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اگر مسئوالن ضعف ها را برطرف کنند صفحه  سوم 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

»حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« در دیدار هزاران نفر از مردم والیتمدار قم با تجلیل 
و الیه های  ابعاد  تشریح  به  اخیر،  روزهای  در  ملت  منسجم  و  به موقع  پرشور،  تحسین حرکت عظیم،  و 
بیان سخنان مهمی  با  و  پرداختند  به حق مردم  از مطالبات  برای سوءاستفاده  توطئه دشمنان  مختلف 
خطاب به آمریکایی ها، مسئوالن کشور و مردم تأکید کردند: ایستادگی و نبرد »ملت با ضد ملت«، »ایران 
اما کینه ورزی  ادامه خواهد داشت  با ضد اسالم« همچون چهل سال گذشته  و »اسالم  ایران«  با ضد 

دشمن نباید موجب شود مسئوالن از ضعف ها و مشکالت مردم و بویژه طبقات ضعیف غافل شوند.
مقام معظم رهبری در ابتدای سخنان خود، با گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی سال 
۱۳۵۶، مردم قم را شجاع، سرشار از انگیزه و امید در صراط مستقیم انقالب دانستند و گفتند: 
مردم قم امسال همانند سال های گذشته در راهپیمایی نهم دی شرکت کردند اما هنگامی که 
قضایای اخیر بوجود آمد، چهار روز بعد یعنی در روز سیزدهم دی، آن حرکت عظیم را آفریدند.
معظم له با تأکید بر اینکه حرف ملت ایران بویژه جوانان در چهل سال گذشته، ایستادگی در مقابل 
زورگویی و زیربار قدرت ها نرفتن« بوده است، افزودند: ملت ایران همچنان با همان منطق، 
اهداف واالی خود را دنبال می کند اما با انگیزه تر و پرتجربه تر از گذشته شده است و جوانان 

انقالبی کشور نیز پرتعدادتر از اول انقالبند.                                              ادامه در صفحه ۲

»آیت الله العظمی حسین نوری 
مسئولین  دیدار  در  همدانی« 
و  دی   19 الله  یوم  برگزاری  ستاد 
گفت:  بصیرت  دهه  گرامیداشت 
مردم باید نسبت به انقالب متعهد 
با  مقابله  برای  همیشه  و  باشند 
در  را  حق  و  بوده  آماده  دشمن 

مقابل باطل پیروز کنند.
معظم له با بیان اینکه مردم قم باید ویژه باشند چراکه در مورد جایگاه 
قم روایات متعددی از سوی اهل بیت)علیهم السالم( رسیده است، افزود: قم را 
قم می گویند چون مردم آن در اجتماعات مختلف شرکت می کنند و این 
اجتماعات انشاءالله تا ظهور حضرت مهدی)عج( نیز ادامه خواهد داشت و 

مردم به حمایت از دین و انقالب خواهند پرداخت.
آن  در  اظهار داشت:  اتفاقات 19 دی سال 56  به  اشاره  با  معظم له 
را  انقالب  و می خواستند شعله  توهین کرد  راحل  امام  به  روزنامه ای  روز 

خاموش کنند.
بعد  بازاریان کفن پوش در  و  این حادثه علما  با وقوع  افزود:  ایشان   
در مورد  از پشت بام  و  آمدند  به میدان  بیگدلی  در کوچه  روز 19 دی  از 
شخصیت امام راحل برای مردم صحبت کردم و همین مسئله باعث شد، 

خیزشی از قم شروع و به شهرهای دیگر منتقل شود.
آیت الله العظمی نوری همدانی با بیان اینکه باید در مقابل جریان ها 
و اتفاقات بیدار و هوشیار بود، افزودند: بیداری و هوشیاری مردم باعث 

می شود توطئه دشمنان خنثی شود.                             
 معظم له بیان داشتند: مردم باید بدانند تا زمانی که از انقالب و والیت فقیه 

حمایت می کنند، دشمنان نمی توانند در مقابل انقالب کاری از پیش ببرند.
 ایشان در پایان گفت: در شعارهای که در گذشته داده شده این شعار 
»با والیت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم« را هم باید اضافه کرد تا دشمنان 
والیت  از  از حمایت  و دست  آماده هستند  انقالبی همیشه  مردم  بدانند 

برنخواهند داشت.

سیاستگذاری  شورای  دبیر 
حوزه های علمیه خواهران در دیداری 
عالی  آموزش  مؤسسه  طالب  با   که 
قم  در  اصفهان  الزهرا)س(  فاطمه 
داشت، گفت: تحصیل شما خواهران 
بزرگی  نعمت  علمیه  حوزه   در  طلبه 
است که شامل حال شما شده است و 

باید قدر این نعمت را بدانید.
»آیت الله مرتضی مقتدایی« با تاکید 
به جایگاه  باید نسبت  اینکه طالب  بر 
شوند،  قائل  اهمیت  طلبگی  واالی 
امام علی)ع( می فرمایند:  اظهار کرد:  
»همین نادانی برای انسان بس است 
نداند  و  نشناسد  را  که جایگاه خودش 

در چه منزلتی قرار دارد.«
جایگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

خواهران طلبه نعمت بزرگی است که 
داده، تصریح  آن ها  به   خداوند متعال 
بسیار  را  علم  طالبین  خداوند  کرد: 
دوست دارد؛ شما در چنین جایگاهی 
قرار دارید و محبوب خدا هستید؛ پس 
این  لوازم  به  و  بدانید  را  باید قدر خود 

جایگاه عمل کنید.
سیاستگذاری  شورای  دبیر 
اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های 
کرد: از لوازم این جایگاه این است که 
بپردازید؛ شما می توانید  دین  تبلیغ  به 
و  کنید  الهی  کاری  انبیا  همانند 
موجبات هدایت جامعه را فراهم کنید.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
با  باید  دین  تبلیغ  گفت:  پایان  در  قم 
با ادب و احترام  زبان مالیم و همراه 

باشد؛ باید برای تبلیغ از خانه و خانواده 
و محل زندگی خود شروع کنید؛  کسی 
به کسی  را  احکام دین  از  که حکمی 
بیاموزد، مادامی که آن شخص به آن 
احکام عمل کند در ثواب آن شریک 
خواهد بود؛ شرط ارشاد و هدایت این 
تا  کنید  عمل  خودتان  اول  که  است 

بتوانید بر دیگران تاثیر بگذارید.

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
حوزه های علمیه خواهران در گفت وگو با »نمای 
حوزه« ضمن گرامی داشت دهه بصیرت با بیان 
نقطه  و  تاریخ ساز  حماسه ای  دی   ۱۹ اینکه 
اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  در  عطف 
است اظهار کرد: حوزه های علمیه خواهران در 

و عفاف،  زمینه بصیرت افزایی سیاسی، حجاب 
اسراف و تبذیر،   خانواده، سبک زندگی اسالمی 
فعالیت های  اجتماعی  آسیب های  و  بیکاری  و 

بسیار خوبی داشته اند.
موالیی«  علی  المسلمین  و  »حجت االسالم 
افزود: حادثه ۱۹ دی موجب شد که رژیم پهلوی 
در عکس العمل حوادث قم و مهار حرکت مردم، 
گروهی از شاگردان امام راحل را به دیگر شهرها 
تبعید کند، ولی با این تبعیدها امواج نهضت را از 

قم به دیگر نقاط کشور پراکنده کرد.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
کرد:  خاطرنشان  خواهران  علمیه  حوزه های 
قیام عمومی حوزه  و  و فداکاری مردم  یکپارچگی 
علمیه نقش اساسی در شکل گیری نظام جمهوری 
اسالمی و واژگونی نظام 2 هزار 500 ساله طاغوت 
داشت و با پیروزی انقالب اسالمی قطب جدیدی 

و  آمد  وجود  به  شرق  و  غرب  مقابل  در  دنیا  در 
انفجاری در دنیا صورت گرفت.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه خواهران 
راستای  در  داد:  ادامه  هستند  انقالبی  همواره 
سه  در  خواهر،  طالب  سیاسی  بصیرت افزایی 
ماه پاییز 96 بیش از ۸۰۰ نشست بصیرت افزایی 
سراسر  خواهران  علمیه  مدارس  در  سیاسی 
کشور برگزار شده و این مسئله بیانگر توجه مرکز 
انقالبی  به  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 

بودن حوزه های علمیه خواهران است.
تصریح  موالیی  والمسلمین  حجت االسالم 
علمیه  مدارس  حاضر  حال  در  خوشبختانه  کرد: 
خواهران به بلوغی رسیده اند که به صورت مستقل، 
بصیرت افزایی  جمله  از  مختلفی  زمینه های  در 
سیاسی، پاسخ  به شبهات، سبک زندگی اسالمی، 
فرهنگی  فعالیت های  به  و...  مقاومتی  اقتصاد 

می پردازند و این بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه حوزه های علمیه خواهران 
مقام  فرمایشات  و  رهنمود ها  مسیر  در  همواره 
حرکت  تقلید  عظام  مراجع  و  رهبری  معظم 
می کند اظهار کرد: حوزه های علمیه همواره باید 
حوزه های  ذات  و  هویت  که  چرا  باشد  انقالبی 

علمیه انقالبی بودن و انقالبی  گری است.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
تأکید  با  پایان  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  بصیرت  پرچم دار  علمیه  حوزه های  اینکه  بر 
که  زمانی  در  گفت:  هستند،  دشمن شناسی 
استکبار جهانی به کشور ایران چشم دوخته بود 
این طالب و روحانیون بودند که در صحنه حاضر 
به  فعالیت  اجازه  ساختند،  گاه  آ را  مردم  شدند، 
دشمن را ندادند و با کمک آحاد و اقشار مختلف 

مردم رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردند.

»آیت الله مقتدایی«: »آیت الله العظمی نوری همدانی«:

تحویل  آئین  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
ساختمان جدید مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: انسان 
نباید در مقابل ساختمان تحقیر شود اما باید به این نکته نیز 
توجه داشته باشیم که ساختمان ها در ماندگاری فرهنگ ها 

می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
برای  چه کار هایی  تاکنون  که  شود  بررسی  باید  افزود: 
ساخت  چراکه  است  شده  انجام  اسالمی  تمدن سازی 
زندگی اسالمی  با سبک  مساجد و ساختمان هایی مطابق 
می تواند تاثیر زیادی در احیا فرهنگ اسالمی داشته باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه خاطرنشان کرد: اگر 
در زمان مناسب کار و فعالیت مناسب انجام نشود ممکن 
است دیگر توفیق و فرصت انجام آن کار را نداشته باشیم، 
بنابراین باید قدر فرصت ها و توفیق ها را بدانیم و از آن ها به 

بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات زن و خانواده یک مرکز اندیشه ورز 
و پژوهشی  در زمینه زن و خانواده است و نگاه این مرکز باید یک نگاه 

راهبردی و رو به جلو باشد و نباید به دستاورد های فعلی اکتفا کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: مرکز تحقیقات 
از مرکز مدیریت حوزه های علمیه  زن و خانواده حدود یکسال پس 
فردترین  به  از منحصر  این مجموعه  امروز  و  تأسیس شد  خواهران 

مجموعه هایی است که در زمینه زن و خانواده فعال هستند.
وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات زن و خانواده از مراکزی 
است که همه مسائل مربوط به زن و خانواده را رصد می کند 
دارد؛ همچنین  گاهی  آ زمینه  این  در  اندیشه ها  آخرین  از  و 
این مرکز باید بکوشد تا از آخرین دستاورد های علمی با اتخاذ 

و استفاده از آموزه های دینی استفاده کند.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی با بیان اینکه مرکز 
بسیار  اسالمی  اندیشه  زمینه  در  خانواده  و  زن  تحقیقات 
موفق بوده است گفت: در حال حاضر با کمبود اعتبارات 

مواجه هستیم و ضعف هایی در این زمینه وجود دارد.  
وی افزود: پس از ارائه الیحه بودجه ۱۳۹۷، هجمه های 
ظالمانه ای به حوزه های علمیه خواهران وارد شد درحالی که 
باید به این نکته توجه شود که در سال های اخیر حوزه های 
را  مصوب  بودجه  از  درصد   ۵۰ حدود  تنها  خواهران  علمیه 
علمیه  حوزه های  هزینه های  از  بسیاری  و  کردند  دریافت 
خواهران سراسر کشور توسط مردم و خیرین تأمین می شود.

مدیریت  مرکز  داد:  ادامه  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
تمام  تا  دارد  آمادگی  که  می کند  اعالم  خواهران  علمیه  حوزه های 
نهاد های نظارتی کشور، میزان بازدهی و هزینه کرد حوزه  های علمیه 
خواهران را بررسی کنند و اطمینان دارم که ناظران پس از بررسی ، از 
حجم فعالیت های انجام شده در حوزه های علمیه خواهران متعجب 

خواهند شد چراکه هزینه ها بسیار کمتر از میزان فعالیت ها است.
و  پیشرفت ها  خواهران  علمیه  حوزه های  کرد:  تصریح  وی 
فعالیت های بسیار زیادی در عرصه های فرهنگی، پژوهشی و... 
مبارک رمضان  ماه  در  مثال  به عنوان  دارد؛  و  داشته  در کشور 
بانوان طلبه  سال جاری بیش از ۵۰ هزار نشست قرآنی توسط 

در سراسر کشور برگزار شد و این ظرفیت بسیار عظیمی است.
حوزه های  در  گفت:  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
بیشترین  و  هزینه  کمترین  با  فعالیت ها  تمام  خواهران  علمیه 
مورد  در  که  مسائلی  از  بسیاری  بنابراین  می شود  انجام  بهره 
بودجه حوزه های علمیه خواهران بیان می شود بی انصافی است.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات زن و خانواده از اولویت های 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است خاطرنشان کرد: 
بی دغدغه ترین  و  فعال ترین  از  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز 
تالش  در  و  است  خواهران  علمیه  حوزه های  مجموعه های 

هستیم تا به زودی این مرکز به پژوهشکده تبدیل شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان گفت: ما اگر 
داخلی  عرصه  در  نکنیم،  میدان داری  بین الملل  عرصه  در 
نیز پیشرفت کندی خواهیم داشت؛ تقویت و استقرار هیئت 
علمی و حرکت با برنامه و حضور جدی این مرکز در عرصه 
اندیشه ورزی بین المللی و داخلی از مهم ترین مسائلی است 
که مرکز تحقیقات زن و خانواده باید به آن توجه داشته باشد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران :

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«: »مرکز تحقیقات زن و خانواده« یک مرکز اندیشه ورز و پژوهشی  در زمینه زن و خانواده است و نگاه این مرکز باید یک نگاه راهبردی 
و رو به جلو باشد و نباید به دستاورد های فعلی اکتفا کند.

 
پس از ارائه الیحه بودجه ۱۳۹۷، هجمه های ظالمانه ای به حوزه های علمیه خواهران وارد شد درحالی که باید به این نکته توجه شود که در سال های اخیر حوزه های علمیه 

خواهران تنها حدود ۵۰ درصد از بودجه مصوب را دریافت کردند و بسیاری از هزینه های حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور توسط مردم و خیرین تأمین می شود.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اعالم می کند که آمادگی دارد تا تمام نهاد های نظارتی کشور، میزان بازدهی و هزینه کرد حوزه  های علمیه خواهران را بررسی کنند و 
اطمینان دارم که ناظران پس از بررسی ، از حجم فعالیت های انجام شده در حوزه های علمیه خواهران متعجب خواهند شد چراکه هزینه ها بسیار کمتر از میزان فعالیت ها است.
همین صفحه

بیداری و هوشیاری مردم باعث می شود 
توطئه دشمنان خنثی شود 

بیداری و هوشیاری مردم 
باعث می شود توطئه 
دشمنان خنثی شود 

طالب باید موجبات هدایت جامعه را فراهم کنند

پیشرفت چشمگیر حوزه های علمیه خواهران
 در عرصه های فرهنگی و پژوهشی

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

برگزاری بیش از ۸۰۰ نشست بصیرت افزایی در حوزه های علمیه خواهران در پاییز 96
»حجت االسالم والمسلمین علی موالیی« با بیان اینکه حوزه های علمیه خواهران همواره انقالبی هستند گفت: در راستای بصیرت افزایی سیاسی طالب خواهر، در سه ماه پاییز 96 
بیش از ۸۰۰ نشست بصیرت افزایی سیاسی در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور برگزار شده که این مسئله بیانگر توجه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به انقالبی بودن 

حوزه های علمیه خواهران است.

مداد علما 
گنجینه ای 
علمی برای 
تأمل و تعمق 

در مسائل 
معرفتی و 
دینی است

تولیت آستان مقدس 
حضرت شاهچراغ)ع(:

برگزاری بیش از ۸۰۰ نشست 
بصیرت افزایی در حوزه های 
علمیه خواهران در پاییز 96

م  سال ال حجت ا «
قرائتی«  محسن  والمسلمین 
حوزه های  طلبه  بانوان  جمع  در 
علمیه خواهران با بیان این که 
باید  خواهران  علمیه  حوزه 
بانوان قرآنی، مفید و تأثیرگذار 
اظهار  کند،  تربیت  جامعه  در 
 ۳۵ آیه  در  خداوند  داشت: 
سوره نساء می فرماید:  »َو ِإْن

ْهِلها 
َ
ْهِلِه َو َحَکمًا ِمْن أ

َ
 ِخْفُتْم ِشقاَق َبْیِنِهما َفاْبَعُثوا َحَکمًا ِمْن أ

َه کاَن َعِلیمًا َخِبیرًا؛  ُه َبْیَنُهما ِإنَّ اللَّ ِق اللَّ ِإْن ُیِریدا ِإْصالحًا ُیَوفِّ
و اگر ترسیدید کار به جدایی بکشد، داوری از خانواده مرد و 
داوری از خانواده زن بفرستید، که اگر بنای آن دو به اصالح 
خدا  که  می آورد،  پدید  توافق  را  بینشان  تعالی  خدای  باشد 

همواره دانایی باخبر است«.
آیات  اینکه  بیان  با  کشور  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
اخالقی قرآن کریم نوعی درس اخالق است، تصریح 
الگوی  و  است  خانواده  دادگاه  پیرامون  آیه  این  کرد: 

مناسبی برای ماست.
بسیار  مضامین  دارای  آیه  این  اینکه  بیان  با  وی 
باالیی است، افزود: آنچه از این آیه استنباط می شود، 
زوجین  بین  و  خانواده  ها  در  اختالف  که  است  این 
طبیعی است و تا اطرافیان در مورد اختالف زوجین به 
مرحله خوف نرسیدند، دخالت نکنند و پس از آن باید 

به اصالح روابط میان زوجین بپردازند.
حجت االسالم والمسلمین قرائتی ادامه داد: موارد 
دیگری که از این آیه استنباط می شود، این است که 
جوهر  یک  زوجین  است،  خانواده ها  مسئول  جامعه 
هستند، نگذارید فتنه توسعه پیدا کند، در آشتی دادن 
ایجاد  انگیزه  بی انگیزه،  افراد  میان  در  کنید؛  عجله 

کنید، فردی را برای داوری برگزینید که دلسوز باشد، 
زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند.

مفسر قرآن کریم با بیان اینکه دختران ما باید آیین 
همسرداری را از آیات قرآن بیاموزند، گفت: استادان 
آیین  می توانند  خانواده  آیات  از  استفاده  با  معلمان  و 
به  را  زندگی  سبک  و  فرزندپروری  آیین  همسرداری، 
»و  آیه  در  مثال،  عنوان  به  دهند،  آموزش  دختران 
بالوالدین احسانًا«، حداقل ۲۰ نکته آموزشی می توان 

استخراج کرد.
اینکه  بیان  با  قرائتی  والمسلمین  حجت االسالم 
باید  علمیه  حوزه های  ویژه  به  آموزشی  علمی  مراکز  در 
در  دختر  میلیون ها  کرد:  تأکید  گیرد،  صورت  نهضتی 
جامعه حضور دارند و بانوانی باید تربیت شوند که پاسخ 

شبهات دختران را بدهند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور بیان داشت: بسیاری 
علوم  از  بسیاری  است،  لغو  و  کشف  اطالعات  از 
دروس  محتوای  در  بنابراین  است،  بی فایده  ما  برای 
آموزش و پرورش و مراکز علمی آموزشی باید انقالبی 
برای  که  شود  داده  آموزش  علومی  و  بگیرد  صورت 

دانش آموزان مفید باشد.
حجت االسالم والمسلمین قرائتی با اشاره به آیات 
قرآن کریم به انواع علوم در جامعه اشاره کرد و افزود: 
علوم  برخی  برخی مضر هستند،  و  مفید  علوم  برخی 

هم نه مفید و نه مضرند.
ُلَك 

َ
ْسأ

َ
أ ي  ِإِنّ ُهَمّ  »الَلّ فراز  به  اشاره  با  پایان  در  وی 

َناِفًعا«، به لزوم تحصیل علم مفید اشاره کرد و  ِعْلًما 
گفت: بنا به فرموده امام علی)ع( در حدیث »َثَمرُة الِعلِم 
العبودیة«، ثمره علم، عبادت و بندگی خداوند است، 
بیشتر  عبودیت  باعث  که  است  نافع  علمی  بنابراین 

بندگان شود.

»حجت االسالم والمسلمین قرائتی«:

خواهران مبلغ پاسخگوی شبهات دختران جامعه باشند

طالب باید موجبات
 هدایت جامعه را فراهم کنند

»آیت الله مقتدایی«: تحصیل شما خواهران طلبه در حوزه  علمیه 
نعمت بزرگی است که شامل حال شما شده است و باید قدر این 
نعمت را بدانید.

خواست مراجع و علما حل مشکالت 
اقتصادی مردم است

 مراکز حوزوی با صدور بیانیه ای اتخاذ تصمیمات انقالبی و اهتمام ویژه به اقتصاد مقاومتی و 
برنامه ریزی جامع و سریع برای پیشرفت اقتصادی و حل مشکالت اقتصادی تدابیر اساسی همه قوا برای 
تحقق عدالت و مبارزه با فقر و فساد، خواسته مردم عزیز و حوزه های علمیه و علما و مراجع عظام دانست.
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فعالیت های مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

۲ایستگاه خبر

ادامه از صفحه ۱
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
خامنه ای)مدظله العالی( قضایای روزهای 
اخیر را شواهد روشنی از این روحیه 
گفتند:  و  دانستند  ایران  ملت 
این  که  دی  نهم  روز  از  ایران  ملت 
آتش بازی ها و شیطنت کاری ها آغاز 
شد، در نقاط مختلف کشور، حرکت 
که  هنگامی  اما  کردند  آغاز  را  خود 
دست بردار  دشمن  مزدوران  دیدند 
روزهای  در  و  پی درپی  نیستند، 

متوالی، راهپیمایی ها تکرار شد.
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
راهپیمایی ها  این  کردند:  تأکید 
این  و  نیست  معمولی  حوادث 
مردمی  و  منسجم  عظیم،  حرکت 
در مقابل توطئه دشمن و با چنین 
در  انگیزه  و  شور  بصیرت،  نظم، 

دنیا بی نظیر است.
حرکت  توصیف  در  معظم له 
نبرد  این  گفتند:  ملت،  مستمر 
»ملت با ضد ملت«، نبرد »ایران با 
با ضد  نبرد »اسالم  و  ایران«  ضد 
نیز  پس  این  از  که  است  اسالم« 

ادامه خواهد داشت.
ایشان خاطرنشان کردند: البته 
مقاومت  و  ایستادگی  و  مبارزه  این 
موجب نشده است که ملت از دیگر 
ابعاد زندگی از جمله پیشرفت های 
آرامش  و  امنیت  تأمین  و  علمی 

غافل شود.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
تمام  ریشه  خامنه ای)مدظله العالی(، 
ضد  بر  توطئه ها  و  دشمنی ها 
اسالمی«  »انقالب  را  ایران  ملت 
تمام  کردند:  تأکید  و  دانستند 
حرکات ناکام دشمن در این چهل 
انقالب  به  پاتک  واقع  در  سال، 
است، زیرا انقالب حضور سیاسی 

دشمن را ریشه کن کرد.
ایشان گفتند: این بار هم ملت 
ایستادگی همچون سدی  با  ایران 
به  تمام  قدرت  با  ملی  و  محکم 
لندن نشینان  و  انگلیس  و  امریکا 
گفت که نتوانستید و بعد از این هم 

نخواهید توانست.
مقام معظم رهبری به میلیاردها 
دالر هزینه و سال ها شبکه سازی و 
مزدورپروری بدخواهان ملت ایران 
برای ایجاد مشکل از درون کشور 
اشاره کردند و افزودند: مسئوالن 
آنها  ساده لوحی  که  امریکا  فعلی 
است،  آشکار  سیاسی  امور  در 
به  و  دادند  لو  را  خود  بار  این 
شبکه سازی و مزدورپروری اذعان 
و هزینه های این طراحی را نیز با 
سرکیسه کردن دولت های وابسته 
شاید  تا  کردند  تأمین  فارس  خلیج 
بتوانند زباله های فراری از ایران را 
بازیافت و دوباره وارد میدان کنند.

امام  آیت الله العظمی  حضرت 
خامنه ای)مدظله العالی( با اشاره به اقدام 
در  اخیر  سال های  در  دشمنان 
مجازی  شبکه  هزاران  راه اندازی 
ایجاد  تلویزیونی،  کانال  ده ها  و 
اعزام  و  انفجار  و  ترور  جوخه های 
بمباران  و  مرزها،  داخل  به  آنها 
و  تهمت  دروغ،  با  ملت  گسترده 
شایعه خاطرنشان کردند: همه این 
تالش ها انجام شد تا شاید بتوانند 
را  جوانان  بویژه  ملت  این  افکار 
تغییر دهند اما نتیجه اش، »شهید 
حججی« عزیز و دیگر شهدا بودند 
انقالب سینه سپر  از  دفاع  در  که 

کردند.
افزودند: دشمنان حتی  ایشان 
برای نفوذ در برخی ارکان، افرادی 
را تطمیع کردند و خود نیز مستقیم 
وارد میدان شدند که دخالت های 
مسئوالن آمریکایی را در این چند 
هم  باز  اما  دیدند،  همه  اخیر  روز 

نتوانستند و ناکام ماندند.
اسالمی،  انقالب  رهبر 
قدردانی  ایران  ملت  از  صمیمانه 
بلکه  یک بار  نه  گفتند:  و  کردند 
تشکر  ملت  این  از  بار  هزاران 
ملتی  حقیقتًا  ایران  ملت  می کنم؛ 
رشید، با بصیرت، وفادار، با همت، 
زمان شناس و لحظه شناس است 
چه  حرکت،  لحظه   که  می داند  و 

زمانی است.
معظم له تأکید کردند: دشمنان 
این پیام ها را می گیرند، اگرچه در 

و  نمی آورند  خود  روی  به  تبلیغات 
نفر،  هزاران  را  اخالل گر  صدها 
گروه  را  مردم  میلیونی  حرکات  و 
اما صاحبان  اندک جلوه می دهند 
و  حرکت  این  متوجه  سیاست 

پیام های آن می شوند.
با  ایران  ملت  افزودند:  ایشان 
این حرکت عظیم کار خود را کرد و 
در دل سیاستگذاران دشمن رعب 
ایجاد کرد و بصیرت و انگیزه خود 

را به اوج رساند.
با  اسالمی  انقالب  رهبر 
مختلفی  تحلیل های  به  اشاره 
طرف  از  گذشته  روزهای  در  که 
روزنامه ها  در  جناح ها  و  اشخاص 
شده  بیان  اینترنتی  شبکه های  و 
یک  تحلیل ها  این  همه  گفتند: 
داشت  صحیح  مشترک  نقطه 
مطالبات  بین  باید  اینکه  آن  و 
صادقانه و به حق مردم و حرکات 
وحشیانه و تخریب گرانه یک گروه 
و  مطالبات  و  شد  قائل  تفکیک 
خواسته های مردم را پیگیری کرد.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
خاطرنشان  خامنه ای)مدظله العالی( 
حقی  از  عده ای  اینکه  کردند: 
جمع  جایی  در  و  بمانند  محروم 
شوند و اعتراض کنند، یک مطلب 
این  از  عده ای  اینکه  اما  است 
تجمع سوءاستفاده کنند و به قرآن 
پرچم  به  و  دهند  دشنام  اسالم  و 
آتش  مسجد  و  کنند  اهانت  ایران 

بزنند، یک مطلب دیگر است.
اعتراض ها  افزودند:  ایشان 
همواره  مردمی  درخواست های  یا 
بوده و اکنون نیز هست؛ در همین 
در  مردم  از  برخی  اخیر،  یکسال 
بعضی شهرها یا در مقابل مجلس 
یا  صندوق ها  مشکالت  دلیل  به 
برخی مؤسسات مالی، اجتماعاتی 
آنها  با  هم  هیچ کس  که  داشتند 
باید  و  ندارد  مخالفتی  و  معارضه 
این حرف ها گوش داده و رسیدگی 
پاسخ  توان  و  در حد وسع  و  شوند 

داده شود.
ابعاد  تبیین  در  سپس  معظم له 
و  قرائن  گفتند:  اخیر  قضایای 
می دهد  نشان  اطالعاتی  شواهد 
شده  سازماندهی  قضایا  این  که 
یک  آن،  شکل گیری  در  و  بوده 

مثلث فعال بوده است.
این  رأس  افزودند: یک  ایشان 
صهیونیست ها  و  آمریکا  مثلث، 
دادند  انجام  را  طراحی  که  بودند 
و چند ماه برروی این طراحی کار 
که  بود  این  آنها  بنای  و  کردند 
کوچک  شهرهای  از  حرکت ها 

شروع شود تا به مرکز برسد.
گفتند:  رهبری  معظم  مقام 
از  یکی  مثلث،  این  دوم  رأس 
فارس  خلیج  پولدار  دولت های 
است که هزینه این نقشه را تأمین 
کرد و رأس سوم نیز، پادوها بودند 
آدمکش  سازمان  به  مربوط  که 
قبل  ماه ها  از  و  هستند  منافقین 

آماده بودند.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
به  اشاره  با  خامنه ای)مدظله العالی( 
کردند:  خاطرنشان  فراخوان ها، 
به  »نه  شعار  فراخوان ها،  این  در 
گرانی« مطرح شده بود که شعاری 
جذاب بود تا عده ای را بدنبال خود 

وارد صحنه کنند.
با  عده ای  هم  کار  ابتدای  در 
مردم  اما  شدند  همراه  شعار  این 
و  هدف  دیدند،  آنکه  محض  به 
را  خود  صف  کرد،  تغییر  شعارها 

جدا کردند.
خصوص  همین  در  ایشان 
روز  که  افرادی  همان  افزودند: 
»نه  اجتماع  در  و جمعه  پنجشنبه 
بودند،  کرده  شرکت  گرانی«  به 
در  خود،  صف  کردن  جدا  از  بعد 
اجتماع عظیم نهم دی به میدان 
منافق  و  آمریکا  برضد  و  آمدند 

شعار دادند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه 
برخی  به  اخیر  قضایای  تبیین 
دشمنان  رسانه های  در  حرف ها 
برای  گفتند:  و  کردند  اشاره 
قرارگاه  دو  عملیات  و  سازماندهی 
ایران  همسایگی  در  فرماندهی 
این  از  یکی  شده بود،  تشکیل 
عملیات  هدایت  برای  قرارگاهها 
قرارگاه  و  بود  مجازی  فضای  در 
دوم برای مدیریت اغتشاش ها که 
هر دو قرارگاه بوسیله آمریکایی ها 
فرماندهی  صهیونیست ها  و 
می شد و پیروزی خود را نیز قطعی 

می دانستند.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
سپاسگزاری  با  خامنه ای)مدظله العالی( 
به درگاه خداوند متعال که دشمنان 
ملت ایران را از نادان ها قرار داده 
مقابله  برغم  کردند:  تأکید  است، 
هنوز  دشمنان  مردم،  پی درپی 
ملت ایران را نشناخته اند و معنای 
و شجاعت  ایمان  این سد محکِم 

ملی را نفهمیده اند.
اخیر  بیهوده گویی های  ایشان، 
از  ناشی  را  آمریکایی  مسئوالن 
اخیر  شکست  و  شدید  عصبانیت 
می گویند  گفتند:  و  دانستند 
خود  مردم  از  ایران  حکومت 
ایران  حکومت  خیر.  می ترسد! 
نظام  و  است  مردم  این  متولد 
به  که  است  سال  چهل  اسالمی 
پشتوانه همین مردم در مقابل شما 

ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
قدرت  از  ایران  می گویند حکومت 
پاسخ  در  دارد؛  هراس  آمریکا 
هراس  شما  از  ما  اگر  می گوییم 
پنجاه  دهه  در  چگونه  داشتیم، 
شما را از ایران بیرون ریختیم و در 
دهه نود نیز شما را از کل منطقه 

بیرون راندیم.
از  دیگر  یکی  به  ایشان 
گزافه گویی های مقامات آمریکایی 
با  رفتار  نحوه  از  نگرانی  بر  مبنی 
معترضان اشاره کردند و افزودند: 
در  نمی کشید؟  خجالت  شما 
نفر  هشتصد  گذشته  یک سال 
پلیس  دست  به  آمریکا  مردم  از 
قیام  قضیه  در  شده اند.  کشته 
که  کاری  هر  »وال استریت« 
و  کردید  مردم  ضد  بر  توانستید 
را  مردم  تهمتی،  و  احتمال  هر  با 
کشتید؛ آن وقت برای مردم ایران 

اظهار نگرانی می کنید؟
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
با  همچنین  خامنه ای)مدظله العالی( 
مسئوالن  نگرانی  ابراز  به  اشاره 
اخیرًا  گفتند:  خبیث  انگلیس 

مسلمانان  به  حمله  موضوع  در 
انگلیس و دفاع مسلمانان از خود، 
یک قاضی انگلیسی، احکام بسیار 
مسئوالن  حاال  داد؛  سنگینی 
معترضان  دلسوز  کشوری،  چنین 

شده اند؟
اسالمی،  انقالب  رهبر 
جمهوری  نظام  »براندازی 
مشخص  هدف  را  اسالمی« 
به  اشاره  با  و  خواندند  امریکایی ها 
تالش دولت قبلی آمریکا در پنهان 
کردن این هدف در موضع گیری ها 
رهبر  برای  که  نامه هایی  نیز  و 
البته  گفتند:  می فرستاد،  انقالب 
براندازی  رفتار  همان  آنها  رفتار 
بود که دولت فعلی، صریح و بدون 

مالحظه آن را اعالم می کند.
آیت الله العظمی  حضرت 
تالش  خامنه ای)مدظله العالی(،  امام 
اقتدار  ابزارهای  گرفتن  برای 
و  اصلی  روش  را  ایرانیان  ملی 
تحقق  برای  آمریکایی ها  وسیله 
افزودند:  و  برشمردند  »براندازی« 
عمومِی  افکار  و  مردم  »عواطف 
هم جهِت با حکومت« و »ایمان و 
انگیزه جوانان« از جمله ابزارهای 
اصلی اقتدار ملی است و به همین 
و  تضعیف  درصدد  دشمنان  علت 

سلب آنها هستند.
و  موشکی«  دفاع  »قدرت 
منطقه«  در  مقتدرانه  »حضور 
ملی  اقتدار  ابزارهای  دیگر  از 
معظم  مقام  که  بود  ایرانیان 
و  شدند  یادآور  رهبری)مدظله العالی( 
نمی کند  جرأت  آمریکا  افزودند: 
اسم مذاکره با ما را بیاورد اما یک 
کشور اروپایی می گوید می خواهیم 
منطقه ای  حضور  درباره  ایران  با 
باید  آن مذاکره کنیم در حالی که 
منطقه  در  چرا  شما  پرسید  او  از 

حضور دارید؟
نکته  سه  سپس  معظم له 
اساسی را خطاب به هیأت حاکمه 

آمریکا مورد تأکید قرار دادند:
اول: سِر شما در حوادث اخیر 
به سنگ خورد و اگر در آینده تکرار 

کنید باز هم ناکام خواهید ماند.
ایران  به  روز  این چند  در  دوم: 
تقاص  بی  کار  این  زدید،  خسارت 

نخواهد ماند.
سوم: این کسی که به گفته خود 
روحی-روانی  تعادل  آمریکایی ها 
ندارد، بداند که این دیوانه بازی های 

نمایشی، بی جواب نخواهد ماند.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
به  اشاره  با  خامنه ای)مدظله العالی( 
ایستادگی نظام در مقابل زورگویان 
کشور  و  ملت  منافع  از  دفاع  و 
یا  خارج  در  که  کسانی  افزودند: 
دارند  دوست  داخل  در  متأسفانه 
و  بخورند  پیوند  آمریکایی ها  با 
این  کنند،  برخاست  و  نشست 
حرف ها را بشنوند و بدانند که نظام 
الهی  به فضل  اسالمی  جمهوری 
خواهد  برطرف  را  مشکالت  همه 

کرد.
سخنان  از  دیگری  بخش 
به مسئوالن  انقالب خطاب  رهبر 
سیاسی  فعاالن  و  عناصر  کشور، 
مخاطب  هم  را  خود  ایشان  بود. 
این سخنان دانستند و در نکته ای 
داشتن  دست  گفتند:  مهم  بسیار 

تحلیل  اخیر،  مسایل  در  دشمن 
نیست بلکه بر مبنای اطالعات و 
خبر بیان شد اما این نباید موجب 
مشکالت  و  ضعف ها  از  که  شود 

خودمان غافل شویم.
دشمنان  کردند:  تأکید  ایشان 
از  ناشی  زخم  روی  مگس  مانند 
می نشینند،  ضعف ها  و  مشکالت 
کنید  خوب  را  زخم  باید  بنابراین 
اگر  که  چرا  آید  بوجود  نگذارید  و 
نداشته باشیم،  داخلی  مشکل 
اثر  بیگانه  فضاسازی  و  تبلیغات 
هم  آمریکایی ها  و  نمی گذارد 

نمی توانند هیچ غلطی بکنند.
معظم له، »دفاع از حقوق مردم 
و تالش برای حل مشکالت آنها« 
را وظیفه همه مسئوالن برشمردند 
به  مردم  از  قشرهایی  افزودند:  و 
خصوص »طبقات ضعیف« تحت 
همت  همه  باید  و  هستند  فشار 
مشکالت  حل  صرف  مسئوالن 

موجود شود.
جامعه،  مشکالت  »شناخت 
و  اساسی  مسائل  حل  بر  تمرکز 
تقسیم کار برای رفع آنها« توصیه 
آیت الله  حضرت  دیگر  مهم 
العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( به 

مسئوالن سه قوه بود.
ایشان با اشاره به تشکیل چندین 
جلسه با مسئوالن و مدیران اصلی 
کشور درباره آسیب های اجتماعی 
و اقدام برخی مسئوالن در کاهش 
افزودند:  آسیب ها  این  از  بعضی 
همه بدانند که مشکِل حل نشدنی 
نداریم  کشور  در  بازنشدنی  گره   و 
پا  آماده تر،  زمینه  این  در  باید  اما 
به رکاب تر، بیشتر و دقیق تر، کار و 

تالش کنیم.
توصیه  همدلی«  و  »وحدت 
مسئوالن  به  انقالب  رهبر  مؤکد 

بود.
این شرایط  در  افزودند:  ایشان 
می کند  تهدید  لجوج  دشمِن  که 
است،  مشکالت  ایجاد  درصدد  و 
مسئوالن و مجموعه های سیاسی 
باید »هم افزایی« کنند و از تحلیل 
و تضعیف یکدیگر خودداری کنند.
و  صدمات  یادآوری  با  معظم له 
خساراتی که در سال ۸۸ به علت 
متوجه  عناصر،  برخی  بی قانونی 
مردم و ایران شد، افزودند: تسلیم 
قانون همچون همیشه  مقابل  در 
توصیه، تأکید و طلب بنده از همه 

مسئوالن و دستگاه ها است.
ایشان، »تذکر و انتقاد منصفانه« 
را الزم و مفید دانستند و افزودند: 
نباید انتقاد و تذکر را با یک کالغ 
چهل کالغ کردن، مبالغه و تعمیم 
و  شایعه  ابزار  به  غیرمنطقی، 

سیاه نمایی تبدیل کرد.
نباید  افزودند:  انقالب  رهبر 
قاضی  یا  مدیر  اندکی  تعداد  وجود 
اجرایی  مدیر  هزاران  به  را  فاسد 
دل  و  داد  تعمیم  قاضی شریف  یا 
کرد،  خالی  را  میهن  عزیز  جوانان 
نباید یکی دو نماینده  همچنان که 
را که در میان حدود ۳۰۰ نماینده، 
به  می کنند،  مشی  دیگری  جور 

همه نمایندگان تعمیم داد.
مسئوالن  »تمرکز  معظم له، 
مسئوالن  بخصوص  کشور« 
بویژه  کلیدی  مسایل  بر  را  اجرایی 

مشکل  حل  و  تولید  و  اشتغال 
و  خواندند  ضروری  واردات 
به  بارها  را  مسایل  این  افزودند: 

مسئوالن اجرایی تذکر داده ایم.
زمینه  همین  در  ایشان 
که  می کنند  گله  برخی  افزودند: 
اما  نمی دهد  تذکر  چرا  رهبری 
و  مردمی  گزارش های  با  بنده 
دیگر گزارش ها از مسایل اساسی 
با خبرم و مدام  و مشکالت مردم 
این  که  به گونه ای  می دهم؛  تذکر 
تذکرات علنی، یک دهم هشدارها 
و اوقات تلخی های ما با مسئوالن 
در جلسات غیرعمومی هم نیست.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
خامنه ای)مدظله العالی( بار دیگر با تأکید 
براشتغال  مسئوالن  اهتمام  بر 
خاطرنشان  داخلی  تولید  رونق  و 
اصلی  ریشه  بیکاری  کردند: 
باید  و  است  مفاسد  از  بسیاری 
کرد  حل  را  آن  تولید،  رونق  با 
و  بی حساب  پاشیدن  پول  البته 
و  نمی کند  حل  را  مشکل  کتاب 
در  دولتی  مسئوالن  خوشبختانه 

این زمینه ها مشغول کار هستند.
رهبر انقالب در بخش دیگری 
از سخنانشان با تشکر از مسئوالن 
بسیج  و  سپاه  انتظامی،  امنیتی، 
افزودند: در مسئله اخیر باید میان 
تأثیر  تحت  که  نوجوانی  و  جوان 
هیجان فضای مجازی حرفی زده 
جزو  که  کسانی  با  کرده  کاری  و 
انقالب  ضد  و  آمریکا  پادوهای 

هستند فرق گذاشت.
با  افزودند:  انقالب  رهبر 
ماجرا  وارد  هیجانی  که  کسانی 
غیر  چه  دانشجو،  چه  شده اند 
دانشجو باید صحبت و روشنگری 
منافقین  پادوی  که  اما کسی  کرد 
حسابش  می کشد  آدم  و  است 

جداست.
مقام  سخنان  پایانی  بخش 
معظم رهبری مستقیمًا خطاب به 

مردم بود.
کننده،  تعیین  حضور  ایشان 
عزیز  ملت  بصیرت  با  و  بی منت 
کشور  نیاز  هنگامه های  در  را 
پروردگار  رضایت  جلب  موجب 
کریم خواندند و افزودند: در همه 
بوده  الزم  هرجا  اخیر  سال  چهل 
هر  و  راهپیمایی ها  انتخابات،  در 
سینه  مردم  دیگر،  الزم  صحنه 
خود را سپر کرده اند و به ایران آبرو 

داده اند.
با اشاره به شایعه  رهبر انقالب 
پراکنی به عنوان یکی از ابزارهای 
توصیه  مردم  به  دشمنان  مهم 
مادام  را  موضوعی  هر  کردند: 
منطقی  مطلب  و  درست  سند  که 
و  نکنید  باور  ندیده اید،  معقول  و 
شایعات دشمن و دیگر حرف های 

بی مبنا را منتشر و پراکنده نکنید.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
مردم  افزودند:  خامنه ای)مدظله العالی( 
بدانند مسئوالن کشور نخوابیده اند 
و  کار  در حال  قدر وسع شان  به  و 
و  قصور  جاهایی  البته  تالش اند؛ 

تقصیر هم هست.
جاری  روند  به  اشاره  با  ایشان 
حل  گفتند:  مشکالت  برخی  حل 
بعضی مسایل دیگر زمان بر است، 
ضمن اینکه تقریبًا همه مسئوالن 
انتخاب  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
خود مردم هستند که باید با ابتکار، 
به روز بودن و آمادگی های جسمی 
حل  برای  فعالیت  عصبی،  و 

مشکالت را افزون تر کنند.
امام  آیت الله العظمی  حضرت 
همین  در  خامنه ای)مدظله العالی( 
رأی  با  مسئوالن  انتخاب  زمینه 
مردم افزودند: مردمساالری دینی 
دارم؛  قبول  واقعًا  و  صادقانه  را 
که  هرکسی  به  علت  همین  به 
می کنم  کمک  بدهند،  رأی  مردم 
دولت ها  همه  درباره  همچنان که 
را  کار  این  دولت،  این  جمله  از 

کرده ام و ادامه خواهم داد.
پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
آینده  به  کردند:  تأکید  سخنانشان 
و  هستم  امیدوار  کشور  روشن  بسیار 
ملت  این  کرده  اراده  خداوند  می دانم 
به  برساند که  به عالی ترین درجات  را 

فضل الهی چنین خواهد شد.

»حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

اگر مسئوالن ضعف ها را برطرف کنند 
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

 مراکز حوزوی با صدور بیانیه ای اتخاذ تصمیمات انقالبی و اهتمام ویژه به 
حل  و  اقتصادی  پیشرفت  برای  سریع  و  جامع  برنامه ریزی  و  مقاومتی  اقتصاد 
مشکالت اقتصادی تدابیر اساسی همه قوا برای تحقق عدالت و مبارزه با فقر و 
فساد، خواسته مردم عزیز و حوزه های علمیه و علما و مراجع عظام دانست. متن 

بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

ِذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْمۗ   ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلّ
َ
وِلي اْل

ُ
ُسوِل َوِإَلٰی أ وُه ِإَلی الَرّ »...َوَلْو َرُدّ

ِلیاًل«)نساء/83(
َ
ْیَطاَن ِإاَلّ ق َبْعُتُم الَشّ ِه َعَلْیُکْم َوَرْحَمُتُه اَلَتّ َوَلْواَل َفْضُل الَلّ

بنیانگذار  رهنمودهای  و  الهی  تأییدات  با  که  ایران  انقالبی  و  مؤمن  مردم 
جمهوری اسالمی ایران امام خمینی)رضوان  الله علیه( و جانفشانی های بی نظیر موفق 
شدند انقالب اسالمی را بیافرینند، در طول 4 دهه گذشته استقامت و پایداری و 
هوشیاری خویش را در برابر توطئه های استکبار جهانی علیه نظام اسالمی اثبات 
کرده و تمامی ترفندهای آنان را نقش بر آب نمودند و قله های بلندی از پیشرفت 

و تعالی و افتخار آفریدند.
اکنون که جمعی از مردم مؤمن و جوانان عزیز مطالبات خویش را از مسئوالن 
کشور نسبت به حل مشکالت معیشتی خویش را اعالم کردند، شیطان بزرگ با 
همدستی استعمار پیر و غده سرطانی صهیونیسم غاصب می خواهند تا با سوء 
استفاده از عواطف پاک معترضان مسیر اعتراضات را منحرف و فتنه ای دیگر 
ایجاد کنند. گروهک های ضدانقالب مانند منافقین و مزدوران دول استعماری 
با طرح  تا  آلوده است می کوشند  به خون عزیزترین عزیزان ملت  که دستشان 
احیانا  و  ناآرامی  و  اغتشاش  ایجاد  به  قرآن  و  اسالم  و  انقالب  علیه  شعارهایی 
پرچم مقدس  آتش کشیدن  و  مردم  اموال   و  اماکن مذهبی  و  تخریب مساجد 
جمهوری اسالمی ایران و نیز ضرب و جرح و قتل بیگناهان، چهره زشتی از ملت 

مؤمن و رشید ایران در دنیا تصویر کنند.
حوزه های علمیه کشور در این شرایط نکاتی به استحضار مسئوالن محترم 

نظام و ملت عزیز می رساند :
1.  تحقق عدالت اسالمی و رفاه و حل مشکالت معیشتی مردم از رسالت های 
ْنَزْلنا 

َ
ناِت َو أ ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّ

َ
ْد أ

َ
اصلی بعثت انبیاء الهی و انقالب اسالمی بوده »َق

مسئوالن  است  الزم  و  ِباْلِقْسِط«)حدید/25(  الّناُس  ِلَیُقوَم  اْلِمیزاَن  َو  اْلِکتاَب  َمَعُهُم 
ذیربط دستگاه های اجرایی و دیگر قوا با تمام توان و سرعت به حل مشکالت 
معیشتی پرداخته و این خواسته به حق مردم عزیز ایران را که صادقانه پای اسالم 
و انقالب ایستاده اند تحقق بخشند، اتخاذ تصمیمات انقالبی و اهتمام ویژه به 
حل  و  اقتصادی  پیشرفت  برای  سریع  و  جامع  برنامه ریزی  و  مقاومتی  اقتصاد 
مشکالت اقتصادی تدابیر اساسی همه قوا برای تحقق عدالت و مبارزه با فقر و 

فساد، خواسته مردم عزیز و حوزه های علمیه و علما و مراجع عظام است.
1. از جوانان گرامی و معترضان و منتقدان انتظار داریم، اکنون که دشمنان 
به حق،  این خواسته  از  تا  بسته  انقالب کمر همت  و  اسالم  علیه  قسم خورده 
ایران اسالمی  از افتخارات  با سلب امنیت ملی که  سوءاستفاده نموده و احیانًا 
درمنطقه و جهان معاصر است ضربه ای به نظام مقدس اسالمی بزنند و انتقام 
شکست مفتضحانه فتنه داعش را ازملت قهرمان ایران بگیرند، صف خویش را 
از استکبار خارجی و مزدوران داخلی و گروهک های ضد انقالب جدا کرده، از 
هرگونه تجمع و تظاهراتی که ممکن است مورد سوء استفاده رسانه های خارجی 
قرار گیرد پرهیز نموده، با هوشیاری و بردباری از راه های قانونی و آرام به انتقال 
و  بپردازند و دستاورد های عظیم ملت  به مسئولین ذیربط  خواسته های خویش 
انقالب اسالمی در همه  عرصه ها را در نظر داشته باشند و از آن صیانت نمایند.

سران  نیز  و  اسرائیل  و  انگلیس  آمریکا،  بویژه  غربی  استعمارگر  دول   .2
گروهک های ضد انقالب خارج نشین بدانند که رشد و فرهیختگی و ایمان قوی 
ملت عزیز ایران اجازه نخواهد داد، دشمنان اسالم از یک اقدام بحق معیشتی 
آنان سوء استفاده کرده و به محصول خون مقدس شهیدان، آسیب زده و آبروی 
بدانند  انقالب  و  اسالم  دشمنان  گردد.  ملکوک  جهان  سطح  در  ما  عزیز  ملت 
و  بسیار  سختی های  اسالمی  مقدس  نظام  از  صیانت  برای  قهرمان  ملت  که 
مشکالت و تنگناهای معیشتی شدیدتری را در برخی مقاطع چهار دهه انقالب 
تحمل کرده و با توکل بر عنایات خداوند بزرگ و اجرای منشور اقتصاد مقاومتی 
خامنه ای)حفظه الله(  امام  العظمی  آیت الله  حضرت  فرزانه  رهبر  رهنمودهای  تحت 
همه مشکالت معیشتی و دیگر مشکالت را با سر پنجه اراده ملی حل و شجره 
طیبه جمهوری اسالمی را آنقدر مستحکم خواهند نمود تا تمامی دشمنان اسالم 
امور داخلی ملت  از  انقالب اسالمی و سوء استفاده  به  آرزوی ضربه  انقالب  و 

ْیَطاِن َکاَن َضِعیًفا«)نساء/76( ایران را به گور ببرند. »ِإَنّ َکْیَد الَشّ

مردم  از  بیانیه ای  با صدور  فرهنگی حوزوی  گروه های  شورای هماهنگی 
بصیر، انقالبی و والیت مدار ایران اسالمی به خاطر حضور بجا و به موقع در 
صحنه مقابله با فتنه و فتنه گران، تقدیر و تشکر  نمود. در این بیانیه آمده است:
 چند روزی است که باز مار فتنه سر برآورده و عده ای بی ریشه که از اصل 
خود بریده و نه از اسالمیت و نه ایرانیت چیزی جز نامی درشناسنامه، ندارند؛ با 
تخریب اموال عمومی و دارایی خصوصی مردم، متعرض جان، مال و آبروی این 
ملت  شده اند. اطمینان واثق داریم که این بار هم به اعتبار آیه شریفه »فامالزبد 
فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث« از بین خواهند رفت ولی نکاتی چند 

قابل توجه است که به اختصار تذکر داده می شود.
بر همگان الزم است هم نوا با امام سجاد)ع( که فرمود: »الحمد لله الذی 
و  داخلی  دشمنان  حماقت  بر  را  خدای  الجهال«؛  و  الحمقا  من  اعدانا  جعل 
و  اسالمی  جمهوری  پرچم  سوزاندن  با  اگر  که  چرا  گوییم.  شکر  خارجی مان 
افشای  در  قرآنی  ضد  و  دینی  ضد  شعارهای  و  الله  اال  الاله  کلمه  به  توهین 
ماهیت خود عجله نمی کردند ممکن بود عده ای از مردم مظلوم و مستضعف 
همراهی  آنان  با  خود  اقتصادی  بحق  مطالبات  و  معیشتی  مشکالت  بخاطر 

کنند.
به  خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی  آیت الله  حضرت  رهبری  معظم  مقام  از 
خاطر  تذکرات پی درپی نسبت به ضرورت بصیرت، خطرات فتنه و روشنگری 
نسبت به دشمن و نقشه هایش تشکر کرده دعا می کنیم سایه پرعظمت و کالم 

پر برکتش برای امت مستدام باشد.
از مردم بصیر، انقالبی و والیت مدار ایران اسالمی به خاطر حضور بجا و به 

موقع در صحنه مقابله با فتنه و فتنه گران، تقدیر و تشکر می کنیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: به فرموده قرآن کریم که » فتنه را اشد از قتل 
می داند« ما نیز فتنه و فتنه گر را محکوم کرده تقاضای اشد مجازات برای آنان 
را داریم و معتقدیم قوه محترم قضائیه باید به آیه شریفه »و قاتلوا هم حتی ال 
تکون فتنه« عمل کرده و با توجه به آیه »والیخافون لومه الئم« از مالمت هیچ 

مالمتگری نهراسند.
برای  در صحنه  مردم  و حکیمانه  مقتدرانه  می دهیم حضور  تذکر  دولت  به 
و عملکردهای  تأیید سیاست ها  نه  بوده  فقیه  و والیت  انقالب  از اسالم،  دفاع 
دولت لذا به هیچ وجه نباید مطالبات معیشتی مردم در سیاست های اقتصادی و 

عزت ملی در سیاست های خارجی مورد غفلت و تحت الشعاع قرار گیرد.

با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛

تقدیر و تشکر شورای هماهنگی گروه های فرهنگی 
حوزوی از مردم والیت مدار ایران اسالمی به علت 

حضور به موقع در صحنه مقابله با فتنه گران

مراکز حوزوی با صدور بیانهی ای در واکنش به حوادث اخیر کشور:

خواست مراجع و علما حل مشکالت 
اقتصادی مردم است

استادان و بانوان طلبه حوزه های علمیه خواهران قم همراه با مردم انقالبی و 
از میدان جانبازان به سمت  برپایی راهپیمایی باشکوهی  با  والیتمدار این شهر 
آرمان های  از  مجدد  حمایت  اعالم  ضمن  معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم 
انقالب اسالمی و والیت فقیه، انزجار خود را از اقدامات عده ای هنجارشکن و 
آشوبگر در کشور و تخریب اموال عمومی که با حمایت آشکار و پنهان مستکبران 

انجام شد، اعالم کردند.
این مراسم »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، معاونان   گفتنی است در 

و مدیران حوزه های علمیه خواهران و جمعی از مسئوالن قم حضور داشتند.
مردم  مشکالت  رفع  به  مسئوالن  توجه  بر  تأکید  ضمن  کنندگان  راهپیمایی   
حمایت خود را از انقالب اسالمی و آرمان های امام راحل و منویات مقام معظم 

رهبری اعالم کردند.
امام  تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( و  »آیت الله سید محمد سعیدی«   
جمعه قم در پایان این راهپیمایی در حرم مطهر حضرت معصومه)س( سخنرانی کرد.

حضور استادان و طالب حوزه های علمیه خواهران 
در راهپیمایی علیه اقدامات فتنه گران اخیر در قم



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

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

آموزشی ۳
کارگاه مهارت های تدریس

مهارت های  آموزشی  کارگاه 
آموزش  معاونت  توسط  تدریس 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
از استادانی که  برای دو گروه  کرمان 
این دوره را نگذرانده بودند، برگزار شد. 
حضور  با  دوره  این  است  گفتنی 
تدریس  با  و  گروه  دو  در  استاد   37
رزاقی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
ساعت   24 گروه  هر  برای  و  تشکیل 

کالس برگزار گردید. 
در  کاملی  توضیحات  رزاقی،  والمسلمین  حجت االسالم  کارگاه  این  در 
خصوص نحوه ارایه درس، کالس داری، طرح سؤال، تصحیح اوراق امتحانی 
به  کاربرگ هایی  قالب  در  نیز  شده  مطرح  مطالب  تمامی  که  نمود  ارائه  و... 

استادان ارائه شد. 
صورت  به  مطالب  و  دادند  تشکیل  نفره   5 گروه های  استادان،  همچنین 
گروه  نماینده  عنوان  به  نفر  یک  پایان  در  و  شد  کار  استادان  توسط  کارگاهی 
مطالب کارشده را ارائه نمود که در این مرحله پرسش و پاسخی میان استادان 

شرکت کننده در کارگاه وحجت االسالم والمسلمین رزاقی برگزار گردید.

کارگاه  مهارت افزایی مقاله نویسی
پژوهشی  گروه های  ویژه  مقاله نویسی  مهارت افزایی  آموزشی  کارگاه  اولین 
حضرت  قرآن  علوم  و  تفسیر  تخصصی  مرکز  طالب  از  نفر   10 حضور  با  رشد 

ولی عصر)عج( کرمانشاه برگزار گردید.
در این کارگاه دو ساعته که با هدف ارتقای سطح علمی طالب جهت ارائه 
مقاالت برتر در جشنواره رشد برگزار شد، »خانم فتاحی«، استاد حوزه و دانشگاه 

اصول و روش های مقاله نویسی را توضیح داد.
وی در ابتدا با اشاره به اینکه موضوع مقاله باید به گونه ای باشد که مشکلی از 
مشکالت جامعه را برطرف کند، معیارهای یک موضوع مناسب را معرفی نمود 
و در ادامه به ساختار یک مقاله علمی-پژوهشی پرداخت و به چگونگی نگارش 

چکیده و مقدمه که از عناصر اصلی مقاله هستند اشاره کرد.
در پایان جهت تثبیت مطالب ارائه شده یک مقاله به صورت عملی مورد نقد 

و بررسی قرارگرفت.

چهارمین کارگاه تخصصی مهارت  های تفسیری در ایالم
علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
چهارمین  برگزاری  از  ایالم  خواهران 
دوره کارگاه تخصصی مهارت های بیان 
حوزه های  مدیریت   همت  به  تفسیر 

علمیه خواهران ایالم خبر داد.
»خانم زینب جمالی«،  افزود: این 
علمی  سطح  ارتقای  هدف  با  کارگاه 
استادان حوزه های علمیه خواهران ، 
خواهر،  استادان  از  نفر   35 شرکت  با 

برگزار شد.
دوره های  به  اشاره  ضمن  ایالم  خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
بیان  تخصصی  مباحث  کارگاه،  این  قبلی  دوره  سه  در  گفت:  کارگاه  این  قبلی 
تفسیر)مقدماتی و تکمیلی( و بیان روش های فرهنگ سازی پوشش در قرآن مطرح 

شد و در این دوره، روش فرهنگ سازی پاکدامنی در قرآن مورد بحث قرار گرفت.
پایان ضمن اشاره به برگزاری این دوره در 3 روز، افزود: این کارگاه  وی در 
با    و  ایالم  اطهر)س(  فاطمه زهرای  اجتماعات مدرسه علمیه خواهران  در سالن 

حضور حجج اسالم والمسملین »انجم شعاع« و »صافی« برگزار شد.

کارگاه پیشرفته روش تدریس
کارگاه آموزشی پیشرفته روش تدریس به منظور مهارت افزایی مدرسین با حضور 
سه  مدت  به  اصفهان  خواهران  علمیه  مدارس  خواهر  اساتید  از  نفر   58 از  بیش 

روز در سالن اجتماعات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.
این  برگزاری  از  آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان هدف  معاون 

دوره را باال بردن سطح کیفی تدریس استادان عنوان کرد.
واژه های  شامل  را  دوره  در  مطرح شده  زهرا شفیعی« سرفصل های  »خانم 
کلیدی در روش تدریس، اهداف یادگیری یا آموزشی و پرورشی، صالحیت های 

استاد موثر، ارتباط میان اهداف یادگیری، تدریس، ارزشیابی عنوان کرد.
 معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
این کارگاه در سه محور »قلمرو شناختی«، »قلمرو مهارتی« و »قلمرو عاطفی« مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
ولی الله  والمسلمین  »حجت االسالم  تدریس  با  کارگاه  این  شد:  یادآور  وی 
اداره اساتید جامعةالزهرا)س( در مدیریت حوزه علمیه خواهران  هاشم پور« مدیر 

اصفهان به مدت سه روز برگزار شد.

برگزاری سومین دوره آموزش »خبرنویسی« 
خبرنویسی  آموزش  دوره  سومین 
ویژه رابطین خبری استان هرمزگان، 
حوزه  مدیریت  اجتماعات  سالن  در 

علمیه خواهران هرمزگان برگزار شد.
حوزه  مدیریت  عمومی  روابط  مدیر 
در  هرمزگان  استان  خواهران  علمیه 
با  دوره  این  گفت:  کارگاه  این  حاشیه 
حضور 12 نفر از رابطین خبری مدارس 
با  هرمزگان  استان  خواهران  علمیه 
فعالیت  آنان جهت  آماده سازی  هدف 

در امور خبری مدارس برگزار شد.
ارتقای سطح مهارتی، گسترش فعالیت های  افزود:   »خانم اشرف مرادی« 
به  مدارس  اخبار  موقع  به  انعکاس  و  اطالع رسانی  تسریع  مدارس،  در  خبری 

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان از دیگر اهداف این کارگاه بود.
خبری،  سبک  های  پیرامون  مطالبی  آموزشی،  دوره  این  در  داد:  ادامه  وی 

شیوه های تنظیم خبر و عناصر خبر بیان شد.
در پایان این دوره، کارگاه های آموزشی نیز برگزار شد.

گفتنی است در حال حاضر هزار و 435 طلبه در 13 مدرسه استان هرمزگان 
نفر   121 بندرجاسك،  نفر   35 تعداد  این  از  که  هستند  تحصیل  به  مشغول 
کالم  قرآن،  علوم  و  تفسیر  رشته های  در  ارشد(  سطح3)کارشناسی  بندرعباس 
اسالمی،کالم با گرایش امامت، فقه و اصول و اخالق و تربیت اسالمی و 357 
نفر حاجی  پارسیان، 62  نفر  بندرلنگه، 53  نفر   110 ، نفر سطح2)کارشناسی( 
آباد، 79 نفر قشم، 74 نفر کیش سطح 2  و 14 نفر سطح سه،  138 نفر میناب، 

96 نفر بشاگرد، 69 نفر سیریك و 227 نفر رودان حضور دارند.

نشست طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س(  
با »آیت الله مصباح یزدی«

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و  طالب  استادان،  از  جمعی 
معصومه)س( با »آیت الله مصباح یزدی« دیدار نمودند.

در این نشست آیت الله مصباح یزدی دو موج انسان گرایی و سرمایه داری را 
باعث اختالف بین مدرنیته و سنت دانست و گفت: این دو موج باعث شدند افراد 
به دنبال پول و پست و مقام باشند در حالی که حب مال و ریاست به مسلمانان 
ضربه می زند. از وقتی که موج غرب گرایی رواج پیدا کرد، اختالف در قومیت ها و 
گاهانه  عقاید پدیدار شد و وحدتی باقی نماند و در این زمان بود که عوامل بیگانه، آ
از این فرصت استفاده کردند و هر اقدام گستاخانه که می توانستند، انجام دادند.

معاون آموزش مدرس علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد:
وحدت، مهم ترین عامل بقا جامعه است

علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
خواهران خدیجه کبری)س( در نشستی 
این  طالب  و  استادان  حضور  با  که 
وحدت،  گفت:   شد  برگزار  مدرسه 
جامعه  یک  برای  بقا  عامل  مهم ترین 

است. 
پرتو  در  جز  جوامع  پیشرفت  و  ترقی  کمال،  اینکه  بیان  با  ساکی«  »خانم 
وحدت کلمه و برادری میسر نمی گردد، افزود: وحدت اسالمی که بیانگذار آن 
پیامبراکرم)ص( می باشد، از عوامل مهم پیشرفت  و پیروزی های اسالم بوده است.
معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س(   در پایان ضمن بیان 
ویژگی های اخالقی الزم برای جامعه ای متحد و همدل گفت: عفو و گذشت، 
گذشت،  و  عفو  روحیه  داشتن  بدون  است؛  انسان ها  روابط  در  مهم  اصل  یک 

مشکالت متعددی در جامعه بوجود می آید.

علمیه  مدرسه  در  آموزشی  مسایل  بررسی  هدف  با  استادان  نشست 
خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون  نشست  این  در 
گراش، گفت: کسب موفقیت در هر عرصه ای روش دارد، موفقیت در 
زمینه تحصیل علم و دانش نیز از این قاعده مستثنا نیست و روش های 
علمی  گفتگوی  و  مباحثه  روش ها،  این  از  یکی  که  دارد  را  خود  خاص 
در حوزه های  قدیم االیام  از  تنها  نه  که  پسندیده ای  و  نیکو  است؛ سنت 
علمیه رایج و مرسوم بوده است بلکه از امتیازات حوزه نیز به شمار می آید 
این  اگر  و  شده است  واقع  بی مهری  مورد  اواخر  این  در  متأسفانه  که 
وضعیت به همین منوال بگذرد به زودی شاهد متروک شدن آن خواهیم 
بود اگر ادعا کنیم مباحثه از جمله امتیازاتی است که حوزه های علمیه 

را از سایر مراکز آموزشی متمایز ساخته است سخنی گزاف نگفته ایم.
علمی  گفت وگوی  و  مباحثه  افزود:  محسن زاده«  حلیمه  »خانم 
از  دینی،  آموزه های  در  که  آنجا  تا  است  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از 
اشاره  آن ها  از  یکی  به  این جا  در  که  است.  یاد شده  بلندی  تعابیر  با  آن 
می کنیم: نبی مکرمم اسالم)ص( در رابطه با تبیین جایگاه گفتگوی علمی 
بندگانم  میان  علمی  گفتگوی  می فرماید:  عزوجل  خداوند  می فرماید: 
سبب زنده شدن دل های مرده می گردد در صورتی که گفت وگوی شان به 
امری که مربوط به من است منتهي شود. مباحثه در صورتی ثمربخش 
خواهد بود که طرفین با قصد استفاده و بهره مندی از افکار و اندیشه های 
یکدیگر و به منظور کشف حقیقت و دستیابی به نکات تازه و جدید، به 

گفتگوی علمی مبادرت ورزند.
معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( در پایان خاطر نشان 
در  طالب  تحصیلی  افت  یا  و  مباحثه  بودن  کمرنگ  شاهد  ما  کرد: 
ارائه  علمی طالب  پیشرفت  راهکارهای جهت  و  بودیم  اخیر  سال  های 
کالس های  برگزاری  کالس،  کردن  کاربردی  از:  عبارتند  که  دادند 
جنبی، المپیاد علمی، ایجاد رقابت سالم میان طالب و معرفی بهترین 

گروه مباحثه و فعاالن هر کالس.

مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد:
خواهران طلبه 

فرصت های آموزشی را غنیمت بشمرند

مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد، در نشستی که با 
از همکاری طالب  تقدیر  برگزار شد، ضمن  این مؤسسه  حضور طالب 
در برگزاری منظم برنامه های آموزشی، ضمن بیان توصیه ّهای اخالقی 
گفت: امام علی)ع( می فرمایند: »الفرصُه َتُمّرَمّرالّسحاب« فرصت ها مانند 

ابر در حال گذر هستند و بنابراین باید آن ها را غنیمت شمرد.
»خانم قاسمی« افزود: باید بهترین استفاده را در این مدت باقی مانده 
از عمر خود داشته باشیم؛  اینکه انسان عمر خود را در راه آموختن علوم 

دینی صرف کند، بهترین استفاده ممکن از فرصت  زندگی است.
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد ادامه داد: طالب 
زمینه ساز  حوزوی  دروس  عمقی  مطالعه  که  باشند  داشته  توجه  باید 

استفاده بهینه از زمان و عمر آن ها می شود.
خانم قاسمی در پایان به بیان تذکرات آیین نامه آموزشی برای برگزاری 
امتحانات پایان ترم پرداخت و به سواالت طالب در این زمینه پاسخ داد.

با  نشست  و  بازدید  منظور  به  رهبری  معظم  مقام  دفتر  از  نمایندگانی 
مسئوالن و طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل در این 

مدرسه حضور یافتند.
»حجت االسالم و المسلمین هاشمی«، نماینده مقام معظم رهبری در 
جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل بیان کرد: در 
نگاه قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( و در جمهوری اسالمی، حوزه های علمیه 
و  عزت  این  که  هستند  برخوردار  باالیی  ارزش  و  جایگاه  از  روحانیت  و 

تکریم برای دیگر اقشار جامعه به این گونه و تعابیر وجود ندارد.
وی گفت: بر اساس روایات اسالمی، شخصی که برای طلب علم از 
خانه اش خارج می  شود، مالئکه بال هایشان را زیر پای او پهن می کنند. 
داشته  اهتمام  بسیار  طلبگی  و  روحانیت  جایگاه  به  نسبت  باید  بنابراین 

باشیم زیرا جایگاه مقدسی است.
وظایف  به  اشاره  با  ادامه  در  هاشمی  و المسلمین  حجت االسالم 
علوم  نشر  اصلی  وظیفه  دو  جامعه  این  در  طالب  کرد:  تصریح  طالب 

اهل بیت)علیهم السالم( و مبارزه با تهاجم فرهنگی را برعهده دارند.
وی در پایان گفت: با توجه به این که حوزه های علمیه پاسدار فرهنگ 
اهل بیت)علیهم السالم( و ارزش های دینی و انقالبی هستند، رسالت شما در 
این خصوص سنگین تر بوده و باید زحمت و تالش بیشتری انجام داده و 
اطالعات علمی و فناوری روز خود را تقویت کنید؛ چرا که جامعه امروزی 

ما طلبه کم سواد را  نمی پذیرد.

حضرت  مقدس  آستان  تولیت   
طلبه  بانوان  جمع  در  شاهچراغ)ع( 
استان  خواهران  علمیه  حوزه های 
فارس، گفت: از همه دست اندرکاران 
این جشنواره و بزرگواران مؤثر در امر 
تحقیق و پژوهش حوزه های علمیه 
خواهران، به ویژه »آیت الله موحد« و 
»حجت االسالم والمسلمین عابدی« 
تقدیر می کنم و امیدوارم که همگی 
از برکات و فیوضات خاندان عصمت 

و طهارت)علیهم السالم( بهره مند شویم.
علی اصغر  سید  »آیت الله 
تأکید  به  اشاره  با  دستغیب« 
علوم  نشر  و  نوشتن  بر  معصومین 
در بین مردم، ضمن تشریح روایتی 
هر  گفت:  اکرم)ص(  پیامبر  از  از 
مؤمنی که بمیرد و یک ورق کاغذ 
از او بماند که دانشی بر آن باشد، 
او  میان  قیامت  روز  در  ورق  آن 
و  می شود  مانع  و  حائل  دوزخ  و 
خداوند تبارک و تعالی به هرحرفی 
در  نوشته شهری  کاغذ  آن  در  که 
)وسعت  که  می دهد  او  به  بهشت 

آن( هفت برابر دنیا باشد. 
تشریح  به  ادامه  در  وی 
و  پرداخت  جاریه  صدقه  مصادیق 
گفت: مراد از صدقه جاریه باقیات 
مصادیق  از  که  است  صالحات 
مرگ  از  پس  که  است  کتابی  آن 
انسان، مورد استفاده دیگران قرار 
می گیرد؛ در این صورت همچنان 
نامه  در  نوشته  آن  پاداش  و  ثواب 

اعمال انسان درج می گردد.
احمدی  مقدس  آستان  تولیت 
وجه  اینکه  بیان  با  محمدی)ع(  و 
علما  مداد  و  شهدا  دماء  اشتراک 
ماندگاری  دو  هر  که  است  این 
مداد  برتری  کرد:  تصریح  دارند، 
برتری  همان  شهدا  دماء  بر  علما 
عقل بر احساس و عواطف است؛ 
علمی،  گنجینه  یک  علما  مداد 
برای  انسان ها  راه  چراغ  و  عقلی 
تأمل و تعمق در مسائل معرفتی و 

مسائل دینی است.
از  را  خودباوری  مسئله  وی 
و پژوهش دانست و  لوازم تحقیق 
افزود: البته خودباوری به  این معنا 
نیست که هر کس نویسنده شد و 
قلم به دست گرفت، او را به معنای 
قابل  و  پژوهشگر  محقق،  واقعی 

از  پیشگیری  بلکه  بدانیم؛  تمجید 
خودباختگی و مبارزه از ترس است 
که دو عامل عمده برای پیشرفت 

می باشد.
نماینده مردم فارس در مجلس 
فراهم  به  اشاره  با  رهبری  خبرگان 
در  پژوهش  و  تحقیق  زمینه  بودن 
کرد:  خاطرنشان  مختلف،  جهات 
طی  را  صحیحی  مسیر  وقتی 
و  ایمان  خود  راه  به  باید  می کنیم، 
و  مشکالت  و  باشیم  داشته  باور 
بخریم؛  جان  به  نیز  را  سختی ها 
آماده،  فضای  در  امروزه  حقیقتا 
جمهوری  نظام  مقدس  و  مستعد 
اسالمی، زمینه بسیار فراهم است 
به ویژه  مختلف،  عرصه های  در  تا 
حرکت  یک  پژوهش  و  تحقیق  در 
سمت  به  همگانی  و  همه جانبه 

اهداف مقدس دینی صورت بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت اخالص 
بیان  پژوهش،  امر  و  علم  نشر  در 
باید  پژوهشگر  و  محقق  کرد: 
مواظبت  خود  اخالص  به  نسبت 
نشر  مسئله  که  چرا  باشد؛  داشته 

علم امری مقدس است.
به  اشاره  با  دستغیب  آیت الله 
التقوی«  و  البر  علی  »تعاونوا  آیه 
و  تحقیق  اگر  اساسا  کرد:  تأکید 
و  گروهی  کار  شکل  به  پژوهش 
آثار  مراتب  به  شود،  انجام  جمعی 
بهتری خواهد داشت. کار گروهی 
از  باالتری  سطح  کیفیی  نظر  از 

فعالیت های فردی دارد.
شدن  فراگیر  بر  تاکید  با  وی 
حرفه ای  و  تخصصی  نقد  مسئله 
یکی  گفت:  علمیه،  حوزه های  در 
امروز  جامعه  در  مطرح  مباحث  از 
فرهنگ  گوناگون  زمینه های  در 
و  شعر  ادبی،  مباحث  نوشتاری، 
عرصه های دیگر، مسئله نقد است.

نماینده مردم فارس در مجلس 
گفت:  پایان  در  رهبری  خبرگان 
نقد  که  کسی  داشت  توجه  باید 
حرفه ای  نقاد  باید  نیز  می کند 
باشد، شیوه نقد را بداند و فرهنگ 
اسالمی  مبانی  اساس  بر  را  نقد 
نقد  در  باید  نقاد  دهد.  گسترش 
خود مسائل اخالقی را مطرح کند 
و منظورش از نقد بی اعتبار کردن 
شخص پژوهشگر و محقق نباشد.

معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش:
مباحثه از ویژگی های ممتاز حوزه های علمیه است

تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع(:

مداد علما گنجینه ای علمی برای تأمل و تعمق در مسائل معرفتی و دینی است

 مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا اطهر)س( ایالم، در نشستی با مدیر 
کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ضمن ارائه گزارشی از 
فعالیت های آموزشی، پژوهشی  و فرهنگی مدرسه گفت: مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه زهرا اطهر)س( یکی از مدارس برتر و موفق در زمینه های آموزشی، فرهنگی 
و پژوهشی می باشد و آمادگی کامل در زمینه تبلیغ و ترویج دین مبین اسالم در 

سطح پایگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و حتی مناطق محروم استان را دارد.
با  مرتبط  متعددی  مقاالت  و  پایان نامه ها  افزود:  موسوی«،  فاطمه  »سیده 
موضوعات دفاع مقدس در حوزه علمیه خواهران موجود است که می تواند مورد 

بهره برداری مشترک قرار گیرد.
در ادامه این نشست، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
ایالم ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا 
اطهر)س( گفت: ما در حوزه دفاع مقدس، یک نزدیکی در بحث کارهای ارزشی 
داریم که اگر امروز شما طالب تربیت می کنید، به واسطه این هست که بتوانیم 
از زبان کسانی که  آن ارزش  های اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را 

تربیت یافته مکتب امام صادق)ع( هستند، ترویج بدهیم.
»آقای شرف بیانی«، ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه علما و طالب افزود: امروزه 
علما و طالب علوم دینی، اعم از خواهر و برادر، در جایگاه خاصی قرار دارند و ما 
در برنامه های حوزه دفاع مقدس نیاز به همکاری حوزه های علمیه داریم و این دو 

نهاد می توانند در زمینه های فرهنگی و پژوهشی تعامل داشته باشند.
کتاب  و چاپ  تدوین  در حال  آثار،  ادبی حفظ  در قسمت  تصریح کرد:  وی 
هستیم، جایگاه حوزه های علمیه خواهران واقعا در این بحث نباید خالی باشد، 
ما در سال 30 عنوان کتاب چاپ می کنیم، در این زمینه می توانیم با همدیگر 
تعامل داشته و حداقل در سال 2 عنوان کتاب را در موضوعات دفاع مقدس، 

فرهنگ دفاعی، نقش اسالم در دفاع داشته باشیم.
به  اشاره  با  پایان  در  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  کل  مدیر 
علمیه  حوزه های  گفت:  مقدس  دفاع  بحث  در  خواهران  علمیه  حوزه های  توانمندی های 
خواهران محل تربیت مبلغین و ترویج دهنده علوم دینی در زمینه موضوعات مختلف هستند 
و نیاز است که در عرصه های مختلف حضور گسترده و اثرگذار داشته باشند و در زمینه تربیت 

راویان خواهر می توان از ظرفیت طالب به عنوان خطیبان آینده در جامعه استفاده کرد.
گفتنی است در پایان این نشست تعداد 250جلد کتاب در حوزه دفاع مقدس 
مدرسه  به  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  کل  اداره  طرف  از 

علمیه خواهران فاطمه زهرا اطهر)س( ایالم  اهدا گردید.

»حجت االسالم والمسلمین هاشمی«:مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایالم:
حوزه های علمیه خواهران محل تربیت مبلغان 

و مرّوجان علوم دینی در جامعه است
خواهران طلبه

وسعت دانش خود را افزایش دهند
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تاثیر حجاب و عفاف بر امنیت اجتماعی زنان در 
المیزان و التحریر التنویر

• استاد راهنما: فاطمه قنبری
• استاد داور: وفایی 

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران کوثر کاشان
چکیده:

به  دو  آن  اثر  یا  شیء  دو  رسیدن  از  مانع  و  حائل  معنای  به  حجاب 
یکدیگر است و عفاف حالتی درونی و نفسانی است که زمینه گرایش فرد 
به پوشش و حجاب رافراهم و از غلبه شهوت بر نفس جلوگیری می کند 

حجاب یکی از ابعاد عفاف است که به بعد پوشش مرسوم است.
ازدیدگاه  وعفاف  حجاب  امنیتی  اثرات  بررسی  به  پژوهش  این  در 
»:عالمه طباطبایی« و »ابن عاشور« با استفاده از آیات سوره های نور30 

و 31، احزاب 59 و آیات مرتبط به بحث پرداخته  شده است.
از آنجا که عالمه طباطبایی و ابن عاشور از مفسران بزرگ شیعه و سنی 
می باشند بررسی نظرات این دو مفسر برجسته الزم است. خداوند در آیات 
این سوره ها گونه های حجاب پوششی )جلباب: از نظر عالمه طباطبایی 
به معنای پوششی سرتاسری است که تمام بدن را می پوشاند و از نظر ابن 
عاشور لباسی است کوچك تر از چادر و بزرگ تر از روسری و مقنعه است(، 
رفتاری وگفتاری )نظرعالمه طباطبایی: زنان باید از گفتار خشك و بدون 
بیان می کند. را  اندیشه(  و  رفتاری  استفاده کنند و عفاف)گفتاری،  اطوار 
)ابن عاشور:زنان به گونه ای سخن نگویند که مردان گمان کنند که زنان 

به ایشان محبت دارند و به ایشان طمع کنند( را به زنان سفارش می کند.
 رعایت حجاب و عفاف دارای آثار اجتماعی از جمله: نجات از دام های 
شیطان، حریت، مصونیت، شخصیت و امنیت، استحکام خانواده، حضور 
سالم در مجامع اجتماعی، سالمت نسل آینده، حفظ و استیفای نیروی 
کار در سطح جامعه است. در مقابل بدحجابی باعث کشاندن لذت های 
جنسی به محیط کار و اجتماع، سبب روابط نامشروع در اجتماع، کاهش 
در  و  استعدادها  و شکوفایی  ترقی  رشد،  معنوی،کاهش  و  اخالقی  رشد 

نتیجه، تضعیف نیروی کار و رکود فعالیت های اجتماعی می گردد.
 عالمه طباطبایی و ابن عاشور نیز مهم ترین اثر حجاب را امنیت و حفظ 
زنان از آزار مزاحمان بیان می کنند. التزام زن به این فریضه الهی یعنی حجاب 
هیچ چیزی  تردید  بدون  داشت.  خواهد  او  معنوی  تقویت  با  مستقیم  رابطه 

به اندازه ایمان و معنویت در ایجاد آرامش در وجود انسان مؤثر نیست.
 بنابراین برای رسیدن به آرامش، آسایش، امنیت، جامعه آرمانی و موفق، 
رسیدن به قرب الهی و رضایت خداوند متعال پیروی از احکام خداوند که 

یکی از احکام آن حجاب و عفاف هست امری الزم و ضروری است.

سیر تطور کالم شیعه از قرن هفتم تا قرن یازدهم
)از خواجه نصیرالدین طوسی تا شهید ثانی(

• استاد راهنما: هادی واسعی
• استاد مشاور: فضائلی 

• استاد داور: خلعتبری لیماکی 
• سطح: سطح3

• رشته: کالم اسالمی
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران فاطمةالزهرا)س( تهران

چکیده:
 علم کالم شیعه همچون بسیاری از دیگر علوم دینی در طول تاریخ 

حیات خود فراز و نشیب های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. 
برخی محققان، تاریخ این علم را با توجه به سیر تطور آن به دوره هایی 
تقسیم کرده اند که یکی از بازه های زمانی مهم در طول تاریخ این علم، قرون 
هفت تا یازده هجری قمری می باشد. این دوره با ورود »خواجه نصیرالدین 
طوسی« به عرصه علم کالم و تالش های وی در زمینه بهره گیری از مباحث 
و روش فلسفی در علم کالم به نقطه عطفی در تاریخ علم کالم تبدیل شد؛ 
به گونه ای که شیوه وی در تدوین کتب کالمی از سویی و بهره گیری از نظام 

خردگرایی فلسفی از سوی دیگر، روش غالب متکلمان پس از وی گشت.
دوره  نص گرایان  روش  از  پیروی  به  نیز  متکلمانی  دوره  این  در  البته 
پیشین، آموزش علم کالم را جز در مواردی جایز ندانسته و بر نصوص 

دینی و ادله نقلی ارائه استدالل بهره بیشتری می گرفتند.
این  گر  بیان  فلسفی  خردگرای  و  گرا  نص  گروه  دو  هر  آثار  بررسی   
ایفا  مهمی  نقش  کالم  علم  پیشرفت  در  گروه  دو  هر  که  است  مطلب 
تبیین  به  معاد  و  امامت  نبوت،  خداشناسی،  مباحث  در  ایشان  کردند. 
دقیق تر معارف کالمی پرداخته و به شبهات این حوزه ها پاسخ می گفتند. 

حکمت و آثار تربیتی قصاص در اسالم 
با تاکید بر شبهات قصاص

• استاد راهنما: محمد حسین محمدی
• استاد مشاور: محققیان 
• استاد داور: عظیمی فر 

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه: مرکز تخصصی امام خمینی)ره( بندر امام
چکیده:

امنّیت  و  عدالت  برپایی  و  انسانی  حیات  اهمّیت  و  ارزش  به  توجه  با 
اجتماعی در اسالم می توان فلسفه تشریع قصاص را به خوبی درك نمود، 
زیرا اسالم قصاص را به عنوان شیوه و روش کیفری برای مبارزه و مقابله 
با جرایم علیه حیات انسان وضع کرده است و خود نیز به صراحت فلسفه 

قصاص را)حیات( معرفی کرده است. 
قصاص  آیات  تبیین  و  تفسیر  به  اسالمی  اندیشمندان  و  مفّسران 
پرداخته و به اهداف و غایاتی که در اثر تشریع این حکم در جامعه  انسانی 
تحّقق پیدا خواهد کرد اشاره کرده اند. لذا با توجه به موضوع این پژوهش 
که حکمت و آثار تربیتی قصاص در اسالم با تأکید بر شبهات قصاص 
می باشد هدف از نگارش آن بیان این حکمت ها و آثار تربیتی است که در 
اثر تشریع این حکم قرآنی در جامعه بوجود می آیند و همچنین از سوی 
و  است  شده  واقع  نقد  مورد  گوناگون  جهات  از  قرآنی،  حکم  این  دیگر 
برخی در دفاع از این کیفر و شماری دیگر هم در برابر آن موضع گرفته اند 
پژوهش  این  دیگر  هدف  لذا  ساخته اند،  وارد  حکم  این  بر  شبهاتی  و 

پرداختن به این شبهات می باشد. 
بنابراین، با توّجه به اهمّیت و فلسفه تشریع این حکم قرآنی و تالش 
غرب و غرب زدگان برای ضربه زدن به احکام اسالمی و قرآنی برخی از 
عالمان و نویسندگان، چون »قدرت الله خسروشاهی« در کتاب »فلسفه 
»قوانین  کتاب  در  بنی حسینی«  »صادق  و  اسالم«  دیدگاه  از  قصاص 
کیفری حدود، قصاص، دیات در اسالم« و جمعی دیگر از پژوهشگران 
نتیجه  به  و  فهم  در  که  پرداخته  موضوع  این  به  خود  کتاب های  در 
رسیدن این موضوع کارساز بوده است، لذا این پژوهش در جهت استمرار 
این زمینه می باشد. عمده سؤاالتی که در  انجام شده در  پژوهش های 
این پژوهش پاسخ داده شده عبارتند از: حکمت و آثار تربیتی قصاص در 
اسالم چیست؟ شبهات مربوط به اصل حکم قصاص چیست؟ شبهات 
استفاده،  مورد  منابعی  و...  چیست؟  زن  قاتل  قصاص  حکم  به  مربوط 
طباطبایی«،  محمدحسین  »عاّلمه  چون  مفّسرانی  از  کاربرد  پر  منابعی 
»قدرت الله  چون  نویسندگانی  و  و...  آملی«  جوادی  عبدالله  »عاّلمه 

خسروشاهی«، »صادق بنی حسینی« و... می باشند.

جشنوارهها

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

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور

۴پژوهشی
پایاننامههایدفاعشدهکارگاههایپژوهشی

کرسیآزاداندیشی

خبرهایپژوهشی

»والیت  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
سیاسی و اجتماعی« با حضور استادان،  طالب 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و 
عبدالعظیم)ع( تهران در این مدرسه برگزار شد           
ارائه کننده بحث  استاد  »آقای اخالقی«، 
از والیت سیاسی- اجتماعی  گفت: مقصود 
عهده  بتواند  مرد  همانند  زن  که  است  آن 
صرف  نه  باشد  اجتماعی  سیاسی-  امور  دار 
والیت  مانند  زنان  مختص  امور  در  تصرف 
در نقش مادری و یا تصرفات حیطه پزشکی 
عامه  والیت  بلکه  موارد  قبیل  این  از  و  زنان 
زنان مدنظر است ایشان دلیل موافقت جواز 
این  به  را  زنان  اجتماعی  سیاسی-  والیت 

ترتیب بیان نمود:
1. استناد به روایت امام حسن عسکری)ع( 
جدتنا  و  حجج الله  نحن  می فرمایند:  که 

حجت الله علینا؛
»شیخ  قدما  فقهای  نظر  همچنین   .2
مفید«، »شیخ طوسی«، »ابن ادریس حلی« 
و »ابن زهره« مبنی برآنکه در شرط قضاوت 

مذکر بودن ذکرنشده است.
»خانم  آزاداندیشی  کرسی  این  ادامه  در 
اقدم«، به عنوان استاد منتقد طی سخنانی  
طباطبایی«  »عالمه  نظر  مبنای  بر  گفت؛ 
مانند  دانستند  جایز  را  زن  بر  زن  والیت 
و  زنان  برای  زن  جماعت  امامت  صحت 

با استناد  و اجتماعی  امور سیاسی  لیکن در 
آیه  اساس  بر  زنان  بر  مردان  قیمومیت  به 
و  داشتند  مخالف  نظری  نساء؛  سوره   34
نیز  گلپایگانی«  العظمی  آیت الله  »حضرت 
در مورد تفسیر این آیه فرمودند: زمانی که در 
محیط خانه عدم جواز والیت است در جامعه 

به طریق اولی این امر حاکم است.
نیز  احزاب  سوره  آیه33  براساس  دومًا؛   
زنان  اجتماعی  حضور  عدم  از  سخن  که 
اجتماعی  حضور  عدم  پس  است  پیامبر)ص( 

برای سایر زنان برتری محسوب می گردد.
مبنای  که  زن  تکوین  در  تفاوت  سومًا؛  

تکالیف است. 
در ادامه »خانم اقدم« به عنوان داور این 
می رسد  نظر  به  گفت:  نظریه پردازی  کرسی 
والیت  بتوان  شده  مطرح  نظرات  به  توجه  با 
کرد   اثبات  زنان  برای  را  اجتماعی  و  سیاسی 
اگر چه نیازمند کارهای فقهی قوی تر و رجوع 
به نظرات فقها و تتبعات تخصصی تری است.
نکته  این  به  توجه  گفت:  پایان  در  وی 
هم الزم است که ثبوت این حق برای زنان 
واقعیت  و  اثبات  مقام  در  می تواند  زمانی 
بیرونی محقق گردد که خانمی با تمام شرایط 
و ویژگی های الزم وجود داشته باشد و هیچ 
گونه مفاسد جانبی را به همراه نداشته باشد.

فعالیت پژوهشی الزمه حضور در حوزه است
»آیت الله عباسعلی سلیمانی« امام جمعه زاهدان، در مراسم اختتامیه 
بلوچستان، گفت:  و  استانی عالمه حلی)ره( در سیستان  اولین جشنواره 
پژوهش دارای دو معنای عام و خاص است؛ معنای عام آن هر فعالیتی 

که جنبه آموزشی و تبلیغی نبوده و فعالیتی باشد را فرا می گیرد. 
بر  حل مساله  و  جستجوگری  یعنی  پژوهش  خاص  معنای  افزود:  وی 
روحیه  تقویت  دنبال  به  همواره  باید  طالب  شاخص ها.  از  برخی  اساس 
جستجوگری در خود باشند تا بتوانند پژوهش های دقیق و مفیدی تولید کنند. 
انفتاح علم  به  قائل  اینکه شیعه  بیان  با  پایان  در  زاهدان  امام جمعه 
است، گفت: در بینش شیعه، علم حالت ایستایی و رکود ندارد؛ بلکه پویا 
و فعال و متحرک است. بنابراین الزمه حضور در حوزه، فعالیت پژوهشی 
با  متناسب  و  کنیم  شناسایی  را  جامعه  نیازهای  داریم  وظیفه  ما  است؛ 

نیازهای جامعه تحقیق و پژوهش کنیم.

جشنواره عالمه حلی)ره( برند علمی معتبر در کشور است
مرکزی  دبیرخانه  نماینده 
استان  در  حلی)ره(  عالمه  جشنواره 
با اشاره به ضرورت برگزاری  زنجان 
از  گفت:  حلی)ره(،  عالمه  جشنواره 
جامعه  در  که  فعالیت هایی  جمله 
روحیه  و  انگیزه  تقویت  زمینه  در 
برگزاری  می شود،  انجام  پژوهشی 
از  است؛  پژوهشی  جشنواره های 
به  تبدیل  که  جشنواره ها  مهم ترین 
یک برند علمی قابل توجه در کشور 
شده، جشنواره عالمه حلی)ره( است.

»حجت االسالم والمسلمین مازنی« در مراسم اختتامیه اولین جشنواره 
استانی عالمه حلی)ره( در استان زنجان، گفت: پژوهش و تحقق زیربنای 

توسعه، پیشرفت و رشد جامعه است. 
وی افزود: هرجا موفقیتی به دست آمده، به خاطر برنامه ریزی بوده که از 
بستر پژوهش حاصل شده است. همچنین اگر بخواهیم علم در گذر زمان 
و  پژوهش  به  باید  نباشد،  خاص  زمانی  و  عصر  در  منحصر  و  بماند  جاری 
نقش  در  صرفًا  علمیه  حوزه های  اگر  بنابراین،  کنیم؛  توجه  خالق  تحقیق 
انتقال مبانی و انتقال میراث سلف ظاهر شوند، این علم ماندگار نخواهد شد. 
آملی«،  جوادی  »آیت الله  گفت:  مازنی  والمسلمین  حجت االسالم 
فرمودند:  فقه،  کرسی های  در  مستحدثه  مسائل  تدریس  خصوص  در 
انتقال  به  تنها  و  تولید نظریه داشته باشد  پویا است که  و  »حوزه ایی زنده 

معانی از گذشته اکتفا نکند.«
برگزاری  ضرورت  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
جشنواره عالمه حلی)ره( اظهار کرد: از جمله فعالیت هایی که در جامعه 
برگزاری  می شود،  انجام  پژوهشی  روحیه  و  انگیزه  تقویت  زمینه  در 
جشنواره های پژوهشی است؛ از مهم ترین جشنواره ها که تبدیل به یک 

برند علمی قابل توجه در کشور شده، جشنواره عالمه حلی)ره( است.
استان  جایگاه  به  اشاره  با  پایان  در  مازنی  والمسلمین  حجت االسالم 
زنجان در تولید علم گفت: استان زنجان، استان زنجان سهم مهمی در 
زمینه تولید محتوی دینی دارد؛ استادان و فضالی بسیاری در این استان 

وجود دارد که باید از این سرمایه ها به خوبی بهره برداری نمود. 
این  دیگر  سخنران  خان محمدی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
از  گفت:  حوزوی  رسالت  با  آن  ارتباط  و  نفر  آیه  تشریح  ضمن  مراسم، 

نکاتی که این آیه بر آن تاکید دارد فهم دین است. 
با تفقه و  این امر جز  باید دین را به خوبی بشناسیم و  وی افزود:  ما 
پژوهش محقق نخواهد شد؛ حتی علم اصول نیز که در حوزه های سنتی 
قدیم بسیار رواج داشته است، روش تحقیق، پژوهش و فهم فقه است.  

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: رسالت دیگری که این آیه ذکر می کند، 
انتقال فهم دینی به مردم است؛ بر اساس این آیه شریفه ما زمانی که علم 
را از اهل ذکر اخذ کردیم، باید به میان مردم بازگردیم و ایشان را انذار کنیم. 
وی با بیان اینکه همه طالب باید محقق باشند، گفت: امام علی)ع( 
حقیقت  به  یعنی  تحقیق  التحقیق«  من  افضل  سنت  »ال  می فرمایند: 
رسیدن. این مطلب به این معنا نیست که تنها کسی که نویسنده است، 
باید پژوهشگر باشند؛ بلکه مبلغ نیز باید محقق باشد تا در سخنرانی خود 

مطالبی مبتنی بر تحقیق به مردم ارائه دهد.
حجت االسالم و المسلمین خان محمدی بیان کرد: محقق باید به روز 
آن  باید مجالت علمی-پژوهشی  زمینه  در هر  بودن  به روز  برای  باشد؛ 
دارند،  مجازی  فضای  به  دسترسی  که  طالبی  کنید؛  مطالعه  را  عرصه 
می توانند در سایت نورمگز عضو شوند؛  این سایتی حوزوی که به فعالیت  

در عرصه مجالت و مقاالت دینی می پردازد.
گفتنی است ؛ در پایان این مراسم از 23  برگزیده استانی تجلیل به عمل آمد.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
قزوین در جلسه شورای پژوهشی 
مدارس حوزه علمیه خواهران استان 
با اشاره  به اهمیت پژوهش  قزوین 
در حوزه های علمیه خواهران گفت: 
در  پژوهش  و  تحقیق  انجام  برای 

عصر انفجار اطالعات، به روش ها، 
ابزار و امکانات نوینی نیازمندیم که 
کشورهای  پیشرفت  عوامل  از  یکی 
در  جدی  بازنگری  دنیا  پیشرفته 
روش های  و  ابزار  کاربرد  و  پیدایش 

تحقیقاتی است.
رضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
جامعه ای  هر  افزود:  کاظم لو«، 
گذر  و  جدی  تغییرات  ایجاد  برای 
رسیدن  و  نامطلوب  وضعیت  از 
و  ایده آل  و  مطلوب  وضعیت  به 
نیازمند  کارها  بهسازی  همچنین 
تحقیقات و مطالعات پژوهشی است.
تحقیق  کرد:  خاطرنشان  وی 

با  درگیر  و  کنجکاو  انسان  برای 
مسائل زندگی یک رویکرد ضروری 
و  است  عادی  حال  عین  در  و 
علمی  شناخت  و  معرفت  اساس 

وی را تشکیل می دهد.
مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین 
تصریح کرد: نقش پژوهش در توسعه 
و  برجسته  چنان  پایدار  جانبه  همه 
می توان  را  آن  که  بوده  انکارناپذیر 
توسعه  محرک  نیروی  تردید  بدون 
فرهنگ،  از  اعم  حوزه ها  همه  در 

اقتصاد، سیاست و جامعه است.
کاظم لو  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت: پژوهش و پژوهشگر در جامعه ای 

در  که  هستند  جایگاه  و  ارزش  صاحب 
احساس  آن ها  به  مختلف،  عرصه های 
و  مطالبه گری  فرهنگ  و  شود  نیاز 
پرسشگری در جامعه وجود داشته باشد.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اظهار  پایان  در  قزوین  استان 
راه  پژوهش  حوزه  در  داشت: 
طوالنی  در پیش داریم و نباید از 
بلکه  شویم،  ناامید  موجود  شرایط 
پژوهش  که  برسیم  جایی  به  باید 
برای جامعه امری بدیهی، طبیعی و 
نگاه همدالنه  و  باشد  نهادینه شده 
و  پژوهشگران  به  همسویانه  و 
صاحبان تحقیق وجود داشته باشد.

اساس حوزه علمیه بر علم و پژوهش است
نشست پژوهشی با حضور استادان و طالب مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( زرین شهر برگزار شد.
در این نشست »حجت االسالم و المسلمین قاسم باقریان« امام جمعه 
تأکید بر اهمیت و ضرورت توجه به  با  و مدرس حوزه علمیه زرین شهر 
و  عینی  واجب  را  علمیه  حوزه های  در  آموزی  علم  علم آموزی،  مسئله 

ضروری قلمداد کرد.

برگزاری دوره آموزش تولید مجله و نشریه
برگزاری  از  مازندران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
دوره آموزش توجیهی تولید مجله و نشریه برای مدارس علمیه خواهران 

مازندران خبر داد.
»خانم فاطمه اردشیری«گفت: این دوره با هدف تقویت بنیه پژوهشی 
طالب خواهر و همچنین آموزش تولید مجله و نشریه و تقویت تولید علوم 

اسالمی در کشور برگزار شد.

ضرورت حضور طالب در فضای مجازی
از  داراب  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
فضای  در  عنوان »ضرورت حضور طالب  با  پژوهشی  نشست  برگزاری 

مجازی و معرفی شبکه کوثرنت« در این مدرسه خبر داد.
به  عمل  نشست  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  کمال«  عفت  »خانم 
بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در راستای حضور طالب و روحانیون 

در فضای مجازی و ترویج معارف اسالمی است.

قرآن؛ مهم ترین منبع برای تحقیق  و پژوهش
»خانم مهتاب شورمیج« استاد حوزه و دانشگاه، در نشست پژوهشی 
که در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد، گفت:  
باقی  او  از  از مرگ هر فرد، سه چیز  بر فرموده رسول اکرم)ص(، پس  بنا 
که  نوشته ای  یا  و صحیفه  فرزند صالح،  اعمال  جاریه،  می ماند: صدقه 

نفعش به مردم برسد. 
وی افزود: این سخن حکیمانه بیانگر اهمیت مسئله تحقیق از منظر 
اسالم می باشد؛ باید بدانید مهم ترین و اصلی  ترین شرط برای موفقیت در 

تحقیق و پژوهش، عشق و عالقه محقق در این عرصه است.
معجزه ای  عنوان  به  قرآن  گفت:  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
برای شناسایی آسیب ها و چالش های  ابدی، مهم ترین مرجع و منبع 
بیان  چالش ها  این  برای  نیز  اساسی  راهکارهایی  که  است  اجتماعی 
قرآن می توانید  بطن  در  تحقیق  و  با کاوش  نموده است؛ شما طالب 
ارائه  به  می تواند  امر  این  درآورید؛  نگارش  به  معتبری  پژوهشی  آثار 
راهکارهای مناسبی برای معضالت و آسیب های اجتماعی در جامعه 

منجر شود.

بررسی شیوه های تحقیق و مقاله نویسی
برگزاری  از  رودان  نرجسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
کارگاه تحقیق پایانی با عنوان »بررسی شیوه های تحقیق و مقاله نویسی« 

با هدف مهارت افزایی طالب خبر داد. 
طرح نامه نویسی،  کارگاه  این  در  گفت:   جراره«  آمنه  »خانم 
پاراگراف نویسی، نقد مقاله و شیوه پژوهش در نرم افزار های جامع التفاسیر 

و جامع الحدیث آموزش داده شد.
وی افزود: »خانم آسیه گلستانی« در این کارگاه ضمن تدریس مباحث 
مربوط به مقاله نویسی به بیان نحوه نگارش چکیده، مقدمه، نتیجه گیری 

پرداخت.
لغت نامه های  با  عملکرد  نحوه  کارگاه  این  در  کرد:  بیان  جراره  خانم 
»العین«، »تاج العروس«، »لسان العرب«، »مجمع البحرین«، »مفردات«، 
»مقایس اللغه«، »آذرتاش« و »آذرنوش« آموزش داده شد و منابع دست 
اول مانند »من الیحضرالفقیه«، »تهذیب«، »استبصار«، »اصول کافی«، 

»وسایل الشیعه« و »میزان الحکمه« به طالب معرفی شدند.
تشریح  ضمن  نرجسیه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
فعالیت های دیگر این کارگاه بیان کرد: شیوه مساله یابی و اهمیت آن، 
توسط  که  بود  مباحثی  از  تحقیق پایانی  و  مقاله  نقد  طرح نامه نویسی، 
»خانم سمیه احمدی« معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

بندرعباس در این کارگاه ارائه شد.
بازیار« سردبیر نشریه  این کارگاه دو روزه »خانم  ادامه  افزود:  در  وی 
و  »جامع التفاسیر«  پژوهشی  نرم افزارهای  معرفی  ضمن  الزهرا)س( 
اطالعات  انتقال  فیش برداری،  شیوه های  تدریس  به  »جامع الحدیث« 
مرتبط  منابع  ارتباط  نحوه  و  جستجو  در  عملکردها  از  استفاده  فایل،  به 

بایکدیگر پرداخت. 
به  دسترسی  پژوهش،  حین  در  مطالعه  گفت:  پایان  در  جراره  خانم 
اهمیت  از  احادیث  به  دستیابی  شیوه  و  آیات  در  جستجو  لغت نامه ها، 

ویژه ای برخوردار است.

نقش اخالق طلبگی در صیانت از 
حریم حوزوی

اخالق  »نقش  عنوان  با  پژوهشی  نشست 
طلبگی در صیانت از حریم حوزوی« با حضور 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب 

الزهرا)س( کازرون برگزار شد.
این  در  بیاتی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
اگر  است؛  دین  ظهور  طلبه  گفت:  نشست 
برقرار  تعامل  طلبه  با  ببینند  را  دین  بخواهند 
و  خورده  گره  خدا  دین  با  طلبه  هویت  کنند. 
تعریف طلبه از مناسبت او با دین بدست می آید. 
طلبه در راه شناخت عمیق دین خدا و ابالغ و 
خدمت  برنامه   و  می کوشد  آن  اجرای  و  دفاع 
اجتماعی خود را در این رسالت متمرکز می کند. 
یعنی برخالف دیگر مردم که عمده زمان و توان 
طلبه  می گذرانند  دیگر  برنامه های  در  را  خود 
سرمایه توان و زمان خود را عمدتًا به ارتباط با 
منابع دینی و تالش برای فهم و تحقیق یا دفاع 
از آن یا گسترش زندگی دینی در سطح جامعه 
نیرو،  از  می تواند  طلبه  البته  می کند،  صرف 

زمینه های  در  امکان خود  و  فرصت  استعداد، 
ارزشمند  خدمات  انواع  و  گیرد  بهره  مختلف 

اجتماعی را ارائه دهد.

و  یادداشت برداری  آموزش فنون 
فیش نویسی

و  برداری  یادداشت  فنون  آموزش  دوره 
در  استادان  و  طالب  حضور  با  فیش نویسی 
رقیه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

برازجان برگزار شد.
این  در  حوزه  استاد  خزاعی«،  اکرم  »خانم 
دوره گفت: فرا رسیدن عصر انفجار اطالعات 
و رشد روزافزون دانستنی ها و کشف مجهوالت 
از یک سو و عمر کوتاه، شتاب زمان و گنجایش 
محدود حافظه انسان موجب شده است تا ثبت 
معلومات و بایگانی دانش و اندیشه های بشری 
را  ارزش ها  و  اهمّیت  گوناگون  شیوه های  به 
بر حافظه  به خود اختصاص دهد و همچنین 
که  دانشی  هر  و  کرد  اعتماد  نمی توان  انسان 

روی کاغذ نیاید، با مرور زمان از بین می رود.

و  مطالعات  رهاورد  چه  آن  افزود:  وی 
از  مجموعه ای  است،  انسان  تحصیالت 
دانستنی ها است که برای حفاظت از آن ها باید 
خود  برای  هم  تا  پرداخت  کردن  یادداشت  به 
انسان، هم برای دیگران و نسل های آینده ثمر 

بخش شود.
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
برداری  یادداشت  رقیه)س(، در اهمیت  حضرت 
عنوان کرد: از نظر قرآن، قلم و نگارش دارای 
خداوند  که  گونه ای  به  است  اهمیت  و  ارزش 

متعال به آن سوگند یاد می کند.
استاد دروس پژوهشی در پایان ضمن بیان 
یادداشت  و  نگارش  شیوه  با  رابطه  در  نکاتی 
اصلی  مطالب  یادداشت  برای  گفت:  برداری 
تحقیق  اولیه  و  خام  مواد  ثبت  و  مهم  نکات  و 
برگه هایی  و  نمود،  استفاده  »فیش«  از  باید 
مراحل  در  باید  را  دفتر  و  کالسور  ورق  مانند 
بعدی تحقیق یعنی رد تدوین و نگارش مطالب 
نوشتن  در  یا  و  جزوه  و  پژوهشنامه  صورت  به 

مطالب بلند و طوالنی بکار گرفت.

برگزاری نشست توجیهی معاونان پژوهش
حوزه علمیه خواهران کرمان

با همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران استان کرمان نشست 
بیاض،  علمیه  مدرسه  چهار  جدیدالورود  پژوهش  معاونین  توجیهی 
ریحانه النبی رفسنجان، کهنوج و ماهان از مدارس سطح 2 استان جاری 

در محل مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار گردید.
در  جوکار«  »خانم  استان،  پژوهش  معاون  جلسه  این  ابتدای  در 
خصوص اهم برنامه های پژوهشی مدارس علمیه خواهران نظیر برنامه 
ساعات پژوهشی و کارنامه پژوهشی طالب سطح 2 و چگونگی اجرای 

آن در مدارس توضیح کامل و مبسوطی ارائه نمود.
در  پایان  در  کرمان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
خصوص سایر برنامه های پژوهشی اعم از جشنواره عالمه حلی، بانوی 
کرامت، مسابقه رشد، تشکل های پژوهشی، تحقیقات پایانی، کرسی های 
آزاداندیشی و سایر برنامه های پژوهشی به طور مفصل توضیحات الزم را 

خدمت معاونین جدیدالورود ارائه کرد. 
پژوهش  محترم  معاونین  پرسش های  به  جلسه  این  در  است  گفتنی 

مدارس پاسخ داده شد.

نشست فصلی معاونین پژوهشی 
مدارس علمیه استان گلستان

از  گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون 
خبر  استان  این  مدیریت  در  زمستان سال 96  فصلی  نشست  برگزاری 

داد.
پژوهش مدارس  معاونین  در نشست فصلی  بهرامی«  »خانم صدیقه 
این  اصلی  محور  گفت:  پژوهش  هفته  تبریک  ضمن  استان  علمیه 
نشست، تنظیم برنامه ساعت پژوهشی، تبیین آیین نامه و دستورالعمل 
جدید تدوین تحقیق پایانی و تشکیل کارگروه های علمی مدارس از جمله 

مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
برگزاری  چگونگی  و  کرسی ها  نشست ها،  برگزاری  همچنین  وی 

ژورنال کالب ها را از دیگر مباحث مطروحه دانست.
راستای  در  پایان  در  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
نشست  از  مراد  موجود  تعاریف  طبق  داد:  توضیح  علمی  نشست های 
فرآیند  شامل  که  است  علمی-پژوهشی  رویکرد  با  نشست هایی  علمی، 
اثر  یا طلبه صاحب  استاد  از  اعالمیه نشست، دعوت  و  فراخوان  اعالم 
از  یکی  مورد  در  مناقشه  و  بحث  و  نظر  مورد  موضوع  در  متخصص  و 

معضالت علمی- پژوهشی است.

والیت سیاسی و اجتماعی

پژوهش؛ نیروی محرک توسعه پایدار است
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بصیرت
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فعالیت های فرهنگی -تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران کشور
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خادمانرضویاخبارفرهنگی

کارگاههایفرهنگی

سیری در نهج البالغه 
معاونت  به همت  نهج البالغه«  در  با عنوان »سیری  فرهنگی  کارگاه 
حضور  با  فامنین  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی-تربیتی 

»خانم نرگس کریمی« و »آقای دکتر مهدی عبدی« برگزار شد.
خانم نرگس کریمی، معاون فرهنگی تربیتی مدرسه علمیه الزهرا)س( 
حضور  با  کارگاه   این  گفت:  فرهنگی  کارگاه  این  با  ارتباط  در  فامنین 
استادان، خواهران طلبه، دانش آموختگان و مبلغین، کلید خورد و تا آخر 

سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.
فامنین  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  از  عبدی  دکتر 
وهله  در  آنچه  گفت:  نهج البالغه  بداعت  و  بالغت  و  فصاحت  بیان  با 
ارزش  و  زیبایی  می درخشد،  اسالمی  ارزشمند  منابع  از  یکی  در  نخست 

ادبی نهج البالغه است.
باشد،  خوانده  را  کتاب  این  یک بار هم  تنها  داد: هر کس  ادامه  وی 
به فصاحت و بالغت و شگفتی عجیب در برابر شنیدن این کالم اقرار 
خواهد کرد، چنانچه دانشمندان فصاحت و بالغت بر این حقیقت صحه 

می گذارند.
الفاظ و محتوای نهج البالغه نشان  بررسی  اذعان کرد:  دکتر عبدی 
از  عقل ها  و  شده است  بیان  بی سابقه  عباراتی  با  کتاب  این  که  می دهد 
برای  کالم  این  رضی«  »سید  عقیده  به  و  می شوند  متحیر  آن  شنیدن 
اولین بار از حضرت علی)ع( شنیده شده و قبل از آن هرگز از کسی شنیده 

نشده است.
وی تصریح کرد: هر کس این کتاب را بخواند مبهوت و شیفته زیبایی 
تعبیرات و فنون ظریف دقیق آن قرار خواهد گرفت. سید رضی که خود از 
قهرمانان میدان فصاحت و بالغت بود، سالیان درازی از عمر شریفش را 

صرف جمع آوری نهج البالغه کرد.
دکتر عبدی در پایان گفت: از نهج البالغه اسرار بالغت آشکار می شود 
و این کتاب که عطر و بویی از سخنان پیامبر)ص( را دارد، نشانه هایی از 

علم خداوند است.

آموزش تجوید قرآن کریم

به  اقدام  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاونت 
برگزاری دومین کارگاه علمی مهارتی تجوید قرآن کریم در سال جاری با 

حضور 25 نفر از استادان تجوید نمود. 
از  هدف  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
برگزاری این کارگاه آموزشی را ارتقا تخصص استادان در زمینه تجوید به 
سطح عالی دانست و گفت: این دوره به صورت کارگاه تخصصی تجوید 
قرآن کریم برای استادان حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان و با 

تدریس »خانم عباد« استاد حوزه و علوم قرآنی، برگزار شد.
»خانم صدیقه بهشتی« در پایان اظهار داشت: محورهای تدریس کارگاه 

عالی آموزش تجوید قرآن کریم،  سوره های نساء، نور، قمر و تحریم بود.

برگزاری سلسله جلسات آموزشی 
»آسیب های فضای مجازی«

در  گرگان  الزهرا)س(  عالی  آموزش  مؤسسه  تبلیغی  فرهنگی  معاونت 
مبادرت  مجازی،  فضاهای  مزایای  و  معایب  با  طالب  آشنایی  راستای 
به برگزاری سلسله جلسات آموزشی »آسیب های فضای مجازی« نمود.

عالی  آموزش  مؤسسه  فرهنگی  کارشناس  احمدی«  فاطمه  »خانم 
رهبری)مدظله العالی(   معظم  مقام  از  کالمی  به  استناد  با  گرگان  الزهرا)س( 
معظم  مقام  که  بس  همین  مجازی  فضاهای  اهمیت  در  داشت:  بیان 
رهبری)مدظله العالی( فرموده است؛ »اگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتمًا 
رئیس فضای مجازی کشور می شدم«، این سخن حاکی از آن اهمیت 

پرداختن به فضای مجازی است.
امروزه  افزود:  الزهرا)س(  عالی  آموزش  مؤسسه  فرهنگی  کارشناس 
آشنایی طالب علوم دینی با علم روز من جمله علم رسانه ای از ضروریات 
است، چرا که این فضا می تواند فرصت خوبی برای ترویج و نشر آموزه های 
دینی باشد؛ هرچند ضررها و تهدیداتی نیز به دنبال دارد ولی با اطالع از 
از این بستر  آسیب ها و معایب و کنترل و مدیریت خوب و بجا می توان 

برای تبلیغ  استفاده نمود.
وی در پایان ضمن اشاره به برخی شبکه های بی محتوا و بی اساس، به 

معرفی سایت های معتبر پرداخت.

نشست معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران گلستان  
با مسئول مرکز امور قرآنی اداره کل اوقاف استان

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران از نشست معاونان فرهنگی این 
حوزه با مسئول مرکز امور قرآنی اداره کل اوقاف استان خبر داد.

معاون حوزه علمیه  با حضور  این نشست  کابوسی« گفت:  لیال  »خانم 
خواهران گلستان،  مدیر نظارت و ساماندهی و مسئول روابط عمومی حوزه 
علمیه خواهران استان با »آقای شریف موسوی« مسئول مرکز امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه در مدیریت حوزه علمیه این استان برگزار شد.

مدیریت  فرهنگی  معاونت  برنامه های  تشریح  ضمن  ادامه  در  وی 
حوزه های علمیه استان گلستان گفت: هر ساله مسابقات و برنامه های 
پژوهشی  و  ادبی، هنری  تفسیر،  قرائت، حفظ،  مختلفی در بخش های 
در سطح حوزه های علمیه انجام می شود. در استان نیز محافل قرآنی به 
صورت دوره ای به مناسبت های مختلف در شهرستان های استان انجام 

می شود که مبلغین حوزه حضور فعال دارند.
برنامه های  به  اشاره  با  »آقای شریف موسوی« طی سخنانی  ادامه  در 
قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: سه بخش فعالیت 
در مرکز امور قرآنی اداره کل اوقات گلستان در حال انجام است؛ موقوفات 
قرآنی که به نوعی تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآن است. مشکل اساسی ما هم 

در همین بخش به جهت کمبود منابع و موقوفات قرآنی است.
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  قرآنی  امور  مرکز  مسئول 
قرآن،  با  انس  قبیل؛ محفل  از  آموزشی  و  ترویجی  و  تبلیغی  برنامه های 
کرسی های تالوت، کالس های طرح تربیت حافظان قرآن کریم و... را 

از دیگر فعالیت های واحد خود معرفی نمود.

یادواره شهدای روحانی 
یادواره شهدای روحانی در مصالی نماز جمعه شاهین شهر، با همکاری 
بنیاد شهید، ستاد ائمه جمعه، بسیج طالب، حوزه علمیه برادران و مرکز 

تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون)س( شاهین شهر برگزار شد. 

میهمانی الله ها و میثاق با شهدا
با  بهار  کبری)س(  صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و  طالب 
حضور در حرم عالم عامل، سالک عارف »شیخ محمد بهاری)ره(« وگلزار 
شهدای شهر بهار، با غبارروبی، عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا، 

با شهدا هم پیمان شدند تا راه سرخشان را ادامه دهند.
در این مراسم »حجت االسالم والمسلمین سیدسعید حسنی حلم«، با 
اشاره به کتاب »تذکره المتقین« که از تألیفات شیخ بهاری است، اظهار 
برخی مسایل  باید حل شود،  قاعده و مسئله اخالقی  بین  داشت: فرق 
حالت چهارچوب دارند. مسایل دینی مانند تکه  های پازل هستند که در 
برخی موارد تکه گمشده خود را بسیار نشان می دهد، اگر ما سیره برخی 

علما را دنبال کنیم دیگر برخی مشکالت را نخواهیم داشت. 

غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا
 

فاطمه الزهرا)س( خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  همت  به 
مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا با حضور »حجت االسالم 
والمسلمین محمدرضا خسروی« امام جمعه جنت شهر، استادان، طالب 
و جمعی از خانواده های معزز شهدا به منظور تجدید میثاق با آرمان های 

انقالب شهدا بار دیگر در کنار قبور مطهر شهدا برگزار شد.

یادواره شهدای مدافع حرم
یادواره شهدای مدافع حرم در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل 

برگزار گردید. 
شهرستان  جمعه  امام  روحانی«  حسن  والمسلیمن  »حجت االسالم 
بابل در این نشست گفت: استقرار دین و دینداری هزینه می خواهد، برای 
اینکه دین به استقرار و شکوفایی و ثمردهی برسد افراد دیندار باید برای 
آن هزینه کنند. بطور کلی برای اینکه همه موجودات عالم به ثمر و رشد 

و کمال برسند، هزینه و مراقبت الزم است.
وی در پایان اظهار داشت: خدواند دین اسالم را به ما امانت داده و ما 

باید به خوبی از  آن حفاظت کنیم.

مراسم گرامیداشت شهید محسن حججی 
حضرت  حرم  مدافع  شهید  مجاهدت های  گرامیداشت  مناسبت  به 
حوزوی  تخصصی  مرکز  در  مراسمی  حججی«،  زینب)س(،»محسن 

خواهران فقه و اصول فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.
در این مراسم که در کنار قبر شهید گمنام مدفون در مرکز تخصصی 
فقه و اصول فاطمه الزهرا)س( اردکان، برگزار گردید، »خانم مریم شیری«، 
از دوران دفاع مقدس،  با ذکر خاطراتی  دانشگاه  و  و مشاور حوزه  مبلغ 

شهدا را ادامه دهنده راه شهدای کربال دانست.

نشست نقش والیت فقیه در دفاع مقدس
به همت معاونت فرهنگی– تبلیغی و پایگاه بسیج مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اردکان، 
نشست بصیرتی با عنوان »نقش والیت فقیه در دفاع مقدس«در جمع طالب و با حضور »خانم مریم 

شیری« از مبلغان این مدرسه برگزارشد.
خانم شیری در این نشست،ضمن اشاره به نقش رهبری امام خمینی)ره( در دفاع مقدس گفت: امام خمینی)ره( 

شخصیتی جامع در ابعاد مختلف علمی و عملی بود و یکی از کم نظیرترین حادثه های تاریخ اسالم را آفرید.
وی افزود: از بارزترین جلوه های رهبری و نقش معنوی حضرت امام خمینی)ره( و تأثیر شگرف آن 
بر روحیه ملت و رزمندگان اسالم، هدایت و رهبری ایشان در هشت سال حماسه دفاع مقدس است.  
خانم شیری اظهار داشت: شور و حال سلحشوری و رزمندگی، شوق به جهاد و استقامت رزمندگان 
و فتوحات عظیمی که در نبرد با دشمنان اسالم به دست آورده اند، بیشتر مرهون تأثیرات شخصیت 

معنوی حضرت امام خمینی)ره( در رهبری دفاع مقدس است.
مبلغ مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( در  پایان گفت: نیرنگ شناسی، شجاعت، تواضع و 
فروتنی، محبت و صمیمیت امام خمینی)ره( با رزمندگان، قاطعیت، سازش ناپذیری و استقامت در مبارزه 

از برجسته ترین خصوصیات رهبری ایشان در ارتباط با فرماندهی عالی و رهبری جنگ بود.

حوزه های  کتاب  نمایشگاه  اختتامیه 
علمیه خواهران دامغان

خواهران  علمیه  حوزه های  کتاب  نمایشگاه 
حوزه های  مسئوالن  همت  به  که  دامغان  شهر 
کل  اداره  سالن  در  شهر  این  خواهران  علمیه 
ارشاد اسالمی برگزار شد، به کار خود خاتمه داد.
»حجت االسالم  نمایشگاه  این  اختتامیه  در 
علمیه  حوزه های  مدیر  صابریان«،  والمسلمین 
خواهران استان سمنان؛ »آیت الله سید محمود 
خواهران  علمیه  حوزه های  مؤسس  ترابی«، 
والمسلمین  »حجت االسالم  دامغان؛  شهر 
شمسی پور«، مسئول دفتر امام جمعه این شهر؛ 
و  اسالمی   ارشاد  اداره  رئیس  طالبی«،  »آقای 
دامغان  شهر  شورای  رئیس  زارع زاده«،  »آقای 
شهرستانی،  و  استانی  مسئوالن  از  تعدادی  و 
مسئوالن، استادان، طلبه های حوزه های علمیه 
خواهران، اولیای طلبه ها و اولیای دانش آموزان 

برخی مدارس این شهر حضور داشتند.
گفتنی است از جمله برنامه های این نمایشگاه، 
پخش کلیپ بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
سرایی  مدیحه  کتابخوانی،  و  کتاب  اهمیت  در 
بازدید  و  سخنرانی  اهل بیت)علیهم السالم(،  مداح 

مهمانان از نمایشگاه کتاب بود.

برگزاری مسابقه کتابخوانی
و  فقه  تخصصی  مرکز  فرهنگی  معاونت 
برگزاری  از  اردکان،  فاطمه الزهرا)س(  اصول 
این  طلبه  بانوان  بین  در  کتابخوانی  مسابقه 

شهرستان خبر داد.
گفتنی است این معاونت، هدف از برگزاری 
این مسابقه را زنده نگاه داشتن نام و یاد شهدا، 
اخالقی  نکات  از  طالب  بهره گیری  و  آشنایی 
شهدای  سیره  از  الگوگیری  و  کتاب  این 

مخلصی چون »شهید برونسی« برشمرد.

همچنین در پاسخ به سفارشات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( مبنی بر مطالعه این نوع کتب 
طلبه  خواهران  بین  کتابخوانی  روحیه  ایجاد  و 
را می توان از دیگر اهدف برگزاری این مسابقه 

عنوان کرد.

برگزاری مسابقات ورزشی طالب 
و  فقه  تخصصی  مرکز  فرهنگی  معاونت 
برگزاری  از  اردکان،  فاطمه الزهرا)س(  اصول 
و  طالب  حضور  با  تفریحی-ورزشی  مسابقات 

مسئوالن این مرکز خبر داد. 
در  طالب  مسابقات  این  در  است  گفتنی 
دیگر  و  طناب زدن  و  طناب کشی  مسابقه 
و  بدمینتون  نظیر  گروهی  ورزشی  بازی های 

والیبال  به رقابت با یکدیگر پرداختند..
الزم به ذکر است؛ در پایان به طالب برگزیده 

در این مسابقه هدایایی داده شد.

عالی  آموزش  مؤسسه  خادم یاران  سرکشیک  چوپانی«  فاطمه  »خانم 
حوزوی خواهران شهرستان میبد، در نشست توجیهی خادم یاران رضوی 
این مدرسه، با اشاره به اهمیت کانون خانواده در فعالیت های فرهنگی 
طرح  در  گفت:  عرصه،  این  در  دشمنان  سوی  از  فرهنگی  تهاجم  و 
آستان  و  خواهران  علمیه  حوزه های  همکاری  با  که  رضوی  خادم یاران 
پیگیری  قدس رضوی اجرا می شود، محرومیت زدایی مادی و فرهنگی 

خواهد شد.
خانم چوپانی ماموریت بانوان طلبه در این طرح را، تحکیم پایه های 
خانواده برشمرد و اظهار داشت: همه اعضای کانون خادم یاران رضوی 

باید هرآنچه در توان دارند در این زمینه انجام دهند.
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  خادم یاران  سرکشیک 
پایان مأموریت اصلی حوزه های علمیه خواهران در  شهرستان میبد، در 
طرح خادم یاران رضوی را کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دانست.
راه اندازی  به  اقدام  تازگی  به  رضوی  قدس  آستان  است؛  گفنتی 
خانواده،  مانند:  مختلفی  زمینه های  در  رضوی  خادم یاران  کانون های 

نماز و اقتصاد مقاومتی نموده است.
در  عرصه ها  این  در  6ساعت  هفتگی  به طور  اعضا  کانون ها  این  در 
به  نیز  4بار  سالیانه  و  می کنند  فعالیت  خود  سکونت  محل  شهرستان 

عنوان خادم افتخاری به آستان قدس رضوی مّشرف می شوند.

معرفت کامل نسبت به انسان
سخنرانی  با  انسان«  به  نسبت  کامل  »معرفت  موضوع  با  اخالقی  نشست 
»آیت الله محمد حائری قمی«، استاد اخالق حوزه در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت نرجس)س( یزدانشهر برگزار شد
آیت الله محمد حائری قمی استاد اخالق حوزه علمیه با بیان اینکه من عرفه 
نفسه فقد عرفه ربه، هر کس خود را شناخت مربی و خدای خود را نیز می شناسد 

ابراز داشت: انسان باید از خداشناسی و خداپرستی خدایی شود.
استاد اخالق حوزه علمیه افزود: خداوند، عالم، لطیف،  رحیم و کریم است 
اگر انسان خدایی شود، این صفات در او نمود پیدا می کنند. انسان برای رسیدن 

به خدا نباید کوتاه بیاید و کوتاهی کند.
آیت الله حائری قمی ادامه داد: ضلع اول وجود انسان معرفت است، پس باید 
خداوند مربی انسان باشد و غیر خدا نتواند روی او تاثیر بگذارد، انسان می بایست 
به دنبال خدا رود اگر معرفت بیاید به دنبالش محبت می آید و اگر محبت بیاید 
چیزی به نام خستگی و تنبلی وجود نخواهد داشت، وقتی محبت آمد اطاعت 

می آید و فرد به انسان کاملی تبدیل می گردد.

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

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 
را  باورهای ما  تاثیر مثبت می گذارد و گفت: دعا می تواند  افراد  سالمت 
بسازد؛ دعا در تغییر، تعمیق، تثبیت و تصحیح باورها مؤثر است و می تواند 

باعث سالمت اخالقی و رفتاری ما بشود.
واقع بینی  در  آن که  بر  عالوه  خواندن  دعا  کرد:  خاطرنشان  وی 
باورهای  به  اعتقاد  او،  دید  افق  گسترش  باعث  دارد،  تأثیر  دعاکننده 

فرامادی و برون ریزی عاطفی نیز می گردد.
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؛  آن ها  رفتار  باشیم که  افکار مردم 
مردم نیز مراقبت داشته باشیم که شخصیت آن ّها و سرنوشت جامعه را 

تعیین  می کند.

علم محوری باید اساس آموزش در حوزه ها باشد
مرکز  اخالق  استاد  بحرینیان«،  داود  والمسلمین  »حجت االسالم 
تخصصی اصفهان، در جمع استادان مدارس علمیه خواهران نجف آباد 
و تیران، استادان حوزه را پرورش دهندگان سربازان بقیةالله)عج( برشمر و 
گفت:اگر استادی بخواهد به چنین درجه ای برسد، باید از بنیادین تذکر 

الهی، یا همان معرفت نفس وارد شود.
افزود:  معرفت  اقسام  درباره  بحرینیان  والمسلمین  االسالم  حجت 
آنچه درباره معرفت وارد شده، یک معرفت نفس و شناخت هویت فردی 
است و مرحله بعد، شناخت هویت جمعی است که در ارتباط با دیگران 
باید چگونه باشیم که این شناخت یکی از مباحث مهم قرآنی است چنان 
که عالمه طی نظریه ای، بیان می دارد همانطور که نفس دارای حیات و 

ممات است، هر امتی نیز اجلی دارد.
 استاد اخالق مرکز تخصصی اصفهان  درباره عوامل شناخت هویت 
هویت  هر  شناخت  در  امکانات  و  مکان  زمان،  شناخت  گفت:  جمعی 
بهترین  به  حوزه ها  سطح  در  بتوانیم  آنکه  برای  و  است  ضروری  جمعی 

کمیت مطلوب برسیم باید زوایای معرفت نفس را بررسی کنیم.
اساتید  نظرات  از  استفاده  با  حوزه ها  وضعیت  درباره  ادامه  در  وی 
حوزه ها،  شدن  محور  آموزش  معنویت،  شدن  رنگ  کم  کرد:  خاطر نشان 
تحوالت  حوزه،  تحوالت  با  جامعه  نیازهای  تناسب  عدم  گرایی،  مدرک 
در  که  است  مواردی  از  دانشگاه  آموزشی  نظام  براساس  حوزه  آموزشی 
دهه های اخیر در حوزه های علمیه به عنوان یک آسیب به وجود آمده است.
برای  اصلی  نقطه  را  اساتید  بحرینیان،  والمسلمین  حجت االسالم 
تحول طالب بیان کرد و گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب و از میان 
بردن هر یک از این آسیب ها، نباید به دنبال عوض کردن ساختار مرکزی 
حوزه باشیم که اگر هر یک از شما نیز در محیط مدیریتی سطح کالن 

حوزه قرار بگیرد، همین دستورالعمل ها را خواهید داشت.
وی ادامه داد: نکته مهم در این تغییر و تحوالت، تغییر و معرفت خود 
گاهی و بصیرت همانند علمای سلف و بزرگانی  استاد است که بتواند با آ
که با توسل به سر جلسه درس می رفتند، با نحوه بیان، کالم و رفتار خود 

بتواند زمینه تحول در روحیه طلبه ایجاد کند. 
استاد حوزه  یکی دیگر از کمبودهای هویت جمعی را ضعف ارتباط انسانی 
با هر طیف و گروهی  ارتباط  ارتباطی که اهل بیت در  برشمرد و افزود: سطح 
بیان می کنند، امروز در جامعه بسیار ضعیف شده است که نمونه آن در همین 
فضای حوزه است که ضعف ارتباط میان استاد و طلبه وجود دارد بازخورد منفی 
در ذهن طلبه ایجاد می کند و طلبه برای تحصیل احساس مفید بودن نمی کند.
وی درباره آموزش محور بودن حوزه ها نیز متذکر شد: علم و آموزش 
با یکدیگر متفاوت است، آنچه در دین اسالم تأکید شده است، علم است 
و باید حوزه های علمیه را به سمت علم محوری سوق دهیم و این امر به 
غیر از مدیریت کالن، به دست شما اساتید ممکن می شود تا آنچه  را که 

به عنوان آموزش در کالس ها بیان می کنید، به سمت علم سوق دهید.
بحث های  در  گفت:  پایان  در  بحرینیان  والمسلمین  حجت االسالم 
اخالقی همیشه دیگران مورد نقد قرار می گیرند، در حالی که باید دیدمان 
را نسبت به دیگران در بحث های اخالقی قیچی کنیم و این مطالبه گری 
را قبل از دیگران از خود داشته باشیم چراکه اگر به معرفت نفس و هویت 

فردی برسیم خواهیم توانست در هویت جمعی موفق باشیم.

نتیجه طرح خادمیاران رضوی محرومیت زدایی 
مادی و فرهنگی خانواده هاست

مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان:

به دشمنان فرصت برپایی آشوب نمی دهیم

در  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
گفت:  »نمای حوزه«،  خبرنگار  با  گفت وگو 
اقتدار  منطقه،  در  مقاومت  جریان  موفقیت 
جلب  و  دنیا  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
تا  این موفقیت ها سبب شد  به  اذهان عمومی 
عربستان  پول  با  را  سناریویی  اسالم  دشمنان 
رژیم  کمک های  و  حمایت ها  با  و  طراحی 
و  منافقین  سازمان  آمریکا،  اسرائیل،  غاصب 
برخی از فریب خوردگان داخلی تهیه کنند و به 

دنبال ایجاد فتنه در کشور باشند.
»حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده« 
نقاط  برخی  در  اخیر  به هنجارشکنی های  اشاره  با 
کشور تصریح کرد:  اعترافات برخی از افراد هنجارشکن، 
نشان دهنده فعالیت های سازماندهی شده دشمنان 

است.
حجت  االسالم والمسلمین عبادی زاده با بیان 
اینکه مردم نیز مطالبات به حقی داشته و دارند، 
جمهوری  مقدس  نظام  است  امید  داد:  ادامه 
بیان  برای  را  بیشتری  زمینه  ایران  اسالمی 
مردم  حق  به  خواسته های  و  مطالبات  نظرات، 
ایران در سطح منطبق با قوانین و مقررات فراهم 

کند تا بهانه ای به دست هنجارشکنان نیافتد.
وی تأکید کرد: نباید به دشمنان فرصت برپایی 
آشوب، زمینه تخریب بیت المال و تضعیف نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران داده شود.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت دشمن شناسی 
بصیرت افزایی  کرد:  بیان  دشمن  با  مقابله  و 

وظیفه ای همگانی است؛ تشخیص حق از باطل 
و حضور به هنگام در شرایط خطیر کشور، معنای 

واقعی بصیرت را شکل می دهد.
اگر  کرد:  اظهار  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
و لحظه حساس عکس العمل  در وقت  انسان 
مناسبی از خود نشان ندهد، ثمرات مطلوبی نیز 

به همراه نخواهد داشت.
یکی  عبادی زاده  المسلمین  و  حجت االسالم 
از  دوست  شناخت  را  بصیرت  اصلی  ارکان  از 
دشمن دانست و تاکید کرد: ما باید بتوانیم دشمن 
که  بدانیم  و  دهیم  تشخیص  از هم  را  دوست  و 

دشمنان اسالم هیچ گاه خیرخواه ما نیستند.
در  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
پایان گفت: این مهم را به جوانان و نوجوانانی 
و  اسالمی  انقالب  تاریخ  تجربیات  که 
دشمنی های استکبار و به ویژه آمریکا را ندارند 
ما  دوست  هیچگاه  آمریکا  که  می کنم  گوشزد 

نبوده و با ما دست دوستی نخواهد داد.

برگزاری نشست فرهنگی
تفسیرموضوعی با رویکرد ارتقا علمی

برگزاری نشست فرهنگی
هم اندیشی جمعی از طالب نخبه

علمیه  مدرسه  نخبه  طالب  از  جمعی  هم اندیشی  فرهنگی  نشست 
علمیه  مدرسه  مدیر  نیکپور«،  »خانم  حضور  با  یزد،  الزهرا)س(  خواهران 

خواهران الزهرا)س( یزد برگزار شد.
در این نشست طالب ضمن ارایه نقاط ضعف موجود در این حوزه، به 

بیان راهکارهای رفع مشکالت و ارتقای سطح عملکرد خود پرداختند.
با  حوزه  در  والیت  گفتمان  »غلبه  مانند:  موضوعاتی  نشست  این  در 
طالب،  پوشش  اصالح  رهبری)مّدظّله العالی(،  معظم  مقام  سخنان  رویکرد 
ساخت و انتشار کلیپ های ارزشی در زمینه های مورد نیاز جامعه، مطرح 
کردن شبهات مختلف و پاسخ به آن ها با هدف تقویت آمادگی طالب در 
پاسخگویی به مردم، ایجاد کارگروه های پژوهشی در حوزه علمیه، تقویت 
سواد فضای مجازی در بین طالب و آشنایی آن ها با اصطالحات رایج در 

فضای مجازی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

حضرت  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  فرهنگی  معاون 
ارتقا علمی  رویکرد  با  تفسیرموضوعی  برگزاری نشست  از  میبد،  زهرا)س( 

طالب خبر داد.
برنامه های  از  تفسیر  دوره  برگزاری   : داشت  اظهار  سقایی«  »خانم 
زهرا)س(  حضرت  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  این  تابستانی 
میبد، بود که با استقبال طالب روبه رو گردید . به همین دلیل مقرر شد 
در طول سال تحصیلی این دوره به صورت مستمر توسط طالب مقطع 

سطح سه برگزار شود.
وی در پایان گفت: از این سلسه نشست های تفسیری این است که 
طالب ضمن آشنایی با کتب تفسیری متعدد، آیاتی را برای تغذیه فکری 
دیگر طالب آماده کنند و در نشست هایی که در موسسه برگزار می شود 

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

 فعالیت های مسلمانان جهان

۶جهان اسالم
همایش»نقش بانوان مسلمان در پیشرفت کودکان«

گروه بین الملل: همایش سه روزه انجمن بانوان مسلمان غنا در شهر 
وا )Wa( در شمال این کشور با تأکید بر تربیت کودکان و نهادینه کردن 
رفتار و منش خوب در آن ها بر اساس تعالیم اسالمی به کار خود پایان داد.
امسال  این همایش سالیانه،  ghanaweb؛  پایگاه خبری  به گزارش 
در  مسلمان  بانوان  نقش  امروز؛  غنای  در  کودکان  »تربیت  موضوع  با 

پیشرفت کودکان« برگزار شد.
این  در  غنا  غرب  در شمال  سیاسی  مسئوالن  از  یکی  سلیمانا«،  »الحسن 
آینده  رهبران  کودکان  گفت:  کودکان  از  بیشتر  مراقبت  بر  تأکید  با  همایش 
هستند و شایسته است والدین توجه زیادی به تربیت درست آن ها داشته باشند.
»آجارا تالی«، مدیر انجمن بانوان مسلمان غنا گفت: بانوان مسلمان غنا 
باید تمام وقت و تالش خود را صرف تربیت کودکان به ویژه دختران خود کنند.
از  نیمی  از  کمتر  که  است  آفریقا  غرب  در  غنا کشوری  است  گفتنی 
بین ۴۰۰  این کشور  در  مسلمان هستند. جمعیت شیعیان  آن  جمعیت 

هزار تا یک میلیون نفر برآورد شده است.

ممنوعیت حجاب در دانشکده حقوق  نیجریه
انجمن  بین الملل:  گروه 
اقدام  نیجریه،  مسلمان  وکالی 
برای  آبوجا  حقوق  دانشکده  اخیر 
به  محجبه  دانشجوی  ورود  منع 
را  وکالت  مدرک  اعطای  مراسم 

اقدامی غیرقانونی خواند.
 به گزارش پایگاه خبری punchng؛ انجمن وکالی مسلمان نیجریه 
به  استناد  ضمن  بیانیه ای  صدور  با  اضطراری،  نشست  یک  برگزاری  با 
قانون اساسی نیجریه اعالم کردند که استفاده از حجاب حق دینی زنان 

مسلمان است و ممانعت از آن نقض حقوق آنان است.
در این بیانیه آمده است که محروم کردن زنان مسلمان از حجاب در 

مؤسسات دولتی مغایر قانون است.
گفتنی است انجمن وکالی مسلمان کمیته ای ۹ نفره نیز تشکیل دادند تا 
از سازمان های مربوطه، این مسئله را تا حصول نتیجه عادالنه رسیدگی کنند.
همچنین شورای عالی امور اسالمی نیجریه با صدور بیانیه ای اعالم 
تظاهرات   کشور  سراسر  در  اتفاق،  این  جبران  عدم  صورت  در  که  کرد 

اعتراضی برگزار خواهد شد.

حمایت آلمانی ها از حجاب معلمان مسلمان
گروه بین الملل: »دیرک بهرندت«، سناتور دیوان عدالت برلین از حزب 
در  دهند  اجازه  معلمان مسلمان  به  آلمانی خواست  از مسئوالن  سبزها 

کالس درس روسری بپوشند.
»برلینر«  روزنامه  به  وی  آلمان؛  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  گزارش  به 
گفت: من بر این عقیده هستم که ما باید در یک شهر چند مذهبی مانند 

برلین به زنان جوان مسلمان اجازه دهیم که با روسری تدریس کنند.
معلمان،  برلین،  بی طرفی  قوانین  براساس  نوشت:  »ِولت نیز«  سایت 
محدودیت  با  مذهبی  نمادهای  پوشیدن  برای  قضایی  کارکنان  و  پلیس 
مواجه هستند و این ممنوعیت شامل روسری، صلیب یا نشان یهودی است.
نباید  اساسًا  قضات  و  پلیس  زنان  برای  بهرندت  گفته  به  همچنین 
یک  قطعًا  این  حال،  این  با  گفت:  باره  این  در  او  باشد.  ممنوع  روسری 
به  نتیجه  ایالت است. در  از خط قرمزهای  راه طوالنی است؛ زیرا یکی 

سرانجام رسیدن این پروژه در چند سال آینده بعید است.
گفتنی است، در چند ماه اخیر، چندین معلم زن که به دلیل روسری از 
تدریس منع شده اند، موفق به شکایت در دادگاه های کارگری شده اند و به 

دلیل تبعیض اعمال شده، درخواست جبران خسارت داده اند.

فستیوال صنایع دستی مسلمانان در فلوریدا
جامعه  بین الملل:  گروه 
و  »ساراسوتا«  شهرهای  اسالمی 
فلوریدای  ایالت  در  »برادنتون« 
سالیانه  فستیوال  میزبان  آمریکا 
مسلمانان  دستی  صنایع  و  غذا 

بودند.
مسجد  در  فستیوال  این  heraldtribune؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ساراسوتا برگزار شد و شامل بازدید از مسجد، خرید صنایع دستی مسلمانان 

و پذیرایی با غذاهای سنتی مراکش، هند و کشورهای خاورمیانه بود.
هر  اینکه  بیان  با  ساراسوتا  مسجد  جماعت  امام  خالد«،  بن  »محمد 
سال تقریبًا هزار نفر در این فستیوال شرکت می کنند،گفت: این برنامه 
زیبایی آن در  و  برگزار شده  به صورت موفقیت آمیز  به مدت چهار سال 

افزایش شرکت کنندگان در هر سال است.
وی با اشاره به طرح ایجاد مدرسه اسالمی جدید در ساراسوتا اظهار 
این  بیشتری  مسلمانان  شد  خواهد  باعث  مدرسه  این  تأسیس  داشت: 

شهر را برای زندگی انتخاب کنند.

اهدای بسته های حجاب به بانوان محجبه
گروه بین الملل: یک دانشگاه کانادایی با راه اندازی طرحی، به بانوان 
یا  کیت   می گیرند،  قرار  حمله  مورد  حجابشان  خاطر  به  که  محجبه ای 

بسته های حجاب هدیه می دهد.
 به گزارش خبرگزاری آناتولی؛ این طرح یک تالش مشترک از سوی 
»نوا  استان  در  عمومی  منافع  پژوهشی  گروه  و  »دالهاوزی«  دانشگاه 

اسکوشیا« در کانادا است.
ایده اجرای این طرح در گفت وگوهایی که در پی حمله به مسجد »کبک« 

در ماه ژانویه و کشته شدن ۶ نمازگزار این مسجد انجام گرفت، مطرح شد.
نوا  استان  پژوهشی  گروه  و  دالهاوزی  دانشگاه  دانشجویان  شورای 
در  گاهی ها  آ افزایش  ضمن  حجاب  بسته های  که  امیدوارند  اسکوشیا 
آرامش  را تشویق می کند که  قربانیان  مورد خشونت ها علیه مسلمانان، 

خود را به دست آورند و این جرایم را به پلیس گزارش دهند.

جلسه »از ترس تا شام دوستی« در کالیفرنیا
گروه بین الملل: سازمان صدای 
 American( آمریکا  مسلمانان 
با  را  برنامه ای   )Muslim Voic
با  دوستی«  شام  تا  ترس  »از  عنوان 
هدف کاهش تبعیض علیه مسلمانان 
در شهرستان یولو )Yolo( در قسمت 

شمالی ایالت کالیفرنیا برگزار کرد.
به گزارش پایگاه خبری dailydemocrat؛ این برنامه با حضور بیش 
با  و  غیرمسلمانان  و  مسلمانان  اجتماعی  و  دینی  رهبران  از  نفر  صد  از 
هدف یادآوری تاریخ زندگی مسالمت آمیز مسلمانان و مردم آمریکا و پایان 

دادن یا حداقل کاهش دادن تبعیض علیه مسلمانان برگزار شد.
به  اشاره  با  آمریکا  مسلمانان  صدای  سازمان  رییس  سعید«،  »خالد 
مسلمانان  مورد  در  فاکس نیوز  مانند  آمریکایی  رسانه های  دروغ پردازی 
کنید،  دنبال  را   MSNBC و  سی ان ان  مانند  شبکه هایی  اگر  گفت: 
تصور خواهید کرد مسلمانان از یک کره دیگر به زمین آمده اند و اگر یک 
مسلمان همه برنامه های فاکس تی وی را نگاه کند، از خود متنفر خواهد 

شد زیرا این شبکه ها تنها نفرت از مسلمانان را ترویج می دهند.
و  آمریکایی  به  مسلمان،  آمریکایی  یک  عنوان  به  من  افزود:  وی 
راحت  آمریکا  در  بودن  اما مسلمان  افتخار می کنم  بودن خود  مسلمان 
نیست زیرا در اینجا جوی را به وجود آورده اند و اخباری مبنی بر اینکه ۷ 
میلیون مسلمان آمریکایی باید از اینجا بروند، منتشر کرده اند و این باعث 

ترس مردم از مسلمانان شده است.

ممانعت  پی  در  بین الملل:  گروه 
به  تونسی  زنان  سوار شدن  از  امارات 
تونس  این کشور، دولت  هواپیماهای 
فرود  تصمیم،  این  به  واکنشی  در 
هواپیماهای امارات در فرودگاه تونس 

و بالعکس را به تعلیق درآورد.
از آن  این اقدام پس  گفتنی است 
که از ورود زنان تونسی مجرد زیر ۳۰ 
هوایی  خطوط  هواپیمایی  به  سال 
امارات جلوگیری به عمل آمد، صورت 

گرفت.
تونس در یک  نقل  و  وزارت حمل 
تصمیم  »ما  نوشت:  فیسبوکی  پست 
و  ورودی  پروازهای  تمامی  گرفتیم 
هوایی  نقل  و  حمل  شرکت  خروجی 
تا  درآوریم  تعلیق  حالت  به  را  امارات 
زمانی که این شرکت راه حل مناسبی 
قوانین  مطابق  خود  پروازهای  برای 

بین المللی بیابد«.
سالم  »آقای  حال،  همین  در 
زعابی« سفیر امارات عربی متحده به 
تا  شد  فراخوانده  تونس  خارجه  وازرت 

در مورد این مسئله توضیح دهد. 
آقای زعابی این اتفاق را یک اقدام 
تدابیر امنیتی«  با  »موقت« و »مرتبط 

خواند.
تصمیم  این  که  شد  گفته  ابتدا  در 
و  امنیتی  دالیل  به  بنا  امارات 
مظنون شدن به یک زن تونسی برای 
اتخاذ  تروریستی  عملیات  یک  انجام 
این  اجبار  به  امارات  مقامات  و  شده 
را  تونسی  زنان  به  اهانت آمیز  تصمیم 
اتخاذ کرده اند و در همین رابطه وزیر 
خارجه امارات نیز از هماهنگی امنیتی 
آورد  میان  به  تونس سخن  مقامات  با 
مسئوالن  که  می رسد  نظر  به  اما 
جمعیت  نتوانسته اند  هنوز  امارات 

خشمگین تونس را قانع سازند.
عبدالباری  »آقای  راستا،  همین  در 
الیوم«  »رأی  روزنامه  سردبیر  عطوان«، 
تحلیلگر  و  روزنامه نگار  نویسنده،  و 
مشهور جهان عرب)فلسطینی االصل( 
برای  »امارات  عنوان  با  تحلیلی  در 
فیصله دادن به بحران باید عماًل از تونس 
و زنان آن عذرخواهی کند« در رأی الیوم 
میان  که  بحرانی  هنوز  است:  آورده 
در  تماشاچی ها  که  عربستان  و  الجزایر 
استادیوم الجزایر تصویر »ملک سلمان« 
و »ترامپ« رابه عنوان دو روی یک سکه 
بود  نرسیده  پایان  به  بودند،  داده  نشان 

امارات  میان  خطرناک تری  بحران  که 
ورود  از  امارات  گرفت؛  شدت  تونس  و 
کشور  این  به  تونسی  زن  شهروندان 
و  زمخت  روش های  به  و  کرد  ممانعت 
اهانت آمیزی آن را اجرا کرد. این مسئله 
محافل  در  بی سابقه ای  عصبانیت  به 

مردمی و دولتی تونس سرایت کرد.

خلیج  کشورهای  دستپاچگی 
فارس

کشورها  روابط  در  بحران  بروز 
مسئله ای عادی و معمولی است؛ اما 
رسانه ای  جنگ  به  بحران ها  این که 
ملت ها  میان  تنفر  به  و  شود  تبدیل 
منجر شود، باید گفت این امر در میان 
و  ملت ها  به  صرفًا  جهان  کشورهای 

دولت های عربی منحصر می شود.
با تعمق بیشتر در بحران کشورهای 
را می یابیم  فارس وجه مشترکی  خلیج 
حاشیه  کشورهای  دستپاچگی  آن  و 
این  بیشتر  مدیریت  در  فارس  خلیج 
واکنش  تشخیص  عدم  و  بحران ها 
طرف دیگر یا بی توجهی به آن که البته 
این امر باعث دوچندان شدن خطر این 
و  مردمی  تنش های  ایجاد  و  بحران ها 

حس جدایی میان آن ها می شود.
و  امارات  روابط  در  کنونی  بحران 
اماراتی ها  نمونه هاست.  از  یکی  تونس 
مطلع  غربی  سرویس های  طریق  از 
که  تونسی  زن  شهروندان  برخی  شدند 
به  یا  و  کرده اند  ازدواج  تروریست ها  با 
پیوسته اند احتمااًل دست  صفوف داعش 
انفجار  قبیل  از  تروریستی  اقدامات  به 

کشورهای  جمله  از  و  می زنند  هواپیما 
آن  هواپیمایی  و  امارات  کشور  هدف، 
خواهد بود و از آنجایی که مسئله امنیت 
زمینه ساز  و  امارات  اولویت های  در رأس 
جذب سرمایه گذاری های خارجی به این 
کشور می شود، بیش از حد جانب احتیاط 
را رعایت کرده و دستور دادند ورود همه 
زنان تونسی چه مجرد و چه متأهل حتی 

نوجوانان به هواپیما ممنوع شود.

تنش در روابط هوایی؛ بازی 
یا خطای  آبروی زنان تونسی  با 

دیپلماتیک اماراتی ها
منظور  نوشت:  عطوان  عبدالباری 
به  بی توجهی  گفتم  این که  از  من 
واکنش های طرف های دیگر بحران را 
پیچیده تر می  کند همین خطای امنیتی 
و دیپلماتیک است که مقامات اماراتی 
مرتکب شدند و طرف تونسی و مقامات 
خود  تصمیم  از  را  کشور  آن  امنیتی 
»آقای  که  همان گونه  نکردند.  مطلع 
خارجه  وزیر  الجهیناوی«،  خمیس 
هماهنگی  این  اگر  کرد،  تأکید  تونس 
شاهد  هرگز  می  گرفت  صورت 
اوج  گیری این بحران و نتایج فاجعه بار 
آن در روابط دو کشور و دو ملت نبودیم.

تصمیم اهانت آمیز
کشور  مبهم  رفتار  و  سکوت  البته 
کرد.  هم  پیچیده تر  را  وضع  امارات 
عدم ارائه دلیل قانع کننده برای توجیه 
این تصمیم اهانت آمیز از طرف دولت 
امارات در حق شهروندان زن تونسی 

هرچه  گمانه زنی های  روی  به  را  در 
رساند  جایی  به  را  کار  و  گشود  بیشتر 
بدترین  به  را  تونسی  بانوان  آبروی  که 

شکل لکه دار کرد.
مسئله اینجاست که دو روز گذشت 
تا مقامات اماراتی این خطای خود را 
تصحیح کنند و از طریق توئیت »انور 
امارات  دولت  مشاور  قرقاش«)وزیر 
در امور خارجه( و بدون هیچ توضیح 
زنان  ورود  از  ممانعت  دلیل  کافی 
امنیتی  را مسائل  به کشورش  تونسی 

عنوان کنند.
که  است  تونس  دولت  حق  این 
عصبانی شود و در قبال این اهانت  ها 
و هم صدا شدن با فشارهای مردمی 
هواپیماهای  تمامی  آمدن  فرود  از 
تونس  به  امارات  هواپیمایی  خطوط 
جلوگیری کند. مقامات اماراتی باید از 
تونس عذر خواهی کنند . دقیقًا همان 
کاری که برای دولت الجزایر به خاطر 
ملک  شده)تصویر  ذکر  تصویر  نصب 
و  افتاد  اتفاق  استادیوم  در  سلمان( 
معذرت  عربستان  دولت  از  الجزایر 

خواهی کرد.
و  تصمیمات  که  نیست  تردیدی 
مواضع این روزهای کشورهای حاشیه 
سبک سری  نوعی  با  فارس  خلیج 
قبال  در  خصوصًا  است.  همراه 
و  عربی  نفتی  غیر  و  فقیر  ملت های 
در  این سبک سری  دولت ها،  یا حتی 
از  پس  یعنی  اخیر  سال   ۱۰ همین 
نظام های  سرنگونی  و  عراق  ویرانی 
تکه  تکه  برای  تالش  و  یمن  و  لیبی 
و  سیاه  سال   ۱۰ و  سوریه  کردن 

خونین الجزایر بروز کرده است.
مرتکب  بارها  هم  سعودی  پادشاه 
بارزترین  شده است.  سبک سری  این 
اکتبر  در  که  بود  زمانی  هم  آن ها 
را  ساله ای   ۵ توافق  به  عمل   ۲۰۱۶
سعودی  پادشاه  دیدار  جریان  در  که 
از مصر در آوریل همان سال به امضا 
آن  اساس  بر  کرد.  متوقف  رسید، 
توافق مقرر شده بود عربستان ماهانه 
۷۰۰ هزار تن نفت به مصر صادر کند 
اما به دنبال اوج گیری نارضایتی های 
از  نگاه  خاطر  به  مصری  مطبوعات 
دولت  با  ها  سعودی  پایین،  به  باال 
دادن  یا  و  بحث  هیچ  بدون  مصر 
را  توافق  این  اجرای  به مصر  فرصتی 

فورا متوقف ساختند.

برگزاری کارگاه »خانواده و سبک زندگی قرآنی« در کراچی
خانه  همت  به  اسالمی«  قرآنی  زندگی  سبک  و  »خانواده  تربیتی  آموزشی  کارگاه  دومین  بین الملل:  گروه 

فرهنگ ایران در کراچی، در این مرکز برگزار شد.
به گزارش خانه فرهنگ ایران در کراچی؛ این کارگاه  با همکاری جامعة الزهرا)س( و با حضور بیش از ۵۰ نفر 

از بانوان فعال عرصه های فرهنگی و اجتماعی در کراچی برگزار شد.
در همین راستا، »آقای محمدرضا باقری«، مسئول خانه فرهنگ ایران در کراچی با »خانم طاهره فاضلی«، 
رئیس حوزه علمیه بانوان جامعة لزهرا)س( کراچی و »حجت االسالم والمسلمین احمدعلی صادقی«، همسر وی 

دیدار و در خصوص نحوه اجرا، طراحی و برنامه ریزی این کارگاه گفت و گو کرد.
گفتنی است در این دیدار چگونگی همکاری جامعة الزهرا)س( کراچی با خانه فرهنگ این شهر در برگزاری دو برنامه 
به مناسبت والدت حضرت  فاطمه زهرا)س( و روز جهانی زن در محل نمایندگی فرهنگی ایران در کراچی نیز بررسی شد.
در پایان این دیدار قرار شد برنامه های بزرگداشت میالد خجسته حضرت زهرا)س( و روز جهانی زن به ترتیب 

۱۸ و ۱۹ اسفندماه سال جاری در نمایندگی فرهنگی ایران در کراچی برگزار شود.

برگزاری نمایشگاه »بوستان اندلسی« اسپانیا در بوستان قرآنی قطر
نشان دادن  منظور  به  اندلسی«  »بوستان  نمایشگاه  بین الملل:  گروه 
همزیستی بین فرهنگ های مختلف و احترام به محیط زیست در بوستان 

گیاهان قرآنی قطر برگزار می شود.
قطر عضو  قرآنی  گیاهان  بوستان  قطر؛  »الشرق«  روزنامه  گزارش  به 
سال  فروردین ماه  کشور  این  جامعه  توسعه  و  علوم  تربیت،  مؤسسه 

آینده)۹۷( میزبان نمایشگاه »بوستان اندلسی« در این مرکز است.
این نمایشگاه به همت مؤسسه فرهنگ اسالمی اسپانیا در شهرک فرهنگی »کتارا« قطر برگزار می شود و هدف از 

آن نشان دادن همزیستی مسالمت آمیز بین فرهنگ های مختلف و احترام به محیط زیست و میراث تاریخی است.
مؤسسه فرهنگ اسالمی اسپانیا ۲۹ آذرماه تفاهمنامه همکاری با بوستان گیاهان قرآنی قطر امضا کرد و 
فاطمه صالح الخلیفی، مدیر بوستان گیاهان قرآنی و خانم »إنکارا گوتریز«، دبیرکل مؤسسه اسالمی اسپانیا 

امضاکنندگان این تفاهمنامه بودند.

گروه بین الملل: فرستادن کودکان به مراکز حفظ 
تبدیل  مالزیایی  والدین  میان  در  رایج  امری  به  قرآن 
به  مبتال  کودکان  که  والدینی  برای  کار  این  اما  شده 

اوتیسم دارند، کار آسانی نیست.
The Sun Daily؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
و  طغیانگر  رفتاری  معمواًل  اوتیسم  به  مبتال  کودکان 
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  آ
به  کمک  با  را  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  سرنوشت  تا 
آنان برای یادگیری و حفظ آیات قرآن کریم تغییر دهد.
این  ساله   ۳۵ بنیانگذار  فضلی«،  عادل  »آقای 

و  قرآن  کادمی،  آ این  در  کودکان  می گوید:  مرکز، 
اعمال دینی را یاد می گیرند.

کادمی  آ این  در  قرآن  آموزش  برای  افزود:  وی 
مجهز  که  می شود  استفاده  دیجیتالی  قرآن های  از 
روان  قرائت  یادگیری  در  و  به سیستم صوتی هستند 
جدول های  از  همچنین  می کنند.  کمک  کودکان  به 
اعمال دینی  به مرحله  آموزش مرحله  برای  تصویری 

به این کودکان استفاده می شود.
کار  کودکان  این  به  آموزش  گرچه  می گوید:  فضلی  آقای 
آسانی نیست اما نباید این سختی ها مانع شوند که این کودکان 

مسلمان از حق خود برای یادگیری قرآن محروم بمانند.
کودکان  این  توسط  قرآن  یادگیری  افزود:  وی 
نیز  آن ها  تعامل  و  عملکرد  بر  زیادی  تأثیر  همچنین 
می گذارد. یکبار مادری از دیدن پیشرفت احساساسی 

فرزند خود گریه می کرد.
آقای فضلی که پدر چهار فرزند است، پس از تولد 
سومین فرزند خود که مبتال به اوتیسم است، اقدام به 

کادمی قرآنی کرد. راه اندازی این آ
کادمی آموزش  وی می گوید: برای من راه اندازی آ
و  بود  مهم  بسیار  کودکان  این  به  کمک  برای  قرآن 

بازخوردهای بسیار انرژی بخشی دریافت کردم.

قرآن  همایش  بین الملل:  گروه 
بانوان هند به همت سازمان  ویژه 
اسالمی بانوان وابسته به جماعت 
اسالمی هند در شهر ناگپور برگزار 

شد.
به گزارش روزنامه Times of India؛
»خانم رضوانور رحمان خان«، مدیر برگزاری این همایش گفت: قرآن یک 

کتاب الهی است و بهترین مسیر برای همه انسان ها را نشان می دهد.
وی افزود: قرآن برای همه سودمند است. باید آن را بخوانیم، درک 

کنیم و با تمام قلب در زندگی از آن تبعیت کنیم.
»خانم صبیحه هاشمی«، رئیس بخش بانوان جماعت اسالمی هند نیز در 
این همایش گفت: قرآن راهنمایی برای زندگی ما است. این کتاب آسمانی همه 
علوم جهان را در بر می گیرد. هر چیزی که علم به ما می گوید، حدود ۱۴۰۰ سال 

پیش در قرآن آمده است. پس قطعًا تبعیت از آن به نفع انسان است.
»خانم زیبا خان«، از فعاالن زن مسلمان هند گفت: در قرآن زندگی 
شخصیت های برجسته زیادی یادآوری شده است. اگر ما ارزش های ذکر 
شده در این داستان ها را در نظر داشته باشیم از مشکالتی مانند دروغ، 

تقلب، بدی و افکار منفی در امان می مانیم.
گفتنی است در حاشیه این همایش نمایشگاه قرآن نیز برگزار شد که 

جمعیت زیادی از زنان و دختران هندی از آن بازدید کردند.

پترا  »خانم  بین الملل:  گروه 
تازه مسلمان هلندی  ون هلدن«، 
اولین کتاب کودکانه خود با عنوان 
نقل  داستان های  آدم:  »فرزندان 
کشور  این  در  را  قرآن«  در  شده 

منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری My Salaam؛ این کتاب در حال حاضر در 

فروشگاه های آنالین و مراکز خرید سراسر هلند قابل  خریداری است.
خانم ون هلدن در مورد این کتاب می گوید: کتاب های کودکانه زیادی 
با موضوع انجیل و داستان های آن برای کودکان وجود دارد اما در مورد 

قرآن به ندرت می توان کتابی برای کودکان پیدا کرد.
وی افزود:  فرزندان آدم، کتابی برای آشنایی با داستان های پیامبران 

و قوم هایی است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است
شهر  در  پروتستانی  خانواده  یک  در  هلدن  ون  پترا  خانم  است  گفتنی 
اوترخت هلند بزرگ می شود اما بعدها اسالم را به عنوان دین خود می پذیرد.
وی که در کودکی هرگز یک مسلمان ندیده بود، به یاد می آورد که در 
مدرسه دوستی پیدا می کند که مراکشی تبار بود. او برایش در مورد اسالم 

و داستان های پیامبران که در قرآن ذکر شده اند، تعریف می کرد.
بعد از پایان دبیرستان، پترا از کتابخانه محل یک ترجمه هلندی قرآن 

به امانت گرفت و چند ماه غرق آن شد.

بانوی مسلمان، نامزد ریاست جمهوری روسیه
بانوی  یک  بین الملل:  گروه 
فعال  و  روزنامه نگار  مسلمان 
ریاست  انتخابات  برای  اجتماعی 
 ۲۰۱۸ سال  در  روسیه  جمهوری 

میالدی نامزد می شود.
»مدراتور«  سایت  گزارش  به 
جمهوری آذربایجان؛ اخیرًا تصمیم

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شدن  نامزد  برای  مسلمان  بانوی  یک 
فدراسیون روسیه بازتاب های گسترده ای را در فضای مجازی داشته است. 
آینا  »خانم  که  اجتماعی  فعال  و  نگار  روزنامه  این  است  گفتنی 
گامزات اوا« نام دارد، در ۵ ژانویه  سال آتی میالدی مدارک مورد نیاز را 
برای اعالن رسمی نامزدی خود برای ریاست جمهوری روسیه به کمیته 

مرکزی انتخابات این کشور ارایه خواهد کرد.
مشاور  و  همسر  عنوان  به  و  دارد  سن  سال   ۴۶ مسلمان  بانوی  این 
»احمد عبدا لله اف« مفتی جمهوری داغستان تا کنون فعالیت های زیادی 

را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، دینی و تحصیلی انجام داده است.
یادآور می  شود؛ انتخابات ریاست  جمهوری روسیه در تاریخ ۱۸ مارس 

سال ۲۰۱۸ میالدی برگزار خواهد شد.

نمایش »آشکار شده«، روایتی از اسالم هراسی
مسلمان  زن  یک  نوشته  شده«  »آشکار  نمایشنامه  بین الملل:  گروه 
زنان مسلمان  از  منفی  تصویرگری  تأثیر  روایت  به  پاکستانی،  ـ  انگلیسی 

پس از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می پردازد.
بار در آوریل  اولین  این نمایشنامه  به گزارش روزنامه بوستون گلوب؛ 
۲۰۰۹ در سالن تئاتر شهر »بروین« ایالت ایلینوی آمریکا به روی صحنه 
رفت و از آن زمان با دعوت سالن های تئاتر، کلیساها، مساجد و کنیسه ها 

در سراسر آمریکا و کانادا به نمایش در آمده است.
با  گفت وگو  در  تئاتر،  این  مجری  و  نویسنده  مالک«،  روهینا  »خانم 
بوستون گلوب گفت: در شرایطی که امروز در آن زندگی می کنیم به ندرت 

راجع به مسلمانان عادی می شنویم.
از  کلیشه ای  و  منفی  تصاویر  دیدن  حال  در  مرتبًا  ما  افزود:  وی 
مسلمانان در رسانه ها هستیم. هر فیلم و سریالی که نگاه می کنیم اگر 
شخصیت مسلمان داشته باشد، عمدتًا شخصیت نرمالی نیست. معمواًل 
یا تروریست، یا آدم بد و یا تبه کار است و قصد دارد چیزی را منفجر کند.

در  حاال  که  مسلمان  تئاتر  بازیگر  و  نویس  نمایشنامه  هنرمند،  این 
از  ناشی  از حمالت  تجربه شخصی خود  از  است، پس  شیکاگو ساکن 
نفرت علیه مسلمانان پس از حادثه یازده سپتامبر، اقدام به نوشتن این 

نمایشنامه کرد تا این گفتمان ناشی از نفرت را مورد انتقاد قرار دهد.
سالن  در  نمایش  این  اجرای  از  پس  بار  یک  اظهارداشت:  مالک  خانم 
تئاتری در حومه شیکاگو، مرد جوانی که اهل اوهایو بود به همراه یک گروه 
جوان به تئاتر آمدند. بعد از دیدن این نمایش، مرد جوان در حالی که گریه 
می کرد به سراغم آمد و گفت که من از مسلمانان متنفر بودم. فکر می کردم 
حجاب می پوشند تا ۱۱ سپتامبر را جشن بگیرند. خیلی نادان بودم، متأسفم.

مشارکت انجمن دانشجویان اهل البیت)علیهم السالم( 
»تورنتو« در اطعام نیازمندان

انجمن  الملل:  بین  گروه 
اهل البیت)علیهم السالم(  دانشجویان 
کانادا  پایتخت  اوتاوا،  دانشگاه 
در  زمستان  فصل  شنبه  روزهای 
پارکدیل  منطقه  جامع  کلیسای 
نیازمندان  میزبان  تورنتو  شهر  در 

است.
به گزارش پایگاه خبری muslimlink؛ این مراسم با کمک داوطلبانی 
از دانشجویان مسلمان و مسیحی دانشگاه اوتاوا، دانشگاه کارلتون و کالج 

آلگنکین اوتاوا برای اطعام بی خانمان ها و نیازمندان برگزار می شود.
»آقای امانی علی«، رییس انجمن دانشجویان اهل البیت)علیهم السالم( در 
که  است  این  مراسم  این  در  از مشارکت  ما  کرد:  هدف  اعالم  بیانیه ای 
مردم بدانند ما مسلمانان گرچه دین و نژاد متفاوتی داریم اما ارزش های 

اخالقی یکسانی با سایر مردم داریم.
حضور  گفت:  نیز  انجمن  این  اعضای  از  بیدون«  فاطمه  »خانم 
دانشجویان مسلمان در کلیسا برای کمک به نیازمندان به برطرف کردن 

تصورات اشتباه در مورد اسالم و ایده های اسالم هراسی کمک می کند.

اهدای لباس گرم به نیازمندان توسط مسلمانان
مرکز  اعضای  اسالمی،  مدارس  دانش آموزان  الملل:  بین  گروه 
اسالمی »رز سیتی« و مسلمانان شهر وینزر در استان آنتاریو کانادا ۴۰۰ 

دست لباس گرم به نیازمندان اهدا کردند.
به گزارش پایگاه خبری windsorstar؛ دانش آموزان مدارس »النور« 
مرکز  به  را  گرم  لباس های  وینزر  شهر  مسلمانان  با  همراه  »الهجره«  و 
کمک به بیکاران )Unemployed Help Centre( اهدا کردند تا بین 

نیازمندان توزیع شود.

اعیاد اسالمی در »ویرجینیا« به رسمیت شناخته شد
سازمان های  بین الملل:  گروه 
ویرجینیای  ایالت  شمال  مدارس 
رسمیت  به  حال  در  آمریکا 
وضع  با  اسالمی  اعیاد  شناختن 
و  غیاب  و  حضور  جدید  قوانین 
تغییر سیاست های امتحانات برای 

دانش آموزان مسلمان هستند.
به گزارش پایگاه خبری Arkansas Online؛ دانش آموزان مسلمان 
سال ها به هنگام تعطیالت و اعیاد اسالمی، میان مدرسه رفتن یا شرکت 

در مراسم های اسالمی انتخاب دشواری داشتند.
اوایل امسال یک گروه بین ادیان در ویرجینیا با شناسایی این مشکل 
و مکاتبه با سازمان های مدارس خواست تا شرایط دانش آموزان اقلیت از 

جمله مسلمانان و مسیحیان را مورد بررسی قرار دهند.
و  »فرفکس«  منطقه های  مدارس  سازمان های  حاضر  حال  در 
»پرینس ویلیام« ویرجینیای شمالی موافقت کرده اند تا با حذف امتحانات 
یهودی  اعیاد  همچنین  و  اسالمی  اعیاد  روزهای  از  مهم  برنامه های  و 

زمینه را برای غیبت دانش آموزان در این روزها فراهم کنند.
از  آمریکا  ایالت های  از  دیگر  برخی  مدارس  سازمان های  این  از  پیش 
جمله مریلند، نیویورک و نیوجرسی نیز با تصویب چنین سیاست ها و قوانینی 

شرایط را برای دانش آموزان مسلمان در اعیاد اسالمی آسانتر کرده اند.

نانسی  »خانم  بین الملل:  گروه 
نویسنده  کتابخانه،  کارمند  الن«، 
و عضو کلیسایی در شهر»کانوی« 
قریب  آمریکا  آرکانزاس  ایالت  در 
پوشیدن  با  که  است  سال  دو  به 
مسلمان  بانوان  حق  از  حجاب 
برای آزادی انتخاب دفاع می کند.
 NWA به گزارش پایگاه خبری
Online؛ خانم الن مخالفت خود 
علیه  که  نفرت آلودی  گفتمان  با 
شدت  آمریکا  در  مسلمان  اقلیت 
گرفته را با پوشیدن حجاب و دفاع 

از آزادی دینی ابراز می کند.
مسیحیان  حمایت  مورد  الن 
به ویژه همسر و دو فرزندش قرار 
از  را  بزرگترین حمایت  اما  گرفت، 

جامعه مسلمانان دریافت کرد.

بازی با آبروی زنان تونسی یا خطای دیپلماتیک اماراتی ها؟

اعتراض زن مسیحی امیدهای تازه قرآن آموزی برای کودکان اوتیسمی مالزی
به محدودیت 

مسلمانان با پوشیدن 
حجاب

برگزاری همایش قرآن ویژه بانوان در ناگپور هندنشر داستان های قرآن توسط تازه مسلمان هلندی
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داستانک

ویژه نامه 
خانواده

 نمای حوزه

اخبارخانواده

حکایت

سفرهخانه

سالمتدرنگستان

و  می گیرند  قرار  هم  کنار  در  نفر  دو  وقتی 
از وظایف وجود دارد که  همسر می شوند، بعضی 
بارهای  کشیدن  مانند  است.  مشترک  این ها  بین 
خانواده، همکاری های گوناگونی که در راه بردن 
همکاری  هم  با  باید  این ها  است.  مؤثر  خانواده 
است.  مشترک  مرد  و  زن  بین  کارها  این  کنند. 
گاهی  شود.  کار  تقسیم  که  است  این  حداکثر 
تقسیم کار هم نمی کنند؛ اّما بهترش این است که 
تقسیم کار هم بشود. بخشی از کارها را زن انجام 
می دهد.  انجام  مرد  را  کارها  از  بخشی  می  دهد، 
مثل همه همکاری هایی که وجود دارد؛ مثل همه   

همسنگری ها.

٭ ٭ ٭
در محیط خانواده، زن و شوهر با هم همکاری 
یا مضیقه ای دارد،  کنند. اگر شوهر یک مشکلی 
در محیط  یا  خانه  داخل  زن  اگر  بسازد،  او  با  زن 
کار یا هر جور که هست، دشواری دارد، شوهر باید 
باید  به او کمک کند. خود را در سرنوشت همسر 
شریک بدانند، هر دوی آنها این را برای خاطر خدا 

انجام دهند.
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
»حضرت  آیت الله العظمی امام خامنه ای)مد ظله العالی(«

بابا داشت  بود.  توی مسجد مثل همیشه شلوغ 
چای می داد. پرسیدم: کمک کنم؟

بابا گفت: تو نمی توانی...چایی داغ است.
جلوتر  »وحید«  دیدم  اما  بدهم؛  قند  خواستم 

وحید  با  شدم.  ناراحت  برداشت.  را  قند  ظرف  من 
قهر کردم و گوشه مسجد نشستم. بابا چای جلویم 

گرفت، اما برنداشتم.
نزدیکم پیرمردی قرآن می خواند. قرآن خواندش 
که تمام شد، خواست قرآن را سرجایش توی قفسه 
بگذارد، اما نمی توانست بلند شود. رفتم جلو قرآن را 
از او گرفتم و توی قفسه گذاشتم.کتاب های دیگر را 

هم که توی قفسه بود، مرتب کردم.
دیدم  را  کوچولویی  پسر  که  خانه  بروم  خواستم 
گریه  مدام  و  بخواند  نماز  بابایش  نمی گذاشت  که 

می کرد.
یکی از کتاب های که برای بچه ها بود از قفسه 
زود  دادم.  کوچولو  پسر  نشان  و  برداشتم  مسجد 
اشک هایش را پاک کرد و مشغول دیدن نقاشی های 

کتاب شد. پدرش با خوشحالی مشغول نماز شد.
آمد  بابا  نگذاشتم.  نشست. محلش  کنارم  وحید 
سه تا چایی جلوی مان گذاشت و گفت: خسته شدیم 

حاال چایی می چسبد.
با دل خوری گفتم: من که کاری نکردم.

تو هم  اگر کمی فکر کنی می فهمی  بابا گفت: 
کارهای درستی انجام دادی.

بهم  می رفت  آرام  آرام  که  همان طور  پیرمرد 
لبخند زد.

پسر کوچولو هم وقتی همراه پدرش رفت، برایم 
دست تکان داد.

بابا گفت: آفرین »رضا«!کارهایی کردی که خدا 
دوست دارد. اما...

هم  بد  کار  یک  می دانستم  کردم.  نگاه  بابا  به 
وحید  جلوی  را  چایی  ندارد.  دوست  خدا  که  کردم 

گرفتم و گفتم: آشتی.
وحید هم خندید و گفت: آشتی.

بهترین  حاال  گفت:  و  برداشت  را  چایی  بابا هم 
چایی امروز را می خورم.

* فاطمه بختیاری

پروانه شو
برد. یک روز سوراخ  به خانه  با خود  را  پیدا کرد و آن  پروانه  پیله  مردی یک 
کوچکی در آن پیله ظاهر گشت. مرد که این صحنه را دید به تماشای منظره 
با کوشش و تقالی فراوان  تا آن پروانه توانست  نشست. ساعت ها طول کشید 

قسمتی از بدن خود را از آن سوراخ کوچک بیرون بکشد.
پس از مدتی به نظر رسید که آن پروانه هیچ حرکتی نمی کند و دیگر نمی تواند 

خود را بیرون بکشد. بنابراین مرد تصمیم گرفت به پروانه کمک کند!
او یک قیچی برداشت و با دقت بسیار، کمی آن سوراخ را بزرگتر کرد. بعد از 
این کار پروانه به راحتی بیرون آمد. اما چیزهایی عجیب به نظر می رسید. بدن 
پروانه ورم کرده بود و بال هایش چروکیده بود. مرد همچنان منتظر ماند. او انتظار 
داشت بال های پروانه بزرگ و پهن شود تا بتواند این بدن چاق را در پرواز تحمل 

کند. اما چنین اتفاقی نیفتاد.
نکته: در حقیقت پروانه ما باقی عمر خود را به خزیدن به اطراف با بال های 
چروکیده و تن ورم کرده گذراند و هرگز نتوانست پرواز کند. آنچه این مرد با شتاب 
و مهربانی خود انجام داد سبب این اتفاق بود. سوراخ کوچکی که در پیله وجود 
مایع  تا  می داد  انجام  را  تقال  این  باید  پروانه  بود.  متعال  خداوند  حکمت  داشت، 
موجود در بدن او وارد بال هایش شود، تا بال هایش شکل الزم را برای پرواز بگیرند.

کارشناس بهداشت مواد غذایی گفت: شهروندان خطرات استفاده بی رویه از نمک 
طعام را جدی بگیرند.

»حسین عبدالعزیزی« با بیان اینکه میزان مصرف نمک طعام 6 تا 18 گرم است، 
افزود: مصرف بیش از این میزان نمک طعام باعث افزایش فشار خون و بیماری قلبی 

می شود.
عامل  مهمترین  نمک،  بی رویه  مصرف  که  معتقدند  کارشناسان  کرد:  تصریح  وی 

میگرن )سردرد عصبی( است.
کارشناس بهداشت مواد غذایی در ادامه افزود: نمک همچنین باعث آب جمع شدگی 

در بدن، از دست دادن پتاسیم و تورم در پاها می شود.
آقای عبدالعزیزی گفت: پتاسیم برای جذب و استفاده پروتئین در بدن ضروری است.
دهند  کاهش  را  خود  نمک  میزان  بخواهند  شهروندان  چنانچه  شد:  متذکر  وی 
جوش  گلوتامات،  منوسدیم  از  استفاده  الشعیر(،  )ماء  کوشاب  نوشیدن  از  می بایست 
شیرین، پودر پخت وپز و از خوردن گوشت هایی همچون ژامبون، سوسیس، غذاهای 

کنسروشده و یا یخ زده پرهیز کنند.
کم کالری  است  ممکن  رژیمی  آشامیدنی های  گفت:  پایان  در  عبدالعزیزی  آقای 

باشند اما حاوی نمک هستند

سبک زندگی اسالمی و مواجهه با چالش های نظری و عملی
حلیم مرغ

مواد الزم)برای ۴ تا ۶ نفر(:
• ران مرغ: 2 عدد

• سینه مرغ: 3 عدد
• گندم پوست کنده: یک و یک دوم پیمانه

• آب: به مقدار الزم
• آب مرغ: سه و یک دوم پیمانه

• روغن: 3 قاشق سوپ خوری
• نمک: به مقدار الزم

• فلفل سفید )پودر شده(: به مقدار الزم

مواد الزم برای مزه دار کردن مرغ:
• رب گوجه فرنگی: 1 قاشق سوپ خوری

• پیاز )رنده شده(: 1 عدد
• ماست: 2 قاشق سوپ خوری

• روغن زیتون: 3 قاشق سوپ خوری
• نمک: به مقدار الزم

• فلفل سیاه )پودر شده(: به مقدار الزم

طرز تهیه:
1. مرغ ها را بپزید و استخوان آنها را جدا کنید.
ظرف  در  را  کنده  پوست  گندم   .2

مناسبی روی حرارت قرار دهید.
اضافه  را  پخته  مرغ  آب  مقداری   .3
کنید و اجازه دهید بپزند تا گندم نرم شود.
4. ظرف را از روی حرارت بردارید و در ظرف

 

را بگذارید و به مدت چند ساعت کنار بگذارید 
)ترجیحًا از شب تا صبح( سپس ظرف را حدود 

5 الی 10 دقیقه روی حرارت قرار دهید.
5. تمام مواد برای مزه دار کردن را در 

ظرف مناسبی با هم مخلوط کنید.
6. مرغ را به این مخلوط اضافه کرده 
و حدود سه ساعت در یخچال قرار دهید.

روی  مرغ  آب  همراه  به  را  پخته  گندم   .7
حرارت قرار دهید و مرتب آن را به کمک قاشق 

چوبی یا گوشت کوب بکوبید تا کاماًل له شود.
8. روغن، نمک، فلفل سفید پودر شده 

را به آن اضافه و مخلوط کنید.
9. اجازه دهید کاماًل بپزد و حلیم کاماًل جا 

بیفتد. حلیم را به ظرف مناسبی انتقال دهید.
تفت  تابه  در  را  مزه دار شده  مرغ   .10
داده و سپس به ابعاد کوچک برش دهید 

و به همراه حلیم سرو کنید.

ظواهر دنیا
چوپانی به مقام وزارت رسید. هر روز بامداد بر می خاست و کلید بر می داشت 
و درب خانه پیشین خود باز می کرد و ساعتی را در خانه چوپانی خود می گذراند. 
سپس از آن جا بیرون می آمد و به نزد امیر می رفت. پادشاه را خبر دادند که وزیر 

گاهی نیست.  هر روز صبح به خلوتی می رود و هیچ کس را از کار او آ
پادشاه را میل بر آن شد تا بداند که در آن خانه چیست. روزی ناگاه از  پس وزیر 
بدان خانه در آمد. وزیر را دید که پوستین چوپانی بر تن کرده و عصای چوپانان 
به دست گرفته و آواز چوپانی می خواند. امیر گفت: »ای وزیر! این چیست که 

می بینم؟«
وزیر گفت: »هر روز بدین جا می آیم تا ابتدای خویش را فراموش نکنم و به 
غلط نیفتم، که هر که روزگار ضعف به یاد آرد، در وقت توانگری، به غرور نغلتد.«
امیر، انگشتری خود از انگشت بیرون کرد و گفت: »بگیر و در انگشت کن؛ 

تاکنون وزیر بودی، اکنون امیری! «
٭ ٭ ٭

ْنَیا...« ُکُم اْلَحَیاُة الدُّ نَّ در آیه ۵ سوره فاطر آمده است:»…َفاَل َتُغرَّ
یعنی: »زندگی دنیا شما را نفریبد.«

آشنایی با مباحث خانواده در قرآن
با  »آشنایی  عنوان  با  نشستی 
حضور  با  قرآن«  در  خانواده  مباحث 
علمیه  مدرسه  مسئوالن  و  طالب 
این  در  گراش  الزهرا)س(  خواهران 

مدرسه برگزار شد.
در  اختالف  بروز  عوامل  گفت:  فیروزی«  صغری  »خانم  نشست  این  در 
از زندگی و عدم تجربه: گام اول در  از: عدم شناخت صحیح  خانواده عبارتند 
فکری  مختصات  همسران  و  می باشد  خود  جایگاه  شناخت  اختالف  این  رفع 
تطبیق  اساس  این  بر  را  خود  انتظارات  و  بگیرند  نظر  در  را  یکدیگر  رفتاری  و 
دهند. زوجین یک سری از کارها را تقسیم بندی کنند، تقسیم بندی کارها به سه 
صورت می باشد: اموری که خداوند خودش مشخص کرده)بارداری و...(، یک 
سری تقسیم عرفی است و یک سری از تقسیمات دینی است مانند:تأمین نیاز 

معیشتی بر عهده پدر خانواده است و مسئولیت خانه داری بر عهده زن است.

بهداشت و سالمت
کارگاه بهداشت و سالمت با حضور طالب و دانش  آموختگان مدرسه علمیه 

خواهران ام االئمه)س( اقلید برگزار شد.
 »خانم فریبا پشوتن« کارشناس بهداشت  در این کارگاه ضمن بیان نکات 
باالی  محتوای  با  غذایی  گفت:رژیم  غذایی  رژیم  به  اشاره  با  بانوان  بهداشتی 
پروتئین در کوتاه مدت به تسریع کاهش وزن کمک خواهد کرد، این به معنای 

آن است که ابتدا روند تسریع کاهش وزن را تجربه خواهیم کرد.
 

نشست بهداشتی با عنوان »بیماری دیابت«
عنوان  با  بهداشتی  نشست 
طالب  حضور  با  دیابت«  »بیماری 
خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و 
حضرت زینب)س( مالیر در این مدرسه 

برگزار شد.
»خانم عشقی فرد«، کارشناس بهداشت بیماری دیابت در این  نشست ضمن 
تشریح جمع شدن قند در خون و انواع دیابت گفت: دیابت گروه میان سال، دیابتی 
است که 90 درصد دیابتی ها از این نوع هستند و معمواًل ارثی می باشد، نوع دیگر 
دیابت، دیابت بارداری است که 4 درصد زنان باردار درگیر این نوع دیابت هستند 
که می توان گفت دیابت بارداری نیز ارثی می باشد که برای کنترل دیابت باید غذا 

را به سه قسم نشاسته ای، ساالد و میوه، گوشت و پروتئین تقسیم بندی نمود.

سالمت جسمی زنان
با  بهداشتی  نشست  اردکان،  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه  مدرسه  همت  به 
موضوع »سالمت جسمی زنان« با حضور »خانم منیره السادات طباطبایی« از 

کارشناسان شبکه بهداشت در جمع طالب این مدرسه برگزار شد
خانم طباطبایی  در این نشست متعادل نگه داشتن وزن، پرهیز از غذاهای 
پرچرب و سرخ کرده، نمک زده و آماده حاوی مواد نگهدارنده، ترشی و کنسروها، 
روز  در  دقیقه   30 حداقل  ماهی،  گوشت  و  غالت  سبزیجات،  بیشتر  مصرف 
فعالیت ورزشی داشتن و پرهیز از مصرف الکل و سیگار مهمترین توصیه های 

خود مراقبتی برای پیشگیری از بیماری ها دانست.

»افسردگی«
عنوان  با  سالمت  نشست 
و  طالب  جمع  در  »افسردگی« 
خواهران  علمیه  مدرسه  استادان 

فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد.
»خانم نرجس عباسی« در این نشست ضمن تشریح عوامل رفتاری که موجب 
بروز  از جمله عوامل رفتاری که می تواند موجب  افسردگی می شود گفت:  بروز 
این اختالل شود عدم برنامه ریزی صحیح برای زندگی و پراکنده کاری، شرکت 
و  دوست یابی  جهت  در  کوشش  عدم  گروهی،  مراسم  و  اجتماعات  در  نکردن 

همچنین پرخوابی ناشی از تنبلی مفرط می باشد. 

مهارت های همسرداری
و  طالب  باحضور  همسرداری«،  »مهارت های  عنوان  با  آموزشی  کارگاه 

دانش آموختگان متأهل حوزه های علمیه خواهران استان البرز برگزار شد. 
و  جامعه  نیاز  به  توجه  با  گفت:  کارگاه  این  خصوص  در  انصاری«  »خانم 
اهمیت پرورش مبلغان توانمند، حفظ بنیان خانواده و نقش کلیدی مادر در حفظ 

ارزش ها و ستون خانواده، مسئولیت بانوان در این امر بسیار خطیر است.

امر به معروف و نهی از منکر در نهاد خانواده 
به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مالیر نشستی با عنوان »امر 
به معروف و نهی از منکر در نهاد خانواده« با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین 

چراغی«، معاون تعلیم و تربیت سپاه ناحیه شهرستان مالیر برگزار شد. 
حجت االسالم والمسلمین چراغی گفت: دربحث هویت ملی اولین موضوع، 
نهاد خانواده است که باید به آن بها داد چرا که دشمن برای از بین بردن دین 
اسالم از طریق نهاد خانواده در حال فعالیت است و با ابزاری مانند: ماهواره، 
اینترنت و... سعی می کنند بنیان خانواده های اسالمی را از بین ببرد که می توان 
گفت تا حدودی در این امر نیز موفق بوده اند و آمار طالق، اعتیاد، فروش نوزاد و 
فرار دختران و پسران نیز نمونه هایی از چنین فعالیت هایی است به همین خاطر 
باید تربیت دینی و اسالمی در نهاد خانواده ها شروع شود و دشمنان را از درون 

بشناسیم و آمریکاشناسی و استکبارشناسی را تقویت نماییم.

سال  کتاب  جشنواره  پیش نشست 
»سبک  موضوع  با  زندگی«  »سبک 
زندگی اسالمی و مواجهه با چالش های 
از  جمعی  حضور  با  عملی«  و  نظری 
سخنرانی   و  طلبه  برادران  و  خواهران 
مهدی  »دکتر  والمسلمین  حجج اسالم 
علیزاده« و »محمدسعید مهدوی کنی« 

در دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت االسالم 
با  مهدوی کنی  محمدسعید  والمسلمین 
سبک  در  موجود  چالش های  به  اشاره 
نظری  بحث  در  گفت:  اسالمی  زندگی 
اسالمی،  زندگی  سبک  رکن  مهم ترین 
این  به  است،  انسان شناسی  به  تکیه 
انسان  باید مشخص شود که  معنی که 
صورتی  در  تنها  و  ببینیم  چگونه  باید  را 
بدانیم بحث سبک  را مختار  انسان  که 

زندگی مطرح خواهد شد.
زندگی  سبک  اینکه  بیان  با  وی 
بخشی  و  است  متفاوت  فرهنگ  با 
افزود:  می شود  شامل  را  فرهنگ  از 
از  مجموعه ای  زندگی  سبک 
و  عقیده  کنار  در  عینی،  مؤلفه  های 
اندیشه است و می توان آن را »رفتاری 

مبتنی بر عقیده و اندیشه« تعریف کرد.
صادق)ع(  امام  دانشگاه  رئیس 
سبک  مفهوم  اگر  کرد:  خاطرنشان 
دو  با  که  یابد  توسعه  آنچنان  زندگی 
مفهوم روش زندگی و فرهنگ، کارکرد 
اصلی خود را از دست می دهد؛  سبک 
فردی  خالقیت  از  جنبه  هایی  زندگی 
اجتماع  از  آن  عمده  ولی  داراست  را 

کسب می شود.
وی ادامه داد: اگر جوامع مختلف 
می شویم  متوجه  کنیم،  بررسی  را 
سبک های  و  روش   از  انسان ها  که 
مختلف در زندگی با توجه به فرهنگ  
و محل زندگی خود استفاده می کنند؛ 
به طور معمول این شیوه ها و روش ها 
می شود،  منتقل  آینده  نسل های  به 
البته تحوالت و تغییراتی نیز دارد ولی 
در مجموع این بستر فرهنگی ثابت و 
که  به  گونه ای  است،  تشخیص  قابل 
برای هر قومی می توان جریان، روند 

و روشی را در نظر گرفت.
مهدوی کنی  والمسلمین  حجت االسالم 
خاطرنشان کرد: انسان  ها متأثر از جریان های 
اطراف خود هستند و تخلف از این جریان های 

فرهنگی بسیار دشوار و نوعی بدعت گذاری است.
که  اندیشمندانی  داد:  ادامه  وی 
می دانند  جمع گرا  را  زندگی  سبک 
و  معتقدند  آن  بودن  گاه  ناخودآ به 
زندگی  سبک  که  آن هایی  مقابل،  در 
سبک  معقتدند  می دانند،  فردگرا  را 

گاه است. زندگی امری خودآ
صادق)ع(  امام  دانشگاه  رئیس 
زندگی  سبک  چالش  کرد:  تصریح 
تعبیری  که  می شود  آغاز  نقطه ای  در 
قوه  انسان  آن  در  که  پذیرفته می شود 
تنها  انسان  این  بر  بنا  دارد،  اختیار 
حاصل تربیت زیست احتماعی نیست.

برخی  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
که  می دانند  نمادی  را  زندگی  سبک 
محدوده ها و هویت ها را مشخص می  کند 
می توان  مجموع  در  کرد:  خاطرنشان 
سبک زندگی را مجموعه ای از اندیشه ها 
و افکار همگرا دانست که در رفتار انسانی  
انسان  برای  که  رفتاری  می  شود،  ظاهر 
زیبایی  خواهی  حس  از  و  باشد  هویت ساز 
حاصل  زندگی  سبک  بر خیزد؛  انسان 

انتخاب و گزینش گری است.
نشست  این  ادامه  در 

علیزاده  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت: علوم اسالمی، علوم انسان  ی و 
زندگی اسالمی  قلمرو شناسی سبک 
چالش های  تقسیم بندی های  از 

نظری سبک زندگی اسالمی است.
وی افزود: مسئله چندتباری را اگر 
بخواهیم با نگاه تک رشته ای مالحظه  
خواهیم  مواجه  تقلیل  مغالطه  با  کنیم 
شد و به نتیجه صحیح نخواهیم رسید.

دفتر  تربیت  و  اخالق  مرکز  مدیر 
آرایش  در  ما  تبلیغات اسالمی گفت: 

علوم اسالمی با دوگانه فقه و اخالق 
نظام،  دو  این  که  هستیم  روبرو 
آموزه ای متفاوت دارند و تاکنون حوزه 
تکلیف جامعه مومنین در این مسئله 

را مشخص نکرده است.
که  معتقدند  برخی  افزود:  وی 
دوگانه اخالق و فقه باید از بین برود و 
یک نظام معرفتی واحد داشته باشیم 

و به یک علم برسیم.
دکتر   والمسلمین  حجت االسالم 
علیزاده در پایان با اشاره به چالش های 

عنوان  اسالمی  زندگی  سبک  عملی 
زندگی  سبک  عملی  چالش های  کرد: 
به سه بخش مشکالت جهانی، مشکالت 
خاور میانه و مشکالت ایران معاصر تقسیم 
می شود و این سه مورد از مسائلی است که 

باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این نشست  پایان  گفتنی است در 
مطرح  را  خود  پرسش  های  حاضرین 
والمسلمین  اسالم  حجج  و  کردند 
به  علیزاده  دکتر  و  مهدوی کنی 

سؤاالت پاسخ دادند.

 گزیده بیانات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( درباره خانواده

تقسیم کار

 یک کار ...

سردرد به خاطر نمک

گزارشی کوتاه از پیش نشست »سبک زندگی اسالمی«
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نبشته های دم صبح

نگاه  دریچه  از  طلبگی  »دنیای 
زنانه«، موضوعی است که در رسانه ها 
و به خصوص فضای مجازی کمتر به 
تریبونی  وبالگ  و  شده  پرداخته  آن 
است که می تواند صدای بانوان طلبه 
هیچ  شاید  که  افرادی  گوش  به  را 
حقیقی  دنیای  در  آشنایی  شانس 

ندارند برساند.
وبالگ »نبشته های دم صبح« به نقل از توضیحات وبالگ »روایت های بانوان 
طلبه از زندگی طلبگی است. نوشته هایی که قصد ندارند دنیا را تغییر بدهند؛ اما 
نگاه ها را شاید.« این وبالگ که توسط گروهی از خانم های طلبه اداره می شود 
تقریبًا هر روز مطالب جدیدی به قلم خود طالب در وبالگ و پیام  رسان منتشر 
می کند و در کمتر از یک سال توانسته مخاطبان زیادی را در فضای مجازی به 
خود جذب کند. بعضی از مطالب این وبالگ حتی باالی چهل هزار نفر بازدید 

داشته، بیش از هزار نفر نیز در کانال انتشار محتوای این وبالگ عضو هستند.
از  سبک زندگی طلبگی، روزمره ها، دغدغه ها و مهارت های  نویسندگان وبالگ، 
آنچه بلدند یا دوست دارند یاد بگیرند، موضوعات دینی، اخالقی و بعضًا اجتماعی در 
قالب روایت عمده مطالب وبالگ را تشکیل می دهد و پویایی و ملموس بودن محتوای 
منتشر شده در وبالگ هر خواننده ای را به خود جذب می کند. نبشته های دم صبح 
زندگی طلبگی را در قاب فضای مجازی به تصویر کشیده و به خوبی توانسته در میان 
وبالگ های کوثربالگ و محتواهای تولیدی فضای مجازی، سری در سرها بلند کند. 
قالب وبالگ ساده و بی پیرایه است. تنها تصویری از یک قلم و دفترچه در 
نور کم رمِق احتماال صبح گاهی در ستون سمت راست وبالگ جا خوش کرده و 
جای خالی تصاویری متناسب با محتوا در میان مطالب به چشم می خورد. تنها 
شش پیوند به وبالگ های دیگر، نشان از یکه تازی نبشته های دم صبح دارد و 
آرشیو زمانی یا موضوعی نیز دسترسی به مطالب قدیمی را کمی دشوار می کند. 
نبشته های دم صبح را به نشانی nebeshte.kowsarblog.ir بخوانید. هر 
دم صبح وبالگ را ورق بزنید و نظرات و پیشنهادات خود را با نویسندگان وبالگ 

در میان بگذارید. تالش برای تغییر نگاه ها به زندگی طلبگی ستودنی است. 

دیجیتال  رسانه های  نمایشگاه 
رویدادهای  مهم ترین  از  یکی 
در  مجازی  فضای  و  رسانه  عرصه 
سوی  از  ساله  هر  که  است  کشور 
رسانه های  اطالعات  فناوری  مرکز 
کشور  و  فرهنگ  وزارت  دیجیتال 
اسالمی برگزار می شود و عالوه بر 
حضور مؤسسات، نهادها و فعاالن 
عرصه رسانه در بخش نمایشگاهی، 
تخصصی  نشست های  و  کارگاه ها 
نمایشگاه  این  جنب  در  بسیاری 

برگزار می گردد.
اطالعات  فناوری  مرکز  امسال 
دو  خواهران  علمیه  حوزه های 
کارگاه با موضوعات »مادر و فضای 
مجازی« و »الزامات حضور زنان در 
نمایشگاه  این  در  مجازی«  فضای 
خوب  استقبال  با  که  نمود  برگزار 

مخاطبان روبرو شد. 
گزارش  یادداشت،  این 
و  »مادر  کارگاه  از  مختصری 
سخنرانی  با  مجازی«  فضای 
پژوهشگر  طالبی«،  سارا  »دکتر 
و  حوزه  مدرس  و  مجازی  فضای 

دانشگاه، ارائه می دهد.
 این کارگاه با تأکید بر  اهمیت و 

نقش مادر، فرزند و خانواده و نسبت 
به  با فضای مجازی؛  آنها  تعامل  و 
برای  فضا  این  آسیب های  بیان 
خانواده ها و راهکارهای به حداقل 

رساندن آسیب ها برگزار شد.
دکتر  کارگاه،  این  ابتدای  در 
طالبی ویژگی های فضای مجازی 
که  فضا  این  حقیقی  تأثیرات  و 
فراتر از رسانه و در موازات فضای 
بیان  را  است  جریان  در  حقیقی 
که  داشت  توجه  باید  نمودند. 
فضای  در  زندگی  سبک  مدیریت 
مجازی توسط طراحان شبکه های 
اجتماعِی خارج از کشور و متناسب 
با فرهنگ بیگانه است و نتیجه آن 
سکوالریسم  اومانیسم،  حاکمیت 
و لیبرالیسم بر فضای مجازیست.

القای  بررسی  از  بعد 
فضای  در  حاکم  گفتمان های 
نقش  به  کاربران  بر  مجازی 
پرداخته  خانواده  در  مادر  محوری 
مادر  تالش های  جنس  شد. 
است  فداکاری  برمبنای  و  پنهانی 
فضا  این  در  اومانیسم  تفکر  که 
مادر را در یک فضای رقابتی با پدر 
قرار داده و نقش مخربی بر بنیان 

خانواده خواهد 
داشت.

همچنین 

خألهای 
ارتباطی

سبک زندگی مدرن 
مانند کاهش فرزندان، عدم ارتباط 
و  نشینی  آپارتمان  بستگان،  با 
به  مادران  آوردن  روی  باعث   ...
فضا  این  که  فضای مجازی شده 
تاثیر  زندگی  سبک  این  تقویت  در 

متقابل دارد.
در ادامه به تفاوت حضور زنان و 
مردان در فضای مجازی پرداخته 

شد که سهل الوصول
بودن ارتباط 
کالمی

 در این 
در  و  فضا 
ارضای  نتیجه 
در  مادر  عاطفی  نیاز 
با  ارتباطی  بحران  خانواده،  از  خارج 
همسر و عدم توازن گفتگو در خانواده 
و خأل حضور کالمی مادر را به دنبال 
دارد. همچنین فرهنگ تصویرمحور 
همچون  اجتماعی  شبکه های 
و  َسفرها  اشتراک گذاری  و  پروفایل 
ُسفره ها توجه را از فضای خانواده به 
است.  کرده  متوجه  رقابت  و  بیرون 

و  ارتباطات  بودن  سهل الوصول 
تصویر محوری، تنوع طلبی عاطفی 
و جنسی و در نهایت طالق عاطفی 
و رسمی را به دنبال خواهد داشت. 
افتادن  خطر  به  و  زمانی  بی نظمی 
تاثیرات  دیگر  از  جسمی  سالمت 

سوء این فضا می باشد.
به  ادامه  در  طالبی  دکتر  خانم 
مجازی  فضای  و  کودک  مبحث 
و نحوه حضور و استفاده فرزندان 
این  بر  پرداختند.  فضا  این  از 
در  حضور  اول،  سال  هفت  مبنا 
سال  هفت  ممنوع،  فضا  این 
و  والدین  نظارت  با  حضور  دوم، 
حضور  امکان  سوم،  سال  هفت 
پاک  مجازی  فضای  در  گاهانه  آ
ارائه  آمار  طبق  بر  اما  دارد؛  وجود 
کودکان  نامتعادل  حضور  شده 
اینترنت  در  ایرانی  نوجوانان  و 
رده  این  استانداردهای  برخالف 
بر  مستقیم   تاثیر  و  بوده  سنی 
دانش  تحصیلی  افت  و  نمرات 

آموزان داشته است.
به  آسیب ها  بررسی  از  بعد 
راهکارهای مقابله فردی و جمعی 
مانند داشتن سواد رسانه ای، توجه 

همچنین  و  خانواده  کانون  به 
حضور و ورود به هر دو الیه فضای 
مجازی یعنی الیه حاکمیت و الیه 
راهکارهای  از  پرداخته شد.  کاربر 
حاکمیتی  الیه  در  مدیریتی 
اطالعات«  ملی  »شبکه  ایجاد 
بخش  این  به  کاربران  ورود  و 
الیه  در  و  است  مطالبه گری  با 
تربیت  خانواده ها،  آموزش  کاربر 
جنسی فرزندان و جایگزین کردن 
با  ارتباط  مانند  حقیقی  ارتباطات 

خدا و طبیعت و ... است.
در پایان راهکارهای بسترسازی 
تولید  مانند  فعال  و  سالم  حضور 
ایرانی  رایانه ای  بازی های  و  محتوا 
و  جذب  برای  سالم  کانون های  و 
تولید ایده ها و معرفی سرویس های 
اجتماعی  شبکه  جایگزین  ایرانی 
پیام  کوثرنت(،  شبکه  )مانند 
پست  جستجوگر،  مرورگر،  رسان، 

الکترونیک و ... انجام شد.
آسیب  از  کوتاه  فیلم  نمایش 
منابعی  معرفی  و  مجازی  فضای 
ختام  حسن  بیشتر،  مطالعه  جهت 
کارگاه »مادر و فضای مجازی« بود.

* احسانه دهقانی

همان  را  مخاطبان  اولین  افراد،  از  بسیاری 
دسته جمعی،  بازی های  نمایش ها،  تماشاگران 
بساط های نمایشی و انواع اجراهای دوران باستان 
با  مخاطب  اولیه  شکل  تفاوت  مهم ترین  می دانند. 
باید در این دانست که  معادل امروزی رسانه ای، را 
مخاطب آن دوران در بند زمان و مکان ودر مقایسه 

با معیارهای مدرن، بسیار محدود بود.
خوانندگان،  به  ساده  به طور  مخاطب  اگرچه 
یا  رسانه ای  ازکانال های  یکی  شنوندگان  و  بینندگان 
هر محتوا و نمایش اشاره دارد، اما همین واژه ساده و 
یگانه، برای اشاره به واقعیتی به کار می رود که به طور 

روزافزون درحال پیچیده تر و متنوع تر شدن است. 
آن  موضوع  اما  مانده است؛  ثابت  مخاطب  واژه 

به طور مستمر و متنوع در حال دگرگونی است.
اگر سواد رسانه ای را به دو سطح مصرف و تولید 
محصوالت رسانه ای تقسیم کنیم، می بینیم که در هر 
مخاطب  دارد.  کلیدی  نقشی  سطح،»مخاطب«  دو 
معینی  رسانه  یا  محتوا  به  داوطلبانه  که  است  کسی 
مخاطب  عمومی،  روابط  نظر  از  اما  می آورد؛  روی 
گروهی از افراد است که ارتباط گر می خواهد به آنان 
دسترسی داشته باشد و در انتهای فرایند پیام ارسالی 
وجود دارد.  باید توجه داشت که هدف سواد رسانه ای 
مخاطب  بتواند  که  است  این  رسانه ها  مصرف  برای 
و  گزینش گر  زیرک،  حقیقت جو،  خالق،  فعال، 
کننده ای  مصرف  صرفًا  نه  و  کند  تربیت  هوشمند 

منفعل، ساده و خام برای پیام های رسانه ای.
به  رسانه ای«  سواد  و  »تفکر  کتاب  از  بخشی  در 
موضوع »پذیرش مخاطبان در مقابل دریافت پیام ها 
آزمایش های  طبق  شده است.  پرداخته  اخبار«  و 
متعددی که در دنیا انجام شده در رویارویی مخاطبان 
رسانه ای،  جدید  پیام های  و  نوآوری ها  تغییرات،  با 
مخاطبان در پذیرفتن پیام های رسانه ای به پنج دسته 
تقسیم شده اند، که به ترتیب سطح پذیرش عبارتند از:

1.  پیشروان یا نوآوران
این گروه  انجام شده در دنیا  براساس تحقیقات 
از مخاطبان بدون اینکه به صحت و منابع اخبار و 
می پذیرند  را  اخبار  و  محتوا  آن  یابند،  دست  محتوا 
نشر  پیام رسان ها  و  اجتماعی  شبکه های  در  و 
می دهند. تحقیقات نشان می دهد که پیشروان %3 
می دهند.  تشکیل  را  دنیا  در  رسانه ها  مخاطبان  از 
پراکنان  دام سودجویان وشایعه  به  بیشتر  افراد  این 
در فضای مجازی می افتند و نیاز به شاخص شدن، 

کسب شهرت و جاه طلبی در این افراد وجود دارد.

2.  زود پذیرندگان
 به آن دسته از مخاطبانی گفته می شود که بعد 
شبکه های  در  موجود  پیام های  و  اخبار  دریافت  از 
اجتماعی و پیام رسان، بعد از خواندن اخبار و پیام ها، 
بدون توجه به منابع آنها و صحت منابع، آنها را در 
این  می دهند.  نشر  ارتباطی  کانال های  و  گروه ها 

مخاطبان بدون اینکه قصد کمک به شایعه پراکنان 
می کنند.  ایفا  نقش  آنها   زمین  در  داشته باشند، 

مخاطبان زودپذیرندگان12% از مردم دنیا هستند. 

3. پذیرندگان اولیه
مخاطبان پذیرندگان اولیه که 34% از افراد دنیا 
و  بررسی محتوا  تحقیقات،  به  تشکیل می دهند،  را 
اخباری که از شبکه های اجتماعی دریافت کرده اند 
در  خود  کامل  بررسی های  از  بعد  و  می پردازند 
اخبار  صدق  مورد  در  جستجو  و  معتبر  سایت های 
در  پیام ها  و  اخبار  محتوا،  نشر  به  منابع،  صحت  و 
این  می پردازند.  اجتماعی  شبکه های  و  کانال ها 
دام  در  کمتر  دارند  که  نظری  دقت  با  مخاطبان 

سودجویان و شایعه پراکنان می افتند. 

4. پذیرندگان ثانویه
مخاطبان پذیرندگان ثانویه با دقت نظر بیشتری 
در  پیام ها  و  محتواها  اخبار،  مورد  در  بررسی  به 
پیشروان  مانند  می پردازند؛  اجتماعی  شبکه های 
مبنای  و  اساس  و  نمی کنند  عمل  زودپذیرندگان  و 
کار را بر پایه تحقیقات خود قرار نمی دهند. اینان با 
تحقیق وجست وجو و مشاوره گرفتن از افراد آشنا با 
سواد رسانه ای و بعد از دریافت تاییدیه از جانب آنها، 
با  اجتماعی همراه  در شبکه های  را  پیام ها  و  اخبار 
هیچ گاه  مخاطبان  این  می دهند.  نشر  موثق  منابع 
باعث  این مسئله  و  در دام شایعه پراکنان نمی افتند 
جلب اعتماد مخاطبانشان در شبکه های اجتماعی 
مخاطبان  از  دسته  این  می شود.  پیام رسان ها  و 
تشکیل  را  جهان  مخاطبان  از   %36 خوشبختانه 
هستند  راننده هایی  مانند  مخاطبان  این  می دهند. 
که در شب تاریک و در جاده ای ناآشنا در حرکتند که 

با احتیاط رانندگی می کنند.

5. دیرباوران 
مخاطبانی نیز هستند که فضای مجازی و رسانه را 
منبعی برای پذیرش اخبار و محتواها نمی دانند و همه 
را نمی پذیرند  را دروغ می پندارند و آن  پیام ها  و  اخبار 
دارد.  به همراه  جامعه  برای  آسیب هایی  نیز   این  که 
و  پیشرفت هستند  روزبه روز در حال  چرا که رسانه ها 

این دیرباور بودن ضربه هایی به خود مخاطب می زند. 
دوستانش  با  فرد  که  است  این  آسیب ها  این  از  یکی 
منزوی  رفته  رفته  و  کند  ارتباط گیری  نمی تواند 
را تشکیل  از مخاطبان دنیا  افراد %15  این  می شود. 

می دهند و پذیرش محتوای رسانه ها را برنمی تابند. 
برخوردهای  متفاوت،  پیام های  برابر  در  مخاطبان 
متفاوتی دارند. یعنی این گونه نیست که یک نفر همیشه 
و نسبت به هر پیامی مثاًل در گروه پیشروان یا در گروه 
دیرباوران باشد؛ بلکه استقبال هرکس نسبت به برخی 
تغییرات کمتر و نسبت به برخی بیشتر است. در مورد 
چه  به  نسبت  که  کنید  تحلیل  هم  خودتان  شخص 
مواردی پیشرو و نسبت به چه مواردی دیرباور هستید. 

تولید  رسانه ها،  پیشرفت  با  که  کنونی  جامعه  در 
توسط  اخبار  شدن  بدل  و  رد  و  گوناگون  محتواهای 
رسانه ها صورت می گیرد، ما نیز باید به عنوان طلبه و 
به  نسبت  نکته سنج  و  فهمیده  مخاطب  یک  مقام  در 
پذیرش و انتشار محتواها و اخبار حساسیت بیشتری از 
خود نشان دهیم تا در دام شایعه پراکنان و سودجویان 
راه نیابیم و این امر مستلزم تحقیق و جستجو از منابع 
موثق در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی است.
نباید  را  روایتی  و  حدیث  هر  که  می آموزد  طلبه 
بدون کسب اطمینان از وثاقت آن بپذیرد و منتشر 
کند. در کتاب خدا خوانده »از آنچه به آن علم نداری 
اینها  همه  دل،  و  چشم  و  گوش  زیرا  نکن؛  پیروی 

مورد بازخواست قرار می گیرند.« 
»اگر چنانچه چیزی را بگوئیم که به آن علم نداریم؛ 
مثاًل یک نفر حرفی را از قول یکی نقل می کند، ما هم 
همان را دوباره تکرار کنیم این کمک کردن به شایعه 
است، این شایعه پردازی است؛ قول به غیر علم است. 
به غیر علم، خود قولش هم اشکال دارد، عمل  قول 
اشکال  هم  علم  بدون  و  معلوم  غیر  امر  آن  به  کردن 
تقف«،  »ال  علم«.  به  لک  لیس  ما  تقف  ال  »و  دارد؛ 
یعنی چیزی را که علم به آن نداری، دنبال نکن، دنبال 
نرو. دنبال کردن، هم در زمینه ی عمل هست و هم در 
زمینه ی گفتار. وقتی شما یک چیزی را گفتید که به آن 
علم ندارید، این هم اختفاء امری است که انسان به آن 
علم ندارد. لذا دنبالش میفرماید: »اّن الّسمع و البصر و 

الفؤاد کّل اولئک کان عنه مسئوال«. )اسرا/36(
* پگاه پرهون

منابع:
تهران،  کوایل«،  مک  »دنیس  مخاطب شناسی،   •

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
• رسانه و سواد اطالعاتی، »کارولین ویلسون« و...، ترجمه 
»کاظم موذن«، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1396
• تفکر و سواد رسانه ای، تهران، سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی، 1395 
و  دانشجویی  نشریات  در  شناسی  مخاطب  مقاله   •
بررسی تکنیک های عملیات روانی، مرکز مطالعات قرارگاه 

»شهید باقری«، سازمان بسیج دانشجویی
دیدار  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  بیانات   •

دانشجویان، 91/5/16

تا  ساعات زیادی از عمرمان صرِف حضور در فضای مجازی می شود. اما 
بحال شده از خودمان بپرسیم این حضور مفید بوده یا نه!؟

اغلب ما در فضای مجازی خواننده خوبی به شمار می آییم. هر روز مطالِب 
تولید شده ای را از چشم می گذرانیم و بعد با کلیک کردن بر یک دکمه همان 
تحقیق  زحمِت  گاهی حتی  می رسانیم.  دیگران  به  به دست،  را دست  مطلب 
دلیل  به همین  نمی دهیم.  به خودمان  را هم  و سندیت مطالب  منبع  صحِت 
درحال  مجازی،  فضای  در  اعتباری  هیچ  بدون  مطلب  هزار  هزاران  روز  هر 
گردش اند. تا زمانی که با این روند پیش برویم)یعنی هر روز بخوانیم و بعد به فرد 
دیگر پاس بدهیم( حکم یک مصرف کننده را خواهیم داشت. مصرف کننده ای 
که به مرور زمان با ادامه دادن این رویه دیگر قدرت تحقیق، تجزیه و تحلیل 

را از دست خواهد داد. 
فضای  که  حاال  نیست!  کافی  حاضر  حال  در  صرف  مصرف کنندگی 
از  فارغ  کرده  هموار  ما  برای  را  مردم  با  ارتباط گیری  و  تبلیغ  راه  مجازی 
مصرف کنندگی، تولید کننده بودن از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. چرا 
که امروز میداِن این فضا به دسِت کسانی اداره می شود که افکار و اعتقادات 

را نشانه گرفته اند. 
هر چه در این عرصه حضورمان کم رنگ باشد. راه برای جوالن دادن این 
افراد بازتر خواهد بود. همانطور که می دانیم بیشتر مخاطبین فضای مجازی 
را جوانان و کودکان تشکیل می دهند به همین سبب با وجود این خطرات اگر 
تنها گوشه ای بایستیم و نظاره گر باشیم. به راحتی دشمن می تواند ریشه افکار 
جوانان و کودکان را به وسیله تولیدات محتوایی خود، به دلخواه خودش رشد و 
نمو دهد. طلبه ای که درفضای مجازی فعالیت می کند باید بداند همانطور که 
در دنیای حقیقی وظیفه تبلیغ دارد حضور او در فضای مجازی هم باید همراه 

با تبلیغ باشد و این تبلیغ بدون تولید محتوا میسر نخواهد شد. 
با استفاده از قابلیت های بروز می شود مسیر را هدفمند کرد و از وقوع فجایع 
جلوگیری کرد. ما می توانیم مطالب دینی، اعتقادی را با کمی چاشنی جذاب 
بجای  امروز  از  بیایید  برسانیم.  مخاطبین  دست  به  امروزی  زبانی  با  و  کرده 
مصرف کننده بودن، تولیدکننده باشیم و حضور مثبت خود را در این فضا رقم 

بزنیم. 
* مریم خداویردی فرد

و...  دنبال کننده  دوست،  مانند  اصطالحاتی  اجتماعی  شبکه های  تمام  در 
وجود دارد. در شبکه کوثرنت نیز، اصطالح »هم بحث« برای این منظور قرار 
داده شده است. شما می توانید کاربرانی را به لیست هم بحث های خود اضافه 
و  کنید  پیدا  شبکه  در  را  آن ها  راحتی  به  شود.  تسهیل  آن ها  با  ارتباط  تا  کنید 
مطالب و نظراتشان را مطالعه کنید. در صورتی که رابطه هم بحثی دوطرفه باشد 
و هم بحث شما آنالین باشد، با عالمت دایره سبز رنگی در کنار آواتار مشخص 

می شود و همچنین می توانید با هم بحث خود گفتگوی آنالین داشته باشید.
یکی دیگر از کاربردهای هم بحث این است که شما می توانید هم بحث های 
خود را در دسته های مختلف قرار دهید که در شبکه با عنوان »حلقه« مشخص 
شده است. به عنوان مثال: همکالسی ها، پژوهشگران، دوستان صمیمی و... 
کاربرد حلقه در مشاهده مطالب رواق و در اشتراک گذاری مطالب است. شما 
می توانید مطالبتان را فقط برای حلقه های هم بحث خود اشتراک گذاری کنید.

افزودن هم بحث
در هر قسمتی از شبکه که شما آواتار کاربری را مشاهده می کنید می توانید با 
کلیک روی آواتار، پنجره ای به شکل تصویر ذیل مشاهده نمایید. برای افزودن 
شده است  مشخص  قرمز  عالمت  با  زیر  تصویر  در  که  آیکونی  روی  بحث  هم 
شما  بحث  هم  حلقه های  لیست  گزینه  این  روی  کلیک  از  بعد  کنید.  کلیک 
نمایش داده خواهدشد. و با انتخاب یکی از آن ها هم بحث به همان حلقه افزوده 

می شود. در همین پنجره می توانید حلقه جدید نیز ایجاد کنید.
شما  نمایه  در  حلقه ها  تنظیمات 
سربرگ  در  است.  پذیر  امکان  نیز 
هم  کاربران  نمایه تان  در  هم بحث ها 
بحث را مشاهده می کنید. برای افزودن 
کاربران به حلقه، کافی است کاربر را از 
کادر باالیی با ماوس گرفته و در داخل 
با  و  کنید.  رها  نظر  مورد  حلقه  کادر 
کلیک روی گزینه »دسته بندی جدید« 

می توانید یک حلقه جدید بسازید.
نیز  حلقه  یک  حذف  و  ویرایش 
وجود  آن  کنار  در  که  آیکون هایی  با 
دارد امکان پذیر است. همچنین برای 
کافیست  حلقه،  از  کاربر  یک  حذف 
و  دارید  نگه  کاربر  روی  را  ماوس 
ظاهر  که  کوچکی  ضربدر  عالمت 

می شود را کلیک نمایید.
حاال شما چند حلقه از دوستان و آشنایان خود دارید که می توانید برای هر 
کدام جداگانه مطلب ارسال کنید. مثال با هم کالسی های خود درباره درس امروز 

و با کاربران عمومی شبکه درباره مسائل روز و موضوعات دینی صحبت کنید.

* اعظم مومنیان

وبالگ، رسانه همیشه زنده 
فعل های جمله را مرتب کردم یک 
همه  کردم  زیرورو  را  مطلبم  دیگر  بار 
چیز عالی بود. ُخب یک عکس مناسب 
کم داشت که آن هم با یک سرچ ساده 
.در  فشردم  را  انتشار  دکمه  انجام شد. 
دوست  که  می بردم  بسر  تمام  ذوق 

نازنینم گفت: »همیشه عقبی!«
تعجب  با  نیم نگاهی  می کردم  برانداز  را  وبالگم  صفحه  که  همین طور 

صددرصد خالص به او انداختم و پرسیدم:»منظورت چیه؟«
با حالت اینکه آره من ته خطم و همه چیز را می دانم، گفت: »آخه عزیزم، وقتی 
این همه کانال های مختلف، این همه مطلب جمع و جور و شسته رفته دم دسته، 
مگر یکی مثل خودت یه چیزی تو سرش خورده باشه بیاد این مطلب تورو بخونه. بابا 
این دوره، دوره پادشاهی شبکه های اجتماعیه. یه آدم بی سواد با یه گوشی اندروید 
گوش   »... دیگه  هنرهای  خیلی  و  طراح  مهندس،  هم  بشه،  دکتر  هم  می تونه 
می کردم و بیشتر از آن فکر. پیش خودم بهش حق دادم چون ما آدم ها هر چیزی 
که راحت تر باشد را بهتر می پذیریم و قبول می کنیم؛ اما آیا وقعًا شبکه های اجتماعی 
بر وبالگ ارجحیت دارند؟ اما نه، من برای همین هزار کلمه به چندین منبع مراجعه 
کرده ام، آن هم منابع معتبر. فکرم را مشغول کرد. یعنی وبالگ دورانش تمام شده؟

***
از  بعد  و  باشد   آمده  پیش  ما  تک  تک  برای  بارها  و  بارها  قضیه  این  شاید 

خودمان سوال پرسیده ایم که آیا دوران وبالگ به سر آمده یا نه؟
 اگر در جریان باشید یک عده نظرشان بر این است که دوران وبالگ نویسی 
محتوای   اما  شده اند؛  اجتماعی  شبکه های  جذب  کاربران  همه  و  سرآمده  به 
توانمندی آن ها در پنهان کردن و  شبکه های اجتماعی سیال است و به علت 

پوشاندن اطالعات، موجی از جهل عمومی را به وجود آورده اند.
از بسیاری جهات، شبکه های اجتماعی جانشینی مجازی برای روابط در دنیای 
نامه های  به حساب می آیند.  به منظور رد و بدل کردن اخبار و دیگر مسائل  واقعی 
شبکه های  در  خصوصی  پیام های  و  مجازی  آواتارهایی  به  را  خود  جای  کاغذی 
اجتماعی داده اند .در شبکه های اجتماعی در کنار مزایایی هم چون ارتباط جهانی، 
باالی  سرعت  و  رایگان  تبلیغات  اطالعات،  لحظه ای  اشتراک  عالیق،  اشتراک 
انتشار، معایبی نیز وجود دارد.  قصد نداریم در اینجا  به  معایب شبکه های اجتماعی 
بپردازیم؛ اما برای دوستانی که نظرشان این است مزایا بر معایب ارجحیت دارد خوب 
بیاوریم.  را  و معایب  این شبکه ها کاستی ها  از مزایای  برخی  اینجا در کنار  در  است 
اتالف وقت، جعل و کالهبرداری،  افتادن حریم شخصی،  به خطر  به عنوان مثال 

انباشت اطالعاتی و ... که شاید خارج از حوصله شما خواننده گرامی باشد.
»به یاد دوران شیرین وبالگ نویسی« شاید شما هم این تیتر را دیده باشید و بی تفاوت 
از کنار آن عبور کرده باشید، یا نه یک تأمل چند دقیقه ای نسبت به این موضوع داشته اید. 
گویی وبالگ نویسان ما در هیاهوی این شبکه های اجتماعی و کانال های زرد تلگرامی 
خود را گم کرده اند و خود را در آغوش پر استرس شبکه ها به فراموشی سپرده اند. بهتر 
است بگوییم در خواب زمستانی به سر می برند. خوابی که شاید برای خیلی ها یک خواب 
زمستانی ابدی باشد. برای بیدار شدنمان از یک خواب زمستانی باید بدانیم که ماهیت 

وبالگ چیست؟ وتفاوت اقتضای وبالگ و شبکه های اجتماعی در چیست؟
 وبالگ، یک صفحه وب )مشابه یک روزنامه شخصی( با قابلیت دستیابی عموم 
و  می شوند  بروز  خاصی  نظم  اساس  بر  وبالگ ها،  است.  آن  به  اینترنت   کاربران 
آن)در صورت گروهی  مؤلفان  یا  و  مؤلف  نشان دهنده شخصیت  وبالگ  محتوای 
بودن وبالگ( می باشد. اولویت استقرار و یا نشر مطلب بر اساس یک ساختار زمانی 
شکل می گیرد. در این حالت خوانندگان بالگ ها همواره در ابتدا جدیدترین مطلب و 

یا مطالب منتشر شده را مشاهده و در صورت تمایل آن را مطالعه می نمایند. 
اکثر وبالگ ها دارای یک خط فکری خاص بوده و به نوعی آن را دنبال می کنند. 
مثاًل در صورتی که یک بالگر عالقه مند به مطالب سیاسی باشد، با جمع آوری مطلب 
از منابع متفاوتی نظیر سایت های معتبر، همایش ها و موج های سیاسی به روز ، آنان را 
با فرمت مورد نظر در وبالگ خود ثبت و در اختیار مخاطبان قرار می دهد. درصورتی 
که یک بالگر به سینما عالقه مند و اخبار مربوط به آن را دنبال می نماید، می تواند با 
قرار دادن نقد از فیلم های تولید شده یا معرفی کارهای بکر و نو در سینما یا با ایده های 

جدید بر روی وبالگ خود عالقه مندان به سینما را به وبالگ خود جذب نماید.
فراهم  را  جستجو  قابل  الکترونیکی  محیط  یک  وبالگ  کلی  نگاه  یک  در 
نموده که عالقه مندان می توانند با استفاده از یک مرورگر وب و در هر نقطه ای 
از جهان به محتویات آنان دستیابی داشته باشند. عالوه بر این وبالگ به شما 

کمک خواهد کرد که به یک نویسنده خوب تبدیل شوید. 
وبالگ نویسی باعث نظم بخشی به زندگی شخصی نویسنده آن می شود، در صورتی 
بلکه می توان  به غنای وب فارسی کمک نمی کنند  تنها  نه  که شبکه های اجتماعی 
شده ای  شناخته  جستجوی  موتورهای  جستجوهای  در  اجتماعی  شبکه های  گفت 
نظیر گوگل، بینگ و... جایگاهی ندارند و در تمام موتورهای جستجو  بعد از وبسایت ها 
و وبالگ ها قرار می گیرند. اعتبار وبالگ ها و وبسایت ها بیش از شبکه های اجتماعی 

است و تقریبًا 99 در صد از افراد مطالب خود را در وب سایت ها جستجو می کنند.
از سوی دیگر مخاطبان در شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی فقط به تعداد 
فالوورهای آن پیج یا کانال محدود می شوند. به بیانی دیگر فقط کسانی که شما را مستقیمًا 
دنبال می کنند از مطالب شما استفاده می کنند که در بیشتر موارد هم تمام فالوورهای یک 
پیچ در زمان انتشار خبر یا آنالین نیستند و یا آن را نمی بیند؛ اما در وبالگ تمام افراد فقط 
با یک سرچ ساده در اینترنت به شما دسترسی دارند و از مطالب تان استفاده خواهند کرد. 
دارند،  محتوا  محدودیت  که  اجتماعی  شبکه های  از  بسیاری  خالف  بر  وبالگ ها 
محدود نیستند. به طور مثال در توییتر بیشتر از 140 کاراکتر نمی توان نوشت و یا در 
آلبوم(، متن طوالنی و بیش  از حالت  از یک عکس همزمان )غیر  اینستاگرام بیشتر 
به  دقیقه ای  چند  ویدیو های  شبکه ها  این  اکثر  در  گذاشت.  نمی توان  هشتگ   30 از 
باال آپلود نمی شوند و نمی توان فایل صوتی را از آنها به طور مستقیم دانلود کرد؛ اما در 
وبالگ می توان در یک پست به صورت نامحدود متن نوشت و لینک، عکس، فیلم، 

موسیقی و... قرار داد. در نهایت می توان گفت وبالگ یک رسانه همیشه زنده است. 
* آسیه طاهری

از مجاز دیگران تا حقیقِت خانواده
گزارشی از کارگاه »مادر و فضای مجازی« در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال

گونه شناسی مخاطبان در پذیرش پیام های رسانه ای

مثبِت طلبه

در حلقه دوستان
آموزش افزودن هم بحث به حلقه دوستان در شبکه کوثرنت


