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سبکزندگیاسالمیبه
بانوانآموزشدادهشود

مسأله ی حجاب، به معنای منزوی کردن زن نیست. مسأله ی حجاب، 
به معنای جلوگیری از اختالط و آمیزش بی قیدوشرط زن و مرد در جامعه 
است. این اختالط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد - بخصوص به ضرر 

زن - است.

عظیم  های  ذخیره  این  ،به  کشورمان  عزیز  جوانان  به  اینجا  در  من 
الهی وبه این گلهای معطر ونوشکفته جهان اسالم سفارش میکنم که 
قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای یک 
اسالمی  انقالب  عالی  اهداف  به  رسیدن  تا  بزرگ  وعملی  علمی  مبارزه 

آماده کنید …

معاونفرهنگی-تبلیغیحوزههایعلمیهخواهرانسراسرکشور:

حجاب؛ عامل تحکیم خانواده 
و کاهش آسیب های اجتماعی

از  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی   – فرهنگی  معاون 
برای  حجاب  و  عفاف  هفته  در  هایی  دستورالعمل  ابالغ 

مدارس علمیه خواهران سراسر کشور خبر داد.
معاون  اسکندری  رضا  والمسلمین  حجت االسالم   
گفت:   خواهران  علمیه  های  حوزه  تبلیغی   – فرهنگی 
نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه از وظایف 
معاونت  لذا  است؛  خواهران  علمیه  حوزه های  اصلی 
عنوان  به  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی   - فرهنگی 
یکی از مأموریت های اصلی خود، دستور العمل هایی برای 
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی هفته جهانی عفاف و حجاب 
به مدارس علمیه خواهران سراسر کشور ابالغ نموده است.
و  فرهنگ عفاف  در گسترش  موثر  به عوامل  اشاره  با  وی 
و  توسعه  در  مؤثر  عوامل  از  داشت:  اظهار  جامعه  در  حجاب 
این  عالمانۀمبلغان  نقش  حجاب،  و  عفاف  فرهنگ  گسترش 
امر در ارتقای دانش و بینش جامعه است، همانطور که مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( در این باره می فرمایند: »مسأله حجاب، 
مسأله ای ارزشی است. ما که روی حجاب این قدر مقّیدیم، به 
خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند 
لغزشگاه های  آن  و دچار  برسد  رتبه معنوی عالی خود  آن  به 

بسیار لغزنده  ای که سر راهش قرار داده اند، نشود«.
معاون فرهنگی – تبلیغی حوزه های علمیه خواهران ادامه 

داد:  با توجه به ضرورت اجتماعی و اهمیت عفاف و حجاب و 
نیز جایگاه حوزه های علمیه خواهران به عنوان نهاد تصمیم 
ساز و تاثیر گذار در فرهنگ سازی مقوله های مهم اجتماعی، 
شعار »حجاب، عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های 
فعالیت های  برای  محوری  شعار  عنوان  به  اجتماعی« 

فرهنگی و تبلیغی در این موضوع انتخاب گردیده است.
علمیه  حوزه های  عظیم  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
خواهران اظهار داشت: توجه و اهتمام ویژه به بهره برداری 
دانش آموختگان  و  مبلغات  طالب،  ظرفت  از  استفاده  و 
مستعد، می تواند در پیشبرد و جریان سازی فرهنگ عفاف و 
حجاب موثر باشد، از این رو ضروری است از تمام ظرفیت ها 
برای نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب استفاده نمود.

وی با بیان این که این طرح از تاریخ ۱۹ تیر آغازو تا ۲۵ 
تیر ادامه دارد تصریح کرد:: مهلت ثبت گزارش های مربوط 
الی 3 مرداد  ماه  تیر  تاریخ 26  از  به طرح عفاف و حجاب 
ماه 96 می باشد و همچنین ارزیابی آثار شرکت کنندگان  از 

تاریخ 26 تیر ماه  الی 5 مرداد ماه 96 انجام خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین اسکندری در پایان گفت: اسامی 
موسی  بن  علی  امام  حضرت  والدت  با  همزمان  برگزیدگان، 
اطالع رسانی  پایگاه  طریق  از   ،96 مرداد   13 تاریخ  در  الرضا)ع( 
معاونت فرهنگی تبلیغی farhangi.whc.ir منتشر خواهد شد.

معانپژوهشهایحوزههایعلمیهخواهرانتشریحکرد

رئیسمرکزعمرانونوسازیحوزههایعلمیهخواهران:

فعالیتقریببه۵۰۰مدرسهعلمیهخواهراندرسراسرکشور
در  خلج«  محسن  »آقای 
ساختمان  افتتاح  مراسم 
مدیریت حوزه علمیه خواهران 
گرامیداشت  ضمن  قزوین، 
»آیت الله مرحوم  خاطره  و  یاد 
شخصیت های  از  ایشان  گفت:  باریک بین)ره(« 
جمهوری  مقدس  نظام  تاثیر گذار  و  برجسته 

اسالمی بودند.
وی افزود: این عالم مجاهد بارها در جلسات 
تاسیس مدارس  علمیه خواهران، شرکت داشته 
ویژگی های  از  حوزه  مسائل  جدی  پیگیری  و 

ایشان بود.
مقدس  نظام  برکت  به  امروز  داد:  ادامه  وی 
جمهوری اسالمی، قریب به 500 مدرسه علمیه 
و  می باشند  فعال  کشور  سراسر  در  خواهران 
و 90  به تحصیل 70 هزار طلبه خواهر  اشتغال 

مدارس  تاسیس  برکات  از  فارغ التحصیل  هزار 
علمیه خواهران بوده است.

حاضر  حال  در  این که  بیان  با  خلج  آقای 
380مدرسه و ساختمان آموزشی و خوابگاهی در 
حال ساخت و ساز بوده که 250 پروژه تکمیل و 
تحویل داده شده است، ابراز داشت: خوشبختانه 
و  خواهران  علمیه  حوزه های  قزوین  استان  در 
برادران، نسبت به سایر استان ها، وضع مطلوب 

تری دارند که باعث افتخار است.
وی در پایان با اشاره به این که ساختمان جدید 
مدیریت حوزه قزوین به مساحت 300 متر مربع 
و در در دو طبقه با بنای 550 متر با سازه بتونی 
پروژه   این  نمود:  است،خاطرنشان  شده  ساخته 
باهزینه ای   96 سال  در  و  آغاز   94 سال  اوایل 
بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان به بهره 

برداری رسید.

دربیانیهمشترکمراکزحوزویعنوانشد

مهمتریننقدبهسند۲۰۳۰اصالتدادنبهنسخههای
غیرملیوبیرونیاست

جایگاهواالیبانواندراسالم
برادر  و  خواهر  دانشجویان  از  جمعی 
مدیریت حوزه  مرکز  در  با حضور  انگلستانی 
این  از  بازدید  ضمن  خواهران  علمیه  های 
دیدار  مرکز  این  ومسئوالن  معاونان  با  مرکز 

کردند.
پژوهش  معاون  حصاری«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه های علمیه خواهران ضمن عرض خیر مقدم گفت: جمهوری 
با  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  برای  کامل  عزم  با  ایران  اسالمی 

محوریت معارف ثقلین راه طوالنی و بزرگی را آغاز کرده است.
یعنی  مومنه  زن  دو  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  افزود:  وی 
تمامی  برای  الگو  عنوان  به  را  مریم)س(  حضرت  و  فرعون  همسر 
در  بزرگی  بسیار  مردان  که  حالی  در  است  نموده  معرفی  مومنین 
این نشان دهنده جایگاه باالی  تاریخ بشریت وجود دارند و  طول 

بانوان در دین اسالم است.
در  داشت:  اظهار  خواهران  علمیه  حوزه  های  پژوهش  معاون 
جامعه امروز که متاسفانه به مانند عرب جاهلیت، زنان را به عنوان 
کاال معرفی می کنند، ما در جمهوری اسالمی ایران در صدد تربیت 
و  علمی، اخالقی  جهات  همه  در  که  هستیم  مومنه ای  خواهران 
رفتاری بتوانند برای همه جامعه انسانی اسوه و الگو باشد و تالش 
می کنیم که بانوان در همه جهان با جایگاه واقعی خود آشنا شوند

پیاممدیرحوزهعلمیهخواهراناستانفارس
بهمناسبتهفتهعفافوحجاب

رئیسمرکزفناوریاطالعاتحوزههایعلمیهخواهرانخبرداد:

آقای دکتر علی طائی زاده، 
پایگاه  خبرنگار  با  گفتگو  در 
رسانی  اطالع   – خبری 
خواهران،   علمیه  حوزه های 
اجالس  داشت:  اظهار 

جامعه جهانی اطالعاتی در 
سال جاری با شعار »جوامع اطالعاتی و دانش بنیان 
اتحادیه  محل  در  پایدار«  توسعه  اهداف  جهت  در 
به سازمان ملل  وابسته  فناوری اطالعات،  جهانی 

برگزار شد.
از  وسیعی  طیف  اجالس  این  در  افزود:  وی 
کشور های دنیا با سطح عالی وزیر، وزارت خانه های 
چشم  مورد  در  نهاد،  مردم  سازمان  های  و  مرتبط 
ابعاد  در  آن  کابرد های  و  اطالعات  فناوری  انداز 
اجتماعی و یا فنی در این اجالس شرکت می کنند.

رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه 
روز   5 در  اجالس  این  این که  به  اشاره  با  خواهران 
برگزار گردید گفت: بررسی دست آورد های اجالس 
بررسی  جامعه جهانی اطالعاتی سال های گذشته، 
بهداشت،  ابعاد  در  به ویژه  کشورها  دست آورد  های 
دولت  فناوری،  و  پژوهش  آموزش،  کشاورزی، 
الکترونیک، یادگیری الکترونیکی، علم الکترونیکی 
جمله  از  منطقه ای  و  بین المللی  همکاری های  و 

مباحث مطرح شده در این اجالس بوده است.
مالزی  و  روسیه  پاکستان،  این که  بیان  با  وی 
این  در  را  شده  ارائه  طرح های  تعداد  بیشترین 
اظهار  بودند،   داده   اختصاص  خود  به  اجالس 

اجالس  این  در  که  پروژه های  از  برخی  داشت: 
و  جدی  حضور  دهنده  نشان  بود،  مطرح 
چین،  جمله  از  کشور ها  از  برخی  پیشرفت های 

اندونزی و ... می باشد.
آقای طائی زاده گفت: حوزه های علمیه خواهران 
علم الکترونیک  جلسه  در  گذشته  دوره های  مانند 
فناوری  به  مربوط  امور  ایران،  به  مربوط  جلسه  و 
اطالعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
با موضوع »افزایش  ارائه شده  مقاله   نمود؛  ارائه  را 
بهره وری آموزشی با تکیه بر شبکه های اجتماعی« 
بود که کوثرنت به عنوان نمونه عملیاتی شده مورد 
قرار گرفت و همچنین میزان مشارکت های  بحث 
علمی و ظرفیت  های این سامانه در پیشبرد اهداف 

آموزشی و پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفت.
جهانی  جامعه  اجالس  این که  بیان  با  وی 
اطالعات  فناوری  مجمع  عالی ترین  اطالعاتی، 
این  در  نمود:  خاطرنشان  می باشد  جهان  در 
اجالس بسیاری از طرح ها در موضوعات یادگیری 
فضای  در  کودکان  و  زنان  حمایت  الکترونیکی، 

مجازی، علم الکترونیکی و دولت  الکترونیک بود.
رئیس مرکز فناوری و اطالعات حوزه های علمیه 
علمیه  نمود: حوزه های  تصریح  پایان  در  خواهران 
خواهران به عنوان یک مرکز آموزش عالی مربوط 
معرفی  ضمن  می تواند  دین  محوریت  با  و  زنان  به 
مشارکت کننده  نهاد   های  به  خود  ظرفیت  های 
به  توجه  با  را  خود  همکاری های  اجالس،   این  در 

حضور جامع نهادی های بین المللی ارتقا  دهد.

حضورمرکزفناوریاطالعاتحوزههایعلمیهخواهران
دراجالسجامعهجهانیاطالعات

اعتقادبهمهدویت
اختصاصبهشیعیانندارد

به  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
نمود.  پیامی صادر  مناسبت روز عفاف و حجاب 

متن پیام به این شرح است:
باسمه تعالی

حجاب؛ یک تکلیف است یا امتیاز؟
بقاء  و زن( ضامن  مرد  بین  آمده )کشش  پدید  در خلقت  آن چه 
اجتماعی  نظام  بقاء  امکان  نباشد،  این  اگر  و  اجتماعی است  نظام 
چه  خصیصه  این  کرد،  مالحظه  باید  اکنون  است.  متصور  غیر 
محسنات و چه معایبی دارد. در بررسی محسنات آن باید گفت در 
یک کالم حیواة جامعه به آن وابسته است و در شمارش معایب باید 
گفت آن قدر اصل کشش خطرناک است که به قول شاعر عرب در 
مرکز توحید در کنار رمی جمره گفت: بسبِع رمیت الجمر، أم بثمانیًا

خصوصیات  و  بوده  کشش  این  خالق  خود  که  هستی  خالق 
نموده  پیش بینی  جلوگیری  راه  یک  می داند،  کس  هر  از  بهتر  را 
از  غیر  نیست  چیزی  نکته  آن  و  نگردد  هالک  به  مبدل  حیات  تا 
امکان پوشش برای زنان، تا جلو خطرها گرفته شود. پس پوشش که 
چنین قدرتی دارد، یک امتیاز است، نه یک تکلیف. گرچه بواسطه 

دیرفهمی انسان نامش را تکلیف گذاشته اند.
و قرآن مجید می فرماید: »وال یبدین زینتهن« سوره نور آیه 31، 

و یا سخن دیگر »ذلک ازکی لهم«؛ هر دو پیام بیان امتیاز است.
این دو کلمه است:  بررسی  برسانم،  به عرض  آن چه می خواهم 

حجاب، تکلیف است یا امتیاز؟
را  بزرگ  خدای  شکر  باید  آن گاه  رسیدید،  بودن  امتیاز  به  اگر  و 
چنین انجام داد: کشش را می خواهم و راه جلوگیری از خطر را هم 
دنبال می کنم و بهترین راهش آن است که خالق بشر گفته و انسان 

را به آن رهنمون گشته.                                           موفق باشید.

و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
برادران، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم و مرکز 
خدمات حوزه های علمیه با صدور بیانیه ای مشترک، 
نقاط  بر  عالوه   20300 ملی  سند  به  نقد  ترین  مهم 
انفعال نهادی و  و  لغزنده، غفلت گفتمانی  و مفاهیم 
محوریت بخشی به سندی غیربومی و اصالت دادن 
به نسخه های غیر ملی و بیرونی و عدم اهتمام کافی 
بیان  پرورش  و  آموزش  تحول  فاخر  سند  به  جدی  و 

کردند. متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم 

انقالب اسالمی گفتمانی نو براساس مبانی اسالم 
و  رقیب  گفتمان های  و  آورد  میان  به  جهان  در  ناب 
مشخصا گفتمان دنیاگرا و یکجانبه نگر و غیر الهی 
تمدن غربی را به چالش کشید  و آفاق احیای تمدن 
اسالمی را بروی جهان گشود، نظام معیشتی و علمی 
معرفتی  نظام  بر  معاصر  غرب  فناوری  در  وفرهنگی 
غیر الهی استوار گشته است و این رویکرد و نگاه در 
اسناد  و  المللی  بین  سازمان های  و  نظامات  شالوده 
برآمده ازآن وجود دارد و البته این نکته راهبردی، نافی 
پاره ای از نقاط مثبت و اصول و شاخص های مشترک 
مراودات  و  تعامل  سیاست  اساس  این  بر  نیست. 
سنجیده و هوشمندانه نظام اسالمی با سازمان های 
المللی سیاست درست وپذیرفته شده ای است؛  بین 
گفتمان  روح  از  غفلت  و  ها  آن  برابر  در  انفعال  اما 
و  اسالمی  متعالی  ارزش های  و  اسالمی  انقالب 
این  باشد،  می  نکوهیده  و  ناپسند  موضعی  ایرانی، 
محوریت  و  معرفت  و  فرهنگ  حوزه  در  بویژه  انفعال 
بخشی به نظام معرفتی و سبک های فرهنگی غربی 
الهی  غیر  رویکردهای  بر  مبتنی  المللی  بین  واسناد 
ارکان  به  رویکرد  این  زیرا  نیست؛  قبول  قابل  هرگز 
استقالل کشور وهویت اسالمی و تمدنی ملت عزیز 

خلل وارد می سازد .
نقاط  بر  عالوه   2030 ملی  سند  به  نقد  ترین  مهم 
و  نهادی  انفعال  و  گفتمانی  غفلت  لغزنده،   مفاهیم  و 
دادن  اصالت  و  غیربومی  سندی  به  بخشی  محوریت 
به  نسخه های غیر ملی و بیرونی و عدم اهتمام کافی 
است،  پرورش  و  آموزش  تحول  فاخر  سند  به  جدی  و 
نقد هائی که با حق تحفظ اعالم شده قابل پاسخ نیست، 
که  بود  غافل  اساسی  نکته  این  از  نباید  که  آن  ضمن 
اساس عقب ماندگی ها و گسترش فقر و فساد و جنگ 
و همین کشور ها  نظام سلطه  به  در جهان،  و خشونت 
تهیه کنندگان و  بازمی گردد که  و نظام های استکباری 

تصویب کنندگان این اسناد می باشند.
انقالب  معظم  رهبر  هدایت های  با  که  اکنون 
تقلید  عظام  مراجع  رهنمودهای  و  اسالمی)مدظله العالی( 
و  حوزه  نظران  صاحب  عالمانه  نقدهای  و  )دامت برکاتهم( 

اسناد  سلسله  فرعی  و  اساسی  اشکاالت  دانشگاه، 
فراملی و ملی مرتبط با 2030 روشن شده و با فرمان 
رهبری معظم و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
سند ملی ملغی و ابطال شده است؛ ضمن سپاس از 
رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی)مدظله العالی( و مراجع 
مسئوالن  نظران  صاحب  همه  و  )دامت برکاتهم(  عظام 

محترمی که در شورای عالی انقالب و قوای سه گانه 
یادآور  را  نکته  چند  اند،  نموده  و همراهی  نظر  اعالم 

می شویم:
1. ضمن تأکید بر لغو کامل سند ملی 2030 و کنار 
نهادن همه برنامه های ذیل آن و لزوم نقد وبررسی و 
تبیین عالمانه ابعاد سند 2030 توسعه پایدار سازمان 
ملل و بیانیه اینچئون و سند ملی 2030، انتظار می 
رود دستگاه های مربوطه نسبت به اجراء سند تحول 
آموزش و پرورش که حاوی همه محاسن و قوت های 
های  ضعف  از  خالی  و  المللی  بین  اسناد  در  موجود 
عملی  برنامه  و  راه  نقشه  تدوین  و  است  آن  اساسی 
اهتمام  آن  اجراء  برای  الزم  اعتبارات  تأمین  و  جامع 

ورزند.
ضمن  مسئول  های  دستگاه  است  الزم   .2
و  ها  معاهده  در  بیشتر  حساسیت  و  هوشمندی 
حوزه  در  بویژه  المللی  بین  اسناد  و  ها  موافقتنامه 
اسالمی  انقالب  وادبیات  گفتمان  موضع  از  فرهنگ، 
مواجهه نمایند و با عنایت به رویکرد تمدنی و استقالل 
طی  با   و  نموده  مداقه  ها  آن  در  کشور  جانبه  همه 
و  امضاء  برای  مناسب  سازوکار های  و  قانونی  مراحل 
عالی  شورای  بویژه  مسئول  نهاد های  در  آنها  اصالح 

انقالب فرهنگی فراهم آورند.
مبتنی  المللی  بین  اسناد  تولید  و  ریزی  پایه    .3
این  در  ها   سنجه  تولید  و  اسالمی  انقالب  برگفتمان 
اقدام  آن  برای  باید  که  ،  ضرورت دیگری است  راستا 
آفرینی منطقه  برنامه ریزی و جبهه سازی و شبکه  به 
ای و  بین المللی کرد و این امر می تواند حلقه مکمل 
پیروزی  زنجیره  و  اسالمی  مقاومت  و  اسالمی  انقالب 
های مقاومت اسالمی باشد و جریان اسالم ناب را وارد 

مرحله تمدن سازی نماید.
المللی  بین  اسناد  امضاء  و  تحفظ  حق  موارد  در   .4
بلکه  نکرده،  بسنده  تحفظ  حق  کلی  اعالم  به  باید 
و  اسالمی  تعالیم  با  مغایر  بندهای  مراقبت  نهایت  با 
دیدگاه  تبیین  با  و  گشته  اعالم  کشور  باالدستی  اسناد 
مطالبه  و  سلطه  نظامات  نقد  به  اسالم  متعالی  های 

هوشمندانه و انقالبی آن ها پرداخته شود.
نهادهای حوزه ای  و  مراکز  و  علمیه  5( حوزه های 
اسالم   متعالی  ارزش های  پاسداشت  بر  تاکید  ضمن 
آن،  با  ناسازگار  موضع  هرگونه  به  واعتراض  انقالب  و 
معرفتی  عقبه  تقویت  و  همکاری  برای  را  خود  آمادگی 
و علمی اسناد و برنامه ها در همه محورهای برشمرده 
را  محترم  مسئوالن  و  دولت  و  نماید  می  اعالم  شده 
و  اسالمی  ارزش های  مبانی  به  روزافزون  وفاداری  به 
ارتباط وثیق با حوزه های علمیه و مراجع عظام تقلید و 
پیروی از اصل مترقی والیت فقیه و نصایح و دستورات 

راهبردی رهبر معظم انقالب اسالمی فرا می خواند.
و  مسلمانان  و  انقالب  و  اسالم  عظمت  و  عزت 
شریف  ملت  روز افزون  توفیقات  و  مقاومت  جبهه 
و  اسالم  خدمتگزاران  همه  و  اسالمی  امت  و  ایران 
انقالب بو یژه رهبر معظم انقالب اسالمی و دفع شر 

مستکبران عالم را از خداوند مسألت داریم.
والله ولی التوفیق.



کشورهاحقتحفظنامحدودندارند
خیلی  هستند،   مباحثی  چه  دنبال  به  می دانیم  وقتی  بنابراین، 
خوش بینی است که فکر کنیم با دادن تحفظ می توانیم مشکالت 
به دنبال مفهوم شهروندی جهانی و  آنها  را حل کنیم.  اسناد  این 
پیاده سازی  و  سایر کشورها  بر  زبان  انگلیسی  هژمونی کشورهای 
بین بردن مقاومت فرهنگی،  از  و  هنجارهای مورد نظر خودشان 
به  البته،  ایده ها هستند.  این  مقابل  در  کشورها  مذهبی  و  ارزشی 
ما حق تحفظ می دهند اما قیودی برای تحفظ ها وجود دارد که ما 

نمی توانیم تحفظ نامحدود داشته باشیم.
آنها گام به گام حرکت می کنند و به تدریج می بینید که اهداف مورد 
نظر خود را باخته اید. مثاًل در برنامه پیشنهادی برخی از کاندیداها 
ذکر شده بود که باید به دخترانمان آموزش سالمت جنسی بدهیم 
و دو خط بعد آمده بود که باید به خانواده ها راجع به خطرات ازدواج 
زودهنگام و بارداری های زودهنگام آمادگی بدهیم. این چه ادبیاتی 
است که همه جا سرک می کشد؟ یعنی کاندیدای کشوری که حق 
تحفظ دارد، در برنامه های خود می گوید باید به خانواده ها بگوییم 
تا 18 سال برای  دخترانشان را زود شوهر ندهند و حتی سن 16 
ازدواج و 18 تا 20 سال برای بارداری زود است. این ادبیات، اصاًل 
ادبیات دینی و ارزشی نیست چون می گوید اگر فرد خواست رابطه 
برقرار کند اشکالی ندارد اما ازدواج برایش زود است یعنی از ازدواج 
غول می سازند و از روابط جنسی هنجارزدایی می کنند. این ادبیات 
آدِم  باشی،  اگر تحفظ داشته  تلقین شده که شما حتی  به گونه ای 
این کار در داخل کشور ساخته شده و آن آدم ممکن است به دنبال 

برنامه های خود برود.

را سند این که معناست این به کلی تحفظ دادن
نفهمیدهایم

من به صورت ترتبی بحث می کنم. این سند باید همان طور که مقام 
معظم رهبری فرمودند نادیده گرفته شود و اصل این است که این 
اسناد پذیرفته نشوند اما اگر در جایی ناچار شدیم سندی را بپذیریم، 
باید بدانیم که تحفظ های کلی فایده ای ندارد و تحفظ ها باید بسیار 

خرد و جزئی باشند.
نقدی که خانم شارون اسالتر، مدیرعامل مؤسسه بین المللی دفاع 
سند  بر  ملل  سازمان  خانواده  حقوق  انجمن  عضو  و  خانواده  از 
تحفظ ها  بحث  در  ایشان  است.  خوبی  بسیار  نقد  نوشته،   2030
»تحفظ  عنوان  از  و  باشد  داشته  جهت  واقعًا  باید  تحفظ  می گوید 
برای حفاظت از زندگی، خانواده و کودکان« استفاده کرده است یا 
مثاًل می گوید برای حفاظت از حاکمیت ملی تحفظ داشته باشیم 
و چه کنیم که حاکمیت ملی ما در شهروندی جهانی هضم نشود؟ 
حاال ممکن است برای ما تحفظ بدوی مهم باشد یا روی یک سری 
از اصول اخالقی و بزرگ تری تأکید داشته باشیم اما به هر حال با 
توجه به سوءظنی که نسبت به اهداف پشت پرده داریم، باید تحفظ 
خرد می دادیم و این که تحفظ کلی دادیم به این معناست که این 

سند را نفهمیده ایم.
کشورها  سایر  به  توسعه یافته  کشورهای  دارند  اشاره  که  موادی 
بورسیه بدهند و دوره های تربیت معلم در این کشورها برگزار شود، 
دقیقًا تصریح می کنند که معلمان کشورهای محروم در کشورهای 
درواقع  و  بگیرند  قرار  معلم  تربیت  آموزش های  تحت  توسعه یافته 
می خواهند از این طریق برای پروژه های خودشان آدم تربیت کنند. 
در چنین شرایطی ما چطور می توانیم برای حاکمیت ملی خودمان 
تحفظ بدهیم؟ چطور می توانیم ارزش های فرهنگی و مذهبی مان 
گفت وگو  غیرقابل  این ها  بگوییم  و  کنیم  خارج  کار  دستور  از  را 

هستند؟

موظفند دولتها میگوید جامعجنسی برنامه مضمون
برایسقطجنینتأمینمالیکنند

اما  داریم  باروری  و  جنسی  بهداشت  به  نیاز  که  می دانیم  هم  ما 
مواردی که در این اسناد مطرح می شود در چارچوب های موردنظر 
قانونی  را  باید سقط جنین  این که می گویند  مانند  آن کشورهاست 
کنید. مضمون برنامه جامع جنسی این است که هر دولتی موظف 
را  خود  داخلی  قوانین  و  کند  مالی  تأمین  جنین  سقط  برای  است 
بر این اساس تغییر دهد. ما در چه چارچوبی می خواهیم این ها را 

اجرا کنیم؟
می شد،  صحبت   Gender مفهوم  از  اسناد  در  وقتی  گذشته  در 
این  از  آنها  منظور  امروزه  اما  بود  بیولوژیک  مرد  و  زن  منظورشان 
تحفظ  این گونه  که  هم  وزیری  است.  آن  اجتماعی  مفهوم  کلمه 
در  است.  نشده  جنسیت  و  جنس  مفهوم  تفاوت  متوجه  می دهد 
سند 2030 عباراتی مانند Gender، تساوی جنسیتی، فراگیری و 
حقوق برابر برای سایر وضعیت ها آمده است که این عبارت »سایر 
وضعیت ها« عبارت بسیار گیج و مبهمی است. این مفاهیم واقعًا 

چه معنایی دارند و چگونه می خواهند به آنها تحفظ بدهند؟!
و  معین  مشارالیه  مشترک کننده،  و  جامع ساز  اصطالحات  این 
معنای خاص دارند. یعنی وقتی جایی می بینید نوشته شده برنامه 
برنامه ها  این  ثابت  اجزای  از  یکی  همیشه  باشید  مطمئن  جامع، 
برنامه  می گوییم  وقتی  که  کرده اند  تصویب  هستند.  LGBTها 
جامع جنسیتی، منظورمان این است که حواستان به کسانی که در 
سایه قرار داده اید و مخفی کرده اید، باشد؛ باید آنها را بیرون بیاورید 

و جلوی ویترین بگذارید. 
قدری  به  می گفتند  که  شنیدم  کانادا  در  ایرانی  بچه های  از  من 
این جا می گویند جنسیت مبنای بیولوژیک ندارد و امر ثابت شده ای 
فکر  نکند  که  می کنیم  شک  هستیم  هم  مذهبی  که  ما  نیست، 
کرده ایم دختر هستیم اما فی الواقع دختر نیستیم. وقتی این مسأله 
که  می شود  داده  آموزش  دبستان  اول  از  و  می شود  آموزش  وارد 
جنسیت امر فرهنگی است خودبه خود شخص با این ذهنیت رشد 
کنم  امتحان  باشم،  پسر  شاید  باشم،  دختر  شاید  من  که  می کند 

شاید تمایالتم این نباشد که فکر می کنم. 

را والدین ورضایت آگاهی مفهومشهروندیجهانی،
برایآموزشهایجنسیضرورینمیداند

آیا افرادی که در اجالس ها شرکت می کنند و در داخل کشور سند 
ادبیات  این  موشکافانه  ان قدر  نوشته اند  را  پرورش  و  آموزش  ملی 

آن جا  در  نوشته شده  جنسی  برنامه ریزی  به  ما  می شناسند؟  را 
آموزش  برنامه های  جزو  که  می داند  کسی  اما  دادیم  کلی  تعهد 
جنسی آن جا این است که والدین حق ندارند ارزش های خود را به 
بچه هایشان یاد بدهند؟ شهروندی اجتماعی می گوید والدین مهم 
و خواست  بدون حمایت  و  دارد  اهمیت  بین الملل  نظام  و  نیستند 
و اطالع والدین می شود نه تنها اطالعات بلکه خدمات بهداشت 
این ها تحفظ  به  ارایه داد. چگونه می خواهیم  به بچه ها  را  باروری 
دهیم؟ بسیار مهم است که ما چگونه می خواهیم از مفاهیمی مانند 
زندگی و خانواده و کودکان در مقابل این سندی که با هزار و یک 

مفهوم، آنها را به مخاطره می اندازد، محافظت کنیم. 
بنده معتقدم سند آموزش و پرورش بسیار حیاتی است و تحت هیچ 
اگر کسی  دیگر،  از سوی  بیاید.  بیرون  از  سند  این  نباید  شرایطی 
می خواهد به تحفظ فکر کند باید ببینیم اولویت او حوزه بین الملل 
است و از سر ناچاری تحفظ می دهد یا ملیت، مذهب و استقالل 
برایش اولویت دارد و با بدبینی سند را مطالعه می کند و می خواهد 

تحفظ دهد. این دیدگاه ها منجر به دو نوع تحفظ می شوند. 

حقتحفظهایمشترکبسیارمیتواندماراقویکند
حق  دادن  کرده،  مطرح  اسالتر  خانم  که  مهمی  مسایل  از  یکی 
و  شده  تک گویی  اسناد  این  در  چون  است.  مشترک  تحفظ های 
باید  حال،  می شود.  تحمیل  توسعه یافته  کشورهای  هنجارهای 
ببینیم چند درصد از مردم کشورهای دیگر مانند ما فکر می کنند 
در  با آن کشورها حق تحفظ های مشترک مثاًل  با البی  بتوانیم  تا 
زمینه خانواده بگیریم. این ایده بسیار عالی است و حق تحفظ های 

مشترک بسیار می تواند ما را قوی کند. 
مفاهیم  این  از  برخی  مقابل  در  شدت  به  که  کشورهایی  از  یکی 
کشور  این  که  به گونه ای  است.  لهستان  کشور  کرده،  ایستادگی 
در شصت و هشتمین جلسه مجمع عمومی با هرگونه تفسیری از 
بین المللی  اسناد  در  جنسی  و  باروری  بهداشت  حقوق  یا  خدمات 
که مشمول سقط جنین شود مخالفت کرد. پس لهستان یکی از 
کشورهایی است که ما می توانیم در رابطه با این موضوع روی آن 
تفسیری مشترک می تواند  بیانیه های  زمینه  این  در  حساب کنیم. 

بسیار کمک کننده باشد. 
این  در  موجود  ظرفیت های  که  معناست  این  به  فعال  دیپلماسی 
می توانیم  چگونه  ببینیم  و  کنیم  شناسایی  را  چندصدایی  جامعه 
به  ببینیم چطور می توانیم  باید  ببریم.  باال  را  قدرت البی خودمان 
جهانی  روز  می شود،  اکو  دنیا  در  زن  جهانی  روز  که  اندازه  همان 
با  می توانیم  چقدر  که  کنیم  بررسی  باید  کنیم.  اکو  نیز  را  خانواده 
نهادهای مختلف از جمله نهادهای خانواده گرای سازمان ملل یا 
فعالیت  مختلف  کشورهای  در  مردم نهاد  صورت  به  که  نهادهایی 
می کنند ائتالف داشته باشیم. ما برای باال بردن قدرت تحفظ باید 
این اقدامات را انجام دهیم. در این صورت، با تحفظی که می دهیم 
درواقع مفاهیم تفسیرپذیر را از این تفسیرپذیری و کش داری خارج 
این رسالت و مأموریت را  اما تحفظ کلی اصاًل نمی تواند  می کنیم 

انجام دهد. 

دروهلهاولبایدبهساختداخلیقدرتفکرکنیم
با توجه با مطالبی که در خصوص رویه حاکم بر اسناد فرمودید که 
از  و  دارد  منافات جدی  ما  مبانی  با  رویه ها  این  اوقات  از  بسیاری 
سوی دیگر، قضیه حفظ استقالل که رهبر انقالب روی آن تأکید 
نظام  با  هم  خانواده،  و  زنان  حوزه  در  می توانیم  چگونه  داشتند، 

بین الملل تعامل داشته باشیم و هم این موارد را لحاظ کنیم؟ 
من معتقد به رفتارهای ترتبی هستم و منظورم از رفتارهای ترتبی در 
فضای بین الملل این است که در وهله اول باید به ساخت داخلی 
این عرصه در داخل پیشرفت  به قدری در  یعنی  قدرت فکر کنیم 
ارایه  و طرح  مربی جهان شویم  موضوع  این  در  بتوانیم  که  کنیم 
دهیم. سند 2030 تعدادی اهداف اصلی و فرعی دارد که همه آنها 
در کلیت و ظاهر بد نیستند اما اگر ما در شاخص های متعددی از 
این بحث توانمند بودیم، به نوع دیگری با جامعه بین الملل برخورد 
می کردیم. ابتدا باید نگرانی هایی که در داخل وجود دارد را برطرف 
پذیرش  عدم  موضع  از  و  باال  موضع  از  گام  اولین  در  تا  می کردیم 

اسناد وارد می شدیم.
در حال حاضر در نظام آموزش و پرورش ما خألهایی وجود دارد 
و گرایش پنهان عده ای به رفتارهای هم جنس گرایانه در کشور ما 
قابل نفی نیست و مسایل جدی در حوزه رفتارهای پرخطر داریم. 
اما چگونه می خواهیم این مسایل را با الگوی خودمان حل کنیم؟ 
واقعًا فقط نظاره می کنیم و کاری در این عرصه ها انجام نمی دهیم. 
سیستم آموزش و پرورش ما باید قدرتمند و پیش رو باشد و خروجی 

و  خالق  فکور،  متدین،  خوش اخالق،  خوش فکر،  افراد  آن 
اجتماعی بشوند. اگر جامعه جهانی ببیند که خروجی نظام آموزش 
دانش،  اجتماعی،  فهم  سطح  و  هستند  افراد  این  ما  پرورش  و 
تعامل، اخالق و دین داری از نظام آموزش و پرورش ما ریشه گرفته، 

طبیعی است که وضعیت بسیار متفاوت می شود.
وقتی می گوییم نظام آموزش و پرورش ما نیاز به تربیت معلم خارج 
از کشور ندارد، پس تربیت معلم داخل کشور باید کامل باشد و افراد 
گاه به تمام اصول و رموز تعلیم و تربیت را پرورش دهد.  باسواد و آ
ما مدارس امنی داریم که خشونت در آنها اتفاق نمی افتد و پسرانی 
خشونت های  دختران  علیه  مدرسه  از  بیرون  که  می کنیم  تربیت 
جنسی ندارند. زمانی که نسبت به برنامه ریزی های درونی خودمان 
رفتارهای درون زای مؤثر نداشته باشیم، با توجه به رویکرد سیاسی 

دولت ها از بیرون تمنا می کنیم که این اتفاق ها بیفتد.

بینالملل جامعه که بدانیم سیاسی تیزهوشی با باید
پساپردهونظاممسلطدارد

من در این خصوص ترتبی بحث می کنم و معتقدم یک مرحله قبل 
از پذیرش این اسناد این است که ما نیازی به پذیرش آنها نداریم. 
در موضوع یک  اگر کشوری  که  آمده  وین  معاهدات  و  در حقوق 
معاهده دست باال را داشته باشد، اصاًل الزم نیست به معاهده ای 
ملحق  غیراسالمی  سندهای  به  ما  این که  به  برسد  چه  بپیوندد؛ 
شویم. ما باید در مقام عمل خود را قوی کنیم و بگوییم خودمان به 
درصد زیادی از نتایج پیرامون آن موضوع رسیده ایم و شواهد خود 
را نشان دهیم. پس این گام اول است اما متأسفانه دائمًا از روی 

این گام عبور می کنیم.  
از سوی دیگر، باید با تیزهوشی سیاسی بدانیم که جامعه بین الملل 
یک پساپرده و نظام مسلط دارد و دلش برای کشورهای آسیایی و 
آفریقایی نسوخته اما این کشورها را مانع بزرگی بر سر راه شهروندی 
جهانی می داند؛ لذا اصرار دارد این کشورها را دگرگون و همسو با 
غرب کند. پس باید برنامه ما در گام اول این باشد که این اسناد را 
نپذیریم اما بتوانیم قدرتمند محاجه کنیم که دلیل این کار چیست. 
بودیم،  با آن مواجه  تقریبًا در همه دولت ها  از مشکالتی که  یکی 
اجالس هاست.  و  نشست ها  این  در  قوی  پنلیست های  نداشتن 
از  و  است  متمرکز  آنجا  در  دشمن  که  می رویم  جبهه ای  به  وقتی 
کیلومترها دورتر از مرزها و کشور خود دفاع می کنیم، داخل امن 
می ماند. وقتی افرادی که به عرصه بین الملل می روند واقعًا نسبت 
گاه باشند، درواقع مسأله را در نقطه دور حل  به این مسایل معتقد و آ

می کنند و فشار را به داخل نمی آورند.

بایدمنطقعدمپذیرشاسنادرابرایجهانبیانکنیم
را  اسناد  این  نپذیرفتن  منطق  باید  که  است  این  دوم  مرحله  پس 
برای جهان بیان کنیم و یکی از راه های بیان کردن، این است که 
باشیم  داشته  ائتالف های قوی  و  بین المللی  یارگیری های  بتوانیم 
بلند کنیم. همه کشورها اسالمی  را در جهان  تا صدای خودمان 
اما  ندارند  دغدغه  ما  مثل  اسالمی هم  و همه کشورهای  نیستند 
دارد  وجود  خانواده گرایی  مانند  جهانی  اخالقی  ارزش های  برخی 
هم  زیادی  تالش های  دارند.  طرفدار  و  نرفته اند  بین  از  هنوز  که 
چقدر  که  می دهد  نشان  می گیرد  انجام  LGBTها  مورد  در  که 
دنیا در مقابل این ها مقاومت می کند و به اجبار سندهای جهانی 

می خواهند هنجارهای خود را به ملت ها تحمیل کنند. 
و  بپذیریم  را  سندی  تشخیصی  مصالح  بنابر  است  ممکن  گاهی 
در بازی حضور داشته باشیم. اعتقاد من این است و تجربه نشان 
می دهد که وقتی سندی را نمی پذیریم، الزامًا به این معنا نیست که 
همه راه های تحمیل مفاهیم سند با نپذیرفتن ما بسته شده است. 
ممکن است ما سند 2030 را نپذیریم اما اراده ای پوالدین به دنبال 
این است که این مفاهیم را در همه کشورها بیاورد و همه کشورها 
بنابراین، الزم است که گاهی  هم مثل ما قوی برخورد نمی کنند. 
اوقات در قواعد بازی باشیم چون پیش بینی می کنیم که این سند 
به عنوان  و حداقل  وارد کشورها می کند  را  ادبیات خود  زود  یا  دیر 
صفی از صفوف مقاومت در عرصه دیپلماسی وقتی می خواهیم در 
بیانیه های  تحفظ ها،  که  باشد  باید حواسمان  کنیم  کار  رابطه  این 

تفسیری و البی  کردن با کشورهای مختلف بسیار مهم است. 

نظام به بدبینی روی از و کنکاشگرایانه باید تحفظ
بینالمللباشد.

بماند  در سند  تا  بنویسید  که سیاهه ای  معنا  این  به  دادن  تحفظ  
متقاعد  هم  خودتان  شما  چون  نیست  کافی  داده ایم،  تحفظ  که 

نیستید که راجع به چه چیزی می خواهید تحفظ بدهید. هر سندی 
باید به داخل کشور بیاید و در فهم نخبگانی جامعه تشریح و موارد 
تمام قدرت  با  بررسی شود. سپس  تفسیرپذیر آن  و مفاهیم  تهدید 
سازمان های دولتی و غیردولتی جلو برویم. مثاًل می گوییم دولت ما 
سندی را پذیرفته و تحفظ های دقیق و جزیی و خرد داده است اما 
همیشه جایگزینی برای دولت ها وجود دارد. یکی از صداهایی که 
می تواند در عرصه بین الملل در این رابطه صحبت کند، صداهای 
مجامع  به  باید  قدرتمند  NGOهای  درواقع،  NGOهاست. 
سند  این  به  ما  کشور  که  است  درست  بگویند  و  بروند  بین المللی 
پیوسته و می خواهد در چارچوب عمل کند اما ما به عنوان مردم این 
کشور این سند را نمی خواهیم و دلیل این نخواستن را هم توضیح 

دهند. 
می توانیم  اسناد  این  نپذیرفتن  یا  پذیرفتن  صورت  در  معتقدم  من 
دالیل خود را در جامعه جهانی مطرح کنیم. چند وقت دیگر ممکن 
بلندمدت  برنامه  یک  به  نیاز  ما  اما  بخوابد  هیجان ها  این  است 
داریم که منطق عدم پذیرش این اسناد را بیان کنیم اما متأسفانه 
در داخل کشور هم در این خصوص کار کافی انجام نداده ایم چه 

برسد به خارج از کشور. 
به طوری  است؛  مهم  بسیار  LGBTها  بحث  اسناد،  با  رابطه  در 
زن  مقام  کمیسیون  در   2017 مارس  کنفرانس  دستورالعمل  که 
مسأله  گنجاندن  برای  آنها  بود.  LGBTها  بحث  نیز  متحد  ملل 
LGBTها در اهداف توسعه هم تالش کردند که با مخالفت برخی 

کشورها از جمله ایران مواجه شدند. 

سیاست اولویتهای از یکی LGBTها حقوق ترویج
خارجیآمریکاست/خوشبینیراکناربگذاریم

نکته مهم این است که هیالری کلینتون در جلسه بزرگداشت روز 
جهانی حقوق بشر که ششم دسامبر 2011 در شورای حقوق بشر 
ترویج  که  کرد  اعالم  به صراحت  برگزار شد،  ژنو  در  ملل  سازمان 
حقوق LGBTها در سایر کشورها یعنی کشورهای اسالمی یکی 
از اولویت های سیاست خارجی آمریکاست. پس ما باید خوش بینی 

را کنار بگذاریم.
پایدار  توسعه  اهداف  از  پنجم  هدف  در  جنسیتی  تساوی  بحث 
در  که  بحث هایی  در  و  شده  مطرح   2030 سند  فرعی  اهداف  و 
باید  جنسیت  که  می کنند  اشاره  دارند  جنسیتی  تساوی  خصوص 
به گونه ای تفسیر شود که حقوق تراجنسی ها و سایر انواع جنسیت 
 UNDP ملل  سازمان  توسعه  برنامه  وب سایت  در  دربرگیرد.  را 
می شود  اشاره  می کنند،  بحث  جنسیتی  تساوی  به  راجع  وقتی 
فراگیر  قانون  درباره  تصمیم گیران  همه  و  دولت ها  نمایندگان  که 
زنان هم جنس باز  بهداشتی  نیازهای  و  حقوق  باید  حتمًا  جنسیتی 
زنان  حقوق  از  که  کنند  برنامه ریزی  به گونه ای  و  کنند  لحاظ  را 
نهادهای  در  مباحث  از  یک سری  پس  شود.  صیانت  هم جنس باز 
چندان  آنها  درباره  نمی توان  و  است  حیاتی  بسیار  بین المللی 

خوش بین بود.
گفتنی است طالب، استادان و مبلغان حوزه های علمیه خواهران 
می توانند سواالت خود را در خصوص سند 2030 و این گفتگو با 
ارسال پیام و یا تماس تلفنی با روابط عمومی و اموربین الملل حوزه 

های علمیه خواهران مطرح نمایند.
شمارهتماس:025-377214150
pr@whc.ir:پستالکترونیکی
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قسمتدوم

عضوشورایسیاستگذاریحوزهخواهران:

»نمای حوزه«
مجوزانتشاردوهفتهنامهخبری-اطالعرسانی

صادرگردید

مصوب  مطبوعات  قانون   ۱۳ ماده  موجب  به 
انتشار  پروانه  اسالمی  شورای  مجلس   1364/12/28
فرهنگی  اجتماعی،  زمینه  در  حوزه«  »نمای نشریه 
متعلق به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به زبان 
و  سراسری  گستره  با  نامه  دوهفته  انتشار  ترتیب  و  فارسی 
نوع انتشار روزنامه ای در تاریخ 1396/4/12 به شماره ثبت 

79551 صادر گردید
امتیازی  صاحب  به  حوزه  نمای  نشریه  است  گفتنی 
مدیر مسئولی  و  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیریت  مرکز 
به  تاکنون  موالیی«  علی  والمسلمین  »حجت االسالم 
صورت الکترونیکی و با گستره توزیع محدود داخلی منتشر 

می گردید.
این نشریه تاکنون با انتشار۱۹۶ شماره به انعکاس اخبار 
و  خواهران  علمیه  مدیریت حوزه های  مرکز  گزارشات  و  

مدارس تابعه سراسر کشور پرداخته است.
انتشار  برای  جدیدی  فضای  مجوز  صدور  با  هم اکنون 
گردیده  فراهم  کشور  سراسر  در  فعالیت ها  این  انعکاس  و 



نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور خبرایستگاه
فعالیت های مدارس  و حوزه های علمیه خواهران کشور

اصفهاناصفهان شهراستان

مدیرحوزهعلمیهخواهراناصفهانتشریحکرد:

 سال یازدهم     شماره 196     سی و یکم تیر 1396

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: مدیریت حوزه 
در  متوالی  سال  پنجمین  برای  اصفهان  استان  خواهران  علمیه 
چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور17 مدرسه علمیه و 

مرکز تخصصی با راه اندازی 9 غرفه شرکت نمود.
حوزه  مدیر  ابطحی«  سید مهدی  المسلمین  و  »حجت االسالم 
نمایشگاه  این  در  کرد:  اظهار  اصفهان  استان  خواهران  علمیه 
مانند  متنوع  موضوعات  با  را  خود  دستاوردهای  و  آثار  مدارس 
و  اقدام  مقاومتی  »اقتصاد  آن«،  آسیب های  و  مجازی  »فضای 
عمل«، »ازدواج و خانواده«، »آسیب شناسی فضای مجازی برای 
کودکان«، » مهدویت و نقش بانوان در زمینه سازی ظهور« و غرفه 

» کودک و مولفه های دینی« به نمایش گذاشتند.
وی افزود: از جمله غرفه های برگزار شده آثار قلمی خواهران 
طلبه سراسر کشور است که طی فراخوانی 220 اثر تالیفی بانوان 

طلبه تهیه و در دو بخش نمایش و فروش در این غرفه ارائه شد. 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: غرفه ای نیز 
با عنوان کاربردهای سوره حجرات در فضای مجازی توسط مرکز 
تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان اجرا شد که با استفاده از 
کاریکاتور به کاربردهای اخالقی سوره حجرات در فضای مجازی 

پرداخته می شود.
وی برنامه های دیگر این غرفه را  پرده خوانی با موضوع »شهدا؛ 
شهدای  معرفی  به  که  مجازی«  فضای  در  اخالق  عملی  الگوی 
هشت سال دفاع مقدس، شهدای هسته ای، شهدای مدافع حرم 
و شهدای مجلس برای همه قشرها پرداخته می شود عنوان نمود.

فضای  غرفه  به  اشاره  با  ابطحی  المسلمین  و  حجت االسالم 
مجازی و مخاطرات آن که توسط مدرسه علمیه حضرت زهرا)س(
نمادها  از  استفاده  با  غرفه  این  در  گفت:  بود  شده  اجرا  ویالشهر 
تاثیر  رسانه  و  مجازی  فضای  های  آسیب  بیان  به  فضاسازی  و 
بازی های کامپیوتری بر حافظه و مغز کودکان و ارائه راهکار برای 

خانواده ها در برخورد با فرزندان پرداخته می شود.
غرفه  در  افزود:  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
شبهات  و  قرآنی  سواالت  به  نیز  استان  مدیریت  پژوهی«  »قرآن 
ذهنی بازدید کنندگان توسط کارشناس قرآنی پاسخ داده شد و به 

معرفی تفاسیر علمای شیعه پرداخته شد.
غرفه  را  بازدید کنندگان  توجه  مورد  غرفه های  دیگر  از  وی 
کارشناسان  توسط  دینی  مشاوره  و  شرعی  سواالت  به  پاسخ گویی 

متخصص حوزه عنوان نمود.
وی افزود: غرفه »اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و نقش بانوان« 
توسط مدرسه الزهرا المرضیه اصفهان اجرا شده که در این غرفه 
دو خانواده در قالب تصویر به نمایش گذاشته شد؛ یک خانواده که 
خودکفایی،  چون  نتایجی  و  است  حاکم  آن  در  اسالمی  فرهنگ 
نمایش  به  و...  داخلی  تولیدگر  از  حمایت  ایرانی،  کاالی  خرید 
حاکم  اسالمی  فرهنگ  که  مقابل  خانواده  در  ولی  بود،  آمده  در 
نیست، خرید کاالهای خارجی و مرگ سرمایه ملی... مطرح شد  
و همچنین در این غرفه سخنان علماء بزرگ و عالیقدر اصفهان 
در 110 سال گذشته با موضوع حمایت از تولید ملی و احکام این 
بزرگان در استفاده از تولیدات داخلی در قالب تابلو در معرض دید 

بازدیدکنندگان گذاشته شده است.
از  حمایت  عنوان  با  پویشی  نمایشگاه  این  در  است؛  گفتنی 
تولیدات داخلی شکل گرفت و شرکت کنندگان با امضای طوماری 

از این پویش حمایت نمودند.

فعالیتهایغرفهحوزهعلمیهخواهران
اصفهاندرنمایشگاهقرآنوعترت

فعالیت۵۰۰مدرسهعلمیهخواهران
دراستاناصفهان

مدیر حوزه  علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به تحصیل 
گفت:  کشور،  علمیه  حوزه های  در  خواهر  طلبه  ۷۰هزار  از  بیش 
در اصفهان استقبال و انگیزه خواهران برای ورود به حوزه علمیه 

بسیار بوده است.
بزرگ  گردهمایی  در  ابطحی«،  سید مهدی  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  اینکه  بیان  با  اصفهان،  استان  خواهر  مبلغان 
بزرگ  علمای  فعالیت  و  تالش  در طول  سال های مستمر عرصه 
است، گفت:  بوده  اهل بیت)ع(  معارف  داشتن  نگه  زنده  برای  دین 
توانمندی ها  از  استفاده  با  دین  تبلیغ  اسالمی  انقالب  از  پیش  تا 
با  اسالمی  انقالب  از  و پس  نبود  فراهم  و ظرفیت های خواهران 

بصیرت امام خمینی این شرایط برای خواهران فراهم آمد.
با   76 سال  از  خواهران  علمیه  حوزه  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب، از حضور بیش از 70 هزار خواهر 
فارغ  هزار   90 کرد:  تصریح  و  داد  خبر  علمیه  حوزه های  در  طلبه 
التحصیل از حوزه های علمیه در سطح کشور وجود دارد که در مراکز 
مختلف نظیر دانشگاه، آموزش و پرورش، ستاد احیا، دفتر تبلیغات و 

دیگر مراکز فرهنگی، علمی و دینی مشغول فعالیت هستند.
فعالیت  به  اشاره  با  استان اصفهان،  مدیر حوزه علمیه خواهران 
بیش از 60 مدرسه علمیه خواهران در استان اصفهان، اظهار کرد: 
به حوزه علمیه  ورود  برای  انگیزه خواهران  و  استقبال  در اصفهان 
امام  عنوان  به  علمیه  حوزه  خواهران  از  بسیاری  است،  بوده  بسیار 
جماعت در دبیرستان ها و مدارس دخترانه مشغول به فعالیت هستند 
و این موضوع مورد تأیید مراجع عظام تقلید قرار گرفته است و اکنون 

حدود 500 مدرسه در سطح استان از این امکان برخوردار هستند.
حجت االسالم ابطحی به اهمیت حضور خواهران طلبه در بین 
در  دینی  احکام  و  دینی  معارف  نشر  سهولت  برای  آموزان  دانش 
بین زنان و دختران، عنوان کرد: 700 نفر از مبلغان خواهر در ماه 
مبارک رمضان در کل استان جلسات گسترده جزء خوانی و تفسیر 

قرآن برگزار خواهند کرد.

مدیرحوزهعلمیهخواهراناصفهانخبرداد:

توسطحوزهعلمیهخواهراناصفهانبرگزارشد

پیشکنگرهبینالمللینقششیعهدر
پیدایشوگسترشعلوماسالمی

در  اصفهانی«،  رضایی  والمسلمین محمد علی   »حجت االسالم 
پیدایش و گسترش علوم  پیش کنگره بین المللی »نقش شیعه در 
اسالمی«، در جمع خواهران طلبه اصفهان ابتدا با اشاره به سوره 
کوثر اظهار کرد: در این سوره به وجود حضرت زهرا)س( اشاره شده 

و همچنین دشمن او را ابتر می خواند.
وی ادامه داد: کوثر به سه قسم جسمی، معنوی و علمی تقسیم 
می شود؛ »کوثر جسمی« یعنی انکه تنها فرزند زنده پس از پیامبر 
را   اکرم)ص( چه دختر و چه پسر را که همان سادات فعلی هستند 
شامل شده؛ »کوثر معنوی« به اتصال زمین و آسمان اشاره دارد و 
»کوثر علمی«  یعنی علومی که از اهل  بیت)علیهم السالم به ما رسیده، 

عالم شیعه در جهان به نوعی تجلی بعد علمی کوثر است .
دبیر کنگره بین المللی »نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم 
اسالمی« با اشاره به این که در این کنگره، منظور ما توجه به بعد 
علمی حضرت زهرا)س( است، ابراز داشت: علوم در جهان اسالم به 
چند دسته تقسیم می شوند، علومی که از غیر مسلمان به ما رسیده 
مثال از یونان، علومی که مسلمانان  پایه گذاری کردند مثل تفسیر و 
علومی نوینی که در عصر حاضر مثل نجوم آمده است. البته علوم 
دیگر هم مرتبط با قرآن وجود دارد، چون علوم  قرآنی، علم تفسیر، 
علم حدیث و رجال، کالم و عقاید و علوم ادبی عرب و تاریخ اسالم 
است، در همین رابطه رهبری می فرمایند علوم باید براساس قرآن 

متحول شوند.
حجت االسالم والمسلمین رضایی اصفهانی ادامه داد: به طور 
کلی مرجعیت علمی با اهل بیت)ع( است و محوریت علوم جهان، 
شیعیان هستند، براین اساس کنگره بین المللی »نقش  شیعه در 
پیدایش و گسترش علوم اسالمی« با اهداف اثبات مرجعیت علمی 
اهل بیت)علیه السالم( در جهان اسالم، تبیین نقش اهل بیت)علیه السالم(و 
پیروان آنها در پیدایش و گسترش علوم،  تبیین نقش دانشمندان 
شیعه در پیدایش و گسترش علوم و تبیین نقش علمای شیعه در 

شکوفایی تمدن اسالمی برگزار می شود.
و  کرد  اشاره  کنگره  دبیرخانه  کار  به  آغاز  روند  به  ادامه  در  وی 
افزود: در حال حاضر 14 کمیته علمی و جلسه تشکیل و سه جلد 
کتاب آماده شده و اینکه خروجی این کنگره بیش از 50 جلد اثر به 

چهار زبان خواهد بود.
و  پیدایش  در  شیعه  »نقش   المللی  بین  کنگره  کنگره  دبیر 
گسترش علوم اسالمی به محورهای این کنگره پرداخت و افزود:  
اهل بیت)علیهم السالم(در  نقش  اهل بیت)علیهم السالم(،  علمی  مرجعیت 
پیدایش  در  شیعه  دانشمندان  نقش  علوم،  گسترش  و  پیدایش 
علوم، نقش دانشمندان شیعه در گسترش علوم، نقش دانشمندان 
شیعه در شکوفایی تمدن اسالمی،  تعامل علمی دانشمندان شیعه 
با مذاهب اسالمی و ادیا،  نقد و احیای آثار و احیای آثار در مورد 
این  از جمله محروهای  علوم  در  و شیعه  اهل بیت)علیهم السالم(  نقش 

کنگره است.
پایان خواهران  در  والمسلمین رضایی اصفهانی  حجت االسالم 
بیان داشت:  و  زمینه کرد  دراین  مقاله  نگارش  به  تشویق  را  طلبه 
ریز  و  محورها  کنگره  این  برای  مقاالت  نگارش  تسهیل  برای 
موضوعاتی  توسط کمیته های علمی کنگره مشخص شده است،  
که می توانند با مراجعه به سایت کنگره مشاهده کنند، البته عناوین 
مقاالت منحصر به این موارد نیست و نویسندگان حوزویمی توانند 
موضوعات دیگری که در راستای اهداف و محورهای کنگره باشد، 

انتخاب کنند.

معاونفرهنگیحوزههایعلمیهخواهران:

اولویتمبلغانتربیتدینیباشد
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
باید  مبلغان  اولویت  این که  بیان  با  کشور 
تربیت دینی باشد، گفت: به عنوان مبلغان 
کنیم  توجه  جامعه  تربیت  به  هم  باید  دین 
هم  دین  تبلیغ  جامعه،  فرهنگ  به  هم 
رویکرد فرهنگی دارد و هم رویکرد تربیتی، 

اما اولویت با مسأله تربیت است.
همایش  در  اسکندری«،  رضا  والمسلمین  »حجت االسالم   
بر  تأکید  با  اصفهان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مبلغان  بزرگ 
لزوم پرداختن خواهران مبلغ به موضوع سبک زندگی، گفت: اگر 
خانواده در جامعه ما لطمه ببیند از دستورات دین و سبک زندگی 
دینی اسالمی دور شود، جامعه نیز از دین دور می شود؛ مهم ترین 
نقش  مادران  هستند،  دختران  و  زنان  ما  جامعه  در  اساسی  رکن 

کلیدی در شکل گیری شخصیت دختران در خانواده دارد.
را  مادر  معنویت  خواهران،  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
کرد:  تصریح  و  دانست  بارداری  دوران  در  کودک  روح  در  اثرگذار 

مراقبت مادر در ایام بارداری، در وجود کودک اثرخواهد داشت.
وی افزود: از زمان تولد تا هفت سالگی شاکله شخصیتی نوزاد 
شکل خواهد گرفت و به همین دلیل دستورات متعددی برای رشد 

معنویت در روح لطیف کودک در دین اسالم وجود دارد.
و  کرد  عنوان  مدرسه  از  بیشتر  را  کودکان  بر  خانواده  تأثیر  وی 
افزود: در دوران طاغوت لهو و لعب به کودکان آموزش داده می شد 
اما در همان دوران خانواده های مذهبی و معنوی با آموزش های 

دینی درست مانع از انحراف کودکان خود شدند.
حجت االسالم والمسلمین اسکندری با اشاره به اختصاص یک 
روز در دهه اول محرم به حضرت علی اصغر، این حرکت را بسیار 
سازنده و مفید ارزیابی کرد و گفت: به عنوان مبلغان دین باید هم 
تبلیغ دین هم  به فرهنگ جامعه.  توجه کنیم هم  تربیت جامعه  به 
رویکرد فرهنگی و هم رویکرد تربیتی دارد؛ تبلیغ دین برای رساندن 
انسان ها به مسیر صحیح و اصلی عبودیت است و هرمقدار انسان 
در این مسیر تالش بیشتری کند به قرب الهی بیشتری خواهد رسید.
بر تربیت انسان عنوان کرد و افزود: اگر  وی فرهنگ را مقدمه ای 
یک فرد مؤمن را تربیت کنیم وجود این انسان مؤمن و با تقوا در فرهنگ 
دقت  افراد  تربیت  به  هم  و  فرهنگ  به  هم  باید  است،  اثرگذار  جامعه 

داشت، در واقع فرهنگ سازی مقدمه ای برای تقوای انسان ها است.
با اشاره به نقش اساسی  حجت االسالم والمسلمین اسکندری 
خانواده،  در  فرزندان  تربیتی  و  اخالقی  و  معنوی  رشد  در  مادران 
اظهار کرد: خواهران طلبه باید در خصوص نقش زنان در خانواده 
تربیتی  نظام  و  باشند  داشته  ویژه  مطالعات  جامعه  تربیت  در  و 
خواهران را در مدارس، دانشگاه ها و در تمام فرصت های تبلیغی 

به خوبی تبیین کنند.
وی ادامه داد: دشمن در فضای مجازی و با استفاده از رسانه ها 
دینداری  و  دین  مسیر  از  را  جامعه  زنان  و  دختران  می کند  تالش 
در  حضور  با  که  است  این  طلبه  خواهران  وظیفه  و  کند  منحرف 

فضای مجازی و رسانه ها توطئه های دشمنان را خنثی کنند.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران، با اشاره به رشد آمار 
طالق در کشور، تصریح کرد: آمار طالق کشور با تربیت و فرهنگ 
برای  شوهر  و  زن  انس  باید  زندگی  در  مبنا  نیست،  سازگار  دینی 
سعادت دنیا و آخرت باشد.  توجه به مادیات و زندگی دنیوی موجب 
شده است که شاهد رشد آمار طالق و وارد شدن صدمات بسیار به 

جوانان در جامعه باشیم.
رفتن  باال  این که  بیان  با  اسکندری  والمسلمین  حجت االسالم 
نمود:  خاطرنشان  است  جامعه  مهم  مشکالت  از  ازدواج  سن 
این محبت و عاطفه در سنین  اوج  و  زندگی عاطفه است  اساس 

اول جوانی است.
محبت  دیگر  برود  باال  ازدواج  سن  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  ازدواج  سن  رفتن  باال  بود،  نخواهد  کار  در  عاطفه ای  و 
مشکالتی که دارد دیر فرزند دار شدن و عدم موفقیت افراد در فرزند 
پایین  ازدواج  سن  اسالم  توصیه  بنابر  که  زمانی  است،  شدن  دار 
را در جامعه نخواهیم داشت،  باشد مشکالت بسیاری  به موقع  و 
پایین  سن  در  فرزنددار شدن  و  باشد  پایین  ازدواج  سن  که  زمانی 
او  با والدین در تربیت  پایین بودن فاصله سنی فرزند  باشد همین 

تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت.
یک  حتی  انسان ها  تربیت  به  باید  این که  بیان  با  پایان  در  وی 
نفر توجه داشت، اظهار کرد: مؤمن،دین دار و محجبه شدن حتی 
یک نفر خدمت بزرگی به جامعه است، اگر سال ها تبلیغ دین کنیم 
ولی نتوانیم در حوزه تربیت افراد ورود پیدا کنیم دستاورد چندانی 
راستای  در  بتوانیم  تبلیغ  سال های  طول  در  اگر  ولی  نداشته ایم 

تربیت افراد مؤثر باشیم به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده ایم.

»آیتاللهحائریشیرازی«:

در  حائری شیرازی«،  محی الدین  »آیت الله 
مبلغان حوزه علمیه خواهران  بزرگ  گردهمایی 
باید عالم  افراد  این که  بیان  با  استان اصفهان، 
به زمان باشند و درک درستی از شرایط زمان و 
مکان داشته باشند، گفت: اگر انسان بداند در 
چه زمانی زندگی می کند، وقت و فکر و استعداد 

خود را درست مصرف خواهد کرد.
وی افزود: به شهادت قرآن، زنان گرفتار خود کم بینی هستند، قرآن 
کریم با آیاتی به زنان پیرامون این مسأله اخطار داده است، در اروپا زنان 

به دلیل همین خود کم بینی وسیله تفریح و بازیچه مردان شده اند.
وی با اشاره به شخصیت بزرگ و برجسته حضرت زهرا)س( اظهار 
زهرا)س(  حضرت  سایه  زیر  معصومین)علیهم السالم(  ائمه  همه  کرد: 
هستند، وقتی در حدیث کساء گفته می شود »هم فاطمة و ابوها« 
به  را  ایشان  کند  معرفی  را  اکرم)ص(  پیامبر  می خواهد  وقتی  یعنی 
عنوان پدر حضرت فاطمه)س( به مالئکه معرفی می کند و این نشان 

دهنده عظمت شخصیت ایشان به عنوان یک زن است.
با بیان این که اگر طلبگی کسی قبول  آیت الله حائری شیرازی 
اظهار  گرفت،  خواهد  شکل  مسیر  این  در  او  تعالی  و  رشد  شود 
کرد: در نسل کشی مرد را می کشند و زن را حفظ می کنند اما این 
فرهنگی هرکه  در جنگ  فرق می کند،  در جنگ مکتبی  موضوع 
بتواند فرهنگ غرب را باور کند برای او تشویق به کار خواهند بست 
و آرزو می کنند او روی کار بیاید، هرکسی بخواهد فرهنگ غرب را 
جانشین فرهنگ اسالم کند محار به با امام زمان )عج( کرده است 
و هرکس در این کار به او کمک کند در این موضوع همدست او 
است، زنان حامل نطفه فرهنگی اسالم هستند و به همین دلیل در 

جنگ فرهنگی و مکتبی مورد هجوم قرار می گیرند.
خواهران  علمیه  حوزه های  این که  کرد:  نشان  خاطر  وی 
که دشمن  است  این  دلیل  به  می گیرد  قرار  دشمنان  مورد هجوم 

نمی خواهد بپذیرد کسی حامل فرهنگ اسالمی باشد.
آیت الله حائری شیرازی در ادامه با اشاره به تاخت و تاز دشمن 
اسالمی،  انقالب  و  دینی  مبانی  دهندگان  ترویج  و  مبلغان  علیه 
اگر  و  است  مهم  بسیار  مجازی  فضای  از  استفاده  کرد:  اظهار 
پیدا  به نعمت مهمی دست  بدانیم  را  این امکانات  از  قدر استفاده 

کرده ایم.
و  خمینی)ره(  امام  به  محبت  و  عالقه  قم،  علمیه  حوزه  استاد 
والیت را دارای ابعاد جهانی و جاذبه برای تمام مردم جهان دانست 
به  که  رفت  خواهند  نور  به  ظلمت  از  کسانی  تنها  کرد:  تصریح  و 
والیت الله رسیده باشند و جریان والیت الهی در وجود انها جاری 
والیت  با  اگر  نماز  است،  والیت  این  مجرای  علی)ع(  امام  باشد، 
طاغوت باشد موجب تکبر خواهد شد و اگر با والیت معصوم باشد 

موجب خشوع و تواضع خواهد بود.
با علوم زمانه و استفاده از  با تأکید بر لزوم آشنایی مبلغان  وی 
و جهانی،  ابعاد گسترده  در  تبلیغ  برای  و سایبری  فضای مجازی 
افراد  که  است  اقیانوسی  نظیر  مجازی  فضای  کرد:  خاطرنشان 
می خواهند در آن شنا کنند ولی غرق می شوند، مبلغان باید نجات 
غریق این فضا باشند و عده کثیری را با استفاده از این فضا تبدیل 
خداوند  نعمت  مجازی  فضای  کنند،  زهرا)س(  حضرت  مریدان  به 
است و نباید از آن وحشت داشت بلکه باید برای در دست گرفتن 

حاکمیت و مدیریت آن تالش کرد.
آیت الله حائری شیرازی، با اشاره به لزوم ورود جدی به فضای 
عنوان  تشیع،  معارف  ترویج  و  اسالمی  نظام  تقویت  برای  مجازی 
کرد: این ساده اندیشی است که خیال کنیم با مطرح کردن چند 
احکام دینی وظایف ما ادا شده است، نباید از علوم انسانی اسالمی 
غافل شد بلکه باید در راستای رشد و تعالی و اسالمی شدن علوم 

انسانی تالش و اهتمام ویژه داشت.
و  مسیحیت  نظیر  ادیانی  تحریف  به  قم،  علمیه  حوزه  استاد 
یهودیت اشاره کرد و گفت: اسالمی شدن علوم انسانی در مواجهه 
برای  باید  باشد،  اثرگذار  بسیار  می تواند  تحریف شده  ادیان  این  با 
در  می تواند  کار  این  و  کرد  تالش  اسالمی  انسانی  علوم  تکمیل 
اسالمی  حوزه  در  باید  همه  باشد،  تأثیرگذار  بسیار  جهانی  عرصه 

سازی علوم مختلف از جمله اقتصاد اهتمام داشته باشیم.
و  دانست  ربا  از  جامعه  دهنده  نجات  را  اسالمی  اقتصاد  وی 
گفت: تا زمانی که پول اسالم اصالح نشود شاهد اصالح اقتصاد 
به  علمیه  حوزه  ورود  نیازمند  مسأله  این  و  بود  نخواهیم  اسالمی 

مسأله اقتصاد است.

اقتصاداسالمیجامعهراازربانجاتمیدهد

درماهمبارکرمضان

29هزارجلسهقرآنیدراستاناصفهان
برگزارگردید

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از برگزاری 
29 هزار جلسه قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان در اصفهان خبر 

داد.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  بهشتی،  خانم 
اصفهان ضمن اعالم این خبر افزود : در این طرح عظیم تعداد 
استان  های  وروستا  ها  شهر  به  خواهر  قرآنی  و  فعال  مبلغ   869
اصفهان اعزام و جلسات جزء خوانی ، تفسیر وتدریس قران کریم 

را برگزار نمودند.
؛  خوانی  جزء  جمله  از  قرآنی  جلسات  برگزاری  با   : افزود  وی 
تفسیر و تدریس قرآن کریم فرهنگ انس با قرآن بخصوص در ماه 

مبارک رمضان ، درجامعه جریان وسریان پیدا می کند.
نیازمند سبک  به شدت  آینده  تربیت نسل  خانم بهشتی گفت: 
وامید  قرآن است  تربیتی  مولفه های  به  موثر  وتوجه  قرآنی  زندگی 
جامعه  بانوان  وسیع  سطح  در  جلساتی  چنین  برگزاری  با  است 
سمت  به  و  کنند  پیدا  قرآن  اخالقی  و  تربیتی  مفاهیم  با  آشنایی 

تربیت فرزندان با مولفه های قرآنی رهنمون شوند.
برگزاری مجموع 29089 جلسه  با  مبلغان  این  قابل ذکر است 
بانوان را با مفاهیم و مولفه های بلند قرآنی در قالب تفسیر ، تدریس 

قرآن کریم و جزخوانی آشنا نموده اند.
اعزام  با  این جلسات 3812 جلسه  از مجموع  گفتنی است که 
111مبلغ اختصاص به مناطق محروم و روستاهای استان داشته 
است که بانوان ساکن در این مناطق هم از فیوضات معنوی این 

جلسات برخوردار شدند.

درماهمبارکرمضانبرگزارگردید

درمرکزتخصصیفقهواصولخواهرانالنفسیهبیانشد

با  فرهنگ  عرصه  در  عملی  »اقدام  عنوان  با  علمی  نشست 
محوریت نهج البالغه« با حضور استادان، کارکنان و طالب سطح 
دو و سه در مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان برگزار شد.
»دکتر نصرالله شاملی« مولف و مدرس حوزه و دانشگاه در این 
نشست گفت: پس از قرآن مهم ترین کتاب نزد شیعه نهج البالغه 
نزد  در  بسیار مهم حتی  و  اصلی  البالغه جزء دروس  نهج  است. 
اهل سنت می باشد، امروزه دشمن در صدد نابودی اسم قرآن است 

و می خواهد چیزی به عنوان علوم قرآن و تفسیری نباشد.
وی شناخت نهج البالغه و چگونگی استفاده از آن را به عنوان 
در  تمام موضوعات شریعت  کرد:  اذعان  و  برشمرد  کلیدی  نکات 
کتاب  یک  قرآن  که  همانطور  و  است  گرفته  جای  نهج البالغه 
آسمانی است و دارای یک سیستم تفکر و اندیشه و معرفت است، 
بر  مبنی  کاربردی   - علمی  سیستم  یک  دارای  نیز  البالغه  نهج 
جامعه  و  فرد  زندگی  سبک  و  عرفان  فلسفه،  منطق،  اعتقادات، 
است و بین قرآن و نهج البالغه وجه مشترک وجود دارد هر کس 

بخواهد دارای معرفت شود در درجه اول باید به قرآن رجوع کند.
دکتر شاملی درباره سندیت نهج البالغه اظهار کرد: در کتب شیعه 
علی  امام  احادیث  از  مواردی  »خصال«،  و  »بحار االنوار«  جمله  از 
از منابع اهل  )علیه السالم( ذکر شده ؛اما سندی که سید رضی )ره( آورده 

سنت است و علت آن هم این است که کتاب های شیعه و اهل سنت 
اما زمانی که حاکمان  بود  تا عصر وفات سید رضی دست نخورده 
کتاب  هزاران  و  کشیدند  آتش  به  را  کتابخانه شیخ طوسی  عباسی 
حدیثی را از بین بردند مجبور به استناد به کتاب های اهل سنت شد.
کتاب  عنوان  به  نهج البالغه  ورود  عدم  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
درسی برای اقشار مختلف جامعه منطبق بر زمان حال را از دیگر 

آسیب های مهم در این حیطه برشمرد.
وی در پایان افزود: عدم نفوذ فقه و نهج البالغه در زندگی بشر خطر 
بزرگی است که باید طالب این دهه برای تحقق این امر و منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( تالش مجدانه داشته باشند، پویایی و رشد در 
حوزه ها با تولید متناسب با سبک زندگی اسالمی است که ابتدا باید 

فنون و علوم را آموخت و بعد آن را در جامعه پیاده کرد.

تمامموضوعاتشریعتدرنهجالبالغه
جایگرفتهاست

مرکز  استاد  صادقی«  روح الله  والمسلمین  »حجت االسالم 
مشاوره، در جمع مبلغان و دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهراء)س( اصفهان گفت: اولین گام در ایجاد ارتباط مؤثر، 

تغییر نگرش به بندگان خداست.
شامل  که  است  سویه  دو  فرآیند  یک  مؤثر  ارتباط  افزود:  وی 
یکی  در  چنانچه  شود.  می  مخاطب  پیام  کامل  دریافت  و  ارسال 
بروز  زمینه ساز  نقص شویم  پیام دچار  دریافت  یا  و  ارسال  امور  از 

سوءتفاهم شده و ارتباط را دچار اختالل می کند.
استاد حوزه در ادامه به چند اصل برای ارتباط گیری موثر اشاره 
گوشه  در  حتی  شرایطی  هر  در  انسان  نمود:  خاطرنشان  و  نمود 
اثرگذار  ارتباط است و رفتارش در دیگران  با دیگران در  نیز  گیری 

خواهد بود.
وی بخش عمده ارتباط را  پیام های غیر کالمی دانست و گفت: 
در  نباشند  هماهنگ  هم  با  اگر  کالمی  غیر  و  کالمی  های  پیام 

مسیر ارتباط گیری مشکل ساز می شوند.
ارتباط  های  سبک  گفت:  صادقی  والمسلمین  حجت االسالم 
از: سبک سرزنش گر، حسابگر، سازشگر و  اند  با دیگران عبارت 
نوع  این  ارتباط سبک همتراز است.  برای  بهترین سبک  همتراز. 
رفتار سه سبک دیگر را در زمان های مناسب از خود بروز می دهد 

و بهترین گزینه برای ارتباط با دیگران می باشد.
وی افزود: زیبا سخن گفتن، عادت به نرم گویی، اهمیت شروع 
از  از صحبت  قبل  تفکر  و  و عذر خواهی  اشتباهات  قبول  ارتباط، 
آداب مهم در گفتگوی سازنده می باشد. همچنین باید به مواردی 
شخصیت،  نه  رفتار  بردن  سوال  زیر  ادب،  و  احترام  اصل  مانند: 

شوخ طبعی و صداقت، اهمیت داد.
استاد حوزه در پایان به ویژگی های خوب فهمیدن سخن اشاره 
کالم،  قطع  عدم  مناسب،  چشمی  تماس  داشت:  اظهار  و  نمود 
این  از  ای  نمونه  بجا  سواالت  و  احساس  انعکاس  تأثیرکالم، 

ویژگی ها است.

کارگاهمهارتهایارتباطی
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توسطحوزهعلمیهخواهراناصفهانبرگزارگردید

نشستهماندیشیمدیرحوزهعلمیهخواهران
استاناصفهانباکمیتهاستانیهمکاریهای

حوزهوآموزشوپرورش
کمیته  نشست  در  ابطحی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
گزارشی  ارائه  با  پرورش  و  آموزش  و  حوزه  همکاری های  استانی 
گفت:  خواهران  علمیه  مدارس  در  گرفته  صورت  فعالیت های  از 
در حال حاضر 6017 طلبه خواهر در سه سطح دو)کارشناسی(، 
تحت  علمیه  مدرسه   52 در  چهار)دکترا(  و  ارشد(  سه)کارشناسی 

مدیریت استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند.
در  تا کنون  ابتدا  از  فارغ التحصیالن  تعداد  این که  بیان  با  وی 
مقطع سطح دو 4799 نفر و در مقطع سطح سه 180 نفر می باشند 
اقامه  ستاد  پاسداران،  سپاه  با  تفاهم نامه هایی  امضاء  با  گفت: 
نماز و کمیته امداد امام خمینی )ره( تعدادی از دانش آموختگان در 
قرار  تخصصی  آموزش های  تحت  و  شرکت  تخصصی  دوره های 
گرفته  به کار  فرهنگی  نیروهای  عنوان  به  آینده   در  که  اند  گرفته 

خواهند شد.
حجت االسالم والمسلمین ابطحی از برنامه های مدیریت حوزه 
ایجاد  برنامه ریزی جهت  را  علمیه خواهران اصفهان در سال 96 

مهد های کودک با رویکرد دینی در شهرستان ها عنوان کرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از فراهم بودن بستر 
مناسب علمی در حوزه های علمیه خواهران به منظور استعدادیابی 

طالب برای معرفی و به کارگیری در آموزش و پرورش خبر داد.
امور  معاون  درودی«  حسین  »حجت االسالم  ادامه  در 
استان های ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش گفت: آموزش 
و پرورش در برنامه سال جدید 155 برنامه برای هر استان  در نظر 
گرفته است که 3 برنامه مربوط به ستاد همکاری آموزش و پرورش 

با حوزه های علمیه است .
وی با اشاره به ظرفیت حوزه های علمیه خواهران استان برای 
مشارکت در حوزه تربیت دینی نسل آینده خاطر نشان کرد: یکی از 
انتظارات و نیاز های آموزش و پرورش از حوزه های علمیه خواهران 

تربیت طالب خواهر متخصص در مباحث کودک می باشد.
معاون امور استان های ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش 
ادامه داد: خروجی همکاری حوزه و آموزش و پرورش باید در رفتار 

دانش آموزان نمود پیدا کند.
مقام  سخن   به  اشاره  با  درودی  والمسلمین  حجت االسالم 
الزم  انسان  اسالمی  جامعه  فرمودند:  که  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
دارد، این آدم در آموزش پرورش باید پایه گذاری بشود گفت: حضور 
روحانیون و به ویژه خواهران طلبه در مدارس آموزش و پرورش در 

این خصوص بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
توانمند است  از استان های  بیان این که استان اصفهان  با  وی 
در  کارگیری  به  جهت  طالب  استعداد یابی  و  ارزیابی  خواستار 

مهد های کودک و دبستان های آموزش و پرورش شد.
معاون امور استان های ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش 
با  مهد کودک  ایجاد  را  پرورش  و  آموزش  برنامه های  از  دیگر  یکی 
با  باید از کودکی  معماری اسالمی دانست و گفت: دانش آموزان 
معماری اسالمی آشنا شوند و با به کار گیری مربیان متخصص، از 

ابتدا روح کودک را  با توحید آشنا نمود.

حسین  والمسلمین  »حجت االسالم 
دهنوی«، در مراسم جشن ازدواج طالب 
خواهر استان اصفهان که در سالن آمفی 
 تئاتر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
به  خوشبختی  برای  گفت:  شد ،  برگزار 
آساش  داریم،  نیاز  آسایش  و  آرامش 
همان برآورده شدن اسباب مادی است، 
خوشبختی  برای  تنهایی  به  آسایش  اما 

کافی نیست.
هم  خداوند  و  است  مهم تر  آسایش  از  آرامش  داد:  ادامه  وی 
یکدیگر  کنار  در  آرامش همسران  را کسب  ازدواج  از  اصلی  هدف 
دانسته است، اکثر همسران امروزه متأسفانه بیشتر به فکر آسایش 
همسران هستند و آن را بر برقراری آرامش مقدم داشته اند، مردان 
صبح تا شب سر کار می روند و زحمت می کشند تا اسباب مادی 
تالش ها  این  اما  است،  ارزشمند  بسیار  که  کنند  فراهم  را  زندگی 

کافی نیست.
از  هدف  خداوند  افزود:  دهنوی  والمسلمن  حجت االسالم 
تشکیل زندگی را آرامش می داند و برای آن آموزه هایی را هم قرار 
داده است، و فرموده است که مرد باید نیازهای مادی زن را در حد 
شأن او فراهم کند و میزان شأن مادی زن هم همانی است که در 

خانه پدرش از آن بهره مند بوده است.
تأمین  برای  که  مردی  داشت: خداوند  علمیه  ابراز  استاد حوزه 
مایحتاج مادی خانواده تالش می کند را مانند مجاهد در راه خدا 
خانه  بیرون  در  هم  و  خانه  در  هم  امروزه  هم  زنان  است،  دانسته 
تالش می کنند و زحمات زیادی می کشند و برای رسیدن خانواده به 
آسایش تالش می کنند، خداوند به زنی که در خانه چیزی را جابجا 
کند اجر و پاداش فراوان عطا می فرماید، فرشتگان برای زنی که 
یک لیوان آب به دست شوهرش بدهد تا یک سال طلب مغفرت 
می کنند و یک سال عبادت به درگاه خداوند را برای او می نویسند.
وی بیان داشت: پیامبر اسالم)ص( جهاد زن را خوب شوهرداری 

کردن دانسته اند.
از  که  کسانی  بسیارند  کرد:  دهنوی   تصریح  االسالم  حجت 
این مورد هم  آرامش دارند، برعکس  اما  آسایش کافی برخوردارند 
و  حاد  افسردگی  به  مبتال  که  بسیاری هستند  افراد  است،  فراوان 
ماژور هستند و این ها کسانی هستند که شوهرانشان همه چیز در 
دنیا برای آن ها فراهم کرده اند، و همچنین افرادی وجود دارند که 
امکانات  و اسباب مادی در پایین ترین سطح ممکن را دارند اما از 

آرامش روحی خوبی برخوردار هستند.
وی بیان داشت: دکتر جان گری در کتاب »مردان مریخی زنان 
درباره  خود  های  کتاب  در  آنجلیس  دی  باربارا  خانم  و  ونوسی« 
زندگی  های  مهارت  عنوان  تحت  را  هایی  مهارت  شوهر  و  زن 
زناشویی ابداع کرده اند و مدعی هستند که با اجرای این مهارت ها 
خوشبختی حاصل می شود، من در کتب علمی و دینی خودمان 
یافتم که  جستجو کردم و همه این مهارت ها را در دین خودمان 
و  اند  کرده  ارائه  را  ها  آن  پیش  قرن   14 معصومین)ع(  حضرات 

بسیار به دین خودمان افتخار کردم.
روی  ها  غربی  چون  اما  داشت:  دهنوی   ابراز  االسالم  حجت 
را  فروعاتی  و  اند  زده  هایی  تبصره  و  اند  گذاشته  اسم  ها  مهارت 
بنابراین من مهارت ها  اند  آورده  با مثال هایی  ما  امروز  زندگی  در 
روز  اینست که هر  ها  از مهارت  یکی  گویم،  آن ها می  زبان  از  را 
20 دقیقه در کنار یکدیگر بنشینید، مثاًل ائمه اطهار)ع( برای این 

نشستن بر اساس زندگی امروز ما میزان وقت تعیین نکرده اند.
یکدیگر نشستن مهارتی  کارشناس مسائل خانواده   افزود:  کنار 
است که سبب ایجاد عشق می شود و عشق را تقویت می کند، اگر 
جسم ها را در کنار هم قرار دهیم دل ها هم به یکدیگر نزدیک می 
شوند، پیامبر)ص( فرمودند اگر زن و مرد در کنار هم بنشینند خانه 

آن ها محل رفت و آمد مالئکه الهی می شود.
حج  هفتاد  با  برابر  شوهر  و  زن  میان  آمیز  محبت  کالم  ثواب 
مقبول است / نشستن زن و شوهر در کنار هم از اعتکاف در خانه 

خدا ارزش بیشتری دارد 
و  زن  نشستن  فرمودند  پیامبر)ص(  نمود:   عنوان  ادامه  در  وی 
دارد،  بیشتری  ارزش  خدا  خانه  در  اعتکاف  از  هم  کنار  در  شوهر 
می کند،  را مستحکم  خانواده  بنیان  و  می آورد  نشستن عشق  این 
البته  هستند،  ضعیف  مهارت  این  در  ما  مردان  و  زنان  متأسفانه 
پیامبر)ص( فرمودند  باشند،  با مهر و محبت  باید همراه  نشستن ها 
دیده  به  هم  خداوند  کنند  نگاه  محبت  با  هم  به  شوهر  و  زن  اگر 

محبت به آن ها می نگرد.
افراد  از  برخی  گاهی  داشت:   دهنوی    اظهار  االسالم  حجت 
مذهبی هستند که اهل نماز شب و عبادات و مستحبات هستند 
اما با محبت به همسر خود نگاه نمی کنند و حسن خلق ندارند و 
همین سبب می شود تا زندگی آن ها هم بی برکت شود و عشق و 
خوشبختی در زندگی آن ها نباشد، متخصصان خانواده می گویند 
در کنار هم بنشینید، با محبت به هم نگاه کنید و ارتباط کالمی با 

یکدیگر داشته باشید.
کارشناس مسائل خانواده   بیان داشت: پیامبر)ص( فرمودند:»ثواب 
مقبول  حج  هفتاد  با  برابر  شوهر  و  زن  میان  آمیز  محبت  کالم 
است«، متأسفانه برخی در مهارت ارتباط کالمی ضعیف هستند، 
غربی هایی که برخی از آن ها اعتقاد به دنیای بعد از مرگ هم ندارند 
به این نتیجه رسیده اند که با اجرای همین مهارت ها سعی می کنند 
تا با زندگی دور از تنش و همراه با آرامش طول عمر خود را افزایش 

دهند تا بیشتر بتوانند از دنیا بهره مند شوند.
وی در ادامه اظهار داشت: غربی ها برای دنیای خودشان سعی 
می کنند تا از تعلیماتی که در دین مبین اسالم آمده، استفاده کنند، 
از  و  نباشیم  خود  دنیای  فکر  به  کمی  ما  تا  نیست  سزاوار  این  اما 
مهارتهایی که اهل بیت)علیهم السالم( مطرح کرده اند برای دنیای خود 

بهره نبریم.
دیگر  داشت:مهارت  ابراز  دهنوی  والمسلمین  حجت االسالم 
علی)ع(  امام  است،  دادن  گوش  خوب  مهارت  خوشبختی،  برای 

فرمودند: »هر کس خوب گوش دهد بهره خوبی هم می برد«.
است،  محبت  ابراز  چهارم  مهارت  افزود:  علمیه  حوزه  استاد 
پیامبر)ص(  دارم،  دوستت  بگویند  یکدیگر  به  باید  شوهر  و  زن 
فرمودند:»اگر مردی به زنش بگوید دوستت دارم این تا ابد از قلب 
او  روح  نکنید  ابراز محبت  به همسرتان  اگر  نمی رود«؛  بیرون  زن 

پژورده می شود.
باید در دفعات  ابراز محبت  پایان گفت: مهارت  استاد حوزه در 
درصد   80 شود،  گرفته  کار  به  گوناگون  وقت های  در  و  مکرر 
مکشالت در زندگی به دلیل خأل عاطفی بوده است و این یک اصل 

مهم در زندگی مشترک می باشد.

مراسم ضیافت افطاری با حضور طالب در دو بخش جداگانه 
»حجت االسالم  سخنرانی  با  متاهل  و  مجرد  طالب  ویژه 
دانشگاه  استاد  و  روانشناس  اسماعیلی«،  محمد  والمسلمین 

تهران در مدرسه علمیه الزهراء )س( نطنز برگزار گردید 
این  اول  بخش  در  اسماعیلی  والمسلمین  حجت االسالم 
بال  به  را  انسان  زندگی  در  امید  مجرد،  طالب  جمع  در  نشست 
پرواز پرندگان تشبیه نمود و گفت: از جمله راه های افزایش امید 

در زندگی توجه به نعمت های خداوند می باشد.
برخی  از  عدول  را  موفق  ازدواج  یک  جهت  الزم  شرایط  وی 
نقاط  بردن  بین  از  خویش،  شایستگی های  افزایش  معیارها، 
ضعف، افزایش معاشرت اجتماعی و توکل و درخواست واقعی از 

خداوند متعال عنوان کرد.
متاهل  طالب  جمع  در  نشست  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
و  نمود  اشاره  عرب  زمان  جاهلیت  مسائل  به  هایشان  خانواده  و 
بانوان  به  و  است  بوده  مرسوم  فرزندکشی  عربستان  در  گفت: 
جایگاه  به  زنان  اکرم)ص(  پیامبر  بعثت  با  اما  نمی گذاشتند  احترام 

واقعی خود بازگشتند.
به  اشاره  با  ادامه  در  اسماعیلی  والمسلمین  حجت االسالم 
تفسیر عالمه طباطبایی از آیه 21 سوره روم بیان کرد: قیمت و 
ارزش زن  و مرد به اندازه آرامش و دوستی بین ایشان می باشد 
که خود یکی از اسرار آفرینش است و پیامبر اکرم )ص( فرمودند: 
طوالنی،  را  او  عمر  خداوند  کند  رفتار  نیک  خانواده  با  »هرکس 
ایمان و معنویت را در وجود او تقویت و رزق و روزیش را زیاد می 

نماید.«
و مادر  پدر  نمای وجود  تمام  آیینه  این که فرزندان  بیان  با  وی 
هستند تصریح کرد: اگر زن از شوهر اطاعت کند فرزندان اطاعت 
از خدا را می آموزند و والیت خدا را در می یابند و نتیجه این مهم 
احترام به ارزش ها توسط فرزندان می باشد همانگونه که اگر پدر و 

مادر نماز اول وقت بخوانند فرزندان نظم را می آموزند.
وی افزود: در تربیت فرزند اگر بین حرف و عمل تضاد ایجاد 
شد حساسیت فرزندان نسبت به شنیده ها از بین می رود و حرف 
پدر و مادر بی اهمیت می شود و اولین فاجعه در تربیت فرزند رخ 
نوعی  به  که  کسانی  با  را  خودشان  فرزندان  همچنین  دهد.  می 
چهره نفاق دارند همانند سازی می کنند و نمی تواند با پدر و مادر 
مناسب  الگوی  به  هیچ گاه  فرزند  نتیجه  در  و  شوند  هماهنگ 

دسترسی پیدا نمی کند.
خاطر نشان  ادامه  در  اسماعیلی  والمسلمین  حجت االسالم 
شاخص  و  اصل  خدایی  و  شاد  آرام،  زندگی  داشتن  برای  کرد: 
و  روحی  ارتباط  از  فرزند  و  مادر  پدر،  که  است  این  مهم  تربیتی 

معنوی باالیی برخوردار باشند.
زندگی  بتوانند در  این که زن و شوهر  برای  نمود:  وی تصریح 
همدیگر را درک کنند باید خود را جای شخص مقابل قرار دهند، 
را  عوامل شرح صدر  دهند،  قرار  نظر  مد  را  خود  بین  مشترکات 
ایجاد کنند، تمرین و تکرار برای صبور شدن داشته باشند و صبر 

کردن را از خداوند متعال طلب کنند.

»حجتاالسالموالمسلمیندهنوی«تشرحکرد«:

۴مهارتبرایزندگیزناشوییسعادتمندانه

نطنزاصفهان شهراستان

مدیرمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(:

فرزندانآیینهتمامنمایوالدینهستند

نشست نقد کمپین چهارشنبه های سفید با حضور طالب و کادر 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه )س( سپاهانشهر برگزار 

گردید.
»آقای علیرضا تقی زاده« استاد حوزه و دانشگاه در این نشست 
گفت: کار دشمن بی تفاوت کردن ارزش ها است و چهارشنبه سفید 
موضوعی علیه قوانین مدنی است و آزادی مدنی مردم را به یک 

حرکت خاموش دعوت می کند.
آوی افزود: در سال 1998 کلید چهارشنبه سفید زده شد و در 

جامعه امروزی، در خط مقدم جنگ فرهنگی خانم ها می باشند.
گفت:  دختر  فرزندان  برای  تربیتی  روش های  سه  بیان  با  وی 
پایش  اتاق می شود جلوی  به دختر هنگامی که وارد  برای احترام 
می شود  باعث  کار  این  ببوسید،  را  بازویش  و  صورت   ، شوید  بلند 
برای خود حرمت قائل شود و وقتی پدر در خانه است برای شانه 
زدن موهای دختر از مادرش پیشی بگیرد چون محبت و عالقه در 

فرزند تقویت می شود.
باید  تکلیف،  سن  از  قبل  سال  سه  دختران،  برای  افزود:  وی 
و  دوستان  تکلیف  سن  از  بعد  و  کنید  شروع  را  تربیتی  کارهای 

همکالسی ها تأثیر گذار هستند.
و  کنیم  متنوع  را  تذکر  روش  گفت:  پایان  در  تقی زاده  آقای 

همیشه نصیحت نکنیم.

برایدخترانبایدسهسالقبلازسنتکلیف
کارهایتربیتیراشروعکرد

با  غرب  گفت:  سپاهانشهر  حکیمه  مدرسه  فرهنگی  معاون   
مردان  برخی  چشم  از  حیا  پرده  و  زنان  سربرخی  از  چادر  طرحی 
تیم  اما  و  آن هاست  برنامه های  و  فکر  اتاق  حاصل  این  برداشته، 

متخصصی برای مقابله با این موضوع شکل نگرفته است.
»خانم زهرا احمدی« گفت: عفاف رام شدن قوه شهوت و کنترل 

آن توسط عقل و کنترل غریزه در مقابل شهوت است.
وی ادامه داد: بدون شک حجاب از مسلمات دین اسالم است 
و هرگونه بد حجابی و بی حجابی بر خالف شریعت مقدسه است 
و آیات فراوانی نیز درباره حجاب آمده است و کسی هم نمی تواند 

منکر آن شود.
حفظ  فردی  لحاظ  از  حجاب،  این که  بیان  با  احمدی  خانم 
شخصیت زن، از لحاظ اجتماعی جلوگیری از انحراف جوانان، و 
ممانعت از گسترش فساد در جامعه اسالمی است اظهار داشت: 
حجاب  داشت  خواهد  پی  در  بی حجابی  که  مفاسدی  به  توجه  با 

می تواند یکی از موانع فروپاشی بنیان خانواده باشد.
وی ابراز داشت: عفاف و حجاب مربوط به مردان نیز هست چرا که 
آن ها نیز باید نگاه خود را کنترل کنند و این نیز حجاب چشم می باشد.
وی با تاکید بر این که گسترش بی حجابی و بدحجابی در جامعه 
قطعا خطراتی را ایجاد می کند افزود: وقتی مردان و زنان خود را 
ملزم به حفظ حجاب ندانند ارتباط ها آزاد تر شده، قطعا شهوت بر 
عقل غلبه کرده، قدرت تفکر کمتر خواهد شد و این موضوع قطعا 

پیامدهای بدی خواهد داشت.
سپاهانشهر  حکیمه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
قرمز  و  سبز  دوبال  که  رسید  نتیجه  این  به  دشمن  کرد:   تصریح 
بی  و  بد حجابی  تیر  فقط  و  فقط  را  اسالم  کبوتر  فوالدین  بدنه   و 
حجابی )بدن زن( می تواند بزند و آن را از حرکت به سمت روشنایی 

حقیقی و ظهور یگانه منجی بشریت نگه دارد.
وی در پاسخ به این که  چرا برنامه های مربوط به عفاف و حجاب 
به  رو  زیادی  موفقیت  با  تاکنون  دولتی  غیر  و  دولتی  دستگاهای 
نشان  راه  است گفت: هنوز  داده  نتیجه عکس  گاهی  و  نبوده  رو 
دادن آرامشی که از سمت حجاب در یک زن یا مرد ایجاد می شود 
مشخص نشده و امر به این معروف هنوز به صورت روان شناسی 
شده، صورت نگرفته است  و باید از راهی وارد شد که بتوان دوباره 
موتور تفکرها را روشن کرد تا شیرینی امنیت حاصل از حجاب را 

مردان و زنان بچشند.

سپاهانشهراصفهان شهراستان

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتحکیمه)س(بیانشد:

نجف آباداصفهان شهراستان

مدرسهعلمیهخواهرانفاطمیه)س(برگزارنمود:

با شروع  مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نجف آباد همزمان 
ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری نمایشگاه »آدینه های رمضان« 
با هدف آشنایی عموم مردم شهرستان با حوزه و فعالیت های علمی 

مهارتی، استادان و طالب نموده است.
این نمایشگاه با توج به اهمیت وجود مرکزی جهت پاسخگویی 
توسط  خانوادگی  های  مشاوره  و  شرعی  اعتقادی،  سواالت  به 

استادان حوزه، برگزار شد. 
گفتنی است حضور گسترده روزه داران در نماز عبادی - سیاسی 
تا واحد مهد کودک مدرسه  باعث شد  نیز  جمعه به همراه فرزندان 
علمیه خواهران فاطمیه )س( نجف آباد کالس هایی نیز ویژه کودکان 

برگزار نماید.
ارائه  بانوان،  حجاب  و  عفاف  ملزومات  مستقیم  ارائه  غرفه 
فعالیت های  دیگر  از  قرآنی  های  پیام  و  مناسبتی  بروشورهای 

صورت گرفته در این نمایشگاه می باشد.

نمایشگاهآدینههایرمضان

کریمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مبلغان  از  تقدیر  مراسم 
اهل بیت)س( خوانسار با حضور معاونان، مبلغان و طالب برگزار شد.
»حجت  االسالم والمسلمین رسول خواجه کریمی« امام جمعه و 
از ویژگی هایی که در  ابراز داشت:  نماینده ولی فقیه شهر خوانسار 
دین مقدس اسالم و همه ادیان وجود دارد و از وظیفه پیغمبران 
این رسالت خطیر  و  الهی است  پروردگار  ابالغ رساالت  بوده،  هم 
تمامی  وظیفه  بلکه  نبوده  اول  درجه  اصحاب  و  پیغمبر  مختص 

انسان های مؤمن در عالم وجود است.
وی افزود: کسی که همه وجودش برای خدا باشد خدا نیز در 

همه حال همراه او خواهد بود.
امام جمعه خوانسار گفت:محل اعتماد مبلغ، ذات اقدس الهی 
است و اگر اعتماد و یاری خدا نباشد موفقیت برای انسان در زمینه 

تبلیغ ایجاد نخواهد شد.
از  یکی  داد:  ادامه  خوانسار  فقیه  ولی  نماینده  و  جمعه  امام 
راه های موفقیت مبلغین این است که رساالت پروردگار را در عالم 
وجود بگسترانند، با وجود شک، تردید و شبهات بسیار زیاد در این 
اندازه  به  دوره ای  هیچ  در  اسالم  مبین  دین  تبلیغ  ضرورت  زمان، 
این دوره نبوده است،  بنابراین اگر انسان، توکل و اعتمادش به خدا 
حضرت  بود؛  خواهد  سخت  و  سهمگین  برایش  دین  تبلیغ  نباشد 

ابراهیم در راه رسالت دین به هیچ کسی جز خدا اعتماد نکرد.
وی در پایان با اشاره به این که بهترین های امت پیامبر افرادی 
هستند که در راه تبلیغ دین قدم بر می دارند به مبلغین توصیه نمود 
افرادی  باشند و در زمره  نداشته  تبلیغ دین هیچ خوفی  راه  که در 
باشند که بیشترین نفع را به مردم می رسانند زیرا هیچ نفعی باالتر از 

ارشاد، هدایت، رشد و اصالح مردم نیست .
حجت  االسالم والمسلمن خواجه کریمی علم به عقاید و احکام و 
گاهی به مسائل روز و زمان شناسی را از مهم ترین وظایف طالب  آ
خصوصًا در عصر حاضر دانست و گفت: جامعه برای زنده ماندن 

نیاز به تبلیغ دارد.

خوانساراصفهان شهراستان

نمایندهولیفقیهخوانسار:

محلاعتمادمبلغان،ذاتاقدسالهیاست

حجابازموانعفروپاشیبنیانخانوادهاست
معاونفرهنگیمدرسهعلمیهخواهراحکیمهبیانگفت:

فریدناصفهان شهراستان

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(عنوانشد:

نشست اخالقی ویژه استادان و کارکنان با موضوع »سعه صدر 
در تدریس« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( فریدن برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین سیاوشی« امام جمعه فریدن در این 
نشست گفت: از نکات بسیار مهمی که در ماه مبارک رمضان باید 

مد نظر داشته باشیم خودسازی است.
با  که  علمیه  حوزه های  استادان  و  کارکنان  مدیر،  افزود:  وی 
تا  باشند  داشته  صدر  سعه  باید  هستند،  ارتباط  در  تربیتی  مسائل 
بتواند ظرفیت ساز باشد نه ظرفیت سوز. نمونه بارز الگوی سعه صدر 
برای ما پیامبر گرامی اسالم است که توانستند در کوتاه ترین فرصت 
در یک جامعه بدوی یک نظام الهی و ارزشمند را پایه گذاری کنند. 

وی افزود: قرآن نیز عامل جمع آوری و جذب مردم توسط پیامبر 
اکرم)ص( را عنایت الهی و سعه صدر ایشان عنوان می کند. بخشش 
و دوری از انتقام جویی و همچنین خیرخواهی برای دیگران موجب 

سعه صدر می گردد.
پایان گفت: استادان و  حجت االسالم والمسلمین سیاوشی در 
کارکنان حوزه های علمیه باید سعه صدر داشته باشند و به گونه ای 
و  نمایند  الگوگیری  رفتار  این  از  نیز  آن ها  که  کنند  رفتار  با طالب 
انگیزه خود را در ادامه تحصیل و انجام امور معنوی از دست ندهند.

سعهصدراستادانموجبظرفیتسازی
درطالبمیشود

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتحکیمه)س(برگزارشد:

نشستتبلیغیباعنوانمبلغبرتردرمحیط
خانوادهومخاطبین

نشست تبلیغی با عنوان مبلغ برتر در محیط خانواده و مخاطبین 
حضرت  علمیه  مدرسه  در  کارکنان  و  مبلغین  حضورطالب،  با 

حکیمه)س( سپاهانشهر برگزار گردید.
»حجت االسالم علیرضا صغیرا« استاد حوزه و دانشگاه در این 
رنج  خانه  فراموش  به  خانواده  روم،  ۲۱سوره  درآیه  گفت:  نشست 
های روزانه یاد شده است که زن و شوهر باید برای هم مایه آسایش 
باشند مانند حضرت علی و حضرت فاطمه)س(؛ حضرت علی)ع( می 
فرمایند: وقتی تمام رنج های دنیا به طرفم هجوم می آورد حضرت 
از خنکی می شد چون  تمام وجودم سرشار  را که می دیدم  فاطمه 

کینه، ظلمت، در حضرت زهرا وجود نداشت. 
تا  گفت  باهم  راباید  واخالق  دین  خانواده  درتبلیغ  گفت:  وی 
اثرش باقی بماند. خوش اخالقی معجزه است، در خانه ای که زن 
و شوهر قهر هستند رحمت خدا در آن خانه قطع می شود. خوش 
شدن  محبوب  به  نیاز  خانواده  اشت،  رزق  افزایش  باعث  اخالقی 
سوم  کند  نگاه  یکدیگر  به  محبت  روی  از  شوهر  و  زن  اگر  دارد. 
شخصی که نگاه از رحمت دارد، خداوند است و لبخند زن و شوهر 
به یکدیگر، صدقه در راه خدا است. خانواده نیاز انسان رابه محبت 
ورحمت  مودت  باید  خانواده  در  کند  می  تضمین  داشتن  ودوست 

راحفظ کنیم و ارتقا دهیم
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مدیرحوزهعلمیهخواهرانچهارمحالوبختیاریخبرداد

شهرکردچهارمحال و بختیاری شهراستان
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گرمسارسمنان شهراستان بوشهربوشهر شهراستان

باحضور»حجتاالسالموالمسملینعلیموالیی«؛

اجالسمدیرانوروابطعمومیهایحوزه
علمیهخواهرانبوشهربرگزارشد

علمیه  مدارس  عمومی های  روابط  و  مدیران  اجالس  اولین 
خواهران استان بوشهر به مدت 2 روز و با حضور »حجت االسالم 
والمسلمین علی موالیی« مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل 

حوزه های علمیه خواهران کشور در بوشهر برگزار شد.
این  ابتدای  در  جمالی«  یوسف  والمسلمین  »حجت االسالم 
مجمع  از  باید  این که  بر  عالوه  عمومی ها  روابط  گفت:  اجالس 
و  مخاطبین  به  نسبت  باید  باشند،  داشته  شناخت  خود  با  مرتبط 

گاهی کافی داشته باشند. کانالی که در آن هستند نیز آ
روابط  کرد:  تأکید  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خود  شناخت  و  بشناسد  را  خود  مجموعه  و  مردم  باید  عمومی ها 
با  این صورت  غیر  در  دهند،  ارتقا  آن ها  با  ارتباط  در  روز  به  روز  را 

شکست مواجه می شوند.
بخش های  و  آموزش ها  شامل  اجالس  این  است؛  گفتنی 
و  تشریفات  روابط عمومی ها،  وظایف  شرح  جمله  از  مختلفی 
تکنیک های  و  مجازی  فضای  خبرنویسی،  مقدمات  ارتباطات، 
و  خبرنویسی  کارگاه  آرشیو،  نرم افزار  آموزش  رسانه ای،  عملیات 

پرسش و پاسخ بود.

با  خبرنگاران  جمع  در  جمالی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
گفت:  بوشهر  استان  حجاب  و  عفاف  بنیاد  دفتر  افتتاح  به  اشاره 
قرار  اگر  و  هستند  فرهنگی  مسائل  گویای  زبان  رسانه  اصحاب 
است حسیاسیتی ایجاد شود و استان بر روی فرهنگ تمرکز کند، 

رسانه ها می توانند تاثیرگذار باشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر افزود: آیین افتتاحیه 
صفایی  »آیت الله  حضور  با  بوشهر  استان  ححاب  و  عفاف  بنیاد 
و  بوشهر  جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  بوشهری«، 
و حجاب  ملی عفاف  بنیاد  دبیر کل  اختری«،  »آیت الله  سخنرانی 

برگزار گردید.
دبیر بنیاد عفاف و حجاب استان بوشهر ادامه داد: این مراسم 
چهارشنبه 21 تیرماه ساعت 10 صبح در سال اجتماعات دانشگاه 

عالمه طباطبایی فرهنگیان برگزار شد.
وی بیان داشت: حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، اداره کل 
دادگستری استان، سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر و بنیاد عفاف 

و حجاب استان بوشهر در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند.
حجت االسالم والمسلمین جمالی اظهار داشت: یکی از اهداف 
راه اندازی این بنیاد ترویج، رشد و تعمیق فرهنگ اسالمی عفاف و 

حجاب در جامعه است.
عفاف  فعالیت های حوزه  ایجاد هم افزایی  افزود:  ادامه  در  وی 
و  دولتی  نهاد های  و  مردم  عامه  ظرفیت  از  استفاده  با  حجاب  و 
دانشگاه های  در  و حجاب  کانون های عفاف  تشکیل  دولتی،  غیر 
استان، آماده سازی نسل جوان جهت مقابله با تهاجمات فرهنگی 
در حوزه عفاف و حجاب، بهبود حجاب مداری در میان آحاد جامعه 
از دیگر اهداف  از طریق مساجد و حسینه ها، هیئت ها و مدارس 

تشکیل این بنیاد است.
داد:  خبر  پایان  در  بوشهر  استان  حجاب  و  عفاف  بنیاد  دبیر 
آینده نزدیک دفاتر  بنیاد غیر دولتی و مردم نهاد است که در  این 
فعالیت  و  راه اندازی  استان  در شهرستان های  بنیاد  این  نمایندگی 

خود را آغاز می کنند.

بنیادعفافوحجابحوزهعلمیهخواهربوشهر
راهاندازیمیشود

رعایتتشریفاتبهمعنایتجمالتنیست
 »حجت االسالم والمسلمین علی موالیی« در اجالس مدیران و 
روابط عمومی های حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، به افزایش 
تولید روزانه اخبار حوزه علمیه خواهران در سال های اخیر اشاره کرد 
و گفت: روابط عمومی چشم تیزبین، گوش شنوا و بیان عالمانه و 
روابط  به  توجه  با  نظر علمی سازمان ها  از  است.  عاقالنه سازمان 

عمومی سنجیده می شوند.
علمیه  حوزه های  الملل  بین  امور  و  ومی  عم روابط  کل  مدیر 
باشد،  قوی  عمومی ها  روابط  اگر  کرد:  فه  اضا کشور  خواهران 
مدارس به هم نزدیک می شوند و در برنامه ریزی های کالن کشور 

موثر خواهند بود.
را  ارتباطات  و  تشریفات  موالیی  سلمین  والم االسالم  حجت 
و گفت:  کرد  یاد  روابط عمومی ها  وظایف مهم  ز  ا یکی  عنوان  به 
تشریفات جزئی از درست عمل کردن در ارتباطات است؛ تشریفات  

به معنای بزرگ داشتن و احترام گذاردن است نه تجمالت.

مدیرکلروابطعمومیواموربینالمللحوزههایعلمیهخواهران:

مدیرحوزهعلمیهخواهراناستانبوشهرخبرداد

آزمونورودیسطح3حوزهعلمیهخواهران
استانچهارمحالوبختیاریبرگزارشد

باحضور35داوطلبصورتگرفت؛

استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  و  آموزش  معاون 
چهارمحال و بختیاری گفت: ارزیابی علمی و مهارتی 35 داوطلب 

تدریس در مدارس علمیه خواهران این استان برگزار شد.
علمیه  پژوهش حوزه  و  آموزش  معاون  اکبری«،  »خانم طاهره 
خواهران استان چهارمحال و بختیاری، به ارزیابی علمی و مهارتی 
اشاره  استان  این  خواهران  علمیه  مدارس  در  تدریس  داوطلبان 
کرد و اظهار داشت: این ارزیابی با حضور اساتید ارزیاب از 10 تا 
تیرماه در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و   15

بختاری برگزار گردید.
جذب  و  شناسایی  منظور  به  ارزیابی  این  کرد:  اضافه  وی 
علمیه  در مدارس  تدریس  توانمندی  و  واجد صالحیت  متقاضیان 
خواهران استان در مقطع عمومی و در راستای تکمیل کادر علمی 

مدارس علمیه خواهران صورت گرفت.
خانم اکبری با تأکید بر این که این ارزیابی پس از بررسی احراز 
متقاضیان  معرفی  زمینه  در  استان  خواهران  یه  علم مدارس  نیاز 
گزینش  و  جذب  بخشنامه  در  مندرج  شرایط  ا  ب مطابق  تدریس، 
آموزش مدیریت حوزه  ابراز کرد: معاونت  استادان صورت گرفت، 
توانست  تعیین شده  بازه  علمیه استان چهار محال و بختیاری در 
اقدام به ارزیابی 35 نفر از متقاضیان تدریس در گرایش های تفسیر 
ادبیات عرب، اخالق، عقاید و کالم،  و علوم قرآن، فقه واصول، 

منطق و فلسفه، حقوق و سیاست و تاریخ نماید.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  و  آموزش  معاون 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در این دوره از ارزیابی افزون بر 
صالحیتهای عمومی، علمی و مهارتی واجدین شرایط، شاخصهای 
افزود:  نیز مورد بررسی ویژه  قرار گرفته است،  تربیتی  اخالقی و 
انشالله پس از درج امتیازات در سامانه اساتید و تأیید نهایی از سوی 
می  اند،  نموده  را کسب  امتیاز الزم  که  متقاضیانی  مدیریت  مرکز 
تدریس  به  مشغول  استان  این  خواهران  علمیه  ارس  مد در  توانند 

شوند.
استان،  این  در  الهی  لطف  به  کرد:  خاطرنشان  اکبری  خانم 
شاخص تأمین استاد مدارس علمیه خواهران جزء رتبه های برتر 

کشوری است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه برای مقطع سطح عمومی مدارس علمیه 
خواهران استان صرفا از اساتید خواهر استفاده می شود، گفت: به 
حمدالله با وجود مرکز تخصصی معصومیه در سطح سه، با مشکل 

تأمین استاد برای مقطع عمومی در استان نداریم.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  و  آموزش  معاون 
چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر اینکه کیفیت در مباحث 
آموزشی و پژوهشی مورد تأکید مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران 
که  است  ای  گونه  به  ها  ریزی  برنامه   کرد:  تصریح  است،  استان 
های  عرصه  در  حضور  برای  را  خود  قوی  علمی  بنیه  با  طالب 
بر  تأکید  اینکه  ضمن  کنند،  آماده  آینده  در  پژوهشی  و  آموزشی 

پژوهشهای کاربردی و علمی همواره مدنظر است.

ارزیابیعلمیومهارتیداوطلبان
تدریسدرمدارسعلمیهخواهران

استانچهارمحالوبختیاری

باحضور35داوطلبصورتگرفت

علمیه  حوزه   3 سطح  ورودی  آزمون 
با  بختیاری،  و  چهارمحال  استان  خواهران 
شرکت 77 داوطلب به میزبانی مدرسه علمیه 

فاطمیه)س( شهرکرد برگزار شد.
یدالله  والمسلمین  »حجت االسالم 
رحمانی«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان

 چهارمحال و بختیاری در بازدید از روند برگزاری این آزمون، گفت: 
در حال حاضر در این استان تنها یک مدرسه سطح سه در شهرکرد 
که  دارد  وجود  معصومیه)س(  خواهران  تخصصی  مرکز  عنوان  با 
برای تحصیل در مقطع کارشناسی  به جذب طالب خواهر  اقدام 

ارشد می کند.
وی با اشاره به این که طالب پذیرفته شده در سطح 3 این استان 
در دو رشته تفسیر و علوم قرآنی و اخالق و تربیت اسالمی مشغول 
به تحصیل خواهند شد، تصریح کرد: بیشتر طالب خواهر سطح 
سه مرکز تخصصی معصومیه)س( به عنوان اساتید حوزه و دانشگاه، 
حوزه های  مسئوالن  و  مدارس  در  امین  طرح  تخصصی  مبلغان 
علمیه خواهر در سطح استان فعالیت می کنند و به امر مهم تبلیغ 

می پردازند.
این که  به  اشاره  با  ادامه  والمسلمین رحمانی در  حجت االسالم 
مرکز تخصصی معصومیه)س( شهرکرد در سال گذشته رتبه نخست 
خاطرنشان  داد،  اختصاص  خود  به  را  طالب  جذب  در  کشوری 
علوم  و  تفسیر  رشته  در  طلبه   9 گذشته  تحصیلی  سال  در  نمود: 
اصول  و  فقه  رشته  در  نفر   21 و  اخالق  رشته  در  نفر   13 قرآنی، 

مشغول به تحصیل بودند.
مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری با بیان این که 
مقطع سطح سه  در  خواهر  طلبه   30 جدید  تحصیلی  برای سال 
حوزه در مرکز تخصصی معصومیه)س( مشغول به تحصیل خواهند 
شد، اظهار داشت: این تعداد از طالب پس از موفقیت در آزمون 
معصومیه)س(  تخصصی  مرکز  جذب  مصاحبه  انجام  و  ورودی 

خواهند شد.
در  معصومیه)س(  خواهران  تخصصی  مرکز  این که  بیان  با  وی 
در  امروز  خوشبختانه  و  کرد  کار  به  آغاز  طلبه   20 با   1391 سال 
جایگاه قابل قبولی قرار دارد، تصریح نمود: به لطف الهی شاخص 
تأمین استاد در این استان بسیار خوب و قابل قبول است و استان 
حوزه  این  در  کشوری  برتر  استان   6 از  بختیاری  و  چهارمحال 

محسوب می شود.
از  را  راه اندازی مدارس سطح 3 در شهرستان ها  پایان،  وی در 
اولویت های مدیریت حوزه علمیه خواهران این استان بیان و عنوان 
نمود: اگر می خواهیم طالب برای ادامه تحصیل در استان بمانند 
باید شرایط سطوح عالی را در این استان را فراهم بیاوریم و به یقین 

این امر از ضرورت ها است.

برگزاریدورهمقدماتیتوانمندسازیمبلغان
خواهرچهارمحالوبختیاریدرزمینهمهدویت

مهدویت  زمینه  در  مبلغان خواهر  توانمند سازی  مقدماتی  دوره 
مدارس  آموختگان  دانش  و  استادان، طالب  از  نفر  با حضور ۴۰ 

علمیه خواهران استان برگزار شد. 
حوزه  تبلیغی   - فرهنگی  معاون  اسکندری«،  فاطمه  »خانم 
علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری، با اشاره به این که تبلیغ و 
ترویج فرهنگ مهدویت از مهم ترین نیازهای امروز جامعه اسالمی 
بین عموم  در  مهدویت  فرهنگ  اگر  یقین  به  کرد:  تصریح  است، 
در جامعه حاکم شود، همه  زندگی مهدوی  و سبک  فراگیر  مردم 

مشکالت خود به خود برطرف خواهد شد.
به  برای  را  برنامه های خود  این که دشمن همه  به  اشاره  با  وی 
است،  بسته  کار  به  جامعه  بین  در  فرهنگ  این  کشاندن  انحراف 
خاطرنشان کرد: دشمن می خواهد با ایجاد شبهه بین افراد جامعه 
جدی  خطر  یک  این  که  بیاندازد  فاصله  مهدویت  ناب  فرهنگ  با 

است.
خانم اسکندری، تبیین مهم ترین بایسته های فرهنگ مهدوی و 
ارائه راهکارهایی برای تعمیق و گسترش هر چه بیشتر آن در جامعه 
را رسالت امروز مبلغان دین برشمرد و افزود: کسی که می خواهد 
را  آن ها  و  فراخواند  زمان)ع(  امام  سوی  به  را  خود  پیرامون  جامعه 
دعوت به توجه و انس بیشتر نسبت به آن حضرت کند، قطعا باید 
برقرار  رابطه معنوی  امام زمان)عج(  با  از دیگران  خود بیش و پیش 
کند و در زندگی فردی و اجتماعی یاد و نام آن حضرت را همواره 

در نظر داشته باشد.
و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  تبلیغی   - فرهنگی  معاون 
بختیاری، توانمندسازی طالب و مبلغان در زمینه مهدویت را الزم 
مبلغان  توانمند سازی  مقدماتی  دوره  گفت:  و  دانست  ضروری  و 
و  استادان، طالب  از  نفر  با حضور 40  مهدویت  زمینه  در  خواهر 
که  شد  برگزار  استان  خواهران  علمیه  مدارس  دانش آموختگان 

حدود 30 نفر از آن ها دوره را با موفقیت به اتمام رساندند.
مهدویت  آموزشی  دوره  برگزاری  به  مقام مسئول همچنین  این 
ویژه طالب و استادان حوزه های علمیه خواهران به میزبانی شهر 
مشهد در مردادماه جاری اشاره کرد و افزود: در این دوره 4 روزه، 
15 نفر از منتخبان دوره مقدماتی توانمندسازی طالب که باالترین 

نمره را دریافت کردند، شرکت خواهند کرد.
وی توانمندسازی طالب در زمینه های روز جامعه را از مهم ترین 
طلبه  زمینه ای  هر  در  باید  داد:  ادامه  و  کرد  بیان  ضرورت ها 
متخصص تربیت کنیم؛ این که یک طلبه به صرف تحصیل در حوزه 

بتواند در همه زمینه ها موفق باشد، تفکر اشتباهی است.
زمینه هایی همچون  در  تاکنون  این که  بیان  با  اسکندری  خانم 
احکام، قرآن، کودک و نوجوان و مشاوره اقدام به برگزاری دوره های 
دستگاه های  اگر  کرد:  اظهار  کرده ایم،  مربی  تربیت  مختلف 
و  آموزش  دانشگاه ها،  بنیاد مهدویت،  متولی همچون  و  فرهنگی 
پرورش، ستاد اقامه نماز و سپاه نیز همکاری کنند، در این زمینه 

بهتر عمل خواهیم کرد.

دزفولخوزستان شهراستان

باحضور»سردارباقرزاده«صورتگرفت؛

دامغانسمنان شهراستان

درموسسهآموزشعالیحوزویفاطمیه)س(برگزارشد

خاکسپاریشهیدگمنامدرمدرسهعلمّیه
خواهرانالزهرا)س(

نشست فرهنگی در مدرسه علمّیه خواهران الزهرا)س( با حضور 
علمّیه  مدرسه  مؤسس  عطارزاده«  والمسلمین  »حجت االسالم 
برگزار  باقرزاده«  محمد  سید  »سردار  و  دزفول  الزهرا)س(  خواهران 

گردید.
پرداخت  قبور  اهل  زیارت  اهمّیت  به  ابتدا  در  سردارباقرزاده 
بسیج  از  بردارید  قدم  شهدا  برای  بخواهیم  اگر  نمود:  عنوان  و 

خواهران و حوزه علمّیه خواهران شروع کنید.
آقای باقرزاده گفت: طالب باید در تریبون ها و منبرها در ارتباط 
با فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت، به شرح خاطرات جنگ و اهمّیت 

مسئله دفاع مقدس بپردازند تا اذهان مردم با این امر آشنا گردند.
علمیه  حوزه های  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  باقرزاده  سردار 
خواهران باید به بیان عملیات ها و نبردهای دفاع مقدس بپردازند 
خانواده های  حضور  با  مراسمات  برگزاری  آن  راه های  از  یکی  که 
دفاع  کتب  نقد  به  می توان  نیز  فرهنگی  عرصه  در  است.  شهدا 
کتب  آن  نویسندگان  از  دعوت  با  مقدس  دفاع  ادبیات  و  مقدس 

بپردازید که این امر باعث ترویج فرهنگ دفاع مقدس خواهد شد.
گفتنی است پس از اتمام جلسه، مؤسس مدرسه، مدیران سطح 
باقرزاده و اعضإ هیئت همراه محل خاکسپاری  دو و سه و سردار 

شهید گمنام را در این مدرسه تعیین نمودند.  

زنجانزنجان شهراستان

معاونفرهنگیحوزهعلمیهخواهرانخدیجهکبری)س(:

فعالیتهایقرآنیموجباعتمادسازی
بهحوزههایعلمیهمیگردد

محفل انس با قرآن در مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه 
کبری)س(  زنجان با حضور مبلغات استان زنجان و با محوریت جزء 
در  قرآن  روایت  به  زندگی  سبک  و  تجوید  احکام،  تفسیر،  خوانی، 

جمع طالب و بانوان این شهر برگزار گردید.
»خانم علمی فرد« مدیر مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( 
زنجان، حضور عموم بانوان در این مدرسه علمیه را ارزشمند دانست 
فرهنگ  اشاعه  و  نشر  علمیه  حوزه های  عالی  اهداف  از  گفت:  و 
ناب محمدی میان اقشار مختلف مردم است؛ با برنامه ریزی منظم 
قرارگاه  به  تبدیل  را  خواهران  علمیه  مدارس  می توان  هدفمند  و 
فرهنگی و محل رجوع مشکالت معنوی مردم و به ویژه بانوان نمود. 
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  رحمانی«  »خانم  ادامه  در 
خواهران خدیجه کبری)س( به بیان اهمیت پردازش به موضوعات 

قرآنی پرداخت.
وی ترویج سبک زندگی قرآنی را نوعی پادزهر در برابر توطئه های 
دشمنان در فروپاشی کانون خانواده دانست و خاطرنشان ساخت: 
دلیل بیشتر اشتباهات انسان ها در انجام تکالیف فردی و اجتماعی، 
گاهی نسبت به آموزه های دینی است. تبیین احکام اسالمی  عدم آ
در چنین محافلی، بستری مناسب برای دست یابی به پاسخ های 

صحیح سؤاالت زندگی بشر می باشد.

درمدرسهعلمیهخواهرانفاطمیه)س(بررسیشد:

نقشرفتارهایعبادیبرسالمتروان
نشست نقش رفتارهای عبادی برسالمت روان با حضور طالب 
برگزار  گرمسار  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و 

شد.
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  زالی«،  »خانم  نشست  این  در 
مسائل  جایگاه  و  اهمیت  بیان  ضمن  گرمسار  فاطمیه  خواهران 
و  پایدار  را کیفیتی  روان  ، سالمت  انسان  تعالی روحی  در  عبادی 
حاکم بر روان و شخصیت انسان دانست که در اثر رابطه سازنده و 

مداوم با خداوند و انسان ها و طبیعت به وجود می آید.
و  روان  سالمت  که  می دهد  نشان  نیز  بررسی ها  گفت:  وی 
پیشگیری از بیماری های روانی در سایه اعتقادات دینی و رفتارهای 
عبادی به خصوص در دین مبین اسالم می تواند به صورت آسان تر 
به  سپردن  دل  و  ایمان  داشتن  گیرد،  انجام  پایدارتر  و  مؤثرتر  و 
... در  و  نماز، روزه، ذکر  مانند  رفتارهای عبادی  انجام  و  پروردگار 
انسان یک نیروی ملکوتی بوجود می آورد که قویترین و مؤثرترین 

مسکن دردها و مشکالت روان است.

ایرانشهرسیستان و بلوچستان شهراستان

درمدرسهعلمیهخواهرانزینبیه)س(عنوانشد

سومخرداد؛سیلیمحکمیبهدشمنانبود
اجتماعات  سالن  در  ویژه  مراسمی  خرداد،  سوم  مناسبت  به 
مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( ایرانشهر با سخنرانی »خانم مریم 
برگزار  زینبیه)س(  شمس« معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 

شد.
در  پایداری  و  ایثار  مظلومیت،  غربت،  گفت:  شمس  خانم 

چشم های پر از معصومیت رزمندگان اسالم معنا گرفتند. 
و رشادت هایی است که  نماد مردانگی ها  افزود: خرمشهر  وی 
در آسمان و زمین حک شده است. دفاع مقدس نیز نشان دهنده 
پرتویی از حقیقت ظهور بود. امام خمینی)ره( در جریان فتح خرمشهر 
فرمودند: »به حق خرمشهر را خدا ازاد کرد.«؛ سوم خرداد سالروز 
فراموش نشدنی و افتخار آمیز فتح خرمشهر، روز مقاومت و ایثار 

و پیروزی است. 
رزمندگان  که  است  روزی  خرداد  سوم  گفت:  شمس  خانم 
کفرستیز اسالم با رشادت، شجاعت و فداکاری و ایثار بر دشمنان 
تا دندان مسلح پیروز شدند. دشمنان به خیال باطل خود خرمشهر 
را تصرف کرده و حتی به درب و دیوار منازل شهر نوشتند ما آمده 
ایم تا بمانیم؛ اما لطف خدا بار دیگر نیز شامل سپاه مومنان شد و 

دشمنان سیلی محکمی از مردم ایران خوردند.

جلسهبرنامهریزیدورهمهارتافزاییاحکام
دامغان  فاطمیه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون 
مؤسسه  در  احکام  افزایی  مهارت  دوره   ۹۶ تابستان  در  گفت: 

آموزش عالی حوزوی فاطمیه دامغان برگزار خواهد شد.
عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
طلبه ها،  ویژه  دوره  این  داشت:  اظهار  دامغان  فاطمیه  حوزوی 
برگزار  بانوان شهر دامغان  فارغ التحصیالن حوزه خواهران و عموم 

می شود.
معاون  مدیر،  با حضور  منظور  بدین  کرد: جلسه ای  اضافه  وی 
دامغان  فاطمیه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مشاور  و  تهذیب 

برگزار شد.

جلسه توجیهی طرح خادم رضوی با حضور طالب و استادان در 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه دامغان برگزار شد.

 در این جلسه »خانم نسرین امام وردی«، مدیر مؤسسه آموزش 
در  باید  را  تقدیرها  بهترین  گفت:  دامغان  فاطمیه  حوزوی  عالی 
تقدیرها،  این  بهترین  از  و  کنیم  طلب  خداوند  از  قدر  شب های 

خادمی امام رضا )ع( است.
مؤسسه  این  تهذیب  معاون  زندی«؛  مرضیه  ادامه»خانم  در 

اهداف و برنامه های این طرح را برای حاضران بیان کرد.
رضوی  خادم  طرح  داوطلبان  بین  قرعه کشی  است  گفتنی 
صورت گرفت و ده نفر از طلبه ها، مبلغان و دانش آموختگان این 

مؤسسه برای شرکت در این طرح انتخاب شدند.

مراسمشهادتامامعلی)ع(
همکاری  با  مبارک رمضان،  ماه  یکم  و  بیست  شب  مراسم 
علمیه  مدرسه  و  فاطمیه  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 

خواهران فاطمیه دامغان برگزار شد.
در این مراسم »خانم طیبه مهرابی«، مدیر مدرسه علمیه فاطمیه 
عظمت  به  اشاره  با  علی )ع(،  امام  شهادت  تسلیت  ضمن  دامغان، 
شب قدر گفت: شب قدر شب تعیین سرنوشت ها است و عظمت 

آن در سوره قدر بیان شده است.
استاد حوزه و کارشناس مسائل مذهبی، در ادامه افزود: بنا بر 
روایتی از حضرت رسول )ص(، مالئکه در این شب بر پیامبر )ص( فرود 

می آیند و پس از پیامبر )ص( بر حضرت علی )ع( فرود می آیند.
وی ادامه داد: مالئکه جنسشان مجرد است و روح نیز مجرد 
است، بنابراین نزول و فرود مالئکه در عالم مجرد است و در ظرف 
مادی نمی گنجد و علت این که در این شب می خواهیم تغییر کنیم، 
ارتباط  مالئکه  با  تا  دهیم  وسعت  را  روحمان  می خواهیم  واقع  در 

برقرار نمائیم.
خانم طیبه مهرابی، گفت: بنا بر سخن بزرگان، توصیه شده که 
در نمازها، سوره قدر را بخوانیم، سوره قدر اثبات والیت است و درک 

این سوره درک والیت امیرالمؤمنین تا والیت امام زمان )عج(، است.
وی در پایان گفت: برای این که دانسته شود از عظمت شب قدر 
بهره مند شدیم و جزء رستگاران قرار خواهیم گرفت، باید دید پس 
از شب قدر، تا چه اندازه با رفتارمان امام علی )ع( و والیت را یاری 

خواهیم کرد.

جلسهتوجیهیطرحخادمرضوی
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شیرازفارس شهراستان

مدیرحوزهعلمیهخواهرانفارسبیانکرد:

ارادهخداوندتبارکوتعالیوانسانها
درطولهمهستند

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس در تبیین آیه 19 سوره 
مبارکه بقره گفت: راه رسیدن به توحید، تعقل در خلقت و مخلوقات 
خداوند است؛ به نحوی که انسان علم پیدا کند که اسرار موجود در 

خلقت موجودات نمی تواند دلیل طبیعی داشته باشد.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  شیخ موحد«  علی  »آیت الله 
فارس، در جلسه ششم تفسیر قرآن کریم اظهار داشت: قرآن کریم 
در آیات 19 و 20 سوره مبارکه بقره پس از بیان ویژگی های متقین، 
کافرین و منافقین، مردم عادی را خطاب قرار می دهد و به بیان 

سه اصل توحید، نبوت و معاد می پردازد.
است  حقیقت  بیان  اسالم  قواعد  مبنای  این که  بیان  با  وی 
خاطرنشان نمود: عبادت، انجام فعل یا قول یا اقرار یا عملی است 
ثابت کند نه چیز دیگر؛ به عنوان مثال نماز  که تعظیم دیگری را 

چیزی جز تعظیم الله نیست.
آیت الله شیخ موحد با تأکید بر این که اولین نکته ای که قرآن در باب 
توحید بیان می کند، معرفی خداوند است، ابراز داشت: اولین اشاره آیه 
در شناخت توحید، خالقیت خداوند است که باب وسیعی دارد. اسراری 
در خلقت موجودات عالم وجود دارد که علت آن نمی تواند طبیعی باشد.
وی در تفسیر آیه بیستم سوره مبارکه بقره، فهم خلقت را دلیل تقوا بیان 
کرد و افزود: دومین راه شناخت توحید، تعقل در خصوصیات مخلوقات 

است. به نحوی که طبیعت نمی تواند معلول این آفرینش باشد.
بر  تاکید  با  پایان  در  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
این که خداوند قادر مطلق است، تصریح کرد: آیه »و ال تجعلو لله 
اندادًا و انتم تعلمون« یعنی اگر کسی در دو مسئله اصل خلقت و 
خلقت آسمان ها و زمین دقت کند، قطعًا به این نتیجه می رسد که 

این عالم خالق بی همتایی دارد.

شناختتوحیددرگروتعقلدرخلقت
ومخلوقاتخداونداست

»آیت الله علی شیخ موحد« مدیر حوزه علمیه 
تفسیر  جلسه  در  فارس،  استان  خواهران 
اظهار  بقره،  سوره   26 آیه  به  اشاره  با  قرآن 
داشت: در باب جبر و تفویض آخرین بحثی 
که در این آیه مطرح می شود، بحث قضا و 

قدر است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس ادامه داد: آنچه باعث 
شده که عوام معنی قضا و قدر را نفهمد، ندانستن عرض و طول 
اراده خدا و انسان است. اراده خداوند تبارک و تعالی و اراده انسان 

ها در طول همدیگر هستند و نه در عرض یکدیگر.
چه  انسان  اختیار  با  قدر  و  قضا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
نسبتی دارد، اظهار داشت: اگر اراده انسان در عرض اراده خداوند 
باشد، اشکال مهمی پیش می آید و آن این است که اگر خداوند 
اراده کرده که فردی مومن نشود، هرچه انسان تالش کند مومن 

شود، فایده ای ندارد.
آیت الله شیخ موحد با تأکید بر این که اراده انسان در عرض اراده 
خدا نیست و در طول آن است، خاطرنشان نمود: همه تصمیمات 
خداوند بر اساس صفات ذاتی اش، بر اساس حکمت و مصلحت 
است. به عنوان مثال بنای عالم طبیعت بر این است که آب تری 
بیاورد. خداوند این خصوصیت را در آب گذاشته  بیفزاید و خنکی 
است. بنابراین اگر انسانی جایی آب ریخت و تر شد، درست است 
انسان آب را ریخته و تر شده، اما چون خداوند تری را در خلقت آب 

قرار داده، اراده خداوند هم در آن وجود دارد.
وی با تأکید بر مقدم بودن اراده خدا بر اراده انسان، یادآور شد: 
خداوند می فرماید »ان الصاله تنهی عن الفحشا و المنکر« کسی 
که نماز می خواند، اگر بواسطه نمازخواندنش باعث شد که او فحشا 
در  خدا هم  اراده  ولی  اوست؛  خود  اراده  با  ندهد،  انجام  منکرر  و 
طول آن است. چون خدا این خصوصیت را در نماز گذاشته که اثر 

نماز دوری از فحشا و منکر باشد.
به مصداق  اشاره  با  فارس،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
آیه »ان الله ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم« اضافه کرد: تمام 
انن  وارد  انسان  اراده خداست. هرگاه  دارد،  عالم  که  خصوصیاتی 
معلول  فقر  مثال  برای  می شود.  محقق  آثار  آن  شد،  خصوصیات 
کرد،  اگر کسی ظلم  که  است  این  بر  اراده خدا  یعنی  است.  ظلم 
اگر  حاال  است.  قدر  و  قضا  همان  این  و  دارد  همراه  به  هم  فقر 
طول  در  شده  فقر  باعث  که  ظلمی  شد،  فقیر  و  کرد  ظلم  فردی 

اراده خداست.
وی به بیان روایتی از امام علی)ع( پرداخت و ادامه داد: »عبایة 
امیرالمؤمنین)ع(  از  از دانشمندان معروف کوفه،  ربعی اسدی«  بن 
سؤاالتی در خصوص معنای قضا و قدر و مالکیت انسان پرسید. 
به  یا  شدی  مالک  خدا  کمک  با  تو  آیا  فرمودند:  پاسخ  در  ایشان 
تنهایی؟ عبایة سکوت کرد، ایشان فرمودند: ای عبایه جواب بگو، 
بگوئی  باید  فرمودند:  نمی گویم. حضرت  عبایة گفت: من چیزی 
خدایی که همه چیز را به ملک دیگران درآورده، این را به ملک من 
درآورده است. حال اگر مالک آن شدم، به واسطه عطای او بوده، 

و اگر از من سلب کرد، بالی من بوده است.
آیت الله شیخ موحد اراده خدا را در طول اراده انسان دانست و 
تأکید کرد: اراده خدا به هرچیزی اعم از طاعت یا معصیت، حسنه 
یا سیئه، بیع یا سرقت، قتل عن حق یا عن باطل تعلق گرفته است، 
منتها در طول اراده انسان. قضا و قدر یعنی آن چه خداوند به عنوان 

خاصیت افعال قرار داده است و محقق می شود.
آیه دهم  به  اشاره  با  فارس،  استان  مدیر حوزه علمیه خواهران 
عمل  که  کسانی  عاقبت  کرد:  خاطرنشان  روم،  مبارکه  سوره 
منکر  را  قرآن  و  نبوت  توحید،  که  است  این  می دهند،  انجام  بد 
و  قضا  نه  و  داده اند  انجام  که  است  اعمالی  نتیجه  این  می شوند. 
قدر. اراده خدا در طول اراده انسان بر اساس آثاری است که برای 

اعمال قائل شده است.
وی با تأکید برمستقل بودن آثار ذاتی اعمال از قضا و قدر الهی، 
تصریح کرد: هر چیزی آثاری دارد. استقامت و تحمل، پیروزی به 

همراه دارد و عدم تحمل و راحت طلبی، شکست.
آیت الله شیخ موحد به تشریح آیه 27 سوره بقره پرداخت و ادامه 
سرمایه ای  به  خسران  می داند.  خسران  را  فساد  کریم  قرآن  داد: 
می گویند که از دست برود. سرمایه هدایت به همه انسان ها داده 
شده است؛ حال اگر خود انسان کاری کرد که این سرمایه از کف 

برود خسران کرده است.

خانم سردار گفت: آزمون ورودی سطح سه و چهار حوزه علمیه 
خواهران استان فارس صبح امروز جمعه ۱۶ تیر ماه ۹۶ برگزار شد.
خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون  سردار«  سکینه  »خانم 
دومین  و  سه  سطح  ورودی  آزمون  نهمین  گفت:  فارس،  استان 
فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  چهار  سطح  ورودی  آزمون 

همزمان با 34 حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.
ابراز  فارس، ضمن  استان  علمیه خواهران  آموزش حوزه  معاون 
مقطع سطح سه، گفت:  در  ثبت نام  رشد صددرصدی  از  خرسندی 
تعداد 215 داوطلب در مقطع سطح سه و 29 نفر در مقطع سطح 
چهار ثبت نام کرده اند که از این تعداد 15 نفر در هر یک از رشته های 
تفسیر علوم قرآنی، فقه و اصول، کالم اسالمی و اخالق و تربیت 
اسالمی در مقطع سه و 8 نفر در مقطع سطح چهار پذیرفته می شوند.
سواالت  به  پاسخگویی  زمان  مدت  و  تعداد  خصوص  در  وی 
به 50  آزمون ورودی سطح سه  داوطلبان  اظهار داشت:  آزمون، 
و  دقیقه   120 مدت  در  اختصاصی  سوال   50 و  عمومی  سوال 
داوطلبان آزمون سطح چهار به 1۰ سوال تشریحی در مدت 120 

دقیقه و 60 سوال تستی در مدت 100 دقیقه پاسخ دادند.
چهار  سطح  ورودی  آزمون  اولیه  نتایج  اعالم  از  سردار  خانم 
تا  دوم  از  داوطلبان می توانند  و گفت:  داد  ماه خبر  مرداد  اول  در 
انتخابي،  علمیه  مدرسه  با  هماهنگي  طریق  از  ماه  مرداد  چهارم 
از انجام مصاحبه علمی از  نوبت مصاحبه خود را ثبت کنند. پس 
نهایی  نتایج  استان،  مدیریت   توسط  تا هفتم شهریور  مرداد  هفتم 
 www.whc.ir وبگاه  طریق  از   96/6/16 تاریخ  در  آزمون  این 

اعالم خواهد شد.

»آیت الله نورمفیدی« در جمع مؤسسین و هیئت امنا و مدیران 
سجاد)ع(  امام  تعابیر  به  اشاره  با  گلستان  خواهران  علمیه  مدارس 
»شهرالقیام«  و  »شهرالتطهیر«  رمضان  مبارک  ماه  راستای  در 
که  است  ماهی  است،  تطهیر  ماه  رمضان،  ماه  کرد:  خاطرنشان 
انسان وقتی آلوده می شود، خود را تطهیر نماید. آنچه که متعلق 
به انسان است و سرمایه او به شمار می آید؛ قلب و ایمان و اخالق 

است. اینها ساختمان وجودی انسان را شکل می دهد.
و  برای اصالح  را  هایی  متعال فرصت  داد: خداوند  ادامه  وی 
رشد بندگانش قرار داده است که به تعبیر امام سجاد)ع( ماه رمضان 

یکی از بهترین فرصت هاست.
نماینده ولی فقیه در گلستان ضمن اشاره به سیره امام خمینی)رض( 
در ماه رمضان خاطرنشان کرد: ارباب معرفت و سیر و سلوک در ماه 
رمضان مراقبت و مواظبت بیشتری داشتند. ما هم تالش کنیم تا 

در فرصت های باقیمانده خود را به خدا نزدیک تر نماییم.
آیت الله نورمفیدی ابراز کرد: با توجه به آیات قرآن کریم، فلسفه 
انسان  که خداوند  است  این  در جهان  ما  زندگی  و  و حیات  مرگ 
أحسن  لیبلوکم  الحیاه  و  الموت  خلق  )الذی  کند  می  آزمایش  را 
عمال(. به نیت و عمل ما توجه می نماید و آن را در نظر می گیرد.

نقش هیئت  اهمیت  به  از سخنان خود  دیگری  در بخش  وی 
امنا اشاره کرد و گفت: بخشی از کار در حوزه ها که به عهده هیئت 
شأن  دارد،  امنا  هیئت  که  شأنی  است.  بزرگی  کار  می باشد،  امنا 

باالیی است.
امام جمعه گرگان با بیان این که روحانیون و مسئولین حوزه باید 
به جامعه حیات معنوی و حیات طیبه دهند، اذعان نمود: بر اساس 
فرمایش امام صادق)ع( اگر هر کسی بر اساس شاکله و انگیزه های 
درونی خود عمل کند، اثرگذار خواهد بود. منظور از شاکله هم نیت 
است. اگر نیت خالصانه باشد، در عرصه عمل اثرگذار خواهد بود. 
هرچه نیت پاک تر و خالص تر باشد، اثر بیشتری خواهد گذاشت، 
آنوقت انتظاری که از حوزه های علمیه می رود که همان حیات 

معنوی است، دیده می شود.
امیدواریم  کرد:  امیدواری  اظهار  پایان  در  نورمفیدی  الله   آیت 
به اسالم  تربیت شوند که  پاک، طلبه هایی  و  نیت های خالص  با 

خدمت کنند و در تربیت اجتماعی مؤثر باشند و جامعه را بسازند. 

معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه 
خواهران در جمع مؤسسین، اعضاء هیئت 
خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  و  امنا 
انگیزه  با  افراد  گفت:  گلستان  استان 
موثری  و  بزرگ  مهم،   کارهای  می توانند 

انجام دهند.
»حجت االسالم والمسلمین ابراهیمیان« ضمن اشاره به نظارت 
و عملکرد هیئت امنا در ایران و سایر کشورها، بر نظارت و کمک 
تأکید کرد و گفت:  هرچه بیشتر هیئت امناها در امورات مدارس 
تاثیرگراز  بسیار  علمیه  حوزه های  پیشرفت های  در  امنا  هیئت 

می باشند.
وی افزود: شرح وظایف مفصلی توسط مرکز برای هیئت امنا 
نوشته شده است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در جایی که 
دشمن برای ضربه زدن به اسالم و مسلمانان شبانه روزی برنامه 

ریزی می کند، ما نیز باید بیشتر تالش نمائیم.
معاون ارتباطات حوزه های علمیه خواهران تشریح کرد: افراد با 
انگیزه می توانند کارهای مهم، بزرگ و موثری  انجام دهند. از این 
رو، باید نسبت به نیروهای انسانی و افراد کم انگیزه تجدیدنظر کرد.
حجت االسالم والمسلمین ابراهیمیان در ادامه ضمن تأکید بر 
خاطرنشان  اعضاء  کار  تقسیم  و  امنا  هیئت  وظایف  مطالعه شرح 
نمود: حوزه های علمیه خواهران باید به سمت جذب منابع پایدار 
حرکت نمایند و در این زمینه مستقل شوند. از جمله وظایف اعضاء 
علمیه  مدارس  مالی  امور  بر  نظارت  و  عمل  و  اقدام  امنا؛  هیئت 
است.که اگر همه این  امور تجمیع شود، اتفاقات خوبی در مدارس 

علمیه خواهران رخ می دهد.
توجه  علمیه خواهران  به حوزه های  نمود: دشمنان  اظهار  وی 
حوزه های  فرهنگی  اقدامات  مانع  می کنند  سعی  و  دارند  زیادی 

علمیه خواهران در جامعه شوند.
گفت:  پایان  در  خواهران  علمیه  های  حوزه  ارتباطات  معاون 
موفقیت و پیشرفت مدارس علمیه خواهران موفق، به دلیل اهتمام 

و توجه هیئت امناست.

»آیت الله سیدکاظم نورمفیدی« در حاشیه برگزاری آزمون سطح 
۴ حوزه علمیه خواهران که برای اولین بار در استان گلستان و در 
مؤسسه آموزش عالی الزهراء)س( گرگان برگزار شد، در مصاحبه با 
خبرنگاران اظهار کرد: خانم های فاضله و عالمه و اهل تحقیق در 
و  گلستان درس خواندن  استان  در  این مدت  در  اسالمی  مسائل 

پرورش یافتند که گاهی نتیجه تحقیقاتشان اعجاب انگیز است. 
دوره  آزمون  بار  اولین  برای  سال   37 از  بعد  امروز  افزود:  وی 
دکترا در بعضی از رشته ها در استان برگزار می شود که امیدواریم 
این شروع و طلیعه یک جهش کمی و کیفی از مسائل معرفتی در 

استان باشد. 
امروز  دنیای  در  گفت:  گلستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
است،  تعرض دشمنان  مورد  موارد  از  بانوان  به  مربوط  که مسائل 
حوزه های علمیه خواهران توانسته مانعی بر اجرای این نقشه های 

خبیثانه باشد.
آیت الله نورمفیدی افزود: وقتی بانوان خودشان تحصیل کنند و 
به مدارج عالیه برسند، خیلی بهتر می توانند از تهاجم دشمن دفاع 

کنند که این مهم باعث تقویت اسالم و مسلمین خواهد بود.

»حجت االسالم والمسلمین وردانی« در مصاحبه با خبرنگاران 
در رابطه با مسئله عفاف و حجاب اظهار کرد: بحث عفاف و حجاب 
در اسالم از ضروریات دین است و لذا هر چه را که خداوند برای 
انسان مقرر کرده است قطعا به نفع بشیریت است. حجاب موجب 
مصونیت است اگر چه به ظاهر شاید محدودیتی نیز برای انسان 

ایجاد کند ولی همیشه این محدودیت برای انسان بد نیست. 
وی تصریح کرد: رعایت حد و حدود در همه عرصه های زندگی 
و  نظم  باعث  زمینه ها  از  بسیاری  در  و  پیشرفت، شکوفایی  باعث 

انضباط در انسان می شود.
این که  بیان  با  گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
افراد  و  ناپاک  تعرض چشم های  از  را  حفظ حجاب، زن مسلمان 
هوس ران در امان نگه می دارد، گفت: ثمره حفظ عفاف و حجاب، 
می باشد  خانوادگی  اختالفات  از  جلوگیری  و  خانواده  کیان  حفظ 
با بد حجابی و بی عفتی بحث طالق در سطح  که امروز متاسفانه 

استان و کشور بیداد می ک ند.
خداوند  و  است  جدی  مسئله ای  عنوان  به  حجاب  افزود:  وی 
همدیگر  لباس  مرد  و  »زن  می فرماید:  حجاب  مورد  در  قرآن  در 
هستد«؛  لذا پس از ازدواج باید در تکمیل شخصیت یکدیگر تالش 
کنند و از یکسری مباحثی که در حواشی جامعه و دیگران مطرح 

است، خودشان را حفظ نمایند.
حجت االسالم والمسلمین وردانی بیان داشت: حجاب در همه 
و  شخصیت  حفظ  و  اسالمی  جایگاه  شأنیت،  حفظ،  در  امورات 
کرامت زن در جامعه اسالمی نقش بسیار ارزنده و ارزشمندی دارد. 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در دنیای غرب منافع آنان حکم 
هوس رانی  برای  و  تبلیغاتی  کاالی  عنوان  به  زن  از  که  می کند 
غربی ها  مذهبی  و  علمی  مراکز  و  مجامع  در  اما  نمایند  استفاده 
می بینیم که حجاب و لباس های سنتی مورد پسند است و برای 

این کار حساسیت های زیادی دارند.
مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان با بیان این که زن نیز مانند 
بیان داشت: حفظ حجاب،  مرد دارای شخصیت و ارزش است، 
بخش  لذا  می باشد.  جامعه  و  خانواده  در  زن  کرامت  حفظ  باعث 
ادارات ما نیز بخشی از جامعه هستند و بعضی از مراکز بیشتر مورد 
توجه می باشد لذا باید حدود شرعی در ادارات بیشتر رعایت شود. 

از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  وردانی  والمسلمین  حجت االسالم 
به  ادارات ضمن اشاره  خبرنگاران در راستای عفاف و حجاب در 
دیده  خوبی  به  و حجاب  عفاف  جایگاه  ما  ادارات  در  هنوز  این که 
نشده است گفت: ما در همه جا شاید به اجبار و اکراه نتوانیم به 
آن مباحث دلخواه برسیم ولی بخشی از اینان الزم است در مراکز 

اداری گوشزد شود. 
بحث  است  مهم  ما  جامعه  سطح  در  آنچه  این که  بیان  با  وی 
امر به معروف و نهی از منکر با زبان لّین است، ادامه داد: ایجاد 
فرهنگی که بتواند به تقویت عفاف و حجاب در جامعه کمک کند 
یک ضرورت است. لذا همه باید به آن درجه برسیم که با ارتباط و 
تعامل سازنده با یکدیگر این بحث و فرهنگ را تقویت کنیم که هم 

در ادارات هم در مراکز آموزشی و ... تسری پیدا کند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان در پایان تاکید کرد: 
اهمیت  می کنند  رعایت  را  حجاب  که  افرادی  برای  باید  جامعه 
را حفظ می کند  قائل شود. کسی که حداقل ظاهر خود  بیشتری 
بلکه  نمی کند،   کفایت  تنهایی  به  ظاهر  چه  اگر  است  ارزشمند 
بیرون و درون الزم  باطن و رعایت مسائل شرعی در  به  پرداختن 

و مد نظر است.

معاونآموزشحوزهعلمیهخواهراناستانفارسخبرداد

رشدصددرصدیثبتنامدرمقطعسطحسه

قزوینقزوین شهراستان

مدیرحوزهعلمیهخواهرانقزوین:

اماکنمتبرکهفضاییمناسببرایفعالیت
درحوزهعفافوحجاباست

»حجت االسالم والمسلمین رضا کاظم  لو«، 
در  قزوین  استان  مدیر حوزه  علمیه خواهران 
جلسه هم اندیشی راهکارهای اجرایی حجاب 
و عفاف در بقاع متبرکه استان با اشاره به لزوم 
در  گفت:  حجاب،  و  عفاف  حوزه  در  فعالیت 

حوزه حجاب و عفاف باید کار دائمی باشد.
وی افزود:با توجه به فضای موجود در اماکن متبرکه و امامزادگان 
می توانیم به صورت مستمر هر دوهفته یک بار کارگاه های مشاوره، 

احکام و خانواده برگزار کنیم.
وی با بیان جایگاه حجاب در قرآن، ابراز داشت: در قرآن کریم 
هفت بار واژه حجاب به کار برده  شده و این نشان دهنده این است 
که باید تالش کنیم فرهنگ صحیح حجاب و عفاف در میان بانوان 

بیشتر ترویج شود.
تأکید کرد: بدحجابی مانند  حجت االسالم والمسلمین کاظم لو 
بر  در  را  همه  کند،  پیدا  گسترش  جامعه  در  وقتی  که  است  آتش 

می گیرد و این بسیار خطرناک است.
مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین در پایان گفت: توسعه فساد و 
فحشا، سوءقصد و تجاوز به عنف و طالق از آفات اصلی بی حجابی 
غافل  مهم  این  از  که  کنیم  دقت  باید  و  جامعه محسوب شده  در 
ارزش های  دارند  قصد  جامعه  در  عده ای  امروز  متأسفانه  نشویم؛ 
اسالمی را با ترویج بی حجابی و اشاعه فساد کمرنگ کنند که این 

مهم نیازمند هوشیاری است.

آران و بیدگلقم شهراستان

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتفاطمهالزهرا)س(بیانشد:

گرگانگلستان شهراستان

نمایندهولیفقیهدراستانگلستان:

معارفاهلبیت)علیهمالسالم(بابیانینوین
بهمخاطبعرضهشود

بیدگل  و  آران  الزهرا)س(  فاطمة  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
اقدام به برگزاری کارگاه پژوهشی در این مدرسه با حضور طالب نمود.
در این کارگاه که با حضور حدود50 نفر از طالب و باهدف َاشنایی 
با اخالق پژوهشی برگزار شد »َاقای دکتر یوسفیان« ضمن اشاره به 
از  بیان داشت: چیستی و چرایی، یکی  پژوهش  چیستی و چرایی 
بحث های مهم پژوهشی است؛ زیرا تا زمانی که َاگاهی از چیستی 

پژوهش حاصل نشود؛نمی توان از چرایی پژوهش بحث نمود.
ضرورت  و  چرایی  و  چیستی  پیرامون  بحث  به  ادامه  در  وی 
َاوری کردن و  به معنای جمع  پرداخت و گفت: پژوهش  پژوهش 
کپی کردن عبارات دیگران نیست. باید به دنبال افزودن گام های 

جدید وبهره بردن از َاثار پژوهشی جدید بود.
آقای یوسفیان با بیان این که باید از نگاه انتقادی نسبت به َاثار 
پژوهشی بگذریم و َاثار جدید داشته و در این زمینه افراط نداشته 
باشیم ادامه داد: هدف پژوهش باید کشف حقیقت باشد نه اهداف 
پژوهش،  ناپذیر  جدایی  الزمه  که  جایی  آن  از  همچنین  مادی. 
که  شود  می  کامل  پژوهش  صورتی  در  باشد،  می  نویسندگی 

پژوهشگر با قلم علمی و روان بنویسد.
آقای یوسفیان با اشاره به این که پژوهشگر باید با اصول وفنون 
ویرایش َاشنایی الزم را داشته باشد، اظهار داشت: پژوهشگر باید 
نحوه استفاده از نرم افزارهای نگارش و فیش برداری را بداند. با 
وجود کتابخانه های الکترونیکی کار پژوهشی راحت تر شده است 
اما از طرف دیگر انتظار ما نسبت به محققان گذشته نیز باالتر رفته 
است. بیان معارف اصیل اهل بیت)علیهم السالم( باید با بیانی نو و جذاب 

به مخاطب عرضه شود.

کرمانشاهکرمانشاه شهراستان

مدیرحوزهعلمیهخواهرانکرمانشاهبیاننمود

طالبدراستفادهازفضایمجازی
هوشیارباشند

با  کرمانشاه  استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه 
تبلیغ  عرصه  در  ابزارها  همه  از  استفاده  بر  تاکید 
فضای  از  استفاده  در  باید  طالب  گفت:  دین، 
مجازی به ویژه تلگرام که سرشار از مطالب پراکنده 

است، دقت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.
»حجت االسالم والمسلمین داود زارع« در گفتگو با خبرنگاران، 
قدم  روحانیت  مسیر  در  که  کسانی  و  طالب  داشت:  اظهار 
برداشته اند باید تنها به خداوند توکل کنند و بی شک با این کار آینده 

خود را به طور هدفمندی ساخته اند.
روزِی  کرد:  تاکید  کرمانشاه  استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه 
هر انسانی در اختیار خداوند است، اوست که جایگاه و منصب ها 
به  متوکل  باید همه  تعیین می کند، پس  و  انسان ها مقدر  برای  را 

خداوند متعال باشیم و تنها در مسیر رضایت او حرکت کنیم.
این استاد حوزوی در ادامه با اشاره به این که دین اسالم برای 
دارد،  بسیاری  کاربردی  برنامه های  بشریت  زندگی  مراحل  تمام 
گفت: اولین و اصلی ترین ویژگی دین مبین اسالم نسبت به سایر 
هر  برای  اسالم  است،  آن  بودن  کاربردی  و  بودن  روز  به  ادیان 
مسئله ای راه حل و جوابی کامل دارد که این خود نشانه ای از حق 

و کامل بودن این دین است.
این که  به  اشاره  با  ادامه  در  زارع  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت:  نگه دارند،  را  خود  والدین  احترام  که  دارند  وظیفه  فرزندان 
احترام به پدر و مادر و بزرگ ترها باعث افزایش روزی انسان در این 

دنیا و ثواب در آخرت می شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به 
این که طالب در این عصر باید هوشیارتر از گذشته باشند، اظهار 
وسایل  این  است،  اینترنت  و  مجازی  دنیای  کنونی،  عصر  کرد: 
که  صورتی  در  باشند  مفید  می توانند  هم  هستند؛  ُبعد  دو  دارای 
استفاده بهینه از آن ها داشته باشیم و هم می توانند مانند یک چاقو 

و تیغ برای انسان و مخاطب خطرآفرین باشند.
این  و  پابرجاست  همیشه  حق  این که  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
باطل است که منسوخ می اشد، گفت: هر کسی در مسیر اشتباه 
قرار گیرد روزی دوباره در صراط مستقیم خواهد آمد و این از الطاف 

خداوند است.

روحانیونومسئوالنحوزهبهجامعهحیات
معنویوحیاتطیبهدهند

حوزههایعلمیهخواهرانمانعیدر
اجراینقشههایشومدشمنان

عرصهفرهنگی؛نقطهموردحملهدشمنان

مدیرحوزهعلمیهخواهراناستانگلستانبیانکرد:

جامعهبرایافرادیکهحجابرارعایت
میکنند،اهمیتبیشتریقائلشود
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معاونفرهنگی-تبلیغیحوزهعلمیهخواهرانهرمزگان: خرم آبادلرستان شهراستان

باشرکتدرکارگاههایمهارتافزایی؛

»آیتاللهنعیمآبادی«بیانکرد: بندرعباسهرمزگان شهراستان

بههمتمدیریتحوزهعلمیهخواهرانهرمزگان؛

گفت:  بندرعباس  فقیه  ولی  نماینده 
شیعیان  به  اختصاص  مهدویت  به  اعتقاد 
اهل  منابع  همه  در  مهدویت  بحث  ندارد؛ 
بزرگ  علمای  از  برخی  و  دارد  وجود  سنت 
امام  به  مخصوص  کتاب هایی  سنت  اهل 

زمان)عج( نوشته اند.
در  که  اعتقادی  نشست  در  نعیم آبادی«  غالم علی  »آیت الله 
مدرسه علمیه خواهران الزهراء)س( برگزار شد اظهار داشت: بحث 
علمای  از  برخی  و  دارد  وجود  اهل سنت  منابع  در همه  مهدویت 
بزرگ اهل سنت، کتاب هایی مخصوص در ارتباط با امام زمان)عج( 
بن  »یوسف  از  المنتظر«  اخبار  فی  الدرر  عقد  »کتاب  اند؛  نوشته 
یحیی شافعی سلمی« از جمله این کتاب ها است. مهم ترین مسند 
مورد  در  حدیث   138 آن  در  که  است  حنبل  احمدبن  مسند  نیز 

حضرت مهدی ذکر کرده است.
و  پرداخت  کتاب ها  این  از  دیگر  برخی  معرفی  به  ادامه  در  وی 
َاْخبار  فی  »اْلَبیان  عامه  مهدوی  کتاب های  جمله  از  کرد:  بیان 
گنجی  محمد  بن  یوسف  بن  محمد  نوشته  )عج(«  الّزمان  صاحِب 
از  الَمْهدی«  أْخبار  فی  الَوْردی  »ألُعْرُف   ،)۶۵۸ )متوفای  شافعی 
جالل الدین سیوطی، »الُدرُّ المنصور«، اثر جاللین و »االتقان فی 

علوم القرآن« از حافظ ابو معیین می باشد.
انسان  به روح  امام جمعه بندر عباس گفت: فقر و غنا مربوط 
از این رو یک فقیر ممکن است احساس بی نیازی کند در  است؛ 
باشد. در فرهنگ  نیاز داشته  ثروتمند احساس  فرد  حالی که یک 

جامعه امام زمان)عج( غنا و بی نیازی در قلوب مردم قرار می گیرد.
پرداخت و  امام زمان)عج(  از صفات  بیان برخی  به  ادامه  وی در 
گفت: یکی از صفت های امام عصر)عج( این است که همانند جد 
بزرگوارشان امام علی)ع( برای رفاه مردم سخت گیری به کارگزارانش 

می نمایند.

مشاوران  و  تبلیغی  فرهنگی  معاونان  هم اندیشی  فصلی  جلسه 
»حجت  حضور  با  هرمزگان،  استان  خواهران  علمیه  مدارس 
االسالم و المسلمین علی جعفری سراحی«، »خانم راضیه سلطان 
تبلیغی حوزه علمیه خواهران  عباسی ندوشن« معاون فرهنگی -  
علمیه  مدارس  مشاوران  و  تبلیغی  فرهنگی  معاونین  و  هرمزگان 
علمیه  حوزه  مدیریت  ساختمان  در  هرمزگان  استان  خواهران 

خواهران استان هرمزگان برگزار شد.
علمیه  حوزه  مدیریت  تبلیغی  فرهنگی  معاون  عباسی،  خانم 
معاونان  هم اندیشی  جلسه  برگزاری  از  هدف  هرمزگان،  خواهران 
کردن  راهبردی  را  مشاوران  و  علمیه  مدارس  تبلیغی   - فرهنگی 

شعار هر طلبه یک منبر دانست.
وی ادامه داد: از جمله اهداف و برنامه هایی که انتظار می رود در 
سال آتی به مرحله اجرا برسد، هم اندیشی در توسعه و ارتقاء فرهنگی 
و همکاری  بومی  اهداف ضروری  به  مدارس، دستیابی  تبلیغی   -
مشاورین مدارس علمیه در اجرای هرچه بهتر فعالیت های تبلیغی 

در جذب جوانان می باشد.
برنامه های  و  طرح ها  نیز  مدارس  فرهنگی  معاونان  ادامه  در 
از  که  نمودند  مطرح  مدارس  دیگر  استفاده  برای  را  خود  جدید 
فیش های  آماده سازی  در  مبلغان  ویژه  برنامه  طرح ها  این  جمله 
تبلیغاتی، جهت دهی طالب با سیر مطالعاتی، سامانه پیامکی ویژه 

خانواده های طالب و ارتباط با صدا و سیما بود.
جمله  از  پیشنهاداتی  و  توصیه ها  مشاوران  و  معاونان  ادامه  در 
اضافه شدن واحد درسی جمعیت و واحد سبک زندگی اسالمی در 
حوزه های علمیه داشتند و با توجه به مطرح شدن وابستگی شدید 
به فضای مجازی در بین افراد، برگزاری دوره های فضای مجازی 
و آموزش نرم افزارهای خاص از جمله طرح های مطرح شده در 

این جلسه بود.
پیرامون  سراحی  جعفری  المسلمین  و  حجت االسالم  پایان  در 
رمضان  ماه  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  در  خودسازی  اهمیت 
در  هستیم  فرهنگی  سفیران  ما  که  آنجا  از  است.  خودسازی  ماه 
محاسبه نفس اولویت داریم؛ اگر ما در عرصه فرهنگی رشد نداشته 

باشیم، طالب نیز موفق نخواهند بود.
وی ادامه داد: الزم است معاونین فرهنگی - تبلیغی مدارس، 
در کنار ابالغ برنامه های مرکز، خالقیت های خود را که نشانه رشد 
معاونان است به مدیریت استان ارسال نمایند؛ معاونین در ارتباط 
کالمی با طالب از طریق سخنرانی کوشا باشند؛ از آن جایی که 
در  خود  استعداد  رشد  جهت  ذاتی،  نه  است  اکتسابی  سخنرانی 

بخش سخنرانی تالش نمایند.
حجت االسالم و المسلمین جعفری سراحی در پایان در ارتباط با 
جایگاه مرد در حفظ کانون گرم خانواده گفت: تا زمانی که جایگاه 
پدر در خانواده روشن نشود فرزندان نسبت به آن ها اطاعت پذیر 

نخواهند بود.`

تبلیغات،  با مدیر سازمان  الزهراء)س(  جلسه مدیر مدرسه علمیه 
زاده« مدیر مدرسه علمیه خواهران  باقری  اشرف  با حضور »خانم 
راد«  انصاری  اکبر  علی  المسلمین  و  »حجت االسالم  الزهراء)س(، 
فرهنگی  معاون  استادی«  فاطمه  »خانم  و  تبلیغات  مدیر سازمان 

تبلیغی مدرسه علمیه خواهران الزهراء )س( برگزار شد.
بهبود سازی  با  ارتباط  در  هماهنگی هایی  جلسه،  این  در 
در  هماهنگی  آینده،  سال های  در  مبلغین  تبلیغی  برنامه های 
انجام  برنامه های اعتکاف سال آینده و جذب و استقبال حداکثری 

معتکفین صورت گرفت.
در  علمیه  مدارس  طالب  پررنگ  حضور  لزوم  بر  ادامه  در 
بر  علمیه  مدارس  گذاری  تاثیر  و  مذهبی  و  فرهنگی  برنامه های 

سطح فرهنگی جامعه تاکید شد.

جلسه هم اندیشی »خانم راضیه سلطان عباسی ندوشن« معاون 
فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان با مدیرکل 
اکبر  المسلمین علی  و  تبلیغات استان و »حجت االسالم  سازمان 
مرکز  در  در  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  انصاری راد« 
برنامه های فرهنگی  تعامالت  با موضوع  استان  تبلیغات  سازمان 

تبلیغی و هم افزایی کارگاه های آموزشی پرورشی برگزار شد.
تبلیغی حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان  معاون فرهنگی 
به  داشت:  بیان  مبلغان  تبلیغی  توان  ارتقاء  ضرورت  بر  تاکید  با 
مخاطب  با  طالب  ارتباطگیری  و  علمی  سطح  ارتقاء  منظور 
فن بیان،  همچون  خاص  موضوع های  با  کارگاه هایی  است  الزم 
و  اعتقادی  بعد  گرفتن  نظر  در  با  سالم  ارتباط  شخصیت شناسی، 
کالمی مخصوص منطقه هرمزگان برای مبلغان کل استان در نظر 

گرفته شود.
آموزش غیر حضوری در  و  تقویت  ادامه داد: در خصوص  وی 
بسته های  است  الزم  فاطمیه  ایام  محرم،  رمضان،  برنامه های 
با  فرهنگی الزم در اختیار مبلغین قرار داده شود. اجرای گفتمان 
موضوع های متفاوت از جمله سبک زندگی و آسیب های اجتماعی 
نیز می تواند بسیار اثرگذار باشد. همچنین در اجرای همایش سبک 
راستای  در  آموزشی  کارگاه های  اجتماعی،  آسیب های  و  زندگی 

موضوع های مورد نیاز صورت گیرد.
حجت االسالم و المسلمین جعفری سراحی در پایان این نشست 
آمار  بیان  به  راستا  این  در  و  پرداخت  استان  مدارس  معرفی  به 

طالب، مبلغان استان و فعالیت های فرهنگی پرداخت.

با حضور  تجمیع  موضوع  با  مالی  امور  معاونین  آموزشی  کارگاه 
علمیه  حوزه  مدیریت  مالی  ادرای  معاون  پیشدار«  طاهره  »خانم 
استان  مدرسه   8 مالی  امور  معاونین  و  هرمزگان  استان  خواهران 

هرمزگان در این مرکز برگزار شد.
پیرو  هرمزگان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مالی  امور  معاون 
شرکت در اجالسیه مدیران استان و جلسه توجیهی مرکز مدیریت 
آموزش  برای  توجیهی  جلسه  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های 

فعالیت های مالی معاونین امور مالی مدارس استان برگزار نمود.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  مالی  امور  معاون 
فعالیت های  خصوص  در  الزم  توضیحات  ارائه  ضمن  هرمزگان 
تکمیل  و  بودجه  عملکرد  پیرامون  توضیح  به  کارگاه  این  در  مالی 

بودجه سال 1395 پرداخت.
وی در ادامه به بحث و توضیح در خصوص ثبت های اصالحی 
پایان سال، نحوه بستن حساب های موقت و دائم، تهیه صورت ها 

و تجمیع اسناد مالی پرداخت.

از  هرمزگان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  از  جمعی 
مدرسه علمیه خواهران الزهراء )س( کیش بازدید نمودند.

آموزش  معاون  ترکان«  معصومه  »خانم  حضور  با  بازدید  این 
آسیه  »خانم  هرمزگان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
هرمزگان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  کمالی« 
مدیریت  فرهنگی  معاون  ندوشن«  عباسی  سلطان  راضیه  »خانم 
پیشدار«  طاهره  »خانم  و  هرمزگان  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
استان هرمزگان  امور مالی مدیریت حوزه علمیه خواهران  معاون 

به عمل آمد.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
هرمزگان در این دیدار ضمن تبریک ایام شعبانیه در جمع طالب 
این مدرسه گفت: ماه شعبان و رمضان از پربرکت ترین و مهم ترین 
ماه های بندگی است. بدست آوردن توشه معنوی در ماه های پیش 

رو بسیار مهم است. 
وی در ادامه به بیان و شرح فرازهایی از صلوات شعبانیه پرداخت 
و گفت: این دعا با صلوات بر پیامبر)ص( و عترت پاکشان شروع شده 
است و در ادامه دستور به شناخت اهل بیت)علیهم السالم( و پیوستن به 

این دریای بی کران والیت بیان داشته است.
دریای  به  رسیدن  برای  انسان  گفت:  ادامه  در  عباسی  خانم 
معرفت و خود سازی احتیاج به برنامه دارد. نمونه کامل آن عبارت 
»سوار شدن بر کشتی معرفت اهل بیت)علیهم السالم( است«. در این راه 
باید برنامه های اخالقی، عبادی و اجتماعی ایشان را پذیرفت. اگر 
انسان، مومن و خداترس بوده و دستورات ائمه اطهار)علیهم السالم( را 
بپذیرد در »کهف الحصین« پناهگاه محکم و امن الهی قرار خواهد 

گرفت.
وی در ادامه با توجه به سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، 
با  اشتغال،  و  تولید  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  باید  مبلغین  گفت: 
توجه به این که رسالت طلبگی بر عهده آن ها است، تالش خود را 
در امر تبلیغ چند برابر کنند؛ زیرا دشمن نیز برای تخریب اسالم و 

انقالب تالشش را چند برابر کرده است.
خانم عباسی در پایان گفت: طالب باید برای ماه مبارک رمضان 
برنامه ریزی داشته باشند و مجالس ختم قرآن، تفسیر و احکام را در 

مساجد و حسینیه ها و مجالس خانگی را پوشش دهند.

جلسههماندیشیمعاونانفرهنگی-تبلیغی
مدارسعلمیههرمزگانبرگزارگردید

محمد  والمسلمین  »حجت االسالم 
در  مذهبی  هیئات  جمع  در  عبادی زاده« 
حسینیه امامزاده سیدمظفر)ع(  با اشاره به 
شب  گفت:  قدر  لیالی  فضیلت  و  اهمیت 
پیامبر  بر  قرآن  آن  در  که  است  شبی  قدر 
اکرم)ص( نازل شد و فضیلت عبادت در این 

شب از تمام شبها بیشتر است.
وی در ادامه افزود: فضیلت شب قدر به اندازه ای زیاد است که 
برتر از هزار ماه شمرده می شود و در طول سال هیچ شبی از نظر 

قدر و فضیلت، با آن هم اندازه نیست.
مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان تصریح کرد: یکی از دالیل 
در  خداوند  است.  شب  این  در  قرآن  شب،  نزول  این  برتری  مهم 
سوره قدر فرموده   است قرآن را در شب قدر نازل کردیم،  شبی که 
بهتر از هزار ماه است؛  این آیه به خوبی نشانگر ارزش بیشتر این 

شب نسبت به سایر شب هاست.
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده ادامه داد: یکی دیگر از 
دالیل برتر بودن شب قدر بخشش گناه بندگان در این شب است، 
احیا  را  قدر  »اگر کسی شب  فرموده است:  باره  این  در   پیامبر)ص( 
تمام  باشد، خداوند  روز جزا  به  معتقد  که  حالی  در  کند  استغفار  و 

گناهان گذشته او را می  آمرزد.
وی با تاکید بر این که تقدیر یک سال انسان  ها در شب  های قدر 
رقم می خورد گفت: هر چقدر انسان  ها در این شب بیشتر عبادت 
کنند و به راز و نیاز با پروردگار بپردازند، امید بیشتری برای تعیین 

سرنوشتشان به شیوه  ای نیکوتر خواهند داشت.
بیان  همچنین  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
با   کند  نزدیک  به خداوند  بیشتر  را  انسان  که  عبادتی  هر  داشت: 
فضیلت  تر است، خواندن نماز، تالوت قرآن و صدقه دادن در این 
شب خیلی خوب است اما مهم تر از همه این است که چگونه این 

عبادات را انجام دهیم که ما را به خداوند نزدیک کند.
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده با تاکید بر این که لیالی پر 
فضیلت قدر فرصتی برای عبادت و نزدیکی بیش از پیش به خداوند 
است خاطرنشان نمود: در شب های قدر، درهای توبه و استغفار به 
روی بندگان خدا باز است و باید از این روزها به خوبی بهره گرفت، 

همچنین قبولی اعمال شب قدر در گرو والیت پذیری است.
به  علی)ع(   امام  که  آمده  چنین  روایت  در  افزود:  ادامه  در  وی 
میزان  است؛  ما  سنجش  میزان  آخرت  در  کامل،  انسان  عنوان 
اخالص و میزان قبولی اعمال ما در شب قدر و سایر اوقات، در 

گرو پذیرش والیت امام علی)ع( و فرزندانش از جانب ما است.
اذعان  پایان  در  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
و  دالیل  اما  است  اختالف  است  قدر  چه شبی  این که  در  داشت: 
اسناد فراوانی داللت دارد بر اینکه شب قدر، شب ۲۳ ماه مبارک 
رمضان است، به فرموده امام صادق)ع( درباره اهمیت شب ۲۳ ماه 
مبارک رمضان، اندازه گیری و تقدیر امور در شب ۱۹ انجام می شود 
و آن گاه در شب ۲۳،  امضا می  شود  برای  و سپس در ۲۱، مهیا 

امضا خواهد شد.

مدیرحوزهعلمیهخواهرانهرمزگان:

تقدیریکسالانسانهادرشبهایقدر
رقممیخورد

رمضان؛ماهبدستآوردنتوشههایمعنوی

توسطحوزهعلمیهخواهرانهرمزگان؛

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(عنوانشد

کارگاهآموزشیمعاونینامورمالیبرگزارگردید

کارگاههایآسیباجتماعیدرمدارسعلمیه
خواهرانهرمزگانبرگزارخواهدشد

لزومهمکاریمدارسعلمیهخواهران
وسازمانتبلیغات

اعتقادبهمهدویتاختصاصبهشیعیانندارد

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  و  مدیران  از  جمعی 
فاطمه   خواهران  عالی  آموزش  موسسه  در  حضور  با  هرمزگان 

معصومه)س( از این موسسه بازدید کردند.
خواهران  علمیه  حوزه  تبلیغی  فرهنگی  معاون  عباسی«  »خانم 
استان هرمزگان در بازدید از موسسه فاطمه معصومه)س( بندرعباس 
اظهار  مدرسه  این  طالب  جمع  در  شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن 
داشت: مدارس علمیه خواهران بهترین مکان  تربیتی برای بانوان  
هستند. این مدارس در بعد معنویت و انسان سازی نیز بسیار غنی 

می اشند.
گذشته  زمان های  در  این که  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
خانواده های سنتی سرشار از معنویت بودند و خانواده ها از احادیث 
برای  بردند، نقش سخنران  بهره می  بیت)علیهم السالم(  و روایات اهل 
آن ها بسیار با اهمیت و با ارزش بود. ولی امروزه با توجه به فضاهای 
مجازی و هجمه های اعتقادی و دینی دشمن، وظیفه طالب به 
شناسایی  را  جامعه  نیازهای  باید  ها  آن  است.  شده  بیشتر  مراتب 

کنند و در رفع آن تالش کنند.
وی در ادامه با  تاکید بر ضرورت روشنگری در جامعه خاطرنشان 
کرد: با توجه به این که جامعه نیاز به تبلیغ و روشنگری دارد، عنوان 
یافت.  تغییر  تبلیغی  فرهنگی  به  علمیه  مدارس  تربیتی  فرهنگی 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز در این رابطه فرمودند: » ما به ازای 
هر 100 نفر در جامعه یک طلبه نیاز داریم.« در حالی که آمار نشان 
می دهد که ما به ازای هر 1000 نفر یک طلبه داریم. این نشان 

دهنده وسعت کار و مسئولیت طالب است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران هرمزگان در ادامه 
گفت: طالب باید در برنامه ریزی های خود به روش خطابه و امور 
مسائل  حل  در  باید  آن ها  باشند.  داشته  را  توجه  نهایت  فرهنگی 
با  و آسیب های جامعه و بیان طرح در این زمینه، حساب شده و 
دینی  تربیت  موجبات  جامعه  بر  تاثیر  با  طالب  شوند.  وارد  قدرت 

جامعه را فراهم می کنند.
وی در ادامه به نقش مهم مادری و اهمیت توجه طالب به این 
قشر جامعه پرداخت و گفت: مهم ترین وظیفه طالب در خصوص 
قشر زنان جامعه است. با توجه به این که موقعیت های خوبی در این 
رابطه در اختیار طالب است، باید برنامه ریزی های خود را به سمت 
جامعه  برای  خوبی  مادران  بتوانند  تا  دهند  سوق  خاصی  سوی  و 
تربیت کنند. اگر این امر محقق شود مشکالت خانوادگی نیز بهبود 
خواهد یافت به یقین در سایه خانواده سالم 80 درصد از مشکالت 

جامعه نیز برطرف خواهد شد. 
از  یکی  که  طیبه  حیات  موضوع  به  ادامه  در  عباسی  خانم 
با  کانون  این  گفت:  و  پرداخت  است  فرهنگی  قرارگاه  برنامه های 
چشم انداز مهمی در ارتباط با زن و خانواده، کارگاه هایی قرار داده 
است که طالب با شرکت در این کارگاه ها و برگزاری آموزش های 
الزم در این رابطه، در سطح جامعه و بین بانوان به نشر و گسترش 

آموزه های الزم می پردازند. 
رابطه  این  در  تبلیغ  اهمیت  و  نماز  بیان بحث  به   پایان  در  وی 
پرداخت و خاطرنشان نمود: با توجه به این که سایت ها و برنامه های 
وارد  خدشه  و  اسالم  تخریب  برای  مجازی  فضاهای  در  دشمن 
دیگر در  از طرف  و  بسیار گسترده است  دینی  به دستورات  کردن 
مدارس آموزش و پرورش، کتاب های دینی به خوبی آموزش داده 
نشده است، طالب باید به تبلیغ این واجب الهی بپردازند و روش ها 
و طرح های مختلفی برای انس دادن جوانان با نماز و آموزه های 

اسالمی ایجاد کنند.

مدارسعلمیهخواهرانبهترین
مکانتربیتیبرایبانوانهستند

معاونفرهنگیحوزهعلمیهخواهرانهرمزگان:

خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون  هدایتی«  فاطمه  »خانم 
علمیه  حوزه   ۲ سطح  داوطلبان  مصاحبه  که  خبر  این   اعالم  با 
خواهران   استان مازندران برگزار شد گفت: حوزه علمیه خواهران 
استان دارای بیش از2100 طلبه در حال تحصیل و  بیش از 1500 

طلبه فارغ التحصیل می باشد.
وی افزود: تمام مدارس علمیه خواهران استان هر ساله با توجه 
در  پذیرش  پذیرند.  می  طلبه  متقاضیان،  بین  از  خود  ظرفیت  به 
مقطع سطح 2، بدون آزمون و بر اساس معدل کل، رشته تحصیلی 

دیپلم و انجام مصاحبه صورت می گیرد.
گفت:  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
 1000 حدود   مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  امسال  ظرفیت 
مقطع  در  تحصیل  متقاضی  داوطلبان  از  مصاحبه  باشد.  می  نفر 
سطح2)کارشناسی( در مدارس علمیه خواهران استان نیز صورت 

گرفته است.
)کارشناسي(  سطح2  مقطع  در  تحصیل  کرد:  خاطرنشان  وی 
داوطلبان  برای  و  ساله  پنج  باالتر،  و  دیپلم  دارندگان مدرك  براي 
رسمی  مدرک  دارندگان  می باشد.  ساله   7 سیکل  مدرک  دارای 
در  ادامه تحصیل،  برای  سطح 2 حوزه علمیه خواهران می توانند 
مقاطع باالتر حوزوی و دانشگاهی شرکت نموده و از کلیه مزایای 
علمی و استخدامی فارغ التحصیالن دوره کارشناسی دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی برخوردار شوند.

خواهران  علمیه  حوزه   4 سطح  آزمون 
روز  استان  در  بار  اولین  برای  مازندران 

جمعه برگزار می شود.
علی  والمسلمین  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  غفاری« 
مازندران بیان کرد: در حال حاضر مدیریت
حوزه علمیه خواهران مازندران داراي 17 مدرسه علمیه در مقطع 
تخصصی  مرکز  سه  و  حوزوی  عالی  آموزش  مرکز  یك  سطح2، 
حوزوي در رشته هاي فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآني و کالم 
اسالمي در سطح 3 می باشد که به یاری پروردگار در سال جاری 
اولین موسسه آموزش عالی تخصصي حوزوی خواهران  در مقطع 
سطح 4) دکترا(  به نام حضرت ام البنین)س(در مازندران  تاسیس 

گردید.
خواهران  علمیه  حوزه   4 سطح  ورودی  آزمون  افزود:  وی 
تیرماه در دو  با سراسر کشور در روز جمعه 16  مازندران همزمان 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  خانواده  فقه  و  تطبیقی  تفسیر  رشته 
بصورت  عصر  و  صبح  نوبت  دو  در  قائمشهر   الزهرا)س(  فاطمه 

تستی و تشریحی برگزار می گردد
ام  حضرت   4 سطح  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  مدیر 
مرکز  این  دکترای  مقطع  ظرفیت  کرد:  نشان  خاطر  البنین)س(  
حوزوی 20 نفر می باشد که 37 طلبه خواهر دارای مدرک تحصیل 
سطح 3)کارشناسی ارشد( مازندران در روز جمعه برای ورود به این 

مقطع با هم رقابت خواهند کرد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان لرستان از برگزاری 
این  مدارس  استادان  برای  تدریس  مهارت های  آموزشی  کارگاه 

استان، در روزهای پایانی تیرماه خبر داد.
»خانم اکرم مهرابی« در گفتکو با خبرنگاران با اعالم این خبر 
گفت: کارگاه مهارت های عمومی تدریس ویژه استادان سطح 2  با 
هدف ارتقاء دانش افزایی مدرسان مدارس علمیه استان برای 30 
شرکت کننده از 28 تیرماه به مدت 3 روز در خرم آباد برگزار خواهد 

شد.
این  در  موفقیت  از  پس  شرکت کنندگان  این که  به  اشاره  با  وی 
کرد  خواهند  کسب  را  تدریس  معتبر  نامه  گواهی  آموزشی  دوره 
سال  در  نیز  علمیه  مدارس  استادان  تدریس  مجوز  تمدید  افزود: 
این دوره آموزشی خواهد  آینده منوط به گذراندن موفق  تحصیلی 

بود .
پایان  در  لرستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
و  موثر  عوامل  از  را  استادان  مهارت آموزی  کارگاه های  برگزاری 
در  تدریس  روش  چگونگی  و  آموزش  تدریس،  فرآیند  در  کلیدی 
کالس درس برشمرد و بیان داشت:در این کارگاه ها سعی می شود 
ایجاد  و  درس  طرح  کالس،  اداره  در  استادان  وظایف  از  بخشی 

انگیزش و رغبت در بین طالب بررسی و تبیین شود.

براساس این گزارش در آزمون ورودی سطح ۳ که در دو حوزه 
شد،  برگزار  دورود  زهرا )س(  حضرت  و  خرم آباد  زینبیه)س(  امتحانی 
و  فقه  قرآنی،  علوم  تفسیر  رشته های  در  تحصیل  برای  داوطلبان 

اصول و کالم با گرایش امامت به رقابت پرداختند. 
گفتنی است طالب سطح ۳ در مدارس علمیه زینبیه)س( خرم آباد 

و حضرت زهرا)س( دورود به تحصیل خواهند پرداخت.
و  شده  اعالم  استان  خواهران  حوزه   2 سطح  نتایج  همچنین 
مدارس تا 20 مرداد در حال انجام مصاحبه هستند که نتایج نهایی 
پذیرش شهریورماه اعالم خواهد شد و همچنین نتایج سطح 3 نیز 

هفتم مرداد ماه اعالم می گردد .
 برپایه این گزارش، در 10مدرسه علمیه خواهران استان لرستان 

برای سال تحصیلی 97-96 نیز 360 نفر پذیرش خواهند شد.
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 ۴ سطح  و  )کارشناسی ارشد(   ۳ سطح  مقاطع  به  ورود  آزمون 
با  یزد،  )دکتری( سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مدارس علمیه خواهران 

شرکت ۳۲۰ نفر برگزار شد.
فارغ التحصیالن  از  نفر   300 به  قریب  گزارش  این  براساس 
سه  مقطع  به  ورود  برای  دانشگاهی  و  حوزوی  کارشناسی  مقطع 
مجتمع  میزبانی  به  یزد  خواهران  علمیه  )کارشناسی ارشد(حوزه 
سراسری  آزمون  در  یزد  الشهدا)ع(  سید  حضرت  آموزشی  علمی 

حوزه های علمیه خواهران شرکت نمودند.
گفتنی است  ظرفیت پذیرش حوزه علمیه خواهران یزد در مقطع 
نفر اعالم شده است  و  کارشناسی ارشد خواهران قریب به 120 
را کسب کنند در مصاحبه  امتیاز علمی  داوطلبانی که حّد نصاب 
علمی رشته و مدرسه محل تحصیل انتخابی خود دعوت می شوند.
بانوان  از  نفر   20 به  قریب  است  ذکر  شایان  همچنین 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد)سطح سه( که داوطلب ورود 
نوبت  دو  در  هم  هستند  خواهران  علمیه  حوزه  دکترای  مقطع  به 
صبح و عصر به میزبانی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران یزد با 
پاسخگویی به سئواالت تستی و تشریحی برای ورود به دو مدرسه 

علمیه مقطع سطح ۴ )دکتری( به رقابت پرداختند.
علمیه سطح  مدرسه  دارای سه  یزد  استان  گزارش،  این  برپایه 
سه) کارشناسی ارشد( در شهرهای میبد، اردکان و یزد و دو مدرسه 
مقطع سطح ۴ در شهرهای یزد و میبد است که شهر یزد امسال 
دکترای حوزه  مقطع  در  دومین سال  برای  میبد  و  بار  اولین  برای 

علمیه خواهران طلبه می پذیرد.
امام  حضرت  آموزشی  مؤسسه  مدیر  شاکری  منصوره  خانم 
ارشد  کارشناسی  تخصصی  مرکز  تنها  عنوان  به  یزد  حسین)ع( 
با  گفتگو  در  آزمون  برگزاری  محل  از  بازدید  در  یزد  شهر  حوزوی 
خبرنگاران اظهار کرد: این مدرسه علمیه از سال 86 تأسیس شد 
و هم اکنون در رشته های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، تاریخ 

اسالم و کالم تعداد 120 طلبه در حال تحصیل هستند.
وی افزود: در سال تحصیلی 96-97 دو رشته تخصصی اخالق 
و تربیت اسالمی و مدرسی ادبیات عرب و کالم با گرایش امامت از 
بین داوطلبان، طلبه می پذیرد که برای هر رشته و رشته های تفسیر 
و علوم قرآنی و فقه و اصول حدود 15 نفر ظرفیت پذیرش در نظر 

گرفته شده است.
برپایه این گزارش، رشته تاریخ اسالم، برای سال تحصیلی جدید 
در زمره رشته های داوطلبان غیر حضوری و به صورت سراسری با 

برگزاری کالس های مجازی و آنالین در نظر گرفته شده است.

رقابت۳۲۰داوطلبدرآزمونسطح۳و۴
حوزهعلمیهخواهرانیزد

یزد  خواهران  علمیه  حوزه   ۴ و   3 سطح  مقطع  ورودی  آزمون 
همزمان با سراسر کشور در محل مدیریت این استان برگزار شد.

یزد ضمن  »خانم نظیر« معاون آموزش حوزه علمیه خواهران 
فارغ التحصیالن  از  نفر   300 به  قریب  گفت:  خبر  این  اعالم 
سه  مقطع  به  ورود  برای  دانشگاهی  و  حوزوی  کارشناسی  مقطع 
سراسری  آزمون  در  خواهران  علمیه  ارشد(حوزه  )کارشناسی 

حوزه های علمیه خواهران شرکت کردند.
و  عمومی  دفترچه  دو  شامل  سه  سطح  آزمون  افزود:  وی 
منابع  از  عمومی  سئواالت  که  بود  تستی  صورت  به  تخصصی 
مشترک برای داوطلبان تمام رشته ها به جزء رشته فقه و اصول و 

دفترچه تخصصی برای 9 رشته تهیه شده بود.
خانم نظیر تصریح کرد:  ظرفیت پذیرش حوزه علمیه خواهران 
یزد در مقطع کارشناسی ارشد خواهران قریب به 120 نفر اعالم 
شده است  و داوطلبانی که حّد نصاب امتیاز علمی را کسب کنند 

به مصاحبه علمی دعوت می شوند.
قریب  کرد:  اظهار  یزد  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
به 20 نفر از بانوان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد)سطح 
خواهران  علمیه  حوزه  دکترای  مقطع  به  ورود  داوطلب  که  سه( 
هستند در دو نوبت صبح و عصر با پاسخگویی به سئواالت تستی 
و تشریحی برای ورود به دو مدرسه علمیه مقطع دکترای حوزوی 

یزد به رقابت پرداختند.
خانم نظیر بیان کرد: استان یزد دارای سه مدرسه علمیه سطح 
سه)کارشناسی ارشد( در شهرهای میبد، اردکان و یزد و دو مدرسه 

مقطع دکترای در شهرهای یزد و میبد است .
در ادامه خانم منصوره شاکری مدیر مؤسسه آموزشی حضرت 
امام حسین)ع( یزد در بازدید از محل برگزاری آزمون اظهار کرد: 
این مدرسه علمیه در سال 86 تأسیس شده است و هم اکنون در 
رشته های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، تاریخ اسالم و کالم 

تعداد 120 طلبه در حال تحصیل هستند.
تخصصی  رشته  دو   97-96 تحصیلی  سال  در  افزود:  وی 
اخالق و تربیت اسالمی و مدرسی ادبیات عرب وکالم با گرایش 
امامت از بین داوطلبان، طلبه می پذیرد که برای هر رشته حدود 

15 نفر ظرفیت پذیرش در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد از برتری بانوان طلبه 
و  داد  خبر   ۹۵ زمستان  و  پاییز  سیرمطالعاتی  مسابقات  در  یزدی 
 ۵۱ با  پاییز  و  تابستان  مطالعاتی  سیر  مسابقات  زودی  به  گفت: 
عنوان کتاب، در ۹ موضوع متنوع، برای تمام خواهران طلبه اعم 

از شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل برگزار می شود.
»خانم مریم حسن پور«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
یزد در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: مسابقات سیر مطالعاتی به 
بانوان  با حضور  اینترنتی در طول سال تحصیلی  صورت فصلی و 
استادان،  التحصیالن،  فارغ  طالب،  از  اعم  عالقه مند،  طلبه 

کارکنان و مدیران برگزار می شود.
وی افزود: استان یزد با حضور 300 نفر در آزمون سیر مطالعاتی، 
با بیشترین تعداد شرکت کننده در مقطع سطح دوم حوزه، طی دو 
مرحله به مقام دوم کشوری در آزمون سیرمطالعاتی فصل پاییز و 

زمستان سال 1395 دست یافت.
شرکت کنندگان  از  نفر   98 برای  کرد:  تصریح  حسن پور  خانم 
پایان دوره صادر شده  و زمستان سال گذشته گواهی  پاییز  فصل 
و به 25 نفر از باالترین امتیازات نیز جوایز نفیسی اهدا شده است.

نفر   251 شرکت  با  امسال  بهار  فصل  مسابقات  پایان  از  وی 
پاییز  و  تابستان  مطالعاتی  سیر  گفت:  و  داد  خبر  مرحله  دو  طی 
با 51 عنوان کتاب در موضوعات »قرآن و سنت«،»کالم  امسال 
زندگی«،  تربیت«،»سبک  و  »اخالق  اسالم«،  عقاید«،»تاریخ  و 
»سیاسی«، »اقتصادی«، »طب اسالمی« و »کتب شهید مطهری« 

برگزار می گردد.
سایت  به  تیرماه   28 تاریخ  از  می توانند  افزود: عالقمندان  وی 

www.farhangi.whc.ir مراجعه نمایند.
مرحله  آزمون  در  شرکت  مهلت  کرد:  اضافه  حسن پور  خانم   
تا 26 مهر خواهد بود و مرحله دوم پس از کسب امتیاز الزم  اول 
یا به  با حضور داوطلبان در مدت زمان معّین و  به صورت آنالین 
صورت حضوری از سوی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان از 

تاریخ 15 تا 30 آبان برگزار می شود.
کرد:  بیان  یزد  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
منابع فصل های قبلی نیز برای افراد جدید و افرادی که حد نصاب 
70 امتیاز را برای اخذ گواهی نامه دریافت نکرده اند، همراه منابع 

جدید این فصل موجود است.
ویژه  یار«  جشنواره»کتاب  برگزاری  از  ادامه  در  حسن پور  خانم 
شرکت کنندگان در مسابقات سیر مطالعاتی خبر داد و خاطرنشان 
به  کوثر نت  شبکه  کتاب یار  گروه  در  می توانند  داوطلبان  نمود: 
و  نظرات  و  شوند  عضو   www.kowsarnet.ir اینترنتی  آدرس 
نکات برگزیده و حاصل مطالعات خود از کتب سیر مطاعاتی را به 

اشتراک بگذارند.
گفت:  طرح  این  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
گسترش فرهنگ کتابخوانی، ارتقای سطح دانش طالب و مبلغان 
در حوزه رسالت های تبلیغی، گسترش فرهنگ و معارف ناب اسالم 

و ... می باشد.

علمیه  مدرسه  در  رمضان  ماه  یکم  و  بیست  شب  احیا  مراسم 
مجیر،  کمیل،  دعای  قرائت  همراه  به  یزد،  الزهرا)س(  خواهران 

زیارت امام حسین)ع( برگزار شد.
دردهای  تسکین  پیرامون  دینی  کارشناس  کوچکی«،  »خانم 
و  حیوانی  بعد  دو  یادآوری  با  و  پرداخت  توضیحاتی  ارائه  به  روحی 
ملکوتی انسان، گفت: علت بسیاری از غرورها، حسد ها و کینه ها 
ضعیف شدن روح است. وقتی بعد ملکوتی رشد پیدا کند، روح نیز 

بزرگ می شود.
وی  با بیان بخش هایی از زندگی بعضی از علماء و بزرگان اظهار 
داشت: تکرار اسماء الله از جمله ذکر »یا حی و یا قیوم«، نماز شب 
و گریه بر اهل بیت )علیهم السالم( از مواردی است که در زنده شدن دل و 

بزرگ شدن روح، انسان موثر است.

یزد، در  الزهرا)س(  »خانم نیکپور« مدیر مدرسه علمیه خواهران 
بیست و چهارمین نشست تفسیری ماه رمضان با استناد به آیه 38 
سوره شوری، یکی از ویژگی های مؤمنان را اجابت دعوت خداوند با 
عمل خود دانست و گفت: خداوند متعال، در اولین دستورات خود 
به مؤمنان، آنان را به اقامه نماز و مشورت در کارها دعوت نموده 

است و مؤمنان نیز به این دعوت حق، لبیک می گویند.
مؤمن،  این که  بیان  با  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
دیگران مشورت  با  کارها  در  و  نیست  و خودرأیی  انزوا طلبی  اهل 
دیگران  از  اجتماعی  امور  در  فقط  مؤمن  نمود:  مطرح  می کند، 
مشورت می گیرد و مرجع مشورت او کسی است که از پنج ویژگی 

عقل، علم، تجربه، خیرخواهی و تقوا برخوردار باشد.
امام  نمودن  نهی  علت  نهج البالغه،   31 نامه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  و  دانست  آنان  زنانه  عواطف  را  زنان  با  مشورت  از  علی)ع( 
پنج  همان  آن  مالک  بلکه  نیست  جنسیت  تابع  کردن  مشورت 
ویژگی مذکور است. علت نهی شدن از مشورت با زنان این است 
که آنان به دلیل عاطفی بودن، در رأی و نظر خود، استدالل ندارند؛ 
لذا رأیشان از سستی برخوردار است. البته این مطلب در مورد همه 
تابع احساسات  نیز در رأی خود،  اگر مردی  و  نیست  زنان صادق 

باشد، نمی توان به آن اعتماد کرد.
خانم نیکپور در پایان اظهار داشت: مشورت کردن، فواید زیادی 
شکوفایی  خطاکردن،  کاهش  به  می توان  جمله  آن  از  که  دارد 

استعدادها، جلوگیری از استبداد و حسدورزی اشاره کرد.

دانش آموختگان،  باحضور  مراسمی 
علمیه  مدرسه  مسئوالن  و  استادان 
سخنرانی  با  و  الزهرا)س(  خواهران 
سیدجواد  المسلمین  و  »حجت االسالم 
سلیمانی« نماینده ولی فقیه  و امام جمعه 
علمیه  مدرسه  این  در  بافق  شهرستان 

برگزار گردید.
قبولی  آرزوی  ضمن  سلیمانی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
باید  زنان  از مسائلی که  یکی  بیان کرد:  و عبادات حضار  طاعات 
بیاموزند، سبک زندگی طبق فرهنگ دین مبین اسالم است. در 
این راستا، اسالم برنامه ای دقیق و حساب شده، پیش روی همه 

بخصوص بانوان قرار داده است.
تربیت  بوده  مادران  توجه  مورد  که  مسئله  اولین  افزود:  وی 
دختران است؛ چرا که اگر دختران که مادران آینده کشور هستند 
آورد.  ارمغان خواهند  به  را  بیشتری  تربیت شوند، موفقیت  درست 
در این زمینه آنچه حائز اهمیت است مسائل تربیتی فرزند است. 
اسالم 1400 سال قبل توصیه هایی از جمله در مورد نحوه لباس 

پوشاندن، نحوه رفتار درست و ... برای مادران بیان کرده است.
امام جمعه بافق اظهار کرد: از دیگر توصیه های دین اسالم در 
زمینه تربیت فرزند، اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد است؛ چرا 
که قبل از این که چیزی در مغز کودک ثبت شود، بهتر است اولین 

صدا، اسم خدا و پیامبر اکرم)ص( باشد.
بر  زیبا  اسم  را  اسالم  مبین  دین  توصیه  سومین  ادامه  در  وی 
جمله  از  گذاشتن  زیبا  اسم  افزود:  و  کرد  معرفی  نهادن  کودک 

حقوق فرزند بر پدر و مادر است.
حجت االسالم والمسلمین سلیمانی در پایان با اشاره به مسئله 
ازدواج در فرزندان، رعایت شرایط هم کفو بودن را مهم دانست و 
تمام شرایط  است  است که الزم  درونی  ازدواج یک مسأله  گفت: 
در آن مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا عدم رعایت مسئله هم کفو بودن 
زمینه خدشه دار شدن عفت و حجاب را برای مرد و زن به دنبال 
دارد. آنچه پایه های زندگی زن وشوهر را محکم می کند محبت 

و دوستی است.

معاومآموزشحوزهعلمیهخواهرانیزدخبرداد:
برگزاریآزمونسراسریسطوح۳و۴

مسابقاتسیرمطالعاتیبا۵۱عنواندرحوزهعلمیهخواهرانیزدصورتگرفت
کتاببرگزارمیگردد

»خانم نیکپور«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد، در 
مقدرات  تعیین  به  اشاره  با  این شهر،  بانوان  و عموم  جمع طالب 
انسان در شب قدر، اظهار داشت: مقدار توفیقاتی که در طول سال 

برای انسان اتفاق می افتد، در شب قدر رقم می خورد.
خانم نیکپور گفت: با توجه به اینکه قرآن در شب قدر نازل شده 
و سرنوشت ما نیز در شب قدر رقم می  خورد، گفت: سرنوشت ها به 

بهره  گیری از تعالیم قرآن ارتباط دارد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( یزد، نزول قرآن و مالئکه 
و فراهم  آمدن فرصتی مناسب برای استفاده معنوی در شب  های 
شهوت  گفت:  و  دانست  گرانقدر  شب  این  ویژگی های  از  را  قدر 
بهترین  می شوند.  بسیاری  سوزی های  فرصت   موجب  غفلت   و 

عبادت نیز برای مبارزه با غفلت ها، نماز است.
وی در ادامه اظهار داشت: نمازگزاران به چند دسته تقسیم می 
شوند: کاهالن در نماز، کسانی که گاهی اوقات نماز می خوانند، 
کسانی که اصاًل اهل نماز نیستند و افرادی با ایمان که نماز را با 

خشوع می خوانند.
خانم نیکپور تصریح : منافقان در نماز صبح از آن جهت که مورد 
شهادت مالئکه صبح و شب می باشد از به جا آوردن آن محرومند؛ 

وقت این نماز بکر است و دعا در آن زمان مستجاب می شود.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد، درک شب قدر و توبه 
را از بهترین امور در شب قدر عنوان نمود و افزود: خدا اعتراف به 

نعمت  ها و اعتراف به خطاها را دوست دارد.

درمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(مطرحشد

نماز؛عبادتیبرایمبارزهباغفلتها

امامجمعهبافق:

وقتیُبعدملکوتیرشدپیداکند،
روحبزرگمیشود

مدیرمدرسهعلمیهخواهرانالزهرا)س(بیانکرد

مؤمن،اهلانزواطلبیوخودرأیینیست

سبکزندگیاسالمیبایدبهبانوان
آموزشدادهشود

فرهنگی  جبهه  مسئول  نجیمی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
دانش آموختگان  و  استادان  خانواده های  جمع  در  یزد،  استان 
ضرورت  بیان  به  یزد،  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

حضور فعال طالب در زمینه فرهنگی در جامعه پرداخت.
»حجت االسالم والمسلمین نجیمی«، مسئول جبهه فرهنگی 
استان یزد، بیان کرد: هرطلبه ای درجمع خانواده و محله خود باید 
بانوان،  با کودکان، جوانان و  با ارتباط گیری  باید  محور باشد. وی 
احکام و عقاید اسالمی را آموزش دهد و پاسخگوی شبهات باشد. 
که  بودم  غیرمسلمان، شاهد  در کشورهای  با سفر  افزود:  وی 
به  را  فعالیت خود، دل های مردم  با  تنها یک طلبه  چگونه گاهی 

متوجه مکتب تشیع می کند.
حضور  از  شدید  انتقاد  با  یزد  استان  فرهنگی  جبهه  مسئول 
مذهبی  اقلیت های  از  فرد  یک  چگونه  گفت:  طالب  منفعالنه 
دیگر با زحمت و تالش زیاد به تبلیغ آیین خود در میان ما شیعیان 
نسل  آموزش  امر  در  گوناگون  عناوین  به  طلبه ها  ما  و  می پردازد 

جوان و دفاع از عقاید خود سستی می ورزیم.
محبت،  با  اظهارداشت:  نجیمی  والمسلمین  حجت االسالم 
جایزه دادن و ارتباط گیری با افراد به خصوص کودکان و نسل جوان 

می توان آن ها را برای همیشه از دام شیاطین نجات داد.
وی در پایان خطاب به همسران طالب گفت: شما یاوران اصلی 
به  نباشیم  هم  طلبه  اگر  ما  هستید.  بزرگ  رسالت  این  در  طالب 
عنوان یک فرد شیعه باید برای نجات فرزندان این مرز و بوم تالش 

کنیم تا شرمنده حضرت زهرا)س( نشویم.

درمدرسهعلمیهخواهرانحضرتزینب)س(عنوانشد

طالببایدمحورفعالیتهایفرهنگیباشند

کرسیآزاداندیشی
آسیبشناسیروانیوجسمانیتجرد

کرسی آزاداندیشی  با موضوع »آسیب شناسی روانی و جسمانی 
تجرد« در بین طالب و ارائه راهکارهای مقابله با آن با حضور طالب 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خوزستان برگزار شد.
ارائه کننده  استاد  تقوی«،  »خانم  آزاداندیشی  کرسی  این  در 
نظریه گفت: دالیل تجرد قطعی هم خودخواسته و هم ناخواسته 
و قبول  با مسئولیت پذیری  باید همراه  ازدواج  از آن جا که  است. 
ترجیح  خواهران  از  تعدادی  باشد  خودگذشتگی ها  از  برخی 
می دهند فارغ از این گونه نگرانی ها و دلبستگی ها که در زندگی 
زناشویی وجود دارد، آزاد و رها از هر مسئولیتي در دنیای شخصی 

خود زندگی کنند که بعدها به اشتباه خودشان پی می برند.
وی افزود: برخی دیگر به علت سخت گیری ها و وسواس های 
افراطی که در امر ازدواج دارند در عالم مجردی باقی می مانند 
اما از سوی دیگر برخی افراد به علت فراهم نشدن زمینه های 
ایمانی  مرتبه  نظر  از  مناسب  خواستگار  نداشتن  خواستگاری، 
فراهم  والدین شان،  نابه جای  سخت گیری های  طلبه،  برای 
بدون  دیگر،  ناخواسته  دالیل  و  اقتصادی  زمینه های  نشدن 

تمایل شخصی گرفتار این پدیده می شوند.
به  رستمی«،  والمسلمین  بحث »حجت االسالم  این  ادامه  در 
عنوان استاد منتقد گفت: قطعًا مجرد ماندن دختران و پسران به 
ساختار خانواده و جامعه آسیب وارد می کند و مهم ترین پیامد آن 
کاهش زاد و ولد و جمعیت کشور در سال های آتی است که همین 

عاملی برای کاهش شادی و آرامش در بین مردم خواهد بود.
اجتماعی،  روانی،  نیازهای  اگر  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
اقتصادی و فکری هر دختری خواه طلبه یا غیر طلبه  از طریق 
و  آسیب  افزایش  باعث  است  ممکن  نشود،  برآورده  خانواده 
را  خانواده ها  دیگر  می تواند  که  اجتماعی شود  ناهنجاری های 

درگیر کند و حتی در زندگی دیگران هم تأثیرگذار می باشد.
دید  از  باید  حاضر  حال  در  داشت:  منتقداظهار  استاد 
پذیرش  با  تا  شود  داده  آموزش  جوان   دختران  به  روان شناختی 
مسئولیت و واقع بینی در امر ازدواج، کم کردن توقعات، زندگی در 
زمان حال و کاهش نگرانی هایی که متعلق به آینده است همراه 
با راهنمایی های خانواده و آموزه های دینی فرصت های مناسب را 

از دست ندهند و به این امر مقدس لباس عمل بپوشانند.
این  داور  بنی سعید«،  والمسلمین  »حجت االسالم  پایان  در 
کرسی طی سخنانی گفت: تجرد طوالنی برای دختران مسئله 
آسیب های  با  البته  و صد  است  بحرانی  و  دغدغه ای جدی  و 

روحي و اجتماعی بیشتري همراه ا ست.
 وی افزود: بعضی اتفاقات در زندگی انسان ها باید در یک 
پیشرفت  به  را  کمک  بیشترین  تا  بیفتند  خاصی  زمانی  دوره 
اتفاقات زمان بندی شده  اجتماعی،  از این  انسان نماید. یکی 

زمان ازدواج برای جوانان و به خصوص برای دختران است. 
استاد داور در پایان گفت:مسئله باال رفتن سن ازدواج جوانان، 
برای  خصوص  به  دیرهنگام  ازدواج  مشکالت  و  زیستی  تجرد 
دختران، مسئله ای است که باید به شکل جدی به آن پرداخته شود.

کرسی آزاداندیشی با موضوع »تأثیر فضای مجازی بر روابط 
فاطمه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  همسران«  بین 

سقز برگزار شد.
استاد  حکیمی فر«،  حکمت  والمسلمین  »حجت االسالم 
ارائه کننده بحث گفت: فضای مجازی در جهان کنونی جزو 
یکی از لوازم و ضروریات زندگی بشر می باشد، بشر از طریق این 
تکنولوژی امرار معاش می کند و در شبانه روز چند ساعت وقت 
خود را به استفاده از این فضا اختصاص می دهد. و این امر کل 
اعضای خانواده را درگیر می کند که مسلمًا آسیب هایی به دنبال 

دارد و می توانـد بر جسم و روح افراد اثر بگذارد.
واگیردار  و  بودن  فیس بوکی،اعتیادآور  افسردگی  افزود:  وی 
روابط  بر  منفی  تأثیرات  همچنین  معروفات  به  بی توجهی  بودن، 
بین زن و شوهر از جمله کمرنگ شدن روابط عاطفی، خیانت های 
اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی، انتشار متون مبتذل و مستهجن 
در فضای مجازی که به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار 
نامحرم  با  ارتباط  و  نامشروع  می گیرد، مشروع جلوه دادن روابط 
منفی  تأثیرات  خانوادگی  روابط  بر  اخالقی  بعد  در  همه  و  همه 
می گذارند و باعث سرد و کمرنگ شدن و حتی از بین رفتن ارتباط 
همسران می شود همچنین عدم پایبندی به ارزش های خانواده، 
صله رحم مجازی)ارتباط با نامحرم( به جای صله رحم حقیقی، 
از  شوهر  و  زن  پنهان کاری  زندگی،  اهداف  از  شدن  منحرف 
همدیگر از طریق گوشی های تلفن همراه، کاهش روابط خانواده 
و دید و بازدید اقوام، عدم رعایت حریم در شبکه های اجتماعی 

و... از جمله شایع ترین این آسیب ها می باشد.
در ادامه این بحث جمعی از طالب  به عنوان استاد منتقد 
بیان کردند: آسیب های فضای مجازی برخی قابل قبول است 
ولی نمی توان صرف وجود این آسیب ها از تکنولوژی روز استفاده 

نکرد لذا با برنامه دقیق می توان این آسیب ها را کم کرد.
در پایان »آقای سید جعفر رحیمی«، به عنوان داور این کرسی 
گفت: با توجه به نیاز دنیای کنونی به استفاده از فضای مجازی 
بنابراین  گرفت  را  تکنولوژی  و  پیشرفت  جلوی  نباید  اینکه  و 
بتوانند  باید  خانواده ها  اما  کرد  حذف  زندگی  از  را  آن  نمی توان 
به خصوص  مجازی  فضای  از  استفاده  در  مدیریت صحیح  با 
خود  روابط  نمایند  سعی  و  شوند  آماده  مشترک  زندگی های  در 
نمایند.  تنظیم  قبولی  قابل  و  متعارف  حد  در  پیرامون شان  را 
در  را  رسانه ای  سواد  باید  هستند  هوشمند  نسل  امروزی  نسل 
خانواده ها باال ببریم با در اختیار قرار دادن اطالعات صحیح در 
استفاده از فضای مجازی آموزش صحیح را به فرزندان تفهیم 

کنیم که هویت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.  

تأثیرفضایمجازیبرروابطبینهمسران

کتابدرآمدیبرنظامخانوادهتجدیدچاپشد
کتاب در آمدی بر نظام خانواده در اسالم اثر محمد رضا ساالری فر توسط مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران تجدید چاپ شد.
در مقدمه این کتاب آمده است خانواده، مناسب ترین نظام برای تامین نیازهای مادی و روانی بشر بوده و بهترین بستر را برای تامین 
امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نسل جدید و اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم نموده است. در 
این اثر تالش شده تا ضمن توجه به نکات روان شناختی علمی و جدید در باب روابط اعضای خانواده و رشد و تربیت فرزندان، دیدگاه های 
اسالم را در هر دو مورد، تبیین کند. معموال در تالیفات مربوط به خانواده ، به یکی از دو جنبه علمی و دینی خانواده پرداخته شده است..
این کتاب دارای 6 فصل می باشد. فصل اول تشکیل خانواده، فصل دوم روابط زوجین در خانواده، فصل سوم فرزندان در خانواده، 

کتاب در آمدی بر نظام خانواده در 276 صفحه در قطع وزیری و با قیمت 106/000 ریال عرضه می گردد. 
بلوار معلم مجتمع  به نشانی قم  یا  و  برقرار  تلفن 4-02537842543 تماس  با شماره  این کتاب می توانند  تهیه  به  عالقه مندان 

ناشران طبقه 1 واحد 114 مراجعه کنند.


