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دو هفته نامه فرهنگی اطالع فرسانی 
حوزه هــای علمیه خواهران

 تفاهم نامه همکاری مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران و سازمان 

تبلیغات اسالمی امضا شد

 حوزه هــای علمیه به پایگاه تبلیغاتی 
نامزدهای انتخابات تبدیل نمی شــود

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

3

6

 پیام مدیر حوزه های علمیه خواهران 
به مناسبت هفته پژوهش

 الگوی سبک زندگی 
اسالمِی به روز را به 

دنیا معرفی کنیِم
7

شخصیت آیت اهلل 
جوادی آملی برای همه 

درس آموز است
6

 طالب در ارائه خدمات 
اجتماعی و غمخواری از 

مردم پیشگام باشند
 بانــوان طلبــه مرتبــط با مســائل روز به 

تحقیق و پژوهش بپردازند

آیت اهلل بطحایی:

5

 حوزویان مردم را با مالک های 
نمایندگان انقالبی و والیی آشنا کنند

آيتاللهعلمالهدی:

1

5

8 7

بیشتر بخوانید

طلبه  افسرده به درد جامعه 
نمی خورد

ساختار اجتماعی کشور بر 
اساس تفکر لیبرال است

معــاون پژوهش حوزه های علمیــه خواهران گفت: ســاختار اجتماعی 
کشــور مــا بــر اســاس لیبــرال اســت؛ نظــام بانکــی، پارلمانــی و شــیوه 
انتخــاب و حتــی بســیاری از رفتارهــای خانودگــی در جامعه مــا بر این 

اساس شکل گرفته است. 8

8

معاون امور حوزه های علمیه خواهران:

 حوزه علمیه خواهران نقش 
اساسی در تمدن سازی 

اسالمی دارد

6

حجت االسالم و المسلمین بهجت پور:

حجت االسالم والمسلمین حصاری در همدان:حجت االسالم و المسلمین پناهیان:

 پیام مدیر حوزه های علمیه خواهران به مناسبت هفته پژوهش

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران:

علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خواهــران بــه مناســبت هفتــه 

پژوهش پیامی صادر کرد.

حجت االســیالم  پیــام 
والمســلمین بهجت پور مدیر 
حوزه هــای علمیــه خواهــران 
به مناسبت هفته پژوهش به 

شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خــدای  ســتایش  و  ســپاس 
علیــم و حکیمــی را کــه تنها 
دو  حــدود  گذشــت  از  پــس 
و  آغــاز فعالیــت هــا  از  دهــه 
تک نــگاری های مخلصانه 
خواهــران، این شــجره طیبه 
دوراندیشــی  و  تدبــر  بــا  را 
کارشناســان  و  مدیــران 
تــالش  و  پشــتکار  و  متعهــد 
بانوان محقق و صاحب قلم 
و صبــر و شــکیبایی مجریان 
بــه  پژوهشــی  هــای  بخــش 
جریانی پر رونق و ریشه دار در 
عرصــه پژوهش و نواندیشــی 

تبدیل نموده است؛ جریائی 
زالل، روشــنگر و متعالــی که 
مــی کوشــد مبتنــی بر نقشــه 
ســوی  از  شــده  ترســیم  راه 
مقام معظم رهبری در قالب 
اســالمی  انقــالب  دوم  گام 
و بــا عطف توجه بر رســالت 
حــوزه هــای علمیــه، ســهم 
پژوهشی خود را در راه تحقق 
آرمــان های انقــالب محقق 

نماید.
 تدویــن افــق پژوهشــی مرکز 
مدیریــت، با ترســیم برنامه 
۱۵ ســاله پژوهشــی از ســال 
۱۳۹۰ با محوریت »هر طلبه 
یــک پژوهشــگر« آغاز شــده 
قالــب  از ســال ۱۳۹۵ در  و 
جنبــش  و  »پژوهشــگری 
علمــی« ادامــه یافــت و هــر 
ســال نیز به تناســب برنامه 
جهــت  محورهایــی  هــا، 
ســاالنه  هــای  فعالیــت 
هــا  برنامــه  راســتای  در 
مشــخص گردیــد و امســال 
نیــز بــا محوریــت »ارائــه آثار 

علمــی با تأکید بر نشــریات 
پژوهشی« پیگیری می شود 
بــا همــت بلنــد همــکاران 
و  مــدارس  در  پژوهشــی 
مدیریــت هــای ســتادی و 
عــزم و شــور و شــوق طالب 
اجرایــی شــده  قــدر،  گــران 
و جبهــه تــالش و تکاپــوی 
پژوهشــی برای یک خیزش 
تولیــد  ســمت  بــه  فراگیــر 
توســعه  و  اســالمی  علــوم 
گشــوده  دینــی  تحقیقــات 

شده است.
آری آن چــه امــروز و دیــروز در 
برنامه های پژوهشی مدارس 
هــدف گــذاری شــده اســت 
اولیــه  ابزارهــای  بــا  آشــنایی 
بوده اســت و بقینا فــردا زمان 
حضــور قدرتمندانه در عرصه 
تتبــع و تحقیــق و تولیــد علــم 
دینی در راستای پاسخگویی 
بــه انبــوه نیــاز هــای دینــی - 
جوامــع  رفتــاری  و  معرفتــی 

است.
 ایــن جانــب با گرامیداشــت 

هفته پژوهش و سپاسگزاری 
خدمــات  و  زحمــات  از 
تمامــی همکارانم در سراســر 
اعــالم  کــه  مفتخــرم  کشــور، 
نمایــم بــه حــول و قــوه الهی، 
هایشــان  تــالش  محصــول 
چــون  هــم  هایــی  قالــب  در 
پژوهشــی  مراکــز  تاســیس 
راه  محــور،  مســئله  و  فراگیــر 
انــدازی دوره های تحصیلی 
آخریــن  بــر  مبنــی  تکمیلــی 
یافتــه های دانشــی در تعلیم 
و تربیت )سطح سه پژوهش 
- آموزشــی ( و تدوین ســطح 
اقــدام  محــور،  پژوهــش   ۴
جهت تدوین منابع درسی بر 
اســاس نظام جامع فراگیری 
فعــال و پژوهــش محــور و راه 
اندازی مجالت تخصصی، 
آزاد  کرســی های  برگــزاری 
گیــری  بهــره  و  اندیشــی 
حداکثری از فضای مجازی 
پژوهشــی،  افزارهــای  نــرم  و 
تجلــی یافتــه و به بار نشســته 

است.
ایــن  کــه  دارم  واثــق  رجــاء   
رونــد بــا قدرت و قــوت ادامه 
شــدن  پدیــدار  بــه  و  یابــد 
تســلی محقــق و اندیشــمند 
بــا  کــه  آنــان  بینجامــد؛ هــم 
کولــه بــاری از علــم و تجربــه 
کاروان  راهبــری  و  هدایــت 
دار  عهــده  را  علمــی  هــای 
گردنــد و موجبــات رضایــت 
عجــل  ولیعصــر  حضــرت 
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف را 

فراهم آورند.

بعونه و کرمه
عبدالکریم بهجت پور

آذرماه ۱۳۹۸

مدیر حوزه علمیه خواهران تهران:
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گاهانه و  گر زنان در یك حرکت حضور پیدا بکنند، یك حضور جدی و آ گر زنان در حرکت اجتماعی یك ملتی حضور نداشــته باشــند، آن حرکت به جائی نخواهد رســید، موفق نخواهد شــد. ا  ا
کرد.۲۱/۰۴/۱۳۹۱  از روی بصیرت، آن حرکت به طور مضاعف پیشرفت خواهد 

2 حضور زنان در صحنه

 حجت االسالم والمسلمیبن ببهجت  �پور با نماینده ولی فقیه در سمنان دیدار کرد
حجت االســام والمســلمین عبدالکریــم بهجــت پــور، مدیــر 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور با آیــت اهلل ســید محمد 
شــاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 

دیدار کرد.

علم منهای اخالق به درد جامعه نمی خورد
آیــت اهلل ســید محمــد شــاهچراغی، در نشســت مدیــر 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا روحانیــون موثــر 
ســمنان با بیان اینکه اســتان ســمنان خاســتگاه علما و 
روحانیــان بــزرگ و مکانــی بــرای تربیت طــالب متعهد و 
متدین اســت، اظهار داشــت: کمیــت و کیفیت طالب 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران اســتان ســمنان پیشــتاز و 

مطلوب است.
نماینــده ولی فقیه در اســتان ســمنان تصریح کــرد: ثمرات و 
برکات حوزه های علمیه خواهران زودتر به جامعه می رسد، 
زیرا بانوان می توانند با نشــر معارف دینی در محیط خانواده 

بسیار موثر واقع شوند.
وی بــا بیــان اینکــه علم منهای اخــالق بــه درد جامعه نمی 
خورد و اگر اخالق کنار علم عالم نباشد، مضر است، افزود: 
تواضــع و فروتنــی و علــم و صبر و کلیه موارد اخالق اســالمی 

باید در یک عالم متجلی باشد.
آیــت اهلل شــاهچراغی خاطرنشــان کــرد: زکات علــم نشــر آن 
اســت و طــالب خواهــر باید هر چه که از دین مــی دانند را به 

خانواده و فرزندان خود منتقل کنند.
وی همچنیــن بــر لزوم جدیت طــالب خواهر و بــرادر در 
عرصــه مطالعــه و مباحثــه کــردن دروس حــوزوی تاکید 

کرد.

فرصــت هــای متعــددی بــرای ایفا نقــش بانــوان فراهم 
شده است

حجــت االســالم و المســلمین عبدالکریــم بهجــت پــور، در 
دیدار با روحانیون موثر سمنان، به میزبانی دفتر نماینده ولی 
فقیــه در ایــن اســتان اظهار داشــت: از برکات نظام اســالمی 
است که بانوان می توانند در صحنه های مختلف انقالب 
ایفــای نقــش کننــد و در مجموعــه فــارغ التحصیــالن حــوزه 
های علمیه خواهران با احتســاب کلیه نهادهای مختلف 
حــوزوی و حــوزه های خراســان و جامــع[ الزهرا قریــب به ۸۰ 

هزار فارغ التحصیل وجود دارند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور تصریح کرد: فرصت 
جمهــوری  در  بانــوان  نقــش  ایفــای  بــرای  متعــددی  هــای 
اسالمی فراهم شده است و مرکز تحقیقات زن و خانواده در 
حــوزه های علمیه خواهران در عرصه های مختلف مرتبط 
با بانوان نقش کلیدی دارد و در حال حاضر بسیاری از لوایح 

نظام را از نظر زنان در حال بررسی و نظر است.
آمــوزش در مراکــز  اســتاد کار  ادامــه داد: حــدود ۶ هــزار  وی 
حوزه هــای علمیــه خواهران را برعهده دارنــد که بیش از پنج 

ششــم آموزش ها بــر عهده خواهــران دانش آموختــه در حوزه 
است.

اســتاد برجســته حــوزه یــادآور شــد: یکــی از افتخــارات نظام 
جمهوری اســالمی ایران مهیا ساختن عرصه برای استفاده 
از ظرفیت های خاموش است و حوزه علمیه خواهران یکی 
از دســتاوردهای انقــالب اســالمی در بهره گیــری از ظرفیــت 

زنان است.
بهجت پــور بیــان کرد: بیش ۱۰۳ هزار مدرســه در کشــور وجود 
دارد کــه نیمــی از جمعیــت دانــش آمــوزان زنــان هســتند و 
همچنیــن از میــان بیــش از چهار میلیون دانشــجو در کشــور 

بیش از نیمی خانم هستند.
وی خاطرنشــان کــرد: ۵۰۰ مدرســه حــوزه علمیه در کشــور در 
مقاطــع مختلف وجــود دارد و اکنون به واســطه این ظرفیت 
مردم کشــور فرصت یافتند مطالبه حضور در صحنه داشــته 

باشند.
اســتاد برجســته تفســیر قرآن یان کرد: یک مصوبه در شــورای 
معیــن شــورای انقــالب فرهنگــی تصویــب شــد و در مرحله 
نهایــی شــدن قــرار دارد که براســاس آن ۱۰ درصد اســتخدام 

آموزش و پرورش از میان طلبه ها باشد.
گفتنی است مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور به منظور 
شــرکت در آیین افتتاح مرکز پژوهشــی حوزه علمیه خواهران 
در ســمنان، بازدیــد از حوزه هــای علمیه خواهران در سراســر 
اســتان و حضــور در نشســت فصلــی مدیــران حوزه علمیــه 

خواهران استان ۲ روزه به این استان سفر کرده است.
اســتان ســمنان دارای هشــت حوزه علمیه خواهران اســت 
که بیش از ۵۰۰ طلبه در مقاطع عمومی و تخصصی مشغول 

به تحصیل هستند.

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران 
کشــور تصریــح کــرد: از ســهم بانوان 
اجتماعــی  معضــات  درکاهــش 
نبایــد غفلــت شــود، چــرا کــه نقش 
اســتحکام  و  دوام  و  قــوام  در  زنــان 

خانواده بسیار مهم است.

عبدالکریــم  االســالم  حجــت   
شــورای  نشســت  در  پــور  بهجــت 
فرهنــگ عمومــی اســتان ســمنان 
مســئله فرهنــگ و فرهنگ ســازی 
را بزرگتریــن رســالت یک دســتگاه 
حاکمــه و متولــی فرهنگ دانســت 
مباحــث  بــه  پرداختــن  گفــت:  و 
بــه  محــدود  نبایــد  فرهنگــی 

مناسبت ها و سخنرانی ها شود.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
کشــور بــا بیــان اینکــه تــا امــری بــه 
فرهنگ تبدیل نشــود ترویج و تمرکز 
کــرد:  اظهــار  نــدارد  ســودی  آن  بــر 
قوی تریــن دســتگاه روش مند برای 
نورانــی  کالم  همــان  فرهنگســازی 

خداوند در قرآن کریم است.
فرهنگســازی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت  مســیر  و  ســیر  یــک  دارای 
گفــت: ترویــج هنجارهــا و اصــالح 
فرهنــگ  خصوصــا  و  فرهنــگ 

عمومی نیازمند یک روش است.
حجت االسالم بهجت  پور با اشاره 
به اینکه با ایجاد فرهنگ از افزایش 
جنــس  از  فرهنگــی  آســیبهای 
تهدید ها و انحرافات ارزشی پرهیز 
خواهد شدو دراین راستا می طلبد 
تــا دســتگاه هــای مرتبــط فعالیت 
خود را در راســتای فرهنگ ســازی 
فرهنگــی  هنجارهــای  تعریــف  و 
معطوف دارند اظهارداشت: تمرکز 
فرهنــگ  فرهنــگ،  عنصــر  روی 
وقتــی  بلکــه   ، کنــد  نمــی  ســازی 
موثــر اســت کــه آن عنصــر از پیــش 

تبدیل به فرهنگ شــده باشــد و لذا 
بســیاری از اشــتباهات برگرفتــه از 
این است که همه عناصر  از جنس 

فرهنگ معنا شود.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
کشــور  بــا بیــان اینکــه حــوزه هــای 
فرهنــگ  توانــد  مــی  هــم  علمیــه 
ســازی  و هم ضد فرهنگ را تببین  
کنند تا این فرهنگ بتواند به نســل 
بعــد نیــز منتقل شــود تصریــح کرد: 
خداونــد ســبحان در قــرآن کریــم و 
بــه منظور اعطــای جایگاه بــه زنان 
بــه روشــهای مختلــف ، طراحی و 
برنامــه ریــزی  کــرده و بــا  مشــخص 
کــردن واژه های مشــترکی همچون 
 نفــس و نــاس و .... ضد فرهنگ را 
ارائــه نمود ، برای مثال در هفتمین 
ســوره قرآن کریــم )نازعات(  نکاتی 
را بیــان نمــوده و در ســوره کوثــر نیــز  

مقام زن را با نام کوثر  ترویج کرد.
وی با بیان اینکه خداوند در ســوره 

نســاء ،  نقشی اجتماعی را به زنان 
داده اســت و عنوان نموده که زنان 
ایــن توانایــی را دارنــد تــا هنجارهــا 
و معــروف هــا را بــه درســتی تبیین 
در  ســازی  فرهنــگ  افــزود:  کننــد 
جایگاه زن، ســیری اســت که باید 
تبیین شــود و قــران در باب ارتقا زن 
و فرهنــگ ســازی ان تــالش کــرده 

است.
بــا  پــور  بهجــت   حجت االســالم 
اشاره به اینکه دوست و دشمن در 
مســئله زنان متمرکز شده اند ادامه 
داد: دشــمن مــی خواهــد از طریــق 
زنان دستاورها را از ملت بگیرد لذا 
مــا باید بــرای حل مشــکالت زنان 
آن هــا را به میــدان آورده و آنــان را به 

فرجام برسانیم.
مفســر برجســته قــرآن کریــم بــا بیان 
اینکه حوزه  هــای علمیه می توانند 
عنــوان کرد: حــوزه علمیه خواهران 
آســیب های  بــروز  از  بتوانــد  بایــد 

در  و  کنیــد  جلوگیــری  اجتماعــی 
کاهــش آســیب های اجتماعــی و 
فرهنگی در جامعه موثر واقع شود.

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
کشــور تصریــح کــرد: از ســهم بانوان 
اجتماعــی  معضــالت  درکاهــش 
نبایــد غفلــت شــود، چرا کــه نقش 
اســتحکام  و  دوام  و  قــوام  در  زنــان 

خانواده بسیار مهم است.
وی بــا اعــالم  آمادگــی حوزه هــای 
علمیــه خواهران بــرای همکاری با 
دستگاه های اجرایی در خصوص 
مســائل فرهنگــی اذعــان داشــت: 
حوزه های علمیه خواهران آمادگی 
و  روش هــا  طراحــی  در  هــم  دارد 
متدها و هــم در مباحث محتوایی 
و فرهنگی به یاری شورای فرهنگ 
متولــی  دســتگاه های  و  عمومــی 

بیاید.
حجت االســالم بهجت  پور با بیان 
اینکه حوزه پیشتاز مباحث فکری 

و اندیشگی است افزود: حوزه های 
علمیه ، نظام را جان خود دانســته 
و از آن دفــاع می کنــد چــرا کــه حوزه  
دســت  بــه  ســادگی  بــه  را  ،نظــام 
نیــاورده و آن را نتیجــه خون شــهدا 

می داند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
کشــور گفتگــو را الزمــه محیط های 
فرهیختگــی  فضــای  و  علمــی 
برشــمردو بیــان کــرد: اندیشــه امری 
رو  همیــن  از  و  نیســت  تکلیفــی 
نیازمنــد گفت وگو و مباحثه علمی 
مختلــف  مســائل  خصــوص  در 

هستیم.
وی بــا تاکید بر اینکــه حوزه علمیه 
و  خطــی  مســائل  بــه  ورود  اجــازه 
جناحــی را نــدارد و رفتــارش بایــد 
و  بــوده  افزایــی  بینــش  ی  پایــه  بــر 
نباشــد  دار  جهــت  نیــز  ســئواالت 
بیان کرد: نظام جان ماست و هیچ 
کســی حق ندارد نظــام را تخریب و 

خدشه و آسیبی به آن بزند.
حجت االســالم بهجت  پوربا بیان 
اینکــه در حــوزه هیــچ کــس راضی 
بــه تضعیــف ارکان نظــام نیســت 
گفت: فضای انتقاد باید منصفانه 
هــای  هارمونــی  و  چارچوبهــا  در  و 
نظــام صــورت گیــرد و روحانیــون، 
حفــظ  در  را  هــا  هزینــه  بیشــترین 
نظام، در کنار رزمندگان و ایثارگران 
بــرای حفــظ نظــام پرداختــه انــد و 
نظام جز با همکاری همه دلسوزان 
و فرهیختــگان بــه دروازه مشعشــع 

اسالمی و ایرانی نخواهد رسید.
ایــن  پایــان  در  اســت  گفتنــی 
نسشــت  احــکام اعضای شــورای 
فرهنگــی  کانون هــای  هماهنگــی 
هنری مســاجد اســتان ســمنان به 

آنها اهداء شد.

از تاثیر بانوان در کاهش معضالت اجتماعی غفلت نشود
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در سمنان:

معــاون پژوهــش مدیریت حــوزه علمیه خواهران اســتان 
سمنان درباره این طرح در گفت و گو با خبرنگاران گفت: 
اولیــن مرکز پژوهشــی حوزه علمیه خواهران در شهرســتان 
ســمنان بــا کمک خیــران و منابــع اعتبــاری از بخش های 

مختلف ساخته شده است.

خانــم  ســمیه ســالم در ابتــدای ایــن گفــت و گــو ابــراز 
داشــت: حوزه علمیه خواهران استان سمنان از لحاظ 
کارهــای علمی و پژوهشــی در کشــور رتبــه اول را به خود 
اختصــاص داده، اما از وجود مرکز پژوهشــی بی بهره بود 
و افتتــاح ایــن مرکــز گامی بــرای موفقیت هــای روزافزون 

است.
علمیــه  حــوزه  پژوهشــی  مرکــز  اولیــن  کــرد:  بیــان  وی 
خواهــران اســتان ســمنان دارای کتابخانــه تخصصی، 
ســالن مطالعــه، مجهز به بخــش رایانــه و اینترنت برای 

انجام کارهای پژوهشی است.
معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران ســمنان 
ادامــه داد: اولیــن مرکــز پژوهشــی حــوزه علمیه ســاخته 
شــده در شــهر ســمنان در ۲ رشــته تفســیر قرآنــی و فقــه 
اصــول در زمینــه کارهــای پژوهشــی و میدانــی فعالیت 
می کنــد و خواهــران طلبــه در ســطح ۲، ســه و چهــار بــا 
ارائــه ســابقه کاری خــود و بررســی از ســوی کارشناســان 

می توانند در این مرکز فعالیت کنند.
وی افزود: طلبه های متقاضی فعالیت در مرکز پژوهشی 
حوزه علمیه خواهران اســتان ســمنان می توانند سابقه 
کاری خــود را بــرای بررســی بــه معاونــت پژوهــش حــوزه 

علمیه خواهران استان ارسال کنند.

 مرکز پژوهشی حوزه 
علمیه خواهران در سمنان 

افتتاح شد
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اســتاد حــوزه علمیــه گفــت: حوزه های 
علمیــه آموزشــگاهی اســت کــه هدف 
نهایی آن تربیت و پرورش  انســان های 
صالح اســت، بنابراین ما در حوزه های 
علمیه خواهران تاش می کنیم تا زمینه 
را بــرای تربیــت نســل ســالم و صالــح 

فراهم کنیم.

شــامگاه  ظهیــری  معصومــه  خانــم 
شــبکه  پرســمان  برنامــه  در  شــنبه 
اســتانی ســمنان با تأکید بر اهمیت 
خانواده و ضرورت توجه به خطراتی 
کــه خانواده را تهدیــد می کند عنوان 
واحــد  کوچکتریــن  خانــواده،  کــرد: 
امــا اهمیــت بســیار  جامعــه اســت 
زیادی دارد و تأمین سعادت جامعه 
در  یافتــن  پــرورش  خــوب  گــرو  در 

خانواده است.
وی بــا بیــان اینکــه حوزه هــای علمیه 
انســان  پــرور هســتند افــزود: باغبانــی 
وجود انســان ها که در سایه سار تربیت 
و اخالق محقق می شود هدف واالی 
حوزه های علمیه اســت که البته این 
پــرورش نیــز بــا کســب دانــش و علــم 

شکل می گیرد.
معــاون فرهنگی حوزه هــای علمیه 

خواهــران با بیــان اینکــه حوزه های 
تربیــت،  بــرای  بســتری  علمیــه 
آمورش، تعلیم و تعلم اســت عنوان 
کرد: حوزه های علمیه آموزشگاهی 
اســت که هدف نهایی آن تربیت و 
پــرورش  انســان های صالح اســت، 
مــا در حوزه هــای علمیــه  بنابرایــن 
خواهــران تــالش می کنیــم تــا زمینه 
را برای تربیت نســل ســالم و صالح 

فراهم کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: پرورش نســل به 
دســت مادران صالح و ســالم محقق 
می شود البته برنامه ریزی تربیتی حوزه 
جنســیت نــدارد و به همــان اندازه که 
زنان ســهیم هســتند، مردان نیز سهم 
دارند اما مادران به دلیل احساســات 
و اثربخشــی، نقش بســزایی در تربیت 

نسل و فرزندان دارند.
خانــم ظهیــری در ادامــه بــا اشــاره به 
پرداخــت  زندگــی  ســبک  نعریــف 
دو  غربــی  زندگــی  ســبک  گفــت:  و 
اول  شــاخص  کــه  دارد  شــاخص 
انتخاب فردی و شاخص دوم تغییر 
وضعیت موجود اســت اما در سبک 
زندگــی دینــی و اســالمی یــک ســری 
دیــن  از  برگرفتــه  و  ثابــت  مســائل  از 

هستند.
تشــریح  ضمــن  پایــان  در  وی 
حوزه هــای  اقدامــات  و  فعالیت هــا 
ترویــج  و  تبلیــغ  در  خواهــران  علمیــه 
ســبک زندگــی اســالمی اظهــار کــرد: 
در حوزه هــای علمیــه خواهران تالش 
می کنیــم تا مبلغانی تربیت شــوند که 
بتواننــد تا عالوه بــر عمل به آموزه های 
و  اســالمی  زندگــی  ســبک  دینــی، 
مهــارت خوب زندگی کردن براســاس 
آموزه های دینی را نیز به بانوان جامعه 

نیز انتقال دهند.

حوزه هــای  برجســته  اســتاد 
علمیــه با اشــاره بــه اهمیت 
خانــواده گفــت: حوزه هــای 
بخــش  خواهــران  علمیــه 
اساسی وظیفه خود را توجه 
به مسئله خانواده می داند.

م  ســال ال حجت ا
عبدالکریــم  والمســلمین 
شــامگاه  بهجت پــور 
پرســمان  برنامــه  در  شــنبه 
شــبکه اســتانی ســمنان با 

اشــاره بــه هــدف از ســفر به 
اســتان ســمنان اظهار کرد: 
حوزه های علمیه خواهران 
در ۲۸ استان فعال هستند 
و بــه منظــور بازدیــد از رونــد 
و  برنامه هــا  شــدن  اجــرا 
و  مرکــز  سیاســت های 
همچنین اطالع از نظرات، 
انتقاد هــای  و  پیشــنهاد ها 
و  اســتادان  مســؤوالن، 
اســتانی  ســفرهای  طــالب 

انجام می شود. 

از  دیگــر  یکــی  افــزود:  وی 
آشــنایی  ســفرها،  اهــداف 
شــرایط  و  اقتضائــات  بــا 
هــر  محیطــی  و  فرهنگــی 
بتوانیــم  تــا  اســت  اســتان 
شــرایط  ایــن  بــه  باتوجــه 
را  الزم  تصمیم گیری هــا 

داشته باشیم.
مفســر برجســته قــران کریــم 
عنوان کــرد: در حال حاضر 
طلبــه  هــزار   ۶۲ حــدود 
در   ۴ و   ۳  ،۲ ســطوح  در 
حوزه های علمیه خواهران 
تحصیــل  بــه  مشــغول 
هســتند و تاکنــون بیــش از 
نیــز  خواهــر  طلبــه  هــزار   ۵۰

فارغ التحصیل شده اند.
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زندگــی  ســبگ  بــه  توجــه 
بایــد  دیــن  گفــت: 
متغیرهایــی کــه در زندگــی 
بــه  را  دارنــد  نقــش  انســان 
و  قبــول  قابــل  روش هایــی 
چارچــوب  در  عمــل  قابــل 
تــا  کنیــد  تبدیــل  دیــن 
انســان ها بدانند در شرایط 

عمــل  چگونــه  مختلــف 
کنند.

علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خواهــران گفــت: حوزه هــای 
علمیه بایــد مرزهای زندگی 
را براساس ضوابط اسالمی و 
دینی طراحی کند و مراقبت 
بــه  افــراد  زندگــی  کــه  کنــد 
خوبی در چارچوب درســت 

و صحیح شکل بگیرد. 
کــرد:  خاطرنشــان  وی 
حوزه های علمیه خواهران 
بخش اساسی وظیفه خود 
را توجــه به مســئله خانواده 
بتوانــد  بایــد  و  می دانــد 
مجموعــه گذاره هــای دین 
را بــا توجه بــه ظرفیت های 
و  شــرایط  و  محیطــی 
اقتضائــات طراحــی کند تا 
زندگی در مدارهای درست 
همچنیــن  بگیــرد؛  شــکل 
باید مراقب باشد تا آسیبی 
از فرهنگ هایی که تناسبی 
دینــی  و  ملــی  فرهنــگ  بــا 

ندارند متوجه مردم نشود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در برنامه پرسمان:معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

 حضور زنان در صحنه
گونی حضور یابند و عظمت روحیه زن مسلمان   بعد از اقامه دولت حق، به فضل الهی زنان کشــور اســامی ایران توانســتند شــخصیت حقیقی خودشــان را تا حدود زیادی پیدا کنند، در میدانهای گونا
که با مادران شهدا مواجه شده ام، آنها را حّتی از پدران شهدا هم قویتر دیده ام.  را نشان دهند، که شما نمونه اش را در وضع این مادر شهید و مادران عزیز و دالور سایر شهدا دیدید و می بینید. من هرجا 
 نمونه اش را در روحیه این مادران بزرگوار و شجاع می توانید ببینید. این، عظمت زن مسلمان در میدانهای سیاسی و فرهنگی است.۱۷/۰۲/۱۳۷۶ 
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علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
گفــت:  کشــور  خواهــران 
بــه  نبایــد  علمیــه  حوزه هــای 
یــک  هیــچ  تبلیغاتــی  پایــگاه 
دوره  یازدهمیــن  نامزدهــای  از 
شــورای  مجلــس  انتخابــات 

اسامی تبدیل  شود.

والمســلمین  االســالم  حجــت 
روز  بهجت پــور  عبدالکریــم 
اســاتید  بــا  دیــدار  در  یکشــنبه 
علمیــه  مــدارس  طــالب  و 
در  ســمنان  اســتان  خواهــران 
سالن جلســات اداره کل حفظ 
دفــاع  ارزش هــای  نشــر  و  آثــار 
مقــدس این اســتان با اشــاره به 
اینکه انسان ها در پیچ های تند 
زندگی دچار واژگونی می شــوند، 
ماننــد  انتخابــات  کــرد:  بیــان 
پیچ های تند و خطرناک ممکن 
است سبب سقوط انسانیت و 

اخالق  شود.
وی با اشاره به اینکه همه کارها 
و فعالیت های انسان باید برای 
نیــت  خلــوص  و  خــدا  رضــای 
باشــد، تاکیــد کــرد: بســیاری از 
افــراد در اوایــل انقــالب بســیار با 
انگیــزه فعالیــت می کردنــد و در 
ادامــه راهشــان از انقــالب جــدا 

شد.
خلــوص  نداشــتن  بهجت پــور 
نیــت را عامــل ایــن امر عنــوان و 
بیــان کــرد: نبــود خلــوص نیــت 
درهــای  شــدن  بســته  ســبب 
رحمــت و خیــر بر روی ایــن افراد 
شــد و آنــان را از یــک انقالبی به 
یــک فــرد ضــد انقــالب تبدیــل 

کرد.
وی گفــت: طــالب حوزه هــای 
علمیــه بــه ویــژه خواهــران طلبه 

بــه عنــوان یــک عضــو تاثیرگذار 
مراقبــت  بــا  بایــد  خانــواده  در 
خیرخواهانــه، تــرس از شــیطان 
و پنــاه بــردن بــه خداونــد از ایــن 

امتحان سر بلند بیرون آیند.
بهجت پــور ادامــه داد: خواهران 
پیــش رو  انتخابــات  در  طلبــه 
بایــد با خلوص نیــت و مراقبت 
از گــوش، دســت و زبــان خــود، 
مواضــع سیاســی را بــه صــورت 

آگاهانه انتخاب کنند.
بایــد  طــالب  کــرد:  اضافــه  وی 
در  کــه  باشــند  داشــته  توجــه 
جامعــه بــه عنــوان یــک مرجــع 
محســوب و حــرف، انتخــاب و 
مواضع سیاســی آن ها مقیاسی 
تلقــی  دیگــران  داوری  بــرای 

می شود.

برخــی انتخاب ها ســبب عقب 
کشــور  و  جامعــه  افتادگــی 

می شود

علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کــرد:  تصریــح  کشــور  خواهــران 
برخی انتخاب ها ســبب عقب 
افتادگی جامعه و کشور می شود 
و بــرای جلوگیری از این آســیب 
بایــد بــا مطالعــه و بصیــرت بــه 

انتخاب درست بپردازیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــالب 
ارزشــیامام  ســرمایه های  از 
گفــت:  هســتند،  زمان)عــج( 
بــا  بایــد  را  علمیــه  حوزه هــای 
جامعــه  در  گســترده  اثرگــذاری 
تقویت کرد تا شاهد آثار و برکات 
فعالیت هــای بــی نظیــر طالب 
در عرصه هــای مختلــف مانند 

تبلغ، باشیم.
بهجت پور بر اثرگذاری گســترده 
طــالب  و  علمیــه  حوزه هــای 
بــه شــکل مــداوم تاکیــد و بیــان 
کــرد: حوزه هــای علمیه بــه ویژه 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
اول راه اســت و هیچــگاه جلــد 

نمی شود.
خانــم  طلبــه  هــزار   100
علمیــه  حوزه هــای  از 

دانش آموخته شده اند
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
بیــش  گفــت:  کشــور  خواهــران 
از ۱۰۰ هــزار طلبــه خانــم در ســه 
ســطح مختلــف در حوزه هــای 
علمیه سراسر کشــور مشغول به 

تحصیل هستند.
وی افــزود: بیش از ۱۰۰ هزار طلبه 
خانم از حوزه های علمیه کشــور 

دانش آموخته شده اند.
هــزار   ۶ :حــدود  داد  ادامــه  وی 
مراکــز  در  آمــوزش  کار  اســتاد 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
از  بیــش  کــه  دارنــد  برعهــده  را 
پنــج ششــم آموزش ها بــر عهده 
خواهران دانش آموخته در حوزه 

است.
از  یکــی  شــد:  یــادآور  وی 
جمهــوری  نظــام  افتخــارات 

ســاختن  مهیــا  ایــران  اســالمی 
از  اســتفاده  بــرای  عرصــه 
ظرفیت هــای خاموش اســت و 
حــوزه علمیــه خواهــران یکــی از 
دســتاوردهای انقالب اسالمی 
زنــان  ظرفیــت  از  بهره گیــری  در 

است.
بهجت پــور بیان کــرد: بیش ۱۰۳ 
هزار مدرســه در کشور وجود دارد 
دانــش  جمعیــت  از  نیمــی  کــه 
آموزان زنان هستند و همچنین 
از میــان بیــش از چهــار میلیــون 
دانشــجو در کشــور بیش از نیمی 

خانم هستند.
وی خاطرنشان کرد: ۵۰۰ مدرسه 
حوزه علمیه در کشــور در مقاطع 
مختلــف وجــود دارد و اکنون به 
واســطه این ظرفیت مردم کشور 
فرصــت یافتنــد مطالبــه حضور 

در صحنه داشته باشند.
در پایــان ایــن دیــدار از اعضــای 
شورای علمی و پژوهشی استان 

سمنان تقدیر شد.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خواهران کشور به منظور شرکت 
در آییــن افتتــاح مرکــز پژوهشــی 
در  خواهــران  علمیــه  حــوزه 
حوزه هــای  از  بازدیــد  ســمنان، 
سراســر  در  خواهــران  علمیــه 
نشســت  در  حضــور  و  اســتان 
علمیــه  حــوزه   مدیــران  فصلــی 
خواهران استان، روزهای شنبه 
و یکشــنبه هفتــه جاری بــه این 

استان سفر کرده است.
هشــت  دارای  ســمنان  اســتان 
حــوزه علمیــه خواهــران اســت 
و بیــش از ۵۰۰ طلبــه در مقاطــع 
عمومی و تخصصی مشغول به 

تحصیل هستند.

 حوزه های علمیه به پایگاه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات تبدیل نمی شود

مدیــر حــوزه علمیــه خواهران ســمنان گفــت: با عنایــت مدیر 
حوزه های خواهران کشــور، ســطح ۳ در همه مدارس علمیه 
خواهران استان سمنان و سطح چهار حوزه در شهرستان های 
دامغــان و شــاهرود و یک رشــته نیز در ســمنان راه انــدازی می 

شود

هیئــت  نشســت  در  صابریــان،  علیرضــا  االســالم  حجــت   
امنــا، اســاتید و طــالب حــوزه های علمیــه خواهران اســتان 
ســمنان که با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور 
بــه میزبانــی ســالن همایش هــای اداره کل حفظ آثــار و ارزش 
هــای دفــاع مقــدس این اســتان برگــزار شــد، اظهار داشــت: 
بســیار خرســندیم که مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور 
به منظور بررســی روند توســعه ای و رشــد و پیشــرفت مدارس 
علمیــه خواهــران و ابالغ سیاســت های کلی مرکز به اســتان 
ســمنان ســفر کــرده اند و نتایــج بســیار مثبتی از آثار این ســفر 
داشــتیم و بــرکات و ثمــرات آن قطعا به همه اســتان ســمنان 

می رسد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران اســتان ســمنان با اشــاره به 
اتمام پروژه نیمه تمام حوزه های علمیه خواهران این استان 
تصریح کرد: بررســی هایی انجام شــده است و در این عرصه 
دنبــال پیگیــری هــای الزم در قول های مســاعدت مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران کشور هستیم.
وی بــا بیان اینکه چرخه تحصیــالت تکمیلی حوزه های 
علمیــه خواهــران در اســتان ســمنان کامــل شــده اســت، 
افزود: با عنایت مدیر حوزه های خواهران کشــور، سطح ۳ 
در همه مدارس علمیه خواهران اســتان ســمنان و ســطح 
چهــار حــوزه در شهرســتان های دامغــان و شــاهرود و یــک 
رشــته نیز در سمنان راه اندازی می شود و خواهران طالب 
اســتان ســمنان از ابتدا تا پایان آن بدون هیچ گونه دغدغه 
ای مــی تواننــد دروس حــوزوی را در ایــن اســتان بــه پایــان 

برسانند.

مدیر حوزه  علمیه خواهران سمنان مطرح کرد؛ مدیر حوزه های علمیه خواهراندر جمع طالب و استادان خواهر سمنان:

 راه اندازی سطح ۴ در مدارس علمیه 
خواهران دامغان و شاهرود

 حوزه های علمیه خواهران توجه جدی به مسئله خانواده دارد ضرورت آشناسازی دانش آموزان مستعد با حوزه های علمیه خواهران
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کنند و اهتمام نمایند؛ چون وظیفه ی اسامی است.۲۰/۱۲/۱۳۷۵  که در دنیا می گذرد، احساس مسئولیت   زنان باید به امور مسلمانان و جامعه ی اسامی و امور جهان اسام و همه ی مسائلی 

۴ احساس مسئولیت, تکلیف, زن, حضور زنان در صحنه

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

معــاون فرهنگــی تبلیغــی حــوزه هــای علمیــه سراســر کشــور 
گفــت: دشــمن امــروز هجمه اصلی دشــمنی های خــود را بر 
روی زنــان و خانــواده ایــران متمرکز کرده و در این شــرایط باید 
در مســیر تقویــت فعالیت هــای فرهنگی اقدامات بیشــتری 

صورت بگیرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری کوثر، معصومــه ظهیری روز پنجشــنبه 
همایــش هــم اندیشــی دبیــران کانونهــای دانــش آموختــگان 
حوزه های علمیه خواهران سراســر کشــور بیان کرد: فعاالن و 
دانــش آموختگان حوزوی در راســتای فرهنگ ســازی بنیان 

خانواده و آسیب های این عرصه حیاتی اقدام کنند.
 وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر رونــد افزایشــی حــوزه هــای علمیه 
خواهــران بعــد از انقــالب اســالمی عنــوان کــرد: ۵۰۰ مدرســه 

حوزه علمیه خواهران در ۲۸ استان کشور فعال است.
وی ادامــه داد: بیــش از ۵۰ هــزار دانــش آموختــه از حوزه های 
علمیــه فارغ التحصیل گردیده و ۶۲ هــزار طلبه خواهر نیز در 

حال تحصیل هستند.
از  تشــکیالتی  اقدامــات  توســعه  کــرد:  ظهیــری خاطرنشــان 
رویکردهــای مهــم حوزه هــای علمیه بــه ویژه در برابر آســیب 

های اجتماعی است.
وی خاطرنشــان کرد: گستره فعالیت طلبه های خواهر نباید 
منحصــر در حوزه جغرافیای داخل کشــور باشــد بلکه باید از 
فضــا و بســترهای موجــود باید برای رســاندن مفاهیــم و پیام 

های اسالمی استفاده شود.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیه ابراز کــرد: حوزه 
هــای علمیــه خواهــران بــا ظرفیت بــاالی دانــش آموختگان 
خــود مــی توانــد در بعــد فرهنگی و تبلیغی در ســطح کشــور و 

تمام سطوح بین المللی موثر باشد.
 وی اضافــه کــرد: بــا تشــکیل شــبکه تشــکیالتی بیــن طالب 
خواهر، امکان انســجام بحشــی در فعالیت های حوزه های 

علمیه خواهران به وجود می آید.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حــوزه هــای علمیــه ابــراز کــرد: در 
جانیــه  همــه  هجمــه  مــورد  اســالمی  انقــالب  کــه  شــرایطی 
کشــورهای معانــد قــرار گرفتــه بایــد بــر حجــم فعالیــت هــای 
فرهنگی و نشر و صدور مفاهیم ناب اسالمی استفاده گردد.

ظهیری تصریح کرد: با ایجاد شــبکه های تشکیالتی در بین 
کانــون هــای دانش آموختگی کشــور امکان و بســتر الزم برای 
تاثیرگــذاری فرهنگــی در ابعــاد بیــن المللــی بــه وجــود آورده 

است.
معاون فرهنگی تبلیغــی حوزه های علمیه خواهران با تاکید 
بــر اهمیت اثــر بخشــی دانش آموختــگان حوزه هــای علمیه 
خواهــران اظهــار داشــت: نشــر معارف اســالمی، نشــر ســیره 
اهــل بیــت و تبلیــغ و ترویج ســبک زندگــی ایرانی اســالمی از 
مهمترین اهداف و وظیفه های دانش آموختگان حوزه های 

علمیه خواهران در سراسر کشور است.
 وی افزود : دانش آموختگان باید همه نهادها به ویژه سازمان 
های مردم نهاد در استان ها را بشناسند و با آن ها برای ترویج 

فرهنگ اسالمی همکاری و تعامل داشته باشند.
 معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه های علمیــه خواهران خاطر 
نشان کرد: باید در مراسم ها و مناسبت های مختلف برنامه 
ریــزی دقیق بــرای فعالیــت های فرهنگــی و تبلیغی داشــته 

باشید و از مبلغان حمایت کنید.
 وی ادامــه داد: دانــش آموختگان ظرفیــت و توانمندی های 
بســیار زیــادی دارنــد و بایــد از ایــن ظرفیت به بهترین شــکل 

ممکن استفاده کنند.
 ظهیــری بیــان کــرد: دانــش آموختــگان میتواننــد در محله و 
شهرســتان و اســتان اثرگــذار باشــند و برنامــه هــای مختلف 

برای بانوان و خانواده ها تدارک ببینند.
 وی با تاکید بر اهمیت فعالیت در فضای مجازی و ضرورت 
شبکه سازی در شــبکه های اجتماعی عنوان کرد: فعالیت 
هــای مــا محــدود به زمــان و مکان خاصــی نیســت، بلکه با 
حضور درســت در شــبکه هــای اجتماعی و فضــای مجازی  

می توانیم تاثیرات بسیاری زیادی داشته باشیم.

 مدیــر کل دفتر تحقیقات و آموزش ســتاد مبــارزه با مواد مخدر 
کشــور عنوان کرد: نهادهای فرهنگی و حوزه های علمیه باید 
بــه صــورت مســتمر شــیوه و مــدل هــای چگونــه زیســتن را به 
نســل جوان آموزش دهند، در صورتی که شــیوه های درســت 
زیســتن بــه نســل جوان یاد داده نشــود، خشــونت، بــی بند و 
باری جنســی و انواع آســیب هــای اجتماعــی دامنگیر جامعه 

می شود.

 حمید صرامی روز پنج شنبه در همایش هم اندیشی دبیران 
کانــون هــای دانــش آموختــگان حــوزه هــای علمیه سراســر 
کشــور تاکید کــرد: فعــاالن فرهنگی به صــورت تخصصی و 

هدف گذاری نسبت به کاهش معضالت اقدام کنند.
وی در ادامه با اشــاره به نقش کانون های دانش آموختگان 
حــوزوی در کنتــرل و پیشــگیری از اعتیــاد خاطرنشــان کرد: 
دانــش آموختگان حوزوی نقش بســزایی در کاهش آســیب 
های اجتماعی به ویژه در اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 

مساله اعتیاد دارند.
مدیــر کل دفتــر تحقیقــات و آمــوزش ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر کشــور گفت: برای مبارزه با آســیب هــای اجتماعی 
بایــد کارگروه های آموزشــی ویژه آســیب هــای اجتماعی به 
صــورت مســتمر در بین تمام اقشــار مختلف جامعــه برگزار 

شود.
وی همچنیــن ادامــه داد: برای بهبود وضعیت کلی جامعه 
باید تفاهم بین همســران در توانایی تحمل تفاوت های دو 

جنس بیشتر شود.
صرامــی ادامــه داد: بــرای ایجــاد یــک جامعه ســالم باید در 
درجه نخست مدل زندگی آرامش بخش در سطح خانواده 

ها نهادینه شود.
حــوزه  در  حــوزوی  آموختــگان  دانــش  کــرد:  اضافــه  وی 
پیشــگیری بایــد والدیــن را در رابطه با نــوع فعالیت، رفت و 

آمد و تعامل با دوستان، حساس کنند.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشــور عنــوان کــرد: نهادهای فرهنگــی و حوزه هــای علمیه 
بایــد به صورت مســتمر شــیوه و مــدل های چگونه زیســتن 
را بــه نســل جوان آمــوزش دهنــد، در صورتی که شــیوه های 
درست زیستن به نسل جوان یاد داده نشود، خشونت، بی 
بند و باری جنســی و انواع آســیب های اجتماعی دامنگیر 

جامعه می شود.
وی افــزود: بــرای جلوگیــری از آســیب هــای اجتماعــی در 
مرحلــه نخســت باید مهارت زندگی به عمــوم مردم آموزش 

داده شود.
صرامــی بــا بیــان اینکــه بایــد حریــم خصوصــی فرزنــدان را 
رعایــت کنیــم، اظهار کــرد: اما نباید از آنها غافل باشــیم و بر 
روی رفتــار آنهــا کنترل و نظارت داشــته باشــیم و هر والدین 

باید بتوانند به این سه پرسش پاسخ دهند 
وی افــزود: والدیــن همیشــه به ســه ســوال پاســخ دهند که؛ 
»فرزنــد مــن االن کجاســت؟ چــکار می کند؟ و با چه کســی 
اســت؟« پدر و مادری که نتواند به این ســه پرســش پاســخ 
دهــد، احتمــال گرایــش فرزند او به یــک رفتار پرخطــر دور از 

انتظار نیست.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشــور بر برگزاری چنین کارگاه های آموزشــی برای قشرهای 

گوناگون جامعه به صورت مستمر و مداوم تاکید کرد.
وی اظهار کرد: امروز در سطح جهان میزان مصرف و گرایش 
زنــان بــه ســمت اعتیاد رو بــه افزایش اســت، از ایــن رو باید 

آگاهی و اطالع رسانی بانوان جامعه را در این زمینه افزایش 
دهیم تا گرفتار این بالی خانمان سوز نشوند.

صرامــی تصریــح کــرد: یکــی از موضوع های جدی در کشــور 
بحــث پیشــگیری از موضــوع مصــرف مواد مخــدر و اعتیاد 
اســت، بر اســاس مطالعــات و پژوهش های انجام شــده در 
کشــور، بیش از ۹۰ درصد مردم نخســتین معضل در مسائل 

اجتماعی را معضل اعتیاد بیان کرده اند.
وی همچنیــن تاکیــد کرد:اجتماعــی شــدن را بایــد به آحاد 
جامعــه آمــوزش دهیــم، میــزان شــناخت و آمــوزش والدین 
، فرزنــدان، معلــم، اســتاد، روحانیان، ائمه مســاجد و همه 
قشرهای جامعه را در این زمینه آموزش دهیم ؛ چراکه همه 

باید در این زمینه ورود پیدا  کنند.
مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور اظهار کرد: باید آموزش مهارت های زندگی را به همه 
افراد جامعه بدهیم، مانند مهارت باورهای دینی به عنوان 

اساسی ترین موضوع باید به فرزندان خود آموزش دهیم.
وی ادامــه داد: بایــد ارزش هــای دینی را طــالب حوزه های 
علمیه بــرای والدین نهادینه کنند، در مهارت های زندگی 

باید عزت نفس را به کودکان آموزش داده شود.
صرامــی گفــت: برای بهبود وضعیت اعتیاد و آســیب های 
اجتماعــی باید مهارت ابراز وجود را به کودکان آموزش داده 
شده و  مهارت حل مساله باید به خوبی به کودکان آموزش 

داده شود.
وی تصریح کرد: در مسیر مبارزه با مواد مخدر مهم تر از همه، 
چگونــه خویشــتن داری را در برابــر آســیب هــای اجتماعــی 

مانند اعتیاد به فرزندان است.

 آسیب های خانواده در مناطق مرفه نشیبن کشور بیشتر است
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور 
گفت: مناطق حاشیه نشین در معرض آسیب های اجتماعی 
و اقتصــادی هســتند، در نقاط مرفه نشــین جامعــه در معرض 
آســیب هــای بیشــتری در رابطــه بــا خانواده هســتند، آســیب 
های مدرن خانواده های مرفه را بیشتر از خانواده های سنتی 

تهدید می کند.

 زهــرا عابدینــی روز پنــج شــنبه در همایــش هــم اندیشــی 
دبیــران کانــون هــای دانــش آموختگان حــوزه هــای علمیه 
خواهران سراســر کشــور بیان کرد: فعاالن فرهنگی و حوزوی 
مســائل حــوزه را بهتر از دیگران متوجه می شــوند، این افراد 
مــی تواننــد زنــان و کــودکان در معرض آســیب را نســبت به 

مشکالت احتمالی آگاه کنند.
وی بیان کرد: خانواده ایرانی در معرض اصلی آسیب های 
اجتماعی قرار دارند، اعتیاد یکی از آسیب هایی است که 

تمام خانواده را با خود درگیر می کند.
وی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت تشــکل هــای مــردم نهــاد و 
شناســایی و اســتفاده از توان خیرین در بهبود آســیب های 
اجتماعــی سیاســت و هــدف گــذاری اصلی ســازمان امور 

اجتماعی کشور است.
معــاون مشــارکت های اجتماعــی ســازمان امــور اجتماعی 
کشــور گفــت: حوزه های علمیه دارای یــک ظرفیت ویژه در 
مسیر مبارزه با آسیب های اجتماعی و کمک به معضالت 

اجتماعی به ویژه در عرصه خانواده هستند.

تعامــل نقطــه تالقــی تشــکل هــای مــردم نهــاد و دولت 
است

وی اضافــه کــرد: تعامــل نقطــه تالقــی بین دولت و ســازمان 
های مردم نهاد است، اگر دولت در مسیر تعامل قرار بگیرد 
دغدغه های ســازمان های مــردم را نهاد را دریافت و از آنها 

حمایت می کنند.
وی بیــان کــرد: ســمن هــای مــردم نهاد مــی توانند در مســیر 
مبــارزه با آســیب هــای اجتماعی به یکــی از نهادهای ارائه 
دهنــده خدمــات تبدیــل شــوند، بســیاری از تشــکل هــای 
اجتماعی به صورت مســتقیم خدمات متنوعی به جامعه 

هدف ارائه می دهند.
معــاون مشــارکت های اجتماعــی ســازمان امــور اجتماعی 
کشــور اضافه کرد: نقش نمایندگی و قرارگاه حد فاصل بین 

جامعــه و دولــت نقش دیگری اســت که تشــکل های مردم 
آن را انجــام مــی دهنــد، ســمن هــای مردمــی تنهــا  نهادی 
اســت که می تواند مشکالت اجتماعی را به صورت دقیق 

شناسایی و غربال گری کنند.
عابدینی بیان کرد: کارویژه حمایتی تشکل های مردم نهاد 
از ویژگــی های دیگر و مهم ســمن های اجتماعی هســتند، 
بســیاری از تشــکل های مردم نهاد کارویــژه های خدمات، 
حمایت و شناســایی معضــالت را به صورت همزمان ارائه 

می دهند.
وی بــا اشــاره بــه نقــش ســمن های مــردم نهــاد در مبــارزه با 
هــای  تشــکل  کــرد:  هــای اجتماعــی خاطرنشــان  آســیب 
اجتماعــی بــا قدرت نظــارت خود می تواننــد نقاط ضعف 
جامعــه را شناســایی و در مســیر رفــع آنها در راســتای بهبود 

وضعیت عدالت اجتماعی و اقتصادی گام بردارند.
وی با بیان اهمیت ســازمان های مردم نهاد در ادامه اظهار 
داشــت: فعالیــت هــای جمعــی و گروهــی بخشــی از حس 
انســان دوســتی و نوع دوســتی در تمــام جوامع بیــن المللی 

است.
عابدینی خاطرنشــان کرد: کاهش معضالت و آسیب های 
اجتماعــی مهمترین هدف و مســئولیت ســازمانهای مردم 
نهاد اســت، بهبود و ارتقای وضع عمومی جامعه رویکردی 

بوده که توسط سازمان های مردم نهاد دنبال می شود.
تشــکل هــای مــردم برخواســته از حــس مســئولیت پذیــری 

اجتماعی هستند
وی ابراز کرد: آگاهانه بودن مشــارکت اعضای تشــکل های 
مــردم نهــاد مهمتریــن ویژگــی ســمن هــای مردمــی اســت، 
مردمی بودن و برخواســته شــدن از حس مســئولیت پذیری 

رمز تداوم اقدامات تشکل های مردم نهاد است.
معــاون مشــارکت های اجتماعــی ســازمان امــور اجتماعی 
کشــور گفت: ظهور ســازمان هــای مردم نهاد بــه دلیل وجود 
برخی مشکالت و نیازهای اجتماعی در جامعه و کمک به 

دولت در پر کردن نقاط شکاف است.
عابدینــی اضافــه کرد: بعد از انقالب اســالمی رشــد کمی و 
کیفــی ســازمان های مــردم نهاد متحول شــده اســت، قبل 
از انقــالب اســالمی 7۰۰ موسســه مــردم نهــاد در قالب های 
خیریــه و تــرک اعتیاد فعال بود و از تنوع و مشــارکت الزم نیز 

برخودار نبودند.
وی افزود: از دهه 7۰ به بعد و ایجاد زیرساخت های الزم برای 

توســعه مشــارکت های اجتماعی ضریب رشــد سازمان های 
مردم نهاد با ضریب بیش از ۵۰ درصد رشد یافته است.

وی عنــوان کــرد: در قانــون ســوم و ششــم توســعه کشــور نیــز 
نســبت بــه رشــد کمــی و کیفــی ســازمان هــای مــردم نهاد و 
مشارکت های مردمی در حوزه کاهش و بهبود آسیب های 

اجتماعی تاکید شده است.
معــاون مشــارکت های اجتماعــی ســازمان امــور اجتماعی 
کشــور ادامــه داد: حاکمیــت از پنجــره قوانیــن مــردم بــرای 
مشــارکت اجتماعــی دعــوت کــرده اســت، باالتریــن نــرخ 

مشارکت های اجتماعی مربوط به حوزه خیریه است.

8 هزار تشکل مردم نهاد خیریه در کشور فعال است
وی اضافــه کــرد: بیــش از ۸ هزار موسســه در حــوزه مباحث 
خیریه فعال اســت، تعداد تشــکل های مردم نهاد در حوزه 
فرهنگــی و آســیب هــای اجتماعــی هــر ســال افزوده شــده 

است.
عابدینــی گفت: ســاماندهی اقشــار آســیب دیــده جامعه، 
کــودکان بازمانــده از تحصیــل، زنــان در معــرض آســیب و 
کــودکان خیابانــی از جملــه فعالیت های اثر بخش تشــکل 

های مردم نهاد است.
وی ابــراز کرد: برای اثر گذاری بیشــتر مشــارکت های مردمی 
بایــد بــه مبحــث آموزش بــه صورت جــدی پرداخته شــود، 
آمــوزش یکــی از ارکان اصلــی توســعه پایدار اســت، آموزش 
نیــروی انســانی در تشــکل هــای مــردم نهــاد ســبب افزایش 
ســطح شــناخت و حمایــت و تســهیل گری مطلــوب تر می 

شود
معــاون مشــارکت های اجتماعــی ســازمان امــور اجتماعی 
کشــور بیان داشــت: رویکرد دولت در رابطه با سازمان های 
مــردم نهــاد، نگاهی مبتنی بــر همکاری و اســتراتژی “ برد-

برد” است.
بــرای  گــری  تســهیل  و  بسترســازی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
فعالیت بیشــتر مشــارکت هــای اجتماعی هدف تخســت 

معاونت اجتماعی وزارت کشور است.

 خانواده محور اصلی هجمه های 
فرهنگی دشمنان است

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران: معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور :

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

حوزه های علمیه شیپوه چگونه زیستن را به نسل جوان آموزش دهند 
مدیرکل دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر:



ایــرانالیـوت
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گذشته  گر ما بخواهیم وحدت اسامی تحقق پیدا بکند، باید خودمان را از  که ا که با بعضی از برادران اهل سنت صحبت میکردم، به آنها میگفتم  سالها پیش از انقاب 
که شیعه، سنی و سنی، شیعه بشود. کنند؛ نه این  که پیروان این دو مذهب با هم برادر باشند و احساس برادری  کنیم. البته، وحدت یعنی همین  جدا و قیچی 

5 اسالم, حقوق زن, الگوی اسالمی زن, زن در اسالم, حضور زنان در صحنه

تفاهم نامه همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با ســازمان تبلیغات 
اسامی طی آیینی با حضور حجت االسام والمسلمین بهجت  پور مدیر حوزه های 
علمیه خواهران و حجت االسام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات 

اسامی به امضا رسی

تفاهم نامــه همــکاری میان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با ســازمان 
تبلیغــات اســالمی پیــش از ظهــر امــروز بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین 
بهجت  پــور مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران و حجت االســالم والمســلمین 

محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی به امضا رسید.
بــر پایــه این گــزارش، اهداف ایــن تفاهم نامــه بهره منــدی موثر از نیروی انســانی 
کارآمد و مجرب در مجموعه، ســازماندهی و تعالی ســرمایه انسانی در مجموعه 
در جهت ماموری  های فرهنگی و تبلیغی و حمایت و پشــتیبانی همه جانبه از 

خواهران فعال در عرصه های فرهنگی و تبلیغی است.
استفاده دو مجموعه از بانک های اطالعاتی تشکیل بانک اطالعاتی مشترک، 
فرهنگــی،  و  پژوهشــی  آموزشــی،  محصــوالت  و  هــا  بافتــه  تجربیــات،  تبــادل 
حمایــت و زمینــه ســازی جهت حضور موثــر مبلغات و دانــش آموختگان حوزه 
علمیــه خواهــران در کلیــه اماکن و فرصتهــای تبلیغی، حمایت و زمینه ســازی 
در تشــکیل، فعالیــت و اعزام گروه های تبلیغــی و کانون های فرهنگی - تبلیغی 
ویــژه خواهــران، زمینه ســازی جهــت تاســیس و توســعه هیات هــای مذهــی و 
موسســات قرآنی زنانه با حضور مبلعات توانمند، زمینه ســازی جهت استفاده 
از زیرســاخت و اماکــن مرکز و ســازمان برای فعالیت هــای فرهنگی - اجتماعی 
تشــکل های طــالب و دانــش آموختگان خواهــر، همکاری بــا حوزه های علمیه 
جهت رصد و آســیب شناســی منطقه ای و تشــکیل گروههای جهادی تبلیغی 
خواهر برای مقابله با آســیب های اجتماعی، ســازماندهی و برگزاری دوره های 

مهــارت افزایــی ملغــات سراســر کشــور و دانــش آموختــگان حوزه هــای علمیــه 
خواهــران، برگــزاری رویدادهــای علمــی فرهنگــی با تأکید بر مســائل حــوزه زنان 
و خانــواده تــراز گام دوم انقالب اســالمی، تربیــت و بکارگیری مشــاوران خانواده 
از میــان دانــش آموختــگان مقاطــع تخصصــی حوزه هــای علمیــه خواهــران و 
فعالیت  مشــترک در رســانه و فضای مجازی براســاس اولویت های دو مجموعه 

از محور  های این تفاهم نامه است.
ظرفیــت حوزه هــای علمیــه خواهــران بایــد در اختیــار اســالم و انقالب 

بگیرد
در این آیین، حجت االســالم والمســلمین بهجت پور با تأکیــد بر اهمیت توجه 
به مطالبات و منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد: فعالیت ها و اقداماتی که 
ســازمان تبلیغاتی بــرای ترویج معارف و فرهنگی اســالمی انجام می دهد، مایه 

خشنودی است.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از ظرفیت هــای حوزه هــای علمیــه افــزود: 
ظرفیت هــای حوزه هــای علمیــه خواهــران بایــد در اختیار اســالم و انقــالب قرار 

بگیرد و باید براین تحقق این مسئله برنامه ریزی های الزم انجام شود.
اســتاد برجســته حوزه های علمیه بیان کرد:  حوزه های علمیه خواهران آمادگی 
کامــل بــرای همــکاری و تعامــل بــا ســازمان تبلیغــات اســالمی و دیگــر نهاد ها و 

سازمان ها را در راستای تبیین معارف و فرهنگ اسالمی دارد.
وی ادامــه داد: در نظــام آموزشــی حوزه هــای علمیــه خواهــران دروس اقتضائــی 
طراحــی شــده اســت تــا بانــوان طلبــه بتوانند بــا توجه بــه اقتضائــات موجود به 

سواالت روز پاسخ دهند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران گفت: در حوزه های علمیه خواهران بیش از ۶۰ 
هزار طلبه شاغل به تحصیل و ۵۰ هزار فارغ التحصیل وجود دارد و این ظرفیت 

عظیمی است که باید از آن استفاده کنیم.
مفســر برجســته قــرآن کریــم عنــوان کــرد: در دوســال اخیــر در حوزه هــای علمیــه 

خواهران مبلغان برجســته و توانمند شناســایی شده اند و باید از توانمندی این 
مبلغان نیز استفاده کنیم.

وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت همــکاری و تعامــل میــان ســازمان ها و نهاد هــا گفت: 
تحــوالت در کشــور شــتاب زیــادی دارد و مــا تنهــا با همــکاری، تعامــل و روحیه 
جهــادی می توانیــم متناســب بــا تحــوالت حرکت کنیــم و در مقابــل تحریکات 

دشمنان، اقدامات درست را انجام دهیم.

حوزه هــای علمیــه خواهــران در تبییــن مبانی و معارف اســالمی نقش 
بسیار موثری دارند

در ادامــه حجت االســالم والمســلمین محمــد قمــی اظهــار کــرد: مــا نســبت به 
ظرفیت ها و بابرکت بودن شــجره طبیه حوزه های علمیه خواهران آگاهی داریم 
و امیدواریــم بــا همکاری این شــجره طیبــه بتوانیم در راســتای اعتالی فرهنگی 

اسالمی گام برداریم.
وی افــزود: اعتقــاد مــا بر این اســت کــه راه پیشــبرد فرهنگی انقــالب و جامعه از 

مسیر حوزه های علمیه خواهران می گذرد.
رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی بــا اشــاره بــه ضــرورت همــکاری ســازمان 
تبلیغــات و حوزه هــای علمیــه خواهــران گفت: بــدون تردید حوزه هــای علمیه 

خواهران در زمینه تبیین مبانی و معارف اسالمی نقش بسیار موثری دارند.
وی بــا اشــاره بــه امضای  تفاهم نامه خاطرنشــان کــرد: اراده ای کــه در حوزه های 
علمیه خواهران برای هم افزایی و همکاری در راســتای پیشــبرد اهداف جامعه 
و انقالب اســالمی وجــود دارد از امضای تفاهم نامه مهم تر اســت و امیدواریم که 

امضای تفاهم نامه و این اراده بتواند تاثیرات مثبت زیادی داشته باشد.
حجت االســالم والمســلمین قمی در پایان گفت: نگاه زیســت بومی به فرهنگ  
اســتان ها و مناطــق مختلــف می توانــد تاثیرات مثبــت زیادی در راســتای حل 

مشکالت فرهنگی در کشور داشته باشد.

 تفاهم نامه همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و سازمان تبلیغات اسالمی امضا شد

کارشــناس مســائل دینی مدرک گرایی را آفــت بزرگ حوزه و 
دانشــگاه عنوان کرد و افزود: برخی دنبال حوزه و دانشــگاه 
مــی رونــد تا نــگاه ها را بــه خودشــان جلب کنند یــا برخی 
خواهــران شــاید بــا ایــن انگیــزه درس بخواننــد کــه همســر 
خوبی نصیب آنها شــود در حالی که اتفاقا اگر کســی با این 

نیت درس بخواند ضرر کرده

 حجــت االســالم والمســلمین حبیــب اهلل فرحــزاد ذر جمع 
طالب حوزه علمیه خواهران استان قم ضمن تأکید بر لزوم 
کســب علــم همــراه بــا عمل، گفــت: قــرآن و حدیث و ســایر 
علــوم حوزوی همگی مقدمه شــناخت خود اســت، چراکه 

علم به نفس زمینه ساز شناخت خداوند می شود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه کســب علــم در حــوزه باید مــا را به 
کمــال برســاند، گفــت: انبــوه اطالعــات و مطالــب در ذهن 
بــدون عمــل همچون یــک کامپیوتر یا حافظه جانبی اســت 
کــه اطالعــات زیــادی دارد ولی هرگــز کمالی بــرای او متصور 

نیست.
حجــت االســالم والمســلمین فرحــزاد تصریــح کــرد: مــا در 
دعایی از علم بدون منفعت به خدا پناه می بریم، علم نافع 
همان علم خودشناســی اســت که گفتیم در حوزه به دنبال 
آن هســتیم، البته بعد از خودشناسی باید به عمل برسیم تا 

بتوانیم دیگران را نیز هدایت کنیم.

خلوص نیت، از مهم ترین مسائل در مسیر طلبگی است
وی خاطرنشــان ساخت: یکی از مسائل بسیار مهم در مسیر 
طلبگی یا در هر مسیر دیگری نیت خالص است؛ عبادت، 
تحصیل علم، احســان به دیگران و هر مسأله دیگری زمانی 

ارزش پیــدا می کند که انســان آن را خالص برای خدا انجام 
بدهد و شرک را بیرون بریزد.

ایــن کارشــناس رســانه ملــی در ادامــه بــا اشــاره بــه روایتی از 
پیامبر در ارتباط با لزوم هدف درست در علم اندوزی گفت: 
حضــرت مــی فرماینــد: »هرکس علــم بیاموزد تا بــا جاهالن 

مجادله کند یا بخواهد علمش را به رخ عالمان دیگر بکشد 
یا بخواهد از این طریق نگاه مردم را به سمت خودش جلب 

کند خداوند او را در آتش جهنم خواهد سوزاند«.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مدرک گرایی را آفت 
بــزرگ حــوزه و دانشــگاه عنــوان کــرد و افــزود: برخــی دنبال 
حوزه و دانشــگاه می روند تا نگاه ها را به خودشــان جلب 
کنند یا برخی خواهران شــاید با این انگیزه درس بخوانند 
که همســر خوبــی نصیب آنها شــود در حالی کــه اتفاقا اگر 
کسی با این نیت درس بخواند ضرر کرده چون شما با باال 
رفتن سطح تحصیالتتان توقعتان نسبت به همسر آینده 
هم باالتر می رود و شــاید همســری که در شأن خود بدانید 

پیدا نکنید.

علم شرافت ذاتی دارد
حجــت االســالم والمســلمین فرحــزاد بــا بیــان این کــه علم 
شــرافت ذاتی دارد، ابراز داشت: امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: 
»هرکــس گفــت مــن عالم هســتم بدانیــد که جاهل اســت« 
کســی که عالم واقعی باشــد هیچگاه خــودش را در باال نمی 
بینــد بلکــه مطابــق روایــات هرچه قدر علــم و دانش انســان 
افــزوده می شــود باید بــر میزان عبودیــت، بندگــی، خضوع و 
خشــوع او نیز افزوده شــود، به همین جهت اســت که کسب 

علم برای دنیا بسیار مذمت شده است.

 مدرک گرایی آفت بزرگ حوزه و دانشگاه شده است
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که بعد از انقاب، از زن ایرانی تجلیل شده است. پیشقراول این تجلیل هم امام  گفت  بعد از پیروزی انقاب، درباره مسأله زن و تاش برای دفاع از حقوق زنان، فّعالیتهای زیادی شده است. در حقیقت باید 
گر حضور زنان در نهضت  که ا کردند؛ به طوری  کشــور در انقاب اســامی ســهم بزرگی را ایفا  که موجب شــد زنان  که با همه وجود برای زن ایرانِی مســلمان ارزش و احترام قائل بود. همین بینش بود  بزرگوار بود 

انقابی ملت ایران نمی بود، به احتمال زیاد این انقاب به این شکل پیروز نمی شد؛ یا اصًا پیروز نمی شد، یا مشکات بزرگی در سر راه آن پدید می آمد.   ۳۰/۰۷/۱۳۷۶

مسأله زن و تالش برای دفاع از حقوق زنان
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شخصیت آیت الله جوادی آملی برای همه درس آموز است
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران:

همزمان با سالروز میاد باسعادت امام حسن عسکری علیه 
الســام؛ همایــش ملــی بررســی آرا و اندیشــه های تفســیری 
آیــت اهلل العظمــی جــوادی آملی)دامــت برکاتــه( بــه همت 
موسســه آمــوزش عالــی حــوزوی و مدرســه علمیــه حضرت 
زینــب کبــری )علیهاالســام( رفســنجان باحضــور حجــت 
االســام و المسلمین جناب آقای دکتر جوادی آملی، رئیس 
بنیــاد بیــن المللــی اســرا، جنــاب اســتاد حجــت االســام و 
المســلمین جناب آقای بهجــت پور مدیر محترم حوزه های 
علمیــه سراســر کشور،اســتاد و محقق برجســته جنــاب آقای 
دکتــر همایــون همتــی و جمعــی از اندیشــمندان و محققــان 
؛در تــاالر خیــام دانشــگاه ولــی عصر عجــل اهلل تعالــی فرجه 

الشریف برگزارشد.

  متن کامل ســخنان حجت االســالم و المســلمین  بدین 
شرح است:

الحمــداهلل کــه جلســه باشــکوهی در اســتان کرمان و شــهر 
رفســنجان کــه جــزء شــهرهای مفاخــر خیــز کشــور اســت. 
جلســه ای به منظــور تجلیل از مقام علمــی و معنوی آیت 
اهلل العظمی جوادی آملی برگزار شــده اســت. بنده از همه 
تشــکر میکنم که زحمت کشــیدند این برنامه در این وقت 

با این جمعیت در این مکان برگزار شود.
از افتخــارات حــوزه هــای علمیــه خواهــران اســتان کرمان 
تجلیــل از مقام علماء است.شــخصیت آیت اهلل جوادی 
آملی برای همه  ارادتمندان درس آموز اســت ایشــان همه 
دانــش هــا را در حد تــوان بشــری آموختند. در چند رشــته 
تخصــص دارنــد و تخصــص هــا را در خدمت قــرآن به کار 
گرفتنــد عســل مصفی و شــیرین تفســیر را در زمینه تفســیر 

ترتیبی و موضوعی ارائه داده اند.
قرار دادن این ظرفیت عظیم برای همه کســانی که مدعی 
پیگیــری علــم هســتند درس آموز اســت که انســان تا کجا 
می تواند سیر کند و در کنار این علم آموزی؛ سلوک معنوی 
هــم همــراه بــوده اســت. در ایــن راه اگــر یــاری خدا نباشــد 
دســتاورد آن جــزء تکــرار علــم نیســت تــا مجاهــدت برای 
خــدا نباشــد لنهدینهم ســبلنا به راه نمی افتــد . این راه تا 
انســان از ظرفیتش برای خدا و مــردم بی منت خرج نکند 

همراهی خدا را ندارد ان اهلل مع المحسنین.
او سخن می گوید و خداوند علم را بر ایشان ساری و جاری 
می کند، این علمی که خداوند به قلب ایشان افاضه می 
کند مرهون مناجات شــبانه و خلوت های شــبانه ایشــان 

است

طریق الی الحق مسیر خاصی دارد
علم رسمی  سر به سر قیل است و قال

نی از او کیفیتی حاصل نه حال
موضوعــی کــه بــه نظــرم رســید در ایــن جلســه بــا عظمت 
عرض کنم علوم قرآن در اندیشه های عالمه جوادی آملی 
اســت .کتابهایــی از جملــه کتاب قــرآن از منظــر امام رضا 
علیــه الســالم، مقدمه قرآن، قــرآن در قرآن، نزاهــت قرآن از 
تحریــف کتابهایــی اســت که حضــرت اســتاد در آن ها به 
مباحــث پدیــده شناســی قرآن پرداخته اســت هــر کدام از 
این مباحث به درســتی طرح شود تلقی روشن تری  از این 

کتاب مقدس صورت می گیرد .
یکی از مســائلی که به تدریج به خصوص در بین شیعیان 

خصوصا در بحث منابع تفســیر  مطرح شــد تفســیر جزئ 
به وســیله تفســیری که از ائمه نرسیده که عقیده اخباریون 

است نمی شود استناد کرد.
اگر قرار اســت به فهم قرآن دســت پیدا کنیم 1- تمسک به 
فهم معصوم۲ در غالب روایات- تمســک به خود قرآن۳- 
انضمام فهم قرآن و اضافه کردن سنت و روایت. برای حل 
این مسئله عالمه طباطبایی پا به میدان می گذارند روش 
تفســیر قرآن به قرآن را مطرح می کنند با این ایده نیازی به 

هیچ منبعی خارج از قرآن نیست.
بــرای فهــم مطالــب و معارف و ظهــورات قرآن خــود بیانگر 
خــود اســت ایــن بحــث ســر و صــدای زیــادی در محافــل 

علمی به پا کرد
ایشــان تــالش کــرد که این مطلــب را ثابت کنــد قرآن اصل 
اســت و خود نور اســت اگر قرآن را توسط صحابه یا روایات 
بخواهیــم حجیتــش را ثابــت کنیــم اصــل بــودن قــرآن زیــر 
ســوال مــی رود حتــی بعضی ایشــان را متهم کردند ایشــان 

سنت را قبول ندارند.چرا که
بیــان مجمالت قــرآن و مبهمات قرآن کار معصوم اســت، 

آیت اهلل جوادی آملی شــاگردی هســتند که حق شــاگردی 
را ادا کردند

کار بزرگــی کــه اگــر بخواهــم نمونــه اش را مثــال بزنم شــهید 
مطهری بودند.

نگرش های نادرست در رابطه با اندیشه عالمه طباطبایی 
را آیــت اهلل جــوادی آملــی برطــرف کردنــد. در زنــده کردن و 
ادامــه تفســیر قرآن به قرآن نقش بســزایی ایشــان داشــتند. 
ابن تیمیه و خیلی مفســران ایــن مطلب را گفتند اما هیچ 

داوری روشنی نیست.
قرآن تبیان اســت برای همه چیز اســت و برای روشــنگری 
خــودش نیــازی به غیر ندارد و خود قرآن خودش را توضیح 
می دهد و در تفســیر خود منبع مســتقلی اســت بدون نیاز 

به غیر خودش.
مســئله بعــد ایــن اســت کــه اولویــت قــرآن را مطــرح مــی 
کنیــد؟ از هیــچ منبــع دیگری نباید اســتفاده کــرد؟ عالمه 
مــی فرمایند اســتقالل را مطــرح نمی کنند مــی گویند قرآن 
خــودش خــودش را توضیح می دهد امــا منحصر توضیح 
و مرادات ظاهری قرآن به همین راه نیســت. قرآن ســنت و 
عقل ســه آیه کنار هم هســتند وقتی ســنت را عاملی برای 
فهــم قــرآن مطــرح مــی کنند ســنت اهلیــت دارد کاشــف 
قرآن باشــد اهلیت هنگامی اســت که خود قرآن حجیت 
بــه ســنت داده باشــند در واقــع حجیــت قــرآن بالــذات و 

حجیت سنت بالعرض و توسط قرآن است.
اســتقالل برای قرآن اســت در فهم الفاظش اما بقیه منابع 

هم می توانند.
مطلب مهم دیگه که در اندیشــه عالمه اســت . ما ســنت 
را بــه عنــوان جریــان مکمــل قــرآن مــی دانیم بحث تفســیر 
پیامبر معلم هســتند و پیغمبر در تفسیر مرجع غیر تعبدی 

هستند.
حجیــت در فهــم قــرآن بــه معنای بیان و کشــف اســت در 
باب فقه از باب معذریت و منجزیت است. قرآن بسیاری 
از مطالــب را بــه طــور کلــی و اجمالــی گفته اســت هلل علی 
النــاس حــج البیت من اســتطاع علیه ســبیال . اینها جزء 
از مجــرای وحی الهی را نمی توان تفســیر کــرد مثل اجزاء و 
شــرایط نماز. لتبین للناســش ما نزل علیه. تفسیر قرآن که 
توســط خــدا بر پیامبــر وحی شــده و به معصوم عطا شــده 
برای تفســیر جز این بزرگواران که مبین قرآن هســتند جای 
دیگــری نمــی توان رفت. این ســنت اســت کــه تنها مالزم 

قرآن است و جزئیات و تفصیالت قرآن را بیان می کند.
اندیشــه عالمــه طباطبایــی توســط آیت اهلل جــوادی آملی 
تشــریح می شــود و امور مبهم آن توســط ایشــان روشــن می 

شود.

پژوهــش حوزه هــای علمیــه  معــاون 
خواهــران گفــت: ســاختار اجتماعی 
کشور ما بر اساس لیبرال است؛ نظام 
بانکــی، پارلمانی و شــیوه انتخاب و 
حتی بســیاری از رفتارهای خانودگی 
در جامعــه مــا بــر این اســاس شــکل 

گرفته است.

والمســلمین  حجت االســالم 
آییــن  در  حصــاری،  علی اکبــر  ص 
حلــی  عالمــه  جشــنواره  اختتامیــه 
همدان و جشــنواره داخلی آیت اهلل 
شــیخ محمدهادی تألهــی همدان 
اظهــار کــرد: امــروز رســالت بزرگــی بر 

دوش حوزه و طالب است.
وی ادامه داد: شرایط امروز باید برای 
طــالب جــوان مطــرح شــود و همــه 
بایــد توجه کننــد که انجام رســالت 
متغیــر   دنیــای  شــرایط  در  دینــی 
انجام می شود که سرعت تغییرات 
اجتماعی از سرعت عبور یک نسل 

بیشتر است.
معــاون پژوهــش حوزه هــای علمیه 
ســرعت  امــروزه  افــزود:  خواهــران 
در  کــه  اجتماعــی  انقالب هــای 
ده  از  کمتــر  می دهــد،  رخ  جهــان 
ســاعت اســت، لــذا طــالب بــرای 
چنیــن شــرایطی بایــد خــود را آماده 
کننــد و انجــام رســالت دینــی امروز 
بــه چنیــن شــرایطی  بــا توجــه  بایــد 

صورت گیرد.
والمســلمین  حجت االســالم 
حصــاری بــا بیــان اینکــه حــوزه باید 
بــه دو محور مهــم تولید علــم دینی و 
ارائــه الگــوی ســبک زندگــی مبتنی 
بپــردازد  محمــدی  نــاب  اســالم  بــر 
کــرد:  اضافــه  باشــد،  پاســخگو  و 
تحقیقاتــی که در ســطح دنیــا انجام 
شــده حاکــی از یــک اقبــال گســترده 
بــه  بشــری  جوامــع  در  میلیــاردی 
بیــت  اهــل  ســمت دیــن و مکتــب 
علیهم الســالم اســت. ایــن تحقیــق 
علمی و میدانی توســط آمریکا و قبل 
از وقایع ۱۱سپتامبر انجام شده است 
که گرایش جهان اســالم را به مکتب 
اهل بیــت علیهم الســالم نتیجه آن 
اســت و این امر باعــث ایجاد بهانه  و 

واقعه ۱۱ســپتامبر شد ورود مسلحانه 
به مناطق اسالمی شد.

هــای  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
تمــام  افــزود:  خواهــران  علمیــه 
اســم  بــه  قالبــی  دین ســازی های 
داعــش، طالبان، القاعــده و ... در 
این راســتا انجام شــد، چراکه همه 
ایــن جریان هــا به صورت مســتقیم 
بیــت  اهــل  مکتــب  بــه  حملــه 

علیهم السالم است.
وی تصریح کرد: پویایی و مترقی بودن 
بــه لحــاظ فکــری و اندیشــه ای اتفاق 
افتــاده، امــا آنچــه که بــه دنیــای امروز 
عرضه نشده، سبک زندگی اسالمی 

در شرایط دنیای امروز است.
والمســلمین  حجت االســالم 
حصاری ابراز کــرد: گرفتاری جامعه 

هیچ کــس  اســت  ایــن  مــا  امــروز 
بــر  انقالبــی  مــا  کــه  نمی کنــد  بــاور 
مبنــای مکتــب اســالم و اهل بیت 
علیهم الســالم ایجــاد کردیــم، ولــی 
رفتــار زندگــی و زیســتی جامعــه مــا 
دارد  وجــود  آن  از  کــه  تصویــری  و 
بیــت  اهــل  مکتــب  و  اســالم  بــا 
ایــن  دارد.  فاصلــه  علیهم الســالم 
حقیقــت اســت و تعــارف نداریــم! 
بــر  مــا  کشــور  اجتماعــی  ســاختار 
اساس لیبرال اســت؛ نظام بانکی، 
پارلمانــی و شــیوه انتخــاب و حتــی 
بســیاری از رفتارهــای خانودگــی در 
جامعه ما بر این اساس شکل گرفته 

است.
حوزه هــای  پژوهــش  معــاون 
ارائــه  گفــت:  خواهــران  علمیــه 
الگوهــای ســبک زندگــی اســالمی 
بیــت  اهــل  رهنمودهــای  پایــه  بــر 
علیهم السالم وظیفه اصلی طالب 

خواهر و برادر است.
والمســلمین  حجت االســالم 
کــه  آنچــه  کــرد:  اظهــار  حصــاری 
طــالب بایــد توجــه کننــد، معرفت 
دینــی، علم الهی اســت و به کثرت 
توســط  الهــی  علــم  نیســت؛  تعلــم 
می شــود،  دریافــت  علمــی  چرخــه 
امــا آنچه کــه الزمه دریافــت معرفت 
دینی اســت، اتصال بــا ناحیه الهی 

است.

ساختار اجتماعی کشور بر اساس تفکر لیبرال است
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در همدان:

حجــت االســام والمســلمین واحــدی گفــت: مقام 
معظــم رهبری در بیانیه گام دوم انقاب اســامی به 
بحث تمدن سازی پرداخته اند و حوزه های علمیه 

باید شاخص های تمدن سازی را داشته باشند.

در  واحــدی،  والمســلمین  االســالم  حجــت   
علمیــه  حــوزه  مدیــر  معارفــه  و  تکریــم  مراســم 
خواهــران اســتان بوشــهر، با تســلیت شــهادت 
حضــرت معصومــه)س( اظهــار داشــت: حــوزه 
علمیه خواهران در تمدن ســازی اسالمی نقش 

اساسی دارد.
معــاون امــور حوزه هــای علمیه خواهــران افزود: 
حوزه علمیه خواهران باید روز به روز برای ایفای 

این نقش مهم آماده شود.
وی بــا اشــاره بــه به شــاخص هــای مهــم تمدن 
اســالمی، گفــت: مقام معظــم رهبــری در بیانیه 
تمــدن  بحــث  بــه  اســالمی  انقــالب  دوم  گام 
ســازی پرداخته اســت و حوزه های علمیه باید 

شاخص های تمدن سازی را داشته باشند.
حجــت االســالم والمســلمین واحــدی در بیان 
ایــن شــاخص هــا اظهــار داشــت: خدابــاوری، 
معنویــت و اخالق شــاخص هایی اســت که در 
تمدن سازی نوین اسالمی جایگاه ویژه ای دارد 
و بدون کلمه »ال اله اال اهلل« تمدن ســازی معنا و 

مفهوم ندارد.
معــاون امور حــوزه هــای علمیه خواهــران، علم 
و دانــش را دیگر شــاخصه تمدن نوین اســالمی 
دانســت و گفت: بــدون علم این تمدن توســعه 
پیــدا نمی کند؛ تمدن اســالمی نیــاز به عدالت 

و عدالت خواهی و ایستادگی در این راه دارد.
حجــت االســالم والمســلمین واحــدی، ادامــه 
داد: دانش اساسی متعلق به حوزه های علمیه 
اســت و اگــر حــوزه هــا رشــد مناســب را حاصل 

کنند، تمدن اسالمی نیز محقق می شود.
در  هــای علمیــه خواهــران  امــور حــوزه  معــاون 
ادامه بــه اثرگذاری حوزه هــای علمیه پرداخت 
نقــش  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  افــزود:  و 
مهمی در تربیت افراد جامعه به ویژه فرزندان در 
خانــواده دارند؛ مــردان برای نقــش آفرینی قطعًا 
به حمایت همســران خود نیازمندند و این زنان 
هســتند کــه مــی تواننــد مــردان را بــرای کارهای 

بزرگ پشتیبانی کنند.
حجت االســالم والمسلمین واحدی با تقدیر از 
تــالش های خانم فاطمه یوســفی، مدیر ســابق 
حــوزه علمیه خوارهان اســتان بوشــهر، داشــتن 
عمــل  انقالبــی  و  جهــادی   کار،  در  صداقــت 
کــردن را از ویژگــی هــای  وی عنــوان کــرد و ابــراز 
داشــت: گام هایــی که خانم یوســفی برای نظم 
و نظام حوزه علمیه برداشت تا سال ها ماندگار 

خواهد بود.

 حوزه علمیه خواهران نقش اساسی در تمدن سازی اسالمی دارد

معاون امور حوزه های علمیه خواهران در بوشهر:



ایــرانالیـوت
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که زنان، هم در دوران مبارزه نقش داشــتند، هم بخصوص در همان دوران انقاب - یعنی آن یک ســال و نیمی که حرکت انقابِی  آن کســانی که ســابقه دارند، میدانند 
گر نبودند زنان توی این اجتماعات، باشــک این اجتماعات عظیم و این تظاهرات  عمومی شــروع شــد - نقش داشــتند. زنان یک نقش مؤثر و بی جایگزین داشــتند؛ که ا
عظیم، آن اثر را نمیبخشید  ۱۴/۱۰/۱۳۹۰
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معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
گفــت: امروز مهمترین مســئله ای که پیش 
روی مکتــب اهل بیت علیهم الســام قرار 
گرفته ســبک زندگی دینی و ســبک زندگی 

اسامی است.

 حجت االســالم والمســلمین علــی اکبر 
حصــاری، معــاون پژوهــش حــوزه هــای 
علمیــه خواهران کشــور در آیین افتتاحیه 
عالــی  آمــوزش  موسســه  پژوهشــی  مرکــز 
اصفهــان،  الزهــرا)س(  فاطمــه  حــوزوی 
امــام  والدت  فرارســیدن  تبریــک  ضمــن 
حسن عســکری)ع( گفت: حوزه علمیه 
متفاوتــی  کارکردهــای  کنــون  تــا  ابتــدا  از 
داشــته و صرفــا محیطــی بــرای آمــوزش، 

تعلیم و تعلم نبوده است.
ای  مقدمــه  تعلــم،  و  تعلیــم  افــزود:  وی 
بــرای ایفای رســالت حوزه علمیه اســت 
تحقیــق،  تعلیــم،  و  تدریــس  رســالت  و 
پژوهــش، تولیــد علــم و واکاوی عالمانــه 
منابــع دینی برای دســتیابی بــه رهیافت 
ترویــج  و  معرفتی،تبلیــغ  جدیــد  هــای 
دیــن و کارکردهــای سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعــی متعــدد در تاریــخ حــوزه هــای 
علمیــه در طول قرنهای متمــادی به وفور 

دیده می شود.
علمیــه  هــای  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
حــوزه  امــروز  افــزود:  کشــور  خواهــران 

ایــن  همــه  از  برخــوردار  شــیعه  علمیــه 
علمیــه  حــوزه  زمانــی  و  کارکردهاســت 
خواهــران خواهیم داشــت کــه همه این 
کارکردهــا در آن شــکل گرفتــه باشــد و به 

یک رویه و روال متعارف برسیم.
وی با اشــاره به ســند باالدستی حوزه های 
ســند  ایــن  داد:  ادامــه  خواهــران،  علمیــه 
سیاســتگذاری  شــورای  اعضــای  توســط 
تنظیــم،  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه 
تدویــن، تصویــب و ابالغ گردیده اســت که 
شــامل رســالت هــای حــوزه هــای علمیه 
شــامل: تعلیم و تعلم، تحقیق و تولید علم 

و تبلیغ و ترویج دین می باشد.
علمیــه  هــای  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
خواهــران کشــور خاطــر نشــان کــرد: امــروز 
روی  پیــش  کــه  ای  مســئله  مهمتریــن 
مکتــب اهــل بیــت علیهــم الســالم قــرار 
گرفته سبک زندگی دینی و سبک زندگی 

اسالمی است.
وی، مهمتریــن چالــش پیشــروی مکتب 
اهــل بیت)علیهــم الســالم( را تولید الگو 
برای سبک زندگی انسان، در جامعه امروز 
دانســت و گفت: جوامع بشــری از ما نمی 
پذیرد که به اصول بســیار فاخر و ارزشــمند 
مکتب اهل بیت علیهم الســالم باورمند 
باشــیم اما بر اســاس مدل های لیبرالیسم 
کــه  چیــزی  آن  کنیــم،  زندگــی  فرهنگــی 
دنیــا می خواهــد ایــن اســت کــه اگــر قــرار 

اســت بــر اســاس اصــول ارزشــی مکتــب 
اهل بیت )علیهم الســالم(، اســالم ناب 
محمــدی)ص( زندگی کنیم چگونه باید 
در همــه عرصــه هــای زندگــی و ســاحت 

های زیستی  زندگی کرد.

حجــت االســالم والمســلمین حصاری 
گفــت: رســالت تولید الگو برای ســبک 
زندگــی انســان صرفــًا رســالت حوزویــان 
اســت، این وظیفه اگر توســط حوزویان، 
که از نزدیک ترین نقطه ی به سرچشمه، 
کســب علــم مــی کننــد، بــه ثمر نرســد، 
شــکل  بــه  همــه  بــرای  زندگــی  ســبک 

دیگری رقم خواهد خورد.

سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
گفــت:  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
امــروز جامعــه بــه اخاقیات، احــکام و 

آموزه های دینی بسیار نیازمند است.

 آیــت اهلل مقتدایــي در آییــن افتتاحیه 
موسســه  پژوهشــي  مرکــز  نخســتین 
آموزش عالي حــوزوي اصفهان گفت: 
طــالب عــالوه بــر اینکــه در آمــوزش و 
تعلــم پیشــرفت خوبــی داشــته انــد در 
حــوزه پژوهش نیز بایــد به مراحل عالی 

و باالتر برسند.
وی ادامــه داد: پایان نامه های طالب 

خواهــر در مقایســه بــا پایــان نامــه های 
حــوزه بــرادران از نظــر تحقیــق و علمی 
و  داشــت  قــرار  بهتــری  وضعیــت  ذر 
ایــن نشــانه این اســت کــه خواهــران با 
عالقه و جدیت بیشتر برای رسیدن به 

پیشرفت تالش می کنند.
سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
حوزه های علمیه خواهران با تحســین 
طلبــه  خواهــران  تالیفــات  و  مقــاالت 
کتــاب  یــک  تألیــف  داشــت:  اظهــار 
توســط طلبه خواهر برای تبدیل شدن 
تقدیــر  قابــل  کتــاب درســی حــوزه  بــه 

است.
وی بــا تاکید بــر اینکه اســاتید در حوزه 
هــای علمیــه بایــد طلبــه هــا را بــرای 
تحقیق و پژوهــش تربیت کنند، افزود: 
طــالب نیــز بایــد بــا تــالش و جدیت، 

تعلیم و تعلم داشته باشند.
از  پژوهــش  و  تحقیــق  داد:  ادامــه  وی 
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت که 
بایــد بعــد از آغــاز فعالیــت ایــن مرکــز 
پژوهشــي بهبود یابد اما هنوز هم جای 
خالــی فعالیت هــای تبلیغی در حوزه 

های علمیه احساس می شود.
سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
حوزه هــای علمیــه خواهــران با اشــاره 
بــه اینکــه جامعه امــروز به تبلیــغ دینی 
نیازمنــد اســت، گفت: خواهــران باید 
بــرای خــود وظیفــه تعییــن کننــد، بــه 
برپــا  احــکام  جلســه  برونــد،  مســاجد 

ســازند و بــه طــور مــداوم و برنامــه ریزی 
داشــته  فعالیــت  مســاجد  در  شــده 

باشند.
وی بــا تاکیــد بــرای اینکه طــالب باید 
بــه دنبــال تبلیــغ در مســاجد و مــکان 
هــای مختلــف باشــند، گفــت: نباید 
منتظر باشــید تا شما را برای جلسات 
دعوت کنند بلکه خودتان در مجالس 
و مســاجد فعالیــت هــای فرهنگــی و 

تبلیغی انجام دهید.
سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
حوزه هــای علمیــه خواهران بیــان کرد: 
حضــرت محمد)صلی اهلل علیه و آله( 
مــی فرمایند که اگر شــما بابــی از علم را 
فرا گرفتید برای شــما بهتر اســت از این 
کــه هــزار رکعت نمــاز نافله و مســتحبی 

قبول شده به شما بدهند.
بــه  جامعــه  امــروز  داشــت:  ابــراز  وی 
اخالقیات، احــکام و آموزه های دینی 
بســیار نیازمند اســت و اگر شما در این 
زمینــه ها فعالیت کنیــد از هزار رکعت 
نماز قبول شده برای شما بهتر است.

وی گفــت: برنامه تبلیغی نیــز باید برابر 
بــا برنامــه هــای آمــوزش و پژوهــش کــه 
در ســطح مطلوبــی قــرار گرفته اســت، 
پیشــرفت کنــد و حــوزه هــا بایــد بــرای 
کار تبلیغــی برنامه ریزی و ســازماندهی 
داشته باشند زیرا اگر حوزه برای منطقه 

برکت نداشته باشد،بی فایده است.

 الگوی سبک زندگی اسالمی به روز را به دنیا معرفی کنیم

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران:

برخی مانع ورود جوانان به حوزه علمیه می شوند

 بانوان طلبه مرتبط با مسائل روز به تحقیق و پژوهش بپردازند
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره به ضرورت شــرکت 
بانــوان طلبــه در امــور علمی-پژوهشــی افــزود: زنــان طلبــه در 
انجــام فعالیــت هــای پژوهشــی خود باید بررســی کننــد که در 
زمــان امــروز بیشــتر نیــاز بــه تحقیــق و پژوهــش در چه مســائلی 

است و از تکرار خودداری کنند.

آیــت اهلل بطحایی در گفتگو بــا خبرگزاری کوثر، زنان و مردان 
را مکمل یکدیگر دانست و افزود: خداوند متعال زن و مرد را 
به گونه ای خلق کرده اســت که هر دو در سرنوشــت یکدیگر 

دخیل باشند.
وی گفت: در جمهوری اســالمی ایران شرایط مناسبی برای 
تحصیــل خانــم ها بــه ویژه در حــوزه علمیه خواهــران فراهم 
شده است که این امر نقش موثری در انتقال فرهنگ، آداب 

و رسوم و اخالقیات جامعه دارد.
عضــو مجلس خبــرگان رهبری عنــوان کرد: زنان مــی توانند 
نقش بسیار موثر و مفیدی در داخل خانه و همچنین جامعه 

داشته باشند.

تشــکیل حوزه علمیه خواهــران از دســتاوردهای انقالب 
اسالمی است

وی گفــت: تشــکیل حــوزه علمیــه خواهــران اتفــاق بــزرگ و 
ارزنده ای اســت که کمتر در تاریخ اســالم وجــود چنین مرکز 
آموزشی در سطح باال که صاحب نظر باشد، مشاهده شده 

است و از دستاوردهای انقالب اسالمی است.
آیــت اهلل بطحایــی، حضــرت زینب)ســالم اهلل علیهــا( را از 
زنــان تاثیرگــذار در اســالم دانســت و افــزود: ایشــان بــا خطبه 
هــای خــود مــردم را منقلــب کرد و اگر ســخنرانی و افشــاگری 
هــای ایشــان در کوفه نبود هنــوز فکرهای مســموم علیه امام 

حسین)علیه السالم( وجود داشت.
وی بیــان کرد: اگر زمان امیرالمومنین)علیه الســالم( خوارج 
نهروان اجازه می دادند که قشــر عظیم بانوان همانند مردان 
پرچــم فرهنگــی را بــه احتــزاز در بیاورند، می توانســتند مانع 

بسیاری از وقایع شوم شوند.
ائمــه  زمــان  در  گفــت:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
اطهار)علیه السالم( هیچ گاه فرصتی پیش نیامد که بانوان 
تحــت لقــای قرآن و مکتب اهــل بیت)ســالم اهلل علیها( در 

مرکزی تربیت شــوند اما خوشــبختانه ایــن خال در جمهوری 
اســالمی رفع شــده و بانوان جایــگاه خود را با تاســیس مراکز 

علمی حوزوی بدست آورده اند.

فرهنــگ مبتــذل غــرب از طریــق فضــای مجــازی بانــوان را 
هدف قرار داده است

وی اظهــار داشــت: امــروزه فرهنــگ مبتــذل غــرب از طریــق 
فضــای مجــازی، اینترنــت و غیــره مــی کوشــد کــه جامعــه 
بانوان اســالمی ایران را با رنگ غربی به ابتذال بکشــاند زیرا 
دشــمنان به خوبی مــی دانند که اگر نامــوس مملکت دچار 

بداخالقی شود، کل مملکت نابود می شود.
آیــت اهلل بطحایــی ادامــه داد: اگر بانوان کشــور دچــار ابتذال 
فکــری، اخالقــی و عقیدتــی شــوند، آن کشــور بــا مشــکالت 

بسیاری مواجه خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه فضــای مجــازی بــر افــکار و 
اندیشــه برخی از بانوان تاثیرگذار اســت، افزود: حوزه علمیه 
خواهــران در کنــار حوزه علمیه برادران می تواند نقش موثری 
در تحکیــم مبانــی دینــی، اخالقــی، آداب و رســوم، عفت و 

پاکدامنی داشته باشد.
عضــو مجلس خبــرگان رهبری با بیان اینکــه بانوان طلبه از 
نظر فرهنگی امام و رهبر برای مردم جامعه هســتند، تصریح 
کــرد: بانــوان طلبه کــه می خواهنــد مروج عفــت و پاکدامنی 
در جامعــه باشــند بایــد ابتــدا ایــن مســائل را در وجــود خــود 

بپرورانند.

بانوان طلبه نمونه کاملی از عفت و پاکدامنی در جامعه 
باشند

وی بیــان کــرد: بانوان طلبه باید معلومات الزم را برای ترویج 
عفت در جامعه کســب کنند و خود نیز نمونه کاملی در این 

زمینه باشند.
آیــت اهلل بطحایی با اشــاره به ضرورت شــرکت بانوان طلبه 
در امور علمی-پژوهشــی افزود: زنان طلبه در انجام فعالیت 
های پژوهشی خود باید بررسی کنند که در زمان امروز بیشتر 
نیــاز بــه تحقیــق و پژوهــش در چــه مســائلی اســت و از تکرار 

خودداری کنند.

آیت اهلل بطحایی:

مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان اصفهــان گفت: در 
حال حاضر ۹۳۵ طلبه در مقطع سطح سه و تعداد ۱۱۳ 
طلبه در مقطع سطح چهار در رشته های تفسیر تطبیقی، 
 کام اسامی و فقه خانواده مشغول به تحصیل هستند.

 حجت االسالم و المسلمین بهرامی در آیین افتتاحیه 
مرکز پژوهشــی موسســه آمــوزش عالي حــوزوي فاطمه 
الزهرا)ســالم اهلل علیها( ضمــن خیرمقدم به مدعوین 
به تشریح فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه  علمیه 
خواهــران اســتان پرداخــت و گفــت: در حــال حاضــر 
۹۳۵ طلبه در مقطع ســطح ســه و تعداد ۱۱۳ طلبه در 
مقطع سطح چهار در رشته های تفسیر تطبیقی، کالم 

اسالمی و فقه خانواده مشغول به تحصیل هستند.
وي تعــداد فــارغ التحصیــالن در مقطــع ســطح ســه را 
بالــغ بر ۳۴۵ نفر عنوان کرد و گفت: اولین دوره طالب 

سطح چهار در حال تدوین پایان نامه هستند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان اصفهــان اظهار 
کرد: از ســال ۹7 تاکنون تعداد چهار هزار و ۳۹۳ نفر در 
جشــنواره هاي برگزار شــده، شرکت کرده اند که تعداد 
۳۵۵ نفر در جشــنواره عالمه حلی)ره(، رشــد و بانوی 
برگزیده اســتانی شــده اند و بالغ بر ۱۰۰ نفر نیز حائز رتبه 

در مرحله کشوری شده اند.
وی افــزود: تاکنــون بیــش از ۳۵۰ پایــان نامــه در گرایــش 
های مختلف مقطع ســطح ســه  و تعداد چهار هزار و 
۵۰۰ تحقیق پایانی در مقطع سطح ۲ دفاع شده است.

مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان اصفهــان گفت: 
حــدود ۱۲۰ مقاله در نشــریات علمی پژوهشــی، علمی 
ترویجــی و همایــش هــا و تعــداد ۶۸ عنــوان کتــاب از 
تالیفــات خواهــران طلبــه تاکنــون بــه چــاپ رســیده 

است.
وی تعداد طلبه در حال تحصیل را بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ 
طلبه عنوان کرد و گفت: اکنون بالغ بر هفت هزار طلبه 
از حــوزه علمیــه خواهــران اصفهــان فــارغ التحصیــل 
شــده اند کــه این آمار نشــان می دهد که حــوزه علمیه 
خواهــران این اســتان به یک بالندگي خاص در بســتر 

پژوهش رسیده است.
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نشریه نمای حوزه از میان اساتید و طالب حوزه های علمیه خواهران
 عالقه مند و توانمند در زمینه نگارش  یادداشت، گزارش و مقاله های مطبوعات در موضوعات اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی نویسنده افتخاری می پذیرد
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  32144152-025 تماس حاصل فرمایید.

المســلمین  و  حجت االســام  
بــا  بایــد  گفــت:  فــرد  موســوی 
همچنیــن  و  نفــوس  تقویــت 
اصاح رفتاری طاب، جامعه 
بنیادیــن  اصاحــات  بــرای  را 

فرهنگی آماده کرد. 

فــرد،  موســوی  محمدنبــی  ســید  المســلمین  و  حجت االســالم  
نماینده ولی فقیه در خوزســتان، در همایش طلیعه حضور با بیان 
اینکــه شــیعه بــودن زمانــی تحقــق می یابــد که انســان بتوانــد امام 
و پیشــوای خویــش را در همــه امــور مشــایعت کــرده و گام در گام او 
گــذارد، گفت: کســی که در فلســفه و ســبک زندگی خــود از رهبر و 
پیشــوای خویش پیروی نکند، قطعًا او را سرمشــق فکری و رفتاری 
خویش قرار نمی دهد و نمی تواند مدعی تشیع و شیعه بودن باشد.
وی با بیان اینکه طالب الگوی جامعه اســالمی هستند، تصریح 
کــرد: بایــد بــا تقویــت نفــوس و همچنین اصــالح رفتــاری طالب، 

جامعه را برای اصالحات بنیادین فرهنگی آماده کرد.
امــام جمعــه اهواز، با تأکید بر اینکه طلبگی مســیری اســت که 
انســان را بــه فهــم دینــی رســانده و زمینــه تبلیغ دیــن در جهان 
را بــرای طلبــه فراهــم می کند، به نزدیک شــدن ایــام انتخابات 
بایــد  داشــت:  بیــان  و  کــرد  اشــاره  اســالمی  شــورای  مجلــس 
نگاه هــای قومــی را کنار گذاشــت و تــالش کنیم تا فــرد اصلح را 

انتخاب کنیم.
وی بــا بیــان اینکه مهم ترین خط ما انقالبی هــا، حمایت از مقام 
معظم رهبری است، اظهار داشت: گرایش های سیاسی جامعه 
دیگر معنا نداشــته و مرزهای سیاسی فروریخته است؛ به همین 
دلیــل امیــد داریــم در ایــن انتخابــات افــراد انقالبــی وارد میــدان 

شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران خوزستان:

همایش طلیعه حضور فرصتی برای 
آشنایی با مسیر طلبگی است

نماینده ولی فقیه در خوزستان

لزوم آماده سازی جامعه برای 
اصالحات بنیادین فرهنگی

حجت االسام  و المسلمین 
پناهیان، با بیان اینکه الزمه 
یــک طلبــه موفــق، حضــور 
پرنشــاط در جامعه اســت، 
گفت: طلبه  افســرده به درد 

جامعه نمی خورد.

خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
حجت االســالم   کوثــر، 
علیرضــا  المســلمین  و 
حــوزه  اســتاد  پناهیــان، 
همایــش  در  دانشــگاه،  و 
طلیعــه حضور  ویژه طالب 
خواهر جدیدالورود مدارس 
علمیــه خوزســتان بــا بیــان 
طلبــه  یــک  الزمــه  اینکــه 
پرنشــاط  حضــور  موفــق، 
اظهــار  اســت،  جامعــه  در 
کــه  طلبــه ای  داشــت: 
افسرده باشد به درد جامعه 
بــه  رو  ایــن  از  نمی خــورد؛ 
نحــوی زندگی کنیــد که اواًل 
بــه آن نشــاط الهــی دســت 
یابیــد و دومــا دیگــران را هم 
به راه پرنشــاط الهی دعوت 

کنید.
وی بــا بیان اینکــه تظاهرات 
خشــم و احساســات منفــی 

شــود،  گذاشــته  کنــار  بایــد 
گفــت: بهتریــن دین جذاب 
اســالم  همــان  محبــوب  و 
است که باید به بهترین نحو 
ممکن توســط شــما طالب 

به جهان معرفی شود.
و  حــوزه  اســتاد  ایــن 
را  زبــان  کنتــرل  دانشــگاه، 
بهترین مهارت برای انسان 
افــزود:  و  دانســت  مؤمــن 
به عنــوان یــک طلبــه، باید 
زندگــی  در  را  خوشــبختی 
خــود جــای دهیــد و بــرای 

و  خــدا  بــه  اول  کار،  ایــن 
ســپس به اهل بیــت توکل و 

توسل کنید.
حجت االسالم والمســلمین 
پناهیان، »تــالش برای نمره 
گرفتن« را یک آفت جدی در 
مدارس علمیه خواند و بیان 
کرد: طــالب نبایــد همچون 
دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
فقــط بــه فکــر نمــره گرفتــن و 
باشــند!  تحصیلــی  مــدرک 
طلبه درس می خواند تا دنیا 
و آخــرت مــردم را بــا عملــش 

آباد کند.
بــا بیــان اینکــه ایجــاد  وی 
طــالب  روحیــه  در  نشــاط 
جــز بــا تغییر ســبک زندگی 
محقــق نمی شــود، گفــت: 
اگــر نشــاط کم شــد، نشــان 
از کم شــدن ایمان یــا تغییر 
ســبک زندگــی اســت! بــه 
همین دلیل ســبک زندگی 
ســبک  همچــون  را  خــود 
اهل بیــت)ع(  زندگــی 

تعیین کنید.

مدیر حوزه علمیه خواهران خوزستان:

طلبه  افسرده به درد جامعه نمی خورد
حجت االسالم والمسلمین پناهیان در جمع بانوان طلبه خوزستان:

مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان خوزســتان  گفت: هدف 
خواهــر  طــاب  دانش افزایــی  همایــش،  ایــن  برگــزاری  از 
و  بایدهــا  افزایــی،  بصیــرت  زمینه هــای  در  جدیدالــورود 
نبایدهــای طلبگی و همچنین آشــنا شــدن با مســیر طلبگی 

است.

حجت االســالم عبداألمیــر رجب پور، مدیــر حوزه علمیه 
خواهــران خوزســتان، در همایــش طلیعــه حضــور که ویژه 
طــالب خواهــر جدیدالــورود مــدارس علمیــه خوزســتان 
برگــزار شــد، ضمــن خیرمقــدم به طــالب جدیدالــورود، با 
بیــان اینکــه همایــش »طلیعه حضور«، ســنتی اســت که 
هرساله از سوی مدیریت حوزه علمیه برای طالب خواهر 
جدیدالــورود مــدارس برگــزار می شــود، اظهــار داشــت: در 
ایــن همایــش خواهــران مکرمه یــک روز را گردهــم می آیند 
تا ضمن آشــنا شــدن با یکدیگر، از برنامه هــا و کارگاه های 

همایش طلیعه حضور، استفاده و بهره مند شوند.
وی اضافــه کــرد و گفــت: هــدف از برگزاری ایــن همایش، 
تشــریح برنامه هــا و سیاســت های کلــی حــوزه و همچنین 
دانش افزایــی طــالب خواهــر جدیدالــورود در زمینه هــای 
بصیــرت افزایی، بایدهــا و نبایدهای طلبگی و همچنین 

آشنا شدن با مسیر طلبگی است.
حجت االســالم رجــب پور، با اشــاره بــه قرائــت عهدنامه 
تصریــح کرد: در این همایش طالب جدیدالورود با قرائت 
میثــاق نامــه، عهد و پیمانــی با امام زمان خویش بســتند 
تــا إن شــاءاهلل در مســیر خدمــت بــه دیــن، قــرآن و مکتب 
اهل بیــت)ع( ثابــت قدم بوده و ســربازان خوبی برای رهبر 

معظم انقالب و نظام اسالمی باشند.
الزم بــه ذکــر اســت، همایــش »طلیعــه حضور« با شــرکت 
اجتماعــات  ســالن  در  جدیدالــورود  طلبــه   ۴۰۰ از  بیــش 

شرکت فوالد خوزستان برگزار شد.

آیــت اهلل علــم الهدی گفت: طــاب به عنوان عناصر فعال در کف جامعه باید مردم را با ماک های یک 
نماینــده انقابــی و والیــی آشــنا کنند تــا افرادی وارد مجلس شــوند که ارزشــی بوده و با خــط والیت زاویه 

نداشته باشند.

آیــت اهلل علــم الهــدی در دیدار با طالب مدارس علمیه خواهران مازندران، در مهدیه مشــهد بیان کرد: 
یکــی از مشــکالتی کــه در حــوزه علمیــه خواهران وجــود دارد این اســت که اغلــب برنامه هــای آن کپی 
برداری از حوزه علمیه برادران است، در صورتی که از نظر فعالیت های فرهنگی، تبلیغی و ... وضعیت 

خواهران متفاوت است.
وی افــزود: یکســان بــودن نظــام آموزشــی حوزه هــای علمیه بــرادران و خواهــران جهت ارتقــای ظرفیت 
علمی خواهران طلبه کار پسندیده ای است، اما شما بانوان باید تالش کنید تا بستر اجتماعی انجام 

وظیفه خود را با آقایان اشتباه نگیرید.
امــام جمعــه مشــهد تصریــح کرد: بــا توجه به این کــه برای بانوان بســتر و زمینــه نفوذ در خانــواده ها مهیا 
است، لذا خواهران طلبه می توانند با ایجاد سلسله ارتباطات عاطفی، ارزش های راستین انقالبی و 

اسالمی را در خانواده ها نهادینه کنند.
وی اعــالم کــرد: مــادران و بانوان، قلب خانه هســتند، به همین خاطر اگر انگیزه هــای انقالبی از داخل 

خانواده شروع شود، همه اعضای خانواده دارای انگیزه می شوند.
وی گفــت: در مازنــدران هــر کــدام از شــما خواهــران طلبه در هــر وضعیتی که هســتید، بایــد حداقل ده 
خانواده را تحت نفوذ خود قرار دهید و آنها را با مسائل انقالب و ارزش های اسالمی آشنا کنید تا بدین 

وسیله انقالب در سطح جامعه توسعه بیشتری پیدا کند.
علم الهدی در پایان با اشاره به انتخابات پیش رو خاطرنشان کرد: شما طالب به عنوان عناصر فعال 
در کــف جامعــه بایــد در دل خانواده ها رفته و ســعی کنید مردم را با مالک های یــک نماینده انقالبی و 

والیی آشنا کنید تا افرادی وارد مجلس شوند که ارزشی بوده و با خط والیت زاویه نداشته باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

 حوزویان مردم را با مالک های نمایندگان انقالبی و والیی آشنا کنند

حجت االسام والمســلمین کبیریان 
در کنــار مردم قرار گرفتــن و غمخواری 
از آنــان را وظیفــه روحانیت دانســت 
و گفــت: طــاب در ارائــه خدمــات 
مــردم  از  غمخــواری  و  اجتماعــی 

پیشگام باشند.

المســلمین  و  االســالم  حجــت 
حــوزه  مدیــر  کبیریــان  حســین 
علمیــه خواهران اســتان تهران در 
نیکــوکاری  افتتاحیــه مرکــز  آییــن 
»مهرالزهــرا« که در مدرســه علمیه 
شــد،  برگــزار  تهــران  الزهــرا)س( 
گفت: زمانی که خداوند انســان را 
دســتور به انجام کاری می دهد در 
اصل مــی توان گفــت آن امر ظهور 
در وجــوب دارد و انجــام آن کار بــر 

انسان واجب است.

وی با بیان این مطلب که خداوند 
انســان را به عدل و احسان امر می 
انســانی در  کنــد، ادامــه داد:  هــر 
زندگــی دنیــوی موظــف اســت به 
عدل و احسان توجه داشته باشد 
و این توجه باید پیوســته و مســتمر 

صورت بپذیرد.
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
کبیریــان دربــاره مفهوم عــدل ابراز 
کرد: در اجرای عدل انسان موظف 
اســت حق هر کســی را همانگونه 
کــه حــق اوســت پرداخــت کنــد، 
عالوه بــر عدل خداوند انســان ها 
را به احســان و نیکوکاری امر کرده 
اســت و قرآن کریم در این زمینه به 
ســرعت گرفتن در کسب مغفرت 

الهی دستور می دهد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
تهــران ادامــه داد: ثمــره احســان و 

دســتگیری از نیازمنــدان مغفرت 
الهــی اســت بنابرایــن انســان چه 
در حال گشــایش و چــه در هنگام 
و  اهــل احســان  بایــد  تنگدســتی 
نیکــوکاری باشــد. اگــر کســی مــی 
الهــی  مغفــرت  مشــمول  خواهــد 
و  انفــاق  از  ای  بهــره  بایــد  شــود 

نیکوکاری داشته باشد.
امــام  از  حدیثــی  بیــان  بــا  وی 
حضــرت  گفــت:  صــادق)ع(، 
مــی فرماینــد: بهشــت مزد انســان 
احســان کننــده اســت؛ مهمترین 
رســالت و وظیفه مرکــز نیکوکاری 
رفع مشکالت نیازمندان و کمک 

رسانی به بیماران است.
والمســلمین  االســالم  حجــت 
کبیریــان ادامــه داد: طبــق صریــح 
بــه  احســان  بــا  انســان  روایــات؛ 
نیازمنــدان نــه تنها دل آنــان بلکه 

ما اهل بیت)ع( را خوشــحال می 
کند.

خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
اســتان تهران به فرمایشــات رهبر 
معظم انقالب در دیدار با طالب 
در  کــه  تهــران  روحانیــون حــوزه  و 
ســال ۹۵ صــورت گرفــت اشــاره 
ایــن  لــه در  کــرد و گفــت: معظــم 
فرمایشــات به ســه وظیفه اصلی 
هدایــت  شــامل  کــه  روحانیــون 
فکری و معنوی جامعه، بصیرت 
خدمــات  و  سیاســی  افزایــی 
اجتماعــی و غمخــواری از مــردم 

می شود اشاره می کنند.
اجتماعــی  خدمــات  دربــاره  وی 
و غمخــواری روحانیــت از مــردم، 
فرمایــش  براســاس  کــرد:  عنــوان 
رهبر انقــالب خدمات اجتماعی 
بــه شــمار  از وظایــف مهــم حــوزه 
مــی رود کــه بــا حضــور میدانــی و 
خدمت رســانی به مردم در عرصه 
های مختلف ســازندگی و کمک 
رســانی بــه مــردم آســیب دیــده از 
بالی طبیعی مانند سیل و زلزله و 
همچنین توســعه سواد و اشتغال 

در جامعه معنا می شود.
والمســلمین  االســالم  حجــت 
کبیریان در پایان خاطرنشــان کرد: 
زمانــی که حــوزه علمیــه در انجام 
امور خیر پیشــگام باشــد نیروهای 
مردمــی نیز به پشــتوانه این حضور 
حاضر می شــوند از ایــن رو در کنار 
مــردم قــرار گرفتــن و غمخــواری از 

آنان وظیفه روحانیت است.

 طالب در ارائه خدمات اجتماعی و غمخواری از مردم پیشگام باشند

مدیر حوز علمیه خواهران استان تهران:


