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مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در مراسم 
استان  و معارفه مدیر حوزه  علمیه خواهران  تودیع 
مدیریت حوزه های  مرکز  سالن جلسات  در  که  قم 
فعالیت   این که  بیان  با  شد  برگزار  خواهران  علمیه 
بزرگ  افتخار  یک  خواهران  علمیه  حوزه های  در 
حوزه های  حرکت  کرد:  بیان  است  الهی  توفیق  و 
علمیه خواهران در راستای اهداف انبیای الهی و 

نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
جمهوری  مقدس  نظام   این که  بر  تاکید  با  وی 
دنبال  را  واحد  هدف  یک  علمیه  حوزه های  و  اسالمی 
می کنند افزود: هدف حوزه  های علمیه خواهران و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی اعتالی کلمة الله است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه اظهار داشت: 
»آیت الله  مرحوم  بلند  همت  برکات  به  امروزه 
حوزه های  طلبه،  بانوان  تالش های  و  شرعی« 
علمیه خواهران به ظرفیت عظیم تبدیل شده است 
و به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( یک پدیده 

عظیم و مبارک است.
خواهران  علمیه  حوزه های  این که  بیان  با  وی 
علمی  اجتماعی،  فرهنگی،  عرصه های  همه  در 
است  یافته  دست  مناسبی  جایگاه  به  آموزشی  و 
طالب  مجموع  حاضر  حال  در  داشت:  ابراز 
حوزه های  در  تحصیل  به  شاغل  و  دانش آموخته 
برابر  برادران  علمیه  حوزه های  با  خواهران  علمیه 
خواهران  علمیه  مدارس  تعداد  همچنین  و  است 
کمتر از مدارس علمیه برادران نیست و همه این ها 
خواهران  علمیه  حوزه های  پیشرفت  دهنده  نشان 
در سال های اخیر است؛ البته نقص ها و مشکالتی 

وجود دارد ولی پیشرفت ها بسیار قابل توجه است.
بیان  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
آسیب زدن  برای  تالشی  هیچ  از  دشمنان  این که 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی دریغ نمی کنند 
به  تا  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  داشت:  اظهار 
کشور  به  زدن  ضربه  قصد  همواره  دشمنان  امروز 
سیاسی،  عرصه های  همه  در  و  داشته اند  را 
را  زیادی  اقدامات  و...  فرهنگی  سخت افزاری، 

علیه جمهوری اسالمی ایران انجام داده اند.
رئیس  اساس  و  بی پایه  به سخنان  اشاره  با  وی 
با  جهانی  استکبار  دشمنی  گفت:  آمریکا  جمهور 
ایران بر هیچکس پوشیده نیست و سخنان رئیس 
دشمنی ها  این  نشان دهنده  نیز  آمریکا  جمهوری 
بدانند  باید  آمریکا  ویژه  به  دشمنان  البته  است 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  اقدامی  هرگونه  که 

بی پاسخ نخواهد ماند.
بیان  با  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
این که ترامپ، مظهر تمام صفات زشت و نازیباست 
گفت: اولین بار نیست که با یاوه گویی های دشمنان 
و سردمداران کفر مواجه می شویم و باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که اهداف واالی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی دلیل این دشمنی هاست.
بیان  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
حوزه های  مولود  ایرانی  اسالمی  جمهوری  این که 
پرچمدار  علمیه  حوزه های  گفت:  است  علمیه 
و  هستند  تاریخ  طول  در  ظلم  و  استکبار  با  مبارزه 
مجهز  علمیه  حوزه های  وظیفه  کنونی  شرایط  در 
بودن به علوم روز و استفاده از این علوم در راستای 
علمیه  حوزه های  اگر  و  می باشد  نظام  اهداف 
استقامت و علم کافی را نداشته باشند نمی توانند به 

خوبی به وظایف خود عمل کنند.
افزود:   کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه  مدارس  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
خواهران به بلوغی رسیده اند که به صورت مستقل، 
بصیرت افزایی  جمله  از  مختلفی  زمینه های  در 
سیاسی، پاسخ  به شبهات، سبک زندگی اسالمی، 
فرهنگی  فعالیت های  به  و...  مقاومتی  اقتصاد 

می پردازند.
از  بیش  حجاب  و  عفاف  هفته  در  افزود:  وی 
علمیه  مدارس  در  فرهنگی  و  300 نشست علمی 
نیز  مبلغ  هزار   ۱۰ از  بیش  و  شد  برگزار  خواهران 
در این هفته به فعالیت های فرهنگی مشغول بودند 
در  حجاب  و  عفاف  هفته  که  است  درحالی  این  و 
بود  تابستانی مدارس علمیه  تعطیالت  و در  مرداد 
بسیار  فرهنگی  فعالیت های  از  این حجم  انجام  و 

ارزشمند است.
بیان  با  قم  علمیه  حوزه  مدریسن  جامعه  عضو 
که  بود  استانی هایی  آخرین  از  قم  استان  این که 
اظهار  شد  فعال  آن  در  خواهران  علمیه  حوزه 
قم  در  جامعة الزهرا)س(  وجود  به  باتوجه  داشت: 
بودند،  آن مشغول تحصیل  در  که خواهران طلبه 
اولویت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در 
بود  شهرستان هایی  و  استان ها  مدارس،  تأسیس 
که مدارس علمیه خواهران در آن ها وجود نداشت.
وی با بیان این که باید در هر منطقه از قم یک 
مدرسه علمیه خواهران داشته باشیم اظهار داشت: 
توجه  باید  دارد  قم  استان  که  ظرفیتی  به  توجه  با 
مدرسه  هر  که  امیدواریم  و  شود  آن  به  ویژه ای 
علمی،  قطب  یک  به  تبدیل  منطقه  هر  در  علمیه 

فرهنگی، آموزشی و پژوهشی شود.
افزود:  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
فضای مجازی نیز ظرفیت عظیمی است و استفاده 
از این فضا در گسترش و توسعه پیام دین می تواند 

تأثیر زیادی داشته باشد.
پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
والمسلمین  »حجت االسالم  زحمات  از  تقدیر  با 
خواهران،  علمیه  حوزه های  سابق  مدیر  قندی«، 
عنوان  به  را  صالح«  والمسلمین  »حجت االسالم 
قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه   جدید  مدیر 

منصوب نمود.

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در واکنش به سخنان سخیف »ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا بیانیه ای صادر نمود.

متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

»و مکرو و مکروالله والله خیر الماکرین«)آل عمران/ 54(
چهره خبیث و پلید دولتمردان آمریکا بار دیگر از زبان رئیس جمهور بی منطق و گستاخ 

آن کشور آشکار گردید.
در حالی به جمهوری اسالمی ایران اتهام می زنند، که خودشان سال هاست که حامی 

تروریست و نقض حقوق بشر در اقصی نقاط جهان هستند.
استکبار  امن  دامن  در  راحتی  به  غاصب،  صهیونیست های  و  داعشی  تروریست های 
جهانی دست به جنایات وحشیانه و ظالمانه می زنند و منطقه غرب آسیا را به منطقه ای پر 
آشوب تبدیل کرده اند و آتش فتنه برافروخته شده توسط آمریکا جهان را نا امن نموده است.
در توافقنامه هسته ای، جمهوری اسالمی ایران با امضای برجام تعهد و پایبندی خود را 
با همکاری با آژانس انرژی هسته ای در عمل نشان داده است. اعالم عدم پایبندی ایران 
به برجام و تالش برای افزایش تحریم های ظالمانه، ظلمی بزرگ به ملتی غیور و متعهد و 

انقالبی است که همانند ظلم های چندین ساله بار دیگر تکرار شده است.
نام خلیج همیشه  از عناوین مجعول و تحریف  پلید غربی در استفاده  حماقت سردمداران 
فارس نیز نشان دهنده کینه توزی و کینه ورزی آمریکای جنایتکار علیه ملت مسلمان ایران است.
ملت غیور و مسلمان ایران اسالمی مهم ترین راه در جواب به گستاخی های احمقانه و 
اتهامات واهی آمریکایی ها را ایستادگی و استقامت و حضور در صحنه می داند و در حمایت 

از مظلومان جهان همانند گذشته ثابت و استوار هستند.
ملت بزرگ و فهیم ایران اسالمی ضمن شناخت سیاست های احمقانه استکبار به لطف 
الهی و عنایت حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( و هدایت های حکیمانه ولی امر مسلمین 
جهان »حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« و رشادت و پاسداری رزمندگان 
غیور انشاالله بزودی تروریست را در منطقه ریشه کن خواهد نمود و در مقابل هر کس که 
بخواهد نسبت به فرزندان غیور و محافظان امنیت و مدافعان نظام اسالمی یاوه گویی و 

اتهام زنی نماید ایستادگی خواهد نمود.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران همانگونه که بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی 
ایران »حضرت امام خمینی)قدس الله نفسه الزکیه(« فرموده اند: آمریکا شیطان بزرگ است، سخنان 
تکراری و بی محتوای رئیس جمهور آمریکا را محکوم می نماید و حمایت خود را از همه 
ارکان و نهادهای جمهوری اسالمی ایران خصوصا سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم 

می دارد.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

مدیر حوزه ها ی علمیه خواهران کشور:

حرکت حوزه های علمیه خواهران در راستای 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی است

این که نظام  مقدس جمهوری  بر  تاکید  با  »حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« 
اسالمی و حوزه های علمیه یک هدف واحد را دنبال می کنند افزود: هدف حوزه  های علمیه خواهران 

و نظام مقدس جمهوری اسالمی اعتالی کلمة الله است.

همه  در  خواهران  علمیه  حوزه های  این که  بیان  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
عرصه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی به جایگاه مناسبی دست یافته است ابراز داشت: 
با  به تحصیل در حوزه های علمیه خواهران  در حال حاضر مجموع طالب دانش آموخته و شاغل 
از مدارس  تعداد مدارس علمیه خواهران کمتر  و همچنین  برابر است  برادران  حوزه های علمیه 
علمیه برادران نیست و همه این ها نشان دهنده پیشرفت حوزه های علمیه خواهران در سال های 

اخیر است؛ البته نقص ها و مشکالتی وجود دارد ولی پیشرفت ها بسیار قابل توجه است.

بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
در پی سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا

»حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(«: ترکیب »عشق 
و ایمان« و »عقل و عاطفه« از ویژگی های منحصر به فرد مکتب 

اهل بیت)علیهم السالم( است و حرکت عاشقانه و مؤمنانه مردم
 از کشورهای مختلف جهان در این پدیده 

بی سابقه)اربعین(، بدون تردید از جمله شعائر الهی است.

سیزدهم آبان ، روز تجلی دوباره آزادگی و شجاعت و غیرت انقالبی در ملت مسلمان ماست
»حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(«:

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

مجمع خیرین حوزه های علمیه 
خواهران، منشأ انتشار و گستردگی 
فعالیت های خیرخواهانه است

جامعه مدرسین حوزه علمیه
 قم بیش از نیم قرن سابقه دارد

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران: ارتباط تنگاتنگ و 
نزدیکی با علمای بالد، بزرگان و روحانیون یکی از کارهایی بود که جامعه 
یک  تشکیل  یکبار  سالی  آن  طی  و  کرده  شروع  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 

اجالسیه سراسری تحت عنوان »علمای بالد« در برنامه قرار گرفت. 

حوزه های علمیه خواهران؛ 
متولیان اصلی فرهنگ 
بانوان

آمادگی بیش از 43 هزار طلبه 
حوزه های علمیه خواهران در قالب 

قرارگاه های فرهنگی برای
فعالیت های تبلیغی

حوزه های علمیه خواهران؛
ستون انقالب و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی است
»دکتر بهروز واعظی« با اشاره به اهمیت حوزه های علمیه در نشر 
معارف اسالمی و پاسخ گویی به نیازهای دینی مردم، تصریح نمود: 
حوزه های علمیه، قوام اصلی و ستون مهم انقالب و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی هستند.

طالب خواهر با حضور مستمر در مدارس، دانشگاه ها و 
هیئت های مذهبی بانوان، در گسترش سبک زندگی اسالمی و پاسخ 
به شبهات و مقابله با توطئه های دشمنان نظام اسالمی نقش مؤثری 

دارند.
صفحه ۴

در  که  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مقاومت  علمای  بین المللی  اجالس  دومین 
با  گفت وگو  در  بود  یافته  حضور  لبنان  در 
خبرنگاران، در ارزیابی این رویداد مهم جبهه 
روز  دو  به مدت  این اجالس  مقاومت گفت: 
برگزار شد و ما از طرف مجمع تقریب و اتحادیه 
یک  اجالس  دعوت شدیم.  مقاومت  علمای 
بخش عمومی داشت که مهمترین رخداد آن 
»شیخ  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  پیام 
و  داشت  اهیمت  بسیار  که  بود  ماهر حمود« 

توسط »آیت الله اراکی« قرائت شد.
محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
مختلفی  سخنرانان  افزود:  جمشیدی« 
اجالس  این  در  گوناگون  کشورهای  از 
الهی  وعده  تحقق  بر  و  کردند  صحبت 
درباره آزادی قدس در مقابل بیانیه بالفور 
تاکید کردند. این کنگره در سالگرد بیانیه 

بالفور برگزار شد.

اسرائیل  منشأ توطئه ها در منطقه است
از این جهت بود  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اهمیت این گنگره 
که علما و اندیشمندان جهان اسالم از بیش از یکصد کشور که هرکدام دارای نفوذ بودند 
شرکت کردند و البته بعضی هم نتوانستند شرکت کنند. شرکت کنندگان جمع فرهیخته ای 
بودند که نقطه اشتراک دیدگاه های آن ها لزوم مقابله با اسرائیل این غده سرطانی منطقه 
بود و اینکه توطئه هایی که در منطقه وجود دارد یا در حال شکل گیری است منشا اصلی آن 

رژیم اشغالگر اسرائیل و حامیانش هستند.
 مدیر حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: نقشی که علمای مختلف شیعه و 
به  نسبت  را  جامعه  فرهیختگان  و  مردم  اقشار  که  است  این  داشته باشند  می توانند  سنی 
توطئه  هایی که توسط دشمنان اسالم طراحی می شود و مسیر اصلی مبارزه با اسرائیل را به 

گاه کنند. سمت اختالفات قومی و مذهبی تغییر داده است آ

مخالفت علمای اهل سنت با اندیشه وهابیت
وی افزود: همچنین در کمیسیون هایی که به موازات در محورهای مختلف برگزار شد 
و من در برخی از آن ها شرکت کردم علمای اهل تسنن می گفتند اندیشه سلفیت و وهابیت 
یکی از اموری است که مستقیما به ایجاد درگیری داخلی به نفع اسرائیل خدمت می کند و 
منشا بخش زیادی از حوادث منطقه به نوع نگاهی که وهابیت در میان مردم در کشورهای 

مختلف ایجاد کرده است بر می گردد که این نکته برای من جالب بود.

ترویج فرهنگ مقاومت در حوزه های علمیه خواهران
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی با اشاره به برنامه های حوزه خواهران برای آشنایی 
طالب با فرهنگ و اندیشه مقاومت گفت: ما به موازات حرکت آموزشی و پژوهشی سعی 
می کنیم در بخش فرهنگی طالب خواهر با مباحث روز و جریان شناسی فکری در عرصه 

بین الملل آشنا شوند زیرا »العالم بزمانه الیهجم علیه اللوابس«
مدیر حوزه های علمیه  خواهران کشور  در پایان گفت: برنامه هایی طراحی کردیم که 
خواهران با مسائل اصلی جهان اسالن آشنا شوند و از طریق تریبون های در دست خود چه 
از طریق فضای مجازی و چه از طریق فضای حقیقی بتوانند نهایت استفاده را در مقابله با 

ظلم و توطئه هایی که اسرائیل در منطقه دارد بکنند.

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«:

ترویج فرهنگ مقاومت در حوزه های علمیه خواهران
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فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

۲اخبار مرکز
ایستگاه خبر

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
کشور در هشتمین اجالسیه منطقه ای 
کرد:  تصریح  حوزه،  مدرسین  جامعه 
خواهران  علمیه  مدرسه   ۵۰۰ امروز 
به  شاغل  طلبه  هزار   ۹۰ و  کشور  در 
تحصیل و ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل در 
حوزه های علمیه خواهران کشور داریم.
»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا 
هشتمین  از  روز  دومین  در  جمشیدی«، 
که  مدرسین  جامعه  منطقه ای  اجالسیه 
تبریز  خمینی)ره(  امام  اعظم  مصالی  در 
برگزار شد، ابراز داشت: تا قبل از پیروزی 
علمیه  حوزه های  اسالمی  انقالب 
خواهران کمتر از انگشتان دست بودند و 
به برکت انقالب، زنان به صورت سازمان 

یافته وارد حوزه های علمیه می شوند.
وی با اشاره به این که امروز حوزه های 
و  عظیم  پدیده  به  خواهران  علمیه 
امروز  افزود:  تبدیل شده است،  مبارک 
500 مدرسه علمیه خواهران در کشور و 

90 هزار طلبه شاغل به تحصیل و 100 
هزار دانش آموخته در حوزه های علمیه 

خواهران کشور داریم.
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره 
به این که انقالب اسالمی این فرصت 
به  تا  کرد  فراهم  خواهران  برای  را 
کسب معارف اسالمی بپردازند، عنوان 
در  خواهران  علمیه  مدرسه   68 کرد: 
و  مشترک  مذهبی  و  مرزی  مناطق 

مناطق محروم فعالیت می کنند.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
کشور از فعالیت 45 سازمان مردم نهاد 
در حوزه های علمیه خواهران خبر داد 
قرآن  کانون   173 کرد:  خاطرنشان  و 
در کنار مدرسه علمیه در حال فعالیت 
و  آینده  نسل  تربیت  نقش  که  هستند 

آشنا کردن آن با معارف قرآنی را دارد.
والمسلمین جمشیدی  حجت االسالم 
در  طلبه  خواهران  حضور  از  همچنین 
مدارس دخترانه خبر داد و تصریح کرد: 

از  بیش  امسال  رمضان  مبارک  ماه  در 
50 هزار نشست قرآنی توسط خواهران 

طلبه با کمترین امکانات برگزار شد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
با اشاره به فعالیت طالب خواهر در تولید 
محتوای دینی در فضای مجازی تصریح 
کرد: قریب به 10 هزار مبلغه خواهر در 
شبکه »کوثر بالگ« روزانه تولید محتوای 
بازدید  روزانه 16 هزار  که  دینی می کنند 
رشد   بکار،  آغاز  با  مقایسه  در  و  دارد 

200درصدی داشته است.
نام  به  دیگری  شبکه  افزود:  وی 
»کوثرنت« راه اندازی شده که هر طلبه 
شبکه  این  وارد  ورود  بدو  در  خواهر 
می شود و به صورت هوشمندگروه های 

فرهنگی و تبلیغی را تشکیل می دهد.
والمسلمین جمشیدی  حجت االسالم 
در  آزاداندیشی  تأکید کرد: 927 کرسی 
کمتر از سه سال توسط حوزه های علمیه 
خواهران برگزار و 519 هسته پژوهشی 

طالب از بین فارغ التحصیالن تشکیل 
این  نتایج  از  شده که 200 جلد کتاب 

هسته های پژوهشی تولید شده است.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
گذشت  از  بعد  گفت:  پایان  در  کشور 
مدیریت  مرکز  تاسیس  از  سال   21

رتبه  حائزین  خواهران  حوزه های 
از  مشترک،  علمی  المپیادهای  در 
این  و  اند  بوده  دوردست  استان های 
نشان می دهد انحصار تولید محتوای 

علمی شکسته شده است.

مدیرعامل جامعه خیرین حوزه های 
نشست  ششمین  در  خواهران  علمیه 
به  که  کشور  خیرین  مجمع  فصلی 
واقفین  و  خیرین  شورای  میزبانی 
اهل بیت)س(  کریمه  مقدس  آستان 
امام خامنه ای حرم  در سالن جلسات 
تعبیر  به  اشاره  با  شد،  برگزار  مطهر 
اینکه  بر  مبنی  اسالمی  انقالب  رهبر 
خواهران  علمیه  حوزه های  فعالیت 
کرد:  تصریح  است،  مبارکی  پدیده ای 
علمیه  حوزه های  خیرین  جامعه 
خواهران از سال ۹۴ فعالیت خود را به 

صورت ویژه آغاز کرده است.
 ۵۰۰ اینکه  بیان  با  فاضلی«  علی اکبر  والمسلمین  »حجت االسالم 
این  کرد:  اضافه  دارد،  وجود  کشور  سطح  در  خواهران  علمیه  مدرسه 
فعالیت می کنند، مجموعه طالب  تا چهار حوزه  دو  در سطوح  مدارس 
مشغول به تحصیل نزدیک به ۷۴ هزار نفر هستند که به عنوان طالب 

علوم دینی در بخش خواهران فعالیت دارند.
از دانش آموخته  مدیرعامل جامعه خیرین حوزه های علمیه خواهران 
شدن ۵۰ هزار طلبه خواهر در مدارس علمیه یاد کرد و گفت: این آمار 
بدون احتساب آمار جامعة الزهرا)س( است؛ در سال ۹۵ اساسنامه جامعه 
خیرین حوزه های علمیه تصویب و شماره ثبت آن نیز دریافت شده است.
وی با اشاره به تشکیل ۲۲ جامعه خیرین حوزه های علمیه خواهران 
در  نیز  سال  پایان  تا  امیدواریم  کرد:  عنوان  مختلف،  استان های  در 
استان های باقیمانده جامعه خیرین مورد نیاز را ایجاد کنیم تا از فعالیت 

حوزه های علمیه خواهران حمایت الزم را داشته باشیم.

در  کشور  خیرین  مجمع   رییس 
مجمع  فصلی  نشست  ششمین 
خیرین که در آستان مقدس حضرت 
اگر  گفت:  شد،  معصومه)س(برگزار 
این دنیای سخت و پرتالطم  ما در 
برکت  به  می کنیم  زندگی  آرامش  با 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  وجود 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و 
نیز  کشور  خیرین  مجمع  و  است 
موفقیت های خود را مدیون حمایت 

و دعای ایشان می داند.
»حبیب الله بوربور« افزود:  خداوند متعال کمک کردن به هم نوع 
را به عنوان امری فطری در تمام موجودات قرار داده است و این 

ویژگی در ذات خیرین به صورت ویژه قرار دارد.
این  تاریخچه  معرفی  به  ادامه  در  کشور  خیرین  مجمع   رییس 
این مجمع به مشکالت پیش  تاریخچه  نشست پرداخت و گفت:  
معظم  مقام  نزد  ما  که  می رسد  پرورش  و  آمورش  حوزه  در  آمده 
رهبری)مدظله العالی( رسیدیم و هنگامی که مشکالت را به ایشان اعالم 
کردیم ایشان ما را برای رفع مشکالت مالی به مردم رجوع دادند و 

این ابتدای راه مجمع خیرین بود. 
متفاوتی  زمینه های  در  امروز  کشور  خیرین  مجمع  افزود:   وی 
به فعالیت و امور خیریه می پردازد به گونه ای که وزیر بهداشت و 
از هزار میلیارد در سال توسط مجمع  درمان اعالم کرد که بیش 

سالمت خیرین به حوزه سالمت کمک می شود.
خیرین  مجمع  توسط  مسکن  هزار   37 گفت:   بوربور  آقای 
مسکن ساز، طرح ریزی شده که بیش از 12 هزار مسکن در سال 
هزار   2 از  بیش  تاکنون  همچنین  و  رسید  بهره برداری  به  گذشته 

مسکن برای معلولین از کار افتاده تهیه شده است.
خیرین  مجمع  فصالنه  نشست  برگزاری  اهداف  تبیین  به  وی 
پرداخت و گفت:  در این نشست فعالیت های صورت گرفته در هر 
فصل مطرح می شودو همچنین مجله ای نیز برای شناسایی این 

مجموعه طراحی و چاپ شده است. 
 رییس مجمع خیرین کشور با تاکید بر تشویق مردم به کمک  به 
همنوعان خاطرنشان کرد: وظیفه ما در مجمع خیرین این است که 
کمک های خیرین را سازماندهی کرده  و عالوه بر صرف هزینه ها 
در امور خیر، به معرفی و تشویق خیرین بپردازیم و این تشویق ها 

و هم افزایی ها در نهایت منجر به افزایش تعداد خیرین می شود.
علمیه  حوزه های  خیرین  جامعه  گفت:   پایان  در  بوربور  آقای 
خواهران از مجموعه هایی است که همکاری بسیار خوبی با مجمع 
خیرین کشور دارد و با وجود ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در سراسر 
کشور و ۱۰۰ هزار دانش آموخته، بسیاری از هزنیه های خود را از 

طریق خیرین تامین می کند.

حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
نشست  ششمین  در  معصومه)س( 
حوزه های  خیرین  مجمع  فصلی 
آستان  در  که  خواهران  علمیه 
معصومه)س(  حضرت  مقدس 
به  مقدم  خیر  ضمن  شد،  برگزار 
ایام شهادت  به  اشاره  با  و  خیرین 
اسارت  دوران  و  حسین)ع(  امام 
داشت:  اظهار  اهل بیت)علیهم السالم( 
برای  که  مسایلی  به  نسبت 
اهل بیت)علیهم السالم( در جریان کربال 
دو  به  باید  آمد  پیش  آن  از  پس  و 
نکته توجه داشته باشیم. نکته اول 
ایشان  به  که  است  عظیمی  ظلم 
پیامبری  هیچ  امت  حقیقتًا  و  شد 
همچنین  او  اهل بیت  برای 

مصیبتی پیش نیاورد.
والمسلمین  »حجت االسالم 
دوم  جنبه  افزود:  سعیدی« 
توجه  آن  به  باید  که  واقعه  این 
که  است  مدیریتی  نمود، 
این مصایب  اهل بیت)علیهم السالم( در 
لطف  به  آن ها  داشتند.  وقایع  و 
آموزه های  و  متعال  خداوند 
دشمنان  نقشه های  نبی اکرم)ص(، 
مبین  دین  نابود کردن  برای  خدا 

اسالم را  نقش بر آب نمودند. 
حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
عظمت  با  رابطه  در  معصومه)س( 
حضرت  مزار  و  قم  شهر  شان  و 
و  قم  داشت:  بیان  معصومه)س( 

حریم  معصومه)ص(  حضرت  بارگاه 
اندرونی اهل بیت)علیهم السالم( است و 
افراد خاص و برگزیده در این بارگاه 
حضور یافته و حوایج خود را طلب 

می کنند.
سعیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
خطاب به خیرین حاضر در این نشست 
گفت: مجمع خیرین حوزه های علمیه 
خواهران مجموعه خوب و هدفمندی 
با  آن  فعالیت های  همواره  که   است 
تدبیر و دقت عمل صورت گرفته است. 
کرد:  تصریح  قم  جمعه  امام 
کار  کریم  قرآن  در  متعال   خداوند 
برای  صالح  بنده  که  را  خیری 
به  می دهد  انجام  خدا  رضای 
تشبیه  زمین  در  دانه ای  کاشتن 
و  بیشتر شدن  موجب  که  می کند 

افزونی آن دانه و عمل می گردد.
به  آیه  این  کرد:   اظهار  وی 
روحیه گذشت از مال و همچنین 
خدا  رضای  برای  و  فی سبیل الله 
بودن کار خیر تأکید دارد. خداوند 
کار  که  می دهد  وعده  آیه  این  در 
مال  کاستی  موجب  نه تنها   خیر 
آن  افزایش  باعث  بلکه  نشده، 
وعده الهی  این  به  یقین  می گردد. 
گاهی  عمل  در  و  آسان  زبان  در 

بسیار سخت است.
والمسلمین  حجت االسالم 
خّیر  انسان  کرد:   بیان  سعیدی 
می پردازد  انفاق  به  که  زمانی  در 

نهالی  را همانند غرس کننده  خود 
هم  را  کشت  این  ثمر  که  می بیند 
دریافت  آخرت  در  هم  و  دنیا  در 
مزرعه  »الدنیا  حدیث  می کند. 
اشاره  امر  همین  به  نیز  اآلخره« 

دارد.                                        
افزود:  دیدگاه خیرینی که  وی 
امور  در  را  خود  اموال  از  بخشی 
الهی  نگاهی  می کنند  صرف  خیر 
این  اصلی  مالک  آن ها  است؛ 
می دانند.  متعال  خداوند  را  اموال 
در مقابل این دیدگاه، نگاه قارونی 
برداشت  نگاه  این  در  دارد.  وجود 
اموال  همه  که  است  این  فرد 
بالذات از آن اوست و این خداوند 
نیست که این اموال را در اختیار او 
اعتقاد  این  قارون  داده است.  قرار 
را داشت که من اموال خود را تنها 
به  خود  توانایی  و  علم  به  باتوجه 
در  مؤثر  را  خداوند  و  آوردم  دست 

این امر نمی دانست. 
حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
این  در  اگر  گفت:   معصومه)س( 
دنیا از اموال و توانایی خود در راه 
معامله ای  نمودیم  استفاده  خیر 
در  چراکه  داده ایم؛  انجام  پرسود 
مال  ینفع  ال  »یوم  که  قیامت  روز 
بنون« است، دیگر نمی توان  و ال 
از این دارایی ها برای سعادتمندی 

خود استفاده کنیم. 
والمسلمین  حجت االسالم 
این که  بیان  با  پایان  در  سعیدی 
را  بودن  خّیر  بتوانیم  باید   ما 
در  عمومی  فرهنگی  به عنوان 
کرد:  تأکید  کنیم،  نهادینه  جامعه 
مسجدی  مانند  خیرین  مجمع 
مکان  در  که  است  محله  یک  در 
آثار  و  اما عطر  دارد  وجود  خاصی 
خیر آن به همه  محل می رسد. ما 
انتشار  را منشأ  باید مجمع خیرین 
خیریه  فعالیت های  گستردگی  و 
این  از  ناشی  تا خیرات  قرار دهیم 

مجمع روزافزون شود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در هشتمین اجالس منطقه ای جامعه مدرسین حوزه خبر داد:

در کمتر از سه سال برگزار شد
۹۲۷ کرسی آزاداندیشی در حوزه های علمیه خواهران

حوزه  مدسین  جامعه  منطقه ای  اجالسیه  هشتمین 
علمیه قم با علما و روحانیت استان های آذربایجان شرقی، 
داد.  پایان  خود  کار  به  بیانیه ای  صدور  با  اردبیل،  و  غربی 

متن بیانیه به شرح زیر می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم 

» الحمدلله رب العالمین والصلوة و السالم علی 
سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی 

االرضین «
توفیق  به  که  را  عالمیان  پروردگار  بی کران  سپاس 
شهر  اجتهاد  و  ادب  و  علم  شهر  تبریز  شهر  در  حضرتش 
و مجاهد  فرهیخته  عالمان  و عالمه ها،  شهیدان محراب 
غربی  و  شرقی  آذربایجان  استان های  محترم  فضالی  و 
منطقه ای  اجالس  هشتمین  و  آمده  گردهم  اردبیل  و 
حوزه  رسالت  موضوع  با  را  بالد  علمای  و  مدرسین  جامعه 
با  مقابله  و  دینی   فرهنگ  کردن  نهادینه  در  روحانیت  و 

آسیب های اجتماعی را برگزار نمودند.
شمال  افتخارآفرین  و  انقالبی  و  غیور  مردم  بر  درود 
طول  در  که  اردبیل  و  آذربایجان  خطه  بویژه  ایران  غرب 
تعالیم  و  اهل بیت)علیهم السالم(  گرو  در  دل  همواره  تاریخ 
اسالم ناب داشته اند وبا تأسی به ساالر شهیدان »حضرت 
و  استبداد  و  ظلم  با  مبارزه  پرچمدار  اباعبدالله الحسین)ع( 

دفاع از آزادی و آزادگی بوده اند.
ضمن  روزه  دو  اجالسیه  این  در  کنندگان  شرکت 
»قاضی  آیات  حضرات  محراب  شهیدان  یاد  گرامیداشت 

ذیل  نکات  بر  »مدنی«  و  طباطبایی« 
تأکید می نمایند:

1. روحانیت اصیل و انقالبی وارثان 
و  عظام)سالم الله علیهم اجمعین(  انبیاء  حق  به 
اوصیای مکرم آنها می باشند و هدف 
و  توحید  کلمه  اعتالی  آنان  اصلی 
این  و  است  الهی  ارزش های  تحقق 
اسالمی  انقالب  هدف  اساس  همان 
است از این رو روحانیت همواره نسبت 
حساس،  انقالب  آینده  و  حال  به 
و  بوده  پشتیبان  و  ناظر  مراقب، 
انقالبی  و  بودن  انقالبی  بود.  خواهد 
ماندن رسالت دایمی روحانیت اصیل 
ناب  اسالم  آرمان های  به  وفادار  و 

می باشد.
پرشتاب  و  مستقیم  حرکت   .2
کاروان انقالب اسالمی مرهون تدابیر 
معظم  مقام  حکیمانه  و  نظیر  کم 
العظمی  آیت الله  »حضرت  رهبری 
وحدت  و  خامنه ای)مدظله العالی(«  امام 

است.  اسالمی  ایران  امت  آحاد  و  مسئولین  همدلی  و 
روحانیت و حوزه های علمیه ضمن ستایش نقش بی بدیل 
اعالم  انقالب  سکان داری  و  فتنه ها  مهار  در  معظم له 
اصل  و  اسالمی  نظام  از  پشتیبانی  و  حمایت  که  می دارد 

مترقی والیت فقیه را وظیفه خود می داند.
سرکردگی  به  جهانی  استکبار  جنایتکارانه  اقدامات   .3
آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و هم داستانی عوامل مزدور 
به  منجر  که  منطقه  فروخته  خود  دولت های  برخی  و  آنها 
کشتار مسلمانان بی دفاع مظلوم و محروم در عراق، یمن، 
افغانستان، سوریه، بحرین، لبنان، فلسطین اشغالی و اخیرًا 
در میانمار گردیده است محکوم می نماییم. سکوت شرم آور 
و  کودکان  وحشیانه  کشتار  به  نسبت  بشر  حقوق  مدعیان 
این  رسوایی  گواه  و  سند  همانا  بی دفاع  زنان  و  پیرمردان 

مدعیان دروغین است.
جمهور  رئیس  توهین آمیز  و  سخیف  اظهارات   .4
آمریکایی ها  مکرر  پیمان شکنی های  روشن  سند  آمریکا 
است. تروریست خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
تحریم این نهاد انقالبی که همزمان با توفیقات چشمگیر 
با تروریست های تکفیری بویژه  این نهاد مقدس در مبارزه 
داعش در سوریه، عراق، لبنان صورت گرفته است نمایانگر 
تروریست ها  از  آمریکا  دولت  مستقیم  حمایت  و  همدستی 
کردن  محکوم  ضمن  ما  آنهاست،  خباثت  و  کینه  عمق  و 
اقدامات اخیر دولت آمریکا، حمایت قاطع خود را از سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و تالش های روز افزون این نهاد 
مقدس در ارتقای توان دفاعی کشور و بویژه در عرصه توان 
مقام  پیش بینی حکیمانه  اعالم می داریم. تحقق  موشکی 
معظم رهبری)مدظله العالی( در عهدشکن بودن آمریکایی ها در 
مسئله برجام درس عبرتی برای همگان در کشور است که 
فریب وعده های آمریکا را نخورده و هوشیاری بیشتر را در 
مقابله با استکبار جهانی به خرج دهند. از این رو الزم است 
همگان ضمن تبعیت از رهنمودهای معظم له تدابیر الزم را 

جهت مقابله با زیاده خواهی های آمریکا اتخاذ نمایند.
معیشتی  وضعیت  به  نسبت  را  خود  نگرانی  مراتب   .5
خاصه  انقالب  ولی نعمتان  این  مردم،  عموم  واقتصادی 
مسئولین  به  و  می داریم  اعالم  درآمد  وکم  ضعیف  اقشار 

راه حل   تنها  می دهیم  تذکر  مجریه  قوه  در  بویژه  محترم 
داخل  به  نگاه  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  و  مشکالت 
مادی  ظرفیت های  از  استفاده  و  داخلی  توان  بر  تکیه  و 
و  با مدیریت جهادی  این مهم جز  و  ومعنوی کشور است 
توجه جدی به اقتصاد مقاومتی – اقدام عمل میسور نخواهد 

بود.
و علل  اگر چه معلول عناصر  اجتماعی  6. آسیب های 
فرهنگی  تهاجم  از  متأثر  آن  از  بخشی  که  است  متعددی 
مسئولین  کم کاری  اقتصادی؛  وضعیت  دشمن،  سیاسی 
واجتماعی است  فردی  و سایر عوامل  به مردم  در خدمت 
عالج  اسالمی  ایران  پیکره  بر  جدی  زخم  یک  عنوان  به 
عناصر  و  مسئولین  جمعی  تالش  نیازمند  آن  درمان  و 
آحاد  و  اقتصادی  اجرایی،  سیاسی،  فرهنگی ،  تأثیر گذار 
مردم است. روحانیت و حوزه های علمیه به اقتضای رسالت 
دینی واجتماعی خود هرگز نمی تواند نسبت به این معضل 
بی تفاوت بماند و در طول تاریخ نیز در هر برهه ای از زمان 
متناسب با نوع آسیب ها، تمامی توان خود را به کار گرفته 

و مساعی خویش را در مسیر حل آن به کار گرفته است.
موجود  آسیب های  به  نسبت  نگرانی  اعالم  ضمن  ما 
مسئولین  با  همکاری  جهت  را  خود  آمادگی  اجتماعی 
ذی ربط در زمینه کمک در رفع این آسیب و ارتقای فرهنگ 
عمومی جامعه اعالم داشته و تمامی مساعی خود را به کار 

خواهیم گرفت. انشاءالله.
7. تحول در حوزه های علمیه به معنای آمادگی و توجه 
به نیازهای جهان و برنامه ریزی برای 
پاسخگو بودن به این نیازها از مباحث 
است  علمیه  حوزه های  مهم  و  جدی 
معظم  رهبر  تأکید  مورد  همواره  که 
مراجع  و  اسالمی)مدظله العالی(  انقالب 
از  بوده است  تقلید)دامت برکاتهم(  عظام 
این رو الزم است حوزه های علمیه این 
نتیجه  تا حصول  را  پراهمیت  مباحث 

دنبال کنند.
مهم  رسالت های  از  تبلیغ  امر   .8
روحانیت و حوزه های علمیه بوده که 
نیازهای  و  شبهات  هجوم  با  امروز 
اسالم  جهان  بویژه  جهان  فرهنگی 
توجه  مجازی،  فضاهای  گسترش 
و  اجتماعی  آسیب های  به  جدی 
مضاعف  تالش  آن  مخرب  اثرات 
و حوزه های  فرهنگی  همه مسئوالن 
الزم  رو  این  از  می طلبد،  را  علمیه 
نیازهای  به  توجه  ضمن  می دانیم 
جدید و شیوه های نوین سیاستگذاری 
افزایش ظرفیت ها و هم گرایی  به  این عرصه که منجر  در 
و شتاب  دقت  با  از فرصت های جدید می گردد  استفاده  و 

بیشتری همراه شود.
شرقی،  آذربایجان  استان های  علمیه  حوزه های   .9
فراوانی  نهفته  استعدادهای  و  ظرفیت ها  اردبیل  و  غربی 
در  عالمان فرهیخته  آن ها، حضور  پیشینه درخشان  دارند 
می توان  که  دارد  آن  از  حکایت  معاصر  و  گذشته  اعصار 
واین  زد  رقم  آنها  برای  را  درخشان تر  و  روشن تر  فردایی 
و  علمیه  حوزه های  بزرگان  و  فضال  حضور  با  جز  مسئله 
هجرت به سوی این استان ها و تقویت بنیه علمی و عملی 

این استان ها میسور نخواهد بود.
راهپیمایی  و  تجمع  بزرگترین  حسینی  اربعین   .10
تاریخ  طول  در  حسینی  طریق  رهپویان  و  آزادی خواهان 
یوم الله عظیم  این  گرامی داشت  است.  معاصر  تاریخ  بویژه 
همه  دایمی  رسالت  آن  نمودن  برگزار  باشکوه تر  هرچه  و 
مؤمنین و عالقه مندان به ساحت قدسی آن حضرت است 
ونقش مؤثری در خنثی نمودن توطئه های استکبار جهانی 
و ایادی تکفیری آن ها ونمایش وحدت مسلمانان دارد. لذا 
ارائه  با  که  است  فرض  وایران  عراق  دوکشور  مسئولین  بر 
زمینه حضور  مردم،  با  ومناسب همگام  رایگان  تسهیالت 
فراهم  حسینی  یاران  میعادگاه  این  در  را  مشتاقان  خیل 
اربعین  زائرین  به  سنگینی  هزینه های  تحمیل  از  و  سازند 

خود  خودداری نمایند. 
در خاتمه از همه دست اندرکاران این اجالسیه باشکوه 
استان  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  محترم  میزبان  بویژه 
والمسلمین  حجت االسالم  »حضرت  شرقی  آذربایجان 
آل هاشم« ،  اعضای محترم جامعه مدرسین، علمای محترم 
استان های  ولی فقیه  نمایندگان محترم  بالد حاضر خاصه 
آذربایجان غربی و اردبیل و نیز مسئولین محترم استان و 
قوای انتظامی و نظامی کمال سپاسگذاری و امتنان داریم 
ارواح  بقیة الله االعظم  حضرت  موفور السرور  ظهور  برای  و 

العالمین)لتراب مقدمه الفداء( دعا می کنیم.
سید هاشم حسینی بوشهری 
نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
27 مهر 1396
28 محرم الحرام 1439

بیانیه پایانی هشتمین اجالسیه منطقه ای جامعه مدسین حوزه علمیه 
قم با علما و روحانیت استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س(:

مجمع خیرین حوزه های علمیه خواهران، منشأ 
انتشار و گستردگی فعالیت های خیرخواهانه است

مدیرعامل جامعه خیرین حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

تشکیل ۲۲ جامعه خیرین در 
حوزه های علمیه خواهران کشور

 رییس مجمع خیرین کشور:

کمک هزار میلیاردی مجمع 
خیرین کشور در حوزه سالمت

سخنرانی  با   1396 سال  در  خواهران  علمیه  حوزه های  استانی  مدیران  نشست  سومین 
»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه خواهران در مرکز 

مدیریت حوزه  های علمیه خواهران در قم برگزار شد.
و  مدیر  با حضور  بانوان  تبلیغی  ره توشه  با موضوع  کتاب »حیات طیبه«  از  این نشست  در 
مسؤوالن حوزه های علمیه خواهران در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران رونمایی شد. 
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی در این نشست که با حضور »حجت االسالم والمسلمین 
»حجت االسالم  آموزش،  معاون  خالقی«  محمود  »آقای  فرهنگی،  معاون  اسکندری«  رضا 
والمسلمین رسول ابراهیمیان« معاون امور شهرستان ها و دیگر معاونان حوزه علمیه خواهران 
برگزار شد، با تأکید بر این که انقالبی بودن هویت حوزه های علمیه است، گفت: شاخص عمل 
در مسایل مختلف حوزه های علمیه، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است و اگر انقالبی بودن را 

از حوزه بگیریم، هویت آن را گرفته ایم.
اقدامات  داشت:  اظهار  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر   
فرهنگی و بصیرتی بسیار خوبی از سوی حوزه های علمیه خواهران در سطح کشور برگزار شده 
و در هفته عفاف و حجاب که در ایام تعطیل حوزه بوده است، بیش از 10 هزار مبلغه فعالیت 

داشته اند.
 گفتنی است در ادامه این مراسم آیین رونمایی از سه کتاب مرکز نشر هاجر در مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
و  مدیران  با حضور  بانوان  تبلیغی  توشه  ره  با موضوع  عنوان »حیات طیبه«  با  کتاب  این   

معاونان حوزه علمیه خواهران رونمایی شد.

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران برگزار شد:

مراسم رونمایی از کتاب »حیات طیبه« ره توشه تبلیغی بانوان



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

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

اخبار استانها  سال یازدهم     شماره 203       پانزدهم آبان ۳1396

پاسخ گویی بانوان طلبه در فضای مجازی به شبهات
تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 
جدید مدارس علمیه خواهران نرجس 
خاتون شاهین شهر، رهنان، دولت آباد 
مدرسه  میزبانی  به  شهر  ملک  و 
»آیت الله  حضور  با  شهر  شاهین 
محمدعلی ناصری«، »حجت االسالم 
رفیعی«،  ناصر  دکتر  والمسلمین 

»حجت االسالم و المسلمین سیدمهدی
 ابطحی« مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهاان و »حجت االسالم 
والمسلمین ملکیان« امام جمعه شاهین شهر، فرماندار، شهردار، اعضاء 
شورای شهر شاهین شهر در محل مصلی نماز جمعه این شهر برگزار شد.

باید  حجت االسالم والمسلمین ابطحی در این  مراسم گفت: هر طلبه 
یک صفحه در فضای مجازی داشته باشد، یک طلبه باید در وبالگ نویسی 

اول باشد. باید مقاله بنویسد ودر فضای مجازی پاسخ گوی شبهات باشد.

تربیت خواهران طلبه والیت پذیر و در مسیر خون شهدا
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
افتتاحیه  مراسم  بوشهردر  استان 
سال تحصیلی ۹۶-۹۷ حوزه علمیه 
اهرم  ریحانةالنبی)س(  خواهران 
گفت: »حجت االسالم والمسلمین 
مراسم   این  در  جمالی«  یوسف 
ضمن اشاره به  ارزش فراگیری علم 
در احادیث اسالمی گفت: علم اگر
 اگر ریشه اش در والیت ائمه اطهار)علیهم السالم( باشد دارای نور است در غیر 
این صورت بی ارزش است و اگر در برنامه های حوزه، حرکات مطابق با 

والیت فقیه نباشد از اصل و ریشه خود فاصله خواهد گرفت.
وی در پایان اظهار داشت: باید در حوزه های علمیه خواهران طالبی 

والیت پذیر و وامدار امامت و در مسیر خون شهدا تربیت  کنیم.

تأثیرگذاری حوزه های علمیه خواهران در مسایل فرهنگی 
و اجتماعی کشور 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
قزوین در مراسم آغاز سال تحصیلی 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
زینبیه شهرستان آبیک  که در سالن 
اجتماعات این  مدرسه برگزار شد به 
علمیه  حوزه های  تأثیرگذار  حضور 
و  فرهنگی  مسایل  در  خواهران 

اجتماعی کشور اشاره کرد.
خواهران  این که  بیان  با  کاظم لو«  رضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
جهت  از  اما  می دهند،  تشکیل  کمی  لحاظ  به  را  جمعیت  از  نیمی 
تأثیرگذاری و تربیت خانواده به لحاظ کیفی کل جامعه را در بر می گیرند، 
تربیت فرزندان  از مسایل مهم در جامعه  این که یکی  به  با توجه  افزود: 

است، زنان در این زمینه نقش بسیار مؤثری دارند.

مسئوالن در صدد حل مشکالت پژوهشی طالب باشند
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
سیستان و بلوچستان در حاشیه دومین 
حوزه های  استانی  مدیران  نشست 
در  در همدان، گفت:  علمیه خواهران 
این نشست مسایل مفیدی مطرح شد 
است  امید  گرفت.  قرار  بحث  مورد  و 
صدد  در  پیگیرانه  صورت  به  مسئوالن 

حل مشکالت عرصه پژوهش باشند. 
عمل  این  نفس  افزود:  خالص«  عرب  والمسلمین  »حجت االسالم 
خوب است اما در صورتی که در سال تنها یک مرتبه انجام شود؛ زیرا با 
توجه به دوری مسافت برخی استان ها، برگزاری نشست مدیران استانی 
حوزه های علمیه خواهران در استان های مختلف مشکالتی ایجاد می 
کند. استان قم در مرکز کشور قرار دارد و مسیر آن نیز راحت تر می باشد.

راه یابی بیش از 370 اثر پژوهشی به مرحله ارزیابی تفصیلی 
جشنواره علمی - پژوهشی عالمه حلی

علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
راه یابی  از  فارس  استان  خواهران 
بیش از 370 اثر پژوهشی از بانوان 
خواهران  علمیه  مدارس  طلبه 
جشنواره  نهمین  در  فارس  استان 
ارزیابی  مرحله  به  حلی،  عالمه 
علمی-   جشنواره  این  تفصیلی 

پژوهشی خبر داد.
استان  پژوهشی طالب جوان  آثار  برترین  از  تقدیر  مدینه صدیق«  »خانم 
تعداد  افزود:  و  کرد  عنوان  استانی  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  را  فارس 
750 اثر از مدارس علمیه خواهران استان فارس به نهمین جشنواره عالمه 
حلی ارسال شده که از این تعداد بالغ بر 370 اثر به مرحله تفصیلی راه یافته اند.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس با اشاره به برگزاری 
جشنواره عالمه حلی برای چهارمین بار به شکل استانی، بیان داشت: 
بعد از اتمام مراحل ارزیابی توسط دبیرخانه استانی، برگزیدگان به جشنواره 

کشوری راه پیدا خواهند کرد و اختتامیه این جشنواره برگزار خواهد شد.

راه یابی ۱۳۰ اثر به جشنواره علمی- پژوهشی»بانوی کرامت«
علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
خواهران استان لرستان از ارسال 
۱۳۶ اثر به دبیرخانه مرحله استانی 
این  در  کرامت«  »بانوی  جشنواره 

استان خبر داد.
گفت:  صالحی«  زهرا  »خانم 
هم اکنون آثار رسیده به دبیرخانه 
جشنواره  بانوی کرامت  در  استان 
بررسی  حال  در  ارزیاب  اساتید  و  هستند  اجمالی  ارزیابی  مرحله  در 

چهارچوب آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره هستند.
بانوی کرامت  آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره  با اشاره به این که  وی 
علمیه  حوزه  مدیریت  در  پایانی  طرح  و  پایان نامه  مقاله،  بخش های  در 
خواهران استان لرستان در حال ارزیابی است، بیان داشت: مرحله نهایی 

ارزیابی مقاالت در استان قم برگزار خواهد شد.
این که  به  اشاره  با  لرستان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
بانوی  استانی  دبیرخانه  به  برابری مقاالت رسیده  دو  امسال شاهد رشد 
پژوهشی گروهی  آثار  امسال مشارکت  کرامت هستیم خاطرنشان کرد: 
و مدرسه ای، در قالب کرسی های آزاد اندیشی، وبالگ، سایت، گفتمان 

و... نیز به آثار رسیده به دبیرخانه اضافه شده است.

برگزاری نشست شورای علمی پژوهشی
برگزاری  از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
پنجمین نشست شورای علمی پژوهشی حوزه علمیه خواهران فارس در 

مدیریت حوزه علمیه خواهران این استان خبر داد.
فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق«  مدینه  »خانم 
برگزاری کرسی های  پژوهشی،  زمینه هسته های  در  استادان مجرب  معرفی  گفت: 
مدارس  پژوهش  معاونان  از  نظرسنجی  متخصص،  استاد  توسط  آزاداندیشی 
درباره کارنامه پژوهشی و ... از جمله راهکارهای ارائه شده در این نشست بود.

طلبه مهر سربازی امام زمان)عج( بر پیشانی خود دارد
مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید با حضور »حجت االسالم والمسلمین 

دکتر نیکزاد« در مدرسه علمیه حضرت آمنه)س( فریدونکنار برگزار شد.
این مراسم گفت:با طلبه  در  نیکزاد  والمسلمین دکتر  حجت االسالم 
و  می خورد  افراد  تک  تک  پیشانی  بر  زمان)عج(  امام  سربازی  مهر  شدن 

تمامی طالب باید خودسازی کنند تا الیق این انتخاب شایسته گردند.
عین  در  ولی  امکانات  بودن  کم  وجود  داشت:با  اظهار  پایان  در  وی 
خداوند  عنایت  دهنده  نشان  اندک  مدت  این  در  طلبه ها  موفقیت  حال 

واخالص طلبه ها را می رساند.

چرایی و چگونگی رعایت زی طلگبی
مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید مؤسسه آموزش عالی– حوزوی امام 

حسین)ع( یزد، با حضور »خانم شاکری« مدیر این مؤسسه برگزار شد.
خانم شاکری در این مراسم گفت:  طلبه از آن جهت که یك مسلمان مؤمن 
است، موظف است در زی اهل ایمان باشد؛  اما فراتر از آن، از جهت شخصیت 
ظاهری  جلوه های  در  است  نیز الزم  طلبگی  خاص  اجتماعی  نقش  و  صنفی 
خود هنجارهایی را مراعات کند. این هنجارها، مصادیق خاص زی طلبگی اند.

اظهار  پایان  در  حسین)ع(  امام  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مدیر 
داشت: شهیدثانی)ره( در کتاب ارزنده منیه المرید، آدابی را برای معلم و 
شاگرد ذکر نموده است که ارج نهادن به استاد و تجلیل از مقام علم و 

دانش و تواضع و فروتنی در برابر استاد، از جمله این آداب است.

تزکیه نفس؛ اصلی ترین وظیفه طالب
مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 97-96 با حضور طالب جدیدالورود، استادان، 

طالب و کارکنان در سالن اجتماعات مدرسه علمیه کوثر اصفهان برگزار شد.
این مراسم »حجت االسالم و المسلمین براتعلی حق شناس«، استاد و مشاور 
حوزه علمیه، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به طالب و اساتید، اظهار داشت:  
ما آمده ایم حوزه علمیه که دیروز، امروز و فردایمان را درست کنیم، فردا را نباید 
به دلیل  ترس از اشتباهات گذشته خراب کنیم، بلکه باید با امید آینده را بسازیم.
وی وظیفه طالب پس از دانش آموختگی را، تبلیغ، تألیف، مشاوره، به 

کمال رسیدن و تزکیه نفس دانست.
حجت االسالم والمسلمین حق شناس درپایان، تزکیه نفس را اصلی ترین 

و مهم ترین وظیفه طالب دانست.

راهکارهای تبلیغ و ترویج دین اسالم
با  اسالم  دین  ترویج  و  تبلیغ  راهکارهای  موضوع  با  اخالقی  نشست 
در   3 و   2 سطح  مبلغان  و  دانش آموختگان  طالب،  مسئوالن،  حضور 

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه دامغان برگزار شد.
و  جایگاه  به  اشاره  با  نشست  این  در  حوزه  استاد  ترابی«،  »خانم 
شخصیت امام صادق)ع( و شرایط خاص آن زمان، به تبیین نقش امام)ع( 

در تربیت شاگردان برجسته به جهت تبلیغ و ترویج دین اسالم پرداخت.

هنگام زیارت، ذهن خود از امور مادی جدا کنیم
نشست فرهنگی با حضور »حجت االسالم والمسلمین سعیدی پناه«، کارشناس 
دینی در مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.

این  در  دینی  کارشناس  سعیدی پناه«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
نشست با اشاره به اهمیت حدیث سلسلة الذهب تصریح نمود: این حدیث 
که از امام رضا)ع( نقل شده است بیانگر حقایق بسیار واالیی است. در این 
روایت کلمه توحید دژ محکم الهی معرفی شده و انسان بوسیله آن از عذاب 
حفظ می شود. ایمان نباید به تنها زبان باشد؛ بلکه در صورتی اثر حقیقی 

خود را می گذارد که با پوست و خون و گوشت شخص عجین شده باشد.
پایانی این حدیث گرانقدر  با اشاره به قسمت  پایان  کارشناس دینی در 
بیان کرد: شرطی که امام رضا)ع( در این حدیث برای ایمن بودن از عذاب 
می داند، خود ایشان است؛ یعنی شرط ایمن بودن از عذاب والیت است.

در  موفقیت  مهم  عوامل  از  الهی؛  آداب  به  بودن  مودب 
تحصیل علوم دینی

خواهران  علمیه  مدرسه   96  –  97 تحصیلی  سال  افتتاحیه  مراسم 
پایه های  طالب  از  شماری  معاونین،  مدیر،  حضور  با  گرگان  الزهرا)س( 

باالتر و طالب ورودی برگزار شد.
»خانم مریم دوست محمدیان« در این مراسم گفت: متعلمی که در راه 

فالح و رستگاری قدم بر می دارد به سعادت دنیا و آخرت نایل می شود.
بیانگر  وی خطاب به طالب گفت: ورود طالب به حوزه های علمیه 
با سعی و  فلذا  نمایان کرده است.  آنان  برای  را  راه  این است که خداوند 

تالش باید در صدد برطرف کردن موانع باشند.
همچنین در این مراسم »خانم لیال عباسی« معاون پژوهش مدرسه علمیه 
فقیه  پیرامون  رسول)ص(  حضرت  از  حدیثی  ذکر  با  گرگان  الزهرا)س(  خواهران 

شدن افزود: اگر خداوند خیر کسی را که بخواهد، او را در دین فقیه می کند.
وی در پایان نکاتی از ضوابط پژوهشی را بیان نمود.  

بررسی جایگاه رفیع حجاب در اسالم 
سخنرانی  با  حجاب«  و  عفاف  »اهمیت  موضوع  با  اخالقی  نشست 
مؤسسه  طالب  جمع  در  حجاب  و  عفاف  کارشناس  حبیبیان«  »خانم 

آموزش عالی الزهرا)س( بابل برگزار گردید.
خانم حبیبیان گفت: حجاب از ارزش های اسالمی است که جایگاه 
مفهوم  و  است  معنی»مانع«  به  اسالم  در  حجاب  دارد؛  رفیعی  بسیار 

حجاب در دین اسالم بسیار وسیع است.
کارشناس عفاف و حجاب در پایان این نشست با بیان این که فطرت، 
 : افزود  به داشتن حجاب سوق می دهند،  را  انسان  قران کریم  و  عقل 
متاسفانه در جامعه امروز دالیل مختلفی برای بی حجابی وجود دارد که 
این   در  باید  دینی  مبلغان  عنوان  به  طالب  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  باید 

زمینه به تبلیغ بپردازند.

خواهران طلبه باورهای توحیدی را در جامعه ترویج دهند
مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا)س( گرگان مراسم افتتاحیه سال 

تحصیلی جدید را با حضور معاونین و طالب این موسسه برگزار نمود.
»خانم مریم میرکریمی« در این مراسم با استناد به آیه 33 سوره توبه 
ن الله َمن ینصره« خداوند به کسانی  بیان کرد:براساس آیه شریفه »َلینُصرَّ
داده  یاری  اسالم تالش می نمایند، وعده  مبین  دین  برای گسترش  که 
آنان  انگیزه  و  دین  اقامه  حوزه  به  طلبه  بانوان  ورود  از  اگر هدف  است. 
نصرت الهی باشد، سختی ها و مشکالت مسیر هموار و آسان خواهد شد 

و مورد عنایت و یاری خداوند متعال قرار خواهند گرفت.
شبهات  پراکندگی  و  گسترش  به  توجه  با  امروزه  گفت:  پایان  در  وی 
علیه دین، تحصیل و تحقیق فهم آموزه های دینی ضرورت دارد که این 

مهم برعهده حوزه های علمیه خواهران نهاده شده است.
همچنین در این مراسم »خانم طاهره سادات ضیاءحسینی« معاون 
این موسسه گفت: رسالت حوزه های علمیه خواهران، رسالت  پژوهش 
سنگینی است که نیازمند یک جهاد تبلیغی، علمی و پژوهشی است. در 
این مسیر داشتن استعداد مالک نیست بلکه آنچه موجب موفقیت در این 

راه خواهد شد، تالش و کوشش دقیق و درست است.
برنامه های  و  مسائل  بیان  به  ادامه  در  موسسه  این  پژوهش  معاون 
دارند  انتظار  از طالب  معاونت  این  به مطالباتی که  و  پرداخت  پژوهشی 

اشاره نمود.
بررسی آداب زیارت معصومین)علیهم السالم(

زیارت معصومین)علیهم السالم( با حضور  با عنوان »آداب  نشست اخالقی 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  طشک  آباده  شهرستان  بانوان  و  طالب 

الزهرا)س( این شهرستان برگزار شد.
»خانم لیال رفیعی پور« استاد حوزه و دانشگاه، مطالبی در باب آداب 

زیارت معصومین)علیهم السالم(  بیان کرد.

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 
خواهران  علمیه  مدرسه   96-97
الزهرا)س( فریدن با حضور مسئوالن، 
استادان، طالب و  کارکنان در سالن 
اجتماعات این مدرسه برگزار گردید.

مراسم  این  ابتدای  در 
ناصر  والمسلمین  »حجت االسالم 
دامنه  شهر  جمعه  امام  صابری«، 
مدرسه  امنای  هیأت  عضو  و 
گفت:  فریدن،  الزهرا)س(  علمیه 
پیشتاز  حوزه های علمیه خواهران 
دینی  معارف  روشنگر  مصداق  و 
برهه  این  در  می باشند،  جامعه  در 

تمام  که  هستیم  وضعیتی  شاهد 
آرام  نقطه  یک  تشنه  بشریت  عالم 
بخش و یک کانون آسایش و آرامش 
و سعادت هستند، حوزه های علمیه 
را  آرامش بخش  نقطه  این  می توانند 

به بشریت معرفی کنند.
حجت االسالم والمسلمین صابری 
و  مخالفت  از  الیه هایی  افزود: 
می شود  باعث  فاسد  تبلیغ های 
علمی  پایگاه های  این  صدای  که 
از  خیلی  گوش  به  معرفتی  و 
قرآن  تعبیر  به  ولی  نرسد  انسان ها 
و  برنده  آن قدر  حق  کلمه  کریم، 
رونده است که بعد از مدتی که کف 
حق  کلمه  می کند  فروکش  باطل 
مختلف  تعابیر  به  می ماند،  باقی 
شده  نقل  معصومین)علیهم السالم(  از 
به  ما  اگر محاسن کالم  که  است 
گوش مردم برسد، آنها می پذیرند و 
خریدار این متاع گرانبها می شوند.

اظهار  دامنه  شهر  جمعه  امام 
داشت: حوزه های علمیه افق های 
باز  بشریت  برای  را  جدیدی 
حوزه های  است  الزم  می کند، 
علمیه  خواهران به مباحث جدیدی 
ورود  هستند  آن  جویای  همه  که 
باشیم حوزه  باید متوجه  پیدا کند، 
سطح  هم  باید  حداقل  علمیه 
جامعه و جوابگوی مخاطبین خودش 

باشد.
علمیه  حوزه های  گفت:  وی 
عرصه های  وارد  باید  خواهران 
این  به  ورود  البته  بشود،  جدیدی 
عرصه ها برای حوزه های خواهران 
معذوریت های  و  محدودیت ها 
بیشتری دارد ولی با توجه به سیره 
اهل بیت)علیهم السالم( که از یک بانوی 
که  وظیفه ای  و  شیعه  مسلمان 
برایش در نظر گرفته اند و همچنین 
با درنظر گرفتن اقتضائات جامعه، 

چه  در  که  بگیریم  تصمیم  باید 
عرصه هایی ورود پیدا کنیم.

امام جمعه شهر دامنه از حوزه های 
برای  پایگاه  یک  عنوان  به  علمیه 
کرد  اشاره  فرهنگی  فعالیت های 
باید  علمیه  حوزه های  گفت:  و 
مؤثر  و  پرفایده  فرهنگی  فعالیت های 
و  سوری  کارهای  از  و  دهند  انجام 
کلیشه ای دوری کنند تا مخاطبین شان 
کانال ها  از  استفاده  جای  به  بتوانند 
و  معتبر  غیر  مجازی  فضاهای  و 
مورد  مطالب  ماهواره ای،  شبکه های 
نیاز خود را از این پایگاه های فرهنگی 

ایمن بدست آورند.
حجت االسالم والمسلمین صابری 
با واکاوی  پایان اظهار داشت:  در 
و  معصومین)علیهم السالم(  فرمایشات 
استنباط سخنان آنان به این نتیجه 
می رسیم که رسیدن به جامعه تمدن 
اسالمی جهانی دور از انتظار نیست.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
دومین  حاشیه  در  بوشهر  استان 
حوزه های  استانی  مدیران  نشست 
با  گفتگو  در  خواهران  علمیه 
اصلی  هدف  گفت:  »نمای حوزه« 
هم افزایی،  نشست،  این  برگزاری 
هم گرایی و هم اندیشی است. برون 
نظراتی  باید  همایش  این  داشت 
کارشناسی شده و قابل اجرا باشند. 
والمسلمین  االسالم  »حجت 
مدیران  نشست  افزود:  جمالی« 
استانی حوزه های علمیه خواهران 
باید موجب هماهنگی دیدگاه های 
که  افرادی  با  ستادی  مسئولین 
می کنند،  فعالیت  صفوف  در 

استانی  مدیریت های  بشود. 
حلقه  خواهران  علمیه  حوزه های 
علمیه  مدارس  و  مسئولین  واسط 
مدیریت های  هستند.  خواهران 
دارند  دیدگاه ستادی  استانی، هم 
مدارس  مشکالت  درگیر  هم  و 
می باشند و از این رو می توانند در 
مدیریت  مرکز  بیشتر  هماهنگی 
نقش  خواهران  علمیه  مدارس  و 

بسزایی داشته باشند. 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
داشت:  اظهار  بوشهر  استان 
استانی  مدیران  نشست  برگزاری 
خواهران  علمیه  حوزه های 
شناخت  موجب  استان ها،  در 

برنامه های  و  طرح  ظرفیت ها، 
استان های برگزار کننده می شود؛ 
البته نقص این نشست نیز این بود 
مدیریت  برنامه های  و  که طرح ها 
به  نشست،  کننده  برگزار  استانی 

صورت مناسبی ارایه نشد. 
حجت االسالم والمسلمین جمالی 
تصریح نمود: با توجه به زمان محدود 
و  طرح ها  همه  شاید  نشست  این 
قابل  میزبان  استان های  برنامه های 
ارایه نباشند، اما اگر هدف از برگزاری 
حوزه های  استانی  مدیران  نشست 
استان های  در  خواهران  علمیه 
است،  ظرفیت ها  با  آشنایی  مختلف 
در  مناسبی  گونه  به  باید  امر  این  باید 

برنامه نشست گنجانده شود.
حوزه های  داد:  ادامه  وی 
متولیان  از  خواهران  علمیه 
بانوان  با  رابطه  در  فرهنگ  اصلی 
می باشند. مدارس علمیه خواهران 
صورت  به  کشور  سراسر  در 
فرهنگی  فعالیت های  به  خودکار 
و شورای  مسئولین  اما  می پردازند 
علمیه  حوزه های  گذاری  سیاست 
مأموریت  های  باید  نیز  خواهران 
به  را  خواهران  علمیه  حوزه های 
ابالغ  و  تدوین  روشن،  صورت 
می شود  موجب  امر  این  نمایند؛ 
در  سلیقه ای  رفتارهای  دیگر  که 

کارهای فرهنگی صورت نگیرد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری از برگزاری دوره آموزشی 
کاربردی  طرح های  و  تحقیقات  مرکز  همکاری  با  حجاب  مبلغ  تربیت 

حجاب ریحانةالنبی)س( در این مدرسه خبر داد.
»خانم فاطمه صغری طالب زاده« گفت: مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
ساری با همکاری مرکز تحقیقات و طرح های کاربردی حجاب ریحانة النبی)س( 

ساری اقدام به برگزاری دوره آموزشی حجاب و پوشش اسالمی نمود.
وی افزود: این دوره در راستای منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( پیرامون 
و  شد  برگزار  جامعه  در  عفت زدایی  و  دین زدایی  رفع  جهت  در  طالب  تالش 
روانشناسی  محور  سه  در  و  مخاطب  اندیشه  و  عقل  اقناع  دوره  این  محوریت 

شناخت زن، حقوق زن در اسالم  و پاسخ گویی به شبهات حجاب برگزار بود.
»حجت االسالم  حضور  با  دوره  این  داشت:  بیان  طالب زاده  خانم 
و  ابراهیم پور«  والمسلمین  »حجت االسالم  هدایت نیا«،  والمسلمین 
استادان برجسته کشوری و کارشناسان مذهبی صدا و سیما برگزار گردید؛ 
شخصیت  و  هویت  انسان،  آفرینشش  قبیل:  از  مباحثی  دوره  این  در 
بررسی حقوق زن در اسالم و غرب و همچنین شبهات  اجتماعی زن، 

مربوط به حجاب و عفاف بررسی شد.
دوره  این  گفت:  پایان  الزهرا)س(در  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
آموزشی با حضور 90 نفر از طالب مدارس، مربیان طرح ریحانةالنبی)س( 

و مربیان و سرگروه های بسیج برگزار گردید.

شرکت  از  لرستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
خواهران طلبه مدارس علمیه این استان در مسابقات سیر مطالعاتی آثار 

علما و بزرگان حوزه خبر داد.
»خانم سمیه عزیزی« با اشاره به این که امسال برای نخستین بار دوره 
ویژه طالب مدارس  بزرگان حوزه  و  علماء  آثار  مسابقات سیر مطالعاتی 
علمیه برگزار شده، بیان داشت: این مسابقات با استقبال روبرو شده و در 
این طرح طالب با کتب و منابع دینی، حوزوی، فقهی و اخالقی علما و 
بزرگان دین از جمله حضرت امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
و مراجع عظام تقلید آشنا خواهند شد تا برای تبلیغ پاسخگوی سواالت و 

شبهات افراد جامعه باشند.
وی با بیان این که این دوره به دو صورت حضوری و آنالین برگزار شد، اظهار 
نفر شرکت داشتند و دوره آنالین  این مسابقات 511  داشت: در دوره حضوری 
نیز با استقبال گسترده طالب مدارس علمیه خواهران استان لرستان روبرو شد.

این که  بیان  با  لرستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
می شود،  برگزار  فصلی  صورت  به  طالب  ویژه  مطالعانی  سیر  مسابقات 
خاطر نشان کرد: منابع و سواالت مسابقه سیر مطالعاتی فصل پائیز نیز مهر 
ماه امسال در سایت معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران قرار گرفته است.
وی در پایان ابراز امیداواری کرد: امید می رود مسابقات سیر مطالعاتی 
و  طالب  گسترده  استقبال  با  همچنان  آتی  سال های  در  طالب  ویژه 

عالقمندان به مطالعه و تحقیق روبرو گردد.

باتوجه به اهمیت جایگاه رفیع قران و عترت و رسالت حوزه های علمیه 
حوزه های  تبلیغی   – فرهنگی  معاونت  اسالمی،  ناب  فرهنگ  ترویج  در 
علمیه خواهران، دوازدهمین جشنواره سراسری قران و عترت را به عنوان 
و  قران  غنی  معارف  ساختن  نهادینه  و  ترویج  توسعه،  جهت  در  »گامی 

روایات معصومین)علیهم السالم(« برگزار شد.
براساس این گزارش، تقویت انس با قرآن کریم و روایات اهل بیت)علیهم السالم(، 
ترویج فرهنگ قرآن و عترت، زمینه سازی برای شکوفایی و تقویت استعدادهای 
گسترش  حدیث،  و  قرآن  حوزه  در  استادان  و  طالب  ادبی  و  هنری  علمی، 
روایات  و  کریم   قرآن  زمینه  در  طالب  ادبی  و  هنری   – علمی  فعالیت های 
در  توانمند  و  از طالب خالق  تجلیل  و  معرفی  اهل بیت)علیهم السالم(، شناسایی، 
زمینه های علمی، هنری و ادبی و جهت دهی مطالعات قرانی و حدیثی طالب 

در موضوعات کاربردی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
گفتنی است جشنواره قرآن و عترت برای کلیه طالب در حال تحصیل 
و دانش آموختگان در مقاطع 3،2 و 4 در سراسر کشور برنامه ریزی شده 
بنابراین تمامی طالب مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت،  بود، 
و شمالی و طالب جامعةلزهرا)س(  نیز  مدارس خراسان رضوی، جنوبی 
تاریخ  از  ثبت نام  و همچنین  نمایند  این جشنواره شرکت  در  می توانستند 
معاونت  پایگاه  در  اینترنتی  صورت  به   1396/8/1 تا   1396/5/12

فرهنگی – تبلیغی به نشانی www.farhangi.whc.ir انجام پذیرفت.

نشست سبک زندگی اسالمی بر اساس سیره رضوی با حضور طالب 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار شد.

در این نشست »خانم مهربان« مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه  الزهرا)س(  
آمل، بیان داشت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( فرمودند: »خرمشهرها در 
از هر راهی درصدد ضربه  باید آماده بود، دشمنان اسالم  پیش است و 
زدن به کشور ما هستند.« بنابراین وظیفه طالب است که با جریان سازی 

فرهنگی، به مقابله با نقشه ها و توطئه های دشمن بپردازند.
از طالب دانش آموخته و فعال فرهنگی در  ادامه »خانم اسدی«  در 
خصوص اهمیت سبک زندگی اسالمی گفت: سبک زندگی دارای ابعاد 
مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و ... می باشد و از جمله کتاب هایی 
مفاتیح الحیات  کتاب  کرده،  مطرح  را  اسالمی  زندگی  سبک  مسئله  که 

»آیت الله العظمی جوادی آملی« است.
وی افزود: بعد فردی سبک زندگی به معنای تعامل انسان با خودش 
ما  اطراف  دنیای  می شود.  را شامل  عبادت  و  تدبر  اندیشه،  تفکر،  و  بوده 
بر  خودمان  به  ما  اعمال  بد  و  خوب  همه  و  رفتارهاست  واکنش  دنیای 
می گردد. الزم است هرچیزی را که می بینیم، در آن ها تفکر و اندیشه کنیم.
سبک  بعدهای  دیگر  از  این که  به  اشاره  با  پایان  در  اسدی  خانم 
معظم  مقام  فرموده  به  بنا  داشت:  اظهار  است،  »دانش«  ُبعد  زندگی، 
رهبری)مدظله العالی( باید به دنبال دانشی رفت که مورد نیاز باشد و این دانش، 

هم علوم دینی و هم علوم و مهارت های علوم تجربی می باشد.

»حجت االسالم  حضور  با  اخالقی  نشست 
جمعه  امام  موسوی«  زمانی  والمسلمین 
استادان  و  در جمع طالب  مهران،  شهرستان 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( این 

شهرستان برگزار گردید.
موسوی  زمانی  والمسلمین  حجت االسالم 
معرفت  و  علم  داشت:  اظهار  نشست  این  در 
امام رضا)ع( قابل توصیف نیست؛ چراکه ایشان 

متصل به علم الیزال الهی بودند.
وی در ادامه با اشاره به پیشینه  فعالیت  های 
فعالیت های  سابقه  گفت:  اسالم  فرهنگی 

فرهنگی به زمان پیامبر)ص( باز می گردد چراکه 
ایشان اقدامات فرهنگی خود را از شبه جزیره 

عربستان آغاز نمودند.
امام جمعه شهرستان مهران به تبیین فضایل 
امام رضا)ع( پرداخت و عنوان نمود: پس از امام 
رضا)ع(  امام  اندازه  به  معصومی  هیچ  صادق)ع( 
و  است؛  نداشته  روایت  مختلف  زمینه های  در 
از مهم ترین روایات ایشان، روایات باب فرهنگ 
انتظار است و این نشان دهنده اهمیت فرهنگ 

انتظار و نقش و جایگاه امام زمان)عج( می باشد.
موسوی  زمانی  والمسلمین  حجت االسالم 

با اشاره به این که رضایت به امر و قضای الهی 
از ویژگی های بارز امام رضا)ع( بوده است اظهار 
ایمان چهار رکن  امام رضا)ع( فرمودند:  داشت: 
دارد: توکل برخدا، رضایت به قضای خدا، تسلیم 

در برابر امر الهی، واگذاشتن امور به خدا.
وی در پایان با اشاره به نقش تاثیرگذار طالب 
در جامعه، خاطرنشان ساخت: طالب به ویژه 
طالب خواهر که مادران و تربیت کنندگان نسل 
آینده جامعه هستند باید حضور موثر و جدی در 
فعالیت  های فرهنگی داشته باشند؛ به گونه ای 

که آثار این حضور در جمعه مشهود باشد.

علمیه  مدرسه  رضا)ع(  امام  سعادت  با  میالد  رسیدن  فرا  با  همزمان 
خواهران الزهرا)س( آباده طشک با همکاری بسیج سپاه ناحیه این شهر، 

جشن با شکوهی باحضور مردم برگزار نمود.
ضمن  حوزه  مبلغ  محمدجانی«،  داود  المسلمین  و  االسالم  »حجت 
تبریک دهه کرامت و میالد امام رضا)ع(،اساس توجه به خدا را دوستی 
با اهل بیت )علیهم السالم( عنوان نمود و گفت: بدون محبت اهل بیت )علیهم السالم( 
نمی شود وارد خانه خدا شد. نور خدا و نور اهل بیت)علیهم السالم( عزت و عزیز 

بودن شیعه را رقم می زند.

مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه)س( بوشهر در 
و  مکتب  از  دفاع  و  پشتیبانی  گفت:  بوشهر  استان  خواهر  طالب  جمع 

جایگاه امامت و والیت، سیره دائمی حضرت معصومه)س(  بوده است.
»خانم فاطمه یوسفی« افزود: حضرت معصومه)س( یک الگوی بسیار 
زنان  و دختران مسلمان شیعه، خصوصًا  زنان  تمام  برای  و کامل  ارزنده 
مسلمان ایرانی در جهت دفاع از مکتب و جایگاه امامت و والیت می باشند 
خراسان  به سوی  مدینه  از  ایشان  سفر  در  که  است  بزرگی  درس  این  و 

می توان مشاهده نمود.

درمدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک برگزار شد
نشست اخالقی با موضوع آداب زیارت معصومین)علیهم السالم(
نشست اخالقی آداب زیارت معصومین)علیهم السالم( با حضور 
آباده طشک در مدرسه علمیه خواهران  بانوان شهرستان  و  طالب 

الزهرا)س( این شهرستان برگزار شد.
باب  در  دانشگاه، مطالبی  و  استاد حوزه  رفیعی پور «  لیال  »خانم 
بیان  امام رضا)ع(  ویژه  به  زیارت معصومین )علیهم السالم(  آداب 
دخول  اذن  ادب،  مقتضای  به  زیارت  آداب  از  یکی   : گفت  و  کرد 
است که باید همراه با تحول قلبی باشد تا انسان از رحمت نازل شده 

حوزه های علمیه خواهران پیشتاز و مصداق روشنگر معارف دینی در جامعه هستند

برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری قران و عترتبرگزاری دوره آموزشی تربیت مبلغ حجاب

حوزه های علمیه خواهران؛ متولیان اصلی فرهنگ بانوان

برگزاری مسابقه سیرمطالعاتی علماسبک زندگی اسالمی بر اساس سیره رضوی

ضرورت حضور مؤثر طالب خواهر در فعالیت های فرهنگی

سیره دائمی حضرت معصومه)س( دفاع از مکتب والیت بودنشست اخالقی با موضوع دوستی با اهل بیت)علیهم السالم(



کرسی آزاداندیشی

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

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور

۴آموزشی و پژوهشی  سال یازدهم     شماره 203       پانزدهم آبان 1396

والمسلمین  »حجت االسالم 
رضا اسکندری« معاون فرهنگی-
تبلیغی حوزه های علمیه خواهران، 
در مصاحبه »نمای حوزه«، با بیان 
برنامه های  و  فعالیت ها  که  این 
معاونت فرهنگی حوزه های علمیه 
و  تربیتی  بخش  دو  در  خواهران 
اظهار  می شود،  پیگیری  تبلیغی 
طالب  اخالقی  تربیت  داشت: 
حوزه های علمیه خواهران، دغدغه 
ما  وظایف  مهم ترین  از  و  اصلی 
نظر  از  باید  خواهر  طالب  است. 
تربیتی و اخالقی به گونه ای رشد 
پیدا کنند که زندگی آن ها الگویی 

برای دیگران باشد. 
حوزه های  فرهنگی-تبلیغی  معاون 
بیان  به  ادامه  در  خواهران  علمیه 
صورت  برنامه های  و  فعالیت ها 
تربیتی  رشد  زمینه  در  گرفته 
از  یکی  گفت:  و  پرداخت  طالب 
برنامه های تنظیم شده برای تربیت 
در  آن ها  رشد  طالب،  اخالقی 
بود.  اسالمی  زندگی  سبک  زمینه 
مطالعاتی  سیر  وسیله  به  امر  این 
از  حضوری  غیر  بصورت  وبرنامه 
برنامه های  مجازی  فضای  طریق 
تکمیلی مانند نقش تربیتی مدیران 
شوراهای  تشکیل  و  اساتید  و 

تربیتی را پیشبینی نموده ایم.
و  معاونین  مدیر،  افزود:  وی 
استادان اخالق و همچنین طالب 
برگزیده، شوراهای تربیتی مدارس 
علمیه خواهران را تشکیل خواهند 
به  آن ها  ظرفیت های  از  تا  داد 
و  اخالقی  رشد  در  فراگیر  صورت 

تربیتی طالب استفاده شود.
والمسلمین  حجت االسالم 
اسکندری با اشاره به فعالیت های 
در  مجازی  فضای  در  انجام شده 
اسالمی،  زندگی  سبک  زمینه 
عنوان نمود: با استفاده از استادان 
اخالق و کارشناسان صاحب نظر، 
برای  نیز  مجازی  آموزش های 
با محوریت سبک  خواهران طلبه 

زندگی اسالمی برگزار شد. در این 
مسئله  مانند:  آموزه هایی  دوره ها 
اداره  شیوه  هنگام،  به  ازدواج 
زندگی و شیوه های تربیتی اسالم، 

مورد توجه قرار گرفت.
حوزه های  فرهنگی-تبلیغی  معاون 
بیان  با  ادامه  در  خواهران  علمیه 
حوزه های  سیرمطالعاتی  که  این 
تربیتی  علمیه خواهران هم جنبه 
و هم تبلیغی دارد، اظهار داشت: 
در سیر مطالعاتی که برای طالب 
حوزه های علمیه خواهران در نظر 
نمودیم  سعی  شده است،  گرفته 
کتاب هایی نظیر »مفاتیح الحیات« 
که در زمینه سبک زندگی نگاشته 
داشته باشند.  وجود  شده اند، 
کتاب های  از  جلد  پنج  همچنین 
این سیر  برای  نیز  شهید مطهری 
مطالعاتی در نظر گرفته شده است.
 32 قبل  سال  داد:  ادامه  وی 
کتاب  عنوان  امسال 51  و  عنوان 
حوزه های  مطالعاتی  سیر  برای 
گرفته  نظر  در  خواهران  علمیه 
از  عنوان  پنج  که  شده است 
مطهری)ره(  شهید  کتاب های 
گذشته  سال  در  که  گردید  انتخاب 
و  نمودند  شرکت  نفر  32هزار 
در  نفر  هزار   12 از  بیش  امسال 
شرکت  بهار  فصل  در  اول  مرحله 
است  این  ما  پیش بینی  نموده اند. 
که شرکت کنندگان در این طرح در 
تابستان و پاییز و تا پایان سال حدود 
آمار  که  بود  خواهند  نفر  هزار   40
رضایت بخشی است. طالب خواهر 
مطالعه  و  طرح  این  در  شرکت  با 
تربیتی  ظرفیت های  کتاب ها،  این 

و تبلیغی خود را افزایش می دهند. 
والمسلمین  حجت االسالم 
اردوهای  با  ارتباط  در  اسکندری 
خواهران  علمیه  حوزه های  تابستانه 
اظهار داشت: با توجه به محدودیت های 
اردوهای  برگزاری  توانایی  بودجه، 
متعدد را نداشتیم. البته در این زمینه 
برخی مدارس به صورت خودجوش 

نیز  ما  که  داشتند  فعالیت هایی 
سعی کردیم از نظر مالی و محتوایی 

حمایت هایی داشته باشیم. 
حوزه های  فرهنگی-تبلیغی  معاون 
علمیه خواهران ادامه داد: اردوی 
برای  کشور  جنوب  در  راهیان نور 
در  امسال  تابستان  در  و  طالب 
ویژه  کشور  غرب  عملیاتی  مناطق 
معاونین فرهنگی و استادان حوزه های 
علمیه خواهران، از برنامه هایی بود که 
توسط معاونت فرهنگی حوزه های 

علمیه خواهران انجام شد.
برنامه ها  بیان  به  ادامه  در  وی 
معاونت  تبلیغی  فعالیت های  و 
فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
جاری  سال  در  گفت:  و  پرداخت 
فراگیری  و  گسترده  فعالیت های 
در زمینه فعالیت های تبلیغی شروع 
بر اساس  آن  بنای  شده است که 
طرح قرارگاه های فرهنگی است. 

طرح  تشریح  به  ادامه  در  وی 
و  پرداخت  فرهنگی  قرارگاه های 
 95 سال  پایان  در  داشت:  اظهار 
ابالغ  خواهران  علمیه  مدارس  به 
نمودیم تا بر اساس دستورالعمل ها، 
نیازسنجی  و  سنجی  ظرفیت 
علمیه  حوزه های  در  گسترده ای 
طرح  این  اجرای  برای  خواهران 

انجام شود. 

فرهنگی-تبلیغی  معاون 
حوزه های علمیه خواهران تشریح 
و  نیازسنجی  اساس  بر  نمود: 
طرفیت سنجی های صوت گرفته، 
طالب  از  نفر  هزار   43 حدود 
در  خواهران  علمیه  های  حوزه 
آماده  فرهنگی  قرارگاه های  قالب 
می باشند.  تبلیغی  های  فعالیت 
طلبه   3269 از  متشکل  آمار  این 
طلبه  نفر   11628 دو،  سطح 
طلبه  نفر   658 و  سه  سطح 
می باشد.  چهار)دکتری(  سطح 
مبلغان  آمار  آینده  در  است  امید 
حوزه های  فرهنگی  قرارگاه های 
در  حداقل  را   خواهران  علمیه 
خواهر  مبلغ  هزار   100 قالب 

ساماندهی نماییم.
و  تاثیرگذاری  با  رابطه  در  وی 
ثمرات فعالیت های خواهران مبلغ 
اجتماعی  های  آسیب  کاهش  در 
در کشور اظهار داشت: شهرستان 
که  بود  شهرستان هایی  از  سرابله 
خودکشی بانوان در آن مطرح بود؛ از 
این رو  جمعی از مبلغین خواهر سرابله 
با مدیریت و هدایت امام جمعه محترم 
زمینه  این  در  فرهنگی  فعالیت  به 
مجاهدت ها  با  خوشبختانه  پرداختند. 
آمار  ها،  آن  فرهنگی  فعالیت های  و 
صفر  به  شهرستان  این  در  خودکشی 

که  است  حالی  در  این  است.  رسیده 
ارگان های  و  مؤسسات  گذشته  در 
مختلفی پیرامون این آسیب اجتماعی 
نتیجه  ولی  نمودند  فعالیت  و  تحقیق 

چندانی نداشت.
والمسلمین  االسالم  حجت 
اسکندری در ادامه به تشریح طرح 
بیان  و  پرداخت  رضوی  خادمان 
که  هایی  برنامه  از  یکی  داشت: 
فرهنگی  های  قرارگاه  طرح  ذیل 
خادمان  طرح  گرفت،  صورت 
رضوی حوزه های علمیه خواهران 
تفامنامه ای  طی  طرح  این  بود. 
حوزه های  مدیریت  مرکز  میان 
قدس  آستان  و  خواهران  علمیه 

رضوی انجام شد.
معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه های 
طرح  افزود:  خواهران  علمیه 
 459 قالب  در  رضوی  خادمان 
5 هزار  و  در سراسر کشور  کانون 
شده است.  عملیاتی  خواهر  طلبه 
اساسی  مامویت  دو  طرح  این 
برعهده دارد و آن »ترویج فرهنگی 
»تبلیغ  و  زیارت«  آداب  و  رضوی 
با  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  و 

رویکرد خانواده « می باشد.
وی با بیان این که دوره تخصصی 
خادمان  کانون های  مسئوالن 
رضوی نیز با همکاری آستان قدس 
رضوی در مشهد برگزار خواهد شد، 
طرح  ویژگی های  از  داشت:  اظهار 
علمیه  های  حوزه  رضوی  خادمان 
این  اعضا  که  است  این  خواهران 
حداقل  سال  طول  در  کانون ها 
مقدس  مشهد  به  بار  چهار  تا  دو 
مشرف خواهند شد و به عنوان خادم 
فرهنگی در آستان قدس رضوی به 

فعالیت می پردازند.
اسکندری  والمسلمین  حجت االسالم 
فعالیت های  تبیین  به  ادامه  در 
حوزه های  توسط  شده  انجام 
رمضان  ماه  در  خواهران  علمیه 
طرح  در  داشت:  بیان  و  پرداخت 
علمیه  حوزه های  قرآنی  نهضت 

خواهران که در ماه رمضان سال 
مدارس  همه  شد،  برگزار  جاری 
فعالیت های  به  خواهران  علمیه 
قریب  در مجموع  پرداختند  قرآنی 
55هزار جلسه قرآنی برگزار گردید 
مساجد،  به  مبلغ  هزار   9 حدود  و 
بانوان و  حسینیه ها، جلسات ویژه 
اماکن  و  دانشجویی  خوابگاه های 

عمومی اعزام شده اند.
معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه های 
در  داد:  ادامه  خواهران  علمیه 
علمیه  حوزه های  طالب  طرح  این 
خواهران در سطوح و مقاطع مختلف 
و  تخصص  به  توجه  با  و  تحصیلی 
آموزش های  به  خود،  توانایی های 
درس هایی  و  تفسیر  قبیل:  از  قرآنی 
در  قرآن  روخوانی  و  تجوید  قرآن،  از 
اماکن مختلف فرهنگی می پرداختند. 
اسکندری  والمسلمین  حجت االسالم 
حجاب  و  عفاف  هفته  در  افزود: 
 380 سوی  از  اعزام  نفر   14969
مراکز  به  خواهران  علمیه  مدرسه 
دانشگاه ها  مساجد،  فرهنگی، 
گرفت  صورت  عمومی  اماکن  و 
نشست   15950 آن  حاصل  که 
و  عفاف  موضوع  با  فرهنگی 
نیز  کرامت  دهه  در  بود.  حجاب 
سوی  از  مبلغ  اعزام  نفر   8417
در  که  شد  انجام  مدرسه   311
نیز  فرهنگی  نشست   750 نتیجه 

در این دهه برگزار شد.
این ها  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
است  عظیمی  ظرفیت های  از  بخشی 
برای  و  دارد  وجود  کمی  نظر  از  که 
آن،  بیشتر  تاثیرگذاری  و  کیفی  ارتقای 
نیازمند حمایت شورای سیاست گذاری، 
معاونین و مدیران و مسئوالن حوزه های 
توسعه  با  تا  می باشیم  خواهران  علمیه 
کمی و کیفی در آموزش های تخصصی، 
مبلغان  توانمندی  مهارتی،  و  محتوایی 
اقتضای  به  مؤثر  و  جذاب  تبلیغی  در  را 
تا  دهیم  افزایش  جامعه  امروز  نیازهای 
بیش از پیش شاهد افزایش سطح کیفی 

فعالیت تبلیغی مبلغان باشیم.

حوزه های علمیه خواهران؛ ستون انقالب و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است

خواهران  علمیه  مدرسه  از  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو   
الزهرا)س( خلخال بازدید کرد.

نشر  در  علمیه  حوزه های  اهمیت  به  اشاره  با  واعظی«  بهروز  »دکتر 
نمود:  تصریح  مردم،  دینی  نیازهای  به  پاسخ گویی  و  اسالمی  معارف 
مقدس  نظام  و  انقالب  مهم  ستون  و  اصلی  قوام  علمیه،  حوزه های 

جمهوری اسالمی هستند.
به نقش مهم  با اشاره  ادامه  انقالب فرهنگی در  عضو شورای عالی 
حضور  با  خواهر  طالب  داشت:  اظهار  جامعه  سطح  در  خواهر  طالب 
مستمر در مدارس، دانشگاه ها و هیئت های مذهبی بانوان، در گسترش 
سبک زندگی اسالمی و پاسخ به شبهات و مقابله با توطئه های دشمنان 

نظام اسالمی نقش مؤثری دارند.
به علوم تجربی در کنار  توانمند سازی طالب خواهر  به  پایان  وی در 

متون دینی برای تبیین بهتر مفاهیم دینی تاکید کرد. 

زوجین توقعات خود از یکدیگر را بیان کنند
خواهران  علمیه  مدرسه  در  »ازدواج«  مسئله  پیرامون  فرهنگی  نشست 
فاطمیه)س( خورموج با همکاری ستاد شئون فرهنگی این شهرستان برگزار شد. 
»حجت االسالم والمسلمین محمد اسماعیلی نیا« معاون تهذیب حوزه علمیه 
همچنین  و  محوری  خدا  باوری،  خدا  گفت:  نشست  این  در  خورموج،  برادران 

قناعت، اصولی است که در پایداری و دوام ازدواج، نقش موثر و بسزایی دارند.
وی افزود: از نکاتی که مشاوران اسالمی برای سالمتی روابط، استحکام 
زندگی و حل مشکالت زوجین بر آن تاکید دارند، این است که زن و شوهر 
باهم در رابطه با مشکالت حرف بزنند و توقعات خود را از یکدیگر بیان کنند.

گفتنی است؛ دراین مراسم 40 زوج جوان حضور داشتند.

برگزاری سومین یادواره شهدای روحانی 
شهرستان های ممسنی و رستم

فرهنگ  ترویج  و  اسالمی  انقالب  شهدای  گرامی داشت  منظور  به 
اسالمی  انقالب  روحانی  شهدای  یادواره  سومین  شهادت،  و  ایثار 
جمع  حضور  با  فارس  استان  در  واقع  رستم  و  ممسنی  شهرستان های 
کثیری از مسئوالن ادارات و نهادها، طالب مدرسه علمیه برادران امام 
مردم،  مختلف  اقشار  نرجسیه)س(،  خواهران  علمیه  مدرسه  و  صادق)ع( 
علما و روحانیون در مسجد امام سجاد)ع( شهر نورآباد ممسنی برگزار شد.
گفت:  شاکری«،  حسین  والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
هدف از برگزاری یادواره شهدای طلبه، تجلیل از رشادت ها و فداکاری های 

شهدا و معرفی این ستارگان هدایت به آینده سازان ایران اسالمی است.
همواره  روحانیون  و  طالب  گفت:  پایان  در  نورآباد  موقت  جمعه  امام 
زنده  و  شده اند  شناخته  اسالمی  مکتب  از  دفاع  پرچمداران  عنوان  به 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عزیز یک وظیفه و رسالت همگانی است.

تعلیم ، تشویق و ترغیب طالب در عرصه فضای 
مجازی از اهداف فرهنگی است

نشست فرهنگی معاونان مدارس علمیه خواهران استان البرز با موضوع 
»راهکار های فرهنگی« در حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار شد.

معاون فرهنگی – تبلیغی حوزه علمیه خواهران استان البرز ضمن ابراز 
خرسندی از حضور معاونان فرهنگی مدارس علمیه در خصوص اهمیت 
می فرمایند:  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  داشت:  اظهار  فرهنگی  کار 

کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهم تر نباشد کمتر نیست.
بودجه  ضعف  و  امکانات  نبود  افزود:  انصاری«  خاتون  نرجس  »خانم 
فرهنگی نباید ما را در مسئولیت خطیر امور فرهنگی و تبلیغی سست کند. باید 
سعی کنیم کارگروه قرارگاه فرهنگی مدرسه را تقویت و با تعامل سایر نهادهای 

فرهنگی ناحیه طالب و مبلغات را در امور فرهنگی – تبلیغی تغذیه کنیم.
خانم انصاری در ادامه افزود: یکی از برنامه های مهم فرهنگی، تعلیم، تشویق 
با محتوای غنی و  و ترغیب طالب به حضور طالب در عرصه فضای مجازی 

مذهبی است چرا که امروز عمده مخاطبان فضای مجازی جوانان می باشند.
و  پرسش  و  بصیرت  حلقه های  تشکیل  نمود:  تصریح  پایان  در  وی 
پاسخ به شبهات دینی و همچنین تشکیل گروه و کانال های مختلف در 
فضای مجازی از جمله اهداف معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران 

استان البرز برای فعالیت های فرهنگی است.

راه های کسب توفیق الهی
نشست اخالقی با موضوع راه های کسب توفیق الهی با حضور طالب 

و استادان در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)س( قم برگزار شد.
در این مراسم »خانم باقری« استاد حوزه اظهار داشت: امام جواد)ع( می فرمایند: 
»مؤمن همواره نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال، واعظی 

از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت نماید.«
استاد حوزه در پایان گفت: تفکر، نماز اول وقت، نیکی به پدر و مادر و 

صله رحم از راه های کسب توفیق الهی می باشد.

گردهمایی سرگروه ها و مربیان حلقه های صالحین یزد
گردهمایی سرگروه ها و مربیان حلقه های صالحین در مدرسه علمیه 

خواهران حضرت زینب کبری)س( یزد برگزار شد.
زینب  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  دهقان«  اقدس السادات  »خانم 
کبری)س( یزد گفت: با توجه به آسیب شناسی که از مناطق مختلف یزد به 
عمل آمد، هدفمند نمودن فعالیت های پایگاه های بسیج در زمینه های 

مختلف را در دستور کار قرار دادیم.
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( هدف از برگزاری 
این گردهمایی را آشنایی مربیان با سرگروه ها، آسیب شناسی گروه ها و 
هدفمند کردن مباحث مطرح شده در حلقه های صالحین عنوان کرد و 
گفت: با توجه به این که ایام محرم در پیش است، سرگروه ها و مربیان 
به  را  باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، مخاطبان خود 

سمت و سوی شعور دینی و فرهنگ عاشورایی سوق دهند.

مدرسه علمیه خواهران حضرت سیدالشهدا)ع( یزد، اقدام به برگزاری 
سلسله نشست های امر به معروف و نهی ازمنکر نموده است.

این  در  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  کارشناس  دهقان«  »آقای 
نشست ضمن بیان حکمت هایی از نهج البالغه در رابطه با امر به معروف، 
دالیل ترک امر به معروف و نهی از منکر را ضعف ایمان، یاس و ناامیدی 
دانست و گفت: عدم صبر و حوصله، خجالت کشیدن، افراط در مهربانی 
و بهانه تراشی می تواند موجب تضعیف ایمان و بی تفاوتی به این واجب 

الهی گردد.
وی با بیان این که یادگرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیز واجب 
از  تراشی  بهانه  و  نفس  به  اعتماد  نداشتن  گاهی،  نا آ گفت:  است،  شرعی 

عواملی است که موجب می شود برخی این واجب الهی را ترک کنند.
آقای دهقان در پایان راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس جهت 
امر به معروف بیان کرد و گفت: توکل نمودن قدم اول در این راه است. 
نکته دیگر این است که شاید اثرات امر به معروفی که صورت می گیرد 

ملموس نباشد اما نباید این امر موجب دلسردی شود.
بررسی شخصیت و آثار عالمه جعفری)ره(

در  جعفری)ره(  عالمه  آثار  و  شخصیت  معرفی  محوریت  با  نشستی 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه کرمان برگزار شد.

پژوهشی عالمه محمدتقی  ملی روش  برگزاری همایش  مناسبت  به 
با  بیشتر طالب  آشنایی  منظور  به  و  ماه سال جاری  آبان  در  جعفری)ره( 
شخصیت و روش پژوهشی عالمه جعفری)ره(، نشستی با حضور »خانم 

دکتر محمدعلی« از شاگران این شخصیت برجسته برگزار شد.
سطح  استادان  و  طالب  از  جمعی  حضور  با  که  نشست  این  در  وی 
معرفی  به  شد،  برگزار  کرمان  استان  خواهران  علمیه  مدارس  2و3و4 

شخصیت و آثار عالمه جعفری پرداخت.

تأثیر تغذیه بر رفتارهای فردی و اجتماعی
و کارکنان در  استادان  با حضور طالب،  تغذیه  و  دوره مقدماتی طب 

مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه معصومه)س( رهنان برگزار شد.
مشاوره  مرکز  استاد  کاظم زاده«  امین  والمسلمین  »حجت االسالم 
انواع  بیان  به  و روایات  آیات  از  با استفاده  حوزه علمیه استان اصفهان، 
طبایع و خصوصیات جسمی و روحی هر طبع پرداخت و گفت: اصالح 
اجتماعی،  رفتارهای  از جمله  ما  رفتارهای  زمینه اصالح  و طبع،  تغذیه 
خانوادگی و معنوی را فراهم می کند؛ بنابراین هر فرد مومن باید به تغدیه 

خود توجه داشته باشد. 

جلسات آموزش تجوید قرآن
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  ساالری«،  سادات  فاطمه  »خانم 
خواهران ریحانة الرسول)س( یزد از برگزاری جلسات آموزشی تجوید قرآن 

در این مدرسه خبرداد.

برگزاری نشست فرهنگی
رضا  محمد  والمسلمین  االسالم  »حجت  حضور  با  فرهنگی  نشست 
این  در  یزد  ریحانه الرسول)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  ابویی«،مؤسس 

مدرسه برگزار شد.
در این مراسم »حجت االسالم والمسلمین ابویی«، ضمن بیان روایاتی 
و فضیلت  ارزش  داشت: مهم ترین  اظهار  علم آموزی،  پیرامون فضیلت 

عمل به دانسته ها است.

دوره تربیت مبلغ ویژه طالب
حضور  با  مهارتی  و  آموزشی  کارگاه های  تابستان،  آغاز  با  همزمان 
ریحانه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  مجرب  استادان 

الرسول)س( یزد برگزار گردید.

نحوه برخورد استادان با طالب
با  طالب،  با  استادان  برخورد  نحوه  موضوع  با  اخالقی  نشست 
مدرسه  کارکنان  و  استادان  با حضور  و  مرادی«  پوران  »خانم  سخنرانی 

علمیه خواهران حضرت نرجس)س( یزدانشهر نجف آ باد برگزار شد.

نشست هم اندیشی با عنوان »مهارت های زندگی« با حضور حجج اسالم 
»داوری« استاد حوزه و دانشگاه، »علی جعفری سراحی« نماینده مدیریت 
حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان و معاون فرهنگی تبلیغی مدیریت 
راضیه سلطان عباسی  و »خانم  استان هرمزگان  علمیه خواهران  حوزه 
ندوشن« در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان برگزار گردید. 
با  ارتباط  در  داوری«،  المسلمین  و  »حجت االسالم  جلسه  این  در 
مراحل برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی، گفت: دوره تخصصی مشاوران 
صورت  به  ساعت   80 که  شد  خواهد  برگزار  160ساعت  مدت  به  دینی 

حضوری و 80 ساعت به صورت غیر حضوری می باشد.
وی افزود: سرفصل این کارگاه شامل: مهارت کنترل استرس، کنترل 
خشم  کنترل  گاهی،  خودآ مهارت های  منفی،  خلق  بر  غلبه  اضطراب، 
مقدماتی،  دوره  سه  در  کارگاه  این  می باشد.  جرات مندانه  رفتارهای  و 

متوسطه و عالی با حضور طالب خواهر و برادر برگزار خواهد شد.
این که  به  توجه  با  داشت:  اذعان  داوری  و المسلمین  حجت االسالم 
حضور طالب در مدارس تاکنون تنها با محوریت نماز جماعت بوده است، 
فعالیت های  و  تبلیغی در مدارس داده شود  روند  تغییری در  باید  اکنون 

فرهنگی بیشتری در مدارس انجام شود.
با  مستقیم  ارتباطی  باید  روحانیون  گفت:  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
خانواده ها داشته و در ارتباط با مهارت های زندگی فعالیت کنند. همچنین 
در این زمینه باید کتاب و جزوه های الزم در اختیار خانواده ها قرار داده 
تا  باید مهدکودک تاسیس کند  شود. اگر حوزه توانایی مالی داشته باشد 

برنامه های سالم برای کودکان برگزار نماید.
هستند،  درگیر  آن  با  خانواده ها  که  آسیب هایی  بیشترین  افزود:  وی 
در  باید  نیز  مبلغین  فعالیت  بیشترین  لذا  است؛  طالق  و  اعتیاد  مسئله 
همین راستا باشد تا ضمن پیشگیری از این آسیب ها، خانواده هایی که با 

این معضل روبرو هستند را نیز یاری کند.
در  شرکت کننده  گروه  داشت:  اذعان  داوری  المسلمین  و  حجت االسالم 
در  الزم  توانایی  کسب  و  آزمون  گذراندن  از  پس  زندگی  مهارت های  کارگاه 
از کانون مشاوران دریافت  مهارت های زندگی، گواهی نامه مشاوران دینی را 
خواهند کرد. از بین این افراد 20 نفر به عنوان متخصص انتخاب خواهد شد.
از  مختلفی  نهادهای  مدت،  بلند  برنامه  این  در  گفت:  پایان  در  وی 
جمله وزارت آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سپاه و مرکز مدیریت حوزه 

علمیه برادران و خواهران همکاری نمودند.

کرسی آزاداندیشی با موضوع »بایسته های حوزه انقالبی« در مدرسه 
علمیه خواهران امام صادق)ع( بوئین زهرا برگزار شد.    

داشت:  اظهار  ارایه کننده  استاد  زکی لو«  »خانم  نشست  این  در 
منظور از حوزه انقالبی یعنی حوزه ای که دارای روحیه انقالبی باشد. در 
فرهنگ علوم سیاسی، مفهوم انقالب به معنای تحول است. به صورت 
روشن، حوزه انقالبی یعنی حوزه تحول گرا. مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
سال های پیش، موضوع تحول در حوزه را مطرح نمودند و در پایان نیز 
بحث حوزه انقالبی را مطرح کردند. اگر انقالبی گری را معادل تحول 

ببینیم، معنای حوزه انقالبی، حوزه تحول گرا می باشد. 
وی افزود: محورهایی که حوزه انقالبی باید در آن ورود داشته باشد 
عبارتند از: ورود به مسایل سیاسی و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، تبیین مفاهیم اسالمی و دفاع از اسالم، مواجهه با شبهات و 

مبارزه با خرافات، و توجه به اخالق و تهذیب نفس.
صحنه های  در  حضور  و  علمی  تقویت  دنبال  به  باید  انقالبی  حوزه 
فلسفی، فقهی و کالمی دنیا باشد. ایجاد تحول همه جانبه در حوزه ها، 
تقویت اجتهاد در همه رشته ها نیز از امور ضروری در حوزه های علمیه 

است.
ادامه، »خانم حسینخانی« استاد منتقد، اظهار داشت: معمواًل  در 
از  پس  که  دارد  احتمال  می شود،  مطرح  جامعه  در  که  نو  رویکرد  هر 

معظم  مقام  و  راحل)ره(  امام  بارها  شود.  سپرده  فراموشی  به  مدتی 
رهبری)مدظله العالی( منویاتی داشته اند که در جامعه فراموش شده است. ما 
اگر تاریخچه دیدگاه های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را بررسی کنیم، 
ایشان در سال 1374 پیشنهاداتی برای ایجاد تحول در نظام آموزشی 
حوزه با ایجاد مباحث و دروس جدید داشتند و خیلی هم پیگیر بوده و 

در سخنرانی ها مطرح می کردند.
این  کند،  ایجاد  مشکل  است  ممکن  که  دیگری  آفت  افزود:  وی 
است که معموال دیدگاهی که مطرح می شود به جای اینکه جامعه را به 
پویایی و حرکت وادار کند، باعث تفرقه می شود. به عنوان مثال موضوع 
عده ای  نمودند،  مطرح  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  را  انقالبی گری 
ممکن است از آن نتیجه بگیرند که سکوالریسم در حوزه نفوذ کرده و 
دستگاه های امنیتی باید جلوی آن را بگیرند. متأسفانه برخی دچار این 

برداشت های اشتباه می شوند. 
انقالبی  برای  گفت:  پایان  در  داور  استاد  زارعی،  خانم  پایان  در 
ماندن حوزه ها باید ابتدا جوهره و حقیقت انقالب شناخته شود. وظیفه 

حوزه های انقالبی، فهم دین، ابالغ پیام دین و دفاع از دین می باشد.
وی افزود: داشتن برنامه های انقالبی بر اساس آموزه های قرآن و 
نهج البالغه و همچنین تحول مثبت در کتب و منابع درسی حوزوی، 

موجب انقالبی شدن حوزه ها می گردد.

بایسته های حوزه انقالبی

خواهران  علمیه  مدرسه  در  اسالمی  زندگی  سبک  نشست  سومین 
الزهرا)س( یزد، با حضور طالب و عموم بانوان برگزار گردید.

توافق  تفاهم،  مفاهیم  تبیین  با  کارگاه  این  در   »خانم دکتر حصیب« 
و تغافل به مسایل پس از ازدواج و مهارت های مربوط به آن پرداخت.

برنامه ریزی قبلی  این که زوجین بدون  یعنی  تفاهم  وی تصریح کرد: 
زوجین  اگر  حال  برسند.  مشترکی  نقطه  به  ناگهانی  موقعیت  یک  در  و 
بوسیله برنامه ریزی به یک نتیجه مشترک برسند، به آن توافق می گویند.

در  که  بپذیرند  را  مسئله  این  باید  جوان  زوج های  داشت:  بیان  حوزه  استاد 
موارد کمی امکان تفاهم وجود دارد و در بسیاری از موارد باید باهم توافق نمایند.
وی عامل بسیاری از جدایی ها را، عدم توافق در برابر مشکالت زندگی 
دانست و گفت: باید در توافق کردن به مواردی از جمله پذیرش مشکل، 

توانایی صحبت کردن و گذشت توجه داشته باشیم.
معنای  به  تغافل  نمود:  عنوان  تغافل،  معنای  بیان  در  حصیب  خانم 
به  غیرکالمی  توجه  تغافل  در  است.  سازی  عادی  و  کردن  چشم پوشی 

طرف مقابل وجود دارد اماتوجه کالمی صورت نمی گیرد.
وی افزود: کوتاه آمدن در آغاز زندگی، به خصوص در مسائل جزئی و 
کم اهمیت، احساس امنیت بیشتری به مرد داده و منزلت بیشتری به زن 
می دهد؛ اما اگر به صورت چالشی و تنشی برخورد شود، موفقیتی حاصل 

نشده و مشکالت نیز بیشتر می گردد.
برابر مشکالت کوچک در  تغافل در  خانم دکتر حصیب بر گذشت و 
آغاز زندگی تاکید نمود و ادامه داد: در مواردی که تغافل، باعث ریشه دار 
شدن و بزرگ تر شدن مسأله می شود و آینده خانواده را به خطر می اندازد، 
نباید تغافل کرد. برای حل مشکالت بزرگ، ابتدا باید با همسر به بحث و 
گفتگو پرداخت و در صورت عدم حل مشکل، با خانواده همسر در میان 

گذاشت. مرحله آخر نیز مطرح نمودن آن با خانواده خود است.
کارشناس مسائل خانواده با تاکید بر اولویت بندی کردن راه حل ها در 
مسائل مختلف زندگی، بیان داشت: اگر چند راه حل به فرد ارائه شد، 
و  بسنجد  را  همه شرایط  باید  بلکه  کند؛  امتحان  را  راه حل ها  همه  نباید 

بهترین شیوه را انتخاب نماید.
وی در پایان به بیان حد و مرز سازگاری با همسر پرداخت و خاطرنشان شاخت: 
معنای  به  بلکه  نیست.  رفتن  دست  از  و  نابودی  سوختن،  معنای  به  سازگاری 

درک کردن شرایط طرف مقابل، دخیل شدن در این درک و همراهی کردن است.

آمادگی بیش از 43 هزار طلبه حوزه های علمیه خواهران در قالب قرارگاه های فرهنگی برای فعالیت های تبلیغی
»حجت االسالم والمسلمین رضا اسکندری« معاون فر هنگی - تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

سازش در زندگی زوجین، موجب 
احساس امنیت مشترک می گردد

جامعه از امر به معروف و نهی از منکر دلسرد نشودنشست هم اندیشی با عنوان »مهارت های زندگی«



نشست  در  بوشهری«  حسینی  »آیت الله 
خبری که در سالن جلسات جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم برگزار شد از برگزاری هشتمین اجالسیه 
و  علما  با  حوزه  مدرسین  جامعه  منطقه ای 
فضالی استان های آذربایجانی شرقی، غربی و 

اردبیل؛ به مرکزیت تبریز خبر داد.
آیت الله حسینی بوشهری در  این نشست 
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر 

اباعبدالله الحسین)ع(  حضرت  شهیدان 
منطقه ای  اجالسیه  هشتمین  گفت: 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علما و 
فضالی استان های آذربایجانی شرقی، 
غربی و اردبیل با موضوع »رسالت حوزه 
فرهنگ  کردن  نهادینه  در  روحانیت  و 
اجتماعی«  آسیب های  با  مقابله  و  دینی 
 26 پنج شنبه  و  چهارشنبه  روزهای  در 
و 28  با 27  برابر  ماه 1396  مهر  و 27 
تبریز  میزبانی  به   1439 الحرام  محرم 

برگزار شد.
نایب رئیس جامعه مدرسین افزودند: 
این همایش به منظور تبیین وظایف و 
علمیه  حوزه های  و  روحانیت  رسالت 
حوزوی، سیاسی،  مختلف  در عرصه های 
برگزار  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 

می گردد.
جامعه  روحانیت  و  جامعه  معاون 
اشاره  ضمن  قم  علمیه  حوزه  مدرسین 

فرمودند:  گذشته  اجالسیه های  برگزاری  به 
تجربه ارزشمند برگزاری اجالسیه های گذشته 
نیز  تا هشتمین اجالسیه منطقه ای  موجب شد 
عناوین  با  سه گانه  کمیسیون های  تشکیل  با 
اجتماعی(،  )سیاسی،  روحانیت(،  و  )حوزه 

)فرهنگی، تبلیغی( برگزار گردد.
منطقه ای  اجالس  هشتمین  دبیر 
تاکنون  که  این  به  اشاره  با  مدرسین  جامعه 

اجالسیه  هفت  و  سراسری  اجالسیه  ده 
برگزار  مدرسین  جامعه  سوی  از  منطقه ای 
اجالسیه  هشتمین  در  افزود:  شده است، 
و  علما  از  نفر   1100 حدود  ای  منطقه 
از  نفر   150 و  منطقه  استان  سه  فضالی 
و فضالی  علما  و  مدرسین  جامعه  اعضای 
های  کمیسیون  در  که  اند  شده  دعوت  قم 
مختلف حضور یافته و با هدف حل مشکالت 
منطقه و همچنین تقویت استان ها به بحث 

و تبادل نظر ارایه راهکار پرداختند.
به  اشاره  با  مدرسین  جامعه  رئیس  نائب 
دغدغه جدی این نهاد مقدس در خصوص 
به مسایل و مشکالت مناطق و بالد  توجه 
ابراز  کشور  از  خارج  حتی  و  کشور  مختلف 
داشت: معمواًل در اجالسیه های منطقه ای 
علمای  گسترده  اجتماع  مدرسین،  جامعه 
آنها  هم اندیشی  و  مشورت  و  کشور  سرار 
موجب حل مشکالت و نیز تقویت حوزه های 
علمیه در استان ها و حل مسایل و معضالت 
فرهنگی و نیز آسیب های اجتماعی می شود 
علمای  و  حوزه  ظرفیت های  از  خود  این  و 

بالد است.
اجالسیه های  این که  بیان  با  ایشان 
میزبانی  به  بار  یک  سال  دو  هر  منطقه ای 

با محوریت مشکالت و  از استان ها و  یکی 
مسایل استان های همجوار برگزار می شود، 
علمای  و  حوزوی  شخصیت های  گفت: 
همجواری  یکدیگر  با  که  استان هایی 
اقتضائات  و  مباحث  دارای  معمواًل  و  دارند 
فرهنگی و اجتماعی مشترک هستند در این 

اجالسیه ها شرکت می کنند.
به  اشاره  با  بوشهری  حسینی  آیت الله 
برای  گرفته  صورت  مقدماتی  اقدامات 
هشتمین اجالس منطقه ای اظهار داشت: 
در راستای بررسی و مسایل در حال حاضر 
شده  مطرح  موضوعات  با  کمیسیون هایی 
از سه  در شهر قم و همچنین در هر کدام 
استان یاد شده برگزار گردیده است و مباحث 
مطرح شده هر چهار کمیسیون جمع بندی 
استانها  و فضالی  علما  با حضور  و مجددًا 
بررسی  چهارشنبه  روز  کمیسیون های  در 
این  که  گرفت  قرار  گفتگو  و  بحث  مورد  و 
به غنای مباحث و جمع بندی ها کمک  امر 

بسیاری نمود.
دبیر هشتمین اجالسیه منطقه ای جامعه 
مدرسین اظهار داشت: در خصوص مباحث 
پیگیری ها  قبلی،  مطروحه در اجالس های 
و مطالبه گری صورت گرفته که گزارش آن 

در هشتیمین اجالس ارائه گردید.
مدرسین  جامعه  رئیس  نائب 
کرد:  خاطرنشان  قم  علمیه  حوزه 
انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات 
اسالمی حقیقتًا نقش موتور محرکه 
که  دارد  علمیه  حوزه های  برای  را 
نتیجه آن شادابی و بالندگی حوزه در 

مسیر تحول است.
آیت الله حسینی بوشهری در پایان 
نشست خبری گفت: تالش شبانه روزی 
حوزوی  نهادهای  و  حوزویان  مداوم  و 
مقام  منویات  تحقق  راستای  در 
به خصوص  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
در عرصه تحول در حوزه است که در 
این باره هم مرکز مدیریت حوزه های 
به  و  عالی  شورای  هم  علمیه، 
خصوص جامعه مدرسین بر مباحث 
تحول در حوزه تاکید داشته و پیگیر 

موضوعات هستند.

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

فعالیت های فرهنگی -تبلیغی  حوزه های علمیه خواهران کشور

فرهنگی-تبلیغی  سال یازدهم     شماره 203       پانزدهم آبان ۵1396

»علمای بالد« فضای جدیدی برای پیشبرد
اهداف انقالب و نظام اسالمی فراهم کنند

»آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری« در نشست خبری با رسانه های آذربایجان شرقی که در پاویون 
در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  ساله  پنجاه  سابقه  به  اشاره  با  شد  برگزار  تبریز  مدنی  شهید  فرودگاه 
با  تاریخ سیاسی و فرهنگی کشور گفت: در دوران خفقان تاریخ و دوران ستم شاهی اعضای این جامعه 
اسالمی  انقالب  پیروزی  در  موثری  نقش  و  کرده  متزلزل  را  طاغوت  پایه های  افشاگرانه  سخنرانی های 

داشتند.
وی با بیان اینکه پس از انقالب هم فعالیت های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با قدرت تاکنون ادامه 
داشته و دارد، افزود: از سال 1378 نخستین اجالسیه سراسری جامعه مدرسین را با هدف بررسی و همفکری 
در مورد مسائل روز کشور توسط علما در قم برگزار کردیم که تاکنون 10 اجالس سراسری علمای بالد برگزار 

شده است و در مورد مسائل و نیازهای جهان اسالم به بحث و گفت وگو پرداخته ایم.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب استان های قوی فرهنگی به عنوان میزبانی علمای 
بالد را مورد اشاره قرار داد و گفت: رسالت حوزه و روحانیت در نهادینه کردن فرهنگ دینی و بررسی آسیب های 

اجتماعی مهمترین رویکرد این همایش بزرگ علمای منطقه شمال غرب در تبریز است.
آیت الله حسینی بوشهری در پایان با بیان اینکه در به روز کردن مباحث تبلیغ هم به تبادل نظر و همدلی 
نیاز داریم تصریح کرد: باید توسط علمای بالد فضای جدیدی برای پیشبرد اهداف انقالب و نظام اسالمی 

فراهم کنیم.

رسالت حوزه و روحانیت در نهادینه کردن فرهنگ دینی و مقابله با آسیب های اجتماعی
افتتاحیه  آیین  در  مقتدایی«  مرتضی  »آیت الله 
مدرسین  جامعه  منطقه ای  اجالسیه  هشتمین 
حوزه علمیه قم و علمای بالد در تبریز، با اشاره به 
اجالسیه ای در حضور مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
فرمودند  اجالسیه  این  در  ایشان  داشت:  اظهار 
دارند،  علمیه  مدرسین حوزه  که  احترامی  و  جایگاه 
اعطایی نبوده و عزتی است که نشات گرفته از خود 

اعضای جامعه مدرسین است. 
علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
حوزه  مدرسین  جامعه  اینکه  بر  تأکید  با  خواهران 
علمیه قم در حمایت از امام)ره( و تشکیل حکومت 
اسالمی زحمات فراوانی داشته و امروزه نیز خدمات 

باالیی را انجام می دهند، گفت: ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با علمای بالد، بزرگان و روحانیون یکی از کارهایی 
بود که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شروع کرده و طی آن سالی یکبار تشکیل یک اجالسیه سراسری تحت 

عنوان »علمای بالد« در برنامه قرار گرفت. 
بزرگان  و  برگزار می شد، علما  این اجالسیه سراسری که ساالنه  افزود: طی  دبیر دوم شورای عالی حوزه 
حضور می یافتند و یکبار نیز »آیت الله العظمی صافی گلپایگانی« در جریان حضور در یکی از اجالسیه ها گفتند 

که جلسه منظم و باشکوهی است و بهتر است که از علمای کشورهای خارجی نیز دعوت کنید. 
اجالسیه  اعضای  سراسری،  اجالسیه های  برگزاری  از  بعد  گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمای بالد پیشنهاد کردند که سالی یکبار برای این اجالسیه کم بوده و باید در طول سال تکرار شود، از این رو 
اجتماع می کنند، اجالسیه های  آن علمای بالد در قم  بر اجالس ساالنه ای که طی  تصویب شد که عالوه 

استانی نیز برگزار شود. 
اولین اجالسیه استانی در مشهد  اینکه  بر  تأکید  با  دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران 
مقدس برگزار شد، افزود: طی بررسی های بعدی مالحظه کردیم که برگزاری این اجالسیه های استان در ۳۰ 
استانی  بنا شد که اجالسیه های منطقه ای جایگزین اجالسیه های  این رو  از  را می طلبد،  زیادی  استان زمان 

شود. 
و  اردبیل  استان های  با همکاری  تبریز  در  منطقه ای  اجالس  اینکه هشتمین  به  اشاره  با  مقتدایی  آیت الله 
آذربایجان غربی برگزار شده که به فال نیک می گیریم، تشریح کرد: زحمات فراوانی در این راستا کشیده شده 
و جلسات مقدماتی نیز در سه استان با حضور علمای استان ها برگزار شده و موارد را مورد بررسی قرار دادند و 

همچنین در قم نیز جلسه داشتند. 
وی تأکید کرد: موارد مطرح شده در جلسات در کمیسیون مشترکی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 

درنتیجه در قالب سه کمیسیون در این اجالسیه مطرح می شود. 
دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران با اشاره به کمیسیون های مختلف این اجالسیه، بیان 
کرد: سه کمیسیون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و روحانیت و حوزه از جمله کمیسیون های این 
اجالسیه است؛ مطالب پیشنهاد شده توسط اعضا، دسته بندی شده و به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است که 

در این اجالسیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اطمینان می دهیم که بر روی تمامی مصوبات این 
اجالسیه ها کار می شود و اینگونه نیست که به فراموشی سپرده شده یا کنار گذاشته شود؛ امید است مصوبات 

جمع و جور بوده و به گونه ای باشند که بصورت یک مصوبه بتوان روی شان کار کرد. 
دبیر دوم شورای عالی حوزه علمیه قم گفت: امیدواریم که مصوبات هشتمین اجالسیه منطقه ای جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم قابل اجرا و پیاده شدن باشد، نفع این اجالسیه در نتیجه به استان های آذربایجان شرقی، 

آذربایجان غربی و ارومیه خواهد رسید. 
گفتنی است، هشتمین اجالسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور جمع کثیری از علما و 

روحانیون در تبریز برگزار شد. 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیش از نیم قرن سابقه دارد

در  فقیه  ولی  نماینده 
هشتمین  در  آذربایجان شرقی 
حوزه  مدرسین  جامعه  اجالسیه 
گفت:  بالد  علمای  و  قم  علمیه 
»آیت الله  همت  با  اجالسیه  این 
تبریز  میزبانی  به  شبستری« 
 ۲۵۰ از  بیش  که  شده  هماهنگ 
شرکت  مراسم  این  در  روحانی 

نموده اند.
این که  بیان  با  آل هاشم«  سیدمحمدعلی  والمسلمین  »حجت االسالم 
در این اجالسیه سه کمیسیون افتتاح شده و در خصوص برگزاری جلسه 
کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، آسیب شناسی صورت گرفته 
و سپس نتیجه به حوزه علمیه ارسال خواهد شد، گفت: ضرورت تشکیل 
این اجالسیه در جهت بررسی و رفع مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 

است که منجر به شناخت ظرفیت های فرهنگی مناطق خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان 
با کشورهای همسایه، ابراز کرد: این کشورها می تواند در ترویج فرهنگ غربی 

در منطقه تاثیرگذار باشد که به تالش کمیسیون فرهنگی نیاز است.
آسیب های  و  فرهنگی  معضالت  کاذب،  عرفان های  افزود:  وی 
اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی اجالسیه قرار خواهد گرفت.
امام جمعه تبریز بیان کرد: در استان آذربایجان شرقی 2 هزار و ۳۸ طلبه برادر در  
۲۰ مرکز آموزشی و یک هزار و ۵۵۶ طلبه خواهر در ۱۵ مرکز در حال آموزش هستند.
وی با اشاره به اینکه این اجالس منطقه ای جامعه  مدرسین حوزه  علمیه قم 
تحت عنوان علمای بالد، هر چند سال یک بار در استان های مختلف برگزار 
می شود، گفت: هشتمین اجالسیه تحت عنوان »رسالت حوزه و روحانیت در  
نهادینه کردن فرهنگ دینی و مقابله با آسیب های اجتماعی« به میزبانی شهر 

تبریز و با همکاری آذربایجان غربی و اردبیل در حال برگزاری است.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با اشاره به اینکه در این اجالسیه 
اجالسیه،  روز  اولین  در  کرد:  تصریح  می کنند،  شرکت  روحانیون  اکثر 
کمیسیون های سه گانه با ۲۵۰ نفر از اساتید و فضالی حوزه علمیه قم و 
اساتید حوزه  علمیه آذربایجان  مسائل حوزه و روحانیت، مسائل سیاسی، 

اجتماعی و تبلیغی را بررسی می کنند.
با حضور  این استان  افزود: دو ماه قبل کمیسیون های مقدماتی در  وی 
به  براساس محورها، کمیسیون ها  و  نمایندگان جامعه مدرسین تشکیل شد 
و  پرداخته  مناسب  راهکارهای  ارائه   و  ظرفیت ها  شناسایی  و  آسیب شناسی 
نتایج به دبیرخانه حوزه علمیه قم ارسال شد تا مباحث کمیسیون های مقدماتی 

استان های دیگر نیز تجمیع شده و به صورت دستور کار جلسه آماده شود.
اجالسیه  گفت:اهداف  پایان  در  شرقی  آذربایجان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بررسی و رفع مشکالت حوزه های علمی، مسائل فرهنگی، تبلیغی و توجه به اقتصادی 

بوده و باعث شناخت ظرفیت های حوزه های علمیه شمال غرب کشور خواهد بود.

سخنگوی مرکز مدیریت حوزه های 
و  »حوزه  کمیسیون  در  علمیه 
جامعه  منطقه ای  اجالسیه  روحانیت« 
تبریز  بالد،  در  علمای  و  مدرسین 
منطقه  درخشان  پیشینه  به  اشاره  با 
آذربایجان در عالم پروری، اظهار کرد: 
بسیاری از مراجع بزرگ  تقلید در عالم 
چه  اند  بوده  آذربایجان  خطه  از  تشیع 

آنکه این منطقه عالم خیز بوده است.
»حجت  االسالم والمسلمین عباس رفعتی« افزود: باید زمینه ای فراهم کرد که 
خطه آذربایجان، علمای بزرگی در حد مرجعیت داشته باشد چه آن که در گذشته این 

منطقه ده ها عالم بزرگ به حوزه های علمیه قم و نجف معرفی کرده است.
باید  مشکالت  و  کاستی ها  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
شرایطی فراهم کرد که روز به روز بر غنای علمی حوزه های شهرستانی 
از جمله در خطه آذربایجان افزوده شود و همچون گذشته شاهد معرفی 

علما و مراجع بزرگی از این منطقه به جهان تشیع باشیم.
حجت  االسالم والمسلمین رفعتی در پایان گفت: از سویی ما ضمن توجه به 
مشکالت و آسیب ها باید بیشتر توجه خود را به تبیین و اتخاذ راهکارها 
علمیه  حوزه های  تقویت  باعث  راهکارها  این  نهایت  در  تا  داشته باشیم 

استان ها از جمله سه استان شمال غرب کشور بشود.

حوزه های  آموزش  معاون   
»حوزه  کمیسیون  در  کشور  علمیه 
منطقه ای  اجالسیه  روحانیت«  و 
جامعه مدرسین و علمای بالد، در 
از  مهمی  بخش  کرد:  اظهار  تبریز 
تحول در حوزه ناظر به متون درسی 
لطف  به  زمینه  این  در  که  است 
یا  درسی  متن   43 تاکنون  الهی 
تدوین شده و یا اصالح شده است.

معاونت  افزود:  رستم نژاد«،  مهدی  والمسلمین  »حجت االسالم 
آموزش حوزه های علمیه توجه بسیاری به تحول الزم در متون در عین 

توجه به حفظ اصالت های علمی حوزه دارد.
معاون آموزش حوزه های علمیه کشور خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های 
جدی ما طراحی نظام آموزشی پژوهش محور است که در آن همچنین به 
مسئله اخالق و تهذیب توجه زیادی شده است تا طلبه در عین انجام روال 
آموزشی با پژوهش قدم به قدم آشنا شده و در عین حال به مسئله تهذیب و 

اخالق نیز توجه جدی کند و در هر سه عرصه قوی و مجهز باشد.
وی در پایان به اجرای طرح هایی برای تقویت امنیت شغلی اساتید، نیز اشاره کرد و 
گفت: در کنار این بحث به ارتقای سطح دانش افزایی اساتید نیز توجه شده و با نهایی 
شدن و اجرایی شدن طرح جامع اساتید بسیاری از دغدغه ها و نگرانی ها مرتفع می شود.

حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
و  حوزه  کمیسیون  در  قم  علمیه 
روحانیت اجالسیه منطقه ای علمای 
بالد در تبریز با اشاره به تأکید رهبر 
اقدام  و  اسالمی  انقالب  معظم 
شورای عالی حوزه بر بحث تحول در 
حوزه های علمیه اظهار داشت: این 
روند به صورت جدی با رعایت برخی 

اصول پیگیری می شود.
مدرسین  جامعه  این که  به  اشاره  با  غروی«،  سیدمحمد  »آیت الله 
پیرامون  مسائل  جدی  به طور  حوزه  عالی  شورای  و  قم  علمیه  حوزه 
پایش قرار داده است، خاطرنشان  را مورد بررسی، نظارت و  طرح تحول 
کرد: باید قبول کرد که به لحاظ مالی حوزه های علمیه سراسر کشور با 
تنگاهای عدیده ای مواجه هستند، اما در هر حال باید تدابیری عالمانه و 

کارشناسی شده اتخاذ شود.
و ساختارهای  اصول  به  اشاره  با  قم  علمیه  عضو جامعه مدرسین حوزه 
کلی طرح تحول در حوزه گفت: این طور نیست که برخی بگویند سنت های 
حوزوی همچون مباحثه در حوزه تعطیل شده است، حفظ سنت های اصیل 

حوزوی یکی از دغدغه های جدی شورای عالی و مرکز مدیریت است.
وی با تأکید بر این که حوزه علمیه نیز باید با تحوالت روز جامعه متحول 
شود و با شیوه های نوین به دنبال تحقق اهداف در چارچوب های کلی و 
بنیادین باشد، گفت: استقالل حوزه های علمیه نباید با اجرا شدن طرح 
تحول زیر سؤال رود، چراکه یکی از نقاط قوت حوزه های علمیه شیعی، 

استقالل آن بوده و است.

منطقه ای  اجالسیه  هشتمین  کمیسیون های  سه گانه 
آئین  برگزاری  از  پس  بالد  علمای  با  مدرسین  جامعه 
کار  تشریح دستور  و  آذربایجان شرقی  استان  در  افتتاحیه 
قائم مقام جامعه  کمیسیون ها توسط »آیت الله مقتدایی«، 

مدرسین با تشکیل جلسه وارد دستور کار شدند.
 ***

کمیسیون حوزه و روحاینت 
رئیس کمیسیون: حضرت آیت الله مقتدایی قائم مقام 

جامعه مدرسین 
دبیر کمیسیون: حجه االسالم والمسلمین نواب 

مدعوین: 111 نفر از علما و فضالی محترم سه استان
 ***

کمیسیون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
والمسلین  االسالم  حجه  حضرت  کمیسیون:  رئیس 

رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
دبیر کمیسیون: حجه االسالم والمسلمین فرخ فال

مدعوین: 115 نفر از علما و فضالی سه استان
 *** 

 
 
 
 
 
 
 

کمیسیون فرهنگی، تبلیغی
جامعه  عضو  نمازی،  آیت  حضرت  کمیسیون:  رئیس   

مدرسین حوزه علمیه قم 
دبیر کمیسیون: حجه االسالم والمسلمین نبوی

مدعوین: 119 نفر از علمای و فضالی سه استان 
 ***

الزم به ذکر است کمیسیون های سه گانه در دو شیفت 
و  بحث  به  چهارشنبه  روز  در  عصر  و  صبح  فشرده  کاری 
بررسی مسائل مربوطه می پرداند و مصوبات کمیسیون ها 

در اجالس عمومی روز پنج شنبه ارائه شد.

مدیر حوزه علمیه آذربایجان شرقی  از  هشتمین اجالسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تبریز 
با محوریت »رسالت حوزه در توسعه فرهنگ دینی و راهکارهای حل آسیب های اجتماعی« خبر داد.

این اجالسیه  والمسلمین احمد مطهری اصل«، گفت: بحث ها و نشست های تخصصی  »حجت االسالم 
برکات مهمی برای منطقه شمال غرب خواهد داشت.

در  روحانیان  و  سیاسی  فرهنگی،  سه گانه  کمیسیون های  افزود:  شرقی  آذربایجان  علمیه  حوزه  مدیر 
و  بحث  به  کاذب  عرفان های  و  روز  مباحث سیاسی  علمی،  و  فرهنگی  تقویت ظرفیت های  موضوعاتی چون 
تبادل نظر و بررسی راهکارهای اثربخش خواهند پرداخت که امیدواریم نتایج آن در آینده نه چندان دور در بطن 

جامعه مشهود باشد.
حجت االسالم والمسلمین مطهری  اصل، آسیب شناسی مسایل فرهنگی و بررسی آسیب های اجتماعی را از 
جمله دیگر محورهای اجالس دو روزه جامعه مدرسین در تبریز دانست و گفت: این اجالس زمینه ساز تقویت 
و توسعه بیش از پیش حوزه های علمیه استان و ترویج فرهنگ دینی در جامعه و تحقق اهداف جامعه حوزوی 

شمال غرب کشور خواهد بود.
وی در پایان با بیان این که انتظار داریم خروجی اجالسیه منجر به تقویت و توسعه حوزه های علمیه استان و 
همچنین احیای جایگاه تاریخی حوزه علمیه آذربایجان و تبریز باشد، گفت: امروز حوزه در خط مقدم مقابله با 

جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارد، اگر تقویت نشود، به یقین جامعه آسیب خواهد دید.

سخنگوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه:نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

مدیر حوزه  علمیه آذربایجان شرقی:

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قممعاون آموزش حوزه های علمیه:

رفع مشکالت اساسی کشور از اهداف برگزاری 
اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه و علمای بالد است

مصوبات  شورای عالی
حوزه های علمیه برای طالب تبیین شود

»تحول در حوزه« از
 دغدغه های جدی مراجع و بزرگان است

استقالل حوزه نباید در هر صورتی زیر سؤال رود

رسالت حوزه های علمیه در توسعه فرهنگ دینی خطیر است
گزارشی از کمیسیون های سه گانه هشتمین اجالس منطقه ای جامعه مدرسین



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

 فعالیت های مسلمانان جهان

۶جهان اسالم  سال یازدهم     شماره 203       پانزدهم آبان 1396

بین الملل: نخستین کلیسای متدیست شهر برایتون در جنوب انگلیس 
میزبان جلسه واکاوی اسالم با حضور بیش از ۶۵ غیرمسلمان بود.

به گزارش پایگاه خبری whmi؛ این جلسه، آخرین جلسه از سلسله 
جلسات آموزش اسالم بود که در سه بخش شامل تاریخ اسالم، عقاید 
اسالمی و شیوه های اعتقادی مسلمانان در کلیسای برایتون برگزار شد. 
 »جان شولتز«، مدرس ادیان که به مدت چهل سال است در زمینه آموزش 
ادیان فعالیت دارد، همراه با »شیخ حسن«، یکی از امامان جماعت شهر برایتون 
موضوعاتی از قبیل قوانین اسالم، برابری زن و مرد در اسالم، سازگاری اسالم با 
جامعه غرب و جلوه های تروریستی افراط گرایان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

گردهمایی بانوان مبلغ و حافظ قرآن کربال
بانوان  گردهمایی  بین الملل: 
مبلغ و حافظ قرآن کربال با عنوان 
حسین)ع(«  امام  و  قرآن  »مفاهیم 
دینی  تبلیغات  شعبه  همت  به 
مقدس  آستان  به  وابسته  بانوان 

حسینی)ع( برگزار شد.
به  وابسته  بانوان  دینی  تبلیغات  »شیخ علی مطیری«، مسئول شعبه 
آستان حسینی)ع( گفت: بیش از ۲۵۰ تن از بانوان حافظ قرآن و مبلغ در 

این گردهمایی حضور داشتند.
 مسئول شعبه تبلیغات دینی بانوان وابسته به آستان حسینی گفت: در 
این گردهمایی  از خواهرانی که در محافل رمضانیه حفظ، تالوت، تفسیر 

و احکام شرعی فعالیت تبلیغی داشتند، تجلیل شد.

معرفی اسالم در مسجد شارلوتزویل آمریکا
آمریکا،  ویرجینیای  ایالت  در  شارلوتزویل  شهر  مسجد  بین الملل: 
مراسم »درهای باز« را با هدف معرفی اسالم به غیرمسلمانان برگزار کرد.
در  تروریستی  حادثه  وقوع  دنبال  به  nbc۲۹؛  خبرگزاری  گزارش  به 
این شهر  اسالمی  جامعه  اعضای  شارلوتزویل،  در  جاری  تابستان سال 
بر آن شدند تا با برگزاری مراسم درهای باز سوءتفاهم های موجود درباره 
اسالم را برطرف کرده و ارتباط خود با غیرمسلمانان را مستحکم تر کنند. 
این  در  اسالمی شارلوتزویل  اعضای جامعه  از  یکی  »سعد حسین«، 
بدانند  مردم  همه  که  بود  این  مراسم  این  برگزاری  از  هدف  گفت:  باره 
مسلمانان بخشی از جامعه شارلوتزویل هستند و چیزهایی از اسالم را به 

آن ها معرفی کنیم که شاید پیش از این نمی دانستند. 

لغو قانون ممنوعیت استفاده از حجاب در مسابقات 
حرفه ای و جهانی بسکتبال

ممنوعیت  قانون  بین الملل: 
پوشش  و  حجاب  از  استفاده 
و  حرفه ای  مسابقات  در  مذهبی 
جهانی بسکتبال به صورت رسمی 

لغو شد.
و  حجاب  ممنوعیت  لغو  قانون  CAIR؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بین المللی  فدراسیون  توسط  بسکتبال  رقابت های  در  اسالمی  پوشش 
بسکتبال)فیبا( به تصویب رسید و قرار بر آن شده بود که از اول ماه اکتبر 

اجرایی شود.
حقوق  حامی  سازمان  بزرگترین  آمریکایی،  ـ  اسالمی  روابط  شورای 
مسلمانان آمریکا، از اجرایی شدن قانون لغو ممنوعیت حجاب از سوی 

فدراسیون بسکتبال مستقر در کشور سوئیس قدردانی کرد.

رونق »آموزش آنالین قرآن« در هند
بین الملل: ارائه آموزش های آنالین قرآنی و اسالمی با آن که مفهومی 
نسبتًا جدید محسوب می شود، به سرعت در هند در حال گسترش است.
فارغ التحصیالن  Deccan Chronicle؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مدارس اسالمی در شهر حیدرآباد هند با استفاده از اینترنت آموزش های 
اسالمی و قرآنی را از طریق اسکایپ به کودکان هندی ساکن کشورهای 

دیگر مانند استرالیا، آمریکا، امارات و عربستان منتقل می کنند.

تالش بانوی آمریکایی برای معرفی فرهنگ اسالمی
بین الملل: »خانم هدا ابراهیم«، 
محقق، مدرس دانشگاه، نویسنده 
و سخنران اهل مینه سوتا با برگزاری 
اسالمی  فرهنگ  معرفی  ضیافت 
ایالت  پارک«  »ویت  شهر  پارک  در 
مینه  سوتا میزبان غیرمسلمانان شد.

به گزارش پایگاه خبریSCTimes؛ هدا ابراهیم به همراه همسرش 
»آقای عبدی مهاد« که از مهاجران سومالی هستند، مدت ها خانه خود را 
به محل گردهمایی مسلمانان و غیرمسلمانان تبدیل کرده بودند تا آن ها 
بتوانند در فضایی دوستانه گردهم بیایند و در مورد تصورات نادرستی که 

در مورد اسالم و مسلمانان وجود دارد، گفت وگو کنند.

آغاز تصویربرداری »اسالم هراسی« در آنتالیا
بین الملل: »اسالم هراسی« عنوان فیلمی است که »عمر ساری کایا«، 
نویسنده و کارگردان ترکیه، بر مراحل تولید و تصویربرداری آن در اماکن 

تاریخی و گردشگری شهر »آنتالیا«)جنوب غرب ترکیه( نظارت دارد.

جزئیات برنامه »روز حجاب« در دانشگاه میزوری آمریکا
بین الملل: انجمن دانشجویان 
استیت  سادرن  دانشگاه  مسلمان 
میزوری واقع در شهر جاپلین ایالت 
روز حجاب  برنامه  آمریکا  میزوری 
غیرمسلمان  دانشجویان  برای  را 

این دانشگاه برگزار نمود.
گاهی  آ برنامه،  این  هدف  joplinglobe؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 

بخشی در مورد حجاب و از بین بردن تصورات نادرست در مورد آن بود.
در  حجاب  تمرین  برای  روسری هایی  برنامه  این  در  است  گفتنی 
دسترس شرکت کنندگان قرار داده شد و غرفه  ای نیز برای گرفتن عکس  

سلفی با روسری برپا گردید.

نمایش منزلت اسالم در جدیدترین فیلم ترکی
مراحل تصویربرداری فیلم »اسالم هراسی« هم اکنون با نظارت »عمر 
ساری کایا«، نویسنده و کارگردان ترک و با مشارکت هنرمندان و ستارگان 
سینمایی از ۴۸ کشور جهان در شهر آنتالیا واقع در جنوب ترکیه ادامه دارد. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، عمر ساری کایا در این باره گفت: حدود 
۸۵ درصد از این فیلم در آنتالیا تصویربرداری می شود و بخش پایانی آن 

در هلند تصویربرداری خواهد شد.
وی افزود: این پروژه هنری با شعار »صلح و بخشش« در حال انجام است 
و هدف از تولید این اثر، تبیین جنبه رحمانی اسالم برای جهانیان است و ما 

تالش می کنیم با تولید این فیلم ثابت کنیم که مسلمانان تروریست نیستند. 
عمر ساری کایا در ادامه گفت: درآمد حاصل از فروش این فیلم قرار است 

صرف فعالیت های انسانی و امدادرسانی در کشورهای مختلف جهان شود. 
وی در پایان گفت: این فیلم برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ میالدی 
اکران، جشن ها و مراسم های مختلفی در  از  و پیش  اکران خواهد شد 

آنتالیا و آمریکا برای معرفی آن برگزار می شود.

رواج گردشگری حالل در روسیه
اخیر  سال های  در  بین الملل: 
رواج  حالل  گردشگری  اصطالح 
زیادی داشته است و این نوع صنعت 
در  گردشگری  شاخه های  از  یکی 

جهان محسوب می شود.
»الوطن« مصر، گردشگری حالل خدماتی  پایگاه خبری  به گزارش 
به منظور رفاه حال خانواده های مسلمان  آموزه های اسالمی  با  مطابق 
به آنان ارائه می دهد و این نوع صنعت به تأسیس هتل های ارائه دهنده 
خدمات حالل توجهی خاص دارد. در این هتل ها مشروبات الکلی سرو 

نمی شود و نمازخانه و استخرهای اختصاصی بانوان دایر شده است.
 گردشگری حالل همچنین سفرهای هوایی حالل برای مسلمانان 
ترتیب می دهد که در آن از گوشت خوک خبری نیست و اوقات شرعی 

نماز اعالم شده و نسخه های قرآن در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.

آموزش مذهب با اصول آموزشی روسیه مغایرت ندارد
اصول  بین  تضادی  گفت:  روسیه  علوم  و  آموزش  وزیر  بین الملل: 
آموزش مذهب در مدارس با اصول آموزشی فدراسیون روسیه وجود ندارد.
به گزارش رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، »الگا واسیلوا«، وزیر آموزش 
و علوم روسیه در جریان بازدید از مرکز بین المللی کودکان »آرتک« در شبه 
جزیره کریمه )از جمهوری های خودمختار روسیه( گفت: اصول سکوالر در 

بسیاری از مدارس به عنوان یکی از رشته های آموزشی تدریس می شود.
وی افزود: در برخی مدارس نیز اصول مذهبی تدریس می شود و این 

امر هیچ گونه مغایرتی با موازین آموزشی دولت روسیه ندارد. 
به  می توان  مذهبی  درسی  کتاب های  گشودن  با  کرد:  تصریح  واسیلوا  الگا 
وضوح متوجه این مسئله شد که تمامی این کتاب ها و منابع آموزشی با این عبارت 

آغاز می شود که روسیه، کشوری دارای ملیت ها و مذاهب گوناگون است. 
وزیر آموزش و علوم روسیه با تشریح دلیل ضرورت آموزش مذهب در مدارس 
گفت: ما باید با فرهنگ ها و مذاهب مختلف و همچنین ادبیات اقوام مختلف 
ساکن در روسیه که بخشی جدایی ناپذیر از ادبیات این کشور است، آشنا شویم.

روز تجربه حجاب در دانشگاه ایلینوی آمریکا
بین الملل: انجمن دانشجویان 
آمریکا  ایلینوی  دانشگاه  مسلمان 
گاهی بخشی  آ هفته  مناسبت  به 
برنامه  دانشگاه،  این  در  اسالمی 

روز تجربه حجاب برگزار کردند.
اسالم  گاهی بخشی  آ passed out؛ هفته  پایگاه خبری  گزارش  به 
در دانشگاه ایلینوی با موضوع »چه چیزی یک نفر را مسلمان می کند: 
شناخت اصول اسالم« با برنامه های متنوعی همراه بود، ویژه برنامه ای 

با نام روز تجربه حجاب برگزار شد. 
دانشجویان  برنامه  این  در  مسلمان  دانشجویان  انجمن  اعضای 

غیرمسلمان را تشویق کردند که محجبه بودن را تمرین کنند. 

رونمایی از »مکاشفه و تماشا؛ سه سفر به قلب جهان تشیع«
»هزار  عنوان  با  شیعه پژوهی  مطالعات  کارگاه  نخستین  بین الملل: 
سال مدرسه شیعی«، به همت رایزنی فرهنگی ایران در آلمان برگزار شد 
و در حاشیه این کارگاه از کتاب عکس »مکاشفه و تماشا؛ سه سفر به قلب 

جهان تشیع« رونمایی شد.
گفتنی است در حاشیه نخستین کارگاه مطالعات شیعه پژوهی در آلمان، از 

کتاب عکس »مکاشفه و تماشا؛ سه سفر به قلب جهان تشیع« رونمایی شد.
اسالمی  جمهوری  سفارت  فرهنگی  رایزنی  مدیریت  با  کتاب  این   
ایران در آلمان و به کوشش آقایان »سعید عدالت نژاد« و »بوریس فون 
براوخیچ« و با حمایت وزارت امور خارجه آلمان به عنوان بخشی از مبادله 
مرکز  جمله  از  مختلف  مراکز  همکاری  و  ایران  ـ  آلمان  میان  فرهنگی 

فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی منتشر شده است.
شایان ذکر است این کتاب، در یک سال گذشته در پروسه تولید قرار 
گرفته و هدف از آن خلق و بازنمایی هویت جغرافیایی تشیع و نشان دادن 
روند بازسازی عتبات عالیات در ده های گذشته عنوان شده و قرار است 

نمایشگاه این کتاب در چند شهر تهران و آلمان برگزار شود.

آموزش آنالین قرآن در هند
آموزش های  ارائه  بین الملل: 
با آن که  و اسالمی  قرآنی  آنالین 
محسوب  جدید  نسبتًا  مفهومی 
در  هند  در  سرعت  به  می شود، 

حال گسترش است.
دانش آموختگان  Deccan Chronicle؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مدارس اسالمی در شهر حیدرآباد هند با استفاده از اینترنت آموزش های 
اسالمی و قرآنی را از طریق اسکایپ به کودکان هندی ساکن کشورهای 

دیگر مانند استرالیا، آمریکا، امارات و عربستان منتقل می کنند.
»خانم ام الفضل«، از دانش آموختگان این مدارس گفت: تنها چیزی 
که الزم است، آشنا بودن دانش آموزان با دانش مقدماتی رایانه و نحوه 

استفاده از ویدئو چت است.
»حافظه ام سلمه«، یکی از این مربیان گفت: کارشناسان در این روش سه یا چهار بار 
در هفته در زمان هایی که برای دانش آموزان راحت است، آنالین می شوند و آموزش های 

الزم را ارائه می دهند. حتی بزرگساالن نیز در این کالس ها شرکت می کنند.

ترجمه جدید قرآن به زبان ارمنی در ایروان
زبان  به  قرآن  جدید  ترجمه  از  کشورمان  فرهنگی  رایزن  بین الملل: 

ارمنی به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایروان خبر داد.
به گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی فیلم ارتباط تصویری 
مشکی،  مجید  با  سیما  معارف  و  قرآن  شبکه  »رصد«  تلویزیونی  برنامه 

رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان را منتشر کرد.

طرح توسعه مؤسسه اسالمی مراکش کلید خورد
بین الملل: طرح توسعه مؤسسه 
واعظان اسالمی مراکش طی مراسمی 
با حضور پادشاه این کشور در رباط 

کلید خورد.
به  پاسخ  در  مراکش  دولت  Rabat؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
با  مقابله  و  ثبت نام  برای  مختلف  کشورهای  متعدد  درخواست های 

افراط گرایی، مؤسسه تربیت واعظان اسالمی را توسعه می دهد.
گفتنی است این مؤسسه در سال ۲۰۱۵ با هدف مقابله با افراط گرایی از طریق 

آموزش ارزش های اسالم حقیقی به نسل جوان از سراسر دنیا تأسیس شد.

بین الملل: بانوان مسلمان شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا طی نشستی 
در این شهر در مورد چالش هایی که با آن مواجه هستند، صحبت کردند.

این نشست چالش های پیش روی  به گزارش newschannel۵، در 
مورد  در  ترامپ  اجرایی  سیاست های  تأثیر  جمله  از  مسلمان  بانوان 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  سیاست ها  این  با  برخورد  نحوه  و  مسلمانان 

گرفت. 
»زلفت سورا«، رئیس شورای مشورتی مسلمانان آمریکایی در این باره 
گفت: یکی از اهداف این برنامه بررسی اتفاقاتی که برای بانوان  مسلمان 

رخ می دهد و مشارکت دادن آن ها در حل مسایل است. 
 

درخواست آزادی حجاب اسالمی در مدارس نیجریه
بین الملل: مسلمانان ایالت اوگون در نیجریه از دولت ایالتی خواستند 
اسالمی  حجاب  از  دولتی  مدارس  در  دختر  دانش آموزان  دهد  اجازه 

استفاده کنند.
به گزارش روزنامه ایندپندنت نیجریه؛ جامعه مسلمانان اوگون از دولت 
برای  را  یونیفرم مدرسه  به همراه  داشتن روسری  ایالتی خواستند مجوز 

دانش آموزان مسلمان صادر کند. 
در جلسه  جامعه مسلمانان که در مسجد شهر ابوکاتا در ایالت اوگون 
ممنوعیت  قانون  به  نسبت  را  خود  ناراحتی  مسلمان  والدین  شد  برگزار 

حجاب در مدارس دولتی ابراز کردند. 
برخی از والدین از آزار دختران دانش آموز در مدارس توسط مدیران و 

معلمان به خاطر داشتن حجاب شکایت کردند. 

تالش تایوان برای گسترش روابط با کشورهای اسالمی
این  تالش  از  تایوان،  اجرایی  رئیس  ون«  اینگ  »تسای  بین الملل: 
کشورهای  با  روابط  گسترش  و  مسلمان  گردشگران  جذب  برای  کشور 

اسالمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه؛ »تسای اینگ ون« رئیس اجرایی 
تایوان در دیدار با اعضای »اتحادیه مسلمانان چینی تبار« که در این کشور 
فعالیت می  کنند، گفت: مسلمانان مانند پلی هستند که جوامع اسالمی و 

کشور تایوان را به یکدیگر پیوند می دهند.
تصریح کرد:  و  برشمرد  ادیان جهان  از مهم ترین  یکی  را  اسالم  وی 
هستیم.  اسالمی  کشورهای  و  مسلمانان  با  روابط  گسترش  خواستار  ما 

مسلمانان جهان می توانند تایوان را خانه دوم خودشان بدانند.
گردشگران  سفر  تسهیل  هدف  با  داد:  ادامه  تایوان،  اجرایی  رئیس 
مسلمان به کشورمان در فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری نماز خانه هایی 
را احداث کرده ایم تا آن ها بتوانند بدون کمترین مشکلی به عبادت بپردازند.

بین الملل:در شماره ۳۴۱ هفته نامه 
خبری رایزنی فرهنگی ایران در آلمان 
فعال  بشری«،  »نبیال  است:  آمده 
فرایبورگ  دانشگاه  دانشجوی  و  زنان 
در مقاله ای توضیح داده است که چرا 
زنان  با  ارتباط  نحوه  در  آلمان  جامعه 
مسلمان با چالشی بزرگ مواجه است، 

متن مقاله بدین شرح است:
اکثریت جامعه و باالتر از آن همه 
انتخابات  از  بعد  و  سیاستمداران قبل 
بر  هم  هنوز  فدرال،  آلمان  مجلس 
روی موضوع مناقشه برانگیز »اسالم 
می  کنند،  تمرکز  مسلمان«  زنان  و 
قشر  این  اجتماعی  مشکالت  اما 
همچنان حل نشده است. اگر احزاب 
شوند  متمرکز  مسلمان  زنان  روی  بر 
نپردازند،  اجتماعی  مشکالت  به  و 
در  چاره ای  راه  جدی  به طور  باید  ما 
از بحث  نمونه ای  پیدا کنیم.  باره  این 
درباره بورکینی در فرانسه و همچنین 
نمونه فعلی ممنوعیت برقع در اتریش، 
در  مسلمان  زنان  مشارکت  کاهش 
لباس  مشکل  نتیجه  در  را  جامعه 
همیشه  مسلمان  زنان  داد.  نشان 

خواسته اند حجاب داشته باشند.
تصادفی نیست که در بحث غرب 
اجتماعی  موقعیت  اسالم  مورد  در 
زنان مسلمان در مرکز توجه قرار گرفته 
است، زیرا از زمان دوره استعمار این 

مشکل وجود داشته است.
تسلط  بر  عالوه  زمان،  آن  در 
اقتصادی توسط قدرت های استعماری، 
یک حمله نظام مند به نهادهای اسالمی و 
استعمار،  برای  گرفت.  صورت  خانواده ها 
آن  با  باید  که  بود  تمایزی  و  ویژگی  دین 
مبارزه می کرد. در این زمینه، زنان مسلمان 
به عنوان یک مانع اصلی توسط قدرت های 

استعماری در نظر گرفته شدند.
تصویر مسلمانان در دوران استعمار 
قدرت  ساختارهای  در  مهمی  نقش 
ایفا کرد. به این ترتیب مرد الجزایری 
مجبور شد در مکان عمومی، به زبان 

زنان مسلمان  و  دیگری صحبت کند 
را مجبور کردند حجابشان را بردارند.

در حالی که استعمارگران می خواستند 
حجاب را برای شکستن ساختار سنتی 
بردارند، حجاب به  از میان  و مذهبی 
استفاده  مقاومت  عنوان یک سیستم 
اجتماعی  ساختارهای  و  خشونت  شد. 
تقویت  استعمار  دوران  طول  در  که 
و  دارد  ادامه  همچنان  امروزه  شده اند، 
اسالم همیشه مورد حمله قرار می گیرد.
این مشکالت به دلیل فقر و فقدان 
مستعمرات  در  قانون،  حاکمیت 
این  این حال،  با  سابق وجود داشت، 
و  مناطق  برخی  در  اندیشه  الگوهای 
نژادپرست  افراد  دارای  بخش های 
هنوز وجود دارد که می تواند در برخی 
حوزه ها مانند هنر، ادبیات، رسانه ها و 

در حوادث سیاسی دیده شود.
ادغام،  درباره  نژادپرستانه  بحث های 
زنان همانطور که  آزادی مذهب و حقوق 
می شود،  دیده  آلمان  در  حاضر  حال  در 
استعماری  نژادپرستی  به  مربوط  عمدتًا 
در  اسالم  درباره  اختالفات  امروزه  است. 
بحث های عمومی به طور فزاینده ای مورد 
نتیجه، مسئله  بررسی قرار می گیرند و در 
در  است.  گرفته  قرار  توجه  مرکز  در  زنان 
نشان  تصویری  جامعه،  عمومی  محافل 

به مدرن سازی  قادر  اسالم  که  داده شده 
عنوان  به  اساسا  مسلمان  زن  و   نیست 

فردی ستمدیده شناخته می شود.

فمینیسم انحصاری
موضوع این بحث های هدایت شده 
روسری زنان مسلمان است که به عنوان 
گرفته  نظر  در  ادغام  برای  مانع  یک 
مسلمان  زنان  مورد  در  اما  می شود. 
دانشگاهی  تحصیالت  خواهان  که 
در  و  مشارکت  کار،  جهان  در  هستند، 
می  کنند،  شرکت  سیاسی  بحث های 
زنان همچنین  این  ندارد.  کسی نظری 
عنوان  به  جامعه  اکثریت  توسط 
داده  نشان  »خارجی«  و  »متفاوت« 
کلک  نیکال  مانند  زنانی  آنها  می شوند. 
معنای  به  خانواده اش  در  که  هستند 
از سوی  آموخته است.  را  منفی اسالم 
دیگر، زنان مسلمان مانند فرشته لودین 
که  مسلمان  فمینیست های  دیگر  و 
روسری می پوشند و با کلیشه های ستم 
بر زنان مطابقت ندارند، در گفتگوهای 
به  یا  و  هستند  شنونده  یک  عمومی 

عنوان »استثنا« اعالم می شوند.

مسلمانان به عنوان »دیگران«
از  تصویری  حاضر  حال  در 

دارد  وجود  عموم  بین  در  مسلمانان 
که عمدتًا با خصوصیات منفی مرتبط 
است. ویژگی هایی مانند عقب ماندگی، 
خشونت و ظلم بر زنان رایج است. به 
یک  آلمان  جامعه  اکثریت  عقیده 
تصویر منفی از دنیای زنان مسلمان و 
مشکالت اجتماعی آنها وجود دارد. از 
سوی دیگر زنان مسلمان با مشکالت 
قانونی و ظلمی که بر آنها می رود، در 
در  می شوند،  ظاهر  آلمانی ها  چشم 
حالی که زنان سفیدپوست و اکثریت 
آنها  برای  می خواهند  آلمان  جامعه 
و  کرده  ایفا  جنسیتی  برابری  نقش 
در  محافظت  برای  را  مسلمان  زنان 
به  دهند.  آموزش  خود  برابر شوهران 
مانند  اسالم  منتقدان  خاص،  طور 
نیکال کلک و بخشی از فمینیست ها 
از جمله آلیس شوارتزر مدعی شده اند 
آزاد  روسری  پوشیدن  با  زن  یک  که 
قربانی  لزوما  پوشش  این  و  نیست 
زنان  است.  مردساالرانه  ستم  و  ظلم 
آنها  یا  بله،  می کنند؟  چه  مسلمان 
برادران  باید قبول کنند که شوهران، 
و دین، آنها را تحت فشار قرار داده اند 
و توسط فمینیست ها و اکثریت جامعه 
یا ساده و بی تکلف  نجات می یابند و 
برای ادامه دادن راه قبلی مقابله کنند.
از  گروهی  همیشه  ترتیب،  این  به 
که  دارند  وجود  آلمان  جامعه  در  افراد 
قبال  می شوند.  شناخته  »دیگران«  به 
و  خارجی ها  سپس  مهمان،  کارگران 
اکنون مسلمانان در مرکز توجه هستند. 
جامعه  اکثریت  که  است  آن  زمان  اما 
استعماری  الگوهای  از  را  خود  آلمان 
جدا کند و با پذیرش مشکالت به عنوان 
متهم کردن  جای  به  اجتماعی  چالشی 
یک گروه خاص یا یک فرد، آن را حل 
زنان  نجات  برای  نه  را  کار  این  کند. 
مسلمان، بلکه برای حفظ اصول برابری 
و عدالت خود، که در شرایط فعلی با حل 
نابودی  به  اجتماعی  مشکالت  نشدن 

تهدید می شوند، باید انجام دهند.

شناختن  رسمیت  به  مورد  در  کشمکش ها  و  مباحثه ها  بین الملل: 
تعطیالت اسالمی همچنان در میان سیاستمداران آلمانی ادامه دارد.

این  در  گفت وگوها  و  بحث  الجزیره؛  شبکه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
آلمان،  کشور  وزیر  دمایزیر«،  »توماس  که  شد  آغاز  آن  از  پس  رابطه 

خواستار به رسمیت شناخته شدن تعطیالت اسالمی در این کشور شد.
این وزیر ارشد عضو حزب دمکرات مسیحی که »آنگال مرکل« رهبری آن را به 
عهده دارد با بیان اینکه پیروان دیگر ادیان در مناطقی که جمعیت زیادی دارند، 
در مناسبت های دینی تعطیل هستند، خواستار چنین حقی برای مسلمانان شد.

در مورد  این کشور مختار هستند که  ایالت  آلمان، هر ۱۶  قوانین  بنابر 
تعطیالت رسمی دینی خود تصمیم بگیرند.

گفتنی است آلمان حدود ۵ میلیون مسلمان دارد که ۵ درصد جمعیت این کشور را 
مسلمانان تشکیل می دهند و بیشتر آن ها در برلین و شهرهای غربی زندگی می کنند.

بین الملل: مدرسه دوداالس، در شهر »دالتون این فرونس« انگلیس 
میزبان جلسه اسالمی با هدف معرفی اسالم به دانش آموزان و کارکنان 

غیرمسلمان این مدرسه شد.
nwemail؛ این مدرسه در بخشی از برنامه  پایگاه خبری  به گزارش 
معرفی  برای  را  جلسه ای  خود  فرهنگی  و  اجتماعی  اخالقی،  معنوی، 
اسالم با دعوت از  »عمران کوتوال«، مدرس علوم اسالمی برگزار نمود.

در طول جلسه سوء تفاهمات درباره اسالم و مسلمانان انگلیس مورد بررسی قرار گرفت و اسالم حقیقی به 
دانش آموزان و کارکنان معرفی شد.

»ویکی وینتر، مدیر گروه مطالعات دینی مدرسه گفت: دانش آموزان به خوبی برای این جلسه آمادگی داشتند 
و برایشان جلسه جالبی بود و سؤاالتی را پرسیدند که ذهنشان را درگیر کرده بود.

عمران کوتوال سخنران این نشست اظهار داشت: جلسه تأثیرگذاری بود و در طول جلسه حساسیت باالی 
دانش آموزان را در زمان بحث درباره اسالم هراسی و افراط گرایی مشاهده کردم.

به دلیل اعمال محدودیت برای  پلیس محجبه هلندی  بین الملل: یک 
حجاب وی در محل کارش به کمیسیون حقوق بشر این کشور شکایت کرد.

با  هلندی  پلیس  بانوی  یک  ترکیه؛  »آناتولی«  خبرگزاری  گزارش  به 
برای  محدودیت  اعمال  از  کشور  این  بشر  حقوق  کمیسیون  به  مراجعه 

حجاب وی در محل کارش شکایت کرد.
»خانم بتول اوزاتش« وکیل این پلیس مسلمان طی سخنانی در خصوص علل اصلی شکایت موکلش، گفت: 
دلیل شکایت موکلم این است که به وی اجازه استفاده از یونیفورم پلیس همراه با حجاب را نداده ا ند. در واقع این 

یک تبعیض دینی است و باید پیگیری شود.
وی تصریح کرد: به موکلم در محل کار گفته اند که برای استفاده از یونیفورم پلیس باید حجاب خود را کنار بگذارد و او با این 

دستور مخالفت کرده است. به نظرم همه افسران پلیس باید از حقوق یکسانی در خصوص آزادی های دینی برخوردار باشند.
بتول اوزاتش با بیان این که نتیجه این شکایت در ۱۴ نوامبر مشخص خواهد شد، گفت: امیدواریم که کمیسیون حقوق بشر هلند با عدالت 
رفتار کند. من معتقد هستم که اعمال محدودیت برای حجاب یک بانوی مسلمان کار درستی نیست و به نوعی یک تبعیض دینی به شمار می رود.

معرفی اسالم به غیرمسلمانان در انگلیسکشمکش آلمانی ها بر سر تعطیالت اسالمی داد خواهی پلیس هلندی برای حفظ حجاب در محل کار

نقدی بر رفتار نژادپرستانه جامعه آلمان با زنان مسلمان

واکاوی اسالم در کلیسای »برایتون« انگلیسبررسی چالش های بانوان مسلمان در آمریکا

بین الملل: نشست »خانواده، تربیت کودک و ارزش ها و حکمت های 
ایرانی« با حضور حکیمه دبیران، محقق و نویسنده برجسته کشورمان در 

شهرهای برلین و هامبورگ، برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
برجسته  نویسنده  و  محقق  دانشگاه،  استاد  دبیران«،  حکیمه  »خانم 
رایزنی  با همکاری  آلمان  به  خود  برنامه های سفر  در سلسله  کشورمان 
دانش آموزان،  معلمین،  مقیم،  ایرانیان  جمع  در  کشورمان  فرهنگی 
انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرهای برلین و هامبورگ حضور یافت 

و سخنرانی کرد. 
و  پدر  متقابل  حقوق  جامعه،  پیشبرد  در  خانواده  نقش  است  گفتنی   
معاصر،  جهان  همگرایی  برای  مشترک  زبانی  عرفان؛  فرزندان،  و  مادر 
معرفی ُبعد معنوی و عرفانی خانم پروفسور آنه ماری شیمل)اسالم شناس 
تأثیر آن در اخالق،  آلمانی(، معنویت برای همه، قرآن و  و خاورشناس 
کاربرد حکمت قرآنی در صلح جهانی و تحکیم و تداوم روابط فرهنگی 

ایران و آلمان از جمله محورهای سخنرانی حکیمه دبیران، بود. 

»قرآن و اخالق«؛ محور نشست استاد ایرانی در آلمان

پکن چین  در شهر  اسالمی  انتشاراتی  و  کتابفروشی  بین الملل: یک 
تعطیل و صاحب آن که کتب اسالمی در این مکان می فروخت، به اتهام 

فعالیت تروریستی دستگیر شد.
این  پکن  مقامات  Radio Free Asia؛  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کتابفروشی و انتشاراتی اسالمی معروف را تعطیل و صاحب آن را به ظن 

»فعالیت تروریستی« دستگیر کردند.
حاکم  حزب  کنگره  برگزاری  آستانه  در  دستگیری  این  است  گفتنی 
کمونیست چین در ماه جاری اتفاق افتاد. اقدامات اخیر دولت چین در 
در  اویغور  مسلمان  اقلیت  اسالمی  اقالم  و  قرآن  نسخه های  جمع آوری 
نیز در  اقلیت  این  پذیرش  از  و منع هتل های سراسر کشور  سین کیانگ 

همین راستا انجام شده است.
تأیید  را  این خبر  انتشاراتی صحت  این کتابفروشی و  از کارکنان  یکی 

کرد و گفت: کتابفروشی بسته شده و من دیگر در آنجا کار نمی کنم.        

 تصمیم مجلس فیلیپین برای تصویب روز حجاب
مسلمانان  کمیته  بین الملل: 
با  فیلیپین  نمایندگان  مجلس 
حجاب  ملی  روز  الیحه  تصویب 
تأیید نهایی به مجلس  آن را برای 

نمایندگان ارائه داده است.
Philippines Lifestyle؛ »سیتی تورابین  پایگاه خبری  به گزارش 
هاتامان«، نماینده حزب سیاسی »آناک میندانائو« و طراح الیحه روز ملی 
حجاب با نزدیک شدن به روز جهانی حجاب، خواستار تصویب نهایی این 

الیحه از سوی مجلس فیلیپین شد.
مسلمان  فعال  یک  توسط   ۲۰۱۳ سال  در  حجاب  جهانی  روز  است  گفتنی 
آزادی  بر  تأکید  و  زنان مسلمان محجبه  علیه  تبعیض  به  اعتراض  در  آمریکایی 
دینی اعالم شد و بانوان مسلمان بسیاری از نقاط دنیا هر سال در اول ماه فوریه به 
این مناسبت برنامه های متعددی برای روشنگری در مورد حجاب برگزار می کنند.

تعطیلی مرکز انتشارات کتب اسالمی در چین



ویژه نامه 
خانواده

 نمای حوزه

در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
دیدار شاعران مذهبی سرا، شاعران را 
نقل  از مضامین دعاهای  استفاده  به 
 شده از ائمه  معصومین)علیهم السالم( برای 

شعرسرایی توصیه کردند.
ایشان به طور خاص از صحیفه سجادیه 
نام بردند و فرمودند: »دعاهایی که در 
است.  معارف  است  سّجادّیه  صحیفه 
یاد  را  این ها  بخوانید،  را  معارف  این 
را  ان شاءالله وظیفه  بتوانید  تا  بگیرید 

انجام بدهید.« 
دیدار  این  در  انقالب  معظم  رهبر 
به ترجمه ای جدید از صحیفه سجادیه 
کردند.  تمجید  آن  از  و  کرده  اشاره 
 KHAMENEI.IR پایگاه اطالع رسانی
با سعادت  سالروز والدت  مناسبت  به 
حضرت امام سجاد)ع( یادداشت زیر از 
محمدزمانی«  جواد  »حجت االسالم 
صحیفه  ترجمه  ویژگی های  درباره   را 
مقام معظم  تمجید  سجادیه که مورد 
رهبری)مدظله العالی( قرار گرفت، منتشر می کند.

آقا  حضرت  توصیه های  و  بیانات 
درباره صحیفه سجادیه و لزوم بهره مندی 
این  اما  است  فراوان  آن  از  جوانان 
سال  آیینی  شاعران  دیدار  در  توصیه ها 

گذشته، عطر و بوی دیگری داشت. 
اول  دعای  مکارم االخالق،  دعای 
ادعیه  دیگر  و  پنجم  دعای  و  صحیفه 
به  آقا  حضرت  مهم  سفارش های  از 
فرمودند:  سپس  بود.  جوان  شاعران 
صحیفه   از  زیبایی  ترجمه   »به تازگی 
تالش  محصول  ظاهرًا  که  سجادیه 
یکی از جوانان خوش ذوق قمی است 
در  را  مترجم  اسم  رسید.«  دستم  به 
جمع  بیانات،  این  نداشتند.  خاطر 
حاضر را به تأمل فرو برد که ترجمه ای 
آن  از  برانگیخته  را  آقا  تحسین  که 
کیست؟ در دیدار کارگران به مناسبت 
والدت امام حسین)ع( و در آستانه  روز 
کارگر، توفیق حضور و استماع بیانات 
پس  دیدار،  پایان  در  شد.  نصیبم  آقا 
مشمول  محضرشان،  به  شرفیابی  از 

را  فرصت  شدم.  پدرانه شان  محبت 
غنیمت شمردم و نام مترجم صحیفه  
از  یکی  آقا  پرسیدم.  را  سجادیه 
دادند  قرار  مخاطب  را  اطرافیانشان 
ترجمه   آن  »مشخصات  فرمودند:  و 
اتاق من  در  را که  صحیفه سجادیه۱ 

است به »آقای زمانی« برسانید.
نخستین  سخنان،  این  شنیدن  با 
این  کرد  خطور  ذهنم  به  که  چیزی 
بود که معمواًل کتابی که در اتاق است 
بیشتر از کتاب های داخل قفسه های 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  کتابخانه 
انس  آقا  که  دارد  آن  از  نشان  این  و 
سجادیه  صحیفه  دعاهای  با  فراوانی 
دارند که صد البته قراین متعدد دیگر در 
گفتار و رفتار ایشان این را تائید می کند.

تلفن  با  آن،  از  پس  ساعت  نیم 
مشخصات  و  گرفتند  تماس  همراهم 
کتاب را برایم گفتند: صحیفه سجادیه، 
رضایی«،  مهدی  محمد  »آقای  ترجمه 
قم  عازم  که  هم  من  جمال.  انتشارات 

اینترنت  در  را  کتاب  سرعت  به  بودم 
جستجو کردم؛ شماره  تلفن ناشر را یافتم 
همراه  تلفن  شماره  به  طریق  آن  از  و 
تماس  مترجم  با  یافتم.  دست  مترجم 
خواستم؛  را  او  منزل  نشانی  گرفتم؛ 
حدود  گفتم.  نیز  را  ماجرا  از  اجمالی 
منزل  سمت  به  بعدازظهر  هفت  ساعت 
او رفتم. منزل او در شهرک پردیسان قم 
از دوستان طلبه ام همراه  تن  دو  با  بود. 
استقبالمان  به  آپارتمان  در  جلوی  بودم. 
ابتدا  جوان.  الغراندام  معمم  طلبه  آمد؛ 
از او خواستم که مزاحم نشویم و همین 
اما  بگوییم  سخن  او  با  منزل  بیرون 
خانه اش  داخل  به  حتمًا  که  کرد  اصرار 
برویم. داخل خانه رفتیم. منزل محقر و 
مقداری  با  آپارتمان  دوم  طبقه  در  ساده 
هنوز  می گفت  کامپیوتر؛  یک  و  کتاب 
باورم نمی شود که آقا ترجمه  مرا این قدر 
ترجمه  از  داده باشند.  قرار  محبت  مورد 
برایش  ماه  شش  حدود  گفت  پرسیدم؛ 
که  بود  این  سعی ام  کشیدم؛  زحمت 

ادبی  وجوه  مفهوم،  رساندن  بر  عالوه 
معنایی  ظرافت های  و  کالم  آهنگ  و 
آن،  از  پیش  کردم  سعی  شود؛  حفظ 
می بینم  االن  ببینم؛  را  ترجمه ها  تمام 
مورد  جاها  خیلی  در  ترجمه ام  الحمدلله 
شاکرم؛  را  خدا  و  می گیرد  قرار  استفاده 
عمره های  در  می گفت  من  به  کسی 
به  خیلی  جوانان  برخی  دانشجویی، 
ترجمه عالقه مند شده اند و آن را با خود 
به مسجدالحرام یا مسجدالّنبی می برند.

حاج آقای رضایی می گفت: پیش 
کتاب  مثل  کتاب  دو  یکی  این،  از 
»نوشته  مصابیح الجنان  و  محاسن 
کاشانی«  سیدعباس  آیت الله  مرحوم 
از  برایم  آنچه  کرده ام.  ترجمه  را 
مبرهن  رضایی  آقای  حاج  سخنان 
شد این بود که او خیلی متواضعانه از 

ترجمه هایش سخن می گفت.
کرد  ذکر  را  مطلبی  پایان،  در 
را  وجودم  سراسر  غم،  و  اندوه  که 
فراگرفت؛ دختر کوچکش را صدا کرد. 

آقای  حاج  ساله   هفت  دختر  »حنانه« 
رضایی است که خدا پس از ۱۰ سال 
به این زوج جوان اعطا کرده است. پای 
به  حنانه  بود.  گچ  در  و  دختر شکسته 
بیماری نادری دچار بود که بر اثر آن، 
کوچک ترین  با  بدنش  استخوان های 
دو  از  ازاین رو  می شکست.  ضربه ای 
اعضای  بارها  و  بارها  حاال  تا  سالگی 
بدنش  از  نیمی  گاه  و  شکسته  بدنش 
در گچ بود. دختر به آقا نامه ای نوشته 
بود که برایمان خواند. تنها آرزوی حاج 
آقای رضایی دیدار حضرت آقا به همراه 
دخترش است. می گفت: آقا نائب امام 
زمان)عج( است و دعای او برای دخترم 
می تواند دعای امام زمان)عج( را شامل 

ما کند و دخترم شفا بگیرد.
پی نوشت:

ترجمه   سجادیه،  صحیفه    .۱
اول،  چاپ  رضایی،  محمدمهدی 
این  اکنون  جمال؛  انتشارات   ،۱۳۹۳

ترجمه به چاپ ششم رسیده است.

طلبه نوشت

سنگ یا برگ!
بود  نشسته  آب  نهر  کنار  جوانی  مرد 
و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده 
بود. استادی از آنجا می گذشت. او را دید 
کنارش  و  پریشانش شد  حالت  متوجه  و 
دید  را  استاد  وقتی  جوان  مرد  نشست. 
و  آشفته ام  »عجیب  گفت:  بی اختیار 
همه چیز زندگی ام به هم ریخته است. به 
نیازمند آرامش هستم و نمی دانم  شدت 

این آرامش را کجا پیدا کنم؟««
استاد برگی از شاخه افتاده روی زمین کند و آن را داخل نهر آب انداخت و گفت: »به 
این برگ نگاه کن. وقتی داخل آب می افتد خود را به جریان آن می سپارد و با آن می رود.«

سپس استاد سنگی بزرگ را از کنار جوی آب برداشت و داخل نهر انداخت. 
سنگ به خاطر سنگینی اش داخل نهر فرو رفت و در عمق آن کنار بقیه سنگ ها 
به خاطر سنگینی اش  دیدی.  که  را هم  »این سنگ  استاد گفت:  گرفت.  قرار 
توانست بر نیروی جریان آب غلبه کند و در عمق نهر قرار گیرد. حال تو به من 

بگو آیا آرامش سنگ را می خواهی یا آرامش برگ را؟«
مرد جوان مات و متحیر به استاد نگاه کرد و گفت: »اما برگ که آرام نیست. 
او با هر افت و خیز آب نهر باال و پائین می رود و االن معلوم نیست کجاست!؟ 
الاقل سنگ می داند کجا ایستاده و با وجودی که در باال و اطرافش آب جریان 
دارد اما محکم ایستاده و تکان نمی خورد. من آرامش سنگ را ترجیح می دهم!«
نامالیمات  و  مخالف  جریان های  از  چرا  »پس  گفت:  و  زد  لبخندی  استاد 
جاری زندگی ات می نالی؟ اگر آرامش سنگ را برگزیده ای پس تاب نامالیمات را 

هم داشته باش و محکم هر جایی که هستی آرام و قرار خود را از دست مده.«
استاد این را گفت و بلند شد تا برود. مرد جوان که آرام شده بود نفس عمیقی 
کشید و از جا برخاست و مسافتی با استاد همراه شد. چند دقیقه که گذشت موقع 
خداحافظی، مرد جوان از استاد پرسید: »شما اگر جای من بودید آرامش سنگ 

را انتخاب می کردید یا آرامش برگ را؟«
خالق  به  اطمینان  با  زندگی ام،  تمام  در  »من  گفت:  و  زد  لبخندی  استاد 
رودخانه هستی، خودم را به جریان زندگی سپرده ام و چون می دانم در آغوش 
رودخانه ای هستم که همه ذرات آن نشان از حضور یار دارد از افت و خیزهایش 

هرگز دل آشوب نمی شوم. من آرامش برگ را می پسندم.«

معرفی یار مهربان

 نکته های ناب از فرمایشات »حضرت 
آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« 
درباره خانواده
»بروید با هم بسازید«
بنای کار ازدواج، بر سازش دختر و پسر است؛ باید با هم بسازند. این 
»با هم بسازند«، معنای خیلی عمیقی دارد. من یک وقت خدمت امام)ره( 
رفتم، ایشان می خواستند خطبه عقدی را بخوانند؛ تا من را دیدند، گفتند 
شما بیا طرف عقد بشو. ایشان برخالف ما - که طول و تفصیل می دهیم 
و حرف می زنیم - عقد را اول می خواندند، بعد دو، سه جمله کوتاه صحبت 
می کردند. من دیدم ایشان پس از این که عقد را خواندند، رویشان را به 
دختر و پسر کردند و گفتند: بروید با هم بسازید. من فکر کردم، دیدم که ما 
این همه حرف می زنیم، اما کالم امام)ره( در همین یک جمله  »بروید با هم 
بسازید«، خالصه می شود! حاال ما هم عرض می کنیم که شما دختران و 
پسران، بروید با هم بسازید. سازش، اصل است. هر چیزی که با ساختن 
عروس و داماد، دختر و پسر، زن و شوهر منافات دارد، بایستی بیگانه تلقی 
ه خداوند متعال برکاتش را بر شما  بشود. این را اصل قرار بدهید، تا ان شاءاللَّ
نازل کند.
ه این عقدهایی را که می خوانیم، مبارک  امیدواریم که خداوند ان شاءاللَّ
کند؛ این دختران و پسران، محیط های شادی را به خانواده ها بیاورند؛ و 
خداوند نسل طیب و طاهری هم به آنها عنایت کند. ) 1370/۰۴/20(

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

حلیم مرغ
حلیم یکی از خوشمزه ترین و کامل ترین 
حلیم  تهیه  مطلب طرز  این  در  غذاهاست. 

مرغ خوشمزه را آموزش می دهیم.

مواد الزم)برای ۴ تا ۶ نفر(:
• ران مرغ: 2 عدد

• سینه مرغ: 3 عدد
و یک  کنده: یک  پوست  گندم   •

دوم پیمانه
• آب: به مقدار الزم

• آب مرغ: سه و یک دوم پیمانه
• روغن: 3 قاشق سوپ خوری

• نمک: به مقدار الزم
• فلفل سفید )پودر شده(: به مقدار الزم

مواد الزم برای مزه دارکردن مرغ:
• رب گوجه فرنگی: 1 قاشق سوپ خوری

• پیاز )رنده شده(: 1 عدد
• ماست: 2 قاشق سوپ خوری

• روغن زیتون: 3 قاشق سوپ خوری
• نمک: به مقدار الزم

• فلفل سیاه )پودر شده(: به مقدار الزم

طرز تهیه:
1. مرغ ها را بپزید و استخوان آنها 

را جدا کنید.
ظرف  در  را  پوست کنده  گندم   .2

مناسبی روی حرارت قرار دهید.
اضافه  را  پخته  مرغ  آب  مقداری   .3
کنید و اجازه دهید بپزند تا گندم نرم شود.
4. ظرف را از روی حرارت بردارید 
و در ظرف را بگذارید و به مدت چند 
از شب  ساعت کنار بگذارید )ترجیحًا 
تا صبح( سپس ظرف را حدود 5 الی 

10 دقیقه روی حرارت قرار دهید.
5. تمام مواد برای مزه دار کردن را 
در ظرف مناسبی با هم مخلوط کنید.

6. مرغ را به این مخلوط اضافه کرده 
و حدود سه ساعت در یخچال قرار دهید.
روی  مرغ  آب  به همراه  را  پخته  گندم   .7
حرارت قرار دهید و مرتب آن را به کمک قاشق 

چوبی یا گوشت کوب بکوبید تا کاماًل له شود.
8. روغن، نمک، فلفل سفید پودر 

شده را به آن اضافه و مخلوط کنید.
9. اجازه دهید کاماًل بپزد و حلیم 
ظرف  به  را  حلیم  بیفتد.  جا  کاماًل 

مناسبی انتقال دهید.
10. مرغ مزه دار شده را در تابه تفت 
برش  کوچک  ابعاد  به  سپس  و  داده 

دهید و به همراه حلیم سرو کنید.

تب های نشان دار!
پسرم تب کرده، خیلی هم بی قرار 
است، ظرف آب را می آورم، پاهایش 
را که در آب می گذارم گریه اش شروع 
را  خیسم  دست های  آرام  می شود. 
می کشم.  پیشانی اش  و  صورت  روی 
گفتن،  ذکر  به  می شود  باز  زبانم 

»استغفرالله ربی و…«.  
دنیا  یک  و  بسته  چشم های  با  می کنم  مرور  را  قبل  روز  چند  اشتباهات 
دارم،  را دوست  پشیمانی اش  لحظه  این  فقط  کردن  گناه  پروسه  از  شرمندگی. 
و  شوی  متنفر  خودت  از  تا  می شوند  هماهنگ  بدنت  سلول های  همه  وقتی 
خجالت زده، بعد یکدفعه درهای نور به قلبت باز می شود، سبک می شوی، لبخند 
خدا را می بینی. به عالم دنیا بر می گردم، تب پسرم پایین آمده اما هنوز بی قرار 

است، با همان وضع رهایش می کنم…
دلم بی قرار سجاده است. یک رکعت نماز وتر می خوانم برای رضای خدا، »الله 
اکبر...« نماز وتر را دوست دارم، زود می رسی به قنوت، تا غلط کردم گفتن هایت را 
آغاز کنی. ” خدایا، این مقامی است که از آتش به تو پناه می برم  و بعد »الهی العفو« 
گفتن هایش، می خواهم برای مؤمنین دعا کنم، اول از آنانی شروع می کنم که حق 
اللهم اغفر مادرم«  بعد می روم به دعاگویی  دارند بر گردنم.  »اللهم اغفر پدرم… 

آن ها که دلشان را شکسته ام، که صدایم برایشان اوج گرفت، »اللهم اغفر…«.
قنوت نمازم را با طلب آمرزش برای »عالمه طباطبایی« و »آیت الله قاضی« 
تا ذکر یونسیه می گویم  پایان می برم. آخرش پهن می شوم روی زمین، چند  به 
با  دیوارها،  با  می شوم  هم  نوا  گویان،  الروح  و  المالئکة  رب  القدوس  سبوح  و 
کتاب های کتابخانه، با تار و پود فرش. گرچه گوشم کر است برای شنیدن این 

هم آوایی… .
بر می گردم،  رختخواب  به  دیگر،  دیدار  وعده  تا  می زنم  را جمع  دور سجاده 
پسرم آرام خوابیده، هیچ اثری از بیماری در وجودش نیست، سرم را می گذارم 
کنار سرش، همه چیز از جلوی چشمم می گذرد، راستی این تب بیشتر از آنکه 
عالمت بیماری جسم او باشد، دردهای تسکین نیافته روح مرا یادآوری می کرد 
رب  »الحمدلله  می دهم،  تغییر  را  ذکرم  بود.  کرده  اندود  دود  را  قلبم  تمام  که 

العالمین...«.
* معصومه رضوی

من طلبه انقالبی ام
می خواهد  دلش  آدم  روزها  بعضی 
تکیه بدهد به کاناپه و خیره بشود به یک 
نقطه و به گذشته فکر کند.امروز برای 

من دقیقًا از این بعضی روزها بود...
طلبه بودن و حوزه علمیه درس خواندن 
خیلی حسن ها دارد، یکی از حسن های خوب 
طلبه بودن این است که مدام در پی این هستی 
که اگر بدی خوب بشوی،اگر خوبی خوب تر 

بشوی،خالصه اینکه نور علی نور بشوی!
»حوزه علمیه باید انقالبی بماند«، نوشته ای که هرروز موقع ورود و خروج به حوزه 
و سالم دادن به خانم حضرت زینب)س( به چشمم می خورد و برایم تلنگری است...!

»حوزه علمیه باید انقالبی بماند« به فکر فرو می روم!
انقالبی! 

به عنوان یک طلبه چه کنم که حوزه علمیه انقالبی بماند؟!
اصاًل گذشته از طلبه بودن به عنوان یک فرد انقالبی یک عمر است با افتخار 
گفته ام: »من انقالبی ام » آیا بوده ام؟ یا فقط شعار داده ام؟ بله، اینجاست که به 
گذشته فکر می کنم... می بینم که هنوز اندرخم یک کوچه ام و از من انقالبی، 

فقط شعارمانده... عمل نمانده... اثرنمانده...
و  خمینی)ره(  کربالی  شهدای  تا  حسینی)ع(  کربالی  ازشهدای  شهدا،  به 
مدافعان حرم ارادت دارم و خواهم داشت.اما من ارادتمند، من محب، چه قدر 

سعی کرده ام شبیه این بزرگواران باشم؟
سال سوم دبیرستان، سرکالس روان شناسی بودیم که صدای انفجاری همه 
را متعجب کرد...! فکرمی کنم چهارشنبه سوری نزدیک بود و با بچه ها گفتیم 
حتمًا صدای نارنجکی  بوده... اما در مسیر بازگشت به خانه، رادیو ماشین روشن 
صدای  دلیل  و  کردند  اعالم  را  مقدم«  طهرانی  حسن  »شهید  شهادت  و  بود 

انفجار ناگهانی مشخص شد...
درخاطرات گذشته به این دلیل یاد شهید طهرانی مقدم کردم که به واسطه روحیه 
انقالبی، »شهید علی صیاد شیرازی« و شهید طهرانی مقدم  پدر موشکی ایران شدند...

نگاه  توانستند  داشتند،  که  باالیی  انقالبی  روحیه  با  شیرازی،  صیاد  شهید 
عده ای را به قوای سه گانه)ارتش، سپاه و ناجا( که از باب شکاف به این سه قوا 

نگاه می کردند و دشمن برآن دامن می زد را تغییر دهند!
با علم آموزی، باوالیت پذیری، باتقوای سیاسی و دینی، با پایبندی به استقالل 
کشور، با حساسیت در برابر دشمن و عدم تبعیت از آن، با پایبندی به مبانی و 
ارزش های اساسی اسالم و انقالب ثابت کردند این قوا اختالفی ندارند و در کنار 
همدیگر برای حفظ نظام و ارزش ها برادر و همراه هستند.به علم آموزی با روحیه 
انقالبی شهید صیادشیرازی زمانی می توان پی برد که روزی شهید طهرانی مقدم 
از  می روند خدمت شهید صیادشیرازی، عرض می کنند که به من و گروه من 
علمتان بیاموزید، ما هم می خواهیم موشک بسازیم. شهید صیاد شیرازی هم 

شاگردی آنها را پذیرفتند و شهید طهرانی مقدم شدند پدر موشکی ایران...
دیگر  و  صیادشیرازی  شهید  ارتشی  از  بازو  فقیه،یک  والیت  پرتوان  بازوان  آری، 
بازو از سپاهی شهید طهرانی مقدم، باروحیه انقالبی توانستند چتر امنیت را در مسیر 
پیش روندگی انقالب و پیشرفت کشور به سمت قله های کمال معنوی و مادی بازکنند.

بله اگر روحیه انقالبی بودنمان در حد شعار نباشد و آن را به مرحله عمل و اخالص 
برسانیم مثل شهید صیاد شیرازی،آن وقت هست که می توانیم اثرگذار باشیم، مؤثرباشیم.

حسن خوب دیگر حوزه علمیه برای من و دیگر طلبه ها،پادگانی بودن آن است! 
پادگانی که سربازان حضرت مهدی)عج( درآن خودسازی می کنند و بازوان والیت فقیه 

چون شهید صیاد شیرازی ها و شهید طهرانی مقدم ها را الگوی خود قرار می دهند.
دوران  لذت بخش  و  شیرین  ساعت های  پادگان،از  این  فرهنگی  ساعات 
طلبگی است،این ساعت برای طلبه، نوعی جلسه اخالق است، نوعی خودسازی 
است برای انقالبی شدن و انقالبی ماندن... ماندن پای انقالب ناب محمدی)ص( 
که حضرت رسول)ص( آن را در مکه بنا نمودند و حضرت امام خمینی)ره(  براساس 

مبانی و ارزش های این انقالب قیام کردند.
* خانم  طلبه زینبی

رزق کریمانه
خریدیم،  جوجه  تا  دو  بهار  اوایل 
بلکه مرغ شوند، تخم محلی بگذارند. 

دست برقضا هر دو خروس شدند!
مادرجان با قد ده سانت تحویلشان 
کوهستان،  تازه  معدنی  آب  گرفت، 
همه  خودرو،  تازه  سبزی  خوب،  دانه 
که  هم  ما  بود.  جوجه ها  فکرش 
لنگه  تا  دو  می رفتیم  خفا  در  حسود! 

دمپایی نثارشان می کردیم. 
را  رزق روزیشان  و  می آمدند  دسته دسته  کریم ها  یا  و  گنجشک ها  ظهر  سر 
از حیاط کوچک مان می گرفتند. حرصم در می آمد و کیش محکمی می کردم. 
مادر اما سخاوتمندیش را هرروز تکرار می کرد و در جواب دندان قروچه های من 
می گفت: »خلیفة الله باشی باید نشانه ای از خدایت به ارث ببری، این قطره ای 

است از دریا«.
رحمانیت در قلب صاف و دست های پرترکش موج می زند. 

سایه ات مستدام مهربان!
* معصومه رضوی

ترجمه ای از صحیفه سجادیه که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( آن را تحسین کردند

کودکانی  دریافتند  خود  اخیر  مطالعه  در  محققان 
که سبزیجات کمتری مصرف می کنند، محفظه های 
قلب شان بیشتر در معرض خطر بزرگ شدن قرار دارد.
مطالعه ۷۶۶ فرد نوجوان سالم نشان داد کسانی 
کرده  مصرف  را   K1 ویتامین  میزان  کمترین  که 
بزرگ شدن  معرض خطر  در  بیشتر  بار   ۳.۳ بودند، 
 K1 ناسالم محفظه قلب شان قرار داشتند. ویتامین
روغن  و  کاهو  کلم،  اسفناج،  نظیر  سبزی جاتی  در 
تحقیق  تیم  گزارش  طبق  می شود.  یافت  زیتون 
دانشکده پزشکی جورجیا، در مجموع در حدود ۱۰ 
چپ«  بطن  »هیپرتروفی  به  مبتال  نوجوانان  درصد 
بودند. هیپرتروفی به معنای بزرگ شدن بیش از حد 

یکی از اعضای بدن است.
تغییرات بطن چپ معمواًل با عملکرد بسیار دشوار 
و بسیار طوالنی در رساندن خون به بدن در بزرگسالی 
همراه است و  در نتیجه فشار خون به طورمداوم  در

اولین  این  معتقدند  محققان  است.  رفتن  باال  حال   
 K مطالعه ای است که به بررسی ارتباط بین ویتامین

و ساختار و عملکرد قلب در افراد جوان می پردازد.

این  در  بیشتری  تحقیقات  به  نیاز  حالی که  در 
زمینه است، اما این یافته ها نشان می دهد اقدامات 
اولیه برای دریافت ویتامین K1 کافی در افراد جوان 
و  بخشیده  بهبود  را  قلبی-عروقی  رشد  می تواند 

ریسک بیماری های بعدی را کاهش دهد.
مصرف  داد  نشان  ما  »مطالعه  پوالک،  گفته  به 
با  سالگی   ۱۸ تا   ۱۴ سنین  در   K1 ویتامین  کمتر 
چپ  بطن  دیواره  بیشتر  ضخامت  و  بزرگتر  اندازه 
مرتبط است و از این رو مقدار خون پمپاژ شده توسط 

قلب به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.«
ویتامین K به خاطر نقش مهمش در لختگی خون 
و سالمت استخوان ها معروف است. همچنین بر قلب 
و عروق هم تأثیر دارد. به عنوان مثال یک تأثیر منفی 
مصرف کم ویتامین K بر قلب می تواند کاهش فعالیت 
پروتئین Gla باشد؛ این پروتئین به پیشگیری از رسوب 

کلسیم بر دیواره های عروق خونی کمک می کند.

عدم مصرف سبزی جات و خطر بزرگ شدن غیرعادی قلب کودک

تازه های علمی
▪ ارتباط حذف وعده صبحانه با افزایش ریسک بیماری قلبی
طبق یافته های جدید، افراد 
میان سالی که عادت به نخوردن 
از  بیش  دارند،  صبحانه  وعده 
افرادی که صبحانه کامل می خورند 
دچار گرفتگی عروق قلب می شوند.

محققان دانشگاه تافتس بوستون در جدیدترین مطالعه خود به رابطه بین 
صبحانه و سالمت بهتر قلب پی بردند. این محققان عنوان می کنند افرادی که 

صبحانه می خورند، کمتر دچار تشکیل پالک در عروق خونی شان می شوند.
در عروق  تشکیل  قابل  مواد  و سایر  پالک ها، رسوبات چربی، کلسیم 
می شوند.  خونی  عروق  تنگ شدن  و  به سخت شدگی  منجر  که  هستند 
به این حالت »آترواسکلروز« یا تصلب شریان گفته می شود. تصلب شریان 

می تواند منجر به حمله قلبی، سکته و سایر مشکالت شود.
»خوزه پنالوو«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »تنها نخوردن 
دالیل  بلکه  نیست.  خونی  عروق  در  پالک  تشکیل  اصلی  علت  صبحانه 

متعددی می تواند در بروز تصلب شریان نقش داشته باشد.«
به گفته وی، »در بسیاری از افراد، حذف وعده ی صبحانه بخشی از مجموعه عادات 

بد است. به عنوان مثال این افراد تمایل به خوردن بیشتر در وعده های بعدی دارند.«
پنالوو در ادامه تأکید می کند: »در راس تمامی این دالیل، حذف وعده 
صبحانه ممکن است دارای تأثیرات منفی بر هورمون های تنظیم کننده 

اشتها، قندخون و انسولین باشد.«
مطالعات قبلی نشان داده اند افراد عاشق خوردن صبحانه، کمتر چاق 

بوده یا مبتال به دیابت یا بیماری قلبی هستند.
این مطالعه شامل بیش از ۴۰۰۰ فرد بزرگسال ۴۰ تا ۴۵ ساله از اسپانیا 
 ۲۷ که  درحالی  نمی خوردند  صبحانه  هیچ وقت  افراد  این  درصد   ۳ بود. 

درصد به طور منظم صبحانه مفصل می خوردند.
محققان مشاهده کردند در حدود ۷۵ درصد افرادی که هیچوقت صبحانه 
نمی خوردند، دچار تشکیل پالک در عروق شان شده بودند، در حالی که ۵۷ 

درصد افرادی که صبحانه مفصل می خوردند، دچار گرفتگی عروق شدند.
محققان دریافتند طرفداران خوردن صبحانه از لحاظ شیوه های دیگر 
زندگی هم سالم تر بودند. به عنوان مثال، آنها میوه و سبزی جات، غذای 
یا  چاق  کمتر  همچنین  می خوردند.  بیشتری  چرب  کم  گوشت  و  دریایی 

مبتال به فشارخون باال، دیابت یا میزان کلسترول ناسالم بودند.

حکایتسفرخانه مفتاح غم ها
به صحیفه سجادیه اهمیت بدهید. 
دعاهای صحیفه همه اش خوب است 
اما من اگر بخواهم توصیه کنم، دعای 
پنجم و دعای بیستم)مکارم االخالق( 
می گویم.  را  یکم  و  بیست  دعای  و 
است که دل  از مطالبی  پر  این دعاها 
را محکم  گام شما  و  می کند  قرص  را 

می کند تا بتوانید حرکت کنید.
»مقام معظم رهبری)مدظله  العالی(  95.4.12«
نه حوصله حرف های روزمره  و  بند می شدم  نه در خانه  ناگهانی مادرم،  از رفتن  بعد 
مردم را داشتم خیابان ها را بی هدف گز می کردم!  بین زمین و آسمان معلق شده بودم! از 
من خیلی بعید بود !  جمعه ای به قم مشرف شدم، در حرم دفترچه ختم صحیفه سجادیه 
را پخش می کردند، من هم یکی را گرفتم و شروع کردم به ختم روزانه صحیفه.  با هر 
صفحه که می خواندم، گویا چیز سنگینی را از روی قلبم بر می داشتند، انگار یک قدم از 
سرزمین اندوه، دورتر می شدم، اینکار را ادامه دادم تا به مرز شعف رسیدم، تحمل غصه 
با طعم شیرین رضایت و خشنودی! و تازه فهمیدم که دعا و مناجات های امام سجاد)ع(، 

بهترین درمان طوفان زدگان  غم و اندوه است و کلیدقفل دل های مصیبت دیده! 
به قلم: راضیه طرید

حرکت عشق و ایمان
... این روزها روزهای نزدیک به اربعین است. پدیده  بی نظیر و بی سابقه  این 
سال های اخیر، پیاده روی)اربعین( میان نجف و کربال یا بعضی از شهرهای دورتر از 
نجف تا کربال است؛ بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر، پیاده 
راه می ُافتند و حرکت می کنند. این حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه 
می کنیم به این حرکت، و غبطه می خوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا 
کردند و این حرکت را انجام دادند:
گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم              ُبعد منزل نبَود در سفر روحانی
این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام 
می دهند، واقعًا دارند حسنه ای را انجام می دهند. این یک شعار بزرگ است، الُتِحّلوا 
َشعاِئَر الله، این بالشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محروم 
هستیم عرض کنیم که »یا لیتنا کّنا معکم فنفوز فوزًا عظیمًا«. 
***
منبع: بیانات »حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی(« در درس خارج فقه  ۹/آذر/۱۳۹۴



اولین جلسه از سلسله نشست های 
دانش آموختگان  کل  اداره  آنالین 
حضور  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
310 نفر از معاونان فرهنگی استان ها 

و مدارس علمیه برگزار شد.
اداره  »مدیرکل  جلسه  این  در 
اداره   »رئیس  دانش آموختگان«، 
»رئیس  شناسایی«،  و  سازماندهی 
»رئیس  و  ارتقا«  اداره  کارشناس  و 
و  اهداف  بکارگیری  از  اداره حمایت 
سیاست ها«،برنامه ها و فعالیت های 
در حال اجرا و فرارو را تشریح کردند.
در ابتدای این جلسه آقای »دکتر 
سیدحسن اسحاقی« مدیرکل اداره 
رسالت  تبیین  با  دانش آموختگان 
حوزه های علمیه  خواهران و تشکر 
از معاونان فرهنگی به خصوص در 
اولیه   برآورد  دانش آموختگان،  امر 
این اداره از تعداد دانش آموخته ها را 

دهها هزار نفر بیان کرد.
ایشان با بیان اینکه ما هم اکنون 
با ظرفیت باال و پتاسنیل عظیمی 
از دانش آموختگان مواجه  هستیم 
پشتیبانی  و  حمایت  به  نیاز  که 
اداره کل  تشکیل  فلسفه  دارند؛ 

دانش آموختگان را تشریح نمود.
دانش آموختگان  اداره  مدیرکل 
را  اداره کل  این  اصلی  وظایف 
»شناسایی، ظرفیت سنجی و سازماندهی 
جهت  برنامه ریزی  دانش آموختگان، 
تربیت، ارتقا و توانمندسازی علمی و 
مهارتی دانش آموختگان با طراحی 
دانش افزایی  کوتاه مدت  دوره های 
و  دانش آموختگان  مهارتی  و 
صورت  در  آن  متمرکز  اجرای 
ضرورت، به منظور نقش آفرینی فعال 
سطح  در  دانش آموختگان  مؤثر  و 
بکارگیری  با  بین المللی  و  ملی 
علمی،  نهادهای  در  آنان 
پشتیبانی  اجتماعی،  و  فرهنگی 
از  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
گسترش  جهت  دانش آموختگان 
بین  در  اسالمی  زندگی  سبک 
آنان  مؤثر  و مواجهه  و خانواده  زنان 
اجتماعی،  آسیب های  برابر  در 
فرق  خرافات،  بدعت ها،  شبهات، 
اندیشه های  انحرافی،  ادیان  و 
گوناگون  تهاجمات  و  التقاطی 
منظور  به  برنامه ریزی  فرهنگی، 

حدیثی  و  قرآنی  فرهنگ  ترویج 
و  هدایت  کیفی،  کمی،  توسعه  با 
کانون های  و  مؤسسات  از  حمایت 
و  دانش آموختگان  عترت  و  قرآن 
ارتباطات  توسعه  جهت  برنامه ریزی 
اجتماعی  همیاری  تقویت  مردمی، 
و تعمیق پیوند بین دانش آموختگان 
حوزوی و بانوان جامعه« ، برشمردند.

چهار  معرفی  با  ادامه  در  وی 
سازماندهی«،  و  »شناسایی  اداره 
بکارگیری«  از  »حمایت  »ارتقاء«، 
فعالیت های قرآن  و  و »موسسات 
وظایف  انجام  جهت  عترت«  و 
اول  اداره  افزودند:  اداره کل،  این 
اداره سازماندهی و شناسایی است 
شناسایی  اداره  این  اول   گام  که 
استعدادیابی  ظرفیت سنجی،  و 
دانش آموختگان  طبقه بندی  و 
در  بهره برداری  و  فعالیت  جهت 

از  بعد  بود.  خواهد  دیگر  ادارات 
ظرفیت سنجی ما سعی می کنیم با 
برنامه ریزی در ساعات فرهنگی در 
طول فرآیند تحصیل، مهارت های 
در  رسالت ها  انجام  برای   را  الزم 
اختیار طالب برای تقبل مسئولیت 
و انجام وظایف طلبگی در عرصه 
اجتماع قرارگیرد. اداره ارتقا وظیفه 
را  مختلف  مهارت های  که  دارد 
این  کسب  برای  و  کند  تعریف 
مهارت ها برنامه ریزی کند و تالش 
موجود  وضعیت  تبدیل  برای  کند 
اداره  در  بعد  مطلوب.  وضع  به 
سوم که اداره حمایت از بکارگیری 
مشاغل  در  حضور  فرصت  است 
شأنیت  با  متناسب  که  مختلف 
هماهنگ  و  طلبه  جنسّیت  و 
باشخصیت آن ها را مهیا کند. این 
بر عهده   اداره مسئولیت سنگینی 

خوبی  تعامل  و  ارتباط  باید  و  دارد 
نهادهای  و  مراکز  و  ادارات  با 
هدف  البته  داشته باشد.  کشوری 
خواهران  همه  که  نیست  این  ما 
انجام  بلکه مسئله  کنیم  را شاغل 
وظیفه برای کسانی است که فارغ 
از مسئولیت های فردی، خانوادگی 
تمام  به صورت  اشتغال  به  تمایل 

وقت، پاره وقت یاموردی دارند. 
اداره  افزود:  اسحاقی  آقای 
و  مؤسسات  اداره  نیز  چهارم 
عترت  و  قرآن  فعالیت های 
متمرکز  بیشتر  اداره  این  می باشد. 
است.  گروهی  فعالیت های  بر  
و  مؤسسات  می خواهیم  انشالله 
و  قرآن  مردم نهاد  سازمان های 
را  مردمی  تشکل های  و   عترت 
که  دلیل  این  به  بدهیم.  توسعه 
همه فعالیت ها و معارف ما متصل 
اگر  و  قرآن  شود  نورانی  انوار  به 
بتوانیم فرهنگ، آموزه ها و سبک 
زندگی قرآن با مفسران معصوم که 
در  را  ثقلین معروف هستند  نام  به 

جامعه نهادینه کنیم ان شالله.
دکتر اسحاقی در پایان توضیحاتی 
شورای  و  سازمانی  چارت  مورد  در 
راهبردی، مجمع دانش آموختگان و 
حلقات دانش آموختگی و وظایف هر 

کدام ارایه نمود.
ادامه جلسه  روسای هر کدام  در 
از ادارات به تشریح وظایف، برنامه ها 

و فعالیت های خود پرداختند.
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حوزه های علمیه خواهران
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  نبوی«،  مریم السادات  »خانم 
پاسخ  در  حوزه«،  »نمای  با  گفت وگو  در  میبد،  زهرا)س(  حضرت 
به  مربوط  یا  است  شخصی  امر  یک  حجاب  آیا  که  سؤال  این  به 
عموم جامعه است؟ اظهار داشت: از آن جایی که حجاب تأثیرات 
یک  و  نیست  شخصی  امری  می گذارد،  جامعه  افراد  بر  مختلفی 
در  زن  که  می شود  مطرح  وقتی  حجاب  است.  عمومی  فرآیند 
مواجهه با مردان در جامعه و بیرون از محیط شخصی قرار می گیرد 

لذا یک فرآیند عمومی است.
وی در بیان آثار سوء بد حجابی و بی حجابی گفت: تنزل روحی 
جامعه،  در  مردان  روانی  امنیت  عدم  بدحجاب،  فرد  معنوی  و 
بی اعتمادی زوجین نسبت به یکدیگر، عدم تمرکز اعضای جامعه 
جهت پیشبرد اهداف کاری و خدماتی در جامعه، گم شدن اهداف 
از  خانواده  پایه های  شدن  سست  و  فساد،  روی  تمرکز  و  مثبت 

مهم ترین آثار بدحجابی و  بی حجابی است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( میبد افزود: ذهن 
انسان بر انجام امور مفید نیاز به تمرکز و تعادل روحی دارد؛ اما با 
تحریک غرایز این تعادل از بین خواهد رفت. با کاهش عواملی که 
این  از  روانی  جامعه می شود می توان  امنیت  رفتن  بین  از  موجب 

آسیب ها جلوگیری نمود.
وی در بیان دالیل بدحجابی 
متعددی  عوامل  کرد:  تصریح 
برای بدحجابی عنوان می شود 
عدم  به  می توان  جمله  از  که 
نشدن  دیده  نفس،  به  اعتماد 
اجتماع،  یا  خانواده  محیط  در 
میل به خود نمایی و جلوه گری، 
نادرست  فرهنگ  و  عادات 
عدم  خانوادگی،  و  اجتماعی 
آثار سوء بدحجابی و  از  گاهی  آ

بی حجابی و ... اشاره کرد.
خانم نبوی نقش حوزه های علمیه خواهران را در این زمینه مؤثر 
دانست و افزود: طالب برای اثرگذاری در جامعه، ابتدا باید از هدف 
یابند؛ در غیر این صورت موفق نخواهند  گاهی  و چرایی حجاب آ

شد که افراد را به حجاب ترغیب و تشویق نمایند.
وی در بیان راهکارهای فرهنگ سازی حجاب و عفاف در جامعه 
گفت: مهم ترین عامل، ایجاد انگیزه معنوی و نهادینه کردن باورهای 
و  اسالمی  کامل  الگوهای  معرفی  و  حجاب  خصوص  در  مذهبی 

احادیث ائمه اطهار)علیهم السالم( در خصوص حجاب می باشد.
معروف  به  امر  حجاب،  ترویج  دیگر  عوامل  گفت:  نبوی  خانم 
با زبانی لّین و مهربانانه، حمایت نهادهای دولتی  و نهی از منکر 
از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  از  شهرداری  و  فرمانداری  مانند: 
منکر، تشویق افراد با حجاب در جامعه و احترام به آن ها، مجالس 

سخنرانی و وعظ وخطابه می باشند. 
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( میبد تصریح نمود: 
قطعا حجاب نه تنها تعارضی با فعالیت های سازنده زن ندارد، بلکه 
موجب افزایش کارایی او و حتی دیگر افراد حاضر در محیط کار و 
جامعه نیز می شود؛ لذا حجاب به عنوان عامل افزایشی و مکمل 

کارکرد دارد نه مخل و تعارضی.
وی در پایان پیرامون علت این که زنان و دختران بیشتر در امر 
حجاب و عفاف مورد هشدار قرار می گیرند بیان کرد: این هشدار 
به دلیل نوع خلقت زنان و دختران و لطافت و زیبایی آن ها است. 
همین زیبایی می تواند به گونه ای جذاب باشد که اذهان را به سمت 

غیر صحیحی سوق دهد.

»نمای  با  گفت وگو  در  فاطمیه)س( فسا  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
است  شخصی  امر  یک  حجاب  »آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  حوزه«، 
نشان  که  مواردی  داشت:از  اظهار  است؟«  جامعه  عموم  به  مربوط  یا 
می دهد که حجاب امری اجتماعی است، موضوع وجوب امر به معروف 
و نهی از منکر در بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند بی حجابی است. 
اگر حجاب امری شخصی و فردی بود، هیچگاه دیگران نمی بایست در 
و  داشته باشند  دخالتی  و  ورود  دیگران  خصوصی  و  شخصی  امور  حوزه 
دیگران را ملزم به رعایت حجاب نمایند. اینکه بر دیگران واجب است در 
رویارویی با افراد بی حجاب آن ها را ارشاد نمایند، داللت بر این دارد که 

این موضوع نمی تواند امری شخصی و خصوصی باشد.
»خانم سمیه نکوئیان« در پاسخ به این سؤال که »حجاب چه تأثیری 
در امنیت روانی جامعه دارد؟« گفت: یکی از فلسفه های حقیقی وجوب 
حجاب، حفظ آرامش زن، مصونّیت جامعه از فساد و معنا بخشیدن به 
امنّیت اجتماعی می باشد. حجاب، پیام عفت، شخصیت و خدا ترسی زن 
مسلمان است. مردان جامعه نه تنها به چنین بانویی چشم طمع نخواهند 
داشت که او را نیرویی بالفعل در وسعت بخشیدن به امنّیت اجتماعی می 
دانند و نجابتش را می ستایند. در این صورت است که زن نه تنها در سنگر 
حجاب خود، از تیر نگاه های زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخورد های 
و  خود  درونی  آرامش  و  امنیت  بلکه  بود،  خواهد  امان  در  جامعه  اراذل 

اجتماع خویش را برقرار خواهد کرد.

حوزه های  »نقش  باره  در  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر   
علمیه خواهران در زمینه حجاب و عفاف و تأثیرات آن در جامعه« اظهار 
نمود:تبلیغ و گسترش مسأله حجاب و عفاف، از وظایف اصلی حوزه های 
علمیه به ویژه حوزه های علمیه خواهران است. حوزه های علمیه باید در 
این راستا به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند تا شاهد شکوفایی این 
باید  فرهنگ در سطح جامعه باشیم. مبلغان حوزه های علمیه خواهران 
وارد دبیرستان ها و مراکز مختلف اجتماعی شده و با بیان مسائل مختلف 

به سؤاالت موجود پاسخ دهند. 
حجاب  »آیا  اینکه  به  پاسخ  در  گفت وگو  این  درپایان  نکوئیان  خانم 
گفت:  است؟«  تعارض  در  جامعه  در  زن  سازنده  حضور  با  زن  عفاف  و 
و  دهند  انجام  می توانند  آقایان  صرفًا  که  دارد  وجود  کارهایی  جامعه  در 
بالعکس. در جایی که حضور زن در جامعه در کنار آقایان می باشد، نوع 
پوشش و رفتار باید کنترل شده باشد؛ چراکه عفاف تنها در رابطه با چادر 

یا روسری نیست.

استادان حوزه؛ الگوی رفتاری و اخالقی برای طالب هستند
کازرون  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  با  آموزش  واحد  توجیهی  جلسه 

برگزارشد.
در این جلسه »خانم زهرا دهقان« سرپرست آموزش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
کازرون ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و تشکر از زحمات خالصانه مسئولین این 
مدرسه،گفت: امید است تعامل الزم برای ارائه هرچه زودتر طرح درس ها و برگه های 

امتحانی صورت بگیرد.
الگو  طالب  برای  اخالقی  و  رفتاری  لحاظ  از  محترم  استادان  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
می باشند؛ باید سعی کنند همانند گذشته در پوشش، گفتار و رفتار خود دقت الزم را داشته باشند.
این  از  هدف  پایان،  در  کازرون  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  سرپرست 
جلسه را آشنایی با اساتید استادان جدید و یادآوری قوانین و شرح وظایف استادان مدرسه 

بیان نمود. 

در اولین جلسه از سلسله نشست های آنالین اداره کل دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران مطرح شد:

نشست اداره حمایت ازبکارگیری دانش آموختگان با مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در دانشگاه فرهنگیان

در جهت پی گیری امور دانش آموختگان و با توجه به لزوم تعامل حوزه های علمیه با آموزش و پروش جلسه ای 
فی مابین مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان و رئیس اداره حمایت از بکارگیری 

اداره کل امور دانش آموختگان برگزار شد.
در این جلسه که در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ساختمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید با 
توجه به اسناد باالدستی و منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در مناسبت های مختلف، فضای همکاری 

و تعاملی مناسب بین دانشگاه فرهنگیان واداره کل دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران بررسی شد.
»حجت االسالم والمسلمین دادگر« با ابراز خشنودی از فضای همکاری به وجود آمده بین حوزه های علمیه 
و دانشگاه فرهنگیان ظرفیت های موجود در دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش پرورش را تشریح کرده و ضمن 
استقبال از حضور طالب در فضای دانشگاه فرهنگیان، با توجه به وجود ساعات فرهنگی در دانشگاه این عرصه را 

زمینه مناسبی برای حضور مبلغین جهت ارتباط با دانشجویان دانستند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با تأکید بر برنامه ریزی صحیح جهت همکاری اعالم نمودند: که ان شاء الله فضاهای 

فعالیتی در آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به صورت مفصل در اختیار اداره کل امور دانش آموختگان قرار خواهد گرفت.

ظرفیت سنجی و سازماندهی دانش آموختگان یکی از وظایف اداره کل دانش آموختگان می باشد

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
ترکمن  بندر  فاطمه الزهرا)س( 
حوزه«  »نمای  با  گفت وگو  در 
و  عفاف  تأثیرات  با  رابطه  در 
در جامعه گفت:   بانون  حجاب 
َها  یُّ

َ
می فرماید:»َیاأ کریم  قرآن 

َبَناِتَک  َو  ْزَواِجَک 
َ لِّ ل 

ُ
ق ِبیُّ  النَّ

َعَلْیِهنَّ  ُیْدِنیَن  ِنَساِءاْلُمْؤِمِنیَن  َو 
ن 

َ
أ ْدَنی 

َ
أ ذِلَک  َجاَلِبیِبِهنَّ  ِمن 

و  عفاف  ُیْؤَذْیَن«؛  َفاَل  ُیْعَرْفَن 
حجاب مایه شخصیت و آزادی 
جمال  مظهر  زن  است.  زن 
خداوند است. در عصر حاضر، 
غرِب  و  شرق  در  مستکبران 
را  خود  استکباری  سلطه  عالم 
تقویت  بر جوامع بشری هر روز 
نموده و اسالم و ارزش های آن 

را بی رنگ نشان می دهند.
افزود:  زارع«  قانعی   »خانم 
با  اسالم  دشمنان  امروزه 
تحریم های اقتصادی، علمی، 
فضاهای  ایجاد  و  فرهنگی 
سعی  نرم،  جنگ  و  مجازی 
خودباوری  روحیه  تضعیف  در 
بی اهمیت  و  مسلمانان  در 
دینی  ارزش های  دادن  نشان 
حجاب،  و  عفاف  جمله  از 
تشکیل خانواده، برقراری روابط 

خانوادگی سالم نموده اند.  
تبیین  ضمن  ادامه  در  وی 
نمود:  عنوان  پوشش  فلسفه 

را  پوشش  فلسفه های  از  یکی 
می توان جنبه خانوادگی دانست 
که به استحکام پیوند خانوادگی 
احترام  بردن  باال  می گردد.  بر 
ابتذال،  از  جلوگیری  و  زن 
می شود.  زن  ارزش  موجب 
و  دل  گوش،  چشم،  حفظ 
تمامی اعضا و جوارح از هرگونه 
است.  عفاف  گناه،  و  خطا 
حجـاب  و  عفت  این  حاصل 
درونی، پـوشش ظاهری است.

مدیر مدرسه علمیه خواهران 
ترکمن  بندر  فاطمه الزهرا)س( 
وظیفه  امروز  داشت:  اظهار 
طالب و روحانیون این است که 

با پیروی  گاهی و  با بصیرت و آ
تبعیت  و  راحل)ره(  امام  خط  از 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  از 
و  عفاف  بنیاد  برپایی  با  نیز  و 
به  جامعه،  سطح  در  حجاب 
دهند  نشان  اسالم  دشمنان 
ایرانی می داند  که زن مسلمان 
که حجاب نه تنها او را در خانه 
نمی کند  محصور  و  زندانی 
او  صحیح  حضور  باعث  بلکه 
فرهنگی،  مهم  در صحنه های 
سطح  در  اجتماعی  سیاسی، 

جامعه می شود.
و  اسوه  این که  بیان  با  وی 
زهرا)س(  حضرت  زنان،  الگوی 

ما  زنان  داد:  ادامه  می باشد، 
حجاب  و  عفاف  که  می دانند 
ودیعه مقدسی است که انقالب 
باز  زنان  به  را  آن  اسالمی 
مردان  دوشادوش  تا  گردانده 
و  اسالمی  جامعه  تحقق  برای 

فاطمی تالش نمایند.
خانم زارع در بخش دیگری 
از سخنانش از دولت جمهوری 
تا  خواست  ایران  اسالمی 
و  عفاف  مقوله  به  نسبت 
اسالمی  جامعه  در  حجاب 
باشد  داشته  بیشتری  اهتمام 
به  نسبت  باید  دولت  گفت:  و 
دینی  دستورات  کامل  اجرای 
مختلف  نهادهای  و  ادارات  در 
تاکیدات الزم را داشته و هرچه 
نسبت  پیگیری  ضمن  سریع تر 
عفاف  قانون  شدن  اجرایی  به 
و  دولتی  مراکز  در  وحجاب 
شایسته ای  نحو  به  خصوصی، 
همت نموده و نظارت کاملی بر 

آن داشته باشند.
و  زنان  گفت:  پایان  در  وی 
دختران جامعه با رعایت پوششی 
مسلمان  زن  شایسته  خور  در 
و  ملی  هویت  دیگر  بار  ایرانی، 
نمایش  جهان  به  را  خود  دینی 
دهند تا مشت محکمی باشد در 
برابر فتنه های مستکبرین جهان 

در برابر عفاف و حجاب اسالم.

تأثیرات حجاب در امنیت روانی جامعه 

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن:

عفاف و حجاب مایه شخصیت و آزادی زن در جامعه است

اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
وزارت  دیجیتال  رسانه های  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در دیدار 
والمسلمین  »حجت االسالم  با 
مدیر  جمشیدی«  محمودرضا 
گفت:   علمیه خواهران  حوزه های 
اگر بخواهیم برای فضای مدیریت 
و  برنامه ریزی کرده  ناپذیر مجازی 
کنیم،  مدیریت  را  آن  آسیب های 

باید فضایی بومی ایجاد کنیم. 
موسویان«   سیدمرتضی  »آقای 
با اشاره به اینکه اقدامات مناسبی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط 
بهینه سازی  راستای  در  اسالمی 
انجام شده است،  فضای مجازی 
و  بومی سازی  راستای  در  افزود: 
فضای  صحیح  مدیریت  و  کنترل 
شناسه  اعطای  به  اقدام  مجازی، 
دیجیتال  محتوای  الکترونیک 
اکترونیکی  بسترهای  به  »شامد« 

با توجه به محتوای آن ها کردیم.
وی با بیان این که طرح اعطای 
شامد به بسترهای الکترونیکی در 
راستای هویت دهی به محتوا های 
کنون  تا  گفت:   است،  دیجیتالی 
موفق به شناسایی، سازماندهی و 
شامد  الکترونیک  شناسه  اعطای 
به 69 هزار سایت و 17 هزار کانال 

تلگرامی شده ایم.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و 
افزود:  تاکنون  اسالمی،  فرهنگ 
کاربردی  نرم افزار  هزار   130
الکترونیکی  دارای شناسه  موبایل 

راستا  همین  در  شده اند؛ 
هماهنگی های الزم با 9 فروشگاه 
نرم افزاری فعال نیز صورت گرفته 
و  شوند  شامد  به  مجهز  تا  است 
همچنین 16 بند محتوایی تدوین 
که  شخصی  هر  و  است  شده 
را  خود  محتوای  و  بستر  بخواهد 
و  اجرای  به  ملزم  کند،  نشان دار 

رعایت آن است.
همه  اینکه  بیان  با  وی 
کانال های باالی 5 هزارنفر بدون 
می باشند،  قانونی  غیر  نشان، 
خاطرنشان کرد:  همه این بسترها 
شناسه  دارای  که  موظف اند 

باید  البته  شوند.  الکترونیکی 
برای  الزم  قانونی  زیرساخت های 
اجرای این طرح توسط مسؤوالن 

فراهم شود.
اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
وزارت  دیجیتال  رسانه های  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اجرایی  راستای  در  کرد:  تصریح 
پیگیری  را  طرحی  شامد  کردن 
را  آن  اصلی  هسته  که  می کنیم 
حوزه   3 سطح  دارای  ممیزین 
بسترهای  که  می دهند  تشکیل 
حلقه  به  توجه  با  را  الکترونیکی 
گزارش  و  رصد  مردم،  به  اتصالی 

می کنند.
فضای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  مفید  محتوای  دارای  مجازی 
سالم و همچنین محتوای ناسالم 
فضای  کرد:   بیان  می باشد، 
وقت  از  عظیمی  بخش  مجازی 
به خود اختصاص داده و  را  مردم 
بهینه سازی  برای  باید  نیز  جامعه 
و رصد  پایش  این فضا  از  استفاده 

داشته باشد.
داد:   ادامه  موسویان  آقای 
باالی  تاثیرپذیری  به  باتوجه 
از  پیش  دوران  در  در  فرزندان 
و  آموزش  دبستان،  و  دبستان 
در  ویژه ای  دقت  باید  پرورش 
سنین  این  در  فرهنگ سازی 
باشد  چراکه فرهنگ سازی  داشته 
سخت تر  مراتب  به  باال  سنین  در 

است.
اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
وزارت  دیجیتال  رسانه های  و 
ارشاد و فرهنگ اسالمی در پایان 
فعالیت  به  اشاره  دیدار،ضمن  این 
حوزه های  طلبه  بانوان  مطلوب 
علمیه خواهران در عرصه مسایل 
به  مرتبط  اجتماعی  و  فرهنگی 
اجتماعی  آسیب های  و  خانواده 
در  فرهنگ سازی  داشت:   اظهار 
مناسب  استفاده  برای  خانوده ها 
از فضای مجازی مسئله دشواری 
همکاری  با  امر  این  و  و  است 
وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی و 
میسر  خواهران  علمیه  حوزه های 

خواهد شد. 

رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح نمود:

 فعالیت مطلوب بانوان طلبه حوزه های علمیه خواهران در عرصه مسایل فرهنگی و اجتماعی کشور

دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی بوسنی هرزگوین 
از مرکز مدیریت حوزه  های علمیه خواهران

جمعی از فعاالن فرهنگی بوسنی هرزگوین از مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران دیدار نمودند.

محمودرضا  والسملمین  »حجت االسالم  دیدار  این  در  است  گفتنی 
فعالیت های علمی  توضیحاتی درخصوص  جمشیدی« ضمن خیرمقدم 

و پژوهشی بانوان طلبه در حوزه های علمیه خواهران کشور ارائه نمود.

نشریه نمای حوزه خبرنگار افتخاری می پذیرد
شماره تماس: 02532144152


