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کامل بیانیه  کوثر، متن  گزارش خبرگزاری   بــه 
ح زیر می باشد: به شر

رِك ...  َو اْلَعْدَل  »َفَرَض اإليماَن َتطهیرا ِمن الّشِ
هراُء علیهاالسالم َتْسکینا ِلْلُقلوِب «فاطمُة الّزَ

و خداونــد عــدل را بــه منظــور آرامــش دل هــا 
واجب نمود.

کــه اســتحضار داريد در مــاه جاری  همانگونــه 
خ داد که  دو رويــداد تأســف آور در جامعــة مــا ر
بیــش از ديگــر رخداد ها عواطــف هموطنان را 
جريجــه دار نمــود: قتــل فجیع دختر تالشــی و 
کرمانشــاهی. هر  درگذشــت زن آلونک نشــین 
چنــد در نگاه ابتدایــی قربانیان هر دو حادثه، 
که، در اولی  متهــم به عبور از مرزهــا بوده¬اند 
مرزهای شــرعی و اخالقــی و در دومی مرزهای 
گرفته شــده بوده¬انــد، اما در  قانونــی ناديــده 

هر دو مورد با تعّدی به يک زن مواجه ايم.
ع از يک ســو بــا عدالــت حقوقی و  ایــن موضــو
گره می خورد و از ســوی ديگر  اجتماعی اســالم 
بــه لحــاظ آن که قانون اساســی و رهبر معظم 
انقــالب اســالمی، بــه رفــع مظلومیــت از زنــان 
کیــد آمیــز داشــته اند، دارای  نگاهــی ویــژه و تأ
اهمیت اســت، لــذا در رابطه با ایــن دو حادثه 

نکاتی به عرض هم وطنان عزیز می رسد؛

1. در حادثة نخست پدر دختر، متهم است که 
رفتار نابخردانه، جاهالنه و غیر اسالمی را از سر 
عصبیت با برچسب غیرت مرتکب شده است 
کــه تاوان ایــن جنايت را  و همــه انتظــار دارند 
بپــردازد. در حادثــة دوم نیــز شــهرداری متهم 
کــه پشــتیبانی  کــه بــا شــخصی بی پناه  اســت 
و  غیر قانونــی  خشــن،  رفتــاری  نداشــته، 
کــم زمینــة  غیر اخالقــی انجــام داده و دســت 

روانی مرگ وی را فراهم آورده است.
بــه  بايــد  حادثــه  دو  ایــن  مجريــان  بنابرایــن 
در  کــه  شــوند  مجــازات  عبرت آمیــز  گونــه ای 
کشور  آينده شــاهد حوادث مشــابهی در سطح 
نباشــیم. در عیــن حــال حادثــة أخیر عــالوه بر 
آنکه نشــان از اجرای غلط يــک ضابطه دارد، 
ع عدالت اجتماعی هم مرتبط است.  با موضو

آيــا قوانین بايد به طور يکســان، افراد متمکِن 
کــه  را  آواره ای  و  بی پنــاه  افــراد  و  قانون گریــز 
از ســرناچاری بــر رعايــت قوانیــن اســتطاعت 
گام نخســت  ندارند، شــامل شــوند يا اينکه در 
بايد در خدمت تأمین يا تســهیل دســتیابی به 

حداقل های زندگی باشند؟ 
2. در هفته هــای اخیر پرســش های متعددی 
دربارة فلسفة عدم اجرای حکم قصاص برای  
ح شــده اســت. در ایــن بــاره آنچه از  پــدر مطــر
که  متون اســالمی اســتنباط می شــود آن است 
قصــاص نشــدن بــا جنســیت مقتــول مرتبــط 
نیســت و پــدر در قتل فرزند پســر هــم قصاص 
نمی شــود. این حکم به معنای اعطای امتیاز 
به مردان نیست چون مرد با جنايت به مادر، 
قــرار  قصــاص  معــرض  در  ديگــران  و  خواهــر 
می گیــرد. ایــن حکــم به دلیــل ولــی دم بودن 
وی هم نیست چون پسر ممکن است ولی دم 
پدر و مادر خود باشد؛ اما با قتل آنها در معرض 

قصاص قرار می گیرد.
همچنین به دلیل شــائبة غیر عمد بودن قتل 
دربــارة پــدر هــم نیســت. چــون اصــواًل حکــم 
ح می شــود و  قصــاص؛ صرفًا در قتل عمد مطر
استنثا شــدن پدر از این حکم، استثنا شدن از 
حکــم قتــل عمد اســت؛ بلکه آنچــه صالحیت 
کــه حکمــت قصــاص شــدن پــدر باشــد،  دارد 
واليت و سرپرســتی پدر نسبت به فرزند است. 
این که چرا خداوند پدر را در جايگاه سرپرستی 
در  اســت،  نمــوده  معــاف  قصــاص  حکــم  از 
هیچیــک از متــون دينــی بیان نشــده و آنچه 
کارشناســان بیان می شــود،  در بیــن مــردم يــا 
گمانی بیش نیســت. خداوند احکام  حدس و 
را براســاس مالحظــة مصالــح و مفاســد واقعی 
تشــريع نموده و فلســفه تمامی احــکام را بیان 
که  گاهی از این  نکرده است. انسان مؤمن با آ
کامل، لطف بی شائبه  خداوند براســاس علم 
و عدالت محض، قوانین را وضع کرده اســت، 
خــود را موظــف به همراهــی و تســلیم در برابر 
هدايــت تشــريعی او می دانــد و آن را مصــداق 
توحیــد ربوبی می شــمارد. رســالت فقهــا صرفًا 
اســتنباط از متــون مقدس اســت و حکم عدم 

قصــاص پدر چنان جايــگاه محکمی در متون 
کــه فقهــای صاحب نــام ترديد در  روایــی دارد 

آن را روا ندانسته اند.
به هر حال منتفی بودن حکم قصاص پدر به 
معنای نفی مجازات نیســت و دادگاه صالحه 
می تواند و بايد مجازاتی عادالنه، عبرت آمیز و 

بازدارنده برای متهم در نظر بگیرد.

3. در حادثة نخست، به جز متهم رديف اول 
کــه متهم به اغفال يــا تبانی با دختر  و پســری 
برای انجام عملی غیر شــرعی است، عده¬ای 
ديگــر را هــم بايــد در معــرض اتهــام قــرار داد: 
کرده  انــد، از آن  کــه پــدر را تحريک  خويشــانی 
جمله انــد. اما نبايد »متهمان نرم« این حادثه 
را ناديده گرفت. ما کنشگران عرصة فرهنگ، 
که با  چــه روحانی و چه دانشــگاهی، متهمیم 
کــرده و رهبــر  ســنت های جاهالنــه مماشــات 
معظــم انقالب اســالمی »مدظلــه العالی« را که 
در چند دهة أخیر بر نفی ســنت های قبیله ای 
دربــارة زنــان، بــر مقابلــه بــا ظلــم نســبت بــه 
آنــان، به ویــژه در خانــواده و بــر ضــرورت ارائه 
پــای  اصالح گرانــه  و  قانونــی  پیشــنهاد های 
فشــرده اند، با ســکوت يــا کم کاری خــود، تنها 

گذاشته ايم.
در حادثة دوم نیز، هم  مســئوالن و هم جريان 
که  انقالبــی با تمــام محاســن خــود، متهم اند 
ع عدالــت اجتماعــی، چنان  نســبت بــه موضو
»مدظلــه  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر  کــه 
العالــی« در نامــه بــه مجلــس يازدهــم تصريح 
کرده اند. به راستی منازعة  کم کاری  داشــتند، 
کننــدة اولويــت عدالــت يــا واليــت چه  خســته 
مشــکلی را از مســتضعفان و پابرهنــگان حــل 
که 4 دهه پس  می کند و ما را چه شــده اســت 
کــه بــا خــون مســتضعفعان  ع انقالبــی  از وقــو
کلیــد واژة  بــه ثمــر نشســت بايد شــاهد حــذف 
»مســتضعف« از ادبیات مدیران بوده و شاهد 
از متــن بــه حاشــیه رفتــن ضعفــا در الگوهــای 
سیاســت گذاری، قانون گــذاری و اجــرا و تکــرار 

شدن پربسامد بی توجهی به آنان باشیم؟

گــرای حقــوق زنــان متهم اند  مدافعــان غــرب 
کــه با ترويج جاهلیت مدرن، با زدن برچســب 
بــا  و  ســال   18 از  کم تــر  دختــران  بــه  کــودک  
کودک همســری اش  مقابله با آنچه، به خطا، 
می دهنــد  پیــام  خانواده هــا  بــه  نامیده انــد، 
کننــد و  کــودک قلمــداد  کــه نوجوانــان خــود را 
آماده ســازی تربیتــی، روانــی و اجتماعــی آنان 
را بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده بــه تأخیــر 
غ اجتماعــی  بیندازنــد. بــه تأخیــر افتــادن بلــو
فرزنــدان ما برای اهلیــت ازدواج و يا بازنمایی 
گــروه خانواده هــا را متقاعــد  ایــن  از  کودکانــه 
که تن دادن به ازدواج فرزندان، جفا  می سازد 

در حق آنان است.
کودک همســری اش  آن هــا بــا مقابله بــا آنچه 
می نامند در مسیر تأمین نیاز عاطفی و جنسی 
از مســیر مشــروع، انســداد ايجــاد می کننــد تــا 
خانواده میــان انتقام از فرزندان فريب خورده 
يــا تن دادن به خواســته های نامشــروع آنان، 
گر پدر این  کنند. به راســتی، ا يکی را انتخاب 
دختر تالشــی فرزنــدش را در همین شــرايط به 
ازدواج تشــویق می نمود، طرفــداران غرب زدة 
در  اعتــراض  فريــاد  کــودکان  و  زنــان  حقــوق 
کارنامة  محکومیت اقدام پدر ســر نمی دادند؟ 
کــه در برابر  کدامیــک از آن هــا نشــان می دهــد 
روابط آزاد جنسی حساسیتی مانند حساسیت 
باشــند؟  داشــته  کودک همســری  برابــر  در 
کــه در دهــة 1370 در  مگــر همین هــا نبودنــد 
نهادهای دولتی متن آموزشــی حقوق انسانی 
بــه زنــان و دختران را با مشــارکت یونســکو به 
بــه صراحــت  کــه  مربیــان آمــوزش می دادنــد 
دفاع از روابط آزاد جنســی را به اســتناد اســناد 

بین المللی حق نوجوانان می دانست. 
نیــز  مــا  رســمی  غیــر  و  رســمی  تربیــت  نظــام 
شــکل گیری  در  مــا  تربیــت  نظــام  متهم انــد. 
نقــش  چــه  فرزندان مــان  جنســی  هويــت 
چگونــه  مدرســه  می کنــد؟  ايفــا  ســازنده ای 
مفهــوم حیــا و عفت را برای دختــران و مفهوم 
غیرت، خودنگهداری و غلبه بر خشم را برای 
پســران نهادينــه می کنــد؟ آن  هــا چــه درکــی از 
آســیب  پذیری های احتمالی خود و چه فهمی 
از تمایــزات روانشــناختی خود با جنس مکمل 
فراينــد  يــک  مــا در  آينــدة  پــدران  آيــا  دارنــد؟ 
گونه ای  تربیتــی برای ايفــای نقش پدری بــه 
آماده شده اند که درک درستی از اقتدار، وقار و 
غیــرت، در عین غم خواری و همدلی، داشــته 
باشــند؟ آيــا می دانند نیازهای هر مقطع ســنی 
فرزندانشــان چیســت و چگونــه بايــد بــا رفتــار 

که تشنة  کنند  عاطفی، فرزندانشان را سیراب 
نگاه بیگانگان هرزه نباشــند و به الف عشــقی 

اعتماد نکنند؟
4. رســانه ها بــه درســتی، بــا انتشــار بموقــع و 
وســیع ایــن دو حادثــه، عواطــف اجتماعــی را 
و  عمومــی  کنش هــای  وا کرده انــد.  تحريــک 
وجــدان  بحمــد اهلل  کــه  داد  نشــان  نخبــگان 
چنیــن  بــه  نســبت  ایرانــی  جامعــة  عمومــی 
کنــار  از  و  را دارد  موضوعاتــی حساســیت الزم 

آن ها بی تفاوت نمی گذرد.
کــه حادثــة دختــر  امــا آن هــا و مــا را چــه شــده 
تالشــی را در وسیع ترین سطح خبری انعکاس 
کــردن  نزديک  می دهیــم اما جنايت تکه تکه 
بــه 300 هــزار جنیــن بی صــدا و مظلــوم را، در 
هــر ســال، نمی بینیم؛ انســان¬هایی که هنوز 
بــه دنیــا نیامده¬انــد بــه بدتریــن عقوبت هــا 
محکــوم می شــوند و يــا در قبــال کودکانــی که 
گوشة راه ها  در بدو تولد در ســطل های زباله و 
رها می شــوند احســاس مســئولیت نمی کنیم! 
ایــن دو دســته از حــوادث، يــک تمایز روشــن 
دارند. اولی مصداق بارز نقض حقوق انســانی 
در اســناد بین الملــل و بهانــه ای بــرای حملــه 
بــه فرهنگ هایی اســت که همســو بــا مدارای 
جنســی نیســتند و بنابرایــن بايــد بــا راهبــری 
آژانس هــای خبــری بیگانــه مورد هجــوم قرار 
گیرنــد و دومــی مصداقی از حق تســلط بر بدن 
کنار آن با  و پیامد آزادی جنسی است و بايد از 

گذشت. سکوت تأییدآمیز 
بــه هــر حــال حــوادث رخــداد ه علیرغــم وجوه 
مثابــه  بــه  می توانــد  خــود  آسیب شناســانة 
الگوهــای  بازســازی  بــرای  فرصــت  يــک 
بــا  اجرایــی،  و  قانونگــذاری  سیاســتگذاری، 
رويکــرد عدالــت محــور بــه حســاب آيــد. رهبر 
 ، العالــی«  »مدظلــه  اســالمی  انقــالب  معظــم 
مجلــس تــازه نفــس، نهــاد قضایــی مصمــم و 
که مشــکالت زنان را  کار و قوه مجريه ای  پای 
کارشناس  مسألة ذهنی خود می داند و جامعة 
گران بها برای  حوزه و دانشــگاه ســرمايه هایی 
اجتماعی انــد.  مهــم  مطالبــة  ایــن  پیگیــری 
بــرای  طلیعــه ای  می توانــد  آنــان  هم گرایــی 
گام  شــکوفایی هر چه بیشــتر نظام اسالمی در 
و  پیشــرفت  در دهــة  و  اســالمی  انقــالب  دوم 
که ایــن انتظار دیر  عدالــت باشــد. امید اســت 

نپايد.
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مرکز مدیريت حوزه های علمیه خواهران

منتفی بودن حکم قصاص پدر
 به معنای نفی مجازات نیست 

 بیانیه مرکز مدیریت حوزه های خواهران درپی دو حادثه ناگوار در خرداد؛

ظرفیت های پرورش نخبه در مراکز حوزه علمیه خواهران نیازمند ارتقاء است

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران:

معاون آموزش حوزه  های علمیه 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خواهــران 
دانشــگاه ها  جــذب  نخبــگان 
می شــوند، گفــت: ظرفیــت هــای 
حــوزه  مراکــز  در  نخبــه  پــرورش 
علمیــه خواهــران نیازمنــد ارتقاء 
اســت، نبایــد بــا هــدف پــر کردن 
مدرســه طلبه جذب کنیم، بلکه 
افراد با داشــتن شــرایط مســاعد 
و اســتعداد کافی برای این حوزه 

جذب شوند.

ج،  بــه گزارش خبرگــزاری کوثر از کر
حجت االســالم والمسلمین مجبتی 
مدیــران  بــا  نشســت  در  فاضــل 
اســتان  خواهــران  علمیــه  مــدارس 
البــرز اظهــار داشــت: حــوزه علمیــه 
ع  موفق شــد در حوزه مقابله با شــیو
کرونــا به صورت خود جوش و آتش 
کار بیايــد و طــالب  بــه اختیــار پــای 
خواهر اقدامات مناســبی از خود به 

گذاشتند. جای 
وی بــا اشــاره بــه احاديــث و روايات 
احــکام  ترويــج  بــا  رابطــه  در  دينــی 

الهــی، ادامــه داد: مــا ســعی داريــم 
گیــری از ظرفیــت  بتوانیــم بــا بهــره 
کنیــم تــا بــه  کشــور اســتفاده  صالــح 
کنیم. گاهی جامعه کمک  افزايش آ
معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیه 
گر شــاهد دین  خواهران بیان کرد: ا
و دین داری هستیم به خاطر رفتار 
که در  گذشــته اســت  درســت نســل 
زمینــه ترويــج دین فعالیــت موفقی 

داشته اند.
کرديم در  وی افــزود: از ایــن ســعی 
کنیم تا  همین ســال ها موفق عمل 
ما نیز در نســل آتی به درســتی دین 

کنیم. را ترويج 

گفته ی حجــت االســالم فاضل  بــه 
گــر زمانــه خــود را بشناســد و  کســی ا
از عــده و عــوده غافــل نباشــد مــی 
تواند موفق باشد، يک طلبه موفق 
بايد ســواد رســانه ای داشــته باشــد 
و از هیــچ اطالعــات و علمــی غافــل 

نباشد.
وی بــا بیان اينکــه نخبگان جذب 
بايــد  مــا  و  می شــوند  دانشــگاه ها 
کنیم جذب نخبه هم داشته  سعی 
کــرد: ظرفیت های  باشــیم، اضافه 
کز حوزه علمیه  پرورش نخبه در مرا
نیازمند ارتقاء اســت، نبايد با هدف 
پر کردن مدرسه طلبه جذب کنیم، 

بلکه افراد با داشتن شرايط مساعد 
کافــی بــرای ایــن حــوزه  و اســتعداد 

جذب شوند.
کید بر اســتفاده از ظرفیت  وی بــا تا
برگــزاری  بــرای  مجــازی  فضــای 
کالس های درس از راه دور تصريح 
ع ویروس  کرد: با وجود شرايط شیو
کرونــا در جامعــه  توانســتیم تمــام 
کالسهای درس را در سطح مدارس 
کشور طبق برنامه  علمیه خواهران 
هفتگی و به صورت غیرحضوری و 

کنیم. برخط)آنالین( برگزار 
معــاون آمــوزش حوزه  هــای علمیه 
خواهران در پايان با اشاره به اينکه 
در  پذیــرش  مختــص  کمیته هــای 
حوزه  هــای علمیه خواهران بايد در 
تمــام ايام ســال فعال باشــند خاطر 
کــرد: بیــش از 65 درصــد از  نشــان 
بانــوان بیــش از هشــت دوره هــای 
طلبگــی را می گذارند، طبق بررســی 
هــا تنهــا 5 درصــد از بانــوان مبلــغ 
کــه زمان  مــی تواننــد در پنــج ســال 
مقــرر اســت درس خــود را بــه پايان 

برسانند.

بــه دنبال قتــل دردناک رومینا اشــرفی 
توئیتــری  حســاب  پــدرش،  توســط 
»ریحانه« منتسب به دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، بخشــی 
از بیانــات ایشــان را دربــاره جایگاه زن و 
برخورد ســخت با کســانی که تعدی به 
زن را حق خود می دانند را منتشر کرد.

ک   بــه دنبــال جريــان رســانه ای قتــل دردنــا
رومینا اشرفی توسط پدرش، حساب توئیتری 
»ريحانــه« منتســب به دفتــر حفظ و نشــر آثار 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، بخشی از بیانات 

ايشان را درباره جايگاه زن و برخورد سخت با 
که تعدی به زن را حق خود می دانند  کسانی 

کرد.  را منتشر 
که بیشــترین مطالب خود  صفحــه »ريحانه« 
شــبکه  در  خانــواده  و  زن  حــوزه  پیرامــون  را 
کنش  اجتماعــی توئیتــر منتشــر می کنــد، در وا
»رهبــر  نوشــت:  اشــرفی  رومینــا  جريــان  بــه 
انقــالب: جامعــه، هــم از لحاظ قانونــی و هم 
کــه تعّدی  کســانی  از لحــاظ اخالقــی، بايــد با 
بــه زن را حــّق خودشــان می داننــد، برخــورد 
ســخت بکنــد؛ قانون هــم بايد در ایــن زمینه 

کند.« مجازات های سختی را پیش بینی 

واکنش توئیتری دفتر رهبر معظم انقالب به قتل رومینا؛

 با کسانی که تعدی به زن را حق خود می دانند 
برخورد سخت شود
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والمســلمین  حجت االســام 
مدیــر  بهجت پــور  عبدالکریــم 
بــا  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
صــدور پیامــی انتخــاب محمدباقر 
ریاســت  عنــوان  بــه  را  قالیبــاف 
تبریــک  اســامی  شــورای  مجلــس 

گفت.

کوثــر، متن پیام  گزارش خبرگــزاری  بــه 
والمســلمین  حجت االســالم  تبريــک 
عبدالکريــم بهجت پور در پــی انتخاب 
محمدباقــر قالیبــاف بــه عنــوان رئیس 
ح زیر  مجلــس شــورای اســالمی بــه شــر

است:
گرامی جنــاب آقــای دکتر محمد   بــرادر 

باقر قالیباف »دامت توفیقاته«
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 

سالم علیکم 
بــه  جنابعالــی  شايســته  انتخــاب 
دوره ی  يازدهمیــن  رياســت  ســمت 
کــه برگرفتــه  مجلــس شــورای اســالمی 
آن  قابلیت هــای  و  توانمندی هــا  از 
جناب بــرای نقش آفرينی های موفق و 
جهادی در این سنگر خطیر و راهبردی 
بوده است، را تبريک عرض می نمايم.

متمــادی  و  ارزنــده  تجــارب  شــک  بــی 
جناب عالــی در خدمت بــه نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران، به مدد ايمان، 
انقالبــی،  و  جهــادی  رويکــرد  و  تقــوا 
اســت  راهگشــایی  و  مطمئــن  پشــتوانه 
که مــی توانــد موجبات حرکت پرشــتاب 
مجلــس شــورای اســالمی بــرای اجــرای 
صحیــح انتظــارات مقام معظــم رهبری 
انجــام  در  ویــژه  بــه  )مدظل العالــی( 
وظايف قانونگذاری، با شناخت درست 
و  اقتصــادی  اولويت هــای  و  شــرايط  از 

کشور را فراهم نمايد. فرهنگی 
کــه کشــور بــا چالش  هــا و  در ایــن برهــه 
تنگناهــای عديده سیاســی و اقتصادی 
خارجــی و داخلــی مواجــه شــده، امیــد 
اســت مجلس شورای اسالمی با تقويت 

وظیفــه ی نظارتــی خود بر رونــد اجرای 
گــذاری در قلمروهــای  ریــل  و  قوانیــن 
گون، با همکاری اســاتید و فضالی  گونا
حوزه های علمیه و دانشگاهیان متعهد 
و انقالبی، بتواند در مســیر جهش تولید 
کارآفرينــی و حــل معضــالت  و اشــتغال؛ 
مهــار  و  معیشــتی  مشــکالت  فرهنگــی؛ 
تــورم با تقويت مقاومــت؛ اتخاذ مواضع 
انقالبــی و مبــارزه بــا فســاد وصراحــت و 

قاطعیت در برابر دشــمنان و بدخواهان 
در عرصه سیاســت داخلــی و بین المللی 
زيســتی  ســاده  مشــی  از  برخــورداری  و 
گام های مؤثری برداشته  درمیان مردم 
گیری دولت حزب  و بستر را برای شکل 

اللهی و جوان فراهم سازد. 
حوزه هــای علمیه خواهــران با ظرفیت 
که در سراســر میهن اسالمی دارد  باالیی 
با بیش از 500 مدرسه علمیه؛ همچون 

گذشــته همــکاری صادقانــه خــود را بــا 
مجلس شــورای اسالمی و هیأت رئیسه 
که  محتــرم اعــالم مــی دارد و همانگونه 
گذشــته يکــی از حامیــان ایــن نهــاد  در 
ایــن  در  إن شــاءاهلل  بوده ايــد  ارزشــمند 
و  مــادی  حمايت هــای  از  نیــز  جايــگاه 

گرديم. معنوی تان بهره مند 
ديگــر  و  جنابعالــی  توفیقــات  دوام   
يازدهــم  مجلــس  محتــرم  نماينــدگان 
اهلل  بقیــه  حضــرت  عنايــات  تحــت  را 
فرجــه  تعالــی  اهلل  »عجــل  االعظــم 
و  منويــات  از  تبعیــت  و  الشــريف« 
رهنمودهــای حکیمانــه مقــام عظمای 
واليــت، حضرت آيــت اهلل العظمی امام 
خامنــه ای عزیز »مدظله العالی« از ذات 

کبريایی مسألت دارم. اقدس 

و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
کیــد  تا گفــت: رهبــری  خانــواده 
در  جاهلــی  ســنت های  داشــتند 
کنار  بــاره زنان و دختــران را بايد 
پســری  و  دختــر  گــر  ا بگذارنــد، 
گويــد 100  کننــد قانــون مــی  زنــا 
گاهــی  ضربــه شــالق بزننــد، امــا 
ســنت های  بــا  مناطقــی  در 
مــی  را  دختــران  جاهلی شــان، 
که نقش  کشند مقصر ما هستیم 
پدر و افراط ها را تبیین نکرده ايم 
ح  و خــط قرمزهای غیرت را مطر

ننموده ايم.

کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
رضــا  محمــد  االســالم  حجــت 
بــا  جلســه ای  در  نــژاد،  زیبایــی 
ع تحلیل اليه های زیرین  موضــو
که  ماجــرای قتل رومینا اشــرفی 
بــا همــکاری مرکــز تحقیقات زن 
و خانــواده و دفتــر هــم انديشــی 
ک برگزار شد،  اساتید دانشگاه ارا
گاهــی در جامعــه،  کــرد:  عنــوان 
می افتــد  اتفــاق  رويددادهایــی 
کــه به تدريــج و با مــرور زمان به 
در  می شــود  ســپرده  فراموشــی 
ایــن باره نقش حوزه و دانشــگاه 
کــز پژوهشــی و تحقیقاتــی،  و مرا
رويدادهــا  ایــن  دقیــق  بررســی 
ایــن  واقعــی  علــل  ريشــه يابی  و 
مسائل هستند و بايد به خوبی و 
نگاه علمــی و زیربنایی پرداخته 
مناســبی  راهکارهــای  و  شــود 
ایــن  تکــرار  از  تــا  ارائــه دهنــد  را 

حوادث پیشگیری شود.
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
از  بســیاری  افــزود:  خانــواده 
اطالعــات ضــد و نقیــض اســت 
و ایــن تحلیــل را دشــوار می کنــد 
دهیــم  مــی  احتمــال  حتــی  و 
کرده  اطالعــات بعد از قتل تغییر 
گونه ديگری خلق می شود  و به 

کند. تا جريان سناریو تغییر 
کــرد: اطالعات بايد  وی تصريــح 
دقیــق باشــد تا بــه فهم درســتی 
از حادثــه دســت يابیــم، حادثــه 
بايــد از همه زوايا برای ما روشــن 
باشد تا بتوانیم حادثه را از زاويه 
روانشناســی،  فقهــی،  حقوقــی، 
فرهنگــی،  اخالقــی،  اجتماعــی، 
تربیتــی، اقتصــادی و .. بررســی 

کنیم
نــژاد  زیبایــی  االســالم  حجــت 
کــرد: بــه نظــر مــی رســد  عنــوان 
گیرد  تحوالت عمیقی شــکل می 
فردگرایــی  بــه ســمت  و جامعــه 
توســط  خشــن  قتــل  و  مــی رود 
افتــاده  اتفــاق  خانــواده  در  پــدر 
که بايــد عاطفی تر  اســت؛ پدری 
کشــی می کند  باشــد وقتی فرزند 

عجیب و غیر قابل باور است.
کــرد: از طرفــی  وی خاطرنشــان 
رسانه ها نیز فضای روانی ايجاد 
دردی  هــم  حــس  تــا  می کننــد 
محکومیــت  در  را  اجتماعــی 
حادثــه ايجــاد نماينــد و افــراد از 
بترســند و ديگــر  افــکار عمومــی 

که  شــاهد ایــن مســائله نباشــیم 
البته این مساله خوبی است، اما 
کاشناسان  مشکل اينجاست که 
مختلف به تحلیل می پردازند و 
وقتــی اطالعات متعارض اســت 
نمی تــوان بــه خوبــی مســائل را 
کرد و همچنین بسیاری  تحلیل 
گفتــه هــا هنوز راســتی آزمایی  از 

نشده است.
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
اولیــن  داشــت:  اظهــار  خانــواده 
نکتــه در قتــل این اســت که چه 
کســی از این قتل و اتفاقات سود 
ایــن  از  کســانی  و چــه  بــرد  مــی 
ماجــرا بــه منافع خود می رســند، 
که بــه عنــوان مثل در  تــا جایــی 
تــا 300 هــزار  کشــور ســاالنه 200 
ســقط جنیــن اتفاق مــی افتد اما 
عاطفــه اجتماعــی ملتهــب نمی 
شــود امــا از قتل دختری توســط 
احساســات  گونــه  ایــن  پــدر، 
کــه در  برانگیختــه می شــود، چرا
قتل رومینا می توان ســنت ها و 
کشــی  کودک  کودک همســری و 
و سرپرســتی پــدر و ســنت هــای 
کنیم و حساســیت  دينــی را نقــد 
نســبت بــه آزادی جنســی ايجاد 
شــود؛ اما در جنین کشــی حرکت 

به سمت آزادی است.
جريــان  ديــد  بايــد  گفــت:  وی 
گیــری  رســانه در خدمــت شــکل 
گر رسانه ها  چه رويدادی اســت ا
کننــد و ســطح فرهنگی  خدمــت 
اســت،  ارزشــمند  ببريــم  بــاال  را 
ایــن  دنبــال  بــه  بايــد  رســانه ها 
باشــند تــا از تکــرار آن جلوگیــری 
کننــد و آمــوزش بدهنــد تــا ديگر 
شــاهد ایــن مشــکالت و اتفاقات 
گــر جريــان  گــوار نباشــیم، امــا ا نا
رســانه به ســمت عاطفی حرکت 
کند موجب شــده  و نفرت ايجاد 
يــک تــرس از پــدر شــکل بگیــرد 
موجــب  و  اســت  ک  خظرنــا کــه 
کــه اصــل نظــارت زیــر  می شــود 

سوال برود.
نــژاد  زیبایــی  االســالم  حجــت 
جريــان  نگرانیــم  امــروز  افــزود: 
بگیــرد  شــکل  قــوی  ای  رســانه 
حــوزه  در  دولتــی  نهادهــای  تــا 
تلــه  بــه  را  نماينــدگان  و  زنــان 
احساســی بیندازنــد، نهــاد قضاء 
نبايــد احساســی موضــع بگیرد و 
کارشناســان  و  نظــران  صاحــب 

کنند. نبايد احساسی برخورد 
مســائل  در  کــرد:  تصريــح  وی 
تحلیــل  آغــاز  نقطــه  مختلــف 
در  کنیــم،  مشــخص  بايــد  را 
حــوادث متهمیــن بــه دو دســته 
تقســیم  ســخت  و  نــرم  عوامــل 
می شــود، افــرادی در ایــن ماجرا 
هســتند  متهــم  حقوقــی  نظــر  از 
بــه شــمار  کــه متهمیــن ســخت 
می رونــد پــدر متهــم رديــف اول 
کرســی پــدری ســو  اســت زیــرا از 
تــا  پــدر  اســت،  کــرده  اســتفاده 
حــدی اجــازه تاديــب دارد ولــی 
کــرده در حالی  در ایــن جــا افراط 

کــه حق کشــتن فرزند را نداشــته 
کــه این هــا متاثر از ســنت  اســت 

های جاهلی است.
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
کرد: متهــم دوم  خانــواده بیــان 
کــه دختــر  بهمــن اســت، فــردی 
کــرده و فريــب داده و  را اغفــال 
کــه عــرف،  دســت بــه کاری زده 
ع نمی پســندد، ایــن  عقــل و شــر
کرده  پســر، پــدر دختــر را تهییــج 
است که با ديدن عکس و فیلم، 
خونش به جوش بیايد، برادران 
که موجب  و اطرافیــان قاتــل نیز 
تحريــک وی بــه قتل شــدند نیز 
مقصــر هســتند، عــده ای نیــز در 
جايــگاه مطالبه گــر قــرار دارند اما 
متهــم هســتند، ایــن هــا شــامل 
متولیان فرهنگی و اساتید حوزه 
که نسبت به  و مبلغینی هســتند 
بی تفــاوت  جاهلــی  ســنت های 

بودند.
از 20 ســال  اظهــار داشــت:  وی 
ســنت  فرمودنــد  رهبــری  قبــل 
و  زنــان  مــورد  در  هــای جاهلــی 
در  ببريــد،  بیــن  از  را  دحتــران 
برخــی از نظام های عشــیره ای، 
کاری  ختر را می کشــند اما با پسر 
کیــد داشــتند  ندارنــد، رهبــری تا
ســنت های جاهلــی در باره زنان 
گذاشــته  کنــار  بايــد  دختــران  و 
کنند  گر دختر و پسری زنا  شود، ا
گويد 100 ضربه شالق  قانون می 
مناطقــی  در  گاهــی  امــا  بزننــد، 
جاهلی شــان،  ســنت های  بــا 
مقصــر  کشــند،  مــی  را  دختــران 
و  پــدر  نقــش  کــه  هســتیم  مــا 
و  نکرده ايــم  تبییــن  را  افراط هــا 
ح  خــط قرمزهــای غیــرت را مطر

ننموده ايم.

حجــت االســالم زیبایــی نــژاد بــا 
بیــان اينکــه متولیــان فرهنگــی 
بــه ســنت های جاهلــی  نســبت 
ندادنــد  نشــان  حساســیت 
کــرد: بايــد انگشــت  خاطرنشــان 
اتهــام اول بــه ســمت خودمــان 
که نســبت بــه این  قــرار بدهیــم 
گــر  مســائل بی تفــاوت بوديــم، ا
و  رســید  غ  بلــو ســن  بــه  دختــر 
ازدواج نکنــد بايــد منتظر حادثه 
بیــن  هــای  جريــان  امــا  باشــیم 
کودک همسری ياد می  المللی از 
کننــد در حالی که فرزندی که به 
غ رســیده و احساس نیاز  سن بلو
اســت،  خطــر  معــرض  در  دارد، 
نیــاز جنســی يــک فطــرت و نیــاز 
عاطفی است و با تعلیم و تربیت 
گرفت،  نمــی تــوان جلــوی آن را 
بشــر نیاز به جنــس مخالف دارد 
و ایــن فطــرت انســان و طبیعت 

بنیان است.
کــودک  تبلیــغ  کــرد:  بیــان  وی 
که  کــرد  همســری موجــی ايجاد 
آسیب های زيادی را به بار آورد، 
گاهــی فرزنــد تا ســن 18 ســالگی 
برای پذیــرش وظايف اجتماعی 
آماده نشــده است، وقتی در سن 
نوجوانــی تعلــق عاطفــی ايجــاد 
شــود يعنــی خانــواده بســتر را از 
گر پدر  قبــل آماده نکرده اســت، ا
کــرده  بــا ازدواج دختــر موافقــت 
بــود همیــن خونخواهــان امــروز 
و مدعــی  کردنــد  مــی  مخالفــت 

کودک همسری می شدند.
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
گفت: جريان نوانديش  خانواده 
متهــان  از  ديگــر  يکــی  دينــی 
پرونده اســت، جريان لیبرالیسم 
کرد  در ایــران بعــد از جنگ رشــد 

و تدوین الگوهای توسعه پست 
گرفــت و عــده  مدرنیســم شــکل 
هــا  ســنت  بســتر،  همیــن  از  ای 
و احــکام شــرعی و ارزش هــای 
اخالقــی را زیر ســوال مــی بردند، 
وقتــی همــه چیز زیر ســوال رفت 
جريــان انحرافــی آغــاز می شــود 
پس جريان نوانديشــی دينی نیز 

مقصر است.
کــرد: يکــی ديگــر از  وی عنــوان 
مقصریــن حادثــه رومینــا، نظام 
تربیتــی  نظــام  اســت،  تربیتــی 
مدرن ضد خانواده است و ارزش 
بینــد،  نمــی  را  خانــواده  هــای 
غ مســاله  دانــش آموزدر ســن بلو
شــود  مــی  ايجــاد  او  در  جنســی 
امــا در نظــام تربیتــی اشــاره ای 
به ایــن ندارد و اصال حساســیتی 
نســبت به عشــق ايجاد شــده در 
نوجوانــان نــدارد و اينکه عشــق 
ح نمی  خــوب و بد چیســت مطر
شود و راست آزمایی برای عشق 

واقعی صورت نمی گیرد.
نــژاد  زیبایــی  االســالم  حجــت 
کرد: آمــوزش و پرورش،  تصريح 
دانــش آمــوز را بــرای زن شــدن 
نمی کنــد  تربیــت  شــدن  مــرد  و 
کــه در دیــن، خانــواده  در حالــی 
را  تربیــت  اصلــی  مســئولیت 
بايــد  مدرســه  و  دارد  عهــده  بــر 
و  آمــوزش  امــا  کنــد  مشــارکت 
که از ســن  کند  پــرورش ادعا می 
6 تا 18 سالگی عهده دار آموزش 
و تربیــت هســتم، از ســوی ديگر 
هیــچ نهــاد تربیتــی نمی آيــد پدر 
را تربیــت کند، مــا پدر را محکوم 
گوئیم چه  کنیم ولــی نمــی  مــی 
کــرده  کســی ایــن پــدر را تربیــت 
کــه اقتــدار را بــا اســتبداد  اســت 

يکــی می دانــد و يا به نــام غیرت 
کاری انجــام دهــد،  نبايــد هیــچ 
مــا بــه فرزنــدان، رفتار بــا جنس 

مخالف را ياد نداده ايم.
نیــز  قصــاص  خصــوص  در  وی 
گفت: خداوند در دین دستوراتی 
گر نــدارد و  کــه اما و ا داده اســت 
قصاص يکی از این موارد است، 
بحث شــیطان با خدا نیز توحید 
ربوبی بوده است و نمی خواست 
دستور خدا را بپذیرد، نمی توان 
خدا را مورد پرسش قرار داد، بشر 
بايــد در برابــر اراده خــدا تســلیم 
باشــد، طبق دین، پــدر قصاص 
مســئول  پــدر  چــون  شــود  نمــی 
تربیتی قرزند اســت، اما قصاص 
برای مادر و برادر و ديگر اعضای 
خانواده برداشــته نشــده اســت، 
چــون مســئول تربیــت نیســت و 
مــادر تحــت اشــراف پــدر، عهده 

دارد تربیت فرزند است.
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
خانــواده افــزود: بــه غیــر از يــک 
کــس  مــورد در زناشــویی، هیــچ 
حــق نــدارد فــردی را در حین زنا 
گر پدری ببیند دخترش  بکشد، ا
مشــغول زناســت نمی تواند او را 
گر مــردی در صحنه  بکشــد امــا ا
مــی  شــود  وارد  خــود  زن  زنــای 
تواند او و شــخص دوم را بکشــد 
کــه در حین  کند  امــا بايــد ثابــت 
گر قبــل و بعد  زنــا بوده انــد ولــی ا
متوجــه شــود نمی توانــد زنش را 
بکشــد و مجازات می شود، حتی 
برادر نمی تواند خواهر خود را در 
گر پــدر در این  حیــن زنا بکشــد، ا
جريــان قصاص نشــود می توان 
مجازاتی سنگین برای او در نظر 
گرفت تــا درس عبرتی در جامعه 

شود.
بــه  تعزیــر  داشــت:  اظهــار  وی 
ع تعیین می  کم شر مصلحت حا
شــود و مثــال مــی توانــد ده ســال 
زنــدان تعزیری بــرای او بگذارد، 
امــا نبايد حکم شــرعی جا به جا 

کرد. شود و مثال پدر را قصاص 
حجــت االســالم زیبایــی نــژاد 
کســی  کــرد: تنهــا  خاطرنشــان 
رياســت  در   60 ســال  در  کــه 
زنــان  نفــع  بــه  جمهــوری 
خواســتار اصــالح قوانین شــد، 
و  اســت  ای  خامنــه  اهلل  آيــت 
که  حتــی ماموريــت مــی دهند 
و  بیندازنــد  راه  زنــان  حــزب 
فعالیــت سیاســی و اجتماعــی 
داشته باشــند، ايشان در دهه 
گذشــته  از  بیــش   80 و   70
کید قرار  حقــوق زنان را مورد تا
مــی دهنــد و حتــی بــه ســنت 
زنــان  علیــه  جاهالنــه  هــای 
انتقاد داشــتند و مــی فرمودند 
که  گونه ای باشــد  قوانیــن به 
زن در خانــواده آرامش داشــته 
اعتقــاد  رهبــری  امــا  باشــد، 
دارند اصالحات قانون بايد در 

ع باشد. چارچوب شر
کــرد: هــر چــه جامعــه  وی بیــان 

بــرود  جــرم  ســمت  بــه  بیشــتر 
مجــازات و جريمــه هــا ســنگین 
تــر مــی شــود، در قتل غیــر عمد، 
گــر  ا امــا  نــدارد  وجــود  قصــاص 
کشــتن داشــته  قصــد جنايــت و 
گاه بررســی مــی شــود  باشــد، آن 
که قصــاص دارد يا نــدارد، البته 
در مــورد پدر، قتــل عمد قصاص 
بشــر  حقــوق  طرفــداران  نــدارد، 
و زنــان و نهادهــای بین المللــی 
کلــی مخالــف قصــاص  بــه طــور 
هســتند و در قتــل هــای مشــابه 
در ایــران، بــا قصــاص مخالفــت 
می کنند اما در جريان پدر رومینا 

با قصاص موافق می شوند.
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
گفــت: حتی جبهه ملی  خانواده 
اعــالم کرده بــود که قصاص غیر 
انســانی اســت و امــام فرمودنــد 
چــون نفی ضروريات دین شــده 
اســت شــما مرتــد هســتید، امروز 
گويند پدر  برعکس همین ها می 
کنند و امروز بحثشان  را قصاص 
ایــن اســت قوانیــن بايد ســکوالر 
توانــد  نمــی  خــدا  يعنــی  باشــد، 
کند و  بــرای بشــر برنامــه تعییــن 
يــک روز بگوينــد قصــاص خوب 
اســت، در  بــد  روز  يــک  و  اســت 
ع را  واقع این ها می خواهند شــر
که چرا خدا بايد  زیر ســوال ببرند 
کند بنابراین بايد  گذاری  قانون 
کنیــم  مشــخص  را  بحــث  آغــاز 
کــه خدا حق  گــر نتوانیــم این را  ا
کنیم،  گذاری دارد را باور  قانون 
بــه  راهــی  بحــث  در  نمی تــوان 

جایی ببريم.
وی ادامــه داد: مســئولیت مــادر 
نیز اهمیت دارد، همه ما نســبت 
مسئولیتشــان  کــه  کســانی  بــه 
مســئول  هســتند  مــا  عهــده  بــر 
مســئولیت  مــادر  هســتیم، 
نگهداری فرزنــد را بر عهده دارد 
و وکالــت در تربیــت فرزنــد دارد 
گــر تعــارض  و مســئول اســت و ا
کردند حق پدر مقدم اســت  پیدا 
گاهــی مــا شــعار خانواده ســر می 
کشــورها  دهیــم امــا در برخــی از 
در  کننــد،  مــی  اجرایــی  را  آن 
هیــات  پرتقــال  ماننــد  کشــوری 
مدیــره متشــکل از ســه خانــواده 
هســتند و حتی شــورای اســتانی 
آموزش و پرورش نیز با عضويت 
نماينــدگان خانــواده شــکل مــی 
گیرد، يعنی در باالترین ســطوح، 
کند اما در  خانــواده مدیريت می 
این جا خانواده گاهی در حاشیه 

گیرد. قرار می 
کــرد: قصــاص پــدر  وی تصريــح 
قــرار  جامعــه  کــردن  آرام  بــرای 
اســت مجازاتی برای بازدارندگی 
گاهی  باشــد ســنت های جاهلی 
که ده ها  آن قــدر قوی می شــود 
قصاص نیز تاثیری ندارد جامعه 
گناه دختر را بد می داند بايد  گر  ا
گاهــی  بــرای پســر نیــز بــد بدانــد 
تعصبات جاهالنه در جامعه این 

گونه نتايجی به بار دارد.

 سنت های جاهلی در مورد زنان
 و دختران از بین برود 
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گفت: بانو امین تالش  خانم نجم اســتاد حوزه  
و همت خويش را صرف تهذيب نفس همراه با 
تعلیم و تعلم معارف اسالمی کرد تا جاییکه نام 
ايشــان در حوزه هــای علمــی و فرهنگی شــیعه 
بــه عنوان نخســتین بانــوی مجتهــد ایرانی در 

تاريخ معاصر ثبت شد.

کوثر از قم، 23 خرداد ماه  گزارش خبرگزاری  به 
ســالروز رحلت بانــوی مجتهده، ســیده نصرت 
امین است. بانوی عالمه و فاضله  ای از بانوان 
کــه تــا ســال ها بــرکات علمــی و  ایــن ســرزمین 
اخالقی و فیوضات معنوی زندگی پربار ايشــان 
بــه عنــوان الگــوی مجســم هويــت طلبــه  تراز، 

جاری و ساری است.
به این بهانه در گفتگویی با خانم نجمه نجم، 
که در  اســتاد حوزه  علمیه  خواهران و پژوهشگر 
ح احیای آثــار بانو امین را  گذشــته مدیريت طــر
نیز برعهده داشــته  است، ابعاد مختلف زندگی 

کاوی قرار داده، این بانوی ارجمند را مورد وا

لطفا در ابتدا معرفی مختصری از بانو امین، 
برای مخاطبان ما داشته باشید.

بانوی مجتهده، ســیده نصرت امین )1265-
1362ش(، از مفاخر کم نظیر تاريخ معاصر و در 
زمره بزرگ  ترین بانوان دانشــمند ایران اســت. 
ایــن بانــوی فرهیخته، تــالش و همت خويش 
را صــرف تهذيــب نفــس همراه با تعلیــم و تعلم 
کــرد تــا جاییکه نام ايشــان در  معــارف اســالمی 
حوزه هــای علمــی و فرهنگی شــیعه بــه عنوان 
تاريــخ  در  ایرانــی  مجتهــد  بانــوی  نخســتین 

معاصر ثبت شد.

اجتهــاد در  بــه درجــه ی  نائــل شــدن  قطعــا 
تحصیــات حــوزوی نیازمنــد تــاش علمــی 
کــه  فــراوان اســت، ممکــن اســت بفرماییــد 
چــه  علمــی  تحصیــات  عرصــه   در  ایشــان 

ویژگی هایی داشتند؟
که بانوان ظهور و بروزی در مســائل  در عصری 
علمــی نداشــتند، بانــو مجتهــده امیــن از نقطه 
نظــر علمــی در اوج اقتــدار علمــی اســت. بانــو 
و  تحصیــالت  از  پــس  مدتــی  امیــن  مجتهــده 
گیری علوم اســالمی و کوشــش و جهد بسیار  فرا
گیری علوم  به درجه اجتهاد نائل می شــود. فرا
کالم،  اســالمی در حوزه هــای مختلــف تفســیر، 
فلســفه، حديث و غیره پیــش مقدمه ای برای 
کمــال رســیدن اســت و بانــو  اوج انســان و بــه 
ع به اوجی  مجتهده امین با علم به این موضو

کمال رسیدند. از 
مقــام علمــی ایــن بانــوی مجتهــده بــه حــدی 
اســت که اســوه های علم و عرفان، بهره مندی 
را  ايشــان  علمــی  اجــازه  و  درس  محضــر  از 
مغتنم می شــمردند، چنانکه آيت اهلل مرعشــی 
کاشــانی، شــیخ  نجفــی، ســید عباس حســینی 
عبدالحســین امینی)نويســنده الغدیر(، شــهید 
محمــد علــی قاضــی طباطبایــی، ســید محمــد 

بانــو علويــه همایونــی، شــیخ  علــی روضاتــی، 
عبــداهلل ســبیتی، شــیخ زهیــر الحســون و غیره 
کرده انــد. در  از ايشــان اجــازه روايــت دريافــت 
گردان  ضمن مرحومه بانو علويه همایونی از شا

مخصوص بانو مجتده امین بودند.

اســاتید  از  کدامیــک  محضــر  از  امیــن  بانــو 
نامدار حوزه بهره مند شده اند؟

شــیخ  همچــون  اســاتیدی  محضــر  از  ايشــان 
نظام الدیــن  حســین  زفــره ای،  ابوالقاســم 
میــرزا  دهکــردی،  ابوالقاســم  ســید  کچویــی، 
علی اصغــر شــريف، میرزا علی آقا شــیرازی و میر 
کــرده و از  کســب فیض  ســید علی نجف آبادی 
مراجعی همچون محمدکاظم شــیرازی، شــیخ 
حســینی   ابراهیــم  ســید   حائــری،  عبدالکريــم 
شــیرازی  اصطهباناتی، شیخ محمدرضا نجفی 
نجفــی  مظاهــری  مرتضــی  شــیخ  و   اصفهانــی 

اصفهانی موفق به دريافت اجازه اجتهاد شد.

ایشــان  بــی شــک  ایــن درجــه ی علمــی  بــا 
صاحب آثار و تألیفات ارزشــمندی هســتند، 
لطفــا در ایــن خصــوص توضیحاتــی را بیان 

کنید
بله، بانو مجتهده امین در طول حیات خويش 
عالوه بر فعالیت های آموزشی و تربیت بسیاری 
از خواهران طلبه، موفق به نگارش و تألیف آثار 
متعــددی شــد. برخی از این آثــار در موضوعات 
بــا  و  اعتقــادی  و  تربیتــی  اخالقــی،  تفســیری، 
نام»بانــوی ایرانــی« يــا »بانــوی اصفهانــی« به 
چاپ رســیده و برخــی نیز هنوز چاپ نشــده اند 
امــا آثــار چاپ شــده ايشــان عبارتنــد از »اربعین 
که در  الهاشــمیه« اولین تألیف بانو امیــن بوده 
بردارنــده چهل حديث در موضوعاتی همچون 
توحیــد و صفــات حــق تعالــی، اخــالق و احکام 
شــرعی و نیز بیانات فلسفی، عرفانی، اصولی و 

فقهی است.
شــامل  کــه  نفیســی  کتــاب  الشــتات«  »جامــع 
مباحــث  زمینــه  در  پاســخ هایی  و  پرســش 
که  اعتقادی، علوم قرآنی، فقهی و غیره اســت 
توســط مجتهــدان و فقیهــان عصر بانــو امین، 
ح شده  برای ســنجش مقام علمی ايشــان مطر
و حاصــل آن، اعطــای اجازه اجتهاد به ايشــان 

بوده است.
»نفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه« که در 
خصوص برخی مشــاهدات عرفانی بانو امین و 
شــامل خاطراتی اســت که مؤلف در ســلوک الی 

اهلل، به واسطه فیض حق دريافته است.
ـ  کالمــی  کتابــی  يــا آخریــن ســیر بشــر«  »معــاد 
فلسفی است و نشان از تبحر ايشان در مباحث 

عمیق فلسفی دارد.
»اخالق و راه سعادت؛ اقتباس و ترجمه تهذيب 
کتابی  االخــالق و تطهیر االعراق ابن مســکويه« 
کتــاب اخالقــی ابن مســکويه اســت  اقتباســی از 
کــه با توجه بــه ترجمه و حواشــی بانو امین، در 

هفت مقاله نگاشته شده است.

خواهــران  بــه  توصیــه  و  خوشــبختی  »روش 
کتاب، معنای »ســعادت و  که در این  ايمانــی« 
خوشبختی« و راه دستیابی به سعادت دنیوی 
و اخــروی بــا زبانــی ســاده بیــان شــده و شــامل 
اندرزهایی نیکو در مورد تکالیف و حقوق زنان 

مسلمان است.
»مخــزن اللئالــی در مناقــب مولــی الموالی علی 
کتــاب در ذکــر فضایل  کــه ایــن  علیــه الســالم« 
الســالم(  علی)علیــه  امیرالمؤمنیــن  مناقــب  و 
نگاشــته شــده اســت. »ســیر و ســلوک در روش 
ع ایــن  کــه موضــو اولیــاء و طــرق ســیر ســعداء« 
کتــاب، کشــف و شــهود و ســیر الــی اهلل اســت و 
که يك  تفســیر » مخزن العرفان در علوم قرآن« 

کامل تفسیر قرآن است. دوره 

بــا وجــود ایــن فعالیــت هــاي اثرگــذار علمــی 
خانوادگــی  زندگــی  در  ایشــان  اجتماعــی،  و 
عمــل  چطــور  زنانــه  نقش هــای  ایفــای  و 

می کردند؟
بــه نظر بنــده، قابلیت جمع بیــن عالم و عارف 
بــودن بانــو مجتهده امین با وظايف همســرانه 
و مادرانه و حتی حضور فعال اجتماعی ايشــان 
تحســین برانگیــز اســت. همســر ايشــان مــردم 
متمولــی بودنــد، اما ســواد اندکی داشــت و این 
کامــال  خــود  همســر  مقابــل  در  بزرگــوار  بانــوی 
متواضــع بودنــد. بانــو مجتهده امیــن در بحث 
معنويت و سبک زندگی معنوی، مسائل بسیار 
کــرده  ســنگین معنــوی را در وجــود خــود حــل 
اســت، کتب علمی قابل توجه نگاشــته است و 
گاه از  در عیــن حــال در جايگاه همســری هیــچ 

کوتاهی نکردند. وظیفه همسری 
گرد بانــو علويــه همایونــی و  خانــم صفاتــی شــا
که  مأنوس به آثــار بانو امین بیان می فرمودند 
بانــو مجتهــده امیــن صاحــب 9 فرزند می شــود 
که هشــت تن از فرزندان ايشان از دنیا می رود، 
در عــرض دو هفتــه دو فرزنــدش از دنیا رفتند، 
که  امــا بانــو امین در جایــی نقل می کنــد زمانی 
گهان به  سیالب اشک از چشمانم سرازیر شد نا
کــه خداوند به حضرت  يــاد فرمان الهی افتادم 
کــه»ِإْذ َقــاَل َلــُه  ابراهیم)علیــه الســالم( فرمــود 
ْســَلْمُت ِلــَرِبّ اْلَعاَلِمیَن؛ در آن 

َ
ْســِلْم * َقاَل أ

َ
ُه أ َرُبّ

که اســالم  گفت  کــه پــروردگارش بــه او  هنــگام 
بیــاور!)و در برابر حق، تســلیم بــاش! او فرمان 
گفــت  پــروردگار را، از جــان و دل پذیرفــت؛ و( 
که»در برابر پروردگار جهانیان، تســلیم شــدم«؛ 
این آيه آبی روی آتش بود و ســوز دل من )بانو 
که بسان  کردم  کامال خوابید و احســاس  امین( 

خلیل، عاشق خدا هستم.

گــر بخواهیــد ایشــان را بــه عنــوان الگــو بــه  ا
کنیــد، چگونــه معرفی  بانــوان طلبــه معرفــی 

می کنید؟
از تعبیــر حجــت  ایــن ســوال  بــه  بــرای پاســخ 
االســالم و المســلمین محمود لطیفی به عنوان 
که مســلط به آثــار بانو امین هســتند،  اســتادی 

کنون  کنم. به فرمايش ايشــان» ا اســتفاده می 
امکانــات  اســالمي،  جمهــوري  برکــت  بــه  کــه 
ویــژه ای در اختیــار حوزه و دانشــگاه قرار گرفته 
اســت، در حــوزه علــوم انســاني به مراتــب بايد 
گذشــت  کــرد، پس از  بیشــتر از اينهــا پیشــرفت 
چهل ســال از انقالب شــکوهمند اســالمی حوزه 
هــای علمیــه خواهران بــه عنوان نســل دوم و 
غ از ظواهــر و تبلیغــات، چه میــزان از  ســوم فــار
ديدگاه هــای بانــو امیــن را تحقق بخشــیده اند 
و نظام هــای آموزشــی امــروز حــوزه و غیرحــوزه 
چگونــه می تواننــد شــخصیتی علمــی فرهنگی 
بايــد  کــه  کننــد.«  تربیــت  امیــن  بانــو  چــون 
کــه در پاســخ  کنــم بــه همیــن مطالبــی  عــرض 
کــردم توجه  بــه پرســش های قبلی شــما بیــان 
کنیــد، می بینید که چه مؤلفه های ارزشــمندی 
از زندگــی بانو امیــن در جوامع علمی و فرهنگی 
مغفــول مانده و يا نســبت بــه آن تغافل صورت 
فکــری،  منظومــه  يــک  بنابرایــن  می گیــرد، 
رفتــاری و شــخصیتی در وجــود بانــو مجتهــده 
که با وظايف دخترانه، همســرانه،  امین اســت 
مادرانه و نقش های محصل، مدرس و محقق 
و رســالت های اجتماعی ايشــان سازگاری دارد 
و مــا بايــد قابلیت تجمیع این رســالت هــا را به 
طــالب خــود بیاموزيــم و مهارتهــای الزم بــرای 
گر در  کنیــم و ا ارتقــا را بــرای آنان زمینه ســازی 
نظام و سیســتم آموزشــی محقق نشد، طالب و 
کشف  دانشــجويان عزیز ما خودشان به دنبال 
منظومــه و مختصــات خــود در زندگــی امروزی 
بــا الگوپذیری از شــخصیت هایــی همه بعدی 

چون بانو امین باشند.

گــر نکتــه  عبرت آمــوزی به نظرتان می رســد  ا
که در معرفی شایسته  شخصیت ایشان نیز 

موثر باشد، لطفا بفرمایید
در ایــن موارد نکاتــی دارم، اما ترجیح می دهم 
اســتادی  نــکات  و  توصیــف  از  ادب  رســم  بــه 
گرد خــاص بانــو علويــه  کــه شــا کنــم  اســتفاده 
همایونــی بوده اند و به واســطه اســتاد خود به 
گاهی داشته اند. احواالت بانو مجتهده امین آ

در  صفاتــی  مجتهــده  بانــو  فرمايــش  بــه 
و  علمــی  معنــوی،  زندگــی  نشست»ســبک 
کــه در ســال 97 با کمک  شــخصی بانــو امین« 
جامعــه  پژوهشــگران  و  پژوهــش  معاونــت 
بانــو  ديديــم  تــدارک  علیهــا(  اهلل  الزهرا)ســالم 
کــه ما ابعــاد علمــی این  صفاتــی مــی فرمودنــد 
گیريم و برای آن  بانــوی بزرگوار را ناديده نمــی 
ارزش باالیی قائل هســتیم، اما رسیدن به اوج 
کار هــر فردی نیســت، آنچه در زندگی  معرفتــی 
ایــن بانــوی بزرگــوار اهمیــت دارد، ایــن اســت 
کــه ايشــان دريافتــه بــود چــه می کنــد، دريافته 
بــود بــرای چه به ایــن دنیا آمــده و آن را دنبال 
گــر مــا بدانیم بــرای چه بــه این  کــرد بنابریــن ا
دنیــا آمديم و چه بايد بکنیــم، حتما به نتیجه 

می رسیم.
زندگــی،  ابعــاد  تمــام  در  امیــن  مجتهــده  بانــو 
بندگــی می کنــد و حقیقــت و روح عبوديــت در 
وجــود ايشــان زنده می شــود. در روايــات داريم 
کنید، ســاعتی را  کــه شــبانه روز خود را تقســیم 
کار و  برای مناجات با خداوند، ســاعتی را برای 
معیشــت، ســاعتی را برای معاشرت و ساعتی را 
که بانو  برای لذت های حالل اختصاص دهید 

مجتهده امین به این مسئله توجه داشت.
ویژگــی مهــم بانــو مجتهــده امیــن این بــود که 

وظیفــه محــور و تکلیــف محــور بــود و نســبت 
کــرده بود و  بــه توحید شــناخت مناســبی پیــدا 
پشــت ســر اولیــای الهــی حرکــت می کــرد. بانــو 
مجتهــده امیــن هــم در حــوزه خانــواده و هــم 
عمــل  قــوی  بســیار  علمــی  مباحــث  حــوزه  در 
می کرد، رعايت حقوق ديگران و رعايت حقوق 
شــهروندی بــرای ايشــان مهم بــود، همچنین 
گرد و استاد را  حقوق همســر و فرزندان، حق شا

رعايت می کرد.

در پایان بفرمایید که چه شد که شما عاقه 
مند به پژوهش درمورد بانو امین شدید؟

بــا توجه به آثــار قلمی به  جا مانــده از بانو امین 
اصفهانــی بــه طــور قطــع می تــوان ايشــان را از 
بانــوان دانشــمند و برجســته دانســت؛ از این رو 
فقهــی  عرفانــی،  علمــی،  شــخصیت  معرفــی 
احیــای  جهــت  در  گامــی  ايشــان،  فلســفی  و 
ارزش هــای اســالمی بــه ویــژه در جامعــه زنــان 

است.
اهلل  الزهرا)ســالم  جامعــة   پژوهشــی  معاونــت 
علیهــا( بــا انگیزه تقويــت فرهنگ اســالمی و با 
هدف احیای میراث علمی يکی از بانوان شیعه 
در جهان اســالم، معرفی شــخصیت علمی بانو 
مجتهده امین و بزرگداشت مقام واالی ايشان، 
ح احیا و ســاماندهی آثار ایــن بانوی فاضله  طــر
کار خويــش قــرار داده بــود. ایــن  را در دســتور 
کارشناســی، تصويب  ح پس از طــی مراحل  طــر
و تنظیم شــیوه نامه، از اسفندماه سال1387 با 
تالش و هّمت فراواِن بانواِن اســتاد و پژوهشگر 
بــا تشــکیل »دفتر احیا آثــار بانو امین« آغاز شــد 
و شــامل مراحلــی همچــون اســتخراج منابــع، 
کــه در  ارزيابــی اســت  مستندســازی، اصــالح، 
که پیش از این از آنها  تمام آثار منتشــر شده ای 

کردم، انجام شده است. ياد 
کتاب»معــاد يــا آخریــن  بــه لطــف خــدا ســه 
ســیر بشــر«، »اخــالق و راه ســعادت« و »روش 
بانــواِن  هّمــت  و  تــالش  بــا  خوشــبختی«، 
بانــو  آثــار  احیــا  پژوهشــگر در»دفتــر  و  اســتاد 
امیــن جامعه الزهرا ســالم اهلل علیها« به ویژه 
اهتمــام پژوهشــگران ارجمندی چــون خانم 
کوثر یوســفی، خانم  نرگــس موحدی، خانــم 
نرگس بزرگخو و اساتید ناظر حجت االسالم و 
المســلمین حاج آقا محمــود لطیفی و علیرضا 
مستدســازی  و  تعلیــق  تصحیــح،  اســعدی، 
شــده و در ســال 1397 بــا حمايــت معاونــت 
پژوهش و توسط نشر جامعه الزهرا)سالم اهلل 
کتاب  علیها( چاپ شــد. رونمایی از این ســه 
بانو امین در ســالن قدس حــرم مطهر رضوی 
بیــن  کنگــره  چهارمیــن  اختتامیــه  در»آییــن 
المللی بانو امین)کانون فرهنگی بانو امین(« 

انجام شد.
متاســفانه ســایر آثــار بانــو امیــن بخصــوص 
بــا وجــود تعلیــق و  ايشــان  ارزشــمند  تفســیر 
مستندســازی جامــع و تصحیــح قابــل توجه 
و حتــی دريافــت فیپــای نشــر بــرای جلد اول 
العرفــان هنــوز چــاپ نشــده  تفســیر مخــزن 
بانــوی  ایــن  ديــدگاه  حقیقــت  در  اســت. 
معاصــر  صاحبنظــراِن  نــگاه  از  مجتهــده 
مغفــول مانده، امید اســت تصحیــح و تعلیق 
و مستندســازی آثار بانو امین و حداقل چاپ 
سه کتاب مذکور با رويکرد جديد، گامی رو به 
جلو در جهت شناساندن نظريات علمی يک 
بانوی مجتهد عارف به جامعه علمی باشد.

استاد حوزه:

 بانو امین عمر خود را صرف 
تهذیب نفس همراه با تعلیم کرد

كنید كوثر را در شــبکه های اجتماعی  و پیام رســان ها دنبال  خبرگــزاری 

Kowsarnews

K O W S A R N E W S . I R

Kowsarnews.ir Kowsarnews
eitaa instagram aparat

 ۲۵ خرداد 1399  سال دوازدهم  شماره 259 



مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان هرمزگان سرچشمه 
بســیاری از ظلم ها، جنگ و خونریزی ها در تاریخ بشــر را 

برتری جویی و تبعیض نژادی دانست.

حجت االســالم و المســلمین عبدالمحمــود جهانگیری 
کوثر از هرمزگان در خصوص  گو با خبرگزاری  گفت و  در 
حــوادث اخیــر ايــاالت متحــده آمريکا با اســتناد بــه آيه 
ذیَن َظَلُموا 

َ
45 ســوره مبارکه انعــام "َفُقِطَع  داِبُر اْلَقــْوِم اّل

کتاب  کــرد: در تمامی  ِ َرّبِ اْلعاَلمیــَن" بیان 
َو اْلَحْمــُد هلِلَّ

کــه خانه ظلم  هــای مقــدس بــه ویژه قــرآن کريم آمده 
همیشــه ویــران بــوده و سرگذشــت ظالمان دیــروز بايد 

عبرتی برای ستمگران امروز شود.
گفت: در صورت دسته بندی نژاد پرستان جهان،  وی 
کشور جعلی اسرائیل  بدون شك یهود به دلیل تشکیل 
کــه برای حفــظ آن انجام  کی  و جنايــت هــای وحشــتنا

گیرد. می دهند در جايگاه باالیی قرار می 
مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان با استناد به آيه 13 
ا َظَلُموا؛ْ  ْهَلْکَنا اْلُقُروَن ِمن َقْبِلُکْم َلّمَ

َ
سوره یونس»َوَلَقْد أ

ک  ما اقوام پیش از شما را به کیفر ظلمی که کردند، هال

کرد: بی شــک سرچشــمه بســیارى  ســاختیم«، تصريح 
از ظلــم هــا، جنــگ و خونریزي ها در طول تاريخ بشــر، 
برتــری جویــی و روح تبعیض نژادى بــوده که امروز نیز 

در دنیا سرچشمه بدبختي هاى فراوان شده است.
حجت االســالم و المســلمین جهانگیری افزود: در حال 
کرونا درگیر اســت،  که جهان با مشــکل بیماری  حاضــر 
کشــور مدرنیتــه و پــر ادعــای آمريــکا بــه جای مــداوای 
کاســتن از دردهــای آنــان و  کرونــا و  بیمــاران مبتــال بــه 
رســیدگی بــه اقتصــاد و معیشــت مــردم، زخــم ديگــری 
بــر جســم و روح مردم آمريکا، ســیاه پوســتان و آزادگان 

کند. سراسر دنیا وارد می 
وی در ادامه ضمن وحشیانه خواندن رفتار غیر انسانی 
ج فلويــد" شــهروند ســیاه پوســت  پلیــس در قتــل "جــور
ک خواندن چنیــن برخوردهای ضد  آمريکایــی و دردنــا
کرد: حوزه علمیه  انســانی استکبار جهانی خاطر نشــان 
خواهــران هرمــزگان، ایــن اقــدام تروريســتی را محکوم 
کرده و مراتب تســلیت، حمايت و همدردی خود را ابراز 

می دارد.
حجــت االســالم والمســلمین عبدالمحمــود جهانگیری 
کــرد: بــا نگاهی ديگــر، این واقعــه، حادثه  خاطرنشــان 

که این ظلم ها، نژادپرســتی و  میمــون و مبارکی اســت 
خون ريختن ها، آخرین رفتار وحشیانه آن ها به پايان 
رسیده و به زودی دامنگیر اياالت  متحده آمريکا شده و 

دودمان آنها را در هم خواهد پیچید.
مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان هرمــزگان در پايان 
گفت:  کرده و  به شــهادت حاج قاســم ســلیمانی اشــاره 
ک به ناحق ريخته حاج قاســم ســلیمانی دامن  خون پا
گرفــت و بــه امیــد خداونــد بــزودی ترامپ،  اســتکبار را 
هــزاران مرتبــه بــا خفــت و خــواری بیــش از صــدام زیــر 
و  شــد  لگدمــال خواهــد  مــردم مظلــوم  پــای  و  دســت 
هــم پیمانانــش صدای شکســته شــدن اســتخوانش را 
خواهند شــنید و زمینه برای تغییر حکومت نژادپرست 
و تروريســت ايــاالت  متحــده آمريکا رقــم خواهد خورد و 
بــا الهــام از حکومت هــای آزاده و خدامحــور، حکومتی 
دادگر، عدالت باور و انسان دوســت به جای آن خواهد 

نشست.

مدیــر حوزه علمیــه خواهران 
اســتان مرکزي گفت: امسال 
بــا ریشــه کــن شــدن ویروس 
بیشــتری  قــوت  بــا  کرونــا 
آمادگــی همــکاری بــا آموزش 
و  بــود  خواهیــم  پــرورش  و 
در  اســتان  مبلغــات  حضــور 

مدارس امــوزش وپرورش پر 
رنگ تر مي شود.

المســلمین  و  االســالم  حجــت 
فاضل حســامی در جلســه ای که 
بــه منظــور بررســی امــور تبلیغــی 

بانوان طلبه برای سال تحصیلی 
برگــزار  امیــن  مــدارس  در  جديــد 
کن  شــد، افزود: امســال با ريشــه 
کرونا با  شــدن ویروس منحــوس 
قوت بیشــتری آمادگــی همکاری 
خواهیــم  پــرورش  و  آمــوزش  بــا 
بــود و حضــور مبلغــات اســتان در 

مدارس اموزش وپرورش پر رنگ 
تر مي شود.

کارشــناس اداره  آقــای طباطبایــی 
و  آمــوزش  عتــرت  و  قــرآن  امــور 
پــرورش اســتان در ادامــه از ايجــاد 
رابطــه بــا حــوزه علمیــه خواهــران 
گفــت:  و  کــرد  خرســندی  ابــراز 
گاه بانــوي مبلغــي بــا آمــوزش  هــر 
اســت  شــده  وارد  ســازماندهی  و 
تقاضای مدیر و دانش آموز مشهود 

است.

اينکــه  بــه  اشــاره  بــا  طباطبایــی 
امســال بســتر مناســبی بــرای ورود 
برنامــه آموزشــی  بــه  بانــوان مبلــغ 
شــاد فراهم مي شود، ادامه داد: در 
فضای مجازی به حضور خواهران 

طلبه نیاز است.
وی خواســتار فعالیت بانــوان مبلغ 
افــزود: حضــور  و  تابســتان شــد  در 
تاثیرگــذار بانــوان مبلــغ در مــدارس 

نیاز است

۵

رئیــس اداره امــور زنــان و 
مرکزمدیریــت  خانــواده 
علمیــه  هــای  حــوزه 
اولیــن  از  خواهــران 
نشســت برخــط در ســال 
مســئولین  بــا   1399
امــام  امــداد  کمیتــه 
پیرامــون  )ره(  خمینــی 
برنامــه  و  مســائل 

مراکــز  روی  پیــش  هــای 
هــای  حــوزه  نیکــوکاری 
خبــر  خواهــران  علمیــه 

داد.

راضیــه میــر علــی ملــک، در 
کوثر  گو با خبرگزاری  گفــت و 
از  برگــزاری اولیــن نشســت 
بــا   1399 ســال  در  برخــط 

امــداد  کمیتــه  مســئولین 
امــام خمینــی )ره( خبــر داد 
کــه  گفــت: در ایــن جلســه  و 
االســالم  حجــت  حضــور  بــا 
نامخــواه،  المســلمین  و 
کل فرهنگــی تربیتــی  مدیــر 
حــوزه  فرهنگــی  معاونــت 
و  خواهــران  علمیــه  هــای 
مشــارکت  کل  اداره  مدیــر 

کمیتــه امداد  هــای مردمــی 
امام خمینی)ره( برگزار شد، 
پیرامون انتظارات و مسائل 
فعالیــت  رونــد  و  رو  پیــش 
حــوزه  در  نیکــوکاری  کــز  مرا
های علمیه خواهران بحث 

و تبادل نظرشد.
و  زنــان  امــور  اداره  رئیــس 
خانواده مرکز مدیريت حوزه 
در  خواهــران  علمیــه  هــای 
ادامه افزود: حجت االســالم 
در  نامخــواه  المســلمین   و 
ایــن نشســت ضمــن تشــکر 
همــکاری  و  خدمــات  از 
کمیته  گرفتــه  های صــورت 
امــداد امــام خمینــی )ره( در 
 128 انــدازی  راه  راســتای 
کل  در  نیکــوکاری  مرکــز 
اجتماعــی  کشور،کنشــگری 
مســائل  تریــن  مهــم  از  را 
مــددکاری اجتماعــی  حــوزه 
در ســطح حوزه های علمیه 

دانست.
کــرد: مدیــر کل  وی تصريــح 

معاونــت  تربیتــی  فرهنگــی 
فرهنگی حوزه هــای علمیه 
دســتاودهای  خواهــران 
ایــن  در  نیکــوکاری  کــز  مرا
کوتــاه را قابــل تقدیــر  زمــان 
برحســب  را  نتیجــه  ایــن  و 
مهــر  و  مــددکاری  روحیــه 
ورزی بانــوان طلبه حوزوی 

دانست.
اظهــار  ملــک  میرعلــی 
داشــت: همچنین مهندس 
مشــارکت  مدیــر  دســتاری، 
کمیتــه امداد  هــای مردمــی 
امــام خمینــی)ره( نیز ضمن 
ارزنــده  خدمــات  از  ســپاس 
حــوزه  نیکــوکاری  کــز  مرا
کثر  های علمیــه خواهران، ا
ح شده از طرف  مســائل مطر
کــز نیکــوکاری  مســئولین مرا
از  و  دانســت  حــل  قابــل  را 
کمیته¬هــای امداد اســتانی 
کثر همکاری  خواست تا حدا
در  نیکــوکاری  کــز  مرا بــا  را 
حــوزه های علمیه خواهران 

داشته باشند.
و  زنــان  امــور  اداره  رئیــس 
مدیريــت  مرکــز  خانــواده 
حــوزه های علمیه خواهران 
دســتاری  مهنــدس   : گفــت 
نیکــوکاری  کــز  مرا اهمیــت 
حــوزه های علمیه خواهران 
در  ديگــر  کــز  مرا بــه  نســبت 
راســتای خدمــات فرهنگــی 
بــاال  بســیار  را   اجتماعــی  و 
ع خدمات  دانســت و ایــن نو
مــادی  خدمــات  کنــار  در 
بــرای نیازمنــدان را ضروری 

دانست.
میــر علــی ملــک  نیــز ضمــن 
همکارهــای  از  ســپاس 
مجدانــه  و  دلســوزانه 
کمیتــه امــداد در  مســئولین 
نظــر  طــی  افــزود:  امــر  ایــن 
گرفته  ســنجی های صورت 
کل  در  نیکــوکاری  کــز  مرا از 
کشــور، رضايت نســبی از راه 
کــز بیــش از  انــدازی ایــن مرا

78 درصد است. 

پژوهــش  معــاون 
علمیــه  حــوزه 
بوشــهر  خواهــران 
از برگزاری مسابقه 
گروهــی  پژوهــش 
رشــد میــان بانوان 
طلبــه این اســتان 

خبر داد.
گــزارش  بــه 
کوثــر  خبرگــزاری 
زهــرا  بوشــهر،  از 
از  صداقــت 
جلســه  برگــزاری 
ای بــا هــدف ارائه 
راهکارهــا و برنامه 
هــای پیشــنهادی 
افزايــش  جهــت 
بانــوان  مشــارکت 
طلبه در جشــنواره 
خبــر  حلــی  عالمــه 
بــا  گفــت:  و  داد 
ع  شــیو بــه  توجــه 
کرونا این  ویروس 
جلســه بــه صورت 
مجازی و در بســتر 
ســیما  ســامانه 

گرفت. صورت 
پژوهــش  معــاون 
علمیــه  حــوزه 
اســتان  خواهــران 
ادامــه  در  بوشــهر 
گفــت: بــا توجه به 
دلیــل  بــه  اينکــه 
ویــروس  ع  شــیو

حضــور  کرونــا، 
طــالب در مدارس 
خواهــران  علمیــه 
تنهــا  و  کمرنــگ 
ضــرورت  بــه  بنــا 
اســت و ایــن خــود 
هــای  فعالیــت  بــر 
مدارس  پژوهشــی 
تاثیــر منفــی دارد، 
بنابرین با برگزاری 
ارائــه  و  جلســه 
بــه  راهکارهایــی 
پژوهشی  معاونان 
تهديــد  مــدارس 
بــه وجــود آمــده را 
به فرصــت تبدیل 
کرده تــا به موجب 
بــا  بتوانیــم  آن 
اســتفاده از فضای 
پیــام رســان هــای 
ارتبــاط  داخلــی، 
معاونان با مدارس 
خواهــران  علمیــه 
را بــه طــور مســتمر 

ادامه دهیم.
پژوهشــی  معــاون 
علمیــه  حــوزه 
اســتان  خواهــران 
گفــت:  بوشــهر 
عالمــه  جشــنواره 
و  حلــی)ره( 
پژوهــش  مســابقه 
را  رشــد  گروهــی 
داريــم  پیــش  در 

برنامــه  بنابریــن 
هــا و راهکارهایــی 
بهبــود  جهــت 
موجــود  وضعیــت 
کــرده  تبییــن  را 
بــا  جلســه  طــی  و 
مــدارس  معاونــان 
خواهــران  علمیــه 
ایــن اســتان موارد 
ح  پیشنهادی مطر

شد.
اشــاره  بــا  وی 
و  هــا  ح  طــر بــه 
ی  هــا ر هکا ا ر
گفت:  پیشنهادی 
در  راهکارهــا  ایــن 
دســته  گــروه  ســه 
بنــدی شــده و بــه 
ارائــه  معاونیــن 
کــه ایــن ســه  شــد 
دسته شــامل بهره 
اســاتید  از  منــدی 
منتخبیــن  و 
هــای  جشــنواره 
بهــره  گذشــته، 
آثــار  از  گیــری 
ارائــه  و  برگزيــده 
خدمــات  و  منابــع 
پژوهشــی می شود 
کــه هر يــک از این 
بــه  عناویــن خــود 
گانــه  جدا طــور 
زیــر  شــامل 
هایــی  مجموعــه 

است.
علمیــه  حــوزه 
اســتان  خواهــران 
کنون  بوشــهر هم ا
مدرســه   11 دارای 
علمیــه در مقاطــع 
يــک تا ســه اســت 
کــه در ایــن میــان 
بوشــهر  شــهر 
مدرســه   2 دارای 
علمیــه و يک مرکز 
و  عالــی  آمــوزش 
شهرســتان  ديگــر 
کــدام  هــر  نیــز  هــا 
دارای يک مدرسه 
خواهــران  علمیــه 
ســه  و  هســتند 
هــزار و 368 طلبه 
خواهر مشــغول به 
بیــش  و  تحصیــل 
دانــش   620 از 
کــه  دارد  آموختــه 
بــه عنوان اســتاد، 
مبلــغ  پژوهشــگر، 
فعــال  دينــی، 
غیــره  و  فرهنگــی 
هــای  عرصــه  در 
فرهنگی  مختلــف 
اجتماعــی  و 
اســتان مشغول به 

فعالیت هستند.

کتاب »روش خوشــبختی«، آشــنایی با شیوه های شیرین 
و دلنشــین اســوه های شایســته ، »چگونه زیستن « را به 
مــا مــی آموزد و پاســخی امیــد آفرین و اطمینــان بخش به 

الگو خواهی ما خواهد بود .
آشــنایی بــا شــیوه هــای شــیرین و دلنشــین اســوه هــای 
شایسته ، )) چگونه زیستن (( را به ما می آموزد و پاسخی 
امیــد آفریــن و اطمینــان بخش به الگو خواهــی ما خواهد 

بود .
ایــن کتــاب  به قلــم بانو امین اســت کــه در مقدمه آن 
می نویســند: »... ای خواهــر محتــرم و ای دوشــیزگان 
! اگــر آرزوی خوش بختــی و کامیابــی دارید، گوش   عزیــز
دل بــاز کنیــد تــا مــن راه و روش و طــرز رفتــار یک خانم 

ح دهــم.  خوشــبخت و ســعادت مند را بــرای شــما شــر
تــا آن کــه بفهمیــد و تصدیــق نماییــد کــه خوش بختــی 
و کام یابــی در چیزهایــی نیســت کــه تصــور می کنیــد و 
آرزو داریــد. وقتــی بــه آن برســید و در پــس هــر آرزویــی 
صدهــا آرزوی دیگــر همراه دارید و عمــر عزیز خود را به 

همین طور می گذارنید. 
این هــا آرزوهــای بچه گانــه اســت و عقایی نیســت. …
ریشــه خوش بختی و بدبختی را در باطن خود پیدا کن 
و پیــش از آن کــه وســایل خوش بختی را فراهــم کنیم، 
بایســتی بدانیــم خوش بختی چیســت و بدبختی کدام 

است.«

کتاب روش خوشبختی؛  توصیه بانو امین به خواهران ایمانی

خانم حکیمه نوری معاون پژوهش مرکز تخصصی 
رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله( اردبیل از برگزاری 
موضوع»بررسی  با  دفاعیه  جلسه  نخستین 
عوامل افزایش و کاهش رزق مادی از منظر قرآن 
جلسه  این  در  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  حدیث«  و 
دفاعیه که به صورت ویدئو کنفرانس با مدیریت 
پایان  از  ملکی  مریم  خانم  شد،  برگزار  قم  استان 
و  افزایش  عوامل  موضوع»بررسی  با  خود  نامه 
دفاع  حدیث«  و  قرآن  منظر  از  مادی  رزق  کاهش 
سوی  از  اعامی  اصاحات  انجام  شرط  به  و  کرده 

، امتیاز عالی را کسب کرد. استاد داور

مدرسه  فرهنگي  معاون  مهجوریان  اعظم  خانم 
دوره  برگزاری  از  علیها(   اهلل  الزهرا)سام  علمیه 
فعاالن  و  مبلغین  ویژه  مجازي  فضاي  آموزشي 
اجتماعات  سالن  در  مهریز  شهرستان  فرهنگي 
و  داد  خبر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
از  یکی  مجازي   فضاي  در  فعال  حضور  کرد:  بیان 

رسالت هاي بانوان طلبه است.

علمیه  مدارس  مدیران  مجازی  نشست  اولین 
کلثوم  ام  با حضور خانم  خواهران استان همدان 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  امیدی، 
مدیران  و  استانی  آموزش  کارشناس  همدان، 
ارائه  و  همفکری  تعامل،  هدف  با  علمیه  مدارس 
زمینه  در  پیشرفت  جهت  مناسب  راهکارهای 
پذیرش سال تحصیلی جدید و برگزاری امتحانات 

پایان ترم از طریق اسکایپ برگزار شد.

علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  عزیزی،  سمیه 
برگزاری  از  گفت وگویی،  در  لرستان،  خواهران 
از  اولیه  پیشگیری  مقدماتی  دوره  مجازی  آزمون 
اعتیاد خبر داد و بیان داشت:  آزمون مجازی دوره 
مقدماتی پیشگیری اولیه از اعتیاد برای نخستین 
از  پس  و  شود  می  برگزار  طلبه  خواهران  ویژه  بار 

پایان دوره به طاب مدرک الزم اعطا می شود.

مراسم  در  بهرامی  والمسلمین  االسام  حجت 
اصفهان،  استان  جهادگر  طلبه  بانوان  از  تجلیلي 
کفن  برای همیاری در غسل و  آنها  از  ضمن تجلیل 
اموات کرونایی و تولید و توزیع اقام بهداشتی مورد 
از  خداوند  که  آنچه  گفت:  مردم  و  درمانی  کادر  نیاز 
های  مدیریت  در  گاهی  خواسته  علمیه  حوزه های 

کان نیست و در دست طاب محقق می شود.

دیدار  در  لو  کاظم  رضا  والمسلمین  االسام  حجت 
های  تاش  از  زهرا  بوئین  شهرستان  جمعه  امام  با 
صادق)علیه  امام  مدرسه  امنای  هیئت  و  ایشان 
السام( تقدیر کردند و گفت: در حوزه علمیه خواهران 
به دنبال کیفی گزینی در امر پذیرش هستیم و این امر 
با رشد کمی داوطلبین ورود به حوزه علمیه خواهران 
محقق می شود زیرا موجب می شود در گزینش افراد 

به کیفیت بهتر دست یابیم.

حجت االسام والمسلمین محمود صفی زاده در 
دیدار با مدیر کل اداره تبلیغات اسامی کردستان 
علمیه  حوزه  تبلیغی  و  فرهنگی  های  فعالیت   
خواستار  و  کرد  تشریح  را  استان  این  خواهران 
همکاری اداره تبلیغات اسامی در این فعالیت  ها 
شد و گفت: همکاري و حمایت سازمان تبلیغات 
اسامي از بانوان مبلغ و مجموعه حوزوی موجب 

هم افزایي در اجراي برنامه ها مي شود.

علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  مجاهد  فاطمه 
طلبه  بانوان  گفت:   بوشهر  استان  خواهران 
پیشگیری  در  خود  سهم  ایفای  برای  استان  این 
وسایل  تولید  حال  در  کرونا  ویروس  ازشیوع 
حفاظتی هستند و تاکنون بیش از ۵۰ هزار ماسک، 

دستکش و گان تولید کرده اند.

در  حسامی  فاضل  المسلمین  و  االسام  حجت 
جلسه ای که به منظور بررسی امور تبلیغی بانوان 
طلبه برای سال تحصیلی جدید در مدارس امین 
شدن  کن  ریشه  با  امسال  افزود:  شد،  برگزار 
آمادگی  بیشتری  قوت  با  کرونا  منحوس  ویروس 
همکاری با آموزش و پرورش خواهیم بود و حضور 
پر  وپرورش  اموزش  مدارس  در  استان  مبلغات 

رنگ تر مي شود.

احداث  128 مركز نیکوكاری در كشور 
با همکاری کمیته امداد و حوزه های علمیه خواهران انجام شد؛

ادی سرچشمه بسیاری از ظلم هاست  تبعیض نژ
مدیر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان:

می شود پررنگ  مركزی   استان  مدارس  در  مبلغ  بانوان  حضور   
مدیر حوزه علمیه خواهران استان مرکزی:

 ۲۵ خرداد 1399  سال دوازدهم  شماره 259 

ن استا و  س  مدار كوتاه  اخبار 



شــیخ  اهلل  آیــت  ویدیویــی  پیــام  متــن 
مراســم  بــرای  قاســم  احمــد  عیســی 
خمینــی)ره(،  امــام  ارتحــال  بزرگداشــت 
رهبــر انقــاب اســامی ایران کــه در مرکز 
مدیریــت حــوزه هــای علمیــه خواهران 

برگزار شد، به شرح زیر می باشد:   

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رِبّ العالمین، الصالة والسالم علی 
کرم المصطفی  سیدنا وحبیب قلوبنا النبي األ

محمد بن عبداهلل وآله الطیبین الطاهرین.
کننــدگان این  کننــدگان و شــرکت  بــه برگــزار 
زحمــت  کــه  خواهرانــی  و  مهــم،  نشســت 
برگــزاری آن را در مرکــز مدیريــت حوزه هــای 
ارتحــال  ســالروز  مناســبت  بــه  قــم،  علمیــه 
حضــرت امام خمینــی )ره(، ايجادگر انقالب 
کشــور مبارک  اســالمی و رهبــر نخســت ایــن 

کشیدند، سالم عرض می کنم.
ملت هــای  در  هوشــیار  و  گاه  آ افــراد  تمامــی 
کــه بــرای تاريخشــان ارزش واالیی  مختلــف، 
قائلنــد و بزرگانشــان در زمــان حیــات و بعــد از 
ارتحالشان از این زندگی، سابقه ای درخشان 
گاهــی بخش، بصیــرت افزا،  و انســان ســاز و آ
پیشــبرنده  و  بخــش  هســتی  ســاز،  قهرمــان 
دارنــد، نــه تاريــخ خــود را از يــاد می برنــد و نــه 
گذشــته ايشــان نیــز مانند  بزرگانشــان را. بايد 
زمــان حیاتشــان ايجادگــر خیــر و قــدرت باقی 
جهــان  در  را  ملت هايشــان  جايــگاه  و  بمانــد 
کنــد. چنین افــرادی، از يــاد نمی برند  تقويــت 
نقشــی  و  مکتــب، عظمــت، جهــاد  بايــد  کــه 
کــرد، ثــروت  کــه ]مــردم را[ برانگیخــت، احیــا 
گمراهــی بــه هدايــت،  بخشــید، رشــد داد و از 
از جهــل بــه علم و از سســتی به نشــاط منتقل 
که به ايشان قوت  کرد را زنده ســازند، مکتبی 
کــه ضعیف بودنــد، و عزت  بخشــید در حالــی 
کرامــت  کــه ذلیــل بودنــد و  بخشــید در حالــی 
کــه خــوار بودند و اســتقالل  بخشــید در حالــی 
و آزادی ايشــان را بــه بار نشــاند و وابســتگی و 

دنباله روی ايشان را پايان داد.
گاه ملت هــا به خوبــی به نیاز يک  فرزنــدان آ
ملــِت دارای تاريــخ ســربلند و مردانی بزرگ و 
رهبرانی بی نظیر به يادآوری چهره درخشان 
تاريخ خود و ســخاوت آن و يادآوری رهبران 
خــود  نجات بخــش  قهرمانــان  و  بزرگی ســاز 
همراهــی  رهبرانــی  و  بــزرگان  بــا  تــا  واقفنــد 
کننــد که با بصیرت و اســتقامت سرشــار خود 
در زمانشــان زيســته  و در برابــر قدرتمنــدان 
ايســتاده اند و در سخاوت و دروس و تجارب 
سودمند و پیشبرد امت و برتر ساختن آن، بر 

گرفتند. يکديگر پیشی 
بله، بــه يقین بــزرگان امت ها، خــود مکتبی 
سخاوتمند هستند که با گذشت زمان ارزش 
خــود را از دســت نمی دهنــد و يــاری آنــان به 
جنبش هــای اصالحــی و انقالب و پیشــرفت 
بــه ســوی حــال بــه پايــان نمــی رود و نســل 
از پــی نســل و قــرن از پی قــرن از ايشــان نور 

می گیرند.
و  آموزه هــا  و  يــاد  بزرگداشــت  همانــا  بلــه.. 
مواضــع بــزرگ و با عظمت ايشــان، ضرورتی 

برای ادامه حیات ملت هاست.
انســان هرچقــدر بــزرگ شــود، ادامــه حیــات 
معنوی اش در راســتای بخشیدن های پربار 
به ملت به دست خود آنان از طریق دريافت 
و  او  يــاد  بزرگداشــت  از طریــق  ایــن عطاهــا 
برخورد با او درســت مانند يک انســان زنده، 
کنار آمــدن با او به  بیشــتر ضرورت می يابــد. 
گویــی زنــده اســت و زندگــی را  کــه  گونــه ای 
که بر سر  مدیريت می کند و از دشواری هایی 
راهــش قرار می گیرد عبور می کنــد و زندگی را 
به جلو می برد و جان ها را به قدرت و انقالب 
ســوق می دهد و آتشفشــان خشــم را در برابر 
باطــل بــه فــوران مــی آرد و بــرای حــق پیروز 
می شــود و امت ها را بر می خیزاند و آنها را در 

گرد هم جمع می کند. راه درست، 
در برابــر هــر بزرگمــرد واقعــی، چشــم اندازی 
کــه در آن وســعت، بلنــدی و امتــداد  اســت 
اســت و بــا ایــن وجــود، چشــم انداز بــزرگان 
و رهبــران اصالحگــر و منجیــان ملت هــا بــا 

يکديگر متفاوت است.
کــه امتــداد افق  بــرای هــر انســانی، شــرايطی 
هدايــت،  قــدرت،  و  زندگــی  در  بزرگــی اش  و 
محــور  حرکــت،  جوهــر  ارزش هــا،  صداقــت 
جهــاد، فراخــی نــگاه و دایــره توجهــش در آن 

گستردگی  قرار داشته باشد، امتداد و فراخی و 
عطايــش در هدايــت و قــدرت و صــالح را بعــد 
از مرگــش تعییــن می کنــد. بــه عنــوان مثــال، 
ممکن اســت يک نفر، مصلح روستايش باشد 
و ديگری مصلح همه شهرش و سومی مصلح 
اهــل قــوم خويــش و نفــر چهــارم مصلــح همه 
ملت خود باشــد و ممکن است مصلح ديگری 
جز بــه اينکه برای احیای همه جانبه سراســر 
کند، راضی نشــود و زمان در  انســانیت تــالش 
که انقالب و  برابــرش متوقف نگردد و عاملــی 
اصالحــش را از پیشــرفت باز دارد در مســیرش 
کامل  ظاهر نگردد، هرچند که انقالب، خود را 

می کند و اصالحات، بر خود می افزايد.
در میــان مــردم، برخــی در بعد فکــری بزرگ 
هســتند و ديگرانی در بعــد روحی و عرفانی و 
گــروه ســوم در بعد سیاســی الی آخــر. از میان 
که بزرگی، در همه  ايشــان، نوادری هســتند 
جمــع  آنهــا  در  کريمانــه اش  انســانی  ابعــاد 
کــه از آن، جز بخشــش، آن هم  شــده اســت 
بخشــش خیر و هدايــت و برکت و صالح چیز 

ديگری نمی تراوشد.
عظمــت  دربردارنــده  انســان،  يــک  هرچقــدر 
واقعی بیشــتری فراتــر از ابعاد شــخصیتی اش 
کــه آن نیــز خود ابعــادی فراوان اســت،  باشــد 
نیــاز امت و انســانیت به او و خســارت حاصل 
می شــود  بیشــتر  او  ســپردن  فراموشــی  بــه  از 
بزرگداشــت  او و  بــه ســمت  بــرکات حرکــت  و 
يــادش و يــادآوری بخشــندگی های حیاتــش 
و انــوار هدايتــش بیشــتر و ســودمندتر اســت و 
نیاز به حفظ درخشــندگی ســخنانش در میان 
مــردم و حفــظ دروســش و يادآوری ســیره اش 
در میان مردم بیشــتر می شــود، درســت مانند 
گر در میان ايشــان می زيست به او نیاز  اينکه ا
می داشتند و رعايت این مسئله نشان دهنده 

هوشیاری، رشد و تضمین پیشرفت است.
از جملــه معیارهــای بزرگی انســان و اهمیت 
نقــش و موفقیت و غنــای او به اندازه حجم 
بلنــد  زبدگــی،  ايســتادگی،  صبــر،  حکمــت، 
همتی، پیشبرد اراده و ايستادگی در راهی که 
که انسان  از آن برخوردار هســتند، این است 
جامــع تعارض هــای بســیاری در شــخصیت 
ع و جبهه های  خود باشد و چالش های متنو
مخالــف اراده  اش فراوان باشــد و دشــمنانی 
قدرتمنــد و پرتعداد داشــته باشــد و امکانات 
که بــر شکســت جنبش او  کســانی  در دســت 
اصرار دارند، بســیار باشــد و ســپس بخواهند 
کــه در اختیار دارند، بر این  بــا همه امکاناتی 

کنند. شخصیت های بزرگ غلبه 
که بر  در شــخصیت های بزرگ، آن جوهری 
عظمــت عالی و بزرگی شــخصیت  ايشــان در 
باالتریــن ســطح خــود داللت دارد، آن اســت 
کــه در برابــر تمامــی این متناقض ها بايســتد 
کنــد و  و بــا تمامــی ایــن دشــواری ها مبــارزه 
بتوانــد تمامــی ایــن توطئه هــا را به شکســت 
کــه بــرای بــه  بکشــاند و همــه تالش هایــی 
کشــاندن اهــداف بزرگــش انجــام  شکســت 
کام ســازد و طعم شکســت را به  می شــود را نا
تمامــی نســل های شــیطانی و نیرنگ هــای 
ک به  ابلیســی بچشــاند و از این مســیر ترسنا
کند و موفقیتی  سمت هدف بزرگ خود عبور 
چشــمگیر در انجــام وظیفه اش حاصل کند. 
راه پوشــیده شــده از ريحــان، جــدا از راهــی 
پرخــار اســت. وقتــی خارهــا در مســیر فراوان 
شــود و شــخصیت مصلــح و انقالبــی در برابر 
گردد، ایــن همان چیزی  ایــن خارها تثبیت 

که بر عظمتی برتر داللت دارد. است 
گر  کــه حتــی ا ایــن مقیــاس، مقیاســی اســت 

دشــواری های بزرگ و مشــکالت سنگین نیز 
در مســیر جمــع شــوند، نمی تواننــد شــخص 
مصلــح و انقالبی را بــه دلیل بزرگی عزمش و 
قدرت پیشبرد اراده اش از راه خود باز دارند. 
ایــن مقیــاس در طــول تاريخ، تنهــا در تعداد 
اندکــی از انقالب هــا و بــرای رهبــران آن بــه 

گذاشته شد. آزمون 
انقــالب امام خمینــی )ره( يــک انقالب يک 
ع از مشــکالت  بعــدی نبــود و بــا تنها يــک نو
دســت و پنجــه نرم نکــرد و به دنبــال يافتن 
امــت  مشــکل  بــرای  جزئــی  حــل  راه  يــک 
کــرد، تنها يــک نبرد  کــه آغاز  نبــود و نبــردی 
کوچــک يــا بزرگ نبــود و بــا يک قــدرت جدا 
افتــاده از قدرت هــای طاغوتــی زمین مواجه 
خــود  دراز  و  دور  مســیر  در  تنهــا  نــه  و  نشــد 
متوقــف نشــد، بلکه با توطئه هــای داخلی و 
خارجــی و رقابت هــای نزديــکان و خشــونت 
برخوردهــای  از  مختلــف  انــواع  و  غریبه هــا 
کــرد، امــا در تمامی طول  بی رحمانــه مبــارزه 
عزوجــل  خداونــد  حمايــت  در  خــود،  مســیر 
انحــراف  از  کــه  گونــه ای  بــه  داشــت  قــرار 
گام هايش مبــارک و عاقبتش نیکو  مصــون، 
که خســارت هايش فــراوان و از  بــود، هرچند 
خودگذشــتگی هايش بســیار شــد. بنابراین، 
که با ایــن موارد  ایــن انقــالب انقالبی اســت 
برجسته شد و همین امر رنگ و بویی خاص 
و عظمتــی چشــمگیر در میــان انقالب هــای 
ديگــر، جــز انقالب هــای معصومــان علیهــم 

السالم به آن بدان داد.
کــه از يــک ســو،  در اينجــا مســئله ایــن اســت 
شــدت ایــن مشــکالت،فراوان و عبــور از ایــن 
ک است. این از يک سو. از سوی  مرحله دردنا
ديگر امیدی به وجود آمد و جوينده به هدف 
خود رسید. مهمتر از اصل پیروزی، این است 
کــه آن، پیــروزِی هــدف و درستِیچشــم انــداز 
کشــتی  بــود و اينکه تندبادها نتوانســتند این 
اســتوار را از مســیر خود و هدفی که به سويش 
کننــد و هدف این  در حرکــت اســت، منحرف 
و  آن  بــرای  مــدت  طوالنــی  جهــاد  و  حرکــت 
ابعــاد مختلــف آن و ایــن ســفر ســخت، خــود 
خداونــد تبــارک و تعالــی و رضايــت او و عــزت 
دیــن و مؤمنــان بــود و هیچ يک از ســازش ها 
و فشــارهای ســنگینی که در این مسیر انجام 
از  را  بــزرگ  ایــن رهبــر  شــد، نتوانســت قلــب 
حرکــت بــه ســمت پــروردگارش و انقــالب را از 
مســیری که در جستجوی رضايت حق تعالی 

کرده بود، منحرف سازد. آغاز 
انقــالب، جــز بــه بزرگــی اصولــش و عظمــت 
هــدف و رهبــر و روشــش بــزرگ نمی شــود و 
کوچکتریــن بخشــی از ایــن انقــالب، حاصل 
نخواهد شــد مگر اينکه برای خدا و در مســیر 
هدايــت دین و در چارچوب روش شــريعتش 
و بــا هدف رســیدن بــه او و به دســت مردی 
که این دین او را ساخته است، مردی  باشــد 
گرفتــه و هدفــش از  کــه نگاهــش را از دیــن 

هدف دین جدا نیست.
گر نشــانه ای  انقالب هــا در غیــر این مســیر، ا
از حــق در آن نباشــد، حتمــا عناصــر باطــل 
گر اثری از استقامت  فراوانی در آن هســت و ا
در آن نباشــد، حتما ناراســتی های زيادی در 
گر اندکی منفعت  آن وجود خواهد داشــت و ا
کــه بــه دنبــال  در آن باشــد، حتمــا ضــرری 
گمراهــی  خواهــد داشــت و ظلــم و طغیــان و 
کــه به بــار خواهد آورد، بیشــتر خواهــد بود و 
هرگز از يک تاريکی بیرون نخواهد شد، مگر 

اينکه به تاريکی های بیشتری وارد شود.
از جمله معیارهای بزرگی يک مرد انقالبی – 

ع و حجم میراثی  که باشــد – نــو هــر انقالبی 
گر  گذاشته است. ا که از خود به جای  اســت 
جــز زخــارف دنیــا و طــال و نقــره بــرای خود و 
خانواده اش چیزی بر جای نگذاشــته باشد، 
که  پس انقالبــش، انقالب خودخواهی بوده 
با هدف سرقت اموال ملت انجام شده است 
گر  کند وا تا شــأن خود و خانواده اش را حفظ 
حجم گسترده ای از آن – يعنی طال و نقره – 
را برای ملت بر جای گذاشته باشد، بنابراین 
کوچک داشــته و نگاهش  انقالبی محدود و 
محدود اســت که نه هدف بلند مدتی دارد و 
کــه بتواند هدف زندگــی را محقق  نــه فردی 
کــه امــت را زنــده گرداند و  ســازد و نــه کســی 

انسان را به سعادت برساند.
بــزرگ  آن  بــا  رهبــر  و  انقــالب  کــه  هدفــی 
کــه امــت، بــا  می شــوند، هــدف الهــی اســت 
اســتفاده از آن، بی نیــاز و هدايــت می شــود و 
رشــد می کنــد و انســانیتش و هدفــش بــا آن 
کــه هم دنیــا و هم  محقــق می گــردد، امــری 

آخرت را آباد می سازد.
و نیــز از جملــه معیارهــای بزرگــی مــردان و 
اهمیــت نقــش و موفقیــت آنهــا، تعــداد آن 
کــه در دوران  دســته از بــزرگان امــت اســت 
غ  حیــات ایــن مــردان بــه دســت ايشــان فار
که بعد  التحصیــل می گردند و تعداد بزرگانی 
از ارتحالشــان به واسطه تربیتی که از ايشان 
کــه انقالبشــان به  برجــای مانــده و هدايتــی 
وجــود آورده، تربیــت می شــوند. بــه عبــارت 
ديگــر، در زمــان زندگــی آن مرد بــزرگ درباره 
که انجام  کارهــای بزرگی  او نشــنیدند، بلکه 
دادنــد، به بعــد از زندگی آن بزرگمرد و تأثیر و 

برکت مکتب او مربوط می شود.
از  بلــه، اينهــا معیــار بزرگــی انســان اســت و 
جمله معیارهای ديگر، ســطح صالح مردم و 
اصــالح در زمیــن اســت که انقالب بــه دنبال 
کــه ملتی را بــه وجود  آن آغــاز شــد، انقالبــی 
آورد که همیشــه بر اســاس اصالح، نهضت و 

پیشرفت به پیش می رود.
بــرادران و خواهران مخاطب ســخنم و همه 
مــردم جهان می تواننــد امام خمینــی )ره( و 
انقالبش را به بوته ســنجش بکشــند تا همه 
که انقالب او، از جنس  اهــل انصاف دريابند 
انقالب هــای پیامبــران و فرســتادگان الهــی 
کــه به دنبــال آن و با همــان هدف به  اســت 
ع و  راه افتــاده اســت و نتايجــی از همــان نــو
اوضاعی شــبیه به همان اوضــاع را به دنبال 
که از تمامی   دارد و این، همان انقالبی است 
انقالب هــا، بــه جز انقالب هــای انبیاء و ائمه 

علیهم السالم برتر است.
کــه آغازگــر ایــن انقــالب، آن مــرد  و دريابنــد 
کــه بــا همــه شايســتگی  الهــی بزرگــی اســت 
و احقیــت، الگویــی بــرای امــت و انســانیت 
که در هر مکان و زمانی به  عادالنه ای اســت 
راه هدايــت وارد شــده اســت و ایــن انقالب، 
که به زمانــی خاص محدود  انقالبی نیســت 
کــه بــه گمــان، بزرگتر  باشــد و هرگــز انقالبــی 
از آن باشــد، جــز بــه دســت بزرگتریــن امــام 
نجات بخــش، قائــم آل محمــد “صــوات و 
ســالم خداوند بــر تمامی ائمه علیهم الســالم 
گرداند” به  باشد و خداوند فرجش را نزديک 

ع نخواهد پیوست. وقو
از جملــه حقــوق این انســان بــزرگ و از جمله 
نیازهای امت و انســانیت و حسن توفیق این 
که قامت استوار، علم و عرفان  دو، این است 
سرشــار، ســیره درخشــان، انقــالب مبــارک و 
کشــور او بــه  کــه در  فرخنــده او و عــزت امــت 
کرامــت  وجــود آمــد و حمايــت از ایــن دیــن و 
و وجــود و مســئولیت حفــظ شــعله های ایــن 
کشور و موجوديت  انقالب و حفِظهدايت این 
قدرتمنــد و قدرتمندتــر آن را فراموش نکنند و 
که این مهم، تنها مســئولیت ایرانیان  بدانند 
نیســت، بلکــه مســئولیت همــه امــت اســت، 
که از مرزهای  زیرا این انقالب، انقالبی اســت 
گســترده تر و  ایــران فراتــر رفــت و هــدف آن 
بزرگتــر از توجــه بــه ایرانیان بــود، و هدف آن 
اصــالح حرکــت انســانیت، نــه تنهــا در ایران، 
بلکه برای تمامی مسلمانان و انسان ها بود.

ایــن مــرد، از ایــران بــود، اما به همــه امت و 
انســانیت راســتین تعلــق داشــت. “رضــوان 
خــدا بــر او و امثــال او از صالحــان این امت و 
که بر راه اسالم حرکت  هاديان آن و ديگرانی 

می کنند، باد“.
والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته
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انقاب اسامی از جنس انقاب های پیامبران است
آیت اهلل شیخ عیسی قاسم:

مهدی  محمد  المسلمین  و  االسام  حجت   
امنای  هیئت  و  موسس  با  جلسه  در  طاهر 
حصارک،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
ضمن تشکر از اعضای هیات امنا که دلسوزانه 
در امور مدرسه فعالیت می کنند، اظهار داشت:  
تحکیم معنوي خانواده ها و تقویت مهارت هاي 
خواهران  علمیه  مدارس  اصلي  اهداف  از  دیني 

استان است.

ای  جلسه  در  زمانی  والمسلمین  االسام  حجت    
فعالیت  و  نام  ثبت  جزئیات  بررسی  منظور  به  که 
تبلیغی سال تحصیلی جدید برگزار شد، افزود: در 
مرکزی  استان  طلبه  بانوان  از  نفر   130 حاضر  حال 

مشغول به فعالیت در مدارس امین هستند.

در  جهانگیری  والمسلمین  االسام  حجت 
حوزه  اجتماعات  سالن  در  که  خبری  نشست 
رشته  اندازی  راه  از  شد  برگزار  خواهران  علمیه 
مشاوره اسامی در سطح سه و رشته تفسیر و 
علوم قرآنی در سطح چهار حوزه علمیه خواهران 
این استان طی سال آینده خبر داد و بیان کرد: 
رشته های تفسیر و علوم قرآنی در سطح چهار 
و رشته مشاوره اسامی در سطح سه با حضور 
در  آینده  سال  متخصص  و  مجرب  استادان 
حوزه علمیه خواهران این استان برگزار خواهد 

شد.

خانم مریم جان جان معاون فرهنگی تبلیغی حوزه 
علمیه خواهران استان همدان ا برگزاری نشست 
طلبه  بانوان  تبلیغی  »وظایف  موضوع  با  خط  بر 
در تحول بنیادین با تأکید بر اندیشه های امام و 
و اطاع  تبلیغ  روز  فرا رسیدن  با  » همزمان  رهبری 
رسانی دینی در تیر ماه 1399 خبر داد و گفت:  این 
نشست آناین با همکاری موسسه بیان معنوی 
مدیریت  مرکز  اطاعات  فناوری  و  تهران  استان 
سخنران  حضور  با  خواهران  علمیه  های  حوزه 
علیرضا  المسلمین  و  االسام  حجت  کشوری 
پناهیان در تاریخ اول تیرماه از ساعت 13 و نیم الی 
برگزار    live.whc.irلینک طریق   از   دقیقه   15 و   14

خواهد شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  حمیدی  خانم 
بانوان  تقدیر  از  فاطمیه)سام اهلل علیها( ماثانی 
طلبه جهادگر شهرستان ماثاني در عرصه مقابله 
با کرونا خبر داد و بیان کرد: 20 نفر از طاب و مبلغان 
جهادی مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)سام اهلل 
کروناویروس  با  مقابله  عرصه  در  ماثاني  علیها( 

مورد تقدیر مسئوالن شهر قرار گرفتند.

عباس  غام  والمسلمین  االسام  حجت 
حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  رئیس  عشرتی 
معصومیه)سام اهلل علیها( قمدر نشست فصلی 
آموزش عالی  که با حضور همکاران این موسسه 
را معجزه قرن  انقاب اسامی  برگزار شد  حوزوی  
دانست و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری)مد 
ظله العالی( فرمودند که این حکومت غرب روزی 
که  می بینیم  خوشختانه  و  رفت  خواهد  بین  از 
آمریکا رو به زوال است و کشوری  شرایط پوشالی 
که حرف و پولش در دنیا زمانی حرف اول را می زد 

خود به خود ساقط خواهد شد.

 آقای میثم معافی کارشناس سیاسی در نشست 
آناین با عنوان»ادعای دروغین تقابل علم  علمی 
پسا  و  کرونا  شرایط  خصوص  در  عقیده)تحلیل  و 
کرونا(« در مدرسه علمیه ریحانه الرسول)سام اهلل 
علیها( نکا اظهار کرد: دعای کاذب غرب در تقابل 
»علم و عقیده« و »دین و توسعه« در دوران کرونا 
به دلیل پیشرفت های پزشکی و فرهنگ عمومی 
این  با  ملی  مواجهه  در  ایران  اسامی  جمهوری 

ویروس باطل شد.

حجت االسام برهانی مدیر اداره تبلیغات اسامی 
بانوان  جمعیت  تأسیس  از  هویزه  شهرستان 
و  داد  خبر  هویزه  شهرستان  سطح  در  فرهیخته 
ظرفیت های  از  فرهیخته   بانوان  جمعیت  گفت: 
است  هویزه  شهرستان  اسامی  تبلیغات  اداره 
با  انقابی  و  کرده  تحصیل  بانوان  از  متشکل  که 
هدف آسیب شناسی و ارائه راهکار جهت معالجه 

آسیب ها تأسیس شده است.
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مراسم بزرگداشت رحلت امام 
خمینــی)ره( بــا ســخنرانی آیــت 
اهلل اراکــی ظهــر امــروز در ســالن 
همایــش هــای مرکــز مدیریت 
خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه 

برگزار شد.

کوثر، مراســم  گزارش خبرگزاری  به 
ســالگرد رحلــت امــام خمینــی)ره( 
محســن  اهلل  آيــت  ســخنرانی  بــا 
کی، عضو هیئت رئیســه جامعه  ارا
مدرسین و با حضور حجت االسالم 
مدیــر  پــور،  بهجــت  المســلمین  و 
حوزه های علمیــه خواهران پیش 
همايــش  ســالن  در  امــروز  ظهــر  از 
هــای مرکــز مدیريــت حــوزه هــای 

علمیه خواهران برگزار شد. 
در ابتــدای ایــن مراســم، آيــت اهلل 
کــی بــا عــرض تســلیت ســالگرد  ارا
اظهــار  خمینــی)ره(  امــام  رحلــت 
داشــت: رهبران الهــی و انبیا بزرگ 
کــرم، ُبعــد اجتماعی  مانند رســول ا
شخصیتشان برای جوامع، ُبعدی 
نافــذ، اثرگذاو تحول آفرین اســت. 
کريم نیز بــر بعد اجتماعی  در قــرآن 
شــده  زيــادی  کیــد  تا کــرم  ا رســول 

است.
جامعــه  رئیســه  هیئــت  عضــو 
مدرسین افزود: خاستگاه و جايگاه 
کرم)ص( برخاســته  نبوت رســول ا
از جايــگاه فــردی ايشــان نیســت، 
کرم يا  فراخــوان پیــروی از رســول ا
همــان نبــوت، فراخوان پیــروی از 

بعــد اجتماعــی ايشــان بــه عنــوان 
رهبرجامعه اسالمی است.

کیــد بــر پیــروی از هويت  وی بــا تأ
اظهــار  ائمــه  و  پیامبــر  اجتماعــی 
داشــت: تنها خود مــردم می توانند 
بــه هويــت اجتماعــی ائمــه کمــک 
گــر پیــروان  کننــد، بــه طــور مثــال ا
امــام علــی)ع( فراخــوان ايشــان را 
خوب پاســخ می دادند، شخصیت 
اجتماعــی امــام علی)ع( بــه خوبی 
گر  در بطن جامعه آشکار می شد و ا
ایــن اتفــاق نیفتاده اســت، نشــانه 
که مــا به ایــن فراخوان  این اســت 

پاسخ درستی نداديم. 
کرد: تنها با  کی تصريح  آيــت اهلل ارا
شــناخت ُبعد اجتماعــی امام زمان 
خويــش، می تــوان جايگاه ايشــان 
کرد و ســپس به  را بــه خوبــی درک 
وظايــف خويــش عمــل و در مســیر 

کرد. مورد نظر ايشان حرکت 
رئیســه  هیئــت  عضــو  ادامــه  در 
تریــن  بــه مهــم  جامعــه مدرســین 
ویژگــی امام خمینــی)ره( پرداخت 
گفــت: از مهم تریــن ویژگی های  و 
حضــرت امام خمینــی)ره(، تبیین 
رهبــری  و  امامــت  اجتماعــی  بعــد 
الهــی و تجلی بخشــی بــه این بعد 
اجتماعــی امامــت و رهبــری امــام 
کــردن  زنــده  از  منظــور  و  اســت، 
تشــکیل  امامــت،  اجتماعــی  بعــد 

حکومت اسالمی است.
امــام  اجتماعــی  بعــد  افــزود:  وی 
که امامت را شکل می دهد و  است 
معنای واليت را زنده نگه می دارد، 

که  امــام يعنــی راهبر و يعنی کســی 
خداونــد متعال او را برای رســاندن 
جامعه به خود خدا فرســتاده است 
و يکی از برجســتگی های انديشــه 
امام)ره( این تجلی بخشی به بعد 

اجتماعی امامت و واليت است.
کــی به تبیین  در ادامــه آيــت اهلل ارا
اســالمی  جامعــه  در  امــام  نقــش 
گفــت: اســالم و امامت  پرداخــت و 
حکومــت  مســئله  جــزء  چیــزی 
خداونــد روی زمین نیســت، نقش 
بــه  فــردی  نقــش  تنهــا  نیــز  امــام 
عنــوان مبلغ و پیام رســان نیســت 
کم و مجــری حکم  بلکــه امــام، حا
خداونــد روی زمیــن اســت و پیــام 
بــزرگ  و  الهــی  پیامبــران  تمامــی 
کــه از مــن بــه  خداونــد ایــن اســت 
اطاعــت  مــن  از  خداونــد  حکــم 
کنیــد و ایــن همــان بعــد اجتماعی 
کرم)ص( است.  شخصیت رسول ا
جامعــه  رئیســه  هیئــت  عضــو 
که  کــرد: زمانــی  مدرســین تصريــح 
رســول خداوند حکومت برقرار می 
کنــد، بــه وظیفــه خــود عمــل کرده 
کنــد و  گــر حکومــت مــی  اســت و ا
مــی جنگد، تمامــی اينکار هــا را به 
عنــوان رســول خداونــد انجــام می 
گــر ائمــه اطهــار  دهــد، همچنیــن ا
وارد امور سیاســی شــدند، به خاطر 
شــرايط خــاص قومــی يــا قبیله ای 
نبــوده  بلکه وظیفــه بعد اجتماعی 
کرده است  ايشــان اينگونه ايجاب 

 .
وی در ادامــه بــه مقايســه شــرايط 

اسالم در قبل و بعد انقالب اسالمی 
اســالم  گفــت:  و  پرداخــت  ایــران 
بــه  تنهــا  اســالمی  انقــالب  از  قبــل 
صــورت فــردی و در نهايــت نمــاز و 
حــج بــود، اما فرد در جامعــه بايد از 
قانون طاغوت در تمامی عرصه ها 
کرد و زندگی همه الهی  پیروی می 

و مبتنی بر اسالم نبود.
عضو هیئت رئیسه جامع مدرسین 
بعــد  متأســفانه  افــزود:  ادامــه  در 
گذشــت ســال هــا، هنــوز در بعــد  از 
اجتماعــی ســیره امــام خمینی)ره( 
مطالعات الزم صورت نگرفته است 
و در ارتبــاط بــا رفتار امــام در زمینه 
بــا  ارتبــاط  ماننــد  مختلــف  هــای 
مردم، سیاســی، تربیتی، مدیريتی 
بســیار  دانــش  خارجــه  سیاســت  و 
زيــادی برای تبییــن وجود دارد که 
مــی توان چندیــن جلد کتاب از آن 
کار حوزه های  کرد و این  استخراج 
که به ابعاد اجتماعی  علمیه اســت 

امام خمینی)ره( بپردازند.
کــی در پايــان ســخنان  آيــت اهلل ارا
از  يکــی  داشــت:  اظهــار  خــود 
امــام  شــخصیت  اجتماعــی  ابعــاد 
خمینــی)ره( توجه ویژه ايشــان به 
که می  نقــش زن در جامعــه اســت 
فرمايند:» زنان رهبــران انقالبند«. 
این سخن حاصل يک تفکر فردی 
يــا اســتنباط شــخصی نیســت و بــا 
که این  بررســی متوجــه می شــويم 

کريم  ســخن برخاسته از متن قران 
گر  اســت. طبــق همین اســتنباط، ا
زن خانــواده صالــح شــود، خانواده 
صالح می شود و خانواده صالح نیز 

موجب جامعه صالح می شود.
همچنیــن در ابتــدای ایــن مراســم  
کوثر حســن العمــاد از طالب  خانــم 
خارجی و فعال اجتماعی اهل يمن 
گفــت:  و  پرداخــت  ســخنرانی  بــه 
قبــل از انقــالب اســالمی ایــران، در 
يمــن هیــچ حرکــت اســالمی انجام 
نمــی شــد و هــر حرکتــی بــه شــدت 
ســرکوب مــی شــد، بــا آغــاز انقالب 
کــه آن را انفجــار نــور مــی  اســالمی 
نامند، دشمنان يمن تمامی تالش 
کردنــد تا آوازه ایــن انقالب  خــود را 

گوش مردم نرسد.  به 
کردنــد  ســعی  آنــان  افــزود:  وی 
تــا افــکار مــردم را از همــه جهــات 
کننــد و فشــار رســانه ای  محاصــره 
بســیار زيادی در این زمینه صورت 
گرفــت و در دانشــگاه هــا و مدارس 
ارزش هــای انقــالب اســالمی مورد 
گرفــت، اما مردم  تخريــب قــرار می 
از ایــن ماجــرا ســاده نگذشــتند و با 
خمینــی)ره(  امــام  از  گیــری  الگــو 
و امــام خامنــه ای و مــردم ایــران، 
تمــام تــالش خــود را بــرای پیروی 
کردنــد و انقالب  از انقالب اســالمی 
اســالمی ایران محــدود به مرزهای 

کشور نماند. این 

توجه به نقش زنان از ویژگی های 
شخصیتی امام؟هر؟ بود

کی: آیت اهلل ارا

مدیــر حوزه علمیه خواهــران همدان انجام تبلیغ در امر 
پذیــرش را در طول ســال امری ضروری دانســت و گفت: 
متاســفانه بروز پدیــده کرونا مانع اجرایی شــدن بخش 
وسیعی از رویکرد تبلیغ در زمینه پذیرش شد اما با این 
وجــود همــکاران محتــرم اســتان همه توان خــود را برای 
طراحــی نقشــه راه هوشــمند در پذیرش حداکثــری بکار 

گرفتند.

ام کلثوم امیدی در گفت و گو با خبرگزاری کوثر با اشاره به رشد 
و پیشــرفت پذیــرش در حــوزه علمیــه خواهران اســتان همدان 
گذشــته افــزود:  رويکرد  تــا تاريخ 18 خردادماه نســبت به ســال 
مدیريــت حــوزه علمیــه خواهران اســتان همــدان در پذیرش و 
جــذب بانوان طلبه بر این اســتوار اســت که نســبت بــه تبلیغ و 
ترغیــب نوجوانان و جوانان در طول ســال برنامه ریزی داشــته 

باشد.
وی انجام تبلیغ در امر پذیرش را در طول ســال امری ضروری 
کرونا مانع اجرایی شدن  دانســت و افزود: متاسفانه بروز پديده 
بخش وســیعی از رويکرد تبلیغ در زمینه پذیرش شــد اما با این 
وجود همکاران محترم استانی با مطالعه فرصت های پیش رو 
گذشــته و تطبیــق آن ها  و بررســی موانــع پذیرش طی ســنوات 
بــا شــرايط جــاری، همــه تــوان خــود را بــرای طراحی نقشــه راه 

گرفتند.  کثری بکار  هوشمند در پذیرش حدا
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان همدان با اشــاره به تفکیک 

ایــن مقطــع، پذیــرش  افــزود: در  شــرايط پذیــرش در ســطح 2 
منحصــر بــه به گزينی نیســت بلکــه در مرحله نخســت بــه دلیل 
کثری صــورت می گیرد و در  عــدم برگــزاری آزمــون، پذیــرش حدا
گزينش نهایی اســت با توجه به صالحیت  های  که  مرحلــه دوم 
عمومی و احتساب معدل داوطلبان به صورت به  گزينی از میان 

واجدین شرايط برگزيدگان انتخاب می شوند.
وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در استان همدان در زمینه 
پذیــرش افــزود: شناســایی بســترها و ظرفیت هــای اســتان جهت 
بهــره¬وری ویــژه و انجــام برنامه ریــزی کالن در فضای مجازی، 
نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هــا، مــدارس علمیه و طــالب جاری و 

گرفته است. دانش آموخته يکی از اقدامات انجام 
گرفته می توان  کرد:از ديگر اقدامات انجام  خانم امیدی بیان 
گذشــته  گزينش ســنوات  به شناســایی آســیب هــای پذیرش و 
کــه در ایــن خصــوص از تمرکــز بــر کمیــت بــه جای  کــرد  اشــاره 
گزينش، عدم ترســیم طلبه  کیفیــت، خلط مبحــث پذیرش بــا 
تراز و عدم ترســیم نقش آفرينی طالب در اجتماع می توان نام 

برد.
وی با اشــاره به برگزاری جلســات مختلف با مســئوالن استانی 
در زمینــه پذیــرش افــزود: در زمینــه تولیــد محتــوا اقداماتــی از 
گذاری تبلیغ پذیرش در ابتدای پیامگیر تلفن همه  جملــه صدا
گرافیک پذیرش ویژه مدیريت  مدارس استانی، ساخت موشن 
کلیپ پذیرش و  حوزه علمیه خواهران استان همدان، ساخت 
کلیپ مستند از فعالیتهای جهادی طالب خواهر برای  ســاخت 

گروه های هدف انجام شد. ايجاد انگیزش در 
کرد: ســاخت  مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان همدان بیان 
عکس نوشــته های مناسبتی با زیرنويس پذیرش حوزه علمیه 
کانالهای پیام رســانی از ديگر اقدامات  خواهران و ارجاع آن به 

گرفته بوده است. انجام 
گفت: ايجاد و تولید پســت های مناســب ماه مبارک رمضان  وی 
بــا تیتــر پذیرش حوزه هــای علمیه خواهــران و ارســال آن در پیام 
رســانها، تعامــل بــا کانال ها و صفحات همســو در پیام رســان ها و 
شــبکه های اجتماعــی به منظور انتشــار تبلیغ پذیــرش، دعوت از 
کارشناسان و مدیران موفق حوزه  علمیه خواهران در برنامه های 
رادیویــی و تلویزیونــی جهــت تبییــن اهداف و جايــگاه این نهاد، 
دعــوت از بانوان طلبه برای مشــارکت تبلیــغ در فضاهای مجازی 
بــا شــعار»هر طلبه يــک داوطلب« در پیام رســان ها و شــبکه های 
اجتماعــی بخشــی ديگــر از اقدامات انجــام گرفتــه در زمینه تولید 

محتوا بوده است.
خانــم امیــدی ابراز کرد: حــوزه علمیه خواهران اســتان همدان 
در زمینــه تبلیغــات شــهری بــه اقداماتــی از جملــه نصــب بنــر و 
کــم و پرتــردد شــهر، نصب  کــز  مترا پوســترهای تبلیغاتــی در مرا
کســی های شهرســتانها، نصب پوستر  پوســتر در اتوبوس ها و تا
در مینی بوس های درون شــهری و روستایی، نصب پوستر در 
ســطح شــهر و مغازه های پر تــردد همچــون نانوایی ها، چاپ و 
ارســال پوســتر و اقالم تبلیغاتــی پذیرش بــه ادارات و نهادهای 
دولتــی و پیگیــری پخــش تبلیغات در تلویزیون شــهری ســپاه 

پرداخت.
گفــت: تشــکیل ســامانه مشــاوره پذیــرش حــوزه  علمیــه  وی 
خواهــران بــا بهره گیری از مشــاوران مدارس و برگــزاری اردوی 
يکروزه برای 70 نفر از طالب برجســته ســطح 2 اســتانی جهت 
آشــنایی با رشته های سطح ســه و نیز بازديد از فضای موسسه 
فدک همدان)ســطح ســه( و ايجاد انگیزه برای ادامه تحصیل 
گرفتــه برای  از جملــه اقدامــات مشــاوره ای و پذیرشــی انجــام 

پذیرش بوده است.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان همــدان بــا بیــان اينکــه 
مــدارس علمیــه خواهــران ایــن اســتان ظرفیــت پذیــرش 500 
بانوی طلبه را دارند، افزود: 11 مدرســه علمیه خواهران در این 
که 10 مدرســه به ســطح 2 و يک مدرســه به  اســتان قــرار دارند 
سطح سه اختصاص داده شده است و مدرسه علمیه خواهران 
فاطمــه الزهرا)ســالم اهلل علیهــا( ســامن نیــز از مقطــع ســیکل 

کند. پذیرش می 

 همدان؛ پیشرو در پذیرش حوزه های علمیه خواهران

علمیه  مدرسه  مدیر  طالب زاده   صغری  خانم 
رزمایش  برگزاري  از  الزهرا)سام اهلل علیها( ساری 
کمک مؤمنانه در غالب تهیه 150 بسته حمایتی، 
نیازمندان،  میان  توزیع  و  فرهنگی  و  معیشتی 
خبر  خواهران  علمیه  مدرسه  این  طاب  توسط 
غالب  در  مؤمنانه  کمک  رزمایش  گفت:  و  داد 
تهیه 150 بسته های حمایتی، معیشتی، فرهنگی 
و بهداشتی، پخت 700 پرس غذای گرم و توزیع آن 
میان نیازمندان از مهم ترین خدمات رفاهی این 
مدرسه علمیه خواهران در شرایط موجود جامعه 

بوده است.

علمیه  مدرسه  مدیر  ترکاشوند  لیا  خانم 
خواهران کوثر تویسرکان از توزیع 40 بسته کمک 
شهرستان  این  طلبه  بانوان  توسط  معیشتی 
سال  هر  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  نیازمندان  میان 
سالروز  تویسرکان،  کوثر  علمیه  مدرسه  در 
والدت امام حسن مجتبی)علیه السام(، مراسم 
طاب،  از  نفر   120 حدود  ویژه  افطاری  ضیافت 
اساتید و کادر برگزار می شد اما امسال با توجه به 
این شرایط 40 بسته حمایتی)خوراکی-بهداشتی( 
ماه  در  مرحله  دومین  برای  طاب  از  برخی  ویژه 

مبارک تهیه و توزیع شد.

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  خزاعی  اکرم 
حضرت رقیه)سام اهلل علیها( برازجان از انجام 
به  مدرسه  این  در  پژوهشی  های  فعالیت 
شیوع  درپی  گفت:  و  داد  خبر  مجازی  صورت 
علمیه  مدارس  تعطیلی  و   19 کووید  ویروس 
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  خواهران، 
راستای  در  علیها(  اهلل  رقیه)سام  حضرت 
آمده، اقدام  استفاده بهینه از فرصت به وجود 
در  خود  پژوهشی  های  فعالیت  برگزاری  به 

فضای مجازی  کرد.

علمیه  مدرسه  مدیر  طاهری  شمسی  خانم 
امام  های  اندیشه  رامیاننشر  خواهران  سعدیه 
صادق)علیه السام( را از وظایف طاب و مبلغان 
دانست و گفت: آنان باید با سیره آن حضرت در 
فرهنگی  سیاسی،  علمی،  اجتماعی،  های  عرصه 
در  را  امام  واالی  معارف  و  شده  آشنا  اخاقی  و 
را  دانش  و  علم  تشنگان  تا  داده  اشاعه  جامعه 

سیراب کنند.

خانم شهربانو افشاری معاون فرهنگی مدرسه 
مشگین  علیها(  اهلل  فاطمیه)سام  علمیه 
از برگزاری مسابقه فرهنگی "وصیت نامه  شهر 
استان  طلبه  بانوان  میان  خمینی)ره("  امام 
که  مسابقه  این  کرد:   بیان  و  داد  خبر  اردبیل 
برای  امام)ره(  ارتحال  سالروز  مناسبت  به 
اردبیل  استان  خواهران  علمیه  مدارس  طاب 
از متن وصیت نامه  برگزار شد، دارای ۲۰ سوال 
سیاسی-الهی امام راحل)ره( بودو عاقه مندان 
این  در  شرکت  فرصت  خرداد   ۲۰ تا   ۱۳ تاریخ  از 

مسابقه را داشتند.

حجت االسام والمسلمین علی اصغر ابراهیمی 
)س(گنبدکاووس  الزهرا  علمیه  مدرسه  رپرست 
امام  شهادت  مناسبت  به  مجازی  سخنرانی  در 
طاب  حضور  با  که  السام  علیه  صادق  جعفر 
شد  برگزار  مدرسه  این  کارکنان  و  اساتید  و 
میان  در  که  فرصتی  و  توفیق  گفت: بزرگترین 
امامان معصوم نصیب امام صادق علیه السام 
عظیم  دانشگاه  و  علمیه  حوزه  تاسیس  شد، 
تشکیل  شاگرد  هزار  چهار  از  که  است،  جعفری 

می شد.

علمیه  مدرسه  مدیر  راد  روحانی  فاطمه 
بیان  بیان  با  بابل  علیها(  اهلل  الزهرا)سام 
اینکه خواهران طلبه باید کنار تبلیغ و ترویج 
علمی  نیازهای  پاسخگوی  دینی،  های  آموزه 
کرد:  عنوان  باشند  بانوان  جامعه  معرفتی 
تربیت  خواهران  علمیه  مدارس  رسالت 
توانمند   ، صاحب نظر دین شناس،  خواهران 
آموزه های دینی و پاسخگو  ترویج  تبلیغ و  در 
بررسی  و  است  علمی-معرفتی  نیازهای  به 
با  آن  تطبیق  و  علمیه  مدرسه  عملکرد 
مطالبات رهبر معظم انقاب)مد ظله العالی( 

از مهم ترین وظایف مراکز حوزوی است.
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استان و  ارس  مد كوتاه  اخبار 

آفریقــای  اســامی  مرکــز  مدیــر 
جنوبی با اشــاره بــه نیاز عرصه 
تبلیــغ بین الملل به خواهران 
طلبــه گفــت: در عرصــه تبلیــغ 
اســام،  دیــن  الملــل  بیــن 
کافــی  انــدازه  بــه  آقــا  مبلغــان 
مبلــغ  امــا  هســتند  فعــال 
هــا  خانــم  بــرای  کــه  خواهــری 
ســخنرانی و ایجــاد تحول کند، 
بســیار کــم داریــم و خأل بســیار 
بزرگی در این زمینه وجود دارد، 
ایــن در حالی اســت که بیش از 
6۰ درصــد مبلــغ ادیــان دیگــر را 

خانم ها تشکیل می دهند.

والمســلمین  االســالم  حجــت 
مرکــز  مدیــر  حســینی  عبــداهلل 
در  جنوبــی  آفريقــای  اســالمی 
بــا خبرنــگار خبرگــزاری  گفت و گــو 
کوثــر از راه انــدازی دوره بین المللی 
آنالیــن فلســفه اســالمی خبــر داد 
تعطیلــی  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  و 
مراکــز اســالمی در آفريقای جنوبی 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونا، با 
شــروع مــاه مبارک رمضــان به فکر 
افتاديم تا دوره بین المللی آنالین 
فلســفه اسالمی را برای بهره بردن 
از شرايط ايجاد شده، برگزار کنیم. 
 60 از  نفــر   3600 نــام  ثبــت  از  وی 
کشور جهان در این دوره خبر داد و 
گفت: این دوره به زبان انگلیســی 
حــال  در  عالقه منــدان  بــرای 
برگــزاری اســت و دو روز در هفتــه 

این کالس ها برگزار می شود. 
آفريقــای  اســالمی  مرکــز  مدیــر 
اســتفاده  منابــع  افــزود:  جنوبــی 
شده در این دوره کتاب های مهم 
کالمــی شــیعه اســت کــه بــا زبــان 
مدرن جهان پسند برای تشنگان 

معرفت بیان  می شود. 

وی در ادامــه تصريــح کــرد: طیــف 
گســترده ای از مســلمانان شــیعه 
و ســنی همــراه بــا تعــداد زيــادی از 
حتــی  و  یهوديــان  و  مســیحیان 
بیــن  دوره  ایــن  در  هــا  آتئیســت 
المللــی آنالین  عضويــت دارند و با 
اشــتیاق فــراوان مباحــث را دنبال 

می کنند.
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
حســینی گفت: 56 درصد شــرکت 
کننــدگان در ایــن دوره خانــم ها و 
44 درصــد آقايــان هســتند که 75 
درصــد شــرکت کننــدگان بیــن 15 

الی 30 سال سن دارند. 
آمادگــی  اعــالم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مراکــز علمــی بزرگ در سراســر دنیا 
ایــن  برگــزاری  بــرای همــکاری در 
دوره هــا گفــت: دانشــگاه ملبــورن 
اســترالیا بــرای برگــزاری يــک دوره 
خداشناســی  مباحــث  از  فشــرده 
این دوره اعالم آمادگی کرده اســت 
کــه امیدواريم بعد از شــروع مجدد 
فعالیــت ایــن دانشــگاه، اقدامات 
عملی در این زمینه  انجام بشود.

مدیر مرکز اسالمی آفريقای جنوبی 
افزود: جامعه المصطفی العالمیه 
بــه  را  ایــن حرکــت فرهنگــی  نیــز 
عنوان يک دوره رسمی آکادمیک 
به رســمیت شناخت و قرار شد به 
کلیــه کســانی در امتحــان نهایــی 
اهلل  آيــت  عقايــد  اصــول  کتــاب  از 
مصبــاح یــزدی بــه عنــوان متــن 
آموزشی این دوره، موفق به کسب 
امتیــازات الزم شــوند، گواهی نامه 

رسمی اعطا نمايد.
بــه ســهم گســترده  اشــاره  بــا  وی 
بانــوان در جامعــه اظهــار داشــت: 
نیمــی از جمعیــت دنیــا را بانــوان 
تشــکیل می دهنــد، بنابراین نیاز 
به طلبه هــای خواهر برای تبلیغ 
در عرصــه بیــن الملــل، بیشــتر از 
آقايان اســت زیــرا تربیت در کانون 

خانواده بر عهده خانم ها است.
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
حســینی با اشــاره بــه نیــاز عرصه 
تبلیــغ بیــن الملــل بــه خواهــران 
طلبه گفــت: در عرصه تبلیغ بین 
آقــا  مبلغــان  اســالم،  دیــن  الملــل 

بــه اندازه کافــی فعال هســتند اما 
مبلــغ خواهری که بــرای خانم ها 
ســخنرانی و ايجــاد تحــول کنــد، 
بسیار کم داريم و خأل بسیار بزرگی 
در ایــن زمینــه وجــود دارد، این در 
حالــی اســت که بیــش از 60 درصد 
هــا  خانــم  را  ديگــر  اديــان  مبلــغ 

تشکیل می دهند. 
وی تصريــح کــرد: اگــر حــوزه های 
انقــالب،  صــدور  مدعــی  علمیــه 
نقــاط  تمــام  بــه  اســالم  گســترش 
جهان و زمینه ســاز ظهور حضرت 
مهدی هســتند بايد بــرای حضور 
در  طلبــه  خواهــران  درخشــان 
الملــل تدابیــر ویــژه  بیــن  عرصــه 
میــزان  ایــن  زیــرا  بیانديشــند  ای 
طلبه مبلــغ در عرصه بین الملل، 

متناسب با شعارهای ما نیست. 
مدیر مرکز اسالمی آفريقای جنوبی 
خواهــران  ورود  بــرای  توصیــه  در 
طلبــه به عرصه تبلیغ بین الملل 
اظهار داشت: خواهران طلبه تنها 
به يادگیری آمــوزش های حوزوی 
اکتفــا نکننــد و حتمــا مطالعــات 

در  مخصوصــا  درس  از  خــارج 
موضوعاتــی ماننــد کالم، مباحــث 
میــان مذاهــب، تاريــخ و احاديــث 
داشــته باشــند و در کنــار تحصیل 
در حــوزه بايــد تــالش های خــود را 
بــه کار گیرنــد تــا در عرصــه تبلیــغ 

بتوانند خوش بدرخشند. 
کنــم  مــی  توصیــه  افــزود:  وی 
خواهــران طلبــه زبــان را به خوبی 
در  ســخنرانی  انــدازه  و  حــد  در  و 
مباحث دينی فرا بگیرند و چراکه 
در عرصــه تبلیــغ بیــن الملل، چه 
و  کار  بــرای  ای  گســترده  فضــای 

فعالیت های مثبت وجود دارد. 
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
تنهــا  کــرد:  تصريــح  حســینی 
در  هــا  فعالیــت  کــردن  معطــوف 
قــم و مشــهد و پرداختــن و فکــر 
ایــران،  بــه مســائل داخــل  کــردن 
هیــچ مشــکلی از جهــان نیازمنــد 
بــه مبانــی اســالم حل نمــی کند و 
بايــد جهانی فکر و عمــل کنیم تا 
بتوانیــم در گســترش دیــن اســالم 

موثر باشیم.
وی در پايــان شــرکت در دوره بیــن 
المللــی آنالیــن فلســفه اســالمی را 
يکــی از راه هــای تقويت در عرصه 
تبلیغ بین الملل دانســت و گفت: 
هر شخصی با گذراندن تخصصی 
يــک دوره اصــول فلســفه اســالمی 
تبدیــل بــه يــک مبلــغ توانــا مــی 
شــود، زیــرا مــا تمامی ســواالتی که 
مبلغــان بــا تجربــه بــا آن مواجــه 
شــده اند را گــردآوری و پاســخ آن را 
بــه صــورت عقلــی و علمــی آمــاده 
کرده ايم و دانستن این مسائل به 
آمادگی مبلغان برای پاسخگویی 
شــرايط  در  مختلــف  ســواالت  بــه 

متفاوت کمک شايانی می کند.

 فضای بین الملل به حضور تبلیغی خواهران طلبه نیاز دارد
مدیر مرکز اسالمی آفریقای جنوبی: 

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  عزیزی  نرگس  خانم 
 60 از  بیش  توزیع  و  آوری  جمع  از  یزد  معصومیه؟اهس؟ 
بسته معیشتی با همکاری بانوان طلبه برای کمک به 

نیازمندان در رزمایش مواسات خبر داد.

خانم مهین سقایی معاون فرهنگی موسسه آموزش 
و  انتشار  اینکه  بیان  با  میبد  خواهران  حوزوی  عالی 
چاپ مطالب فرهنگی در فضای مجازی بیشترین تاثیر 
را در القای فرهنگ دینی برای گروه های مختلف دارد از 
انتشار ششمین فصل از نشریه فرهنگی تبلیغی زاهره 
خبر داد و گفت: هدف از انتشار این فصل نامه ترویج 

فرهنگ درست اسامی در جامعه است.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  عزیزی  نرگس  خانم 
طلبه  جهادگر  بانوی   30 فعالیت  از  یزد  معصومیه؟اهس؟ 
با  مبارزه  مختلف  های  زمینه  در  علمیه  مدرسه  این 
در  و  گذشته  ماه  سه  طی  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  کرونا 
پیشگیری  برای  خواهران  علمیه  مدارس  تعطیلی  ایام 
از شیوع کرونا، بانوان طلبه عاوه بر تداوم کاس های 
جهت  جهادی  فعالیت  به  مجازی  فضای  در  درس 

مقابله با کرونا نیز پرداختند.

کوثر  اسامی  علوم  آموزش  مجتمع  مدیر  جالی  خدیجه 
تهران با بیان اینکه یکی از تأکیدات خاص امام خمینی)ره( 
در بیانات و رهنمودهایشان، تاش برای زمینه سازی در 
امام  گفت:  است  بوده  جامعه  زنان  معنوی  رشد  جهت 
به  نسبت  نگرانه  جامع  و  روشن  دیدگاه  کنار  در  راحل 
حوزه  به  متعالی  بسیار  نگاه  و  رویکرد  مختلف،  قضایای 
زن و مسایل خانواده داشتند، تا آن جا که معتقد بودند 
منشأ  و  مبدأ  تواند  می  اسام  نگاه  اساس  بر  زن  وجود 

بسیاری از تحوالت در جامعه بشری باشد.

در  متخصص  به  "رجوع  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
بازگشایی مساجد در دوران بیماری کرونایی" بصورت 
مجازی و از طریق سامانه سیما از سوی مدرسه علمیه 

عالی الزهرا؟اهس؟ گرگان برگزار شد.

 نشست بصیرتی »بررسی علل ضعف های فرهنگی و 
سیاسی جهان اسام در عصر حاضر در دیدگاه حضرت 
سرهنگ  حضور  با  مجازی  بصورت  خمینی)ره(«  امام 
از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  جانشین  شهریاری، 
منکر استان خوزستان، توسط مدرسه علمیه خدیجه 

کبری؟اهس؟ سوسنگرد برگزار شد.

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  خرازی  شهرزاد  خانم 
خواهران الزهرا؟اهس؟  همدان از توزیع 110 بسته معیشتی 
میان نیازمندان توسط بانوان طلبه و خاطرنشان کرد:  
یکی  آن ها  از  دستگیری  و  نیازمندان  به  کمک  همواره 
از  و  است  بوده  حسینی  انقاب  اصلی  اولویت های  از 
کرونا هستیم  بیماری منحوس  امروز درگیر  آنجاییکه 
این امر طبق رهنمودهای رهبر معظم انقاب)مد ظله 

العالی( از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  شهبازي  عزت  خانم 
دوره  برگزاری  به  اشاره  با  مهریز   الزهرا؟اهس؟ 
مشاور   10 تعداد  افزود:   تبلیغي«  آموزشي»کاسداري 
دوره  و  دبستان  مقطع  دخترانه  مدارس  امین  ح  طر
متوسطه اول و دوم، روزانه میان دانش آموزان فعالیت 
پاره  صورت  به  نیز  مبلغان  از  تعدادي  و  دارند  تبلیغي 

وقت و مناسبتي مشغول به فعالیت هستند.

اولیــن نشســت شــورای علمــی تربیتی 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران در ســال 
و  االســالم  حجــت  ســخنرانی  بــا   1399

المسلمین بهجت پور برگزار شد.

کوثر، اولین نشســت  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
شــورای علمــی تربیتــی حــوزه هــای علمیــه 
خواهران در ســال 1399 با سخنرانی حجت 
االســالم و المسلمین بهجت پور، مدیر حوزه 
بــا حضــور   کشــور و  هــای علمیــه خواهــران 
آقــای خالقــی، دبیر شــورای علمــی تربیتی و 
معاونیــن مرکــز مدیريــت حــوزه هــای علمیه 

خواهران صبح امروزبرگزار شد.
حجــت االســالم و المســلمین بهجــت پور 
در ابتــدای این نشســت اظهار داشــت: در 
مدیريت حوزه، دو شــورای علمی_تربیتی 
نقــش اساســی دارنــد  راهبــری  و شــورای 
کــه شــورای راهبــری مربــوط بــه مدیريت 
بخــش اداری و ســازمانی حــوزه اســت و 
شــورای علمی-تربیتــی تمرکــز بــر محتوا، 
کاســتی ها، تأمیــن آرمان ها و اهداف  رفع 

سازمان دارد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بــاالی شــورای 
شــورای  داشــت:  اظهــار  علمی-تربیتــی 
علمی-تربیتی نســبت به شــورای راهبری 
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت زیــرا 
تمامــی بخــش هــای اداری و ســازمانی در 
گر بخش  خدمت بخش محتوی هستند، ا
محتوا خوش ندرخشــد و نتواند اراده های 
کنــد،  ســازمان را در میــدان علمــی محقــق 
تمامی تالش ها در ســازمان به هدر خواهد 

رفت. 
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران شــاداب 

ضــروری  را  تربیتــی  علمــی  شــورای  ســازی 
در  کــه  وظايفــی  از  يکــی  افــزود:  و  دانســت 
ایــن دوره داريم، شــاداب ســازی و رســاندن 
ظرفیــت اســمی شــورای علمــی و تربیتــی به 
ســقف مورد نظر است. شورای علمی تربیتی 
بايد مانند يک مغز متفکر برای سامان دهی 

کند. به محتواتالش 
پــور  بهجــت  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
گرفتــن شــورای علمی- کیــد بــر جــدی  بــا تأ
تربیتی اظهار داشــت: شــورای علمی تربیتی 
کاســتی  بايــد جدی تر پیگیری شــود و با رفع 
گذشــته، ایــن شــورا بايــد بــه صــورت  هــای 

منظم و مداوم تشکیل شود.

ÁÁ کار در بخش محتوی بر اساس آمار
و پیمایش گذاشته شود

ابزارهــای  از  را  اطالعــات دقیــق  و  آمــار  وی 
اصلــی مدیريــت حوزه هــای علمیه دانســت 
که آمــار و اطالعات دقیق  و افــزود: ســازمانی 
از فعالیــت هــای صورت گرفته خود نداشــته 
باشــد، همیشــه بــر اســاس ســالیق مختلــف 

کرد. عمل خواهد 
حجــت االســالم و المســلمین بهجــت پــور با 
کیــد بر پیشــبرد اهــداف و برنامــه ریزی بر  تأ
اســاس  آمار و پیمايش اظهار داشت: برنامه 
ریــزی در حــوزه بايــد بــر اســاس آمــار دقیــق 
و علمــی باشــد، هرچــه آمــار عینــی تر باشــد، 
قــدرت برنامه ریزی دقیق و امکان مدیريت 
که به اهداف نزديک هســتند،  برنامه هایی 

راحت تر می شود.

WÁ برنامه ریزی تمامی حوزه های
علمیه خواهران برعهده مرکز مدیریت 

است
حجت االســالم و المســلمین بهجت پور با 
اشــاره بــه اســاس نامــه جديد حــوزه های 
طبــق  داشــت:  اظهــار  خواهــران  علمیــه 
اســاس نامــه جديــد حــوزه هــای علمیــه 
کــه به تاییــد مقــام معظم رهبری رســیده 
اســت، برنامــه ریــزی تمامــی حــوزه های 
علمیــه خواهــران اعــم از جامعــه الزهــرا و 
... بــه مرکــز مدیريــت حــوزه هــای علمیه 
طراحــی  و  اســت  شــده  گــذار  وا خواهــران 
برنامه ریزی برای تمامی این حوزه ها، در  
مرکز مدیريت حوزه های علمیه خواهران 
انجام و در دبیرخانه نهایی می شــود و در 
نهايت نیز با ارســال به شورا، مورد تایید و 

گیرد. تصويب قرار می 
کــرد:  تصريــح  کريــم  قــرآن  برجســته  مفســر 
ایــن فرصــت، نیاز به يک بردبــاری، پرکاری 
کارگروه هــای  در تعقیــب مســائل و تشــکیل 
گســترده در حوزه های محتوایی  کارشناسی 
مانند آموزش، پژوهش و فرهنگی و ... دارد 
تا بهترین نتیجه در این زمینه حاصل شود. 
وی افــزود: بــرای جلوگیــری از ايجــاد حفــره 
غیرقابــل  هــای  شکســت  و  عظیــم  هــای 
جبــران، تمامــی امور دائما مــورد ارزيابی قرار 
گیــرد، به همین منظــور ادارات برنامه ریزی 
در معاونــت ها بايــد این ارزيابی را به صورت 

مداوم انجام دهند. 
 
ÁÁ عدم رصد صحیح جامعه به مرور

موجب خاموشی حوزه می شود
حجت االســالم و المسلمین بهجت پور رصد 
وضعیــت جامعه را بســیار ضروری دانســت و 
افزود: بدون رصد و ارزيابی صحیح تحوالت 
گســترده دنیــا و وضعیت اجتماعی و شــرايط 
حــوزه ای  توانیــم  نمــی  کشــور،  فرهنگــی 
مناســب و پويا بــرای راهبری جامعه داشــته 

باشیم.
گفــت:  علمیــه  حوزه هــای  برجســته  اســتاد 
شــرايط  بــه  را  هايــش  چشــم  کــه  حــوزه ای 
محیطــی می بنــدد، حتمــا دچار رکود شــده و 
بعــد از مدتــی رو به خاموشــی مــی رود و این 
مســئله موجب می شــود که از تولیدات حوزه 

استفاده ای نشود.
بیــان  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
کــرد: مهــم تریــن محــور در بخــش شــورای 
علمی-تربیتــی، هماهنگــی اســت لــذا  بايــد 
گیرد و  يــک ســخن و هدف مــورد توجه قــرار 
تمامــی معاونــت ها با يکدگیر متصل شــده و 
ع  ارتباط مناسب داشته باشند که این موضو
در نهايــت  منجــر بــه تشــکیل يــک زنجیــره 

محتوایی بسیار مناسب می شود.

اولین نشست شورای علمی تربیتی 
حوزه های علمیه خواهران در
 سال ۹۹ برگزار شد 


