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والمسلمین  »حجت االسالم 
فرهنگی  معاون  اسکندری«  رضا 
تبلیغی حوزه های علمیه خواهران 
گفت:  سوریه ای  بانوان  جمع  در 
امام خمینی)ره( پایه گذار حوزه های 
و  بودند  ایران  در  خواهران  علمیه 
نگاه بلند ایشان به زنان موجب شد 
خواهران  علمیه  حوزه های  که 

راه اندازی شود.
دنبال  به  که  کسی  افزود:  وی 
تا  کند  تالش  باید  است  واقعی  سعادت 
قرآن و سخنان گهربار اهل بیت )علیهم السالم( 

را بفهمد و به آن ها عمل کند.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
خاطرنشان کرد: آدم های جاهل و 
افرادی هستند که به جای  نادان 
عقل،  و  کمال  مسیر  در  حرکت 
می کنند؛  حرکت  دنیا  مسیر  در 
تا  مومنان همواره تالش می کنند 

به کمال برسند.
متعال  خداوند  داد:  ادامه  وی 
در قرآن بیان کرده  است که انسان 
معرفت  و  علم  تا  است  شده  خلق 
معرفت  و  علم  چراکه  کند  پیدا 
بنابراین  است  عبادت  مقدمه 
تالش  باید  مسلمانان  و  مومنان 
کنند تا به معرفت دست پیدا کنند.

والمسلمین  حجت االسالم 
اسکندری با بیان اینکه تا حقیقت 
نمی توانیم  نشناسیم  را  وجود خود 
گفت:  بشناسیم  را  هستی  خالق 

بیان  متعددی  روایات  و  آیات  در 
شده است که خودشناسی مقدمه 
خداشناسی است و به همین دلیل 
مومنان باید تالش کنند تا با کسب 
علم و تالش علمی معرفت خود را 

افزایش دهند.
و  آیات  در  نمود:  تصریح  وی 
روایات، مؤمنانی که به دنیا حرض 
این  و  شده اند  تقبیح  هستند، 
وابسته  مسلمان  یک  که  مسئله 
به دنیا باشد از نظر اسالم، قبیح و 
زشت است البته حرص در کسب 
دیگران  به  هدایت  و  کمک  علم، 

توصیه شده است.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران به بیان 
اینکه حضرت علی)ع( در خبطه ای 
می فرماید که انسان های باتقوا در 
کسب علم حریص هستند گفت: 
ارزش علم به این است که به آن 
عمل کنیم و آنچه را که آموخته ایم 
به دیگران نیز بیاموزیم تا دیگران 
انتخاب کنند  را  نیز مسیر صحیح 
چنین  که  کسی  تردید  بدون  و 
جایگاه  باشند،  داشته  ویژگی های 

واالیی خواهد داشت.
وی ادامه داد: همه مسلمانان 
با  را  دیگران  تا  کنند  تالش  باید 
اهل بیت)علیهم السالم(  و  قرآن  معارف 
مسیر  در  مردم  همه  تا  کنند  آشنا 
در  انسان ها  اگر  گیرند؛  قرار  دین 
رضایت  خود  فعالیت های  همه 

از  و  دهند  قرار  مدنظر  را  الهی 
محرمات دوری کرده و به واجبات 
عمل کنند، خداوند متعال برکت را 

در زندگی این افراد قرار می دهد.
والمسلمین  حجت االسالم 
تکالیف فردی  بیان  در  اسکندری 
گفت: مقصود از تکلیف فردی آن 
موجود  عنوان  به  انسان  که  است 
اموری  به  باید  زمین،  کره  در  برتر 
پایبند باشد. به این معنا باید بعضی 
کارها را انجام دهد مانند نماز، که 
در هر شرایطی بر انسان واجب و 
باید  را  کارها  بعضی  و  است  الزم 
و  خمر،  شرب  مانند  کند،  ترک 
بر  شرایطی  هر  در  که  »قمار«  یا 

انسان حرام است.
اجتماعی  تکالیف  بیان  در  وی 
به  اجتماعی  تکلیف  کرد:  اظهار 
جنبه  که  می شود  گفته  اموری 
با توجه  اجتماعی دارد و در حقیقت 
به تعاملی که فرد با افراد جامعه پیدا 
می کند، یک سری وظایف و تکالیف 

بر عهده اش گذاشته می شود.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران با بیان 
اینکه مسلمانان وظیفه  دارند تا در 
مقابل ظلم و ظالم ایستادگی کنند 
انجام  ظلمی  که  زمانی  گفت: 
مسلمان  عنوان  به  ما  می شود 
مقابل  در  که  داریم  وظیفه 
کنیم؛  ایستادگی  ظلم  و  دشمنان 
نه  که  است  این  مسلمان  ویژگی 

به کسی ظلم می کنند و نه زیر بار 
ظلم می رود.

تکفیری  گروه های  افزود:  وی 
اسم  به  داعش  مانند  تروریستی  و 
اسالم وحشی گری می کنند و سر 
مسلمانان را قطع می کنند درحالی 
که  می دانند  مسلمانان  همه  که 
مخالف  جنایت  و  ظلم  با  اسالم 
است و این مسئله باید برای همه 
داعش  که  شود  تبیین  دنیا  مردم 

هیچ ارتباطی با دین اسالم ندارد.
والمسلمین  حجت االسالم 
سعود  آل  داد:  ادامه  اسکندری 
را خادم الحرمین می داند  نیز خود 
ظالم الحرمین  که  درحالی 
هیچگاه  اسالمی  کشور  است؛ 
ولی  نمی کند  ظلم  مسلمانان  به 
با  سعود  آل  که  هستیم  شاهد 
سالح های آمریکایی مسلمانان را 

در یمن قتل عام می کند
داعشی ها  نمود:  اظهار  وی 
کسانی  همان  راه  دهنده  ادامه 
اسالم  صدر  در  در  که  هستند 
حضرت  فاطمه)س(،  حضرت 
به  را  حسین)ع(  امام  و  علی)ع( 

شهادت رساندند.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران با تأکید 
بر اینکه باید زمینه  ای فراهم شود 
و  قرآن  با  نوجوانان  و  جوانان  تا 
گفت:  شوند  آشنا  الهی  معارف 
تا  کنیم  تالش  باید  مسلمانان  ما 
بیت  با مکتب اهل  را  جامعه خود 
پیش  از  بیش  و  کنیم  آشنا  بیشتر 
تقوا پیشه کنیم و همچنین زمینه 
مهدی)عج(  حضرت  ظهور  برای  را 

فراهم کنیم.
اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
که  نهج البالغه  با  باید  جوانان 
است  اخالقی  مباحث  از  سرشار 
آشنا شوند عنوان نمود: مسلمانان 
بایکدیگر  باید  دنیا  جای  همه  در 
را  خود  اتحاد  و  باشند  متحد 
خداوند  امیدواریم  و  کنند  حفظ 
به ما توفیق دهد که پشتیبان هم 
باشیم و در مقابل ظالمان و کفار 

ایستادگی کنیم.

عرضه  از  هاجر«  نشر  مرکز  »مدیر 
در  مهدوی  شعر  جلدی   ۲۹ دانشنامه 

پنجمین نمایشگاه کتاب دین خبر داد.
گفت وگو  در  شایان فر«  احمد  »آقای 
 ۱۳۸۳ سال  از  گفت:  حوزه«  »نمای   با 
شده  اخذ  هاجر  نشر  مرکز  مجوز  که 
مستمر  صورت  به  انتشارات  این  است، 
داشته  شرکت  کتاب  نمایشگاه های  در 
است و امسال نیز در پنجمین نمایشگاه 
فعال  حضوری  دین  کتاب  بین المللی 

داریم.
وی هدف مرکز نشر هاجر را  افزون بر 
معرفی  انتشارات،  این  کتاب ها ی  عرضه 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
این  توانایی های  و  از دستاوردها  برخی  و 
هاجر  نشر  مرکز  افزود:  و  دانست  نهاد 
چاپ  کتاب  عنوان  سی   ۹۵ سال  در 
اول، منتشر و همراه با ۷۶ عنوان کتاب 
چاپ مجدد، روانه بازار نشر کرده است، 
انتشارات  این  نشر  تازه های  همچنین 
در  که  است  عنوان  در سال ۱۳۹۶؛ ۴۵ 

عرضه می شود.
دانشنامه  اینکه  بیان  با  شایانفر  آقای 
است  آثاری  از  جلد   ۲۹ در  مهدوی  شعر 
 ۲۰ تخفیف  با  هاجر  نشر  مرکز  که 
درصدی در پنجمین نمایشگاه کتاب دین 
ارائه می کند، خاطرنشان کرد: دانشنامه 
از  بخشی  دهنده  بازتاب  مهدوی  شعر 
شعر  تاریخ  طول  در  شیعی  پربار  ادبیات 
فارسی است و در این مجموعه اشعاری 
که در مدح و منقبت حضرت مهدی)عج( و 
نیز موضوعات مربوط به مهدویت سروده 

شده اند، آمده است.  
گردآوری  و  گزینش  داد:  ادامه  وی 
 ۵۳۰۰ بررسی  محصول  مهدوی  اشعار 
 ۳۱۲ و   شعر  ۶۵۳۰مجموعه  دیوان، 
تذکره و زندگینامه صورت گرفته است که 
برخی از نسخه های استفاده شده، خطی 

و منحصربه فرد هستند
عنوان  هاجر  نشر  مرکز  مدیر 
منابع  از  اشعار  جمع آوری  برای  کرد: 
کتابخانه های آستان قدس رضوی، ملی 
ملک، مجلس شورای اسالمی، آیت الله 
مرعشی و مسجد جمکران استفاده شده 
که  مرتبطی  سروده های  بنابراین  است؛ 
شده اند  درج  وبالگ ها  یا  و  سایت ها  در 
در دانشنامه شعر مهدوی قرار نگرفته اند.

»اوصاف  نمایه  اینکه  بیان  با  وی 
ستایش های  در  مهدی)عج(  حضرت 
ادبیات  حوزه  در  فرق«  و  ادیان  شاعران 
بی نظیر  بلکه  کم نظیر،  آیینی،  کاری 
شده  سعی  بخش  این  در  گفت:  است 
است تمام واژگان، عبارات و ترکیباتی که 
واسطۀ  به  خود  سروده های  در  شاعران 
آنها حضرت مهدی)عج( را وصف کرده اند، 

جمع آوری شود.

پایان این گفت وگو،  آقای شایان فر در 
موسوعه  و  مادر«  ترین  »مهربان  کتاب 
آثار  دیگر  از  را  المنتظر)عج(«  »االمام 
افزود: کتاب  و  جدید نشر هاجر دانست 
»محمد  نوشته  مادر«،  »مهربان ترین 
صادق موسوی گرمارودی« است و او در 
زهرا)سالم الله علیها(  حضرت  زندگی  اثربه  این 

می پردازد.

مدیر مرکز نشر هاجر خبر داد:

عرضه دانشنامه 29 جلدی شعر مهدوی در پنجمین نمایشگاه کتاب دین

در جمع بانوان سوریه ای میهمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران مطرح شد:

نگاه بلند امام)ره( به زنان موجب راه اندازی حوزه های علمیه خواهران شد
پایه گذار  خمینی)ره(  امام  سوریه ای:  بانوان  جمع  در  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران در ایران بودند و نگاه بلند ایشان به زنان موجب شد که حوزه های علمیه خواهران 

راه اندازی شود.

تفکرات غرب گرایانه موجب 
افزایش تجرد گرایی شده است

»خانم دکتر عالسوند« عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

»خانم دکتر عالسوند«:این  که در مسئله افزایش تجرد اذهان به سمت دختران معطوف می شود، یک ذهنیت اشتباه است چراکه 
اگر آمار تجرد از سن ۱۵ سال حساب شود، ۶ میلیون دختر و ۱۱ میلیون پسر مجرد در کشور وجود دارد. 

نباید رویکرد ما به گونه ای باشد که برای دخترانی که هنوز فرصت ازدواج را پیدا نکرده اند، هراس روانی و اجتماعی ایجاد کنیم. 

برای حل مشکالت اجتماعی باید تصویر درستی از جامعه داشته باشیم؛ آنچه راجع به فضای جامعه ایرانی مطرح می شود متفاوت 
با فضای واقعی جامعه است؛ ما نباید یک الگوی اشتباه در نظر گرفته و برای مشکالت آن به ارائه راه حل بپردازیم.

اسناد باالدستی مربوط به خانواده به شدت دچار تفسیرهای متفاوت توسط دولت های گوناگون می شود و این آسیب زا بوده و در 
پیشبرد اهداف خلل ایجاد می کند؛ بنابراین باید مسائل مربوط به خانواده خارج از حیطه دولت قرار گیرد.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده:

زندگانی اهل بیت)علیهم  السالم(؛ الگویی برای زنان
»خانم دکتر فرشته روح افزا« در همایش »آسیب های فرهنگی خانواد و واکاوی جامعه شناختی

 پدیده تجرد« با بیان اینکه ابتدای تشکیل خانواده اسالمی در خانه و انتهایش در بهشت است، خاطرنشان 
کرد: زندگانی اهل بیت)علیهم السالم( و حضرت زهرا)س( الگویی برای زنان جامعه ما  است.

»خانم صدیقه بهرامی« معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان گلستان خبر داد:

24 نفر از 35 برگزیده »جشنواره 
عالمه حلی« در استان گلستان از 

خواهران طلبه هستند

صفحه سوم

تأثیرگذاری دانش آموختگان حوزه های علمیه 
خواهران  در کاهش آسیب های اجتماعی جامعه

مدیر حوزه های علمیه 
خواهران استان گلستان: 
دانش آموختگان  حوزه های 
علمیه خواهران هر جایی که 
با آمادگی حضور پیدا کردند، 
به اذعان مسئولین نهادهای 
مختلف، مؤثر فعالیت کرده 
و متقاضی حضور خواهران 
طلبه شدند.

علمیه  حوزه  در  اسالم«  دیدگاه  از  سیاسی  فعالیت  و  »زنان  عنوان  با  نشستی    
خواهران حضرت زهرا)س(  لبنان برگزار شد.

گفتنی است در این نشست جمع زیادی از خواهران طلبه حضور داشتند و سخنران 
که  بود  لبنان  الله  حزب  سیاسی  شورای  عضو  فخری«  ریما  دکتر  »خانم  نشست  این 
و  وظیفه  بیان  به  اسالم  دیدگاه  از  سیاسی  فعالیت  و  زنان  عنوان  با  خود  سخنان  در 
مسئولیت های مختلف زنان در جامعه به ویژه در زمینه سیاسی پرداخت و در این زمینه از 
حضرت فاطمه زهرا)س( و حضرت زینب)س( به عنوان بهترین الگو در این زمینه یاد کرد.

حوزه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( لبنان برگزار نمود

 نشست »زنان و فعالیت سیاسی
از دیدگاه اسالم« 

ما معتقدیم زنان در هر 
جامعه ی سالم بشری 
قادرند و می باید فرصت پیدا 
کنند که در حد سهم خود، 
تالش و مسابقه ی خویش 
را در پیشرفتهای علمی 
و اجتماعی و سازندگی و 
اداره ی این جهان به عهده 
بگیرند.



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

فعالیت های مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور
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اجتماعی  و  فرهنگی  شورای  عضو 
»آسیب های  همایش  در  خانواده   و  زنان 
جامعه شناختی  واکاوی  و  خانواد  فرهنگی 
پدیده تجرد« که در سالن همایش مؤسسه 
برگزار  خمینی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی 
زوج  به  نیازمند  طبیعتًا  انسان  گفت:  شد 
آفریده شده است  زوجیت  اساس  بر  و  بوده 
این  بر  کریم  قرآن  در  نیز  متعال  خداوند  و 

مسئله تاکید فرموده است.
»خانم فرشته روح افزا«  افزود: انسان به 
بهشت  در  که  است  زوج  به  نیازمند  قدری 

نیز به آن وعده داده شده است.
وی ادامه داد: مدرنیته و فضای امروزی 
و  ازدواج  مسئله  گوناگونی  اشکال  به 
زوجیت را دگرگون ساخته است اما هیچ گاه 
ببرد،  بین  از  را  این موضوع مهم  نمی تواند 
خلق  اساس  این  بر  هستی  جهان  چراکه 

شده است.
خانم روح افزا با بیان اینکه مقایسه میان 
در  ازدواج  و  غربی  کشورهای  در  ازدواج 
اسالم امر باطلی است گفت: مدل زندگی 
در  است؛  متفاوت  ما  فرهنگ  با  غربی 
دیدگاه غربی اساس ارتباطات از کودکی به 
فرزندان آموزش داده می شود، اما نیازهای 
ما در زندگی پیش از ازدواج باید یا سرکوب و 

یا جلوگیری شود. 
ایران  در  زندگی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
و  است  اسالم  ناب  آموزه های  اساس  بر 
دارد  بسیاری  تفاوت های  غربی  دیدگاه  با 
گفت: ما نسبت به ارتباطات پیش از ازدواج 
مجازات  آن  برای  و  داریم  شنیئی  دیدگاه 
قائل هستیم در حالی که در غرب این گونه 

مسائل ناپسند نیست.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و 
خانواده با بیان اینکه امروزه کمرنگ تر شدن 
اظهار  است  جهانی  مشکلی  ازدواج  امر 
کرد: کشور های غربی به ازدواج سفید روی 

آورده اند که باید گفت اینگونه روابط در واقع 
نه ازدواج است و نه سفید. فرزندان کسانی 
که به صورت ازدواج سفید در غرب زندگی 
سایر  از  آسیب پذیرتر  درصد   ۷۳ می کنند 

فرزندان هستند.
خانم روح افزا بیان کرد: زن و مرد نیاز به 
عاطفه دارند و اگر این عاطفه با هرفردی و 
یا توسط افراد مختلفی تأمین شود، موجب 
زندگی  می شود،  افسردگی  و  سرخوردگی 
مجردی که به همراه روابط باشد فرزندآوری 
را نیز  به دنبال دارد و این امر در کشورهای 
اجتماعی  آسیب های  موجب  نیز  غربی 

بسیار زیادی شده است. 
مثبت  آثار  تشریح  ضمن  ادامه  در  وی 
اعالم  طبق  گفت:  جامعه  در  ازدواج 
نکرده اند  ازدواج  که  بانوانی  ملل،  سازمان 
۵۰ برابر بیشتر از بانوان مزدوج در معرض 

آسیب ها قرار می گیرند.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 
و خانواده افزود: برخالف آنچه که به مردم 
عدم  به  غربی  زن  تمایل  می شود،   القا 
را  پایدار  زندگی  نیز  آن ها  و  نیست  ازدواج 
می طلبند اما به دلیل برخی تنوع طلبی ها و 
مشکالت دیگری که در زندگی غربی وجود 

دارد خواسته آن ها محقق نمی شود.
تجرد  کرد:  خاطرنشان  روح افزا  خانم 
زیرا  شود  مطرح  ما  کشور  در  نباید  غربی 
اسالم دیدگاهی کاماًل متفاوت دارد؛ ارحام 
مطهره و فرزندان پاک در اسالم بسیار حائز 

اهمیت است.
ما  برنامه ریزی  نظام  اینکه  بیان  با  وی 
اما  شده  تدوین  مدتهاست  ازدواج  برای 
طوالنی  کرد:  اظهار  نشده است  اجرایی 
و  مردان  در  ازدواج  سن  به  رسیدن  شدن 
زنان موجب افزایش افسردگی می شود؛ زن 
و مردی که ازدواج می کنند قوام شخصیتی 

بیشتری خواهند داشت.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 
در  ازدواج  اگر  اینکه  به  اشاره  با  خانواده  و 
جامعه کمتر شود و نسبت به پدیده ازدواج 
باشیم، مفاسد اجتماعی زیادی  بی اهمیت 
کرد:  اظهار  می شود،  جامعه  گریبان گیر 
در  بانوان  برخی  جنسیتی  اظهار  گسترش 
از  ناشی  به دلیل خلل های عاطفی  جامعه 

عدم ازدواج است.
وی افزود: علی رغم میل به آزادی های 
به  باید  می کنند،  معرفی  برخی  که  غلطی 
بلوغ  سن  در  پسران  و  دختران  نیازهای 
نیازهای  آن ها  از  یکی  داده شود که  پاسخ 

عاطفی است. 
خانم روح افزا به تبیین مشکالت ازدواج 
دالیل  از  یکی  گفت:  و  پرداخت  ایران  در 
ازدواج، طوالنی شدن دوران  به  کم رغبتی 
را  دانشجویان  درصد   70 است؛  تحصیل 
تعداد  این  از  که  تشکیل می دهند  دختران 
شده اند،  ازدواج  به  موفق  درصد   ۳۰ تنها 
از  نباید  اسالمی  زندگی  سبک  اساس  بر 
از  نباید  امر  این  اما  تحصیل دست کشید، 

ازدواج جلوگیری کند.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و 
خانواده یکی از مشکالت مربوط به مسئله 
را کمرنگ شدن اطمینان در میان  ازدواج 
جوانان دانست و گفت: استقالل اقتصادی 
آن  به  زنان  که  است  امری  اجتماعی  و 
اهمیت می دهند و اسالم برای این مسئله 
اجرت  نفقه،  قبیل  از  زیادی  درآمد های 
شیردادن، مهریه و ... در نظر گرفته است 
که متاسفانه به خوبی به آن توجه نمی شود.
از  یکی  کرد:  اظهار  روح افزا  خانم 
مراسمات  نوع  به  مربوط  ازدواج  آسیب های 
و رسومات اشتباه است که گاهی فشار بسیار 
زیادی به جوانان وارد می کند؛ مسائلی مانند 
از  نیز  تجمل گرایی  و  هم چشمی  و  چشم 

مشکالت مهم در امر ازدواج است.
در  تجرد  گسترش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جامعه موجب افزایش فساد خواهد شد، اظهار 
است  ممکن  برود  باال  ازدواج  سن  اگر  کرد: 
پس از ازدواج نیز وابستگی عاطفی قبلی  وجود 
داشته باشد و این امری بسیار خطرناک است.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 
ابتدای  اینکه  بیان  با  پایان  در  خانواده  و 
تشکیل خانواده اسالمی در خانه و انتهایش 
در بهشت است، خاطرنشان کرد: زندگانی 
زهرا)س(  حضرت  و  اهل بیت)علیهم السالم( 

الگویی برای زنان جامعه ما  است.

والمسلمین  »حجت االسالم 
محمدرضا زیبایی نژاد« در همایش 
و  خانواده  فرهنگی  آسیب های 
پدیده  جامعه شناختی  واکاوی 
همایش های  سالن  در  که  تجرد 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( قم برگزار شد، با بیان 
مسئله  یک  تحلیل  برای  اینکه 
باید الیه ها و سطوح مختلف آن 
به درستی تبیین شود گفت: یکی 
مسئله  بیرونی  سطح  الیه ها،  از 
پدیده  شناخت  همان  که  است 
اجتماعی است؛ برای یک تحلیل 
از  درستی  تصویر  باید  صحیح 

پدیده اجتماعی داشته باشیم.
برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  تجردگرایی  مسئله  تحلیل 
پدیده  این  از  درستی  شناخت 
داشت:  اظهار  باشیم،  داشته 
پدیده  از  درست  فهم  برای 
انتخابی  تجرد  میان  باید  تجرد 
و ناخواسته تفکیک قائل شویم.
و  زن  تحقیقات  مرکز  رئیس 
مرحله  در  کرد:  بیان  خانواده 
اجتماعی  تحلیل  به  باید  بعدی 
باید  و  پرداخت  تجرد  عوامل 
افتاده است که  اتفاقی  دید چه 
دارند  وجود  جامعه  در  افرادی 
موقت  یا  و  دائم  صورت  به  که 

تجرد را انتخاب می کنند.
والمسلمین  حجت االسالم 
زیبایی نژاد با تاکید بر تاثیر جهان بینی ها 
بر الیه های اجتماعی تصریح کرد: 
لذت گرایی  و  فردگرایانه  گفتمان 
که  می شود  موجب  در لحظه 
آینده نگری  به  حاضر  شخص 
و  نشود  اجتماعی  زندگی  در 

تجردگرایی را انتخاب کند.
وقتی  دو  کرد:  عنوان  وی 
می شوند،  ازدواج  آماده  نفر 
زندگی  برای  آن ها  پیشفرض 
است؛  ادامه دار  بودن  و  ثبات 
اما در فضای پست مدرن جدید 
ارزش ها  لحظه  به  لحظه  که 
دوام  این  می کند،  پیدا  تغیر 
حاضر  شخص  و  نیست  برقرار 
به پیش فروش کردن آینده خود 
نمی شود ؛  دیگری  فرد  برای 
برقرار  ارتباطاتی  بنابراین 
تعهدی  آن  در  فرد  که  می شود 

به ثبات و دوام ندارد.
و  زن  تحقیقات  مرکز  رئیس 
دیگری  عامل  گفت:  خانواده 
مسئله  بر  زیادی  تأثیر  که 
ازدواج  عدم  و  تجردگرایی 
و  مادی  تفکر  گسترش  دارد 
گسترش  است؛  غرب زدگی 
که  می شود  موجب  دیدگاه  این 
ما  فرهنگ  به  غربی  فردگرایی 

سرایت پیدا کند.
والمسلمین  حجت االسالم 

نهادهایی  کرد:  بیان  زیبایی نژاد 
وجود  اسالمی  جمهوری  در 
وجود  به  نیز  گاهی  که  دارد 
افتخار  آن ها  فعالیت های  و 
عواملی  از  خود  اما  می کنیم 
هستند که در افزایش تجردگرایی 
از  بعد  ناخواسته  ما  دارند؛  تاثیر 
انقالب اسالمی به مدرن شدن و 
مادی گرایی اجتماع دامن زده ایم 
تحصیلی  نظام  در حال حاضر  و 
و  خانواده  با  متناسب  موجود 

ارزش های خانواده نیست.
غرب  در  اینکه  بیان  با  وی 
براساس  دانشجویان  تعداد 
است  صنعت  و  کار  نیازهای 
اظهار کرد: کشور ما مادی شدن 
و تاثیرپذیری غربی را پذیرفته، اما 
کارکرد اصلی دانشگاه که اتصال 
به صنعت و مدیریت کشور است 

را فراموش کرده است.
و  زن  تحقیقات  مرکز  رئیس 
بخشی  اینکه  بیان  با  خانواده 
از مسائل مربوط به تجرد زنان 
گذر  با  و  دارد  جمعیتی  دالیل 

زمان حل می شود اظهار کرد: 
با دختران  از آنجایی که پسرها 
جوان تر از خود ازدواج می کنند 
فرصت  دختران  از  عده ای 

ازدواج را پیدا نمی کنند. 
والمسلمین  حجت االسالم 
کرد:  خاطرنشان  زیبایی نژاد 
مسئله  مشکالت  ا  بخشی 
قطعی  صورت  به  تجردگرایی 
در  باید  و  است  حل  قابل  غیر 
تحلیل اینگونه مسائل واقع نگر 
این  نمی توان  چراکه  باشیم 
بین  از  کامل  طور  به  را  پدیده 

برد. 
از  بعضی  اینکه  بیان  با  وی 
افراد از آنجایی که انتخاب های 
متعددی برای رفع نیازها پیش  
روی خود می بینند، کمتر میل 
گفت:  می کنند  پیدا  ازدواج  به 
گسترش  از  جلوگیری  برای 
بدیل های  باید  گرایی  تجرد 
خانواده تضعیف شده و خانواده 
در میان مردم ارزش افزوده پیدا 

کند. 
زن  تحقیقات  مرکز  رئیس 
به  تأکید  با  پایان  در  خانواده  و 
پدیده  باید  حال  به هر  اینکه 
شناخت  رسمیت  به  را  تجرد 
مسئله  تجردگرایی  کرد:  اظهار 
بعنوان  باید  اما  نیست  خوبی 
پذیرفت؛  را  آن  واقعیت  یک 
بنابر این باید خدماتی نیز برای 
اجتماعی  آسیب های  کاهش 
البته  گرفت،  نظر  در  مجردها 
گونه ای  به  خدمات  این  نباید 
باشد که مروج و موجب افزایش 

میل به مجرد بودن شود.

سیاست گذاری  شورای  عضو 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
فرهنگی  »آسیب های  همایش 
خانواده و واکاوی جامعه شناختی 
سالن  در  که  تجرد«  پدیده 
آموزش  مؤسسه  همایش های 
امام  پژوهشی  و  پژوهشی 
خمینی)ره( قم برگزار شد، گفت: 
تجرد  افزایش  در مسئله  که  این 
اذهان به سمت دختران معطوف 
اشتباه  ذهنیت  یک  می شود، 
از  تجرد  آمار  اگر  چراکه  است 
 ۶ شود،  حساب  سال   ۱۵ سن 
میلیون دختر و ۱۱ میلیون پسر 

مجرد در کشور وجود دارد. 
بیان  با  فریبا عالسوند«  »خانم 
تجرد  پدیده  بدانیم  باید  ما  اینکه 
تحلیل  دیدگاهی  چه  از  را  گرایی 
تحلیل های  کرد:  اظهار  کنیم، 
جمعیت شناختی تحلیل روشنی از 
این پدیده می دهند  و در مرحله اول 
مواجهه با پدیده تجردگرایی باید به 

این نوع از تحلیل توجه نمود. 
و  مطالعات  دفتر  عضو 
اینکه  بیان  با  زنان  تحقیقات 
جمعیتی  کنترل  برنامه  تأثیرات 
دهه  در  شد  انجام  کشور  در  که 
اظهار  داد،  نشان  را  خود   ۸۰
معمواًل  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
افراد با دخترانی در سنین پایین تر 
می کنند،  ازدواج  خودشان  از 
پسران  با   ۶۰ دهه  دختران 

مواجه  ازدواج  امر  برای  کمتری 
 ۷۰ دهه  دختران  لذا  هستند؛ 
کمتر با پدیده تجرد مواجه شدند. 
خانم عالسوند بیان کرد: نباید 
که  باشد  گونه ای  به  ما  رویکرد 
فرصت  هنوز  که  دخترانی  برای 
هراس  نکرده اند،  پیدا  را  ازدواج 

روانی و اجتماعی ایجاد کنیم. 
از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
گسترش افزایش میل به تجرد به 
سلطه  و  فرهنگی  تبادالت  دلیل 
است،  غربگرایانه  و  مادی  تفکر 
اظهار کرد: دنیای مدرن اینگونه 
خود  خواستگاه  در  را  مشکالت 
این  متاسفانه  اما  می کند،  حل 
کشور  در  معضالت  و  مشکالت 

ما حل نمی شود. 
سیاست گذاری  شورای  عضو 
ادامه  خواهران  علمیه  حوزه های 
صورت  بی عرضگی های  نباید  داد: 
گرفته در اجرای اصول قانون اساسی 
بر  را حمل  ازدواج  بحث  با  رابطه  در 

وجود پدیده های غربگرایانه کنیم.
آمارهای  اینکه  بیان  با  وی 
گوناگون و با معیارهای مختلفی 
عنوان  تجرد  و  ازدواج  زمینه  در 
متاسفانه  گفت:  می شود، 
بودن  و اصالح طلب  اصول گرا 
با  رابطه  در  آمار  ارائه  نحوه  در 
است  بوده  موثر  ازدواج  بحث 
خود  سیاسی  دید  با  هرکدام  و 
یا  بزرگ نمایی  مسئله  این  در 

کوچک نمایی می کنند.
خانم عالسوند با بیان اینکه 
و  سنت  از  تلفیقی  ما  جامعه 
کرد:  اظهار  است،  مدرنیته 
اجتماعی  مشکالت  حل  برای 
جامعه  از  درستی  تصویر  باید 
راجع  به  آنچه  باشیم؛  داشته 
مطرح  ایرانی  جامعه  فضای 
فضای  با  متفاوت  می شود 
نباید  ما  است؛  جامعه  واقعی 
نظر  در  اشتباه  الگوی  یک 
به  آن  برای مشکالت  و  گرفته 

ارائه راه حل بپردازیم.
از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
بحث  به  مربوط  راه حل های 
است،  مدت  دراز  خانواده 
باالدستی  اسناد  کرد:  اظهار 
شدت  به  خانواده  به  مربوط 
دچار تفسیرهای متفاوت توسط 
و  گوناگون می شود  دولت های 
این آسیب زا بوده و در پیشبرد 
اهداف خلل ایجاد می کند؛ لذا 
خانواده  به  مربوط  مسائل  باید 
خارج از حیطه دولت قرار گیرد.
سیاست گذاری  شورای  عضو 
بیان  خواهران  علمیه  حوزه های 
اسالمی  شورای  مجلس  کرد: 
اقلیتی  جریانات  تاثیر  تحت  نیز 
بحث  ومتأسفانه   می گیرد  قرار 
قرائت های  با  را  کودکان  ازدواج 
متفاوت از کودک مطرح می کند.
اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
مشکالت  فهمیدن  برای  باید 
از  فرزندآوری  و  ازدواج 
بانوان  و  دختران  تجربیات 
کرد:  خاطرنشان  شود  استفاده 
شرایط  دلیل  به  مثال  بعنوان 
بدترین  از  بهداشتی،  نامطلوب 
کشور  در  زنان  تجربه های 
تجربه زایمان است؛ این تجربه 
برای زنان به قدری تلخ و سخت 
فرزندآوری  به  میل  که  است 
پیدا  کاهش  آن ها  در  مجدد 

می کند.

قابل توجه خواهران طلبه
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده:

زندگانی اهل بیت)علیهم السالم(؛ الگویی برای زنان

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده:»خانم عالسوند«:

تفکرات غرب گرایانه
موجب افزایش تجرد گرایی شده است
از جامعه داشته  باید تصویر درستی  عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران: برای حل مشکالت اجتماعی 
باشیم؛ آنچه راجع  به فضای جامعه ایرانی مطرح می شود متفاوت با فضای واقعی جامعه است؛ ما نباید یک الگوی اشتباه در نظر 

گرفته و برای مشکالت آن به ارائه راه حل بپردازیم.

نظام تحصیلی موجود متناسب با ارزش های خانواده نیست
»حجت االسالم والمسلمین زیبایی نژاد«: نهادهایی در جمهوری اسالمی وجود دارد که گاهی نیز به وجود و فعالیت های آن ها 
افتخار می کنیم، اما خود از عواملی هستند که در افزایش تجردگرایی تاثیر داشته اند. ما ناخواسته بعد از انقالب به مدرن شدن و 

مادی گرایی اجمتاع دامن زده ایم؛ نظام تحصیلی ما متناسب با خانواده و ارزش های خانواده نیست.



خرید کانکس برای زلزله زدگان کرمانشاه

اقدام  یک  در  یزد  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
خودجوش، هزینه خرید یک عدد کانکس را برای کمک به زلزله زدگان 

کرمانشاه جمع آوری کردند.
مدرسه  طلبه  خواهران  توسط  شده  جمع آوری  مبلغ  است  گفتنی 
علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد سه میلیون و پانصد هزار تومان 
بود که این مبلغ به سازمان بسیج طالب و روحانیون استان یزد تحویل 
داده شد تا از طریق این سازمان، برای زلزله زدگان کانکس خریداری 

شود.
»حجت االسالم والمسلمین مجتبی داوودی« مسئول سازمان بسیج 
طالب و روحانین استان یزد نیز با تشکر از خواهران طلبه این مدرسه 
گفت: خواهران طلبه همواره در عرصه های اجتماعی و فرهنگی پیش 
خیرخواهانه  و  خداپسندانه  حرکت  این  شاهد  نیز  امروز  و  بوده اند  قدم 

ایشان بودیم.

جمع آوری کمک های مالی به منظور کمک به طالب نیازمند
میناب  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مالی  امور  معاون 
استان هرمزگان از جمع آوری کمک های مالی به منظور کمک به طالب 

نیازمند این مدرسه خبر داد.
خانم »صنم رمون« در گفت و گو با »نمای حوزه« گفت:  استادان و 
طالبی که توان مالی دارند،  کمک هزینه هایی را برای کمک به طالب 

نیازمند به این معاونت تحویل دادند.
وی افزود: این کمک ها شامل هزینه های نقدی و غیر نقدی از قبیل 

اقالم غذایی و پوشاک است.
از  امور مالی مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( هدف  معاون 
نیازمند  طالب  ذهاب  و  ایاب  به  کمک  و  مالی  مساعدت  را  طرح  این 

عنوان کرد.
خانم رمون تأکید کرد: این کمک ها به صورت ماهانه به ۱۵ نفر از 

طالب این مدرسه اهدا می شود.
گفتنی است میناب یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران 

است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان میناب قرار دارد.

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

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور
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یکی  گفت:  خبری  نشست  در  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
علمیه  حوزه های  تاسیس  اسالمی  جمهوری  نظام  در  شاخص   فعالیت های  از 

خواهران است.
سال   ۲۰ طی  افزود:  ابطحی«  سیدمهدی  والمسلمین  »حجت االسالم 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  که  تاکنون   ۷۶ سال  از  یعنی  گذشته 
اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده است، بالغ بر ۵ هزار نفر دانش آموخته شدند و 

در حال حاضر نیز بیش از ۷ هزار نفر مشغول به تحصیل هستند.
علمیه  حوزه  مدیریت  پوشش  تحت  حوزه   ۵۲ اکنون  هم  شد:  یادآور  وی 
 ۳ ۲)کارشناسی(،  مختلف  سطوح  در  که  هستند  اصفهان  استان  خواهران 
)کارشناسی ارشد( و ۴ )معادل دکتری( در ۷ رشته در سطح ۳ شامل: تفسیر و 
علوم قرآنی، فقه و اصول، ادبیات عرب، اخالق و تربیت، مطالعات زن، کالم 
و تاریخ اسالم طلبه خواهر پذیرش می کنند. در سطح ۴ نیز در رشته های فقه و 

اصول و تفسیر ثبت نام انجام می شود.
وی با بیان اینکه در بیش از ۴۰۰ مدرسه نماز جاعت به امامت طالب خواهر 
اقامه می شود، اظهارکرد: بی شک تاثیر بانوان در تربیت انسان ها را هیچ مردی 

نخواهد داشت.
در  متقاضیان  پذیرش  ظرفیت  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
سطح ۲ را حدود ۱۲۰۰ نفر، سطح ۳ را ۱۲۰ نفر و سطح ۴ را  ۳۰ نفر اعالم کرد 
و افزود: افرادی که در سطح ۲ ثبت نام می کنند باید حداقل معدل آن ها ۱۲ 
و حداکثر سن ۳۵ سال باشد. پذیرش سطح ۲ بدون آزمون ورودی و درسطح 

۳ بدون شرط سنی انجام می شود، برای سطح ۴ هم شرط سنی وجود ندارد.
حجت االسالم والمسلمین ابطحی گفت: پذیرش سطح ۳ و ۴ آزمون ورودی 

دارد که ۱۴ اردیبهشت ۹۷ برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان آذربایجان غربی در جمع خواهران 
طلبه استان آذربایجان غربی، با اشاره به خطر نفوذ جریان های انحرافی 
خوشبختانه  گفت:  تکفیری ها،  و  سلفی گری  بهائیت،  مانند  دینی 
معظم  مقام  رهنمودهای  بوسیله  رابطه  این  در  دشمن  توطئه های 
همچنین  و  تقلید  مراجع  سوی  از  حساسیت  ایجاد  رهبری)مدظله العالی(، 

فعالیت های تبلیغی حوزویان، خنثی شده است.
»حجت االسالم والمسلمین حمید راحلی« با اشاره به تالش های حوزه 
محمدی)ص(،  ناب  اسالم  آموزه های  تبلیغ  راستای  در  خواهران  علمیه 
و  آموزشی  فعالیت های  کنار  در  خواهران  علمیه  حوزه های  گفت: 
صورت  به  که  می باشند  جهادی  و  تبلیغی  گروه های  دارای  پژوهشی، 
ایام محرم،  به ویژه  گسترده و فراگیر در مناسبت های ملی و مذهبی و 

صفر، رمضان و دهه فاطمیه به تبلیغ دین می پردازند.
فرهنگی  وضعیت  از  نامناسب  تصورات  برخی  وجود  با  افزود:  وی 
جامعه، استقبال از برنامه های مذهبی و تبلیغی مبلغات حوزه های علمیه 

بسیار باال است.
مبلغات  اعزام  به  اشاره  با  پایان  در  راحلی  والمسلمین  حجت االسالم 
و  دینی  آموزه های  تبیین  جهت  تکایا  و  حسینیه ها  مساجد،  به  حوزوی 
تبلیغی طالب حوزه های  فعالیت های  احکام، خاطرنشان کرد:  آموزش 
در شهرستان های  دو  دانش آموختگان سطح  با حضور  علمیه خواهران 

مختلف در جریان است و منشأ خیر و برکات زیادی شده است.

پذیرش   در نشست خبری  فارس  استان  مدیر حوزه علمیه خواهران   
حوزه های علمیه خواهران گفت: ضرورت مسئله تحصیل خواهران طلبه 
است،  مبارکی  پدیده  انقالب)مدظله العالی(  رهبر معظم  گفته  به  که  در کشور 
موجب یک حرکت کلی در سراسر کشور با هدف رفع نیازهای فرهنگی 

جامعه شده است.
»آیت الله علی شیخ موحد«، با اشاره به فعالیت مبلغان مدارس علمیه 
خواهران استان فارس در مراسم های مذهبی شهرستان ها گفت: یکی 
مذهبی  اداره مجالس  فارس  استان  در  علمیه خواهران  برکات حوزه  از 

به ویژه در شهرستان های داراب، فسا، جهرم، الر و گله دار بوده است.
دارد،  وجود  فارس  استان  در  خواهر  طلبه   3000 اینکه  بیان  با  وی 
تصریح کرد: عمده فعالیت این طلبه ها در مدارس آموزش و پرورش در 
قسمت تبلیغات و نمازجماعت بوده است که بعضا استخدام هم می شوند.
بر اهمیت شنیدن  تأکید  با  مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس 
نیز  سیما  و  صدا  در  کرد:  بیان  خواهران،  برای  خواهران  زبان  از  تبلیغ 

تاحدودی برای مراسمات مذهبی از طالب خواهر استفاده می شود.
گفت:  دینی  تبلیغ  در  طلبه  زنان  جایگاه  تشریج  ضمن  پایان  در  وی 
و  پیشرفت  از  جلوگیری  یا  آزادی  نبود  مانند  شبهاتی  به  پاسخ  بهترین 
به ویژه پیشرفت علمی زنان در ایران، همین خواهران طلبه هستند و شاید 
هیچکس مانند آن ها توانایی جواب دادن به اینکه آیا حجاب و عفاف مانع 

پیشرفت علمی است را نداشته باشد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان در نشست خبری گفت: بانوان 
باید  لذا  دارند؛  دینی  شعائر  و  اسالم  دین  تبلیغ  در  مهمی  بسیار  سهم  طلبه 
مسئوالن حوزوی بستر فعالیت های تبلیغی را برای خواهران طلبه مهیا کنند.
»حجت االسالم والمسلمین محمود صفی زاده« گفت: از ویژگی های 
طلبه متعهد و انقالبی در حوزه ها و مدارس علمیه، داشتن شم و نبوغ 

تبلیغ و جذب دیگران است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان اظهار کرد: امروزه تبلیغ 
یکی از شاخه های اصلی حوزه ها و مدارس علمیه خواهران کشور است؛ 
با این کار است که می توان ابعاد ناشناخته دین مبین اسالم را به جامعه و 

به ویژه به قشر جوان و حتی دیگر ادیان معرفی کرد.
استاد حوزه ادامه داد: طالبی که به خاطر خدا و دین و شریعت و بدون 
تبلیغ دین مبین اسالم می پردازند، بی شک اجر و  به  هیچ چشم داشتی 

پاداش خود را از امام زمان)عج( دریافت خواهند کرد.
از  باید  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  صفی زاده  والمسلمین  حجت االسالم 
طلبه،  از  اعم  کسی  هر  گفت:  کرد،  حمایت  احسن  نحو  به  دینی  مبلغان 
مدیر، استاد، معاون و... در حوزه ها و مدارس علمیه دارای نقش و وظیفه ای 
مشخص است و اگر کارها بر اساس اصول و قاعده پیش برود، به تدریج 

شاهد توسعه کمی و کیفی حوزه های علمیه در کشور خواهیم بود.

جمع  در  گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
طالب شرکت کننده در دوره آموزشی »طرح ملی بیان« که 
در گرگان برگزار شد، گفت: حوزه های علمیه خواهران بیش از 
دو دهه فعالیت می کنند و امروز ما طالب از ثمره زحماتی که 

همه علما و بزرگان متحمل شدند، بهره می بریم.
»حجت االسالم والمسلمین ایوب وردانی« ضمن بیان 
حضور مؤثر خواهران طلبه در عرصه های فرهنگی، دینی، 
حوزه های  دانش آموختگان   گفت:  سیاسی  و  اجتماعی 
علمیه خواهران هر جایی که با آمادگی حضور پیدا کردند، 
به اذعان مسئولین نهادهای مختلف، مؤثر فعالیت کرده و 

متقاضی حضور خواهران طلبه شدند.
بیان  استان گلستان ضمن  مدیر حوزه علمیه خواهران 
برخی ویژگی های شخصیتی بانوان، در راستای شخصیت 
به  بنا  فاطمه)س(  حضرت  گفت:  فاطمه)س(  حضرت  واالی 
فرمایش امام علی)ع( تا زمان حضور، در خانواده برای همسر 
نمی  کسی  امروز  رو،  این  از  بودند.  آرامش  مایه  فرزندان  و 
در  کند  انکار  مختلف  عرصه های  در  را  بانوان  نقش  تواند 
عرصه های پیروزی انقالب، تثبیت نظام جمهوری اسالمی. 
که  اسالمی  انقالب  فرهنگ  در صدور  نیز  در حال حاضر 
فرهنگ دینی است و در رأس آن مرجعیت دینی قرار دارد، 
خواهران  لذا  دارند.  تأییدکننده ای  نقش  علمیه  حوزه های 

طلبه در این بخش نقش بسزا و تعیین کننده ای دارند.
که  این  بیان  با  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

دینی  در هدایت  فرد خودساخته  و  دینی  مبلغ  حضور یک 
جایگاه  و  نقش  طالب  باید  کرد:  تأکید  است،  موثر  مردم 
خود را مرور کنند تا جایگاهی که خداوند عنایت فرموده را 
فراموش نکنند. بررسی کنیم که در ابتدا چه بودیم؟ برای 

چه به حوزه آمده ایم و وظایف مان چیست؟
امروز  داد:  توضیح  وردانی  والمسلمین  حجت االسالم 
نهادها  برخی  در  است.  انسانی  نیروی  تربیت  ما  وظیفه 
این  در  دهند.  می  انجام  خواهر  طالب  را  فعالیت ها  نوعا 
عرصه ها با مشکالت زیادی روبرو هستیم چراکه تبلیغ دین 
و هدایتگری جامعه کار سختی است. پیامبر در طول 23 
سال رسالت خود، سختی هایی زیادی را متحمل شدند که 
تاریخ گواه آن است. البته همه پیامبران الهی برای هدایت 

مردم زحمات زیادی را تحمل نمودند.
وی توصیه نمود: ما که رهرو این بزرگواران هستیم، با همه 
اسالم  مکتب  و  مسلمانان  و  اسالم  علیه  بر  که  حجمه هایی 
وارد می شود، اما هیچ چیزی نباید روحیه و اراده ما را تضعیف 
کند. امروز از سوی استکبار جهانی، ابزارهای تخریب و راه و 
روش جدیدتری اسالم را تهدید می کند. بنابراین برای ورود به 
عرصه های جدید، نباید از آموزش ها و ابزار جدید غافل باشیم.
گفت:  پایان  در  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مختلف  نهادهای  با  خوبی  تعامالت  خدا  لطف  به  امروز 
این  در  توان  فراخور  به  آموختگان  دانش  که  آمده  بوجود 

عرصه ها وارد شوند.

با  هرمزگان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
دیجیتال  رسانه های  و  کتاب  نمایشگاه  در  حضور 
سراسری  پذیرش  آغاز  به  اشاره  ضمن  استان  این 
اظهار  کشور   سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های 
بهمن  سوم  از  کشور  سراسر  با  همزمان  داشت: 
هرمزگان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  پذیرش 

در سطح دو و سه آغاز شده است.
محمدعبادی زاده«   والمسلمین  »حجت االسالم 
برای  دیپلم  مدرک  دارای  عالقه مندان  داد:  ادامه 
ثبت نام باید وارد سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران شده و جهت ثبت نام اقدام کنند.
ادامه  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
در  خواهر  طلبه   800 و  هزار  یک  به  نزدیک  داد: 
تحصیل  به  مشغول  استان  این  در  علمیه  حوزه های 
هستند که این تعداد در چشم انداز پنج ساله به دو برابر 

افزایش می یابد.
ابراز داشت:  والمسلمین عبادی زاده  حجت االسالم 
آینده  پنج سال  برای  ما  اینکه هدف گذاری  به  توجه  با 
پذیرش بیش از 4 هزار طلبه است، اگر عزم جدی دولت 
برای کمک به تامین زیرساخت های حوزه های علمیه 
بیشتر شود، ما نیز این آمادگی را داریم که تا پنج سال 
آینده تعداد متقاضیان خود را به دو برابر افزایش دهیم.

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در 50 درصد 
شهرستان ها

ارشد)سطح سه(  کارشناسی  رشته های  تعداد  وی 
را پنج رشته شامل تفسیر و علوم قرآن، فقه و اصول، 
با  کالم  و  اسالمی  کالم  اسالمی،  تربیت  و  اخالق 
گرایش امامت عنوان کرد و افزود: امیدواریم با توجه 
از  عمده ای  بخش  بتوانیم  استان  نیازسنجی های  به 
نیازهایمان را با تاسیس رشته های تحصیالت تکمیلی 

در سطح سه و چهار تکمیل کنیم.
ادامه  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
داد: در حال حاضر سه مدرسه در مقطع کارشناسی 
و  بندرعباس  های  شهرستان  در  سه(  ارشد)سطح 
های  آینده شهرستان  سال  از  و  فعال هستند  کیش 

رودان و میناب نیز به این ظرفیت اضافه می شوند.

کمبود استاد مقطع دکترا در حوزه های خواهران
عبادی زاده،  والمسلمین  حجت االسالم  گفته  به 
آینده 50 درصد شهرستان هایی که ظرفیت  در 2سال 

دانش آموخته طالب را داشته باشند مقطع کارشناسی 
راه اندازی  شهرستان ها  این  در  سه(  سطح  ارشد) 
نتوانیم مؤسسه آموزشی سطح سه دایر  می شود و اگر 
کنیم در حد تاسیس مرکز تخصصی اقدام خواهیم کرد.
نگاه  نیز گفت:  دکترا  در خصوص رشته های  وی 
رشته های  اندازی  راه  دکترا  مقطع  رشته های  به  ما 
مقارن و تطبیقی است که خوشبختانه مورد موافقت 
قرار گرفته اما درحال حاضر برای تامین استادان این 
نظر  داریم  امید  که  هستیم  مواجه  کمبود  با  مقطع 
مساعد »آیت الله نعیم آبادی«، امام جمعه استان را در 

این باره داشته باشیم.
هرمزگان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
را  چهار(  دکترا)سطح  مقطع  راه اندازی  اولویت 
نگاه  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  بندرعباس  شهرستان 
افزایش رشته ها در حوزه های علمیه  و  به پذیرش  ما 

متناسب با نیازهای هر منطقه است.
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده اضافه کرد: 
راه اندازی رشته های جدید در هر منطقه در سطح سه 

یکسان است اما در مقطع ارشد متفاوت خواهد بود.
هرمزگان   استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
در پایان یکی از مشکالت استان هرمزگان را کمبود 
مدرس در سطح مدارس و دانشگاه ها عنوان و اظهار 
داریم  استان  در سطح  نیازهای مختلفی  امروز  کرد: 
و یکی از هدف گذاری های ما در پذیرش دانشجوی 
از  ای  عمده  بخش  تامین  چهار  و  سه  سطح  طلبه 
علمی  هیات  و  اجرایی  دستگاه های  کمبودهای 

دانشگاه ها می باشد.
گفتنی است درحال حاضر در استان هرمزگان 13 
 2( بندرعباس  شهرهای  در  خواهران  علمیه  مدرسه 
مدرسه(، بندرلنگه، پارسیان ، میناب، بشاگرد، رودان، 
جاسک، سیریک، حاجی آباد، قشم و کیش)مدرسه( 

فعالیت دارند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس:

مدیر حوزه علمیه خواهران استان آذربایجان غربی:

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

جایگاه مهم خواهران طلبه در تبلیغ دینی

فعالیت تبلیغی خواهران طلبه در شهرهای 
مختلف منشأ برکات فراوانی شده است

تبلیغ از شاخه های اصلی فعالیت های 
حوزه های علمیه خواهران است

یکی از فعالیت های شاخص در نظام جمهوری 
اسالمی تأسیس حوزه های علمیه خواهران است

مدیر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان:درجمع خواهران طلبه استان گلستان تشریح شد

تأثیرگذاری دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران
 در کاهش آسیب های اجتماعی جامعه

پذیرش بانوان طلبه و افزایش رشته ها در حوزه علمیه خواهران 
هرمزگان متناسب با نیازهای هر منطقه انجام می شود

حضور  با  خسروشاه  شهرستان  فاطمه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  سرای  استاد  افتتاحیه  مراسم 
المسلمین  و  »حجت االسالم  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده  هاشم«  آل  والمسلمین  »حجت االسالم  حضرت 
مسعودی نیا«، مدیر حوزه های علمیه خواهران استان، مسئولین شهر خسروشاه، خیرین و معتمدین و طالب 

برگزار شد.
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس  خدیوی«  والمسلمین  االسالم  »حجت  مراسم  این  ابتدای  در   
این مدرسه  و مهدکودک  استادسرا  احداث ساختمان  مراحل  و  از عملکردهای چند ساله  گزارشی  فاطمه)س( 

علمیه ارائه داد.
در ادامه مراسم، حجت االسالم والمسلمین آل هاشم  طی سخنانی گفت: انقالب فرهنگی، یکی از برکات 

انقالب اسالمی می باشد و حوزه های علمیه خواهران باید در این راستا قدم بردارند.
وی با اشاره به بی صدا و آرام بودن جنگ فرهنگی، افزود: ما باید در این جنگ که توسط دشمنان بر ضد 

گاهی خود را باال ببریم. جمهوری اسالمی ایران راه اندازی شده است، بسیار هوشیار باشیم و آ
نماینده ولی فقیه در استان در پایان سخنان خود تصریح کرد: حوزه های علمیه خواهران در سالم سازی فضای 

شهر نقش به سزای دارند و از این ظرفیت باید استفاده کرده تا فرهنگ اسالمی را در سطح جامعه پیاده کرد.
علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
خواهران حضرت زینب)س( شهرستان 
از  هرمزگان،  استان  در  میناب 
علمی  المپیاد  دوره  نهمین  برگزاری 
مقطع سطح ۲ در این مدرسه خبر داد.
در  ناصری«  فاطمه  »خانم 
گفت:  حوزه«  »نمای  با  گفت وگو 
مقطع  علمی  المپیاد  دوره  نهمین 
سطح۲، در مدرسه علمیه حضرت 

زینب)س( میناب برگزار شد.
علمی  رقابت  این  افزود:  وی 
تا  دوم  پایه  طالب  نفراز   ۳۲ بین 
خواهران  علمیه  مدرسه  پنجم 
حضرت زینب)س( میناب برگزار شد.
در  کرد:  تصریح  حوزه  استاد 
مرحله  آزمون  نتایج  ماه   بهمن   ۱۴
مدرسه ای اعالم شد و شرط راه یابی 
به مرحله استانی، کسب حداقل ۳۰ 

امتیاز از آزمون مرحله اول است.
علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
در  زینب)س(   حضرت  خواهران 
این  برگزاری  از  هدف  پایان 
و  علمی  سطح  ارتقای  را  آزمون 
و  طالب  بین  مفید  رقابت   ایجاد 
برتر  طالب  شناسایی  همچنین 
پیشرفت  برای  آنان  تشویق  جهت 

در سطوح علمی باالتر دانست.

برگزاری  از  گرگان  الزهرا)س(  عالی  آموزش  مؤسسه  آموزش  معاون 
پنجمین المپیاد علمی طالب سطح سه توسط این مؤسسه خبر داد.

»خانم نرگس شریف حسینی« افزود: هدف از برگزاری المپیاد علمی در 
ایجاد  انگیزه مطالعه در بین طالب،  افزایش  حوزه های علمیه خواهران، 
رقابت سازنده و ارزیابی سطح علمی طالب و واحدهای آموزشی خواهران 
استعدادهای طالب  پیشرفت علمی و شکوفایی  ایجاد زمینه  و همچنین 

ممتاز است.
معاون آموزش مؤسسه آموزش عالی الزهرا)س( با بیان اینکه این دوره، 
پنجمین دوره از المپیاد علمی در مقطع سطح سه به شمار می رود، گفت: 
این مسابقه در سه مرحله مدرسه ای، استانی و کشوری اجرا خواهد شد که 

مرحله مدرسه ای آن با حضور 13 نفر از بانوان طبه برگزار شد.
وی بیان داشت: طالب شرکت کننده با کسب امتیاز 30 موفق خواهند 

شد به مرحله استانی راه پیدا کنند.
استاد حوزه ادامه داد: نتتایج این مرحله مدرسه ای 14 بهمن ماه اعالم 
شد؛ همچنین زمان برگزاری مرحله استانی 11 اسفند و مرحله کشوری 21 

اردیبهشت ماه 1397 می باشد.

به همت آستان مقدس حضرت 
دوره های  معصومه)س(  فاطمه 

معارفی ویژه بانوان برگزار شد.
دوره های  شامل  دوره ها  این 
و  »تفسیر  مانند:  قرآنی  معارفی 
تدبر در قرآن« و  »معارف حدیثی« 
می شود. در بخش ادعیه نیز شامل 
»شرح  و  نهج البالغه«  »شرح 

صحیفه سجادیه« می باشد. 
اندیشه«،  نور  درس های  »سلسله  جمله  از  اعتقادی  معارف  دوره های 
»مهدویت مقدماتی و تکمیلی«، »آموزش معنویت برای کودکان« و »ارتباط 
با خود و خدا« می باشد. در زمینه معارف سبک زندگی اهل بیت)علیهم السالم( 

نیز دوره »سبک زندگی مهدوی« و »طب اسالمی« برگزار می گردد.
همچنین دوره های معارف فقهی این طرح شامل »احکام ترتیبی« و 

»احکام بانوان« می باشد. 
در زمینه معارف اخالقی و تربیتی نیز دوره های »مهارت های زندگی«، 
»همسرداری«، »تربیت کودک و نوجوان« و »خانواده و فضای مجازی« 
برگزار می گردد که خواهران عالقه مند در مقاطع سنی مختلف می توانند 

در این دوره ها ثبت نام کنند.
معارفی  دوره های  مورد  در  تکمیلی  اطالعات  است،  ذکر  به  الزم 
زمستانی از طریق پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت معصومه)س( 

در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

خواهران  علمیه  مدرسه 
آموزشی  کارگاه  گرگان  الزهرا)س( 
با  مجازی  فضای  با  آشنایی 
وبالگ  »آموزش  محوریت 
از  جمعی  حضور  با  را  نویسی« 

طالب این مدرسه برگزار نمود.
معاونت فرهنگی مدرسه علمیه 
با هدف گسترش  الزهرا)س( گرگان 
تبلیغ طالب در فضای مجازی و با 
توجه به ضرورت مهارت ورزی آنان 
در انتقال مفاهیم و معارف دینی به 
گوناگون،  های  قالب  و  ها  روش 
آموزش  برگزاری جلسات  به  اقدام 

وبالگ نمود.
»خانم زهره حقیقی« مربی این 
طالب  حضور  نمود:  بیان  کارگاه 
پیام  رساندن  و  مجازی  فضای  در 

دینی بسیار اثرگذار است .
آموزش  نمود:  عنوان  وی 
مقدماتی  بخش  دو  در  وبالگ 
مرحله  که  شد  برگزار  تکمیلی  و 
مقدماتی به صورت تئوری و عملی 

در حال اجراست.
مؤسسه  مجازی  فضای  مربی 
گرگان  الزهرا)س(  عالی  آموزش 
تاکنون  دوره  این  در  کرد:  اعالم 
طالبمدرسه  از  نفر   ۱۳۰ حدود 
بصورت  را  مقدماتی  مرحله  علمیه 
از  موضوعاتی  با  عملی  و  تئوری 
کوثرنت،  سامانه  معرفی  قبیل 
نحوه ورود به این سامانه و کیفیت 

درخواست وبالگ گذراندند.
این  تکمیلی  مرحله  گفت:  وی 
وبالگ  تنظیمات  تشریح  با  دوره 
قالب  و  تصویر  ویرایش  از  اعم 
موضوعات،  افزودن  وبالگ، 
ارسال مطلب جدید، و انتشار آن، 
 ... و  فیلم  تصویر،  بارگذاری  نحوه 

انجام خواهد شد.  

افتتاحیه استادسرای مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( 

برگزاری المپیاد 
علمی سطح ۲ 

در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت 

زینب)س( میناب

برگزاری پنجمین دوره المپیاد علمی خواهران سطح سه گرگان

برگزاری کارگاه برگزاری دوره های معارفی زمستانی ویژه بانوان
آموزشی

وبالگ نویسی



کرسی آزاداندیشی

کارگاه پاراگراف  نویسی ویژه طالب خواهر
کارگاه پژوهشی پاراگراف نویسی به 
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  همت 
خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار و با حضور 

طالب پایه سوم این مدرسه برگزار شد.
»خانم صدیقه عبدالله پور«، مبلغ دینی 
حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
مدرسه  این  طالب  جمع  در  گله دار 
پاراگراف  گفت:  پاراگراف  تعریف  ضمن 
یک  که  است  جمله  چند  از  مجموعه ای 
این  و  می دهد  شرح  را  اصلی  مفهوم 
بیان  موضوع«  »جمله  در  اصلی  مفهوم 
می شود که اغلب نخستین جمله  پاراگراف 
است و اندکی با تورفتگی نوشته می شود.

وی افزود: پاراگرافی که سامان دهی خوبی داشته باشد، سه بخش اصلی دارد که 
شامل: اول جمله موضوع؛ سخن اصلی پاراگراف و مرکز توجه آن را بیان می کند. دوم 
جمله پشتیبان که با عرضه اطالعات بیش تر و یا آوردن نمونه هایی، جمله موضوع را 
شرح و گسترش می دهد و سوم جمله نتیجه مشخص می کند که پاراگراف به پایان 

رسیده و نکته  مهمی را یادآور می شود که خواننده باید به خاطر داشته باشد.
جمله   کرد:  خاطرنشان  جمله  ویژگی های  تشریح  ضمن  ادامه  در  عبدالله پور  خانم 
چه  که  می یابد  در  نویسنده  است.  خواننده  و  نویسنده  برای  خوبی  راهنمای  موضوع 
اطالعاتی را باید در جمله های پیرو بگنجاند و چه اطالعاتی را نباید مطرح کند. خواننده 

نیز می داند که موضوع پاراگراف چیست و خودش را برای درک بهتر آن آماده می کند.
وی درپایان گفت: با پاراگراف بندی، نویسنده می تواند به روشنی، محتوای هر موضوع 
یا  پیام و فکر اصلی گزارش  تا  یا جزء فرعی را به ترتیب بنویسد و به خواننده امکان دهد 
پژوهش را که در موضوع و جمله های اولیه مقدمه یا متن پرتوافکن است، به سرعت دریابد.

پژوهش محوری؛ اساس فعالیت های حوزه های علمیه خواهران
یدالله  والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه  موسس  و  جمعه  امام  صفری« 
در  گرمی،  شهرستان  خواهران  علمیه 
طلبه حوزهای  بانوان  با حضور  نشستی 
علمیه  مدرسه  در  خواهران  علمیه 
گفت:  شد،  برگزار  گرمی  خواهران 
حوزه و دانشگاه باید هر کدام در حیطه 
مسئولیتی خود تالش و کوشش نمایند؛ 
در  و  جهت  در  تالش ها  این  باید  اما 
حوزه های  باشد.  واحد  هدفی  راستای 
علمیه باید از زحمات دانشگاه و دانشگاه 
حوزه  ظرفیت های  و  زحمات  از  باید  نیز 

برای پیشرفت جامعه استفاده کند. 
موسس حوزه علمیه خواهران گرمی در پایان اظهار داشت: مردم جامعه امروزی، 
مانند مردم گذشته نیستند که هر مطلبی را به راحتی بپذیرند؛ بلکه باید در حوزه های 
علمیه خواهران تمام فعالیت های ما پژوهش محور باشد؛ در این صورت می توان در 

برابر فرهنگ های کاذب با علم واقعی ایستاد و حرفی برای گفتن داشت.

خبری  نشست  در  بهرامی«  صدیقه  »خانم 
با  شد،  برگزار  رسانه  اصحاب  حضور  با  که 
بیان این که استان گلستان از فعالین پژوهش 
می باشد،  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
گفت: مجموعه فعالیت های علمی-پژوهشی 
بسیار خوبی در حوزه علمیه خواهران در حال 
انجام است. استان گلستان این افتخار را دارد 
که ساالنه در پژوهش های میدانی و پیمایشی 
در کل کشور تحقیقات خوب و ارزنده ای را ارائه 
دهد و رتبه های برگزیده 1، 2، 3 و شایستگان 

تقدیر را به خود اختصاص دهد.
وی اظهار نمود: در حال حاضر، در استان 
گلستان طالبی داریم که در قامت یک استاد 
راهنما در تحقیقات میدانی و پیمایشی قادر به 
برای  خوبی  بسیار  نوید  این  و  هستند  فعالیت 

مدارس علمیه استان محسوب می شود.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان 
گلستان افزود: استان گلستان دومین اختتامیه 
حوزه های  بین  که  را  حلی«  »عالمه  جشنواره 

علمیه خواهران و برادران انجام می شود، آذر ماه 
امسال برگزار نمود که به حول و قوه الهی امسال 
برابری  دو  رشد  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
نسبت به سال گذشته داشت. الحمدلله امسال 
24 برگزیده از 35 برگزیده جشنواره عالمه حلی 

در استان گلستان از خواهران بودند.
این،  بر  عالوه  داشت:  اظهار  بهرامی  خانم 
گلستان  استان  کرامت؛  بانوی  های  فراخوان  در 
دارد.  و مقاالت حضور خوبی  ارسال طرح ها  در 
استان  پژوهش  معاونت  مباحث،  این  کنار  در 
تعامالت بسیار خوبی را با اداره کل ارشاد اسالمی، 
دانشگاه های استان و اداره کل آموزش و پرورش 
استان داشته است. بخشی از پژوهش هایی که در 
آموزش و پرورش انجام می شود، توسط معلمین و 

نیروهای حوزوی صورت می پذیرد.
پژوهش  معاونت  کرد:  خاطرنشان  وی 
استان  و  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
امر  برای  که  اهمیتی  به  توجه  با  گلستان 
کیفی  و  کمی  لحاظ  به  است،  قائل  پژوهش 

و  پژوهشگران  تعداد  و  گرفته  خوبی  سبقت 
بسیار  است،  انجام  حال  در  که  پژوهش هایی 

بیشتر از قبل شده است.
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
استان گلستان در ادامه ضمن تشریح اقدامات 
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت 
گفت:  پژوهش  عرصه  در  گلستان  استان  در 
آزاد  کرسی های  و  پژوهشی  نشست های 
اندیشی با ِقوام و کیفیت بیشتری در حال انجام 
برترین های  و  نخبگان  استادان،  از  و  است 
این  علمی-پژوهشی  شوراهای  در  پژوهشی 

استان استفاده می شود.
در  بحمدلله  نمود:  اذعان  بهرامی  خانم 
و  پایانی  تحقیقات  از  برخی  اخیر  سال  چند 

پایان نامه ها تبدیل به کتاب شده است.
موسسه  و  علمیه  مدرسه   12 از  افزود:  وی 
دارای  استان  در  مدرسه   11 عالی،  آموزش 
کانون پژوهشی هستند که خوِد آن ها سبدهای 
فعالیت های پژوهشی را ارائه می دهند و بسیار 
گسترده فعالیت می کنند. انجمن های پژوهشی 
فعالیت در فضاهای  نگارش  و حتی  نیز در در 
انجمن   3 اکنون  هم  فعالند.  بسیار  مجازی 
قرآنی،  علوم  و  تفسیر  های  رشته  در  پژوهشی 
حوزوی  عالی  مدرسه  در  اصول  و  فقه  و  کالم 

الزهرا س گرگان در حال فعالیت هستند.
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
آینده ای  در  ان شاالله  گفت:  گلستان  استان 
در  پژوهشی  مرکز  راه اندازی  شاهد  نزدیک 
نوید  امر  این  که  بود  خواهیم  گلستان  استان 
طلبه  و  پژوهشگر  خواهران  برای  خوشی 

محسوب می شود.
بخش های  گفت:  پایان  در  بهرامی  خانم 
بسیار گسترده دیگری در امر پژوهش استان در 
حال فعالیت است که مجال توضیح آن نیست.

خواهران طلبه در مناظره کردن باید ماهر باشند
در  همدان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  پژوهشی  نشست 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین، برگزار شد.
ارزش  بیان  ضمن  نشست  این  در  محمدی«  طه  غیاث الدین  »آیت الله 
مناظره در بین طالب گفت: ایجاد فضایی مناسب برای درک درست حقایق و 
بصیرت افزایی و روشنگری امری مناسب است که در مناظره ها محقق می شود.
وی ضمن بیان اینکه، شما خواهران طلبه در بحث مناظره باید ماهر 
باشید، خاطرنشان کرد: ضرورت یادگیری مناظره بسیار قابل توجه است 

و متاسفانه در حوزه های علمیه این امر کمرنگ شده است.
برای  نبودن  آماده  که  زده می شود  مناظره حرف هایی  در  افزود:  وی 
آن ها موجب شکست در مناظره می گردد؛  هر کس به دنبال این است که 
از باورها و اعتقادات خود دفاع کند و این مهم بدون استدالل منطقی و 

روشمند امکان پذیر نیست.
امام جمعه همدان در پایان با بیان اینکه امروزه هزاران رسانه دارند مکتب 
شیعه را مورد حمله قرار می دهند، گفت: شبهاتی درباره مسئله امامت توسط 
مقابل  در  ما  و  اجتماعی مطرح می شود  در شبکه های  منافقان  و  دشمنان 

نباید بگذاریم مستضعفین فکری مورد تهاجم دشمنان اسالم قرار بگیرند.

مدرسه  کتابخانه  برای  کتاب  جلد   240 خرید  و  اهدا 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار 

از  گله دار  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  کتابخانه  مسئول 
خرید 53 جلد کتاب در زمینه اخالقی، سیره و مهدویت و 187 جلد کتاب 
اهدایی در زمینه مسائل خانواده، دینی، روانشناسی، اخالقی و... خبر داد.
تعداد کتاب هایی که در کتابخانه مدرسه وجود  توانا« گفت:  »خانم سمیرا 
نیز در زمینه های  دارد، حدود 6249 جلد می باشد که 240 جلد کتاب جدید 

اخالق، سیره، مهدویت، روانشناسی، دینی و... به کتاب ها افزوده شده است.
وی افزود: به مناسبت هفته پژوهش 187 جلد کتاب اهدایی از طرف 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و 15 جلد تفسیرالمیزان توسط 

طالب به کتابخانه مدرسه اهدا شده است.
کتابخوانی  فرهنگ  بتوانند  طالب  اینکه  برای  گفت:  پایان  در  توانا  خانم 
را گسترش دهند الزم است در ابتدا خودشان اهل مطالعه و پژوهش باشند؛ 
طالب باید با مطالعه مسائل روز و شبهات، پاسخگوی نیاز خود و جامعه باشند.

مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره کتاب یار
مراسم  قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاونت  همت  به 

تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره کتاب یار در سال 1396 برگزار شد.
»خانم فاطمه دولتی«، با اشاره به برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان 
دومین دوره جشنواره کتاب یار در سال 96 تصریح کرد: در این دوره 60 

نفر از شرکت کنندگان این مدیریت جزو برگزیدگان انتخاب شدند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان قم  افزود: در این مراسم 
از 31 نفر در سطح استان و 29 در سطح مدرسه ای حائز رتبه بودند که از 

آن ها تقدیر به عمل آمد.
این  اظهار داشت:  قم  استان  فرهنگی حوزه علمیه خواهران  معاون 
جشنواره کتاب با هدف تاکیدات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در راستای 
استادان و  بینش طالب،  و  ارتقای دانش  و  و کتابخوانی  اهمیت کتاب 

کارکنان مدارس، برنامه ریزی شده بود .
خانم دولتی در پایان گفت: این جشنواره با حضور حداکثری اساتید، 

کادر و طالب حوزه های علمیه خواهران این استان برگزار شد.

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  بازدید 
همدان از کتابخانه »آیت الله آخوند)ره(«

از  برخی  بازدید  از  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
کتابدار  همراه  به  آخونده)ره(«  »آیت الله  کتابخانه  از  مدرسه  این  طالب 

مدرسه، در هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد.
»خانم غیاثی« در گفت و گو با»نمای حوزه«، گفت: آشنایی با فضای 
و  پژوهش ها  انجام  برای  ضروری  مقدمات  از  تخصصی،  کتابخانه های 
رواج فرهنگ مطالعه و پژوهش می باشد. یکی از کتابخانه های ارزشمند 
شهر همدان، کتابخانه آیت الله آخوند)ره( می باشد که قدمت طوالنی دارد 

و همواره حوزه علمیه خواهران از خدمات ارزشمند آن بهره برده است.
و  آخوند)ره(  آیت الله  علمیه  حوزه  به  ورود  از  پس  گفت:  پایان  در  وی 
مالقات با جناب »حجت االسالم والمسلمین رضایی نیک رفتار«، مسئول 
و  کتابخانه  رایانه  سیستم  طریق  از  کتاب  جست وجوی  شیوه  کتابخانه، 

ورود به سایت کتابخانه آیت الله آخوند)ره( توضیح داده شد. 

قدرت الهی از دیدگاه متکلمان شیعه
)با تکیه برآرای خواجه طوسی و عالمه طباطبایی(

 استاد راهنما: فاطمه رجبی
  استاد داور: سالمی 

 سطح: سطح3
 رشته: کالم اسالمی

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( همدان

چکیده: 
از مهم ترین مباحث اوصاف خداوند در علم کالم، صفت قدرت الهی است. 
و  ذات  با  آن  رابطه  الهی،  قدرت  اثبات  و  حقیقت  تبیین  پژوهش،  این  مسئله 

صفات الهی، گستره آن  و آثار معرفت به آن می باشد. 
در پذیرش قدرت به عنوان یکی از کماالت ذاتی خداوند، و عینیت آن با ذات 
همسو  با  اما  نیست،  شیعی  متکلمین  بین  اختالفی  ذاتی،  صفات  دیگر  و  الهی 
با آرای فالسفه در مباحث پیرامون قدرت الهی، بین این  شدن برخی متکلمین 
تفسیر  ایجاد شده که ریشه در مبانی فکری مختلفی مانند  دو گروه، اختالفاتی 
جبر و اختیار، پذیرش برخی قواعد فلسفی و حدوث و قدم زمانی عالم، دارد. در 
خواجه  دیدگاه های  شیعی،  برجسته  متکلمان  برخی  آرای  کنار  در  تحقیق،  این 
متکلمین  طباطبایی)نماینده  عالمه  و  پیشین(  اعصار  متکلمان  طوسی)نماینده 
معاصر( تبیین شده و اختالفات و اشتراکات ایشان در باب حقیقت و اثبات قدرت 
الهی، رابطه آن با ذات خداوند و صفات علم و اراده، عمومیت آن، پاسخ به شبهاِت 

طرح شده، و برخی آثار معرفت و ایمان به قدرت الهی بررسی گردیده است.
شیعی  متکلمان  رایج  تعریف  دو  از  یکی  الهی،  قدرت  از  خواجه  تعریف 
می باشد؛ اما عالمه آن را منطبق بر قدرت حیوان دانسته، با عدم پذیرش اراده 
ذاتی و به معنای نوع خاصی علم، تفسیر سومی از قدرت خداوند ارائه می نماید. 
بر حدوث زمانی  تمرکز خواجه  الهی،  اثبات قدرت  از دالیل متکلمان شیعی در 
برای  وجودی  کماالت  وجوب  مانند  براهینی  طریق  از  عالمه  اما  است؛  عالم 
واجب الوجود، قدرت را برای خداوند اثبات می کند. خواجه و عالمه همچون دیگر 
متکلمان شیعی، قائل به عینیت صفات با ذات الهی از حیث مصداق بوده، عمومیت 
قدرت الهی نسبت به همه ممکنات را می پذیرند. از آثار معرفت به قدرت خداوند در 

نظرات ایشان، معرفت خداوند، توکل، خضوع، رضا و رهایی از ناامیدی می باشد. 

تحلیل تفسیری آیه »ال اكراه فی الدین«
با توجه به شبهه كثرت گرایی دینی

• استاد راهنما: سید قاسم حسینی
• استاد داور: مصطفی پور 

• سطح: سطح3
• رشته: تفسیر و علوم قرآن

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

کثرت گرایی دینی یکی از رویکردها به مسأله تعداد ادیان است و آیه »ال اکراه 
فی الدین« یك اصل راهبردی در سر لوحه تعامل نظام مترقی اسالم با پیروان 

دیگر ادیان را مطرح می کند.
پاسخ داده شد که عدم اجبار در دین چگونه  این سؤال  به  این پژوهش  در 
با تنوع ادیان و برتر بودن دین اسالم سازگار است؟ از نگاه این پژوهش دین، 
بر فرض  الزام و اکراه حاصل نمی شود و  با  و  باور و خضوع و عقد قلبی است 
امکان اکراه فایده ای بر آن مترتب نیست. پلورالیزم دینی از این جهت که مبانی 

مستحکمی ندارد نمی تواند نظریه صحیحی باشد. 
کثرت گرایی دینی از منظر اسالم قابل قبول نیست و قرآن مجید با تأکیدات 
با دعوت نمودن همه بشریت به  انکار می کند و  فراوان حقانیت دیگر ادیان را 
اسالم و ادعای جهانی بودن و...،ادعای پلورالیزم دینی را باطل می شمارد. اما 
ادیان الهی را به رسمیت شناخته و در حوزه قوانین اسالم از نظر اجتماعی، حق 
عقاید  ابراز  برای  را  فرصت  انسان ها  نکردن  مجبور  با  و  دارند  فعالیت  و  حیات 
مخالف و موافق داده و تنها کسانی را که از روی عمد ودر عین یافتن حق منکر 
آن می گردند را از دایره نجات بیرون می داند و بیان کرد که تنها دین حق و صراط 
مستقیم همان اسالم است و مجبور نکردن انسانها و پذیرفتن پیروان ادیان دیگر 

غیر از تأیید کردن و بی تفاوت بودن است. 

راه های صیانت از آثار عبادت از منظر قرآن و روایات
• استاد راهنما: عبدالحمید عارفیان
• استاد مشاور: عباس زاده جهرمی 

• استاد داور: قنادی 
• سطح: سطح3

• رشته: تفسیر و علوم قرآن
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش

چکیده:
عبادت نوعی خضوع و اظهار تذلل به درگاه خداوند است که در یك نگاه کلی 
تمام افعال انسان را شامل می شود. بعضی از عبادات فردی بوده مانند نماز، روزه، 
حج، توبه و...، بعضی دیگر جنبه اجتماعی دارند مانند ازدواج، احسان به پدر و 
مادر، صدقه، خمس، زکات و... برای این که بتوان از آثار عبادت صیانت کرد هم 
بینش و هم عمل را باید تصحیح نمود. شناخت آسیب های علمی و عملی فرد 

و هم شناخت آسیب های فرهنگی و اقتصادی عبادت می تواند راهگشا باشد.
عمل، نقش مهمی در زمینه صیانت و حفاظت از آثار عبادت دارد. فرد،  ارگان های 
فرهنگی، دولت و خانواده می توانند با انجام اموری به حراست و حفاظت از آثار آن 
بپردازند. فرد با رعایت آداب عبادت، انتخاب دوستان و الگوهای عبادی مناسب، 
با برگزاری مجالس سخنرانی،  نشست و برخاست با عالمان و ارگان های فرهنگی 
ارشاد و راهنمایی، امر به معروف و نهی از منکر و دولت با بازپذیری معلمان، تهیه 
و  تبلیغات  آموزشی،  نوین  طرح های  از  استفاده  آموزشی،  دروس  صحیح  تدوین  و 
خانواده ها نیز با آموزش احکام و دین به فرزندان، تشویق و تنبیه آنان بخاطر عبادت، 
و شعایر  با مستحبات  آشنایی  آخرت،  با جهان  ارتباط  آموزش شیوه  قرآن،  آموزش 
عبادت  آثار  از  صیانت  جهت  در  گامی  می توانند  اسالمی  اعیاد  بزرگداشت  و  دینی 

بردارند. این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. 

نقد مبانی كالمی اندیشه های تکفیری، بر اساس آرای 
اندیشمندان مسلمان شیعه

)شیخ مفید، عالمه حلی، سید شرف الدین عاملی( و سنی)فخر 
رازی ،شیخ محمدغزالی،قاضی عبدالجبار(

• استاد راهنما: علی کربالئی پازوکی
• استاد داور: خلعتبری لیماکی 

• سطح: سطح3
• رشته: کالم اسالمی

• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران قاسم بن الحسن)ع( تهران
چکیده:

تکفیر از ریشه َکَفَر به معنای پوشاندن حقایق است و در شریعت، کافر به کسی اطالق 
می شود که الوهیت خدا، توحید، رسالت پیامبر)ص(، معاد یا ضروری دین را انکار کند. 

اهل  حنابله،  تفکر سلفی گری،  از  پیروی  به  وهابی  و  تکفیری  گروه های  امروزه 
حدیث و افرادی مانند ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب با این که اقلیت کمی را در 
در  توسعه  با  و جهل  تعصب  و  با ظاهرگرایی جمود  تشکیل می دهند  اسالم  دنیای 
مفهوم شرك وکفر و برداشت خشك و بی روح از توحید، نه تنها پیروان دیگر ادیان، 
بلکه سایر مسلمانان غیر خودشان را کافر، حربی و خارج از دایره دین بیان کرده و 
تجاوز به مال، جان، خون و ناموس آنان را جایز می دانند. این نوع نگرش سبب ایجاد 
تفرقه در دنیای اسالم و از بین رفتن اتحاد، شوکت و عظمت مسلمانان گردیده است. 
مسئله این تحقیق، یافتن مفهوم، مصداق، مبانی کفر و ایمان و توحید در نزد دانشمندان 
مهم دو مذهب شیعه مانند »شیخ مفید«، »عالمه حلی« و »سید شرف الدین عاملی« و 
بزرگان اهل سنت مانند، »فخرالدین رازی«، »محمد غزالی« و »قاضی عبدالجبار« است.
هدف در این پژوهش نشان دادن زاویه دیدگاه این دانشمندان در مورد موضوعات 
فوق با نگرش تکفیری ها است. اکثر این اندیشمندان کسانی که شهادتین را بر زبان 
را  معاد  و  نبوت  توحید،  مانند  اسالم  اساسی  اصول  و  گذارند  نماز  قبله  به  رو  و  آورند 
بپذیرند در زمره مسلمانان می دانند و اگر در نوشته های آنها گاهی حکم به کافر بودن 
پیروان سایر مذاهب و یا یکی از فرقه های اسالمی شده است؛ مراد کفر اعتقادی است، 

نه کفر فقهی و حربی. به گونه ای که تجاوز به مال و جان و ناموس او مباح باشد.
اندیشمندان فوق در موضوعاتی مانند توسل، تبرك، شفاعت، زیارت، بدعت 
مبانی،  ایمان،  تکفیر،  توحید،  واژگان:  کلید  دارند.  اختالفاتی  تکفیری  تفکر  با 
شیخ مفید، عالمه حلی، سید شرف الدین، فخر رازی، غزالی، قاضی عبدالجبار.

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

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور

۴پژوهشی

کارگاه ها و نشست های پژوهشی

پایان نامه های دفاع شده خبرهای پژوهشی
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پوشش طلبگی
کرسی آزاداندیشی با موضوع »پوشش طلبگی« با حضور طالب واستادان در مدرسه 

علمیه خواهران ریحانةالنبی)س( رشت برگزار شد.                                           
»خانم بدیعی خرسند«، استاد ارائه کننده بحث گفت: با توجه به نظرات طالب حجاب 
را به سه دسته 1. حجاب عرفی؛ 2. حجاب شرعی؛ 3. حجاب حرفه ای یا کسوتی یا همان 

طلبگی تقسم نمود.
وی افزود: حجاب عرفی همان حجاب معمول در جامعه است و حجاب شرعی:حجابی است که مراجع تقلید با توجه به استنباط شرعی آن را بیان 
می کنند. و شامل  حدپوشش حداقلی حجاب می شود و آن با توجه به معنای ستر است از جمله اینکه آیا ستر تنها پوشش پوست است یا پوشیدن حجم 
بدن و... که حکم متفاوت می شود. حجاب حرفه ای و یا کسوتی:که نسبت به حرفه و شغل یا جایگاه افراد تعریف و مشخص می شود. لزومًا حجاب 

حداکثری را شامل نمی شود و اگر صنف طلبگی مورد پذیرش قرار گیرد، شأن و جایگاه ایشان اقتضا می کند در پوشش به حداقل ها اکتفا نکنند.    
در ادامه جمعی از طالب به عنوان استاد منتقد گفتند: اصل پذیرش پوشش کسوتی و حرفه ای سبب نمی شود، امر به معروف و نهی از 
منکر در این باب به حد وجوب برسد. و همچنین برای جلوگیری از سلیقه ای برخورد کردن طالب در امر پوشش ایشان ملزم به اجرای آیین 

نامه حجاب و پوشش مرکز حوزوی که در آن مشغول به تحصیل هستند می باشند.
در پایان»خانم رویا صفری« به عنوان استاد داور گفت:با توجه به نقش طالب در ترویج آموزه های دینی از جمله حجاب، شأن طالب 
اقتضا می کند در رعایت پوشش نسبت به دیگر زنان جامعه حیا و عفت بیشتری از خود بروز دهند و مقدمه آن انتخاب پوشش حداکثری این 

قشر از جامعه است.

»خانم صدیقه بهرامی« معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان گلستان خبر داد:

24 نفر از 35 برگزیده جشنواره عالمه حلی در استان گلستان از خواهران طلبه هستند
»خانم صدیقه بهرامی«:ان شاالله در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی مرکز پژوهشی در استان گلستان خواهیم بود که این امر 

نوید خوشی برای خواهران پژوهشگر و طلبه محسوب می شود.

تجلیل از اعضای پژوهشی فعال
مراسم  برگزاری  از  همدان،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت 
تجلیل از اعضای پژوهشی فعال با حضور »استاد صادقی« از استادان فعال پژوهشی 

و »خانم ناطقی«، معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران استان همدان خبر داد.
»خانم غیاثی« در گفت و گو با  »نمای حوزه« گفت: یکی از اقدامات مهم و اساسی 
به پژوهشگران و تالش های  نهادینه کردن تحقیق و پژوهش، ارزش نهادن  برای 
جذاب  برنامه های  از  یکی  و  دانسته  غنیمت  را  پژوهش  هفته  بنابراین  است،  آنان 
این هفته به معرفی هسته های پژوهشی و تقدیر از گروه های فعال آنان اختصاص 
داده شد و در ابتدای مراسم معاون پژوهش مدرسه درباره شیوه تشکیل هسته های 
پژوهشی و وظایف ایشان توضیح داده و به ستودنی بودن تالش هسته های فعال 

مدرسه با وجود حجم درسی و فعالیت های غیردرسی ایشان تأکید کرد. 
وی در پایان گفت: خانم ناطقی نیز طالب را به پژوهشگری دعوت نمود و با 
شرح موقعیت حساس کشور اسالمی ایران و وجود تالش های پی گیر دشمنان 
و ضرورت مقابله با هجمه ها و شبهه افکنی های آنان، بر لزوم انجام تحقیق و 

پژوهش برای طالب علوم دینی تأکید نمود.

نشست پژوهشی با عنوان »مسائل نوین کالمی«
سلسله  از  نشست  نخستین 
نشست های پژوهشی با عنوان »مسائل 
توانمندسازی  منظور  به  کالمی«  نوین 
استادان کالم و علوم عقلی مدارس علمیه 

خواهران استان خراسان برگزار شد.
استاد  مهر«  سعیدی  محمد  »آقای   
دانشگاه، در این نشست، ضمن بازخوانی 
براهین اثبات خدا گفت: خداباوری انسان 
و  علمی  براهین  تمامّیت  گرو  در  همواره 
به  راه یابی بشر  و  انسان نمی باشد  فلسفی 
عمیق  تکاپوهای  راه  از  تنها  خدا  سوی 
حتی  نیست؛  طبیعی  مشاهدات  یا  عقلی 
مذهبی،  اعتقاد  و  ایمان  موارد،  بیشتر  در 

ریشه در جاذبه های فطری انسان دارد.
در  و  عقلی  تکاپوی  با  می کند  تالش  معتقد  و  خداباور  انسان  داد:  ادامه  وی 
خود  اعتبار  و  دوام  و  کارآمدی  میزان  بر  فطری،  گرایش های  این  ارضای  جهت 
بیفزاید؛ از سوی دیگر نیز با اقامه براهین محکم و خردپذیر، باورهای درونی خود 
را بر شالوده ای محکم و استوار بنا کند تا از گزند شبهات و تهاجمات در امان باشد.
بدیهی  گفت:  متعال  خداوند  اثبات  براهین  تبیین  ضمن  پایان  در  سعیدی مهر  آقای 
بودن وجود خداوند به این معناست که ما آن را به  مثابه بداهت اجتماع نقیضین و ضدان 
یا بسان زوجیت عدد دو قلمداد کنیم که از تصور این مفاهیم تصدیق آن ها نیز الزم می آید.

نشست فصلی معاونین پژوهشی مدارس علمیه خواهران گلستان
برگزاری  از  گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون 

نشست فصلی زمستان سال 96 در مدیریت این استان خبر داد.
»خانم صدیقه بهرامی«  در این نشست گفت: محور اصلی این نشست؛ تنظیم 
برنامه ساعت پژوهشی، تبیین آیین نامه و دستورالعمل جدید تدوین تحقیق پایانی و 
تشکیل کارگروه های علمی مدارس از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

ژورنال  برگزاری  چگونگی  و  کرسی ها  نشست ها،  برگزاری  همچنین  وی 
کالب ها را از دیگر مباحث مطروحه دانست.

معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران گلستان در راستای نشست های 
نشست هایی  علمی،  نشست  از  مراد  موجود  تعاریف  طبق  داشت:  اظهار  علمی 
اعالمیه  و  فراخوان  اعالم  فرآیند  شامل  که  علمی-پژوهشی  رویکرد  با  است 
نشست های پژوهشی، دعوت از استاد یا طلبه صاحب اثر و متخصص در موضوع 

مورد نظر، و بحث و مناقشه یکی از معضالت علمی- پژوهشی می باشد.
منطقه ای  موردنیاز  موضوعات  از  باید  نشست ها  داد:  ادامه  بهرامی  خانم 
با اهمیت روز کشور در زمینه مسائل و معضالت علمی، دینی، فرهنگی،  یا  و 
باید  تفصیلی  ارزیابی  جهت  چه  اگر  باشد.  و...  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
میزان  و  ارائه کننده گان  و  شرکت کنندگان  و  رسانی  اطالع  آماری  اطالعات 

اثر بخشی نشست جهت بررسی موجود باشد.
مدرسه ای  آمار  معاونین،  سؤاالت  به  پاسخگویی  ضمن  پایان  در  وی 

شرکت کنندگان در جشنواره »عالمه حلی« را مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد.

نشست پژوهشی با موضوع »سبک زندگی اسالمی«
»حجت االسالم والمسلمین رضا جوکار« در نشست سبک زندگی اسالمی با 
گرایش »فرزند پروری« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران ریحانةالرسول)س( 

قشم که در دفتر وی برگزار شد، به تشریح فلسفه ازدواج پرداخت.
وی ادامه داد: از آنجا که پدر و مادر هر دو در تربیت فرزندان نقش بسزایی 

دارند، بنابراین در تربیت فرزندان، انتخاب همسر اهمیت بسیاری مهمی دارد.
امام جمعه قشم در پایان اصل های ازدواج را همکاری و تعامل در خانواده، 

بخشش و گذشت و قدرت عذرخواهی زوجین در برابر یکدیگر بیان کرد.

شیو
ز آر

س ا
عک



بصیرت

نقش خوداصالح گری در رسیدن به خوشبختی
»خانم باقی« استاد حوزه در نشست معرفتی که در رواق حضرت خدیجه)س( 
به  به راهکارهای رسیدن  با اشاره  برگزار شد،  حرم مطهر حضرت معصومه)ص( 

خوشبختی گفت: خوشبختی در زندگی نتیجه و بازخورد رفتار انسان ها است.
وی در این نشست خوداصالح گری را مقدمه رسیدن به خوشبختی عنوان 
از خود  ابتدا  که  این است  از مسیرهای خوشبختی  یکی  اظهار داشت:  و  کرد 

شروع نموده و رفتار خود را اصالح کنیم.

عادت به گناه وجدان را خاموش می سازد
حضرت  رواق  در  که  فرهنگی  نشست  در  حوزه،  استاد  قاسمی«  »خانم 
خدیجه)س( حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار شد، با اشاره به آیه 51 سوره 
مؤمن، گفت: این آیه به شاهدان روز قیامت اشاره دارد که بر اعمال انسان در 

این روز شهادت می دهند. 
وی در این نشست گفت: اولین شاهد بر اعمال انسان بر اساس آیه »ان الله 
علی کل شهید«، )آیه 17 سوره حج(، خداوند متعال است؛ دومین شاهد اعمال 
انسان در روز قیامت پیامبران الهی)علیهم السالم( هستند؛ در این روز  هرکس با پیامبر 

عصر خود محشور می شود.
استاد حوزه سومین گروه گواهان بر اعمال آدمی را ائمه معصومین)علیهم السالم( 
عنوان کرد و گفت: از امام صادق)ع (روایت شده است که در هر دوره ای امامی 
وجود دارد که در آخرت شاهد اعمال مردم آن دوره است؛ در آخرالزمان نیز امام 

زمان)عج( شاهد بر اعمال انسان ها و به ویژه امت اسالمی هستند.
خانم قاسمی ادامه داد: آیه 21 سوره »ق« فرشتگان را نیز شاهد و ناظر بر 

اعمال انسان معرفی می کند.
سوره  آیات  مطابق  را  انسان  اعمال  شاهدان  دیگر  پایان  در  قاسمی   خانم 
است؛  زمان  انسان ها  اعمال  بر  دیگر شاهدان  از  و گفت:  دانست  زمین  زلزال، 
یعنی همین روزها و ساعت هایی که انسان سپری می نماید شاهد بر اعمال وی 
خود  که  نمی گذرد،  آدم  فرزند  بر  روزی  »هیچ  علی)ع( می فرمایند:  امام  هستند؛  
آن روز به انسان متذکر می شود که من روز جدیدم و فردای قیامت بر )اعمال( تو 

شهادت می دهم.«

قناعت پشتوانه استحکام خانواده ها است
پورحسینی«،  هاجر  سیده  »خانم 
کارشناس دینی، در نشست فرهنگی 
با  و  زینب)س(  که در حسینیه حضرت 
حضور طالب مدرسه علمیه خواهران 
برگزار  مدرسه  این  در  بافق  الزهرا)س( 
باید در زندگی  بانوان  شد گفت: همه 
الگو  خود  برای  را  زینب)س(  حضرت 

قرار دهند.
استحکام  پشتوانه  که  قناعت  و  نبودن  دنیا  مال  بند  در  افزود:  وی 

خانواده هاست می تواند انسان را به سرمنزل خوشبختی برساند.
استاد حوزه اظهار داشت: داشتن خلق و خوی زینبی بانوان در محیط خانه 
می تواند محیط پرتنش را به محلی آرام برای همسر و فرزندان تبدیل کند که اثر 

تربیتی مهمی نیز در آینده فرزندان خواهد داشت.
به  را  اکرم)ص(، طالب  پیامبر  از  روایتی  تشریح  به  ادامه  در  پورحسینی  خانم 

مدارا کردن با همسر و زود قضاوت نکردن پرداخت.
استاد حوزه در پایان گفت: بانوان باید نسبت به تربیت فرزندان خود اهمیت 

ویژه ای قائل باشند.

روش تبلیغ نوین
استان  کیش  جزیره  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
هرمزگان از برگزاری نخستین کارگاه روش تبلیغ نوین در این مدرسه خبر داد.
گفت:  حوزه«  »نمای  با  گفت وگو  در  روحبخش«  »وجیهه  خانم 
نخستین کارگاه آموزش روش تبلیغ در راستای آموزش شیوه های تبلیغ 
نوین و در قالب کالس داری با حضور  طالب و دانش آموختگان مدرسه 

علمیه الزهرا)س( کیش در سالن اجتماعات این مدرسه برگزار شد.
مهارت های  و  نوین  شیوه های  آموزش  به  کارگاه  این  در  افزود:  وی 

روش کالس داری و سخنرانی پرداخته شد.
وی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح تبلیغی مبلغین مدرسه 

و همچنین ایجاد انگیزه برای تبلیغ طالب دانست.

تبیین روند فعالیت های فرهنگی – تبلیغی 
به همت معاونت فرهنگی مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان 
با  تبلیغی   – فرهنگی  های  فعالیت  روند  تبیین  توجیهی  کارگاه  کرمان، 
خواهران  علمیه  مدارس  مشاورین  و  فرهنگی  معاونین  مدیران،  حضور 

استان این استان برگزار گردید.
امور  اداره  رئیس  والمسلمین رضوی«  کارگاه »حجت االسالم  این  در 
تبلیغ مجازی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران پیرامون مباحثی 
مانند: نحوۀ شرکت معاونین فرهنگی و مشاورین در کالس های آنالین، 
طالب،  مشاوران،  کارکنان،  مدیران،  ثبت نام  کوثرنت،  شبکه  معرفی 
کانون  و  مطالعاتی  سیر  طرح   معرفی  سمتا،  سامانه  در  و...  مبلغین، 

خادمان رضوی مطالب خود را تشریح نمود.

مبلغین در امر تبلیغ سعه صدر داشته باشند
در  ولی فقیه  نماینده  عزیزی«  »آیت الله  حضور  با  فرهنگی  نشست 

سوریه، در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( خرم آباد برگزار شد. 
آیت الله عزیزی در این نشست باتوجه به آیات و روایات مربوطه به بیان 

بایسته های تبلیغی پرداخت.
خدا  دین  مبلغ  ویژگی  از  را  است  سعه صدر  کریم  قرآن  گفت:   وی 
می داند. حضرت موسی)ع( نیز قبل از این که به دعوت فرعونیان بپردازد از 
خداوند متعال سعه صدر و سینه فراخ طلب می کند. چرا که کسی که سینه  
فراخ دارد کبر و خود برتربینی ندارد و در امور تبلیغ تواضع به خرج می دهد.
نماینده ولی فقیه در سوریه در پایان خطاب به طالب اظهار داشت:  در 
تبلیغ کار باید به صورت تشکیالتی و گروهی و بهمراه هم افزایی علمی صورت 
بگیرد. توسل به اهل بیت)علیهم السالم( نیز در موفقیت در تبلیغ تاثیر بسزایی دارد. 

 

نشست طالب خواهر ائمه جماعت
نشست ائمه جماعات با حضور خواهران ائمه جماعات مدارس آموزش 

و پرورش، در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد. 

ائمه  مسئول  کاوه«؛  والمسمین  »حجت االسالم  نشست  این  در 
جماعات  ائمه  گفت:  آمل  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  جماعات 
آن ها  به  مخاطب  جذب  در  که  داشته باشند  ویژگی هایی  باید  مدارس 
کمک کند. اولین آن ها انتقادپذیر بودن است؛ البته این به این معنا نیست 

که هرچه طرف مقابل گفت، بپذیرند.
وی افزود: امام جماعت باید نرم خو، مهربان و دلسوز باشد. یکی از عوامل 
موفقیت پیامبراکرم)ص( در ترویج دین اسالم، محبت ایشان به مردم بوده است.
حجت االسالم والمسلمین کاوه اظهار داشت:  ائمه جماعت مدارس 
باید متواضع و با گذشت باشند. عدالت و صداقت در رفتار با دیگران در 

امر تبلیغ ضروری است.
مسئول ائمه جماعات اداره آموزش و پرورش آمل در پایان گفت: در 
امام جماعت  آمل دارای  حال حاضر 60 مدرسه دخترانه در شهرستان 

خواهر می باشند که ما به دنبال افزایش این تعداد هستیم.

مراحل بندگی
»مراحل  باعنوان  اخالقی   نشست 
و  طالب  استادان،  حضور  با  بندگی« 
مبلغان  مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

دزفول در این مدرسه برگزار شد.
نشست  این  در  وحید«،  امیری  »آیت الله 
ضمن شرح مباحث اخالقی و تربیتی گفت: 
بندگی،  معنوی  مراحل  کردن  طی  برای 
کرده اند:  ذکر  را  گام هایی  اخالق  علمای 
معیار  و  می باشد  خودشناسی  گام،  اولین 
خودشناسی، قرآن و عترت است و دومین گام 
خودسازی است. باید دانست که خودسازی از 
سه محور »سیره انسان«، »سیرت انسان« و 

»سریره انسان« خارج نیست.
استاد اخالق حوزه  در پایان اظهار داشت: سیره انسان بیان رفتار و روش 
انسان ها  ما  که  است  فردی  اخالق  همان  انسان،  سیرت  و  اجتماعی  اخالق 
فرموده  طبق  نمی بینیم؛  را  خویشتن  عیوب  و  زمینه ها ضعیف هستیم  این  در 
»آیت الله العظمی بهجت)ره(« انسان باید معایب خویش را ببیند و درصدد رفع آنها 
برآید اّما سریره انسان همان باطن انسان است. الزم به ذکراست که، حسادت، 
مقام  در  انسان  اگر  دارد  وجود  آدمی  قلب  در  و...  حرص، طمع، شهرت طلبی 

برطرف کردن رذایل اخالقی از وجود خود برآید این تزکیه نفس است.

عوامل غفلت و راهکار مبارزه با آن
 نشست اخالقی با عنوان »عوامل غفلت و راهکار مبارزه با آن« در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( کازرون بر گزار شد.
غفلت  تعریف  ضمن  نشست  این  شریفی«،در  والمسلمین  »حجت االسالم 
گفت: غفلت امری ثانویه است چون می دانیم و گناه می کنیم. بعضی امور گناه 
نیستند ولی اثر وضعی دارد مانند خوردن لیوان شراب به جای لیوان آب. بعضی 
ندارند. مانند خوردن غذا در خانه کسی که  اثر وضعی هم  و  امور گناه نیستند 

نمی دانیم اهل خمس هست یا نه؟
اظهار  غفلت  آسیب های  شمردن  ضمن  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
تماشاگر  انسان  وقتی  انسان است،  تماشاگری  از عوامل غفلت،  یکی  داشت: 
عوامل  از  دیگر  یکی  می شود.  غفلت  دچار  کرد،  عادت  امور  تماشای  به  و  شد 
غفلت، زیاده  خواهی در امور مادی و حتی امور معنوی است. در امور معنوی اگر 
اخالص در عمل باشد، زیاده خواهی محسوب نمی شود ولی اگر اخالص نباشد، 

زیاده خواهی محسوب شده و باعث غفلت می گردد.

تربیت افراد نخبه 
علمیه  کارکنان مدرسه  و  استادان، طالب  مدیر،  با حضور  اخالقی  نشست 

خواهران کوثر اصفهان در این مدرسه برگزار شد. 
»حجت االسالم والمسلمین مهدی نیلی پور« در این نشست با بیان این که 
با  نزدیکی  ارتباط  حوزه،  در  تدریس  گفت:  است،  انبیا)علیهم السالم(  شغل  معلمی 

مسیر با اولیاء الهی دارد.
مسیر  در  جان،  حد  سر  تا  باید  که  کردند  ثابت  اولیاءالهی  افزود:  وی 
روحیه ای  بدانند،  را  کارشان  ارزش  معلمان  و  استادان  اگر  کرد.   تالش  تعلیم 

خستگی ناپذیر پیدا می کنند.
استاد حوزه و دانشگاه اظهارداشت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( فرمودند: 
»فضای مجازی کشتارگاه جوان های ما شده است.« لذا استادان حوزه باید روابط 

اجتماعی و روش سازمان دهی را بیاموزند و به ساماندهی جوانان بپردازند.
حجت االسالم والمسلمین نیلی پور در پایان ضمن تأکید بر لزوم کار تبلیغی، 
که  بدانند  باید  حوزه  استادان  گفت:  علمیه  حوزه های  توسط  تربیتی  و  تعلیمی 
وظیفه آن ها مربی گری است؛ یعنی شناسایی نخبه ها واستعدادها و تربیت آن ها.

 خودسازی
موضوع  با  اخالقی  نشست 
»خودسازی« همراه با سخنرانی »خانم 
جمشیدی«، در مدرسه علمیه خواهران 

شهید مطهری)ره( تنکابن برگزار شد.
جنگ  گفت:  جمشیدی  خانم 
قبل  از  سخت تر  دشمن  با  ما  امروز 
به  جنگ   ، امروز  جنگ  زیرا  است 
تاراج بردن فرهنگ اسالمی ما است، 

جنگی خاموش و نرم است.
استاد حوزه افزود: برای این که دشمن را بشناسیم و با آن مبارزه کنیم اول 
باید خود را بسازیم. معایب خود را بشناسیم و پادزهر آن را پیدا کنیم، تا قادر به از 

بین بردن آن معایب باشیم. وگاهی هم اگر الزم شد نفس خود را جریمه کنیم.
خانم جمشیدی در پایان گفت: یک طلبه باید یک زندگی هدف دار همراه با 
برنامه ریزی درست داشته باشد و وظیفه سربازی آقا امام زمان)عج( را به شایستگی 

تمام، انجام دهد.

احتضار و عالم برزخ
»حجت االسالم  سخنرانی  با  برزخ«  عالم  و  »احتضار  موضوع  با  اخالقی  نشستی 
استادان، طالب،  جمع  در  فاضل آباد  جمعه   امام  قاسمی«  نجفعلی  والمسلمین 
دانش آموختگان و کارکنان مدرسه علمیه خواهرن خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین قاسمی گفت: یکی از مهم ترین مسائل اعتقادی، 
ایمان به قیامت است و اعتقاد به قیامت، اعتقاد به زندگی جاودان است.

استاد حوزه و دانشگاه ضمن اثبات جهان پس از مرگ بیان کرد: زندگی عالم برزخ 
از زمانی شروع می شود که روح از بدن انسان جدا می گردد و تا قیامت ادامه دارد که 
زندگی در عالم برزخ بستگی به اعمال و انتخاب در این دنیا دارد.  پس می تواند خانه ای 

امن و پر از رفاه و نعمت باشد یا خانه ای پر از عذاب و رنج و درد و گرفتاری.
حجت االسالم والمسلمین قاسمی در پایان گفت: افضل عبادات، یاد مرگ 
است و غفلت از مرگ مساوی با نمردن نیست، بلکه مساوی با بد زندگی کردن 
و بد مردن است چرا که یاد مرگ انسان را هوشیار می کند و باعث خوب زندگی 

کردن و خوب مردن می شود. 

عاقبت فرمانبرداری از شیطان
باحضور  اخالقی  نشست   
»حجت االسالم والمسلمین کارگران« 
استاد اخالق حوزه  در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( بافق برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین کارگران 
گفت: همه انسان ها مسیری را در زندگی 
برای رسیدن به آخرت طی می کند و در این 
مسیر شیطان کمین های بسیاری نموده است 
تا او را از رسیدن به وصال الهی است باز دارد.

وی افزود: انسان باید نفس خود را مهار کند تا اسیر هوس و وسوسه های 
شیطان نشود؛ شیطان به وسوسه انسان ها می پردازد و او را به گناه وا  می دارد.

را  امید  پایان گفت: شیطان درهای  در  کارگران  والمسلمین  حجت االسالم 
به روی انسان می بندد اما خداوند متعال درهای امید را برای انسان باز می کند. 

خداوند تا لحظه آخر برای توبه حقیقی به انسان فرصت می دهد.

آداب طلبگی
نشست اخالق عمومی با موضوع آداب طلبگی با سخنرانی »حجت االسالم 
والمسلمین حسین محمدی« امام جمعه شهر رهنان در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت فاطمه معصومه)س( این شهر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین محمدی گفت  دین ما به علم آموزی توجه کرده 
زیرا زمانی که شأن علم  بداند،  را  بایداهمیت، شأن و جایگاه علم  و یک طلبه 

دانسته شود آن وقت چیزهای بی ارزش را با آن جایگزین نمی کند.
درس  مطالعه،  طلبه،  یک  مسئولیت  و  وظیفه  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
خواندن، مباحثه، تبلیغ و...است اما در این راه نیت افراد بسیار مهم است آنچه 
رضای  برای  فقط  و  خالص  باید  که  است  نیت  می دهد،  ارزش  اینها  همه  به 

خداوند باشد.

فعالیت های تبلیغی

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

فعالیت های فرهنگی -تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران کشور

فرهنگی-تبلیغی ۵
نشست  های اخالقی

یادی از آسمانی ها

کارگاه های فرهنگی
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دفاع از حریم اسالم مرز نمی شناسد
نشست فرهنگی در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( 

آمل برگزار شد. 
در این مراسم»خانم صفرپور« از طالب دانش آموخته مدرسه علمیه 
»شهید  حرم  مدافع  همسر  و  آمل  فاطمه الزهرا)س(  حضرت  خواهران 
تحمیلی  جنگ  معتقدند  عده ای  این که  به  اشاره  با  زال نژاد«  مصطفی 
خاطراتی جز درگیری، خونریزی و کشتار چیزی نداشت، اظهار داشت: 
ما در این دوران 8 ساله شروع کننده جنگ نبودیم بلکه دفاع کردیم و به 
همین جهت دفاع مقدس نامیده می شود. برخالف نظر برخی افراد، این 
و جوانان  رزمندگان  و جهادی  انقالبی  روحیه  بارور شدن  دوران موجب 

ما شده بود.  
خانم صفرپور با تأکید بر این که در این زمان نیز راه دفاع مقدس در 
جبهه های مقاومت اسالمی دنبال می شود، گفت: دفاع از حریم اسالم 
مرز نمی شناسد و هرجای دنیا باشد باید احساس وظیفه کرد و از اسالم 

دفاع نمود.
خاطراتی  بیان  ضمن  سخنانش  ادامه  در  حرم  مدافع  شهید  همسر 
از شهید زال نژاد گفت: همه شهدا به همسر و فرزندان خود عالقه مند 
چیزشان  همه  از  که  می زد  موج  وجودشان  در  باالتر  عشقی  اما  بودند 

گذشتند و در راه دفاع از حرم اهل بیت)علیهم السالم( آسمانی شدند.

نمایشگاه یادواره شهدای مدافع حرم
خواهران  علمیه  مدرسه  در  حرم  مدافع  شهدای  یادواره  و  نمایشگاه 

الزهرا)س( بابل بر پا شد.
این  در  بابل  امام جمعه  روحانی«  والمسلمین حسن  »حجت االسالم 
نمایشگاه گفت: استقرار دین و دینداری هزینه می خواهد، برای اینکه 
باید برای آن  دین به استقرار و شکوفایی و ثمر دهی برسد افراد دیندار 
هزینه کنند در صورتیکه برخی ازدینداران اهل هزینه کردن نیستند. بطور 
کلی برای اینکه همه موجودات عالم به ثمر و رشد و کمال برسند، هزینه 

و مراقبت می خواهند.
مؤسس مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( در پایان گفت: خدواند اگر 
به ما دین و پیامبر)ص( را امانت داد، از آنها حفاظت نیز خواهد کرد و برای 

این حفاظت ما را مکلف نموده است و ما مکلفیم که هزینه نماییم.

بررسی و تحلیل گروه های مسلمانان
 نشست بصیرتی با موضوع »بررسی و تحلیل 
گروه های مسلمانان« در مدرسه علمیه خواهران 

ریحانه الرسول)س( نکا برگزار شد. 
»حجت االسالم  والمسلمین سیداحمد غفاری«، 
و  حکمت  پژوهشی  موسسه  علمی  هیات  عضو 
فلسفه ایران در این نشست گفت: در بین مسلمانان 
سه گروه متفاوت وجود دارد که دسته اول متدینین 
تبلیغ می  عافیت طلب بوده و اسالمی که این گروه 
کنند، اسالم عافیت طلبی است، در حقیقت این گروه 

نمی خواهند پست و مقام شان را از دست بدهند.
وی افزود: این دسته از مسلمانان معتقدند به 
دلیل این که هیچ وقت شرایط فراهم نیست؛ لذا 
هیچ کاری نمی شود انجام داد و در هر فعلی باید 
احتیاط را رعایت کرد و گاهی از ادبیات دینی به 

نفع خود استفادهه می کنند.
دوم  گروه  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
ظاهرگرا  مسلمانان  بعدی  دسته  داشت:  اظهار 
را  ظاهری  منافع  صرفًا  که  گروهی  هستند، 
به  که  است  کسی  مؤمن  که  حالی  در  می بینند، 

عالم غیب معتقد می باشد.
مجاهدپرور  و  اسالم  مجاهدین  افزود:  وی 
محب  را  خود  که  هستند  مسلمانان  از  سوم  گروه 
و پیرو خاندان پیامبر)ص( و پاسدار انقالب می دانند. 
مسلمانی که بصیرت داشته و روشنگری می نمایند.

شاخصه های جوان عاشورایی
»شاخصه های  موضوع  با  بصیرتی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  عاشورایی  جوان 

حضرت زینب کبری)س( یزد برگزارشد.
این  در  مذهبی،  کارشناس  شایان«،  »خانم 
یکی  ویژگی های  تبیین  و  تشریح  به  نشست 
عمرو«  »بشربن  نام  به  حسین)ع(  امام  یاران  از 
از  را  وجود  تمام  با  والیت  از  دفاع  و  پرداخت 

شاخصه های یاران اباعبدالله)ع( دانست.

مانعی  حسینی؛  مکتب  و  مرجعیت 
برای دسیسه های دشمن

نشست بصیرت افزایی در مدرسه علمیه خواهران 
مسئول  سخنرانی  با  ویالشهر  الزهرا)س(  فاطمه 

سازمان بسیج طالب استان اصفهان برگزار شد.
در  حاجی احمد«  والمسلمین  »حجت االسالم 
این نشست ضمن اشاره به وظیفه سنگین طالب 
در انتقال معرفت  حسینی)ع( به جامعه گفت:  برای 
برنامه ریزی خاصی  به  نیاز  ایجاد شور حسینی)ع( 
نیست؛ چراکه مردم با اعتقادات راسخی که دارند 
را  عزاداری  مراسمات  خودجوش  و  تبلیغ  بدون 
برگزار می کنند؛ اما باید به انتقال پیام های عاشورا 
و ترویج شعور و معرفت حسینی توجه ویژه داشت.
وی در ادامه ضمن معرفی  کتاب »یک ایدئولوژی 
ویرانگر« نوشته »مایکل برونت« به تشریح آن پرداخت.
مسئول سازمان بسیج طالب استان اصفهان 
در پایان گفت:  دشمنان به دنبال جدا کردن مردم 
از روحانیت می باشند؛  لذا طالب باید در الیه های 
اجتماعی جامعه دارای مقرهای فرهنگی باشند. 
اگر طالب از این امر غافل شوند دمشنان جای 
آن ها را با تهاجم فرهنگی و مسائل ضداعتقادی 

پرخواهند کرد.

 
دفاع از کیان اسالمی

نشست بصیرتی با حضور »سردار محمدحسین 
مدافع  و  حسین)ع(  امام  لشکر  فرمانده  کمالی« 
حرم، در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( 

احمدآباد برگزار گردید.
مردم  اگر  گفت:  کمالی  سردار  نشست  دراین 
کشوری بدانند دشمنی هست که در موقعیتی دورتر 
قرار دارد و در حال کشتار افراد دیگر کشورهاست. 
آنها  کشور  به  نوبت  کند  اشغال  را  کشور  آن  اگر 
باید  آیا  دهند؟  انجام  باید  کاری  چه  می رسد 
به  دشمن  تا  بگذارند  دست روی دست  همین طور 
مرزهای کشورشان برسد بعد شروع به دفاع بکنند؟ 
هیچ انسان عاقلی این را نمی پذیرد که دشمن تا حد 
بلکه  بپردازد،  مبارزه  به  بعد  و  شود  نزدیک  امکان 
که  خود  کشور  مرزهای  از  مکان  دورترین  در  باید 

امکان دارد، به دفاع و مبارزه دست زد.

دفاع از ارزش ها
حضور  با  وبصیرتی  سیاسی  نشست  برگزاری 
امنا، استادان، طالب،و کارکنان درمدرسه  هیأت 

علمیه خواهران الزهرا)س( صحنه برگزار گردید
والمسلمین  »حجت االسالم  جلسه  این  در 
یا  ارزش ها  گفت:  صحنه  جمعه   امام  زارعی« 
برگرفته از دین، فرهنگ و آداب یک ملت است. 
وظیفه  امروز  ارزش ها  از  دفاع  جهت  به همین 

ماست و این دفاع هیچ وقت پایان ندارد.

مهم ترین  والیت فقیه؛  از  اطاعت 
ویژگی شهدا

خواهران  علمیه  مدرسه  در  بصیرتی  نشست 
حضرت نرجس)س( یزد، با حضور »حجت االسالم 
یزد،  داوودی« مسئول بسیج طالب  والمسلمین 

برگزار شد.
والمسلمین  حجت االسالم  نشست،  این  در   
از  ایرانی  جوانان  الگوبرداری  گفت:  داوودی، 
می زند.  موج  مقدس  دفاع  در  کربال  شهدای 
شهدای  ویژگی  مهم ترین  والیت فقیه  از  اطاعت 

دفاع مقدس بود.

اردوی زیارتی بانوان طلبه به مشهد مقدس
شماری از طالب مرکز تربیت مدرس خواهران حضرت صدیقه کبری)س( قم 

به مشهد مقدس اعزام شدند.
با  کبری)س(   صدیقه  حضرت  مدرس  تربیت  مرکز  مدیر  طالبی«،  زینب  »خانم 
اشاره به اعزام طالب این مرکز به مشهد مقدس گفت: این اعزام به همت معاونت 
فرهنگی این مرکز و با حضور 126 نفر از طالب سطح سه و سطح چهار برگزار شد.

برکات  از  با هدف بهره مندی  زیارتی  اردوی  این  پایان اظهار داشت:  وی در 
نشاط  و  معنوی  روحی-  انگیزه  تقویت  ثامن الحجج)ع( و  حضرت  زیارت  معنوی 

بانوان طلبه برگزار شد.

اکران دو فیلم از جشنواره عمار
اهداف  با  طالب  آشنایی  به منظور 
این  از  فیلم  دو  عمار،  فیلم  جشنواره 
جشنواره با عناوین»علمک« و »و تازه اول 
طالب  از  جمعی  حضور  با  است«  عشق 
فسا  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

در این مدرسه  اکران شد.
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
عمار،  مردمی  جشنواره  گفت:  فاطمیه)س( 
را  ارزشی  فیلم های  که  است  جشنواره ای 
تولید  انقالبی  و  جوان  فیلم سازان  توسط 
می کند. این جشنواره در هر موضوعی که 
ما  و  می شود  محسوب  درد  ما  جامعه  در 
دوست داریم برای آن کار کنیم و دغدغه 

داریم، فیلم تولید نموده است.
»خانم صدیقه طالب تاش« در پایان گفت: از جمله موضوعات این جشنواره 
و  »بی بند  مجازی«،  فضای  از  »استفاده  »ماهواره«،  حرم«،  مدافع  »شهدای 
باری« و »پذیرش مسئولیت اشتباه« است. اکران فیلم های این جشنواره مردمی 
است؛ یعنی دیگر نیازی به صدور اجازه از سوی نهاد یا مقامی را ندارد؛ چرا که 
باالترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( اجازه اکران آن را داده اند.

با  قشم  ریحانه الرسول)س(  علمیه  مدرسه  طالب  همکاری 
سازمان اوقاف وامور خیریه

همکاری  از  قشم  ریحانةالرسول)س(  علمیه  مدرسه  فرهنگی-تبلیغی  معاون 
طالب مبلغ این مدرسه با سازمان اوقاف وامور خیریه در زمینه آموزش سبک 

زندگی اسالمی خبر داد.
خانم »رقیه شبتاریانی« در گفت و گو با »نمای حوزه« گفت: در راستای تحقق 
فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص سبک زندگی اسالمی، مبلغان و 
دانش آموختگان پویا و کوشای این مدرسه، فعالیت های خود را به صورت تخصصی 

در زمینه های تربیت فرزند، خانواده، مهارت های فردی و ازدواج آغاز کردند.
وی افزود: با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، دانش آموختگان مدرسه 
علمیه ریحانةالرسول)س( قشم در تابستان ۹۶ دوره های آموزش تخصصی خود 
را با موفقیت گذراندند و هم اکنون در هئیت های مذهبی خواهران و مساجد، 

مشغول به  تدریس هستند.
خانم شبتاریانی در پایان ضمن تشریح دیگر همکاری های طالب و مبلغان این 
مدرسه گفت: طالب، مبلغان و دانش آموختگان این مدرسه علمیه با سازمان ها 
پرورش شهرستان  و  آموزش  و بخصوص مدارس  فرهنگی، مذهبی  نهادهای  و 

قشم، همکاری های بسیاری خوبی در زمینه های مذهبی و تبلیغی دارند.

استاد حوزه و دانشگاه و معاون 
یزد،  دانشگاه  در  رهبری  نهاد 
را  آنها  وظیفه  طالب  به  خطاب 
صبر اجتماعی به معنای ایستادگی 
در مسیر حق دانست و بر لزوم امر 
به معروف و نهی از منکر در برابر 

گناه و فساد تأکید کرد.
اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز 
خواهران فاطمه الزهرا)س( اردکان، 
با حضور طالب  نشست فرهنگی 
و جمع کثیری از بانوان  این شهر 

برگزار نمود.
در این نشست »حجت االسالم 
مروتی«،  روح الله  المسلمین  و 
ضمن  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
عرض تسلیت به مناسبت شهادت 
حضرت زهرا)س(، به تبیین برخی از 

ویژگی های آن حضرت پرداخت.

معظم  مقام  نهاد  معاون 
رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه یزد بر لزوم 
خصوص  به  شیعیان  همه  الگوگیری 

بانوان از آن حضرت تأکید کرد.
حضرت  صبر  تشریح  با  وی 

زهرا)س( در مصائب، اطاعت و عبادت 
آیه  از  کامل  را مصداقی  آن حضرت 
»واصبروا ان الله مع الصابرین« ) آیه 
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استاد حوزه و دانشگاه در ادامه 

با اشاره به ایام الله دهه فجر، صبر 
حرکت  را  حق  راه  در  استقامت  و 
جهادی و انقالبی دانست و نمونه 
آن را صبر و اسقامت مردان و زنان 
در پیروزی انقالب اسالمی عنوان 
کرد که توانستند با دست خالی بر 

مشکالت چیره شوند.
وی در این زمینه خطاب به طالب، 
وظیفه آنها را صبر اجتماعی به معنای 
بر  و  دانست  حق  مسیر  در  ایستادگی 
لزوم امر به معروف و نهی از منکر در 

برابر گناه و فساد تأکید کرد.
گفتنی است؛ از دیگر برنامه های 
قرائت  نشست،  این  در  شده  انجام 
زیارت  و  زهرا)س(  حضرت  زیارت 
»محمدحسین  توسط  آل یاسین 
شاکر«قاری و مداح جوان و اجرای 
تواشیح گروه کوثر از کانون قرآن بود.

در جمع خواهران طلبه اردکانی مطرح شد:

صبر و استقامت در حق حرکتی جهادی و انقالبی است



پنجمین دوره مسابقات »هزار حافظ« عراق

گروه بین الملل:پنجمین دوره از مسابقات ملی و دوساالنه حفظ قرآن 
کریم ویژه قرآن آموزان طرح »هزار حافظ«، با حضور نفرات برتر مرحله 

مقدماتی از استان های عراق و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
»منتظر  حسینی؛  آستان  دارالقرآن  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در  مسابقات  این  اجرای  بر  نظارت  کمیته  اعضای  از  یکی  منصوری« 
ارتباط با نحوه اجرای آن گفت: کمیته داوران این مسابقات در دو بخش 
ابو  »شیخ  نظارت  با  و  قرآنی  برجسته  استادان  با حضور  بانوان  و  آقایان 

احسان بصری«، استاد قرآنی عراق تشکیل شد.
وی افزود: شرکت کنندگان در این رقابت ها بر اساس تعداد جزءهایی از 
قرآن کریم که حفظ بودند، تقسیم بندی شدند به طوری که در رشته های 
مختلف حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن رقابت پرداختند.

گفتنی است مسابقات ویژه قرآن آموزان طرح »هزار حافظ قرآن« به 
همت دارالقرآن آستان مقدس حسینی برگزار می شود و از آن به عنوان 
بزرگترین مسابقات ملی قرآن در زمینه حفظ قرآن کریم نام برده می شود.

برگزاری کارگاه تجوید قرآن در پاکستان
گروه بین الملل: کارگاه آموزشی »اسالم شناسی و تجوید قرآن« ویژه 

بانوان در ایالت سند پاکستان برگزار شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  در  کارگاه  این  پاکستان؛  از  ایکنا  گزارش  به 

»خدیجه کبری« در شهر »جیکب  آباد« ایالت سند برگزار گردید.
گفتنی است هدف از برگزاری کارگاه آموزشی اسالم شناسی و تجوید 
قرآن، تربیت جوانان و نوجوانان طبق اصول اسالمی و ترویج آموزه های 
اهل بیت)علیهم السالم( اعالم شد و به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه 

و به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.

مسابقات ملی حفظ، تالوت وتفسیر قرآن بانوان عراقی

با  قرآن کریم  تفسیر  و  بین الملل: مسابقات ملی حفظ، تالوت  گروه 
مشارکت ۹۰ بانوی قاری، حافظ و پژوهشگر قرآنی عراق برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان علوی؛  این مسابقات به همت 
شعبه قرآنی بانوان آستان علوی و در رشته های مختلف حفظ، تالوت و 
تفسیر قرآن در نجف اشرف برگزار شد و ۹۰ بانوی عراقی که از مؤسسات 
و مدارس قرآنی سراسر این کشور بودند، در این رقابت ها حضور داشتند. 
آستان  به  وابسته  بانوان  قرآنی  شعبه  مسئول  حیدر«،  مرضیه  »خانم 
علوی در این باره گفت: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در 
قرآن  آموزش  مؤسسات  و  مدارس  مراکز،  مشارکت  با  و  بانوان  محافل 

عراق برگزار شد.

برپایی نمایشگاه پوشاک اسالمی در نیویورک
اندونزیایی  مسلمان  هنرمند  زبیدی«،  ویوی  »خانم  بین الملل:  گروه 
نمایشگاه خود را در نیویورک کلید زد و بازدیدکنندگان را با مجموعه ای از 

جدیدترین لباس های اسالمی و محجبه تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش روزنامه ماالی میل؛ خانم زبیدی حدود شش ماه پیش در 
ماه سپتامبر، به همراه دیگر طراحان لباس اندونزی در هفته مد نیویورک 

شرکت کرد و به ارائه طرح های نوین مد و حجاب اسالمی پرداخت.
دارد،  زیادی  غیرمسلمان  و  مسلمان  مشتریان  طرح هایش  که  وی 
پوشاک  مدل های  جدیدترین  تا  بازگشته،  نیویورک  به  دیگر  بار  اکنون 

پوشیده و محجوبانه اسالمی را معرفی کند.
این  طرح های  پوشاک،  و  مد  دنیای  منتقدان  و  فعاالن  از  بسیاری 

هنرمند مسلمان را مورد تعریف و تمجید قرار داده اند.
برند  زبیدی  خانم  وقتی که  با  اخیر، همزمان  در سال های  است  گفتنی 
اسالمی خود را در عرصه پوشاک در سال ۲۰۱۱ معرفی کرد و مورد استقبال 

قرار گرفت، پوشاک اسالمی و محجوبانه مورد توجه قرار گرفته است.
لباس های  و  حجاب  از  مجموعه ای  »گابانا«،  و  »دولچه«  معروف  برند 
پوشیده ارائه کرده است. برند بربری اولین مجموعه رمضانی خود را تولید کرد. 
برند معروف »یونیکلو« ژاپن نیز محصوالت اسالمی خود را روانه بازار کرده است.
»نایک« خط تولید حجاب برای ورزشکاران مسلمان راه انداخته است. 
و  »دی کی ان وای«  هیلفیگر«،  »تامی  »زارا«،  چون  معروفی  برندهای 
»اسکار دالرنتا« نیز خط تولید ویژه ماه رمضان دارند؛ به تازگی نیز برند 

میسیز در آمریکا اقدام به تولید پوشاک اسالمی کرده است.

آموزش قرآن در دارالقرآن بانکوک

با  نوجوانان  و  کودکان  ویژه  قرآن  آموزش  دوره های  بین الملل:  گروه 
همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در دارالقرآن امام حسین)ع( بانکوک 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
امام  دارالقرآن  مسئول  بن سالم«،  حسین  »شیخ  مدیریت  با  دوره ها  این 

حسین)ع( بانکوک در محل این دارالقرآن، برگزار گردید.
پرادابیات«  خانم ها »فاطمه ماهاما«، »ماسیتاه بن سالم« و »حانون 
در این مرکز، تدریس دروس قرآنی، عقاید، احکام، تاریخ امام معصوم)ع( 

و اخالق اسالمی را برعهده دارند.

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

 فعالیت های مسلمانان جهان
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از  برگرفته  جمله ای  شامل  هنری  تابلویی  بین الملل:  گروه 
آیه ۶ سوره »انشراح« از سوی رایزنی فرهنگی  انجیل»لوقا« و مشابه 

کشورمان در مانیل به سفیر واتیکان در فیلیپین اهدا شد.
به گزارش رایزنی فرهنگی ایران در فیلیپین؛ برنامه روزهای فرهنگی ایران 
در فیلیپین با مراسم گرامیداشت روز ملی ایران و همکاری سفارت و رایزنی 
همکاری های  کل  اداره  پشتیبانی  و  حمایت  با  و   مانیل  در  ایران  فرهنگی 

فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور در هتل »دوسیت« مانیل برگزار شد.
این برنامه با برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، کتب ایران شناسی، خوشنویسی و اجرای گروه موسیقی زاگرس و برگزاری 
کارگاه خوشنویسی همراه بود. در این مراسم که تعداد زیادی از دیپلمات های خارجی مقیم مانیل و شخصیت های سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی این کشور، »پدر ریچارد بابائو«، معاون اجرایی »کاردینال تاگله« رهبر کلیسای فیلیپین و »حجت االسالم 

والمسلمین نظام زاده«، نماینده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در امور دانشجویان آسیا و اقیانوسیه  حضور داشتند.

گروه بین الملل: نخستین نشست 
در  مسلمان  زنان  »نقش  تخصصی 
همکاری  با  معاصر«  اروپایی  جوامع 
و  آلمان  در  ایران  فرهنگی  رایزنی 
دانشگاه »هومبولت« برلین، در دانشکده 

مطالعات رسانه این دانشگاه برگزار شد.
ایران  فرهنگی  رایزنی  گزارش  به 
را  هم اندیشی  این  هدف   آلمان؛  در 
مشکالت  بررسی  و  تحلیل  می توان  
و موانع اجتماعی و فرهنگی  فراروی 
و  غربی  جوامع  در  مسلمان  زنان 
احتمالی  راهکارهای  صورت بندی 
برای  برنامه ریزی های آینده از سوی 
تحوالت  پایش  برای  فرهنگی  رایزنی 
مسائل اجتماعی جمعیت زنان مسلمان 
کرد.  تلقی  آلمان  حوزه  مرکزیت  با 
به  می توانند  راهکارها  این  همچنین 
تازه  آشناکردن  برای  تمهیدی  عنوان 
مهاجران مسلمان با موانع و چالش های  
پیش رو آنان در جوامع میزبان غربی که 
پس از ورود مهاجران طی سالهای اخیر 

کمیت بیشتری نیز یافته اند، باشند.
عبدالحسین زاده«  شراره  »خانم 
جامعه شناسی  دکتری  دانشجوی 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سیاسی 
اصفهان، نخستین سخنران این جلسه 
بود که در خصوص  حضور فعال زنان 
تأثر  و  تأثیر  و  اجتماعی  شبکه های  در 
و  اجتماعی  بر هویت  رسانه های جدید 

فرهنگی زنان مسلمان تأکید کرد.
وی پس از  بحثی درباره خودبازنمایی 
زنان مسلمان در شبکه های اجتماعی، 
به معرفی و تبیین  هویت دینی مدرنی 
پرداخت که از طریق حضور فعال زنان 
شبکه های  در  اروپا  ساکن  مسلمان 

اجتماعی به دست آمده است.
جامعه شناسی  دکتری  دانشجوی 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سیاسی 
اسالمیزه  با  زنان  این  افزود:  اصفهان 
و  البسه  در  غربی  برندهای  کردن 
آرایشی و حتی نحوه  لوازم بهداشتی و 
پوشش جذاب و رنگی به دنبال پذیرش 
و  اروپایی  محیط  از  هم  جانبه،  همه 
جانب  از  هم  و  غیرمسلمان  دوستان 
تعداد  هستند.  خود  مسلمان  جامعه 
قابل توجهی از این زنان در شبکه های 
اینستاگرام  خصوص  به  اجتماعی 
مسلمان  مدرن  زن  از  جدید  تصویری 
بر  مبتنی  اسالمی  نوین  مدگرایی  و 
جامعه  تبلیغاتی  شبکه های  نیازهای 

سرمایه داری غرب را  ارائه می دهند.

اسالمیزه نمودن مدگرایی 
غربی

این  فراروی  پرسش های  جمله  از 
گرفت  قرار  گفت وگو  مورد  که  بحث 
اسالمی  روح  میان  جمع  امکان 

ساده زیستی و تأکید آن  بر دوری کردن 
روحیه  چشمگیر  افزایش  و  ظواهر  از 
مسلمان  زنان  میان  در  مصرف گرایی 
سعی  عبدالحسین زاده  خانم  که  بود 
با  مصاحبه  نتایج   به  ارجاع   با  کرد 
ساکن  مسلمان  زنان  از  نمونه  چند 
اروپا و فعال در شبکه های اجتماعی، 
اسالمیزه  در  آنان  اهداف  تحلیل  به 

نمودن مدگرایی غربی بپردازد.
گروه  مدیر  نبی زاده«،  علی  »آقای 
دانشگاه  از  رشته ای  میان  مطالعات 
رابطه  از  پرسش  با   قم  باقرالعلوم)ع( 
دوسویه رسانه های دیجیتال و هویت 
زن مسلمان اروپایی بحث خود را آغاز 
کرد و با معرفی متدولوژی کار خود که 
شبکه های  ستارگان  موردی  مطالعه 
تحلیل  به  بوده است،  احتماعی 
مسلمان  زنان  از  تعدادی  فعالیت 
شبکه های  در  که  پرداخت  اروپایی 

اجتماعی حضور پررنگ دارند.
و  شگردها  مطالعه  او  اعتقاد  به 
با  ارتباط  در  زنان  این  راهکارهای 
دنیای  در  وسیع  بسیار  مخاطب های 
ایجاد  برای  الگویی  مجازی، می تواند 
رسمی  مراکز  دوسویه  و  فعال  رابطه 
فرهنگی و دینی قرار گیرد که امروزه 

مخاطبان کمتری دارند.
معرفی  با  همچنین  نبی زاده  آقای 
ستارگان شبکه های اجتماعی تالش 
از  واقعیت  به  قریب  تصویر  که  کرد 
مورد  اروپایی  مسلمان  زن  هویت 
پذیرش زمانه معاصر و فرهنگ جهان 

شمول ارائه دهد.

نقش زنان مسلمان در اروپا
با  شدن  همسو  اینکه  بحث 
در  دینی  نوین  برساخته  هویت های 
می تواند  کجا  تا  مجازی  شبکه های 
خدشه دار  را  بودن  مسلمان  اصل 
و  تفسیر  زمینه  در  چالشی  به  نکند 
پویا  فقه  مکانیسم های  و  دین  تأویل 
امروز  جامعه  معضالت  حل  برای 

منتهی شد و آقای نبی زاده بر اساس 
از  فتاوی بخشی  و  قرآن  نص صریح 
پرسش های  به  مراجع   و  مجتهدان 

حاضران پاسخ داد.
دانشگاه  از  شاهی«  ملکه  »خانم   
معنای  از  پرسش  با  برلین  ومبولت  ه
مهاجر،  مسلمان  زنان  برای  ینده  آ
عنوان  به  را  زبان  گرامر  حلیل  ت
و  ساختارها  که  معناشناختی  وشی  ر
با  تعامل  و  اندیشیدن  کانیسم های  م
عنوان  به  می آورد  فراهم  را  حیط  م
آینده  برای مطالعه جایگاه  اولین قدم 
زنان مسلمان در غرب توصیف کرد. او 
با تحلیل نشانه شناختی و معناشناختی 
از  اینستاگرام  عکس های  جموعه  م
زنان  آرزوهای  و  آمال  خاص،  انری  ژ
برای  را  غربی  جوامع  در  سلمان  م
زیستن در دنیای ایده آلی توصیف کرد 
زیسته  تجارب  و  زندگی  واقعیت  با  که 

آنان فاصله دارد.

بانک مطالعات آینده اندیشانه
که  عکس هایی  مجموعه  ررسی  ب
مکان های  از  مختلف  کان های  م
ضد  و  مذهبی  غیر  ذهبی،  م
رسمی  مکان های  تا  گرفته  ذهبی  م
و  حاشیه ای  مکان های  انشگاهی،  د
اپرا،  سالن های  کافه ها،  رسمی،  یر  غ
بازمی کنند،  را  غیره  و  ارکینگ ها  پ
مطالعه  طریق  از  زمان  بررسی  وعی  ن
مکان را فراهم آورده است که کاربران 
آن  طریق  از  مهاجر  و  مسلمان  ن  ز
معرفی  و  خود  هویت  نمایش  ه  ب

»کیستی« خود می پردازند.
می کند  استدالل  شاهی  انم  خ
جای  به  عکس ها  این  که  آنجایی  ز  ا
بازنمایی مکان سعی در ایده آل سازی 
بانک  عنوان  به  می تواند  دارد  کان  م
مطالعات  برای  مهمی  طالعاتی  ا

آینده اندیشانه قرار گیرد.
»خان مهدیه خیابانی« از دانشگاه 
گنت بلژیک با تأکید بر »حق متفاوت 

عنوان  به  را  حجاب  مسأله  ودن«،  ب
هویت  نوعی  بیان  عمومی  کل  ش
به  اعتراض  پیام  نوعی  نیز  و  درن  م
که  کرد  مطرح  تکثرگرا  مدرن  وامع  ج
داللت های  حق،  این  بیان  عین  ر  د
نشانه شناسانه خاص خود را به همراه 
تجربه  از  مثالی  عنوان  به  ی آورد.  م
که   داشت  اظهار  خیابانی  یسته،  ز
نوعی خاصی از رفتار  و نحوه خاصی 
آداب غذایی  در محدوده حالل و  ز  ا
حرام شرعی برای زنی که با حجاب در 
حیطه عمومی ظاهر می شود به نوعی 
پیش  فرض گرفته می شود و همکاران 
و دوستان غربی در این موارد معمواًل 

سؤالی از فرد محجبه نمی پرسند.
بر  عمدتًا  که  خیابانی  خانم  یان  ب
شکل  خود  زیسته  تجارب  ساس  ا
که  رسید  اینجا  به  نهایت  در  بود  رفته  گ
به   نسبت  تساهل  و  متفاوت بودن  ق  ح
جوامع  برای  نظر  حوزه  در  که  یگری  د
شمار  به  پذیرفته  و  مسلم  امری  ربی  غ
محجبه  زنان  عملی   پذیرش  تا  ی آید  م
امر  و همین  دارد  فاصله  آنان  ز سوی  ا
امر  یک  از  را  حجاب  مسأله  ی تواند  م
دینی و یا سیاسی به مسأله کاماًل فردی  

برای زنان مهاجر مسلمان تبدیل کند.
آخرین  ذوقی«  فرزانه  خانم  «
علوم  دانشگاه  از  جلسه  خنران  س
کاربردی برلین تأثیر فرهنگ و مذهب 
کار  میان  تعادل  ایجاد  بر چگونگی  را 
اساس  بر  ایرانی   زنان  در  زندگی  و 
داده های آماری و نتایج به دست آمده 
در  شاغل  زنان  از  پرسش نامه هایی  ز  ا
کالن شهر های ایران  بررسی کرد و در 
بررسی مسأله  برای  ارایه راهکاری  پی 
کلیشه های  از  دور  به  زنان  شتغال  ا
دوگانه های  به  توسل  چون  ایجی  ر

زنانه/مردانه یا فردی/ جمعی شد.
وی کوشید با مشابه سازی این نوع 
ارزیابی به ضرورت اجرای این الگوها 
نخست در میان شبکه زنان مسلمان 
مسلمان  زن  جامعه  سپس  و  یرانی  ا
نتیجه  چنین  و  کرده  اشاره  لمان  آ
شناخت  مسیر  در  حرکت  که  رفت  گ
و  الزم  امری  زنان  اجتماعی  سائل  م
به موقع است چرا که سبب می شود تا 
شبکه زنان مسلمان در محیط خارج 
همبستگی  احساس  خود  موطن  ز  ا

هویتی تازه ای را به دست آورند.
خانم ذوقی درپایان همچنین پس 
شده  مطرح  بحث های  جمع بندی  ز  ا
عنوان  به  را  نشست  این  جلسه،  ر  د
علمی  پژوهش های  برای  قدم  ولین  ا
زنان  در حوزه مطالعات  روشمندانه  و 
توصیف کرد  که استمرار آن می تواند 
علمی  جوامع  برای  را  مثبتی  تایج  ن

ایران و آلمان به همراه داشته باشد.

موفقیت دختربچه روشندل مصری در حفظ کل قرآن

گروه بین الملل: »خانم إسراء محمد«، دختربچه روشندل مصری از استان 
»اسوان« این کشور است که موفق به حفظ کل قرآن به مدت ۵ سال شد.

دختربچه  محمد،  اسراء  خانم  vetogate؛  خبری  پایگاه  گزارش  ه  ب
۱۰ ساله روشندل در استان اسوان مصر است که هم اکنون دانش آموز 

کالس چهارم مدرسه نابینایان »النور واألمل« است.
را  موجود  موانع  از  بسیاری  خود  خانواده  کمک های  با  توانسته  وی   
برطرف و با وجود محروم بودن از نعمت بینایی، کل قرآن را به مدت ۵ سال 
با کمک خاله خود که یکی از مربیان آموزش حفظ قرآن است، حفظ کند.
خانم اسراء در این باره می گوید: »تالوت روزانه قرآن، عالوه بر این که 

برای تثبیت آیات حفظ شده، ضروری است، یکی از عالیق من است«.
 وی از این که توانسته کل قرآن را در سن پایین حفظ کند، احساس 
که  است  موفقیتی  باالترین  قرآن  زیرا حفظ  و سعادت می کند،  رضایت 

انسان در طول زندگی خود می تواند کسب کند.
این دختربچه روشندل مصری در ادامه گفت: »تمام تالشم را برای 
رسیدن به آرزویم، یعنی رفتن به مرکز قرائت قرآن دانشگاه األزهر به کار 
األزهر  دانشمند  زنان  جزو  آینده،  در  که  است  این  هدفم  زیرا  می گیرم، 

باشم یا این که بتوانم در علم قرائات، به درجه دکتری برسم«.
»شیخ  تالوت  صدای  شنیدن  به  فراوانی  عالقه  افزود:  اسراء  انم  خ
سعد غامدی«)قاری برجسته سعودی( و دیگر بزرگان عرصه قرائت دارد 

و به محض شنیدن صدای هر یک از آن ها می تواند آنها را بشناسد.
»خانم ساره«، خاله، حامی و مشوق قرآنی اسرا، نیز درباره این حافظ 
روشندل می گوید: اسراء تاکنون جوایز فراوانی کسب کرده و بارها از او 
تقدیر شده و با توجه به این که حافظ کل قرآن است، در برخی مسابقات 
آنها، یک مسابقه رادیویی در ماه رمضان  دینی شرکت کرده که آخرین 

سال گذشته بود که با نظارت برخی علمای دینی برگزار شد.
در  مادرش  خانواده  با  هم اکنون  اسراء،  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
»اقصر«  استان  ساکن  اسراء  خانواده  گفت:  می کند،  زندگی  اسوان  ستان  ا
النور  نابینایان  مدرسه  در  را  او  اسراء،  به شرایط خاص  توجه  با  اما  هستند، 
واألمل، اسوان ثبت نام کرده اند و خانواده اسراء همه تالش خود را می کنند تا 

فضای مناسبی را برای او فراهم  کنند تا وی بتواند به اهدافش دست یابد«.

انتقاد وزیر سابق بریتانیایی از ترویج اسالم هراسی
در  بریتانیایی که  وارثی«، سیاستمدار  بین الملل: »خانم سعیده  گروه 
کابینه »دیوید کامرون« وزیر مشاور بود، از رسانه های این کشور به دلیل 

ارائه تصویر منفی از اسالم و مسلمانان، انتقاد کرد.
پارلمان  در  جلسه ای  در  وارثی  خانم  آناتولی؛  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
میزان  گفت:  آن ها،  پیامدهای  و  نفرت  از  ناشی  جرائم  درباره  ریتانیا  ب
منفی نگری نسبت به اسالم و پیروان آن در رسانه های کشور نسبت به 

چند سال پیش تشدید شده است.    
وی افزود: من می توانم ساعت ها درباره وجود این پدیده در رسانه ها، 

به ویژه رسانه های مکتوب، صحبت کنم.
ویژه  به  مسلمانان،  رسانه ای،  روند  این  نتیجه  در  گفت:  وارثی  انم  خ
دختران و زنان محجبه، با ترس و نگرانی در جامعه حضور پیدا می کنند.

در یک  روند  این  با  مقابله  برای  بریتانیا خواست  وزیر  از نخست  وی 
سخنرانی در باره نقض مثبت مسلمانان در جامعه بریتانیا صحبت کند.  

»کریس فراست«، رئیس انجمن ملی روزنامه نگاران نیز این مسئله را 
تأیید و آن را مشکلی بزرگ توصیف کرد.

وی گفت: این که بعضی سردبیران روزنامه ها از خبرنگاران می خواهند 
از  منفی  تصویری  بنویسند)تا  خاصی  شیوه  به  را  گزارش ها  و  خبار  ا

مسلمانان ارائه شود( مشمئزکننده است.
فراست افزود: یکی از بهترین راه ها برای این که نسخه های بیشتری 
از یک روزنامه فروخته شود این است که به مردم باورانده شود که با یک 
با توجه به وجود داعش، اکنون مسلمانان هدف قرار  تهدید مواجهند و 

دارند)و به عنوان عامل تهدید معرفی می شوند(.
به گفته فراست، حدود ۶۴ درصد از مردم بریتانیا اطالعات خود درباره 
اسالم و مسلمانان را از طریق رسانه ها دریافت می کنند و اغلب آن ها به 

دنبال کسب اطالعات بیشتر در این زمینه از سایر منابع نیستند.

کامنت های ضد اسالمی علیه کاندید مسلمان شهرداری »راچستر«
بانوی  یک  الملل:  بین  روه  گ
برای  که  آمریکایی  سلمان  م
تصدی شهرداری شهر »راچستر« 
آمریکا  »مینه سوتای«  ایالت  ر  د
داوطلب شده از درج کامنت های 
در  اسالمی  ضد  و  هدیدآمیز  ت
فضای  در  شخصی اش  فحه  ص

مجازی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری startribune.com؛ »خانم رجینا مصطفی«، 
با گزارش این مسئله به پلیس این شهر گفت: فردی ناشناس کامنت هایی 
مانند »جنبش شبه نظامی« و »همه مسلمانان آمریکا را اعدام کنید« در 

زیر یکی از عکس هایش در گوگل پالس نوشته است.
وی با اشاره به تجربیات خود از تهدیدات اسالم ستیزانه گفت: پاییز 
سال گذشته که برای نامزدی کنگره اعالم آمادگی کردم نیز مورد تهدید 

قرار گرفتم.
سال گذشته مردی از ایالت میشیگان، خانم رجینا مصطفی را تهدید 

به مرگ کرده بود که توسط اف بی آی شناسایی شد.
از  اینکه  اعالم  با  مینه سوتا  آمریکایی شعبه  ـ  اسالمی  روابط  شورای 
علیه  نفرت  از  ناشی  جرایم  ریاست جمهوری،  به  ترامپ  انتخاب  مان  ز
تهدیدها  به  رسیدگی  خواستار  داشته،  زیادی  بسیار  افزایش  سلمانان  م

علیه این بانوی مسلمان شد.
گفتنی است گزارش اخیر اف بی آی در مورد جرایم ناشی از نفرت نیز 
داشته  افزایش  آمریکا  سراسر  در   ۲۰۱۶ سال  در  جرایم  این  داد  شان  ن

است.

گروه بین الملل: مدیر گروه حقوق دانشگاه اقتصاد 
نماز  هنگام  به  که  مسلمان  دانشجوی  یک  از  ندن  ل
مأمور  یک  فیزیکی  و  لفظی  حمله  هدف  واندن  خ

امنیتی دانشگاه قرار گرفت، عذرخواهی کرد.
سخنگوی  Islam۲۱c؛  خبری  پایگاه  گزارش  ه  ب
دانشگاه اقتصاد لندن اعالم کرد که این دانشگاه در 
حال تحقیق در رابطه با اتهامات جدی وارده است و 

مسئوالن مربوطه از کار معلق شده اند.
می داد  نشان  که  شد  منتشر  فیسبوک  در  یلمی  ف
چگونه این مأمور امنیتی به »خانم حمد«، دانشجوی 
مسلمان سال اول رشته حقوق که در حال نماز بوده، 

حمله کرده است.
نماز  برای  مکانی  لندن  اقتصاد  دانشگاه  رچه  گ
دانشجویان مسلمان فراهم کرده، به دلیل دوری این 
کالسش،  ندادن  دست  از  برای  حمد  بانو  مازخانه  ن
نماز  به  شروع  و  پیدا  دانشگاه  در  را  خلوتی  وشه  گ
و  لفظی  حمله  هدف  ناگهان  که  می کند  واندن  خ

فیزیکی و تحقیرآمیز این مأمور قرار می گیرد.
گفتنی است عالوه بر عذرخواهی مدیرگروه حقوق 
دانشجویان  انجمن  مسلمان،  دانشجوی  این  ز  ا
و  ناراحتی  ابراز  اتفاق  این  به  نسبت  نیز  انشگاه  د

همدردی کرده و اسالم هراسی را محکوم کردند.   

غرب  شمال  در  چهارگانه  منطقه  تلویزیونی  شبکه  بین الملل:  روه  گ
یک  از  نخستین بار  برای  »آیووا«  ایالت  و جنوب شرق  »ایلینوی»  یالت  ا

بانوی محجبه به عنوان گزارشگر استفاده کرد.
طاهره  »خانم  ؛   chicago.cbslocal خبری  پایگاه  گزارش  ه  ب
رحمان«، خبرنگار ۲۷ ساله از شهر »ناپرویل« در ایالت ایلینوی، نخستین 
شبکه  به  وابسته   WHBF تلویزیونی  شبکه  در  محجبه  زارشگر  گ
تلویزیونی  و  رادیویی  شبکه های  بزرگ ترین  از  یکی   ،)CBS(ی بی اس س
آمریکا است که به صورت تمام وقت در این شبکه مشغول به کار شده 

است.
کارگیری  به  گفت:  باره  این  در  طاهره  مادر  رحمان«،  دردانه  خانم  «
طاهره در تلویزیون، موفقیت بزرگی برای بانوان مسلمان در آمریکا است.
نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات »پیو« نشان می دهد 
معتقدند  مسلمان  زنان  از  درصد   ۸۳ و  مسلمان  مردان  از  درصد   ۶ ۸

مسلمانان در آمریکا با تبعیض مواجه هستند.

مسلمان  جامعه  رهبران  بین الملل:  روه  گ
یک  بی دلیل  اخراج  از  »توباگو«  و  ترینیداد«  «
این  نخست وزیر  مشاوران  تیم  از  مسلمان  ن  ز

کشور انتقاد کردند.
به گزارش روزنامه »نیوزدی«؛ »خانم نفیسه 
کرد  دریافت  نامه ای  قبل  چندی  حمد«  م
مشاور  عنوان  به  مسئولیتش  پایان  آن  در  ه  ک

نخست وزیر اعالم شده است.
وی گفت: در این نامه هیچ دلیل برای این 
اقدام ارائه نشده اما همه می دانند علت چیست.
چند روز پیش تعدادی از مسلمانان ترینیداد 

و توباگو به دلیل آنچه که توطئه برای حمله به 
یک کارناوال اعالم شده دستگیر شدند که یکی 

از اقوام نفیسه محمد هم در میان آن ها بود.
رهبران مسلمان با انتقاد از اخراج بدون دلیل خانم 
نفیسه، این اقدام را تبعیض آمیز و نوعی بی احترامی 

به جامعه اسالمی این کشور توصیف کردند.
»آقای یعقوب علی«، رهبر انجمن سنت و جماعت 
این  باره گفت: نخست وزیر  این  در  توباگو  و  رینیداد  ت
اختیار را دارد که مشاوران خود را انتخاب کند اما این 
افکار  و  نیست  صحیح  مشاوران  تیم  از  اخراج  حوه  ن

عمومی از این مسئله ناراضی هستند.

تبعات  است  ممکن  اقدام  این  افزود:  وی 
سیاسی داشته باشد.

کشوری  توباگو  و  ترینیداد  است  فتنی  گ
جزیره ای در دریای کارائیب در آمریکای التین 
است که جزو مستعمرات بریتانیا بود و در سال 

۱۹۶۲ اعالم استقالل کرد.
کشور  این  در  مسلمان  صدهزار  از  یش  ب
از جمعیت  زندگی می کنند که حدود ۵ درصد 
آن را تشکیل می دهند. مساجد بسیاری در این 
مسلمانان  برای  فطر  عید  و  دارد  وجود  شور  ک

تعطیل رسمی است.

الهام از قرآن؛ هدیه ایران به سفیر واتیکانعذرخواهی دانشگاه انگلیسی از دانشجوی مسلمان

برگزاری هم اندیشی »نقش زنان مسلمان در اروپا« در آلمان

گزارشگر محجبه تلویزیون در ایلینوی آمریکا

با  را  ای  جلسه  تگزاس  مسلمان  خواهران  تشکل  بین الملل:  روه  گ
عنوان»بازنشانی معنوی« در مسجد شهر »نیسس« برای بحث در مورد 

اسالم در میان نخستین مسلمانان برگزار کرد.
حضور  با  جلسه  این  dailytexanonline؛  خبری  پایگاه  گزارش  ه  ب
زنان ادیان با هدف معرفی نقش زنان در اسالم و آموزش سالمت روانی 

برگزار شد.
»خانم زینب مانک«، کارشناس روانشناسی و مدیر روابط عمومی مسجد 
در  تا  است  بانوان  برای  سکویی  مسلمان  خواهران  تشکل  گفت:  یسس  ن

محیطی اسالمی و عاری از ترس، نگرانی ها و عقاید خود را بیان کنند.
گفتنی است تشکل خواهران مسلمان چند ماه پیش توسط دانشجویان 
عضو مسجد نیسس ایجاد شد و قرار است هر هفته جلسه ای را برای 

بحث در مورد موضوعات مختلف و آموزش سالمت روانی برگزار کند.
مسجد نیسس تنها مسجد این شهر است که در سال ۱۹۷۷ توسط 

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تگزاس احداث شد.

جلسه »بازنشانی معنوی« در مسجد تگزاس

انتقاد جامعه مسلمان از اخراج مشاور مسلمان نخست  وزیر ترینیداد و توباگو



پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی)ص(:
• من از سه چیز بر امت خود بیم دارم: گردن نهادن به فرمان آزمندی 
و بخل، پیروی از هوا و هوس، و پیشوای گمراه.)بحاراألنوار: ج77، ص161(
• آدمی زاده پیر می شود و دو چیز در وجود او جوان می گردد: آزمندی 

به مال، و آزمندی به زندگی. )الخصال: 73(
• آزمندی، حکمت را از دل های دانایان می َبرد.)کنزالعمال: ج3، ص495(

امیرالمؤمنین، امام علی)ع(:
راستین  و  درست  توّکلش  که  کسی  برهد  آزمندی  رنج  از  چگونه   •

نیست؟!)غررالحکم: 7007(
• آزمندی و تکبر و حسادت، انگیزه های فرو رفتن در گناهان است.  

)نهج البالغه: الحکمه371(

امام جعفر صادق)ع(:
بدخواهی.   و  گردن کشی  آزمندی،  چیزند:  سه  کفر،  ریشه های   •

)الکافی: ج2، ص289(
• چهار چیز از نشانه های نفاق است: سخت دلی، خشکیدگی چشم، 

مداومت بر گناه، و آزمندی به دنیا.)االختصاص: 228(

امام رضا)ع(:
ُبخل  خصلت:  پنج  داشتن  با  مگر  نمی شود،  جمع  ثروت  و  مال   •
شدید، آرزوی دراز، آزمندی چیره]بر جان [، رسیدگی نکردن به خویشان 

و برگزیدن دنیا بر آخرت.)عیون أخبارالرضا)ع(: ج 1، ص 276(

پیوند ازدواج را محکم نگهدارید.   در شرع آمده که 
زمینه ها  همه  در  ازدواج  برای  زیادی  شرایط  هم  عد  ب
معین کرده است. در زمینه  اخالق و رفتار گفته: وقتی 
زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید اخالقتان را خوب 
کنید، باید همکاری کنید، باید گذشت کنید، باید محبت 
وفاداری  او  به  باید  و  بدارید  دوست  را  او  باید  نید،  ک
اینها همه اش  اینها همه اش احکام شرع است،  کنید، 

دستورات است.
٭ ٭ ٭

و البته از لحاظ شرایط مادی سهل ترین است. آنچه 
انسانی  و  بشری  رعایت های  است،  مهم  ازدواج  در  که 
باید  پسر  و  دختر  که  است  اخالقی  رعایت های  ست.  ا
با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت کنند و رعایت اصلی 

حفظ این پیوند است.
٭ ٭ ٭

امر  این  اجتماعی،  روابط  در  اسالم  مقدس  رع  ش
قرارداده  آن  برای  شرایطی  اما  کرده،  امضا  را  نسانی  ا
از  انسانی  امر  این  که  است  این  شروط  از  یکی  ست.  ا
حالت رابطه  انسانی به یک معامله  تجاری و بده بستان 
مالی تبدیل نشود. این را شرع مقدس دوست نمی دارد. 
واقعًا  اما  نه صحت،  این شرایط، شرایط کمال اند  لبته  ا

شرط اند.

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

داستان

ویژه نامه 
خانواده

 نمای حوزه

اخبار خانواده

راه سعادت

شیرینی های سنتی

حکایت

سالمت

 گزیده بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره خانواده

کیک میوه ای بدون شکر 
مواد الزم:

• تخم مرغ: 2 عدد
• آرد:350 گرم

• شیر:125 میلی لیتر
• عسل:3 قاشق غذاخوری

• کره:150 گرم
• کشمش:100 گرم

• پوست رنده شده پرتقال:1 عدد
• آب پرتقال:6 قاشق غذاخوری

• بکینگ پودر:2 قاشق چای خوری
• پودر ادویه مخلوط:1 قاشق چای خوری

• برگه زردآلو خرد شده: 75 گرم
• خرمای خشک خرد شده: 75 گرم

• گیالس شکری خرد شده: 75 گرم

طرز تهیه:
در  و  کنید  مخلوط  با هم  را  ادویه  پودر  و  بکینگ پودر  آرد،  باید  بتدا  ا
ظرفی الک کنید. کره را به این مواد اضافه کنید و با نوک انگشت مالش 
دهید تا شبیه به خرده نان شود. زردآلو، خرما، گیالس شیرین، کشمش 
را با شیر و تخم مرغ زده شده مخلوط کنید. سپس پوست رنده شده  لیمو 
و آب لیمو را هم اضافه کنید و مخلوط کنید. سپس عسل و مخلوط میوه 

را به آرد اضافه کنید و آن قدر هم بزنید تا نرم و کش دار شود.
قالب گرد 20 سانتیمتری را با کمی کره چرب نموده و کف آن کاغذ 
روغنی بیاندازید. مواد را با قاشق داخل قالب کیک آماده ریخته و روی 
درجه   180 حرارت  درجه  با  فر  در  را  نمایید.کیک  صاف  را  کیک  طح  س
بپزد. تا  به مدت 1 ساعت قرار دهید  فارنهایت  یا 350 درجه  سانتیگراد 
از پخت کیک یک خالل دندان در کیک فرو کنید اگر  برای اطمینان 
چیزی به کیک نچسبید کیک پخته است.کیک را از فر بیرون بیاورید و 

بگذارید خنک شود سپس از قالب بیرون بیاورید.

گذشت كنید

معلم  کوچک  دهکده  یک  در   
خواست  دانش آموزان  از  درسه  م
برایشان  چیزی که  از  تصویری  ا  ت

بسیار با ارزش است را بکشند.
این  که  می کرد  فکر  خود  با  و  ا
بوقلمون  تصویر  حتمًا  فقیر  چه های  ب
و میز پر از غذا را می کشند. ولی وقتی 
یکی از بچه ها نقاشی ساده و کودکانه 

خود را تحویل داد،معلم شوکه شد.
بود؟  کسی  چه  دست  این  ولی  بود.  کشیده  را  دست  یک  تصویر  و  ا

هرکدام از بچه ها چیزی گفت.
یکی از بچه ها گفت من فکر می کنم این دست فرشته ای است که به 

ما غذا می رساند.
 دیگری گفت که این دست کشاورزی است که گندم می کارد.

معلم باالی سر آن کودک رفت و از او پرسید این دست چه کسی است؟
کودک در حالی که خجالت می کشید گفت:»خانم، این دست شماست.«
معلم به یاد آورد که از وقتی این کودک پدر و مادرش را از دست داده 
بود به بهانه های مختلف پیش او می آمد تا خانم معلم دست نوازشی بر 

سر او بکشد... .

شروع  همیشه  مثل  را  قشنگ  صبح  ک  ی
کردم. آن زمان نوبت آب دادن به گلدان هایم 
رسید. گلدان های سبزم، برای من فقط یک 
گلدان نیستند. آنها موجود زنده ای هستند که 
به من آرامش و به خانه ام زیبایی می بخشند. 
با  دلپذیر  گپ  یک  مشغول  خلوت مان  ر  د
گل هایم بودم که زنگ در با شدت به صدا در 
از  را  نداشت دستش  میهمان دل  انگار  مد.  آ

روی زنگ بردارد.
در را باز کردم، خانم همسایه بود. بعد از سالم و احوالپرسی با نگاهی 

کنجکاوانه گفت:
- : چی کار می کردی؟مزاحمت شدم؟

* : شما مراحمید. داشتم به گلدون هام آب می دادم.
- : الهی که ذلیل نشه این رضا... از دستش یه گلدون نمی تونم تو 

خونه بذارم. از بس که تو خونه فوتبال بازی می کنه.
* : ای بابا! خدا حفظش کنه براتون. بچه هستن دیگه....

- : بچه چیه؟! بی خیر شده از صبح تا شب یه بند از دستش حرص 
می خورم و می گم بکن، نکن...

* : بچه ها تو یه سنی از سر کنجکاوی شیطنت می کنن.
- : من که از خدامه از صبح تا شب مدرسه باشه تا من یه نفس راحت بکشم. 
از وقتی که میاد شروع می کنه. منم که عصبانی می شم یه بند نفرینش می کنم.

قدری فکر کردم و با خوشرویی گفتم:
* : شما حدیث کسا رو خوندید؟

- : خدا رحمت کنه اموات شمارو .مادرم همیشه می گفت روزی یه بار 
بخون، حاجت روا می شی.

* : وشما هم می خونی؟!
- :  بله هر روز می خونم.

در  ما  چقدر  که  می شید  متوجه  اونوقت  بخونید.  معنی  با  این بار   :  *
تربیت بچه ها مون کوتاهی می کنیم.

- : واه! چه ربطی به تربیت بچه ها داره ؟
* : اگه تو این حدیث به معنی اون دقت کنید، می بینید که وقتی امام 
حسن)ع( وامام حسین)ع( وارد می شن و به مادرشون سالم می کنن، خانم 
فاطمه زهرا)س( می فرمایند: سالم بر تو ای میوه دلم و ای نور دیده ام... .
امتحان  این طوری جواب بچه هاشون رو می هند. شما هم یک بار  و 
کنید. به جای نفرین کردن این طوری از بچه تون استقبال کنید، مطمئن 

باشید بچه تون هم رفتارش تغییر می کنه.
من  از  عجله  با  بود  رفته  فرو  فکر  به  که  حالی  در  همسایه  انم  خ

خداحافظی کرد. من هم برگشتم تا به بقیه گلدان هایم آب دهم...
* مریم یوسفی

بامداد  و  می رود  جلوتر  و  جلو  ساعت  قربه های  ع
از راه رسیده و همچنان مادر بیدار است و قطره های 
عرق، سراسر پیشانی کودک را فرا گرفته و از خستگی 

و بی حالی، چشم هایش را روی هم گذاشته است.
روی  را  شده  خیس  پارچه ای  دستمال  دائمًا  ادر  م
پیشانی کودک می گذارد تا مبادا گرمای ناخوشایند ناشی از 
تب، دردسر درست کند. همه افراد حداقل در طول زندگی 
خود یک بار تب را تجربه کرده اند و مادران بسیاری برای 
بررسی وضعیت کودک تب دار خود، شب را بیدار به صبح 

رسانده اند. اما واقعًا تب تا این حد نگران کننده است؟ 

▪ از تشنج نترسید
فرزندشان  تب  از  والدین  که  نگرانی هایی  از  کی  ی
شایع  درصد   4 تا   2 حدود  تشنج  است.  تشنج  ارند،  د
است و در 50 درصد موارد در یک تا دو سالگی اتفاق 
نکند،  تشنج  سالگی  دو  تا  کودک  چنانچه  ی افتد.  م
احتمال تشنج بسیار پایین می آید. معمواًل تشنج ساده 
اتفاق  تب  شروع  اول  ساعت  چند  در  تب،  از  اشی  ن
احتمال  بگذرد،  کودکی  تب  از  روز  دو  اگر  و  ی افتد  م
در  کلی  به طور  تشنج  شد.  خواهد  کم  بسیار  شنج  ت
24ساعت اول تب فقط یک بار اتفاق می افتد و والدین 
وضعیت  کنترل  و  تشنج  یک بار  از  بعد  نیست  یازی  ن
کودک تا صبح بیدار بمانند، چون مجدد تشنج نخواهد 
در  داشته باشد،  تشنج  تجربه  یک بار  اگر کودک  کرد. 
بیشتری  به مراقبت  بعد مجدد تب کند،  شرایطی که 
نسبت به سایر کودکان نیاز دارد. اگر سابقه خانوادگی 
بیشتری  مراقبت  باید  داشته باشد،  وجود  نیز  شنج  ت
این  برای  تب  آوردن  پایین  داد.  انجام  کودک  رای  ب
کودکان ضروری است و برای این منظور باید از تب بر 
و پاشویه کمک گرفت. البته این پایین آوردن تب هم 
به حال کودک بستگی دارد و در شرایطی که بی حال و 

بی قرار شده یا هذیان می گوید، توصیه می شود.

▪ تب در کار نیست؟
پیش از هر چیز مادران باید تفاوت تب و »هایپرترمی« 
را بدانند. به طور کلی، دمای بدن بین 36/۵  تا 38 درجه 
سانتی گراد متغیر است و زمانی که دمای بدن به باالتر از 
38 درجه مثال 38/۵  درجه برسد، فرد به تب مبتالست. 

باال  تب،  واقع  ر  د
حرارت  درجه  رفتن 
بدن  رکزی  م
می شود.  حسوب  م
اما هایپرترمی با تب 
متفاوت است و باال 
بدن  دمای  فتن  ر
در  اختالل  اثر  ر  ب
بین  از  کانیسم های  م
محسوب  گرما  رنده  ب
چنین  در  ی شود.  م
بدن  دمای  التی،  ح
نسبت به دمای محیط

دیده  اطفال  و  نوزادان  در  بیشتر  هایپرترمی  می کند.  غییر  ت
می شود و وقتی والدین روی بچه تعداد زیادی پتو می اندازند یا 
لباس زیادی تن اومی کنند، پوست گرم می شود و با کم کردن 
لباس ها به حالت طبیعی برمی گردد. بعد از کم کردن لباس ها 

با دماسنج، می توان از دمای طبیعی بدن مطمئن شد.

▪ سن را جدی بگیرید
است.   متفاوت  مختلف  سنین  در  تب،  به  رسیدگی 
داشته باشند.  ویژه  توجه  مسأله  این  به  باید  الدین  و
چنانچه تب در نوزادان)نوزادان تا 28 روز، برخی از منابع 
باید  شود،  ایجاد  می کنند(  تأکید  را  روز   40 تا  زشکی  پ
باالتر  دما  اگر  کرد.  استفاده  مقعدی  دماسنج  از  ریعًا  س
از 38 درجه باشد، کودک را باید به بیمارستان برد و در 
اکثر موارد، بستری برای نوزادان در نظر گرفته می شود.
در سنین باالتر مثاًل دو تا سه ماهگی به باال تا حدود 
پنج سالگی، به اندازه دوران نوزادی جای نگرانی نیست و 
در صورتی که تغذیه کودک مختل شده و فعالیت فیزیکی 
کافی نداشته باشد، باید زودتر به پزشک مراجعه کرد. اما 
دارد،  کافی  انرژی  تب  وجود  با  کودک  که  شرایطی  ر  د
غذا می خورد و هذیان نمی گوید و کسل و بدحال نیست 
می توان غیر اورژانسی به پزشک مراجعه کرد. اما علت تب 

باید حتمًا بررسی شود و نباید آن را نادیده گرفت.

▪ استامینوفن را دریاب!
کمک  استامینوفن  از  باید  تب،  پایین آوردن  رای  ب

گرفت که انجام این کار هم برای کودکانی که تشنج 
داشته اند یا در خانواده شان سابقه تشنج دیده می شود، 
قطره،  شربت،  از  می توانند  والدین  می گیرد.  ورت  ص
شیاف یا قرص استامینوفن مخصوص اطفال کمک 
ساعت  چهار  هر  می توان  این منظور  برای  گیرند.  ب

یکبار، به کودک بر اساس وزن او استامینوفن داد.
برای مثال، در حالت روتین می توان هر چهار ساعت 
یکبار دو برابر وزن کودک، برای او قطره در نظر گرفت 
او  به  20قطره  باید  است  کیلوگرم  ده  کودکی  اگر  عنی  ی
استامینوفن  شیاف  یک  از  استفاده  داد.  ستامینوفن  ا
از  بعد  که  شرایطی  در  مگر  است  کافی  کودک  رای  ب
استفاده، تب پایین نیاید. عالوه بر استامینوفن، می توان 
دارو  این  از  استفاده  البته  نیز کمک گرفت  ایبوپروفن  ز  ا
تنها در شرایطی مجاز است که کودک تغذیه بسیار خوبی 
شد.  خواهد  گوارشی  مشکالت  دچار  وگرنه  اشته باشد  د
برای استفاده از این دارو، معده کودک باید حتمًا پر باشد.
تزریقی  تب بر  عنوان  با  چیزی  بدانند  باید  والدین 
وجود ندارد و نباید برای آمپول به پزشک اصرار کنند.  
تب برهای کودکان فقط داخل سرم ریخته و از طریق 
سرم وارد بدن کودک می شود. عالوه بر این، مصرف 
تجویز  بر  اصرار  یا  خودسرانه  آنتی بیوتیک  گونه  ر  ه
آنتی بیوتیک به پزشک، کار نادرستی است چون باید 
نوع عفونت از طریق آزمایش های ساده خون و ادرار 
مشخص شود و در صورتی که عامل عفونت باکتری 

باشد، باید از آنتی بیوتیک استفاده کرد.

▪ حواس تان به نوشیدنی باشد
پایین  به  می تواند  آب  نوشیدن  این که  به  توجه  ا  ب
آوردن تب کمک کند، توصیه می شود والدین به کودک 
آب بدهند البته نه در حدی که باعث آزار کودک بشود.

به  نوشیدنی  و  آبمیوه  اقسام  و  انواع  ادن  د
اگر  و  نمی شود  توصیه  شرایطی  چنین  در  ودک  ک
آبمیوه داشته باشد، می توان  به خوردن  کودک میل 
مقداری آبمیوه به او داد. تب همراه با تهوع می تواند 
نشان دهنده یک بیماری جدی باشد و باید به پزشک 
مراجعه کرد. دادن نوشیدنی به کودک هنگام تهوع 
و  شود  ریه  به  نوشیدنی  بازگشتن  باعث  ی تواند  م

خطرات جدی به دنبال خواهد داشت.

دست نوازشحدیث شریف »کساء«

پنج نکته طالیی درباره تب کودکان

نشست تربیتی با عنوان »اهمیت تربیت کودکان«
در  بهار  شهرستان  کبری)س(  صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر   
نشستی با عنوان »اهمیت تربیت کودکان« که با حضور مادران طلبه در 
این مدرسه برگزار شد، گفت: توجه به نحوه تربیت کودکان امری بسیار 
کودکان  بین  مناسب  فاصله سنی  از  نباید  میان،  این  در  که  است  مهم 

غفلت کرد.

اسالم)ص( در  گرامی  پیامبر  داشت:  اظهار  عیوضی«  معصومه  »خانم 
رابطه با اهمیت تربیت کودکان می فرمایند:»هرکس کودکی دارد پس باید 
در پرورش کودک، کودکانه رفتار نماید«. ما در صدد این هستیم که مهد 
کودک را  از نظر تجهیزات مجهز نموده و با به کارگیری مربیان حوزوی و 

گاه به مسائل تربیتی، گامی مؤثر در رشد کودکان طالب برداریم.  آ
نحوه  پایان گفت:  مدیر مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( در 
بازی  جهت  نیاز  مورد  ابزار  کودکانه،  قصه های  کودکان،  به  موزش  آ
کودکان، تغذیه سالم و مغذی و رسیدگی به امور مهد در اولویت اقدامات 
ما قرار دارد که به فضل الهی و با همکاری مادران خواهیم توانست به 

اهداف پیشرو نائل شویم. 

مساجد؛ پایگاه آموزش مهارت های زندگی
در جمع طالب مدرسه  ملکی«  والمسلمین مهدی  ا»حجت االسالم 
سبک  موضوع  اشاره  آبیک،ضمن  شهرستان  زینبیه  خواهران  لمیه  ع
زندگی مردم در جامعه اسالمی گفت: از مشکالتی که در جامعه وجود 

دارد، کمبود مهارت های زندگی است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: باید از سوی مساجد، دانش و مهارت 
زندگی به مخاطبان در جامعه آموزش داده شود و این امر مهم و رسالت 
کتب  و  داشته  را  این موضوع  توان  که  به دست کسی سپرده شود  اید  ب

مرتبط با این موضوع را مطالعه کرده است.
وی افزود: در مسجدها باید انقالبی رخ دهد که مردم احساس کنند 
باید  بنابراین  دهند؛  قرار  خود  زدنگی  مسائل  مأمن  را  مسجد  ی توانند  م
این ظرفیت  از  و  در مسجد جمع شوند  دیدگاه ها  داده شود همه  جازه  ا
با همکاری و همراهی شما خواهران طلبه  تنها  امر  این  استفاده شود؛ 

محقق می شود.
متناسب  خانواده  جهانی سازی،  فرآیند  در  داد:  ادامه  حوزه  ستاد  ا
در  اما  تعریف می شود؛  اقتصادی  رویکردی  با  و  و سرمایه  نظام سود  ا  ب
اسالم، مودت و رحمت بین زن و مرد و تعلیم و تربیت بر اساس آداب 

حسنه رکن خانواده است.
سمتی  به  باید  کرد:  خاطرنشان  ملکی  والمسلمین  جت االسالم  ح
پیش برویم که در جامعه خانواده محوری را ترویج دهیم؛ چراکه خانواده 
محوری و ترویج فرهنگ ایرانی-اسالمی سبب می شود که ناهنجاری ها 

در جامعه کاهش پیدا کند.
پایه  بر  ما  جامعه  در  سالم  زندگی  سبک  کرد:  تصریح  حوزه  ستاد  ا
سادگی، ارتباطات سالم و آیین ها و سنن خوب گذشتگان بنا شده است؛ 
آنچه که امروز در جامعه مورد غفلت واقع شده و به آن توجه کمی می شود 

سبک زندگی بر پایه سنت و آیین است.
خانواده ها  میان  روابط  بر  فرد  هر  زندگی  سبک  گفت:  پایان  در  وی 
از  استفاده  سمت  به  ما  هرچه  دارد؛  مستقیم  اثر  اجتماعی  ارتباطات  و 
داشته  پررنگ تری  نقش  اجتماعی  شبکه های  و  برویم  پیش  کنولوژی  ت
باشند؛ زندگی ها به سمت کمتر شدن مراودات و ارتباطات پیش می رود.

در نکوهش
 زیاده خواهی
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دنیای بی رحم»کوکب خانم« در فضای مجازی

را غنیمت  تلگرام فیلتر، فرصت  اینترنت قطع شد و  آن روز که 
شمردم تا به کارهای عقب افتاده ی خانه رسیدگی کنم.

پایین  از تمیز کردن داخل یخچال و مرتب کردن دو طبقه ی 
انباری  میکرو  عنوان  به  فر،  جای  به  هاست  مدت  که  گاز  اجاق 
جهت ِچپاندن وسایل اضافی استفاده می شد.  یه جاروی حسابی 
شامل زیر و روی فرش و موکت و مبل. لباس های نیاز به طهارت 
تا  شویی  لباس  ماشین  داخل  انداختم  بعد  گرفتم  آب  را  ها  بچه 
شوند.  خشک  هم  زودتر  که  شده  آبکشی  خوب  و  شسته  پودر  با 
سرویس ها را هم نظافت کردم.دستی به روی اتاق بچه ها کشیدم.
تا برنج دم بکشد با بچه ها بازی کردیم. وقتی که حسابی گرسنه 
از خواب هم  با هم غذا خوردیم. قبل  و  شدند سر سفره نشستیم 
برایشان کتاب داستان خواندم. آن روز فهمیدم که فضای مجازی 
بدون  امروزم  چقدر  و  بود.  کرده  دور  حقیقی  زندگی  از  مرا  چقدر 

اینترنت پربرکت بود.
حیف که آن شب مثل شب قبل همسرم خانه نبود تا خانه داری مرا 
ببینید. او این دو شب به دنبال شلوغی و اغتشاشات خیابان، بخاطر 
تعهد کاری و شغلی اش آماده باش نظامی بود. فرقی ندارد شلمچه، 
حلب، قدس یا کوچه پس کوچه های شهر، بسیجی همیشه پابه پای 
انقالب است. خدایا خودت مراقب تمام کسانی که به کشور خدمت 

می کنند باش و شر دشمنان را به خودشان بازگردان.
* ثمره فوادی

وقتی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در توصیف 
به  آن  اهمیت  که  فرمایند  می  مجازی  فضای 
می شود  یعنی  است،  اسالمی  انقالب  اندازه 
رویارویی  و  مبارزه  فضای  را  مجازی  محیط  این 
همان  ببینیم.  نیز  باطل  و  حق  جریان های 
اتفاقی که هر از چندی با سربرآوردن کمپین های 
متفاوتی که رنگ و بوی عناد و دشمنی دارند، در 
فضای  کاربران  و  می شود  حس  مجازی  فضای 

مجازی را به واکنش وامی دارد.
منفعل  و  فعال  گروه  دو  به  را  کاربران  اگر 
تقسیم کنیم، گروه فعال معمواًل در صدد هستند 
جریان  و  کمپین  آن  خور  در  مناسبی  پاسخ  که 
به  فردی  یا  به صورت گروهی  و  بیابند  ضددینی 
سپر  را  خود  عده ای  بپوشانند.  عمل  جامه  آن 
می دهند  قرار  حریم شکن  و  تندرو  نظرات  بالی 
به دو در صفحات  با بحث و گفت وگوهای دو  و 
معاند  کمپین  موافقین  با  غلبه  که  گروه هایی  یا 

است، مخالفت خود را ابراز می کنند.
همان  جنس  از  پاسخی  هدف  با  دیگر  برخی   
حقیقی  یا  مجازی  فضای  در  جریان  و  کمپین 
اقدام می کنند و گروه های منفعل نیز عمومًا نقش 
رصدگری و انتشار اخبار و واکنش های حاشیه ای 
این  از  کدام  هر  می گیرند.  عهده  به  را  کمپین  به 
و  هیجان زدگی  علت  به  است  ممکن  گروه  دو 
اعتقاداتشان،  به  توهین  از  ناشی  برآشفتگی 
نابجایی داشته باشند که گذر زمان و  واکنش های 
نگاهی در مقیاس وسیع تر نشان می دهد که نه تنها 
نقد و مخالفتی با آن کمپین معاند نیست، بلکه به 
نوعی تقویت و ترویج آن نیز بوده است. نمونه هایی 

از این واکنش های نابجا موارد زیر است:

1. خبرپراکنی:
ضددینی،  کمپین های  برخی  آغاز  نقطه 
کاربران خارج از کشور یا جریان های اپوزوسیون 
سیاسی یا اعتقادی هستند که ابتدا با استفاده  از 
رسانه های مورد حمایت یا صفحات و کانال های 
حرکتی  مجازی  فضای  در  خود  مدیریت  تحت 
حربه  از  می کنند  تالش  عمومًا  می کنند.  آغاز  را 
از  یکی  که  اکثریت  و  جمع  دادن  نشان  همراه 
رسانه ای  سواد  مباحث  در  اقناع  تکنیک های 
که  کنند  وانمود  این طور  و  کنند  استفاده  است 
جمع کثیری از مردم همین اعتراض را دارند و ما 
صدای آنها هستیم. این شروِع به ظاهر قوی و با 
اعتماد به نفس باعث می شود برخی از کاربران، 
رسانه های  مدیران  بعضی  حتی  متأسفانه  که 
مهم کشور را نیز دربر می گیرد، احساس رعب و 
وحشت کنند و در واکنش به آن جریان، خبر آن 
فضای  در  مرتبط  جامعه  و  اطرافیان  میان  در  را 

مجازی گسترش دهند.

به  شدیدی  تمایل  که  نیز  دیگر  عده ای 
دارند  حادثه ای  و  خبر  هر  انتشار  در  صدرنشینی 
مطلعی  و  روز  به  کاربر  را  خود  می خواهند  و 
فی الفور  انتشارکنندگان  جرگه  در  دهند،  نشان 
این  از  و  می گیرند  قرار  ضددینی  جریان های 
موضوع غافل هستند که با دست خودشان به آن 
موضوع دامن می زنند. مسئله مهم درباره انتشار 
این  کمپین  یک  به  مربوط  واکنش های  و  اخبار 
از  جزیی  نیز  رسانه ای  جریان  همین  که  است 
پیوستن  نه تنها  یعنی  می شود.  محسوب  کمپین 
آن  نفوذ  باعث  به یک کمپین  نفر  یا صد  نفر  ده 
دست به دست  بلکه  می شود،  کاربران  میان  در 
بر  نیز،  شدن  محافل  نقل  و  آن  خبر  چرخیدن 
اعتبار و اهمیتش می افزاید. معادله ساده است. 
بودن  همراه  از  بزرگ نمایی  یک  با  ابتدا  کمپین 
جمع زیادی با کمپین آغاز می شود، ما آن غلو را 
باور می کنیم و از ترس گسترده تر شدن کمپین، 
خبر آن را به دوست و آشنایان می رسانیم و احیانًا 
مبنایی  تحلیل  بدون  و  سطحی  اعتراض  چند 
چه  نتیجه  اما  می کنیم؛  خبر  انتشار  چاشنی 
می شود؟ همان انتشار خبر کمپین، ادعای دروغ 
ناخواسته  را  ما  تبدیل می کند،  واقعیت  به  را  آنها 
وارد موج جریان سازی می کند و باعث می شود در 
عمل، با گسترش دشمن هراسی، واکنشی خالف 

عقیده مان داشته باشیم.
برخی کمپین ها را اگر نادیده بگیریم در همان 
نطفه خفه می شوند. البته حساب کار جریان های 
گسترده تر و جدی تر جداست و نمی توان آنها را با 

نادیده گرفتن حل کرد؛ اما در مقابل آنها نیز اگر 
بخواهیم هم فکران خود را نسبت به این موضوع 
افراد همسو  پیام های  بازنشر مستقیم  گاه کنیم  آ
با کمپین دردی را دوا نمی کند و برای اثرگذاری 
آن  با  مقابله  نسخه  و  تحلیلی  پیوست  نیازمند 

جریان نیز هستیم.

2. مقابله به مثل:
بودن،  منفعل  نه  و  فعال،  داعیه  که  گروهی 
واکنش  خط  چند  و  اخبار  انتشار  به  عمومًا  دارند 
سطحی راضی نمی شوند و در تالش هستند که 
مخالفت خود را به انحای مختلف و اثرگذار نشان 
می توان  را  مناسب  واکنش های  از  برخی  دهند. 
جریان  آن  تحلیل  و  نقد  متون  انتشار  و  نگارش 
روشنگری  معاند،  جریان  تبارشناسی  کمپین،  و 
حربه های رسانه ای کمپین معاند، تأکید و بازگشت 
به اصول دینی و تولید محتواهای غیرمتنی مانند 
عکس، کلیپ، اینفوگرافی، مستند و... دانست که 
به فرض عدم وجود همگرایی میان مخالفان آن 
کمپین، هر کدام به نوبه خود می  توانند بر عده ای 
اثرگذار باشند. حتی در فضای حقیقی و جمع های 
کمپین،  درباره  گفت وگو  و  بحث  نیز  دوستانه 
کم اهمیت و ناموفق نشان دادن آن و گاهی زبان 

طنز می تواند از اثرات روانی آن بکاهد.
نکته  یک  باید  واکنش ها  این  تمام  در  اما 
این است  را مدنظر قرار دهیم و آن نکته  اصلی 
یا پاشنه آشیل کمپین چیست؟  که سؤال اصلی 
با  و...  فکری  مکتب  جریان،  پژوهش،  هر 

سؤال  همان  و  می شود  آغاز  اصلی  سؤال  یک 
شود  باعث  و  باشد  سوگیرانه  حدی  تا  می تواند 
باالیی حاصل  با اطمینان  نتایج مدنظر پرسشگر 
در  که  است  این  قضیه  ظاهر  گرچه  یعنی  شود. 
همه  و  شده  طرح  پرسشی  آزاداندیش،  فضایی 
آن هستند؛  به  منطقی  و  معقول  پاسخ  دنبال  به 
در  خاصی  اغراض  یا  رسانه ای  شیطنت  اگر  اما 
که  هم  پاسخی  هر  باشد،  دخیل  پرسش  طرح 
در  نهفته  فرضیه  تایید  داده شود،  پرسش  آن  به 
مثاًل در موضوع حجاب، کمپین های  آن است. 
معاند عمومًا پرسش اصلی خود را بر این موضوع 
باید  جامعه  در  حجاب  آیا  که  می کنند  متمرکز 
پاسخی  هر  از  پیش  اجباری؟  یا  باشد  اختیاری 
به این موضوع، باید باندیشیم که آیا خوِد پرسش 
را  محتمل  پاسخ های  همه  می تواند  اساس  از 
حجاب،  اختیار  و  اجبار  دوگانه  آیا  دربرگیرد؟ 
دوگانه صحیحی است یا می شود آن را در ادبیات 
و  گنجاند  نیز  تکلیف  یا  حق  منزله  به  حجاب 
پاسخ های متفاوتی بدست آورد؟ اگر  خود را ملزم 
در کمپین  پرسش طرح شده  به همان  پاسخ  به 
معاند بدانیم؛ شاید نتوانیم تمام آنچه مدنظرمان 
موضوع،  حفظ  با  اگر  اما  کنیم؛  منتقل  را  است 
صورت مسئله را تغییر دهیم، پاسخ های متفاوت 
و کامل تری بدست خواهیم آورد. این تغییر مسئله 
خود  نیز  معاند  کمپین های  به  عملی  پاسخ  در 
به  واکنش  در  افراد  از  برخی  می دهد.  نشان  را 
کمپین، تنها با جابجایی برخی کلمات می خواهند 
حرف خود را به کرسی بنشانند یا اگر در کمپینی 
شال سفید نماد مبارزه شده، آن را با پرچم ایران 
یا چادر مشکی معاوضه می کنند و تالشی بریده و 
سطحی در مخالفت با آن کمپین دارند. اما اگر به 
دقت بنگریم می بینیم که در واقع بازی کردن در 
همان زمین کمپین معاند و مهر تاییدی بر سوال 

طرح شده آنهاست.
در به وجود آمدن کمپین های معاند گسترده، 
نه  و  هستند  دخیل  تنها  گروِه  و  نفر  یک  نه 
برنامه ریزی ها در یک هفته و ماه انجام شده. بلکه 
با صرف سرمایه مالی و انسانی و زمان نه چندان 
کوتاه، ماحصل آن را در فضای مجازی مشاهده 
و  همگرایی  واکنش،  بهترین  طبعًا  می کنیم. 
مشارکت  با  و  شده  حساب  جریان سازی های 
حداکثری افراد هم فکر است که متأسفانه هنوز 
اثرات ملموسی از آن نمی بینیم؛ اما تا زمان به ثمر 
نشستن فعالیت شبکه ای و هوشمندانه کاربران 
کمترین  مجازی،  فضای  در  زبردست  و  معتقد 
کاری که از من و شمای حاضر در فضای مجازی 
برمی  آید این است که با دقت نظر و تامل در دام 
نتیجه  در  و  مثل«  به  »مقابله  و  »خبرپراکنی« 

تقویت جریان معاند گرفتار نشویم. 

همزمان با برگزاری دومین همایش بازآفرینی محتوای دینی در 
فضای مجازی، در اولین گردهمایی فعاالن فضای مجازی یزد از 

فعاالن فضای مجازی این استان، تقدیر خواهد شد.
»دکتر علی طائی زاده«، رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های 
علمیه خواهران کشور با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر در 
سرویس وبالگی کوثربالگ، یازده هزار وبالگ ثبت شده است که 
وبالگ های فعال در طول یک سال گذشته، 132 هزار محتوا را 

در این سرویس تولید و انتشار دادند.
وی در خصوص فعاالن فضای مجازی استان یزد گفت: هم 
اکنون، قریب هفتصد طلبه در استان یزد با استفاده از زیرساخت 
وبالگی  سرویس  و  کوثرنت  شبکه  دو  در  و  فناوری  مرکز  های 
مجازی  فضای  در  محتوا  تولید  و  فعالیت  به  مشغول  کوثربالگ 
بیش  در یک سال گذشته،  نویسی  در بخش وبالگ  هستند. که 
از شش هزار پست از سوی وبالگ نویسان استان یزد تولید و از 
در  و  شده  منتشر  اینترنت  شبکه  در  کوثربالگ،  سرویس  طریق 
دسترس عموم مردم قرار گرفته است.هم چنین در طول یک سال 
هزار   250 قریب  کوثرنت،  شبکه  در  یزد  استان  کاربران  گذشته، 
مطلب، اعم از متن، تصویر، مستند علمی، مولتی مدیا و ... تولید 

و به اشتراک گذاشته اند.

خواهران  علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
کشور  با بیان این که هدف مرکز فناوری اطالعات تاکنون تمهید 
زیرساخت الزم برای حضور طالب در فضای مجازی بوده افزود: 
طی دو سال گذشته این مرکز در راستای ارتقای دانش طالب در 
و  مند  و حضور هدف  مجازی  فضای  ابزارهای  از  استفاده  زمینه 
تاثیرگذار در این فضا، 170 کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته را 
در سراسر کشور برای طالب، اساتید و کادر مدارس، برگزار کرده 
و  کرده  شرکت  نفر  هزار  شش  از  بیش  ها  دوره  این  در  که  است 

آموزش دیده اند.
در  فعال  طلبه  خواهران  که  نکته  این  بیان  با  طائی زاده  دکتر 
قابل  جایگاه  به  کیفی  محتوای  تولید  زمینه  در  مجازی  فضای 
دفاعی رسیده اند، در خصوص برگزاری دومین همایش بازآفرینی 
این  گفت:  یزد  استان  در  مجازی  فضای  در  دینی  محتوای 
همایش در ادامه سیاست های این مرکز مبنی بر تالش برای توان 
مندسازی طالب در زمینه تولید محتوای بومی و مذهبی فاخر در 
فضای مجازی و حمایت از فعاالن و طالب خالق و صاحب قلم 

در این عرصه صورت گرفته است.
رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران کشور 
برنامه ها و حمایت  این  پایان اظهار امیدواری کرد که برگزاری  در 
مجازی  فضای  در  طالب  اثرگذار  حضور  راه  توان مند،  طالب  از 
را هموار کند و بتواند حوزه های خواهران را در رسیدن به جایگاه 

واقعی اش در فضای مجازی نزدیک کند.

برای  دنیا  مال  از  آنقدر  طلبه  یکی  آن   
داشته  تا  نکرده  اندوخته  خودش 

با  را  ساله اش  چهارده  دختر  باشد 
از  دار  یو  سی.  آی.  آمبوالنس 

منتقل  تهران  به  شهرستان 
چشمش،  مقابل  و  کند 
تنش  پاره  خسته  تن 
آرام  درد  از  همیشه  برای 

می گیرد.
پدر می ماند و کوهی از 
شرمندگی و غم فراقی که 

گرفتاری های درس و تبلیغ 
اشک  فرصت  معیشت،  و 

ریختنش را هم نمی دهند.
خداناباور  یک  آنطرف تر  کمی 

یک  و  می سازد  فتوشاپی  تصویری 
کنار  در  زرد  عبای  و  زرد  کفش  با  را  روحانی 

یک ماشین زرد چند صد میلیونی در شبکه های اجتماعی به 
نمایش می گذارد. آنها هم که عقل شان در امواج شهوت زای 
ماهواره ها زایل شده، مثل مور و ملخ از همه جا حمله می کنند 
تلگرامی و گروه ها و  بر می دارند و در کانال های  را  و عکس 
اینستایی خود منتشر می کنند و زیرش می نویسند:  پیج های 
وامردما!! پول مفت خود را دریابید که چگونه مشغول سرویس 

دادن به آخوندهاست!!
درست همان زمان در نقطه دیگری از شهر در یک خانه 

فقیرانه، زن و فرزند طلبه دیگری دچار سوء تغذیه هستند.
آن طلبه دیگر هم جرمش استفاده از متروست که هدف قمه 
گنده الت و قداره کشی واقع می شود که بساط دین مانع عیش و 
نوش و ربودن نوامیس و کشتن مردم و عشرت او شده است. بعد 
عمامه اش را به دست می گیرد، آن را باز می کند و عربده کشان 

شاخ و شانه و خط و نشان برای روحانیت می کشد.
»آتئیست«  را  خودشان  اسم  که  هم  خداناباور  گروه های 
گذاشته اند تا در دنیای حاکمیت رسانه و لّفاظی گری، حرفی 

تمام  ذوق مرگی  با  را  خبر  این  داشته باشند،  گفتن  برای 
می گویند:  و  می کنند  منتشر  خودشان  بین  در 
کشته  باعث  آخوند  یک  فضولی  »دوباره 

شدن یک جوان بیگناه!! شد«
با  ناگهان  اثنا،   همین  در 
ژنرال های  سوداندیشی های 
گران  تخم مرغ  سرمایه داری، 
می شود. از قرآن ها گرفته تا مساجد 
و حسینیه ها و  حوزه های علمیه و 
دفاتر امامان جمعه و هر آنچه مظهر 
حمله های  آماج  است  دینداری 
فضای  می شود.  بی دین  مزدوران 
و  انواع  از  می شود  مملو  هم  مجازی 
به  افتراها  و  تهمت ها  و  توهین ها  اقسام 
روحانیت مظلوم و اصیلی که در طول تاریخ 
همواره سینه اش آماج گلوله سالطین جور و سپر 

دفاع از عدالت و ناموس و خون مردم بوده است.
سیاست زده هایی را که در لباس پیامبر)ص( به غدیر و عاشورا 
اشتباه  امامان)علیهم السالم( حمله می کنند  و  پیامبران  و عصمت 
و  کاشانی ها  و  نوری ها  فضل الله  و  خمینی ها  با  می گیرند 
طالقانی هایی که از پرونده سازی جعلی گرفته تا تقطیع صوت 
و فیلم و همه نوع ناجوانمردی در حق آنها روا داشته می شود.
خالصه اش را بگویم این قصه دردناک در هم آمیخته شدن 
با سیاست زدگان و دنیاطلبانی  خط روحانیت اصیل و مظلوم 
است که لباس دین پوشیده و با عوام فریبی در حال تیشه زدن 

به ریشه دین هستند.
می گویند در آخر الزمان حق و باطل عجیب در هم آمیخته 
می شود .حد و مرزها هم با هم آمیخته می شوند. اما دنیا بداند 
خط روحانیت اصیل از سارقان لباس مقدس پیامبر)ص( جداست.
َلُکم  َیجَعل  َه  اللَّ ُقوا  َتتَّ ِإن  زمانهاست:  همه  فراروی  قرآن 
ُفرقاًنا )سوره انفال آیه 29: اگر تقوا پیشه کنید، خدا برای شما 

وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمی دهد(.
* محدثه بروجردی

تنگ  خانم«  »کوکب  برای  دلم 
شده که با شیر و ماست و نیمرو از 
من پذیرایی می کرد و در یک خانه  
داشت.  روستایی سکونت  کوچک 
کوکب خانم سال های کودکی من 
دیگر  اما  باسلیقه است،  هنوز هم 
در سفره میهمانی اش نیمرو ندارد، 

او »پاستا«، »پیتزا« و »ژله« دارد.
مزرعه  در  دیگر  خانم  کوکب 
نمی کارد،  سبزی  خود  کوچک 
نمی دوشد،  شیر  گاوش  از 
جوراب  و  کاله  زمستان ها  در 
چادرشب  با  را  کودکش  نمی بافد، 
به کمرش نمی بندد، آب ولرم روی 
که  نمی ریزد  همسرش  دستان 
را  کاری  سخت  روز  یک  خستگی 

از تن به در کند.
دور،  سال های  خانِم  کوکب 
کرده،  مهاجرت  شهر  به  امروز 
درد  به  ظرف هایش  و  فرش ها 
آپارتمان نشینی نمی خورد، او امروز 
دارد،  ماکروفر  و  چدن  کریستال، 
آپارتمانی کوچک  در  است  مجبور 
زندگی کند و نفس کشیدن در باغ 
و بستان را به خاطره اش بسپارد و 

گاهی به آن َسر بزند.
یک  در  گاهی  خانم  کوکب 
می  کند،  کار  خصوصی  شرکت 
است،  مترو  فروشنده  گاهی 
بچه هایش  مهد؛  مربی  گاهی 
می گذارد.  کودک  مهد  در  هم  را 
مدرسه  در  دیگر  که  مهد،  مربیان 

نمی گیرند،  یاد  کودک یاری 
بچه هایش را تربیت می کنند، این 
شاید  بعد،  سال های  در  بچه ها 
دیگر مثل خودش باسلیقه  نباشند.
خانه  به  که  شب  خانم  کوکب 
و  است  خسته  خیلی  می آید 
خستگی  با  او  امروز  خستگی 
دیگر  می کند،  فرق  دیروزش 
نمی دهد،  همسرش  دست  حوله 
می خواهد  دلش  برعکس 
و  بدهد  حوله  او  به  همسرش 
نیز  او  آخر  بریزد،  چای  برایش 

خیلی خسته است.
کوکب خانِم خاطرات من هنوز 
تمام  او  باسلیقه ای است،  هم زن 
سلیقه اش را عکس می گیرد و در 
بگوید  که  دوستان می گذارد  گروه 
باسلیقه ای  زن  هم  هنوز  من 
طعم  دیگر  غذاهایش  اما  هستم. 
غذاهای  ندارد،  را  دیروز  غذاهای 
عزیزترین  سیرکردن  برای  دیروز 
کسانش بود، غذاهای امروز برای 

عکِس در گروه است.
شده،  مدرن  خانم  کوکب  ظاهر 
اما دلش برای سنت های سال های 
برای جوراب های  دور تنگ است، 
هزارویک شب  قصه های  پشمی، 
پدربزرگش  که  پیامبران  داستان  و 
خانم  کوکب  می گفت.  برایش 
و  می کند  فکر  گذشته  به  گاهی 

دلتنگی اش را آه می کشد.
* شهره شریفی

تقدیر از فعاالن فضای مجازیخطاهای رایج در مقابله با کمپین های معاند
در گردهمایی بزرگ فعاالن فضای 

مجازی استان یزد 

به برکِت نبوِد اینترنت


