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n   a   m   a   y    h   o   w   z   e   h   .   i   r
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور:

 مدیرعامل مرکز نشر هاجر در گفت وگو با »نمای حوزه« 
برنامه های این انتشارات تشریح کرد.

از  یکی   1397 سال  در  ما  گفت:  شایانفر«  »احمد 
اصلی ترین کارهایمان فراخوان آثار تألیفی بانوان است. از 
آنجا که انتشارات هاجر وابسته به حوزه علمیه خواهران 
آثار  از  حمایت  می تواند  آن  رسالت های  از  یکی  است 
باشد.  اقشار  دیگر  و  دانشجویان  طلبه،  خواهران  تألیفی 
که  آثاری  بانوان  تا  منتشر شده  فراخوانی  در حال حاضر 
در موضوعات »زن و خانواده«، »سبک زندگی اسالمی«، 
را  دارند  مقدس«  »دفاع  و  »شعر«  داستانی«،  »ادبیات 
در  امتیاز  دریافت  با  ارزیابی  و  بررسی  از  تا پس  ارائه کنند 

شوراهای علمی به چاپ رسانیم.
موضوعات  اینکه  به  اشاره  با  هاجر  نشر  مرکز  مدیرعامل 
»ادبیات«،  »روانشناسی«،  شامل  انتشارات  این  کتاب های 

»مهدویت«، »معارف قرآنی«، »سیره اهل بیت)علیهم السالم(« و احکام 
عنوان   184  ،1396 سال  برای  هاجر  انتشارات  گفت:  است، 
در  بار  اولین  برای  اثر   90 میان  این  از  که  داشت  چاپ  نوبت  در 
سی ویکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.
کرد:  بیان  انتشارات  این  کتاب های جدید  درباره  وی 
از جمله کتاب های شاخص این دوره نمایشگاه مجموعه 
»سیدحسین  تألیف  فاطمی)س(«  »دررالکالم  جلدی  پنج 
اسحاقی« که سرشار از معارف دینی در پاسخ به سؤاالت 
»اعتقادی«، »اخالقی«، »فقهی«، »سیاسی و فرهنگی« 
مبلغان،  برای  ارزشمند  ره توشه ای  کتاب  این  است. 

مروجان دینی و فاطمی جویان است.
طالب  به  »رهنمودهایی  کتاب  افزود:  شایانفر  آقای 
امینی«  ابراهیم  »آیت الله  منظر  از  جوان«  دانشجویان  و 
تجارب  حاصل  که  می رود  شمار  به  جدید  کتاب های  از 

با  همنشینی  و  تدریس  و  تحصیل  متمادی  سال های 
کتاب  است.  گنجانده  آن  در  را  خود  اساتید  و  دوستان 
»رهنمودهایی به طالب و دانشجویان جوان« سه فصل 
دارد که تذکرات و رهنمودهای آیت الله امینی به طالب و 
دانشجویان، اخالق علمی طالب و دانشجویان و اخالق 

عملی و تجلی آن در رفتار علما را در بر می گیرد.
در  هاجر  نشر  کتاب  پرفروش ترین  معرفی  در  وی 
گفت:  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  سی ویکمین 
از  »رهنمودهایی به طالب و دانشجویان جوان«  کتاب های 
منظر آیت الله ابراهیم امینی، »دررالکالم فاطمی)س(« و کتاب 
ابراهیمی«  ادیان  چهار جلدی »پیشگویی های آخرالزمان در 

آثار پرفروش طی چند روز نمایشگاه کتاب تهران بوده اند.
کتاب های  معرفی  در  هاجر  نشر  مرکز  مدیرعامل 
اظهار  تهران  کتاب  نمایشگاه  در  انتشارات  این  پرطرفدار 

کرد: کتاب »شهید اشک« ترجمه کتاب قتیل العبرة است 
گذشته  در سال  میرباقری«  »سیدمحمدحسین  به قلم  که 
در ایام محرم و صفر چاپ و توزیع شد و طی دو ماه 9 بار 
تجدید چاپ شد و در قالب 22 هزار جلد به عالقه مندان 
ارائه شد. این کتاب 14 فصل دارد که مهم ترین فصل های 
حسین)ع(،  امام  مصائب  وذکر  عزاداری  فضیلت  آن 
پیامبر  گریه  حسین)ع(،  امام  برای  عزاداری  برپاکردن 
اقامه  حضرت،  آن  برای  اهل بیت)علیهم السالم(  و  اکرم)ص( 
عزاداری کاروان اسرا از کربال تا مدینه، گریه مالئکه برای 
مصائب امام حسین)ع( و اجازه خواستن از خدا برای یاری 
امام و فضیلت سرزمین کربال، اهمیت تربت سیدالشهدا، 
عقوبت دنیوی قاتالن امام حسین)ع( است. انتشارات هاجر 
کتاب  این  و  نداشته  چندانی  سوداقتصادی  کتاب  این  در 
به قیمت تمام شده در دسترس عالقه مندان قرار گرفت تا 

بیشتر جنبه ترویجی و تبلیغی داشته باشد.
زن،  محوریت  با  که  کتاب هایی  خصوص  در  وی 
اظهار  کند  جلب  را  کتاب  به  عالقه مندان  توجه  توانسته 
»المیزان«  کتاب  از  برگرفته  کتاب  قرآن«  در  »زن  کرد: 
الگو،  زنان  فصل های  سر  با  که  است  طباطبایی  عالمه 
چند  ازدواج،  طالق،  نامحرم،  و  محرم  پیامبر،  همسران 
کتاب  نمایشگاه  سی ویکمین  در  زنان  احکام  همسری، 
نیز  اسالم«  در  »زن  همچنین  می شود.  عرضه  تهران 
کتاب دیگری با محوریت زن است که با قلم خانم فریبا 
زن،  انسانی  جایگاه  چون  سرفصل هایی  با  عالسوند 
جایگاه ارزشی، تفاوت تکوینی زن و مرد، نسبت میان زن 
و مرد، فمنیسم و برابری به بعد اجتماعی زنان توجه دارد. 
این کتاب ها جزو آثاری است که از سوی بازدیدکنندگان با 

استقبال خوبی روبه رو شده است.

استادان رکن اصلی در 
تربیت طالب هستند

حمایت از آثار بانوان طلبه حوزه های علمیه خواهران؛ یکی از رسالت های مرکز »نشر هاجر«

السالم علیک یا شهر الله االکبر و یا عید اولیائه
در ماه پرخیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات 

و عبادات را آرزومندیم. التماس دعا 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
اساتید  علمی  جشنواره  سومین  اختتامیه  در 
اینکه  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
استادان در حوزه های علمیه خواهران بزرگ ترین 
معلمی  گفت:  هستند  سرمایه  گران بهاترین  و 
که  شما  و  است  ستایشی  قابل  و  ارزشمند  شغل 
آموزش  را  قرآن  معارف  و  هستید  قرآن  معلم 

می دهید قابل تقدیر و بزرگداشت می باشید.
در  عامل  مهمترین  داوودی«  فریده  »خانم 
تربیت طالب را استادان دانست و افزود: ما اگر 
حوزه علمیه را به یک باغ تشبیه کنیم و طالب را 
نهال های این باغ بدانیم استادان ما نقش باغبان 
را دارند. همانطور که برای رشد یک نهال عوامل 
که  است  باغبان  این  اما  است  دخیل  متعددی 
می تواند تمام این عوامل را به نحوی مدیریت کند 

که استفاده بهینه از این عوامل شود.

خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
اصلی  رکن  را  خواهران  علمیه  حوزه های  استادان 
در تربیت بانوان طلبه خواند و گفت: گرچه عوامل 
دیگری نیز در امر تربیت دخیل است ولی این استاد 
گرایش  سمتی  به  را  عوامل  این  می تواند  که  است 
دهد که بتوان استفاده حداکثری از این عوامل برد.

وی ادامه داد: ما اگر انتظارمان از یک طلبه 
این است که فردی با سواد و دارای مهارت خاص 
باشد باید باور و اعتقاد داشته باشیم که این انتظار 
شد.  خواهد  فراهم  استادان  پرتوان  دستان  به 
باور داشته باشند  را  این نقش کلیدی  استادان ما 
درست  دهیم،  انجام  مثبتی  کار  می توانیم  که 
است که عواملی همچون برنامه و متون و عوامل 
انسانی همه و همه در تربیت خاهران طلبه مؤثر 
است اما این استادان هستند که می توانند به این 

عوامل جهت دهند.

خانم داودی نقش استادان در تربیت طالب را 
مهم دانست و افزود: استادان با تجربه و فاضل 
استفاده  احسن  نحو  به  عوامل  سایر  از  می توانند 
اگر  نداشته باشند؛  خوب  متن  اگر  حتی  کنند 
بهره مند  تجربه  با  و  خوب  استادان  از  نتوانیم  ما 
باشند  مطلوب  هم  عوامل  سایر  اگر  حتی  شویم 

نمی توانیم اثر مطلوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه کار استادان صرفًا انتقال 
یک سری مفاهیم و اطالعات نیست گفت: کار 
شده  ممتاز  معلمی  شغل  اگر  و  است  تربیت  ما 
است به دلیل این است که با جان و روح انسان 
سر و کار دارد و استادان ما باید یک سری مفاهیم 
اخالقی و معارف دینی را در جان و روح طلبه ها 
نهادینه کنند پس هرچه قدر ما بتوانیم در جهت 
رشد و ارتقای استادان تالش کنیم سرمایه خود 

را افزایش داده ایم.

با  خواهران   علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
اشاره به برنامه های جامع ارتقای استادان گفت: 
ما در این طرح می توانیم استادان را در همه ابعاد 
کنیم  تقویت  مهارتی  و  بینشی  اخالقی،  علمی، 
که یکی از این برنامه ها جشنواره علمی استادان 
است که امسال سومین سال اجرای آن می باشد.
با اشاره به حضور ۸۶۰  پایان  خانم داودی در 
حوزه  این  در  قرآنی  علوم  و  تفسیر  خانم  استاد 
در  خانم  استاد   ۴۰۴ تعداد  میان  این  از  گفت: 
مرحله استانی شرکت کردند که مورد ارزیابی قرار 
گرفتند که ۲۱۰ نفر به مرحله کشوری راه یافتند 
و پس از ارزیابی های کتبی و شیوه های تدریس 
۳ نفر در رشته تفسیر و ۳ نفر در رشته علوم قرآنی 

برگزیده شدند.
الزم به ذکر است، در این همایش کارگاه های 

آموزشی و نکات مربوط به تدریس  برگزار شد.

»خانم فریده داوودی« در اختتامیه سومین جشنواره علمی اساتید حوزه های علمیه خواهران با اشاره به اینکه استادان در حوزه های علمیه خواهران بزرگ ترین و گران بهاترین 
سرمایه هستند گفت: معلمی شغل ارزشمند و قابل ستایشی است و شما معلمان قرآن که معارف قرآن را آموزش می دهید قابل تقدیر و بزرگداشت هستید. 

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران با اشاره به حضور ۸۶۰ استاد خانم تفسیر و علوم قرآنی در این حوزه گفت: از این میان تعداد ۴۰۴ استاد خانم در مرحله استانی 
شرکت و مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۲۱۰ نفر به مرحله کشوری راه یافتند و پس از ارزیابی های کتبی و شیوه های تدریس ۳ نفر در رشته تفسیر و ۳ نفر در رشته علوم 

قرآنی برگزیده شدند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در جمع طالب و استادان حوزه علمیه خواهران استان 
قزوین گفت: مدیران و استادان ارتباط مستقیمی با طالب دارند، از این رو باید در حمایت از این 

گروه تمام تالش ها صورت گرفته و مشکالت رفع و مطالبات به موقع پیگیری شود.
همه  در  حوزه  استقالل  افزود:  بهجت پور  عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم  
عرصه ها ازجمله اقتصادی، آموزش و تربیت باید کامل حفظ  شده تا بتوانیم هویت حقیقی 

طلبه را رقم زده و رنگ و بوی حوزوی  آن را حفظ کنیم.

باید رویه مرکز مدیریت حوزه های علمیه  استاد برجسته علوم قرآنی حوزه اظهار کرد: 
خواهران به گونه ای باشد که در نهایت تمام امور خواهران طلبه به خود ایشان واگذارشده 
و در آینده شاهد حضور مدیران برجسته خواهر در این مجموعه باشیم و تمام فعالیت های 
فرهنگی، پژوهشی باید در خود مدرسه انجام شود و مدرسه محوری که شعار بنده بوده 
است، باید اولویت اصلی قرار گیرد....                                                      مشروح در صفحه ۳ 

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

نظام آموزشی باید فرصت 
تفکر به طالب بدهد

»حجت االسالم والمسلمین بهجت پور«: باید رویه مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران به گونه ای باشد که در نهایت تمام امور 

خواهران طلبه به خود ایشان واگذارشده و در آینده شاهد حضور مدیران 
برجسته خواهر در این مجموعه باشیم و تمام فعالیت های فرهنگی، 

پژوهشی باید در خود مدرسه انجام شود و مدرسه محوری باید اولویت 
اصلی قرار گیرد.



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

فعالیت های مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور
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مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در جمع طالب خواهر 
عسلویه گفت: زمانی که بنده مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
بر عهده گرفتم، یک مطالعه دقیق در خصوص حوزه های علمیه 

خواهران داشتم تا بتوانم برای امور تصمیم گیری کنم.
»حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور« ضمن تشکر 
از زحمات مرحوم »آیت الله شرعی)ره(« و »حجت االسالم والمسلمین 
جمشیدی« افزود: انتظاری که از من وجود داشت این بود که بتوانم 
در بخش محتوا تحول ایجاد کنم به همین دلیل در حال حاضر بر 

روی توسعه کیفی حوزه های علمیه خواهران تمرکز داریم.
تالش  باید  کرد:  خاطرنشان  حوزه  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
شود تا جایگاه حوزه های علمیه خواهران در جامعه متعالی تر شود 
البته در این زمینه نیز زحمات و تالش  های زیادی صورت گرفته 

است  اما باید بیش از پیش تالش کنیم.
وی ادامه داد: برای توسعه در کار باید بررسی کنیم که آیا توسعه 
ضرورت دارد یا خیر و همچنین باید بررسی شود که این توسعه در 
ابعادی باید انجام شود؛ خوشبختانه در سال های اخیر حوزه های 
علمیه از نظر کیفی پیشرفت بسیار زیادی داشته است به گونه ای 
که در حال حاضر ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در سراسر مشغول 

فعالیت هستند.
از  دیگری  دربخش  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
سخنانش عنوان کرد: متأسفانه نظام اداری حاضر در حوزه های 
و  دارد  قرار  مرکز محور  که  است  این صورت  به  علمیه خواهران 
برای استان ها و مدارس تصمیم می گیرد در حالی که مدارس باید 

محور قرار گیرند.
استاد برجسته حوزه  و دانشگاه با بیان اینکه نظام موجود موجب 
زمانی  کرد:  اظهار  باشند  اشتغال  دنبال  به  طالب  که  می شود 
همین  که  است  طبیعی  باشد،  اشتغال  دنبال  به  اجرایی  تیم  که 
فرهنگ نیز به طالب منتقل شود و طلبه ای که باید سرباز دین و 

امام زمان)عج( باشد به دنبال اشتغال می رود.
مدیریت  و  مدیریت  مرکز  حاضر  حال  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
اگر حقوق  تکلیف مدارس چه می شود؟  تعطیل شوند،  استان ها 
و بودجه های مدارس کم شد از مدارس علمیه چه می ماند؟ و این 
در  نه سیستم حوزه های علمیه؛  پرورش است  و  آموزش  سیستم 
حوزه های علمیه همواره مدارس محور و در اولویت بوده اند و ۸۰ 

درصد از فعالیت ها در مدارس انجام می شد به همین دلیل در حال 
حاضر باید به سمت مدرسه محوری حرکت کنیم.

حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با تأکید بر اهمیت ایجاد 
با نشاط و در عین حال معنوی در مدارس علمیه  و  فضای شاد 
عنوان کرد: فضای معنوی مدارس توسط معلمان و اساتید ایجاد 
نمی شود و محیط هم افزا و جوشش های درونی طلبه ها است که 

موجب ایجاد فضای معنوی در حوزه های علمیه می شود.
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه اظهار کرد: ما باید در مدارس 
دهیم  رشد  قدری  به  را  خودجوش  فعالیت های  خواهران  علمیه 
که فضاهای معنوی در مدارس ایجاد شود؛ همچنین باید طالب 
و  انتقاد  شجاعت  و  دهید  تمرین  اجتماعی  فعالیت های  برای  را 

فعالیت های فرهنگی را در آن ها ایجاد کنید.
مهارت  گفت:  پایان  در  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
طلبه پروری غیر از مهارت آموزش طلبه است و مدیران و معاونان 
بتوانند طلبه های کامل  تا  را فرا بگیرند  این مهارت ها  باید  مدارس 

تربیت کنند.

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
را  متعال  خداوند  گفت:  شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن  گله دار  خواهران  
سپاس می گویم که توانستم در جمع شما خواهران طلبه در این ایام فرخنده 
خواهران  علمیه  حوزه های  مجموعه  که  امیدوارم  و  باشم  داشته  حضور 

همواره مورد الطاف خداوند متعال و امام عصر)عج( قرار داشته باشد.
کرد:  عنوان  بهجت پور«  عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم 
انتظارات از نظام مقدس جمهوری اسالمی بسیار زیاد است و فشارهای 
زیادی نیز توسط دشمنان در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی به ما وارد می شود.
وی تصریح کرد: چشم امید مردم زیادی در سوریه، لبنان، فلسطین 
و سایر گروه های مسلمان و شیعه به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
است و تقریبًا همه مستضعفین دنیا به این نظام مقدس چشم دوخته اند. 
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه اظهار کرد: برخی افراد نیز در داخل 
کشور تنش هایی ایجاد کرده و بنا دارند تا اقصاد کشور را متزلزل کنند؛ 
و  آید  فائق  دشمنی ها  بر  تاکنون  توانسته  اسالمی  جمهوری  نظام  اما 

تمام توان خود را برای خدمت به ملت شریف ایران به کار ببرد.
و  آبادی  برای  ما  گفت:  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

آبادانی مدارس علمیه خواهران تمام توان خود را به  کار می بریم و توجه 
خود را به مدارس علمیه خواهران متمرکز خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه خواهران طلبه وظیفه ابالغ پیام اسالم را به عهده 
تحصیل  و  اهل بیت)علیهم السالم(  فرزندان  شما  وجود  کرد:  اظهار  دارند، 
به  چیز  هیچ  و  است  مهم  بسیار  خواهران  علمیه  حوزه های  در  شما 
اندازه ثمربخشی شما، مجموعه حوزه های علمیه خواهران را قدرتمند 

نخواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور عنوان کرد: بزرگ ترین مشکل 
ما در دنیای امروز جهالت است و در طول تاریخ نیز هیچ چیز به اندازه 

جهالت و نادانی مردم را به بیراهه و تباهی نبرده است. 
معنای  به  جهالت  اینکه  بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  برجسته  استاد 
ترک خردورزی و تعقل است، اظهار کرد: خردورزی و سنجیده عمل  کردن 
مسأله مهمی غیر از دانایی و سواد داشتن است و همین خردورزی مردم، 

چالش بزرگی برای بسیاری از پیامبران بزرگ الهی)علیهم السالم( بوده است.
الهی)علیهم السالم( رفع  انبیای  خدمت  بزرگ ترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جهالت در جوامع بشری بوده است، عنوان کرد: شما خواهران طلبه نیز 
باید دنباله رو انبیای الهی)علیهم السالم( باشید و بینش های درستی به مردم 
ارائه دهید، چراکه اگر مردم در زندگی خود بینش درستی داشته باشند، 

مشکل دانایی آن ها نیز حل خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با بیان اینکه طالب حوزه ّهای 
ادامه  دارند،  اسالم  مبین  دین  تبلیغ  قبال  در  سنگینی  وظیفه  علمیه 
را  اهل بیت)علیهم السالم(  مکتب  به گونه ای  باید  طلبه  خواهران  شما  داد: 
برای مردم تعریف و تبیین کنید که بینش مردم به سمت و سوی اسالم 

و اهل بیت)علیهم السالم( تغیر یابد.
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه تأکید کرد: شما خواهران طلبه باید 
دین خدا نصیب  به  پرچم داری دعوت  کنید که عنوان  افتخار  به خود 

شما شده است و نباید این افتخار را با هیج چیز معاوضه کنید.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور خاطرنشان کرد: بزرگ ترین 
مسأله مورد اهمیت برای شما خواهران طلبه باید این باشد که ارتباط 
خود را با امام زمان)عج( درست کنید و راه موفقیت در این مسیر طاعت 

الهی او دوری از گناه است.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور در پایان با بیان اینکه خادمی 
است،  ما  وظیفه  خواهران  علمیه  حوزه های  ارتقای  و  و خدمت رسانی 
علمیه خواهران سرمایه گذاری های  در حوزه ّهای  باید  ما  کرد:  عنوان 
شایسته و بایسته ای داشته باشیم و با تمام توان خود در عرصه خدمت 

کردن و یاری رساندن دین خدا تالش کنیم.

استادان  و  مدیران  جمع  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه  حوزه های  اینکه  بر  تأکید  با  کرمانشاه  خواهران  علمیه  حوزه 
خواهران یک ظرفیت اساسی و بسیار عظیم است اظهار داشت: اعتقاد 
بنده این است که فعالیت تمام دستگاه های فرهنگی از جمله آموزش و 
پرورش، دانشگاه و... نسبت به فعالیت  حوزه های علمیه همانند سبب 

نسبت به مسبب است.
افزود:  بهجت پور«   عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم   
حوزه های علمیه نقطه کانونی است که شعله بندگی و پاسداری را روشن 
نگه می دارد به همین دلیل اگر یک دانشگاه روحانی خوب نداشته باشد 

نمی تواند انسانی تربیت کند که در خدمت دین و اسالم باشد.
روحانی  اگر  تردید  بدون  کرد:  خاطرنشان  علمیه  حوزه های  مدیر 
به  تبدیل  تربیون ها  و  منبر ها  همه  نداشته باشد  وجود  زاهد  و  فاضل 

زمین های کم بهره و مجموعه های کم بها خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت و اجر پاداش کار در حوزه های علمیه و تربیت 
شما  و  نیست  مقایسه  قابل  دیگری  کار  هیچ  با  کار  این  گفت:  طالب 
باید این تصمیمی را که گرفته اید و عمری که دارید برای طلبه ها خرج 

می کند را به عنوان بهترین دوره بندگی قلمداد کنید.
براساس  اینکه  بیان  با  علمیه  حوزه های  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
طالب  برای  شما  که  تالشی  اندازه  به  هیچ کاری  بزرگان  گفته های 
می کنید موجب خشنودی امام زمان)عج( نمی شود ابراز کرد: شما باید کار 
خود را جدی ترین کار بدانید و توجه داشته باشید که اگر شما بتوانید به 
خوبی به وظیفه خود عمل کنید، شاهد آسیب هایی کمتری به ویژه در 

زمینه بی حجابی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: آن چیزی که به هر یک از دستگاه ها و نهاد های 
کشوری نور و اعتال می دهد کاری است که ما انجام می دهیم به همین 

دلیل نباید کار خود را دست کم وکوچک بدانیم.
حوزه های  در  اینکه  بیان  با  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
»آیت الله  مرحوم  توسط  زیاد  زحمات  و  تالش ها  خواهران  علمیه 
شرعی)ره(« و »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« کشیده شده است 
ادامه داد: از زمانی که در حوزه های علمیه خواهران حضور دارم، سعی 
کردم تا با حوزه های علمیه، استان ها و مرکز آشنا شوم تا بتوانم با اشراف 

کامل به مسایل تصمیم گیری کنم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران گفت: در قدم اول می خواهیم دو یا 

چند نظام آموزشی در عرض هم را طراحی کنیم تا کسانی که استعداد 
دارند و کسانی که می خواهند یک دوره و یک مقطع را بگذارند، تفکیک 
رفع  سال  شما  برای   ۱۳۹۷ سال  که  می کنم  تالش  همچنین  شوند؛ 

آسیب ها و نواقص باشد و فعالیت ها سهل تر شود.
به  اشاره  با  علمیه  حوزه های  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 

تعداد زیاد مدارس حوزه های علمیه خواهران در سراسر 
علمیه  مدارس  تعداد  و  کثرت  کرد:   بیان  کشور 

ما  انتظار  که  خواهران موجب شده است که 
دلیل  همین  به  و  برود  باال  پذیرش  برای 

و  آمده است  پایین  ورودی ها  استعداِد 
این برای حوزه که می خواهد در آینده 

نقش داشته باشد، کافی نیست. 
علمیه  حوزه های  مدیر 
خاطرنشان  کشور  خواهران 
در  باید  که  بزرگی  کار  کرد: 
مدیریت  مرکز  جدید  دوره 
خواهران  علمیه  حوزه های 
که  است  این  شود  انجام 

و  تصمیم گیرنده  باید  مدارس 
محور باشند و ما نیز این مسأله 

حمایت می کنیم؛ همچنین سعی 
توجهی  قابل  بخش  تا  می کنیم 

قرار  مدارس  اختیار  در  را  بودجه  از 
دهیم ولی باید مراقب باشیم که با قانون 

بازی نشود و تخلفی صورت نگیرد چراکه ما 
مدرسه  محوریت  با  جدید  سازمانی  می خواهیم 

تخلفی  کوچکترین  اگر  تردید  بدون  و  کنیم  ایجاد 
صورت گیرد بدون تعارف با خاطی برخورد می شود.

دنبال  به  ما  گفت:  پایان  در  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
این هستیم که اثرگذاری داشته باشیم و اگر بدانیم که توانایی در مدرسه 
برند  باید  همچنین  کرد؛  نخواهیم  تردید  امور  واگذاری  در  دارد  وجود 
علمی در مدارس افزایش پیدا کند و نمی شود با مدیریت و معاونت سطح 

۲ یا ۳، مدرسه با کیفیت داشت.

طالب  جمع  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
حوزه های علمیه خواهران استان کرمانشاه گفت: به نظر می رسد 
امروز اگر روحانیت و طالب بخواهند وظیفه خود را به نحو احسن 
شرایط  از  روشنی  تصویر  باید  دهند  انجام 
داشته  جهان  و  کشور  شهر،  منطقه، 
تصویر  این  نتوانند  اگر  و  باشند 
عدم  میزان  به  کنند  درک  را 
وظیفه  تصویر،  این  درک 
انجام  شایسته  نحو  به 

نمی شود.
»حجت االسالم 
لمسلمین  ا و
یم  لکر ا عبد
 » ر بهجت پو
جمهوری  افزود: 
ایران  اسالمی 
عظیم  حال  در 
شدن  بزرگتر  و 
به  و  می کند  حرکت 
رشد  همین  میزان 
ما  با  دشمنی ها  نیز 
است  کرده  پیدا  افزایش 
با  امروز  دشمنی های  بنابراین 
دلیل  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

عظمت و اقتداری است که داریم.
علمیه  حوزه های  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
بیان کرد: امروز به دلیل قدرت و عزت ایران است که دشمنان و 
فرعون های زمان به میدان آمده اند و تمام این ها نشانه قدرتمند 
وجود  نیز  نقص هایی  البته  است؛  ایران  اسالمی  شدن جمهوری 
دارد اما آنچه که مهم است شنیدن ها فریاد مردم و برطرف کردن 

نقص ها است.
معظم  مقام  رهبری  با  امروز  کرد:  بیان  ودانشگاه  حوزه  استاد 
رهبری »حضرت آیت الله الظعمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« ما در 
اوج اقتدار قرار داریم، امروز در عرصه فناوری  و امنیت در نقطه 
با همین در اوج بودن مشکل دارند و  اوج قرار داریم و دشمنان 
تالش می کنند که ما را از داخل بشکنند و آن سپاهیانی و افرادی 
که باید تالش کنند و مانع پیروزی دشمن شوند، امثال شما طالب 

هستید.
مختلف  فرق  که  مناطقی  در  ویژه  به  ما  وظیفه  گفت:  وی 
باید  شما  و  است  اسالمی  وحدت  ترویج  دارند،  وجود  مسلمانان 
فرق  دیگر  چراکه  باشید  وحدت  به  دعوت  در  گروه  پیشروترین 
اسالمی همانند جان ما هستند و نباید اجازه دهیم دشمن میان 

مسلمانان اختالف ایجاد کنید.
از وظایف  مدیر حوزه های علمیه خوهران تصریح کرد: یکی 
بسیار مهم امروز ما ایجاد یک فضای شکیبایی و صبوری است 
را محکم کنیم و همچنین  باشیم و مردم  بتوانیم محکم  باید  و 
برای مردم، دستاورد ها و جایگاه جمهوری اسالمی ایران را تبیین 

کنیم.
اجتماع  در  زمانی  افزود: شما  دانشگاه  و  برجسته حوزه  استاد 
تأثیرگذاری  و  موفق  طالب  نیز  مدرسه  در  که  بود  خواهید  موفق 
در  کرد،  خواهیم  و  کنیم  هزینه  مسأله  این  برای  باید  و  باشید 
صورت  همین  به  نیز  تبلیغی  و  فرهنگی  پژوهشی،  مسأله های 

است.
تبیین   ضمن  پایان   در  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
راهبرد  مدرسه محوری در حوزه های علمیه خواهران گفت: شعار 
و راهبرد مدرسه محوری به این معنی است که مدرسه به قدری 
قوی باشد که به طور مثال اگر مرکز و استان نیز وجود نداشت، 
پرورش  و  آموزش  ما  چراکه  دهد  ادامه  را  خود  راه  بتواند  مدرسه 
تا هویت مدرسه به  بنابراین تالش می کنیم  یا دانشگاه نیستیم  و 

مدارس علمیه بازگردد.

نکوداشت  آیین  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
طالب برتر مدارس علمیه خواهران استان زنجان گفت: انقالب 
و  و شکوفایی رسیده  اقتدار  به  از چهار دهه  ایران پس  اسالمی 
این در حالی است که دشمن با تمامی امکانات و ابزار الزم برای 

تضعیف انقالب وارد میدان شده است. 
افزود:  بهجت پور«  عبدالکریم  والمسلمین  »حجت االسالم 
امید و  تزریق  این اساس حوزویان نقش برجسته و مهمی در  بر 
روحیه خود باوری در میان مردم بر عهده دارند و  بی توجهی به این 

مسأله تبعات ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه های علمیه افزود: توطئه ها و 
دسیسه های دشمنان ملت ایران را تضعیف نکرده است بلکه این 
مسیر  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  فرامین  از  تبعیت  با  مردم 

رشد و بالندگی خود ادامه می دهند.
ملت  داد:  ادامه  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
ویژه  به  جهان  نقاط  اقصی  در  مظلومان  یاری گر  همواره  ایران 

اثرگذاری  نقش  داعش  نابودی  در  و  بوده  فلسطین  و  عراق، سوریه  در کشورهای 
داشته است.

و  نشوند  سیاسی  بازی های  وارد  حوزویان  گفت:  دانشگاه  و  حوزه   برجسته  استاد 
بیش از پیش پایه های اعتقادی خود را قوی کنند تا مورد طمع این گروه ها واقع نشوند.
وی اظهار کرد: نقش آفرینی حوزویان در کشور اهمیت زیادی دارد و این مهم با 

به کمال رسیدن، پختگی و تحمل سختی محقق می شود.
از  یکی  کرد:  عنوان  بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
با  و فضای مدیریتی کشور  این است که جامعه  نگرانی های کشور 
زهد و پارسایی تا حدودی فاصله گرفته است و باید طوری رفتار شود 

که با کمترین هزینه ها بیشترین ثمرات را به همراه داشته باشد.
حوزویان  کرد:  بیان  علمیه  حوزه های  قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
ایرانی، مصرف  کاالی  از  استفاده  برای  مردم  تشویق  در  مهمی  نقش 

بهینه و جلوگیری از اسراف بر عهده دارند.
موضوعاتی  اینکه  بر  تأکید  با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
تاریخ شده  اقوام در طول  زمین خوردن  اسراف، موجب  همچون 
است اظهار کرد: تجمل طلبی و حرام خوری و عدم اکتفا به حالل 

جامعه را زمین می زند.
استاد برجسته حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه عنوان دومین 
کشور مصرف کننده برای  جامعه اسالمی ایران، پسندیده نیست، 
افزود: با وجود حوزه های علمیه و طالب انتظار می رود تا مردم را 

به صرفه جویی دعوت نمایید.
حجت االسالم والمسملین بهجت پور در پایان از طالب خواهر درخواست کرد تا با 

تقویت روحیه مردم، آنان را به پیروزی حق بر باطل بشارت دهند.
گفتنی است در پایان این مراسم از طالب خواهر برتر در عرصه های آموزشی، 

پژوهشی و فرهنگی تجلیل شد.

برتر  طالب  نکوداشت  آیین  در  زنجان  جمعه  امام 
مدارس علمیه خواهران استان زنجان گفت: پس از 
تشکیل حوزه های علمیه خواهران بسیاری از جلساتی 
با خرافات بود، از  پایه و اساس نداشت و آمیخته  که 
بین رفت و جای آن را آموزش قرآن و مباحث اخالقی 

گرفت.
 »حجت االسالم والمسلمین علی خاتمی« افزود: 
یکی از برکات حوزه های علمیه خواهران عمل به دین 
و تکلیف است و در این میان خواهران این حوزه در 
را  بهتری  گذاری  اثر  دین  به  عمل  و  کودکان  تربیت 

دارند.
وی خاطرنشان کرد: مردان بزرگ تاریخ و شهدای این کشور در دامن مادران فرهیخته تربیت 

شده اند و این موضوع مهم از توجه به تعلیم و تربیت صحیح حکایت دارد.
امام جمعه زنجان ادامه داد: هم اکنون عالقه دختران متدین برای حضور در حوزه های علمیه 
افزایش یافته و این در حالی است که کاستی هایی هم در این بخش وجود دارد که بسترهای الزم 

برای رفع آن باید فراهم شود.
حجت االسالم والمسلمین خاتمی در پایان گفت: طالب از جناح بازی های سیاسی پرهیز کنند 
چرا که طرفداری از جناح و احزاب موجب خسران می شود؛ طالب حوزه های علمیه خواهران همواره 

باید خود را وقف اصل انقالب و والیت فقیه کنند.

گزارشی از سفرهای استانی مدیر حوزه های علمیه خواهران

تغییر بینش مردم؛  وظیفه مهم حوزه های علمیه خواهرانایجاد فضای با نشاط و معنوی در حوزه های علمیه خواهران

حوزه های علمیه خواهران پیشروترین گروه در ایجاد و حفظ وحدت مدارس علمیه خواهران باید تصمیم گیرنده و محور باشند

یکی از برکات حوزه های علمیه خواهران تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری)مدظله العالی( توطئه های دشمنان را خنثی می کند
عمل به دین است



»خانم رقیه یوسفی« معاون فرهنگی تبلیغی مدرسه علمیه الزهرا)س(  
در  تغذیه سالم  »نقش  با موضوع  برگزاری نشست  از  شهرستان خلخال 

زندگی« در این مدرسه خبر داد.
اشاره  با  نشست،  این  در  تغذیه  کارشناس  فتحی«  معصومه  »خانم 
به اهمیت  تغذیه سالم و صحیح در زندگی گفت:  تغذیه سالم  یکی از 

مهمترین برنامه هدایتی قرآن کریم است.
وی ضمن اشاره به نقش تغذیه سالم در زندگی انسان بیان داشت: تغذیه 
تأثیر مستقیمی در سالمتی انسان ها دارد و با تغذیه صحیح و سالم، انسان از 
لحاظ روحی و جسمی  از زندگی سالم تر و طوالنی تری برخوردار خواهد بود. 

خانم فتحی، در ادامه با اشاره به اصول تغذیه گفت: عدم تعادل مواد 
مغذی در بدن، چه کمبود و چه مصرف بیش از حد، بر سالمت فرد اثر 

گذاشته و عملکرد طبیعی بدن را مختل می کند.
کارشناس تغذیه در پایان با اشاره به عادت های غلط در برنامه غذایی 
گفت: نخوردن و یا دیر خوردن صبحانه، و گرایش به فست فودها امروزه 

یکی از غلط های رایج در سبک زندگی مردم هست.

مدیر مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد: 

الگو گرفتن از بزرگان و شخصیت های 
مذهبی یکی از راه های مبارزه با فساد است 

»خانم سارا جاهد« معاون فرهنگی – تبلیغی مدرسه علمیه خواهران  ثامن الحجج)ع( 
آباد،  از برگزاری نشستی به مناسبت گرامي داشت روز  شهرستان پارس 

معلم در سالن اجتماعات این مدرسه خبر داد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( در این  نشست با اشاره به 
روش های مفید و مؤثر در مقابله با آسیب های اجتماعی، الگو گرفتن از 
بزرگان و شخصیت ها را یکی از راه های مبارزه با فساد دانست و گفت: 
الگوپذیری از شخصیت های برتر مذهبی تأثیرگذاری بسیار زیادی در این 

عرصه دارد.
گاهی گفت:  »خانم زینب دیندار« ضمن اشاره به تأثیرات تقلید بدون آ
تقلید کورکورانه در امور دینی خوب نیست انسان نباید طوری باشد که هر 
کس هر چیزی گفت بپذیرد چرا که الگوهای بد، عامل اصلی انحراف و 

فساد است.
 وی با اشاره به خطبه 160 نهج البالغه، اولین الگو را پیامبر اکرم)ص( 
قلمداد نموده و خاطر نشان کرد: ایشان یک الگوی تام و کامل است و 
خوشبختانه زندگی رسول خدا به صورت دقیق و با جزئیات ثبت شده است 

که قابل استفاده برای همگان است. 
مدیر مدرسه علمیه ثامن الحجج)ع(  در پایان با اشاره به زندگانی پیامبران 
الهی گفت: هر کدام از پیامبران در برهه ای از زمان با امتحان الهی مواجه 
شده اند که نحوه برخورد این بزرگواران در مشکالت، الگوی نمونه برای ما 

انسان ها است که چگونه با مشکالت مختلف زندگی مقابله نماییم.

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

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

ویژه قزوین و  اردبیل ۳
مدارس علمیه خواهران

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
حوزه  استادان  و  طالب  جمع  در 
علمیه خواهران استان قزوین گفت: 
ارتباط مستقیمی  مدیران و استادان 
در  باید  این رو  از  دارند،  طالب  با 
تالش ها  تمام  گروه  این  از  حمایت 
و  رفع  مشکالت  و  گرفته  صورت 

مطالبات به موقع پیگیری شود.
والمسلمین  »حجت االسالم    
استقالل  افزود:  بهجت پور«  عبدالکریم 
حوزه در همه عرصه ها ازجمله اقتصادی، 
حفظ   کامل  باید  تربیت  و  آموزش 
شود تا بتوانیم هویت حقیقی طلبه را 
رقم زده و رنگ و بوی حوزوی  آن را 

حفظ کنیم.
مرکز  رویه  باید  کرد:  اظهار  وی   
باشد  به گونه ای  خواهران  مدیریت 
خواهران  امور  تمام  نهایت  در  که 
طلبه به خود ایشان واگذارشده و در 
برجسته  مدیران  حضور  شاهد  آینده 
خواهر در این مجموعه باشیم و تمام 
فعالیت های فرهنگی، پژوهشی باید 
در خود مدرسه انجام شود و مدرسه 
و  بود  بنده  شعار  عنوان  به  محوری 

باید اولویت اصلی قرار گیرد.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر   
کشور گفت: نیاز ویژه ای در جابجایی 
ما  و  نیست  خواسته ها  و  مصوبات 
قرار می دهیم  پیش رو  در  را  سیاستی 

که فعالیت ها از مدارس شروع شده و 
مدیران  و  طلبه  حامی  مدیریت  مرکز 

مدرسه علمیه باشد.
والمسلمین  حجت االسالم   
چیزی  آن  کرد:  تصریح  بهجت پور 
حوزه  سمت  به  را  خواهر  طالب  که 
دانشگاه  مثل  مسیرهای  از  و  آورد 
فاصله داد، این بود که شما در حوزه 
به دنبال گمگشته معنوی خود آمدید.
 مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور افزود: رسالت حوزه ها باید با 
مؤسسان،  مسئوالن،  برنامه ریزی 
کاماًل  خیر،  افراد  و  امنا  هیات 

منسجم و هدفمند شود. 
استاد برجسته علوم قرآنی حوزه 
هیات  تشکیل  این که  به  اشاره  با 
اداره  برای  آموزش  نظام  ترکیبی 
است،  ضروری  علمیه  مدارس 
آموزش  تیم  کرد:  نشان  خاطر 
قدرت  باید  علمیه  مدارس  در 
باشند  داشته  را  استاندارد  تدریس 
و در اجرای بهتر برنامه ها مدیریت 

حوزه را یاری دهند. 
ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
مدارس  در  تصمیم گیری  داد: 
می گردد   انجام  مدیران  توسط 
شناسایی  با  می شود  تالش  و 
عرصه های  در  مجرب  استادان 
پژوهش،  و  آموزش  تهذیب، 

بهبود  برای  هدفمند  برنامه های 
عملکرد مدارس به کار گرفته شود. 
والمسلمین  حجت االسالم 
مدرسه  کرد:  اظهار  بهجت پور 
راهبردی  برنامه های  از  محوری 
است،  خواهران  علمیه  حوزه های 
اعتقاد به استقالل حوزه به معنای 
استقالل در عرصه های آموزشی، 
مقوله هایی  و  تربیتی  پژوهش، 
است که رسالت و هویت طالب را 
کنیم  تالش  باید  ما  و  می زند  رقم 
تا حوزه های علمیه همواره رنگ و 

بوی حوزوی داشته باشد.
علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور با اشاره به اهمیت 
نظام آموزشی در حوزه های علمیه 
خواهران گفت: نظام آموزشی که 
ایجاد  تفکر  برای  فضایی  نتواند 
کند، نظام آموزشی ناقصی است؛ 
را  شما  ذهن  که  آموزشی  نظام 
فرصت  و  کند  اطالعات  بمباران 

پردازش را ندهد، ناقص است.
استاد برجسته حوزه های علمیه 
در  که  مشکلی  امروز  داد:  ادامه 
این  دارد  وجود  اطالعاتی  نظام 
است، فرصت پردازش از ما گرفته 
شده است چراکه اطالعات زیادی 
همانند  این  و  می کنیم  دریافت 
دلیل  به  که  است  مفیدی  غذای 

علیه  است،  گذشته  حد  از  اینکه 
سالمت می شود.

استاد برجسته علوم قرآنی حوزه 
عنوان کرد: اطالعات خوب است 
نظام  نباید  اندازه شود،  به  باید  اما 
آموزشی به گونه ای باشد که قدرت 
بگیرد،  ما  از  را  تفکر  فرصت  و 
باشد  به گونه ای  باید  حجم دروس 
بحث،  بتوان  در کالس درس  که 

گفت وگو و تفکر کرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
بیان کرد: دلیل اینکه نظام آموزشی 
نمی دهد،  انجام  درستی  علمی  کار 
خاک   کتابخانه ها  که  است  این 
آموزشی  نظام  اگر  چراکه  می  خورد 
می شد  ایجاد  سوال  بود،  درست 
شود،  ایجاد  سوال  که  زمانی  و 

کتابخانه ها نیز فعال می شود.
والمسلمین  حجت االسالم 
در  گفت:  پایان  در  بهجت پور 
علمیه  مدرسه   500 حاضر  حال 
وجود  کشور   سراسر  در  خواهران 
که  ساله   22 مدت  این  در  و  دارد 
از عمر حوزه های علمیه خواهران 
می گذرد نیز درخواست ها از نقاط 
مختلف کشور برای تاسیس حوزه 
بوده  بسیار جدی  علمیه خواهران 
مدارس  اندازی  راه  حال  در  ما  و 

علمیه جدید هستیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

نظام آموزشی باید فرصت تفکر به طالب بدهد
»حجت االسالم والمسلمین بهجت پور« با اشاره به این که تشکیل هیات ترکیبی نظام آموزش برای اداره مدارس علمیه ضروری 
است، گفت: تیم آموزش در مدارس علمیه باید قدرت تدریس استاندارد را داشته باشند و در اجرای بهتر برنامه ها مدیریت حوزه را 

یاری دهند. 

مدرسه محوری از برنامه های راهبردی حوزه های علمیه خواهران است،اعتقاد به استقالل حوزه به معنای استقالل در عرصه های 
آموزشی، پژوهش، تربیتی و مقوله هایی است که رسالت و هویت طالب را رقم می زند و ما باید تالش کنیم تا حوزه های علمیه همواره 

رنگ و بوی حوزوی داشته باشد.

مدارس  استادان  جمع  در  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
والمسلمین  با حضور »حجت االسالم  علمیه خواهران استان قزوین که 
برگزار  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  بهجت پور«  عبدالکریم 
شد، ضمن گرامیداشت یاد وخاطره موسس حوزه های علمیه خواهران 
کشور مرحوم آیت الله شرعی و همچین مرحوم آیت الله باریک بین، از 

فعالیت های ارزشمند و ماندگار این دو عالم ربانی قدردانی نمود.
»حجت االسالم والمسلمین رضا کاظم لو«  ضمن تشریح فعالیت های 
حوزه علمیه خواهران استان قزوین گفت: حوزه علمیه خواهران در دو 
با  ارزشمندی داشته که  و  فعالیت های خوب  پژوهشی  و  بخش عمومی 
امروز  قرار گرفته و خوشبختانه  پیشرفت  و  به جلو  رو  و نظم  برنامه ریزی 
حوزه علمیه خواهران قزوین توانسته مبلغانی را تربیت نماید که در شبکه 
استانی مرکز قزوین و همچنین در روستا ها و ادارات مختلف مشغول امر 

تبلیغ و مشاوره دادن می باشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین تصریح کرد: این مرکز ارتباط 
و  خمینی)ره(  امام  حضرت  امداد  کمیته  جمله  از  نهادها  کلیه  با  نزدیکی 
بهزیستی داشته که توانسته در مدت کوتاهی، استقبال مسئولین این دو 

نهاد و سایر نهادها را به خود برای جذب مبلغ بیشتر جلب نماید.
وی اظهار کرد: سه مرکز در استان قزوین، یک مرکز هم در شهرستان های 
خواهران  علمیه  حوزه  طالب  که  دارد؛  وجود  زهرا  بویین  و  تاکستان  آبیک، 
مشغول تحصیل در علوم حوزوی هستند؛ در جشنواره عالمه حلی نیز 640اثر 

به این جشنواره راه پیدا نمودند که 12 اثر ممتاز استانی شده بود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین گفت: در تمام برنامه های حوزه 
و  شبهات  به  پاسخ گویی  جهت  از  طالب  و  مبلغین  ارتباط  خواهران  علمیه 
احکام دینی را جزو برنامه های اصلی حوزه علمیه خواهران قزوین قرار دادیم.

مبارک  ماه  ایام  در  کرد:  اظهار  کاظم لو  والمسلمین  حجت االسالم 
برنامه های  خواهران،  علمیه  حوزه  استادان  و  مبلغین  سوی  از  رمضان 
برگزاری تفسیر قرائت قرآن مجید و پاسخگویی به شبهات و بیان احکام 
دینی برای اقشار مختلف مردم را در اولویت جدی مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران استان قزوین قرار دادیم.
که ۶  این  بیان  با  پایان  در  قزوین  استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه 
که  است  فعال  علمیه  حوزه  در  طیبه«  »حیات  نام  با  تخصصی  کانون 
حوزه  اهداف  از  برخی  به  شود  می  دنبال  آن  در  مختلفی  های  فعالیت 
علمیه خواهران قزوین اشاره کرد و افزود: تربیت بانوان عالمه، متعهد، 
انقالبی و بانوان دارای اثر، پرورش متخصصان کارآمد برای تبلیغ و ترویج 
فرهنگ اسالمی، تعلیم و تربیت در حوزه های علمیه به صورت مدرن و 

پرورش محقق و پژوهشگر از جمله این اهداف است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین:

ارتباط با اقشار مختلف مردم جزو برنامه های 
اصلی حوزه علمیه خواهران است

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور در جمع استادان حوزه علمیه 
خواهران استان قزوین گفت: شما 
ارتباط  در  طلبه  قشر  با  که  اساتید 
هستید باید در مرحله اول بیش از 
پیش با طالب ارتباط برقرار کنید و 
همچنین برای ارتقای سطح علمی 
فراوان  تالش  همواره  طالب، 

داشته باشید.
والمسلمین  »حجت االسالم 
افزود:  پور«   بهجت  عبدالکریم 

از  پیش  علمیه،  مدرسه  مدیر یک 
خوب  استاد  یک  باید  بودن  مدیر 
باشد و اگر مدیران، استادان خوبی 
با  می توانند  راحتی  به  باشند  نیز 

طالب ارتباط برقرار کنند.
تصریح  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
آن  در  که  علمیه های  حوزه  کرد: 
اسالمی  معارف  و  حوزوی  دورس 
تدریس می شود باید ساده،  به دور 

از تشریفات و حاشیه باشد.
وی اظهار کرد : امام خمینی)ره( 

سخنرانی های  و  بیانات  در  بارها 
با  رابطه  در  خود  روشنگرانه 
حوزه های علمیه و حرکت نکردن 
بیهوده،  تشریفات  سمت  به 
نمودندکه  بیان  راهگشا  مطالبی 
مورد  را  مطالب  این  همواره  باید 

توجه قرار دهیم.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 
خاطرنشان کرد: شما اساتید حوزه 
شکرگزار  باید  خواهران  علمیه 
که  بدانید  و  باشید  متعال  خدای 

و  داشته  ارزشمندی  بسیار  شغل 
خود  حضور  قدردان  باید  همیشه 

در حوزه های علمیه باشید.
آیت الله  »مرحوم  داد:  ادامه  وی 
معرفت)ره(« و بسیاری از شخصیت های 
برجسته بر دوری از مسئولیت های 

مختلف تأکید  داشتند.
استاد برجسته حوزه های علمیه 
حوزه های  در  تدریس  گفت: 
علمیه و استاد بودن، شغل بسیار 
شغل  هیچ  با  و  است  ارزشمندی 

دیگری قابل معاوضه نیست.
والمسلمین  حجت االسالم 
کرد:  اظهار  پایان  در  بهجت پور 
در حال حاضر ما در مرکز مدیریت 
و  خواهران  علمیه  حوزه های 
علمیه  مدارس  در  استادان  شما 
به  را  خود  نقش  باید  خواهران 
برای  باید  البته  کنیم  ایفا  خوبی 
رشد رتبه  علمی اساتید برنامه ریزی 
تا  باشیم  داشته  دقیق  و  منظم 

بتوانیم موفق عمل کنیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

استادان قدردان 
حضور در 

حوزه های علمیه 
خواهران باشند

در  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  آموزش  معاون 
حضور  با  که  قزوین  استان  خواهران  علمیه  مدارس  استادان  و  طالب  جمع 
»حجت االسالم والمسلمین بهجت پور« مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
برگزار شد، گفت: بانوان نظام مقدس جمهوری اسالمی امروز نه تنها در عرصه 
شکوهمند  پیروزی  در  بلکه  دارند،  ارزشمندی  نقش  پژوهشی  و  علمی  های 

انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس نیز نقش ماندگاری داشتند.
»خانم جاجی میرصادقی« افزود: آموزه های دینی و فرهنگ اسالمی، علم را مایه 
حیات و میزان ارزش انسان معرفی می کند و مدادالعلما را افضل دماءشهدا می شمارد. 
و  دانش  این  البته  کرد:  تصریح  قزوین  استان  علمیه خواهران  استاد حوزه 
گاهی باید از حقیقتی برخوردار باشد و به گونه ای باشد که در جان طالب علم  آ

جای گیرد که او را به مقام واالی خشیت الهی و بندگی خدا برساند. 
وی اظهار کرد: تا سال 92 تعداد فارغ التحصیالن سطح 2 که موفق به اخذ 
مدرک شدند 141 نفر بودند و در سال 96 تعداد 540 نفر در  سطح 2 و 9 نفر در 

سطح 3 موفق به اخذ مدرک شدند. 
خانم حاجی میرصادقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 51 نفر سطح 3 و11 نفر 
مدرک سطح 4 دارند که 3 نفر آنها اساتید خواهر در حال تحصیل سطح 4 هستند . 
وی اظهار کرد:تعداد اساتید فعال اعم از خواهر وبرادر 98 نفر هستند که در 
با مدارس علمیه خواهران استان  تعداد 84 استاد  نیمسال دوم سال 96 و97 

قزوین همکاری خوبی دارند. 
در  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  آموزش  معاون 
همچینین  و  اخالق  استادان  از  دعوت  جهت  بودجه  تأمین  و  پایان،حمایت 
حمایت از برگزاری اردوهای علمی –آموزشی ویژه استادان و ایجاد زمینه تعامل 
با استادهای استان های همجوار، راه اندازی رشته آموزش مدیریت و  استادان 

دوره های مهارتی و دانش افزایی را مورد تأکید قرار داد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان قزوین:

بانوان نقش ممتازی در تعالی و 
بالندگی کشور دارند

»خانم رقیه یوسفی« معاون فرهنگی تبلیغی مدرسه علمیه الزهرا)س(  
با عنوان »سواد  پژوهشی  اولین نشست  برگزاری  از  شهرستان خلخال، 

رسانه ای« در راستای ارتقای تبلیغی طالب در این مدرسه خبر داد.
این  در  حوزه  استاد  معتمد«  اسفندیار  والمسلمین  »حجت االسالم 
برای  گفت:  ای  رسانه  مهارت   یادگیری  اهمیت  به  اشاره  با  نشست، 
رسانه ای  سواد  یادگیری  مجازی  فضای  آسیب های  از  ماندن  مصون 

امروزه یک  ضرورت است.
با اشاره به اهداف آموزش سواد رسانه ای بیان داشت:   وی در ادامه 
ارتباطات  مخاطبان  که  است  این  رسانه ای  سواد  آموزش  اصلی   هدف 
جمعی در فرآیند انتقال و کسب اطالعات در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی حضور مؤثر داشته باشند.
 حجت االسالم والمسلمین معتمد با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: 
دینی  ارزش های یک جامعه  و  عقاید  تهدید  معنای  به  از فضای مجازی  غفلت 
و  مجازی  فضای  در  شده  مطرح  شبهات  شناسایی  با  باید  طالب  و  می باشد  
شبکه های اجتماعی در صدد پاسخ گویی بر شبهات  در مجالس و محافل باشند.  
خانواده  تحکیم  در  رسانه  تأثیر  به  نشست  این  پایان  در  حوزه  استاد 
اشاره نموده و خاطر نشان کرد: امروزه تأثیر رسانه و فضای مجازی در 
خانواده ها به گونه ای است که تحکیم ارتباط خانوادگی و پایداری کانون 
خانواده و سست شدن بنیان خانواده ها به نحوه استفاده و میزان حضور 

اعضای خانواده  در این فضا بستگی دارد.

برگزاری نشست  »سواد رسانه ای«  در 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خلخال

»خانم رقیه یوسفی« معاون فرهنگی تبلیغی مدرسه علمیه الزهرا)س(  شهرستان 
خلخال از برگزاری نشست فرهنگی با موضوع »حمایت از کاالی ایرانی« که برای 

ارتقای توان تبلیغی و علمی مبلغان این مدرسه برگزار شد خبر داد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(، در این نشست با اشاره به اهمیت و 
نقش سبک زندگی اسالمی در جامعه گفت: مهمترین اصل در جهت حمایت 

از کاالی ایرانی و تحقق شعار سال، ترویج سبک زندگی اسالمی است. 
تولیدات  از  حمایت  اهمیت  به  ادامه  در  شاهنده«  حبیبه  »خانم   
داخلی و مصرف کاالی ایرانی اشاره کرده و بیان داشت: حمایت مردم و 
مسئولین از کاالی ایرانی و تولید ملی نقش مهمی در اشتغال زایی، رفع 

مشکالت اقتصادی کشور و تولیدات داخلی دارد.
معظم  مقام  منویات  تحقق  در  طالب  مهم  نقش  به  پایان  در  وی 
رهبری)مدظله العالی( در زمینه حمایت از کاالی ایرانی اشاره کرد و گفت: طالب 
از  حمایت  در  منزل  اقتصادی  مدیریت  در  مهمی  نقش  خواهر  مبلغان  و 
کاالی ایرانی و همچنین با استفاده از ظرفیت های تبلیغی از جمله مساجد 

و هیات مذهبی و پایگاه های تبلیغی در سطح شهر دارند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خلخال:

ترویج سبک زندگی اسالمی؛ مهمترین اصل در حمایت از کاالی ایرانی

معاون  یوسفی«  سمیه  »خانم 
علمیه  مدرسه  تبلیغی  فرهنگی- 
ولیعصر)عج(  حضرت  خواهران 
برگزاری  از  گرمی،  شهرستان 
میالد  مناسبت   به  نشستی 
معلم  هفته  و  مهدی)عج(  حضرت 
شرکت  با  علمیه  مدرسه  این  در 
طالب سطح 2 و 3 و عموم بانوان 

شهرستان خبر داد.
والمسلمین  »حجت االسالم 
نمایندگی  مسئول  اسدی«  صالح 
گرمی،  ناحیه  سپاه  در  فقیه  ولی 
این  بزرگداشت  نشست،  این  در 

روز را از مهمترین کارها دانست و 
افزود: انتظار فرج ، قدرت اسالم 
است چرا که منتظر واقعی، تالش 

در اصالح خود و جامعه دارد.
در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
از حجت  خالی  زمین  زمانی  هیچ 
خداوند  افزود:  بود  نخواهد  الهی 
به عنوان  را  زمان)عج(  امام  متعال؛ 
تا  داشته  نگه  زنده  واقعی  حجت 
مستقیم  غیر  صورت  به  را  مردم 

هدایت نماید.
مبارزه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
نفس  گفت:  نفس  طاغوت  با 

که  چرا  دارد  تربیت  به  نیاز  انسان 
تربیت صحیح ، موجب ترفیع مقام 
انسان  و  می شود  انسان  معنوی 
با  باید  مقام  این  به  رسیدن  برای 
طاغوت نفس مبارزه کند تا نفسش 

تهذیب گردد.
فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
و  شناخت  گرمی  ناحیه  سپاه  در 
از  انسان  تمییز  موجب  را  معرفت 
عنصر  افزود:  و  دانست  حیوان 
تفکر  نتیجه   حاصل  بصیرت 
انسان است و انسان این بصیرت 
را از مکتب اشخاصی چون شهید 

انسان  اگر  آموخت.  مطهری ها 
راه  باشد  نداشته  تفکر  و  بصیرت 

حق را به انحراف می رود .
والمسلمین  حجت االسالم 
را  تعلم  و  تعلیم  پایان  در  اسدی 
گفت:  و  دانست  الهی  شئون  از 
را  موهبت  این   ، متعال  خداوند 
اولیای پاک خویش  پیامبران و  به 
ارزانی داشته تا مسیر هدایت را به 
هم  معلمان  و  دهند   نشان  مردم 
در  و  هستند  مند  بهره  امر  این  از 
معلمی، تالش  واژه مقدس  قالب 

و کوشش می نمایند.

انتظار فرج، قدرت اسالم است

بررسی نقش تغذیه سالم در زندگی 
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مدیر مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری تنکابن در گفت وگو با »نمای 
حوزه« به تشریح فعالیت های این مدرسه پرداخت.

مدرسه  قدیمی ترین  عنوان  به  علمیه   مدرسه  این  طبری«گفت:  »خانم   
علمیه خواهران مازندران، ازسال1360 به صورت غیررسمی و با برنامه دروس 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تأسیس  با  که  نمود  فعالیت  به  شروع  سنتی 
خواهران کشور، مدرسه علمیه شهید مطهری)ره( در سال 1380 ، به صورت 

رسمی با برنامه و ضوابط تحت نظارت مرکز فعالیت های خود را گسترش داد.
 وی افزود: این مکان علمی در ابتدا با 6 طلبه مشغول به فعالیت نمود که 
در حال حاضر دارای 129  طلبه در مقطع سطح دو و 48 طلبه در مقطع سطح 
3 مشغول به تحصیل هستند و تعداد 102 نفر دانش آموخته سطح 2 می باشند.
گفت:   ادامه  در  مطهری  شهید  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
دانش آموختگان این مدرسه به عنوان کارشناس فرهنگی مذهبی با کمیته 
پرورش  و  آموزش  مدارس  تبلیغات،   سازمان  بسیج،  ،پایگاه های  امداد 
شهرستان و همچنین به عنوان ائمه جماعت و مربی معارف دینی مؤسسه 

خیریه، نیروی انتظامی و... همکاری دارند.
و...این  اجتماعی  فرهنگی،  فعالیت های  شاخص  پایان  در  طبری  خانم 

مدرسه به شرح ذیل بیان نمود:
و  محافل  مساجد،  به  اعزام  و  مذهبی  مشاور  و  مبلغ  مربی،  تربیت     -  

مجامع عمومی؛
- تربیت نیروی مجرب امر به معروف و نهی از منکر و اعزام به مجامع عمومی؛

- تربیت مربی قرآنی همراه با اعطای گواهی های قرآنی؛
- برگزاری کالس های فوق برنامه قرآنی؛

-  برگزاری آموزش های هنری)خیاطی و...(؛
-  برگزاری کارگاه های آموزش مقاله نویسی؛

-  برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی و نمایشگاه گل وگیاه؛
-  برگزاری نمایشگاه متعدد نقاشی ویژه کودکان در روز قدس؛

- برگزاری نمایشگاه سخنان بزرگان دین در سطح شهر در یوم الله 22 بهمن؛
-    اعزام طالب به مناطق عملیاتی به عنوان روحانی کاروان؛

- تأسیس مؤسسه قرآنی و مهد قرآنی با مدیریت یکی از اساتید؛
- اعزام مشاور مذهبی و استاد احکام به منازل، محافل، ادارات و سازمان ها؛

- اعزام مبلغه به خوابگاه های دانشجویان در دانشگاه؛
- برگزاری مجالس و نشست های عمومی و تاثیر گذاری بر عموم بانوان شهرستان؛

-   برگزاری همایش بزرگ با عنوان)خمس واجب فراموش شده(؛
- و...

مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری تنکابن



ارائه کننده  به  عنوان استاد  یزد  مسئول فضای مجازی صداوسیمای 
اینترنتی  شبکه های  از  »استفاده  موضوع  با  که  آزاداندیشی  کرسی  در 
اینستاگرام و...(« در مدرسه علمیه خواهران  بین المللی)تلگرام،  یا  ملی 
توجه  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  گفت:  شد،  برگزار  یزد  معصومیه)س( 

ویژه ای به مسأله استفاده جوانان از فضای مجازی دارند.
»آقای احسان کریمی میبدی«، افزود: رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
فرمودند:» اگر من امروز رهبر انقالب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور 
جوانان  و  نوجوانان  قتلگاه  را  مجازی  فضای  امروزه  ایشان  می شدم.« 
می دانند؛ زیرا اختیار بخش عظیمی از این فضا اکنون در دست دشمن 

است و آن ها با استفاده از این فرصت در حال ضربه زدن به ما هستند.
آقای کرمی بیان کرد: امروزه ما نیاز به یک پیام رسان سریع داخلی با 
ظرفیت حداقل بیست میلیون کاربر داریم؛ شبکه ای که همه امکانات 
و جذابیت های الزم را داشته باشد و حتی از شبکه های موجود نیز بهتر 
باشد؛ این امر موجب می شود تا دیگر مردم به تلگرام نیازی نداشته باشند.

دالیل  بیان  به  ادامه  در  یزد  صداوسیمای  مجازی  فضای  مسئول 
عدم استقبال از شبکه های داخلی پرداخت و گفت: یکی از دالیل عدم 
استقبال از این شبکه ها این است که بسیاری از افراد هنوز مسئله جنگ 
عده   منافع  که  است  این  استقبال  عدم  دیگر  دلیل  نپذیرفته اند.  را  نرم 

خاصب از طریق شبکه های اجتماعی بین المللی تامین  می شود. 
وی افزود:  ما در حوزه مهندسین و تکنسین ها، افرادی توانمند داریم 
دانشگاه صنعتی  دانشجوهای  کار  نتیجه  نیز  نرم افزار سروش  و همین 
شریف است؛  امروزه 80 درصد پهنای باند ما در فضای خارجی تلگرام و 

اینستاگرام مصرف می شود. 
در ادمه »آقای سیدجواد میرخلیلی« به عنوان استاد منتقد بیان کرد: 
نازلی دارد و  در مسأله استفاده از فضای مجازی، بعد فنی سهم بسیار 

تنها ده درصد از قضیه را شامل می شود.
زمینه  در  کشور  قبلی  تجربه های  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ساخت ایمیل و مرورگر داخلی نیز با شکست روبرو شده است اظهار کرد: 
امکانات  همچنین  است؛  همین گونه  نیز  اجتماعی  داخلی  شبکه های 

شبکه های داخلی در مقایسه با شبکه های خارجی بسیار کمتر است.
حضور  ضرورت  تبیین  ضمن  داور،  استاد  به عنوان  مروتی«  »آقای  ادامه  در 
طالب در شبکه های اجتماعی گفت: از دالیل ضرورت حضور طالب و فعاالن 
فرهنگی در فضای مجازی اقبال عمومی جامعه به رسانه های جمعی و نرخ باالی 
تأثیرگذاری بسترهای ارتباط جمعی و اینترنت برمناسبات گوناگون جامعه می باشد.
که  آنجایی  از  افزود:  سایبری  فضای  درحوزه  صداوسیما  کارشناس 
مدیریت بسترهای ارتباطی از سوی بیگانگان صورت می گیرد و دشمنان در 
عرصه جنگ نرم از این فضا برای ضربه زدن به کشور استفاده می کنند، ما 
نیز باید از فضای مجازی برای دفاع از ارزش ها و مقابله با دشمنان بپردازیم.
آقای مروتی در پایان با اشاره به نگرانی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در 
رابطه با مسئله فضای مجازی، بیان کرد: مسئله تهدیدات سایبری و فضای 

مجازی، جدی تر از آن چیزی است که در اذهان مردم تصور می شود. 

نقش تعالیم انبیاء در شکوفایی عقالنیت بشر
• استاد راهنما: سید علی میرآفتاب

• استاد مشاور: نجاتی 
• استاد داور: قنادی 

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش
چکیده:

هدف این نوشتار که با عنوان قرآن و نقش پیامبران در شکوفایی عقل فراهم 
نیز چگونگی شکوفاسازی و فعال  پیامبران و  آمده ،تبیین رابطه قرآن ،عقل و 
مقدماتی  بحث  چند  به  ابتدا  نویسنده  است.  الهی  رسوالن  توسط  عقل  نمودن 
انسان، حدوث عقل  به  تملیك عقل  تعریف عقل، زمان  از قبیل معنای عقل، 
پرداخته است، که جهت فهم مباحث بعدی کاماًل ضروری به نظر می رسد. سپس 
حقیقت عقل را به سه بخش تقسیم نموده و مراحل اختیاری و غیراختیاری آن را 

تفکیك کرده است.
پس از آن به رابطه پیامبران وعقل به طور کلی و حضرت محمد)ص( و عقل 
به طور جزیی پرداخته و ثابت کرده که عقل انسان اگرچه از جنس نور است، و 
نور مظهر لغیره است اما به سبب حجاب هایی که آن را می پوشاند از کارایی ساقط 
شده و در بوته غفلت و فراموشی دفن می شود. وظیفه پیامبران زدودن همین 
حجاب هاست و تعالیم ایشان همه همین هدف را دنبال می کند.از این رو آیات 
قرآن نیز پیوسته بشر را به اطاعت رسوالن می خواند تا به کمك آنان گوهر عقل 

از قوه به فعل درآمده و نورافشانی کند.
 همچنین نوشتار حاضر بیان کرده است که عقل و پیامبران هر دو رسوالن 
الهی هستند و هر دو در مرتبه حجیت مشترك بوده و تفکیك ناپذیرند. به این معنا 
که اگر یکی از ایشان کافی می بود، نیازی به آفرینش دیگری نبود و هرکدام از 

آنها بشر را به دیگری راهنمایی می کند.
نویسنده با استناد به آیات و روایات، بیان نموده که هدف پیامبران شکوفایی 
و فعال سازی عقل است و این مهم تحقق نمی پذیرد مگر با عملکرد عقل مدارانه 
یعنی وارد کردن تعقل در افکار و رفتار و گفتار و قضاوت ها و ارزش گذاری های 
آیاتی  انتها  در  زندگی،  و  در حوزه عمل  تعقل  جایگاه  و محوری ساختن  انسان 
قرار  بررسی  مورد  اجمال  به  ریشه ع-ق-ل هستند،  از  کلماتی  بر  مشتمل  که 

گرفته اند. 

اصول و قواعد تفسیر اجتماعی قرآن کریم
• استاد راهنما: اخالقی 

• استاد مشاور: میرباقری 
• استاد داور: غضنفری 

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران کوثر تهران
چکیده:

می باشد.  حاضر  عصر  در  توّجه  قابل  پدیده ای  کریم  قرآن  اجتماعی  تفسیر 
از  می گردد  ارائه  عنوان  این  تحت  آنچه  ارزیابی  و  تفسیری  شیوه  این  شناخت 

مهم ترین کارهای تحقیقاتی در رشته علوم قرآنی است.
با پیشرفت علوم در غرب و گرایش مسلمانان به آن سمت و رکود و انحطاطی 
که جوامع اسالمی را فراگرفته بود، سّیدجمال الّدین اسدآبادی، سردمدار اصالح 
در  تازه  فصلی  و  پرداخته  موجود  اصالح وضعّیت  به  تا  نمود  تالش  اجتماعی، 

تفسیر قرآن باز نماید.
به دنبال این تالش ها مصلحان و مفّسران در جای جای کشور های اسالمی به این 
شاخصه های  دلیل  به  تفاسیر  این گونه  از  عمومی  استقبال  گرویدند.  تفسیری  گرایش 
متعددی چون توّجه به اصالح جامعه و مباحثی که جوامع اسالمی با آن مواجه بودند 

که گاه با توّجه به منطقه جغرافیایی آنان در تفاسیر اجتماعی انعکاس می یافت.
از دیگر شاخصه ها مورد توجه مخاطب عام، ساده نویسی، پرهیز از خرافات 
و اسرائیلیات و نیز اطاله کالم و تخصصی نکردن مباحث بود که سرلوحه کار 
و  کالمی  فقهی،  مباحث  به  که  معنا  این  به  بود  شده  واقع  اجتماعی  مفّسران 
ادبی به قدر ضرورت می پرداختند. حضور قواعدی چون عقل گرایی، بهره گیری از 
دانش تجربی و دستاوردهای قطعی آن، واقع گرایی و توّجه به مسایل و شبهاتی 
و  می شد  وارد  قرآن  تعالیم  بر  غرب زده  روشنفکران  و  مستشرقان  سوی  از  که 
پاسخ گویی به نیازهای جامعه در تفاسیر اجتماعی، کارآمدی قرآن را در اصالح 

امور جامعه بیش از گذشته به نمایش می گذارد. 

تعامل پیروان مذاهب اسالمی از دیدگاه فقه
• استاد راهنما: شفیعی نیا 

• استاد داور: بدری 
• سطح: سطح3

• رشته: فقه و اصول
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه

چکیده:
شکل گیری  به منظور  مسلمانان  میان  در  فقهی  برتقریب  ضرورت  امروزه 
و  اگرچه شیعه  نمایان می شود  بیشتر  اسالمی  اتحاد  و سرانجام  تقریب فکری 
سنی اختالفاتی در فروعات با همدیگر دارند، اما این دو در اصول اشتراك دیدگاه 
فقهی،  تقریب  تحقق  ضمن  تا  است  خوبی  فرصت  اشتراك  این  دارند  عمیقی 

تقریب فکری بین آحاد جامعه اسالمی نیز تحقق یابد.
اساس  اینکه  و  نیست  اجتهادی  فقهی  در شیوه های  تعامل، وحدت  از  مقصود 
اختالف فتوا از میان فقه مذاهب اسالمی برچیده شود کما اینکه مقصود از آن برتر 
قرار دادن مذهبی بر مذاهب دیگر، نمی باشد. گام نخست برای تحقق ایده »تقریب 
فقهی« آن است که فقها از حصار خود ساخته پیرامون خود خارج شوند و به »تبادالت 
گاه  فقهی« و »تعامالت فقهی« توجه جدی کنند و از اهمیت کارکردهای فقه مقارن آ
گردند؛ فرا رفتن از چهارچوب یك مذهب و توجه به دیدگاه مذاهب اسالمی دیگر از 
ارکان اساسی فقه مقارن است این اصل مهم باانگیزه باالیی همراه است و آن این 
است که همه مسلمین در هرکجای دنیا که زندگی می کنند به خاطر مصلحت عالیه 
قرار  واحد  نگردند در صف  آن ها مسلط  بر  اسالم  این که دشمنان  برای  و  اسالمی 

گیرند تا کوشش های معاندان را در افشاندن بذرهای اختالف خنثی نمایند.

راهکارهای مواجهه با ناهنجاری های تربیتی 
در خانواده از منظر آیات وروایات

• استاد راهنما: عباس ساویز
• استاد داور: حسینی رامندی 

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش
چکیده:

تجارب  انسان،  هر  زندگی  در  شدن  اجتماعی  عامل  مهمترین  کلمه   278
دوران کودکی وی در محیط خانواده است. کودکان در جریان اجتماعی شدن، 
و  کینه  حسادت،  گذشت،  فداکاری،  محبت،  مهر،  قبیل  از  مختلفی  عواطف 
خشم و.. . را در کنار والدین، خواهران و برادران خود تجربه می کند. اعضای 
خانواده به حدی به هم وابسته اند که هر نوع مشکل یا مسأله یك عضو خانواده 

به طور مستقیم بر زندگی سایر اعضای خانواده تاثیر می گذارد.
خانواده اولین و مهمترین محیطی است که کودك در آن از کیفیت روابط انسانی 
گاهی پیدا می کند. به اعتقاد اکثر روانشناسان تجارب سال های اولیه دوران کودکی  آ
که معمواًل درخانواده پی ریزی می شود. سازنده زیربنای شخصیت ورفتارهای بعدی 
کودك است. هدف از تربیت دینی، حضور قرآن و سیره معصومین)علیهم السالم( در متن 
زندگی دانش آموزان است. ما با تعلیم مسایل دینی و با روش های مطلوب و خاص 

می توانیم در دانش آموزان درك و شعور دینی ایجاد کنیم. 
اگر تالش همه ما بر این باشد که از طریق روح حاکم برتمامی برنامه های 
رسمی و غیررسمی)فوق برنامه و مکمل( تربیت، تزکیه و تادیب صورت گیرد و 
تربیت  که  کنیم  ادعا  می توانیم  درآید،  دینی«  »رفتار  صورت  به  نظری  مفاهیم 

دینی تا حد زیادی تحقق پیدا کرده است.
کودکان  تربیتی  ناهنجاریهای  که  برآنیم  ما  تحقیق  این  در  منظور  بدین 
این تحقیق  قرار دهیم.  بررسی  و  روایات مورد بحث  و  از منظر قرآن  درخانواده 
و  کلیات  در سه بخش:  انجام شده است. که  اسنادی   – کتابخانه ای  به روش 
در  آسیب زا  روش های  و  اسالمی  تربیت  ویژگی های  تحقیق،  مفهوم شناسی 
جامعه ، راهکارهای مواجهه با ناهنجاری های تربیتی از دیدگاه قرآن و احادیث 

تنظیم شده است. 

کارگاه مقاله نویسی ویژه طالب
به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت ولی عصر)عج( 
بناب، کارگاه مقاله نویسی با حضور »حجت االسالم والمسلمین زینتی« 

برگزار شد.
گفتنی است این کارگاه مقاله نویسی به مدت دو روز و با هدف  ارتقای 
توانمندی طالب در نگارش مقاالت علمی و کسب مهارت های الزم در 

رابطه با امور پژوهشی،برگزار شد. 

کارگاه آموزش وبالگ نویسی در کوثربالگ
با حضور طالب  کوثربالگ  در  وبالگ نویسی  مقدماتی  آموزش  دوره 
جدیدالورود در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد.
علمیه  مدرسه  وبالگ  مسئول  و  حوزه  استاد  عابد«  فاطمه  »خانم 
آشنایی  را  دوره  این  برگزاری  از  هدف  گله دار  فاطمه الزهرا)س(  خواهران 
طالب جدیدالورود با شبکه کوثرنت، روش های صحیح وبالگ نویسی و 

فعال شدن طالب در عرصه فضای مجازی برشمرد.

کارگاه  طرح نامه نویسی
کارگاه »طرح نامه نویسی« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

شهرستان پارسیان برگزار شد.
از  هدف  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح علمی و پژوهشی طالب این مدرسه 

عنوان کرد.
در  طرح نامه نویسی  اهمیت  به  اشاره  با  هاشمی«  سکینه  »خانم 
تحقیقات پایانی تصریح کرد: طرح نامه همان مباحث مقدماتی تحقیقات 
نوشتن  از  قبل  باید  خود،  تحقیق  مسیر  راهنمایی  برای  طلبه  که  است 

مباحث اصلی به آن بپردازد.

کارگاه مقاله نویسی
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مقاله نویسی  کارگاه 

پارسیان برگزار شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  هاشمی«  سکینه  »خانم 
با  به اهمیت مقاله نویسی گفت:  با اشاره  این کارگاه  فاطمه الزهرا)س( در 
توجه به اینکه رسالت حوزه های علمیه تبلیغ دین است و یکی از ابزارهای 
مهم و موثر در این زمینه فعالیت های پژوهشی است، طالب باید حضور 

پر رنگی در بحث مقاله نویسی داشته باشند.

کارگاه »روش مطالعه و کتابخوانی«
کارگاه پژوهشی »روش مطالعه و کتابخوانی« با حضور »آقای مهدی 
تقی پور« استاد دانشگاه، در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه بندپی بابل 

برگزار شد.
 آقای تقی پور در این کارگاه به بیان روش های عالقه مندکردن افراد به 

مطالعه پرداخت و چند کتاب در این زمینه معرفی نمود.

کارگاه »چگونگی نوشتن یک مقاله علمی«
کارگاه  تنکابن،  کبری)س(   زینب  خواهران  تخصصی  مرکز  همت  به 
حضور  با  علمی«  مقاله  یک  نوشتن  »چگونگی  عنوان  با  آموزشی 
»حجت االسالم والمسلمین فاضل«، دبیر جشنواره عالمه حلی در جمع 
طالب سطح3 مرکز تخصصی زینب کبری)س( و سطح2 مدرسه علمیه 

شهید مطهری)ره( تنکابن برگزار گردید.
الزم به ذکر است در این کارگاه، همه مراحل از جمله چگونگی تهیه 
فهرست مطالب، قرار دادن هر عنوان در مقاله و اینکه ذیل آن عناوین 
چه مواردی باید نوشته شود، به صورت عملی به طالب آموزش داده شد.

کارگاه »معماری عفیفانه«
کارگاه  تنکابن  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
پژوهشی »معماری عفیفانه« با سخنرانی »خانم خاطره الکتراشی« ویژه 

طالب و مبلغان در این مدرسه برگزار گردید.
مدرسه  فرهنگی-تربیتی  معاون  شمسی،  الکتراشی  خاطره  خانم 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( طی سخنانی گفت: از راه های کسب 
با  اختالط  عدم  جمله  از  قرآن  آیات  با  مطابق  عفیفانه  زندگی  سبک 
نامحرم، غض بصر، عدم تبرج و خودنمایی در سطح اجتماع، التزام به 

منزل بانوان، ازدواج به هنگام و غیره را می توان نام برد.

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

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور

۴پژوهشی
پایان نامه های دفاع شده

عنوان  با  پژوهشی  نشست 
انگیزه  ایجاد  »راهکارهای 
پژوهشی« با حضور »حجت االسالم 
والمسلمین صدرکالری«، نویسنده 
»شرح حلقات اصول شهید صدر« 
در مرکز تخصصی زینب کبری)س( 

تنکابن برگزار گردید.
والمسلمین  حجت االسالم 
صدرکالری گفت: برطبق روایات، 
امام  غیبت  زمان  در  که  عملی 
به  نسبت  انجام می شود  زمان)عج( 
هر عملی در زمان های دیگر حتی 
ارزش تر  با  خدا)ص(  رسول  زمان 
آن  ظهور  منتظر  ما  همه  است. 
از  بیشتر  اما   هستیم  حضرت 
زمان)عج(  امام  منتظر  ما  آنکه 
خوب  عمل  منتظر  ایشان  باشیم 
ما هستند و محور عمل خوب در 

جامعه طلبه ها هستند.
از  که  نوشتن،  اهمیت  در  وی 
تصریح  است  نیک  عمل  مصادیق 
اینکه  بر  عالوه  نوشتن  با  کرد: 
مهارت نویسندگی را در خود تقویت 
می کنید، مطلب نیز برای شما ملکه 
طریق  این  از  را  علمتان  و  می شود 
کنترل می کنید. در زمینه های دینی 
که  دارد  وجود  فراوانی  خالهای 
آن  در  می توانید  آن ها  شناسایی  با 

زمینه به فعالیت بپردازید.
نوشتن  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
شرحی بر کتاب اصول شهید صدر 
را از الطاف خداوند متعال شمرد و 
بزرگ  کارهای  در  همیشه  افزود: 
که  داشته باشید  یاد  به  را  آیه  این 
تنصروالله  خداوند می فرماید:»ان 

ینصرکم و یثبت اقدامکم«.
والمسلمین  حجت االسالم 
بانوان  به  پایان  در  صدرکالری 
درس  در  کرد:  توصیه  طلبه 
مباحثه  باشید،  جدی  خواندن 
کنید، در کنار کتاب هایی که متن 
مشکلی دارند از کتبی که به فهم 
مشورت  می کند)با  کمک  معنا 
استفاده  درس(  همان  استاد 
نمایید، مطالب را یادداشت برداری 
کنید و تمام وقت و انرژی خود را 

وقف اسالم کنید.

محوریت  با  علمی  نشست 
عالمان  رسالت  »پژوهشگری؛ 
دینی« در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( شیرود برگزار شد.
والمسلمین  »حجت االسالم 
و  حوزه  استاد  عسگرپور«  یوسف 
زندگانی  بررسی  با  گفت:  دانشگاه 
رسید  خواهیم  نتیجه  این  به  علما 
که عالمان دینی بودند که در مقابل 
مخالفت های  و  بسیار  شبهات 
دشمنان اسالم ناب و تشیع اصیل 

مقابله کردند.
بزرگی  علمای  افزود:  حوزه  استاد 
امینی«)صاحب  »عالمه  مانند: 
الغدیر(، »عالمه سیدمحسن امین« 
الشیعه(  اعیان  کتاب  )نویسنده 
کاشف  حسین  محمد  »شیخ  و 
القطاع« )نویسنده کتاب اصل الشیعه 
واصول ها( رسالت بزرگی را در احیای 

دین اسالم ایفا نمودند.
والمسلمین  حجت االسالم 
از  گفت:  پایان  در  عسگرپور 
این  برجسته  ویژگی های  جمله 
تحقیق  به  عالقه  و  عشق  علما، 
تعصب  و  غیرت ورزی  همچنین  و 
نسبت به احیای علوم اسالمی بود. 
زمینه  در  طالب  باید  نیز  امروزه 
علمای  این  وپژوهش  تحقیق 

بزرگ را سرمشق خود قرار دهند.

موضوع  با  پژوهشی  نشست 
مجازی«  فضای  »آسیب شناسی 
با حضور جمعی از طالب مدرسه 
قروه  فاطمیه  خواهران  علمیه 
درجزین در این مدرسه برگزار شد.

کارشناس  میرزایی«  »آقای 
نشست  این  در  مجازی  فضای 
نهادهای  غفلت  گفت:  پژوهشی 
شده  تلگرام  رشد  باعث  مسئول 
تهدید  و  خطر  رشد،  این  و  است 

بزرگی درپی دارد.
مجازی  فضای  کارشناس 
فضای  آسیب های  به  اشاره  با 
مجازی، اظهار کرد: امروزه بیش 
با  ایران  جمعیت  ۷۵درصد  از 

فضای مجازی درگیر هستند.
با  پایان  در  میرزایی  آقای 
فیلتربودن  وجود  با  اینکه  بیان 
نفر  میلیون  ده  از  بیش  فیس بوک 
دارند،  فعالیت  فضا    این  در  ایرانی 
از  برخی  نامناسب  استفاده  گفت: 
مردم از فضای مجازی و در بستر 
ممکن  تلگرام  مانند  شبکه هایی 
بگذارد؛  برجای  مخربی  آثار  است 
علمیه  حوزه های  مانند  نهادهایی 
فرهنگ سازی  به  نسبت  باید 
مجازی  فضای  از  بهینه  استفاده 

اقدامات اساسی داشته باشند. 

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
خواهران  حضور  چشمگیر  رشد  از  میناب  زینب)س( 

طلبه این مدرسه در جشنواره عالمه حلی خبر داد.
خانم »زهرا صالحی پور« در گفتگو با »نمای حوزه«،گفت: 
طالب  تشویق  حلی،  عالمه  جشنواره  در  شرکت  از  هدف 
جوان به پژوهش است که این سبب رشد خود طلبه می شود.
کسب  و  پژوهش  فرهنگ  کردن  نهادینه  وی 
طالب  شرکت  اهداف  دیگر  از  را  نویسندگی  مهارت 

جوان در جشنواره عالمه حلی عنوان کرد.
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
آمار مدرسه  زینب)س( افزود: در جشنواره نهم و دهم 
استان  زینب)س( شهرستان میناب در  علمیه حضرت 

در  آمار  این  اما  بود،  نفر  بیست  تا  ده  بین  هرمزگان، 
دوره دهم به پنجاه و هفت اثر رسید.

خانم صالحی پور در پایان گفت: میزان باورمندی مدیریت، 
معاونت پژوهش و دیگر مسئوالن حوزه علمیه خواهران استان 
هرمزگان به مسأله پژوهش، تأثیر مستقیمی در میزان فعالیت 

آنها در رشد کمی و کیفی آثار طالب جوان داشته است.
جشنواره ای  حلی  عالمه  جشنواره  است  گفتنی 
از محققان جوان حوزوی  به منظور تجلیل  است که 
ضمن  جشنواره  این  برگزیدگان  می شود.  برگزار 
برای  دیگر،  جوایز  و  جشنواره  تقدیر  لوح  دریافت 
معاونت های  به  پژوهشگران  تسهیالت  از  استفاده 

پژوهش حوزه های علمیه معرفی می شوند.

علمیه  حوزه های  مدیر 
جشنواره  مراسم  در  خواهران 
علمیه  حوزه های  استادان  علمی 
همایش  سالن  در  که  خواهران 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
کرد:  اظهار  شد  برگزار  خواهران 
همواره  باید  قرآنی  استادان  شما 
که  چرا  باشید  خداوند  شکرگذار 
به  خدمت  توفیق  شما  به  خداوند 

قرآن را عطا کرده است.
والمسلمین  »حجت االسالم   
افزود:  بهجت پور«  عبدالکریم 
تا  کنید  تالش  همواره  باید  شما 
چراکه  باشید  داشته  قرآنی  زندگی 
اگر زندگی شما رنگ و بوی قرآن 
سمت  به  شما  زندگی  بگیرد، 

سعادت حرکت می کند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
استادان  بورسیه  به طرح  اشاره  با 
خاطرنشان  تدریس  حین  در 
رتبه  طرح  این  با  امیدواریم  کرد: 
علمیه  حوزه های  استادان  علمی 
رتبه  دو  یا  یک  حداقل  خواهران، 
نسبت به دانش آموختگان افزایش 
علمی  استاندارد های  تا  کند  پیدا 
قرار  جایگاهی  در  و  شود  رعایت 
نقص  علمی  نظر  از  که  بگیریم 

نداشته باشیم.
قرآنی  علوم  برجسته  استاد 
در  ثبات  اهمیت  بر  تأکید  با  حوزه 
کادر علمی و اداری مدارس علمیه 
خواهران ادامه داد: باید به سمتی 
حرکت کنیم که در مدارس علمیه 
داشته  پایدار  توسعه  خواهران 
طرح  این  برای  بنده  البته  باشیم 

علمی  شورای  به  پیشنهاداتی 
از  بخشی  تا  کرده ام  ارائه  مدارس 
استادان که واجد شرایط هستند، 

عضو این شورا شوند.
دانشگاه  و  حوزه  برجسته  استاد 
خواهیم  تالش  همچنین  گفت: 
اساس  بر  مدارس  ارزش  که  کرد 
شورای علمی آن در نظر گرفته شود 
و امیدواریم کادر علمی مدارس نیز 
در ماه های آتی به ثبات کامل برسد.
از  دیگری  بخش  در  وی 
از  آمریکا  خروج  به  خود  سخنان 
کرد:  تصریح  و  کرد  اشاره  برجام 
از  آمریکا  خروج  که  دارم  اعتقاد 
برجام بسیار مبارک و میمون است 
چراکه دشمنی آمریکا با جمهوری 
ثابت  همگان  بر  مجددًا  اسالمی 

شد و آن ها سرکشی و وحشی گری 
خود را دوباره نشان دادند.

والمسلمین  حجت االسالم 
شما  از  من  کرد:  بیان  بهجت پور 
خواهش  قرآن  اهل  خواهران 
که  قرآنی  جلسات  در  که  می کنم 
داستان  حتمًا  می کنید،  شرکت 
فرعون  و  درگیری حضرت موسی 
به  منجر  نهایت  در  که  مصر 
متزلزل شدن فرعون شد را برای 
مردم بیان کنید تا مردم بدانند که 
دشمنان نمی توانند در پرده نائبین 
خودش با ما درگیرد شود بلکه باید 

چهره واقعی خود را نمایان کند.
علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور افزود: من به شما 
نقطه ای  اطمینان می دهم که در 

بشارت ها  نقطه  که  داریم  قرار 
است، مردم شریف ایران بارها در 
خود  وفاداری  مختلف  امتحانات 
را نشان داده و روز به روز ظرفیت 
جامعه  تشکیل  برای  را  خود 
جهانی حضرت مهدی)عج( افزایش 
این مهم  برای  را  می دهند و خود 

آماده می کنند. 
استاد برجسته حوزه های علمیه 
با اشاره به هدف حوزه های علمیه 
اظهار  قرآنی  مسائل  در  خواهران 
این  بر  برخی  اعتقاد  و  نگاه  کرد: 
علم  و  اطالعات  باید  ما  که  است 
نیاز  مورد  اسالمی  علوم  و  دینی 
به  مداوم  صورت  به  را  طالب 
آنان عرضه کنیم. طلبه ای که در 
سطح دو یا چهار است باید بر همه 

گاهی داشته باشد. مطالب قرآنی آ
وی ادامه داد: طالب باید به مباحث 
و  پژوهش  همسرداری،  خانه داری، 
جامعه شناختی،  روان شناسی،  تبلیغ، 

تاریخ و... مسلط باشند.
والمسلمین  حجت االسالم 
نیز  برخی  کرد:  عنوان  بهجت پور 
است  ضروری  تعلیم  می گویند 
انگیزه های  باید  آن  همراه  اما 
حکمت  چشمه  جوشش  و  درونی 
داشته  وجود  نیز  طالب  درونی 
تربیت  و  حکمت  تدریس  باشد؛ 
نظام  گمشده  طالب،  حکمی 
آموزشی حوزه و حتی کشور است؛ 
حکمت، جوشیدن افراد از درون، 
سوال  روحیه  بلند،  بینش های 
برای فهم نظامات و کشف شبکه 

حقایق است. 
استاد برجسته حوزه و دانشگاه 
کاری  بزرگترین  کرد:  خاطرنشان 
این  است،  و شما  ما  بر دوش  که 
است که بتوانیم چشمه خردورزی 
طالب  و  جامعه  در  را  حکمت  و 
پر  را  ذهن ها  و  آوریم  جوش  به 
توانستید  شما  اگر  کنیم؛  سوال 
انسانی شیفته درک کردن، یافتن و 
مرجع  منابع  به  مراجعه  عالقه مند 

تربیت کنید، موفق بوده اید.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
زحمات  از  تشکر  و  تقدیر  با ضمن 
و  شرعی)ره(«  آیت الله  »مرحوم 
»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« 
گفت: از روز اولی که آیت الله شرعی 
علمیه  حوزه های  رفیع  بنا  این 
که  زمانی  تا  گذاشت  را  خواهران 
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی 
دنبال  دادند، همگی  گسترش  را  آن 
نیاز  گاهی  اما  بوده ایم  حکمت  این 
و  ارزیابی  را  نگاه  افق  که  است 
بازنگری کنیم تا ببینیم درست جهت 

دهی شده است یا خیر. 
بهجت پور  والمسلمین  حجت االسالم 
تقشی  مهم ترین  گفت:  پایان  در 
این  دارید  قرآن  قبال  در  شما  که 
بی کران  ظرفیت های  که  است 
منتقل  خود  مخاطبین  به  را  قرآن 
کنید، هرچند که هیچکس نسبت 
معرفت  خداوند  جز  قرآن  عمق  به 
و درک ندارد ولی شما باید طالب 
قرآن،  که  برسانید  باور  این  به  را 
دریای بی کران است و باید همواره 

در عمق قرآن کاوش کنید.
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مدیر حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد:

توسعه پایدار مدارس؛ یکی  از اهداف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

ضرورت استفاده از پیام رسان های داخلی بررسی
راهکارهای ایجاد 

انگیزه پژوهشی

پژوهشگری؛ 
رسالت عالمان 

دینی

آسیب شناسی 
فضای مجازی

رشد چشمگیر طالب مدرسه علمیه حضرت زینب)س( میناب در جشنواره عالمه حلی



لزوم رشد متوازن ظرفیت های مادی و معنوی انسان
نشست اخالقی با سخنرانی »خانم پوران مرادی« استاد اخالق حوزه، 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( یزدانشهر نجف آباد برگزار 

شد.
 خانم مرادی در این نشست گفت: همه ما در زندگی اهدافی داریم 
قله های  انسان  اگر  حتی  اما  می کنیم؛  تالش  آن ها  به  رسیدن  برای  و 
به  است  مهم  آنچه  کند،  فتح  را  خود  تخصص  و  رشته  در  را  موفقیت 
فعلیت رساندن ظرفیت های او است؛ به عبارت دیگر باید رشد متوازنی در 

شکوفایی ظرفیت های خود داشته باشیم.
وی در پایان با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص( گفت: قبر خانه تنهایی 
است و تنها چیزی که می تواند انیس و همدم انسان در آن زمان باشد، 

تالوت قرآن است.

ارتباط خلق ظاهری و باطنی
نشست  تنکابن  مطهری  شهید  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
»خانم  سخنرانی  با  باطنی«  و  ظاهری  خلق  »ارتباط  عنوان  با  اخالقی 

طرقی«،در این مدرسه برگزار شد.
خانم طرقی  در این نشست گفت: اصل اخالق در سرشت و فطرت 
آدمی نهفته است و ُخلق باطنی بر ُخلق ظاهری تأثیرگذار است. انسان با 
تالش هم می تواند به اخالق نیک دست یابد، انجام برخی از موارد مانند 

نماز شب خضوع را در انسان تقویت می کند.
بیان کرد: هرمقدار که  پیامبر اکرم)ص(  از  با نقل روایتی  پایان  وی در 
طهارت  قوه خیال در افراد ضعیف تر باشد، نفوذ شیطان بر ذهن افراد 
بیشتر خواهد بود. زیرا طبق فرمایش پیامبر)ص( نیت مؤمن از کردارش برتر 
است و ثمره طهارت قوه خیال، اخالص است و شخصی که در وجودش 

اخالص باشد، توفیق توبه در برابر گناه را پیدا می کند.

کنترل خشم
با حضور »خانم دوادگر«  با موضوع »کنترل خشم«  نشست اخالقی 
استاد حوزه، در مدرسه علمیه خواهران ریحانه الرسول)س( نکا برگزار شد.

»خانم دوادگر« در این نشست ضمن ارائه راهکار در رابطه با کنترل 
خشم گفت: امام علی)ع( می فرمایند: »العاِقُل َمن َیمِلُک َنفَسه ِاذا َرِغَب، 
که  زمانی  چه  نفس خود؛  مالک  که  است  عاقل کسی  یعنی  َرِهب«  ِاذا 
خوشحال است و چه زمانی که ناراحت است؛ انسانی که کنترل هیجان 
به  را  زندگی خود  از گذرها ه های سخت  دارد، می تواند  را در دست  خود 

آسانی عبور دهد.

نقش توسل در رسیدن به اهداف زندگی
خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و  با حضور طالب  اخالقی  نشست 

حضرت زینب)س( یزد در این مدرسه برگزار شد.
»خانم منصوره قیاسی«، رئیس هیأت امنای مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س( در این نشست با اشاره به اهمیت توکل گفت: انسان با 
توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار)علیهم السالم( و تالش و کوشش می تواند 

به هدف های بزرگ نایل شود.
وی در پایان گفت: در شرح حال عالمه طباطبایی نقل شده است که 
ایشان در ابتدای طلبگی مطالب علمی استاد برایشان قابل درک نبود و 
برای حل این مشکل به حرم حضرت معصومه)س( پناه آوردند و دو رکعت 

نماز خواندند و توسل نمودند تا مشکل ایشان حل شود.

چهره باطنی
نشست اخالقی با حضور »خانم طرقی« استاد حوزه، در مدرسه علمیه 

خواهران شهید مطهری)ره( تنکابن برگزار شد.
قوای  دارای  انسان  باطنی  چهره  گفت:  نشست  این  در  طرقی   خانم 
مختلفی است که عبارتند از: قوه علم، قوه غضب ، قوه شهوت و قوه عادله.
وی ادامه داد: این اعمال ما است که چهره باطنی و قوای درونی ما را 
سامان می دهد؛ به عنوان مثال انجام برخی از محرمات موجب کاهش 
عمر و کاهش روزی در انسان می شود؛ همچنین به کارگیری صحیح قوه 

غضب موجب صفت شجاعت در انسان می شود.
وی در پایان گفت: بیماری  هایی مانند: بیماری بلغم، بیماری دم، بیماری 

سودا و بیماری صفرا به طور مستقیم بر رفتار وُخلق انسان تأثیرگذار است.

انس با قرآن کریم
جلسه اخالقی با سخنرانی »خانم معصومه محمودی« مدیر مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار، در این مدرسه برگزار شد.
قرآن  قرائت  عبادت ها  ارزش ترین  با  از  یکی  گفت:  محمودی  خانم 
است؛ این کار به اندازه ای اهمیت دارد که خداوند پیراموان آن می فرماید: 
َر ِمَن الُقرآن« هر آنچه برای شما میّسر است قرآن بخوانید. »َفاقَرؤا ما َتَیسَّ
خاطرنشان  پایان  در  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
کرد: قرائت قرآن و یاد خدا در همه اوقات امری بسیار نیک و پسندیده 
شده  سفارش  قرآن  قرائت  برای  روایات  در  زمان ها  برخی  به  اما  است، 
نماز صبح«، »هنگام غروب«، »شب  از  اوقات شامل: »بعد  این  است؛ 

قبل از خواب« و نیمه های شب و سحرگاه« می باشند.

وحدت و یکپارچگی
نشست اخالقی در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار با 

حضور »خانم فاطمه کاراندیش« استاد حوزه برگزار شد.
خداوند  گفت:  نشست  این  در  حوزه  استاد  کاراندیش  فاطمه  خانم 
متعال در قرآن کریم وقتی به تبیین نعمت وجود مقدس رسول اکرم)ص( 

می پردازد، ایشان را منتی بر بر مؤمنین عنوان می کند.
بزرگ ترین  از  یکپارچگی  و  وحدت  برادری،  نعمت  افزود:  وی 
این نعمت  به مؤمنین عطا نموده و  نعمت هایی است که خداوند متعال 
به وسیله رسول اکرم)ص( و اهل بیت)علیهم السالم( به آن ها داده شده است؛ ما 
نیز اگر شکر این نعمت را بجا بیاوریم و از این نعمت محافظت کنیم، به 
عزت و سربلندی دست خواهیم یافت؛ امروز جهان اسالم نیازمند وحدت 

و یکپارچگی امت اسالمی است.
خانم کاراندیش در پایان گفت: پیامبر اکرم)ص( پیام آور رحمت و مودت 

بودند؛ ایشان بهترین الگو برای بشریت در همه زمینه ها می باشند.

امر به معروف ونهی از منکر
نشست اخالقی با موضوع »امر به معروف و نهی از منکر« در مدرسه 

علمیه خواهران ریحانه الرسول)س( یزد برگزار شد.
وسیله  به  گفت:  نشست  این  در  دهقان  والمسلمین  »حجت االسالم 
امر  انجام می شود؛  واجبات هم  دیگر  که  است  الهی  واجب  این  رعایت 

به معروف و نهی از منکر زمینه ساز همه خوبی ها است.
کارشناس مذهبی افزود:  از جمله مشکالت ما در زمینه امر به معروف 
این است نسبت به اهمیت آن شناخت کافی نداریم؛ لذا در اقدام و انجام 

دادن این واجب الهی کوتاهی می کنیم.
امر  مخاطب  گفت:  درپایان  دهقان  والمسلمین  حجت االسالم 
به معروف و نهی از منکر باید در مرحله اول خودمان باشیم؛ یعنی نسبت 
به اعمال خود نیز مراقبت داشته باشیم و خود را از محرمات نهی کنیم.

مراسم آبروی محله ویژه بزرگداشت شهدا
به  آبروی محله در راستای گرامی داشت مقام شهدا  برگزاری مراسم 

همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین علیرضا سفار« امام جمعه آباده طشک، 
معاون  و  مدیر  میرشکاری«،  »صدیقه  و  خواجه«  »پریجان  خانم ها  و 
پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک و »آقای محسن 
با خانواده »شهید  این شهرستان،  شیخعلی«، مسئول بسیج فرهنگیان 

عبدالمهدی خاکپور« در شهرستان داراب دیدار کردند.
طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  خواجه،  خانم 
با محوریت شهید عبدالمهدی  آبروی محله  برنامه  دیدار گفت:  این  در 
با همکاری بسیج  و  الزهرا)س(  خاکپور در محل مدرسه علمیه خواهران 
خواهران  علمیه  مدرسه  و  پاسداران  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرهنگیان، 

الزهرا)س( آباده طشك برگزار گردید.
وی در پایان اظهار داشت: خانواده های محترم شهدا، طالب مدارس 
مردم  عموم  همچنین  طشک  آباده  و  داراب  گله دار،  خواهران  علمیه 

شهرستان در این مراسم پرشور حضور داشتند.

شرط تبلیغ دین آگاهی عمیق بر معارف دینی است
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار در نشست تبلیغی 
مقامات  ارزشمندترین  و  واالترین  از  این مدرسه گفت:  مبلغین  در جمع 

یک انسان اشتغال به طلبگی و تعلیم و تعلم علوم دینی است.
گاهی عمیق از   »خانم معصومه محمودی« افزود: شرط تبلیغ دین آ

معارف آن است. شناخت های دینی باید عمیق و همراه با بصیرت باشد.
وی ادامه داد: تفقه در دین آنگاه ارزش دارد که فقیه، عالم به زمان 
گاه از شیطنت ها و راه های نفوذ دشمن باشد تا بتواند مردم را هوشیار  و آ

سازد و آنان را از غفلت و بی تفاوتی نسبت به مشکالت نجات دهد.
خانم محمودی در پایان گفت: هدف طلبه علوم دینی از ورود به حوزه علمیه 

باید تبلیغ دین و ترویج تشیع باشد و در این راه با جدیت و اخالص بکوشد.

لزوم ایجاد انگیزه  تبلیغی در طالب
نشست تبلیغی با موضوع »ایجاد انگیزه های تبلیغی« در مدرسه علمیه 

خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.
در این نشست معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س(  
با اشاره به اهمیت انگیزه تبلیغی در طالب گفت: تعریف ما از حوزه عملیه 

در شناخت انگیزه ها و بررسی پیروزی ها و شکست ها مهم است. 
»خانم ساعدی زاده« افزود: شاید نتوان تعریفی علمی و جامع در رابطه 
با حوزه بیان کنیم که شخصیت ها و دستاوردهای علمی آن را به صورت 
کامل در بر داشته باشد؛ اما به هر حال، حوزه علمیه مکانی برای مهاجرت 

عده ای است که برای تفقه در دین و تبلیغ اسالم آمده اند. 
پایان  در  کبری)س(   خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
در  بی بدیل  و  اساسی  نقشی  هدف  به  رسیدن  در  انگیزه  داشت:  اظهار 
زندگی انسان دارد؛ از آن جایی که از امور بسیار مهمی که طالب باید به 
آن توجه داشته باشند مسأله تبلیغ است، باید نسبت به ایجاد انگیزه تبلیغ 

کردن میان طالب اهمیت داده شود.

بصیرت

فعالیت های تبلیغی

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

فعالیت های فرهنگی -تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران کشور

فرهنگی-تبلیغی ۵
نشست  های اخالقی طالیه داران پارسایی

بانوان دانشمند در عرصه معنوی و دانش های حوزوی

»آقای نجیب زاده« هادی سیاسی در نشست بصیرتی که در مدرسه 
همواره  گفت:  شد،  برگزار  نکا  الرسول)س(  ریحانه  خواهران  علمیه 
صاحبان قدرت و سرمایه، سردمداران دولت ها و ملت ها بوده اند؛ از 

عوامل ایجاد بلوک شرق و غرب نیز همین مسأله بوده است.
وی ادامه داد: اما نظام مقدس جمهوری اسالمی با رهبری امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، زیر سلطه هیچ یک از این 
بلوک شرق و غرب قرار نگرفت و تنها مبانی اسالمی را مبنای عملکرد 

خود قرار داد.
زمانی  از  ایران  با  آمریکایی ها  دشمنی  کرد:  اظهار  سیاسی  های 
شروع شد که ملت ایران ندای »نه شرقی نه غربی« سر دادند؛ آمریکا 
به  و  نمی پذیرد  را  ایران  مانند  کشوری  استقالل  جهانی  استکبار  و 

همین خاطر به دشمنی با این نظام می پردازد.
وی بیان کرد: امروزه کشور ما از نظر نظامی یکی از قدرتمندترین 

کشورها است؛ نیروهای نظامی مقتدر کشور ما، پهباد آر کیو 170، 
زمین می نشانند،  به  راحتی  به  را  است  رادار  قوی ترین  به  که مجهز 
دستگیر  ایران  آب های  در  نظامی  لباس  با  را  آمریکایی  ملوان های 
می کنند؛ این پیشرفت نظامی بسیار قابل تحسین است؛  چراکه ایران 
در زمان جنگ حتی کوچکترین ادوات جنگی را نیز باید وارد می کرد.
و  بصیرت  تنها  فتنه  ایجاد  زمان  در  افزود:  نجیب زاده  آقای 
روشنگری است که موجب شناسایی و تشخیص مسیر حق از باطل 

می شود.
پرداخت و  فتنه  تبعات  و  آثار  به  تبیین  به  پایان  هادی سیاسی در 
خاطرنشان کرد: حرمت شکنی به ارزش های دینی، ریزش نیروهای 
هزینه های  تحمیل  مردم،  میان  شکاف  ایجاد  نظام،  و  انقالب 
اقتصادی، زیر سوال بردن نهادهای قانونی، ساختار شکنی و ایجاد 

تشویش ذهنی از جمله آثار فتنه افکنی در جامعه است.

در  سالمت  و  بهداشت  آموزشی  کارگاه 
شهرستان  زینبیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

آبیک استان قزوین برگزار شد.
پزشک  بیگی«  محمد  فاطمه  دکتر  »خانم 
نشست  این  در  سنتی،  طب  و  اطفال  داخلی، 
ضمن تشریح  انواع اطباع بدن گفت: در بدن 
صفرا  طبع  دارد:  وجود  طبع  نوع  چهار  انسان 
که گرم و خشک است؛ طبع دموی که گرم و تر 
است؛ طبع بلغم که سرد و تر است و طبع سودا 

که سرد و خشک می باشد.
تبیین  به  ادامه  در  بیگی  محمد  دکتر  خانم 
 مشخصات ظاهری افراد با طبع های گوناگون 

پرداخت و گفت: دموی ها سرخ گونه و پرانرژی 
پوستی،  اگزمای  و  پوست  خارش  و  هستند 

کسانی  می شود؛  دیده  زیاد  افراد  این  میان 
و  چشم  دور  سیاهی  هستند،  سودایی  که 

پوست تیره ای دارند.
افرادی  که صفراوی هستند  ادامه داد:  وی 
کنه شده و طبع گرمی  بیشتر مبتال به جوش و آ
دارند که این طبع در آقایان بیشتر دیده می شود. 
خانم بیگی در پایان این نشست ضمن بیان 
علت ریزش مو اظهار کرد: از دالیل ریزش مو 
فقر ویتامین »ب« است؛ کسانی که ریزش مو 
دارند هفته ای 3 بار حداقل نیم ساعت سر خود 
را با روغن سیاهدانه یا روغن فندق ماساژ دهند 

و سپس استحمام کنند.

عنوان  با  فرهنگی  نشست 
با  خانواده«  بنیان  »تحکیم 
با  جمعیت«  »افزایش  موضوع 
با  و  خواهران  بسیج  همکاری 
سخنرانی »خانم باهری« در سالن 
اجتماعات مدرسه علمیه خواهران 
کبودراهنگ  الزهرا)س(  فاطمه 

برگزار شد.
خانم  نشست  این  ابتدای  در 
وظایفی  از  یکی  گفت:  باهری 
بر زن مسلمان و شیعه واجب  که 
به خاطر  فرزندآوری  ازدواج  است، 

خداوند است. 
نشست  این  پایان  در  وی 
راه های  جمله  از  را  زن  فرزندآوری 
وقتی  گفت:  و  دانست  خودسازی 
فرزند قدم به این دنیا می گذراد، مادر 
او از اکثر خواسته های خود می گذرد 
به  مسلمان  بانو  که  اینجاست  و 
خوب،  فرزند  می رسد.  خودسازی 
به تأخیر  باعث  والیت مدار  مذهبی 
چرا  می شود  اعمال  حساب  افتادن 
فرزند  حضور  با  والدین  گناهان  که 

صالح ریخته می شود.

قروه  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی-تبلیغی  معاون 
درجزین از برگزاری مسابقات قرآنی در بخش قرائت با حضور طالب تمام 

پایه های این مدرسه علمیه خبر داد.
این  اینکه  به  اشاره  با  »نمای حوزه«،  با  گو  و  گفت  در  الهی«  فضل  »خانم 
افزود:  می شود  برگزار  استان  سراسر  مدارس  در  همزمان  ساله  همه  مسابقات 
خوشبختانه دقت زیادی در برگزاری این مسابقات انجام می شود و تمام تالش ما 

این است که راه یافتگان به مرحله استانی بتوانند امتیازهای خوبی کسب کنند.
وی با مثبت ارزیابی کردن روند اجرای مسابقات گفت: در سال های 

تمام  به  که  است  بوده  آنقدر چشمگیر  مسابقات  برگزاری  در  تنوع  اخیر 
کار  ارزش گذاری  از  نشان  این  و  توجه شده است  توانمندی های طالب 

مسئولین فرهنگی تبلیغی است.
از  همچنین  پایان  در  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
تعطیالت  طول  در  قرآن  خوانی  روان  و  روخوانی  کالس های  برگزاری 
اصلی طالب  از مشخصه های  یکی  گفت:  و  داد  خبر  گذشته  تابستان 
بحث صحیح خوانی قرآن و آموزش است که برگزاری چنین مسابقاتی 

می تواند در این راستا بسیار کمک کننده باشد.

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

پیگیری خواهد شد.
چوپانی«   فاطمه  »خانم 
علمیه  حوزه های  اصلی  مأموریت 
را، تحکیم  این طرح  خواهران در 
کرد:  بیان  و  دانست  خانواده ها 
خادم یاران  کانون  اعضای  همه 
باید هرآنچه در توان دارند  رضوی 

در این زمینه انجام دهند.
قدس  آستان  است؛  گفنتی 
رضوی به تازگی اقدام به راه اندازی 
در  رضوی  خادم یاران  کانون های 
زمینه های مختلفی مانند: خانواده، 
نماز و اقتصاد مقاومتی نموده است.

نشست کانون خادمان رضوی با موضوع »فضای مجازی« در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشك برگزار شد.

الزهرا)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  کتابدار  میرشکاری«  آمنه  »خانم 
این نشست  در  این شهرستان،  نوین  مبلغان  و عضو گروه  آباده طشک 
گفت: سه نوع استکبار وجود دارد که شامل کهنه، نو و فرانو می شود. 
مصداق استکبار کهنه جنگ 8 ساله ایران و عراق است که ابزار آن توپ 

و تانك بوده و دشمن به کشوِر هدف، حمله و شروع به کشتار می کند.

وی ادامه داد: استکبار نو به معنی همراه کردن و سران نخبه های کشور ها 
و درنتیجه تبعیت مردم است که ابزار این نوع از استکبار پول و ارتباطات است. 
استکبار فرانو همان جنگ نرم است و با تفکر و فرهنگ مردم در ارتباط است.
افزود: در استکبار کهنه  الزهرا)س(     کتابدار مدرسه علمیه خواهران 
را  او  بلکه فکر  اما در استکبار فرانو فرد حذف نشده  فرد حذف می شود 
به سمت خود جذب می کنند؛ ابزار این نوع از استکبار، رسانه و کار آن 

مدیریت و خدشه واردکردن به استدالل و منطق انسان ها است.
ندارد؛  معنا  زمان  فرانو  استعمار  در  گفت:  پایان  در  میرشکاری  خانم 
عجله ای وجود ندارد و به آرامی و در طول زمان در فکر و زندگی انسان  ها 

رسوخ می کند. 
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مسابقات قرآنی در بخش قرائت ویژه طالب

یادی از آسمانی ها
جمهوری اسالمی هیچگاه سلطه بلوک شرق و غرب را نمی پذیرد

کارگاه آموزشی بهداشت و سالمت

نشست کانون خادمین رضوی
با موضوع فضای مجازی

نتیجه طرح 
خادمیاران رضوی 

محرومیت زدایی مادی و 
فرهنگی خانواده هاست

نشست »تحکیم 
بنیان خانواده« با 

موضوع »افزایش 
جمعیت«

حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
»نمای  با  گفت وگو  در  خواهران  علمیه 
معاونت  قرآنی  فعالیت های  حوزه« 
فرهنگی حوزه های علمیه خواهران که در 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران  مرکز 

برگزار شد را تشریح نمود.
رضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
قرآنی  نهضت  مسأله  گفت:  اسکندری« 
در  فراگیر  صورت  به  گذشته  سال  از 
کشور  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های 
 ۵۵ حدود  راستا  همین  در  و  شد  اجرایی 

هزار جلسه قرآنی برگزار شد.
فراهم کردن  بر ضرورت  تأکید  با  وی 
زمینه و شرایط برای انس گرفتن مردم با 
قرآن افزود: هر مقدار که بیشتر با قران و 
مفاهیم قرآنی آشنا شویم، قطعا جامعه ای 
موفق تر خواهیم داشت و به همین دلیل 
تأکید  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  نیز 
دارند که کشور حداقل ۱۰ میلیون حافظ 

قرآن داشته باشد.
حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
مسأله  کرد:  خاطرنشان  خواهران  علمیه 
قرآنی  زندگی  سبک  و  قرآن  آموزه های 
خواهران  علمیه  حوزه های  طرح های  در 
اگر  تردید  بدون  و  است  شده  پیش بینی 
بانوان و مادران کشور با قرآن انس داشته 
خواهند  قرآنی  نیز  آن ها  فرزندان  باشند، 

بود.
قرآن  حفظ  مسأله  داد:  ادامه  وی 
چراکه  است  مهم  بسیار  بانوان  توسط 

جزء  یک  تنها  مادران  اگر  داریم  اعتقاد 
بسیار  تاثیرات  می توانند  باشند،  حفظ  نیز 
داشته  خود  همسر  و  فرزندان  بر  زیادی 

باشند.
والمسلمین اسکندری  حجت االسالم 
گفت: شعار ما در سال جاری »هر طلبه 
که  امیدواریم  و  است«  قرآن  حافظ  یک 
خود  مهم  و  بزرگ  هدف  این  به  بتوانیم 

دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به طرح نور هدایت عنوان 
که  است  ملی  این طرح یک طرح  کرد: 
آن  در  زیادی  نیز سهم  علمیه  حوزه های 
و  داشت  خواهد  ادامه  طرح  این  و  دارند 
به مرور یک شبکه بسیار بزرگ در کشور 
در  که  امیدواریم  و  شد  خواهد  ایجاد 
سال های آتی بتوانیم منویات مقام معظم 

رهبری را محقق کنیم.
حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 

حفظ  اینکه  بیان  با  خواهران  علمیه 
آیات  در  تفکر  و  تدبر  مقدمه  قرآن 
ویژه  که  دوم  طرح  داشت:  ابراز  است 
علمیه  حوزه های  دانش آموختگان 
در  جاری  سال  از  نیز  است  خواهران 
و  شد  خواهد  اجرایی  کشور  سراسر 
عمل  موفق  نیز  زمینه  این  در  امیدواریم 

کنیم.
علمیه  حوزه های  کرد:  تصریح  وی 
انسانی  ظرفیت  به  توجه  با  خواهران 
همکاری  با  که  می کند  تالش  دارد،  که 
نهاد های مختلف فرهنگی به ویژه مراکز 
و  فراگیر  صورت  به  را  طرح  این  قرآنی، 

گسترده در سراسر کشور اجرایی کند.
والمسلمین اسکندری  حجت االسالم 
حوزه های  قرآنی  جشنواره  به  اشاره  با 
بیان کرد: جشنواره های  علمیه خواهران 
علمیه خواهران  در حوزه های  که  قرآنی 

طرح هایی  همین  براساس  شد،  برگزار 
سال  جشنواره  و  می شود  اجرا  که  است 
این  به  است  به همین صورت  نیز  جاری 
به جز ء ۳۰ توجه  معنا که در سال جاری 

ویژه ای داریم.
فعالیت های  تفاوت  افزود:  وی 
با دیگر مراکز  حوزه های علمیه خواهران 
که  معنا  این  به  است  مدرسه محوری  در 
در حوزه های علمیه خواهران محور همه 
همین  و  هستند  علمیه  مدارس  امور 
فعالیت های  که  می شود  موجب  مسئله 

قرآنی همواره ادامه داشته باشد.
حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
علمیه خواهران اظهار کرد: در هفته  های 
اخیر یک سامانه طراحی و تولید شده است 
خواهران  علمیه  حوزه های  طالب  که 
می توانند با مراجعه به این سامانه عالیق، 
ثبت  را  خود  تخصص های  و  استعدادها 
کنند تا بتوانیم اطالعات جامعی از طالب 
حوزه های علمیه خواهران داشته باشیم و 
براساس ظرفیت های موجود اقدام کنیم.

والمسلمین اسکندری  حجت االسالم 
حوزه های  رویکرد  به  اشاره  با  پایان  در 
رمضان  مبارک  ماه  در  خواهران  علمیه 
معظم  مقام  تاکیدات  به  باتوجه  گفت: 
زندگی  سبک  مسأله  به  رهبری)مدظله العالی( 
اسالمی و حمایت از کاالی ایرانی، بحث 
رویکرد  و  اولویت  اسالمی  زندگی  سبک 
خواهران  علمیه  حوزه های  فعالیت های 

در ماه مبارک رمضان سال جاری است.

  برگزاری ۵۵ هزار جلسه قرآنی در حوزه های علمیه خواهران
بانوی مجتهده ای که  حضرت امام)ره( جویای حالش بود

تخت فوالد اصفهان، همچون 
گنجینه ای است که گوهرهای نایابی 
را در دل خود نگه داشته است و اسرار 
نایاب  گوهرهای  این  باب  در  و  گ م

بسیار دارد!
 تخت فوالد در کنار قبرستان بقیع 
و وادی السالم  ابوطالب مکه  مدینه، 
نجف اشرف از مهمترین و متبرك ترین 
به شمار  اسالم  جهان  قدهای  ر م
برخی معتقدند  آنجایی که  تا  می رود. 
تخت فوالد به واسطه قبور متبرك آن، 

دومین قبرستان جهان اسالم است.
»سیده نصرت بیگم امین«، اولین بانوی مجتهده ایرانی است که برای مبارزه 
با سیاست های ضد اسالمی – ایرانی رضا خان نام مستعار بانوی ایرانی را برای 

خود برگزید و در کنار انجام وظایف همسری خود به درجه اجتهاد نائل شد.
نصرت الملوک دختر امین الّتجار اصفهانی در سال 1266 هجری شمسی 
در خانواده ای اصیل و مذهبی در شهر اصفهان به دنیا آمد. پدر ایشان »حاج 
سید محمدعلی امین التجار اصفهانی«، فردی مؤمن و سخاوتمند و مادرشان 
بانویی بسیار شریف، متعبد و خیرخواه بود. مادر با روشن بینی در چهارسالگی، 
فرزند را برای آموزش قرآن و فراگیری خواندن و نوشتن به مکتب می فرستد، 
در حالی که فضای حاکم بر آن ایام به گونه ای بود که کمتر خانواده ای به خود 
اجازه می داد که دخترش را برای کسب دانش به مکتب یا مدرسه بفرستد و 
چه بسیار والدینی که آموزش و آشنایی با خط و نوشتن را برای دختران خود 

جایز نمی دانستند

تحصیالت 
پس از مدتی و با کسب اجازه و موافقت پدر و در سن یازده سالگی آغاز 
منزل  در  معلمینی  کمک  با  و  هدفمند  و  جدی  صورت  به  علم  تحصیل  ه  ب
نمود. وی در سن 15 سالگی با پسر عموی خود »میرزا« پسر »معین الّتجار 
در  تحصیل  ادامه  و  علم  به  شوق  که  آنجایی  از  اما  کرد  ازدواج  فهانی«  ص ا
وجود او شعله می کشید، حتی پس از ازدواج و همزمان با به دوش کشیدن 
علم آموزی  و  یادگیری  از  لحظه ای  مادری،  و  وظیفه خطیر همسرداری  دو 
فروگذار نکرد. »آقا میرسید علی نجف آبادی« اولین استاد او در این مرحله بود 

که تا آخر نیز همراه ایشان بود تا مگر دل دریائیش را سیراب نماید. 

 فوت فرزندان متعددش
او حتی پس از فوت چند فرزند براثر بیماری های مختلف نیز ناامید و دست 

بردار نشد و همیشه به رحمت خداوند امیدوار و شاکر و شکرگزار او بود.
در نتیجه این مجاهدت ها و تالش ها و این شب بیداری ها به کشفیات بسیاری 
حتی  و  پرندگان  و  درختان  و  برگ ها  مناجات  صدای  که  جایی  تا  یافت  ت  س د
سنگریزه ها را نیز با گوش دل می شنید. از میان چندین فرزندی که به دنیا آورد تنها 
یکی از آن ها برایش زنده ماند و شاید اینهم عرصه آزمایش دیگری از جانب خداوند 

برای او بود تا با سختی و داغ های پی درپی بتواند راه کمال را سریع تر بپیماید. 
بانو امین در دوران جنگ جهانی اول به  نقل است که دو فرزند کوچک 
فاصله چند روز فوت کردند؛ و آیت الله حاج میرسیدعلی نجف آبادی استاد وی 
که برای تدریس به خانه بانو امین می رفت، تصمیم می گیرد کالس درس را 
برای سه روز تعطیل کند، سیده نصرت بیگم امین علت این تعطیلی کالس 
را جویا می شود و استاد می گوید: من شرمم می  شود که بچه تان تازه از دنیا 
رفته برای درس بیایم و وی پاسخ می دهد: من پیش خدا شرمم می شود که 
سه روز است چیزی نخوانده ام. خدا یک چیزی به من داد خودش هم گرفت

 اخذ در اجتهاد و تائید مراجع عظام
 این بانو عمر خود را پای درس اساتید مطرحی چون »سیدابوالقاسم دهکردی«، 
»میرزا علی اصغر شریف«، »میرزا علی آقا شیرازی«، »ابوالقاسم زفره ای«، »حسین 
نظام الدین کچویی«، »میرسیدعلی نجف آبادی« گذرانده است که هرکدام از آن ها 

در جهان اسالم نقشی پررنگ داشتند.                                             ادامه دارد...



کارگاه »راهبردهای قرآنی برای خودسازی زنان« در کانادا
ادامه  در  کانادا   )AMA(السنه مسلمانان  انجمن  بین الملل:  وه  ر گ
برگزار  بانوان  ویژه  کارگاهی  بار  این  خود،  آموزشی  کارگاه های  رگزاری  ب
می کند که در آن با توجه به اصول و آموزه های قرآن و سنت راهبردهای 

خودسازی و پیشرفت فردی را به زنان آموزش می دهد.
 به گزارش مازلم لینک؛ در این کارگاه آموزشی رایگان که در مسجد 
الرحمن واقع در اتاوا، پایتخت کانادا برگزار شد، مطالبی همچون تأکید 
گاه  آ ذهن  انسان،  آفرینش  معجزه  فردی،  پیشرفت  و  خودسازی  ر  ب
از  عبور  راهکارهای  و  منفی نگری  با  ذهن  مقابله  نحوه  گاه،  ناخودآ و 

خاطرات دردناک مطرح و آموزش داده می شود.
گفتنی است این کارگاه ویژه بانوان باالی ۱۵ سال و به زبان عربی برگزار شد.

افتتاح مرکز علوم قرآنی ویژه بانوان در کربال

گروه بین الملل: مرکز علوم قرآنی زهرا)س( با گنجایش ۲۴۰ قرآن آموز به 
همت آستان حسینی)ع( و با حضور »عبدالمهدی کربالیی« متولی شرعی 

آستان حسینی در کربال افتتاح شد.

افتتاح مرکز علوم قرآنی زهرا)س( ویژه بانوان در کربال
گروه بین الملل: مرکز علوم قرآنی زهرا)س( ویژه  بانوان در کربال افتتاح شد.
»عبدالمهدی کربالیی« در مراسم افتتاحیه مرکز علوم قرآنی زهرا)س( 
و  خانوادگی  مسئولیت های  علی رغم  قرآنی  مراکز  به  بانوان  ورود  گفت: 

اجتماعی آنها امری خوب و نشان دهنده توجه آنها به امور دینی است.
زهرا)س(  قرآنی  مرکز  مدیر  عبدالله«  مهدی  »سرور  رابطه  همین  ر  د
تصریح کرد: ۲۴۰ قرآن آموز ۱۵ تا ۴۵ ساله در این مرکز آموزش می بینند.
گفتنی است خدمات آموزشی و محل اسکان برای قرآن آموزانی که از 
خارج از کربال در این مرکز حضور دارند، رایگان است و در پایان هر سال 
از نفرات برگزیده این مرکز تجلیل به عمل آمده و به زیارت امام رضا)ع( در 

مشهد مقدس مشرف می شوند.

اختتامیه قدیمی ترین رقابت قرآنی جهان اسالم

بین المللی  مسابقات  دوره  شصتمین  اختتامیه  آیین  بین الملل:  روه  گ
در شهر  اسالم،  قرآنی جهان  رقابت  قدیمی ترین  به عنوان  مالزی  قرآن 

کواالالمپور، پایتخت این کشور برگزار شد.
برتر  نفرات  و  شد  برگزار  مالزی  پادشاه  حضور  با  مراسم  این  است  تنی  ف گ
رشته های حفظ و تالوت در دو بخش بانوان و آقایان، جوایز خود را دریافت کردند.

تجلیل از ۱۵۰ دانش آموز برگزیده قرآنی در عمان
گروه بین الملل: مراسم تجلیل از ۱۵۰ دانش آموز دختر و پسر در تمام مقاطع تحصیلی 

درکشور عمان توسط شخصیت های برجسته کشوری و سلطنتی برگزار شد.
از  عمان  کشور  پرورش  و  آموزش  وزارت  الروئه؛  جریده  گزارش  ه  ب
برگزیدگان مسابقه قرآن کریم دانش آموزی در سال تحصیلی جاری تقدیر 
کرد. این مراسم با حضور رئیس هیأت دولت عمان »یحیی بن محفوظ 
و  الشیبانیة«  احمد  بنت  »مدیحة  پرورش  و  آموزش  رئیس  و  ذری«  ن م
معلمان  کشوری،  مدیران  عمان،  سلطنتی  خاندان  اعضای  از  دادی  ع ت

و اولیای دانش آموزان در تاالر ملی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

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

 فعالیت های مسلمانان جهان

۶جهان اسالم

لیزا  »خانم  بین الملل:  روه  گ
از  پس  آمریکایی  عکاس  وگل«، 
فروشگاهی  اسالم،  به  رایش  گ
راه اندازی  »ورونا«  نام  به  ینترنتی  ا
زنان  نیازهای  پاسخ گوی  تا  رد  ک
مسلمان در حوزه پوشاک اسالمی 
شده  مواجه  استقبال  با  که  اشد  ب

است.
فرهنگی  رایزنی  گزارش  ه  ب
وگل  لیزا  خانم  آلمان؛  در  یران  ا
مد  عکاس   )Lisa Vogl (
مطالعات  از  پس  که  مریکایی  آ
دین  تغییر  در حوزه مذهب  متنوع 
است،  گرویده  اسالم  به  و  اده  د
لباس  مدتی  سپری شدن  از  س  پ
در  که  را  خویش  عقاید  با  ناسب  م
کنار پوشیدگی و مطابق الگوهای 
با سلیقه وی  رایج روز)مد( بوده و 
نیافت.  باشد،  داشته   مخوانی  ه
یافتن  زیرا  بود  دلسرد  بسیار  ی  و
باور  و  ارزش ها  با  که  باس هایی  ل
باشد  منطبق  مذهبی اش  دید  ج
می آمد  دست  به  سخت  بسیار  ا  ی
باید هزینه زیادی  یا برای خرید  و 
تصمیم  بنابراین  می شد.  تقبل  م
به صورت خودجوش  که  می گیرد 
آنالین،  صورت  به  را  روشگاهی  ف
خود  مانند  افرادی  نیاز  رفع  رای  ب
روبه رو  بزرگی  چنین مشکل  با  که 

هستند، تأسیس کند.
اینترنتی  فروشگاه  وگل  انم  خ
و  نمود  راه اندازی  را  ود  خ
»ورونا«  نام  تحت  لکسیونی  ک
بازار  روانه  را  مسلمان  زنان  اص  خ
در  آنالین  فروشگاه  این  رد.  ک
درمحدوده  فقط  خود  کار  بتدای  ا
را  مشتریان  سفارشات  لوریدا  ف
حدود  نتیجه  در  و  می کرد  رسال  ا
کسب  فروش  از  دالر  هزار  فت  ه
شدن  شناخته  از  پس  کرد.  ود  س
استقبال  و  اینترنتی  فروشگاه  ین  ا
بی نظیر، اکنون برند »ورونا« آماده 
ارسال به سراسر دنیا از جمله اروپا 

است.

ورونا در نیویورک
از طرفی یک فروشگاه قدیمی در 
 )Macy‘s( میسیز  نام  به  یویورک  ن
در  خود  رقبای  سایر  همانند  یز  ن
صنعت مد و پوشاک نیاز به نوآوری 
و  خود  راه  ادامه  برای  جدید  ایده  و 
جذب مشتریان بیشتر دارد. پوشاک 
یک  عنوان  به  می تواند  سلمانان  م
لباس،  و  مد  صنعت  در  جدید  یده  ا
تولید کنندگان  و  مد  طراحان  هن  ذ
مشغول  خود  به  را  پوشاک  نعت  ص
صنعت  در  نوآوری  این  گرچه  ند.  ک
پوشاک بانوان مسلمان باعث خشم 

فمینیست ها نیز خواهد شد. 
فروشگاه  این  نتیجه،  ر  د
خواهان  نیویورک  در  نجیره ای  ز
فروش محصوالت ورونا نیز شد. به 
دنبال این هدف جدید، میسیز در 
صدد به کارگیری جوانان مسلمان 
آشنا به طراحی مد و لباس است تا 
ابعاد  را در  باشد فعالیت خود  قادر 
به کار خود  و  بزرگتری دنبال کند 

در این صنعت رونق بخشد.
به  رسیدن  برای  واقع  ر  د
به  تصمیم  که  است  هدف  ین  ا
می گیرد.  ورونا  برند  با  مکاری  ه
به  میسیز  پس  این  از  نابراین  ب
با  مرتبط  محصوالت  انواع  روش  ف
نیاز بانوان مسلمان مانند روسری، 

انواع گردنبند، ژاکت، کت و شلوار، 
در  و..  پا  مچ  تا  بلند  بسیار  امن  د
است.  آورده  روی  خود  عبه های  ش
مجموعه ای  زیر  عنوان  به  رونا  و
توانسته در  از طرح توسعه میسیز 
این  از  کنارکسب درآمد به حمایت 

قشر اقلیت در جامعه نیز بپردازد.
خانم وگل طراح و صاحب این 
که:  است  باور  این  بر  ورونا،  رند  ب
»مجموعه ورونا بیش از یک مارک 
لباس است. این مجموعه بستری 
جامعه  هویت  بیان  برای  ست  ا

بانوان مسلمان«.
وگل در ادامه اشاره به موضوع 
درآمد باالی حاصل از فروش این 
بازار جهانی  در  دست محصوالت 
دارد و عنوان می کند، تقاضا برای 
شرع  با  که  خاص  باس های  ل
رو  همواره  باشد  هماهنگ  سالم  ا
سال  در  فقط  است.  افزایش  ه  ب
حدود  مبلغی  مسلمانان   2 016
پوشش  برای  دالر  میلیارد   2 54
نیز  روز  مد  با  مطابق  که  سالمی  ا

باشد هزینه کرده اند.

سومین بازار بزرگ پوشاک
دقیق  آمارهای  اساس  ر  ب
جهان  اقتصاد  مطالعات  ازمان  س
 2022 سال  در  مبلغ  این  سالم،  ا
به 373 میلیارد دالر خواهد رسید. 
گر مسلمانان جهان را به صورت  ا
آوریم،  نظر  در  واحد  کشور  ک  ی
چین،  و  متحده  ایاالت  از  عد  ب
پوشاک جهان  بزرگ  بازار  سومین 
بود.  خواهد  دارا  اسالم  دنیای  ا  ر
مسلمان  میلیارد   1.8 جهان  ر  د
رده سنی  متوسط  که  دارند  وجود 
آنها حدود 24 سال است. بنابراین 
در حال حاضر مسلمانان به لحاظ 
مذهب  جوانترین  سنی  یانگین  م
برای  سود  پر  بازاری  و   - هان  ج
صنعت لباس - را تشکیل داده اند.
به  توجه  با  میسیز  روشگاه  ف
راهی  دنباله رو  آمارها  ین گونه  ا
است که برخی شرکت های موفق 

آن را پیموده اند.
شناخت  و  درک  با  شرکت  ین  ا
درست از مشتریان خود و همچنین 
در نظرگیری بازار خوب جهانی آن، 
اقدام به تولید این محصوالت برای 

زنان جوان مسلمان کرده است.

برندهای دیگر
طی  نیز  دیگری  رندهای  ب
روند  به  توجه  با  گذشته  سال های 
زنان مسلمان  تقاضای  به رشد  رو 
محصوالت  برخی  تولید  به  قدام  ا
به طور  کرده اند.  آنان  نیاز  ورد  م
مثال در سال گذشته شرکت نایك 
و  طراحی  با  توانست   )Nike (

تولید روسری های ورزشی مناسب 
طوالنی  فعالیت های  خصوص  م
مدت ورزشکاران زن مسلمان، نیاز 
آنان را در این زمینه برطرف سازد. 
همچنین برندهای دیگر آمریکایی 
مانند American  Eagle  دست 
طراحی  زمینه  در  ابتکاراتی  ه  ب

روسری زده اند.
معروف  لباس  و  مد  رکت  ش
نیویورکی»DNKY « مجموعه ای 
تحت عنوان »کلکسیون رمضان« 
طراحی کرده است. این مجموعه 
و  بلند  بسیار  پیراهن های  امل  ش
زمینه  در  است.  روز  مد  لوزهای  ب
مسلمانان  برای  پوشاک  ولید  ت
گرانقیمت  بسیار  برندهای  تی  ح
در  تغییراتی  به  دست  نیز  بنام  و 
طراحی های خود جهت رفاه زنان 

مسلمان زده اند.
در  میسیز  فروشگاه  کاری  روند 
طول سالیان گذشته تا به امروز فراز 
است.  داشته  جالبی  نشیب های  و 
 1858 سال  در  که  فروشگاه  ین  ا
افتتاح شد از معدود فروشگاه های 
قیمت  که  است  آمریکا  در  وجود  م
را  خود  شده  عرضه  االهای  ک
تا   13 بین  پایین  مبالغ  در  مواره  ه

85 دالر نگه داشته است.
لباس های  ابتدا  در  یسیز  م
اسالمی خود را فقط در وب سایت 
بود.  داده  قرار  فروش  جهت  ود  خ
پس از رونق کم کم صادرات لباس 
کشیده  نیز  آمریکا  از  خارج  ه  ب
در فضای مجازی  رقابت  اما  شد. 
اینترنتی به ویژه در کنار  و فروش 
آمازون  چون  بزرگی  روشندگان  ف
درآمد  و  دارد  را  خود  شکالت  م
تحت  را  میسیز  اینترنتی  روش  ف

تأثیر قرار می دهد.
بنابراین میسیز سعی کرده طی 
سال های اخیر با تغییر در سیستم 
نوع  جهت  از  چه  خود  روش  ف
نظر  از  چه  و  شده  ارائه  حصول  م
سرپا  همچنان  استفاده  حدوده  م
این  به  رسیدن  ادامه  در  و  ماند  ب
فروش  به  تصمیم  که  بود  دف  ه

پوشاک اسالمی گرفت.

حجاب ورزشکار المپیک
تولید  زمینه  در  ذابیت  ج
محصوالت اسالمی حتی به طراحی 

عروسک نیز کشیده شده است. 
 Ibtihaj(»خانم ابتحاج محمد«
زن  ورزشکار   )M uhammad
شمشیربازی  رشته  در  مریکایی  آ
که با حجاب اسالمی در المپیک 
عنوان  به  بود  شده  اضر  ح
تولید  و  طراحی  جهت  هره ای  چ
قرار  اسالمی  روسک های  ع
اینگونه تقاضاهای جهانی  گرفت. 

که منجر به تولید این محصوالت 
عمومی  عالقه  از  نشان  ی شود  م
برای آشنایی با دنیای اسالم دارد.

نیز  مجازی  فضای  ر  د
حوزه  در  متعددی  الگرهای  ب
که  دارند  وجود  اسالمی  د  م
مانند  اجتماعی  شبکه های  ر  د
هستند  موفق  بسیار  ینستاگرام  ا
چند  طرفداران  آنها  از  بعضی  و 
این  تمام  با  اما  دارند.  یلیونی  م
تالش ها طراحی و تولید در عرصه 
مد آن هم با نگاهی اسالمی خالی 
از انتقاد نیست. برخی از گروه های  
از  بعضی  تولید  با  مینیستی  ف
محصوالت  سایر  و  وسری ها  ر
مشکل  اسالمی  روشگاه های  ف
حدی  تا  فروش  کار  در  و  ارند  د
جالب  می کنند.  ایجاد  ختالل  ا
در  که  حالیکه  در  ینجاست  ا
آمریکا هر روز  و  کشورهای غربی 
خاص  محصوالت  اینگونه  به  یاز  ن
بیشتر می شود  مشتریان  ز سوی  ا
با  همواره  تولیدات  دست  این  و 
گرایش  می شوند،  روبرو  ستقبال  ا
در  سیاستمداران  و  افراد  رخی  ب
این جوامع که خواهان منع حجاب 
نیز  بانوان هستند،  برای  اسالمی 

فزونی می گیرد.
اینگونه  می توان  رابطه  این  ر  د
در  مردم  اقشار  که  کرد  ستنباط  ا
گاهی از  غرب و آمریکا به نوعی آ
این  و  رسیده اند  خود  پوشش  وع  ن
تقاضای  افزایش  بر  است  لیلی  د
ارزش های  با  منطبق  باس های  ل
اسالمی. ولی با این وجود کماکان 
الخصوص  علی  آمریکا  ولت  د
رئیس جمهور این کشور فشارهارا 
بر مسلمان افزایش می دهد. زنان 
کشورهای  در  ساکن  سلمان  م
نشان  اخیر  سال های  در  ربی  غ
داده اند که می توانند در کنار حرکت 
با مد روز جامعه بر اعتقادات خود 
و  مد  ترکیب  باشند.  پایبند  یز  ن
دل  از  برخواسته  پدیده ای  جاب  ح
جوانان مسلمان بوده که این پدیده 

در نوع خود بسیار تأثیرگذاراست.

بازار در آلمان
نیز  آلمان  در  ورونا  ولیدات  ت
قابل خریداری است. پس از ورود 
به  نیاز  آلمان،  به  مهاجران  یل  س
سایر  با  همزمان  پوشش  نوع  ین  ا
است.  یافته  افزایش  شورها  ک
راه های  از  یکی  اینترنتی  رید  خ
این پوشاک اسالمی  تأمین  آسان 
مد  طراحان  از  بسیاری  ست.  ا
آزاد که در گذشته در بوتیک های 
خود مشتریان محدودی داشتند، 
امروزه سفارشات بسیاری را فقط از 
جوانان مسلمان دریافت می کنند.

عبدالکاظم«،  زمن  »خانم  بین الملل:  روه  گ
در  اشرف  نجف  در  علوی  آستان  قرآن  مدرس 
ایکنا ضمن معرفی خود گفت: در  با  گفت و گو 
از  بعد  و  فیزیک درس خوانده ام  ریاضی  رشته 
و  قرآن کردم  به حفظ  دانشگاه شروع  به  ورود 
کنون مدرس قرآن آستان علوی هستم و در  ا
مقدس  آستان  در  ویژه  به  قرآنی  رنامه  های  ب

علوی در نجف اشرف حضوری فعال دارم.
به  موفق  سال  دو  طول  در  افزود:  ی  و
حفظ قرآن شدم و در مسابقات عراق از جمله 
مسابقات نخبگان قرآنی شرکت کردم و در این 
مسابقات برای شرکت در دومین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن بانوان در تهران که اخیرًا برگزار 

شد، انتخاب و معرفی شدم.
را  قرآن  من  کرد:  تصریح  عبدالکاظم  خانم 
طی سال های گذشته در مرکز قرآن »االنوار« 
در نجف اشرف آموزش دیدم و استادان زیادی 
داشتم که از آن جمله »آقای حیدر القبانچی«، 
مدیر مرکز االنوار، »خانم کوثر جلیل« و »آقای 

جالل طباطبایی« بوده اند.

الگوی قرآنی خواهرزاده
در  قرآن  حافظ  اولین  من  داد:  ادامه  ی  و
مرا  خواهرزاده ام  اکنون  و  هستم  انواده ام  خ
الگوی قرآنی خود قرار داده و دو جزء از کالم 
وحی را حفظ کرده است و من امیدوارم در آینده 
مسیر  این  در  و  کرده  حفظ  را  قرآن  کل  تواند  ب

موفق باشد.
تالوت های  طرفداران  از  که  زمن  انم  خ
قاری  منشاوی«،  صدیق  محمد  استاد  «
گفت:  باره  این  در  است،  مصری  امدار  ن
قرآن تالوت های محمد صدیق  برای حفظ 
مرکزی  در  زیرا  می دادم؛  گوش  را  نشاوی  م
که قرآن آموزش می دیدم، فایل های صوتی 
این قاری مصری برای آموزش حفظ استفاده 

می شد.
تالوت های  کرد:  اظهار  عراقی  بانوی  ین  ا
استاد منشاوی را بسیار دوست دارم، زیرا قبل 
آیات را به شنونده  از هر چیز معانی و مفاهیم 
من  و  دارد  خاشعانه  تالوتی  و  می دهد  نتقال  ا
شیخ  تالوت های  در  وضوح  به  را  خشوع  ین  ا

نحوه  همچنین  کردم.  احساس  نشاوی  م
این شیخ مصری  و سرعت  آیات  ادای درست 
در تالوت، برای آموزش تالوت و حفظ بسیار 

مناسب است.

وزارتخانه قرآن تأسیس شود
در  علوی  مقدس  آستان  قرآن  درس  م
کشورهای  در  قرآن  وزارتخانه  تأسیس  دامه  ا
بیشتر  هرچه   توسعه  هدف  با  را  سالمی  ا
برنامه های قرآنی پیشنهاد داد و  فعالیت ها و 
آن گونه  اسالمی  کشورهای  در  امروز  فت:  گ
که باید به قرآن توجه نمی شود و من امیدوارم 
پیامبر  زمان  مانند  که  کند  کمک  داوند  خ
خود  اصلی  جایگاه  قرآن  اسالم)ص(  رامی  گ
و  بازیابد  اسالمی  کشورهای  تمام  بین  در  را 
وزارت  اسالمی  کشورهای  در  که  مان طور  ه
قرآن  ویژه  وزارتخانه  داریم،  جوانان  و  ورزش 

نیز داشته باشیم.
این بانوی عراقی بیان کرد: این مسأله نشان 
می دهد که در این کشورها ورزش بسیار مهم تر 

از قرآن بوده و پرداختن به فعالیت های قرآنی از 
اولویت های بعدی است.

آموزش مجازی قرآن؛ فرصتی برای 
بانوان

موافقان  از  که  عبدالکاظم  زمن  انم  خ
آموزش قرآن در فضای مجازی است، در این 
باره گفت: من آموزش قرآن در فضای مجازی 
آن  موافقان  از  و  می دانم  مناسب  اقدامی  ا  ر
هستم، به ویژه برای زنان زیرا بانوان نمی توانند 
پیدا  حضور  قرآن  آموزش  جلسات  در  میشه  ه
کنند و مشکالت و شرایط خاص خود را دارند 
و ممکن است اماکن آموزش قرآن دور از محل 

زندگی آنان باشد.
مشارکت  معتقدم  که  چند  هر  افزود:  ی  و
مهم  بسیار  قرآن  آموزش  در جلسات  حضوری 
شرکت کنندگان  که  می شود  سبب  و  ست  ا
تا  که  معنویتی  کنند؛  تجربه  را  معنوی  ضایی  ف
حدودی می توان آن را به فضای مجازی منتقل 

کرد.

این  بیان  با  علوی  آستان  قرآن  درس  م
قرآن  مجازی  آموزش  حوزه  در  عراق  در  ه  ک
تصریح  می شود،  انجام  متنوعی  عالیت های  ف
اجتماعی  شبکه های  در  شیوه  این  ما  رد:  ک
از  و خارج  داخل  از  کاربرانی  و  دنبال می شود 
عراق از آن استقبال کرده اند؛ ما در ماه رمضان 
حسن  امام  میالد  مناسبت  به  گذشته  ال  س
از شبکه  قرآن  مجازی  آموزش  مجتبی)ع( دوره 
برگزار  اشرف  نجف  در  را  واتساپ  جتماعی  ا

کردیم.
پایانی  بخش  در  عبدالکاظم  زمن  انم  خ
در  خود  حضور  خاطره  یادآوری  با  فت و گو  گ
ایران به منظور شرکت در مسابقات قرآن بانوان 
گفت: در ایران مهمان نوازی و استقبال بسیار 
گرم از حافظان و قاریان قرآن را از نزدیک حس 
کردم، امیدوارم دیگر کشورها هم این کشور را 
داشته  گرامی  را  قرآن  اهالی  و  داده  قرار  لگو  ا
یادآور  آنان را تکریم کنند. این نوع استقبال  و 
گرامیداشت  و  تکریم  مضمون  با  نبوی  دیث  ح

اهالی قرآن بود.

»خانم زمن عبدالکاظم« مدرس قرآن عراقی مطرح نمود

آموزش مجازی قرآن کریم؛ فرصتی برای بانوان

در قالب فروشگاهی اینترنتی صورت گرفت؛

»ورونا«، برند جهانی پوشاک اسالمی در آمریکا

 سال یازدهم     شماره 216     سی ویکم اردیبهشت 1397

با  گفت وگو  در  موالیی«  علی  والمسلمین  حجت االسالم  «
»نمای حوزه« ضمن تبریک روز روابط عمومی و با اشاره به جایگاه 
روابط عمومی در عصر حاضر گفت: اهمیت جایگاه روابط عمومی 
در دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها  و  ارتباطات  در عصر 
پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان ها، 
ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی 

به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.
وی با بیان اینکه روابط عمومی تبلیغات نیست افزود: روابط عمومی 
به معنای رسیدن به یک فهم مشترک و اقناع درست مخاطب است؛ 
کار  اجزای  از  اطالع رسانی  که  باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به  اید  ب

ارتباطی است، البته رابطه  اش با تبلیغات قابل بحث و بررسی است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران با 
اشاره به جایگاه روابط عمومی در حوزه های علمیه بیان کرد: حوزه های 
علمیه از گذشته تا کنون، همواره محل رجوع مردم و مأمن آن ها بوده و 
هستند، اگرچه در برخی بخش ها به دالیلی رابطه بعضی حوزویان با اقشار 

مختلف جامعه کاهش یافته ولی هیچگاه گسسته و جدا نشده است.
مردمی  و  هستند  مردم  همین  فرزندان  حوزویان  اینکه  بیان  با  ی  و
بودن جز الینفک تفکر و عمل آن ها است ادامه داد: به نظر بنده داشتن 
مهارت های ارتباطی برای همه طالب و به ویژه  مبلغان ضروری و الزم است 

و باید طالب و مبلغان توجه ای ویژه به مهارت های ارتباطی داشته باشند.
حوزه  بزرگان  اینکه  بر  تأکید  با  حوزه  نمای  نشریه  مسئول  دیر  م
با  باید  مبلغان  و  طالب  گفت:  هستند  و  بوده  رفتاری  الگوی  مواره  ه
نحوه پوشش صحیح، پیرایش، نحوه سخن گفتن و زبان بدن که در 
عنوان»ارتباط موثر« جای می گیرد، آشنایی کامل داشته باشند، چراکه 

گاهی به این مسائل اثرگذاری طالب و مبلغان را دوچندان می کند. آ

وی با بیان اینکه روابط عمومی مخزن تجارب ارتباطات بین انسانی است 
عنوان کرد: رابطه انسانی شاخص ترین مسئله در روابط عمومی است و حفظ 
احترام مخاطباِن همراه و منتقد، سطح نفوذ روابط عمومی ها را تعیین می کند.
حجت االسالم والمسلمین والمسلمین موالیی با بیان اینکه روابط 
زیر  مستمر،  ارتباط  ضرورت  و  خود  خاص  ماهیت  بدلیل  مومی  ع
نظر مستقیم باالترین مقام مسئول دستگاه متبوع قرار دارد اظهار 
کرد: امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های 

مدیریتی و استراتژیک یک سازمان بسیار قابل توجه است.
و  دقیق  رصد  داد:  ادامه  روابط عمومی ها  وظایف  به  اشاره  با  ی  و
صحیح وقایع، مشارکت دادن تمام بدنه مجموعه در امور و تزریق روح 
همراهی و باهم بودن در سازمان از جمله وظایف روابط عمومی  ها است.
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل حوزه های علمیه خواهران با تأکید 
بر اینکه روابط عمومی باید تیزبین باشد و در لحظه تصمیم بگیرد و عمل کند 
گفت: روحیه کارمندی و پشت میز نشینی تناسبی با کار روابط عمومی ندارد و 
روابط عمومی ها به همان اندازه که وکیل مدافع سازمان در بیرون از مجموعه 

هستند، مدافع افکار مخاطبان در میان مدیران سازمان نیز هستند.
وی با تأکید بر بومی سازی شیوه های جهانی روابط عمومی افزود: 
بهترین دستورات ارتباطی در قرآن و روایات اسالمی بیان شده است و 
باید استاندار د ها و شیوه های جهانی در کار روابط عمومی متناسبت با 

نوع فعالیت و محتوای سازمان ها و نهاد ها بومی سازی شود.
روابط  ظرفیت های  به  اشاره  با  حوزه   نمای  نشریه  مسئول  دیر  م
عمومی ابراز کرد: روابط عمومی در هر سازمانی، امکانی در اختیار 
زیادی در گسترش،  تاثیرات  تمام بخش های آن سازمان است که 

تعمیق و ماندگاری فعالیت بخش های مختلف سازمان دارد.
اعتماد  جلب  و  همکاری  تفاهم،  بستر  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
مهم ترین  از  سازمان  برون  و  درون  اعتمادسازی  و  مومی  ع
اینکه  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  است  روابط عمومی ها  ظایف  و
در  به سازمان هستند، صداقت  جامعه  ورود  درگاه  روابط عمومی ها 
آن ها بسیار اهمیت دارد البته باید به اینکه نیز توجه شود که صداقت 
در روابط عمومی به معنای واقع بینی، واقع نگاری و واقع گویی است.

از  دیگر  یکی  کرد:  عنوان  موالیی  والمسلمین  جت االسالم  ح
مسائل مهمی که باید به آن توجه شود، شناخت زبان مخاطب است چراکه 

ادبیات، گویش و درک گروه ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است.
ارتباط  ضرورت  بر  تأکید  با  پایان  در  حوزه  نمای  نشریه  دیرمسئول  م
بیشتر حوزه های علمیه با دیگر سازمان ها و نهاد های ملی و بین المللی 
گفت: نهاد های حوزوی باید گام های بلند تری در زمینه ارتباطات و روابط 
عمومی بردارند و به همین دلیل باید افق های وسیع تری در ارتباط مراکز 

حوزوی با سایر  نهاد ها و سازمان ها ی داخلی و خارجی تعریف شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران:

حفظ احترام مخاطبان سطح نفود 
روابط عمومی ها را تعیین می کند



دخترانه)مشاوره هایی با زبان قلب(

شده  نوشته  دختران  برای  و  بوده  خاص  مخاطب  دارای  کتاب  ین  ا
است. با توجه به اینکه نویسنده کتاب »خانم سمیه سادات لوح موسوی«، 
مشاور است »دخترانه« در حقیقت حاصل تجربه هایش است که در قالب 

یادداشت و مقاله در این کتاب آن ها را منتشر کرده است.
زنجیر  »به  چون  عناوینی  با  مقاله  و  یادداشت   29 شامل  دخترانه«  «
کشیدن قلب ها عمومی شده است«، »تو دختری«، »دشت پر حادثه بلوغ«، 
»آهسته حمل شود، شکستنی«، »او که یادش شیرین است«، »روزهای 

مبادایی که هنوز نیامده اند«، »چشم ها عقل را کور می کنند« و... است.
و  واژه  چقدر  نیست  مهم  می گوید:  خود  کتاب  معرفی  در  ویسنده  ن
تو،  و  من  برای  واژه مشترک  از  مهم تر  داشته باشیم.  اصطالح مشترک 
قلب مشترکی است که اگر بین گفت وگوهایمان دیواری بسازند تا ارتباط 
کالمی نداشته باشیم. برای قطع کردن ارتباط قلب هایمان، ناتوان بمانند. 
که  با گوش شنوایی  می آورم. همراه  هدیه  تو  برای  را  مهربانم  قلب  من 
که  زبانی  و  توست  آینده  نگران  که  نگاهی  و  توست  حرف های  نتظر  م
گویاترین نکته ها. شیواترین حرف ها را بازگو کند تا دست در دست هم، 
این دوران را شادتر و موفق تر  ناهمواری های  به قدم پیش برویم و  قدم 

پشت سر بگذاریم.
شاید بهتر باشد درباره این دوران سرشار از تردید و اضطراب، بیشتر 
صحبت کنیم. شاید بخواهی از زبان خواهرت، تفسیر توفان احساسات 
آینده  و  فناوری  از  و  بگیریم  فاصله  از احساس  باشی  مایل  یا  را بشنوی 
حرف بزنیم. گرچه می دانم گاهی شکست خورده ای و تکیه گاه سست و 
بی پایه ات فروریخته است. تا آنجا که نمی توانی به هیچ دلی اطمینان کنی 
و دست خواهری را به گرمی بفشاری. ترجیح می دهی حرف ها را در دل 
اسیر نگه داری و رازها را در سینه محبوس کنی و در انتظار کالمی صادق 

و حرفی مهربان و صمیمی به سر ببری.
اما حاال، من روبه رویت نشسته ام و با دنیایی اشتیاق، از روزگار و دنیای 

اشتیاق، از روزگار و دنیای تو حرف می زنم.
را پیش  تو می خندی. گاهی موضوعی  را مطرح می کنم و  مسأله ای 
و  می کشی  عقب  را  خودت  و  می کنی  جابه جا  را  پاهایت  تو  ی کشم،  م
ابروانت را به هم گره می زنی و من می مانم: از کجا بگویم که بیشتر حرف 

دلت را زده باشم؟«
گفتنی است این کتاب را نشر آرما در 103 صفحه و با قیمت 5500 

تومان روانه بازار کرده است.

 پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(:
تا بزرگ شود، خداوند  • هر جوانی که در دانش و عبادت رشد کند 
به وی می بخشد. بحاراألنوار:  را  پاداش 72 صّدیق  متعال، در قیامت، 

ج1، ص185
• خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه طاعت خداوند متعال 

بگذراند، دوست می دارد. کنزالعّمال: 43060
• خداوند عّزوجّل، هیچ پیامبری را جز در جوانی، مبعوث نکرد، و به هیچ 

دانشمندی، جز در جوانی، دانش عطا نشد. فردوس األخبار: ج4، ص372

امیرالمؤمنین، امام علی)ع(:
• جوانی ات را پیش از پیری، و تندرستی ات را پیش از بیماری دریاب. 

غررالحکم: ح4381
• چه نزدیك است دنیا به نابودی، و جوانی به پیری! غررالحکم: ح9689
دهند،  دست  از  را  آن ها  که  آنان  جز  را  چیز  دو  )ارزش(  برتری   •

نمی شناسند: جوانی و آرامش. غررالحکم: 5764

امام جعفر صادق)ع(:
• جوانان را دریاب، زیرا که آنان سریع  تر به کارهای خیر روی می آورند. 

کافی، ج۸، ص۹۳
که  آن  پیش از  جوانان تان،  به  دینی(  )معارف  حدیث  آموختن  به   •
منحرفین آنان را گمراه سازند، اقدام نمایید. تهذیب األحکام، ج۸، ص۱۱۱
• هر جوان مؤمنی که در جوانی قرآن تالوت کند، قرآن با گوشت و 
خونش می آمیزد و خداوند عّزوجّل او را با فرشتگان بزرگوار و نیك قرار 
می دهد و قرآن نگهبان او در روزقیامت خواهد بود. کافی، ج۲، ص۶۰۳

  وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز بهم می رسند، 
و همدیگر را می بینند، هر دو از هم توقع دارند که توانسته باشند محیط 
این  باشند.  رفع کننده  خستگی ساخته  و  قابل زیست  را شاد، سرزنده، 
توقع بجایی است. اگر چنانچه بتوانید این کار را بکنید، زندگی شیرین 

می شود.
٭ ٭ ٭

انسان در تالطم های زندگی که ناشی از برخوردهای ناگزیر است، به 
دنبال یک فرصت می گردد تا به آن پناه برد. اگر یک زوج باشند، در این 
تالطم ها به یکدیگر پناه می برند، زن به شوهرش پناه می برد و شوهر هم 

به زنش پناه می برد.
آرامشی  لحظه  یک  به  احتیاج  خود،  مردانه  زندگی  کشاکش  در  رد  م
دارد تا بتواند راه را ادامه بدهد. آن لحظه آرامش ِکی است؟ همان وقتی 
خودش  خانوادگی  عطوفت  و  محبت  از  سرشار  محیط  در  او  که  ست  ا
در  اوست،  با  می ورزد،  عشق  او  به  که  خودش  همسر  با  می گیرد.  رار  ق
کنار اوست و با او احساس یگانگی می کند. وقتی با همسر خود مواجه 

می شود، این همان لحظه آسایش و آرامش است.
٭ ٭ ٭

تالطم هایی  با  و  بحران ها  با  زنانه خود،  زندگی  در کشاکش  زن هم 
مواجه می شود. چه در محیط بیرون از خانه مشغول تالش و فعالیت و 
کارهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و... باشد یا در داخل خانه مشغول 
از کار بیرون نیست. حاال زن در این  باشد که زحمت و اهمیتش کمتر 
است،  ظریفتر  او  روح  چون  و  می کند  برخورد  تالطم هایی  به  شاکش  ک
مطمئن  شخص  یک  به  کردن  تکیه  به  آسایش،  به  آرامش،  به  یشتر  ب

احتیاج دارد. او کیست؟ او شوهر است.

»حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  نبع:  م
آیت الله العظمی امام خامنه ای)مد ظله العالی(«

سیره خوبان

ویژه نامه 
خانواده

 نمای حوزه

سالمتراه سعادت

 گزیده بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره خانواده

سفره خانه

جوانی

راز مثل ها

آش سیرابی
 مواد الزم:

• سیرابی: یک عدد
• سیر: 2حبه
• پیاز:2عدد

• عدس: یک استکان
• ماش: یک استکان
• گندم: یک استکان

• جو پوست کنده: یک استکان
• برنج: 1/4 استکان

• روغن: به میزان الزم
• سبزی آش خرد شده: 250 گرم

• نمک و فلفل و ادویه: به میزان الزم
• نخود و لوبیا: مجموعًا یک استکان

طرز تهیه:
پیاز کوچک و  با سیر و یک  سیرابی را تمیز می شوئیم و خرد کرده و 
نمک و ادویه می گذاریم تا بپزد بعد از 4 یا 5 ساعت به آن نخود و لوبیا و 
گندم و جو را اضافه کرده و می گذاریم تا بپزد پس از 3 ساعت عدس و 
ماش و برنج و سبزی را هم اضافه می کنیم و می گذاریم 2 یا 3 ساعت 

دیگر بپزد تا کاماًل آش جا بیفتد.
پیاز را خرد کرده و سرخ می کنیم و به آش اضافه کرده و می گذاریم کمی 

بپزد. نمک و فلفل آش را اندازه می کنیم. این آش بسیار مقوی است.

کی دسته گل به آب داده
ریشه این ضرب المثل به صورت های گوناگون گفته شده از آن جمله: می گویند اهریمن 
میان انسان ها دوستی داشت این دوست می خواست برای پسرش زن بگیرد. به اهریمن 
گفت: خواهشی از تو دارم که پیروان تو در روز عروسی کاری انجام ندهند که مهمان های ما 
آزرده بشوند. شیطان قول داد و به پیروان خود نیز سفارش کرد. روز عروسی فرا رسید برای 

این که مهمانی از هر جهت باشکوه باشد، آب به حوض خانه انداخته بودند.
از پیروان اهریمن بیرون خانه در کنار نهر آب نشست و دسته گلی را که در  یکی 
دست داشت به آب انداخت، آب، دسته گل را به میان حوض برد. کودکی در اندیشه 
گرفتن گل به کنار حوض آمد و در آب افتاد و ُمرد و عروسی به سوگواری تبدیل شد. 
دوست اهریمن گله گذاری کرد. اهریمن آن پیرو خود را خواست و به او گفت: چرا چنین 

کردی؟ پاسخ داد: من کاری نکردم، تنها برای آذین مهمانی دسته گل به آب دادم!
در ریشه دیگر این ضرب المثل هم این طور هم آمده: مردی بسیار شوم وجود داشت که 
هرجا می رفت چون بد شگون بود دردسر می آفرید. او برادرزاده ای داشت که به او عالقه مند 
بود و می خواست عروسی کند. قرار شد از او در عروسی دعوت نکنند تا عروسی عزا نشود.

او بیرون از ده در اندیشه بود که کاش می توانست به عروسی برود که ناگهان 
چشمش به بوته گل زیبایی افتاد و با خود گفت: این جوی آب، راست از میان باغ 
برادرم می گذرد. خوبست دسته گل زیبایی ببندم و به آب جوی بسپارم تا وقتی به 
برادرم رسید، بداند که اگر من آن جا نیستم ولی دلم آنجاست. دسته گل که به باغ 
رفت موجب شد کودکی که خواسته بود آن را از آب بگیرد در آب افتد و کشته شود.
روز دیگر که مرد شوم به خانه بازگشت و عروسی را عزا دید چون از سبب مرگ کودک جویا 

شد؛ فهمید که داستان چه بوده و آه سوزناکی از دل بر آورد که این کار خودش بوده است.
 داستان شوم بودن آدمیان دروغین است و هیچ کس شوم و بد شگون نیست.

مصائب  و  مشکالت  با  مقابله  در  نسان ها  ا
و  ناراضی  همیشه  برخی  هستند؛  دسته  و  د
را هیچ گاه در زندگی لمس  آرامش  و  طلبکارند 
نمی کنند؛ اما عده ای از خواص که به حکمت و 

تدبیر الهی اعتقاد و اطمینان دارند، اگر خداوند 
راضی  نیز  آنان  کند،  مقدر  آنان  برای  مری  ا

هستند.
ُه  خداوند در قرآن کریم می فرماید: َرِضَی ٱللَّ

َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه؛)مجادله:22(
خدا از آن ها خشنود است و آنان نیز از خدا 

خشنودند.

▪ حکایت
اراکی)ره(«  آیت الله العظمی  »حضرت   
آقا سید احمد نامی داشتیم که  فرمودند: یک 
میرزا  آقا  سر  پشت  می آمد  بود،  تبریزی  رک  ت
می ایستاد.  نماز  برای  تبریزی  ملکی  آقا  واد  ج
ماه رمضان بود، من هم می رفتم. در آن وقت 
مرض »وبا« آمده بود و هر روز آدم بود که کشته 

می شد.
آقا سید احمد گفت: یک روز رفتم به دیدن 
رفتم  کنم.  احوال پرسی  تا  آقا  جواد  میرزا  قا  آ

طبیعی  حال  باهمان  آقا  نشستم،  ایشان  نار  ک
فرمودند: آقا میرزا علی رفت! )میرزا علی فرزند 
میرزا جواد آقا بود( من خیال کردم به مسافرت 
را  او  وبا  رفت،  علی  میرزا  آقا  فرمودند:  رفته. 

کشت.
آقا میرزا علی که بود؟ چه علمی داشت، من 
بودم. چه علمیتی و چه  را دیده  آقا میرزا علی 
جوان  می شد!  پدر  جانشین  او  داشت.  قوایی  ت
بود، بین 25 تا 30 سال. آن وقت آقا میرزا جواد 
این که  بدون  رفت،  علی  میرزا  آقا  ی گفت:  م
گریه بکند، مثل اینکه سفر رفته است در حالی 
که ایشان عالقه زیادی به فرزندش داشت اما 

در مقام رضا، تسلیم مقدرات الهی بود.
عاشقم بر لطف و بر قهرش ِبِجّد

بُوالعجب من عاشق این هر دو ضّد

از کتاب طبیب  اقتباس و ویراست  با  منبع: 
دل ها

از  رهایی  برای  افراد  برخی   
به  درمان  سنگین  زینه های  ه
مصرف خوراکی های طبیعی روی 
پیشرفت  یا  ابتال  از  تا  ی آورند  م

بیماری ها پیشگیری کنند.
خوراکی های  خواص  ناخت  ش
طبیعی در دسترس و ارزان قیمت 
که  کند  کمک  شما  به  ی تواند  م
گاهی زودتر به داد خودتان برسید. 
انجام  برای  نماند که  ناگفته  لبته  ا
نظر  باید  روش ها  این  از  یک  ر  ه
از  و  شوید  جویا  هم  را  زشک  پ
درمان های خودسرانه پرهیز کنید 
این  ناخواسته  عوارض  گرفتار  ا  ت

درمان های طبیعی نشوید.

▪ زنجبیل و دل درد
بهترین  معجزه گر  گیاه  ین  ا
و  برای دل دردهای ساده  درمان 
بارداری  دوران  دردهای  دل  تی  ح
و قاعدگی است. مطمئن باشید که 
با  بیاید،  به سراغ تان  درد  دل  گر  ا
دم کرده  لیوان  دو  روزی  وشیدن  ن
آن  دست  از  می توانید  نجبیل  ز
خالص شوید. برای درست کردن 
است  کافی  هم  زنجبیل  م کرده  د
یک قاشق غذاخوری زنجبیل تازه 
بریزید و  را در یک قوری آب داغ 
10 دقیقه منتظر شوید تا خوب دم 

بکشد و آماده نوشیدن شود.

▪ لیمو و جای جوش
مو  و  پوست  متخصص  ک  ی
برای  می توانید  شما  ی گوید:  م
جوش های  جای  بردن  بین  ز  ا

صورت تان، روزی 10 تا 15 دقیقه 
روی  را  تازه  ترش  لیمو  قطعه  یک 
 12 از  بعد  و  بگذارید  وست تان  پ
و  صاف  پوستی  داشتن  از  فته  ه
شفاف لذت ببرید. اسید موجود در 
بین رفتن  از  لیمو ترش سبب  آب 
اگر  ولی  می شود.  جوش ها  ای  ج
است  بهتر  دارید،  خشکی  وست  پ

از این روش استفاده نکنید.

▪ سرکه سیب و ضرب دیدگی
محققان می گویند سرکه سیب 
یکی از مؤثرترین مواد برای مبارزه 
است؛  التهابی  بیماری های  ا  ب
بدن تان  از  قسمتی  اگر  نابراین  ب
ورم  و  شده  دیدگی  ضرب  چار  د
یک  نوبت  چند  روزی  رده است،  ک
سرکه  به  را  پارچه ای  ستمال  د

و روی قسمت  آغشته کنید  سیب 
بار  دو  روزی  یا  بمالید،  تورم  م
از سرکه سیب و  خمیری متشکل 
یک  مدت  به  را  مرغ  تخم  فیده  س
دیده  ضرب  بخش  روی  اعت  س

بگذارید.

▪ عسل و خراش پوستی
و  شیرین  خوراکی  ین  ا
مؤثر  ماده  دو  حاوی  وش مزه،  خ
زخم های  درمان  برای  مفید  و 
خراش  یا  بریدگی  از  اشی  ن
بردن  بین  از  برای  شکر  ست؛  ا
رفتن  بین  از  نتیجه  در  و  رطوبت 
هیدروژن  پراکسید  و  اکتری ها  ب
پس شما  کردن.  رای ضدعفونی  ب
می توانید برای درمان بریدگی های 
سطحی تان به سادگی از این ماده 

شفابخش استفاده کنید.

▪ نمک و بوی بد پاها
اکثر  که  مشکالتی  از  کی  ی
غیر  افراد  گاهی  و  رزشکاران  و
ورزشکار با آن دست به گریبان اند، 
پاهاست.  به  مربوط  شکالت  م
تعریق بیش از حد و بوی نامطبوع 
قارچ های  آمدن  وجود  به  ا،  پ
سفتی  و  پا  انگشتان  بین  وستی  پ
و  پاشنه  در  خصوص  به  وست  پ
این  جمله  از  پا،  شست  نگشت  ا

مشکالت هستند.
بیماری های  تخصص  م
به  که  افرادی  کلیه  به  اخلی،  د
نوعی با هر کدام از این مشکالت 
درگیر هستند توصیه می کند روزانه 
در  را  پاهای شان  دقیقه   10 تا   5
محلولی حاوی یک لیتر آب گرم و 
دو قاشق چای خوری نمک، قرار 

دهند.

▪ روغن زیتون و اگزما
پوست  خارش شدید  و  خشکی 
آزاردهنده  بسیار  اگزما  بیماری  در 
پوستی  بیماری  این  از  اگر  ست.  ا
داروهای شیمیایی  و  می برید  رنج 
بیشتر  را  هم حساسیت پوست تان 
چند  روزی  می توانید  رده اند،  ک
نوبت یک قاشق چای خوری روغن 
سانتی   2/5 هر  روی  را  یتون  ز
اگر  و  بمالید  مبتال  پوست  از  تر  م
بیماری تان شدید و پیشرفته است، 
منطقه چرب شده را با یک پوشش 

پالستیکی هم بپوشانید.

نشست خانوادگی با سخنرانی »دکترسید جعفر موسوی«، استاد حوزه 
و دانشگاه و مشاور مذهبی با موضوع »بیان تفاوت های زن و مرد« ویژه 
درچه  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  همسرانشان  و  طلبه  انوان  ب

برگزار شد.
مهمترین  از  یکی  ازدواج  گفت:  نشست  این  در  موسوی  قای  آ

وسیله های رسیدن به آرامش است ولی خود آرامش نیست.
وی افزود: برای رسیدن به آرامش، ابتدا باید مسیر زندگی درست شود 
باید در هر  اینکه هرکسی  یعنی  که شاخصه اصلی آن »اخالق« است؛ 
حیطه ای از زندگی، چه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، باید رشد اخالقی 
ضعف  با  امروزه  ولی  کند  کنترل  را  خود  خوبی  به  بتواند  یا  اشته باشد  د
اخالقی که در بین اکثر زوج ها وجود دارد، متأسفانه رنگ و بوی آرامش 

کمتر به مشام می رسد.

اخالقی  رشد  برای  مختلفی  راه های  داشت:  اظهار  مذهبی  شاور  م
اخالقی  یا  روحی  تفاوت های  به  دقت نظر  آن  مهم ترین  که  دارد  جود  و

است که بین زن و مرد است.
نیاز عاطفی، مورد  را  زنان  نیازهای  دانشگاه مهم ترین  و  استاد حوزه 
حفظ  و  احترام  به  نیاز  را  مردان  نیازهای  مهم ترین  و  گرفتن  قرار  وجه  ت
اقتدار مرد در خانه برشمرد و گفت: اگر این اقتدار شکسته شود خانواده 

بسیار آسیب پذیر خواهد شد.
مشاور مذهبی تصریح نمود: اگر به هر یک از این نیازها در خانه توجه 
نشود کم کم بقیه نیازها نیز کم رنگ و در نهایت آغاز اختالف و جدایی 

خواهد بود.
آقای موسوی در پایان گفت: شایسته است با دقت نظر در این مسایل 

به استحکام هر چه بیشتر خانواده های خود بیفزایم.

انسان که ماشین نیست!

 مواجهه با مقدرات الهی را از »میرزا جواد ملکی تبریزی« بیاموزیم

درمان های طبیعی فوق العاده برای 9 بیماری شایع

ازدواج؛ راهی برای رسیدن به آرامش
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امسال با ابتکار و همت مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، سال حمایت 
از تولید داخلی نامگذاری شده است. به این ترتیب 
و  استفاده  افراد،  از  بسیاری  ذهن  دغدغه 
حمایت از کاالها و تولیدات داخلی است. 
رفع  هنگام  در  می کنند  سعی  همه 
پوشاک  و  خوراک  از  خود،  احتیاجات 
گرفته تا وسایل منزل به دنبال کاالی 
ایرانی باشند. و این امر بسیار پسندیده 

و امیدوارکننده است.
زیادی  بحث های  حتی  روزها  این 
از  مجازی  فضای  در  تا  افتاده  راه  به 
به  داخلی  پیام رسان های  و  نرم افزارها 
جای نمونه های خارجی آن استفاده شود. 
مختص  تنها  داخلی  تولید  از  حمایت  آیا  اما 
برای  فقط  تولید  اصواًل  آیا  و  باالست؟  موارد 

کاالهای مادی قابل تعریف است؟
در فضای مجازی به غیر از استفاده از نرم افزارهای 
تولید داخل، چگونه می توان از تولید داخلی حمایت 
کرد؟ آیا من به عنوان یک عنصر از جامعه فضای 
اصطالح  به  یا  و  انتقال  به  موظف  تنها  مجازی، 
فرد  هر  آیا  هستم؟  مطالب  کردن  پیست  و  کپی 
نمی تواند با استفاده از مطالعات و توان فکری خود، 
و  آن عضو است  در  در شأن فضائی که  را  مطلبی 
اطرافیان خود، تولید کند؟ بسیاری از مطالبی که در 
این فضا دست به دست می شود، مانند طنزها، سخن 
بزرگان، مطالب مذهبی و... حتی در صحت و سقم آن 
تردید وجود دارد و یا با اهداف خاص اجتماعی و فرهنگی 
از طریق بیگانگان و جاسوسان در بین کاربران تزریق، و به 
راحتی در جامعه گسترش پیدا می کند. درحالی که افراد می توانند 
حتی اگر شده به اندازه چند خط ساده به عنوان کوتاه نوشت، در این 

فضا تولید کننده مطالب مذهبی، فرهنگی و هنری بومی باشند. 
بسیاری از ما تا به حال، حتی یک بار نوشتن با قلم خودمان را تجربه 
نکرده ایم. ولی سال هاست که در فضای مجازی فعالیت می کنیم و به 
انتقال مطالبی پرداخته ایم که نه تولید خودمان، حتی در بسیاری موارد 

تولید هم وطنانمان هم نبوده اند.
این درحالی است که ایران از قدیم مهد علم و فرهنگ بوده است و 
ایرانیان سهم عظیمی در تولید علوم مختلف و انتقال آن به سایر ملل 
داشته اند. اما امروز جوانان ما با گشت و گذارهای بیهوده در فضای 
انتقال  با  بلکه  نمی پردازند  داخلی  محتوای  تولید  به  تنها  نه  مجازی، 
مطالب بیهوده و گاها کذب، موجبات گسترش شایعات و خرافات را 

در جامعه افزایش می دهند.
قدرت  از  نمی توانند  درستی  به  امروز  جوانان  از  بسیاری  متأسفانه 
قلم استفاده نمایند. بسیار دیده می شود که فرد هنگام پاسخ دادن به 
به درستی می داند  را  پاسخ سؤال  اینکه  با  امتحانات کتبی،  سؤاالت 
یا  و  با مشکل مواجه می شود  انتقال مطلب بصورت مکتوب  در  ولی 
به گونه ای که  ایرادات بسیار است.  با  نگارشی همراه  نظر  از  او  پاسخ 

استاد در نهایت منظور پاسخ را متوجه شده و نمره سؤال را می دهد.
مشکل دیگری که با کمال تأسف در بین قشر جوان جامعه امروز 
ما به وضوح مشاهده می شود، عدم تسلط جوانان به امالی صحیح 
کلمات است. در مطالبی که در فضای مجازی منتشر می شود، امالی 

ناصحیح کلمات فراوان دیده می شود. و ناگفته پیداست که گسترش 
این امر چقدر می تواند بر پیکره فرهنگ غنی زبان فارسی خدشه وارد 

کند. 
است  مسلم  است.  مطالعه  کمبود  ابتدا  در  مشکل  دو  این  علت 
زیاد  خاص  موضوعاتی  یا  موضوعی  در  فرد  مطالعه  میزان  هرچه  که 
باشد، در نهایت فرد خود را در نقطه ای می بیند که می تواند درباره آن 
موضوع اظهار نظر کرده و تولید مطلب نماید. و این به شرطی است که 
مطالعات حول آن موضوع، سطحی و از منابع ضعیف و دست چندم 

نبوده باشد. 
افزایش مطالعه همچنین باعث می شود تا فرد  هرچه بهتر و بیشتر 
با کلمات آشنا شود و دایره لغاتش گسترش یابد. به این ترتیب هنگام 
نگارش یک متن، هم از کلمات تکراری استفاده نمی کند و هم امالی 

صحیح کلمات را رعایت می نماید.
یکی دیگر از علل مشکالت فوق، استفاده بیش از اندازه از فضای 
نیستیم  کننده  تولید  فضا  این  در  که  زمانی  بخصوص  است.  مجازی 
البته  انتقال مطالب است.  و  این فضا، مشاهده  در  ما  فعالیت  تنها  و 
انتقال مطالب مفید در فضای مجازی، اجتناب ناپذیر و گاه امری الزم 
است. اما در مسیر تولید و انتشار مطالب، باید سعی کنیم همیشه حلقه 

ارتباطی نباشیم و گاهی حلقه شروع انتشار یک مطلب باشیم.
این امر بخصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بخواهیم 
فضای  در  را  خود  جامعه  اجتماعی  فرهنگ  با  مناسب  بومی  مطالب 
مجازی منتشر کنیم، و با کمک این امر یک مبارزه فرهنگی در مقابل 
جبهه مقابل داشته باشیم. جبهه ای که سال هاست تمام تالش خود 
را برای ضربه زدن به فرهنگ ما و انحراف جوانان ما انجام داده است. 
امروزه تولیدکننده بودن در فضای مجازی، لذت بیشتری نسبت به 
سبک قدیم نوشتن کتاب دارد. زیرا شما با نوشتن یک مطلب، خیلی 
خواندن  برای  نیست  و الزم  خواننده می رسانید  به دست  را  آن  سریع 
مطالب شما، تا زمان چاپ کتاب صبر کرد! همچنین بازخوردهایی که 
از خوانندگان مطالب خود دریافت می کنید ، کمک فراوانی به اصالح 

سبک نوشتن و رفع ایرادات نوشته هایتان می کند.
عظیمی  قشر  خواهران  علمیه  حوزه های  طلبه  بانوان  که  آنجا  از 
تولید محتوا  توان  تقویت  تشکیل می دهند،  را  جامعه  امروز  از جوانان 
شبکه   – کوثرنت  مجازی  شکبه  اهداف  از  یکی  خواهر  طالب  توسط 

مجازی خواهران طلبه – است. 
تولیدات  از  حمایت  برای  هشتک هایی  شبکه  این  در  هم اکنون 
محتوائی خواهران طلبه ایجاد شده است. هشتک هائی مانند : #به_
قلم_خودم، #تولیدی. و نیز گروه ها و کمپین هایی که طالب را تشویق 
می کنند تا در فضای مجازی تنها مصرف کننده مطلب نباشند و گاهی 
از  با عنوان »حمایت  اخیرًا کمپینی  بپردازند.  تولید مطلب  به  نیز خود 
است.  نموده  آغاز  را  خود  فعالیت  کوثرنت  شبکه  در  ایرانی«  کاالی 
کاربران مطالب و تجربیات خود را با هشتک #حمایت_از_کاالی_
ایرانی و یا با نام بردن از یک نشان تجاری موفق ایرانی،  به اشتراک 
می گذارند و به این ترتیب هم تجربیات خود را در استفاده از کاالهای 
تولید  در جهت  گامی  و هم   قرار می دهند،  سایرین  اختیار  در  ایرانی 

محتوای بومی و ایرانی در فضای مجازی برمی دارند. 
امید است که با نهادینه شدن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، 
در  ما  تولیدات  ایرانی،  کاالهای  تولیدات  و گسترش  تقویت  بر  عالوه 
زمینه محتوا نیز رشد کرده و جوانان ما به تولید کنندگانی در خور تقدیر 

در فضای مجازی تبدیل شوند.
* طاهره بهرامی

به نام نامی ات قسم، که می دانم عشق به تو برترین 
عشق است

خیال  که  بود،  کوچک  آنقدر  من  کوچک  دنیای 
درک  دنیارا  این  بتواند  من  از  غیر  کسی  نمی کردم 
روزی های  همان  از  تفسیر،  مرا  نگاه های  و  کند، 
اولین  انگار  گذاشت،  حوزه،  محیط  به  پا  که  اولی 
قدم هایش را به جای زمین روی قلب من می گذاشت، 
بیان  می داد،  نوازش  را  لطیفم  روح  با چشم هایش  او 
را،  او  او در کنار احساس لطیف شاعرانه اش  شیوای 
بیشتر به من پیوند می زد و هر روز نسبت به روزهای 
بیشتر  زیبایش  نگاه  می داشتم،  دوستش  بیشتر  قبل 
که  حدی  به  می کرد  صدایش  شنیدن  مشتاق  مرا 
زیبای  محفل  میهمان  ساعت ها  اختیار  بدون  گاهی 
روزها  می پرداختم،  او  با  سخن  به  و  می شدم،  قلبش 
می گذشت او مرا بزرگ تر می کرد، و من هر روز تشنه 
زیبایش  سخنان  محذوب  قبل  روزهای  از  تشنه تر  و 
روز  یک  بود،  کرده  عادت  دنیاهایمان  به  می شدم، 
و  نشستم  کنارش  نشسته،  تنها گوشه ای  دیدم  وقتی 
از احساس  از من استقبال کرد،  لبخند مهربان  با  او 
قلبی ام گفتم از محبت های او، او با لبخند و تواضع از 
من تشکر کرد،و گوشه دفترم نوشت استادان محبت 
محبت  این  و  دارند،  عهد  بر  رسالتی  چون  می کنند، 
بلند شد و دست مهربانش را  از کنارم  یکسان است، 
روی سرم کشید، اون روز ته دلم یه جوری شد، ولی 
من  روز  اون  شد،  برابر  چندین  استادم  به  عالقه ام 
بهترین الگوی زندگی ام را پیدا کردم، و وجود بهترین 
دارم  دوست  می گویم،  افتخار  با  کنارم،  را  دنیا  استاد 

مثل تو باشم. 
***

محبتشان  که  عزیز  استادان  تمامی  به  پیشکشی 
خالصانه است. دست بوس همگی شما عزیزان

پای تجربه استاد
این فراخوان که با همکاری معاونت آموزش و شبکه 
شیرین  خاطرات  از  است  روایتی  شده  برگزار  کوثرنت 
و  تدریس  ناب  از لحظات  استادان گرانقدر  تأثیرگذار  و 
فراخوان،  این  در  شرکت  با  استادان  طالب.  با  ارتباط 
با  را  تدریسشان  خاطرات  و  تجارب  ترین  ماندنی  بیاد 
اند  به اشتراک گذاشته  هشتک #پای_تجربه_استاد 

تا دفتری شود از لحظه های ناب و شیرین تدریس.
* ملیحه نور الدینی

اولین موفقیت استاد
تدریس  و  مدیریت  عرصه  وارد  من  و  بود   78 سال 
من  به  دختری  مشکل  حل  برای  خانمی  بودم.  شده 
زندگی  دختری  ما  همسایگی  در  گفت  کرد.  مراجعه 
می کند. چون خواهر کوچکترش که تپل بوده با جوانی 

این دختر  به  فرار کرده است، همسایگان  ازدواج  برای 
فرار  خواهرت  مثل  حتمًا  شدی  تپل  هم  تو  می گویند 

می کنی.
فقط  و  نمی زند  غذا  به  لب  دختر  این  زمان  آن  از 
شبانه روز تعدادی قند و چند تا سیب می خورد به خاطر 
همین بسیار الغر شده و بهانه اش هم این است که اگر 
سرکار بروم غذا می خورم! از من چاره خواست من یاد 
باره شاهزاده ای که  در  افتادم،  ابن سینا  روش معالجه 
فکر می کرد گاو است و فقط علف می خورد و می گفت 
گاو  این  گفت  ابن سینا  ببرد.  مرا  سر  تا  بیاورید  قصاب 
الغر است باید کباب بخورد تا چاق شود آن وقت سرش 
را می برم! و شاهزاده با تقویت جسمانی خوب شد و از 

گاو بودن منصرف شد.
این دختر را آوردند پیش من وزنش را پرسیدم گفتم 
می گویم  که  مقداری  آن  به  را  وزنت  تو  که  مدتی  تا 
با  تورا  کنم!  پیدا  برایت  کار  که  می دهم  قول  برسانی 
این وزن کم و رنگ پریده هیچ جا کار نمی دهند. قول 
بودم رسید  او قول کار داده  به  رفتند. زمانی که  و  داد 
و آمد، اتفاقًا ثبت نام مدارس علمیه بود. گفتم کار پیدا 
این دوره زمانه  کردم ولی خودت خوب می دانی توی 
مدرک دیپلم ارزشی ندارد و کار خوب و مناسبی بهت 
نمی دهند. توصیه من این است که تو در حوزه ثبت نام 
کنی با مدرک و سواد باالتری سر کار بروی. قبول کرد و 
وارد حوزه شد. بعضی دروس هم خودم به عهده داشتم 
خالصه بقیه حرفهایم را هم در بین درس القا می کردم. 
سرانجام طلبه خوبی شد، ازدواج کرد، مدتی به عنوان 
طلبه اش  همسر  همراه  کردستان  شهرهای  در  مبلغ 
بعد هم معاون فرهنگی مدرسه ای شده  تبلیغ می کرد 
است. با لطف پروردگار این اصالح اولین موفقیت بنده 

بود.
* نرجس خاتون محمدی

کهنه  دست هایم  ساق  می کنم،  خیاطی  دارم 
برای  جدیدی  دست  ساق  دارم  من  و  شده اند 
روزی  یاد  به  و  می کنم  خیاطی  می دوزم.  خودم 
می افتم که متین دمپایی هایش را گم کرده بود، 
دمپایی دیگری نداشت و من می خواستم برایش 
نبود  باال  توقعم  کنم.  درست  دمپایی  کارتن،  با 
دمپایی ساده می خواستم درست کنم، نه دمپایی 

انگشتی مثاًل.
مرا  و  بود  نشسته  مظلومانه  و  صبورانه  متین 
دمپایی  برایش  که  بود  امیدوار  و  می کرد  تماشا 
خنده  باعث  فقط  آخر  در  و  کنم  درست  کارتنی 

دیگران شدم.
خیاطی می کنم و به یاد آن روز لبخند می زنم. 
همه   دارم  دوست  که  است  این  خصلت هایم  از 
ساق  کنم؛  درست  خودم  را  نیازم  مورد  وسایل 
دست، مانتو، چادر گل گلی نماز، چادر مشکی ام 
که جزو الینفکی از من است، جامهری مسافرتی، 

جعبه کادو و… را خودم درست می کنم و پولی را 
پس انداز  وسایل شود،  این  که می خواست خرج 
تولید  خودم  نمی توانم  که  وسایلی  برای  می کنم 
کارتنی  کفش  اگر  چون  کفش،  مثاًل   کنم، 
بشود، فکرش هم  نباید  که  آن می شود  بپوشم، 

باعث خنده آدم می شود.
ساق دست ها تقریبًا دارد آماده می شود. شاید 
کیفیتش کمی با تولید بازار فرق داشته باشد ولی 
چون خودم دوخته ام برایم لذت بخش است و فکر 
فوت هایش  و  فن  با  بدوزم  بیشتر  هرچه  می کنم 
بسا کیفیت ساق دست هایم  و چه  آشنا می شوم 

بهتر از بازار شوند.
کیفیت  کاش  ای  می گویم  خودم  با  گاهی 
دوخت ساق دست هایم آن قدر خوب می شد که 
می توانستم به بازار هم صادر کنم. البته می دانم 
ایران هم،  مردم  برای  است.  توانستن  خواستن، 

خواستن، توانستن است.
توانستم  من  خوب  می کنم  فکر  این  به  دارم 
پس انداز کنم، اگر مردم ایران عزیز بخواهند این 
داشته  مقابل جنس های خارجی  در  مرا  خصلت 

باشند پس انداز آن ها چه می شود؟
لبخند  و  می شود  رد  کنارم  از  کوچکترم  برادر 
به  که  حالی  در  دارم،  دوستش  چقدر  می زند، 
پس اندازی  چه  می گویم  خود  با  شده ام  خیره  او 
وسعت  به  سرمایه ای  آری  جوانان.  از  باارزش تر 
یک دنیا در انتظار ایران است؛ چرا که عامل اکثر 
گناهان بیکاری است و اگر یک جوان از بیکاری 
نجات پیدا کند، از خیلی گناهان نجات پیدا کرده 

است.
کند،  زنده  بدهد،  نجات  را  نفر  و هر کس یک 
انگار همه مردم را زنده کرده است.)مائده، آیه 32(
* طیبه مهاجری

به بهانه حمایت از تولید داخلی

استاد محبوب من کفش کارتنی

و  معلم  هفته  مناسبت  به  کوثرنت،  شبکه 
از  تقدیر  با هدف  استاد،  و  معلم  مقام  بزرگداشت 
زحمات استادان خدوم و دلسوز حوزه های علمیه 
شبکه  کاربران  میان  در  را  طرحی  خواهران، 
برگزار  من«  محبوب  »استاد  عنوان  با  کوثرنت 
شرکت  منظور  به  کوثرنت  شبکه  کاربران  نمود. 
در این طرح در قالب یک پست، ویژگی های بارز 
قابل  تأثیر  که  را  خود  محبوب  استادان  از  یکی 
داشته،  تحصیلی شان  حیات  طول  در  توجهی 
با  پست  انتشار  و  او  کردن  منشن  با  و  نوشته اند 
ایجاد  بر  هشتگ #استاد_محبوب_من، عالوه 
شبکه،  کاربران  دیگر  آشنایی  برای  زمینه ای 
فراهم  ایشان  زحمات  از  تقدیر  برای  فرصتی 

کرده اند.  


