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»آیت الله نورمفیدی« در جمع 
طالب مؤسسه آموزش عالی 

حوزوی و مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( برشمرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در بازدید از مرکز داده امین 

خواستار شد

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در دیدار مسئوالن شورای 
سیاست گذاری جشنواره عالمه حلی)ره( خواستار انگیزه بخشی به 

طالب جوان خواهر و برادر در قالب تشویق های مختلف شد. 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه های علمیه خواهران در دیدار با رئیس و نایب رئیس شورای 
سیاست  اینکه  بیان  با  حلی)ره(  عالمه  جشنواره  سیاست گذاری 
کلی حوزه های علمیه خواهران مشارکت قوی در این جشنواره و 
تقویت آن است، افزود: از هم گرایی دو مرکز مدیریت حوزه های 
رضایت  جشنواره  این  برگزاری  در  برادران  و  خواهران  علمیه 

داشته، از آن استقبال می کنیم.
وی افزود: حوزه های علمیه باید به گونه ای سرمایه گذاری کنند 
که تولید علم منحصر به حوزه علمیه قم نباشد و از ظرفیت عظیم 
حوزه های علمیه دیگر استان ها نیز بهره برداری مطلوبی صورت گیرد 

تا استعدادهای حوزه های علمیه شهرستان ها نیز شکوفا شوند.
برگزاری  اهداف  بر  تأکید  با  مدیر حوزه های علمیه خواهران 
جشنواره عالمه حلی)ره( خواستار غنابخشی و تعمیق در برگزاری 
افزایش روحیه شرکت طالب  برای  افزود:  و  این جشنواره شد 
این جشنواره الزم است ضمن  در  برادر سراسر کشور  و  خواهر 
ارتقای  برای  مداوم  کارشناسی  جلسات  جشنواره،  برند  حفظ 

سطح کیفی جشنواره برگزار شود.
وی افزود: عامل انگیزه بخشی به طالب جوان خواهر و برادر 

در قالب تشویق های مختلف باید پررنگ شود.
والمسلمین  این دیدار، »حجت االسالم  از  در بخش دیگری 
سیدعلی عماد«، معاون پژوهش حوزه های علمیه )برادران( و 
ضمن  حلی)ره(،  عالمه  جشنواره  سیاست گذاری  شورای  رئیس 
تشریح سیاست های کلی این جشنواره، گفت: جشنواره عالمه 
حلی رقابتی علمی است که در آن آثار طالب حوزه های علمیه 

بر اساس سطح علمی آنان مورد داوری قرار می گیرد.
به منظور  سیاست گذاری،  شورای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از دبیرخانه  را  آثار، ساختار جشنواره  ارزیابی  افزایش عدالت در 
مرکزی به دبیرخانه های استانی تعمیم داده ایم تا آثار طالب هر 
استان با آثار مربوط به همان استان رقابت کنند و در حال تعمیم 

جشنواره در سطح مدارس سراسر کشور نیز می باشیم.
»حجت االسالم  دیدار،  این  ابتدای  در  است  ذکر  شایان 
حلی)ره(  عالمه  جشنواره  دبیر  اسماعیل نیا«،  جواد  والمسلمین 

گزارشی از برگزاری جشنواره در سطح ملی و استانی ارائه کرد.

با  افغانستان  مجلس  نماینده  حسینی«،  سکینه  »خانم 
حوزه های  پژوهش  معاون  حصاری«،  علی اکبر  »حجت االسالم 
علمیه خواهران کشور دیدار و درباره برخی مسائل علمی و پژوهشی 

تبادل نظر کرد.
در ابتدای این جلسه حجت االسالم حصاری به ارائه گزارشی از 
فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران پرداخت و گفت: 
به  پژوهشی  و  آمادگی دارد در مسائل عقیدتی، معرفتی  این مرکز 

مراکز همسوی خارج کشور همکاری و کمک هایی ارائه کند.
حوزه های  در  خوبی  پژوهشی  فعالیت های  این که  بیان  با  وی 
علمیه خواهران از سوی خواهران طلبه انجام شده است، افزود: 
این فعالیت ها به صورتی گسترده است که ما می توانیم آن را به فراتر 

از مرزها هدایت کنیم.
مجلس  نماینده  حسینی،  سکینه  خانم  دیدار  این  ادامه  در 
افغانستان اظهار کرد: فرصت های خوبی در افغانستان برای تعالی 
و رشد زنان وجود دارد ولی به دلیل ناآشنایی و فراهم نشدن برخی 

ظرفیت ها، موفقیت زنان در این عرصه اتفاق نیفتاده است.
افغانستان  در  خواهران  علمیه  حوزه های  که  این  بیان  با  وی 

در سطح  این حوزه ها  موفقیت  و  دارند  فعالیت  پراکنده  به صورت 
اجتماع نیازمند برنامه ریزی دقیق و یاری فعاالن این عرصه است، 
ایران  اسالمی  جمهوری  خواهران  علمیه  حوزه های  داد:  ادامه 
در این زمینه می توانند نقش خوبی ایفا کنند و زمینه رشد و تعالی 

جامعه زنان در افغانستان را فراهم آورند.
نماینده مجلس افغانستان خاطرنشان کرد: روحیه تبلیغی در 
زنان و خواهران طلبه افغانستان نیازمند تقویت است تا طالب 
تشویق  فعال  تبلیغ  و  اجتماع  در  حضور  به  افغانستان  خواهر 

شوند.
کمک های    نیازمند  شدت  به  ما  این که  بیان  با  حسینی  خانم 
پژوهشی خواهران و استادان حوزه های علمیه ایران در افغانستان 
صورت گرفته  فعالیت های  داریم  درخواست  گفت:  هستیم، 
اعتقادی و تبلیغی در افغانستان از طریق این مرکز فعال انعکاس 

بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: زنان اهل تشیع در افغانستان پیشرو  هستند، ولی 
مورد  است  نیاز  که  دارد  قرار  آنها  مقابل  چالش هایی  و  مشکالت 

هدایت و راهنمایی قرار گیرند.

والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه های  مدیر  جمشیدی«، 
علمیه خواهران کشور و جمعی 
از مسئوالن و مدیران مرکز مدیریت 
با  خواهران،  علمیه  حوزه های 
»آیت الله  العظمی لطف الله صافی 
گلپایگانی« دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار، معظم له، وظایف 
حوزه های علمیه خواهران را بسیار 
اظهار  و  خواند  مهم  و  سنگین 
داشت: درست است که این کار 
سابقه  ای چندین ساله دارد، ولی 

نوپا و جدید برشمرده می شود.
حوزه  خارج  درس  استاد 
علمیه قم، با اشاره به جامعیت 
زمینه،  دستورات اسالم در هر 
تشکیل حوزه های علمیه خواهران را 
مهم ارزیابی نمود و خاطرنشان 
حوزه ها  این  اگر  ساخت: 
تشکیل نمی شدند، خیل عظیم 
ناب  معارف  یادگیری  از  زنان 
در  می ماندند.  محروم  اسالمی 
این زمینه، الزم است افزون بر 
مردان، به بانوان نیز توجه شود 
و حوزه های علمیه خواهران نیز 

تقویت گردد.
گلپایگانی  آیت الله  العظمی صافی 
از اقتضائات مواجهه با فرهنگ های 
گفت  سخن  جهان  گوناگون 
کنونی،  شرایط  در  کرد:  ابراز  و 
بهره مندی بانوان از معارف راستین 

دین، بسیار ضروری است.
استاد درس خارج حوزه علمیه، 
بر تالش به منظور اجرای درست 
تأکید  تدوین شده  برنامه های 
اسالم  در  زن  مقام  درباره  و  ورزید 
گفت: زن، جایگاه بسیار واالیی در 
متأسفانه-   – ولی  دارد،  اسالم 
تفاسیر  کنونی،  جهان  در 

انحرافی از آن ارائه می شود.
معظم له، با بیان این که زن 
و مرد –هر دو- مسائلی دارند که 
تصریح  شود،  توجه  آن  به  باید 
کرد:  اگر حرکت ما رو به جلو و 
درست باشد، نسل آینده از نظر 
علمی، دینی و اخالقی موجب 

رضای خداوند خواهد بود.
صافی  آیت الله العظمی 
گلپایگانی، با اشاره به انحطاط 
مغرب زمین،  در  خانواده  بنیان 
به خانواده  ویژه اسالم  توجه  از 
داشت:  اظهار  و  گفت  سخن 
ارتباط زن و مرد اهمیت فراوانی 
دارد که الزم است به آن و ابعاد 

گوناگونش توجه شود.
بر  تأکید  ضمن  معظم له، 
ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، 
غفلت از مقاصد اصیل اسالمی 
را آسیب زا دانست و بر واسپاری 
آنان  به  بانوان  به  مربوط  امور 

تأکید ورزید.
استاد خارج حوزه علمیه قم، 
در پایان، ضمن آرزوی موفقیت 
مدیران  و  مسئوالن  برای 
خواهران،  علمیه  حوزه های 
از  که  را،  فراوانی  آیات  نزول 
همزمان، از زن و مرد سخن به 
نشان دهنده  است،  آورده  میان 
قشر  دو  هر  به  توجه  اهمیت 

دانست. 
شایان ذکر است، در ابتدای این 
والمسلمین  حجت االسالم  دیدار، 
اشاره  با  سخنانی،  در  جمشیدی، 
سیاست گذاری  شورای  تأسیس  به 
دو  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
راه اندازی  از  هدف  پیش،  سال 
فراهم  را  خواهران  علمیه  حوزه 
آوردن محیطی امن و راحت برای 
با معارف  به منظور آشنایی  بانوان، 
اسالمی دانست و تصریح کرد: در 
مدیریت  کوشیده ایم  سال ها  این 
علمیه  حوزه های  در  تدریس  و 
در  باشد؛  بانوان  برعهده  خواهران 
استادان  نوددرصد  مسیر،  ابتدای 
را  خواهران  علمیه  حوزه های 
ولی  می دانند،  تشکیل  مردان 
وظیفه  نوددرصد  از  بیش  امروزه، 
علمیه  حوزه های  در  را  تدریس 

خواهران، بانوان برعهده دارند. 
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور آمار مدارس علمیه خواهران 
باب   480 کشور،  سراسر  در  را 
برشمرد و اظهار داشت: نزدیک به 
ده سال است که کوشیده ایم دیگر 
مدارس خوابگاهی نداشته باشیم و 
بانوان طلبه در کنار خانواده هایشان 

به دانش اندوزی مشغول باشند.
والمسلمین  حجت االسالم 
مدرسه   68 افزود:  جمشیدی 
هستند  مناطقی  در  ما  علمیه 
مذاهب  و  فرقه ها  پیروان  که 

اسالمی دیگر حضور دارند. 
علمیه  حوزه های  مدیر 
راه اندازی  از  کشور  خواهران 
شش مدرسه در استان سیستان 
و بلوچستان، که جمعیت زیادی 
از اهل تسنن در آن جا سکونت 
دارند، سخن به میان آورد و در 
ادامه، بیان نمود: به این نتیجه 
با توجه به شرایط  رسیده ایم که 
زمینه  که  است  مناسب  بانوان، 
پژوهشی  امور  در  آنان  اشتغال 
فراهم شود. بدین ترتیب، 350 
کانون   170 پژوهشی،  هسته 
حضور  با  علمی  انجمن   51 و 
در  است.  شده  تشکیل  بانوان 
تولید  به  بانوان  عرصه ها،  این 
به  پاسخ  نیز  و  کتاب  و  مقاله 
شبهات در زمینه قرآنی و معارف 

اهل بیت)علیهم السالم( مشغول اند. 

»آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی)دامت برکاته(« در دیدار مسئوالن مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تبیین کرد 

ضرورت تقویت حوزه های علمیه خواهران

وزیر ارتباطات در دیدار مرکز 
این که  به  اشاره  با  امین  داده 
غیراخالقی  استفاده  کاهش 
یکی  مجازی،  فضای  از 
ارتباطات  وزارت  اهداف  از 
استفاده های  گفت:  است، 
زیرساخت های  از  مفید 
در  اطالعات  فناوری 
با  خواهران  علمیه  حوزه 
بومی  ازظرفیت های  استفاده 

تحسین برانگیز  است.
واعظی«  محمود  »آقای 
داده  مرکز  از  بازدید  مراسم  در 
خواهران،  علمیه  حوزه  امین 
حوزه  کار  این که  به  اشاره  با 
علمیه در عرصه سخت افزاری 

علمیه  حوزه  داشت:  اظهار  است،  بوده  خوب  بسیار  نرم افزاری  و 
خواهران در عرصه سخت افزای سرمایه را فقط در جایی استفاده 
این  و  نداشته اند  سرمایه  رفت  هدر  و  است  بوده  نیاز  که  کرده اند 

نشان دهنده دلسوزی مسئوالن این حوزه است.
این که   این که  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
این نشان  افزود:  بوده است،  بومی  به صورت  فعالیت های مزبور 
این  اقسام  و  انواع  تولید  در  می توان  ظرفیت  این  از  که  می دهد 

برنامه ها استفاده کرد.
که  است  این  کشور  در  ما  دغدغه  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  دهیم  کاهش  مجازی  فضاهای  از  را  غیراخالقی  استفاده های 
استفاده  بهترین  آنها  از  بتوانیم  را تجهیز کنیم که  زیرساخت هایی 

را صورت دهیم.
ایجاد شود  زیرساخت  اگر بخواهیم  آقای واعظی تصریح کرد: 
نتیجه زیرساخت ها در حوزه های علمیه و صرف چنین مواردی  و 

گردد خیال مسئوالن فعال در این حوزه هم راحت تر می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از پیشرفت ارتباطات در حوزه 
قرآن و دین ابراز قدردانی کرد و افزود: امروز پیشرفت ها سبب شده 
است که هر چیزی که در حوزه قرآن و احادیث می خواهیم، با یک 

کلیک  بتوانیم به دست آوریم.
وی ابراز داشت: در دنیای امروز باید شاهد ترویج فکر اسالمی 
با تکیه بر فضای مجازی و ارتباطات باشیم و نحوه بهره گیری از 
فضای مجازی در ایران نیز باید الگویی برای سایر کشورهای دنیا 
ابزارهای  از  استفاده  در  را  دینی  آموزه های  به  تسلط  باید  و  باشد 

مدرن روز به دیگران نشان دهیم
فکر  اگر  این که  به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
برسد،  نتیجه  به  نمی توانست  نبود  کار  این  برسر  جامعی  و  روشن 
عنوان کرد: کسی که آینده نگری داشته است، می تواند دریابد که 
زمینه ها  همه  در  باید  داریم،  را  اسالمی  القرای  ام  ادعای  که  ما 
مانند فناوری پیشرفت داشته باشیم و در این راه از قدرت های بومی 

استفاده کنیم.
تسلط  دینی  آموزه های  به  باید  این که  به  اشاره  با  واعظی  آقای 

این  از  بدانیم  و  باشیم  داشته 
امروزی  دنیای  در  آموزه ها 
بیان  کنیم،  استفاده  چگونه 
حوزه  دست آوردهای  کرد: 
گنجایش  خواهران  علمیه 
از  باالتر  بسیار  و  دارد  عظیمی 
خواهران  علمیه  حوزه  سطح 
سایر  پوشش  ظرفیت  و  است 

حوزه ها را هم دارد.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
در  این که  بیان  با  اطالعات 
حوزه علمیه خواهران می توانید 
کار بزرگی  انجام دهید، افزود: 
نمی توانیم  هم  وزاتخانه  در  ما 
کنیم.  تمام  را  کار  تقدیر  با  تنها 
از نظر مالی در حد توان حمایت 
حوزه  ارتباطی  های  پیشرفت  برای  را  سازوکار  باید  کرد.  خواهیم 
از حوزه  دنبال کسب سود  به  نباید  و  کنیم  ایجاد  علمیه خواهران 

علیمه خواهران باشیم.
آقای واعظی به کاربردهای متعدد ارتباطات در حوزه های علمیه 
اشاره کرد و گفت: این کاربردها نظام اسالمی را به توسعه خدمات 
در این عرصه تشویق می کند. فعالیت های انجام شده نشان می دهد 
مدیران مجموعه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران آینده نگر 

گاهی مناسبی دارند. بوده،  از به اهمیت این حوزه آ
ارتباطات  حوزه  در  کاردیگر  هر  هم  آینده  در  کرد:  عنوان  وی 
انجام شود  علیمه خواهران  در حوزه  باشد  که الزم  فناوری هم  و 
همراهی خواهیم کرد و برای برنامه های مختلفی که در آینده الزم 

است در این مرکز انجام شود حمایت های الزم را انجام می دهیم.
قم  در  کشوری  هر  از  مسلمانی  اگر  شد:  یادآور  واعظی  آقای 
حضور یابد و اقدامات مجموعه های حوزوی در عرصه ارتباطات را 
مشاهده کند نسبت به دست آوردهای نظام اسالمی در این حوزه و 
نگاه جامع مدیران نسبت به فعالیت های نوین پژوهشی و آموزشی 

خرسند می شود.
این  نیز در  گفتنی است مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
این  در  فناوری  و  ارتباطاتی  های  فعالیت  نحوه  به  اشاره  با  بازدید 
خواهران  علمیه  های  حوزه  امین  داده  مرکز  داشت:  بیان  مرکز 
کشور ظرفیت استقرار دوهزار سرور را دارد و این در حالی است که 

اکنون کمتر از 200 سرور در آن فعال است. 
افزود:  جمشیدی«  رضا  محمود  والمسلمین  االسالم  »حجت 
علمیه  های  حوزه  فعالیت  شاهد  اسالمی  انقالب  برکت  به  امروز 
خواهران با هشتاد هزار طلبه هستیم و 480 مدرسه علمیه ما در 

سراسر کشور فعال است. 
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور ابراز داشت: اکنون 370 
هسته پژوهشی را از فارغ التحصیالن خود داریم و بیش از ده هزار 
مبلغ سازمان یافته فعال داریم و تالش داریم که طلبه های ما پس 
از خروج از حوزه، ظرفیت باالی علمی و پژوهشی برای اثرگذاری 

داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بازدید از مرکز داده امین خواستار شد 

استفاده از دست آوردهای عظیم حوزه های علمیه خواهران 

مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشور خواستار شد

انگیزه بخشی به طالب جوان خواهر و برادر

دیدار نماینده مجلس افغانستان با معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران

استفاده از 
دست آوردهای 

عظیم حوزه های 
علمیه خواهران 

نقش طالب در 
ترویج سبک 

زندگی اسالمی

برای نخستین بار در حوزۀ علمیۀ خواهران مازندران صورت گرفت

اجرای طرح یکپارچه سازی اطالعات فرهنگی طالب
به  مربوط  اطالعات  سامان دهی  و  یکپارچه سازی  کشوری  طرح  بار،  نخستین  برای   
مازندران  استان  مدیریت  در  آزمایشی  و  پایلوت  به صورت  طالب،  فرهنگی  فعالیت های 

آغاز شد.

تدوین نزدیک به 
چهارهزار تحقیق 

پایانی به همت 
خواهران طلبه

قرار گرفتن ائمه 
جمعه در رأس امور 

مدارس علمیۀ 
خواهران

»حجت االسالم علی غفاری«،مدیر حوزۀ علمیۀ خواهران 
مازندران، در جمع مسئوالن حوزه تأکید کرد

توجه ویژۀ حوزه های علمیۀ خواهران 
به تقابل فرهنگی با دشمنان

سخن امروز من تأکید بر 
احساس مسئولیت همگانی در خصوص 

ترویج فریضه بزرگ و بی بدیل نماز است. به 
این که  حتی یک نفر از جوانان کشور، در نماز 

سهل انگاری نکند همت گمارید.
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 خسروشاه آذربایجان شرقی
در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س(  بررسی شد

حداقلی و حداکثری پوشش اسالمی
اسالمی«،  پوشش  حداکثری  و  »حداقلی  آزاداندیشی  کرسی 
استان  خسروشاه  فاطمه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
در این نشست، طالب به عنوان ارائه کنندگان بحث و منتقدان و 
»حجت االسالم آقایی« به عنوان استاد داور به ایراد سخن پرداختند.
در این نشست، طالب ارائه کننده بحث گفتند: همان گونه که 
در کنار هر واجبی، مستحباتی نیز وجود دارد، این نکته را باید برای 

حجاب نیز در نظر گرفت.
آنان افزودند: حداقل پوشش زن این است که زینت هایش )به 
جز وجه و کفین( را نمایان نسازد و روپوش لباس )جلباب( تا پایین 
به صورت ساتر و پوشش بر تمام جسم قرار گرفته شود. قرآن محیط 
حداکثر را بسیار باز کرده است تا زن مؤمن بتواند در لباس خود، 
همیشه، به سوی بهترین برود و مطمئن باشد که خدایش بیشتر را 

از او قبول دارد و بلکه بیشترین پوشش پسندیده است.
منتقدان در این نشست نیز تأکید کردند: رعایت حجاب حداکثری 
در  بخواهند  بانوان  اگر  ویژه  به  است،  خیلی مشکل  زمان  این  در 
بیرون و در شرایط کاری قرار گیرند. همچنین چه لزومی دارد که 
طالب از رنگ سیاه استفاده کنند، در حالی که رنگ سیاه کراهت 

دارد و پوشش به هر رنگ و شکلی که باشد، درست است.
نیز در جمع بندی مباحث اظهار کرد: حجاب، الزم  استاد داور 
مقوله  سه  از  باید  را  حجاب  حدود  حفظ  ولی  است،  ضروری  و 
فقهی، عقلی و عرفی مورد بررسی قرار داد؛ در بحث فقهی، ائمه 
حجاب  می روند،  شمار  به  بشر  کامل  الگوی  که  اطهار)علیهم السالم(، 
بیشتر  را  حداکثری  حجاب  عقلی،  بحث  در  داشته اند.  حداکثری 
با عنوان حیا و عفت یاد می کنند و در بخش عرفی نیز باید عرف 
جامعه را در نظر گرفت. طالب، که قشری ویژه از این نظر برشمرده 

می شوند، باید حداکثر حجاب را رعایت کنند.

 نقده آذربایجان غربی
 مدرسه علمیه خواهران  فاطمیه)س(  برگزار کرد

نیاز های  و  به دغدغه ها  »پاسخ گویی  پژوهشی  علمی-  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طلبه«،  خواهران  اجتماعی  و  سیاسی 
پاسخ گویی،  هدف  با  غربی،  آذربایجان  استان  نقده  فاطمیه)س( 

شفاف سازی و اقناع طالب درباره مشکالت آنان برگزار شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  سعیدی«،  شیرین  »خانم 
فاطمیه)س(  نقده، بیان کرد: نگرانی پس از پایان یافتن تحصیل، 
نبود ضمانت های شغلی و در برخی مواقع سخت گیری در پوشش، 

از مشکالت تحصیل خواهران طلبه است.
نیز  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  حیدری زاد«،  محمد  »حجت االسالم 
باید  در ادامه نشست عنوان نمود: عالم دین، طبیب جامعه است و 
برای درمان دردهای جامعه نسخه داشته باشد. همچنین الزم است 
در نسخه ای که تجویز می کند، به اموری از قبیل شناسایی نشانه های 

بیماری، تشخیص بیماری، درمان و ارائه نسخه توجه شده باشد.
»حجت االسالم حسین مهدی هادی«، مدرس حوزه و دانشگاه، 
که  است  نوری  واقعی  علم  این که  به  اشاره  نشست ضمن  این  در 
خداوند آن را در قلب هر کسی که می خواهد، قرار می دهد. برای 
دست یابی به این علم، باید خواست و رحمت الهی شامل فرد شود 
باید از اخالق تند  تبلیغ موفق باشد  افزود: طلبه برای این  که در 
را  مطالب  همچنین  بگذارد.  احترام  خود  مخاطبان  به  و  بپرهیزد 

مستند به آیات و روایات معصومان)علیهم السالم( ارائه دهد.

پاسخ گویی به دغدغه ها و نیاز های 
سیاسی و اجتماعی خواهران طلبه

  ایالم  ایالم
 با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران  فاطمیه)س(  برگزار شد

مدرسه  در  زنان«،  اشتغال  »آسیب شناسی  آزاداندیشی  کرسی   
علمیه خواهران فاطمیه)س( ایالم برگزار شد.

با  کرد:  اظهار  محمودی«  »حجت االسالم  جلسه،  این  در 
به وجودآمده در سال های اخیر و حضور فعال  تغییر و تحول های 
با مسائل  بانوان در جامعه و در عرصه کار و تالش، نهاد خانواده 
نگرانی   و  دغدغه  سبب  و  گشته  روبه رو  گوناگونی  چالش های  و 

کارشناسان و خانواده ها شده است.
ریشه دار  سنت های  سویی  از  زنان،  اشتغال  درباره  افزود:  وی 
دعوت  خانواده  ارکان  حفظ  سمت  به  را  زنان  دینی،  و  اجتماعی 
می کند و از سوی دیگر، نیازهای واقعی یا کاذب دنیای پرهیاهوی 
امروز و تبلیغات گسترده فمینیسم، آنان را به حضور هر چه بیشتر 

در جامعه و اشتغال در مراکز مختلف کاری فرامی خواند.
نشست،  این  در  منتقد  استاد  آقاندری«،  »حجت االسالم 
افراد  با  برخورد  و  خانه  از  بیرون  در  اشتغال  ساخت:  خاطرنشان 
مختلف در جامعه، ممکن است توان تعامل و مهارت های برقراری 
ارتباط با دیگران را تقویت کند و جنبه اجتماعی خویش را رشد دهد؛ 
به همین دلیل، معمواًل زنان شاغل بهتر از زنان خانه دار با دیگران 

ارتباط برقرار کرده، می توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند.
افزایش  سبب  زنان،  اشتغال  دیگر،  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
خودشناختی می شود که یکی از پایه های عمده سالمت روان است 
و منابع گوناگونی برای احساس رضایت در خود و دریافت پاداش 
ایجاد می کند. زنان شاغل امکان انجام دادن فعالیت های مقبول 
و ارزشمند اجتماعی را پیدا می کنند که سبب افزایش عزت نفس 

است.
»خانم سرور عباسی«، داور این نشست نیز در جمع بندی مباحث 
اظهار کرد: اشتغال زنان به معنای کار درآمدزا، منعی ندارد و اسالم 
حقوق زن و مرد را در کار و تالش به رسمیت شناخته، فرقی بین 
ایشان قائل نیست. زن مسلمان با حفظ هوّیت اسالمی اش، هیچ 
منعی برای اشتغال ندارد، هر چند توصیه یا تشویق خاصی نیز برای 

اشتغال زنان در متون دینی دیده نمی شود.
وی تصریح نمود: در واقع، اسالم اشتغال زنان را نه به خودی 
نقش  ایفای  ویژه  به  مهم تر،  مصالح  به  که  فرضی  در  که  خود، 
جامعه،  اخالقی  سالمت  و  پاکدامنی  حفظ  و  همسری  و  مادری 

آسیب برساند، ناپسند شمرده است. 

 کرسی آزاداندیشی 
»آسیب شناسی اشتغال زنان«

  اصفهان اصفهان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه محدثه)س(  بیان  گشت

نشست مشترک معاونان پژوهش حوزه های علمیه برادران و خواهران 
استان اصفهان با معاون پژوهش حوزه های علمیه کشور برگزار شد.

»حجت االسالم سیدمهدی ابطحی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
علمیه  حوزه  مقایسه  کرد:   اظهار  نشست  این  در  اصفهان،  استان 
خواهران و برادران درست نیست، زیرا قدمت حوزه برادران هزار ساله 

است، در حالی که قدمت حوزه خواهران به هجده سال می رسد.
مورد  خواهران  علمیه  حوزه  که  خرسندیم  بسیار  افزود:   وی 
توجه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و مراجع عظام تقلید قرار گرفته 
است. معظم له گفتند:  پدیده حوزه علمیه خواهران،  آبروی انقالب 
اسالمی ایران است. لذا توجه به طالب خواهر بسیار اهمیت دارد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، با اشاره به وجود 55 
مدرسه و هشت تقاضا برای تأسیس مدارس علمیه خواهران در استان 
اصفهان،  اظهار کرد: حوزه علمیه خواهران اصفهان جایگاهی بسیار 
ممتاز در کشور دارد، زیرا تعداد آن از استان های دیگر کشور بیشتر 

است که استقبال از دانش اندوزی را نشان می دهد.
حجت االسالم ابطحی تصریح کرد: در زمینه پژوهش، نزدیک به 
3900 تحقیق پایان دوره در سطح 2 و 160 تألیف و دفاع در سطح 
3 حوزه علمیه خواهران به ثمر نشسته است که از رشد و نمو فرهنگ 
پژوهش در طالب خواهر حکایت دارد؛ از این رو، برای پشتیبانی از 

صاحبان این آثار،  الزم است فعالیت های گسترده تری صورت پذیرد.
امروزه،  بیان کرد:   نیازهای حوزه علمیه خواهران،  به  اشاره  با  وی، 
در  پژوهش  برای  تخصصی  کتابخانه های  کمبود  با  خواهران  مدارس 
زمینه های علمی و آموزشی روبه رویند و نمی توانند در کتابخانه های شهر 
گسترده،  کتابخانه ای  تأسیس  با  است  الزم  ترتیب،  بدین  یابند.  حضور 

ویژه خواهران طلبه،  آنان را در مسیر رشد علمی همراهی کنیم.

در نشست معاون پژوهش حوزه های علمیه با 
معاونان پژوهش حوزۀ اصفهان مطرح شد

تدوین نزدیک به چهارهزار تحقیق پایانی 
به همت خواهران طلبه نشست اخالق عمومی با محوریت »خطبه همام نهج البالغه«، 

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب،  و  مدرسان  حضور  با 
فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد.

»حجت االسالم براتعلی حق  شناس«، مدرس حوزه و دانشگاه، 
در این نشست گفت: حلما، علما، ابرار و اتقیا، از مؤمنان هستند.

وی، در ادامه، افزود: اتقیا، صفت متقین است که براساس آیه 
21 سوره مبارکه بقره، عبادت، وسیله تقواست. براساس آیه مبارکه 

29 انفال، یکی از اثرات تقوا، بصیرت افزایی است.
مدرس حوزه و دانشگاه، با توجه به بخش هایی از خطبه همام 
به اعمال و  نبودن  قانع  را  در نهج البالغه، پنجمین صفت متقین 
حسنات خود بیان کرد و گفت: متقین به خاطر تقوا، از اعمال خود 
راضی نیستند و از آن دچار کبر و غرور نمی شوند. همچنین متقین 

اعمال خود را نیز زیاد نمی شمارند.

دست یابی به تقوا با بهره گیری از دانش

نشست علمی »مذاهب اسالمی؛ 
همت  به  تخریب؟«،  یا  تقریب 
معاونت پژوهش مؤسسه آموزش 
امین)ره(  مجتهده  حوزوی  عالی 
این  با حضور طالب  و  اصفهان 

مؤسسه برگزار شد.
ایمانی«،   علیرضا  »حجت االسالم 
جهانی  فرهنگی مجمع  معاون 
اهل بیت)علیهم السالم(،  با بیان این که 
تقریب،کوتاه آمدن از مواضع خویش 
نیست، اظهار کرد: کوتاه آمدن 

تنازل  اعتقادی،  مبادی  از 
است؛ همانند این  که فرقه های 
اسالمی مظاهر مختص به خود 
را حذف کنند؛ برای نمونه، شیعه 

عاشورا را تعطیل می نماید.
حجت االسالم ایمانی اظهار 
»بالمذاهب  اسالم  تعبیر  کرد: 
مغالطه« است، زیرا این مذاهب 
شکل  اکرم)ص(  پیامبر  از  پس 
گرفت و ایشان در نخستین روز 
به  کس  هر  فرمودند:  دعوت 

من ایمان بیاورد، برادر و وصی 
و جانشین من است. پس شیعه 

در همان روز مشخص شد.
تقریب،  افزود:  ادامه،  در  وی، 
شدن  خنثی  شدن،  ادغام  یعنی 
هم.  در  چیز  دو  شدن  کوبیده  و 
اسالمی  امت  ما  یعنی  تقریب، 
و  مختصات  باشیم،  چه  هر 
مشترکانی داریم. مشترکات خود 
را مطرح کنیم و مختصاتمان را 

برای خویشتن بگذاریم.

معاون فرهنگی مجمع جهانی 
با  پایان،  در  اهل بیت)علیهم السالم(، 
اقلیت  این که همواره،  به  تأکید 
تقریب  به  کردن  دلیل عمل  به 
به  تشیع،  گفت:  است،  برنده 
تقریب امر شده است؛ به همین 
به سود  تقریب  دلیل، همیشه، 

شیعه بوده است.
این  پایان  در  است،  گفتنی 
پاسخ  و  نشست، جلسه پرسش 

برگزار شد. 

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین اصفهان مطرح گشت

تقریب؛ فرایندی سیاسی یا امری دینی؟

محدثه)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  شماری 
اصفهان به دیدار خانواده »شهید علی اصغر قربانی« رفته، از آنان 

تجلیل و تکریم کردند.
جوانی  در  همسرم  گفت:  قربانی  شهید  همسر  دیدار،  این  در 
شهادت  خبر  که  بود  نیامده  دنیا  به  هنوز  دومم  فرزند  شد.  شهید 
همسرم به دستم رسید و بنده، با توکل بر خدا و ایمان، بر مشکالت 

فارغ آمده، به تربیت فرزندانم همت گماشتم.
گفتنی است شهید قربانی دو فرزند دارد که دختر کوچک وی، 
»سمیه قربانی«، هم اکنون، از طالب موفق و نمونه مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه محدثه)س( اصفهان به شمار می رود.

تکریم طالب از خانوادۀ »شهید قربانی« 

در  دین  تبلیغ  »شیوه های  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی   
خواهران  علمیه  مدارس  همکاری  با  اجتماعی«،  شبکه های 
با  اندان،  شهر  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  خمینی شهر، 
حضور »حجت االسالم مسعود راعی«، داور، »سلمان هاشمیان«، 

ارائه کننده و »سرهنگ مهرانی«، منتقد، برگزار شد.
ابتدا، آقای هاشمیان، با نشان دادن تصویری، کاربران وارد  شده 
به شبکه های مجازی را به سه گروه »مدیر تولید«، »مشاهده گر« و 
»بی طرف« دسته بندی کرد و تهاجم سایت های مجازی را سونامی 
به دنبال خرید بسته  امروزه، حتی بی سوادان هم  افزود:  و  خواند 

اینترنتی برای ورود به این سایت ها هستند.
وی ادامه داد: اکنون، مطرح می شود که آیا طالب هم باید وارد 

این فضاها شوند؟
معظم  مقام  از  سخنی  بیان  ضمن  بحث،  ارائه کننده  استاد 
رهبری)مدظله العالی( که بیان کردند: »اینترنت یکی از نعمت های بزرگ 
الهی است، ولی در عین حال نقمت هم است، یعنی یک چاقوی 
خوش بین  انسان های  فرق  به  اشاره  با  است.«،  خطرناک  دم  دو 
را  تهدیدها  تک  تک  خوش بین،  نمود:  ابراز  خوش خیال،  افراد  با 
تبدیل می کند، ولی خوش خیال  را به فرصت  می بیند، ولی تهدید 

اصاًل تهدید را نمی بیند.
وی مخاطب شناسی را شرط ورود طالب به این سایت ها دانست 
و در دفاع از ایده خود اظهار کرد: هدف وسیله را توجیه نمی کند 
فضاها  این  وارد   - ناخواه  خواه   - کشورمان  فرزندان  و  جوانان  و 
شده اند. سکوت و اقدام نکردن ما، سبب غرق شدن هر چه بیشتر 
جوانان می شود، ولی ورود، با رعایت و حفظ شرایطی میّسر است. 
تبلیغ دین با شرایطی مانند »استفاده از جمالت مختصر و کوتاه«، 
گرفتن سن،  نظر  در  با  »ابراز صمیمیت  مقّدمه چینی«،  از  »پرهیز 

جنس و تحصیالت افراد گروه« مؤثر خواهد بود.
سرهنگ مهرانی با ارائه دالیلی مانند »نظارت یکی از مراکز امریکایی 
بر فعالیت های شبکه های مجازی«، »مشکوک بودن«، »به روز بودن« 
امریکا  دشمنی  به  توجه  با  مزبور،  سایت های  به  آسان  »دسترسی  و 
و  این سایت ها  به  با اسالم«، »مخالف شدید ورود طالب  اسرائیل  و 
تبدیل تهدید به فرصت« گفت: لزومی نیست هر کسی به منظور دفاع 
از دین وارد این سایت ها شود، زیرا زمین از آن بیگانگان و به سود آنان 
این  ما در  اینترنتی می شوند. هر کلیک  ترور  و دین داران سریع  است 

سایت ها، به فشنگی در قلب مسلمانان تبدیل می گردد.
جمع بندی  در  آزاداندیشی،  کرسی  داور  راعی،  حجت االسالم 
مجازی،  شبکه های  به  ورود  داشت:  ابراز  مطرح شده  مطالب 
وظیفه و نیاز است، ولی نه برای هر کسی با هر شرایطی، بلکه ابتدا 
باید پرهیزکار، عالم به احکام دین و باظرفیت بود. همچنین الزم 

است زمان ورود و خروج افراد را کنترل کرد. 

 اندان اصفهان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س(  بررسی شد

 شیوه های تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی

 شاهین شهر اصفهان
در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی  نرجس خاتون )س(  بررسی  شد

نرجس  قرآنی  علوم  و  تفسیر  تخصصی  مرکز  دانش آموخته 
دولت  نقش  عنوان   با  خود  پایان نامه  از  شاهین شهر  خاتون)س( 
حقوق  و  امامیه  فقه  در  خانواده  بنیان  از  حمایت  در  اسالمی 

جمهوری اسالمی  دفاع کرد.
»خانم زهره صالحیان گرگابی« در دفاع از پایان نامه خود بیان 
نمود: خانواده مهم ترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی است که قواعد 
در سرنوشت  بسزایی  نقش  و  دارد  ویژه ای  جایگاه  آن  در  اخالقی 
افراد جامعه ایفا می کند و هرگونه تغییر و تحولی در این نهاد، در کل 

جامعه تأثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: از سوی دیگر، دولت از طریق وضع قوانین، نقش 
نمی تواند  قانون گذار  و  دارد  خانواده  از  در حمایت  و محوری  مهم 
بدون توجه به قواعد اخالقی، عادات و رسوم، به وضع قوانین، به 

ویژه قوانین آمره، در حوزه خانواده همت گمارد.
زمینه  در  مدنی  قانون  واقع،  در  کرد:  اظهار  صالحیان  خانم 
حقوق خانواده کوشیده است از فقه امامیه پیروی کند؛ فقهی که 
تنها حقوق و قانون خشک نیست و به دالیل گوناگون، با مسائل 
گاهی از  دینی، اخالقی و اجتماعی آمیخته است؛ به همین دلیل، آ

این قوانین و تأثیرات آن بر خانواده بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: در این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی، 
و  فقه  نظر  از  خانواده  تحکیم  در  دولت  تأثیر  است  شده  کوشیده 
اهمیت  قبیل  از  مختلف،  زوایای  از  اسالمی  جمهوری  حقوق 

خانواده، حقوق زن و شوهر، اهمیت فرزند و... بررسی شود.
گفتنی است این جلسه با داوری »حجت االسالم مسعود راعی«، 
»حجت االسالم  مشاوره  و  مهدوی«  »سیدمحمدهادی  راهنمایی 
قدرت الله خسروشاهی«، در سالن اجتماعات مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان اصفهان برگزار شد. 

نقش دولت در حمایت از خانواده 
در فقه امامیه و حقوق جمهوری اسالمی

کرسی آزاداندیشی  »زنان و رسانه ها؛ فرصت ها و آسیب ها«، با 
خاتون)س(  نرجس  قرآنی  علوم  و  تفسیر  تخصصی  مرکز  همکاری 
ارائه کننده  با حضور »آقای سلمان  طاهری«، استاد  شاهین شهر، 
و  منتقد  استاد  قیصریان«،  محمد  »حجت االسالم  بحث، 
»سیدمهدی سجادزاده«، استاد داور و با حضور طالب سطح 2 و 3، 

در تاالر شیخ بهایی این شهر برگزار شد.
درباره  دیدگاه هایش  بیان  به  نشست،  این  در  طاهری  آقای 
فرصت ها و ضرورت های حضور زنان در شبکه های اجتماعی، به 
ویژه زنان متعهد و بسیجی طلبه، به دلیل داشتن فاکتور مهم علم، 

ایمان و تعهد پرداخت.
در  حضور  آسیب های  بیان  به  نیز  قیصریان  حجت االسالم 
رسانه های دوسویه، به ویژه حضور زنان و آسیب های مختلفی که 
متوجه آنان می شود، پرداخت و تصریح کرد: رسانه ها را دشمنان، 
به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی، هدایت می کنند؛ آنان، هرگز، 
نمی گذارند فعالیت های مسلمانان، به ویژه افراد متعهد و باایمان، 

به سرانجام برسد.
در  و  مؤمنان  افراد، حتی  احتمال گمراهی  این که  بیان  با  وی، 
پی آن، فروپاشی خانواده و تبدیل جامعه اسالمی به جامعه سکوالر 
و بی دین در این شبکه ها وجود دارد، تأکید کرد: نباید زنان خود را 

مشغول این شبکه ها کنند. 

زنان و رسانه ها؛ فرصت ها و آسیب ها

نشست پژوهشی »منبع و موضوع شناسی فقه اخالق و تربیت«، 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فریدن برگزار شد.

در این نشست، »حجت االسالم محمدعلی بخشی«، کارشناس 
امور تربیتی، بیان کرد: در ابتدای پژوهش، شناخت وضعیت موجود 
اهمیت بسزایی دارد، یعنی پژوهشگر باید از مشکالت جامعه باخبر 
باشد و بداند که مشکالت چه تأثیری بر تربیت خانواده ها دارند یا 

مشکالت خانوادگی چه تأثیری بر تربیت می گذارند.
جامعه  یا  خانواده  به  منحصر  تنها  تربیت  این  که  بیان  با  وی، 
فرد  تربیت  و  تعالی  در  یکدیگر  کنار  در  خانواده  و  جامعه  و  نیست 
مؤثرند، گفت: شناخت وضع موجود، راهی برای انتخاب موضوع 
بتواند  و  باشد  کارآمد  که  است  خوب  موضوعی  زمانی  و  است 
مشکلی را حل یا راهکاری برای حل معضلی ارائه دهد یا وسیله ای 

گاهی به مخاطب به شمار رود. برای ارائه آ
کارشناس امور تربیتی در بخش دیگری از سخنانش به معرفی 
نرم افزار فقه اهل بیت)علیهم السالم( اشاره کرد و شیوه   یا  معجم فقهی 

استفاده از آن را برای طالب شرح داد. 

 فریدن  اصفهان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت الزهرا)س(  تبیین گردید

 منبع و موضوع شناسی فقه اخالق و تربیت

 نجف آباد اصفهان
درجمع طالب مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن ام االئمه)س( مطرح شد

مصطفی  »حجت االسالم 
حسناتی« امام جمعه نجف آباد، 
به  که  هم اندیشی،  نشست  در 
دانشگاه  و  حوزه  وحدت  مناسبت 
در مرکز تخصصی تفسیر و علوم 
نجف آباد،  ام االئمه)س(  قرآن 
و  طالب  از  شماری  حضور  با 
دانشجویان  برگزار  شد، گفت:

جامعه،  تأثیرگذار  قشر  دو  حضور  با  نشست هایی  چنین  برگزاری   
یعنی طالب و دانشجویان، از نیازهای اساسی جامعه است.

همدلی،  برگزاری  بر  اسالم  مبانی  تأکید  به  اشاره  با  وی، 
در سایه نشست های مختلف، خاطرنشان ساخت: چنین  وحدت 
اختالفاتی، به ویژه در زمان انتخابات ظهور و بروز جدی تری دارد و 
همین امر سبب تحقق اهداف دشمنان در ایجاد تفرقه بین مردم و 

گاهی بین مسئوالن نظام اسالمی می شود.
حجت االسالم حسناتی، با اشاره به تأکید اسالم بر تحقیق و تدبر در 
برگزاری  گفت:  و  دانست  تشیع  بارز  ویژگی های  از  یکی  را  آن  مسائل، 
کرسی های آزاداندیشی، نمونه ای از باال بردن سطح تعقل و تفکر جامعه 

است که مراکز آموزشی باید بیش از پیش به برگزاری آن توجه نمایند.
گفتنی است، در پایان این نشست، دانشجویان شرکت کننده به 
بیان پیشنهادها و درخواست هایشان از حوزه پرداختند. درخواست 
آنان، حضور مبلغان متخصص در دانشگاه ها برای بیان احکام و 

شبهات دینی بود. 

پژوهش محور بودن؛ الزمۀ اثرگذاری در تاریخ

مدرسه  همت  به  طالب  و  مدرسان  حضور  با  سیاسی  نشست 
علمیه خواهران زهرائیه)س( نجف آباد برگزار شد.

»حجت االسالم شمس الدین احمدی«، مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه ناحیه نجف آباد، در این نشست، انقالب اسالمی 

ایران را زمینه ساز تمدن مهدویت معرفی کرد.
امام خمینی)ره(،  با  تاریخی  دوره  این  وی گفت: همراهی مردم 
 نشان می دهد که همگی این افراد و حتی امام)ره( به دنبال فرصت 
بودند تا در زمان مناسب و با همیاری مردم دین دار ایران، حکومت 

شاهنشاهی را نابود و جمهوری اسالمی را پایه گذاری کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه نجف آباد، با اشاره 
اظهار  ایران)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  و  اسالمی  انقالب  سیاست  به 
برخورد رهبرمان،  و  لبنان و فلسطین  کرد: حوادث یمن، سوریه، 
آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی( – همگی- بر مبنای بصیرت و با 

در نظر گرفتن مقتضیات زمان است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه نجف آباد اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز نفوذ سیاسی دشمن را بسیار 
حائز اهمیت برشمردند و مردم را به بصیرت در این باره فراخواندند. 

در مدرسه علمیه خواهران زهرائیه)س(  تشریح شد

موضع گیری روشن بینانه رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( درباره حوادث منطقه

معاونت  همت  به  پایانی«،  تحقیقات  »آسیب شناسی  کارگاه 
پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمیه نجف آباد برگزار شد.

در این کارگاه، که بیش از چهارده نفر از مدرسان راهنما حضور 
و  حوزه  مدرسان  از  اصولی«،  احسان  »حجت االسالم  داشتند، 
دانشگاه، استاد راهنما و داور تحقیقات و پایان نامه های سطح 2 و 3 

حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان به ایراد سخن پرداخت.
پایانی  تحقیقات  عملکرد  به  اشاره  با  ابتدا،  اصولی،  حجت االسالم 
آغاز نگارش  از  به دوازده سال  نزدیک  حوزه های علمیه خواهران، گفت: 
تحقیقات پایانی در حوزه های علمیه خواهران و احتساب آن جزو واحدهای 
درسی می گذرد و برگزاری چنین کارگاه هایی سبب باال رفتن سطح کیفی 

پژوهش ها و عملکرد مطلوب تر طالب و استادان راهنما می شود.
مدرس حوزه و دانشگاه، رکن اصلی پژوهش را انتخاب درست 

موضوع و عنوان آن دانست.
وی، درباره تبیین موضوع، که رکن دیگر تحقیقات پایانی است، 
توجه  مورد  موضوع  تبیین  در  باید  عنصر  خاطرنشان ساخت: سه 
و  بحث«  »چارچوب  موضوع«،  »چیستی  شامل  که  گیرد  قرار 
»قلمرو تحقیق« است. متأسفانه، بیشتر آنها در چارچوب کاری و 
قلمرو بحث مشخص نمی شود و این یکی از آسیب های جدی در 

پژوهش های پایانی به شمار می رود.
نیز  پژوهش  ساختاری  آسیب های  درباره  اصولی،  حجت االسالم 
تصریح کرد: منسجم نبودن و نامتناسب اجزای پژوهش، آسیب دیگری 
است؛ هماهنگی درونی اجزای پژوهش باید در کنار سیر منطقی مورد 

توجه قرار گیرد و عناوین باید قسیم یکدیگر دارای ارتباط منطقی باشد.

در کارگاه »آسیب شناسی تحقیقات پایانی« مطرح گردید

لزوم توجه به آسیب های 
پژوهش های پایانی
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شیرازفارستاکستانقزوینقزوینقزوین

شماری از مبلغان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز 
برای تبلیغ به روستاهای اطراف این شهر اعزام شدند.

آباد،  اسالم  و  دارنگون  آباد،  حسین  میشوان،  چنار  کدنج، 
روستاهایی بودند که مبلغان در آنها حضور پیدا نمودند و برنامه های 

مختلف فرهنگی برگزار کردند.
در روستای »کدنج« خانم ها »کرمی« و »زارعی« به بیان مسائل 
خانم ها  میشوان«  »چنار  روستای  در  فرزندپروری،  و  همسرداری 
»دهقانی« و »انجوی مدار« به بیان مسائل خانه داری و در روستای 
بیان  به  »بهزادی«  و  »حسین دوست«  خانم ها  نیز  »حسین آباد« 

مهارت ارتباط همسران و مسائل اعتقادی پرداختند.
خانم ها »خدامرادی« و »پارسایی« نیز در روستای »دارنگون« به بیان 
مسائل و مشکالت ماهواره و تأثیر آن بر خانواده سالم و سازنده پرداختند. 
روستای  در  نیز  »غالمی«  و  »موالیی«  »همتی«،  خانم ها  همچنین 

»اسالم آباد« با برپایی حلقه صالحین به بیان مباحث خانواده پرداختند.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اعزام کرد

اعزام مبلغ به روستاهای اطراف شهر

با معاونت  نشست مشترک حوزه علمیه خواهران استان فارس 
پژوهش حرم حضرت شاهچراغ)ع( برگزار شد.

خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق«،  »خانم 
با  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  آشنایی  فارس،  استان 
فعالیت های پژوهشی حرم شاهچراغ)ع(، زمینه سازی برای استفاده 
سهل و ارزان طالب از امکانات کتابخانه تخصصی پژوهشی حرم 
به حوزه  پژوهشی مربوط  امور  مطهر، همکاری طالب و حرم در 
زنان و خانواده، همکاری طالب و حرم، راه اندازی نشریه مشترک 
حوزه و حرم با نگاه به مسائل زنان و خانواده، همکاری حوزه و حرم 
درباره فراخوان های پژوهشی و همکاری برای دست یافتن به راه 
حل های کاربردی به منظور برطرف شدن مشکالت خانواده ها را از 

اهداف برگزاری این نشست برشمرد.
معاونان  طالب،  از  متشکل  گروه هایی  تشکیل  با  افزود:  وی 
مطهر  حرم  مجرب  مدرسان  و  خواهران  علمیه  مدارس  پژوهش 
به  خود  شرعی  و  دینی  وظیفه  براساس  می توانیم  شاهچراغ)ع(، 
حل مشکالت  برای  خانواده  و  زنان  حیطه  در  موضوعاتی  بررسی 

خانواده و زنان بپردازیم.
حضرت  مطهر  حرم  فناوری  و  پژوهش  معاون  »محمدجانی«، 
حرم  کرد:  اظهار  نشست  این  از  دیگری  بخش  در  شاهچراغ)ع(، 
متعلق به همه قشرهاست و هر کس به فراخور نیازی که احساس 

می کند، می تواند از امکانات آن استفاده کند.
وی افزود: به منظور همکاری با معاونت پژوهش حوزه علمیه 
با تشکیل  باید کمیته تخصصی تشکیل شود. همچنین  خواهران 
کارگاه هایی با رویکرد مسائل زنان به پژوهش پرداخته، نتیجه آنها 

در قالب نشریه علمی پژوهشی در اختیار جامعه قرار گیرد.
معاون پژوهش و فناوری حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( تأکید کرد: 
فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاونت  همکاری  با  باید 
با  قوی  میدانی  پژوهش  آموزش های  در  شاهچراغ)ع(  حضرت  حرم  و 
تشکیل کارگاه ها و کالس های آموزشی گام برداشت و در همه مباحث 

به ویژه مباحث زنان و خانواده پژوهش های غنی و مفید انجام داد.

در نشست مشترک حوزه علمیه خواهران فارس با معاونت 
پژوهش حرم شاهچراغ)ع( تأکید شد

تدوین راه حل های کاربردی به منظور 
برطرف شدن مشکالت خانواده ها

خواهران  علمیه  مدرسه  در  »بصیرت افزایی«  سیاسی  نشست 
فاطمیه)س( قزوین برگزار شد.

نمایندگی  هماهنگ کننده  معاون  شهادتی«،  داود  »آقای 
نشست  این  در  قزوین،  استان  صاحب االمر)عج(  سپاه  در  ولی فقیه 
بصیرت را دیدن الیه های پنهان، تیزبینی و نکته سنجی دانست و 

گفت: بصیرت از مهم ترین خصوصیات هر انسان  است.
وی تبعیت از ولی فقیه را نیز از الزامات هر بسیجی و از عوامل 
و تصریح کرد: بسیجی  برشمرد  انقالب اسالمی  پیروزی  در  مؤثر 

باید دشمن شناس باشد.
معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب االمر)عج( 
یادآور شد: امام خمینی)ره( می فرمایند: اگر در تمام  استان قزوین 
امریکا مسجد بسازند و از همه آنها صدای اذان بلند شود، باز هم 

امریکا شیطان بزرگ است.
وی یادآور شد: امریکا تاکنون به هر میزان دشمنی می توانسته 
در  نداده،  انجام  آنچه  است.  داده  دهد،  انجام  ایران  درباره  است 

واقع نتوانسته انجام دهد.
گاهی در  آقای شهادتی بیان کرد: بسیجیان باید با بصیرت و آ
سرنوشت  کرده،  خنثی  را  دشمن  نقشه های  رو،  پیش   انتخابات  

خوبی برای کشور رقم بزنند.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(  عنوان شد

بصیرت؛ یکی از مهم ترین ویژگی های  انسان

کارگاه آموزشی »استنباط حجاب و عفاف در آیات و روایات« با 
هدف تسلط طالب به ادله عقلی و نقلی در تبلیغ، در مدرسه علمیه 

خواهران کوثر قزوین برگزار شد.
این جلسه  در  دانشگاه  و  »آقای حکیم جوادی«، مدرس حوزه 
کسی  اگر  که  هستند  واحد  حقیقت  دو  سنت  و  قرآن  کرد:  بیان 

بخواهد به سعادت برسد، باید به این دو گنجینه تمسک جوید.
وی ادامه داد: اگر قرآن به صورت انسان در بیاید، خود حضرت 
علی)ع( و امام حسین)ع( می شود و اگر اهل بیت )علیهم السالم( به صورت 

خط در بیایند، قرآن می شوند.
پوشش  و  پرده  اصلی،  معنای  در  حجاب  افزود:  حوزه  مدرس 
بین  قرآن  است.  آمده  ساتر  و  ستر  معنای  به  قرآن  در  و  است 
بدون  می دهد،  قرار  حجاب  مثل  حائل  جهنمی ها  و  بهشتی ها 

این که هیچ یک ناراحت شوند.
وی افزود: ستر در اسالم به این معناست که اجتماع با سالمت 

کامل به شرافت و امنیت تمام دست یابد.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر بررسی شد

 استنباط حجاب و عفاف در آیات و روایات 

شماری از مدرسان و طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین 
با خانواده »شهید مسلم دهقان نژاد«، از شهدای عملیات والفجر 

4 دیدار کردند.
»خانم صدیقه بیگم سیاهپوش«، معاون فرهنگی مدرسه، هدف 
داشت  گرامی  و  گران قدر  با شهدای  بیعت  تجدید  را  دیدار  این  از 

خانواده های معظم شهدا بیان کرد.
در  دهقان ژاد،  مسلم  شهید  مادر  دهقان نژاد«،  اشرف  »خانم 
این دیدار ضمن بیان خاطراتی از این شهید، گفت: پسرم از زمان 
گاه بود و در اعزام آخر خود، خبر شهادتش را به ما داده  شهادتش آ

بود. دلم می خواهد یکبار دیگر فرزندم را ببینم.
نماز  به  بسیار  وی  گفت:  فرزندش  وصیت نامه  به  اشاره  با  وی 
جمعه  نماز  در  که  می کرد  سفارش  همیشه  و  بود  حساس  جمعه 

شرکت و امام)ره( را یاری کنیم. 

دیدار طالب و مدرسان مدرسه علمیه 
خواهران کوثر  با خانواده »شهید دهقان نژاد« 

آبیکقزوین
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س(  عنوان شد

همایش »منادیان ظهور« در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( 
شهر آبیک استان قزوین برگزار شد.

»حجت االسالم حسن عرفان«، مدرس مرکز تخصصی مهدویت 
قم، در این مراسم با اشاره به ویژگی های جهان پس از ظهور گفت: 
یکی از دالیل بطالن ادعای مدعیان دروغینی که خود را مهدی 
موعود معرفی کرده اند، ناسازگاری ادعای آنها با نشانه هایی است 
که از طریق پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصوم)علیهم السالم( درباره اوضاع 

جهان پس از ظهور امام عصر)عج( به ما رسیده است.
واحد  دین  نشانه های ظهور، حاکمیت  این  از  یکی  افزود:  وی 
که  است  زمان)عج(  امام  ظهور  از  پس  جهان  سراسر  در  )اسالم( 

تاکنون چنین اتفاقی در جهان رخ نداده است.
و  فقر  رفتن  بین  از  انسان ها،  عقل  شدن  کامل  حوزه،  مدرس 
برکات  به عنوان سایر  را  امنیت جهانی  و  ایجاد صلح  و  نیازمندی 

ظهور امام عصر)عج( برشمرد.

تکمیل عقل انسان ها؛ یکی از برکات ظهور

شهر  ایمانیه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  بسیج  پایگاه 
تاکستان استان قزوین گشایش یافت.

بسیج  مسئول  مصطفایی«،  »حجت االسالم  مراسم،  این  در 
علمیه  حوزه  در  بسیج  پایگاه  وجود  گفت:  قزوین،  استان  طالب 

خواهران، اهمیت زیادی دارد.
وی بسیج را شجره طیبه و نیروی مخلص خدا دانست و وجود 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را ریشه این شجره مبارکه برشمرد.
مسئول بسیج طالب استان قزوین تصریح کرد: طالب باید به 
وسیله پایگاه بسیج، فعالیت های فرهنگی، دینی و اعتقادی خود 

را به نمایش بگذارند. 

در مدرسه علمیه خواهران ایمانیه گشایش یافت

 پایگاه بسیج طالب

قروهکردستان
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  تبیین شد

بیجارکردستان
 در مدرسه فاطمه الزهرا)س( بیجار گفته شد

نشست »اخالق در خانواده« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
الزهرا)س( شهر بیجار، ویژه خانواده طالب، برگزار شد.

بیان  نشست  این  در  حوزه،  مدرس  سعیدی«،  »حجت االسالم 
کرد: تمام تأکید اسالم و قرآن بر ازدواج و تکامل یکدیگر در کنار 

هم است.
وی افزود: ازدواج زندگی افراد را به شیوه های گوناگون عاطفی 
آرامش  امر سبب  این  می زند. همچنین  پیوند  به هم  اقتصادی  و 

روح و روان شده، سالمت جسم را هم به دنبال دارد.
متقابل  درک  ضمن  زوجین  کرد:  تأکید  ادامه  در  حوزه  مدرس 
باید به احساسات همسر خود توجه ویژه ای داشته باشند  یکدیگر 
هدیه هایی  زحمات،  از  قدردانی  برای  مختلف  مناسبت های  در  و 

تهیه کنند.
و  اندک  توقعات  داشتن  بر  علما،  ساده زیستی  به  اشاره  با  وی 

داشتن زندگی ساده و به دور از تجمالت تأکید کرد.
را  زمانی  باید  آقایان  گفت:  پایان  در  سعیدی  حجت االسالم 
برای گفت وگو با همسرانشان اختصاص داده، به آنها ابراز محبت 
داشته باشند. همچنین بانوان باید در زمینه تحصیل همسران خود 

همکاری کنند.

 تأکید اسالم بر تکامل همسران 
در زندگی مشترک

سریش آبادکردستان
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار کرد

کرسی آزاداندیشی »تعبد بهتر است یا تعقل؟« در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت زینب)س(  سریش آباد استان کردستان برگزار شد.
با بیان این  »حجت االسالم صیادی«، استاد ارائه کننده بحث، 
 که شاید برتری برای تعبد یا تعقل پیدا نشود، گفت: تعقل، مقدمه 
و اساس تعبد است. برتری آن جایی است که دو چیز در عرض هم 
باشند و بخواهیم یکی را انتخاب کنیم، در حالی که تعقل و تعبد در 

طول هم هستند، یعنی اساس تعبد تعقل است.
وی افزود: برخی می گویند: ایمان جدا و عقل جداست که نباید 
در حوزه هم دخالت کنند. ابزار مسائل اجتماعی یک چیز است و 

ابزار ایمان چیز دیگر.
حجت االسالم صیادی تأکید کرد: در عقاید، تعبد بی معنا است، 
باید تعقل را بپذیریم. عقل سلیم یعنی حب و بغض بی دلیل  بلکه 

نداشتند و درگیر شهوات و دنیاطلبی نشدند. 
این که  بی معناست.  عقل  با  جز  عقاب  و  ثواب  داد:  ادامه  وی 

انسان بداند جایگاه عقل در تعبد کجاست بسیار مهم است.
منتقدان  عنوان  به  طالب  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
پذیرفته،  را  پزشک  حرف  تعبدًا  بیمار  فرد  وقتی  کردند:  تصریح 
صرفًا با خوردن دارو درمان می شود، هیچ وظیفه ای درباره بررسی 
چگونگی ایجاد و تأثیر دارو ندارد. فرد عابد نیز بدون تعقل می تواند 
تحت تأثیر عبادات قرار گیرد و تعبدًا امر و نهی خداوند را بپذیرد، 
مگر  ندارد،  آن  چگونگی  و  چرایی  بررسی  برای  الزامی  هیچ  ولی 
به  را  او  عباداتش  است،  نداشته  تعقل  چون  فرد  گفت:  می شود 

تکامل نمی رساند؟
حجت االسالم صیادی، استاد داور این نشست نیز در جمع بندی 
مطالب تأکید کرد: این که برخی بحث جدایی تعبد و تعقل را مطرح 
رابطه  پیش  قرن ها  اسالم  ولی  دارد،  خریدار  غرب  در  می کنند، 
عقل، دین، کثرت گرایی، حق و باطل را بیان کرده است. امروز نیز 
اگر بخواهیم حرف جدید فکری اجتماعی انسان شناختی و مربوط 
به کتب دینی همانند  باید  بیان کنیم،  را  به سعادت و خوشبختی 

نهج البالغه مراجعه کنیم.

کرسی آزاداندیشی »تعبد بهتر است یا تعقل؟«

کامیارانکردستان
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  عنوان شد

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  سعیدی«  »حجت االسالم 
خواهران الزهرا)س( شهر قروه بیان کرد: جلوه و قلب مؤمن، عرش 
میان  در  مؤمن  بارز  طلبه ها مصداق  این  که  به  توجه  با  خداست. 
الهی  و  بین مردم جلوه خدایی  در  آنان  باید حضور  مردم هستند، 

را  تجلی کند.
به  شدن  وصل  راهکارهای  از  یکی  کرد:  تصریح  حوزه  مدرس 
خدا، شب زنده داری و خواندن نماز شب است. عبادت سبب کسب 
آبرو در میان مردم می شود. کسانی که اهل  مال، زندگی خوب و 

تهجد هستند، کمتر دچار بیماری های جسمی هستند.
وی عامل دیگر اتصال به خداوند را قرائت قرآن دانست و عنوان 
کرد: کالم طلبه باید تأثیرگذار باشد و این امر با قرائت قرآن میسر 
خواهد شد. همچنین صبر در کارها مشکل گشاست و سبک زندگی 

طلبه باید قرآنی و اسالمی باشد.
به  توجه  با  طالب  مسئولیت  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
وضعیت انحطاط جامعه امروزی، بسیار سنگین است و باید به این 

امر توجه و اهتمام ویژه داشت.
حجت االسالم سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: طالب باید سعی 
باشند.  دائم الوضو  خوانده،  طیار  جعفر  نماز  و   نافله  نمازهای  کنند 
همچنین ورزش کنند که این امر برای مؤمن واجب است. همچنین 

همیشه با روحیه خوب و پرنشاط در بین مردم حضور داشته باشند.

مسئولیت سنگین طالب در هدایت جامعه

»حجت االسالم عباسعلی فرهنگیان« در نشست اخالقی مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( شهر قروه بیان کرد: مالئکه، پیوسته، بر 
کسانی که راه خدا را در پیش می گیرند و استقامت می ورزند، نازل 
به مؤمن، که در راه خداوند استقامت می ورزد،  می شوند. مالئکه 
ِة؛ نترس و غصه  ْبِشُروا ِباْلَجنَّ

َ
الَّ َتَخاُفوا َو اَل َتْحَزُنوا و أ

َ
می گویند: »أ

نداشته باش که به زودی به بهشت رهنمون خواهی شد«.
خدا  راه  و  دین  راه  که  بدانند  باید  گرامی  طالب  افزود:  وی 
استقامت  و  مقاومت  اگر  است.  همراه  غصه  و  سختی  با  همواره 
بهشت  به  و  بود  خواهیم  ِة«  ِباْلَجنَّ ْبِشُروا 

َ
»أ باشیم، مصداق  داشته 

وعده  داده شده رهنمون خواهیم شد.
مدرس حوزه و دانشگاه، با اشاره به نعمت هایی که خداوند متعال 
به انسان داده است، یادآور شد: در جامعه امروزی برخی از افراد از 
نظر مذهبی کامل نیستند و عده  بسیاری از مردم  مصداق »قلیل 
فریب  که  است  کسی  واقعی  مؤمن  هستند.  شکور«  عبادی  من 
اکثریت جامعه را نخورد و تمسخر، نگاه توهین آمیز و تحقیرکننده 

مردم او را از راه حق بازندارد. 

مدرس حوزه و دانشگاه در نشست اخالقی 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( :

نباید معیار زندگی مؤمن، گفتار و رفتار 
مردم باشد

سومین نشست سبک زندگی اسالمی با عنوان »اهمیت و جایگاه 
علوم دینی« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کامیاران و 

با همکاری مدرسه علمیه برادران امام باقر)ع( این شهر برگزار شد.
»آیت الله مصطفی علما«، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، 
در این نشست بیان کرد: خداوند در قرآن می فرماید: آیا کسانی که 
عالم و بصیر هستند و با علم فطرت، توحید و علم بندگی آشنایند، 
با کسانی که هیچ علمی ندارند، همانند یکدیگرند؟! گاهی اوقات 
کفایت  تنهایی  به  اینها  ولی  می دانیم،  را  خوب  اصطالحات  ما 

نمی کند. آنچه به کار روح می دهد، تقوا و بندگی است.
و  تقوا  ایمان،  اصطالحات،  همراه  که  است  این  هنر  افزود:  وی 
نهادند و  بنیاد  را  انقالب  این  نافع  با علم  امام)ره(  باشد، چنانکه  بندگی 
علم و اسالم توانست شرق و غرب را به زانو درآورد. امام)ره( تربیت شده 
همین حوزه ها و مکتب قرآن و حدیث بودند، ولی رمز موفقیت ایشان 
که توانستند در برابر دو ابرقدرت دنیا بایستند، همت بی نظیرشان بود که 

روی تقوا، بصیرت شناسی، دانش و... نهادند.
نور  نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علم 
درست  و...  فقه  اصول،  نحو،  صرف،  قواعد  با  تنها  علم  و  است 

نمی شود، مگر این  که  مسیر الهی و نورانی را در نظر بگیریم.
گاهی اوست. در  وی ادامه داد: قیمت انسان به اندازه علم و آ
این جا منظور از علم توحید، دین شناسی، خداشناسی و... است. 
امام علی)ع( نیز در این  باره می فرمایند: قیمت ما بهشت است. این 
و  انسان خداجو  که  انسان حاصل می شود  برای  در صورتی  مهم 

خداشناس باشد و خودش را قبول داشته باشد.

در نشست »سبک زندگی اسالمی«
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد 

فراگرفتن اصطالحات دینی، 
به تنهایی، کارساز نیست با  خانوادگی  مشکالت  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 

درگیری های بیرونی فرق دارد و نباید هر دو را به یکسان نگریست، 
بلکه باید در برابر مشکالت خانوادگی صبور باشیم.

»حجت االسالم قدرت الله سعیدی« در نشست فرهنگی مدرسه 
صبر  کرد:  بیان  کامیاران  شهر  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه 
مسئله ای  اثر  بر  گاهی  است.  تأثیرگذار  بسیار  مشترک،  زندگی  در 

کوچک و صبر نداشتن، زندگی های بسیاری از هم می پاشد.
به  امر  آیه  صد  از  بیش  در  قرآن  در  متعال  خداوند  افزود:  وی 
صبر می کند. تمام اینها نشان دهنده اهمیت این فضیلت اخالقی 

در زندگی است.
مدرس حوزه ادامه داد: یکی از صفات خداوند متعال صبر است. 
خدا با صبوری اش سعی در هدایت بندگانش دارد و می خواهد آنها 
را به صراط مستقیم راهنمایی کند. ما نیز به عنوان خلیفه خدا بر 
قرار  کار خویش  و سرلوحه  بدانیم  موفقیت  رمز  را  باید صبر  زمین 

دهیم.
که  مشکالتی  از  یکی  کرد:  تصریح  سعیدی  حجت االسالم 
نادرست  حساسیت های  است،   مشترک  زندگی  در  متأسفانه 
جهت زوجین نسبت به یکدگر است. همین سبب بروز بسیاری از 

مشکالت می شود.
و  چشم  و  مدگرایی  مسئله  به  اشاره  با  ادامه  در  حوزه  مدرس 
به مسئله ظاهر  بانوان  که  زیادی  اهمیت  اظهار کرد:  هم چشمی 
قدر  هر  انسان  می شود.  زیادی  مشکالت  بروز  سبب  دارند،  مد  و 
خود  زندگی  در  ندهد،  اهمیت  مادیات  به  و  باشد  ساده زیست تر 

موفق تر خواهد بود.

صبر در برابر مشکالت خانوادگی 

ریگانکرمان
مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمیه)س( برگزار کرد

کرسی آزاداندیشی »آزادی یا پوشش مادران در خانه نزد فرزندان«، 
در مدرسه علمیه خوهران فاطمیه)س(  ریگان استان کرمان برگزار شد.

در این نشست، طالب به عنوان ارائه کنندگان بحث و منتقدان 
و نرجس ابراهیم پور به عنوان استاد داور به ایفای نقش پرداختند.

طالب ارائه کننده بحث عنوان کردند: پوشش، جنبه اخالقی و 
تربیتی دارد. امام صادق)ع( در روایتی می فرمایند: به مصلحت زن 
مسلمان نیست که روسری و پیراهن خود را به گونه ای بپوشد که او 
را کامل نپوشاند. البته این حد پوشش در خانه نیاز نیست، ولی به 
گونه ای نیز نباشد که سبب انحراف کودکان، به ویژه پسران، شود.

آنان ادامه دادند: ممکن است پوشش نامناسب مادر سبب بلوغ 
زودرس پسران شود. مادران برای جلوگیری از انحراف فرزندان باید 

در منزل پوشش مناسبی داشته باشند.
تأکید کردند: متأسفانه، حجاب در جامعه کنونی در  نیز  منتقدان 
حال کم رنگ شدن است. اگر مادران در منزل پوشش زیادی نداشته 
باشند، در خارج از منزل برای خودنمایی به بدحجابی روی نمی آورند.
آنان افزودند: اگر فرزندان پسر در خانه از کودکی مادری آراسته 
و با پوشش کم ببینند، در بزرگسالی افزون  بر این  که دچار تحریک 
غریزه جنسی نمی شوند، با دیدن دختران بدحجاب در جامعه نیز 
زود تحریک نمی شوند. حتی پوشش مادر در منزل به صورت آزاد 
در  را  زیبایی هایش  که  بداند  تا  باشد  دختر  برای  الگویی  می تواند 

منزل نشان دهد، نه خارج از منزل.
باید  مادران  کرد:  اظهار  مطالب  جمع بندی  در  نیز  داور  استاد 
به چه میزان است. در هفت  باشند که حد پوششان  توجه داشته 
در  ولی  نمی کند،  بروز  فرزند  جنسی  غرایز  چند  هر  نخست،  سال 

هفت سال دوم به سبب بروز این غرایز، باید بسیار مراقب بود.
و  عریانی  با  بلکه  نیست،  آراستگی  مخالف  اسالم  شد:  یادآور  وی 
بی بندوباری مخالفت می نماید. والدین باید حدود را به خوبی بشناسند و 
از افراط و تفریط بیهوده اجتناب کنند. همچنین فرزندان را به گونه ای 
تربیت نمایند که با کنترل درونی رشد کنند، نه تنها با کنترل های بیرونی.

کرسی آزاداندیشی »آزادی یا پوشش 
مادران در خانه نزد فرزندان«
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 تهران  تهران بوشهر بوشهر

 زنجان زنجان

زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  معارفه  مراسم 
بوشهر، با حضور نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد.

که  مراسم،  این  در  بوشهری«،  صفایی  غالمعلی  »آیت الله 
مدیران و معاونان برخی از مدارس علمیه خواهران استان بوشهر 
حضور داشتند، گفت: مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(، 
باید برای تقویت هر چه بیشتر  استان بوشهر را متحول می کند و 

آن بسیار کوشید.
مدرسه  این  برای  افزود:  بوشهر  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
استادسرا  همایش،  سالن  باید  اداری،  و  آموزشی  مکان  افزون  بر 

و... نیز ساخته شود.
نوری  گلچهره  »خانم  مراسم،  این  ادامه  در  است،  ذکر  شایان 
زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیریت  به  حقانی« 

بوشهر منصوب شد. 

با حضور »آیت الله صفایی بوشهری« انجام شد

معارفه مدیر مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س(

 برازجان بوشهر
در مدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( برپا شد

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( برازجان از 
برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب های حوزه در این مدرسه خبر داد.
با  کتاب هایی  نمایشگاه،  این  در  گفت:  خزاعی«  اکرم  »خانم 
موضوعات تفسیر، علوم حدیث، اهل بیت)علیهم السالم(، اسالم، دین، 
روان شناسی، زنان، کتب مرجع و کتب درسی تخصصی حوزه های 

علمیه در قالب هزار عنوان عرضه شد.
وی افزود: کتاب ها با تخفیف 20٪ به عالقه مندان ارائه شد.

 نمایشگاه تخصصی کتاب های حوزه

 دامغان سمنان
در مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه)س( بیان شد

کرسی آزاداندیشی »شبهه قدیمی بودن دین اسالم«، در مدرسه 
علمیه خواهران حضرت معصومه)س( تهران برگزار شد.

ارائه کننده بحث،  این نشست، »خانم ملیحه مبین«، استاد  در 
استاد منتقد و »خانم طاهره غالمی«،  »حجت االسالم رضایی«، 

استاد داور، حضور داشتند.
امروزه  که  شبهاتی  از  یکی  نمود:  ابراز  بحث  ارائه کننده  استاد 
برخی  است؛  اسالم  بودن  قدیمی  شده،  شایع  مجازی  فضای  در 
می گویند: اسالم بیش از 1400 سال پیش، در سرزمین حجاز و 
ویژه قبایل وحشی عرب آن روزگار نازل شده است؛ بنابراین، امروز 
دیگر کارایی چندانی ندارد، زیرا در گذشت زمان، تغییرات و اتفاقات 

بسیار زیادی رخ داده و عقل مردم کامل تر شده است.
خوی  از  مردم  امروزه،  می کنند:  تأکید  آنان  افزود:  وی 
وحشی گری فاصله گرفته اند و دیگر به اسالم نیاز ندارند. همچنین 
اسالم پاسخ گوی نیازهای جدید بشر نیست. انسان امروز عاقل تر 
است و تجربه های زیادی دارد و به تنهایی می تواند حرکت کند و 

زندگی مطلوبی داشته باشد.
به  دین  کلی،  طور  به  کرد:  تصریح  نیز  رضایی  حجت االسالم 
می شود.  گفته  نبایدها  و  بایدها  و  نیست ها  و  هست ها  مجموعه 
دین به دو دسته آسمانی و زمینی تقسیم می شود. در دین وحیانی، 

محور، خدا و در دین زمینی، محور، تجربه بشری است.
وی افزود: تجربه بشری سه الزمه اصلی دارد: نخست، نقیصه، 
که احساس نیاز می آورد و عامل محرک پیشرفت و تکامل است؛ 
دوم، حرکت و این  که هر حرکتی مسلمًا رو به تکامل نیست؛ سوم، 

در این روند تکامل و حرکت هزینه زیادی صرف می شود.
دیده  حرکت  هم  الهی  ادیان  در  کرد:  عنوان  منتقد  استاد 
می شود، ولی با حرکت در تجربه بشری بسیار فرق دارد. این تنها 
و  بشری  ظرفیت های  سبب  به  که  است  فروع  در  تغییر  و  حرکت 
تمام  ندارند. موضوع  تغییری  مقتضیات زمان است و اصول هیچ 

معارف اسالمی، عقاید، احکام و اخالق است.
خانم غالمی هم در جمع بندی مطالب اظهار کرد: اگر اسالم با 
منطق عقالنی و حکومت صرف عقل بررسی شود، جامع بودنش 
کاماًل نمایان است و هر عقل سلیمی به آن اذعان دارد. مسلمانان 

موظف اند اسالم را درست بشناسند و تبلیغ کنند.

کرسی آزاداندیشی »نقش حوزه های علمیه در تمدن اسالمی«، 
حضرت  الزهرا)س(،  خواهران  علمیه  مدارس  طالب  حضور  با 
اندیشه،  مشکوه  مشکات،  اهل بیت)علیهم السالم(،  کریمه  فاطمه)س(، 

حضرت حجت)عج( و حضرت ولی عصر)عج( تهران برگزار شد.
در این نشست، »حجت االسالم دکتر احمد رهدار«، ارائه کننده 
و  منتقد  استاد  حسینیان«،  محمدجعفر  »حجت االسالم  بحث، 

»حجت االسالم مصطفی جمالی«، استاد داور، بودند.
ابتدا  از  تشیع،  اسالم،  تاریخ  در  گفت:  بحث  ارائه کننده  استاد 
اقلیت  شیعه  زمان،  هر  در  تقریبًا  است.  بوده  اقلیت  در  تاکنون، 
قرار  و تحت فشار  تقیه  در  و شیعیان  نبوده ایم  در حاشیه هم  آزاد 
داشته اند. باید به چند نکته در این سیر توجه شود: نخست، تشیع 
از ابتدا تاکنون بسیار مهم است. پیش از این، با توجه به خفقان، 

حوزه های علمیه به خوبی به وظایفشان عمل کردند.
در  حوزه ها  آموزش،  بخش  در  افزود:  رهدار  حجت االسالم 
در  بوده اند.  موفق  انقالب  از  پس  حوزوی  تخصصی  آموزش های 
زمینه تبلیغ، بخش هایی در حوزه ها باز شده که بار میراث تمدنی 
غیررایج  و  رایج  زبان  آموزش  نمونه،  برای  است؛  گرفته  خود  به 
مراکز  حتی  و...،  حدیث  کالم،  فقه،  مانند  تخصصی  مراکز  دنیا، 
و  گشته  تأسیس  می کنند،  کار  حوزوی  رویکرد  با  که  دانشگاهی 

تغییرات اندکی هم در روش های آموزش سنتی ایجاد شده است.
فضا  باید  کرد:  تصریح  حسینیان  حجت االسالم  ادامه،  در 
چالشی شود تا ذهن ها فعال گردد. یکی از آسیب هایی که تاکنون 
در  در عرصه عمل است. حضور کم رنگ  بوده،  دامن گیر حوزه ها 

حوزه ها، در مسائل مختلف و دامنه دار علمی و اجتماعی است. 
وی ادامه داد: یکی از اساسی ترین نیازهای اجتماعی ما، تحول 

حوزه است که باید بررسی شود که چه الیه هایی را دربر می گیرد.
حجت االسالم جمالی نیز در جمع بندی مطالب اظهار داشت: 
اگر چه خوب است به راهکار برسیم و بتوانیم طرحی دهیم، ولی 
خیلی نباید شتاب کرد؛ در گام نخست باید مسئله را خوب بفهمیم. 
فهم مسئله، نیمی از پاسخ است. مهم، درک عمق و وسعت مسئله 
است که حرکت می آفریند. وقتی مسئله باشد، نوع خواندن و عمق 

خواندن مشخص می گردد.

در نشستی با حضور طالب خواهر مدارس تهران عنوان شد

تحول در حوزه؛ یکی از 
اساسی ترین نیازهای اجتماعی

 در مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س(  تصریح گشت

عقاید، احکام و اخالق؛ 
موضوع تمام معارف اسالمی

سلسله  از  نشست  چهارمین 
امر  »شیوه های  نشست های 
با  منکر«،  از  نهی  و  معروف  به 
در  طالب،  و  مدرسان  حضور 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
زینب کبری)س( تهران برگزار شد.

این نشست، »آقای علی  در 
مسائل  کارشناس  تقوی«، 
قرآنی، گفت: لجبازی گنه کار، 
به  امر  در  پدر  و  همسر  اجازه 
واجب و نهی از منکر و ناراحت 
شرایط  جزو  گناه کار،  شدن 

وجوب امر به معروف نیست.
از  هرگاه  کرد:  تصریح  وی 
شویم،  گاه  آ فردی  علنی  گناه 
تذکر  وی  به  داریم  وظیفه 

دهیم.

در مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب کبری)س( 

برگزار شد
نشست »شیوه های 

امر به معروف و 
نهی از منکر« 

نشست پژوهشی مدیران، معاونان پژوهش و کتابداران مدارس علمیه 
خواهران استان تهران، به همت معاونت پژوهش این حوزه برگزار شد.

»خانم پورحمزه«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان 
تهران، با بیان اهمیت کتاب و کتابخوانی و لزوم فرهنگ سازی در 
این زمینه گفت: امروزه، پژوهش از ابزارهای اصلی تولید علم و از 

تأکیدات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است.
وی، در ادامه، با ارائه گزارشی از فعالیت های پژوهشی مدیریت 
استان تهران، اظهار کرد: امسال، هشت کتابدار برجسته استان به 
منظور شرکت در مرحله دوم طرح تربیت مربی کتابداری از استان 

تهران معرفی و در این دوره شرکت کردند.

در نشست مدیران، معاونان پژوهش و کتابداران 
مدارس علمیه خواهران تهران مطرح شد

پژوهش؛ یکی از ابزارهای اصلی تولید علم

خانواده  کتاب  »نقد  نشست 
در بحران امروز«، به همت مدیریت 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 
علمیه خواهران  مدرسه  در  تهران، 

رفیعه المصطفی برگزار شد.
سمیعی«،  محمد  »آقای 
بحران  در  خانواده  کتاب   نویسنده 
خانواده  مباحث  بیان  با  امروز، 
جامعه  در  آن  سستی  علل  و 
آمار  ارائه  و  اسالمی  و  غربی 
معتبر  منابع  از  تکان دهنده ای 
را  خانواده  آینده  ایرانی،  و  غربی 

نگران کننده ارزیابی کرد.
خسروی«،  »امیرمهرداد 
نیز  خانواده  مسائل  کارشناس 
درباره کتاب خانواده در بحران 
متعددی  آثار  به  اشاره  با  امروز 
خانواده  مسائل  حوزه  در  که 

وجود دارد نکاتی ارائه کرد.

به همت مدیریت حوزه 
علمیه خواهران تهران 

برگزار شد
نقد کتاب خانواده در 

بحران امروز

استان  خواهران  علمیه  حوزه  کتاب  نمایشگاه  دومین  اختتامیه 
تهران، در مدرسه علمیه خواهران امام حسن مجتبی)ع( برگزار شد.

معاون  حصاری«،  علی اکبر  »حجت االسالم  مراسم،  این  در 
پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور نکاتی بیان کرد.

همچنین »حجت االسالم آقامیری«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
ملی  مرکز  رئیس  مخدوم«،  علی  »حجت االسالم  و  تهران  استان 

پاسخ گویی به پرسش های دینی مطالبی بیان کردند.

 اختتامیه دومین نمایشگاه کتاب حوزه علمیه 
خواهران تهران

استان  خواهران  علمیه  حوزه  حضور«  »طلیعه  همایش  دومین 
زنجان، با حضور بیش از دویست نفر از طالب ورودی سال تحصیلی 

94- 95، در اردوگاه حضرت نرجس خاتون)س( قم برگزار شد.
در این همایش، طالب تازه وارد از بیانات حجج  اسالم »حمید 
»علوی«  و  گلگیری«  »مجتهده  بانوان  و  »مقدمی«  و  محمدی« 

بهره مند شدند.

در اردوگاه حضرت نرجس خاتون)س( برگزار شد

دومین همایش »طلیعه حضور«

حضور  با  خیر؟«،  یا  آری  جمعیت؛  »افزایش  آزاداندیشی  کرسی 
طالب مدارس علمیه خواهران خدیجه کبری)س( و الزهرا)س( و مؤسسه 

آموزش عالی حوزوی خواهران نورالزهرا)س( زنجان برگزار شد.
در این نشست، که در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( 
استادان  »اسکندری«،  و  »اجلی«  خانم ها  شد،  برگزار  زنجان 
ارائه کننده بحث، خانم ها »فروزنده« و »شعبانی«، استادان منتقد و 

»خانم زهرا علمی فرد«، استاد داور، حضور داشتند.
استادان ارائه کننده بحث عنوان کردند: صرف نظر از ادله نقلی 
دلیل عقلی ضرورت  اسالمی، مهم ترین  منابع  در  موجود  روایی  و 
پتانسیل  از  بهره مندی  و  ملی  اقتدار  افزایش  جمعیت،  افزایش 
و  فردگرایی  از  توسعه،  به  نگاه  صورت،  این  در  است.  انسانی 

لذت گرایی، به منافع ملی و دینی تبدیل می شود.
آنان ادامه دادند: محول کردن تأمین زیرساخت ها به سیاست های 
دولت درست نیست. در این زمینه، فرهنگ سازی به معنای داشتن 

بینش صحیح به مقوله افزایش جمعیت، ضروری تر به نظر می رسد.
استادان منتقد نیز در ادامه گفتند: معضل تربیت کودکان زیاد 
طرح  چالش های  مهم ترین  از  خانواده ها،  معیشتی  مشکالت  و 
طرح  در  کافی  زیرساخت های  همچنین  است.  جمعیت  افزایش 

شعار افزایش جمعیت در کشور وجود ندارد.
شد:  یادآور  خود  مطالب  جمع بندی  در  نیز  علمی فرد  خانم 
افزایش جمعیت باید صورت گیرد، ولی عملیاتی کردن این مقوله 

در چند ماه یا چند سال ممکن نیست. 

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران نورالزهرا)س( برگزار کرد

 افزایش جمعیت؛ آری یا خیر؟ 

در  غیبت«  عصر  فرهنگی  و  سیاسی  ابعاد  »بررسی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  هیدج استان زنجان برگزار شد.

با  خرم دره،  جمعه  امام  حسینی«،  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
اظهار  شیعه کشی،  و  مسلمان کشی  در  دشمن  اخیر  تحرکات  به  اشاره 
داشت: »عالمه زکزاکی« با پیروی از آموزه های راستین انقالب اسالمی 
این  با گسترش تشیع در  ایجاد کرد که  نیجریه  انقالب درونی در  ایران، 
کشور همراه بود؛ از این  رو، دشمن به دلیل ترس از سرایت پیام حق طلبانه 

این انقالب به کشورهای دیگر منطقه، اقدام به کشتار مسلمانان کرد.
وی، با اشاره به لزوم اعتقاد انسان ها به منجی، تصریح نمود: 
اعتقاد به منجی در جهان و انتظار ظهور، صبر در برابر مشکالت را 

افزایش می دهد و از فرد ناامید، انسانی تالشگر می سازد.
امام جمعه خرم دره تأکید کرد: بی شک، اعتقاد به منجی ای که 
در آخرالزمان و برای نجات بشریت خواهد آمد، مورد اتفاق همگان 
غرب،  همچون  بسیاری  واقعیت،  این  از  برداشت  در  ولی  است، 
شده اند  غیرانسانی  موهوم پردازی های  گاهی،  و  گزافه گویی  دچار 
که می توان به ساخت فیلم هایی اشاره کرد که همه به حضور موعود 
منجی به شکل های گوناگون اشاره دارد. این امر مسئولیت ما را 

در شناساندن واقعیت الهی منجی آخرالزمان سنگین تر می کند.
وی اظهار کرد: در منابع مهم اهل سنت و تشیع به نشانه ها و شرایط ظهور 
دقیق پرداخته شده است، ولی الزم است اعتقادات خود را در این  باره تکمیل 

کرد و آماده سازی شرایط ظهور، منتظر پایان این غیبت طوالنی باشیم.
حجت االسالم حسینی، با اشاره به این  که براساس روایات، برخی از یاران 
حضرت مهدی)عج( عجم هستند، تأکید کرد: ما ایرانیان وظایف سنگینی در 
لیاقت  انسانی،  با کسب شرافت های  باید  و  داریم  قبال حضرت حجت)عج( 

خود را برای خدمت کردن در عصر ظهور به جهانیان نشان دهیم. 

 هیدج زنجان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

 ابعاد سیاسی و فرهنگی عصر غیبت

حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  در  پژوهشی«  »اخالق  نشست 
فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.

عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون  امینیان«،  زهرا  »خانم 
اهمیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  دامغان،  فاطمیه)س(  حوزوی 
پژوهش در همه علوم گفت: مهم ترین امر در همه ی علوم، اخالق 

و اخالق پژوهشی است.
منظور  حفظ  و  پژوهشی  داده های  در  امانت  حفظ  افزود:  وی 
نویسنده، مهم ترین رکن است که ممکن است در اثر بی توجهی در 

این امر، به سرقت ادبی تبدیل شود.
فاطمیه)س(  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  پژوهش  معاون 
دامغان، در پایان، خاطرنشان کرد: بی طرفی و پرهیز از گرایش های 
خاص، انگیزه الهی، توکل بر خدا، احترام به پژوهشگران گذشته، 
و  شهرت طلبی  از  پرهیز  حق،  کتمان  از  پرهیز  حقیقت جویی، 

شتاب زدگی، جزو مباحث اخالق پژوهشی است.

اخالق و اخالق پژوهشی؛ اساس همه دانش ها

 سرخه سمنان
درمدرسه علمیه خواهران نجمیه عنوان شد

مدرس حوزه و دانشگاه باالترین رتبه علم را معرفت خدا دانست 
و گفت: این معرفت زمانی حقیقی است که در وجود انسان أثرگذار 

بوده، تبدیل به عمل شود.
علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  دریاباری«  فاطمه  »خانم 
با  طالب  کرد:  بیان  سمنان  استان  سرخه  شهر  نجمیه  خواهران 
توجه به قابلیت هایشان و با عنایت امام زمان)عج( وارد حوزه می شوند. 
آنچه از آنها توقع می رود، با افراد دیگر فرق می کند؛ به همین دلیل، 

طالب باید تربیت گردند و برای خانوانده خود و جامعه مربی شوند.
وی تصریح کرد: علم حصولی، مقدمه رسیدن به علم حضوری 
زمینه   داده،  بینش  انسان  به  که  است  نورانیت  حضوری  علم  و 

ایدئولوژی را فراهم می کند. 

باالترین رتبه علم، معرفت خدا است

خبرگان  مجلس  جایگاه  »بررسی  موضوع  با  سیاسی  نشست 
رهبری« در مدرسه علمیه خواهران نجمیه سرخه استان سمنان، 

با حضور خواهران و برادران طلبه برگزار شد.
»حجت االسالم سیدجالل احمد پناهی«، امام جمعه موقت شهر 
سمنان، در این نشست، با بیان جایگاه و اهمیت بحث والیت فقیه 
گفت: همه ما ملزم به پیروی از امام معصوم)ع( هستیم و براساس 

روایات در زمان غیبت، همین وظیفه را در قبال ولی فقیه داریم.
افزود: هرگاه جایگاه  نسا،  و 95 سوره  آیه 83  به  اشاره  با  وی، 
امام زمان)عج( روشن شود، مسلمًا جایگاه خبرگان رهبری مشخص 

می شود، زیرا ولی فقیه در امتداد امام معصوم)ع( است.
این  برای  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  سمنان  شهر  موقت  جمعه  امام 
که جامعه ما پایدار بماند، باید به جایگاه رهبری توجه شود، زیرا دشمنان 
درصدد هستند که مجلس خبرگان و به دنبال آن، رهبری را تضعیف کنند.

 بررسی جایگاه مجلس خبرگان رهبری 

 شهرکرد چهارمحال وبختیاری
 مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار کرد

خواهران  علمیه  مدرسه  در  طلبگی«،  »زّی  آزاداندیشی  کرسی 
فاطمیه)س( شهرکرد برگزار شد.

بحث،  ارائه کننده  استاد  قربانی«،  زهرا  »خانم  نشست،  این  در 
ظفری«،  سمیه  »خانم  و  منتقدان  کسوت  در  طالب،  از  شماری 

استاد داور، به ایراد سخن پرداختند.
خانم قربانی گفت: هر انسان مؤمن موظف است بنده  خدا و در 
بند فرمان او باشد و همان  گونه که بندگی و فرمان برداری در افکار، 
عقاید و خلقیات انسان تجلی می یابد، در ظواهر او نیز مصداق دارد.
وی عنوان کرد: هر مؤمنی موظف است ظاهر و باطن خویش را 
براساس روش و ادب بندگی شکل دهد و همان  گونه که در خلوت، 
بنده و فرمان بردار خداست، در بین مردم نیز سرسپردگی خود را به 

خدا بروز دهد و ظاهر خود را مناسب رضای خدا تنظیم کند.
اشکالی  چه  کردند:  اظهار  نیز  آزاداندیشی  کرسی  این  در  منتقدان 
دارد طلبه همانند مردم لباس بپوشد؟ شأن روحانیت را چه کسی تعریف 
از قبیل چادر طرح دار، خالف طلبگی  البسه  می کند؟ پوشیدن برخی 

است؟ این قید ها و شرایط سبب جدایی طالب از مردم نمی شود؟
آنان ادامه دادند: آیا زینت در محدوده مکانی حوزه اشکال دارد؟ چرا 
طلبه ها نباید از رنگ های شاد استفاده کنند؟ چرا ما نمی توانیم از پوشیه 
استفاده نماییم؟ آیا استفاده از سرمه به خاطر فواید طبی آن اشکال دارد؟
استاد داور نیز در جمع بندی مباحث تصریح کرد: امام صادق)ع( 
می فرمایند: کار خوب از هر کس خوب است و از تو خوب تر است، 
بدتر  تو  برای  و  است  بد  بد،  کار  و  داری  ما  با  که  نسبتی  دلیل  به 

است، به دلیل نسبتی که با ما داری.
وی افزود: طلبه، شاگرد مکتب امام صادق)ع( است؛ به همین 

دلیل، باید هر چیز را به طور اکمل و اتّم انجام دهد.

کرسی آزاداندیشی »زّی طلبگی« 
آبادهفارس

 در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

و  نکردن  رعایت  را  جدید  نسل  دین گریزی  علت  حوزه  مدرس 
تعلیم نادرست مباحث دین در خانواده، تأثیر دوستان و همساالن، 

غرق شدن در شبکه های مجازی و... دانست.
»خانم مینا صابردوست« در نشست »وحدت حوزه و دانشگاه«، 
که در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده استان فارس برگزار 
شد، گفت: والدین باید برای آماده سازی فضای تربیت دینی، پیش 
بتوانند  تا  سازند  آماده  را  تربیت  زمینه  خود  درون  در  نوزاد  تولد  از 

الگوی مناسبی برای فرزند خود باشند.
تقلید  والدین  رفتار  از  تنها  سالگی  هفت  تا  فرزندان  افزو:  وی 
پدر  آنها ضعیف است.  در  بدی  و  قوه تشخیص خوبی   و  می کنند 
و مادر در این برهه از زمان با الگوسازی مناسب می توانند مباحث 
نوجوانی  در  همچنین  دهند.  انتقال  خود  فرزندان  به  را  دینی 
به صورت  نباید  دینی  آموزش  و  است   بیشتر  و عواطف  احساست 
مستقیم و نصیحت گونه باشد، بلکه با مالطفت و غیرمستقیم باشد.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده تصریح 
با توجه به این  که نوجوان تمایل بسیار زیادی به همساالن  کرد: 
خود دارد، باید پدر و مادر در انتخاب دوست به فرزندان خود کمک 
می کند،  رشد  فرزندان  تحلیل  قوه  که  جوانی،  در  همچنین  کنند. 
از  دور  به  منطقی  راه  از  او  مشکالت  حل  برای  می توانند  والدین 

هرگونه رفتار تحکم آمیزی اقدام نمایند.

علت دین گریزی نسل جدید؛ 
یادگیری نادرست مباحث دینی

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک 
این مدرسه در روستای  از طالب  از حضور شماری  استان فارس 

»تل خاکی« این شهر جهت تبلیغ دین مبین اسالم خبر داد.
»خانم مینا صابردوست« اظهار کرد: مبلغان در این امر تبلیغی، 
به  امر  اسالمی،  زندگی  سبک  قبیل  از  دینی  مختلف  موضوعات 

معروف و نهی از منکر را برای بانوان روستا بیان کردند.
مسلمانان  که  است  شده  تأکید  روایت  در  داد:  ادامه  وی 
دارند، چون  واالتری  جایگاه  اسالم  مسلمانان صدر  از  آخرالزمان 
می دیدند  را  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  و  پیامبر)ص(  صدر  مسلمانان 
امام  اکنون  ولی  می شدند،  آشنا  بزرگواران  این  زندگی  سبک  با  و 

زمان)عج( غایب هستند.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  آباده طشک 
تأکید کرد: اکنون نیز مردم احکام دینی خود را از علما و روحانیان 
فرا می گیرند؛ به همین دلیل، حضور روحانیان در بین مردم و بیان 

احکام بسیار تأثیرگذار است. 

اعزام مبلغ به روستای تل خاکی

 طشکفارس
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

در  علم«  تولید  در  برتر  استعدادهای  و  نخبگان  »نقش  نشست 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( طشک برگزار شد.

این  در  دانشگاه  مدرس  مظلومی«،  سیدشمس الدین  »آقای 
کرد:  بیان  مخرب  و  ساز  انسان  علم  تفکیک  به  اشاره  با  نشست 
انسان های بصیر همیشه به دنبال علم نافع هستند، زیرا این علم 
آنها را به کمال و جایگاه حقیقی می رساند که اشرف مخلوقات بودن 

است.
وی افزود: به فرموده امام علی)ع(، ندا و آهنگ علم این است 
که به آن عمل کرد؛ از این  رو نخستین شرط در تولید دانش این 
دانسته ها،  به  عمل  دنبال  به  شود.  عمل  دانسته ها  به  که  است 

خداوند آنچه انسان نمی داند، به روح و قلب او الهام می کند.

 نشست »نقش نخبگان و 
استعدادهای برتر در تولید علم«
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فاضل آبادگلستانکرمانکرمان

کرسی آزاداندیشی »فضای مجازی؛ بهره وری یا فرصت سوزی؟« 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( کرمان برگزار شد.

تکنولوژی  گفت:  بحث،  ارائه کننده  استاد  کارآموزیان«،  »آقای 
و فضای مجازی  ارتباطات  بوده، عصر حاضر عصر  پیشرفت  سبب 
از  باید  ایران  در  اینترنت  زیرساخت های  نبود  به  توجه  با  است. 
شبکه های اجتماعی وارداتی، که ارزان و کم هزینه در اختیار ایرانیان 
تبلیغ  روش  گسترده ترین  و  بهترین  عنوان  به  است،  گرفته  قرار 

استفاده کرد.
وی افزود: شبکه های مجازی راهی برای به دست آوردن اخبار 
است. از زمان استفاده از شبکه های اجتماعی تعداد بازدیدکنندگان 

از سایت های مفید داخلی بیشتر شده است.
این  به  توجه  با  نمود:  تصریح  نیز  منتقد  استاد  »آقای سنجر«، 
 که امریکا مقروض ترین کشور جهان است، چرا هزینه های زیادی 
تمام  چرا  می کند؟  ایران  اینترنتی  زیرساخت های  بهبود  صرف  را 
که  هزینه ای  چرا  کرده اند؟  فعال  را  ایران  اطراف  دیتاسنترهای 
ایران برای استفاده از اینترنت می پردازد، تقریبًا یک سوم هزینه ای 
است که همسایه های ما می پردازند؟ چرا شبکه های اجتماعی در 

کشور هایی از قبیل یمن، عربستان، عراق و... فعال نیست؟
وی ادامه داد: پاسخ همه این پرسش ها در این است که امریکا 
گرفته  نظر  در  ایران  ضد  بر  نرم  جنگ  برای  زیادی  بسیار  بودجه 
است. یکی از راه های جنگ نرم، نفوذ شبکه های اجتماعی است. 
امریکا از طریق فضای مجازی، به جمع آوری اطالعات می پردازد.
»خانم معین الدینی«، داور نشست نیز در جمع بندی مطالب بیان 
کرد: با توجه به اهمیت فضای مجازی و بیانات رهبری)مدظله العالی(، 
که ابراز کردند: »فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی اهمیت 
مجازی  فضای  جدید،  تکنولوژی های  از  استفاده  لزوم  و  دارد.« 
اصیل  مبانی  صحیح  تبلیغ  برای  فرصتی  حدودی  تا  می تواند 
اسالمی باشد، البته در صورتی که کاربران دارای اطالعات کافی 

در این زمینه باشند.
صرف  تنها  نباید  مجازی  فضای  از  استفاده  شد:  یادآور  وی 
وقت گذرانی باشد، بلکه باید سبب تعالی معنوی افراد شود. سبب 
ارتقای علمی شود که در این زمینه باید آموزش های الزم داده شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(  بررسی شد

فضای مجازی، بهره وری یا فرصت سوزی؟

آزادشهرگلستان

نشست پژوهشی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آزادشهر 
استان گلستان برگزار شد.

»حجت االسالم حسینعلی شیخ«، مدرس حوزه و دانشگاه، در 
این نشست گفت: فرد درباره هر کار پژوهشی که می خواهد انجام دهد، 

باید به چند مسئله توجه داشته باشد و پاسخ های آنها را کشف کند.
وی با عنوان کردن سه پرسش »پژوهش چیست؟ چرا باید پژوهش 
کرد؟ چرا باید پژوهش انجام داد؟«، تصریح کرد: فرد وقتی توانست 

به این سه پرسش پاسخ دهد، کاری پژوهشی انجام داده  است.
مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: اگر ما تحقیق نکنیم و ننویسیم، 
و  خدا  دین،  برای  دلشان  آنها  می نویسند.  نادرست  دین  دشمنان 

پیامبر)ص( نمی سوزد و سعی در زیر سؤال بردن همه مقدسات دارند.
وی اظهار کرد: امروزه، با توجه به پیشرفت ها و استفاده مردم، 
به  برایشان  شبهه هایی  تکنولوژی،  و  پیشرفت  از  جوانان،  ویژه  به 

وجود آمده است. با پژوهش باید به رفع شبهات آنها کمک کرد. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

پژوهش باید به شبهات پاسخ دهد

ایوب  »حجت االسالم 
طالب  جمع  در  کوهساریان« 
خواهران  علمیه  مدرسه 
استان  آزادشهر  الزهرا)س( 
این  که اخالق  بیان  با  گلستان 
از  نه  است،  فعل  مقوله  از 
کرد:  خاطرنشان  قول،  مقوله 
یا  دارد  سیرت  و  صورت  انسان 
تعبیری، انسان دارای َخلق و  به 

ُخلق است.
و  جسم  َخلق،  کرد:  تصریح  ُخلق  و  َخلق  معنای  بیان  در  وی 
چهره ما است که وقتی نقصی در آن به وجود بیاید، ما درصدد رفع 
این نقص بوده، به دنبال زیبا کردن آن هستیم، در حالی که زیبا 
نبودن چهره از دیدگاه خداوند و مالئکه نقص نیست و آنچه مهم 
است و انسان را به درجه اعلی می رساند، ُخلق و سیرت انسان است.
کالس  هزاران  در  انسان  حضور  گفت:  آزادشهر  جمعه  امام 
اخالقی که بدون عمل باشد، بی نتیجه است. همه اخالقیات در 

دو کلمه گنجانده شده که کسب فضائل و ترک رذائل است.
وی ادامه داد: هر کدام از صورت و سیرت)َخلق و ُخلق( ابزاری 
دارند؛ برای نمونه َخلق یا صورت خود، موانع را برطرف کرده و ابزار 
و وسایلی که سبب زیبا و سالم ماندن آن است را رعایت می کنیم. 
فقط  اگر  ولی  بماند،  سالم  جسم  تا  می کنیم  استفاده  سالم  تغذیه 
حرف بزنیم و تغذیه سالم را استفاده نکنیم، مسلمًا با حرف، جسم 

بهره ای از آن نخواهد ُبرد.
ابزاری  هم  ُخلق  و  سیرت  افزود:  کوهساریان  حجت االسالم 
دارد که باید با استفاده از این ابزار، موانع را برطرف و در جهت رشد 

و تعالی آن تالش کنیم.
امام جمعه آزادشهر تأکید کرد: خداوند همواره در مقابل استکبار 
و جور یکسری انسان های پاک و مخلص را آفرید که در مقابل آنها 
بایستند و از حق دفاع کنند که مصداق و نمونه آن بسیجیان است. 

مهم ترین سالح بسیج، ایثار، اخالص و شهادت طلبی است.

شالوده اخالقیات؛ کسب فضائل و ترک رذائل

آزادشهر  الزهرا)س(   نمایشگاه کتاب در مدرسه علمیه خواهران 
استان گلستان برگزار شد.

»خانم شهربانو قاضی محسنی«، معاون پژوهش مدرسه، هدف 
از برپایی این نمایشگاه را آشنایی طالب با انواع کتاب های علمی، 
پژوهشی  با دست آوردهای  آشنایی  و همچنین  تاریخی  و  مذهبی 

مانند تحقیقات پایانی برتر مدرسه و مطالعه این تحقیقات دانست.
وی افزود: برپایی نمایشگاه کتاب سبب ایجاد انگیزه برای کسانی 
گاهی  می دهند.  کمتری  اهمیت  پژوهش  و  مطالعه  به  که  می شود 
اوقات نیز حتی سبب ایجاد انگیزه در جهت پژوهش در افراد می گردد.

انگیزه آفرینی با برپایی نمایشگاه کتاب

بندرترکمنگلستان
به همت معاونت پژوهش حوزه  های علمیه خواهران گلستان برگزار شد

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری 
جلسه شورای علمی- پژوهشی مدیریت حوزه علمیه خواهران این 
استان در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن خبر داد.
اعضای  حضور  با  جلسه  این  گفت:  بهرامی«  صدیقه  »خانم 

شورای علمی پژوهشی در صبح و عصر برگزار شد.
پیشنهادی  موضوعات  جلسه،  این  در  ساخت:  خاطرنشان  وی 
مسابقه رشد 5 و طرح های پیشنهادی مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه شورای علمی -پژوهشی

تعمیق  در  دینی  فرهنگی  مراکز  و  فرهیختگان  »نقش  نشست 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالمی«  جامعه  وحدت 

الزهرا)س( بندر ترکمن برگزار شد.
تبلیغات اسالمی استان  »حجت االسالم کوهستانی«، مدیرکل 
گلستان، در این مراسم بیان کرد: خونریزی کثیر در جهان اسالم 
و مذهب تشیع با برنامه ریزی و نیرنگ استکبار و صهیونیسم توسط 

ملل اسالمی انجام می شود.
و  کرد  معرفی  وحدت  را  اسالمی  جامعه  آرزوی  بزرگ ترین  وی 
گفت: نماد جامعه اسالمی ایران »وحدت« است. هر چه وصالت 
اسالمی  نظام  ویژه  به  اسالم  تداوم  باشد،  بیشتر  اسالمی  جوامع 

ایران پایدارتر و مستحکم تر خواهد بود.
استکبار  کرد:  بیان  گلستان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
سرمایه گذاری  اسالمی،  نظام  و  پیامبر)ص(  شخصیت  تخریب  برای 
می کند، زیرا پیامبر)ص( کامل ترین الگو و اسوه حسنه هستند. حتی 
در مسیحیت نیز رسول خدا)ص( را الگو و شخصیت واال یاد می کنند.

حجت االسالم کوهستانی، با بیان این  که وحدت، سرمایه و مایه 
آرامش و آسایش جوامع اسالمی است، اظهار کرد: وحدت، مظهر 
و منشأ تحقق آمال بشریت است. زن، مربی انسان است؛ از این 
 رو می طلبد که حضور زنان جامعه به گونه ای باشد که اسالم آن را 
پسندیده باشد، زیرا عمده برنامه های شبکه های اجتماعی بر عفت 

و تجارت زن تنظیم شده است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »نقش فرهیختگان و مراکز فرهنگی 
دینی در تعمیق وحدت جامعه اسالمی«

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  زارع«  قانعی  خدیجه  »خانم 
روایت  این  به  اشاره  با  بندرترکمن  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 
پیامبر)ص(: »از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشید، 
زیرا اطاعت از رهبری مایه وحدت اسالمی و نظام اسالمی است.« 
گفت: اطاعت از پیامبر)ص(، ائمه معصوم)علیهم السالم( و اطاعت از مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( در تربیت جامعه اسالمی حائز اهمیت است.
سالم  فرهنگی  رقابت  و  رهبری  از  اطاعت  کرد:  تصریح  وی 
شاهد  کرده،  منسجم  را  دینی  فرهنگی  مراکز  می تواند  ارگان ها 
تعمیق روز افزون وحدت جامعه اسالمی باشیم و این جز در سایه 
و  ندهد  خدا  بوی  چه  هر  نمی آید.  دست  به  الهی  افکار  و  اعمال 

هدف الهی نداشته باشد، حتمًا اثر منفی به همراه خواهد داشت.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن ابراز کرد: 
زنان می توانند مؤسس و نگه دارنده وحدت و انسجام خانواده و اجتماع 

باشند. بانوان می توانند نقش بسزایی در وحدت جامعه داشته باشند.
خانم قانعی زارع با بیان این که حجاب بیانگر وقار و افتخار زن 
است، اظهار کرد: برای این  که زن به عنوان مربی جامعه و مروج 
احکام اسالمی باشد، باید با چهره با وقاری در اجتماع حاضر شود. 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش مؤثری  زنان در عرصه  وجود 
دارد؛ بنابراین باید هر چه بیشتر مراقب و مواظب رفتار خود باشند.

در جمع طالب مدرسه فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن عنوان شد

نقش بانوان در حفظ وحدت و 
انسجام خانواده و اجتماع

سنی   و  شیعه  بانوان  نشست  در  ولی نژاد«  »حجت االسالم 
بندرترکمن، که در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( این شهر 
از شاخصه های  با اشاره به چند اصل اسالمی گفت:  برگزار شد، 
دینی  باورهای  به  بودن  معتقد  و  باورمندی  ساده،  و  سالم  زندگی 

است که موفقیت روزافزون ملت را در پی دارد.
وی خاطرنشان کرد: صبر هنگام سختی، شاکر بودن در برابر 
امام  فرمایش  براساس  داشته ها،  به  نسبت  بودن  قانع  و  نعمت ها 

صادق)ع( سه ویژگی انسان هایی است که باور دینی دارند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان با بیان این که امانت دار 
امانت های  از  کرد:  ابراز  است،  انسان  هنر  بودن  خانواده  و  خانه 
دیگر، مراقبت از آبروی دیگران است و این را باید در جامعه تعلیم 
بزند.  موج  خانواده  کانون  در  باید  رأفت  و  بخشش  عفو،  دهیم. 

جامعه بدون قانون و خانه با وجود قانون دوام نخواهد داشت.
حجت االسالم ولی نژاد وحدت را عامل ثبات و پایداری جامعه و 
نظام اسالمی دانست و گفت: این ثبات و پایداری نباید با جابه جایی 
به  نیاز  بپاشد. در کانون خانواده مرد و زن هر یک  از هم  وظایف 

محبت دارند.
وی ادامه داد: اگر در خانواده قانون اجرا شود، این مأمن گرم از 
هم می پاشد و بالعکس جامعه محیطی است که با اجرای قانون و 
ضوابط استحکام پیدا می کند و اگر در آن محبت پیاده شود، هرج 

و مرج به وجود می آید.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان در جمع بانوان مطرح کرد
وحدت؛ عامل ثبات و پایداری 

جامعه و نظام اسالمی

علی آبادکتولگلستان

علی آباد  کوثر   خواهران  علمیه  مدرسه  در  روشنگری  نشست 
کتول استان گلستان برگزار شد.

این  در  مسلح،  نیروهای  کارکنان  از  بهمنی نژاد«،  »سرهنگ 
امام خمینی)ره(،  دستور  به  بسیج  تشکیل  این  که  بیان  با  نشست، 
نشانه حکمت و تیزبینی ایشان بود، دو اصل اساسی از تکالیف و 
وظایف بسیجیان را عنوان کرد و گفت: ایمان، تعهد و اخالص در 

عمل یکی از آن دو اصل است.
وی دومین اصل را بینش و بصیرت معرفی کرد که دین مبین 
اسالم نیز براساس این پایه گذاری شده است. همان گونه که 108 

سوره یوسف نیز نشان دهنده بصیرت بسیجیان است.
معظم  رهبر  بیانات  به  اشاره  با  بهمنی نژاد،  سرهنگ 
هفت  در  امریکا  کارکردهای  از  کرد:  عنوان  نیز  انقالب)مدظله العالی( 
با  بوده که  ایران، تحریم، تهدید و حمله نظامی  سال اخیر درباره 
این فشارها ایران نه تنها ضعیف نشده، بلکه قدرت پیدا کرده است؛ 

به همین دلیل، امریکا برای نزدیکی و نفوذ در ایران می کوشد.
یا منطقه ای  راه امکان دارد که  از چند  امریکا  نفوذ  وی گفت: 
است؛ همانند حمله گروهک تروریستی داعش، یا داخلی است که 
مهم ترین آن نفوذ در فرهنگ است، زیرا فرهنگ، افکار عمومی 

هر ملت است.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر مطرح شد

تعهد، اخالص و بصیرت؛ تکلیف بسیجیان

نشست »جنبش نرم افزاری« با موضوع امنیت اجتماعی در مدرسه 
علمیه خواهران کوثر شهر علی آباد کتول استان گلستان برگزار شد.

»آقای محسن بهداروندی«، کارشناس فضای مجازی، در این 
مجازی  شبکه های  ساله  هفت  فعالیت  این  که  بیان  با  نشست، 
برای  گفت:  است،  آورده   وجود  به  اجتماع  در  را  آسیب  بیشترین 
رمزنگاری  زمینه  در  آمادگی  باید  اطالعاتی  شنود  از  جلوگیری 
دست  به  تا  مطلب  هر  که  چرا  کرد،  کسب  برنامه  هر  اطالعات 

مخاطب برسد از چند مسیر عبور می کند.
بشری  تمدن  ارکان  که  را  ارتباط  مزیت های شبکه های  از  وی 
تحلیل  دلیل  به  هوشی  ضریب  رشد  بودن،  قیمت  ارزان  است، 

اطالعات و آزادی بیان بدون نگرانی از خطر جانی یاد کرد.
شبکه ها  این  مضرات  بیان  ضمن  مجازی  فضای  کارشناس 
این  یادآور شد: نخستین خطر  و  پرداخت  آن  راه حل های  بیان  به 
اختیار  در  به سادگی  کاربران است که  شبکه ها، فضای شخصی 

دیگران قرار می دهند.
وی ادامه داد: دومین خطر آن نیز اتالف وقت است که سبب 
از  را  خود  برگشت  زمان  ورود،  از  پیش  باید  پس  می شود.  اعتیاد 
شبکه مشخص کنیم. در حقیقت زمان استفاده از این شبکه بین 

45 دقیقه تا حداکثر سه ساعت است.
آقای بهداروندی عنوان کرد: سومین خطر شبکه های مجازی، 
مشکالت فیزیکی است. این شبکه ها سبب ضعف ماهیچه چشم 
و تحلیل قوا می شود که برای جبران آن باید بعد از هر چهار دقیقه 

به یک منظره دور نگاه کرد و حرکات گردشی انجام داد.
وی افزود: چهارمین خطر نیز مشکالت احساسی است که فرد 
به دلیل ارتباط متنی زیاد، ارتباط فیزیکی را فراموش می کند و به 
مرور زمان ماهیچه های صورت را نیز از دست می دهد. برای جبران 

باید به ازای استفاده این شبکه از ارتباط فیزیکی نیز استفاده کند.

طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر بررسی کردند

مضرات شبکه های اجتماعی و راهکار رفع آنها

خواهران  علمیه  مدرسه  در  نور«  »فیض  آموزشی  دوره 
خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.

دانستن  ضروری  با  حوزه،  مدرس  فغانی«،  ام حبیبه  »خانم 
افکار  و  عقاید  با  آنان  آشنایی  طالب،  برای  دوره ها  این  برگزاری 
وهابیت و مطالعه و بحث در این باره را از دست آوردهای برگزاری 

این دوره دانست.
وی افزود: آشنایی هر چه بیشتر طالب با عقاید و افکار وهابیت 
سبب می شود که بتوانند راه های برخورد با شبهاتی را که وهابیون 
در جامعه وارد می کنند، یاد بگیرند. این امر ایجاب می کرد که ما 
طالب را در این دوره به جمع آوری شبهات جدید و پاسخ گویی به 

آن الزام کنیم.
مدرس حوزه بیان کرد: پاسخ گویی به شبهات باید از طریق قرآن 
تا جایی برای مسائل و شبهات دیگر نباشد.  و روایات معتبر باشد 
به  زدن  دنبال ضربه  به  وهابیون،  مانند  دشمنان،  امروزه  چه  اگر 
تربیت طالب عالم، جواب  با  ما  و مسلمانان هستند، ولی  اسالم 

دندان شکنی به شبهات واردشده خواهیم داد.
از هر  امروزه، موضوع وحدت اسالمی  یادآور شد:  خانم فغانی 
وحدت  با  امیدواریم  دارد.  بیشتری  جایگاه  و  اهمیت  دیگر  چیز 
به  برده،  بین  از  را  تمامی دشمنان اسالم  و  ریشه وهابیت  بتوانیم 

جای آن درخت صلح و دوستی بین مسلمانان بنشانیم. 

در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( بررسی شد

راهکارهای مبارزه با شبهه افکنی وهابیت

علمیه  مدرسه  در  دشمن«  »نفوذ  موضوع  با  زینبیون  همایش 
خواهران خاتم االوصیا)عج(  فاضل آباد استان گلستان برگزار شد.

این  در  دینی،  مسائل  کارشناس  سمیعی«،  »حجت االسالم 
نشست گفت: یکی از مسائلی که امروزه دشمنان اسالم به شدت 

روی آن کار می کنند، پروژه نفوذ است.
وی با اشاره به انواع نفوذ دشمن عنوان کرد: نخستین نوع نفوذ، 
تا  کرد  هزینه  میلیاردهادالر  دشمن  است.  عقیدتی  و  فکری  نفوذ 
جوانان ایرانی را بشناسد؛ به عبارتی درآمد سالیانه نفتی ما را صرف 
هزینه یک ماه اتاق فکر و از بین بردن اعتقادات ما می کنند. وجود 

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از آن گونه اقدامات است.
کارشناس مسائل دینی بیان کرد: برنامه ریزی دشمن به قدری 
با شهر  را  با جوانان هر شهر  متناسب  دقیق است که شبهه های 

دیگر متفاوت ایجاد می کند.
حجت االسالم سمیعی به تشریح شبکه های مجازی پرداخت و 
گفت: واتساپ شبکه اجتماعی اسرائیلی و تلگرام شبکه اجتماعی 
تمام  هستند.  ایرانی  آن  کاربران  درصد   75 ولی  است،  انگلیسی 
برای  اندروید  گوشی های  در  موجود  متن های  و  کلیپ ها  پیام ها، 
طراحان این شبکه ها قابل رصد است. دشمن به شدت سعی دارد 

در فکر و عقیده جوانان نفوذ کند.
نفوذ  انواع  از  دیگر  یکی  را  منطقه ای  نفوذ  مذهبی  کارشناس 
دشمن معرفی کرد و گفت: دشمن در این نوع نفوذ ناکام است، زیرا 
از مرزها هم امنیت دارد،  تا چند کیلومتر پس  مرزهای کشورمان 

چرا که داعش یا هر گروه دیگری قصد نفوذ دارند.
حجت االسالم سمیعی در مورد نفوذ سیاسی و اقتصادی کشور 
رهنمودهای  و  توصیه ها  به  کشور  سیاستمداران  اگر  کرد:  اظهار 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( گوش فرادهند، هیچ ضربه ای از سوی 
است،  کرده  ثابت  تجربه  که  همان طور  خورد.  نخواهیم  دشمن 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  توصیه های  از  تخلف  کوچک ترین 

سبب واردآمدن ضربه به کشور می شود.
امام  اندیشه  از  نباید  ما  کرد:  تصریح  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
خمینی)ره( غافل و دور شویم؛ ایشان فرمودند: »اگر در تمام امریکا 
بدهند،  قرار  الله اکبر  شعار  گلدسته ها  آن  باالی  و  بسازند  مسجد 
هیچ وقت نباید شعار مرگ بر امریکا را فراموش کرد، چون امریکا 

شیطان بزرگ است.«

در همایش زینبیون تأکید شد
پیروی از رهنمودهای رهبری)مدظله العالی(؛ 

ضامن امنیت کشور

محافل قرآنی؛ عامل ترویج مفاهیم قرآن
محفل »انس با قرآن« در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( 

فاضل آباد استان گلستان برگزار شد.
»خانم زهرا تجری«، مسئول کانون قرآن مدرسه علمیه خواهران 
برگزاری  کرد:  بیان  مراسم  این  در  فاضل آباد،  خاتم االوصیا)عج( 

محافل قرآنی سبب ترویج مفاهیم قرآنی در جامعه می شود.
و  قرآنی  فرهنگ  ترویج  را  برنامه  این  برگزاری  از  هدف  تجری 
ایجاد انگیزه و شوق برای گام نهادن بیشتر طالب در فعالیت های 

گوناگون قرآنی دانست.
وی استفاده از توانمندی های قاریان طلبه و ایجاد زمینه جهت 

انس بیشتر با قرآن کریم را از دیگر اهداف این مراسم اعالم کرد.
خاتم االوصیا)عج(  خواهران  علمیه  مدرسه  قرآن  کانون  مسئول 
به شرکت  تشویق طالب  را  این محفل  از دست آوردهای  فاضل آباد 
در کالس های قرآنی و توانمند شدن در زمینه های قرآنی عنوان کرد.
گفتنی است در این مراسم افزون بر قرائت قاریان، گروه تواشیح 
منتظران ظهور برنامه هایی اجرا کرده و همچنین قاریان برتر مورد 

تجلیل قرار گرفتند.

»حجت االسالم نجفعلی قاسمی« در جمع طالب مدرسه علمیه 
از  یکی  اربعین  زیارت  گفت:  خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد  خواهران 
زیارات کامل است. امام حسن عسکری)ع( نیز یکی از نشانه های 
زیارتنامه  این  در  زیرا  می دانند،  اربعین  زیارت  خواندن  را  مؤمنان 
اعالم موضع می شود که ما از دوستان اهل بیت)علیهم السالم( هستیم 
و  فضائل  جنگ  میدان  کربال  میدان  حقیقت،  در  دشمنان.  از  یا 

رذائل بود.
وی با اشاره به فرازهایی از زیارت نامه اربعین تصریح کرد: امام 
حسین)ع( در این زیارت هرگونه بهانه را به روی همه بسته، حجت را 

تمام نمودند و در تمامی عرصه ها تکلیف را روشن کردند.
امام جمعه فاضل آباد یادآور شد: یکی از مهم ترین اهداف عاشورا 
روشنگری و هدایت مردم است. درست همانند وظیفه ای که امروزه 
بر عهده حوزه های علمیه و طالب است. امام حسین)ع( نیز در روز 
که  دادند  نشان  را  مختلف  استادان  و  متعدد  کالس های  عاشورا 

هدف اصلی آن هدایت بود.

مهم ترین هدف عاشورا، 
روشنگری و هدایت مردم است

گنبدکاووسگلستان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)عج( برگزار شد

مدرسه  در  طالب،  وی ژه  اولیه«،  کمک های  »آموزش  کالس 
علمیه خواهران الزهرا)س( گنبد کاووس برگزار شد.

»خانم سرگزی« در این کالس اظهار کرد: سوختگی ها با توجه 
به شدت آسیبی که به بافت ها می زنند، به درجه 1، 2 و 3 تقسیم 
نیز  آن  باشد، روش درمان  باالتر  می شود. هرچه درجه سوختگی 

فرق می کند.
است،  که سوختگی سطحی  آن   اول  نوع  در  کرد:  عنوان  وی 
نباید عضو سوخته را با موادی از قبیل انواع روغن یا سیب زمینی 
رنده شده یا خمیر دندان آغشته کرد. بلکه باید با آب سرد شست وشو 
داد تا احساس درد بیمار کمتر شود، سپس با پماد سوختگی آن را 
بست. اگر به مرکز درمانی برای پانسمان آورده شد، باید براساس 

دستور جهت تعویض پانسمان به مرکز درمانی مراجعه کرد.
این پرستار بازنشسته در ادامه به شکستگی ها اشاره کرد و افزود: 
ممکن  علتی  هر  به  که  دارد  استخوان   206 کلی  طور  به  انسان 
است دچار شکستگی شوند. شکستگی به دو نوع باز و بسته تقسیم 
در  ولی  می شود،  زده  بیرون  استخوان  باز  در شکستگی  می شود. 

شکستگی بسته استخوان دیده نمی شود.
عالئم  شکسته،  عضو  از  مراقبت  تشریح  ضمن  سرگزی  خانم 
شکستگی استخوان را درد ناحیه، احتمال خون مردگی )کبودی( 

و دفورم شدن عضو دانست.
از  استفاده  و  سرما  فصل  شروع  به  توجه  با  پایان،  در  وی، 

بخاری های گازسوز، نکاتی در این مورد بیان کرد.

کالس »آموزش کمک های اولیه« 
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نشست »تبیین، روشنگری و 
پاسخ گویی به ابهامات در حوزه 
مدرسه  در  مقاومتی«،  اقتصاد 
شهر  سعدیه  خواهران  علمیه 
برگزار  گلستان  استان  رامیان 

شد.
این  در  رامیان،  جمعه  امام  طاهری«،  حسین  »حجت االسالم 
نشست، با بیان این  که مقام معظم رهبری)مدظله لعالی(، نخستین بار، واژه 
اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، گفت: ایشان تعریف جامع و کامل 
آن را نیز ایشان بیان نمودند و ابراز کردند: اقتصاد مقاومتی یعنی آن 
اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها 

و خصومت شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
وی تصریح کرد: برای اقتصاد مقاومتی می توان ارکان متعددی 
این  در  است.  موارد  این  از  یکی  اقتصاد،  بودن  مقاوم  که  برشمرد 
برابر دشمن نفوذناپذیر،  زمینه، وظیفه داریم بکوشیم کشور را در 
تأثیرناپذیر و مستحکم کنیم. اقتصاد را به گونه ای مقاوم نماییم تا 

بتواند در برابر توطئه دشمن مقاومت کند.
مدیریت  را  مقاومتی  اقتصاد  دیگر  رکن  رامیان  جمعه  امام 
در مصرف عنوان کرد و یادآور شد: مصرف باید مدیریت شود، 
چون اسراف و زیاده روی مسئله ای مهم و در کشور ما مطرح 

است.
حجت االسالم طاهری تصریح در پایان پرهیز از اسراف و تعادل 

در مصرف را در برابر دشمن، جهاد و حرکت جهادی برشمرد. 

امام جمعه رامیان در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران سعدیه گفت

اقتصاد مقاومتی؛ حرکت جهادی 
به سوی تولید و پرهیز از اسراف 

علمیه  مدرسه  در  انسان«  کمال  »مراتب  موضوع  با  نشستی 
خواهران سعدیه شهر رامیان استان گلستان برگزار شد.  

این  در  رامیان،  جمعه  امام  طاهری«،  حسین  »حجت االسالم 
نشست، گفت: خداوند انسان ها را خلق نکرد، ااّل این  که انسان ها 
عارف شوند. وقتی عارف شدند، عابد می شوند. وقتی انسان عابد 

شود، بی نیاز می گردد.
وی در تبیین مراتب کمال انسان اظهار کرد: انسان همواره مورد 
عنایت و لطف الهی بوده، زیرا خداوند تمام عالم را برای رسیدن 
انسان به کمال مطلوب خلق کرده است. همچنین او را جانشین 
درجه  پایین ترین  از  و  است  کرده  معرفی  زمین  در  خود  خلیفه  و 

انسانیت به باالترین مقام عبودیت می رساند.

کمال انسان؛ رسیدن به شناخت معبود

خواهران  علمیه  مدرسه  در  طالب  حضور  با  فرهنگی  نشست 
سعدیه شهر رامیان استان گلستان برگزار شد.

»خانم شمسی طاهری«، مدرس حوزه، در این نشست با اشاره 
به روایت »به واسطه کشته شدن امام حسین)ع( سوزشی در قلوب 
نمی گراید.«  سردی  به  سوزش  این  که  است  شده  ایجاد  مؤمنان 
اظهار کرد: امام حسین)ع( با قیام خود دین اسالم را تا همیشه تاریخ 
زنده نگه داشتند، به اندازه ای که جامعه انسانی می تواند با توجه به 

اهداف امام، زندگی سعادتمندانه داشته باشد.
وی افزود: مبلغ باید با حضور در محافل و مجالس اباعبدالله الحسین)ع( 
با توجه به زمان، مخاطبان و شبهات موجود در جامعه خود را تجهیز به 

علم و تقوی کرده و با توسل به اهل بیت)علیهم السالم( قدم بردارد.
باورهای  تعمیق  سبب  محافل  این  کرد:  عنوان  حوزه  مدرس 
دینی و اعتقادی شده، پیوند معنوی و عاطفی با اهل بیت عصمت 

و طهارت را قوی تر می کند.
وی عنوان کرد: بصیرت دینی با شناخت درست فرهنگ دینی 
و سیره معصومان)علیهم السالم( سبب می شود که هیچ آفتی به عقاید، 
کج  و  بدعت ها  از  مذهبی  شعائر  و  نیابد  راه  دینی  رسوم  و  آداب 

روی ها مصون بماند.

تبیین مسائل دینی و اعتقادی؛ 
مهم ترین رسالت مبلغان

نشستی با عنوان »افزایش جمعیت« در مدرسه علمیه خواهران 
سعدیه  رامیان استان گلستان برگزار شد.

این  در  خانواده،  امور  کارشناس  میرخاندوزی«،  مهناز  »خانم 
نشست گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره 
گذشته،  در سال های  باروری  و  رشد جمعیت  نرخ  کاهش  جبران 

اقدام به اتخاذ سیاست های کلی درباره این موضوع شده است.
اعالم  جمعیت  رشد  افزایش  کلی  سیاست های  تبیین  در  وی 
الزم  شرایط  ایجاد  سالمندان،  تکریم  برای  فرهنگ سازی  کرد: 
آنان در خانواده، تحکیم بنیان و  برای تأمین سالمت و نگه داری 
درباره  عمومی  آموزش های  تکمیل  و  اصالح  با  خانواده  پایداری 
اصالت کانون خانواده بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسالمی از 

قبیل سیاست ها در این راستا است.
کارشناس امور خانواده در زمینه راهکارهای برطرف کردن موانع 
از  نیز عنوان کرد: کاهش سن ازدواج و حمایت  افزایش جمعیت 
زوج های جوان ، اختصاص تمهیدات مناسب برای مادران به ویژه 
در دوران بارداری و شیردهی،  ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی 
اسالمی ایرانی، ارتقای امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم 

جمعیت از قبیل این موانع است.

سیاست های کلی درباره جبران کاهش 
نرخ رشد جمعیت

نعمت بزرگ طلبگی را قدر بدانید
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طاهری«  حسین  »حجت االسالم 
با  اسم ها  و  نام ها  برخی  گفت:  گلستان  استان  رامیان  سعدیه  
شخصیت هایشان یکی شده و ذکر و یاد آنان برای انسان ها تبدیل 

به نمادهای خوبی و بدی گشته است.
پاکدامنی ،  تقوی،  بیانگر  اسالم)ص(  پیامبر  نام  داد:  ادامه  وی 
خوشرویی و زیبایی است. وجود ایشان مظهر عشق به خدا، مردم و 

لطف و عنایت به دشمنانشان است.
اسالم)ص(  گرامی  رسول  کرد:  بیان  رامیان  شهر  جمعه  امام 
نهایت  لعن  کننده،  نه  مردم هستم،  این  که: من هدایتگر  بیان  با 

رحمت و مهربانی خود را حتی به دشمنان نشان دادند.
حجت االسالم طاهری در ادامه با بیان این  که شهادت مظلومانه 
حضرت رقیه)س( بزرگ ترین سند مظلومیت اهل بیت)علیهم السالم( پس از 
واقعه کربال بود، اذعان کرد: نام امام حسین)ع( نیز تمام خوبی ها، 

گذشت، ایثار و عبودیت را به ذهن انسان متبادر می کند.

»آیت الله سیدکاظم نورمفیدی« در جمع طالب مؤسسه آموزش 
بیان  با  گرگان،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  و  حوزوی  عالی 
است،  گرفته  قرار  خوبی  بسیار  جایگاه  در  اسالمی  ایران  این که 
بیان کرد: ممکن است بسیاری از افراد تنها سختی های جامعه و 
مشکالت اقتصادی و بیکاری را ببینند. این موضوع سبب بی اعتنایی 
آنان می شود، ولی این مشکالت نباید سبب شود ما از موفقیت ها 
و برخی مسائل کشور غافل شویم. ما مشکالت را نفی نمی کنیم و 

می دانیم کمبودهای زیادی در جامعه به چشم می خورد.
اظهار  ایران،  در  روسیه  جمهور  رئیس  حضور  به  اشاره  با  وی، 
ایران  به  روسیه  جمهور  رئیس  مانند  کسی  نمودن  سفر  داشت: 
رهبری)مدظله العالی( سبب  معظم  مقام  با  وی  تشریفات  بدون  دیدار  و 
می شود کسانی که مسائل ایران را زیر ذره بین قرار داده اند و به آن 

بسیار توجه دارند، نکات زیادی دریابند.
را  کشور  کنونی  شرایط  گلستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
هم ردیف  هم اکنون،  ایران،  کرد:  تصریح  و  دانست  بی سابقه 
قدرت های جهان قرار گرفته است. درست است که در هر شرایطی 
این حال، هنگامی که اساس مستحکم  با  مشکالت وجود دارد. 

باشد، مشکالت حل خواهد شد.
تأکید  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  نورمفیدی،  آیت الله 
کرد: امام خمینی)ره( دریافته بودند که الزم است نیروهای نظامِی 
نیروی  دلیل،  به همین  به مردم متصل شود؛  و رسمی  کالسیک 
مقطعی  هر  در  دو  این  همراهی  شد.  تشکیل  بسیج  مقدس 
امروز  ویژه  اقتضائات  به  است  الزم  ترتیب،  بدین  دارد.  اقتضائاتی 

توجه داشته باشیم.
مقام معظم  به گفته  باید  اقتصاد کشور  این که  بر  تأکید  با  وی، 
رهبری)مدظله العالی( به گونه ای باشد که فراز و نشیب ها و چالش های 
است.  سرمایه  نفت  کرد:  اظهار  کنند،  وارد  لطمه  نتوانند  جهانی 
نباید سرمایه را خرج کرد. پس نباید اقتصاد ما وابسته به نفت باشد. 

سوددهی، در گرو گردش سرمایه– و نه هزینه کردن آن است.
امام جمعه گرگان ادامه داد: روزگاری، توجه بسیج به مسائل جنگ 
و دفاع معطوف بود، ولی، اکنون، باید به تولید و اقتصاد توجه نمایند.

»آیت الله نورمفیدی« در جمع طالب مؤسسه آموزش عالی 
حوزوی و مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برشمرد

نقش طالب در ترویج سبک زندگی اسالمی

»خانم زهرا عالالدین« در جمع طالب این مدرسه، با اشاره به 
کالمی از امیرمؤمنان)ع(، معیار ارزش انسان را علم و ادب دانست 
و بیان کرد: علم و ادب، بهای وجود انسان است. باید تالش کرد 
تا این بها را به دست آورد، زیرا هر چه دانش و ادب انسان بیشتر 
شود، قدر وجودی او نیز افزایش پیدا می کند. فرد با علم به سوی 

خدا هدایت می شود و با ادب بهتر می تواند خدمت کند.
وی افزود: انسان در مسیر بندگی به علم و ادب نیاز دارد. علم، 
دو  به هر  ما  کنونی  است. جامعه  ادب، حافظ عقل  و  دین  حافظ 
)علم و ادب( نیاز دارد. اگر صرف اخالقیات را بیاموزیم، نمی توانیم 
مدافع دین باشیم و اگر عاِلم شویم و اخالقیات را فراموش کنیم، 

نمی توانیم مروج خوبی باشیم.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

علم و ادب، بهای وجود انسان است

»حجت االسالم حسنعلی مازندرانی« در جمع طالب و مدرسان 
محبت  گفت:  گرگان  فاطمه)س(  صدیقه  حضرت  علمیه  مدرسه 
بدون تبعیت و تبعیت بدون شناخت فایده ای ندارد. نسبت به امام 

حسین)ع( هم زیارت کردن و گریه بدون شناخت فایده ندارد.
وی تصریح کرد: جامعه ای که مردم در آن امر به معروف و نهی 

از منکر را ترک کنند، جامعه مرده است.
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
از  یکی  مستقیم  صراط  به  هدایت  گلستان،  استان  دانشگاه های 

اهداف امام حسین)ع( بیان کرد.

 در مدرسه علمیه خواهران حضرت صدیقه فاطمه)س( تأکید شد

هدایت به صراط مستقیم؛ 
هدف قیام امام حسین)ع(

معاونت آموزش حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری جلسه 
توجیهی ناظران آموزش مدارس علمیه خواهران این استان خبر داد.

»زهرا کریمی« هدف از برگزاری این جلسه را بیان دستورالعمل 
اجرایی امتحانات و وظایف مسئوالن حوزه های امتحانی دانست.

کاربرگ  ارائه  امتحانات،  آموزش  ناظران  وظایف  و  شرایط  وی 
نظارت  حکم  ارائه  آنان،  نظارتی  حوزه های  اعالم  و  مشخصات 
امتحانات به ناظران و ارائه دستورالعمل اجرایی جدید و نیز پاسخ گویی 

به پرسش های آنان را از دیگر اهداف برگزاری این جلسه برشمرد.
شایان ذکر است به گفته معاون آموزش حوزه علمیه خواهران 
استان گلستان، دی این جلسه، ده نفر از ناظران آموزش مدارس 

علمیه خواهران این استان حضور یافتند.

برگزاری  جلسۀ توجیهی ناظران آموزش 
مدارس علمیۀ خواهران گلستان

موضوع  با  سیاسی  نشست 
در  نفوذ دشمن«  ابعاد  »بررسی 
مدرسه علمیه خواهران صدیقه 

فاطمه)س( گرگان برگزار شد.
»آقای علی سلیماندوست«، 
در  خانواده  مسائل  کارشناس 
این نشست گفت: بیداری ملل 
جمهوری  محوریت  با  مسلمان 
اجرای  اثر  در  و  ایران  اسالمی 
که  انقالبی  صدور  استراتژی 
توسط امام)ره( سال 57 به منحصه 

ظهور رسید، اتفاق افتاد.
وی مشکالت امروز جامعه را 
نشناختن نسل جوان از انقالب 
پس  و  قبل  اتفافات  و  اسالمی 
از آن دانست و اظهار کرد: باید 
توسط  گاهی  آ و  شناخت  این 
برای  کشور  آموزشی  سیستم 
ضعف  شود.  بازگو  جوان  نسل 
و  دین شناسی  خودشناسی،  در 
اصلی  رکن  سه  دشمن شناسی 
با  مواجهه  در  مشکالت جامعه 

نفوذ دشمن است.
اشاره  با  دانشگاه،  مدرس 
پس  کنفرانس  سه  تشکیل  به 
در  عراق  راندن  عقب  به  از 
زنان  و  مردان  توسط   65 سال 
در  کرد:  بیان  ایران  عزت  با 

هیفا  و  واشنگتون  کانادا،  تورنتو 
براندازی  برای  کنفرانس  سه 
جمهوری اسالمی ایران تشکیل 
به  استکبار  سران  تمام  و  دادند 
دو ترس مشترک رسیدند: یکی 
بیداری ملل مسلمان با محوریت 
دیگری  و  اسالمی  جمهوری 

ظهور منجی در شرق اسالمی.
در  سلیماندوست،  آقای 
این که  به  اشاره  با  ادامه، 
دشمن  نفوذ  استراژی  با  مقابله 
مطالعاتی  برنامه  و  هوشمندی 
می طلبد،  را  طوالنی  و  دقیق 
ما  جوان  امروزه  کرد:  اظهار 
ساعت  دوازده   حداقل  روزانه 
قرمز  چراغ  پشت  را  خود  وقت 

قبیل  از  اجتماعی  شبکه های 
و...  اینستاگرام  تلگرام،  الین، 
می گذارد، ولی حوصله خواندن 

یک صفحه کتاب را ندارد.
در  جوانان  افزود:  وی 
و  استعدادها  شناخت  صورت 
شناخت  و  خود  توانمندی های 
می توانند  دشمن شناسی 
جلو  مستحکم  سدی  همچون 
که  چرا  بایستند،  دشمن  نفوذ 
و  ترفندهای مختلف  با  دشمن 
نقاب های متنوع برای نفوذ در 
کردن  هویت  بی  و  نظام  ارکان 
سرمایه گذاری  ایرانی  جوانان 

کرده است.
سیاسی،  مسائل  کارشناس 

نفوذ  عملیات  این  که  بیان  با 
می افتد،  اتفاق  راحتی  به 
به  مؤسسه ای  کرد:  تصریح 
مؤسسه  یک  بروکینگز،  نام 
در  شعبه   170 که  َدر 

َ
ق بسیار 

آن  شعبه   120 و  دارد  جهان 
فعالیت می کند و  در خاورمیانه 
ندارد  شعبه  کشور  یک  در  تنها 
آن هم جمهوری اسالمی ایران 
است. چرا که ما النه جاسوسی 
آنها را از بین برده ایم؛ منتها آنها 
در انتشارات، روزنامه نگاری ها، 
ایران  و...  وبگاه ها  سایت ها، 
را  و مطالب خود  نفوذ می کنند 

ارائه می دهند.
علت  سلیماندوست  آقای 
ایاالت  نشدن  موفقیت  اصلی 
با  مقابله  در  را  امریکا  متحده 
جمهوری اسالمی ایران، وجود 
معرفی  قوی  بسیار  اعتقادات 
این  عامل  دو  گفت:  و  کرد 
می کند.  قوی تر  را  اعتقادات 
عامل  دو  محرم  و  رمضان  ماه 
اعتقادات  این  تشدیدکننده 
دیگری  و  می آیند  شمار  به 
قوی  بسیار  احساسات  وجود 
و   ضدامپریالیسمی  شدید  و 

استکبارستیزی ایرانیان است.

در نشست »بررسی ابعاد نفوذ دشمن« در مدرسه علمیه خواهران صدیقه فاطمه)س(  مطرح گشت

لزوم توجه به خودشناسی، دین شناسی و دشمن شناسی در مواجهه با دشمن

آنان در مدرسه  با حضور طالب و خانواده های  تربیتی  نشست 
علمیه خواهران حضرت صدیقه فاطمه)س( گرگان برگزار شد.

»آقای غالمرضا احمدی«، روان شناس خانواده در این نشست 
تصریح کرد: خانواده از نگاه دین ما جایگاه ویژه ای دارد که بیش 
از 150 آیه به آن اختصاص یافته است که از کوچک ترین رفتار در 
ما مشخص  برای  زندگی  عنوان سبک  ذیل  مرگ  زمان  تا  زندگی 

شده است.
روان شناس خانواده با مطرح کردن این سؤال که چرا زندگی 
پنج  از  کمتر  به  اکنون  ولی  بود،  طوالنی تر  قدیم  در  ایرانی 
به  را  خانواده  آسیب هایی  امروزه  گفت:  می شود،  نزدیک  سال 
امروز  آسیب  است.  داده  قرار  تحت الشعاع  مختلف  شکل های 

جنگ نرم است.
آقای احمدی بیان کرد: مهم ترین ابزار مودت و رحمت، زبان 
در  رحمت  و  مودت  و  جنسی  نیروی  سرمایه،  دو  خداوند  است. 
زندگی برای ما قرار داده است. مودت و رحمت حلقه گمشده زندگی 

امروز است.
لفظی  عالقه  ابراز  در  آقایان  افزود:  خانواده  روان شناس 
ضعیف هستند و این نوعی آسیب است، زیرا سبب ایجاد سردی 
باشد؛  داشته  ویژگی  دو  باید  مقتدر  مرد  می شود.  خانواده  در 
نمی دهد.  این که دستور  دوم  کند.  ایجاد  امنیت  این که  نخست 
از روش های تحکیم خانواده، زبان و حس تشکر و  یکی دیگر 

قدردانی است.

زبان؛ مهم ترین ابزار مودت و رحمت

خواهران  علمیه  مدارس  آموزشی  همکاران  توجیهی  نشست 
این  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  ساختمان  در  گلستان  استان 

استان برگزار شد.
»خانم زهرا کریمی«، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان 
گلستان، هدف از برگزاری این دوره یک روزه را آشنایی همکاران 
آموزش مدارس علمیه برای بررسی دقیق مدارک دانش آموختگان 

و به حداقل رسیدن نواقص در این زمینه دانست.
وی اعالم کرد: »خانم رقیه سنگوری« به عنوان استاد در این 
نشست به بیان مباحثی درباره بررسی پرونده های فارغ التحصیالن 

جهت صدور مدرک فارغ التحصیلی از طریق سامانه پرداخت.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان گلستان بیان کرد: 

در این نشست دوازده نفر از همکاران آموزش شرکت کردند.

نشست توجیهی همکاران آموزشی 
مدارس علمیه خواهران گلستان

تهذیبی  امور  جدید  مدیرکل  کریمی تبار«،  »خانم  جلسه ای،  در 
حوزه های  مدیریت  مرکز  تبلیغی  فرهنگی-  معاونت  پرورشی  و 
علمیه خواهران معرفی و از زحمات »خانم صفری«، سرپرست این 

اداره کل، تقدیر و تشکر شد. 
اسکندری«،  رضا  والمسلمین  »حجت االسالم  جلسه،  این  در 
معاون فرهنگی- تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 
بر شناسایی برترین معاونان فرهنگی مدارس و مراکز و نیز فعاالن 
و  ورزید  تأکید  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  مختلف  عرصه های 
را هر سال تدوین و در  برنامه های فرهنگی  ابراز کرد: الزم است 

صورت نیاز، اصالح نماییم.
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تبلیغی  فرهنگی-  معاون 
برنامه های  همه  رویکرد  است  الزم  نمود:  تصریح  خواهران 
تدوین شده، ترویج سبک زندگی دینی، تعالی بنیان خانواده و محور 

قرار دادن بانوان در تربیت فرزندان صالح باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک، شاهد کار های 
چشم گیری در این زمینه در سراسر کشور باشیم و در ادامه، اظهار 
نیاز  مبلغان  آموزش  مرکز  به  اهداف،  برخی  پیشبرد  برای  داشت: 

داریم و درصدد راه اندازی آن هستیم. 
حجت االسالم والمسلمین اسکندری ادامه داد: کوشیده ایم از 
کارشناسان متخصص در مجموعه بهره ببریم و از کسانی استفاده 

کنیم که سابقه علمی خوب دارند. 
وی، با اشاره به طراحی برنامه های متعدد فرهنگی و تبلیغی، از 
ظرفیت باالی بانوان در زمینه های فرهنگی و توانایی و تأثیرگذاری 
آنان در حل مشکالت فرهنگی سخن گفت و اظهار داشت: انتظار 
می رود که بانوان از نظر کارشناسی، بیش از پیش ارتقا یابند. در این 

زمینه، الزم است مدیران کل برنامه ریزی نمایند.
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تبلیغی  فرهنگی-  معاون 
سرپرست  صفری،  خانم  از  تشکر  ضمن  پایان،  در  خواهران، 
مدیرکل  کریمی تبار،  خانم  برای  پرورشی،  و  تهذیبی  امور  اداره کل 

جدید این مجموعه، آرزوی توفیق در کار نمود.
نیت  حسن  از  تشکر  ضمن  سخنانی،  در  نیز  کریمی تبار  خانم 
موجب  که  کرد  اشاره  انگیزه هایی  به  تبلیغی،  فرهنگی-  معاونت 
پذیرش این مسئولیت شد و ابراز کرد: مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
طلبه  خواهران  برای  برنامه ریزی  در  تصمیم ساز  نهادی  خواهران، 
در سراسر کشور به شمار می رود. اگر بتوان به خوبی در این عرصه 

برنامه ریزی نمود، اثرات عمیقی در سراسر کشور خواهد گذاشت.
وی افزود: از سوی دیگر، همان گونه که اشاره شد، خواهران، 
جامعه هدف این مرکز هستند که نقش بسیار مهمی در عرصه های 
رو،  این  از  می نمایند؛  ایفا  جامعه  و  خانواده  در  مدیریتی  و  تربیتی 

برنامه ریزی برای آنان، از توفیقات الهی است. 
خانم کریمی تبار،  ضمن تأکید بر اهمیت فرهنگ و کار فرهنگی 
در زندگی بشری، به مسئولیت های متعدد این اداره کل اشاره نمود 
طرح های  ضعف ها،   و  کمبودها  شناخت  با  امیدواریم  گفت:  و 
به  این مسیر،  در  و  نماییم  ارائه  آنها  برطرف ساختن  برای  اجرایی 

کمک و همیاری همکاران دیگر نیاز داریم.
والمسلمین  حجت االسالم  جلسه،  این  پایان  در  است،   گفتنی 
اسکندری، حکم مدیرکل جدید امور تهذیبی و پرورشی را اعطا نمود. 

در مراسم معارفه مدیرکل جدید تهذیب و پرورشی تأکید شد

تعالی بنیان خانواده؛ 
یکی از رویکردهای اصلی برنامه ها

افتتاحیه پایگاه مقاومت بسیج »صدیقه کبری)س(« مدرسه علمیه 
خواهران کریمه اهل بیت )علیهم السالم( شهر مقدس قم برگزار شد.

 83 مستقل  تیپ  فرمانده  طیبی فر«،  حسین  »حجت االسالم 
امام جعفر صادق)ع(، در این مراسم بسیج را پشتوانه ملی براساس 

اعتقادات دینی با محوریت والیت فقیه دانست.
است.  کشور  و  دین  از  مرزداری  بسیج  جایگاه  داد:  ادامه  وی 
بسیج به معنای والیت مداری است. البته برای این  که هر بسیجی 

مرزدار و والیت مدار باشد، باید از هر دو آنها شناخت داشته باشد.
فرمانده تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق)ع( تأکید کرد: بسیجی 
در کنار تحصیل باید به مسائل سیاسی نیز توجه ویژه داشته باشد. 

بسیجی باید از بصیرت برخوردار بوده، پشت پرده مسائل را بداند.

در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت )علیهم السالم( عنوان شد

بسیج به معنای والیت مداری است

خواهران  علمیه  مدرسه  در  زمان«  »مدیریت  آموزشی  کارگاه 
حضرت فاطمه معصومه)س( پردیسان قم برگزار شد.

»خانم زهرا امیری«، مدرس حوزه، در این کارگاه با اشاره به برخی 
از دالیل کمبود زمان در کارها به ویژه درس ها گفت: برنامه ریزی 
نکردن، اولویت بندی، واگذاری کارها به دیگران، توانایی در هنر نه 

گفتن و اهمال کاری، از دالیل کمبود زمان است.
وی درباره تکنیک های یادگیری اظهار کرد: مدت زمان مناسب 
برای مطالعه در ایام امتحانات، حداقل 4 ساعت و حداکثر 8 ساعت 

است و بهترین زمان یادگیری، ساعت 3:30 الی 7 صبح است.
مدرس حوزه، با اشاره به روش های ایجاد هدف در مدیریت زمان 
اظهار کرد: بارش مغزی، پرسیدن و نوشتن آرزوها، از روش های 

ایجاد هدف در مدیریت زمان است. 

در مدرسه حضرت فاطمه معصومه)س( پردیسان تبیین گردید

روش های ایجاد هدف در مدیریت زمان

همایش »سبک زندگی اسالمی؛ چالش های پیشرو«، در مدرسه 
برگزار  قم  مقدس  اهل بیت)علیهم السالم( شهر  کریمه  خواهران  علمیه 

شد.
»خانم زهره وکیل«، دبیر این همایش گفت: در بیست ماهی که 
از تأسیس مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم(می گذرد، 
مصادیق  با  اسالمی  زندگی  سبک  باب  در  مختلفی  همایش های 
متفاوت به صورت عمومی )خارج از حوزه( و خصوصی )برای طالب( 
برگزار شده که همایش جاری در تأیید و تکمیل همایش های دیگر و 

بر اساس بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است.
این  از  دیگری  بخش  در  حوزه،  مدرس  نیلچی زاده«،  »خانم 
همایش اظهار کرد: رعایت نمادهای اسالمی هر چند کوچک در 
زندگی از اهمیت باالیی برخوردار است. باید با شجاعت، مصادیقی 
اسالمی را در زندگی اجرا کرد و ضمن نشر آن، به دستورات اسالم 

در زمینه سبک زندگی اسالمی جامه عمل بپوشانیم.
وی ضمن پاسخ گویی به پرسش های طالب درباره فرزندآوری، 
به  را  ایرانی  مسلماِن  زن  چادر  ویژه  به  پوشش  مناسب  الگوی 

تفصیل تبیین کرد.

اجرای مصادیق اسالمی در زندگی
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کرسی آزاداندیشی با عنوان »تفاوت های نظام آموزشی حوزه و 
دانشگاه« در مدرسه فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد.

نشست  این  در  بحث،  ارائه کننده   خلیلی«،  استاد  زینب  »خانم 
از میان همه قشرهای جامعه دانشجو جذب  دانشگاه  بیان کرد: 
طلبه  مذهبی  افراد  میان  از  تنها  که  حوزه  برخالف  می کند، 
می پذیرد. استادان برجسته بیشتری در دانشگاه ها وجود دارند که 
همه با افکار و عقاید مختلف یک راه علمی را ادامه می دهند و به 
یک هدف می رسند، ولی حوزه ها به ویژه حوزه علمیه خواهران با 

کمبود استاد روبه رو هستند.
وی افزود: میدان تحقیق در دانشگاه ها گسترده تر بوده و منابع 
دسترس  در  بیشتر  دانشگاه ها  در  پژوهش ها  در  استفاده  مورد 
است، ولی در حوزه گاهی الزم است برای انجام دادن تحقیق به 
دانشجو  واحدهایی که یک  تعداد  مانند قم رفت.  بزرگ  شهرهای 
باید در طول دوره تحصیلی کارشناسی بگذراند کمتر از حوزه ها بوده 
در  ولی  است،  نیز کمتر  در کالس درس  روزهای شرکت  تعداد  و 
حوزه چون تعداد روزهایی که طلبه باید در کالس درس حضور پیدا 
کند، زیاد است و برای خواهرانی که مسئولیت خانه داری و تربیت 

فرزند را برعهده دارند، مشکل ساز است.
استاد ارائه کننده بحث عنوان کرد: در دانشگاه دانشجو پس از 
طی دوران کارشناسی در یک رشته خاص تخصص پیدا می کند، 
ولی در حوزه های علمیه فرد برای دست یابی به تخصص در یک 
را بگذراند. کرسی های  باید دوره کارشناسی ارشد)سطح 3(  رشته 
تعداد  از  بیشتر  می شود  برگزار  دانشگاه ها  در  که  آزاداندیشی 
رفاهی  امکانات  است.  علمیه  حوزه های  شده  برگزار  کرسی های 
افراد  اختیار  در  دانشگاه  در  اینترنت  به  قبیل دسترسی  از  فراوانی 

قرار  می گیرد، ولی در حوزه این گونه گسترده نیست.

»خانم فریبا احسان فر«، استاد منتقد، در این کرسی آزاداندیشی 
اظهار کرد: حوزه یک بنیاد تازه کار است که در حال گسترش بوده 
راه  ادامه دهنده  حوزه  است.  افتاده  جا  مردم  بین  در  تازگی  به  و 
تبلیغ  آیین  از سنگر اسالم است. حوزه  ائمه)علیهم السالم( است. دفاع 
دارد. تحقیق دارد. استقالل فکری دارد. در حال حاضر رشته های 
راه اندازی  قم  همانند  بزرگ  شهرهای  حوزه  در  بیشتر  تخصصی 
شده که با تالش ما این رشته ها گسترش پیدا خواهد کرد. در حوزه 
مباحثه و پیش مطالعه وجود دارد که این امر در دانشگاه به چشم 
نمی خورد. درس خواندن در حوزه بیشتر و عمیق تر است. هدف از 
خود  در  تنها  نه  که  است  خودسازی  علمیه  درحوزه های  تحصیل 
اما  است،  تأثیر گذار  او هم  خانواده  و  فرزند  در همسر،  بلکه  طلبه 
خانواده  پرسش های  پاسخ گوی  نمی تواند  طلبه  برخالف  دانشجو 

بوده، مطالب آموخته شده را به دیگران انتقال دهد.
وی افزود: رفاقت و دوستی که در میان طالب با یکدیگر  و با 
استادان و کارکنان حوزه وجود دارد، بسیار نزدیک و صمیمی است 
ارباب رجوع یک  و همانند  ندارد  رابطه وجود  این  دانشگاه  در  که 
با دانشجو برخورد می شود. هرچند در مقطع سطح دو حوزه  اداره 
یک رشته تخصصی وجود ندارد ولی هدف از تحصیل در این نهاد، 
کمک به امام زمان)عج( بوده و مسئله معنوی مطرح است نه مادی. 
پایان اگر هم طلبه شغلی پیدا نکند، حداقل می تواند در میان  در 

خانواده و اطرافیان به تبلیغ دین بپردازد.
جمع بندی  در  داور،  استاد  اصغری«،  علی  »حجت االسالم 
از  یکی  صادق)ع(  امام  فرموده  براساس  کرد:  تصریح  مطالب 
مصادیق یتیم، کسی است که فاقد دانش است. علم نوری است 
که خداوند به هرکس بخواهد اعطا می فرماید. هر چند هم حوزه و 
هم دانشگاه مزیت هایی دارند،  ولی مزیت حوزه بیشتر است. یکی 

از مزیت های پیش مطالعه، مباحثه و تبادل افکار و آرا است.
وی ادامه داد: طلبه باید تنها برای رضای خدا درس بخواند نه 
کسب درآمد و شغل. باید هدف تنها تحصیل علم باشد. باید قبل 
از جلسه درس وضو گرفت که وضو نور است و علم هم نور. یکی 
از نقائص حوزه عدم تأمین مالی است؛ چون از همان ابتدا حوزه 
شیعه مستقل بوده و زیر چتر حمایت مالی سازمان خاصی نبوده 
است. مبلغ شیعه باید از طرف مردم حمایت شود نه از جانب دولت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

تفاوت های نظام آموزشی حوزه و دانشگاه

نشست دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
آمل برگزار شد.

طیبه  حلقه های طرح شجره  اعضای  نخست  نشست،  این  در 
با  درباره »آسیب های فضای مجازی«  و  صالحین جلسه تشکیل 

یکدیگر به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
مدرسه  مؤسس  حامدی«،  سیدقاسم  »حجت االسالم  سپس 
استان،  قرآنی  فعاالن  از  و  آمل  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه خواهران 
رسول  کرد:  بیان  چنین  عصر)عج(«  امام  »عصر  موضوع  درباره 
خدا)ص( در عید غدیر امامت را نه به عنوان جرقه ای در یک مقطع، 
که به عنوان جریانی تا پایان تاریخ معرفی کردند. ایشان نه تنها امام 
علی)ع(، که سلسله امامت را از حضرت علی)ع( تا حضرت مهدی)عج( 

به همگان شناسانده، حجت را تمام نمودند.
وی، با بیان این  که اکنون در عصر آخرالزمان قرار داریم، افزود: 
رشته آخر الزمان و فرجام شناسی در 257 دانشگاه امریکا تدریس 
شده و 130 سال است که در دانشگاه های وابسته به کلیساهای 
دانشگاه های  در  ولی  دارند،  دانش آموخته  رشته  این  در  کاتولیک 

کشور ما دو واحد درس اختیاری آخرالزمان وجود ندارد!
وی، با بیان این  که جمهوری اسالمی ایران از مهم ترین جوامع 
زمینه ساز ظهور حضرت مهدی)عج( است و باید از هر جهت نمونه 
از جنبه هایی پیشرفت داشته  باشد، تصریح کرد: کشور ما  الگو  و 
از جهت هایی دچار  ولی  دنیا شده است،  در  برتر  رتبه های  و حائز 
ضعف بوده، آمارهای ناگواری به چشم می خورد، همانند باال رفتن 

آمار طالق در جامعه، افزایش سن ازدواج و... .
پایان این نشست، برای تقدیر از سرگروه های  گفتنی است، در 
پژوهش  زمینه  در  که  دانش آموختگانی  و  صالحین  حلقه های 
فعالیت مستمر دارند، هدایایی از سوی مؤسس و مدیریت مدرسه 

علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( آمل به آنها اهدا شد.

نقش جمهوری اسالمی ایران 
در زمینه سازی برای ظهور

بهشهرمازندران

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
رژیم  گفت:  مازندران  استان 
آل سعود با شهادت »شیخ نمر«، 
روحانی برجسته شیعه، می خواهد 
شکست خود را در جنگ با مردم 
قرار  تحت الشعاع  یمن  مظلوم 
داده، توجه جامعه جهانی را از آن 

منحرف کند.
محکوم  برای  که  مراسمی  در  غفاری«  علی  »حجت االسالم 
نمودن جنایت آل سعود و اعدام آیت الله شیخ نمر، با حضور کارکنان 
این مدیریت برگزار شد، بیان کرد: از دست دادن هر عالم فرزانه، 
این  نمی تواند  چیزی  هیچ  که  می کند  ایجاد  جهان  در  رخنه ای 

ضایعه را جبران نماید.
خبیث  رژیم  کرد:  تأکید  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
پیروز میدان است و  با شهادت رهبران شیعه،  آل سعود می پندارد 
می تواند نور خدا را خاموش کند، ولی دیری نمی پاید آنان درخواهند 
یافت که شکست خوردگان واقعی هستند و دیگر حاشیه امنی برای 
جنایتکاران  دیگر  همچون  سرنوشتی  ماند.  نخواهد  دنیا  در  آنها 
تاریخ مانند »صدام«، »قذافی« و... در انتظار آنان خواهد بود، زیرا 

وعده محقق الهی، نابودی باطل است.
اسالم  علمای  ماجرا،  این  در  می رود  انتظار  کرد:  اظهار  وی 
دست به دست هم دهند و مهدورالدم بودن عامالن جنایات اخیر 
به ویژه اعدام شیخ نمر را صادر کنند تا رژیم آل سعود و امثال آنها 

دیگر جرئت نکنند چنین جنایاتی مرتکب شوند.
حجت االسالم غفاری دوازده عنصر را مؤلفه های اضمحالل و 
نابودی پایه های حکومت آل سعود برشمرد و گفت: از دست دادن 
به  یازیدن  دست  سبب  به  اسالم،  جهان  ویژه  به  جهانی،  اعتبار 
جنگ نیابتی، که آل سعود با حمایت صهیونیسم و امریکا در منطقه 
ارزیابی  در  رژیم سفاک  این  است، خطای محاسباتی  انداخته  راه 
قدرت ملی، که تصور می کند منابع نفتی به تنهایی برای امپراتوری 
کافی است، کسری بودجه شدید و فشار به قشرهای آسیب پذیر، از 

مؤلفه¬های نابودی آل سعود است.
معارضان  عربستان،  شاه زادگان  قدرت  جنگ  کرد:  بیان  وی 
که  شیعه،  معارضان  رژیم،  این  تحصیل کرده های  سیاسی، 
اعتقادات راسخ و ایدئولوژی قوی دارند، علمای اهل سنت مخالف 
کنونی  سیاستمداران  بی کفایتی  وهابیون،  افراطی گری های  با 
آل سعود، استقالل سیاسی نداشتن این حکومت و جامعه طبقاتی 
برای  اعتراض در جوانان  و آل سعود، دمیده شدن روح  عربستان 
و  خارجی  و  داخلی  جناح  چند  در  درگیری  حاکم،  نظام  با  مقابله 
ناتوانی نظام حاکم، از دیگر دالیل سقوط این رژیم به شمار می رود.
نمر  شیخ  کرد:  تصریح  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
با  که  هستند  قم  علمیه  حوزه  تربیت یافتگان  زکزاکی،  شیخ  و 
رهبری  جایگاه  و  مقام  به  امکانات حوزه،  و  از ظرفیت  بهره مندی 
قسم خورده  دشمنان  چشم  خار  که  رسیده اند  جامعه ای  هدایت  و 
اسالم به شمار می روند. اکنون، که چنین زمینه ای در حوزه علمیه 
وجود دارد، طالب ما باید از این فرصت به خوبی استفاده نموده، 

تنها به گذراندن دروس و گرفتن مدرک بسنده نکنند.
وی، در پایان، خاطرنشان کرد: هم اکنون، که همه مظلومان و 
آزادی خواهان دنیا به ایران چشم دوخته اند و کشور ما را تنها منجی 
خود می دانند، رسالت و مسئولیت طالب سنگین تر است؛ آنان باید 

به زبان های گوناگون دنیا مسلط باشند.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

رسالت سنگین طالب در نجات مظلومان عالم

خواهران  علمیه  مدرسه  در  زندگی«  »مهارت های  نشست 
الزهرا)س( بابل برگزار شد.

این  در  خانواده،  مسائل  کارشناس  نقره کار«،  غالمرضا  »آقای 
نشست با بیان نقش بانوان در حفظ آرامش و رخ ندادن اختالفات 
اختالف  که  کرد  توجه  باید  مشترک  زندگی  در  گفت:  خانوادگی 

سالیق را با بحث و جدل نمی توان پیش برد.
وی افزود: برای پیش گیری از اختالفات خانوادگی نکاتی مهم 
کانون گرم خانواده  آنان سبب حفظ  و ضروری هستند که رعایت 
می شود که مهم ترین آنها در نظر گرفتن سالیق و عالیق مخاطب، 
تصرف از راه مهر و محبت، نفوذ بر فکر طرف، رعایت اصول انتقاد 

از سوی منتقد و... است.
نوع  و  خانواده  در  انتقاد  کرد:  اظهار  خانواده  مسائل  کارشناس 
بیان کردن آن بسیار مهم است؛ از این  رو لحن منتقد نباید انتقادی 
دگرخواهی،  هدف  که  کرد  توجه  انتقاد  در  باید  همچنین  باشد. 
الفاظ  باید  دلیل  به همین  نه خودخواهی.  است  و سازش  اصالح 

شیرین جایگزین الفاظ تخریبی شود.
وی تأکید کرد: انتقاد باید در خلوت و به دور از توهین و تحقیر صورت 

پذیرد. همچنین بهتر است قبل از انتقاد، ابتدا محاسن فرد گفته شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

راهکارهایی برای انتقاد سازنده

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  ابراهیمی«  »حجت االسالم 
خواهران فاطمیه)س( بابل بیان کرد: همه افراد به موعظه نیاز دارند. 
حتی پیامبر)ص( به جبرئیل می فرمایند: »عظنی؛ نصیحتم کن.« یا به 
»عبدالله بن مسعود« می فرمایند: »تو قرآن بخوان؛ من گوش کنم.«
امام  نیست.  خواندن  در  که  است  أثری  در شنیدن  افزود:  وی 

علی)ع( به قنبر غالمش می فرمایند: موعظه ام کن.
حسین)ع(  امام  از  فردی  شد:  یادآور  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
ترک  بر  و تصمیم  کنم  ترک  را  گناه  که  کاری می کنم  پرسید: هر 
گناه دارم، ولی نمی توانم. چه کار کنم؟ امام)ع( فرمودند: پنج کار 
را اگر توانستی ترک کن و هر گناهی خواستی انجام بده: نخست، 
رزق و روزی خدا را نخور. دوم، جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند. 
سوم، از والیت خدا خارج شو. چهارم، زمانی که ملک الموت آمد 
نگهبان  هرگاه  پنجم،  کن.  دورش  از خودت  کند  روحت  قبض  تا 

جهنم خواست تو را به جهنم ببرد، همراهش نرو«

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد
موعظه؛ یکی از محورهای تربیت

»حجت االسالم علی غفاری« در دیدار با امام جمعه بهشهر بیان 
کرد: حوزه علمیه خواهران در کشور 480  مدرسه در مقاطع سطح 
)دکتری(   4 و سطح  ارشد(  )کارشناسی   3 )کارشناسی(، سطح   2
دارد. همچنین در مازندران، 21 مدرسه علمیه خواهران با بیش از 
چهارهزار طلبه در سطح 2 و 3، در رشته تفسیر و علوم قرآنی، فقه 
و اصول و کالم اسالمی فعالیت می نمایند که نزدیک به سه هزار 
طلبه در حال تحصیل و بقیه دانش آموخته و فعال در مراکز تبلیغی، 
آموزشی و... هستند. حوزه علمیه خواهران مازندران می کوشد، به 
زودی، در مرکز استان زمینه تحصیل طالب را در سطح 4 )دکتری( 

فراهم کرده، تعداد رشته های سطح 3 را افزایش دهد.
بیرق  که  معتقدند  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  افزود:  وی 
دین، معنویت و ارزش های اخالقی در شهر، در دستان ائمه جمعه 
یا رئیس هیئت  باید در کسوت مؤسس  آنان  رو،  این  از  قرار دارد؛ 
امنا، در رأس امور مدارس علمیه خواهران قرار گیرند و بر عملکرد 
هیئت امنا و کادر مدارس نظارت داشته و در همه حال، پشتیبان 

اصلی حوزه ها باشند.
علمیه  مدرسه  کرد:  اظهار  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مدارس  باسابقه ترین  و  قدیمی ترین  از  بهشهر،  قدسیه  خواهران 
سال  از  را  اش  رسمی  فعالیت  که  رود  می  شمار  به  استان  علمیه 
با توجه به سبقه مذهبی بهشهر  1361 آغاز کرده است. همچنین 
و بهره مندی از علمای شاخصی مانند حضرات آیات »کوهستانی«، 
»ایازی«، »هاشمی نژاد« و »جباری«، انتظار می رود در این شهر، 
مدرسه  این   2 سطح  طالب  شمار  تا  باشند  فعال  بیشتری  مدارس 

افزایش یابد و به زودی نیز سطح 3 در این شهر راه اندازی شود.
وی، در ادامه، گفت: مدرسه قدسیه بهشهر 283 طلبه دارد که 
137 نفر آنان شاغل به تحصیل و 146 نفر دانش آموخته هستند. 
همچنین صد مبلغ و 61 نفر دیگر پژوهشگرند. با توجه به جمعیت 
81000 نفری بانوان این شهر، براساس  شاخص استاندارد شورای 
عالی )هر طلبه، به ازای هر 250 زن(، این مدرسه باید دست کم 
325 طلبه داشته باشد. همچنین عرصه زمین این مدرسه پانصد 
مترمربع است که براساس استاندارد حوزه )چهل مترمربع به ازای 

هر طلبه(، باید به 5480 مترمربع افزایش یابد.

مدیر حوزۀ علمیۀ خواهران مازندران، در دیدار با امام جمعه بهشهر تأکید ورزید

قرار گرفتن ائمه جمعه در رأس امور 
مدارس علمیۀ خواهران

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  چینی ساز«  »حجت االسالم 
تأثیر و نقش خواهران طلبه به  بیان  الزهرا)س( جویبار به  خواهران 

عنوان سفیر دینی در خانواده و اجتماع پرداخت.
وی با تأکید بر نقشی که زنان همیشه در راه ترویج و نشر معارف 
و  مدافع  اسالم  از همان صدر  زنان همواره  داشتند، گفت:  دینی 
بی  گوهر  زهرا)س(  حضرت  آنان  میان  از  و  بودند  الهی  دین  مروج 
دامان عصمت  تربیت یافته  که  زینب)س(  حضرت  و  عالم  دو  مثال 

بود، نمونه های بارز آن هستند.
توسط  دین  تبلیغ  ضرورت  به  اشاره  با  پایان  در  حوزه  مدرس 
طالب خاطرنشان کرد: علومی که خواهران طالب درحوزه علمیه 
می آموزند، ممکن است مستقیمًا به درد جامعه نخورد، زیرا مردم 
از مسائلی از طلبه طلب می کنند که در ایام تحصیل فرانگرفته اند.

وی ادامه داد: طالب در کنار تحصیل علوم دینی، باید خود را 
برای بررسی و پاسخ دهی به شبهات رایج دینی و همچنین فعالیت 

در فضاهای مجازی آماده و مجهز کنند.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تأکید شد

تعلیم و تربیت؛ 
اساسی ترین مسئولیت زن در خانواده

»حجت االسالم زارع« در نشست فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( جویبار گفت: وجود مبارک حضرت حجت)عج( در زمان غیبت 

همچون خورشیدی است در پشت ابر که نور و گرما می بخشد.
ظاهرًا  که  می بریم  سر  به  غیبت  دوران  در  ما  افزود:  وی 
از  دارد،  وجود  عالم  در  که  انواری  تمامی  ولی  نیست،  خورشیدی 

خورشید عالم تاب وجود ایشان است. 
مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این  که صاحب االمر)عج( عنایات و 
توجه ویژه ای به طالب و روحانیان دارند، یادآور شد: »شیخ مفید« 
ویژه حضرت  عنایت  مورد  دفعات  به  که  بودند  برجسته  علمای  از 
حجت)عج( قرار گرفتند. توقیعات رسیده از امام زمان)عج( به شیخ مفید 
نشان دهنده دستگیری ایشان در فتوا دادن در مقام مرجعیت است.

ارزش  بر  تأکید  ضمن  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
طلبگی و توفیقی که نصیب طالب با عنوان سربازان امام زمان)عج( 
آقا  رکاب  در  پا  که  است  ما  برای  سعادت  این  گفت:  است،  شده 

باشیم و امر ایشان را به انجام برسانیم.

وظیفه طالب، اجرای امر امام زمان)عج( است

تنکابنمازندران
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

نشست آموزشی- تربیتی »مشاوران مذهبی مدارس دخترانه تنکابن« 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( این شهر برگزار شد.

این  در  دینی  مسائل  کارشناس  راستگو«،  »حجت االسالم 
نشست اظهار کرد: یکی از مسئولیت های خطیر مبلغان حوزه های 

علمیه، حضور فعال در مدارس دخترانه شهرها است.
وی افزود: به دلیل تغییر سیستم آموزشی و تبدیل سنت تربیت 
آموزشی  دروس  حجم  افزایش  و  آموزش محوری  به  محوری 
دانش آموزان، توجه به مسائل اعتقادی و دینی در مدارس کم رنگ 
زمینه ساز  مدارس،  در  خواهر  حوزوی  مبلغان  حضور  است.  شده 

احیای سنت های دینی و فرهنگی و مذهبی فراموش شده است.
دلیل دست یابی  به  امروز  کرد:  تصریح  دینی  مسائل  کارشناس 
گاهی  آسان دانش آموزان به امکانات موجود در فضای مجازی و ناآ
شبهات  افزایش  و  مدیریتی  ضعف  آن،  از  صحیح  استفاده  از 
اعتقادی و دینی، وظیفه مبلغان و مشاوران دینی به ویژه خواهران 
گاهی  طلبه پاسخ گویی به این ابهامات و شبهات و برخورداری از آ
و  موجود  امکانات  این  از  صحیح  و  بهینه  استفاده  مورد  در  الزم 

جهت دهی صحیح آن است.
شبهات  از  دانش آموزان  از  زودتر  باید  مشاوران  داد:  ادامه  وی 
را  خود  داشته،  اطالع  مجازی  فضای  و  جامعه  در  موجود 
زیرا  کنند،  مسلح  نوین  راهکارهایی  و  صحیح  پاسخ های  به 
دانش آموزان به دلیل نوگرایی که دارند هر چند گاهی اوقات کاذب 

است، ولی جواب های تکراری را نمی پذیرند.

در نشست مشاوران مذهبی مدارس دخترانه تنکابن مطرح شد

حضور مبلغان در مدارس؛ 
زمینه ساز احیای سنت های دینی

»خانم کلثوم امینی« در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( تنکابن بیان کرد: انقالب اسالمی ما هم دنباله 
قیام امام حسین)ع( است، زیرا هدف از آن مبارزه با ظلم و استکبار 
و احیای اسالم ناب محمدی)ص( است که با رهبری فرزند برومند 
معظم  مقام  پیوست.  وقوع  به  خمینی)ره(،  امام  زهرا)س(،  حضرت 

رهبری)مدظله العالی( نیز همان اهداف عالی را دنبال می کنند.
وی ادامه داد: وظیفه طالب حفظ و پاسداری از دست آوردهای 
سایه  در  زینبی)س(  رسالت  کشیدن  دوش  بر  و  اسالمی  انقالب 

حمایت از رهبری است. 

وظیفه طالب در حفظ دست آوردهای انقالب 

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  توکل«  سیدرحیم  »آیت الله 
راه هدایت  الهی  انبیای  تنکابن گفت:  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 
مردم را نشان داده و حتی برای رساندن پیام الهی به گوش همه 

جهانیان، سفیران بسیاری به مناطق گوناگون فرستاده اند.
استاد درس اخالق حوزه های علمیه تصریح کرد: به همت ائمه 
اطهار)علیهم السالم( و جانشینانشان، که علما و فقها هستند, ندای حق 
در هر عصری به ما رسیده و اوضاع و شرایط زمان هم تبیین شده 
است. صراط مستقیم نیز روشن و واضح است و فرد باید راه خویش 

را به اختیار انتخاب کند.

بهره مندی از مواهب الهی 
برای دست یابی به قرب پروردگار

هدایتی«،  فرشته  »خانم 
نشست  در  حوزوی،  پژوهشگر 
و  فقه  تخصصی  مرکز  پژوهشی 
بیان  اصول زینب کبری)س( تنکابن 
معنای  به  لغت  در  پژوهش  کرد: 
بررسی  و  تجسس  جست وجو، 
کردن است. در اصطالح به معنای 
پاسخ گویی  برای  روشمند  کوششی 
به مسئله علمی است که منجر به 

نوآوری و پیشرفت علوم می شود.
دارای  پژوهشی  افزود:  وی 
اهمیت و ارزش است که بتواند 
گره ای از مشکالت و معضالت 
جامعه را باز کند؛ لذا طالب باید 
موضوعاتی  انتخاب  دنبال  به 
که  باشند  خود  پایان نامه  در 
متناسب با نیاز جامعه بوده و در 
برطرف کردن مشکالت  جهت 

فرهنگی،  آسیب های  و 
اجتماعی و... کشور باشد.

به  اشاره  با  حوزوی  پژوهشگر 
آیه شریفه »لقد خلقنا االنسان فی 
کبد؛ ما انسان را در رنج و سختی 
مشکالت  گفت:  آفریدیم« 
همواره با انسان است؛ لذا بهترین 
روش برای حل مشکالت، روش 

علمی و تحقیق است.

کرد:  خاطرنشان  وی 
اساسی ترین  از  یکی  پژوهش 
و  پیشرفت  به  نیل  برای  نیازها 
است  کشور  همه جانبه  توسعه 
و قدرت و استقالل هر کشوری 
استوار  علم  تولید  و  پژوهش  بر 
صورت  پژوهش  اگر  است. 
افزایش  بشری  دانش  نگیرد 

نخواهد یافت.

پژوهشگر حوزوی در جمع طالب مرکز تخصصی فقه و اصول زینب کبری)س( تصریح کرد

پژوهش و تولید علم؛ سنگ بنای استقالل کشور

»حجت االسالم سیدمهدی هدایتی« در نشست اخالقی مدرسه 
بدون ولی،  تنکابن گفت: دین  علمیه خواهران شهید مطهری)ره( 
دین  درباره  نیست.  قبول  قابل  که  است  پیامبر  بدون  دین  مثل 
می گویند: مجموعه راهی که انسان را به مقصد و مقصود برساند و 

حرکت به سوی کمال باشد. 
شناخت  عوامل  از  علم  و  عقل  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 

انسان برای دین است که الزمه آن عدم افراط و تفریط است.
وی اظهار داشت: امروز خودخواهان را باید در جامعه تشخیص داد و 
خط ولی الله باید مشخص شود، چرا که خودخواهان برای خودخواهی 

خود دین را هزینه می کنند و خداخواهان خود را خرج دین می کنند.

در مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری)ره( عنوان شد 

عقل و علم سبب شناخت دین می شود
همایش منطقه ای »وحدت حوزه و دانشگاه« با همکاری مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.
در این همایش، که در دانشگاه غیرانتفاعی رودکی برگزار شد، 
تبلیغات اسالمی،  رئیس  امور خیریه،  و  اوقاف  رئیس  امام جمعه، 
شهر  مسئوالن  و  دانشجویان  طالب،  دانشگاه،  و  حوزه  مدرسان 

تنکابن حضور داشتند.
»حجت االسالم عباس فالحی«، دبیر علمی همایش »وحدت حوزه و 
دانشگاه«، در ابتدای مراسم ضمن خوش آمدگویی، یکی از راه های نفوذ 
بیگانگان در کشور را اختالف افکنی بین حوزویان و دانشگاهیان دانست.
وی گفت: دشمنان با این کار به دنبال تضعیف نظام هستند و وحدت 

حوزه و دانشگاه سبب جلوگیری از این آسیب ها در کشور می شود.
با  دانشگاه،  مدرس  الچینی«،  »آقای  نیز  مراسم  این  ادامه  در 
اشاره به جایگاه دانش اندوزی در اسالم خاطرنشان کرد: علم واقعی 
علمی است که برای رضای خدا آموخته و سپس به آن عمل شود.

دانشگاه«،  و  حوزه  »وحدت  همایش  پایانی  بخش  در 
»حجت االسالم غفار شاهدی«، مدرس حوزه و دانشگاه و »خانم 
سیده فاطمه افتخاری«، از دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( تنکابن، به ارائه مقاله پرداختند. همچنین از سه 

نفر از پژوهشگران برتر همایش تقدیر شد.

در همایش »وحدت حوزه و دانشگاه« تأکید شد

وحدت حوزه و دانشگاه در بعد معرفت شناسی
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طرح یکپارچه سازی اطالعات فرهنگی طالب حوزه های علمیه خواهران 
به صورت پایلوت در حوزه علمیه خواهران استان مازندران اجرا شد.

»حجت االسالم رضوی«، راهبر سامانه های فرهنگی حوزه های 
فرهنگی،  معاونان  مدیران،  نشست  در  کشور،  خواهران  علمیه 
مشاوران، دبیران و دانش آموختگان مدارس علمیه خواهران استان 
مازندران بیان کرد: برای نخستین بار، طرح کشوری یکپارچه سازی 
طالب،  فرهنگی  فعالیت های  به  مربوط  اطالعات  سامان دهی  و 

به صورت پایلوت و آزمایشی در مدیریت استان مازندران آغاز شد.
وی افزود: به منظور اجرایی کردن این طرح، سامانه مدیریت 
الکترونیکی  نشانی  به  )سمتاز(  زنان  اسالمی  تربیتی  تبلیغی 
اطالعات  درج  برای   http://daneshamokhte.whc.ir
و...  دانش آموختگان  مشاوران،  طالب،  شد.  راه اندازی  طالب 
اطالعات  آن،  از  برداری  بهره  برای  خواهران  علمیه  حوزه های 
سامانه  در  وارد  را  تبلیغی شان  فرهنگی  توانمندی های  و  هویتی 
این که مدیران مدارس علمیه اطالعات  از  مزبور می کنند و پس 
استانی  مدیریت های  نهایی  تأیید  مورد  کردند،  تأیید  را  کاربران 
یکپارچه سازی  سیستم  ترتیب،  بدین  می گیرند.  قرار  کشور  سراسر 

اطالعات فرهنگی تشکیل می شود.
راهبر سامانه های فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور، با 
اشاره به اهداف این سامانه، اظهار کرد: با اجرای این طرح، تمام 
مدیریتی  از سطح   - خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریتی  سیستم 
مرکز گرفته تا مدیریت استانی و سپس مدیران مدارس- به صورت 
فعالیت های  و  هویتی  اطالعات  حداکثر  بر  همزمان،  و  آنالین 

فرهنگی طالب اشراف خواهند داشت.
وی، در ادامه، گفت: با استفاده از اشراف اطالعاتی نرم افزاری، 
ظرفیت های فرهنگی حوزه های علمیه خواهران در زمینه فضای 
مجازی، مبلغ اینترنتی، هنری و... شناسایی خواهد شد. همچنین 
مورد  فرهنگی  فعالیت های  برای  کاربردی  و  مناسب  برنامه ریزی 

نیاز به راحتی انجام خواهد پذیرفت.
حجت االسالم رضوی، در پایان، خاطرنشان ساخت: با راه اندازی 
بدنه  به  فرهنگی،  متخصص  و  توانمند  نیروهای  سمتاز،  سامانه 

حوزه، ارگان ها و نهادهای دیگر جامعه معرفی می شوند.

برای نخستین بار در حوزۀ علمیۀ خواهران مازندران صورت گرفت

اجرای طرح یکپارچه سازی اطالعات 
فرهنگی طالب

»حجت االسالم غفاری« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 
حضرت نرجس)س( ساری گفت: حضور در حوزه علمیه همانند انبیا 
و اولیا، نیازمند انگیزه الهی است. همین انگیزه سبب انجام دادن 

پژوهش خوب و علمی می شود.
وی گفت: باید درباره مباحثی پژوهش شود که فایده علمی داشته 
و از نظر مبانی قوی و اثرگذار باشد تا قابلیت عرضه در مراکز علمی 
دیگر را داشته باشد. همچنین باید جایگاه موضوع تحقیق نسبت به 

کل معارف دینی مورد بررسی قرار  گیرد تا ارزش آن مشخص شود.
هر  برای  این که  به  اشاره  با  ساری،  اسالمی  معارف  کانون  مدیرعامل 
موضوعی ابتدا باید به سراغ منبع اصلی یعنی قرآن رفت، اظهار کرد: آیات 
قرآن محکم ترین دلیل برای هر موضوع تحقیقی است. بسیاری از آیات 
موضوعی است که همان لفظ موضوع نیامده و با الفاظ دیگری آمده است.
حجت االسالم غفاری خاطرنشان کرد: در امور پژوهشی پس از 
قرآن باید به سراغ منابع روایی اصلی و لغت نامه رفت و اگر نیاز به 

بیان نظرات علما باشد، بهتر است که از منابع اولیه گرفته شود.

مدیرعامل کانون معارف اسالمی ساری تصریح نمود

لزوم پاسخ گویی پژوهش به نیاز جامعه

نشست پژوهشی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار شد. 
این  در  پژوهشی،  امور  ذاکر حمیدی«، مشاور  »خانم معصومه 
نشست فیش برداری را پایه و اساس پژوهش خواند و گفت: ارزش 
پژوهش به منابعی است که استفاده می شود و اصالت منبع حرف 

اصلی را در پژوهش می زند.
در  ارجاع دهی  نحوه  تشریح  به  همچنین  حوزوی  پژوهشگر 
پژوهش ها، چگونگی نگارش بیان مسئله پژوهش پرداخت و بیان 
کرد: از کلی به جزئی نوشتن، قانون کلی نوشتن بیان مسئله است.
پژوهش  میرداداشی«  »خانم  نشست،  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 

خود را با عنوان علل رویگردانی برخی زنان ایرانی از حجاب ارائه داد.

در نشست پژوهشی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

دست یابی به هدف پژوهشی؛ 
مستلزم عملکرد هوشمندانه

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
حوزه های  گفت:  مازندران 
بسیار  ظرفیت  خواهران  علمیه 
و  اسالمی  نظام  برای  مبارکی 
می رود  شمار  به  دینی  جامعه 
که رهبری این کار به دست ما 
این  رو،  از  است؛  شده  سپرده 

مدیون همه طالب هستیم.
غفاری«  علی  »حجت االسالم 
مدیران،  با  فصلی  نشست  در 
دبیران  و  مشاوران  معاونان، 
دانش آموختگان واحدهای آموزشی 
خواهران  علمیه  حوزه  تربیتی 

است  الزم  کرد:  بیان  مازندران 
درگیر  را  خود  این  که  از  پیش 
تشکیالت اداری کنیم، نگاهمان 
این  امیدواریم  باشد.  تکلیف مدار  
برای  خوب  آغازی  نشست ها 

فرجامی بهتر به شمار رود.
از  نیمی  کرد:  تأکید  وی 
جمعیت و به تعبیری، تمام جامعه 
ما را بانوان تشکیل می دهند که 
هستند  خلقت  نظام  شاه بیت 
رفتاری  و  اخالقی  زیرساخت  و 
جامعه به دست آنان است. نگاه 
توجه  با  و  دوراندیشانه  باید  ما 

علمیه  حوزه های  ظرفیت  به 
خواهران و تکلیف خود در قبال 

جامعه باشد.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
تصریح  مازندران  استان 
معظم  مقام  که  این  کرد:  
رهبری)مدظله العالی( از 25 سال پیش 
تاکنون بر اهمیت مقوله فرهنگ 
این  متأسفانه،  تأکید کرده اند،  را 
توجه  مورد  شایستگی  به  امر 
فرهنگی  نهادهای  و  سازمان ها 

قرار نگرفته است.
کرد:  خاطرنشان  وی 

با  دشمن  که  هم اکنون، 
با  و  حساب شده  برنامه ریزی 
وارد  امکانات  تمام  از  استفاده 
همه  در  و  شده  نبرد  میدان 
کرده  نفوذ  جامعه  حوزه های 
بهانه ای  هیچ  دیگر  است، 
کم کاری  و  بی برنامگی  برای 
باقی نمانده است. امروزه، امید 
چشم  و  فرهنگ  عرصه  سردار 
یعنی مقام معظم  بیدار جامعه، 
حوزه های  به  رهبری)مدظله العالی(، 
حوزه های  ویژه  به  علمیه، 

علمیه خواهران، است. 

مدیر حوزۀ علمیۀ خواهران مازندران در جمع مسئوالن حوزه تأکید کرد

توجه ویژۀ حوزه های علمیۀ خواهران به تقابل فرهنگی با دشمنان

»حجت االسالم پیشنمازی« 
مدرسه  اخالقی  نشست  در 
حضرت  خواهران  علمیه 
فهم  گفت:  ساری  نرجس)س( 
رابطه اعمال و رفتار با آثارش به 
بازسازی افراد کمک می کند. تا 
آلودگی  دچار  انسان  که  زمانی 
و  رابطه ها  این  باشد،  نشده 

سلب توفیق ها را می فهمد.
وی اظهار کرد: رابطه میان 
تکوینی  ثمراتش،  با  اعمال 
خوب  کار  اعتباری.  نه  است، 
انسان  به  را  توفیق عمل صالح 
عمل  توفیق  بد  کار  و  می دهد 
صالح را از انسان سلب می کند. 
اعمال  میان  رابطه  انسان  اگر 
را  آن  جلو  و  فهمید  را  آثار  و 
گرفت، در مسیر مبارزه با نفس 
باقی می ماند، ولی اگر رابطه را 
نفهمید، به مرور شاکله وجودی 
توفیق  سلب  براساس  انسان 

شکل می گیرد.
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
بر  استمرار  این که  بیان  با  ادامه 
شاکله  شدن  خطا  سبب  خطا 
وجودی انسان می شود، افزود: 
انس  خود  بیماری  با  که  کسی 
عین  او  برای  بیماری  گرفت، 
سالمت می شود. در این صورت 

به دنبال درمان آن نمی رود.

مدرس حوزه و دانشگاه 
تشریح کرد

رابطه تکوینی اعمال 
انسان با آثار آن

مرکز  علمی«  منابع  جست وجوی  »چگونگی  آموزشی  کارگاه 
تخصصی کالم اسالمی نورالزهرا)س(  ساری برگزار شد.

کرد:  بیان  کارگاه  این  در  پژوهشگر حوزوی،  هادیانی«،  »خانم 
طالب باید به دنبال روحیه پژوهشگری باشند، نه صرف متخصص 
بودن، زیرا این روحیه سبب نگه داشتن شخص در مسیر اصلی و 

خارج نشدن از مسیر خود می شود.
حائز  تحقیقاتی  کار  در  را  مقاله  موضوع  بودن  کاربردی  وی 
اهمیت خواند و افزود: موضوعی که برای تحقیق انتخاب می شود 

باید بتواند مشکلی از مشکالت جامعه فعلی را حل و فصل کند.
برای  مختلف  سایت های  معرفی  به  ادامه  در  حوزوی  پژوهشگر 
جست وجوی مقاالت و کتاب ها پرداخت و اظهار کرد: در جست وجوی 

مطالب، هر چه موضوع محدودتر باشد، کیفیت کار بهتر خواهد بود.
دادن  انجام  گروهی  خود،  سخنان  پایان  در  هادیانی،  خانم 
تحقیقات و استفاده کردن از مقاالت با رتبه های باالتر را دو نکته 

قابل توجه در کار پژوهش عنوان کرد.

در کارگاه »چگونگی جست وجوی منابع علمی« در مرکز 
تخصصی حوزوی نورالزهرا)س( ساری عنوان شد

تالش برای بالندگی روحیه 
کارگاه آموزشی »منبع شناسی پژوهشگری در طالب

علمیه  مدرسه  در  پژوهش«  در 
خواهران الزهرا)س( ساری برگزار 

شد.
حلیمی«،  حبیب الله  »آقای 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
نشست  این  در  مازندران، 
پژوهش  در  را  منبع شناسی 

ضروری خواند.
با  منبع  گفت:  وی 
منبع  دارد.  فرق  منبع شناسی 
به  که  می آموزد  ما  به  شناسی 
در  تا  کنیم  رجوع  منابعی  چه 
مورد  که  نتیجه ای  به  پژوهش 

نظر است، دست یابیم.
تراجم،  از  دانشگاه  استاد 
نرم افزارها،  مشهور،  کتب 
فهرست  مقاالت،  مجموعه 
مجالت  نمایه ها،  کتاب ها، 
سایت ها،  پژوهشی،  علمی 
دانشنامه ها،  دایره المعارف ها، 
به  رجوع  و  لغت نامه ها 
پژوهشگران با تجربه به عنوان 
در  می توان  که  کرد  یاد  منابعی 
آنها  به  پژوهش  کار  ابتدای 

رجوع کرد.
وی اظهار کرد: رجوع به این 
متن  نگارش  در  می تواند  منابع 
محقق  برای  نظر  مورد  تحقیق 

مفید باشد.

در مدرسه الزهرا)س( ساری 
برگزار شد

کارگاه »منبع شناسی 
در پژوهش« 

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری از برپایی نمایشگاه 
فعالیت های پژوهشی طالب این مدرسه خبر داد.

منظور  به  نمایشگاه،  این  در  گفت:  طالب زاده«  فاطمه  »خانم 
از  اعم  پژوهشی  تشکل های  معرفی  به  طالب  ترغیب  و  تشویق 
هسته و کانون که در مدرسه مشغول به فعالیت هستند، پرداخته 

شد.
وی تصریح کرد: همچنین در این نمایشگاه اسامی افراد فعال 
همراه  به  حلی  عالمه  و  کرامت  بانوی  رشد،  فراخوان های  در 

موضوع مقاالت آنها به نمایش گذاشته شد.

برپایی نمایشگاه »فعالیت های پژوهشی« 
طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

نشست علمی- پژوهشی »تفسیر سوره هود« در مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( کالردشت استان مازندران برگزار شد.

این  در  دانشگاه،  و  حوزه  مدرس  دیباجی«،  »حجت االسالم 
نشست با اشاره به آیاتی از سوره هود اظهار کرد: بنیان قرآن محکم 

و استوار است و چیزی نمی تواند سبب تزلزل آن شود.
پیام  سرلوحه  را  یکتاپرستی  به  دعوت  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
انبیای الهی دانست و اظهار کرد: شیوه تبلیغ پیامبران، هشدار و 

بشارت بوده است.
حجت االسالم دیباجی، در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
فرق »استغفار« و »توبه« اظهار کرد: استغفار به معنای طلب مغفرت 
بازگشت  سبب  توبه  است.  خدا  سمت  به  رجوع  معنای  به  توبه  و 

الطاف مادی خدا و عامل جلوگیری از مرگ های ناگهانی می شود.
مدرس حوزه و دانشگاه در پایان افزود: بر اساس فرموده قرآن 

کریم هر فردی استغفار نکند، عذاب بزرگی در انتظارش است.

گلوگاهمازندران

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تأکید شد

دعوت به یکتاپرستی؛ سرلوحه پیام انبیای الهی

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  حیا«  و  »عفت  نشست 
کالردشت استان مازندران برگزار شد.

»خانم قلوزی«، کارشناس مسائل دینی، در این نشست عفت و 
حیا را یکی از عوامل رشد انسان دانست و گفت: فرد باحیا به دنبال 

کسب رضایت الهی است.
کنترل  کرد:  بیان  علی)ع(  امام  از  روایتی  به  اشاره  با  وی 
نهج البالغه  در  می شود.  انسان  رشد  سبب  نفسانی  خواسته های 
باشد،  داشته  را  و هرزگی  بر شهوت  قدرت  که  فردی  »اجر  آمده: 

ولی آن را کنترل کند، کمتر از شهادت نیست.«
کارشناس مسائل دینی عنوان کرد: مهم ترین سرمایه زن حفظ 
عفت و حیا است. اگر زن عفت و حیا خود را از دست دهد، سرمایه 

خود را از دست می دهد.

عفت و حیا؛ ضروری ترین صفت بانوان

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  پوراکبر«  »حجت االسالم 
طالب  کرد:  بیان  مازندران  استان  گلوگاه  فاطمیه)س(  خواهران 
دانش باید سه موضوع را رعایت کند. نخست، نفس و جانش را از 
چیزهای بد دور و سپس علف های هرز را از آسمان دلش پاک کند. 
دوم، لحظه به لحظه خود را محک بزند. سوم، هر شب از نفس 

خود حساب کشیده و به اعمال خود فکر کند.
رمز  به  اشاره  با  بابل،  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  رئیس 
موفقیت طالب خاطرنشان کرد: باید دل را از زشتی ها و بدی ها دور 
و بذر علم کاشت. همچنین مشغله ذهنی و فکری را از خود دور کرد 
و ادب در برابر استاد را رعایت کرد تا در این مسیر خطیر موفق شد.

وی در ادامه تأکید کرد: طلبه باید مشارطه داشته باشد، یعنی 
برود.  آخرش  تا  است  کرده  انتخاب  که  را  راهی  کند  با خود شرط 
همچنین مراقبه و محاسبه داشته باشد. همواره توجه داشته باشد 
که بر سر پیمان خود هست یا خیر؟ اگر اشتباهی کرد، ناامید نشده 

و همیشه به رحمت خداوند امیدوار باشد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( تبیین شد

رموز موفقیت طالب

نوشهرمازندران

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره )س( مطرح شد

مدرسه  اخالقی  نشست  در  جهاندار«  یزدان  »حجت االسالم 
علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( نوشهر بیان کرد: طلبه به معنای 
باشد، هویت و  طالب علم بودن است و طلبه ای که علم نداشته 

ماهیتی ندارد.
وی افزود: البته حقیقت علم به معنای فراگیری صرف و نحو 
نیست، بلکه حقیقت علم، نور است. طلبه از ابتدای ورود به حوزه 
باشد که گام در چه مسیری گذاشته است.  امر واقف  این  به  باید 
یا وارد این سلک نشود یا اگر وارد شد، تحصیل علم را برای خود 
واجب بداند. چرا که تا علم را به درستی فرا نگیرید، نمی توانید به 

دیگران خوب بیاموزید.
می فرمایند:  علی)ع(  امام  کرد:  اظهار  دینی  مسائل  کارشناس 
مردم سه دسته هستند: عالم ربانی، کسانی که علم می آموزند و در 
راه نجات هستند و حزب باد یعنی اشخاصی که دیگران هر حرفی 

بزنند، قبول می کنند.
ولی  داریم،  زیاد  عالم  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
عالم واقعی فقط عالم ربانی است؛ کسی که رب او پروردگار بوده، 
حقیقت ناب الهی را فرا گرفته و به دیگران می آموزد. طلبه باید علم 

ظاهری و واقعی را با یکدیگر کسب کند.

هویت و ماهیت طلبه، در دانش  اندوزی است

کرسی آزاداندیشی »ضرورت پرداخت مالیات در کنار پرداخت های 
دیگر در جامعه اسالمی« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

قائمشهر برگزار شد.
»حجت االسالم صادق سلیمانی« به عنوان استاد ارائه کننده بحث 
گفت: در هر کشوری برای اداره امور جامعه تشکیل حکومت ضروری 

بوده، هزینه گرداندن این حکومت بر عهده مردم آن جامعه است.
به  را  انفال  چون  مواردی  امر  این  برای  اسالم  در  افزود:  وی 
حکومت واگذار نموده و همچنین الزاماتی چون پرداخت زکات و 
خمس را معین کرده است تا هر فرد مسلمان در اداره جامعه خود 
سهیم باشد. ولی در برخی موارد این دریافت ها کفاف اداره حکومت 

را نمی کند و حاکم مردم را ملزم به پرداخت مالیات می کند.
کرد:  اظهار  منتقد  استاد  عنوان  به  نیز  ذکریایی«  فاطمه  »خانم 
وقتی در اسالم الزاماتی چون پرداخت کفارات، زکات و خمس وجود 
دارد؛ چه جوازی برای دریافت مالیات وجود دارد؟ یا منابع طبیعی هر 
کشوری سرمایه آن کشور محسوب می شود، چرا از مردم هم باید در 
یا این که حال این مردم که مالیات  اداره جامعه سرمایه گذاری کرد؟ 

باید بپردازند چرا باز برای دریافت خمس نیز ملزم می شوند؟
جمع بندی  در  نیز  داور  استاد  عنوان  به  نوروزپور«  سمیه  »خانم  
مطالب بیان کرد: پرداخت مالیات در جامعه کنونی ضروری است، زیرا 
وجوهات شرعی به صورت کامل از طرف تمام مردم پرداخت نمی شود 
و این مبالغ کم کفاف مدیریت کشور و رفع احتیاجات جامعه را نمی کند.
وی ادامه داد: همچنین سرمایه های ملی نیز در حال حاضر منبع 
را  مهم  این  از  کوچکی  سهم  مالیات  و  هستند  جامعه  اداره  اصلی 
اداره می کند. اگر پرداخت وجوهات به طور کامل صورت بگیرد و یا 
مالیات هم به صورت عادالنه پرداخت شود در کنار این سرمایه ها، 

جامعه در رفاه بیشتری همراه با پیشرفت وسیع تری اداره می شود.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی کرد

ضرورت پرداخت مالیات در کنار پرداخت های 
دیگر در جامعه اسالمی

علمیه  مدرسه  در  زندگی«  مهارت های  »بینش افزایی  نشست 
خواهران فاطمه الزهرا)س( قائمشهر برگزار شد.

»خانم شرف الدین«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست که به 
گاهی و بینش افزایی طالب برگزار شد، گفت: باید از ابتدا  منظور آ
اهداف خود را در زندگی مشخص کنیم و در این راستا مهارت هایی 

را کسب کنیم که مطابق با سبک زندگی اسالمی باشد.
وی افزود: اگر مهارت های زیادی را فرابگیریم، ولی نتوانیم بین 
آنها اتصال برقرار کنیم؛ هیچ فایده ای نخواهد داشت، چرا که اگر 

ساختار زندگی را ندانیم، همیشه سر در گم خواهیم بود.
مدرس حوزه بیان کرد: باید بررسی کنیم که چرا با وجود این که 
انرژی می شود؛  مسلمان هستیم و همه دستورهای اسالم سبب 
در زندگی دچار اضطراب می شویم؟ دشمن می گوید هشتاد درصد 

زنان ایرانی دچار افسردگی هستند.
القا کنند که اسالم که  آنها به دروغ می خواهند  یادآور شد:  وی 
مسلمانان می گویند انرژی زاست، این گونه نیست، بلکه افسردگی آور 
است. با این دروغ از طرفی تالش در جهت تبلیغ برضد اسالم و از 

طرفی تلقین به خود مسلمانان برای افسرده شدن آنها را دارند.
خانم شرف الدین بیان کرد: اساس ثبات خانواده و تربیت صحیح 
فرزندان در دو حوزه است که ارتباط عاطفی زن و شوهر یکی از این 
ارتباط مطمئن  و شوهر  اگر در حریم خانواده زن  دو حوزه است. 

عاطفی نداشته باشند، خانواده از هم می پاشد.
وی گفت: بر اساس آموزه های دینی هدف از زندگی ما باید قرب 
الی الله باشد، ولی نمی دانیم این قرب و نزدیکی چه است. در حقیقت 
ما باید خود را به اوصاف الهی نزدیک کنیم. اگر نتوانیم خود را نزدیک 

به این اوصاف کنیم، مسلما به اهداف زندگی دست نمی یابیم.

بینش افزایی مهارت های زندگی

اهداف  و  جایگاه  »تبیین  موضوع  با  آموزشی  علمی  نشست 
تشکل های پژوهشی« در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( 

فریدونکنار استان مازندران برگزار شد.
»خانم حبیبیان«، مسئول تشکل های پژوهشی استان مازندران 
در این نشست درباره اهمیت و جایگاه پژوهش در قرآن، روایات و 

کالم بزرگان به ویژه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( پرداخت.
که  بود  حوزه  مدرس  جعفرزاده«،  »خانم  مراسم  دیگر  سخنران 

به بیان اهمیت پژوهش های گروهی و اخالق پژوهشی پرداخت.
مهم  دالیل  از  را  گروهی  کار  حوزوی  پژوهشگر  و  مدرس  این 

پیشرفت برخی از کشورها عنوان کرد.
گفتنی است، پس از این مراسم کالس آموزش و آشنایی با نرم 
افزارها و منابع تحقیقی با حضور خانم راعی جهت مهارت افزایی 
طالب در زمینه استفاده از ابزارهای جدید پژوهشی نیز برگزار شد.

فریدونکنارمازندران
در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بررسی شد

تبیین جایگاه و اهداف تشکل های پژوهشی

معرفی منشورات مرکز مدرییت حوزه اهی علمیه خوارهان
نخستین ره توشۀ تبلیغی بانوان 
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