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دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

مدیر نشر هاجر ا گفت: در این فروشگاه بیش از 800 عنوان کتاب در این زمینه جمع آوری صفحه  5
شده که به زودی به 2000 عنوان کتاب خواهد رسید.
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متن پیام حجت االسالم و المسلمین بهجت پور، مدیر 
کشور به مناسبت فرا رسیدن  حوزه های علمیه خواهران 

هفته معلوم به شرح زیر است:
»و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه«

12 اردیبهشت ماه یادآور مجاهدت های علمی، انقالبی 
که با بذل علم و دانش و  و فرهنگی معلمی بزرگ است 
اسوه  و  الگو  متعال  خداوند  راه  در  خویش  شریف  جان 
مطهری  مرتضی  شهید  عالمه  شد.  آموزگاران  و  اساتید 
جمهوری  الشأن  عظیم  بنیانگذار  که  علیه«  اهلل  »رحمه 
خواند،  عزیزش  فرزند  و  پرثمر  درختی  را  ایشان  اسالمی 
علمیه  حوزه های  درخشان  ثمرات  از  یکی  و  عصاره 
ایمان و عمل،  و درآمیختگی  با اجماع محاسن  که  بود 
به  حکمت،  و  علم  و  قرآن  و  برهان  عرفان،  و  اخالق 

ک برای راهنمایی جامعه مبدل شد. چهره ای تابنا

که از آن به  بازخوانی ارزش های معلم در اندیشه اسالمی 
عنوان شغل انبیاء یاد شده است، پشتوانه و قوت قلب 
بزرگی برای تالشگران این عرصه است. معلم، از یک سو 
با نسل جوان و مستعد که به عنوان پشتوانه-ای ارزشمند 
اسالمی  اندیشه  میراث داران  و  جامعه  آینده سازان  از  و 
انتقال دهنده  دیگر  سوی  از  و  دارد  سروکار  بود،  خواهند 
نسل های  به  انسانی  و  اسالمی  ارزش های  بازآفریننده  و 

آینده است.
بزنگاه های  با  جامعه  و  جوان  نسل  که  امروز  شک  بی 
سیاسی  و  فرهنگی  علمی،  عرصه های  در  حساسی 
مواجه است، نیاز حوزه های علمیه به استادانی وارسته، 
عرصه های  در  بتوانند  که  ازخودگذشته  و  اندیشمند 
و  خوب  گردان  شا هدایتگر  و  بوده  جریان ساز  مختلف 
شایسته باشند بیش از هر زمان دیگری احساس می شود 

که البته این فیض جز با استعانت از رحمت الیزال الهی 
یعنی  علمیه  حوزه های  اصلی  صاحب  کیه  زا ادعیه  و 
الفداء«  لتراب مقدمه  »اروحنا  بقیه اهلل االعظم  حضرت 

میسر نمی شود.
کنون در چهلمین سالگرد شهادت آن روحانی واالمقام  ا
است،  شده  نام گذاری  معلم  روز  عنوان  به  نیکی  به  که 

و  عزیز  معلمان  و  اساتید  جایگاه  و  مقام  است  شایسته 
پرتالش را ارج نهاده، این روز بزرگ را به همۀ بزرگواران به 
عرض  تبریک  خواهران  علمیه  حوزه های  استادان  ویژه 
در  را  روزافزونشان  توفیق  تعالی  باری  درگاه  از  و   نمایم 
و  عالم  گردان  شا تربیت  و  جعفری  مکتب  به  خدمت 

فاضل مسألت  نمایم.

یک مدیر حوزه های علمیه  پیام تبر
خواهران به مناسب روز معلم

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور به مناسبت فرا رسیدن هفته معلم پیامی منتشر کرد. 

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

 شهید مطهری از مولدهای اصلی انقالب اسالمی بود

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
تصریــح کرد: شــهید مطهــری یکی 
از مولدهــای اصلی انقاب اســامی 
تــا  گذاشــت  بنــا  را  اساســی  و  بــود 
دل های شــیفته اســام به صحنه 
بیاینــد و بتوانند انقابی متعادل، 
بــا ارزش هــای  میانــه و متناســب 
اســامی را بــه جهــان اســام عرضه 

بکنند.

المسلمین  و  االسالم  حجت 
جلسه  در  بهجت پور  عبدالکریم 
اساتید  تکریم  )آنالین(  برخط 
به  که  خواهران  علمیه  حوزه های 
شد،  برگزار  معلم  هفته  مناسبت 
اظهار  معلم  هفته  تبریک  ضمن 
مطهری  عالمه  شهید  داشت: 
شخصیت برجسته ای داشت و عمر 
خود را در شرایطی بسیار سخت و در 

کرد. فضایی بسیار پر فشار صرف 
تصریح  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
پیام  توانست  مطهری  شهید  کرد: 
دین را در آن میدان سخت به اطالع 
در  برساند،  دانشجویان  و  اساتید 
روشن  نگاه  تا  کوشید  حال  عین 
خود در معارف اسالمی را با طالب و 

گذارد.  روحانیون در میان 
ی افزود: برخی از ویژگی های اثرگذار  و
شهید مطهری را می توان متناسب با 
کرد  نیازهای مردم و جامعه بازخوانی 
و به نحو شایسته ای به عنوان جریان 
پاسخگو به نیازهای مردم در هر زمان 

کرد. معرفی 
حجت االسالم و المسلمین با اشاره 
جناحین  که  هایی  مخالفت  به 
داشتند  دین  به  نسبت  مختلف 
علیه  یادی  ز مخالفین  کرد:  اظهار 
مطهری  شهید  و  داشتند  وجود  دین 
در برابر همه این هجوم ها، یکه و تنها 
کرد تا در همه ابعاد به  ایستاد و تالش 
و  مرزبانی  اسالم  اعتقادات  از  خوبی 

کند. مراقبت 
علمیه  های  حوزه  برجسته  استاد 
شهید  بودن  ستیز  خرافه  بر  کید  تأ با 
مطهری اظهار داشت: شهید مطهری 
مردم  بر  اسالم  نام  به  که  جاهلیتی  با 
از  و  درگیر  شد،  می  تحمیل  متدین 
از  حال  عین  در  بود،  بیزار  خرافات 
احتراز  شدت  به  خام  تجددپرستی 
توسط  اسالم  نداد  اجازه  و  داشت 
وسیله  یا  و  شود  تصرف  متحجرین 
قرار  متجددین  های  بازی  برای  ای 

بگیرد. 

بهجت  المسلمین  و  االسالم  حجت 
از  مطهری  شهید  کرد:  تصریح  پور 
و  بود  اسالمی  انقالب  مولدهای 
های  دل  تا  گذاشت  بنا  را  اساسی 
و  بیایند  صحنه  به  اسالم  شیفته 
و  میانه  متعادل،  انقالبی  بتوانند 
به  را  اسالمی  های  ارزش  با  متناسب 

جهان اسالم عرضه بکنند. 

W  خانم داوودی الگوی داخلی
حوزه های علمیه خواهران است

بخش  در  کریم  قرآن  برجسته  مفسر 
یادآوری  با  سخنانش  از  دیگری 
خانم  مرحومه  های  مجاهدت 
آموزش  سابق  معاون  داوودی،  فریده 
اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های 
شریف  عمر  داوودی،  خانم  داشت: 
و جوانی خود را در حوزه های علمیه 
بیش  طول  در  و  کرد  صرف  خواهران 
که در توان داشت  از سه دهه هرآنچه 
علمیه  های  حوزه  اعتالی  برای 
الگوی  ایشان  و  داد  انجام  خواهران 
داخلی حوزه های علمیه خواهران به 

حساب می آید.
با  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
تمامی  به  احترام  ضرورت  بر  کید  تأ
معلمین  داشت:  اظهار  معلمین 

آموزان  دانش  شخصیت  زیرساخت 
مدارس  گر  ا و  دهند  می  شکل  را 
نه  ندهند،  تحویل  صالحی  خروجی 
علمیه،  های  حوزه  نه  و  دانشگاه  در 
و  تحصیل  برای  انگیزه  دارای  جوانان 
گشایی برای مشکالت  گره  تذهیب و 
کشور به سمت  کشور و حرکت دادن 

تمدن اسالمی نخواهند بود. 
شخصیت های   ، اساتید  افزود:  ی  و
را  کشور  توان  که  هستند  ارزشمندی 
حوزه  فناوری،  علمی،  استقالل  برای 
افزایش  انسانی  علوم  پزشکی  های 
می دهند و پیشرفت جامعه اسالمی 
نشان  گذشته  سال  چهل  در  ایران 
محترم  اساتید  که  است  این  دهنده 
برای اعتالی انقالب اسالمی و مقاوم 
نرم  های  هجمه  برابر  در  ایران  سازی 
کرده اند. دشمنان تالش های فراوانی 

W  روابط میان حوزه و دانشگاه
تقویت شده است

علمیه  های  حوزه  برجسته  استاد 
تقویت  از  خرسندی  ابراز  با  خواهران 
داشت:  اظهار  حوزه  و  دانشگاه  رابطه 
یان،  حوزو که  است  روزی  امروز 
دانشگاهیان را بال و زوج خودشان می 
که  دانند و ما از این بابت خوشحالیم 
و  دین  بین  توانست  اسالمی  انقالب 
علم همسایگی، هم نوایی و همکاری 
گذر زمان این وضعیت  کند و با  ایجاد 

و همکاری ها بهتر می شود. 
بهجت  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اساتید  رنگ  پر  نقش  به  اشاره  با  پور 
داشت:  اظهار  جامعه  در  حوزه 
که  است  تالشی  حوزه،  در  استادی 
های  اندیشه  احیای  در  دین  عالم 
دینی افراد و بازگرداندن آنها به فطرت، 
از  جلوگیری  و  اعتقادات  اصالح 
بر  و  دهند  می  خرج  به  آنان  گمراهی 

از  افراد  روایات احیای معنوی  اساس 
احیای جانشان مهم تر است.

W  اعتالء اساتید حوزه در آموزش
راز سعادت مردم است

خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
اعتالء اساتید در آموزش را راز سعادت 
حوزه  اساتید  گفت:  و  دانست  مردم 
از  مردم  نجات  راز  و  گشا  گره  دین 
برای  باطنی  کوری  هستند،  شقاوت 
و  زند  می  زمین  را  انسان  همیشه 
های  عرصه  همه  در  باطنی  بصیرت 

حیات بشر را به اعتال می رساند.
علمیه  های  حوزه  برجسته  استاد 
عبادت  شبیه  را  معلمی  خواهران 
کاری  معلمی،  گفت:  و  دانست 
بسیار فاخر و ارزشمند است و اساتید 
باید قدر توفیقی که در اختیارشان قرار 
برای  را  خود  و  دانسته  را  است  گرفته 
کنند، زیرا  حضور در این میدان آماده 
است،  عبادت  مانند  گاهی  معلمی 
برخی از عبادت سهمشان زحمت رو 
به قبله ایستادن و خواندن نماز بدون 
ذهنی  های  مشغله  و  قلب  حضور 
است و یکی دیگر حین خواندن نماز 
پرودگار  برای  ذهنش  و  فکر  تمامی 

خالص می شود. 

W  اساتید به رفع دغدغه های
طلبه های خواهر کمک کنند

بهجت  المسلمین  و  االسالم  حجت 
را برعهده  پور ایجاد انگیزه در طالب 
خانم ها  گفت:  و  دانست  اساتید 
مانند  زندگی  مختلف  مسائل  درگیر 
و  همسرداری  فرزندآوری،  ازدواج، 
که  خاصی  اشتغاالت  و  محدودیت 
هیچ  و  هستند  درگیر  آن  با  ها  خانم 
مسئله ای به اندازه انگیزه برای تداوم 
آنان  به  عظمت  با  و  پرنشاط  راه  این 

کند.  کمک نمی 
و  مداوم  بخشی  انگیزه  افزود:  ی  و
می  موجب  طالب  به  اساتید  مستمر 
این  بتوانند  طلبه  خواهران  که  شود 
را بگذرانند و برای  دوره های سخت 
باید  اساتید  بمانند،  دلگرم  راه  ادامه 
و  کرده  انگیزه  ایجاد  طالب  برای 

دغدغه های آنان را مرتفع سازند. 
خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر   
تصریح کرد: طلبه ها باید خود را خادم 
یجی  دین و فعالیت های تبلیغی و ترو
مباحث  بر  عالوه  لذا  بدهند  قرار 
توسط  باید  نیز  احساس  این  آموزشی، 

اساتید به طالب منتقل شود. 
مفسر برجسته قرآن کریم اظهار داشت: 
طالب  در  بندگی  و  معنویت  مسئله 
که  ای  طلبه  شود،  گرفته  جدی  باید 
معنویت چهره اول او نباشد و توجه به 
شخصیت  اصلی  بخش  غیب  عالم 
بی  درخت  مانند  ندهد،  شکل  را  او 
که دانش آموخته  ثمر است و آن چیزی 
کند، نشاط  حوزه را از دیگران جدا می 
و  اخالص  معنویت،  از  سرشاری  و 
معنویت  این  ایجاد  و  است  عبودیت 

نیر برعهده اساتید است. 
بهجت  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کید بر بروز رفتار عقالیی یک  پور، با تأ
با  طلبه اظهار داشت: یک طلبه باید 
رفتاری عقالیی به سنجش معیارهای 
اقدامات  در  را  آن  و  بپردازد  مختلف 
قرار بدهد،  ک  و داوری های خود مال
و  احساسی  عاطفی،  های  برخورد 
تسلیم احساس غضب شدن زیبنده 
رنج  باید  طلبه ها  نیست،  طلبه  یک 
جهالت مردم را بکشند و دستشان را 
بگیرند و انان را به دانایی رشد دهند. 
که خود را در معرض مراجعات  کسی 
مردم در حوزه دین می دهد، باید رنگ 

گیرد. و بوی اصحاب دین را به خود 
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 وبینار علمی بررسی کرونا از نگاه اسالم برگزار شد 

وبینــار علمــی بررســی کرونــا از نــگاه اســالم با 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  حضــور 

برگزار شد.

اسالم  نگاه  از  کرونا  بررسی  علمی  وبینار 
و  االسالم  حجت  سخنرانی  و  حضور  با 
مدیر  بهجت پور،  عبدالکریم  المسلمین 
دکتر  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های 
افتا استرالیا و  تاج الدین الهاللی رئیس مرکز 

استاد دانشگاه االزهر مصر برگزار شد.
بهجت پور،  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ارتباط  به  اشاره  با  خود  سخنان  ابتدای  در 
کرونا  بیماری  داشت:  اظهار  اسالم  با  کرونا 
ستمگر  و  گاه  ناآ غافل،  های  انسان  برای 
پیام ارزشمندی دارد و باعث می شود چشم 
باز بشود،  بشر رو به حقیقت و جهان غیب 
این مسئله  و  کرونا نیست  پیام  تنها  این  اما 

پیامی چند وجهی دارد.

کرونا می تواند بال و تنبیه برای افراد  ی افزود:  و
گر و از سوی دیگر امتحانی برای معنوی  ستم 

تر شدن ایمان مسلمانان و معتقدین باشد.
ادامه  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
مسئله  کرونا  بیماری  حاضر  حال  در  داد:  
و  مسلمان  کشورهای  که  است  جهانی  ای 
ظالمین  و  برگرفته  در  را  ستمگر  کشورهای 
امتحان  این  هستند،  آن  درگیر  مظلومین  و 
اند  کشیده  ستم  که  مسلمانی  به  نسبت 
موجب افزایش ظرفیت ها و برای ستمگران 

موجب تنبیه می شود. 
فرعون  زمان  در  که  بالیایی  به  اشاره  با  ی  و

انواع  کرد: در قرآن داستان  نازل شد تصریح 
نازل  فرعون  قوم  بر  که  بالیایی  و  ها  تنبیه 
اما قوم بنی اسرائیل هم در  شد، آمده است 
همان شهر و همان محیط حضور داشتند، 
بنابراین این بالیا برای بنی اسرائیل امتحانی 
که ظرفیت هایشان را رشد داد و تنبیهی  بود 
ی  برای آل فرعون بود تا از راه اشتباهشان رو

برگردانند. 
با  بهجت پور  المسلمین  و  االسالم  حجت 
دین  گسترش  و  عالم  منجی  ظهور  به  اشاره 
با  داشت:  اظهار  زمین  کره  سراسر  در  اسالم 
را  هستی  جهان  اسالم  دین  منجی  ظهور 
را  جهان  مسلمانان،  و  کرد  خواهد  تصرف 
آن  برای  باید  ما  بنابراین  کرد،  خواهند  اداره 
مسئله  و  بشویم  آماده  سخت  بسیار  دوره 
را  ما  که  است  هایی  فرصت  از  یکی  کرونا، 
برای مالقات آن ایام و تحمل آن دوره سخت 

کند.  آماده می 
قدرت  به  اشاره  با  کریم  قرآن  برجسته  مفسر 
خداوند  داشت:  اظهار  پروردگار  محض 
سالح  به  نیاز  بشر  تنبیه  و  تذکر  برای  متعال 
آن  مثال  ندارد،   گسترده  و  بزرگ  های 
کوچکی بسیار  که بخاطر  کرونا است  ویروس 
ویروس  همین  اما  نیست  دیدن  قابل  یاد  ز
اقتصاد،  و  گیر  زمین  را  یادی  ز انسان های 
کشور های ابرقدرت را دچار  امنیت و قدرت 

کرده است.  چالش های جدی 
مدیر حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان 
خداوند  برابر  در  که  بپذیرد  باید  انسان  کرد: 
با  که قدرت مطلق و عظمت محض است 

روحیه غرور و تکبر برخورد نکند.
به  اشاره  با  برجسته حوزه های علمیه  استاد 
داشت:  اظهار  هستی  عالم  قوانین  و  نظام 
دقیقی  بسیار  قوانین  و  نظم   تابع  جهان 
می  کسب  انسان  که  دانش هایی  و  است 
گر  ا است،  قوی  نظام  این  محصول  کند، 
کرونا، سیل و ... در جهان رخ  اتفاقی مانند 
از مسیر  ما  که  این دلیل است  به  می دهد، 

طبیعی پدیده ها خارج شده ایم. 

در  بهجت پور  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ادامه به شرح وظایف دانشمندان و علمای 
دین  علما  وظیفه  گفت:  و  پرداخت  اسالم 
استقبال  به  که  است  این  شرایط  این  در 
یخ  تار طول  در  بروند،  پدیده  این  عینی  حل 
که  شده  نازل  بشر  به  گواری  نا پدیده های 
ولی  است  کشانده   مرگ  کام  به  را  افرادی 
انسان نباید دست از تالش بکشد بلکه باید 

کند.  کند تا مشکالت رو حل  تالش 
کریم یکی از عرصه های  مفسر برجسته قرآن 
عبادت خداوند را تالش برای حل مشکالت 
از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  و  دانست  مردم 
که  است  این  اسالم،  دین  علمای  وظایف 
حل  برای  را  مسلمان  مردم  و  دانشمندان 
گره  کنیم تا  کرونا و درمان آن ترغیب  مسئله 

از مشکالت مردم باز شود. 
کن شدن  یشه  ی دعوت مردم به دعا برای ر و
گفت:  و  دانست  ضروری  را  ویروس  این 
دعا  سمت  به  را  مردم  باید  اسالم  علمای 
که خداوند  کنند و مردم باید بدانند  هدایت 
که می تواند  متعال، وجود قدرتمندی است 
که ما  کند، لذا به میزانی  این بال ها را از دفع 
که  میزانی  به  و  ببریم  خداوند  درگاه  به  دعا 
این  درمان  سرعت  یم،  بگذار کنار  را  ستم 
بیماری بیشتر و امکان دست یابی سریع تر 

به درمان فراهم خواهد شد. 
حجت االسالم و المسلمین بهجت پور یکی 
به  دعوت  را  اسالم  علمای  وظایف  از  دیگر 
کرد:  صبوری و شکیبایی دانست و تصریح 
قرار  توجه  مورد  اسالمی  تربیت  باید  همواره 
که شکیبا  کسانی  بگیرد و پاداش صابران و 
بوده اند باید گوشزد شود، بسیاری افراد از این 
دیده اند  جانی  و  مالی  های  آسیب  ویروس 
اما  تنبیه هستند  آنان در حال  از  که بخشی 
شوند  می  آزمایش  مسلمانان  عرصه  این  در 
شکیبایی  و  صبوری  میزان  آنان،  آزمایش  و 

آنان است. 
مدیر حوزه های علمیه خواهران امیدبخشی 
دین  علمای  وظایف  بزرگترین  از  را  مردم  به 

گفت: در اینگونه حوادث،  اسالم دانست و 
ندارند  مناسبی  ظرفیت  که  افراد  از  بعضی 
در  باید  اسالم  علمای  شوند،  می  مایوس 
که مردم مایوس و نا  این مواقع مراقب باشند 
امید نشوند و امیدبخشی به مردم از بزرگترین 

وظایف علمای اسالم است.
W  کرونا ناشی از جنایات ظالمان و

ستمگران است
تاج  دکتر  وبینار،  این  از  دیگر  قسمتی  در 
دیدگاه  از  کرونا  بررسی  به  الهاللی  الدین 
که  این  وجود  با  گفت:  و  پرداخت  اسالم 
کرونا برای انسان ها شر و بال بود، در  ویروس 
که میلیون ها انسان را  عین حال خیر هم بود 
کز فسق و فساد را  کرد و مرا وارد خانه هایشان 

کشاند. به تعطیلی 

آسمان  به  را  زمین  کرونا  افزود:  ادامه  در  ی  و
به  همواره  که  را  هایی  انسان  و  داد  پیوند 
کرد،  آسمان  متوجه  بودند،  بسته  دل  زمین 
کشور  که تا دیروز  پایی را  کشور های ارو کرونا 
کردند، به بال و  های ضعیف تر را غارت می 
که  کرد  ثابت  و  کرد  و بدختی دچار  عذاب 
بدون  بال  و  شر  نکنیم،  توجه  عدالت  به  گر  ا

کرد. کل دنیا سفر خواهد  ویزا به 
علما  کرد:  تصریح  استرالیا  افتا  مرکز  رئیس 
دلیل  و  داشته  شجاعت  باید  دانشمندان  و 
قرار  بررسی  مورد  را  ویروس  این  پیدایش 
که دنیا را فلج  کوچکی  بدهند، این ویروس 
کرده است ناشی از جنایات و فسادی است 
های  دولت  فلسطین،  در  صیهونیسم  که 
یه  ظالم در یمن و غارتگرهای ستمگر در سور
همه  از  ناشی  ویروس  این  و  اند  کرده  ایجاد 

این فساد ها است. 
داشت:  اظهار  مصر  االزهر  دانشگاه  استاد 
گر دنیا شاهد پیروان های حقیقی حضرت  ا
کشورهای  در  عیسی  حضرت  و  موسی 
نمی  نازل  مردم  بر  بال  این  هرگز  بود،  ستمگر 
گاهی ما از این همه  شد و این ویروس برای آ

فساد به وجود آمده است. 
زمینی  تا  است  آمده  ویروس  این  افزود؛  ی  و
گاه  آ آسمان  به  بود،  آلوده  فساد  به  که  را 
انسان ها  تا  شده  نازل  کرونا  ویروس  کند، 
روح  ما  گر  ا و  کند  گاه  آ زمین  از فساد های  را 
و  ظلم  با  و  دهیم  بها  را  عدالت  و  انسانیت 
بین  از  را  کرونا  توانیم  کنیم، می  مبارزه  ستم 

ببریم و آن را شکست بدهیم.
گفتنی است این وبینار، به صورت آنالین از 
وبگاه live.whc.ir  پخش شد و بیش از 250 
انگلستان،  امریکا،  ایران،  کشورهای  از  نفر 
 ... و  امارات  افغانستان،  استرالیا،  ایرلند، 
مشاهده  را  گو  و  گفت  این  زنده  صورت  به 

کردند.

مراسم تقدیر و تشــکر از جهادگران سامت 
مرکــز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با 
حضور مدیر، مســئوالن و کارکنان حوزه های 

علمیه خواهران برگزار شد.

و  االسالم  حجت  حضور  با  که  مراسمی  در 
های  حوزه  مدیر  پور،  بهجت  المسلمین 
مرکز  این  مسئوالن  و  کشور  خواهران  علمیه 
برگزار شد، از کارمندان تالشگر که در راستای 
فعالیت  کرونا  بیماری  کنترل  و  پیشگیری 

می کردند، تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

W کرونا آزمایشی برای مسلمانان است
با  حجت االسالم و المسلمین بهجت پور 

کارمندان  جهادی  های  فعالیت  از  تشکر 
در  که  توفیقاتی  از  بسیاری  داشت:  اظهار 
محصول  شود،  می  افراد  نصیب  زندگی 
اقداماتی است که در درگاه خداوند پذیرفته 
یوم  »مالک  آیه  من،  نظر  به  و  است  شده 
خداوند  که  این  معنای  به  تنها  الدین«، 
روز جزا است، نمی باشد. در لحظه  مالک 
به لحظه و روز به روز از زندگی، هر یک از افراد 
در اثر اعمال گذشته خود، پاداش ها و تنبیه 
هایی از سوی خداوند می گیرد و این یکی از 

مصادیق »مالک یوم الدین« است.
در  کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
بسیار  باید  زندگی،  مسابقه  در  افزود:  ادامه 
اقدامات  و  ها  تالش  تا  باشیم  امیدواریم 

های  لحظه  درهمین  حتی  ما  درست 
حیات، تاثیر خود را زندگی هایمان را بگذارد 
و برکت، نسلی پاک و حیات  و باعث خیر 

طیبه شود. 
مرحومه  های  مجاهدات  یادآوری  با  وی 
حوزه  آموزش  سابق  معاون  داوودی،  خانم 
های علمیه خواهران اظهار داشت: هرکس 
با  متناسب  موضعی  مختلف،  شرایط  در 
در  که  کسانی  و  گیرید  می  خود  شخصیت 
درگیر  کشور  تمامی  که  سخت  شرایط  این 
را در دست  َعلم مجاهدت  بیماری است، 
بزرگ  روح  و  شخصیت  اعتالء  گیرند،  می 
مانند سرکار خانم  نشان می دهند،  را  خود 
وجود  با  و  شرایط  بدترین  در  که  داوودی 
بسیاری  های  مجاهدت  خود  از  بیماری، 
انجام داد و خود را فدای حوزه های علمیه 

خواهران کرد. 
پور  بهجت  المسلمین  و  االسالم  حجت 
افرادی مانند  یاد و خاطره  باید  تصریح کرد: 
خانم داوودی که در اعتالء و پیشرفت حوزه 
زنده  داشتند،  رندگی  پر  نقش  علمیه  های 
نگه داشته شود تا باقی افراد از ایشان درس 
بگیرند، خانم داوودی حتی در بیماری هم 
لحظه،  آخرین  تا  و  نکشیدند  کار  از  دست 
را  خواهران  علمیه  های  حوزه  های  دغدغه 

به همراه خود داشتند. 
پایان  در  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
دسته  کرونا  بیماری  شیوع  با  داشت:  اظهار 
ای از افراد ستمگر تنبیه شدند اما شیعیان 

گرفتند،  قرار  آزمایش  مورد  هم  مسلمانان  و 
افزایش  موجب  آزمایش،  این  در  سربلندی 
افزایش  این  شود،  می  ما  وجودی  ظرفیت 
ظرفیت باعث می شود تا بیشتر از گذشته، 
را  ظهور  موانع  بتوانیم  و  باشیم  ظهور  آماده 

مرتفع سازیم.
محمدی  غالمحسین  مراسم،  این  ادامه  در 
پشتیبانی  و  انسانی  منابع  معاون  زاده، 
داشت:  اظهار  خواهران،  علمیه  های  حوزه 
اقدامات کارمندانی که در راستای پیشگیری 
و کنترل بیماری کرونا در مرکز مدیریت حوزه 
فعالیت  به  مشغول  خواهران  علمیه  های 
جهادی  کلمه  واقعی  معنای  به  بودند، 

وشایسته قدردانی است. 

W  راه اندازی سامانه خادم در مدارس
علمیه خواهران

فناوری  مرکز  رئیس  زاده،  طائی  علی 
اطالعات حوزه های علمیه خواهران در ارائه 
راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  گزارش 
تصریح  کرونا  بیماری  کنترل  و  پیشگیری 
اطالعات،  فناوری  مرکز  همت  به  کرد: 

علیمه  مدارس  سطح  در  خادم  سامانه 
زمینه  در  تا  شد  اندازی  راه  کشور  خواهران 
راه دور و مجازی، به طالب خواهر  از  آموزش 

خدمت رسانی های الزم صورت پذیرد. 
پژوهی  آینده  و  رصد  حوزه  در  افزود:  وی 
فناوری  مرکز  همت  به  کرونا،  بیماری 
دو  خواهران  علمیه  های  حوزه  اطالعات 
بولتن تولید شده است که این بیماری را در 
محیط ایران و دنیا از طریق گفتمان دینی و 

علمی مورد بررسی قرار می دهد. 

W  فعالیت های جهادی بانوان طلبه
چشمگیر بود

جاللی،  ماندانا  خانم  مراسم،  این  ادامه  در 
مدیر کل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران 
صورت  جهادی  های  فعالیت  با  رابطه  در 
اظهار  کشور  سراسر  در  طالب  توسط  گرفته 
داشت: فعالیت های جهادی صورت گرفته 
چشمگیر  بسیار  خواهر  های  طلبه  توسط 
بوده است و بر اساس آمار، تاکنون شش هزار 
های  فعالیت  در  کشور  سراسر  طالب  از  نفر 
آمار،  این  در  که  اند  داشته  حضور  جهادی 
پیش  و  ندارند  حضور  ها  استان  از  تعدادی 
این  آمار،  تکمیل  صورت  در  شود  می  بینی 

تعداد تا 15 هزار نفر افزایش یابد.

یت حوزه های علمیه خواهران تقدیر شد   از جهادگران سالمت مرکز مدیر
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مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان زنجــان بــا بیــان 
اینكه خدمــات حوزه علمیه خواهران در بعد اجتماعي 
اهمیــت بســیاري دارد، افــزود: حــوزه علمیــه خواهــران 
اجتماعــي  بعــد  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  زنجــان  اســتان 
فعالیت طالب، با شــیوع ویروس کرونــا قرارگاه جهادي 

زینبیون را تشكیل داد.

با  گو  و  گفت  در  صادقي  والمسلمین  االسالم  حجت 
بر  عالوه  علمیه  هاي  حوزه  داشت:  اظهار  کوثر  خبرگزاري 
نقش فکري، هدایتي و معنوي، داراي نقش خدمت گزاري 

نیز هستند.
اینکه خدمات حوزه علمیه خواهران در بعد  بیان  با  وي 
علمیه  حوزه  افزود:  دارد،  بسیاري  اهمیت  اجتماعي 
خواهران استان زنجان با توجه به اهمیت بعد اجتماعي 
جهادي  قرارگاه  کرونا  ویروس  شیوع  با  طالب،  فعالیت 

زینبیون را تشکیل داد.
کرد:  بیان  زنجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
قرارگاه زینبیون داراي 6 کمیته با عناوین کمیته تغسیل، 
کمیته صداي سالمت، کمیته پشتیباني، کمیته فضاي 
مجازي، کمیته صداي مشاوره و کمیته همیاران سالمت 

است.
زمینه  در  ها  استان  نخستین  جزء  زنجان  طلبه  خواهران 

تغسیل اموات کرونایی بودند
وي گفت: در کمیته تغسیل، خواهران طلبه زنجان جزء 
 29 از  تغسیل  امر  در  که  بودند  هایي  استان  نخستین 

اسفند ماه ورود پیدا کردند.
بجز  اینکه  بیان  با  صادقي  والمسلمین  االسالم  حجت 
به  طلبه  خواهران  نیز  ها  شهرستان  سایر  در  زنجان  شهر 
تغسیل اموات کرونایي اقدام کردند،  افزود: 24 بانوي طلبه 

در این استان به امر تغسیل مي پردازند.
وي بیان کرد: در کمیته پشتیباني 260 هزار ماسك توسط 
بانوان طلبه این استان با دوخته شد که همه هزینه هاي 
و  کادر  اساتید،  طالب،  توسط  کمیته  این  هاي  فعالیت 

مردم پرداخت شد.
اینکه  بیان  با  زنجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
بخش  سه  در  مشاوره  صداي  کمیته  در  طلبه  خواهران 
فعالیت دارند، افزود: فعالیت هاي خواهران طلبه در این 
و  شرعي  مسائل  به  پاسخگویي  مشاوره،   شامل  کمیته 

همکاري با وزارت بهداشت مي شود.

W همكاری خواهران طلبه با وزارت بهداشت
وي ادامه داد: طالب در این کمیته براي همکاري با وزارت 
بهداشت با حضور در درمانگاه ها و یا از منازل خود نکات 

بهداشتي الزم را به مردم ارائه مي دادند.
کمیته  کرد:  بیان  صادقي  والمسلمین  االسالم  حجت 
فضاي مجازي به انعکاس اخبار و اطالعات مربوط به گروه 

هاي جهادي مي پرداخت.
اینکه فعالیت کمیته فضاي مجازي در ماه  بیان  با  وي 
کانال  این  افزود:  یافت،   خواهد  ادامه  نیز  رمضان  مبارك 
اکنون به عنوان منبع و محتوایي براي ماه مبارك رمضان 
بانوان فرهیخته  و  جهت فعالیت هاي طالب، مبلغات 

محسوب مي شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان زنجان ادامه داد: یکي 
از اقدامات این کمیته انتشار دلنوشته طالب جهادگر به 

ویژه خواهران گروه تغسیل بوده است.

W فعالیت کمیته همیاران سالمت
نیاز  بیان کرد: کمیته همیاران سالمت در صورتي که  وي 
نقاهتگاه  و  ها  بیمارستان  در  طلبه  خواهران  حضور  به 
ضرورتي  چنین  تاکنون  که  یابند  مي  حضور  باشد،  ها 

احساس نشده است.
از  تقدیر  ضمن  صادقي  والمسلمین  االسالم  حجت 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  تربیتي  و  فرهنگي  معاونت 
قرارگاه  تشکیل  ابتداي  از  معاونت  این  افزود:  زنجان 
زینبیون تاکنون فعالیت هاي بسیاري به ویژه در ایام نوروز 

داشتند به گونه اي که تعطیلي را بر خود تعطیل کردند.
مقدم  خط  در  طلبه  بانوي   160 به  نزدیك  کرد:   بیان  وي 

مقابله با ویروس کرونا حضور داشتند.

۴
 تقدیر مدیر حوزه های علمیه خواهران از طالب جهادگر

مدیــر حوزه های علمیه خواهران با صــدور پیامی از طالب جهادگر در عرصه 
مبارزه با ویروس کرونا تقدیر و تشكر کرد.

نقش  و  تالش ها  از  بهجت پور  عبدالکریم  والمسلمین  حجت االسالم 
کرد. کرونا تقدیر  آفرینی طالب جهادگر در عرصه مقابله با 

متن پیام به شرح زیر است:
ی توفیق روزافزون با تقدیم سالم و آرزو

کام هم میهنان را تلخ  کرونا  گوار مرتبط با بیماری  که خبرهای نا در ایامی 
کرده است، حضور بانوان طلبه جهادگر در میدان خدمت و یاری موجب 

گشته است. دلگرمی، قوت قلب و التیام آالم داغ دیدگان این حادثه 
همواره  که  خواهران  علمیه  حوزه های  و  طلبه  بانوان  مختلف  گروه های 
کنار  در  و  حامی  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  مختلف  بزنگاه های  در 
کنون نیز با تمسک به  اقشار مختلف مردم و پناهگاه و ملجأ آنان بوده اند،  ا
ی از پیشوایان معصوم علیهم السالم، تکلیف خود  آموزه های دینی و پیرو

کردند. را به بهترین شکل ممکن، ادا 
این وظیفه شناسی و حضور فعال در کارزار خدمت، چهره نورانی حوزه های 
تبلیغاتی دشمنان  کید  و  از پیش درخشان نمود  را بیش  علمیه خواهران 
که همواره در جهت القای دوگانگی و تخریب پایگاه مردمی حوزه های  را 
داد  خواهد  گواهی  نیز  یخ  تار بی شک  ساخت.  باطل  می کوشند،  علمیه 

بانوان طلبه از این آزمون سربلند بیرون آمده اند.
در  را  خود  وسع  مسئول  دستگاه های  با  هماهنگ  که  طلبه ای  بانوان 
اقشار  ویژه  به  مردم  عموم  نیاز  مورد  اقالم  یع  توز و  تامین  جمع آوری، 
مستغصف به کار بستند و ضمن خدمت در بیمارستان ها و ارتقای روحیه 
و مساعدت به بیماران، به یاری رسانی در تجهیز درگذشتگان پرداختند، 
سعی  این  عظیم  اجر  البته  هستند،   قدردانی ها  صمیمانه ترین  شایسته 

مخلصانه را از درگاه احدیت خواهند ستاند.
گروه های مختلف، اساتید، طالب،  اینجانب خاضعانه ضمن سپاس از 
و مدیران حوزه های علمیه خواهران،   مبلغان  فضال، محققان، مشاوران، 
کادر پزشکی و  گروه های خدمت گزار شامل  کنار سایر  مساعی ایشان را در 
پرستاران ارج می نهم و و توفیق و سالمتی آنان را از حضرت حق مسالت 

می نمایم.
عبدالکریم بهجت پور 

 مدیر حوزه های علمیه خواهران

علمیــه  هــای  حــوزه  تبلیــغ  کل  مدیــر 
خواهــران بــا بیان اینكــه بیــش از 10 هزار 
بانــوی طلبــه در زمینــه مبــارزه بــا کرونــا 
در سراســر کشــور فعالیــت داشــته انــد، 
کــرد: در هــر اســتان حــدود 500  تصریــح 
طلبــه خواهر در این زمینــه فعال بودند 
که حتی در اســتان هــای بزرگ این تعداد 

افزایش بیشتری داشته است.

با  گو  و  گفت  در  جاللي  ماندانا  خانم 
خبرگزاري کوثر با بیان اینکه طالب با شیوع 
مجازي  و  واقعي  فضاي  در  کرونا  ویروس 
در  طالب  افزود:  کردند،  رسانی  خدمت 
در  مخاطرات  همه  وجود  با  واقعي  فضاي 
ها  بیمارستان  و  ها  آرامستان  مقدم  خط 

حضور فعال داشتند.
خواهران  از  نفر   600 حدود  کرد:  بیان  وي 
هاي  بیمارستان  و  ها  آرامستان  در  طلبه 
کرونا  ویروس  شیوع  با  ها  استان  اکثر 

فعالیت مي کنند.
مدیر کل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران 
با اشاره به انجام اقدامات پشتیباني توسط 
بانوان طلبه در ایام شیوع ویروس کرونا افزود: 
طالب در پشتیباني بیمارستاني ماسك و 
گان تهیه کردند و حتي در برخي از مدارس 
علمیه خواهران براي تهیه ژل ضد عفوني 

نیز کارگاه ایجاد شد.

W  ایجاد مراکز نیكوکاری توسط بانوان
طلبه برای کمک به نیازمندان

وي با بیان اینکه بانوان طلبه با ایجاد مراکز 
نیکوکاري به توزیع غذاي گرم و بسته هاي 
اقدام  نیازمندان  میان  بهداشتي  و  غذایي 
کردند، افزود: بانوان طلبه همچنین جهت 
واقعه  دلیل  به  که  افرادي  از  برخي  نیاز  رفع 
کرونا دچار آسیب شدند و شغل هایشان با 
مخاطراتي همراه بود، کمك رساني کردند.

همکاري  به  اشاره  با  جاللی  خانم 
زمینه  در  بهداشت  وزارت  با  طلبه  بانوان 
خواهر  طالب  کرد:  تصریح  کرونا  غربالگري 
همچنین با حضور در پایگاه هاي سالمت 
رساني  کمك  خون  انتقال  هاي  پایگاه  و 

کردند.
انجام  ضرورت  به  توجه  با  کرد:  بیان  وي 
عدم  و  کوتاه  زماني  بازه  در  کرونا  غربالگری 
ثبت نام حجم باالیي از مردم، بانوان طلبه 
با حضور در پایگاه هاي بهداشت از سامانه 
4030 با مردم تماس مي گرفتند و وضعیت 

سالمت آنها را پیگیري مي کردند.
مدیر کل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران 
گفت: بانوان طلبه در مبادي ورودي شهرها 
همکاري  مسافرپذیر  شهرهاي  ویژه  به 
وزارت  و  انتظامي  نیروي  سپاه،  با  جدي 

بهداشت داشتند بدین صورت که از خانم 
ها تست کرونا مي گرفتند.

W  سرکشی به خانواده بیماران و 
متوفیان ناشی از کرونا

درماني  کادر  و  پرستاران  از  تکریم  به  وي 
افزود:  و  کرد  اشاره  طلبه  بانوان  توسط 
متوفیان  و  بیماران  خانواده  به  سرکشي 
خواهران  اقدامات  دیگر  از  کرونا  از  ناشي 

طلبه بوده است.
جاللی با بیان اینکه برخی از طالب داراي 
تخصص دانشگاهي در رشته روانشناسي 
به پاسخگویي تلفني مي پردازند، تصریح 
مراکز  با  همچنین  خواهر  طالب  کرد: 

پاسخگویي نیز همکاري الزم را دارند.
و  ها  گروه  مجازی  فضای  در  گفت:  وی 
طلبه  خواهران  توسط  محلی  های  کانال 
ایجاد  یا  و  تقویت  مختلف  مخاطبان  با 
برخی  و  عمومی  ها  کانال  از  برخی  که  شد 
تخصصی بودند و به لحاظ محتوایی نیز 
به پوشش محتوای دینی، آموزشی، تقدیر و 

تشکر از کادر درمانی اقدام کردند.
مدیر کل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران 
اظهار داشت: حجم زیادی عکس نوشته،  
فوتوکلیپ و کلیپ در زمینه مبارزه با کرونا 
گذاشته  اشتراک  به  و  تولید  طالب  توسط 

شد.

W  برگزاری مراسم ختم مجازی برای
خانواده متوفیان کرونا

برای  مجازی  ختم  مراسم  گفت:  وی 
دست  از  را  خود  عزیزان  که  هایی  خانواده 
خواهران  های  فعالیت  جمله  از  دادند 

طلبه طی این ایام بوده است.
و  کودکان  فراغت  اوقات  پرکردن  جاللی، 
را  ها  پویش  انواع  اندازی  راه  با  نوجوانان 
و  کرد  عنوان  طالب  اقدامات  از  دیگر  یکی 
افزود: تجربه گویی و خاطره نگاری از دیگر 
تجارت  که  است  طلبه  خواهران  اقدامات 
اشتراک  به  کرونا  با  مبارزه  زمینه  در  را  خود 

می گذارند.
بانوی  هزار   10 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
سراسر  در  کرونا  با  مبارزه  زمینه  در  طلبه 
در  کرد:  تصریح  اند،  داشته  فعالیت  کشور 
این  در  خواهر  طلبه   500 حدود  استان  هر 
زمینه فعال بودند که حتی در استان های 
داشته  بیشتری  افزایش  تعداد  این  بزرگ 

است.
مدیر کل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران 
در  ها  فعالیت  اینکه  وجود  با  کرد:  بیان 
سازمانی  صورت  به  کرونا  با  مقابله  زمینه 
آموختگان،  دانش  اما  نگرفت  انجام 
مبلغان و طالب خواهر به صورت جهادی 

کمک رسانی کردند.

W  فعالیت خواهران طلبه در آرامستان
ها برای غسل اموات

از  پس  اموات  تغسیل  زمینه  در  گفت:  وی 
به ویژه در استان قم که استان  شیوع کرونا 
غسال  بود،  ویروس  این  شیوع  در  نخست 
بنابرین  نیامدند  کار  پای  و  ترسیده  ها 
به  مشغول  ها  آرامستان  در  خواهر  طالب 

فعالیت شدند.
ایجاد  وجود  با  کرونا  داشت:  اظهار  جاللی 
بحران و تبعات بسیار برای کشور و مردم، از 
ظرفیت خفته حوزه های علمیه رونمایی 

کرد.

مدیرکل امور تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خبر داد؛

کرونا با  مبارزه  در  طلبه  بانوی  هزار   10 از  بیش  فعالیت 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان زنجان:

دادند تشکیل  را  ینبیون  ز قرارگاه  کرونا  با  مقابله  برای  زنجان  طلبه  خواهران 
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 نشســت آنالیــن مدیــر و مســئوالن مرکز 
خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیریــت 
کشــور با مدیــر و مســئوالن حــوزه علمیه 
امــروز  صبــح  شــرقی  آذربایجــان  خواهــران 

برگزار شد. 

بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
فعالیت های  از  تشکر  ضمن  امروز  صبح 
گرفته در حوزه علمیه خواهران استان  صورت 
آذربایجان شرقی اظهار داشت: امیدوارم این 
جلسه باعث ایجاد تعامل و همکاری بیشتر 
میان معاونان مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  و  خواهران 

آذربایجان شرقی شود.
اساتید  سازی  استاندارد  با  ارتباط  در  ی  و
اظهار داشت: ما باید تالش کنیم تا طلبه های 
اساتید  بهترین  از  را  مطالب  بهترین  ما 
که  اساتید هستند  این  که  کنند چرا یافت  در
کنار متن ها، جذابیت حوزه ر ا باال برده و  در 
کنند؛  ماندگاری طلبه در حوزه را تثبیت می 
ایجاد انگیزه و شوق در طلبه بر عهده استاد 

است. 
داد:  ادامه  علمیه  حوزه های  برجسته  استاد 
کوتاهی وجود داشته  آموزشی،  گر در مسائل  ا
بر  اساتید  به  مسئله  این  اعظم  بخش  باشد، 
استاد خوب در شرایط سخت هم  می گردد، 
وظیفه استادی خود را انجام می دهد و طلبه 

کند. کسب دانش راهنمایی می  را به سوی 
با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
امور  در  پشتیبانی  دفتر  یک  ایجاد  پیشنهاد 
زمینه هایی  در  دفتر  این  داشت:  اظهار  اساتید 
می  استان ها  به  استاد  اعزام  و  انتخاب  مانند 
تواند موثر واقع بشود و مشکالت موجود در این 
پشتیبانی  آموزشی  نظام  از  و  برطرف  را  زمینه 

کند. 
ی در رابطه با پیشنهاد افتتاح مدارس قرآنی  و
اظهار داشت: در حال حاضر امکان تأسیس 
کز وجود ندارد اما  مدارس قرآنی در تمامی مرا
احساس  زمینه  این  در  که  نیازهایی  توجه  با 
می شود، یک مدرسه مجازی قرآنی به همت 
که  است  تأسیس  حال  در  فرهنگی  معاونت 

گذراد. مراحل پایانی را پشت سر می 
طالب  از  تقدیر  با  کریم  قرآن  برجسته  مفسر 
آذربایجان  خواهران  علمیه  حوزه  جهادگر 
شرقی اظهار داشت: امیدوارم مراتب تجلیل، 
احترام و تواضع مسؤوالن مرکز مدیریت حوزه 
خواهر  طلبه های  گوش  به  خواهران  علمیه 
از  است  قرار  که  مراسمی  در  و  برسد  جهادگر 
طرف مقامات عالی رتبه کشور به عمل بیاید، 
یم تکریم مناسبی از خواهران جهادگر  امیدوار

صورت پذیرد.
پور  بهجت  المسلمین  و  االسالم  حجت 
افزود: در سطوح تخصصی استان آذربایجان 
شرقی باید رشته های بیشتری عرضه شود تا 
وارد  دو،  سطح  طلبه های  از  بیشتری  تعداد 

سطح سه و باالتر شوند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تصریح 
موسسین  و  امنا  هیات  نبودن  یکپارچه  کرد: 
پیش  درست  مسیر  در  کارها  تا  شده  موجب 
که نگاه ما به هیات  نرود و باید توجه داشت 
امنا اصال مادی نیست و به نظر ما هیات امنا 
قوام بخش مدارس علمیه خواهران هستند و 
ی با نهادهای خارج از  ارتباط نهادهای حوزو

کنند.  حوزه را فراهم می 
ی افزود: در عرصه های بسیاری از ظرفیت  و
در  است،  نشده  استفاده  امنا  هیات  های 
که هیات های امنا می توانند به خوبی  حالی 
و  اساتید  جذب  پذیرش،  بحث های  در 
جذب خیرین به حوزه های علمیه خواهران 

کنند.  کمک 
اشاره  با  علمیه  حوزه های  برجسته  استاد 
اظهار  تحصیل  برای  بانوان  موانع  برخی  به 
یادی برای تحصیل  داشت: بانوان مشکالت ز
و  شناسایی  را  مشکالت  این  باید  ما  و  دارند 
مدارس  در  باید  مثال  طور  به  کنیم؛   برطرف 

شیرخوارگاه و مهد کودک وجود داشته باشد تا 
مادران نیز به راحتی به تحصیل بپردازند.

پیش  مشکالت  و  ها  فشار  از  باید  افزود:  ی  و
راستا  این  در  و  بکاهیم  طلبه  خواهران  ی  رو
کنیم.  باید برای مدارس محیطی مفرح فراهم 
بهجت پر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نظام  یک  فعلی،  آموزشی  نظام  کرد:  تصریح 
بسته، پیوسته و همه روزه است و این عوامل 
باعث خستگی می شود و ممکن است شوق 
و انگیزه طالب را کور کند لذا باید تصمیمات 

گرفته شود. مناسبی برای این موضوع 

W  استاندارد ها برای راه اندازی سطوح
تخصصی آذربایجان شرقی فراهم شود

المسلمین فاضل، معاون  و  حجت االسالم 
با  کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  آموزش 
بیان اینکه تاکنون اقدامات بسیار خوبی در 
پذیرش  راستای  در  شرقی  آذربایجان  استان 
استفاده  داشت:  اظهار  است  شده  انجام 
یکدیگر  با  مشورت  و  دیگران  تجربیات  از 
موجب می شود تا در عرصه پذیرش قدم های 
با  تعامل  و  بحث  و  شود  برداشته  مثبتی 
مدیران مدارس به این موضوع کمک شایانی 

می کند. 
خواهران  علمیه  های  حوزه  آموزش  معاون 
پیشنهادی  طرح  به  اشاره  با  کشور 
استادپروری،  داشت:  اظهار  استادپروری 
هرچه  امیدوارم  و  است  ارزنده ای  بسیار  طرح 
زودتر تحقق یابد و معاونت آموزش حوزه های 
است  همکاری  آماده  کشور  خواهران  علمیه 
شدن  عادی  از  پس  و  تابستان  در  امیدوارم  و 
این طرح  کرونا،  رفتن ویروس  بین  از  و  شرایط 

را آغاز کنیم.
حجت االسالم و المسلمین فاضل در ارتباط با 
راه اندازی سطوح تخصصی در استان آذربایجان 
ابتدا  باید در  شرقی اظهار داشت: در این زمینه 
به  باید  و  شود  فراهم  نیاز  مورد  های  استاندارد 
این نکته توجه داشته باشیم که استاد برجسته 

تنها بخشی از آموزش موثر است.
و  مجازی  آموزش های  به  اشاره  با  وی 
به  مدارس  تطعیلی  ایام  در  حضوری  غیر 
کرد:  خاطرنشان  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل 
تا  شد  موجب  گرفته  صورت  همدلی های 
علمیه  حوزه های  در  آموزشی  فعالیت های 
به  دروس  تمامی  و  نشود  متوقف  خواهران 
مناطق  از  برخی  در  و  حضوری  غیر  صورت 
در  مناسب  گوشی  یا  و  ضعیف  اینترنت  که 
های  فایل  ارسال  با  نبود،  ها  طلبه  اختیار 

صوتی دروس مورد نیاز  ادامه پیدا کند.
خواهران  علمیه  های  حوزه  آموزش  معاون 
اتمام  از  بعد  داشت:  اظهار  پایان  در  کشور 
بسیار  تحوالت  بتوانیم  شاید  کرونا،  بیماری 
تلفیقی  و  باشیم  داشته  آموزش  در  مثبتی 

وجود  به  حضوری  غیر  و  حضوری  آموزش  از 
آوریم.

W   راه اندازی سطوح تخصصی در حوزه
علمیه خواهران آذربایجان شرقی 

ضرورت دارد
در  تن  روشن  والمسلمین  االسالم  حجت 
صورت  اقدامات  از  گزارشی  بیان  به  ادامه  
علمیه  حوزه های  پذیرش  راستای  در  گرفته 
حوزه  در  داشت:  اظهار  و  پرداخت  خواهران 
تا  پذیرش  آغاز  زمان  از  خواهران  های علمیه 
یک  برای  که  مشخصی  نتیجه  به  رسیدن 
طلبه در نظر گرفته شده است، تمامی عوامل 
سیستم،  اجزاء  از  هریک  و  هستند  دخیل 
برای رسیدن به این مهم نقش خود را ایفا می 

کند. 
کید بر هم افزایی نهادهای موجود در  ی با تأ
وارد  طلبه ای  که  زمانی  داشت:  اظهار  حوزه 
حوزه های علمیه می شود، نبض آن طلبه در 
اختیار ما قرار می گیرد، با توجه به تبلیغات 
اثر  طلبه  روی  بر  که  بیرونی  مسائل  و  منفی 
افزایی  هم  با  باید  اجزاء  تمامی  گذارد،  می 
مشکالت موجود را شناسایی و مشکالت را 

برطرف شود. 
شرقی  آذربایجان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اینکه نگاه ماه در پذیرش کیفی است  بیان  با 
زمینه  در  که  می شود  پیشنهاد  گفت:  کمی  نه 
بررسی های  طالب  استعداد  و  روان  سالمت 
ظرفیت  از  توان  می  و  بگیرد  صورت  بیشتری 
این  کرد.  استفاده  طرح  این  در  زبده  مشاوران 
رغبت سنجی باید برای طلبه هایی که حتی 
در  یا  و  گذارنده  را  اموزشی  سطوح  از  مقداری 
صورت  نیز  هستند  خود  آموزش  پایانی  مراحل 
از طلبه ها دست  تا به شناخت خوبی  بگیرد 
یابیم و بدانیم با چه رویکردی می توانیم بهترین 

شکل آموزش را برای طالب داشته باشیم.
با  تن  روشن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
آذربایجان  در  گسترده  تبلیغات  به  اشاره 
اظهار   1399_1400 سال  پذیرش  برای  شرقی 
داشت: با توجه به تعطیلی نماز جمعه، با 
شده  این  بر  قرار  گرفته  صورت  های  رایزنی 
است که در پیام جمعه که در هر هفته به 
می  منتشر  جمعه  نماز  های  خطبه  جای 
انقالبی  و  مذهبی  های  خانواده  از  شود، 
امام  تا فرزندانشان به سربازی  دعوت بشود 
از این طریق نیز امیدواریم  زمان بپیوندند و 

بتوانیم جذب مناسب داشته باشیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی 
ویدیو  نیز  آینده  هفته  شنبه  یک  روز  افزود: 
استان  سراسر  مدارس  مدیران  با  کنفرانسی 
تجارب  انتقال  آن  مبنای  که  شود  می  برگزار 
پذیرشی  و  حداکثری  جذب  برای  ها  ایده  و 

متناسب با شأن حوزه علمیه استان است.

کید بر استفاده از ظرفیت های طلبه  وی با تأ
های خواهر در مقام استادی تصریح کرد: باید 
در  تا  کنیم  استفاده  از ظرفیت  طالب خواهر 
ما در سطح  اساتید  تمامی  زندیک  آینده ای 
دو، سه و چهار را خواهران تشکیل بدهند و در 
این راه می توان از اساتید خواهری که ظرفیت 

استاد پروری آن ها درخشان است بهره برد.
حجت االسالم و المسلمین روشن تن با اشاره 
همکاران  داشت:  اظهار  اقتضایی  دروس  به 
ما در بخش آموزش، دروس اقتضایی استان 
اقلیم،  تفاوت  به  توجه  با  و  کرده اند  تدوین  را 
اقتضایی  دروس  استان  هر  فرهنگ  و  زبان 
بسیار حیاتی بوده و راه اندازی این طرح بسیار 

هوشمندانه بوده است. 
مدیر حوزه علیمه خواهران آذربایجان شرقی 
جامعه  و  زندگی  در  قرآن  اهمیت  به  اشاره  با 
اظهار داشت: در بحث آموزش قرآن، هرچند 
کتاب ها حجیم و آموزش ها مناسب است، 
به  قرآن و مفاهیم آن  آموزش،  باید در کنار  اما 
دلیل  همین  به  و  کنیم  تبدیل  گفتار  و  رفتار 
حوزه  در  نیز  قرآن  مدارس  می کنم  پیشنهاد 
پایان  های علمیه تأسیس شود تا طالب در 
مقطع تحصیلی بتواند از نظر حفظ، تفسیر 

و... دانش مناسبی داشته باشد. 
وی در ادامه به با اشاره به مسائل فرهنگی و 
شرایط زیستی به وجود آمده به دلیل ویروس 
بیماری،  این  آغاز  با  داشت:  اظهار  کرونا 
دشمنان  سمت  از  شدیدی  حجمه 
به  اما  افتاد،  جریان  به  حوزه ها  علیه  اسالم 
خوش  زمینه  این  در  ها  طلبه  الهی  فضل 
در  هرچه  جهادی  صورت  به  و  درخشیدند 
گذاشتند.  مردم  اختیار  در  داشتند  توان 
چشم داشتی  هیچ  بدون  طلبه  خواهران 
های  بسته  نیازمندان  به  کمک  برای 
حمایتی و معیشتی تهیه می کنند و حتی 
همچنان  نیز  اموات  تغسیل  بحث  در 

درحال کمک رسانی هستند.
روشن تن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
غربالگری  بحث  در  خواهر  طالب  داد:  ادامه 
اقدام های  نیز  بهداشتی  مجموعه های 
زمینه  در  همچنین  دادند،  انجام  زیادی 
اقدامات  نیز  و مشاوره  پشتیبانی های روحی 
خوبی صورت گرفته و در ماه مبارک شعبان، 
این  در  و   شد  تشکیل  مجازی  مراسم های 
وجود  به  خالهای  خواهر  طلبه های  مدت 

آمده را به خوبی پر کردند. 
سطوح  اندازی  راه  اهمیت  به  پایان  در  وی 
پرداخت  شرقی  آذربایجان  در  تخصصی 
در  تخصصی  سطوح  توسعه  گفت:  و 
که  است  راهبردی  نگاهی  شرقی  آذربایجان 
می تواند اهمیت و جایگاه حوزه های علمیه 
دنبال  به  و  دهد  نشان  خوبی  به  را  خواهران 
را در استان  تا سطوح تخصصی  آن هستیم 

راه اندازی کنیم.

W  ازهم گسستگی هیأت امنا برطرف
شود

در ادامه حجت االسالم و المسلمین واحدی، 
کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  امور  معاون 
گرفته  صورت  های  فعالیت  از  تشکر  با 
توسط مدیر و مسئوالن حوزه علمیه خواهران 
آذربایجان شرقی اظهار داشت: از ابتدای شروع 
مدیریت حجت االسالم و المسلمین روشن 
تن، تالش شده است تا از هم گسستگی که 
میان هیات امنا مدارس به وجود آمده است 
برطرف شود که تاکنون سه هیات امنا در این 
مدت ترمیم شده است و مشکالتی که وجود 

داشته حل شده است.

W  مشكالت مربوط به مشاوران برطرف
شود

معاون  ظهیری،  معصومه  خانم  ادامه  در 
کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  فرهنگی 
تاکید  با  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  با 
فرهنگی  فعالیت های  اثربخشی  اهمیت  بر 
وجه  دو  فرهنگی  مسائل  در  داشت:  اظهار 
لذاباید  است  توجه  مورد  شاخص  و  ارزیابی 
در فعالیت های فرهنگی به اثربخشی توجه 

ویژه ای داشته باشیم.
برخی  به کمبود مشاوران در  با اشاره  ظهیری 
داشت:  اظهار  خواهران  علمیه  مدارس  از 
بودن  چندشغله  یا  و  مشاور  کمبود  زمینه  در 
باید  مدارس،  از  برخی  در  مشاوران  از  بعضی 
مشکالت  و  بگیرد  صورت  الزم  های  بررسی 

برطرف شوند.
خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
به  نهاد  مردم  سازمان   چندین  کرد:  عنوان 
علمیه  حوزه های  آموختگان  دانش  همت 
خواهران سراسر کشور در حال تأسیس است  
استان  آموختگان  دانش  که  امیدواریم  و 
مسئله  این  به  نسبت  نیز  شرقی  آذربایجان 

اقدام کنند.
فرهنگی  و  تبلیغی  های  فعالیت  افزود:  وی 
شرقی  آذربایجان  استان  در  گرفته  صورت 
وسعت  و  گستره  از  و  کننده  امیدوار  بسیار 

بسیار خوبی برخوردار بوده است.

W  بسترهای اطالع رسانی و ارتباطی ارتقا
یاید

المسلمین  و  االسالم  حجت  ادامه  در 
عمومی،  روابط  مدیرکل  جهانگیری،  یحیی 
ارتباطات و امور بین الملل حوزه های علمیه 
و  طاعات  قبولی  آرزوی  ضمن  خواهران 
صورت  های  فعالیت  از  تشکر  با  عبادات، 
المسلمین  و  االسالم  حجت  توسط  گرفته 
روشن دل در راستای پذیرش سال تحصیلی 
اظهار  کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه 
داشت: طبق بررسی ها، توزیع اخبار پذیرش 
غیروابسته  های  رسانه  در  شرقی  آذربایجان 
به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 

خوب بوده است.
عمومی  روابط  شدن  مطلع  برای  افزود:  وی 
علمیه  حوزه  موثر  های  فعالیت  از  مرکز 
بسترهای  باید  شرقی،  آذربایجان  خواهران 
چراکه  یابند  ارتقا  نحو  بهترین  به  ارتباطی 
اقدامات موجب می شود  و  اتفاقات  از  اطالع 
پذیرش  راستای  در  تصمیمات  بهترین  تا 

استان آذربایجان شرقی گرفته شود.
جهانگیری  والمسلمین  حجت االسالم 
والمسلمین  حجت االسالم  کرد:  تصریح 
فعالیت های  به  نسبت  بهجت پور 
بین المللی حوزه های علمیه خواهران نگاه 
های  استان  راستا  این  در  و  دارد  جدیدی 
طالب  پذیرش  بحث  در  توانند  می  مرزی 
باشند.  داشته  موثری  نقش  المللی،  بین 
در  که  خارجی  خواهر  های  طلبه  همچنین 
سطح  برای  اند،  کرده  تحصیل  المصطفی 
سه می توانند به حوزه های علمیه خواهران 

سراسر کشور مراجعه کنند

نشست آنالین حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با مدیر حوزه  علمیه خواهران آذربایجان شرقی برگزار شد
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پذیرش  سراسری حوزه های علمیه خواهران آغاز شد
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران از آغاز پذیرش 

حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور خبر داد.
در  امروز  المسلمین مجتبی فاضل صبح  و   حجت االسالم 
جمع اصحاب رسانه با اعالم آغاز پذیرش حوزه های علمیه 
پیاده  و  دین  تببین  برای  علمیه  های  حوزه  گفت:  خواهران 
جو  و  جست  با  اند،  گرفته  شکل  جامعه  بطن  در  آن  سازی 
برای مفسر دین هیچ  که  تفسیر در دین، متوجه می شویم  و 
خواهران  و  ندارد  وجود  مکانی  و  زمانی  جنسی،  محدودیت 
طلبه مانند برادران می توانند در این عرصه توانایی های خود 

را به نمایش بگذارند.
های  حوزه  پذیرش  اداره  مسئول  بابایی،  مریم  خانم  ادامه  در 
علمیه خواهران اظهار داشت: پذیرش سال 1399_1400 در مقطع 
تکیملی)سطح  مقطع  حضوری،  صورت  به  دو(  عمومی)سطح 
مقطع  و  غیرحضوری  و  حضوری  نیمه  حضوری،  صورت  به  سه( 

تخصصی به صورت حضوری)سطح چهار( آغاز شده است. 
فاصله  و طرح  کرونا  ویروس  به دلیل شیوع  اظهار داشت:  ی  و
نظر  در  ورودی  آزمون  عمومی  مقطع  برای  اجتماعی،  گذاری 
طبق  خواهران،  پذیرش  برای  سنجش  و  است  نشده  گرفته 

کل است. بررسی سوابق تحصیلی و معدل 
حداقل  داشتن  را  عمومی  مقطع  در  پذیرش  شرایط  بابایی  خانم 
کرد و افزود: ظرفیت برای پذیرش  مدرک دیپلم و یا سیکل اعالم 
مدارک  دارندگان  میان  از  که  است  نفر   12000 عمومی  مقطع  در 
دیپلم متولد 1359 به بعد و دارندگان مدرک سیکل متولد 1382 

به بعد پذیرش می شوند. 
مسئول اداره پذیرش حوزه های علمیه خواهران افزود: پذیرش 
رشته   12 در  سه(  تکمیلی)سطح  مقطع  برای  طلبه  خواهران 
تحصیلی تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، فلسفه اسالمی، 
یخ اسالم، مطالعات اسالمی زنان، مدرسی  کالم اسالمی، تار
گرایش  با  کالم  اسالمی،  تربیت  و  اخالق  عربی،  ادبیات 
یکرد  با رو یت، مشاوره خانواده  گرایش مهدو با  کالم  امامت، 
کودکان و نوجوان به صورت حضوری  اسالمی، تربیت دینی 
یخ اسالم  و در 3 رشته تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول و تار

گیرد.  به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری، صورت می 
مقطع  در  خواهر  های  طلبه  سنجش  نحوه  کرد:  تصریح  ی  و
که بیش از سه هزار  تکمیلی، آزمون و مصاحبه علمی است 
این مقطع وجود  برای پذیرش در  نفر در 28 استان، ظرفیت 

دارد. 
خانم بابایی در ادامه به تشریح شرایط پذیرش مقطع تخصصی 
این  در  پذیرش  گفت:  و  پرداخت  خواهران  علمیه  حوزه های 
حکمت  خانواده،  فقه  تطبیقی،  تفسیر  رشته های  در  مقطع 
کشور  کالم اسالمی و علوم و معارف قرآنی در ۱۰ استان  متعالیه، 

گیرد.  صورت می 
در  افزود:  خواهران  علمیه  های  حوزه  پذیرش  اداره  مسئول 
این مقطع مانند سطح سه، سنجش از طریق آزمون ورودی و 
مصاحبه علمی است و بیش از 200 نفر از طلبه های خواهر، 
فارس،  مرکزی،  سمنان،  یزد،  اصفهان،  تهران،  استان   ۱۰ در 

تحصیل  به  مشغول  خوزستان  و  گلستان  مازندران،  کرمان، 
می شوند.

علمیه  حوزه های  در  خارجی  اتباع  پذیرش  با  ارتباط  در  ی  و
المصطفی  جامعه  با  تفاهم  طبق  داشت:  اظهار  خواهران 
بوده اند  کشور  کن  سا گذشته  از  که  خارجی  اتباع  العالمیه، 
جامعه  از  تحصیلی  کد  یافت  در با  دارند،  اقامت  مجوز  و 
نام  توانند در مدارس علمیه خواهران ثبت  ، می  المصطفی 

کنند. 
فارغ التحصیالن  پذیرش  به  اشاره  با  ادامه  در  بابایی  خانم 
گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های  در  دانشگاهی 
تطبیق  و  آموزش  به  مراجعه  با  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
گذاره اند با دروس حوزه می توانند در  که پیش از این  دروسی 

حوزه های علمیه خواهران به ادامه تحصیل بپردازند.

موتــور جســتجوی پرســش و پاســخ دینــی امیــن بــه 
همت مرکز فناوری اطالعات مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران راه اندازی شد.

 موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی )امین( یک 
اسالمی  علوم  حوزه  در  هوشمند  اطالعاتی  سامانه 
است که با هدف دسترسی حداکثری مخاطبان به 
پرسش ها و پاسخ های دینی طراحی شده است. این 
موتور جستجوی هوشمند، با جمع آوری اطالعات از 
سایت ها و منابع دیجیتالی معتبر، بانک اطالعاتی 
کاملی برای دسترسی به پرسش و پاسخ ها و مفاهیم 

دینی در اختیار کاربران قرار می دهد.
با استفاده از این موتور جستجو، مخاطبان نباید دیگر 
این  در  موجود  تخصصی  اصطالحات  درک  نگران 
حوزه باشند. چرا که مجموعه ای از تعاریف و معانی 
از  با زبانی ساده و پوششی جامع بعنوان یکی  مرتبط 

اجزاء موتور جستجوی امین در نظر گرفته شده است.
کاربران با جستجو در این موتور هوشمند، به درستی 
و به سرعت به پاسخ مورد هدایت می شوند و از وقت 

و هزینه خود به صورت بهینه استفاده خواهند کرد.
از آنجایی که مبنای بسیاری از سواالت در حوزه علوم 
این  با رساله عملی مراجع مرتبط می شود،  اسالمی، 
موتور جستجو به رساله عملی 18 مرجع دسترسی دارد. 
مثل  مختلفی  امکانات  وجود  دلیل  به  این  بر  عالوه 
فیلترینگ چندگانه موضوعی، نمایش کلیدواژه ها و 
موضوعات مرتبط با خواسته ی کاربر، نمایش سواالت 
سواالت  اصلی  لینک  دادن  قرار  دسترس  در  و  مشابه 
بمنظور ارجاع به پایگاه اصلی سوال، مخاطبان خود 

را با دست پری از اطالعات بدرقه می کند.
همچنین کاربران به بانک اطالعاتی تصویری شامل 
بیش از 9 هزار فیلم موضوعی دسترسی دارند و توانند 

از این داده ها نیز در نتایج جستجو بهره ببرند.
های  عبارت  تایپ،  هنگام  در  جستجو  موتور  این 
کامل را به کاربر پیشنهاد می دهد و نیز اشتباه تایپی 

را تصحیح می کند.
برخورداری از فضای کاربری هوشمند از ویژگی دیگر این 
موتور جستجو محسوب می شود. چرا که با شناسایی 
اصطالحات فقهی در عبارت تایپ شده کاربر، آن ها را 
به سمت اطالعات تکمیلی بیشتری هدایت می کند.
جستجوی  موتور  شده  باعث  امکانات  این  همه 
و  شود  محسوب  تخصصی  سامانه  یک  امین، 
مراکز  تقلید،  مراجع  دفاتر  در  را  کاربران  انتظارات 
و  اسالمی  علوم  مخاطبان  سواالت  به  پاسخگویی 

مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، بخوبی برآورد کند.
معظم  مرجع   18 رساله  و  استفتائات  حاضر  حال  در 
و  استفتاء  هزار   40 و  مسئله  هزار   40 شامل  تقلید 
همچنین 54 هزار پرسش و پاسخ دینی موجود در وب از 

طریق موتور جستجوی امین قابل جستجو می باشد.
ویژگی های موتور جستجوی امین

مسائل،  مفاهیم،  در  اختصاصی  •جستجوی 
و  اسالمی  علوم  های  پاسخ  و  پرسش  و  استفتائات 

انسانی )چند زبانه(
• جستجو بهینه با پیشنهاد عبارت هنگام تایپ کاربر

• جستجوی بهینه با تشخیص اشتباهات تایپی
ارائه  و  فقهی  اصطالحات  هوشمند  شناسایی   •

اطالعات تکمیلی در مورد جستجوی کاربر
• امکان محدود کردن نتایج به پرسش و پاسخ و یا 

مسائل رساله های عملیه
در  نتایج  کردن  محدود  و  جستجو  امکان   •

استفتائات و مسائل یک مرجع خاص
• نمایش کلیدواژه ها، سواالت و مسائل مرتبط با هر 

سوال و مسئله ی جستجو شده
به  مراجعه  و  سوال  اصلی  لینک  مشاهده  امکان   •

پایگاه اصلی
برای ورود به موتور جستجوی امین به آدرس اینترنتی

aminsearch.com  مراجعه نمایید.

 موتور جستجوی پرسش و 
ی امین راه اندازی شد پاسخ دین

مدیــر نشــر هاجــر از راه انــدازی فروشــگاه 
کتــاب در حــوزه تخصصــی زنــان و خانواده 
خبر داد و گفت: در این فروشــگاه بیش از 
800 عنــوان کتاب در ایــن زمینه جمع آوری 
شــده کــه بــه زودی بــه 2000 عنــوان کتــاب 

خواهد رسید.

گفت  در  هاجر  نشر  مدیر  شایانفر  احمد 
در  هاجر  نشر  اقدامات  بیان  به  وگویی 
هاجر،  نشر  گفت:  و  پرداخت  جدید  سال 
انتشارات تخصصی در حوزه زنان و خانواده 

است.
در  کتاب  فروشگاه  اندازی  راه  از  شایانفر 
حوزه تخصصی زنان و خانواده توسط نشر 
فروشگاه  این  در  گفت:  و  داد  خبر  هاجر 

ناشران مطرح  و  مؤلفان  از  ها  کتاب  تمام 
حوزه زنان و خانواده جمع آوری شده و در 
قرار  مندان  عالقه  و  مخاطبان  دسترس 

داده شده است.
 شایانفر بیان کرد: در فروشگاه نشر هاجر 
موضوعات  در  کتاب  عنوان   800 از  بیش 
زناشویی،  مشکالت  کودک،  تربیت 
همسر،  انتخاب  معیارهای  همسرداری، 
سبک  خانواده،  تنظیم  آسان،  ازدواج 
روابط  خانواده،  در  اسالمی  ایرانی  زندگی 
در  اخالق  خانواده،  در  زوجین  عاطفی 
جمع  خانواده  در  زن  جایگاه  و  خانواده 
آوری شده که به زودی این تعداد به 2000 
عنوان کتاب در این زمینه خواهد رسید.

با  هاجر  نشر  کرد:  بیان  هاجر  نشر  مدیر 
بیش ار 15 ناشر همچون: بوستان کتاب، 
الرضا)ع(،  خادم   ، معارف  نشر  اسراء، 
صادق)ع(،  امام  دانشگاه  بسیج  اخالق، 
خمینی)ره(،  امام  مؤسسه  دارالعلم، 
جامعة  انتشارات  ماواء،  مشاوره  مرکز 
المصطفی و جامعة الزهرا)س( همکاری 
هاجر  نشر  فروشگاه  در  آنها  آثار  و  دارد 

عرضه می¬شود.
شایانفر ابراز کرد: عالقه¬مندان می توانند 
برای دسترسی بدین کتاب ها به مجتمع 
ناشران طبقه اول واحد 113 و 114 مراجعه 
کنند و از تخفیف ها و طرح های ویژه در 

این فروشگاه بهره مند شوند.

از  مختلفی  آثار  اینکه  بیان  با  شایانفر 
هاجر  نشر  مرکز  اینترنتی  فروشگاه  طریق 
فروشگاه  این  گفت:  شود،  می  عرضه 
در  کتاب  عنوان   2700 از  بیش  شامل 
و  زن  ویژه  بخش  و  مختلف  موضوعات 

خانواده است.
مدیر نشر هاجر بیان کرد: عالقمندان به 
کتاب¬های  توانند  می  مطالعه  فرهنگ 
www. آدرس  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد 
تهیه  ویژه  تخفیفات  با   hajarpub.ir

کنند.

مدیرعامل مرکز نشر هاجر خبر داد؛

شد اندازی  راه  خانواده  و  زنان  تخصصی  فروشگاه   

سالمی سردار  به  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  یک  تبر پیام   
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر   
کشور با صدور پیامی به سردار سالمی 
پرتاب موفقیت آمیــر ماهواره قضایی 

نور توسط تبریک گفت.

عبدالکریم  والمسلمین  حجت االسالم 
سردار  به  پیامی  صدور  با  بهجت پور 
ماهواره  موفقیت آمیز  پرتاب  سالمی 

فضایی نور توسط سپاه را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:

سردار سرلشکر پاسدار سالمی )زید عزه(
انقالب  پاسداران  سپاه  معزز  فرمانده 

اسالمی
 سالم علیکم

مبارک  ماه  حلول  تبریک  عرض  ضمن 
دالور  غرورآفرین  و  موفق  اقدام  رمضان، 

مردان غیور سپاه اسالم را در پرتاب ماهواره 
این  بی تردید   می نهم؛  ارج  فضا  به  »نور« 
حرکت ارزشمند موجب دلگرمی جبهه 
مقاومت، عظمت امت اسالمی و یاس و 

خواهد  استکبار  و  کفر  جبهه  سردرگمی 
بود.

حرکت  در  اسالم  سپاهیان  پایمردی 
جدید  عرصه های  به  ورود  و  جلو  روبه 

بازدارندگی با اتکا به دانش بومی و همت 
نویدبخش  بوم،  و  مرز  این  جوانان  بلند 
و  اسالمی  جبهه  پیش  از  بیش  اقتدار 
و  است  ایران  عزیز  کشور  روزافزون  امنیت 
موج  برابر  در  خبیث  مستکبران  مطمئنًا 
صالبت روزافزون سربازان اسالم که مطابق 
ابزار  و  تجهیزات  انواع  به  قرآنی  دستور 
گذاشتن  کنار  جز  راهی  می شوند،   مجهز 

زبان تهدید و زور نخواهند داشت.
ملت  به  را  ارزشمند  گام  این  پیمودن 
فرمانده  و  مسلمین  امر  ولی  ایران،  عزیز 
دست  کلیه  و  جنابعالی  قوا،  کل  معظم 
تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  اندرکاران 
عرض می نمایم و دوام توفیق قوای مسلح 
را در خدمت به اسالم عزیز و میهن بزرگ 
اسالمی از حضرت حق مسالت می کنم.
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مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهــان از فعالیت 
عرصــه  در  اصفهانــی  طلبــه  بانــوی   500 از  بیــش  جهــادی 

پیشگیری از ویروس کرونا خبر داد.

با  گو  و  گفت  در  بهرامی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
خبرگزاری کوثر در اصفهان گفت: در حال حاضر تعداد 
علمیه  حوزه  جهادی  قرارگاه  با  طلبه  خواهران  از  نفر   ۷۰
باغ  نقاهتگاه  در  بیماران  همیار  سطح  سه  در  اصفهان 
ابریشم، دوخت ماسک و تقسیم مواد ضدعفونی کننده 

برای کمک به مردم همکاری می کنند.
وی افزود: تعدادی از بانوان طلبه جهادی در سطح استان 
با نظارت بهداشت محیط و تجهیزات کامل  اصفهان 

اقدام به تغسیل و تدفین جان باختگان کرونا کردند.
وی با بیان اینکه بانوان طلبه با همکاری سایر نهادها 
شهر  سطح  زدایی  گند  و  مدارس  ضدعفونی  به  اقدام 

کردند.

افزود: بیش  مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 
از 500 بانوی طلبه در شهر اصفهان و سایر شهرستان ها 
در  ایجاد شده  کارگاه های  و دوخت ماسک در  تهیه  به 
می  همکاری  شهر  سطح  های  کارگاه  یا  مدارس  سطح 
کنند و در برخی از قرارگاه ها، روزانه بیش از 6 هزار ماسک 

تولید می شود.
طالب  گفت:  بهرامی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
گاهی بخشی به طالب و خانواده های طالب  خواهر در آ
های  شیوه  مورد  در  گاهی  آ و  پزشکی  های  زمینه  در 
پیشگیری و مقابله با کرونا نقش بسزایی ایفا می کنند 
و همچنین تهیه و توزیع مواد ضد عفونی کننده و اقالم 
بهداشتی جهت استفاده طالب و مردم در سطح شهر را 

به عهده گرفته اند.
وی خاطر نشان کرد: به نّیت سالمتی و تعجیل در فرج 
بالها  از  مردم  ماندن  امان  در  و  تعالی(  اهلل  زمان)عج  امام 
 14 کردن  قربانی  حسنه  ُسّنت  به  اقدام  علمیه،  مدارس 

راس گوسفند و توزیع میان نیازمندان کرده اند.
برنامه  کرد:  بیان  بهرامی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
های معنوی ختم ادعیه، حدیث کسا، زیارت عاشورا و 
نیز در فضای مجازی،  و  به صورت حضوری  قرآن  ختم 
افراد  و  طالب  ویژه  سالمت  تغذیه  های  بسته  تهیه 
نیازمند، اطالع رسانی و برطرف کردن شبهات در زمینه 
هفتم  دعای  قرائت  مجازی،  فضای  در  بیماری  این 
از کادر  از بیماران و دلجویی  صحیفه سجادیه، عیادت 
درمانی از دیگر اقدامات انجام شده توسط طالب است.
مراکز  برای  بیمارستانی  لباس  و  تجهیزات  تهیه  وی 
در  به  مردم  نیز  و  آنها  خانواده  و  طالب  تشویق  درمانی، 
تلفنی  مشاوره  انجام  مختلف،  طرق  از  ماندن  خانه 
و  باختگان  جان  خانواده  و  طالب  به  بخشی  وامید 
فعالیت های  جمله  از  را  نقدی  های  کمک  همچنین 

ایثارگرانه طالب خواهر استان اصفهان عنوان کرد.

۷
ی فقیه در  نماینده ول

گلستان از طالب خواهر 
جهادگر تجلیل کرد

 20 هزار ماسک توسط خواهران طلبه 
چهار محال و بختیاری تهیه شد

حجت االسالم والمسلمین رحمانی:مدیرحوزه علمیه خواهران استان همدان:
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معــاون فرهنگــی، تبلیغــی حــوزه علمیه 
مــاه  معنــوی  فضــای  گفــت:  خواهــران 
مبارک رمضان بهترین فرصت برای انجام 

عبادات فردی و اجتماعی است.

به  اشاره  با  گفتگویی  در  ظهیری  معصومه   
خطبه  در  کرم)ص(  ا پیامبر  نورانی  بیانات 
مبارک  ماه  در  که  این  بر  مبنی  شعبانیه 
الهی  گسترده  ضیافت  به  ما  همه  رمضان 
مهمانی  داشت:  اظهار  هستیم،  دعوت 
و  ها  جلوه  عزیز،  ماه  این  در  عالم  پروردگار 

که انسان در  تمایزات خاصی دارد به طوری 
طول این ماه، هر لحظه مهمان سفره پرتنعم 
خداوند متعال است و چه سعادتمند است 
که از این لحظات و ساعات بی  آن بنده ای 
نظیر، نهایت استفاده را در مسیر رشد و تعالی 

معنوی خود ببرد.
با  شده  توأم  گرچه  امسال  رمضان  افزود:  ی  و
کلیت قضیه تفاوتی با سال های  کرونا اما در 
و  ظاهری  و  شکلی  نظر  از  مگر  ندارد  دیگر 
افطاری ها و مهمانی ها مثل  که امکان  این 
ویروس،  از شیوع  به جهت پیشگیری  سابق 

چنان  آن 
مهیا 

ما  که  آن است  این حال مهم  با  اما  نیست، 
الهی  عظیم  ضیافت  در  حضور  فرصت  قدر 

را بدانیم و آن را به راحتی از دست ندهیم.
بر  کید  تأ با  همچنین  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
اجتماعی  و  فردی  های  جنبه  به  توجه  لزوم 
جنبه  گفت:  رمضان  مبارک  ماه  در  عبادات 
فردی عبادات عمدتًا همان روزه داری و قرآن 
خدای  با  مناجات  خصوص  به  و  خواندن 
وقت  و  خلوت  در  خاصه  است،  متعال 
انسان  شده  سفارش  بسیار  که  سحرگاهان 
قبل از اذان صبح دقایقی را به دعا و مناجات 

این وسیله  به  و  کند  با خالق بی همتا سپری 
خود را به منبع اصلی نور و رحمت بی پایان، 

وصل نماید.
که  آمده  روایات  برخی  در  داشت:  بیان  ی  و
آمرزش، دهه دوم  اول ماه رمضان، دهه  دهه 
آن دهه درخواست و طلب از خدای متعال 
های  شب  گرفتن  قرار  جهت  به  سوم  دهه  و 
قدر، دهه تعیین مقدرات آینده انسان است.
خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
کارها در ماه  گفت: یکی از بهترین  همچنین 
رمضان، توجه به فرهنگ احسان و نیکوکاری 
و تقویت روحیه همدلی و مواسات است، به 
که به جهت شرایط خاص  خصوص امسال 
کرونا، مقام معظم رهبری  کشور پس از شیوع 
رزمایش  در  جدی  مشارکت  به  را  همگان 

کردند. مواسات و همدلی مؤمنانه دعوت 
ی افزود: این که رهبر معظم انقالب از عنوان  و
کردند، ناظر به آیه » و اعدوا  رزمایش استفاده 
که یعنی باید  لهم ماستطعتم من قوه« است 
که در  چنان قوت و اقتدار خود را نشان دهیم 
بتوانیم  همدلی  و  وحدت  این  تقویت  سایه 

کارهای بزرگی را به سرانجام برسانیم.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ظهیری 
که فعاًل درب مساجد و حسینیه  اشاره به این 
بسته  مردم  حضور  برای  مذهبی  کن  اما و  ها 
می باشد، ابراز داشت: در چنین شرایطی هر 
خانه خودش یک مسجد و حسینیه است، 
که می توانیم از ظرفیت شبکه های  ضمن آن 
جهت  در  مجازی  فضای  و  سیما  و  صدا 
برگزاری مراسم های دعا و مناجات خوانی و 

کنیم. نیز قرائت قرآن به خوبی استفاده 
برای  فردی  هر  که  است  آن  مهم  افزود:  ی  و
معارف الهی مبلغ باشد و در این راه به سهم 
کالم اهل  کالم قرآن و سیره و  که  خود بکوشد 
که قطعًا این فعالیت  کند  بیت)ع( را معرفی 

همراه با اجر و ثواب بسیاری است.

معاون فرهنگی  تبلیغی حوزه علمیه خواهران:

ین فرصت برای انجام عبادات فردی و اجتماعی است ماه رمضان بهتر

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

کنند می  فعالیت  کرونا  ویروس  از  پیشگیری  عرصه  در  اصفهانی  طلبه  بانوی   500 از  بیش   

 

مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان یــزد از تولید نزدیک 
به 2 میلیون و 500 هزار ماسک توسط طالب حوزه علمیه 
خواهران استان یزد از ابتدای بحران شیوع کرونا در کشور 

خبر داد.

در  شورکی  کارگر  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
از یزد ضمن تقدیر و تشکر  با خبرگزاری کوثر  و گو  گفت 
از تالش بانوان طلبه در مبارزه با کرونا طی 2 ماه گذشته 
گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵، یک میلیون و۱۳۸ 
از  که  است  شده  اعالم  یزد  استان  جمعیت  نفر  هزار 
زمان شیوع بحران کرونا و در مدت زمان 2 ماهه، بیش از 
2 میلیون و ۴۴۹ هزار ماسک توسط بانوان طلبه استان 
یزد در کارگاه ها یا منازل آنان تهیه شد که این آمار 2 برابر 

جمعیت استان یزد است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد تصریح کرد: در این 
مدت با توجه به نیاز مراکز بهداشتی استان ۱۳هزار و ۶۰۰ 

س  لبا

برای  دستکش   ۱۰۰ و  هزار   ۲۲ و  بهداشتی  محافظ 
به  کرونا  ویروس  برابر  در  سالمت  مدافعان  محافظت 

همت بانوان طلبه یزدی تهیه و تحویل شده است.
دیگر  یکی  شورکی  کارگر  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  قرآن  ختم  انجام  را  طلبه   بانوان  های  فعالیت  از 
بهبود  ها،  بیمارستان  پرسنل  سالمتی  برای  صلوات 
میهن  به  آرامش  و  سالمتی  بازگشت  و  بیماران  شفای  و 
از 20 ختم کامل قرآن، 60 ختم  عنوان کرد و گفت: بیش 
14 هزار صلوات، 420 ختم شریف حدیث کساء و قرائت 
به صورت گروهی  روزانه دعای هفتم صحیفه سجادیه 
بانوان  سوی  از  مجازی  فضای  در  تبلیغ  و  هماهنگی  با 

طلبه انجام شد.
این مقام مسئول با اشاره به شیوع کرونا در جهان اظهار 
با  مسلمان  کشورهای  و  ایران  های  تفاوت  از  یکی  کرد: 
کشورهای غربی و کشورهای غیر مسلمان در این مدت، 
همدلی مسلمانان و کمک به نیازمندان بوده است که 

وجود  اصال  یا  و  بود  کمرنگ  مسلمان  غیر  کشورهای  در 
یا  و  غربی  کشورهای  برخی  درمان  کادر  حتی  و  نداشت 

آمریکا از سوی دولت هایشان نیز حمایت نمی شوند.
به  پایان  در  شورکی  کارگر  والمسلمین  االسالم  حجت 
پس  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  جامعه  امروز  وضعیت 
معنوی  علمی،  نظر  از  مردم  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
اکنون  هم  و  کردند  پیدا  چشمگیری  رشد  اقتصادی  و 
شاهد هستیم که چگونه مردم در حل بحران ها مشارکت 

و کمک می کنند.
حجت  تالشگر،  طلبه  بانوان  از  قدردانی  راستای  در 
االسالم و المسلمین کارگر شورکی  از چند کارگاه ماسک 
دوزی که به همت طالب راه اندازی شده بود بازدید کرد.

مدیر حوزه  علمیه خواهران تهران خبر داد؛

کردند تولید  ماسک  استان  جمعیت  برابر  دو  یزد  خواهر  طالب   

نماینده ولی فقیه در اســتان گلســتان و امام جمعه 
گــرگان، در پیامــی از 31 نفــر از طــالب خواهــر جهادگــری 
که در اســتان گلســتان بــه تجهیــز امــوات پرداختند، 

تجلیل کرد

آیت اهلل سیدکاظم نورمفیدی در پیامی از 31 نفر از طالب 
خواهر جهادگری که در استان گلستان به تجهیز اموات 
پرداختند، تجلیل کرد که متن پیام به شرح ذیل است:

جهادگر گرامی
بعدالسالم والتحیه         

همراهی و مساعدت مردم عزیز در ایام مختلف و همه 
گیری ویروس مخصوس کرونا آن هم در یکی از ضروری 
از  تردید  بدون  آن  های  جلوه  آمیزترین  مخاطره  و  ترین 
جز  کس  هیچ  و  بوده  اهلل  سبیل  فی  جهاد  مصادیق 
خداوند متعال و پیامبر گرامی)ص( و اهل بیت پاک او 

قادر به تقدیر وتشکر نمی باشد.
اما از آنجا که به فرموده حق تعالی شکر زحمات خلق 
نیز وظیفه همگانی است. بر خود الزم می دانم از تالش 
و  نموده  قدردانی  عرصه  این  در  شما  صادقانه  های 
ذات  از  را  افزونتان  روز  توفیقات  و  عافیت  و  صحت 

باریتعالی مسئلت نمایم.
والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته

سید کاظم نورمفیدی

مدیــر حــوزه علمیه خواهــران اســتان چهارمحال و 
بختیــاري گفت: خواهــران طلبه تاکنــون بیش از 20 
هــزار ماســك و ملزومــات مورد نیــاز مقابلــه ال کرونا  

تهیه و توزیع کردند.

با  گو  و  گفت  در  رحمانی  والمسلمین  االسالم  حجت 
خبرگزاری کوثر بیان کرد: تاکنون بیش از 20 هزار ماسك 
و  تولید  استان  خواهران  علمیه  حوزه  طالب  توسط 

میان مردم و اقشار آسیب پذیر توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه حوزه هاي علمیه و جامعه روحانیت 
بر محور مردم یاري فعالیت می کنند، گفت: هنگام وقوع 
وقوع حوادث و بروز مشکالت، اقتضاي روحانیت و طالب 

این است که در کنار و همراه با مردم باشند.
و  چهارمحال  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خواهران  علمیه  حوزه  طالب  کرد:  بیان  بختیاري 
با  تاکنون  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  استان 
ورود به عرصه هاي مختلف به صورت جهادي و آتش 
به اختیار به مبارزه با این ویروس منحوس برخاستند.

تاکنون  استان  افزود: طالب حوزه علمیه خواهران  وي 
نیاز، 200 بسته  و ملزومات مورد  از 20 هزار ماسك  بیش 
بهداشتي شامل ماسك، دستکش و مواد ضد عفوني 
دستگاه   2 و  فرهنگي  هاي  بسته  با  همراه  کننده 

کپسول اکسیژن و ملزومات آن را تهیه و توزیع کردند.
و  محال  چهار  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
در  خواهران  علمیه  حوزه  طالب  کرد:  بیان  بختیاری 
شامل  معیشتي  بسته   200 از  بیش  معیشتي  بحث 
رأس   10 و  تهیه  جبوبات  و  ماکاروني  روغن،  مرغ،  برنج، 
توزیع  نیازمند  افراد  را میان  و این اقالم  گوسفند قرباني 

کردند.
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ــی  پیام در  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
ــی را  ــی، آیــت اهلل ابراهیــم امین ارتحــال عالــم ربان

تسلیت گفت.

المسلمین  و  االسالم  حجت  تسلیت  پیام  متن   
بهجت پور، مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
ابراهیم امینی به این  به مناسبت ارتحال آیت اهلل 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )انا هلل و انا الیه راجعون(
رحلت عالم گران قدر و مجاهد مرحوم آیت اهلل حاج 
رجال  برجستگان  از  که  )ره(  امینی  ابراهیم  شیخ 
علمی و چهره های موجه فقهی و اخالقی حوزه های 

علمیه بودند، موجب تأثر و تألم گردید. 
در  گسترده ای  عملی  و  علمی  تالش های  ایشان 
به  آن  ارزش های  و  اسالمی  انقالب  پیشبرد  و  دفاع 
امام و رهبری داشتند  یاری  و  خصوص والیت فقیه 
و ازجمله شاگردان برجسته امام خمینی )قدس اهلل 

نفسه الزکیه( بودند.
این عالم جلیل القدر عمر بابرکت خود را در خدمت 
منصب  در  حضور  سال ها   ، گذرانید  اسالم  به 
تشخیص  مجمع  در  عضویت  و  جمعه  امامت 
مصلحت نظام ، مجلس خبرگان رهبری و جامعه 
از  بخشی  تنها  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  محترم 
خدمات برجسته ایشان برای پاسداری از ارزش ها و 

آرمان های انقالب اسالمی بوده است .
شفقت   ، مرحوم  آن  تربیتی  و  علمی  آثار  درخشش 
زهد   ، جوانان  خصوص  به  و  مردم  برای  دلسوزی  و 
ساده   ، محرومان  به  خدمت   ، داری  ،مردم  تقوا  و 
زیستی و خدمت به انقالب و حضرت امام رحمت 
از ویژه  اهلل علیه و رهبر معظم انقالب دامت برکاته 
گی های بارز آن فقید سعید بود که همگی باقیات 

الصالحاتی ماندگار است.
رحلت  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز 
این فقیه پرهیزگار و انقالبی  را به محضر حضرت 
الشریف(،  فرجه  تعالی  االعظم)عجل اهلل   بقیة اهلل 

مراجع  العالی«،  رهبری»مدظله  معظم  مقام 
و  علمیه  حوزه های  »دامت برکاتهم«،  تقلید  عظام 
و عالقه مندان  بیت مکرم،  شاگردان  به  همچنین 
علو  مرحوم  آن  برای  و  نموده  عرض  تسلیت  ایشان 
درجات، غفران و رحمت الهی را از خداوند متعال 

خواستار است.
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

عبد الکریم بهجت پور
مدیر حوزه های علمیه خواهران
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 پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در پی ارتحال آیت اهلل امینی 

ــر  خّی بانــوان  از  تجلیــل  آییــن 
آیــت اهلل  بــا حضــور  اســتان قــم 
اعرافــی، مدیر حــوزه های علمیه 
و بهرام سرمســت اســتاندار قم 
در ســالن کرامت اســتانداری قم 

برگزار شد.

مراسم  در  اعرافی  علیرضا  اهلل  آیت 
استان  خّیر  بانوان  از  تجلیل  آیین 
استانداری  کرامت  سالن  در  که  قم 
سالروز  تسلیت  ضمن  شد  برگزار 
کبری  خدیجه  حضرت  وفات 
شبکه  بیشتر  انسجام  خواستار 

مردمی خیرین شد.
بیان  علمیه  های  حوزه  مدیر 
حساس  روزهای  به  اگر  داشت: 
پس  و  انقالب  ساز  سرنوشت  و 
باشید  داشته  نگاهی  انقالب  از 
بصیر  مردم  همیشه  دید  خواهیم 

شهر  بویژه  اسالمی  ایران  گاه  آ و 
مقدس قم در صحنه حاضر بودند 

و افتخار آفریدند.
های  حوزه  عالی  شورای  عضو 
و  مردم  از  باید  داد:  ادامه  علمیه 
خیرین قم که واقعا افتخار آفریدند 
های  کمک  جذب  کرد؛  تشکر 
ای  شایسته  اقدامات  از  مردمی 
همچنان  است  الزم  که  است 
ادامه داشته باشد و در این روزهای 
بیشتری  انسجام  با  باید  همدلی 
قشر  مددرسان  خیرین  جامعه 

ضعیف باشند.
الزم به ذکر است: در پایان از خانواده 
و  مقدس  دفاع  شهدای  از  تن  دو 
با  استان  بانوان  خیرین  از  جمعی 
اهلل  آیت  توسط  سپاس  لوح  اهدا 
قم  استاندار  سرمست  دکتر  اعرافی 

تجلیل شد.

آیین تجلیل از بانوان خّیر  استان قم برگزار شد

سومین شماره از دوفصلنامه مطالعات 
تخصصی ویژه بانوان منتشر شد.

فصلنامه  دو  دوم  سال  در  شماره  سومين 
بر  تكيه  با  تخصصي  مطالعات  پژوهنامه 
مديريت  مركز  مجوز  با  كالم،  و  قرآن  تفسير 

حوزه هاي علميه خواهران انتشار يافت.
از  پژوهشی  علمی  مقاالت   ، نشريه  اين  در 
به  دانشگاهي  و  حوزوي  برجسته  محققين 

چاپ رسيده است.
انتشار  دوفصلنامه  صورت  به  كه  نشريه  اين 
باشد   می  بانوان   ويژه  مجله  تنها  بايد،  می 
هئيت  داوران،  هيئت  اعضاي  تمامي  كه 
محقق  بانوان  از  آن  نويسندگان  و  تحريريه 

شكل گرفته است.

دستاوردهاي  از  اطالع  هدف  با  نشريه  اين 
تبادل  و  انتقال  و  تخصصي  و  علمي  تازه 
ايجاد  و  علمي  دستاوردهاي  و  تجربيات 
بين  سطح  در  و  داخل  در  همكاري  زمينه 
رسيدن  و  دانش  مرزهاي  گسترش  و  الملل 
زمينه  در  علمي  مرجعيت  به  بانوان 
توسعه   ، تفسيروكالم  تخصصي  مطالعات 
پژوه  دانش  بانوان  تجارب  و  علمي  دانش 
اينده  و  انديشي  اينده  براي  زمينه  ايجاد  و 
جامعه  مشكالت  حل  به  كمك  و  پژوهي 

فعاليت مي نمايد.
وعالقمند  پژوهشگر  بانوان  و  اساتيد 
ميتوانند از طريق بار گزاری مقاالت در ادرس  
ارسال   جهت   http://kosar.ac.ir/nashr
در  داوران  هيات  تاييد  از  پس  تا  نموده  اقدام 

نوبت چاپ نشريه قرار گيرد.

دوفصلنامه پژوهنامه مطالعات تخصصی  ویژه بانوان منتشر شد

شود  می  آغاز   جایی  از  تمدن  ��داستان 
ترس  و  تنهایی  دوره  یک  از  پس  بشر  که 
جوامعی  تشکیل  به  ابتدایی  زندگی  و 

دارای قوانین و نظم رو آورد.
جای  مرور  به  ساده  و  اولیه  اجتماعات   
پیچیده  و  شهری  جوامعی  به  را  خود 
نظم  چارچوب  در  را  خود  انسان  و  دادند 
و عقالنیت  درآورد و به مرور متمدن شد.

  civilization واژه تمدن در زبان انگلیسی
در  و  می  شود  خوانده  حضاره  عربی  در  و 
ریشه  از  و  شهرنشینی  معنای  به  لغت 
مدینه و مدنیت گرفته شده و به معنی 
یا  شهرنشینی  به  شدن  متخلق  دیگر 
خود  به  شهرنشینی  خصلت  و  خوی 
گرفتن می  دهد و بدان معناست که بشر 
در سایه آن به تشکیل جوامعی پرداخته 

و شهرنشین شده است.
  civilization  در زبان های بیگانه نیز کلمه
از  کلمه civita  که در مقابل وحشیگری 
معنی  که    civilis کلمه  از  و  گرفته  قرار 

شهرنشینی دارد گرفته شده است.
نوعی  تمدن؛  اساس  این  ��بر 
که  است  اجتماعی  نظمی 
زمین  جغرافیایی،  عوامل  تابع 
روان  و  شناختی،اقتصادی،نژادی 
شناسانه است و بر حداقل بر چهار رکن  
اقتصاد، سیاست، سنت های اخالقی 

و علم و هنر بنا شده است.
حالتی  تمدن  جامعه شناسان  عقیده  به 
تحت  آن  پرتو  در  ملت ها  که  است  مترقی 
به  و  می  گیرند  قرار  جدید  دانش های  تأثیر 
نهایت ترقی و علوم و فنون دست می  یابند.

تمدن می  نویسد:  تعریف  در  ویل دورانت 
»تمدن را می توان به شکل کلی آن، عبارت 
از نظمی   اجتماعی دانست که در نتیجه 
امکان پذیر  فرهنگی  خالقیت  آن،  وجود 

می  شود و جریان پیدا می  کند«.
می توان  تری  دقیق  تعریف  با  ��مطابق 
تمدن را »مجموعه دستاوردهای مادی و 
معنوی بشر در یک منطقه، کشور یا عصر 
معین یا حاالت پیشرفته و سازمان  یافته 
فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن 
پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادها ی 

اجتماعی و سیاسی است«، دانست.
اموری  بعد دستاوردهای مادی  از  تمدن 
از قبیل تکنولوژی در حد اعلی، سیستم 
جهانی،  ارتباطات  کارآمد،  بهداشت 
قدرت برتر در علم، فناوری و حتی اموری 
مانند سلطه طلبی را شامل می شود. اما 
بدان  تمدن  هر  ِقوام  که  آن  معنوی  بعد 
دین  و  اخالق  فرهنگ،  مسئله  است؛ 
فعال  تمدن  اگر  تعبیری دیگر  به  است. 
و زنده را به بدن انسان تشبیه کنیم، بعد 
درون  که  است  رگهایی  همان  فرهنگ 
جسم جاری است. لذا  ضعف هر کدام 
موجب افول دیگری خواهد بود. بنابراین 
و  افزاری  نرم  معنوی،  و  مادی  بعد  دو 
با هم  توامان  باید  افزاری تمدن،  سخت 
در سطح اعلی باشند تا تمدنی جهانی 

و پایدار بماند.
کنون  تا  آغاز  از  زیادی  های  ��تمدن 
مصر  تمدن  نام  حتما  اند.  رفته  و  آمده 
شنیده  را  ژاپن  و  هند  چین،  فراعنه،  و 
اید. اما هروقت صحبت از قدیمی ترین 

نامی  حتما  شود،  می  دنیا  کشورهای 
می  چشم  به  بین  این  در  هم  ایران  از 
آمده  به دست  تاریخی  آثار  اولین  خورد. 
به دوران  ایران،  انسان در فالت  از حضور 
پارینه سنگی باز می گردد. دوران پارینه 
و  میانی  کهن،  دوره  سه  شامل  سنگی 

نوین می شود.
اولین  عیالمیان،  یا  ایالمیان  ��دولت 
است  بوده  ایران  در  قدرتمند  حکومت 
که تاریخ آن به ۳۲۰۰ سال پیش از میالد 
مردمان  تمدن  و  فرهنگ  گردد.  می  باز 
عیالمی نقطه آغازی برای گسترش تفکر 
و دانش در مناطق مختلف ایران بود و بر 
و  النهرین  بین  همانند  ها  تمدن  سایر 
مصر تاثیرات بسیاری داشت. به قدرت 
مهمترین  ایران  در  عیالمیان  رسیدن 
از  پیش  سوم  هزار  در  سیاسی  رویداد 
همچنین  است.  بوده  مسیج  میالد 
های  سال  از  که  هخامنشی  امپراتوری 
۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میالد به این منطقه 
امپراتوری  بزرگترین  کرده،  می  حکمرانی 

در تاریخ باستان است.
را  تمدنی  دوره   4 عزیز  ایران  ما  ��سرزمین 
اسالم  از  قبل  دوره  یک  است.  کرده  تجربه 
هخامنشیان،  حاکمیت  و  است  بوده 
سال   1000 از  بیش  را  سامانیان  و  اشکانیان 
بر جهان آن موقع شامل می شود. سه دوره 
دیگر بعد از اسالم است. تمدن اسالمی در 
و تمدن اسالمی در دوران  و 5 قمری   4 قرن 
اسالمی  موفق  تمدنی  تجربه  دو  صفویه 
است.  شده  ماندگار  جهان  در  که  است 
برجسته ى  اسالم شناس  وات  مونتگمرى 
که  »هنگامی  است:  معتقد  بریتانیایی 
مسلمانان،  فراوان  تجربه هاى  از  انسان 
گاه  افکار و تعلیمات و نویسنده هاى آنها آ
باشد، می یابد که علم و فلسفه اروپا بدون 
توسعه  اسالم،  فرهنگ  از  گرفتن  کمک 
تأثیر اسالم  نمی یافت.« )مونتگمرى وات، 

بر اروپاى قرون وسطی، ص81(.
عصر  به  مربوط  تمدنی  تجربه  ��آخرین 
اسالمی  نوین  تمدن  عنوان  با  حاضر 

اسالمی  نوین  سازی  تمدن  است.  
اساس  بر  اسالمی  تمدن  احیای  یعنی 
مقتضیات  با  مطابق  و  جدید  الگوهای 
زمان و مکانی که در آن قرار داریم و نیز با 
الگو گرفتن از تجربه های تمدن پرشکوه 
درس  نیز  و  تاریخ  گذشته  در  اسالمی 
عبرت گرفتن از علل و عواملی که باعث 
نوین  علت  و  شد  تمدن  آن  انحطاط 
با   ، این تمدن  این است که  آن  خواندن 
الگوهای جدید و کارآمد تر و با رها کردن 
در  سابق  تمدن  های  ضعف  و  نواقص 
همین  به  و  باشد  می  گیری  شکل  حال 
از   -  ۱  : باشد  می  نو  جهت  دو  از  دلیل 
ساخت  که  جدیدی  الگوهای  جهت 
این تمدن به همراه داشته و با الگوهای 
به انحطاط کشیده شده  تمدن اسالمی 
نو  الگوهای  همین  چند  هر  دارد  تفاوت 
و  ثابت  اصول  سری  یک  بر  مبتنی  نیز 
ریشه دار در سنت کهن اسالمی می باشد 
از  پس  تمدن  این  اینکه  جهت  از   🔸  ۲  .
انفعال  و  غرب  گرای  مادی  تمدن  ظهور 
آن  برابر  در  اسالم  جهان  ساله  صد  چند 
قابلیت  که  باشد  می  جدیدی  تجربه   ،
و  را دارد  با آن تمدن  تقابل  و  اندام  عرض 
تمدن  برابر  در  نو  تمدنی  دلیل  همین  به 
مغرب زمین که در حال تبدیل شدن به 

تمدن کهنه هست به شمار می آید.
��ماهیت تمدن اسالمی با تمدن غربی 
معرفت   ، شناختی  انسان  منظر  از 
شناختی و جهان بینی تفاوت بنیادین 
 ، اومانیسم  پایه  بر  غربی  تمدن   . دارد 
سکوالریسم و لیبرالیسم استوار است که 
نگاه مادی  در  را  و جهان  انسان  به  نگاه 
محصور نموده و دین و اخالق و معنویت 
را از متن زندگی انسان به حاشیه رانده و 
همین امر موجب بروز بحران های زیادی 
نوبت  در  است.  شده  تمدن  این  برای 
بعدی نشریه نمای حوزه، از چالش های 
متمدن  کرونای  عنوان  با  غرب  تمدن 
این   . گفت  خواهیم  سخن  من!  شهر 

داستان ادامه دارد...

باران نطقی مقدم

یادداشت

درنگی در باب چیستی تمّدن 

اخبار کوتاه 

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان یزد از برگزاری بیش از 16 
هزار کاس آموزش مجازی برای بانوان حوزوی استان به دلیل شیوع 

ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی خبر داد. 

یک  از  بیش  مساعدت  از  یزد  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
میلیارد و دویست میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی طاب 
خواهر استان برای نیازمندان آسیب پذیر جامعه در ادامه تاش ها 

حوزویان پشت خط مقدم مبارزه با کرونا خبر داد.

جلسه دفاع از رساله خانم گیتی کائی از طاب سطح چهار با عنوان 
امامیه در حوزه علمیه خواهران استان فارس  دایره حسبه در فقه 

برگزار شد.

با آغاز پذیرش حوزه های علمیه خواهران، نشست مجازی معاونان 
آموزش گلستان با هدف بررسی راهکارهای جذب پذیرش حداکثری 

بر مبنای جذب فعال و شایسته گزینی برگزار شد

طی  اصفهان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  نژاد  طباطبائی  اهلل  آیت 
علمیه  حوزه  مدیر  بهرامی  المسلمین  و  االسام  حجت  حکمی 
راهبردی حوزه علمیه و  را به عنوان عضو شورای  خواهران اصفهان 

صدا و سیمای اصفهان منصوب کرد.

خواهران  علمیه  حوزه   مدیر  کبیریان  والمسلمین  حجت االسام 
تهران از  حضور جهادی ۱۳۰۰ طلبۀ خواهر این استان در میدان مبارزه 

با کرونا خبر داد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان یزد از پیشتازی استان 
های یزد و فارس در دوره آموزش خبرنگاری و خبر نویسی کارمندان 

روابط عمومی حوزه های علمیه خوهران کشور خبر داد.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  تبلیغی  فرهنگی،  معاون 
همدان گفت: نخستین کارگاه مجازی مهندسی، فرهنگی پاکدامنی 
ح عبادالرحمان ویژه طاب، اساتید، دانش  در قرآن کریم در غالب طر
استان  خواهران  علمیه  مدارس  در  غیره  و  مبلغان  آموختگان، 

همدان اجرا می شود.

سوسنگرد،  کبری)س(  خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان 
برای خرید  را  اردیبهشت خود  و  از حقوق دوماه فروردین  ۱۵ درصد 

مایحتاج روزانه خانواده های کم بضاعت، اختصاص دادند.

معاون فرهنگی مدرسه کوثر آباده استان فارس گفت: طاب خواهر 
به برپایی کارگاه با تولید 15 هزار ماسک در شهر بهمن استان فارس 

اقدام کردند.
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مراســم چهلمیــن روز درگذشــت خانــم 
داودی معاون آموزش حوزه های علمیه 

خواهران به صورت آناین برگزار شد.

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام   
چهلمیــن  بزرگداشــت  آئیــن  در  بهجت پــور 
روز درگذشــت مرحــوم فریــده داودی، معــاون 
آموزش حوزه علمیه خواهران، که به صورت 
ایــن  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار  الیواینترنتــی 
شــخصیت برجســته به هیچ عنــوان منیت 
نداشــت و بــا تیــم و بــه صــورت گروهــی بــه 

فعالیت می پرداخت.
وی بیــان کــرد: مرحــوم خانــم داووی بســیار 
فرزانــه، عاقل، اســتوار، باوقــار و عفیفه بود و 
با روحیه گروهی مشغول به خدمت می شد. 
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران تصریــح کــرد: 
ایشــان در طول 25 ســال خدمــت و مدیریت 
صادقانــه بــه عنــوان بانویــی پاکدامــن و بــا 

عفاف، عهده دار رسالت بزرگی بود.
مدیر حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان 
فرزانــه،  بســیار  داووی  خانــم  مرحــوم  کــرد: 
عاقل، استوار، باوقار و عفیفه بود و با روحیه 

گروهی مشغول به خدمت می شد.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
اظهــار داشــت: ایشــان مســئولیت را امانــت 
بیمــاری  براثــر  کــه  روزی  تــا  و  دانســت  مــی 
برای همیشــه رفــت، به جز خدمــت و تاش 
برنداشــت.  قدمــی  خــدا،  راه  در  مجاهدانــه 
گاه و  وی گفــت: ایشــان شــخصیتی بســیار آ
فرهیختــه ای داشــت و بــا قــدرت باالی حل 
مســائل همه بن بســت ها را به کنار می زد و 
خــودش را در مجموعــه همکارانش هضم و 

حل کرده بود.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران افــزود: 
و  عواطــف  بــر  درایــت  بــا  همــواره  ایشــان 
بــود  مســلط  کار  رونــد  در  خــود  احساســات 
وحقیقتًا در میــان خواهران به عنوان فردی 
فرزانه و دوراندیش شــناخته میشــد و به دور 

از تظاهر و خودنمایی بود.
وی بیــان کرد: ایشــان نه تنها بانویی نمونه 
و فعال اجتماعی بود که به گفته نزدیکانش 
در محیــط خانه همســری مهربــان و مادری 
مؤمــن  فرزندانــی  تربیــت  در  و  بــود  نمونــه 
حجت االســام  کــرد.  مجاهــدت  مــؤدب  و 
والمســلمین بهجت پور تصریح کرد: ایشــان 

ســعه صدر داشت و ســخت ترین انتقادات و 
مشــکات را مــی شــنید و بــا آرامــش و الفت، 

همه نیروها را به هم نزدیک می کرد.
وی گفــت: هیچ گاه از او غیبتی نشــنیدیم و 
اگر مشکلی بود بی آنکه نامی از احدی ببرد، 
در واکاوی و حــل مشــکل، ممارســت و تاش 

می کرد.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران عنــوان 
کــرد: مســئولیت ســنگین، ایشــان را تغییــر 
نــداد و اهــل بی حوصلگــی در امور نبــود و با 
رحلت ایشان، یکی از ستون های مهم حوزه 

خواهران شکسته شد.
وی افزود: ما جز خیر و نیکی چیزی از ایشان 
ندیدیــم، نــه انتقادگــو و نــه انتقام جــو بود و 
بــرای تشــفی خاطر، علیه کســی حرفی نزد و 

مجادله نمی کرد.
حجت االســام والمسلمین بهجت پور یادآور 
شــد: قطعا اگر مراســم تشییع ایشــان در این 
جمعیــت  نمی شــد  برگــزار  بیمــاری  شــرایط 
زیادی در مراســم حضــور می یافتند چرا که از 
دســت دادن ایشــان، واقعا ضایعــه ای بزرگ 

برای حوزه های علمیه است.

نماینــده المصطفــی)ص( در پاکســتان بیــان کــرد: خانــم 
داوودی یــک اســوه و الگوی بســیار ارزشــمند بــرای طاب 

خواهر در رابطه با پایبندی به اخاق و ارزش ها بود.

بــه گــزارش خبرگــزاری کوثــر، حجــت الســام و المســلمین محســن 
دادسرشــت تهرانی در آئین بزرگداشــت چهلمین روز درگذشت مرحوم 
فریــده داوودی، معــاون آموزش حوزه علمیه خواهــران، که به صورت 
آناین)برخــط( برگــزار شــد، اظهــار کرد: درگذشــت این بانــوی عالمه و 
بــزرگ، ضایعــه ای دردناک بــرای حوزه های علمیه اســت و امیدواریم 
ایــن بانــوی مجاهــده و فاضلــه، در روز قیامــت همنشــین حضــرت 

زهرا)سام اهلل علیها( قرار گیرد.
نماینــده المصطفــی در پاکســتان افزود: بنده توفیق داشــتم از ســال 
60 با تاســیس مدرســه علمیه خواهران مسجد سلیمان در کنار حوزه  
برادران در محضر ایشــان به خدمت بپردازم و البته از 40 ســال قبل با 

خواهر داوودی و فعالیت های علمی شان آشنا شدم.
وی تصریح کرد: ایشان از روزهای اول طلبگی، در بین خواهران دارای 
ذکاوت و اســتعدادی عالی و از عقلــی برتر برخوردار بودند و همین امر 
موجب شد در همان سالهای اول طلبگی از طاب ممتاز حوزه باشند 

و مدیریت داخلی حوزه خواهران را بر عهده بگیرند.
حجــت االســام داد سرشــت طهرانــی بیــان کــرد: هنگامــی کــه خانم 
داوودی بــه قــم منتقــل شــدند بــا حضــور در مرکــز حوزه هــای علمیه 
خواهــران بــه خدمــت پرداختند و چه بســا از موسســین ایــن مرکز به 
شــمار می رفتند و تا آخرین روزهای عمر بابرکت خویش، مشــغول به 

خدمت بودند.
وی خاطرنشــان کــرد: بانوان بســیاری در طول ســالها، از علم، فضل، 
اخاق و قدرت حکمت ایشــان بهره مند می شــدند و به نظر می رسید 
نقطه برجسته در زندگی ایشان که اثرگذار بود، همان مساله حکمت 

و عقل ایشان است.
نماینده المصطفی در پاکســتان عنوان کرد: حضرت امام)ره( در حق 
شــهید رجایی فرمودند که ایشــان عقلشــان بیشــتر از سن شان است 

و باید گفت چنین ویژگی در شخصیت بانو داوودی وجود داشت.
وی بــا اشــاره بــه آیــات و روایاتــی در اهمیــت عقــل و حکمــت گفــت: 
خداوند در سوره بقره می فرماید که حکمت را به هر کس صاح بداند 
عنایــت می کنــد، حکمت به هر کس که عنایت شــد، خیــر کثیر دنیا 

و آخرت به او داده شده است و جز صاحبان عقل این را نمی یابند.
حجت االســام داد سرشــت طهرانی افزود: عقل دو حیثیت دارد، یک 
حیثیــت نظــری و قــدرت درک مجهــوالت و درک معلومــات و دیگری 
قــدرت درک حســن و قبح و زشــت و زیباســت و عقــل در زندگی هر دو 

حیثیت را شامل می شود.
وی بــا اشــاره به جایــگاه مهم عقــل عملــی در زندگی انســان تصریح 
کرد: عقل عملی قدرت شــناخت خیر از شــر را به انســان می دهد تا بر 
مبنای ان حرکت کند، و از هر چه زشــتی بپرهیزد و به زیبایی خود را 

ملزم نماید و این مایه سعادت انسان می شود.
نماینــده المصطفــی در پاکســتان بیــان کــرد: طبــق روایــات فــراوان، 
عقــل عملــی همان قوام و ســتون و پایه زندگی اســت، البته منظور از 
نداشــتن عقل عملی، انسان مجنون نیســت چرا که انسان مجنون 
تکلیفــی نــدارد و حجت، انســانی اســت کــه از عقل خود اســتفاده و از 

آنچه عقل می گوید اطاعت نمی کند.
وی خاطرنشــان کــرد: در حدیثی آمده اســت مــاک در مواخزه بندگان 
عقل آنهاست و خداوند براساس عقل، با بندگان برخورد و حسابرسی 
می کنــد همچنیــن امــام باقــر)ع( فرمــود در کتــاب جدم امــام علی)ع( 
یافتم این حدیث را که ارزش هر شخص و قیمت او به اندازه معرفت 

و عقل اش است.

ایــن اســتاد برجســته بیــان کــرد: خداونــد توســط عقــل انســان، او را 
هدایــت می کند و به ســعادت و تعالی می رســاند و خداوند می فرماید 
یکی از حجت های او، عقل انسان است و تمامی این روایات ناظر بر 

عقل عملی می باشد.
وی گفــت: در وصــف صفــات عاقــل نیــز عائمی ذکر شــده اســت و 
رســول خــدا)ص( می فرمایــد کســی کــه از عقل بیشــتری برخــوردار 
است، بیش از دیگران با مردم مدارا می کند و سازگاری او با دیگران 
بیشتر است و در هر صحنه ای که باشد موفق می شود زیرا با مردم 
ســر ســازش دارد و از طریق مراوده صحیح، امورات و وظایف خود را 

انجام می دهد.
حجت االسام داد سرشت طهرانی افزود: در حدیث دیگری نقل شده 
اســت کــه انســان عاقــل ده صفــت دارد و اولین ویژگی آن اســت که با 
نادان با حلم و صبر برخورد می کند،به طور کلی عقل عملی، ناظر بر 

رفتار و کردار انسان است.
وی در ادامه تصریح کرد: اهل بیت)ع( و معصومین )ع( نیز بارها 
از جهالــت مــردم و نادانــان، دچار آســیب می شــدند اما بــا حلم و 
گذشــت برخــورد می کردنــد و ایــن از ویژگــی افــراد دارای عقــل و 
حکمت است، یکی از صفات برجسته انسان عاقل، حلم است، 
چنیــن انســانی در برابــر ظلــم و جفــای دیگــران، ســخت گیری 

نمی کند و چشم می پوشاند.
نماینده المصطفی در پاکســتان عنوان کرد: تواضع و فروتنی از دیگر 
ویژگی هــای انســان عاقــل و دارای حکمت اســت، برای نمونه ســردار 
شهید سلیمانی یکی از افراد برجسته ای بود که در زندگی اش نسبت 
بــه مــردم و رزمنــدگان و خانواده شــهدا بســیار فروتــن و متواضع رفتار 

می کرد.
وی گفت: انســان عاقل اول فکر می کند و اگر آن کار خیر باشــد به آن 
عمل می کند و این از ویژگی مهم افراد عاقل است، همچنین انسان 

عاقل، کامی که در آن شر باشد به زبان نمی آورد.
حجــت االســام دادسرشــت طهرانی خاطرنشــان کرد: با شــناختی که 
از زندگــی این بانوی فاضله در مســیر خدمت داشــتیم، ایشــان دارای 
عقــل عملــی و حکمــت بودنــد و بســیاری از ایــن ویژگی هــای مهم را 
داشــتند، زندگــی ایشــان برای مــا درس آموز اســت و ایشــان از عنفوان 

جوانی به نیکی زندگی کرد.
وی افــزود: او بســیار مــردم دار بــود و در انجــام رســالت خــود هیــچ گاه 
کوتاهــی نکــرد و بســیار فاضله و با اخاق بود و در زندگی شــخصی در 
طــول 25 ســال خدمــت همســر و مــادری نیک سرشــت بــود و فقدان 

ایشان هر روز بیش از گذشته احساس می شود.
نماینده المصطفی در پاکستان گفت: در بزرگداشت این بانوی بزرگ 
بیش از 80 ختم قرآن کریم انجام شــد و یاد و خاطره ایشــان را گرامی 

داشتیم.
وی تصریــح کــرد: ایشــان بانویــی تاش گــر، کوشــا، خســتکی ناپذیــر، 
کــه  طــور  همــان  بــود،  گذشــت  بــا  بســیار  و  خدمــت  بــه  عاقه منــد 
نشــانه های انســان دارای عقــل علمــی و حکمــت از رفتــار مشــخص 

می شود رفتار ایشان نیز بیان گر حکمت و تدبیر بود.
حجــت االســام داد سرشــت طهرانــی بیــان کرد: ایــن بانــوی فقید در 
حقیقــت یــک اســوه و الگوی بســیار ارزشــمند بــرای طــاب خواهر در 
رابطه با پایبندی به اخاق و ارزش ها بود و در زندگی شخصی فردی 
گاه و فرهیخته بود و در مســیر  موفــق و در زندگــی اجتماعی انســانی آ
مدیریــت هیــچ گاه به غیــر از خدمت فکر نمی کرد و بــا درایت به امور 
رسیدگی می کرد و با سابقه 40 ساله در مدیریت، حوزه از وجود ایشان 

محروم شده است.
گفتنی اســت مرحوم خانم داوودی بیش از 25 سال تاش مجاهدانه 
در حوزه هــای علمیــه خواهــران 29 اســفند 98 براثــر ابتا بــه بیماری 

کرونا درگذشت.

نماینده المصطفی در پاکستان:

خانم داودی دارای حکمت بود

 معــاون فرهنگی حوزه هــای علمیه خواهران یکی از ویژگی های 
ــارز معاون آمــوزش حوزه های علمیه خواهــران را انقابی بودن  ب
ایشــان عنوان کــرد و افزود: خانم داودی نیــروی متعهد و وفادار 

به نظام و انقاب بودند.

با  گفتگو  در  ظهیری  معصومه  خانم 
مومنه  خواهر  کرد:  بیان  کوثر  خبرگزاری 
آموزش  معاون  داودی  خانم  مجاهده  و 
طول  در  که  خواهران  علمیه  های  حوزه 
علمیه  های  حوزه  در  متمادی  سالیان 
و  مسئولیت  دارای  و  استاد  خواهران 
حضرت  سفره  میهمان  بودند،  مدیریت 

زهرا)سالم اهلل علیها( شدند.
مسجد  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  ایشان  اینکه  بیان  با  وی 
زمان  در  افزود:  بود،  ربانی  آقای  حاج  مدیریت  زمان  در  سلیمان 
به  مشغول  خوبی  اساتید  مدرسه  این  در  داودی  خانم  تحصیل 
تدریس بودند که این امر موجب پرورش طالب با سطح علمی باال 

شده بود.
خواهران  علمیه  مدرسه  مستعد  طالب  جز  را  داودی  خانم  وی، 
مسجد سلیمان دانست و تصریح کرد: ایشان در این مدرسه عالوه 
بر تحصیل، به تدریس نیز مشغول بودند، همچنین سمت معاونت 

در این مدرسه را نیز بر عهده داشتند.

یس در حوزه علمیه خواهران قم تدر
پس  ایشان  کرد:  بیان  خواهران  علمیه  های  حوزه  فرهنگی  معاون 
از ازدواج با حجت االسالم والمسلمین هاشم پور و حضور در قم به 

تدریس در حوزه علمیه خواهران قم پرداختند.
وی گفت: با تاسیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ایشان 
تمام  در  و  شدند  جذب  آموزش  معاونت  در  آموزش  نیروی  عنوان  به 
مدت با عنوان مدیر کل و دست راست معاونت آموزش فعالیت می 
کردند و بعد از مدتی خود به عنوان معاون آموزش حوزه های علمیه 

خواهران منصوب شدند.
در  دلسوز  همسری  و  مهربان  مادری  داودی  خانم  داشت:  اظهار  وی 

زندگی خانوادگی و در محیط کار نیز بسیار سخت کوش بودند.
خانم ظهیری ادامه داد: ایشان در گرداندن و مدیریت داخلی منزل و 

همچنین تربیت فرزندان و همراهی با همسر زبانزد بودند.
معاون  داودی  خانم  با  همکاری  سال  دو  طی  بنده  کرد:  بیان  وی 
یکدیگر  با  بسیاری  سفرهای  خواهران،  علمیه  های  حوزه  آموزش 
شدن  هموار  موجب  ایشان  طبعی  شوخ  و  خلق  حسن  که  داشتیم 

سختی های سفر برای ما می شد.
و  کرد  عنوان  بودنشان  انقالبی  را  ایشان  بارز  های  ویژگی  از  یکی  وی 

افزود: خانم داودی نیروی متعهد و وفادار به نظام و انقالب بودند.
ایشان  کرد:  اضافه  خواهران  علمیه  های  حوزه  فرهنگی  معاون 
را  جامعه  که  نسلی  تربیت  و  جامعه  ساختن  به  امیدوار  همیشه 

بسازند و مثمرثمر واقع شوند، بودند.
رفع  برای  بود،  آینده  به  امیدوار  ای  چهره  داودی  خانم  کرد:  بیان  وی 
موانع در امور تالش بسیاری می کرد و اهل ایده، برنامه ریزی و نظم بود.
وی ایشان را همکاری متدین، دلسوز، منظم و جدی دانست و افزود: 
این مصیبت بزرگ را به جامعه حوزویان، اساتید، خانواده بزرگ حوزه 

های علمیه و همه بانوان تسلیت عرض می کنم.

 معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور در آخرین 
دست نوشــته خود جمله »خدا دوست دارم پرواز کنم، غل 

و زنجیر و قفل ها را بازکن« را نوشته است.

خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  کوثر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشور در آخرین دست نوشته خود جمله »خدا دوست دارم پرواز کنم، 

غل و زنجیر و قفل ها را بازکن« را نوشته است.
معاون  اخیر  سال  دو  مدت  که  داودی،  فریده  مرحومه  است  گفتنی 
آموزش حوزه خواهران بود، روز پنج شنبه 29 اسفند ۱۳98 دار فانی را 

وداع گفت.

گی های بارز  مراسم چهلمین روز درگذشت خانم داودی برگزار شد  روحیه انقالبی از ویژ
خانم داودی بود

عضــو شــورای سیاســت گــذاری حــوزه هــای علمیــه 
خواهران بیان کرد: از بهترین ابعاد شــخصیتی خانم 

داوودی انقابی بودن، والیتمداری و بصیرت بود.

بــا  گفتگــو  در  عاســوند  خانــم 
اخاقــی  بعــد  کوثــر  خبرگــزاری 
ابعــاد  مهمتریــن  از  یکــی  را 
شــخصیت معاونت آموزش مرکز 
علمیــه  هــای  حــوزه  مدیریــت 
داوودی خانــم  خواهــران، 

جوانــی  ابتــدای  همــان  از  ایشــان  افــزود:  و  دانســت   
آرامــش،  از  سرشــار  وزیــن،  وقــار،  بــا  شــخصیتی  دارای 
دیگــران  خطــای  از  پوشــی  چشــم  بــا  همــراه  و  بزرگــوار 
بــود. خلــق  خــوش  کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  و 
یــک  عنــوان  بــه  داودی  خانــم  چــه  گــر  ا کــرد:  بیــان  وی 
کشــوری شــناخته شــده هســتند و بایــد در ایــن  شــخصیت 
مقیــاس فهــم شــود امــا روحیه اخاقــی وی از همــان دوران 
جوانــی اســتثنایی بــود به گونــه ای که  با وجود ســن کم در 
مدرســه علمیــه الزهرا)ســام اهلل علیها( در مســجد ســلیمان 
که فضایی  به عنوان مدیر داخلی دارای چنان آرامشــی بود 
کرده بود،  دوســت داشتنی را برای طاب این مدرسه ایجاد 
کــه طاب بخاطــر جذابیت های معنــوی آن حتی در  فضایــی 
طول جنگ تحمیلی حاضر به ترکش نبودند و یکی از دل

خوشی های آنها بی اغراق وجود خانم داودی بود.
گــذاری حــوزه هــای علمیــه خواهــران  عضــو شــورای سیاســت 
گاه مدیریتی تذکر محور نداشــت و تنها  ادامه داد: ایشــان هیچ 
گذاشت. با اخاق خوب خود بر روی طاب تاثیرات مثبت می 
کــرد: ظرفیــت اخاقــی خانــم داودی بــه حــدی  وی بیــان 
کــه می توانــم شــهادت بدهــم ذره  ای حســد و  متعالــی بــوده 
تنــگ  نظری نداشــت، قلــب او گنجایش پذیرش پیشــرفت 
همــه اطرافیانــش را داشــت و بــا وجــود همــه توانمندی هــا و 
اســتعدادهای وافــرش همیشــه بــا عاقــه و فروتنــی از دیگــر 
گاه اهل  دوســتانش تمجیــد می کرد، همچنین ایشــان هیچ 
کردن،  گایه و شکایت نبود و به جای حرف زدن و شکایت 

کار می کرد. آرام و فراوان 
کنون  کــه تا خانــم عاســوند گفت: می توانم شــهادت دهم 
که در وجود ایشان بود را در هیچ بانویی  فروتنی و اخاصی 

تا این اندازه مشاهده نکرده ام.
گــذاری حوزه هــای علمیــه خواهران،  عضــو شــورای سیاســت 
کرد:  سخاوت و لطف خانم داوودی را زبانزد دانست و تصریح 
بزرگی، کرم و ســخاوت ایشــان برای اطرافیانش معاشــرت را با 
گیرا  کرده بود، همچنین ایشان بسیار خوش مجلس و  او نیکو 

که متانت همواره زینت رفتارش بود. بود در حالی 
وی ادامه داد: از نظر من فهم و درک علمی و هوش سرشــار 
خانــم داوودی بــا همــه مــا دوســتانش تفاوت داشــت و من 
گر ایشــان عمر خود را  دههــا شــاهد برای ایــن ادعایم دارم، ا
صرف امور اجرایی نمی کرد و در سنگر خدمت مدیریتی نبود 

حتما از فضای شاخص  و به نام حوزه علمیه می  بود.
خانــم عاســوند بعــد دیگــر شــخصیت خانــم داودی را بعــد 
مدیریتی ایشان دانست و در خصوص ویژگی های مدیریتی 
ایشــان اظهــار داشــت: مدیریــت ویژگــی های متعــددی می 
خواهد که خانم داوودی از همه این ویژگی ها برخوردار بود 
ح صدر فراوانی داشت،  از جمله اینکه بســیار صبور بود، شــر
کاما بر عواطف و هیجاناتش مسلط بود،  بســیار رازدار بود، 
کســی تصمیم احساســی از ایشان ســراغ ندارد،  برای همین 
بســیار دوراندیــش و فکــور بــود و طــوری بــا همــه پرســنل یا 
که  کســی فکر می کرد اوســت  که هر  گردانش رفتار می کرد  شــا
که سایرین نیز همین  محل توجه و عنایت اوســت در حالی 

احساس را داشتند.
وی ادامه داد: در یک کام ایشان از دیگران کم توقع و خود 
پــرکار بود، اصوال اهل مجادلــه و انتقامجویی نبود و مدارا و 

کار مثال زدنی بود. گذشت او در 
کشتی  کرد: خانم داوودی سعی می کرد  خانم عاسوند بیان 
آموزش حوزه علمیه خواهران را همیشه بر روی ریل آرامش 

و برنامه ریزی شده قرار دهد.
وی خانــم داوودی را در ایفــای نقــش هــای خانگــی بســیار 
کرد:  قابل و مادری و همســری تمام عیار دانســت و تصریح 
اینگونه اندیشه ورز و مدیر بودن و در کنار آن مادر و همسری 
نمونه بودن بسیار زیباست ،ایشان تنظیم امور خانه  اش با 
که او را  کســانی  کاری برای همه  توجــه بــه آن همه مشــغله 

می شناختند بهت انگیز بود.
گــذاری حوزه های علمیــه خواهران  عضو شــورای سیاســت 
کرد: از بهترین ابعاد شخصیتی خانم داوودی انقابی  بیان 
بــودن، والیتمــداری و بصیرت بود، ایشــان در عین حال در 

کاما متعادل و اهل منطق بود. تصمیم ها و رفتارها 
الگوهایــی  نیازمنــد  بانــوان  بــرای  مــا همیشــه  گفــت:  وی 
که دارای تفکــر، خاقیت،  هماننــد خانــم داوودی هســتیم 
مدیریــت، مشــارکت اجتماعی و غیــره و در عین حال بانوی 

خانه، مادری دلسوز و همسری مهربان باشند.

خانم داووی اهل بصیرت بود

ین دست نوشته معاون آموزش   آخر
حوزه های علمیه خواهران
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پیام تسلیت آیت اهلل مقتدایی

متن پیام تســلیت آیت اهلل مقتدایی در پی درگذشــت خانــم داودی معاون 
آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

 درگذشــت ســرکارخانم داودی یکی از شخصیت های حوزوی شناخته شده 
در بیــن حــوزه هــای علمیه خواهران موجــب تاثر و تالم اینجانــب گردید .وی 
از آغازیــن ســالهای فعالیــت مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیه خواهــران در 
جهت رشــد و پیشــرفت مسائل آموزشــی حوزه های علمیه خواهران تاش 

مخلصانه و بی وقفه نمود.
 فقــدان آن بانــوی بزرگوار را به محضر خانواده محترم، فرزندان گرامی ایشــان 
و حــوزه هــای علمیــه خواهــران و مدیــر مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران حضــرت حجت االســام والمســلمین آقــای بهجت پــور دام عزه و 
همه همکاران محترم تســلیت عرض می کنم واز درگاه پروردگارمتعال برای 
وی رحمــت و غفــران الهی و برای همــه بازماندگان و مصیبت دیدگان صبر و 

اجر مسألت دارم.  مرتضی مقتدایی

پیام تسلیت آیت اهلل موسوی جزایری

آیــت اهلل موســوی جزایــری درگذشــت خانــم فریــده داودی مهــاون آمــوزش 
حوزه های علمیه خواهران را تسلیت گفت.

 باسمه تعالی
سرور گرامی جناب حجة االسام و المسلمین هاشم پور دام تاییده

اناهلل و انا الیه راجعون
 ارتحــال اســف انگیــز عالمــه فاضلــه حاجیــه خانــم داودی همســر مکرمــه 
جنابعالــی را بــه شــما و کلیه بازماندگان آن فقیده ی ســعیده بــه ویژه حوزه 
علمیــه مسجدســلیمان و دیگــر پوینــدگان راه خدمــت در مســیر والیــت و 

ترویج شریعت تسلیت عرضه می دارم
صبر جمیل و اجر جزیل را برای همه عزیزان مسئلت دارم

و السام علیکم و رحمة اهلل و برکاته 
اهواز - موسوی جزایری     ۲۹/۱۲/۹۸  -  ۲۴ رجب ۱۴۴۱

پیام تسلیت آیت اهلل اعرافی

متــن پیــام آیــت اهلل اعرافــی در پــی در گذشــت »خانــم فریــده داودی« معاون 
آموزش حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت غریبانه و مخلصانه سرکارخانم داودی ،طاب ثراها ،معاون فهیم 
و فاضــل حــوزه خواهران مایــه اندوه فراوان شــد، آن بانوی گرامــی از بانوان با 
فضــل و فضیلتــی بــود که ســال هــا درتحصیل و تهذیــب و تربیت کوشــا  و 
مراتبــی در علــم و اخــاق و معنویــت پیمــوده بــود و در حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران از مدیــران پیشــگام و موفــق بشــمار مــی آمــد و فقــدان آن فقیده 
سعیده ضایعه ای است، محضر حوزه های علمیه باالخص حوزه خواهران و 
اساتید و طاب و کارکنان آن و همکاران محترم ایشان وبویژه محضر  مدیر 
معزز حوزه های علمیه خواهران حضرت حجت االســام والمســلمین آقای 
بهجــت پــور دامت معالیه و بخصوص به همســر گرامی آن مرحومه ،فاضل 
فرهیخته جناب حجت االســام والمســلمین آقای هاشــم پــور دام توفیقه 
و فرزنــدان گرامــی و همــه بســتگان و بازمانــدگان و عاقمنــدان و شــاگردان 
آن بانوی ارجمند تســلیت و تعزیت عرض می کنم و حشــر با اولیای الهی و 
حضرت صدیقه طاهره سام اهلل علیها و حضرت فاطمه معصومه سام اهلل 
علیها وعلو درجات آن فقیده سعیده و سامت و شکیبایی و پاداش نیک 
الهــی را بــرای همــه مصیبت دیــدگان و  بازمانــدگان محتــرم از خداوند منان 

خواهانم. عاشت سعیده و ماتت سعیده. 

پیام تسلیت رئیس مرکز خدمات

حجت االســالم و المســلمین ربانی رئیس مرکز خدمات در پیامی درگذشت 
ســرکار حاجیــه خانــم داودی معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهــران را 

تسلیت گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
بــرادر فاضــل و ارجمند  حجت االســام والمســلمین جناب آقای هاشــم پور 

زید عزه

درگذشــت بانــوی دانشــمند، مخلــص ، بافضیلــت و پرتاش ســرکار حاجیه 
خانم داودی موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

 از دســت دادن چنیــن ســرمایه ی ارزشــمندی که عمــر خــود را عالمانه  وقف 
خدمــت به دیــن و مکتب اهل بیت علیهم الســام نمود ثلمه ای اســت که 

به سادگی جبران نخواهد شد.
این جانــب کــه خــود مصیبــت زده اســت بــا تألمــات عمیــق روحــی و قلبــی 
اندوهگیــن فقــدان ایــن فرهیختــه را بــه حضــرت ولی عصــر عجــل اهلل فرجه 
الشــریف، رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حوزه هــای علمیــه به ویــژه حــوزه 
ارجمند خواهران و همه دوســتان و بســتگان محترم و باألخص جنابعالی و 
فرزندان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و از خداوند متعال  برای آن 
سرباز فداکار حضرت صدیقه طاهره علیها سام اهلل غفران و رحمت واسعه 
الهی و حشــر با اولیائش و برای شــما و سایر بستگان محترم صبر جمیل و 

اجر جزیل مسئلت دارم. 
ربنا افرغ علینا صبرا  

پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین بهجت پور

فریــده   »خانــم  درگذشــت  پــی  در  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســالم 
داودی« معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور پیام تسلیت صادر 

نمود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون 
نفــس پــاک و وارســته خواهــر مومنه، متقیه وفاضله ، ســرکار خانــم داوودی 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران و عضو هیات امنای جامعه الزهرا 
ســام اهلل علیها پس از مدتی رنج بیماری و کســب خلوص  به ملکوت اعلی 
ســفر کــرد و چهره از بیــن خاکیان غایب و نزد افاکیان حاضر شــد . فقدان او 

برای حوزه های علمیه خواهران ثلمه ای عظیم است. 
ایــن ضایعــه دردنــاک  را بــه حوزه هــای علمیه ، اســاتید و طــاب به خصوص 
خانــواده بــزرگ حــوزه هــای خواهــران، ونیــز به همســر ایشــان جنــاب حجت 
االسام والمسلمین  آقای هاشم پور،فرزندان و دیگر بستگان وی، تسلیت  

عرض میگویم . 
از خــدای متعــال بــرای ایشــان علو درجــات و بــرای بازماندگان پــاداش الهی و 

شکیبایی مسالت می کنم.  
عبدالکریم بهجت پور  - مدیر حوزه های علمیه خواهران

پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین جمشیدی

جامعــه  عضــو  جمشــیدی  والمســلمین  حجت االســالم  تســلیت  پیــام 
مدرســین و مدیر ســابق حوزه هــای علمیه خواهــران درپی درگذشــت خانم 

فریده داودی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سرکار خانم داودی را از حدود بیست وپنج سال پیش میشناختم و در طول 
این مدت جز ادب، نجابت، بزرگ منشی، فهم، کمال و تدین از ایشان سراغ 
نداشــتم. بســیار جدی و پرکار و نســبت به پســت و مقام و عناوین دنیایی 
بــی اعتنــا بــود. تقریبا از ابتــدای همکاریــش در حــوزه های علمیــه خواهران 
در ســمت قائــم مقامــی معاونت آموزش حــوزه های علمیه خواهــران انجام 

وظیفــه مــی کرد. چند بار پیشــنهاد مســئولیت معاونت آمــوزش را رد نمود 
و آن گاه این مســئولیت را پذیرفت که احســاس تکلیف نمود و یقین پیدا 

کرد که مسئولیت در او متعین است.
در هــر جایگاهــی که بــود؛ هرگز منش طلبگی را رها نکرد. می توان او را ســرباز 

بی ادعای موالیمان حضرت حجت روحی فداه توصیف کرد.
رفتاری نمونه، بارز، و متناســب با شــأن یک زن مســلمان داشــت و در عین 
تعهــد کاری، نســبت بــه خانــواده بســیار مســئولیت پذیــر بــود. بــا همــان 
ســادگی و صفای جنوبی ها، نســبت به حل مشکات همکاران و مراجعان، 
صادقانه و صمیمی تاش می کرد. خداوند روح پاک او را با اولیاء معصومش 
علیهم الســام به ویژه حضرت فاطمه زهرا، صدیقه طاهره ســام اهلل علیها 

همنشین گرداند.
اینجانب، مصیبت بزرگ رحلت آن بانوی مومن را خدمت موالیمان حضرت 
ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، حوزه های علمیه خواهران، همکاران 
و خانــواده محترمــش بــه ویــژه حضرت حجــه االســام و المســلمین جناب 
آقای هاشــم پور و فرزندان عزیزش تسلیت می گویم و علو درجات آن بانوی 

مکرمه و صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند منان مسئلت دارم
.محمودرضا جمشیدی ۱/۱/۱۳۹۹ برابر با بیست و پنجم رجب المرجب ۱۴۴۱

پیام تسلیت مدیر جامعه الزهرا)س(

الزهــرا  جامعــه  مدیــر  مدنــی  ســیدمحمود  والمســلمین  حجت االســالم 
علیهاالســالم طــی پیامــی درگذشــت این بانــوی عالمــه و فاضله را تســلیت 

گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت ســرکار خانــم فریــده داوودی، عضومحتــرم هیــات امنــای جامعه 

الزهرا علیهاالسام موجب تأثر شد.
اینجانــب فقدان این بانوی فرهیختــه و پرهیزکار را به اعضای محترم هیأت 
امنا، اســاتید، طاب، همکاران، ارادتمندان و به ویژه همســر محترم ایشــان 
حجــت االســام والمســلمین جنــاب آقــای هاشــم پــور، مدیــر محتــرم گــروه 
علمی آموزشی تعلیم وتربیت جامعه الزهرا سام اهلل علیها و خانواده گرامی 
آن مرحومــه تســلیت عرض کــرده و از خداوند منان برای ایشــان علو درجات 
و رضــوان و مغفــرت الهــی و بــرای بازمانــدگان صبر و شــکیبایی و اجــر فراوان 

مسئلت دارم.
روحش شاد و میهمان سفره با کرامت حضرت صدیقه کبری علیهاالسام

سید محمود مدنی - مدیرجامعه الزهرا علیهاالسام«.

پیام تسلیت خانم عالسوند

متــن پیــام تســلیت خانــم فریبــا عالســوند درپــی درگذشــت خانــم داودی 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت غمبــار بانوی فاضله و مومنه ســرکار خانــم داودی معاون محترم 
آمــوزش مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهران و اســتاد دروس ســطح 
عالــی حــوزه، ضایعــه ای جانگــداز بــود کــه زخمی عمیــق بر قلب ما دوســتان 
قدیمی و دردآشنایش نهاد. نزدیک به چهار دهه خدمت خالصانه و تربیت 
طاب کوشا میراثی الهی از اوست که امیدواریم نور آن  موجب روشنایی قبر 

و عالم برزخ و قیامت آن بانو باشد.
با عشق بی شائبه اش به رسول گرامی و اهل بیتش  سرکار خانم داودی 
نیکویش،  خلق  صبوریش،  خلوصش،  اجمعین،  علیهم  اهلل  صلوات 
کمکها و گره گشایی همواره اش برای دیگران، سخاوت مثال زدنی اش،  و 
روحیه انقابی و والیی اش نمونه همه جانبه ای برای بانوان این سرزمین 

به ویژه طاب حوزه های علمیه است.
ارتحال این بانو را به ساحت قدسی امام عصر سام اهلل علیه و حوزه های 
سیاستگذاری  شورای  محترم  اعضای  خواهران،  های  حوزه  ویژه  به  علمیه 
حوزه های خواهران، مدیران و معاونان مرکز مدیریت حوزه های خواهران و 

هیات امنای جامعه الزهرا تسلیت عرض میکنم. 
پیام تسلیت خانم زهرا راستی

خانــم زهرا راســتی عضو شــورای سیاســت گذاری حوزه های علمیــه خواهران 
درگذشت خانم فریده داودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب.
 « مخلــص  و  متقــی  بانــوی  خواهــران،  علمیــه  هــای  حــوزه  اســتاد  فقــدان 
ســرکارخانم فریــده داوودی«، کــه ســال هــا در راه ترویــج دین؛ تعلیــم و تعلم 
مکتب ائمه معصومین، سازماندهی و تقویت توان علمی آموزشی طاب و 
در مســئولیت هائی همچون معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران و 
نیز عضویت در هیات امنای جامعه الزهرا و در دفاع از سنگرهای ایدئولوژیک 
انقاب اســامی و تبعیت از مقام عظمای والیت مجاهدت و تاش نموده و 
منشا خدمات ارزشمند و خیرات و برکات فراوان بودند؛ ثلمه ای برای عموم 

مومنین و به خصوص جامعه حوزوی کشور است .
اینجانــب بــه نوبه خویش این مصیبت را به محضر حضرت ولی عصر )عج(؛ 
مقــام معظــم رهبــری؛ علمــاء و اســاتید معزز، مدیــر و اعضاء محترم شــورای 
سیاســتگذاری حوزه های علمیه خواهران، مدیر محترم و یکایک همکاران 
مرکــز مدیریــت و مجموعــه حــوزه هــای علمیــه خواهــران و نیــز شــاگردان و 
دوســتان و باالخص همسر گرامی ایشان حجه االسام و المسلمین جناب 
آقــای هاشــم پــور و فرزندان و ســایر بازماندگان آن عزیز ســفرکرده، تســلیت 
عرض نموده و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

می نمایم.

ادامه در صفحه بعد

پی درگذشت خانم داوودی پیام های تسلیت در
خانم فریده داوودی معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران در روز 2۹ اسفند 13۹8 دار فانی را وداع گفت. 
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پیام تسلیت دبیر ستاد همكاری های حوزه و آموزش و پرورش 

علیرضــا حاجیــان زاده مشــاور عالــی وزیــر و دبیــر ســتاد همكاریهــای حــوزه 
علمیــه و آمــوزش و پــرورش درگذشــت ســرکار خانــم داوودی عضــو شــورای 
سیاستگداری ستاد همكاریها و معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران 

را تسلیت گفت.
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت ســرکار خانم فریده داوودی، عضو محترم شورای سیاست گذاری 

ستاد همکاربهای حوزه و آموزش و پرورش موجب تأثر شد.
اینجانــب فقــدان این بانوی فرهیخته و پرهیزکار را به اعضای محترم ســتاد 

،بــه ویــژه جناب حجت االســام والمســلمین محمــد تقی بهجت پــور مدیر 
حوزه های علمیه خواهران  که معاونی خدوم ،پرتاش ،اندیشمند و صاحب 
رای را از دســت داد تســلیت عــرض نموده از خداوند متعــال برای آن مرحومه  
علــو درجــات و رضــوان و مغفرت الهــی و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی و 

اجر فراوان مسئلت دارم.

پیام تسلیت معاون سابق آموزش حوزه های علمیه خواهران

متن پیام تسلیت حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی حسینی رئیس 
ســابق  آمــوزش  معــاون  و  العالمیــه  جامعه المصطفــی  مجــازی  دانشــگاه 

حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه
از حزن و اندوه در سوگ رحلت غریبانه بانوی با فضیلت و  با قلبی آکنده 
پرهیز کار، خواهری فداکار و دلسوز خادم مکتب اهل بیت علیهم السام 
و کارگزار متعهد حوزه های علمیه خواهران سرکار خانم داودی رضوان اهلل 

علیها نشسته ایم.
فرجه  تعالی  اهلل  عجل  زمان  امام  محضر  را  جانکاه  ضایعه  و  مصیبت  این 
الشریف و حوزه های علمیه، بستگان به خصوص همسر داغدار  حجت 
دوستان  و  همکاران  همه  و  عزیزش  فرزندان  پور،  هاشم  دکتر  االسام 

تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
و   فرماید  محشور  علیها  اهلل  سام  طاهره  صدیقه  با  را  پاکش  روح  خداوند 

میهمان امام کاظم علیه السام گرداند. سیدمهدی حسینی

داودی  خانــم  گفــت:  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
شــخصیتی والیتمــدار و بصیــر و در طــراز انقــاب بــود و جهت 

گیری های انقاب را می دانست.

حجــت االســام والمســلمین بهجــت پور در مراســم یادبــود مجازی 
درگذشــت خانم داودی معــاون آموزش حوزه هــای علمیه خواهران 
بیــان کــرد: نزدیــک بــه 80 ختــم قــرآن در ســطح کشــور بــرای خانم 
داودی برگزار شــده اســت که امیدوارم ثواب این ختم به روح ایشــان 
واصل شــود و خداوند به همه عزیزانی که در این ختم شــرکت کرده 

اند، اجر بی مثال بدهد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور با بیان اینکه در نگاه 
قــرآن زن همــان نقش والیــت را دارد که مردان دارند، افــزود: در آموزه 
های قرآنی درک کرده ایم که زن و مرد در کنار یکدیگر در حوزه های 

فردی، خانوادگی و اجتماعی باید ورود کنند.
وی بیان کرد: در نگاه اسامی زنان مانند مردان در همه ابعاد حضور 
دارند که شــامل حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی می شــود و 
زنــان و مــردان در کنار یکدیگر زندگی مناســب و شایســته را رقم می 

زنند البته تفکیک وظایفی نیز وجود دارد.
حجت االســام و المســلمین بهجت پور گفــت: خانــم داودی خواهر متدینه 
ابعــاد  میــان  توانســت  کــه  بــود  باشــخصیتی  و  کاردان، عفیفــه  و مجاهــد، 

خانوادگی، فردی و اجتماعی به نحو مناسب، متوازن و هماهنگ جمع کند.
وی عنــوان کــرد: خصلــت هــای فــردی ایشــان، بــرده خصلــت های 
خانوادگــی و خصلت های خانوادگی او برده خصلت های اجتماعی 
او نشــد و ایشــان در همه این حوزه ها شــخصیتی با ثبات، متعالی، 

حاکم و هم افزا بر بخش های دیگر داشت.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه معاون آموزش حوزه های 
علمیه در خصلت های فردی بسیار رشد یافته بودند و دارای شخصیتی 
کم توقع بودند، افزود: ایشان خانمی کم توقع بود، برای دنیا و تکالب در 
آن تاش نمی کرد، کریم، بزرگوار و بزرگمنش بود و دست سخاوت داشت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه خانــم داودی خــود را در گــروه، معاونــت و 
معاونینــش هضــم و حــل کرد بود، تصریــح کــرد: در معاونت آموزش 
حــوزه علمیــه خواهــران خانــم داودی را نمــی دیدیــم بلکــه جمــع 

معاونت آموزش را می دیدیم.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور با بیان اینکه ایشان کاما بر 
عواطف خود مســلط بود، افزود: آن تعبیر که به حضرت زینب)س( 
نســبت داده شــده اســت کــه ایشــان عقیله بنی هاشــم بــود در مورد 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران نیز به این صورت صدق 
مــی کنــد که ایشــان در میــان خواهــران عقیلــه بودند و شــخصیتی 

عاقل، فرزانه، استوار و با وقار داشتند.
وی ادامــه داد: خانــم داودی ســنجیده عمــل مــی کرد و کــم می گفت 

امــا گزیــده گــو بــود، هوش سرشــار داشــت، بــرای مشــکات موجــود در 
کار پیشــنهادات روشــن داشــت و پیشــنهادات دور از خودنمایــی بــود، 
حاشــیه در کارش درســت نمی کرد و برای مجموعه اش مشکل ایجاد 
نمی کرد، از همه بیشتر کار می کرد و این مقدار از عظمت های روحی 

که در این فرد به ظهور رسیده بود پنددآموز و درس آموز است.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران بیان کرد: ایشــان بنا بر ســخنان 
نزدیکانــش خانــه داری شایســته، همســری فــداکار، تربیــت کننــده 
فرزندانــی مومــن و تــاش گر و ایجــاد کننده محیطی شــاداب، آرام و 

آراسته در خانه بود.
وی با اشاره به شرح صدر معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران 
افــزود: ایشــان بــه طــور طبیعــی و بــا خواســت جمعــی بــه عنــوان 
معاونــت آموزش حــوزه انتخاب شــدند، زمانیکه خانــم داودی را به 
عنــوان کاندیــدای معاونت آموزش معرفی کردم هیچ کس با ایشــان 
مخالفت نکرد زیرا ایشان شرح صدر داشت و سخت ترین انتقادات 

و مشکات در حین کار را در آسیاب وجود خود آرد وآرام می کرد.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور بیان کرد: در طول مدتی که 
در خدمــت معــاون آموزش حــوزه های علمیه خواهــران بودیم هیچ 
گاه در میــان معاونانــش شــکایتی از ایشــان نداشــتیم و هیچ کس از 

نواقص روحی و مدیریتی خانم داودی برای ما نگفت.
وی با اشــاره به صفت رازداری ایشــان افزود: معاون آموزش حوزه های 
علمیه خواهران هیچ گاه با کسی مجادله نکرد و تنها گاهی تند ترین 
انتقادات را با بیانی کوتاه پاسخ می گفت و به رغم برخوردهای تندی 

که می توانست شخص را بشکند اما ایشان استوار می ایستاد.
مدیــر حــوزه های علمیه خواهران سراســر کشــور بیان کــرد: معاونت 
آموزش بسیاری پررفت و آمد است وطاب بسیاری به رغم مشکات 
در درس های خود دچار مشکل می شدند که کسی که می توانست 

حال مشکات باشد خانم داودی بود.
وی گفــت: ایشــان در طــول این مدت آنچه را که حق تشــخیص می 
داد و یا با مشورت به آن می رسید به خوبی دفاع و در راه جریان حق 

حرکت می کرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران اظهار داشــت: معاون آموزش حوزه 
هــای علمیــه خواهــران شــخصیتی بــود کــه در همه فعالیــت های 
اجتماعی و سیاســی شرکت کرد، شــخصیتی والیتمدار و بصیر بود و 
جهت گیری های انقاب را می دانست و خانمی در طراز انقاب بود 
و به خوبی می دانســت فعالیت های اجتماعی و سیاســی درست را 
از نادرســت تشــخیص دهد و هیچ گاه مواضــع ناموزونی در فعالیت 

های سیاسی ایشان دیده نشد.
وی گفــت: ایشــان دارای یــک بصیرت مناســب سیاســی و مدیریتی 
اجتهادی و توان شکســتن بن بســت های عادی و گذشــتن از رویه 

ها و روحیه های عادی بود.
حجت االســام والمســلمین بهجــت پور ابراز کرد: خانــم داودی این 
اواخــر بــه دلیل توانایی هــای باال در شــوراهای مشــورتی عالی حوزه 
هــای علمیــه شــرکت کردند و ایشــان عضو شــورای سیاســت گذاری 
ســتاد همــکاری هــای حــوزه و آمــوزش و پــرورش نیز و عضــو هیئت 
امنــای جامعــه الزهــرا)س( و از پیشــگامان راه انــدازی مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه بودند.

نفس پاک و وارسته خواهر مومنه، متقیه وفاضله، 
هــای  حــوزه  آمــوزش  معــاون  داوودی  خانــم  ســرکار 
علمیــه خواهران و عضو هیات امنــای جامعه الزهرا 
ســالم اهلل علیهــا پــس از مدتی رنج بیماری و کســب 
خلــوص  بــه ملكــوت اعلــی ســفر کــرد و چهــره از بین 
خاکیــان غایــب و نــزد افالکیــان حاضــر شــد . فقدان 
او بــرای حــوزه های علمیــه خواهران ثلمــه ای عظیم 

است. 
 ، علمیــه  هــای  حــوزه  بــه  را  دردنــاک   ضایعــه  ایــن 
اســاتید و طــالب بــه خصــوص خانــواده بــزرگ حــوزه 

های خواهران، ونیز به همســر ایشــان جناب حجت 
االســالم والمســلمین  آقــای هاشــم پور،فرزنــدان و 

دیگر بستگان وی، تسلیت  عرض میگویم . 
بــرای  بــرای ایشــان علــو درجــات و  از خــدای متعــال 
بازمانــدگان پــاداش الهی و شــكیبایی مســالت می 

کنم.  

عبدالكریم بهجت پور  
 مدیر حوزه های علمیه خواهران

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

خانم داودی بانویی در طراز انقالب بود


