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اربعین میدان نقش آفرینی بانوان طلبه

اعزام بیش از هزار مبلغ 
خواهر در ایام اربعین

معــاون فرهنگــی و تبلیغــی مرکــز حــوزه علمیــه خواهــران گفــت: 
امســال برای نخستین بار شــاهد فعالیت های مرکز مدیریت حوزه 

علمیه خواهران در اربعین خواهیم بود.
خانم معصومه ظهیری اربعین را اجتماع بزرگ انســانی جهان 
اســام و عامــل وحدت آفریــن مســلمانان دانســت و اظهــار کــرد: 
امســال برای نخستین بار شاهد فعالیت های مرکز مدیریت حوزه 

علمیه خواهران در اربعین خواهیم بود.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه خواهــران طلبــه در مراســم اربعیــن به 
عنــوان خــادم و مبلغ حضــور پیدا می کنند، افزود: بســته فرهنگی 

ویژه خواهران خادم و مبلغ تولید می شود.
 معــاون فرهنگــی و تبلیغــی مرکز حوزه علمیــه خواهران با بیان 
اینکــه پیش بینــی اولیه ما برای حضور در موکب ها ۵00 نفر اســت، 
گفت: با توجه به اینکه مدارس حوزه علمیه هم به صورت مستقل 
اعزام های اســتانی را انجام می دهند، پیش بینی می شــود تعداد 

مبلغات در مواکب اربعین به بیش از هزار نفر برسد.
 
حضور بیش از ۱۰ هزار طلبه جدید الورود خواهر در کشور  

طلبــه  نفــر  هــزار   10 از  بیــش  حضــور  از  ادامــه  در  ظهیــری   
جدیدالــورود در حــوزه علمیه خواهران کشــور خبــر داد و یادآور 
شــد: از ایــن تعــداد 2۵0 طلبــه جدیدالــورود مربوط به اســتان 

گلستان است.
وی با بیان اینکه امســال شــعاری با عنوان »رفع کاستی ها« 
از ســوی مدیر مرکز اعام شــده اســت و در دســتور کار مسئوالن 
حــوزوی قرار گرفت، اظهار کرد: با بازنگری هایی که در جلســات 
انجام می شود، در جهت رفع کاستی ها برنامه ریزی و به سوی 

توسعه و رشد حرکت خواهیم کرد.
معــاون فرهنگــی و تبلیغــی مرکــز حــوزه علمیه خواهــران گفت: 
امســال برای نخستین بار شاهد فعالیت های مرکز مدیریت حوزه 

علمیه خواهران در اربعین خواهیم بود.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خبر داد؛

توسط مرکز تحقیقات زن و خانواده انجام شد؛

نقد و بررسی الیحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت

خانم گلگـیری در گفت وگو با نمای حوزه:

حضور بانـوان در اربعیــن در 
راستای سـخنان حضرت 

زینـب)س( در کاخ یزید است

سهم 4۰ درصدی زنان در 
راهپیمایی اربعین

گزارشی از سفر مدیر
 حوزه های عملیه خواهران

 به استان یزد
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مدیــر حوزه هــای علمیــه بــا بیــان اینکــه طــاب 
باید مجّهز به ساح علم و دانش باشند، گفت: 
طاب و روحانیون عاوه بر کســب علم، باید به 
مســائل روز نیز آگاهی داشته باشند تا بتوانند در 

آینده پاسخگوی نیاز های جامعه باشند.
عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  بهجت پــور، 
خواهــران، در مراســم طلیعــه حضور اســتان 
کردســتان اظهار کرد: شــما طاب بــا ورود به 
حوزه هــای علمیــه کار ســنگینی را در دســت 
گرفته اید و عهده دار مسئولیت های سنگینی 
شــده اید و هرگــز نبایــد ایــن نکتــه را فراموش 
کنید که ورود شــما به حوزه، توفیق و عنایت 
بســیار بزرگی است و باید قدردان این نعمت 

بزرگ باشید.
بــا  آینــده  در  تردیــد  بــدون  افــزود:  وی   
حتــی  و  می شــوید  مواجــه  مخالفت هایــی 
ممکــن اســت که برخــی افــراد از روی کینه و با 
بغض برای شــما مشــکل ایجاد کنند، اما این 
مســائل نبایــد در کار شــما خلــل ایجــاد کنــد و 

شما باید به مسیر خود ادامه دهید.
 مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران گفــت: 
اگــر طلبــه ای بــه دلیــل آزارهــا و مشــکاتی کــه 
مســیر  از  می کننــد،  ایجــاد  او  بــرای  دیگــران 
حرکتی خود منحرف شــود، از قطار رستگاری 

پیاده شده است.
روحانیــون  و  طــاب  داد:  ادامــه  وی   
ادامه دهنــده راه انبیــا و اولیــا الهــی هســتند؛ 
بنابرایــن باید نیت و هدف ما از ورود به حوزه 
کامًا الهی باشد تا بتوانیم در این مسیر موفق 

شویم.
بیــان  بــا   اســتاد برجســته حــوزه علمیــه، 
حــوزه  بــه  ورود  در  مســئله  مهم تریــن  اینکــه 
علمیــه، انگیــزه الهــی اســت، گفت: اگــر انگیزه 
درســت و صحیحــی نداشــته باشــیم،  موفــق 
نخواهیــم باشــد و حتــی اگر تاکنــون نیز نیت و 
هدف درســتی نداشــتیم، باید نیت خودمان 
را اصــاح کنیــم و بــا نیــت و انگیــزه پــاک وارد 

حوزه شویم.
در  می خواهیــد  اگــر  کــرد:  عنــوان  وی   
حــوزه  علمیــه موفــق و نقش آفرین باشــید، 
بایــد هدف واال داشــته باشــید؛ در غیر این 
صورت حتی ممکن اســت با آسیب  مواجه 

شوید.
 مدیــر حوزه هــای علمیه خواهــران با بیان 
اینکــه علــم و دانــش، رزق و نــوری اســت کــه 
خداونــد در وجــود بندگانــش قــرار می دهــد، 
تصریــح کــرد: در حوزه هــای علمیــه باید همه 
وجودمــان به ســمت خداونــد متعال باشــد، 
تمــام افعــال و اقــوال باید برای جلــب رضایت 

الهی باشــد و یقینًا هرکس این گونه عمل کند، 
به سعادت و کمال می رسد.

 وی ادامه داد: یکی از مصیبت های انسان 
این اســت که اگــر مراقب نباشــد و غفلت کند، 
گمراه می شــود. در طول تاریخ نیز بســیاری از 
افراد صاحب منصب، متقی و اهل علم بودند 
کــه ناخواســته و بــا یــک غفلــت کوچــک گمراه 
شــدند؛ بنابراین باید به شــدت مراقب باشیم 

تا گمراه نشویم.
 اســتاد برجســته حوزه های علمیه با بیان 
اینکه طاب باید مجّهز به ساح علم و دانش 
باشــند، گفــت: طــاب و روحانیــون عــاوه بــر 
کســب علــم، بایــد بــه مســائل روز نیــز آگاهــی 
داشــته باشــند تا بتوانند در آینده پاسخگوی 

نیاز های جامعه باشند.
 وی با تأکید بر ضرورت تهذیب نفس بیان 
کــرد: طلبــه ای که مراقــب تهذیــب نفس خود 
نباشــد، تحصیــل و کســب علــم و دانــش نیــز 

برای او فایده ای نخواهد داشت.
مفّســر برجســته قرآن کریــم، با بیــان اینکه 
زنــان در دیــن اســام جایــگاه ویــژه و واالیــی 
و  غــرب  دنیــای  امــروز  کــرد:  عنــوان  دارنــد، 
فرهنــگ غرب، بــه زن نــگاه  کاالیــی دارند؛ در 
حالی که در اسام توجه ویژه ای به زنان شده 

است.

طالب باید مجّهز به سالح علم و دانش باشند
مدیر حوزه های علمیه خواهران:

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:
 باید به هویت اصلی و حقیقی اسالم توجه داشته باشیم

رئیس کمیسیون ملی یونسکو: 
شعائر دینی بخشی از وجود ما را تشکیل می دهد

خانم عالسوند:
 حضرت زینب)س( آغازگر دکترین نجات بشریت در 

طول تاریخ هستند

خانم گلگیری:
 صاحبان حقیقی اربعین زنان هستند و باید در این 

حرکت شرکت کنند

عضو هیئت  علمی دانشگاه امام صادق )ع(:
بی توجهی به آموزش زبان های خارجی، مانع اشاعه 

فرهنگ حقیقی دین اسالم نشویم

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:
 ضرورت استفاده از فرصت اربعین برای وحدت امت 

اسالمی ضرورت دارد

صفحه 2

»آیــت اهلل مرتضــی مقتدایــی« در همایــش طلیعــه حضــور 
طــاب جدیــد الــورود اســتان هرمــزگان اظهــار کــرد: طــاب بــا 
انتخــاب تحصیل در حــوزه های علمیه و کســب علوم دینی راه 

سعادت را برای خود انتخاب کرده اند.
دبیــر شــورای سیاســت گذاری حوزه هــای علمیــه خواهــران 
خطــاب بــه طــاب جدیــد، ورود آن ها را بــه حوزه هــای علمیه 
توفیق الهی دانســت و تاکید کرد: والدین شــما با انتخاب حوزه 
علمیه و تشــویق شــما به حضور در این مــکان مقدس زمینه را 

برای کسب معارف الهی برای شما مهیا کردند.
وی با بیان حدیثی از پیامبر اکرم)ص( مبنی بر اینکه »ِاّن اهلَل 
ــُب ُبغــاَۀ اْلِعْلِم؛ خداونــد طالبان علم را دوســت دارد«، بیان  ُیِحّ
داشــت: کســانی که علوم دین را فرا می گیرنــد محبوب خداوند 
هســتند و خداوند به آنان توفیق انجام کارهای مهم و رســیدن 

به درجات باالی علمی را عطا می کند.
آیــت اهلل مقتدایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه وظیفــه طالبــان علم، 
کــرد:  اســت، خاطرنشــان  علــوم دینــی  و  جدیــت در تحصیــل 
طــاب بایــد با اســتفاده از لحظه لحظه عمر خــود، معارف اهل 

بیت)علیهم السام(، تفسیر قرآن و ... را فرا بگیرند.
دبیــر شــورای سیاســت گذاری حوزه هــای علمیــه خواهــران 
تصریــح کــرد: دومیــن مرحلــه از زندگــی طلبگــی تعیلــم و تبلیغ 

آموزه های دینی به افراد جامعه است.
وی با بیان اینکه تبلیغ معارف الهی کار انبیا اســت به طاب 
توصیــه کرد: احــکام، عقاید و معارف الهی را در هر شــرایطی، در 

مهمانی، جلسات خانگی و در سفرها به مردم یاد دهید.
»آیت اهلل مرتضی مقتدایی« در پایان گفت: طاب با جدیت 
در تحصیــل، تبلیــغ و هدایت مردم، راه ســعادت را برای خود و 

خانواده شان ایجاد کنند.

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

طالب در تحصیل، تبلیغ 
و هدایت مردم با جدیت

 عمل کنند

سخنرانان هم اندیشی علمی زیارت اربعین؛ نتایج جدیدترین تحقیق پیمایشی در مورد
 راهپیمایی اربعین منتشر شد؛
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روابــط  اربعیــن،  زیــارت  علمــی  هم اندیشــی  مراســم 
میان فرهنگــی و همزیســتي اجتماعــي؛ در مرکــز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

در ابتــدای ایــن مراســم ســید مجیــد امامــی بــا تأکیــد بر 
اینکــه بایــد از ایــن فرصت بزرگ اســتفاده کنیــم، اظهار کرد: 

باید مراقب باشیم که این فرصت تبدیل به تهدید نشود.
وی افزود: برنامه ریزی و زمان بندی این مراســم، بســیار 
مبتکرانــه انجــام شــده اســت و امیدواریــم کــه ایــن مراســم 
تاثیرات بســیار زیادی داشــته باشــد و بتوانیم به اهدافی که 

داریم دست پیدا کنیم.
دبیــر همایــش هم اندیشــی زیــارت اربعیــن عنــوان کــرد: 
در پایــان ایــن مراســم تــاش خواهیــم کــرد کــه از پنل هــا و 
کمیســیون های برگزار شــده یــک کتاب تولیــد و عرضه کنیم 
و در نهایت امیدواریم که بتوانیم از این مراســم نهایت بهره 

و استفاده را ببریم.

تصمیماتــی کــه در ایــن هم اندیشــی گرفتــه  می شــود،   
اجرایی شود

در ادامه حبیب احمدزاده با بیان اینکه باید تصمیمات 
گرفته  شــده را اجرایی کنیم، اظهار کــرد: برگزاری همایش ها 
و کمیسیون ها تنها در صورتی تاثیرگذار است که تصمیمات 
و برنامه ریزی هایــی کــه در ایــن مراســم ها گرفتــه می شــود، 

اجرایی و عملی شود.
ایــن مستندســاز مقاومــت، افــزود: بایــد از ظرفیت هــا و 
فرصت هایــی که در اختیار داریم به درســتی اســتفاده کنیم 

و با تاش خود، مردم به ویژه نسل جوان را جذب کنیم.

بایــد بــه هویــت اصلی و حقیقی اســالم توجه داشــته   
باشیم

پارســانیا  در ادامــه حجت االســام والمســلمین حمیــد 
بــا اشــاره بــه نقشــی کــه اربعیــن در تکویــن هویــت جامعــه 
ایرانــی و اســامی ایفا می کنــد، اظهار داشــت: دفاع مقدس 
و 8 ســال جنگــی کــه با عــراق داشــتیم، نوعی هویت ســازی 
توســط عراقی ها بــود و عراقی ها با این جنگ می خواســتند 
هویت ســازی کننــد. وی افــزود: ایــران اســامی نیــز پــس از 
پیــروزی انقــاب اســامی، ســعی می کــرد کــه هویــت ایرانی 

اسامی را تبیین و ترویج کند.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خاطرنشــان کــرد: 
جهــان اســام در دوران معاصــر و پــس از فروپاشــی دولــت 
عثمانی، سیاســت های هویتی جدیدی را دنبال می کرد که 
متاثــر از مفاهیم نوینی بود که از اندیشــه های غرب و جهان 
مدرن الگو می گرفــت. وی ادامه داد: این الگوگیری موجب 
می شــد کــه بخش هایــی از هویــت تاریخــی فراموش شــود و 

بخشی دیگر از هویت ها گسترش و ترویج پیدا کند.
حجت االســام پارســانیا گفت: تغییرات فرهنگی موجب 
شــد کــه مــا از فرهنــگ غــرب الگوگیــری کنیــم و روز بــه روز 
فرهنگ غرب در جامعه اسامی گسترش پیدا کرد و غربی ها 
نیــز تــاش می کردنــد تــا هویــت جدیــدی را بــه کشــور های 

اسامی تحمیل کنند.
وی اظهــار کــرد: بایــد بــه هویــت اصلــی و حقیقی اســام 
توجه داشــته باشــیم و ســعی کنیم تا این هویــت در جامعه 

ترویج شود و گسترش یابد.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: ویژگی های 
معنوی هویت اسامی و پیوند خوردن این هویت به هویت 
مهــدوی و هویــت مقاومــت، موجــب شــده اســت کــه ایــن 
هویــت کامل تریــن و بهتریــن هویت باشــد و همین مســئله 

هویت اسامی را با دیگر هویت ها متمایز کرده است.
حجت االســام پارســانیا عنوان کرد: اینکه هرساله تعداد 
زیــادی از مردم از سراســر کشــور بــه پیاده روی بــزرگ اربعین 
می پیوندنــد و در ایــن اجتماع عظیم و مردمــی حضور پیدا 
می کننــد، نشــان دهنده هویــت اســامی اســت. همچنیــن 
بــه نظــر مــن، مدیریــت ایــن اجتمــاع عظیــم یــک مدیریت 
الهــی اســت و ما به تنهایی نمی توانیم ایــن جریان عظیم را 

مدیریت کنیم.

شعائر دینی بخشی از وجود ما را تشکیل می دهد  
 ایوبــی در ادامــه اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در جامعــه 
برخی افراد می گویند که در شــرایط التهابات اقتصادی و در 
زمانــی کــه مردم دچار مشــکات عدیده ای هســتند، نیاز به 

هزینه برای اربعین نیست.
وی افزود: هر آن چه که در بیرون به عنوان شعائر از زمان 
تولــد تــا مرگ اتفــاق می افتد، بخشــی از وجود ما را تشــکیل 
می دهد، بنابراین اگر ما در یک محیط دینی و اسامی رشد 
کنیــم، ایــن فضای بیرون تبدیل به یک بخشــی از وجود ما 

می شود و عایق ما با دیگران متفاوت می شود.
رئیس کمیســیون ملی یونســکو خاطرنشــان کرد: شــعائر 
بخشــی از جــان و روح مــا اســت و کســانی کــه به این شــعائر 
حملــه می کننــد و می خواهند این شــعائر را از ما بگیرند و ما 
را ایــن مســائل دور کننــد، کاما بــه این آگاهــی دارند که این 

مسئله چقدر در زندگی و وجود ما تاثیرگذار است.
وی با اشاره به اجتماع بزرگ مردمی و خودجوش اربعین 
ادامــه داد: خداونــد متعال بزرگترین نقــاش و نقاش خلقت 
است و هرچه خلق کرده، احسن است و هرجایی که انسان 

در آن جا دست ببرد، نقاشی خداوند را خراب  می کند.

ایوبی عنوان کرد: لحظه لحظه عاشــورا آموزه های بسیار 
زیادی برای ما دارد و ما با توجه و دقت به عاشورا می توانیم 
درس  های بســیار زیادی بگیریم، لحظه لحظه عاشــورا پر از 

شجاعت، استقامت، حیا، ادب و ... است.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد آموزه هــا و درس هــای عاشــورا 
را بــه تمــام دنیــا نشــان دهیم، خاطرنشــان کــرد: مــا باید از 
ظرفیت هایی که داریم برای نشــان دادن درس های عاشورا 
بــه تمام مــردم جهان اســتفاده کنیــم، البته اجتمــاع بزرگ 
اربعیــن بخش های زیادی از زیبایی ها و درس های عاشــورا 

را در معرض چشم همگان گذاشت.
اجتمــاع  کــرد:   اظهــار  یونســکو  ملــی  رئیــس کمیســیون 
اربعیــن بــه قــدری بزرگ اســت که نمی شــود ایــن اجتماع را 
نادیــده گرفــت، حتی اگر تمام رســانه های دنیــا بخواهند باز 
هــم نمی تواننــد این اجتماع عظیم و بزرگ را نادیده بگیرند 

و همه دنیا از این اجتماع آگاه خواهند شد.
وی ادامــه داد: معجــزه بزرگ اربعین این اســت که مردم 
دو کشــوری که 8 ســال بــا هم در جنــگ بودنــد، در اجتماع 
اربعیــن کنــار یکدیگر قــرار می گیرند و به هم کمــک می کنند؛ 
چراکــه اربعیــن ارزشــی باالتــر از ارزش هــای مــادی اســت و 
همین مســئله موجب شــده است که مردم این دو کشور به 

مسائل دیگر توجه نداشته باشند.
ایوبــی در پایــان گفت: ما باید به این گنجینه بزرگ توجه 
داشــته باشــیم و تــاش کنیم ایــن گنجینه بــزرگ را به تمام 
جهانیان نشــان دهیــم تا همه مردم جهان بــا این اجتماع 

بزرگ و هدف واالی آن آشنا شوند.

حضــرت زینب)س( آغازگــر دکترین نجات بشــریت در   
طول تاریخ هستند

ســفیران  زنــان  تخصصــی  پنــل  در  عاســوند  خانــم 
پیــاده روی  علمــی  هم اندیشــی  از  اربعیــن  میان فرهنگــی 
اربعیــن، بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای حادثــه عاشــورا اظهــار 
داشــت: ظرفیت هــای عاشــورا بســیار قابل توجه اســت، اما 

متأسفانه از تمام ظرفیت های آن استفاده نشده است.
وی مســئله اصلــی عاشــورا را فهــم حقیقــت آن دانســت 
و افــزود: نمی توانیــم بــه عاشــورا تنهــا از منظــر یــک جنگ و 
اتفاقاتی که در آن افتاده اســت نگاه کنیم و ماهیت حقیقی 

آن را  که تنها رزم آوری نیست، نادیده بگیریم.
عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران، 
اولین عامل تأثیرگذاری حادثه عاشورا را جنگ نابرابر عنوان 
کــرد و ادامــه داد: زمانــی کــه بتوانیــم غبــار جنــگ و اتفاقــات 
ناجوانمردانه این نبرد نابرابر را کنار بزنیم، می توانیم ماهیت 
حقیقــی حادثــه عاشــورا را ببینیــم کــه چــه عظمتــی داشــته 

است و باید به آن به درستی پرداخت تا جهانی شود.
وی حادثه عاشــورا را جداکننده جبهه حســینی از جبهه 
یزیــدی معرفــی و تشــریح کــرد: حادثه کربا مقیاســی اســت 
بــرای تشــخیص حقیقت اتفاقاتی کــه بعد از حادثه عاشــورا 
رخ می دهــد،  زیــرا جمیع حوادثی که  در آن روز اتفاق افتاد، 
سرشــار از فضیلت هایــی اســت که  جــای رخ دادن آن نبود، 
بــرای خشــونت های  زیــرا جنــگ در طــول تاریــخ بســتری 

سنگین و بی رحمانه بوده است.
عاســوند، اتفاقــات جبهــه حســینی را اوج انســانیت و 
فضیلــت تعبیــر کــرد و ادامــه داد: در بســتری کــه اولیای دم 
می توانند تنها به انتقام بیندیشند، ما شاهد رفتارهایی در 
اوج انســانیت و فضیلت هســتیم کــه نمی تــوان نمونه آن را  

قبل از حادثه عاشورا و یا بعدازآن به هیچ عنوان دید.
و  انســانی  صفــات  تجلــی  اوج  و  خاســتگاه  را  کربــا  وی 
الهــی خوانــد و تأکید کــرد: در تنگناهای جنگ و ســختی روز 
عاشــورا، می توانیم شاهد یک مســاعدت اجتماعی متعالی 
در جبهه حسینی باشیم؛ به صورتی که همه افراد حاضر در 
کاروان حسینی در تاش کاستن رنج و درد و غم همراه خود 
بوده انــد و ایــن تصویری اســت کــه در هیچ کجــا نمی توانیم 

ببینیم و نیازمند جهانی شدن است.

عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران، 
عاشــورا را نیازمند مطالعه عمیق عنوان کرد و گفت: عاشــورا 
را بایــد بــا همه ابعــاد و فضیلت هایی کــه در لحظه لحظه آن 
اتفــاق افتــاد دید و به تصویر کشــید و نمی توانیم از هیچ یک 

از اتفاقات آن با بی توجهی بگذریم و آن را نادیده بگیریم.
وی بــا توصیــه به طاب در بــه تصویر کشــیدن حقایق و 
فضایــل روز عاشــورا در راهپیمایی اربعین، بیان کرد: نشــان 
دادن ایــن تصاویــر برای کســانی کــه با چنین فرهنگی آشــنا 
نیســتند و چهــره حقیقــی اســام را ندیده اند، بایــد در صدر 
برنامه هــا قــرار گیــرد و ایــن حقایــق بــرای کســانی کــه چنین 

چالش هایی را تجربه نکرده اند، بازگو شود.
عاســوند علت مانــدگاری حادثــه عاشــورا را توضیح داد 
و افــزود: زنــان در حادثــه عاشــورا در کنــار مــردان، آغازگر این 
حرکت بوده اند و از ابتدا امام حسین علیه السام برای زنان 
نیــز نقــش تعریف کــرده اســت. وی افــزود: با ایــن برابری در 
بیان و دیده شــدن، حادثه عاشــورا دیده شد. تاریخ اسام 

را نیز خصلت های زنانه و مردانه در کنار هم ساخته  است.
وی ارســال پیــام عاشــورا را بزرگ تریــن نقــش و وظیفــه 
در  و  زنــان  کــرد:  خاطرنشــان  و  دانســت  عاشــورا  در  زنــان 
باالتریــن مقام بیــن زنان، حضرت زینب ســام اهلل علیها  با 
خطبه هایــی که در طول اســارت خواندنــد، آغازگر حرکت ها 
و دکترین های نجات بشــریت هستند، اما امروز ما نام های 

ناقصی از ایشان را بعد از 1400 سال در جهان می شنویم.
عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران 
ادامــه داد: حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا در خطبه هــای 
خــود پیــام ترقی خواهانــه را بــرای همــه زمان هــای تاریــخ 
بشــریت خواندنــد و بایــد ایــن پیــام برای کســانی کــه در راه 

اربعین قدم می گذارند، بیان شود.
بــرای  را  زینــب ســام اهلل علیهــا  وی ســخنان حضــرت 
جامعــه ایمانــی مهم و امیــدزا خواند و بیان کرد: ســخنان و 
پیام عاشــورا در طــول تاریخ ماندگار و ابدی اســت و با همه 
دسیسه هایی که از ویران کردن قبر مطهر امام حسین علیه 
السام تا دسیسه هایی که امروز برای نادیده گرفتن عظمت 
اربعین طراحی می شود، نتوانسته است آن را کم رنگ کرد.

عاســوند اظهار داشــت: اجتماع 20 میلیون نفره ای که امروز 
به سمت کربا حرکت می کند، نتیجه حرکت زنان در قالب و مدار 

زنانه است که پیام سیدالشهدا علیه السام را تکمیل کردند.
وی گفت: امروز باید به حرکت زنان در قالب و مدار زنانه 
پرداخته شود و ارزش و اعتبار کلمه را دوباره به آن بازگرداند 

تا قدرت و اعجاز کلمه دوباره حادثه آفرین باشد.
وی  زنــان را مهم تریــن رکــن بــرای ادامــه دادن ایــن راه 
معرفــی و بیــان کــرد: بایــد زنــان آگاه و عالــم و مؤمــن در این 
مسیر قدم بگذارند و با توجه به ویژگی هایی که زنان کاروان 
امــام حســین علیــه الســام داشــتند، نیازمند تربیــت زنانی 

شجاع و مؤمن و پاک دامن و عالم در جامعه هستیم.

صاحبــان حقیقــی اربعین زنان هســتند و بایــد در این   
حرکت شرکت کنند

میان فرهنگــی  ســفیران  زنــان  پنــل  در  گلگیــری  خانــم 
اربعیــن از هم اندشــی علمــی پیــاده روی اربعین با اشــاره به 
ماهیت اربعین و نقش و تاثیرات ان در تمدن ســازی اظهار 
داشــت: اربعیــن تمــدن جهانــی را در آینده پایه ریــزی کرد و 

باید به ان توجه ویژه ای داشت.
وی ماهیــت اربعیــن را فراتــر از غدیر و عاشــورا دانســت و 
افــزود: پیــام و علــت حرکــت اربعیــن فراتــر از غدیر و عاشــورا 
اســت زیــرا اربعیــن برخــاف غدیــر و عاشــورا کــه دســتوری 
بودند حرکتی خود جوش و مردمی است و بر اساس آیات و 

روایات ریشه در قلب و فطرت انسان ها دارد.
وی آیــات قرآنــی را شــاهدی بــر لــزوم بزرگداشــت اربعین 
دانســت و ادامــه داد: قــرآن دربــاره تعمیــر مســاجد دســتور 
داده اســت امــا دربــاره ســاخت آن دســتور نداده اســت زیرا 
ایــن عمــل فطــری و خودجوش اســت امــا چون فطــرت ها 

دچار آســیب و فراموشــی می شــود خداوند دستور به تعمیر 
مساجد و بازآفرینی فطرت داده است.

وی آغازگــر ایــن حرکت فطری را حضرت زینب ســام اهلل 
علیهــا معرفی و تصریح کرد: حرکت حضرت زینب ســام اهلل 
علیها در سایه حرکت امام سجاد علیه السام  بدعت نبود، 

بلکه در واقع بازخوانی غدیر و عاشورا بود.
خانــم گلگیــری اضافــه کــرد: در اربعیــن ما شــاهد حرکتی 
هســتیم که با الهام از عاشورا به سمت انتها و غایت بشریت 

که امامت حضرت حجت)عج( است پیش می رود.
وی تبلــور و جــان کام حضرت زهرا ســام اهلل علیها را در 
خطبــه فدکیــه اربعین دانســت و خاطر نشــان کــرد: جایگاه 
حقیقــی اربعیــن متعلــق بــه بانــوان اســت و مبلغیــن باید با 
نگاهــی جامع بــه همه اتقاقات تاریخ تشــیع از خطبه فکیه 

تا سایر وقایع قدم در این راه بگذارند.
وی بــا یــاآوری اتفاقات زمان ظهور گفــت: در روایات آمده 
اســت کــه امام زمــان عجــل اهلل فرجه الشــریف هنــگام ظهور 
درحالــی که به خانه خــدا تکیه زده انــد جهانیان را مخاطب 
قــرار مــی دهنــد. عضــو شــورای سیاســت گذاری حوزه هــای 
علمیــه خواهــران اضافه کــرد:  ایــن رد پای اربعین اســت که 
در این زمان دیده می شــود و نشــان می دهــد جهان صدا و 
ســخن امام زمان عجل اهلل فرجه الشــریف را شــنیده است. 
بایــد بدانیــم ایــن ســخن جایی شــنیده نمــی شــود مگر در 

اربعینی که در حال شکل گیری است.
وی بــه معرفــی امــام زمــان عجــل اهلل فرجــه الشــریف در 
زمــان ظهــور پرداخت و تاکید کــرد: در آن معرفی که حضرت 
از خــود دارنــد تصویــری کامــل از امام حســین علیه الســام 
و عاشــورا ارائــه می شــود. ایــن تصویــر بایــد در اربعیــن قــدم 
بــه قدم بــه گوش همــه عالم با همــه نژادهــا و فرهنگ های 

مختلف رسیده باشد.
وی راهپیمایــی اربعین را عامــل معرفی امام زمان عجل 
اهلل فرجــه الشــریف دانســت و ابــراز کــرد: در مفهــوم زیــارت 
معنای حیات و بصیرت گنجانده شــده و کسی که این پیام 

را به جهانیان اباغ کرد حضرت زینب)س( بود.
وی اربعیــن را متعلــق بــه حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا 
دانســت و ادامه داد: باید بدانیم کســی که پیشــنهاد برگشــت 
به کریا را داد و این حرکت را کامل کرد حضرت زینب سام اهلل 
علیها بودند که با آمادگی برای هر گونه اتفاق، جهاد و شهادت 

امام حسین علیه السام را در همان سال کامل کردند.
وی تاکید کرد: برگشــت حضرت زینب ســام اهلل علیها به 
کربا مسیر حرکت شیعان به خصوص زنان را در طول تاریخ 
همــوار کــرد، مــا زنان نیــز باید با تمــام قوا در این مســیر قدم 
بگذاریــم و بــه پیروی ازحضرت زینب ســام اهلل علیها که در 

اوج  مصیبت به کربا بازگشتند، حرکت کنیم.
وی بــه لــزوم اباغ پیام خانواده امام حســین علیه الســام 
در ایــن را تاکیــد کــرد و افــزود: طــاب بایــد بدانند ایــن نهضت 
تنهــا از راه تبلیــغ در اربعین ادامه پیدا می کند تا جایی که امام 
صادق علیه الســام یکی از ویژگی های مومن را زیارت اربعین 
دانســته اند و ایــن گونــه اســت کــه اربعیــن روز دیــدار حضــرت 

حجت عجل اهلل فرجه الشریف و پیوستن به ایشان است.

بــا بی توجهــی بــه آمــوزش زبان هــای خارجــی، مانــع   
اشاعه فرهنگ حقیقی دین اسالم نشویم

 خانم دکتر محســنی در پنل زنان سفیران میان فرهنگی 
اربعیــن از هم اندیشــی علمــی پیاده روی اربعین با اشــاره به 
اهمیت برقراری ارتباط فرهنگی زائران در مســیر پیاده روی 
کربــا اظهــار داشــت: زبــان باید ابــزاری بــرای مبلغیــن برای 
تبلیغ در مسیر زیارت اربعین باشد و آنان حتی با بیان چند 

جمله، اشاعه دهنده  فرهنگ عاشورا باشند.
عضــو هیئت  علمی دانشــگاه امام صادق )ع(، با تشــریح 
انتقــال حــس در برقــراری ارتباط بــا زائران، تأکیــد کرد: همه 
طــاب باید یادگیــری زبان های مختلف به ویــژه زبان عربی 
را کــه زبــان دیــن و قــرآن اســت، در برنامه خود قــرار دهند و 

بــه ایــن مهم به عنوان یکی از مهم ترین ابــزار ارتباط و تبلیغ 
توجه کنند.

وی تأثیــر ارتباط از طریق تســلط به زبان را برای کســانی 
کــه مخاطــب مبلغــان در راه پیمایی اربعین هســتند، مورد 
توجــه دوبــاره قرار داد و افــزود: در حرکت عظیــم اربعین، ما 
شــاهد حضــور ملیت هــای مختلفی ازجمله، عــرب، فارس، 
تــرک، پاکســتانی، اروپایــی و غیــره هســتیم کــه الزم اســت 
بتوانیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم و فرهنگ حقیقی عاشورا 

را انتقال بدهیم.
محسنی توجه جهان غرب را برای شناخت دنیای عرب 
قابل توجه دانست و تصریح کرد: در اروپا کارگاه های آموزش 
زبان عربی به صورت گســترده در حال برگزاری اســت و حتی 
مردم عادی نیز نیاز برقراری ارتباط با دنیای عرب را در خود 
احســاس می کننــد. وی علــت اصلــی آموزش گســترده زبان 
عربــی در دنیــای غــرب را نفــوذ فرهنگــی در بین مســلمانان 
عنــوان و بیــان کرد: مبلغان و مردم ایران نســبت به آموزش 
زبان هــای خارجــی توجــه الزم را ندارنــد، درصورتی که برای 
حفظ و اشــاعه فرهنگ حقیقی اســام که همان شــهادت و 

ایثار است، نیازمند تسلط بر این ابزار مهم هستیم.
عضــو هیئــت  علمی دانشــگاه امام صــادق )ع( بیان کرد: 
ملیت هــای  و  اربعیــن  راه پیمایــی  در  تســنن  اهــل  حضــور 
مختلــف، فرصتــی اســت کــه تنهــا بــا تســلط بــر زبــان آن هــا 
می توانیــم از آن اســتفاده کنیــم و دیــن حقیقــی اســام را با 
تمــام آرمان هــای بی نظیرش بــه مردمی که تنها شــمایلی از 

اسام را دیده اند، نشان دهیم.
وی زیــارت اربعیــن را دارای ابعــاد مختلــف خوانــد و ابراز 
کــرد: زیــارت اربعیــن از تمــام دنیــا و از طریــق همــه دولت ها 
مــورد رصــد قرارگرفتــه و بایــد ایــن اجتمــاع بزرگ شــیعی به 
بهتریــن نحــو برگــزار شــود تــا حقیقــت شــیعه در تمــام دنیــا 
به درســتی منعکــس شــود. ایــن مهــم بــه بســیج عمومی با 

همه ابزارها و امکانات احتیاج دارد.
محسنی با توصیه به طاب و مبلغان در برقراری ارتباط 
عاطفــی با زائران اربعین افزود: اربعیــن مظهر مدینه فاضله 
اســت و در ایــن حرکــت همه مــردم در باالترین حــد بلوغ در 
کنــار هــم قــرار می گیرنــد. وی افــزود: این حرکــت مقدمه ای 
برای برپایی حکومت حضرت حجت عجل اهلل فرجه اســت 
و باید از آن در کمال آگاهی مراقبت کنیم تا شــیعه از کوچک 

و بزرگ، پیر و جوان پیشگام این حرکت باشد.
را  مســیر  ایــن  در  زائــران  اولیــه  نیازهــای  تأمیــن  وی 
کوچک تریــن انفــاق و ایثار در راه هموار کردن ظهور و برپایی 
حکومــت  حضــرت مهــدی عجل اهلل فرجــه خوانــد و ادامه 
داد: زائران با جان و دل وارد این مســیر می شــوند؛ زیرا این 
حرکت تنها یک زیارت نیســت، بلکه اهداف بزرگ تشــیع در 

این حرکت تحقق خواهد یافت.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه امــام صــادق علیه الســام 
در پایــان بابیــان روایاتــی از توجــه امامــان معصــوم علیهــم 
الســام در تسلط به زبان های مختلف گفت: شیعه باوجود 
حقانیــت پیامــش، به علــت توجه نکــردن به آمــوزش زبان 
نتوانسته  فرهنگ و دین حق را به درستی در جهان معرفی 
و از منابــع علمــی به درســتی اســتفاده کنــد کــه بایــد هر چه 

سریع تر طاب این نقطه ضعف خود را برطرف کنند.

ضرورت اســتفاده از فرصت اربعیــن برای وحدت امت   
اسالمی

خانم معصومه ظهیری در اختتامیه هم اندیشــی زیارت 
اربعیــن اظهــار کرد: اربعیــن؛ فرصت بی بدیلی اســت که طی 

سال های اخیر تبدیل به یک حماسه جهانی شده است.
مــردم  مــا،  عصــر  در  اربعیــن  مهــم  ویژگــی  افــزود:  وی 
نهــاد بــودن آن اســت. راهپیمایــی اربعیــن حرکــت تاریخی 
خودجوش، طبیعی و مردمی بر پایه معارف حســینی است 
و مدیریت اصلی عرصه های نرم و ســخت آن برعهده مردم 
اســت.  از این رو شــناخت پیچیدگی های آن، آگاهی ســازی 
گرایشــی  بینشــی،  آنهــا در حوزه هــای  بــه  نســبت  عمومــی 
و  رســمی  نهادهــای  معقــول  سیاســت گذاری  و  رفتــاری  و 
دولت هــا می توانــد در بهره بــرداری از ظرفیت هــای تمدنــی 

این کنگره عظیم، مفید و اثربخش باشد.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهــران 
گفــت: کارکــرد تمدنــی دیگــر اربعیــن، جهت دهی به ســبک 
زندگــی اســامی و نزدیــک کــردن فرهنگ هــای مختلــف به 
اربعیــن  داد:  ادامــه  وی  اســت.  اســامی  اصیــل  فرهنــگ 
می توانــد مؤثرترین عامل مبادلــه فرهنگی و فکری و محلی 
بــرای هم افزایــی عناصــر ســازنده ســبک زندگــی و فرهنــگ 

اصیل اسامی در همه زمینه های زندگی باشد.
خانــم ظهیــری بیــان کــرد: نماینــدگان و رهبــران مذاهب 
اســامی بایــد بــا اســتفاده از ایــن فرصت؛ آثــار، اخبار و ســیره 
اعتقــادی،  مختلــف  زمینه هــای  در  را  خــدا)ص(   پیامبــر 
سیاســی، اخاقی، اقتصادی و اجتماعی بازگو کنند تا در این 
فرصت زندگی جمعی که در همه ساحت های زندگی اشتراک 
بــه وجــود می آیــد، الگوهــای خوب تربیتی شــکل بگیــرد و از 

بدعت ها گذر و تقید به سّنت های حسنه بیشتر شود.
معــاون فرهنگی تبلیغــی حوزه های علمیــه خواهران، با 
تأکیــد بر اســتفاده از فرصت و ظرفیت عظیــم اربعین عنوان 
کــرد: همایش هــا و جلســات عمومــی باید به صــورت دقیق 
برنامه ریــزی شــود و از همــه تــوان و ظرفیــت فکــری جهــان 
اســام با محوریت قیام عاشــورا و أباعبداهلل الحســین)ع( در 
شکل دهی امت اسامی استفاده شود.واضح است که این 
فعالیت هــا فقط نباید به این ایام خاصه شــود، بلکه کارها 
باید مستمر، عمیق و کاربردی و ناظر به تحقق تمدن نوین 

اسامی باشد.

اربعین میدان نقش آفرینی بانوان
سخنرانان هم اندیشی علمی زیارت اربعین؛

این روزها روزهای نزدیک به اربعین است. پدیدۀبی نظیر و بی سابقه ای هم در این سالهای اخیر به وجود آمده و آن، پیاده روی میان نجف و کربا یا بعضی 
از شــهرهای دورتر از نجف تا کربا اســت؛ بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شــهرهای دیگر، پیاده راه می ُافتند و حرکت میکنند. این حرکت حرکت عشــق و 

ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند:
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم                      ُبعد منزل نبَود در سفر روحانی

مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقه 1394/9/9
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در  پیمایشــی  تحقیــق  جدیدتریــن  نتایــج 
مورد راهپیمایی اربعین منتشر شد

راهپیمایــی  در  زنــان  درصــدی   40 ســهم 
اربعین

در راهپیمایی سال 96، تحقیقی پیمایشی 
در میــان راهپیمایان حاضر در مراســم اربعین 
در کشــور عــراق انجــام شــد کــه بیانگــر نتایــج 
ایــن  نتایــج  چکیــده  اســت.  توجهــی  جالــب 
تحقیق که در هم اندیشی علمی زیارت اربعین 
از سوی حجت االســام سیدسعیدرضا عاملی 
اســتاد ارتباطــات دانشــگاه تهــران بــا عنــوان 
»نمادهــا، نیازهــا و سیاســت هــای راهبــردی 
راهپیمایی اربعین حسینی« ارائه شد، از نگاه 

خوانندگان می گذرد.

 ۱2۰ میلیون نفر-روز زائر در حماسه اربعین   
بــرای مــردم  طــول ســفر اربعیــن حســینی 
عراق که از مســافت های کمتر از 120 کیلومتری 
روز   7 تــا   4 بیــن  راهپیمایــی می شــوند،  وارد 
اســت. این ســفر بــرای مــردم بصره که از شــهر 
بصــره پیــاده روی خــود را آغــاز می کننــد تــا 20 
ســایر  مــردم  می انجامــد.  طــول  بــه  نیــز  روز 
کشــورها نیــز عمدتــًا مســافرتی 7 تــا 14 روزه را 
تجربــه می کننــد. بــا توجه به داده هــای فوق، 
می تــوان میانگین طول ســفر بــرای مردم را در 
ایــن حرکت اجتماعــی عظیــم، در تخمینی رو 
 به پایین، تقریبًا شــش روز تصــور کرد. با توجه 
بــه مــوارد فوق و بــا کمترین تخمیــن جمعیت 
یعنــی 20 میلیــون نفــر، پدیــدۀ عظیــم اربعین 
حســینی، ساالنه پذیرای حداقل 120 میلیون 

نفر روز زائر است.

 ویژگی های تحقیق  
تکمیــل  و  توزیــع  حاصــل  پیمایــش  ایــن 
زبــان  چهــار  بــه  پرسشــنامه   839 مجموعــه 
فارســی، عربــی، ترکــی و انگلیســی در جریــان 
راهپیمایی ســاالنه اربعین در کشــور عراق طی 
سال 1396 است. پرسشنامه پیمایش شامل 
دو بخــش جمعیت شــناختی بــا 13 پرســش و 
بخش مطالعاتی شــامل 21 پرسش مطالعاتی 
بــا ترکیــب 16 پرســش بســته پنج گزینــه ای بــا 
مقیــاس لیکــرت و ۵ پرســش بــاز بوده اســت. 
هــدف از پیمایــش زمینه یابی، نگرش ســنجی 
و ایده آل ســنجی مشــارکت کنندگان در رخداد 

سالیانه اربعین است.

جوان ها به پیش  
ســن  شــده  طبقه بنــدی  فراوانــی  توزیــع 
شــرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حاکی از 
آن اســت که بیشترین شــرکت کنندگان در این 
راهپیمایــی بیــن 20 تــا 24 ســال ســن دارند و 
هرچه بر ســن افــراد اضافه می شــود از فراوانی 
اســتثناهای  البتــه  می شــود،  کاســته  دســته 

جزئی نیز در این میان وجود دارد.

 متاهل ها بیش از مجردها  
تحقیــق حاضــر نشــان می دهــد حــدود 60 
درصد از راهپیمایان متاهل و 40 درصد مجرد 
هســتند. همچنین حــدود ۵8 درصــد مذکر و 

42 درصد مونت هستند.

 نقش پررنگ کارمندها  
اربعیــن  راهپیمایــان  شــغل  بررســی 
گــروه ســایر مشــاغل  بــه جــز  نشــان می دهــد 
در  شــاغل  اشــخاص  فراوانــی  نامشــخص،  و 
ســایر گروه هــای شــغلی به ایــن ترتیب اســت: 
»کارمنــد«، »دانشــجو یــا دانش آموزیــا طلبه«، 
»مــدرس یا معلــم«، »بازنشســته«، »مشــاغل 
»فنــی مهندســی«، »خانــه دار«،  رســانه ای«، 
فروشــنده«،  یــا  »بــازاری  درمانــی«  »حــوزه 

»کشاورز یا دامدار«.
از میــان ایــن گروه هــا، فراوانــی شــغلی گروه 
»کارمند« و گروه »دانشجو، دانش آموز، طلبه« 
فاصلــه قابل ماحظــه ای با ســایر گروه ها دارد 
بــه گونه ای کــه حدود 48 درصــد کل جمعیت 
شــرکت کننده در راهپیمایی کارمند یا دانشجو 

یا دانش آموز یا طلبه هستند.

 لیسانسه ها سبقت گرفتند  
از نظر ســطح تحصیات، بیشــترین نسبت 
آمــاری بــرای ســطح کارشناســی یــا لیســانس 
بــا 43.2 درصــد اســت. پــس از آن بــه ترتیــب 
کارشناســی ارشــد بــا 19.1 درصــد و متوســطه 
بــا 14.۵ درصــد قــرار دارد. همچنیــن کمترین 
مشــارکت از ســوی ســطح تحصیــات حوزوی 
اســت کــه البته این احتمال را بایســتی در نظر 
داشت که ممکن است فارغ التحصیل حوزوی 
سطح تحصیات خود را بر اساس معادل و در 

یکی از سطوح دانشگاهی مطرح کرده باشد.

 درآمد متوسط؛ مشارکت بیشتر  
به لحــاظ درآمــدی 74.8 شــرکت کنندگان 
در این تحقیق دارای درآمد متوسط بوده اند، 
پــس از آن 20.4 درصــد کم درآمد و 4.8 درصد 

دارای درآمد باال بوده اند.

اولی ها اولند  
در  حضــور  دفعــات  تعــداد  بررســی  در 
راهپیمایــی اربعیــن مشــخص شــد بیشــترین 
ســهم بــه کســانی تعلــق دارد کــه بــرای اولیــن 
 39.۵( می شــوند  حاضــر  برنامــه  ایــن  در  بــار 
درصــد(. ســهم دســته های دیگــر بــا افزایــش 
یعنــی  می شــود  کاســته  ســفر  دفعــات  تعــداد 
کســانی که برای دومیــن نوبــت در راهپیمایی 
حاضر می شــوند 22.3 درصد شرکت کنندگان 
هســتند، سهم سفرســومی ها از ســفردومی ها 

کمتر است و ... .

 سن دارترها بیشتر تکرار می کنند  
اما مثبت شــدت همبستگی سن- دفعات 
شــرکت در راهپیمایی، نشان می دهد افزایش 
مشــارکت  دفعــات  افزایــش  بــه  منجــر  ســن، 

می شود. 

 مردان بیشتر تکرار می کنند  
جنســیت، متغیری اســمی است و مراجعه 
به نحوه کدگزاری در این متغیر نشان می دهد 
مــردان بیــش از زنــان مشــارکت در راهپیمایی 

اربعین را تکرار می کنند.

 متاهل ها بیشتر تکرار می کنند  
وضعیت تاهل نیز یک متغیر اســمی اســت 
و مثبــت بــودن عــدد همبســتگی بــه معنــای 
این اســت که متاهلین به دفعات بیشتری در 

راهپیمایی اربعین شرکت کرده  اند.

 تحصیل کرده ها بیشتر تکرار می کنند  
میــزان تحصیــات، کــه یــک متغیــر ترتیبی 
اســت نیز عدد مثبت شدت همبستگی در آن 
نشــان دهنــده تاثیــر مثبت ســطح تحصیات 
بــر تعــداد دفعات مشــارکت اســت. بــه عبارت 
دیگــر، بــا باالرفتن ســطح تحصیــات، دفعات 
مشارکت در راهپیمایی اربعین نیز افزایش می 
یابد.                                                                               

 خانواده گرایی در راهپیمایی  
حضــور با خانــواده با ســهم ۵4.6 درصدی 
باالتــر از حضــور فردی با ســهم 4۵.4 درصدی 
بــا  همــراه  افــراد  اکثــر  حضــور  دهنــده  نشــان 

خانواده در راهپیمایی اربعین است. 

فلسفه پیاده روی  
فلســفه  پیشــنهادی  گزینه هــای  میــان  در 
بیشــترین  گزاره هــا  ایــن  اربعیــن  راهپیمایــی 
موافقت را داشــته اند: »آماده ســازی منتظران 
تعالــی  اهلل  عجــل  مهــدی  امــام  ظهــور  بــرای 
و  شــناخت  »موجــب  الشــریف«،  فرجــه 
ارتبــاط بیشــتر میــان شــیعیان از ملیت هــای 
و  اســتقامت  »نمــاد  می شــود«،  مختلــف 

اســتحکام ارزش های انســانی و الهی اســت«، 
نمــاد  و  جهــان  مظلومــان  »پیوندزننــده 

طرفداری از مظلوم و مقابله با ظالم است«

 مردمی بودن پررنگ است  
برگــزاری  نحــوه  گزاره هــای  حیــث  از 
گزاره هــای  میــان  در  و  اربعیــن  راهپیمایــی 
مختلــف پیشــنهادی، ایــن گزاره ها بــه ترتیب 
بــودن  »مردمــی  داشــته اند:  بیشــتری  ســهم 
مدیریت مراســم و کمرنگ بودن حضور دولت 
و نهادهای دولتی قابل تحسین است«، »غذا 
و نوشــیدنی تهیه و توزیع شده توسط میزبان 
و مقامات محلی مطلوب است«، »موکب ها و 
محل اسکان و استراحت زائران رضایت بخش 
و  بهداشــتی  امکانــات  »نظافــت،  اســت«، 
خدمات پزشکی در حد مطلوب وجود دارد«، 
»امکانات مخابراتی و ارتباطی در حد مطلوب 

دردسترس می باشد«

دستاوردهای سفر  
اربعیــن  ســفر  دســتاوردهای  میــان  در 
»احســاس معنویــت و تقیــد دینــداری در مــن 
بیشتر شــد«، »دوســتان و ارتباطات جدیدی 
از  شــیعیان  مــورد  در  »نظــرم  کــردم«،  پیــدا 
ملــل دیگــر بهبــود یافــت« موافقــان بیشــتری 

داشته اند.

 مهمان نوازی گرم عراقی ها  
در موضــوع نمادهــای راهپیمایــی اربعیــن 
عــراق«،  مــردم  محبــت  و  »مهمان نــوازی 
»عکس هــای کوچــک و شــعارها و پرچم هایی 
و  »تابلوهــا  داشــتند«،  دســت  در  مــردم  کــه 
پاکاردهــای بزرگ در مســیر« و »پیام هایی که 
از بلندگوها می شــنیدیم« بیشترین توجه ها را 

به خود جلب کرده بود.

 وجود اهداف متعالی در میان اربعینی ها  
از  بیــش  پیمایشــی،  مطالعــه  ایــن  نتایــج 
هــر چیــز این ایــده را اثبــات می کند که شــرکت 
حســینی،  اربعیــن  راهپیمایــی  در  کننــدگان 
همبســتگی  و  اتحــاد  تقویــت  چــون  اهدافــی 
بین مســلمانان، شناخت بهتر اهل بیت )ع(، 
افزایــش آمادگی برای ظهور، احیای ارزش ها و 
تقویــت مقاومت و پایــداری را دنبال می کنند. 
ایــن رویکردهــا، اگــر چــه بــا توجــه بــه شــرایط 
منطقــه و جهــان، می توانــد معنــای سیاســی 
نیــز داشــته باشــد، امــا از نظــر نــوِع کنش هــا و 
اقدامــات، بر تقویــت عناصر دینــی و اعتقادی 
اربعیــن  راهپیمایــی  رو،  ایــن  از  و  دارد  تمرکــز 
تحکیــم شــعائر  و  تقویــت  در  باالیــی  قابلیــت 
دینی، همبســتگی جهــان اســام و همچنین 
تقویت مقاومت و پایداری جوامع اســامی در 
برابر هجمه های تبلیغاتی، سیاســی یا نظامی 

کشورهای متخاصم دارد.

 پرهیز از بهره برداری سیاسی جناح خاص  
در حالی که کارکرد سیاســی مراســم از خاِل 
جنبه هــای معنــوی و دینی بــه خوبی حاصل 
می شــود، اما عمومًا مشــارکت کنندگان نسبت 
بــه بهره برداری سیاســی جناح خاص یا کشــور 

خــاص از مراســم، نقــد دارنــد و ایــن اتفــاق را 
خطــری بــرای همبســتگی و اتحــاد و در تضاد 
بــا روح حاکم بر مراســم و همچنین انگیزه ها و 

دالیل حضور خود تلقی می کنند.

 کاستی ها  
اگــر چــه رفــع همــه کاســتی ها بــه یکبــاره و 
در کوتــاه مــدت مقدور نیســت، اما بــا توجه به 
میزان تأثیری که این نقایص بر کیفیت مراسم 
می گذارنــد و همچنین از طریق میزان اهمیت 
میــزان  یــا  مشــارکت کنندگان  دیــد  از  نقایــص 
تأثیــرات ســوء کــه ایــن نقایــص بــر جنبه هــای 
اعتقادی یا تبلیغی مراســم می گذارند، نسبت 
بــه اولویت بنــدی و برنامه ریزی بــرای رفع آنها 
بایــد اقــدام کرد.مشــارکت کنندگان بــه طیــف 
گســترده ای از نقایــص و کاســتی ها در مراســم 
اشــاره کرده اند که می توان آنهــا را در گروه های 
ذیل دســته بنــدی نمود: زیرســاختی، نیروی 

انسانی، خدمات رسانی، تجهیزات

 پیشنهادها  
ارائــه  بــه  همچنیــن  تحقیــق  ایــن 
پیشــنهادهایی در قالــب چنــد سیاســت کان 

می پردازد.

 پرهیز از گفتمان سیاست زده  
ایــن  پیشــنهادی  سیاســت  نخســتین 
تحقیــق تمرکز بر بعد اعتقادی و دینی مراســم 
و پرهیــز از گفتمــان سیاســت زده اســت و ذیل 
آن راهبردهــای هدایــت کارکردهــای سیاســی 
تقویــت  جملــه  از  دینــی  گفتمــان  در  مراســم 
اتحاد و همبســتگی اســامی، احیای ارزش ها 
و تقویــت مقاومــت و پایداری دینــی به منظور 
در  همگرایــی  تقویــت  و  حداکثــری  جــذب 
بیــن شــرکت کنندگان، پرهیــز از ســاخت دهی 
سیاســی و دولتــی به مراســم از طریــق تقویت 
غیردولتــی  نهادهــای  خدمات رســانی  زمینــه 
و دینــی بــه منظور افزایــش قابلیــت اجتماعی 
و  مراســم  و همبســتگی منطقــه ای  فرهنگــی 
در  عقیدتــی  و  دینــی  اشــتراک  ابعــاد  تقویــت 
بین شــرکت کنندگان مراســم بــا تنوع فرهنگی 
و زبانــی از طریــق بازتــاب همبســتگی و اتحــاد 
دینــی بــه منظــور ظرفیت ســازی بــرای پیونــد 
مقاومت و پایداری در مقابل اســتکبار جهانی 

مطرح شده است.

 جلوگیری از نفوذ جریان های انحرافی  
سیاســت کان پیشــنهادی دیگــر مدیریت 
مراســم از حیــث نفــوذ جریان هــای انحرافــی 
اســت کــه ذیــل آن ایــن راهبردهــا ارائــه شــده 
است: شناسایی جریان های حاضر در مراسم 
به منظور پیشبینی و پیشگیری از تحرکات ضد 
دینی و اعتقادی، متظاهرانه، یا تندروی های 
قصدمندانه علیــه روح حقیقت طلبی موجود 
در مراسم، رصد و تحدید اقدامات خودسرانه 
فرقــه ای و رفتارهای ناپســند ماننــد قمه زدن 
کــه روحیــه عمومــی زائــران )اعــم از خانواده ها 
و کــودکان( را جریحــه دار می نمایــد، نظــارت و 
کنترل نفوذ احتمالی دشمنان معاند از طریق 
بــه جریان انداختن فرقه های انحرافی و لوس 

شــدن مراســم یا مصــادر نامطلــوب آن به نفع 
جریــان یــا جنــاح سیاســی خــاص، نظــارت بر 
اقناعــی  و  یارگیــری  تبلیغاتــی،  ســازوکارهای 
جریان هــا و فرقه های انحرافی در مراســم که با 
هدف مصادره مراســم و تأثیرگذاری مخرب بر 

حقیقت مراسم انجام می شود

 تقویت زیرساخت های ارتباطی  
ایــن تحقیــق همچنیــن ضمــن پیشــنهاد 
ســاماندهی  و  تقویــت  کان  سیاســت 
زیرســاخت های ارتباطــی ذیــل این پشــنهاد، 
ارتباطــات  زیرســاخت  توســعه  راهبردهــای 
مجــازی و کاهش هزینه دسترســی به اینترنت 
تبلیغــی  و  اطاع رســانی  تقویــت  منظــور  بــه 
مراسم به صورت برخط و زنده، تقویت امکان 
ارتباطــات بیــن فرهنگــی در مراســم از طریــق 
ایجــاد رویدادهــا، ســخنرانی ها و ماقات های 
بیــن  تبــادالت  تقویــت  منظــور  بــه  جمعــی 
فرهنگی و همچنین تقویت همبستگی درون 
دینــی، تقویــت مســیرها و خطــوط جــاده ای 
بــه عنــوان یکــی از موانــع بازدارنــده جــدی در 
مشــارکت در مراســم بــه منظــور رفــع موانــع و 
تقویت دسترسی، تعیین مقررات حمل و نقل 
و هزینه هــا و نظــارت بهتــر دولتــی بــر عملکــرد 
خدمات رســان های جــاده ای و حمــل و نقــل 
مســافر به منظــور پیشــگیری از سوءاســتفاده 
نقــل  و  حمــل  خدمــات  نیازهــای  ترافیــک  از 
مراکــز  مســیریاب ها،  راهنماهــا،  طراحــی  و 
و  آموزشــی  بروشــورهای  اطاع رســانی، 
بــه منظــور راهیابــی و  قــراردادی  نشــان های 
مســیریابی بهتــر زائــران در زمینه های مراســم 
گردهمایی هــا،  ســخنرانی ها،  مناســک،  و 
امکانات بهداشتی، درمانی، غذا و آب، مکان 
اســکان و غیــره بــه منظــور پشــتیبانی از توزیع 
بهتر و دسترســی ســریعتر بر حســب نیاز زائران 

را مطرح می کند.

امکانــات    و  خدمــات  ســطح  ارتقــای 
بهداشتی

ذیــل ایــن پیشــنهاد راهبردهــای افزایــش 
تعــداد و جاگــذاری صحیــح دستشــویی های 
پورتابل با توجه به الگوی ترافیکی مســیرهای 
راهپیمایــی بــه عنوان یک ضرورت بهداشــتی 
کار  نیــروی  پیش بینــی  اساســی،  و  اولیــه 
متناســب بــرای نظافــت خیابان ها و مســیرها 
بــا توجــه بــه الگــوی زمانــی و مکانــی ترافیــک 
جمعیتی به منظور پوشــش نظافت مســیرها، 
اطاع رســانی و آمــوزش مســتمر و گســترده در 
و  زبالــه  پخــش  و  تولیــد  از  خــودداری  زمینــه 
پیش بینــی روش هــای متنــوع و در دســترس 
دفــع زباله به منظور کاهش مخاطرات زیســت 
محیطی خصوصًا پخش زباله های پاســتیکی 

مطرح شده است.

 مدیریت متمرکز نیروی انسانی  
ایــن تحقیــق با پیشــنهاد مدیریــت متمرکز 
نیــروی انســانی راهبردهــای مدیریــت تعــداد 
نیروهای تفتیش کننده و توزیع متناســب آنها 
بــا توجــه به الگوهــای زمانی و مکانــی ترافیک 
و  جمعیــت در مراســم، مدیریــت مکان یابــی 

دســترس پذیری کارکنــان بهداشــت و درمــان 
و توســعه امکانات درمان ســرپایی و داروهای 
عمومی مورد نیاز و طراحی ســازوکار ثبت نامی 
و اعامــی نیروهــای داوطلــب در بخش هــای 
درمانــی  و  بهداشــتی  خدماتــی،  نظافتــی، 
بــه منظــور توزیــع متناســب نیروهــا بر اســاس 
مســیر  طــول  در  موقعیتــی  و  منطقــه ای  نیــاز 

راهپیمایی و در بین زائران را مطرح می کند.

 برون سپاری مدیریت اسکان زائران  
این تحقیق همچنین با پیشنهاد سیاست 
در  زائــران،  اســکان  مدیریــت  برون ســپاری 
مدیریــت  واگــذاری  راهبردهــای  زمینــه  ایــن 
اســکان زائران از بخش دولتی به شــرکت های 
پوشــش  منظــور  بــه  حــوزه  ایــن  تخصصــی 
حداکثــری نیــاز عمومــی و پرهیــز از ســرگردانی 
هزینــه  بــر  دولتــی  مقــررات  تعییــن  و  زائــران 
اســکان و نظــارت دولتی بر آن بــه  منظور مهار 
تــورم هزینــه خدمــات اســکان و ســاماندهی 

رضایتبخش اسکان زائران را مطرح می کند.

مدیریت تولید، توزیع و مصرف غذا  
غــذا  مصــرف  و  توزیــع  تولیــد،  مدیریــت 
سیاســت کان پیشــنهادی دیگر ایــن تحقیق 
اســت که ذیل آن راهبردهای طراحی سامانه  
یــا اپلیکیشــن تولیــد، توزیــع و نیــاز غذایــی به 
منظــور شــناخت بهتــر موجــودی و همچنین 
نیازهــای غذایــی مناطــق مختلــف در طــول 
بــر  راهپیمایــی و در نتیجــه توزیــع بهتــر غــذا 
اســاس تفاوت ســطح نیاز متناســب با زمان و 
مکان و پیش بینی سامانه اعامی و ثبت نامی 
بــه منظــور اطاع یابــی از کمیــت مــواد غذایــی 
موجــود به منظــور مدیریت پذیر کــردن تولید، 
الگوهــای  اســاس  بــر  غــذا  مصــرف  و  توزیــع 
ترافیکــی در مســیرهای تــردد و تجمــع زائــران 

مطرح شده است.

 بازنمایی رسانه ای دینی و اعتقادی مراسم   
راهپیمایی با تکیه بر مهمترین دســتاوردهای 

تجربه شده
بازنمایــی  تحقیــق  ایــن  پایانــی  پیشــنهاد 
رســانه ای دینی و اعتقادی مراسم راهپیمایی 
بــا تکیــه بــر مهمتریــن دســتاوردهای تجربــه 
شده است که در این زمینه تاکید بر ارتباطات 
بیــن فرهنگی و تبــادل فرهنگی بین شــیعیان 
مشــارکت کننــده در مراســم و نمایــش تجارب 
ســازنده حاصل از آن بــه منظور تقویت کارایی 
و اثربخشــی مراســم، بازنمایی قدرت فرهنگی 
و شــکوه و اقتــدار موجــود در مراســم از طریــق 
رســانه های جمعــی به منظور تقویــت تأثیرات 
جهــان  دشــمنان  علیــه  بــر  مقاومت طلبانــه 
اســام، پرهیز از خوانش سیاســی در بازنمایی 
مراســم راهپیمایــی اربعیــن بــه منظــور تمرکــز 
در  دینــی موجــود  و  اعتقــادی  روح  تقویــت  و 
آن کــه الزامًا نیازهای سیاســی جهان اســام و 
خصوصــًا جهــان تشــیع را نیــز تأمیــن می کند، 
بازنمایی ابعاد معرفتی و شناختی راهپیمایی 
شــخصی  تجربــه  انتقــال  طریــق  از  اربعیــن 
بــا  مقابلــه  زمینه هــای  در  مشــارکت کنندگان 
خشــم، خودشناســی، آرامش روحــی، تحمل 
ســختی ها و افزایــش اعتقاد بــه منظور تصریح 
بــر هــر دو جنبــه کارکــردی اجتماعــی و فــردی 
مراســم و عدم تحمیــل خوانــش حاکمیتی در 
بازنمایــی رســانه ای مراســم اربعیــن از طریــق 
تمرکــز اصلی بــر انتقال تجربه زائــران و نمایش 
صحنه هــای مســتند بــه منظــور پیشــگیری از 
واگرایــی عقیدتی و تاثیر کنــش نقادانه دولت ـ 
ملت بر یکپارچگی حاکم بر روح مراســم مطرح 

می شود.

ظرفیت های فرهنگی راهپیمایی اربعین  
از نــگاه ایــن تحقیق ظرفیت هــای فرهنگی 
راهپیمایــی اربعیــن از این قرار اســت: نمایش 
علیهــم  بیــت  اهــل  پیــروان  سیاســی  قــدرت 
الســام، همــه با هم بــودن و همه بــه فکر هم 
بودن، همزیستی محبت آمیز علیرغم سختی 
هــا، از بیــن رفتن حــس طبقاتی، تعــادل عالی 
بیــن حــس فــردی و حــس اجتماعــی، تجربــه 
معنــوی و عمــل دینــی عالــی و نمایــش تنــوع 
ملیتــی و بیــن الملل پیروان اهــل بیت علیهم 

السام

چالش ها  
راهپیمایــی  چالش هــای  تحقیــق  ایــن 
عظیــم اربعیــن را این موارد می دانــد: دولتی و 
جناحی شدن خدمات اربعین، رقابتی شدن 
جناحــی،  و  سیاســی  تضادهــای  خدمــات، 
ضعیــف جلوه دادن میزبان، رفتار های تحقیر 

آمیز و کم جلوه دادن خدمات یکدیگر

سهم 40 درصدی زنان در راهپیمایی اربعین
نتایج جدیدترین تحقیق پیمایشی در مورد راهپیمایی اربعین منتشر شد؛

ایــن حرکــت عظیــِم مــردم از ایــران، از کشــورهای دیگر اســامی، از هند، از اروپا، حّتی از آمریکا و کشــورهای دیگــر، از راه های دور، افرادی مــی آیند در این راه 
پیمایی شرکت میکنند؛ دو روز، سه روز بیشتر یا کمتر - در این راه، پای پیاده حرکت میکنند؛ مردم عراق هم انصافًا با کمال بزرگواری و محّبت پذیرایی میکنند 

از اینها؛ خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موّفق میشوند باید مغتنم بشمارند.
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همــراه  بــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
جمعــی از مســئوالن این نهاد در ســفر به اســتان 
یزد با طاب، اســاتید، مدیران و شخصیت های 

حوزوی دیدار کرد.

حجت االســام و المســلمین بهجت پــور در ایــن 
ســفر کــه طــی دو روز چهارشــنبه و پنجشــنبه 2۵ و 
26 مهرماه انجام شــد، به بازدید از مدرســه علمیه 
الزهــرا ســام اهلل علیهــا یــزد، افتتــاح پروژه مدرســه 
علمیه حضرت زینب ســام اهلل علیها یزد، شرکت و 
سخنرانی در همایش بزرگ رهروان زینبی و گفتگو با 
طاب، دیدار با مدیران مدارس علمیه، شــرکت در 
نشســت اســاتید مدارس علمیه، بازدید از موسسه 
آمــوزش عالــی حــوزوی امام حســین علیه الســام، 
دیــدار با امام جمعه، اســتاندار و جمعــی از مدیران 
و شرکت در نشست موسسان و اعضای هیات های 

امنای مدارس علمیه خواهران پرداخت.

 بازدید از مدرسه علمیه الزهرا)س(  
مدیر حوزه های علمیه خواهران در ابتدای سفر 
خــود از بخــش های مختلف مدرســه علمیــه الزهرا 
ســام اهلل علیها یزد به عنوان اولین مدرسه علمیه 
خواهــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی کــه بــه 
همت شهید محراب آیت اهلل صدوقی)ره( تأسیس 

شده است، بازدید کرد.
در ایــن دیدار گروه ســرود »من یــک طلبه ام« به 
اجرای ســرود پرداخت و خانم نیکپور مدیر مدرسه 
علمیــه الزهــرا ســام اهلل علیهــا نیــز گزارشــی از اهــم 
برنامه هــای فرهنگــی، آموزشــی و فرهنگــی و علمی 

پژوهشی این مدرسه ارائه داد.
در ادامــه این مراســم، خانم یوســفی بــه عنوان 
نماینده اســاتید و خانم آرایی فر به عنوان نماینده 

طاب مطالبی را بیان کردند.
همچنیــن حجت االســام  والمســلمین بهجت 
پور از بخش های مختلف مدرســه اعم از کتابخانه، 
بــه  دیپلــم  و  ســیکل  ورودی  مقاطــع  و  کافی نــت 

صورت جداگانه بازدید کرد.
مدرســه علمیــه الزهــرا ســام اهلل علیهــا مشــهور 
به مکتب الزهرا ســام اهلل علیها یزد اولین مدرســه 
علمیــه خواهران پس از پیروزی انقاب اســامی به 
شــمار می رود که به همت شــهید محــراب آیت اهلل 

صدوقی)ره( تأسیس شده است.
 
 افتتاح مدرسه حضرت زینب)س(  

افتتــاح مدرســه حضرت زینــب)س( برنامه دیگر 
ســفر مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران به اســتان 

یزد بود.

حجت االســام و المســلمین بهجت پــور پــس از 
افتتــاح ســاختمان این مدرســه علمیــه خطاب به 
طــاب گفــت: به حــوزه آمده ایــد تا یاد خــدا را زنده 
و چادر بندگی الهی را برپا کرده و در مســیری حرکت 
کنیــد تــا علمــدار گســترش مکتــب اهل بیــت)ع( در 

فضای بین المللی باشید.
وی با اشــاره به معنای کلمه »حکمت« در سوره 
لقمــان اظهار کرد: انســان دارای حکمــت می تواند 
نــگاه عمیق و ریشــه داری به همه مســائل داشــته 
باشــد کــه هیــچ کــدام دیگــری را تضعیــف نکنــد و 
حکمــت بــه عنــوان یکــی از داده هــای خداونــد به 
بندگانــش بــه عنــوان یــک خیــر کثیــر اســت و از دل 
ایــن حکمــت دائمــا درک هــای عمیــق، هماهنگ 
هرکســی  بــه  خداونــد  و  آیــد  مــی  بیــرون  ســازگار  و 
نمــی دهــد زیــرا در صحنه هــای پیچیده انســان را 

قدرتمند می کند.
بــا  کشــور  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
اشــاره به گذشــت بیش از 23 ســال از تأسیس مراکز 
مدیریــت منســجم حــوزه هــای خواهــران کشــور و 
اســتان هــا، گفــت: هــم اکنــون ۵00مدرســه علمیــه 

خواهران تأســیس شده اســت که بخش با عظمت 
آن توســط مؤسســین و هیئت امنای آن انجام می 

شود.
حجت االســام والمسلمین بهجت پور ابراز کرد: 
بهتریــن انگیزه ها، بهترین نیت هــا و بهترین وجوه 
بایــد خــرج این محل ها شــود تا گوهــر هایی در آنها 

حضور به هم رسانند.
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور با بیان 
یکی از خاطرات دوران نوجوانی  شهید بهشتی)ره( 
کــه در 14 ســالگی نماز شــب مــی خوانــد و می گفت 
خدایــا مــرا بــرای جهــان، انســان مؤثــر و مفیــد قرار 
بــده، افــزود: باید نیــت های بــزرگ وارد حــوزه و در 
ایــن مدارس مشــغول تهذیب شــوند؛ گاهــی با یک 

نوشته می توان دنیار را تکان داد.
مدیر حــوزه هــای علمیه خواهران کشــور طاب 
را بــه تقویــت روح بندگــی فراخوانــد و افــزود: گاهــی 
بــا یــک وباگ و یک جمله می تــوان دلی را منقلب 
کرد و یا سرنوشــتی را تغییر داد، شاید ده ها کتاب و 
سخنرانی انجام دهید اما نتوانید در دلی تأثیر کنید 
که فایده ای ندارد و اگر این توان تأثیرگذاری را پیدا 
کردید، الزم نیست زیاد جوالن داشته باشید چون 

بدون زحمت زیاد هم موفق هستید.
 
 سخنرانی در همایش بزرگ رهروان زینبی  

علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  حضــور  بــا  همزمــان 
خواهــران در یــزد، همایش بزرگ رهــروان زینبی نیز 

برگزار شد.
حجت االســام و المســلمین بهجت پــور در ایــن 
همایــش کــه بــا حضــور صدهــا نفــر از طــاب خواهر 
اســتان یــزد برگزار شــد، با تأکیــد بر اینکــه حوزویان 
بایــد در حل معضــات اجتماعی نقش خــود را ایفا 
کننــد، گفت: اگر حــوزه نتواند نقــش اجتماعی خود 
را پیــدا کنــد، بــه حاشــیه رانده می شــود. کلیســا تا 
وقتــی که توانســت بــه جامعه اروپا وحــدت بدهد و 
مشکات را حل کند، حاکمیت داشت، ولی به مرور 
زمــان رســالت و هدف خــود را گم کــرد و از کارآمدی 

افتاد.

گفــت: »کارآمــدی« ســند موفقیــت اســت،  وی 
علمیــه  حــوزه  و  نیســت  موفقیــت  دلیــل  هرچنــد 
خواهــران بایــد یک حوزه کارآمد و گره گشــا باشــد و 
بــا گره گشــایی و وظیفه شناســی و عملــی کردن آن 

باعث موفقیت شود.
مدیر حــوزه های علمیه خواهران کشــور تصریح 
کرد: »علوم ابزاری« راه را باز می کند و قدرت شما را 
بــرای تأثیرگذاری در لحظــه و در میدان های خالی 
فراهــم می کنــد، لذا طــاب باید بتواننــد حوادث و 
پیامدهــای جدیــد را در پرتو منابع دینی و با عرضه 
بــه قــرآن حل کننــد. نمی تــوان طلبه حــوزه علمیه 
بــود، ولی بگوییــم در این زمینه کتاب نخوانده ام و 

یا به ما یاد نداده اند.
علمیــه  هــای  حــوزه  کــه  ایــن  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
خواهــران و بــرادران به عنوان پایــگاه مقدس نظام 
جمهــوری اســامی، مشــفقانه برای حفــظ انقاب 
تــاش می کنند، ابراز داشــت: مــا در برابر وقایعی که 
بــر اســام و انقــاب مــی گــذرد، مســئولیت داریم تا 

مکتب زنده بماند.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور بیــان 
کــرد: طلبه ای که قدرت فهم باطن حق را نداشــته 
باشــد، نمــی توانــد دســتگیر مــردم باشــد و آنهــا را 
در خانــه حــق بنشــاند. اگــر حــوزه نتوانــد درســت و 
انقابی عمل کند و پیچیدگی ها را تشخیص دهد، 
نمــی توانــد نقــش راهبــر انقــاب اســامی و الهــام 
بخش جریان مقاومت در سراسر جهان را ایفا کند.

وی بــا بیــان ایــن کــه در طــول تاریــخ بســیاری 
از افــراد متقــی واهــل علــم و تحقیــق بــوده انــد، اما 
ناخواســته و نادانســته در یک بــازی پیچیده مهره 
دشــمن شــده انــد، اظهــار کــرد: حــوزه بایــد دارای 

اندیشــه های پخته باشد و کاما قدرت فهم انواع و 
اقســام طراحی ها، نقشــه ها و تهدید های دشمن 

را داشته باشد.
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور، تاریخ 
را درس بزرگــی برای همه طاب دانســت و فراگیری 
آن را برای دستیابی به زوایای پنهان تاریخ و پیاده 

سازی تجربیات هزارساله در رفتار توصیه کرد.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران در ادامــه با 
ابــراز تأســف از اینکــه برخی افــراد هدف از تأســیس 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران را انتخــاب همســر و 
مادر خوب برای فرزندان و یا تنها جایگزینی بانوان 
طلبه به جای بانوان جلسه ای در مجالس خانگی 
می پندارند، گفت: اما انتظار ســقف پایینی است و 
بانوان طلبه باید ســقف بلندی برای خود بسازند، 

به نقش های اجتماعی وارد شوند.
هــای علمیــه  از حــوزه  امــروز  کــرد:  تصریــح  وی 
انتظــارات بزرگــی مــی رود و باید بــرای افق1444 به 
دســتور رهبــر معظــم انقــاب، یــک طراحــی بالنده 

داشته باشیم.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور خطاب 
بــه بانوان طلبــه اظهار کرد: حوزه محــل تربیت فرد 
به عنوان فرد نیســت، بلکه شــما در خدمت ارشــاد 
دیگــران و ادامــه راه رســوالن هســتید و بایــد نقش 
هــای خــود را پیامبرانــه، فاطمی گونــه، زینب گونه 

انتخاب کنید.
ســابقه  بــه  کشــور  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
حــوزه علمیــه یزد نیز اشــاره کــرد و گفت: حــوزه یزد 
شــخصیت های بزرگی را تحویل جهان اسام داده 
اســت و امیدواریــم حــوزه علمیه خواهــران یزد هم 

بتواند دارالعلم و داراالیمان را گسترش دهد.
و  حجت االســام  همچنیــن  همایــش  ایــن  در 
المسلمین کارگر مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
یــزد بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت مــدارس علمیــه 
خواهــران اســتان یــزد، گفــت: در ســال تحصیلــی 
تحصیــل  حــال  در  طلبــه  بانــوان  تعــداد  جدیــد 
حضــوری و نیمــه حضــوری اســتان بــه ســه هــزار و 

1۵9نفر افزایش یافته است.
ســطح  علمیــه  مــدارس  تأســیس  از  وی 
شهرســتان   10 تمــام  در  حــوزوی(  دو)کارشناســی 

استان یزد خبر داد.
وی افزود: ســه مدرســه ســطح ســه )کارشناسی 
دو  و  میبــد  و  اردکان  یــزد،  شهرســتان  ارشــد(در 
مدرســه ســطح چهار)دکتــرا(و 17 مدرســه هــم در 
هســتند  فعالیــت  حــال  دو)کارشناســی(در  ســطح 
و یــزد در زمینــه ســطح چهار)دکتــرا( یکــی از چهــار 
اســتان پیشــتاز در این زمینه است و در میبد و یزد 

دو مرکز تخصصی دکترا راه اندازی شده است.
 

شرکت در نشست مدیران مدارس علمیه  
شرکت در نشست مدیران مدارس علمیه خواهران 

استان یزد، برنامه دیگر سفر به این استان بود.
این نشســت که اولین نشســت مدیران مدارس 
یــزد در ســال تحصیلــی  علمیــه خواهــران اســتان 
97-98 بــود، مدیران 22 مدرســه علمیه خواهران 
اســتان یــزد در حضور حجت االســام و المســلمین 

بهجت پور به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در این نشســت، معاونان مدیریت حوزه علمیه 
خواهــران اســتان یزد، دکتــر محمــدی زاده معاون 
اداری مالــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور، 
حجــت االســام اســماعیل نیــا مدیــرکل ارتباطات 
االســام  حجــت  و  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
موالیــی مدیــر کل روابط عمومی و امــور بین الملل 

حوزه های علمیه خواهران کشور حضور یافتند.
برپایــه ایــن گــزارش، مدیــران شــرکت کننــده در 
این اجاســیه هر کــدام به صورت جداگانه مســائل 
و مشــکات حوزه مدیریتی مدرســه علمیــه را بیان 
کردنــد و حجت االســام والمســلمین بهجــت پور و 
سایر مسئوالن حاضر به سؤالت آنان پاسخ دادند.

 
  سخنرانی در جمع اساتید  

علمیــه  حــوزه  اســاتید  جمــع  در  ســخنرانی 
خواهــران اســتان یــزد، برنامــه دیگــر ســفر حجــت 
االسام والمسلمین بهجت پور به این استان بود.

مدیــر حوزه هــای علمیــه خوهــران در دیــدار بــا 
در  اســاتید  علمــی  گروه هــای  تشــکیل  از  اســاتید 
مــدارس علمیــه بــا هــدف تثبیــت جایــگاه، ارتقای 
ضریــب امنیــت شــغلی آنــان و احیای نقش اســتاد 

محوری و مباحثه طلبگی خبر داد.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون برای اساتید حوزه 
خواهــران جایــگاه تثبیــت شــده ای وجود نداشــته 
اســت تصریح کرد: اســاتید به ارکان مدارس افزوده 
شــده اند و از ایــن پس در گروه هــای علمی در مورد 
بــه  تحصیلــی  هــای  مشــاوره  و  پژوهــش  دروس، 

کارگیری می شوند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور خاطر 

گزارشی از سفر مدیر حوزه های عملیه خواهران به استان یزد

4

Á اردبیل
خانم مه لقا حسن زاده معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
استان اردبیل از برگزاري همایش طلیعه حضور براي بیش از 180 

نفر طاب جدید الورود خبر داد. 
مراسم سوگواري اّیام محرم در مدرسه علمیه ثامن الحجج)ع( 
پارس آباد با سخنراني خانم زینب دیندار مدیر این مدرسه برگزار 

شد.
 مراســم ســوگواري ایــام محرم در مدرســه علمیــه ولیعصر)عج( 
گرمي با سخنراني حجت االسام والمسلمین حمید بهاري مدیر 

اداره تبلیغات اسامي این شهرستان برگزار شد.
 مراســم عزاداري شــهادت حضرت رقیه)س( در مرکز تخصصي 
حضرت رســول اکرم)ص( اردبیل با سخنراني خانم سیده سکینه 

میرفضلي مدیر این واحد آموزشي برگزار شد.
کارگاه آمــوزش مهارت  هــای ارتباطی ویژه متأهلین در مدرســه 
علمیــه فاطمیه)س( مشــگین شــهر با ســخنراني حجت االســام 

والمسلمین محسن خیري برگزار شد.
مشــگین  فاطمیــه)س(  علمیــه  مدرســه  در  اخــاق  جلســه 
شــهر با موضــوع )اصل رمــز ظهور امام زمان)عج( شــناخت اســرار 
عاشوراســت(، بــا ســخنراني حجت االســام والمســلمین حســن 

صفری امام جمعه شهرستان الهرود برگزار شد.
جلســه توجیهــي آغــاز ســال تحصیلــي جدیــد مدرســه علمیــه 
ولیعصر)عج( گرمي  با سخنراني حجت االسام والمسلمین یداهلل 

صفری مؤسس این مدرسه برگزار شد.
نشســت بصیرتــی به مناســبت هفته دفاع مقدس در مدرســه 
علمیــه ولیعصر)عــج( گرمــي بــا ســخنراني ســرهنگ تیمــور نظری 

مسئول اطاعات سپاه ناحیه گرمی برگزار شد.
جلســه توجیهــي آغــاز ســال تحصیلــي جدیــد مدرســه علمیــه 
الزهــراء)س( اردبیــل بــا ســخنراني آیــت اهلل ســید حســن عاملــي 

مؤسس این مدرسه برگزار شد.
طــاب مرکــز تخصصــي حضــرت رســول اکــرم)ص( اردبیــل بــه 
مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس از نمایشــگاه هفته دفــاع مقدس 

واقع در اردبیل بازدید کردند.
نشســت سیاســی به مناســبت هفته دفاع مقدس در مدرســه 
علمیــه فاطمیه)س( مشــگین شــهر با ســخنراني حجت االســام 
والمســلمین عبــداهلل رضایی مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیه 

درسپاه ناحیه این شهرستان برگزار شد. 
جلســه توجیهــي آغــاز ســال تحصیلــي جدیــد مدرســه علمیــه 
فاطمیــه)س( مشــگین شــهر  بــا ســخنراني خانم فاطمــه نعمتي 

مدیر این مدرسه علمیه برگزار شد.
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مدرسه علمیه ثامن 
الحجج)ع( پارس آباد با ســخنراني سرهنگ حسن نوری فرمانده 

سپاه ناحیه این شهرستان برگزار شد.
مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در مدرســه علمیــه 
الزهــراء)س( خلخــال بــا ســخنراني ســید قدیــر غنــی زاده رزمنده 

هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم برگزار شد.
جلســه توجیهي آغاز ســال تحصیلي جدید مدرسه علمیه ثامن 
الحجج)ع( پارس آباد با سخنراني حجت االسام والمسلمین سید 

سعید رشادي رئیس هیأت امناء این مدرسه علمیه برگزار شد.
جلســه اخاق در مدرســه علمیه ولیعصر)عج( گرمي با موضوع 
ارزش علم، با سخنراني حجت االسام والمسلمین حمید بهاري 

برگزار شد.
همایش ســه ســاله های حســینی همزمان با مناطق مختلف 
کشــور در مدرســه علمیه فاطمیه)س( مشــگین شــهر با سخنراني 

خانم فاطمه نعمتي مدیر این مدرسه علمیه برگزار شد.
نشست سیاسی در مدرسه علمیه ثامن الحجج)ع( پارس آباد 
با ســخنراني سرهنگ محســن پناهیان مسئول عقیدتی سیاسی 

سپاه ناحیه این شهرستان برگزار شد. 

Á ایالم
دوره تجویــد ویژه طاب شــاغل بــه تحصیل و فــارغ التحصیل 

مدرسه علمیه حضرت زینب)س( شهرستان مهران برگزار شد.
مدرســه علمیــه حضرت زینب )س( شهرســتان مهــران در ایام 

اربعین پذیرای زائران اربعین حسینی است.
مراســم طلیعه حضور ویژه طاب جدید الورود مدرســه علمیه 

حضرت زینب)س( شهرستان مهران برگزار شد

Á آذربایجان غربی
خانــم مرتــاض  معــاون فرهنگــی حوزه هــای علمیــه خواهــران 
اســتان آذربایجــان غربی از اعــزام بیش از 20 نفــر از مبلغین خواهر 
ایــن اســتان بــه عنــوان مبلــغ و موکــب دار در قالــب کاروان هــای 

اربعین خبر داد.
علمیــه  حوزه هــای  فرهنگــی  معــاون  اندیشــی  هــم  جلســه 
خواهــران اســتان آذربایجان با مســئولین هیئــات مذهبی بانوان 
جهــت ســاماندهی اجــرای همایش3ســاله هــای حســینی برگزار 

شد.
جلســه هماهنگی ستاد اربعین در استان  با حضور نمایندگان 
بانــوان از ارگان هــای ذی ربــط در حــوزه علمیه الزهراء شهرســتان 

ارومیه برگزار شد.
دوره دانــش افزایــی مبلغان مدارس امین با حضور مســئولین 
ایــن طرح در مدرســه علمیــه الزهراء شهرســتان میانــدوآب برگزار 

گردید.
تدریــس  بــا  کــودکان  بــا  کار  مربــی  تربیــت  مقدماتــی  دوره 
حجت االسام والمسلمین نورونژاد در مدرسه علمیه زینب کبری 

شهرستان ارومیه برگزار شد.
نشســت بصیرتی طاب حوزه علمیه فاطمه الزهراء شهرستان 

چایپاره با حضور حجت االسام والمسلمین سرائی برگزار شد.
نشست اخاقی بصیرتی با حضور امام جمعه شهرستان تکاب 

در حوزه علمیه نجمه خاتون برگزار شد.
هــم زمان با آغــاز به کار مربیان طرح امین در مدارس،نشســت 
هــم افزایــی مبلغــان طــرح امین بــا مســئولین این طــرح در حوزه 

علمیه فاطمیه شهرستان نقده برگزار گردید.

کوتاه از استان ها

شما ماحظه کردید در اربعین حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمانها -البّته مخصوص شیعه 
نبود، سّنی ها هم بودند- که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی 

که دارند مسائل اسامی را رصد میکنند.
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نشان کرد: مدرسه به استادش شناخته می شود و 
تاش ما احیای نقش اساتید در حوزه و نیز احیای 
مباحثــه طاب و اســتاد محوری در نظــام تربیتی و 

آموزشی حوزه است.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور تأکید 
کرد: حوزه نباید بر اســاس دوره های پودمانی اداره 
شــود، بلکه اســاتید باید رشد رشته ای پیدا کنند و 
ســطوح آموزش رشــد نماید و در شرایط جدید باید 

جذابیت های حوزه را افزایش دهیم.

اســاتید حــوزه خواهران بــرای ورود به ســطح   
چهار بورسیه می شوند

وی گفت: با تدابیری که اندیشــیده شــده اســت 
در آینده برخی از مدارس ســطح دو به ســطح سه و 
مدارس ســطح سه به ســطح چهار ارتقا می یابند و 
پیشــنهاد بورســیه اساتید سطح ســه برای ورود به 

سطح چهار در حال پیگیری است.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران کشــور ادامــه داد: 
بــه توانایــی هــا و مهارتــش شــناخته نمــی  حــوزه 
شــود، بلکــه بــه ســطح علمــی اســاتید و مدیرانش 
شــناخته مــی شــود و بایــد ســطوح مختلــف از نظر 
علمی استاندارد شود. حجت الاسام والمسلمین 
بهجــت پــور بــا اشــاره بــه ارتقــای کرســی هــای آزاد 
اندیشــی گفت: اساتید خواهر برای کرسی های آزاد 
اندیشــی نیازمند حمایت مالی هستند و ما بودجه 
تــا  ای را بــرای فعالیــت هــای فــوق برنامــه داریــم 
لیستی از اساتید و موضوعات کرسی انتخاب شوند 

و این امر به نحو مناسبی در مدارس اجرا شود.
وی از نشــریات حــوزوی بــه عنوان یــک ضرورت 
یــاد کرد و افــزود: برای ارتقای ســطح حــوزه باید به 

سمت نشریات و مراکز پژوهشی حرکت کنیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور ابراز کرد: 
حوزه باید دیده شود تا مراجعات به سمت او بیاید 
و خودش را بســازد، زیرا اگر دیده شــدیم به ســمت 

ما می آیند.
وی خطــاب بــه بانــوان گفــت:  تا وقتی که رشــته 
آقایــان را در حــوزه مــی خوانیــد، هیچــگاه هویــت 
مســتقل حــوزه هــای خواهــران دیــده نمی شــود و 
بــه دلیــل اینکــه دسترســی میدان هــا بــرای آقایان 
بــاز اســت، فرصــت دیــده شــدن مســتقل را پیــدا 
نخواهیــد کــرد. لــذا مــا بایــد حــوزه خواهــران را بــا 
ویژگی های خاص خود نشان دهیم تا قد بکشد و 
تحت تقاضاهای ســنگین قرار بگیرد و خودش را بر 

اساس نیازمندی های جامعه بسازد.

 انــس با قــرآن، احــکام و احادیــث در مدارس   
خواهران احیا می شود

حجت االســام والمســلمین بهجت پــور یکی از 

آســیب های واحدی شــدن دروس حوزه را کاهش 
زمــان بــرای فراگیــری دروســی همچــون تجویــد و 
روانخوانــی قرآن، احکام، اخاق و حدیث دانســت 
و گفت: در آینده ای نزدیک برنامه روزانه و هفتگی 
برای انس بیشــتر طاب با ایــن دروس اجرایی می 

شود.
در  جملــه  از  را  اســاتید  ســؤاالت  پایــان  در  وی 
زمینــه اصاح کتب درســی، حجم واحدها، گزینش 
اســاتید، تدوین آیین نامه حوزه بالنده و... پاســخ 

داد.
 
دیدار از موسســه آمــوزش عالی حــوزوی امام   

حسین)ع(
در  پــور  بهجــت  والمســلمین  االســام  حجــت 
آخرین برنامه روز اول سفر به استان یزد از موسسه 
آمــوزش عالــی حــوزوی امــام حســین علیه الســام 
دیدار و با مدیر و معاونان این مدرسه علمیه گفتگو 

کرد.
ایــن  همــکاران  زحمــات  دیــدار،  ایــن  در  وی 
مجموعــه را در زمینــه عمرانــی، راه انــدازی شــش 
رشــته تخصصــی با وجــود کمبود فضای آموزشــی و 
رعایــت نظــم در تمام ســطوح حوزه تحســین نمود 
و از مدیریــت شــجاعانه خانــم شــاکری بــرای ایجاد 
شــش رشته تخصصی سطح سه)کارشناسی ارشد(
با توجه به فقدان زیربنای اســتاندارد ابراز شــگفتی 

و سپاسگزاری کرد.

اصــاح  و  هــا  اولویــت  کــردن  مشــخص  بــه  وی 
رویکردهــا توصیــه کرد و با نهــی از روز مرگی ها و گذر 
زمــان، اظهــار کــرد: کار نیمه تمام را نمی شــود، رها 
کــرد و ما حوزویــان باید اوقات چنین نشســت ها و 
دیدارهایی را به مباحث پژوهشــی و ارائه پیشنهاد 
بپردازیــم و بــه دنبــال یافتــن راهــی بــرای رهایــی از 

دغدغه های عمرانی باشیم.
حجت االســام والمسلمین بهجت پور، توسعه 
ســطح ســطح چهــار را در حد اشــباع آن در اســتان 
یــزد خواســتار شــد و گفت: یک نقشــه جامــع برای 
توســعه دانــش در حــوزه خواهــران اســتان تدویــن 

شود؛ ایجاد دو رشــته مشابه در سطوح کارشناسی 
ارشد و دکترا در یک مجموعه آموزشی باعث حذف 
هزینه های دوگانه از جمله موازی کاری، خرید نرم 
افزارهــا وکتــب مرجــع مــی شــود و پایان نامــه های 
تخصصــی هــر رشــته در دو مقطع در یــک مکان در 

اختیار طاب قرار می گیرد.
مدیــر حوزه های علمیه خواهران کشــور تصریح 
کرد: توســعه دانش از باال به پایین شــروع می شــود 
کــه بــه طور مثــال باید ســطح چهــار فراوان داشــته 
باشیم و از دل سطح چهار سطح سه و از دل سطح 

سه هم سطح دو بیرون بیاید.
حجــت االســام والمســلمین بهجت پــور افزود:  
توســعه پایــدار اول بــا راه انــدازی اندیشــکده ایجاد 
می شود و سپس با طراحی  نظام دانش، به سمت 
تأســیس پژوهشــکده و تولید ادبیــات علمی پیش 
مــی رود و ســپس ایــن پژوهشــکده هــا بــه ســمت 
دکتــرای ســطح چهــار ســوق مــی یابــد و طــاب در 
خدمت پژوهشــکده رساله خود را تدوین می کنند 

و بخش هایی از پژوهش ها را سامان می دهند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور ادامه 
داد: یکــی از انتظــارات مــن طراحی و تدوین ســند 
حــوزه  بــرای  اســتان  هــر  جامــع  نقشــه  و  توســعه 
خواهران اســت که چند رشــته، چنــد مجله و چند 
چقــدر  چهــار،  تــا  دو  ســطح  چقــدر  پژوهشــکده، 

خروجی باید داشته باشیم.
بسیاری از مسائل زنان روی زمین مانده است

حجت االسام والمسلمین بهجت پور ابراز کرد: 
بســیاری از مســائل زنانه روی زمین مانده اســت و 
حــوزه خواهرن بایــد حل کند و در واقــع در طراحی 
هــای خــود ایــن موضوعــات را در نظــر بگیریــم و از 
ادبیات علمی و پایان نامه ها با یک تیم هوشــمند 

شروع کنیم.
حجــت االســام والمســلمین بهجت پــور خاطر 
نشان کرد: کار کردن در این زمینه به حوزه خواهران 
هویــت ویــژه مــی دهد و باعــث دیده شــدن بانوان 

حوزوی ما و جایگاه حوزه خواهران می شود.
در ادامه این نشســت صمیمانه، خانم منصوره 
شــاکری مدیــر مدرســه، معاونــان مدرســه و یکی از 
اســاتید بــه بیان دیدگاه ها و درخواســت های خود 
از مدیر مدارس علمیه خواهران کشور پرداختند. 

دیدار با امام جمعه یزد  
عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور در ســفر به یزد بــا دیدار بــا نماینده ولی 

فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز رفت.

مدیــر حوزه های علمیــه خواهران در این دیدار 
گزارشــی از وضعیــت حوزه هــای علمیــه خواهــران 
ارائه کرد و گفت: اگر در هر مسجد یا مرکز دینی یک 
مبلغ دینی از بین خواهران داشــته باشیم تا برای 
بانــوان مراجعــه کننــده به مســاجد مــوارد دینی و 
اجتماعی و مشاوره های الزم را ارائه کنند بسیاری 
برطــرف  جامعــه  ناهنجاری هــای  و  مشــکات  از 

می شود.
وی بــا اشــاره به اینکه قریب به 63 هزار مســجد 
در ســطح کشــور وجــود دارد، افــزود: اگــر بتوانیم در 
حدود 30 هزار مســجد کشــور بخشــی از طاب را به 
عنــوان معینه امام جماعت فعال کنیم قطعا اقدام 
بســیار گســترده ای در حفــظ دیانــت مــردم انجــام 

شده است.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور اضافه 
کــرد: بســیاری از آســیب های اجتماعــی در نتیجــه 
بــه مســائل دینــی اســت و در مــوارد  کــم توجهــی 
متعــددی مشــاهده شــده اســت بــا فعالیت هــای 
دینــی و فرهنگــی صــورت گرفتــه توســط حوزه های 
اجتماعــی  آســیب های  کشــور،  خواهــران  علمیــه 
بعضــی از نقــاط کشــور به حد بســیار زیــادی کاهش 

پیدا می کند.

 بیــش از نیمــی از مراکز حوزه  خواهران اســتان   
یزد استیجاری و امانی است

االســام  حجــت  همچنیــن  دیــدار  ایــن  در 
والمســلمین کارگــر شــورکی با اشــاره بــه اینکه بیش 
از نیمــی از مراکز حوزه های علمیه خواهران اســتان 
یزد اســتیجاری و امانی است، گفت: کمبود فضای 
آموزشــی یکی از مشــکات اصلی حوزه های علمیه 

خواهران استان یزد است.
در  طلبــه  بانــوان  حضــور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بیمارســتان های اســتان یــزد بــه تازگــی آغــاز شــده 
در  حضــور  بــا  خواهــر  طــاب  کــرد:  تصریــح  اســت 
بیمارســتان ها مســائل شــرعی مرتبــط بــا بیمــاران 
خوانــدن  نمــاز  نحــوه  و  لبــاس  طهــارت  جملــه  از 
متناســب با وضع جســمی بیمار را برایشــان مطرح 

می کنند.

انفعالــی    دشــمن  اقدامــات  مقابــل  در  نبایــد   
عمل کرد

آیــت  اهلل محمدرضــا  دیــدار همچنیــن  ایــن  در 
ناصری امام جمعه یزد با بیان اینکه متاســفانه در 
مقابل اقدامات دشــمنان، حالــت انفعالی به خود 
گرفته ایم گفت: تبیین و ترویج هر چه بیشــتر ارزش 
هــای دینــی در جامعه بایــد بیش از گذشــته دنبال 
و از حالتــی کــه تنها به شــبهات پاســخگویی کنیم، 

خارج شویم.
امــام جمعــه یــزد بــا بیــان اینکــه امــروزه بایــد از 
ظرفیــت خواهــران طلبــه در مســاجد بــه بهتریــن 
کارکردهــای  افــزود:  کــرد،  اســتفاده  ممکــن  شــکل 
مســاجد در جامعه امروزه به خوبی مورد اســتفاده 
قــرار نمی گیــرد که نیــاز نگاه جدی به این مســئله را 

می طلبد.
وی خاطر نشــان کــرد: طاب چــه در حوزه های 
علمیــه خواهــران و چــه در حوزه های بــرادران باید 
بــه گونــه ای تحصیــل و مطالعــه داشــته باشــند کــه 
بتواننــد پاســخگوی نیاز جوانان و رفع شــبهاتی که 

دشمنان در جامعه پخش می کنند باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان یزد در پایان گفت: 
راه انــدازی مــدارس امیــن یکــی از اقدامــات خــوب 
بــرای ترویــج مباحــث دینــی در بیــن دانش آموزان 
بوده است و باید زمینه حمایت از این فعالیت ها و 

همچنین گسترش آن در جامعه فراهم شود.
 
اعضــای    و  موسســان  نشســت  در  شــرکت   

هیات های امنا
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهــران همچنین در 
نشســت موسســان و اعضــای هیات هــای امنــای 

مدارس علمیه خواهران استان یزد شرکت کرد.
در این گردهمایی جمعی از روحانیون برجســته 
هیات هــای  اعضــای  یــزد،  اســتان  پیشکســوت  و 
امنــا و مؤسســین و برخــی از خّیرین، عــاوه بر بیان 
دیدگاه هــای خــود در رفــع موانــع توســعه مــدارس 
زمینــه  در  تغییــرات  آخریــن  جریــان  در  خواهــران 
وظایــف هیئــت امنایــی و ارتقــای جایــگاه اعضا در 

مدارس قرار گرفتند.
بــا ســخنرانی حجــج  کــه  ایــن گردهمایــی 
اســام والمســلمین بهجــت پــور مدیــر حوزه 
و  حجت االســام  کشــور،  خواهــران  هــای 
المســلمین کارگرشــورکی، مدیر حــوزه علمیه 
یــزد، و همچنیــن حجت االســام  خواهــران 
ارتباطــات  مدیــرکل  اســماعیل نیا،  جــواد 
حوزه هــای خواهــران و دکتــر محمــدی زاده 
علمیــه  حوزه هــای  مالــی  اداری  معــاون 
خواهــران همــراه بــود، برخــی از مدعویــن به 

بیان نظرات خود پرداختند.

گزارشی از سفر مدیر حوزه های عملیه خواهران به استان یزد
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Á سیستان و بلوچستان
بــه منظــور آغاز ســال تحصیلی حــوزه های علمیــه خواهران 
و همزمــان شــدن آن بــا هفتــه دفــاع مقدس مراســم  ویــژه ای 
بــا حضــور  آیــت اهلل ســلیمانی نماینده ولــی فقیه و امــام جمعه  

زاهدان در مدرسه فاطمه المعصومه)س(  برگزار شد.
تعــدادی از مبلغیــن فعــال و توانمنــد در عرصــه پاســخگویی 
به  مســائل شــرعی و احکام اســامی جهت حضور در موکب ها 

و کاروان های اربعین  به ستاد اربعین استان معرفی شدند.
طاب حوزه علمیه زنبیه )س( شهرســتان زهک در همایش  
طــاب انقابــی  بــا حضورنماینــده ولــی فقیه در ســپاه ســلمان 
حجــت االســام و المســلمین علی نقــی طهرانــی زاده در محل 

حوزه علمیه برادران شرکت نمودند.
طــاب مدرســه علمیــه الزهــرا  شهرســتان خــاش بــه منظور 
گرامیداشــت یاد و مقام شــامخ شــهدا  ازخانواده شــهید محمد 

حسن آقا محمدی دیدار کردند.
بــه مناســبت هفته دفــاع مقدس نمایشــگاه عکــس ،فیلم ، 
کتاب و پوســتر  به هدف آشنایی با  نقش زنان در دفاع مقدس 

در مدارس علمیه استان  سیستان و بلوچستان برگزار گردید.
طــاب مــدارس علمیه اســتان و سیســتان و بلوچســتان به 
مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس در مراســم غبارروبــی شــهدای 

گمنام  شهرستان هایشان شرکت نمودند.
همایــش طلیعــه حضــور ویــژه طاب جدیــد الــورود با هدف 
آشنایی با جایگاه، اهداف و آداب طلبگی در چهار نقطه استان 

سیستان و بلوچستان برگزار گردید.
طاب مدارس علمیه شهرستان زاهدان در رزمایش 2۵ هزار 
نفــری اقتدار عاشــوراییان در محل میدان ســربازان گمنام امام 

زمان )عج( شرکت کردند.
نشســت گرامــی داشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا ســخنرانی 
مدرســه  در  مقــدس  دفــاع  رزمنــدگان  از  یکــی  گــری  روایــت  و 

فاطمیه)س( شهرستان زابل برگزار شد

Á قزوین
غرفــه فرهنگــی کمپین حمایــت از پیاده روی اربعین توســط 
و  ســامتی  ورزش  نمایشــگاه  در  قزویــن  کوثــر  علمیــه  مدرســه 

صنایع دستی استان برپا شد.
نشســت سیاســی با عنوان قرارداد ننگین FATF در مدرســه 

علمیه کوثر قزوین برگزار شد.
کمیتــه فرهنگــی آموزشــی و کارگــروه یــاوران معنــوی ســتاد 

مرکزی اربعین حسینی در استان قزوین تشکیل شد.
همایش انگیزه مهم ترین عامل موفقیت، در مدرســه علمیه 

کوثر قزوین برگزار شد.
همایــش طلیعه حضــور طــاب جدیدالورود ســال تحصیلی 

98-1397 مدارس علمیه استان قزوین برگزار شد.
طاب مدرسه علمیه ایمانیه تاکستان قزوین در طرح 3روزه 

شهید بهنام محمدی شرکت نمودند.
غرفه نمایشگاهی با عنوان کمپین  فرهنگی حمایت ازپیاده 
روی اربعیــن توســط مدرســه علمیــه کوثــر قزوین در نمایشــگاه 

ورزش ، سامتی . صنایع دستی استان برپا گردید . 
خانــم همایونلو معاون فرهنگی مدرســه علمیه کوثر اســتان 
قزوین از جمع آوری نذورات فرهنگی برای پیاده روی اربعین و 
حضور تعدادی از کارشناسان مشاوره و پاسخگویی به شبهات 

دینی و احکام شرعی به مدت ۵ روز در این غرفه خبر داد . 
نشســت کادر حــوزه علمیــه زینبیــه بــا مســئولین انتظامــی 

شهرستان آبیک در راستای گسترش تعامات این دو مرکز
نشســت پژوهشــی با موضوع والیت فقیه در مدرســه علمیه 
امــام صــادق )ع( بوئیــن زهــرا بــا ســخنرانی ســرکار خانــم دکتــر 

عبدیایی برگزار شد

Á کرمان
همایــش طلیعــه حضــور مدرســه علمیه حضــرت زینب )س(
کرمان با ســخنرانی مدیر حوزه علمیه معصومیه کرمان و ســرکار 
خانم کازرونی استاد حوزه و مشاورین محترم مدرسه برگزار شد. 
جلســه اخــاق باحضــور نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
عالــی  آمــوزش  کرمــان در ســالن عامــه  طباطبایــی مؤسســه 

فاطمیه کرمان  برگزار گردید .
نشســت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس در مدرســه علمیه 
از پیکــر شــهید گمنــام و  اســتقبال  بــا  کرمــان همــراه  فاطمیــه 

روایتگری راویان دفاع مقدس برگزار شد.
خانــم ایرانمنــش معــاون فرهنگــی مدرســه علمیــه فاطمیه 
طــاب  حضــور  بــا  حضــور  طلیعــه  اردوی  برگــزاری  از  کرمــان 
جدیدالــورود مــدارس فاطمیــه کرمــان و شهرســتان هــای بــم، 
فهــرج، ریگان و موسســه آموزش عالی فاطمیــه کرمان در محل 
مدرسه علمیه فاطمیه و امامزاده محمد شهر کرمان خبر داد.

مراســم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در مدرسه علمیه 
فاطمیــه کهنوج با ســخنرانی ســرهنگ بهرامی فرمانــده نیروی 

انتظامی  شهرستان برگزار شد.
فاطمــه  علمیــه  مدرســه  طــاب  حضــور  طلیعــه  همایــش 
الزهراالبتــول )س( کشــکوئیه  به همراه مــدارس علمیه حضرت 
امــام زاده  بیــاض در  کبــری )س(رفســنجان و فاطمیــه  زینــب 

محمد صالح شهرستان انار برگزار شد. 
مراســم ویــژه شــهادت حضــرت رقیــه )س( بــا حضــور عموم 
البتــول )س( الزهــرا  بانــوان منطقــه در حــوزه علمیــه فاطمــه 

کشکوئیه برگزار شد.
سومین جلسه هفتگي مهر سال97 با موضوع “غذا در فرهنگ 
اســامي” با حضور حجت االســام و المســلمین ســید حبیب اهلل 

موسوي در مدرسه علمیه الزهراء )س( رمشك برگزار گردید. 
همزمان با فرا رســیدن ۵ صفر ســالروز شهادت حضرت رقیه 
)س( ، مراســم عــزاداري و ســوگواري بــا حضــور 400نفــر همراه با 

اطعام در مدرسه علمیه الزهراء )س( رمشك برگزار گردید.
میز گرد پژوهشی با عنوان »راهکارهای پرورش طلبه پژهشگر« 

در مدرسه علمیه حضرت فاطمه )س( رفسنجان برگزار شد. 

کوتاه از استان ها

مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسامی 1393/1۰/19

 این راه را دشــمنان اســام و دشــمنان اهل بیت به خیال خود مســدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اّتفاق افتاد! وقتی حّتی جســمها در کنار 
هم قرار میگیرد، این جور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشــیم، کشــورهای اســامی، مّلتهای مســلمان -سّنی و شیعه و ِفَرق مختلف تسّنن و تشّیع- با 
یکدیگر دلهایشــان صاف باشــد، نســبت به یکدیگر ســوءظن نداشته باشند، سوءنّیت نداشــته باشــند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اّتفاقی 

خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای اسام درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.
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Á مازندران
 آقــای احمدی مدیر کل امور پشــتیبانی حوزه های علمیه 
خواهــران  علمیــه  مــدارس  مدیــران  نشســت  در  خواهــران، 
مازنــدران بــر اســتقال مالــی و ایجــاد منابع پایــدار در مدارس 

علمیه تاکید کرد.
 حجت االسام والمسلمین علی غفاری مدیر حوزه علمیه 
خواهــران مازندران در اجاســیه مدیران مــدارس علمیه این 
اســتان، بــر مدرســه محــوری و کیفــی ســازی مــدارس علمیــه 

تاکید کرد.
نشســت سیاســی با موضــوع “راهکارهای مقابلــه باجنگ 
نــرم دشــمن”، در مدرســه علمیــه فاطمــه الزهرا)س( شــیرود 

تنکابن برگزار شد.
 خانــم امینی طلبه مدرســه علمیه خواهران امام حســین 
)ع( چالــوس، رتبــه برتــر را در بیســت و دومین همایــش بنیاد 

حکمت صدرایی در رشته مقاله نویسی کسب کرد.
 خانم خاتمی مدیر مرکز تخصصی نورالزهرا)س( ســاری در 
مراســم آغاز سال تحصیلی این مرکز تخصصی، ورود حوزویان 
در میــدان مقابلــه بــا شــبهات در فضــای مجــازی را ضــروری 

دانست.
 نشســت علمی - پژوهشــی  با عنــوان” والیت پذیری اهل 
حــق” در مرکــز تخصصی تفســیر وعلــوم قرآنی ریحانه الرســول 

)س( جویبار برگزار شد.
مدیر مدرسه علمیه حضرت نرجس)س( ساری از برگزاری 
جلســه دفاعیه تحقیق پایانی طاب این مدرســه علمیه خبر 

داد.
نشســت سیاســی “بصیــرت افزائی عاشــورائی” در مدرســه 

علمیه الزهرا)س( کاردشت استان مازندران برگزار شد.
خانــم قاســمیان معــاون پژوهــش مدرســه علمیــه ریحانه 
الرســول)س( نــکا  از برگــزاری کارگاه پژوهشــی “موضوع یابی” 

جهت مهارت افزایی اساتید این مدرسه علمیه خبر داد.
نشســت سیاســی بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس، بــا 
ســخنرانی آقای محمد آقاجانی مســئول اطاعات ســپاه کربا 
مازنــدران، در مدرســه علمیــه حضــرت آمنــه)س( فریدونکنار 

برگزار گردید.

Á هرمزگان
 فضــای جدید آموزشــی طــاب مدرســه علمیــه خواهران 
بــا حضــور »حجــت  نرجســیه )س( رودان اســتان هرمــزگان 
االســام و المسلمین محمد عبادی زاده« مدیر حوزه علمیه 

خواهران استان هرمزگان افتتاح شد.
هــای  مولفــه  »بررســی  موضــوع  بــا  اقتصــادی  نشســت   
اقتصــادی« بــا حضــور آقــای »علی کمالی« مســئول ســازمان 
بســیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( بندرعباس استان هرمزگان برگزار شد.
بــا حضــور »حجــت   دوره آموزشــی »صحیفــه ســجادیه« 
امــام جمعــه  آمــوزگار«  آقــای مهــدی  المســلمین  االســام و 
شهرســتان حاجی آباد اســتان هرمزگان در این مدرسه برگزار 

شد.
 جلســه هــم افزایــی در جهــت همــکاری میــان مدیریــت 
حــوزه علمیه خواهران اســتان هرمزگان و  کمیتــه امداد امام 
خمینــی)ره( بــا حضــور حجــت االســام و المســلمین محمد 
عبــادی زاده مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان هرمزگان و 
آقــای علی الهیاری مدیرکل کمیته امداد اســتان هرمزگان در 

این مدیریت برگزار شد.
  دیــدار و تجلیــل بــا خانــواده دومیــن شــهید مدافــع حرم 
اســتان هرمزگان »شهید خلیل تختی نژاد« با حضور طاب و 
کارکنان موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه )س( 

بندرعباس استان هرمزگان انجام شد.
  ســومین اردوی گروه جهادی فاطمه الزهرا)س( مدرســه 
علمیــه خواهــران ریحانــه الرســول)س( جزیــره قشــم اســتان 

هرمزگان به روستای باغ باال از توابع این جزیره برگزار شد.
دومیــن درس اخــاق بــا موضــوع “آفــت هــای علــم” بــا 
ســخنرانی »حجت االســام و المســلمین معتمــدی فر« امام 
جمعه میناب در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( 

میناب استان هرمزگان برگزار شد.  
همایــش طلیعه بــا حضور 2۵0 نفر از طــاب جدید الورود، 
مســئوالن و اساتید مدارس علمیه خواهران استان هرمزگان 
بــا ســخنرانی »آیــت اهلل مرتضــی مقتدایــی« رئیــس شــورای 
غامعلــی  اهلل  »آیــت  خواهــران،  علمیــه  هــای  حــوزه  عالــی 
نعیــم آبــادی« امام جمعــه شهرســتان بندرعبــاس، »حجت 
االســام و المســلمین محمــد عبــاد زاده« مدیر حــوزه علمیه 
خواهــران اســتان هرمــزگان، »حجــت االســام والمســلمین 
علی اکبر میرزاده« اســتاد حوزه و دانشــگاه، »حجت االســام 
و المســلمین ســید محمــد علــی معصومــی« اســتاد حــوزه و 
دانشگاه و »حجت االسام و المسلمین آقای داوری« استاد 

حوزه و دانشگاه برگزار شد.
والمســلمین  الســام  »حجــت  حضــور  بــا  اخــاق  درس 
مانــدگاری« در مدرســه علمیــه خواهــران الزهــرا )س( جزیــره 

کیش استان هرمزگان برگزار شد.
 همایش”صحیفــه ســجادیه” بــا حضــور »حجت االســام 
والمســلمین بلوکــی« مســئول امور زائــران غیرایرانــی در عراق 
در مدرســه علمیه خواهران حضــرت زینب)س( میناب برگزار 

شد.

کوتاه از استان ها

تأمیــن  الیحــه  بررســی  و  نقــد  نشســت 
امنیــت زنــان در برابر خشــونت در دو پنل 
واحــد  در  تدوین کننــدگان  و  اجتماعــی 
تهران مرکــز تحقیقات زن و خانواده برگزار 

شد. 
ســهیا  دکتــر  اول  پنــل  در 
علمــی  هیــأت  عضــو  صادقی فســایی، 
دانشــگاه  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده 
کانتــری،  عبدالحســین  دکتــر  تهــران، 
علــوم  دانشــکده  علمــی  هیــأت  عضــو 
اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر مهرانگیز 
علمــی  هیــأت  عضــو  شــعاع کاظمی، 

دانشگاه الزهراء)س( حضور داشتند. 
پنــل دوم نیــز بــا حضــور دکتــر مهــدی 
و  لوایــح  تدویــن  دفتــر  عضــو  هــادی، 
مقــررات معاونــت حقوقی قــوه قضاییه و 
گرامــی زادگان، مدیــرکل حقوقــی  اشــرف 

معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد.

زنــان  مســأله ای    علیــه  خشــونت 
عمومی  و جهانی است

خانــم صادقــی در ابتــدای پنــل اول بــا 
بیــان این که خشــونت علیه زنان بی شــک 
 مســأله ای عمومــی  و جهانــی اســت تأکیــد 
کارهــای  زنــان  علیــه  خشــونت  در  کــرد: 
تحقیقاتــی متعــددی انجــام شــده اســت، 
ملــی  طــرح  یــک   82  -83 ســال  حــدود 
داشــتیم در موضــوع خشــونت علیــه زنان 
داشتیم که یکی از مهم ترین دستاوردهای 
آن طــرح این بود که نشــان می داد بیش از 
60 تا 70 درصد زن ها در زندگیشــان یکی از 

انواع خشونت  را تجربه می کنند.
وی افــزود: اشــکالی کــه بــه آن کار وارد 
بــود ایــن اســت کــه کار عمدتــًا کمــی و بــر 
اســاس نظریه های موجــود بود و در واقع 
آن چــه کــه بــه عنــوان خشــونت و تعریف 
خشونت در ادبیات موجود که عمدتًا هم 
ادبیات غربی اســت، اساس کار قرار گرفته 
شــده بود. ولی هیچ وقت بررســی نکردند 
زن هــای  خــود  کــه  تصــوری  و  درک  کــه 
یــا  و  دارنــد  خشــونت  مفهــوم  از  ایرانــی 
صورت بندی که زنان ایرانی در ذهنشــان 

راجع به خشونت وجود دارد، چیست. 
عضــو هیــأت علمــی دانشــکده علــوم 
تهــران خاطرنشــان  اجتماعــی دانشــگاه 
کــرد: در دانشــگاه تهــران ما یــک پژوهش 
کیفی راجع به خشونت و حدود 70 تا 80 
مصاحبه انجام دادیم. این تحقیق چند 
ســؤال اساســی داشــت که می تواند برای 

 مسأله امروز راهگشا باشد. 
دیــروز  را  الیحــه  مــن  داد:  ادامــه  وی 
خوانــدم و نکاتــی را راجــع بــه آن مطــرح 
می کنــم. اولیــن ســؤال مــا در پژوهــش از 
خانم ها این بود که شــما خشــونت را چه 
تعریــف می کنیــد؛ به چــه نــوع رفتارهایی 
را  خشــونت می گوییــد و چــه چیزهایــی 

خشونت آمیز تلقی می کنید؟ 
خانــم صادقــی عنــوان کــرد:  مــا بدون 
بــر  را  خودمــان  نظــری  تعریــف  این کــه 
کنیــم،  قالــب  اجتماعــی  کنش گــران 
مصادیق خشونت را از آن ها سؤال کردیم 
زنــان  در  خشــونت  مصادیــق  دیدیــم  و 
ایرانــی بــه مراتــب متنوع تــر و گســترده تر 
از آن اســت کــه آن هــا را در یــک گــروه با 7 

مصداق دسته بندی کنیم.
اگــر چــه  کــرد:  زنــان ایرانــی  وی بیــان 
زشــتی  و  بــد  عمــل  بســیار  را  خشــونت 
تصــور  هیچ وجــه  بــه  ولــی  می داننــد 
جرم انگارانه از آن ندارند؛ یعنی خشــونت 
خانگــی را جرم نمی دانند، چراکه اصل بر 
نگه داشــتن خانواده اســت، جالب است 
کــه ایــن ســؤال را از 86 زن کــه اکثــر آن هــا 
تحصیل کرده بودند،  پرســیدیم و بیشــتر 
آن ها نمی دانســتند که خشــونت خانگی 

جرم است.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران 
اهمیــت  کــه  بعــدی  داد: مســئله  ادامــه 
بســیار زیــادی دارد ایــن اســت کــه زنــان 
خشــونت آمیز  روابــط  در  دلیــل  چــه  بــه 
باقــی  می ماننــد، یعنــی علی رغــم این کــه 
می داننــد خشــونت عمل زشــتی اســت و 
عملی اســت که می توانــد رابطه را تبدیل 
بــه یک رابطــه فرسایشــی کنــد، بازهم در 

رابطه باقی می مانند.
زنــان  بــر مانــدن  انتخــاب  گفــت:   وی 
انتخــاب  یــک  خشــونت آمیز،  روابــط  در 
عقانی است و محاسبه گرانه است، زنان 
می گویند برون رفت از حوزه خانواده ضرر 

و  خانــواده  در  مانــدن  تــا  دارد  بیشــتری 
تحمل خشونت.

الیجــه  بــه  اشــاره  بــا  صادقــی  خانــم 
خشــونت بیــان کــرد: ایــن الیحــه اگــر چه 
بــه نوعــی بحــث مظلومیــت زن را مطــرح 
می کند و این که تمام دستگاه های اداری 
و اجرایــی چگونــه زن را مــورد حفاظــت 
خودشــان قــرار بدهنــد، ولــی زمانــی کــه 
بــه نقــش مجــرم می رســیم، فوق العــاده 
کم رنــگ اســت؛ یعنــی الیحــه بــه کســانی 
کــه در خشــونت های خانگــی در جایــگاه 
مجــرم می نشــینند - حــاال فــرق نمی کند 
زن باشــد یا مرد باشــد، پــدر یک خانواده 
باشد و در خشونت علیه فرزندش باشد، 
مــادر یک خانواده باشــد و علیه فرزندش 
باشــد-  داشــته  ناروایــی  خشــونت های 
خیلــی توجهی نمی کند، یعنــی نمی گوید 
قانون گــذار بــا مجــرم چگونــه بایــد رفتــار 

کند.
وی افــزود: مطلــب دیگری کــه در این 
الیحــه باید بیشــتر بــه آن توجه می شــد، 
تمــام  اســت؛  خشــونت  تســری  مســئله 
تحقیقــات مــا ایــن را نشــان می دهــد کــه 
بســیاری از خشــونت ها در حــوزه عمومی  
خانگــی  خشــونت های  از  نحــوی  بــه 
نشــأت می گیرنــد بنابرایــن اگر مــا بتوانیم 
خشــونت های خانگــی اعــم از خشــنونت 
مــردان علیــه زنــان، زنــان علیــه مــردان، 
کنتــرل  را   ... و  فرزنــدان  علیــه  والدیــن 
بــه نوعــی از روابــط اجتماعــی در  کنیــم، 
ســطح کان تر و وسیع تر صیانت می کنیم 
بــه همیــن دلیل به نظر می رســد تســری 
و تعمیــم خشــونت از خانــواده بــه حــوزه 

بزرگ تر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه نبایــد بحــث 
زنــان  مــورد  در  منحصــر  را  خشــونت 
بدانیــم بلکــه باید همــه عناصــر و اجزای 
ادامــه داد:  بگیریــم   نظــر  را در  خانــواده 
کــه بســیار جــدی  از مســائل دیگــر  یکــی 
اســت، خشــونت علیــه مــردان اســت اما 
ایدئولــوژی مردســاالر باعــث می شــود که 
خشــونت علیــه مــردان هیچ وقت آشــکار 
نشــود، یعنی در جامعــه ای که ایدئولوژی 
مردســاالر حاکمیــت دارد، یک مــرد اصا 
بــه خودش اجازه نمی دهد و برایش افت 
شخصیتی دارد که بگوید من در خانواده 

مورد زور و ظلم قرار می گیرم. 
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران 
از  مــردان  علیــه  خشــونت  کــرد:  عنــوان 
خشونت های بسیار دردناک است چراکه 
در ســال های اخیر تابوی خشــونت علیه 
زنــان شکســته شــده اســت و بســیاری از 
مردم و کارشناســان در مــورد آن صحبت 
خصــوص  در  کــه  حالــی  در  می کننــد 
خشــونت علیــه مــردان بحــث زیــادی در 
جامعــه وجود نــدارد، البتــه واقعیت این 
اســت که خشــونت علیــه زنان وســیع تر و 
شــایع تر اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز به 
این نوع خشونت توجه زیادی می شود.

خشونت تنها منحصر به زنان است  
خانــم  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
شــعاع کاظمی گفــت: وقتــی که خشــونت 
زن  بــه  منحصــر  فقــط  جامعــه  در  را 
این گونــه  تعریــف می کنیــم، در حقیقــت 
القــا می شــود کــه خشــونت علیــه مــردان 
مصداقی ندارد؛ در حالی که مردان بســیار 
زیــادی وجــود دارند که در خانــواده مورد 

خشونت قرار مي گیرند.
وی بــا اشــاره بــه الیحه تأمیــن امنیت 
زنــان در برابر خشــونت افــزود: این الیحه 
کــه  اســت  خانواده هایــی  بــرای  بیشــتر 
خشــونت دیده اند و یا از هم جدا شــوند، 
آســیب دیده  خانــواده  از  مــا  بنابرایــن 
صحبت می کنیم؛ در حالی که باید بیشــتر 
آن  پیشــگیرانه  و  روان شناســی  بعــد  بــه 

بپردازیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا)س( 
گفــت: مــورد دیگــر کــه در ایــن الیحــه بــه 
آن اشــاره نشــده، بحــث حمایــت از زنان 
نکتــه  اســت؛  حمایــت  ایــن  چگونگــی  و 
بــه  کــم  خشــونت  بحــث  در  کــه  دیگــری 
مشــاوره  خدمــات  می شــود،  توجــه  آن 
روان درمانــی اســت کــه چطــور می توانیم 
از این خدمات اســتفاده کنیم و خشــوت 
کمتــر در خانوده واقع شــود؟ یــا زمانی که 
افــراد با هــم اختاف  نظــر پیــدا می کنند، 
چطــور آن را حــل کننــد؟ و در پایان وقتی 
کــه کار بــه اینجــا می رســد، چــه خدماتــی 
مــا  کشــور  در  کننــد؟  دریافــت  می تواننــد 
معمــواًل مشــاوره  در هنــگام طــاق رایــج 

است.

در مصادیــق خشــونت بــه فقــه توجه   
شود

در ادامــه عبدالحســین کانتری گفت: 
در مقولــه خشــونت یــک مــورد ذهنیــت 
مردم است که به آن اشاره شد اما ممکن 
اســت مــواردی را فقــه شــریف خشــونت 

نداند اما مردم خشونت بدانند.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه الیحــه امنیــت 
اساســًا بــر اســاس تمامــی منابع خشــونت 
یــا حداقــل بــه جــد  تــدارک دیــده نشــده 
گرفته نشــده اســت، تشــریح کــرد: در حال 
حاضــر روز بــه روز حضــور زنــان در محیــط 
کار بیشــتر می شــود و بایــد توجه بیشــتری 
به این مســئله داشته باشــیم، در حالی که 
در الیحه کم رنگ دیده شــده است، اما به 
خشونت در محیط خانواده خیلی پررنگ 

پرداخته شده که البته بد هم نیست. 
عضــو هیــأت علمــی دانشــکده علــوم 
اجتماعــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه 
انواع خشــونت عنوان کرد: خشونت های 
کامی،  جنســی، شــوخی های بی جا و... 
که در ســال های اخیــر در جامعه زیاد هم 
شــده اســت از جملــه انــواع خشــونت ها 

است که باید مدنظر قرار گیرد.
اســت  ایــن  واقعیــت  داد:  ادامــه  وی 
که زنــان و مردان توأمان تحت خشــونت 
هســتند ولــی جنــس خشــونت ها بــا هــم 
متفــاوت اســت، البتــه ایــن الیحــه بــرای 
بــه  مــردان  بــرای  و  شــده  تــدارک  زنــان 
احتمــال زیاد باید الیحه مجزایی نوشــته 
شــود ولــی باتوجــه بــه اینکــه در جامعــه 
مرکــزی برای مــردان وجــود نــدارد، بعید 

می دانم الیحه ای نیز نوشته شود.

بایــد بــه ارزش هــای اخالقی حســاس   
باشیم

در ادامــه حجت االســام  و المســلمین 
محمدرضــا زیبایی نژاد اظهار داشــت: این 
مســئله برای مــا از دو جهت اهمیت دارد، 
کــه  از مســائلی  بــرای برخــی  این کــه  یکــی 
معضل اجتماعی است، قدمی در راستای 
اصــاح صحیح آن هــا  برداریم و دیگر بحث 

ارزش علمی ای  است که برای ما دارد.

وی افزود: بســیاری از چالش هایی که 
مطرح می شــود، کمــک می کند تا به فهم 
بهتــری از مســائل برســیم، مــن زمانی که 
الیحــه تأمیــن امنیــت زنــان را می خوانــم 
تصوری مانند تصوری که هنگام خواندن 
الیحه حمایت خانوده داشتم را دارم، در 
آن جا هم  گفتم که عنوان الیحه »حمایت 
خانــواده« اســت امــا متــن آن حمایــت از 
زنان اســتو نتیجــه هم چیزی بــرای زنان 

ندارد و حتی ضدخانواده است. 
رئیــس مرکــز تحقیقــات زن و خانــواده 
عنــوان کــرد: در خصــوص ایــن الیحه هم 
می گویــم که متن الیحــه، حمایت از زنان 
در مقابلــه با خشــونت خانگی اســت ولی 
فقــط متــن، حمایــت از زنــان اســت، نــه 

نتیجه.
فقــدان  بــه  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیوســت تحلیلــی توجــه داشــته باشــیم 
یــک  مقدمــه  یــک  بــا  نبایــد  مــا  گفــت: 
صفحه ای ۵0 تا ماده بنویسیم، بلکه اول 
باید تحلیل خودمان را روی میز بگذاریم 
و بررسی کنیم که چه اتفاقی در میدان در 
حا رخ دادن است و متناسب با این روند 

و اتفاق ها ماده ها را تدوین کنیم.
بیــان  زیبایی نــژاد  حجت االســام 
کــرد: اولیــن نکتــه که بایــد در نظر داشــته 
باشــیم این اســت که آیا مفهوم خشونت 
مفهومــی پارادایمیــک اســت یا خیــر؟ اگر 
و  مثــل مفهــوم آب  باشــد،  پارادایمیــک 
نــان نیســت که همــه فهم مشــترکی از آن 
داشــته باشــند و در بســتر های فرهنگی ، 

تنوعات فهم از آن داریم.
وی تصریــح کرد: به نظر می رســد یکی 
از مهم ترین مشکاتی که این الیحه های 
زمیــن  کــه  اســت  ایــن  دارنــد  حمایــت 
بازی مــان را روشــن نمی کنیــم و بــه نظــر 
می آید کــه گاهی وقت ها ایــن زمین بازی 

دارد لیبرالیزه می شود. 
رئیــس مرکــز تحقیقــات زن و خانــواده 
تشــریح کــرد: فــرض کنیــم کــه یک  ســری 
ارزش هــای اخاقی بــرای ما اهمیت دارد 
بــرای مــا  بــر آن ارزش هــا نیــز  محافظــت 
مهــم اســت؛ امروز می گوینــد به چه حقی 
والدین ارزش های خود را به فرزندانشان 
بدهیــم  اجــازه  بایــد  می کننــد،  تحمیــل 
خودشــان ارزش هایشــان را کســب کنند؛ 
ایــن زمین بــازی، برای ما نیســت. ما یاد 
گرفته ایــم کــه بایــد بــه برخــی ارزش هــای 
مــا  بــه  مثــًا  باشــیم؛  حســاس  اخاقــی 
می گوینــد فرزندانتان را امــر کنید به نماز؛ 
در حالی کــه بچــه 7 ســاله اســت. اگربچــه 
از تنبیهــات را  یــک حــدی  9 ســاله شــد 
کــه ضرورتــًا به معنــی کتک زدن نیســت، 
داشــته باشــید؛ خب این تنبیــه مقداری 
تنبیــه  می شــود  مگــر  اســت.  آزاردیدگــی 
تجویــزی  ایــن  باشــد.  خشــونت  بــدون 
اســت که بر یک پیش فرض اســتوار است 
ولــی اگــر پیش فــرض لیبــرال و پســت مرن 
را بپذیریــم، زمیــن بــازی بــه کلــی عــوض 

می شود.
خانوادگــی،  زندگــی  داد:  ادامــه  وی 
حفــظ  بــه  اعضــا  و  نیســت  اداری  زندگــی 
خانواده توجه دارند و این کار ما را ســخت 
می کند، یعنی باید الیحه ای داشته باشیم 
کــه حاشــیه آن جرم انــگاری و ناظــر به یک 

مواجهه فرهنگی با امر خشونت باشد.
گفــت:  زیبایی نــژاد  حجت االســام 
بســیاری اوقــات الگوبــرداری مــا از دیگــر 

کشــور ها ناقــص اســت، بــه عنــوان مثــال 
ســاختار های یــک کشــور همــراه بــا نفــی 
خشونت است، نه این که خود ساختارها 
خشــونت زا باشــد مثــًا نظــام تربیتــی آن 
و  می دهــد  کاهــش  را  خشــونت  کشــور 
نظــام حقوقی آن هــم به عنــوان مکمل، 
مجــازات تعییــن می کند، اما مــا صرفًا آن 
بخش مجازاتــی را کپی بــرداری می کنیم. 
هنــگام  کــه  کردیــم  کپی بــرداری  یعنــی 
طــاق دادن بایــد نیمــی  از دارایی هایــی 
کــه مرد تحصیل کرده اســت بــه زن تعلق 
ایــن  بــه  بگیــرد، نظــام حقوقــی فرانســه 
صــورت اســت کــه هر کــس خــرج خودش 
را می دهد، بــه همین دلیل زمان طاق، 
چیز هایی که معلوم اســت برای چه کسی 
کــه  چیزهایــی  آن  و  برمی دارنــد  اســت، 
معلــوم نیســت بــه چــه کســی تعلــق دارد 
مــا  کــه  زمانــی  امــا  می کننــد.  تنصیــف  را 
مســئله ای را بــدون مطالعــه بــر می داریم 
و بــه داخــل کشــور می آوریــم، نتیجه این 
اســت کــه مــردی کــه می خواهــد زنــش را 
طــاق دهــد، می فهمــد طــاق پرهزینــه 
اســت و بــه همیــن دلیل فشــاری را بر زن 
مــی آورد کــه زن متقاضــی طــاق بشــود و 

هزینه اش برای مرد کمتر شود.
مدیــرکل  گرامــی زادگان  اشــرف  خانــم 
حقوقــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
در پنــل دوم ایــن نشســت گفــت: الیحــه 
تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت از 
دولــت دهــم و زمــان خانــم مجتهــدزاده 
قضــات  توســط  و  بــوده  کار  دســتور  در 
نوشــته شــده و پس از آن هم ما ســه گروه 
تحقیقاتی داشــتیم؛ گروه جامعه شناس، 
وکیــل  حقــوق دان،  روان شــناس، 

دادگستری و... .
وی افزود: مــا مجموعه ای حدود 300 
صفحه به عنوان سند پشتیبان داریم که 
توســط آقــای صــدرا خالقی تدوین شــده 
و مــا آن را بــه قــوه ارائــه نکردیــم و ترجیح 
دادیم از خود قوه سند پشتیبان بگیرند. 
یــک ســند پشــتیبان فقهــی هــم توســط 
آقــای دکتر فرزانه که مشــاور قــوه قضاییه 

هستند نوشته شده است.

هدف از خشــونت کنترل شــخص دیگر   
است

در ادامــه مهــدی هــادی عضــو دفتــر 
تدویــن لوایح و مقــررات معاونت حقوقی 
قوه قضاییه درخصوص تاریخچه تدوین 
الیحــه گفــت: ایــن ســند در دولــت دهــم 
تدوین شــد و بعــد وارد معاونــت حقوقی 
شد و حدود ۵1 جلسه و 1393 نفرساعت 
روی الیحه کار شــد تا در نهایت رســیدیم 
بــه ۵0 مــاده ای کــه االن در آمــاده شــده 

است. 
عضــو دفتــر تدویــن لوایــح و مقــررات 
معاونــت حقوقــی قــوه قضاییه افــزود: در 
ایــن الیحه بیان شــده اســت که هــر رفتار 
بــه جهــت جنســیت  بــر زن  کــه  عمــدی 
رابطــه  نــوع  یــا  آســیب پذیر  موقعیــت  یــا 
ورود  موجــب  می توانــد  و  شــود  واقــع 
آســیب یا ضــرر بــه جســم و روان و کرامت 
و  حقــوق  یــا  و  حیثیــت  شــخصیت،  و 
آزادی هــای قانونــی زن شــود، خشــونت 
اســت؛ ایــن تعریــف در ســطح بین الملــل 

کاما پذیرفته شده است.
وی افــزود: آن طرحــی کــه بــه نظر من 
جامــع می رســد ایــن اســت که خشــونت 
هدفــش  کــه  اســت  الگویــی  رفتــار  یــک 
ایجــاد یــا حفــظ کنتــرل بــر شــخص دیگــر 
اســت. آن شــخص دیگر می تواند همســر 
باشــد، کارمند باشــد، همکار باشــد و...؛ 
مبنــای تعریــف بــه نحــوی کنترل اســت؛ 
این جــا مــا تقریبــًا ایــن را محــدود کردیــم 
چــون خواســتیم بعد از تعریــف به نحوی 

جرم انگاری هم صورت بگیرد.
هــادی ادامه داد: در بحث خشــونت، 
و  روا  خشــونت  میــان  تفکیــک  بحــث 
خشــونت ناروا مطرح می شود، به عقیده 
من ما اصًا نباید وارد این بحث بشــویم؛ 
کرامــت  و  حیثیــت  بــه  کــه  کســی  البتــه 
مرتکــب  کنــد،  تعــرض  دیگــری  شــخص 
خشونت شده اند و نباید وادر بحث های 

دیگر بشویم.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت، 
را  خــود  ســؤاالت  و  انتقــادات  حاضــران 
از کارشناســان حاضــر و تدوین کننــدگان 

مطرح کردند.

توسط مرکز تحقیقات زن و خانواده انجام شد؛

نقد و بررسی الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

راه پیمایی مراســم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط دوســتانه ]دو ملت ایران و عراق[ اســت به گونه ای که مردم عراق در پذیرایی از زائران ایرانی، از انفاق و 
محبت و ارادت چیزی کم نمی گذارند. مسئوالن دو کشور ایران و عراق، باید از این فضا و فرصت برای منافع دو کشور بیشترین استفاده را بکنند. 

مقام معظم رهبری دیدار رئیس جمهوری عراق با رهبر انقاب 1394/9/3
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گفت وگو: فاطمه روشن

اشــاره: حکایــت اربعیــن قصــه ای 
است که اگر هزاران بار نوشته شود 
و خوانده شــود هنوز هزاران نکته 
نادیــده و ناشــنیده دارد و باید به 
عدد عمر عاشورا را تا اربعین چله 
نشست و تضرع کرد تا شاید شب 
قدر اربعین را به عنایت صاحبش 
شــهود کنیم. راهی که باید دست 
به دامــن صاحبش حضرت زینب 
ســام اهلل علیها شد و پابه پایش 
تــا  رفــت  پیــاده  کربــا  تــا  شــام  از 
لحظه ای از حال زینب  ســام اهلل 

علیها را درک کرد.
و  اربعیــن  به روزهــای  نزدیکــی 
را  عاشــورا  کــه  جمعیتــی  خیــل 
نوحه خوانــی کردنــد و بــه پهنــای 
حــاال  و  ریختنــد  اشــک  هســتی 
عاشــقانه بــه ســمت کربا ســرازیر 
حضــرت  زیــارت  مشــتاق  و  شــده 
سیدالشهداعلیه السام و بیعت 
دوبــاره هســتند بهانــه ای شــد تــا 
گلگیــری  اســتاد  بــا  گفت وگویــی 
سیاســت گذاری  شــورای  عضــو 
حوزه هــای علمیه دربــاره ماهیت 
ایــن  در  زنــان  نقــش  و  اربعیــن 
باشــیم،  داشــته  عظیــم  حرکــت 
نقشــی که تا امروز به آن به درستی 

پرداخت نشده است.

Á  ماهیت حقیقی اربعین موضوعی
است که امروزه از منظرهای مختلف 
و  خوانــش  می شــود،  نــگاه  آن  بــه 
اتفــاق  ایــن  دربــاره  شــما  برداشــت 

عظیم چیست؟
بایــد بــه اربعیــن جــدا و مســتقل از 
همه اتفاقات تاریخ اسام و تشیع نگاه 
کــرد، بعضــی از بــزرگان غدیــر و عاشــورا 
و اربعیــن را در کنــار هــم می بیننــد امــا 
مقولــه اربعیــن چیــزی جدا از عاشــورا و 
غدیر است یعنی خودجوش، درون زا و 

فزاینده است و دستوری نیست.
حرکــت اربعیــن برخــاف رفتارهایی 
کــه جامعه شناســان تعبیــر می کنند که 
انسان با دیدن و درونی شدن از انسان 
ســر می زند در قلب ریشــه دارد و فطری 
اســت، قــرآن می فرمایــد شــعائر از قلب 
بــروز می کنند و ریشــه در فطــرت و قلب 
دارد نــه این که ما این رفتارها را ببینیم 
و برای ما درونی شــود و سپس به رفتار 
تبدیل شــده و بــروز کنــد، حرکت عظیم 
اربعیــن نیــز از دســته رفتارهایــی اســت 
که فطری است و آموزشی نبوده است.

Á  منظور شــما از این که می فرمایید
اســت  فطــری  امــر  یــک  اربعیــن 

چیست؟ 
اربعیــن  حرکــت  می گوییــم  وقتــی 
فطــری اســت و امــور فطــری دســتوری 
نیســت بــه ایــن معنا اســت کــه درون زا 
و خودجــوش و فزاینــده اســت و چــون 
اهلل  ســام  زینــب  حضــرت  آن  مبــداء 
علیهــا هســتند و حضــرت زینــب ســام 
اهلل علیهــا امــام نیســتند بلکــه مأمــون 
هستند، اما چون از طرف امام معصوم 
ایــن کار انجام نشــده اربعین دســتوری 
نیســت و خود خوش اســت. البته این 
حرکت زیر چتر امام ســجاد علیه السام 

این حرکت انجام شده است.
نمونــه مثــال امــور فطــری در قــرآن 
کریــم  قــرآن  اســت،  مســاجد  ســاخت 
داده  دســتور  مســاجد  تعمیــر  دربــاره 
دســتوری  آن  ســاخت  بــرای  ولــی 
نــدارد زیــرا خداپرســتی فطــری اســت 
و ســاخت مســاجد نیز یــک امر فطری 
اســت و خودجــوش ســاخته می شــود 
و  تحریــم  دچــار  فطرت هــا  چــون  امــا 

انحــراف و اشــتباه می شــوند درنتیجه 
بایــد بازگشــت و آن را احیــا کــرد و قرآن 
کریــم نیز تعمیر مســاجد را واجب کرده 

است.
و چون فطرت انسان نیز دستخوش 
تغییــر و اغوای انــس و جن قرار می گیرد  
گیــرد. دربــاره  قــرار  بایــد موردبازنگــری 
اربعیــن ادعــا این اســت که یــک حرکت 
خودجــوش بوده که به وســیله حضرت 
زینــب ســام اهلل علیهــا انجام می شــود 
کــه ذخیــره امــام معصــوم علیه الســام 
هســتند و حقیقــت حضــور ایشــان در 
کاروان امــام حســین علیــه الســام بــه 

همین منظور بوده است.
Á  تعبیرهــای مختلفی درباره اربعین

و حرکــت حضــرت زینــب ســالم اهلل 
ایــن  اســت.  شــده  مطــرح  علیهــا 
ادعایــی کــه ایــن حرکــت بدعــت در 

دین است را چگونه رد می کنید؟
حضــرت  چــون  را  حرکــت  ایــن   
زینــب ســام اهلل علیهــا در ســایه امــام 
داده انــد  انجــام  الســام  ســجادعلیه 
نمی توانــد  کســی  و  نیســت  بدعــت 
اســت  درســت  اســت،  بدعــت  بگویــد 
امــام  کــه  کرده انــد  کار  ایــن  فــردی  کــه 
نبوده انــد امــا قطعــًا معصــوم بوده انــد. 
امام ســجادعلیه الســام درباره ایشــان 
می فرماینــد: حضــرت زینــب ســام اهلل 
معصــوم  ولــی  ندیــده  آمــوزش  علیهــا 

است، پس این بدعت نیست.
Á  پیــام مهم تریــن  شــما  نظــر  بــه 

اربعیــن چیســت و اربعیــن قــرار بوده 
بــه  مســیر  ایــن  در  را  پیامــی  چــه 

جهانیان ابالغ کند؟
 مــا ادعــا می کنیم حرکــت اربعین در 
جهــت احیــای عناصــر غدیــر و عاشــورا 
و  جهــاد  و  تثبیــت  را  امامــت  و  بــوده 
می کنــد،  ترویــج  را  ناپذیــری  ذلــت 
غدیــر  جریــان  در  کــه  محــوری  والیــت 
امــام معرفــی شــده و شــکل حکومت را 
ترســیم می کند در اربعین با طرحی نو و 
بیانی نو بازخوانی می شــود و همچنین 
در عاشــورا که امام حســینعلیه الســام 
ترویــج  را  شــهادت  و  جهــاد  هجــرت، 
می کند در اربعین به سمت اوج و پایان 
ســیر امامــت درحرکــت اســت، مطلــب 

همگانی و حماسی می شود.
اربعیــن یــک همایش و یــک تمرین 
از جنــس »واعدوالهــم« اســت، نمایش 

آیه ۵4 و ۵۵ سوره مائده است، حرکتی 
وحدت آفرین و هم افزای شــیعه اســت 
کــه تحقــق حقیقــی عنصــر موجــود در 
زهــرا  حضــرت  کام  در  فدکیــه  خطبــه 

سام اهلل علیها است.

Á  شما حضور زنان را در این حرکت 
بــزرگ و عظیــم چطور می بینیــد و آیا 

لزومی بر این حضور وجود دارد؟
خیلــی  اربعیــن  در  بایــد  خانم هــا 
جدی باشــند و با اتکا به آیات و روایات 
مســتند در راهــی کــه در پیش گرفته اند 
هرگز تردید نکنند، کســانی که می گویند 
نیســت  بانــوان  جــای  اربعیــن  حرکــت 
تعبیری بســیار غلط دارند و باید بانوان 
حضور پررنگ و پر شوری داشته باشند 
و درواقــع  تحقــق بســیار از آرمــان های 
اســام توســط بانــوان صــورت می گیرد 
و ایــن حرکــت بــه دنبال خطبــه فدکیه 
بوده و ادامه فرمایشــات حضرت زینب 
سام اهلل علیها در مقر حکمرانان ظالم 

و فاجر و فاسد در کوفه و شام است.

Á  حرکــت انتهــای  و  غایــت  شــما 
اربعیــن را چگونه تعبیر می کنید و چه 

تصویری برای آن ترسیم می کنید؟
مــن باایمان کامل عــرض می کنم که  
ایــن حرکــت  به ظهــور حضــرت حجت 
عجــل اهلل فرجه الشــریف منتهی شــده 
اســام  جهانــی  حکومــت  آن  ادامــه  و 

خواهد بود.
اهلل  عجــل  زمــان  امــام  حضــرت  از 
در  کــه  اســت  روایــت  الشــریف   فرجــه 
هنــگام ظهور درحالی کــه تکیه به خانه 
خــدا زدند و این تکیه زدن یعنی خیلی 
حضــرت آرامــش دارنــد و حتمــًا بســاط 
ظلــم و جــور برچیده شــده کــه حضرت 
بــا خیــال راحــت بــر خانــه  خــدا تکیــه 
قــرار  را مخاطــب  و جهانیــان  می زننــد 
می دهنــد و می فرماینــد »مــن بقیه اهلل 
هســتم« و شناســنامه درخشانی دارم، 
یعنــی  ایــن  و  جهانیــان«  همــه  »ای 
جهانیان  باید قبًا شناســنامه حضرت 
را شــناخته باشــند و رســانه در دســت 
حضرت باشد، »من امام قائمی هستم 
کــه منتظرش بودیــد«، »ای اهــل عالم 
مــن آن شمشــیر برنــده ای هســتم کــه 
انتقــام گیرنــده اســت«، »ای اهل عالم 
جد من حســینعلیه الســام اســت و به 

قتل رســید درحالی که تشــنه بود«، ای 
اهل عالم  در تمام این ســخنان نشــان 
اهــل  حضــرت  مخاطــب  کــه  می دهــد 
شــیعه نیســت بلکه همه عالم اســت و 
نفربه نفــر مــردم از گوشــه و کنــار جهــان 

مخاطب وی هستند.
استفاده من از این روایت این است 
که راهپیمایی اربعین وسیله شناسایی 
حضرت عجل اهلل فرجه الشریف و امام 
حسینعلیه السام به جهانیان است تا 
هنگام ظهور امام زمان عجل اهلل فرجه 
الشــریف با استناد به شناخت مردم که 
بــه  را  خــودش  ایجادشــده  اربعیــن  در 
جهانیان معرفــی کند و این روایت ما را 
وادار می کنــد که در ادامه نهضت زینبی 

قدم برداریم و این راه را ادامه دهیم.

Á  اربعیــن به تعبیر شــما هویت ســاز
و تمــدن ســاز اســت، این امــر چطور 

محقق می شود؟
هویت ســازی اربعیــن از یــک منظــر 
درســت است و از یک منظر نه. هویت 
اســامی و دینی و شــیعی فردی وجود 
دارد و ایــن فطــری اســت کــه مــا را در 
ایــن مســیر قــرار می دهــد امــا اربعیــن 
بــرای ما یک هویــت جهانی می ســازد 
و تحقــق ایــن هویــت جدیــد حکومت 
جهانــی اســت که تمدن نویــن جهانی 

می سازد.
مبلغیــن باید برای چگونــه رفتن که 
باادب اســامی مطابقت داشته باشد، 
برنامه داشــته باشند زیرا اساس ارادت 
ذاتــی  الســام  علیــه  امــام حســین  بــه 
اســت. تنهــا بایــد رفتارهــا را به گونــه ای 
آمــوزش بدهنــد که وهم جهانــی ایجاد 
نکنــد و چهــره زیبــای اســام را نمایش 

بدهند.
در  ارادت  و  عشــق  تجلــی  اربعیــن  
قالــب شــجاعت زنانــه ای اســت کــه در 
مکتــب علــی علیه الســام و زهرا ســام 
بیــان  اســت،  کــرده  رشــد  علیهــا  اهلل 
دلیرانــه زنــی اســت کــه خطبــه مــادر را 
تکمیــل و زیبایــی خون بــرادر را در بوم 
ابدیت ترســیم می کند و زنان مسلمان 
امــروز درراه پیمایی اربعین  باید وارثان 
این راه باشــند تا عشــق و ایمان دوباره 
تجلــی یابد و فطرت گردوخاک گرفته نو 

شود.

Á  شما غایت حرکت اربعین را بیان
کردیــد اما زائر اربعین در پایان مســیر 
دســت  چیــزی  چــه  بــه  پیــاده روی 

خواهد یافت؟
 اربعین پیام جهــاد و ذلت ناپذیری 
و آزادگــی اســت کــه بایــد به گــوش همه 
زیــارت  مفهــوم  در  برســد،  جهانیــان 
معنــای حیات و بصیرت نهفته اســت، 
مــا در اربعیــن بــه دیــدار امــام حســین 
علیه السام می رویم و حتمًا در انتهای 
ایــن زیارت بــه دیــدار امام زمــان عجل 
اهلل فرجــه نیز نائل خواهیم شــد زیرا در 
مفهوم زیــارت و حرکت اربعین بصیرت 
و  حق پرســتی  و  حــق  روشــن بینی  و 
بیعــت جاودانــه کــه تــا بعــد از مــرگ نیز 

ادامه دارد، نهفته است.

Á  شــما مبدأ این حرکــت را حضرت
زینب ســالم اهلل علیهــا میدانید، آیا 
می توانیــم بپذیریــم ایــن حرکــت بــا 
توجــه بــه حجــم مصیب هایــی که بر 
ایــن خانــدان آمــده درهمــان ســال 
اول و بعــد از بازگشــت از شــام اتفاق 

افتاده است؟
ایــن حرکــت   بــودن  بــر زینبــی  بایــد 
تأکید کنیم، متأســفانه در کتب تاریخی 
به بحث اربعین پرداخته نشــده اســت 
مقتــل  و  تاریــخ  کتــب  از  دریکــی  مــن 
وقتــی  کــردم؛  برخــورد  مســئله ای  بــه 
خاندان رســول اهلل صلــی اهلل علیه و آله 
از شــام برگشــتند به راه مدینــه نرفتند، 
بلکــه به ســمت کربــا حرکــت کردند و از 
راهنمایی که توسط یزید انتخاب شده 
بــود خواســتند کــه کاروان را بــه ســمت 
کربــا ببــرد، در ایــن حرکــت ســخنی از 
امــام ســجادعلیه الســام نیســت و من 
ایــن  کــه  کســی  اطمینــان می گویــم  بــا 
پیشــنهاد را داده اســت حضــرت زینب 
ســام اهلل علیهــا هســتند و دلیلش هم 

واضح است.
 امام ســجاد علیــه الســام به عنوان 
امام و دلســوز مومنین پــس از ماجرای 
عاشــورا و اســارت و ماجراهای دمشــق 
و ســتم های گوناگون که اهل بیت علیه 
الســام دیده بودند عواطفشــان اجازه 
نــداد چنین درخواســتی بکنند اما این 
درخواســت از ســوی کســانی ابــراز شــد 
که آمــاده دیدن هرگونه بایــی بودند و 

گفتند ما می رویم.

  یکــی از بــزرگان ثابت کرده اســت که 
این بازگشــت در همان سال اول اتفاق 
افتــاده و مــن نیــز ثابت می کنــم که این 
اتفــاق  اول  ســال  همــان  در  بازگشــت 
افتاده اســت اما خیلی از بزرگان ســخن 
زیــرا  گذاشــته اند  مســکوت  را  اربعیــن 
می گویند امکان ندارد این افراد خسته 
و مصیبت دیــده بتواننــد ایــن مســیر را 
مجددا برگردند اما حضرت زینب سام 
اهلل علیهــا بــرای تکمیــل پیــام عاشــورا 
و غدیــر ایــن قــدرت را داشــتند  و برای 
ابــد ایــن راه را بــرای همــه شــیعیان و 
همــوار  بانــوان  به ویــژه  و  مســلمانان 
کردند تا کســی با هیــچ عنوانی نتواند از 

این مسیر بازماند.

Á  بعضــی از مردان بــه بهانه غیرت 
و ســختی راه مانــع حضــور زنــان در 
راهپیمایــی اربعین می شــوند، شــما 

این دلیل را تأیید می کنید؟
آیا جسم و روحی پاک تر و لطیف تر از 
حضرت زینب سام اهلل علیها در جهان 
زینــب   اســت، حضــرت  وجــود داشــته 
ســام اهلل علیهــا در ایــن مســیر حرکــت 
نمی تواننــد  آقایــان  بنابرایــن  کردنــد، 

بهانه ای بیاورند.
ســام  زهــرا  حضــرت  روایــت  طبــق 
اهلل علیهــا بــه نمــاز کــه می ایســتادند از 
داشــته  انعــکاس  نــوری  ایشــان  خانــه 
و آیــا ممکــن اســت ایــن انــوار در چهــره 
ایشــان منعکس نشــده باشد، حضرت 
فرزنــد همــان  علیهــا  زینــب ســام اهلل 
مادر هستند و این زنان در اوج زیبایی 
و متانــت و شــخصیت در این مســیر در 
کنــار امــام حســین علیه الســام حرکت 
کردنــد درحالی کــه امــام حســین علیــه 
الســام  بــا علــم غیــب همــه ماجــرای 
اســارت و تعــرض را می دانســتند اما باز 
بــه این ســفر آمدنــد و اهل بیــت خود را 
نیــز همــراه آوردنــد تــا زنان مشــاهدات 
عینــی خــود را با نگاه زنــان بیان کنند و 
نهضت اربعین را پی ریزی کرده و بهانه 

را از ما بگیرند.
عاشــورا  در  ای کاش  بگوییــم  نبایــد 
بودیــم اآلن نیــز ایــن فــوز عظیــم هنــوز 
ادامــه دارد و مبلغــان زن باید این راه را 

ادامه بدهند.

Á  زیــارت دربــاره  فراوانــی  روایــات 
اربعین نقل شده است، آیا می توانیم 
اربعیــن  وجــوب  بــر  روایــات  ایــن  از 

استناد کنیم؟
امام حسن عســگری علیه السام ۵ 
ویژگــی برای مؤمن ذکر کرده اند که یکی 
اســت،  اربعیــن  زیــارت  ویژگی هــا  آن  از 
امــام صــادق علیه الســام  قبــل از امام 
حسن عسگری علیه السام به صفوان 
داده  آمــوزش  اربعیــن  زیــارت  جمــال 
بودنــد و گفتند برو کربا زیارت اربعین و 
دو رکعــت نماز نیز بخــوان و برگرد، امام 
نفرمودنــد کــه روز اربعیــن باشــد از ایــن 
دو مطلــب اســتناد می شــود کــه زیارت 
اربعیــن واجب اســت و روز دیدار اســت 
کــه بایــد امــام حســین علیــه الســام را 
ببینیم تا ســرانجام به دیدار امام زمان 

عجل اهلل فرجه الشریف نائل شویم. 

Á  شما چند سال است که در پیاده
وری اربعیــن حضــور داریــد، حــس و 
حــال و تجربــه شــما در ایــن مســیر 

چیست؟
دو ســال اســت که من به این مســیر 
مــی روم اما خیلی غصه خــوردم که چرا 
دیــر رفتم،حرکــت در ایــن مســیر قابــل 
وصف نیســت و انســان حضور حضرت 
زینــب ســام اهلل علیهــا و امــام حســین 
علیه الســام را در این مســیر احســاس 
می کنــد،  واقعًا این مســیر مســیر دیدار 
کــه  را  راهــی  داری  می دانــی  و  اســت 
حضــرت زینب  ســام اهلل علیها رفته  و 
حضرت زهرا  سام اهلل علیها خواستند 

را احیا می کنیم. 
صــادق  امــام  کــه  داریــم  روایــت  در 
علیــه الســام یــا امــام باقر علیه الســام 
فرمودنــد زن مؤمنــه باید حضــرت زهرا 
سام اهلل علیها را در زیارت امام حسین 
علیه الســام مســاعدت و یاری کند، ما 
در زیــارت امام حســین علیه الســام در 
اربعیــن حضرت زهرا ســام اهلل علیها را 

یاری می کنیم. 
 نباید از حضور زنان جلوگیری شــود 
اگر امنیت نیســت امنیت برقرار کنند که 
امنیــت هــم وجــود دارد و مــن در ایــن 

سفر هیچ رفتار خاف شرعی ندیدم.

Á  بــرای را  برنامه هایــی  چــه  شــما 
در  حضــور  بــرای  مــردم  تشــویق 
پیشــنهاد  اربعیــن  راهپیمایــی 

می کنید؟
الســام  امــام حســین علیــه  زیــارت 
جلوه اصلی آن در زیارت اربعین اســت. 
ایــن حرکــت یک حرکت فطری اســت و 
الزم نیســت کســی را مجبــور بــه حضور 
در این مســیر کنیم این مســیر همراهی 
حضرت زینب  سام اهلل علیها به سوی 
امــام زمــان عجــل اهلل فرجــه الشــریف 
اســت و ایــن احساســی اســت کــه بیــن 
همــه مردمــی کــه در این مســیر حرکت 
می کننــد، مشــترک اســت و از هرکســی 

بپرسید این مسئله را بازگو می کند.
الهــام  نشــان دهنده  حرکــت  ایــن 
الهــی بــه فطــرت انســان اســت و بایــد 
در ایــن مســیر بــا خانم هــا همراه شــد و 

حرف های آن ها را  بشنویم. 
نیســت  آمــوزش  نیازمنــد  راه  ایــن 
کنیــم  تنظیــم  را  رفتارهــا  بایــد  تنهــا 
عقایــد تنظیم شــده اســت مــا به عنوان 
مســئول بایــد راه را آماده کنیم و مســیر 
ارادت  کــه  اســاس  امــا  کنیــم  همــوار  را 
الســام  بــه حضــرت سیدالشــهداعلیه 
اســت به صــورت فطــری در درون همه 
آمــوزش  بــه  نیازمنــد  و  انسان هاســت 
نیســت و این ارادت در قلوب انسان ها 
اســت  فطــری  چــون  و  دارد  وجــود 

فزاینده است.
 آنــان کــه مانده اند باید کار حســینی 
انجام دهند و اربعین کار حسینی است 

که باید زنان آن را انجام دهند.

حضور بانـــــــوان در اربعیـــــــن در راستای ســــــخنان 
کـــــاخ یزید است حضــــرت زینـب)س( در 

خانم گلگـــــــــیری در گفت وگـــــــــــو با نمــــــــــــــــــــای حـــــــــــــــوزه:

مقام معظم رهبری دیدار رئیس جمهوری عراق با رهبر انقاب 1394/9/3

البّتــه ایــن عرایــض ما موجب نشــود که بعضی ها خــارج از مقّررات بخواهند بلند شــوند راه بیفتند و حرکت کنند؛ نه، طبق همان مقّرراتی که دولت اســامی 
معّیــن کــرده اســت؛ خب، دوســتان ما در دولت نشســته اند فکر کــرده اند، مقّرراتی و ضوابطی برای ایــن کار در نظر گرفته اند، این ضوابط حتمًا مراعات بشــود؛ 
جوری نباشــد که کســانی خارج از این ضوابط بگویند »برویم همین طور حرکت کنیم، ســر به بیابان بگذاریم -مثًا- برویم«، این جوری مطلوب نیســت؛ این 

ضوابط را حتمًا بایستی رعایت کنند
مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقه 1394/9/9



نشریه نمای حوزه
از میان اساتید و طاب حوزه  های علمیه خواهران عاقه مند و توانمند

در زمینه نگارش گزارش ها و مقاله های مطبوعاتی در موضوعات
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نویسنده افتخاری می پذیرد.

تلفن تماس:  -۰2532144152تحریریه نمای حوزه

اخبار حوزه های علمیه خواهران 
را در پیام رسان ها دنبال کنید

@kowsarnews

همچنین با استفاده از نرم افزار 
Qr Code و اسکن بارکد زیر 
می توانید عضو کانال خبری 

حوزه های علمیه خواهران شوید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی موالیی
سردبیر: هادی ذاکری

تلفن تحریریه: ۰۰982532144152
چاپ: جام جم

نشانی: قم - بلوار امین - نبش کوچه 51 - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
Kowsarnews.ir :پایگاه اطاع رسانی

طراحی و تدوین درســنامه و متون آموزشــی رشــته زن و خانواده 
ویــژه طــاب بین الملــل در جلســه مشــترک مدیــرکل هماهنگی 
امــور طاب غیر ایرانی جامعه الزهــرا)س( و رییس مرکز تحقیقات 

اسامی زن و خانواده بررسی شد.
 نشســت مشــترک بحــث و تبــادل نظر دربــاره متون آموزشــی 
بــا  بین الملــل  طــاب  ویــژه  اســام«  در  خانــواده  و  »زن  رشــته 
حضور  حجت االســام والمســلمین موســوی تبار، مدیــرکل اداره 
هماهنگــی امــور طــاب غیر ایرانــی جامعــه الزهــرا علیهاالســام و 
حجت االســام والمســلمین محمدرضا زیبایی نــژاد، رییس مرکز 

تحقیقات اسامی زن و خانواده برگزار شد.
در ایــن جلســه کــه در محــل مرکــز تحقیقــات زن و خانــواده 
بــا  موســوی تبار  والمســلمین  حجت االســام  ابتــدا  شــد،  برگــزار 
ارائــه توضیحاتــی پیرامون وضعیت آموزش طــاب غیرایرانی، به 
معرفی متون درسی و فوق برنامه های آموزشی تربیتی رشته زن 

و خانواده در اسام پرداخت.
ســپس حجت االســام و المســلمین زیبایی نــژاد بــا اشــاره بــه 
گســتردگی موضوعــات مربوط بــه زن و خانــواده، ایجاد شــبهات 
روزافــزون، تغییــرات زمانــه و فراگیــر شــدن عقانیــت لیبــرال در 
جامعه و مراکز علمی گفت: با توجه به غیرایرانی بودن مخاطبان 
و ملیت هــای مختلــف ایشــان، بایــد متــون جدیــدی بــه صورت 
درسنامه تدوین شود و اساتید نیز باید آموزش ببینند تا بتوانند 
محتــوا را بــه شــکل مطلوبی به مخاطبــان تفهیم کننــد. عاوه بر 
مباحــث نظــری، مطالب کاربردی و مهارتی نیــز باید به خواهران 

ارائه شود.
رییس مرکز تحقیقات اسامی زن و خانواده افزود: در این مرکز 
ده هــا ســاعت درس گفتــار به صــورت صوتی، تصویــری و متنی با 
بهره گیری از اساتید برجسته تهیه شده است، از این رو این مرکز 
آمادگــی دارد با همکاری جامعه الزهرا علیهاالســام دوره آموزش 
نیمــه حضــوری زن و خانــواده را با اســتفاده از ایــن درس گفتارها 

همراه با تشکیل جلسات تکمیلی با حضور اساتید برگزار کند.
گفتنی اســت؛ مســئوالن دو مرکز توافق کردند در آینده نزدیک 

تعامات آموزشی مناسب بین دو مرکز دایر شود.

در نشست مشترک جامعه الزهرا)س(  و  مرکز تحقیقات

 زن و خانواده انجام شد؛

بررسی متون آموزشی رشته زن و 
خانواده ویژه طالب بین الملل

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران، گام 
نخســت در مســیر طلبگی را علم آموزی و تواضع دانســت و 

گفت: باید نسبت به جامعه و اطرافیان فروتن بود.
خانــم معصومــه ظهیــری در همایــش طلیعــه حضــور ویژه 
طــاب جدیدالــورود اســتان گلســتان کــه در ســالن اداره کل 
تبلیغات اســامی این اســتان برگزار شــد، عمر را یک فرصت و 
امانت برای انســان ها دانســت و اظهار کرد: عمر مفید، عمری 

است که در مسیر تعلیم و تعّلم استفاده شود.
انســان  از ویژگی هــای  را  و ُحســن خلــق  نوع دوســتی  وی 
دانســت و افــزود: افــراد بایــد خود را بــه صفات انســانی زینت 
ببخشــند و همیشــه در حال یادگیری باشــند و مســیر پلکانی 

را طی کنند.
 معــاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران گفت: 
همان گونــه که حضــرت علــی )ع( در خطبه متقیــن فرمودند؛ 

انسان باید به گونه ای زندگی کند که خیر او به مردم برسد.
 وی گام نخســت در مســیر طلبگــی را علم آمــوزی و تواضــع 
دانست و یادآور شد: باید نسبت به جامعه و اطرافیان فروتن 
بــود کــه اگر الگــوی خوبــی در جامعــه باشــیم، دیگر نیــاز برای 

تبلیغ پذیرش برای مدارس علمیه نداریم.
 ظهیــری بــا بیــان این که خشــّیت در مقابل خدا انســان را 
بــزرگ می کنــد، اظهــار کــرد: خدامحــوری ســبب زیبامحــوری 

می شود.
 وی افــزود: فــردی کــه در مســیر علم آمــوزی گام برمی دارد، 

مجاهد فی سبیل اهلل است   .
معــاون فرهنگی تبلیغی حوزه هــای علمیه خواهران گفت: 
بهتریــن طلبه فردی اســت کــه آگاه به زمان خود باشــد و درد 

جامعه را بداند و بشناسد.
 وی اظهار کرد: امروز پاشــنه آشــیل دشــمن، فشــار بر روی 
بانــوان و خانــواده اســت و بایــد حــوزه علمیــه در ایــن زمینــه 

بیشتر تاش کند.

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

تواضع و علم آموزی گام نخست 
طلبگی است

معــاون فرهنگی تبلیغــی حوزه های علمیه 
آمــوزش  وزیــر  مشــاور  دیــدار  در  خواهــران 
علمیــه  حوزه هــای  آمادگــی  پــرورش،  و 
مهارت هــای  افزایــش  بــرای  را  خواهــران 
خانواده در میان دختران دانش آموز اعام 

کرد.
بــه گــزارش پایگاه خبری - اطاع رســانی 
حوزه هــای علمیه خواهــران، در این دیدار 
خانم ظهیری با اشــاره به اینکه درس های 
فعلــی آموزش و پــرورش مهارت هــای کافی 
خانــواده را بــه دختــران منتقــل نمی کنــد، 
حوزه هــای  تعامــل  مــوارد  از  یکــی  گفــت: 
علمیه خواهران با وزارت آموزش و پرورش، 
مهارت هــای  افزایــش  زمینــه  در  می توانــد 

خانواده در میان دختران باشد.
برخــی  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 

رشته های تخصصی مرتبط با آموزش های 
زندگی در حوزه های علمیه خواهران یادآور 
شــد: اهمیــت همــکاری میــان حوزه هــای 
علمیــه و وزارت آمــوزش و پــرورش در میان 

دختران بیش از پسران است.
حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
اینکــه مقدمــه  بیــان  بــا  علمیــه خواهــران 
تحصیــات تکمیلــی در آمــوزش و پــرورش 
چیده می شــود، اظهار کرد: بعد از خانواده، 
آمــوزش و پــرورش مهم ترین نهادی اســت 
کــه ارزش هــای فرهنگــی را بــه فــرد منتقــل 

می کند.
میــان  ارتبــاط  افزایــش  خواســتار  وی 
و  آمــوزش  و  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
پرورش شــد و افزود: تاثیرگذاری دختران بر 

جامعه بیش از پسران است.
از  برخــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ظهیــری 

دختران در سنین دوره تحصیلی متوسطه 
متاهل می شوند، خاطرنشان کرد: ضروری 
است در دروس آموزش و پرورش به دروس 
فعلی بسنده نکنیم و آموزش های خانواده 

را به آموزش ها اضافه کنیم.
در ایــن دیــدار همچنیــن خانــم مینایی 
زنــان  امــور  دفتــر  مدیــرکل  و  وزیــر  مشــاور 
اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش،  آمــوزش و  وزارت 
نیمــی از کارمنــدان دولتــی خانــم، در ایــن 
وزارتخانه شاغل هستند و 7 میلیون دختر 
دانش آمــوز در مدارس به تحصیل اشــتغال 
تمــام دختــران  تقریبــا  ادامــه داد:  دارنــد، 
عبــور  پــرورش  و  آمــوزش  داالن  از  کشــور 

می کنند.
عقب ماندگی هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گفــت:  شــود،  جبــران  بایــد  زنــان  تاریخــی 
در حــال حاضــر 98 درصــد دختــران دوره 
آمــوزش ابتدایــی را طــی می کننــد، اما این 
میزان وقتی به متوســطه دوم می رسد، 20 
درصــد از دختران دوره تحصیلی متوســطه 

دوم را طی نمی کنند.
در  دختــران  اینکــه  بیــان  بــا  مینایــی 
خانــواده  وظایــف  بــا  درســی  کتاب هــای 
چندان آشــنا نمی شــوند، خاطرنشان کرد: 
به دنبال آن هستیم که آموزش های قبل از 
ازدواج را به یک تکلیف قانونی در آموزش و 

پرورش تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش مشــارکت 
اجتماعــی دختران گفت: از جمله مســائلی 
که نیازمند یاری حوزه های علمیه هستیم، 

افزایش خودمراقبتی دختران است.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران در دیدار مشاور وزیر آموزش و پرورش:

آماده همکاری برای افزایش مهارت های خانواده در دختران هستیم

حرف اول:  
برندهای معروف دنیا هرچه دارند از صدقه سر مردم کشورشان 
اســت. همان هــا بــوده انــد کــه بــا خریــد کاالهــای اولیــه شــان آنها 
را یــاری کردنــد تــا یــک برنــد عالی شــوند. مشــتری اگر راضی باشــد 

خودش تبلیغ می کند.

حرف دوم:  
چیــن در جنــگ جهانــی همــه چیــزش را از دســت داد. مــردم 
کشورشــان همــت کردنــد کــه هرچــه خودشــان می ســازند مصــرف 
کننــد؛ حتــی اگر جنس بنجل و بدرد نخور باشــد. حاال چین یکی از 

غولهای اقتصادی دنیاست.

حرف سوم:  
آمریکا هم ممکن اســت تولیداتش جالب نباشــد اما مطمئنا به 
مردمش اجازه نمی دهد کاال و فرهنگ یک کشور دیگر مثا ایران را 

سرلوحه ی زندگی خویش قرار دهند.
ســالهای ســال در ذهن مردم ما فرو کرده اند که ایرانی جماعت 
نمی توانــد تولیــد کنــد و جنــس ایرانــی خوب نیســت؛ امــا اجناس 
دســت چنــدم و بنجــل دیگر کشــورها را وارد بــازار ایــران می کردند. 
یعنــی تولیــد اجناس خودمــان تا این حد بی ارزش اســت؟ خوش 

به حال کاگران خارجی! 
در حالــی کــه تولیدات کشــور خودمان بهترین کیفیتهــا را دارد و 
هزینــه ی خریــد کاالی ایرانی کارگران خودمان را مشــغول می کند، 
مــا در حــال خرید جنــس چینــی و فرانســوی و ترکیه ای هســتیم. 
از جــوراب گرفتــه تــا یخچــال ســاید بــای ســاید. مــا بــرای کارگــران 
زحمتکش خودمان ارزش قائل نیســتیم اگرنه باید االن یک کشــور 

مرفه و گسترش یافته باشیم.
نظر حضرت آقا خیلی برایم شــیرین بود. فرمودند:” اگر جوانان 
ما به اندازه ای که روی قرمز و آبی و رئال مادرید و فان تیم تعصب 
دارند روی خرید کاالی ایرانی تعصب داشتند مشکات کشور حل 

می شد.”  واین سخن واقعیت دارد.
وباگ: reihanerasol.kowsarblog.ir از مســابقه وباگ نویسی 

حمایت از کاالی ایرانی

تعصب ملی ایجاد گروه های آموزشی در مدارس علمیه خواهران ضروری است
مسؤول حوزه مدیریت حوزه های علیه خواهران در نشست برخط با مدیران استانی:

مدیریــت  حــوزه  مســؤول 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه 
مــدارس  آموزشــی در  گروه هــای 
کــرد:  عنــوان  خواهــران  علمیــه 
یکی از مســائلی که مــورد توجه 
آن  بــه  و  دارد  قــرار  مرکــز  مدیــر 
توجــه دارنــد، ایجــاد گروه هــای 
آموزشــی اســت و امیــدوارم کــه 
اســتان ها و مــدارس نیــز بــه این 

مسئله توجه داشته باشند.
نشســت  در  خالقــی  آقــای 
اســتانی  مدیــران  بــا  برخــط 
حوزه هــای علمیه خواهــران به 
توضیحاتــی در خصــوص  بیــان 
ضــرورت ارتبــاط مرکــز مدیریــت 
مــدارس  و  اســتانی  بــا مدیــران 
پرداخت و بر اســتفاده از نظرات 
و تجربیات استان ها تأکید کرد.

بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
مسئله رفع تعارض بخشنامه ها 
در امــور اجرایــی گفــت: در حــال 
بــرای  مرکــز  از  افــرادی  حاضــر 

پیگیری  بخشــنامه های ارسالی 
بــه اســتان ها انتخاب شــده اند 
بــه  ارســالی  بخشــنامه های  و 

استان ها را رصد می کنند.
مدیریــت  حــوزه  مســؤول 
حوزه هــای علمیــه خواهــران با 
بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه 
گروه هــای آموزشــی در مــدارس 
کــرد:  عنــوان  خواهــران  علمیــه 

یکــی از مســائلی که مــورد توجه 
آن  بــه  و  دارد  قــرار  مرکــز  مدیــر 
توجــه دارنــد، ایجــاد گروه هــای 
آموزشــی اســت و امیــدوارم کــه 
اســتان ها و مــدارس نیــز به این 

مسئله توجه داشته باشند.
توضیحاتــی  بیــان  بــه  وی 
آمــوزش  ســامانه  خصــوص  در 
حــال  در  گفــت:  و  پرداخــت 

حاضــر ســامانه جدیــد آمــوزش 
به صورت آزمایشــی فعال شــده 
در  هســتیم  تــاش  در  و  اســت 
نیم ســال دوم از این ســامانه به 
صــورت رســمی رونمایــی شــود 
تا شــاهد مشــکات ســامانه ای 

کمتری باشیم.
آقــای خالقــی همچنیــن بــه 
 6 بــه  توجــه  ضــرورت  تشــریح 
ســاعت الزامــی طــاب پرداخت 
بــر  عــاوه  طــاب  گفــت:  و 
ســاعت های آمزوشــی کــه بــرای 
آن هــا در نظر گرفته شــده اســت 
باید 6 ســاعت به صورت الزامی 
در مدرسه حضور داشته باشند 
و برنامه ریــزی ایــن 6 ســاعت بر 

عهده مدارس است. 
پایــان  در  اســت  گفتنــی 
ایــن نشســت آقــای خالقــی بــه 
و  اســتانی  مدیــران  ســواالت 
مســائل  خصــوص  در  مــدارس 
علمیــه  حوزه هــای  مختلــف 

خواهران پاسخ دادند.

جامعه الزهــرا  تربیتــی  امــور  مدیــرکل 
دوره  برگــزاری  از  )علیهاالســام( 
غیرحضــوری حدیث خوانــی نهج الباغــه 

ویژه اساتید خبر داد.

ســرکار خانــم طیبه ســادات طباطبایی 
خبــر،  واحــد  بــا  گفتگــو  در  پنجشــنبه  روز 
عنــوان کرد: بــا توجه به اهمیــت و ضرورت 
امیرالمؤمنیــن  منــش  و  ســیره  شــناخت 
علیه السام وآشنایی بیشتر با نهج الباغه 
و معارف ارزشمند این کتاب  شریف، طرح 
نهج الباغه خوانــی ویــژه اســاتید به همت 
اداره قــرآن و حدیث و با همکاری اداره کل 

امور تربیتی برگزار می شود.
مدیــر کل امــور تربیتــی اظهــار داشــت: 

حدیث خوانــی  غیرحضــوری  دوره 
آغــاز  جــاری  ســال  مهرمــاه  از  نهج الباغــه 
شــده و تا شهریورسال آینده ادامه خواهد 

داشت.
طباطبایــی افــزود: در پایــان ایــن دوره 
بــه شــرکت کنندگان در صورت کســب نمره 
حدنصــاب در همــه مراحل،گواهــی پایــان 

دوره اعطا می شود.
وی بیان داشــت: اســاتید جامعه الزهرا 
دریافــت  جهــت  می تواننــد  علیهاالســام 
جامعه الزهــرا  ســایت  بــه  ســؤاالت 
یــا کانــال اســاتید در پیــام  علیهاالســام و 
 @asatid21۵9 رســان ســروش بــه نشــانی
تلفــن  شــماره  بــا  یــا  و  کــرده  مراجعــه 

32112۵63 تماس بگیرند.

دوره غیرحضوری نهج البالغه خوانی ویژه اساتید جامعه الزهرا)س( برگزار می شود


