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حوزه های علمیه خواهران، 
سبب احیا حق بانوان در 

تحصیل علوم دینی شد

باید با هوشیاری در 
مقابل تبلیغات منفی دشمن 

ایستادگی کنیم

حوزه های علمیه خواهران؛ 
پرورش دهندگان

سربازان امام زمان)عج(

از  نهی  و  معروف  به  امر 
پیام  شاخص ترین  منکر 

عاشورای حسینی است

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
عنایت  ویژه ای به حوزه های علمیه 
خواهران دارند

حضرت زهرا)س(؛
اولین مدافع

 و شهید راه والیت 

تسخیر النه جاسوسی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، در واقع 
واکنش طبیعی به توطئه ها و دشمنی های ابر قدرتی 
زیاده خواه بود که سالها ایران را برای خود میدانست و 
منابع و ثروت ملت ایران را غارت میکرد، اما با پیروزی 

انقالب اسالمی این کشور از دست او خارج شد.

نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران         سال دهم        شماره 1۷۷            پانزدهم آبان 1۳95        پنجم صفر  1۴۳۸          پنجم نوامبر2016

اعضا جامعه خیرین حوزه های علمیه خواهران کشور، با حضور در مرکز 
مدیرت حوزه های علمیه خواهران با »حجت االسالم والمسلمین محمودرضا 

جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور دیدار نمودند.
»آقای حبیب الله بوربور« رئیس جامعه خیرین حوزه های علمیه خواهران 

کشور در این دیدار درباره چرایی شکل گیری این مجمع سخنانی گفت.
به  اشاره  با  جمشیدی«  والمسلمین  »حجت االسالم  ادامه  در 
در سامانه کوثربالگ  از ۷هزار خواهر وبالگ نویس  بیش  فعالیت 
و ۷۰ هزار خواهر طلبه در سامانه کوثرنت، به حضور جدی و فعال 

بانوان طلبه در فضای مجازی تأکید نمود.
حوزه های  این که  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
ثابت نمودند که تولید علم فقط مختص حوزه های  علمیه خواهران 
علمیه بزرگ و شاخص نیست اظهار داشت: در بسیاری از استان ها، 
رشد  و  تربیت  برای  علمی  قطب  به  تبدیل  خواهران  علمیه  مدارس 
بانوان شده اند و این ثمره تالش های بسیار زیاد خواهران طلبه است.

حجت االسالم والمسلمین جمشیدی افزود: امیدواریم در مدارس علمیه خواهران،  
ایران  آینده جمهوری اسالمی  فرزندانمان که نسل  تا  تأسیس کنیم  مهد کودک هایی 
هستند، توسط بانوانی که معتقد به انقالب و اسالم هستند آموزش ببیند.

نقش  تشریح  به  پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
حوزه های علمیه خواهران در کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت.

مدیر حوزه علمیه خواهران کشور در جمع اعضا مجمع خیرین کشور تببین نمود

نقش حوز ه  های علمیه خواهران 
در کاهش آسیب های اجتماعی

اعضا جامعه خیرین حوزه های 
با  کشور،  خواهران  علمیه 
مقتدایی«  مرتضی  »آیت الله 
سیاست گذاری  شورای  رئیس 
خواهران  علمیه  حوزه های 

دیدار کردند.
آیت الله مقتدایی در این دیدار، با اشاره به این که پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی حوزه های علمیه خواهران وجود نداشت و بانوان به صورت محدود 
و پراکنده به تحصیل علوم دینی می پرداختند گفت: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، حوزه های علمیه خواهران با دستور امام خمینی)ره( تأسیس شد و 

با پیگیری های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( توسعه یافت.
ویژه ای  عنایت   رهبری)مدظله العالی(  مقام معظم  این که  بیان  با  وی 
معظم  مقام  نمود:  تصریح  دارند  خواهران  علمیه  حوزه های  به 
رهبری)مدظله العالی( تأکید زیادی به توسعه و گسترش  حوزه های علمیه 
خواهران در جامعه دارند و شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه 
تا سیاست ها و  ایشان تشکیل شد  با دستور شخص  نیز  خواهران 

برنامه های حوزه های علمیه خواهران را تبیین کند.
تاثیر  خواهران  علمیه  حوزه  های  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
و  دانست  زیاد  بسیار  را  جامعه  در  خواهران  علمیه  حوزه  های 
اصفهان  توابع  در  اسالمی  انقالب  از  قبل  ساخت:  خاطرنشان 
مدرسه  این  تاسیس  از  پس  نمودیم،  تاسیس  را  علمیه ای  مدرسه 
برادران  نیز ماننده  نامه  نوشتند که ما  بنده  به  بانوان بسیار زیادی 
مشتاق تحصیل در حوزه های علمیه هستیم؛ لذا در همان منطقه 
مدرسه علمیه خواهران را نیز راه اندازی کردیم که در حال حاضر 
بیش از 600 خواهر طلبه در این مدرسه در حال تحصیل هستند.

علمیه  حوزه های  به  ویژه ای  و  خاص  توجه  بنده  افزود:  وی 
خواهران دارم و معتقد هستم که تأثیر بانوان در جامعه در زمینه های 

مختلف به ویژه عرصه حجاب و خانواده بسیار زیاد است.
آیت الله مقتدایی در پایان با تأکید بر این که خدمت به حوزه های 
خیرین  ویژه  به  مردم  همه  گفت:  است،  بزرگی  توفیق  علمیه 
و  مادی  نظر  از  هم  خواهران  علمیه  حوزه های  توسعه  برای  باید 

سخت افزاری و هم از نظر معنوی تالش نمایند.

»آیت الله مقتدایی« در جمع اعضا هیئت امنا مجمع خیرین کشور:

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
عنایت  ویژه ای به حوزه های علمیه 

خواهران دارند

فراهم  هدف  با  تهران  دیجیتال  رسانه های  ملی  نمایشگاه  دهمین 
و  هم دلی  کار،  و  کسب  ایجاد  به منظور  مناسب  محیطی  نمودن 
از  حمایت  همچنین  و  دیجیتالی  آثار  پدیدآورندگان  بین  هم افزایی 
تا  تولیدکنندگان داخلی و عرضه آسان محصوالت فرهنگی دیجیتالی 
7 آبان ماه در شبستان اصلی مصالی بزرگ امام خمینی)ره( برگزار بود.

این نمایشگاه در 9 بخش نشر دیجیتال، پایگاه های اینترنتی)پایگاه های دارای 
هنرهای  و  فناوری های  هوشمند،  و  همراه  رسانه های  فرهنگی(،  اعتماد  نشان 
زندگی  سبک  و  خانواده  فرهنگ،  ملی  شبکه  دیجیتال،  دانش  جدید،  دیجیتال 

دیجیتال، فرصت ها و تهدیدها و مسابقات و بازدیدهای رایانه ای برگزار شده بود.
روابط  اداره کل  و همکاری  با  مساعدت  فناوری اطالعات  مرکز 
عمومی و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران نیز در غرفه ای 
در بخش نشر دیجیتال، با معرفی سامانه های کوثرنت و کوثربالگ 

و همچنین معرفی مرکز داده امین در این نمایشگاه حضور داشت.
با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی«  محمود  »آقای 
حضور در این نمایشگاه از غرفه مرکز فناوری اطالعات حوزه های 

علمیه خواهران بازدید نمود.

حضور مرکز فناوری اطلالعات حوزه های علمیه 
خواهران در دهمین نمایشگاه ملی رسانه های 

دیجیتال تهران

فقیه  ارتحال  پیامی  صدور  با  خواهران  علمیه  مدیرحوزه های 
پرهیزگار »آیت الله طباطبایی قمی)ره(« را تسلیت گفت.

رضا  محمود  والمسلمین  »حجت االسالم  تسلیت  پیام  متن   
جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه خواهران بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إذا مات  العالم  ثلم في اإلسالم ثلمة ال یسدها شي ء

ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( »حضرت آیت الله العظمی حاج آقا تقی طباطبایی 
قمی)ره(« موجب تالم گردید.

آقا  العظمی حاج  تشّیع مرحوم »آیت الله  بزرگ عالم  و زعیم  برجسته، خلف صالح مرجع  آن عالم 
حسین طباطبایی قمی)ره(« بود که عمر مبارک خود را در خدمت به موال و سرور خود حضرت بقیة الّله 
الٲعظم)ارواح العالمین له الفداء(، اعالی کلمة الّله و ترویج معارف حقه اهل البیت )علیهم السالم( سپری نمود و با تألیف 
سعید  فقید  آن  عالمانه  تحقیق  و  نظر  امعان  و  دقت  از  نشان  که  اصولی  و  فقهی  ارزنده  کتاب های 

می باشد به حوزه های علمیه خدمت فراوان نمودند.
 رحلت این فقیه عالی مقام را به ساحت مقّدس حضرت ولی الّله الٲعظم )عّجل الله تعالی فرجه الشریف(، مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(، مراجع عظام تقلید)دامت برکاتهم(،  حوزه های علمیه، شاگردان و بیت شریف بخصوص آقازاده 

فاضل و محترم ایشان تسلیت عرض نموده علّو درجات آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت دارم.
محمود رضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

»آیت الله طباطبایی قمی« عمر خود را در راه ترویج معارف 
اهل بیت)علیهم  السالم( سپری نمود

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور 
به مناسبت 13 آبان روز جهانی مبارزه با استکبار 

جهانی بیانیه ای صادر نمود.
در این بیانیه آمده است:

13 آبانماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان 
نامگذاری  جهانی«  استکبار  با  مبارزه  ملی  »روز 
شده است فرصت ارزشمندی برای تبیین چرایی 
این اقدام و بازخوانی و تبیین حوادث و رخدادهای 
مهم و تعیین کننده ای بشمار می رود که در سه 
مقطع زمانی متفاوت، عرصه هایی از مصاف ملت 
پنج  و جنایتکار طی  گر  امریکای سلطه  با  ایران 

دهه اخیر را عرضه می کند
آبان   13 آموزنده  و  سرنوشت ساز  رخدادهای 
ماه در سال های 1343، 1357 و 1358 هر یک 
ملت  رویارویی  و  مبارزه  تاریخ  از  نوینی  سرفصل 
ایران برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکایی 
هیچ  می دهد،  نشان  و  رفته  شماره  به  جنایتکار 
قدرت مادی مجهز و بزرگ هرگز قادر نخواهد بود 
اراده خود را به ملت مؤمن، انقالبی و عاشورایی 

ایران اسالمی تحمیل کند
و  حماسی  روحیه  و  فداکاری  شجاعت، 
امام  حضرت  عاشورایی   فرزندان  شهادت طلبانه 
حادثه  سه  از  یک  هر  در  خمینی)قدس الله نفسه الزکیه(  
اعتراض  ماه، در عرصه   آبان  تاریخ ساز سیزدهم 
تظاهرات  کاپیتوالسیون،  ننگین  الیحه  به 
از  بسیاری  پهلویوشهادت  سفاک  رژیم  علیه 
تسخیر  و  انقالبی   دانشجویان  و  دانش آموزان 
ابد  تا  که  است  حقیقتی  آمریکا،  جاسوسی  النه 
می درخشد و هدایت گر نسل های این سرزمین در 

عبور از گذرگاه های حساس تاریخی خواهد بود.
آمریکا همچنان شیطان بزرگ و دشمن شماره 
یک انقالب و نظام جمهوری اسالمی است و بنا 
اهداف   : رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  برفرموده 
آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده است لذا ملت 
قیام  بزرگ  درس های  از  الهام  با  ایران  انقالبی 
راحل)قدس سره الشریف(  امام  جاودانه  عاشورا، وصایای 
عظمای  مقام  هوشمندانه  و  حکیمانه  منویات  و 
عزیز)مدظله العالی(  خامنه ای  امام  حضرت  والیت 
خود،  حرکت  قطب نمای  و  راه  نقشه  عنوان  به 
هیچ گاه اجازه نخواهد داد عزت و استقالل میهن 
اسالمی در گزند اراده دشمن گرفتار و مورد تهدید 
انقالبی  و  بیدار  ملت  که  چرا  گیرد  قرار  آسیب  و 
جبهه  برابر  در  ذلت ناپذیری  و  مقاومت  درس   ،
و  شهیدان  ساالر  و  سرور  از  را  استکبار  و  سلطه 

عاشورای حسینی فرا گرفته اند.
همچنان  امریکا«  بر  »مرگ  راهبردی  شعار 
انقالبی   و  اراده ملی ملت غیور  و  تابلوی وحدت 
انزجار  بارز  نشانه   و  استکبارستیزی  عرصه   در 

فراگیر  که  است  جهانی  استکبار  از  همگانی 
ملی،  سطوح  در  امریکا«  بر  »مرگ  شعار  شدن 
از مظاهر اصلی »قدرت  و جهانی که  منطقه ای 
اسالمی«  جمهوری  استراتژیک  »عمق  و  ملی« 
و  انقالبی  عملکرد  محصول  می رود،  بشمار 
نظام  با  مبارزه  در  ایران  ملت  کارانه   غیرمحافظه 
سلطه و استکبار و نماد آن یعنی امریکای شرور و 
جنگ افروز بوده و همواره سیاست های ظالمانه 
شکن  عهد  و  اعتماد  غیرقابل  مستکبر،  دولت 
جمله  از  بشری  جامعه   قبال  در  متحده  ایاالت 
ایران اسالمی را به گونه ای الهام بخش و عبرت 

آموز یادآوری می کند
یعنی  بزرگ  شیطان  که  کنونی  شرایط  در 
و  گرایی  استکبار  خوی  از  دست  پلید  آمریکای 
انتظار  چشم  همچنان  و  برنداشته  خود  سفاکانه 
تسلط بر کشورهای اسالمی است و خواب ورود 
و دخالت در امور ایران عزیز را می بیند ودر جای 
جای جهان بویژه کشورهای مسلمان مانند عراق 
ایادی  یا  خود   .... و  نیجریه   ، یمن   ، سوریه   ،
خبیث و جائرش به میدان آمده و از کشتن زنان و 
کودکان معصوم هم ابایی ندارند ، ملت مسلملن 
دانش  مخصوصا  انقالبی  مردان  و  زنان  ایران 
در صحنه  و همیشه  بیدار  دانشجویان  و  آموزان 
همیشه  از  تر  شکوه  با  را   95 آبانماه  سیزدهم 
برگزار میکنند و با مشتهای گره کرده یکبار دیگر 

ندای حماسی مرگ بر آمریکا را سر میدهند.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ضمن 
امام)رحمت الله علیه(،  حضرت  خاطره  و  یاد  پاسداشت 
حماسه آفرینی ها و فداکاری های شهیدان انقالب 
با  نبرد  در عرصه های  ایران  ملت  آحاد  و  اسالمی 
امریکا و اردوگاه استکبار جهانی و تأکید بر فصل 
الخطاب بودن منویات و مواضع مقام معظم رهبری 
خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی  آیت الله  حضرت 
و  اقشار  از  برای همگان  گوناگون  عرصه های  در 
آحاد مختلف ملت انقالبی و والیی ایران اسالمی 
بویژه خواهران طلبه، برای حضور پرشور، معنوی و 
گسترده در راهپیمایی سراسری 13 آبان ماه 1395  
و طنین انداز کردن شعارهای »هیهات مناالذله«، 
خود  سازش ناپذیری  نمایش  و  آمریکا«  بر  »مرگ 
بزرگواری  ملت   : کند  می  تأکید  دشمن  برابر  در 
راهبردهای  براساس  را  خود  اسالمی  انقالب  که 
از  پاسداری  برای  و  داشته  باور  عاشورای حسینی 
همچنان  است،  کرده  تقدیم  فراوانی  شهیدان  آن 
تأسی  به  و  حفظ  کربال  و  عاشورا  با  را  خود  پیوند 
آیت الله  رهبر سازش ناپذیر خود حضرت  و  موال  از 
نظام  برابر  در  خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی 

سلطه خواهد ایستاد.          
 والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته

بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران بمناسبت 13 آبان ماه 1395

مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر از واگذاری نمایندگی فروش کتاب های 
این مرکز در مراکز استان های کشور خبر داد. 

در  نشر هاجر  مرکز  کتاب های  بودن  در دسترس  فر« گفت:   شایان  احمد  »آقای 
تمامی استان های کشور به منظور رفاه حال طالب از اهداف این مرکز می باشد تا طالب 
بتوانند با صرف کمترین زمان و هزینه به کتاب های مورد نیاز خود دسترسی پیدا نمایند.
وی افزود:در این راستا مدیریت های استانی حوزه های علمیه خواهران 
می توانند نسبت به معرفی کتابفروشی های فعال و معتبر در سطح مراکز 
وجود  صورت  در  یا  و  نموده  اقدام  پوشش  تحت  شهرستانهای  و  استان 
این  در  و  نماید  کتابفروشی  اندازی  راه  به  اقدام  استان  مدیریت  امکانات، 

میان نشر هاجر تامین کننده کتاب های مورد نیاز کتابفروشی ها می باشد.

مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر خبر داد:

اعطای نمایندگی فروش کتاب های مرکز نشر هاجر

براساس  علمیه،  حوزه های  گسترش  شورای 
اعطای  با  ۹۶۳و۹۵۶   ،۹۲۶  ،۹۲۷،۹۶۹ مصوبات 
خواهران  علمیه  مدرسه  دوساله  فعالیت  موقت  مجوز 
سیدحسن  »آقای  تقاضای  با  اردبیل  اکرم)ص(  رسول 
ریحانه الرسول)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  عاملی«، 
ارومیه با تقاضای »آقای سیدمهدی قریشی«، مدرسه 
علمیه خواهران خدیجه خاتون)س( شهر گتوند استان 
پاپی زاده«  محمدعلی  »آقای  تقاضای  با  خوزستان 
تقاضای  با  شیراز  غدیریه  خواهران  علمیه  مدرسه  و 

»آیت الله العظمی مکارم شیرازی« موافقت نمود.
موافقت  اعطای  با  همچنین  شورا  این 
خواهران  علمیه  مدرسه  تاسیس  اصولی 
»آقای  تقاضای  با  یک(  تهران)منطقه  شهر 
علمیه  مدرسه  قندهاری«،  محمدحسین 
تقاضای  با  تهران  استان  صفادشت  خواهران 
علمیه  مدرسه  محسنی زاده«،  جعفر  »آقای 
تقاضای  با  یزد  استان  اشکذر  شهر  خواهران 
علمیه  مدرسه  فهیم نیا«،  محمدحسین  »آقای 
خواهران تهران)منطقه ۱۲( با تقاضای »آقای 
مهدی عطوفت«، مدرسه علمیه خواهران شهر 
علی  »آقای  تقاضای  با  بوشهر  استان  دلوار 
تهران  خواهران  علمیه  مدرسه  دوست«،  زاهد 
)منطقه ۱۲( با تقاضای »آقای سعید دسمی«،  
مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( قم 
سیکل(  )مقطع  قم  خواهران  علمیه  مدرسه  و 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تقاضای  با 
خواهران، مدرسه علمیه خواهران شهر سامن 
سیدحسن  »آقای  تقاضای  با  همدان  استان 
شهر  خواهران  علمیه  مدرسه  طباطبائی«، 
»آقای  تقاضای  با  کرمان  استان  گنج  قلعه 
شهر  خواهران  علمیه  مدرسه  نجنو«،  احمد 
مهدی  »سید  تقاضای  با  مازندران  استان  نور 
خواهرانامام  تخصصی  مرکز  ارجمند«،  امیری 
»آقای  تقاضای  با  تهران  مجتبی)ع(  حسن 
علمیه خواهران  مدرسه  ناصحی«،  عبدالمقیم 
مرکز تخصصی خواهران  و  اردبیل  نمین  شهر 
سید  »آقای  تقاضای  با  اردبیل  اکرم)ص(  رسول 
خواهران  تخصصی  مرکز  عاملی«،  حسن 
با  لرستان  استان  درود  شهر  زهرا)س(  حضرت 
تقاضای »آقای عبدالواحد الهی نژاد« بر اساس 
مصوبه های ۹۵۸،۹۳۰،۹۶۴،۹۲۸،۹۷۱،۹۵۵
 ،۹۵۷،۹۷۳،۹۶۱،۹۳۱،۹۷۴،۹۵۹،۹۶۵،۹۷۲

و ۹۶۸ موافقت نمود.

اعطای موافقت اصولی و 
مجوز فعالیت دوساله به ۲۰ 

مدرسه علمیه خواهران

وضعیت امور ممتازان، 
استعدادهای برتر و نخبگان 
حوزه های علمیه خواهران

نظام مند شدن 
برنامه های پژوهشی 
مدارس علمیه خواهران
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معرفی کتاب

تحت  سامانه  اول  فاز   
طرف  از  کتابداری،  وب 
حوزه های  مدیریت  مرکز 
جهت  کشور  خواهران  علمیه 
استاندارد  و  همسان سازی 
و  منابع  اطالعات،  نمودن 
محتوای کتابخانه های مدارس 

سراسر کشور، راه اندازی شد.
عالقه مندان جهت بهره برداری 
را  ذیل  نکات  سامانه  این  از 

رعایت نمایند.
     ”firefox”1. استفاده از مرورگر

  ”chrome“ و یا
 lib.whc.ir  2.درج نشانی سامانه
کد  و  »نام  نمودن  وارد   .3
کاربری« جهت ورود اطالعات 
و استفاده اختصاصی از سامانه.

فاز  در  که  است  ذکر  قابل 
منابع  و  اطالعات  ورود  دوم،  
نیز  مدارس  کتابخانه های 
فاز  در  و  می گردد  راه اندازی 
سوم دسترسی کاربران طلبه به 
سیستم  خدمات امانت و سایر 

سرویس ها فعال خواهد شد.
 در صورت نیاز به راهنمایی با 
 02532144315 تلفن  شماره 

تماس حاصل نمایید.

معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه با همکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران در راستای گسترش فرهنگ پژوهش و تقدیر از پژوهشگران حوزه های علمیه سراسر کشور، نهمین 

جشنواره عالمه حلی)ره( را برگزار می نماید.
موضوعات »مهدویت؛ فرصت  ها و آسیب  ها« برای همه شرکت کنندگان و »بایسته  های حوزه انقالبی« 

ویژه طالب پایه هفت و باالتر، موضوعات بخش ویژه این دوره از جشنواره عالمه حلی می باشند.
و  پایانی  تحقیق  کتاب،  مقاله،  قالب  در  و  ترجمه  و  تصحیح  تألیف،  پژوهشی،  محتوای  با  باید  علمی  آثار 

پایان نامه باشد.
پانزدهم دی ماه 1395 فرصت  تا روز چهارشنبه  طالب حوزه های علمیه برادران و خواهران سراسر کشور 

دارند پس از ثبت نام، آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
http://kowsarnet.whc.ir طالب حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور می بایست از طریق کوثرنت به نشانی
و با انتخاب بخش فراخوان های پژوهشی به سامانه فراخوان های پژوهشی مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به  نام  ثبت  آزاد جهت  و  به ذکر است که طالب خراسان،جامعةالزهرا، جامعةالمصطفی، نظام قدیم  الزم 
نشانی http://research.whc.irمراجعه و پس از ثبت نام در سامانه اقدام به ثبت اثر نمایند.

علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
شدن  هدف مند  و  نظام مند  از  خواهران 
در  بار  اولین  برای  پژوهشی  برنامه های 
کشور در مدارس علمیه خواهران خبر داد.

والمسلمین حصاری«  »حجت االسالم 
آموزشی  نهاد  علمیه،  حوزه های  افزود: 
حوز ه های  در  باید  لذا  نیستند  ِصرف 
موجب  که  سازوکار هایی  همه  علمیه 
علم  تولید  و  علمی  توسعه  و  تعمیق 
می شود تعریف و ساختار آن ایجاد شود.
آموزشی  نظام  در حال حاضر  وی گفت: 
حوزه های علمیه هدف مند برنامه ریزی شده 
است ولی چرخه علمی زمانی کامل می شود 
که به تعمیق و توسعه علمی طالب بپردازیم 
از توانایی های به فعلیت رسیده طالب در  و 
مسیر گسترش دامنه علمی استفاده نمائیم.

علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
علمی  تعمیق  علم،  توسعه  خواهران 
رسالت های  از  را  علم  تولید  و  طالب 
در  گفت:  و  برشمرد  پژوهش  معاونت 
این راستا برنامه هایی را پیش بینی کردیم 
که برخی به مرحله اجرا رسیده و برخی 
نیز در حال آماده سازی است و در آینده 

نزدیک آماده  و اجرا می شود.
کردن  نظام  مند  این که  بیان  با  وی 
علمیه  مدارس  پژوهشی  برنامه های 
توسط  درکشور  بار  اولین  برای  خواهران 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
نظام مند  داشت:  اظهار  است  شده  انجام 
پژوهشی  برنامه های  کردن  هدف مند   و 
مدارس علمیه خواهران، از گام هایی است 
علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت  که 
تعمیق علمی  و  توسعه  منظور  به  خواهران  
در  بار  اولین  این  و  است  برداشته  طالب 
به  پژوهشی  برنامه های  که  است  کشور 
کنار  در  شده  برنامه ریزی  و  مدون  صورت 

برنامه های آموزشی اجرا می شود.
حصاری  والمسلمین  حجت االسالم 
آزاد  کرسی های  برگزاری  به  اشاره  با 
پردازی،   نظریه  کرسی های  اندیشی، 
کارگاه های  و  بررسی  و  نقد  نشست های 
روش و مهارت های پژوهشی در مدارس 
فعالیت های  علمیه خواهران گفت: همه 
مسیر  در  را  طالب  می تواند  که  پژوهشی 
در  کند  کمک  علمی  تعمیق  و  توسعه 
پیش بینی  مدارس  پژوهشی  برنامه های 
آموخته های  می شود  موجب  که  کردیم 
به  محصور  و  محدود  فقط  طالب 
کتاب های درسی نباشد و دامنه پیدا کند.

وی افزود: طالب باید در فعالیت های 
داشته  ممارست  و  تمرین  پژوهشی، 
با تصویب شورای  به همین منظور  باشند 
الزامی  ساعات  علمیه،  حوزه های  علمی 
پژوهشی  فعالیت های  برای  اختیاری  و 
ثابت  برنامه  در  تحصیلی  سال  طول  در 
هفتگی خواهران طالب معین شده است.

علمیه  حوزه  های  پژوهش  معاون 

برنامه،  این  در  داد:  ادامه  خواهران 
صورت  به  هفته  در  ۲ساعت  طالب 
تعریف  پژوهشی  فعالیت های  به  الزامی 
شده و ۱۰ ساعت به صورت اختیاری و 
به فراخور عالقه و انگیزه به فعالیت  های 
پژوهشی، فرهنگی و تربیتی می پردازند.

وی ادامه داد:  باتوجه به این که ۲ ساعت 
به  مدارس  الزامی  برنامه های  از  هفته  در 
فعالیت های پژوهشی اختصاص دارد، لذا 
هزینه های  عنوان  به  هم  آن  هزینه های 
از  و  است  پیش بینی  قابل  ناپذیر،  اجتناب 
برنامه های  اجرای  برای  مدارس  نظر  این 

پژوهشی مشکلی نخواهند داشت.
در  حصاری  والمسلمین  حجت االسالم 
ادامه با تأکید بر تعمیق علمی طالب و تولید 
و  کرد  اشاره  رشد  پژوهشی  مسابقه  به  علم 
مسابقه  مهم  ویژگی های  از  نمود:  تصریح 
شده  انتخاب  موضوع  که  است  این  رشد 
توسط طلبه برای شرکت در مسابقه معطوف 

به نیازهای دینی جامعه مخاطب است.
تغییر  این که  بیان  با  ادامه  در  وی 

تحصیلی  ارزشیابی  به  آموزشی  ارزشیابی 
از مصوبات شورای عملی و تربیتی است، 
از  آموزش  نظام  پژوهش در  گفت: سهم 
مسائلی است که مصوب شواری علمی و 
تربیتی است و موجب می شود که نمرات 
نباشد  آموزشی  نمرات  صرفا  طالب 
همچنین  و  پژوهشی  فعالیت های  بلکه 

فرهنگی نیز در این نمرات سهیم باشند.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
افزود: به همین منظور در حال آماده سازی 
مختلف  دروس  برای  پژوهشی  پیوست های 
تحصیلی  سال  دوم  سال  نیم  در  تا  هستیم 
به  علمیه،  مدرسه  چند  در  طرح  این  جاری 

صورت آزمایشی اجرا شود.
حصاری  والمسلمین  حجت االسالم 
معاونت  علم،  تولید  با  رابطه  در  گفت: 
خواهران،  علمیه  حوزه های  پژوهش 
با حضور  پژوهشی  از ۵۰۰ هسته  بیش 
علمیه  حوزه های  فارغ التحصیالن 
نیز  هسته   ۳۰۰ از  بیش  و  خواهران 
علمیه  حوزه های  استادان  حضور  با 
خواهران تشکیل داده است و خواهران 

طلبه به تولید اثر مشغول هستند.
دوره  اولین  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
تربیت  و  اخالق  رشته  در  محقق  تربیت 
نمود:  تصریح  جاری،  تحصیلی  سال  در 
از دیگر  تربیت پژوهشگر به صورت نظام مند 
برنامه های معاونت پژوهش است تا خواهران 
علوم  مختلف  رشته های  در  پژوهشگر 

اسالمی و مورد نیاز جامعه تربیت شوند.
علمیه  های  حوزه  پژوهش  معاونت 
ایجاد  و  تاسیس  گفت:  پایان  در  خواهران 
کشور  مختلف  نقاط  در  پژوهشی  مراکز 
فعالیت های  انجام  فعا لیت های  منظور  به 
معاونت  اقدامات  دیگر  از  پژوهشی 
پژوهشی حوزه های علمیه خواهران است. 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران با هدف ایجاد خودباوری 
در میان خواهران فرهیخته طلبه، 
و  شروع  را  قرآنی  آثار  تولید  طرح 
بحمد الله تا کنون  بیش از 50 اثر 
علمی  جامعه  به  و  تولید  را  قرآنی 

کشور عرضه نموده است.

اشاره:
حوزه«  »نمای  نشریه  پژوهش  هفته  مناسبت  به 
مدیرکل  امور  رجبی نیا«  »حجت االسالم  با  گفت وگویی 
مرکز  پژوهش  معاونت  برتر  استعدادهای  و  نخبگان 
منظور  به  کشور   خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
که  داد  انجام  کل  اداره  این  فعالیت های  با  آشنایی 

ماحصل آن تقدیم شما خوانندگان عزیز می گردد:

نخبگان  امور  اداره کل  وظایف  عمده  حوزه:  نمای 
اقداماتی  چه  تاکنون  و  چیست؟  برتر  استعدادهای  و 

انجام شده است؟
استعدادهای  ممتازان،  امور  وضعیت  بررسی   :
برتر و نخبگان در حوزه های علمیه خواهران، عمده 
در  اداره کل  این  می آید.  شمار  به  اداره  این  وظیفه 
و  ساماندهی  سپس  و  شناسایی  با  بتواند  است  صدد 
در نهایت علم افزایی و مهارت افزایی ایشان، موجبات 
بهره مندی بیشترشان را در حوزه های علمیه و خارج 

از آن  فراهم آورد.
البته در این راستا افزون بر موارد فوق، برنامه های 
گرفته  نظر  طالب،در  برای  نیز  ارتقایی  و  حمایتی 
می شود. چنان که در  ساختار و چارت این اداره کل نیز 
آمده و در اساسنامه آن تدوین و به تصویب رسیده و 

اکنون به کار گرفته می شود. 
با  هماهنگ  ما  فعالیت های  همه  است  گفتنی 
مرکز نخبگان حوزه های علمیه بوده و ما در بسیاری 
ایشان  با  و دستورالعمل ها  نامه ها  آیین  و  برنامه ها  از 
پیش  موارد  بومی سازی  با  حداکثر  و  داریم  اشتراک 
البته  می گیرد.  قرار  اداره  این  کار  دستور  در  گفته ، 
دست اندرکاران  با  مستحدثه  و  جدید  موارد  به  نسبت 
به عمل  مرکز نخبگان حوزه های علمیه، هماهنگی 
زحمات  و  ما،  درخواست  با  لزوم،  صورت  در  و  آمده 
امنای  از کمیسیون هیات  اموری  آن مرکز،  متولیان 
تصویب  از  پس  و  تقاضا  علمیه  حوزه های  نخبگان 

ایشان اجرا می شود.
در  حوزه شناسایی و ساماندهی در صددیم بتوانیم 
دست کم در پنج عرصه: آموزش، پژوهش، فرهنگی 
شناسایی  مدیریت؛  و  تربیت،  و  اخالق  تبلیغی،  و 
سال  در  گیرد.  صورت  ایشان  ساماندهی  سپس  و 
شناسایی  مورد  آموزش  عرصه  تنها   1395-1394
قرار گرفتند و انشاالله امسال یعنی 1395، مرحله اول 
استعدادهای برتر و ممتازان عرصه پژوهش و مرحله 

دوم عرصه آموزش 95-96 انجام می یابد .

به شناسایی مرحله  تاکنون  اداره شما    گفتید 
اول عرصه آموزش اقدام کرده است؟ لطفا در این 

زمینه بیشتر توضیح دهید.
و  بسترسازی  به  اختصاص   94 سال  بله،   :
آماده سازی سخت افزاری و نرم افزاری امور نخبگان و 
استعداد های برتر داشت و در سال 95 ضمن پیگیری 
در  مهمی  نقش  که  علمی  مصاحبه های  مکان 
شناسایی استعدادهای برتر دارد، مرحله اول آموزش را 
با کمک مدیریت های استانی برگزار نمودیم. الحمدلله 
اکنون به همت مدیر محترم مرکز و حمایت معاونت 

محترم پژوهش و همکاری صمیمانه دست اندرکاران 
معاونت ها و ادارات دیگر مرکز، ساختمان سابق دفتر 
فناوری واقع در خیابان جمهوری در اختیار این اداره 
استعدادهای  علمی  مصاحبه های  و  گرفت  قرار  کل 

برتر در این مکان برگزار می شود.

برگزار  چگونه  برتر  استعدادهای  مصاحبه های 
می شود؟

سطح  می شود:  برگزار  سطح  دو  در  مصاحبه ها   :
استانی و سطح کشوری. پس از این که مصاحبه های 
نتایج آن در اختیار همکاران  استانی انجام می یابد و 
ارزیابی  به  همکاران  فرصت،  اولین  در  می گیرد  قرار 
برای  را  استانی  برترین های  و  پرداخته  استانی  نتایج 

مصاحبه های کشوری دعوت می کنند . 
البته این که می گوییم استعدادهای برتر ، به دلیل 
توانمندسازی  و  حمایت  و  شناسایی  که  است  این 
استعدادهای برتر را بر نخبگان مقدم کردیم و انشاالله 
نخبگان  نوبت   ، برتر  استعدادهای  شناسایی  از  پس 

خواهد بود.
به  نخبگان،  امور  کل  اداره  در  مصاحبه ها  اما 
و  تربیتی    – روانشناختی  مصاحبه های  گونه  دو 
مصاحبه های  می شود.  برگزار  علمی  مصاحبه های 
و  مجازی  سطح  دو  در  نیز  تربیتی  و  روانشناختی 
مصاحبه های  در  طلبه  می یابد.  انجام  حضوری 
تحت  را  تست  دویست  حدود  مجازی،  و  رایانه ای 
ساعت  یک  تا  دقیقه   45 مدت  به  کتل  تست  عنوان 
همراه  به  مربوط  نتیجه  سپس  و  می رساند  انجام  به 
کاربرگ ها و محورهای روان شناختی در اختیار استاد 
روان شناس قرار می گیرد تا به صورت حضوری نیز از 
مصاحبه  طلبه  نیز،  تربیتی  و  روانی  اخالقی،  جهت 

شود.
مصاحبه های علمی با حضور دو استاد در هر درس 
انجام می یابد: مصاحبه علمی عقاید و مصاحبه های 
فقه و اصول برای سطوح دو  و افزون بر آنها دروس 
شده  گرفته  نظر  در   4 و   3 سطوح  برای  تخصصی 
نیم  و دست کم  بر  زمان  مصاحبه ها  این  البته  است. 
خود  به  را  طالب   مصاحبه  های  زمان  از  روز  یک  تا 

اختصاص می دهد.

 در این دوره، مشارکت طالب و مدارس چگونه 
بود؟

قباًل  که  این  برای  بود  انتظار  قابل  ما  برای   :
دوهزار  حدود  میزان  به  طالب  مشارکت  از  برآوردی 
و  تعداد مشارکت کنندگان  این حال  با  را داشتیم.  نفر 

واجدیِن شرایِط اولیه جالب توجه است. 
برتر  استعدادهای  شناسایی  فراخوان  اعالم  با 
در عرصه آموزش به تاریخ 94/11/14 متقاضیان 
پرونده  تشکیل  به  اقدام  مدارس  در  عرصه  این 
نمودند پس از بررسی اولیه و تأیید مراکز استانی، 
مرکز  به  نهایی  تأیید  و  بررسی  جهت  پرونده ها 
ارسال شد. در این مرحله 954 پرونده ) سطح 2 و 

3( دریافت شد. 
به  بخشی  نظم  و  ساماندهی  برای  نیز  همکاران 
راه اندازی  و  طراحی  بر  افزون  فعال؛  مشارکت  این 
مربوط، تالش می کنند  افزاری های  نرم  و  سامانه ها 
استفاده  بخش  این  در  نیز  دستاوردهای جدید  از  که 

کنند از جمله:
امور  کل  اداره  به  اختصاری  نام  اختصاص   .1

) NAB نخبگان و استعدادهای برتر)ناب
nab@whc.ir  2. راه اندازی ایمیل اداره کل

nab.whc.ir 3. راه اندازی سایت »ناب« به آدرس
4. ایجاد گروه »ناب 1« ویژه نمایندگان استانی در 

kowsarnet.whc.irشبکه علمی کوثرنت

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران خبر داد

نظام مند شدن برنامه های پژوهشی مدارس علمیه خواهران

نام کتاب: 
چکامه اندیشه

خالصه تحقیقات پایانی برتر
تهیه و تنظیم:

 حوزه های علمیه خواهران 
استان اردبیل

ناشر: 
مرکز نشر هاجر

)وابسته به مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران(

 تعداد صفحه و قطع :
312 صفحه/ رقعی

نوبت چاپ:
اول/ تابستان95

شمارگان:
1000 نسخه

قیمت:
100/000ریال

     چاپخانه:
زالل کوثر

شابک:                                                                             
978 -600-378 -047 -7

آدرس:
 قم - بلوار معلم -  مجتمع 

ناشران - واحد114
تلفن دفتر مرکزی:
025 –32144400

تلفن فروشگاه:
025 -32144853 

شماره پیامک:
3000214440 

ایمیل:
        Hajar@whc.ir    

Hajar.whc.ir

تولید 50 آثر قرآنی 
در مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه 
خواهران کشور 

راه اندازی فاز اول 
سامانه تحت وب 

کتابداری 

برگزاری نهمین 
جشنواره عالمه حلی)ره(

به همت معاونت پژوهش مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

کشور برگزار می شود

»حجت االسالم رجبی نیا« تشریح نمود:

وضعیت امور ممتازان، استعدادهای برتر و نخبگان 
حوزه های علمیه خواهران اشاره:

پژوهش  هفته  مناسبت  به 
گفت وگویی  حوزه«  »نمای  نشریه 
مدیرکل  مدملی«  »خانم   با 
معاونت  تحصیلی  پژوهش های 
حوزه های  مدیریت  مرکز  پژوهش 
منظور  به  کشور   خواهران  علمیه 
اداره  این  فعالیت های  با  آشنایی 
کل انجام داد که ماحصل آن تقدیم 

شما خوانندگان عزیز می گردد:

نمای حوزه:لطفا یک تعریف کلی از حوزه فعالیت اداره کل تحت امر ارائه فرمایید.
ارتقای  و  ایجاد  برای  راهبری  و  برنامه ریزی  دنبال  به  تحصیلی  پژوهش های  اداره کل   :
مهارت های پژوهشی منابع انسانی مداخله گر در فعالیت های پژوهشی است، به همین جهت 
از یکسو در صدد نیازسنجی، هدایت موضوعات پژوهشی و نیز تعیین روش های پژوهشی در 
فضاهای  در  پژوهش  فرهنگ  سازی  نهادینه  و  ترویج  دیگر  از سوی  و  است  تحصیلی  برنامه 
آموزشی را نصب العین قرار داده است.ضمن اینکه برای دست یابی به اهداف باال، فعال سازی 
و ساماندهی تشکل های پژوهشی طالب در حال تحصیل را در قالب کانون های پژوهش در 

مقطع سطح 2 و انجمن های پژوهش در مقطع سطح3 در دستور کار خود قرار داده است.

فعالیت های  پیشبرد  در  شما  امر  تحت  اداره کل  فعالیت های  نقش 
پژوهشی طالب تا چه اندازه می باشد؟

از  است.  به تحصیل  برای طالب شاغل  اصلی  نقش های  ایفاگر  اداره کل  این   :
نیازها، هدایت کالن موضوعات پژوهش، تعیین روش های پژوهش  یکسو سنجش 
در برنامه تحصیلی، برنامه ریزی جهت افزایش توان پژوهش اساتید و مدیران پژوهش 
و طالب از وظایف این اداره کل است. از طرف دیگر با ایجاد و ساماندهی تشکل های 

پژوهش در صدد توانمندسازی طالب مستعد و عالقمند به پژوهش و تحقیق است.
تدوین، برنامه ریزی و ایجاد ساز وکار در عرصه رقابت پژوهش نیز از کارهای محوله 
این اداره کل است. همان گونه که ترویج و نهادینه سازی فرهنگ پژوهش باید عالوه بر 
محتوا، از قالب ارائه و اجرای مناسبی برخوردار باشد، حمایت، راهبری و نهادینه سازی 

نشست های علمی و کرسی های آزاداندیشی نیز یکی دیگر از کارهای ما است.

کیفی  ارتقای  جهت  شما  رو  پیش  شاخص  برنامه های  و  طرح ها   
فعالیت های پژوهشی در معاونت چه چیز های می باشد؟ 

• هدایت موضوعات پژوهش برای انجام پژوهش های کاربردی، در همین 
راستا طرح هایی در دست اقدام است که پیش نویس آنها آماده شده است.

پژوهشی  هدایت  و  موضوعات  نمودن  جهت مند  برای  پروژه  کالن  •  طرح 
طالب به سمت پاسخ به اولویت های شناسایی شده، آنهم در چارچوبی منسجم و 
هدفمند، جهت حال معضالت و مسائل علمی حوزه های دینی اجرا خواهد شد.

•  تدوین روش تحقیق تخصصی، معاونت پژوهش طرحی برای پاسخ گویی 
به نیاز پژوهش گران، در زمینه روش تحقیق تخصصی آماده و پیشنهاد داده که 

به دنبال تدوین روش تحقیق در هر یک از رشته ها به صورت تخصصی است. 
الگوی  در  را  علم  یک  ریزشاخه های  تمام  که  موضوعی  درختواره  طرح   •
درختواره به شکل شاخه ای تهیه می کند، در این رویکرد نگاه مسئله محور است.
•  تدوین برنامه ساعات پژوهشی در مدارس با لحاظ نمودن شاخص های مهم 
این  البته  که  اخالق  و  مهارت  از شناخت، عالقمندی،  عبارتند  که  پژوهشگری 
مورد تدوین و ابالغ شده ولی ما برای تسهیل کار معاونان پژوهشی و نیز سهولت 
نیمسال های  در  پیشنهادی  محتوای  قالب  در  را  ها  ...سرفصل  و  بازخوردگیری 

مجزا تنظیم کردیم که ان شاء الله به زودی به مدارس ابالغ می شود.
• ارتقاء سطح مهارتی و علمی و توان پژوهش اساتید و مدیران پژوهش، در همین 
پژوهشی  و  علمی  سوابق  دارای  که  استاد  محدود  تعداد  معرفی  و  شناسایی  با  راستا 
و  برگزار شد،  اساتید  این  برای  دو دوره  استانی،  از سوی مدیریت های  بودند  مناسبی 
مراحل مقدماتی دوره سوم نیز انجام شده که احتماال در یکی دو ماهه آینده این دوره 
آموزش  عنوان  به  آموزش ها  تکمیل  از  پس  است  قرار  مربیان  این  شد.  خواهد  برگزار 
اساتید راهنمای مدارس فعالیت کرده و به طور مستمر با ارائه مشاوره به آنها در راهنمایی 
تحقیقات همراهی کنند. عالوه بر این نیاز طالب را به کارگاه های روشی پاسخ گو باشند.
• پژوهش محور نمودن نظام آموزشی یکی دیگر از برنامه های در دست انجام 
بر روش متن محور و حافظه  آنجایی که نظام آموزش بیشتر  از  اداره کل است.  این 
سنج تکیه دارد و در حد بسیار کمی به مسئله یابی می¬پردازد، معاونت پژوهش طرح 
غنی سازی نظام آموزشی با مولفه های پژوهشی را در دستور کار خود قرار داد و قرار 
بر این شد که شاخصه های نظام آموزشی دارای ویژگیهای پژوهش شده و مهارتهای 

پژوهش در آنها اشراب شود. در همین راستا دو پیوست پژوهشی آماده شده است.
• ارائه و تدوین شاخصه های کیفی فعالیت های پژوهشی، نظارت، ارزیابی 
و بازخوردگیری از برنامه های تشکل های پژوهشی و بطور کلی فعالیت های 

پژوهشی نیز از اهم برنامه های این اداره کل است. 
• به روز رسانی سیرهای مطالعاتی کانون های پژوهشی و طراحی سیرهای 
در  مجرب  و  متخصص  اساتید  توسط  پژوهشی،سیرها  انجمن های  مطالعاتی 

حال طراحی است و تا پایان سال به مدارس ارسال خواهد شد.

 باتوجه به ضرورت های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و تبلیغی مطرح 
حال حاضرکشور اولویت های پژوهشی مورد نظر شما کدامند؟

نظام  نسبی  تثبیت  به  توجه  با  بعد  به   87 سال  از  پژوهش  معاونت  که  جدیدی  رویکرد   :
آموزشی و با عنایت به افزایش نیازهای پژوهشی خواهران طلبه آن را اتخاذ کرد در واقع مشتمل 
این تالش  ثمره  بود، طبیعتا  پژوهشی  فعالیت های  برنامه ریزی، سازماندهی و ساماندهی  بر 
ایجاد تحول چشمگیری در مدارس علمیه بوده است ولی در عین حال به نظر می رسد کار 
اولویت سنجی متوقف بر نیازسنجی است که هنوز عملیاتی نشده است. ولی اگر فراوانی آثار 
و سبک  زنان  مباحث   ، خانواده  بگیریم،  نظر  در  پژوهش  نیاز  نشانه های سنجش  از  یکی  را 
زندگی، فضای مجازی، ماهواره، علوم قرآنی از جمله مباحثی است که باید مورد نظر باشد.

مدیرکل پژوهش های تحصیلی:

اشاره:
به مناسبت هفته پژوهش نشریه »نمای 
»حجت االسالم  با  گفت وگویی  حوزه« 
عمومی  پژوهش های  مدیرکل  ربانی« 
مدیریت  مرکز  پژوهش  معاونت 
به  کشور   خواهران  علمیه  حوزه های 
منظور آشنایی با فعالیت های این اداره 
تقدیم  آن  ماحصل  که  داد  انجام  کل 

شما خوانندگان عزیز می گردد:

نمای حوزه: لطفا تعریف کلی از حوزه فعالیت اداره کل تحت امرارائه فرمایید.
: حوزویان در حوزه علمیه در مقطعی که فارغ التحصیل می شوند.واحدهای درسی الزم و کافی از 
آموزش های علوم و معارف را گذرانده و نیز حجمی ارزشمند از آشنایی با پژوهش و روش و مهارت 
آنرا فرا گرفته اند. اقدامات ارزشمندی در قالب تحقیق پایانی و پایان نامه و مقاله تحقیقی را انجام 
داده و در رتبه »پژوهشگری« می توانند قرار گیرند. البته »محقق عمومی«. هدایت و ساماندهی این 
طیف عظیم و ارزشمند از عوامل انسانی متخصص دانش آموخته )طالب خواهر فارغ التحصیل( 
پروسه ای  امر هرچند  این  و  اداره می باشند.  این  به عهده  پژوهش های حرفه ای،  فعالیت های  به 
گسترده و زمانبر و پر هزینه است ولی قابل انجام می باشد که مساعی و همراهی عوامل فراوانی در 

ستاد و صف و ستادهای استانی  و کلیه دلسوزان عرصه فرهنگ و دین را  می طلبد.
- ایجاد امکانات و فراهم سازی زیرساخت ها و پشتیبانی به هنگام و تامین منابع از 

جمله راه اندازی کتابخانه ها و تجهیز و بروز آوری آنها را می توان برشمرد.
- تشکیل شورای های پژوهش و برنامه ریزی های پژوهشی، تشکیل و راه اندازی مجموعه های 
و  تاسیس  و  پژوهشی  و شهرک های  تحقیقات  مرکز  انجمن علمی  گروه،  مانند هسته،  پژوهشی 

راه اندازی درگاه های خروجی برای آثار و تولیدات علمی و حضور در بازار دانش را می توان نام برد.
 

نقش فعالیت های اداره کل تحت امر شما درپیشبرد فعالیت های پژوهشی 
طالب تا چه اندازه می باشد.

دوران  پژوهشی  فعالیت های  کلیه  به  بخشی  تمامیت  نقش  هم  اداره  این  فعالیت های 
تحصیل را دارد و هم بعد از تحصیل، در مقطعی نقش فراهم سازی زیر ساخت ها و موضوع یابی 
و ایجاد زمینه و ظرفیت سازی برای حضور بانوان توانمند در عرصه پژوهش را به صورت حرفه 
ای بر عهده دارد. به عبارت دیگر دو نقش اساسی را برای خواهران دانش آموخته می توان مد 
از  بعد  تأسیسی  آموزشی خواهران طلبه. دوم: نقش  نظر داشت.اول: نقش مکمل در مقاطع 
برای حوزویان مطرح می شود. که در  رتبه »دانش آموختگی«  به  نایل شدن  و  فارغ التحصیلی 

این مرحله با نگاه تخصصی و حضور در عرصه های تحقیق حرفه ای تعریف و ارایه می گردد.

فعالیت های  کیفی  ارتقای  جهت  روشما  پیش  شاخص  برنامه های  و  طرح ها 
پژوهشی درمعاونت چه چیزهای می باشد.

در عرصه سیاست گذاری ها: فعال سازی و تقویت شورا های پژوهشی یکی از محورها 
است و  همچنین  در عرصه پشتیبانی منابع کتابخانه ای. تجهیر و تاسیس منابع و اسناد  
علمی، استفاده از سیستم های مقبول و استاندارد برای یکپارچه سازی دسترسی به منابع 

موجود در کتابخانه های حوزه ها و مدارس و بهره گیری از منابع در مراکز مرتبط.
پژوهش  مجموعه های  راه اندازی  و  ظرفیت سازی  پژوهشی:  راهبری های  عرصه  در 

بنیان از گروه های علمی شهرک های پژوهشی.
در عرصه خروجی: ایجاد گروه های علمی برای اتقان سازی پژوهش ها و اثر بخشی 
آثار و نتایج پژوهشی و نیز حضور در جشنواره ها برای فراهم سازی فرصت های ارایه آثار 

در سطح ملی منطقه ای و فرامنطقه ای. 

حال  مطرح  وتبلیغی  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  ضرورت های  به  باتوجه 
حاضرکشوراولویت های پژوهشی مورد نظر شما کدامند.

اولویت های و اقدامات پژوهشی این اداره کل بر اساس اولویت های مصوب معاونت پژوهش 
تعریف و درحال انجام است. ولی محور های اساسی را در اولویت های برنامه ها عبارتند از:

1. اهتمام به استانداردسازی عرصه های فیزیکی و مکان های اختصاص یافته برای پژوهش و پژوهشگران.
2. استاندارد سازی منابع سخت افزاری موحود در کتابخانه ها فضاهای پژوهشی. 

3. امنیت بخشی مالی به محققان و بهادادن به فعالیت های پژوهشی آغاز شده و استمرار آنها 
4. تامین و تجهیز و روز آمد نمودن منابع نرم افزاری مورد نیاز.

در  شایسته  و  خور  در  اعتبار  کسب  و  پژوهشی  مراکز  و  پژوهشی  جایگاه  ارتقاء   .5
منطقه، در جایگاه ملی و در عرصه های فراملی.

مدیرکل پژوهش های عمومی خبر داد:

استانداردسازی عرصه های فیزیکی و مکان های 
اختصاص یافته برای پژوهش و پژوهشگران

 ساماندهی فعالیت های پژوهشی باعث ایجاد تحول در مدارس علمیه خواهران می شود

و  جذب  ظرفیت شناسی،  هدف  با  پژوهشگران  ساماندهی  اداره 
ساماندهی پژوهشگران فارغ التحصیل حوزه های علمیه خواهران، در دی 
ماه 1394 تشکیل شد و تاکنون 510 هسته پژوهشی از فارغ التحصیالن 

با  عضویت قریب به 3000 نفر مشغول به فعالیت پژوهشی هستند. 
فقهی،  مختلف  موضوعات  با  پژوهشی  اثر   139 است  گفتنی 
به  اخالقی  و  تربیتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  قرآنی،  علوم  و  تفسیر 

این اداره ارسال شده است.

فعالیت 510 هسته پژوهشی از فارغ التحصالن 
با عضویت قریب به 3000 نفر

هسته های  مدیران  و  انجمن ها  و  کانون ها  دبیران  توجیهی  آموزشی  دوره  اولین 
پژوهشی با حضور 200 نفر از پژوهشگران حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور به 
صورت متمرکز، در شهر مقدس قم  با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« 
مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و »حجت االسالم والمسلمین حصاری« 

معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
گفتنی است این دوره به منظور راهبری پژوهشگران در عرصه فعالیت های 
گروهی، انگیزه بخشی و ایجاد فرصت هم افزایی و تبادل اطالعات و نیز تبیین و 

توجیه آیین نامه ها و ضوابط و قوانین مربوطه اجرا شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی توجیهی مدیران 
هسته ها و دبیران کانون ها و انجمن های پژوهشی
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شاهینشهراصفهان 

استاد حوزه بیان کرد

شهراستان

ویالشهراصفهان 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

شهراستان

ایالمایالم 
امام جمعه ایالم:

شهراستان

پارسآباداردبیل
در مدرسه عمیه خواهران ثامن الحجج)ع( بیان شد

شهراستان بنابآذربایجان شرقی

حجت االسالم والمسلمین غروی:

شهراستان

نشست فرهنگی به مناسبت فرا رسیدن ماه 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  محرم 
غروی«، عضو شورای عالی حوزه های علمیه 
خواهران، طالب و استادان در مدرسه علمیه 

خواهران ولیعصر)عج( بناب برگزار شد
غروی،  والمسلمین  حجت االسالم 
عضوشورای عالی حوزه های علمیه خواهران 
نهضت  در  تربیت  با  رابطه  در  بیاناتی  ایراد  به  مراسم  دراین 

سیدالشهدا)ع( پرداخت. 
وی بابیان اهداف و فلسفه حرکت حضرت سیدالشهدا)ع( از مکه 
به کربال، عنوان نمود: نهضت امام حسین)ع( ابتدا تا پایان سراسر 
تربیت و فرهنگ سازی است یکی از علل حضور اقشار مختلف در 
این کاروان، الگوگیری تربیتی و مهم تر از آن انتقال پیام عاشورا به 
ماجرای  در  افراد  این  و حضور  از طریق مشاهده  دیگر  نسل های 

عاشورا است.
 عضو جامعه مدرسین در پایان با اشاره به ظرفیت بسیار باالی 
در  کرد:  نشان  خاطر  سراسرکشور  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
جامعه امروزی باید طالب خواهر حضور فرهنگی و تربیتی در میان 

اقشار مختلف جامعه داشته باشند.

نهضت امام حسین)ع( سراسر تربیت و فرهنگ 
سازی است

خواهران  علمیه  مدارس  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
تخصصی  مرکز  و  الرسول)ص(  ریحانه  زینب کبری)س(،  الزهرا)س(، 
»حجت االسالم  حضور  با  ارومیه  الزهرا)س(  تفسیر  اصول  و  فقه 
والمسملین قریشی« امام جمعه و نماینده مردم ارومیه در مجلس 
حوزه  مدیر  راحلی«  والمسلمین  رهبری،»حجت االسالم  خبرگان 

علمیه خواهران آذربایجان غربی، طالب و استادان برگزار گردید.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  راحلی،  حجت االسالم 
گفت:  و  کرد  توصیه  پژوهش  امر  به  را  طالب  غربی،  آذربایجان 

آموزش در مدارس علمیه باید پژوهش محور باشد.
مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی، نسبت به اخالق، 
تزکیه، انقالبی بودن و انقالبی ماندن حوزه های علمیه تأکید نمود.

ارومیه،  جمعه  امام  قریشی،  حجت االسالم  مراسم،  ادامه  در 
درباره جایگاه و فضیلت علم و عالم نکاتی را یادآور شد.

وی همچنین مدیران مدارس، معاونان، استادان و طالب را به 
همدلی و همراهی توصیه کرد و اظهار داشت: طالب باید با نیت 
خالص در حوزه های علمیه خدمت کنند و در حوزه های علمیه باید 

علمیت و تقوا حاکم باشد.
برتر در زمینه آموزش،  پایان مراسم از طالب  گفتنی است؛ در 

فرهنگی و پژوهش نیز تجلیل شد.

سیاستگذاری  شورای  دبیر  مقتدایی«،  مرتضی  »آیت الله 
سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم  در  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های 
اطاعت  تکاب،  خاتون  نجمه  خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی 
پذیری از رهبری، شایسته ساالری و صبوری برای استیالی حق را 

از ویژگی های غدیرخم برشمرد.
در ادامه این مراسم »خانم فاطمه پرهیزگار«، مدیر مدرسه علمیه 
خواهران نجمه خاتون تکاب، به بیان جایگاه تعلیم و تعلم پرداخت 

و رسالت طالب را در عرصه های مختلف اجتماعی تبیین کرد.

مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
این  در  استادان  و  طالب  مسئوالن،  حضور  با  چایپاره  الزهرا)س( 

مدرسه برگزار گردید.
و  حوزه  استاد  ابراهیمی«،  مراسم،»حجت االسالم  این  در 

دانشگاه به به تبیین ارزش و جایگاه علم و طلبه پرداخت.
اهمیت  پیرامون  چایپاره،  فرماندار  اصغری«،  »آقای  همچنین 
تحصیل در حوزه علمیه و هفته دفاع مقدس مطالبی را بیان نمود.

»حجت االسالم والمسلمین راحلی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم  در  آذربایجان غربی 
علمیه خواهران الزهرا)س(  خوی تأکید کرد: طالب باید دو بال علم 

و تقوا را داشته باشند؛ بال علم و بال تقوا. 
علم  اگر  و  باشند  داشته  ادب  و  علم  باید  طلبه ها  افزود:  وی 

معنوی داشته باشند، به مراتب عالی ادب هم می رسند.
مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی با اشاره به سخنان 
داشتن  ضمن  طالب  نمود:  عنوان  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام 

سبک زندگی اسالمی، باید آن را برای مردم تبیین نمایند.
گفتنی است؛ در پایان مراسم از استادان این مدرسه تجلیل شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
مسئوالن  و  استادان  طالب،  حضور  با  سلماس  الزهرا)س(  فاطمه 

برگزار شد.
در این مراسم »حجت االسالم کبیری«، استاد حوزه و دانشگاه، 

به تبیین جایگاه و نقش حوزه های علمیه در جامعه پرداخت.

ارومیهآذربایجان غربی

امام جمعه ارومیه تأکید نمود

شهراستان

در حوزه های علمیه علمیت و تقوا حاکم باشد

تکابآذربایجان غربی

حضرت آیت اهلل مقتدایی:

شهراستان

والیتمداری، پیام غدیرخم است

چایپارهآذربایجان غربی

استاد حوزه در جمع طالب خواهر تبیین نمود

شهراستان

ارزش و جایگاه علم و طلبه

سلماسآذربایجان غربی

استاد حوزه و دانشگاه تبیین نمود

شهراستان

خویآذربایجان غربی

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

جایگاه و نقش حوزه های علمیه در جامعه

تبیین سبک زندگی اسالمی از 
وظایف طالب است

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد برگزار گردید.

نهضت  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  علیاری«،  لیال  »خانم 
یک  بلکه  نیست،  حماسی  و  سیاسی  نهضت  یک  تنها  عاشورا 

نهضت سازنده اعتقادات، دین و باورهای مردم است.
وی افزود: در نهضت عاشورا هدف اصلی تقویت بنیه توحید بود 

و تعالیم توحیدی در تمام دعاهای امام حسین)ع( مشهود است.
خانم علیاری با بیان ابعاد عبادت، بیان کرد: پویا ماندن، ترقی 
اثرات  از  شکرگزاری  و  تقدیر  حسن  و  ذائقه  ماندن  سالم  کردن، 

عبادت خالصانه است.

نهضت عاشورا سازنده باورها و 
اعتقادات مردم است

نسشت اخالقی با موضوع اهمیت قیام امام حسین)ع( با حضور 
»حجت االسالم والمسلمین یدالله صفری« امام جمعه گرمی، در 

جمع طالب مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( برگزار گردید.
در  زنان  نقش  به  اشاره  با  صفری،   والمسلمین  حجت االسالم 
قیام عاشورا، بیان داشت: حضرت زینب)س( با حضور قهرمانانه خود 
در روز عاشورا نه تنها بزرگ ترین دلگرمی برای اهل بیت)علیهم السالم( 

بودند، بلکه علمدار کربال نیز به حساب می آمدند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت قیام امام حسین)ع(، تأکید کرد: 
دست  از  را  اسالم  دین  تا  کردند  قیام   ۶۱ سال  در  حسین)ع(  امام 
یزیدیان نجات دهند. امام حسین)ع( با شهادت به هدف خود دست 

یافت و مکتب شیعه را تا روز قیامت بیمه کرد.
حجت االسالم صفری، نقش زنان در قیام عاشورا را بسیار مهم 
قیام  در  مؤثر  زنان  از  زینب)س(  حضرت  داشت:  اظهار  و  دانست 
تاکنون هم به عنوان یک محور برای زنان جهان  عاشورا بود که 

اسالم تلقی می شود.
وی با اشاره به اهمیت زینبی بودن در عصر حاضر، اظهار کرد: 
سالح  به  مجهز  را  خود  دشمن  خبیث  حزب  برابر  در  باید  بانوان 
ایمان، عفت، حیا، نجابت و حجاب نمایند تا دشمن را در رسیدن 

به هدفش مأیوس کنند.

علمیه  مدارس  مدیران  فصلی  نشست 
خواهران اصفهان با حضور 42 نفر از مدیران 
علمیه  حوزه  مدیریت  اجتماعات  سالن  در 

اصفهان برگزار گردید.
ابطحی«،  و المسلمین  »حجت االسالم 
مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان با عرض 
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و ساالر

شهیدان حضرت ابا عبدالله  الحسین )ع( و ایام اسارت اهل بیت)علیهم السالم(  
گفت: از اولین زمانی که ندای پیغمبر بلند شد آل امیه به مخالفت با 
پیامبر برخواستند و قصد داشتند ریشه اسالم، توحید و خدا پرستی 

را نابود کنند.
ترس  از  مکه،  به  پیامبر)ص(  ورود  از  بعد  امیه  آل  افزود:  وی 
شمشیر ایشان، ایمان ظاهری که ناشی از ترس بود آوردند و منتظر 

فرصتی بودند تا جامعه را به همان کفر سابق برگردانند.
بسیار  سوء  کرد:  تبلیغات  تاکید  اصفهان  علمیه  حوزه  مدیر 
به سرنوشت  تا  باشیم  باید دقت داشته  تبلیغات  اثرگذار است و در 

گذشتگان دچار نشویم.
حجت االسالم و المسلمین ابطحی تصریح کرد: در زمان حال 
نیز دشمن می کوشد تا روحانیت، مراجع و شخصیت های دینی را 
با تبلیغات سوء تضعیف و تخریب کند و امروزه در فضای مجازی، 
نظام  مسئولین  و  روحانیت  علیه  مختلف  شبکه های  و  ماهواره ها 

تبلیغ می کنند.
وی در پایان گفت: ما باید از گذشتگان درس بگیریم تا خودمان 
و فرزندانمان تحت تاثیر تبلیغات قرار نگیرد وظیفه روحانیون است 
گاه نمایند و باید با هوشیاری  که مردم را نیز از توطئه های دشمنان آ

کامل مقابل تبلیغات منفی دشمن ایستادگی و مبارزه کنیم.
در ادامه »حجت االسالم والمسلمین حسین رضایی«، دادستان 
ویژه روحانیت استان های یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری به 
راه های پیشگیرانه از نفوذ افراد تبه کاران اشاره کرد و گفت: باید در 
پذیرش افراد صالحیت های اولیه و اقدامات پیشگیرانه در محدوده 

مسائل قضائی انجام شود.
وی، خرافات و بدعت ها را از مشکالت جامعه کنونی دانست و 
تاکید کرد: روحانیون وظیفه دارند تا جلوی این خرافات و بدعت ها 

را بگیرند و در این خصوص کوچک ترین کوتاهی نکنند.
حجت االسالم رضایی در پایان با تبیین جایگاه و فلسفه تشکیل 
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و آسیب های فراروی روحانیت، حفظ 
حیثیت و شئون روحانیون را وظیفه اصلی این نهاد مقدس دانست 

و به پرسش های طالب و روحانیون در این زمینه پاسخ  داد.

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی با سخنرانی »حجت االسالم 
ارزانی« در جمع طالب و استادان مدرسه  الله  والمسلمین حبیب 

علمیه خواهران النفیسه اصفهان برگزار گردیید
اسالمی  ارشاد  کل  مدیر  ارزانی  والمسلمین  حجت االسالم 
اصفهان در این مراسم، تهذیب و تربیت را اصل  و تعلیم را فرع 
برای طالب دانست و گفت:تقوا، علم، و عقل اجتماعی سه کلید 

واژه مورد نیاز طالب است.
النفیسه  مدیر  مدرسه علمیه خواهران  بدری«  ادامه »خانم  در 

اصفهان  به ذکر نکات اخالقی و تربیتی پرداخت.

گرمیاردبیل
امام جمعه گرمی:

شهراستان

نقش بانوان در قیام عاشورا بسیار مهم بود

اصفهاناصفهان
مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان:

شهراستان

باید با هوشیاری در مقابل تبلیغات منفی دشمن 
ایستادگی کنیم

با  زندگی«  در  وقت  اول  نماز  »تاثیر  با موضوع  اخالقی  نشست 
و  حوزه  استاد  موسوی«  والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی 
دانشگاه، در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران ریحانه 

اصفهان برگزار گردید.
دانشگاه  و  حوزه  استاد  موسوی،  مراسم حجت االسالم  این  در 
خون  مدیون  را  کشورمان  امروز  وآرامش  امنیت  داشت:  اظهار 

شهدای ۸ سال دفاع مقدس هستیم.
وخیلی  است  نماز  عبودیت  بارز  مصداق  گفت:  ادامه  در  وی 
با  البته  کرد.  قضاوت  افراد  درمورد  نماز  وسیله  به  می شود  راحت 

توجه به روایاتی که از معصومین وارد شده است.
نماز  درباره  خاصیت  هرچقدر  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
شنیده اید در مورد نماز اول وقت است اگر مقید به نماز اول وقت 

باشیم یقینًا برکت آن را در زندگی خواهیم دید. 

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه برگزار گردید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

نشست اخالقی»تاثیر نماز اول وقت 
در زندگی«

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ با حضور طالب و 
استادان در مدرسه علمیه خواهران کوثر تیران و کرون برگزار شد.

علم  اهمیت  به  اشاره  با  استاد حوزه  قاسمی«  روح انگیز  »خانم 
رابطه  این  در  از معصومین)علهیم السالم(  روایاتی  بیان  و  آموزی  علم  و 
گفت: هرکس دو قدم برای علم آموزی بردارد و ساعاتی را برای 

یادگیری نزد عالم بنشیند خداوند بهشت را بر او واجب می کند.
وی خاطر نشان کرد: علم آموزی باید همراه با عمل باشد زیرا با 

عمل به علم است که می توان به کمال رسید.
استاد حوزه با اشاره به مراتب کمال گفت: کامل ترین نوع کمال، 
فهم و درک کردن دین و فهم و اندیشه در اصول دین بوده و یک 

طلبه باید از همه جهات در خانواده و جامعه الگو و نمونه باشد.

تیرانوکروناصفهان

در مدرسه علمیه خواهران کوثر تشریح شد

شهراستان

اهمیت علم و علم آموزی

چادگاناصفهان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

شهراستان

فریدناصفهان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

خمینیشهراصفهانشهراستان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

دین  در  پژوهش  »اهمیت  موضوع  با  پژوهشی   – علمی  نشست 
اسالم« با حضور»آقای سیدابوالقاسم سیدفتاحی«، رئیس دانشگاه 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  چادگان،  نور  پیام 

الزهرا)س( چادگان برگزار گردید.
در  پژوهش  اهمیت  به  اشاره  با  آقای سیدفتاحی،  نشست  این  در 
الفاظی مانند »افال  از ۷۰بار  اسالم اظهار داشت: در قرآن بیش 
این  و  رفته  کار  به  تتدبرون«  »افال  یا  تعقلون«  »افال  تتفکرون« 
نشان دهنده این است که قرآن خردمندان را به تفکر، تعقل دعوت 
می کند تا ابتدا به خودسازی خود بپردازند و در نهایت جامعه را به 

سعادت برسانند.
وی در پایان با تأکید بر کار پژوهشی تصریح نمود: پژوهش موتور 
محرکه جوامع امروزی است. اگر در جامعه پژوهش نباشد، مرگ 
جامعه فرا می رسد چرا که تکرار آموخته های گذشتگان مانع پویایی 

جامعه است.

مبلغان،  ویژه  نوجوان«  و  کودک  مربی  »تربیت  آموزشی  دوره 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  آفتاب  سفیران  مؤسسه  همکاری  با 

الزهرا)س(خمینی شهر  برگزار شد.
این دوره آموزشی۲۳ ساعته طی ۱۵ جلسه آموزشی با حضور۹۰ 

نفر از طالب و مبلغان برگزار شد. 
شایان ذکر است در این دوره شیوه های نوین در آموزش معارف 
دینی به کودکان و نوجوانان به صورت کارگاهی به شرکت کنندگان 

آموزش داده شد. 
برگزار  عملی  و  کتبی  آزمون   ، دور  این  پایان   در  است  گفتنی 
گردید و به خواهرانی که حد نصاب نمره را کسب کرده بودند مدرک 

پایان دوره با تأیید دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اعطا شد.

طلبگی  زندگی  در  اخالق  ضرورت  موضوع  با  اخالقی  نشست 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با 

فریدن برگزار شد.
جمعه  امام  سیاوشی«،  اسماعیل  »حجت االسالم  نشست  این  در 
فریدن اظهار داشت: اخالق، زیر بنای رشد و تعالی انسان است 
به  اخالق  مسیر  از  نمودند  پیشرفت  و  کرده  رشد  که  افرادی  لذا 
ولی  رسیدند  عالی  درجات  به  که  آن هایی  رسیدند.  عالی  کماالت 
و  رفتند  اخالقی  رذایل  دنبال  که  بوده  این جهت  از  کردند  سقوط 
مشکلی  اعتقادی  لحاظ  از  افرادی  چنین  ماندند.  دور  فضایل  از 
نداشتند حتی به خداوند و روز معاد معتقد بودند اما مشکل اخالقی 
خاطر  به  اما  کرد  عبادت  سال ها  شیطان  که  همانطور  داشتند 

نداشتن اخالق سقوط کرد. 
امام جمعه فریدن در ادامه اظهار داشت: گاهی ممکن است سوال 
شود که اگر برخی از صفات بد هستند چرا خداوند آن ها را آفریده؟ 
در پاسخ به این افراد گفته می شود: خداوند چیزی را بد نیافریده 
بلکه در آفرینش هر چیزی هدفی قرار داده لذا باید همان هدفی را 
که خداوند قرار داده دنبال کرد و آن صفات را در مسیر صحیحش 

قرار داد نه این که از آن صفت سوء استفاده کرد. 
به  باید بیشتر  پایان خاطرنشان کرد: در حوزه های علمیه  وی در 
مسائل اخالقی توجه کرد چرا که اخالق زیر بنای همه مسائل است 
و انسان به خودی خود به جایی نمی رسد مگر اینکه خودسازی کند 

چرا که انسان صفت کمال طلبی را دارد.

از  ورزنه  زهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس با حضور طالب و استادان در این 

مدرسه خبر داد. 
در این نمایشگاه، عکس، پوستر، خاطرات و وصیت نامه شهدا در 

معرض دید طالب قرار گرفت. 

اهمیت پژوهش در دین اسالم

ضرورت اخالق در زندگی طلبگی

تقوا، علم و عقل اجتماعی، سه کلید واژه 
مورد نیاز طالب

دوره آموزشی تربیت مربی کودک و نوجوان

ورزنهاصفهان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

نمایشگاه دفاع مقدس

علوم  و  تفسیر  تخصصی  مرکز  مدیر  بلوچی«،  فاطمه  »خانم 
قرآنی نرجس خاتون)س( شاهین شهر، از برگزاری جلسه ای با حضور  

استادان، مؤسس،هیئت امنا و کارکنان در این مدرسه خبر داد.
در این جلسه »حجت االسالم حق شناس«، استاد حوزه اظهار 
همچنین  باشند.  گاه  آ شاگردان  ظرفیت  از  باید  داشت:استادان 
مایه   باید  بلکه  نیست،  تنهایی هدف  به  علم  و شاگرد  استاد  براي 
رشد باشد و انسان را به عمل صالح بکشاند و فروتنی آورد، نه غرور 

و مجادله. 
جمعه  امام  ملکیان«  والمسلمین  »حجت االسالم  ادامه  در 
که  داریم  اسالم  در  بزرگي  اعیاد  این که  به  اشاره  با  شهر  شاهین 
بیان  به  اعیاد شده است،  این  براي  ما  در کشور  نام گذاري خوبي 

مطابی در مورد دهه کرامت پرداخت.

استادان باید از ظرفیت شاگردان آگاه باشند

سخنرانی  با  »حسادت«  موضوع  با  اخالقی  نشست 
استادان  و  طالب  درجمع  منتظری«  والمسلمین  »حجت االسالم 

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.
حجت االسالم منتظری، استاد حوزه و دانشگاه، با بیان این که 
فضائل اخالقی می توانند سکوی پرش انسان باشد، گفت: خوب 
با دیگران، ارزش چندانی برای شخص  بودن تنها و بدون ارتباط 
نخواهد داشت، زیرا انسان باید در میدان عمل خود را نشان دهد.

حجت االسالم منتظری در ادامه با اشاره به روایتی از امام حسن 
کنید  تحلیل  می خواهید  را  کسی  »اگر  فرمودند:  که  مجتبی)ع( 
خودتان را در موقعیت او قرار دهید«، بیان کرد: در قضاوت دیگران 
باید احتیاط کرد و قبل از قضاوت خود را در موقعیت او قرار داد؛ 

شاید اگر ما در موقعیت او بودیم بدتر از آن عمل می کردیم.
وی با بیان این که حسادت یک واکنش هیجانی در درون انسان 
عوامل  کرد:  اضافه  می شود،  فرد  در  عصبانیت  به  منجر  و  است 
و  برخی محرومیت ها  در کودکی،  ناصحیح  تربیت  ایجاد حسادت 

بیشترین علت آن مربوط به بینش و باور انسان است.
استاد حوزه، درمان حسادت را در بینش انسان به رحمت الهی و 
توجه به محاسبات الهی در مورد همه نعمت ها بیان کرد و در پایان 
تقویت باور به خدا و معاد را در افزایش معرفت انسان ها و درمان 

رذائل اخالقی مؤثر دانست.

عوامل مؤثر در اوج گیری حسادت

»حجت االسالم لطفی«، نماینده ولی فقیه در استان ایالم، در 
ایالم،  اطهر)س(  زهرا  خواهران  علمیه  مدرسه  خواهر  جمع طالب 
عاشورا  فلسفه  با  آشنایی  برای  فرصتی  محرم  دهه  کرد:  عنوان 
با  آشنایی  همچنین  و  حسین)ع(  امام  حضرت  قیام  انگیزه  است؛ 
درس ها و پیام های مکتب حسینی است. یکی از راه های معرفت، 

توجه به بیانات، پیام ها و خطبه های امام حسین)ع( است.
کرد:  اظهار  حسین)ع(،  امام  بزرگ  قیام  انگیزه  به  تأکید  با  وی 
یکی از شاخص ترین و مهم ترین پیام های عاشورای حسینی مسئله 
مهم امر به معروف و نهی از منکر است که امام حسین)ع( هدف از 
قیام خودشان را اصالح امور امت رسول اکرم)ص( و مسئله امر به 

معروف و نهی از منکر معرفی می کنند.
حسین)ع(،  امام  منزلت  و  جایگاه  به  اشاره  با  ایالم،  جمعه  امام 
مردم  بین  در  که  جایگاهی  به  توجه  با  حسین)ع(  امام  کرد:  اظهار 
داشتند وقتی دیدند جامعه اسالمی دچار انحطاط و انحراف شده، 
دست به قیام زدند و فرمودند: »جز با قیام و خون هیچ اصالحی در 
جامعه تحقق پیدا نمی کنند. من برای اصالح امت جدم قیام کردم 

نه این که نصیحت و موعظه کنم.«
وی اضافه کرد: مکتب عاشورا برای تمام زمان ها و تاریخ است 
و تمام نهضت ها و قیام ها با الهام گیری از نهضت عاشورا صورت 

می پذیرد. 

امر به معروف و نهی از منکر شاخص ترین
 پیام عاشورای حسینی است

علمیه خواهران  فرهنگی حوزه  معاون  عزیزپور«،  زینب  »خانم 
ایالم، از برگزاری دوره مروری بر احکام بانوان ویژه مبلغان با هدف 

دانش افزایی و مهارت افزایی خبر داد.
مدارس  مبلغان  از  نفر   220 از  بیش  شرکت  به  عزیزپور،  خانم 
علمیه خواهران استان ایالم اشاره کرد و بیان داشت: در این دوره 
چهار روزه، احکام و مسائل جدید و مبتالبه بانوان و نظرات مراجع 
با استقبال مبلغان  تقلید در این زمینه آموزش داده شد که  عظام 

مواجه شد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران ایالم، از برگزاری مرحله 
تقویت علمی  آتی خبر داد و گفت:  این دوره در ماه های  تکمیلی 
در  دین  باورهای  و  معارف  تعمیق  ترویج،  در  بسزایی  تأثیر  مبلغان 

سطح جامعه دارد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران ایالم خبر داد

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد

برگزاری دوره مروری بر احکام بانوان

مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین)ع( با سخنرانی »حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  فریدی«  والمسلمین 

خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( ایالم برگزار شد.
در این مراسم، »حجت االسالم والمسلمین فریدی«، استاد حوزه و 
دانشگاه، با تأکید بر غلبه بر شک و تردید در عبادات و اعتقادات، 
امروزی  جامعه  آسیب های  و  مشکالت  از  یقین،  عدم  کرد:  بیان 

است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: امام علی)ع( می فرمایند: »شما را 
به تقوا سفارش می کنم.« تقوا در دنیای فانی سپر بال و پناهگاهی 
به بهشت  را  فرد  نردبانی است که  آخرت  در  و  برای خطرها است 

رضوان می رساند.
این استاد حوزه با اشاره به این که انسان، نصیحت پذیر است، اظهار 
کرد: امام حسین)ع( می فرمایند: »دل های مرده و پژمرده خود را با 
موعظه زنده کنید.«، نفس انسان با رعایت واجبات و ترک محرمات 

مزین شود، به راحتی نصیحت بزرگان را می پذیرد. 

موعظه سبب زنده شدن دل می شود
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دهلرانایالم
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

سرابلهایالم
در جمع طالب خواهر تأکید شد

شهراستان

سوسنگردخوزستان
مدیر مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( خبر داد

شهراستان

هیدجزنجان
امام جمعه هیدج عنوان نمود

شهراستان

گرمسارسمنان 
استاد و مبلغ حوزه

شهراستان

دامغانسمنان
در موسسه آموزش عالی خواهران فاطمیه بررسی شد

شهراستان

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

شهراستان

آبادهطشکفارس
استاد حوزه تأکید کرد

شهراستان

نیریزفارس
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان نمود

شهراستان

زنجانزنجان
در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بیان شد

سمنانسمنانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه عنوان شد

شیرازفارسشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  برگزار شد

شهراستان

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین جعفر 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  هدایی« 

خواهران فاطمیه)س( دهلران برگزار گردید.
جایگاه  و  علم آموزی  ارزش  به  اشاره  با  هدایی  حجت االسالم 
عالم، گفت: بر خالف تصور مادی گرایان، در دین مقدس اسالم 
بسیار به علم، تعلیم و مقام عالم توجه و سفارش شده است و در این 
گاه باشیم که علم سبب می شود  مورد ۳۸ هزار حدیث داریم. باید آ

روح انسان بزرگ شود.
وی افزود: برای علم آموزی باید عاشق کتاب باشیم و همچنین 

انگیزه، هدف، توسل و آرامش داشته باشیم.

خدا جویندگان علم را دوست دارد

و  استادان  طالب،  حضور  با  حسین)ع(  امام  سوگواری  مراسم 
برگزار  فاطمیه)س( سرابله  در مدرسه علمیه خواهران  بانوان  عموم 

گردید.
حوزه  استاد  احمدی«،  عمران  مراسم، »حجت االسالم  این  در 
امام  آزادگی  درس  و  عاشورا  عظیم  واقعه  به  اشاره  با  دانشگاه،  و 
حسین)ع( و یاران با وفایش، بیان کرد: بقای اسالم به دست امام 

حسین)ع( بود و ایشان مذهب را با قیام خود بیمه کردند.
که  زمان  هر  که  است  این  بر  خداوند  سنت  کرد:  اضافه  وی 
بخواهد حادثه و واقعه بزرگی در تاریخ رخ دهد، قبل از وقوع،  به 
طرق مختلف از آن حادثه خبر داده می شود. واقعه عاشورا نیز از 
مواردی است که از روز اول خلقت آفرینش از وقوع آن خبر داده اند؛ 

جبرئیل روضه امام حسین)ع( را برای حضرت آدم)ع( می خواند.
نزد خداوند  امام حسین )ع( در  استاد اخالق، درباره جایگاه  این 
متعال گفت: بر اساس روایات، خداوند امام حسین)ع( را زینت بخش 
عرش خود قرار داده و ایشان کشتی نجات مردم است.  بنابراین ما 
نیز باید ایشان را الگو قرار داده، نسبت به جامعه بی تفاوت نباشیم.

امام حسین)ع( با قیام خود اسالم را بیمه کرد

خدیجه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  بوحمیدی«مدیر  »خانم 
به  به  مدرسه  این  مبلغان  از  نفر   ۹ اعزام  از   کبری)س( سوسنگرد 

اردوی راهیان نور خبرداد.
فارغ التحصیل  مبلغان  از  نفر   ۹ داشت:  اظهار  بوحمیدی  خانم 
مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه کبری)س( سوسنگرد بعنوان 
مدارس،  دانش آموزان  همراهی،هدایت  جهت  و  کاروان  روحانی 
آشنایی با احکام شرعی، آشنایی با مناطق جنگی دفاع مقدس و 

تبیین مقام شامخ شهدا به اردو های راهیان نوراعزام شدند.

اعزام 9 نفر از مبلغان به اردوی راهیان نور

کبری)س(  خدیجه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
سوسنگرد از اعزام ۱۰ نفر از مبلغان این مدرسه جهت تبلیغ عید 

والیت و اکمال دین به روستاهای اطراف سوسنگرد خبر داد.
بر اساس این گزارش ۱۰ نفر از مبلغان مدرسه علمیه خواهران 
و  والیت  عید  تبلیغ  جهت  سوسنگرد  کبری)س(  خدیجه  حضرت 
سفلی،  مالکیه  رمیم،  دغاغله،  دهالویه،  روستاهای  به  اکمال 

ساریه، جلیزی حنظله، هوفل،  سبهانیه و مرعی اعزام شدند.

اعزام ۱۰ نفر از مبلغان به روستاهای شهرستان 

»خانم بوحمیدی« مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه 
محرم،  »شبهات  آموزشی  دوره  برگزاری  از  سوسنگرد  کبری)س( 

وهابیت و مدعی دروغین یمانی« در این مدرسه خبر داد.
»حجت االسالم مالیی« استاد حوزه و دانشگاه در این جلسه به 
دروغین  تاریخچه مدعی  و  وهابیت  کامل شبهات محرم،  معرفی 

یمانی پرداخت.
جانب  از  شده  مطرح  شبهات  و  وهابیت  مسائل  ادامه  در  وی 

وهابی ها و نیز شبهات ماه محرم و عزاداری ها را بیان نمود.
مسائل  زمینه  در  به سواالت طالب  جلسه  درآخر  است  گفتنی 

مختلف عقایدی و شبهات پاسخ داده شد.

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بررسی شد
شبهات ماه محرم و وهابیت

ماهنشانزنجان
امام جمعه صائین قلعه:

شهراستان

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  پویا«  اسماعیلی  راضیه  »خانم 
فاطمیه ابهر از برگزاری اولین دوره تخصصی کامپیوتر برای طالب 

در این مدرسه خبر داد.
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  اسماعیلی پویا  خانم 
ابهر در خصوص اهداف برگزاری دوره گفت: اولین دوره تخصصی 
جهت  رایانه  با  طالب  آشنایی  زمینه  نمودن  فراهم  هدف  با  رایانه 
انجام تحقیقات و مقاالت،آشنایی با اینترنت و توانمند سازی طالب 
مربوط  افزارهای  نرم  با  آشنایی  مطالب،  جستجوی  انجام  جهت 
به نگارش نحوه فهرست بندی مطالب و صفحه بندی و فهرست 

مطالب  برگزار شد. 
اظهار  ادامه  در  ابهر  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
و  پایه دوم حضوري  از طالب  نفر  با حضور ۲۵  این دوره  داشت: 

طالب پاره وقت برگزار شد.

حوزه های علمیه خواهران؛ پرورش دهندگان
سربازان امام زمان)عج(

با حضور »حجت االسالم  تحصیلی  آغاز سال  افتتاحیه  مراسم 
»حجت االسالم  ماهنشان،  جمعه  امام  زاهدی پور«  والمسلمین 
والمسلمین موسوی نیا« امام جمعه صائین قلعه، طالب و استادان 

در مدرسه علمیه خواهران زینب کبری )س( ماهنشان برگزار شد.
اظهار  زاهدی پور«  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
هدف  به  جامعه  رسیدن  زمینه ساز  علمیه،  حوزه های  داشت: 
این  نقش آفرینان  نیز  علمیه  حوزه های  طالب  و  هستند  آفرینش 

حرکت انسان ساز عظیم الهی هستند.
یافته  پرورش  عنوان  به  خمینی)ره(  امام  حرکت  افزود:  وی 
انقالب  بخش  تحقق  توانست  که  بود  الهی  علمیه،  حوزه های 

اسالمی به عنوان تنها انقالب الهی بعد از رسالت انبیا باشد.
حوزه های  جایگاه  موسوی نیا«گفت:  »حجت االسالم  ادامه  در 
علمیه در پیشرفت فرهنگی کشور بسیار مهم است و باید بیش از 

پیش در این زمینه تالش شود. 
و  ظهور  زمینه ساز  خواهران،  علمیه  حوزه های  افزود:  وی 

پرورش دهندگان سربازان امام زمان)عج(هستند.

نشست اخالقی با موضوع عاشورا با سخنرانی »حجت االسالم 
والمسلمین علی الماسی« استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه 

خواهران خدیجه کبری)س( زنجان برگزار گردید.
دانشگاه،  و  حوزه  استاد  الماسی،  والمسلمین  حجت االسالم 
پروردگار  برابر  بندگی در  و  گفت: در مسئله عاشورا، روحیه تسلیم 
ایمان است. حادثه کربال تسلیم  متعال است. تسلیم شدن نشانه 

شدن در برابر خواسته های خداوند متعال است.
استاد حوزه تصریح کرد: از نشانه های فرد مؤمن افزون بر تسلیم پذیری 
او در برابر خداوند متعال، روحیه رضا و خشنودی در برابر خواسته های الهی 
است. در تسلیم، تزکیه نفس نقش مهمی ایفا می کند. اگر کسی خالصانه 

تسلیم خواست و اراده الهی شود، به ریسمان محکمی چنگ زده است.
صبر  وقتی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  الماسی  حجت االسالم 
باشد، پیروزی حاصل می شود. وجود روحیه تسلیم و صبر دو رکن 

اساسی در واقعه کربال بود که نتیجه آن فالح و رستگاری بود.

تسلیم و صبر دو ویژگی واقعه کربال است

نشست اخالقی با موضوع»ارکان طلبگی« با حضور »خانم اکرم 
علوی« مشاور حوزه، طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( زنجان برگزار شد.
در این مراسم »خانم اکرم علوی« مشاور مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( زنجان با اشاره به اهمیت نماز اول وقت اظهار داشت: از 
مهم ترین سفارش های »آیت الله خوانساری« اقامه نماز اول وقت 

بود و بی برکتی در زمان را نتیجه تاخیر نماز اول وقت می دانست.
وی در ادامه با تأکید بر این که توسل از رکن های طلبگی است، 
گفت: وظیفه طالب با تکیه بر بیانات  مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 

دینی کردن جامعه است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه برگزار شد

استاد حوزه و دانشگاه عنوان نمود

توسل از رکن های طلبگی است

نشست اخالقی با موضوع ماه محرم با سخنرانی »حجت االسالم 
والمسلمین خلیل ربیعی« امام جمعه هیدج در جمع طالب مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( این شهرستان برگزار شد.
را  کربال  عظیم  حادثه  وقوع  ربیعی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
عامل بیداری عالم و زنده نگه داشتن عالم شریعت دانست و گفت: به 
برکت عشق و ایثار امام حسین)ع( و یاران مخلص ایشان است که امروز 
حرکت  در  مصمم  و  پویا  تشیع،  جهان  آن  از  مهم تر  و  اسالم  شریعت 
است و ما باید از این نعمت الهی برای نیل به خدایی شدن بهره بگیریم.
امام جمعه هیدج بیان داشت: از برترین راه ها برای بهره مندی 
حقیقی از دستگاه امام حسین)ع(، تقوا است. زهد و پارسایی، تنها در 

گرو انجام واجبات و ترک محرمات است.
وی اضافه کرد: شریعت اسالم تنها در یک چیز خالصه شده و 
آن انجام بندگی الهی است، یعنی آن قدر در قید و بند خدا باشیم 

که جز طاعت خدای تبارک و تعالی به هیچ چیز دیگر نیندیشیم.
ایام  این  در  افراد  از  بسیاری  گفت:  ربیعی  حجت االسالم 
امام حسین)ع(  به  را  فراوان خود  انجام مستحبات  با  تا  می کوشند 
نزدیک کنند و ارادت خود را به محضر آن امام همام نشان دهند 
ولی این در حالی که تا کسی بر خود زحمت ندهد و تمام اعضا و 
جوارح خود را از گناه حفظ نکند، نمی تواند از این تقرب لذت کافی 
ببرد و از این رو است که ما باید دقت داشته باشیم تا تمام کارهایی 

را که انجام می دهیم با درایت بسنجیم.
امام جمعه هیدج، داشتن تقوا را بر اساس خطبه متقین مولی 
الموحدین امام علی)ع( جهاد اکبر دانست که حتی جانبازی و تقدیم 
جان در راه دین و قرآن از آن کمتر است و رسیدن به جهاد اکبر 
را سخت تر از رسیدن به مرحله شهادت عنوان کرد و بیان داشت: 
اگر کسی بتواند از مرحله جهاد اصغر و اکبر که همان ترک گناه 
لیاقت  کند،  است، عبور  پروردگار  اطاعت محض  به  آمدن  نایل  و 

شهادت می یابد. 

تقوا؛ بهترین راه برای رسیدن 
به حقیقت امام حسین)ع(

ابهرزنجان
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه خبر داد

شهراستان

برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش رایانه

»حجت االسالم  سخنرانی  با  سیاسی  بصیرتی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  شاهرودی«  والمسلمین 

عصمتیه سمنان برگزار شد.
استاد  شاهرودی«،  محمدی  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
خود  در  را  انقالبی گری  روحیه  باید  کرد:  بیان  دانشگاه،  و  حوزه 
نباشد،  انقالبی  علمیه  حوزه  اگر  راستا  این  در  و  نماییم  تقویت 

انقالب با خطر انحراف روبرو خواهد شد.
کرد  را مطرح  نفوذ  مراحل  و  نفوذ  زمینه های  نفوذ،  وی مسئله 
مهم ترین  شد:  یادآور  فرهنگی،  نفوذ  با  مقابله  فضیلت  درباره  و 
جهاد، جهاد فرهنگی است و اگر کسی در عرصه جهاد فرهنگی 
کار کند، از کسی که در میدان مقدم در سوریه می جنگد، اجرش 

بیشتر است.
حجت االسالم شاهرودی قدرت مرجعیت و فرهنگ حسینی را 
مایه اقتدار ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: امروز جبهه حق، 
است. جبهه  اسرائیل  و  آمریکا  باطل،  و جبهه  جمهوری اسالمی 

باطل در حال نفوذ و به دنبال گرفتن ارزش ها است.
بصیرت،  را  نفوذ  با  مقابله  راهبردهای  پایان،  در  وی 

دشمن شناسی، انقالبی گری و جهاد کبیر برشمرد.

جمهوری اسالمی ایران؛ نماد جبهه حق

همکاری  با  اسالمی«  زندگی  »سبک  بزرگ  همایش  سومین 
مدرسه علمیه خواهران عصمتیه سمنان در سالن همایش هالل 

احمر این شهر برگزار شد.
در ابتدای مراسم »حجت االسالم علیرضا صابریان«، مدیر حوزه 
ما  َو  َینفُد  ِعنَدکم  »ما  آیه  سخنانی  طی  سمنان،  خواهران  علمیه 
ِعنَد الله باق« را مهم ترین گزاره در سبک زندگی اسالمی دانست 
و با توجه به آن به بیان مصادیقی از ارزش های اخالقی در سیره 

معصومین)علیهم السالم( پرداخت.
وی به توسعه حوزه علمیه خواهران و افتتاح سطح ۴ حوزه اشاره 

کرد و گفت: تحصیالت باید در زندگی شخصی افراد وارد گردد.

همایش »سبک زندگی اسالمی«

نشست اخالقی با عنوان»آسیب شناسی رفتار طلبگی« با حضور 
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  در  استادان  و  طالب 

فاطمیه)س( دامغان برگزار گردید
با  حوزه،  استاد  ترابی«،  سادات  فاطمه  »خانم  نشست  این  در 

بررسی آسیب شناسی رفتار طلبگی به بیان مطالبی پرداخت.
امام  مکارم االخالق  دعای  ابتدایی  بخش  به  اشاره  با  وی 

سجاد )ع(، اکمل دین را بر اساس روایات مورد بررسی قرار داد.
آلوده شدن  از  پرهیز  از مالمت،  نترسیدن  استاد اخالق حوزه، 
اعمال به ریا، نفروختن آخرت به دنیا، رسیدن به درجه خلوص و... 

را از ویژگی های کمال ایمان در انسان دانست.

آسیب شناسی رفتار طلبگی

به همت موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س(  
صورت  موسسه  این  طالب  توسط  شهدا  مزار  روبی  غبار  دامغان 

گرفت.
عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
مؤسسه  این  طالب  گفت:  دامغان  فاطمیه)س(  خواهران  حوزوی 
نثار فاتحه و  با  با خاطره گویی از شهدا و  با حضور در این مراسم، 

اهدای گل، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

طالب  حضور  با  مقدس  دفاع  هفته  گرامی داشت  مراسم 
فاطمیه)س(  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  در  واستادان 

دامغان برگزار گردید.
عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
برنامه های  مهم ترین   دامغان  فاطمیه)س(  خواهران  حوزوی 
و  غبارروبی  فضاسازی،  را  مقدس  دفاع  هفته  در  مؤسسه  این 
عطر افشانی مزار شهدا،  برگزاری محفل قرآنی، برگزاری نمایشگاه 

کتاب به قیمت نیم بها و دیدار با خانواده شهدا برشمرد.

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم و المسلمین سید 
مؤمن موسوی« استاد و مبلغ حوزه در جمع طالب مدرسه علمیه 

خواهران فاطمیه گرمسار برگزار گردید
»حجت االسالم و المسلمین موسوی«، استاد و مبلغ حوزه بیان 
کرد: برخی گناهان سبب تغییر اراده خدا در نعمت می شود. برای 

نمونه شراب خواری سبب رسوایی می شود.
وی اضافه کرد: انسان مؤمن مانند زنبور است که میان خارها 
انسان  گل را می یابد، یعنی به عیوب دیگران توجه نمی کند. ولی 

عیب جو مانند پشه تنها به دنبال آلودگی ها می رود. 

در موسسه آموزش عالی خواهران فاطمیه برگزار شد

به همت موسسه آموزش عالی خواهران فاطمیه انجام  شد

مراسم گرامی داشت یاد و خاطره شهدا

غباروبی مزار شهدا

سخنرانی  با  پژوهی  عاشورا  مباحث  سلسله  از  جلسه  سومین 
و  طالب  جمع  در  مالکاظمی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
فاطمیه)س(  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  استادان 

دامغان برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین مالکاظمی، استاد حوزه در این نشست، 

ریشه های به وجود آمدن حادثه  عاشورا را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه ریشه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را از عوامل 

پدید آمدن این حادثه عنوان کرد.
در  بنی امیه  یافتن  قدرت  سقیفه،  ماجرای  همچنین  حوزه  استاد 
برابر  در  اجتهاد  و  بی تفاوتی مردم  لغزش خواص، روحیه   شامات، 

نص را تشریح کرد.

برگزاری نشست عاشورا پژوهی

مؤمن به دنبال عیوب دیگران نیست

»حجت االسالم  سخنرانی  با  خواهر  مبلغان  بزرگ  همایش 
علمیه  مدرسه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  خلیلی«  والمسلمین 

خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.
با  »حجت االسالم خلیلی«، گفت: فرقه های تصوف و وهابیت 
تالش بسیار در شهر، در حال شیوع عقاید منحرف خود هستند، 
راحتی  به  عمومی  مجامع  در  حضور  و  گاه سازی  آ با  مبلغان  ولی 

می توانند، تفکر خبیث آنان را خنثی نمایند.
گفت:  فارس،  استان  در  فعال  فرقه های  تشریح  از  پس  وی 
بسیاری از این فرقه های فعال با ورود به فضاهای فکری جوانان و 
نوجوانان، آنان را به سمت خود کشیده و با ابزار همدردی و همدلی 

و حل مسائل و مشکالت اقتصادی، سعی در جذب آنان دارند.
خانواده  و  زنان  امور  مسئول  دستغیب«،  مریم  »خانم  ادامه  در 
جمله  از  اسالم  بزرگوار  بانوان  سیره شناسی  به  فارس،  استانداری 
حضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س( اشاره کرد و طالب را با فضای 

کاری بانوان استان آشنا نمود.
والمسلمین  »حجت االسالم  همایش  این  از  دیگری  بخش  در 
وهابیت،  عقیدتی  و  فکری  مبانی  تشریح  به  موسوی«،  علیزاده 
وظیفه  کرد:  خاطرنشان  و  پرداخت  کاذب  باستان گرایی  و  تصوف 
اعتقادات  اعتالی  جهت  در  خود  علمی  سطح  بردن  باال  طالب 

دینی و مذهبی مردم و تقویت بنیه علمی آنان است.

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
در جمع طالب  دانشگاه  و  استاد حوزه  سیدمحمدرضا موسوی«، 

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین موسوی«، استاد حوزه و دانشگاه، 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز، به 
تشریح فضائل امام حسین)ع( پرداخت و گفت: باید قدردان نعمت 
والیت بوده و قدرشناسی از این نعمت با معرفت و بصیرت و به موقع 

عمل کردن در وظایف مشخص می شود.
شناسی،  امام  فرصت  بزرگترین  عاشورا،  کرد:  اضافه  وی 

خودشناسی و محک ایمان است.

عاشورا، بزرگ ترین فرصت امام شناسی،
 خودشناسی و محک ایمان است

همایش بزرگ مبلغان خواهر

نشستی با عنوان »تفاوت ماهوی حوزه و دانشگاه« با سخنرانی 
جمع  در  رونیز  جمعه  امام  دسترج«  والمسلمین  »حجت االسالم 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  استهبان برگزار 

شد.
»حجت االسالم والمسلمین دسترنج«، با اشاره به تفاوت ماهوی 
حوزه و دانشگاه گفت: حوزه گرچه سنگ بنایش بر آموزش است 
یادگار  بر  و روح طالب  در جان، دل  را  اهل بیت)علیهم السالم(  و علوم 
می گذارد، ولی نکته اصلی که حوزه را از دیگر مراکز علمی متمایز 
مورد  علمیه  حوزه های  در  که  است  خودسازی  و  تزکیه  می کند 

اهمیت است.
وی افزود: حوزه های علمیه، مدرسه اهل بیت)علیهم السالم( می باشند 
و اهل بیت)علیهم السالم( نیز به پیامبر)ص( متصل هستند و علوم خود را از 

ایشان دریافت کرده اند و پیامبر)ص( نیز به قرآن متصل است. 
به  و  شود  حوزه  وارد  کسی  اگر  کرد:  تصریح  رونیز  جمعه  امام 

دنبال تزکیه و تعلیم قرآن و حمکت نباشد،  به جایی نمی رسد. 
طلبگی  است.  توکل  زی طلبگی،  که  دانست  باید  افزود:  وی 

معامله با خداست. زی طلبگی بر اخالق نیک و پاک استوار است.

تفاوت ماهوی حوزه و دانشگاه

تعداد ۴۰ نفر از استادان و طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
آباده طشک به اردوی زیارتی و سیاحتی رفتند.

شهدا،  مطهر  قبر  و  الکاظم)ع(  موسی  بن  محمد  امامزاده  زیارت 
پیاده روی و برگزاری کالس اخالق از برنامه های این اردو بود.

تأکید  طالب  جمع  در  حوزه  استاد  سجادی«،  »خانم  همچنین 
کرد: کسی که در رأس تبلیغ دین خداوند قرار می گیرد وظیفه دارد 
سنت های غلط و آداب و رسوم اشتباه را از بین ببرد، هر چند که 
خالف عرف زمانش باشد. اگر چنین امری در بین اهل دین رایج 
شود و رسم و رسومات صحیح را جایگزین خرافات نمایند به مرور 
اشتباه  رفتار  همین  از  گرفته  نشأت  که  منکرات  از  بسیاری  زمان 

است، در جامعه کم رنگ می شود.

خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
جواد  سید  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  نی ریز  الزهرا)س( 
برگزار  طالب  و  استادان  کارکنان،  مدرسه،  این  موسس  فقیه« 

گردید.
در ابتدای این مراسم »خانم صدیقه پردازی« مدیر مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( نی ریز با اشاره به این که یکی از وظایف طالب 
تبلیغ است اظهار داشت: طلبه امروز، عالم فردا است. طلبه یک 
باید  تربیتی در جامعه بوده که  تعلیمی و  نیروی فرهنگی و عنصر 

برای گسترش فرهنگ دینی آماده شود و تالش کند.
وی در ادامه افزود: روحانیت تنها نهاد اجتماعی بوده که خداوند 

به تکمیل نیروی آن فرمان داده است.
در ادامه این مراسم »حجت االسالم والمسلمین سیدجواد فقیه« 
اشاره  با  الزهرا)س( نی ریز  امنا مدرسه علمیه خواهران  عضو هیئت 
به اهمیت حوزه های علمیه خواهران تصریح نمود: طالب باید با 
قرآن مأنوس باشند. اگر بخواهیم کسی را هدایت کنیم باید با قرآن 

و احادیث اهل بیت)علیهم السالم( آشنا باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در راه تبلیغ دین باید با حوصله و 

طمأنینه برخورد کنیم. 

با خرافات باید مقابله کرد

طلبه، یک نیروی فرهنگی و عنصر تعلیمی
 و تربیتی در جامعه است

واقعه  در  زینب)س(  حضرت  نقش  موضوع  با  اخالقی  نشست 
کربال با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین حسن دیرباز« استاد 
خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه 

کبری)س( زنجان برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین دیرباز، استاد حوزه و دانشگاه، تأکید 
کرد: حضرت زینب)س( از زنان نمونه اسالم هستند و ایشان الگوی 

بانوان هستند.
بسیار  نقش  عاشورا  واقعه  تبیین  در  زینب)س(  حضرت  افزود:  وی 
پررنگی داشتند. ایشان با سخنرانی خود دشمنان اسالم را ذلیل کردند.
زینب)س(  حضرت  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
حقانیت قیام امام حسین)ع( را روشن تر کرد. ایشان کسی بودند که 

در راه اسالم فرزندان خود را نیز فدا کردند.

حضرت زینب)س(، حقانیت قیام امام حسین)ع(
 را آشکار کردند
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در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تشریح شد

شهراستان

جهرمفارس
در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( برگزار شد

شهراستان

قزوینقزوین
در مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین برگزار شد

بیجارکردستانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

سیرجانکرمانشهراستان
مدیر حوزه علمیه خواهران کرمان:

شهراستان

در مدرسه  استادان  و  با حضور طالب  ماه محرم  مراسم عزادری 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( جنت شهر برگزار شد.

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  دادگر«  »خانم  مراسم  این  در 
خواهران فاطمه الزهرا)س( جنت شهر با اشاره به اهمیت خانواده و 
نقش زن به عنوان مادر در کانون خانواده اظهار داشت: خداوند در 
کنار کار و تحصیل زنان آنچه برای زن در اولویت قرار داده است 

تربیت فرزند بوده که برابر با جهاد مرد است.
وی  با توجه به وضعیت کنونی جامعه گفت: زنان نقش ویژه ای در 

تربیت فرزند و پرورش نسل شیعه دارند.
خانم دادگر تصریح کرد: اگر زن وظیفه همسری خود را در کانون 
خانواده به خوبی انجام ندهد هیچ چیز جایگزین آن نمی شود حتی 

اگر شب ها به عبادت بپردازد و روزها را روزه بگیرد.

و  استادان  حضور  با  الحسین)ع(  اباعبدالله  سوگواری  مراسم 
طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( جهرم برگزار شد.
در این مراسم »خانم رنجبر« استاد حوزه بیان کرد: با توجه به 
حجم وسیع اطالعات دنیای امروزی و به عبارتی انفجار اطالعات، 
مهم ترین  مجازی،  فضای  کنترل  و  گرفتن  دست  در  با  افرادی 
مؤلفه قدرت را در دست گرفته و افکار عمومی را مدیریت می کنند.
دشمن  اطالعاتی،  ابزار  این  شدن  جهانی  با  امروز  افزود:  وی 
نهایت استفاده را از این موقعیت کرده و با تمام قوا از این ابزار برای 

تضعیف دین و توجیه کارهای ناپسند خود استفاده می کند.
خانم رنجبر افزود: بحث جریان شناسی، ریشه همه دشمنی ها و 
عداوت ها را بررسی کرده و به مخاطب این امکان را می دهد که با 
گاهی بیشتر و بهتری با شبهات  شناخت این ریشه ها، با بصیرت و آ
فضای مجازی که به طور گسترده از جانب دشمن منتشر می شود.

نفر   ۲۰۰ حضور  با  کوثرنت  اجتماعی  شبکه  آموزشی،  کارگاه 
الزهرا)س( فاطمه  در مدرسه علمیه خواهران  استادان  و  از طالب 

داراب برگزار شد.
پژوهش  معاون  کمال«  عفت  »خانم  آموزشی  کارگاه  این  در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب به ضرورت حضور 

طالب در فضای مجازی پرداخت.
وی در ادامه به معرفی شبکه کوثرنت و قابلیت های این شبکه 
این  در  طالب  فعالیت  و  حضور  کرد:  خاطرنشان  و  اجتماعی 
شبکه در واقع لبیک عملی به بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

محسوب می شود. 

هدف  با  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر  موضوع  با  نشستی 
آشنایی با اصول امر به معروف و نهی از منکر، با حضور طالب و 

استادان، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.
در این مراسم »خانم صغری فیروزی«، استاد حوزه و دانشگاه 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  در  اصول  مهم ترین  اظهار داشت: 

اخالص و حسن نیت است.
در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  برای  مرحله  سه  گفت:  وی 
کالم اهل بیت)علیهم السالم( وجود دارد: مرحله اول: قلبی، یعنی حسن 
نیت و اخالص مهم است، باید دغدغه ما این باشد که وقتی یک 
منکری در جامعه و اطرافیانمان می بینیم باید چکار کنیم. مرحله 
کنیم.  صحبت  آن ها  با  نرم  زبانی  با  یعنی  اندرز،  و  موعظه  دوم: 

مرحله سوم: ید،یعنی تدابیر عملی بیاندیشیم.
به عنوان یک طلبه  پایان خاطر نشان کرد: وظیفه  ما  وی در 
و یک روحانی  این است که از رفتارها و انحرافات کوچک غافل 

نباشیم و احساس مسئولیت کنیم.

وظیفه مادر در کانون خانواده

مراسم سوگواری امام حسین)ع(

دارابفارس
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

شهراستان

ضرورت حضور طالب خواهر در فضای مجازی 

گراشفارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

شهراستان

اخالص و حسن نیت؛ مهم ترین اصول 
در امر به معروف و نهی از منکر

میانشهرفارس

»آیت الله بهشتی« تبیین نمود

شهراستان

علمیه  مدرسه  در  وهابیت«  فکری  مبانی  »نقد  علمی  نشست 
خواهران زهرای اطهر)س( الرستان برگزار شد.

گفت:  قاضی زاده«،   حسین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
و  عبادت  می دانند؛  مشرک  را  دیگران  که  دارد  مبنا  دو  وهابیت 

والیت تکوینی.
وی بیان کرد: عبادت ترکیبی از عمل و نیت است و در بحث 
غیر  از  که  کسی  می شود.  شرک  به  منجر  استغاثه  تکوینی  والیت 
خدا در خواست می کند یعنی او می تواند در عالم تصرف کند. پس 

اعتقاد به قدرت داشتن شرک است.

»آیت الله  سخنرانی  با  اخالقی  نسشت 
بهشتی« در مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین 

میانشهر برگزار گردید.
»آیت الله بهشتی«، به تبیین نقش برجسته 
زنان در قیام عاشورا پرداخت و نقش زنان را در 

سعادتمندی مردان تبیین کرد.
وی افزود: در قرآن وقتی داستان دو پیامبر بزرگ الهی حضرت 
موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( بیان می شود، تنها از نقش مادر آن دو 
پیامبر بزرگ صحبت شده و این نشان از رسالت بزرگ زنان درکمال 

مردان است.
آیت الله بهشتی در ادامه به نقش حضرت زینب)س( و پیام رسانی 

ایشان در واقعه عاشورا اشاره کرد. 

نقش بانوان در سعادتمندی مردان

الرستانفارس

در مدرسه علمیه خواهران زهرا ی  اطهر)س( صورت گرفت

شهراستان

نقد مبانی فکری وهابیت

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین از برگزاری 
و  طالب  حضور  با  زینبی«  مبلغان  حسینی،  »مدافعان  همایش 

استادان  در این مدرسه خبر داد.
در این مراسم، »حجت االسالم والمسلمین خضری« با اشاره به 
قیام امام زمان)عج( گفت: امام زمان)عج( هنگام قیام، خود را چنین 

معرفی می کند:» ان جدی الحسین«
وی گفت: امروز زیارت عاشورا منتهی به ظهور است. از عنایات 
و  مقدس  دفاع  اسالمی،  انقالب  بزرگ  معجزه  زمان)عج( سه  امام 

انقالب یمن در کوتاه ترین زمان را دیده ایم.
امام  قیام  تاثیر  به  اشاره  با  ادامه  در  خضری  حجت االسالم 
نجات  از جهل  را  انسان ها  کربال  افزود: خون شهدای  حسین)ع( 
داد و آن ها را بیدار کرد و روح حق طلبی و مبارزه با ستم و ستمگر 

را زنده نمود.

همایش مدافعان حسینی، مبلغان زینبی 

آبیکقزوین
در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( افتتاح شد

شهراستان

و  استادان   ، با حضور طالب  والیت   قرآنی  کانون  افتتاح  مراسم 
کارکنان در مدرسه علمیه خواهران زینبیه آبیک برگزار شد.

آبیک  بانوان  این کانون قرآنی برای عموم  این گزارش  بر اساس   
برنامه ریزی شده و در دو سطح مقدماتی و پیشرفته فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
 گفتنی است کانون والیت مدرسه علمیه خواهران زینبیه آبیک در 
سه رشته روخوانی، تجوید، تفسیر و احکام فعالیت میکند و برای 

تدریس از طالب این مدرسه استفاده شده است.

افتتاح کانون قرآنی والیت

قمقم
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

اولین جلسه دفاعیه تحقیق پایانی  با حضور طالب و استادان در 
مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( قم برگزار شد.

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی»خانم فاطمه مجاوری« با موضوع 
»ترجمه و شرح جزء۳۰ تفسیر المبین«  با داوری »حجت االسالم 
والمسلمین هاشم پور« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

قم برگزارشد. 

نشست اخالقی »حکمت های نهج البالغه« با حضور طالب و 
استادان در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا )س( قم  برگزار شد. 

در ابتدای این نشست »خانم اخباری« استاد حوزه و دانشگاه با 
اشاره به اهمیت دوری از گناه گفت: طالب باید لحظه به لحظه 
مراقب اعمال و رفتار خودمان باشند و در مقابل مقدرات تغییر ناپذیر 

الهی صبر پیشه کنند.
وی در ادامه به ارزش علم اشاره کرد و آن را از جمله میراث های 
گران بهایی عنوان کرد که کریمانه در اختیار افراد قرار می گیرد و 

عزت و کرامت را برای صاحبش به ارمغان می آورد.
استاد حوزه در پایان با اشاره به اهمیت ادب و تاثیر آن در زندگی 
گفت: فکر کردن راهی برای تشخیص حق و باطل و مانعی برای 

شکست در زندگی است.

مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س( قم برگزار شد.

امام  فضایل  به  اشاره  با  نژاد«  ناصری  »خانم  مراسم  این  در 
حسین)ع( به بیان مباحث اعتقادی و اخالقی وتربیتی پرداخت.

و  فقه  تخصصی  مرکز  در  طالب  همسران  گردهمایی  سومین 
اصول خواهران حضرت زینب)س( آران و بیدگل برگزار شد. 

این  در  خانواده،  مسائل  کارشناس  رضایی«،  »حجت االسالم 
صحیح،  کالمی  ارتباط  نحوه  پیرامون  مباحثی  آموزشی  کارگاه 
روشهای جلوگیری از مشاجره و دلخوری بین همسران را بیان کرد.
وی همچنین با تأکید به نیازهای اساسی مردان که همان قدرت 

و اقتدار است، این نیاز را برای همسران تشریح نمود.

اولین جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  بیان شد
فکر کردن راهی برای تشخیص حق و باطل

 و مانعی برای شکست در زندگی است

در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س(  برگزار شد
مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم

آرانوبیدگلقم
در مرکز تخخصی فقه و اصول خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

شهراستان

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران فاطمه الزهر)س( کامیاران برگزار شد.

ابراهیم  سید  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
رئیسی«؛ تولیت آستان قدس رضوی، به مدح و منقبت و ذکر سجایای 
پرداخت.    )ع(  علی  حضرت  مومنان،  امیر  و  متقیان  موالی   واالی 
و  حوزه  استاد  پناهیان«  والمسلمین  »حجت االسالم  ادامه  در 
دانشگاه گفت: انسان در همه لحظات عمر خود نیاز به دین دارد 

چرا که دین باعث نهادینه شدن و ثبات قانون می شود.
وی داشت: دین وسیله تامین نیازهای معنوی انسان ها است تا 

توشه ای با آن برای آخرت خویش تامین کنند.

کامیارانکردستان

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  بیان شد

شهراستان

دین باعث نهادینه شدن و ثبات
 قانون می شود

جلسه دفاع از پایان نامه  ۷ نفر از طالب مدرسه علمیه خواهران 
این مدرسه  با داوری »آقای صفی زاده« در  فاطمه الزهرا)س( بیجار 

برگزار گردید.
موضوعات؛  با  طالب  از  نفر   ۷ پایان نامه های  از  دفاعیه  جلسه 
»آثار اعتقاد به معاد در انحطاط و ترقی جامعه اسالمی«، »بررسی 
 ، آن«  با  مقابله  راهکارهای  با  عاشورایی  تحریفات  و  بدعت ها 
»عجب از دیدگاه نهج البالغه و صحیفه سجادیه«، »سبک زندگی 
زوجین در اسالم«، »سبک حضرت زهرا)س( در اسالم«، »حقوق 
مردم و رهبری از دیگاه نهج البالغه« و »بررسی آثار و عوامل آرامش 

در زندگی« برگزازر گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه 

خواهران  علمیه  مدرسه  مبلغان«  و  آموختگان  »دانش  نشست 
فاطمه الزهرا)س( بیجار برگزار شد.

در این نشست »خانم احمدزاده«، مدیر مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( بیجار به وظیفه سنگین مبلغان اشاره کرد و گفت: 

ما نباید سنگرها را خالی کنیم و به دشمن اجازه نفوذ دهیم.
با  باشند.  نفوذ کنند و مردمی  باید در دل ها  افزود: طالب  وی 
مردم مهربان ودلسوز باشند به طوری که مردم به طالب اطمینان 

کنند و امین خود بدانند.
مبلغان  از  بیجار  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
خواست کتاب های روانشناسی و تربیتی مطالعه کنند و یادآور شد: 
فن بیان در تبلیغ بسیار اهمیت دارد. بهتر است روش  های تبلیغی 

خود را تغییر دهیم و سعی کنیم روی مسائل اعتقادی کار کنیم.
مسائل  امروز،  جامعه  مشکل  کرد:  تصریح  احمدزاده  خانم 
باشند  داشته  قوی  اعتقادی  پایه های  مردم  اگر  است.  اعتقادی 

تحت تأثیر طوفان تهاجم فرهنگی قرار نمی گیرند.
برای  را  موضوع  بیان  روش های  باید  مبلغان  داشت:  ابزار  وی 
در  موضوع  تأثیر  همچنین  و  کنند  بررسی  مختلف  سنی  رده های 

مخاطبان و استقبال آن ها را بررسی کنند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  مطرح شد

روش های انتقال مفاهیم برای 
رده های سنی مختلف

کرمانکرمان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( تبیین شد

شهراستان

استادان  و  طالب  حضور  با  حسین)ع(  امام  عزاداری  مراسم 
درمدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( کرمان برگزار شد.

دسترنج«  مهدی  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
تربیتی   – اخالقی  برکات  و  آثار  به  اشاره  با  دانشگاه  و  استاد حوزه 
کافی  تنهایی  به  عبادت  داشت:  اظهار  سید الشهدا)ع(  نهضت  در 
نیست و باید در زندگی عبدحقیقی بود البته شیطان هم عابد بود 

ولی روحیه عبودیت نداشت و به همین دلیل از بهشت رانده شد.
به  رسیدن  راه  و  خداست  رحمت  عبودیت،  نتیجه  گفت:  وی   

عبودیت علم و امتحان است.

آثار و برکات اخالقی – تربیتی در نهضت 
سید الشهدا)ع(

همایش نقش افرینی زنان در اقتصاد مقاومتی با حضور طالب 
و استادان درمدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهربابک برگزار 

شد.
مدارس  از  ارسالی  اثر   ۵۰ تعداد  میان  از  گزاش  این  اساس  بر 
علمیه خواهران سراسرکرمان به دبیرخانه این همایش، از صاحبان 
۳ مقاله به عنوان مقاالت برتر و از ۵ اثر به عنوان آثار شایسته تقدیر، 

تقدیر شد.

بابککرمان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار شد

شهراستان

همایش نقش آفرینی زنان در اقتصاد مقاومتی 

فهرجکرمان
در مدرسه علمیه خواهران معصومیه  بررسی شد

شهراستان

مدرسه  در  طالب  والدین  و  استادان  ویژه  اندیشی  هم  جلسه 
علمیه خواهران معصومیه فهرج برگزار شد.

علمیه  مدرسه  مدرسه  مدیر  هاشمی«  »خانم  مراسم  این  در 
خواهران معصومیه)س( فهرج ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن 
سنین  در  دختران  تربیت  خصوص  در  نکاتی  بیان  به  محرم  ماه 

نوجوانی پرداخت.
وی گفت: سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی حساس ترین سن دختران در 
تضاد و تعارض با مادر محسوب می شود. لذا نیاز به محبت و درک 

از طرف مادران در این سنین بیشتر محسوس است.

مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین)ع(  با سخنرانی »حجت االسالم 
والمسلمین رشید آبادی«  کارشناس فرهنگی نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در 
فهرج  معصومیه  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع 

برگزار شد.
رشید آبادی«  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم،  این  در 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  فرهنگی  کارشناس 
بر  ثواب گریه  به   اشاره  با  دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی  در 
سید الشهدا)ع( گفت: امام رضا)ع( می فرماید: »اگر در دنیا بر چیزی 
با  باید  گریه  کن«.  گریه  حسین)ع(  جدم  برای  کنی  گریه  خواستی 
معرفت و شناخت مقام امام حسین)ع( باشد تا باعث ترویج و برپایی 
اسالم شود امروز وظیفه ما طالب یاری امام زمان)عج( و پاسخ به 

ندای هل من ناصر ینصرنی آن حضرت است.
کارشناس فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
طلبگی  گفت:  ادامه  در  رضوی  خراسان  فرهنگیان  دانشگاه  در 
بوده  اسالمی  معارف  ترویج  برای  پاک  و  زالل  سرچشمه  بهترین 
ائمه  از  و برای ماندن و موفقیت در حوزه، توسل و کمک گرفتن 
اطهار)علیهم السالم(، سحر خیزی و همت بلند برای یک طلبه ضروری 

است.

اهمیت تربیت دختران در سنین نوجوانی 

وظایف طالب در قبال فرهنگ عاشورا
 و نهضت حسینی

الله وردی«  والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  نشستی 
استادان  و  طالب  جمع  در  کرمان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

مدرسه علمیه خواهران نرجسیه برگزار گردید.
علمیه  حوزه  مدیر  الله وردی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
خواهران کرمان، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران نرجسیه، 

گفت: مهم ترین مرحله در زندگی انتخاب همسر است.
وی اضافه کرد: در زندگی مشترک باید اهل تعامل بود، یعنی فرد 

باید اهل سازش باشد.

انتخاب همسر، مهم ترین مرحله
زندگی انسان است 

همایش طالیه داران امر به معروف و نهی از منکر با حضور 
خواهران  از  تعدادی  و  خواهر  طالب  از  نفر   ۱۵۰ از  بیش 
ادارات مختلف در مدرسه علمیه الزهرا)س( شهرستان جیرفت 

برگزار شد.
پور«  کرمی  والمسلمین  همایش»حجت االسالم  این  در   
رئیس ستاد امر به معروف  نهز از منکر  جیرفت به بیان دالیل 
دوری مردم از امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و به بیان 

خاطراتی در مورد امر به معروف و نهر از منکر پرداخت.

جیرفتکرمان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

 همایش طالیه داران امر به معروف ٰ
 و نهی از منکر

بمکرمان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

شهراستان

»حجت السالم  حضور  با  تحصیلی  سال  آغاز  افتتاحیه  مراسم 
والمسلمین دانشی« امام جمعه بم، اعضای هیات امنا، استادن، 
برگزار  بم  الزهرا)س(  کادر و طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

شد.
امام  دانشی«  قاسم  والمسلمین  »حجت السالم  مراسم  این  در 
جمعه بم، با اشاره به اهمیت نقش زن در جامعه و خانواده، اظهار 
داشت: سعادت و شقاوت خانواده بسته به وجود زن است، و زن 
سعادت  به  را  خانواده  خود،  استقامت  و  صبر  ایمان،  با  می تواند 

برساند.
امام جمعه بم افزود: دشمن با هجمه های فرهنگی درصدد فرو 
طالب  رسالت  امروزه  لذا  است؛  خانواده ها  از  زدایی  دین  و  پاشی 

بسیار مهم و سنگین است. 
گفت:  بم  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  موسس 
طالب باید با تزکیه نفس، ایمان و عمل، نقش خود را در جامعه به 

نحو مطلوب ایفا نمایند.

اهمیت نقش زن در جامعه و خانواده

بردسیرکرمان
»حجت االسالم والمسلمین احمدی« بیان کرد:

شهراستان

مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه خواهران 
فاطمیه بردسیر برگزار شد.

والمسلمین احمدی«، مسئول  این مراسم، »حجت االسالم  در 
»نفر«،  آیه  از  مختصر  تفسیری  ارائه  با  بردسیر،  اسالمی  تبلیغات 
امری  را  علمیه  حوزه های  در  انقالبی  و  متعهد  جوانان  حضور 
ضروری شمرد و مهم ترین ابزار برای قدم گذاشتن در این مسیر که 

سبب برکت در زندگی می شود را اخالص معرفی کرد.
وی گفت: با داشتن اخالص در امور و تحمل سختی ها در این 

مسیر می توان به سر منزل مقصود رسید.

اخالص سبب برکت در زندگی می شود

 نشست تخصصی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم با حضور ۴۰ 
الزهرا)س(  از طالب متاهل در مدرسه علمیه خواهران فاطمه  نفر 

اسالم آبادغرب برگزار شد
کارشناس  شاهرودی«  کریمی  مراسم»حجت االسالم  این  در 
و ساالر  ایام سوگواری سرور  تسلیت  مسائل خانواده ضمن عرض 
شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین)ع( بیان نمود: در خانواد ه های 
طالب  شود.  پیاده  اسالمی  احکام  و  عملیه  رساله  باید  اسالمی 
علوم دینی علم رساله عملیه را آموخته اند و باید به صورت عملی در 

خانواده های خود آن را اجرا نمایند.
و  را می دانست  فرد مطلبی  اگر  زندگی مشترک  در  افزود:  وی 
ولی  گویا  که  کند  رفتار  طوری  نباید  نمی دانست،  را  آن  همسرش 

نعمت همسرش است.
کارشناس مسائل خانواده تصریح کرد: زوجین باید با رفتارهای 

محبت آمیز، برای یک دیگر جذابیت داشته باشند. 

اسالمآبادغربکرمانشاه

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  بیان شد

شهراستان

در خانواد ه های اسالمی باید رساله عملیه
 و احکام اسالمی اجرا شود

خواهران  علمیه  مدرسه  در  حسین)ع(  امام  سوگواری  مراسم 
فاطمه الزهرا)س( اسالم آباد غرب برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، با توجه به هفته امر به معروف و نهی از 
منکر نمایشگاهی با موضوع »عفاف و حجاب« برپا شد.

این نمایشگاه به منظور استفاده طالب از محصوالت مناسب و 
با کیفیت عالی ، مورد استقبال طالب و عموم مردم قرار گرفت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  برگزار شد
نمایشگاه عفاف و حجاب

سومین گردهمایی همسران طالب خواهر
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بمکرمان شهراستان صحنهکرمانشاه یاسوجشهراستان گنبدکاووسگلستانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

گرگانگلستانشهراستان
در موسسه آموزش عالی خواهران الزهرا)س( تبیین شد

شهراستان

مدیر حوزه علمیه خواهران کهگیلویه وبویراحمد:در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

مراسم سوگواری امام حسین)ع( با سخنرانی »خانم شفیع« استاد 
حوزه و دانشگاه در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( صحنه برگزار شد.
بیان  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  شفیع«،  »خانم  مراسم،  این  در 
کرد: چهار سرزمین است که بسیار سفارش شده و گرامی هستند 
و از معصوم)ع( نیز نقل شد که در حکم خانه خود انسان هستند و 
حتی نماز خواندن در آن سرزمین ها کامل است و شخص در این 

سرزمین ها حکم مسافر ندارد.
انسان محسوب  الهی که خانه  امن  افزود: سومین مکان  وی 
عبادت  و  نماز  جایگاه  که  مسجدی  است.  کوفه  مسجد  می شود 
او است. مکان چهارم کربالی  امیرمؤمنان)ع( و محل فرمانداری 
امام حسین)ع( می باشد، سرزمینی که سجد ه گاه جن و انس است؛ 
سرزمینی که تربت پاک و نورانی حسین بن علی)ع( را در خود دارد.

حسین)ع(  امام  رسیدن  چگونگی  به  اشاره  ضمن  حوزه،  استاد 
اعلی  مقام  قیامت،  در  داشت:  ابراز  کربال،  به سرزمین  یارانش  و 
حسین)ع(.  امام  بواسطه  مگر  نمی آورد  دست  به  کسی  را  علیین 
این باره  در  سجاد)ع(  امام  می داند.  کربال  را  مسکن  بهترین  خدا 
می فرمایند: »در روز قیامت همه سرزمین ها زیرو رو می شود مگر 

سرزمین کربال«. 
با  که  دارد  ارزش  اعمالی  تنها  الهی  پیشگاه  در  کرد:  بیان  وی 
اخالص و رضایت خداوند همراه باشد به همین جهت تمام اعمال 

در قرآن کریم به نوعی مقید به اخالص و قصد قربت شده اند.
امام  اوصاف  و  ویژگی ها  بارزترین  از  کرد:  عنوان  شفیع  خانم 
حسین)ع( گفتار، رفتار و کردار براساس رضایت حق و در مسیر الهی 
بود و به معنای واقعی یک بنده سراپا تسلیم الهی بودند. ما هم در 
باید امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( را سرلوحه خود قرار  زندگی 

داده و جز برای رضای حضرت حق کاری انجام ندهیم.

امام حسین)ع( عبد محض الهی بودند

مراسم سوگواری سیدالشهدا)ع( با حضور  طالب، استادان و عموم 
بانوان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صحنه برگزار شد.

دانشگاه،  و  حوزه  استاد  سیفی«،  زهرا  »خانم  مراسم،  این  در 
بیان کرد: تنها راه طاهر شدن و پاک شدن، اتصال به اولیای خدا 
نمی شود  حاصل  طهارتی  هیچ  و  است  معصومین)علیهم السالم(  یعنی 
مگر با اتصال به ائمه اطهار)علیهم السالم(. براساس آیه تطهیر، طهارت 

مخصوص اهل بیت)علیهم السالم( است.
قیام  امام حسین)ع(  از  ائمه)علیهم السالم( پس  این که چرا  بیان  با  وی 
دالیلی  طرح  به  نیاوردند،  وجود  به  را  دیگر  عاشورایی  و  نکردند 
پرداخت و بر محتمل بودن این دالیل تصریح کرد: یکی از این دالیل 

نداشتن موقعیت اجتماعی و سیاسی ائمه اطهار)علیهم السالم( بود.
وی افزود: از دالیل دیگر این بود که قیام عاشورا، نیاز به تکرار 
ندارد. تکرار برای حوادثی است که کامل نباشد، ولی حادثه کربال، 
مکتب کامل و جامعی است که خداوند متعال برای تمام انسان ها 

تا روز قیامت به وجود آوردند.
خانم سیفی، در ادامه درباره انواع بال صحبت کرد و یادآور شد: برخی 
که خود  است  اعمالی  بخاطر  بالها  این  است.  ما  گناهان  کفاره  بالها 
فرد انجام می دهد. در روایات و قرآن اشاره به این نوع بالها شده است.

دچار  نیز  الهی  پیامبران  از  بعضی  حتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
این بال می شوند، ولی بالهای آن ها بخاطر انجام گناه، حرام و یا 

مکروهات نیست، بلکه به خاطر ترک اولی است. 
استاد حوزه و دانشگاه، ادامه داد: برخی بالها، بالهای ترفیعی 
امام  می گردد.  افراد  منزلت  و  مقام  رفتن  باال  سبب  که  است 
مقابل  در  صبر  بواسطه  یوسف)ع(  »حضرت  می فرمایند:  صادق)ع( 
بالها سبب شد که مصریان نیز از رحمت الهی بهره مند شده و در 
امام  بر سر  که  بالیی  ولی  یابند.  نجات  برابر قحطی وخشکسالی 

حسین)ع( و یارانش آمد، قابل مقایسه با هیچ بالیی نیست.
حضرت  صبر  بواسطه  امت  یک  وقتی  افزود:  پایان  در  وی 
بالی  بواسطه  پس  می شود،  بهره مند  الهی  رحمت  از  یوسف)ع( 
امام حسین)ع( خداوند یک تاریخ را مورد عنایت قرار می دهد و تمام 
مورد  ارتباط هستند  در  به هر شکلی  امام حسین)ع(  با  که  کسانی 

عنایت خدا قرار می گیرند.

نفر   ۱۲۰۰ حضور  با  حسینی  عاشورای  سوگواری  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  بانوان  عموم  و  استادان  طالب،  از  

الزهرا)س( صحنه برگزار گردید.
مبلغ  و  استاد  رامشک«  مهدی  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
امام  شهیدان  ساالر  و  سید  شهادت  تسلیت  عرض  ضمن  حوزه، 
حسین )ع( ابراز داشت: قلب سلیم مهم ترین چیزی است که انسان 
دارد، خداوند متعال می فرمایند: »یوم الینفٌع ماٌل وال بنون اال من 
اتی الله به قلب سلیم« در روز قیامت تنها چیزی که به درد انسان 

می خورد قلب سلیم است.
وی ادامه داد: آن قلب و دلی که مطیع پروردگار است و راه خدا 

را انتخاب کرده و وظایف الهی را انجام دهد قلب سالم است.
استاد و مبلغ حوزه افزود: باید صفات بد و رذیله را از خود دور 
کرده و نیت های سالم را برگزینیم تا قلب سالم داشته باشیم، خدای 

متعال نسبت به این روح و قلبی که سالم است خیرخواه است.
وی افزود: امام حسین)ع( می فرمایند: »کسانی که برای رسیدن 
خود  از  می کنند  ظلم  دیگران  به  و  کرده  اطاعت  ظالم  از  دنیا  به 

همان ظالم ضربه می خورند«.
حجت االسالم رامشک در پایان تصریح کرد :کسی که به خدا 
را در قلب خود جای نمی دهد آن چنان که  ایمان دارد غیر خدا 
را  خدا  جز  و  نشستم  قلبم  خانه  در  »بر  علی)ع( فرمودند:  حضرت 

راه ندادم.«

مراسم سوگواری عاشورای حسینی)ع(
در مدرسه علمیه خواهران الزهراس(  برگزار شد

چرا در طول تاریخ شاهد عاشورای 
دیگری نبودیم؟ 

نشست تخصصی معاونان آموزش، پژوهش و فرهنگی مدارس 
علمیه خواهران کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این نشست، »خانم رومینا«، معاون پژوهش و »خانم اکبری« 
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران کهگیلویه و بویراحمد به ایراد 

سخن پرداختند.
علمیه  مدارس  معاونان  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
بیان  را  بویراحمد نظرات و دیدگاه های خود  و  خواهران کهگیلویه 

کردند.
همچنین در پایان »حجت االسالم و المسلمین ملک حسینی«، 
بیان نظرات  به  بویراحمد  نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و 

خود پرداخت.

نشست تخصصی معاونان آموزش، 
پژوهش و فرهنگی مدارس

علمیه  مدارس  فرهنگی  و  آموزشی  معاونان  و  مدیران  نشست 
خواهران کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

مدیر  جعفری«،  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
حوزه علمیه خواهران کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به روایت »ان 
چراغ  مسلمًا  گفت:  النجاة«،  سفینة  و  الهدی  مصباح  الحسین 

هدایتگری بهتر از امام حسین)ع( نداریم.
وی افزود: طالب امانتدار ائمه اطهار)علیهم السالم( و امام حسین)ع( 
برافراشته  دنیا  در  ایشان  عزاداری  علم  روز  به  روز  و  می باشند 
می شود. ولی به موازات این فرهنگ دشمنان امکانات فراوانی را 

برای ضربه زدن به این فرهنگ می کنند.
کرد:  تأکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اساسی ترین جایی که می تواند با این تهاجم وسیع مقابله کند، مسلما 
حوزه های علمیه است. اگر بخواهیم به موازات چراغ هدایت و سفینه 
نجات که اباعبدالله الحسین)ع( هستند، حرکت کنیم باید بررسی کنیم 
آیا وضع موجود ما کفایت می کند؟ آیا آنچه انجام می دهیم کافی است؟ 

حوزه های علمیه مهم ترین عرصه مقابله
 با تهاجم دشمن است

در حوزه علمیه خواهران کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

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

نشست اخالقی با موضوع ماه محرم با سخنرانی »حجت االسالم 
و  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  صیادیان«  والمسلمین 
برگزار  استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( دهدشت 

گردید.
حجت االسالم والمسلمین صیادیان استاد حوزه و دانشگاه،به بیان 

انواع گروه های سیاسی در زمان امام حسین)ع( پرداخت.
وی افزود: در زمان امام حسین)ع( هفت گروه سیاسی وجود داشت. 
از گروه های سیاسی آن زمان جریان خاموش بودند که در مقابل 
که  هستند  کسانی  نیز  ما  زمان  در  کردند.  سکوت  کربال  حوادث 
نسبت به مسائل کشور و انقالب سکوت کردند و این خود خیانتی 

بزرگ به جامعه اسالمی است.

دهدشتکهگیلویه وبویراحمد
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

شهراستان

کهگیلویه وبویراحمد

گروه های سیاسی زمان امام حسین)ع(

فاضلآبادگلستان
در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( برگزار شد

شهراستان

انبارالومگلستان
در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( برگزار شد

شهراستان

علیآبادکتولگلستان
در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار گردید

شهراستان

»خانم سکینه حاجی آبادی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران خاتم 
حسینی  شیرخوارگان  همایش  برگزاری  از  فاضل آباد  االوصیاء)عج( 

خبر داد.
یک  حسینی)ع(  شیرخوارگان  مراسم  گفت:  حاجی آبادی  خانم 
به  را  جهانیان  مردم،  شکوه  با  استقبال  که  است  جهانی  مراسم 
شگفت واداشته و این خود نشان دهنده مظلومیت امام حسین)ع( 

است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد یکی 
از اهداف این همایش را آماده سازی شیر خواران برای ظهور و قیام 

امام زمان)عج( بیان کرد.
خانم حاجی آبادی، جلوگیری از خرافات و نشان دادن عزاداری 
واقعی برای امام حسین)ع( و حضرت علی اصغر)ع( را یکی دیگر از 

اهداف برگزاری این همایش توسط طالب دانست.

مراسم شیرخوارگان حسینی

علمیه  مدرسه  در  حسین)ع(  امام  شهادت  سوگواری  مراسم 
خواهران صدیقه طاهره)س( انبارالوم برگزار گردید.

با  حوزه  مبلغ  و  استاد  دماوندی  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت:  خدا  با  مناجات  و  عبادت  در  حسین)ع(  امام  سیره  بیان 
خوب است که شیعیان راه و رسم زندگی امام حسین)ع( و امامان 

معصوم)علیهم السالم( را بیاموزند و الگو خود قرار دهند.
تصریح کرد:  اکبر)ع(  روز شهادت حضرت علی  به  اشاره  با  وی 
حضرت علی اکبر)ع( هم ُخلقًا و هم َخلقًا شبیه پیامبر اکرم)ص( بود. 
ایشان در میدان نبرد حاضر شدند و به جنگ تن به تن با یزیدیان 

پرداختند.
باید حضرت  و شیعه  نمود: جوانان مسلمان  تأکید  استاد حوزه 

علی اکبر)ع( را الگو خود قرار دهند.
این  خمینی)ره(  امام  فرموده  به  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است. این سخن 

حضرت امام)ره( واقعا حکیمانه و ارزشمند است.

مراسم سوگواری شهادت امام حسین)ع(

مراسم سوگواری سرور و ساالر شهیدان امام حسین)ع( با حضور 
طالب، استادان و جمعی از بانوان شیعه و اهل سنت در مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن برگزار شد.
دانشگاه،  و  حوزه  استاد  گرزین«،  زهرا  »خانم  نشست،  این  در 
با اشاره به نام های متعدد قرآن کریم، گفت: یکی از اسامی قرآن 
امر موعظه  را  تربیتی  از شیوه های  موعظه است که خداوند یکی 
قرار داده است. بر این اساس امر به معروف و نهی از منکر یکی از 

اهداف قیام امام حسین)ع( است.
باشد که  این  این موعظه ها، شاید  به  نیاز  ادامه داد: علت  وی 
عمدتًا انسان ها توجه به مادیات دارند و با طبیعت سروکار دارند و 

هدف اصلی به فراموشی سپرده می شود.
حسن  امام  به  علی)ع(  امام  سفارش  بیان  ضمن  حوزه،  استاد 
مجتبی)ع( »قلبت را با موعظه زنده نگه دار«، تأکید کرد: به همین 

سبب مهم ترین وظیفه طالب )به عنوان موعظه گر( تبلیغ است.
خیاط  رجبعلی  خاطرات شیخ  به  اشاره  با  پایان  در  گرزین  خانم 
خاطرنشان کرد: ایشان طلبگی را مساوی با آدم شدن می دانست؛ 
هر  افراد  لذا  شدند.  خلق  خودسازی  برای  انسان ها  همه  که  چرا 

کاری که انجام می دهند، باید برای رضای خداوند باشد. 

جلسات تئوری و عملی آموزش وبالگ نویسی ویژه طالب مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س(گنبد کاووس برگزار شد.

»خانم اقدس نخعی«، کارشناس فضای مجازی در این نشست، 
بیان کرد: اهمیت فعالیت در فضای مجازی را می توان از سخن 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درک کرد که فرمودند: »من اگر رهبر 

نبودم، شخصا ریاست فضای مجازی را بر عهده می گرفتم.«
وی هدف از تشکیل این کالس ها را آشنایی هر چه بیشتر طالب با 
فضای مجازی، شیوه های وبالگ نویسی، باال بردن سطح کمی و 
کیفی محتوا و مطالب و شرکت پرشور طالب در طرح های مختلف 

مجازی به ویژه وبالگ نویسی عنوان کرد.
خانم نخعی، اعالم داشت: این دوره آموزشی در قالب کالس های 

تئوری و کارگاهی در حال برگزاری است.

دوره آموزش وبالگ نویسی

بندرترکمنگلستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

شهراستان

امر به معروف و نهی از منکر از اهداف 
قیام امام حسین)ع( بود

رامیانگلستان
 به همت مدرسه علمیه خواهران سعدیه برگزار شد

شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران سعدیه رامیان همزمان با آغاز 
سال تحصیلی و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، نمایشگاهی را با 

همکاری اداره فرهنگ و ارشاد این شهرستان برگزار کرد .
سعدیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  طاهری«  شمسی  »خانم 
رامیان اعالم کرد: »حجت االسالم و المسلمین علی اصغر فضیلت« 
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، »حجت االسالم و 
المسلمین حسین طاهری« امام جمعه رامیان و مسئولین استانی و 

شهرستانی در این مراسم حضور داشتند.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی نسل جوان با فرهنگ 
جهاد، شهادت، ایثار، مقاومت، تجدید میثاق با امام راحل)ره( و منویات 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و آرمان های شهدا عنوان نمود.

نمایشگاه دفاع مقدس 

با سخنرانی  با عنوان »نقش ادب در تربیت اسالمی«  نشستی 
و  حوزه  استاد  شاهینی«  عبدالله  والمسلمین  »حجت االسالم 
دانشگاه در جمع طالب و استادان موسسه آموزش عالی حوزوی 

خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار گردید.
تربیت،  مسئله  کرد:  بیان  شاهینی  والمسلمین  حجت االسالم 
اولیای  است.  بوده  اسالم  مقدس  شریعت  توجه  مورد  همواره 
الهی در روایات فراوان، تربیت را مورد اهتمام و تأکید فراوان قرار 
داده اند. از توصیه های مهم دین اسالم در امر تربیت، شناخت و 

رعایت  ادب است.
و  ادب  است.  اجتماعی  پدیده های  زیربنای  ادب،  افزود:  وی 
فرهنگ در همه زوایای زندگی انسان وجود دارد. لذا می توان گفت 

که هر چیزی برای خود آدابی دارد.
استاد حوزه و دانشگاه مدارا، اصالح مردم، کتمان اسرار مردم، 
حسن معاشرت، انصاف، نیکی به والدین و ... را از مصادیق ادب به 

معنای فرهنگ دانست. 
وی در پایان خاطرنشان ساخت: انبیاء با وجود شأن و رتبه ای 
که داشتند، هرگز راه خود را از مردم جدا نکردند و خود را برتر از 
استهزا  درمقابل  می شدند،  مواجه  کفار  با  هرگاه  ندانستند.  مردم 
چرا  نمی گفتند.  پاسخ  کالم  بهترین  به  جز  آنان،  ناسزاگویی  و 
»درمقابل  قرآن  آیه  مصداق  به  که  بودند  مکتبی  یافته  تأدیب  که 

جاهالن جز به بهترین کالم سخن نمی گفتند«.

»حجت االسالم  سخنرانی  با  حسین)ع(   امام  سوگواری  مراسم 
والمسلمین سیدمهدی جزایری« در جمع طالب و استادان مدرسه 

علمیه خواهران حضرت صدیقه فاطمه )س( گرگان برگزار گردید.
این که هدایت فعل  بیان  با  والمسلمین جزایری  حجت االسالم 
زمان)عج(  امام  بشریت  عالم  کل  مصلح  و  منجی  گفت:  خداست 

است و وظیفه طالب تبلیغ است. 
باشد، هدایت می شود  افزود: اگر در شخص جنبه هدایت  وی 
وظیفه  ندارد.  فایده  بگوییم  چه  هر  نباشد،  جنبه  و  زمینه  اگر  اما 
هدایت  را  افراد  که  است  خداوند  و  است  پیام  ابالغ  فقط  طالب 

می کند. 
استاد حوزه و دانشگاه با استناد به روایت معصومین)علیهم السالم( که 
فرمودند: » مردم را با غیر زبانتان، با اعمال و با اخالق خود هدایت 
کنید«، تصریح کرد: اگر می خواهیم تاثیرگذار باشیم باید به اعمال 

خود توجه نمائیم و حرف و عمل خود را یکسان کنیم.
وی با بیان این که اسالم چهره خشن افراد دیندار را نمی پذیرد، 
انفسکم  قوا   « آیه  اگر طبق  است.  افراد  از  متشکل  افزود:جامعه 
توجه  خانواده هایشان  و  خود  به  جامعه  فرد  فرد،  نارا«  اهلیکم  و 

می کردند و اصالح می شدند، جامعه اصالح می شد.
بر  پایان  در  جزایری،  سیدمهدی  والمسلمین  حجت االسالم 
شرکت در جلسات عزاداری و سوگواری اباعبد الله الحسین)ع( تأکید 

نمود و طالب را به فعالیت تبلیغی در این ماه سفارش نمود.

با حضور طالب،  تربیتی  نشست  اول محرم،  دهه  مناسبت  به 
استادان و جمعی از بانوان شهر گرگان در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت صدیقه فاطمه)س( این شهر برگزار شد.
دانشگاه  و  حوزه  استاد  جزایری«  سید مهدی  االسالم  »حجت 
اما  است.  هدایت  پرهیزکاران،  برای  قرآن  آیات،  براساس  گفت: 
خیلی ها به آیات قرآن شبهه وارد می کنند. طبق روایات، خداوند به 
طور عمد بعضی از آیات را مجمل بیان نموده تا انسان سراغ اهل 
با اهل بیت)علیهم السالم( باشد مجمالت  بیت)علیهم السالم( روند. کسی که 

را می فهمد.
در  تقوا،  کرد:  عنوان  دارد،  مرحله  تقوا سه  که  این  بیان  با  وی 
تقوای در فروع دین معنا  و  تقوای در اخالقیات  اعتقادی،  تقوای 

می شود و اولین مالک تقوا، ایمان است. 
استاد حوزه تصریح کرد: تقوای اعتقادی، اعتقاد به خدا و وحدانیت 
او، پیامبران و شناخت آن ها و اهل بیت)علیهم السالم(، معاد و عدل را شامل 

می شود. اگر این تقواها باشد، قرآن هدی للمتقین می شود.
کنیم  دقت  باید  کرد:  تأکید  پایان  در  جزایری  حجت االسالم 
از مسیر اصلی منحرف  و  تا در مسیر اصلی طلبگی حرکت کنیم 
و  قرآن  از  قال ها، دور شدن  و  قیل  در  نشویم. علت گرفتار شدن 

اهل بیت)علیهم السالم( است.

و شقاوت  با موضوع عوامل سعادت  بزرگ عاشورائیان  نشست 
در کربال با حضور »خانم فاطمه سوسرایی« استاد و مبلغ حوزه در 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گنبدکاووس برگزار گردید.
معرفت  عظیم،  حادثه ای  عاشورا  کرد:  بیان  سوسرایی  خانم 
بخش و تحرک آفرین است. عاشورا به آدمی می آموزاند که برای 
باید فداکاری نمود و از جای جای صحنه عاشورا نیز  حفظ دین، 
عاشورا محل  گرفت. صفحه  انسان ساز  و  معنوی  عبرت های  باید 
امتحان است که در آن عده ای پیروز و  سعادتمند شدند و عده ای 

شکست خورده و به شقاوت ابدی رسیدند.
وی با بیان معنای لغوی و اصطالحی سعادت و شقاوت به برخی 
از عوامل و زمینه های سعادت و شقاوت اشاره نمود و با اشاره به 
این نکته که عوامل شقاوت انسان بر دو نوع کلی درونی و بیرونی 
است، افزود: عامل اساسی در شقاوت انسان عوامل درونی است. 
استاد حوزه عنوان کرد: برخی از مهم ترین عوامل شقاوت عبارتند 
از؛ ترس که مایه ذلت و زبونی و عقب افتادگی است، دنیا طلبی که 

ریشه همه گناهان است، پیمان شکنی و بی وفایی و لقمه حرام. 
و  دنیوی  سعادت  عوامل  از  برخی  به  پایان  در  سوسرایی  خانم 
اخروی اشاره نمود و اظهار داشت: ایمان، تقوا، اخالص، پیروی 
و  دنیوی  سعادت  عوامل  جمله  از  وفاداری  و  شجاعت  والیت،  از 

اخروی است.

عاشورا حادثه ای عظیم، معرفت بخش و
 تحرک آفرین است

نشست  برگزاری  از  علی آباد کتول  کوثر  علمیه  مدرسه  مدیر 
اخالقی با موضوع بصریت در این مدرسه خبر داد.

»خانم سیده فاطمه حسینی« ضمن بیان فرمایش مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( در وصف امام علی)ع( که فرمودند:»امیرالمومنین 
شخصیتی است که شناخت ایشان ممکن نیست، حضرت شخصی 
با بصیرت بوده و دیگران را نیز به بصیرت می  است که هم خود 
رساند« گفت: امروزه ما نیاز دو چندانی به بصیرت داریم. چرا که 
ائمه)علیهم السالم( سعی در منحرف کردن  از راه دین و  دشمنان حتی 
بازگشت  مسلمانان دارد و عدم بصیرت باعث تردید در دین و گاه 

از آن می شود.
وی تأکید کرد: ما باید با توکل بر خدا و توسل بر ائمه)علیهم السالم( و 
الگوگیری از امیرالمومنین)ع( و شهدا همراه با خودسازی سعی در 

باال بردن بصیرت داشته باشیم.

نشست اخالقی با موضوع بصیرت

نقش ادب در تربیت اسالمی

اولین مالک تقوا، ایمان است

امام زمان)عج(، منجی عالم بشریت است

جمعی  گرگان،   الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
روحانی  شهید  مادر  با  مدرسه  این  استادان  و  کارکنان  طالب،  از 

»شیهد میرزایی« دیدار نمودند.
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  الدین«  عالء  زهرا  »خانم   
خواهران الزهرا)س( گرگان خاطرنشان کرد: دیدار با  های شهدا؛ در 
واقع احیای فرهنگ شهادت، رشادت و تجدید میثاق با اهداف و 

آرمان های بلند شهداست.
بیان  الزهرا)س( گرگان  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
کرد: مادر این شهید واال مقام از سیره و منش دوران زندگی پسر 
شهیدش سخن گفت و با بیان فرازهایی از وصیت نامه آن شهید، 

بر دفاع از دین مبین اسالم تاکید نمود.

»خانم زهرا عالءالدین« معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا)س( 
این مدرسه  در  امام حسین)ع(  مراسم سوگواری  برگزاری  از  گرگان 

خبر داد.
مراسم  محرم،  ماه  آغاز  با  همزمان  گفت:  عالءالدین  خانم 
حضور  با  هفته  یک  مدت  به  الحسین)ع(  اباعبدالله  عزاداری 

استادان، کارکنان و طالب این مدرسه برگزار گردید.
وی عنوان کرد: قرائت قرآن، زیارت وارث، سخنرانی و مداحی 

از جمله برنامه های اجرا شده در این مدت بود.
گرگان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
موسسات  و  نهادها  درخواست  به  توجه  با  ساخت:  خاطرنشان 
معاونت  این  مجاور،  روستاهای  برخی  و  گرگان  شهر  مختلف 
بیان مسائل اعتقادی و  به اعزام مبلغ جهت سخنرانی و  مبادرت 

شرعی نموده است.

مراسم سوگواری ماه محرم

دیدار با مادر شهیِد روحانی 
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فریدونکنارمازندران خمینمرکزیشهراستان شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران هاجر بیان شددرمدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( تشریح نمود

نورآبادلرستان
مدیر حوزه علمیه خواهران لرستان بیان نمود

آملمازندرانشهراستان
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

شهراستان

خواهران  علمیه  مدرسه  از  لرستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
ریحانة الرسول)س( نورآباد بازدید کرد. 

علمیه  حوزه  مدیر  موسوی«  والمسلمین  »حجت االسالم 
خواهران لرستان در این مراسم اظهار داشت: اولین مدافع و شهید 
راه والیت و دفاع از حقانیت امامت، حضرت زهرا)س( هستند؛ ایشان 
شهدای  نمودند.  ایستادگی  علی)ع(  حضرت  کنار  در  وجود  تمام  با 
انقالب اسالمی اعم از زن و مرد به بانوی دو عالم تأسی نمودند 
امام  خویش،  زمان  ولی فقیه  دستور  و  فرمایشات  از  پیروی  با  و 

خمینی)ره(، علیه باطل جان فشانی نمودند. 
حضرت  به  تأسی  با  محترم  طالب  رود  می  انتظار  گفت:  وی 
زهرا)س(و شهدای اسالم در راه دفاع از اسالم و انقالب پیشتاز و 

پرچم دار باشند.
مسائل  مهم ترین  بیان  به  ادامه  در  موسوی  حجت االسالم 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مدارس علمیه پرداخت و طالب را 

نسبت به ضرورت و اهمیت مباحث مذکور راهنمایی نمود.

نشست» سبک زندگی اسالمی« با حضور طالب و استادان در 
مدرسه علمیه خواهران ریحانة الرسول)س( نورآباد برگزار شد.

 این نشست با سخنرانی»حجت االسالم والمسلمین بهی« مدیر 
مدرسه علمیه برادران نورآباد برای طالب متاهل در مدرسه علمیه 

خواهران ریحانة الرسول)س( نورآباد برگزار شد.

در مدرسه علمیه خواهران  ویژه طالب  کارگاه مشاوره عمومی 
معصومیه)س( خرم آباد برگزار شد.

استاد  متقی نیا«،  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
امام  اصحاب  خیری  به  عاقبت  سبب  را  درست  تربیت  حوزه، 

حسین)ع( بیان کرد.
وی همچنین آسیب های روز جامعه را مورد بررسی قرار داد.

استفاده  جنسی،  هدایت  فرزندان،  دینی  تربیت  است،  گفتنی 
از تکنولوژی، شیوه های ارتباط مناسب با نامحرم از دیگر مباحث 

مطرح شد در این نشست بود.

و  الحسین)ع(  اباعبدالله  حضرت  سوگواری  و  عزاداری  مراسم 
یاران باوفای ایشان با حضور طالب و عموم خواهران در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( پلدختر برگزار شد.
و  استاد  یوسفی فرد«  آسیه  خانم  مراسم»  این  در  است  گفتنی 
دانشگاه،  و  حوزه  استاد  صادقی«  »حجت االسالم  حوزه،  مبلغ 
نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  کریمی«  سلمان  »حجت االسالم 
ولی فقیه در سپاه پلدختر، »حجت االسالم مجید بیرانوند« مسئول 
طرح شجره طیبه صالحین سپاه شهر و »حجت االسالم بازوند« از 

استادان حوزه به ایراد سخن پرداختند.

مدرسه  در  حسین)ع(«  امام  قیام  »شناخت  عنوان  با  نشستی 
علمیه خواهران محدثه)س( بروجرد برگزار شد.

استاد  ذبیحی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
حوزه و دانشگاه، به بیان مباحث عرفان و آثار اعمال در روح انسان 

پرداخت.
امام  محبت  پیرامون  حوزه،  استاد  تجلی«،  »خانم  همچنین 

زمان)عج(، سخنرانی کرد.

حضرت زهرا)س(؛ اولین مدافع
 و شهید راه والیت 

خرمآبادلرستان
در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( برگزار شد

شهراستان

بابلمازندران
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه الرسول)س(  برگزار شد
نشست» سبک زندگی اسالمی«

کارگاه مشاوره عمومی ویژه طالب

پلدخترلرستان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

بروجردلرستان
در مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( بررسی شد

شهراستان

کالردشتمازندران
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

شهراستان

مراسم سوگواری امام حسین)ع(

دالیل قیام امام حسین)ع(

جلوگیری  در  عاشورا  فرهنگ  »نقش  موضوع  با  علمی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  انتظار«  عصر  در  فرهنگی  تهاجم  از 

الزهرا)س( کالردشت برگزار شد.
جمعه  امام  قمیشه«،  حسین  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
کالردشت گفت: ترویج معروف ها و مبارزه با منکرات، شناخت راه 
و فرهنگ عاشورای حسینی است که این فرهنگ نقش مهمی در 

مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن دارد.
وی افزود: مجالس و محافل عزاداری ماه محرم نقش مهمی 
ماه   این  تعظیم  که  دارد  بصیرت افزایی  و  معرفت افزایی  تقویت  در 

عظمت انسان را به مسیر الهی سوق می دهد. 
امام جمعه کالردشت، با بیان این که عاشورای حسینی با اسالم 
گره و پیوند ناگسستنی دارد، افزود: اسالم شناسی بدون عاشورای 
حسینی محال است و عاشورا از شعائر مهم اسالمی و دینی است.
وخوبی ها  بدی ها  نمایشگاه  عاشورا  کربال و  این که  بیان  با  وی 
اردوگاه  در  بدی ها  و  رذایل  نمایشگاه  عاشورا  حادثه  گفت:  است، 
یزیدیان و فضائل، خوبی ها و شایستگی در اردوگاه حسینیان است 
که باید از این نمایشگاه و اردوگاه ها درس آموخت. حادثه عاشورا 
که  پیوست  وقوع  به  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  احیا  هدف  با 

استکبار ستیزی امام حسین)ع( نمونه بارز نهی از منکر است. 
امام جمعه کالردشت در پایان اظهار داشت: فرهنگ مردانگی، 
شجاعت، مروت، بندگی و اخالص در فرهنگ عاشورا نهفته است 
که باید در جامعه به این فرهنگ توجه جدی شود. در شرایط کنونی 
که امنیت اعتقادی و اخالقی جامعه مورد هدف قرار گرفته، باید با 

تقویت بنیه دینی و عاشورایی در مقابل این جنگ ایستادگی کرد.

نقش فرهنگ عاشورا در جلوگیری
 از تهاجم فرهنگی

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور »سردار فریدون 
علی پور«، مسئول هیئت رزمندگان آمل در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد.
 سردار علی پور در خصوص نقش بانوان در دوران دفاع مقدس 
و  بانوان  را  نقش  بیشترین  بیان داشت: در دوران جنگ تحمیلی 
تحمل  آن ها  را  مشکالت  بیشترین  و  داشته  برعهده  خواهران 
و  همسران  از  پشتیبانی  و  حمایت  بر  عالوه  باید  که  می کردند 

برادران، مسئولیت اداره منزل را برعهده می گرفتند.
وی افزود: در دوران پس از جنگ نیز بانوان بیشترین نقش را در 
جامعه و خانواده داشتند. به همین دلیل دشمن به دنبال از تضعیف 
باید  بردن خانواده  بین  از  برای  و معتقد است  بوده  کانون خانواده 

ستون آن را از بین برد که همان مادر و همسر است.

نقش بانوان در دفاع مقدس 

در  سید الشهدا)ع(«  حضرت  زندگی  »تحلیل  عنوان  با  نشستی 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( بابل برگزار شد.

محبت  با  رابطه  در  گفت:  مکانیکی«،  »خانم  نشست،  این  در 
فرمودند:»هر  پیامبراکرم)ص(  حسین)ع(،  امام  به  عالم  موجودات 
او  آفریده می شود، خداوند متعال محبت حسین)ع( در  مؤمنی که 

قرار می دهد.«
وی افزود: امام حسین )ع( چهره عظیمی  در میان تمام موجودات 

عالم هستی دارد. همه انبیا به او متوسل می شدند.
حوزه  استاد  زاهدیان«،  »خانم  مراسم،  از  دیگری  بخش  در 
امام  نهضت  تربیتی  اخالقی  برکات  و  آثار  به  اشاره  با  دانشگاه،  و 
حسین)ع( گفت: امروزه در مباحث اخالقی و تربیتی، بحث اسوه ها 
و الگوها مورد نظر و اهمیت است و امام حسین)ع( و یاران ایشان، 
ویژه  به  مسلمانان  تمام  برای  اخالقی  و  تربیتی  الگوی  و  اسوه  

شیعان جهان هستند.

آثار و برکات اخالقی نهضت امام حسین)ع(

بهشهرمازندران
به همت مدرسه علمیه خواهران قدسیه انجام شد

شهراستان

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  و  استادان  کارکنان،  از  جمعی 
قدسیه بهشهر در منزل »شهیده رقیه حسین زاده« حضور یافتند.

»خانم مظلومی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران قدسیه بهشهر، 
در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیده بزرگوار، 
را  انتخاب  بهترین  جوانی  در  بزرگوار  شهیده  این  داشت:  بیان 
در  تحصیل  به  شروع  طلبه  عنوان  به  که  این  هم  آن  که  داشتند 

حوزه علمیه کرد و بهترین مرگ را که شهادت بود، انتخاب کرد.

دیدار طالب خواهر با خانواده شهدا

با سخنرانی »خانم طرقی«  با موضوع عاشورا  اخالقی  نشست 
استاد حوزه در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران شهیدمطهری 

تنکابن برگزار گردید.
راه  حسین)ع(  امام  کرد:  تصریح  حوزه  استاد  طرقی«،  »خانم 
رسیدن به کمال است. در مسائل مادی، معنوی و اخالقی می توان 

از امام حسین)ع( بهره جست.
وی افزود: از فرهنگ و بصیرت عاشورایی باید درس گرفت و آن 

را در زندگی کاربردی کنند. 

تنکابنمازندران
استاد حوزه بیان کرد

شهراستان

امام حسین)ع(، راه رسیدن به کمال است

جویبارمازندران
در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرانی ریحانه الرسول)س( برگزار شد

شهراستان

با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، مراسم »یاد شهدا« در  همزمان 
جویبار  الرسول)س(  ریحانه  قرآنی  علوم  و  تفسیر  تخصصی  مرکز 

برگزار شد.
در این مراسم، »خانم ذبیحی«، کارشناس مسائل دینی، با اشاره به 
انس رزمندگان به دعا، عبادت و خلوت گزینی با خدا در جبهه ها، 

بیان کرد: شهدا اهل تقوا، زهد و دعا بودند.
از  عالی«  »شهید  رفتار  و  سیره  ویژگی ها،  بیان  است  ذکر  شایان 

دیگر برنامه های مراسم بود.

برگزاری مراسم یاد شهدا

نوشهرمازندران
در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( تشریح شد

شهراستان

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  قرآن،  حافظ  شعبانی«،  »خانم 
حفظ  راهکارهای  بیان  به  فریدونکنار،  آمنه)س(  حضرت  خواهران 

قرآن پرداخت.
وی خطاب به طالب گفت: سعی کنید در ابتدای شروع حفظ از 
قرآن هایی استفاده شود که فاقد معنا باشد و بعد از تسلط بر آیات از 
قرآن دیگری که دارای معنا است، استفاده شود تا این گونه معنای 

آیات را نیز درک کنید. 
رنگ های  آموزش،  هنگام  در  نمود:  عنوان  قرآنی  کارشناس 
به خداوند  ترتیب که کلماتی که  این  به  برده شود.  به کار  مختلف 
مربوط می شود یا مفهوم آن ها خوب است از ماژیک سبز و برای 
کلماتی مانند شیطان و کارهای حرام از ماژیک قرمز استفاده شود.
وی اضافه کرد: پس از حفظ هر آیه و رفتن به آیه بعد، آیه قبل 

باید همراه با آهنگ مناسب تکرار شود.

خواهران  علمیه  مدرسه  جدید  تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 
ریحانه الرسول)ص( نکا با حضور طالب و استادان برگزار شد.

»آقای محمدی الیینی«، کارشناس مسائل دینی، در این مراسم، 
ضمن تأکید بر نقش حضرت زهرا)س( در جریان والیت، ایشان را اولین مدافع حریم 

والیت خواند.

وی به طالب توصیه کرد: به عنوان یک بانو؛ مدافع و مبلغ اخالق، 
احکام و حجاب در جامعه اسالمی باشید.

سخنرانی  با  محرم  ماه  فرارسیدن  مناسب  به  اخالقی  نشست 
»حجت االسالم والمسلمین محمود مشایخ« امام جمعه نوشهر، در 
جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( 

نوشهر برگزار شد.
نوشهر  جمعه  امام  مشایخ«  محمود  المسلمین  و  »حجت االسالم 
بیان داشت: امام سجاد)ع( در دعای صحیفه سجادیه می فرمایند: 
»بار الها خیر و خوبی را بدست من برای مردم جریان ده و آن را 
با منت گذاشتن محو و نابود نکن« در این مطلب امام سجاد)ع( به 
با منت گذاشتن  دو نکته اشاره دارند: ۱- خیر به مردم برسد ۲- 

باطل نشود.
خاطرنشان  است  گونه  دو  داری  صدقه  این که  بیان  با  با  وی 
صدقه  مانند:  مقطعی  صدقه   -۱ است:  دوگونه  ساخت:صدقه 
بنا کردن  مانند:  روزجمعه، صدقه جاریه،  یا  ماه  اول  روز  در  دادن 
که  درمانگاه  احداث  یا  و  کردن  وقف  را  مالی  یا  و  خیریه  موسسه 

هرروز مردم از آن امکانات بهره مند شوند.
قدر  عالی  مرجع  توصیه  به  اشاره  با  پایان  در  نوشهر  جمعه  امام 
»حضرت آیت الله العظمی حسین نوری همدانی« درباره حوزه های 
علمیه گفت: اخالص در معنویت،  شناخت استعداد طالب، طبقه 
شبهات،  به  گویی  پاسخ  گرایی،  مدرک  از  دوری  طالب،  بندی 
تقویت اخالق، حفظ استقالل حوزه، آشنایی با مسائل روز )شرکت 
در نماز جمعه(و انقالبی بودن حوزه های علمیه از مواردی است که 

علما و بزرگان به آن تأکید دارند.

اقسام صدقه، مقطعی و جاریه

چگونه حافظ قرآن شویم؟

ساریمازندران
مدیر حوزه علمیه خوهران مازندران بیان کرد

شهراستان

نشست توجیهی تخصصی برنامه های آموزشی تربیتی مدارس 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  مازندران  خواهران  علمیه 
علی غفاری« مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران، »حجت االسالم 
والمسلمین حمید محمدی« دبیر شورای علمی تربیتی حوزه های 

علمیه خواهران کشور، مدیران ومعاونان برگزار شد.
علمیه  حوزه  تأسیس  گفت:  غفاری«،  علی  »حجت االسالم 
خواهران سبب احیای حق از دست رفته بانوان در فراگیری علوم 
دینی در طول قرون گذشته گردید و ما امروز شاهد پویایی و روند 
پژوهشی،  آموزشی،  مختلف  زمینه های  در  مرکز  این  رشد  روبه 

فرهنگی و... هستیم.
وی افزود:  حوزه های علمیه خواهران دارای یک اتاق فکر قوی 
و نواندیش است و این امر سبب شده که این مرکز گوی سبقت را از 

بسیاری از محافل علمی برباید.
حال  در  کرد:  تصریح  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
حاضر، حوزه علمیه خواهران مازندران دارای حدود ۳ هزار طلبه 
فارغ التحصیل است که  به ۲ هزار  نزدیک  و  به تحصیل  مشغول 
۳۵۰ استاد وظیفه علمی و تربیتی مدارس علمیه خواهران استان 

را عهده دار هستند.
از  هدف  کرد:  تصریح  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
علمیه  حوزه   منتخب  استادان  که  است  این  نشست  برگزاری 
از وضعیت،  را  و نظرات خود  یافته ها  استان، تجربیات،  خواهران 
ارائه  متمادی  سالیان  طول  در  که  آموزشی  برنامه های  و  متون 
و وضعیت  آموزشی  نظام  بازخوانی  در جهت  مثبتی  قدم  تا  نمایند 

آموزشی حوزه خواهران صورت گیرد.

المسلمین  و  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
دانشگاه در جمع طالب مدرسه علمیه  و  استاد حوزه  نیشابوری« 

خواهران امام خمینی)ره( آشتیان برگزار شد.
ایجاد  سبب  شدن  طلبه  گفت:  نیشابوری«  »حجت االسالم 
باید در زمینه رعایت ادب و آداب  تشخصی در اجتماع می شود و 

خیلی توجه داشت.
فرد است  نشانه شخصیت  ادب،  این که رعایت  بر  تأکید  با  وی 
گفت: امام علی)ع( می فرمایند:»بهترین ارثی که پدر برای فرزندان 

بر جای می گذارد، ادب است.« 

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  ب  اخالقی  نشست 
حسینی« استاد حوزه و دانشگاه در جمع مدرسه علمیه خواهران 

هاجر خمین برگزار شد.
»حجت االسالم حسینی« گفت: امام حسین)ع( زمانی که کودک 
بودند، به قدری شأن و منزلت داشتند که نفرین ایشان سبب ترس 
اهل بیت)علیهم السالم(  و  امام حسین)ع(  نجران شد.  در دل مسیحیان 

حد اعالی اطمینان و الگوی تمام انبیا هستند.

و  استاد  سرلک«  »خانم  سخنرانی  با  سیاسی   - بصیرتی  نشست 
خمین  هاجر  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  حوزه  مبلغ 

برگزار شد.
خانم سرلک، استاد حوزه و دانشگاه، بیان کرد: طلبه باید به مسائل 
خمینی)ره(  امام  باشد.  داشته  گاهی  آ سیاسی  مسائل  جمله  از  روز 
گفتن  مسئله  وقت  اکنون  شوند.  بیدار  »روحانیون  می فرمایند: 
نیست، شما باید بیدار باشید، به فکر عالج مردم باشید، دشمنان، 
اسالم را از بین می برند و در این شرایط خاموش ننشینید. دیانت ما 

از سیاست ما جدا نیست.«
استاد حوزه و دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: طالب باید در کنار 
مسائل سیاسی و مسائل روز، بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را 

فرا بگیرید و تحلیل کنید. 

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  بصیرتی  نشست 
در  در سپاه خمین  ولی فقیه  نمایندگی  نهاد  دفتر  رضوی« مسئول 
جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران هاجر خمین برگزار 

گردید.
با اشاره به  این نشست، حجت االسالم والمسلمین رضوی،  در 
اهمیت والیت  نامه شهدا،  و وصیت  تحمیلی  برکات جنگ  و  آثار 

فقیه و لزوم پیروی از ولی فقیه را یادآور شد.
وی گفت: هفته دفاع مقدس ما را با اهمیت این امر و جایگاه 
ویژه آن بیشتر آشنا می کند. طالب حوزه های علمیه باید بصیرت 

داشته باشند تا بتوانند رفع شبهه در زمینه های مختلف نمایند.
عنوان  در سپاه خمینی  ولی فقیه  نمایندگی  نهاد  ددفتر  مسئول 

نمود: خواهران طلبه باید خود را برای تبلیغ آماده کنند.

بندر عباس، تجمع  الزهرا)س(  به همت مدرسه علمیه خواهران 
صحن  در  استادان  و  طالب  حضور  با  یاحسین«  »لبیک  بزرگ 

امامزاده سید مظفر این شهر برگزار شد.
متقی«،  موسوی  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
با شروع  و گفت:  پرداخت  ایراد سخن  به  دانشگاه،  و  استاد حوزه 
خود  به  حسینی  بوی  و  رنگ  نیز  شهر  حسین)ع(،  امام  عزاداری 

می گیرد.
واقعه  ایجاد  به تشریح دالیل  و دانشگاه همچنین  استاد حوزه  

کربال پرداخت.

حضور  با  محرم  ایام  با  مصادف  مبلغان  آموزشی  کارگاه 
و استادان  المسلمین مجید جعفرپور«، طالب  و  »حجت االسالم 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بندرعباس برگزار شد.
مطالب  هماهنگی  و  روزرسانی  به  کارگاه  این  برگزاری  از  هدف 
تبلیغی ویژه ماه محرم و باال بردن سطح علمی و افزایش تأثیرگذاری 

فرهنگی مبلغان در سطح جامعه بود.
استاد  جعفرپور،  والمسلمین  حجت االسالم  نشست،  این  در 
حوزه و دانشگاه، به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: ماه محرم 
این ماه خیلی محزون  امام زمان)عج( در  اندوه و حزن است و  ماه 

هستند.
وی افزود: اگر اوج مصیبت عاشورا را درک کنیم، می توانیم اوج 

درد را درک کنیم.
به  را  طالب  ادامه  در  جعفرپور،  والمسلمین  حجت االسالم 
امیر  بر  یاری کند«، »اشک روان  خواندن کتاب های »کیست مرا 

کاروان« و »داراالسالم« توصیه کرد.

با  تحصیل«  مقررات  محوریت  با  طلبگی  نشست»اخالق 
حضور طالب و استادان در مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه 

معصومه)س( بندر عباس برگزار شد. 
مؤسسه  مدیر  سراجی«  جعفری  مریم  »خانم  نشست  این  در 
آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه)س( بندر عباس بیان داشت: 

احترام و ادب بین استاد و طلبه باید در همه جا لحاظ شود. 
ریزی  برنامه  کالسی،  ساعت  رعایت  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 

دقیق و رعایت شأن طلبگی از آداب تحصیل در حوزه است. 

نشست »خانواده و رسانه های جدید« با سخنرانی »خانم سکینه 
غلباش« استاد حوزه و دانشگاه در جمع طالب و استادان مؤسسه 
بندر عباس  معصومه)س(  فاطمه  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش 

برگزار گردید.
خانم غلباش استاد حوزه و دانشگاه در این نشست بیان نمود: 
نقش  اصلی ترین  و  عنصر  مهم ترین  خانواده  اسالمی  جامعه  در 

تربیت در خانواده را مادر ایفا می کند. 
وی افزود: در فرهنگ دینی، خانواده ای غالب و برتر است که 

پایه های آن دینی باشد.
آسیب هایی  از  یکی  داشت:  اظهار  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
فضای  بودن  فراهم  هستند  درگیر  آن  با  خانواده ها  امروزه  که 
مجازی برای همه سنین و بدون محدودیت است در حالی که در 
کشورهای سازنده این تکنولوژی ها محدودیت هایی را در این زمینه 

ایجاد کرده اند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تربیت دینی میتوان خانواده ها را 

در برابر آسیب های فضای مجازی مصون ساخت.

حوزه های علمیه خواهران، سبب احیا حق
 بانوان در تحصیل علوم دینی شد

نکامازندران
در مدرسه علمیه خواهران ریحانه الرسول)ص( بیان شد

شهراستان

آشتیانمرکزی
استاد حوزه و دانشگاه:

شهراستان

حضرت زهرا )س(؛ اولین مدافع حریم والیت

حوزوی  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  توسط  زینبیون  خیمه 
خواهران نورالزهرا)س( ساری برپا شد.

حوزوی  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  مدیر  خاتمی«،  »خانم 
جلوه هاي  معرفي  منظور  به  گفت:  ساری  نورالزهرا)س(  خواهران 
زیباي قیام حسیني به عموم شهروندان، تحقق آموزه ها و منویات 
امام راحل و رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( و اهمیت پاسداشت ماه 

محرم این خیمه ها برپا شد.
شرعی،  سئواالت  به  پاسخ  رایگان،  مشاوره  کرد:  تصریح  وی 
پاسخ به شبهات مرتبط با عاشورا و عرضه محصوالت فرهنگی از 

جمله فعالیت های این خیمه ها بود.

در مرکز تخصصی فقه و اصول نورالزهرا)س( انجام شد

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

برپایی خیمیه زینبیون

عشق به اهل بیت)علیهم السالم( ، عشق به 
ارزش های الهی است

عتبات  بازسازی  در  بانوان  امور  مسئول  محسنی«،  »خانم 
عالیات در استان مازندران، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 
زمینه ساز  الزهرا)س( ساری، بیان کرد: عشق به اهل بیت)علیهم السالم( 
عشق به خداوند است و دوست داشتن این بزرگواران، مهر ورزیدن 

به ارزش های واالی الهی است.
وی افزود: رسیدن به قله رفیع کماالت معنوی و انسانی بدون 
دوستی اولیای الهی ممکن نیست و پذیرش اعمال و زحمات یک 

مسلمان در گرو محبت و والیت اهل بیت)علیهم السالم( است.

ادب، نشانه شخصیت فرد است

امام حسین)ع(، الگوی تمام انبیا هستند

طالب از مسائل سیاسی غافل نشوند

طالب باید با بصیرت باشند

بندرعباسهرمزگان
در موسسه آموزش عالی فاطمه  معصومه)س( بررسی شد

شهراستان

خانواده و رسانه های جدید

اخالق طلبگی با محوریت مقررات تحصیل 

تجمع بزرگ لبیک یاحسین

کارگاه آموزشی ویژه مبلغان
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قروهدرجزینهمدان شهراستان

بهارهمدان شهراستان

بهابادیزد شهراستان

نام کتاب:
شاخصه های نفاق از منظر

 قرآن کریم
نویسنده:

صفیه مصدق
ناشر: مرکز نشر هاجر

قطع: وزیر
چاپ: زالل کوثر

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 110/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
تحدی از قرآن در 

نگاهی دیگر
نویسنده:

 فرخنده سادات صالحی
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: زالل کوثر
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: ۵۴/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544

نام کتاب:
محیط اجتماعی و تاثیر

 آن بر تربیت 
نویسنده: 

نرجس خاتون محمدی ارهانی
ناشر: مرکز نشر هاجر

قطع: رقعی
چاپ: زالل کوثر

شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: ۳۶/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

استاد حوزه و دانشگاه:

امام جمعه بهاباد:در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بیان شد
در  غیرعامل  پدافند  جایگاه 

حوزه های اجتماعی

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  رضاپور« 

خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار گردید.
می فرمایند:  اکرم)ص(  پیامبر  گفت:  رضاپور«  »حجت االسالم 
»در شب معراج دیدم در قسمت راست عرش خدا نوشته شده: إن 

الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة.«
نجات  کشتی  و  هدایت  چراغ  حسین)ع(  امام  کرد:  اضافه  وی 
هستند، یعنی دیگران را از گمراهی نجات می دهند. ایشان کشتی 

نجات امت اسالمی هستند. 

»خانم معصومه عیوضی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران صدیقه 
این  در  امام حسین)ع(  مراسم سوگواری  برگزاری  از  بهار  کبری)س( 

مدرسه خبر داد.
خانم عیوضی گفت: در این مراسم، »حجت االسالم تسلیمی«، 
سخن  ایراد  به  عاشورا  شبهات  درباره  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 

پرداخت.
مدرسه  در  نیز  عاشورا  و  تاسوعا  سوگواری  مراسم  افزود:  وی 

علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار شد.

امام حسین)ع( کشتی نجات امت هستند

درمدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد
مراسم سوگواری امام حسین)ع(

همدانهمدان
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار گردید

شهراستان

همایش شیرخوارگان حسینی، سربازان آینده مهدوی با حضور 
علمیه  مدرسه  در  همدان  بانوان  از  جمعی  و  استادان  طالب، 

خواهران الزهرا)س( همدان برگزار شد.
در این همایش »حجت االسالم عباسی«، استاد حوزه و دانشگاه 
اظهار داشت: یکی از مهم ترین کارهای هر پدر و مادری را می توان 
پدر  فرزندان می توانند  گونه ای که  به  دانست  فرزندان خود  تربیت 

ومادر خود را بهشتی یا جهنمی کنند.
وی خطاب به مادران گفت: اگر دنیای خوبی را جست و جو   
می کنید باید فرزندان سالم، صالح و با عفت تربیت کنید چرا که فرزند 
 صالح برای جامعه مایه افتخار، سربلندی، پیروزی و آسایش است.

استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: اسالم تاکیدات زیادی در ارتباط 
با تربیت فرزندان داشته است، دعای خیر پدر و مادر می تواند در 

عاقبت بخیری و سعادت فرزندان نقش بسزایی داشته باشد.

همایش شیرخوارگان حسینی، 
سربازان آینده مهدوی

خواهران  علمیه  مدرسه  در  محرم  محوریت  با  اخالقی  نشست 
حضرت زینب)س( مالیر برگزار شد.

در این نشست، »شیرین حیدری«، استاد حوزه و دانشگاه، گفت: 
ممکن است عده ای بپرسند که چرا برای امام حسین)ع( عزاداری 
می کنیم؟ متأسفانه حرف هایی که در شبکه های ماهواره ای تبلیغ 
می کنند بر همین مبناست که ما در پاسخ به این پرسش از سه آیه 

قرآن استفاده می کنیم.
تو  برای  قصه  ما  آمده:  هود  سوره   ۱۲۰ آیه  در  افزود:  وی 
می گوییم  را  حسین)ع(  امام  قصه  نیز  ما  دارد.  أثر  چون  می گوییم 
ما  و  را محکم می کند. موعظه است  ما  و دل های  دارد  اثر  چون 
از آن درس می گیریم. آیه ۳۲ سوره حج درباره شعائر الهی تأکید 
نیز  حسین)ع(  امام  کنید.  تعظیم  را  الهی  شعائر  باید  شما  می کند: 
نیز می فرماید: قل ال  آیه سوم سوره شوری  الهی است.  از شعائر 
اسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی که اهل بیت)علیهم السالم( فی 

القربی هستند. 

والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
استادان  و  طالب  جمع  در  حوزه  مبلغ  و  حوزه  استاد  عنایت نژاد« 

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین برگزار گردید.
»حجت االسالم عنایت نژاد« گفت: دشمن با ابزار هایی که در 

اختیار ما قرار داده است به الغای شبهه در یقینیات می پردازد.
کرد:  عنوان  شبهات،  از  برخی  ریشه یابی  و  بررسی  ضمن  وی 
می شوند  مربوط  علمی   مسائل  به  و  هستند  کلی  شبهات  گاهی 
وظیفه  می کنند.  درگیر  را  عوام  و  هستند  جزئی  شبهات  برخی  و 

طالب در هر دو مورد اقناع مخاطب است.
معنی  این  به  خداوند  به  غیب  علم  کرد:اختصاص  اضافه  وی 
غیب  به  عالم  بالذات  و  مستقال  که  است  خدواند  فقط  که  است 
است، ولی ممکن است پیامبر با رضایت پروردگار متعال، از غیب 
گاه باشد و نیز ممکن است دیگر انسان ها به تعلیم پیامبران از آن  آ

گاهی یابند.  آ

فامنینهمدان شهراستان

استاد حوزه و دانشگاه:

سخنرانی  با  محرم  ماه  در  دینی  گفتمان  نشست های  سلسله 
و  حوزه  استاد  حبیبی«  ابوالفضل  واامسلمین  »حجت االسالم 
دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار گردید.
شناخت  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  حبیبی،  حجت االسالم 
نعمت های  خلقت  در  تفکر  و  مخلوقات  به  کردن  نگاه  با  خداوند 

بی شمار میسر می شود.
شناخت  و  امام شناسی  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 

سیدالشهدا)ع( از راه های شناخت خداوند است
وی در پایان افزود: با پایبندی به دعای عهد در زمان غیبت امام 
زمان)عج( می توانیم به شناخت و ارادت برسیم. راویان حدیث قدسی 
همه معصوم بودند. توحید شرط دارد و امامت از شروع توحید است. 

»خانم نرگس کریمی« معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
با  الزهرا)س( فامنین از برگزاری سلسله نشست های گفتمان  دینی 
مدرسه  این  در  ماه محرم  اول  دهه  در  استادان  و  حضور  طالب 

خبر داد.
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  کریمی،  نرگس  خانم 
الزهرا)س( فامنین با اشاره به اهمیت عزاداری در ماه محرم گفت: 
ارادت به اهل بیت)علیهم السالم( در دنیا و آخرت باعث نجات انسان ها 
عاشورا  قیام  در  حسین)ع(  امام  اهداف  از  گاهی  آ با  بود.  خواهد 

می توانیم به اهمیت مقابله با دشمن پی ببریم. 
حوزه  استاد  نقوی«  حسین  والمسلمین  »حجت االسالم  ادامه  در 
به  را  انسان  بیت)علیهم السالم(  اهل  محبت  نمود:  اظهار  دانشگاه  و 
اهل  محبت  با  که  کسی  می شود.  او  سعادت  باعث  و  واداشته  خیر 
به  محبت  اثرات  شد.  خواهد  بهشت  وارد  برود،  دنیا  از  بیت)علیهم السالم( 
ائمه اطهار)علیهم السالم( در زندگی، قیامت و مرگ انسان آشکار خواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مصائب خاندان پیامبر)ص( در 
علیه حکومت  قیام  در  امام حسین)ع(  داشت: هدف  اظهار  کربال 
استبدادی یزید، احیای دین و احیای امر به معروف و نهی از منکر 

بود. قیام عاشورا پدیده ای عمیق و چند ماهیتی دارد.
گاه  وی اذعان کرد: هدف در قیام عاشورا، زنده کردن اسالم، آ

ساختن مسلمانان و افشای واقعی فساد حکومت امویان بود.
نبوی  سنت  احیای  گفت:  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد   
بین  از  آن،  آوردن  در  حرکت  به  و  جامعه  اصالح  علوی،  سیره  و 
بردن بدعت ها و کج روی ها و تأسیس یک مکتب عالی تربیتی، در 

اندیشه و عمل سیدالشهدا)ع( جلوه گر بود.

موحدی«  مرتضی  »حجت السالم  حضور  با  اخالقی  نشست 
استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران کوثر تویسرکان 

برگزار شد.
از  یکی  دانشگاه گفت:  و  استاد حوزه  موحدی،  حجت االسالم 
نشانه های مومن این است که وقتی نام امام حسین)ع( را می شنود، 
را  بنده اش  خیر  خداوند  وقتی  شود.  جاری  چشمانش  از  اشک 

بخواهد عالقه به زیارت امام حسین)ع( را در دلش قرار می دهد.
از درس ها و عبرت های عاشورا این است که  وی افزود: یکی 

انسان بی تفاوت نشود. انسان درد و دغدغه داشته باشد.
از وقایع عاشورا  گاهی   استاد حوزه  و دانشگاه  تصریح نمود:آ
و  روضه  که  دانست  باید  همچنین  و  است  ضروری  جامعه  برای 
مجلس امام حسین)ع( ذاتا سیاسی است و مراسم امام حسین)ع( از 

سیاست جدا نیست.

امام شناسی از راه های شناخت خداوند است

محبت به اهل بیت)علیهم السالم(، موجب سعادت
 و نجات انسان  می شود

اقناع مخاطب در برابر شبهات،
 از وظایف طالب است

تویسرکانهمدان
در مدرسه علمیه خواهران کوثر بیان شد

شهراستان

یزدیزد
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد:

شهراستان

مالیرهمدان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مطرح شد

شهراستان

مجالس امام حسین)ع( ذاتا سیاسی است

چرا برای امام حسین)ع( عزاداری می کنیم

نشست آشنایی استادان با کم و کیف آموزش و اخالق در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( بافق برگزار کرد.

در این جلسه که همزمان با دهه اول محرم برگزار شد، استادان 
ضمن بیان نظرات خود در راستای تقویت روحیه طلبگی، با نکات 

آموزشی و اخالقی نیز آشنا شدند.

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  حضور  با  بصیرتی  نشست   
حضرت زهرا)س( احمدآباد در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

در این مراسم طالب و استادان، ضمن غبارروبی و عطر افشانی 
قبر شهید گمنام احمدآباد و دیگر شهدای این شهر، برای شادی 

روح آن ها فاتحه قرائت کردند.
حوزه  استاد  حیدریان«،  حسین  والمسلمین  »حجت االسالم 
و  نمود  بیان  را  مباحثی  طلبگی  و  علم  فضائل  درباره  دانشگاه،  و 
علم  طالبان  صادق)ع(،  امام  فرموده  براساس  کرد:  خاطرنشان 

جانشینان پیامبر در روی زمین هستند.
از اندیشمندان غربی می گوید: شیعیان مانند  وی افزود: یکی 
پرنده ای هستند که دو بال دارند که یک بال آن سبز و بال دیگر آن 
قرمز است. بال سبز آن به منزله منتظر موعود بودن است و کسی 
که منتظر باشد تا جان در بدن دارد می ایستد و بال قرمز آن بدین 
منظور است که مردم شیعه ایران خواستار شهادت هستند که اگر 
بتوانیم این دو بال را نابود کنیم، می توانیم ایران را بدست بگیریم.

و  رشادت ها  بیان  ضمن  حیدریان،  والمسلمین  حجت االسالم 
فداکاری های شهدا، تصریح کرد: شهدا هر چه داشتند را به کف 

دست گرفته و در راه اسالم فدا کردند و برای اسالم کوشیدند.
استاد حوزه تأکید کرد: طلبه باید با شبهات روز آشنا باشد و علم 

آموزی او مانعی برای ازدواج، فرزندآوری و تبلیغ نباشد.

دوره آموزشی آشنایی  با فضای مجازی با حضور »خانم شیری« 
و »خانم شاکر« کارشناس رسانه و فضای مجازی در جمع طالب 
اردکان  الزهرا)س(  فاطمه  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  استادان  و 

برگزار شد.
در این نشست خانم شیری، کارشناس رسانه و فضای مجازی، 
پرداخت و تصریح کرد:  بیان اهمیت و جایگاه فضای مجازی  به 
براساس فرموده رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( فضای مجازی یک 

فرصت است که باید از آن به بهترین کل ممکن استفاده نماییم.
وی افزود: امروز فضای مجازی امکان برقراری ارتباط با سراسر 
پیام  از خانه،  راحتی می توانیم  به  و  ما فراهم کرده  برای  را  جهان 

اسالم و تشیع را به تمامی جهان مخابره کنیم.
در بخش دیگری از این نشست »خانم زینب شاکر« کارشناس 
رسانه و فضای مجازی، چگونگی کار در فضای مجازی و برخی 

اصطالحات رایج در فضای مجازی را تشریح نمود.

به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست اخالقی در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت خدیجه)س( بهاباد برگزار شد.

این  در  بهاباد  جمعه  امام  دهقانی«،  سیف الله  »حجت االسالم 
نشست، با تأکید بر اتحاد، بیان داشت: مسئوالن، الگوی رفتاری 
طالب هستند به همین دلیل باید مراقب رفتار و کردار خود باشند.
وی درباره کمبودهای امکاناتی مدرسه نیز خاطرنشان کرد: همه 

این مسائل با صبر و تحمل حل خواهد شد.
مؤسس مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( بهاباد، ضمن 
و  مسائل  بررسی  به  مدرسه،  این  درس  کالس های  از  بازدید 

مشکالت طالب پرداخت. 

اردکانیزد
در مرکز تخصصی فقه و اصول الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان

هراتیزد
در مدرسه علمیه خواهران کوثر عنوان شد

شهراستان

بافقیزد
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

شهراستان
میبدیزد

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( انجام شد

شهراستان

دوره آشنایی با فضای مجازی

نشست آشنایی استادان با کم و کیف
 آموزش و اخالق

مسئوالن باید مراقب کردار خود باشند

فعاالن  اعزام  از  یزد  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
داد  خبر  کشوری  همایش  به  یزد  خواهران  حوزه  مجازی  فضای 
امور  به  منزل  در  که  حالی  در  توانند  می  طلبه  خواهران  گفت:  و 
مقدس همسرداری و تربیت فرزند مشغول اند، در فضای مجازی 

به تبلیغ دین اسالم بپردازند.
خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  حسن پور«  مریم  »خانم 
مبلغان،  برای  مناسب  فرصتی  مجازی  فضای  کرد:  اظهار  یزد 
پژوهشگران، استادان و نخبگان حوزوی برای معرفی فرهنگ ناب 

اسالمی و اهداف متعالیه اسالم به دنیاست.
وی تصریح کرد: خواهران طلبه می توانند در حالی که در منزل 
فضای  در  مشغولند  فرزند  تربیت  و  همسرداری  مقدس  امور  به 
مجازی  فضای  فرصت  بپردازند  از  اسالم  دین  تبلیغ  به  مجازی 

برای جهاد فرهنگی بهره مند شوند.

خانه داری بانوان طلبه مانعی برای جهاد
 فرهنگی در فضای مجازی نیست

معاون پ  ژوهش حوزه علمیه خواهران یزد از تجهیز کتابخانه های 
مدارس علمیه خواهران یزد خبر داد.

یزد  خواهران  علمیه  حوزه  پ  ژوهش  معاون  دهقانی«،  رویا  »خانم 
بیان نمود: در آغاز سال تحصیلی جدید، تجهیز کتابخانه مدارس 

با هدف غنی سازی و رفع نیاز طالب، انجام می شود.
وی افزود: اولویت معاونت پژوهش، تجهیز کتابخانه های مدارس 
و محروم سطح ۲  تاسیس  تازه  مدارس  و همچنین   ۴ و   ۳ سطح 

است.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران یزد با بیان این که در مرحله 
اضافه کرد:  کتابخانه های مدارس مدنظر است،  نخست، تجهیز 
امیدواریم بتوانیم کتابخانه ها را به حد مطلوب برسانیم تا نیازهای 

اولیه طالب برای فعالیتّ های علمی و پژوهشی رفع شود.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران یزد خبر داد
کتابخانه هاي مدارس علمیه خواهران

 یزد تجهیز می شوند 

مراسم افتتاحیه آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خواهران کوثر 
هرات با سخنرانی»حجت االسالم و السملین غالمرضا محمودی« 
امام جمعه هرات در جمع مسئوالن شهر، استادان و طالب برگزار 

شد.
در این مراسم »حجت االسالم غالمرضا محمودی«، امام جمعه 
رابطه  داشت:  بیان  و  پرداخت  دین  و  علم  رابطه  بیان  به  هرات، 
علم و دین در دستیابی به استقالل و توسعه پایدار بسیار عمیق و 

تاثیرگذار است.
کشور  اقتصادی  وضعیت  از  انتقاد  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
ایران شکل  به نفت در  اقتصاد وابسته  خاطرنشان کرد: متأسفانه 
گرفته و هنوز با اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

فاصله زیادی داریم.
اقتصاد  حوزه  در  باید  این که  بیان  با  محمودی  حجت االسالم 
مقاومتی فرهنگ سازی انجام شود، گفت: در اقتصاد مقاومتی باید 
در پی اقتصاد ایده آلی که هم اسالمی و هم ما را به جایگاه اقتصاد 
اول منطقه برساند، باشیم و مسئوالن می توانند با بها دادن به اتاق 

فکر به این مهم دست پیدا کنند.
وی، والیت مداری، اقتصاد مقاومتی و مسلط شدن بر قرآن را از 

ارکان های مهم تمدن اسالمی برشمرد.

ضرورت فرهنگ سازی در عرصه 
اقتصاد مقاومتی

به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید از برترین های پژوهشی 
جشنواره های  در  میبد  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
مختلف از جمله جشنواره بانوی کرامت، عالمه حلی و مسابقه رشد 

تقدیر به عمل آمد.
و  »معروفی«  »زارع«،  »میرفالح«،   خانم ها  مراسم  این  در 
»سقاچی«،  »فاضلی«،  خانم ها  و  رشد  مسابقه  در  »حضیره ای« 
»کارگر« و »پایمرد« در جشنواره بانوی کرامت شایسته تقدیر شدند.

تقدیر از برترین های پژوهشی

احمدآبادیزد
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( بیان شد

شهراستان

طالب باید با شبهات روز آشنا باشد

سیاسی،  فرهنگی،  حوزه های  نرم"  "تهدید  عرصه های  در 
حذف  تهدیدها  نوع  این  هدف  هستند.  توجه  مورد  اجتماعی 
مجموع  در  و  مقاومت  روحیه  و  اراده  سلب  جامعه،  باورمندی 
جامعه  یک  مردم  آن  در  که  است  سیاسی  ـ  فرهنگی  استحاله 
نوع  در  تهاجم  نوع  این  می شوند.  تبدیل  آرمان  بی  افرادی  به 
یک  ملی  امنیت  علیه  بر  تهدید  خطرناک ترین  و  پیچیده  خود 
و  باور  اندیشه،  تفّکر،  احساسات،  عواطف،  با  زیرا  است  کشور 
ارزش ها و آرمان های یک ملت و نظام سیاسی آن ارتباط دارد. 
در  ارزش ها  بردن  بین  از  و  ملت  یک  فروپاشی  که  گونه ای  به 
و  امنیتی  ـ  سیاسی  فروپاشی  برای  مقدمه ای  جامعه،  یک 
ساختار آن جامعه است. در این راستا مهاجمان در انواع جنگ 
باید  نرم به تجربه دریافته اند که برای تسلط بر ملت ها در ابتدا 
شناخت جامعه شناسانه و روان شناسانه قوی از مردم و فرهنگ 
آن جوامع به دست آورند. از این رو طبیعی است که نفوذ در هر 
رسوم،  و  آداب  مستلزم شناخت  آن  از  بهره برداری  و  جامعه ای 
ملتی  که  این  برای  بنابراین  است.  ملت  آن  اعتقادات  و  باورها 
بپذیری  باید  ابتدا  در  بیگانه شود  تفکرات  و  فرهنگ  به  وابسته 
که خود چیزی نداری و آن چه داری بی ارزش است که این امر 
اما  می گیرد.  صورت  جامعه  یک  اعتقادات  و  باورها  تضعیف  با 
و  جهان بینی  براساس  مسلمان  فرد  هر  که  اسالمی  جامعه  در 
اعتقادات مذهبی خویش رفتار می کند، مهاجمان در پی ایجاد 
نهایت  در  و  بوده  وی  ارزشی  و  اعتقادی  بنیان های  در  تردید 

اندیشه و باورهای وی را تضعیف و تخریب می کنند.
و  دینی  باورهای  هویتی،  و  ملی  دادنباورهای  قرار  هدف 
عقلی،  و  اخالقی  باورهای  ستیزانه،  دین  رویکرد  با  مذهبی 
جمله  از  جامعه  اقشار  در  خرافه  ترویج  و  اعتقادی  باورهای 
اقدامات دشمن در جنگ نرم بر علیه کشور و نظام اجتماعی ـ 

سیاسی حاکم بر آن است.
رواج  تناسخ،  به  اعتقاد  اسالم،  دین  با  تعارض  مانند 
سخره  به  حرمت ها،  هتک  پرستی،  شیطان  مصرف گرایی، 
فرقه  رواج  کاذب،  های  عرفان  ظهور  دینی،  مقّدسات  گرفتن 
های ضاله، از بین بردن استحکام خانواده، کثرت گرایی دینی 
و تبلیغ فرقه هایی مانند بهائیت در ستیز با اسالم یا وهابّیت در 
ستیز با شیعه و ... این ها همگی از جمله اقداماتی است که در 
زمینه های مختلف اجتماعی صورت می گیرد و جامعه هدف آن 

یک مّلت هستند.
دارد.  غیرعامل  پدافند  در  مؤثری  نقش  عمومی  افکار  تنویر 
اما در این گونه تهاجمات اجتماعی یکی از مباحث مهم جریان 
شناسی این تهدیدها و توجه به شبکه های تولید این جریان ها 
جامعه  در  رفتاری  و  فکری  تشنج  اختالف،  تفرقه،  ایجاد  برای 

است.
خطر  اسالم  ضد  جریان  اسالمی،  جوامع  در  طوری که  به 
با  یهود  دیرینه  دشمنی  و  عناد  است.  صهیونیستی  یهودّیت 
به امروز  تا  نیز مشهود بوده است  پیامبر »ص«  از زمان  اسالم 
بر ضد  منافع خود  بنابر  زمان های مناسب  و  که در موقعیت ها 
مسلمانان سخن گفته و توطئه کرده اند و جریان های انحرافی و 

غیراخالقی را در جوامع اسالمی گسترش داده اند.




