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دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

طالب تمام توان و تالش خود را داشته باشند تا به سالح علم و تقوا مجهز شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران همدان:

طالب به سالح علم و تقوا مجهز 
شوند

صفحه ۷
بیش ۲۰۰ برنامه فرهنگی در قالب ۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در ۲۲ 

مدرسه علمیه خواهران استان یزد برگزار می شود.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد:
بیش از 200 برنامه فرهنگی در هفته دفاع 

مقدس توسط حوزه علمیه خواهران یزد 
اجرا می شود

یت قاطع زنان و دختران کشور ما  اکثر
معتقد به قانون حجاب هستند

    صفحه ۳

    صفحه ۶

ثبت نام در حوزه علميه خواهران در سال جاری
 رشد 6 درصدی داشته است

پيام آیت اهلل نوري همدانی 
به آيين آغاز سال تحصیلی 

حوزه های علمیه خواهران و 
جامعه الزهرا ؟اهس؟

۵

یده  اولین اثر برگز
پژوهشکده مطالعات 

تخصصی کوثر
 منتشر شد

۴

۲

۶

ی  ا بر ینــی  فر آ ر کا
د  ر مو طلبه  ن  ا نــو با

د گیر ر  ا قــر جه  تو

خانم ظهیری؛

    صفحه ۲

بیشتر بخوانید

ت  نا مکا ا تنهــا 
ت  حضر ت  عملیــا

د بو کلمه  ؟اهس؟  ینــب  ز

خانم عالسوند:

اســتاد حــوزه بــا یــادآوری هــدف 
همــه انبیــا و اولیــای الهــی برای 
خداپرســتی  بــه  مــردم  دعــوت 
گفــت: حــوزه و حوزویــان نبایــد 
خــود را از مــردم جــدا کنند، بلکه 

همواره باید با مردم باشند.

کوثــر از یزد،  گــزارش خبرگــزاری  به 
حجــت االســام و المســلمین ناصــر 

رفیعی محمدی در آیین بازگشــایی 
مدرســه  جدیــد  تحصیلــی  ســال 
علمیــه خواهــران معصومیه)ســام 
اهلل علیهــا( یــزد وابســته به آســتان 
جعفــر  ســید  امامــزاده  مقــدس 
محمد)علیــه الســام( بــا اشــاره بــه 
حدیثی از امام صادق)علیه السام( 
صادق)علیــه  امــام  کــرد:  بیــان 
که»مــن تمام  الســام( مــی فرمایــد 

علــوم و دانــش هــا را در چهــار چیــز 
خداشناسی،خودشناســی،  یافتــم 
وظیفه شناســی و  آســیب شناسی«؛ 
عمل به این حدیث از اساسی ترین 
گر بر روی این  امــور زندگی اســت و ا
کنیــد، موفق خواهید  محور حرکت 

شد.
کتــب درســی حــوزه و  وی افــزود: 
دانشــگاه و مــدارس باعــث ترقــی 

که یکــی از دو  انســان ها می شــود 
قسمت علم اســت و قسمت دیگر 
قــرآن  در  واژه »علم«کــه ۷۷۹بــار 
فهــم  و  درک  معنــای  بــه  آمــده، 

است.
وجــود  بــه  اشــاره  بــا  حــوزه  اســتاد 
ع  شــبهات بســیار در جامعه با موضو
کرد: طــاب علوم دینی  کید  دیــن تأ
باید خــوب درس بخوانند تا بتوانند 

شبهات را پاسخ دهند.
حجــت االســام والمســلمین رفیعی 
کــرد: اینکــه یــک شــخصی در  ابــراز 
فضــای مجــازی حــرف هایــی مــی 
کننده دارد،  زنــد و میلیون ها دنبال 
نشــانه تشــنگی مــردم بــرای یافتــن 
پاســخ هــای خــود و ســیراب شــدن 

است.
نیازمنــد  جامعــه  شــد:  یــادآور  وی 

طــاب  و  طاب»عمومــی«  حضــور 
گرایــش های»تخصصــی« علــوم  بــا 
حوزوی اســت یعنی یــک طلبه باید 
گــر مراجعه  ســطح عمــوم را بداند و ا
و  پاســخگو  بتوانــد  شــد،  او  بــه  ای 
راهنمــای مــردم باشــد و در مســائل 
تخصصی مراجعان را به متخصص 

ارجاع دهد.
حجــت االســام والمســلمین رفیعی 
بــا اشــاره به خاطــره ای از مرحوم آقا 
بــزرگ تهرانــی افــزود: وقتــی ایشــان 
کردند روی ســینه شــان زخم  فــوت 
در  زیــرا  بــود،  هایــی  خــراش  و  هــا 
اواخر عمرشــان دستشان می لرزید و 
کتابها  کتــاب می خواندند و اثــر این 
روی ســینه شــان می ماند و موجب 

جراحت شده بود.
کــرد: طلبــه باید بــه طور  کیــد  وی تأ

دائم در حال یادگیری و تاش باشد 
و بــه مطالعــه عشــق بــورزد و در این 

راه از سرزنش ها نهراسد.
از  بیــش  کــرد:  اظهــار  حــوزه  اســتاد 
۳۰۰شــبکه ماهــواره ای علیــه دیــن 
فعالیــت دارد و بــازار شــبهه افکنــی 
در جهــان علیــه اســام داغ اســت و 
ایــن وظیفــه طــاب را بــرای تعامــل 
با ادیان، نجات انســان هــا و ترویج 
حقانیــت اســام و شــیعه دو چندان 

کند. می 
حجــت االســام رفیعــی بــا یــادآوری 
هدف همه انبیا و اولیای الهی برای 
دعــوت مــردم به خداپرســتی گفت: 
از  را  خــود  نبایــد  حوزویــان  و  حــوزه 
کنند، بلکه همــواره باید  مــردم جــدا 

با مردم باشند.

حجت االسالم و المسلمین رفیعی:

حوزویان خود را از مردم جدا نکنند

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

مناســبت  بــه  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
کرمانی استاد برجسته فلسفه  درگذشت خانم طوبی 

کرد. پیام تسلیت صادر 

حجــت  پیــام  متــن  کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
االســام والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور مدیر 
حــوزه های علمیه خواهران به مناســبت درگذشــت 

ح  کرمانی استاد برجسته فلسفه به شر خانم طوبی 
زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

کام  درگذشــت مبلــغ و اســتاد برجســته فلســفه و 
کرمانی را تســلیت عرض  ســرکار خانــم دکتر طوبــی 

می کنم.
کــه  بــود  فلســفه  اثرگــذار  چهره هــای  از  مرحومــه  آن 
بــا تــاش فــراوان در عرصه هــای علمــی و فرهنگــی، 

گذاشت. تالیفات متعددی به جا 
عضویت شــورای فرهنگــی اجتماعی زنــان، عضویت 
شــورای سیاســتگذاری زنــان اهــل بیــت)ع( و حضــور 
مانــدگار  خدمــات  از  علمــی  بین المللــی  محافــل  در 

کرمانی  که از فعالیت چشمگیر مرحومه  ایشان است 
حکایت دارد.

اینجانب ضمن عرض تســلیت درگذشــت ایشــان به 
گردان و همکارانشــان، غفران و رحمت  خانواده، شــا
الهــی را بــرای آن فقید و صبر و اجر بــرای بازماندگان از 

درگاه حضرت حق مسالت دارم.
عبدالکریم بهجت پور

پيام تسلیت مدير حوزه های علمیه خواهران در پی درگذشت خانم طوبی کرمانی



آیت اهلل العظمی نوری همدانی در 
پیــام خود بــه مناســبت آیین آغاز 
ســال تحصیلی حوزه هــای علمیه 
الزهــرا)س(  جامعــه  و  خواهــران 
و  خواهــران  علمیــه  حــوزه  افــزود: 
علیهــا(  اهلل  الزهرا)ســالم  جامعــه 
كــه بــا  از ثمــرات انقــالب هســتند 
كوشــش  و  ســعی  و  درخشــش 
خــود توانســتند انقــالب اســالمی 
را از جهــت توجه به بانوان روشــن 

بسازند.

آیــت  کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اهلل العظمــی حســین نــوری همدانی 
در پیــام خود بــه مناســبت آیین آغاز 
ســال تحصیلــی حــوزه هــای علمیــه 
الزهرا)ســام  جامعــه  و  خواهــران 
علمیــه  حــوزه  افزودنــد:  علیهــا(  اهلل 
خواهــران و جامعــه الزهرا)ســام اهلل 
که  علیهــا( از ثمــرات انقاب هســتند 
بــا درخشــش و ســعی و کوشــش خود 
توانســتند انقاب اســامی را از جهت 

توجه به بانوان روشن بسازند.
ایشــان بیان کردند: در سراســر کشــور 
طــاب  بــرای  مدرســه   5۰۰ تعــداد 
خواهــر و از طرفــی در شــهر قم جامعه 
الزهرا)سام اهلل علیها( با درخشندگی 
خــاص خــود از ثمــرات مهــم انقــاب 

است.
مرجــع تقلیــد شــیعیان تفقــه در دین 
اســامی  علمیــه  هــای  حــوزه  کار  را 
کردنــد: امام  دانســتند و خاطرنشــان 
که  حسین)علیه السام( می فرمایند 
»اتنی علی اهلل تبارك و تعالی أحســن 
الثنــاء و أحمده علی الســّراء و الضّراء، 
کرمتنا  اللهــّم انــی أحمــدك علــی أن ا
بالنبــّوة و عّلمتنا القــرآن و فّقهتنا فی 

الدیــن و جعلت لنا أســماعا و أبصارا و 
أفئدة و لم تجعلنا من المشــرکین.«و 
ایشــان در ایــن خطبــه یکــی از پایــه 
هــای حرکــت خــود را تفقــه در دیــن 
کننــد بنابریــن تفقــه در  معرفــی مــی 

ع مهمی است. دین موضو
ایشــان با بیان اینکه اسام در تعادل 
ســازی خود برای گروه های مختلف 
بــه عنوان فقهــا و تفقه در دین توجه 
کردنــد: از طرفــی بایــد  دارد،  تصریــح 
مباحث پیغمبر خدا)صلی اهلل علیه و 
آله( و ائمه)علیهم الســام( را حفظ و 
از سوی دیگر تبیین کنند و همچنین 
که در ســطح  آن هــا را منتشــر ســازند 
بــاال از لحــاظ علمــی فقهــا، تفقــه در 

دین دارند.
کردند:  آیت اهلل نــوری همدانی بیان 
هــر  از  کــه  فرمایــد  مــی  کریــم  قــرآن 
هــم  از  هایــی  انســان  کــه  ای  فرقــه 

جــدا هســتند هــر فرقــه جدا بایــد فکر 
کنــد و بــرای خــودش تفقــه در دیــن 
داشــته باشــد بنابریــن طــاب بعــد از 
اینکه فقیه شــدند باید به محل خود 
بازگردند تا اینکه همه مردم در مسیر 

گام بردارند. اسام 
ایشــان بــا بیــان اینکه اســام عنایت 
کــه در دیــن  فــراوان بــه کســانی دارد 
کننــد و اســام را بــا همــه  تفقــه مــی 
ابعــادش بــه درســتی مــی شناســند، 
افزودند: کسیکه در راه طلب علم گام 
بر می دارد، ۷۰ هزار فرشته الهی او را 
بدرقه می کنند و مائکه و فرشــتگان 
الهــی پر و بال خود را زیر پای طالبان 
گســترانند و خداوند دوست  دین می 
گام بر می  که در راه علم  کسانی  دارد 
کســی در ایــن راه بمیــرد  گــر  دارنــد و ا
شهید در راه خدا محسوب می شود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه بیان 

کردنــد: کســانیکه می خواهنــد در راه 
گام بردارنــد بایــد چنــد اصل را  دیــن 
کــه نخســتین مــورد  در نظــر بگیرنــد 
اخــاص اســت و روایــات فراوانــی در 
ایــن زمینــه بیــان مــی شــود از جملــه 
الســام(  رضا)علیــه  امــام  اینکــه 
کــس چهــل صبــاح  مــی فرماینــد هــر 
مســئولیت خــود را بــا اخــاص انجام 
زبانــش  بــر  قلبــش  از  حکمــت  دهــد 

جاری می شود.
ایشان گفتند: دومین اصل این است 
نبایــد سســتی  راه  ایــن  در  افــراد  کــه 
گام بردارنــد  کننــد و بایــد بــا جدیــت 
صادق)علیــه  امــام  کــه  همانگونــه 
کــه از دو چیز یعنی  الســام( فرمودند 
تنبلی و سستی و همچنین واماندگی 

کنید. در این راه پرهیز 
اظهــار  همدانــی  نــوری  اهلل  آیــت 
که  داشــتند: ســومین اصل این است 

گام برداشــت و  بایــد بــا همــت بلنــد 
نبایــد به مقدار پاییــن از علم قناعت 

کرد.
گفــت: چهــارم اصــل ایــن اســت  وی 
کامل بود زیرا  کــه باید از نظر ادبیــات 
ادبیــات، پایــه اســت بنابریــن طلبــه 

باید در این زمینه قوی باشد.
اینکــه  بیــان  بــا  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
پنجمیــن اصل این اســت که انســان 
بایــد با خداوند ارتباط خاص داشــته 
باشــد، افــزود: علمای بزرگ همیشــه 
کــه طاب بایــد نماز  کــرده اند  کیــد  تا
ایجــاد  موجــب  زیــرا  بخواننــد  شــب 

نورانیت در دل می شود.
کردنــد: بایــد بــا رجــال  ایشــان بیــان 
کرده  که روایات را نقل  کســانی  یعنی 
اند که شــامل 14 هزار راوی می شــود 
کــه در علم رجال ذکر شــده، آشــنایی 
کامــل داشــت و در علــم رجــال زنــان 

فراوانی داریم اما بعدا جریانی بوجود 
کنار زدند و این نقشــه  که زنان را  آمد 

دشمنان اسام بود.
بیــان  بــا  همدانــی  نــوری  اهلل  آیــت 
اینکــه حوزه های علمیــه خواهران و 
بــرادران باید دارای تــوکل و توجه به 
خداوند باشــند، افزودند: اخاق یکی 
که باید طــاب مورد  از اصولــی اســت 
توجــه قرار دهند و بایــد از نظر اخاق 
کــه مــردم از  چنــان شایســته باشــند 
آن هــا یاد بگیرنــد، همچنین باید در 
کنار مردم باشــند و به مردم به اندازه 

قدرت خود خدمت انجام دهند.
را  مهــم  موضوعــات  از  یکــی  ایشــان 
تصریــح  و  دانســت  زمــان  شــناخت 
کردنــد: بــا توجــه بــه اینکــه در زمــان 
کنیــم، باید زمان  خاصــی زندگی می 
خــود را به خوبی بشناســیم، در زمان 
زده  کنــار  را  اســام  انقــاب،  از  قبــل 
کــه امــام خمینــی)ره( اســام  بودنــد 
را بــه میــدان آوردنــد و ایــن مدرســه 
های علمیه نتیجه فعالیت امام)ره( 
اســت و مقام معظــم رهبری)مد ظله 
العالــی( نیــز عنایت خاصی بــه حوزه 

ها دارند.
کردنــد:  مرجــع تقلیــد شــیعیان بیــان 
کوشــا باشــند زیرا  طاب باید جدی و 
این راه شــیخ مفید ها و شیخ طوسی 
هاســت و راه آســانی نیســت بنابرین 
کــه در ایــن راه توفیق حرکت  کســانی 

کنند. بدست آورده اند باید تاش 
طــاب  کردنــد:  خاطرنشــان  ایشــان 
همه فعالیت هایشان در پرتوی امام 
عصر)عــج اهلل تعالــی( اســت بنابرین 
گردان ایشان هســتند و باید راه را  شــا

کنند برای ظهور ایشان هموار 
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عبدالکریــم  کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســال  بازگشــایی  آئیــن  در  پــور  بهجــت 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  تحصیلــی 
بــه  کــه  الزهرا)ســام اهلل علیهــا(  و جامعــه 
همایش هــای  ســالن  در  مشــترک  صــورت 
مرکــز مدیریت حوزه هــای علمیــه خواهران 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: ســال تحصیلی 
حوزه علمیه خواهران در 5۰۰ مدرسه علمی 
کشــور در سطح دو با یک  تربیتی در سراســر 
رشــته، در سطح ســه با 1۶ رشته و در سطح 
چهــار بــا پنــج رشــته تحصیلــی با همــکاری 
همــه مــدارس علمیــه خواهــران در ســطح 

کشور آغاز خواهد شد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خوهــران بــا بیــان 
وارد  گذشــته  ســال  مــاه  بهمــن  از  اینکــه 
که نظام آموزش حضوری  شــرایطی شــدیم 
در فضــای مجازی و به شــکل غیرحضوری 
انجــام شــد، افــزود: فرزنــدان شــما در حوزه 
های علمیه، اساتید و کادر مدارس و استان 
هــا و ســتادهای مرکــزی بــه ســرعت تــاش 
و  از مســیر درس  کــه حــوزه علمیــه  کردنــد 
بحث فاصله نگیرد و با مشارکت ۹۷ درصد 
اســاتید و رساندن صد درصد سرفصل ها در 
زمــان مناســب امتحانــات دروس به طاب 

ارائه شد.
کــه  وی بــا بیــان اینکــه بــا همــه مشــکاتی 

تبدیــل تدریس حضوری بــه مجازی ایجاد 
کــرد، ثبــت نــام ها طــی ســالجاری ۶ درصد 
بیشتر از سال گذشته انجام شد، خاطرنشان 
کــرد: بــرای ســالجاری نیــز با مشــورت های 
گرفته اســت تاش شــد  که صورت  فراوانــی 
تحصیــل  بــرای  بخــش  آرام  تدابیــری  کــه 

طاب و حضور اساتید اندیشیده شود.
حجــت االســام والمســلمین بهجت پــور با 
که آموزش  اشــاره به اینکه بنا بر این اســت 
کرد:  بــه صورت ترکیبی باشــد، خاطرنشــان 
اســاتید به صورت برخط در ســامانه مدرس 
آموزش خــود را آغاز میکننــد و ضبط برنامه 

کــه دچــار مشــکل باشــند در  بــرای طابــی 
که  همین ســامانه مدرس تدبیر شــده است 
طــاب بتواننــد فضــای طرفینی را با اســتاد 
که با  داشــته باشند و تاشــمان بر این است 
کمــک این ســامانه بتوانیم ســال تحصیلی 

خوبی را رقم بزنیم.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خوهــران بــا بیــان 
و  حضــوری  هــا  آمــوزش  از  بخشــی  اینکــه 
کنون  بخشــی برخــط خواهد بود، افــزود:  تا
کشــور آمــوزش ســامانه  ۸5 درصــد اســاتید 
ضریــب  و  انــد  کــرده  دریافــت  را  مــدرس 
نفوذمــان در ســطح طلبــه هــا بــه ۳۰ درصد 

رســیده اســت  و بــرای بخشــی از طــاب که 
را  مجــازی  آمــوزش  از  اســتفاده  امکانــات 
گرفتــه  نــدارد، تمهیــدات دیگــری صــورت 

است.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران افــزود: 
که با کمک  بــه دلیل شــرایط ویژه ناچاریــم 
کنیــم، طــی  یکدیگــر از ایــن شــرایط عبــور 
چند ماه گذشــته نشــان داده شد که جامعه 
الزهرا)ســام اهلل علیها( و حوزه های علمیه 
کــه  دارنــد  باالیــی  آوری  تــاب  خواهــران 
میتواننــد از این شــرایط عبــور و علم آموزی 

کنند. را حفظ 
وی افــزود: بــرای اینکــه از نظــر تحصیلــی 
دخترانمــان  بــرای  مناســبی  مــورد  شــرایط 
که ظرفیــت های مرکز  حفظ شــود مقرر شــد 
مدیریــت بــرای پوشــش مناســب تحصیلی 
و تربیتــی و مشــاوره ای خواهران در ســطح 
کند و همه بانوان طلبه  کشــور ســامان پیدا 
باشــند  داشــته  پژوهشــی  میخواهنــد  کــه 
میتوانند با این ســامانه مشــاوره ای ارتباط 

کنند. برقرار 
حجــت االســام والمســلمین بهجت پــور با 
گروه هــای علمــی در همه  کیــد بــر اینکــه  تا
افــزود:  اســت،  پیگیــری  در حــال  مــدارس 
گروه  کــه در هر مدرســه ای  تــاش میکنیــم 
آمــوزش،   در  کــه  باشــیم  داشــته  علمــی 

انتخاب استاد و مسائلی از این قبیل طاب 
کنند. را راهنمایی 

کیــد بــر اینکــه در شــرایط فعلــی به  وی بــا تا
کــه از طریــق تلفن  اســاتید توصیــه میکنــم 
کــه در خانه هســتند ارتباط برقرار  بــا طابی 
کارکنــان  کــرد: مدیــر و  کننــد، خاطرنشــان 
مدرســه، طــاب را میان خودشــان تقســیم 
کنند و احوالشــان را بپرســند و با آنها ارتباط 
که به خوبی طاب احساس  داشــته باشــند 

که در فضای آموزشی قرار دارند. کنند 
حجــت االســام والمســلمین بهجت پــور با 
کیــد بــر اینکــه مــدارس بایــد ارتبــاط یک  تا
طــاب  کــرد:  تصریــح  بشــکنند،  را  ســویه 
کــه  خواهــر اطمینــان خاطــر داشــته باشــند 
که میان خادمان شــما در مرکز  تمام تاشــی 
که در  مدیریــت اتفــاق می  افتــد این اســت 
همــه ابعــاد علمــی، پژوهشــی، مدیریتــی و 
خدماتــی راهگشــا باشــیم و زمینــه را بــرای 
کریمانــه خواهرانمــان در سراســر  تحصیــل 

کنیم. کشور فراهم 
مدیــر حوزه های علمیــه خواهران بــا انتقاد 
بــه توهیــن هــای اخیر به مقدســات اســام 
که همه ما  کرد: آیه و ان یکان  خاطرنشــان 
افتخــار حفظــش را داریم گویای این اســت 
کــه توهین بــه پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( 
که  تمام شــدنی نیســت و اینها نشان دادند 
که در دســت انســان تربیت  آزادی هنگامی 
ناشــده قــرار بگیــرد بــه ســمت آزادی هــای 
حیوانــی و جنســی و رفتارهــای ناشایســت 
کشــیده می شــود و نخستین جایی  اخاقی 
کــه چنگالی انســان تربیت ناشــده را زخمی 

میکند جریان دینی است.

مدیر حوزه هاي علمیه خواهران:

ثبت نام در حوزه علمیه خواهران در سال جاری رشد 6 درصدی داشته است
مدیر حوزه هاي علمیه خواهران گفت: با همه مشکالتی که تبدیل تدریس حضوری به مجازی ایجاد کرد، ثبت نام ها طي سالجاري ۶ درصد بیشتر از سال گذشته انجام شد.

پيام آیت اهلل نوری همدانی به آيين آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران و جامعه الزهرا ؟اهس؟
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مدیر جامعــه الزهرا)ســالم اهلل علیها( با 
اشــاره به توجه ویژه به فــارغ التحصیالن 
به عنوان راهبرد جامعه الزهرا)سالم اهلل 
علیها( افزود: از طالبی كه فارغ التحصیل 
شــده اند تقاضا داریم كه مجددا به مادر 
خود متصل بشــوند و آغوش باز جامعه 
ایــن  آمــاده  علیهــا(  اهلل  الزهرا)ســالم 

موضوع است.

کوثر، حجت االســام  گــزارش خبرگزاری  بــه 
و المســلمین ســید محمــود مدنــی در آئیــن 
بازگشایی ســال تحصیلی حوزه های علمیه 
خواهــران و جامعــه الزهرا)ســام اهلل علیها( 
که به صورت مشترک در سالن همایش های 
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهران 
برگزار شــد، با اشــاره به خطبه های حضرت 
زینب)س( و امام ســجاد)ع( اظهار داشــت: 
ایــن خطبــه ها نــه در محــرم ســال ۶1 بلکه 
در امتــداد زمان تــا قیام قیامــت طنین انداز 
است و این صحبت ها نه تنها در شام بلکه 
ک هل من ناصر  گیتی پژوا در سراسر عالم و 

ینصرنی سیدالشهدا را تکرار میکند.

مدیر جامعه الزهرا)سام اهلل علیها( با اشاره 
بــه اینکه حــوزه هــای علمیه امتــداد همین 
کلمه هدف طاب  ندا اســت، افزود: در یک 
کــه تمامی ارزش  خواهــر زینبی بودن اســت 
ها و اهداف و تذکرات را در خود دارد، اینکه 

طاب خواهر بتوانند زینبی باشند.
وی با اشــاره بــه پذیرش 2 هــزار و 1۰۰ طلبه 
علیهــا(  اهلل  الزهرا)ســام  جامعــه  در  جدیــد 
کــرد: جامعــه الزهــرا)س( از 22  خاطرنشــان 
کشــور  در بخــش  هــزار طلبــه از  بیــش از 5۰ 
حضــوری با 1۷ رشــته تحصیلــی و در بخش 
مجازی با هشت رشته در سطوح دو و سه و 

چهار میزبانی میکند.
کید  حجــت االســام والمســلمین مدنی بــا تا
بر اینکه ســه رشــته جدید امســال در جامعه 
الزهرا)ســام اهلل علیهــا( برنامــه ریزی شــده 
کــرد: ده ها رشــته دیگر  اســت، خاطرنشــان 
که با تصویب شــورای  نیز در انتظار هســتند 
گذاری اجرایی شوند تا به فعالیت  سیاســت 

گستره بیشتری ببخشیم. های علمی 
بــر  کیــد  تا بــا  الزهــرا)س(  جامعــه  مدیــر 
گذاری به نکاتی  دستورات شورای سیاست 
گفــت: تعمیــق بخشــیدن بــه  کــرد و  اشــاره 

مســیر تعلیم و تعلم یکی از این نکات اســت 
کــه بــا غیرحضوری شــدن آموزش هــا خیلی 
از فرصــت هــا از دســت رفتــه اند امــا با لطف 
که در مسیر  خداوند متعال هدف این اســت 
کم نگذاریــم کاس هایی  آمــوزش مجــازی 
که در سال گذشته آفاین برگزار شد این ترم 

آناین برگزار مي شود.
وضعیــت  از  اســاتید  دائمــی  کنتــرل  از  وی 
گفت: به مشــکات طاب  طــاب خبر داد و 
در محیــط خانــواده توجــه داریــم،  در عیــن 

حــال در ضوابــط علمی و معیارهای دانشــی 
کوتاه نخواهیم آمد. خودمان نیز 

کید بر  حجت االســام والمسلمین مدنی با تا
اســتمرار مهارت آموزی طــاب خواهر افزود: 
مســیری را در تربیــت مترجــم، پژوهشــگر و 
تدوینگــر و مبلــغ و مهارت های دیگر شــروع 
کــرده ایــم و در ایــن مســیر همچنــان پیــش 
که در آن خللی  خواهیــم رفت و نمیگذاریــم 

خ بدهد. ر
مدیر جامعه الزهرا)سام اهلل علیها( با اشاره 

غ التحصیان به عنوان  به توجه ویژه به فار
راهبرد جامعه الزهرا)سام اهلل علیها( افزود: 
غ التحصیل شــده اند تقاضا  که فار از طابی 
داریم که مجددا به مادر خود متصل بشوند 
و آغوش بــاز جامعه الزهرا)ســام اهلل علیها( 
کانون اصفهان را  ع اســت،  آماده این موضو
کرده ایم و امســال این افتتاحیه  راه اندازی 
هــا بــه صــورت مکرر ادامــه خواهد داشــت و 
انجمن های علمی در اســتان های مختلف 
راه اندازی خواهد شد و بنای ما بر این است 
هــر کســی با جامعــه الزهرا)ســام اهلل علیها( 
در ارتبــاط بــوده اســت تا انتها ایــن ارتباط را 

کند. حفظ 
حجت االسام والمسلمین مدنی با اشاره به 
توجــه بــه کارویژه های طاب، خاطرنشــان 
کرد: جامعه الزهرا)ســام اهلل علیها( تصمیم 
کــه بــا عــزم جــدی در محیــط هایی  گرفتــه 
کــه نیــاز به مشــاوره و مبلغ دارنــد به صورت 

کند. سیستمی تفاهم نامه امضا 
وی بــا اشــاره بــه محدویــت شــدید بودجــه 
کــرد: بــرای این مســئله باید به  خاطرنشــان 
سراغ منابع پایدار برویم، جامعه الزهرا)سام 
اهلل علیها( نه از وجوهات اســتفاده میکند و 
نــه منابــع وقفی دارد به همیــن خاطر صرفه 
گرفتــه ایم و راهــکار بعدی  جویــی را جــدی 
مــا ایجاد منابع پایدار اســت و از هرکســی که 
کند نیز  کمک  میتوانــد به این درخت پایدار 

تقاضاي همکاري داریم.

غ التحصیالن راهبرد جامعه الزهرا  ؟اهس؟ است توجه ويژه به فار
مدیر جامعه الزهرا؟اهس؟

معــاون فرهنگی حــوزه های علمیــه خواهران بیان كــرد: در طرح »هر 
خانه یک حســینیه« اســامی مبلغاتی كه هر ســال برای تبلیغ اعزام 
می شــدند در ســامانه ثبت شــده و افرادیکه تمایل دارنــد در منازل 
خــود برنامه هــای عزاداری برگــزار كنند، مبلــغ برای حضور در مراســم 

اعزام می شود.

گــو بــا خبرنــگار مهر بــا بیــان اینکه مهر  گفــت و  خانــم معصومــه ظهیــری در 
گاه ســرد و تمام نمی شود، افزود: محرم سالجاری با توجه به  حســینی هیچ 

کرونا دارای ویژگی های خاصی اســت و در شورای نهادهای  ع ویروس  شــیو
دینی شــیوه نامه برگزاری مراســم محرم بررســی و در شورای اجتماعی کشور 

نیز اباغ شده است.
وی بــا بیان اینکه مراســم محرم ســالجاری نیز باید با شــور و عزت حســینی 
همانند سال های قبل برگزار شود، افزود: محرم مردمی است یعنی مردم به 
دنبــال برگــزاری برنامه های مذهبی در این ایام هســتند و تولی گری برنامه 

های محرم با مردم است.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران، شــعار محرم امسال را»هر خانه 
کرد: مراســم جمعی برای بانــوان در محرم  یــک حســینیه« عنــوان و تصریح 
سالجاری در بوستان های ویژه بانوان، پارکینگ مجتمع ها، ورزشگاه های 

مخصوص بانوان و غیره برگزار می شود.
ح »هر خانه یک حســینیه« اســامی مبلغاتی که هر سال  وی بیان کرد: در طر
برای تبلیغ اعزام می شــدند در ســامانه ثبت شــده و افرادیکه تمایل دارند در 
منــازل خــود برنامــه های عزاداری برگــزار کنند، مبلغ برای حضور در مراســم 

اعزام می شود.

کز نیکوکاری، کانون  ح احســان، مواســات و همدلی در مرا ظهیری گفت: طر
دانــش آموختگان و با تشــویق مبلغان به منظــور جمع آوری نذورات و هدایا 
اجــرا می شــود از جمله به جمــع آوری جهیزیه برای نیازمنــدان اقدام خواهد 

شد.
کتابخوانــی ویــژه مــاه محــرم بــه منظــور افزایــش  کــرد: مســابقات  وی ابــراز 
مطالعه ســیره و ســبک زندگی اهل بیت)س( میان خانواده ها تدارک دیده 

شده است.
گفــت: در فضــای مجازی، دلنوشــته،  معــاون حــوزه هــای علمیــه خواهران 
پادکست و منبرهای مجازی تولید شده و در عرصه بین المللی به پنج زبان 

زنده دنیا ویبنار برگزار می شود و تا اربعین ادامه دارد.
کــرد: امســال حســینیه ای به وســعت دل های شــیعیان در دنیا  وی عنــوان 
کند و فضای  کس از نقاط مختلف جهان می تواند شرکت  برپا می شود و هر 
که برگرفته از همکاری مشترک حوزه علمیه  گسترده ای وجود دارد  ارتباطی 
خواهــران، مجمــع تقریب مذاهــب، مجمع جهانــی اهل بیــت)س(، وزارت 

امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات است.

ح »هر خانه یک حسینیه« در ماه محرم اجرا می شود طر
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

همــدان  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
گفت:طالب تمام توان و تالش خود را داشته باشند 

تا به سالح علم و تقوا مجهز شوند.

کلثــوم امیــدی، در آئین شــروع ســال تحصیلی جدید  ام 
حوزه های علمیه خواهران در مدرســه علمیه معصومیه 
کید بر لزوم آشنایی طاب جدید  شهرســتان نهاوند، با تا
که با  کســی اســت  گفــت: طلبه انقابی  بــا زی طلبگــی، 
منش حوزوی به خوبی آشــنا شده باشد و خود را به آنها 

متخلق نماید.

وی در ادامــه افــزود: مســیر طلبگــی فــراز و نشــیب های 
دارد و طلبــه نبایــد بــا وجــود موانــع از طــی ایــن مســیر 
گــردد، بلکه تمام ســعی و کوشــش خود  باشــکوه ناامیــد 
را داشــته باشــد تا بتواند به ســاح علم و تقوا به بهترین 
گر طلبه ای یکی از این دو را نداشته  حالت مجهز شود؛ ا
باشد نه تنها فایده ای نخواهد داشت، بلکه برای دین 

و مردم خسارت هایی به بار خواهد آورد.

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان همــدان تصریــح 
کــرد: ســختی هــای پیــش رو در مســیر طلبگــی از جنس 
که برای هر مومنی وجود دارد و باید بر  مشــکاتی اســت 
کرد تا بتوان بر مشکات فائق آمد. خداوند متعال توکل 
وی در پایــان بــه نکاتــی در بــاب ســیره علمــای بــزرگ 
کــرد: طاب بــا تأمل در زندگــی بزرگان  پرداخــت و بیــان 
دینــی می توانند درس بگیرند و راه و منش آنان را چراغ 

راه خود قرار دهند؛ بانوانی همچون بانو امین اصفهانی 
می توانند الگوی مناسب برای خواهران طلبه باشند.

شوند مجهز  تقوا  و  علم  سالح  به  طالب 
مدیر حوزه علمیه خواهران همدان:

حجت االســام والمســلمین عبدالکریــم بهجت پور 
گفت. درگذشت آیت اهلل ممدوحی را تسلیت 

گــزارش خبرگزاری حوزه، متن پیام تســلیت مدیر  بــه 
حوزه های علمیه خواهران درپی درگذشــت آیت اهلل 

ح است: ممدوحی به این شر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 انا هلل و انا الیه راجعون
انقابــی  روحانــی  دانشــمند  و  فاضــل  عالــم  رحلــت 
و جلیــل القــدر حضــرت آیــت اهلل حــاج شــیخ حســن 
ممدوحی )رحمة اهلل علیه( از اســاتید برجســته حوزه 
علمیه قم و عضو جامعه مدرسین موجب تألم و تأثر 

گردید.
ایشــان ســالها، اندوخته علمی، فقهی و اخاقی خود 

کثیری  کردند و جمع  را به طاب علوم اســامی ارائــه 
را از افادات، دروس، تحقیقات و تالیفات علمی خود 

بهره مند ساختند.
عضویــت در مجلس خبرگان رهبری و مواضع صریح 
و روشــن ایــن عالــم پرهیــزگار در دفــاع از والیــت فقیه 
و آرمانهــای انقاب اســامی از ویژگی های برجســته و 

نمایان زندگی سیاسی ایشان است.

حــوزه های علمیه خواهران رحلت این عالم فرزانه را 
به محضر حضرت بقیة اهلل االعظم

معظــم  مقــام  الشــریف،  فرجــه  تعالــی  عجــل  اهلل  
تقلیــد  عظــام  مراجــع  »مدظله العالــی«،  رهبــری 
خانــواده  و  علمیــه،  حوزه هــای  »دامت برکاتهــم«، 
گردان و ارادتمنــدان به ایشــان تســلیت  محتــرم ، شــا
عــرض نمــوده و از درگاه خداوند متعــال برای آن فقید 
ســعید، رحمــت و مغفــرت الهــی و بــرای بازمانــدگان، 

صبر و اجر مسئلت می نماید.
عبدالکریم بهجت پور

مدیر حوزه های علمیه خواهران

مدير حوزه خواهران درگذشت آیت اهلل ممدوحی را تسلیت گفت
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مدیر حوزه های علمیه خواهران 
گفــت: در پذیــرش بانــوان طلبه، 
انگیزه و اهــداف و قدرت درک باال 

اهمیت بسیاری دارد.

کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
والمســلمین  حجت االســام 
عبدالکریــم بهجــت پــور در ویدئــو 
حــوزه   مســئوالن  بــا  کنفرانــس 
علمیه خواهران اســتان سیســتان 
در  داشــت:  اظهــار  بلوچســتان  و 
کــه مرکز  بخــش علمــی آن چنــان 
گــزارش داده نیازمند  برنامه ریزی 

رشد جدی در استان هستیم.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران 
افزود: مجموعه شیعه در سیستان 
و بلوچســتان افتخــار مــی آفریننــد 
و تیــم مدیریتــی در آن جــا تــاش 
اهــداف  پیگیــری  و  دارد  خوبــی 
حــوزه هــای علمیــه و هماهنگــی 
میان مرکز مدیریت حوزه با استان 
ها در اوج و حرکت به سمت تعالی 

حوزه است.
کرد: با همه موفقیت ها،  وی بیان 
کار را تمام نکنیم و برای  با انشاهلل 
انجام آن دســت به تاش بزنیم و 
از خدا خواهیم فرصت بیشــتری را 
بــرای رشــد در اختیار ما قــرار دهد، 
فرهنگــی  و  پژوهشــی  بخــش  در 
گزارش هــای خوبی از حوزه علمیه 
سیســتان و بلوچســتان ارائه شــده 

است.
حجت االسام والمسلمین بهجت 
کــرد: چشــم انداز پنج  پــور تصریــح 
در  خواهــران  علمیــه  حــوزه  ســاله 
تحقــق اهــداف ترســیم می شــود، 
ایــن چشــم انــداز مــا را بــه ســمت 
اصلــی تریــن تحقــق هــدف حــوزه 
علمیــه  حــوزه  محوریــت  یعنــی 
خواهران در مســائل زن و خانواده 

می برد.
کرد: حوزه علمیه  وی خاطرنشــان 
هــای  دهــه  طــول  در  خواهــران 
کرده  گذشــته هویت حــوزوی پیدا 

عمومــی  فرهنــگ  ســازمان  بــه  و 
تبدیل شــده اما مرکز ثقــل و محور 
نشده است، هدف تعیین شده در 
اســاس نامه محوریــت دارد و باید 

کنیم. در این سمت حرکت 
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران 
برپایــه  جــز  محــور  کــرد:  عنــوان 
گیــرد  نمــی  شــکل  کار  ســنگینی 
پــس حــوزه علمیــه خواهــران باید 
ســنگین تریــن اقدامــات را انجــام 
کــه بــا آمــوزش و پژوهــش و  دهــد 
زیرســاختها و تولیــد ادبیات علمی 
بــر  موثــر  و  گســترده  ارتباطــات  و 
جریانــات فرهنگی و دیده شــدن و 
شــناخته شــدن حوزه های علمیه 

خواهران به دست می آید.
کــرد: وقتــی بحــث از  وی تصریــح 
کنیــم در ابتــدا این  محوریــت مــی 
که برخــی نواقــص و ضعف  اســت 
کنیم،  هــا و قابلیــت هــا را بالفعــل 
برنامــه پنــج ســاله نخســت تمرکــز 
بــر اقدامــات تمهیــدی بــرای رفــع 
نواقــص اســت تــا توانایی ها رشــد 
کنــد تــا بتــوان بــار را بــر دوش آن 

نهاد.
حجت االسام والمسلمین بهجت 
کــرد: خداوند ابتدا وســع  پــور بیان 
کند و بعد بر روی  افــراد را زیاد مــی 

گــذارد؛ تا  دوش آنهــا تکلیــف مــی 
بــر روی حــوزه ظرفیــت را توســعه 
ندهیم و افراد و سازمان رشد نکند 
تکلیفــی برای محور شــدن متوجه 

آن نمی شود.
اصلــی  بایــد  داشــت:  اظهــار  وی 
ترین خواســت همــه تمرکز بر روی 
کــه این  طراحــی پنــج ســاله باشــد 
برنامــه بناســت تمهیدی در بحث 
که باید  تواناسازی و نواقص باشد 
نواقــص را بشناســیم و اســتاندارد 
اســاتید و آموزش و نیروی انســانی 
و شــرایط احــراز پســت ها را ارزیابی 

کنیم.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران 
ادامــه داد: ارتقــا بــه ســطوح باال و 
بهره وری در ســال هــای تحصیل 
و احصــای موانــع ادامه تحصیل و 
فعالیــت بانــوان اهمیــت بســیاری 
دارد بنابرین در پنج ســال نخست 
کنیم،  بایــد بــر روی این ها تمرکــز 
همچنین آســیب شناسی پژوهش 
و  فرهنگــی  و  انســانی  منابــع  و 

کید است. تربیتی مورد تا
در  بایــد  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
گــذاری شــود، افزود:  مســیر هدف 
در  را  شــده  ح  مطــر مشــکات 
گری استان مورد  جلسات تصمیم 
توجه قرار دهیــم، در بحث انرژی 

ســرمایه  تــوان  مــی  خورشــیدی 
کــرد و بایــد از ایــن فرصت  گــذاری 
زیــادی  تــا بخــش  اســتفاده شــود 
از نیازهــای مدرســه تامیــن شــود، 
تامیــن  اقتصــادی در  روش هــای 
منابع پایدار اهمیت بســیاری دارد 
و ســرمایه هــای ســرگردان باید به 
اقتصــادی  هــای  فعالیــت  ســمت 
هــای  مشــاوره  اخــذ  بــا  بــرود، 
می تــوان  اقتصــادی  تخصصــی 

بسترهای خوبی را شکل داد.
حجت االسام والمسلمین بهجت 
بایــد  افــزود: مجمــع خیریــن  پــور 
شــکل بگیــرد تــا بتــوان بــا امــکان 
ســنجی الزم، بخشــی از نیازهــا در 
را  حــوزه  توســعه  و  مــدارس  اداره 
در اســتان و در قــم و تهران شــکل 
بدهیــم و در جهــت تقویت مکتب 

گام برداریم. تشیع 
کرد: شــیعه باید از نظر  وی عنوان 
گونه  مبنای علمی قوی باشد، هر 
گرفتــار شــدن در  ضعــف علمــی و 
تحجــر و نداشــتن مهــارت زندگــی 
در هم زیســتی با مذاهب می تواند 
آسیب زا باشد پس باید بنیه علمی 

کرد. را قوی 
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران 
مصــوب  بودجــه  از  کــرد:  تصریــح 
تخصیــص  درصــد   5۰ مجلــس، 

یافتــه اســت و بــا ایــن حــال ســرپا 
هســتیم، همین بودجــه را نیز باید 
قدر بدانیم تا این دوران را ســپری 
کنیــم، در تاشــیم بودجــه هــا بــه 

سمت استان ها و مدارس بیاید.
فرصــت  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ها باید اســتفاده شــود تــا نیازهای 
کنیــم، بودجــه  منطقــه ای را رفــع 
و  اســتان  طریــق  از  اوقــاف  هــای 
شهرســتان در اختیــار مــدارس قرار 
شــوند  پیگیــر  اســتان  از  و  بگیــرد 
خواهــر  طــاب  ســقف  و  ســهم  تــا 
قــرار  اختیارشــان  در  موقوفــات  از 

بگیرد.
حجت االسام والمسلمین بهجت 
طرفیــت  از  بایــد  کــرد:  بیــان  پــور 
بانــوان در امــور خیــر و هیئــت امنا 
اصــاح  طرفــی  از  شــود،  اســتفاده 
اهمیــت  امنــا  هیئــت  وضعیــت 
بســیاری دارد و بایــد یــک هیئــت 
ج از اســتان  امنــای اســتانی در خار
شــکل بگیرد تا 15 مدرسه را تحت 

پوشش قرار دهند.
پذیــرش  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
طــاب، انگیــزه و اهــداف و قدرت 
بســیاری  اهمیــت  بــاال  درک 
بــر  بایــد  همچنیــن  افــزود:  دارد، 
نظــارت  مــدارس  فعالیت هــای 
باشــد و بــا نظرخواهــی از طاب در 
خصــوص برنامــه هــا و جلســات با 
مدیــران مــدارس و هیئــت امنا به 
صــورت مجــازی بتــوان وضعیــت 
کــرد تا بــه خروجــی خوبی  را رصــد 
برســیم و اســاتید بایــد با تخصص 
طــاب  در  را  دروس  شــوق  خــود 

کنند. ایجاد 
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران 
اقتصــادی  وضعیــت  در  افــزود: 
مناســبی بــه ســر نمــی بریم امــا بنا 
نیست مشــکات باقی بماند بلکه 
ســرافراز  نیــز  دوران  ایــن  از  بایــد 
قــوی  تمــدن  تــا  بیاییــم  بیــرون 
درک  و  بگیــرد  شــکل  اســامی 
صحیحی از شرایط داشته باشیم؛ 
ایثار و صبوری در این ایام روزهای 
خوبــی را نویــد می دهــد و خداوند 
گشــایش در امور پس از ســختی ها 

را نوید داده است.

۴

معــاون فرهنگــی حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه 
بــه کارآفرینــی افزود: بــا کارآفرینــی باید 
ضعف مالی بانوان طلبه را جبران کرد.

معصومــه  کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 

کنفرانــس بــا مســئوالن  ظهیــری در ویدئــو 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان سیســتان و 
بلوچســتان تعــداد دانــش آموختــگان را در 
تعــداد  بــه  نســبت  بلوچســتان  و  سیســتان 
تحصیــل  حــال  در  کــه  طابــی  و  مــدارس 
هســتند قابل توجه دانســت و افزود: دانش 
آموختــگان از نقاط قوت اســتان محســوب 

می شوند.
وی از دیگــر نقــاط قــوت در ایــن اســتان را 
کرد  همبســتگی میان شیعه و ســنی عنوان 
کــه این نقــاط قوت  و افــزود: انتظــار داریــم 
کمبــود تعداد  پوشــش دهنــده نقطه ضعف 

شیعیان در استان باشد.
علمیــه  هــای  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
ع  خواهــران با بیان اینکه آمار پذیرش به نو
عملکــرد و فضــای فرهنگ ســازی بســتگی 
کرد: در ایام پذیرش بیشترین  دارد، تصریح 
اقدام را فعالین فرهنگی و تبلیغی در سراســر 

استان ها انجام می دهند.
کــه مبلغات  کرد: انتظار داشــتیم  وی بیــان 
زمینه جذب بیشــتر را برای مــدارس فراهم 

سازند.
ســنت  اهــل  گذشــته  در  گفــت:  ظهیــری 
کادمیک چندانی نداشــتند  آمــوزش هــای آ
و تنهــا جذب مــدارس علمیه می شــدند اما 
در رونــد تحصیــل اهل ســنت نیــز تغییراتی 

ایجاد شده است.
کرد: ایجاد جاذبه و امکانات بهتر  وی ابــراز 

در مدارس علمیه خواهران موجب می شود 
کــه زمینه بهتری بــرای جذب طاب فراهم 
گروه هــای تبلیغی و  که این بــر عهده  شــود 

جهادی است.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
بــا  همســایگی  در  کــه  کشــورهایی  وجــود 
هــم  را  دارنــد  قــرار  بلوچســتان  و  سیســتان 
کنون  فرصت و هم تهدید دانست و افزود: ا
در فضــای مجــازی مــی تــوان زمینه جذب 

بیشتر را فراهم ساخت.
کــرد: بافــت اســتان سیســتان و  وی بیــان 
ح های  بلوچســتان خاص است بنابرین طر

کند. اختصاصی استان را طلب می 
ظهیــری گفت: امســال فعالیــت ها مجازی 
گونه ای طراحی  شده است بنابرین باید به 
کــه بتوانیــم به خوبــی در ایــن زمینه  کنیــم 

فعالیت داشته باشیم.
وی بــا بیان اینکه قرآن محوری میان اهل 
سنت مورد توجه است، افزود: حوزه علمیه 
خواهــران سیســتان و بلوچســتان نیــز بایــد 

قرآن و عترت را مورد توجه قرار دهد.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
کارآفرینــی  کیــد بــر ضــرورت توجــه بــه  بــا تا
کارآفرینی باید ضعف مالی بانوان  افزود: بــا 

کرد. طلبه را جبران 

انگیزه در پذيرش بانوان طلبه اهمیت بسیاری دارد
: مدير حوزه های علمیه خواهران کشور

یــزد  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
گفت: از همان ابتدای شــیوع کرونا گروه های 
تولید ماســک بــه صورت جهــادی در مدارس 
علمــه خواهــران و منازل طالب شــکل گرفت 
و بانــوان طلبــه اســتان توانســتند بیــش از ۲ 
میلیون ماســک تولید و به دســت مدافعان 

سالمت و مردم برسانند.

کارگر شورکی  حجت االسام  والمسلمین محمد 
به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در نشستی 
با فرماندهان پایگاه های بسیج طاب مدارس 
به  اشاره  با  یزد  برادران  و  خواهران  علمیه 
عزت  با  مرگ  حسین)ع(»  امام  مشهور  سخن 
برتراز زندگی با ذلت است«، اظهار داشت: امام 
صحنه  در  و  عمل  در  را  سخن  این  حسین)ع( 
عاشورا نشان داد و به ما فهماند که وقتی شرایط 
کند جان را باید فدای دین اسام، قرآن  ایجاب 

کرد.  کشور اسامی  و 
کرد: خداوند چنان عزتی به امام  وی خاطر نشان 
حسین )ع( داده که هیچ انسانی در روی کره زمین 
به اندازه حضرت مجالس عزاداری ندارد تا جایی 
که خیلی از نهضت های آزادی بخش در دنیا هر 
حسین)ع(  امام  بلند  نگاه  و  هدف  و  راه  به  چه 
می  تر  زیاد  هم  توفیقاتشان  شوند،  می  نزدیک 

شود. 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد تصریح کرد: 
کشور اسامی ما وجود  هر چه عزت برای اسام و 
دارد به برکت عمل به فرمایشات اهل بیت علیهم 
السام خصوصا امام حسین علیه السام در صحنه 
ع حضور جوانان در  کرباست و مصداق این موضو
جبهه های حق علیه باطل بر اساس فرمایش آن 

حضرت است. 
حجت االسام والمسلمین کارگر شورکی، آبرومندی 
و عزت امروز ایران اسامی را مدیون خون شهدا و 
روحیه شهادت طلبانه ملت ایران دانست و افزود: 
در  اسامی  ایران  درخشش  باعث  ع  موضو همین 
بین ملت ها، علی رغم همه تخریب ها و تبلیغات 
و  دین  پیامبر)ص(،  قرآن،  اسام،  علیه  منفی 

نظام اسامی شده است.
گر  گفت: ا مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد  
امروز اهانت به پیامبر )ص( و قرآن می شود چون 
دشمنان از اسام می ترسند و با منطق نمی توانند 
زدن  آتش  و  منفی  تبلیغات  با  لذا  و  بیایند  جلو 
دهند   می  نشان  را  خود  دشمنی  اسام،  مقدسات 
وما مسلمانان این حرکت دشمنان را محکوم می 

کنیم. 
عادی  شورکی،  کارگر  والمسلمین  االسام  حجت 
با رژیم  امارات و بحرین  کشورهای  سازی روابط  
کرد و افرود: باید در حوزه  صهیونیستی را محکوم 
و  شود  دنبال  پررنگ  ع  موضو این  عملیه  های 

کنیم.  برای مردم ابعاد آن را روشن 
از  تقدیر  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
با  مبارزه  مقدم  خط  در  بسیجی  و  حوزوی  بانوان 
سیل  ایام  در  طلبه  خواهران  داشت:  اظهار  کرونا 
کرونا قریب به ۶۰۰ میلیون تومان به افراد  کشور و 
که بعضی از آنها  کردندف در حالی  کمک  نیازمند 

خودشان نیازمند هستند.
وقتی  بسیجی  و  طلبه  بانوان  کرد:  تصریح  وی 
دردی را در جامعه می بینند از خواسته های خود 
می گذرند چون این چنین در مکتب اهل بیت)ع۹ 

و فاطمه زهرا)س( آموزش دیده اند. 
یادآور  یزد  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
های  گروه  کرونا  ع  شیو ابتدای  همان  از  شد: 
تولید ماسک به صورت جهادی در مدارس علمه 
بانوان  و  گرفت  شکل  طاب  منازل  و  خواهران 
میلیون   2 به  از  بیش  توانستند  استان  طلبه 
کنند و به دست مدافعان سامت  ماسک را تولید 

و مردم برسانند.

تولید بيش از ۲ میلیون 
ماسک با تالش جهادی 

بانوان طلبه يزدی

ینی برای بانوان طلبه مورد توجه قرار گیرد کارآفر
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:
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مشاور امور بانوان مدیر حوزه های 
علمیــه كشــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
زینب كبــری یک اســطوره و یک زن 
اســتثنایی اســت، خاطرنشان كرد: 
زن  تصویرســازی  كبــری  زینــب  از 
مویــه كن و گریه كن خیانت در حق 

این بانو است.

فریبا عاســوند در دومین جلســه بازخوانی 
که ظهر  کربا از منظر زن و خانواده  جریان 
دوشنبه در پژوهشکده زن و خانواده برگزار 
کنش ورزی هــای بانوان  شــد، با اشــاره به 
در مکتــب اهــل بیــت)س( اظهار داشــت: 
تنهــا امکانــات عملیــات حضــرت زینب در 
عرصــه چهل روز و بعد از آن تا زمان رحلت 
کلمه  کلمه بود، این  خودشــان تنها و تنهــا 
که با احساســات آتشــین بانویی که  وقتــی 
مادر و خواهر شــهید اســت درهم می آمیزد 
حماســه می آفرینــد و قالــب آن عقانیت را 

گسترش داده است.
عضو پژوهشــکده زن و خانــواده با بیان 
اینکــه امــروزه بــا فضاهــای مجــازی بــا 
بــا حرکــت  تحریفــات بیشــمار دررابطــه 
سیدالشــهدا)ع( و قیــام عاشــورا مواجــه 
هســتیم، افــزود: همیشــه تحریــف یکی 
از ابزارهــای قدرتمنــد بــوده اســت برای 
اختفــای حقیقــت، تحریــف بــا رنــگ و 
زمــان خــود  اشــعری مســلکی در  لعــاب 
حکومــت امــوی یــک شــکلی داشــت و 
امــروزه بــا توجه به مســئله هــا و ادبیات 
کلیــد واژه هــای امــروز رنــگ و لعــاب  و 

دیگری یافته است.
وی ادامــه داد: تقطیع تاریخ با اســتفاده 
کــردن معنــی از روایــت های  از برداشــت 
ضعیف امکان جدیــدی را برای تحریف 
گــر نبــود خطبــه  کــرده اســت و ا فراهــم 
که اتفاقا برای  های حضرت زینب)س( 
گرفته  جلوگیری از این تحریفات صورت 
اســت مــا نمی توانســتیم به طور مســتند 
امــروز جلــوی این تحریف ها بایســتیم و 

پاسخ بدهیم.
کلمه  عاســوند بــا اشــاره به اینکــه قــدرت 
کــه حضرت  قدرت شــگفت انگیزی اســت 
کردنــد، خاطرنشــان  زینــب از آن اســتفاده 
که  گاه  کرد: حضور زنان دانشــمند عالم و آ
عــاوه بــر علمشــان بســیار شــجاع و صریح 
گاهی اوقــات حتی در ابراز  الهجــه بودند و 
گــوی ســبقت را از مــردان هــم  کلمــه حــق 
ربــوده بودنــد در خانــدان اهــل بیــت)س( 
وارد  شــخصیتی  چنیــن  و  دارد  عمومیــت 

مجلس یزید می شود.

عاشورا و دو شقه شدن تاریخ
عضو پژوهشــکده زن و خانواده با اشــاره 
بــه اینکه در برخــی از این شــبهات ابعاد 
کل تاریــخ  کــه  ایــن واقعــه بســیار بــزرگ 
اسام را به تا به امروز به دو شقه یزیدی 
و حســینی بــه یــک اختــاف دراماتیــک 
مبتــذل فروکاهــش مــی دهنــد، تصریــح 
گر به کلمات امام حســین)ع(  کرد: حتی ا
که دوســت دارند  کســانی  اســتناد نکنند 
کلمات  کنند میتوانــد به  تحریــف ایجــاد 
که  که اینطور میگوید  کنند  یزید اســتناد 
گرفته ام و کاش  انتقام تاریخی از اســام 
کشــته شــدند می  کــه بــدر و احد  پدرانــم 
گرفتم یعنی  که مــن چطور انتقام  دیدند 
انتقام او انتقام از پیغمبر بود. بنی هاشم 
کردند  پیغمبر با دستگاه پادشاهی بازی 
کــه آن را بــا دیــن آمیختنــد و همزمان با 

کــه بــه لب و  خوانــدن ایــن اشــعار اســت 
امــام حســین)ع( در  دهــان ســر مبــارک 
بــه روی خــودش جســارت  تشــت روی 

می کند.
که  کار بــه اینجــا می رســد  وی ادامــه داد: 
و  میکنــد  حرکــت  زینــب)س(  حضــرت 
که  گیــرد، زینبی  مجلــس را به دســت مــی 
یــک اســیر اســت و یــک بانواســت و یــک 
مصیبت زده است که همه این عوامل می 
توانــد دلیلی باشــد بــرای ســکوت و انزوای 
حضــرت زینــب)س( اما انســانی که هدف 
دارد و بر اساس یک مقصد متعالی حرکتی 
کا در انزوای تاریخی  کرده اســت  را شــروع 

قرار نمیگیرد.
خطبــه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عاســوند 
شــام حضــرت زینب یــک بســته معارفی را 
بــا تطبیــق بــر جریــان یزیــد برمــا میکنــد، 
و  خطابــه  اوج  کرد:ایــن  خاطرنشــان 
توانمنــدی های ایشــان را نشــان میدهد و 
گاهی را نمایش می دهد  کنار اینها زن آ در 

که بسی شجاع است.
گفته عضو پژوهشــکده زن و خانواده  بــه 
امــروزه ســلبریتی هــا جهــان ذهنــی مــارا 
کــه در حــوزه  کســانی  کــرده انــد.  تســخیر 
نمایش بخش زیادی از قدرت خودشــان 
را مرهــون شــهوت و اهمیــت بــه بــدن و 
بحــث هایــی از ایــن قبیــل هســتند و بــه 
گــر جریان فمینیســتی  که ا نظــر می رســد 
بخواهــد بــه آموزه هــای خــودش متعهد 
بکنــد باید از این جریــان های ابراز انزجار 
کبری یک الگو پیشــرو از  بکنــد اما  زینب 
زن قدرتمنــد با آمیــزه ای از حیا و عفت را 

کند. ارایه می 
وی با بیــان اینکه حضرت زینب در این 
خطبــه بــه معرفــت قرآنــی و رابطــه بیــن 
گنــاه و تکذیب آیات الهی اشــاره میکند، 
کرد: حضرت زینب در این جلسه  عنوان 
مــی فرمایــد: که چقــدر خدا راســت گفت 
گنــاه مــی آورنــد  گنــاه روی  کــه  کســانی 
کننــد بدون  گنــاه می  کــه  یعنــی کســانی 
کننــد و بدون  اینکه احســاس پشــیمانی 
اینکــه بخواهنــد بــه خــدا بازگردنــد، اثــر 
قهری و طبیعی شــان تکذیب آیات الهی 
اســت پس بــه فرزندان خودمــان توبه را 

یاد بدهیم.

دریافت درسهای قرآن از خطبه حضرت 
زینب)س(

که  کریــم وقتی  عاســوند افــزود: قرآن 
در مــورد حضــرت آدم صحبــت میکند 

مــی فرماییــد آدم چند ظرفیــت و چند 
آســیب داشــت، یکــی  از ظرفیــت هــا 
که مائکــه به پای او  علم آمــوزی بود 
نمی رســیدند اما آســیبش ایــن بود که 
ظرفیــت تخلــف و عصیــان دارد، امــا 
که با  کلماتی آموزش داد  خداوند به او 
کند، یعنی به موازات  کلمــات توبه  آن 
توبــه  و  داده  خ  ر گنــاه  بشــر  خلقــت 
گر انســان  آمــوزش داده شــده اســت، ا
توبه نکنــد آن اژدهای درونش بیرون 
مــی زنــد و مقابــل خــودش از لگدمــال 
کــردن هیــچ حقیقتــی فــرو نمیگــذارد 
گــر آن حقیقــت حقیقــت فــاش  حتــی ا

حسین بن علی باشد.
عضــو پژوهشــکده زن و خانــواده بــا اشــاره 
کــه حضــرت زینــب)س( در  ســنت دومــی 
افــزود:  میکنــد،  یــادآوری  یزیــد  مجلــس 
که همه  حضــرت زینب به یزید می فرماید 
درهای آسمان و زمین را بر ما بستی و ما را 
در یک زمانی در سرزمین کربا اسیر کردی، 
کردی،  کشتی و زنان ما را اسیر  مردان مارا 
با این جمات میخواهند این را بگویند که 
خیلــی قدرتــی نمیخواهد اینکه بــا ۳۰ هزار 
ســرباز به جنگ ۷2 نفری بفرســتی و زن و 
کــه اصــا در قاموس  بچــه هــا را اســیر کنی 
کــه بــا زن و بچــه ها و  اســام نبــوده اســت 
پیرمردهــا و پیــرزن ها بجنگنــد و بنابراین 

از عزت شما نیست.
وی ادامــه داد: اینکه همــه اتفاقات پیش 
هــم مــی افتند و بــرای تــو اتفاقــی نیفتاده 
کســانی  اســت برای تو عزت نیســت، بلکه 
کــه مــی بیننــد در شــرایط فــوق العــاده قرار 
دارند با اینکه گناه میکنند و ظلم میکنند، 
گناه قرار میدهد تا  خداونــد آنها را در باطل 
خــوب غــرق بشــوند و بعــد یک دفعــه آنها 
کــه این نکته تربیتی بســیار  را اخــذ میکند 

مهمی است.
عاســوند بــا اشــاره بــه اینکــه حضــرت 
زینب)س( حساســیت های جنســیتی 
تصریــح  میکننــد  گفتگــو  وارد  را  خــود 
کرد: حضرت زینب بانو اســت و مســئله 
اســت،  انســانی  هــای  مســئله  هایــش 
مســئله هــای زنانه هــم دارد، امــروز ما 
کــه مســئله زنان و مناقشــات  میبینیــم 
تبدیل شــده اســت به یک مســئله بین 
المللــی در زمینــه جنــگ، در ســند پکن 
کــه بــه عنــوان یکــی از اســناد تاثیرگذار 
علیــه  تبعیــض  رفــع  کنوانســیون  در 
زنــان شــناخته میشــود، یکــی از عرصه 
ک را بــه عنــوان زنــان و  هــای خطرنــا

مناقشــات مســلحانه شــناخته اســت و 
در آنجــا از جنــگ صحبــت میکنــد و از 
که فقط برای زنان پدید  مســئله هایی 
کبــری هم به  مــی آید و حضــرت زینب 
سهم خودشــان به جنســیت خودشان 

در جنگ اشاره میکنند.
عضــو پژوهشــکده زن و خانــواده افزود: 
یزیــد  بــه  عصبانیــت  بــا  کبــری  زینــب 
بــرای غیــرت  کننــده  ناراحــت  جمــات 
اســامی مــی گویند و عقانیت بشــری را 
به اصول شــناخته شــده ارجاع میدهد و 
که  این  بــا عصبانیــت از یزید می پرســد 
کنیزان خــود را  کــه حتــی  عدالــت اســت 
کــردی امــا دختران رســول اهلل  در پــرده 
را در مــا عام قــرار دادی و حجاب آنها را 
گشــودی  کردی، چهره های آنها را  فتح 
که بین  و در ادامــه ایــن جمات هســت 
کاروانســراداران و آدم های معمولی آنها 
را چرخانــدی و چهره های آنها را جلوی 
کــردی در حالی  چشــم بیگانگان آشــکار 
کدام از مردان آنها همراهشــان  کــه هیچ 
نبــود . ایــن یــک قــدرت پوشــالی بیــش 

نیست.

تاکیدحضرت زینب)س( بر شــرایط 
تربیتی

وی افــزود: حضــرت مــی فرماینــد چطور 
کــه در ایــن شــرایط  میکننــد از فرزنــدی 
پرورانــده شــده اســت امیــد خیــر بــرود و 
چند ویژگی از یزید را بر می شــمارند، اول 
اینکــه تــو فرزنــد هندجگرخــواری یعنــی 
که تاریخی اســت و  کینــه ای اســت  ایــن 
نســل به نســل بــه یزید رســیده اســت، از 
که دشــمنی  خانواده و ریشــه ای هســتی 
اهــل بیــت را در دل دارد. دوم اینکــه در 
که مرتب پالس  محیطی بزرگ شــده ای 
گرفته ای.  منفی نسبت به اهل بیت)ع( 
که  کردیم  کســانی وصلت  گر ما با  یعنــی ا
خو و خصلت آنها دینی نیســت قطعا این 
مســئله در تربیــت نســل بعــد مــا اثــر دارد 
گــر در خانــواده مــا مرتب گفت و شــنود  وا
ها به نفع دین و تشــیع  و مسائل انسانی 
کســی  و اخاقی نباشــد وســط این معرکه 
که  که تربیت میشود انسانی نخواهد بود 
با رفتارهای دینی و انســانی و اخاقی خو 

بگیرد.
عاســوند ادامــه داد: حضرت ادامه می 
کــه در ایــن شــرایط بــرای تــوی  دهنــد 
یزیــد طبیعی اســت که بدون احســاس 

گناه با سر حسین چنین جسارت هایی 
بکنی.

عضو پژوهشــکده زن و خانواده با اشــاره 
کربا شهید شدند  که در  کسانی  به اینکه 
به شــهادت تاریخ انســان های برجســته 
بیــن  از  کــرد:  خاطرنشــان  بودنــد،  ای 
کســانی که در لشکر اشــقیا حضور داشتند 
کورســویی از انسانیت در دلش  کسی  گر  ا
بود نســبت به این واقعه احســاس شــرم 
کــه  میکننــد  تبییــن  حضــرت  و  میکــرد 
ایــن دعــوا دعــوای بدترین هــا و بهترین 

هاست.
کبــری  زینــب  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســتثنایی  زن  یــک  و  اســطوره  یــک 
کبری  کرد: از زینــب  اســت، خاطرنشــان 
کــن  گریــه  کــن و  تصویرســازی زن مویــه 

خیانت در حق این بانو است.
عاســوند بــا اشــاره بــه اینکه ایشــان در 
کــه حــق بــه  ایــن جلســه مــی فرماینــد 
گــر  کــرد: ا ســرانجام مــی رســد،  عنــوان 
کســی بتوانــد افق نــگاه خــودش را دراز 
گر  دامــن بکنــد میتواند ایــن را ببینــد،  ا
کســی بــه آینــده نمیتواند بــرود میتواند 
گذشــته نگاهی بیاندازد و سرگذشت  به 
خوبــی هــا و بــدی هــا را ببینــد بــه این 

نتیجه خواهد رسید.
عضو پژوهشــکده زن و خانــواده  با بیان 
کبری نمــاد حضور  اینکــه حضــرت زینب 
اجتماعی زن مســلمان را نشــان میدهد، 
گــر چــه ایــن روزگار مــن را به  ادامــه داد: ا
که مثل مــن و تویی با هم  جایــی رســاند 
کنیــم امــا بــدان من خیلــی بی  صحبــت 
ارزشــت مــی دانــم و توبیخ تــورو خیلی بر 
کار را بــا تــو  خــودم الزم مــی دانــم و ایــن 
که چشــمم اشــک بار  کرد حیف  خواهــم 
و دلم ســوخته است و در نهایت هم یک 

کند. آینده نگری مهم می 
فــراخ  فضــای  در  مــا  داد:  ادامــه  وی 
آزادی داریم صحبت میکنم اما  زینب 
کبــری اســیر و داغــدار و خســته از ســفر 
که  اســت و در ایــن شــرایط بــه یزیدی 
پادشاه اســت می فرماید: من میگویم 
کــن و غایــت تاشــت را بکــن اما  بدتــر 
بــدان نــام و یاد مــا را نخواهــی یافت،  
کــه وارثان  ایــن یــک آیــه قرآنی اســت 

زمین متقین هستند.
عاســوند بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
هــم  بیــت  اهــل  زنــان  ســایر  مکتــب 
پرورش می یابند،  خاطرنشان کرد: 12 
گــرد امیرالمومنیــن تربیــت  گردا زن در 
ایشــان بودنــد،  گردان  از شــا شــدند و 
گفتاری و  در صراحــت لهجه و قــدرت 
گرد پای  کمتــر مردی بــه  ســخن وری 
گرد  ایشان می رسد و این ها مرتبا گردا
کار انجــام میدادند  شــمع والیت چنــد 
اول اینکــه مرتبــا ارجــاع میدادنــد بــه 
زهــرا  فاطمــه  و  امیرالمومنیــن  منــزل 
کــه حــق آنجاســت، دوم اینکــه مرتبــا 
که یکی از این ها به  کردند  بحــث می 
نامه آمنه بنت شــریب وقتی می میرد 
معاویــه نقــل پخــش میکنــد و بعضی 
کــه معاویــه  از ایــن هــا کســانی بودنــد 
که شــجاعت شــما از ســر  گفت  به آنها 
نادانــی و شــور نیســت بلکه شــجاعت 
عامانــه اســت و علــی طــوری شــما را 
که زیــر بار  کــرد  گاه بــه دیــن  فقیــه و آ

ظلم و ستم نمی روید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دختــران خانــدان 
اهــل بیــت در مــدار زنانه از همــان اهمیت 
کرد:  کید  که پسرانشــان، تا برخوردار بودند 
ایــن اتفــاق بــا حفــظ نقــش هــای خانگــی 
گرفت و این اتفاق باعث  زنــان صورت می 
کــه در طــول تاریــخ جریان تشــیع این  شــد 
جریــان ادامــه پیــدا کند که از نقاط روشــن 

این مکتب است.

بود کلمه  ؟اهس؟  ینب  ز حضرت  عملیات  امکانات  تنها 
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات  زن و خانواده:
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رسالت طلبگی، نقش 

طالب خواهر را در برخی 
محیط ها بی بديل می کند

خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
كشــور با تاکیــد بر اینکه مســئولیت 
دو  شمشــیر  ماننــد  نهــاد  ایــن  در 
لبــه اســت، گفــت: خدمــت به قــرآن، 
سنت، تربیت شدگان مکتب اسالم 
فرصت بســیار مهم و بزرگی است كه 
تش  قدری غفلت برابر تهیه و خرید آ

برای خویش است.

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 

بهجت پــور در نشســت بــا معاونــان مرکــز 
مدیریــت حوزه  هــای علمیــه خواهــران با 
مســؤوالن حوزه علمیه خواهران اصفهان 
در ســالن جلســات مدیریــت این اســتان، 
کرد: مسووالن نهادهای حوزوی به  بیان 
خادمــان حوزه علمیه بایــد از فرصت ها و 
که در اختیــار دارند، به درســتی  شــرایطی 

کنند. بهره برداری 
معنــای  بــه  مســوولیت  ایــن  افــزود:  وی 
مســولیت تربیت سربازان امام زمان است 
و ایــن امــر باید بــرای تک تک مــا به یک 

باور بدل شود.
بهجت پــور بــا اشــاره بــه اینکــه شکســتن 
دل یکــی از طاب برابر شکســتن دل امام 
زمان)عج( است، گفت: ایجاد پیچ و خم 
بــرای یکی از افراد به معنای ایجاد پیچ و 
خم های تند باری امام عصر اســت و این 

امر عواقب نامطلوبی به همراه دارد.
وی بــا اشــاره بــه نظــارت و مراعــات امام 
زمان)عــج( در برابــر عملکرد افــردا، اظهار 
حــوزوی  نهادهــای  مســووالن  داشــت: 
گفتــار و رفتــار  ع  بایــد دقــت الزم را در نــو
داشــته باشــند تا موجبات رنجــش امام را 

ناخواسته مهیا نکنند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه انسان 
هر چه چشــمش بازتر و در اعمالش دقیق 
کرد: مرحله مذکور سبب  تر می شود، بیان 
که خود  ایجاد بیشــنی در انســان می شود 
ع  را در محضــر خــدای متعــال فاقــد هر نو

عمل قابل عرضه می بیند.
کرد: بسیاری از اهل نماز  وی خاطر نشان 
و بســیاری از متدینــان بــه دلیــل مراقبــت 

نکردن از اعمال، اهل جهنم می شوند.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور با 

اشــاره به آیه »اریت الذی یکذب بالدین« 
آثــار همــه  کــرد:   ســوره ماعــون، عنــوان 
اعمــال انســان در این دنیا بــه خودش باز 
گردد و مطابق با عمل انجام شــده با  مــی 

اسنان رفتار می شود.
االســام  حجــت  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
المســلمین غامرضــا بهرامــی مدیــر حوزه 
علمیــه خواهــران اســتان اصفهــان ضمن 
خیــر مقدم و عرض تســلیت ایام شــهادت 
ابــا عبــداهلل الحســین و یــاران باوفایشــان 
گفــت: حوزه علمیه خواهــران اصفهان در 
زمینــه ارتبــاط و تعامــل با ســایر نهادهای 
استان در تصمیم گیری ها مشارکت کرده 
و ارتبــاط موثــری میــان حــوزه خواهران و 
دیگــر نهادهــا از جمله صــدا وســیما برقرار 

شده است.

تش برای خود است ید آ غفلت مسووالن در نهادهای حوزوی مانند خر
مدیر حوزه علمیه خواهران كشور در نشست با معاونان اصفهان:

بوشــهر  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر   
گفــت: رســالت طلبگــی و علم آمــوزی و تحصیل 
علــم در اهــداف طــالب، نقــش  طالب خواهــر را در 
برخــی از محیــط هــا مانند خانــواده بــی بدیل می 

کند.

حوزه  مدیر  اسماعیلی،  کبر  ا علی  االسام  حجت 
علمیه خواهران استان بوشهر صبح امروز در دیدار 
گناوه  خواهران  علمیه  مدرسه  معاونان  و  مدیر  با 
اثرگذاری  تاثیر وجود طلبه در محیط و  با اشاره به 
این  در  قرآن  حافظان  همایش  به  جامعه،  در  آن 
در  که  کنیم  افتخار می  گفت:  و  کرد  اشاره  مدرسه 
کنار آموزش دروس حوزوی، پرورش  این مدرسه در 
رهبری  زیرا  است،  گرفته  صورت  نیز  قرآن  حافظ 
که در جامعه ای می توان احکام قرآن را  فرمودند 
از  با قرآن باشد.  که آن جامعه مانوس  پیاده نمود 
گیری  این رو ایشان بسیار نسبت به حفظ قرآن و فرا

کید دارند. آن در جامعه تا
گفت:  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
در  علم  تحصیل  و  آموزی  علم  و  طلبگی  رسالت 
برخی  در  را  خواهر  طاب  نقش   طاب،  اهداف 
از  کند،  می  بدیل  بی  خانواده  مانند  ها  محیط  از 
باید  مدرسه  مسئولین  و  استاد  طلبه،  رو  همین 
داشته  جدی  اهتمام  تحصیلی  کیفیت  به  نسبت 
گرو  باشند و مسلما رشد علمی و اخاقی جامعه در 
سجایای  به  طلبه  شدن  مهذب  و  خوب  تحصیل 

اخاقی است.
مصطفی  االسام  حجت  مراسم،  این  ادامه  در 
تشریح  به  نیز  گناوه  موقت  جمعه  امام  گر،  آشنا
گناوه  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  عملکردهای 
کفن و دفن  که در زمینه  گفت: از طابی  پرداخت و 
مایه  خود  جان  از  و  شده  پیشقدم  کرونایی  اجساد 

کمال تشکر را دارم. می گذارند 
که این  گفت  گفت: به جرأت می توان  وی در ادمه 
کشور  مدرسه تنها مدرسه علمیه خواهران در سطح 
و  آموزش  مدارس  تکلیف  جشن  برپایی  که  است 
بر  را  اطراف  روستاهای  و  گناوه  شهرستان  پرورش 
عهده دارد و هر ساله با آغاز دهه فجر، هر روز برای 

کند. یک مدرسه مراسم جشن تکلیف برگزار می 
به  یادبود  رسم  به  هدایایی  نیز  مراسم  پایان  در 
غذای  همچنین  و  شد  اهدا  جدیدالورود  طاب 

گردید. نذری بین مدعوین توزیع 

تالیــف  برگزیــده  اثــر  اولیــن 
پژوهشــکده  در  شــده 
مطالعــات تخصصــی کوثر با 
موضوع علل طالق از دیدگاه 
اسالم، روانشناسی و جامعه 

شناسی، منتشر شد.

بــا  گفتگویــی،  در  کیاهــور  خانــم 
اولیــن  گفــت:  خبــر،  ایــن  اعــام 
در  شــده  تالیــف  برگزیــده  اثــر 
پژوهشــکده مطالعــات تخصصی 
ع »علــل طــاق از  بــا موضــو کوثــر 
و  روانشناســی  اســام،  دیــدگاه 
همــکاری  بــا  شناســی«،  جامعــه 
موسسه آزمون یار پویا منتشر شد.
کتــاب »علــل طــاق  وی افــزود: 
از دیــدگاه اســام، روانشناســی و 
جامعه شناسی« به عنوان اولین 
اثر برگزیده تالیفی در پژوهشکده 
بــه  کوثــر،  مطالعــات تخصصــی 
بررســی امر طاق در دین اســام 

و  روانشناســی  در  آن  جایــگاه  و 
جامعه شناسی می پردازد.

پژوهشــکده  اجرایــی  دبیــر 
کوثــر  تخصصــی  مطالعــات 
بــه  کتــاب  ایــن  ابــراز داشــت: در 
موضوعاتی پیرامون ازدواج و این 
کــه ازدواج امــری مقدس اســت و 
بــرای ثبات و پایــداری آن توصیه 
هــای فراوانی شــده اســت، اما در 
برخــی موارد در زندگی خانوادگی، 
اخــاق و رفتــار زن و شــوهر باهــم 
جــور در نمــی آیــد، در نتیجــه بعد 
گذشــت زمانــی، آرامــش فکری  از 
و روحــی بــه تنش تبدیل شــده تا 
جایــی که تحمل زندگی مشــترک 

بر طرفین ناممکن می شود.
کتاب، علل  وی ادامه داد: در این 
و عوامــل طاق در جامعه کنونی و 
پیامدهــا و تاثیــرات آن در اجتمــاع 
گرفته  مــورد بحــث و بررســی قــرار 
است و به پیامدهایی چون تزلزل 

شــغلی، حس انتقام جویــی، تاثیر 
ســوء بــر فرزندان و... اشــاره شــده 
اســت. همچنین در ادامه مباحث 
در  راهکارهایــی  ارائــه  بــه  کتــاب 
و  خانــواده  بنیــان  حفــظ  جهــت 
بــاال  ماننــد  میــزان طــاق  کاهــش 

گاهی هــای فردی،  بــردن ســطح ا
افــراد  اجتماعــی  و  خانوادگــی 

پرداخته شده است.
کتــاب  کیاهــور افــزود: ایــن  خانــم 
از  واحــدی  زهــرا  خانــم  قلــم  بــا 
پژوهشگران پژوهشکده مطالعات 

شــمارگان  بــا  و  کوثــر  تخصصــی 
5۰۰ نســخه در نوبــت چــاپ اول، 
تابســتان 1۳۹۹ و بصورت رایگان 
توســط انتشارات آزمون یار پویا به 

چاپ رسیده است.

یده پژوهشکده مطالعات تخصصی کوثر منتشر شد اولین اثر برگز

معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهران 
فرهنگــی  برنامــه   ۲۰۰ بیــش  گفــت:  یــزد 
در قالــب ۳۰ عنــوان برنامــه بــه مناســبت 
هفتــه دفاع مقدس در ۲۲ مدرســه علمیه 

خواهران استان یزد برگزار می شود.

گــو  و  گفــت  در  پــور  حســن  مریــم  خانــم 

بــا  یــزد،  از  کوثــر  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا 
بزرگداشــت  فرارســیدن هفتــه  گرامیداشــت 
دفــاع مقــدس، گفــت:  بــا توجــه به شــرایط 
ع کرونا با هدف  امســال و پیشــگیری از شیو
رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی و بنا 
بــه پیشــنهاد مــدارس علمیه اســتان قریب 
بــه ۳۰عنــوان برنامــه فرهنگــی بــه صــورت 

پروتــکل  رعایــت  بــا  حضــوری  و  مجــازی 
کــه 2۰۰برنامــه زیــر  بهداشــتی تدویــن شــد 
مجموعــه این عناوین در مــدارس اجرا می 

شود.
وی برخــی از ایــن عناویــن را فضــا ســازی 
نوشــته،  عکــس  کلیــپ،  تهیــه  مــدارس، 
گرافــی، موشــن اینفوگرافی،  بروشــور، اینفو 
و  فرماندهــان  درخصــوص  محتــوا  تولیــد 
شــهدای دفــاع مقــدس  و انتشــار در فضای 
مجــازی، راه اندازی پویــش های »عهدی 
کانــال های   گــروه ها و  بــا شــهدا«، تشــکیل 
مجازی، نشســت  های سیاســی- بصیرتی  
مجــازی و حضــوری بــا رعایــت شــبوه نامه 
های بهداشــتی، تهیه بسته های معیشتی 
کمک مؤمنانه  همراه با  نشــان مناســبت  و 

دفاع مقدس برشمرد.
خواهــران  علمیــه  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
استان یزد از دیگر عناوین برنامه های هفته 
دفــاع مقدس حوزه علمیه خواهران اســتان 

کتابخوانی،  یزد را شامل برگزاری مسابقات 
عکــس نوشــته،  نقاشــی)فرزندان طــاب( 
ودیگر مسابقات فرهنگی، دیدار با خانواده 
شــهدای دفاع مقدس و شــهدای  ســامت، 
شــهدای مدافع حــرم و...( با رعایت شــیوه 
نامــه هــای بهداشــتی، برپایــی نمایشــگاه 
کتــاب دفــاع مقــدس، زیــارت قبــور شــهدا و 
غباررویی، برگزاری شــب خاطره مجازی با 
ع دفاع مقدس، تهیه بســته فرهنگی  موضو
شــهدا و تقدیــم بــه فروشــندگان خانــم بــه 

کرد. مناسبت هفته دفاع مقدس بیان 
وی، اهم دیگر عناوین این هفته را مطالبه 
نقاشی تصاویرشــهدا روی دیوارهای محله 
کوچــه ها با نام شــهدا  گــذاری  وشــهر و نــام 
گــم  از شــهرداری ، مجموعــه برنامــه »راه را 
نکنیــم« بــا معرفــی فرماندهــان یــزدی هــر 
شب هفته دفاع مقدس به صورت مجازی، 
مجموعــه برنامــه »صبحی با شــهدا« در هر 
روز بــا روایت توســل و دفــاع مقدس، اخاق 

و دفــاع مقــدس بــه صــورت مجــازی، بیان 
خاطــرات راهیــان نور در قالــب فایل صوتی 

برشمرد.
حســن پــور در پایــان بررســی و ارائــه نقــش 
زنــان در دفــاع مقــدس به عنــوان الگوهای 
صبر و استقامت در فضای مجازی، تجلیل 
از مدافعــان ســامت، نشســت بــا خانــواده 
حضــور  بــا  مقــدس  دفــاع  مــورد  در  طــاب 
ســخنران، برگزاری همایش دختران زینبی 
بــا حضــور دختران نوجوان و اجــرای برنامه 
گری، دعوت  های مختلف هماننــد روایت 
از خانــواده شــهید، یادبــود شــهدای گمنــام 
مدفون در مــدارس علمیه، دعوت خانواده 
شهدا در سخنرانی برنامه های صبحگاهی  
گنجینــه شــهدا  مــدارس، بازدیــد طــاب از 
شهرســتان اردکان  و ختــم صلــوات هدیــه 
ک شــهدا و امــام شــهدا  را از دیگر  بــه روح پا

کرد برنامه ها عنوان 

بيش از 200 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس توسط حوزه علمیه خواهران يزد اجرا می شود
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد:
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حکومــت  و  حجــاب  »قانــون  تخصصــی  وبینــار 
اســالمی«، با ارائه حجت االســالم امین عابــدی نژاد، 
جامعةالمصطفــی  علمــی  هیــات  عضــو  و  محقــق 

العالمیة برگزار شد.

کامــل این وبینــار علمی که به همــت مرکز تحقیقات  متــن 
علمــی حکومت اســامی و با هدف پاســخگویی به مواضع 
گردید، به  اخیــر مهدی نصیــری در رابطه با حجاب برگــزار 

ح است: این شر

قانون حجاب و حکومت اسالمی
حجت االسام امین عابدی نژاد: اوال خیر مقدم عرض می 
کنــم خدمــت مهمانــان عزیــز در رابطــه با قانــون حجاب و 
حکومت اســامی، چند  نکته به نظر ما می رســد.که برخی 

از آنها به عنوان مقدمه بحث ابتدا عرض می کنم:
1- در بــاب مســاله حجــاب می  تــوان از جهــات مختلفــی 
کــرد . به عنوان مثال می  شــود حجــاب را به عنوان  بحــث 
یــک پدیــده اجتماعی و توصیفی بررســی کرد و به اصطاح 
که  یــک بحــث جامعه شــناختی از آن ارائــه داد. همچنان 
می  تــوان بحث حجــاب را از منظــر مباحث روان شــناختی 
یــا حتــی روان شناســی اجتماعــی مــورد بررســی قــرار داد . 
همچنیــن می شــود مقولــه حجــاب را از منظر سیاســی مورد 
کعنای سیاســی حجاب را بحث  توجــه قرار داد و جایگاه و 
کــرد امــا بحــث امروز مــا بیشــتر ناظر بــر بعد حقوقی مســاله 
گر بخواهیــم طبقه بندی  حجــاب اســت در واقع بحــث را ا
کنیــم بحــث در حــوزه مطالعــات فلســفی حقوق جا  علمــی 

می گیرد.
2- روش بحــث در هــر یــک از ایــن جهــات متفاوت اســت 
مثا روش بحث در جامعه شناســی حجاب متفاوت اســت 
بــا روش بحــث در بعــد حقوقــی حجــاب. در بعــد حقوقــی 
ارزش قانــون بــا توجــه به معیار مشــروعیت قانــون ارزیابی 
می شــود ولی در مباحث جامعه شناســی عمدتا از ابزارهایی 
همچون نظر سنجی استفاده می کنند . هر چند در بسیاری 
از مــوارد ایــن نپر ســنجی ها نظر ســازی اســت و بــا اغراض 
سیاســی انجــام می شــود. اینکــه عــده ای در نظرســنجی ها 
میپرســند نظــر شــما راجع به حجــاب اجباری چیســت این 
کــردن از نظــر ما غلط اســت اســتفاده از  ح ســوال  گونــه طــر
کلمات نظر ســنجی را از لحــاظ علمی بی ارزش  ایــن قبیل 
می کند. طبع انســان بــا اجبار مخالف اســت حجاب آزادی 
کنــد تــا از ســلطه سیســتم  فعالیــت اجتماعــی زن را تامیــن 
ج بکنــد. بنابرایــن نمی توان  هــای ابــزار انگارانــه او را خــار
گفــت نتایــج فــان نظرســنجی چنیــن  چشم وگوش بســته 
و چنــان اســت زیرا با این ســوال های جهــت دار نمی توان 
ع سوالی که طراحی می- نظرسنجی واقعی کرد. در واقع نو

ع پاسخ بسیار موثر است. شود در نو
کــه بــی  کلیــدی بســیار مهــم اســت  ۳- توجــه بــه واژگان 
توجهــی بــه آنها می  تواند مغالطاتی در پی داشــته باشــد. از 
کلید واژه حجاب  جمله این مغالطات مفهومی اســتفاده از 
کلیــدواژه ای  کلیــدواژه حجــاب اجبــاری،  اجبــاری اســت. 
مغالطــی اســت زیــرا خصوصیــت قانــون، الزامی بــودن آن 
اســت ولــی در تعبیــر اجبــاری بــودن یــک قضــاوت جامعه 
کــه از قبل،  شــناختی وجــود دارد. اجبــار بــه این معناســت 
یک مقاومت شــدید نســبت به قانون وجود داشته و کسی 
قانــون  را تحمیــل مــی کند. در واژه  الــزام این پیش فرض 
وجود ندارد و کســی ممکن اســت از ســر عشــق به این الزام 
گــردن بنهــد. قانون یعنی چیزی الزامی باشــد اعم از اینکه 
الزام مورد رضایت مردم باشــد یا نباشــد یا اعم از اینکه این 
الزام برخاســته از ســنت فرهنگی مردم باشــد یا نباشد. ولی 
کــه مخاطب قانــون از قانون  دراجبــار فــرض بر این اســت 

متنفر است و نیرویی آن را به او تحمیل می کند..
 منتهــا بخاطــر اینکــه قــدرت رســانه ای در دســت دشــمن 
کــه انتظار  اســت، واژه اجبــار را جــا انداختــه انــد و افــرادی 
کنند و ملتفت این تفاوت  نمی رود از این واژه استفاده می 
نیســتند. البتــه همــه قوانین حقوقــی برخــوردار از ضمانت 
اجرا هم هســتند و این در تمام مکاتب حقوقی عالم امری 

پذیرفته شده و بدیهی است.
4-گاهی هم التزام به حجاب را در مقابل التزام به حجاب 
کــه این تقابــل هم بــی وجه اســت و مبنای  قــرار می دهنــد 
علمــی نــدارد. متاســفانه ایــن خطا از ســوی صدا و ســیما و 
کارشناســان برنامــه اخیــر در مناظــره آقــای  کننــده و  تهیــه 
گرفــت. و  الزام را  ســوزنچی و نصیــری شــبکه چهار صورت 
در مقابل التزام قرار دادند. الزام و التزام دو روی یک سکه 
هســتند.. در الــزام قانونــی حاال چــه قانون اخاقی باشــد و 
گذار الــزام وجود دارد و  چــه قانــون حقوقی از ســوی قانون 
که بر اســاس قانــون عمل می کنــد التزام به  کســی  از ســوی 
کنیم، الزام  قانون وجود دارد . وقتی از دید قانونگذار نگاه 
و از جانب پیروی کننده، التزام معنا دارد. بنابراین الزام در 

مقابل التزام نیست.
5-در نظام حقوقی اســام منشــاء مشــروعیت قوانین اراده 
ح قانون  تشــریعی الهی و احکام خداوند متعال  اســت مصر
اساسی در اصول متعددی این است که قوانین عادی باید 
بر اساس اسام وضع بشود در مکاتب مختلف حقوقی مثًا 
در پوزیتیویســم افراطی یا پوزیتیویسم تاریخی و اجتماعی 
بحث بر این اســت قانون باید بر اســاس قــرارداد اجتماعی 
که ایــن مبنا صــد در صد با  یــا عــرف اجتماع تصویب شــود 
مبانی حقوقی در اســام معارض اســت . قوانین اســامی با 
انتخابــات یا رفرانــدوم تعیین نمی شــوند.ما در برابر قوانین 
کرم اسام  اسامی حق دخل و تصرف نداریم ،حتی رسول ا
و ائمــه هــدی هم حق دخــل و تصرف در شــریعت و قانون 
الهــی را ندارنــد. در واقع الزامات و قوانین اســام تابع عرف 
نیست. و به اجماع همه اسام شناسان حجاب از واجبات 
گر  ح در قــرآن و ســنت قطعی اســت . و حتی ا دینــی و مصــر
کثریت پارلمانی برای  مــا قایل به قرارداد اجتماعــی و رای ا

تصویــب قوانیــن باشــیم حجــاب در جامعه ما یــک قانون 
مدنی است.

بــا ذکــر این مقدمات بــه برخی از شــبهاتی می پردازیم که در 
ل  ح می  شود. و بر اساس آن استدال مقابل قانون حجاب طر

که قانون حجاب باید القاء شود می شود 

شبهه اخالق
در شبهه اخاق اینطور بیان می شود که هر چند قبول داریم 
که حجاب واجب شــرعی اســت اما واجبی اخاقی و فقهی 
است نه واجب حقوقی بنابراین ما ضمن اعتقاد به وجوب 
شــرعی حجاب باید حجاب را از وضعیت حقوقی و قانونی 
کنیــم. بنابراین حجاب واجب اســت امــا امری غیر  ج  خــار
حقوقــی اســت. مــا واجباتی داریــم که جنبه حقوقــی ندارد 
کــه واجب اســت امــا آن را  کــه بــا ایــن  مثــل نمــاز خوانــدن 
گذاریم  حقوقــی نمی دانیــم یعنی برای ضمانت اجــرا نمی 
که حرام اســت ولی برایــش جنبه حقوقی  کــردن  یــا غیبت 
متصور نمی شــویم حال ســوال می شود که آیا حجاب یک 

واجب اخاقی است یا واجب حقوقی است؟
کــه اوال فقه اســامی  گفــت  در پاســخ بــه ایــن اشــکال بایــد 
در مقابــل حقوق اســامی قــرار ندارد بلکه علــم فقه مبنای 
حقــوق در نظام اســامی اســت بلــه می توان الزامــات فقهی 
کرد  را بــه دو دســته الزامــات حقوقی و غیر حقوقی تقســیم 
کــه ضمانت  منظــور از الزامــات غیــر حقوقی الزاماتی اســت 
اجــرای بیرونــی ندارنــد. مثل وجــوب نماز و ماننــد آن . اما 
که آیا الزام  حجاب الزامی حقوقی  ســوال اصلی این اســت 
اســت؟ برای تشــخیص جواب باید به مختصات واجبات 

کنیم. حقوقی توجه 
در تمام دنیا قوانین مربوط به پوشش امر حقوقی است.

ایــن مختصــات البته منحصــر و مخصوص نظــام حقوقی 
اســام نیســت و در تمام نظام های حقوقی این مختصات 
کــه عبارت اســت از اینکه امر حقوقــی اوال  یک  وجــود دارد 
امر اجتماعی  و ثانیا امری الزامیست یعنی امری که مربوط 
به خلوت شــخصی افراد باشــد امر حقوقی نیست یا مربوط 
کردن و  بــه اجتماع باشــد ولی الزامی نباشــد مثل مواســات 

ایثاراجتماعی و مانند آن.
پس در همه مکاتب حقوقی دنیا امر حقوقی دو خصوصیت 
دارد اجتماعــی بودن و الزامی بودن را دارد در باب حجاب 
ل نــدارد بحث بر  الزامی بودن روشــن اســت نیاز به اســتدال
ســر اجتماعــی بودن آن اســت و اینکــه اصًا حجــاب یعنی 
پوشــش زن برای خروج از حریم خصوصی و وضع حجاب 
اصــوال بــرای تعییــن یــک موقعیــت اجتماعــی بــرای زنان 
اســت. بنابرایــن حجــاب هــر دو خصوصیت امــر حقوقی را 
که در تمــام دنیا  ل هم این اســت  دارد. مویــد ایــن اســتدال
قوانیــن مربــوط به پوشــش امر حقوقی اســت. و موید دیگر 
کــه در احکام اســامی هم هر حکمــی که جنبه  ایــن اســت 
اجتماعی پیدا می کند جنبه حقوقی هم بر آن مترتب می-
شــود. مثــا وجــوب روزه گرفتن فی نفســه جنبــه اجتماعی 
گر تبدیل به امر اجتماعی بشــود مثل تظاهر  ندارد منتهی ا
بــه روزه خواری در ماء عــام طبعا خصوصیت حقوقی پیدا 

می کند.

شبهه عدم اجماع نظری
ح می شــود  که در مورد مســاله حجاب مط ر شــبهه دیگــری 
کــه همــه مــردم نظــر یکســانی نســبت بــه الزام  ایــن اســت 
حجــاب به عنوان یک قانون حقوقی ندارند بنابراین بهتر 
اســت به رای افراد احترام گذاشــته بشود و افراد به دلخواه 

کنند. خود از پوشش استفاده 
کــه اوال هــر فــردی به  گفــت  در پاســخ بــه ایــن شــبهه بایــد 
لحــاظ تکوینی می تواند نظر خاص خودش را داشــته باشــد 
در دنیــا شــاید هیــچ قانونی وجود نداشــته باشــد که اجماع 
نظری نســبت به آن وجود داشته باشــد بسیاری از قوانین 
که با ســایق و دلخواه افراد ســازگار نباشــد و  ممکن اســت 
ایــن مخصــوص حجــاب هم نیســت. مثــًا در بین پســرها 
اجمــاع نظری بــرای قانونی و الزامی بــودن خدمت وظیفه 
وجــود نــدارد. یــا در بین فعــاالن اقتصادی هــم اجماعی بر 
کراه یا  ســر ضرورت پرداخت مالیات وجود نــدارد بنابراین ا
تنفر افراد مجوز تغییر قانون نیست.هیچ عقل سلیمی این 
گر تعدادی با یک قانــون مخالف بودند  کــه ا را نمی پذیــرد 

باید این قانون را برداریم.

شبهه عدم التزام عملی
که  ل می شــود  در شــبهه عــدم التــزام عملی اینگونه اســتدال
چون تعداد زیادی از افراد ملتزم به قانون حجاب نیســتند 
گر یک  که ما قانون حجاب را بر داریم  بنابراین بهتر است 
کردند باید  کثریــت بــا حجــاب مخالفــت  روزی در جامعــه ا
گر بر ســر یــک خیابان تابلوی  حجــاب را برداریــم زیرا مثًا ا
ع بگذاریم اما هفتاد درصــد از مردم به آن اعتنا  ورود ممنــو
نکرده و از آن خیابان رد می شــوند ما نمی توانیم ۷۰ درصد 

ع را برداریم. کنیم بلکه باید تابلو ورود ممنو را جریمه 
کثریت قاطع زنــان و دختران  بنابرنظــر ســنجی های معتبــر ا
کشور ما  معتقد به قانون حجاب هستند هر چند که ممکن 
که پوشش آنها لزوما با حدود شرعی حجاب تطبیق  اســت 

صد در صدی نداشته باشد.
کــه اوال بنابرنظــر  گفــت  ل بایــد  در پاســخ بــه ایــن اســتدال
کشــور ما   کثریت قاطــع زنان و دختران  ســنجی های معتبــر ا
که ممکن اســت  معتقــد به قانون حجاب هســتند هر چند 
کــه پوشــش آنها لزوما با حدود شــرعی حجــاب تطبیق صد 
در صــدی نداشــته باشــد.ثانیا قیــاس حجــاب بــا قانــون 
راهنمایــی و رانندگــی که یک قانون اعتباری اســت قیاس 
مــع الفــارق اســت زیرا رفع حجــاب و حریم میــان زن و مرد 
نتایج روشنی از قبیل افزایش مساله حرام زادگی و فروپاشی 
که آمارهای  خانواده و تنهایی و افســردگی و مانند آن دارد 
گویا اســت نتیجــه اختاط و آمیختگی  کاما  معتبــر جهانی 

کاما روشن است. بنابراین این تمثیل  زن و مرد نتایجش 
قطعــًا غلــط اســت زیــرا فــرق اســت بیــن قوانیــن موضوعه 
اعتبــاری بــا قوانیــن نفس االمــری و آن فرق این اســت که 
قوانین نفس االمری برخاســته از آثار و عواقب عینی اســت 
و قوانیــن اعتباری محض صرفًا برای ایجاد نظم به وجود 
کثریــت به  آمــده اســت ثالثــا در فــرض عــدم التــزام عملــی ا
که حکومت قادر به  که می  افتد این اســت  حجاب اتفاقی 
اجــرای قانون نخواهد بــود . ناتوانی از اجرای قانون امری 
اســت و القای قانون امر دیگری اســت.  شــاید شــما قدرت 
اجرای قانون را پیدا نکنید اما این یک ســخن است و این 
کــه القای یک قانون ســخنی دیگر اســت. در القای قانون 
اســام رســمیت بخشــیدن به یک ناهنجاری اســت. البته 
در حکومت هــای اســامی ایــن امــر مســبوق بوده کمــا اینکه 
امیرالمومنیــن)ع( در مــواردی قــدرت بــر اجــرای قانــون را 
نداشــتند به لحاظ اجتماعی داســتان معــروف نماز تراویح 
گفتنــد و از  کــه عــده ای از اصحــاب آمدنــد و  همیــن اســت 
حضــرت تقاضــا تعییــن امــام جماعت بــرای تراویــح کردند 
مــی دانیــم که حضرت نه جماعت و نه تراویح را به عنوان 
کار خودشان  یک بدعت امضا نکردند و در عین حال اینها 
را انجــام دادنــد یا مســاله حکــم قاتلین عثمــان و مانند آن 
که در  گاهــی امکان اجــرای قانون در شــرایطی نیســت  کــه 
کمربند و  قوانین عرفی هم این مثال ها را داریم مانند بستن 
کدام از اینها مجوز  که هیچ  مانند اینها و البته روشن است 
ل صحیح  القــای قانون نیســت. رابعا بر فرض این اســتدال
باشــد به ناهنجاری های دیگر هم قابل تســری اســت؟ در 
مــورد رواج مســکرات یا فحشــا یا مواد مخدر یــا قمار هم در 

کرد؟ ل  ع همینطور می شود استدال فرض شیو
مگــر اینکــه همــه ایــن امــور و از جملــه قوانیــن پوشــش را 
موکول به تســلیم در برابر فرهنگ پوشــش و ســبک زندگی 
گزینش در احکام  که ایــن معنایش انکار یــا  غربــی  بدانیم 

اسام است.

شبهه ال اکراه
گاهــی بــرای القــاء قانــون حجــاب اینگونه اســتدالل می 
شودکه قرآن کریم می فرماید »ال اکراه فی الدین قد تبین 
الرشد من الغی«.بنابراین همچنان که در اصل دین اکراه 

نیست در قوانین دین هم الزامی نیست
اســتدالل به این آیه به معنی عدم اجبار در ورود به دین 
و ورود بــه نظــام حقوقــی اســام اســت . پذیرفتــن نظــام 
بــه معنــای زیســت مســلمانانه و حتــی  حقوقــی اســام 
در مقیــاس اجتماعــی امــری اکراهــی نیســت. کمــا اینکه 
قانون اساسی جمهوری اسامی که در آن اسام به عنوان 
مبنای نظم اجتماعی پذیرفته شده و در انتخابات های 
مختلف و حماســه  هــای میلیونی تایید ضمنی شــده با 
خواســت و اراده اکثریــت قاطــع پذیرفتــه شــده و حمایت 
می شــود. بنابرایــن انتخابــی بــودن نظــام حقوقــی امری 
اســت کــه هیــچ منافاتــی بــا الزامی بــودن قوانیــن همان 
نظــام حقوقی ندارد.  و اصوال غیر الزامی دانســتن قوانین 
یــک نظــام حقوقــی بــه معنــای نفــی و انــکار آن نظــام 
حقوقی اســت. زیــرا الزامــات قانونی از ذاتیــات یک نظام 
حقوقی است. در تاریخ اسام هم البته مسبوق به سابقه 
اســت شــخصی بیعت خودش را با رسول اکرم مشروط به 
جواز شــرابخواری خود کرد که رســول اکرم نپذیرفتند و آن 
شخص هم موفق به ورود در اسام نشد و در حال کفر به 

اسام از دنیا رفت.

شبهه کاریکاتور
شــبهه دیگری که مطرح می شود شبهه کاریکاتور است در 
اینجا اســتدالل می شــود که نباید  بیش از حد به حجاب 
توجــه کــرد. توجــه بیــش از حــد بــه ایــن مقولــه تقویــت 
دینــداری کاریکاتــوری اســت چــون بــه مفاســد اقتصادی 
و فقــر مــردم توجــه نمی کنیــد؟ بنابرایــن بــرای داشــتن 
یــک دینداری اعتدالــی باید از توجه به حجاب کاســت و 

قانونی بودن آن را لغو کرد.

ــوری به دیــن از بین  ــا نــگاه کاریکات راه حــل مبــارزه ب
بردن ضرورت حجاب نیست

در پاســخ به این اشــکال باید گفت راه حل مبارزه با نگاه 
کاریکاتوری به دین از بین بردن ضرورت حجاب نیســت 
بلکه ضرورت بخشی به حوزه های دیگر عملی و رفتاری 
و ایجاد رشد و حساسیت در آنها است. و عمل به هر کدام 
از احــکام الهــی زمینه را برای حکم بعــدی فراهم می کند 
یعنــی تاکید بر ضرورت حجــاب زمینه هایی را در محیط 
اجتماعــی ایجــاد می کنــد که اجــزا و ابعاد دیگــر دینداری 
تصحیــح شــود. در مقابــل هــم در عمــل هم همــان گروه 
 هــای سیاســی و اجتماعی که بر لغو قانــون حجاب اصرار 
می کننــد دچار مفاســد سیاســی و اقتصادی هم هســتند. 
صــرف نظر از اینکه امروز در شــرایط زمانــی و مکانی ما در 
مســئله حجاب یک مســئله صرفــًا فقهی نیســت، بلکه 

نماد هویت و پرچم اسام است.

شبهه دو قطبی اجتماعی
استدالل دیگری که مطرح شد این بود که قانون حجاب 
باعــث دوقطبــی در جامعه می شــود و آیه قــرآن می گوید 
_و اعتصمــوا بحبل اهلل جمیعا_ بنابراین ما باید به حبل 
اهلل معتصم بشویم. در واقع قانون حجاب باعث یک دو 
قطبی اجتماعی می شود. و دو قطبی اجتماعی خود یکی 

از بزرگترین منکرات اجتماعی است.
در پاسخ به این اشکال باید گفت اوال اینکه قرآن فرموده 
اســت "و اعتصمــوا بحبــل اهلل" این حبــل اهلل یعنی حکم 
الهــی یعنی وحــدت از منظر قرآن کریــم باید حول توحید 
شــکل بگیــرد نــه وحــدت بر محــور فســق و اباحــه گری و 
حکــم شــرعی و قانونــی حجــاب از مصادیــق  حبــل اهلل 

اســت. ثانیــا رواج اختــاط محــرم بیــن زن و مــرد یکــی از 
مهمتریــن عوامــل شــکاف های اجتماعــی و فروپاشــیدگی 
خانواده و ایجاد حس نفرت و تنهایی در جوامع است که 
آمارها و نتیجه مســتدل کشورهایی که این مسیر را رفته 
 انــد ، مشــهود اســت. بنابراین اجمــاع بر نفــی حجاب نه 
تنهــا موجب ائتاف اجتماعی نمی  شــود بلکه  اضطراب 

اجتماعی و تضاد عمومی را افزایش می دهد.

شبهه گشت ارشاد
 اســتدالل دیگری که بر نفی قانون حجاب اقامه می شــود 
اشــاره به گشــت ارشــاد اســت و اینگونه اســتدالل می شــود 
که گشــت ارشــاد تاثیرات منفی در ذهنیت مردم از اســام 
و حکومت اســامی بر جای گذاشــته است. بنابراین برای 
زدودن ایــن تاثیــرات بهتریــن راه، الغــای قانــون حجاب 

است.
در پاســخ بــه این اشــکال باید گفــت که اوال نحــوه اجرای 
قانون امری اســت و اصل وجود قانون امر دیگری اســت. 
داشــته  اشــکال  پلیــس  بــه عملکــرد  نســبت  کســی  اگــر 
باشــد نمی توانــد از آن القــاء قوانین را نتیجــه بگیرد ثانیا 
ضمانــت اجراء عنصر ذاتی قانون اســت اگــر قانونی وضع 
بشــود و قانون برخــوردار ضمانت اجرا نباشــد یک چنین 
قانونی لغو و بیهوده است ثالثا در مورد قوانین مربوط به 
پوشش قوانین موثری در دنیا وجود دارد که هزینه مبارزه 
بــا قانــون شــکنی را کاهــش می دهــد. امــا به صــورت کلی 
تضعیــف و ســرکوفت  نهادهــای مجــری قانــون به جای 
تشــویق این نهادها و یک سیاســت شــناخته شــده برای 
بــاال بردن آنتروپــی و بینظمی و قانون گریــزی اجتماعی 

است.

شبهه معروف اجتماعی
گاهی بر نفی قانون حجاب اینگونه اســتدالل می شود که  
امر به واجبی باید صورت بگیرد که جامعه مطلوبیت آن 
را پذیرفته باشد . و از آنجا که جامعه حجاب را به عنوان 
ــزام حجــاب  یــک معــروف نمی شناســد امــر بــه قانــون و ال

صحیح نیست.
اگر امر به معروف وابســته به شناســایی معروف از ســوی 
اجتمــاع بــود همــه انبیــاء الهــی در مبــارزه بــا عــرف غلط 

جوامع خود دچار اشتباه شده اند
در پاســخ به این اشــکال باید گفت اوال بنابرنظر سنجی-
هــای معتبــر زنان جامعــه ما اغلــب حجاب را بــه عنوان 
یــک ارزش می شناســند ثانیــا  اگــر امــر به معروف وابســته 
بــه شناســایی معــروف از ســوی اجتمــاع بــود همــه انبیاء 
الهــی که بــا عرف غلط جوامــع خود مبــارزه کرده اند دچار 
اشــتباه شــده اند. بنابرایــن بایــد حضــرت ابراهیــم علیه 
السام را توبیخ کنیم زیرا ایشان بر سر حکم الهی توحید 
ایســتاد آن هم در جامعه ای کــه هیچکس حکم توحید 
برایش پذیرفته شــده نبود ایشــان با ســنت مورد پذیرش 
جامعــه مقابلــه کــرد طبــق این منطقــه حضــرت ابراهیم 
بایــد محکــوم شــود زیرا حضــرت ابراهیم چنیــن تصوری 
ندارد که امر به معروف مشــروط به معروفیت و مقبولیت 

اجتماعی معروف است!!
در ماجرای ســقیفه هم طبق منطــق این آقایان حضرت 
زهرا سام اهلل علیها می بایست کنار می نشست، بلکه بر 
عکس حضرت زهراء سام اهلل علیها تا جایی که توانست 
و تــوان داشــت و زنده بود روشــنگری و تاثیر گــذاری کرد و 
بــا بدعت هــا مبارزه کــرد هر چند که ایشــان و اهــل بیت در 

اقلیت بودند.

شبهه مصادره شخصیت ها
از آنجــا کــه دســت مخالفــان حجاب اســامی از اســتدالل 
خالــی و تهــی اســت اخیرا دســت بــه مصادره شــخصیت  
هــای معــروف انقابــی زده  انــد تــا بــا ایــن وســیله ضعف 
اســتدالل خــود را بپوشــانند از جملــه این شــخصیت ها که 
مــورد تحریــف قــرار گرفتــه شــهید مظلــوم دکتــر بهشــتی 
اســت که مــن در اینجا به متنی کوتاه از ســخنان ایشــان 
اشــاره می  کنم که دیدگاه ایشــان را روشــن می  کند اگر به 
آن خانــم گفتنــد خانم شــما آزادی فریاد بــرای آزادی هم 
برآوردید درست، اما خانم مسلمان در کوچه و خیابان که 
می آیی لباس و پوشــش شما ساده باشد، اندامهای بدن 
و موی ســر شــما پوشیده باشــد، آنچه با پوشش ساده نه 
دلفریب و ســخن گفتن و نحوه برخورد با این و آن و طرز 
راه رفتن همه آنها هم باوقار و ســنگین و متین باشــد ما 
حــرف خودمــان را به شــما زده ایم، شــما میخواهی گوش 
کــن یــا گــوش نکــن آزاد هســتی؟ گــوش کــردی خوشــا بــه 
ســعادتت گوش نکردی عذابش دامن خودت را میگیرد؟ 
نخیــر در آنجــا مــا نهــی ازمنکــر می کنیــم در ایــن صورت 
خــود بــه خود مقــداری از آزادی این خواهرها را از دســتش 

می شناســیم  اســام  از  کــه  تعالیمــی  برپایــه  می گیریــم. 
انســان آزاد اســت حتی آزاد اســت که خــدا را اطاعت نکند 
و یــا اطاعــت کنــد، اما وقتــی در جامعــه در منظــر دیگران 
وقتــی کــه با هزاران نفر دیگر هســتیم آنجــا دیگر محیط 
اجتماعــی اســت در آن محیط گســتاخی مــن در گناه، آن 
نوجــوان عزیــز را بلغزانــد و او را بــه گناه بکشــاند من به او 
خیانت کرده ام و اسام آزادی در خیانت را آزادی نمی داند، 

ضد آزادی می داند.

راه حل
نکتــه آخــر اینکه ســوال این اســت کــه راه حل چیســت؟ 
اواًل بســیار تاســف می خوریم که به دختــران و زنان جوان 
در کشــور مــا توهیــن مــی شــود بایــد کمــی صــورت واقعی 
وضعیت را شــرح دهیم تا بفهمیم مشکل کجاست. این 
تبلیغاتــی که زنان و دختران مســلمان ایرانی را متهم به 
نقض قانون می کند همانند دمیدن ســرنا از طرف گشــاد 
آن اســت، زیــرا در مســئله عــدم عمــل بــه قانــون حجاب 
متهمــان اصلــی داریــم و تــا آن متهمــان اصلی پاســخگو 
نباشــند و وظایف خود را انجام ندهنــد درگیر کردن مردم 
عــادی کوچه و خیابان به مقولــه حجاب هم فریبکارانه 
اســت و هم جاهانه اســت و هم مزورانه است.  در 1۳ دی 
1۳۸4 تحت عنوان حجاب و عفاف به تصویب رســید در 
ایــن قانون قریب ۳۰ دســتگاه دولتی و حاکمیتی تکلیف 
قانونــی نســبت به حجــاب دارنــد. قانون مفصلی اســت 
مجــری اصلی حجــاب در جامعه ما اجزاء حکومت اســت 
کــه بــه وظیفه ذاتــی خــود در مقوله حجاب عمــل نکرده 
اند.قانــون چه میگوید قانــون میگوید:اولویت قرار دادن 
موضوع عفاف و حجاب در دستگاه های اجرایی. آیا این 
اتفــاق افتــاده اســت؟ قانون مــی گوید گســترش و تقویت 
مراجــع قانونی برای گســترش حجاب. آیــا مراجع قانونی 
گســترش حجــاب توســط دولــت تضعیــف شــده اســت یا 
تقویــت شــده اســت؟ مثــًا وزارت بازرگانــی موظــف اســت 
کــه بر بــازار لباس نظــارت بکند. اینها متن قانون اســت. 
ایــن وزارتخانه موظف اســت حمایت یارانــه ای و کامل از 
کارخانــه هــای چــادر. ما شــاید یــک کارخانه چادر بیشــتر 
نداشته باشیم که آن هم به لطف این آقایان ورشکست 

شد.
تا متهمان اصلی پاســخگو نباشند، متهم دانستن مردم 
عــادی کوچــه و خیابــان در مقولــه حجــاب فریبکارانــه، 

جاهانه مزورانه است
آقــای وزیــر صمت آیا قانــون حجاب فقط بــرای آن دختر 
خانمــی اســت که باید روســری اش را جلو بکشــد یا عمل 
کــردن بــه وظایــف حاکمیتی شــما نیز جــز قانون اســت؟ 
کــدام مهمتــر اســت؟ ورشکســتگی تولیــد پوشــاک کشــور 
قاچــاق گســترده  عــدم نظــارت فرهنگی بر مقولــه لباس 
همــه اینها و دهها مورد دیگر همگی جزو وظایف قانونی 
دســتگاه هــای دولتــی اســت.این ها قانون حجاب اســت. 
این هــا الزامات حقوقی نظام اســامی اســت. همــه اینها را 

فراموش می کنیم بعد می آییم در خیابان دنبال جرم .
وزارت آموزش و پرورش از ســال 1۳۹۰  قرار بوده اســت طرح 

تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کند
در قســمت دیگــر ایــن قانــون این اســت که صدا و ســیما  
ترویــج فرهنگ حجاب کند و صدا ســیمای مخاطب زده 
هــم با یــک تحلیل نارســا و غلــط فرهنگی مامــن ترویج 
سبک زندگی سلبریتی ها می شود.]با دعوت و الگو سازی 
از ســلبریتی هــا[ روشــن اســت کــه قانــون حجاب شــورای 
عالــی فرهنگــی عمل نمی شــود. اینها عمل نمی  شــود و 
بعــد انگشــت اتهام می رود بــه طرف یک دختــر 14 یا 15 
ســاله. وزارت آمــوزش و پــرورش از ســال 1۳۹۰  قــرار بــوده 
اســت طرح تحــول بنیادین آمــوزش و پــرورش را اجرا کند 
زیرساخت آن ارائه یک تربیت دینی فاخر به نسل جدید 
است که تا امروز رشد اجرای این طرح چیزی حدود 1۰ الی 
12 درصد بیشتر نبوده یعنی در طول تقریبا ده سال!!! در 
عوض سند 2۰۳۰ با حمایت دولت به نحو گسترده اباغ و 
اجرا می شود حال سوال این است که متهم نقض قانون 
حجاب چه کسی است؟؟ طبق قانون حجاب که مفصل 
اســت و من از عزیــزان می  خواهم این قوانیــن را مطالعه 
کننــد وزارت ارتباطــات بایــد یــک فضــای امــن در فضای 
تبــادل اطاعات ایجاد کند. آیا این فضا وجود دارد؟ امروز 
فضای مجازی در حکم صدا و سیمای واقعی کشور است 
وزارت ارتباطات و هم صدا و سیما باید در فضای مجازی 
تدابیــری اتخــاذ کننــد کــه ارزش حجــاب مقولــه حجاب 
ضــرورت حجــاب تعلیــم حجــاب منتقل شــود، امــا هیچ 
کدام از این کارها انجام نمی شود در شبکه ملی اطاعات 
ســنگ انــدازی مــی شــود اجــازه نمــی دهیــد کــه فرهنگ 
انقاب به نســل بعدی منتقل شود نتیجه این سیاست 
گذاری تضعیف حجاب در جامعه است . راه حل برگشت 
به قانون اســت و اولویت اجرای قانون از ســوی نهادهای 

حاکمیتی است.

یت قاطع زنان و دختران کشور ما معتقد به قانون حجاب هستند اکثر
ح شد: در وبینار تخصصی »قانون حجاب و حکومت اسالمی« مطر
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فرشــته عنبری یکی از بانوان قهرمانی است که نه 
تنها یک دستش را در جنگ تحمیلی از دست داد 
بلکه جانش را در دست دیگرش گرفت و با عشق 
بــه کمــک رزمندگان رفت و تا آخر در این راه خدایی 

ایستاد.

گــزارش خبرگــزاری حــوزه، فرشــته عنبــری بانویی از  بــه 
که بر تک تک صحنــه های جنگ  خطه لرســتان اســت 
و رشــادت های رزمنــدگان قلم می زند تا به نســل جوان 
کــه چــه بــر ســر زنان و مــردان ایــن مرز  و امــروزی بگویــد 
و بــوم آمــد تــا ذره ای از اعتقــاد و ایمانشــان را نباختنــد و 
ک میهنشــان را به دست حریف ندادند. یک وجب از خا

گرایش  ایــن بانــو دارای مــدرک دکتری علوم سیاســی بــا 
جامعه شناســی و اســتاد چند دانشــگاه از جمله دانشــگاه 
عامــه طباطبایی)ره( و نویســنده و پژوهشــگر اســت که 
کتــاب هایــش در دفــاع مقــدس یــادآور روزهــای جنگ و 

رشادت های مردان و زنان غیور این سرزمین است.

فرشــته عنبــری در گفــت و گو با خبرگزاری حــوزه از ثانیه 
گوید: ســــال  ثانیــه های جنــگ تحمیلــی و مقاومت می 
1۳5۹ مــن 12 ســالم بــودم بــه همــراه 2 خواهــرم در راه 
که هواپیماهای عراقی برای نخستین بار  مدرسه بودیم 
کرد و ما ۳ خواهر بر  مناطق مســکونی لرســتان را بمباران 

اثر بمباران مجروح شدیم.

وی ادامــه مــی دهــد: جراحــت مــن بیشــتر از دو خواهــر 
دیگرم بود و این باعث شــد تا عصب های دســت راستم 
کــه در  کار بیافتــد در زمانــی  بــه شــدت آســیب ببینــد و از 
بیمارســــتان شــهدای عشــایر خــرم آبــاد بــودم بــه قدری 
که  که پزشــکان بــا این تصور  حالــم بد و بی هوش بودم 

به شهادت رسیده ام مرا به ســردخانه بردند
کــه در ســردخانه بودم همه  کند: زمانی  وی اضافــه مــی 
صداهای انتقال شــهدا به ســردخانه را متوجه می شــدم 
گاه  امــا رمقی نداشــتم تا بگویم زنــده ام تا اینکــه ناخودآ
کارگر سردخانه از  که من درون آن بودم باز شد و  کشویی 
که  کشیده بودند فهمید  که روی صورتم  بخار مشــمایی 

زنده ام و اینگونه مرا نجات داد.
بــرادر  بــا  ارتبــاط خــوب و صمیمــی اش  از  ایــن جانبــاز 
گوید: وقتی دستم را از دست  شهیدش احمد عنبری می 
دادم درس خواندن برایم ســخت شده بود اما برادرم مرا 
کــرد و برایم کتاب  مــدام تشــویق بــه درس خواندن مــی 
و دفتــر مــی خریــد و اینگونه شــد که من بــه کاس درس 

بازگشتم.
عنبــری ادامــه می دهــد: وقتی وارد دبیرســتان شــدم در 
دوره های آموزشــی جمعیت هال احمر خرم آباد شرکت 
کــردم وبا تیمی به مناطق امــدادی جنوب و غرب رفتیم 
کردند و من  کــه هواپیماهای عراقــی آنجا را نیز بمبــاران 

گوش چپ آسیب دیدم. دوباره از ناحیه 
کــه  کــردم همســرم  کنــد: وقتــی ازدواج  وی اضافــه مــی 

کــرد تا معلولیتــم مانع  پاســدار بــود مــرا کمــک و همراهی 
پیشرفتم و رسیدم به اهدافم نشود.

گوید:  وی بــا اشــاره به خبر شــهادت بــرادرش احمد مــی 
وقتــی شــنیدم بــرادرم شــهید شــد خیلی دوســت داشــتم 
کنــم و دینم را  کــه من هــم در جبهه های جنگ شــرکت 
کنم از این رو وقتی 1۶ ساله شدم به  نسبت به شهدا ادا 

کردم. عنوان امدادگر در عملیات مرصاد شرکت 
وی ادامــه مــی دهد: در همین مــدت کوتاه حدود 51 نفر 
که این  از اقوام ما یا به شهادت رسیدند یا جانباز شــــدند 
که  امــر باعث شــد تا زنان صبــوری چون مــادرم را ببینم 
چگونــه با شــهادت فرزندانشــان صبورانه ایســتادگی می 

کنند و خم به ابرو نمی آورند.
کنار زنانی همچون مادرم؛ زنان  کنــد: در  وی اضافــه می 
دیگــری مانند مرضیه دباغ که طرف امام راحل بهعنوان 
فرمانــده ســپاه همــدان منصــوب شــده بودنــد نیــز وجود 
کردند و دلیرانه به صورت  که فرزندانشان را رها  داشــتند 

مستقیم در جبهه های جنگ حضور داشتند.
کتاب های  که  فرشــته عنبری بانوی نویسنده ای است 
زیادی را به رشته تحریر در آورده است به گونه ای که در 

کرده است. کتاب را تالیف  کارنامه خویش 22 
کیلومتــر اســــارت را براســاس  گوید:کتــاب ۷۰۰  وی مــی 
داســتان واقعــی زندگــی طیبــه واعظــی در دوران قبــل از 
انقــاب همراه با همســر، برادر و زن بــرادرش با حکومت 
شــاه نوشــته ام بــر ایــن اســاس آنهــا بــرای تــرور رئیــس 

شــهربانی تبریــز به این شــهر ســفر میکنند، اما لــو میروند 
را  و همســرش  خــودش  ک  ســــاوا میشــــوند.  و دســتگیر 
کــودک بــی  بــه اســــارت میگیــرد، فرزنــدش را بهعنــوان 
سرپرســت بــه شــیرخوارگاه تحویــل میدهد و بــرادر و زن 
برادرش را به شــهادت میرســاند و طیبه و همســرش و 2 
شــهید با یک وانت به تهران منتقل میشــوند و در چنین 
را طــی  کیلومتــر  بیرحمانــه ای ۷۰۰  و  ک  شــرایط دردنــا

میکنند.
کتــاب چندبار  کنــد: من برای نوشــتن این  وی ابــراز مــی 
ک  کــردم او مــی گفت که ســاوا گفــت وگو  بــا مــادر طیبــه 
میخواســت در حضــور مــن از طیبــه اعتــراف بگیــرد، امــا 
دختــرم هرگــز لب بــه اعتــراف باز نکــرد. میگفــت جلوی 
کشــــیدند و در  چشمان من ناخنها و دندانهای دخترم را 

کردم. همان احوال سکته 
عنبری نه تنها در حوزه فرهنگی و تالیف کتاب از صحنه 
کســب 22 مقــام قهرمانی  گوید بلکه با  هــای جنگ مــی 
کرد زنان این مرز و بوم می  در رشــته تیراندازی نیز ثابت 
کنند  توانند در همه عرصه های فرهنگی و ورزشــی ورود 

و به اهدافشان دست یابند.

بانوی قهرمانی که با یک دست 

به یادگار مانده اش از صحنه های 

جنگ روایتگری می کند

علمیــه،  حوزه هــای  برجســته  اســتاد 
دانســت  اهدافــی  از  را  محــوری  مدرســه  
کــه در دو ســال اخیــر در مرکــز مدیریــت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران بــه صــورت 
جدی پیگیری شــده اســت و افــزود: یکی 
از ایــن راهبردهای مهم، مدرســه محوری 

است.

کوثر، حجت االســام  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
در  بهجت پــور  عبدالکریــم  والمســلمین 
بــا مدیــران و سرپرســتان  نشســت مجــازی 
کز تخصصــی خواهران  مــدارس علمیــه و مرا
کشــور ضمن تقدیر از تــاش مدیران  سراســر 
کــه در طــول 22 ســال موجــب رشــد  ســابق 
کرد:   حــوزه عملیــه خواهــران شــدند، اظهــار 
در حــال حاضــر نزدیك به 5۰۰ مدرســه علیه 
کشــور فعالیت می کنند و  خواهران در سراسر 
خواهــران طلبــه در ایــن مدارس مشــغول به 

تحصیل هستند.
وی بــا بیان اینکه در دو ســال اخیر اقدامات 
بســیار خوبیــدر حوزه هــای علمیــه خواهران 
گفــت: در گام اول تاش  انجــام شــده اســت 
کردیم تا کاستی ها را برطرف کنیم تا بتوانیم 
حرکت ســریع تر و پر شتاب تری داشته باشیم 

رو  بــزرگ  کاســتی   ۳۳ منظــور  همیــن  بــه 
کردیم. شناسایی 

اســتاد برجســته حوزه هــای علمیه، مدرســه  
دو  در  کــه  دانســت  اهدافــی  از  را  محــوری 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  در  اخیــر  ســال 
علمیــه خواهــران به صورت جــدی پیگیری 
شــده اســت و افزود: یکی از این راهبردهای 
مهــم، مدرســه محوری اســت، مدرســه باید 
در اولویت باشــد، در مدرســه محوری ارکانی 
مختلــف داریــم که مــی توانند نقــش آفرینی 
افــراد  ایــن  از جملــه  اســتاد  و  و مدیــر  کننــد 

هستند.
شــعار  تحقــق  منظــور  بــه  داد:  ادامــه  وی 
تمرکــز  تــا  کردیــم  تــاش  محــوری  مدرســه 
اصلــی فعالیت ها و حتی ها تقســیم بودجه  با 
مــدارس علمیه باشــد لــذا مــدارس علمیه در 

گرفتند. اولویت قرار 
ضــرورت  بــر  کریــم  قــرآن  برجســته  مفســر 
مدرســه  محــوری در مدیریــت امــور حــوزه 
کــرد و اظهار  کید  هــای علمیــه خواهــران تا
و  فرهنگــی  هــای  فعالیــت  تمــام  داشــت: 
پژوهشی باید در خود مدرسه انجام شود و 
مدرســه محوری در حــوزه علمیه خواهران 
گرفته  به عنوان شعار اصلی در اولویت قرار 

است.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور با 
بیان اینکه اســتقال حوزه در همه عرصه  ها 
از جملــه اقتصادی، آموزش و تربیت باید به 
کرد: رویه  کامل حفظ  شــود، تصریح  صورت 
گونــه  ای  مرکــز مدیریــت خواهــران بایــد بــه  
باشــد که در نهایت تمام امور خواهران طلبه 

گذار شود. به خودشان وا
وی  ادامــه داد: بــا اجــرای سیاســت مدرســه 
محــوری در حــوزه هــای علمیــه خواهــران، 
که فعالیت  ها از مدارس آغاز  کرده  ایم  تاش 
 شــده و مرکز مدیریت، حامی طلبه و مدیران 

مدارس علمیه خواهران باشد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد: 
تمــام مجموعــه حوزه های علمیــه خواهران 
علمیــه  حوزه هــای  بــه  تــا  می کننــد  تــاش 
خواهــران هویت ببخشــند و هویت مســتقل 
حوزه هــای علمیــه خواهــران نمایان شــود و 
برای تحقق این مســئله مهم باید آســیب ها 
کنیم و به سمت حوزه   را شناسایی و برطرف 

کنیم. بالنده حرکت 
کید بر ضرورت دانش بنیان  وی در ادامه با تأ
شدن حوزه های علمیه خواهران گفت: یکی 
دیگر از اهدافی که در دو ســال اخیر پیگیری 
می کردیــم، دانش بنیــان شــدن حوزه هــای 

علمیه خواهران بود.
استاد برجسته حوزه های علمیه خاطرنشان 
تــا  کردیــم  تــاش  مــدت  ایــن  در  کــرد: 
اســتاندارد های علمــی در حوزه هــای علمیه 
خواهــران ایجــاد شــود تا یــک مرکــز علمی با 

نشاط داشته باشیم.
گفــت: دانــش  کریــم  مفســر برجســته قــرآن 

و  اقدامــات  اساســی ترین  از  شــدن  بنیانــی 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  در  مــا  اهــداف 
علمیه خواهران است تا براین اساس، آینده 
و  بســازیم  را  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
کنیم. زیرساخت های قابل اتکایی را فراهم 
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از مســائل مــورد 
خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  در  کیــد  تأ
علمــی،  نظــام  در  طلبــه  بانــوان  جایــگاه 
کارشناسی، تصمیم گیری و سازی  مدیریت، 

بوده است.
گفت:  حجت االسام والمسلمین بهجت پور 
کــه حــوزه علمیــه خواهــران  بنــده معتقــدم 
کــه مهارت هــا،  زمانــی توانمنــد خواهــد شــد 
دقت  ســنجی ها  و موقعیت ســنجی ها از نگاه 
بانوان در بخش های مختلف اشــراب شــود 
و بایــد بــه بانوان طلبــه نیز فرصــت دهیم تا 
در حــد ظرفیــت و تــوان در حوزه های علمیه 
خواهران حضور بهم رسانند و تصمیم سازی 

کنند. و تصمیم گیری 
وی افزود: ما باید از ظرفیت های مدیریتی 
کنیم  کارشناســی بانــوان طلبــه اســتفاده  و 
و خوشــبختانه در دو ســال اخیــر اقدامــات 
بســیار مناســبی در ایــن زمینه انجام شــده 

است.
کریــم بــا اشــاره بــه  مفســر برجســته قــرآن 
یــک  اینکــه حوزه هــای علمیــه خواهــران 
کــرد:  بیــان  اســت،  دانش بنیــان  نهــاد 
تصمیم گیرنــدگان یــک نهــاد دانش بنیــان 
بایــد دانشــمندان و محققــان باشــند و بــه 
ســهم  مدرســه،  نظــام  در  منظــور  همیــن 
کــرده  اســتادان را در تصمیم گیــری بیشــتر 

ایم.

کید بر حفظ برنــد علمی حوزه های  وی بــا تأ
علمیه خواهران افزود: علم و استانداردهای 
علم تعریف دارند، نباید یک مدرســه ســطح 
دارد  مــدرک ســطح ۳  کــه  کســی  توســط   ۳
اداره شــود، به همیــن منظــور بورســیه های 
کردیم و اقدامات زیادی  ح  تحصیلــی را مطر

برای حل این مسئله انجام دادیم.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
کــرد: برنامــه  حمایتــی مــا از هیئــت  تصریــح 
کــه زمینــه و درآمدهای  امنــا به گونــه ای بود 
کنیم تا هیئت  پایــداری برای مدارس ایجاد 
امنــا توســط ایــن منابــع پایــدار مالــی، منابع 

کنند. مدارس علمیه خواهران را تأمین 
وی ادامــه داد: هیئــت امنای مــدارس برای 
اینکه بتوانند وظیفه خود را به نحو شایسته 
انجــام دهند نیازمند حمایت از مرکز هســتند 

کنیم. و ما باید آن ها رو تقویت 
کید  اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه بــا تأ
بــر ضرورت تثبیــت جایگاه مدیــران مدارس 
علمیــه خواهــران ادامــه داد: در ایــن مســیر 
رابطــه میــان هیئت امنــا و مدیــران مدارس 
بایــد منظــم و صحیــح باشــد و نبایــد هیئت 
کند  امنــا جایگاه مدیــران مــدارس را متزلزل 
و تغییــرات در مدیریــت  مــدارس باید با یک 

دلیل موجه انجام شود.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران در پایان 
کــرد:  قانون در حوزه هــای علمیه باید  بیان 
که قانون محصول  محترم شمرده شــود چرا
کارشناســی بــزرگان اســت لذا به  تصمیمــات 
گذاشــته شــود و نبایــد  قانــون بایــد احتــرام 

قوانین و مصوبات رو نادیده بگیریم.

: حجت االسالم والمسلمین بهجت پور

مدرسه محوری توسط حوزه های علمیه خواهران پيگیری می شود


