
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران 
یــوم اهلل ۹ دی را روز بصیــرت و بیــدار 

ملت ایران دانست

والمســلمین  حجت االســام 
یــم بهجت پــور پیــش از ظهــر  عبدالکر
گرامیداشــت  ز در حاشــیه مراســم  امرو
گفت وگو  ۹ دی در مدرســه فیضیــه در 
کــرد: یــوم اهلل ۹  بــا خبرنــگاران اظهــار 
ز بصیــرت و بیداری ملت ایران  دی رو

است.
زهــای ارزشــمند  وی افــزود: ۹ دی از رو
اســت  اســامی  انقــاب  مانــدگار  و 
حضــور  و  بصیــرت  نشــان دهنده  کــه 
خودجوش مــردم در مقابله با اقدامات 

آشوبگرانه دشمنان است.

بــا  مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران 
بیــان اینکه حضور بــه موقع در صحنه 
نشــان دهنده بصیــرت و اقتــدار مــردم 
گفت: در ســال ۱۳۸۸، دشمن  است 

از اختافــی که در کشــور به وجود آمد، 
ســو اســتفاده و چند ماه کشور را درگیر 

کرد. مشکات و آشوب 
وی با بیان اینکه مردم در ۹ دی پاســخ 

کوبنــده ای بــه عوامل فتنه و دشــمنان 
دادنــد ادامــه داد: ۹ دی تجلــی حضور 
خودجوش مردم برای به حاشیه راندن 
یــان آشــوبگر در کشــور بــود و نشــان  جر
کــه مردم همــواره به فکــر مصالح و  داد 

کشور هستند. آرامش 
اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه بــا 
بیان اینکه ۹ دی عزم مردم در حمایت 
داد  نشــان  را  اســامی  جمهــوری  از 
کــه همــواره  کــرد: آرزو می کنــم  عنــوان 
و  دقیــق  راندیشــانه،  دو نــگاه  بــا  مــردم 
تشخیص مصالح در سایه سار رهبری 
دشــمنا  توطئه هــای  بــا  مواجــه  آمــاده 
کــه دشــمنان  باشــند و اجــازه ندهنــد 
را دچــار مشــکل  کشــور  و توطئه گــران 

کنند.
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 ۹ دی روز بصیرت و بیداری ملت ایران است
گفتوگو

این پرستار با بیان اینکه گمشده اش در حوزه پیدا شد، افزود: 
آرزویم این است که خداوند هیچ گاه طلبگی را از من نگیرد.

همزمان با هفته پژوهش، از اپلیکیشن »کتابخوان امین« با حضور مدیر 
حوزه های علمیه خواهران رونمایی شد.

نخبگان هرگونه تعریف شوند و به جامعه ورود کنند، جامعه نیز بر همان 
اساس مسیر را طی می کند.

 همایش آفاق علمی پیش روی 
حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

در این همایش که با حضور حجت االســام والمسلمین بهجت پور مدیر 
حوزه های علمیه خواهران کشوربرگزار گردید، از نرم افزار کتابخوان امین 
و همچنین شبکه یکپارچه اطاع رسانی فعالیت های پژوهشی رونمایی 

شد

قســمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف اول مطلب 
صفحه. قســمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف اول 
مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف 
اول مطلب صفحه. قســمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از 

پاراگاف اول مطلب صفحه. قسمتی از پاراگاف اول مطلب صفحه. ...
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ÁÁسلیمانیÁسردارÁشهادتÁپیÁدرÁپورÁبهجتÁوالمسلمینÁاالسالمÁحجتÁتسلیتÁپیامÁ

Á»امینÁکتابخوان«ÁاپلیکیشنÁ
رونماییÁشد

ÁمعاونÁپژوهشÁحوزهÁهایÁعلمیهÁخواهران:

ÁپیشرانÁموتورÁنخبگان
جامعهÁهستند

بهÁمناسبتÁروزÁپرستار؛
ÁگفتگوÁباÁپرستاریÁکهÁدرÁطلبهÁسطحÁچهارÁاست

گمشدهÁامÁراÁدرÁحوزهÁیافتم

دو هفته نامــه فرهنگــی اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

 مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران در پی شــهادت ســردار قاســم 
سلیمانی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وَن
ُ
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شــهادت ســردار رشید اســالم ســرباز مخلص ولیت بزرگ مرد عالم اسالم و 
مدافع حریم ولیت و اهل بیت )علیهم الســالم( شــهید سرافراز حاج قاسم 
ســلیمانی را بــه محضــر حضــرت بقیــه اهلل العظــم ارواحنــا لــه الفــدا،  مقــام 
معظم رهبری حضرت امــام خامنه ای )مدظله( علما و مراجع بزرگوار )دامت 
برکاتهم(، ملت غیور و شهید پرور ایران اسالم )ایدهم اهلل( و تمامی آزادگان 

جهان تسلیت عرض می نمایم.

بدون تردید کســی که عمری را در کنار شهدا نفس بکشد و نفسش شهید 
پرور گردد، حق اســت که روزی آســمانی شود و آســمان و زمین شهادتش را 

تبریک و تسلیت بگویند.
آن شــهید وال مقام که در روز جمعه مابین ولدت عقیله بنی هاشــم ســالم 
اهلل علیهــا و شــهادت بانــوی بانــوان عالمیــن حضــرت صدیقــه اطهــر زهرای 
مرضیــه ســالم اهلل علیهــا بــه آرزوی دیریــن خــود رســید و بــه ســید و ســالر 

شهیدان پیوست با خون خود نهالی نو در یاری مظلومان عالم کاشت.
دشــمن بــزدل و زبــون بــا به شــهادت رســاندن ایــن ســردار بــزرگ و محبوب 
قلــوب مظلومین عالــم و ملت بزرگ ایــران و یار و همرزمش شــهید گرانقدر 
از  بــار دیگــر خباثــت خــود را نشــان داد امــا غافــل  ابــو مهــدی المهنــدس 
آنکــه دوملــت بــزرگ ایــران و عراق تحت لــوای اهل بیــت علیه الســالم دارای 
سرنوشــت مشــترک بوده و در راه اعتالی کلمه اهلل و بقای اســالم ناب از نثار 

خون عزیزترین فرمانده هان خود دریغ نمی کند چرا که با ریخته شدن خون 
این عزیزان اسالم محکم تر و قویتر از همیشه خواهد شد .

حاج قاســم عزیز که به خوبی لقب ســردار رشید اســالم و مالک اشتر ولیت 
را داشــت ســالیانی در جبهــه هــای حــق علیــه باطل بــا همرزمان شــهیدش 
همراه بود و در مبارزه با تروریسم از دو ملت بزرگ ایران و عراق دفاع نمود و 
آمریــکای زبون را در منطقه و جهان به حقارت کشــید و به آنچه آرزویش بود 

رسید و به لقاءاهلل پیوست.
دشــمنان زبــون بــه ویــژه آمریــکای جنایتــکار بداند با رفتن ســرداران رشــید 
اســالم همچــون حــاج قاســم ســلیمانی هیچــگاه راه ســرخ شــهادت و یاری 

مستضعفین عالم متوقف نخواهد شد .
حوزه هــای علمیه خواهران ضمن تبریک و تســلیت شــهادت این عزیزان بر 
ادامــه راه آنــان تــا غلبه حق بــر باطل تاکید می کنــد و بر این باور اســت که ان 
شــاءاهلل بزودی رزمندگان دلیر و غیور اســالم پاسخی سخت و دندان شکن 

به این جنایت خواهد داد.
عبدالکریم بهجت پور  -مدیر حوزه های علمیه خواهران

یک مدیر حوزه های علمیه  پیام تبر
خواهران به پاپ فرانسیس

مدیــر حوزه هــای علمیه خواهــران در این پیام ضمن آرزوی ســالمتی برای پاپ 
، سالی مملو از صلح و  فرانسیس و توفیق روزافزون برای تمام مسیحیان عزیز

آرامش را برای تمام ابنای بشری آرزو  کرد.
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 مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم:

خواهرانÁطلبهÁمسئلهÁحجابÁوÁعفافÁراÁحلÁکنند
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سومین سالگرد درگذشت عالم ربانی 
 آیت اهلل محمدعلی شرعی تسلیت باد



پژوهش2  شنبه ۷ اردیبهشت ۱3۹8  سال اول  شماره اول 

کنند نخبگان مشکالت و مسائل رو حل 
 اولین گردهمایی طالب استعدادهای برتر 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

اولیــن گردهمایــی طــالب اســتعداد های برتر حوزه هــای علمیــه خواهران با 
حضور مدیران و مسؤولن حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

 اولیــن گردهمایــی طــاب اســتعداد های برتر حوزه هــای علمیــه خواهران صبح 
ز بــا حضــور مدیر و معاونــان مرکز مدیریــت حوزه های علمیه خواهــران برگزار  امــرو

شد.
 در ابتــدای ایــن همایش خانــم غفاری مدیــرکل امور نخبــگان حوزه های علمیه 
گفــت:  گزارشــی از فعالیت هــای ایــن اداره کل پرداخــت و  خواهــران بــه تشــریح 
یی شبهات، برگزاری ۶ ترم  برگزاری ۳۳ جلسه آناین و آفاین در زمینه پاسخگو
اموزش مکالمه زبان انگلیســی، کارگاه های علمی و ... از جمله اقداماتی است 

که انجام شده است.
ره هــای کوتاه و بلند مــدت با موضوعات اعتقادی، ســبک زندگی  وی افــزود: دو
ژه های  اســامی، اخــاق، نــگارش مقاله  هــای علمــی و پژوهشــی، مدیریــت پرو

تحقیقاتی و ... برای طاب خواهر استعداد برتر برگزار شده است.
مدیرکل امور نخبگان حوزه های علمیه خواهران بیان کرد: همچنین رایزنی هایی 
بــا معاونــت آمــوزش بــرای فعالیــت طــاب اســتعداد برتــر انجام شــده اســت که 

کنیم. امیدوارم بتوانیم این موارد را نیز اجرایی 
یافت  یت هایی در زمینه در یم طاب اســتعدادبرتر اولو وی بــا بیــان اینکه امیدوار
بورســیه داشــته باشند اظهار کرد: رایزنی هایی انجام شده است تا طاب نخبه و 
یابی مجات استانی و مقاالت  استعدادبرتر در مدیریت هسته های پژوهشی، ارز
کــز پژوهشــی، اســتاد راهنمای  و کتا ب هــای طــاب، جــذب و بکارگیــری در مرا

یت داشته باشند. گروه های رشد و ... اولو
رش استعداد های   خانم غفازی در پایان خاطرنشان کرد: شکوفاسازی و پرو
ری و شناســایی خواهــران فاضــل و عالمــه از جملــه برنامــه  و  برتــر، نخبه پــرو
یــم بــه این اهداف دســت پیدا  طرح هــای اداره کل نخبــگان اســت و امیدوار

کنیم.
گفتنــی اســت ایــن گردهمایــی بــه صــورت برخــط و انایــن بــرای طــاب خواهر 

کشور پخش شد. استعدادبرتر سراسر 

مدیــر حوزه هــای علمیه خواهــران با 
بیــان اینکــه انتظار از نخبگان بســیار 
بایــد  نخبــگان  گفــت:  اســت  زیــاد 
بتواننــد گره از کار بشــر بــاز کنند و به 
همیــن دلیــل اســت کــه بــه نخبگان 

توجه زیادی می شود.

حجت االسام والمسلمین عبدالکریم 
بهجت پــور در اولین گردهمایی طاب 
استعداد برتر حوزه های علمیه خواهران 
که در سالن  همایش های مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران برگزار شــد 
اســتعدادبرتر  و  نخبگــی  کــرد:  اظهــار 
که باید قــدردان و  بــودن، نعمتی اســت 

شکرگذار این نعمت باشید.
وی افــزود: میــان اســتعداد برتــر و نخبــه 
و  دارد  وجــود  یــادی  ز فاصلــه  بــودن 
پیــدا  رش  پــرو بایــد  برتــر  اســتعداد های 

کنند تا تبدیل به نخبه شوند.
علمیــه  حوزه هــای  برجســته  اســتاد 
و نخبگــی  برتــر  اســتعداد  کــرد:  عنــوان 
کــه  مســؤولیت ها را بیشــتر می کنــد چرا
بــه نعمت هــا  خداونــد متعــال نســبت 
داده  شــخص  بــه  کــه  فرصت هایــی  و 

است، سوال می کند.
افــرادی  نخبــگان،  داد:  ادامــه  وی 
کــه  هســتند  اثربخــش  و  تاثیرگــذار 
و  باشــند  علــم  تولید کننــده  می تواننــد 

کنند. مسائل و مشکات را برطرف 

گفت:  مدیر حوزه های علمیه خواهران 
جامعــه  در  اثرگــذاری  میــزان  بــا  نخبــه 
شناخته می شــود و نخبگان باید از این 
نبــوغ در ســرعت بخشــیدن بــه توســعه 
ری و راحت تر شــدن زندگی  علــم و فناو

کنند. مردم استفاده 
وی بــا بیــان اینکــه انتظــار از نخبــگان 
کــرد: نخبــگان  یــاد اســت ابــراز  بســیار ز
کنند و به  کار بشر باز  گره از  باید بتوانند 
که به نخبگان توجه  همین دلیل است 

یادی می شود. ز
کــرد:  یــم بیــان  کر مفســر برجســته قــرآن 
کنند  نخبــگان بایــد جهالت هــا رو رفع 
بودنــد  افــراد  تاثیرگذارتریــن  پیامبــران  و 
کــه توانســتد جهالت هــا را برطرف و  چرا

کنند. نگاه ها رو اصاح 
بایــد  نخبــگان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بتواننــد پدیده هــا را شناســایی و آینــده 
کننــد و از ایجاد  را تحلیــل و پیش بینی 

کنند. مشکات و مسائل جلوگیری 
والمســلمین  حجت االســام 
کرد: غافله بشــریت  بهجت پــور عنــوان 
و فرهنگ،حرکــت خطــی و دقیق ندارد 
نوســان اســت و نخبگانــی  و دائمــا در 
کــه بداننــد  می تواننــد تاثیرگــذار باشــند 
این حرکت منجر به چه چیزی می شود.
پیونــد  کــه  نخبــه ای  داد:  ادامــه  وی 
پژوهشــی  موضوعــات  در  و  اجتماعــی 
فعالیت فاخر نداشــته باشد، نمی تواند 

تاثیرگذار و اثربخش باشد.
گفت:  مدیر حوزه های علمیه خواهران 
نخبگی راه دشــواری دارد و نخبه کسی 
کــه اراده و انگیره باالیــی در خود  اســت 
کرده است، استعداد های برتر و  متراکم 
نخبــگان نبایــد با بهانه هــای کوچک از 
پژوهش و تحقیق علمی دست بکشند 
بلکــه همواره باید بــه فکر پژوهش و حل 

مسائل باشند.
اســتاد برجســته حوزه های علمیه بیان 
اســت  اراده  محصــول  نخبگــی  کــرد: 
کــه تنهــا بــا اراده و انگیــزه می تــوان  چرا
کرد. شرایط را تغییر داد و فرصت ایجاد 
وی افــزود: تاثیرگذارتریــن افــراد در دنیــا 
کــه داشــتند،  بــا انگیــزه و اراده باالیــی 
یــخ مانــدگار شــوند؛ هر  توانســتند در تار
مقــدار کــه اراده و انگیــره بیشــتر باشــد، 
ضریب دست یابی به نتیجه و موفقیت 

افزایش پیدا می  کند.
کریم اظهار داشت:  مفسر برجسته قرآن 
که بــه دنبال چه  نخبــگان بایــد بداننــد 

و  بــه ســوال  نســبت  و  چیــزی هســتند 
کامــل  و  دقیــق  گاهــی  آ خــود  پرســش 
نباشــد  چنیــن  گــر  ا و  باشــند  داشــته 

کنند. نمی توانند مسائل را حل 
فضــای  از  زه  امــرو داد:  ادامــه  وی 
مجــازی بــه عنــوان تهدیــد یاد می شــود 
امــا بــدون تردیــد فضــای مجــازی بــرای 
یــک  نخبــگان  و  برتــر  اســتعداد های 
فرصــت اســت که آن هــا را با ســواالت  و 

مسائل واقعی آشنا می کند.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهــران بیان 
کــه از طریــق  بــه میــزان تاطمــی  کــرد: 
کشــور  پرســش های فضــای مجازی در 
نیــز  میــزان  همــان  بــه  می شــود،  ایجــاد 
فرصــت و فضا بــرای موفقیت نخبگان 

در حل مسائل ایجاد می شود.
کیــد بر اهمیت برگزاری  وی در پایــان با تا
کرسی های آزاداندیشی گفت: حوزه های 
کرســی های  کننــده  برگــزار  بایــد  علمیــه 
آزاداندیشی واقعی باشند و به این مسئله 

مهم توجه جدی داشته باشند.

معاون پژوهــش حوزه های علمیه خواهران 
بــا بیان اینکه تردید وجود ندارد که نخبگان، 
موتور پیشــران همه جوامع هســتند گفت: 
نخبــگان هرگونــه تعریف شــوند و به جامعه 
بــر همــان اســاس  نیــز  کننــد، جامعــه  ورود 

مسیر را طی می کند.

حجت االسام والمســلمین علی اکبر حصاری 
برتــر  اســتعداد  طــاب  گردهمایــی  اولیــن  در 
ز در  حوزه هــای علمیــه خواهــران که صبــح امرو
ســالن همایش هــای مرکــز مدیریــت حوزه هــای 
علمیه خواهران برگزار شد  با بیان اینکه برگزاری 
یادی  ایــن گردهمایــی می تواند تاثیرات بســیار ز
یم با همکاری  کرد: امیدوار داشــته باشــد اظهار 
شــاهد  دســت اندرکاران،  و  مســؤوالن  همــه 
گردهمایی طاب اســتعدادبرتر  برگزاری دومین 

یافت  حوزه هــای علمیه خواهران باشــیم تا با در
نظرات، پیشنهادات و انتقادات استعداد های 
برتــر، ایــن مســیر را بــه خوبــی و بــا موفقیــت طی 

کنیم.
افــزود: اســتعداد های برتــر و نخبگــی یــک  وی 
قابلیت و ســرمایه مضاعف است و این سرمایه 
گر  مضاعــف یــک نقدینگی انســانی اســت که ا
ســرمایه گذاری درســتی روی آن انجام شــود، به 
که تامیــن، تربیت و آماده ســازی  هــدف اصلی 
پیــدا  دســت  اســت  جامعــه  در  مرجــع  گــروه 

می کنیم.
معــاون پژوهــش حوزه هــای علمیــه خواهــران با 
که نخبگان، موتور  بیان اینکه تردید وجود ندارد 
پیشــران همــه جوامــع هســتند گفــت: نخبگان 
کنند،  رود  هرگونــه تعریف شــوند و بــه جامعــه و
جامعه نیز بر همان اساس مسیر را طی می کند.

وی ادامه داد: در همه جوامع، عامه مردم تقلید 
گروه های مرجع هســتند بنابراین طاب  کننده 
یژه  خواهــر اســتعداد برتــر بایــد بتوانند مردم بــه و

بانوان را به سمت سعادت ببرند.
کرد:  حجت االسام والمسلمین حصاری بیان 
همــه طاب ســرمایه های انســانی هســتند و ما 

تــاش می کنیــم تــا طــاب در آینــده تبدیــل بــه 
چهره های تاثیرگذاری و هدایت گر شــوند، البته 
یم که استعداد های برتر، سرمایه های  اعتقاد دار
مضاعف هستند و می توانند اثرگذاری بیشتری 

داشته باشند.
و نخبــه  اســتعدادبرتر  بــه طــاب  وی خطــاب 
گفت: من از همه شــما خواهش می  کنم که قدر 

رش  ایــن نعمت و فرصت بزرگ را بدانید و با پرو
اســتعداد ها، خودتــان را برای یــک حرکت بزرگ 

کنید. در سطح جامعه آماده 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  پژوهــش  معــاون 
که آرمان هــا و اهداف  کرد: افــرادی  خاطرنشــان 
می ماننــد؛  کوچــک  همیشــه  دارنــد،  کوچــک 
افــراد بایــد آرمان های بزرگ داشــته باشــند اما در 
نهایت کسی موفق خواهد شد که عاوه بر اراده 
و انگیــزه، گام هــای خود را درســت و واقع بینانه 

بردارد.
را  آرمان گرایــی  بعضی هــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
یاپــردازی اشــتباه می گیرنــد ادامــه داد: بــا  بــا رو
یاپــردازی نمی توان موفق شــد اما بــدون تردید  رو
گر شرایط و زمینه ها را فراهم و به سمت هدف  ا
کنیــم، می توانیــم بــه بلندتریــن قله هــا  حرکــت 

کنیم. دست پیدا 
اظهــار  حصــاری  والمســلمین  حجت االســام 
گــر در کارهــا و فعالیت هــای خودمان  داشــت: ا
نیت  الهی داشــته باشیم و برای کسب رضایت 
الهــی تاش کنیم، به هــدف و مقصود خواهیم 

رسید.

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

هستند جامعه  پیشران  موتور  نخبگان   
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران:

یک مدیر حوزه های علمیه خواهران به پاپ فرانسیس تبر پیام 
مدیر حوزه های علمیه خواهران در پیامی فرارســیدن میالد حضرت عیســی 
مســیح )ع( و همچنیــن آغــاز ســال ۲۰۲۰ میــالدی را بــه پــاپ فرانســیس رهبر 

کاتولیک های جهان تبریک گفت.

یر است: متن پیام به شرح ز
عالي جناب پاپ فرانسیس اول  

کاتولیک هاي جهان رهبر محترم 
یــم به پیــروی از پیامبری که در کامش حضرت عیســی بن  مــا مســلمانان مفتخر
ز همچنان در بین همه ایرانیان  مریم را برادر خود خطاب فرموده  و این سیره، امرو
یش را همچون بــرادر و عضو یک  مســلمان پــا برجاســت و هموطنان مســیحی خو

خانواده می دانند.

بعد از اهدای ســام و احترامات خدمت آن جناب، فرارسیدن میاد با سعادت 
ر صلح و مهرباني و آغاز سال 2020  حضرت عیسي بن مریم »علیه السام« پیام آو
گیتي و برادران و خواهران   میادي را به جنابعالي و پیروان راســتینش، در سراســر 

کشورمان تبریک و تهنیت عرض مي نمایم .  مسیحی 
مسیح، پیامبر دوستی، برادری و مبشر صلح و عدالت در سراسر جهان است. که 
بی شــک بازگشت بشــریت به آموزه های سعادت بخش آسمانی و الهی آن پیامبر 
یــت همدلــی و تعامــل بین ملت ها و اســتقرار صلــح و ثبات  راســتین موجــب تقو
گرایــش بشــریت بــه حقیقــت و عدالت خواهــی و عدالت  یدبخــش  جهانــی، و نو

ری خواهد بود . پرو
امید است رهبران ادیان الهي در سراسر جهان بتوانند با تکیه بر اشتراکات دیني، 

ري صلح، نوع دوســتي، اتحاد و عدالت  یــش که همانا پیــام آو بــه وظیفــه مهم خو
رند .  است عمل نمایند و جهاني عاري از خشونت و افراطي گري را به ارمغان آو

زافزون برای تمام مســیحیان عزیز،  ضمن آرزوی ســامتی جناب عالی و توفیق رو
سالی مملو از صلح و آرامش را برای تمام ابنای بشری آرزو دارم.

کنید کوثر را در شــبکه های اجتماعی  و پیام رســان ها دنبال  خبرگــزاری 
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همایش بزرگداشــت هفته پژوهش بــا عنوان آفای علمی 
پیش روی حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

 همایــش بزرگداشــت هفتــه پژوهــش بــا عنــوان »آفــاق علمــی 
زی حوزه های علمیه خواهران« در سالن همایش های  پیش رو

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

موانع پژوهش در
 حوزه های علمیه برطرف شود

در ابتــدای ایــن همایــش حجت االســام والمســلمین تهرانی 
بــه بیان معنای فقه پرداخت اظهــار کرد: فقه و تفقه به معنای 
تعمق عمیق در دین اســت و فقیه نیز به کســی گفته می شــود 

که دین رو به خوبی می شناسد.
گاهی  وی افزود: براســاس احادیث،  فقیه به دلیل شناختی و آ
که نســبت به دین و معارف دارد، می تواند به منازل و درجات 

رفیعه و باالیی برسد و زندگی بهتری داشته باشد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان قــم بــا اشــاره بــه هفتــه 
پژوهش گفت: باید موانع و آسیب های پژوهش و تحقیق را در 

کنیم. حوزه های علمیه شناسایی و برطرف 
وی ادامه داد: در حوزه های علمیه خواهران تاش می کنیم تا 

کنیم. یایی علمی بانوان طلبه را هموار  مسیر رشد و پو
حجت االسام والمسلمین تهران در ادامه به بیان موانع موجود 
گفــت: نظام منــد  پژوهــش در حوزه هــا ی علمیــه پرداخــت و 
نبودن پژوهش در روند تحصیلی طاب از آسیب ها و موانعی 
ر شــدن طــاب از پژوهش هــای علمــی  اســت کــه موجــب دو
می شــود که البته خوشــبختانه در حوزه هــای علمیه خواهران 
کردن این آسیب هستیم. در حال اجرای طرحی برای برطرف 
وی افــزود:  پژوهــش در حوزه هــای علمیــه، ســابقه هــزار ســاله 

دارد و از ابتــدای تاســیس حــوزه هــای علمیــه پژوهــش وجــود 
داشــته اســت امــا هیچوقــت پژوهــش نظام مند نبوده اســت و 

یزی الزم صورت پذیرد. باید در مورد این مسئله برنامه ر
کــرد: طاب باید  مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان قم بیان 
روش های پژوهش و چگونگی رجوع به منابع آشنا شوند و این 

مورد نیز باید در حوزه های علمیه مورد توجه باشد.
وی در پایان به بیان اهمیت توجه طاب به نشریات تخصصی 
پژوهش پرداخت و گفت: نشــریات پژوهشــی موجب پیشــرفت 
علمــی طــاب می شــوند بــه همین دلیــل الزم اســت که طاب 

نسبت به این نشریات اهتمام داشته باشند.

پژوهش ها 
باید 

مسائل و مشکالت مردم را حل کنند
ضمــن  بهجت پــور   عبدالکریــم  والمســلمین  االســام  حجــت 
و  علــم  پیشــرفت  کرد:بــا  عنــوان  پژوهــش  هفتــه  گرامی داشــت 
گذشــته تســهیل شــده  تکنولوژی، پژوهش و تحقیق نیز نســبت به 

یادی برای پژوهش و تحقیق وجود دارد. است و امروزه ابزار های ز
ی افــزود:در حــال حاضــر بــا اســتفاده از ابزار های بــه روز می توانیم  و
یــم و  کمتریــن زمــان بــه فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی بپرداز در 
که به وجود آمده است نهایت  طاب باید از این فرصت و شرایطی 
کارامد  اســتفاده را داشــته باشــند و آثــار علمــی و پژوهشــی فاخــر و 

کنند. تولید 

گذشــته بــرای تحقیــق و  کریــم ادامــه داد: در  مفســر برجســته قــران 
یادی  کتاب ها، باید مدت زمان بسیار ز پژوهش و رجوع به منابع و 
کردن یک مســئله ســاعت ها  گاهی برای پیدا  را صرف می کردیم و 
کمک  مطالعه داشــتیم تا به نتیجه برســیم اما ابزار هــای امروز به ما 
کمتریــن زمــان بــه مطالــب و موضوعــات مــورد نیــاز  می  کنــد تــا در 

کنیم. دسترسی پیدا 
کیــد بــر توجــه بــه نقــش بانــوان در حــل مســائل و  ی در ادامــه بــا تأ و
بانــوان نقــش بســیار مهمــی در حــل مســائل و  گفــت:  مشــکات 
مشکات دارند و به همین دلیل نیز باید به مسائل مختلف علمی 

کنند. و پژوهشی ورود 
کرد: ما باید شــرایط را برای  اســتاد برجســته حوزه های علمیه بیــان 
فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی بانوان تســهیل و زیرســاخت های 
مورد نیاز را آماده کنیم تا بانوان بتوانند با کمترین مشکل به تحقیق 

و پژوهش بپردازند.
کرد: ما در حوزه های علمیه  مدیر حوزه های علمیه خواهران عنوان 
خواهران تاش می کنیم تا فضا و بستر را برای پژوهش بانوان اینجاد 
گر این مســئله محقق شــود، شاهد آثار علمی و  کنیم و بدون تردید ا

پژوهشی فاخری خواهیم بود.
دنبــال  بــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  در  مــا  کــرد:  اظهــار  ی  و
بتواننــد  کــه  کارامــد هســتیم، پژوهش هایــی  و  پژوهش هــای موثــر 

کنند. مسائل و مشکات را حل 
طلبــه  داد: بانــوان  ادامــه  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
بایــد بــه بــه مســائل مربــوط بــه زن و خانــواده و همچنیــن تقابــل بــا 
کــه قصــد تخریــب و آســیب زدن بــه مــردم و  فرهنگ هــای معانــد 

جامعه را دارند، توجه ویژه داشته باشند.
گفــت: پژوهش هــا و تحقیق هــای علمــی بایــد توانند  ی در پایــان  و
گر این  کنند بکنند و ا مســائل و مشــکات مورد نیاز جامعه را حل 

اتفاق صورت نگیرد، پژوهش ها فایده  چندانی ندارد.
کتابخــوان امین  در ادامــه ایــن همایــش از محصــوالت پژوهشــی و 
رونمایــی و همچنیــن شــبکه یکپارچــه اطاع رســانی فعالیت های 

پژوهشی رونمایی شد.
گفتنــی اســت در پایان این مراســم از پژوهشــگران برتر حــوزه علمیه 

خواهران استان قم تجلیل بعمل آمد.

علمیــه  حوزه هــای  پیــش روی  علمــی  آفــاق  همایــش  در 
بــا حضــور مدیــر  اپلیکیشــن »کتابخــوان امیــن«  خواهــران، 

کشور رونمایی شدند.  حوزه های علمیه خواهران 
ری اطاعــات حــوزه هــای  در ایــن مراســم رئیــس مرکــز فنــاو
یی به نیاز طاب  علمیه خواهران گفت: در راستای پاسخ گو
و اســاتید حوزه هــای علمیــه در دســتیابی آســان بــه منابــع 
متنــی علمــی حوزه، ازجمله کتب آموزشــی و کمک درســی 
ری اطاعات  و جزوات و نمونه سؤاالت امتحانی، مرکز فناو
اقــدام به طراحی و تولید اپلیکیشــن کتابخــوان امین کرد که 

اولین نسخه از آن روانه بازار نرم افزار شد.

علی طائی زاده گفت: این اپلیکیشــن منحصربه فرد بعنوان 
کتابخانــه جامــع طاب و اســاتید، با در نظرگرفتــن نیازهای 
آموزشی-پژوهشــی طــاب در دسترســی بــه منابــع علمــی 
و کتابخانــه ای مشــتمل بــر بیــش از ۳0 هــزار منبــع در زمینــه 
کتب درســی، نمونه ســوال، جزوات دروس، مقاالت و پایان 
کتابخانه قائمیه است. کتابخانه مکتبه الشامله و  نامه ها، 

بردی این اپ، »پیشــنهاد هوشــمند  یکــی از بخش هــای کار
که منابع درســی و کمک درســی اعم از کتب  منابع« اســت 
درسی و کمک درسی، جزوات و نمونه سواالت مورد نیاز هر 
طلبه بر اســاس ســطح ، دروس و رشــته به صورت هوشمند 
که در قالب “دروس من” دســته  در اختیار وی قرار می گیرد 
بنــدی و تنظیــم می شــود. منابــع ایــن اپ نیــز، متناســب بــا 
تغییرات اعام شــده از ســوی معاونت آموزش حوزه، در هر 

زرسانی می شود. سال تحصیلی به رو
کتابخوان امین: یژگی های اپ  و

۱(     کتابخانــه دروس بــا بیش از 7 هزار عنوان منبع درســی، 
جزوه، مقاله و پایان نامه، نمونه سوال امتحانی

2(     پیشــنهاد هوشــمند منابع درســی بر اساس دروس اخذ 
شده و رشته تحصیلی

کتابخانه قائمیه با بیش از ۹ هزار عنوان کتاب فارسی      )۳

4(     کتابخانــه مکتبــه الشــامله با بیش از هــزار عنوان منابع 
اهل تسنن

5(     امکان جســتجوی پیشــرفته در منابع بر اساس عنوان، 
رنده موضوع، چکیده و پدیدآو

۶(      دسته بندی موضوعی منابع

شــبکه یکپارچه ســازی اطالع رســانی فعالیت های پژوهشــی 
حوزه های علمیه خواهــران با حضور مدیر حوزه های علمیه 

خواهران کشور رونمایی شدند.

کوثــر،  نخســتین شــبکه یکپارچه ســازی  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
اطاع رســانی فعالیت هــای پژوهشــی بــا همــکاری 24 اســتان، 
ز  ۳۹ موسســه آمــوزش عالــی و ۱۶ مرکــز تخصصــی صبــح امــرو
مدیریــت  مرکــز  در  بهجت پــور  والمســلمین  باحجت االســام 

حوزه های علمیه خواهران رونمایی شد.
گــزارش دســته بندی اخبــار براســاس تشــکل ها و  براســاس ایــن 
شــورا های علمی و پژوهشــی، دســته بندی اخبار براساس محور  
فعالیت هــا، بــه اشــتراک گذاری نتایج در ســایر  پایگاه ها، ارتباط 
هدایــت  و  اخبــار  هوشــمندانه  انتشــار  محتــوا،  میــان  معنــادار 
هوشــمندانه پژوهشــگران و امــکان بررســی وضعیــت پژوهشــی 
رد های این شــبکه  کــز از جملــه دســتاو اســتان، موسســات و مرا

است.
اطاع رســانی  یکپارچــه  شــبکه  راه انــدازی  آثــار  مهم تریــن  از 
فعالیت هــای پژوهشــی می توان به کاهش  هزینه های پژوهشــی، 
جهــت   فرهنگ ســازی  گروهــی،  پزوهــش  یــج  ترو هم افزایــی، 
بهره گیــری از فضــای مجازی، افزایش ارتباطــات پژوهش محور، 

کرد. ری و ... اشاره  توسعه و تامین منابع پژوهشی، نخبه پرو

فراخوان دوازدهمین جشــنواره عالمه حلی)ره( ویژه بررسی آثار پژوهشی 
طالب خواهر و برادر حوزه های علمیه سراسر کشور آغاز شد.

 معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه با همکاری معاونت پژوهش 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در راســتای گسترش فرهنگ پژوهش 
کشــور، دوازدهمیــن  و تقدیــر از پژوهشــگران جــوان حوزه هــای علمیــه سراســر 

جشنواره عامه حلی)ره( را برگزار می کند.
ز یکشنبه  بنابراین گزارش، طاب حوزه های علمیه برادران و خواهران سراسر کشور تا رو

ردین ۱۳۹۹ فرصت دارند فرایند ثبت نام در این جشنواره را تکمیل نمایند. ۳۱ فرو
»بیانیــه گام دوم انقــاب« و »الگــوی اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت« موضوعــات 

ره از جشنواره عامه حلی می باشند. یژه این دو بخش و
الزم بــه ذکــر اســت: آثار ثبت نام شــده توســط طــاب برادر هــر اســتان، ابتدا در 
دبیرخانه های مدرســه ای جشــنواره بررســی شــده و ســپس، آثار برتر هر مدرســه 
ضمــن تجلیــل در همــان مدرســه، جهــت رقابــت اســتانی بــه دبیرخانه هــای 
یــده مرحله اســتانی نیز  کــز اســتان ها ارســال می شــود. آثــار برگز جشــنواره در مرا
ضمــن تجلیــل در مراســم اختتامیــه جشــنواره در همان اســتان، جهت رقابت 

کشوری به دبیرخانه مرکزی جشنواره در قم ارسال می شوند.
همچنیــن آثــار علمی باید با محتوای پژوهش، تألیــف، تصحیح و ترجمه و در 

کتاب، تحقیق پایانی و پایان نامه باشد. قالب مقاله، 
ره از جشــنواره عبارتنــد از: تفســیر و علوم  گروه هــای علمــی پژوهــش، در ایــن دو
قرآنــی، علــوم حدیــث و درایه، کام، اخــاق و تربیت، فقه و حقوق اســامی، 
یــخ اســام و تشــیع، ادبیــات، علوم انســانی  فلســفه و منطــق، اصــول فقــه، تار

)مرتبط با حوزه دین(.
حداکثر سن عمومی شرکت کنندگان در این جشنواره، ۳۱ سال است.

همزمــان بــا هفتــه پژوهــش، از اپلیکیشــن »کتابخــوان 
امین« با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران رونمایی 

شد.

 شنبه ۷ اردیبهشت ۱3۹8  سال اول  شماره اول 3پژوهش

 شبکه یکپارچه اطالع رسانی 

فعالیت های پژوهشی حوزه های 

علمیه خواهران رونمایی شد

  فراخوان دوازدهمین جشنواره
 عالمه حلی)ره( آغاز شد

ÁشدÁرونماییÁ»امینÁکتابخوان«ÁاپلیکیشنÁ

شد برگزار  خواهران  علمیه  حوزه های  وی  پیش ر علمی  آفاق  همایش   



 شنبه ۷ اردیبهشت ۱3۹8  سال اول  شماره اول 

 حجت االسالم والمسلمین محمدی عراقی گفت: خواهران طلبه با اراده خود می توانند 
مساله حجاب و عفاف را در قم چنان نهادینه سازند که اگر فردی عامل دشمن نیز بود 

فضا به او اجازه ندهد که بدون چادر تردد کند.

والمســلمین  االســام  حجــت 
محمــدی عراقــی در مراســم تودیــع و 
معارفــه مدیــر حــوزه علمیــه خواهران 
اســتان قم بیان کرد: شــهید قدوســی 
نخســتین حــوزه علمیــه خواهــران با 
برنامــه خاص را تحت عنوان مکتب 
مرحــوم  کردنــد،  تاســیس  توحیــد 
شــرعی قبل از پیــروزی انقاب تاش 
بسیاری برای حوزه علمیه قم به ویژه 
حــوزه علمیــه خواهــران داشــتند و در 
راس همه نیز امــام خمینی)ره( با علم 
خــاص خــود هیئــت بلند پایــه ای از 
مراجــع تقلید را در عالی ترین ســطح 
بــرای هدایــت، سرپرســتی و مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران منصوب 

کردند.
بــه فرمــوده مقــام معظــم  وی گفــت: 
رهبری)مــد ظلــه العالــی( انتظار می 
رود هــزاران عالــم، پژوهشــگر، فقیــه، 
مفســر و مبلــغ در ایــن کشــور تربیــت 

شوند.
مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم 
اظهار داشــت: مقام معظم رهبری)مد 
ظلــه العالی( توجــه و عنایت خاصی 
بــه حــوزه علمیــه خواهــران دارنــد و بــا 
عنایــت ایشــان اخیرا اساســنامه حوزه 
علمیه خواهران و جامعه الزهرا)ســام 
هــم،  بــا  ارتبــاط  نحــوه  و  علیهــا(  اهلل 
مدیریــت  گــذاری،  سیاســت  شــورای 
و غیــره مشــخص و بــا امضای ایشــان 

اباغ شد.

علمیــه  حــوزه  اساســنامه  اجــرای 
خواهــران موجــب هــم افزایــی بهتر 

ی شود م
اجــرای  بــا  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
اساسنامه جدید شور، نشاط، همکاری 
و هــم افزایــی بهتری میــان مراکز حوزوی 
ایجاد و انتظارات مقام معظم رهبری)مد 

ظله العالی( برآورده شود.
حجت االســام محمــدی عراقی بیان 
کرد: قــرآن کریم زمانی کــه می خواهد به 
یــک موضــوع اجتماعــی اهمیــت فوق 
بــر روی  بــه صــورت ویــژه  العــاده دهــد 

وظیفه زنان و مردان تاکید می کند.
وی بــا تاکید بر لزوم توجه به بیانیه گام 
دوم انقــاب در همه برنامــه ریزی ها به 
ویــژه در حــوزه هــای علمیه افــزود: حوزه 
هــای علمیه باید منابــع قرآنی و فقهی 

بیانیه گام دوم را تبیین کنند.
مســئول دفتــر مقــام معظــم رهبــری در 
قــم بیــان کــرد: بــه فرمــوده مقــام معظم 
رهبری)مــد ظلــه العالــی( ما اکنــون در 
مرحلــه دولت ســازی و جامعــه پردازی 
هســتیم، هــر چند مســاله خودســازی 
اســتمرار دارد و بــدون خودســازی نمــی 
پــردازی  و جامعــه  تــوان دولــت ســازی 

داشت.

ی زنــده کننــده یاد  محیــط هــای دین
خداوند باشند

بــر اینکــه بایــد محیــط  بــا تاکیــد  وی 
هــای دینی زنده کننده یاد خدا باشــد، 
تصریح کرد: امروز در سبک زندگی غربی 

معتقدنــد که انســان نیازمند ســرگرمی 
اســت و تمــام تولیــدات فرهنگــی نیــز 
در این کشــورها بــرای فروبردن انســان در 

غفلت می باشد.
حجت االســام والمسلمین محمدی 
عراقــی در خصــوص مســئولیت هــای 
خــاص حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
افــزود: حــوزه هــای علمیــه خواهــران در 
ماهیت و کارکرد تفاوتی با حوزه علمیه 
بــرادران نــدارد، امــا گاهــی مشــاهده می 
کنیــم که بــا وجــود اینکه حــوزه علمیه 
خواهــران همــان اهــداف را دارنــد اما در 
جامعه هنوز فضا و بستر برای فعالیت 
و  پژوهشــی  فرهنگــی،  علمــی،  هــای 
تبلیغــی خواهران کاما فراهم نیســت 
که خوشــبختانه اتفاقات خوبی در این 

زمینه در حال رخ دادن است.
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجود پیشــرفت 
بانــوان در همــه ابعــاد امــا بــاز هم عقب 
زمینــه داریــم،  ایــن  افتادگــی هایــی در 
افزود: باید زمینه سازی الزم برای انتقال 
ثمــرات و برکات حــوزه علمیه خواهران 

به جامعه صورت گیرد.
مســئول دفتر مقام معظم رهبری در قم 
با اشــاره به نگرانی مقــام معظم رهبری 
از وضعیــت قــم افزود: هر یــک از ما باید 

از خود ســوال کنیم که برای رفع دغدغه 
مقــام معظــم رهبری)مد ظلــه العالی( 
چــه کــرده ایم کــه اگر عــزم جــدی وجود 
داشــته باشد در قم با این همه ظرفیت 
نیروی انقابی، طاب و اساتید خواهر 
و بــرادر مــی توانیــم مســائل را بــه خوبــی 

حل کنیم.

نظــر  از  قــم  شــهر  مشــکالت  علــت 
ی شود ی بررس فرهنگ

وی بیان کرد: باید بررســی کنیم که چرا 
قــم با ایــن عظمــت و نقــش مهمی که 
در تحقــق انقاب داشــته اســت از نظر 
فرهنگــی بــا برخــی مشــکات مواجــه 

شده است.
حجت االســام والمسلمین محمدی 
عراقــی گفــت: خواهــران طلبــه بــا اراده 
و  حجــاب  مســاله  تواننــد  مــی  خــود 
عفاف را در قم چنان نهادینه سازند که 
اگــر فردی عامل دشــمن نیز بود فضا به 

او اجازه ندهد که بدون چادر تردد کند.
کــرد: حــوزه علمیــه خواهــران  ابــراز  وی 
مخاطبان مقام معظم رهبری هستند 
ایــن  کــه  دهنــد  نشــان  بایــد  بنابریــن 
توانایی را دارند که بسیاری از مشکات 

فرهنگی را مرتفع سازند.

 آییــن تودیــع و معارفــه مدیر حــوزه  علمیه خواهران با حضور مســؤول 
دفتر رهبر معظم انقالب در قم و مدیر حوزه های علمیه خواهران برگزار 

شد.

مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران اســتان قم در ســالن 
همایش های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار و حجت االسام 

تهرانی به عنوان مدیر حوزه های علمیه خواهران استان قم معرفی شد.
در این مراســم  آیت اهلل محمود محمدی عراقی مســؤول دفتر رهبر معظم انقاب 
در قــم، امیرآبــادی نماینــده مــردم قم در مجلس شــورای اســامی، حجت االســام 
والمسلمین بهجت پور مدیر حوزه های علمیه خواهران، فاطمه عاسوند عضو 
شــورای سیاســت گــذاری حــوزه های علمیــه خواهــران و حجت االســام واحدی 
معاون امور استان های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خوهران حضور داشتند.

حجت االســام واحدی در مراســم معارفه مدیر جدید حوزه علمیه خواهران اســتان 
قم با اشــاره به روایتی از امام علی)ع( گفت: امام علی می فرماید از ســعات انســان آن 
است که بهترین کارهایی که در توانش است را برای اهل خیر و اهل علم انجام دهد.

معــاون امــور اســتان های حــوزه هــای علمیه خواهــران ادامــه داد: حجت االســام 
تهرانی بیش از ســی ســال ســابقه تدریس در حوزه علمیه و بیش از ۱5 سال سابقه 
فعالیــت در حــوزه علمیــه خواهــران اســت بنابرین فــردی مدیریت قــم را به عهده 

گرفته که با حوزه علمیه خواهران به صورت کامل آشنا است.
وی با بیان این که مدیر جدید حوزه علمیه خواهران اســتان قمباید تغییر نگرش 
در حــوزه علمیــه قــم را در دســتور کار خود قــرار دهد، اظهــار کــرد: امیداوریم حجت 
االسام تهرانی با تغییر در نگرش حوزه علمیه خواهران قم افق آینده حوزه علمیه 
خواهــران را تغییــر دهــد و منویــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه حــوزه علمیــه 

خواهران از جمله تربیت فیلسوف و حکیم را تحقق بخشد.
، خانــم عاســوندنیز در ایــن مراســم اظهــار داشــت: بافــت فرهنگــی و اجتماعــی 
مبتنــی بر نظریــات مکتب اهل بیت )علیهم الســام( موجب پیشــرفت به ویژه 

پیشرفت علمی در عرصه زنان شده است.
عضو شــورای سیاســت گذاری حوزه های علمیه خواهران در ادامه گفت: مکتب 

گاه و دانشمند برنامه های بسیاری داشته است. تشیع برای تربیت زنان آ
وی عنــوان کــرد: یکــی از مزیت هــای بیوت اهل علــم این بود که عاوه بــر اینکه در 
خانه هایشــان حجــاب و عفــاف را بــه صــورت کامل به زنــان و دخترانشــان آموزش 

می دادند، آنها را نیز عالم می کردند.
عاسوند گفت: هر تاشی که برای توانمندی علمی به ویژه در حوزه علوم اسامی 

انجام می دهیم باید مهر تأیید اهل بیت)علیهم السام( را داشته باشد.
وی با اشاره به لزوم تاش طاب به عنوان افرادی که مسئول تولید دانش هستند، 
افزود: ما باید تاش کنیم که دختران و بانوان این ســرزمین در مســیر علم، درایت و 

فرزانگی قرار گیرند و بانوان باید استعداد خود را در این مسیر نشان دهند.

W  :مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم

طلبه   خواهران 
کنند حل  را  عفاف  و  حجاب  مسئله 

حوزه   مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم 
شد برگزار  قم  استان  خواهران  علمیه 

پــور  بهجــت  والمســلمین  االســام  حجــت 
در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر حــوزه علمیــه 
خواهران اســتان قــم بیان کرد: جایــگاه ویژه قم و 
فاصلــه میان این شــهر با دیگر مناطق کشــور در 
امــر حوزه، نحــوه حضور مرکــز مدیریــت و تنظیم 
رابطــه بــا مدیریــت اســتان قــم را بــا چالــش ها و 
انتظاراتــی همــراه مــی کند کــه هنــگام انتخاب 

مدیر باید به همه اینها توجه کرد.
وی گفــت: در زمــان طراحی برنامه هــا برای حوزه 
علمیه خواهران اســتان قم باید به همه مســائل 
مهــم در قــم توجــه داشــته و برنامــه مناســبی را 

طراحی کرد.
وی اظهار داشــت: به دلیل حضور مرکز مدیریت 
حــوزه علمیــه خواهــران در قــم برخــی تصــور می 
کنند که در خصوص برنامه های حوزوی مربوط 
بــه قــم کــه مرتبط با حــوزه علمیــه خواهــران این 
اســتان اســت بایــد بــا مرکــز مدیریــت در ارتبــاط 

باشند.

مســائل حــوزه علمیــه خواهــران قــم از مرکز 
جداست

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کشــور ادامــه داد: 

حتی طاب، اســاتید و کادر مدارس علمیه نیز 
گاهــی تصور می کنند که مســائل خود را باید در 
مرکز مدیریت پیگیر شــوند و نیــازی به ارتباط با 
مدیریت قم نیســت که این چالش بزرگی است 

که باید از آن خودداری شود.
وی بیــان کرد: تاش داریم که تفکیک به خوبی 
میان مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و حوزه 
علمیــه خواهران اســتان قم صــورت گیرد و تمام 
مراکــز بداننــد که مدیریت اســتان قم بــا قدرت و 
قوت و با حضور مســئولی صاحــب توانایی اداره 
مــی شــود کــه امیــدوارم در اقدامات مدیر اســتان 
قــم عما این ایده و تصمیم بــه صورت میدانی 

پیاده شود.
وی، بزرگــی یــک مجموعــه را بــه قوی شــدن زیر 
مجموعــه آن دانســت و افــزود: امیــدوارم بتوانیــم 
مجموعــه حــوزه علمیه خواهران در اســتان قم را 
به عنوان جریانی کاما ارزشمند داشته باشیم.

حجت االسام و المسلمین بهجت پور با بیان 
اینکــه فاصله معناداری بین قم و ســایر اســتان 
هــا از نظــر ظرفیــت هــا وجــود دارد، تصریــح کرد: 
برای داشــتن برنامه ای مناســب جهت توســعه 
کشــور، ظهــور آن ابتــدا بایــد خــود را در قــم نشــان 

دهد.

حــوزه علمیــه خواهــران در تعلیــم و تربیــت 
جلودار باشند

وی ادامــه داد: ظهــور و تجلــی تعلیــم و تربیــت، 
بــه  ورود  هــا،  رشــته  دانشــگاه،  توســعه  توســعه 
عرصــه پژوهــش و قــدرت در تولیــد دانــش در قــم 
اســت بنابریــن حــوزه علمیــه خواهــران در ایــن 
عرصــه هــا بایــد جلــودار باشــند و بتواننــد نقش 
یــک راهبر را حتی در مســائل مختلف کارکردی 

حوزه بر عهده بگیرد.
بــرای  خواهــران  علمیــه  حــوزه  کــرد:  بیــان  وی 
داشــتن حرکت روبه جلو و موثر باید برنامه ریزی 

معناداری داشته باشد.
مدیــر حــوزه علمیه خواهران کشــور گفــت: حوزه 
شــبکه  ســرعت  بــه  توانســته  بــرادران  علمیــه 
از  بســیاری  و  دهــد  شــکل  را  خــود  پیرامونــی 
موسســات و انجمن ها تشکیل شده و در زمینه 
تولیــد، ترویــج و گســترش دیــن در کشــور و حتــی 
بیــن الملل تــاش می کند اما بــه جهت اینکه 
حوزه علمیه خواهران یا دیده نشده یا در صورت 
دیــده شــدن حــق آن ادا نشــده اســت، ورود بــه 

عرصه مســائل مربوط به زنان و دین را در حاشــیه 
قــرار داده انــد و از ظرفیت های خواهران به خوبی 

استفاده نمی کنند.
و  کــردن  توجیــه  رایزنــی، گفتگــو،  کــرد:  ابــراز  وی 
تعریــف ظرفیــت هــا و نفــوذ دادن ایــن ظرفیــت 
هــا میــان مراکز دینــی حوزه های علمیــه یکی از 

کارکردهای استان قم است.

ــی  اجتماع گــران  کنــش  بــه  بانــوان  تبدیــل 
ضروری است

وی گفــت: شــرکت دادن خواهــران در فعالیــت 
هــای اجتماعــی و تبدیل آن ها بــه عنوان کنش 

گران اجتماعی در قم امری ضروری است.
حجت االسام بهجت پور عنوان کرد: از مدارس 
علمیه قم انتظار می رود به خوبی بتوانند اولین 
کارکردهای مفیــد و موثر حوزه علمیه خواهران را 

در قم نمایش دهند.
وی ادامــه داد: زمانیکه حوزه علمیه خواهران قم 
ظرفیــت چند هــزار نفــره را تربیت مــی کند باید 
نقــش اجتماعــی موثر نیز داشــته باشــد بنابرین 
بایــد شــرایط بــرای گفتگــو و تاثیرگــذاری طاب 

خواهر بر مردم فراهم شود.

یابند حضور  اجتماعی  های  فعالیت  در  طلبه  بانوان 
مدیر حوزه های علمیه خواهران:

اخبار۴



WÁÁ:خواهرانÁعلمیهÁهایÁحوزهÁمدیر
کند یف  تعر باز  را  خود  پژوهانه  آینده  مطالعات  براساس  ها  همکاری  ستاد   

شیعه و قرآن
ت 

ش حوزه های علمیه، مرجعی
 همای

خواهران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
سراسرکشور گفت: باید دانش جوانان را 
در برابر موجی که مکرر به فرهنگ اسالمی 

و ملی ما تنه می زند، تقویت کنیم. 

۵  شنبه ۷ اردیبهشت ۱3۹8  سال اول  شماره اول اخبار

المســلمین  و  حجت االســام   
آییــن  در  بهجت پــور  عبدالکریــم 
نشســت  ســیزدهمین  اختتامیــه 
ســتاد همکاری هــای حــوزه علیمــه 
مجتمــع  در  کــه  پــرورش  و  آمــوزش  و 
فرهنگــی نمــاز مشــهد در برگزار شــد، 
بــا بیان اینکــه ضرورت تــداوم و ادامه 
پــرورش  و  آمــوزش  و  همــکاری حــوزه 
از موضوعاتــی اســت کــه دائمــًا بایــد 
مــورد گفتگــو قــرار بگیــرد، اظهــار کرد:  
نیــاز همکاری هــای آمــوزش و پرورش 
بــا حــوزه علمیــه کــم نشــدهو هرچــه 
بــه جلــو حرکــت می کنیم، ضــرورت 
مجموعه هایــی  چنیــن  تشــکیل 

بیشتر احساس می شود.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
برابــر  اینکــه در  بیــان  بــا  سراسرکشــور 
جریان های استکباری و فرهنگی که 
خود را در قالب های مختلف هنری، 
تجاری، فرهنگی و اموزشی وارد کشور 
می کنند، باید حســاس بــود، افزود: با 
توجه به تاش های فراوان ســال های 
اخیر و تجارب به دســت آمده، نگران 

آینده تعلیم و تربیت این هستیم.
المســلمین  و  حجت االســام 
بــا  کــرد:  تصریــح  بهجت پــور 
کمــک  و  فــراوان  تاش هــای  وجــود  
بــه  دینــی  و  فرهنگــی  دســتگاه های 
آموزش و پرورش، هنوز به سقف مورد 
نظــر در تعریــف دانــش آمــوز مطلوبــی 
بایــد  از ۱2 ســال تحصیــل خــود  کــه 
مذهبــی،  اعتقــادی،  جنبه هــای  از 
فرهنــگ عمومــی و انقابی ســربلند 

بیرون بیاید، نرسیده ایم.
وی افزود: این ســقف صرفًا به وسیله 
تاش های عمیق به دســت می آید. 
بــرای رفــع موانــع موجــود و مقابلــه بــا 
کــه  جدیــدی  رویکردهــای  طراحــی 
توســط فرهنگ استکباری وارد کشور 
می شوند، باید دانش جوانان را در برابر 
موجی که مکرر به فرهنگ اســامی و 

ملی ما تنه می زند، تقویت کنیم.

وی بــا بیــان اینکه برخــی از فعالیت 
فرهنگــی ســتاد عمدتــًا رنــگ و بــوی 
دارد،  خــود  بــه  مدیریتــی  فعالیــت 
انــدازه  چــه  بایــد  اینکــه  کــرد:  ابــراز 
آمــوزش  جــذب  یــا  و  ایجــاد  مدرســه 
پــرورش داشــته باشــیم بایــد در حــوزه 
حــال  در  شــود.  تعریــف  مدیریتــی 
حاضــر روحانیــان  آمــوزش و پــرورش 
مراســمات را در قالب هــای متفاوت 
پوشــش می دهنــد امــا گاهی ســقف 
محــدود  ریــزی  برنامــه  حوزه هــای  و 
هســتند و بایــد به همکاری هــای اثر 

گذارتری فکر کرد.
بهجت پوراظهــار  االســام  حجــت 
کرد: این ســتاد در برابر مســیر اجتماع 
درصورتــی کــه باعــث تبعیــض دیــن 
داری شود یا اگر در بحث انقابی گری 
بــه  اســت.  مســئول  بیفتــد  اتفاقــی 
عبــارت دیگر اگر ذائقه مردم و جوانان 
در حال تغییر باشــد، عاوه بر آموزش 
کارتخصصــی  صدهــا  پــرورش  و 
بایــد انجــام گیــرد تا بــه راه حــل های 

مناسب دست پیدا کرد.
همکاریهــا  ســتاد  داد:  ادامــه  وی 
پژوهانــه  آینــده  مطالعــات  براســاس 
بایــد خــود را باز تعریف کنــد و آموزش 

و پــرورش نباید تنها در گذشــته باقی 
بمانــد، همانطــور کــه حضــرت علی 
بــرای  را  )ع( می فرماینــد: »فرزندنتــان 
فــردا تربیت کنیــد«. بســیاری از مردم 
مثًا در ســاحت برگزاری مراســم اهل 
بیت )ع(، دادن صدقه و رســیدگی به 
افتــادگان خوب عمل می کنند اما در 
دیگــر بخش های دیــن کمی ضعف 

دارند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
ســوال  ایــن  طــرح  بــا  سراسرکشــور 
که تا ســتادی تــوان قــدرت گرفتن 
جامعــه جوان را به ســمت چشــم 
انــداز نورانــی نداشــته باشــد چطور 
را  مناســب  رنــج  دســت  می تــوان 
برداشــت کــرد، گفت: بــرای نفوذ و 
اثر بخشیســتاد همکاری  ســطح 
همــکاری حــوزه علمیــه و آموزش 
و پــرورش  ارتقا یابــد  تا مباحث به 
ســمت مباحــث نرم تــر جلــو برود. 
عــاوه بــر آن گزارشــات نیــز بایــد از 
جنــس مطالــب آینــده پژوهانــه و 
مناســب بــا روش هــای فرهنــگ و 

فرهنگ سازی باشد.
وی افزود: تنها با فرستادن روحانی به 
مدارس، وظیفه ما تمام نمی شود. ما 

مســئول برگزاری مراسمات نیستیم، 
بلکه شــعار ما مبنی بر بهبود، ارتقا و 

مدیریت فرهنگ است. 
حجــت االســام بهجت پور با اشــاره 
به بررسی مباحث مربوط به خانواده، 
بــه  شــاخص های  اکثــر  در  گفــت: 
دســت آمده،  خانواده سنتی ایران به 
سمت خانواده مدرن در حال حرکت 
اســت. کشور و به تناسب این توسعه 
تبدیــل  مــدرن  بــه  ســنتی  خانــواده 
می شــود امــا مدیریــت ایــن تغییــر که 
آیــا خانــواده بــه ســمت دینــی، ضــد 
مــدرن یا غیــر دینی، اســت، بر عهده 

ما است.
وی با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
ظرفیــت و ســطح اشــتغال و دانــش 
بانــوان بــه ســرعت در حال پیشــرفت 
اســت، ابــراز کــرد: رویکــرد خانــواده به 
تناســب در  حــال تغییــر اســت و  در 
ایرانــی  فعلــی، خانواده هــای  شــرایط 
حرکــت  فرزنــدی،  تــک  ســمت  بــه 
می کند و در این مســیر در کنار آموزش 
و پــرورش بایــد از دیگــر نهادهای تأثیر 
گــذار متفکــر و کارشــناس حوزه هــای 
نیــز  دینــی  خصــوص  بــه  مختلــف 

کمک  گرفت.

تفاهم نامه همکاری بین مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان اصفهان با دانشگاه فرهنگیان 
با حضــور حجت الســالم والمســلمین غالمرضا 
اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر  بهرامــی 
مدیریــت  زاد  عــروف  شــهرام  دکتــر  و  اصفهــان 
امــور پردیــس های دانشــگاه فرهنگیان اســتان 

اصفهان به امضا رسید.

 بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه هــم افزایــی و بهــره گیری 

تحقــق  بــرای  طرفیــن  هــای  ظرفیــت  و  امکانــات  از 
مأموریت¬هــای مرتبــط بــا هــر دو نهاد؛ ایجــاد ارتباط 
و  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیریــت  میــان  مســتمر 
مشــترک؛  اهــداف  جهــت  در  فرهنگیــان  دانشــگاه 
همفکــری، تبــادل نظــر و همــکاری در برنامه¬هــای 
دینــی، فرهنگی، تبلیغی و مســائل فرهنگی مرتبط؛ 
تبــادل یافتــه هــا ، تجربــه هــای آموزشــی و فرهنگــی  
و  جشــنواره هــا؛  برگــزاری دوره هــای مشــترک  نظیــر 
نظیــر  پژوهشــی  هــای  تجربــه  و  محصــوالت  تبــادل 

برگزاری جلســات علمی و پژوهشی و ترویجی؛ تبادل 
تجربیــات و توانمنــدی های فرهنگی و بهــره گیری از 
امکانــات و نیــروی انســانی کارآمد و مجــرب مدیریت 
حوزه علمیه خواهران و دانشــگاه از اهداف این تفاهم 

نامه عنوان شده است.
در ایــن تفاهم نامه مدیریت حــوزه علمیه خواهران در 
قبال تأمین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه 
فرهنگیــان در بخــش دیــن و فرهنگ، از بیــن دانش-
آموختــگان و طاب حوزه های علمّیه خواهران، برای 
تبلیــغ درجهــت ارائــه خدمــات فرهنگی-مذهبی-
مشــاوره ای در مراکــزی که دانشــگاه فرهنگیــان اعام 
می¬کنــد و همــکاری  در امــور فرهنگــی مرتبــط میان 
دو نهــاد؛ تامیــن محتوای آموزشــی مورد نیــاز دوره ها و 
نشســت آموزشــی مشــترک و هماهنگــی الزم جهــت 
حضــور طــاب خواهــردر کرســی هــای آزاداندیشــی در 

دانشگاه متعهد شد.
همچنین دانشــگاه فرهنگیان در خصوص استفاده 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مبلغــان  هــای   ظرفیــت  از 
در دانشــگاه فرهنگیــان جهــت اجــرای برنامــه هــای 
ضوابــط  براســاس  مشــاوره ای  و  فرهنگــی  تبلیغــی، 
هــای  برنامــه  پشــتیبانی  و  حمایــت  دانشــگاه؛، 
همــکاری  مشــترک،  تبلیغــی  و  فرهنگــی  آموزشــی، 
هــای  دوره  از  دانشــجویان  بهره¬منــدی  جهــت  الزم 
آموزشــی تخصصــی مدیریت حــوزه علمیــه خواهران 
و هماهنگــی جهــت برگــزاری مســابقات و جشــنواره 

فرهنگی و قرآنی  مشترک تعهدات تقبل کرده است

دبیر علمی همایش حوزه های علمیه، مرجعیت شیعه و قرآن 
با بیان اینکه بیشترین مقالت به این همایش از حوزه علمیه 
خواهــران بــا بیــش از 1۰۰ مقالــه بــوده اســت، افــزود: یــک چهارم 

مقالت قبل از اختتامیه چاپ شد.

 حجت االســام والمســلمین قمرزاده در همایش»حوزه های علمیه، 
مرجعیــت شــیعه و قــرآن« بــا تاکیــد بر اهتمــام ویــژه مرکز فقهــی ائمه 
اطهار)علیهــم الســام( به قرآن افــزود: کتب بســیاری در زمینه قرآن در 
این مرکز تولید شده است، همچنین مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل 
لنکرانی نیز در حوزه علوم قرآن و فقه القرآن آثار ارزشمندی داشته اند.
وی بیان کرد: از جمله فعالیت هایی که این مرکز در زمینه قرآن انجام 
مــی دهد، مــی توان بــه فعالیت مجموعــه تخصصی تفســیر و علوم 
قرآن ائمه اطهار)علیهم الســام( اشــاره کرد که درهمه ســطوح در حال 

ارائه آموزش است.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری درس خارج تفســیر در مجموعــه مرکز فقهی 
ائمــه اطهار)علیهــم الســام( افــزود: اهتمــام آیــت اهلل العظمی فاضل 
لنکرانــی به درس خارج تفســیر ســتودنی اســت و ایشــان مــی فرمایند 
بایــد همانگونــه کــه به اصــول به عنــوان درس خــارج توجه می شــود، 

تفسیر نیز به عنوان درس خارج مورد توجه قرار گیرد.
دبیــر علمــی همایش»حــوزه هــای علمیــه، مرجعیــت شــیعه و قرآن« 
بیــان کــرد: علمایی کــه در عرصه قرآن فعالیت دارنــد توجه ویژه ای به 

راه اندازی درس خارج تفسیر داشته اند.
وی گفــت: بخــش تفســیر گروهی در این مرکز طی ســه ســال فعالیت 
بــه آمــوزش پژوهشــگران حرفه ای در عرصــه قرآن می پــردازد که بیش از 
۳0 پژوهشــگر قرآنــی خروجی این مجموعه بــوده اند، همچنین در این 
گروه نزدیک به 24 نشست فعال برگزار شده که منجر به ارائه مباحث 
علمــی شــده اســت و 2 کتــاب نیز از مجموعه نشســت هــای علمی 

مرکز فقهی رونمایی و جلد سوم نیز در آینده نزدیک چاپ می شود.
وی در خصوص فایده مندی و اهداف همایش افزود: در این همایش 
مدخــل التفســیر را بــه بســیاری از مجموعه هــا وارد کــرده و مقاله اولی 

های بسیاری بر این کتاب مقاله نوشتند.
حجــت االســام والمســلمین قمــرزاده بــا بیــان اینکــه تــاش در ایــن 
همایــش ایــن بــود کــه نســبت مرجعیت و قــرآن کریم را آشــکار ســازی 
کنیــم، تصریــح کرد: دنبال ایجاد موج تحقیقــی در این همایش بودیم 

که خوشبختانه نتیجه الزم ایجاد شد.
وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن همایــش تــاش بر این بــود که زمینه 
ای بــرای ایجــاد مقدمــه برای دیــدگاه فقــه القرآنی و تفســیری آیت اهلل 

العظمی فاضل لنکرانی فراهم شود.
وی بیان کرد: این همایش بســتر پژوهشــی مناســبی را در میان دو گروه 
بــه خوبــی فراهــم کــرد کــه گــروه اول از مقاله نویســان برای ایــن همایش 
در باالتریــن ســطح علمــی، صاحــب تحقیــق بوده انــد و گــروه دوم نیز 
مقاله اولی ها بودند که پیوند دانشــجویان دکتری، کارشناســی ارشد و 

کارشناسی با مرجع عالی قدر جهان تشیع است.
دبیر علمی همایش حوزه های علمیه، مرجعیت شــیعه و قرآن بیان 
کرد: بیش از 500 صفحه مباحث علوم قرآنی مرحوم آیت اهلل العظمی 
فاضل لنکرانی از ســایر مباحثشــان جدا شــد و در اختیار پژوهشگران 
قــرار گرفــت، همچنین رویکرد ها نیز گســترش یافت و تطبیق دیدگاه 

ایشان با بزرگان نیز مد نظر قرار گرفت.
آثــار مرحــوم آیــت اهلل العظمــی فاضــل  وی گفــت: ۳00 ریزموضــوع از 
لنکرانــی در اختیــار پژوهشــگران قرار گرفت که بر اســاس آنها به دنبال 
پژوهش بروند و همچنین بیش از ۳0 کارگاه و ۱۳ نشست فاخر نیز برای 

این همایش برگزار شد.
وی عنــوان کــرد: دســتاورد و فایــده منــدی دوم این همایــش ۱2 کتابی 

است که امروز رونمایی می شود.
حجت االسام والمسلمین قمرزاده گفت: در این همایش ۳50 مقاله 
دریافت شده که 220 مقاله را پذیرفته و 47 مقاله به عنوان سخنرانی 

و ۶۸ مقاله نیز به عنوان پوستر انتخاب شده است.
وی بــا بیان اینکه بیشــترین مقاالت از حوزه علمیــه خواهران با بیش 
از ۱00 مقالــه بــوده اســت، افــزود: یک چهــارم مقاالت قبــل از اختتامیه 

چاپ شد.
وی بیــان کــرد: مرکــز فقهــی ائمــه اطهار)علیهــم الســام( مجموعــه 
پیشــرانی در حــوزه می باشــد زیرا عاوه بر اینکه اصالــت حوزوی دارد، 
بر اصالت حوزوی نیز پافشــاری می کند و در عرصه های نو نیز گام بر 

می دارد.

علمیه  حوزه  از  مقاله   100 از  بیش  ارسال   
علمیه،  های  همایش»حوزه  به  خواهران 

قرآن« و  شیعه  مرجعیت 

یت حوزه علمیه خواهران اصفهان با دانشگاه فرهنگیان امضا شد  تفاهم نامه همکاری مدیر



پژوهش  شنبه ۷ اردیبهشت ۱3۹8  سال اول  شماره اول 

همایش ملی جستارهای پژوهشی با تأکید 
بر بیانیه گام دوم به کار خود پایان داد

همایــش ملــی جســتارهای پژوهشــی بــا تأکید بــر بیانیــه گام دوم انقالب 
اسالمی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

 آیین اختتامیه همایش ملی جستارهای پژوهشی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقاب 
ــر بــه دبیرخانه ایــن همایش  اســامی در جامعه المصطفــی گــرگان برگــزار شــد و 200 اث

ارسال شد که از این میزان ۱0 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب و معرفی شدند.
حامد شــریعتی نیاســر در آیین اختتامیه همایش ملی جستارهای پژوهشی با تأکید 
بــر بیانیــه گام دوم اظهار کرد: مقــاالت برگزیده در این همایش در پایگاه های اســتنادی 
علوم جهان اسام ثبت می شوند و در نشریات علمی پژوهشی منتشر خواهند شد.

وی ادامــه داد: حــدود 200 مقالــه بــه دبیرخانــه ایــن همایــش رســید و پژوهشــگران 
مختلف حوزوی و دانشگاهی از این همایش استقبال کردند.

دبیــر علمــی همایــش ملــی جســتارهای پژوهشــی بــا تأکیــد بــر بیانیــه گام دوم 
انقاب اسامی افزود: مقاالت از سراسر کشور و از استان های مختلف البرز، یزد، 
سیستان و بلوچستان، قم و .. به همایش ارسال شد و اخاق و معنویت، تمدن 
نویــن اســامی، ســبک زندگی، جوانــان و جوانگرایی از جملــه موضوعاتی بود که 

بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.
شریعتی نیاسر یادآور شد: مقاالت ارسالی به دبیرخانه همایش در دو نوبت مورد ارزیابی 
و داوری اعضــای کمیتــه علمی قرار گرفت و در مرحله نخســت داوری اجمالی انجام 
شــد و حــدود 5۹ مقاله به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافــت و از این تعداد داوری های 
تفصیلی توســط اســاتید مختلف انجام شــد  و در مجموع 22 مقاله انتخاب شد که 

در مرحله سوم داوری، ۱0 مقاله به عنوان مقاالت برتر معرفی شدند.

ملــی  همایــش  اختتامیــه  آییــن  در  حســینی واعظ  نفیســه 
جســتارهای پژوهشــی بــا تأکیــد بــر بیانیــه گام دوم انقــاب 
اســامی اظهار کرد: حوزه و دانشــگاه دو بال برای رشــد علمی 
و دینــی بــه شــمار مــی رونــد و بــدون هــر یک از بــال هــا امکان 

پیشرفت برای کشور وجود ندارد.
وی بیان کرد: دشــمنان انقاب اسامی همواره از وحدت حوزه 
و دانشــگاه در هراس بودند و این وحدت و همبستگی حوزویان 
و دانشگاهیان در مسائل مختلف بهترین راه حل خنثی شدن 

توطئه های دشمنان علیه انقاب اسامی است.
مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان گلســتان ضمــن تبریک 
هفتــه پژوهش گفــت: جایــگاه تحقیق و پژوهــش در فرهنگ 
اســام به اندازه ای باال اســت که در دین اســام و به تبع آن در 
معجــزه جاویــد پیامبــر مکــرم اســام)ص( اصالت هــر آنچه 

مهم خوانده شده بر مبنای پژوهش استوار است.
حســینی واعظ گفت: انقاب اســامی ایران تنها انقابی است 
که موفق به پشت سر گذاشتن چهل سالگی اول خود شده و این 

انقاب در دنیا بی نظیر و بی سابقه است.
وی افزود: انقاب اسامی با قیام های دیگر دنیا متفاوت است 
چــرا که انقاب اســامی ایران که با معمــاری رهبر کبیر انقاب 

امام خمینی)ره( شکل گرفته مبنایش قرآن و سنت بود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان یادآور شد: انقاب 
اســامی با همه فراز و نشــیب های گام نخست خود را پشت 
ســر گذاشــته و در آغازین ســالهای گام دوم انقاب قرار داریم و 
نیاز اســت که با توجه به نقطه عطف و بلوغ بودن عدد چهل 
در گذشــته و آینده خود تعمل داشــته باشــیم و بر این اســاس 

نقاط ضعف گذشته را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.

حســینی واعظ بیان کرد: حوزه های علمیــه به دلیل جایگاه 
ــر و تعیین  علمــی و تبلیغــی خــود در جامعه نقش بســیار موث

کننده ای در تبیین گام دوم انقاب اسامی برعهده دارند.
وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه به پیشــرفت جامعه اســامی وجود 
دشــمن امــری طبیعــی اســت، از ســوی دیگــر بــا ســازندگی، 
مرزبانی و گســترش تمدن ســازی اســامی توســط حوزه های 
علمیــه بایــد نقشــه هــای کثیــف غــرب و دشــمن هــای این 

تمدن را نقش بر آب کرد و مکر حیله گران را به آنها برگرداند.
حسینی واعظ ابراز کرد: حوزه های علمیه خواهران با توجه به 
نقــش مهــم و اثرگذار بانــوان در جامعه بار مهمــی از تحقق این 
بیانیــه را بــر دوش دارند، تربیــت بانوان عالــم، مومن، متعهد، 
گاه و وظیفه شناس در ایفاء وظیفه مادری  اصلی و انقابی و آ
و همسری و پاسداری از تکریم و تعالی خانواده در کنار تربیت 
بانــوان متخصص و کارآمد در راســتای تحقق ماموریت های 
حــوزه هــای علمیــه در عرصــه هــای مختلــف از مهمتریــن 

رسالت حوزه های علمیه خواهران است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان گفت: حوزه های علمیه 
به دلیل جایگاه علمی و تبلیغی خود در جامعه نقش بسیار موثر و 
تعیین کننده ای در تبیین گام دوم انقالب اسالمی برعهده دارند. 

مدیر حوزه  علمیه خواهران استان گلستان عنوان کرد:

جســتارهای  ملــی  همایــش  بــه  همدانــی  نــوری  آیــت اهلل 
پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم پیامی صادر کرد.

 متــن پیــام آیــت اهلل نــوری همدانــی بــه همایــش جســتار های 
پژوهشی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصاة و الســام علی ســیدنا و نبینا 
أبــي القاســم مصطفی محّمد صلی اهلل علیــه و علی اهل بیته 
الطّیبیــن الطاهرین ســّیما بقّیه اهلل فی االرضیــن، و اللعن علی 

ین
ّ
ین المضل

ّ
اعدائهم الّضال

و ما َضَعفوا و مااْسَتکانوا و اهلٌل ٌیِحّبُ الّصاِبرین )آل عمران/ ۱4۶(
اندیشــمندان  و  نخبــگان  بــه حضــور  وافــر  تحیــت  و  بــا ســام 
ارجمنــدی کــه در ایــن همایــش گرد آمــده اند تــا پیرامــون بیانیه 
راهبــردی گام دوم انقــاب کــه در چهــل ســالگی عمــر پربرکــت 
انقاب اســامی توســط رهبر معظــم انقاب اســامی)مدظله( 
صادر گردید به هم اندیشــی بپردازند چند مســئله حول هندسه 

معرفتی بیانیه گام به محضر شما تقدیم می دارم.
بر اساس مبانی فلسفه سیاسی اسام، حکومت از آن خداست 
ایــن منظومــه  باشــد.در  او  از  مــأذون  بایــد  و هرگونــه حاکمیتــی 
فکری،والیــت الهی بر اســاس نظــام هماهنگ تکوین و تشــریع، 
بــه جانشــینان الهی تفویض شــده اســت تــا با قیام علیه ســتم 
َقْد 

َ
پیشــگان، بندگان خدا را از زیر یوق مســتکبران برهانند :»َو ل

وا إلّیَ ِعباَد اهلِل   َکِریٌم أن أّدُ
ٌ

ُهم َقوَم ِفرَعْوَن َو َجاَءُهْم َرُســول
َ
َفَتّنا َقْبل

 أمیٌن«. )دخان۱۸(
ٌ

ُکْم َرُسول
َ
ِإّنی ل

از ایــن رو، تــازم دین و سیاســت، همواره نخســتین خاکریز دین 
بــوده  داران در مقابــل تفکــرات سکوالریســتی و مقــدس مآبانــه 

است.
ایــن جبهــه بنــدی در عصــر حاضــر که در پهنــای آفــاق به عصر 
خمینی)ره( اشتهار دارد، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. 
شــاید بتوان این عصر را "عصر تقابــل التقاط و دین" نامید. امروز 
تمــام کفر در مقابل تمام ایمان قرار گرفته اســت. دشــمن با تمام 
ِعــده و ُعــده به میــدان آمده تا درخت تناور دیــن را ُمثله نمایند؛ 
 

َ
َتُزول اما »َو َقْد َمَکُروا َمکَرُهم َو عند ا... َمکُرُهم و ِإن کاَن َمْکُرُهم ِل

« )ابراهیم4۶(
ُ

ِمْنُه الِجبال
پیــروزی انقــاب اســامی در برهــه ای که هیچ کــس گمان نمی 
بــرد، باطــل الســحر تمام این ترفندهــا و حیله ها بــود در این دوره 
کــه دوران یکــه تازی دو ابر قدرت شــرق و غرب بود قدرتی الهی بر 
آمــده از اراده پوالدیــن جوانــان این مرز و بوم همگان را به شــگفت 

وا داشــت و همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقاب اســامی در این 
بیانیه فرموده اند: ملت ایران با ترکیب جمهورّیت و اســامّیت 
به رهبری الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی)قدس 
ســره( درخشــید و تفکرات عقیم سکوالریســتی و متحجرانه آن 

عصر را در هم شکست.
اکنون که در چهل سالگی انقاب اسامی قرار داریم وظیفه ای 
ســنگین بر دوش داریم. امروز، عطر روحبخش انقاب اسامی، 
اقصــا نقــاط جهــان را در نوردیــده اســت و دل هــای انســان های 
آزاده را بــه خــود مجــذوب نمــوده اســت. پــس باید بــرای گامی نو 
آماده شــویم. بایــد با مطالعه فرصت ها و چالش های گذشــته، 
مقدمــات تأســیس تمدن نوین اســامی را فراهــم نماییم. بدون 
تردیــد بیانیــه راهبــردی گام دوم ایــن ظرفیت را دارد تــا این مهم را 
تحقــق بخشــد. این بیانیــه را می تــوان مانیفســت جامع»آنچه 
بودیم«، »آنچه هستیم« و »آنچه باید باشیم« خواند که با آسیب 
شناســی دقیــق فضــای موجــود، نقشــه راه آینــده کشــور و تمدن 

نوین اسامی را ترسیم نموده است.
در پایــان بــا توجه به اهمیت مســئله تمدن ســازی در این بیانیه 
الزم اســت بــه برخــی از خطــوط کلی تمدن نوین اســامی اشــاره 

نماییم:
۱. رشــد فرهنگــی: زمامــدار حکومت اســامی، عهــده دار تأمین 
علــم و دانش شــهروندان قلمــرو حکومت خود می باشــد و آیاتی 
یِهْم 

َ
ــوا َعل

ُ
 ِمْنُهم َیتل

ً
َن َرُســوال ّیِ مّیِ

ُ
َعــَث ِفــی اال ذی َب

َّ
ماننــد؛ »ُهــَو ال

ُمُهُم الِکتــاَب َو الِحکَمَة َو ِإن کاُنوا ِمن َقْبُل 
ّ
َعِل یِهــْم َو ُی َزّکِ ــِه َو ُی آیاِت

فــی َضــاٍل ُمبیٍن« )جمعه2( بیانگر آن اســت. ایــن آیه یکی از 
َ
ل

اهــداف و برنامــه هــای زمامداران اســامی را جهل زدایی توســط 
تعلیــم، و ضالــت روبی توســط تزکیــه می خواند که فی نفســه 

بنیان و شالوده تمدن اصیل اسامی محسوب می شود.
2. رشــد علمی: ملتی که بخواهد زنــده بماند باید علم و اطاع 
داشته باشد. باید در ساحت علوم سیر کنیم و قسمت های لم 
یزرع و بایر آن را که دست بشر به آن نخورده است مشاهده کنیم؛ 
پــس از نقشــه بــرداری دقیق از امکنه بایــر، نیروی مــردم را از عام و 
خــاص برای اصــاح آن بــه کار گیریم. برای تشــخص وضع علم 
ابتــدا بایــد وضع هریک از علوم را در جای معین خود بشناســیم 
بــه خــود تخصیــص  را  و میــدان هــای خــاص و مشــخص آن 
دهیــم؛ نقایص و احتیاجات آن را بررســی کنیــم و امکانات آن را 
بســنجیم؛ مســائل تازه ای را که از پیشــرفت آن حاصل می شود 
تعیین نماییم و به طور کلی »خاک دوروبر ریشــه علوم را بکنیم 

و زیر و رو کنیم.«

.رشــد اقتصــادی: اســام، مال را به مثابه ســتون فقــرات جامعه 
انســانی و ســبب قیــام مــردم مــی داند. فــرد و یــا گروهی کــه فاقد 
مالنــد، از آن جهــت فقیرنــد کــه ســتون فقــرات اقتصــادی آنــان 
شکســته شــده و توان قیام را از دســت داده اند؛ زیرا »فقیر« یعنی 
کســی کــه مهــره کمــرش شکســته اســت و قــدرت ایســتادن و 
ایســتادگی نــدارد. از آنجا که مال به منزله خــون در عروق جامعه 
و ســتون فقرات ملت محســوب می گردد، نبایــد آن را در اختیار 
سفیه و بی خرد قرار داد که مبادا در آن مسرفانه یا مترفانه تصرف 
ُکُم 

َ
َفهاَء أْموال ْوا الّسُ ْوُت کند و عامل قیام امت را به هدر دهد. »َوال ُت

ُکم ِقیامًا«. )نساء5(
َ
تی َجَعَل اهلُل ل

َّ
ال

در نظــام اقتصــادی اســام، ســرمایه نبایــد در اختیــار اشــخاص 
حقیقی خاص یا شخصیت های حقوقی مخصوص محصور 
باشــد، بلکــه باید در تمام قشــرهای جامعه جــاری گردد و این ره 
آورد اســام، پایه و اســاس »برین اقتصاِد ســالم« اســت که از بین 
َبِن« 

َ
»َفرِث« ســرمایه داری و »َدِم« دولت ســاالری و مارکسیســم، »ل

خالــص و شــیر شــفاف اقتصــاد دینــی را اســتنباط مــی کنــد تا 
از افــراط اّول و تفریــط دوم رهائــی یابیــم و بــه هســته مرکزی عدل 

اسامی نائل شویم.
قوانیــن اســامی و  المللــی:  بیــن  و  4. رشــد حقوقــی، داخلــی 
کارگــزاران ایــن تمــدن، عهــده دار تبییــن، تدویــن و تحقــق رشــد 
حقوقــی داخلــی و بین المللی می باشــند؛ زیرا جامعه انســانی 
هر چند در شــوؤن گوناگون اقتصاد مترقی باشد و هرچند در امور 
تشــویقی صنعــت کارآمــد باشــد، مادامــی کــه از قوانیــن حقوقی 
گاه نباشد و به آن معتقد نشود و در عمل به آنها  کامل و متقابل آ
متعهد نگردد، هرگز کامیاب نخواهد شــد؛ چرا که همان ساح 
هــای اقتصــادی و صنعتــی، بــدون صــاح حقوقــی و اخاقــی، 

زمینه تباهی را فراهم می کند.
5. رشــد صحیــح صنعتــی شــدن: پیشــوایان تمــدن اســامی، 
عهــده دار ترغیــب به فراگیــری کامل فرایند صحیــح صنعتی و 
تعلیم کیفیت بهره برداری از آن می باشند. قوانین الهی، ضمن 
ارائــه خطــوط کلی فراگیــری آن، با نقل ســیره آموزنده اســوه های 
تمدن و عصاره های مدینه فاضله، نحوه استفاده از مدرن ترین 
صنعــت هــای هر عصــر را به انســان هــای صالِح ســالِک کوی 
ســعادت مــی آموزنــد چونانکــه درباره حضــرت ســلیمان)علیه 
ُه َعیَن الِقْطِر«؛ )سبأ۱2( ما برای او 

َ
َنا ل

ْ
الســام(می فرماید: »َوأَســل

ُه ما 
َ
موَن ل

َ
چشمه مس گداخته را سیل گونه روان ساختیم؛ »َیْعل

َیشــاُء ِمن َمحاریَب َو َتماثیَل َو ِجفاٍن َکالَجواِب َو ُقُدوٍر راِســیاٍت 
ُکوُر« )سبأ۱۳(  داُوَد ُشْکرًا َو َقلیٌل ِمْن ِعباِدَی الّشَ

َ
وا آل

ُ
اْعَمل

نکتــه مهــم آن اســت، غایــت این تمــدن بر خاف تصــور برخی 
افــراد، اتیوپیای افاطونی نیســت؛ بلکه غایت آن آرمانی اســت 
که در حاکمیت احکام خدا بر اجتماع بشر معنا پیدا می کند. 
غایــت اتیوپیــای افاطونــی حاکمیــت انســان _به تعبیــر غربی 
آن_ بــر کــره ی زمیــن اســت، اما بــرای مــا، معنای مدینــه فاضله 
و تمــدن اســامی بــا حکومــت جهانــی عــدل حضــرت مهــدی 
)روحــی و ارواح العالمیــن لــه الفــداء( انطبــاق دارد کــه این آرمان 
بــا مدینه فاضله افاطونی، زمین تا آســمان فــرق دارد. همین دو 
آرمان با ایده آل تاریخی اســت که یکی به تمدن غرب و ســیطره 
ی شــیطانی آن در جهت بهره برداری هر چه بیشــتر از نعمات و 
لذایــذ دنیایــی مــی انجامد و دیگــری به انقاب اســامی ایران و 

برپایی حکومت جهانی اسام.
در خاتمه الزم اســت از همه دســت اندرکاران این نشســت بویژه 
نماینــده محتــرم ولــی فقیــه و امام جمعــه گرگان حضــرت آیت 
اهلل جنــاب آقای نورمفیدیدامت توفیقاتهو نیز مســئوالن محترم 
دانشگاه مذاهب اسامی و حوزه علمیه خواهران تقدیر و تشکر 

داشته باشم.
و السام علیکم و رحمة اهلل و برکاته

حوزه علمیه قم
حسین نوری همدانی

 پیام آیت اهلل نوری همدانی به همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم

حــوزه  پژوهــش  معــاون 
گفــت:  خواهــران  علمیــه 
باید عصــر، جامعــه، زمانه و 
فضای اجتماع را دینی کرده 
آن  در  را  دینــی  آموزه هــای  و 

حاکم کنیم.

والمســلمین  حجت  االســام 
حصــاری پیــش از ظهــر امــروز 
همایــش  اختتامیــه  آییــن  در 
پژوهشــی  جســتارهای  ملــی 
دوم  گام  بیانیــه  بــر  تأکیــد  بــا 
انقــاب اســامی اظهــار کــرد: 
اگــر بــه دنبــال نــوآوری و تولیــد 
در  هســتیم  اندیشــه  و  فکــر 
و  قــوت  بایــد  نخســت  درجــه 
قــوه علمی، دانشــی و بینشــی 
بیــان  جســارت  و  جــرأت  و 
بــرای  علمــی  دســتاوردهای 

مخاطبان به ویژه نســل جوان 
را داشته باشیم.

در  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مــی  کنیــم  زندگــی  عصــری 
و  نســبیت  گرایــی  نــگاه  کــه 
بــر علــوم و دانــش  شــکاکیت 
 هــای جدید به ویــژه در عرصه 
علــوم انســانی حاکــم اســت، 
بیــان کرد: کتاب  هــا و مقاالت 
متعددی از ســوی دانشمندان 
اروپایــی  هــا  ویــژه  بــه  غربــی 
نوشته شد و روشنفکران دینی 
ما با ترجمه آن مبانی و علوم و 
دانــش  ها که مملو از نســبیت  
گرایی است به مراکز آمادمیک 
و دانشگاهی ما الحاق کردند.

هــای  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
بیــان  بــا  خواهــران  علمیــه 
و  دیــن، مکتــب  امــروز  اینکــه 

اعتقــادات ما از دو ســو متوجه 
هجمــه همــه  جانبــه اســت، 
یــادآور شــد: دین اســام از یک 
جهت از ســوی کج  اندیشــانی 
از دیــن  ناقــص خــود  کــه درک 
و  اندیشــه  هــای زالل  را جــای 
مــی  کننــد  قلمــداد  وحیانــی 
مواجــه اســت و از ســوی دیگــر 
طلبــی  دنیــا  اندیشــان  بــد  بــا 
مواجــه اســت که دیــن و آمــوزه  
و  مخالــف  را  وحیانــی  هــای 
نقطــه مقابــل فزون خواهــی  ها 
و هواهــای نفســانی خــود مــی 
حــذف  درصــدد  لــذا   بیننــد 
دیــن و آمــوزه  های دینــی بودند 
اما موفق نشــدند و در راســتای 

تحریف آن گام برداشتند.
وی تأکیــد کرد: فرقه  هــا و گروه 
مــا  عصــر  در  ضالــه  ای   هــای 

خلق شدند و زدودن این افکار 
منحــط مقابلــه جــدی را مــی  

طلبد.
هــای  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
علمیــه خواهــران بــا اشــاره به 
و جامعــه  بایــد عصــر  اینکــه 
را  اجتمــاع  فضــای  و  زمانــه  و 
دینی کرده و آموزه  های دینی را 
در آن حاکــم کنیم، افزود: امروز 
جدایــی  از  ســخن  غــرب  در 
نیســت  وحــی  و  عقــل  بیــن 
دهــه  دو  در  حداقــل  هــا  آن  و 
اخیــر بــه دنبال تقــارب علم و 
دیــن و عقــل و وحــی هســتند 
و در جامعه تهــی از معنویت، 

پژوهــش  هــا را طــوری تدویــن 
معنــوی  نیــاز  کــه  کننــد  مــی  
در  و  کننــد  بــرآورده  را  جامعــه 
واقــع بــه دنبــال رشــد و تعالی 

معنوی جامعه هستند.
وی تأکیــد کــرد: امــروز در غرب 
مســیحیت  حــوزه  در  حتــی 
برخــی شــخصیت ها بــه ایــن 
نتیجه رســیدند که در تقویت 
بنیه معنوی جامع گام بردارند 
لــذا بیانیــه گام دوم انقــاب و 
نامــه مقــام معظــم رهبــری بــه 
جوانــان اروپا مملــو از این پیام  

ها است.

WÁ:خواهرانÁعلمیهÁحوزهÁپژوهشÁمعاون

آموزه های دینی باید در جامعه حاکم شود

نقش تعیین کننده حوزه های علمیه در تبیین بیانیه گام دوم

۶



 شنبه ۷ اردیبهشت ۱3۹8  سال اول  شماره اول 

ســید  المســلمین  و  الســالم  حجــت  تودیــع  مراســم 
حســین فاضلیــان و معارفــه خانــم ام کلثــوم امیــدی 
بــه عنــوان سرپرســت حــوزه علمیــه خواهران اســتان 

همدان برگزار شد. 

، مراســم تودیع و معارفــه مدیر جدید حــوزه علمیه خواهران 
حجت االســام  حضــور  بــا  امــروز  صبــح  همــدان  اســتان 
والمســلمین ســید محمد واحــدی، معاون امــور حوزه های 

علمیه خواهران کشور برگزار شد.

طالب خواهر 
در تربیت جامعه نقش بسزایی دارند

حجت االسام والمســلمین حبیب اهلل شــعبانی در مراسم 
تودیــع و معارفــه سرپرســت جدیــد حــوزه علمیــه خواهــران 
اســتان همدان به سخنرانی پرداخت و با تأکید به اهمیت 
تربیت اســامی اظهار داشــت: تربیت، مسئله ای است که 
در قرآن کریم به آن تأکید و توجه بســیاری شــده اســت و این 
کتاب آسمانی، عالم هستی را برمبنای تربیت معرفی کرده 

است.
امــام جمعــه همدان تأکید کرد که انســان باید به شــناخت 
کامل از مربی خود برسد و گفت: خداوند، مربی انسان است 
و برای بشــریت، نقشــی باالتر از تربیت نیســت، همانطور که 
انبیــای الهی، با برعهــده گرفتن نقش مربی گری در جامعه، 

در این مسیر حرکت کردند.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: حــوزه هــای علمیــه خواهــران، 
تاکنون برکات و ثمرات بســیاری داشــته اســت و از این پس 
باید نقش مربی گیری نیز داشته و در این مسیر حرکت کند، 

زیرا بانوان طلبه در تربیت جامعه نقش به سزایی دارند.
بیــان  شــعبانی  حبیــب اهلل  االسام والمســلمین  حجــت 
داشــت: حوزه های علمیــه خواهران باید احتیــاط در زمینه 

بنیان خانواده که موضوعی بســیار حساس است، وارد شود 
زیرا بسیاری از آسیب های اجتماعی و مشکات جامعه از 

خانواده ها نشأت می گیرد.
امــام جمعه همدان در ادامه گفت: اســاس کار حوزه علمیه 
خواهــران اســتان همــدان نیــز بایســتی تربیــت مربــی هــای 
کارآمــد بــرای خانــواده ها باشــد و ایــن موضوع را بــه خوبی در 
ســطح کشــور توســعه بدهد که الزمه آن همراهی و همدلی و 

مشورت کادر مدیریتی با یک دیگر استان است.
در ادامــه نماینــده ولــی فقیــه اســتان همــدان، بــه اهمیــت 
حوزه های علمیه خواهران در تربیت دینی جامعه پرداخت 
و اظهار داشت: تأثیر گذاری طاب خواهر در توسعه فرهنگ 
دینی خانواده ها بســیار باال اســت و باید در این زمینه کامًا 
ورود کننــد و از ظرفیت هــای بانــوان در زمینه های مختلف 

باید استفاده شود.
اسالم به جایگاه زنان 

ی بخشد در جامعه اعتبار م
حجت االســام والمســلمین واحدی اظهار کرد: در اســام، 
تمــام زمینه هــای رشــد تولیــد شــده و خداونــد هــر آنچه که 
انســان از ابتــدا بــرای حیات طیبه نیــاز داشــته، در اختیار او 

قرار داده است.
معــاون امــور حوزه های علمیه خواهران کشــور در ادامه اظهار 
داشــت: پیامبر)ص( برای فراهم کردن بسترهای الزم جهت 
رســیدن انســان ها بــه درجات عالی حیــات طیبه و کمال، 
تــاش هــای فراوانــی کردنــد و ما نیــز بایــد در این مســیر قدم 

بگذاریم.
وی بــا بیان اینکه جنســیت مانع رشــد و رســیدن به کمال 
نیســت، اذعــان کــرد: در جامعه و گزاره اســامی،  مرد و زن در 
حقیقت انســانی مشــترک و تفاوت جنســیت مانع رشــد و 
کمال آنان نیســت، هر دو جنسیت توانایی پرواز تا افق های 
بلند را دارند و اسام از ابتدا برای جامعه بشریت حامل این 

ارمغان بود.
اشــاره  بــا  ادامــه  در  واحــدی  والمســلمین  االســام  حجــت 
بــا  اســام  کــرد:  بیــان  اســام  در  بانــوان  واالی  جایــگاه  بــه 
اعتباربخشــی بــه جایــگاه زنــان در جامعــه، ایــن اجــازه را به 
آنان داد تا بتوانند خود را مطرح کنند و تمدن های پوســیده 
و ناکارآمــد بــه کنــار بــرود. زنــی کــه قبــل از اســام مایــه ننگ 
خانواده هــا بــود و دختــران نــوزاد را زنــده بــه گــور می کردنــد، در 

تمدن اسامی صاحب جایگاهی ویژه شد.
معــاون امــور حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور ادامــه داد: 
تمــدن فریبنده غرب، با مبانی پوچ انگاری جهان هســتی، 
شــکاکیت و ماده انگاری انســان، جایگاه زنــان را تنزل داده 
اســت، این در حالی اســت که تمدن اســامی می کوشــد تا 

زنان به حیات طیبه دست یابند 
وی  در ادامــه ســخنان خــود بــا تشــکر از اقدامــات حجــت 
االســام و المســلمین فاضلیان، مدیر اســبق حــوزه علمیه 
خواهــران اســتان همــدان، به معرفــی سرپرســت جدید این 
حوزه پرداخت و گفت: خانم ام کلثوم امیدی ســطح دو را در 
اســتان همدان و سطح ۳ را در جامعه الزهرا تمام و بعد از آن 

دکترای علوم قرآنی اخذ کرد. 
حجــت االســام والمســلمین واحــدی بــا اشــاره بــه ســوابق 
مدیریتــی خانــم امیــدی اظهــار داشــت: بــا حضــور او انتظار 

کارهای عظیمی از حوزه ه علمیه خواهران همدان می رود که 
توسعه زمینه تصمیم ســازی و ایجاد شبکه تصمیم سازی 

یکی از اقداماتی مورد انتظار است.
معــاون امور حوزه های علمیه خواهران کشــور به نقش واالی 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران پرداخــت و گفت: رســیدن به 
حیــات طیبــه و فراهــم کردن زمینه رســیدن ســایرین به این 
مهــم، نقــش اصلــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران اســت و 
برای حرکت درســت در این زمینه، تصمیم گیری ها باید با 

پشتوانه تصمیم سازی ها انجام شود.
وی تأکیــد کــرد: حوزه هــای علمیه خواهــران، مجموعه ای 
نیســت کــه افــرادی بیاینــد و بعــد از اخــذ مــدرک برونــد، کار 
اصلــی ایــن مجموعــه تولیــد ســرباز بــرای امــام زمان)عــج( 
است، بنابراین انتظار می رود طلبه هایی پویا تربیت شوند 

و هویت طلبگی حفظ شود.
خانــم  از  واحــدی  والمســلمین  االســام  حجــت  پایــان  در 
امیــدی خواســت تــا تــاش هــای الزم بــرای ارتقــاء ســطح 
علمی حوزه  علمیه خواهران همدان، شــامل کادر مدیریتی 
و طــاب صــورت بگیــرد و همچنیــن توســعه ســطح ســه و 
ایجــاد بســترهای الزم بــرای آغاز ســطح چهار در این اســتان 

فراهم شود.

 سرپرست حوزه علمیه خواهران 
استان همدان منصوب شد

ــر به مناســبت میــاد حضرت   فاطمــه زهــرا حجــی پــور در گفتگــو بــا خبرگــزاری کوث
زینــب)س( بیــان کــرد: زمانیکــه در مقطــع ســطح 2 طلبگی آغــاز به تحصیــل کردم، 

کارشناس پرستاری بودم و در بیمارستان خدمت می کردم.
وی گفــت: ســال ۶۶ تــا 70 دوره کارشناســی پرســتاری را در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد گذرانــدم و ســال 77 وارد حــوزه حضرت نرجس)س( مشــهد در مقطع ســطح 
2 شــدم، ســپس فوق لیســانس روانشناســی تربیتی خواندم و بعد در سطح سه حوزه 
گرایش فقه و اصول را گذراندم و اکنون نیز در سطح چهار در رشته فقه خانواده مشغول 

به تحصیل هستم.
وی اظهــار داشــت: در دوران دانشــجویی به مباحــث اخاقی و دینی عاقه بســیاری 
داشــتم، دوران دبیرســتانم نیز با زمان جنگ مقارن بود و مباحث معنوی بســیاری در 
آن دوران خــاص وجــود داشــت و مــن نیز در گروههای انجمن اســامی فعــال بودم و در 

دانشگاه نیز این فعالیت ها را ادامه دادم.
طلبــه مقطــع ســطح چهــار حــوزه ادامــه داد: در دوران دانشــجویی در کاس های فوق 

العاده ای که نماینده ولی فقیه تشکیل می دادند، شرکت می کردم.
وی بیان کرد: پس از اتمام تحصیاتم در دوران کارشناســی اســتخدام رســمی شــده و 
در بیمارستان مشغول به فعالیت بودم، سپس ازدواج کردم و فرزنددار شدم اما در همه 
این دوران همیشــه احســاس کمبود معنویت داشــتم و حس می کردم که به گمشــده 

حقیقی ام نرسیده ام و نیازمند چیزی بودم که دنیا و آخرتم را تضمین کند.
وی گفت: در ماه رمضان در بیمارســتانی که مشــغول به فعالیت بودم، آقایی روحانی 
را برای ســخنرانی دعوت کرده بودند که من به دلیل عاقه ای که به ســخنرانی این آقا 
داشــتم بــه همــکاران می گفتم که کل شــیفت را دوبله کار می کنم کــه بتوانم در زمان 
سخنرانی به صورت کامل حضور داشته باشم و از ابتدای سخنرانی ایشان من اشک 

می ریختم زیرا بسیار دلتنگ مباحث معنوی بودم.
خانــم حجــی پــور ابــراز کرد: بــا توجه بــه تصمیمی که بــرای ادامــه تحصیــل در مقطع 
کارشناســی ارشــد گرفته بودم، شــروع به مطالعه کردم و همان ســال ارشــد فیزیولوژی 
تهــران دانشــگاه بقیه اهلل قبول شــدم که همســرم مــی گفتند که تحصیــل در تهران با 

دو فرزند سخت است بنابرین منصرف شدم و بسیاری اتفاقی از حوزه سر در آوردم.
وی در خصوص نحوه حضور در حوزه افزود: مربی کاس قرآن پسرم را به صورت اتفاقی 
در اتوبــوس دیــدم کــه گفــت برای ثبــت نام به حــوزه می روم که مــن نیز بــا وی به حوزه 
رفتم، زمانیکه ایشــان می خواســتند ثبت نام کنند فردی که در حال ثبت نام بود به 
من گفت که ســن شــما باالســت و نمی توانید ثبت نام کنید اما فرد دیگری گفت که 
ثبت نام کنید و من نیز ثبت نام کردم و آزمون ورودی بســیار ســختی داشــت که قبول 

و طلبه شدم.
وی بیان کرد: در دوران راهنمایی و دبیرستان کتاب های شهید مطهری را به محض بیرون 

آمدن از چاپ خریداری و تمام کتاب های ایشان را خوانده و سپس نگهداری می کردم.
این پرســتار با بیان اینکه گمشــده اش در حوزه پیدا شــد، افزود: آرزویم این اســت که 

خداوند هیچ گاه طلبگی را از من نگیرد.
وی بــا اشــاره به حمایــت های والدین و همســرش در دوران طلبگی از ایشــان تصریح 
کــرد: در خانــواده ای مذهبــی بــزرگ شــدم و پــدرم کــه کارخانــه دار بــود در دوران جنــگ 
حمایــت بســیاری از جبهــه هــا داشــت و اکنون نیــز اعتقاد زیــادی به انقــاب و مقام 

معظم رهبری)مد ظله العالی( دارند.
وی بــا بیــان اینکــه در محیــط بیمارســتان از ســایر همــکاران مذهبــی تر بــودم، افزود: 

همکارانم در بیمارستان نمی توانستند طلبگیم را بپذیرند.
خانــم حجــی پور بیــان کرد: روزی یکی از مســئولین بیمارســتان جلــوی جمع به من 
گفت که به نظر من طلبگی ات کار درســتی نیســت و تلف کردن عمر اســت که من 
از طــرز صحبــت کردن این خانم بســیار ناراحت شــدم اما پنج ســال بعد کــه در آزمون 
معینــه حج شــرکت کــرده و قبول شــدم به این خانــم گفتم که یادت هســت که پنج 
ســال پیــش به مــن گفتی که مــی خواهی به کجا برســی، من بــا وجودو اینکــه برکات 
زیادی از طلبگی وارد زندگی ام شده است، همین یک مورد که معینه حج شده ام و 

با افتخار در خدمت حجاج هستم برایم کافی است.
وی گفت: در مطالعه درس دین اگر با سختی حرکت کنیم خداوند برکات بیشتری 

از افراد عادی به ما می دهد که این در زندگی برای من بسیار بارز بود.
وی اظهار داشــت: درس خواندن من با شــرایط کاریم بســیار ســخت بود زیرا برخی از 
مواقع که شب کار بوده و در صورت داشتن مریض بدحال تا صبح مجبور به فعالیت 

بودیم و با وجود خستگی بسیاری صبح نیز سر کاس حاضر می شدم.
طلبه سطح چهار گفت: از زمانی که طلبگی را آغاز کردم از آنجایی که آرمانم بود،  گم 

کرده خود را پیدا کردم که این مساله قابل وصف نیست.
وی عنــوان کــرد: در بیمارســتان از وقتــی کــه طلبــه شــدم دوبرابــر کار مــی کــردم،  حتی 
زمانیکــه مریــض بدحــال به بیمارســتان مــا می آوردند، من بر ســر تختــش حاضر می 

شدم زیرا حال و هوایم فرق کرده بود و طلبگی توان زیادی را به من می داد.
وی گفــت: طلبگی بر روی همســرداری من نیــز نقش مثبتی را ایفا کرد به گونه ای که 

همسرم می گوید که از زمانی که طلبه شده ای، همسریت بهتر شده است.
خانــم حجــی پــور ابراز کــرد: تاکنــون دارای مســئولیت های بســیاری داشــتم از جمله 

اینکه مدتی مدیر حوزه علمیه شهر مشهد بودم و ۳00 طلبه داشتم.
وی یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه در بحــران هــا به ذهن انســان می رســد را مســائل 
معنــوی دانســت و افــزود: هر چه در بیمارســتان آموزش می دیدم در حــوزه نیز بکار می 
بردم و آموزش هایی که در حوزه می دیدم را در بیمارســتان بر روی برد می نوشــتم تا در 

اختیار دیگران نیز قرار گیرد.
وی بــا بیان اینکه در دوران طلبگی امتحانات ســختی شــدم، تصریــح کرد: زمانیکه 
تــرم دو را مــی گذراندم از مشــهد به ســمت بیرجند در حرکت بودیم که در راه بازگشــت 
تصــادف کردیــم و دختــر ســه ســاله ام که دســتش از ماشــین بیــرون بود بر اثــر تصادف 

دستش قطع شد.
این پرســتار ادامه داد: همســرم با دیدن دســت دخترم بســیار بهم ریخته شد اما من با 
حفظ خونســردی به ایشــان گفتم که دستت را محکم به بازویش بگیر که از خونریزی 
دچــار مشــکل نشــود و من به دنبال دســت گشــتم کــه بعد از پیــدا کردن با له شــدگی 
دستش روبرو شدم و فهمیدم که امکان پیوند نیز وجود ندارد که سریع شال دور دست 
دخترم پیچیدم که همسرم آن را نبیند و حالش بد نشود و به همسرم گفتم که نگران 

نباش قابل پیوند است در حالیکه می دانستم که کاری نمی توان کرد.
وی اضافــه کــرد: حتی در ایــن صحنه نیز گریه نکردم و به همســرم نیز دلداری دادم که 

این از اثرات طلبگی بود که معتقد بودم که باید تسلیم امر الهی بود.
وی ادامــه داد: بــه ســرعت بــه ســمت مشــهد حرکــت کردیــم که پزشــک گفــت که تو 
خودت پرســتاری و می دانی که پیوند خطرناک اســت و دخترت بر اثر پیوند فوت می 

کند، من هم تسلیم شدم و همسرم را نیز راضی کردم.
خانم حجی پور بیان کرد: پس از این ســانحه یکی از دوســتانم گفت که شــنیدی می 
گوینــد آتــش به پنبه پاک می افتد که من گفتم منظورت چیســت و پاســخ داد که برو 
ببین چه گناهی کردی که با حوزه می خواهی جبران مافات کنی که اکنون بچه ات 
اینگونه شــده اســت که این خانم با صحبت هایش نمک روی زخمم پاشــید و دلم 

شکست.
وی گفــت: نتیجه صبرم این شــد که خوشــبختانه دخترم اکنــون ازدواج کرده و طلبه 
ســطح سه اســت و در مدرسه تیزهوشان درس می خواند اما خواستش طلبگی بود و 

اکنون ورزشکاری بی نظیر است.
وی ابراز کرد: اگر مشکاتی حتی بزرگ وجود دارد خداوند یک سری جلوه های ویژه را 

در برابر این مشکات مقرر کرده است.

این پرستار با بیان اینکه گمشده اش در حوزه پیدا شد، افزود: آرزویم 
این است که خداوند هیچ گاه طلبگی را از من نگیرد.

گمشده ام را در حوزه یافتم
به مناسبت روز پرستار؛

 گفتگو با پرستاری که در سطح چهار حوزه در حال تحصیل است

گفت وگو

۷ اخبار



 

طحان نظیف نوشــت: آیت اهلل یزدی گفتند این خوب اســت که جنسیت مانع حضور 
زنان در انتخابات خبرگان نیست و این حق زنان است که وارد چنین مجامعی شوند.

، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در مطلبی با عنوان »گزارش شانزدهم« 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

چهارشنبه 27 آذرماه ۱۳۹۸، جلسه شورای نگهبان بود. دکتر کدخدائی قائم مقام دبیر شورای 
نگهبان قبل از ورود به دستورجلسه، گزارشی از تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات میان دوره ای 

مجلس خبرگان رهبری و همچنین روند برگزاری آزمون در آخر هفته ارائه داد.
ایشــان در ارائه آمار به این نکته اشــاره کرد که در میان داوطلبان یک نفر خانم هم وجود دارد که 
فــردا در آزمــون شــرکت می کند کــه در این میان رویکــرد اعضای محترم و به طــور خاص فقهای 
معظــم برایــم جالب بــود. از جمله اینکــه آیت اهلل یزدی گفتند این خوب اســت که جنســیت 
مانــع حضور زنان در انتخابات خبرگان نیســت و این حق زنان اســت کــه وارد چنین مجامعی 
شــوند. بعــد گفتنــد این ها همه به برکــت امام خمینی )ره( و انقاب اســامی اســت که نگاه 
بــه زن را در اجتمــاع تغییــر داد و اکنــون نیــز حوزه هــای علمیــه خواهــران در کشــور کامــا فعــال 
هســتند و به تربیت نیرو می پردازند. البته بر این نکته نیز تاکید شــد که ما در کیفیت و فرآیند 
علمی و آزمون های پیش رو اعم از کتبی و شــفاهی، تفاوتی میان زن و مرد قائل نیســتم و شــرط 
تاییــد اجتهــاد افراد، قبولی در این آزمون ها می باشــد. به هر حــال من نیز برای همه مردان و زنان 

شرکت کننده در آزمون اجتهاد آرزوی موفقیت می کنم.

حمایت آیت اهلل یزدی از حق کاندیداتوری زنان در انتخابات خبرگان 
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حجت االسام والمسلمین سید محمدحسن 
هفتــه  بزرگداشــت  همایــش  در  فــرد  ابوترابــی 
مرکــز  همایش هــای  ســالن  در  کــه  بصیــرت 
مدیریــت حوزه هــای علمیه خواهران برگزار شــد 
اظهــار کــرد:در کلمه طیبــه، اصل مبانــی فکری 
و اعتقــادی اســت، هــر قــدر مبانــی اعتقــادی و 
فکری یک جامعه مستحکم تر و ریشه دارتر، آن 

جامعه ماندگارتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه محصول و میوه شــجره طیبه 
به اذن خداوند دائمی اســت افزود: عمل صالح 
محصول شجره طیبه است و آثار آن حتی بعد 
از مرگ هم وجود دارد، بدین صورت که هر چقدر 
عمل صالح بیشتر، روح انسان به مرتبه باالتری 

می رود.
حجت االســام والمســلمین ابوترابی فــردا بیــان 
کرد:  خداوند برای کلمه »طیبه« شــامل انســان، 
جامعــه، نظــام سیاســی، خانــواده و غیــره ســه 
ویژگــی ذکر کرده اســت؛ اولین ویژگی این اســت 
کــه اصــل و ریشــه بــا ثبــات، مســتحکم و تزلزل 
ناپذیــری دارد، ســیاب هــا، طوفــان هــا و زمیــن 
لغــزه هــا آنهــا را از جــا نمــی کنــد و هــر قــدر ایــن 

تزلــزل  و  مســتحکم  اصــول  بــر  مبتنــی  مبانــی 
ناپذیر علمی باشــد، ماندگارتر است در غیر این 

صورت فرو می ریزد.
وی ادامــه داد: هرقــدر مبانــی علمــی و ایمــان و 
معرفــت قــوی تر باشــد، انســان اســتوارتر خواهد 
بــود، به همین دلیل انبیــاء بر حق ثبات دارند و 

ثابت و پایدار هستند و تغییر نمی کنند.
حجت االسام والمســلمین ابوترابی گفت: فرع 
در »شجره طیبه« شاخه، برگ و تنه ای است که 
ســر به آسمان ها برده است؛ اصل ریشه است و 
فرع روی آن اصل اســتوار اســت، ما اصل را نمی 
بینیــم ولــی فــرع را می بینیــم. در صورتــی که هر 
چقــدر اصــل قــوی تر و مســتحکم تر باشــد، فرع 

قوی تر و مستحکم تر خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم کــه خداونــد نهــاد 
مصادیــق  از  را  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
قــرار دهــد خاطرنشــان  برجســته شــجره طیبــه 
کــرد: یکی دیگر از ویژگی های شــجره طیبه این 
اســت کــه حتی بعد از مــرگ هم غــذا تولید می 
شــود بدین ترتیب که به میزان ثعه وجودی فرد، 
آثــار عملــی او دوام پیــدا مــی کند و مولــد غذا در 

حوزه های مختلف اســت. بــه تعبیر دیگر روح 
انســان پــس از مرگ به واســطه اعمــال صالح به 

مراتب باالتر می رود.
امــام جمعــه موقت تهران با اشــاره بــه فضیلت 
ضمــن  و  زینــب)س(  حضــرت  واالی  مقــام  و 
کــرد:  خاطرنشــان  ایشــان  والدت  گرامیداشــت 
حضــرت زینــب )س( به معنــای واقعــی کلمه 
زهــرا)س(  و خانــواده حضــرت  طیبــه هســتند 

کامل ترین مصداق کلمه طیبه است.    
وی بــا بیــا اینکــه منظور از شــجره طیبه انســان 
مومن و به کمال رســیده اســت خاطرنشان کرد: 
شجره طیبه قرآني ریشه هاي قوي و مستحکم 
دارد و گاهــي قلــب کوه ها را مي شــکافد و در دل 

زمین حرکت مي کند.
ابوترابی فــرد  والمســلمین  حجت االســام 

افزود:ریشه در حین قدرتمندي و ثبات، حرکت 
دارد و این حرکت اســتحکام بیشتري به آن مي 
دهد و رمز افزایش اقتدار شجره طیبه پایداري آن 

است.
وي افــزود: اگر امروز دنیاي اســام را بــا نام جبهه 
مقاومــت مــي شناســند و اگــر حــزب اهلل نمــاد 
مقاومــت اســت بــراي ایــن اســت که اخــاق بر 
آمده از ایمان دارد، اگر مقاومت فرزندان امام نبود 
و ایســتادگي تربیــت یافتگان مکتــب امام نبود 
امــروز شــاهد ذلــت و ناتوانــي و اعــام شکســت 
رژیم صهیونیســتي در برابر مقاومت اســامي با 

رهبري حزب اهلل لبنان نبودیم.
انقــاب  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وي 
اگــر  ادامــه داد:  قــرار دارد  اقتــدار  اوج  اســامی در 
جوانان غیور مسلمان، رزمندگان عزیز و شهدا و 

جانبازان نبودند امروز ایران اسامي در اوج اقتدار 
نبود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
دســتاورد های انقاب اسامی در این چهاردهه 
انقــاب  گفــت:  اســت  بــوده  ارزشــمند  بســیار 
اســامی در طــول این 40 ســال به دســتاورد های 
بســیار ارزشــمند رســیده اســت و ایــن در حالــی 
اســت که همــواره دچار چالــش و توطئه از طرف 

دشمنان بوده ایم.
حجت االسام والمســلمین ابوترابی فرد با بیان 
اینکــه ادامــه داد: در طول این چهل ســال تاش 
کرده ایــم تا تهدید ها را به فرصــت تبدیل کنیم و 
با لطف خدا، عنایت حضرت ولی عصر)عج( 
و رهبــری حکمیانــه مقام معظم رهبــری در این 

امر موفق بوده ایم.

حوزه های علمیه خواهران
 شجره طیبه است

WÁ:امام جمعه موقت تهران در همایش بزرگداشت هفته بصیرت

حجت الســالم والمســلمین ابو ترابی فرد با بیــان اینکه در حال حاضر انقالب اســالمی در اوج 
اقتــدار قــرار دارد ادامــه داد: اگــر جوانــان غیور مســلمان، رزمنــدگان عزیــز و شــهدا و جانبازان 

نبودند امروز ایران اسالمي در اوج اقتدار نبود.


