
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
بــه  بنــده  پیشــنهاد  گفــت:  کشــور 
مرکــز تخصصــی نمــاز راه انــدازی 
بخــش ویژه خواهــران در در بخش 
اســت  نمــاز  اقامــه  ســتاد  مرکــزی 
چراکه با ایــن کار می توانید از نگاه 
و حساسیت زنانه در عرصه ترویج 
نماز اســتفاده کنیــد تــا تأثیرگذاری 
فعالیت های شــما در میــان بانوان 

افزایش یابد.

والمســلمین  حجت االســام 
عبدالکریــم بهجت پــور در دیــدار بــا 
مدیــر مرکــز تخصصــی نمــاز کــه در 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
خواهران برگزار شــد بیــان کرد: اقامه 
نمــاز و تاش در ایــن عرصه عامت 
مســلمانی ما بــوده و وظیفــه همه ما 

اهتمام به این عرصه است.
وی بــا بیــان اینکــه اگر حــوزه علمیه 
ترویــج  و  نمــاز  زمینــه  در  خواهــران 
انجــام  در  ندهــد  انجــام  کاری  آن 
وظایــف خــود کوتاهی کرده اســت، 

به برگــزاری طرح بیــان در حوزه های 
علمیــه خواهران اشــاره کــرد و گفت 
افزود: باید در 22 اســتان باقی مانده 
که دوره های طرح بیان برگزار نشــده 
رایزنــی کــرده و ایــن برنامــه  را معرفی 
کنیــم تا با تأمین منابع و بودجه الزم 

نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
والمســلمین  حجت االســام 
راهبــرد  بــه  اشــاره  بــا  بهجت پــور 
بودجــه  تمرکــز  و  مدرســه محوری 
بــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
ایــن  از  پیــش  کــرد:  اظهــار  مــدارس 
پیرامــون  تصمیم گیری هــا  تمــام 
بودجــه  حوزه هــای علمیــه خواهران 
در مرکز و ستاد تصمیم گیری می شد 
امــا مــا ایــن روش را تغیــر دادیــم و در 
شــیوه کنونی مــدارس بــرای برگزاری 
برنامه ها و فعالیت های خود تقاضا 
ارائه کرده و مرکز مدیریت نســبت به 

تأمین بودجه آن اقدام می کند.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خالص ســازی  بــر  تأکیــد  بــا  کشــور 
بخــش آمــوزش خواهران طــرح بیان 

خاطرنشان کرد: فعالیت حوزه های 
علمیه خواهــران در عرصه نماز باید 
درونی باشــد، یعنی مرکز تخصصی 
را  طلبــه  خواهــران  از  برخــی  نمــاز 
و  دهــد  آمــوزش  اســتاد  به عنــوان 
ســپس بخــش آمــوزش این طــرح در 
حوزه های علمیــه خواهران به آن ها 

واگذار شود.
والمســلمین  حجت االســام 
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  بهجت پــور 
علمیــه  حوزه هــای  زنانه ســازی 
تمــام  کــرد:  تصریــح  خواهــران 
استادان، مدیران و کارکنان مدارس 
سطح دو حوزه های علمیه خواهران 
کشور را بانوان تشکیل می دهند و در 
ســطوح دیگــر نیــز تمــام تــاش خود 
را بــرای زنانه ســازی مــدارس انجــام 

می دهیم.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور با اشــاره بــه اینکــه حوزه های 
بانــوان  دارای  خواهــران  علمیــه 
و  تأثیرگــذار  طلبــه  خواهــران  و 
تحصیل کــرده  ای اســت کــه ســطح 

کــرد:  عنــوان  دارنــد  باالیــی  علمــی 
پیشــنهاد بنــده بــه مرکــز تخصصی 
نماز راه انــدازی بخش ویژه خواهران 
در در بخش مرکزی ســتاد اقامه نماز 
اســت چراکــه بــا ایــن کار می توانیــد 
در  زنانــه  حساســیت  و  نــگاه  از 
عرصــه ترویــج نماز اســتفاده کنید تا 
در  شــما  فعالیت هــای  تأثیرگــذاری 

میان بانوان افزایش یابد.
وی ابــراز کــرد: در حوزه هــای علمیــه 
داریــم  زیــادی  فرهنگــی  نهادهــای 
کــه تقریبا بیشــتر آن هــا مردانــه اداره 
شــده و کمتــر بــه زنان توجه می شــود 
و  زنانــه  نــگاه  از  بایــد  کــه  در حالــی 
حساســیت زنانــه بــرای تأثیرگذاری 

بیشتر در قشر بانوان استفاده کرد.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور بیان کرد: متأســفانه گاهی در 
ترجمه متون دینی و قرآن کریم نیز به 
اشــتباه نسبت به زنان توجه کمتری 
اســتفاده  مردانــه  تعابیــر  از  و  شــده 
می شــود، در حالــی کــه بــا توجــه بــه 
شــامل  قرآنــی  تعابیــر  ایــن  روایــات 

مردان و زنان می شود.
والمســلمین  حجت  االســام 
بهجت پــور افزود: دشــمنان از طریق 
زنــان و جوانان به دنبــال تاثیرگذاری 
بــر روی جامعــه هســتند و کســی کــه 
روی  بیشــتری  تاثیرگــذاری  بتوانــد 
جوانــان و زنــان داشــته باشــد پیــروز 
این میدان است، امام خمینی)ره( 
نیز در انقاب اســامی به نقش ویژه 
بانوان واقــف بوده و فرموده بودند که 
مــن به وســیله زنــان شــاه را از کشــور 

بیرون کردم.
در ادامــه ایــن دیدار خانــم معصومه 
ظهیــری معاون فرهنگــی حوزه های 
علمیــه خواهران کشــور بیــان کرد: بر 
اساس تفاهم نامه برگزاری طرح بیان 
کــه میان حوزه های علمیه خواهران 
و مرکــز تخصصــی نمــاز منعقد شــد 
بایــد ۵ هــزار نفــر از طــاب خواهر در 
عرصــه نمــاز آمــوزش ببیننــد کــه تــا 
کنــون ۴ هــزار نفــر آمــوزش دیده اند و 
دوره هــای تکمیلــی این طــرح نیز در 

دستور کار قرار می گیرد. 

بیــان  بــه  آیتــی  والمســلمین  حجت االســام 
محصوالت فرهنگی و پژوهشی مرکز تخصصی 
 ۳۰۰ حــدود  تاکنــون  گفــت:  و  پرداخــت  نمــاز 
محصــول فرهنگــی و پژوهشــی تولیــد کردیم که 

شــامل محصــوالت مکتــوب، بــازی، نرم افزار و 
غیره است.

 حجت االســام والمســلمین اصغــر آیتــی در 

بــا مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران  دیــدار 
کشــور کــه پیــش از ظهر امــروز در مرکــز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران برگزار شــد با اشاره 
بــه طرح هــای برگــزار شــده در عرصه آمــوزش و 
ترویج نماز بیان کرد: یک دوره تخصصی ویژه 
طــاب درس خــارج برگــزار می کنیــم کــه برای 
دوره امســال بیــش از 600 نفر نام نویســی کردند 

که حدود 30 نفر از آن ها جذب می شوند.
مدیــر مرکز تخصصی نماز با اشــاره به اینکه بر 
کاربردی بودن دوره های آموزشــی تأکید زیادی 
داریــم افــزود: در ایــن طــرح تاکنون حــدود 300 
نفــر آمــوزش دیدند کــه 1۵0 نفر از آن هــا در مرکز 
تخصصی نماز جذب شــده و از توانایی آ ن ها 
اســتفاده می کنیــم، یکــی از دالیــل اســتقبال 
از ایــن مرکــز نیــز اســتفاده از ظرفیــت و توانایی 

دانش آموختگان است.
از  زیــادی  بخــش  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دانش آموختــگان دوره هــای مرکــز تخصصــی 

نماز در این مرکز تشریح کرد: با توجه به اهمیت 
ترویــج نماز در جامعه طرح های متفاوتی برای 
طــاب در ســطوح مختلف، اســتادان حوزه، 
معلم هــا و مدیــران آمــوزش و پــرورش، مربیــان 

مهدکودک و غیره برگزار می کنیم.
بیــان  بــه  آیتــی  والمســلمین  حجت االســام 
مرکــز  پژوهشــی  و  فرهنگــی  محصــوالت 
تخصصــی نماز پرداخت و ادامــه داد: تاکنون 
پژوهشــی  و  فرهنگــی  محصــول   300 حــدود 
تولیــد کردیم که شــامل محصــوالت مکتوب، 

بازی، نرم افزار و غیره است.
مدیر مرکز تخصصی نماز عنوان کرد: در بخش 
فعالیــت  در فضــای مجــازی وبــگاه قنــوت را 
راه اندازی کردیم که در عرصه معارف نماز تنها 
مرجــع کامل و جامع بوده و شــامل بخش های 
مختلف سخنرانی، پرســش و پاسخ، آموزش 
نیــز  نوجوانــان  بــرای  اســت،  و غیــره  مجــازی 

سایت قنوت نوجوان را راه اندازی کردیم.
وی ابــراز کرد: ســه ســال پیش حجت االســام 
علمیــه  حــوزه  مدیــر  بــا  قرائتــی  والمســلمین 
خواهران تفاهم نامه ای برای برگزاری طرح بیان 
در حوزه هــای علمیه  خواهــران امضا کردند که 

در دوسال گذشته اجرایی شده است.
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8 صفحه

 استفاده از حساسیت زنانه در عرصه ترویج نماز
صفحه 2

 نشست تخصصی فرهنگی بصیرتی 
دانش آموختگان حوزه  علمیه 

خواهران استان تهران برگزار شد

 تفاهم نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر  
با حوزه  های علمیه خواهران

 امضا شد

مدیر حوزه های علمیه خواهران در دیدار با مدیر مرکز تخصصی نماز مطرح کرد:

 مرکز تخصصی نماز ۳۰۰ محصول فرهنگی و پژوهشی تولید کرده است 

مدیر مرکز تخصصی نماز در دیدار با مدیر حوزه های علمیه خواهران:

معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیه خواهــران کشــور از برگزاری آزمــون مقاطع 
سطح سه و چهار حوزه  های علمیه خواهران خبر داد.

خانم داودی در گفت وگو با خبرنگار کوثر با اشاره به برگزاری  آزمون مقاطع 
تحصیلی ســطح ســه و چهــار حوزه های علمیه خواهــران اظهار کرد: این 
آزمون در روز سه شنبه 2۵ خرداد ماه در ۴2 حوزه امتحانی در سراسر کشور 

برگزار شد.
وی بــا بیــان اینکه داوطلبان ســطح 3 در 13 رشــته تحصیلی نام نویســی 
کردنــد اظهــار کــرد: رشــته های فقــه و اصــول، تفســیر و علــوم قرآنــی، کام 
اســامی، کام با گرایش مهدویت، کام با گرایش امامت، کام با گرایش 
مذاهب سامی، مطالعات اسامی زنان، تاریخ اسام، مدرسی ادبیات 
عرب، اخاق و تربیت اسامی از رشته های موجود در سطح سه هستند 
و دو رشــته تربیــت دینــی کــودک و نوجــوان و مشــاوره خانــواده بــا رویکــرد 

اسامی امسال به سطح سه حوزه های علمیه خواهران اضافه شدند.
معــاون آمــوزش حوزه های علمیــه خواهران کشــور تصریح کرد: بیشــترین 
متقاضیان ما در سطح سه با توجه به پراکندگی مدارس علمیه مربوط به 
رشــته های تفســیر و علوم قرآنی، فقه و اصول و همچنین اخاق و تربیت 
هستند، استان های قم، تهران و اصفهان نیز دارای بیشترین داوطلب در 

سطح سه حوزه های علمیه خواهران بودند.
وی ابــراز کرد: داوطلبان ســطح ۴ در پنج رشــته ثبت نام کردند که شــامل 
رشــته تفســیر تطبیقی، فقــه خانواده، کام اســامی، حکمــت متعالیه و 
علوم و معارف قرآنی می شــود و بیشترین متقاضیان در این سطح مربوط 
به رشته های تفسیر تطبیقی و فقه خانواده است، استان های تهران، قم و 
اصفهان نیز دارای بیشترین داوطلب برای حضور در سطح ۴ حوزه های 

علمیه خواهران هستند.
خانــم داودی بــا بیــان اینکه نتایج آزمــون تا 2۵ تیرماه ســال جاری اعام 
خواهــد شــد خاطرنشــان کــرد: 3 هــزار و 2۵0 نفــر در آزمــون ســطح ســه 
حوزه هــای علمیــه خواهران شــرکت کردند که مشــابه آمار ســال گذشــته 
اســت، امــا در آزمون ســطح چهار با افزایــش 2۵ درصدی مواجــه بودیم و 

حدود 6۵0 نفر در این آزمون شرکت کردند.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه گســترش تحصیــات تکمیلی حوزه هــای علمیه 
خواهــران یــک ارزش تلقــی می شــود عنــوان کــرد: افزایــش ســطح کیفــی 
مــدارس از نکاتی اســت که بــه آن توجه ویژه داریم، ارتقای ســطح علمی 

اساتید نیز از برنامه هایی است که در دستور کار قرار داده ایم.
خانم داودی با اشــاره به برنامه های آموزشــی حوزه هــای علمیه خواهران 
در ســال تحصیلی 98 ادامه داد: در ســال 98 رشته علوم و معارف قرآنی 
را اضافه کرده و نســبت به بورســیه سطح چهار نیز اقدام کردیم و بنا داریم 
کــه اســتادان و کارکنــان حوزه هــای علمیــه خواهــران را در ســطح چهــار 

بورسیه کنیم.
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشــور اظهار کرد: کســانی که در 
آزمــون مقاطــع تحصیلی ســطح ســه و چهــار حوزه های علمیــه خواهران 
قبــول شــدند باید یــک مصاحبه علمــی نیز بدهنــد که نتایــج آن تا نیمه 

شهریورماه سال جاری اعام خواهد شد.

 آزمون مقاطع سطح سه و چهار 
حوزه  های علمیه خواهران برگزار شد

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 6

 در گفت و گو با مسئوالن مدرسه علمیه خواهران ایروانی قم مطرح شد: 

تحصیل ۷۰۰ طلبه خواهر 
در مدرسه علمیه خواهران 

ایروانی

 تجمع بزرگ مردمی
 در حمایت از بانوی آمر به معروف

 و ناهی از منکر خمامی
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اولیــن نشســت تخصصی فرهنگــی بصیرتی 
دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران استان 
تهــران بــا حضور جمعــی از خواهــران طلبه در 

حسینیه  فاطمه الزهرا )س( برگزار شد.  

از مهم تریــن رســالت های خواهران 
طلبه، تبلیغ و هدایت است

محمدحســین  والمســلمین  حجت االســام 
تخصصــی  نشســت  ابتــدای  در  کبیریــان 
فرهنگی بصیرتی دانش  آموختگان حوزه های 
علمیه خواهران اســتان تهران که در حســینیه 
 فاطمه الزهــرا )س( برگــزار شــد ضمــن عــرض 
خیــر مقدم به حاضران اظهار کرد: از مهم ترین 
رســالت های خواهران طلبه، تبلیغ و هدایت 
است و این نشست  به منظور مهارت افزایی و 

تبادل تجربیات برگزار شده است.
اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
اهــداف  از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  تهــران 
و  ظرفیت هــا  شناســایی  نشســت  ایــن 
و  اســت  طلبــه  خواهــران  توانمندی هــای 
امیدواریم بتوانیم با شناســایی استعداد ها 
و توانمندی ها، حداکثر استفاده را بکنیم.

حضــور  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تبلیغــی  عرصه هــای  در  دانش آموختــگان 
و فرهنگــی ادامــه داد: ظرفیت هــای بســیار 
زیادی در حوزه هــای علمیه خواهران وجود 
دارد و مقــام معظم رهبری نیز در دیداری که 
در مــاه مبــارک رمضان با طاب داشــتند بر 
استفاده از این ظرفیت عظیم تأکید کردند.

تعریــف رشــته تبلیــغ و گرایش های 
علمیــه  حوزه هــای  در  تبلیغــی 

خواهران
در ادامه این نشست خانم ماندانا جالی با 
اشاره به جایگاه حوزه های علمیه خواهران 
در عرصــه تبلیــغ اظهــار کــرد: در ســال های 
اخیــر بحث های تبلیغی از حاشــیه به متن 
تبدیل شــده اســت و در حــال حاضــر نظام 
بــه  تبلیــغ در حوزه هــای علمیــه خواهــران 

رسمیت شناخته شده است.
همــت  بــه  گذشــته  ســال  در  افــزود:  وی 
حجت االسام والمســلمین بهجت پــور مدیر 
حوزه های علمیه خواهران هیئت اندیشه ورز 
تبلیغی حوزه های علمیه خواهران با ریاست 
آغــاز  پناهیــان  والمســلمین  حجت االســام 
بــه کارکرده اســت کــه ویرایش و تغییــر دروس 
ســطح 2 با نــگاه روزآمــد تبلیغــی از مهم ترین 

اقدامات این هیئت است.
بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
یکــی  گفــت:  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
دیگــر از اقدامــات هیئــت اندیشــه ورز تبلیــغ 
حوزه هــای علمیــه خواهــران، تعریــف رشــته 
تبلیغ و گرایش های تبلیغی در ســطوح 3 و ۴ 
است تا مبلغان بتوانند به صورت تخصصی 

مسائل مربوط به تبلیغ را دنبال کنند.
پیش نویــس  طراحــی  کــرد:  عنــوان  وی 
و  تعامــات  توســعه  و  تبلیــغ  راهبــری  نظــام 
همکاری هــای تبلیغــی نیــز از دیگــر اقداماتی 

است که در سال های اخیر انجام شده است.
مدیــرکل تبلیغ حوزه هــای علمیه خواهران 
بابیان اینکه توسعه تعامات و همکاری ها 
در دو فــاز دنبال می شــود ادامــه داد: تعامل 
مشترک با نهادهایی مانند دفتر تبلیغات، 
بــا  تعامــل  و  اول  فــاز  تبلیغــات  ســازمان 
ارگان هایــی کــه نیاز بــه خدمــات فرهنگی 
و تبلیغــی دارنــد فاز دوم توســعه تعامات و 

همکاری های تبلیغی است.
و  ســاماندهی  گفــت:  جالــی  خانــم 
همچنیــن  و  مبلغــان  شبکه ســازی 
ســاماندهی و هدفمند سازی فعالیت های 
تبلیغی نیز از دیگر اقداماتی اســت در حال 

پیگیری است.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت هدفمندســازی 
فعالیت هــای تبلیغــی عنوان کرد: از ســال 
شــدن  هدفمنــد  بــرای  اقداماتــی  گذشــته 
فعالیت هــای تبلیغــی آغــاز شــده اســت و 
اولویت های تبلیغی به اســتان ها و مدارس 
بر اســاس بیانــات و مطالبــات مقام معظم 

رهبری اباغ می شود.
مدیــرکل تبلیغ حوزه هــای علمیه خواهران 
با تأکید بر ضرورت و اهمیت گسترش نفوذ 
مــدارس علمیــه خواهــران گفــت: در حــال 
حاضر حدود ۵00 مدرســه علمیه خواهران 
در سراســر کشــور در حــال فعالیت هســتند 
که گســترش نفــوذ محلی مــدارس می تواند 
تأثیــرات فرهنگی بســیار زیــادی در جامعه 

داشته باشد.
وی در پایــان اظهــار کــرد: راه انــدازی تبلیــغ 
بین الملــل از دیگــر اقداماتــی اســت کــه از 
و  اســت  آغازشــده  گذشــته  ســال  اربعیــن 
تاکنــون ظرفیتــی عظیــم در عرصــه تبلیــغ 

بین الملل شناخته شده است.

اهمیت اســتفاده از فضای مجازی 
در عرصه تبلیغ

علیرضــا  والمســلمین  حجت االســام 
پناهیانــدر ادامــه ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر  
اهمیــت فعالیــت در  عرصــه تبلیــغ اظهــار 
کرد: دنیای امروز به تبلیغ و هدایت نیاز دارد 
و بســیاری از مــردم نیازمنــد و تشــنه معــارف 
الهــی هســتند، به همیــن دلیل طــاب باید 

توجه ویژه ای به امور تبلیغی داشته باشند.
اســتاد حوزه و دانشگاه افزود: فضای مهیای 
دیگر مســاجد و محیط  های مذهبی اســت 
کــه ارتبــاط چهره به چهــره در آن وجود دارد. 
پس اگر کســی بگوید مــن زمینه تبلیغ ندارم، 

حرف اشتباه و نادقیقی است. 
عضو شــورای راهبردی حــوزه علمیه تهران 
تبلیــغ  مقــام  در  طلبه هــا  مــا  کــرد:  اظهــار 
توانایی خوبی نداریم و این مشکل ریشه در 
آموزش هــای حوزه دارد. ما طلبه ها بیشــتر 
کام و احــکام را بلــد هســتیم. علــم کام 
مــردم را تســلیم و مســلمان بــار مــی آورد نــه 
مومــن. برای مومن کردن مردم باید به آیات 

قرآن رجوع کرد و آن را خواند.
حجت االســام والمســلمین پن ادامه داد: 
عــده ای فکــر می کننــد در مقــام تبلیــغ فــن 

ســخنوری و مهارت های زبانی مهم است، 
امــا نمی دانند محتوای مــورد نیاز 90 درصد 
کار اســت. مــردم دنبــال غــذای معرفتــی و 
روحــی هســتند؛ متاســفانه مــا در حــوزه بــه 
صــورت کامــل قــرآن را آمــوزش نمی بینیــم و 
تفسیر قرآن از درس های جنبی حوزه است.
بســیار  بانــوان  بــه  مربــوط  مســائل  افــزود:  وی 
خاص است که خود خواهران طلبه می توانند 
در محیط هــای خصوصــی بــه مســائل بانــوان 
جواب بدهند. هر طلبه ای باید به مختصات 
روح زن، تربیــت فرزنــد و شــوهرداری و مســائل 
تاکیــد  همچنیــن  بدانــد.  را  شناســی  انســان 
رهبــری بــر ســبک زندگــی از مواردی اســت که 

بیشتر در دست بانوان است.
اســتاد حوزه و دانشــگاه بیان کــرد: در حال 
حاضــر راه ها و روش های زیادی برای تبلیغ 
وجود دارد و مانند گذشته تبلیغ به صورت 
بلکــه  نــدارد،  رودررو و حضــوری ضــرورت 
می توانیــم با اســتفاده از فضــای مجازی به 

فعالیت های تبلیغی بپردازیم.
رئیس هیئت اندیشه ورز تبلیغی حوزه های 
علمیــه خواهــران افــزود: فضــای مجــازی و 
اســتفاده از شــبکه های مجــازی و پیام هــا 
رســان ها از مهم تریــن و بهتریــن ظرفیت هــا 

برای انجام امور تبلیغی است.
اســتاد حوزه و دانشــگاه تصریح کرد: طاب 
ســرزنش  بــه  بیشــتر  هایشــان  ســخنرانی  در 
می پردازنــد. ایــن روش غلطــی اســت. امام 
مــردم  بدانیــد  اگــر  می فرماینــد  صــادق)ع( 
چقــدر باهــم تفــاوت دارند دیگر به ســرزنش 
آن ها نمی پردازید. ما طاب باید به صورتی 
صحبــت کنیم کــه مخاطب مومــن را مغرور 
نکنیــم و بقیه نیــز ناامید نشــوند. برای مثال 
انگیزه هــای بی دینی و بی حجابی در مردم 
متفــاوت اســت. بایــد مخاطــب شناســی، 
تیپ شناسی و انسان شناسی را یاد بگیریم 

تا در حوزه تبلیغ موفق شویم.
وی با اشاره به روش های مختلف تبلیغ به 
بیان اهمیت و ضرورت استفاده از ظرفیت 
فضــای مجازی در عرصه تبلیغ پرداخت و 
گفــت: طــاب به ویــژه خواهران طلبــه باید 
بــرای  مجــازی  فضــای  عظیــم  ظرفیــت  از 
تبلیغ اســتفاده کننــد و نباید این ظرفیت و 

فرصت بزرگ نادیده گرفته شود.
حجت االسام والمسلمین پناهیان بیان کرد: 
در حال حاضر مبلغــان می توانند با راه اندازی 
یک صفحه در شــبکه های اجتماعی و انجام 
فعالیت های تبلیغی تأثیرات بسیار زیادی در 

جامعه داشته باشند.
وی ادامه داد: طاب با حضور و فعالیت های 
مســتمر در فضــای مجازی می تواننــد هزاران 
مخاطب داشته باشند و مطالب مؤثر زیادی 

به مخاطبان خود ارائه دهند.
پناهیــان  والمســلمین  االســام  حجــت 
بــرای  کمتــری  علــم  مــا  کــرد:  خاطرنشــان 
اداره امــور معنــوی جامعــه امــروز داریــم و در 
حــوزه  علــم تبلیــغ، تفســیر و کتابــی نداریــم 
که بــه آن مراجعــه کنیم. البتــه عظیم ترین 
کتــاب تبلیغــی مــا قــرآن اســت کــه بایــد از 

ظرفیت های آن استفاده کرد.

وی افــزود: بایــد بررســی کــرد کــه عملیــات 
روانــی در قــرآن چگونــه اســت کــه تاثیــرات 
روحــی متفاوت و عمیــق می گذارد؛ ما باید 

روان شناسانه قرآن را تحلیل کنیم.
مبلــغ و اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه 
بــا بیــان اینکــه امیــد زیــادی بــه فعالیت ها و 
پیشــرفت های حوزه هــای علمیــه خواهــران 
دارم عنوان کرد: در سال های اخیر حوزه های 
علمیه خواهران پیشــرفت  های بسیار زیادی 
در زمینه هــا و عرصه هــای مختلف داشــته و 
در بسیاری از عرصه ها از حوزه  علمیه برادران 
پیشــتاز بوده اســت و امیــدوارم کــه بتوانیم از 
ظرفیــت حوزه هــای علمیه خواهــران به نحو 

احسن استفاده کنیم.

تبلیــغ و تحصیــل در حــوزه علمیــه 
خواهران تکلیف است

نیــز  بــرادران  حجــت االســام محمدرضــا 
در ایــن ادامــه نشســت گفــت: اســام روی 
خوشــی به اشــتغال زنــان نشــان نمی دهد 
چــرا کــه مهمترین رســالت زن تربیت فرزند 
اســت اما تبلیغ و تحصیل در حوزه علمیه 
خواهران اشتغال نیست و تکلیف است.

وی بــا اشــاره به اینکــه فرصت بــرای تبلیغ 
بســیار فراوان اســت، عنوان کرد: در اســتان 
تهــران امــروز بیــش از 2۵ هزار مهــد در حال 
فعالیت اســت، حال این سوال مطرح می 
شــود که امــروز چند بانوی طلبــه توانمندی 

دارند که در این مراکز حضور پیدا کنند؟
حجت االســام برادران کوتاهی در کســب 
بصیــرت انقابــی را یکــی از ضعــف هــای 
بزرگ دانســت و اظهار داشــت: کسی نباید 
بــاز  تبلیــغ  امــر  از  محبوبیــت  حفــظ  بــرای 
بمانــد، امــروز فرصت تبلیغ بــه برکت خون 

شهدا برای طاب فراهم است.
حــال  در  داد:  ادامــه  علمیــه  حــوزه  اســتاد 
حاضــر در حــوزه هــای علمیه در راســتای امر 
تبلیــغ فرصتهایی ایجاد و برنامه ریزی هایی 
طراحــی شــده کــه بایــد بــه آن توجه داشــت؛ 
بــرای مثــال یکــی از آن برنامــه هــا فراگیــری و 
آشــنایی با تفسیر 1۵ جزء قرآن کریم در سطح 

دو و 1۵ جزء دیگر در سطح سه است.
وی افــزود: اگــر مــا بخواهیــم ظاهــر قــرآن را 
درک کنیــم حداقــل باید یک دوره تفســیر را 

خوانده باشیم.
حجت االسام برادران با بیان اینکه آموزش 
هــای تبلیغــی ویژگــی هــا و شــاخصه هایــی 
دارد کــه مهمتریــن آن بــه بعــد اجــرا، محتوا، 
و مهــارت تبلیــغ برمــی گردد، گفــت: آموزش 
هــای تبلیغی در بعد مهارت و دانشــی نباید 
بــدون تمرین انجام شــود، مبلغ باید مهارت 

ارتباط گیری با مخاطب را داشته باشد.
اســتاد حوزه علمیه با تاکید بــر اینکه مبلغ 
برای تســلط به امــر تبلیغ بایــد وقت زیادی 
صــرف تمریــن کنــد، ابــراز کــرد: کســانی که 
در عرصــه تبلیــغ زمان فراوانی برای کســب 

مهارت می گذارند موفق تر هستند.
وی ادامه داد: همچنین در امر تبلیغ، مبلغ 
بایــد بــه علــوم مختلف ماننــد اســتفاده از 

ضــرب المثل، بهره گیــری از مثال های روز 
جامعه، آشنایی با ادبیات، زبان شناسی، 
اصطاحات و مفاهیم روز آشنا باشد و این 

آشنا شدن نیازمند به تمرین است.
حجت االسام والمسلمین برادران اضافه 
کــرد: از تمریــن مهمتر آموزش های روشــی و 
مهارتــی بخصوص در ســن خاص اســت؛ 
طلبــه بایــد از همــان ورود بــه حــوزه علمیــه 
از امــر تبلیــغ غفلــت نکنــد و آمــوزش هــای 

تبلیغی را به صورت قطره ای فرا بگیرد.
امــروز  داشــت:  بیــان  علمیــه  حــوزه  اســتاد 
متاســفانه زیبایی در جامعه اصالت پیدا کرده 
و نســبت بــه شایســتگی بــی تفاوتــی دیــده می 
شــود بنابراین در امر تبلیغی بــا ایجاد خاقیت 

نباید از بیان شایستگی ها غفلت شود.
راحــل،  امــام  کام  بــه  اســتناد  بــا  وی 
خاطرنشــان کــرد: بنیانگــذار کبیــر انقــاب 
فرمودنــد: مصرف شــهریه و امکانات حوزه 
حــرام اســت مگــر بــرای کســانی کــه تجهیز 

شوند تا از اسام دفاع کنند.

فــرا  را  مناظــره  روش هــای  طــاب 
بگیرند

ننشســت حســن رحیم پــور  ایــن  پایــان  در 
و  رســانه  تأثیــرات  بــه  اشــاره  بــا  ازغــدی 
ارتباطات اظهار کرد: در دنیای امروز رســانه 
و ارتباطــات توســعه بســیار زیــادی داشــته 
از  دوره ای  هیــچ  در  کــه  به گونــه ای  اســت 
تاریخ رســانه  به اندازه امروز تأثیرگذار نبوده و 

توسعه نیافته است.
وی افزود: توســعه و تأثیر رسانه  ها در دنیای 
امروز به حدی زیاد شــده اســت که تأثیرات 
آن در دیــن، فرهنگ،  سیاســت ، اجتماع و 

غیره کامًا مشهود است.
اســتاد حــوزه و دانشــگاه خاطرنشــان کــرد: 
رســانه موجب شده است که صدا و پیام  ما 
یکی از هزاران صدایی باشــد که در رسانه ها 
وجود دارد و به همین دلیل شــرایط نســبت 
به 10 سال گذشته بسیار متفاوت و تبلیغ نیز 

بسیار سخت تر شده است.
وی ادامــه داد: امــروزه بــا توجــه بــه توســعه 
و  فــردی  زندگــی  در  رســانه ها  گســترش  و 
دنیــای  یــک  وارد  ناخواســته  اجتماعــی، 
و  ســؤاالت  بــه  بایــد  و  شــده ایم  مناظــره 
شبهات بسیار زیادی که در فضای مجازی 

و حقیقی وجود دارد پاسخ دهیم.
رحیم پــور ازغدی بیان کــرد: در دنیای امروز 
کــه رســانه  تــا این حــد در زندگی مــردم وارد 
شــده است، باید به ســخنان و حتی قرائن 
نیز توجه کامل داشته باشیم تا بتوانیم پیام 
و ســخن خود را به صــورت صحیح و کامل 

به گوش مخاطب برسانیم.
وی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ســؤاالت و 
شــبهات در همــه دنیــا نزدیــک و شــبیه بــه 
هم شــده اســت، چراکه همه این سؤاالت و 
شبهات یک منشأ واحد دارند و ما باید برای 
تمــام ایــن شــبهات و ســؤاالت پاســخ های 

قانع کننده و منطقی داشته باشیم.
اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا تأکیــد بــر اینکــه 

طــاب بایــد روش هــای مناظــره را فرابگیرند 
ادبیــات  درزمینــٔه  بایــد  طــاب  کــرد:  بیــان 
و  تمریــن  بســیار  کلمــات  و  واژگان  غنــای  و 
ممارســت داشــته باشــند تــا بتواننــد پیــام و 
ســخن خــود را بهتریــن شــکل ممکــن بیــان 
کننــد، متأســفانه در حــال حاضــر در جوامــع 
دیگــر بدترین تعابیــر با بهتریــن ادبیات بیان 
می شود و این مسئله بسیار خطرناکی است.

مطالعــه  و  توجــه  ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
مناظــرات انبیــا و معصومین)ع( ابــراز کرد: باید 
شیوه های تبلیغ، مجادله و مناظره را فرابگیریم 
و بدانیــم که با هرکــس چگونه بحث و گفت وگو 

کنیم تا بتوانیم مخاطب را قانع کنیم.
تشــریح  بــه  ادامــه  در  ازغــدی  رحیم پــور 
مجادلــه  و  مناظــره  مختلــف  روش هــای 
مناظره هــای  اگــر  گفــت:  و  پرداخــت 
معصومیــن )ع( را مطالعــه کنیــم، نــکات 
کــه  می آموزیــم  زیــادی  بســیار  آموزه هــای  و 

می تواند در مناظره ها به ما کمک کند.
و  طبقه بنــدی  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  کــرد:  خاطرنشــان  مخاطــب  شــناخت 
نــکات بســیار مهمــی کــه بایــد بــه آن توجه 
طبقه بنــدی  و  شناســایی  باشــیم  داشــته 
اهــداف  بایــد  اســت،  مخاطبــان  دقیــق 
مخاطبان را با دقت بررسی کنیم تا بتوانیم 

پاسخ  های قانع کننده و دقیق ارائه دهیم.
در  اینکــه  بیــان  بــا  دانشــگاه  و  اســتاد حــوزه 
مناظــره بایــد اخــاق را رعایــت کنیــم افــزود: 
احادیــث و روایــات زیــادی از معصومیــن)ع( 
اخــاق در  رعایــت  بــر  کــه  اســت  وارد شــده 
مناظــره تأکیــد دارنــد، همچنیــن بــر اســاس 
روایــات حتی برای اثبات حــق در مناظره نیز 
نباید از روش نادرست و غلط استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای وارد شدن به مناظره عاوه 
بــر شــناخت مخاطــب، بایــد تســلط کامــل به 
مباحــث داشــته باشــیم و روش هــای مناظــره 
را نیــز بدانیــم  تــا بتوانیــم حرف حــق را به روش 

درست و منطقی به مخاطب اثبات کنیم.
از  دیگــری  بخــش  در  ازغــدی  رحیم پــور 
حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  ســخنانش 
دشــمنان درزمینٔه زن و خانواده تمرکز کرده اند 
عنوان کرد: در حال حاضر دشمنان اقدامات 
بســیار زیــادی درزمینــٔه زن و خانــواده انجــام 
می دهنــد و از تمــام تــوان خــود برای فروپاشــی 

خانواده و ترویج فحشا استفاده می کنند.
ادبیــات،  تغییــر  بــا  دشــمنان  افــزود:  وی 
حقیقت را وارونه جلوه داده و تمام مطالبی 
که به نفع زنان اســت را برعلیه  آن ها و تمام 
مطالبــی کــه بــه ضــرر زنان اســت را بــه نفع 

آن ها نشان می دهند.
اینکــه  بیــان  بــا  دانشــگاه  و  حــوزه  اســتاد 
نبایــد اجازه بدهیم که خانــواده از معنویت 
دور شــود خاطرنشــان کــرد: در ایــن شــرایط 
طــاب بایــد تــاش کنند تــا حقیقــت را به 
مردم نشــان دهنــد و اجازه ندهنــد که تفکر 

سکوالر در زندگی مردم حاکم شود.
وی در پایــان گفــت: اگــر تفکــر ســکوالر در 
زندگــی مــردم حاکــم شــود، زن و مــرد تنهــا 
بــه دنبال منفعــت و شــهوت خواهند بود و 

زندگی ها دوام نخواهد داشت.

  ما در جمهوری اســامی، هزینه های دفاع از فلســطین را پذیرفتیم. گفتیم از فلســطین دفاع میکنیم، دنیای اســتکبار در مقابل ما ایســتاد 2
و ضربه زد اّما ما اســتقامت کردیم، ایســتادیم، باز هم خواهیم ایســتاد، و مســّلم میدانیم که پیروزی نهایی متعّلق اســت به مّلت فلسطین.  

1398/3/1۵

 نشست تخصصی فرهنگی بصیرتی دانش آموختگان 
حوزه  علمیه خواهران استان تهران برگزار شد

حجت االسالم والمسلمین پناهیان مطرح کرد؛ اهمیت استفاده از فضای مجازی در عرصه تبلیغ

رحیم پور ازغدی: طالب روش های مناظره را فرا بگیرند

حجت االسالم برادران: تبلیغ و تحصیل در حوزه علمیه خواهران تکلیف است

مدیرکل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد: تعریف رشته تبلیغ و گرایش های تبلیغی در حوزه های علمیه خواهران

مدیر حوزه علمیه خواهران تهران: از مهم ترین رسالت های خواهران طلبه، تبلیغ و هدایت است

شماره   22242 شوال 51440  تیر    1397



شماره   22242 شوال 51440  تیر    1397

3 از همه ی مردم فلســطین اعّم از مســلمان و مســیحی و یهودی فلســطینی و آن کســانی که در خارج فلسطین تبعید شــده ی از فلسطین هستند، 
نظرخواهی بشــود، و اینها معّین کنند که چه نظامی در فلســطین حاکم باشــد و همه تســلیم آن باشــند؛ مبارزه تا این زمان باید ادامه پیدا کند و 
ادامه پیدا خواهد کرد، و به لطف الهی و به توفیق الهی و به حول و قّوه ی الهی مّلت فلسطین در این مبارزه ی مسالمت آمیِز انسانِی مورد قبوِل 
همه ی عرفهای عاقل عالم مســّلط خواهد شــد و کشــور فلســطین به مردم فلسطین برخواهد گشــت؛ و به توفیق الهی، شما جوانها ان شاء اهلل آن 

روز را خواهید دید.  1398/3/1۵

توســعه  و  تقاضــا  کاهــش  معــاون 
بــا  مبــارزه  ســتاد  مردمــی  مشــارکت های 
مواد مخدر با اشــاره به نقش بانوان طلبه 
در پیشــگیری از مــواد مخــدر گفــت: زنان 
را  کشــور  معتادیــن  از جامعــه  1۰ درصــد 
تشکیل می دهند و بانوان طلبه با مشاوره 
و حمایت هــای معنــوی خــود می تواننــد 
در بازگشــت آن  هــا بــه زندگــی عــادی و 
تأثیرگــذار  آن هــا  دوبــاره  توانمندســازی 

باشند.

ســردار ســعید منتظــر المهــدی در آئین 
امضــای تفاهم نامــه ســتاد مــواد مخــدر 
کــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  بــا 

علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  در 
خواهــران برگــزار شــد بیــان کــرد: مبــارزه 
حساســی  مســئله  مخــدر  مــواد  بــا 
اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی  و  بــوده 
به ویــژه مقــام معظــم  و  مســئوالن نظــام 

رهبری)مدظله العالی( است.
توســعه  و  تقاضــا  کاهــش  معــاون 
مشــارکت های مردمــی ســتاد مبــارزه با 
مواد مخدر با تأکید بر اهمیت پیشگیری 
از مــواد مخــدر موفقیــت در پیشــگیری 
از مــواد مخــدر را مشــروط بــه فعالیــت و 
هماهنگی تمام دستگاه های فرهنگی 
کشــور دانســت و افزود: ســن پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعــی در دنیــا بــه ۵ 

ســالگی کاهــش یافته اســت و امــروزه بر 
تقویــت تفکر انتقــادی و قدرت نه گفتن 

توجه بیشتری می شود.
ســردار منتظرالمهدی با اشــاره به نقش 
مــواد  از  پیشــگیری  در  طلبــه  بانــوان 
مخــدر گفت: زنــان 10 درصــد از جامعه 
معتادیــن کشــور را تشــکیل می دهنــد و 
بانــوان طلبه بــا مشــاوره و حمایت های 
معنوی خود می توانند در بازگشت آن  ها 
به زندگی عادی و توانمندســازی دوباره 

آن ها تأثیرگذار باشند.
وی نســبت بــه خطر ابتا بــه مواد مخدر 
در میــان دختــران هشــدار داد و اظهــار 
فرهنگ ســازی  و  آگاهی بخشــی  کــرد: 
خطــرات  بــه  نســبت  دختــران  میــان 
بســیار  مســئله  مخــدر  مــواد  و  اعتیــاد 
مهمی اســت کــه در ایــن زمینــه باید در 
خانواده هــا  و  آموزش وپــرورش  ســطح 
فعالیت هــای تربیتــی خــوب و دقیقــی 

انجام شود.
توســعه  و  تقاضــا  کاهــش  معــاون 
مشــارکت های مردمــی ســتاد مبــارزه با 
»پــدران  کــرد:  مــواد مخــدر خاطرنشــان 
کــه  اســت  نامبارکــی  پدیــده  غائــب« 
مشــکات  دلیــل  بــه  امــروز  جامعــه 
مواجــه  آن  بــا  شهرنشــینی  و  معیشــتی 
بــرای  بایــد  جامعــه  مــادران  و  شــده 

پیشگیری و مقابله با اثرات مخرب این 
پدیده توانمند باشند تا بتوانند فرزندان 

سالم و عزتمندی را تربیت کنند.
در ادامه این نشســت ابوالفضل شریفی 
بــا بیــان اینکــه ایــن تفاهم نامــه از آبــان 
مــاه ســال گذشــته در دســت تدویــن و 
پیگیری بوده اســت اظهــار کرد: با توجه 
به ظرفیــت بانوان طلبه ایــن تفاهم نامه 
تأثیــر عمیقــی در  و همــکاری می توانــد 
مســئله پیشــگیری از مواد مخدر داشته 

باشد.
دبیر ســتاد مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
قــم بــا اشــاره بــه حساســیت حوزه های 
مســائل  بــه  نســبت  خواهــران  علمیــه 
اجتماعــی  آســیب های  و  فرهنگــی 
حوزه هــای  میــان  تفاهم نامــه  گفــت: 
علمیــه خواهــران و ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر گام بزرگی در پیشگیری از اعتیاد 

میان زنان جامعه خواهد بود.
در  شــده  انجــام  فعالیت هــای  بــه  وی 
زمینــه مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان قم 
کــرد: طــرح دوبــاره  و تشــریح  پرداخــت 
زندگی را در سال گذشته برگزار کردیم که 
بر اســاس آن 1۴1 نفــر از افراد بهبود یافته 
از اســتفاده مــواد مخــدر جشــن ازدواج 

مجدد خود را جشن گرفتند.

بانوان طلبه در پیشگیری از مسئله اعتیاد و بازگشت زنان معتاد به زندگی عادی مؤثر هستند

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 آئیــن امضــای تفاهم نامــه ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر بــا حوزه  هــای علمیــه خواهران بــا حضور 
کاهــش  معــاون  منتظرالمهــدی  ســعید  ســردار 
و توســعه مشــارکت های مردمــی ســتاد  تقاضــا 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، ابوالفضــل شــریفی دبیــر 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســتان قم و معصومه 
ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه  های علمیه 
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه  خواهــران در 

خواهران برگزار شد.

اعــزام مبلغــان خواهــر باهــدف پیشــگیری و 
مبارزه با مواد مخدر

معصو مــه ظهیــری ظهــر امــروز در آئیــن امضای 
بــا  مخــدر  مــواد  بــا  مبــازره  ســتاد  تفاهم نامــه 
حوزه های علمیه خواهران که در مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران برگزار شد بیان کرد: 
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه حوزه هــای علمیــه 
خواهــران در عرصــه مشــاوره بــه خانواده هــای 
افــراد معتاد و حمایت  معنوی از آن ها با ســتاد 

مبارزه با مواد مخدر همکاری می کند.
علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
خواهــران کشــور افــزود: طــرح امــداد فرهنگــی 
حوزه هــای علمیه خواهران نیــز در حال حاضر 
به صــورت پایلــوت در اســتان قم در حــال اجرا 
بــوده و در آینده نزدیک در اســتان های دیگر نیز 

اجرا می شود.

ظهیــری بــا بیان اینکــه اعتیــاد از آســیب های 
اجتماعــی اســت که بایــد حساســیت ویژه ای 
نســبت بــه آن داشــته باشــیم ابراز کرد: نســبت 
بــه مســئله اعتیــاد و مبارزه بــا مواد مخــدر باید 
آگاهــی بخشــی و فرهنــگ ســازی عمومــی در 

جامعه انجام شود.
علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
خواهران کشور با تأکید بر اینکه مهمترین کار در 
مسئله اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر پیشگیری 
از آن اســت گفت: حوزه هــای علمیه خواهران 
با ظرفیت ۵00 مدرســه علمیه فعال در سراســر 
کشور ظرفیت بسیار خوبی برای آگاهی بخشی 
و فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و 

پیشگیری از آن دارند.
بــه ظرفیــت مبلغــان خواهــر در  اشــاره  بــا  وی 
پیشــگیری  و  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  مســئله 
از اعتیــاد تشــریح کــرد: اعــزام مبلغــان خواهــر 
بــرای آگاهی بخشــی نســبت بــه مــواد مخــدر و 
پیشــگیری از اعتیــاد را بــه صــورت مســتمر در 

دستور کار قرار می دهیم.
علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
خواهــران کشــور خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه 
امتیــاز ویژه  حوزه های علمیــه خواهران در نفوذ 
تــا عمــق خانواده هــای افــراد درگیــر بــا مســئله 
اعتیاد، کمک های روحی برای افزایش تحمل 
خانواده هــا و همچنیــن باز پذیــری مجدد افراد 

معتاد را دنبال می کنیم.

 تفاهم نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر
 با حوزه  های علمیه خواهران امضا شد

 اســتاد حــوزه علمیــه اســتان همــدان، 
حوزه هــای علمیــه خواهــران را خیرکثیــر 
دانســت و بــر توســعه آنهــا تأکیــد کــرد و 
گفت: حوزه های علمیــه خواهران باید 
فعالیت هــای خود را بــه اطاع همگان 
تــا موجــب مباهــات مؤمنــان  برســانند 
باشــند و فعالیت هــا روز بــه روز افزایــش 

یابد.

حجت االســام و المســلمین محمــد 
گفتگویــی،  در  قایینــی،  محمــدی 
را  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
کــرد:  اظهــار  و  دانســت  خیرکثیــر 
اســاس ایــن حوزه هــای علمیــه را امام 
خمینــی)ره( تشــکیل دادنــد، از آنجــا 
که نظام جمهوری اســامی برخاســته 
امــام خمینــی)ره(  بــود،  روحانیــت  از 
بــه  انقــاب اســامی  پیــروزی  از  پــس 
حوزه هــای علمیه خواهــران توجه ویژه 
کردنــد و امروزه شــاهد تحصیل هزاران 
خواهــر طلبــه در زمینــه علــوم دینی در 

مدارس علمیه هستیم.
اســتاد حــوزه علمیــه همــدان بــا بیــان 
اینکــه آنچــه کــه امــروز ســتون و بنــای 
انقــاب  برافراشــته،  را  اســام  اســتوار 
کــه  اســت  شــیعی  تفکــر  و  اســامی 
اســت،  انســان  اتــکای  نقطــه  تنهــا 
ادامــه داد: در ســال های اخیــر شــاهد 
جســارت های فراوانــی از ســوی غــرب 
بــه ســاحت پیامبــر اکــرم)ص( بودیــم 
کــه هدف آنهــا مقابله بــا تمــام ادیان و 
مذاهــب اســامی اســت غــرب مهــد 
حرکات فرهنگ ستیزی، دین ستیزی 

و مذهب ستیزی است.
حجت االســام و المســلیمن محمدی 
قایینــی اذعــان کــرد: امــروز در مقابلــه بــا 
چنین دنیایی، جمهوری اسامی ایران 

باید با زبان موفق اقتصاد و ساختارهای 
سیاســی قابــل دفــاع ســخن بگویــد و از 

ارزش های خود کوتاه نیاید.
وی اضافــه کــرد: امــام خمینــی)ره( بــا 
هوشمندی و عمق فهم نظام سیاسی 
موجــود را بــه وجــود آورد اما افــرادی که 
هنوز بــا این نظام مخالفــت می کنند، 
هنوز از دیدگاه روشــنی برخــوردار نبوده 
و سخنان امام را درک نکرده اند که این 
نظام بر اســاس یک شناخت صحیح 

شکل گرفته است.
ایــن اســتاد حوزه بــه جایــگاه واالی زن 
مؤمن و فرهیخته اشاره کرد و گفت: در 
جامعه اســامی غربی ها فکر می کنند 
عطــف  نقطــه  زن  حقــوق  و  جایــگاه 
مــا اســت؛ در صورتــی کــه زن مؤمــن و 
فرهیخته همواره باعث افتخار است.

خواهــران  علمیــه  حوزه هــای   
فعالیت هــای خود را اطاع رســانی 

کنند
وی بــا بیــان اینکــه روزگاری خواهــران 
اهــل ســنت در برخــی از مناطــق اجازه 
درس خواندن نداشــتند، تصریح کرد: 
امروز به برکت نظام جمهوری اسامی 
تعــداد زیادی طلبه خواهر اهل ســنت 
داریــم کــه در نــگاه اعتــای فرهنگــی 

بسیار ارزشمنداست.
حجت االسام و المسلیمن محمدی 
قایینــی تأکیــد کــرد: باید توجــه کرد که 
خبررســانی حــرف اول را در شــرایط روز 
دنیــا می زنــد، لــذا حوزه هــای علمیــه 
را  خــود  فعالیت هــای  بایــد  خواهــران 
بــه اطاع همگان برســانند تــا موجب 
مباهــات مؤمنان باشــند و فعالیت ها 

روز به روز افزایش یابد.
در  اینکــه  بیــان  بــا  حــوزه  اســتاد   

بایــد  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
پیشــرفت روزافزون وجود داشته باشد، 
خاطرنشــان کــرد: ایــن مــدارس علمیه 
بایــد در ســایر کشــورها تشــکیل شــود و 
در مقابــل یأجــوج و مأجوج های زمان و 
فســادی که غربی ها می خواهند ایجاد 

کنند، سدی بسازند.
وی بــا اشــاره بــه مقــام زن در اســام، 
افــزود: گروهــی اصرار داشــتند از لحاظ 
فعالیت هــای  از  را  زنــان  اســامی، 
امــر  ایــن  کــه  کننــد  برکنــار  اجتماعــی 
اســت  قرآنــی  آموزش هــای  برخــاف 
چراکه اســام دینی صرفــا مردانه نبوده 
و تمام انســان ها از زن و مــرد مورد توجه 

این دین مبین هستند.
حجت االسام و المسلمین محمدی 
البتــه  داد:  ادامــه  کــرد:  بیــان  قایینــی 
مــرد  و  زن  میــان  کــه  اســت  طبیعــی 
تفاوت هایی وجود دارد اما برنامه ریزی 
قــرآن کریــم بــرای تمام اقشــار انســان ها 
اســت و کسی نباید اســام را مختص 

گروه و قشر خاصی بداند.
 وی افــزود: امــروزه نیــاز بــه حوزه هــای 
علمیه بیشــتر دیده می شــود زیرا فساد 
ناهنجاری هــای  و  کــرده  پیــدا  شــیوع 
اجتماعی بسیاری ایجاد شده است و 
مشــاهده می کنیم که حضور خواهران 
طلبه در مراکز مختلف بسیار تأثیرگذار 

بوده است.
 این استاد حوزه با بیان اینکه تأسیس 
در  منطقــه  هــر  در  علمیــه  مــدارس 
ابعــاد مختلــف تأثیرگذار بوده اســت، 
هیــأت  و  مدیــران  کــرد:  خاطرنشــان 
نبایــد  خواهــران  حوزه علمیــه  امنــای 
فقــط به تأســیس مــدارس اکتفــا کنند 
بلکه باید با احســاس مســئولیت خود 
به دنبال رســیدن به اهــداف واال یعنی 

تربیت خواهران فاضل باشند.
روحانیــت بــه تحلیل گــران مغرض 

چشم بدوزد
وی تصریح کرد: غرب و جهان اســتکبار 
و ســلطه تاکنــون شــرق را در مقابله خود 
می دید اما امروز به دنبال جایگزینی یک 

دشمن بزگ فرضی است.
حجت االســام و المسلیمن محمدی 
قایینی افزود: محصول تاش 150ساله 
غرب در ســرزمین فلسطین جمع شده 
بــود امــا امروز درمانده شــده و به حداقل 
ظرفیــت رســیده اند کــه ایــن اتفــاق بــه 
همت واالی جمهوری اسامی در مهد 
تمــدن و فرهنگ اســامی شــکل گرفته 
کــه کانــون حوزه هــای علمیــه بــرادران و 

خواهران است.
و  رشــد  تاکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
در کشــور  بســیاری  فرهنگــی  موفقیــت 

داشــته ایم و بایــد تــاش خــود را بــرای 
اعتــای هرچــه بیشــتر فرهنگی بــه کار 
ببندیــم، گفــت: برخــی در روزنامه هــا و 
سایت ها به گونه ای تحلیل و جوسازی 
بســیار  وضعیــت  انــگار  کــه  می کننــد 
وجــود  کشــور  داخــل  در  وحشــتانکی 
دارد و همــه چیــز درهــم بــوده و هیچ کار 
فرهنگی تا به حال انجام نشــده است. 
این امرباعث می شود تا جبهه اسامی 
را بــه چالــش بکشــد و نــگاه بیرونــی را 

نسبت به ما امیدوار کند.
اســتاد حــوزه علمیــه همــدان بــا تأکید بر 
و  تبلیــغ  روحانیــت  کار  مهم تریــن  اینکــه 
ترویــج دیــن اســت و ایــن جایــگاه نبایــد 
تضعیف شــود، عنوان کــرد: روحانیت در 
راســتای اعتای دین بــه هیچ وجه نباید 
بــه  تحلیل گران مغرض چشــم بدوزد، لذا 
روحانیــان و مبلغان باید از باال به تحوالت 

کشوری و بین المللی نگاه کنند.

حوزه  علمیه خواهران خیر کثیر است
حجت االسالم و المسلمین محمد محمدی قایینی:

کوثر در پیام  رسان های ایتا و سروش بپیوندید کانال خبرگزاری  به 
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برای اطالع و آگاهی از آخرین اخبار حوزه های علمیه به کانال خبرگزاری کوثر بپیوندید

 مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان کردســتان گفــت: حــوزه 
خواهــران اســتان بــا ظرفیت ۷۰۰طلبــه در حال تحصیــل و ۸۰۰ 
دانــش آموختــه، آمادگــی دارد در زمینه آســیب های اجتماعی، 
روانشناسی، تفسیر و تشریح آیات قرآنی و... به مدارس آموزش 

وپرورش، مساجد شهری و روستایی و دانشگاه هاست.

بــا  نشســتی  در  زاده،  صفــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
مدیرکل تبلیغات اســامی کردســتان، ضمن تبریک ســالروز 
تأســیس ســازمان تبلیغات، گفت: مســاله تبلیغات یک امر 
مهمــی اســت کــه مــی شــود بــا تبلیغــات صحیح ، اســام و 

انقاب را به همه دنیا معرفی کرد.
وی ضمن تشــکر از مدیر کل تبلیغات اســامی اســتان 
جهــت حمایــت از کانون ها فرهنگی مــدارس علمیه ، 
آمادگــی همکاری همه جانبه حــوزه علمیه خواهران را 
برای توســعه همکاری ها اعام کرد و افزود: در صددیم 
دوره هــای تبلیغــی مختلفی به صــورت کارگاهی برای 
طاب برگزار کنیم تا در عرصه تبلیغ به شیوه های نوین 

تقویت شوند.
مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان کردســتان، برگزاری 
دوره های تبلیغی را موجب توانمندی طاب در عرصه 
پاســخگویی به شــبهات روز دانســت و تاکید کرد: آنچه 
نیاز جامعه امروز به شــمار مــی رود، تربیت قرآنی  و دینی 
اســت و خانــواده هــا بایــد براســاس آموزه هــای دینی به 

ترتبیت و پرورش فرزندان بپردازند.
وی با اشــاره بــه اینکه هر طلبه می تواند به عنوان یک مبشــر 
فرهنگــی در مناطــق شــهری و روســتایی مشــغول فعالیــت 
باشــند، گفــت: حــوزه علمیــه خواهــران اســتان بــا ظرفیــت 
700طلبــه در حــال تحصیــل و 800 دانــش آموختــه، آمادگــی 
دارد در زمینه آســیب های اجتماعی، روانشناســی، تفســیر و 
تشــریح آیات قرآنی و...در مدارس آموزش وپرورش، مســاجد 

شهری و روستایی و.... مبلغ اعزام نماید.

آمادگی حوزه علمیه 
خواهران کردستان برای رفع 

آسیب های اجتماعی 

 مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان عنوان کرد:
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 برخی هدفمند در حال ترویج فساد در قم هستند 

     مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

علمیــه  حوزه هــای  مدیــر   
خواهران کشــور گفت: شبکه ای 
هدفمند در حال ترویج فساد در 
قم هســتند که باید با شناسایی 
قــم  در  ناهنجــاری  هرگونــه  بــا 

برخورد شود.

عبدالکریــم  حجت االســام 
بهجت پــور  در نشســت قرارگاه 
19 دی اســتان قــم که در ســالن 
جلســات حرم مطهــر حضرت 
شــد،  برگــزار  )س(  معصومــه 
اظهار داشــت: متأسفانه نمای 
برخی ســاختمان ها در شهر قم 

زیبنده این شهر نیست.
برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
را  شــهر  ایــن  چهــره  نماهــا  از 
تخریــب می کننــد، افــزود: الزم 

اســت شــهرداری در خصــوص 
نماهــای ســاختمان ها در ایــن 
داشــته  را  کافــی  توجــه  شــهر 

باشد.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
مســاجد  کــرد:  بیــان  خواهــران 
بســیاری  ظرفیت هــای 
دارنــد و نقــش مؤثــری در ارائــه 

مــردم  بــه  الزم  آموزش هــای 
بــه ویــژه نســل جــوان خواهنــد 

داشت.
وی با اشــاره به لزوم اســتفاده از 
توان مبلغان بــرای بهره گیری از 
ظرفیت مســاجد، افــزود: حوزه 
زمینــه  در  خواهــران  علمیــه 
توانمندسازی مبلغان گام های 

مؤثری برداشته است.
بهجت پــور  حجت االســام 
بیــان کــرد: تاکنــون 30 هــزار نفر 
از حوزه هــای علمیــه خواهــران 
کــه  شــده اند  فارغ التحصیــل 
آمادگی الزم را جهت همکاری 
بــرای کاهــش ناهنجاری هــا در 
قم دارنــد که می توان از ظرفیت 
مفاســد  بــا  مبــارزه  در  آنهــا 

استفاده کرد.
برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــبکه ها بــه صــورت هدفمند 
قــم  در  فســاد  ترویــج  حــال  در 
اســت  الزم  افــزود:  هســتند، 
شــبکه ها  ایــن  شناســایی  بــا 
تهدیــد  را  قــم  کــه  مفاســدی  و 
می کند، بــا هرگونــه ناهنجاری 

در این شهر برخورد شود.

 دومین جلسه کارگروه عفاف و حجاب استان قم برگزار شد

دومین جلســه کارگروه عفاف و حجاب 
اســتان قــم در مرکز مدیریــت حوزه های 

علمیه خواهران برگزار شد. 

عفــاف ضلع اصلــی چرخــه تربیتی 
است

جلســه  دومیــن  در  جالــی  خانــم 
کارگــروه عفاف و حجاب که در ســالن 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  جلســات 
علمیــه خواهــران برگــزار شــد بــا بیــان 
اینکــه تاقی هفتــه عفاف و حجاب و 
دهــه کرامت فرصتی اســت که ما باید 
از آن به خوبی استفاده کنیم بیان کرد: 

برنامه ریــزی عملیاتــی و اجرایی هفته 
عفــاف و حجــاب و دهه کرامــت باید 

هرچه سریع تر انجام شود.
حوزه هــای  تبلیغــی  امــور  مدیــرکل 
علمیــه خواهــران با اشــاره بــه برگزاری 
تجمع و راهپیمایــی در هفته عفاف و 
حجاب افزود: تاش می کنیم مراســم 
دهــه کرامت و هفتــه عفاف و حجاب 
در استان قم در شأن دختر امام موسی 

کاظم)س( برگزار شود.
امــور  و  عمومــی  روابــط  سرپرســت 
بین الملــل حوزه های علمیه خواهران 
عنــوان کــرد: وضعیــت بودجــه در کل 

کشــور مناســب نیســت امــا اینجــا قم 
شــهر کریمــه  اهل  بیــت)س( بــوده و به 
همین مناســبت باید پیوند سنگینی 
میــان دهــه کرامــت و هفتــه عفــاف و 
حجاب بزنیم و مراســمی در شــأن این 

بانوی بزرگوار برگزار کنیم.
وی با توجه به اهمیت مســئله عفاف 
افزود: امروز از مسئله حمله به حجاب 
گــذر کرده ایــم و اکنــون عفــاف جامعــه 
مورد حمله دشمنان قرار گرفته است، 
عفــاف ضلــع اصلــی چرخــه تربیتــی 
اســت و اگر عفاف از بین برود بسیاری 
از ارزش های اخاقی پایمال می شود.

خانــم جالــی تصریــح کــرد: هــدف از 
تجمع در حمایت از عفاف و حجاب 
دادن  قــرار  خطــاب  و  عتــاب  مــورد 
بلکــه  نیســت،  مــا  بانــوان  و  دختــران 
هــدف مــا از ایــن برنامــه مــورد عتــاب 
قــرار گرفتن مســئولین و کســانی اســت 
کــه می توانســتند در این عرصــه کاری 

انجام دهند اما کم کاری کردند.

برنامه ریــزی عمیــق دشــمنان بــرای 
ضربــه زدن بــه عفــاف و حجــاب در 

قم
در ادامــه خانــم مرضیــه ابراهیم آبادی 
بــا بیــان اینکه امــروزه اهمیت مســئله 
عفــاف و حجــاب نســبت به گذشــته 
بســیار بیشتر شــده اســت، اظهار کرد: 
مختلــف  اســتان های  در  دشــمنان 
کشــور برعلیــه عفاف و حجــاب فعال 
هســتند کــه نتیجــه آن وقــوع حوادثــی 
ماننــد حادثــه گیــان و ضــرب و شــتم 
وحشــیانه بانــوی آمــر بــه معــروف بوده 

است.
ســپاه  زنــان  جامعــه  بســیج  مســئول 
علــی بــن ابی طالــب)ع( افــزود: نــگاه 
کشــور در زمینــه عفــاف و حجــاب بــه 
قم اســت، دشــمن برای ضربه زدن به 
مســئله عفاف و حجاب به ویژه در قم 
برنامه ریزی عمیقی کرده است، ما نیز 
بایــد تمــام تاش خــود را بــرای دفاع از 

عفاف و حجاب به کار گیریم.

وی با اشــاره به 21 تیرماه سالروز کشتار 
جمعی شهدای مسجد گوهرشاد و روز 
عفاف و حجاب تصریــح کرد: یادواره 
بــرای  شــهدای گوهرشــاد گام مهمــی 
نشــان دادن اهمیــت مســئله عفاف و 
حجاب و انتقال این مســئله به نســل 

جوان است.
خانــم ابراهیم  آبادی خاطرنشــان کرد: 
بــا توجــه به اینکــه 21 تیرمــاه مصادف 
بــا روز جمعه اســت، می توانیم مراســم 
تجمــع و راهپیمایی عفاف و حجاب 
را بــا حضــور جمــع زیــادی از مــردان و 
زنانــی کــه دغدغــه عفــاف و حجــاب 

دارند برگزار کنیم.
ســپاه  زنــان  جامعــه  بســیج  مســئول 
علــی بــن ابی طالــب)ع( تشــریح کرد: 
می توانیــم در برنامــه عفــاف و حجاب 
از ظرفیــت جامعه المصطفی العالمیه 
و بانوانــی کــه از کشــورها و ادیــان دیگــر 
روی  عفــاف  و  حجــاب  و  اســام  بــه 

آورده اند نیز استفاده کنیم.
در ادامــه ایــن جلســه خانــم فرخانــده 
عضــو کارگــروه عفــاف و حجــاب ابراز 
کــرد: مــا دغدغــه برگــزاری یــک برنامه  
شــان  در  حجــاب  و  عفــاف  پیرامــون 
بانوان قم داشــته و از ابتدا بنا داشــتیم 
که به صورت جهادی این کار را انجام 
دهیــم، هــدف مــا از ایــن جلســه نیــز 
برنامه ریــزی بــرای برگزاری یــک برنامه 
اســتانی همراه با تجمع عظیــم بانوان 

قم است.

 وضعیت پژوهشی حوزه خواهران 
آذربایجان شرقی بررسی شد 

 با حضور مسؤوالن پژوهشی حوزه علمیه خواهران کشور؛

 معــاون و مســئوالن پژوهشــی حــوزه علمیــه خواهــران کشــور در 
ســفری دو روزه به اســتان آذربایجان شــرقی، به بررسی مسائل و 
امور پژوهشی این استان پرداختند و راه اندازی مرکز پژوهشی در 

تبریز مورد تأکید قرار گرفت.

پژوهــش،  معــاون  حصــاری،  اکبــر  علــی  حجت االســالم 
رّبانــی، مدیــر کل پژوهــش هــای  حجت االســالم محمدتقــی 
عمومی و حجت االسالم حسین قاسمیان، سرپرست اداره امور 
پژوهشگران حوزه های علمیه خواهران، در سفری دو روزه به 
استان آذربایجان شرقی، در جریان روند امور پژوهشی مدارس 

علمیه خواهران این استان قرار گرفتند.
در جریان این ســفر، مســئوالن بخش پژوهش حوزه علمیه 
خواهران از موسســه آمــوزش عالی حوزوی الزهــرا)س( تبریز، 
مدرســه علمیــه معصومیــه تبریز و مدرســه علمیــه الزهرا)س( 
بستان آباد بازید نموده و جلساتی با اساتید و طالب این مراکز 

حوزوی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، جلسه معاونت پژوهشی حوزه علمیه 
خواهران آذربایجان شرقی با حضور تمامی مدیران و جمعی از 
معاونان پژوهش مدارس اســتان، در تبریز برگزار گردید و پس 
بعــد از ارائــه گزارش فعالیتهای پژوهشــی اســتان توســط مدیر 
حــوزه  علمیه خواهران آذربایجان شــرقی، مســائل و مشــکالت 
مدارس و طالب مطرح و در خصوص راهکارهای حل و فصل 
آن، گفتگو و تبادل نظر شد؛ معاون پژوهش حوزه های علمیه 
کشــور نیــز بــه تبییــن امــور پژوهشــی و به تبــادل نظــر و گفتگو 

درخصوص مسائل پژوهشی پرداخت.
حجت االســالم والمسلمین آل هاشــم، نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شــرقی نیــز در این جلســه با تأکید بــر اینکه مدیران 
رأس  در  را  پژوهش محــوری  اســتان  دینــی  علــوم  مــدارس 
برنامه هــای ســال تحصیلی جدیــد قــرار دهنــد، اظهار داشــت: 
معاونــان پژوهشــی حوزه هــای خواهــران بــه بحــث پژوهــش 
نــگاه خــاص و ویژه ای  داشــته باشــند و با ســوق دادن طالب 
به سمت اولویت های پژوهشی، تحقیقات را کاربردی و قابل 

اجرا کنند.
همچنیــن در ایــن جلســات راه انــدازی مرکــز پژوهشــی در 
اســتان آذربایجان شــرقی امکان ســنجی شــده و مــورد تأکیــد 

مدیران استانی و کشوری قرار گرفت.

 انتقاد مدیر حوزه علمیه خواهران 
فارس از رسانه ملی 

 مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس از عدم حضور رسانه 
ملــی مبنــی بــر پوشــش موضوعات مهــم در حوزه هــای علمیه 

خواهران انتقاد کرد.

 حجت االسالم محمودی با اشاره به برگزاری آزمون سطح 
ســه و چهــار حــوزه علمیــه خواهــران اســتان فــارس در مقطع 
کارشناســی ارشــد و دکتری، اظهار داشــت: هرســاله بر اساس 
مصوبه شــورای انقالب فرهنگی در ســطوح 2، سه و چهار که 
بــه ترتیــب معادل کارشناســی، ارشــد و دکتری بــوده در حوزه 

علمیه خواهران استان پذیرش صورت می گیرد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان فــارس بیــان کــرد: 
موضوع پذیرش حوزه های علمیه با یک روند بســیار ساده ای 
و  جامعــه  گســتره  مقابــل  در  بســیار  اطالع رســانی،  بــر  مبنــی 
مخاطبیــن ســاده و بســیط اســت، بــه همیــن دلیــل برخی از 

شهروندها هنوز به رسالت حوزه آشنا نیستند.
و  اهمیــت  تبییــن  بــا  رابطــه  در  رســانه  رســالت های  وی 
ضرورت حوزه های علمیه تشــیع را مورد توجــه قرارداد و ابراز 
کــرد: یکــی از رســالت های رســانه، تبییــن اهمیــت و ضرورت 
حوزه های علمیه تشیع است، تا اهمیت و رسالت حوزه برای 
آحــاد مردم روشــن نشــود این ســؤال منطقی اســت که مطرح 
شــود جایــگاه حــوزه در جامعــه قــرار دارد، ازاین رو بایــد برای 

شناساندن حوزه به جامعه تالش کرد.
حجت االســالم محمودی، از عدم حضور رسانه ملی مبنی 
بــر پوشــش موضوعات مهــم در حوزه هــای علمیــه خواهران 
انتقــاد و عنــوان کــرد: تنویر افــکار بــدون اطالع رســانی ایجاد 
نمی شــود، جا داشت که رسانه ملی در هنگام برگزاری آزمون 

مهم حوزه های علمیه خواهران حضور پیدا می کرد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: همــه اقشــار جامعــه  و حیــات 
معنــوی و دینــی مرهــون حوزه های تشــیع  هســتند، ازاین رو 
ایــن اهمیت باید در رســانه ملی منعکس می شــد، امیدواریم 
در نوبت های آینده بتوانند این خأل و کاستی را برطرف کنند.

معــاون فرهنگــی حوزه علمیــه خواهران 
گفت: شــکل و زینت بخشــی مســاجد 
باید به نحوی جذاب باشــد که مردم را 
پای منبرها بنشــاند، ایــن منبرها باید به 
گونه ای باشد که مردم را از همه سنین و 
طبقــات جذب کند و برای آن ها حرف 

و پیام داشته باشد.

خانــم معصومــه ظهیــری در نشســت 
دیــن  تبلیــغ  نگرانــه  آینــده  بررســی 
کل  اداره  در  کــه  اســامی  ایــران  در 
تبلیغــات اســامی اســتان قــم برگــزار 

شــد، عنــوان کــرد: اینکــه کســانی کــه 
ســواد باالیی ندارند و به عرصه تبلیغ 
رو آورده اند، حرف نادرســتی بوده که 
مــا بایــد در صحبت های خــود به آن 

توجه کنیم.
ماننــد  مــا  بــزرگ  علمــاء  افــزود:  وی 

آیــت  گلپایگانــی،  صافــی  اهلل  آیــت 
و  انقــاب  مــکارم شــیرازی، رهبــر  اهلل 
امــام راحــل)ره( از کســانی بودند که در 
عرصه تبلیغ فعالیت های بســیاری را 

به انجام رساندند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
از  اســام)ص(  پیامبــر  خــود  گفــت: 
نیــز  امیرالمومنیــن  بودنــد،  مبلغیــن 
انجــام  را  بســیاری  تبلیغــی  کارهــای 
مرحلــه  بــه  طبیعتــا  مبلــغ  دادنــد، 
اجتهاد در تبلیغ برســد تا الاقل قدرت 

تشخیص فضاها را داشته باشد.
ظهیری بیان کرد: کسانی که ما را از منبر 
و محراب به دور می دارند و منبرها را بی 
اثر می دانند، اتفاقا به خوبی اثربخشــی 
منبــر را مــی دانند و مــی خواهند جلوی 

این اثربخشی را بگیرند.
وی تاکیــد کرد: شــکل و زینت بخشــی 
مســاجد بایــد بــه نحوی جذاب باشــد 
کــه مــردم را پــای منبرهــا بنشــاند، این 
منبرهــا بایــد به گونه ای باشــد که مردم 
را از همه سنین و طبقات جذب کند و 

برای آن ها حرف و پیام داشته باشد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
مطرح کرد: به دلیل اینکه امروز فضاها 
تغییــر کــرده، مــا نباید تحــت تاثیر این 

فضاهــا قــرار گیریم، ما بایــد در تبلیغ از 
ابزارهای مناسب استفاده کنیم.

بایــد  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  ظهیــری 
چهــره روحانیــت را از طریــق ابزارهای 
بنابرایــن  کنیــم؛  بازنمایــی  مختلــف 
بایــد به ابزارهــای نوین روز توجه کنیم، 
چرا که یکی از مشکات امروز ما گسل 
نسلی بوده و ما باید هنر ارتباط با نسل 

جدید را داشته باشیم.
بتوانیــم  بایــد  مــا  داد:  ادامــه  وی 
کــه  را  شــده  ایجــاد  هــای  شــکاف 
دشــمن بــرای نفــوذ ایجــاد کــرده را با 
ابــزار های مناســب پر کنیــم، عرصه 
و  بــوده  رســانی  پیــام  عرصــه  تبلیــغ 
در گذشــته یــک روزی بــرای بدســت 
آوردن یک روایت فرســنگ ها مســیر 

طی می شد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
گویــد  مــی  عبــاس  ابــن  شــد:  یــاداور 
بــرای اینکــه یــک روایــت را بشــنوم و از 
مصدر اصلی آن را به دســت آیندگان 
برسانم حاضرم ســاعت ها زیر آفتاب 
بنشینم، امروز نیز اگر می خواهیم دین 
اســامی بــه آینــدگان برســد، نیازمنــد 
تاش و حضور مبلغان در عرصه های 

تبلیغی است.

 محتوای منبرها باید همه طبقات و  رده های سنی را در برگیرد 

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران:

 نشست آسیب شناسی حضور تبلیغی طاب 
در فضای مجازی برگزار شد 

هفتمین جلســه از سلســله نشســت هــای تخصصی طلبــه و فضای 
مجــازی، بــا موضوع برگزار می شــود آســیب شناســی حضــور تبلیغی 

طاب در فضای مجازی در قم برگزار شد.

در ایــن نشســت تخصصــی کــه  در مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه 
خواهــران در قــم برگزار شــد، مصطفی تشــیعی به عنوان کارشــناس 
ایــن نشســت بــا ارایــه مباحثــی پیرامــون اهمیــت حضور مبلغــان در 

فضای مجازی به سواالت حاضران پاسخ داد.
وی بــا اشــاره به اهمیــت حضور بانــوان طلبه در فضــای مجازی 
گفت: این فضا دارای الگوهای شناختی و ماهیتی است که شناخت 
ایــن ابزارهــا و ماهیــت و محتــوای ارایــه شــده بــرای کســانی که می 
خواهنــد بــرای حفــظ و ارتقــای معنویت وپاســخ به شــبهات در این 

فضا حضور الزامی است.
وی تصریح کرد: بسیاری از اوقات تبلیغ، در فضایی که نسبت به آن 
شــناخت نداریم به عناصر منفی مبدل می شــود؛ به همین خاطر اســت 
که هم باید بنیه قوی علمی داشته باشیم که بدانیم در این عرصه چه 

می خواهیم و هم بتوانیم از ارزش های متعالی خود دفاع کنیم.
گفتنی اســت: این سلســله نشســت ها با رویکردهای تبلیغی ویژه 
خواهــران مبلغــه بــه همــت واحــد فنــاوری اطالعــات حــوزه علمیــه 

خواهران برگزار می شود.
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آیــت اهلل  علمیــه  مدرســه  مدیــر  محمــدی،  کبــری 
ایروانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری حوزه، 
ضمن  تشریح فعالیت ها و برنامه های این مدرسه 
علمیــه اظهــار داشــت: قبــل از انقــاب زن در امــور 
اجتماعی نقشــی نداشت و تأثیرگذار نبود و از زن در 
راســتای فساد اخاقی استفاده ابزاری می شد ، زن 
قبــل از انقــاب مقلد فرهنگ اروپایــی و مروج آداب 
آن هــا بــود، اما امام)ره( روح تازه ای به زنان اســامی 
دمیــد تــا زنان ایــن ســرزمین نقش آفرینی مســتقیم و 
تاریخ ســاز داشــته باشــند و بــرای مفید بــودن کاالی 

سودجویی نباشند و به طرف تدین روی بیاورند.
حضــور  صحنــه  در  زن  اســت  الزم  داد:  ادامــه  وی 
داشــته باشــد و حضور او عفیفانه و ســازنده باشــد، 
امــا دشــمن فرهنگــی اســام تــاش می کنــد زن را 
حضــور  و  برگردانــد  پرده نشــینی  و  خانه نشــینی  بــه 

عفیفانه را تبدیل به حضور مفسده انگیز کند.
خواهــران  حوزه هــای  امــروزه  افــزود:  محمــدی  خانــم 
به عنــوان پایگاه نشــر دیــن و کانون اندیشــه های ناب رخ 
نشــان می دهــد و بــا جــذب نیروهــای متعهد حضــور زن 
را در جامعــه حفــظ کنــد و اهمیــت حوزه هــای خواهــران 
از همین جــا آشــکار می شــود، باید صافی هــا و فیلترهای 

دقیــق نصب کنیم تا خروجی های حوزه علمیه خواهران 
برخــوردار از شــرایط فرهنگــی مدنظــر مقام معظــم رهبری 

باشد.
مدیــر مدرســه آیــت اهلل میرزا یوســف ایروانــی گفت: 
ایــن مدرســه واقــع در پردیســان قــم ســال 1396 بــه 
بهره برداری رسید و در همین سال بالغ بر ۴09 طلبه 
پذیرش داشته و در سال 97 تعداد طاب مجموعه 
بــه هفتصــد طلبــه تمام وقــت، پاره وقــت و میهمان 

افزایش یافته است.
وی یــادآور شــد: مدرســه علمیــه خواهــران آیــت اهلل 

ایروانــی تنهــا مدرســه علمیــه خواهــران در منطقــه 
پردیســان اســت که در مقطع سطح 2 حوزه، طاب 
را در فهــم عمیــق علوم و معارف اســامی بر اســاس 
قــرآن و مکتــب اهل بیــت)ع(، در یک دوره ۵ ســاله 

یاری می کند.
خانم محمدی عنوان کرد: در این مدرسه 700 طلبه 
به صورت تمام وقت، پاره وقت و میهمان مشغول به 
تحصیل هســتند، اقداماتی انجام شــده تا سطح 3 
راه انــدازی شــود. هم چنیــن ۴0 تــا ۴3 اســتاد با این 
مدرســه در امــر تدریــس همــکاری دارنــد کــه 1۴ نفــر 
دارای ســطح ۴ یــا مشــغول تحصیــل در این ســطح  

هستند و 20 نفر نیز دارای مدرک سطح 3 هستند.

چشم انداز 5 ساله مدرسه آیت اهلل ایروانی
مدیــر مدرســه علمیــه ایروانــی اضافه کــرد: مدارس 
و  تربیتــی  آموزشــی،  عنصــر  ســه  نیازمنــد  علمیــه 
فرهنگــی و پژوهشــی هســتند و بــدون وجــود هریک 
از ایــن 3 عنصــر، ناکارآمــد و ناقص هســتند و با هم 
ارتباط تنگاتنگ در راســتای پیشــرفت و ترقی علوم 

دارند.
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای فرهنگــی و پژوهشــی 
در ایــن مدرســه گفت: ترغیب و تشــویق طاب به 
پژوهش، برگزاری دوره های مقاله نویســی، برگزاری 
منبــع  دوره هــای  برگــزاری  علمــی،  کارگاه هــای 
شناســی، مســلط کــردن طــاب بــه نرم افزارهــای 
کرســی  کارگاه هــای  برگــزاری  احادیــث،  جامــع 
و  فرهنگــی  برنامه هــای  جملــه  از  آزاداندیشــی 
پژوهشی این مدرسه در سال 97 بود و در سال 98 

نیز ادامه دارد.
مدیر مدرسه علمیه آیت اهلل ایروانی با اشاره به نگاه 
تمدنــی، بیــان کــرد: اگــر به دنبال رســیدن بــه تمدن 
متــون  ارکان حــوزه،  بایــد  اســامی هســتیم،  نویــن 
درســی، اســاتید و طاب فعالیت و نگاهشان تغییر 
کند تا امید به آینده تمدنی داشــته باشــیم و در این 
میان نباید از نقش حوزه های علمیه خواهران غافل 

شد.
محمــدی بــا اشــاره بــه برنامه  هــای فرهنگــی ایــن 
مدرســه اظهار داشــت: برنامه ریزی کردیم تا طاب 
در یــک  چشــم انداز ۵ ســاله مســلط بــر روان خوانــی 
مســائل  باشــند،  کریــم  قــرآن  مفاهیــم  و  ترجمــه  و 
به صــورت  را  جدیــد  فقهــی  نیازهــای  و  اعتقــادی 
مشــروح فرابگیرند؛ هم چنین تاش ما بر این است 
تا مهارت های فردی مانند ســبک زندگی اسامی، 
تربیــت صحیــح فرزنــد را نیــز فرابگیرنــد و چندیــن 

دوره در همین زمینه برگزار کردیم.
نیــز  تابســتان  ایــام  ایــن مدرســه در  ادامــه داد:  وی 
کاس هــای تابســتانی بــرای طــاب و حتــی عمــوم 
مــردم منطقــه برگــزار می کنــد چــرا کــه حوزه هــا تأثیــر 
عمومــی دارنــد و کانونــی بــرای بیانــات مــردم مانند 
مســاجد هستند، حوزه کانون تجمع علمی است و 
مــردم برای یادگیری احکام، معارف دین و مشــاوره 
بــه ایــن مدرســه مراجعــه کــرده و خدمــات رایــگان 

دریافت می کنند.
مدیر مدرســه علمیه ایروانی تصریح کرد: قبل از ماه 
رمضــان برای طابی که همراه همســران طلبه شــان 
راهی تبلیغ بودند، یک دوره تبلیغی برگزار شد تا در 

شهرهای دیگر بتوانند ارائه خدمت کنند.

 تحصیل ۷۰۰ طلبه در مدرسه آیت اهلل ایروانی
حمیــد  حجت االسام والمســلمین  ادامــه  در 
هیئت امنــای  نماینــده  و  عضــو  محمــدی، 
مدرســه علمیــه آیــت اهلل ایروانــی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار حــوزه، اظهــار کــرد: ایــن مدرســه 
تــاش دارد بــر اســاس سیاســت گذاری اولیه، 
تمــام مقاطــع تحصیلی را ایجــاد کند و تربیت 
مجتهــده نیز از برنامه های این مدرســه اســت 
چــرا که یکی از مطالبــات مقام معظم رهبری، 
تربیــت خواهــران صاحب نظر در فقه و فلســفه 
است که مدرسه آیت اهلل ایروانی این مهم را در 

افق کاری خود دیده است.
وی ادامه داد: با توجه به جمعیت زیاد پردیســان 
و نیــاز بــه وجود یــک مدرســه علمیه خواهــران در 
ایــن منطقــه، برنامه ریــزی شــد تــا این مدرســه در 
پردیســان راه انــدازی شــود، در فــاز اول 7 هــزار متر 
احداث شــد و کلنگ ســه هزار متر دیگر زده شــده 

که به زودی راه اندازی می شود.
عضــو هیئت امنــای مدرســه ایروانــی از تحصیــل 
700 طلبــه در ایــن مدرســه خبــر داد و بیــان کــرد: 
۵20 نفر جاری و 90 نفر میهمان هستند و ظرفیتی 
که در این مدرســه شــکل گرفته ۵00 نفر نیست اما 
بــه دلیل نیــاز منطقه پردیســان در دو نوبت صبح 
بــا  امیدواریــم  برگــزار می شــود؛  و عصــر کاس هــا 
ســاخت فاز دوم در ســال آینده قدم های بیشتری 

برداریم.
حجت االســام والمســلمین محمــدی اضافــه 
کرد: مدرسه به دنبال تأسیس یک مرکز فرهنگی 
اســت تا فعالیت های فرهنگی را در دل مدرسه 
تأثیرگــذاری  رونــق دهــد و در منطقــه پردیســان 
بیشتری داشته باشد چون این منطقه جمعیت 

قابل توجهی دارد.
وی از راه انــدازی مرکــز فعالیت هــای پژوهشــی در 
ســاختمان جدید مدرســه ایروانی خبــر داد و ابراز 

کــرد: ایــن مرکز داخل مدرســه قــرار دارد اما درواقع 
جدایــی از مدرســه تعریــف می شــود و خدمــات 
پودمانــی  دوره هــای  و  دارد  داخلــی  و  بیرونــی 
کوتاه مــدت ماننــد مهدویــت، مشــاوره خانــواده و 

سایر دوره ها را برای بانوان منطقه برگزار می کند.
نماینــده هیئت امنــای مدرســه ایروانی از توســعه 
فضاهای ورزشــی مدرســه خبــر داد و عنــوان کرد: 
مدرســه دارای یــک مهدکــودک قرآنــی اســت کــه 
بــه خانواده هــای منطقه پردیســان و طاب دارای 
فرزنــد ارائــه خدمــت می کنــد و بــه دنبــال گرفتــن 

مجوز پیش دبستانی نیز هستیم.
تأکیــد  محمــدی  والمســلمین  حجت االســام 
کــرد: خواهــران طاب اگــر بتوانند جایــگاه واقعی 
دینــی  مبانــی  بــه  مســلط  و  کننــد  درک  را  خــود 
دیــن  توســعه  بــه  را  خدمــت  بزرگ تریــن  باشــند 
کرده انــد چراکــه خدمــات فرهنگی آموزشــی زنان 
را باید همیــن خواهران طلبه انجام دهند؛ حجم 
قابل توجهی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند 
پــس در عرصه هــای مختلــف نیــاز بــه فعالیــت 
بانــوان در مشــاغل مختلــف داریــم تا در راســتای 
نیازهــای عمومــی و تخصصــی زنــان جامعه قدم 

بردارند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا خواهران 
چندانــی  فعالیــت  اجتهــاد  درزمینــٔه  طلبــه 
ندارند، گفت: اجتهاد جنســیت بردار نیست 
و کاری بــه زن و مــرد بودن ندارد، ســازوکارهای 
آن برای برادران فراهم بوده چراکه حوزه برادران 
قدمــت بیشــتری دارد؛ اگــر حوزه هــای علمیــه 

خواهــران فعــال باشــند نقش جــدی بانوان در 
مسیر اجتهاد معلوم می شود.

ادامــه  ایروانــی  مدرســه  هیئت امنــای  عضــو 
داد: 60 رشــته تخصصــی بــرای ایــن مدرســه 
پیش بینی شــده کــه به مرور راه اندازی می شــود 
و تربیــت مجتهــدان خواهــر نیــز در دســتور کار 
اســت؛ امــروزه مســیر بــه روی خواهــران طلبــه 
بــاز اســت و وضعیــت مانند 20 ســال گذشــته 
نیســت و بنــده معتقدم آینده بســیار خوبی در 

حوزه های خواهران داریم.
حجت االســام والمسلمین محمدی با اشاره به 
اینکــه باید ازلحــاظ کمی در حوزه خواهران رشــد 
داشــته باشیم، ابراز داشــت: ناگفته نماند کمیت 
بــرای کیفــی ســازی  زمانــی ارزشــمند اســت کــه 
آمــوزش خواهران طلبه نیز برنامه ریزی منســجمی 

داشته باشیم.
خواهــران  و  دانش آمــوزان  بایــد  کــرد:  تأکیــد  وی 
حوزه هــای  در  را  انگیــزه  و  باســتعداد  برگزیــده، 
ضعــف  آمــوزش  قــوت  چــون  پذیرفــت  علمیــه 
ســطح  هم چنیــن  نمی کنــد؛  جبــران  را  پذیــرش 
تربیتــی،  نظــر  از  را  خواهــران  حوزه هــای  اســاتید 
مهارتــی و علمــی باید ارتقا بخشــید چــرا که اصل 
کیفــی ســازی مــدارس علمیــه بــر دوش اســاتید 

است.
 عضــو هیئت امنــای مدرســه ایروانی یادآور شــد: 
ارتقــای ســطح منابــع آموزشــی و ســطوح درســی، 
بهره مندی از تکنولوژی آموزشی، ایجاد رشته های 
تخصصــی و جــدی گرفتــن نظــام جامــع تربیــت 
از مــواردی اســت کــه بــه رشــد و اعتــا حوزه هــای 

خواهران کمک شایانی می کند.
ابــراز  محمــدی  والمســلمین  حجت االســام  
امیــدواری کــرد که با نگاه خوب مســئولین کشــور 
و نــگاه عالی مقــام معظــم رهبــری شــاهد رشــد و 
اعتای بیشتر حوزه های علمیه خواهران باشیم.

و  ایروانــی و رشــد علمــی  مدیریــت مدرســه 
پژوهشی طاب

هاجر شــیخ لو طلبه ای اســت که در سطح دو این 
مدرســه مشــغول بــه تحصیــل اســت . او می گویــد 

سال ها قبل از تحصیل همراه با همسرم به مناطق 
تبلیغــی می رفتــم؛ آنجــا احســاس نیاز بــه مطالعه 
بیشــتر دروس حوزوی پیدا کردم و نداشــتن مدرک 
بــرای بنــده یــک نقــص محســوب می شــد؛ البتــه 
بنده مدام با همسرم در تبلیغ مطالعه می کردم اما 
این باید منســجم تر می شــد. از آنجایی که مدرسه 
ایروانی نزدیک ترین مدرســه به محل ســکونتم بود 
اینجــا را انتخــاب کــردم و از انتخــاب خــود بســیار 
خرســندم چــرا کــه کادر و مدیریــت مدرســه تمــام 
تــاش خود را برای رشــد علمی و پژوهشــی طاب 

این مدرسه به کار می گیرند.
وی از اختصاص ساعات کم به دروس ۴ واحدی 
گایــه می کنــد و معتقــد اســت مــا طلبه هــا باید به 
ادبیات عرب به خوبی مسلط باشیم؛ اما ساعات 
اختصاص یافتــه بــه ایــن دروس بــه انــدازه کافــی 
نیســت و اســتاد باید به ســرعت مطلب را بگوید و 

رد شود.
شــیخ لــو نیــاز خواهــران را در آمــوزش مهارت های 
و  می دانــد  داری  همســر  داری،  فرزنــد  مختلــف 
معتقد اســت مــا باید مهارت مدیریت مشــکات 
را در زندگــی بیاموزیم تا به خانواده آســیب نرســد و 

بتوانیم جنبه تحصیلی خود را ارتقا دهیم.
ایــن طلبــه یکــی دیگــر از ضعف هــای طــاب را 
آشــنایی کم یــا عدم آشــنایی با کامپیوتــر و فضای 
مجازی دانســت و عنوان کرد باید در مدارس برای 

این مهم تدبیری اندیشیده شود.
منبع: خبرگزاری حوزه

5   یک شرط دیگر برای موّفقّیت این است که ما به ترفند دشمن برای تضعیف اندیشه ی مقاومت توّجه کنیم. ببینید عزیزان من! اندیشه ی 
مقاومت، قدرتمندترین ســاِح یک مّلت اســت؛ پس طبیعی اســت که دشــمن بخواهد این ساح را از دســت مّلت ایران بگیرد؛ ]لذا[ روی 
اندیشــه ی مقاومت شــروع میکنند به وسوســه کردن، تردید افکنی: »آقا، چه فایده دارد، نمیشــود«. باید اندیشــه ی مقاومت از ترفند دشــمن 

مصون بماند و با ترفند دشمن تضعیف نشود.1398/3/1۴

تحصیل ۷۰۰ طلبه خواهر 
در مدرسه علمیه خواهران ایروانی

 در گفت و گو با مسئوالن مدرسه علمیه خواهران ایروانی قم مطرح شد: 

 مدرســه علمیه آیت اهلل میرزا یوســف ایروانی طبق وصیت آن مرحوم در ســال 1370 ثبت گردید و به موجب ابالغ شــورای عالی حوزه های 
علمیه، جزو مدارس علوم اسالمی است و جهت فراهم آوردن زمینه آموزش علوم و معارف اسالمی و ترویج و تبلیغ علوم اسالمی به طالب 
تشــکیل گردیــد؛ پــس از انتقال محل مدرســه به شــهر مقــدس قم تحت عنوان مدرســه علمیه خاتم الرســل)ص( به فعالیتــش ادامه داد و در 
ســال 1392 به موجب موافقت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران فعالیت های خود را در حوزه خواهران مطابق ضوابط، سیاســت ها 
ومقررات مرکز آغاز و ساختمان مدرسه علمیه آیت اهلل میرزا یوسف ایروانی سال 1396 در پردیسان قم واقع در بلوار 22 بهمن، نیش خیابان 

اقلیمی با حضور آیت اهلل مقتدایی دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه به بهره برداری رسید.
بــا توجــه بــه نقــش روبه جلــو حوزه های خواهران در یاری دین و فهم عمیق مطالب دینی، ســراغ این مدرســه علمیه در شــهر پردیســان قم 

رفتیم تا با فعالیت های آن آشنایی بیشتری پیدا کنیم.

برنامه ریــزی کردیــم تــا طالب در یک  چشــم انداز 5 ســاله مســلط بر روان خوانــی و ترجمه 
و مفاهیم قرآن کریم باشــند، مســائل اعتقادی و نیازهای فقهی جدید را به صورت مشــروح 
فرابگیرند؛ هم چنین تالش ما بر این اســت تا مهارت های فردی مانند ســبک زندگی اسالمی، 

تربیت صحیح فرزند را نیز فرابگیرند و چندین دوره در همین زمینه برگزار کردیم.
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 امــام مســیر مقاومــت را انتخــاب کــرده اســت. مطلب مهم این اســت که امــام، مقاومــت را از روی هیجان زدگی انتخاب نکــرد، از روی 6
احساسات زودگذر انتخاب نکرد؛ پشتوانه ی انتخاِب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه ی منطقی است، پشتوانه ی  عقانی 

است، پشتوانه ی علمی است و البّته پشتوانه ی دینی. 1398/03/1۴

حرکــت مردمــی و تجمــع بــزرگ حامیــان عفــاف و 
حجــاب و مدافعــان حریم خانــواده در حمایت از 

بانوی محجبه خمامی عصر امروز برگزار شد.

بیش از هزار و ۴00 نفر از حامیان عفاف و حجاب 
درحمایــت از اقدام بانوی آمر به معروف خمامی 
با ســر دادن شــعار های خونی که در رگ ماســت 
هدیــه بــه رهبر ماســت، مرگ بر فتنه گر، حســین 
حســین شــعار ماست شــهادت افتخار ماست، 
مســئول بــی کفایت حیاکــن فتنه گــر را رها کن و 
تکبیــر هتــک حرمت هنجارشــکنان نســبت به 

بانوی خمامی را محکوم کردند. 
دبیرســتاد امــر بــه معــروف گیــان در ایــن تجمع 
مردمــی با اشــاره به عمل شــنیع هنجارشــکنان 
گفت: ما از دادســتان می خواهیم که این پرونده 

و  کــرده  از شــکایت شــخصی صــرف خــارج  را 
تبدیل به مدعی العموم کند.

حرکــت  ایــن  تصاویــر  افــزود:  کربایــی  حســن 
از  محجبــه  بانــوی  بــه  حملــه  و  ناشایســت 
شــبکه های اجتماعــی کــه پخــش شــد دل هــر 
انســان آزاده ای را درد آورد و همــه ایــن رفتــار را 

محکوم کردند.
وی بابیــان اینکه مــردم گیان به هنجارشــکنان 
اجــازه جــوالن دادن در ایــن اســتان را نمی دهند 
تصریــح کرد: مــا از همه ائمه جماعــات و امامان 
جمعه و مسوالن اجرایی و نظارتی می خواهیم که 

نسبت به مسایل فرهنگی بی تفاوت نباشند.
همچنیــن  گیــان  معــروف  بــه  امــر  ســتاد  دبیــر 
بــه معضــات اقتصــادی اســتان و بــی تفاوتــی 
مســئوالن ارشــد نســبت بــه اســتفاده های غیــر 

قانونــی از بودجه هــای دولتی اشــاره کرد و گفت: 
اســتان  ارشــد  و مدیریــت  از دســتگاه قضــا  مــا 
می خواهیــم نگذارند بــرای مفســدان اقتصادی 

زمینه چپاول و فساد فراهم شود.
امــام جمعــه خمــام هــم در ایــن تجمــع بــا بیــان 
اینکــه برخی افــراد با اســتفاده از فضای مجازی 
و هشــتک گــذاری قصــد ســوء اســتفاده و ترویج 
بــی بندوباری دارند گفت:تفکــر انقابی و حزب 
الهــی مــردم شــهید پرورگیــان اجــازه دو قطبــی 
ســازی و شــکاف بیــن آحــاد جامعــه را نخواهــد 

داد.
حجت االســام اســداهلل زاده افزود: مردم گیان 
بــا تقدیــم 8 هزار شــهید ثابــت کردند تفکــر زنده 
ارزش هــای  بــر  جــان  پــای  تــا  و  دارنــد  وپویایــی 

اسامی و انقاب پایبند هستند. 

مردمــی حمایــت  بــزرگ  ایــن تجمــع  پایــان  در 
خــود  مطالبــات  حجــاب  و  عفــاف  کننــدگان 
در 10 بنــد شــامل نظــارت بر پوشــش مســافران، 
برخــورد قاطــع و صریح دســتگاه قضــا، برقراری 
در  بیشــتر  نظــارت  جامعــه،  اخاقــی  امنیــت 
قانــون  اجــرای  جنگلــی،  و  ســاحلی  مناطــق 
عفاف و حجاب و حمایت از آمران به معروف، 
فرهنگ ســازی نســبت به فریضه امربه معروف 
در جامعــه، ترویــج فریضه امربه معروف و نهی از 
منکــر در مدارس و دانشــگاه ها، برخــورد جدی 
بــا تولیدکننــدگان پوشــاک نامناســب، نظارت 
مــردم  نماینــدگان  و  اســامی  مجلــس شــورای 
برحســن اجــرای عفــاف وحجــاب در جامعه را 
نظارتــی،  فرهنگــی،  دســتگاه های  متولیــان  از 

امنیتی وقضا خواستار شدند.

 تجمع بزرگ مردمی در حمایت از بانوی آمر به معروف و ناهی از منکر خمامی

بــار اول کــه از خیابــان رد شــدم، آن افــراد را دیــدم، در 
حال برگشــتن هنجارشــکنی آن ها تشــدید شــده بود؛ 
نتوانســتم مقاومــت کنم و چیزی نگویم بــا خود گفتم: 
خدایا برای رضای تو و شادی دل حضرت زهرا )س( 
مــن تذکــر را می دهم و با زبان لین خواســتم تا پوشــش 

خود را رعایت کنند اما....

ماجــرا از آنجا آغاز شــد کــه وقتی یک بانــوی گیانی 
مقابــل  در  کامــل،  حجــاب  کشــف  بــا  را  افــرادی 
شهرداری خمام در حال رقصیدن دید، تاب نیاورد 
و  بــه آنهــا تذکــر داد. امــا ســه نفــر از ایــن افــراد به وی 
حمله کرده، او را به زمین می زنند و زمانی که متوجه 
تــاش وی بــرای تمــاس گرفتــن بــا نیــروی انتظامــی 

می شوند تلفن همراه او را نیز می شکنند.
یکی از مردان متخلف در این ماجرا نیز قصد حمله 
بــه این بانوی آمر به معروف را دارد که فرزند 11 ســاله 
این بانوی مؤمنه مانع اقدام او می شود؛ در این حین 
این کودک نیز مورد ضرب و شتم هنجارشکنان قرار 
می گیــرد . این روزها ماجرای برخورد هنجارشــکنان 
بــا بانــوی آمر به معــروف گیانی، دل هــای مومنان را 
متاثر کرده اســت و بیش از پیــش لزوم جدیت در امر 

به معروف و نهی از منکر را یادآور می شود.

Á  لطفا بفرمائید که چطور با این افراد مواجه
شدید و تصمیم به امر به معروف گرفتید؟

بانوی آمر به معروف: روز جمعه هفته گذشته بود که 
بــه همراه پســرم راهی مغازه شــدم و دیــدم در فاصله 
کمــی از مــن جمعــی از بانــوان در گوشــه خیابــان و 
بودنــد  آواز  و  رقــص  اتومبیــل خــود مشــغول  داخــل 
و حجــاب خــود را از ســر برداشــته بودنــد، در حــال 
برگشــتن از مغازه بودیم که دیدم به ما نزدیک شــدند 
و شــروع بــه رقصیدن در مأل عام کردنــد و حجاب به 
ســر نداشــتند و پوشــش نامناسبی داشــتند، به این 
فکــر کــردم که اگــر چیزی نگفتــه از این افراد رد شــوم 
نمی توانــم با وجدان خود کنار بیایم و تذکر لســانی را 
حداقل وظیفه خود می دانستم و با زبان لین به آن ها 
گفتم: خانم این چه کاری است که در انظار عمومی 
انجام می دهی، این کارها برای خانه است خیابان 

جای رقصیدن نیست.

Á  در کــه  روز  آن  ماجــرای  جزییــات  دربــاره    
ویدیو منتشر شده دیده شد، توضیح دهید.
خانم واحــدی: زمانی که من به این خانم ها تذکر دادم 
همــه به ســمت من هجــوم آوردنــد و آن خانم مــن را به 
شــدت هــل داد و مــن بر زمیــن افتادم، یــک دفعه همه 
به ســمت من حمله کردند و شــروع به فحاشــی و ناسزا 

گفتن کردند، حتی یک نفر دست انداخت تا چادرم را 
از سرم بکشد و من محکم  چادر و روسری خودم را نگه 
داشــتم و گفتم: این چه کاری اســت، کار شــما خاف 

عرف و شرع بوده و حاال شما مدعی هستید؟

Á  در ویدیویــی کــه از ایــن اتفاق منتشــر شــده
می ایســتد،  شــما  جلــوی  و  دارد  حضــور  آقایــی 
نقش این آقا چه بود آیا از شما حمایت می کرد؟
بانــوی آمــر به معــروف: خیر این آقا بــرای کمک به بنده 
کــرده  را دوره  مــن  بــود، وقتــی هنجارشــکنان  نیامــده 
بودنــد و مــورد ضرب و شــتم قــرار می دادنــد، حتی یک 
آقــا دســت انداخت تا مــن را بزند در ایــن لحظه بود که 
پسرم )محمدصالح( آمد تا از من دفاع کند و آن مرد را 
خطاب قرار داد و بگو مگویی با او کرد اما در این لحظه 
خانومی با کفش به شکم و پای پسرم ضربه زد و پسرم را 
مورد حمله و زد و خورد قرار داد، من برگشــتم تا با تلفن 
همراهــم بــه 110 زنــگ بزنــم اما یــک نفر در همــان حال 
مجددا به من حمله ور شــد و من را به زمین انداخت و 
تلفن همراهم را نیز شکســت، اما باز ایســتادم و جلوی 
اتومبیــل در حــال متــواری شــدن را گرفتــم و گفتــم باید 
بایســتید تــا پلیــس بیایــد و تکلیــف ایــن بی قانونــی و 
بی حرمتی مشــخص شــود که یک آقایی من را کشــید 
کنار و هنجارشکنان را فراری داد و من نیز شماره پاک 

را برداشــتم تا بتوانم از آن ها شــکایت کنــم و الحمداهلل 
بــا شــکایتی که انجام شــد و همکاری نیــروی انتظامی 

حکم جلب این افراد صادر شده است.

Á  بــا اطالعی که داشــتید و احتمال می دادید
امــر بــه معــروف در ایــن حالت می توانــد برای 

شما خطرساز باشد چرا ممارست کردید؟
خانم واحدی: هر فرد مسلمان، آزاده و غیرتمندی که 
با چنین صحنه هایی مواجه شود، حداقل وظیفه اش 
دادن یک تذکر لسانی است، من بار اول که از خیابان 
رد شدم و این افراد را دیدم، گذشتم اما وقتی در حال 
برگشتن بودم و دیدم هنجارشکنی آن ها تشدید شده 
اســت نتوانستم مقاومت کنم و چیزی نگویم بنابراین 
بــا خــود گفتــم: خدایــا بــرای رضــای تــو و شــادی دل 
حضرت زهرا )س( من این تذکر لسانی را می دهم و با 
زبان لین خواســتم تا پوشش خود را رعایت کنند و در 

خیابان هنجارشکنی نکنند.

Á نتیجه شکایت از این افراد چه شد؟ 
بانــوی آمــر به معروف: خوشــبختانه بــا تاش های نیروی 
انتظامــی چنــد نفــر از این افراد خاطی دســتگیر شــدند، 
فقــط  آن خانمــی کــه بنــده را هــل داده بــود و در فیلم هم 

دیدید، متواری و تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

Á تا کجا پیگیر شکایت می شوید؟
خانــم واحــدی: بــرای مــن گرفتــن ایــن افــراد اهمیــت 
نــدارد، آنچــه مهم اســت نفس عملی اســت که با یک 
آمر به معروف انجام شــد، هنجارشــکنی و بی قانونی و 
خــاف شــرع عمل کــردن این افراد آن هــم در مأل عام و 
بی حجابی و هتک حرمت به راحتی در خیابان است 
که باید با آن برخورد شــود، ما برای چه این همه شهید 
دادیــم؟  شــهدای مــا رفتند تا امنیت و عــزت ما حفظ 
شــود، در وصیت نامه تمام شهدا آمده است که خواهر 
مــن؛ چادرت را برای پاسداشــت خــون من حفظ کن، 
امــا متأســفانه  ایــن هنجارشــکنان به راحتــی به چادر 

خاکی حضرت زهرا )س( توهین کردند نه به من.

Á  دلیل ســکوت تعمدی یا غیــر تعمدی برخی
از مســؤوالن گیالنی در واکنش بــه این اتفاق را 

چه می بینید؟
بــه معــروف: مطمئــن باشــید مســؤوالن  بانــوی آمــر 
بــرای دســتیابی بــه منافــع شــخصی خــود در رابطه 
بــا این مســئله ســکوت کردند، کســی که هر ســمت 
قبــال  در  بایــد  قیامــت  فــردای  دارد  جایگاهــی  یــا 
مســؤولیتی کــه داشــته پاســخگو باشــد، اینکــه بــه 
بــه  و  کــرده  ســکوت  موضــوع  ایــن  دربــاره  راحتــی 
راحتــی گذشــتند؛ مطمئنــا از ریشــه مشــکل دارند و 
عملکــرد چنیــن مســؤوالنی موجــب شــد تا فســاد و 

هنجارشکنی در جامعه به اینجا برسد.

Á  ،با اتفاقی که افتاده عالوه بر وضع جسمی 
حال روحی شــما هم خوب و مســاعد نیســت، 
بــه  اگــر چنیــن اتفاقاتــی را ببینیــد امــر  بــاز هــم 

معروف خواهید کرد یا پشیمان شدید؟
خانــم واحــدی: بــاور کنیــد اگــر زمــان بــه عقــب برگردد 
بــاز همیــن کار را می کنــم، امــر بــه معروف وظیفــه دینی 
همــه ماســت وقتــی مــا در مراســمات مذهبــی خــود 
دعــا و مناجــات می کنیم و در پیشــگاه خداوند اشــک 
می ریزیــم، زیــارت عاشــورا می خوانیــم و مــاه محــرم را 
گرامــی می داریــم بایــد به این شــناخت برســیم که امام 
حســین )ع( بــرای احیای امر به معــروف جهاد کردند و 
خانواده خود را در این راه فدا کردند، بنابراین ما باید به 
جا و به اقتضای زمان حداقل یک تذکر لسانی بدهیم.

Á  بــه عنــوان یــک آمــر بــه معــروف، وضعیت 
اجــرای ایــن فریضــه واجب الهــی را در اســتان 

گیالن چطور می بینید؟
بانــوی آمــر به معــروف: حقیقتــا در این بــاره رضایت 
بــه معــروف بایــد از ســوی مســؤوالن  نــدارم، آمریــن 
حمایت شــوند و خود مسؤوالن نیز در این راستا ورود 
کننــد تــا شــاهد فســاد و هنجارشــکنی نباشــیم، اگر 
اجازه بدهند با آمرین به معروف این چنین برخوردی 
شــود در آینــده دیگــر افراد جــرأت پیــدا نمی کنند که 
ایــن فریضــه الهــی را انجــام بدهنــد، متأســفانه امــر 
بــه معــروف در جامعــه ما به فراموشــی ســپرده شــده 
و می طلبــد کــه ابتــدا مســؤوالن اســتانی ورود کــرده و 

حمایت الزم را از آمرین به معروف داشته باشند.

Á  آقــا محمدصالــح اول بفرماییــد چندســالتونه و 
چطور شــد که بــه کمک مادر رفتــی؟ در آن لحظه که 
به سمت مادرت حمله شد چه احساسی داشتی؟

و  چهــارم  کاس  ســالمه،   11 مــن  محمدصالــح:   
حافظ قرآن هســتم، راستش را بخواهید از کار مادرم 
خوشــحال بــودم چــون می دانســتم بــرای خــدا ایــن 
کار را انجــام می دهــد، امــا وقتــی دیــدم یــک مــردی 
کنــم،  نتوانســتم تحمــل  بزنــد  را  مــادرم  می خواهــد 
نمی شــود یک مردی که نامحرم اســت به یک خانم 
نامحرم دست بزند و او را کتک بزند، من به حمایت 

از مادرم رفتم تا از آن مرد کتک نخورد.
روز جمعه 17 خرداد امسال حوالی ظهر، یک بانوی 
آمــر به معــروف گیانــی در بخــش خمام شهرســتان 
رشــت اقــدام به امر به معروف و نهــی از منکر و دادن 
تذکــر لســانی بــه چنــد خانــم بدحجــاب و هنجــار 
شــکن کرد که متأســفانه با بازخورد بسیار نامناسبی 
همــراه بود و ایــن بانوی گیانی مورد ضرب و شــتم و 
هتاکی از سوی این خانم ها و نیز برخی آقایان حاضر 
در صحنه قرار گرفت و به صورت عجیبی این اتفاق 
ســکوت تعمدی یــا غیرتعمــدی برخی از مســؤوالن 

بلند پایه استانی را در پی داشت.

 بیانیه مدیریت حوزه  علمیه 
خواهران استان گیالن در پی 

ضرب و شتم بانوی آمر به معروف 
مدیریت حوزه  علمیه خواهران اســتان گیان در پی ضرب و شــتم 

بانوی آمر به معروف بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

یومنــون بــاهلل و الیــوم االخریأمــرون بالمعــروف و ینهــون عــن 
المنکر)بقره/ 114(

)مومنان( کسانی اند که به خدا و روز جزا ایمان دارند و امر به 
معروف و نهی از منکر می کنند.

بــا ســام و صلــوات بــر  ســدره المنتهای عفــت و  معنا بخــش 
طهارت حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟

ارزش  هــای هــر جامعــه، هّویــت و شناســه  آن اســت  کــه هر گاه  
در معــرض خطر و آســیب قــرار گیرد بی تردید بــر آحاد آن جامعه 

فرض است در دفاع از هویت خویش به پا خیزند.
بــه گواهــی تاریخ و وجدان هــای بیدار، عفاف بخشــی از هویت  
مقــدس زنــان ایــن مــرز و بــوم اســت که هــرگاه مــورد هجمــه قرار 
گرفتــه، چــه از ســوی چکمه پوشــان قلــدر مــآب و چــه از ســوی 
بزک شدگان و منحطان  مأمور به ابتذال، هماره مردان و زنانی از 
جنــس صابت و اخــاص در راه صیانت و حفاظت آن از بذل 

جان و آبرو دریغ نکرده اند.
بــدون شــک امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه عنــوان یکــی از 
آموزه هــای تعالــی بخش دیــن و از مهم تریــن ابزارهــای مقابله با 
مســخ ارزش هــا،  بسترســاز صیانــت، تحکیــم و احیاگــر هویت 
ملــی و  مذهبــی  اســت کــه نیازمنــد عــزم جــدی و مجاهــدت 

مومنانه است.
بدینوســیله از طــرف مجموعــه حوزه علمیــه خواهــران اســتان 
گیــان، ضمــن اعــان برائــت و انزجــار از اتفاقــات ناخوشــایند 
اخیــر و برخــورد هتاکانه بــا بانوی محترم آمره بــه معروف، اعان 
حمایــت خــود را از جریــان احیاگــر ارزش هــای انقابــی اعــام 
می داریــم، امید اســت خداوند تبارک و تعالی به مســئوالِن امر، 
شــجاعت اقــدام انقابی را در راســتای پاسداشــت ارزش های 

دینی که ثمره خون هزاران شهید است عطا فرماید.

ماجرای حمله هنجارشکنان به بانوی آمر به معروف
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7 مقاومت موجب عقب نشــینی دشــمن میشــود، بر خاف تســلیم. وقتی که دشــمن به شــما زور میگوید، اگر شــما یک قدم به عقب 
برداشــتید، او جلــو مــی آیــد؛ بــدون تردید. راه اینکه او جلو نیاید، این اســت که شــما ِبایســتید. ایســتادگی و مقاومت کــردن در مقابل 
زیاده خواهــی دشــمن و زورگیــری دشــمن و باج خواهــی دشــمن، راه جلوگیــری از پیــش  آمدِن او اســت؛ پس صرفه با مقاومت اســت.  

1398/03/1۴

اتســکو )فاطمه( هوشــینو بانــوی ژاپنی 
بودایــی  متعصــب  خانــواده  یــک  از 
اســت، عمویش دیــن مســیحیت دارد 
و صاحــب کلیساســت. اما خدا کمک 
کــرد تــا او در مســیر اســام و اهــل بیــت 
کــه  اینجاســت  جالــب  و  بگیــرد  قــرار 
تنهــا از طریق اینترنت با اســام و تشــیع 
آشــنا شــد حتــی قــرآن و نمــاز خواندن و 
ازدواجــش با مــردی ایرانی هم از همین 
راه بــود بــدون اینکــه کســی یــا مرکــزی 
راهنمایــی  یــا  هدایــت  را  او  ژاپــن  در 
در  می شــود  ســالی  چنــد  حــاال  کنــد. 
ایــران مشــغول تحصیــل علــوم دینــی و 
مطالعــات اســامی اســت، امــا چیزی 
کــه بیشــتر از همــه ایــن بانــوی نوشــیعه 
ژاپنــی را معــروف کــرده توجه بســیارش 
بــه کاالی ملــی و تولیــد ایرانی اســت با 
اینکه اغلب ما به دنبال محصوالتی با 
برند ژاپنی هستیم در خانه او حتی یک 
کاالی غیرایرانی دیده نمی شود و بسیار 
مقید اســت که بنا به دســتور، ولی فقیه 
بایــد از کاالی ایرانی حمایت کرد. متن 

مصاحبه به شرح زیر است:

چطــور شــد تصمیــم گرفتیــد دربــاره 
اسام مطالعه و تحقیق کنید؟

را  ســپتامبر   11 واقعــه  اینکــه  از  بعــد 
از تلویزیــون دیــدم برایــم مشــکوک بــه 
نظــر آمــد، چــون احســاس کــردم مثل 
البتــه  و  اســت  هالیــوودی  فیلم هــای 
رســانه ها هــم در اشــکال مختلف آن 
را بــه مســلمانان نســبت می دادنــد و 
تروریســت و مهاجــم معرفــی  را  آن هــا 
می کردنــد کــه چنیــن جنایــت بزرگــی 
را انجــام داده اند در حالی که شــنیده 
بــودم اســام دومیــن دیــن در جهــان 
بــه  اســت کــه جمعیــت زیــادی دارد 
همیــن خاطــر برایم عجیب بــود وقتی 
آدمکــش  و  خشــن  قــدر  ایــن  دینــی 
اســت چطور این همه طرفــدار در دنیا 
دارد. چون انگلیســی خــوب می دانم 
از طریــق اینترنــت شــروع بــه تحقیــق 
دربــاره اســام کــردم تــا اینکــه متوجــه 
شــدم آن ها دروغ می گویند و حقیقت 
اسام چیز دیگری است. بعد ترجمه 
انگلیسی قرآن را پیدا کردم و خواندم.

چرا مطالعه انجیل باعث مســیحی 
شــدن شما نشد و اسام را انتخاب 

کردید؟
عمویم کشــیش و فعال مسیحی است. 
قبــًا انجیــل را خوانــده بــودم، بعضــی 
مثــل  داشــتم  دوســت  را  آن  جا هــای 
یکتاپرســتی چیــزی کــه بــه طــور فطری 
همــه اعتقــاد به نیــروی برتر داریــم. مثًا 
کــه  هســت  ضرب المثلــی  ژاپــن  در 
مــردم می گوینــد مواظــب بــاش آســمان 
تــو را می بینــد دروغ نگو، اســمی از خدا 
نمی آیــد، ولــی بــاور بــه قــدرت باالتــری 
همیــن  بــرای  دارنــد  آســمان ها  در 
یکتاپرستی مسیحیت را قبول داشتم، 

امــا دربــاره تثلیــث و رســتگاری با خون 
مسیح برای من غیرعادی بود به کلیسا 
هــم کــه رفتــه بــودم چیز هــای عجیبــی 
می دیــدم مثــًا همــه یــک تکــه نــان بــا 
کــردم  ســؤال  می خورنــد.  قرمــز  شــراب 
این هــا چیســت گفتنــد نــان نمــاد بدن 
عیســی و شــراب قرمــز خــون آن پیامبــر 
اســت. این هــا برایــم قابــل قبــول نبود و 
احســاس  مســیحیت  بــا  نمی توانســتم 
آرامــش کنم، اما وقتی اســام را مطالعه 
کــردم بیشــتر بــه دلــم نشســت و متوجه 
شــدم قرآن هم کتابی آسمانی است که 

در مقایسه با انجیل کامل تر است. 

 بــدون مبلــغ و مرکــز شــیعی در ژاپــن 
تحقیق می کردید؟

درســت  اطاعــات  متأســفانه  بلــه 
از اســام علــوی در ژاپــن خیلــی کــم 
اســت. تنهــا مرکــز شــیعی نزدیــک بــه 
مــا 220 کیلومتــر فاصلــه داشــت برای 
همیــن این آشــنایی با اســام شــیعی 
را عنایــت خــدا می دانم که به واســطه 

اینترنت راه را برایم باز کرد.

برخــورد خانــواده و اطرافیــان چطــور 
بود؟

خانواده ما از بوداییان شــناخته شــده 
شــهرمان هســتند و موقعیــت خیلــی 
خوبــی دارنــد. وقتــی مســلمان شــدم 
پوشــش، خــوراک و ســبک زندگــی ام 
عــوض شــد. خانــواده متوجــه شــدند 
و  نیســتم  قبــل  اتســکوی  مــن  کــه 
نزدیــک بــود مــن را طــرد کننــد؛ البتــه 
بیشــتر می ترســیدند، چون از اســام و 

مســلمانان ذهنیــت خوبی نداشــتند 
می کردنــد  نصیحــت  را  مــن  مــدام  و 
تــا بــه قبــل برگــردم. چیــزی که بیشــتر 
ناراحتشــان می کــرد حجــاب من بود. 
روســری و لبــاس بلنــد و گشــادی کــه 
می پوشــیدم، امــا وقتــی تصمیــم مــن 
دیدنــد  در مســلمان شــدن جــدی  را 
مادرم با التماس و خواهش می گفت: 
نکــن  ســر  روســری  شــهر  در  حداقــل 
بیرون از شــهر هر طورخواستی پوشش 
داشــته بــاش، چــون همــه اینجــا ما را 
می شناســند و آبروریزی می شــود. من 
هــم بــرای اینکــه ناراحت نشــوند کاه 
بزرگی ســر می کــردم و گردنم را با پارچه 
می پوشــاندم، اما اجازه داشتم خارج 

از شهر روسری سر کنم.

 داشــتن حجــاب بــرای خــود شــما 
سخت نبود آن هم در هوای شرجی 

و گرم ژاپن و غربت مسلمانی؟
بــودم حجــاب  قــرآن خوانــده  چــون در 
دســتور خــدا بــرای زن مســلمان اســت 
بایــد  می دانســتم  زیــرا  نبــود،  ســخت 
دســتور خدا را به عنوان زن مســلمان در 
هــر شــرایطی که هســتیم رعایــت کنیم، 
ولی خب مشکاتی در ژاپن برایم ایجاد 
می کــرد مثــًا یک بــار در فــرودگاه، چون 
حجاب داشــتم پلیــس مــن را بی بهانه 

نگه داشت و از  پرواز جا ماندم.

بــه عنــوان یــک رهیافتــه ژاپنــی کــه 
بــه حجــاب هــم مقیــد هســتید چه 
صحبتــی بــا دخترانــی داریــد کــه از 

حجاب دوری می کنند؟

مــن آن طــرف همــه چیــزم را گذاشــتم 
را  دینــم  و  حجــاب  تــا  اینجــا  آمــدم 
رعایــت کنــم. عجیب اســت عده ای 
آنجــا هســتند  بــه دنبــال  ایــن طــرف 
و قــدر حجــاب کــه آزادانــه می تواننــد 
داشــته باشــند را ندارنــد؟ بایــد دیــد 
آزادی را چطــور تعریــف می کنیــم. اگــر 
آزادی را در ســطح جســمی و حرکتــی 
بدانیــم بی حجابــی آزادی اســت، اما 
اگــر آزادی را درونی تعریف کنیم اتفاقًا 
حجاب آزادکننده زنان است و باعث 
محدودیــت آن ها نمی شــود. درســت 
اســت بــا حجاب برخــی حرکت های 
جســمی ما کمتر می شــود، ولــی درون 
ما آزاد اســت، زیرا انسان آزادی مطلق 
زیــادی  محدودیــت  عوامــل  و  نــدارد 
داریــم مثًا من می خواهــم پدر و مادرم 
را ببینــم، ولــی از آنجا کــه محدودیت 
فیزیکــی وجــود دارد مــن تــوان خریــد 
بلیــت گران قیمــت هواپیمــا را ندارم و 
همیــن باعــث محدودیــت آزادی من 
شــده اســت در نتیجــه حجــاب برای 
دســتور  از  اطاعــت  و  بندگــی  اعــام 

خداست نه بردگی دنیا.

دوری از خانواده سخت نیست؟
ســختی همیشــه هســت، اما خــدا در 
قــرآن فرمــوده اگــر شــما هجــرت کنیــد 
می بینیــد ســرزمین خدا چقدر وســیع 
اســت. وعده خدا حق است. مسلمًا 
زندگی در خارج از کشور دور از خانواده 
بــه  ولــی  نیســت،  راحــت  غربــت  در 
خاطــر حقانیــت اســام و وجــود اهــل 
بیت و والیت فقیه امام خمینی و امام 
ایــران همــه ســختی ها  خامنــه ای در 
را بــه جــان می خرم و ایــن برایم خیلی 
ایــن  شــکر  را  خــدا  اســت.  شــیرین 
نعمت نصیب من شــده اســت. خدا 
هــر کس را بیشــتر دوســت دارد بیشــتر 
دچــار ســختی می کند. پیامبر اســام 
از میــان همــه پیامبــران بیشــتر اذیــت 

شــدند، من که چیزی نیســتم. همین 
سختی ها را برایم کم می کند.

آرامش در ایران بیشتر است یا ژاپن؟
به نظــر من آرامش بر اثــر عوامل بیرونی 
را  واقعــی  آرامــش  نیســت.  حقیقــی 
می آوریــم،  به دســت  باشــیم  جــا  هــر 
ایــن بســتگی بــه نــگاه مــا و چیز هــای 
زیــاد  رفــاه  ژاپــن  در  دارد.  مختلــف 
اســت، ولــی اگــر آرامــش داشــتند این 
همــه آمــار خودکشــی بــاال نبــود. بیش 
طــوری  بــه  ســال،  در  نفــر  هــزار   30 از 
خصــوص  بــه  مــردم  خودکشــی  کــه 
جوانان بــرای دولت ژاپن یک معضل 
اجتماعی شده است پس نمی توانیم 
و  پیشــرفت  چــون  ژاپــن،  در  بگوییــم 
توســعه زیــاد اســت آرامــش هــم بــرای 
آن هــا زیــاد اســت. آن هــا دارای یــک 
خأل بــزرگ هســتند که با رفاه نســبی و 

امکانات تأمین نمی شود.

اغلــب به دنبــال برند هــای معروف 
ژاپنــی در تأمین وســایل زندگی خود 
هســتند، ولــی شــما بــا وجــود ژاپنی 
بودن همه وســایل تان ایرانی است. 

چرا این همه تقید دارید؟
چــون ســفارش، ولی فقیه اســت که از 
کاالی ملــی و ایرانــی حمایــت کنیم و 
به نظرم باید به عنوان امری واجب آن 
را اطاعــت کنیــم تا باعــث رونق تولید 
ایرانی بشــویم. ما در کشــوری اســامی 
زندگی می کنیم و همه باید به اقتصاد 
آن کمــک کنیم. ایــن کار نتایج زیادی 
شــغل  ایجــاد  آن  مهم تریــن  و  دارد 
اســت. مــن بــه ایــن مســئله بــاور دارم 
کــه با خرید کاالی ایرانــی می توانیم به 
رونــق اشــتغالزایی کشــور کمــک کنیم 
یــک مســلمان عبــادت  بــرای  ایــن  و 
اســت. مــن خریــد را فقــط یــک خرید 
نــگاه نمی کنم بلکه آن را وظیفه دینی 
و شــرعی و یک رفتار منطقی می دانم؛ 
بنابرایــن نبایــد فقط در حرف و شــعار 
بســنده کــرد در عمل هــم بایــد پایبند 
بود تا تأثیرگذاری داشته باشد. به نظر 
مــن تهیــه کاالی خارجــی خیانــت به 

اقتصادی کشور است.

خمینــی  امــام  دربــاره  نظرتــان   
چیست؟

کامــل  انســان  یــک  خمینــی  امــام 
وصیتنامــه  وقتــی  بــود.  برجســته  و 
ایشــان  را می خوانیــم می بینیــم  امــام 
روشــنفکری جلوتــر از زمــان خــود بود. 
شــخصیتی فرابشــری کــه توانســت با 
تــوکل به خــدا مســیر زندگی انســان ها 
را تغییــر دهــد. مــا خیلی مدیــون امام 
هســتیم، زیــرا هــر چیــزی در دنیــا بــه 
خاطــر وجــود امــام زمــان اســت و امام 
زمینــه  اســامی  انقــاب  بــا  خمینــی 
ظهــور امام زمــان را مهیا کــرد و این کار 
بزرگی بود که فقط از عهده شــخصی، 

چون امام خمینی برمی آمد.

حجــاب دســتور خــدا برای زن مســلمان اســت و 
بایــد دســتور خدا را بــه عنوان زن مســلمان در 

هر شرایطی که هستیم رعایت کنیم.

 حجاب دستور خدا برای زن مسلمان است
 مسلمانان؛ هدف بیشترین      اتسکو )فاطمه( هوشینو بانوی مسلمان شده ژاپنی:

جرایم ناشی از تنفر در کانادا
 

آمارهــای تازه نشــان می دهد که جرایم ناشــی از تنفــر در کانادا در 
حال افزایش است و مسلمانان هدف بیشترین جرایم هستند.

براســاس ایــن آمارها، ۴7 درصــد از کانادایی هــا اعتقاد دارند 
نژادپرســتی یکــی از موضوعــات مهــم گریبانگیر جامعــه امروز 

این کشور است و یک چهارم آنها قربانی این جرایم بوده اند.
بــا آنکــه تصــور عمومی این اســت کــه یهودیــان و سیاه پوســتان 
هــدف بیشــترین نژادپرســتی هســتند، در واقــع این مســلمانان 
هســتند کــه بزرگ تریــن قربانــی جرایم ناشــی از تبعیــض و نفرت 
هســتند. براســاس این نظر ســنجی نشــان می هد که یک چهارم 
کانادایی هــا فکــر می کننــد در پنــج ســال اخیــر تبعیــض علیــه 
مسلمانان و اعراب به امری پذیرفته شده تر تبدیل شده است.

آمارهــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه از هــر 10 کانادایــی 
بــرای  چهــار نفــر احســاس می کننــد کــه مهاجــران تهدیــدی 
کانادایی های سفیدپوســت هســتند و شــغل آنهــا را از چنگ 
آنهــا درمی آورنــد. همچنیــن ســه دهــم کانادایی هــا معتقدند 
مســلمانان کانــادا بــه جــای پیــروی از قوانیــن محلــی از قانــون 

شریعت اسامی تبعیت می کنند.
بنا بر این آمارها طی ســال های 2016 تا 2017، جرایم ناشــی از 
تنفر ۴7 درصد رشــد داشــته اســت. در این میان جرایم علیه 
مســلمانان 1۵1 درصد رشد داشــته، در حالی که جرایم ناشی 
از تنفر علیه یهودیان 63 درصد بیشــتر شــده است. بیشترین 
افزایــش ایــن جرایــم در اســتان های اونتاریــو و ِکِبــک بــا 207 

درصد بوده است.
همچنین گزارش ســاالنه مربوط به جرایم ناشــی از تنفر نشــان 
می دهد که در ســال 2017 گروه هــای دینی هدف ۵0 درصد از 
جرایم ناشــی از تنفر بودند و مســلمانان قربانی بیشترین جرایم 

به شمار می آمدند.
به قدرت رســیدن دونالد ترامــپ در آمریکا گرایش های مبتنی 
بــر برتــری سفیدپوســتان در کانــادا را افزایــش داده اســت و در 
حــال حاضر گروه های افراطی راســت گرا، که علیه مســلمانان 

هستند، به مؤسسات این کشور رخنه کرده اند.

شــینید اوکار خواننــده ایرلنــد کــه یــک 
ســال پیــش به دین اســام گرویــد و نام 
خــود را شــهدا صداقــت گذاشــت، در 
از عاقــه  نخســتین مصاحبــه طوالنــی 
خود به اســام و هدفش برای مقابله با 

سیاه نمایی ها سخن گفت.

 شــینید اوکانر خواننده ایرلندی که به 
تازگــی به دیــن اســام گرویــده، درباره 
شــدن،  مســلمان  بــرای  تصمیمــش 

سخن گفت.
اوکانــر کــه پــس از مســلمان شــدن نام 
شــهدا صداقت را برای خود انتخاب 
کرده نخســتین مصاحبه درباره عاقه 
علیــه  و  داده  انجــام  اســام  بــه  خــود 
ســیاه نمایــی هایــی کــه در رابطــه بــا 
دین اســام وجود دارند لب به سخن 

گشوده است.
وی نخســتین مصاحبــه خــود را پــس 
از مســلمان شــدن بــا »ادی رودزویک« 
یکــی از شــخصیت هــای آمریکایــی 
در یوتیــوب و بــه اســام گرویــده انجام 

داده اســت. رودزویــک مجــری برنامه 
مصاحبه هفتگی می باشــد که ظاهرا 
میلیــون هــا طرفــدار در سرتاســر دنیــا 

دارد.

دوســت دارم کــه از اســام در مقابل 
سیاه نمایی ها دفاع کنم

شــینید دربــاره مســلمان شــدنش در 
ســال گذشــته که دلش نمی خواست 
خبرســاز شــود گفــت: زیــرا بر ایــن باور 
خصوصــی  تصمیــم  یــک  کــه  بــودم 
کســی  بــرای  خواســتم  نمــی  اســت. 
توضیــح بدهم که چرا مســلمان شــده 
ام. اکنون احســاس اشتیاق زیادی به 
اســام دارم و دوست دارم که از اسام 

در مقابل سیاه نمایی ها دفاع کنم.
وی گفــت: اهلل هر کســی را که بخواهد 
هدایت می کند. من دیگر شخصیت 
هایی را که مســلمان شــده اند را نمی 

شناسم.

بــه پــدرم گفتم قرآن نخــوان بلکه به 
آن گوش بده!

ایــن خواننــده ۵2 ســاله کــه ســال هــا 
از مشــکات روانــی رنــج مــی بــرد، در 
مصاحبــه گفت که پــدرش نیز درحال 
شــناختن اســام اســت و افــزود: او بــه 
اســام عاقه زیادی پیدا کرده و دلش 
می خواهــد قرآن بخواند. من به او می 
گویــم که قرآن نخــوان بلکه به آن گوش 

بده!
الزم به ذکر اســت طی سال های اخیر 
افــراد متعددی با گــوش دادن به آیات 
قرآن مســلمان شــده اند. گــوش دادن 

بــه تــاوت قــرآن تاثیــر بســیار عجیبی 
بــر روی افــراد غیرمســلمان میگــذارد و 
البتــه قرائــت و آشــنایی بــا مفاهیم آن 

هم ارزش جداگانه ای است.
کلیســای  در  جنســی  هــای  رســوایی 

کاتولیک یکی از علل عاقه به اسام
بــه   شــینید همچنیــن گفــت: شــاید 
دلیــل رســوایی هــای جنســی کلیســا 
افــرادی مانند ما مســلمان می شــویم. 
بــه طــور شــفاف حقایــق  توانیــم  مــی 
در  کــه  اتفاقاتــی  خاطــر  بــه  ببینیــم  را 
کلیســای خودمــان رخ داده! رســوایی 
هــا، دروغ هــا و استشــمام وحشــتناک 

ستم بر آسیب پذیرترین افراد.
اخیــر  هــای  ســال  در  اســت  گفتنــی 
در  جنســی  هــای  رســوایی  دلیــل  بــه 
کلیســای کاتولیــک، عاقــه به اســام 
در میان شــهروندان ایرلندی هر ســاله 

افزایش می یابد.

 به پدرم گفتم قرآن نخوان بلکه به آن گوش بده! 
 خواننده تازه مسلمان ایرلندی: 

 اعتراض مسلمانان به الیحه 
منع حجاب در کانادا

مسلمانان کانادا با ابراز مخالفت با الیحه منع حجاب در استان 
»کبــک«، تأکیــد کردنــد کــه تصویــب این الیحــه موجــب ترویج 

اسام هراسی می شود.

دیــروز  کبــک،  ددر  حجــاب  ممنوعیــت  الیحــه  بررســی   
از  یکــی  و  شــد  گرفتــه  ســر  از  اردیبهشــت   2۴ سه شــنبه، 
گروه هــای حامــی حقــوق زنان در این جلســه گفــت که این 
طــرح بحث برانگیــز منجــر بــه افزایــش نقــض حقــوق زنــان 

مسلمان می شود.
گــروه جاســتیس فــم، ) Justice Femme( واقــع در مونتــرال 
کــه در ســال 1920 بــرای دفــاع از حقــوق زنان ایجاد شــده، 
می گویــد از زمانی که این الیحه در ماه مارس مطرح شــده، 
آنهــا  بیــش از ۴0 مــورد شــکایت از ســوی زنــان محجبــه 

دریافت کرده اند.
این الیحه، داشــتن نمادهای دینی مانند حجاب برای 
و »کیپا«)نوعــی کاه(  مســلمانان، صلیــب مســیحیان 
بــرای یهودیــان را در محافــل و مشــاغل عمومــی ممنــوع 

می کند.
در اوایــل مــاه جــاری، صدها نفــر از مــردم مونتــرال  زنجیره ای 
انســانی را در اطــراف ســاختمان مجلــس کبک ایجــاد کردند 
تــا به ایــن الیحه اعتــراض کنند. آنهــا می گویند کــه این طرح 
موجب تشــدید اسام هراســی و تنفر در سطح جامعه خواهد 

شد.
جاســتین ترودو، نخســت وزیــر کانــادا مخالفت خــود را با این 
الیحــه اعــام کرده و گفته اســت مــن با این مخالفــم که دولت 
به زنان دســتور بدهد که چه چیزی باید بپوشــند و چه لباســی 

را نپوشند.
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حجــت االســام والمســلمین دکتــر عبدالکریــم 
بهجت پور در ســالهاي اخیر در دو دوره تأثیرگذار 
در دو حــوزه برادران و خواهــران ایفاي نقش کرده 
اســت، دوره اول در زمــان آیــت اهلل ســید هاشــم 
حســیني بوشهري و در قامت معاونت آموزشي و 
مدیر مدارس حوزه علمیه قم و دور دوم مدیریت 
فعلي ایشــان بر حوزه هاي علمیه خواهران کشور 
اســت، معــاون فرهنگــي ســابق نهــاد رهبــري در 
پژوهشــي  و  علمــي  فعالیت هــاي  دانشــگاه ها، 
را آرزوي خــود مي دانــد و بیشــترین عاقــه او در 
حوزه هــاي علوم قرآني، تغییــر و تحقیقات قرآني 
بوده و آثار ارزشمندي را تألیف کرده که به عنوان 

کتاب سال حوزه برگزیده شده است.

موضوع گفت وگوی ما درباره نقش حضرت امام 
خمینــي)ره( در تحــول حــوزه علمیــه اســت، در 
ابتــدا بفرمایید رویکرد امام به روش ســنتي حوزه 

علمیه چه بود؟
حــوزه  دروس  محتــواي  دربــاره  بایــد  مقدمتــًا 
سخن گفت. در حوزه علمیه، انواع موضوعات 
هرکســی  باشــد،  مطــرح  می توانســت  علمــي 
مي آمــد، توصیــه اي می کــرد و آن اینکه، خوب 
اســت طلبه ها فــان کتاب را بخواننــد و غیره. 
وقتــي انقــاب پیــروز شــد، قاعدتــًا تحولــي در 
حوزه علمیه ایجاد شد که آن تحول زمینه ای را 
فراهم کرد که به گذشــته به دیده احتمااًل تردید 
نگاه بشــود و بــراي ایده هاي جدیــد مجالي باز 
گــردد، ایــن بــاز شــدن مجــال درســت باشــد یا 
غلــط، مســئله اي اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 

نماییم و آن را ارزیابي کنیم.
یکي از ویژگی های شــخصیت امام این بود که 
مراقبت داشــت عوامل پیروزي انقاب در ُبعد 
اجتماعــي یــا در متــن حوزه براي تبدیل شــدن 
حوزه به مرجعیت دیني مردم به حاشــیه رانده 
نشود، لذا ایشان از نظر اجتماعي وقتي مسئله 
عزاداري اباعبداهلل الحســین را مطرح می کند، 
ســنتي  ســبک  بــه  عــزاداري  کــه  مي فرماینــد 
باشــد. نــه اینکــه نمي خواهــد روي این ســنت 
چیــزي اضافــه بشــود، بلکــه میخواهــد ســنت 
کنــار گذاشــته نشــود. فــرق اســت بیــن کســي 
کــه می خواهــد ســنت را کنــار بگــذارد و روش 
جدیــدي را ابــداع کنــد با کســي کــه می خواهد 
ســنت را حفــظ و آن را پاالیــش کنــد. حضرت 
امــام می فرمایــد: »مــا باید شــاکر همین ســنتي 
باشــیم کــه بــه مردم مــا، آمدن بــه میــدان را داد 
تــا بتوانند در مقابل اســتکبار و ظلم ایســتادگي 

کنند.« این سنت را باید حفظ کرد.
امــام بــراي حــوزه هــم همیــن نــگاه را داشــت،  
مــن  بشــر  نیازهــاي  پاســخگوي همــة  مــا  فقــه 
المهــد الــي اللحد اســت، فقــه همه مســائل و 
عرصه هاي زندگي بشــر را تحت شعاع خودش 
قــرار مي دهــد، این نگاهي اســت کــه حضرت 
امام خمینی)ره( داشــت، ما بر اساس این فقه 
توانســته ایم یــک مرجعیــت دیني بــراي حوزه و 
هویتي اســامي براي مــردم ایجــاد کنیم، حال 
کــه پیــروز شــدیم اولیــن وظیفه مــان شــکر ایــن 
گذشــته است. همین را باید نگه بداریم؛ چون 
عامــل قدرت ما اســت، همان طــور که وحدت 

عامل قدرت است و باید نگه داشته بشود.
 فقه ســنتي، فقــه جواهري و اجتهاد به ســبک 
ســنتي و ســابق، عامــل شــکوفایي و پیــروزي و 
رســیدن ما بــه این نقطه از کمال شــده اســت، 
امــروزه نبایــد ســنت را رهــا کنیم و بر شــاخه اي 
بنشــینیم و آن را بُبریــم کــه ما را باالبرده اســت. 
لــذا بــه نظرم حضرت امام به شــدت بر مســئله 
بــه  اجتهــاد  و  ســنتي  فقــه  جواهــري،  فقــه 

ســبک ســابق تأکیــد مي کنــد و ایــن نقطــه اوج 
شخصیت دوراندیش ایشان است، همچنین 
بــه خاطــر منابعي که ایشــان و کشــور را به اینجا 

رسانده، شاکر است.

از نظــر امــام خمینــي)ره( حوزه علمیــه چه نقاط 
ضعفــي داشــت و براي رفــع آن ها چــه راهکاري 

ارائه داد؟
حضــرت امــام چند آســیب در حــوزه علمیه را 
شناســایي و بــراي رفــع آن ها فکر کرده اســت و 
آن اینکه روش و منابع فقه ســنتي بســیار عالي 
اســت؛ امــا محــدوده اش بــراي دیــروز اســت و 
بــراي آینــده باید توســعه معنــاداري متناســب 
با شــرایط جدیــد پیدا کند. لذا یکي از مســائل 
نگران کننــده بــراي حضــرت امــام ایــن بــود که 
حوزه در احکام فردي و عبادي غرق بشــود و از 
احــکام اجتماعي فاصله بگیرد. پاســخگویي 
ایــن فقــه تــا احــکام حکومتــي هــم راه دارد. تا 
دیــروز هرکســی زمینــي را احیــا می کــرد، مال او 
مي شــد؛ امــا امــروزه منابــع طبیعــي در اختیــار 
دولت اســت و باید دید که در فقه نقش دولت 
چیســت. حــال کــه حکومــت اســامي شــد، 
دولــت چــه نقشــي دارد. آیــا هرکســی هرجایی 
را احیــا کــرد، می تواند مالک آن باشــد؟ یا باید 
نقش حاکم را در این زمینه ماحظه کرد؟ مثال 
دیگر در قانون کار و رابطه کارفرما و کارگر است، 
بخــش زیــادي از اقتصــاد در گــرو حمایت هــا و 
پشــتیبانی های دولــت اســت و دولــت که این 
منابع را تســهیل و فرصت را براي کارفرما ایجاد 
مي کند، به طور طبیعي باید زاویه سومي اضافه 
کنــد کــه همان امــر حکومت اســت، حکومت 
مي تواند به کارفرما بگوید که من به این شرط از 
تو حمایت می کنم که کارگر را این گونه حمایت 
کنــي و رابطــه ات بــا کارگــر را این گونــه تعریــف 
نمایــي، نــگاه امام بــه مســائل این گونــه بود که 
فقه و اجتهاد ســنتي باشــد، اما همین ظرفیت 
بایــد خودش را براي ورود بــه احکام اجتماعي 
و حکومتي آماده کند و این آســیب زا اســت که 

اگر نتواند به اینجا برسد.
نکتــه د یگــر ایــن اســت کــه خــود فقــه همیشــه 
چنــد دانش همســایه داشــته که گاه بــا بي میلي 
و بی رغبتــی بــه آن هــا توجه شــده اســت. فقه ما 
مجموعــه احکام حقوقي اســت که چتر بزرگي از 
نگاه به زندگي و هســتي و رابطه انسان با خدا در 
آن حاکــم اســت. فقهي که از فلســفه، یعني فهم 
هســتي و وجود به ماهــو موجود و از عرفان، یعني 
ذوب و محــو شــدن و تــاش براي فاني شــدن در 
را  الزم  کارآمــدي  بگیــرد،  فاصلــه  ربوبــي  ذات 
نخواهد داشــت. پارادایمي که بر زبان فقه حاکم 
و...گرفتــه  تفســیر  و  عرفــان  و  فلســفه  از  اســت، 
می شــود. امــام قبل و بعــد از انقاب ایــن نگاه را 
داشــت که فقه بایــد تحت تأثیر عرفان و فلســفه 
و... باشــد؛ تا ایــن دانش ها آن نگاه هــای بلند و 
افق هاي دوردست را به ما بدهند. اگر این اتفاق 
نیفتــد ضــرر می کنیــم. ایشــان بــه دلیــل اینکــه 
وظیفــه روحانیــت را وظیفــه تبلیــغ بــراي جهان 
مي دانســت، بــه یادگیــري زبــان خارجــه توصیه 
مي فرمود و تأکید داشــت طلبه ها این زبان را یاد 
بگیرند. یکي عربي مي دانست و دیگر انگلیسي 
و دیگــر آلمانــي و...؛ باالخره ما بایــد به قدر کافي 
انسان هاي توانایي در فهم زبان هاي دنیا داشته 
باشــیم که بتوانند در این عرصه ها حضور داشته 
نــگاه  در  اســت  تکاملــي  این هــا  همــه  باشــند. 

حضرت امام به فقه تأثیرگذار.
توصیــف  را  فقــه  آســیب هاي  از  یکــي  امــام 
می کنــد و ســعي می کنــد آن را مرتفــع کنــد و آن 

اینکه پرســش ها و معضاتي که اآلن در جامعه 
بــا آن هــا مواجهه هســتیم، فقه بــراي حل آن ها 
ورود نکنــد. باالخره در جامعه معضاتي وجود 
تجویــز  و  اســت صحــت  دارد. حتــي ممکــن 
احکام گذشــته، امروزه به خاطــر تغییر موضوع 
با تردید مواجهه شــده باشــد؛ مثــل حکم بازي 

شطرنج و... .
یک زمانی خون فروشي حرام بود؛ چون عده اي 
خــون مي خوردنــد؛ امــا امــروزه بــا تزریــق خون، 
زندگــي کســي نجــات پیــدا مي کنــد. در اینجا 
موضــوع تغییر کرده اســت؛ بنابراین امام، فقیه 
را بــه شــرایط زمــان و مــکان توجه مــي داد. فقه 
را بایــد پاســخگو کرد. اگر فقه پاســخگو نباشــد 
بــدارد،  نگــه  خمــاري  در  را  ســؤال کنندگان  و 
مســیر زندگــي راه دیگــري خواهــد رفــت و فقــه 
از قــدرت رهبــري خــودش جــا خواهــد مانــد؛ 
بنابراین حضرت امام بی توجهی به پرســش ها 
و عــدم پاســخ بــه معضــات جامعــه را یکــي 
جدیــد  شــرایط  در  فقــه  بــزرگ  آســیب هاي  از 

مي دانست.
کمــا اینکه غفلت فقــه از تحوالت آینده همین 
نتیجه را در پي خواهد داشت. فقه باید بتواند 
به گونــه اي زندگــي مــردم را ســامان ببخشــد که 
ســبک  بــا  آینــده  ط  آنان بتوانند در شراي 
زندگــي جدید و با ارتباطــات و تحوالت جدید 
امــور داشــته باشــند و  احــکام الزم را در همــه 
خودشــان را براي موضع منفــي و مثبت گرفتن 
در برابــر هرکــدام از موضوعــات جدیــد، آمــاده 
کننــد. فقــه بایــد این قــدرت را به مــردم بدهد. 
مــا باید بــه حدي از قدرت برســیم کــه در آینده 
بتوانیــم در منطقــه حضــور پیدا کنیــم. دور ه ای 
در  ســختي  تصمیمــات  بایــد  کــه  مي رســد 
بــاب دشــمنان خود بگیریــم. فقه بایــد مردم را 
ازاین جهــت متقاعد کند که در این دوره حرف 
دارد. فقــه نباید اجازه بدهد که اســتکبار بیاید 
و در مناطــق مســلمانان جــوالن بدهــد و کفار بر 

مسلمانان سلطه پیدا کنند.
ایــن فقه اســت که احــکام مربوط به این شــرایط 
را به خوبــی طراحــي مي کنــد. آن چیــزي کــه در 
نــگاه حضــرت امــام بــود، تمرکــز در فقه بــا روش 
اجتهاد ســنتي و توجه به این ابعاد است؛ یعني 
ورودي هایــي که فقه را تحــت تأثیر قرار مي دهد، 
ورودي هایي که مســائل نویــي را براي فقه مطرح 
مي کننــد. با چشــم بــاز باید به این مســائل توجه 

کرد، به نظرم عزیزترین دانش نزد امام، فقه بود.
معتقــدم اگــر فقــه حــوزه، فقــه توانایي نباشــد، 
مــا کاري نکرده ایــم؛ بــه عبــارت دیگــر عــرض 
دانــش  مــا  کــه  بناســت  اگــر  حتــي  مي کنــم؛ 
خودمــان را بــه ســمت حدیــث و قــرآن توســعه 
بــدون  را  الزم  پختگــي  دانش هــا  آن  بدهیــم، 
فقــه پیــدا نمي کننــد. ما قرن هاســت کــه داریم 
پیرامون زندگي مردم بر اساس روایات و مکتب 
اهل بیت)ع(فکر مي کنیم. کسي نبود نظري در 
بــاب موضــوع فقهــي بدهــد کــه فقیــه قبل تری 
دربــاره آن نظر نداده باشــد. چنیــن چیزي را در 
تفســیر و احادیــث و ابعــاد دیگــر زندگــي مــردم 
نداریــم. حــوزه نبایــد آن فقاهتــش را از دســت 
بدهــد و بعــد در عــرض ایــن فقه ســنتي قوي و 
ریشــه دار عمیق، دانش تفســیر یــا دانش کام را 
َعَلــم کنــد. دانــش کام بایــد وامدار فقه باشــد؛ 
چــون مبناي اندیشــه و خــردورزي و پختگي در 
فقه شــکل می گیرد. هر چه فقیه تر، فیلســوف تر 
و هــر چــه فقیه تــر، مفســرتر و هــر چــه فقیه تــر، 
متکلم تــر و هــر چــه فقیه تــر، عارف تــر و... . این 
همان نگاهي اســت که حضــرت امام در باب 
فقــه داشــت و از اینجــا بایــد توســعه دانش هــا 

در حــوزه بــر پایــه فقه باشــد. ایــن به نظــرم نگاه 
بلندي بود که حضرت امام به دانش داشت.

امــام خمینــي)ره( چه جایگاهي بــراي اخاق 
در حوزه علمیه متصور بود؟

در باب اخاق بحث های زیادي شــده است. 
عوض شــده  حکومــت  و  اجتماعــي  شــرایط 
اســت. ما در شــرایطي به ســر می بریم که در این 
شــرایط ممکن است سبکي از زندگي حتي در 
حوزه ها تحمیل بشــود. ما روزگاري در ســیماي 
مدیــران  اصلی تریــن  تولیدکننــده،  جریــان 
قضاییــه،  قــوه  رئیــس  رهبــري،  مثــل  نظــام، 
مدیــران وزارتخانه هــا و... نبودیــم؛ اما به تدریج 
شــدیم. باالخره بخشــي از نظام ســازی متوجه 
کــه  روحانیــت شــده اســت. طلبه هایــی هــم 
در نظــام نیســتند، بــه نحــوي موردتوجــه نظــام 
شــدند؛ یعني نظــام نگاهش را بر این گذاشــته 
کــه رابطــه اش بــا روحانیــت، رابطــه ایجابــي و 
تأییــدي و پشــتیباني باشــد؛ اعــم از رابطــه بــا 
مراجــع و فضــا و طــاب. این خیلــي متفاوت 
بــا رابطــه رژیم شاهنشــاهي بــا حــوزه علمیه که 
رابطــه نفــي و ســلبي بــود. وقتــي رابطه حــوزه با 
نظام این گونه می شــود، خــود همین مقبولیت 
در جریان قدرت، حوزه را مواجه با یک سلسله 
رویه هــا و ســبک های جدید می کنــد. اینجا ما 
بایــد بــراي تربیت و اخــاق طلبه فکر اساســي 

داشته باشیم.
شــاید بیشــترین بیانــات حضرت امــام، تمرکز 
روي اخــاق و تربیــت انســاني و اســامي بــود. 
ســخنرانی های ایشــان را ببینید؛ بیــش از آنکه 
جنبه سیاســي داشته باشــند، جنبه اخاقي و 
تربیتــي دارند. امام در حــوزه معتقد به اخاقي 
منفــک از دیگــر ابعــاد حوزه نبــود. این مســئله 
بیانــات  اســت. در  مــن جالــب  بــراي  خیلــي 
در  »اخــاق  می فرمایــد:  کــه  می دیــدم  ایشــان 
همه جــا و در همــه دروس بایــد حضــور داشــته 
از  یعنــي  اســت؛  مهمــي  تعبیــر  ایــن  باشــد.« 
نــگاه حضــرت امــام، وقتــي مــن مدیــر حــوزه 
بشــوم، اخــاق آن حیطه را باید داشــته باشــم. 
همچنین ساده زیســتی، عدالت، شــجاعت، 
مــن  در  کاري  وجــدان  و  تواضــع  انصــاف، 
بجوشــد. مــن نبایــد بــه طلبه هــا دروغ بگویــم؛ 
بایــد بــا آنان صادق باشــم؛ من باید بــا مدیرانم 
صــادق باشــم. من به عنوان انســان مســئول در 
حوزه، بایــد ویژگی های مثبت اخاقي داشــته 
باشــم و حتمــًا بایــد ایــن ویژگی هــای در رفتارم 
تجلــي کننــد. اینکــه از بیت المال احتــراز کنم 
و تــا جایــي کــه ممکن اســت، فاصلــه بگیرم و 
مســئولیت ســهمي از بهره گیــری از امکانات را 
به طــور نامتعــارف بــراي من حق درســت نکند 
و ایــن بایــد در روحیــه مــن ایجــاد بشــود. رابطه 
مدیــر با طلبه و اســتاد و معاونــش و... باید توأم 
با اخاق باشد. نمی شود ما به عنوان مسئوالن 
حوزه، ویژگی های منفي اخاق داشــته باشــیم 
و بعــد درس اخــاق بــراي طلبه هــا بگذاریــم! 

چنین چیزي درست و نتیجه بخش نیست.
 اخــاق بایــد مانند دســتگاهي در حوزه باشــد 
که به طور طبیعي در طلبه ویژگی های مثبت را 
پمپــاژ کند. نگاه حضرت امام به مقوله اخاق 
در حوزه همین بود. ایشــان می فرماید: »اساتید 
فقــه، اصــول،  کــه درس نحــو، صــرف،  حــوزه 
رجال، کام، تفسیر و... می دهند، باید ملبس 
بــه لبــاس اخــاق باشــند. اخــاق بایــد در کل 
حوزه بجوشــد.« یکي از طــرق انتقال اخاق به 
طلبه هــا، موعظــه اســت و مابقي آن مســتقیمًا 
مرتبط با منش و رفتار اســاتید حوزه است. این 
نــگاه امــام رضــوان اهلل تعالــي علیه هســت و به 
نظــرم اگر این نگاه کــه اخاق در همه جا و همه 
دروس، جریــان و ســریان داشــته باشــد، فضــا 

براي اصاح و تعالي حوزه ها مهیا می شود.

ازنظــر امام حــوزه علمیه چه تأثیر مثبــت یا منفي 
می تواند در کشور داشته باشد؟

نــگاه امــام به اصاح حــوزه علمیه و نقــش آن در 
کشــور بســیار اهمیــت دارد. ایشــان بــراي حــوزه 
کارآمدي تعریف کرده که حجم آن بسیار گسترده 

است و من مجبورم به اختصار آن را بیان کنم.
ایشــان جمله ای دارد که به نظرم از کتب روایي 
برگرفته شــده اســت. جملــه امــام ایــن اســت: 
»اگــر حــوزه علمیه اصاح شــود، کشــور اصاح 
می شــود.« این بســیار ســخن معنــادار و مهمي 
اســت. در روایــات آمــده کــه اگــر عالــم، صالح 
بشــود، مــردم هم صالــح می شــوند و اگر فاســد 
بشــود، مــردم فاســد می شــوند. حضــرت امــام 
روي ایــن معنــا تصریح کــرده اســت و آن اینکه 
اگــر حــوزه علمیــه اصاح شــود، کشــور اصاح 
می شــود و اگر فاسد شود، کشور فاسد می شود. 
امام حوزه علمیه را روحاني بزرگ می دانست.

شــکل  اذهــان  در  حــوزه  از  کــه  کلــي  ترســیم 
می گیرد، غیر از ترســم کلي دانشــگاه است. در 
دانشــگاه هرکسی از هر قشــري و با هر اعتقادي 

درس می خوانــد و مدرکي می گیرد؛ اما در حوزه 
این طور نیســت. اســاتید حوزه و عالمان دین، 
رســالتي همچــون انبیــا دارنــد. حال اگر کســي 
پیامبــر دروغیــن باشــد، چــه بایي بر ســر مردم 
جامعــه می آیــد؟ بالعکــس اگر کســي رســالتي 
حقیقي همچون انبیا را بر دوش داشــته باشــد 
خدمــت  مــردم  بــه  صادقانــه  مســیر  ایــن  در  و 
کند، مردم آن جامعه چه ســعادتي نصیبشــان 
می شــود؟ نــگاه حضــرت امام به حــوزه علمیه 
این طــور بــود. می فرمــود، تصویــر از حــوزه بایــد 
تصویــر ســالمي باشــد. کشــوري کــه بــر اســاس 
مکتب اهل بیت، بنا بشود، سعادتمند است؛ 
بنابرایــن اگــر کســاني کــه در حــوزه علمیه رشــد 
می کننــد، صالــح باشــند، کشــور هــم صالــح 
مي شــود، چون کشــور هم بر اساس تصویري که 
مــا داریم و از اهمیت گزاره های دیني و مذهبي 
می دهیم، واکنش نشــان می دهــد. روحاني که 
خــودش ایــن حرف ها را باور نــدارد و این منش 
را نداشــته باشــد، چگونــه می توانــد در جامعــه 
اثرگــذار باشــد؟! ایــن یعنــي اي مردم هــر آنچه 

اهل بیت)ع( مي گویند، باور نکنید!
امــام در ســخنان دیگــري می فرمایــد: »هــر چــه 
هســت زیر عمامه اســت. هر چه فساد است زیر 
عمامــه و هــر چــه خیــر و صاح اســت بازهــم زیر 
عمامــه اســت.« بنابرایــن زیر عمامــه خیلي مهم 
اســت. ایــن حــوزه بــا ایــن عظمــت و اهمیتش، 
کلیــد صــاح و فســاد کشــور و جهــان تشــیع را در 
دســت دارد. امام به شــدت نســبت به این حوزه 
حساس اســت. در روابطش و مســائل درونی اش 
روحانیــت  منشــور  در  ایشــان  اســت.  حســاس 
مطالبي را دراین باره گوشــزد فرموده اســت. براي 
مثــال مي فرمایــد: »بــه گروه هــاي مختلفــي که به 
حــوزه نظر دارند، دقت کنیــد.« افرادي از داخل و 
خــارج به حوزه نظر دارند. جریاني از قدرت وقتي 
ببینــد کــه قدرت اصلــي صاح و فســاد در حوزه 
اســت، ســعي می کند که با آن ارتبــاط بگیرد. به 
همین خاطر چشــم حوزه باید خیلي باز باشد در 
اینکــه افراد و نهادها با چه هدفي مي آیند ارتباط 
می گیرنــد. بایــد بدانــد تا چه حد بــه آن ها مجال 

بدهد. رابطه اش را باید با آن ها تنظیم کند.

ازنظر امام چه کساني شایستگي نقش آفریني در 
حوزه علمیه را دارند؟

بایــد در  مبــارز  و  انقابــي  امــام، طــاب  ازنظــر 
انقاب اصیل اســامي پیشــتاز باشــند؛ یعني 
بایــد در حــوزه، طابــي کــه انقابــي هســتند و 
دقیقًا به آن، از بن دندان اعتقاد و ایمان دارند، 
در حــوزه نقــش محــوري را داشــته باشــند. آن 
انقابــي اصیــل بایــد در حــوزه پیشــتاز باشــد. 
قرائــت حاکــم و پیش بران حــوزه علمیه باید در 
دســت این طــاب انقابي اصیل باشــد و این 

نگاه شاخص و انقابي حضرت امام است.

و  علمیــه  حــوزه  از  امــام  حضــرت  نگراني هــاي 
راهکار ایشان چه بود؟

و  تحجــر  نگــران  به شــدت  امــام  حضــرت 
مقدس مآب هــا بــود؛ یعنــي کســاني کــه درگیــر 
می ورزنــد.  غفلــت  باطــن  از  و  هســتند  ظاهــر 
ســنگ  فرهنگــي  دور  یــک  در  یعنــي  متحجــر 
می شــود. تحجــر هــم بــه همیــن معناســت. نه 
اینکــه برخــي از مســائل در زمــان خــود درســت 
نبودنــد، بلکــه اصــرار بر آن هــا در زمــان دیگري 
کــه بحــث توســعه و پیشــرفت مطــرح اســت، 
روي  کــه  عقب مانده هایــی  دارد.  نــام  تحجــر 
مســائل  یکســري  از  و  تأکیددارنــد  گذشــته 
جدیــد پرهیزهــاي غیرمنطقي می کننــد. براي 
مثــال در دوره ای حــوزه بایــد انــزواي اجتماعي 
مي داشــت؛ چــون در غیر این صــورت مرتکب 
همراهــي بــا ســلطان جائــر می شــد؛ اما امــروزه 

حوزه نباید انزواي اجتماعي داشته باشد.
امام بسیار نگران مقدس مآب ها بود. امام نگران 
بــود حــوزه علمیه بــا آن اهمیتش کــه مي خواهد 
پیشــران اصاح کشــور و امت اســامي باشــد، از 
سیاست فاصله بگیرد. این یکی از اموري است 
که حضرت امام خیلي نگران آن بود. سیاســت 
نیســت؛  جناح بــازی  و  باندبــازي  معنــاي  بــه 
سیاســت به معناي تدبیر براي پیشرفت کشور و 
اقتدار هر چه بیشتر اسام است. اسام هرچقدر 
مقتدرتر باشــد، اســتکبار را بهتر بــر زمین میزند و 
این همان سیاست مدنظر حضرت امام است.

اندیشــه  رســیدن  قــدرت  بــه  بــراي  اگــر  حــوزه 
اهل بیــت)ع( و اســام در سراســر جهــان تــاش 
نکنــد و اجازه بدهد مســتکبرین عالم در کشــور 
بیاینــد و هر غلطي که می خواهند بکنند، حوزه 
خمینــي)ره(  امــام  نیســت.  زمان)عــج(  امــام 
به شــدت از ایــن مســئله نگــران بــود کــه حــوزه 
نخواهــد در سیاســت دخالت کنــد و نااهان بر 
ســرکار بیایند و بر مردم مسلط بشوند. همچنین 
از اینکــه متحجریــن و مقدس مآب هــا بیاینــد و 
حــوزه علمیــه را تصاحــب کننــد. این هــا واقعــًا 
مســائل نگران کننــده ای اســت که همه مــا باید 

از آن چهارچوب اندیشــه حضرت امام مراقبت 
کنیم. امام بسیار نگران بود که روحانیت اصیل 
دچــار تفرقــه و تجزیــه در قالــب جناح بندي هــا 
جواهــري  فقــه  از  کــه  روحانیونــي  بشــود. 
برخاســته اند نباید دچار اختافــات تفرقه افکن 
بشــوند. البتــه اختاف ســلیقه طبیعي اســت؛ 
امــا این اختاف ســلیقه نباید تبدیل به ســنگر 
گیــری علیــه همدیگــر بشــود. از روحانیــت باید 
بایــد  روحانیــت  کل  بشــود.  شــنیده  یک صــدا 
یک صدا باشند. اگرچند صدایي بشویم، دچار 
صداهایمــان  اگــر  می شــویم.  خطرناکــي  روزگار 
بــراي  خطــر  آژیــر  بشــود،  بلنــد  همدیگــر  علیــه 
نرســیدن بــه آرزوهــا و آرمان هــای بلنــد انقــاب 

اسامي به صدا درمی آید.
یکي از نگرانی های حضرت امام این اســت که 
تفکــر اهل جمود به طاب جوان منتقل بشــود. 
آن هــا بیــکار نیســتند. طاب جــوان بایــد دقیقًا 
انقابي و براي انقاب تربیت بشود. امام نگران 
بــود کــه جریــان مخالف تفکــر پویا و پیشــران، پا 
بگیــرد و قــدرت جــوالن پیــدا کنــد و طلبه هــاي 

جوان و مستعد را به سوي خودش فرابخواند.
ازجمله نگراني هاي دیگر حضرت امام، عمل 
بــراي  اســت.  انقابــي  طلبه هــاي  خودســرانه 
مثــال از جامعــه مدرســین یــا مراجــع انقابي و 
شــخصیت هاي انقابــي درون حــوزه فاصلــه 
بگیرند. امام فاصله گرفتن و جدایي انقابیون 
جوان با روحانیون پر ســابقه در مبارزات را جزو 
آســیب هاي حــوزه علمیــه انقابــي مي دانــد. 
نفــوذ بیگانــگان در حــوزه نیز از دیگــر مصادیق 
آســیب های حوزه اســت. وقتي نهــادي تا این 
و  توســعه  محــور  درواقــع  و  دارد  اهمیــت  حــد 
پیشــرفت کشور اســت، حتمًا خطر نفوذپذیري 
دارد. نفوذی هــا می آینــد تــا حــوزه را به ســمتي 
منحــرف کننــد کــه تبدیل بشــود بــه جایگاهي 

براي به فساد کشاندن نظام.
بایــد مراقــب نفوذی ها باشــیم و حضــرت امام 
بــود.  حوزه هــا  در  بیگانــه  نفوذی هــای  نگــران 
معمواًل این نفوذی ها باواسطه کارشان را پیش 
مي برند. انگلیس، عربستان، آمریکا، اسرائیل، 
بهاییــت و... بافاصله در حــوزه نفوذ می کنند. 
وقتــي می خواهنــد شــیعه انقابــي را تبدیل به 
شــیعه منحرف کننــد تا در زمین  بازی دشــمن 
حتمــًا  آن هــا  مي آینــد.  واســطه  بــا  کننــد،  کار 
نفوذي دارند. گاهي با حوصله چند نفر را براي 
ســي ســال آینده تربیت می کنند تــا آنجا که در 
پســت هاي بلند حــوزوي و حتي نظــام آن ها را 

بگمارند. ما باید خیلي هوشیار باشیم.
حــوزه ای کــه به نظر امام آســیب پیــدا می کند، 
حــوزه ای اســت کــه از اهــداف کان و بلندش، 
نبایــد  مي کنــد.  فرامــوش  را  آن هــا  یــا  غفلــت 
از ایــن ســخن بترســیم کــه بگوییــم ایــن حــوزه 
بایــد در خدمــت به بار نشســتن نظام اســامي 
باشــد. نترســیم از اینکــه بگوییم ما باید شــیعه 
را در سراســر دنیا تقویت کنیم. نترسیم از اینکه 
بگوییــم بایــد وحدت اســامي را در دنیــا برقرار 
کنیــم. نترســیم از اینکــه بگوییــم دشــمِن خیــر 
و مصالــح مــردم را بایــد در هرکجــای عالــم کــه 

باشد، زمین بزنیم.
حوزه باید بتواند، نرم افزار این تحوالت را بسازد. 
حــوزه ا ي کــه بــه ایــن اهــداف توجهي نداشــته 
باشــد، نمی تواند نرم افزارهاي الزم و ادبیات آن 
را بسازد و نیروهاي کارآمد را براي این عرصه ها 
تربیت کند. محصور شدن در امکانات موجود 
و قانــع شــدن بــه آن ها، مانع رشــد ما می شــود. 
حــوزه باید برنامــه اش را مشــخص و امکاناتش 
را فراهــم کنــد. حــوزه نبایــد از تکلیــف گرایــی  
خــود عدول کند. عدول از تکلیف از نظر امام، 
عــدول از مصالــح امــت اســامي اســت. امــام 
نســبت به ترحم بیجا و بي مورد حوزه و نســبت 
به دشمنان اسام و مخالفان و متخلفان نظام 
اســامي حساســیت نشــان می داد. کساني در 
نظــام تخلــف می کننــد، بایــد ســیلي بخورند. 
کســاني که با نظام اسامي دشــمني می کنند، 
بایــد ســیلي بخورنــد. زبان ســیلي حــوزه، زبان 
خاصي است و باید منطق و ادبیات خودش را 
داشــته باشد. ترحم بیجا را باید کنار گذاشت؛ 
و  اســام  بــا  از دشــمني  تبــري طلبه هــا  یعنــي 
دشــمنان اســام بایــد در حــوزه موج بزنــد. این 
صــاح  مســیر  در  کــه  اســت  حــوزه ای  همــان 

جامعه حرکت می کند.
یکي از نگراني هاي دیگر این است که یکسري 
آدم مقدس مآب و روحاني نما کاري مي کنند که 
اصل نظام زیر ســؤال برود. در این صورت نظام 
به جایــی نمی رســد. امــام نگــران تأثیرپذیــري 
طــاب از ایــن مقد س مآب هــا و روحاني نماها 
بــود کــه هدفشــان تخریــب اصل نظام اســت و 
مي خواهند کاري کنند که روحانیت از تعقیب 
اصــل نظــام یا تاش براي تحقــق آن و بالندگي 
آن کنار بکشــد و عطایش را به لقایش ببخشد، 
امــام نگران این بود کــه حوزویان قدرت تحلیل 

مناسب را نداشته باشند.

حوزه نباید از تکلیف گرایی خود عدول کند
مدیر حوزه های علمیه خواهران:


