
هفتــه نامــه خبــری حــوزه و روحانیــت کرمــان. ســال اول. 
شــماره 9. هفتــه دوم شــهریور 97

09910674485

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران؛ 

ــه  ــع و معارف ــه تودی جلس
مدیــر جدیــد حــوزه 
ــتان  ــران اس ــه خواه علمی

ــد ــزار ش ــان برگ کرم

آییــن تکریــم و تودیــع حجــت االســام و المســلمین حســین اللهــوردی و معارفــه ســرکار خانــم محمدی 
بــه عنــوان مدیــر جدیــد حــوزه علمیــه خواهــران اســتان کرمــان، بــا حضــور مدیــر حــوزه هــای خواهــران 

کشــور برگزار شــد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در کرمان: 

حــوزه باشــگاه هیــچ جریــان سیاســی نیســت/ قــرآن و  ســیره می گوینــد 
ــد«  »زن می توان

امام جمعه کرمان مطرح کرد: 

سه ویژگی حوزه علمیه موفق 

حجت االسالم و المسلمین اللهوردی: 

حوزه خواهران رو به رشد است  

مدیر جدید حوزه خواهران کرمان مطرح کرد:  

ماموریت های مهم حوزه خواهران در دنیای امروز 

مدیر حوزه های خواهران در دیدار با امام جمعه کرمان: 
 

ــگاه هــای  ــه پای ــه حــوزه خواهــران توجــه خوبــی دارد/ مســاجد ب نظــام ب
ــوند ــل ش ــوان تبدی ــی بان ــی و قرآن فرهنگ

آیت اهلل خاتمی در جمع طالب و اساتید کرمان: 

ــکایت  ــادی ش ــار اقتص ــردم از فش م
ــه دروغ مــی گوینــد کــه  دارنــد/ ب
ــکوت  ــت س ــن موقعی ــری در ای رهب

ــت   ــرده اس ک

گزارش افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه کرمان؛ 

کرمانی ها بیشترین تقاضای ورود به 
حوزه را داشتند

           غفلت از سنت حسنه وقف

            سه ویژگی طلبه موفق

            
            عمامه گذاری ۸ طلبه جوان

با موضوع والیت؛

چهارمین شب شعر طالب و روحانیون 
استان کرمان برگزار شد

پیکر استاد عرفان بر روی دستان 
مردم کرمان تشییع شد

در پی درگذشت حجت االسالم و المسلمین عرفان؛

تسلیت مدیر حوزه علمیه کرمان به 
جامعه اساتید و وعاظ 
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ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
آیـــت  »حـــوزه« در کرمـــان، 
ــه  ــی، بـ ــد خاتمـ ــید احمـ اهلل سـ
مناســـبت آغـــاز ســـال تحصیلـــی 
ـــه  ـــاب مدرس ـــع ط ـــد، در جم جدی
ســـطح عالـــی امـــام مهدی)عـــج( 
شـــهر کرمـــان گفـــت: حـــوزه 
ــر  ــهر و  در هـ ــر شـ ــه در هـ علمیـ
ــردم  ــن مـ ــتوانه دیـ ــتانی پشـ اسـ
ــا  ــا بـ ــول مـ ــتوانه پـ ــت.  پشـ اسـ
ــه در بانـــک  ــره ای اســـت کـ ذخیـ
آن  هرچـــه  اســـت.  مرکـــزی 
پشـــتوانه قـــوی تـــر شـــود، ارزش 
ــر مـــی رود. ایـــن  ــا باالتـ پـــول مـ
ــب  ــرای تقریـ ــت بـ ــبیهی اسـ تشـ

بـــه ذهـــن.

ــس  ــه مجلـ ــت رئیسـ ــو هیئـ عضـ
خبـــرگان رهبـــری ادامـــه داد: هرچـــه 
قوی تـــر  علمیـــه  حوزه هـــای 
ـــود.  ـــر می ش ـــز ت ـــن عزی ـــند دی باش
ســـرمایه دیـــن و معنویـــت در کشـــور 
ـــت  ـــتند. آی ـــه هس ـــای علمی حوزه ه
ـــا  ـــری زیب ـــی تعبی ـــی صاف اهلل العظم
از حوزه هـــای علمیـــه دارنـــد کـــه 
ــه  ــای علمیـ ــد: حوزه هـ می فرماینـ
میـــراث نبـــوت و  میـــراث امامـــت 
می خواهیـــم  اگـــر  هســـتند. 
ـــان  ـــر ج ـــه عط ـــم ک ـــی را ببینی جای
افـــزای نبـــوت و امامـــت از آن بـــر 
علمیـــه  حـــوزه  آن  می خیـــزد 

اســـت.

ــرمایه آن گاه  ــزود: ایـــن سـ وی افـ
ــه  ــود کـ ــد بـ ــذار خواهـ ــر گـ تاثیـ
ــته  ــر را در خـــود داشـ ســـه عنصـ
ـــه  ـــری ک ـــه عنص ـــان س ـــد هم باش
حـــوزه امـــام باقـــر و امـــام صـــادق)ع( 
داشـــت. عنصـــر اول عنصـــر تهذیـــب 
ــام  ــت. امـ ــت اسـ ــس و معنویـ نفـ
ــاب  ــد اصحـ ــادق)ع( می فرماینـ صـ
پـــدرم بهتریـــن بودنـــد، اگـــر بـــه 
ـــتند  ـــت می گش ـــام جماع ـــال ام دنب
کان منهـــم، اگـــر دنبـــال شـــاهد 
می گشـــتند کان منهـــم و اگـــر 
دنبـــال مـــوذن می گشـــتند کان 
ــن  ــه ایـ ــت بـ ــن روایـ ــم. ایـ منهـ
متوجـــه اســـت کـــه ســـنی ها 
هـــم بـــه دنبـــال ایـــن افـــراد 
ــه  ــان کـ ــرا در آن زمـ ــد، زیـ بودنـ
شـــیعه جمعتـــی نداشـــتند. امـــام 
پـــدرم  اصحـــاب  می فرمایـــد: 

ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــزه بودن ـــور پاکی اینج
ــال  ــه دنبـ ــوی بـ ــت های معنـ پسـ
ـــرات  ـــد.  ســـتون فق ـــی آمدن ـــا م آن ه

ایـــن عرصـــه تهذیـــب اســـت.

ـــر  ـــن عنص ـــی، دومی ـــت اهلل خاتم آی
علـــم  را  علمیـــه  حوزه هـــای 
دانســـت و ادامـــه داد: عنصـــر دوم 
عنصـــر علـــم اســـت. علمـــی کـــه 
وابســـته بـــه نمـــره نباشـــد، بلکـــه 
ــد.  ــتاد بیانجامـ ــرورش اسـ ــه پـ بـ
ـــه  ـــی را ک ـــر درس ـــه ه ـــی طلب یعن
آموخـــت بتوانـــد آن را تدریـــس 
کنـــد و ان شـــاءاهلل در آینـــده بـــه 
ـــتان ها  ـــه اس ـــیم ک ـــه برس ـــن نقط ای
بـــرای ســـطوح مقدماتـــی و عالـــی 
ــن  ــان تامیـ ــان را خودشـ اساتیدشـ

کننـــد.

ـــای  ـــوزه ه ـــی ح ـــورای عال ـــو ش عض
ـــوم  ـــر س ـــا عنص ـــه ب ـــه در رابط علمی
در  ورود  ســـوم  عنصـــر  گفـــت: 
ـــی  ـــن معن ـــه ای ـــت. ب ـــت اس سیاس
کـــه روحانـــی بینـــش جدایـــی 
دیـــن از سیاســـت نداشـــته باشـــد. 

ـــت  ـــن از سیاس ـــی دی ـــش جدای بین
بینـــش ائمـــه)ع( نیســـت؛ امـــام علـــی 
و  »االســـام  )ع( می فرماینـــد: 
ــوان،  ــادل اخـ ــلطان العـ السـ
ال يصلـــح واحـــد منهمـــا 
اال بصاحبـــه، االســـام اس و 
ــارس،  ــادل حـ ــلطان العـ السـ
مـــاال اس لـــه فمنهـــدم و 
مـــا ال حـــارس لـــه فضائـــع، 
ـــم  ـــا ل ـــل قائمن ـــک اذا رح فلذل
ـــام، و اذا  ـــن االس ـــر م ـــق اث يب
ـــام  ـــن االس ـــر م ـــق اث ـــم يب ل
ـــا«  ـــن الدني ـــر م ـــق اث ـــم يب ل
ـــامی  ـــادل اس ـــت ع ـــام و  حکوم اس
ــاس  ــام اسـ ــه اسـ ــد کـ دو برادرنـ
ـــت و  ـــان اس ـــی نگهب ـــت دین و حکوم
حکومتـــی کـــه اســـام را نداشـــته 
ــم  ــامی هـ ــد اسـ ــد نمی مانـ باشـ
کـــه حکومـــت دینـــی از او پاســـداری 
نکنـــد از بیـــن مـــی رود. ایـــن بینـــش 
ائمـــه)ع( نســـبت بـــه سیاســـت و 

دیـــن اســـت.
درســـت  معنـــای  افـــزود:  وی 

ـــت.  ـــه اس ـــت جامع ـــت مدیری سیاس
غیـــر از ایـــن معنـــی سیاســـت 
بـــازی  و حقـــه  کلـــک  بـــه  را 
ـــت  ـــا آن را سیاس ـــه م ـــد ک گرفته ان
نمی دانیـــم. سیاســـتی کـــه مـــا 
می گوییـــم دیـــن عیـــن آن اســـت 

ــه. ــت جامعـ ــی مدیریـ یعنـ

ــوزه  ــین حـ ــه مدرسـ ــو جامعـ عضـ
علمیـــه قـــم خاطـــر نشـــان کـــرد: 
از اینکـــه می گوییـــم دیـــن عیـــن 
ــن  ــود ایـ ــت، مقصـ ــت اسـ سیاسـ
ــت  ــه سیاسـ ــن بـ ــه دیـ ــت کـ اسـ
ــه  ــت بـ ــه سیاسـ ــد نـ ــط بدهـ خـ
ـــی)ع(  ـــه و عل دیـــن. تفـــاوت معاوی
ــری  ــه دیگـ ــت. نکتـ ــن اسـ در ایـ
ــن  ــت ایـ ــه اسـ ــورد توجـ ــه مـ کـ
اســـت کـــه ورود روحانیـــون در 
ــردن  ــال کـ ــی دنبـ ــت یعنـ سیاسـ
خـــط والیـــت. ایـــن سیاســـت، 
ـــت  ـــت. سیاس ـــتی اس ـــت درس سیاس
بـــه معنـــای ورود در احـــزاب و 
ـــوزه  ـــان ح ـــا نیســـت. اصـــا ش بانده
علمیـــه و شـــان محـــراب و منبـــر 
باالتـــر از ایـــن اســـت. اگـــر ایـــن 
ســـنگرهای مقـــدس ابـــزار دســـته 
ـــن ســـنگرها  جـــات سیاســـی شـــد ای
سیاســـت  می بیننـــد.  آســـیب 
تحـــت شـــعاع درس طلبـــه بایـــد 
باشـــد. طلبـــه بـــه حـــوزه آمـــده 
اســـت تـــا درس بخوانـــد، نیامـــده 
ــایل  ــناس مسـ ــه کارشـ ــت کـ اسـ
سیاســـی بشـــود. طلبـــه بایـــد در 
ـــی  ـــایل سیاس ـــش از مس ـــار درس کن

هـــم مطلـــع باشـــد.

آیت اهلل خاتمی در جمع طالب و اساتید 
کرمان: 

ــادی  ــار اقتص ــردم از فش م
ــه دروغ  ــد/ ب ــکایت دارن ش
ــری  ــه رهب ــد ک ــی گوین م
ــکوت  ــت س ــن موقعی در ای

ــت   ــرده اس ک

ــت  ــه وضعیـ ــی بـ ــت اهلل خاتمـ آیـ
ـــت و  ـــان پرداخ ـــه کرم ـــوزه علمی ح
بیـــان داشـــت: اســـتان کرمـــان در 
صـــد ســـال اخیـــر حـــوزه علمیـــه 
پویایـــی داشـــته اســـت و از ایـــن 
ــت  ــوده اسـ ــوردار بـ ــی برخـ ویژگـ
ــی  ــام خمینـ ــت امـ ــه در نهضـ کـ
ـــه  ـــی ک ـــت. کتاب ـــوده اس ـــراه او ب هم
ـــری  ـــت اهلل جعف ـــناد از آی ـــز اس مرک
ـــن  ـــای ای ـــت گوی ـــرده اس ـــر ک منتش
ـــه اش  ـــه صفح ـــت. صفح ـــأله اس مس
ــام  ــت امـ ــبرد نهضـ ــه پیشـ دغدغـ
اســـت. بایـــد ایـــن پیشـــینه پـــر 
ـــار  ـــر افتخ ـــه پ ـــا الحق ـــار را ب افتخ
ـــوولین  ـــکار مس ـــرای این ـــره زد. ب گ
کرمـــان بایـــد نـــگاه ویـــژه ای بـــه 
ــته  ــتان داشـ ــای ایـــن اسـ حوزه هـ

باشـــند.

ـــای  ـــوزه ه ـــی ح ـــورای عال ـــو ش عض
ــا  ــه بـ ــه در رابطـ ــه در ادامـ علمیـ
مســـائل اجتماعـــی کشـــور گفـــت: 
بـــا توجـــه بـــه مشـــکاتی کـــه در 
کشـــور پیـــدا شـــده اســـت، ضـــد 
ـــات  ـــور تبلیغ ـــارج از کش ـــاب خ انق
ـــه  ـــد ک ـــام می دهن ـــترده ای انج گس
ـــرار  ـــقوط ق ـــیبی س ـــام در سراش نظ
ــام در  ــا نظـ ــت. مطلقـ ــه اسـ گرفتـ
ـــام  ـــرا از مق ـــت. اخی ـــیبی نیس سراش
معظـــم رهبـــری نقـــل شـــد کـــه 
ـــت.  ـــن اس ـــام روش ـــن نظ ـــده ای آین
البتـــه ســـختی ها وجـــود دارد امـــا 

پیـــروزی از آن مـــا اســـت.

ــه  ــین ادامـ ــه مدرسـ ــو جامعـ عضـ
داد: نکتـــه دوم شـــکایت مـــردم از 
فشـــار اقتصـــادی اســـت. در ایـــن 
رابطـــه ســـه برخـــورد متصـــور 
انـــکار  برخـــورد  یـــک  اســـت. 
اســـت. ایـــن ناشـــیانه تریـــن نـــوع 
دوم  برخـــورد  اســـت.  برخـــورد 
شـــعله ورتر کـــردن ایـــن ناراحتـــی 

بـــه گـــزارش خبرنـــگار خبرگـــزاری »حـــوزه« در کرمـــان، حجـــت 
ـــای  ـــوزه ه ـــر ح ـــور، مدی ـــت پ ـــم بهج ـــلمین عبدالکری ـــام و المس االس
علمیـــه خواهـــران کشـــور بـــا حجـــت االســـام و المســـلمین حســـن 
علیـــدادی، نماینـــده ولـــی فقیـــه و امـــام جمعـــه کرمـــان دیـــدار و 

گفتگـــو کـــرد.

ــوان  ــت: بان ــدار، گف ــن دی ــران در ای ــه خواه ــای علمی ــوزه ه ــر ح مدی
ــیع  ــگ تش ــترش فرهن ــرای گس ــترده ب ــزرگ و  گس ــیار ب ــی بس ظرفیت
ــه  ــی ب ــای اندک ــا هزینه ه ــر ب ــاب خواه ــتند  و ط ــام هس ــت نظ و تقوی

ــد. ــامی می پردازن ــوری اس ــام جمه ــن در نظ ــغ دی ــج و  تبلی تروی
وی  ادامــه داد: نزدیــک بــه ۶۳ هــزار مســجد در کشــور وجــود دارد کــه 
اگــر  مــا می توانســتیم مســاجد را بــه پایــگاه فعالیــت قرآنــی و فرهنگــی 
ــوان تبدیــل کنیــم حجــم بزرگــی از کار ترویــج فرهنــگ اســامی در  بان

ــت.  ــردم صــورت می گرف ــن م بی
ــر در  ــاب خواه ــت ط ــه وضعی ــران ب ــه خواه ــای علمی ــوزه ه ــر ح مدی
اســتان کرمــان اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در اســتان کرمــان بیــش از 
دو  هــزار طلبــه خواهــر فــارغ التحصیــل وجــود دارد کــه اگــر مــا بتوانیــم 
ــی   ــزرگ و بازوی ــی ب ــم، فرصت ــن جمعیــت را در مســاجد مســتقر کنی ای
ــی  ــز دین ــن مراک ــی در مت ــی و انقاب ــای دین ــرای فعالیت ه ــد ب توانمن

شــکل خواهــد گرفــت.
ــوزه  ــرد: ح ــان ک ــور خاطرنش ــت پ ــلمین بهج ــام و المس ــت االس حج
خواهــران از ایــن بابــت یــک فرصــت طایــی بــه شــمار مــی رود و نظــام 
ــوزه   ــروز ح ــا  ام ــته اســت و ت ــی داش ــن مســأله توجــه خوب ــه ای ــم ب ه
خواهــران بــدون حاشــیه  خاصــی، توانســته رشــد خوبــی داشــته باشــد.

در ادامــه حجــت االســام و المســلمین حســن علیــدادی نماینــده ولــی 
ــران و  ــوزه خواه ــائل ح ــا مس ــه ب ــان در رابط ــه کرم ــام جمع ــه و ام فقی
طــاب خواهــر اســتان کرمــان بــا حجــت االســام و المســلمین بهجــت 

پــور گفتگــو کــرد.

ـــت.  ـــتباه اس ـــه اش ـــت ک ـــردم اس م
ـــت  ـــایعه اس ـــب ش ـــیاری از مطال بس
و در رابطـــه بـــا آن مقـــداری هـــم 
کـــه شـــایعه نیســـت مگـــر بایـــد 
هـــر ســـخن راســـتی را بیـــان 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــوم ای ـــرد؟ روش س ک
ـــای  ـــم و  داده ه ـــکات را بپذیری مش
خـــدا و انقـــاب را هـــم  بگوییـــم. 
ــا  ــت، امـ ــکات هسـ ــم مشـ بگوییـ
اســـتقال داریـــم، امنیـــت داریـــم 
و امیـــد بدهیـــم. دشـــمن در پـــی 
ــاس اســـت.  ــاژ ناامیـــدی و یـ پمپـ
ــر  ــد غیـ ــه امیـ ــم نـ ــد بدهیـ امیـ

واقعـــی.

ــا  ــه بـ ــی در رابطـ ــت اهلل خاتمـ آیـ
موضـــع گیـــری مقـــام معظـــم 
رهبـــری در ایـــن مســـائل، گفـــت: 
ــد  ــه می گوینـ ــوم اینکـ ــه سـ نکتـ
چـــرا رهبـــری در ایـــن موقعیـــت 
ســـکوت کـــرده اســـت. ایـــن هـــم 
از مظلومیت هـــای رهبـــری اســـت. 
ننشســـته  ســـاکت  ایشـــان  اوال 
ــی  ــورای عالـ ــن  شـ ــت و همیـ اسـ
ــه  ــم لـ ــر معظـ ــادی از تدابیـ اقتصـ
ـــس  ـــه رئی ـــان ب ـــواب ایش ـــت. ج اس
ـــارزه  ـــتای مب ـــه در راس ـــوه قضائی ق
ــد گام بلنـــدی در ایـــن  ــا مفاسـ بـ
مســـأله بـــود و نکتـــه مهـــم ایـــن 
اســـت کـــه سیاســـت رهبـــری در 
ــئولین  ــع تقویـــت مسـ ــن مقطـ ایـ

اســـت.

ـــادآور  امـــام جمعـــه موقـــت تهـــران ی
ــری در  ــام و  رهبـ ــت امـ شد:سیاسـ
ـــن  ـــاب ای ـــد از انق ـــول دوران بع ط
ـــئولین  ـــه مس ـــه هم ـــت ک ـــوده اس ب
را تقویـــت کننـــد. در عیـــن حـــال 
ـــتقبال  ـــازنده اس ـــد س ـــری از نق رهب
ــی  ــازنده یعنـ ــد سـ ــد. نقـ می کننـ

ـــتند . ـــد مس نق

امــام جمعــه موقــت تهــران بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــردم از فشــار اقتصــادی شــکایت دارنــد، گفــت: بــه دروغ 
ــری اســت. اوال  ــای رهب ــم از مظلومیت ه ــن ه ــرده اســت. ای ــت ســکوت ک ــن موقعی ــری در ای ــد رهب می گوین
ــه  ــه اســت. جــواب ایشــان ب ــر معظــم ل ــی اقتصــادی از تدابی ایشــان ســاکت ننشســته و همیــن  شــورای عال

رئیــس قــوه قضائیــه در راســتای مبــارزه بــا مفاســد گام بلنــدی در ایــن مســأله بــود.

مدیر حوزه های خواهران در دیدار با امام جمعه 
کرمان: 

 
ــه  ــران توج ــوزه خواه ــه ح ــام ب نظ
ــگاه  ــه پای ــاجد ب ــی دارد/ مس خوب
ــوان  ــی بان ــی و قرآن ــای فرهنگ ه

ــوند ــل ش تبدی
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بـــه گـــزارش خبرنـــگار خبرگـــزاری »حـــوزه« در 
کرمـــان، آییـــن تکریـــم و تودیـــع حجـــت االســـام 
ـــرکار  ـــه س ـــوردی و معارف ـــین الله ـــلمین حس و المس
خانـــم محمـــدی بـــه عنـــوان مدیـــر جدیـــد حـــوزه 

علمیـــه خواهـــران اســـتان کرمـــان برگـــزار شـــد.

ـــام و  ـــت االس ـــور حج ـــا حض ـــه ب ـــم ک ـــن مراس در ای
ـــوزه  ـــر ح ـــور، مدی ـــت پ ـــم بهج ـــلمین عبدالکری المس
ــن  ــراه و همچنیـ ــت همـ ــران و هیئـ ــه خواهـ علمیـ
ـــه  ـــوزه علمی ـــورای ح ـــس ش ـــری، رئی ـــت اهلل جعف آی
ـــان و جمعـــی از ائمـــه جمعـــه، موسســـین  اســـتان کرم
ـــتان  ـــن اس ـــران ای ـــه خواه ـــدارس علمی ـــران م و مدی
ـــلمین  ـــام و المس ـــت االس ـــدا حج ـــد، ابت ـــزار ش برگ
حســـین اللهـــوردی، مدیـــر ســـابق حـــوزه علمیـــه 
خواهـــران اســـتان کرمـــان در رابطـــه بـــا وضعیـــت 

ـــرد. ـــخنرانی ک ـــتان س ـــوزه اس ح
ــن  ــلمین حسـ ــام و المسـ ــت االسـ ــه حجـ در ادامـ
ــه  ــام جمعـ ــه و امـ ــی فقیـ ــده ولـ ــدادی، نماینـ علیـ
کرمـــان ضمـــن قدردانـــی از خدمـــات حجـــت 
االســـام و المســـلمین اللهـــوردی و آرزوی توفیـــق 
ـــوزه  ـــی ح ـــر اصل ـــه عناص ـــدی، ب ـــم محم ـــرای خان ب
ـــام  ـــدن و نظ ـــظ تم ـــوان در حف ـــگاه بان ـــق و جای موف

اســـامی پرداخـــت.

 بعـــد از آن حجـــت االســـام و المســـلمین عبدالکریـــم 
بهجـــت پـــور، مدیـــر حـــوزه علمیـــه خواهـــران از 
ــین  ــلمین حسـ ــام و المسـ ــت االسـ ــات حجـ زحمـ
اللهـــوردی مدیـــر ســـابق حـــوزه خواهـــران اســـتان 
ــه  ــدی را بـ ــم محمـ ــرکار خانـ ــرد و سـ ــر کـ تقدیـ

عنـــوان مدیـــر جدیـــد معرفـــی کـــرد.

ـــر از  ـــن تقدی ـــدی ضم ـــم محم ـــرکار خان ـــه س در ادام
زحمـــات حجـــت االســـام و المســـلمین اللهـــوردی 
بـــه نقـــش و وظایـــف حـــوزه خواهـــران پرداخـــت و  
ـــران کشـــور  ـــه خواه ـــای علمی ـــر حـــوزه ه ســـپس مدی
ــوزه  ــابق حـ ــر سـ ــات مدیـ ــر از زحمـ ــن تقدیـ ضمـ
خواهـــران اســـتان، بـــه جایـــگاه حـــوزه خواهـــران و 
ـــدی  ـــم محم ـــت و خان ـــوزه پرداخ ـــن ح ـــای ای برنامه ه
ـــوزه  ـــتانی ح ـــر اس ـــوی مدی ـــن بان ـــوان اولی ـــه عن را ب

ـــرد. ـــی ک ـــران معرف خواه

ــود  ــوان یادبـ ــه عنـ ــی بـ ــوح و هدایایـ ــان، لـ در پایـ
ــن  ــت و همچنیـ ــن مدیریـ ــدان ایـ ــرف کارمنـ از طـ
ـــران  ـــه خواه ـــدارس علمی ـــران م ـــرف مدی ـــی از ط لوح
ــات  ــتای پاسداشـــت زحمـ ــان در راسـ ــتان کرمـ اسـ
ـــان  ـــوردی در زم ـــلمین الله ـــام و المس ـــت االس حج
مدیریتشـــان بـــر حـــوزه علمیـــه خواهـــران اســـتان 

کرمـــان بـــه وی تقدیـــم شـــد.

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران؛ 

ــه  ــوزه علمی ــد ح ــر جدی ــه مدی ــع و معارف ــه تودی جلس
ــد ــزار ش ــان برگ ــتان کرم ــران اس خواه

آییــن تکریــم و تودیــع حجــت االســام و المســلمین حســین اللهــوردی و معارفــه ســرکار خانــم محمــدی بــه 
عنــوان مدیــر جدیــد حــوزه علمیــه خواهــران اســتان کرمــان، بــا حضــور مدیــر حــوزه هــای خواهــران کشــور 

برگــزار شــد.

ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
»حـــوزه« در کرمـــان، حجـــت 
االســـام و المســـلمین عبدالکریـــم 
حـــوزه  مدیـــر  پـــور،  بهجـــت 
مراســـم  در  خواهـــران  علمیـــه 
ــد  ــر جدیـ ــه مدیـ ــع و معارفـ تودیـ
حـــوزه علمیـــه خواهـــران اســـتان 
ــت  ــا وضعیـ ــه بـ ــان، در رابطـ کرمـ
حـــوزه خواهـــران، گفـــت: حـــوزه 
حـــوزه ای  جدیـــد  شـــرایط  در 
اســـت کـــه بیـــش از آن کـــه بـــه 
همکاری هـــای  و  پشـــیتبانی ها 
داشـــته  احتیـــاج  فراســـازمانی 
باشـــد، بـــه مدرســـه محـــوری 
روی خواهـــد آورد و بـــر محـــور 
ـــد و  ـــد ش ـــت خواه ـــه مدیری مدرس
 ارتقـــا و  رشـــد دانـــش و پژوهـــش 
و معنویـــت و  قابلیت هـــای حضـــور  
در عرصه هـــای اجتماعـــی و اثـــر 
ــرار  ــود قـ ــر کار خـ ــتری را بـ گسـ

خواهـــد داد.

ــوان  ــاب بان ــا انتخ ــه ب وی در رابط
حــوزه  مدیریتــی  نقش هــای  در 
ــه  ــت آن ک ــزود: حکم ــران، اف خواه
از  بخشــی  در  می شــود   تــاش 
مدیریت هــا چــه در مرکــز و چــه 
ــتفاده  ــران اس ــتان ها از خواه  در اس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــود، ب ش
ــس از  ــده پ ــوزه بالن ــم ح ــا داری بن
ــم.  ــم  بزنی ــری را رق ــکل گی دوره ش
دوره شــکل گیــری حــوزه خواهــران 
گذشــت و امــروز دوره دیــده شــدن 
و  قــد کشــیدن حــوزه خواهــران 
اســت. مــا بایــد ایــن دوره را بــر پایه 
ــم  ــی شــکل بدهی ــای درون توانایی ه
ــه عنــوان یــک   و  حــوزه خواهــران ب
جریــان تاثیــر گــذار در ســطح ملــی 
ــج  ــه تدری ــی ب ــن الملل ــه بی و  بلک

ــد. ــان ده ــود را نش خ

المســلمین  و  االســام  حجــت 
ــن هــا  همــه  ــزود: ای ــور اف بهجــت پ
ــه بخــش  ــه آن اســت ک معطــوف ب
ــه  ــا زمین ــم ت ــت کنی داخــل را تقوی
ــا  ــود و م ــا ش ــرافرازی مهی ــن س ای
ــت  ــده حرک ــوزه بالن ــمت ح ــه س ب
ــال  ــای کار س ــن ج ــا بدی ــم، ت کنی
9۶ را گذراندیــم  و ســال 97 را رفــع 
ــدم  ــرار دای ــته ق ــتی های گذش کاس
 و  ســال بعــد برنامــه بالندگــی را بــه 
صــورت رســمی  کلیــد خواهیــم  زد.

ــگاه  ــن نـ ــه تبییـ ــه بـ وی در ادامـ
ـــان پرداخـــت  ـــا زن قـــرآن در رابطـــه ب
ــدگاه  ــق دیـ ــرد: طبـ ــح کـ و تصریـ
ــد  ــوان می تواننـ ــم بانـ ــرآن کریـ قـ
را  مدیریتـــی  مناســـب  نقـــش 
داشـــته باشـــند. قـــرآن دربـــاره 
بلقیـــس می گویـــد بـــه هیـــچ 
وجـــه بـــه جایـــگاه مدیریتـــی 
بلکـــه  نمی گیـــرد،  خـــرده ای  او 
آو  دوراندیشـــی  و  تیزبینـــی  از 
می گویـــد. همچنیـــن در قـــرآن 
از جایـــگاه مدیریتـــی و اجتماعـــی 
دختـــران شـــعیب یـــاد شـــده 
اســـت. دخترانـــی کـــه نقشـــی 
ــه دارنـــد و مهـــارت ایـــن  مردانـ
ـــرآن  ـــتند . ق ـــز دارا هس ـــش را نی نق
ــرای  ــری را از زن بـ ــن تصویـ چنیـ

ــت. ــان داده اسـ ــا نشـ مـ
ــن  ــا چنی ــر عزیز م ــزود: پیامب وی اف
فرصت هایــی را بــرای بانــوان ایجــاد 
ــه  ــه)س( ن ــرت خدیج ــرده؛ حض ک
تنهــا ســرمایه گــذار کــه مدیــر 
در  بــود.  پیامبــر)ص(  اقتصــادی 
شــعب ابی طالــب مرد هــا گرفتــار 
بودنــد و حضــرت، جنس هــای مــورد 
نیــاز را بــا قیمــت گــزاف می خریدند 
و از راه هــای مخفــی وارد شــعب 
زهــرا)س(  حضــرت  می کردنــد. 
نیــز تنهــا مالــک فــدک نبــود، 
ــدون  ــود و  ب ــدک ب ــر ف ــه مدی بلک
دخالــت امــام علــی)ع( ایــن باغ هــا را 
مدیریــت می کردنــد. قــرآن و  ســیره 
ــد  ــد«. پانص ــد »زن می توان می گوین
ــه  ــم ب ــران ه ــه خواه مدرســه علمی

مــا می گوینــد »زن می توانــد«.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
یــادآور شــد: بنــده گواهــی می دهــم 
در ۵۰۰ مدرســه خواهــران، یــک 

تخلــف یــا یــک  سرکشــی، یــک بــی 
انضباطــی و یــا یــک  گــزارش نگــران 
کننــده از رفتــار مدیــران و معاونیــن 
خواهــر نداریــم. حــوزه خواهــران 
یــک کارنامــه درخشــان از مدیریــت 
زنــان در حــوزه مدیریــت و فرهنــگ 

اســت.
والمســـلمین  االســـام  حجـــت 
ـــور ادامـــه داد: مـــن حـــوزه  بهجـــت پ
ـــت  ـــه فمینیس ـــخ ب ـــران را پاس خواه
بایـــد از  می دانـــم. امـــروز مـــا 
ـــه  ـــر ب ـــیعی خواه ـــوزه ش ـــق ح طری
ـــم  ـــه می توانی ـــم ک ـــام بدهی ـــا پی دنی
او  بـــه  را  زن  اجتماعـــی  حـــق 
ـــه  ـــه او را برهن ـــدون اینک ـــم ب بدهی
کنیـــم و از حریـــم عفـــاف خـــارج 
ـــه از  ـــش او  را در خان ـــا نق ـــرده و ی ک
ـــم  ـــا تصمی ـــن م ـــم. بنابرای ـــن ببری بی
کـــه  اســـتان هایی  در  گرفتیـــم 
ظرفیـــت آن وجـــود دارد، جریـــان 
ـــتان  ـــطح اس ـــوان در س ـــت بان مدیری
ــتی  ــم. در سرپرسـ ــت کنیـ را تقویـ
ــت  ــدران و  در مدیریـ ــتان مازنـ اسـ
ـــم  ـــاب کردی ـــان را انتخ ـــتان کرم اس
ـــوی اســـتانی  ـــر بان و االن اولیـــن مدی

ــم. ــی کردیـ ــان معرفـ را در کرمـ
ـــران  ـــوزه خواه ـــت ح ـــه وضعی وی ب
در اســـتان کرمـــان اشـــاره کـــرد و 
ــان،  ــتان کرمـ ــت: اسـ ــان داشـ بیـ
اســـتان بـــا ظرفیتـــی اســـت کـــه 
ـــش  حـــدود ۲۵ مدرســـه دارد و از بی
دو هـــزار طلبـــه فـــارغ التحصیـــل 
ـــداد  ـــن تع ـــا از ای ـــرد، ام ـــره می ب به
ـــه ســـطح  ـــه مدرس ـــا س ـــه تنه مدرس
ـــار  ـــطح چه ـــه س ـــک مدرس ـــه و ی س
در اســـتان وجـــود دارد و چـــون 
ایـــن دوره، دوره توســـعه اســـت 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــن خواه اولی

ـــه و  ـــطح س ـــش س ـــرعت بخ ـــه س ب
 چهـــار گســـترش یابـــد.

والمســـلمین  االســـام  حجـــت 
ـــش  ـــرد: نق ـــه ک ـــور اضاف ـــت پ بهج
ـــز  ـــی ج ـــغ تخصص ـــی و تبلی پژوهش
از طریـــق ســـطح ســـه و چهـــار و 
 لوازمـــش ممکـــن نیســـت. مـــا 
ــی  ــی پژوهشـ ــطح علمـ ــد سـ بایـ
ـــه  ـــم وظیف ـــاال ببری ـــوزه را ب ـــن ح ای
خـــود را در حفـــظ جامعـــه پیـــرو  
ـــو  ـــه نح ـــت )ع( ب ـــل بی ـــب اه مکت
شایســـته ای بـــه انجـــام  برســـانیم.

علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
خواهــران، انقابــی مانــدن حــوزه را 
از ضروریــات دانســت و گفــت: حوزه 
ــه  ــی باشــد. حــوزه ای ک ــد انقاب بای
ــد  ــری نباش ــام معظم رهب ــت مق پش
او  مســأله  انقــاب  و  ارزش هــای 
 نباشــد، بــرای مــا حــوزه بــه کمــال 
ــران  ــوزه خواه ــت . ح ــیده نیس رس
ــاب اســامی اســت و  محصــول انق
ناسپاســی مــا را نابــود خواهــد کــرد. 
ــته  ــر داش ــش راهب ــد نق ــوزه بای ح

ــد. باش
نبایــد   وی تاکیــد کــرد: حــوزه 
باشــگاه هیــچ جریان سیاســی باشــد  
و تنهــا بایــد نــگاه بــه مقــام معظــم 
رهبری داشــته باشــد و  در آن مســیر 
اگــر می خواهیــد  حرکــت کنــد ؛ 
ســر حــوزه را ببریــد، او  را وارد یکــی  
از جریانــات سیاســی بکنیــد. حــوزه 
معظــم  مقــام  خدمــت  در  بایــد 
ــه  ــن ک ــدون ای ــاب ب ــری و انق رهب

ــد. ــرد، باش ــی بگی ــی از کس رنگ
علمیـــه  هـــای  حـــوزه  مدیـــر 
ــش دیگـــری از  ــران در بخـ خواهـ
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــود ب ـــخنان خ س

ـــم  ـــم تکری ـــم، مراس ـــن مراس ـــه ای ک
ــلمین  ــام و المسـ ــت االسـ از حجـ
راه  در  کـــه  اســـت  اللهـــوردی 
موفقیـــت حـــوزه خواهـــران فـــداکاری 
زیـــادی کـــرد، افـــزود: حـــوزه علمیـــه 
در کرمـــان و خصوصـــا  بخـــش 
ـــناخته  ـــان ش ـــه ایش ـــت آن ب مدیری
می شـــود و  در بخـــش مدیریـــت 
آن  موســـس  خواهـــران  حـــوزه 
هســـتند. قـــدر ایـــن افـــراد را 
بایـــد دانســـت و  قطعـــا در تاریـــخ 
ـــش  ـــان نق ـــه کرم ـــای علمی حوزه ه
ــد. ــته و دارنـ ــهم کلیدی داشـ و  سـ

وی ادامــه داد: آن چیــزی کــه در 
کنــار شــخصیت خــدوم مدیر ســابق 
ــه  ــد ب ــتان بای ــران اس ــوزه خواه ح
ــدی،  ــه  من ــم، دغدغ ــاره کنی آن اش
انقابی گــری و نــگاه پدرانــه حجــت 
اللهــوردی  الســملمین  االســام و 
بــه مجموعــه حوزه هــای علمیــه 
ــزی  ــون چی ــده تاکن ــه بن ــت ک اس
ــی  ــم گواه ــن را نمی توان ــاف ای  خ
بدهــم. حقیقتــا جــز  خیــر  و  خوبــی 
ــده ام. ــری ندی ــز دیگ ــان چی از ایش

المســلمین  و  االســام  حجــت 
ــرایطی  ــه داد: ش ــور ادام ــت پ بهج
ــترش  ــا گس ــد و فعالیت ه ــش آم پی
پیــدا کــرد و  بیــن مــا و  حــوزه 
بــرادران تقســیم کاری شــد و  بنابــر 
ایــن شــد تــا ایشــان تصمیــم بگیــرد 
ــای  ــال حوزه ه ــی  از دوب ــه در یک ک
علمیــه بــر انجــام مســئولیت کننــد 
ــر  ــم ایشــان ب ــت تصمی ــه در نهای ک
حــوزه بــرادران شــد. منتهــی ایشــان 
ــد کــه در کنــار حــوزه  وعــده داده ان
خواهــران بماننــد و مشــاوره بدهنــد.

وی اظهـــار کـــرد:  ســـرکار خانـــم 
ــخصیت های  ــم از شـ ــدی هـ محمـ
ــران و در  ــوزه خواهـ ــام حـ ــه نـ بـ
کنـــار چهره هـــای ایـــن حـــوزه 
ــه  ــتند کـ ــداران هسـ ــی از نامـ یکـ
می شناســـند،  خـــوب  را  حـــوزه 
خـــوب درس خوانده انـــد و پیـــچ 
و خم هـــای مدیریتـــی حـــوزه را رد 
کرده انـــد و ســـال ها مســـئولیت 
حـــوزوی داشـــته اند. شـــخصیتی 
کـــه انقابـــی اســـت و در هـــر 
ـــش  ـــته روش و  من ـــی توانس موقعیت
ـــوزوی را  ـــخصیت ح ـــا ش ـــب ب مناس

ــت. ــان داده اسـ ــود نشـ از خـ

مدیر حوزه های علمیه خواهران در 
کرمان: 

حــوزه باشــگاه هیــچ جریان 
سیاســی نیســت/ قــرآن 
»زن  می گوینــد  و  ســیره 

می توانــد« 
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خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
»حـوزه« در کرمان، حجت االسـام 
علیـدادی،  حسـن  المسـلمین  و 
مدیـر  معارفـه  و  تودیـع  مراسـم  در 
جدید حـوزه علمیه خواهران اسـتان 
زحمـات  از  تقدیـر  ضمـن  کرمـان، 
حجت االسـام و المسـلمین حسین 
اللهـوردی و همچنیـن آرزوی توفیق 
بـرای خانـم محمـدی مدیـر جدیـد 
حـوزه خواهـران اسـتان، در رابطه با 
حـوزه موفـق، گفـت: حـوزه موفقـی 
در  را  خـودش  رسـالت  بتوانـد  کـه 
دنیـای امـروز انجـام دهـد، باید سـه 
سـه  ایـن  و  کنـد  کامـل  را  حلقـه 
حلقـه بایـد درهـم تنیـده شـوند تـا 
ایـن رسـالت بـه نحو احسـن و اکمل 
انجـام شـود. آن هـم رسـالت بسـیار 
سـنگینی که ریشـه در وحی و نبوت 

امامـت دارد . و 
وی، اولیــن حلقــه را آموزش دانســت 
و  بیــان کــرد: اولیــن حلقــه آمــوزش 
ــت.  ــم و  درک اس ــردن فه ــاال ب و ب
و درس خوانــدن  علمــی  ارتقــای 
ــه معنــی واقعــی کلمــه و  رســالت  ب
ــام دادن و  در  ــم را انج ــم و تعل تعلی
ــس  ــب نف ــه ادب و تهذی ــار آن ب کن

ــن اســت . پرداخت
وی افـزود: ایـن حلقـه، حلقه بسـیار 
مهمـی اسـت چـه در بعـد علمـی و 
بـاال بـردن فهـم و  درک و چه مهمتر 
دارا  شـدن،  دانـا  بـر  عـاوه  آن  از 
شـدن و آنچـه را کـه فهمیدیـن در 
خودمـان پیـاده کردن و بـه علممان 
عمـل کردن اسـت. سـعی و تاشـی 
ایـن زمینـه  کـه علمـای بـزرگ در 
کرده انـد بر کسـی پوشـیده نیسـت.

ــن  ــه دومی ــان ب ــه کرم ــام جمع ام

حلقــه پرداخــت و گفــت: حلقــه 
نیازمندی هــای روز  دوم، شــناخت 
ــا و دارا  ــه دان ــی ک ــت. حوزه های اس
ــی  ــن دانای ــت ای ــرار اس ــدند و ق ش
عمــل  صحنــه  بــه  را  دارایــی  و 
بکشــانند بایــد از وضــع موجــود 
شــناخت و معرفــت درســتی داشــته 
ــد ،  ــوب بدانن ــا را خ ــند و نیازه باش
خواهــران. حوزه هــای  مخصوصــا 

وی به نقشـه های دشـمن در تخریب 
تمدن هـا اشـاره کـرد و  بیان داشـت: 
یکـی  از دانشـمندان غـرب گـرا برای 
فروپاشـی تمدن هـا طرحـی  را ارائـه 
داده اسـت و خاصـه آن ایـن اسـت 
کـه اگـر  می خواهیـد یـک نظامـی و 
تمدنـی را بـه سـقوط بکشـانید و  آن 
را متاشـی کنیـد، بایـد نظـام تعلیم 
و تربیـت آن را تخریـب کنیـد. اگـر 
ایـن نظـام تعلیـم تخریب شـد، خود 
بـه خـود سـقوط آن نظـام و تمـدن 

حتمـی خواهد شـد .
وی خاطرنشــان کــرد: محــور نظــام 
تعلیــم و تربیــت معلــم اســت و اگــر 
معلــم متاشــی شــود نظــام تربیــت 
متاشــی می شــود.  معلمــی کــه 
متاشــی و  از درون خالــی باشــد، 
ــاند.  ــقوط می کش ــه س ــه را ب جامع
آن معلمــی کــه بایــد جــان را و روح 
و روان را روشــن کنــد اگــر متاشــی 
شــد نظــام تعلیــم و تربیت متاشــی 

می شــود.
اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
کرمــان ادامــه داد: محــور  دومــی 
ــا  ــردن تمدن ه ــی ک ــه در متاش ک
ــواده اســت.  مهــم اســت، نظــام خان
ــادر و  زن  ــواده، م ــام خان ــور نظ مح
اســت . مــادری کــه در تربیــت فرزند 

ــه  ــت و هم ــم اول اس ــک معل باش
مردهــا و زن هــا اولیــن معلمشــان در 

ــت. ــوده اس ــان ب ــت مادرانش تربی
کــه  ســوم  محــور   افــزود:  وی 
می کنــد  متاشــی  را  تمدن هــا 
ایــن اســت کــه خــواص جامعــه 
ــی  ــی متاش ــری  و  ذهن ــر فک از نظ
شــوند. پــس زمانــی کــه حفــظ 
می شــود  ضــروری  تمــدن  یــک 
ــدن  ــواده در آن تم ــام خان ــد نظ بای
ــادران  ــد م ــس بای ــود، پ ــوی بش ق
بایــد  نتیجــه  در  و  شــوند  قــوی 
ــت  ــان در تربی ــگان و متولی فرهیخت

مــادران فــردا قــوی گردنــد.
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــه کرم ــام جمع ام
ــت.  ــای کار اس ــوم در فض ــه س حلق
ــا  ــرد ت ــب ک ــترها را مناس ــد بس بای
ایــن دانایــی و دارایــی و معرفــت 
ــاع و   ــا اوض ــه ب ــناخت در  رابط و ش
احــوال جامعــه عملیاتــی شــود. ایــن 
کار مســووالن حــوزه و  مســووالن 
فرهنگــی در بخش هــای مختلــف 
ــف  ــی از وظای ــا یک ــه حتم ــت ک اس
ــته  ــه بس ــت ک ــن اس ــان ای جدیش
ــای  ــا حوزه ه ــد ت ــم  کنن ای را فراه
در  خواهــران،  خصوصــا  علمیــه 
ــت  ــوزش دادن تقوی ــن و  آم آموخت
شــوند و همــه ظرفیتــی کــه برایــش 
ــه  ــت ب ــده اس ــیده ش ــت کش زحم

ــود. ــل ش ــه منتق جامع
ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط وی در پای
ــوب  ــم خ ــه ه ــه حلق ــن س ــر ای اگ
ــده  ــم  تنی ــم  در ه ــود و  ه ــل ش کام
شــوند آن حــوزه ای کــه از آن توقــع 
داریــم و در مطالبــات امــام)ره( و 
مقــام معظــم رهبــری اســت، تحقــق 

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی

ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
»حـــوزه« در کرمـــان، حجـــت 
االســـام و المســـلمین حســـین 
اللهـــوردی، در مراســـم تودیـــع 
ــه  ــوزه علمیـ ــر حـ ــه مدیـ و معارفـ
ـــت:  ـــان، گف ـــتان کرم ـــران اس خواه
ـــزار  ـــه ه ـــدود س ـــش از ح ـــده بی بن
روز توفیـــق خدمـــت در حـــوزه 
خواهـــران را داشـــتم کـــه آن را از 
ــه  ــم و بـ ــد می دانـ ــاف خداونـ الطـ
ـــاد  ـــا اعتق ـــن کار را ب ـــدا ای ـــف خ لط
و  ظرفیت هـــا  قابلیت هـــا،  بـــه 
عرصه هـــای  در  بانـــوان  نقـــش 
ـــه دادم. ـــاز کـــردم و ادام ـــف آغ مختل

وی افـــزود: در ایـــن مـــدت بـــا 
اینکـــه مدیـــر حـــوزه بـــرادران 
ـــران  ـــوزه خواه ـــا ح ـــودم، ام ـــز ب نی
را مســـتقل مدیریـــت کـــردم و در 
هیـــچ کجـــا، چـــه در همایـــش 
ــوزه  ــا، حـ ــه در برنامه هـ ــا و چـ  هـ
خواهـــران تحـــت الشـــعاع حـــوزه 
بـــرادران نبـــود و همـــان نیرویـــی 
بـــرادران  حـــوزه  بـــرای  کـــه 
ـــران  ـــوزه خواه ـــرای ح ـــتم،  ب گذاش
ــی از  ــن ناشـ ــتم و ایـ ــم گذاشـ هـ

ــود. ــاد بـ ــان اعتقـ همـ

مدیـــر حـــوزه علمیـــه اســـتان 
ادامـــه داد: مـــدارس و  کرمـــان 
ـــران  ـــه خواه ـــوزه علمی ـــت ح مدیری
اســـاس  بـــر  کرمـــان  اســـتان 
مدیریـــت  برنامه ریزی هـــای 
حوزه هـــای خواهـــران در ســـطح 
ـــه  ـــرف س ـــه ظ ـــرار داشـــت ک ـــه ق س
ـــا  ـــه دو ارتق ـــه رتب ـــا ب ـــه م ســـال رتب
ـــرای  ـــه ب ـــا ن ـــن ارتق ـــرد. ای ـــدا ک پی
مـــن کـــه بـــرای خانـــواده حـــوزه 

ــود. ــران بـ خواهـ

وی افـــزود: همچنیـــن ایـــن ارتقـــا 
مرهـــون زحمـــات روحانیـــت و 
ائمـــه جمعـــه اســـتان نیـــز بـــوده 
، ائمـــه جمعـــه چـــه آن هایـــی 
کـــه موســـس مـــدارس بودنـــد 
و چـــه آن هایـــی کـــه موســـس 
ــن  ــی در ایـ ــد، نقـــش مهمـ نبودنـ
ـــدارس،  ـــران م ـــتند. مدی ـــا داش ارتق
ایـــن  در  همـــکاران  و  اســـاتید 
ـــتند.  ـــدی داش ـــش کلی ـــوع نق موض
همـــکاران  خانواده هـــای  نقـــش 
ـــه  ـــدارس علمی ـــت و م ـــا در مدیری م
ـــران اســـتان، چـــه همســـران و  خواه
ـــدر و  ـــرادران و پ ـــران و ب ـــه خواه چ

ــود. ــی بـ ــش مهمـ ــان نقـ مادرشـ
حجـــت االســـام و المســـلمین 
ـــه  ـــرد: بدن ـــان ک ـــوردی خاطرنش الله
کادر مدیریتـــی اســـتان کرمـــان 
زمینه هـــای  در  کارشناســـان  از 
مختلـــف تشـــکیل شـــده؛ ایـــن 
بـــه  محـــدود  تنهـــا  مســـأله 
مدیریـــت نبـــوده و مـــدارس نیـــز 
ــوردار  ــان خوبـــی برخـ از کارشناسـ
هســـتند کـــه البتـــه ایـــن امتیـــاز 
ـــم  ـــاص ه ـــدارس خ ـــه م ـــر ب منحص
نیســـت. در مناطـــق محـــروم هـــم 
شـــاهد هســـتیم کـــه مـــدارس 
برجســـتگی های  و  ویژگی هـــا 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــود را دارن خ
ـــر  ـــت مدی ـــزان فعالی ـــه می بســـتگی ب
یـــا اســـاتید هـــر مدرســـه ای دارد.

ــا  ــرد: مـ ــد کـ ــان تاکیـ وی در پایـ
همـــه بـــا هـــم همکاریـــم و بایـــد 
ـــا  ـــم ت ـــم بدهی ـــه دســـت ه ـــت ب دس
کار در حـــوزه خواهـــران بـــه نحـــو 
ـــه  ـــد رو ب ـــرود و رون ـــو ب ـــن جل احس

رشـــد خـــود را حفـــظ کنـــد.

ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
»حـــوزه« در کرمـــان، خانـــم 
محمـــدی، در مراســـم تودیـــع و 
معارفـــه مدیـــر جدیـــد حـــوزه 
ـــان،  ـــتان کرم ـــران اس ـــه خواه علمی
گفـــت: مشـــیت الهـــی بـــر ایـــن 
بـــوده ایـــن وظیفـــه خطیـــر بـــه 
عهـــده مـــن بیافتـــد کـــه در ایـــن 
ــتم و  ــاکر هسـ ــدا را شـ ــه خـ رابطـ
ـــک در  ـــت کم ـــد درخواس از  خداون
ایـــن راه را دارم و وظیفـــه خـــودم 
می  دانـــم کـــه از زحمـــات حجـــت 
االســـام و المســـلمین حســـین 
ــکر  ــی و تشـ ــدر دانـ ــوردی قـ اللهـ
ـــوزه  ـــت کار در ح ـــرای تقوی ـــم. ب کن
تجربیـــات  از  حتمـــا  خواهـــران 
ارزشـــمند و گرانســـنگ ایشـــان در 
ـــرد،  ـــم ک ـــتفاده خواه ـــه راه اس ادام
همچنیـــن از مدیریـــت حوزه هـــای 
خواهـــران جنـــاب حجـــت االســـام و 
ـــن  ـــه ای ـــور ک ـــت پ ـــلمین بهج المس
فرصـــت را در اختیـــار مـــن قـــرار داد، 

ــم. ــی می کنـ ــکر و قدردانـ تشـ

وی در ادامـــه بـــه جایـــگاه حـــوزه 
ــان  ــرد و بیـ ــاره کـ ــران اشـ خواهـ
داشـــت: حـــوزه  هـــای علمیـــه 
ــان،  ــوان مروجـ ــران بـــه عنـ خواهـ
حافظـــان و پاســـداران دیـــن از 
دو جهـــت دارای جایـــگاه ویـــژه 
ــتند.  ــردی هسـ ــه فـ ــر بـ و منحصـ
جهـــت اول اینکـــه بـــه عنـــوان 
حـــوزه در جایگاهـــی قـــرار دارنـــد 
کـــه جایـــگاه انبیـــاء الهـــی اســـت 
وظیفـــه  کـــه  همین طـــور  و 
ـــراط  ـــه ص ـــردم ب ـــت م ـــا هدای آن ه
مســـتقیم بـــوده، حـــوزه هـــای 
خواهـــران هـــم وظیفـــه تبلیـــغ و 

ترویـــج دیـــن را برعهـــده دارنـــد.

مدیـــر جدیـــد حـــوزه علمیـــه 
خواهـــران کرمـــان ادامـــه داد: جهـــت 
دیگـــر در جایـــگاه و شـــخصیتی 
کـــه زنـــان در اســـام دارنـــد، 
ــان  ــام زنـ ــر اسـ ــد. از نظـ می باشـ
ـــه،  ـــان در خان ـــر جایگاهش ـــاوه ب ع
در حـــوزه گســـترده تری نقـــش 
ایفـــا می کننـــد. زنـــان مربـــی 
تربیـــت  وظیفـــه  و  جامعه انـــد 
ـــذا  ـــد، ل ـــده دارن ـــر عه ـــه را ب جامع
معمـــار کبیـــر انقـــاب نقـــش زن 
ـــرد  ـــش م ـــر از نق ـــه باالت را در جامع
می بـــرد و می فرمایـــد از دامـــن 
زن اســـت کـــه مـــرد بـــه معـــراج 

می رود.

 محمـــدی در رابطـــه بـــا وظایـــف 
ــد:  ــادآور شـ ــران یـ ــوزه خواهـ حـ
اولیـــن  وظیفـــه حـــوزه خواهـــران 
بـــودن  اســـوه  و  بـــودن  الگـــو 
بـــرای جامعـــه اســـت کـــه الزمـــه 
آن توجـــه بـــه اخـــاق و تهذیـــب 
ــیر  ــن و تفسـ ــت. تببیـ ــس اسـ نفـ
ـــم  ـــن و حری ـــن و پاســـداری از دی دی
ــه  ــه هجمـ ــه بـ ــا توجـ ــت بـ والیـ
فرهنگـــی دشـــمنان و مقابلـــه بـــا 
شـــبهات مخصوصـــا در مســـائل 
ـــف  ـــن وظای ـــی از مهمتری ـــان یک زن
حـــوزه خواهـــران بـــه عنـــوان 
ـــی رود،  ـــه شـــمار م ـــن ب ـــان دی مرزبان
مقـــام  کـــه  همان طـــور  لـــذا 
معظـــم رهبـــری فرمودنـــد حـــوزه 
خواهـــران بایـــد مســـائل زنـــان را 
ــه  ــخگویی بـ ــرای پاسـ ــا و بـ احصـ

آنهـــا اقـــدام کنـــد.

ـــران  ـــوزه خواه ـــرد: ح ـــد ک وی تاکی

باشـــد.  انقابـــی  بایـــد حـــوزه 
ــام و  ــط امـ ــی واسـ ــوزه انقابـ حـ
ـــه  ـــازی، وظیف ـــت. نیروس ـــردم اس م
ــمن  ــری و دشـ ــوری، آینده نگـ محـ
شناســـی از ویژگی هـــای حـــوزه 
ــه  ــر پایـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ انقابـ
عملکـــردی  و  اســـتوار  والیـــت 
والیتـــی دارد. تحقـــق و حیـــات 
ـــه  ـــرورش طلب ـــا پ ـــی ب ـــوزه انقاب ح

ــت. ــن اسـ ــی ممکـ انقابـ

مدیـــر جدیـــد حـــوزه علمیـــه 
کرمـــان  اســـتان  خواهـــران 
خاطرنشـــان کـــرد: مـــدد رســـانی 
بـــه نظـــام اســـامی از دیگـــر 
وظایـــف حـــوزه خواهـــران اســـت. 
حـــوزه خواهـــران بایـــد بـــا تمـــام 
ــام  ــاری و مـــدد نظـ ــه یـ ــوان بـ تـ
اســـامی بشـــتابد و بـــا تولیـــد 
ــرای  ــل بـ ــه راه حـ ــه و ارائـ اندیشـ
مشـــکات مخصوصـــا در حـــوزه 
ـــد. ـــا کن ـــود را ایف ـــش خ ـــوان نق بان

امیـــد  گفـــت:  پایـــان  در  وی 
ــی و  ــا همدلـ ــا بـ ــه مـ ــت همـ اسـ
پاســـخگوی  بتوانیـــم  همـــکاری 
باشـــیم و  نیـــاز جامعـــه  ایـــن 
ـــام  ـــه انج ـــه را ب ـــن وظیف ـــم ای بتوان
 برســـانیم. برخـــود الزم  می دانـــم 
ــران،  ــوزه خواهـ ــا حـ ـــرای ارتقـ ب
اســـتان  ظرفیت هـــای  تمـــام  از 
خصوصـــا علمـــا و طـــاب جـــوان 
و همـــکاران ارجمنـــد مدیـــران 
بهره منـــد شـــوم و ان  مـــدارس 
ـــح  ـــل و توضی ـــرای تفصی ـــاءاهلل ب ش
برنامه هـــا در اولیـــن فرصـــت و بـــا 
ـــدارس  ـــی از م ـــال تحصیل ـــروع س ش

ــرد. ــم کـ ــد خواهـ ــتان بازدیـ اسـ

مدیر جدید حوزه خواهران کرمان مطرح 
کرد:  

ــم حوزه  ــای مه ــت ه ماموری
ــای امروز  ــران در دنی خواه

امام جمعه کرمان مطرح کرد: 

ســه ویژگــی حــوزه علمیــه 
موفــق 

حجت االسالم و 
المسلمین اللهوردی: 

حــوزه خواهــران 
رشــد  بــه  رو 

ــت   اس
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بـه گـزارش خبرنـگار خبرگزاری »حوزه« در کرمان، حجت االسـام و المسـلمین حسـین اللهـوردی، مدیر حوزه 
علمیـه کرمان درگذشـت حجت االسـام و المسـلمین حسـن عرفان،اسـتاد اخـاق  حوزه علمیه قـم و از خطبای 

کشور را تسـلیت گفت.

متن تسلیت به شرح زیر است:
انا هلل و انا اليه راجعون

اذا مات العالم الفقيه ثلم فی االسام ثلمة اليسدها شیء
جنـاب حجـت االسـام و المسـلمین عرفـان از دانش آموختـگان و عالمان حوزوی بـه نحو اتم و  اکمـل بودند زیرا 

به آداب، رسـوم و اخاق حوزوی پایبند و به لحاظ شـخصیتی دارای شـخصیت برجسـته ای بودند.
اسـتان کرمـان از جملـه اسـتان هایی اسـت کـه از سـال های گذشـته از وجـود این عالـم فرهیخته و واعظ شـهیر 
بهره منـد بـوده اسـت و حضور ایشـان در مسـاجد و هیئت های معروف شـهر کرمان موجب رشـد معارف اسـامی 
در میـان قشـر متدیـن مذهبـی را موجـب بـوده اسـت. ویژگـی مهـم ایـن خطیـب وارسـته در ایـن بود کـه قبل 
از آن کـه فرمایشـات وی بـر مخاطبیـن و  مسـتمعین تاثیرداشـته باشـد، رفتارشـان تاثیر داشـت و هر کـس که با 

ایشـان ولـو  انـدک مانوس بـود تحت تاثیـر ادب و اخاق اسـامی ایشـان قـرار می گرفت.
مشـیت الهـی برایـن بـود کـه ایشـان بعـد از سـال ها تـاش در جهـت تبلیـغ و ترویـج مکتب اهـل بیـت )ع( در 
سـفر اخیـر بـه کرمـان در جایـگاه منبـر و در حین سـخنرانی بـرای وی عارضـه ای ایجاد شـود و بعـد از انتقال به 

بیمارسـتان بـه لقـاءاهلل بپیوندند.
مدیریـت حـوزه علمیـه کرمـان ایـن ضایعـه اسـفناک و دلخـراش را اوال به خانـواده آن مرحـوم و ثانیا  به اسـاتید 
و جامعـه وعـاظ و  خطبـا تسـلیت عـرض می کنـد و و از خداونـد متعـال بـرای آن مرحـوم، مقـام واالتـر و بـرای 

بازمانـدگان محتـرم صبـر جمیـل و اجـر جزیـل مسـألت می نماید.
ــتان  ــون اس ــاب و روحانی ــعر ط ــب ش ــن ش ــان، چهارمی ــوزه« در کرم ــزاری »ح ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب

ــزار شــد. ــت برگ ــا موضــوع والی ــان ب کرم
در ایــن مراســم کــه در مدرســه علمیــه محمودیــه شــهر کرمــان و بــا حضــور پرشــور طــاب برگــزار شــد، حجــت 
االســام غامشــاهی مبلــغ طــرح شهرســتان ســیرچ، حجــت االســام ســجادی مســوول دفتــر نمایندگــی فقیــه 
در هــال احمــر اســتان، حجــت االســام حســن عبــاس آبــادی مبلــغ هجــرت نرماشــیر و آقــای رضــا مــوذن زاده 

وکیــل دادگســتری کرمــان اشــعار خــود را در موضــوع والیــت قرائــت کردنــد.

ــوزه«  ــزاری »حـ ــگار خبرگـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
در کرمـــان، پیکـــر مرحـــوم حجـــت االســـام و 
ـــر روی  ـــاق، ب ـــتاد اخ ـــان اس ـــن عرف ـــلمین حس المس
دســـتان مـــردم والیـــت مـــدار کرمـــان از مســـجد 
ـــد. ـــییع ش ـــم تش ـــجد قائ ـــمت مس ـــه س ـــام)ره( ب ام

ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ـــم  ـــان، در مراس ـــوزه« در کرم »ح
ـــد  ـــی جدی ـــال تحصیل ـــه س افتتاحی
9۸-97 حـــوزه علمیـــه اســـتان 
ـــد  ـــاختمان جدی ـــه در س ـــان ک کرم
مدرســـه ســـطح عالـــی امـــام مهـــدی 
ـــد،  ـــزار ش ـــان برگ ـــهر کرم ـــج( ش )ع
حجـــت االســـام و المســـلمین 
ـــوزه  ـــر ح ـــوردی، مدی ـــین الله حس
علمیـــه کرمـــان بـــه وضعیـــت 
ــتان پرداخـــت و  ــن اسـ ــوزه ایـ حـ
ــتان  ــته اسـ ــال گذشـ ــت: سـ گفـ
کرمـــان بیشـــترین داوطلـــب ورود 
بـــه حـــوزه را داشـــت کـــه بیـــش 
ـــن  ـــر در ای ـــزار و ۴۰۰ نف ـــک ه از ی
ـــون  ـــرکت در آزم ـــرای ش ـــتان ب اس
ـــد. از  ـــام کردن ورودی حـــوزه ثبـــت ن
ـــا  ـــب و ب ـــداد داوطل ـــن تع ـــان ای می
ـــی  ـــی گزین ـــاله کیف ـــه مس ـــه ب توج
ـــر  ـــی مدی ـــت اهلل اعراف ـــر آی ـــد نظ م
ــداد ۲۸۰  ــه، تعـ ــای علمیـ حوزه هـ

نفـــر  پذیـــرش شـــدند.
بـــا  رابطـــه  در  ادامـــه  در  وی 
بـــه  کرمـــان  طـــاب  تلبـــس 
ـــال  ـــزود: از س ـــت، اف ـــاس روحانی لب
ــداد  ــال تعـ ــه حـ ــا بـ ــته تـ گذشـ
۲7۰ نفـــر از طـــاب اســـتان در 
شـــرکت  تلبـــس  کارگاه هـــای 
کرده انـــد کـــه ۱۱۸ نفـــر از آن هـــا 
موفـــق بـــه قبولـــی در آزمـــون 
ـــن  ـــر در ای ـــده اند و ۸ نف ـــس ش تلب

ــد. ــد شـ ــم خواهنـ ــم معمـ مراسـ

غفلت از سنت حسنه وقف
اســـماعیل  االســـام  حجـــت 
ـــور  ـــاف و ام ـــر کل اوق ـــی، مدی تدین
ــاط  ــان ارتبـ ــتان کرمـ ــه اسـ خیریـ
ـــم را مســـاله ای ریشـــه دار  وقـــف و عل
ــا  ــخ مـ ــت: در تاریـ ــد و گفـ خوانـ
ــت  ــی و تربیـ ــز علمـ ــف مراکـ وقـ
دانشـــمندان و عالمـــان در مراکـــز 
ـــنه  ـــنت حس ـــک س ـــده ی ـــف ش وق
ـــورد  ـــروزه م ـــفانه ام ـــه متاس ـــود ک ب
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــرار گرفت ـــت ق غفل

وی افـــزود: الزم اســـت امـــروزه 
طـــاب و حوزه هـــای علمیـــه در 
ـــی  ـــه بیان ـــف چ ـــج وق ـــت تروی جه
و چـــه عملـــی و بـــا انجـــام وقـــف 
از طـــرف خودمـــان، گام بردارنـــد. 
موقوفـــات  احیـــای  همچنیـــن 
ــم  ــایل مهـ ــز از مسـ ــته نیـ گذشـ
ــاف در ایـــن  ــه اداره اوقـ اســـت کـ
ـــه دارد. ـــه کمـــک هم ـــاز ب مســـیر نی

مدیـــر کل اوقـــاف و امـــور خیریـــه 
در رابطـــه بـــا ســـاختمان جدیـــد 
ـــت:  ـــج( گف ـــام مهدی)ع ـــه ام مدرس
ــف  ــط واقـ ــاختمان توسـ ــن سـ ایـ
عزیـــزی بـــه نـــام ســـردار نصـــرت 
ــه  ــود کـ ــده بـ ــوزه شـ ــف حـ وقـ
ـــتیم بـــا کمـــک حجـــت  مـــا توانس

ــدادی  ــلمین علیـ ــام و المسـ االسـ
ـــار  ـــم و در اختی ـــل نمایی اآن را تکمی
حـــوزه علمیـــه و طـــاب قـــرار 

دهیـــم.

سه ويژگی طلبه موفق
و  االســـام  حجـــت  ادامـــه،  در 
علیـــدادی،  المســـلمین حســـن 
نماینـــده ولـــی فقیـــه و امـــام 
ــر  ــن تقدیـ ــان ضمـ ــه کرمـ جمعـ
از زحمـــات آیـــت اهلل جعفـــری 
در راســـتای تقویـــت حوزه هـــای 

ــاتید و مســـئوالن حـــوزه علمیـــه  روحانیـــون، اسـ
ـــتاد  ـــا اس ـــام)ع(، ب ـــجد ام ـــور در مس ـــا حض ـــان ب کرم

ـــد. ـــوزه وداع کردن ـــاق ح ـــد اخ فقی
ـــال  ـــم انتق ـــه ق ـــان ب ـــتاد عرف ـــر اس ـــد از آن پیک بع
ـــت  ـــل بی ـــه اه ـــر کریم ـــت و در جـــوار حـــرم مطه یاف
ـــاک آرام  ـــه)س(، در دل خ ـــه معصوم ـــرت فاطم حض

ـــت. گرف
حجـــت االســـام و المســـلمین حســـن عرفـــان از 
خطبـــای معـــروف، کـــه بـــرای امـــر تبلیـــغ بـــه 
ـــن  ـــب در حی ـــنبه ش ـــه ش ـــود،  س ـــده ب ـــان آم کرم
ـــار  ـــان دچ ـــهر کرم ـــام ش ـــجد ام ـــخنرانی در مس س
ــال  ــتان انتقـ ــه بیمارسـ ــد و بـ ــی شـ ــه قلبـ عارضـ
یافـــت، امـــا علـــی رغـــم تـــاش هـــای پزشـــکان 
ـــج، صبـــح روز گذشته)چهارشـــنبه ۱۴ شـــهریور(  معال

دار فانـــی را وداع گفـــت.

با موضوع والیت؛

چهارمین شب شعر طالب و روحانیون استان کرمان 
برگزار شد

ــق و  ــه موفـ ــت: طلبـ ــه، گفـ علمیـ
ـــن)ع(  ـــه معصومی ـــد ائم ـــورد تایی م
ـــاق و  ـــم، اخ ـــر عل ـــه عنص ـــد س بای

معرفـــت را دارا باشـــد.
وی در رابطـــه بـــا عنصـــر اخـــاق 
ــاق  ــر اخـ ــت: عنصـ ــد داشـ تاکیـ
ــر  ــرای عنصـ ــزی بـ ــون ترمـ همچـ
ـــد  ـــاق نباش ـــر اخ ـــت و اگ ـــم اس عل
کنترلـــی بـــر علـــم نخواهـــد بـــود. 
اخـــاق یعنـــی کنتـــرل از درون 
ــان  ــرل در انسـ ــن کنتـ ــر ایـ و اگـ
ـــاد  ـــم زی ـــن عل ـــی همی ـــد گاه نباش
ـــد. ـــد ش ـــال او خواه موجـــب وزر و ب

امـــام جمعـــه کرمـــان ادامـــه داد: 
ـــوال  ـــاع و اح ـــق اوض ـــناخت دقی ش
زمـــان و جامعـــه و شـــناخت حـــق 
ـــه  ـــت ک ـــوم اس ـــر س ـــل عنص و باط
ــق و  ــه حـ ــوزه و طلبـ ــی حـ زمانـ
ــد داد  ــخیص خواهنـ ــل را تشـ باطـ
ـــاق  ـــی اخ ـــش دوم یعن ـــه در بخ ک

خـــوب کار کـــرده باشـــد.

نماینـــده ولـــی فقیـــه در کرمـــان 
خاطـــر نشـــان کـــرد: اگـــر ایـــن 
ــر  ــار یکدیگـ ــر در کنـ ــه عنصـ سـ
ـــده و  ـــم بالن ـــوزه ه ـــد ح ـــرار بگیرن ق

هـــم انقابـــی خواهـــد مانـــد.
ایـــن  ادامـــه  در  و  آن  از  بعـــد 
و  االســـام  حجـــت  مراســـم 
المســـلمین علیـــدادی بـــا اهـــدای 
حجـــت  زحمـــات  از  لوحـــی 
االســـام و المســـلمین تدینـــی در 
جهـــت احیـــا، تکمیـــل و تحویـــل 
ســـاختمان جدیـــد مدرســـه امـــام 
ــل  ــه عمـ ــر بـ ــج( تقدیـ مهدی)عـ

آورد.

ــه  ــذاری ۸ طلبـ ــه گـ عمامـ
ــوان جـ

در پایـــان هشـــت تـــن از طـــاب 
ـــت اهلل  ـــه دســـت آی ـــان ب ـــهر کرم ش

ـــدند. ـــم ش ـــری معم جعف

گزارش افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه کرمان؛ 

کرمانی ها بیشترین تقاضای ورود به 
حوزه را داشتند 

در پی درگذشت حجت االسالم و المسلمین عرفان؛

تسلیت مدیر حوزه علمیه کرمان به جامعه اساتید و وعاظ 

پیکر استاد عرفان بر روی دستان مردم کرمان تشییع شد


