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اطالع رسانی  فره�نگی  هفته نامه  دو 
خواهران علمیه  حوزه های 

5

 حوزه هــای علمیه خواهران معجزه 
انقالب اسالمی است

مدیر حوزه های علمیه خواهران:آيت اهلل مظاهری:

۳

گالیه عضو هیئت 
رئیسه مجلسه از

 افزایش قیمت چادر

برخی از نام شهدا نیز در 
هراس هستند 

عرضه بیش از ۱۰۰ عنوان 
کتاب تخصصی در 

غرفه مرکز نشر هاجر

مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان:

امام جمعه همدان:

8

۲

تدوین ۴ هزار پایان نامه در 
حوزه علمیه خواهران

آيت اهلل رشاد:

مذاکره با آمریکا خیانت
 به انقالب است

۴

حوزه علمیه 
خواهران به سمت 

پژوهش محوری 
حرکت کند

تحکیم نهاد خانواده 
مرهون تالش بانوان 

است
حوزه های علمیه خواهران در پاسخگویی 

به شبهات دینی فعاالنه عمل کنند 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

1

 راه اندازی رشته سطح 
سه مشاوره خانواده و 

تربیت دینی کودک

۷

۲

۲

۷ ۴

بــه حــذف  بــا اشــاره  خانــم ظهیــری 
و  کوچه هــا  تابلــوی  از  شــهدا  نــام 
خیابان هــای تهــران، بیان کــرد: برخی 
از نــام شــهدا نیــز در هــراس هســتند و 
بــرای حــذف نــام ایــن عزیــزان تالش 

می کنند.

آییــن  در  ظهیــری  معصومــه  خانــم 
آغــاز ســال تحصیلــی 98-99 حوزه 
علمیــه خواهران اســتان ســمنان که 
پــرورش  کانــون  جلســات  ســالن  در 
فکــری کــودکان و نوجوانــان ســمنان 
کــه  زمانــی  کــرد:  بیــان  شــد  برگــزار 
را  گران ســنگی  و  آگاه  انســان های 
قدرتــی  هیــچ  دیگــر  کنیــم،  تربیــت 
تــوان حــذف و محــو آنــان را نــدارد و 
خودجــوش  صــورت  بــه  برکاتشــان 

جامعه را هدایت می کند.

جامعــه  هدایت گــران  را  شــهدا  وی 
عنوان کرد و افزود: فرزندان غیور ملت 
که از خون خود در راه اسالم و دفاع از 
خــاک کشــور گذشــتند،  هدایتگــران 
جامعــه محســوب می شــوند و امروزه 
برخی حتی از نامشان نیز می ترسند.
خانــم ظهیــری بــا اشــاره بــه حــذف 
و  کوچه هــا  تابلــوی  از  شــهدا  نــام 
خیابان های تهران، بیان کرد: برخی 
از نــام شــهدا نیــز در هراس هســتند و 
بــرای حــذف نام ایــن عزیــزان تالش 

می کنند.

اعتمادســازی در کنار اعتقادســازی 
باشد

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه باید 
در کنار اعتقادسازی برای مردم جامعه، 
اعتمادســازی را نیــز در دســتورکار خــود 

امــروزه  کــرد:  خاطرنشــان  دهنــد  قــرار 
انسان ها در جهان مدرن و پست مدرن 
نیــاز مبرمــی به اعتماد دارنــد که باید به 

این نیاز پاسخ داده شود.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه های 
افــزود: حوزه هــای  علمیــه خواهــران 
اعتقادســازی  کنــار  در  بایــد  علمیــه 
بــه ویژه برای نســل جوان امــروزی که 
نیازهــای بســیار متنــوع و متجــددی 
منظــور  بــه  را  الزم  اقدامــات  دارد، 

جلب اعتماد افراد انجام دهند.
خانــم ظهیری افــزود: مقابله با جهل 
در گذشــته از اولویت های حوزه های 
علمیــه، طــالب و مبلغــان دینی بود 
که این امر به مبارزه با غفلت ها بدل 

شده است.
وی تاکیــد کــرد: امــروزه افــراد جامعه 
نســبت بــه بســیاری از مســائل دینی 

و اعتقــادی آگاهی های الزم و نســبی 
را دارنــد امــا عمل به ایــن اعتقادات 
نیــاز بــه غفلت زادیــی دارد و جلــب 
اعتمــاد یکــی از مهم تریــن ابزارهــای 

غفلت زدایی است.
خانــم ظهیــری بــا تأکیــد بــر اهمیت 
ادامــه  جامعــه  در  دینــی  باورمنــدی 
در  برنامه ریــزی  امــر  ایــن  الزمــه  داد: 

زمینه های فرهنگی است.

بــه  هدايــت  معــروف،  بزرگ تريــن 
سوی معارف است

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ظهیــری  خانــم 
ســبک زندگی افراد جامعــه فرهنگ 
آن جامعــه را شــکل می دهــد، بیــان 
کــرد: فرهنــگ بــه عنــوان ســرمایه ای 
اســت کــه بایــد از آن بــه خوبــی بهــره 
گرفت و در این میان نقش حوزه های 
بــه ویــژه حوزه هــای علمیــه  علمیــه 
خواهــران بــه عنــوان هدایتگــر زنانی 
که نســل ها را تربیت می کنند، بسیار 

مهم و حیاتی است.
هدایــت  را  معــروف  بزرگ تریــن  وی 
کردن مردم بــه معارف دینی خواند و 
افــزود: یکی از مهمترین وظیفه آمران 

به معروف، طالب و مبلغان، تشویق 
و ایجــاد انگیزه توجــه افراد جامعه به 
حوزه هــای علمیــه بــه منظور کســب 

معارف دینی است.
کشــف  کــرد:  ابــراز  ظهیــری  خانــم 
استعدادها و ایجاد انگیزه برای ورود به 
حوزه های علمیه و تربیت انسان های 
آگاه از علــوم دینی از وظایفی اســت که 

باید به آن توجه ویژه داشت.
حــوزه  تحصیلــی  ســال  آغــاز  آییــن 
علمیــه خواهــران اســتان ســمنان با 
حضور حجت االســالم والمسلمین 
علیرضــا صابریــان مدیــر حوزه هــای 
علمیه خواهران این استان و مدیران 
و معاونــان فرهنگــی مــدارس علمیه 

خواهران استان مذکور برگزار شد.
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیریــت 
ســال1390  در  ســمنان  اســتان 

تأسیس شد.
در حال حاضــر 1700 طلبه خواهر در 
12 مرکــز آمــوزش عالــی و مــدارس در 

مقاطع مختلف تحصیل می کنند.
تعداد فارغ التحصیالن حوزه علمیه 
از  بیــش  ســمنان  اســتان  خواهــران 

1400 نفر است.

برخی از نام شهدا نیز 
در هراس هستند 

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

الفبایــی  موضوعــی  فرهنگنامــه  نخســتین  فاطمــی«،  »فرهنگنامــه 
فاطمه الزهراء)س( از ســوی مرکز نشــر هاجر وابسته به مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران در ۹ جلد به چاپ رسیده است.

موضوعــی  فرهنگنامــه  نخســتین  فاطمــی«،  فرهنگنامــه   
الفبایی فاطمه الزهراء)س( از ســوی مرکز نشــر هاجر وابسته 
بــه مرکز مدیریت حــوزه های علمیه خواهــران، در 9 جلد به 
چاپ رســیده اســت که با بهره گیــری از 1۵00 منبــع فریقین، 
همــه ابعــاد زندگــی حضــرت فاطمــه)س( را در دو بخــش 
منظومه زندگی و رفتار فاطمی شــامل ســیره عبادی و قرآنی، 
علمــی، فرهنگــی و هنری، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی 
و ... و همچنیــن مجموعــه گفتــار و ســخنان شــامل تحلیل 
محتوا و شــرِح خطبه ها، دعاها، وصایا، زیارات، تعقیبات، 
اثــر  ایــن  در  همچنیــن  اســت.  کــرده  بررســی   .... و  اشــعار 
شخصیت ایشــان از منظر علما و اندیشمندان اهل سنت، 
خــواص، مستشــرقان و اندیشــمندان غربی پی گرفته شــده 

است.
فرهنگنامــه فاطمــی دارای دو بخــش اســت؛ در بخــش 
نخســت آن 21 مدخل بر اســاس محورهای تولد و حیات 
زمینــی، ســیما و صفــات و شــخصیت، آیــات، روایــات، 
و ســیره خانوادگــی،  ازدواج  و فضایــل معنــوی،  مناقــب 
ســیره اعتقادی، اخالق و رفتار، تربیت و پرورش فرزندان، 
ســیره عبــادی و قرآنــی، علمــی، فرهنگــی و هنری، ســیره 
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و نظامــی، اذکار، ادعیه 
توصیه هــا،  و  نمازهــا، وصایــا  و  توســالت  تســبیحات،  و 
مظلومیت هــا و مصیبت ها و شــهادت و حیات آســمانی 

ارائه شده است.
بخش دوم نیز با نام گنجینه گفتار شــامل بازخوانی، تحلیل 
محتوا و شرح خطبه ها، دعاها، وصایا، زیارات و تعقیبات، 
سخنان کوتاه، نگاه دیگران، منزلت شناسی، اشعار، مدایح 
و مراثی است که ضمن بررسی محتوای متعالی خطبه های 
بلنــد و کوتاه و ســخنان حکمت آموز آن حضرت، دریچه ای 
به ســوی شــعر و مثل ها، تعقیبات و زیارات حضرت گشوده 
شده و آن گاه شخصیت ایشان از منظر علما و اندیشمندان 
اهل ســنت، خواص، مستشــرقان و اندیشــمندان غربی پی 
گرفتــه شــده و در پایــان اشــعار عربــی و فارســی در مــدح آن 
حضرت و برخی از مناقب و کرامت های ایشان نیز ذکر شده 

است.
عالقــه منــدان مــی تواننــد ایــن فرهنگنامــه را از ســایت 
مرکــز نشــر هاجر به نشــانی hajarpub.ir  بــا تخفیف ویژه 

دریافت کنند.

 »فرهنگنامه فاطمی« منتشر شد

از سوی مرکز مدیريت حوزه های علمیه خواهران؛

اسالم به حضور زن در 
اجتماع اعتقاد دارد 

حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور گفــت: اســالم بــه حضــور زن در 

اجتمــاع اعتقــاد دارد اما حضــور اجتماعی زن همراه بــا رعایت حریم هایی 

است که به او آسیب نزند.

بیشتر بخوانید

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران: آيت اهلل نوری همدانی:

خانم داودی از راه اندازی رشــته ســطح ســه مشاوره خانواده و 
تربیت دینی کودک در سال تحصیلی ۹۸ - ۹۹ خبر داد.
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 این مجالس را وســیله ای برای ایجاد ارتباط و اّتصاِل هرچه محکم تر میان خودشــان و حســین بن علی علیه الّســالم، 
ً
 و قلبا

ً
قــدر مجالــس عــزاداری را بداننــد، از ایــن مجالس اســتفاده کننــد و روحا

خاندان پیغمبر و روح اسالم و قرآن قرار دهند. ۱۷/۰۳/۱۳۷۳

قدر مجالس عزاداری را بدانند ۲

حجت االســالم والمســلمین بهجت پور گفت: اســالم به حضور زن در اجتماع اعتقاد 
دارد اما حضور اجتماعی زن همراه با رعایت حریم هایی است که به او آسیب نزند.

حجت االســالم والمســلمین بهجت پور در مراســم آغاز ســال تحصیلــی حوزه های 
علمیه خواهران سراســر کشــور  که در اصفهان برگزار شــد بیان کرد: حوزه علمیه ای 
مفید اســت که مردانش ســربدار و زنانش پیام رسان اهداف نظام اسالمی و مکتب 

اهل بیت)ع( و آیین اسالم باشند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا بیان اینکــه حوزه علمیــه موفقیت خــود را در 
خدمتگزاری به مردم می بیند، ابراز کرد: وظیفه شناسی در حوزه های علمیه مسئله 
بســیار مهمــی اســت، موفــق بودن حــوزه تاکنون نیــز  به ایــن دلیل بوده کــه وظیفه را 
خوب تشــخیص داده و به آن عمل کرده اســت، امروز نیز وظیفه ما و شــما توجه به 

اشاره دست مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است.
وی بــا بیــان اینکه مقــام معظم رهبری خواســتار اســتواری و مقاومت اســت گفت: 
انتظار ایشان از حوزه های علمیه افزون بر استواری و مقاومت، استوار سازی و مقاوم 
ســازی مردم اســت، حوزه علمیه در این لحظه تاریخی و در این نقطه حساس باید 

مردم را برای مقاومت در عرصه فرهنگ و اقتصاد آماده کند.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پور با تأکید بر اینکه کلید گام دوم انقالب زده 
شــده اســت گفت: انتظار دیگر ایشــان نیز توجه حوزه به ســاخت و پیشرفت تمدن 

فاخر اسالمی است.
وی با بیان اینکه نقشه حوزه های علمیه هشیار کردن مردم و به خصوص جوانان است 
عنوان کرد: نقشه حوزه علمیه این است که مردم و جوانان را به مسائلی که سبب شد تا 

امروز پیروز و سربلند باشیم آگاه کند و مسیر معنویت را در جامعه بگشاید.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه ساخت نظام اخالقی که بر پایه های 
برهان اســتوار شــده باشــد وظیفه بزرگ حوزه های علمیه اســت ابراز کرد: این اتفاق 
می تواند کانون تحول در کشور شود و در این صورت از آسیب ها و انحرافات در امان 

خواهیم بود.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور بــا بیــان اینکه حــوزه باید نقش خــود را در 
گام دوم به خوبــی پیــدا کنــد عنوان کرد: ما در نقطه تاریخی رســیدن بــه قله پیروزی 
هستیم و تحوالت نشان می دهد که از این ملت، تمدنی سرفراز بیرون خواهد آمد، 
تولد یک تمدن عظیم در حال شــکل گیری اســت و دشــمن به همین نسبت تمرکز 

خواهد کرد تا جلوی پیشرفت ملت را بگیرد.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران با بیان اینکه مراقب باشــید حاشــیه ها را برای ما 
بزرگ نکنند و به امور جزئی مشغول نشویم، به موضوع  دختر آبی اشاره کرد و گفت: 
اسالم به حضور زن در اجتماع اعتقاد دارد اما حضور اجتماعی زن همراه با رعایت 
حریم هایــی اســت که به او آســیب نزند، ما خیلی متأســفیم که دختــری از دختران 
این مرز و بوم به هر شــکلی کشــته شــود اما نباید بگذاریم دشمن از این فرصت سوء 

استفاده کند.
وی ادامــه داد: مــا نگرانیــم کــه دختری از دخترانمان به عالیقش نرســد و بر ســر این 
مســئله جــان ببــازد، اما به ایــن نکته هم توجه داریــم که به این بهانه عقده گشــایی 

صورت نگیرد و خوراک دشمن فراهم نشود.
مدیر حوزه های علمیه خواهران در ادامه با اشاره به مسئله مدرسه محوری عنوان کرد: 
از ســال گذشــته اولویت حوزه، مدرســه است حوزه ای پیشــرفت خواهد کرد که آموزش 
و پژوهش، تربیت و ســاختارهای اداری و ارتباطات آن ابتدا در مدرســه شــکل بگیرد و 

کارآمدی در مدرسه باال رفته و زمینه های رشد طلبه در مدرسه رصد شود.
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه نبایــد گرفتار حرکت های نمایشــی شــود افــزود: بزرگ ترین 

رســالت حــوزه و رســانه اجتماعی آن اســت که هر طلبــه به یک کنشــگر اجتماعی 
فرهنگــی و علمی پژوهشــی تبدیل شــود، مــا درس می خوانیم که خــود و خانواده را 
رشد داده و نقش های اجتماعی خود در حوزه زنان و یا مشترک با مردان را به خوبی 

پوشش بدهیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه وظیفه همه ما این است که برای اثر 
گســتری حوزه های علمیه تالش کنیم گفت: انتظار می رود مسئولین و عموم مردم 
حوزه هــای علمیــه را یــاری کنند تا زمینه رشــد حوزه هــای علمیه نیــز بیش ازپیش 

فراهم گردد.
وی بــه تشــریح رونــد جدیــد پذیرش حوزه هــای علمیــه خواهران پرداخــت و گفت: 
حرکــت جدیدی در حوزه های علمیه خواهران شــروع شــده اســت کــه در انتخاب 

داوطلبان برای ورود به حوزه به گزین باشیم.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پور خطاب به خواهران طلبه اظهار کرد: حوزه 
علمیــه خواهــران تــراز انقالب، حوزه پاســخگویی به مســائل زنان  در کشــور و جهان 
اســالم و بلکه در ســطح جهان اســت، پس شــما باید بتوانید این کار بزرگ را انجام 
دهید و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید به تواناســازی پژوهشــی و آموزشــی طالب 

اهمیت دهیم.
وی بــا بیــان اینکه رویکرد جدید حوزه علمیه خواهران گســترش ســطح 3 و ســطح 
4 اســت گفت: اگر حوزه علمیه خواهران فقط یک دســتگاه تبلیغی باشد هیچ گاه 

جایگاه مرجعیت حل مسائل زنان را پیدا نخواهد کرد.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پور با تأکید بر اینکه حوزه باید بتواند به خوبی 
و در زمــان انــدک تغییــر و تحــول را در مردم ایجاد کند ابراز کــرد: این امر به مطالعات 

عمیق در حوزه فرهنگ و دین نیاز دارد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا تأکیــد بر اینکــه حوزه بایــد نیازهــای جامعه و 
گزاره هــای دینــی و آموزه های دینی را تأمین کند گفت: حوزه های علمیه نباید خود 
را کنار کشــیده و این وظیفه را به دیگران بســپارند، به میزانی که حوزه به این مسائل 

ورود پیدا نکند با خأل مواجه خواهیم می شویم.
وی ادامه داد: راهبرد ما در این دوره تالش برای این اســت که در کنار فعالیت های 
عمومــی و تربیــت طــالب بــرای تأمیــن نیازهــای عمومــی مردم، ایــن نــگاه متعالی 
و احــراز مرجعیــت دینی حوزه هــای خواهران برای پاســخگویی به نیازهــای زنان را 

پیگیر شویم.

اسالم به حضور زن در اجتماع اعتقاد دارد 
مدیر حوزه های علمیه خواهران:

خانم داودی از راه اندازی رشته سطح سه مشاوره 
خانــواده و تربیت دینی کودک در ســال تحصیلی 

۹۸ - ۹۹ خبر داد.

 خانــم داوودی در مراســم آغــاز ســال تحصیلی 
حوزه هــای علمیه خواهران سراســر کشــور که در 
اصفهــان برگــزار شــد بیــان کــرد: ۶2 هــزار طلبــه 
خواهــر در ۵00 مدرســه علمیــه خواهران سراســر 

کشور مشغول به تحصیل هستند.
معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا 
بیــان اینکــه حوزه  هــای علمیه خواهــران دارای 
۵2 هــزار دانــش آموختــه در مقاطــع ســطح دو، 
ســه و چهار اســت افزود: در ســطح چهــار طلبه 
خواهــر در رشــته های مختلــف فقــه و خانواده، 
کالم اسالمی و غیره تحصیل می  کنند و در سال 
آینده شــاهد فــارغ التحصیل شــدن تعدادی از 

طلبه های سطح 4 خواهیم بود.
بــه تدویــن درخــت واره رشــته  ها  اشــاره  بــا  وی 

در ســطح 3 و 4 گفــت: دوره عالــی فقــه نیــز کــه 
پیش نویس آن تهیه شــده به منظور ارتقاء سطح 
علمی طالب ســطح 4 برای دانــش آموختگان 

این مقطع برگزار می شود.
خانــم داودی با اشــاره به برگزاری نشســت های 
تخصصــی در ســطح 4 ادامــه داد: 10 هزار طلبه 
خواهر در 12 رشــته سطح سه حوزه های علمیه 

خواهران مشغول به تحصیل هستند.
وی رشــته های تحصیلــی ســطح ســه حوزه هــای 
علمیــه خواهران را برشــمرد و گفت: کالم اســالمی 
اســالم،  تاریــخ  مهدویــت،  و  امامــت  گرایــش  بــا 
اخالق اسالمی، ادبیات عرب و مطالعات زنان از 
رشته های ســطح ســه حوزه های علمیه خواهران 
و  کــودک  دینــی  تربیــت  رشــته های  کــه  هســتند 
نوجــوان و مشــاوره خانــواده بــا رویکرد اســالمی نیز 
امســال به آن ها اضافه شــده است، در سال آینده 
رشــته تبلیغ نیز به رشته های سطح سه حوزه های 

علمیه خواهران افزوده می شود.

معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا 
اشــاره بــه ارزیابــی برنامــه و متون درســی ســطح 
ســه ابــراز کرد: با توجــه به اینکه بیش از 10 ســال 
از بســیاری از رشــته های ایــن ســطح می گــذرد 
بازنگــری در ایــن رشــته  ها را در دســتور کار قــرار 
دادیــم تــا ســبب ارتقا و رشــد طالب مشــغول به 

تحصیل در این رشته ها شود.
خانــم داودی با اشــاره بــه 4۶ هــزار دانش آموخته 
سطح دو حوزه های علمیه خواهران گفت: بیش 
از ۵2 هــزار خواهــر طلبه نیز در 110 مدرســه علمیه 

خواهران در سطح دو در حال تحصیل هستند.
وی با تأکید بر اینکه نظام آموزشی حوز  ه های 
علمیــه خواهــران مبتنــی بر 190 واحد اســت 
گفــت: در برنامــه آموزشــی حوزه هــای علمیه 
خواهــران ســعی مــا ایــن اســت کــه بــر قــرآن، 
تجوید و ترجمــه و مفاهیم، روایت و حدیث، 
احکام، اعتقادات،  اخالق و تربیت اخالقی 

توجه بیشتری داشته باشیم.

خانــم داودی بــا تأکیــد بــر اینکــه اســاتید یکــی 
حــوزه  آموزشــی  نظــام  مؤلفه هــای  مهم تریــن  از 
علمیــه خواهــران اســت گفــت: در ســال آینــده 
برنامه هایــی بــرای آموزش های ارتقایی اســاتید 

در نظر گرفته شده است.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان همــواره از 

اســتان های پیشــتاز و ممتــاز حوزه هــای علمیه 
خواهران بوده است خاطرنشان کرد: در 10 سال 
اخیر استان اصفهان رتبه اول را در المپیادهای 
علمی به دســت آورده و تعداد شرکت کنندگان 
و راه یافتگان این اســتان به مرحله کشوری زیاد 

بوده است.

 راه اندازی رشته سطح سه مشاوره خانواده و تربیت دینی کودک
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران:



ایــرانالیـوت

شماره   ۲۶۲۴۷ محرم ۴1۴۴1    مهر    1398

عزاداری های سنتی موجب تقرب به دین می شود
که باعث تقّرِب بیشتِر مردم به دین می شود. این که امام فرمودند »عزاداری  کارها، همین عزاداریهای سّنتی است  که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک می کند. یکی از آن  کارهاست  برخی 
ســّنتی بکنید« به خاطر همین تقریب اســت. در مجالس عزاداری نشســتن، روضه خواندن، گریه کردن، به سروســینه زدن و مواکب عزا و دســته های عزاداری به راه انداختن، از اموری است که عواطف 
عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پرجوش می کند و بسیار خوب است. ۱۷/۰۳/۱۳۷۳

۳

حجت االســالم والمســلمین بهرامی بــا بیان اینکه تحکیم نهــاد خانواده مرهون 
تــالش بانــوان اســت گفت: خانواده به همزیســتی دو یا جند نفر زیر یک ســقف 
محدود نمی شــود بلکه تالش اســالم این اســت که خانواده به جامعه کشــیده 

شده و در جامعه تأثیرگذار باشد.

حجت االســالم والمســلمین بهرامی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های 
علمیه خواهران سراســر کشــور که در اصفهان برگزار شــد، با بیان اینکه طالب 
و بــه ویــژه خواهــران طلبه باید به مســئله حیــات ایمانی توجه ویژه ای داشــته 
باشند ابراز کرد: طالب عالوه بر اینکه باید به حیات ایمانی خود توجه داشته 

باشد باید به حیات ایمانی دیگران نیز اهمیت بدهید.
وی بــا اشــاره به اهمیــت و جایــگاه واالی زن گفت: باید به جایــگاه واالی زن 
در منظومــه خلقــت و التزام به مســئولیت های با اهمیتی کــه بر عهده وی قرار 

گرفته است توجه داشته باشیم.
مدیــر حوزه  علمیه خواهران اســتان اصفهان ادامــه داد: خانواده بنیادی ترین 
نهاد اجتماعی و مقدم بر سایر نهادها بوده و سالمت و صالح سایر نهادهای 

اجتماعی وابسته نهاد خانواده است.
وی بــا بیــان اینکــه تحکیــم نهــاد خانــواده مرهون تــالش بانوان اســت گفت: 
خانــواده بــه همزیســتی دو یــا جند نفر زیر یک ســقف محدود نمی شــود بلکه 
تــالش اســالم ایــن اســت کــه خانــواده بــه جامعــه کشــیده شــده و در جامعــه 

تأثیرگذار باشد.
حجت االســالم والمســلمین بهرامــی گفت: نکته دیگری کــه باید به آن توجه 
داشــته باشــیم ضــرورت توجــه و التــزام بــه اخــالق اســت، خواهــران طلبه در 

حوزه های علمیه باید به تهذیب نفس و روح التزام داشته باشند.

تحکیم نهاد خانواده مرهون تالش 
بانوان است 

مدیر حوزه های علمیه خواهران اصفهان:

علمیــه  حوزه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  مظاهــری  آیــت اهلل 
گفــت:  بــود  اســالمی  انقــالب  ابتــکارات  از  خواهــران 
فراهم شــدن ایــن ظرفیــت بــرای تحصیــل دینــی بانوان 

مانند یک معجزه است.

حجت االســالم  بــا  دیــدار  در  مظاهــری  آیــت اهلل   
والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور مدیــر حوزه های 
علمیــه خواهران و معاونان و مســئوالن ایــن مرکز بیان 
کرد: حوزه های علمیه خواهران ابتکار نظام جمهوری 

اسالمی بود.
ایــن مرجــع تقلیــد افــزود: انقالب اســالمی ابتــکارات 
زیــادی داشــته کــه یکــی از آن هــا تاســیس حوزه هــای 
علمیــه خواهران بوده اســت، این حوزه های خواهران 
در گذشــته و در زمــان پیــش از انقالب نبــود و به برکت 

انقالب اسالمی تاسیس شدند.
وی ابراز کرد: در گذشته تعداد بسیار اندکی از بانوان در 
حوزه هــای علمیه تحصیل کرده و مانند بانو مجتهده 
امیــن به مدارج علمی دینی می رســیدند اما به برکت 

انقــالب و وجــود حوزه هــای علمیــه خواهــران تعــداد 
خواهران طلبه و بانوانی که علم دین می آموزند بســیار 

افزایش یافت.
این مرجع تقلید با بیان اینکه رشــد حوزه های علمیه 
خواهــران و فراهم شــدن ایــن ظرفیــت بــرای تحصیــل 
دینــی بانــوان مانند یک معجــزه بود اظهار کــرد: وجود 
بانــوان طلبــه نخبــه و بســیار ممتــازی کــه مایــه برکت 
و ســرفرازی نظــام هســتند نیــز بــر روشــنی ایــن معجزه 

می افزاید.
وی با اشاره به توجه به اخالق و معنویت در حوزه های 
علمیه خواهران ادامه داد: حوزه های علمیه خواهران 
نسبت به دانشگاه های کشور از نظر معنویت و اخالق 

وضعیت بهتری دارند.
ایــن مرجع تقلیــد خاطرنشــان کرد: فعالیــت کردن در 
عرصه حوزه   های علمیه خواهران بسیار مشکل است 
و بنــده برای حجت االســالم والمســلمین بهجت پور 
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران و حجت االســالم 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر  بهرامــی  والمســلمین 
ایــن مســئولیت  آرزوی موفقیــت در  اصفهــان دعــا و 
خطیــر را دارم چراکــه مدیریت کردن چند هــزار نفر کار 

بسیار دشواری است.
بســیار خــوب  رشــد  بــه  اشــاره  بــا  آیــت اهلل مظاهــری 
امــروزه  کــرد:  عنــوان  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
حوزه هــای علمیــه خواهــران دوشــادوش حوزه هــای 

علمیه برادران مایه افتخار و سرافرازی هستند.

 حوزه های علمیه خواهران معجزه انقالب اسالمی است
آيت اهلل مظاهری در ديدار با مدیر حوزه های علمیه خواهران:

 پیام آیت الله العظمی مظاهری به مناسبت
 آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم اســتان قم و عضو هیئت رئیســه مجلس 
شــورای اســالمی با انتشار پستی در حساب رســمی خود در توییتر نسبت به گران 

شدن چادر مشکی در آستانه شروع سال تحصیلی جدید واکنش نشان داد.
در شــرایطی که دشــمنان و رســانه های معاند بــا تمامی قوای خــود در حال تبلیغ 
بــر علیــه پوشــش دینــی مردم ایــران و به ویــژه چادر مشــکی هســتند، گرانی چادر 
می توانــد موجب به وجود آمدن مشــکل برای بســیاری از اقشــار مومــن و کم درآمد 
جامعه شود. در واقع گرانی چادر به نوعی آب به آسیب دشمن ریختن است و به 
صورت غیرمستقیم دشمنان ملت ایران را در نیل به اهداف خود یاری می کند.

احمد امیرآبادی فراهانی در توییتر خود نوشت:
درحالــی کــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها درپیش اســت قیمت چادرمشــکی 
افزایش یافته اســت و هزینه تهیه یک چادر که در سال گذشــته ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان 
بوده در حال حاضر به ۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰۰۰ تومان رسیده است. یعنی کاری که رضاخان 

با کشف حجاب نتوانست انجام دهد با گرانی قیمت چادر درحال انجام است.

آیت اهلل العظمی مظاهری به مناســبت آغاز ســال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران سراســر 
کشور پیامی صادر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:
آغــاز ســال تحصیلــی حوزه هــای علمیه خواهــران را گرامی داشــته و برای همه شــما 
بانوان مکرمه، که در مسیر تعلیم و تعلم علوم دینی و معارف الهی واقع شده اید تائید 
و توفیــق در دســتیابی هرچه بیشــتر بــه حقیقت و وصول هرچه کامل تــر به معنویت را 

مسألت می نمایم.
حوزه علمیه خواهران که از حیث گستردگی و تکثر کنونی، پدیده ای تقریبًا نوپاست، 
بــرای رســیدن بــه افق هــای بلنــد علمــی و معنــوی و تربیت بانــوان صالحــه ای که به 
شرافت دانایی و اخالق و عقالنیت آراسته باشند، راهی بلند در پیش دارد. پیمودن 
این مســیر نورانی و البته خطیر، محتاج تدابیر و برنامه ریزی های دقیق و نیز اهتمام و 

جدیت خالصانه است.
وظیفه با اهمیت برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر صحیح و دقیق، امری است که بر عهده 
مرکــز مدیریــت حوزه های علمیه خواهران اســت و متصدیان و مســئوالن محترم، در 
این زمینه سال هاست که در حال تالش و فعالیت مستمر بوده و امید است با دقت 
نظــر کارشناســانه و توجــه به ابعاد گوناگون و اخذ مشــورت های الزم، روز به روز شــاهد 

ارتقاء حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور باشیم.
امــا وظیفــه اهتمــام و جدیت خالصانه در این مســیر، بر عهده شــما خواهــران گرامی 
است که باید با توکل به خداوند تعالی و با مجاهدت خود، راه خطیر دانش اندوزی و 
رشــد معنوی و اخالقی را بپیمایید و حیات ایمانی خود را تأمین و به حیات ایمانی 
دیگران نیز کمک و مدد رســانید. در این خصوص توجه به ســه نکته را در این مجال 

کوتاه ضروری می شمارم:
 نکته نخست توجه به جایگاه واالی زن در منظومه خلقت و التزام به مسئولیت های 

با اهمیتی است که بر عهده زنان قرار گرفته است.
زن عنصر محوری و اساســی مدیریت نهاد بســیار با عظمت خانواده اســت، نهادی 
کــه بنیانی تریــن نهــاد اجتماعی و از جهاتی، مقدم بر ســایر نهادها نظیــر نهاد تعلیم و 
تربیت، نهاد اخالق، نهاد اقتصاد و نهاد سیاســت اســت و بی شک، صالح و سداد 
ســایر نهادهای اجتماعی وابســته به صالح و ســداد نهاد خانواده است. در این نهاد 
که از دیدگاه معارف دینی، یک نهاد مقدس نیز به شــمار می آید، نقش زنان، نقشــی 
بی همتــا و یگانــه اســت و ازین رو تحکیــم این نهاد بنیانی و مقــدس مرهون مدیریت 
شایســته بانــوان اســت و نتیجــه تحکیــم نهــاد خانــواده، حاکمیت و تعمیــق اصول 
دینی، اخالقی و حفظ حقوق همه اعضاء و رشد و ارتقاء مقام انسانیت آنان است. 
بــه این جهت هــم برنامه ریزی های مدیریتی حوزه های علمیــه خواهران و هم تالش 
و مجاهدت شــما بانوان گرامی در مســیر تعلیم و تعلم معارف دینی باید معطوف به 
ایــن ســاختار با اهمیــت دینی و اجتماعی باشــد و بدانید که برای اصالح ســایر امور 
در ســاخت های گوناگــون اجتماعــی، فرهنگی، سیاســی اقتصادی و غیــر آن باید از 
نهاد خانواده، آغاز کنیم و تمام جهت گیری ها و نیز برنامه ریز ها و سپس اقدامات الزم 

بــرای ایجــاد خانواده ای با ثبات که محل تربیت نســل آینــده و نقطه ثقل تکامل های 
طرفینی است، را به انجام رسانیم.

در نگــرش دینــی، خانــواده، بــه همزیســتی دو یا چنــد نفــر در زیر یک ســقف محدود 
نمی شــود، بلکــه تمام کوشــش دین بر آنســت که نهاد خانــواده را در قالــب یک نظام 
جامع و در مسیر رشد و کمال، تعریف و ترسیم نماید که پیشوایی و امامت شایستگان 
را عهده دار گردد: »ربنا هب لنا من أزواجنا و ذریاتنا قره أعین واجعلنا للمتقین إماما.
بنابرایــن حوزه هــای علمیــه خواهــران و بانــوان طلبه باید بــه این نکته اساســی توجه 
و التــزام جــدی داشــته باشــند و برنامه هــای آموزشــی و تربیتــی را نیز به شــکلی کامال 

کاربردی در همین راستا تنظیم و تکمیل نمایند.
نکته دوم، ضرورت توجه به خطر بودن امر تعلیم و تعلم علوم الهی و معارف وحیانی 
اســت. اکنــون که در این راه نورانی واقع شــده اید باید اهتمــام و جدیت خود را در این 
مســیر، مصــروف نمایید و برای کســب ایــن معارف واال و ارزشــمند از همه فرصت ها 
استفاده کنید و بدانید که رشد علمی در گرو مجاهدت و تالش گسترده است و باید 
از بخشــی از مســائل دنیوی و مادی صرف نظر نمایید تا در این راه به مراتبی شایســته 

نائل گردید.
و نکته سوم، ضرورت توجه و التزام به اخالق است، که متاسفانه امروز در جامعه ما 
از جهاتی آســیب دیده اســت. طــالب و روحانیون حوزه های علمیــه، اعم از برادران 
و خواهــران بایــد بیــش از ســایر اقشــار به مراعــات اخــالق و تعمیق اخالقی زیســتن و 
تزکیه نفس و تهذیب روح، التزام داشته باشند، زیرا در مقام و جایگاه دعوت دیگران 
بــه دیــن و آییــن و اخــالق قــرار گرفته انــد و باید مصــداق بارز »کونــوا دعاة النــاس بغیر 

ألسنتکم و کونوا لنا زینا وال تکونوا علینا شینا« باشند.
 از خداونــد تعالــی توفیقــات روزافــزون همــه شــما بانــوان گرامــی را در تحکیــم هرچــه 
بیشــتر نهــاد خانــواده و در تعلیــم و تعلم معارف الهی و در آراســتگی به اخالق و تقوا و 
معنویت، مســألت می کنم و کمال تایید و ســعادت را برای همه شــما و نیز مسئوالن 

محترم حوزه های علمیه خواهران خواستارم.
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

گالیه عضو هیئت رئیسه مجلسه از
 افزایش قیمت چادر



الیـوت 
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 عاشــورا پیامهــا و درســهایی دارد. عاشــورا درس می دهــد کــه بــرای حفظ دین، باید فــداکاری کرد. درس می دهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشــت. درس می دهد که در میــدان نبرد حق و باطل، کوچک و 
بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع و امام و رعیت، با هم در یک صف قرار می گیرند.  ۲۲/۰۴/۱۳۷۱

درس ها و پیام های عاشورا... ۴

آیت اهلل نوری همدانی در مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران و بــرادران اســتان تهــران که در 
مصلی بزرگ آســتان مقدس عبدالعظیم حســنی)ع( برگزار 
شــد، طی ســخنانی اظهار کرد: علما در جامعه اســالمی به 
علــم و تقــوا شــناخته شــده بودنــد که تربیــت دینی مــردم بر 

عهده آنها بود.
وی دربــاره شــرایط و اصــول طلبگــی طــالب، ابــراز کــرد: اگر 
طــالب طبق اصــول طلبگی رفتار کننــد می توانند به درجه 

فقاهت برسند.
این مرجع تقلید اخالص را یکی از شــرایط طلبگی دانسته 
و عنــوان کــرد: کســب علــوم حــوزوی بــرای طــالب بایــد بــا 
اخــالص همراه باشــد، از دیگر شــروط طلبگــی همت بلند 
است که به هر مقدار همت بلند باشد به همان میزان رشد 

و پیشرفت علمی و عملی وجود خواهد داشت.
آیــت اهلل نــوری همدانــی افــزود: داشــتن اخــالص، همــت، 
جدیت و نظم همه از شــروط طلبگی اســت که طالب را در 

پیشرفت علمی کمک می کند.
ارزش  و  اهمیــت  بســیار  فقــه  اینکــه علــم  بیــان  بــا  وی 
دارد، گفــت: علــم فقــه همــه ابعــاد زندگــی انســان را از 
نظر اعتقــادی، اخالقی، عبادی، اجتماعی، سیاســی، 
قضایــی، جهــادی و غیره در برمی گیرد بر همین اســاس 
باید یک فقیه در این مســائل علم بســیار داشــته باشد و 

پاسخگوی مردم باشد.
ایــن مرجــع تقلید با بیــان اینکه رســیدن به درجــه فقاهت 
شــرایط بســیار ســختی دارد و بــه ســادگی ممکــن نیســت، 

اظهــار کــرد: یــک فقیه افــزون بر کســب علم باید بــه تهذیب 
نفس و اخالق هم آراسته باشد، بر همین اساس حوزه های 

علمیه همواره بر تهذیب و اخالق تاکید و توصیه دارند.
آیــت اهلل نــوری همدانــی بــا اشــاره بــه مثال هایــی از علمای 
گذشــته، بیان کرد: آیت اهلل حق شــناس فقهی بســیار عالم، 
برجســته و وارســته بودند ایشان همواره در بین مردم بودند و 
همه ابعاد به آنها خدمت می کردند، در دروان دفاع مقدس 
بــا تشــویق جوانــان بــرای حضــور در جبهــه خود نیز شــرکت 
می کردنــد، همچنین شــیخ مرتضــی زاهد از جملــه علما و 
عرفایی بودند که به تقوا، اخالق و دینداری مشهور و همواره 

در خدمت مردم بودند.
تهجــد،  بــر  همــواره  بــزرگان  و  علمــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شب زنده داری و نماز شب تاکید و سفارش فراوان داشتند، 
گفــت: نمــاز شــب بســیار بــر پیشــرفت انســان تاثیــر دارد بــر 
همین اســاس در گذشــته برخی از علما طالبی را که به نماز 

شب تقید نداشتند نمی پذیرفتند.
این مرجــع تقلید درباره جایگاه علما نزد پیامبر)ص( بیان 

کــرد: روز قیامــت پیامبــر)ص( بــرای علمــا جوایــزی خاص 
هدیه می دهند.

آیت اهلل نوری همدانی با اشاره به شرط دیگر طلبگی عنوان 
کرد: مبارزه با ستمکاران، ظالمان و طاغوت از دیگر شروط 
طلبگــی اســت که طالب بایــد در این زمینه بســیار جلوتر و 
مقدم بر ســایر مســلمانان باشــند. پس از انقالب دشــمنان 
بــا همــه امکانــات خود بــر علیه اســالم تاختند امــا به یاری 
خداوند علما و روحانیون همواره با حضور در صحنه مقابل 
دشــمن ایســتادگی کردند، در دوران دفاع مقدس بیشــترین 
آمــار شــهید را قشــر روحانــی به انقــالب اســالمی هدیه کرده 

است.
وی در پایان با اشــاره به فرمایشــات روز گذشــته رهبر معظم 
انقــالب در درس خــارج فقــه خاطرنشــان کــرد: آمریــکا طی 
چهل ســال اخیر مقابل قدرت اســالم به جنگ برخواسته و 
حــال امروز از مذاکره دم می زند؛ آمریکا بداند ما آنها مذاکره 
نمی کنیم و اگر کسی با آمریکا مذاکره کند خیانکار یا جاهل 

است.

مذاکره با آمریکا خیانت
 به انقالب است

آیت اهلل نوری همدانی گفت: مبارزه با ســتمکاران، ظالمان و طاغوت از شــروط طلبگی اســت که طالب باید در 

این زمینه بسیار جلوتر و مقدم بر سایر مسلمانان باشند.

آیت اهلل نوری همدانی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه  علمیه خواهران و برادران استان تهران:

رییس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه تهران گفت: تدوین قریب به ۴ هزار پایان 
نامــه بــا اثر کیفی باال در حوزه علمیه خواهران اســتان تهران یک پیشــرفت تحســین 

برانگیز است.

 آیت اهلل رشاد رییس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه استان تهران، در مراسم 
آیین افتتاحیه ســال تحصیلی حوزه علمیه اســتان تهران که در آســتان مقدس 
حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( برگــزار شــد، گفــت: طلبگی ســمت و عنوان 

نیست بلکه یک صفت است.
وی در ادامه به آســیب های موجود در حوزه های علمیه اشــاره کرد و ادامه داد: 
امــروز یکی از آســیب های موجود در حوزه های علمیــه مربوط به هویت طلبگی 
مــی شــود؛ هویت طالب نباید گم شــود و از هر حیث و زاویــه ای که به طلبه نگاه 

می شود باید هویت طلبگی او آشکار باشد.
آیــت اهلل رشــاد بــا بیان اینکــه طلبه می توانــد دیگر علوم را فــرا بگیرد امــا نباید با 
فراگیــری آن علــوم دســت از طلبگــی بــردارد، اظهــار داشــت: طلبه باید بــه فقه، 
اصــول، کالم، تفســیر و غیــره اهتمام ویژه داشــته باشــد و اشــکالی نــدارد از دیگر 
علــوم هــم مطلــع باشــد امــا کفایت کــردن بــه دیگر علــوم و کــم گذاشــتن از علوم 

حوزوی یک آسیب برای طلبه به شمار می رود.
رییس شــورای سیاســتگذاری حوزه علمیه اســتان تهران ادامه داد: طالب باید 

سایر علوم را فرا بگیرند و از آن به نفع علوم حوزوی بهره ببرند.
وی ادامــه داد: امــروز برخــی طــالب بــا راهیابــی بــه دانشــگاه و بــا فراگیــری علوم 
کالســیک تصــور می کننــد فراگیری همین علوم کفایت می کنــد و دیگر به درس 
طلبگــی اهمیت نمی دهند و تصورشــان این اســت که بــا گرفتن مدرک دکترا به 

نهایت سقف علمی دست یافته اند این افراد از نظر هویت طلبه نیستند.
آیت اهلل رشاد ادامه داد: طلبه باید هویت معنوی داشته باشد و زمانی که سخن 
می گوید و جمالتی از او صادر می شــود حس شــود که در وجود او قدسیتی وجود 
دارد و ایــن جــز با برنامه ریزی عمیق و منظــم و اتصال به خداوند و اهل بیت)ع( 

امکان پذیر نیست.
رییس شــورای سیاســتگذاری حوزه علمیه اســتان تهران با تاکید بر اینکه طلبه 
باید با آیات و روایات و سیره اهل بیت)ع( انس نزدیک داشته باشد، عنوان کرد: 
این تاسف انگیز است اگر طلبه ای نسبت به کتاب خدا و سنت اهل بیت)ع( 
کم توجهی کند؛ یکی از نیازهای امروز آن اســت که هر دو ســال یک کتاب تفسیر 

نوشته شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه هویت طلبگی با ارتباط و توســل آنان با ســاحت قدســی 
بــاری تعالــی و اهــل بیــت)ع(  مشــخص می شــود، گفت: لبــاس نپوشــیدن و یا 
اینکــه برخــی لبــاس طلبگــی را همانند لباس اصنــاف یونیفرم تلقــی کنند این 

یک آفت برای هویت طلبگی به شمار می رود.
آیت اهلل رشــاد ادامه داد: رفتار و ســکنات طلبه باید به گونه ای باشــد که مردم با 

دیدن او بدانند طلبه است.
رییس شــورای سیاســتگذاری حوزه علمیه اســتان تهران درباره رابطه طلبگی و 

انقالبی گری، عنوان کرد: انقالبی گری هویت طلبگی است و طلبه باید انقالبی 
فکر کند، انقالبی عمل کند و انقالبی ســخن بگوید. کســانی که انقالبی نیستند 
موظــف به تقیه در جامعه اســالمی هســتند نــه اینکه طلبه بیایــد و انقالبی گری 

خود را پنهان کند.
تولیــت مدرســه علمیــه امــام رضــا)ع( با اشــاره به اینکه طــالب امروز در شــرایط 
جنگــی به ســر مــی برند و نــه در شــرایط صلح، اظهار داشــت: در شــرایط جنگ 
باید هرلحظه مراقب و در عرصه نبرد حضور داشته باشیم و در یک محور خاص 

مسؤولیت بپذیریم و دست از ماشه برنداریم.
امــروز بــرای حوزه شــرایط جنگ اســت چرا که همــه عالم و تمام کفــر در برابر دین 
و مکتــب اهــل بیــت)ع( و انقالب قامت راســت کردنــد تا بتوانند اســالم را نابود 
کننــد؛ بــی حرمتی هایی که امســال در فضــای مجازی به ســاحت مقدس اهل 

بیت)ع( شد خود گویای این سخن است.
وی افــزود: ســرباز بایــد چشــمش بــه فرمانده باشــد امروز دشــمنان دربــاره امامان 

معصوم شبهات فراوانی ایجاد می کنند.
این اســتاد اخالق اضافه کرد: هیچ عقیده و گزاره دینی حتی در مســلمات باقی 
نمانده که خالی از هجمه شــبهات و حمالت دشــمنان باشد لذا طلبه نباید در 
این اوضاع حســاس احســاس آرامش کند از این رو طلبه شدن یعنی وارد میدان 

نبرد شدن برای دفاع از دین و اعتقاداتی دینی.
 آیــت اهلل رشــاد در پایــان بــا تقدیــر از فعالیــت های پژوهشــی حوزه هــای علمیه 
خواهران پیشرفت طالب خواهر پژوهشگر که بالغ بر 4 هزار پایان نامه با اثر کیفی 
باال ارائه کردند را بســیار تحســین برانگیز دانست و خطاب به طالب برادر گفت: 
پیشرفت خواهران باید موجب برانگیخته شده غیرت علمی پژوهشی در حوزه 

های علمیه برادران شود.

آيت اهلل رشاد مطرح کرد؛

تدوین ۴ هزار پایان نامه در حوزه علمیه خواهران
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موجــودی  بایــد  و  بــود  آمــاده  همیشــه  بایــد  ظلــم،  بــا  مقابلــه ی  بــرای  عــدل،  اقامــه ی  بــرای  عــدل،  بــرای  حــّق،  بــرای  کــه  اســت  ایــن  اســالمی  اّمــت  بــه  علیه الّصالةوالّســالم  حســین بن علی  درس 
بگیریــم. یــاد  بایــد  چــرا؛  باشــد  متناســب  مــا  عــادات  بــا  مــا،  ُخلقّیــات  بــا  مــا،  وضعّیــت  بــا  کــه  ســطوحی  در  اّمــا  نیســت؛  شــما  و  مــن  کار  مقیــاس،  آن  در  و  ســطح  آن  در  آورد؛  میــدان  بــه  را  خــود 
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5برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود

بــر  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســالم 
اهمیت توســعه سطح ســه و چهار حوزه های 
بــرای  کــرد و گفــت:  تأکیــد  علمیــه خواهــران 
علمیــه  حوزه هــای  علمــی  ســطح  ارتقــای 
خواهران باید نســبت به توسعه سطوح سه و 

چهار اهمیت ویژه ای قائل باشیم.

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســالم   
اجــالس  دومیــن  اختتامیــه  در  بهجت پــور 
مدیران اســتانی حوزه های علمیه خواهران 
مدیریــت  مرکــز  جلســات  ســالن  در  کــه 
حوزه هــای علمیــه خواهران برگزار شــد بیان 
کرد: هدف ما از این نشست انسجام بخشی 
و امید آفرینی در مجموعه حوزه های علمیه 

خواهران است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور افزود: 
هــر حرکــت رو به رشــد در حوزه هــای علمیه 
خواهــران بــا همراهــی تمــام ایــن مجموعــه 
امکان پذیــر خواهــد بــود و همــه مــا بایــد در 
تصمیم گیری هــا نقــش خود را بــه خوبی ایفا 

کنیم.
علمیــه  حــوزه  در  انســجام  کــرد:  ابــراز  وی 
خواهران به این معناســت که مرکز مدیریت 
بــا مدیــران اســتانی گفت وگــو و هماهنگــی 
داشــته باشــد و مدیــران اســتانی حوزه های 
را  عملکــرد  همیــن  نیــز  خواهــران  علمیــه 
نســبت به مدیــران، اســاتید و هیئت امنای 

مدارس علمیه خواهران داشته باشند.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســالم 
بــا بیــان اینکــه یکــی از نــکات مهــم راهبــرد 
مدرســه محوری تمرکــز بر حل مســائل درون 
مدرســه اســت ادامــه داد: بارهــا گفتیــم کــه 

مدرســه محــوری بــه معنــای تفویــض همــه 
امــور بــه مــدارس نیســت بلکــه بــه معنــای 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  ســرمایه گذاری 
علمیــه خواهران برای توانمندی و جوشــش 

فعالیت ها در مدرسه است.
بــه اهمیــت حضــور مدیــران  بــا اشــاره  وی 
اســتانی در جلســات هیئت امنای مدارس 
علمیــه خواهــران خاطرنشــان کــرد: حضــور 
مدیران اســتانی حوزه های علمیه خواهران 
در جلسه هیئت امنا یک حضور استصوابی 
و برای جلوگیری از تخطي از قوانین مصوب 

خواهد بود.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا 
اشــاره به تدوین برنامه پنج ســاله حوزه های 
علمیــه خواهــران تصریــح کــرد: معاونت هــا 
مــورد  برنامه هــای  مختلــف  بخش هــای  و 
حمایــت خــود را برای مــدارس ارســال کرده 

بــر  را  برنامه هــا  ایــن  از  بخشــی  مــدارس  و 
اســاس نیازهای محلــی خود انتخــاب و به 
معاونت هــای مربوطه حوزه علمیه خواهران 

ارسال می کنند.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور بــا 
تأکیــد بــر اهمیــت مســئله دروس اقتضائــی 
حوزه هــای  اســتانی  مدیــران  کــرد:  عنــوان 
کــه می تواننــد  تــا جایــی  علمیــه خواهــران 
تــالش خود را بــرای تنظیــم دروس اقتضائی 
مبتنــی بــر نیازهــای منطقــه ای خــود بــه کار 

گیرند.
وی با بیان اینکه مدیران اســتانی نسبت به 
منابــع پایدار پیگیری جدی داشــته باشــند 
اظهــار کرد: هــدف منابع پایــدار تقویت بنیه 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  مالــی 
نیست بلکه هدف ما از منابع پایدار تقویت 

بنیه مالی هیئت امنای مدارس است.

کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
پذیــرش  در  به گزینــی  مســئله  بــه  اشــاره  بــا 
حوزه هــای علمیــه خواهــران بیــان کــرد: مــا 
پایــه تحول در حــوزه را بر پذیــرش حوزه های 
علمیه خواهران و مسئله به گزینی بنا کردیم.
به گزینــی  جامــع  طــرح  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بایــد تهیــه و آمــاده شــود افــزود: 10 هــزار نفــر 
بــرای حضــور در حوزه های علمیــه خواهران 
نام  نویســی کردند که آمار خوبی اســت، برای 
مدارسی که تعداد طالب آن ها به حد کافی 
نرســیده اســت نیــز بــا شــرایطی کــه تعییــن 
می شود یک امتحان ورودی دیگر در دی ماه 

برگزار خواهد شد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بر 
اهمیت توسعه سطح سه و چهار حوزه های 
علمیــه خواهــران تأکیــد کــرد و گفــت: بــرای 
علمیــه  حوزه هــای  علمــی  ســطح  ارتقــای 
خواهران باید نسبت به توسعه سطوح سه و 

چهار اهمیت ویژه ای قائل باشیم.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور بــا 
بیان اینکه در جلسه بعدی مدیران استانی 
مســئله اســناد مثبت نیــز مطرح شــود ادامه 
بــه  بودجــه  درصــد   7۵ حــدود  وقتــی  داد: 
ســمت مدارس علمیه جاری می شــود باید 
نسبت به اسناد مثبت توجه ویژه ای داشته 

باشیم.
وی با تأکید  بر پژوهش محور شدن آموزش در 
حوزه های علمیه خواهران خاطرنشــان کرد: 
اگر بخش علمی حوزه های علمیه خواهران 
بر مبنای پژوهش نباشــد، حوزه های علمیه 
خواهران صرفًا به یک نهاد فرهنگی تبلیغی 

تبدیل خواهد شد.

اهمیت توسعه سطح سه و چهار حوزه های علمیه خواهران
مدیر حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد؛ معاون ارتباطات حوزه  های علمیه خواهران تشريح کرد:

اهمیت رهبری تحول گرا در 
ارتقای سازمانی

امــور  و  ارتباطــات  معــاون 
حوزه هــای علمیه خواهران 
در اجالس مدیران اســتانی 
حوزه های علمیه خواهران 
بــه تشــریح معن ــای رهبــری 
و  پرداخــت  تحول گــرا 

اهمیت این نوع از مدیریت  را تشریح کرد.

حجت االسالم والمسلمین واحدی در دومین اجالس 
مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران که در سالن 
جلســات مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران 
برگزار شــد با بیــان اینکه مدیران اســتانی باید مدیریت 
و رهبــری خوبــی در بخش هــای مختلــف زیرمجموعه 
خود داشــته باشــند به تببیــن مفهوم رهبــری پرداخت 
و بیــان کــرد: رهبری به معنــای توانایی نفــوذ در دیگران 

برای دست یابی به اهداف است.
معــاون ارتباطات و امــور حوزه های علمیــه خواهران با 
بیــان اینکــه رهبر معظم انقــالب به رهبــری و مدیریت 
تحول گــرا در حــوزه علمیه توجه ویژه ای دارنــد ابراز کرد: 
رهبر تحول گرا کســی است که عالئق کارکنانش را ارتقا 
و توســعه بخشــیده و آنــان را از هدف هــا و ماموریت هــا 

آگاه می سازد.
حجت االســالم والمســلمین واحدی با اشاره به اینکه 
یــک مدیــر و رهبــر تحول گرا مــردم را تشــویق می کند که 
فراتــر از منافــع فــردی بیندیشــند اظهــار کــرد: رهبــری 

تحول گرا بیشتر بر اهداف سازمانی تأکید دارد.
وی بــه بیان انتظارات مرکــز مدیریت حوزه های علمیه 
اســتانی پرداخــت و خاطرنشــان  از مدیــران  خواهــران 
کرد: رفع مشــکالت، تزاحمات و اختالفات احتمالی 
کادر و مدیــر یــا مدیــر و هیئت  امنا و مؤسســین از جمله 
علمیــه  حوزه هــای  اســتانی  مدیــران  از  مــا  انتظــارات 

خواهران است.

حجــت االســالم والمســلمین کبیریــان بــا بیــان اینکــه حــوزه 
علمیه خواهران یک پدیده و معجزه الهی است، گفت: بالغ 
بــر یک هزار و ۵۰۰ طلبه خواهر در حوزه علمیه خواهران تهران 

پذیرش شدند.

حجت االســالم والمســلمین حســین کبیریان مدیر حوزه 
علمیــه خواهــران اســتان تهــران، در حاشــیه مراســم آییــن 
افتتاحیــه ســال تحصیلــی حــوزه علمیه اســتان تهران که 
در آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم حســنی)ع( برگزار 
شد، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، ضمن تبریک 
بــه مناســبت آغاز ســال تحصیلی جدیــد از خداوند منان 
ســال پــر خیر و برکتی برای طالب و مســؤوالن حــوزوی آرزو 

کرد.
یــاران  و  امــام حســین)ع(  ایــام شــهادت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
باوفای ایشــان، ادامه داد: با توجه به مقارن شــدن آغاز سال 
تحصیلی جدید حوزه های علمیه با ایام جانســوز شهادت 
اباعبداهلل الحسین)ع( می طلبد طالب خواهر و برادر توجه 
ویژه ای به رســالت زینبی و حســینی خود داشته باشند تا با 
الگــو گیــری از قیام امام حســین)ع( و پیام رســانی حضرت 
زینــب)س( مســیر حرکت علمی و معنــوی خود را به خوبی 

ترسیم و به آن عمل کنند.
حجت االســالم والمســلمین کبیریان با بیان اینکه امســال 
مراســم افتتاحیــه ســال تحصیلــی جدید با حضــور طالب 
خواهر و برادر حوزه های علمیه استان تهران برگزار شد، ابراز 
کرد: این مراســم با حضور علما و فضال برجســته، مســؤوالن 
کشــوری و حوزوی، طالب و هیات امناء حوزه های علمیه 

استان تهران برگزار شد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران ادامه داد: سالهای 
گذشــته طالب شرکت کننده در مراســم افتتاحیه بالغ بر 6 
هزار طلبه بود اما امســال با حضور پرشــور و با نشــاط طالب 
مراســم  در  کننــده  شــرکت  طــالب  تعــداد  افزایــش  شــاهد 

افتتاحیه بودیم.
وی درخصــوص کــم و کیــف پذیــرش طــالب جدیدالورود، 
گفــت: امســال طــالب پذیرفته شــده در حوزه هــای علمیه 
خواهــران اســتان تهــران بالغ بر یــک هزار و 500 طلبه اســت؛ 
همــه طــالب پذیرفته شــده پــس از قبولــی در آزمــون کتبی و 
طی مراحل دیگر پذیرش توانستند توفیق بزرگ سربازی امام 

زمان)عج( را اخذ کنند.
حجــت االســالم والمســلمین کبیریــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
طــالب بایــد آیــات و روایاتــی کــه بــه تبییــن وظایــف عالم و 
متعلــم می پردازند مورد مطالعه و بررســی قرار دهند، گفت: 
طالب با این اقدام می توانند مســیر طلبگی خودشــان را به 

درستی ترسیم کنند.
داد:  ادامــه  تهــران  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
همچنیــن طــالب بیانــات بــزرگان دیــن مانند امــام راحل، 

رهبــر معظــم انقــالب و مراجــع بزرگــوار کــه در زمینه رســالت 
طلبگی فرمودند را مورد توجه و مطالعه قرار دهند زیرا مســیر 
طبلگــی مســیری نیســت کــه انســان فرصــت آزمــون و خطا 

داشته باشد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه طــالب باید از همــان ابتدای طلبگی 
نهایــت و غایــت طلبگی را شناســایی کنند، گفت: طالب 

باید ملتزم به لوازم طلبگی باشند.
حجــت االســالم والمســلمین کبیریــان در پایــان بــا تاکید بر 
اینکــه حــوزه علمیــه خواهــران یــک پدیــده و معجــزه الهــی 
است، خاطرنشان کرد: آرزوی توفیق و موفقیت برای تمامی 
طالب حوزه های علمیه دارم و امیدوار هســتم ســال پیش 
رو ســال موفقیت های بیشتر و درخشــش روزافزون خواهران 
طلبه باشــد همانطور که در این چند ساله عمر حوزه علمیه 

خواهران این چنین بوده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران خبر داد؛

پذیرش یک هزار و ۵۰۰ طلبه در حوزه علمیه خواهران استان تهران
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان قزوین یکی از چشــم 
اندازهــای حــوزه علمیــه را ارتقــای دانــش دیــن داری در 

جامعه دانست.

حجت االســالم کاظم لو  در مراســم آغار سال تحصیلی 
حوزه علمیه خواهران قزوین اظهار داشت: امروزه یکی از 
مهــم ترین اهداف و چشــم اندازهای حــوزه های علمیه 

باید ارتقاء دانش دین داری در جامعه باشد.
وی خاطرنشــان کرد:حــوزه هــای علمیــه امروزه در مســیر 
اهداف امام حســین )ع( و تمام انبیاء هســتند و طالب 
باید متناســب با نیاز جامعه خود را برای رفع مشــکالت 
اجتماعــی در جامعــه آمــاده کننــد و این مهم بــا مطالعه 

دقیق و شناخت مشکالت جامعه میسر خواهد شد.
حجت االسالم کاظم لو با توجه لزوم گسترش دین داری 
در خانــواده هــا افزود: گســترش دیــن داری در خانواده ها 
بــا تکیــه برمــادران همــواره جــزء وظایــف حــوزه علمیــه 
خواهــران اســت که همه بایــد برای تحقق آن بکوشــیم و 
جامعه اســالمی را از آســیب های دشــمنان مصون نگه 

داریم.
وی ادامــه داد: برای دســتیابی به این هدف باید طالب 
ارتبــاط کالمــی خــود را بــا جامعــه بیشــتر کنند و بــا بیان 

حقایق، دین داری را گسترش دهند.
حجت االســالم  کاظم لو گفــت: هدف از فعالیت های 
حوزه هــای علمیــه تربیــت اســت و تربیت نیــز باید همه 
جانبه باشــد و تربیت یکجانبه کافی و وافی نیســت و اگر 
تربیت همه جانبه نباشد فعالیت ها به صورت مطلوبی 
پیش نخواد رفت و آثار و برکات کارها دیده نخواهد شد.
مدیرحــوزه علمیــه خواهــران اســتان قزویــن تاکیــد کــرد: 
ورودی هــای جدیــد حــوزه هــای علمیــه نیــاز بــه تربیــت 
دقیق و بیشــتری دارند و اگر هدف تربیت نباشد مطالعه 
نیــز مفیــد واقــع نخواهــد شــد و اگــر مطالعــه و در درس با 

تربیت همراه شود موفقیت را به دنبال خواهد داشت.

 ارتقای دانش دین داری از 
چشم اندازهای حوزه است

مدیر حوزه  علمیه خواهران قزوین:
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حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور کنــار آمــدن با دشــمنان را مخالف ســنت 
قرآنی دانست و گفت: مدل اهل بیتی و قرآنی این است که محکم در برابر ظالمان 
بایســتید، بــه مظلومــان کمــک کنیــد و بــه تــوان خودتان تمســک کنیــد و بدانید که 
دشــمن روز به روز باید متراکم تر بشــود و جمعیتش بیشــتر شــود و شــما باید در این 

دوره مقاومت کنید.

 حجــت االســالم والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور مدیر حوزه هــای علمیه 
خواهران در مراسم آغاز سال تحصیلی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، 
وظیفه طالب را حرکت در مســیر انبیاء دانســت و اظهار داشــت: چشم به باطن 
هستی باز کردن و آن رادر  محاسبات زندگی وارد کردن و ایجاد حس تأثیر اصلی 
بلکه مســتقل و بلکه اساســی به خدا دادن در زندگی کار بزرگ انبیاء و کار بزرگ 

من و شما است.
وی افــزود: تفقــه در دیــن بایــد به ما توانی بدهــد که اوال مردم را تســلیم عالم معنا 
کنیم و ثانیا این مردم تســلیم امر معنا را مؤمن و باور مند و دارای اطمینان خاطر 
بــه آن عالــم بکنیــم و تقوا را در آنها نســبت به تحول دهنده امور و آنها را در مســیر 

باورمندی و تقوا و عمل بر اساس راهبری های غیب پیشرفت بدهیم.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با بیان این که توجه به این امور در مراکز 
آمــوزش رســمی کشــور خیلی وجــود ندارد، گفت: یک فیلســوف و یک پزشــک و 
یــک مهنــدس در طــول تاریخ نقشــی همچــون نقش انبیاء نداشــته اســت و این 

دریچــه بــزرگ به روی کســی باز می  شــود و قدرت راهبری و توفیــق تأثیر گذاری در 
این مســیر به روی کســی باز می  شــود که خدا اراده کرده باشــد و به او توفیق تأثیر 

گذاری داده باشد.
وی توجــه بــه هدف را یکی از بایســته های مســیر طلبگی دانســت و عنوان کرد: 
وقتی ذوب در اخالص در همه ابعاد شــدیم آن وقت اســت که هدف را گم نمی 
کنیــم، خیلــی ها این را دســت کم گرفتند و گمراه شــدند اصال ولــی وقتی پدر ما 

حضرت آدم دچار این مسأله شد تکلیف ما هم روشن است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران بیان داشــت: کار ما ســخت اســت چراکه یک 
امتحان و ورود به حوزه و مدرک اول و دوم و سوم گرفتن شوخی روزگار است و اگر 
ما بنا است در سلسه علل گسترش دین باشیم خیلی باید مراقب باشیم، امروز 
برنامه آموزشی، پژوهشی و تربیتی خود را آغاز کردید تا برای برعهده گرفتن چنین 

موقعیت و مسؤولیتی آماده شوید.
وی تصریــح کــرد: اگر دیدیــد از کنار یک جاهلی می  گذرید یا منکری و خطایی را 
مــی بینیــد و می  گویید به من ربطی ندارد باید بدانید در بطن حوزه، دانشــگاهی 

شده اید، هرچند می  شود در دانشگاه هم حوزوی بود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که در سراسر کشور ۵00 مدرسه خواهران در 
این سال ها راه اندازی شده است، گفت: برخی از این مدارس استاد هم ندارند 
و به ســختی با دســت و پای شکســته گذران تحصیل می  کنند تا به هر زحمتی 
تعلیم و تربیت شــکل بگیرد تاجایی که برای تصویب یک پایان نامه و اســتفاده 
از راهنمایی و مشــاوره اســتاد باید از اقصی نقاط کشــور به قم بیاید و امکانات به 

شدت کم است.
وی بهــره بــرداری از نعمــت حضور در شــهر مقدس قــم را الزم و ضروری دانســت 
و اضافه کرد: شــما در قم در کنار مراکز آموزشــی و پژوهشــی و اســاتید برجســته ای 
هستید، آیا انتظار ایران و جهان اسالم از جامعه الزهرا)س( و از مدرسه معصومیه 
همان انتظاری اســت که از مدرســه ای در اســتان سیســتان و بلوجســتان و ایالم 

و کردســتان وجــود دارد؟ نعمــت و فرصتــی کــه در اختیــار شــما اســت حضور در 
تخصصی ترین و اصیل ترین و مهمترین نقطه های تأثیر گذاری است.

حجت االســالم والمســلمین بهجت پور خاطرنشــان کرد: این که روشــن اســت 
شــما بایــد در رتبــه هــای باالی آموزشــی و پژوهشــی باشــد، بلکه نقش شــما این 
اســت که به جدیدترین شــبهات و مشــکالت پاسخ بدهید، شــما برای کارهای 
بسیار مهمی باید تربیت بشوید و شانه را باید زیر بار فعالیت های سنگین ببرید.

عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی اســالمی در ادامــه 
ابــراز داشــت: پاســخ های نــاب و اطمینــان بخش را جهان از شــما بایــد بگیرد، 
بنابراین با این نیت وارد این دستگاه بشوید چراکه امروز مردم در ایران دچار یک 
اضطــراب در راه هــا و راه حل ها هســتند و متأســفانه چهره سیاســی بــه آن داده 
شــده اســت، در حالی که این مشکالت قبل از سیاســی بودن ماهیت فرهنگی 

دارد.
وی با بیان این که ایران به ســمت شــکل گیری یک تمدن نوین اســالمی بر پایه 
مکتب اهل بیت)ع( در حال حرکت اســت، تأکید کرد: ســوره نمل آغاز حرکت 
موســی را در نهایت ضعف به ســمت جنود فرعون در نهایت قدرت گزارش می  
دهــد و ایــن کــه چطــور در هــر حادثه ای موســی یــک گام باالتر می  رفــت و فرعون 
پایین تر می  رفت؛ در این شــرایط وقتی جریانات درگیر می  شــوند راه حل گذر از 

بحران ها متفاوت است.
مدیــر حــوزه های علمیه خواهران تصریح کرد: گروهــی تصور می  کنند باید تنش 
زدایی کنند، می  گویند باید رابطه ها را درســت کرد، باید با دشــمن دســت داد، 
کوتــاه آمــد، بایــد نگرانــی هــای دشــمن را حل کرد تــا به توافــق رســید و در نتیجه 

آرامش کشور را محصول آرام سازی و خاموش سازی جریان دشمن می  دانند.
وی کنــار آمــدن با دشــمنان را مخالف ســنت قرآنی دانســت و گفــت: مدل اهل 
بیتی و قرآنی این اســت که محکم در برابر ظالمان بایســتید، به مظلومان کمک 
کنید و به توان خودتان تمســک کنید و بدانید که دشــمن روز به روز باید متراکم تر 

بشود و جمعیتش بیشتر شود و شما باید در این دوره مقاومت کنید.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پور عنوان کرد: رســاندن مردم به این نقطه 
اوال مقاومت خود شــما و ثانیا به صبور ســازی مردم بســتگی دارد و این کار یعنی 
مســتحکم تر کردن مردم و یاری کردن رهبری عزیزمان برعهده شــما است، ما در 
حــوزه علمیه جمع شــده ایم که همه این امور را بــا هم انجام بدهیم و اگر این کار 
را بکنیــم و مــردم را بر صراط مســتقیم پایدار نگاه داریم دســتیابی بــه اهداف نیز 

نزدیک می  شود.

گون در همان منی و عرفات، خطاب به علما،  گونا  امام حسین را فقط به جنِگ روز عاشورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضیح مسائل 
کربال، باید شناخت. ۰۵/۰۵/۱۳۸۸ کربال و میدان  کربال، هم در خود عرصه  ی  کتابها ثبت و ضبط است- بعد هم در راه به سمت  که تو  خطاب به نخبگان- حضرت بیانات عجیبی دارد 

 امام حسین را فقط به جنِگ روز عاشورا نباید شناخت
6

مدیر حوزه های علمیه خواهران در مدرسه علمیه خواهران معصومیه؟اهس؟:

کنار آمدن با دشمنان مخالف 
سنت قرآن است

انــدازی مراکــز  راه  از  حجــت االســالم رحمانــی 
ایــن  خواهــران  علمیــه  مــدارس  در  نیکــوکاری 
اســتان خبــر داد و گفــت: این مراکز بــا هدف رفع 
نیاز های اعتقادی، فرهنگی و مادی افراد جامعه 

راه اندازی می شود.

حجــت االســالم یــداهلل رحمانــی، مدیــر حوزه 
علمیــه خواهــران چهارمحــال و بختیــاری، در 
گفتگــو با خبرنــگار خبرگزاری کوثر در شــهرکرد، 
از راه اندازی مراکز نیکوکاری در مدارس علمیه 
خواهران این استان خبر داد و گفت: راه اندازی 
ایــن مراکز نیکوکاری در راســتای تفاهم نامه ای 

صورت می گیرد که از ســوی کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( با مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران منعقد شده است.
مــدارس علمیــه  اینکــه در همــه  بیــان  بــا  وی 
خواهــران ایــن اســتان یک مرکــز نیکــوکاری راه 
انــدازی می شــود، اظهــار کــرد: مقدمــات الزم 
در ایــن زمینــه بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( اســتان صــورت گرفتــه که ان شــاءاهلل پس 
از گذرانــدن رونــد ثبــت، ایــن مراکــز بــه صورت 
رســمی در مــدارس علمیه خواهران اســتان راه 

اندازی می شوند.
حجــت االســالم رحمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
تاکنون نیز مؤسســات خیریه درون مجموعه ای 

انــدرکاران مــدارس علمیــه  بــا همــت دســت 
خواهران اســتان فعالیت می کردند، ادامه داد: 
کمــک به نیازمنــدان و ســوق دادن کمک های 
خیــران به ســمت نیاز هــای روز جامعــه یکی از 
مهمتریــن رســالت های مــا در مــدارس علمیه 

خواهران است.
و  چهارمحــال  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
بختیــاری تأکیــد کــرد: کمــک رســانی مــدارس 
علمیــه در رفــع نیاز هــای اعتقــادی، فرهنگــی 
و مــادی و شناســایی بانــوان خیــر ســطح شــهر 
جهــت عضویت در این مراکــز از اهداف مهم و 
بنیــادی راه اندازی مراکــز نیکوکاری در مدارس 

علمیه خواهران است.

حجــت االســالم رحمانــی بــا بیــان اینکــه این 
امنایــی  بــه صــورت هیــأت  مراکــز نیکــوکاری 
و  کــرد: مدیــر  ابــراز  اداره می شــوند،  و  تشــکیل 
معاونــان مــدارس قطعــا عضــو فعال ایــن مراکز 
نیکــوکاری خواهند بــود؛ ضمن اینکــه نباید از 
ظرفیت طــالب توانمند نیز در این زمینه غافل 

شد.
وی بــا اشــاره بــه برخــی فعالیت هــای خیــری 
کــه تاکنــون در مدیریت حوزه علمیــه خواهران 
این اســتان صورت گرفته اســت، تصریح کرد: 
تاکنــون بیش از ۵0جهیزیه برای طالب نیازمند 
اســتان آماده و تحویل آن ها داده شــده که این 

در نوع خود بی سابقه است.
حجت االســالم رحمانی، اســتفاده از ظرفیت 
طــالب خواهــر جهت کمک به ارتقای مســائل 
دینــی و فرهنگــی مددجویــان کمیتــه امــداد را 
الزم و ضــروری دانســت و افــزود: ان شــاءاهلل بــا 
راه انــدازی این مراکــز نیکــوکاری بتوانیم دامنه 
همکاری هــای خود با کمیته امداد را گســترش 

دهیم.

مراکز نیکوکاری در مدارس علمیه خواهران 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری:

خواهران طلبه به اتمام سطح دو اکتفا نکنند
مدیر حوزه  علمیه خواهران مازندران:

حجت االســالم والمســلمین غفــاری گفت: شــما خواهران طلبه نبایــد تنها به 
اتمــام ســطح ۲ اکتفا کنید،شــما مســیر طوالنــی را در پیش داریــد و باید پس از 
فراگیری علوم دینی به حوزه نظریه پردازی و اصالح بســیاری از امور در جامعه 

مشغول شوید.

حجت االســالم و المسلمین غفاری در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه 
خواهــران مازنــدران که با حضور مســئولین اســتانی، شــهری و طالب، اســاتید و 
مدیران حوزه علمیه خواهران مازندران در مدرســه علمیه حضرت نرجس)س( 
ساری برگزار شد بیان کرد:  حوزه های علمیه خواهران به برکت انقالب اسالمی، 

خون شهدا و نظر بلند امام راحل تأسیس شد.
مدیــر حوزه  علمیه خواهــران مازندران ادامه داد: حوزه علمیه خواهران در ســال 
7۵ بــه صــورت مــدون و با شــکل جدید و مشــخصی تاســیس شــد و حدود 23 
ســال از عمر با برکت آن ســپری شــده است، در این مدت این مجموعه حوزوی 
پیشــرفت زیادی کرده و به تعبیر رهبر معظم انقالب، حوزه علمیه خواهران یک 

پدیده عظیم و مبارک شده است.
وی با بیان این که حوزه های علمیه خواهران ظرفیت بسیار خوبی برای تعمیق 
امــور دینــی در جامعــه دارد، گفــت: در حــال حاضر بیــش از ۵00 مدرســه علمیه 
خواهــران سراســر کشــور وجــود دارد کــه در مقطــع ســطح دو)کارشناســی(، ســه 

)کارشناسی ارشد( و چهار) دکترا( در حال فعالیت هستند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران مازنــدران تصریح کرد: تأســیس حوزه هــای علمیه 

خواهــران از مهمتریــن فرصت هــا و بــرکات ایجــاد شــده بعــد از پیــروزی انقالب 
بــرای حضــور خواهــران در عرصه هــای  بــود کــه فرصــت مناســبی  شــکوهمند 

مختلف علمی فراهم کرده است.
وی بــا بیــان ایــن کــه هر ســه مقطــع تحصیلــی ســطح 2، 3 و 4 در حــوزه علمیه 
خواهــران مازندان فعال اســت، گفت: شــما خواهــران طلبه نباید تنهــا به اتمام 
ســطح 2 اکتفا کنید،شــما مســیر طوالنــی را در پیش دارید و باید پــس از فراگیری 
علــوم دینــی بــه حوزه نظریه پــردازی و اصالح بســیاری از امور در جامعه مشــغول 

شوید.
وی بــا بیــان اینکــه امروزه حــوزه علمیه خواهــران وظایف ســنگین و مهمی دارد 
ابراز کرد: شــما خواهران طلبه الزم اســت برای اثرگذاری بیشتر در جامعه جهانی 
تــالش کنیــد، زیرا دیگر تنها جامعه و مردم کشــور مخاطب شــما نیســتند، بلکه 

جامعه جهانی مخاطب شما خواهد بود.
حجت االسالم غفاری بیان کرد: ما در حوزه علمیه تعطیلی نداریم که بخواهیم 
بگوییــم زمــان آغــاز ســال تحصیلی اســت،  تکلیــف تعطیل بــردار نیســت و ما 

مکلف به انجام تکلیف هستیم.
وی اظهــار کرد: : حوزه علمیه خواهران مازندران دارای 22 مدرســه علمیه با 
بیش از ۵ هزار طلبه در مقاطع ســطح دو، ســه و چهار اســت و در سال جاری 
بیــش از ۵00نفــر بــرای تحصیل در مــدارس علمیه خواهران اســتان ثبت نام 

کردند.
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امــام جمعــه همــدان گفــت: اگــر حــوزه علمیــه خواهــران به 
ســمت پژوهش محــوری حرکت کنــد شــاهد موفقیت های 

بسیاری در این عرصه خواهیم بود.

 آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی در مراسم آغاز سال تحصیلی 
حــوزه های علمیه خواهران اســتان همدان بــا بیان اینکه 
باید از گذشتگانی که دین را دست به دست به ما رسانده 
انــد تقدیــر کنیم، اظهار داشــت: امــروز حوزه علمیــه ادامه 
دهنده همان مســیر نورانی اســت که علمای بزرگوار قبل از 

ما آن را طی کرده اند.
وی افــزود: حــوزه علمیه و این مســیری کــه در آن قرار گرفته 
ایم از دوره پیامبر اســالم)ص( شــروع شــده و در زمان امام 
ایــن  در  بســیاری  شــاگردانی  صــادق)ع(  امــام  و  باقــر)ع( 

مکتب تربیت شده اند.
امام جمعه همدان با تاکید بر اهمیت توجه به حوزه های 
علمیه و به خصوص حوزه خواهران یادآور شــد: نام بانوان 
زیادی در طول تاریخ وجود دارد که دارای کتب مختلف و 

جز همین شاگردان و راویان بوده اند.
وی تفــاوت حــوزه علمیــه قبــل و بعــد از انقــالب را بســیار 
چشــمگیر عنــوان کــرد و گفت: قبــل از انقــالب در حوزه ها 
فقط درس می خواندند اما امروز و به برکت انقالب اسالمی 

عرصه برای فعالیت و ورود به جامعه بیشتر شده است.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان همــدان یادآور شــد: انقالب 
اســالمی زمینــه فعالیــت مذهبــی، تبلیغــی و دینــی را بــه 

معنــای واقعــی در جامعــه ایجــاد کــرده اســت البتــه نباید 
فرامــوش کنیــم بــه همیــن میزان کــه زمینــه هــای فعالیت 
دینــی بیشــتر شــده اســت زمینــه بــرای ایجــاد شــبهه نیــز 

افزایش پیدا کرده است.
وی بــا بیــان ایــن کــه تعداد شــبهات و کتب نوشــته شــده 
علیه شــیعه در طول سال های بعد از انقالب 3 برابر شده 
اســت، اظهــار داشــت: امــروز هــزاران شــبکه ماهــواره ای، 
ســایت ها و کانال های فضای مجازی شــبانه روز در حال 
فعالیــت علیــه ارزش ها و هنجار های اســالمی هســتند و 
اگر دینی باقی مانده به برکت زحمات همین علمای دین 

و حوزه ها است.
آیــت اهلل شــعبانی خاطــر نشــان کرد: اگــر زمان شــاه مدیریت 
آموزش وپرورش با حوزویان بود می توانستیم در کل دنیا مبلغ 
دیــن اســالم باشــیم و آن را تبلیــغ کنیم امــا امروز این شــرایط 

سخت تر شده و این امکان به همان راحتی وجود ندارد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه حــوزه باید در عرصه هــای مختلف 
ورود کنــد، اظهار داشــت: امــروز با علم تنها نمــی توانیم به 
ســمت جلــو حرکت کنیم و نیازمنــد مدیریت و طراحی در 

ساختار های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستیم.
امام جمعه همدان به پژوهش های صورت گرفت توسط 
حوزه های خواهران اشــاره کــرد و گفت: از آن جایی که در 
حــوزه خواهــران پژوهش های بســیار عمیقــی صورت می 
گیرد بنابراین اگر حوزه خواهران به سمت پژوهش محوری 
حرکت کند می توان شاهد موفقیت های بسیاری در این 

عرصه باشیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن که هــدف از کســب علم در 
افراد متفاوت اســت، یادآور شد: عده ای علم را برای دنیا 
و ابزاری برای به دست آوردن دنیا می دانند که پایین ترین 

درجه کسب علم است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان تصریح کرد: علم برای 
علم، هدف بعدی کســب علم است به این معنی که فرد 
بــرای علم ارزش ذاتی قائل اســت اما آن چــه باید در حوزه 
به دنبال آن باشیم این است که برای دفاع از دین خدا به 

کسب علم بپردازیم.
وی فهم مســائل دینی را متفاوت از علوم مادی دانســت و 
گفت: هر انســانی می تواند این موضوع را متوجه شــود که 
دو به اضافه دو می شود چهار اما فهم حقایق الهی به این 

راحتی نیست و نیازمند یک طهارت باطنی است.
آیت اهلل شــعبانی در پایان تاکید کرد: هر جا مقدس تر باشــد 
نفود شیطان نیز در آن بیشتر است چرا که به دنبال آن است 
تــا راه هایــی که انســان را به خدا می رســاند از بین ببرد و لذا 

حوزه مورد هجوم بسیاری از دشمنان قرار گرفته است.

 مدیرجامعــه الزهــرا)س( بــا اشــاره بــه لزوم اســتفاده 
از ظرفیت هــای همایــش کتــاب ســال بانــوان از راه 
انــدازی دبیرخانه دائمی ایــن همایش و تالش برای 
عملیاتــی کردن مقاالت علمی رســیده بــه دبیرخانه 

همایش کتاب سال بانوان خبر داد.

حجت االسالم و المسلمین سید محمود مدنی در 
نشســت خبری دومین همایش کتاب ســال بانوان 
که در سالن جلسات جامعه الزهرا)س( برگزار شد، 
با اشاره به برگزاری این همایش به عنوان یک پدیده 
مهــم در حــوزه زن و خانواده اظهار کــرد: این همایش 
مبتنــی براصولــی اســت و یکی از آنها این اســت که 
مــا بــاور داریــم ظرفیت بســیار ارزشــمند و قابل توجه 
علمــی در جامعــه بانــوان قــرار داد و معتقدیــم ایــن 

ظرفیت نیاز به معرفی و تبیین دارد.
ایــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  الزهــرا)س(  مدیرجامعــه 
مجموعــه مهم نباید مورد غفلت قــرار بگیرد، افزود: 
پیش از این همایش کتاب سال بدون در نظر گرفتن 

جنســیت برگــزار میشــد امــا همایــش کتــاب ســال 
بانوان با باور این ظرفیت در جامعه زنان برنامه ریزی 

شده است.
رئیــس شــورای سیاســت گــذاری همایــش کتــاب 
الزهــرا)س(  اینکــه جامعــه  بیــان  بــا  بانــوان   ســال 
بزرگترین تجمع بانوان حوزوی جهان تشییع است، 
تصریح کرد: با پذیرش امســال بیش از ۲0 هزار طلبه 
در ســطوح مختلــف جامعه الزهرا)س(مشــغول به 
تحصیل هســتند کــه در کنار مجموعه دانشــگاهی 
یکی از شایســته ترین نهادها برای سامان بخشی به 

این حوزه و شناسایی ظرفیت های بانوان است.
وی با اشاره به اینکه چشم انداز جامعه الزهرا)س( 
مرجعیــت علمــی در حــوزه علمــی بانــوان اســت، 
عنــوان کــرد: یکــی از گام هــای بلنــد در ایــن زمینــه 
همایــش کتــاب ســال بانــوان اســت. همایــش اول 
کتــاب ســال بانــوان هــم در همیــن راســتا بــا نتیجه 
علمــی  هــای  مجموعــه  و  شــد  برگــزار  مناســب 
مختلفــی از شــیوه برگــزاری اظهــار رضایتمنــدی و 

تقدیر داشتند.
حجــت االســالم والمســلمین مدنــی با بیــان اینکه 
در همایــش ســال گذشــته کتــاب ســال بانــوان 600 
اثــر در حــوزه زن و خانواده مورد بررســی و تقدیر شــد، 
تاکید کرد: تفاوت هایی که همایش امســال با سال 
گذشــته دارد قابــل توجــه اســت از جملــه اینکــه در 
همایش امســال از شورای سیاست گذاری گسترده 
اســتفاده شــده و از نهــاد هــای مختلــف علمــی و 

پژوهشی حوزوی و غیر حوزوی استفاده میکنیم.

نماینــدگان  حضــور  از  الزهــرا)س(  مدیرجامعــه 
حــوزه  مدیریــت  مرکــز  بــرادران،  حــوزه  مدیریــت 
خواهــران و نهاد هــای مختلف علمی و پژوهشــی، 
پژوهشــگاه هــای مختلــف و برخی دانشــگاه ها در 
شــورای سیاســت گذاری خبرداد و افزود: امیدواریم 
بــا ظرفیتــی که با حضور شــخصیت های برجســته 
علمی از ســایر حوزه ها در شــورای سیاست گذاری 
این همایش به وجود می آید نتایج از ســال گذشــته 

درخشان تر باشد.

رئیــس شــورای سیاســت گــذاری همایــش کتــاب 
ســال بانوان با بیان اینکه همایش اول کتاب ســال 
بانوان آســیب شناســی جدی شــده اســت، عنوان 
کــرد: هــر فعالیتــی کــه انجام شــده در جامعــه الزهرا 
مــورد آســیب شناســی قــرار گرفتــه اســت و امیــدوار 
هستیم علی رغم توفیقاتی که در سال گذشته بوده 
اســت نقایص برطرف شــود و همایشــی با توفیقات 

بیشتری داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه آثــار دریافتــی منحصــر بــه زبــان 
فارســی نیســتند، خاطرنشــان کرد: آثاری که  با زبان 
های دیگر هم به دبیرخانه جشنواره ارسال می شود 
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و امیدوار هســتیم که 
ایــن همایــش در آینده به صورت بیــن المللی برگزار 
شود و بانوان جهان اسالم و بعد از آن بانوان کل دنیا 

را به این فضا دعوت کند.
فعالیــت  از  مدنــی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
دائمــی دبیرخانــه دائمی این همایــش به طور جدی 
در تمــام ســال خبــر داد و  تاکیــد کرد: ایــن دبیرخانه 
بــا ایــن هــدف ایجــاد شــده اســت کــه  قلــم هــای 
توانمندی که شناسایی می شوند و خألهایی که در 
حوزه زنان و خانواده شناسایی میشود مورد تصمیم 

گیری واقع شود.

دبیرخانه دائمی همایش کتاب سال بانوان
 راه اندازی می شود

امام جمعه همدان:

حوزه علمیه خواهران به سمت پژوهش محوری حرکت کند

که ما را جزو دوستان و یاران و دنباله روان آنان قرار بده. پروردگارا! تو را به حسین و زینب علیهماالّسالم قسم می دهیم 

 پروردگارا! حیات و زندگی ما را زندگی حسینی و مرگ ما را مرگ حسینی قرار بده.
کن کربال محشور  کن. شهدای عزیز ما را با شهدای  کربال محشور  کرد، با شهدای  که به این راه هدایتمان   پروردگارا! امام بزرگوار ما را 
۱۹/۰۳/۱۳۷۴ .

۷

امــام جمعــه تبریــز فعالیــت هــای علمــی و 
فرهنگــی انجــام شــده در مــدارس مختلف 
ایــن  داد:  ادامــه  و  برشــمرد  مهــم  را  دینــی 
فعالیــت هــا در افزایش قدرت پاســخگویی 
بــه شــبهات تاثیرگــذار بــوده و باید عــالوه بر 
ارتقــای تحصیلی، معنویت و تذهیب نفس 

نیــز در ســرلوخه حــوزه های علمیــه خواهران 
قرار بگیرد.

حجــت االســالم والمســلمین محمدعلی 
آل هاشــم در آیین گشایش مدارس علمیه 
خواهران آذربایجان شــرقی، بــا بیان اینکه 
دشمن در قالب جنگ نرم در مسایل دینی 

شــبهه افکنی مــی کند، گفت: شــکوفایی 
اســتعدادها در حــوزه هــای علمیــه و بهــره 
گیــری از معلومــات اندیشــمندان علمی و 
فقهــی بســیاری از توطئــه های اســتکبار را 

خنثی می کند.
هاشــم  آل  والمســلمین  حجت االســالم   
ایــن  بــر  دشــمنان  تــالش  داشــت:  اظهــار 
است که مسیر شتابنده پیشرفت و توسعه 
علمــی و فناوری کشــور را مختــل کنند و به 
همین جهت در جا زدن در حوزه علمی به 
ویــژه مراکز علمیه در بخش بانــوان و آقایان 

جایز نیست.
وی فعالیــت های علمی و فرهنگی انجام 
شــده در مــدارس مختلــف دینــی را مهــم 
برشــمرد و ادامــه داد: ایــن فعالیــت هــا در 
افزایــش قــدرت پاســخگویی بــه شــبهات 
ارتقــای  بــر  عــالوه  بایــد  و  بــوده  تاثیرگــذار 
تحصیلــی، معنویــت و تذهیــب نفــس نیز 
در سرلوخه حوزه های علمیه خواهران قرار 

بگیرد.
هاشــم   آل  والمســلمین  حجت االســالم 

بــا اشــاره بــه تقــارن بهــار تعلیــم و تربیت با 
هفتــه گرامیداشــت دفــاع مقــدس، گفت: 
ملــت قهرمــان و صبــور ایــران اســالمی در 
بــر  بــا غلبــه  ایــن جنــگ تحمیلــی نابرابــر 
اهداف سلطه جویانه ارتش بعث عراق به 
پشتیبانی غرب و شرق، پیروز میدان شد.

وی بــا بیان اینکه براندازی نظام اســالمی، 
تجزیــه کشــور از جنــوب و تســلط بــر نفــت 
نظــام  اصلــی  و  مهــم  اهــداف  از  منطقــه 
اســتکبار در جنگ تحمیلی بود، افزود: اما 
وحدت کلمه و جانفشــانی جوانان مومن و 
انقالبــی اجــازه نداد دشــمن در رســیدن به 

نقشه های خود موفق باشد.
امــام جمعــه تبریز با بیان اینکــه امروز چون 
دشــمن از برخــورد ســخت افــزاری نتیجــه 
نگرفته اســت با نفوذ فرهنگی، آرمان های 
شــهدا را نشــانه گرفتــه اســت، بــه موضــوع 
حــذف عنوان شــهید از خیابــان ها و معابر 
عمومــی اشــاره و اضافه کرد: ایــن اقدام نیز 
بــا نقــش آفرینی جوانــان و ارتقــای علمی و 
معنوی در این برهه هم ناموفق خواهد بود.

حوزه های علمیه خواهران در پاسخگویی به شبهات دینی فعاالنه عمل کنند 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

 امــام جمعه مشــهد بــا بیان اینکه جریان عاشــورا به یک 
انقــالب مانــدگار تبدیل شــده اســت، اظهار کــرد: بانوی 
انقالبــی بایــد حضــرت زینــب)س( و اهــداف ایشــان را 

بشناسد.
 

 آیــت اهلل ســید احمــد علم الهــدی در همایــش رهروان 
زینبی، در ســالن ورزشی آرامش مشهد با تاکید بر اینکه 
امــروز بانــوی انقالبــی ایــران باید حضــرت زینب)س( و 
اهداف این بانو در کربال و امور اسارت را بشناسد، گفت: 
کاروان اســرای کربــال بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( 
کاری کردند که با وجود اینکه در بدترین شــرایط بودند، 

جریان عاشورا به یک انقالب ماندگار تبدیل شد.
 وی با اشــاره به اینکه روز بعد از واقعه عاشــورا به عنوان 
اولین روزی است که فصل دوم انقالب سیدالشهدا)ع( 
آغاز شد، توضیح داد: بزرگداشت این روز به عنوان یک 
رســالت بر عهده خواهران اســت. امروز بانوان انقالبی، 
باید به عنوان رهرو راه حضرت زینب)س( بعد از هزار و 

چند سال در عرصه انقالب حضور داشته باشند.
 عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری با طــرح این ســؤال که 
آیــا جریــان اســارت اهل بیــت)ع( بعد از شــهادت امام 
حســین)ع( و اصحــاب شــان یــک جریان عــادی بوده 
است یا خیر؟ گفت: دو جبهه حق و باطل برای اسارت 
و اتفاقات بعد از عاشــورا برنامه داشتند اما 84 اسیر که 
زن و فرزنــد شــهدای کربال بودنــد در نهایت توانســتند بر 
دشــمن غلبه کنند و لشکر عمر سعد و یزید را شکست 

دهند.
 نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی، مســئله اسارت 
را فصــل دوم عاشــورا بیــان کــرد و افــزود: اســارت یــک 
حرکت رســانه ای قوی بود که روز عاشــورا را توانســت به 

عنوان یک انقالب تبدیل کند.
 وی ادامه داد: روزی که اهل بیت )ع( وارد شام شدند، 
مــردم جشــن گرفتنــد و بعــد از 10 روز کــه کاروان اســرا از 
این شــهر خارج می شــد، مردم شــام  با گریه و عزاداری 
خانــواده شــهدا را بدرقــه مــی کردنــد و تمام شــهر ســیاه 

پوش شده بود.

وظیفه امروز بانوان شناخت 
حضرت زینب)س( است

آيت اهلل علم الهدی در جمع بانوان:
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حــوزه  مدیریــت  بیــن  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
علمیه خواهران اســتان تهــران و مرکز تخصصی 
مهدویت با هدف قرار گرفتن مباحث مهدویت 
در دروس رســمی حــوزه هــای علمیــه خواهــران 

تهران امضاء شد.

تفاهــم نامه همــکاری بیــن مدیریت حوزه 
مرکــز  و  تهــران  اســتان  خواهــران  علمیــه 
تخصصــی مهدویــت بــا هدف قــرار گرفتن 
مباحــث مهدویت در دروس رســمی حوزه 
های علمیه تهران، در محل مرکز مدیریت 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان تهــران و بــا 
حضــور مدیــران و معاونیــن ایــن دو مرکــز، 

امضاء شد.
در ابتدای این نشســت، حجت االسالم و 
المســلمین مصلحــی معاون آمــوزش مرکز 
تخصصی مهدویت قم،  با تبیین فعالیت 
هــای علمــی و پژوهشــی این مرکــز، گفت: 
ایــن بنیــاد در ســال 79 به دلیل احســاس 
نیــازی کــه در زمینــه مهدویت بوجــود آمده 
فــارغ   400 تاکنــون  و  گرفــت  شــکل  بــود، 

التحصیل در قم و سایر استان ها داریم.
وی ادامــه داد:  در ســطح 4،  ســه دوره فارغ 
التحصیــل داریــم کــه در کنــار همیــن دوره 
هــای ســطح 3 و 4، درس خارج مهدویت 

در قم هم راه اندازی شد.
حجت االســالم و المســلمین مصلحی با 
بیــان دوره های این مرکز تخصصی اشــاره 
ایــن مرکــز تخصصــی دوره هــای  کــرد:  در 
مختلفــی از جمله دوره کوتاه مدت تربیت 
مربــی حضوری، مجــازی و بــرای کارمندان 
هایــی  دوره  خدمــت  ضمــن  صــورت  بــه 
تعریف شــده اســت که حدود یک میلیون 

کارمند، این دوره ها را آموزش دیده اند.
معــاون آمــوزش مرکــز تخصصــی مهدویت 
درخصــوص فعالیــت هــای پژوهشــی این 
مرکز اظهار داشت: فعالیت های پژوهشی 
این مرکز به صورت تخصصی  و بر اســاس 
ســطوح مختلــف کودک، نوجوان، جــوان و 

... است.
وی یکــی از ویژگــی هــای اختصاصــی این 
کــرد  بیــان  تخصصــی  کتابخانــه  را  مرکــز 
مهــدوی  کتــاب  هــزار   3 حــدود  گفــت:   و 
در 10هــزار جلــد و بیــش از 300 پایــان نامــه 
دارد.  قــرار  کتابخانــه  ایــن  در  مهــدوی 
خصوصــا در حیطــه کــودک و نوجــوان، 110 
عنــوان کتــاب و نرم افــزار تخصصی در این 

مرکز وجود دارد.
حجــت االســالم و المســلمین مصلحــی 
مرکــز  هــای  دوره  تریــن  کاربــردی  از  یکــی 
آموزشــی  ، دوره  را  مهدویــت  تخصصــی 
مربیان مهدکودک دانست و گفت:  باتوجه 
بــه اهمیت موضوع کــودکان و آموزش های 
تخصصــی  مرکــز  دوره،   ایــن  اختصاصــی 
مهدویــت، دوره مربیان مهدکودک مهدوی 
را بــه مــدت 8 روز برگــزار مــی نمایــد تــا از 
ایــن طریق معــارف مهدوی به کــودکان نیز 

انتقال داده شود.
در ادامــه ایــن نشســت؛ حجــت االســالم 
و المســلمین کبیریــان مدیــر حــوزه علمیــه 
خواهــران اســتان تهــران،  ضمــن تشــکر از 
مســئولین مرکــز تخصصــی مهدویــت،  بــر 
ضــرورت و اهمیــت قــرار گرفتــن مباحــث 
مهدویــت در دورس حــوزوی تاکیــد کــرد و 
گفت: الزم است معاونین آموزش، پژوهش 
و فرهنگــی نســبت بــه برنامه ریــزی در این 

خصــوص اهتمــام ورزیــده و تمــام تــالش و 
ظرفیت خود را در این امر به کار گیرند.

مدیــر حوزه علمیــه خواهران اســتان تهران 
گفت:  باتوجه به 20واحد اقتضائی در حوزه 
هــای علمیه خواهران، الزم اســت حداقل 
2 به مباحث مهدویت اختصاص یابد که 
معاونــت آموزش در ایــن زمینه برنامه ریزی 

های الزم را انجام خواهد داد.
وی بــا بیان اینکه در مباحث مهدویت امر 
پژوهــش و تحقیق الزم و زیربناســت، بیان 
کــرد:  قاعدتا کار اساســی در این زمینه باید 
صورت گیرد که یک کار علمی و پژوهشــی 
قــوی در زمینــه مهدویت انجام شــود که در 
اختیــار طــالب و جامعــه علمــی و عمــوم 

مردم قرار گیرد.
حجــت االســالم و المســلمین کبیریــان در 
ادامه افزود: با اجرای طرح مربی مهدکودک 

30نفــر  فرهنگی، تاکنــون  معاونــت  توســط 
مربــی مهد کودک آموزش دیــده اند که الزم 
اســت ایــن افــراد نیــز دوره مربی گــری مهد 
کــودک مهــدوی را بگذراننــد و بــا معــارف 

مهدوی ویژه کودکان آشنا شوند.
ایــن  پایــان  در  شــود،   مــی  نشــان  خاطــر 
نشســت تفاهــم نامــه همــکاری بیــن مرکــز 
خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیریــت 
اســتان تهــران و مرکــز تخصصــی مهدویت 
قــم امضــاء شــد تا از ایــن پس بــا همفکری 
هــای  برنامــه  نهــاد،  دو  ایــن  همــکاری  و 
آموزشی، پژوهشــی و فرهنگــی اختصاصی 
مهدویــت در مدارس علمیه اســتان تهران 
فــارغ  و  اســاتید، معاونین، طالب  ویــژه 
التحصیالن حوزه برگزار شــود تا ان شاء اهلل 
این افــراد به عنوان مبلغیــن ترویج معارف 

مهدوی در جامعه فعالیت نمایند.

با امضا تفاهم نامه ای؛

درس »مهدویت« پژوهی در حوزه های علمیه خواهران تهران ارائه می شود

 مرکــز نشــر هاجر وابســته به مرکز مدیریت حــوزه های علمیه 
خواهــران امســال در پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی کتب 
حــوزوی و معــارف اســالمی خراســان بــا عرضــه بیــش از ۱00 

عنوان کتاب، حضور پررنگ و ارزشمندی داشته است.

 مرکــز نشــر هاجر وابســته به مرکز مدیریت حــوزه های علمیه 
خواهــران امســال در پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی کتب 
حــوزوی و معــارف اســالمی حضــور پررنــگ و ارزشــمندی 

داشته است.
میالد مینایی، مسئول رسانه مرکز نشر هاجر گفت: این مرکز 
وابســته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از ســال 
۱۳۸۳ تاســیس شد و فعالیت ها و ماموریت های خود را با 

اهداف کالن حوزه های علمیه خواهران آغاز کرد.  
وی ادامــه داد: از فعالیــت هــای این مرکز می تــوان به چاپ 
و نشــر آثــار مکتــوب تولیــدی حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
مشــتمل بر آثار آموزشــی، علمی و پژوهشــی، چاپ و نشر آثار 
قابل انتشار در حوزه فرهنگ و معارف اسالمی، تهیه، تامین 
و ارســال کتاب های تحصیلی حوزه های علمیه خواهران 
و حمایــت از هنرمندان طلبه در عرصه های گوناگون اشــاره 

کرد.
مینایــی بــا بیان این که مرکز نشــر هاجر با بیــش از ۱00 عنوان 
کتــاب در پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی کتــب حــوزوی و 
معارف اســالمی شــرکت کرده اســت، ابــراز کرد: بیــش از ۲0 

عنوان از این کتب نیز چاپ اول هستند.
وی همچنیــن عرضــه کتــب و دوره ۹ جلــدی »فرهنگنامــه 
فاطمی«، »عرفان نظری«، »رسالت و سیمای آرمانی بانوان 
طلبــه«، »قــرآن و عوامل پیشــرفت بــا رویکرد علــم و فناوری« 
و »مهــارت هــای زندگــی« را از جمله تازه های نشــر این مرکز 

عنوان کرد.
مسئول رسانه مرکز نشر هاجر ضمن اشاره به ارائه تسهیالت 
متمرکــز خریــد کتاب)بــن(، بیــان کــرد: امســال تســهیالت 
شایســته ای از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان 
برای طالب، اســاتید و مخاطبان تخصصی این نمایشگاه 
فراهــم شــد اما شایســته اســت تا با توجــه به اقتضائــات روز 
در ســال هــای آینده تســهیالت بیــش تری برای ایــن منظور 

اختصاص داده شود.

عرضــه بیــش از ۱۰۰ عنوان کتاب 
تخصصی در غرفه مرکز نشر هاجر

آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه 
علمیــه خواهران و بــرادران هرمزگان با 
حضــور حجت االســالم والمســلمین 
غفــوری، قائم مقــام مدیر حــوزه  های 
علمیه کشــور در امور اســتان هــا برگزار 

شد.

  آییــن آغــاز ســال تحصیلــی جدید 
حــوزه علمیــه هرمــزگان، بــا حضــور 
والمســلمین  االســالم  حجــت 

حــوزه   مدیــر  قائم مقــام  غفــوری، 
هــای علمیــه کشــور در امــور اســتان 
والمســلمین  االســالم  حجــت  هــا، 
فقیــه  ولــی  نماینــده  زاده  عبــادی 
اســاتید، در  و  در هرمــزگان، طــالب 
ســالن اجتماعــات حــوزه خواهــران 

بندرعباس برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین غفوری 
در این مراســم با ابالغ سالم آیت اهلل 
اعرافــی، مدیــر حــوزه هــای علمیــه 

و اســاتید اســتان  بــه طــالب  کشــور 
حضــور  داشــت:  اظهــار  هرمــزگان، 
امــروز اینجانب به منظور اعطای  دو 
حکــم  که یک حکــم مدیریت حوزه 
علمیــه اســتان هرمزگان بــه حجت 
حکــم  دیگــری  و  حقیقــی  االســالم 
رئیس شورای حوزه علمیه هرمزگان 
المســلمین  و  حجت االســالم  بــه 
عبــادی زاده، نماینــده ولــی فقیه در 

استان است.

قائــم مقام حوزه های علمیه سراســر 
طــالب  توصیــه  بــا  ادامــه  در  کشــور 
بــه جدیــت در تحصیــل و اخــالق، 
گفــت:  طالب فقط برای خدا درس 
آمــوزش  و  کننــد  عمــل  بخواننــد، 

بدهند.
وی بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در 
اعرافــی  اهلل  آیــت  مدیریــت  دوران 
پرداخــت و افــزود: 31 درس خــارج 
در اســتان ها به طور رســمی در ســال 
تحصلیی جدید شــروع شــده است 
و  طــالب در  300 گرایــش تخصصی 

در حال فعالیت هستند.  

ماموريت امروز حوزه های علمیه
حجت االسالم والمسلمین عبادی 
زاده، نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
هرمــزگان نیــز در این مراســم بــا بیان 
ایــن که حــوزه هــای علمیــه در طول 
بــرکات  و  خدمــات  دارای  تاریــخ 
بســیار بزرگی برای جامعــه بوده اند، 
گفــت: اکنــون انتظــار از حــوزه هــای 
عمیله چیســت؟ و چه ماموریتی در 

جامعه دارند؟  
 امام جمعه بندرعباس در پاســخ به 
این سؤال افزود: ماموریت ما آموزش 
و فراگیری علوم اسالمی است که در 
ایــن ماموریــت بــزرگ باید اهــداف و 

مقاصد خاصی را دنبال کنیم.
امــروز  مــا  کــه  ایــن  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
تمــدن  علمیــه  حوزه هــای  نیازمنــد 

نقــش  کــرد:  عنــوان  هســتیم،  ســاز 
حوزه هــای علمیــه در جامعه بســیار 

سنگین تر از گذشته است.
جامعــه  کــرد:  تأکیــد  زاده  عبــادی 
اســالمی از ســبک زندگــی اســالمی 
حوزه هــای  وظیفــه  و  دارد  فاصلــه 
علمیــه ایــن که ایــن خــالء را جبران 

کند.
وی، تبلیــغ، تحقیــق، ارتبــاط گیری 
با جوانان را سه ماموریت حوزه های 
علمیه ذکر کرد و  از طالب خواســت 
خــود را بــرای گام دوم انقــالب آماده 

کنند.

اعطــای احکام رئیس شــورا و مدیر 
حوزه استان

در بخــش پایانــی این مراســم، حکم 
علمیــه  حــوزه  شــورای  ریاســت 
االســالم  حجــت  بــه  هرمــزگان 
والمســلمین عبادی زاده اعطا شد. 
همچنیــن حجت االســالم حقیقی 
بــه عنــوان مدیــر حــوزه علمیــه  نیــز 

هرمزگان معرفی شد.

تجلیل از ممتازين
در ایــن جلســه از معمریــن، واقفیــن 
حوزه های علمیه، مدیر برتر مدرســه 
علمیــه، طــالب ممتــاز، مبلــغ برتر و 
اســاتید برتــر حــوزه اســتان هرمــزگان 

تجلیل شد.

حوزه های علمیه تمدن ساز نیاز امروز جامعه جهانی است 

در افتتاحیه سال تحصیلی حوزه هرمزگان تاکید شد:

کتاب "روز آزادی زن" منتشر شد

از  بــه نویســندگی ســمیه ذوقــی و  آزادی زن«   کتــاب »روز 
انقــالب  فرهنگــی  جبهــه  مطالعــات  دفتــر  نشــر  تازه هــای 

اسالمی )راه یار( در ۱۸۴ صفحه منتشر شد.

 کتــاب »روز آزادی زن« بــه نویســندگی ســمیه ذوقــی از تازه های 
نشــر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی )راه یار( در 

۱۸۴ صفحه و با قیمت ۱۸0 هزار ریال منتشر شد.
بــر اســاس این گــزارش، کتــاب »روز آزادی زن« با موضــوع تاریخ 
شــفاهی قیــام ۱۷ دی مــاه زنــان در شــهر مشــهد اســت کــه کار 
تحقیق و تدوین آن توســط خانم ها ملیحه بخشــی نژاد، ســمیه 

ذوقی و ندا ترکمنچه انجام شده است.
در مقدمــه کتــاب آمــده اســت: »هر ســال هفدهــم دی، میدان 
مجســمۀ مشــهد شــاهد جشــن کشــف حجــاب بــود. زنــان و 
مــردان موافِق این سیاســت در این روز بهمنظــور تجلیل از اقدام 
رضاخان، گرد هم می  آمدند و دســتهگل هایی به پای مجســمۀ 
او میریختند. هفده دی ماه ۱۳56 شمســی هم مثل هر ســال، 
همــه چیــز بــرای تجلیــل از رضاخان آماده بود و زمســتان ســرد و 
ساکت شهر، خیال رژیم را از هر مزاحمی آسوده کرده بود؛ غافل 
از آنکــه بانــوان باحجاب مشــهدی در ایــن روز آمــادۀ برافروختن 
شــعله تظاهراتــی بودند کــه تا آزادی کامــل مردان و زنــان ایران از 

استبداد پهلوی فرو ننشست. «
مقام معظم رهبری سال ۱۳۸6 در بیاناتی درباره این راهپیمایی 
فرمودنــد: »در دیمــاه ۱۳56، روز هفدهــم دیماه در مشــهد، یک 
اجتمــاع عظیمــی، تظاهراتــی از زنان مســلمان با شــعار »حفظ 
حجاب« راه افتاد. ما آنوقت در تبعید بودیم؛ خبر آن را شنیدیم 
کــه زنــان مؤمن و مســلمان و شــجاع یک چنین حرکتــی را به راه 

انداختند. «
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