاضر از اندوخته علمی وی استفاده می برند.

عقل و همت را نمی دانم کدامین بهتر است
آن قدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد )برقعی(

 منبع: با اقتباس و ویراست از کتاب داستان های ما

شیرینی کلمپه کرمان

مواد الزم )برای 18 نفر(:
مواد خمیر:

• زعفران دم کرده: یک سوم قاشق 
چای خوری

• بیکینگ پودر: یک قاشق چای خوری
• زرده تخم مرغ: ۲ عدد

• ماست: ۱۸۰ گرم
• آرد سفید: 500گرم )یا 4 پیمانه(

• روغن جامد: ۲۵ گرم )یا یک پیمانه و 2 قاشق غذاخوری(
مواد داخل خمیر:

• دارچین: یک سوم قاشق چای خوری
• خرما: ۱۵۰ گرم

• گردو پودر شده: ۵۰ گرم
• پودر هل: یک دوم قاشق چای خوری

طرز تهیه:
آرد را با روغن در ظرفی خوب مخلوط کنید تا خمیر شود. بعد آن را کنار بگذارید. 
در ظرفی دیگر ماست و بیکینگ پودر را با هم مخلوط کرده هم زده و به آن زرده های 
تخم مرغ اضافه کنید. بعد آن را به هم زده و زعفران دم کرده را هم اضافه کرده و 
نباید ورز بدهید، بلکه روی  بیفزایید و مخلوط کنید. خمیر را  به خمیر آماده شده 
سطح آن کمی آرد بپاشید و زیرورو کنید تا به دست نچسبد. بعد در نایلون گذاشته، 
این خمیر را دو ساعت در یخچال استراحت دهید تا چسبندگی خمیر از بین برود. 
بعد از دو ساعت خمیر را روی سطح آردپاشی شده قرار داده و با وردنه به ضخامت 
نیم سانتیمتر باز کنید بعد خمیر را با قالب دایره به شکل گرد قالب بزنید.)می  توان 
با دهانه لیوان این کار را انجام داد.( برای هر شیرینی به دو خمیر گرد نیاز است. 
خرما را پوست گرفته)در آب داغ چند دقیقه گذاشته تا پوست جدا شود( و با قاشق 
له کرده و با دارچین و پودر هل و گردو مخلوط می کنیم. مقداری از مواد را با قاشق 
برداشته روی خمیر گرد می گذاریم بعد الیه دیگر خمیر گرد را روی آن گذاشته و با 
قالب بزرگتر نان برنجی روی آن را فشار داده و مهر می زنیم. دقت داشته باشید که 
حتمًا قبل از مهر زدن، مهر چوبی باید آغشته به آرد شود. بعد دور خمیر را بپیچید. 
کلمپه های آماده را در سینی فر بچینید و آنها را 15 تا 20 دقیقه در طبقه وسط 
فر با دمای 160 درجه سانتیگراد بپزید. نباید رنگ این شیرینی هنگام پخت تغییر 
کند. شیرینی کلمپه را به دلیل خشک بودن می توانید برای مدت طوالنی در ظروف 

بسته نگه داری کنید.

تشکیلخانوادهاساس
همهتربیتهایاجتماعیو

انسانیاست

خوردن »جو« دوسر در صبحانه راهی برای مقابله با »آرتروز«

کشف ارتباط میان زمستان و چاقی

بهتواناییهایتفکرکن

پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(: 
نمی شود. تمام  که  است  مالی  قناعت  آینه  هر  که  قناعت؛  باد  شما  بر   •

)المعجم األوسط : 7 / 84 / 6922(
• قناعت، گنجی بی پایان است.)إرشاد القلوب: 118(

امیرالمؤمنین، امام علی )ع(:
• توانگری را جستم و آن را جز در قناعت نیافتم؛ بر شما باد قناعت تا بی نیاز 

گردید. )جامع األخبار : 950/341(
• هر کس به مقدار کفایت قناعت کند، آسایش می یابد و برای خویش زمینه 

گشایش فراهم می کند. )کافی، ط-االسالمیه، ج8، ص19(
نعمت ها،  از  آنان  ناسپاس ترین  و  آن هاست؛  قانع ترین  مردم،  شاکرترین   •

آزمندترین آن ها. )بحاراألنوار: 40/422/77(

امام حسین)ع(:
• قناعت، مایه آسایش تن است.)بحاراألنوار: 11/128/78(

امام محمد باقر)ع(:
• قناعت، لّذت زندگی است.)تاریخ الیعقوبی: ج2، ص321(

امام جعفر صادق)ع(:
باشد،  بسنده  که  اندکی  ]مال[  به  کردن  قناعت  از  مالی سودمندتر  • هیچ 

نیست.)بحاراألنوار: 93/400/69(

امام رضا)ع(:
زحمت  از  آسوده شدن  و  ارج مندی  و  خویشتن داری  باعث  قناعت،   •

فزون خواهی و بندگی در برابر دنیاپرستان است. )بحاراألنوار: 6/349/78(

قناعت
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بانک پایان نامه و مقاالت؛
گنجینه ای با ارزش و کم نظیر در شبکه کوثرنت
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ه ف
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وی

تمامی آثار پژوهشی به ثبت رسیده در حوزه های علمیه خواهران اعم 
از پایان نامه، تحقیق پژوهشی، مقاله، کتاب، نشریه و... در دو گروه بانک 
کاربر  توسط  خودکار  به طور  و  سیستم  توسط  مقاالت  بانک  و  پایان نامه 

نویسنده آن اثر به اشتراک گذاشته می شود.
 

در این گروه امکان دریافت متن کامل اثر وجود ندارد و حقوق معنوی 
صاحب اثر رعایت شده است و فقط امکان دریافت بخش کوتاهی از اثر 

وجود دارد. به این ترتیب:
- مقاله 5صفحه اول و 5صفحه آخر

- پایان نامه 10 صفحه اول و 10 صفحه آخر
- تحقیق پایانی 10 صفحه اول و 10 صفحه آخر 

- نشریه پژوهشی کل صفحات
- کتاب 5 صفحه اول و 5 صفحه آخر

برای رفتن به بانک پایان نامه و مقاالت از منوی دسترسی سریع استفاده 
کنید. مطابق تصویر زیر:

 

قسمت  از  می توانید  مقاالت،  یا  پایان نامه  گروه  به  ورود  از  پس 
دسته بندی های گروه، موضوع مورد عالقه را انتخاب و آثار کار شده در 
آن موضوع را مشاهده کنید. به عنوان مثال بخشی از موضوعات موجود 

در بانک پایان نامه را در تصویر ذیل می بینید:
 

الزم به ذکر است که در تمامی سایت های معتبر امکان دریافت فایل 
تولید  و  نویسنده  حق  و  ندارد  وجود  اشخاص  مقاله  و  پایان نامه  کامل 
انتهایی که  ابتدایی و  کننده کاماًل محفوظ است. لکن همین صفحات 
در شبکه کوثرنت قرار داده شده، برای دیگر طالب محترم که در مراحل 
نوشتن پایان نامه و مقاله هستند بسیار راهگشا خواهد بود. همچنین این 
مجموعه پایان نامه و مقاله برای طالب مشغول به تحصیل که در مرحله 
کار  دارند موضوعات  و قصد  مقاله هستند  و  پایان نامه  انتخاب موضوع 
و موضوعی  نموده  بررسی  را  در حوزه های خواهران سراسر کشور  شده 
گنجینه  این  بود.  خواهد  توجهی  قابل  کمک  برگزینند،  جدید  و  ناب 
ارزشمند در شبکه کوثرنت و فقط ویژه طالب خواهر قرار داده شده است.
برای دریافت صفحات ابتدایی و انتهایی هر پایان نامه یا مقاله، روی 

گزینه دریافت که در تصویر با کادر قرمز مشخص شده کلیک کنید.

شیوه های رایج شایعه پراکنی در رسانه
قسمت دوم
پگاه پرهون

اشاره:
در قسمت قبل گفتیم که با گسترش علم و فناوری 
رواج  جامعه  در  مختلف  صورت های  به  نیز  شایعات 
منشا  بتوانند  شایعات  همین  است  ممکن  و  کرده  پیدا 
مختلفی  راه های  شوند.  اخبار  و  حوادث  بسیاری 
توجه  دارد.  وجود  واقعیت  از  شایعه  تشخیص  برای 
شایعه  که  موضوعاتی  و  رسمی  اخبار  کلیدواژه های  به 
مورد  منبع  بررسی  نیز  و  می گیرد  شکل  آنها  درباره 
صحت  تشخیص  برای  روش  دو  می تواند  متن  ادعای 
و سقم محتوا در فضای مجازی باشد. اینک راه کارهای 

دیگری را از نظر می گذرانیم:
***

آن  صحت  معنای  به  مطلب  یک  زیاد  بازنشر   .3
مطلب نیست. اگر مطلبی در یک کانال تلگرامی دو 
که  نیست  آن  معنی  به  داشته است،  بازدید  میلیون 
قطعًا صحیح و دقیق است. داستان های خیلی خوب 

و یا خیلی بد باید شک شما را برانگیزد. 
یقین حاصل کنید که  اینکه  را بدون  4. عکس ها 
برش زده شده هستند یا خیر، منتشر نکنید. متأسفانه 
بسیاری از کاربران نسبت به توانایی های نرم افزارهای 
اولیه  اعتماد  و  ندارند  کاملی  گاهی  آ تصویر  ویرایش 
آن ها به تصویر بیش از متن است. در حالی که افراد 
تصاویر  به  کاربران  اعتماد  حسن  همین  از   سودجو 
برای وارونه سازی واقعیت و ترویج شایعات عمیق تر و 

گسترده تری استفاده می کنند.
5. به ویکی ها اعتماد نکنید. ویکی ها به این دلیل 
مورد استقبال قرار می گیرند که به سرعت  تبدیل به 
آن  از اطالعات می شوند که محتوای  دائرةالمعارفی 
می کنند،  تأیید  و  اصالح  و  نوشته  متعدد  کاربران  را 
باعث می شود مقاالت منتشر شده  اما همین مسأله 
در ویکی ها اعتبار علمی نداشته باشند و نتوان به آن 

استناد کرد.
بر  عالوه  کار  این  انجام  با  نکنید.  پیست  کپی   .6
علم  تولید  جای  به  و  زده ایم  گول  را  خودمان  این که 
واقعی تنها به کپی کاری و آماده خوری دست زده ایم، 
کاری غیرقانونی و غیرشرعی نیز انجام داده ایم و خود 
قرار  قانونی  پیگیری  و  اخالقی  رسوایی  در معرض  را 
داده ایم. برای جلوگیری از سوءتفاهمات تمام منابعی 
کرده  ذکر  دقیق  به طور  را  شده  استفاده  آن  ها  از  که 

وتاریخ ارجاع را نیز بیاورید.
و  صحت  مورد  در  بسنجید.  را  مطالب  اعتبار   .7
دقت مطالب علمی که از طریق اینترنت  یا رسانه  های 
اجتماعی به دست تان می رسد تحقیق کنید. اگر فرد 

خبره و مطلعی در آن موضوع را می شناسید مطلب را 
با او در میان  بگذارید و اگر در درستی آن شک دارید 

از نقل مطلب برای دیگران خود داری کنید.
با منابع مکتوب اطالعات  8. هرگز ارتباط خود را 
قطع نکنید. به خاطر داشته باشید که هنوز منبع اصلی 
مکتوب   متون  و  کتاب ها   دانش،  کسب  و  یادگیری 
مجازی  فضای  در  آن ها  از  بسیاری  و  علمی هستند 

یافت نمی شود. هیچ چیز جای کتاب را نمی گیرد.  
در یک اتفاق، هرچند ناگوار باشد، شایعه می تواند 
هنگام  مثال  برای  کند.  بیشتر  را  آن  تخریبی  آثار 
تکنیکی  به عنوان  ... شایعه  و  بحرانی  مواقع  جنگ، 
در خدمت افراد سوءاستفاده گر می تواند قرار گیرد. در 

گروهی  سود  می تواند  شایعات  نیز  اقتصادی  عرصه 
شود.  دیگر  گروهی  زیان  باعث  یا  دهد  افزایش  را 
اهداف  به  کنیم،  توجه  شایعات  به  آنکه  از  قبل  پس 
پیام های  پرده  پشت  در  موجود  سیاسی  یا  اقتصادی 

رسانه ای توجه کنیم.
ممکن است برخی از مراکز توزیع کننده، دست به 
خطایی زده باشند؛ اما باید بدانیم که رسانه ها می توانند 
مرز میان فرد خطاکار و فرد درستکار را از بین ببرند. 
رسانه می تواند حکمی کلی صادر کند و همه را به یک 
چوب براند، حکمی که شاید به دور از انصاف باشد و 

دامن افراد درستکار را نیز بگیرد.
و  اجتماعی  شبکه های  در  مجازی،  فضای  در 
دانست  معتبر  را  پیامی  و  خبر  هر  نباید  پیام رسان 
چرا  و  بی چون  اعتماد  کرد.  کمک  آن  بازنشر  به  و 
اشتباه  بزرگترین  اجتماعی  شبکه های  محتوای  به 
کاربران آن ها و شک کردن به این قبیل اخبار، کاری 

عاقالنه است. 
وقتی جامعه ای نتواند تفاوت خبر مستند وشایعه را 
درک کند، تبدیل به یک جامعه شایعه پراکن می شود 
و بسیاری از آسیب هایی که امروزه در فضای مجازی 

می بینیم ناشی از همین مطلب است.
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کتاب150  بشیرحسینی.  سعید،  حسین.  حق پناه،   •

هشتگ، نشر، رواق اندیشه،  سال نشر1394.
• پایگاه اطالع رسانی حوزه به نشانی
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• سایت اطالعات به نشانی

http://www.ettelaat.com 
• سایت و کانال مسیر رسانه به نشانی
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به همت اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی حوزه های 
با  مجازی  مهارت های فضای  آموزشی  دوره  اولین  خواهران  علمیه 

حضور بیش از 300 خواهر طلبه آغاز شد.
حوزه های  مجازی  فضای  سازی  فرهنگ  و  آموزش  اداره  رئیس   
خواهران  گسترده  استقبال  از  خرسندی  ابراز  ضمن  خواهران  علمیه 
طلبه از برگزاری این دوره گفت: این دوره در چهار محور کلی ابزارهای 
فضای مجازی، کنشگری در فضای مجازی، ملزومات فضای مجازی 
و تعامل موثر در فضای مجازی، تنظیم شده است که دوره مقدماتی آن 
برای فصل زمستان، با حضور بیش از 300 خواهر طلبه از 17 بهمن 

ماه 1396 آغاز شده و تا 20 اسفند 1396 ادامه خواهد داشت. 
این دوره را کسب  از برگزاری   »آقای محمدتقی جلیلی«، هدف 
مجازی  فضای  در  طالب  هدفمند  حضور  برای  الزم  مهارت های 
در  تأثیرگذار  و  فاخر  محتوای  تولید  به منظور  توانمندسازی طالب  و 

آموزش های  ارائه  با  داریم  انتظار  افزود:  و  دانست  مجازی  فضای 
کاربردی و هدفمند در چنین دوره هایی شاهد حضور طالب توانمند 
ارائه  انتشار محتوای ارزشمند و  تولید و  در فضای مجازی به منظور 

الگوی صحیحی از زن مسلمان در فضای مجازی باشیم. 
به مرحله  این دوره  برگزیدگان  نکته که  این  بیان  با  پایان  وی در 
برگزاری  از  پس  گفت:  یافت،  خواهند  راه  تخصصی  آموزش های 
موفقیت آمیز همایش »بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی«، 
راه اندازی  برای  بود  آغازی  موضوع،  این  طرح  امسال،  ابتدای  در 
مجازی  فضای  در  دینی  محتوای  نشر  و  بازآفرینی  برای  جریانی 
و  سیاست ها  طبق  لذا  مسیر.  این  در  طالب  هدایت  و  آموزش  و 
برنامه ریزی های این مرکز حمایت های الزم را از خواهران طلبه فعال 
بازآفرینی محتوای دینی در فضای  در فضای مجازی که در مسیر 

مجازی قدم برداشته و فعالیت می کنند،  به عمل خواهد آورد.

برگزاری اولین دوره آموزشی مهارت های فضای مجازی ویژه خواهران طلبه سراسر کشور

سایت  همین  طلبه نوشت 
که  ساده ایست  و  خوش رنگ 
هدف اش  می بینید،  رویتان  پیش 
بازنشر دست نوشته ها و پست های 
طلبه  زنان  وبالگ های  تولیدی 
بخش های  این   بر  عالوه  است. 
که  دارد  هم  دیگری  متنوع 
قوت  را  خواندن  و  نوشتن  تجارب 

می بخشد.
به معرفی بخش های  ادامه  در 

مختلف طلبه نوشت می پردازیم

منتخب روز:
ما لیستی داریم از وبالگ های 
هر  که  کوثربالگ  در  شده  ثبت 
و  می کنیم  بررسی  را  آن ها  روز 
قلمی  که  تولیدی  پست های 
در  را  داشته باشند  خوب  و  روان 
می کنیم.  منتشر  قسمت  این 
تولیدی بودن مالک اولیه ما برای 
شما  اگر  است.  انتخاب هایمان 
صاحب یک وبالگ هستید که در  
ولی هنوز مطلبی  قلم می زنید  آن 
نشده،  بازنشر  جا  این  در  شما  از 
وبالگ تان  و  بزنید  ایمیل  ما  به 
آدرس  فرستادن  کنید.  معرفی  را 
از  بعد  می کند،  کفایت  وبالگ 
روزانه  بررسی  لیست  وارد  شما  آن 

شده اید.

از وبالگستان زنان
بازنشر  برای  قسمت  این 
پست های وبالگ های وبالگستان 
زنان است. یعنی دیگر الزامًا برای 
کوثربالگی  به  نیازی  بخش  این 
وبالگ   اگر  پس  نیست.  بودن 
زنانه ی خوبی از سراسر وب سراغ 
تولیدی  و  می خوانیدش  که  دارید 
هم  ما  کنید.  معرفی  ما  به  است، 
و  می کنیم  بررسی  که  را  آن ها 
تا  انتخاب را همین جا می گذاریم 
با  ارتباط  آشنا شوید.  آن ها  با  شما 
که  است  کاری  زنان،  وبالگستان 

باید به خوبی از پس اش بربیاییم.

وبالگ برتر
است  وبالگی  برتر،  وبالگ 
اغلب  بودن  تولیدی  بر  عالوه  که 
توجه  هم  نکات  دیگر  به  پست ها 
و  سبک  قالب  جمله  از  کند 
عکس های  از  استفاده  مناسب، 
استفاده  صورت  در   ( کیفیت  با 
دیگر  با  خوب  ارتباط  عکس(،  از 

وبالگ های کوثربالگی و ...

وبالگ منتخب هفته
سه  هفته،  یک  طول  در  اگر 
گذاشته  وبالگتان  در  خوب  پست 
باشید، شما شانس این را دارید که 

در بخش معرفی شوید.  

گذرگاه
از  را  خوب  مطالب  گذرگاه 
منتشر  و  کرده  جمع  کوثرنت 
#تولیدی  هشتگ  اگر  می کند. 
کوثرنت  در  که  مطالبی  برای  را 
منتشر می کنید، بزنید، ما راحت تر 

شما را پیدا می کنیم

ایستگاه کاغذی
ایستگاه کاغذی، بخشی است 
می پردازد.  کتاب  معرفی  به  که 
خاص  کتاب  یک  است  ممکن 
نویسنده  یک  یا  کند،  معرفی  را 
و  توجه  قابل  آثارش  اغلب  که 
مناسب  به  اینکه  یا  است.  خوب 
با  کتابهایی  معرفی  به  روز 
شما  بپردازد.  مشخص  موضوع 
بنویسید،  برایمان  می توانید  هم 
کتابهای خوبی که خوانده اید را در 
یک صفحه معرفی کرده و برایمان 
منتشر  خودتان  نام  با  تا  بفرستید 

کنیم.

هنر نوشتن
هم  کنار  در  داریم  ما  همه ی 
این  می کنیم.  نوشتن  مشق 
نویسندگی  تجارب  به  قسمت 
کمک  که  چیزی  آن  می پردازد، 
مطمئنا  بنویسیم.  بهتر  می کند 
یا یک  نیست  یک نسخه جادویی 
ورد عجیب و غریب که بخوانیم و 
بعدش نویسنده شویم. بلکه نکاتی 
نوشتن  در  ریز  ریز  باید  که  است 

رعایت کنیم.

از میان جمع
بخشی  نام  جمع«  میان  »از 
است که برترین های فراخوان های 

کوثربالگ را منتشر می کند.
پرونده های  هم  اواخر  این 
برای  کرده ایم  را شروع  موضوعی 
زنان،  موضوع  در  کردن  کار 
اشتغال  و  زنان  ماه  این  پرونده 
تحریریه  میز  روی  االن  که  است 
همین  توی  و  آمده  نوشت  طلبه 
اشتغال  پرونده  روزه،  دو  یکی 
را  و جذاب  متنوع  با مطالب  زنان 
نوشت  طلبه  سایت  در  توانید  می 

مطالعه کنید.
در ضمن اگر خواستید با ما در 
برای  مطلبی  یا  و  باشید   تماس 
با ما  ارتباط  ما بفرستید، به بخش 
برایمان  بروید و نظر و مطلبتان را 

ایمیل کنید.  

talabenevesht.ir  فطرت های تراریختهدرباره طلبه نوشت

خواب  یک  با  داشتم  دوست  نداشتم.  حال خوشی 
اصحاب کهفی از دنیا و مافیها منقطع شوم؛ شاید کمی 
آرامش پیدا کنم. بالشتم را در ترنج فرش گذاشتم و پتو 
چیزی  نه  و  بشنوم  صدایی  نه  تا  کشیدم  سرم  روی  را 

ببینم. نفسم که به شماره افتاد پتو را کنار زدم.
یک  از  ترکیبی  که  ساله  شش  بانوی  فسقل 
اسکلت و روکشی از پوست سبزه گون است، موهای 
فرفری اش را برس کشید. ِتل زد و کفش های مجلسی 
پشت  پوشید.  شده  کوچک  بهش  که  را  تقی اش  تق 
پاشنه اش را هم خواباند و ِفرت و ِفرت شروع کرد به 
راه رفتن. آنقدر تند و تند باالی سرم راه رفت که خط 
مسیرهای عبورش در ذهنم سیاه مشق شد. هر آنچه 

توی هال به نظرش اضافه بود سرجایش گذاشت.
چشم هایم بسته بود اما شنیدم که هر 26 کابینت 
آشپزخانه را باز کرد و محکم بست. ظرف های داخل 
دوباره  و  کشید  دستمال  برداشت؛  کدام  هر  را  دکور 
تا  سه  بست.  و  کرد  باز  بار  چند  را  فرگاز  دِر  گذاشت. 
مارپل همه  و مثل خانم  باز کرد  را  آشپزخانه  کشوی 
بار زمین  را چند  وارسی کرد. چهارپایه  را  محتویاتش 
باال را دست کاری  تا کابینت های  گذاشت و برداشت 
هم  را  نشده  شسته  بشقاب  و  استکان  تا  چند  کند. 
شست. یکی را هم شکاند و زود بقایای خرابکاری اش 

را به سطل آشغال منتقل کرد.
چندتا لباس تا نشده داخل اتاق خواب را تا کرد و تو کشوها 

گذاشت. همه کشوهای کمد لباس را باز کرد و بست.
باالی سرم آنقدر با ِتپ ِتپ دمپایی وار کفشش راه 
رفت که سردرد گرفتم. دیدم انقطاع از دنیا برای من 
فقط در خیال ممکن است. قدیمی ها می گویند کالغ 

از وقتی بچه دار شد یک دل سیر غذا نخورد!
شدم.  مسلط  خودم  به  اما  بودم.  شده  کالفه 
چشمم را نیمه باز کردم و گفتم: گل بانوووووو چکار 

می کنیییییییییی؟؟؟

کنی. باز  رو  چشمت  نداری  حق  مامان  گفت: 
میخوام سوپرایزت کنم!

گفتم: من خواب الزم دارم نه سوپرایز!
دست آخر پروژه اش را با کشیدن بالشت از زیر سر 
و  گذاشت  تخت  روی  را  آنها  کرد.  تکمیل  پتو  و  من 

مرتب کرد و گفت: حاال چشمات رو باز کن!
با دیدن خانه ای که واقعًا مرتب شده بود یاد کودکی 
استراحت  بعدازظهر  مادرم  وقتی  که  افتادم  خودم 
همه  کردنش  خوشحال  عشق  به  من  می کرد 
شما  از  و  می تکاندم  و  می ریختم  بیرون  را  آشپزخانه 
چه پنهان مثل خان خانم های زمان قاجار زیر لب به 

شلختگی مادرم غر می زدم.
وصف  در  غزل  و  شعر  آنقدر  می شد  بیدار  مادرم  وقتی 
قشنگی و سلیقه من می خواند که عنقریب بود ذوق مرگ شوم.
رشید  اینقدر  ساله ام  شش  دختر  نمی کنم  باور  االن 
شده که می تواند خانه را تا این حد تمیز و مرتب کند. اما 
من مثل مادرم عرضه شعر و غزل خواندن برایش ندارم!
خوشحالم که دخترم االن با “فطرت الله التی فطر 
الناس علیها«* در مدار خودش است. از کارهای زنانه 
لذت می برد و کمالش در طی کردن مسیری است که 

خدا در نهادش قرار داده.
همه چیز آرام است اگر به فطرت انسانها دست نزنیم 
چون  روح،  شده  شکسته  مولکولی  ساختار  با  را  آنها  و 

محصوالت تراریخته به خورد جامعه انسانی ندهیم!

پی نوشت:
اَس  الَنّ َفَطَر  ِتی  اَلّ ِه  الَلّ ِفْطَرَت   ۚ َحِنیًفا  یِن  ِللِدّ َوْجَهَک  ِقْم 

َ
*»َفأ

اِس اَل  ْکَثَر الَنّ
َ
ُم َوَلِکَنّ أ یُن اْلَقِیّ ِلَک الِدّ ِهۚ  َذٰ َعَلْیَهاۚ  اَل َتْبِدیَل ِلَخْلِق الَلّ

َیْعَلُموَن« )روم/30(؛ »پس روی خود را با گرایش تمام به حّق، 
به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن 
سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر نیست. این است همان 

دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند«.

از وبالگ: نبشته های دم صبح
به قلم رقیه رحیمی

هشتگ  با  حجاب  جهانی  روز  رسانه ای  کمپین 
از  قبل    )#StrongInHijab( حجاب«  با  »قدرتمند 
یکم فوریه در سراسر جهان آغاز به کار کرد. این کمپین 
گاهی،  آ دارد  تالش  حجاب«   با  قدرتمند  شعار»  با 

شناخت و آموزش در مورد حجاب را افزایش دهد.
که  طرح  این  الجزیره،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
توسط »خانم نظمه خان« زن مسلمان آمریکایی  در 
سال ۲۰۱۳ آغاز شده و به شکل شگفت آوری در حال 
گسترش است، همه دختران مسلمان و غیرمسلمان 
را به پوشیدن حجاب دعوت می کند تا احساسات خود 

را درباره آن بیان کنند.
است  بنگالدش  اهل  خود  که  خان  نظمه  خانم 
داشتن  خاطر  به  کرده   زندگی  آمریکا  در  کودکی  از  و 
این  به  و  را پشت سر گذاشته  حجاب روزهای سختی 
فکر افتاده تا به هر شکلی که می تواند به زنان مسلمان 
و محجبه کمک کند. او می گوید می خواست با این کار 
نوع نگاه ها به بانوان محجبه را تغییر دهد و نگاه های 
کلیشه ای به آنها را بشکند. به عقیده او تجربه حجاب 
باعث  و  می کند  باز  را  زنان  دید  روز  یک  برای  حتی 

می شود از روی ظاهر درباره کسی قضاوت نکنند.

بانوان  با سایر  وی در سال ۲۰۱۳  برای همبستگی 
خاطر  به  را  آزار  و  تهدید  روز  هر  که  جهان  محجبه 
در  را  روز جهانی حجاب  تجربه می کنند، طرح  حجاب 
شبکه های  در  حجاب  تجربیات  گذاری  اشتراک  قالب 
در  حرکت  این  تاکنون  زمان  آن  از  کرد.  آغاز  اجتماعی 
و  فیلیپین   تا  آمریکا  از  و  یافته  گسترش  جهان  سراسر 
روز  یک  می کنند  سعی  فوریه  اول  روز  در  زنان  ایرلند، 
این جنبش، وب سایت  به لطف  امروز  روسری سر کنند. 
فیس بوک  در  شده،  راه اندازی  حجاب  جهانی  روز 
شبکه های  در  و  یافته  اختصاص  آن  به  صفحه ای 
و   WorldHijabDay# مثل  هشتگ هایی  اجتماعی 
۴HijabIstand# برای حمایت از آن ایجاد شده است. 
اشتراک گذاری  به  هم  اجتماعی  شبکه های  رشد 
و  است  کرده  کمک  باحجاب«  روز  »یک  تجربه 
هشتگ worldhijabday# از ۳۲۶ پست در سال 
در سال ۲۰۱۷  پست  و ۴۳۹  میلیون  یک  به   ۲۰۱۴
رسیده است، پنج میلیون و ۹۴۵ پست هم با هشتگ 
زنان  دیگر  با  را  خود  تجربیات   #Istand۴hijab
اشتراک  به  حجاب  پوشیدن  از  جهان  غیرمسلمان 

گذاشته اند.
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