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صفحه 3

آغاز پذیرش طلبه در حوزه های 
علمیه خواهران سراسر کشور

معاون آموزش حوز ه های علمیه خواهران خبر داد:

»آقای محمود خالقی«:ظرفیت پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سال جاری ۲۲ هزار نفر در نظر گرفته شده است البته احتمال افزایش این آمار نیز وجود دارد.
: براساس توافق نامه ای که میان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و جامعةالمصطفی به امضا رسیده است، طالب غیر ایرانی نیز می تواند در حوزه های علمیه خواهران پذیرش و 

مشغول به تحصیل شوند.
 : یکی از سیاست های معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور در سال های گذشته، اشراب شاخص های اخالق و تربیتی در جذب و پذیرش و بوده است و این مبحث به صورت 

جدی دنبال شده است و بر همین اساس نیز، دوره های ارتقایی برنامه ریزی و اجرا شده است.

»حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(«:
بیست و دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ 

زیرا در آن روز بود که نعمت والیت، اتمام نعمت و 
تکمیل نعمت الهی، برای ملت ایران صورت عملی 

و تحقق خارجی گرفت.

بیست و دوم بهمن که حیات وطن است
خود روح خدایی است که در جان و تن است

ما زنده به آنیم و از آن یاد کنیم
یوم الهی که یادگار روح الله است

بر  حق  پیروزی  روز  بهمن،  یوم الله۲۲ 
باطل را بر همگان تبریک می گوییم.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

پژوهش های حوزوی 
باید گرهی از جامعه باز 

کند

دومین جشنواره کتاب یار
معاون فرهنگی - تبلیغی خبر داد

طرح مسابقات کتابخوانی و سیر مطالعاتی با هدف 
گسترش فضای مطالعات غیردرسی و مورد نیاز در بین 

حوزویان کمک شایانی نمود و در همین راستا دستورالعمل 
اجرایی »دومین جشنواره کتاب یار« جهت تقدیر از 

برگزیدگان سیر مطالعاتی سال 1396 استانی ابالغ گردید.

صفحه پنجم

بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
به مناسبت آغاز چهلمین بهار انقالب اسالمی

برگزاری 
دومین 

همایش 
کشوری

بازآفرینی 
محتوای دینی 

در فضای 
مجازی

علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
خواهران کشور به مناسبت آغاز چهلمین 
صادر  بیانیه ای  اسالمی  انقالب  بهار 

نمود. متن  بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم

به  ایران  مسلمان  ملت  انقالب 
بنیان گذار جمهوری اسالمی،  رهبری 
تاریخ کهن سر زمین  نقطه عطفی در 
در  آن  نظیر  که  انقالبی  می باشد،  ما 
نپیوسته  بوقوع  دیگری  جای  هیچ 
قوانین  استیالی  جهت  انقالبی  بود، 
بر همه  فرامین اسالم  اجرای  و  الهی 
شئون جامعه، انقالبی بدون وابستگی 
بلکه  غرب،  و  شرق  قدرت  ابر  دو  به 
در  جهانی،  سلطه  سران  روبه روی 
دست نشانده  رژیم  فروپاشی  با  واقع 
را  خود  روبه رویی  آمریکائی)پهلوی(، 
با استکبار جهانی آغاز نمود، با ائتالف 
دندان  تا  که  گردید  روبرو  قدرت هائی 
اقتصادیشان  قدرت  و  بودند  مسلح 
و  بود  مسلط  بین المللی  بازارهای  بر 
تقریبًا تمام کشورهای منطقه نیز  تابع 
به  بودند، کشورهایی که متظاهر  آنان 
از  واقع  در  و  بودند  اسالم  به  پایبندی 
لذا  و  می شدند،  محسوب  آنان  اقمار 
خود  از  دفاع  به  مجبور  عماًل  انقالب 
در برابر ابر قدرت های جهانی شد، به 
علیه  مستضعفان  حرکت  دیگر،  گفته 
بپا  مردمی  شد،  آغاز  عالم  مستکبران 
خاستند که نه مسلح بودند و نه قدرت 
دست های  با  و  داشتند  اقتصادی 
توکل  و  خدا  به  اتکای  با  تنها  خالی ، 
فقیهی  رهبری  با  او،  مقدس  ذات  بر 

که  آینده نگر  و  متقی  عادل،  حکیم، 
خاندان  از  و  دین  عالمان  سلسله  از 
سیادت بود، روبه روی بزرگترین قدرت 
جهانی کفر، الحاد و سلطه ایستادند و 
نابرابر   جنگی  در  سال  هشت  سپس  
در دفاع از انقالب و سرزمین و آرمان 
حالی  در  کردند،  پایداری  ایمانشان  و 
که یک جهان همدست و همداستان 
مردمی  نوپای  جمهوری  نابودی  به 
بودند  بسته  کمر  خدامحور  و  خداجو 
و  تاختند  داشتند  توان  در  هرچه  با  و 
حمله بردند اما همان مردمی که برای 
برخاسته  اسالم  حاکمیت  استقرار 
و  دشمن  حمالت  سخت ترین  بودند، 
نهایت تالش آنان را در جبهه های نبرد 
حمله  از  که  دشمن  گذاشتند،  ناکام 
از  نتوانست حتی یک قدم  نظامی اش 
خاک ایران اسالمی را جدا کند بناچار 
اقتصادی  تحریم های  و  نرم  به جنگ 

چهل  طول  در  که  نبردی  آورد،  روی 
در  همیشه  و  دارد  ادامه  تاکنون  سال 
انقالب   از  که  طوالنی  سال های  این 
گذشته است، نه هجمه های فرهنگی 
و رسانه ای و نه تحریم های همه جانبه 
در  خللی  است  نتوانسته  دشمن، 
پایداری و عزم و همت مردم مسلمان 
به  وقت  همه  و  همیشه  و  کند  ایجاد 
سنگ  به  تیرشان  متعال  خدای  یاری 
خورده است  و این ملت آزاده سرسپرده 
به محبت اهل بیت)علیهم السالم(  همچنان 
استوار و پابرجا ایستاده است تا از شرف 

و اعتبار و ایمانش محافظت نماید. 
کبیر  رهبر  ورود  با  که  فجر  دهه 
انقالب به وطن و تا پیروزی کامل بر 
پایان  و  غاز  آ  رژیم طاغوت  باقیمانده 
بنیان گذار  که  است  ایامی  می یابد، 
و  ایام الله  آن را  اسالمی  جمهوری 
پایان  که  روزی  ده  نامیدند،  مبارک 

سال ها مبارزه علیه نظام دست نشانده 
بنای  ارکان  و سرانجام  بود  آمریکایی 

ستم رژیم پهلوی را در هم شکست.
پیروزی  سال  چهلمین  سالگرد  در 
فجر  ایام الله  امسال،  اسالمی،  انقالب 
با ایام فاطمیه مقارن شده است، روزهای 
عزاداری بر شهادت بانوی بزرگ اسالم، 
مکرم)صلی الله علیه واله وسلم(،  رسول  ریحانه 
برای  که  ایامی  والیت،  شهید  نخستین 
صراط  رهروان  و   علوی  والیت  پیروان 
فراموش  هرگز  فاطمی)علیها سالم(  مستقیم 
و  محبت  که  ملتی  نیست،  شدنی 
را  ام ابیها)علیها سالم(  حضرت  به  ارادت 
دلبستگی  و  دیانت خود می داند  اساس 
و  عالم  دو  بانوان  بانوی  از  تابعیت  و 
پذیرش  شرط  اورا  مطهر  فرزندان  از 
پوش  سیاه   ، شمارد  می  خویش  توحید 
با  نیز میباشد و  ایام  این  او  در  شهادت 
گرامی داشت دهه فجر به پیشگاه مطهر 
سر  علیها  صلوات الله   ام االئمه النجبا 

ارادت و ادب و خضوع فرود می آوریم.
حوزه های علمیه خواهران سراسر 
با ملت شریف  کشور همگام و همراه 
 ۲۲ راهپیمایی   با  ایران  بصیرت  با  و 
مختلف  مراسم  برپایی  و  بهمن 
و  یاد  دیگر  بار  روز  ده  این  طول  در 
حضرت  انقالب  کبیر  معمار  خاطره 
با  و  داشته  گرامی  خمینی)ره(  امام 
مسلمین  ولی امر  با  مجدد  بیعت 
العظمی  آیت الله  »حضرت  جهان 
باشکوه تر  خامنه ای)مدظله العالی(«،  امام 
راهپیمایی  در  سال  هر  از  وپرشورتر 

شرکت می نماید.

تبلیغ یکی از شاخه های اصلی 
حوزه های علمیه خواهران است

»حجت االسالم والمسلمین محمود صفی زاده«: 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.

دفاع از جمهوری اسالمی یکی 
از مصادیق شکرگزاری نعمت 
انقالب اسالمی است

حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
علمیه خواهران کشور در نشست خبری 
تبلیغی  فرهنگی  معاونت  فعالیت های 
مرکز  در  که  خواهران  علمیه  حوزه  های 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار 
خواهران  علمیه  حوزه های  گفت:  شد 
با  و  دارد   که  به ظرفیت عظیمی  باتوجه 
پیرامون  اخیر  دوسال  در  که  ساماندهی 
فعالیت های تبلیغی شکل گرفته، در حال 
حاضر دارای حدود ۴۳ هزار خواهر طلبه 

فعال در عرصه تبلیغی و فرهنگی است.
رضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
اسکندری« با بیان اینکه خواهران طلبه 

در مناسبت های مختلف به فعالیت های 
تبلیغی می پردازند، گفت: خواهران طلبه 
در مناسبت های گوناگون امسال در ماه 
حجاب،  و  عفاف  هفته  رمضان،  مبارک 
سایر  و  صفر  و  محرم  کرامت،  ایام  دهه 
چشمگیری  فعالیت های  مناسبت ها 
داشتند؛ تا به امروز حدود ۴۲ هزار اعزام 
مبلغ از سوی حوزه های علمیه خواهران 
در  تبلیغی  و  فرهنگی  فعالیت های  برای 

سطح کشور داشته ایم.
حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
تمامی  کرد:  خاطرنشان  خواهران  علمیه 
اعزام  های...             ادامه در صفحه ۲

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

استحکام خانواده؛ یکی از مهمترین دغدغه های تبلیغی حوزه های علمیه خواهران 
زندگی  سبک  تحقق  خواهران،  علمیه  حوزه های  فعالیت های  تمام  محور  اسکندری«:  والمسلمین  »حجت االسالم 
اسالمی در میان آحاد مختلف جامعه است؛ خانواده از مهم ترین مسائلی است که حوزه های علمیه خواهران به آن توجه 

ویژه دارد.



نشریه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی حوزه های علمیه خواهران کشور سال یازدهم     شماره 209    پانزدهم بهمن 1396

فعالیت های مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

۲ایستگاه خبر

علمیه  حوزه  مدیر 
قزوین  استان  خواهران 
در جمع خواهران طلبه 
از  سؤال  گفت:  استان 
محضر پیامبر اکرم)ص( و 
به  معصومین)علیهم السالم( 
ایرادی  و  هیچ وجه اشکال 
ندارد؛ اما باید بدانیم نقد)به 
بردن سؤال  زیر   معنی 
امام معصوم)علیهم السالم((

 و یا تشکیک در گفتار ایشان، مخالفت صریح با آیاتی 
و  ِمْنُکْم...«  ْمِر 

َ
اْل وِلي 

ُ
أ َو  ُسوَل  الرَّ ِطیُعوا 

َ
همچون»...أ

»ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی«، است؛ 
به  امر  نبودند  معصوم  اگر  و  معصوم اند  »اولی االمر« 
و  قید  بدون  و  با یك صیغه  و رسول  آن ها  از  اطاعت 

شرط در آیه شریفه آورده نمی شد.
»حجت االسالم والمسلمین رضا کاظم لو« افزود: 
نقد امری آزاد است و ممکن است در زمان معصوم 
امام  محضر  از  و  آید  پیش  سؤالی  کسی  برای  نیز 
معصوم سوال کند؛ اما معصوم واجب االطاعه بوده و 
از خود سخنی نمی گوید؛ سخنان ایشان تبیین وحی 
است؛ معصوم از جانب خدا سخن می گوید و اطاعت 

از ایشان طبق تأکید صریح قرآن، واجب است.
داد:  ادامه  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
عصمت انبیا)ص( و ائمه معصومین)علیهم السالم( بر اساس 
و  است  اثبات  قابل  کریم  قرآن  از  متعددی  آیات 
به  متعلق  نیز  انبیا  میان  در  عصمت  درجه  باالترین 

رسول اکرم)ص( می باشد.
عصمت  و  خطاناپذیری  کرد:  اظهار  وی 
مسّلمات  از  رفتارشان  و  گفتار  در  رسول اکرم)ص( 
آیات  است؛  مسلمین  اتفاق همه  مورد  و  اسالم  دین 
طاَع الّلَه« و 

َ
ُسوَل َفَقْد أ کریمه ای مانند: »َمْن ُیِطِع الرَّ

َو َرُسوُلُه  الّلُه  َضی 
َ
ِإذا ق ُمْؤِمَنٍة  ِلُمْؤِمٍن َو ال  »َو ما کاَن 

ْمِرِهْم« و »َو ما َیْنِطُق 
َ
ْن َیُکوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن أ

َ
ْمًرا أ

َ
أ

آیه  ده ها  و  ُیوحی«  َوْحٌی  ِإاّل  ُهَو  »ِإْن  اْلَهوی«،  َعِن 
داللت  رسول اکرم)ص(  عصمت  بر  کریم  قرآن  دیگر 

می کنند.
خاطرنشان  کاظم لو  والمسلمین  حجت االسالم 
از  پیامبر  می فرماید  متعال  خداوند  آیه  این  در  کرد: 
بگوید  چه  هر  و  نمی گوید  سخن  نفس  هوای  روی 
خواست  کند  عمل  چه  هر  و  است  خداوند  گفته 
به  کسی  اگر  که  است  این  مذکور  آیه  الزمه  اوست؛ 
پیامبر اکرم)ص( انتقاد کند در حقیقت به خداوند متعال 

انتقاد کرده است.
تصریح  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
کرد: باید دقت نماییم در زمانی که امام عصر)عج( غایب 
هستند، نقد این خانواده عصمت مسئله ابهت شکنی 
را پایه گذاری می کند؛ مسئولین نباید با حرف های خود 
باز  اسالمی  جمهوری  نظام  دشمنان  برای  را  میدان 

کنند.
نشست  در  کاظم لو  حجت االسالم والمسلمین 
دیگری در جمع خواهران طلبه ضمن تبریک والدت 
نقش  به  اشاره  با  پرستار  روز  و  زینب)س(  حضرت 
ارزشمند این بانوی بزرگوار در اسالم، گفت: حضرت 
زینب)س( به عنوان یک زن انقالبی در هیچ برهه ای از 
زمان در مقابل هجوم دشمنی ها و نامالیمات خسته 
و  شده  مصمم تر  و  قوی تر  خود  هدف  در  بلکه  نشد؛ 

عقاید خود را ابراز می  کرد.
تصریح  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
از  پس  لحظات  همان  در  زینب)س(  حضرت  کرد: 
با  و  مراجعه  امام سجاد)ع(  به  امام حسین)ع(  شهادت 
ایشان به عنوان امام زمانش بیعت کرد و از آن حضرت 
یک  الگوی  شجاع  بانوی  این  نمود.  تکلیف  کسب 

دختر، مادر و خواهر اسالمی و انقالبی است.
نیز  زینب)س(  حضرت  والدت  در  افزود:  وی 
درس هایی هست که خانواده ها می توانند از آن بهره 
بگیرند؛ برای نام گذاری ایشان مادرشان این امر را در 
اختیار پدر قرارداد و امام علی)ع( نیز فرمودند که »من 
از پیامبراکرم)ص( پیشی نمی گیرم و اختیار اسم گذاری 

دخترم را به پیامبر)ص( واگذار می کنم«.
خاطرنشان  کاظم لو  حجت االسالم والمسلمین 
را  اسم گذاری  باب،  این  در  اکرم)ص(  پیامبر  کرد: 
متوقف بر فرمان الهی دانسته و فرمودند: »من هم از 
خداوند متعال پیشی نمی گیرم« لذا جبرئیل نازل شد و 
به پیامبر)ص( سالم خدا را رساند و فرمود که اسم دختر 
را زینب بگذار، زینب نام آسمانی و زینت زمین است.

وی افزود: دشمنان فکر می کردند که با شهادت 
اما  است؛  خورده  شکست  حق  نیروی  حسین)ع(  امام 
نقش حضرت زینب)س( و دیگر بانوان در تداوم نهضت 
دشمنان  نقشه های  و  بود  بی بدیل  حسین)ع(  امام 

اسالم را نقش بر آب نمود.
توصیف  گفت:  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
از  نشان  کربال  صحنه  از  زینب)س(  حضرت  زیبای 
دید بلند و آینده نگری آن بانوی بزرگوار دارد؛ چرا که 
مدیریت صحیح حضرت زینب کبری)س( باعث ناکام 

ماندن دشمن در نقشه های شومش شد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
بانوان  جمع  در  کردستان  استان 
ویژگی های  از  استان گفت:  طلبه 
انقالبی در حوزه ها  و  طلبه متعهد 
و مدارس علمیه خواهران، داشتن 

نبوغ تبلیغ و جذب دیگران است.
والمسلمین  »حجت االسالم 
محمود صفی زاده«  افزود: امروزه 
اصلی  شاخه های  از  یکی  تبلیغ 
حوزه ها و مدارس علمیه خواهران 
که  است  کار  این  با  است؛  کشور 
می توان ابعاد ناشناخته دین مبین 
اسالم را به جامعه و به ویژه به قشر 
معرفی  ادیان  دیگر  حتی  و  جوان 

کرد.
طالب  داد:  ادامه  حوزه  استاد 
دین  تبلیغ  در  مهمی  بسیار  سهم 
لذا  دارند؛  دینی  شعائر  و  اسالم 
بستر  حوزوی  مسئوالن  باید 
فعالیت های تبلیغی را برای طالب 

و روحانیون مهیا کنند.
المسلمین  و  حجت االسالم 
طالبی  گفت:  پایان  در  صفی زاده 
شریعت  و  دین  و  خدا  به خاطر  که 
و بدون هیچ چشم داشتی به تبلیغ 
می پردازند،  اسالم  مبین  دین 
از  را  خود  پاداش  و  اجر  بی شک 
امام زمان)عج( دریافت خواهند کرد.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
دومین  برگزاری  از  یزد  استان 
بازآفرینی  کشوری  همایش 
مجازی  فضای  در  دینی  محتوای 

به میزبانی استان یزد خبر داد.
والمسلمین  »حجت االسالم 
رهبر  گفت:  شورکی«،  کارگر 
دیدار  در  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
و  حوزه  مأموریت  بر  حوزویان  با 
فضای  از  استفاده  در  روحانیت 
و  ارتباطی  ابزارهای  و  مجازی 
پیام  ابالغ  برای  جدید  ای  رسانه 

اسالم ناب به سراسر عالم تأکید داشتند.
وی افزود: با توجه به برگزاری موفقیت آمیز اولین 
فضای  در  دینی  محتوای  بازآفرینی  همایش  دوره 
مجازی در سال 94 و نظر به ضرورت مشارکت مؤثر 
ارزشمند  و  فاخر  محتوای  تولید  فرایند  در  طالب 
دینی مناسب برای انتشار در فضای مجازی، دومین 
همایش بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی با 
موضوع »سبک زندگی دینی و روایت گری الگوی زن 
و مشارکت  با همکاری  در فضای مجازی«  مسلمان 
تبلیغی  معاونت فرهنگی  و  و اطالعات  فناوری  مرکز 

حوزه های علمیه خواهران کشور، برگزار می شود.
 مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد در رابطه با 
نحوه ثبت نام در این فراخوان بیان کرد: عالقه مندان 
آثار  نحوه  از  اطالع  و  فراخوان  این  در  مشارکت  به 
تولیدی می توانند با مراجعه به سایت حوزه های علمیه 
خواهران کشور به آدرس www.whc.ir  از بنر ویژه 

همایش وارد شوند و با کلیک روی 
دکمه ثبت نام، نسبت به شرکت در 
اقدام  خود  آثار  ارسال  و  فراخوان 

کنند.
والمسلمین  حجت االسالم 
آثار  قالب های  شورکی،  کارگر 
وبالگ نوشت،  شامل  را  ارسالی 
منتشر  پست های  و  کوتاه نوشت 
اجتماعی  شبکه های  در  شده 
برشمرد و افزود: مهلت شرکت در 
فراخوان و ارسال آثار تا 30 بهمن 

ماه 1396 خواهد بود.
حوزه های  طالب  عموم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
علمیه خواهران در سراسر کشور و سایر عالقه مندان 
می توانند در این مسابقه شرکت کنند. به برگزیدگانی 
محتوای  شرایط  واجد  فراخوان  این  در  آثارشان  که 
باشد،  دینی  محتوای  بازآفرینی  ویژگی  با  تولیدی 

هدیه ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.
با  پایان  در  یزد  استان  مدیر حوزه علمیه خواهران 
بیان اینکه این همایش در یزد برگزار می شود گفت: 
تاریخ همایش و تقدیر از برگزیدگان کشوری که همراه 
علمیه  حوزه  مجازی  فضای  فعاالن  گردهمایی  با 
و  ماه  اسفند  می شود،  برگزار  یزد  استان  خواهران 
زهرا)س(  فاطمه  با سعادت حضرت  میالد  با  همزمان 

می باشد.
ریال،  میلیون  پنج  اول  نفر  هدایای  است؛  گفتنی 
نفر دوم چهار میلیون ریال و نفرات سوم تا پنجم دو 

میلیون ریال خواهد بود.

امور  و  ارتباطات  معاون 
حوزه های علمیه خواهران، در آئین 
تودیع و معارفه مدیریت جدید حوزه 
کرمانشاه،  استان  خواهران  علمیه 
وجود  قدردانستن  فضیلت  بیان  به 
به  اگر  گفت:  و  پرداخت  علما 
دین  علمای  نورانی  فرمایشات 
گمراهی  و  ضاللت  نکنیم  گوش 

جامعه ما را فرا خواهد گرفت.
والمسلمین  »حجت االسالم 
خدمات  به  اشاره  با  ابراهیمیان« 
مدیر  شرعی«  آیت الله  »مرحوم 
پیشین حوزه های علمیه خواهران، 
اخالص  و  کاری  پر  با  رابطه  در 
جواد  میرزا  »آیت الله  گفت:   وی 
آیت الله  به  نسبت  تبریزی)ره(«  آقا 
به  مرد  »این  بودند:  گفته  شرعی 
اسالم خیلی خدمت نموده است.«

معاون ارتباطات و امور حوزه های 
علمیه خواهران ضمن بیان فعالیت ها 
و گفت:  آیت الله شرعی)ره(  و خدمات 
و  ایشان  توسط  که  تالش هایی  با 
علمیه  حوزه های  فعلی  مدیریت 
خواهران صورت گرفت، امروزه شاهد 

تأسیس بیش از پانصد مدرسه و حوزه 
علمیه خواهران در کشور هستیم.

وی در ادامه ضمن تشریح تأثیر 
در  مبلغه  خواهران  تبلیغی  نفوذ 
مناطق مختلف کشور اظهار کرد: 
علمیه  حوزه های  مبلغه  خواهران 
داراب  روستای  دو  در  خواهران 
کالس های قرآن برای کودکان و 

بانوان برگزار کردند.
والمسلمین  حجت االسالم 
تشریح  به  پایان  در  ابراهیمیان 
مبلغه   بانوان  سازنده  و  مؤثر  نقش 
خواهران  علمیه  حوزه های 
غنی  مکتب  تبلیغ  و  ترویج  در 
اهل بیت)علیهم السالم( در سطح کشور 

پرداخت.

معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه خواهران تشریح کرد

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین:

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد خبر داد:

فعالیت های تبلیغی بانوان طلبه در سطح کشور

تشکیک در رفتار و گفتار معصومین)علیهم السالم( 
مخالف با آیات قرآن است

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان کردستان:

تبلیغ یکی از 
شاخه های اصلی 
حوزه های علمیه 
خواهران است

برگزاری دومین همایش کشوری
بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی

والمسلمین  »حجت االسالم 
جمع  در  زمانی«،  محمدحسن 
طالب و استادان حوزه های علمیه 
خواهران یزد ضمن تشریح وظیفه 
گفت:  امروز  عصر  در  طالب 
حمایت و دفاع از اصل کیان نظام 
قوت  تمام  با  اسالمی  جمهوری 
یکی از مصادیق شکرگزاری نعمت 

انقالب اسالمی است.
بصیرتی مدرسه  در همایش  وی 
زینب  حضرت  خواهران  علمیه 
امر  فریضه  به  عمل  یزد،  کبری)س( 
به معروف و نهی از منکر را با اشاره 
به آیه 104 سوره آل عمران »َوْلَتُکْن 
ُمُروَن 

ْ
ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر َوَیأ َمّ

ُ
ِمْنُکْم أ

 ۚ اْلُمْنَکِر  َعِن  َوَیْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف 
ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن/ باید از میان  وَلٰ

ُ
َوأ

شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر 
و  کنند!  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
گفت:  رستگارانند«،  همان  آنها 
و  است  انبیاء  رسالت  ما  مسئولیت 
مبلغان خادمان روح جامعه هستند.

سیاسی  اجتماعی  دفتر  مسئول 
اهم  کشور،  علمیه  حوزه های 
امروز  عصر  در  را  طالب  وظایف 
»تخلق به اخالق فاضله«، »جهاد 
علمی«، »توجه به قرآن و حدیث«، 
دوران  در  تبلیغ  تمرین  و  »آغاز 
و  تحقیق«  و  »پژوهش  طلبگی«، 
انقالبی گری« برشمرد و به تشریح 
هر یک از این موارد مهم پرداخت.

والمسلمین  حجت االسالم 
فاضله«  اخالق  به  »تخّلق  زمانی 
وظیفه  از  دیگر  یکی  عنوان  به  را 
افزود:  و  کرد  یاد  طلبه  بانوان 
در  اسالم)ص(  بزرگوار  پیامبر 
َمکاِرَم  َم  َتمِّ

ُ
ِل ُبِعْثُت  ما  ِإنَّ  « حدیث 

مکارم  را  بعثت  هدف  ْخالِق«؛ 
َ
اْل

امام  و  نمودند  بیان  االخالق 
»تخلقوا  باره  این  در  نیز  صادق)ع( 
بأخالق الله« را سفارش کرده اند.

حوزه  فضالی  و  طالب  وی، 
و  فراخواند  علمی«  »جهاد  به  را 
بعد  بانوان طلبه گفت:  به  خطاب 
از گذراندن هر پایه، استاد پایه قبل 
بشوید که نیازمند اختصاص وقت 
است.  خواندن  درس  برای  زیاد 
»آیت الله العظمی مکارم شیرازی« 
 18 روزی  خود  طلبگی  دوران  در 

ساعت درس می خواندند.
سیاسی  اجتماعی  دفتر  مسئول 
بخش  در  علمیه کشور،   حوزه های 
دیگری از سخنان خود گستره دامنه 
تبلیغ را از خانواده تا اجتماع دانست 
جمع  در  حضور  بر  عالوه  گفت:  و 
در  نزدیک،  خویشاوندان  و  خانواده 
پرورش،  و  آموزش  با  تبلیغ  زمینه 
مذهبی  و  دینی  جلسات  و  دانشگاه 
در  و  کنید  مشارکت  هم  ای  محله 
جلسه  آشنایان،  و  دوستان  جمع 
پشتوانه  با  را  رسمی  غیر  سخنرانی 

آموزه های جدید خود تمرین کنید.
حجت االسالم والمسلمین زمانی 
را  تحقیق  و  پژوهش  فقر  پایان،  در 
و  ایران  آموزش  مشکالت  از  یکی 

برخی از کشورها عنوان کرد.

مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های 
علمیه در جمع خواهران طلبه یزد:

دفاع از جمهوری 
اسالمی یکی از مصادیق 

شکرگزاری نعمت انقالب 
اسالمی است

گفت وگو  در  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
در  مقاومت  جریان  موفقیت  گفت:  »نمای حوزه«  با 
دنیا  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  اقتدار  منطقه، 
تا  این موفقیت ها سبب شد  به  و جلب اذهان عمومی 
طراحی  عربستان  پول  با  را  سناریویی  اسالم  دشمنان 
اسرائیل،  غاصب  رژیم  کمک های  و  حمایت ها  با  و 
فریب خوردگان  از  برخی  و  منافقین  سازمان  آمریکا، 
داخلی تهیه کنند و به دنبال ایجاد فتنه در کشور باشند.
»حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده« با 
اشاره به هنجارشکنی های اخیر در برخی نقاط کشور 
افراد هنجارشکن،  از  برخی  اعترافات  کرد:   تصریح 
نشان دهنده فعالیت های سازماندهی شده دشمنان است.
مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان با بیان اینکه 
ادامه  دارند،  و  داشته  حقی  به  مطالبات  نیز  مردم 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  است  امید  داد: 
نظرات، مطالبات  بیان  برای  را  بیشتری  زمینه  ایران 
منطبق  در سطح  ایران  مردم  به حق  و خواسته های 
دست  به  بهانه ای  تا  کند  فراهم  مقررات  و  قوانین  با 

هنجارشکنان نیفتد.
حجت االسالم والمسلمین عبادی زاده تأکید کرد: 
نباید به دشمنان فرصت برپایی آشوب، زمینه تخریب 
بیت المال و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران داده شود.

تأکید  با  ادامه  در  وی 
بر ضرورت دشمن شناسی 
بیان  دشمن  با  مقابله  و 
وظیفه ای  بصیرت افزایی  کرد: 
همگانی است؛ تشخیص 
حضور  و  باطل  از  حق 
به هنگام در شرایط خطیر 
واقعی  معنای  کشور، 
بصیرت را شکل می دهد.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: اگر انسان در وقت 
نشان  خود  از  مناسبی  عکس العمل  حساس  لحظه  و 

ندهد، ثمرات مطلوبی نیز به همراه نخواهد داشت.
از  یکی  عبادی زاده  المسلمین  و  حجت االسالم 
دشمن  از  دوست  شناخت  را  بصیرت  اصلی  ارکان 
دانست و تاکید کرد: ما باید بتوانیم دشمن و دوست 
را از هم تشخیص دهیم و بدانیم که دشمنان اسالم 

هیچ گاه خیرخواه ما نیستند.
پایان  در  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
گفت: این مهم را به جوانان و نوجوانانی که تجربیات 
و  استکبار  دشمنی های  و  اسالمی  انقالب  تاریخ 
آمریکا  که  می کنم  گوشزد  ندارند  را  آمریکا  ویژه  به 
هیچگاه دوست ما نبوده و با ما دست دوستی نخواهد 

داد.

مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان:

بصیرت افزایی وظیفه ای همگانی است

جعفر  العظمی   »آیت الله 
همایش  نوزدهمین  در  سبحانی« 
کتاب سال حوزه در مدرسه علمیه 
امام کاظم)ع( در قم گفت: به یادگار 
از  علمی  اثر  و  کتاب  یک  نهادن 
یک  که  است  کارهایی  مهمترین 
زندگی خود  در  باید  عالم  و  انسان 

انجام دهد.
و  علی)ع(  امام  افزود:  وی 
تألیفات  اول  روز  از  شیعیانش 
داشته و دیگران بودند که نوشتن 
 143 سال  در  و  کردند  ممنوع  را 
اجازه کتابت حدیث را دادند و خدا 
که  حدیث  این  سر  بر  که  می داند 
بود،  شده  ممنوع  سال  همه  این 

چه آمد.
اهمیت  ذکر  با  تقلید  مرجع 
گفت:  مفید  و  فاخر  کتب  نگارش 
بلکه  نیست؛  مهم  نوشتنی  هر 
زندگی  از  که  است  مهم  نوشتنی 
مشکلی  و  کرده  گره گشایی  بشر، 
و خط، مطرح  نوشته  کند؛  رفع  را 
محتوا  فقط  بلکه  نیست؛  مهم  و 

مهم است.

با  حوزه  خارج  درس  استاد 
افراد  از  این مطلب که برخی  ذکر 
کتاب هایی نوشته اند که اثری برای 
خاطرنشان  ندارد،  آخرت  در  آنان 
حوزه  پایان نامه های  تمام  کرد: 
باید گرهی از زندگی مردم گشوده، 
را  اشکالی  کرده،  حل  را  مشکلی 
پاسخ داده و نظام و اسالم را برپا 

نگاه دارد.
که  مطلب  این  ذکر  با  معظم له 
التبیان  کتاب  طوسی)ره(«  »شیخ 
تفسیری  کتب  خأل  رفع  برای  را 
کرد:  بیان  نوشتند،  زمان خود  در 
داشتند؛  روشی  چنین  علما  همه 
پایان نامه های  سبب  همین  به 
فکری  و فضای  فکر  با  باید  حوزه 
وقتی  شود؛  تألیف  مناسب 
فضای  در  چنین  این  دشمنان 
می کنند،  شبهه پراکنی  مجازی 
پاسخ  آنها  به  باید  پایان نامه ها  این 

دهند.
استاد درس خارج حوزه اظهار 
نباید  حوزوی  پایان نامه های  کرد: 
حوزه  مدیریت  مرکز  یا  خانه  در 

تجمیع شود؛ این آثار باید به مراکز 
منتشر  آنجا  در  و  رفته  تخصصی 

گردد.
سبحانی  العظمی  آیت الله   
فقه  و  نگاری  فقه  بر  تأکید  ضمن 
داشت:  اظهار  طالب  پژوهی 
به  را  خود  ِقران های  دیگران 
تومان خرج می کنند؛ ولی به دلیل 
کتاب،  مسائل  به  ما  آشنایی  عدم 
نمی توانیم یک تومان های خود را 

به ِقران نیز بفروشیم.
حوزه  خارج  درس  استاد 
افزود: در زمان »آیت الله العظمی 
النافع  المختصر  بروجردی)ره(«، 
»شیخ  نوشته  فقه االمامیه،  فی 
محمد تقی قمی« در مصر منتشر 
شد که در ظرف دو ماه تمام نسخ 
آن در بازار خریداری شد؛ اگر آثار 
قوی حوزه با قلم و چاپ متناسب 
به  را  شیعه  می توانیم  شد  منتشر 
باید  نیز  کتب  کنیم؛  عرضه  دنیا 
در  بتوانند  تا  داشته باشند  نوآوری 

کنار دیگران سربلند باشیم.
اجازه  نباید  کرد:  اظهار  ایشان 
را  ما  آثار  غارت گران  که  دهیم 
 1356 سال  در  ببرند؛  تاراج  به 
آمریکا  به  خمینی)ره(  امام  امر  به 
خصوص  در  تحقیقی  تا  رفتیم 
پس  دانشجویان  باورهای  تغییر 
دهیم؛  انجام  آمریکا  به  سفر  از 
سال  در  کتابخانه ای  آنجا  در 
آن،  در  که  شده  تأسیس   1305
منطقه شرق شناسی وجود داشت 
آنجا  در  تبیان  نسخه  بهترین  که 

بوده است.
مرجع تقلید گفت: دانشگاه های 

کتب  مسلمانان،  برخی  از  غربی 
فاخر اسالمی را خریداری کرده و 
به کتابخانه های خود می برند؛ باید 
به شکلی فعالیت کنیم که نظام ما 
که نظامی فرهنگی و دینی است، 

از این ذخائر استفاده کند.
در  حوزه  خارج  درس  استاد 
بخش ابتدایی سخنان نیز با اشاره 
کردند:  بیان  قرآنی  قسم های  به 
قلم دارای قداست بوده و بهترین 
قلم آن است که علوم گذشته را به 
آیندگان منتقل می کند؛ اگر قلمی 
در میان نبود، هرگز تمدن به این 
مرحله نمی رسید؛ بشر سرمایه 17 
منتقل  قلم  واسطه  به  را  تمدن 

کرده است.
اولین  کرد:  تصریح  معظم له 
بسیار مهم  رؤسای جمهور،  نطق 
است؛ زیرا روی حرف آنها حساب 
بر  که  آیاتی  نخستین  و  می شود 
طبق  می شود،  نازل  پیامبر)ص( 
و  قلم  مسأله  به  مفسران،  نوشته 
اقرا اشاره دارد؛ خداوند این جمله 
که  کردند  بیان  محیطی  در  را 
و  خواندن  نفر   11 تنها  مدینه  در 
نوشتن بلد بوده و در مکه نیز 17 

نفر باسواد بودند.
سبحانی  العظمی  آیت الله 
در  اکرم)ص(  پیامبر  داشت:  ابراز 
که  می دارند  بیان  قلم،  خصوص 
خشنودی  مورد  نیز  قلم  صدای 
فرمودند  همچنین  است؛  خداوند 
در  مجاهدین  پای  صدای  که 
دستگاه  صدای  و  جهاد  میدان 
نزد  نیز  خانه  در  زنان  بافندگی 

خداوند محبوب است.

»آیت الله العظمی سبحانی« در همایش کتاب سال حوزه:

پژوهش های حوزوی باید گرهی از جامعه باز کند

»آیت الله العظمی سبحانی« با ذکر این مطلب که »شیخ طوسی)ره(« کتاب التبیان را برای رفع خأل کتب تفسیری در زمان خود 
نوشتند، بیان کرد: همه علما چنین روشی داشتند؛ به همین سبب پایان نامه های حوزه باید با فکر و فضای فکری مناسب تألیف شود؛ 

وقتی دشمنان این چنین در فضای مجازی شبهه پراکنی می کنند، این پایان نامه ها باید به آنها پاسخ دهند.

بقیه از صفحه ۱
...تبلغی در حوزه های علمیه خواهران توسط مدارس علمیه خواهران 
در کشور انجام می شود و مرکز مدیریت هیچ گونه دخالت مستقیمی در 

اعزام مبلغان ندارد.
خوبی  بسیار  برنامه های  نیز  فاطمیه  ایام  پیرامون  داد:  ادامه  وی 
ایام  برای  خواهر  مبلغان  آموزش  آن ها  از  یکی  که  شده است  طراحی 
با  مبلغان  توامندسازی  برای  قبل  از سه سال  برنامه  این  است؛  فاطمیه 
هزار   ۱۵ حدود  گذشته  دوسال  در  و  شده  آغاز  مراجع  بیوت  همکاری 

خواهر طلبه آموزش های الزم را گذارنده اند.
بیوت  امسال  کرد:  تصریح  اسکندری  والمسلمین  حجت االسالم 
مراجع بیش از گذشته همکاری داشتند و حوزه های علمیه خواهران در 
از  این راستا  تقلید هماهنگ شده است؛ در  با دفتر ۴ مرجع  حال حاضر 
طرف بیوت مراجع افرادی به مدارس علمیه خواهران اعزام می شوند و به 

آموزش های علمی و فرهنگی الزم می پردازند.
وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه دهه فجر نیز با ایام فاطمیه مقارن 
شده است، طبیعتًا یکی از موضوعاتی که مبلغان حوزه های علمیه در این 
ایام تبلیغی به آن می پردازند، پیروزی انقالب اسالمی و مباحث مرتبط با 

انقالب اسالمی است.
تالش  ما  گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
می  کنیم از سبک زندگی حضرت فاطمه)س( بهره مد شویم و سبک زندگی 

ایشان را در راستای تحقق سبک زندگی اسالمی تبلیغ و ترویج کنیم.

تمام  محور  گفت:  پایان  در  اسکندری  والمسلمین  حجت االسالم 
فعالیت های حوزه های علمیه خواهران، تحقق سبک زندگی اسالمی در 
از مهم ترین مسائلی است که  آحاد مختلف جامعه است؛ خانواده  میان 
حوزه های علمیه خواهران به آن توجه دارد و باتوجه به اینکه مخاطبان 
بانوان طلبه  امیدواریم که  زنان هستند  و  اصلی خواهران طلبه دختران 
با سبک  را  باشند و فرزندان و همسران خود  را داشته  تأتیر الزم  بتوانند 

زندگی اسالمی آشنا و مأنوس کنند.

استحکام خانواده؛ یکی از مهمترین دغدغه های تبلیغی 
حوزه های علمیه خواهران
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کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  آموزش  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های  در  طلبه  پذیرش  آغاز  از 

سراسر کشور خبر داد.
پذیرش  »آقای محمود خالقی« در نشست خبری 
که  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  سراسری 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  جلسات  سالن  در 
خواهران برگزار شد، ضمن تبریک والدت با سعادت 
اخیر  سال های  در  گفت:  کبری)س(   زینب  حضرت 
پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران در بهمن 
ماه آغاز می شود و امسال نیز پذیرش، در روز والدت 
با سعادت حضرت زینب)س( آغاز و تا ۳۰ بهمن ادامه 

خواهد داشت.
علمیه  حوزه های  پذیرش  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  است   ۴ و   ۳  ،۲ سطوح  مقاطع  در  خواهران 
حوزه های  در  دیپلم  مدرک  با  که  افرادی  داشت: 
واحد   ۱۹۰ باید  می شوند  پذیرش  خواهران  علمیه 
تحصیلی و افرادی که با مدرک سیکل و از دبیرستان 
 ۲۶۶ باید  می شوند  خواهران  علمیه  حوزه های  وارد 

واحد تحصیلی بگذرانند.
بیان  با  علمیه خواهران  آموزش حوزه  های  معاون 
اینکه پذیرش سطح ۲ در حوز ه های علمیه خواهران 
آزمون ورودی ندارد و آزمون به صورت شفاهی انجام 
می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰۹ مدرسه 
علمیه خواهران در سراسر کشور برای تحصیل طالب 
حضوری،  صورت  به  طالب  که  دارد  وجود   ۲ سطح 
نیمه حضوری و پاره وقت در این مدارس مشغول به 

تحصیل هستند.
نیز ۶۸ مدرسه علمیه  ادامه داد: در سطح ۳  وی 
آزمون  که  دارد  وجود  کشور  سراسر  در  خواهران 
ورودی این سطح در روز ۱۴ اردبیهشت سال ۱۳۹۷ 

صورت  به   ۳ سطح  در  تحصیل  البته  می شود  برگزار 
حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری است.

سال  پنجمین  امسال  کرد:  عنوان  خالقی  آقای 
پذیرش سطح ۴ در حوزه های علمیه خواهران است 
»تفسیر  خانواده«،  »فقه  رشته   ۴ حاضر  حال  در  و 
تطبیقی«، »حکمت متعالی« و »کالم اسالمی« برای 

طالب این سطح در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در حال حاضر تعداد طالب شاغل به 
 ۶۵ از  بیش  خواهران  علمیه  حوزه های  در  تحصیل 
از این تعداد بیش از ۵۵ هزار نفر  هزار نفر است که 
در مقطع سطح ۲، حدود ۹۵۰۰ نفر در مقطع سطح 
۳ و بیش از ۴۰۰ نفر در سطح ۴ مشغول به تحصیل 

هستند.
کشور  خواهران  علمیه  حوزه  های  آموزش  معاون 
گفت: ارائه آمار متفاوت از حوزه های علمیه خواهران 
به دلیل این است که در برخی آمار، جامعة الزهرا)س( 
گرفته  نظر  در  خراسان  خواهران  علمیه  حوزه های  و 
و  نمی شود  گرفته  نظر  در  نیز  برخی  در  و  می شود 

تفاوت های آماری به همین جهت است. 
وی با بیان اینکه بیش از 42 هزار نفر در حوزه های 
علمیه خواهران دانش آموخته شده اند اظهار داشت: 
عالقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه خواهران 
می توانند با مراجعه به مدارس علمیه خواهران سراسر 
مدیریت حوزه های  مرکز  به سایت  ورود  با  یا  و  کشور 

علمیه خواهران اقدام به نام نویسی کنند.
آقای خالقی با اشاره به ظرفیت پذیرش حوزه های 
حوزه های  پذیرش  ظرفیت  گفت:  خواهران  علمیه 
نفر در نظر  علمیه خواهران در سال جاری ۲۲ هزار 
نیز  آمار  این  افزایش  احتمال  البته  شده است  گرفته 

وجود دارد.
در  خارجی  طالب  پذیرش  به  اشاره  با  وی 
حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: براساس 
توافق نامه ای که میان مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
رسیده است،  امضا  به  جامعةالمصطفی  و  خواهران 
علمیه  حوزه های  در  می توانند  نیز  ایرانی  غیر  طالب 

خواهران پذیرش و مشغول به تحصیل شوند.
افزود:  خواهران  علمیه  آموزش حوزه های  معاون 
دانشگاه،  دانش آموختگان  از  تعدادی  ساله  همه 
خواهران  علمیه  حوزه های  در  حضور  به  عالقمند 
در  افراد  این  ثبت نام  شرایط  و  جزئیات  و  هستند 

وب سایت حوزه های علمیه خواهران موجود است.
وی با بیان اینکه همه ساله تعدادی از دانشگاهیان 
علمیه  حوزه های  عمومی  مقطع  به  ورود  متقاضی 
هستند گفت: در حال حاضر در سطح ۲، بیش از ۹۰ 
درصد استادان از بانوان هستند و در مقاطع سطح ۳ 
و ۴ نیر در تالش هستیم تا بیشتر استادان از بانوان 

باشند.
از  یکی  کرد:  تصریح  پایان  در  خالقی  آقای 
علمیه  حوزه های  آموزش  معاونت  سیاست های 
اشراب  گذشته،  سال های  در  کشور  خواهران 
پذیرش  و  جذب  در  تربیتی  و  اخالق  شاخص های 
دنبال  جدی  صورت  به  مبحث  این  و  بوده است 
ارتقایی  دوره های  نیز،  اساس  همین  بر  و  شده است 

برنامه ریزی و اجرا شده است.

آغاز پذیرش طلبه در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور
معاون آموزش حوز ه های علمیه خواهران خبر داد:

پذیرش سراسری  استان اصفهان گفت:  مدیر حوزه علمیه خواهران 
حوزه های علمیه خواهران برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از ۳ بهمن آغاز و 

تا ۳۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
»حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی ابطحی« ضمن گرامی داشت 
یکی  گفت:  کبری)س(،  زینب  حضرت  کربال  قهرمان  بزرگ  تولد  سالروز 
حوزه های  تاسیس  اسالمی  جمهوری  نظام  در  شاخص   فعالیت های  از 

علمیه خواهران است.
وی افزود: طی ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۷۶ تاکنون که مدیریت 
حوزه علمیه خواهران استان 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.
حجت االسالم والمسلمین ابطحی اظهار داشت: هم اکنون ۵۲ حوزه 
تحت پوشش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان هستند که 

)معادل   ۴ و  ارشد(  )کارشناسی   ۳ ۲)کارشناسی(،  مختلف  سطوح  در 
دکتری( در ۷ رشته در سطح ۳ شامل: »تفسیر و علوم قرآنی«، »فقه و 
اصول«، »ادبیات عرب«، »اخالق و تربیت«، »مطالعات زنان«، »کالم و 
تاریخ اسالم« طلبه خواهر پذیرش می کنند و در سطح ۴ نیز در رشته های 

»فقه و اصول« و» تفسیر« ثبت نام به عمل می آید.
امامت  به  جماعت  نماز  مدرسه   ۴۰۰ از  بیش  در  اینکه  بیان  با  وی 
تربیت  در  بانوان  تأثیر  بی شک  گفت:  می شود،  اقامه  خواهر  طالب 

انسان ها را هیچ مردی نخواهد داشت.
متقاضیان  شد:  یادآور  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
تحصیل در حوزه های علمیه خواهران می توانند تنها با پرداخت ۲۰ هزار 
تومان هنگام ثبت نام، در تمام مقاطع تحصیلی به صورت رایگان تحصیل 

علم کنند.
وی ظرفیت پذیرش متقاضیان در 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.
وی تصریح کرد: پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران از تاریخ 
۳ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت؛ از این رو خواهرانی 

که تمایل به ثبت نام دارند نباید این فرصت را از دست دهند.
اکثر  گفت:  پایان  در  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
کمیته  صداوسیما،  مدارس،  در  خواهران  علمیه  حوزه  دانش آموختگان 

امداد، سازمان تبلیغات اسالمی و ... به کار گرفته می شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

دانش آموختگی بیش از پنج هزار بانوی طلبه در حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان

پذیرش  ستاد  جلسه  اولین  در  یزد  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
حوزه های علمیه خواهران این استان، ضمن بیان دستورالعمل فرآیند پذیرش 
سال تحصیلی ۹۸-۹۷  گفت: به امید خدا ثبت نام متقاضیان ورود به حوزه  های 
علمیه خواهران کشور از ۳ بهمن ماه همزمان با والدت باسعادت حضرت زینب 

کبری)س( به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام خواهد شد.
»حجت االسالم والمسلمین محمد کارگر« در بخش دیگری از سخنان 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پذیرش  تبلیغات  ستاد  وظایف  اهم  خود 
استان یزد را بیان نمود و اظهار داشت: هدایت و راهبری کارگروه های 
اجرائی  امور  به  نسبت  زمانبندی  تهیه جدول  و  پذیرش مدارس  تبلیغات 

تبلیغات در استان و شهرهای تابعه، از جمله این وظایف می باشد.
تأکید  ضمن  پایان  در  یزد  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
نامه  گفت:  خواهران  علمیه  مدارس  در  پذیرش  کارگروه  تشکیل  بر 
ارسال  مدارس  به  آموزش  معاون  توسط  پذیرش  کارگروه  دستورالعمل 
شده تا مسئولین بتوانند هرچه زودتر نسبت به تشکیل کارگروه و ثبت نام 

متقاضیان حوزه های علمیه خواهران اقدام نمایند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد:

تشکیل کارگروه پذیرش در مدارس علمیه 
خواهران سراسر کشور

زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
از آغاز ثبت نام حوزه علمیه خواهران این شهر  مالیر 
همزمان با سراسر کشور از سوم بهمن ماه سال جاری 

خبر داد و سهمیه پذیرش را 70 نفر برشمرد.
با  گفت وگو  در  اسدی«  ترکمان  پروانه  »خانم 
»نمای حوزه« با بیان اینکه در حال حاضر 176 طلبه 
زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  خواهر 
مالیر در حال تحصیل هستند اظهار کرد: این افراد 
در سطوح عمومی مدرک سطح 2 )مقطع کارشناسی( 

در این حوزه تحصیل می کنند.
وی با اشاره به اینکه همه ساله حوزه  علمیه خواهران 
حضرت زینب)س( همزمان با حوزه های علمیه خواهران 
علوم  در  تحصیل  به  عالقمند  بانوان  از  کشور  سراسر 
حوزوی طلبه می پذیرد گفت: عالقمندان می توانند از 
طریق سایت و یا مراجعه به حوزه های علمیه خواهران 

از شرایط ثبت نام مطلع شوند.
زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
سهمیه پذیرش طلبه های خواهر را در این حوزه علمیه 
افزود:  و  برشمرد  نفر   70 جدید  تحصیلی  سال  در 

مهلت ثبت نام تا پایان بهمن است.
حوزه  به  ورود  برای  سنی  شرایط  به  اشاره  با  وی 
می توانند  پیش دانشگاهی  و  دیپلم  مقاطع  افزود: 

بعد  که  کرده  نام  ثبت  علمیه  حوزه  در  تحصیل  برای 
از مصاحبه از بین ثبت نام کنندگان افراد واجد شرایط 

برای تحصیل پذیرفته می شوند.
خانم ترکمان اسدی تصریح کرد: در مدرسه علمیه 
خواهران سامن که امسال راه اندازی شده است،بیش 
سال  برای  و  می کند  تحصیل  خواهر  طلبه   30 از 

تحصیلی جدید 30 نفر پذیرش دارد.
مقطع  با  عالقمند  خواهران  داشت:  اظهار  وی    
ثبت  برای  می توانند  سنی  شرایط  و  راهنمایی  سوم 
نام اقدام کنند که افراد پذیرفته شده در این حوزه در 
یک دوره هفت ساله موفق به اخذ مدرک کارشناسی 

می شوند.
زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
مالیر با اشاره به اینکه حوزه علمیه خواهران حضرت 
و  در کشور  موفق  علمیه  از حوزه های  یکی  زینب)س( 
نفر  امسال 17  بین حوزویان،  از  گفت:  است  استان 

دانش آموخته می شوند.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسدی  ترکمان  خانم 
دانش آموختگان در صورت عالقه می توانند در مقاطع 
باالتر ادامه تحصیل داده و یا بنا به نیاز دستگاه ها و 
نهادهای مرتبط مشغول به فعالیت در ادارات و نهادها 

و یا مراکز خصوصی قرآنی و مذهبی شوند.

حوزه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مالیر یکی از 
حوزه های علمیه موفق در کشور و استان است

علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
پذیرش  آغاز  از  قم  استان  خواهران 
حوزه های علمیه خواهران برای سال 

تحصیلی 98-97 خبر داد.
آغاز  به  اشاره  با  آژیر«  لیال  »خانم 
علمیه  حوزه های  سراسری  پذیرش 
خواهران در سراسر کشور، گفت: ثبت نام 
تاریخ  از   97-98 تحصیلی  سال  ورودی 
سوم بهمن ماه همزمان با سالروز والدت 
به مدت  و  آغاز  زینب کبری)س(  حضرت 
در  حضوری  و  اینترنتی  بصورت  28روز، 

مدارس ادامه صورت می گیرد.
به  طالب  پذیرش  افزود:  وی 
از  یکی  می شود؛  انجام  صورت  دو 
و  کارت  خرید  نام نویسی،  روش های 
اطالع رسانی  پایگاه  طریق  از  ثبت نام 
نشانی  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
نیز  راه دیگر  www.whc.ir  است؛ 
علمیه  مدارس  در  حضوری  بصورت 

خواهران انجام خواهد شد.
علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
خواهران استان قم به فعالیت مدارس 
علمیه خواهران این استان اشاره کرد 
و گفت: در این استان 12 مدرسه در 
مقطع  در  دو، 5 مدرسه  مقطع سطح 
سطح سه و 3 مدرسه در سطح چهار 

مشغول به  فعالیت هستند .
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خود به مهم ترین فعالیت های معاونت 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش 
قم اشاره کرد و اظهار داشت: همکاری 
طالب،  انتقالی های  پذیرش،  در 
استادان،  ارزیابی  و  جذب  دوره،  تغییر 
علمی،دانش آموختگی  المپیادهای 
ارتقایی  دوره های  برگزاری  طالب، 
ورودی  آزمون های  برگزاری  استادان، 
در دو مقطع سطح سه و چهار از جمله 

فعالیت های این معاونت است.
انتقالی  آمار  به  اشاره  با  آژیر  خانم 
بدو  از  گفت:  قم،  شهر  به  طالب 
علمیه  حوزه  مدیریت  تأسیس 
 ،91 سال  در  قم  استان  خواهران 
تمام  از  طالب  از  نفر  صدها  از  بیش 
ادامه  به  مدارس  مساعدت  با  کشور 
تحصیل خود در این شهر پرداخته اند.
وی ادامه داد: امیدواریم که با تأمین 
بتوانیم  مدارس  برای  مناسب  مکان 
برای  را  الزم  مساعدت  و  همکاری 

در  هم  میهمانی  درخواست  که  طالبی 
مدارس قم دارند را داشته باشیم .

خانم آژیر ابراز کرد: مدیریت حوزه 
دلیل  به  قم  استان  خواهران  علمیه 
از  علمی،  فرهنگی  خاص  موقعیت 
استادان برجسته و توانمندی برخوردار 
استان های  نیاز  صورت  در  که  است 
اساتید،  ارزیابی  زمینه  در  دیگر 

مساعدت الزم به عمل خواهد آمد.
با  بتوانیم  امیدواریم که  وی گفت: 
ارتقایی  کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری 
چه  هر  رشد  زمینه   اخالقی  و  علمی 

بیش از پیش اساتید را فراهم آوریم.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران 
طالب  جذب  و  بکارگیری  قم  استان 
مدارس  در   3 سطح  دانش آموخته 
از  یکی  استاد،  عنوان  به  را  استان  این 
سیاست های اصلی این معاونت برشمرد.
خانم آژیر تصریح کرد: این مدیریت 
مدرس،  تربیت  مرکز  بودن  دارا  با 
کل  نیاز  مورد  استادان  تربیت کننده 
کشور در رشته های فلسفه، مطالعات، 
 ... و  عرب  ادبیات  مدرسی  و  تفسیر 
می باشد که این طالب بعد از طی دوره 
استاد  عنوان  به  مرکز  این  در  تحصیل 
علمیه خواهران شهر خود  مدارس  در 

مشغول به تدریس خواهند شد.
خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
استان قم در پایان به کمبود منابع مالی در 
این استان اشاره کرد و ابراز نمود: برگزاری 
مانند  طالب  برای  ارتقائی  دوره های 
اصول ،  و  فقه  عرب،  ادبیات  کارگاه های 
این  اهداف  مهم ترین  از  یکی  و ...  تفسیر 
کاربردی  برای  زمینه ای  که  بوده  معاونت 
نمودن دروس است و امید است با تامین 

اعتبار، این مهم فراهم آید.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان قم:

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان مازندران:

برگزاری کارگاه های »ادبیات عرب«، »فقه و 
اصول« ، »تفسیر« و ... یکی از اهداف ما است

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان مازندران  از آغاز پذیرش 
بانوان عالقمند به تحصیل در حوزه های  علمیه خواهران خبر داد.

»خانم فاطمه هدایتی« گفت: بانوان عالقمند به تحصیل علوم دینی 
و اسالمی با مدرک سیکل، دیپلم و یا باالتر می توانند در حوزه های علمیه 

خواهران ثبت نام  کنند.
علمیه  حوزه های  به  ورود  متقاضیان  از  ثبت نام  اینکه  بیان  با  وی 
خواهران به صورت اینترنتی انجام می پذیرد، اظهار داشت: همزمان با 
اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند  متقاضیان  ثبت نام،  زمان  شروع 
www.whc.ir ضمن دریافت دفترچه راهنمای پذیرش و خرید کارت 

ثبت نام، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
به  مراجعه  با  داوطلبان  پذیرش،  دیگر  شیوه  کرد:در  تصریح  وی 
راهنمای  دفترچه  دریافت  ضمن  سه،  و   2 سطح  آموزشی  واحدهای 

پذیرش و کارت ثبت نام، اقدام به نام نویسی می کنند.
داد:  ادامه  مازندران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
آزمون کتبی  به مقطع عمومی سطح دو، بدون  پذیرش داوطلبان ورود 
به عنوان معیار سنجش  بوده و سوابق تحصیلی داوطلبان)معدل کل( 
با  داوطلبان  تحصیلی  رشته های  از  یک  هر  برای  است.  علمی  سطح 

مدرک دیپلم نیز ضریب خاصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران دارای 
عالی  آموزش  مرکز  یک  و  2)کارشناسی(  سطح  مقطع  در  مدرسه   17
و  ارشد(  3)کارشناسی  سطح  در  حوزوی  تخصصی  مرکز  سه  و  حوزوی 
یک مرکز آموزش عالی تخصصی حوزوی در سطح 4 )دکترا( با بیش از 
5 هزار طلبه شاغل به تحصیل و دانش آموخته بوده و تمامی این مدارس 
آمادگی دارند از خواهران عالقمند به تحصیل علوم دینی ثبت نام نمایند.
خانم هدایتی با اشاره به ظرفیت پذیرش حوزه علمیه خواهران استان 
مازندران اعالم کرد: در سال گذشته تعداد ظرفیت پذیرش حوزه علمیه 
و در سطح  نفر  از1000  این استان در مقطع سطح 2 بیش  خواهران 
همچنین  است؛  بوده  نفر   20 حدود   4 سطح  در  و  نفر  حدود200   3
ظرفیت پذیرش امسال مدارس علمیه خواهران مازندران سطح 2 حدود 
1000 نفر و در سطح سه حدود 100 نفر و در سطح چهارحدود 20 نفر 

می باشد.
پایان  در  مازندران  استان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
اساس  بر  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  کرد:  خاطرنشان 
عالی  شورای   405 و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای   368 مصوبه 
احراز  از  پس  عمومی،  مقطع  دانش آموخته گان  به  قم،  علمیه  حوزه 
این  و دارندگان  صالحیت های الزم، دانشنامه سطح دو اعطاء می کند 
مقطع  دانش آموختگان  استخدامی  و  علمی  مزایای  کلیه  از  دانشنامه، 

کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می شوند.

اعطای دانش نامه سطح ۲ به دانش آموختگان 
مقطع عمومی، پس از احراز صالحیت های الزم
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بر اساس مصوبه 368 
شورای عالی انقالب فرهنگی و 405 شورای عالی حوزه علمیه قم، 
صالحیت های  احراز  از  پس  عمومی،  مقطع  دانش آموختگان  به 
الزم، دانشنامه سطح دو اعطاء می کند و دارندگان این دانشنامه، از 
کلیه مزایای علمی و استخدامی دانش آموختگان مقطع کارشناسی 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می شوند



جشنوارهها
کرسیآزاداندیشی

کارکردهای فطرت در گرایش به دین اسالم
• استاد راهنما: حسین دیبا

• استاد داور: زندیه 
• سطح: سطح3

• رشته: کالم اسالمی
• مدرسه: مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( قم

چکیده:
مساله ی اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: فطرت در انسان 
مقدس  دین  دارد؟  اسالم  دین  به  گرایش  در  ویژه ای  کارکردهای  چه 
شده  عرضه  بشر  برای  که  است  دینی  ترین  وکامل  ادیان  خاتم  اسالم، 
و دارای ویژگی هایی است که شایستگی دارد در همه عصرها و زمان ها 
او  که  دارد  کارکردهایی  انسان  فطرت  طرف  یك  از  کند.  هدایت  را  بشر 
پاسخ  در  اسالم  دیگر  طرف  از  و  می دهد  سوق  اسالم  دین  سوی  به  را 
به نیاز های فطری انسان تعالیم وآموزه هایی دارد که تامین کننده وارضا 
کننده ی نیازهای فطری انسان است. پس اسالم نه تنها مخالف هیچ یك 
از این نیازها نیست بلکه هماهنگ با این میل ها وگرایش هامی باشد. این 
گرایش ها عبارتند از: میل به بقا، میل به حقیقت جویی، میل به پرستش، 
میل به خیر وفضیلت، میل به زیبایی، میل به آزادی. پژوهش حاضر با 
عنوان »کارکردهای فطرت درگرایش به دین اسالم«، به دنبال اهدافی 
دین  ویژگی های  با  آشنایی  انسان،  فطری  ویژگی های  شناخت  چون: 
گرفته  انجام  اسالم  با  انسان  فطری  ویژگی های  تطبیق  و  اسالم  مبین 
،فصل  است  شده  تدوین  فصل  سه  در  حاضر،  تحقیق  بنابراین،  است. 
اول به معنا ومفهوم فطرت در لغت واصطالح واقسام آن اختصاص دارد 
ودر فصل دوم به بررسی ویژگی های دین اسالم پرداخته شده است ودر 
فصل سوم بررسی تطبیقی بین ویژگی های فطری انسان با اسالم است 
که تعالیم وآموزه های اسالم نه تنها مخالف فطرت نیست بلکه تشویق 

کننده وارضا کننده آن نیز است. 
کلید واژه: فطرت، اسالم، جاودانگی، خیر و فضیلت، حقیقت جویی. 

استنباط احكام فقهی از قصص قرآن
• استاد راهنما: عبدالباری جوانمرد زاده

• استاد مشاور: پاکدل 
• استاد داور: حسینی خواه 

• سطح: سطح3
• رشته: فقه و اصول

• مدرسه: مرکز آموزش های غیر حضوری قم

چکیده:
تعداد کلمات: 288 چکیده برای تحصیل احکام شرعی فقیه باید به 
ادله اربعه که شامل: قرآن، سنت، اجماع و عقل است رجوع کند و حکم 
شرعی را استنباط کند. در میان این ادله قرآن در اولویت قرار دارد و فقیه 
باید در ابتدا برای استخراج حکم به قرآن رجوع کند. با توجه به اینکه از 
همه ظرفیت های قرآن، برای استخراج حکم استفاده نشده و به خصوص 
تحقیق  این  در  شد  سعی  بوده  کمرنگ  بسیار  قرآن  قصص  به  رجوع 
پیرامون استنباط حکم فقهی از قصص قرآن بحث شود. حجم زیادی 
از قرآن را داستان امت های پیشین تشکیل داده است که بیان کننده ی 
این داستان ها خداوند حکیم است. قصص قرآن تنها ذکر وقایع نیست، 
بلکه روایتی است گزینشی از امت های پیشین که هدف خداوند از بیان 
آن ها راهنمایی انسان به درجات باالی کمال بر اساس عبرت گیری و 
الگوپذیری است. برخی از فقها استنباط حکم از آیات قصص را به دالیلی 
ازجمله اینکه آیات قصص از آیات متشابه هستند و در مقام بیان حکم 
نیستد، صحیح ندانسته اند ولی با توجه به اینکه عقل انسان توانایی درك 
آیات قرآن را دارد و از طرفی همه ادیان طبق آیات صریح قرآن حقیقتی 
واحد هستند و قرآن تصدیق کننده ی شرایع پیشین است، می توان از آیات 
قصص برای استنباط حکم فقهی اسالمی بهره برد. همان گونه که ائمه: 
استدالل  قصص  آیات  به  شرعی،  حکمی  بیان  برای  موارد  بسیاری  در 
می کردند. ازجمله احکامی که می توان آن ها را از آیات قصص استنباط 
کرد عبارت اند از: جواز نکاح قبل از پرداخت مهریه، مشروعیت اجاره و 
و رهبری ظالمین و سفیهان،  امامت  ابطال  و جعاله و ضمانت،  وکالت 
جواز پذیرفتن مسئولیت در نظام های سیاسی باطل، تخفیف کیفر مجرم 
بر  فرزند  اسم  اطالق  تقیه،  جواز  اسالم،  در  قرعه  مشروعیت  ناتوان، 
دخترزاده جواز والیت و مسئولیت های دولتی برای زنان که در همه آن ها 

می توان به آیات قصص استدالل کرد. 

بررسی نقش اسباب نزول در فهم آیات از منظر 
تفسیر المیزان و تفسیر المراغی

• استاد راهنما: سید کمال حسینی
• استاد مشاور: وفایی 

• استاد داور: حاجی علی الالنی 
• سطح: سطح3

• رشته: تفسیر و علوم قرآن
• مدرسه: مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم

چکیده:
اسباب نزول از دانش های وابسته به قرآن کریم و از شاخه های علوم 
سوره های  و  آیات  نزول  مقتضیات  و  زمینه ها  درباره  که  است  قرآنی 
قرآن بحث می کند. این دانش از زمان نزول قرآن کریم تاکنون همواره 
نزول  اسباب  اصطالح  گرچه  است.  بوده  مفسران  اهتمام  و  توجه  مورد 
اصطالحی قرآنی نیست و گویا نخستین بار واحدی نیشابوری آن را به کار 
به  بارها در قرآن،  و »نزول«  واژه »اسباب«  از دو  اما هر یك  برده است؛ 
معانی مختلفی به کار رفته است. نزول به معنای فرود آمدن است درباره 
اموری مانند: آفرینش لباس، آهن، چهارپایان، بارش باران، فروفرستادن 
اسباب  اصطالح  در  است  رفته  به کار  و ...  پیامبر  بر  قرآن  نزول  عذاب، 
به معانی  و  نیز جمع سبب است  اخیر مراد است. اسباب  نزول، معنای 
گوناگونی در قرآن استعمال شده است. با عنایت به اینکه اهمیت اسباب 
نزول در فهم قرآن کریم بر کسی پوشیده نیست ، در این زمینه الزم است 
به مطالب بزرگان این علم توجه خاصی بشود. این تحقیق با بررسی دو 
مورد از برجسته ترین آثار تفسیری این دوره)المیزان اثر عالمه طباطبایی؛ 
معاصر  تفاسیر  در  نزول  اسباب  جایگاه  به  مراغی(  اثر  المراغی  تفسیر  و 
پرداخته و به صورت مبسوط دیدگاههای این بزرگواران را در باره اسباب 
مکتب  اقتضای  به  هرچند  طباطبایی  .عالمه  است  کرده  بررسی  نزول 
تفسیری اش برای فضای نزول و همچنین سبب نزول، نقش مهمی در 
تفسیر آیات قائل نیست.ولی با این حال، ذکر روایات شأن یا سبب را در 
تفسیر  در بحث  و  داند  مؤثر می  آیه  نزول  مورد  و  روشن شدن مضمون 
تأیید کرده است  با آنها  روایی خود آنها را آورده است وگاه تفسیر خود را 
از  بسیاری  است.مراغی هم  کرده  بیان  آیه  برای  را  تفسیری  نیز  وگاهی 
آورده  خود  تفسیر  در  را  آنها  و  کرده  اشاره  نزول  اسباب  روایات  به  جاها 
اگرچه بسیار چشمگیر نمی باشد.مفسران ذکر شده به دالئل گوناگونی 
متواتر، عقل،  قرآن، سنت  با نص  نزول  روایات سبب  از جمله مخالفت 

واقعیات تاریخی و... به رّد آنها پرداخته اند.
قدم  احتیاط  با  روایی  منابع  در  اسرائیلیات  ورود  به  توجه  با  همچنین 
در عرصه کاربرد روایات تفسیری  از جمله روایات اسباب نزول گذاشته و 

بدون تفحص و بررسی هر روایتی را در تفسیر نقل نمی کنند.

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

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور

۴پژوهشی

کارگاههایپژوهشی

پایاننامههایدفاعشده خبرهایپژوهشی

 سال یازدهم     شماره 209    پانزدهم بهمن 1396

کرسی آزاداندیشی با موضوع »شبهه طول عمر 
امام زمان)عج(« با حضور طالب و استادان در مدرسه 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرند برگزار شد.
»خانم ثریا عمرانی «، استاد ارائه کننده بحث اظهار 
داشت: چگونه می شود طول عمر امام زمان)عج( را ثابت 

و  جسم  دارای  انسان ها  ما  مانند  هم  ایشان  مگر  کرد 
پیر  زمان  گذر  با  ما  که  است  نیستند پس چگونه  جان 
و  صد  نهایتا  و  شده  ضعیف  مرور  به  جسممان  و  شده 
اندی سال زندگی کرده و می میریم .اما ایشان هزار و 
چند سال که در غیبت به سر می برند و گذر زمان شامل 
ظهور  وقتی  که  می شود  گفته  و  نمی شود  ایشان  حال 
می کنند جوان هستند و گذر زمان در ایشان تأثیر ندارد. 
در ادامه »خانم الهام امانی«، استاد منتقد گفت:هر 
را  کاری  بخواهد  اگر  دارد که خداوند  اعتقاد  مسلمانی 
انجام دهد، قدرت آن را دارد و کافی است اراده الهی 
امروز،  انجام شود.علوم  کار  آن  تا  گیرد  تعلق  امری  به 
امکان طول عمر را تأیید کرده و کوشش بشر را در این 
و  شناسد  می   الزم  و  موفقیت  آمیز  بخش،  نتیجه   راه، 

برای طول عمر، حد و اندازه ای معلوم نمی کند.
حسین  والمسلمین  االسالم  »حجت  پایان  در 

اندیشی  آزاد  کرسی  این  داور  عنوان  به  دانش«، 
چیزی،  هر  امکان  بر  دلیل  بهترین  کرد:  خاطرنشان 
در  عمر  طول  که  همین  است.  چیز  آن  شدن  واقع 
به  را  زیادی  افراد  تاریخ،  و  داده  روی  پیشینیان  میان 
ما نشان می دهد که عمری دراز داشته  اند، خود دلیل 
روشنی است بر اینکه طول عمر، از دیدگاه عقل، امری 
ممکن است و بنابراین طول عمر حضرت مهدی)عج(، 
امکان پذیر است.با توجه به نصوص معتبر روایی، امام 
زمان)عج(، با قدرت الهی زنده است و در میان مردم به 
عیسی  که  خدایی  همان  می دهد،  ادامه  خود  حیات 
می تواند  ؛  می دارد  نگه   زنده  قرن ها  از  پس  را  و خضر 
مهدی موعود را نیز با قدرت خود، زنده نگه  دارد چون 
الهی  در روایات آمده است زمین هیچ وقت از حجت 
خالی نمی ماندمسّلم و متواتر بودن روایات و قادر و توانا 

بودن خداوند جای شبهه و شك و تردید نیست. 

برنامه ریزی معاونان پژوهش برای کیفی سازی آثار پژوهشی طالب
نشست معاونان پژوهش کرمانشاه با حضورمعاونین پژوهش مدارس علمیه 

استان با هدف توجیه آئین نامه ها و مهارت افزایی برگزار شد.
در این نشست به تبیین نکات مربوط به جشنواره رشد، توجیه آیین نامه کارنامه 

پژوهشی و برگزاری برنامه ارتقای مهارت پژوهشی برای معاونان پرداخته شد.
گفتنی است معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان کرمانشاه 
در این نشست ضمن تأکید در به اتمام رساندن تحقیقات رشد و بارگذاری آن ها 
در سامانه اظهار داشت: معاونان پژوهش مدارس باید برای کیفی سازی کیفیت 

آثار طالب شرکت کننده در جشنواره ها برنامه ریزی کنند. 
»خانم مرادی« درپایان در رابطه با آیین نامه کارنامه پژوهشی توضیحاتی ارائه 

و به سؤاالت معاونان پاسخ گفت.

برنامه ریزی و تنظیم برنامه های پژوهشی
برگزاری  از  گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون 

نشست فصلی زمستان سال 96 در مدیریت این استان خبر داد.
»خانم صدیقه بهرامی« گفت: محور اصلی این نشست، تنظیم برنامه ساعت 
و تشکیل  پایانی  تدوین تحقیق  و دستورالعمل جدید  آیین نامه  تبیین  پژوهشی، 

کارگروه های علمی مدارس از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
ضمن  پایان  در  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون 
جشنواره  در  شرکت کنندگان  مدرسه ای  آمار  معاونین،  سؤاالت  به  پاسخ گویی 

عالمه حلی را مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری جلسه دفاع 

پایان نامه یکی از طالب حضوری سطح سه در این مرکز خبر داد.
از  کنج«  حاجتی  زینب  »خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  صدیق«  مدینه  »خانم 
عالی حوزوی خواهران  آموزش  مؤسسه  ورودی سال 89  اصول  و  فقه  طالب 
با  و  از دیدگاه فریقین«  از میت  نیابت  با عنوان »حکم  النبی)س( شیراز،  ریحانه 

راهنمایی »حجت االسالم والمسلمین مصطفی محبی« برگزار شد.
والمسلمین  »حجت االسالم  را  پایان نامه  این  داوری  گفت:  پایان  در  وی 
انجام  شرط  به  نهایت  در  که  داشت  عهده  بر  شیرازی«  هادیان  عبدالرسول 

اصالحات، این پایان نامه با رتبه خوب پذیرفته شد.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری جلسه دفاع 
از پایان نامه یکی از طالب خواهر سطح سه استان فارس در ساختمان مدیریت 

حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد. 
استان فارس،  پژوهش حوزه علمیه خواهران   »خانم مدینه صدیق« معاون 
از طالب فقه و  گفت: جلسه دفاعیه »خانم فاطمه کاظمی نژاد اصطهباناتی« 
»علوم  عنوان  با  شیراز،  النبی)س(  ریحانه  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  اصول 
»حجت االسالم  راهنمایی  با  و  شیعه«  فقه  دیدگاه  از  آن  ملحقات  و  غریبه 

والمسلمین محمد برکت« برگزار شد.
احمد  والمسلمین  »حجت  االسالم  را  پایان نامه  این  داوری  است؛  گفتنی 
شفیعی نیا« برعهده داشت؛ همچنین این پایان نامه در صورت انجام اصالحات 

با رتبه عالی پذیرفته شد.

پژوهشگری؛ رسالت عالمان دینی
نشست علمی- پژوهشی با موضوع »پژوهشگری؛ رسالت عالمان دینی« در 

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

تشیع اصیل مقابله کردند.
الغدیر(، »عالمه  وی افزود: علمای بزرگی مانند: »عالمه امینی«)صاحب 
محمدحسین  »شیخ  و  الشیعه(  اعیان  کتاب  امین«)نویسنده  محسن  سید 
در  را  بزرگی  رسالت  واصول ها(  الشیعه  اصل  کتاب  کاشف القطاع«)نویسنده 

احیای دین اسالم ایفا نمودند.

بازنمایی مهدویت در آیینه رسانه ها
»بازنمایی  پژوهشی  نشست  کاشان،  کوثر  علمیه خواهران  مدرسه  به همت 
مهدویت در آیینه رسانه ها« با حضور »آقای دکتر احمد سیاح«، پژوهشگر عرصه 

رسانه و مهدویت، بانوان طلبه در این مدرسه برگزار شد.
دکتر سیاح در این نشست ضمن تشریح ابعاد مختلف مباحث مرتبط بین دین 
و رسانه گفت: نیاز امروز جامعه حوزوی کشور، شناخت رسانه و نحوه بهره مندی 
صحیح از آن به منظور نفوذ در افکار و دل های نسل جدید و آشنا نمودن آنان 

با مباحث دینی است.
برای  واسطه ای  ابزاری  رسانه  افزود:  رسانه  از  مختلف  تعاریف  بیان  با  وی 
تغذیه  خوبی  به  را  انسان  تنوع طلب  روحیه  ابزار  این  که  می باشد  پیام  رساندن 

می کند.
دکتر سیاح در پایان ضمن تبیین رابطه میان رسانه و مهدویت و جریان های 
نوظهور فعال در این عرصه، گفت: غفلت در  انعکاس صحیح حقایق به جامعه، 

مهم ترین دلیل کمرنگ شدن پیوند جوانان با مباحث مهدویت است.

نشست هم اندیشی استادان
اندیشی استادان و هیات امنای مؤسسه آموزش عالی حوزوی  نشست هم 

خواهران امام حسین)ع( یزد برگزار شد.
گفتنی است در این نشست »آیت الله ناصری«، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
یزد، »حجت االسالم والمسلمین کارگر«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد، 
دیگر  و  امنا  هیات  رئیس  نائب  صدوقی«،  محمد  والمسلمین  »حجت االسالم 
یزد  امام حسین)ع(  آموزش عالی حوزوی خواهران  امنا مؤسسه  اعضای هیات 

حضور داشتند و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی خود را  ارائه دادند.

دانش آموختگی ۹نفر از بانوان طلبه در رشته کالم اسالمی
»میرخلیلی«،  آقایان  اسالم  حجج  حضور  با  کالم  رشته  پایان نامه  کارگروه 
زهرا)س(  حضرت  خواهران  عالی  آموزش  مؤسسه  در  »مقیمی«  و  »خواجه پور« 

میبد برگزار شد .
این  طالب  از  نفر  چهار  اجمالی  طرح  و  تفضیلی  طرح  کارگروه،  این  در   

مؤسسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شد.
میبد  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر  قاسمی«،  افسر  »خانم 
طلبه  بانوان  از  نفر   9 اسالمی،  کالم  رشته  در  گفت:  خبر  این  بیان  ضمن 
امر  در  تسریع  برای  و  هستند  پایان نامه  تدوین  حال  در  و  شده  دانش آموخته 

پایان نامه نویسی، این مؤسسه اقدام به برگزاری کارگروه کالم کرده است.

»خانم سیده فهیمه راعی« پژوهشگر 
حوزه، در نشست پژوهشی که با موضوع 
مدرسه  در  پژوهشی«  انگیزه  و  »اخالق 
محمودآباد  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
انگیزه  اهمیت  بیان  به  شد،  برگزار 
پژوهشی  فعالیت های  در  عالقه  و 
به  اگر  گفت:  و  پرداخت  تحقیقی  و 
الهی  انگیزه  با  پژوهشی  فعالیت های 
بنگریم، این تحقیق و پژوهش وسیله ای 
برای قرب به خداوند متعال خواهد بود. 

الهی  تحقیقی  فعالیت های  انگیزه  اگر 
باشد، آن اثر ماندگار می شود.

وی افزود: پژوشگر عالوه بر تالش 
و کوشش در امر تحقیق، باید از خداوند 
متعال نیز مدد بجوید و به او توکل کند؛ 
امام علی)ع( می فرمایند: »کسی که توکل 

دارد، شبهات برایش روشن می شود.« 
به طالب اظهار  استاد حوزه خطاب 
امانت داری  باید  تحقیقی  کار  در  کرد: 
پژوهشگر  کنید.  رعایت  را  انصاف  و 

همچنین باید روحیه نقدپذیری را در خود 
نترسد و  اثرش  نقد  از  یعنی  تقویت کند؛ 

اجازه نقد اثر را به دیگران بدهد.
آموزش  اینکه  بیان  با  راعی  خانم 
نمی شود،  علم  تولید  موجب  تنهایی  به 
خاطرنشان کرد: محصور شدن در آموزش به 
تولید علم کمکی نمی کند؛ حوزه های علمیه 
صحنه  در  همیشه  باید  پژوهش  عرصه  در 
و  نوشته  اثرهایی  اینصورت  غیر  در  باشند؛ 

رواج داده می شوند که بنیه دینی ندارند.

پژوهشگر حوزه در پایان ضمن پیشتاز 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  برشمردن 
مقام  گفت:  پژوهش  و  تحقیق  عرصه 
اهمیت  باره  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
در  حوزه  »اگر  می فرمایند:  پژوهش 
مسیر پژوهش غایب باشد، علم بی فروغ 
فروغ  نگه داشتن  زیرا  می کند؛  پیشرفت 
معنویت و فضیلت و دین در دست حوزه 
پیشرفت ها  نباشد  صحنه  در  اگر  است؛ 

بی ارزش و بلکه ضد ارزش می شوند.«.

حوزه های علمیه خواهران پیشتاز در عرصه پژوهش

آشنایی با سامانه کتابداری
حضور  با  کتابداری  سامانه  با  آشنایی  کارگاه 
طالب و استادان در سالن کتابخانه مدرسه علمیه 

خواهران امام حسین)ع( چالوس برگزار شد.
امام  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
از  یکی  گفت:  کارگاه  این  درخصوص  حسین)ع( 
خود  تحصیل  ابتدای  همان  از  طالب  که  پایگاه هایی 
به آن مکررًا مراجعه دارند، شبکه »کوثرنت« می باشد. 
در این شبکه سامانه های مختلفی با رویکرد آموزشی، 
پژوهشی و فرهنگی قرار دارد که متأسفانه طالب خواهر 
آموزش جهت  سامانه  از  تنها  خود  تحصیلی  دوران  در 
سامانه ها  بقیه  با  و  می گیرند  بهره  و...  واحد  انتخاب 
آشنایی چندانی ندارند. به همین منظور تصمیم گرفته 
شد تا برای آشنایی و بهره گیری هرچه بیشتر طالب از 

خدمات این شبکه، آموزش الزم داده شود.
وی درپایان اظهار داشت: از سوی دیگر با توجه 
طالب  برای  روش پژوهش  دوره های  برگزاری  به 
و  منبع  با  آشنایی  نیازسنجی شد  در حال تحصیل، 
جستجو آن برای یک محقق از اصولی ترین امر در 
چگونگی  و  آشنایی  کارگاه  لذا  می باشد.  راستا  این 
کوثرنت  فضای  در  کتابداری  سامانه  از  استفاده 
سریع  دسترسی  چون  مزایایی  می توان  شد.  برگزار 
از  جلوگیری  و  خود  نیاز  مورد  کتاب های  به  طالب 

اتالف وقت و... برای سامانه کتابداری برشمرد.

مهارت افزایی استادان راهنما
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون 
هرمزگان از برگزاری کارگاه »مهارت افزایی استادان راهنما« 

ویژه استادان حوزه علمیه خواهران این استان خبر داد.
»خانم آسیه کمالی« در گفت وگو با »نمای حوزه« 
گفت: مرحله تکمیلی کارگاه »مهارت افزایی استادان 
راهنما« با حضور 50  نفر از استادان راهنمای حوزه 

علمیه خواهران استان هرمزگان برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای کیفیت علمی و 
عملی استادان راهنما، جذب نیروی جدید و مستعد، صدور 
راهنما  اساتید  سامانه  در  افراد  این  ثبت  و  فعالیت  مجوز 

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان برشمرد.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون 
جهت  اساتید  سامانه  افزود:  هرمزگان  استان 
انتخاب  و  به استادان راهنما  دستیابی بهتر طالب 

استاد راهنما تبیین شده است.
خانم کمالی در پایان گفت: در این کارگاه که دو 
والمسلمین  »حجت االسالم  انجامید،  طول  به  روز 
دکتر محمد فوالدی وندا« استاد حوزه و دانشگاه، به 

آموزش اصول و مبانی پایان نامه و مقاله پرداخت.
گفتنی است در حال حاضر 50 استاد در 13 مدرسه 
علمیه استان هرمزگان مشغول فعالیت وتدریس هستند.

مهارت افزایی مقاله نویسی
کارگاه مهارت افزایی مقاله نویسی با حضور »خانم 
علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون  مرادی«  مریم 
خواهران کرمانشاه و 28 نفر از طالب مدرسه امام 

خمینی)ره( خواهران کرمانشاه برگزار شد.
اینکه  به  اشاره  با  کارگاه  این  در  مرادی  خانم 
به دو صورت مقاالت علمی - پژوهشی و  پژوهش ها 
مقاالت علمی -ترویجی انجام می گیرد، گفت: بیشتر 
مقاالت خواهران طلبه از نوع علمی – ترویجی می باشد 
و الزمه پژوهش و تحقیق به نحو مطلوب این است که 
گاهی  آ و  مطالعه  نظر  مورد  موضوع  زمینه  در  محقق 
الزم را داشته باشد و سعی کند با نگاه و دید دیگری به 

مقاالت نگاه کند و اثر او تکرار مکررات نباشد.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران استان 
مقاالت  ویژه  به  تحقیق  نوشتن  در  افزود:  کرمانشاه 
مربوط به مسابقه رشد چند نکته مهم و ضروری است 
عنوان  اینکه  جمله  از  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که 
نباشد، اهمیت موضوع  باشد و تکراری  به روز  مقاله 
و ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی به صورت 
و  مقدمه   ، چکیده  در  چنین  ،هم  شود  بیان  واضح 

نتیجه گیری باید دستور العمل الزم رعایت شود.
چکیده  این که  به  اشاره  با  پایان  در  مرادی  خانم 
گفت:  داشته باشد  ویژگی هایی  است  الزم  مطلوب 
چکیده خوب حداکثر 150 کلمه باشد و هدف، روش 
و نکاتی که تحقیق را نوآورانه عنوان می کند در چکیده 
رعایت شود و اینکه نقطه قوت تحقیق در چکیده آورده 
کاربردی  و  علمی  اهداف هم هدف  زمینه  در  و  شود 
تحقیق مشخص باشد. الزم به ذکر است این جلسه با 
پاسخگویی معاون پژوهش استان نسبت به سؤاالت 

طالب در زمینه نگارش مقاالت رشد به پایان رسید.

وبالگ نویسی با رویکرد پژوهشی
به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
با  وبالگ نویسی  کارگاه  نوشهر،  طاهره)س(  صدیقه 

رویکرد پژوهشی، برای طالب برگزار شد.

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  دادپی«،  »خانم 
ضمن  کارگاه  این  در  طاهره)س(  صدیقه  خواهران 
بیان آثار و فوائد حضور طالب در فضای مجازی و 
ارائه تحقیق ها و تتبع پژوهشگران در این محیط، به 

تحلیل مسائل روز جامعه پرداخت. 
استاد  حسنی«،  شادی  »خانم  ادامه  در 
علمیه  مدرسه  پژوهش  کانون  دبیر  وبالگ نویسی 
این عرصه  فعالین  از  و  خواهران صدیقه طاهره)س( 

به آموزش این مهارت در فضای کوثرنت پرداخت، 
وی گفت:»هر طلبه یک وبالگ« شعاری است 
تا در  باید به سمت عملی شدن آن گام برداریم  که 
این هیاهو و بحران های نوظهور، بتوانیم جوابگوی 

مسائل روز جامعه باشیم.
بانوان  حضور  ضرورت  بر  پایان  در  حسنی  خانم 

طالب در فضای مجازی تأکید نمود.

مقاالت »علمی- پژوهشی« و »علمی 
- ترویجی«

کارگاه  در  حوزه،  استاد  احمدی«  مژگان  »خانم 
پژوهشی »آشنایی با نگارش مقاالت علمی-پژوهشی و 
علمی-ترویجی« مدرسه علمیه خواهران قروه  درزجین 
برگزار شد، گفت: مقاالت به دو دسته تقسیم می شوند 
که عبارت اند از: علمی-پژوهشی و علمی - ترویجی 

که نحوه نگارش آن ها روش های متفاوتی دارد.
علمی- مقاالت  ویژگی های  بیان  ضمن  وی 
مالک های  گفت:  علمی-ترویجی  و  پژوهشی 
و  جالب  مانند:  مواردی  شامل  مقاالت  محتوایی 

جذاب بودن و نوآوری و عقالنیت می شود. 

اخالقی  ویژگی های  با  رابطه  در  حوزه  استاد 
را  ادب  باید  محقق  داشت:  اظهار  مقاله  گردآورنده 
الفاظ مورد استفاده در مقاله رعایت کند و هیچ  در 
قشری را مورد توهین قرار ندهد؛ البته در این جایگاه 

طالب باید حساسیت بیشتری به خرج دهند.
روش های  بیان  به  پایان  در  احمدی  خانم 

گردآوری مطالب مورد نیاز برای مقاله پرداخت.

 روش تحقیق
تحقیق«  »روش  موضوع  با  پژوهشی  کارگاه  
خواهران  علمیه  مدرسه  طلبه  بانوان  حضور  با 
نرجسیه)س( نورآباد ممسنی در این مدرسه برگزار شد.
بیان  به  کارگاه  این  در  زارعی«  محمود  »آقای 
مباحثی چون ضرورت بحث روش تحقیق، معرفی 

منابع، نحوه و موضوع یابی پرداخت.
وی منابعی از جمله کتاب روش شناسی مطالعات 
دینی و اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی 
جهت استفاده طالب در امور پژوهشی معرفی نمود.

جامع التفاسیر و جامع االحادیث
کارگاه نرم افزار »جامع التفاسیر و جامع االحادیث« با 
حضور »دکتر عبدالله غالمی«، مدرس حوزه و دانشگاه 
و 25 نفر از طالب مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن 

حضرت ولی عصر)عج( کرمانشاه برگزار گردید.
در این کارگاه معاون پژوهش این مرکز با اشاره به 
ضرورت استفاده از مجموعه نرم افزارهای نور بیان 
نویسندگی  ارتقای مهارت  با هدف  کارگاه  این  کرد: 

طالب در نگارش مقاله و پایان نامه برگزار شد.
به  پرداختن  ضمن  غالمی«  »آقای  ادامه  در 
مزایای این نرم افزارها نسبت به سایر منابع تحقیقاتی، 
مختلف  روش های  و  نرم افزارها  این  با  کار  چگونگی 

جست و جو در آن ها را به طالب آموزش دادند.
این  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  ایشان 
رسیده است،  مورد  از68  بیش  به  تاکنون  نرم افزارها 
در  تسهیل  و  تسریع  جهت  طالب  که  کردند  توصیه 
نگارش مقاله و پایان نامه از این منابع استفاده نمایند.

تدوین تحقیق پایانی
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
برگزاری کارگاه »تدوین  از  پارسیان  فاطمه الزهرا)س( 

تحقیق پایانی« خبر داد.
با  گفت وگو  در  هاشمی«  سکینه  سیده  »خانم   
»نمای حوزه« گفت: این کارگاه با هدف آشنایی طالب 
و  شیوه نامه  نگارش  نحوه  موضوع،  انتخاب  روش  با 

تبیین نکات ضروری پایان نامه نویسی برگزار شد.
از عناوین  پایانی یکی  اینکه تحقیق  بیان  با  وی 
علمی  به منظور سنجش  که  است  دو  درسی سطح 
این  در  گفت:  می گیرد،  صورت  طلبه  خواهران 
با  و  مشخص  موضوعی  پیرامون  طلبه  مسیر، 
استفاده از منابع علمی معتبر و تحت اشراف استاد 
راهنما نسبت به انجام تحقیقی پایانی اقدام می کند.
کیفیت  سنجش  منظور  به  افزود:  هاشمی  خانم 
تحقیق و احراز توانایی علمی محقق، تحقیق پایانی وی 
در جلسه دفاعیه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و طلبه 
باید در حضور هیئت داوران از پژوهش خود دفاع کند.
استاد حوزه در پایان گفت: طلبه در تدوین تحقیق 
مناسب،  زمان بندی  نظیر  مواردی  به  باید  پایانی 
رعایت  تحقیق،  تدوین  در  پژوهشی  اخالق  رعایت 
امانت و صداقت در نقل مطالب دیگران و همچنین 

عدم غلو در بیان شخصیت افراد، توجه داشته باشد.

بررسی روش های موفقیت در پژوهش
نشست علمی-پژوهشی با موضوع 
پژوهش«،  در  موفقیت  »روش های 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

نرجس)س( ساری برگزار گردید.
حلی  عالمه  استانی  جشنواره  دبیر   
فعالیت  گفت:  نشست  این  در  مازندران 
پژوهشی در حوزه، امری مهم و مقدس 
است؛ چرا که معتقدیم اسالم پاسخ گوی 
تمام نیازهای مردم در تمام زمان ها است 

و این مهم با پژوهش تحقق می یابد.
در  اصلی  عامل  پژوهش،  و  تحقیق  گفت:  فاضل«  والمسلمین  »حجت االسالم 
بهره برداری از داشته های علمی است، اما عدم توجه کافی به این امر مهم در حوزه های 

علمیه، سبب شده است توان علمی طلبه ها در سمت و سوی تولید علم قرار نگیرد.
اهداف جشنواره  تبیین  با  پایان  در  مازندران  استانی عالمه حلی  دبیر جشنواره 
عالمه حلی برای طالب تصریح کرد: این جشنواره با اهداف تقویت روحیه پژوهش 
نگارش  تقویت  آنان؛  از  حمایت  و  نخبگان  شناسایی  زمینه سازی  طالب؛  بین  در 
آثار علمی؛ افزایش رقابت طالب در عرصه های علمی؛ زمینه سازی گرایش طالب 
به مباحث تخصصی؛ جهت دهی فعالیت های پژوهشی طلبه ها به سمت نیازهای 
پژوهشی حوزه تأسیس گردید که شرط سنی شرکت در این جشنواره حداکثر  ۳۱ 

سال است و این جشنواره در سه زمینه مقاله، کتاب و پایان نامه برگزار می شود.

»جامعیت  موضوع  با  علمی-پژوهشی  نشست 
با  زمان«  هر  و  مکان  هر  در  قرآن  بودن  جهانی  و 
و  فقه  تخصصی  مرکز  طالب  و  استادان  حضور 

اصول النفیسه اصفهان برگزار شد.
همایش  شورای  عضو  توکلی«،  زهرا  »خانم 
جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم در این نشست با 
توضیح و تبیین جامعیت قرآن گفت: لفظ جامعیت 
و  یافت  نمی توان  قدیم  کتب  در  که  است  لفظی 
مربوط به کتب علوم قرآنی از قرن 6 تا کنون است.

آیا  که  سؤال  این  کردن  مطرح  با  ادامه  در  وي 
همه چیز در قرآن آمده است یا خیر؟ اذعان نمود: 
آیات 28 سوره مبارکه سباء و 38 سوره مبارکه انعام 

اشاره به جامعیت قرآن دارد.
کارشناس شیعه شناسی با معرفی سه دیدگاه )حداکثری، 
حداقلی و اعتدالی ( گفت: اکثریت قائل به این مطلب

و  دارد  جامعیت  بر  داللت  زیادی  آیات  که  هستند 
»ابن  و  کاشانی«  »فیض  »مالصدرا«،  چون  علمایی 
و  دارند  نظر  اتفاق  حداکثری  نظریه  این  بر  عربی« 
حداقلی  جامعیت  به  قائل  رازی«  »فخر  مانند  علمایی 

است که بیشتر به ُبعد اخالقی پرداخته است. 
وی در ادامه اشاره ای به دیدگاه عرفا داشت که 
خمینی)ره(  امام  که  است.  مقایسه ای  جامعیت  آن 

طرفدار این دیدگاه می باشد.
عظام  آیات  که  نکته  این  بیان  با  توکلی  خانم 
»جوادی آملی« و »مکارم شیرازی« قائل به جامعیت 
اعتدالی هستند؛ گفت: آیت الله جوادی آملی در مورد 
جامعیت قرآن گفتند: بطن قرآن جامع است و همه 
قرآن  بطن  به  کامل  انسان  می شود،  شامل  را  چیز 
دسترسی پیدا می کند، انسان مرکب از روح و جسم 

است که در دنیا به وسیله آن به کمال می رسد.
در  جامعیت  مکان،  در  جامعیت  پایان  در  وی 
موضوع وجامعیت زمانی را سه محور مهم برشمرد 
و تصریح کرد: جامعیت در موضوع مد نظر مفسران 

است که جامعیت کمی و کیفی را در بر می گیرد.

بررسی شبهه طول عمر امام زمان)عج(

جامعیت و جهانی بودن قرآن کریم در هر مکان و هر زمان
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قرب الهی
 – فرهنگی  معاونت  همت  به 
های  حوزه  مدیریت  مرکز  تبلیغی 
علمیه خواهران نشست اخالقی با 
حضور »حجت االسالم والمسلمین 
محمدرضا عابدینی« در مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

الهی گفت:  بیان حدیثی در خصوص قرب  با  ابتدا  استاداخالق حوزه  در 
انسان ها همواره به دنبال قرب الهی بوده و هستند اما گاهی شروع و تشخیص 
به قرب  نزدیک ترین مسیر رسیدن  و  بهترین  روایات  و  آیات  آن سخت است. 
با  ارتباط  این که  باور  در صورت  است.  نموده  بیان  خدا  ولی  از طریق  را  الهی 
والیت  مؤمنین،  با  والیت  ارتباط  سه  خداست.  ولی  با  ارتباط  مانند  مؤمنین 
ولی الله و والیت خدا باعث قرب می شود که همگی در طول همدیگر قرار دارند.
بدبینی  و  سوظن  گفت:  پایان  در  عابدینی  والمسلمین  حجت االسالم 
نسبت به مؤمنین باعث رفتار های نامناسب نسبت به ولی خدا و در طول 
آن حضرت حق می شود. همچنین رابطه امام با ما، مشروط به رابطه ما با 
با مؤمنین  ارتباط  به دنبال  با نگاهی اصالح طلبانه  بنابراین  مؤمنین است 
باشیم که قطعا رابطه ما باحضرات معصومین)علیهم السالم ( اصالح خواهد شد.

روش پاسخ دادن به شبهات
نشست اخالقی با عنوان روش پاسخ دادن به شبهات با حضور اساتید و کادر 

مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه)س( سپاهانشهر برگزار گردید.
گفت:  نشست  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  و  مؤلف  رضوانی«  »محسن 
شایسته نیست مسلمان به قرآن نپردازد برای رفع شبه باید با قرآن مانوس شد. 
اگر خوبان، طالب و... حقیقتا قرآن را تنها نگذارند بدحجابی و بی برکتی از بین 

می رود. همه  شبهات ناشی از عدم پاسخ به سواالت اساسی هستند.

تأکید قرآن به تحصیل در زمینه علوم دینی
نشست اخالقی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد با حضور بانوان طلبه 

و سخنرانی»خانم نیکپور«، مدیر این مدرسه، برگزار شد. 
تاکید قرآن  به  توبه،  آیه 122 سوره  به  با استناد  این نشست  خانم نیکپور در 
نسبت به امر طلبگی پرداخت و بیان کرد: این آیه که به آیه َنفر مشهور است، آغاز 
منشور طلبگی است. این آیه عده ای از مسلمانان را به هجرت برای ژرف نگری در 

دین خدا و انذار مردم به نشر معارف دین ترغیب و تشویق می نماید.

جایگاه و ارزش انسان
»حجت االسالم والمسلمین حسین 
صفری«  استاد حوزه و دانشگاه در نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی 
با حضور  خدیجه کبری)س( زنجان که 
بانوان طلبه این مدرسه برگزار شد، به 
تبیین وتشریح عوامل موفقیت فعالیت 

تبلیغی طالب پراخت.
انسانهای  نشانه های  تشریح  به  ادامه  در  والمسلمین صفری  حجت االسالم 
تبلیغ نماز را مهمترین عامل دانست و به  صالح پرداخت و برای مؤثر شدن در 

تشریح آیات مربوط به شاخصه های نماز مقبول پرداخت.

تهذیب نفس
حسینی«  محمدباقر  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  اخالقی  نشست 
استاد حوزه با موضوع »تهذیب نفس« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

ویالشهر برگزار شد. 
که  مسئله  این  طرح  با  نشست  این  در  حسینی  والمسلمین  حجت االسالم 
را  آن می شوند، مشکل  مرتکب  باز  بودن عملی،  بد  به  علم  با  گاهی  انسان ها 
در عدم مبارزه با هوای نفس دانست و گفت: فعالین در عرصه فرهنگی تنها به 
دنبال بیان خوب و بد امور هستند. با این روش راه به جایی نخواهیم برد؛ زیرا 

حلقه مفقوده کار در عدم توجه به تهذیب نفس است.

شیوه های پرورش عزت نفس 
سخنرانی  با  نفس«  عزت  پرورش  »شیوه های  موضوع  با  اخالقی  نشست 
»حجت االسالم والمسلمین ناصریان«، استاد حوزه در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمة الزهرا)س( آران بیدگل برگزار شد.
لله  العزة  »ان  قرآن  َایه  به  اشاره  با  ناصریان،  والمسلمین  حجت االسالم 
جمیعا« گفت: عزت از جانب خداوند است و برای دستیابی عزت باید در مسیر 
الهی و اهل بیت)علیهم السالم( قرار بگیرید و هر کس زیر لوای اهل بیت)علیهم السالم( باشد 

چیزی جز عزت ندارد.

مراحل خودسازی اخالقی
»حجت االسالم  حضور  با  اخالقی  معرفت افزایی  هدف  با  اخالقی  نشست 
والمسلمین کامیاب« استاد حوزه، در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( خاتم برگزار شد.
تفسیر  و  تشریح  ضمن  کامیاب  والمسلمین  حجت االسالم  نشست  این  در 
خودسازی اخالقی گفت: خودسازی مراتبی دارد؛ مرتبه اول آن یغظه به معنای 
بیداری است. این یعنی ما باید بیدار و هوشیار باشیم و نسبت به اعمال خود توجه 

داشته باشیم تا خطایی نکنیم و اگر خطایی از ما سر زد توبه نمائیم.

تهذیب نفس
نشست اخالق با موضوع »تهذیب 
»حجت االسالم  حضور  با  نفس« 
کارشناس  کارگران«  والمسلمین 
طالب  و  استادان  جمع  در  اخالق، 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق 

برگزار شد.
سؤال  این  به  پاسخ  در  کارگران،  والمسلمین  حجت االسالم  نشست  این  در 
گه چگونه ذکرهایمان می تواند تکرار نباشدضمن تشریح روایتی از امام صادق)ع( 
گفت: اگر انسان با خدا ارتباط بگیرد خوابش عبادت، نَفَسش تسبیح و ذکرش 
در  شیطان  حرف  تأثیرگذاری  فرموده اند:  روایتی  در  پیامبر)ص(  لذا  می شود،  نور 
انسان راحت تر و سریع تر از فرو رفتن کارد در کوهان شتر است پس انسان باید 
همیشه مراقب باشد و بداند که شیطان تمام حرکات حتی حرکت چشم و اعضا و 

جوارحش را کنترل می کند تا راه نفوذ پیدا کند.

اعتماد به خدا
با سخنرانی »حجت االسالم  به خدا«،  »اعتماد  با موضوع  اخالقی  نشست 
والمسلمین عرفان«، استاد اخالق در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س(  

یزدانشهر برگزار شد.
ما  به  از خدا بخواهیم مقام اخالص  والمسلمین عرفان گفت:باید  حجت االسالم 
بدهد. »شیخ عباس قمی« در دعاهایش از خدا می خواهد که به او مقام رضا بدهد، 
درخواست های ما از خدا خیلی کوچکند ما باید از خداوند مقام رضا و اخالص بخواهیم.

ارتباط با خدا؛ الرضا بقضائه
حضور  با  بقضائه«  الرضا  خدا؛  با  »ارتباط  عنوان  با  اخالقی  نشست 
»حجت  االسالم والمسلمین براتعلی حق شناس«، مبلغ و استاد حوزه، در مدرسه 

علمیه خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( برگزار شد
خدا  با  ارتباط  راه های  تبیین  ضمن  حق شناس،  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت: ادای حق الهی، حفظ حدود پروردگار، شکر نعمت ها و همچنین رضا به 

قضا و قدر الهی از راه های مهم رسیدن به خدا است.

حکمت های نهج البالغه
»خانم  باحضور  و  نهج البالغه  حکمت های  محوریت  با  اخالقی  نشست 
ساروخانی«، استاد حوزه در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( یزد برگزار شد. 
 در این نشست خانم ساروخانی با اشاره به حکمت 2 نهج البالغه به تشریح سه 
رذیله اخالقی طمع، افشای مشکالت نزد دیگران و بی توجهی به زبان پرداخت.

نقش نماز شب در تکامل انسان
نشست  در  یزد،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  نیکپور«،  »خانم 

اخالقی که با حضور طالب این مدرسه برگزار شده بود به سخنرانی پرداخت. 
خانم نیکپور در این جلسه با اشاره به فضیلت بسیار زیاد نمازشب، به شرح کوتاهی 

از آداب نمازشب پرداخت و طالب را به مداومت بر این عبادت واال توصیه نمود.

اخالص و بصیرت دو ویژگی بارز »شهید اسکندری«
با حضور همسر »شهید عبدالله  همایش »نقش زنان در دوران دفاع مقدس« 
اسکندری« در سالن کوثر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشك برگزار شد.
در این همایش که خانواده معظم شهدا، دانش آموختگان،استادان، طالب مدرسه 
داشتند، همسر شهید  مردم حضور  عموم  و  مدارس سطح شهر  دانش آموزان  علمیه، 
اسکندری گفت: شهادت نامه شهید در همان سال های دفاع مقدس امضا شده بود اما 
خداوند به ایشان عمر طوالنی و با عزت داد تا در خدمت انقالب و اسالم باشد و برای 
رضای خدا کار کند. شهید همواره می گفت: اگر ببینم روزی اسالم در خطر باشد به خدا 
قسم در دورترین نقطه دنیا هم که باشم خود را به آنها می رسانم تا اسالم در امان باشد.
نیاز  گفت:  فرهنگی  تهاجم  با  مبارزه  و  فرهنگی  کار  لزوم  مورد  در  پایان  در  وی 
جامعه امروز ما جهاد فرهنگی است. شهدا به وظیفه خود عمل کردند ما اگر بخواهیم 
شرمنده امام و شهدا نباشیم باید با توجه به نیاز جامعه امروز کار فرهنگی انجام دهیم 
و با تهاجم فرهنگی مبارزه کنیم. ما زنان باید در مسیر امام حسین)ع( باشیم و فرزندانی 

دینی و حسینی تربیت کنیم به گونه ای که سربازان امام زمان)عج( باشند.

یادی از دلیرمردان عرصه دفاع مقدس
نشست فرهنگی با حضور جمعی از بانوان طلبه در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( جنت شهر برگزار شد
در این نشست »آقای محمود فتح آبادی« محقق و پژوهشگر عرصه فعالیت های 
ملتی  پایداری  و  ماندگاری  مقدس، حدیث  دفاع  سال  گفت: هشت  مقدس،  دفاع 
است که در راه دفاع از مکتب انقالب و میهن اسالمی خود، قله های بلند رشادت و 

شهادت را درنوردید و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.
وی، جهاد در مفهوم خاص خود را به عنوان وظیفه و تکلیف الهی دانست و 

افزود: شالوده جنگ و جهاد در اسالم، در راه خدا بودن آن است.
رزمندگان،  معنویت  جنگ،  بودن  دفاعی  همچون  مباحثی  محقق  این  است؛  گفتنی 

استقامت، رشادت، بصیرت وتخصصی بودن فعالیت های آن ها را تشریح کرد.

یادی از شهدای مدافع حرم
نشست فرهنگی در مدرسه علمیه 
حضور  با  ساری  الزهرا)س(  خواهران 

مادر شهید مدافع حرم برگزار شد.
»شهید  مادر  مالزاده«  »خانم 
مدرسه  فرهنگی  کارشناس  و  رادمهرو« 
علمیه خواهران الزهرا)س( در این نشست 
گفت: الزمه تضمین شدن دنیا و آخرت 
انسان ها و در امان ماندن از مصائب آخر 
از  اطاعت  و  بصیرت  افزایش  الزمان، 

والیت مطلقه فقیه است.
پر آشوب گمراه نشوید، گوشتان  این دوران  افزود: اگر می خواهید در  وی 
به سخنان والیت مطلقه فقیه و چشمتان به اعمال این بزرگوار و تمام وجودتان 

صرف عمل به خواسته ها و اوامر ایشان باشد
و عاشورا  بنی ساعده  واقعه سقیفه  از  باید  ما  داد:  ادامه  فرهنگی  کارشناس 

درس بگیریم و نگذاریم که اتفاقات تلخ تاریخ دوباره تکرار شود.
خانم مالزاده در پایان خودسازی و کسب معرفت الهی را اول تکلیف تمامی 

خواهران طلبه برشمرد.

آموزش مدیریت فرهنگی 
فرهنگی  فعالیت های  دغدغه  ایجاد  منظور  به  فرهنگی«  مدیریت  »آموزش  کارگاه 
با  مبلغ  افراد  و ظرفیت  روحیه  تقویت  و  فردی  احیاشدن خالقیت  و  در طالب  تبلیغی 
حضور طالب، مبلغان و بسیجیان در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( فسا برگزار شد.

گفت:  کارگاه  برگزارکننده  استاد  رنجبری«  سجاد  والمسلمین  »حجت االسالم 
برنامه ریزی اولین شاخصه مدیریت فرهنگی است؛ چرا که موجب ثبات و دوام سیاست ها 
از  برنامه ریزی  در  نظم  و  دقت  است.  هدف  به  رسیدن  برای  ابزار  بهترین  و  می شود 

جدی ترین وسایل است و باعث کاهش اشتباه شده و پشیمانی انسان را ایمن می کند.
وی افزود: دومین شاخصه مدیریت فرهنگی سازماندهی است؛ یعنی باید وظایف 
و مأموریت ها و محیط هماهنگ مشخص شود. مدیر موفق کسی است که توانایی 
مدیریت و هدایت گروه را داشته باشد. شهید چمران تأکید کردند که کسی که توانایی 

مدیریت را ندارد اگر مسند مدیریت را در دست بگیرد این مصداق بی تقوایی است.
مدرس حوزه علمیه در پایان گفت: نظارت و ارزیابی، شناخت موانع و برطرف کردن 
آن با صبر و حوصله فراوان و تدبیر مناسب و کلیدی، تفویض اختیار و اختیار کامل 
و تام را به مخاطب دادن)با شناخت شایستگی های فرد( و مشاوره و ایجاد احساس 

شخصیت و مسؤولیت در اعضا از دیگر شاخصه های مدیریت فرهنگی است.

برگزاری سلسله جلسات »طرح صالحین«
سلسله  برگزاری  از  گرگان  الزهرا)س(  عالی  آموزش  مؤسسه  فرهنگی  معاون 

جلسات »طرح صالحین« در این موسسه خبر داد. 
»خانم زهرا عالءالدین« با بیان اینکه این جلسات در راستای ارتقای سطح علمی 
خاطرنشان  می شود،  برگزار  اسالمی  تربیت  و  دینی  معرفت  عرصه های  در  طالب 
کرد: در این جلسات که هر هفته برگزار می گردد سعی بر این است تا با استفاده از 

اساتید صاحب نفس و اهل عمل، زمینه رشد و ارتقای طالب فراهم گردد.
در سلسله جلسات این طرح »خانم فرحناز رجب زاده« مشاور این مؤسسه با اشاره به 
جایگاه علما و طالب بیان داشت: علما و طالب علوم دینی به عنوان جانشینان انبیای 
الهی وظیفه هدایت و ارشاد مردم را برعهده دارند. انجام این رسالت زمانی میسر است 
که خود طالب اهل عمل باشند و با رفتار خود دیگران را راهنمایی کنند »کونوا دعاة 

الی الناس بغیر السنتکم«. در واقع طالب و روحانیون الگوی رفتاری جامعه هستند.

ریشه تمامی مشکالت از بی والیتی نشأت می گیرد
نشست فرهنگی با حضور »حجت االسالم والمسلمین اسداللهی« نماینده ولی فقیه 

در سپاه نوشهر در مدرسه علیمه خواهران صدیقه طاهره)س( این شهر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین اسداللهی ضمن تحلیل مسائل روز جامعه گفت: 
چراغی  همچون  والیت  و  می گیرد  نشأت  بی والیتی  از  مشکالت  تمامی  ریشه 

هدایتگر سبب انسجام و نورانیت قلوب می گردد.
وی در پایان گفت: یکی از مهم ترین دعای علمای دین عاقبت بخیری است 

و این که انسان فرجام نیکویی داشته باشد
 

بزرگترین معروف ها، حفظ نظام و انقالب است
نشست فرهنگی تبیین سخنان مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( با حضور  فرمانده 
علمیه  مدرسه  در  کوثر  مقاوت  پایگاه 

حضرت زهرا)س( احمدآباد برگزار گردید.
»خانم فاطمه کردی« در این نشست 
پیرامون اهمیت امربه معروف و نهی از 
امرمهم  این  اجرای  در  گفت:  منکر 
را  منکرها  و  ها  معروف  شناخت  باید 
سخنان  وطبق  دهیم  قرار  اولویت  در 
بزرگترین  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 

معروف ها، حفظ نظام و انقالب است.
وی در پایان بر فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به انقالبی بودن طالب تآکید نمود.

شناخت پایگاه های فرهنگی کشور
نشست فرهنگی باسخنرانی »حجت االسالم والمسلمین میثم حاجی احمد« 
علمیه  مدرسه  در  اصفهان  استان  روحانیون  و  طالب  بسیج  سازمان  مسئول 

خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد. 
حجت االسالم والمسلمین حاجی احمد در این نشست گفت: دشمن با بکارگیری 
ترفندهای فرهنگی ابتدایی مانند: رواج ابتذال در کمرنگ کردن اهمیت مردم نسبت 
به اهل بیت)علیهم السالم( موفق نبود و به همین منظور به سراغ ترفندهای پیچیده تر رفت.
مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیون استان اصفهان در پایان ضمن اشاره به 
اهمیت موضوع »آتش به اختیار« گفت: دشمن برای سکوالریزه کردن جامعه به ایجاد 
فاصله بین مردم و روحانیت اقدام نموده است. بنابراین طالب باید پایگاه های فرهنگی 

را خوب بشناسند و با فعالیت های تاثیرگذار در الیه های جامعه نفوذ داشته باشند. 

والیت پذیری یعنی انعطاف پذیری در برابر حق
نشست  فرهنگی با موضوع »والیت مداری« با سخنرانی »حجت االسالم والمسلمین 

مجتبی سفیدی« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد.
 حجت االسالم والمسلمین سفیدی گفت: والیت پذیری یعنی انعطاف پذیری 
انعطاف  میزان  امتحان  عامل  مشخص ترین  و  روشن ترین  یعنی  حق،  برابر  در 
پذیری انسان ها، به همین دلیل اگر کسی در مقابل والیت که فرمان های سّیال 

را می دهد، انعطاف پذیر نباشد تمام خوبی های دیگرش قبول نمی شود.
معاون آموزش هیئت رزمندگان اسالم  در پایان گفت: والیت مداری زمانی 
معنا و مفهوم درستی خواهد داشت و نتایج مطلوب را به جای خواهد گذاشت که 

گاهی کافی همراه باشد. با بصیرت دینی و شناخت و آ

سلسله جلسات »در سایه سار ثقلین«
برگزاری  از  بهار  کبری)س(  علمیه خواهران صدیقه  فرهنگی مدرسه  معاون   

سلسله جلسات »در سایه سار ثقلین« در این مدرسه خبر داد. 
»خانم سمیه عیوضی«، با بیان اینکه این جلسات در راستای ارتقای اخالق طلبگی و محکم 
شدن میثاق طلبگی و بهبود عملکرد طالب برگزار می شود، گفت: در این جلسات که هر ماه به 
تعداد چهار جلسه برگزار می شود، سعی بر این است تا با استفاده از اساتید صاحب نفس و اهل 

عمل، زمینه رشد و ارتقای طالب از منظر اخالق و علم و عمل و تهذیب نفس فراهم گردد.

 نشست بصیرتی با سخنرانی »حجت االسالم 
والمسلمین حمیدرضا مهدوی ارفع« مسئول 
نهضت جهانی نهج البالغه خوانی در مدرسه 
برگزار  تویسرکان،  کوثر)س(  خواهران  علمیه 

شد.
در این نشست حجت االسالم و المسلمین 
مهدوی گفت : امام صادق)ع( فرمودند:»کسی 
هیچگاه  باشد،  خودش  زمان  به  عالم  که 

شبهه ها به او هجوم نمی آورد.«
وی افزود:  طلبه اولین مسأله ای که باید 
به آن توجه داشته باشد این است که  چقدر 
دوران  این  می شناسد.  را  خودش  زمانه 
باید  طلبه  و  دارد  ویژگی هایی  و  مختصات 
خداوند  اسم  کدام  مظهر  دوره  این  بداند 

بیان  معصومین)علیهم السالم(  روایات  در  است. 
شده است که خداوند در هر دوره ای با اسم 
خودش تاریخ بشر را اداره می کند؛ همچنان 
با اسم رزاق خود تمام مخلوقات را رزق  که 

می دهد.
مسئول نهضت جهانی نهج البالغه خوانی 
ادامه داد: طالب باید بدانند  قدرت و توازن 
می رود.  پیش  چه سمتی  به  عالم  در  قدرت 
از  پس  یکی  که  هستند  مستضعفین  امروز 
مقابل  در  و  می کنند  پیدا  استحکام  دیگری 

مستکبرین می ایستند. 
نباشند  روز  به  طالب  اگر  افزود:  وی 
جامعه  در  تأثیرگذاری  نقش  نمی توانند 
می شود  تولید  مبنا  حوزه  در  داشته باشند. 

تولید علم کند و  این مبنا  از  باید  و دانشگاه 
صنعتگر از این علم تکنولوژی بسازد.

مهدوی  والمسلمین  حجت االسالم 
انقالبی  طلبه  ویژگی های  بیان  ضمن 
را  طلبگی  قدر  باید  موفق  طلبه  یک  گفت: 
معنویت  و  بصیرت  علمیت،  بشناسد،  خوب 

داشته باشد. 
مسئول نهضت جهانی نهج البالغه خوانی 
باید  طلبه  بانوان  داشت:   اظهار  پایان  در 
مبانی  تشریح  و  تبیین  در  را  خود  نقش 
از  که  کنند. طلبه ای  ایفا  به خوبی  اسالمی 
نداشته  بصیرت  یا  باشد  ضعیف  علمی  نظر 
باشد، نه  تنها در تاریخ نقش موثر ندارد، بلکه 

نقش مخرب دارد.

 بانوان طلبه باید نقش خود را در تبیین و تشریح مبانی اسالمی به خوبی ایفا کنند

بانوان طلبه پرچمداران بصیرت افزایی هستند
»حجت االسالم والمسلمین محمدحسن غفاری«، مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان، در ویژه برنامه پرچمداران بصیرت که در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد، گفت: امروز برای یاری امام 
طلبه  بانوان  و  می باشیم  زمان شناسی  و  دینی  معرفت  باالبردن  نیازمند  زمان)عج( 

پرچمداران بصیرت افزایی در جامعه هستند. 

و  حوزه  استاد  حسینی«،  احمد  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  ادامه  در 
دانشگاه به بیان شاخصه های جامعه ایمان محور پرداخت و گفت: معادباوری، حرکت 

مجاهدانه، انس با قرآن و معنویت از شاخصه های مهم برای جامعه ایمانی است.
گفتنی است؛ از دیگر برنامه های این مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید 

مدافع حرم »مسلم خیزاب« و به رسم یادبود به همسر وی هدیه ای تقدیم شد.

سیاست؛ بار معنایی مثبت یا منفی؟ 
علمیه  مدرسه  در  سیاست«  فلسفه  »بررسی  موضوع  با  فرهنگی  نشست 

خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت برگزار شد. 
»خانم راضیه امیری« کارشناس امور دینی، در این نشست واژه سیاست را از 
لحاظ لغوی و اصطالحی مورد بررسی قرارداد و گفت: سیاست به صورت خاص 

به معنای »تدبیر کالن امور جامعه« می باشد.
به ضرورت  اشاره  با  پایانی صحبت های خود  کارشناس مسائل دینی در بخش 
از  دورنمایی  »ترسیم  و  حقانیت حکومت«  معیار  و  »تبیین مالک  فلسفه سیاست، 
جامعه از طریق ترسیم آرمان ها« را به عنوان دو ضرورت سیاسی کشور مطرح نمود.
گفتنی است؛ این جلسات تا پایان ترم ادامه می یابد و با برگزاری آزمون پایانی 

خاتمه خواهد یافت.
 

خواهران طلبه، افسران جنگ فرهنگی هستند
»حجت االسالم والمسلمین یوسفی« کارشناس دینی، در نشست فرهنگی که در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار شد، گفت: تقویت ایمان، علم آموزی 
و باال بردن بصیرت دینی و سیاسی از جمله وظایف مهم بانوان طلبه در جامعه امروز است.
کارشناس دینی افزود: رهبری پیامبرگونه امام خمینی)ره(، ایمان و  بصیرت 

دینی و سیاسی مردم سه عامل پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس بود.
امروزه طالب  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  یوسفی  والمسلمین  حجت االسالم 
ما  به  دشمن  که  هستند  فرهنگی  جنگ  افسران  خواهران،  علمیه  حوزه های 
گاهی  تحمیل نموده است؛ لذا طالب باید دغدغه انقالبی داشته و با بصیرت و آ

در جامعه راه شهدا را ادمه دهند.

نشست فرهنگی با »موضوع تبیین والیت« با حضور طالب و استادان 
در مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان برگزار شد.

»خانم بتول دیباج« مدرس و فعال در عرصه تبلیغ و معینه حج با بیان 
َو  لَبَک 

َ
ق اللُه  َر  »َنَوّ فرمودند  امام صادق)ع(  گفت:  امام صادق)ع(  از  روایتی 

َک«  َنِبِیّ َبیِت  ِوالِئَک ِلهِل  َو  ُصنِعَک  َعلی ُحسین  آَجَرَک  َو  َشَرَح َصدَرَک 
»خداوند دلت را روشن کند و به تو شرح صدر مرحمت فرماید و تو را بر این 

عمل خوب و مواالت تو با اهل بیت پیامبر)علیهم الّسالم( پاداش دهد«.
آمده  قرآن  از  سوره ای  در  داشت:  بیان  ادامه  در  حوزه  اخالق  استاد 
است که کافران به سمت جهنم کشیده می شوند حال چرا در سوره زمر 
عنوان شده، مؤمنان به سمت بهشت کشانده می شوند؟ این به خاطر آن 

است که در همنشینی اهل بیت)علیهم السالم( هستند.
خانم دیباج و فعال در امر تبلیغ در افزود: از حدیث 471 غرر الحکم جلد 
1 ص206 که حضرت علی)ع( می فرمایند:»أسعد الّناس من عرف فضلنا و 
تقّرب إلی الّله بنا و أخلص حّبنا و عمل بما إلیه ندبنا و انته عّما عنه نهینا فذاك 
مّنا و هو فی دار المقامة معنا.« خوش بخت تریِن مردم کسی است که فضل 
و مقام ما را بشناسد و به وسیله ما به خدا نزدیك شود و در دوستی ما یکدل 
و مخلص باشد و به آنچه ما بدان فرا خواندیم عمل کند و از آنچه ما نهی 
کردیم دست بردارد. چنین کسی از ماست و در سرای ماندگاری)بهشت( با 
ماست.؛ پنج نکته می توان آموخت اول، شناخت فضایل اهل بیت)علیهم السالم( 
است که اگر نشناسیم فرد دیگری هم باشد آن را به عنوان امام می پذیریم.

پذیرفتن والیت امام معصوم)ع( 
در سایه پاکی قلب روی می دهد

نمایشگاه عفاف و حجاب »ُدّر و صدف«
نمایشگاهی با عنوان » ُدّر و صدف « با محوریت عفاف و حجاب، با مساعدت 
بسیج  مرودشت،  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  همکاری  و 

دانشجویی و سپاه ناحیه مرودشت برگزار شد.
»خانم فاطمه خلیفه« مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت اظهار 
کرد: نمایشگاه عفاف و حجاب با هدف معرفی چادر به عنوان برترین حجاب، برگزار شد.
عکس  گرفتن  و  چادر  پوشیدن  جهت  عابر  بانوان  از  دعوت  است؛  گفتنی 
به  اهدای عکس  برتر،  عنوان حجاب  به  چادر  پوشش  ترویج  با هدف  یادگاری 
متعدد  مدل های  آموزش  فعالیت،،  این  بیشتر  تأثیرگذاری هرچه  بانوان جهت 
بستن روسری و شال به صورت محجبه همراه با تقدیم هدیه به ایشان از طرف 
از  استفاده  جهت  عابرین  از  دعوت  و  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
دوربینVR جهت مشاهده بین الحرمین و حرم مطهر حضرت سیدالشهدا)ع( به 

صورت پنج بعدی از جمله فعالیت های انجام شده در این نمایشگاه بود.

نمایشگاه یادی از شهدا
علمیه  مدرسه  در  حرم  مدافع  و  مقدس  دفاع  شهدای  یادواره  و  نمایشگاه 

خواهران الزهرا)س( بابل بر پا شد.
»حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی« امام جمعه بابل در این نمایشگاه 
گفت: استقرار دین و دینداری هزینه می خواهد، برای اینکه دین به استقرار و 
شکوفایی و ثمر دهی برسد افراد دیندار باید برای آن 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.

احترام و تکریم شخصیت یکی از شیوه های تبلیغی است
امام  تبلیغی  »سیره  عنوان  با  تبلیغی   نشست  در  واعظ«  حسینی  نفیسه  سیده  »خانم 
حسین)ع(« که در جمع طالب مؤسسه آموزش عالی الزهرا)س( گرگان برگزار شد، ضمن اشاره به 
شیوه های مختلف تبلیغ، احترام و تکریم شخصیت افراد را یکی از شیوه های تبلیغی برشمرد.
و  افراد  شناخت  افزود:  گلستان   خواهران  علمیه  حوزه  ساماندهی  و  نظارت  مدیر 
گاهی بخشیدن بسیار مهم است. خداوند در آیات قرآن  ظرفیت آنان در جهت هدایت و آ
و روایات عدیده به این نکته اشاره نمود که برای ارشاد و هدایت مردم سخنان استوار و 
به جا، سپس اندرز نیکو و زیبا و همچنین تشویق و ترغیب افراد در این میان الزم است.

از  انسان  به  بخشیدن  شخصیت  و  احترام  گفت:  پایان  در  حسینی  خانم 
اصولی است که در فرآیند تربیت نیز باید رعایت شود. اگر انسان در درون خود 
احساس شخصیت و عزت نماید، از گناه و انحراف مصون خواهد ماند. احساس 

بی شخصیتی انسان را مستعد گرایش به انحرافات و کج رفتاری خواهد کرد.

»خانم  حضور  با  رضوی  خادم یاران  کانون  اعضای  توجیهی  نشست 
در  یزد،  استانی خادم یاران رضوی  نقیب القراء« سرکشیک  بی بی مرضیه 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( میبد، برگزار شد.
خادمیاران  هدف  مهم ترین  گفت:  نشست  این  در  نقیب القراء  خانم 
خانواده رضوی در عرصه خانواده، تبیین و ترویج چهار اصل مهم تشکیل، 

تحکیم و تعالی خانواده ها است.
وی افزود: هریک از خادم یاران موظف اند که عالوه بر فعالیت های 
خود، ساعاتی را نیز به شناسایی خانواده های محروم و رسیدگی به احوال 

آن ها بپردازند.
سرکشیک استانی خادم یاران رضوی یزد در پایان با بیان اینکه در حال 
اظهار  در شهرستان ها می باشد،  فعالیت های خادمک یاران  اکثر  حاضر 
داشت:  این طرح در گسترش سبک زندگی اسالمی در میان خانواده ها 

بسیار اثرگذار است.

در  نشست توجیهی اعضای کانون خادم یاران رضوی بیان شد

طالب به شناسایی و رسیدگی به 
خانواده های محروم بپردازند

»حجت االسالم والمسلمین اسکندری« خبر داد:

دومین جشنواره »کتاب یار«
از  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مرکزمدیریت  تبلیغی  فرهنگی  معاون 

فرارسیدن زمان برگزاری جشنواره استانی »کتاب یار« خبر داد.
اهمیت  به  باتوجه  گفت:  اسکندری«  رضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
مقام  منویات  به  نظر  با  و  اسالم  مبین  دین  تأکیدات  و  کتابخوانی  و  کتاب 
معظم رهبری)مدظله العالی( بر این امر و اهمیت و جایگاه آن در پیشگیری از هجمه های 
دشمنان اسالم و نیاز به گسترش و ارتقای اطالعات حوزویان در مقابله با شبهات 
پرداخته و سپس در  بین حوزویان  تروج کتابخوانی در  بر  از پیش  باید بیش  روز، 

جهت نهادینه کردن این فرهنگ در بین اقشار جامعه کوشش نمود.
پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  تبلغی  فرهنگی  معاون 
فضای  گسترش  هدف  با  مطالعاتی  سیر  و  کتابخوانی  مسابقات  طرح  گفت: 
مطالعات غیردرسی و مورد نیاز در بین حوزویان کمک شایانی نمود و در همین 
راستا دستورالعمل اجرایی »دومین جشنواره کتاب یار« جهت تقدیر از برگزیدگان 

سیر مطالعاتی سال 1396 استانی ابالغ گردید.
گفتنی است مدیرکل اداره فرهنگی تربیتی حوزه علمیه خواهران نیز در این 
خصوص گفت: در سال جاری دو دوره از مسابقات سیر مطالعاتی عمومی برگزار 

شد و در هر دوره شاهد استقبال چشمگیر شرکت کنندگان بودیم.
تقدیرات  و  یار  کتاب  استانی  جشنواره های  افزود:  فقیهی«  دکتر  »خانم 
شایانی  کمک  کتابخوانی  امر  به  افراد  تشویق  و  ترغیب  در  می تواند  مدرسه ای 

نموده و بر طراوت روحی و ارتقای علمی  جامعه حوزویان بیفزاید.
وی در پایان گفت: این جشنواره هر سال در ایام الله دهه فجر جهت تقدیر از 

برگزیدگان  سیرهای مطالعاتی برگزار می گردد.



ممنوعیت جدید دولت چین برای کودکان مسلمان
گروه بین الملل: اداره آموزش یک منطقه 
مسلمان نشین در غرب چین کودکان مسلمان 

را از شرکت در مراسم دینی منع کرد.
حوزه  مسئوالن  رویترز؛  گزارش  به 
استان  در  »لینشیا«  منطقه  آموزش 
»گانسو« که محل زندگی شمار زیادی 
در  است،  »هویی«  قوم  مسلمانان  از 
راستای کنترل بیشتر بر آموزش دینی، 
در  حضور  از  را  مسلمان  دانش آموزان 

مراسم های دینی منع کردند.
مسلمان  دانش آموزان  که  کردند  اعالم  همچنین  لینشیا  مسئوالن 
و  بخوانند  اسالمی  کتب  دیگر  و  قرآن  دینی،  مراکز  یا  کالس ها  در  نمی توانند 
باید این هشدار را جدی بگیرند و تالش کنند که  همه دانش آموزان و معلمان 

ایدئولوژی های سیاسی را رعایت کنند.
گفتنی است مقررات جدید مربوط به امور دینی اکتبر سال گذشته منتشر شد 

و با هدف افزایش نظارت بر آموزش مذهبی ماه آینده اجرایی خواهد شد.
مقامات  استان سین کیانگ، محل زندگی اقلیت مسلمان ترک زبان اویغور نیز 

پیشتر کودکان را از شرکت در مراسم های دینی منع کرده است.

چین به دنبال جاسوسی بیشتر از اقلیت مسلمان
حال  در  چین  بین الملل:  گروه 
جاسوسی  ابزارهای  کردن  امتحان 
جدید علیه مسلمانان این کشور است 
امنیتی  دوربین های  از  استفاده  با  که 
با اطالعات ثبت  آنان  و تطابق چهره 
شده، همه رفتارهای مسلمانان را زیر 

نظر می گیرد.
در حال  این سیستم شناسایی مسلمانان،  scmp؛  پایگاه خبری  گزارش  به 
اقلیت  زندگی  استان سین کیانگ چین، محل  مناطق  از  برخی  در  تست شدن 
مقامات کمونیست  مورد سرکوب شدید  است  است که سال ها  اویغور  مسلمان 

چین هستند.
گفتنی است ممنوعیت داشتن محاسن، حجاب، روزه داری، برپایی محافل 
برنامه های  دیدن  به  اجبار  قرآن،  آموزش  اسالمی،  اسامی  انتخاب  دینی، 
تلویزیون چین و عدم صدور روادید برای مسلمانان اویغور از جمله اقدامات دولت 

چین در راستای سرکوب اقلیت مسلمان این کشوراست.

درخواست مسلمانان ایرلند برای پوشش اسالمی در مدارس
گروه بین الملل: یک گروه اسالمی 
یونیفرم  که  آن شد  خواستار  ایرلند  در 
که  شود  تعریف  گونه ای  به  مدارس 
از  بتوانند  مسلمان  دانش آموزان 

لباس های پوشیده استفاده کنند.
به گزارش روزنامه Irish Times؛ هیئت اسالمی ایرلند ضمن تأکید بر آزادی 
استفاده از دامن های بلند، لباس های آستین بلند و روسری برای دانش آموزان 
مسلمان در مدرسه، خواستار آزادی استفاده از نمادهای دینی برای دانش آموزان 

دیگر ادیان نیز شد.
عنوان  تحت  ایرلند  اسالمی  هیئت  رسمی  درخواست  در  توصیه ها  این 
سیاست های پذیرش مدارس برای بررسی به وزارت آموزش این کشور فرستاده 

شده است.
گفتنی است در درخواست این گروه اسالمی از وزارت آموزش خواسته شده 
که شرایطی در نظر گرفته شود که دانش  آموزان مسلمان احساس تعلق بیشتری 

در مدارس داشته باشند و احساس بیگانگی نکنند.

اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدرسه انگلیسی
نظرسنجی  یک  بین الملل:  گروه 
ممنوعیت  به  دادن  پایان  برای 
حجاب و روزه در مدرسه ای در منطقه 
در  لندن،  شرق  در  واقع  »نیوهام« 
امضا  هزار   ۸ از  بیش  روز  دو  مدت 

جمع کرد.
Newham Recorder؛ مدرسه »سینت استفن«  پایگاه خبری  به گزارش 
در منطقه نیوهام در شرق لندن استفاده از حجاب برای دانش آموزان زیر هشت 
سال را ممنوع کرده و مقررات سخت گیرانه ای را برای روزه گرفتن دانش آموزان 

وضع کرده است.
مدارس  بهترین  از  یکی  که  استفن  سینت  مدرسه  اقدام  این  است  گفتنی 

ابتدایی انگلیس است با اعتراضات زیادی مواجه شد.
دبیری«  حفصه  »خانم  توسط  که  نظرسنجی  این  سایت  صفحه  روی  بر 
راه اندازی شده، آمده است: »آزادی بیان حق همه است و ارتباطی به سن ندارد«.
حجاب بیانگر یک انتخاب است و سرکوب آن مغایر قوانین است. سیاست 

این مدرسه ناقض کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا است.

اخراج بانوی محجبه از جلسه دادگاهی در ایتالیا
مسلمان  بانوی  بین الملل:  گروه 
حجاب  رعایت  دلیل  به  ایتالیایی 
شهر  در  دادگاهی  جلسه  از  اسالمی 

»بولونیا«اخراج شد.
آناتولی  خبرگزاری  گزارش  به 
دوره   که  محجبه  بانوی  این  ترکیه؛ 
کارآموزی وکالت را سپری می کند، به 
حجاب  گذاشتن  کنار  از  امتناع  دلیل 
شهر  در  دادگاهی  جلسه  شد  مجبور 

بولونیای ایتالیا را ترک کند.
بر اساس گزارش رسانه های ایتالیا، این اتفاق زمانی رخ می دهد که قاضی 
دادگاه از وی می خواهد روسری اش را بردارد، اما بانوی مسلمان این درخواست را 

نمی پذیرد و سپس مجبور می شود که به دستور قاضی سالن را ترک کند.
  »خانم اسما بل فقیر«، طی سخنانی در این باره گفت: برای اولین بار است 
که با چنین مسئله ای مواجه می شوم . زیرا پیش از این بارها در جلسات دادگاه 
دلیل  هیچ  بود.  نکرده  درخواستی  چنین  من  از  کسی  اما  بودم،  کرده  شرکت 
محکمی برای این که حجابم را کنار بگذارم، وجود ندارد، زیرا حجابم به گونه ای 

است که چهره ام را پنهان نمی کند.
به  مسلمانان  برای  را  زیادی  مشکالت  اروپا  در  اسالم ستیزی  است  گفتنی 
با  بدرفتاری  به مساجد و مراکز اسالمی و همچنین  همراه داشته است. حمله 

بانوان محجبه را می توان از جمله این مشکالت عنوان کرد.

برگزاری کارگاه فقه اسالمی و جنسیت در اکستر
با هدف بررسی سؤاالتی  گروه بین الملل: کارگاه »فقه اسالمی و جنسیت« 
پیرامون فقه اسالمی و جنسیت در دانشگاه »اکستر« در جنوب غربی انگلیس 

برگزار شد.
روابط  قبیل  از  موضوعاتی  کارگاه  این  در  clisel؛   خبری  پایگاه  گزارش  به 
جنسی،  خشونت  ازدواج،  جنسیت،  از  عمومی  ادراک  نامشروع،  و  مشروع 

جنسیت و... از لحاظ فقه اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اصلی  سخنران  عنوان  به  آمریکا  بوستون  دانشگاه  از  علی«  کسیا  »آقای 

کنفرانس، سخنرانی نمود.
گفتنی است دانشگاه اکستر، یک دانشگاه پژوهشی دولتی است که در سال 

۱۹۵۵ تأسیس شد و امتیاز سلطنتی را دریافت کرد.

دوره آموزشی مخارج و صفات حروف قرآنی ویژه بانوان در قطر
آموزش  بین الملل:دوره های  گروه 
به  قرآنی  حروف  صفات  و  مخارج 
تبلیغات  اداره  بانوان  مرکز  همت 
وامور  اوقاف  وزارت  دینی  ارشاد  و 

اسالمی قطر برگزار شد.
به گزارش نشریه قطری العرب؛  دوره های آموزش مخارج و صفات حروف 

قرآنی در دارالتحفیظ های بانوان قطر آغاز شد.
اداره اراشاد و امور دینی قطر در این باره توضیح داد: این دوره قرآنی با هدف 
تشخیص  و  قرآنی  حروف  مخارج  ادای  در  قرآن  حفظ  استادان  توانمندسازی 
خطاهای تجویدی حافظان قرآن و چگونگی اصالح این خطاها و با مشارکت 

۲۵ استاد حفظ قرآن برگزار گردید.
مهارت های  عملی  تطبیق  برای  برنامه هایی  وجود  به  اشاره  با  اداره همچنین  این 
کسب شده، افزود: شرکت کنندگان در این دوره قرآنی که توسط دارالتحفیظ ها انتخاب 

شده اند، گواهی مشارکت در دوره را دریافت کرده و در آیین اخنتامیه از آنها تقدیر شد.

افزایش محدودیت دانش آموزان محجبه قزاقستان
دینی  امور  وزیر  بین الملل:  گروه 
توصیه  قزاقستان  مدنی  جامعه  و 
کرد والدین مسلمانی که نمی خواهند 
دختران دانش آموزشان بدون حجاب 
تمایل  صورت  در  بروند،  مدرسه  به 
می توانند آن ها را به مدارس اسالمی 

خصوصی بفرستند.
به گزارش پایگاه خبری kaztag.kz؛ »نورالن ایرمک بایف« گفت: ما برای 
مکانی  ما  اسالمی  مدارس  داده ایم.  انجام  را  الزم  پیش بینی  وضعیتی  چنین 
معنوی هستند و در صورت درخواست والدین، مدارس جداگانه ای برای دختران 

و پسران افتتاح خواهیم کرد.
وزارت آموزش و پرورش قزاقستان در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶، قانون ممنوعیت 

حجاب در مدارس این کشور را اعمال کرد.
و  شده  متحدالشکل  اجباری  صورت  به  مدارس  یونیفرم  قانون  این  بنابر 

استفاده از لباس ها یا نمادهای دینی از جمله حجاب و روسری ممنوع است.

نمایش خوشنویسی اسالمی بانوی ایرانی در عمان
آثار  نمایشگاه  بین الملل:  گروه 
اسالمی  خوشنویسی  و  نگارگری 
هنرمند  حیدری«،  نرجس  »خانم 
»حجت االسالم  حضور  با  ایرانی  
والمسلمین نوری شاهرودی« سفیر و 
ایران  فرهنگی  رایزن  اکبری،  بهمن 
عمان  پایتخت  مسقط  در  عمان،  در 

برگزار شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، در این 
خانم  است،  برپا شده  عمان  تجسمی کشور  هنرهای  انجمن  در  که  نمایشگاه 
حیدری، هنرمند ایرانی مقیم مسقط، ۴۵ تابلو از آثار شخصی خود را در هنرهای 

نقاشی، خط اسالمی و تذهیب در معرض دید عالقمندان قرار داد.
تجسمی  هنرهای  انجمن  فعالیت  نخستین  نمایشگاه  این  است  گفتنی 
عمان در سال ۲۰۱۸ میالدی است که با هدف انتقال تجارب میان هنرمندان 
کشورهای جهان و پلی برای تعمیق ارتباطات فرهنگی برگزار شده و مورد توجه 

فعاالن هنری و فرهنگی عمان قرار گرفت.

برگزاری دوره »تدبر در قرآن«، ویژه روشندالن شیعی عربستان
»تدبر  دوره های  بین الملل:  گروه 
به  روشندل  بانوان  ویژه  قرآن«  در 
همت مراکز قرآنی منطقه شیعه نشین 
قطیف واقع در شرق عربستان برگزار 

شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی قاف،  مؤسسات قرآنی منطقه شیعه نشین قطیف 

در شرق عربستان اقدام به اجرای دوره های تدبر ویژه بانوان روشندل نمودند.
گفتنی است، »خانم شمسه راشد«، که مربی تدبر در قرآن به ویژه برای افراد 
کم سن و سال است، در این دوره ها تالش می کند با استفاده از روش شرح آیات 

و با تکیه بر حس شنوایی قرآن آموزان، مفاهیم قرآنی را برای آنان تبیین کند.
خانم راشد که خود کارآموز گروه قرآنی »الکوثر« است، تاکنون کالس های 
تدبر در سوره های توحید، کوثر، فاتحه، همزه، عصر، قارعة، قدر، شرح، نصر و 

ضحی ویژه کودکان را برگزار کرده است.
من  »کن  و  سوره(  دو  با  گشتی  سورتین«)  مع  »جولة  برنامه های  برگزاری 
المتدبرین« )از متفکرین باش( در مرکز قرآنی »دوحه« شهر شیعه نشین سیهات 

ازدیگر فعالیت های قرآنی وی به شمار می رود.

ساخت مستند قرآنی در تاتارستان
جمهوری  بین الملل:  گروه 
فیلم  ساخت  حال  در  تاتارستان 
و  هدف  آن  طی  که  است  مستندی 
روایت  بشریت  تاریخ  در  قرآن  نقش 

می شود.
پایگاه خبری اداره دینی مسلمانان جمهوری تاتارستان اعالم کرد: فیلمی با 
موضوع تاریخ قرآن در جمهوری تاتارستان ساخته می شود و به تازگی ساخت و 

فیلمبرداری این فیلم مستند آغاز شده است.
بخش اصلی این فیلم مستند با محوریت هدف و نقش قرآن در تاریخ بشریت 

است و در آن به طور ویژه از عظمت و تاریخ وجود قرآن گفته می شود.
بخش هایی از این فیلم مستند همچنین از تالش های بزرگان و روشنگران 
دینی  اداره  توسط  مقدس  کتاب  این  انتشار  تاریخ  و  قرآن  نشر  توسعه  در  تاتار 

مسلمانان جمهوری تاتارستان اختصاص یافته است.
قرآنی  مستند  فیلم  ساخت  در  شرکت کننده  افراد  جمله  از  است  گفتنی 
معاون  و  روسیه  برجسته  قرآن پژوه  و  اسالم شناس  رضوان«،  »یفیم  تاتارستان 
علمی موزه مردم شناسی سن پترزبورگ و »میخائیل پطروفسکی«، اسالم شناس 

برجسته و مدیر موزه »ارمیتاژ« روسیه هستند.

مرگ دختر هندی بعد از ابراز عالقه به مسلمانان
ساله   ۲۰ دختر  بین الملل:  گروه 
شبکه  در  گروهی  در  که  هندی 
اجتماعی »واتس اپ« اعالم کرده بود 
که مسلمانان را دوست دارد، به دلیل 
به  تندروهای هندو مجبور  فشارهای 

خودکشی شد.
به گزارش پایگاه خبری IBTimes؛ »خانم دانیاشری«، دانشجوی سال اول 
که  کرد  اعالم  واتس اپ  در  گروهی  در  آنکه  از  بازرگانی، پس  کارشناسی  رشته 
مسلمانان را دوست دارد، حرف هایش به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و 

اعضای گروه های تندروی هندو شروع به فشار آوردن به وی کردند.
این افراد با فشار آوردن، آزار و اذیت و تهدیدهای مکرر این دانشجوی جوان، 
از  سبب شدند که وی جان خود را در صحنه ای که به خودکشی شبیه است، 

دست بدهد.

هفتمین نمایشگاه زنان کارآفرین مسلمان در انگلیس
هفتمین  بین الملل:  گروه 
زن  کارآفرینان  خدمات  نمایشگاه 
مسلمان در شهرهای لندن، منچستر 

و گالسگو برگزار می شود.
موفقیت ها،  نمایشگاه  این  در  Halal Focus؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 

دستاوردها و خدمات زنان کارآفرین مسلمان به نمایش گذاشته می شود.
گفتنی است هتل »نووتل« لندن، ۱۴ بهمن، هتل »مرکیور پیکادلی« منچستر ۲۱ 
بهمن و هتل »رادیسون بلو« شهر گالسگو ۲۹ بهمن میزبان این نمایشگاه خواهند بود.
و  انگیزه  ایجاد  هدف  با  مسلمان  کارآفرین  زنان  نمایشگاه  سال،  هر 

توانمندسازی بانوان مسلمان برگزار می شود.
اقشار مختلفی اعم از کارآفرینان، متخصصان و نمایندگان رسانه ها از سراسر 
بریتانیا و اروپا در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و برنامه های مختلفی مانند 
برنامه هایی  و  سرگرمی،  لباس،  و  مد  نمایشگاه های  انگیزشی،  سخنرانی های 

برای ایجاد فرصت  تعامل و ارتباطات در جریان آن  برگزار خواهد شد.
برندهای  ترویج  کارآفرینی،  فرصت های  با  آشنایی  برای  فرصتی  نمایشگاه  این 
و  سرمایه گذاری  فرصت  کردن  فراهم  مسلمان،  کارآفرین  زنان  توسط  شده  ایجاد 
تجارت با کارآفرینان مسلمان و تشویق بانوان به فعالیت و موفقیت بیشتر خواهد بود.

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

 فعالیت های مسلمانان جهان
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ویژه  والیت«  »انوار  آموزشی  کارگاه  بین الملل:  گروه 
بانوان مبلغ و طلبه شهرهای مختلف ایالت سند با همکاری 
سند  حیدرآباد  در  اصغریه  سازمان  و  ایران  فرهنگ  خانه 

پاکستان برگزار شد.
و  فرهنگ  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
»آقای  حضور  با  آموزشی  کارگاه  این  اسالمی؛  ارتباطات 
احمد عبداله پور«، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسالمی 
ایران در حیدرآباد، »آقای فضل حسینی«، رییس سازمان 
زنان  افشان شفقت«، مدیر بخش  اصغریه و »خانم سیده 
سازمان اصغریه در حیدرآباد و جمعی از بانوان مبلغ و طلبه 

شهرهای مختلف ایالت سند در حیدرآباد سند برگزار شد.

قالب  در  والیت«  »انوار  آموزشی  کارگاه  است  گفتنی 
خود سازی،  اهمیت  موضوعات  با   تخصصی  درس   ۶
نقش  اصغریه،  بانوان  بخش  فعالیت  مشکالت  و  موانع 
راه های  و  اصول  اسالمی،  جامعه  شکل گیری  در  بانوان 
اسالمی کردن منزل، اهمیت و نیاز حجاب در پرتوی سیره 
اصغریه  سازمان  عضو  بانوان  تکالیف  و  زهرا)س(  حضرت 
همراه با مسابقه، مباحثه، پرسش و پاسخ و نمایش فیلم به 

مدت سه روز برگزار شد.
در  شرکت  گواهینامه  اهدای  مراسم،  این  پایان بخش   
کارگاه و جوایزی به رسم یادبود از سوی خانه فرهنگ ایران 

به ۲۰ نفر از برگزیدگان و مدرسان دوره بود.

»توبیاس  بین الملل:  گروه 
در  کاتولیک  مدرسه  مدیر  زیمرمن«، 
حجاب  با  معلم  یک  اخیرًا  که  برلین 
دالیلی  کرده  استخدام  را  اسالمی 

شنیدنی و جالب برای این کار دارد.
ایران  فرهنگی  رایزنی  گزارش  به 
خود  دلیل  زیمرمن،  آقای  آلمان؛  در 
بیان  اینگونه  را  کار  این  انجام  برای 
مناسب  مکانی  »مدرسه  که  می دارد 

برای آزمون و خطاست«.
نشریات  از  بسیاری  در  عمل  این 
»دی  چون  آلمان  رسانه های  و 
»تاگس  سایتونگ«،  »برلینر  ولت«، 
است  داشته  بازتاب  و...  اشپیگل« 
»این  نگاشته  زیمرمن  که  به طوری  
باعث  من  برای  رسانه ای  بازخورد 
فقط  من  واقع  در  زیرا  است  شگفتی 

یک معلم را استخدام کرده ام«.

هدفم درک اسالم است
مصاحبه ای  در  زیمرمن  آقای 
در  سایتون«  »زوددویچه  روزنامه  با 
تصمیم  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ 
افکار  برابر  در  موضع گیری  نوعی  او 
 »AfD«تندروی حزب  اسالم هراسانه 
است که به تازگی در پارلمان آلمان راه 
داده  منفی  پاسخی  خیر؟  یا  کرده  پیدا 
برای  اول  »قدم  کرده است:  اضافه  و 
ایشان  کامل  رزومه  خانم  این  انتخاب 
ما  اعتقادات،  و  از مذهب  بود. گذشته 
را  او  مدارک  زبده  معلم  یک  عنوان  به 
نگران  از طرفی هم  اما  کردیم  بررسی 
البته  بودیم.  انتخاب  این  بازخورد 
شبیه  چیزی  مسلمانان  امروز  وضعیت 
طی  پروتستان  مسیحیان  وضعیت  به 
که  زمانی  است.  میالدی   ۷۰ دهه 
تصمیم گرفته شد در مدارس کاتولیک 
در  و  ثبت نام  پروتستان  دانش آموزان 
استخدام  پروتستان  آموزگاران  آن  پی 
حدود  گذشته  سال  دو  در  ما  شوند. 
را  مسلمان  )پناهنده(  دانش آموز   ۳۰
بهتر  درک  ما  هدف  کرده ایم.  ثبت نام 
این مدت سؤال هایی  اسالم است. در 
از  پس  ما  آیا  مثاًل  که  شده  مطرح 
ایجاد  به  دانش آموزان  این  ثبت نام 
این  برای  مدرسه  در  نمازخانه  یک 
داریم؟  نیاز  مسلمانان  دانش آموزان 
البته که در وهله اول این ممکن نیست 
توجه کرد که  نکته  این  به  اما می توان 
می توان در محیط مدرسه فضایی ایجاد 
کرد که پیروان همه ادیان در کنار هم 

در یک نمازخانه به دعا مشغول شوند.
من شاهد نگرانی هایی در مورد این 
نگرانند  برخی  هستم.  جدید  آموزگار 
این  توسط  مذهبی  تحمیل  و  تدریس 
باید  مورد  این  در  بگیرد.  انجام  خانم 
تدریس  وظیفه  ایشان  که  بود  متوجه 
عهده  بر  را  طبیعی  علوم  و  ریاضیات 
دارند و البته که تدریس دروس مذهبی 
باید  است.  دیگری  اشخاص  وظیفه 
آلمان  مذهبی  مدارس  در  که  دانست 
هیچ کس اجازه تحمیل و ترویج مذهب 
را به صورت اجباری ندارد و این نوعی 
در  بشر  حقوق  زمینه  در  قانون شکنی 
این  شنیدن  می شود.  محسوب  آلمان 
گونه واکنش های برآمده از ترس های 
کلیشه ای، نشان از پایین بودن اعتماد 
به نفس جامعه ماست. اول باید سؤال 
به  نسبت  مسلمانان  تعداد  مگر  کرد 
و  است؟  آلمان چقدر  جامعه مسیحی 
هستند؟  کسانی  چه  مسلمانان  اصاًل 
شاخه های  اسالم  که  بود  گاه  آ باید 
تندرو  مسلمانان  همه  و  دارد  متفاوتی 
نیستند. مدرسه جایی است  افراطی  و 
که می توان زندگی در کنار یکدیگر را با 
هر نوع اعتقاد و فرهنگ آموخت بدون 

لزوم مبارزه برای اثبات حقانیت خود.
نیست  قرار  زیمرمن  آقای  اعتقاد  به 
که دانش آموزان فقط زیرنظر آموزگارانی 

از فرهنگ خود آموزش ببینند.
مدارس محل آزمون های اجتماعی است 
در نتیجه می توان در محیط مدارس به درک 

درستی از آینده برخی روابط اجتماعی رسید.

همراهی دانش آموزان
سؤال  به  پاسخ  در  زیمرمن  آقای 
و  دانش آموزان  واکنش  مورد  در  دیگر 
والدین به تصمیمات جدید این مدرسه 
دانش آموزان  واکنش  گفت:  کاتولیک 

شگفتی  باعث  کاماًل  مسئله  این  به 
مدرسه  هماهنگی  بدون  آنها  شد.  من 
دانش آموزان  با  نو  سال  تعطیالت  در 
از  خارج  محیط  در  جدید)مسلمان( 
مدرسه برنامه ای تفریحی جهت آشنایی 
بیشتر با یکدیگر ترتیب دادند. کمک ها 
تقدیر است.  قابل  نیز  والدین  برخورد  و 
آیا در برابر اینگونه فعالیت ها استخدام 
معلم محجبه گام بزرگی برای نزدیکی 

افراد جامعه به شمار نمی آید؟

نگاه انتقادی به حجاب
در  مذهبی  آزادی های  وجود  با 
آلمان، اما بیشتر مردم آلمان به حجاب 

در مدارس نگاهی انتقادی دارند.
دویچه  »زود  روزنامه  گزارش  به 
نفر  یک  آلمانی  دو  هر  از  سایتونگ« 
مایل به ممنوعیت حجاب دانش آموزان 
دختر در مدارس هستند. در برخی آمار 
قراردادن  بر  نظر  شرکت کنندگان  هم 
برای  سال   ۱۶ مثاًل  سنی  مجاز  حد 

حجاب در مدارس داشته اند.
طرف  از  که  آمارگیری  یک  در 
گرفت  انجام   »  YouGov« مؤسسه 
ضمن  که  شد  خواسته  متقاضیان  از 
بیان موضع خود نسبت به ممنوعیت 
حجاب دانش آموزان دختر در مدارس 
از  یک  هر  به  نیز  را  خود  تمایل 
این  آلمان مشخص کنند. در  احزاب 
طرفداران  مشخص  به طور  آمارگیری 
رأی  با ۶۸ درصد    AfD تندرو  حزب 
در  تصمیم گیری،  نوع  این  به  موافق 
دارند.  قرار  حجاب  مخالفین  صدر 
که  اینجاست  توجه  قابل  نکته  اما 
طرفداران احزاب میانه رو نیز با آرا ۵۶ 
حجاب  مخالفین  جمع  به  درصدی 
حتی  پیوسته اند  مدارس  در  اسالمی 
که  نیز  آلمان  سبز  حزب  طرفداران 

خارجی ها  از  حمایت  به  و  اعتدال  به 
نیز  دارند  پناهندگان شهرت  حقوق  و 
طرح  برای  موافق  آرای  درصد   ۳۸

ممنوعیت حجاب در مدارس دارند.
این نظرسنجی قید  در توضیحات 
باالی  افراد  مخالفان  بیشتر  شده، 
۶۰ سال دارند و عمومًا از طبقه مرفه 
جمعیت  کلی  به طور  هستند.  جامعه 
جوان آلمان با اینگونه محدودیت های 
ندارند  خاصی  موضع گیری  اجتماعی 
اعتقادات  و  افکار  دارای  افرادی  با  و 

دیگر راحت تر ارتباط برقرار می کنند.
را  نظرسنجی  همین  مؤسسه  این 
انجام داده است.  نیز  از ۳۶ مسلمان 
از این تعداد تنها ۵ نفر مایل به رعایت 
صورت  سنی)در  محدودیت  قانون 
خواهان  نفر   ۲۳ و  اجرایی شدن( 
آزادی کامل برای تصمیم گیری بدون 

در نظرگیری محدودیت سنی بودند.

ممنوعیت راه گشا نیست
اسالمی،  وکیل  و  محقق  یک 
دانشگاه  از  روه«  »ماتیاس  نام  به 
می گوید:  آلمان  »ارالنگن-نورنبرگ« 
نبوده  راه گشا  ممنوعیت  »هیچ گاه 
که  داده  هشدار  همچنین  او  است«. 
می تواند  تصمیم گیری ها  نوع  این 
و  باشد  کننده  تحریک  ناخواسته 

واکنش های منفی را ایجاد کند.
آلمان  در  حجاب  بحث  بر  عالوه 
برخی دیگر از موضوعات قابل بحث، 
و  مدارس  در  نمارخانه  ایجاد  موضوع 
به  فضاها  این  ایجاد  دانشگاه هاست. 
قانونی  نظر  از  آلمان  در  خود  خودی 
اماکن  این  ایجاد  اما  ندارد  ممنوعیتی 
انجام  هیچ گاه  آموزشی  فضاهای  در 
نمی گیرد چرا که ایجاد فضای عبادت 
برای پیروان یک مذهب خاص،پیروان 
دیگر مذاهب را برای تقاضاهای دیگر 
مسئوالن  نظر  از  و  می کند  ترغیب 
برای  شده  گرفته  نظر  در  فضاهای 
مراکز آموزشی آنقدر محدود هست که 
ترجیح داده شود به این تقاضاها پاسخ 
مثبت داده نشود و فضا فقط برای امر 

آموزش مورد استفاده قرار گیرد.
شنا  آموزش  کالس های  مورد  در 
در مدارس آلمان نیز دادگاه فدرال این 
کشور حکم به شرکت در این کالس ها 
حتی با حضور پسران داده است. زیرا به 
اعتقاد آنها جدایی دو جنس در فضای 

آموزشی معقول به نظر نمی رسد.

حجاب  و  »روسری  عنوان  با  آموزشی  نشست  برپایی  بین الملل:  گروه 
با  آلمان،  »درسدن«  شهر  در  بزرگساالن  آموزشی  کالج  سوی  از  اسالم«  در 

اعتراضات زیادی مواجه شد.
نشست،  این  برگزاری  از  بعد  Russia Today؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سرازیر  درسدن  بزرگساالن  آموزشی  کالج  به سوی  منتقدان  از حمالت  موجی 
شده به طوری که مهاجمان، این کالج آموزشی را به سرکوب زنان و تالش برای 

اسالمیزه کردن آلمان متهم کردند.
 کالج آموزشی درسدن این ادعا را رد و اعالم کرد: برگزاری چنین جلسه ای برای آشنایی بیشتر دانشجویان با مفهوم حجاب بود؛ 
در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با انواع حجاب، فرصت آن را پیدا می کردند که حجاب اسالمی را امتحان کنند.
این دوره آموزشی با حمایت مسئوالن شهر درسدن آلمان برگزار شد اما از سوی مردم و به تحریک گروه های راستگرای 

ضداسالمی و ضدمهاجرت مورد اعتراض قرار گرفت.

گروه بین الملل: مراسم با کودکان یتیم با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در 
کرا )پایتخت کشور غنا( برگزار شد. آ

»آل  مسلمان  جوانان  سازمان  غنا؛  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  گزارش  به 
یاسین« غنا ضمن دعوت از ۱۴ دانش آموز کمتر از ۱۳ سال مسلمان و یتیم از 
کرا به کتابخانه حضرت  مدرسه تربیت اسالمی منطقه مسلمان نشین »ماموبی« آ

امام خمینی)ره( ساعاتی را با ایتام گذراند.
در این برنامه »شیخ محمد عبدالصمد« از علمای مسلمان درباره راه و روش 
داستان  نقل  با  و  گفت وگو  کودکان  با  رحمت)ص(  پیامبر  از  الگوگیری  با  زندگی 

یتیمی حضرت رسول)ص( اهمیت تالش و توکل به خدا در زندگی را تبیین کرد.
از  دعوت  ضمن  آل یاسین  سازمان  رئیس  توپو«،  ادریس  »شیخ  ادامه  در 
امام  کتابخانه  فضای  در  حضور  و  عضویت  برای  بی سرپرست  دانش آموزان 
مطالعه  برای  مرکز  این  از  خواست  آنان  از  خودشان  خانه  عنوان  به  خمینی)ره( 

بهره برداری کنند.
معظم  مقام  دفتر  طرف  از  هدایایی  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 

رهبری)مدظله العالی( به دانش آموزان یتیم اهدا شد.

تازه  بانوی  الملل:  بین  گروه 
به  که  نیوزیلندی  شده  مسلمان 
بین  خانگی  است غذای  ماه   ۶ مدت 
توزیع  »آوکلند«  شهر  بی خانمان های 
سرپناهی  دارد  قصد  اکنون  می کند، 

برای آن ها بسازد.
به گزارش پایگاه خبری nzherald؛ »خانم لوسی شاه محمدی«، ۴۷ ساله 
از قوم مائوری  که با یک ایرانی ازدواج کرده و مسلمان شده است همراه با »خانم 
یک  خیریه  کمک های  با  دارد  تالش  خود  معمار  دوست  هارانولت«،  لیزادی 

مکان مسکونی برای بی خانمان های این شهر بسازد.
وی در این باره گفت: در هوای سرد زمستان بسیار نگران بی خانمان ها می شوم و با 
دیدن لبخند بر چهره آن ها احساس خوشحالی می کنم. شاه محمدی افزود:  اگر همه ما 
حتی کمک کوچکی به بی خانمان ها کنیم یقینا در حل مشکل بی خانمانی موثر خواهد بود.
گفتنی است طرح ساخت مکان مسکونی شامل ۶۴ خوابگاه خواهد بود که نیاز به 
۴۰ هزار متر مربع زمین دارد. در این مکان خدماتی از قبیل تهیه دارو، توانبخشی به 

معتادان، بودجه بندی و توسعه فردی، مشاغل و مشاوره ارائه خواهد شد.

گروه بین الملل: موزه هنرهای زیبای »سان فرانسیسکو« برای نخستین بار 
میزبان نمایشگاه »مسلمانان و اکنون طرح پوشاک اسالمی« می شود.

پیچیده  ماهیت  نمایشگاه،  این  digitaljournal؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
و متنوع سبک ها و طرح های پوشاک اسالمی را در سراسر دنیا بررسی خواهد 

کرد.
این نمایشگاه نشان خواهد داد که چگونه بانوان مسلمان در داخل کشورهای 
پوشاک  به  را  رسانه ها  توجه  و  شده  پوشاک  و  مد  داورهای  خارج،  در  و  خود 

اسالمی جذب کرده اند.
»خانم لورا کامرلنگو«، معاون لباس و هنر نساجی موزه سان فرانسیسکو 
اسالمی  مختلف  فرهنگ های  دادن  نشان  با  نمایشگاه  گفت:   باره  این  در 
شامل جدیدترین مد پوشاک از لباس های خانگی تا ورزشی و مجلسی خواهد 

بود.
وی افزود: در نخستین روز این نمایشگاه گسترش اسالم در دنیا به ویژه در 

بریتانیا طی نشستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گروه بین الملل: پلیس کانادا در حال 
تحقیق برای شناسایی مردی هستند که 
روز جمعه با حمله به یک دختر محجبه 

با قیچی روسری وی را پاره کرد.
گاردین، »خانم  روزنامه  به گزارش 
در  برادرش  همراه  به  نعمان«  خوله 
حال رفتن به سمت مدرسه بود که دو 
بار در فاصله ده دقیقه توسط این فرد 

مورد حمله قرار گرفت.  
این دختر ۱۱ ساله در این باره گفت: من واقعًا ترسیده و بهت زده بودم. بار اول 
جیغ کشیدم و او فرار کرد. ما به سمت جمعیت رفتیم تا احساس امنیت داشته 

باشیم. اما او برگشت و دوباره با قیچی شروع به بریدن روسری من کرد.
وین«،  »کاتلین  و  کرد  توصیف  بهت آور  را  واقعه  این  تورنتو  آموزش  اداره 

نخست وزیر ایالت انتاریو، آن را یک اقدام بزدالنه ناشی از نفرت دانست.   

گروه بین الملل: مسجد انجمن اسالمی شهر »رالی« مرکز ایالت »کارولینای 
روانی  و  روحی  مشکالت  حل  به  روان درمانی  خدمات  ارائه  با  آمریکا  شمالی« 

مسلمانان کمک می کند.
به گزارش پایگاه خبری religionnews؛ در آمریکا بسیاری از مسلمانان به 
دالیلی مانند وجود باورهای نادرست در مورد بیماری های روانی و ترس از عدم 
درک مذهب و فرهنگ آن ها توسط روان شناسان آمریکایی تمایلی برای درمان 

مشکالت روحی و روانی خود ندارند.
در همین راستا مسووالن مسجد رالی که هر هفته هزاران نمازگزار را جذب می کند، به خوبی دریافته اند که بیماری های 

روانی مسلمانان باید به روش تخصصی حل شود.
و  رایگان  خدمات  ارائه  پیشنهاد  با  رالی  مسجد  عضو  روان درمانی  متخصصان  از  عده ای  گذشته  سال  است  گفتنی 
داوطلبانه به مسلمانان موافقت کردند و اکنون مسلمانان رالی می توانند به صورت آنالین برای مراجعه به شش متخصص 

روان درمانی از جمله کارشناس خانواده، کارشناس اسالمی و مشاور ترک اعتیاد وقت قبلی بگیرند.

ارائه خدمات روان درمانی در مسجد »رالی« آمریکابرپایی نشست حجاب در دانشگاه آلمانی جنجال به پا کرد

گذری بر جایگاه اسالم در مدارس آلمان

وقتی مدیر مسیحی، مسلمان استخدام می کند

برگزاری کارگاه آموزشی »انوار والیت« ویژه بانوان طلبه در پاکستان

بار بی خانمان های نیوزیلند بر دوش بانوی تازه مسلمانمراسم »یک روز با کودکان یتیم« در غنا

عرضه پوشاک اسالمی در سان فرانسیسکو حمله به دانش آموز محجبه در تورنتو
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ایده آل خواه 
افراطی نباشید
دخترها و پسرها به دنبال ایده آل نباشند. 
نیست.  ایده آل  کس  هیچ  ازدواج،  امر  در 
کند.  پیدا  را  خود  ایده آل  نمی تواند  انسان 
باید بسازند و زندگی کنند. خداوند ان شاء الله 
برکت  آنها  به  و  را شیرین خواهد کرد  زندگی 
الهی  رضای  مورد  ان شاء الله  و  داد  خواهد 

قرار خواهند گرفت.

٭ ٭ ٭
 آدم، اول که نگاه می کند، همه اش ُحسن 
است. بعد که وارد می شود اخالقّیاتی هست، 
ضعف هایی  هست،  کمبودهایی  و  نقایص 
کشف  یکدیگر  در  تدریج  به  که  دارد  وجود 
بشود.  سردی  موجب  نباید  این ها  می کنند. 
باید با این کمبودها ساخت، چون باالخره مرِد 
ایده آل بی عیب و زِن ایده آل بی عیب در هیچ 

کجای عالم پیدا نمی شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

»مال صالح مازندرانی« در آغاز تحصیل بسیار تهیدست بود که با وضعی رقت بار به تحصیل می پرداخت. حتی 
قادر نبود چراغی برای مطالعه خویش بخرد. مال صالح به اصفهان آمد و در سایه کوشش و پشت کار زائدالوصف 
خود، دروس مقدماتی را به پایان رساند. شور و شوق آن محصل جوان علوم دینی چنان او را به کمال رساند که 
توانست در حوزه درس »مال محمدتقی مجلسی« دانشمند بزرگ عهد صفوی حضور بهم رساند و در اندک زمانی 

مورد توجه خاص استاد ناموِر خود واقع شد و بر تمام شاگردان وی فائق آید.
مالصالح سنین جوانی را پشت سر می گذاشت و همچنان مجرد می زیست. استادش عالمه مجلسی متوجه شد این دانشمند نابغه که از مفاخر شاگردان 
اوست، شایسته نیست مجرد باشد. روزی بعد از پایان تدریس، عالمه مجلسی به وی گفت: اجازه می دهی دختری را برای شما عقد کنم که با ازدواج با وی 

بتوانی تشکیل خانه و خانواده بدهی و از رنج تنها زیستن آسوده شوی؟ مال صالح سر به زیر انداخت و با زبان حال آمادگی خود را اعالم داشت. 
عالمه مجلسی رفت به اندرونی خانه خود و دختر دانشمندش را که در علوم دینی و ادبی به سر حد کمال رسیده بود، طلبید و به وی گفت: دخترم! 
شوهری برایت پیدا کرده ام که در نهایت فقر و تنگدستی و منتهای فضل، صالح و کمال است؛ ولی منوط به اجازه توست، منتظرم نظر خود را اعالم کنی.
آن دختر دانشمند و پاک سرشت در پاسخ پدرش گفت: پدر! فقر و تنگدستی عیب مردان نیست و بدین گونه قبولی خود را برای ازدواج با داماد 

مستمند؛ ولی دانشمند اعالم داشت و عقد آن دو در ساعتی بعد بسته شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

* منبع: با اقتباس و ویراست از کتاب داستان های ما

صبر کودک
پانزده  پسر  از  ساله ای  پنجاه  پدر  وقتی 
ساله اش می خواهد دو سال دیگر صبر کند 
این  برای خودش شود،  اتومبیلی  تا صاحب 
را  پدر  عمر  درصد   ۴ فقط  روزه   ۷۳۰ فاصله 
دو سال ۱۳درصد  این  اما  می دهد؛  تشکیل 
عجیب  پس  می گیرد.  بر  در  را  پسر  عمر  از 
نیست اگر برای پسر این مدت سه یا چهار بار 
طوالنی تر باشد. به همین صورت دو ساعت 
از زندگی یک کودک ۴ ساله مساوی است با 

دوازده ساعت از زندگی مادر ۲۴ ساله اش!
اگر از کودک بخواهیم که برای گرفتن یک آب نبات دو ساعت صبر 
قهوه  فنجان  یک  خوردن  برای  بخواهیم  مادرش  از  اینکه  مثل  کند، 

دوازده ساعت انتظار بکشد!
تفاوت ها را درک کنیم… این تفاوت، نه تنها بین بچه ها و ما هست 

بلکه بین ما و همه آدم های دنیا هم هست!

کوفته ریزه اصفهان
مواد الزم)برای 2 نفر(:
• گوشت چرخ کرده: 200 گرم
• روغن سرخ کردنی: 1 قاشق غذا خوری
• پیاز: 1 عدد متوسط
• سیب زمینی: 1 عدد متوسط
• رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری
• آب: 1 و 2/1 پیمانه
• آرد نخودچی: 2 قاشق غذاخوری
• سبزی معطر خشک: 2-3 قاشق 
غذاخوری
• زردچوبه: 1 قاشق چای خوری
• نمک و فلفل: به مقدار کافی

طرز تهیه:
نصف  کنید.  نصف  وسط  از  و  بکنید  پوست  و  بشویید  را  پیاز  ابتدا   
مخلوط  چرخ کرده  گوشت  با  و  بریزید  کاسه ای  در  و  کنید  رنده  را  پیاز 
نمایید. سپس سبزی خشک، آرد نخودچی، نمک، فلفل و ۲/۱ قاشق 
چای خوری زردچوبه را به گوشت و پیاز اضافه کنید و خوب با هم مخلوط 
نمایید. مواد را به صورت کوفته های کوچک شکل بدهید و کنار بگذارید.
نصف دیگر پیاز را خرد کنید. یک قابلمه کوچک را روی شعله متوسط 
قرار دهید تا داغ شود. سپس کمی روغن کف آن بریزید. وقتی روغن داغ 
شد پیاز خرد شده را داخل آن بریزید. ۲/۱ قاشق چای خوری از زردچوبه 

را روی پیاز بریزید و آن را دو سه دقیقه تفت بدهید.
سیب زمینی را پوست بکنید و خرد کنید )نه خیلی ریز و نه خیلی درشت( سپس 
سیب زمینی خرد شده را به قابلمه اضافه کنید و یکی دو دقیقه دیگر تفت بدهید. 
پس از آن رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و کمی دیگر به تفت دادن ادامه دهید. 

یک و نیم پیمانه آب داخل قابلمه بریزید و درب آن را بگذارید تا جوش بیاید.
وقتی آب جوش آمد کوفته ها را داخل آن بریزید و شعله زیر قابلمه را کم کنید. 
درب قابلمه را مجددًا ببندید و بگذارید حدود یک ساعت روی شعله مالیم بماند 

تا جا بیافتد. خوراک قیمه ریزه را همراه با نان و سبزیجات تازه نوش جان کنید.

هشدار  مرحله  به  هوا  آلودگی   
به  حاال  ریزگردها  رسیده است. 
هستند.  مشاهده  قابل  راحتی 
استفاده از ماسک و دستگا ه های 
حل های  راه  از  برخی  هوا  تصفیه 
هوا  آلودگی  با  مقابله  مقطعی 
مردمی  برای  می شود.  محسوب 
زندگی  صنعتی  شهرهای  در  که 
درست  هوا  آلودگی  و  می کنند 
خودش  سرما  فصل  با  همزمان 
تحمیل  آن ها  روزمره  زندگی  به  را 
می کند، باید به دنبال راه  حل های 
به  راه ها  از  یکی  بود.  بلندمدت 
می شود؛  مربوط  صحیح  تغذیه 
آلودگی  شرایط  از  گاهی  آ با  شما 
هوا باید در زمینه رژیم غذایی خود 

برنامه ریزی کنید:

:C ویتامین
برای  اکسیدان  آنتی  قوی ترین 
این  است.   C ویتامین  شما  بدن 
می تواند  بدن  در  محلول  ویتامین 
رادیکال های آزاد را از بین ببرد. در 
بازسازی  به   C عین حال ویتامین 
ویتامین E کمک می کند. مصرف 
ویتامین C کافی برای حفظ میزان 
موضوع  ریه ها  در  آن  ضروری 
مثال  برای  است.  مهمی  بسیار 
دریافت  به  روزانه  بزرگ ساالن 
نیاز  ویتامین  این  از  میلی گرم   40
با  مقابله  توان  ریه هایشان  تا  دارند 
را که در آن نفس  آلوده ای  هوای 

می کشند، داشته باشد.

منابع طبیعی:
کلی  به طور  و  کلم  جعفری،   -
سبزی ها بهترین گزینه های خوراکی 
 C ویتامین  و  آلودگی هوا هستند  در 

مورد نیاز را به بدن می رسانند.

دریافت  برای  راه  بهترین   -
در  ویژه  به   C ویتامین  روزانه 
روزهای آلوده نوشیدن آب دو عدد 
آب  می توانید  است.  ترش  لیمو 
مخلوط  ولرم  آب  با  را  ترش  لیمو 

کنید و بنوشید.
منبع  پرتقال  مانند  مرکبات   -

غنی ویتامین C است.
ویتامین E: این ویتامین محلول 
بدن  دفاعی  خط  اولین  چربی  در 
به  که  است  آسیب هایی  برابر  در 
ویتامین  این  می شود.  وارد  بافت ها 
را به روش های زیر به بدن برسانید:
از  بسیاری  در   E ویتامین   -
روغن های  قالب  در  که  گیاهانی 

وجود  می شود،  مصرف  خوراکی 
آفتابگردان،  کانوال،  روغن  دارد. 
از  زیتون  روغن  و  زمینی  بادام 

جمله این منابع است.
از  آفتابگردان  تخمه  و  بادام   -
دیگر منابع غنی ویتامین E است. 
از آن جا که مغزها معمواًل پرکالری 
است، مصرف روزی یک اونس از 

آن ها کفایت می کند.
مانند ماهی سالمون  ماهی ها   -
از دیگر منابع غنی ویتامین E است.

بتاکاروتن:
اکسیدانی،  آنتی  فعالیت  به دلیل   
آلودگی  از  ناشی  التهابات  کنترل  در 

بتاکاروتن  دارد.  مهمی  بسیار  نقش 
همچنین در بدن به ویتامین A تبدیل 
می شود. منابع بتاکاروتن را بشناسید:

مانند  برگ دار  سبزی های   -
منابع  قوی ترین  اسفناج  و  کاهو 

بتاکاروتن است.
از  نیز  هویج  و  تربچه  برگ   -

دیگر منابع غنی بتاکاروتن است.
اسید  این   :3 امگا  چرب  اسید 
چرب از قلب شما در برابر عوارض 

آلودگی هوا محافظت می کند.
این  شامل  امگا3  غذایی  منابع 

خوراکی ها می شود:
مغزها مانند گردو و تخم کتان، 

سبزی های برگ دار و ماهی ها.

محیط صمیمی خانواده
فرزند »عالمه طباطبایی« نقل می کند:معمواًل شب ها ساعت خاصی 
همه دور هم بودیم و ساعت بگو و بخند و گفت وگوهای خانوادگی و لذت 
از محیط صمیمی خانه بود. پدرم سعی می کرد به گفت وگوها جهت بدهد 

و معمواًل یک بحث دینی یا اخالقی را پیش بکشد.
یا  داستان  یا  حکایت  یا  حدیث  گاه  و  می شد  مطرح  قرآنی  مباحث  گاهی 
مختلف،  مناسبت های  در  می دادند.  توضیح  و  ما شرح  برای  پدرم  را  سفری 
پدرم سعی می  کردند ما را با این گونه مسایل آشنا کنند ؛ ولی اجباری در کار نبود.
بعدًا در منزل »شهید قدوسی« هم روال این بود. ایشان هم هیچ وقت 
به  آنها  بلکه سعی می شد عالقه  نمی کردند،  کاری مجبور  به  را  بچه ها 

مسایل دینی جلب شود و خودشان به این امور روی بیاورند.

دانشمند و امیر
بر سرتاسر آن سرزمین حکمرانی  بود که  بزرگی  پادشاه   در سرزمین مصر، 
بودند و ثروت بی شماری در خزانه اش  او  می کرد. سربازهای زیادی در فرمان 

داشت. مردم به او فرعون می گفتند.
فرعون دو پسر داشت. یکی از آن ها به عشق درس و علم، به مدرسه رفت 
کار حکومتی  به  و کشورداری،  به جنگ  زیاد  خاطر عالقه  به  یکی هم،  آن  و 
مشغول شد. کم کم آن دو پسر بزرگ شدند و هر کدام به مقامی رسیدند. یکی 

شد دانشمند مصر و آن یکی هم عزیز مصر)1( .
روزی از روزها هر دو در یک مجلس جشن حضور پیدا کردند. پدرشان فرعون 
مصر که پیر شده بود، با افتخار زیاد نگاهشان کرد و آن ها را در کنار هم نشاند. 
عزیز مصر وقتی بعد از ماه ها، نگاهش به برادر افتاد، با طعنه به او گفت:»هان، 
چه می کنی مرِد دانشمند. حتمًا هر روز سرت به کتاب خواندن است و اگر دنیا را 

آب ببرد، تو را خواب می برد!«
پسری که دانشمند بود لبخند زد و جواب داد:»البد تو هم سرت به جنگ و 
گریز و جمع کردن پول و ثروت است و شب ها از نگرانی، خواب خوشی نداری!«
او  به  تحقیرآمیز  نگاهی  با  و  نرفت  رو  از  اما  شد  ناراحت  کمی  مصر  عزیز 
گفت:»نگاه کن، من به سلطنت رسیدم و عزیز مصر شدم. حاال همه مردم در 
مقابلم تعظیم می کنند و لشکریان گوش به فرمانم هستند. اما تو همچنان در 

خانه ای کوچک هستی و هیچ کس از تو سراغی نمی گیرد!«
دانشمند مصر باز هم لبخند زد و بعد، جواب داد:  ای برادر، من شکر خدا می کنم. 
زیرا به من میراث)2( پیامبراِن خدا که علم است رسیده، اما تو میراث فرعون ها را که 

زور و جنگ است و میراث قارون)3( را که ثروت و پول است، در اختیار داری...!
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پی نوشت ها:
1. کسی که بعد از فرعون، باالترین مقام حکومتی بود.

2. چیزی که به ارث می رسد.
3. قارون ثروتمندی بزرگ در زمان حضرت موسی علیه السالم بود که داستان 
او در قرآن مجید آمده است. او خداپرست نبود و با حضرت موسی علیه السالم 

دشمنی داشت. سرانجام با ثروت زیادش در دل زمین فرو رفت و نابود شد.

راهکارهای افزایش مقاومت بدن در برابر هوای آلوده

ماجرای ازدواج دختر »عالمه مجلسی)قدس سره(« با طلبه ای مستمند

سالمت جسمی زنان
الزهرا)س( اردکان، جلسه بهداشتی  به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
منیره السادات طباطبایی«  با حضور »خانم  زنان«  با موضوع »سالمت جسمی 

از کارشناسان شبکه بهداشت این شهر در جمع طالب این مدرسه برگزار شد.
خانم طباطبایی در این نشست با بیان این مطلب که  سالمت زنان و به ویژه مادران 
در سالمتی  نگران کننده  عوامل  از  یکی  است، گفت:  توسعه  در  بنایی  زیر  مفاهیم  از 
زنان، سرطان سینه است. که از شایع ترین سرطان ها در زنان می باشد.  برای پیشگیری 
و تشخیص زودهنگام این بیماری رعایت شیوه زندگی سالم، انجام مراقبت های معمول 
نظیر معاینات دوره ای و انجام ماموگرافی در صورت نیاز به ویژه در افراد پر خطر است.

ویژگی های زندگی برتر
و  طالب  حضور  با  برتر«  زندگی  »ویژگی های  موضوع  با  خانوادگی  نشست 

استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل برگزار شد.
»خانم لیال اصغری«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گلوگاه در 
این نشست گفت: تمام زندگی انسان براساس جهاد است و هرکس جهادی زندگی کند 
عاقبت روزی او شهادت است و رزق شهادت به کسی داده خواهد شد که اوال مخلص 
باشد و دوما خستگی ناپذیر باشد. عصر غیبت ،عصر تالش های خستگی ناپذیر است.

نشست سالمت و بهداشت زنان
مرکز  کارشناس  حضور  با  زنان«  »بهداشت  موضوع  با  سالمت  نشست 

بهداشت در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد. 
ضمن  شهر  این  بهداشت  مرکز  کارشناس  موسوی«  »خانم  نشست  این  در 
بانوان،  از  بسیاری  متأسفانه  گفت:  بانوان  عمومی  و  فردی  بهداشت  تشریح 
از  گاهی  آ و  پیشگیری  برای  نیاید  وجود  به  برایشان  جدی  جسمانی  مشکل  تا 
این  مهم ترین  از  یکی  نمی کنند.   مراجعه  پزشک  به  خود  جسمانی  وضعیت 
مشکالت  شوند  مراقبت  و  کنترل  بیشتر  دقت  و  گاهی  آ با  اگر  که  بیماری ها 

کمتری به دنبال خواهند داشت، بیماری های قارچی هستند.

نشست سالمت با موضوع »افسردگی«
مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  »افسردگی«  باموضوع  سالمت  نشست 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد.
شایع  بیماری های  از  افسردگی،  گفت:  نشست  این  در  عباسی«  نرجس  »خانم   
عاطفی است که موجب عدم لذت بردن از زندگی می شود. در واقع فرد افسرده، دچار یک 

نوع عذاب روحی ای می شود که بر روابط اجتماعی و شخصی وی اثر منفی می گذارد.

 خانواده، تنها نهادی که جایگزین ندارد
مدیر  رحیمی نسب«،  حسین  محمد  »آقای  حضور  با  خانوادگی  نشست 
پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، به 
همت مؤسسه آموزش عالی- حوزوی امام حسین)ع( یزد در این مؤسسه برگزار شد.
آقای رحیمی نسب، با اشاره به این که خانواده تنها نهادی است که جایگزینی برای 
آن وجود ندارد و کسی نمی تواند جز خانواده در تربیت فرزندان نقش ایفا کند، گفت: 
خانواده زیرساخت یک جامعه است و خانواده های خوب، جامعه خوب را می سازند و 
همچنین جامعه بد محصول خانواده بد است؛ خانواده خشت اول تربیت را در نهاد 

جامعه می کارد و می تواند با تالش و کوشش محصول پرباری را برداشت کند. 

ارتباط های خانوادگی با رویکرد جدید)فرامدرن(
سلسله نشست های ارتباط خانوادگی باحضور »آقای دکتر علی مهرابی« کارشناس 
ارشد مشاوره خانواده دانشگاه مشهد باموضوع »ارتباط های خانوادگی با رویکرد جدید 

)فرا مدرن(« در مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان برگزار شد.
با طرح این سوال که »چرا ما انسانها دانش دینی  در این نشست آقای مهرابی، 
گاهی  داریم ولی منش دینی نداریم؟ گفت: همه ما انسان ها دارای دو مقوله دانش و آ
هستیم که این دومقوله کاماًل با هم فرق دارند. مثاًل برخی از کودکان در خانواده های 
مذهبی دانش های مذهبی را فرا می گیرند، اما در جوانی و بزرگسالی اشخاصی مذهبی 
نمی شوند. چرا که هر چه شناخت او باال رفته است ولی رفتارش پایین آمده. همچنان 
که برخی افراد کالس ها و مهارت های گوناگون را آموزش می بینند اما عمل نمی کنند.

تشکیل خانواده؛ تجدید عهد با خداوند متعال
سلسه جلسات خانواده، با سخنرانی »خانم شاکری«، مدیر موسسه آموزش 

عالی-حوزوی امام حسین)ع( یزد در جمع طالب این موسسه برگزار شد. 
اسالمی  خانواده   شاخصه ّهای  بیان  ضمن  شاکری  خانم  نشست،  این  در   

گفت: در خانواده ها باید معیار رفتار، تعامل سازنده با یکدیگر باشد.

بررسی عوامل افزایش برکت در زندگی
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بابل نشست خانوادگی با موضوع »عوامل 

افزایش برکت در زندگی« با حضور طالب این مدرسه برگزار نمود.
به  نشست  این  در  بابلسر،  امام جمعه  قلی پور«  والمسلمین  »حجت االسالم 

بررسی و تشریح عوامل افزایش برکت در زندگی پراخت.
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به  دیگر  بار  که  سپاسگزاریم  را  بزرگ  خداوند 
که  سپاسگزاریم  انقالب...  بهار  رسیدیم...  بهمن 
می کشیم.  نفس  انقالب  این  سایه  در  و  زنده ایم 
در  انقالبی  سرودهای  شورانگیز  صوت  دوباره 
فضای خانه ها می پیچد و بانگ الله اکبر در پشت 
را  مهربان  خداوند  می شود.  انداز  طنین  بام ها 
انقالب  این  آرامش  و  امنیت  در  که  سپاسگزاریم 
یادآور  که  روزها  این  شکرانه  به  و  شدیم.  متولد 
انقالب اسالمی است، می خواهیم دست  پروزی 
به قلم شویم و بنویسیم. بنویسیم از آن روزهای زیبا 
که ندیدیم و فقط وصفش را شنیدیم. می خواهیم 
بنشینیم پای درد دل جوانان دیروز، زنان و مردانی 
که با ایثار و ازخودگذشتگی همواره در تاریخ ماندگار 

شدند. می خواهیم از آن حال و هوا بدانیم.
بهانه ای  #انقالب_در_قاب_خاطرات 
یک دیگر  با  را  عزیزان  آن  خاطرات  تا  است 
آن  نوش  جرعه  و  بگذاریم  اشتراک  به 
در  انقالب  فراخوان  شویم.  ناب  لحظه های 

قاب خاطرات در دو محور برگزار می شود:
1.خاطرات انقالب:

از  نقل  به  انقالب،  دوران  از  خاطره ای 
و  دوستان  استادان،  فرد)بستگان،  یک 
در  و  بنویسید  خودتان  قلم  به  و...(  آشنایان 

شبکه کوثرنت اشتراک گذاری نمایید.
2.تصاویر انقالب:

تصویر بستگان یا آشنایان خود که در به 

ثمر رساندن انقالب اسالمی حضور داشته و 
یا به شهادت رسیده اند، همراه با چند سطر 

توضیح، منتشر کنید.
در  بازنشر  بیشترین  که  برتر،  خاطره  سه 
بدهند،  به خود اختصاص  را  فضای مجازی 
در  بگیرند  را  بازخورد  و  احسنت  بیشترین  یا 

سایت #طلبه_نوشت منتشر خواهند شد.
حتما  کمپین  در  شرکت  برای  که  شود  توجه 
در انتشار مطالب و تصاویر از هشتگ #انقالب_
همین  دقیقا  کنید.  استفاده  در_قاب_خاطرات 
نوشته شود.  امال در هشتگ  با همین  و  کلمات 
بین کلمات هشتگ فاصله قرار ندهید و خط تیره 

)آندرالین( صحیح درج شود.

از در و دیوار فضای مجازی شبهه 
دینی و اعتقادی می بارد. کافی است 
چرخی در شبکه های اجتماعی بزنید 
که  ببینید. شبهاتی  را  فاجعه  تا عمق 
و  هستند  مغالطات  از  مملو  عمدتًا 
را  آنها  منطقی  صورت  بخواهیم  اگر 
استخراج کنیم شاید به هیچ صغری و 

کبری و نتیجه روشنی نرسیم.
از  استفاده  رسانه ای،  فضاسازی 
درج  مخاطب،  اقناع  تکنیک های 
با  غلبه  که  محیط هایی  در  شبهات 
به  نتیجه  در  و  است  ضددینی  افکار 

کرسی نشاندن رأی اکثریت و بسیاری 
این  می شود  باعث  دیگر  حربه های 
را  جوانان  باور  پیش  از  بیش  شبهات 

دستخوش آسیب هایی کند.
فیس بوک،  در  صفحات  بسیاری 
القاب  با  و...  توئیتر  اینستاگرام، 
مسیحیت،  ترویج  آتئیستی)الحاد(، 
و...  فمینیسم  کاذب،  عرفان های 
و  فالوئر  هزاران  با  و  دارند  وجود 
شبهه  به  متنوع  و  روز  به  مطالب 
افکنی مشغول هستند. در مواجهه و 
پاسخ به این شبهات با توجه به میزان 

دانش و مهارت مدیریت بحث، شش 
رویکرد می توان داشت:

1. حضور به عنوان یک ناظر خاموش 
و کسب اطالع نسبت به شبهات:

دینی  مبنایی  مطالعات  اندک  اگر   
شما  به  هم  را  حد  همین  حتی  ندارید 
واقعا  شبهات  بعضی  نمی کنم.  توصیه 

آتش به جان عقاید آدم می اندازند.

ضد  صفحات  در  فردی  حضور   .2
مخالف:  عنوان  به  نظر  ارائه  و  دینی 

اینترنت و گسترش آن، زمینه و بستر مناسبی 
از  استفاده  بر  عالوه  کاربران  که  کرد  فراهم  را 
اطالعات، خود نیز به تولید محتوا بپردازند. یکی 
را می توان وبالگ نویسی دانست  این بسترها  از 
که با استقبال خوب کاربران روبرو شد و زنان نیز 

خیلی زود به این بستر روی آوردند. 
با آغاز وبالگ نویسی در ایران نیز، زنان نوشتن 
در فضای وب را آغاز کردند و حاال بعد از گذشت 
چند سال با اطمینان می توان از حضور موثر زنان 
فارسی  تولید محتوای  در  فارسی زبان  و دختران 
وبالگ نویسی  گفت.  سخن  اینترنت  فضای  در 
بهترین فرصت را برای بیان نظرات و ابراز عالیق 
به  توجه  با  بتوانند  که  نمود  ایجاد  زنان  عقاید  و 
برای گفتن  و مذهب خود حرفی  بومی  فرهنگ 
داشته باشند. تصور غالب این بود که با توجه به 
مذهبی  فرهنگی،  اجتماعی،  تاریخی،  شرایط 
فضای  بر  مسلط  مردانه  فرهنگ  خصوص  به  و 
ظریف  جنس  ورود  برای  راهی  شاید  اجتماعی 
زنانه در این فضا نباشد؛ اما با گذشت زمان، زنان 
نیز جایگاه خود را در این فضا یافته و هر روز بهتر 

و پررنگ تر به بیان عقاید خود پرداختند.
زنان از وبالگ نویسی در جهت تولید محتوای 
زنانه خود سود می برند و با حضور در وبالگ های 
بدون  خود  بازنمایی  برای  را  فضایی  شخصی، 
محدودیت های فضای فیزیکی می یابند. در واقع 
دفتر  باید  زنان  از  برخی  برای  را  وبالگ نویسی 

خاطرات یا به تعبیر خودمانی تر، وبالِگ خاطرات 
دانست. شاید بیان مسائل شخصی و مسائلی که 
در فضای فیزیکی به راحتی قابل بیان نیست آنها 
کمتر شاهد  زیرا  است؛  کشانده  این سمت  به  را 
هستیم که وبالگ های زنانه به مسائل سیاسی، 
اقتصادی و یا اجتماعی بپردازند. ناگفته نماند به 
ویژه در سال های اخیر، هستند تعدادی از بانوان 
نشان  توجه  فرهنگی  و  سیاسی  مسائل  به  که 
کمک  نویسی  وبالگ  صورت  هر  در  اما  دهند؛ 
شایانی به زنان برای بیان مسائلشان کرده است. 
روشنفکر  به اصطالح  روان شناسان  از  برخی 
راهی  زنان،  وبالگ نویسی  که  نظر  این  بیان  با 
ابراز  و  آرا  تبادل  و  دریافت  دیدگاه ها،  بیان  برای 
که  دارند  اشاره  موضوع  این  به  است  خویشتن 
و  مردانه  فرهنگ  حضور  دلیل  به  ما  کشور  در 
راه  این  مردان،  و  زنان  بین  نبود شرایط مساوی 
نقص  این  برای  جبرانی  و  جایگزین  عنوان  به 
گسترش  حال  ودر  شده  انتخاب  آنها  توسط 
است. با کمی تامل می توان این نظر را نادرست 
جایگاهی  در  نیز  زنان  ما  کشور  در  زیرا  دانست؛ 
که مناسب با شأنشان باشد قرار دارند و با کمی 
اینستاگرام  مانند  اجتماعی  شبکه های  در  سیر 
نادرستی   ، پیام رسان ها  و همچنین  و فیس بوک 
این نظریه نیز مشخص می شود. همچنین در رد 
این ادعا می توان گفت که امروزه شاید زنانه شدن 
وبالگ هاست که بیشتر باعث تعجب شده است. 

اما تنها فعال بودن زنان در امر وبالگ نویسی 
نباید بسته به تولید یا کپی آثار تولید شده دیگران 
با  باشد.  آنان  دم دستی  و  خام  خاطراِت  بیان  یا 
در  فعال  شیعه  مسلمان  زن  رسالت  به  توجه 
فضای مجازی، به ویژه وبالگ نویسی، فرد باید 
ابتدا با شناخت کامل از خود به این عرصه ورود 
پیدا کند، بداند که بدون مقابله با نفس نمی تواند 
در این میدان جنگ تمام عیار ایستادگی کند و به 
هوش باشد کسانی که این بستر را فراهم کرده اند 
ابتدا خود او و دینش را هدف قرار داده اند؛ پس 
هجمه  برابر  در  باشد  زره ای  باید  ایمانش  و  تقوا 
دشمن و بعد از آن باید به چرایی فعالیت و لزوم 
حضور در این فضا پاسخ دهد. اینکه نقش او با 
توجه به بینش و اعتقادش در این محیط چیست 
به  می تواند  گرفته  قرار  هستی  این  کجای  در  و 
روشن سازی خود و دیگران کمک کند. تنها در 
این صورت است که خاطره ای در مورد رفتارش 
و  مادر  و  پدر  به  او  نیکی  یا  همسر  یا  کودک  با 
یا احترام او به استادش می تواند تاثیرگذار باشد. 

نظر  مد  زنانه  وبالگ نویسی  برای  را  نکته  چند 
داشته باشید. ابتدا مسیر خود را پیدا کنید و با زاویه  
دید متفاوت به موضوعات نگاه کنید. قطعا روحیه 
آمد.  خواهد  کمک  به  امر  این  در  زنانه،  جزئی نگر 
و  ارزشمند  محتوای  نوشتن  به  اینکه  دیگر  نکته 
غنی بپردازید و عناوین جذاب و گیرا انتخاب کنید. 
به دنبال درس و ایده گرفتن از مخاطبان فعلی تان 

باشید.  نکته دیگری که از اهمیت باالیی برخوردار 
است این است که مثل خودتان بنویسید. میلیون ها 
شاخص  پس  دارد،  وجود  وب  دنیای  در  وبالگ 
این  با  نیست.  راحت  چندان  فضا   این  در  شدن 
با نگاهی منحصر به فرد به موضوعات  حال، اگر 
نگاه کنید و سعی  کنید صدایی متفاوت را به گوش 
خواننده برسانید و در زمان نوشتن، نترسید از اینکه 
می توانید  دهید،  نشان  را  خود  اصلی  شخصیت 
مخاطبان خود را جذب کنید. اما نکته پایانی که با 
روحیات لطیف زنانه عجین است و می تواند کمک 
رابطه گرای  و  اجتماعی  روحیه  بکند  ما  به  شایانی 
زنان است؛ پس به جامعه  وبالگ نویسان بپیوندید 
دوستان  دامنه  دیگران  وبالگ های  به  ورود  با  و 

وبالگی خود را افزایش دهید. 

شایعه، خبر بی اساسی است  که گوینده آن را برای ترور 
دلخواه  موضوع  هر  یا  آبرومند  و  برجسته  انسان  شخصیت 
اتفاقات مبهم و  اجتماعی در جامعه نشر می دهد.  یا  فردی 
غیرشفافی که اطالعات صحیح و موثقی از آن در دسترس 
نیست ولی در جامعه جریان پیدا می کند، زمینه شکل گیری 
شایعه را فراهم می کند. شایعه، کلمه ای تازه و نو نیست بلکه 
در طول تاریخ ریشه دارد و در هر جامعه ای رواج داشته است.
شایعه حتی در ادیان مختلف نیز بوده، در صدر اسالم 
شاهد شایعه های زیادی درمورد پیامبر)ص( و قرآن بوده ایم. 
خداوند در قرآن کریم می فرماید:»ال تقف ما لیس لک به 
علم ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان مسئوال«  به 
چیزی که علم و اطمینان نداری، اعتماد مکن و آن را بر 
زبان میاور، زیرا گوش و چشم و دل و اندیشه آدمی مسئول 
جلسه  در  حاضران  از  یکی  به  سجاد)ع(  امام  بود.  خواهند 
خود فرمود:»لیس لک ان تکلم بما شئت« هرگونه که دلت 
بدان مایل است، نمی توانی لب بگشایی. پیامبراکرم)ص( نیز 
فرموده اند: »رحم الله عبدا قال خیرا فغنم او صمت فسلم« 
و  آوَرد  زبان  بر  خداپسندی  کالم  که  را  کسی  بیامرزد  خدا 
پاداش گیرد و یا آنکه سکوت حکیمانه کند و سالم بماند. 
شئت  ما  تسمع  ان  لک  »ولیس  فرمودند:  سپس  امام)ع( 
به  نیستی  آزاد  تو  والبصر...«   السمع  ان  یقول:  الله  الن 
هر سخنی که دلت بدان تمایل دارد، گوش فرادهی؛ زیرا 
و... مسئولیت  و چشم  خدای عزوجل می فرمایند: گوش 
ابزار ادراکی، اعم از حس ظاهری)سمع  از  دارند. هریک 
وبصر...( وحس باطن)عقل و اندیشه و...(حجت الهی اند و 
آدمی با در اختیار داشتن چنین ابزاری مسئول است و باید 

در صراط صحیح گام بردارد. 
مجازی،  فضای  و  فناوری  علم  گسترش  با  امروزه 
کرده است،که  پیشرفت  نیز  مخاطب  با  ارتباطی  راه های 
باعث شده، شایعات نیز به صورت های مختلف در جامعه 
رواج یابد. شایعات در قالب پیام ها، اخبار روزمره، تصاویر، 

کلیپ و فیلم ها رسوخ می کند.
انتشار شایعه در شبکه های مجازی سخت نیست. این شبکه ها 
راحت تر و در دسترس تر هستند و دایره واژگان شان ساده تر است. 
به همین دلیل به راحتی  می توانیم اخبارشان را برای  دیگران  با 

فاصله های  فیزیکی  و جغرافیایی بسیار دور منتشر کنیم.  

تشخیص شایعات از واقعیت
مکرر  صورت  به  کمتر  صحیح  و  رسمی  اخبار   .1
کپی  خواهشًا،  مهم،  فوری،  واژه های  از  افراط گونه  و 
درگیر کردن  با هدف  آن هم  و...  انجام دهید  لطفا  کنید، 
احساسات مخاطبان و وادار کردن آنها برای بازنشر بدون 

تفکر، استفاده می کنند.
یعنی شایعه ها درباره موضوعات خاصی شکل می گیرد 
که همیشگی هستند مانند»مرگ چهره ها«. حتمًا بارها خبر 
را  سیاسی  افراد  و  خواننده  فوتبالیست،  بازیگر،  درگذشت 
خوانده یا شنیده اید. یکی از دالیل نشر این اخبار، مخالفت 

یا دشمنی شخصی با این افراد است. 
مرگ،  بیماری،  شایعه  مانند  سیاسی«  »شایعات 
کناره گیری، فساد مالی یا اخالقی و در نهایت عزل و نصب 
فراگیر  مجازی  فضای  در  و  است  رایج  هم  سیاستمداران 
می شود. در موارد خاص تر ممکن است اخبار کذبی در مورد 
افشاگری  مدعی  و  شود  منتشر  دولت ها  خاص  اقدامات 

باشد یا حاکی از حمله نظامی به کشور، درگیری در مرزها، 
البته این شایعه ها  یا شورش های سیاسی باشد.  تظاهرات 
ایجاد  زیادی  اجتماعی  و  سیاسی  پیامدهای  دامنه  گاهی 

می کند و سیاستمداران را دچار دردسر می کند.
»شایعات بهداشتی و پزشکی« مانند کشف راه درمان 
یک  درباره  دکتر مشهور  یک  توصیه  بیماری سخت،  یک 
یا  آلودگی هوا، خواص یک گیاه  یا مسأله ای مثل  بیماری 
میوه، خطرناک بودن آب یا داروی خاص و… شایعه هایی 
و  می خوانیم  را  آنها  یک بار  هفته ای  معمواًل  که  هستند 
شایعات  این  باورکردن  تجربه  هم  شما  حتمًا  و  می شنویم 
را دارید. این موضوعات حساسیت زیادی دارند و چون به 

سالمتی مرتبط هستند مردم سریع آنها را باور می کنند .
2. منبع مورد ادعای متن را چک کنید و از وجود مطلب 
و  عجیب  ادعا های  پراکندگی  شوید.  مطمئن  شده،  ادعا 
بدون سند ومدرک باید مخاطب را نسبت به صحت مطلب 
اجتماعی،  شبکه  پیام های  همه  کند.  مشکوک  ارسالی 

مرجع اخبار و هشدارها نیستند، پس بی تحقیق منتشرشان 
نکنیم.

همچنین به رسانه هایی که از شما می خواهند مراجعه به 
رسانه های دیگر را متوقف کنید، بی اعتماد باشید. کسانی 
محدودکردن  با  می خواهند  می کنند  تبلیغ  را  انحصار  که 
افکار شما  به  امکان جهت دهی  از  اطالعاتی شما،  منابع 
استفاده کنند. از خودتان که اخبار را بررسی می کنید و هر 
کسی که خبری را به شما می دهد، بپرسید: چه کسی پیام 
را ساخته است؟ از چه فنونی برای جلب توجه من استفاده 
شده است؟ با این پیام و خبر چه سبک زندگی یا عقیده ای 
ایجاد یا حذف می شود؟ چرا این پیام ارسال شده است؟ این 
زمین را چه کسی چیده است و قرار است بدون تفکر وارد 
بازی چه کسی شوم؟ چرا یک پیام واحد را هر کدام از ما 

متفاوت درک می کنیم و منبع این خبر کجاست؟
ضعیف ترین و غیرقابل  اعتمادترین منابع خبری، منابع 
اجتماعی،  شبکه های  هستند.  نامعلوم  و  ناشناس  خبری 
منابع خبری موثقی نیستند. ارجاع دادن یک جمله به این 
برای شما یک عالمت  باید  عبارت که »مردم می گویند«، 
چنین  چه طور  و  کسانی  چه  به  مردم،  کدام  باشد؛  هشدار 
می گویند. وقتی در خبری کلی گویی بود مثل اینکه خروش 
مردم، اعتراض سراسری و... اول از همه به عدم صداقت 

پی ببرید بعد بپرسید مردم،یعنی چندنفر...
بنابر  دید می پردازد  وزاویه های  ابعاد  تمام  به  که  خبری 
القا  مخاطب  به  خبر  ریز  جزییات  نیست.  خبر  آن  صحت 
می کند که این خبر چون ریز و دقیق  به همه ابعاد پرداخته 
خبرسازی،  در  داشته باشد.  حقیقت  می تواند  پس  است 
جامعه  کنید،  مطرح  ریز تر  جزئیات  با  را  دروغ  هرچقدر 
اگر حتی منبع اصلی که شایعه در  و  باور می کند  راحت تر 
آن درست شده نیز آن خبر را تکذیب کند، دیگر اثری ندارد 

چون شایعه بر ذهن  افراد مخاطب نشسته است.
بلکه   نیست  سهل انگار  و  زودباور  هوشمند،  مخاطب 
منبع  یک  به  و  می کند  پیگیری  منبع  چند  از  را  اخبارش 
از خودش می پرسد هدف چیست؟  نمی کند. حتما  بسنده 
قرار است چه نتیجه ای حاصل  شود؟ و این نتیجه به نفع 

چه کسی است؟
ادامه دارد...

پیام  دریافت  و  ارسال  امکان  کوثرنت،  شبکه  کاربردی  امکانات  از  یکی 
خصوصی کاربران به یکدیگر است. پیام های خصوصی فقط برای فرستنده و 

گیرنده قابل رویت است و از امنیت کامل برخوردار است.
برای ورود به صندوق پیام می توانید از راه های زیر استفاده کنید:
1. از نوار ابزار باالی صفحه روی عالمت پاکت نامه کلیک کنید.

گزینه  شبکه،  راست  سمت  در  سریع  دسترسی  منوی  روی  کلیک  با   .2
»صندوق پیام« را انتخاب کنید. 

در صندوق پیام برای ارسال پیام به سایر کاربران، ابتدا گزینه »نوشتن پیام« 
را انتخاب کنید تا پنجره ارسال پیام برای شما نمایش داده شود.

در این صفحه گیرنده یا گیرندگان پیام، موضوع پیام و متن پیام را بنویسید. 
همچنین جهت پیوست کردن یک فایل )متنی، صوت، تصویر و...( به پیام خود 

از دکمه »افزودن پیوست« استفاده کنید.
زمانی که متن پیام آماده ارسال شد کافیست دکمه »ارسال« را انتخاب کنید 
تا پیام شما به همراه پیوست )در صورت وجود( برای کاربر مورد نظر ارسال شود.

 

ارسال پیام خصوصی مستقیم به یک کاربر
آواتار  1.روی 
هرجای  در  کاربر 
شبکه کلیک کنید 
پنجره ای  از  و 
می شود  باز  که 
را  پاکت نامه  نماد 
تا  کنید  انتخاب 
پیام  صندوق  به 

منتقل شوید. 
 

همچنین نماد پاکت نامه برای ارسال پیام خصوصی مستقیم، در نمایه کاربر 
مورد نظر نیز وجود دارد.

می شوید.  هدایت  پیام  صندوق  به  شما  پاکت نامه،  عالمت  روی  کلیک  با   
سپس مراحل ارسال پیام را مانند آنچه ذکر شد دنبال کنید.

امکانات صندوق پیام
برای مشاهده پیام های وارده در صفحه پیام »صندوق ورودی« را انتخاب کنید.

در این صفحه لیست تمام پیام های ورودی نمایش داده می شود.
برای خواندن هر پیام روی آن کلیک نمایید.

با تیک زدن کادر کنار پیام ها، آن ها را حذف کنید، به عنوان  شما می توانید 
خوانده نشده و یا به عنوان خوانده شده عالمت بزنید.

 مشاهده پیام
در صندوق ورودی عناوین و فرستنده های پیام به شما قابل مشاهده است. برای خواندن هر 

پیام در صندوق ورودی روی آن کلیک کنید.
در صفحه پیام باز شده با کلیک روی گزینه »پاسخ« می توانید به فرستنده این پیام پاسخ بدهید، 

می توانید آن را حذف کنید و یا به عنوان خوانده نشده عالمت بزنید تا بعدا این پیام را بخوانید.
شما می توانید از صندوق پیام به عنوان یک پست الکترونیکی ساده برای تبادل پیام 
میان طالب و استادان مدرسه استفاده کنید، تحقیق های کالسی خود را برای استادان 

بفرستید و با همکالسی ها و کاربران شبکه به صورت خصوصی در ارتباط باشید. 

انقالب در قاب خاطرات

شیوه های رایج شایعه پراکنی در رسانه
قسمت اول
پگاه پرهون

اعظم مومنیان

پاسخ به شبهات در شبکه های اجتماعی
دنبال  موافقین  اکثریت  علت  به 
منجر  فردی  بحث  معمواًل  کننده ها، 
به بایکوت یا ریپورت شما می شود. اما 
اگر استدالل قوی و محکمی داشته 
را  آنها  ضعف  نقطه  بتوانید  یا  باشید 
و  شک  و  جرقه  شاید  دهید،  نشان 
تردیدی در دل یکی از همان ناظران 
در  کننده  مشارکت  افراد  یا  خاموش 

بحث ایجاد کنید.

ضد  صفحات  در  گروهی  حضور   .3
دینی و ارائه نظر:

می توانید با دوستان خود هماهنگ 
کنید و به صورت دسته جمعی آن مطلب 
ضد دینی را نقد کنید. این حضور یا به 
صورت پاسخ های مجزا به آن شبهه و 
پیش  بحث  ایجاد  و  گفت وگوسازی  یا 

ساخته می تواند صورت بگیرد.

4. حضور فردی یا گروهی به عنوان 
موافق نما:

شبهات  با  مواجهه  نحوه  این   
نیاز  باالیی  مهارت  و  تخصص  به 
به عنوان  را  دارد. شما می توانید خود 
که  کسی  یا  شبهه  با  موافق  فرد  یک 
نشان  دارد  زمینه  آن  در  سؤاالتی 
موافقت،  دل  از  کم کم  و  بدهید 
سؤاالتی را طرح کنید که جوابشان از 
پیش برای شما مشخص است. فقط 
باید مراقب بود که با آن اکانت فعالیت 
دیگری نداشته باشید و کسی دستتان 

را نخواند.

5. ایجاد صفحه در پاسخ به شبهه:
زمین  به  را  بازی  کنید  تالش   
خودتان بکشید و شبهه را از اساس با 
مقدمات دیگری مطرح کنید. شاید در 
پاسخ به شبهاتی که از مغالطات برای 
اثبات خود استفاده می کنند، مقابله به 
مثل چندان هم دور از انصاف نباشد. 
البته از مسیر صداقت و حقیقت خارج 
در  صفحه ای  راه اندازی  با  اما  نشوید 
میدان  و  گوی  شبهات،  آن  به  پاسخ 
دست خودتان است و بهتر می توانید 
نحوه پاسخ به شبهه و نظرات ذیل آن 
مطلب را مدیریت کنید. ایجاد صفحه 
یا  نمایی  با دو رویکرد موافق  می تواند 

مخالفت صریح باشد.

پاسخ  در  سایت  و  وبالگ  6.ایجاد 
به شبهه:

میدان  عمومًا  اجتماعی  شبکه های 
بحث و گفت وگو و اکثرًا جدل و مجادله 
هستند و گاه استدالل های منطقی در آن 
مخاطب  بتوانید  اگر  نمی گنجد.  فضاها 
یا  به صفحه وبالگ  را  در معرض شبهه 
از  آنجا  و  بکشانید  خود  شخصی  سایت 
ابتدا قصه را برایش باز کنید و با حوصله 
شبهه،  صحیح  و  کامل  درک  البته  و 
اثرگذاری  می تواند  بگویید،  پاسخ  او  به 
عمیق تری نسبت به پاسخ های منفعالنه 
صفحه های  همان  نظرات  قسمت  در 

احتمال  این  اگر  البته  باشد.  شبهه افکن 
وجود دارد که وبالگ و سایت شما جزیره 
و  منبع شبهات شود  از  افتاده ای  دور  به 
نتایج  جزو  اینترنتی هم  در جستجوهای 
باال نباشد، حرف راست شما هیچ وقت به 
دست مخاطب نمی رسد و بود و نبودش 

تفاوتی نخواهد داشت. 

توصیه:
موافق  رویکرد  درباره  آنکه  از  پس 
نما یا مخالفت صریح خود به تصمیم 
قاطعی رسیدید، بهتر است از دو روش 
هم زمان استفاده کنید. یعنی در عین 
بحث های  و  نظرات  در  که  حال 
دارید،  حضور  شبهه افکن  صفحات 
یا  سایت  از  اعم  مجزایی  صفحه 
پاسخ  و  برای نشر عقاید خود  وبالگ 
به آن شبهات داشته باشید. حضور در 
آن صفحات به منظور جذب مخاطب 
است  افرادی  در ذهن  ایجاد جرقه  و 
شما  صفحات  به  است  ممکن  که 
صفحات  ایجاد  و  نکنند،  مراجعه 
به  آنها  کشاندن  هدف  با  شخصی 
انتظار  فضای مدیریت شده خودتان. 
کوتاه  زمان  در  که  نداشته باشید 
ببینید.  شگفت انگیزی  نتیجه های 
افراد  بعضی  یقین  از  که  همین  شاید 
نسبت به راه باطلشان بکاهید خودش 
آینده  در  که  باشد  بزرگی  دستاورد 
و  حق  مسیر  به  آنها  تمایل  به  منجر 

حقیقت شود.
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