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دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

انوان طلبه به خاطر جایگاهی که در خانواده دارند، دارای مسئولیت مهم و موثری در 
جامعه هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

خواهران طلبه مسئولیت مهم و 
موثری نسبت به جامعه دارند

صفحه ۲
 امسال به جهت وضعیت کرونایی، فرصتی فراهم آمده تا این سنت حسنه و قدیمی 

دوباره در جامعه احیا شود.

مدیر مجتمع علوم اسالمی کوثر تهران:

احیای سنت حسنه روضه های خانگی، 
مصداق بارز امر به معروف است

یخ  حادثه عاشورا مبدأ تحول در تار
اسالم است

    صفحه ۵

    صفحه ۵

مبلغان مسائل جهان در حوزه زن و خانواده را به خوبی بشناسند

پیام تسلیت مدیر 
حوزه های علمیه خواهران 

پی در گذشت آيت اهلل  در
تسخیری
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عاشورا نماد سبک زندگی 
اسالمی است

خانم ظهیری:

۲

۲

۲

هلل  يت ا آ ل  تحا ر ا
ی  ا بر تی  ر خســا ی  تســخیر

ست ا تشــیع  و  م  سال ا

آيت اهلل مقتدایی:

    صفحه ۳

بیشتر بخوانید

یبر  ســا فمینیســم 
هیچکس  هــا  ا  ر
کنند مــی  ه  ر ا د ا

مدیر پژوهشکده زن و خانواده:

 معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران گفت: 
۲۰ واحــد اقتضائــی بــرای پیشــرفت علمــی طــاب 

خواهر در نظر گرفته ایم.

عصــر  فاضــل،  مجبتــی  والمســلمین  حجت االســام 
چهارشــنبه در نشســتی بــا مدیــر و معــاون حــوزه علمیــه 
خواهــران اســتان بوشــهر، بــا قدردانــی از تــاش هــای 
صورت گرفته جهت تحول در حجم دروس، اظهار کرد: 
گرفتن اقتضائات زندگی طلبــه خواهر و نقش او  در نظــر 

در جامعه در این تحول ضروری است. 
کشــور به  معــاون آمــوزش حــوزه هــای علمیــه خواهران 
ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت ۲۰ واحــد اقتضائــی طاب 
کــرد و گفت: ما ۲۰ واحــد اقتضائی برای طاب در  اشــاره 
که می توان از ظرفیت این واحدها برای  گرفته ایم  نظر 
پیشــرفت علمــی طــاب و تقویــت علوم تحصیل شــده، 
آشــنایی آنــان بــا دروس مقطــع ســطح ۳ و نیازهــای روز 
و منطقــه  مانند ســواد رســانه و مهارت هــای زندگی ... 

کرد. استفاده 
وی همچنین با اشاره به آموزش مجازی و لزوم استفاده 
از آن اشاره کرد و افزود: با توجه به مسائل عدیده ای که 
بانوان علی الخصوص بانوان متاهل دارند، می توان با 
اســتفاده از ظرفیت آموزش های مجازی این مشــکات 
را کاهش داد و در تحصیل بانوان ســهولت چشــمگیری 

کرد. را تسهیل 
کید  حجــت االســام والســملمین فاضــل همچنیــن بــا تا
بــر لــزوم ایجاد گروه هــای علمی در مــدارس، ادامه داد: 
بــا اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای علمــی بومــی حاضــر 
گــروه هــای علمــی بــا موضوعات  در اســتان، مــی تــوان 

کرد و برای مثال می تــوان با تکیه بر  مختلفــی را ایجــاد 
گردان  قــدرت علمــی نماینــده ولی فقیه در اســتان و شــا
کرد  گروه علمی ادبیات عرب را تاسیس  ایشان می توان 
و از این طریق توســعه این رشته را در استان بوشهر رقم 

زد.   
کبر اســماعیلی، مدیــر حوزه علمیه  حجت االســام علی ا
خواهران اســتان بوشــهر هــم ضمن قدردانــی از زحمات 
حجــت االســام والمســلمین مجتبــی فاضــل، بــه ارائــه 
گزارشی از تعداد مدارس علمیه خواهران فعال در سطح 
غ التحصیل  اســتان، تعداد طاب در حال تحصیل و فار
پرداخــت و همچنیــن بــه وضعیت ســاختمان های این 

کرد.  مدارس اشاره 
زهــرا صداقت، معــاون پژوهش حــوزه علمیــه خواهران 
ح هــای پژوهــش محــور، از نیاز  بوشــهر بــا اشــاره به طــر
بــه اجرای ایــن قبیل دوره ها علــی الخصوص در مقطع 
ح های  کرد: می توان از طریق طر گفت و ابراز  ســطح ۳ 
پژوهــش محور، رشــته هــای  تلفیقی مانند فقه رســانه، 

کرد. مدیریت پژوهشی و ... را ایجاد 

جدیــد  معــاون  عنــوان  بــه  متولیــان  ســرکارخانم 
پژوهش حوزه های علمیه خواهران معرفی شد.

در حکم حجت االسام والمسلمین بهجت پور مدیر حوزه 
های علمیه خواهران، خطاب به سرکار خانم متولیان به 
عنوان معاون جدیــد پژوهش حوزه های علمیه خواهران 

آمده است:
گرامی سرکارخانم متولیان »زید عزها« فاضله 

سام علیکم
 نظــر بــه صاحیت های علمــی، شایســتگی های اخاقی، 
تجارب و توفیقات ارزشــمند سرکارعالی در حوزه پژوهش؛ 
بــه موجــب ایــن حکــم شــما را، بــه مــدت دو ســال، بــه 

عنــوان »معــاون پژوهش مرکز مدیریــت حوزه های علمیه 
خواهران«  منصوب می نمایم.

انتظــار مــی رود بــا بهــره مندی از زیرســاخت هــای فراهم 
شــده، تجربیات گذشته و نظرات مشاوران خبره،ظرفیت 
های پژوهشــی حوزه های علمیــه خواهران بیش ازپیش 

گردد. شکوفا 
 الزم می دانــم از زحمــات و تــاش هــای ارزنــده حجــت 
االسام و المسلمین جناب آقای حصاری  در زمان تصدی 

این سمت تقدیر و تشکر نمایم.
کیه امام عصر    امیــدوارم در پرتــو عنایات الهــی  و ادعیه زا
»ارواحنــا لــه الفــداء«، در انجــام این رســالت خطیــر موفق 

باشید.

: معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور

 ۲۰ واحد اقتضائی برای پیشرفت علمی طالب 

خواهر طراحی شده است

معاون جديد  پژوهش حوزه های علمیه 

خواهران معرفی شد

عضو شورای سیاست گذاری حوزه  های علمیه خواهران:



حوزه هــای  سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس  و  رهبــری  خبــرگان  عضــو 
علمیه خواهران ارتحال آیت اهلل محمدعلی تسخیری را خسارتی برای 

اسام و تشیع عنوان کرد.

آیــت اهلل مرتضــی مقتدایی، رئیس شــورای سیاســت گذاری حوزه هــای علمیه 
خواهــران در گفت وگویــی، ضمــن عرض تســلیت به مناســبت رحلــت آیت اهلل 
محمدعلــی تســخیری، مشــاور رهبــر معظــم انقــاب در امــور جهان اســام و از 
که  کرد: این شخصیت بزرگ  منادیان وحدت و تقریب مذاهب اسامی، اظهار 
کرده بود، غیر از مراحل تحصیلی  خودش را وقف اســام و حمایت از مســلمین 
که در حد خوب به باال داشــت، تمام عمر خود را ســعی بر حمایت و  و حوزوی 
کــه در امر تبلیغ دین نقشــی  پشــتیبانی از اســام، مؤمنیــن، مســلمین و طابی 

داشتند، عنایت ویژه ای داشت.
عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه آیت اهلل تســخیری در کســوت مشاوره رهبر 
معظــم انقــاب در امور جهان اســام مجاهدانــه و خالصانه خدمتگزار اســام و 
کیان اســام و تشــیع همچنین  انقاب بود، افزود: تبلیغ، ترویج دین و دفاع از 
کار وی در  تبییــن آرمان هــا و اندیشــه های امــام و رهبــری همیشــه در دســتور 

که به اقصی نقاط جهان اسام داشت. سفر های متعددی بود 
وی با اشــاره به جلســاتی که با حضور آیت اهلل تسخیری در تهران برگزار می شد، به 

که قرار بود ایشان حضور  کرد و گفت: به خاطر دارم در جلســه ای  خاطره ای اشــاره 
داشــته باشــند، آقای حجــازی از دفتــر رهبر معظم انقاب با اشــاره بــه تاش های 
کار و  گفتنــد: »آقای تســخیری با این حجــم  مجاهدانــه ایــن مــرد خســتگی ناپذیر 
کنند و به ایران و تهران  گر فرصتــی  حضــور پی در پی در همایش ها و اجاســیه ها ا
کرد«. این تــاش و مجاهدت  بیاینــد، احتمــااًل در این جلســه حضور پیــدا خواهند 
خالصانه برای همه دوستان و همکاران وی واضح بود و همگان شاهد تاش های 

دلسوزانه این مردم الهی و نقش او در دفاع از اسام و تشیع بودند.
عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم اظهارکرد: تعمیق و توســعه اســام و 
تشیع و احترام و اهمیت به اهل بیت )ع( در میان مردم و معرفی هر چه بیشتر 
خانــدان عصمــت و طهــارت)ع( با هدف تقریب هر چه بیشــتر و وحدت جهان 

اسام، از دغدغه های این مجاهد خستگی ناپذیر بود.
گویای اسام و انقاب اسامی« از سوی رهبر  آیت اهلل مقتدایی به تعبیر »زبان 
معظم انقاب در خصوص آیت اهلل اشاره کرد و گفت: وقتی کسی همه عمر خود 
را خالصانه برای تبلیغ دین و احکام دین، معارف اهل بیت)ع( و اندیشه های 
کند، الگوی اســام شــود و به همین واســطه افراد زیادی  امام و انقاب تاش 
توســط او هدایت بشــوند و احکام الهی را یاد بگیرند، به وســیله او مســتبصر و 
کامًا بجاســت.  ســپس شــیعه شــوند، ایــن تعبیر مقــام معظم رهبــری دقیق و 
کنفرانس هــا و گردهمایی هــای وحدت  نقــش آیــت اهلل تســخیری در برگــزاری 

ج از کشــور بر کســی پوشــیده نیســت او در کنفرانس ها،  اســامی در ایران و خار
همایش هــا و نشســت های بین المللــی بــه عنــوان نماینــده جمهوری اســامی 
حضور پیدا می کرد و ضمن دفاع از اســام و تشــیع، جایگاه و دیدگاه های نظام 
مقــدس جمهوری اســامی را براســاس نظریات و اندیشــه های پــرارزش امام و 

رهبری بیان و از آن ها دفاع می کرد.
کــرد: امــروز نه  رئیــس شــورای سیاســت گذاری حــوزه علمیــه خواهــران خاطرنشــان 
تنهــا فقــدان ایشــان در ایــران، بلکــه در تمــام بــاد اســامی و نــزد علمــای اســام و 
کــز علمــی تحقیقاتــی اســامی غیر اســامی خــأ چنین  شــخصیت های سیاســی و مرا
کردید، صد ها پیام تسلیت  که مشاهده  کرده است، همانطور  چهره تقریبی را ایجاد 

از علمای باد اسامی و غیر اسامی برای غم ارتحال ایشان صادر و مخابره شد.
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حجت االســام والمسلمین ابوترابی فرد در هفتمین جلسه 
از سلســله نشســت هــای اخاقــی مدیریــت حــوزه علمیــه 
که ویژه مدیران، معاونین و اساتید  خواهران استان تهران 
حوزه های علمیه خواهران بود؛ با اشــاره به نقش عمل در 
رســیدن انســان به کمال و ســعادت گفت: یکی از بارزترین 
کام مدرســه ی اباعبــداهلل  و برجســته ترین مصادیــق ایــن 
الحســین)ع( اســت که نماد عمل صالح، نماد استقامت در 

صراط مستقیم و صبر و پایداری است.
وی بــا بیــان اینکــه مراتــب و درجــات عمــل صالــح بســیار 
کرد: باید تاش نمود عمل صالح را  متفاوت اســت تصریح 
شــناخت و به بهتریــن و برترین عمل صالح دســت یافت. 
انسان با توجه به مراتب ایمان و مراتب معرفت از توانایی 

بیشتری برای شناسایی عمل صالح برخوردار است.
امــام جمعــه موقت تهران با اشــاره بــه اینکه ایمــان و عمل 
صالــح در یکدیگــر تأثیــر متقابل دارنــد ابراز داشــت: با عمل 
صالح انســان به مراتب باالی ایمان راه پیدا می کند. ایمان 
مشعل پرفروغی است برای هدایت ما به سوی عمل صالح.
زمینــه ی  کــه  ویژگی هایــی  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 

تأثیرگــذاری عمــل را در تکامــل انســان و جامعــه فراهــم 
می آورد، تداوم در عمل صالح است.

کــه آراســته به  کســی  گفت:  امــام جمعــه موقــت تهــران 
عمل صالح بشود و عمل صالحش تداوم پیدا کند؛ اهل 

استقامت و آراسته  به صبر و پایداری می شود.
کــرد:  تولیــت مدرســه علمیــه امــام حســین)ع( تصریــح 
گــر بخواهیــم تفــاوت و فاصلــه ی اســتقامت و صبــر را  ا
کربا و اســارت حضرت زینب  بدانیــم بایــد در حادثــه ی 
کربا موج  کنیم. آنچه در  کبری)ســام اهلل علیها( دقت 
می زند اســتقامت و ایســتادگی و پایداری اســت اما آنچه 
کربــا مــوج می زنــد صبــر اســت و بــه مراتب از  کاروان  در 

استقامت و ایستادگی سخت تر و دشوارتر است.
حجت االسام والمسلمین ابوترابی فرد حادثه  عاشورا را 
کرد و اظهار داشــت:  مبــدأ تحول در تاریخ اســام عنوان 
حادثه  عاشــورا مبدأ تحول در تاریخ اســام اســت و دلیل 
کــه در مدرســه عاشوراســت.  آن درس مانــدگاری اســت 
کــه در تربیــت انســان ها و رشــد و تعالــی آن هــا  آثــاری 

مشاهده می شود

حجت االسام والمسلمین ابوترابی فرد:

یخ اسالم است حادثه عاشورا مبدأ تحول در تار
هفتمیــن جلســه از سلســله نشســت هــای اخالقــی مدیریت حــوزه علمیــه خواهران اســتان تهران بــا حضور 

حجت االسالم و المسلمین ابوترابی به صورت برخط و مجازی برگزار شد.

معاون فرهنگی و تبلیغی مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خواهــران گفت: پیام محرم در عاشــورا خاصه شــده و 

این عاشورا نماد سبک زندگی اسامی و الهی است.

گویی اظهار داشــت: سبک  گفت و  معصومه ظهیری در 
زندگــی حســینی)ع( بنده صالح و مطیع بودن اســت که 

انسان به آرامش دنیوی و اخروی می رسد.
کربا  کــرد: بایــد بــار دیگر بــا بازخوانی واقعــه  کیــد  وی تا
مســیر زندگی را بازیابی و بر اســاس زندگی اهل بیت)ع( 

کنیم. حرکت 
معــاون فرهنگــی و تبلیغــی مرکــز مدیریــت حــوزه علمیه 
خواهــران افــزود: دهــه اول محــرم، نشــانگر معرفــت و 
اعام محبت به خاندان اهل بیت)ع( و امام حسین)ع( 

کشتی نجات بشریت است. که نماد سکان دار 
وی ادامــه داد: امــام حســین)ع( و یاران وفــادارش نماد 
صبــر و پایمــردی در راه حــق و تکلیف مــداری در مقابل 

اوامر الهی و عشق بندگی هستند.
گفــت: برخی از  ظهیــری بــا اشــاره بــه وقایــع روز عاشــورا 
که هــر چه به عصر عاشــورا نزدیک  اهــل دل نوشــته اند 
که  گلگون تر می شد  تر می شدند چهره امام حسین)ع( 
ح  این امر به خاطر شــوق وصال حق بود و عده ای مطر

که به خاطر تشنگی بوده است. کردند 
کــرد: وقتی از ابعاد مختلف به واقعه عاشــورا  کیــد  وی تا
کنیــم در آن جلــوه هــای زیبــای دلدادگــی،  نــگاه مــی 

وصال، محبت و والیت مداری نمایانگر است.
معــاون فرهنگــی و تبلیغــی مرکــز مدیریــت حــوزه علمیه 
کــرد: در تاریــخ نقل شــده اســت  خواهــران خاطــر نشــان 
که وقتی مســلم بن عوســجه اســدی در صحنه عاشــورا 
در حــال شــهادت بود امام حســین)ع( به همــراه حبیب 
کــه وی بــه  بــن مظاهــر بــر ســر بالیــن او حاضــر شــدند 
که تــو را وصیت می کنم به این  گفت  حبیــب بن مظاهر 
کند تا جان  شــخص)امام حســین)ع((، خدای رحمتت 
در بــدن داری از او دفــاع کن و از یاری اش دســت مکش 

کشته شوی. تا 

کربــا جلــب  وی بــا بیــان اینکــه مــدار حرکــت همــه در 
گفت: خط نورانی امام  رضایت الهی و امام شناســی بود 

کربا موج می زد. پذیری و برائت از دشمن در صحنه 
کربــا امــام حســین)ع( بــرای حر  کــرد: در  ظهیــری ابــراز 
کــه راهش اشــتباه بوده اســت و بــا محبت اهل  فهمانــد 

کرد. بیت می تواند به صف والیت مداری حرکت 
کــرد: محرم نماد تازه شــدن و دوبــاره زندگی  کیــد  وی تا
کردن اســت از ایــن رو باید الگوهایی مانند حســین)ع(، 
اهل بیت)ع( و یارانش را به عنوان شاخص بین زندگی 
ک  خودمان قرار دهیم و ضمن صیقل دادن قلبمان و پا

کردن از انحرافات، ادامه دهنده راه آنان باشیم.
معــاون فرهنگــی و تبلیغــی مرکــز مدیریــت حــوزه علمیه 
کرد: باید ادامه دهنده راه عاشورا  خواهران خاطر نشــان 
باشــیم و از ســیره حضــرت زینــب)س( الگــو بگیریم زیرا 
کربا در  کــرد،  کربــا را تبیین  ایــن بانــوی بزرگــوار وقایــع 

گر زینب نبود. کربا می ماند ا
کیــد بــر اینکه هر کســی بایــد بر اســاس معرفت  وی بــا تا
خودش از واقعه عاشــورا و زندگی امام حســین)ع( درس 
کــه از زندگی این امامــان معصوم  کســانی  گفت:  بگیــرد 
گرفتند مانند شهید سلیمانی محبوب دل ها شدند  الگو 

و مانند نیلوفر آبی نمایان شدند.
ظهیــری ادامه داد: دختر ســه ســاله امام حســین)ع( در 
خرابــه تنهــا جان داد و امروز اثر ظلم ســتیزی آن در دنیا 
زبانــزد شــد و اینگونــه به خاطر اســوه ها عاشــورا ماندگار 

شد.

معاون فرهنگی و تبلیغی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران:

عاشورا نماد سبک زندگی اسالمی است

ارتحال آيت اهلل تسخیری خسارتی برای اسالم و تشیع است
رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران؛

حجت االســام والمســلمین بهجت پور با صدور پیامی 
درگذشت آيت اهلل تسخیری رو تسلیت گفت.

تســلیت  پیــام  متــن  کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بهجت پــور  عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشــور درپی در گذشــت 

آيت اهلل تسخیری به شرح زیر است:

انا هلل و انا الیه راجعون
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلــت عالــم پرهیزگار و متعهد روحانی خســتگی ناپذیر 
و انقابــی مرحــوم حضــرت آيــت اهلل حــاج شــیخ محمــد 
علی تســخیری )رضــوان اهلل تعالی علیــه( عضو محترم 
ــی رهبــر معظــم  مجلــس خبــرگان رهبــری و مشــاور عال

انقاب در امور جهان اسام موجب تالم وتاثر گرديد. 
ایــن عالم مجاهد و دانشــمند فقیه و فقید که خود زبان 

گويایی برای اسام و تشیع بود با قوت و درايت علمی و 
عملی ، در تقريب بین مذاهب اسامی و تقويت وحدت 
اســامی گام برداشــتند و با حرکتی منطقی و همه جانبه 
جهت اعتای وحدت اســامی و ترویج معارف اهل بیت 
علیهم الســام عمر پر برکت خــود را صرف اهداف عالیه 

اسام و انقاب اسامی کردند .
اينجانــب بــه همــراه خانــواده بــزرگ حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران  ارتحــال این عالم جلیل القدر و يار وفادار امام 

و رهبری را به محضر حضرت بقیة اهلل االعظم)عجل اهلل  
رهبری»مدظلــه  معظــم  مقــام  الشــريف(،  فرجــه  ــی  تعال
العالی«، مراجع عظام تقلید »دامت برکاتهم«، حوزه های 
علمیه و همچنین به بیت مکرم ايشان تسلیت عرض 
نمــوده، بــرای آن مرحــوم علــو درجــات، غفــران و رحمت 

الهی را از خداوند متعال خواستار است.

عاش سعیدا و مات سعیدا
عبد الکریم بهجت پور

مدیر حوزه های علمیه خواهران

پی در گذشت آيت اهلل تسخیری پیام تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران در
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مســئول مرکــز ارتباطــات و امور بیــن الملل 
حــوزه هــای علمیــه گفــت: در جهــت تبلیغ 
علــوم دینــی و معــارف، ظرفیــت حــوزه های 
خواهــران در ســطح بیــن الملل مــورد توجه 

قرار بگیرد.

کوثر، حجت االســام  گــزارش خبرگــزاري  بــه 
وبینــار  در  کوهســاری  حســینی  والمســلمین 
مجــازی،  فضــای  در  طلبــه  بانــوان  حضــور 
ظرفیــت هــا و نیازهــا اظهــار داشــت: برخــي 
ظرفیــت های مهم در حــوزه علمیه خواهران 
کــه در ســطح بیــن المللــی دارای  وجــود دارد 
جایگاه مهمی است و باید به آن توجه شود.

کوهساری افزود:  حجت االســام والمسلمین 
در جهت تبلیغ علوم دینی و معارف، ظرفیت 
حــوزه هــای خواهــران در ســطح بیــن الملــل 

مورد توجه قرار بگیرد.
از  ســری  یــک  کــرد: همچنیــن  تصریــح  وی 

ظرفیــت ها بیــرون از حــوزه علمیــه خواهران 
اســت و در ســامانه هــای مدیریــت داخــل یــا 
کشــور وجــود دارد و بایــد بــه عنوان  ج از  خــار

اولویت های حوزه مورد توجه باشد.
مسئول مرکز ارتباطات و امور بین الملل حوزه 

کــرد: مهــم تریــن ویژگی  هــای علمیــه بیــان 
کــه در زمــان  عرصــه بیــن الملــل ایــن اســت 
معاصــر در یک پیــچ تاریخی قرار داریم و باید 
مسائلی در این پیچ تاریخی تحول پیدا کند.

کــرد: مناســبات تمدن های  وی خاطرنشــان 

عالم وضعیتی دارند که دســتخوش تغییراتی 
می شــود و طبق مستندات تمدن غرب رو به 
افــول اســت هر چند این تمــدن ها یک دفعه 
نابــود نمــی شــود اما تمــدن های دیگــری در 

گیری است. حال شکل 
کوهســاری بیان  حجت االســام والمســلمین 
و  خواهــران  از  توجهــی  قابــل  حجــم  کــرد: 
کــه ظرفیت  بــرادران زبــان بین المللــی دارند 
بســیار مهمی است، همچنین باید به رویکرد 
مذاهبــی و ادیاتــی در رونــد تبلیــغ دین توجه 

شود و ساماندهی خوبی اتفاق بیفتد.
گفــت: همچنیــن در تبلیــغ و پژوهش به  وی 
وجــوه مشــترک در عرصــه بیــن الملــل توجــه 
شــود یعنی هر چه ظرفیت ها، گســترده شــود 
گر  ظرفیــت تمدنی آن باالتر مــی رود به ویژه ا

نگرش بین المللی داشته باشد.
مسئول مرکز ارتباطات و امور بین الملل حوزه 
که  هــای علمیه افزود: ظرفیــت های بیرونی 

کید اســت،  قابــل بهره گیری اســت نیز مورد تا
بــرای نمونــه ظرفیــت فارســی زبانــان عرصه 
بیــن الملــل اهمیــت زیــادی دارد و در هفــت 
کشور جهان به زبان فارسی صحبت می شود 

و می توان نگاه ویژه ای به آن داشت.
کــرد: بســیاری از طــاب نیــز در  وی تصریــح 
جامعــه المصطفی زبان فارســی یاد گرفته اند 
و مــی تواننــد بســیاری از مفاهیم را در ســطح 
جهــان منتقــل کننــد، ایــن نیز یک پتانســیل 
االســام  حجــت  اســت.  راهبــردی  و  مهــم 
کــرد: توجه به  کوهســاری بیــان  والمســلمین 
ظرفیت فارســی زبانــان در عرصه بیــن الملل 
کار بیــن  دارای جایــگاه مهمــی اســت البتــه 
المللــی منوط به زبان آموزی نیســت، همین 
کار علمــی فارســی را نیــز می توان  پژوهــش و 
به دست مخاطبان در عرصه جهانی رساند.

گفــت: از ظرفیت خواهران در المصطفی  وی 
کرد تا بتوان  و خانواده آنان نیز باید اســتفاده 
جریــان مهمی را به وجــود آورد و حرکت های 
بــر جــای  المللــی  بیــن  حــوزه  در  ثمربخشــی 

گذاشت.

عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده مطالعــات  زن و خانواده گفت: در مســیر 
اثرگــذاری، مبلغــان بایــد مســائل جهــان در حــوزه زن و خانــواده را بــه خوبی 

بشناسند.

کوثــر، فریبا عاســوند در وبینار حضــور بانــوان طلبه در  گــزارش خبرگــزاري  بــه 
کار در عرصه بین  فضــای مجــازی، ظرفیــت هــا و نیازها اظهــار داشــت: بــرای 
الملــل بایــد حــو زه های مقصــد را به خوبــی بشناســیم و آن را مدیریت کرده تا 
کاری حرفــه ای شــکل بگیــرد، برای انجــام فعالیت های تبلیغی و پژوهشــی و 
که شــامل کشورهای اسامی و غیر  علمی باید به تقســیم بندی ها توجه شــود 

اسامی است.
کشــورهای  عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات  زن و خانــواده افــزود: 
کم بر آن بخشی از کشورهای اسامی است، همچمنین  عربی و سنت های حا
که جمعیت قابل  کســتان و افغانســتان و هند  کشــورهای حوزه شــرقی چون پا

توجهی دارند و برای فعاالن در عرصه بین الملل باید مورد توجه باشند.
وی تصریح کرد: طاب و مبلغین باید نسبت به اسام در این کشورها به خوبی 
گاه باشند، متاسفانه نتوانسته ایم بسیاری از فرصت ها در معرفی جایگاه زن  آ
کشــورها نشــان می  که زندگی زن را در این  کتاب هایی  کنیــم و  و تشــیع بیــان 
دهد، قرائتی از اســام اســت که با قرائت شــیعه فرق دارد و ما از این فرصت به 

خوبی استفاده نکرده ایم.
که  کشــورها سرســختی آدم هایی وجــود دارد  عاســوند اظهــار داشــت: در این 
کشــورها دارند و  قرائت دیگری از اســام طبق مختصات فرهنگی خود در این 
که مختصات قدرتمندی ویژه  کشــورهای حوزه اسامی متفاوت هستند  البته 

خود دارند.
کشــورها بتوانیم وضعیت زن مســلمان بعد از انقاب  گر در این  کرد: ا وی بیان 
کارهای پژوهشــی باید  کنیم موفق خواهیم بود، در تبلیغ و  را به خوبی تبیین 
به این مختصات روحی و فرهنگی و جریان های مختلف کشــورهای اســامی 

و غیراسامی توجه شود.
کــرد:  عضــو شــوای سیاســت گذاری حوزه هــای علمیــه خواهــران خاطرنشــان 
کشــورهای حوزه اســامی باید به طور ویژه مورد بررســی پژوهشگران و مبلغان 

کشورهای غیر اسامی نیز باید به خوبی شناخته شوند. باشد، هر چند 
گفت: در این کشورها افراد بسیاری تشنه و عاقه مند هستند اما در وسط  وی 
جریان مدرنیســت و فشــارهای زیادی قــرار دارند، ما بایــد در عرصه بین الملل 

کشورهای اسامی تربیت می کردیم. طلبه حوزه عربی و 
عاســوند افــزود: کشــور افغانســتان فرهنگ بســیار غنــی دارد و مــا از آن غفلت 
کــه جامعه بانوان افغان واقعا تشــنه معارف ناب هســتند، اما  کردیــم در حالــی 
می بینیم فمنیســت های فارســی زبان شبکه تشکیل دادند و ما نتوانسته ایم 

اثرگذار باشیم.
که  کنند  کشــورهای مختلف زندگــی می  که در  کــرد: ایرانی هایی  وی تصریــح 
نمی خواهند در فرهنگ اروپایی و آمریکایی اســتهاله شــوند و این یک سرمایه 
کنند، حتی بسیاری از  بزرگ است و مبلغین می توانند از این ظرفیت استفاده 

کنند. این ایرانیان با ما با روی بار استقبال می 
کــرد: در حوزه  عضــو دفتــر مطالعــات و تحقیقــات زنان حــوزه علمیه قــم بیان 
رفتارهای اخاقی و دینی نســبت به مدارا بســیار ســفارش شــده اســت و ما می 

کنیم. توانیم از این منظر نیز در تبلیغ استفاده 
کند  وی ادامــه داد: جهان سیاســت و اقتصاد از نظریه هــای مدرن تبعیت می 
ع فرهنگــی زیــادی در جهان در رابطه با مدرنیســت وجــود دارد، افرادی  و تنــو
کنند و می  که به عنوان یک مسلمان در سطح جهان سالم زندگی می  هستند 
توانند پیام آور فرهنک غنی و فاخر ایرانی باشــند و این ها را نمی توان نادیده 

گرفت، حفظ این سرمایه ها بسیبار مهم است.
عاسوند خاطرنشان کرد: پیش فرض اینکه بخواهیم افراد را مسلمان و شیعه 
کنیــم هــدف و مقصد اول ما نیســت، جهــان احتیاج دارد مــا را بفهمد و ما اول 
کنیم، ما از غرب می خواهیم عینک خود را نســبت به زن  بایــد خــود را معرفی 
ایرانــی بــردارد و او را عقــب مانــده نبیند و مــا نیز این عینــک را برداریم و تصور 
نکنیم زن غربی زن فاســد اســت، عموم آنها به ســمت فساد و فحشا نیستند و 

این عینک را نسبت به زن غربی برداریم.
کشــور فاســد مــدار، جامعه عقب مانــده می ماند و غرب نیز  کرد: در  وی عنوان 
در تــاش اســت تــا حدی جامعه را از فســاد حفاظــت کنند، طــاب و مبلغان ما 
نیز باید مســائل جهان در حوزه زن و خانواده را به خوبی بشناســند و حرفهای 

پوسیده نزنیم.
ع زن و  گفــت: موضو عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده مطالعات  زن و خانواده  
گفتمان ها بسیار با هم شبیه است آنها  خانواده بسیار پتانسیل و ظرفیت دارد 
نیز به ســه اصل در مورد زن و خانواده معتقد هســتند که شــامل روح مشترک و 

که این ها با قرائت شیعی شباهت دارد. تفاوت و تولید مثل است 
کــرد: حضور بانــوان توانا و نخبه خود بهتریــن تبلیغ برای جایگاه  وی تصریــح 

کنیم. واقعی زن است و در عرصه بین الملل از این زنان موفق دعوت 

ظرفیت حوزه علمیه خواهران در سطح بین الملل مورد توجه قرار گیرد
مسئول مرکز ارتباطات و امور بین الملل حوزه های علمیه برادران؛

مبلغان مسائل جهان در حوزه زن و خانواده را به خوبی بشناسند
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات  زن و خانواده:

مدیــر کل روابــط عمومي و بیــن الملل حوزه هــاي علمیه خواهــران با بیان 
اینکه در عرصه تبلیغ جهانی باید ذهن بین المللی داشته باشیم و برنامه 
هایمان در شــعاع بین المللی باشد، افزود: همچنین باید بدانیم اگر افراد 
در فرهنگــی زیســت کــرده اند کــه مظاهر فســاد دارنــد، واقعا افراد فاســدی 

نیستند.

کوثــر، حجت االســام والمســلمین یحیــی جهانگیــری  گــزارش خبرگــزاري  بــه 
ســهروردی در وبینــار حضــور بانــوان طلبــه در فضــای مجــازی، ظرفیــت ها و 
گر جمهوری اســامی بناســت به تبلیغ دین بپردازد باید  نیازها اظهار داشــت: ا
به اعزام بانوان بیش از برادران طلبه توجه داشته باشد، چرا که حضور بانوان 

توانا و فعال در سطح جهانی اثربخش تر است.
این پژوهشــگر مطالعات بین الملل اســامی افزود: در تبلیغ بین الملل بیشــتر 
واردات داشته ایم تا صادرات؛ این در حالی است که ظرفیت ها و پتانسیل های 

گسترده داریم و از آن غفلت می کنیم. بسیار جهانی و 
کــرد: در بســیاری از مواقــع مســائل تبلیغ بیــن الملــل را به خوبی  وی تصریــح 
نمی شناسیم و این امر موانعی را به وجود می آورد، شناخت بوم زیست بسیار 
کشور و منطقه و قاره باشد تا تاثیر داشته  ع  مهم است و باید تبلیغ براساس نو

باشد.
حجت االســام والمســلمین جهانگیری بــا بیان اینکه در عرصــه تبلیغ جهانی 
بایــد ذهــن بین المللــی داشــته باشــیم و برنامــه هایمان در شــعاع بیــن المللی 
گر افراد در فرهنگی زیســت کرده اند که  باشــد، افــزود: همچنین بایــد بدانیم ا
گونه تربیت شده  که این  مظاهر فســاد دارند، واقعا افراد فاســدی نیستند چرا 

اند اما سرشت اصلی آنها، چنین نیست.
مدیــر کل روابــط عمومي و بین الملل حوزه هاي علمیه خواهران خاطرنشــان 
کرد: آمار حضور ما در علوم انســانی در جهان زیر هفت درصد اســت و در حوزه 
کــه در بســیاری از  اصــول و فقــه هنــوز بــه صــادرات نپرداختــه ایــم، در حالــی 

کشورها در این دو عرصه به پیشرفت هایی رسیده اند.

وی گفت: در یکی از کشــورها با کشــیش ایرانی مواجه شــدم که به دلیل نبود 
ع فضا را باید ما ایجاد کنیم  ظرفیت به سمت مسیحیت رفته بود، پس این نو
و عینک ها را برداریم، با این عینک دودی که دنیا را می بینیم و می خواهیم 

کنیم امکان پذیر نیست. با این عینک برای دنیا برنامه ریزی 
کرد: من پست مدرن را ظرفیت  حجت االسام والمسلمین جهانگیری تصریح 
که در عرصه فرهنگ یک ظرفیت مهم اســت،  مهمــی در تبلیــغ می دانم چــرا 
نباید برای نجات خود در عرصه بین الملل منتظر دیگران باشــیم و دســت به 

تاش نزنیم.
کــه به  کــرد: حــوزه دارای رســالت مهمــی اســت، مــا طابــی داریــم  وی بیــان 
کنار ســختی ها، به رشــد و  تحصیات بین المللی رســیده اند پس می شــود در 

شکوفایی رسید.
کرد: عرصه بین الملل تنها  این پژوهشگر مطالعات بین الملل اسامی عنوان 
تبلیغ نیست بلکه ذهن و پژوهشگری نیز نقش موثري دارد، ما در حوزه علوم 
که در علوم  که مزیت نسبی این است  انسانی به پیشرفتی نرسیدیم در حالی 

انسانی به پیشرفت برسیم.
که  وی گفت: ما در ســطح دانش های وارداتی پیشــرفت داشــته ایم در حالی 
باید در علوم دینی و بومی خودمان نیز به مرحله پیشرفت و صادرات برسیم.

وجود ذهن بین المللي در عرصه تبلیغ جهانی ضروری است
کل روابط عمومي و بین الملل حوزه هاي علمیه خواهران: مدیر 
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علمیــه  حوزه هــای  مدیــران 
اســتان  خواهــران  و  بــرادران 
ســمنان بــا حجت االســام آرامی 
امام جمعه گرمسار دیدار کردند.

حجت االسام والمسلمین محمد 
حــوزه  مدیــر  رســتمیان  حســن 
علمیــه بــرادران و حجت االســام 
مهــدی نجــم مدیــر حــوزه علمیه 
خواهران اســتان سمنان و هیئت 
همــراه بعدازظهر امروز در ســفر به 
بــا حضــور در  گرمســار  شهرســتان 
دفتر حجت االســام ســیدعلیرضا 
آرامــی امام جمعه این شهرســتان 
و عضو شــورای عالی حوزه علمیه 
این استان با وی دیدار و در زمینه 
مبلغیــن  و  طــاب  فعالیت هــای 
شهرســتان  ایــن  علمیــه  حــوزه  و 

کردند. گفتگو 
بــرادران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
ایــن نشســت  اســتان ســمنان در 
شــهادت  ایــام  تســلیت  ضمــن 
ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت 

و  )ع(  الحســین  اباعبــداهلل 
اصحاب و یاران باوفایش، ضمن 
کمیتــه  فعالیت هــای  بــه  اشــاره 
و  علمیــه  حــوزه  همکاری هــای 
شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
تاشــهای،  و  زحمــات  از  گرمســار 
در  شهرســتان  ایــن  جمعــه  امــام 
ح  تأمین بخشــی از منابع مالی طر
روحانیــان  و  مذهبــی  مشــاورین 

گرمســار قدردانــی  مــدارس امیــن 
کرد.

حجت االسام والمسلمین محمد 
حســن رســتمیان در این دیــدار با 
کید بر ضرورت برگزاری مســتمر  تأ
همکاری هــای  کمیتــه  جلســات 
حــوزه علمیــه و آمــوزش و پرورش 
راهبــری  و  نظــارت  بــا  گرمســار 

شهرســتان،  ایــن  جمعــه  امــام 
تردیــد  بــی  کــرد:  خاطرنشــان 
تربیــت و پــرورش توأمــان علمــی 
جوانــان  و  نوجوانــان  معنــوی  و 
میهــن  ســازان  آینــده  عنــوان  بــه 
اســامی بــه عنــوان پایه و اســاس 
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  تمامــی 
گواهــی براهمیت این  اعتقــادی، 

تعامل و همکاری ها است.
بهــره  ضــرورت  یــادآوری  بــا  وی 
گیری از طاب و روحانیان جوان، 
پویــا و توانمنــد حوزه هــای علمیه 
ح مدارس امین و مشاورین  در طر
مذهبی بــه نتایــج و بازخورد های 
ح اشــاره  بســیار مطلــوب ایــن طــر
در  امیدواریــم  گفــت:  و  کــرد 
آینــده نزدیــک بــا دغدغــه مندی 
کشــور  مســؤوالن تعلیــم و تربیــت 
گســترش  زمینــه  شــدن  مهیــا  و 
همکاری هــای حــوزه و آمــوزش و 
پرورش، تمامــی مدارس از حضور 
طاب و روحانیان در امور آموزشی 

و پرورشی بهره ببرند.
گفتنی است در حال حاضر ۵۰ نفر 
ح امین و  از طــاب و روحانیان طر
۶۰ نفــر به عنــوان مشــاور مذهبی 
در ســطح مدارس اســتان سمنان 
کــه از این تعداد  فعالیــت می کنند 
چهــار مدرســه امیــن و دو مشــاور 
گرمسار  مذهبی ســهم شهرســتان 

است.

کتــاب  تخصصــی  نشرهاجر)ناشــر  مرکــز    
هــای زن و خانــواده( همزمان بــا ماه محرم 
و شهادت حضرت امام حسین )ع( و یاران 
باوفایــش، بســته کتــاب هــای عاشــورایی 

خود را منتشر و روانه بازار نشر کرد.

علیرضــا  المســلمین  و  االســام  ��حجــت 
حقانی، مدیر روابط عمومی مرکز نشــر هاجر 
گفــت وگــو بــا خبرنــگاران ضمن تســلیت  در 
وســاالر  ســید  عــزای  و  محــرم  مــاه  حلــول 
شــهیدان بــا اشــاره بــه حدیــث مشــهوری از 
رســول مکــرم اســام اظهارکــرد: قاَل َرُســوُل 
اهلِل صّلــی اهلل علیه و آله: ِاّنَ ِلَقْتِل اْلُحَســْیِن 
علیــه الّســام َحراَرًة فــی ُقُلوِب اْلُمــؤ منیَن ال 
کــرم صّلــی اهلل علیــه و  َتْبــَرُد َاَبــدًا، پیامبــر ا
آلــه فرمودنــد؛ بــرای شــهادت حســین علیه 
گرمایــی در دلهــای مــؤ  الســام، حــرارت و 
کــه هرگز ســرد و خامــوش نمی  منــان اســت 
شــود. )جامــع احادیث الشــیعه، ج ۱۲، ص 

)۵۵۶
��ایــن محقق و پژوهشــگر حــوزه علمیه قم 

ادامــه داد: مرکــز نشرهاجر)ناشــر تخصصــی 
کتــاب زن و خانــواده( بــا توجــه بــه رســالت 
گاهی  تبلیغــی و ترویجــی خــود بــه منظــور آ
بخشــی و ارتقــای ســطح معلومــات عمومی 
جامعه پیرامون برجسته ترین واقعه تاریخ، 
واقعــه عاشــورا، همچنیــن تبییــن بیــش از 
پیامدهــای  و  هــا  برنامــه  اهــداف،  پیــش 

اباعبــداهلل  قیــام  اخاقــی  و  معرفتــی 
الحســین)ع( در برابــر دســتگاه ظلــم و جــور 
منشــورات عاشــورایی خــود را در دســترس 

عاقه مندان قرار داد.
��وی با بیان اینکه شرایط بهداشتی موجود 
در جامعه و گوشــزد بزرگان دین و همچنین 

رعایــت  خصــوص  در  بهداشــتی  مســئوالن 
کامل پروتکل های بهداشتی شرایط خاصی 
را بــرای عــزاداران حســینی رقم زده اســت، 
افزود: مرکز نشــر هاجر به منظور تســهیل در 
کتابخوانــی و همچنین ترویج  کتــاب و  امــر 
معارف دینی متناســب با ایــام محرم و صفر 
تعــداد شــش اثر عاشــورایی خــود را عاوه بر 
کتاب، نسخه  تخفیف ویژه عرضه فیزیکی 
کاما ویژه  دیجیتــال ایــن آثــار را به صــورت 
کتابخوان طاقچــه و پژوهان در  در ســامانه 

دسترس عاقه مندان قرار داده است.
بــزن«،  قــدم  مــن  »بــا  گفــت:  ��حقانــی 
»تربیت توحیدی با روضه های حســینی«، 
و  عــوام  نقــش   🔸 بازنــدگان  و  »قهرمانــان 
گیری عاشــورا«، »کرباده  خواص در شــکل 
زبــان  بــه  لهــوف  )مقتــل  لــر  اللــه  آچــوالن 
ترکــی(«، »پنجــره هــای تشــنه« و »االنتقام 
کتبی است  للحســین علیه السام« از جمله 
کتب  ح ویــژه عاقه منــدان  کــه در ایــن طــر

مناسبتی عرضه شده است.
��وی ادامــه داد: عاقــه منــدان مــی توانند 
کتابخــوان هــای دیجیتالی  بــا مراجعــه بــه 
کتب ارائه شــده را با  "طاقچــه" و "پژوهان " 

کنند. تخفیف بسیار ویژه ای تهیه 

قیام امام حسین)ع( برای نجات انسان ها از بردگی بود
مدیر حوزه علمیه خواهران کرمانشاه:

ديدار مدیران حوزه علمیه برادران و خواهران استان سمنان با امام جمعه گرمسار

رئیــس اداره پژوهــش هــاي طــاب از برگــزاري 
دوره مهــارت  آمــوزی هنر پژوهــش ویژه طاب 

خبر داد.

طي  جاویدي  خانم  کوثر،  خبرگزاري  گزارش  به 
نخست  گام  تحقق  راستای  در  گفت:  گفتگویي 
آفرین  تحول   حرکت  و  محور  پژوهش   آموزش 
مهارت  آموزی  دوره  حوزه،  آموزشی  نظام  در 
پژوهشگری از مهر ماه سال 97 در سطح 2 و بهمن 

ماه 97 در سطح سه اجرایی شد.
آموزه  های  برنامه،  این  اساس  بر  کرد:  بیان  وي 
پایانی  پژوهش  های  انجام  برای  الزم  پژوهشی 
دروس  ضمن  در  و  احصاء  تحقیقات  سایر  و 
تا  شد  داده  قرار  واحد(  نیم   ارزش  آموزشی)به 
به  ناظر  را  پژوهشی  های  مهارت   دروس،  اساتید 
در  و  کنند  عملی  و  تدریس  درسی،  سرفصل های 
عنوان  به  عملی  کار  ارائه  به  ملزم  طاب  نهایت 

ارزشیابی این آموزه  ها خواهند بود.
به  طاب  افزود:  طاب  هاي  پژوهش  اداره  رئیس 
گام در هر نیم سال یک یا دو مهارت  گام به  صورت 
گیرند  پژوهشی را ضمن دروس آموزشی خود فرا می  
و به تدریج برای نگارش مقاالت پایانی در سطح 2 و 

کنند. پایان  نامه در سطح سه آمادگی الزم را پیدا می  
وي یکی از زیرساخت  های مهم را بهره  مندی از 
اساتید توانمند در دو حوزه دانشی و روشی  دانست 
منظور  به  طاب  هاي  پژوهش  اداره  افزود:  و 
سطح  تثبیت  و  تقویت  و  پیش  از  بیش  حمایت 
اساتید، دوره  های مهارت  مهارت  های پژوهشی 
را تحت عنوان»هنر  اساتید   افزایی پژوهشی ویژه 

کند. پژوهش« برگزار می 
خانم جاویدي ادامه داد: در این دوره، 17 جلسه 
به  پژوهشی  و  روشی  مباحث  از  دقیقه  ای   30
فایل   که  شده  ضبط  عملیاتی  و  کاربردی  صورت 
http://pooyesh.whc. های آن در پایگاه پویش

ir/page/pajooheshha بارگذاری شده است.
صورت  به  دوره  های  سرفصل  کرد:  اضافه  وي 
یابي  ع  موضو و  شناسي  ع  موضو شامل  خاصه 
پرسش  و  شناسي  پرسش  گزیني،  ع  موضو و 
ح تحقیق(، داده آوری و داده پردازی و  سازی)طر
کاربردی است، همچنین به منظور  مقاله نویسی 
رفع سؤاالت، اشکاالت و ابهامات اساتید، در تاریخ 
دوره  استاد  حضور  با  آناین  جلسه  ماه  شهریور   2

برگزار خواهد شد.
اوال  شامل  دوره  این  ارزشیابي  شیوه  گفت:  وي 
که بازه زماني  از دوره است  برگزاري آزمون تستي 
برگزاري آزمون از تاریخ پنجم تا 10 شهریورماه به 
صورت مجازي از طریق سامانه سیما خواهد بود و 
ع و نگارش مقاله پیرامون  دوره انتخاب یك موضو

آن، مطابق با آموزش مي باشد.
کرد:  رئیس اداره پژوهش هاي طاب خاطرنشان 
به منظور پشتیباني علمي اساتید و تداوم ارتباط با 
مقاالت  نگارش  نیز مدیریت علمي  و  اساتید دوره 
در  مقاالت،  محتوایي  و  روشي  غنابخشي  جهت 
شرکت  اساتید  از  متشکل  گروهي  مجازي  فضاي 
مي  اساتید  و  شد  خواهد  تشکیل  دوره  در  کننده 
ارتباط  در  استاد  با  مقاله  تدوین  فرایند  در  توانند 

کنند. ح و بحث  بوده و سواالت خود را طر
خانم جاویدي در خصوص ویژگي هاي دوره هنر 
موجز  تلیخیصي،  جامع،   مروري  افزود:  پژوهش 
مجازي  پژوهشي،   هاي  مهارت  بر  کاربردي  و 
ها،  کاس  بودن  دسترس  در  و  دوره  شدن  برگزار 
گواهینامه به پذیرفته شدگان دوره، تقدیر از  ارائه 
مقاالت برتر در پایان دوره،  شناسایي و ساماندهي 
به  نسبت  انگیزه  با  و  مند  عاقه  مستعد،  اساتید 
های  ریزی   برنامه   و    پژوهشگری  و  پژوهش  امر 
پژوهشی پیشرفته برای اساتید موفق این دوره از 

جمله ویژگي هاي این دوره است.
وی افزود: دوره های تکمیلی و پیشرفته تر برای 
که این دوره مقدماتی را با موفقیت طی  اساتیدی 

کنند، برگزار خواهد شد

دوره مهارت  آموزی هنر 
پژوهش ویژه بانوان طلبه 

برگزار می شود

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران 
استان کردستان گفت: حادثه 
عاشورا و قیام امام حسین)ع(، 
تــاش بــرای نجــات انســان ها 
و  بردگی هــا  و  بندهــا  همــه  از 

پستی ها بود.

و المســلمین  االســام  حجــت 
محمــود صفــی زاده، مدیــر حــوزه 

کردستان  علمیه خواهران اســتان 
کارکنان مدیریت اســتان،  در جمع 
ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری 
حضــرت  شــهیدان  ســاالر  و  ســید 
یــاران  و  الحســین)ع(  اباعبــداهلل 
گفــت: رشــد و تعالــی  آن حضــرت، 
یــاد امــام  نــام و  بــه برکــت ذکــر و 
حســین)ع( نصیــب تاریــخ و ملــت 

ایران شده است.

پیامبــر  از  حدیثــی  ذکــر  بــا  وی 
که فرمودنــد: همانا در  کــرم)ص(  ا
طــول زندگــی شــما نســیم هایی از 
ســوی پروردگارتــان مــی وزد هان! 
خــود را در معرض آنهــا قرار دهید، 
ســبب  نســیمی  چنیــن  کــه  باشــد 
که برای همیشــه شــقاوت و  شــود 
کیــد  بدبختــی از شــما دور مانــد، تا
کرد: خواندن زیارت عاشورا در این 

ایام همان نسیم رحمت است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
ضــرورت  بــر  کیــد  تأ بــا  کردســتان 
قیــام  عمیــق  ابعــاد  بــه  توجــه 
گریــه  کنــار اقامــه عــزا و  عاشــورا در 
بــر مصیبت های امام حســین )ع( 
و خاندانــش، گفت: قیام عاشــورا،  

قیامــی معمولــی نبود بلکــه حادثه 
که باید  ای عظیم و ماندگار اســت 
بــه ابعاد معنــوی و اهــداف واقعی 

آن توجه شود
کــرد: حادثــه عاشــورا و  وی اظهــار 
قیام امام حسین)ع(، تاش برای 
و  بندهــا  از همــه  انســانها  نجــات 
بردگی هــا و پســتی هــا بــود، یعنــی 
امام حســین)ع( چنان به مردمان 
کــه بــا  رحمــت و محّبــت داشــتند 
همــه وجود در راه نجات و هدایت 
آنــان به منزل مقصــود، تاش می 
کــرد و از ایمــان نیــاوردن مردمــان 
و ســقوط آنــان در غم و انــدوه فرو 
خاطــر  آزرده  ســخت  و  می رفتنــد 

می شدند.

حجت االســام و المســلمین صفی 
گونه  زاده افــزود: حســین )ع( این 
کــه بــه هیــچ وجــه  بــود، انســانی 
بــه خــواری و زبونــی تن نســپرد، و 
دارایی اش بر باد رفت، فرزندان و 
یارانش کشته شدند، خاندانش به 
اسارت درآمد، بدنش با شمشیرها 
قطعــه قطعــه شــد، امــا در همــان 
کــرد و  لحظــه آخــر بــاز رو بــه شــمر 
فرمود: می دانــی در چه جایگاهی 
کــه پیامبــر بــر  نشســتی،جایگاهی 
آن بوســه زد؛ امــام حســین)ع( در 
همان لحظه می خواســت تا شــمر 

را از این شقاوت نجات دهد.

نشر هاجر بسته کتاب های عاشورایی خود را منتشر کرد
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خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
مازنــدران گفــت: بانــوان طلبــه به 
خانــواده  در  کــه  جایگاهــی  خاطــر 
و  دارای مســئولیت مهــم  دارنــد، 

موثری در جامعه هستند.

خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مازنــدران،  از  کوثــر 
لمســلمین  ا م و سا ال حجت ا
نشســت  در  قائمــی  محمدجــواد 
بــا مؤســس، اعضای هیــات امنا، 
علمیــه  مدرســه  کادر  و  مدیریــت 
کرد:  فاطمیــه بندپــی بابــل بیــان 
قطعًا مسئولیت در مدارس علمیه 
خواهــران بــا توجــه بــه جایگاهی 
کــه در خانــواده و اجتمــاع دارنــد، 
ســنگین تر از حوزه برادران بوده و 
به همان نسبت، اجر و مزدش نیز 

بیشتر است.
وی، مدیریــت اســتان را واســطه 
مرکــز  و  علمیــه  مدرســه  بیــن 
مدیریت جهت پیگیری مسائل و 
مشــکات مــدارس و مطالبات آن 
دانسته و تصریح کرد: هیأت امناء 
به عنــوان متولــی مــدارس علمیه 

خواهران، باید نقشــه راه مدرســه 
کادر  کــرده و بــا مدیــر و  را ترســیم 
مدرســه در جهــت اجــرای اهداف 
ضوابــط  راســتای  در  ترسیم شــده 
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیه 
کنند. خواهران تعامل و همکاری 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
و  جــذب  در  گفــت:  مازنــدران 
بــه  بایــد  پذیــرش طــاب خواهــر 
ســاختارها توجــه بیشــتری شــود، 
زیرا قرار اســت ایــن طلبه یک زن 
فعال، همسر موفق، مادر خوب و 

نیز یک مبلغه باشد.
بایــد  مــدارس  کــرد:  اظهــار  وی 
پذیــرش فعــال ماننــد تبلیغ چهره 
بــا  مســتمر  ارتبــاط  چهــره،  بــه 
آموزش وپــرورش و جــذب نخبــه 
مدنظــر  خــود  برنامه هــای  در  را 
قــرار داده و تنهــا بــه تهیــه پوســتر 
تبلیغاتی، نصب بنر در سطح شهر 
کتفا  و تبلیــغ در فضــای مجــازی ا

نکنند.
اعــام  قائمــی  حجت االســام 
گذشــته تنهــا  کــرد: روحانیــون در 
ســخنران  و  منبــری  به عنــوان 
شــناخته می شــدند، امــا در حــال 

حاضــر یک طلبــه می تواند معلم، 
قاضــی، وکیــل، شــاغل در ادارات 
گاهی  مختلف و... باشــد و ایــن آ
داده  پذیــرش  تبلیغــات  در  بایــد 
که طلبــه حوزه هــای علمیه  شــود 
و  منبــری  یــک  کــه  درعین حــال 
ُمبلــغ اســت می توانــد در ارگان هــا 
و غیردولتــی  نهادهــای دولتــی  و 

کار شود. مشغول 
کــرد: رســالت امــروز  کیــد  وی تأ
حوزه هــای علمیه ضمن تربیت 
گســترش  مجتهــد،  و  مبلــغ 
تــا  اســت  مختلــف  رشــته های 
بــه این وســیله، ضمــن افزایش 
علمیــه،  حوزه هــای  جذابیــت 
نســبت به جــذب طاب بیشــتر 
موفق بیشــتری به دســت آورده 
و  مشــاور  قاضــی،  تربیــت  بــا  و 
گوئــی به  کنــار پاســخ  غیــره، در 
روشــن  آینــده ای  جامعــه،  نیــاز 
غ التحصیــان ترســیم  بــرای فار

کنیم.
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
احــداث  بــه  اشــاره  بــا  مازنــدران 
مدرســه  بــرای  جدیــد  ســاختمان 
بابــل  بندپــی  فاطمیــه  علمیــه 

کــرد: هیــات امناء در  خاطرنشــان 
مــدارس  برنامه ریزی هــای  کنــار 
منابــع  ایجــاد  جهــت  علمیــه 
در  مؤثرتــری  نقــش  بایــد  پایــدار، 
مســاعدت های مالــی بــه مدارس 

کنند. ایفا 
خانم ابراهیمیان مدیر مدرســه 
بابــل  بندپــی  فاطمیــه  علمیــه 
ارائــه  ضمــن  نشســت  ایــن  در 
آن  فعالیت هــای  از  گزارشــی 
کــرد: این  واحــد آموزشــی بیان 
مدرسه تا قبل از سال تحصیلی 
جدیــد، تنها مدرســه با پذیرش 
بــوده  مازنــدران  در  ســیکل 

کثر  اســت؛ بــه همیــن خاطــر از ا
و  داشــته  طلبــه  شهرســتان ها 
نیازمند بــه تکمیل و تجهیزات 

خوابگاه است.
برنامه هــای  کــرد:  تصریــح  وی 
کرونا  ایــن مدرســه علمیه در ایــام 
ایــام  ایــن  در  و  نشــده  متوقــف 
مجــازی  به صــورت  کاس هــا 
گروه هــای  برگزارشــده و بــا ایجــاد 
مختلف درســی و عضویت معاون 
آنهــا،  همــه  در  مدرســه  آمــوزش 
و  کاس هــا  برگــزاری  بــه  نســبت 
مســتمر  نظــارت  طــاب  حضــور 

داشته ایم.

اســتاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی 
تحریــف  دنبــال  بــه  دشــمن  این کــه  بیــان  بــا 
عاشــورا اســت گفت: دشــمن امروز بــه دنبال 
ایــن اســت کــه روضه هــا و هیئــات مذهبــی را 
عامــل شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا معرفی 
کنــد و مــدام بــه دنبال ایجــاد شــبهات در این 

باره است.

فریبا چناخچی در گفتگویی با اشاره به این که با ورود 
کرده و عالم رخت  ماه محرم زمان خود را با آن معطر 
عزا بر تن می کند، اظهار داشت: هیچ مکتبی به اندازه 
کربا زنده، پویا و ماندگار نیست و همه ساله  عاشورا و 
کنار جهان، را با هر دین و مسلکی  انسان ها از گوشه و 
که باشند به سان آهن ربا جذب نموده و تحت تاثیر 

قرار می دهد.
امام  و  ادامه داد: مکتب شیعه به برکت عاشورا  وی 
حسین)ع( زنده و پویا است و چراغ آن را حضرت سید 
کهکشتی نجات  الشهدا )ع( روشن نگه داشته است 
امت است و امروز این مکتب صدها میلیون انسان را 

مورد لطف خود قرار داده است
امام  آذربایجان غربی  خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
و  دانست  اسام  جاودانگی  و  بقا  راز  را  )ع(  حسین 
فرمودند؛  خمینی)ره(  امام  که  طور  همان  گفت: 
که اسام را زنده نگه داشته است  محرم و صفر است 
و دشمنان اسام خیلی زودتر به این راز  پی برده اند 
و  حسینی  فرهنگ  این  تا  تاش اند  در  شب  و  روز  و 
آرزوی  این  به  هرگز  اما  برکنند،  ریشه  از  را  عاشورایی 

شوم خود نخواهند رسید.
به دنبال تحریف عاشورا  این که دشمن  بیان  با  وی 
و  انگلیسی  شیعه  تاسیس  و  است  شیعه  مکتب  و 
داشت:  بیان  بوده،  اساس  همین  بر  هم  دین  ضد 
دشمن امروز به دنبال این است که روضه ها و هیئات 
ع بیماری منحوس و ضد بشری  مذهبی را عامل شیو
ایجاد شبهات در  به دنبال  و مدام  کند  کرونا معرفی 
این باره است، اما شیعه به پیروی از والیت و امامت 
کاری  و  داد  نخواهد  دشمن  دست  به  بهانه  هرگز 
که عزاداری ها موجب اقتدار شیعه و یأس  کرد  خواهد 

دشمن باشد.
چناخچی گفت: دشمنان بدانند که پیروان و عاشقان 
امام حسین علیه السام روز به روز عاشق تر می شوند 
که عبادات را به خلوتگاه های خانه ها  و این بیماری 
بیت  اهل  عاشقان  ورزی  عشق  مانع  نمی تواند  برده 
علیهم السام شود و از این ویروس هم فرصتی برای 

تبلیغ دین خواهیم ساخت.

استاد حوزه علیمه خواهران آذربایجان غربی:

عزاداران بهانه به دست 
دشمن ندهند

خدیجــه جالی در گفتگو با خبرنگار 
خبرگــزاری حوزه با اشــاره به تفاوت 
هــای محســوس در شــیوه برگــزاری 
مراســم های محرم امســال با ســال 
بــه  داشــت:  اظهــار  گذشــته  هــای 
ع ویروس  گرچــه شــیو عقیــده بنــده 
کرونــا، بایــی بر ســر جامعه  نحــس 
که  بشــری بوده؛ اما در روایت داریم 
وقتــی بایی خــودش تبدیــل به با 
شــود، پــس از آن نعمــت و رحمت از 
ســوی خــدای متعال نازل می شــود 
کنــار بــدی هــای کرونا باید  و لــذا در 
بــه ابعــاد مثبــت آن نیــز توجــه کرد، 
که  به عنوان مثال چند ســالی است 
خانواده ها بــا حضور در روضه های 
گرفتــه  خانگــی تــا حــدودی فاصلــه 
که امســال به جهت وضعیت  بودند 
کرونایــی، فرصتــی فراهــم آمــده تــا 
این ســنت حســنه و قدیمــی دوباره 

در جامعه احیا شود.
کــه  گفــت  وی افــزود: حقیقتــًا بایــد 
ایــن روضــه هــا در تعمیــق  برپایــی 
محبــت اعضــای خانــواده بــه اهــل 
بیــت)ع( و نیز تربیت دینی فرزندان 

ایــن در حالــی  بــوده و  بســیار مؤثــر 
که در گذشــته به این مسایل  اســت 
نسبت به زمان حال توجه بیشتری 
مــی شــده اســت. بــه عنــوان مثــال 
در  نوجــوان  یــا  کــودک  یــک  وقتــی 
مجلــس و محفــل حســینی حتی در 
حــد یک بســته خرمــا بیــن جمعیت 
مــی چرخاند این در روحیه و ســبک 
زندگی اش اثرگذار است و برکت این 
کارهــا در آینــده او خــودش را نشــان 

می دهد.
علمیــه  حــوزه  پژوهشــگر  و  اســتاد 
خواهران همچنین گفت: متاسفانه 
شــاهد  کمتــر  اخیــر  هــای  ســال  در 
افــراد در مجالــس و روضــه  حضــور 
که امســال  هــای خانگــی بــوده ایم 
ع ویــروس منحوس  بــه جهت شــیو
کــه  کرونــا، زمینــه ای فراهــم شــده 

دوباره به همان سنت های قدیمی 
بازگشــته و مجالــس خانگــی را احیا 

کنیم.
و  تربیتــی  مباحــث  افــزود:  وی 
فرهنگــی عمیقــی ایــن مجالــس به 

همــراه دارد بــه خصــوص در رابطــه 
بــا قــوی شــدن ارتبــاط بــا دســتگاه 
سیدالشــهدا)ع( و لذا باید بهر شکلی 
از جملــه از طریــق فضــای مجازی و 
رســانه های نوین، این شور و شعور 

حســینی در محــرم امســال را بیشــتر 
کرد. هم 

جالــی ادامه داد: پخش ســخنرانی 
کلیــپ  قالــب  در  هــا  مداحــی  و  هــا 
هــای جــذاب در فضــای مجــازی و 
شــبکه های اجتماعــی از جمله این 
که به خصوص متناسب  کارهاســت 

با ذائقه نسل جوان است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفته 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ابراز 
داشــت: در بحــث امــر بــه معــروف، 
و  معــروف  بــه  آمریــن  دیــد  زاویــه 
ناهیــن از منکــر نبایــد تنهــا منحصر 
بــه مســاله عفــاف و حجــاب باشــد؛ 
کــه ایــن مقولــه خــود شــمول و  چرا
که  کما این  گسترده ای دارد،  دایره 
بر اســاس فرمایش نورانــی امام رضا 

کــه باعث احیای امر  )ع( هــر چیزی 
اهل بیت)ع( شــود، مصــداق امر به 
معروف اســت مثل همیــن مجالس 
و محافــل حســینی و از جمله روضه 
که پیشــتر بحــث آن  هــای خانگــی 

شد.
وی افــزود: یــا بــه عنــوان مثــال در 
مقوله مرتبط با سبک زندگی،  وقتی 
مــردم را دعــوت به ســاده زیســتی و 
پرهیــز از تجمــات آن چنانی کنیم، 
مــدار  بــر  حرکــت  واقــع  در  خــودش 
احیــای فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر اســت، از این رو نباید امر به 
معــروف در مــوارد خاصــی محــدود 
شــده و به دیگر ابعاد آن بی توجهی 

گیرد. صورت 
آن  خاصــه  گفــت:  خاتمــه  در  وی 
که ســنت حســنه  کار خیری  کــه هــر 
مجالــس  برگــزاری  همچــون  باشــد 
اهــل بیت)ع(، امر به معروف اســت 
که باعث شــود  کاری  و از آن ســو هر 
بــه این وســیله دیگــران را به شــیوه 
مناســب از معاصــی و ناهنجــاری ها 
بازداریم، مصداق نهی از منکر است

مدیر مجتمع علوم اسالمی کوثر تهران:

احیای سنت حسنه روضه های خانگی، مصداق بارز امر به معروف است

خواهران طلبه مسئولیت مهم و موثری نسبت به جامعه دارند
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

 دشمن شناسی و استکبار ستیزی از جمله شاخصه های 
مهم قیام عاشورا است و بانوان تا پای جان به آرامان های 

حسینی و زینبی وفادارند.

حجــت االســام پرویــز صالحــی، شــامگاه پنــج شــنبه در 
کــه با حضور  همایــش »طایــه داران فرهنگ عاشــورایی« 
بانــوان عاشــورایی و با رعایــت پروتکل های بهداشــتی در 
گمنام شهرســتان الشتر برگزار شــد با اشاره به  تپه شــهدای 
خ عاشــورا  اینکــه بایــد در راســتای ترویــج اهداف قیام ســر
گفــت: بانــوان در نهضت امام  گیریم،  همــت خــود را بــکار 
کاربردی داشــتند و یکی  کلیدی و  حســین )ع(نقش مهم، 
از ارکان تاثیرگــذار در واقعــه عاشــورا بودند، به گونه ای که 

با تربیت فرزندان خود و هدایت در مسیر قیام امام حسین 
گذاشتند .  )ع( اوج والیت مداری و ایثار را به نمایش 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از واقعه عاشــورا نیــز حضرت 
کبری)س( بــا خطبه هــای خود شــجاعانه و صبور  زینــب 
اهــداف قیــام امــام حســین )ع( را بــرای همــگان تبییــن  
کردنــد، افــزود: امــروز رســالت بانــوان عاشــورایی حرکت در 
که با تمسک به سیره اهل بیت  مسیر اهل بیت )ع( است 
)ع( و الگو قرار دادن راه شهدا و اهداف انقاب اسامی می 
توان در تربیت فرزندانی عاشورایی همت داشته باشیم . 

مدیــر مدرســه علمیه بنت الرســول)س( الشــتر نیــز در این 
مراســم بــا بیان اینکــه امروز وظیفــه ما به عنوان عاشــقان 
مکتــب ثــاراهلل، تبلیــغ، تبیین و ترویج ســیره اهل بیت)ع( 
خ حسینی است  در جامعه اســت، گفت: راه ما راه قیام ســر

و تــا پــای جان وفادار به آرمان های اســام ،نظام و شــهدا 
خواهیم بود . 

آرزو فاحی نیا با اشــاره به اینکه عاشــورا تنها نمونه ای بی 
بدیــل از همراهــی خانواده ها در نبرد حق علیه باطل بوده 
اســت، افــزود: در روز عاشــورا اوج عرفــان و احســاس امــام 
گذاشــته  حســین )ع( و یــاران باوفایش به نمایش و یادگار 

شد.
در پایــان ایــن همایــش از مــادران ،خواهــران و همســران 

شهدای واالمقام تجلیل شد.

ح شد: در همايش بانوان عاشورایی مطر

ينبی وفادارند بانوان تا پای جان به آرمان های حسینی و ز
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۶
۲۹ محرم؛ مهلت شرکت 
در مسابقه »بازشناسی 
بانوان روايتگر عاشورا«

يان شناسی زن  دوره »جر
و خانواده پس از انقالب 
اسالمی« برگزار می شود

طباطبایــی گفــت: بایــد بــا تمســک بــه 
عرصــه  در  روز  بــه  و  خاقانــه  شــیوه های 
احیــای فریضــه امــر بــه معــروف و نهی از 

منکر کار کنیم.

اداره  طباطبایی،رئیــس  معصومــه  ســیده 
علمیــه  حــوزه  حــوزوی  واحد هــای  راهبــری 
جایــگاه  و  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  خواهــران  
واالی فریضــه امر بــه معروف و نهی از منکر از 
کــرد: برای ترویج  منظــر آیات و روایات اظهار 
فرهنــگ امــر به معــروف و نهــی از منکــر قبل 
از هــر چیز باید احســاس مســئولیت و دغدغه 
کید قرار داد، ضمن  جمعــی را مورد توجــه و تأ
آن که اقتضائات و شرایط روز جامعه می طلبد 
کوچه و بازار  که ما خود به ســراغ مردم عادی 
و بــه خصــوص نســل جــوان برویــم و این که 

کــس دیگری خودمــان عامل به  پیــش از هر 
احکام و آموزه های اسامی باشیم.

کــه  گذاشــت  او افــزود: از ســوی دیگــر نبایــد 
مشکات و موانع، ما را از ادامه مسیر دلسرد و 
که رهبر معظم  کند، بلکه همان طــور  ناُامیــد 
گام دوم فرمودنــد بایــد بــا  انقــاب در بیانیــه 
ُامیــد بــه آینــده و بر اســاس رویکــرد انقابی و 

دینی به پیش رفت و تحوالت را رقم زد.
طباطبایــی همچنیــن گفت: بــه عقیده بنده 
مــا نه تنها از حجم مشــکات و نواقص نباید 
بترســیم بلکه از این تهدید هــا به عنوان یک 
گیری خوبی  کرده و جهــت  فرصــت اســتفاده 
که البته مشخص است  به فعالیت ها بدهیم 
که این امر توأم با ســختی هایی اســت، اما به 
هــر حــال باید ســختی ها را به جــان خرید و با 
کار ها را دنبال  قــوت و با رویکــرد ُامیدوارانــه، 

کرد.
مــدرس و پژوهشــگر حــوزه علمیــه خواهــران 
ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر این اســت 
کــه فراتر از امر به معروف و نهی از منکر زبانی 
گونه باشــیم و به ویژه  بایــد در عمل نیــز این 
که هســت به  کســی در هر جایی  کــه هر  ایــن 
گــر این  که ا کند  درســتی بــه وظایفــش عمــل 
گونــه شــود، احیــای فریضــه امر بــه معروف و 

نهی از منکر بهتر محقق خواهد شد.
او گفت: واقعیت آن است که ما گاهی اوقات 
که می بایســت مراتب باالی امر  فکر می کنیم 
بــه معروف را مــورد توجه قرار دهیم، اما مهم 
کــه فراتــر از زبــان و شــعار در مقام  ایــن اســت 
عمــل خــود ملتزم بــه امر به معــروف و نهی از 

منکر باشیم.
کید بر این که عمل  طباطبایی همچنین با تأ

بــه وظایــف دینــی و انقابــی، الزمــه احیــای 
فریضــه امــر به معــروف و نهی از منکر اســت، 
که  کار ها این اســت  کرد: یکی از بهترین  ابراز 
نخبــگان و اســاتید حــوزه و دانشــگاه شــرایط 
و مراتــب امــر بــه معــروف را بــه درســتی برای 
کنند  اعضــای جامعــه و نســل جــوان تبییــن 
و از آن ســو رســانه های جمعــی نیــز در بحــث 
که  فرهنگ ســازی به ترویج این هــا بپردازند 
ایــن مســئله خــود از مهم تریــن بایســته های 

بصیرت افزایی در سطح جامعه است.
رئیس اداره راهبری واحد های حوزوی حوزه 
علمیــه خواهــران افزود: ما باید با تمســک به 
کار  شیوه های خاقانه و به روز در این عرصه 
کان راهبرد هــا از ســیره  کنیــم و در ضمــن در 
اهــل بیت )ع( و معــارف قرآنی در این باره به 

کنیم خوبی استفاده 

تمسک به شیوه های خالقانه در احیای امر به معروف و نهی از منکر
رئیس اداره راهبری واحد های حوزوی حوزه علمیه خواهران عنوان کرد؛
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معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان 
مهلت شــرکت در مســابقه »بازشناسی بانوان 
روایتگر عاشورا« را تا پایان ماه محرم اعام کرد.

علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  عزیزی،  سمیه 
گفت وگو با ایکنا از لرستان، با  خواهران لرستان در 
اشاره به برگزاری مسابقه »بازشناسی بانوان روایتگر 
گفت: این مسابقه ویژه بانوان و با هدف  عاشورا«، 
معرفی و بازشناسی بانوان راوی شهید و شهادت در 

کربا و دفاع مقدس برگزار شده است. واقعه 
و  بیست  تا  را  مسابقه  این  در  شرکت  مهلت  وی 
ماه  پایان  با  مصادف  جاری  شهریورماه  هشتم 
کرد و افزود: عاقمندان به شرکت در  محرم اعام 
این مسابقه می توانند آثار خود را با استفاده از دو 

کنند . زبان زنده دنیا به آیدی azizi۳۱۳ ارسال 
شعر  قالب  در  مسابقه  این  این که  بیان  با  عزیزی 
نوشته،  عکس  اینفوگرافی،  ادبی،  متن  کوتاه، 
می شود،  برگزار   ... و  کوتاه  دل نوشته  استیکر، 
معاونت  مشارکت   با  مسابقه  این  داد:  ادامه 
مدرسه  و  لرستان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی 
اهداف  از  و  می شود  برگزار  بروجرد  محدثه  علمیه 
برگزاری آن می توان به تبلیغ و تببین اهداف قیام 
عاشورا در عرصه بین المللی به زبان های زنده دنیا 

کرد. در قالب هنر و در فضای مجازی اشاره 
شهید  راوی  بانوان  بازشناسی  و  معرفی  وی، 
از  را  مقدس  دفاع  و  کربا  واقعه  در  شهادت  و  
گفت:  و  کرد  این مسابقه عنوان  موضوعات مهم 
با  هم زمان  صفر  ماه  هفتم  مسابقه  این  نتایج 
اعام  حسن مجتبی)ع(  امام  شهادت  سالروز 

خواهد شد.

مدرسه تابستانه »جريان شناسی زن و خانواده 
پــس از انقــاب اســامی« توســط پژوهشــکده 
زن و خانــواده حوزه علمیه خواهــران برگزار می 

شود.

خانواده  و  زن  »جریان شناسی  تابستانه  مدرسه 
و  زن  پژوهشکده  توسط  اسامی«  انقاب  از  پس 

خانواده حوزه علمیه خواهران برگزار می شود.
عاقه مندان برای حضور در این دوره تا ۱۴ شهریور 
آدرس   به  سایت  طریق  از  تا  دارند  فرصت  ماه 
 ۳۴۴۹۰=http://register.wrc.ir/view.php?id

کنند. ثبت نام 
جمعیتی،  تحوالت  خانواده،  قوانین  تحوالت 
تحلیل  جنسی،  تحوالت  خانواده،  تحوالت 
آینده،  درباره  حدس هایی  و  تحوالت  کلی 
حجاب،  تحوالت  زن،  فعاالن  جریان شناسی 
تحصیات  زنان،  مسئله  و  دینی  روشنفکری 
کنوانسیون  زنان،  مطالعات  رشته  زنان،  عالیه 
اشتغال  زنان،  علیه  تبعیض  اشکال  کلیه  محو 
که در این دوره  زنان از جمله موضوعاتی است 

ارائه می شود. 
رشته های  اساتید  برای  آموزشی  دوره  این   
تاریخ  و  روان شناسی  حقوق،  زنان،  مطالعات 
رشته  دانشجویان  و  طاب  اسامی؛  انقاب 
مرتبط؛  رشته های  و  زنان  )اسامی(  مطالعات 
تبلیغات؛  دفتر  و  تبلیغات  سازمان  مبلغان 
پژوهشگران و فعاالن مطالعات زن و خانواده و 
پژوهشگران حوزه انقاب اسامی  از ۱۵ شهریور 

ماه تا ۳۰ مهر ماه برگزار می شود.

امــروز در مراســم عــزاداری   فاطمــه فاتحــی 
کــه بــه صــورت مجــازی در  سیدالشــهدا )ع( 
مدرســه علمیه الزهرا )س( ارومیه برگزار شد، 
با اشــاره بــه این که محــرم امســال متفاوت تر 
داشــت:  اظهــار  اســت،  پیــش  ســال های  از 
کرونــا نمی توانیــم  بــه دلیــل وجــود بیمــاری 
ســال های  کــه  را  مجالســی  و  اجتماعــات 
کنیم، اما نبایــد اجازه داد  گذشــته بود برگــزار 
گردد و باید  مجالس سیدالشــهدا )ع( تعطیل 

هر خانه یک حسینیه باشد.
استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی 
کید بر توســعه روضــه های خانگی، بیان  با تا
داشت: این مجالس ساده  ترین و بی ریاترین 

که نبایــد تعطیل شــود و هر  محافــل هســتند 
کــس در خانه خــود مجلس کوچکی را ترتیب 
دهــد و بــا خانــواده روضــه سیدالشــهدا برگزار 
کند و در آن مجلس ذکر مصیبت بیان شود.

کیــد بــر این کــه بنابــر روایــات  فاتحــی بــا تا
انســان هر لحظه در معرض امتحان است و 
کرونا هم یک امتحان الهی است و  بیماری 
بدون حکمت نمی تواند باشد، گفت: زمانی 
که  گریــه بر اباعبــداهلل)ع( زمانی فایــده دارد 
همــراه با معرفت و فهم مقــام و منزلت امام 
کنیــم در مســیر والیــت  باشــد و بایــد تــاش 

کنیم. حرکت 
استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی 

کــه  بــا بیــان اینکــه امــام حســین )ع( زمانــی 
کردنــد دیــن در خطــر اســت قیــام  احســاس 
کردنــد، افــزود: امر بــه معروف و نهــی از منکر 
و احیــای ســنت رســول خــدا را از مهم تریــن 
اهــداف اباعبــداهلل )ع( بــود و حضــرت بــرای 
زنــده نگه داشــتن اســام حاضر شــدند هر چه 
گذاشــته و در راه خدا  دارنــد در طبــق اخاص 

کنند. فدا 
کیــد بــر این کــه هــر زمــان احســاس  وی بــا تا
کردیم دین در خطر است باید از همه چیزمان 
کنیم، بیان داشــت:  بگذریم و اســام را یاری 
که در زیارت عاشــورا می خوانیم و  همان گونه 
آرزو می کنیم که در کنار شهدای کربا بودیم، 

باید در عمل هم این را نشان دهیم.

هر خانه يک حسینیه شود
استاد حوزه علمیه خواهران آذربايجان غربی:

خانــم رجبلو، امــر به معروف 
و  پایــه  را  منکــر  از  نهــی  و 
حســینی  قیــام  اســاس 
دانســت و گفت: تمــام ابعاد 
عبــداهلل  ابــا  حضــرت  زندگــی 
الســام(  الحســین)علیه 
درســی آموزنده برای همگان 
و  ســیره  بایــد  لــذا  اســت، 
منــش ایشــان را الگوی خود 

در زندگی قرار دهیم.

پژوهشــی  در  رجبلــو  کــرم  ا خانــم 
پیرامون »ســیره اخاقی و سیاســی 
الســام(«  حســین)علیه  امــام 
واالی  شــخصیت  بــه  اشــاره  بــا 
آورده  الســام(  سیدالشــهداء)علیه 
اســت: در شخصیت سرور آزادگان، 
تمام ارزش های انســانی و فضایل 
و  یافتــه  تجســم  اخاقــی  واالی 
عناصــر نبوت و امامت در وجود آن 
حضــرت بــه هــم آمیخته و ایشــان 
بــه حکم فضیلت و تهذیب، نمونه 

برجسته تکامل انسانی است.
کرد: امام حســین)علیه  وی اضافه 
الســام( از ســتارگان درخشان اهل 
کــه  اســت  الســام(  بیت)علیهــم 
مشــعل دیــن را برافروختــه و شــعار 

حــق و عدالت را ندا داده و مســائل 
سرنوشــت ســاز را در اســام بنیــان 

نهاده است.
خواهــران،  حــوزه  پژوهشــگر 
حضــرت  هــای  ویژگــی  از  را  ایثــار 
سیدالشهداء)علیه السام( دانست 
امــام  افــزود: در صحنــه عاشــورا  و 
ایثارگرانــه  الســام(  حســین)علیه 
و  کــرد  خــدا  دیــن  فــدای  را  خــود 

رضای حق را بر همه چیز برگزید.
صابــت  و  اراده  قــدرت  رجبلــو 
عــزم را از دیگــر ویژگــی هــای امام 
برشــمرد  الســام(  حســین)علیه 
و بــا بیــان اینکــه حضــرت صفات 
ارزنــده خــود را از پیامبر)صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم( بــه ارث بــرده 
اســت، توضیــح داد: همــان گونــه 
بــا اراده  کــه پیامبــر مکــرم اســام 
نیرومنــد بــر نیروهای شــرک چیره 
شــد، حضــرت سیدالشــهداء)علیه 
الســام( نیــز بــا ایســتادگی در برابر 
حکومــت امــوی و عــدم پذیــرش 
بیعت یزید، به میدان جهاد روانه 
کلمه حق را رفعت بخشیده  شد تا 

کند. و سخن باطل را نابود 
وی عــدم پذیــرش ظلــم و ســتم را 
از صفــات بــارز امــام حســین)علیه 

کــرد و توضیح داد:  الســام( معرفی 
ایشــان بــا تحقــق بخشــیدن شــعار 
کرامت انســانی، راه شرافت و عزت 
کــرد و در برابــر بنــی امیه  را ترســیم 
تســلیم نشــد تــا اینکــه به شــهادت 

رسیدند.
پژوهشــگر حوزه خواهران، صابت 
در حــق را از مبانــی زندگــی ســرور و 
گفت: آن  ساالر شــهیدان دانست و 
ج ســاختن مردم  حضرت برای خار
گمراه  از جهــل و جریانــات باطــل و 
کــرد تــا پرچم  کننــده بســیار تــاش 
حــق را در ســرزمین هــای اســامی 

برافرازد.
امــام  کــه  ایــن  بیــان  بــا  رجبلــو 
حسین)علیه السام( پس از رحلت 
گرامی اسام)صلی اهلل علیه  پیامبر 
و آله و ســلم( با حوادث بســیار تلخ 
کرد: ایشــان از  مواجه شــد، اضافــه 
هر فرصت مناســبی بــرای مبارزه با 
طاغوتیــان بهــره بــرد و بدعــت ها، 
جنایات و اعمال ضد اســامی آنان 
کرد و یــک حرکت عظیم  را تشــریح 
تبلیغــی را بــر حکومت پلیــد معاویه 
قیــام  بــرای  را  زمینــه  و  آورد  پدیــد 

فراهم ساخت.
وی اصــاح امت رســول اهلل، امر به 

معــروف، نهــی از منکــر و حرکــت بر 
اساس شیوه پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله و سلم( را از انگیزه ها و اهداف 
الســام(  حســین)علیه  امــام  قیــام 
کــرد و افــزود: ایــن ویژگــی  عنــوان 
کــه به عنــوان اهــداف حرکت و  ها 
نهضت حضرت سیدالشهداء)علیه 
الســام( معرفی شــد، باعث احیای 
دیــن و نیز برانــدازی حکومت یزید 

به عنوان موثرترین منکر شد.
پژوهشگر حوزه خواهران به عوامل 
پیــروزی قیــام امــام حســین)علیه 
کرد و نیت خالصانه،  السام( اشاره 
از  مددخواهــی  و  یــاران  خلــوص 
و  برشــمرد  از آن جملــه  را  خداونــد 

خــدا،  بــرای  ایشــان  داد:  توضیــح 
برافراشــتن پرچــم حق و ریشــه کن 
کــرد، لذا، وقتی  شــدن مناهی قیام 
برنامــه هــا، حرکــت هــا و روش هــا 
رنگ خدایی داشته باشد، اثر عمل 

جاودانه خواهد ماند.
رجبلــو امام حســین)علیه الســام( 
نجــات  کشــتی  حســنه،  اســوه  را 
و  دانســت  هدایــت  مصبــاح  و 
کرد: تمام ابعاد زندگی  خاطرنشــان 
حضــرت اباعبداهلل الحســین)علیه 
بــرای  آموزنــده  درســی  الســام( 
و  ســیره  بایــد  لــذا  اســت،  همــگان 
در  خــود  الگــوی  را  ایشــان  منــش 

زندگی قرار دهیم. 

امر به معروف و نهی از منکر پايه و اساس قیام حسینی است
پژوهشگر حوزه خواهران:



۷

حوریــه روشــنی دوســت در ســومین جلســه از نشســت 
که به همــت خانواده  هــای علمی خانــواده عاشــورایی 
اســامی و تربیت معنوی خاتــم و مرکز فرهنگ خانواده 
و ازدواج دانشــگاه شــریف برگزار شد، با اشاره به اهداف 
پیگیری مکتب عاشــورا، اظهار داشت: دو دسته بندی 
در ایــن رابطــه وجود دارد، یکی اهداف کلی در رابطه با 
مصایب عاشورا و دیگری مسائل عاشوراست. در رابطه 
با مصائب عاشورا کارهایی شده است اما هنوز جای کار 
که بر روی مصائب  بســیاری وجود دارد اما همانقــدری 
کار نشده  کار شده است هم روی مسائل عاشورا  عاشورا 

است.
پژوهشگر مطالعات قرآنی با بیان اینکه هر انسان آزاده 
ای میتوانــد از مکتــب عاشــورا تربیــت بگیرد، افــزود: ما 
از عاشــورا با عنــوان مکتب یاد میکنیم، نــگاه لغوی به 
گفته  که مکتب به جایی  واژه مکتب هم نشان میدهد 
که انسان را از جهت انســانیت تقویت میکند و  میشــود 
عاشــورا میتوانــد در این تعالی انســان نقــش حیاتی ایفا 

کند.
که با هفت  وی با اشاره به جریان واتیکان و تحقیقاتی 
که  کردند  کرد: تحقیق  کیــد  هــزار نخبه انجام دادند، تا
که  از چه راهی میتوانند به جامعه اســامی ضربه بزنند 
تنها نظری که از بین هفت هزار نظر دریافت شده است 

گرفته شود. که باید زن یک خانواده نشانه  این است 
کیــد بر اینکه بــرای هر عملــی باید  روشــنی دوســت با تا
گرفتــه شــود، خاطرنشــان  حاصــل و نتیجــه آن در نظــر 
کــرد: در خانــواده حاصــل و نتیجــه تربیــت نســل هــای 
گرفته  آینده اســت، وقتــی زن خانواده مورد هــدف قرار 
که تربیت نسل برومند و درست است  شد ما به حاصل 

دست نخواهیم یافت.
غ از دین  کامل و فار گرکسی با عقانیت  وی ادامه داد: ا
که مکتب عاشــورا  و مذهــب فکــر بکند دریافــت میکند 
میتواند تمام آزادگی و عقانیت را برای انسان به منصه 

ظهور برساند.

اهمیت تربیت مادر حاضران صحنه عاشورا
این مشــاور خانواده با اشــاره به پیشــینه خانواده های 
خانــواده  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان  عاشــورا  در  حاضــر 
حضرت زهرا و فرزندانشــان، حضرت زینب)س( ام لیا 
و ام وهب همه نشــان دهنده تربیت در خانواده آرمانی 

است. در مقابل یزید نوه هند جگرخوار است یا در مورد 
کــه در زیارت عاشــورا به نــام مادرش  عبیــداهلل بــن زیاد 
کید بر تربیت  که همه اینهــا روی تا مرجانه ذکر میشــود 

خانوادگی و نقش با اهمیت مادران آنها دارد.
کید بــر اینکــه صاح و  پژوهشــگر مطالعــات قرآنــی بــا تا
فســاد جامعه از صاح و فســاد زنان سرچشــمه میگیرد، 
کــرد: امــام خمینــی)ره( هــم در همیــن رابطــه  عنــوان 
کــه از دامــن زن مرد بــه معراج می رســد، یا  مــی فرمایــد 
گر چه  کــه زن ا بســیاری از روانشناســان معتقد هســتند 
از نظــر آمــاری نیمــی از جامعــه اســت امــا از نظــر آثــاری 
همه جامعه اســت و این نشــان دهنده اهمیت زنان در 

جامعه است.

ی ی های خانواده آرمان گ ویژ
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی خانــواده آرمانــی افــزود: یکــی 
از اولیــن ویژگــی هــای خانــواده آرمانــی پذیــرش نقــش 
گاهــی و  بــه مســئولیتش آ گرانســان نســبت  هاســت، ا
کید شده است که همه  پذیرش داشته باشد. در قرآن تا
گر  انسان ها را خداوند بر یک فطرت خلق کرده است و ا
انسان بر فطرت خودش باشد راه راست و حرف درست 
گر انســان نقش هــا را بپذیرد همه تنش  را مــی پذیرد و ا
ها و کشــمکش هایی که امروزه در قالب مســائلی مانند 
ح میشود همه زیرســوال می رود و دیگر  فمینیســم مطر
که برخــاف فیزیولوژی  هیــچ زنــی به دنبال این اســت 
کاری مردانــه انجــام  و شــرایط جنســی و جســمانی اش 

دهد.
روشــنی دوســت با اشــاره به اینکــه آمار بــزه در فرزندان 
خانــواده هــای تــک والد بیشــتر از خانــواده هــای دیگر 
کرد: ویژگی دیگر خانــواده آرمانی حمایت  کید  اســت، تا
ذهنی اســت، حضرت زینب)س( در روزهای منتهی به 
عاشورا دل آشوبه پیدا میکنند که برادرشان تنها بمانند 
کــه ایــن اضطراب  و خیلــی هــا مــی آینــد بیعــت بکننــد 

حضرت زینب)س( آرام بشود.
ع در جامعه امروزی  وی افــزود: به روز شــده این موضــو
کــه حمایــت ذهنی  بــا مشــکات اقتصــادی ایــن اســت 
یک خانم از همســرش بســیار میتواند راهگشا باشد. در 
مســائل و مشکات و دســت اندازهای زندگی حتما باید 

همراهی بین همه افراد خانواده و افراد فامیل باشد.

ی افراد از يکديگر ی و حمايت عاطف خانواده آرمان
ایــن مشــاور خانــواده بــا اشــاره بــه حمایــت عاطفــی به 
کــرد: یکی  عنــوان ویژگــی دیگــر خانــواده آرمانی عنوان 
کــه حمایــت عاطفــی در عاشــورا خیلــی بروز  از مــواردی 
کــه وقتی امام حســین  و ظهــور پیــدا میکنــد این اســت 
کبر)ع( حضور پیدا  )ع( بــاالی ســر پیکر اربا اربای علــی ا
میکننــد حضــرت زینب بــرای حمایــت عاطفی بــا برادر 
همــراه میشــوند. حمایــت عاطفــی همســران، حمایــت 
که در توان دارند با آقا همراهی  که تا جایی  خانم رباب 

میکنند درس بزرگی برای ماست.
وی بــا بیان اینکه بحث حمایــت عاطفی برای زنان ما 
بســیار بااهمیت تر اســت، افزود: به واسطه خصوصیت 
فیزیولوژیکــی زنــان ایــن حمایــت در مــورد زنــان بســیار 
که بایــد از طرف همسرانشــان  بیشــتر احســاس میشــود 
کــه این مســائل را ترویــج بدهیم  دریافــت شــود. وقتی 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  دیگر مســائلی مانند 
کــه برخاف  ح نمیشــود، چــرا که متوجه میشــویم  مطــر
که  که از اســام نشــان داده شده اســت میبینیم  چیزی 
حمایــت هــای بســیار زیبایــی از زن در بحــث عاطفــی 

وجود دارد.
امــام  کــه  میبینیــم  وقتــی  افــزود:  دوســت  روشــنی 
مصیبت هــای  بــا  و  جنــگ  شــرایط  در  حســین)ع( 
بســیاری که بر آنها وارد شــده است وقتی دخترانشان 
جلــوی ایشــان را میگیرنــد چندین بار از اســب پایین 
می آینــد و بــا بچه ها و فرزندانشــان صحبــت میکنند 
و بــه عاطفــه آنهــا توجــه میکننــد و از آنهــا حمایــت 
میکننــد نشــان میدهد که این حمایــت های عاطفی 

در خانواده بسیار اهمیت دارد.
کــرد:  وی بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی طاق، خاطرنشــان 
که مســائل اقتصادی تاثیرگذار اســت اما  درســت اســت 

گر این ویژگی های خانواده آرمانی در خانواده های ما  ا
بــه وجود بیایــد خانواده ها با اولین مشــکات به طاق 
نمــی رســند و یــا بــرای فــرار از طــاق بــه شــکل جدید و 
ح شــده است  که امروزه مطر غیرمتعارف خانواده هایی 

روی نمی آورند.

ی ادای احترام افراد به يکديگر در خانواده آرمان

وی با اشاره به ادای احترام به افراد خانواده به عنوان 
کــرد: وقتــی در  ویژگــی دیگــر خانــواده آرمانــی، تصریــح 
کــه افــراد چطــور در مقابــل  فرهنــگ عاشــورا میبینیــم 
همدیگــر احتــرام و ادب میکننــد اهمیــت و تاثیــر ایــن 
احتــرام را درمــی یابیــم. رفتــار سرشــار از ادب و احتــرام 
حضــرت زینب)س( با امام حســین)ع( یا رفتار حضرت 
کبــر)ع( بــا پدرشــان همــه نمونــه های ایــن رفتار  علــی ا
کــه نشــان مــی دهــد  محترمانــه و سرشــار از ادب اســت 
اعضای این خانواده شــان بســیار واالیــی برای یکدیگر 

قائل هستند.
وی افزود: در خانواده های متزلزل ارتباط با دیگر افراد 
گر  که ا خانــواده تنهــا در حد رفع نیاز اســت به ایــن معنا 
این نیازها در خانواده تامین نشــد هر فردی آزاد است و 
کنــد و نیازش را جای  بــه راحتــی میتواند خانواده را رها 

کند. دیگری تامین 
گر قرار است از مکتب عاشورا  روشنی دوست ادامه داد: ا
درس بگیریــم بایــد در مقابــل امــام حســین)ع( و ســایر 
بــزرگان حاضــر در عاشــورا زانــوی ادب بزنیــم، تنهــا راه 
نجــات مــا همین احتــرام و ادب به بزرگان دین اســت، 
گر  کــردن را بایــد در جامعــه ترویج بدهیــم و ا ایــن ادب 
همیــن ویژگــی هــا را از خانــواده آرمانی عاشــورا دریافت 

کنیم بسیاری از مشکاتمان حل خواهد شد.

اهمیت تربیت مادرِی شخصیت های حاضر در عاشورا
پژوهشگر مطالعات قرآنی و مشاور خانواده:

 پژوهشــگر مطالعــات قرآنــی و مشــاور خانواده با اشــاره به پیشــنیه تربیتــی مادران افــراد حاضر در 
صحنه عاشــورا بر اهمیت زن در خانواده تاکید کرد و گفت: صاح و فســاد جامعه از صاح و فســاد 

زنان سرچشمه می گیرد.

حــوزه  مدیریــت  فرهنگــی  معــاون 
علمیه خواهران استان همدان گفت: 
»#من_عاشــورا_میخوانم«،  پویــش 
عــزاداری  مــاه  رســیدن  فــرا  آســتانه  در 
حضــرت سیدالشــهدا)ع( در ایــن نهاد 

حوزوی راه اندازی شد.

گو با خبرگزاری  گفــت و  مریــم جان جان در 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  همــدان  از  کوثــر 

کشــور در شــرایط بیماری  کنونــی  وضعیــت 
کرونا و اهمیت ســامتی مــردم و لزوم تاش 
معاونــت  مومنــان،  ســامتی  حفــظ  بــرای 
علمیــه  حــوزه  مدیریــت  تبلیغــی  فرهنگــی 
خواهران اســتان همدان اقــدام به برگزاری 

کرده است. این پویش 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
کل  اداره  همــکاری  از  همــدان   اســتان 
تبلیغــات اســامی ایــن اســتان در برگــزاری 
پویــش »#مــن _ عاشــورا_ مــی خوانــم« خبر 

داد.
وی ادامــه داد: ایــن پویــش بــا هــدف دعــا 
برای رفع بیماری و نجات جامعه بشــری از 
این ویروس منحوس و مهیا شــدن فضایی 
ســالم و عــاری از هرگونه اســترس حضوری 
محــرم  عــزاداری  جلســات  برگــزاری  بــرای 

برگزار شده است.
کــه بــا عنایــت و اســتمداد از  کــرد  وی بیــان 
سیدالشــهدا)ع(  حضــرت  مقــدس  ســاحت 
ازشب اول محرم تا ظهر عاشورا اجرا خواهد 

شد.
خواهــران  علمیــه  حــوزه   فرهنگــی  معــون 
کــرد : شــیعه برای  اســتان همــدان تصریــح 
ترویــج فرهنــگ عاشــورا خون هــای زیادی 
را  عاشــورا  ،فرهنــگ  مــردم  و  اســت  داده 
فرهنــگ غنــی مــی داننــد و درهمین راســتا 
اعتقــاد خود را به اهل بیت)ع( و ارزشــهای 
کــه  عاشــورایی نشــان داده انــد و معتقدنــد 
کاهــش  ســبب  عاشــورا،  فرهنــگ  ترویــج 

آسیب ها و معضات اجتماعی است.

کرد: به تعدادی از شــرکت  جان جــان بیان 
کنند به  کننــدگان که در این پویش شــرکت 
قیــد قرعــه، کمــک هزینــه ســفر بــه کربای 

معلی اهدا خواهد شد.
وی از همه فعــاالن فرهنگی عرصه خدمت 
در مکتب حســینی خواســت، اطاع رســانی 
گســترده در تمامــی پیام رســان ها و شــبکه 
کثری  هــای اجتماعــی را جهت شــرکت حدا
مردم در این پویش و بهره مندی از مفاهیم 

عمیق زیارت عاشورا را داشته باشند.

راه اندازی پويش من عاشورا می خوانم در حوزه علمیه خواهران همدان
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان همدان گفت:
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رئیس پژوهشــکده زن و خانواده با اشــاره به اینکه 
فمینیســم ســایبر را هیچکس  هــا اداره مــی کننــد 
گفــت: تا زمــان انقاب ایــن جنبش های بدون ســر 
مــی توانــد کمک کننده باشــد اما هنگام تاســیس 
این جنبش های بدون نشــان به کار نمی آید و نیاز 

به تشکل وجود دارد.

حجــت االســام والمســلمین محمدرضــا زیبایــی نــژاد در 
نقــد و بررســی جریــان هــای فمینیســتی  جلســه چهــارم 
کــه امــروز در پژوهشــکده زن و  در ایــران پــس از انقــاب 
خانــواده برگــزار شــد، با اشــاره بــه اینکــه در دهــه ۸۰ ما با 
گــرا مواجه شــدیم اظهار داشــت:  پدیــده فمینیســم عمــل 
کــه از  گماتیســم یــا عملگرایــی یــک پدیــده ای اســت  پرا
نیمــه قــرن نوزدهــم و اوایــل قرن بیســتم توســط افرادی 
کرد و  ماننــد ویلیــام جیمــز و جــان دی او ای ترویــج پیــدا 
گماتیســمی  در دهه ۱۹۳۰ در حوزه تربیت دیدگاه های پرا
که اعتقاد داشــتند ارزش هــر نظریه ای به  کرد  ورود پیــدا 

سودمندی آن است.
گماتیســم ها  رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده افزود: پرا
اعتقــاد داشــتند که در هــر مقطع و شــرایط زمانی و مکانی 
که همــان ارزش اســت و  چیــزی بــرای ما ســودمند اســت 
نظریه های ما از حوزه نظر حق ندارند برای حوزه عینیت 
کنند و باید همیشه نظریه و عمل در پیوند  تعیین تکلیف 
که مــی خواهند  هــم باشــند و مارکسیســم هــای این بــود 

جهان را در تئوری های خودشان بگنجانند.
گماتیســم هــا نظریــه باید  وی بــا اشــاره بــه بــه اعتقــاد پرا
که نظریه  کرد: به ایــن معنا  ح  انعطــاف پذیر باشــند، تصر
موقعیتی اســت و ممکن است مثا یک نظریه برای ایران 
کشــور دیگری نخورد. فمینیسم  مناســب باشد اما به درد 
ع دیده نشود  گر این موضو که  ا های عملگرا هم معتقدند 
کنــد و باید  فمینیســم نمــی تواند تحــرک اجتماعی ایجاد 
که تحلیل اجتماعی داشــته  کنیــم  نظریــه ای را انتخــاب 

باشد ومتناسب با وضعیت اجتماع باشد.
کــرد:  کیــد  تا نــژاد  زیبایــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
مخصوصــا فمینیســم چون یک نظریه سیاســی اســت به 
که به دنبال تغییر مناســبت های موجود است  این معنی 
گماتیسم یک گشایشی در اندیشه و عمل  از این جهت پرا

فمینیسم است.
رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده با بیان اینکــه در ایران 
کرد:  دو جریان بعد از مشــروطه باال آمده اند، خاطرنشــان 
که  گرایانه و ناسیونالیســتی بوده اســت  یــک جریان ملــی 
که به سمت  گرایش چپ  گرایش به غرب غرب داشتند و 
گرایش  شوروی نزدیک می شدند. در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ 
کرد. اول انقاب زنان  های مارکسیســتی خیلی غلبه پیدا 
کنشگرانشــان بود اما مسئله زن برای آنها  ســهم زیادی از 
که مســئله چپ  مســئله نبوده اســت و حتی معتقد بودند 

باعث انحراف در مبارزه می شود.

گرایش های چپ در بدنه حاکمیت

وی افزود: چپ مذهبی هم داشتیم مثل مجاهدین خلق 
و جنــش مســلمانان مبــارز و بعــدا چــپ هــای خــط امامی 
گرایــش های  گرفــت علــی شــریعتی یــک مقــداری  شــکل 
که بعدا نیروهای  گردهای شــریعتی هم  چپ داشــت و شا
گرایش های چپ داشــتند و حتی  انقابــی را شــکل دادند 
بدنــه انقابــی مــا در مدیریت دهه ۶۰ از جمله میرحســین 
موســوی و بهزادنبــوی کســانی بودنــد که جــزو چپ های 
کثری  کلیــد واژه عدالــت و مداخله حدا کمیــت بودند و  حا

دولت در مسئله اقتصادی برایشان مسئله بود.

حجــت االســام والمســلمین زیبایــی نــژاد بــا بیــان اینکه 
گروهــی از زنــان  کــه یــک  در ســال ۱۳۷۴ افتــاده اســت 
کنفرانس پکن شــرکت  که جمع ۱۰۰ نفره بودند در  ایرانــی 
کرد: این ها در این نشســت با نگرش  کردند، خاطرنشــان 
عملگرایانــه مواجــه شــدند و ایــن برایشــان جالــب بود که 
یک کنش عملگرایانه ای اتفاق افتاده است، از قبل از آن 
که مجله  هم در ایران تجربه خانم شــها شرکت را داریم  
که مهم بود و جریان ســاز  زنان را در دهه ۷۰ و ۸۰ داشــت 
که مهم ترین نشریه فمینیستی بعد از انقاب است و  بود 
که حتی مهم ترین نشــریه فمینیستی  بعضی ها معتقدند 

بعد از مشروطه است.
رئیس پژوهشکده زن و خانواده با بیان اینکه از سال دوم 
و ســوم این نشــریه به فمینیســت های ســکوالر میکروفن 
مــی دهــد، افــزود: یــک ائتــاف عملگرایانــه اینجا شــکل 
گرفتــه اســت یعنــی آنهــا رونــق داده اند بــه مجلــه زنان و 
مجلــه زنــان به آنهــا میکروفن داده اســت که حرفشــان را 

بزنند.
وی افــزود: این نگاه عملگرایانــه در روزنامه زنان از اوایل 
کنفرانس پکن اینها امید  دهه ۷۰ وجود داشــت اما بعد از 
گرایــش عملگرایانــه پیــدا کردند و احســاس  بیشــتری بــه 
کــرد و باهم  کمرنگ  کردنــد می شــود مرزهــا را تاحــدودی 
کــرد و از ســال ۸۷ بــه ایــن طــرف ائتــاف هــای  اعتقــاد 

عملگرایانه را می بینیم.

شکل گیری محفل هم اندیشی فمینیسم

حجــت االســام والمســلمین زیبایی نــژاد با اشــاره اهدای 
جایزه صلح نوبل به شــیرین عبادی در سال ۸۲، تصریح 
کــرد: بعــد از این اتفــاق زنان تصمیم مــی گیرند یک جمع 
کــه زنــان از طیف های  هــم اندیشــی زنــان را راه بندازنــد 
کننــد و بــه هــم اندیشــی برســند. از چپ تا  مختلــف فکــر 
کننــد و  لیبــرال و تــا فمینیســت هــای اســامی شــروع مــی 
کنند این تجربه مهم عمل  برنامه ریزی مشــترک تدوین 
گرایانــه اســت امــا هنــوز ادبیات نظــری عملگرایی شــکل 

نگرفته است.
رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده بــا بیــان اینکه از ســال 
ارتبــاط  بــا محوریــت  از فعالیــت  ۱۳۸۵ ســبک جدیــدی 
کار مــی آیــد با عنــوان فمینیســم کمپینی،  اینترنتــی روی 
کسانی راه می  کرد: این سبک از فمینیسم را  خاطرنشــان 
گماتیســم  که مشــی عملگرایانه داشــتند،و این پرا اندازند 
برای اینها آورده ای داشــت و در این ســبک حاضر بودند 
که ســرعت جنبــش زنان  بــه رنگ هــر جماعتــی دربیایند 

زیاد شود.
از ظرفیــت  کمپینــی  فمینیســم  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
اینترنت اســتفاده میکند اما اینترنت مشــی اصلی کنشش 
کنــش اصلــی ایــن  کــرد:  هنــوز نشــده اســت، خاطرنشــان 
فمینیســم ارتباط چهره به چهره با مردم اســت و اینترنت 
که تجربیاتشــان را  کند  کنشــگران را بهم وصل می  صرفــا 

کنند. به هم منتقل 
کید بر اینکه  حجت االســام والمســلمین زیبایی نژاد بــا تا
کشــور خیلی به این جریان امید داشتند، عنوان  ج  در خار
کرد: دائما جوایز بین المللی به طرفداران این جریان داده 
کمپین یک  شــده اســت و حتــی در یکی از ســالها به خــود 
میلیون امضا جایزه بین المللی داده شد. اولین تجربه کار 

کشور را درجریان فمینیستی داریم. شبکه ای در داخل 
رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده بــا بیان اینکه در ســال 
ح مطالباتی خود  ۸۸ این ها از فضای انتخاباتی برای طر
کــرد: در شــلوغی هــا و فضاهای  کردنــد، عنــوان  اســتفاده 
کاندیداها  ملتهــب امضــا جمع می کردند و با بخــش زنان 

کنند بعد  ح  کــه مطالبات خود را مطــر گرفتند  تمــاس مــی 
گیرد  کــه اعتراضــات مربــوط بــه جنبــش ســبز شــکل مــی 
کنشــی در رابطه با این  یک پرســش در مــورد اینکه چه وا
کثریت آنها این است که  جنبش داشــته باشــند و تحلیل ا
کنیم. این فرصتی است برای ما و می توانیم هم افزایی 

کمپینی برای جنبش ســبز یک امتیاز  وی افــزود: جریــان 
کار شبکه ای داشتند و  بوده است چرا که تجربه سه سال 
گره خوردن  این تجربه را به جنبش سبز منتقل میکنند و 
سرنوشت این دو با هم و سیاسی شدن جریان فمینیستی 
کمیــت نبســت به  کــه شــاخک هــای حا باعــث مــی شــود 
اعضــای جنبش فمینیســتی فعال شــود و خیلــی ها از آنها 
دستگیر می شوند. و این دستگیری باعث می شود بعد از 

کنند. کشور مهاجرت  ج  کثریت آنها به خار آزادی ا

چرخش در جریان فمینیستی
حجت االســام والمســلمین زیبایی نژاد با اشاره به اینکه 
در نتیجــه ایــن مهاجــرت بــه شــدت جریان فمینیســتی و 
تشــکیاتی افول کرده اســت، خاطرنشــان کرد: خودشــان 
کــه جریــان فمینیســتی فصــل خزان خــودش را  معتقدنــد 
کند اما تا حدودی یک چرخشــی هــم در جریان  طــی مــی 
که تــا وقتی در  خ داده اســت بــه ایــن خاطــر  فمینیســتی ر
کنند  ح  کشــور بودنــد نمی توانســتند برخی مســائل را مطر
ح  اما بعد از آن مسائلی از جمله اقلیت های جنسی را مطر

کنند. می 
رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده ادامــه داد: بخشــی از 
بخــش هــای ســازمان ملــل در ایــن ســالها هــم به ســمت 
گاهی به  گرایان کشیده شده اند  دفاع از حقوق همجنس 
گاهی به صورت ضمنی مانند سند ۲۰۳۰  صورت صریح و 
کرده اســت  به این حقوق پرداخته می شــود یعنی اشــاره 
که به حاشــیه رفته ها هم بتوانند  که باید تضمین بدهید 

از حقوق اجتماعی و شهروندی خود برخوردار شوند.
کار فمینیســم در ایــن ســالها از جــای  وی بــا بیــان اینکــه 
دیگری ســر درآورد، خاطرنشــان کرد: در ســال های بعد با 
پدیــده ای با عنوان شــبکه های اجتماعــی مواجه بودیم 
که تک  کم به جایی رســیدیم  کم  که با محوریت موبایل 
تــک اعضــای جامعــه وارد این بســتر اینترنت شــدند و در 
نتیجه پدیده جدیدی با عنوان فمینیســم سایبری شکل 
گروهی  گروه اطاق می شــود یکی  که اصوال به دو  گرفــت 
که  کســانی  کــه حوزه مطالعاتشــان فضای ســایبر اســت و 

کنششان فضای سایبر است.

روی کار آمدن فمینیسم سایبری

حجــت االســام والمســلمین زیبایــی نــژاد بــا بیــان اینکه 
که  کمپینی این است  تفاوت این فمینیســم با فمینیســم 
متن اصلی کنش فمینیسم کمپینی چهره به چهره است، 
کنــش در فضای  افــزود: امــا در فمینیســم ســایبری متــن 
مجــازی اتفــاق مــی افتــد، فضــای مجــازی در فمینیســم 
کار فمینیســتی اســت امــا در فمینیســم  کمپینــی مکمــل 
کار کنش فمینیســتی فضای مجازی است  ســایبری متن 
کردن اما در  کلیک  کنش فمینیســتی در این جریان یعنی 
کــردن و از فضای  گفتگو  کنــش یعنی  کمپینی  فمینیســم 
کــردن و در نتیجــه  مجــازی بــرای ایــن عرصــه اســتفاده 
بازیگران عرصه فمینیســم سایبری دیگر اعضای نشاندار 
ح می شــوند و  قبلــی نیســتند چهــره هــای جدیــدی مطــر
کســی مــی توانــد در این فضای کنشــگری فعال باشــد که 
قاعده بازی سایبری را بلد باشد گرچه مطالعه فمینیستی 

نداشته باشد.
کید بر اینکه  مسئله  رئیس پژوهشــکده زن و خانواده با تا
که بیشــتر در  مــا در فمینیســم ســایبر مســئله هایی اســت 
کــرد:  زندگــی روزمــره بــا آن مواجــه هســتیم، خاطرنشــان 
بحــث هایــی مانند حجاب که هر دختــری در زندگی اش 
ح می شــود و در  بــا آن مواجــه مــی شــود در این فضــا مطر
کــه روی بــورس می آید پدیــده تبادل  ایــن عرصــه چیزی 

ح می شود. تجربیات و پدیده فمینیسم روزمره مطر
ح شــدن مســئله رومینــا از جمله  وی بــا بیــان اینکــه مطر
کــرد: هیچکس ها در  همیــن اتفاقات اســت، خاطرنشــان 
این جریان مدیریت می کنند و جریان های چند هزارنفره 
راه مــی اندازنــد، برای مثال در جریان های تشــییع جنازه 
کبیر این دعوت از  مرتضی پاشــایی یا بزرگداشــت کوروش 
ســوی هیچکــس ها صــورت میگیرد یعنی مــا این دعوت 
کننده را نمی شناسیم و هیچ نشانی از آنها نداریم اما مهم 
کــه جریــان و قاعده بــازی را بلد هســتند و می  ایــن اســت 

کنند. کنش تبدیل  توانند یک مسئله را به 
حجــت االســام والمســلمین زیبایــی نــژاد ادامــه داد: در 
که این فضا  جریان فمینیســم هم بعضی ها اعتقاد دارند 
کننده باشــند و بعضــی ها تردیــد دارند،  کمک  مــی توانــد 
انقــاب هایــی بهــار عربی بــا همین هیچکــس ها صورت 
کنید و  کــه می خواهید تخریــب  گرفته اســت امــا تا زمانی 
انقاب کنید این جنبش های بدون سر و بدون نشان می 

که بخواهید تاســیس  کننده باشــد اما جایی  توانــد کمک 
کار نمی آید و نیاز  کنیــد این جنبش های بدون نشــان به 
که  به تشــکل دارید نبود این تشکل ها در مصر باعث شد 
که  جنبش اســامی توســط جوانان انجام شــد و در زمانی 
گلش را اخوان المسلمین چید و  می خواست به ثمر برسد 
یعنی جریان اجتماعی به نتیجه نرســید و این بدبینی به 

کند. جریان سایبری را ایجاد می 
رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده با بیان اینکه شــناخته 
شــده ترین فمینیست بعد از انقاب مسیح عیلنژاد است، 
افــزود: مطالعــه فمینیســتی معلــوم نیســت داشــته باشــد 
شــاید هــم داشــته باشــد امــا نشــان نمــی دهــد اما دســت 
گذاشــته است روی مســائل مهم، فمینیسم سایبری یک 
که متناسب به فرهنگ فضای مجازی  فمینیسمی است 

یعنی فردگرایی است.

بروز فمینیسم هویت گرا یا فردی شده

وی بــا بیــان مخاطــب رســانه هــای مختلف خاطرنشــان 
کرد: سینما یک رسانه اجتماعی است با مخاطب جمعی، 
مخاطــب  کــه  اســت  خانوادگــی  رســانه  یــک  تلویزیــون 
خانوادگــی دارد و اقتضائــات خانوادگی خــودش را به این 
رسانه تحمیل میکند،اما اینترنت به سمت فردگرایی می 
گــروه و افرادی  که به  کاربــر اینترنــت یــک نفر اســت  رود، 
کنــد امــا در شــبکه هــای  پشــت خــط ارتبــاط برقــرار مــی 
که فرد می تواند هرطور  اجتماعی نهایت فردگرایی اســت 
کنــد و اختیار  کــه خــودش می خواهد خــودش را بازنمایی 
فــرد به حــد نهایت می رســد و در آینده هــم تکنولوژی ها 
گری بیشــتر به  که این انتخاب  آنقدر پیشــرفته می شــود 

گذاشته می شود. نمایش 
حجت االســام والمسلمین زیبایی نژاد ادامه داد: در این 
که فردگرایی به اوج خودش می رسد مسائلی هم به  فضا 
که به فردیت مرتبط می شود و چیزهایی  بورس می رسد 
کرامت نفس  که بــه آزادی، انتخابگــری و  مهم می شــود 
که گل حرف  فــرد مربوط می شــود و در نتیجه مــی بینیم 
گوید  های علینژاد مربوطه به این موضوعات است و می 
کردن  کرامت زن است و حل  که مهم است مسئله  چیزی 
مســئله حجاب تازه اول راه اســت. این فضا فضای پست 
مــدرن اســت و ارزش هــای اخاقــی ســابق در آن وجــود 

ندارد.
رئیس پژوهشــکده زن و خانواده  با بیان اینکه اســم این 
گرا یا فردی شده  ســبک از فمینیســم را فمینیســم هویت 
کرد: این فمینیســم میخواهد  گذاشــت، عنوان  مــی توان 
بــا انتخــاب خودش بــرای خــودش هویــت بســازد، دیده 
شــدن برای نسل جدید یک مســئله مهم است، فرد دوره 
نوجوانــی تمــرد نســبت بــه پــدر و مــادر دارد و مــی خواهد 
که بزرگ شــده اســت و با پدرمادر مخالفت می  کند  اثبات 
کمیت  که دیده شــود و نســل جدید هــم در مقابل حا کنــد 
کنــد، ایــن مقاومــت مقاومــت  کار را  مــی خواهــد همیــن 

سیاسی نیست بلکه مقاومت اجتماعی است.
کنند  کید می  که در ادبیات تا وی افزود: فمینیست هایی 
کرامت انســانی و هویت ســازی  بــر انتخاب های فردی و 
گرا یا فردی شــده هســتند، خیلی از  هــا فمینیســم هویــت 
ســلبریتی ها اصا دغدغه و مطالعه فمینیســتی ندارند اما 
کار برای  کــردن دیــده می شــوند و با ایــن  در ایــن چالــش 
که  کند چرا  خــودش در فضای مجــازی طرفدار جمع مــی 
زندگی اقتصادی و اجتماعی آنها درگیر دیده شــدن اســت 
کســانی مانند مهناز افشــار و تتلو سودشــان در دیده شدن 

است.
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