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اطالع رسانی  فره�نگی  هفته نامه  دو 
خواهران علمیه  حوزه های 

آیت اهلل شــیخ عیســی قاســم در 
دیــدار با مدیــر حوزه های علمیه 
خواهــران با اشــاره بــه اینکــه اگر 
بانــوان  اگــر  جامعــه  یــک  زنــان 
یــک جامعــه بــه خوبــی تربیــت 
جامعــه  همــه  و  مــردان  شــوند، 
نیــز رشــد می کننــد بیــان کــرد: از 
رســالت های حوزه هــای علمیه 
خواهــران تربیــت زنــان مطیع در 

برابر به اوامر الهی است.
افــزود:  بحریــن  شــیعیان  رهبــر 
امــروزه آمریــکا در بحریــن، ایــران 
و همــه کشــورها ســعی می کنــد 
تهاجــم فرهنگــی داشــته باشــد 
و جامعــه اســامی بایــد بــا ایــن 

مسئله مقابله کند.
امــروزه  کــرد:  تصریــح  وی 
در  مختلفــی  فرهنگ هــای 
مناطق و کشــورهای مختلف 
یکدیگــر  بــا  کــه  دارد  وجــود 
هیــچ  و  دارنــد  تعــارض 

کشــوری نمی توانــد در مقابــل 
دیــوار  دیگــر  فرهنگ هــای 
بکشــد امــا در ایــن تعــارض و 
اصیل تــر  کــه  فرهنگــی  نــزاع، 
باشــد باقــی می مانــد و پیــروز 

می شود.
آیــت اهلل شــیخ عیســی قاســم با 
بیان اینکه دو جبهه کفر و اسام 
تــاش و جدیــت بســیار زیــادی 
بــرای مقابلــه بــا یکدیگــر دارنــد 
گذشــته  در  کــرد:  خاطرنشــان 
شوروی و امروزه آمریکا با جدیت 
و صابت سعی بر قدرت گرفتن 
تفکــر باطل خــود داشــته اند و ما 
نیــز اگــر بــا صابــت و جدیــت از 
اســام  حقــه  و  اصیــل  فرهنــگ 
دفــاع کنیــم یقینًا پیــروز خواهیم 

شد.
وی بــا بیــان اینکه جبهه اســام 
بایــد از ظرفیت ها و فرصت های 
کنــد  اســتفاده  خوبــی  بــه  خــود 

تشــریح کــرد: آمریــکا و جبهه کفر 
بــر ایده هــای غلط و مــادی خود 
بســیار اصرار دارنــد و ما با اصرار، 
و  ایمــان  از  حمایــت  و  پایــداری 
دیــن خــود می توانیــم در مقابــل 

آن ها بایستیم و پیروز شویم.

رقابت جدی میان اندیشــه 
اسالم و غرب در عرصه زنان 

وجود دارد
والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور  عبدالکریــم 
بــا  دیــدار  در  شــب  سه شــنبه 
آیت اهلل شــیخ  عیســی قاســم 
کــه  بحریــن  شــیعیان  رهبــر 
در قــم برگــزار شــد بیــان کــرد: 
شــیعه به وجود افــرادی مانند 
آیت اهلل شــیخ عیســی قاســم 
افتخار می کند، چراکه ایشان 

آمریــکا  دهــان  از  را  بحریــن 
بیرون کشــید و دیگر این کشور 
لقمــه شــیرینی بــرای آمریکا و 

استکبار جهانی نیست.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خواهران کشــور افزود: انقاب 
اســامی ایران عرصــه را برای 
کــرده  دشــوار  و  تنــگ  آمریــکا 
اســت و امــروزه شــرایط بــرای 
تغییــر نــگاه در بحرین و ســایر 
آمــاده  اســامی  کشــورهای 

شده است.
وی با اشاره به اهمیت اتحاد 
در  مســلمانان  همدلــی  و 
تصریــح  اســامی  کشــورهای 
کــرد: ما انقــاب و مســلمانان 
خــود  از  جــدای  را  بحریــن 
از  عضــوی  همــه  و  ندانســته 

جامعه اسامی هستیم.
م  ســا ال حجت ا
والمســلمین بهجت پــور در 
ادامــه بــه بیــان توضیحاتی 
پیرامــون حوزه هــای علمیه 
و  پرداخــت  خواهــران 
دیــدگاه  ایــران  در  گفــت: 
بانــوان  بــه  نســبت  مثبتــی 
در کشــور وجــود دارد، امــام 
بنیان گــذار  خمینــی)ره( 
ایــران  اســامی  انقــاب 
به وســیله  »مــن  فرمودنــد: 
زنــان شــاه را از کشــور بیرون 

کردم.«
وی با اشــاره به اینکه شــورای 
عالــی حوزه هــای علمیه مرکز 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
مدیریــت  مرکــز  و  خواهــران 
بــرادران  علمیــه  حوزه هــای 
را به عنــوان دو نهــاد مســتقل 

حوزوی راه اندازی کرده است 
مدیریــت  مرکــز  کــرد:  تشــریح 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
۲۳ سال اســت که راه اندازی 
دلیــل  بــه  و  اســت  شــده 
اهمیــت زیــادی که بــه بانوان 
در کشــور داده می شــود حدود 
۵۰۰ مدرســه علمیــه خواهران 
بــه  در سراســر کشــور مشــغول 

فعالیت است.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کــرد:  خاطرنشــان  خواهــران 
طــاب خواهر بــرای تحصیل 
در حوزه های علمیه خواهران 
در ابتــدا یــک دوره پنج ســاله 
عمومــی می گذرانند و ســپس 
برای گرفتن مدرک کارشناسی 
رشــته   ۱۴ از   دریکــی  ارشــد 
تخصصی مانند فقه و حقوق 
کــودک،  تربیــت  خانــواده، 
تفســیر قــرآن و غیــره تحصیل 
طلبــه  خواهــران  می کننــد، 
در مقطــع دکتــری حوزه هــای 
علمیه خواهران نیز می توانند 
در ۵ رشته تحصیات خود را 

ادامه دهند.
والمســلمین  حجت االســام 
 ۵۰ بــه  اشــاره  بــا  بهجت پــور 
هــزار دانش آموخته حوزه های 
کــرد:  ابــراز  خواهــران  علمیــه 
۶۲ هــزار نفــر خواهــر طلبــه در 
خواهــران  علمیــه  مــدارس 
تحصیــل  حــال  در  کشــور 
فعالیت هــای  بــه  و  هســتند 
فرهنگــی  و  تبلیغــی  علمــی، 

می پردازند.
وی با اشــاره بــه فعالیت های 
طلبــه  خواهــران  پژوهشــی 

افزود: کتاب ها و پژوهش های 
طلبــه  بانــوان  توســط  زیــادی 
نوشــته شــده اســت کــه آمــار 
آمــار  از  بیشــتر  یــا  و  برابــر  آن 
بــرادران  کتــب  و  پژوهش هــا 
حوزوی اســت، در مســابقات 
علمی و پژوهشــی نیــز همواره 
بانــوان حــوزوی موفقیت های 

بسیاری کسب کرده اند.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
اینکــه   بیــان  بــا  خواهــران 
اســتقبال زیــادی از حضــور 
در  بانــوان  مشــارکت  و 
و  علمــی  فعالیت هــای 
می شــود  کشــور  فرهنگــی 
 ۱۰۳ حــدود  کــرد:  تصریــح 
هزار مدرســه زیر نظر آموزش 
و پــرورش در کشــور فعالیت 
ایــن  از  کــه  دارد  می کنــد 
هــزار   ۵۰ از  بیــش  تعــداد 
مدرســه بــرای تحصیــات 

دختران است.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان 
در  زیــادی  ســرمایه گذاری 
عرصــه بانوان انجــام داده اند 
و اکنــون نــزاع و رقابتــی جدی 
در ایــن زمینــه میــان اندیشــه 

اسام و غرب وجود دارد.
والمســلمین  حجت االســام 
کــرد:  تشــریح  بهجت پــور 
تفکــرات  بــا  مقابلــه  بــرای 
غربــی در عرصــه بانــوان مرکــز 
خانــواده  و  زن  تحقیقــات 
علمیــه  حوزه  هــای  نظــر  زیــر 
شــده  راه انــدازی  خواهــران 
کــه هــدف اصلــی آن  اســت 
مقابله با فرهنگ زن ســاالرانه 
و تفکرات فمینیســتی اســت 

و کتاب ها و تحقیقات بســیار 
خوبــی نیــز در این زمینــه ارائه 

داده است.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کــرد:  خاطرنشــان  خواهــران 
در عرصــه آمــوزش نیز ســعی 
وظیفــه  بــه  توجــه  بــا  کردیــم 
مادرانــه و دخترانــه خواهــران 
میــان  کمــی  فاصلــه  طلبــه، 
محــل زندگی آن ها و مدارس 
وجــود  خواهــران  علمیــه 

داشته باشد.
مدل هــای  تشــریح  بــه  وی 
علمیــه  حوزه هــای  آموزشــی 
بیــان  و  پرداخــت  خواهــران 
بــه درس هــا و  بــا توجــه  کــرد: 
برخی  رشــته های تحصیلی، 
روزانــه  بایــد  طلبــه  بانــوان  از 
حــدود ۵ ســاعت در مدارس 
حضــور  خواهــران  علمیــه 
از  برخــی  باشــند،  داشــته 
خواهــران طلبه نیــز به صورت 
ارتبــاط  طریــق  از  و  مجــازی 
ویدیویــی تحصیــات خود را 

دنبال می کنند.
والمســلمین  حجت االســام 
معاونــت  افــزود:  بهجت پــور 
علمیــه  حوزه هــای  فرهنگــی 
بخــش  عهــده دار  خواهــران 
تبلیغــی  فعالیت هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی طاب 
و ارتقــای مهارتی آن ها در این 

زمینه است.
مفســر برجســته قــرآن کریــم در 
پایان خاطرنشــان کرد: طاب 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
و  پاکیــزه، مهــذب  جمعیتــی 

خادم مردم هستند.

مسائل فرهنگی و اقتصادی؛ 
مهم ترین دالیل کاهش ازدواج 

گزارش نمای حوزه از دالیل کاهش ازدواج و افزایش طالق؛

1

ازدواج های ناسالم بانوان 
را دچار بحران می  کند

نماینده ولی فقیه در بوشهر:

آیــت اهلل صفایــی بوشــهری بــا بیــان اینکــه ازدواج هــای ناســالم 
جامعــه، بــه ویــژه بانــوان را دچــار بحــران می کنــد گفــت: یکی از 
راهکار هــای تقابــل بــا دشــمنان در عرصه خانــواده، اســتفاده از 

ظرفیت رسانه ها و تبلیغات است.
5

رسالت حوزه های علمیه خواهران تربیت 
زنان مطیع در برابر اوامر الهی است

رهبر شیعیان بحرین در دیدار با مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

۱

دیدار مسئول امور 
ارتباطات حوزوی دفتر 

مقام معظم رهبری 
با مدیر و مسؤوالن 

حوزه های علمیه خواهران

برگزاری مسابقه 

هایکو کتاب در شبکه 

کوثرنت و کوثربالگ

برگزاری مسابقه 
هایکو کتاب در 

شبکه کوثرنت و کوثربالگ

 قوای سه گانه و ارگان های 
فرهنگی از حریم الهی 
حجاب پاسداری کنند 

بیشتر بخوانید

15

19

۸

1

جامعه با خطر  سیر نزولی جمعیت مواجه است

رئیس اداره زن و خانواده حوزه های علمیه خواهران:

55

رسالت حوزه های علمیه خواهران تربیت 
زنان مطیع در برابر اوامر الهی است

رهبر شیعیان بحرین  در دیدار با مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

حجت االســالم والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور با 
آیت اهلل شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین دیدار و گفت وگو کرد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران با 
صــدور پیامی درگذشــت آیت اهلل 

گفت. حائری را تسلیت 

والمســلمین  حجت االســام 
مدیــر  بهجت پــور  عبدالکریــم 
حوزه هــای علمیه خواهران کشــور 
در پی درگذشــت آیــت اهلل حائری 
که متن  پیام تســلیتی صادر نمود 

یر است: آن به شرح ز

إنا هلل و إنا إلیه راجعون
درگذشــت عالــم فاضــل، مرحــوم 
حجت االسام والمسلمین آقای 
ســید علیرضــا حایــری »رحمه اهلل 

گردید. علیه« موجب تأثر و تألم 
حضور مؤثــر آن مرحــوم در مجامع 
بــزرگ علمــی و همچنیــن در تهیه 
فقــه  المعــارف  دائــره  تدویــن  و 
پدیــده ای   

ً
حقیقتــا کــه  اســامی 

از  و  آفریــن  افتخــار  و  مانــدگار 
اقدامــات برجســته آن عالم ربانی 
و منشــأ خیر و برکات برای جامعه 
إنشــاءاهلل  کــه  اســت  اســامی 
جــزء باقیــات الصالحات ایشــان 

محسوب میگردد.
فقیــد  آن  درگذشــت  اینجانــب 
ســعید را بــه محضــر مقــام معظــم 
رهبری »مدظله العالی، حوزه های 
علمیــه و خانــواده محتــرم ایشــان 
تسلیت عرض نموده و از خداوند 
متعــال جهت آن عالــم ربانی علو 
آن  خانــواده  جهــت  و  درجــات 
مرحــوم صبر و اجر جزیل مســألت 

می نمایم.
عاش سعیدا و مات سعیدا

پیام تسلیت مدیر 
حوزه های علمیه خواهران 

در پی درگدشت 
آیت اهلل حائری

زنگ خطر طالق در جامعه به 
صدا در آمده است

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

5

تذکر جامعه مدرسین در خصوص بدحجابی؛

تحصیل 2 هزار طلبه 
خواهر  در مدرسه ای 

که به عمر انقالب 
فعالیت می کند

گزارشی از مجموعه حوزوی الزهراء ؟اهس؟  گرگان؛

ح ملی  زندگی به سبک  برگزاری طر
ج رضوی با مشارکت  ۲۱ هزار زو

سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خبر داد؛
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ر و اینها عیبی ندارد، هر کس هر مقداری که مایل است، اما اینها جزو  گر نگاه کنید به تشــریفات ازدواج در میان اقوام مختلف، خواهید دید در اســام تشــریفات ازدواج ســاده اســت. البته جشــن و ســرو شــما ا
که در  کسی و چه بکنند، و مراسمی  کس نخواست، نه. اینکه حتمًا بایستی بروند در یک معبد زانو بزنند جلوی  کس خواست می تواند انجام بدهد،  هر  دین و جزو تشریفات رسمی و دینی ازدواج نیست. هر 
گون، معاماتی که اهمیتش کمتر از ازدواج است، شاهد می گیرند...  جاهای دیگر وجود دارد، در اسام نیست. در اسام، یک صیغه ای است شرعی که باید خوانده شود البته در اسام برای معامات گونا
کز ثبت رسمی است و هیچ تشریفاتی ندارد؛ می توانند خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند. خطبه ی عقد مورخه ی ۱۳۷۹/۶/۲۸ کم. مرا که مقررات ثبت است و درج در محا حاال هم 

 تشریفات ساده ی ازدواج اسالمی

حجت االســام والمســلمین آرش رجبی در گفت وگــو با خبرنگار 
خبرگــزاری کوثــر بیــان  کرد: شــورای عالــی حوزه هــای علمیه طرح 
ازدواج آســان طــاب را در بهمــن ماه ســال ۹۶ تصویب کــرد که بر 
مبنــای آن، ازدواج بــر طبق ماک و معیار ســبک زندگی اســامی 
و بــه دور از تشــریفات و بر پایه قناعت و بــرآوردن انتظارات متعادل 
طرفین شــکل بگیرد و باورهای نادرســت و ســنتهای رفتاری ناروا 
رفــع شــده و به طــاب خواهر و بــرادر پیرامــون مهارتهــای فکری و 

عملی ازدواج، آموزش های الزم داده شود.

آموزش مهارت های پس از ازدواج به طالب خواهر و برادر
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه های علمیه خواهران افزود: 
آموزش مهارت های پس از ازدواج از قبیل بهداشــتی، اقتصادی، 
جنســی، فرزند پروری و مدیریت خانواده و غیره از مســائلی اســت 

که در این طرح مورد نظر است.
حجت االســام والمســلمین رجبی تصریح کرد: تشکیل خانواده 
در حوزه هــای علمیــه بایــد یــک اصل قرار داده شــود تــا در کنار آن 
رشــد علمی و تربیتی صورت گیرد، یعنی اگر ازدواج آســان، موفق 
و پایــدار، پایه و اســاس قرار نگیرد، حتی رشــد علمــی نیز می تواند 

تبدیل به یک آسیب شود.
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه هــای علمیه خواهران ادامه 
داد: محــور نبــودن خانواده، عاوه بر آســیب های روحــی و روانی، 
می تواند تبدیل به یک آســیب فرهنگی و اجتماعی شــود، این که 
مثــًا یک مدیر یا اســتادی مجرد باشــد، به نوعی فرهنگ ســازی 
موفقیــت منهــای ازدواج در بیــن طــاب اســت، بدیــن رو اصل و 
بنیــان بایــد بر محــور خانواده باشــد و با خانواده محوری اســت که 

رشد علمی و تربیتی سودمند و الگوساز شکل خواهد گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: در همین راستا در فعالیت های سازمانی در 

همه ســازمان ها و نهادهــای اجتماعی از جمله نهادهای حوزوی 
نیــز بایــد خانــواده اصــل و محــور باشــد، و چینــش فعالیت هــا و 
اشتغال بانوان و مردان و ساعات حضور در محیط شغلی، انجام 
مأموریت هــای اداری، کّمیت،کیفیــت، نوع و تعداد پســت های 
سازمانی و غیرسازمانی، با خانواده محوری ناسازگار نباشد، نباید 
حتی به هدف باال بردن بهره وری سازمان به بنیان خانواده آسیب 
وارد کــرد، حضــور بانشــاط و فعــال یک بانــوی طلبــه فرهیخته در 
محیط خانواده وتعامل صحیح او با همســر و فرزندان و گســترش 
عشــق و محبت در کانون خانواده، هم زمینه رشــد بیشــتر علمی 
و تربیتــی را بــرای خــود او، و هــم زمینه تعالی همســر و فرزندان او را 
فراهــم می کنــد و در این بســتر و جایگاه اســت که می تواند کنشــگر 
موفــق اجتماعــی یــا سیاســی نیز باشــد و در امــر تدریــس و تبلیغ و 

اثرگستری، توفیق یابد.
مدیــرکل امــور تهذیبــی و پرورشــی حوزه هــای علمیــه خواهران 
ادامــه داد: ازدواج یکــی از امــور مهــم فطرت و طبیعت انســانی 
اســت، اســام دیــن فطــرت بــوده و احکامــی را کــه بــر مبنــای 
فطــرت توحیــدی صــادر می کنــد مطابــق بــا نیازهــای طبیعی 
انســان اســت و بــه مســئله ازدواج و رابطــه زن و مرد نیــز اهتمام 

خاصی ورزیده است.
وی خاطرنشــان کرد: عامل اصلی برای اهتمام به مســئله ازدواج، 
تولید نسل و ادامه پیدا کردن نسل بشر و تربیت اوالد صالح است 
و ایــن کــه ایــن فرزندان در مســیر توحید الهــی و کمال انســانی گام 
بردارنــد و قــوه شــهوتی کــه خداوند متعــال در طبیعت انســان قرار 
داده به این دلیل اســت که در پی رفع نیاز غریزی و طبیعی خود، 
به بقای نســل و تربیت انســان  های صالح و تکثیر نســل توحیدی 

اهتمام داشته باشد.

فرزنــدآوری و تکثیر جمعیت از وظایف بســیارمهم جامعه 
ایمانی است

حجت االســام والمســلمین رجبی با اشــاره به ضــرورت توجه به 
مســئله ازدواج و تولیــد نســل تصریح کرد: مســئله تکثیر جمعیت 
و فرزنــدآوری امــری بســیار مهــم و از وظایــف بســیار مهــم جامعــه 
ایمانی اســت، جامعه اســامی باید قدرتمند و پرشــکوه در مســیر 
تمدن ســازی حرکــت کنــد و یکــی از مؤلفــه هــای مهــم آن، رشــد 
مطلــوب جمعیــت اســت، بــه همین دلیــل پیامبر اکــرم)ص( به 
فرزنــدآوری زنــان و مــردان اهل ایمــان و مباهات به کثــرت جامعه 

اسامی اشاره فرموده اند.
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه هــای علمیه خواهران ادامه 
داد: انســان، برخــوردار از عقــل و مســتعد رســیدن بــه مقــام واالی 
خافــت الهــی اســت، و ازدواج وی نیــز دارای چارچــوب و قانون 
الهی اســت و فطرت او با آزادی های جنســی که برخاف ســنت 
و سرشــت آفرینش الهی است سازگاری ندارد، قانون ازدواج یکی 
از حیاتی تریــن بنیادهــای الهــی بــرای گام نهادن انســان در مســیر 

خافت الهی است.
وی با بیان اینکه خانواده ســلول بنیادین و واحد تشــکیل دهنده 
اجتماع بزرگ انســانی است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس امر 
مقــدس ازدواج پیونــدی مســتحکم بــوده و از آیــات الهی شــمرده 

شده که اساس و بنیان تشکیل خانواده است.

خانــواده حیاتی تریــن بنیان تشــکیل یک اجتماع ســالم 
است

حجت االســام والمســلمین رجبی با بیان اینکــه خانواده موفق، 
حیاتی ترین بنیان تشــکیل یک اجتماع سالم است، تشریح کرد: 
خانــواده الهــی، توحیــدی، موفــق و خدامحــور ســبب دور شــدن 

جامعه از آسیب های اجتماعی می شود.
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه های علمیه خواهران اظهار 
کــرد: خداونــد متعــال در ســوره روم بیــان می فرمایــد: »و مــن آیاتــه 
ان خلــق لکــم مــن انفســکم ازواجا لتســکنوا الیها و جعــل بینکم 
مــوده و رحمــه و جعــل فی ذلک آیات لقــوم یتفکرون« از نشــانه ها 
و آیات الهی این اســت که از جنــس خودتان زوج هایی را آفرید که 
به واسطه وجود آن ها و با میل و اشتیاق به آن ها آرامش پیدا کنید 
و در میان شــما مهربانی قرار داد، بر اســاس این آیه اســاس و بنیان 

خانواده آرامشی است که بر پایه مودت و رحمت است.
حجت االســام والمســلمین رجبــی افــزود: خانــواده، کانــون مهم 
پیشــگیری و مقابله با آســیب های اجتماعی اســت، و همه باید 
تــاش کنیــم تــا بــا فرهنگ ســازی، ساده ســازی و همســان گزینی 

بهینه، در مسیر تسهیل ازدواج موفق، پایدار و آسان قدم برداریم.
وی بیــان کــرد: خداونــد متعــال در ســوره نــور بــه جامعه انســانی و 
اجتماع توحیدی دستور می دهد که زمینه ازدواج را برای دختران 

و پسرانی که همسر ندارند فراهم کنند.
حجت االســام والمســلمین رجبی با تأکید بر اهمیت زمینه سازی 
در امر ازدواج افزود: باید نسبت به زمینه سازی ازدواج در عرصه های 
مختلفی نظیر وســاطت در معرفی دختران و پســران مومن و صالح، 

رفع موانع، کمک های مالی و غیره توجه ویژه ای داشته باشیم.

 اهمیت واسطه گری در عرصه ازدواج
حجت االســام والمســلمین رجبــی تشــریح کــرد: واســطه گری و 
مسئله فرهنگ سازی در عرصه ازدواج امر الزم و ضروری است که 
همه نهادهای کشــور به ویژه نهادهای فرهنگی به آن توجه داشــته 
باشــند و مــا امیدواریــم کــه با یــاری خداونــد متعال، و مســاعدت 
مســئوالن حوزه های علمیه، گام های اســتوار و مانــدگاری در این 
مســیر برداریم و خیزشــی بزرگ در راستای گسترش فرهنگ ازدواج 

آسان، سالم، موفق و پایدار درافکنیم.
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه هــای علمیه خواهران ادامه 
داد: دختــران و پســران عزیــز نیــز بایــد بداننــد کــه خداونــد متعــال 
اســباب ازدواج را با برنامه ریزی و تصمیم و عزم جدی شــما برای 
اجرای این حکم و ســنت الهی فراهــم می کند، پیامبر اکرم)ص( 
فرمودنــد: خداونــد متعــال کمک کردن به کســی را کــه برای حفظ 
عفــت ازدواج می کنــد بــر خــودش واجــب کرده اســت، ایشــان در 
روایــت دیگــری می فرماینــد: کســی کــه از تــرس مشــکات مالــی 

ازدواج را ترک کند به خداوند متعال بدگمان شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: بنیــان خانــواده در ســعادت بشــر تأثیــر بســیار 
زیادی دارد و به همین خاطر در روایات اسامی به کامل شدن دین 
به وســیله ازدواج تأکید شده اســت، تشکیل کانون خانواده عمل به 
سنت الهی، سنت پیامبر اکرم)ص( و هم زمینه ساز رشد و تکامل 
همه جانبه زن و مرد، اشــباع و ارضای نیازهای جنســی، عاطفی و 

سیراب شدن از چشمه رحمت و عشق و مهربانی است. 
وی بــا بیــان اینکه حفظ پاک دامنی و عفــت از کارکردهای ازدواج 
اســت خاطرنشــان کــرد: ازدواج دارای مراحلــی از قبیــل همســان 
گزینی، آشــنایی، گفت وگو های خانواده ها، خواســتگاری و غیره 
اســت کــه افــراد باید بــا مطالعــه و شــرکت در کارگاه های آشــنایی 
بــا مهارت هــای پیــش از ازدواج، اطاعــات کافی در ایــن زمینه را 

کسب کنند.
حجت االســام والمســلمین رجبــی تشــریح کــرد: آشــنایی با این 
مهارت هــا زمینــه ســاز تشــکیل یــک زندگــی موفــق اســت، برای 
تشــکیل زندگــی موفــق بایــد برنامــه ریــزی و تــاش کــرد، و بــا بــی 
برنامگی و تن آســانی و بی تاشــی به دســت نمی آید. هیچ چیزی 
هماننــد آگاهــی مســتمر و مراقبت عملی مداوم در پنــدار و گفتار و 

رفتار، نمی تواند ضامن خوشبختی زندگی خانوادگی باشد.

همسان گزینی طالب خواهر و برادر
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه های علمیه خواهران اظهار 
کرد: اداره کل امور تهذیبی و پرورشی حوزه های علمیه خواهران در 
راســتای وظیفه مهم تســهیل در ازدواج و راه اندازی مراکز مشــاوره 
برای طاب و خانواده های آنان، به تشکیل یک شورای راهبردی 
مشــترک بــا مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیه بــرادران متشــکل از 

اعضای حقوقی و حقوقی هر دو مرکز اقدام نموده است.
وی بیــان کــرد: این شــورای راهبردی بر اســاس فرایندی حســاب 
شده و دقیق و علمی، به زمینه سازی و ساماندهی ازدواج طاب 
و همســان گزینــی بهینــه و تشــکیل زوج هــای علمــی، تبلیغــی و 

پژوهشی، نیز اهتمام ویژه دارد.
حجت االســام والمســلمین رجبــی افــزود: بــرای رســیدن به این 
فرایند مطالعات زیادی انجام شــده و طرح هایی نوشــته شــده که 

پس از تصویب و ارائه، اجرایی خواهند شد.
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه هــای علمیه خواهران 
ادامــه داد: یکــی از محصــوالت و لــوازم دنیــای مــدرن، ایــن 
اســت کــه انســانها و خانواده ها تــا حد زیــادی از یکدیگر دور 
شــده و فاصله گرفته اند و تشــکیل خانواده نیز تحت الشعاع 
این امر قرار گرفته و ســنت های پیشــین مانند واسطه گری در 

امر ازدواج نیز کمرنگ شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: بنای ما بر احیای ســنت واســطه گری 
اســت و بــر همیــن مبنــا بــا دریافــت اطاعــات اجمالــی از 
دختــران طلبــه، و اطاعــات تفصیلــی از پســران طلبــه بــا 
واســطه گری و با محوریت خانواده های ایشان، زمینه ازدواج 
ســنتی آســان و موفــق فراهــم می شــود، و شــرایط و خدمات 
الزم نظیــر مشــاوره های پیــش و پــس از ازدواج و تســت های 

شخصیت را نیز در نظر گرفته می شود.

برگزاری طرح همسان گزینی طالب خواهر و برادر
گفت وگو کرد؛ مدیرکل امور تهذیبی پرورشی حوزه های علمیه خواهران مطرح 

مدیرکل امور تهذیبی پرورشی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به برگزاری طرح همسان گزینی طالب با همکاری حوزه های 
علمیه خواهران و برادران گفت: شورای راهبردی ازدواج بر اساس فرایندی حساب شده و دقیق و علمی، به زمینه سازی و 
ساماندهی ازدواج طالب و همسان گزینی بهینه و تشکیل زوج های علمی، تبلیغی و پژوهشی اهتمام ویژه دارد.

معــاون فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه 
خواهران با بیان اینکه متاسفانه زنگ خطر 
طــالق در جامعه ما به صدا در آمده اســت 
اظهــار کــرد: خانــواده عامــل قــوام و نقطــه 
قوت جامعه ایرانی اســت و به همین دلیل 
دشــمنان ســعی می کنند بــا تهاجــم و نفوذ 

فرهنگی خانواده ایرانی را متزلزل کنند.

خانــم معصومــه ظهیــری در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار خبرگــزاری کوثر با بیــان اینکه در 
دیــن مبیــن اســام بــه تشــکیل خانــواده و 
تســهیل ازدواج برای کســانی که در آستانه 
ازدواج قرار دارند تأکید بســیار زیادی شــده 
است، اظهار کرد: تشکیل خانواده پایدار، 

ســالم  آســان،  ازدواج  آگاهانــه،  انتخــاب 
و بــه  موقــع و تــاش بــرای تحکیــم و تعالی 
خانــواده از برنامه هــای چند بعدی اســت 
کــه تنهــا بــا یــک فاکتــور و شــاخص واحد 

نمی توان آن را بررسی کرد.
وی بــه آمادگــی جوانان برای ازدواج اشــاره 
کــرد و افــزود: فراگرفتــن آموزش هــای الزم و 
فراهم کــردن زمینه  آموزش های مهارتی در 
افزایــش رغبــت جوانــان به مســئله ازدواج 
تاثیرگــذار اســت و بــه همین دلیــل باید به 

مسئله آموزش توجه ویژه داشته باشیم. 
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهــران بــا بیان اینکــه ازدواج و تشــکیل 
خانــواده از نیاز هــای فطــری و غریزی بشــر 

اســت گفت: برای تحقق ازدواج سالم، به 
موقع و آسان، متولیان فرهنگی و مسؤوالن 
باید دســت به کار شــده و اقدامــات الزم را 

در این زمینه انجام دهند.
و  امکانــات  کــردن  فراهــم  داد:  ادامــه  وی 
شــرایط اقتصــادی مناســب، حمایــت از 
از جملــه  ارائــه مشــاوره  و ...  خانواده  هــا، 
دســتگاه های  وظایــف  و  مســؤولیت  
ازدواج  زمینــه  در  فرهنگــی  و  حکومتــی 

است.
خانــم ظهیــری بــا اشــاره بــه دالیــل افزایش 
ســن ازدواج گفــت: عــدم رعایــت عفــاف 
در  پســر  و  اختــاط دختــر  و  پاک دامنــی  و 
ســن  افزایــش  دالیــل  مهم تریــن  از  جامعــه 
ازدواج در کشــور اســت چراکــه اختاط دو 
جنــس در جامعه موجب باالرفتن آســتانه 
رضایتمنــدی و تنــوع طلبــی می شــود و در 
نتیجــه افــراد از دلدادگــی و انتخاب واحد 
دل زده شــده و بــه تنــوع در گزینش هــا روی 

می آورند.
وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت جامعه 
و تولید نســل بیشــتر از فواید ازدواج سالم و 

بــه موقع اســت خاطرنشــان کــرد: فرهنگ 
اصیل اســام در مســئله ازدواج سالم و به 
موقــع، مطابق با فطرت و طبیعت انســان 
اســت و سعادت جامعه را به دنبال دارد و 

باید به جایگاه خود بازگردد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهــران بــا بیــان اینکــه بایــد پایگاه های 
مــورد اعتماد بــرای میانجی گری ازدواج در 
کشــور ایجــاد شــود افــزود: اعتمــاد بــه افراد 
امیــن و واســطه گری در امــر ازدواج امــروزه 
فرامــوش شــده اســت و ایــن دو از مــواردی 
اســت که بایــد به آن توجه داشــته باشــیم 
در  واســطه گری  عــدم  علــت  بــه  چراکــه 
ازدواج  آمــاده  کــه  افــرادی  تعــداد  ازدواج، 
هســتند اما ازدواج نمی کنند افزایش یافته 

است.
وی بــا اشــاره بــه عوامــل طــاق در کشــور 
اظهــار کــرد: در طــاق، هم عوامــل بیرونی 
و هــم درونــی ســهیم هســتند کــه کاهــش 
آستانه تحمل و ســازگاری، توقعات زیاد و 
عدم وفق دادن با شرایط زندگی مشترک از 

جمله عوامل درونی است.

خانــم ظهیــری ادامــه داد: عوامــل بیرونــی 
نیز شــامل بیکاری،افســردگی، خشونت، 
شکســت های اجتماعــی و دخالت های 

اطرافیان است.
وی بــا بیــان اینکــه بهتریــن راهــکار بــرای 
از  پیشــگیری  جامعــه  در  طــاق  کاهــش 
عوامل آن است عنوان کرد: امروزه مداخله 
در طــاق توســط مراکــز مشــاوره، شــورای 
حــل اختــاف و ... صــورت می گیــرد امــا 
شــرایط بایــد به  گونــه ای باشــد کــه زوجین 
شــکاف  خانــواده  در  کــه  مســائلی  دچــار 

ایجاد می کند نشوند.
حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
علمیــه خواهران با بیــان اینکه مراقبت در 
پنــج ســال ابتدایــی ازدواج از راهکار های 
کاهــش طــاق در جامعــه اســت گفــت: 
خانواده هــا در پنــج ســال اول ازدواج بایــد 
از زوجیــن حمایــت کننــد و مشــاوره های 
الزم را ارائــه دهنــد البتــه زوجیــن هــم باید 
بــا خانواده هــا مطــرح  را  مشــکات خــود 

کنند تا مشکات مرتفع شود.
ســامت  کــه  دیگــری  عامــل  افــزود:  وی 

بــه  بازگشــت  می کنــد،  تأمیــن  را  جامعــه 
زندگــی دوبــاره افــرادی اســت کــه طــاق 
دچــار  کــه  کســانی  بــرای  بایــد  گرفته انــد؛ 
طاق شده اند مراکزی وجود داشته باشد 
بــه دامــان خانــواده  کــه امــکان بازگشــت 
بــرای  به ویــژه  امــر  ایــن  دهــد،  افزایــش  را 
هســتند  فرزنــد  دارای  کــه  خانواده هایــی 

اهمیت بسیار ویژه ای دارد.
خانــم ظهیــری با اشــاره به عوامــل کاهش 
نشــاط در جامعه خاطرنشــان کرد: افزایش 
آمــار  آن کاهــش  بــه دنبــال  و  ازدواج  ســن 
ازدواج و افزایــش طــاق از دالیــل و عوامــل 

مهم در کاهش نشاط اجتماعی است.
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که طاق 
تنهــا به دو نفر مربوط نیســت بلکه دو گروه 
از خانــواده زوجیــن و فرزنــدان  را نیــز درگیــر 

می کند.
حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
علمیــه خواهران بــا بیان اینکه متاســفانه 
زنــگ خطــر طــاق در جامعــه مــا بــه صدا 
در آمــده اســت اظهــار کرد: خانــواده عامل 
قــوام و نقطــه قوت جامعــه ایرانی اســت و 
بــه همین دلیل دشــمنان ســعی می کنند 
بــا تهاجــم و نفــوذ فرهنگی خانــواده ایرانی 
را متزلــزل کننــد و تمام تــاش خود را برای 
متاشی شدن بنیان خانواده ایرانی به کار 

بسته اند.

زنگ خطر طالق در جامعه به صدا در آمده است
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:



ایــرانالیـوت

شماره   9۲43 ذوالقعده  ۲11440  تیر    1397  این، آبرو عّزت نیست

گفتوگو

و  زن  اداره  رئیــس 
معاونــت  خانــواده 
فرهنگــی حــوزه هــای 
خواهــران  علمیــه 
طبــق  گفــت: 
آینــده  تحقیقــات 
پژوهــی در بحث جمعیت اگر مســئله کاهش 
فرزند آوری در جامعه ما حل نشــود، در ســال 
های آتی کشور ما سیر نزولی غیر قابل جبرانی 

را تجربه خواهد نمود.

دکتــر راضیــه میرعلــی ملــک بــا اشــاره بــه 
ضــرورت افزایــش جمعیت در کشــور اظهار 
داشــت: اگــر از بعــد دینــی بــه ایــن مســئله 
نــگاه کنیم؛ خواهیم دید کــه در قران مجید 
و ســنت و ســیره اهل بیت)علیهم السام( 
بــر ایــن امــر مهــم تاکید فراوان شــده اســت؛ 
در قــرآن مجیــد بــر کارکردهای مهــم ازدواج 
از جملــه ازدیاد نســل توحیدی تاکید شــده 
اســت، زیرا داشــتن فرزنــدان بیشــتر باعث 
ارتقــاء خانــواده و کارآمدی و بازدهی بیشــتر 
ایــن نهاد مقــدس می باشــد؛ مثًا حضرت 
موســی بــن جعفــر)ع( ۳۷ فرزنــد داشــتند و 
ایــن تعــداد فرزند خــود گویای ســیره عملی 
ایــن بزرگــوار و دیگــر اهــل بیــت عصمــت و 
طهارت)علیهــم الســام( اســت؛ حضرت 
مــی  مــورد  ایــن  در  اکرم)ص(هــم  رســول 
فرماینــد؛ آیا نمــی دانید من بــه کثرت امت 
در روز قیامــت حتــی بــه افــرادی کــه از امت 

من سقط شده اند، مباهات می کنم؟

کاهــش  دالیــل  از  اقتصــادی  مشــکالت      
ازدواج است

او بــا اشــاره بــه ضــرورت افزایــش جمعیــت 
در ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصادی گفت: متاسفانه امروزه وضعیت 
اقتصــادی و فرهنگــی بیــش از ابعــاد دیگــر 
کاهــش  در  جامعــه  افــراد  نگــرش  نــوع  بــر 
فرزنــدآوری تاثیــر گــذار بــوده اســت؛ یکــی از 
دالیل کاهش و ســیر نزولی ازدواج، مســائل 
و مشــکات اقتصــادی اســت کــه البتــه ما 
در ایــن خصــوص نیــز اگــر بــه مبانــی دینــی 
رجــوع کنیم مشــاده مــی کنیم کــه حضرت 
باریتعالــی تاکیــد مــی فرماید کــه از ترس فقر 

ازدواج را به تاخیر نیندازید.
رئیــس اداره زن و خانواده معاونت فرهنگی 
حــوزه هــای علمیه خواهران با اشــاره به آیه 
۳۲ ســوره نور بیــان کرد: همینطــور که از این 
آیه بر می آید ما باید ازدواج آســان را ترویج و 
نهادینه سازیم تا به تبع آن نیز امر فرزندآوری 

صورت گردد.
او تصریح کرد: در هر جامعه ای اگر نیروهای 
انسانی فعال و کارآمد بیشتری وجود داشته 
باشــد و ســرمایه های اجتماعی باالتر برود، 
وصول آن جامعه به ســمت تمدن اسامی 
سریع تر رقم خواهد خورد و از نظر اقتصادی 
جوامــع  در  بهتــری  وضعیــت  اجتماعــی  و 

ترســیم خواهد شــد؛ به عنــوان مثال در بعد 
اقتصادی مــی توان کشــورهای پرجمعیتی 
مانند چین و ژاپن را نام برد که با استفاده از 
نیروی انســانی وضعیت اقتصادی خویش 

را بهبود بخشیده اند.

    زیرساخت های الزم برای افزایش جمعیت 
در کشور وجود ندارد

میرعلــی ملــک، کافــی نبــودن زیرســاخت 
هــای الزم جهــت افزایش جمعیــت را مورد 
تاکید قرار داد و ابراز داشت: امروزه شاهدیم 
کــه متولدیــن دهــه ۶۰ در اوج افزایش میزان 
جمعیتی کشــور و رشــد انفجاری جمعیت 
به دنیا آمدند و امروزه  که به بلوغ اجتماعی 
و فکری رســیده اند با معضــات متعددی 
در بحــث ازدواج، کار و…مواجــه هســتند و 
ایــن امر بــه دلیــل آمــاده نبودن زیرســاخت 
های الزم برای افزایش جمعیت در آن زمان 

بوده است.
او ادامــه داد: ایــن مســئله کــه مــدل تحلیل 
از تحلیــل  بــرای برخــی  کاهــش جمعیتــی 
گــران گردیده اســت دلیل درســتی بر ســوق 
دادن جامعــه بــه ســمت کاهــش زاد و ولــد 
نیســت، زیرا با این کار فقط صورت مسئله 
را پــاک می کنیم در صورتی که باید با برنامه 
ریــزی هــای بهتر جمعیــت موجــود را در هر 
زمــان مدیریت کنیــم، البته بعــد از انقاب 
اســامی برنامــه ریــزی هایــی در خصــوص 
زیرســاخت هــای افزایــش جمعیــت انجام 
شــد، امــا نتایــج نشــان مــی دهــد کــه ایــن 
طبــق  و  اســت  نبــوده  کافــی  هــا  فعالیــت 
بیانــات رهبر انقــاب ما هنوز تا رســیدن به 
جامعه متمدن اســامی فاصلــه داریم، لذا 
باید جهت حل مسائل و موانع و اصاح زیر 

ساخت ها تاش بیشتری نماییم.

    چالــش بــاروری زیر ســطح جانشــینی باید 
مدیریت شود

رئیــس اداره زن و خانواده معاونت فرهنگی 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران بــا اشــاره بــه 
آمارهــای تــکان دهنــده کاهــش جمعیــت 
و اثــرات آن تصریــح کــرد: یکــی از آمارهــا و 
شــاخص ها در کشورهای توســعه یافته باال 
بودن میزان جمعیت جوان آنها اســت، لذا 
با توجه به اینکه هنوز “پنجره جمعیتی” در 
کشــور ما باز اســت باید چالش “بــاروری زیر 

سطح جانشینی” را مدیریت نماییم.
او فرهنــگ ســازی و تغییــر بینــش هــا را از 
جملــه مهمتریــن اقدامــات در زمینه ترویج 
هــا  بیــن خانــواده  در  فرزنــدآوری  تشــویق  و 
دانســت و ادامه داد: تحقق این امر نیازمند 
توجه بیشتر مسئولین به این موضوع است؛ 
لــذا الزم اســت که مســئولین بنا بــر ظرفیت 
هایــی کــه در ارگان ها و ســازمان های خود 
دارنــد بــه ایــن مســئله توجــه نماینــد، مثــًا 
و  آمــوزش  ماننــد  فرهنگــی  هــای  ارگان  در 
پــرورش، صــدا و ســیما، ســازمان تبلیغات 

اســامی، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و 
دیگر نهاد های تاثیر گذار فرهنگی، ظرفیت 
های متفاوتی وجود دارد که باید از آن ها در 
جهت فرهنگ ســازی، اصاح زیر ساخت 
ها و ارائه تســهیات در راســتای فرزند آوری 

استفاده شود.
کــرد:  خاطرنشــان  ملــک  میرعلــی  دکتــر 
متاســفانه بر اساس سیاســت های تحلیل 
دوری  چنــدان  نــه  ی  دوره  در  کــه  موالیــد 
در کشــور مــا اتفاق افتــاد و بــا روی کار آمدن 
بحث تنظیــم خانواده و جمعیــت دراولین 
برنامــه توســعه اجتماعی اقتصــادی پس از 
سرشــماری ســال ۱۳۶۵ ، فرهنــگ کاهــش 
فرزندآوری به جای مدیریت مســئله ســریعًا 
در جامعه ما با ســیر صعودی و بدون در نظر 

گرفتن عواقب امر نهادینه گردید.

    ایران در رتبه ۱۴۴ جدول جهانی فرزندآوری 
قرار دارد

مســئول امــور زن و خانــواده مرکــز مدیریــت 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران در ادامــه بــا 
اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی امــروز خانواده 
هــای ایرانــی تاکیــد کــرد: متاســفانه برخــی 
ازخانــواده هــای ما به تجمــل گرایی گرایش 
دارنــد، اگــر بــه کشــورهای توســعه یافتــه و یا 
در حال توســعه نــگاه کنیم در مــی یابیم که 
بســیاری از افــراد در زندگــی شــخصی خــود 
گاهــی با کمتر از امکانــات ما زندگی خود را 
مدیریت کرده و تعداد فرزندان بیشــتری هم 

دارند.
بــودن  پاییــن  بــر  تاکیــد  او در ادامــه ضمــن 
رتبــه جهانی فرزند آوری در ایران نســبت به 
کشــورهای دیگر گفت: متاسفانه ما نسبت 
به بســیاری از کشورهای دیگر از رتبه پایینی 
در امــر فرزنــدآوری برخــوردار مــی باشــیم؛ به 
مــی  نشــان  آمارهــا  از  برخــی  مثــال  عنــوان 
دهد کشــور اســرائیل که به عنوان دشمن ما 
شــناخته می شــود رتبه ۷۵ فرزندآوری را در 
جدول جهانی دارا می باشد، این در حالی 
اســت که آمریکا در رتبه ۱۲۲ و ایران در رتبه 

۱۴۴ جدول جهانی فرزندآوری قرار دارند.
میرعلــی ملــک عنــوان کــرد: گرچــه امــروزه 
نابــاروری  علــوم پزشــکی در زمینــه درمــان 
پیشــرفت های چشــمگیری داشته است، 
اما متاسفانه در زمینه علوم پزشکی دیدگاه 
های غلط غربی وارد جامعه ما شده است، 
پزشــکان متعهــد جامعــه  از  برخــی  گرچــه 
ایرانــی بــا توضیحات علمی این مســائل را 
شفاف سازی کردند؛ اما هنوز عده زیادی از 
زنــان جامعه ما همچنان دچار چالش ها و 
ترس هایی در مورد ســن فرزندآوری و امثال 

آن می باشند.
جمعیــت  کاهــش  اثــرات  خصــوص  در  او 
و  اولیــن  جامعــه  خمودگــی  کــرد:  عنــوان 
مهمترین اثری اســت کــه کاهش جمعیت 
بــر جامعــه وارد مــی ســازد، یــک جامعه پیر 
و ســالخورده دچار افســردگی و بی نشــاطی 

ســالخورده  افــراد  حــال  عیــن  در  و  اســت 
اگــر  و  هســتند  مراقبــت  نیازمنــد  جامعــه 
نیروی جوان ما کم باشــد با کمبود نیروهای 

خدماتی نیز مواجه خواهیم شد.

    عدم رشد اقتصادی از اثرات کاهش میزان 
جمعیت است

این مســئول حــوزه علمیــه خواهــران افزود: 
عدم رشــد اقتصــادی از دیگر اثرات کاهش 
جمعیت اســت، زیرا وقتی رشــد جمعیت 
امــور  در  مطمئنــًا  نیفتــد  اتفــاق  خوبــی  بــه 
مدیریتــی کشــور و در بحــث تولیــد ملــی نیز 
دچــار مشــکل خواهیم بــود؛ در واقــع نیروی 
جوان می تواند با استفاده از تجربیات افراد 
ســالخورده متخصــص و بــا پویایی و تاش 
وافــر خــود خدمت ها، طرح هــا و ایده های 
خوبی را در جهت رشد اقتصادی جامعه و 

تولید ملی داشته باشد.
از  یکــی  گفــت:  ادامــه  در  ملــک  میرعلــی 
اســام  دیــن  در  ازدواج  مهــم  کارکردهــای 
ازدیاد نســل توحیدی اســت که در بسیاری 
بــه آن اشــاره شــده  نیــز  آیــات و روایــات  از 
اســت امــا بر اســاس آمارهــای ارائه شــده از 
مراکــز رســمی این امر هنــوز با ســیر نزولی در 
ایــران حرکــت می کنــد و باید در دســتور کار 
و فرهنگ سازی جدی قرار گیرد تا گسترش 
نســل توحیــدی و بــرکات آن نیــز مشــاهده 

گردد.
پژوهشگر حوزه مطالعات زنان گفت: طبق 
تحقیقات آینده پژوهی در بحث جمعیت 
اگر مســئله کاهش فرزنــد آوری در جامعه ما 
حل نشــود، در ســال های آتی کشــور ما سیر 
نزولــی غیــر قابــل جبرانــی را تجربــه خواهــد 
نمود؛ متاســفانه تمامی رســانه هــا در ترویج 
انــد و یکــی  بــوده  فرآینــد رفــاه نســبی موثــر 
از پیامدهــای ایــن رفــاه نســبی بــه دســت 
آوردن آســایش بــه جــای آرامش می باشــد. 
بــه عبــارت دقیق تر آنچه غربــی ها از طریق 
رسانه ها در سناریوهای خود برای ما تدوین 
کــرده انــد ترویــج رفــاه نســبی بیــن خانــواده 
هاســت که خود از پیامدهــای تاثیر گذار در 
مســئله کاهش فرزندآوری است، لذا آنان با 
استفاده از رســانه های دیداری، شنیداری 
و مکتوب لذت گرایی و اومانیســم محوری 
را بــا داشــتن فرزنــد کمتــر در ذهــن خانــواده 

های ما نهادینه ساخته اند.
او تاکیــد کرد: فرزند ســرمایه عاطفی انســان 
اســت اما متاســفانه مــا در این مســیر دچار 
لــذا  ایــم  شــده  فرهنگــی  هــای  ســردرگمی 
گاهــی افــراد جامعــه تحــت تاثیــر تفکــرات 
اومانیســمی بــه ایــن نتیجــه مــی رســند که 
آســایش و رفــاه بیشــتر مــی توانــد جایگزین 
ســرمایه  جایگزیــن  و  آرامــش  بــرای  خوبــی 

عاطفی ای مانند فرزندان باشد.

بــه  نســبت  مســئوالن  برخــی  توجهــی  بــی 
وضعیت چالشی جمعیت

میرعلی ملــک تاکید کرد: متاســفانه برخی 
از مســئولین ما نسبت به وضعیت چالشی 
جمعیت مداقه الزم را ندارند ؛ لذا با اینکه 
رهبــر انقاب بــر امرافزایــش جمعیت تاکید 
بــرای کشــور  را  نفــر  تــا ۱۵۰ میلیــون  و  کــرده 
بــا منابــع موجــود امــکان پذیــر مــی داننــد، 
امــا هنــوز هم ضــرورت امر بــرای بســیاری از 
نهادهــای دولتی و غیــر دولتی جای بحث 

و گفتگو دارد.
رئیــس اداره زن و خانواده معاونت فرهنگی 
حــوزه هــای علمیه خواهــران گفــت: امروزه 
یکــی از مســائلی کــه در برنامــه هــای مدون 
جمعیتــی شــاهد آن هســتیم تاثیــر گــذاری 
مبحــث  روی  بــر  سیاســی  اختافــات 
فرزنــدآوری اســت؛ لــذا بــه نظر می رســد که 
سیاســتگذاران فرهنگــی و مســئولین بایــد 
بیــش از پیش به مســئله جمعیت  مســائل 
پیــش روی آن توجــه نماینــد و اختافــات 
سیاســی را در مواضع خاص مانند مســئله 

جمعیت کنار بگذارند.

گفت وگو

 متاسفانه 
ما نسبت به 

بسیاری از 
کشورهای دیگر 
از رتبه پایینی در 
امر فرزندآوری 

برخوردار می 
باشیم؛ به عنوان 

مثال برخی از 
آمارها نشان 

می دهد کشور 
اسرائیل که به 
عنوان دشمن 
ما شناخته می 
شود رتبه ۷۵ 

فرزندآوری 
را در جدول 

جهانی دارا می 
باشد، این در 

حالی است که 
آمریکا در رتبه 

۱22 و ایران 
در رتبه ۱۴۴ 

جدول جهانی 
فرزندآوری 
قرار دارند.

جامعه با خطر  سیر نزولی جمعیت مواجه است
رئیس اداره زن و خانواده حوزه های علمیه خواهران:
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سرپرســت مرکــز امــور بانــوان و خانــواده آســتان قدس 
رضــوی گفــت: طــرح ملــی زندگــی بــه ســبک رضوی 
بــا مشــارکت بیش از ۲۱ هــزار زوج و با هــدف تحکیم 
خانــواده برگــزار شــده و ایــن زوج هــا طــی ســه ســال از 
خدمــات آموزشــی طــرح زندگــی بــه ســبک رضــوی 

استفاده می کنند.

خانــم دژبــرد در گفت وگو با نمای حــوزه بیان کرد: در 
عرصــه خانواده طــرح ملی زندگی به ســبک رضوی 
را ویــژه زوج هایی که نهایتا یک ســال از ازدواج آن ها 
گذشته است با هدف تحکیم خانواده برگزار کردیم.
سرپرســت مرکــز امور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضــوی افزود: این زوج ها در سراســر کشــور می توانند 
بــا رجــوع به ســامانه زندگی به ســبک رضــوی، برای 
آموزشــی  کاس هــای  برگــزاری  و  مشــهد  در  حضــور 

اقدام کنند.
وی تصریح کرد: پس از گذراندن کاس ها و برگشــتن 
زوج ها به محل زندگی خود لیســت اســامی آن ها به 
کانون هــای خادم یاری خانواده در ۳۱ اســتان کشــور 
داده می شود تا بر اساس ۸ سرفصل ذیل واژه مودت 
کاس هــای  نظیــر  آموزشــی  بســته های  رحمــت  و 

آموزشی، کارگاه ها و مشاوره  برای آن ها برگزار کنند.
خانــم دژبرد گفت: با توجه بــه اینکه عمده طاق ها 
می افتــد  اتفــاق  افــراد  زندگــی  اولیــه  ســال های  در 
خدمات آموزشــی مشــاوره ای طرح زندگی به سبک 

رضوی تا سه سال پس از ازدواج افراد ادامه دارد. 
سرپرســت مرکــز امور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضــوی ابــراز کــرد: بیــش از ۲۱ هــزار زوج در این طرح 
شــرکت کردنــد کــه بیــش از ۵۰ درصــد آن هــا حضور 
فعالــی در برنامه هــای طــرح ســبک زندگــی رضــوی 

دارند.
خانم دژبرد خاطرنشــان کرد: آموزش های حضوری و 
غیرحضوری، فعالیت های اجتماعی، مشاوره های 
حضــوری و غیر حضــوری و غیره از خدمات صورت 

گرفته در طرح زندگی به سبک رضوی است.
یــک  زوج،  تــا ۵۰  هــر ۳۰  ازای  بــه  کــرد:  وی عنــوان 
خادم یــار خانــواده وجــود دارد که به عنوان پشــتیبان 
زوجیــن فعالیــت کــرده و ضمــن تمــاس بــا زوجــه و 
پیگیری امور آموزشــی طرح زندگی به سبک رضوی 
به مشــاوره مســائل خانواده و حل مشــکات زندگی 
زوجین می پردازد و اگر مشــکل آن ها توسط خادم یار 
حل نشــد به مشــاوره های تلفنی و سپس به صورت 

مشاوره  های حضوری ارجاع داده می شود.
خانم دژبرد اظهار کرد: طرح زندگی به سبک رضوی 
ســال گذشــته در ۱۰ اســتان برگــزار شــد و بــا توجــه به 
اینکــه در ســال جــاری کانون هــای ایــن طــرح در ۳۱ 
اســتان تشــکیل شــده اســت امســال در تمامی این 
اســتان ها فعالیــت  خواهیم داشــت، البتــه پیش از 
این نیز در استان های مختلف و حتی از کشورهایی 

نظیر لبنان، عراق و غیره مخاطب داشتیم.
سرپرســت مرکــز امور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضــوی با اشــاره بــه اینکــه فعالیت هایــی در عرصه 
تســهیل تشــکیل خانــواده نیــز انجــام داده ایــم ادامه 
داد: مقــام معظــم رهبــری به این امر اشــاره کردند که 
یکی از آسیب های حوزه خانواده کاهش نرخ ازدواج 
است و راهکار حل آن را احیای سنت واسطه گری و 

تسهیل گری ازدواج دانستند.
وی بیــان کــرد: بــر اســاس فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری طــرح »حســنا« بــه معنــای حامیــان ســنت 
نبــوی ازدواج را راه انــدازی کردیــم کــه بــر اســاس این 
طــرح مــا واســطه گری انجــام نمی دهیــم بلکــه افراد 
واســطه گر را رصــد کرده و بــر اســاس مصاحبه ای که 
انجــام می شــود برای افــرادی که برای رضــای خدا و 
بدون چشــم داشت مالی این کار را انجام می دهند 

دوره های عمومی و تخصصی برگزار می کنیم.
سرپرســت مرکــز امور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضــوی افــزود: ایــن دوره هــا بــرای افــراد واســطه گر با 
و  خصویــات  شناســایی  در  مهارت افزایــی  هــدف 
شــناخت فرهنگی و اجتماعی زوجیــن و همچنین 
معرفــی مناســب تر و موفق تــر برگــزار شــده و مباحــث 
همســان گزینی و کفویت شناســی بــه آن هــا آمــوزش 

داده می شود. 
خانم دژبرد تصریح کرد: این طرح سال نخست تنها 
در مشــهد برگزار شــد، سال گذشــته در هفت استان 
و ســال جــاری در ۳۱ اســتان کشــور برگــزار می شــود 
و زوجینــی کــه توســط ایــن واســطه ها به هــم  معرفی 
شــده اند در ادامــه در طــرح زندگی به ســبک رضوی 

نیز حضور پیدا می کنند.

برگزاری طرح ملی  
زندگی به سبک رضوی 

 با مشارکت ۲۱ هزار زوج

سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خبر داد؛

یاد می کند. نخیر عّزت و شــرف و  یادی کردن،  عّزت و شــرف و ســربلندِی دختر و پســر را ز گرفتن، خرجهای ز گران  که تشــریفات و توِی هتِل چنین و چنان رفتن، ســالنهای  بعضی خیال می کنند 
کدامنی و بلندنظرِی آنهاست، نه به این چیزها... سربلندی دختر و پسر به انسانّیت و تقوی و پا

گر ما عروسی را برای دخترمان ساده برگزار کنیم دختر ما سرشکسته  بدانید! ساده برگزار کردن ازدواج، چه در مهرّیه، چه در جهیزّیه و چه در مجلِس عروسی، ننگ نیست که بعضی خیال می کنند ا
خواهد شد. نه! سرشکسته نخواهد شد. این اشتباه شماست.  خطبه ی عقد مورخه ی ۱۳۷۵/۹/۱۸
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آیت اهلل غام علی صفایی بوشــهری در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری کوثر با 
اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه ازدواج در 
اســام اظهار کرد: ازدواج در نظام بشری 
زندگــی  در  الزم  و  فطــری  مســئله  یــک 
اجتمای اســت و بــه همین دلیــل نیز از 
ابتدای خلفت انســان، یکی از مهم ترین ویژگی های بشریت نیاز 

به تشکیل خانواده و ازدواج بوده است.
وی بــا اشــاره به آیه ۲۱ ســوره روم گفــت: خداوند در یکــی از آیات 
الهــی، ازدواج و تشــکیل خانــواده را مایــه آرامــش و تکامل انســان 
معرفــی کــرده اســت و همیــن مســئله بیانگــر اهمیــت ازدواج و 

تشکیل خانواده در اسام است.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان بوشــهر ادامــه داد: باتوجه بــه آیه ۲۱ 
ســوره روم، ازدواج نکردن منجر به اضطراب، عدم تکامل و رشــد 
در عرصه هــای فــردی و اجتماعــی خواهــد شــد و آســیب های 

زیادی را به همراه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه عــدم تمایــل بــه ازدواج بــه یکــی از بزرگتریــن 
اســت  شــده  تبدیــل  بشــری  جامعــه  بحران هــای  و  مشــکات 
جامعــه  مشــکات  از  یکــی  حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان 
بشــری بــه ویژه جهــان غــرب اضمحال و عــدم توجه بــه ازدواج 
ســالم اســت به همین دلیــل جهان غــرب دچار بحــران خانواده 
شــده اســت و تنهــا راه نجات و برون رفــت از این بحــران توجه به 

ازدواج های سالم است.
و صهیونیســم  غــرب  کــرد: جهــان  بوشــهر عنــوان  امــام جمعــه 
می کوشــند تــا مفهــوم ازدواج و ایــن پدیده الهــی را از بیــن ببرند تا 
بتواننــد بــا برنامه ریــزی ضدبشــری، انســان ها را دچار اســتعمار و 
اســتثمار کننــد و وظیفــه ما اســت که اجــازه ندهیم دشــمنان به 

اهداف خود دست پیدا کنند.
وی با بیان اینکه مســائل اقتصــادی و فرهنگی از مهم ترین دالیل 
عــدم تمایــل جوانان بــه ازدواج اســت گفت: در حــال خاضر نرخ 
بیــکاری جوانــان در کشــور باال اســت و براســاس آمار رســمی نرخ 
بیکاری ۱۰/۹ درصد اســت که البته آمار غیررســمی بیشتر از این 

عدد را نشان می دهد.
آیــت اهلل صفایــی بوشــهری افــزود: متاســفانه اکثریــت غریــب بــه 
اتفــاق جوانان کشــور بیکار هســتند و پشــتوانه اقتصــادی ندارند 
و طبیعتــا ایــن مســئله منجــر بــه عــدم تمایــل جوانــان بــه ازدواج 

می شود و این از مشکاتی است که باید برطرف شود.
وی بــا تأکیــد بر اینکه ســیر نزولــی ازدواح با فشــار های اقتصادی 
ارتبــاط مســتقیم دارد اظهــار کــرد: بســیاری از جوانــان کــه بــه مــا 
را  ازدواج  بــه  تمایــل  عــدم  عامــل  مهم تریــن  می کننــد  مراجعــه 
اقتصــادی مطــرح می کننــد؛ متاســفانه مشــکات  مشــکات 
اقتصــادی عــاوه برکاهــش ازدواج، موجــب افزایــش طــاق نیــز 

شده است.
نماینــده ولی فقیــه در بوشــهر بــا بیان اینکــه دالیل کاهــش ازدواج 
و افزایــش طاق باید آسیب شناســی شــود خاطرنشــان کرد: باید 
برنامه ریزی  دقیق و حســاب شده در مسئله ازدواج داشته باشیم 
و با بررسی آسیب شناسانه موانع ازدواج و عوامل طاق را کشف 

و مشکات را مرتفع کنیم.
وی بــا اشــاره بــه تاثیــرات مســائل فرهنگــی در کاهــش ازدواج و 
افزایش طاق افزود: مسائل فرهنگی نیز تاثیرات بسیار زیادی در 
عــدم تمایــل جوانان به ازدواج داشــته اســت و متاســفانه افزایش 
کــه  اضافــی  رســوم  و  آداب  از  برخــی  و  و تجمل گرایــی  توقعــات 
هیچگونه ســازگاری با فرهنگ ایرانی و اســامی نــدارد تبدیل به 

یک مشکل جدی برای خانواده ها شده است.

امــام جمعــه بوشــهر عنــوان کــرد: بــرای حــل مشــکل ازدواج باید 
توجه زیادی به مســائل فرهنگی و اقتصادی داشــته باشــیم و کار 
ویژه ای انجام دهیم، مســؤوالن نیز باید به طور جدی وارد صحنه 
شــوند و مسائل و مشکات را برطرف کنند چراکه کاهش ازدواج 
و افزایــش طــاق موجــب آســیب های بســیار جدی و گســترده و 

عمیق در جامعه و خانواده خواهد شد.
خانــواده  تحکیــم  و  ازدواج  بــه  توجــه  اهمیــت  تشــریح  بــه  وی 
پرداخــت وخاطرنشــان کــرد: تهاجــم فرهنگی به عرصــه ازدواج و 
خانــواده از برنامه هــای اصلــی و پرتوکل هــای جهان صهیونیســم 
اســت تا جوانان جامعه را از ازدواج دور کنند و به ســمت تجرد یا 

ازدواج های ناسالم مانند ازدواج های سفید ببرند .
آیــت اهلل صفایــی بوشــهری بــا بیــان اینکــه ازدواج هــای ناســالم 
جامعــه، بــه ویــژه بانــوان را دچــار بحــران می کنــد گفــت: یکــی از 
راهکار هــای تقابــل بــا دشــمنان در عرصــه خانــواده، اســتفاده از 

ظرفیت رسانه ها و تبلیغات است.
زمینــه  در  فعالــی  رســانه های  کشــور های  در  مــا  داد:  ادامــه  وی 
خانــواده داریــم امــا تنهــا این رســانه های کافی نیســتند و مــا باید 
بــه طــور جــدی یــک جبهــه فرهنگــی تحکیــم بنیــان خانــواده 
ایجــاد کنیــم، همچنیــن بایــد در رابطــه بــا ازدواج ســالم و موفق، 

معیار ها، شاخص ها و ارزش ها را بیان و تبیین کنیم. 
نماینــده ولــی فقیه در بوشــهر در پایــان گفت: بــدون تردید جهان 
اســتکبار و صهیونیســم آرام نخواهد نشســت و همواره در مسائل 
اساســی و زیربنایــی ماننــد خانــواده  فعالیــت می کننــد و مــا باید 
تهاجم هــا را دفــع و ارزش های اســامی و انســانی را بــه جامعه به 

ویژه جوانان معرفی کنیم.

ازدواج هــای ناســالم بانوان را 
دچار بحران می  کند

گفت وگو

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه ازدواج های ناسالم جامعه، به ویژه بانوان را دچار بحران می کند گفت: یکی از راهکار های تقابل با دشمنان 

در عرصه خانواده، استفاده از ظرفیت رسانه ها و تبلیغات است.

ضرورت توجه به آینده تغییرات خانواده در ایران فردا

جامعــه  هــر  اصلــی  ارکان  از  خانــواده، 
محســوب می شــوند تا جایی که در اســام 
ســفارش  بسیاری بر تشــکیل خانواده شده 
اســت. امــروزه شــاهده تغییــرات پرشــتاب فرهنگــی و اجتماعی در 
حــوزه خانواده هســتیم که ناشــی از ظهور مدرنیتــه و تغییرات جهانی 
اســت. تحــوالت و دگرگونی هــای شــکل گرفتــه در چنــد دهــه اخیــر 
بــر مبنــای تجربــه گذار از ســنت بــه مدرنیتــه، تمامــی ابعــاد و زوایای 
خانواده ایرانی را تحت تأثیر قرار داده اســت. برخی از شــاخصه های 
اصلی مدرنیته که توانســته اند در خانواده ایرانی تاثیر بگذارد مواردی 
چــون عقانیــت، فردگرایــی، خودمحوری، تفکر ســود گرایانه ناشــی 
از عقانیــت ابــزاری و نقد ســنت هســتند.  این یادداشــت بــه دنبال 
این است که روند تغییرات، جهت تغییرات، سناریوهای تغییرات 
و آینــده تغییــرات در حــوزه خانــواده را مطــرح کنــد تــا پژوهشــگران، 
برنامه ریــزان و مدیــران بتواننــد آینده هــای ممکــن، مطلــوب و مرجح 
در حوزه زنان و خانواده کشــور را تشــخیص دهند و متناســب با آن به 

طراحی برنامه بپردازند.

1. تغییر شکل و تنزل ساختار و تعداد خانوار
خانواده در طول زمان دچار تغییر گردیده و تحوالت بزرگی در حوزه 
خانواده رخ داده و یا در حال وقوع است. خانواده های پرجمعیت 
تقریبا در بســیاری از کشــورها ناپدید شــده اند. افزایش خانوارهای 
تک والــدی در کوچک شــدن خانوارها بســیار مؤثر بوده اســت. در 
آمریــکا تعداد این خانوارها از ۱.5 میلیون در ۱۹5۰، به ۹.5 میلیون 
در ســال ۲۰۰۰ افزایــش یافتــه اســت. در اتحادیــه اروپــا ۱۲ درصــد 
جمعیــت در خانه هــای تک نفــره زندگــی می کننــد و در آمریــکا، 
خانوارهــای تک نفــره از ۱3 درصد در ۱۹۶۰، به ۲۶ درصد در ســال 

۲۰۰۰ رسیده است. 
تغییــر  از  اســت  عبــارت  اروپــا  در  خانــواده  تحــول  اصلــی  دالیــل 
خصوصیات شــکل تولید و بهره برداری، تحرک نیروی کار، افزایش 
فعالیت های نوع دوم و ســوم )صنایع وخدمات(، باال رفتن ســطح 

مصرف و استفاده از کاالها و خدمات تازه مصرفی است.
امــا در ایران بــه دالیلی همچون مهاجرت و کاهــش تعداد فرزندان 
روز بــه روز از ابعــاد کمــی آن کاســته مــی شــود و انــواع متنوعــی از 
خانــواده را تولیــد می کنــد. بدیــن ترتیب مــی بینیم که به نســبت 

کاسته شدن تعداد افراد در خانواده و کوچک شدن 
خانواده سبب شد که مسئولیت های جمعی و عمومی جانشین 

مســئولیت هــای خانوادگی شــوند و  فرد خــود را متعلق به جامعه 
بدانــد و خانــواده نقــش حمایــت کننــده خــود را از دســت بدهــد؛ 
کوچــک شــدن ابعــاد خانــواده، آزادی عمل را بــرای زنــان افزوده و 
تقاضــای آنان را برای اشــتغال و تحصیل و به طور کلی مشــارکت 
اجتماعــی افزایــش داده اســت. همیــن امــر، موجبــت تغییــر هرم 
قــدرت خانــواده در قالب ســنتی شــده اســت و بر کمیــت و حتی 
کیفیــت فرزنــدان در خانواده تأثیــر گذار بوده اســت. کارکرد اصلی 
زنان در خانواده مدرن بر خاف خانواده سنتی، بارداری و پرورش 
فرزند نیســت بلکه زنان در جامعه مدرن هویتی مستقل می یابند 
و آمــوزش علــم، مهــارت و اشــتغال بــرای آنهــا اهمیتــی همپــای 
تشــکیل خانــواده دارد. حتــی ایــن مســأله تا بــدان جا پیــش رفته 
اســت کــه زنان نــه تنها نداشــتن فرزنــد را تهدیدی برای زناشــویی 
خود به حســاب نمی آورند بلکــه در بعضی موارد نیز آن را ضروری 
نمــی داننــد. از طرفــی، هــم توجــه بــه مصــرف گرایــی و تضعیــف 
در  روابــط عاطفــی  و سســت شــدن  معنــوی  و  اخاقــی  مســائل 
جامعه، بر جایگاه خانواده تأثیر منفی گذاشته است. این تقدس 

زدایی زنگ خطری برای استحکام خانواده گردیده است. 

2. رشد بیش از حد خانواده های تک والدی
اعضــای  تعــداد  اروپــا،  و  آمریــکا  در  پیش بینی هــا  اســاس  بــر 
خانواده هــای تک والــدی تــا ســال ۲۰۲۶، پنــج برابــر خواهد شــد. 
دهــه  در  میلیــون   ۱.5 از  تعــداد  ایــن  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
۱۹5۰، به ۹.5 میلیون در ســال ۲۰۰۰ رســیده اســت. در ژاپن تعداد 
خانواده های تک والدی از 5.7 درصد در ۱۹8۰، به 8.4 درصد در 
ســال ۲۰۰۰ بالغ شــده اســت که زنگ خطر افزایش ایــن خانواده ها 
بــا تمام معضــات اجتماعی و اقتصادی آن اســت. به خصوص 
آنکــه اغلــب ایــن خانواده هــا در سراســر جهــان به ویــژه آنهایــی که 
سرپرســتی فرزندان را بــه عهده می گیرند، زنان هســتند. در حالی 
که در کشور ما بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  
ســال  در  خانــواده  ۲4میلیون و ۱۲۹هــزارو4۹۰  از   ،۱3۹5 ســال  در 
۱3۹5، 7.۲درصــد از خانوارهــای کشــور تک والد هســتند. از این 
تعداد خانواده، ۱7 درصد آن ها را سرپرست مرد و 83 درصد آن ها 
را سرپرســت زن مدیریت می کند. این ها همه در حالی اســت که 
بر اساس سرشماری سال ۱3۹۰، از بین ۲۱ میلیون  و ۱۱۰ هزار و  48۱ 
خانــواده، یک میلیون و 47۱ هــزار و 8۶8 خانــواده تک والدی وجود 
داشــت. یعنــی هفــت درصــد خانواده هــا در آن زمــان تک والدی 
سرپرســت  دارای  خانوارهــا  ۱4.48درصــد  آن هــا  بیــن  بودنــد.از 
مــرد و85.5۲ در صــد خانوارهــا دارای سرپرســت زن بوده اند. این 
ارقام نشــان دهنده آن اســت که تعــداد خانوارهــای تک والدی در 

ســال ۱3۹5 نســبت به ســال ۱3۹۰ با توجه به افزایش کل خانوارها 
در فاصله بین دو سرشماری،  افزایش ۱۹درصدی داشته است.

3. خانواده خارج از ازدواج طبیعی
ازدواج بــه عنــوان نقطــه کانونی آغاز زندگی مشــترک در طول تاریخ 
شــناخته شــده و در فرهنگ هــای گوناگــون دارای قداســت بــوده 
اســت. امــروزه جهــان رو بــه ســیری اســت کــه »خانــواده خــارج از 
ازدواج« یا »خانواده های جدید« حتی با ابعاد قانونی و مشروعیت 
در بســیاری از کشــورها پذیرفته شــده اســت. هم خانگی، شــامل 
زوج هایــی کــه در کنــار هم بــدون ازدواج زندگــی می کننــد، از انواع 
خانواده هاســت. در آمریکا تمایل به ایــن ایده در دهه های ۱۹7۰ و 
۱۹8۰ آغاز شد و به عنوان پیش درآمد برای آشنایی پیش از ازدواج 
محســوب می شــد، اما این روند اکنون به سیری عادی بدل شده 
اســت. هم خانگــی در آمریکا از دهه ۱۹۶۰ تــا ۲۰۰۰، طبق اداره آمار 
ایــن کشــور ده برابــر شــده و طبق آمار ســال های ۲۰۰5 تــا ۲۰۰7، ۱۲ 
میلیون هم خانه در آمریکا به عنوان نوعی خانواده در کنار یکدیگر 
می زیســتند. ایــن ســیر در تمــام نقاط جهــان کم و بیــش در جریان 
اســت؛ هر چند در آسیا و به خصوص در میان کشورهای اسامی 
به علت تحریم شــرعی، هنوز نسبت بســیار پایینی دارد. در کشور 
مــا ایــن پدیده با عنوان ازدواج ســفید آغاز شــده اســت و آمار قابل 

اعتمادی از آن در دسترس نیست.
تغییراتی که در باال به آن اشــاره شــد، دارای یک روند می باشــد که 

سیر تحول خانواده در آینده را باید در الیه های زیر جستجو کرد :

تغییر در ارزش ها و هنجارها
اســام ارزش ها و هنجارهای بســیاری را در بستر سنت هزار ساله 
دینی در جامعه ایجاد نموده اســت اما امروزه متاســفانه بزرگ ترین 
مشــکل خانــواده و زنــان امــروزی، گــذار از دوره ســنت بــه مدرنیته 
اســت. در گــذار از ســنت بــه مدرنیته و بــه همراه تغییرات آشــفته 
فرهنگــی جامعــه ما، خانــواده ایرانــی دگرگونی های گســترده ای را 
تجربه می کند. بزرگترین مشــکل خانواده امروزی یا مدرن در حال 
گذار از دوره سنت به مدرنیته، این است که بخشی از هنجارها و 
ارزش های نظام فرهنگی ســنتی برایــش کارکردی ندارد و از طرف 
دیگــر، خانــواده امــروزی هنــوز تمــام ارزش هــای نظــام خانوادگــی 
مــدرن را نپذیرفتــه و به همین دلیل تعارضاتــی میان خانواده های 
گذشــته و فعلی وجــود دارد. وضعیت کنونی نشــانه هایی دارد که 
بیانگر ایجاد تغییراتی در ســاختار خانواده اســت. نشانه های این 
تغییرات از همســرگزینی تا تشکیل، دوام و نوع فرزندآوری خانواده 
دیده می شــود. و در نهایت هم به مشکاتی که با طاق و جدایی 

ها همراه است، دامن می زند.درک این دگرگونی و پیش بینی آثار 
و عواقب آن، از ابعاد مختلف حائز اهمیت است

فردگرایی و فردیت محوری
بــه نظــر می رســد یکــی دیگــر از عوامــل مهمــی کــه آینــده خانــواده 
ایرانــی را تهدیــد می کنــد، ظهــور و بــروز نوعــی »فردگرایی« اســت. 
ایــن فردگرایــی در غــرب، عاملی پیش برنده محســوب می شــود و 
اگــر در افــراد نهادینــه شــود، روند زندگی اجتماعی شــان را آســان تر 
می کنــد. اما در جامعــه ما، فردگرایی خانــواده را دچار بحران کرده 
اســت و موجــب جدایی تدریجی افراد از یکدیگر شــده، و جامعه 

به تک بعدی شدن متمایل گردیده است.

 گسترش بحران های عاطفی
کاهــش روابــط متقابل اعضای خانواده به دلیل گســترش وســایل 
ارتبــاط جمعی مثل تلویزیون و رادیو، شــبکه های اجتماعی. این 
فراینــد را بایــد نوعی »بحران عاطفــی« در خانواده هــا قلمداد کرد. 
چون اگرچه اعضای خانواده همگی دور هم جمع می شوند، ولی 

توجه آنان به چیز دیگری خارج از خانه است.
پیامدها و چالش های احتمالی تحوالت خانواده

پیامدهــای مهــم ناشــی از روندهــای احتمالــی و چشــم انداز ایــن 
روندها در آینده را می توان در چند بند فهرست کرد:

• گســترش خانواده هــای بــدون فرزنــد، افزایــش نرخ طــاق و ازدواج 
اشــکال  رواج  و  خانوادگــی  پیوندهــای  تضعیــف  باعــث  دوبــاره، 
نامتعارف خانواده و گسترش زیست اجتماعی نامتعارف می شود. 
و  اجتماعــی  آســیب پذیری  تک نفــره،  خانوارهــای  گســترش   •
کــه  می شــود  موجــب  و  داد  خواهــد  افزایــش  را  زنــان  اقتصــادی 
نهادهــای مــددکاری اجتماعی، برنامه مســتقلی برای این دســته 

از زنان ایجاد کند.
• گسترش زندگی اشتراکی )بدون ازدواج رسمی( سبب کاهش شدید 

مراقبت  از زنان در جامعه و افزایش آسیب پذیری آن ها خواهد شد.
تغییر، جزیی از زندگی انســان اســت. اما مهم تــر از تغییر، آمادگی 
جوامــع بــرای مواجهــه بــا آثــار آن اســت. در جوامعــی کــه ســرعت 
تغییرها بیش از آمادگی های عمومی اســت مردم با آسیب هایی 
جدی مواجه خواهند بود. در گذار جامعه به عصر جدید که عصر 
ارتباطات و اطاعات نامیده می شــود خانــواده ایرانی تغییرهای 
گسترده ای را تجربه کرده و تجربه خواهد کرد. توجه به این تغییرها 
و پیــش بینــی آثــار و عواقــب آن، از ابعــاد مختلــف مــی تواند حائز 
اهمیــت باشــد  اگر برنامه ریــزان ما نهاد خانواده را در حالت ایســتا 
نبینند و برای تغییرات با نرخ شتاب باال متناسب با عصر جدید 
برنامــه ریــزی کنند امید می رود زمینه های بــروز بحران در خانواده 
ایرانــی را از بیــن بــرود و انطبــاق بــا شــرایط جدیــد را در حین حفظ 

بنیان های اصیل خانواده ایرانی- اسامی را تسهیل نماید. 
انتشــار متن فوق در نمای حوزه به معنی تایید تمام یا بخشــی از آن نیســت بلکه 

تنها نظرات نویسنده است.

  یادداشت
  علی توسلی کجانی

 قوای سه گانه و ارگان های فرهنگی از 
حریم الهی حجاب پاسداری کنند 

متــن بیانیــه جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم در تأکیــد بر حفظ 
حجاب، عفاف و حمایت از آمرین به معروف به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حجاب به عنوان یکی از ارزش های دینی، جایگاهی مهم و رفیع 
در سبک زندگی اسامی دارد و خود به تنهایی یکی از ساح های 
کارســاز فرهنگــی در مواجهه با تیرهای ســهمگین و ســمی فســاد 
اســت. به همیــن دلیل جریان ضد بشــری و ضد دینی اســتکبار 
بــا طراحــی و عملیاتــی کردن بحث هــای انحرافی چــون حجاب 
اجباری، در تاشی گسترده به دنبال شکستن حرمت های الهی 

و نفی عملی احکام فقهی حجاب است.
نــگاه کــردن، ســخن گفتــن، راه رفتــن  زن مســلمان باعفــت در 
مبــارز  یــک  نقــش  در  حجــاب  گوهــر  کنــار  در  کــردن،  زینــت  و 
فرهنگــی، مــروج غیــرت، حیا و عفــاف در جامعه ظاهر می شــود 
و اســتحکام بخش بنیــان خانواده هــا و نظــام اجتماعــی اســت. 
لذا الزم اســت با تبیین فرهنگ دینی و درونی ســازی ارزش های 
شــرعی و عرفی در خانواده ها، نظام آموزشــی و رسانه ها مقدمات 
ازدواج  بهنــگام جوانــان فراهــم و بــا امربه معــروف و ترویــج عفت و 
پوشــیدگی مقدمات اســتحکام فرهنگی و تقویــت نقش دین در 

تربیت انسان های متعالی فراهم گردد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از تمام بانوان مؤمن 
و انقابی که آراســته به پوشش های وزین اسامی و چادر هستند 
اعام مــی دارد؛ نهادهــای حاکمیتی، قوای ســه گانه و ارگان های 
فرهنگــی و صداوســیما بایــد از حریــم الهــی حجــاب پاســداری 
کننــد و اجــرای ایــن فریضه الهــی را به صــورت جــدی و پیگیرانه 
از مجموعــه و تشــکیات زیــر نظر خود شــروع کنند و بــا قاطعیت 
حامــی مؤمنیــن آمر بــه معروف و ناهی از منکر باشــند و با توجه به 
اینکــه بخــش اعظمــی از ناهنجاری هــای اجتماعی برخاســته از 
ضعف فکری و فرهنگی اســت الزم اســت کار فرهنگی و تبلیغی 
نیــز در اولویــت برنامه هــای متولیــان فرهنــگ دینی جامعه باشــد 
و در برخــورد بــا معاندیــن فرهنگــی و هنجارشــکنان نیز مــّر قانون 

به سرعت اجرا شود.
والسام علیکم و رحمهةاهلل و برکاته

محمد یزدی رئیس شــورای عالی جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم

تذکر جامعه مدرسین در خصوص بدحجابی؛

که مهریه ی باال برای خانمشان قرار می دهند، به جامعه ضرر می زنند. خیلی از دخترها توی خانه می مانند، خیلی از پسرها بی زن می مانند، بخاطر اینکه این چیزها وقتی در جامعه رسم شد، سّنت  کسانی 
و عادت شد، به جای »َمهُر الّسّنة«، به جای اینکه مهر پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله(سّنت باشد، وقتی مهر جاهلی سنت شد، اوضاع، اوضاع جاهلی خواهد شد.  خطبه ی عقد مورخه ی ۱۳۷۷/۸/۱۱

مهریه ی باال، سّد راه ازدواج جوانان
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بــدون تردیــد ازدواج هســته اولیــه ایجــاد خانــواده و ســنگ بنــای 
جامعــه انســانی و مهم تریــن حادثــه زندگــی هــر انســانی اســت؛ 
همچنیــن در اســام نیز ســفارش زیــادی به ازدواج به موقع شــده 
است و احادیث و روایات زیادی در این زمینه به دست ما رسیده 

است.
از منظــر اســام دارد و  ازدواج، جایــگاه و اهمیــت بســیارزیادی 
براســاس روایتــی از پیامبر اکرم)ص(، »هیچ بنایی در اســام برپا 
نشــده اســت که نزد خداوند بلندمرتبه از بنای ازدواج محبوب تر 

و عزیزتر باشد.«
بنابرایــن براســاس آموزه هــای اســامی، ازدواج امــری مقدس و از 
محبوب ترین اعمال نزد خداوند است البته اهمیت ازدواج تنها 
در اســام تاکیــد نشــده اســت بلکه تمــام ادیان الهی بــر ضرورت 
ازدواج تاکیــد دارنــد و ازدواج را امــری مقــدس و معنــوی می دانند 
و به همین دلیل نیز در بســیاری از جوامع، مراســم های ازدواج در 

اماکن دینی و عبادی برگزاری می شود.
متاســفانه در سال های اخیر مشکات و دالیل متعددی موجب 
کاهــش آمار ازدواج شــده اســت که از جمله ایــن دالیل می توان به 
مشکات اقتصادی و تغییر سبک زندگی در میان جوانان اشاره 

کرد.
افزایــش مجردهــای  ازدواج،  آمــار  ازدواج، کاهــش  افزایــش ســن 
قطعــی و... می تواند در ســال های آینده تاثیــرات منفی زیادی در 
جامعه داشــته باشــد و در این شــرایط خانواده ها و مســوؤالن باید 

شرایط را برای ازدواج جوانان فراهم کنند.

ازدواج مایه آرامش و تکامل انسان
آیــت اهلل غام علــی صفایــی بوشــهری در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری کوثــر بــا اشــاره به اهمیــت و جایــگاه ازدواج در اســام 
اظهــار کــرد: ازدواج در نظــام بشــری یــک مســئله فطــری و الزم در 
زندگــی اجتمــای اســت و بــه همیــن دلیل نیــز از ابتــدای خلفت 
انســان، یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای بشــریت نیــاز بــه تشــکیل 

خانواده و ازدواج بوده است.
وی بــا اشــاره بــه آیه ۲۱ ســوره روم گفــت: خداوند در یکــی از آیات 
الهــی، ازدواج و تشــکیل خانــواده را مایــه آرامــش و تکامل انســان 
معرفــی کــرده اســت و همیــن مســئله بیانگــر اهمیــت ازدواج و 

تشکیل خانواده در اسام است.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان بوشــهر ادامــه داد: باتوجه بــه آیه ۲۱ 
ســوره روم، ازدواج نکــردن منجــر بــه اضطــراب، عــدم تکامــل و 
رشــد در عرصه های فردی و اجتماعی خواهد شــد و آسیب های 

زیادی را به همراه دارد.

بیکاری جوانان از عوامل کاهش ازدواج است
وی بــا بیان اینکه مســائل اقتصادی و فرهنگــی از مهم ترین دالیل 
عــدم تمایــل جوانــان به ازدواج اســت گفــت: در حــال حاضر نرخ 
بیــکاری جوانــان در کشــور بــاال اســت و براســاس آمار رســمی نرخ 
بیکاری ۱۰/۹ درصد اســت که البته آمار غیررســمی بیشتر از این 

عدد را نشان می دهد.
آیــت اهلل صفایــی بوشــهری افــزود: متاســفانه اکثریــت غریــب بــه 
اتفاق جوانان کشــور بیکار هســتند و پشــتوانه اقتصــادی ندارند و 
طبیعتا این مسئله منجر به عدم تمایل جوانان به ازدواج می شود 

و این از مشکاتی است که باید برطرف شود.

دالیل کاهش ازدواج و افزایش طالق آسیب شناسی شود
نماینــده ولی فقیه در بوشــهر با بیــان اینکه دالیل کاهــش ازدواج و 
افزایــش طــاق باید آسیب شناســی شــود خاطرنشــان کــرد: باید 
برنامه ریزی  دقیق و حســاب شــده در مسئله ازدواج داشته باشیم 
و با بررســی آسیب شناسانه موانع ازدواج و عوامل طاق را کشف 

و مشکات را مرتفع کنیم.
وی با اشاره به تاثیرات مسائل فرهنگی در کاهش ازدواج و افزایش 
طــاق افزود: مســائل فرهنگی نیز تاثیرات بســیار زیــادی در عدم 
تمایل جوانان به ازدواج داشته است و متاسفانه افزایش توقعات 
و تجمل گرایــی و برخــی از آداب و رســوم اضافــی کــه هیچگونــه 
ســازگاری با فرهنگ ایرانی و اسامی ندارد تبدیل به یک مشکل 

جدی برای خانواده ها شده است.
خانــواده  تحکیــم  و  ازدواج  بــه  توجــه  اهمیــت  تشــریح  بــه  وی 
پرداخــت وخاطرنشــان کــرد: تهاجم فرهنگــی به عرصــه ازدواج و 
خانــواده از برنامه هــای اصلــی و پرتوکل هــای جهان صهیونیســم 
اســت تا جوانان جامعه را از ازدواج دور کنند و به ســمت تجرد یا 

ازدواج های ناسالم مانند ازدواج های سفید ببرند .

سبک اشتباه همسرگزینی
از ســوی دیگــر، اشــتباه در همســرگزینی را نیــز می تــوان از دالیــل 
افزایــش طاق در ســال های اخیر دانســت و نرخ بــاالی طاق  در 
ســال های ابتدایــی زندگــی بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه ماک و 
معیار های انتخاب همســر درســت نیســت و نســبت به گذشته  

تغییرات بسیار زیادی داشته است.

طالق مبغوض ترین مباح 
آیــت اهلل محمــود رجبــی در گفت وگــو با خبرنــگار کوثرنیــوز با بیان 
از  ازدواج  گفــت:  انســان می شــود  کمــال  موجــب  ازدواج  اینکــه 
امــوری اســت که هــم در آیات و روایــات و هم در بیانــات علمای 
اســام بسیار مورد اهتمام اســت و پیامبر اکرم )ص( در این مورد 
فرمود انــد کــه هرکــس از ازدواج رویگــردان شــود از من نیســت و در 
روایــت دیگری نیز فرموده اند که هرکس ازدواج کند نصف دینش 

را حفظ کرده است.
وی افــزود : در نقطــه مقابــل ازدواج، طــاق قــرار دارد که در اســام 
مبغوض تریــن مبــاح اســت یعنــی اســام عــاوه بــر اینکــه تاکید 
زیــادی بــر ازدواج دارد، تدابیــر زیــادی نیــز بــرای اســتحکام نظــام 

خانواده و حفظ  بنیان خانواده دارد.
عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قم بــا بیــان اینکــه ازدواج 
ســنت پیامبــر و مــورد تاکیــد ایشــان اســت خاطرنشــان کــرد:   اگر 
ازدواج ها براســاس ســنت و موازین اســامی صــورت بگیرد، هم 
میزان ازدواج ها افزایش پیدا می  کند و هم طاق کاهش می یابد.

زوجین از نظر روحیات و شئون مختلف هم کفو باشند
وی ادامــه داد: از مواردی که اســام در مســئله ازدواج به آن تاکید 
کــرده اســت، دقــت در همســرگزینی و انتخــاب همســر اســت، 
اســام در انتخاب همســر تاکید دارد که زوجین از نظر روحیات، 
شــئون و موقعیــت اجتماعــی و فرهنگــی و دینی هم کفــو و هم تراز 

یکدیگر باشند.
قائم مقام مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینــی)ره( گفت: 
مســئله دیگری که اسام به آن تأکید کرده، سخت گیرانه برخورد 

نکردن در مسئله ازدواج در عین دوراندیشی و دقت است.
وی عنــوان کــرد: اگــر در جامعــه ایــن دو نکتــه رعایــت می شــد و 
خانواده  هــا در ازدواج بــه اخــاق و دیــن تاکیــد داشــتند، میــزان 
طــاق در جامعــه کاهش پیــدا می کرد؛ همچنیــن در آغاز زندگی 
مشترک نیز به دلیل حاکم بودن انگیزه دینی، سازگاری و همدلی 
بیشــتری وجــود دارد و همیــن مســئله موجــب تســهیل در ازدواج 

می شود.
آیــت اهلل رجبــی با اشــاره به موانــع ازدواج گفت: مهریه هــای زیاد، 
تجمل گرایــی و توقعــات و شــرط های زیــاد مــادی مانــع از تحقــق 
ازدواج می شــود، بنابرایــن اگــر شــرایطی کــه اســام بیــان کــرده، 

رعایت شود زمینه ازدواج در جامعه فراهم می شود.

عمــل بــه توصیه هــای اســالم در خانــواده، موجــب کاهــش 
طالق می شود

وی ادامــه داد: اســام بــرای زندگــی مشــترک و خوش رفتــاری در 
خانــواده نیــز توصیه های بســیار زیادی دارد و اگــر این توصیه ها در 
زندگی مشــترک اجرایی شــود، زمینــه اختافات از بیــن  می رود و 

طاق در جامعه کاهش پیدا می کند.
عضو جامعه مدرســین حوزه های علمیه قم بیان کرد: دورشــدن 
از فرهنــگ متعالــی اســامی موجب کاهــش ازدواج هــا و افزایش 

طاق ها است.

تاثیرات فضای مجازی در ترویج فرهنگ غربی
وی بــا اشــاره به تاثیرات فضــای مجازی در ترویــج فرهنگ غربی 
در کشــور گفت: متاســفانه به دلیــل اینکه به بیانــات مقام معظم 
رهبری در خصوص فضای مجازی کم توجهی شــده اســت،  ما 
از طریــق فضــای مجــازی در ابعــاد مختلــف امنیتی، سیاســی، 
فرهنگی، اخاقی، خانواده و ... دچار مشــکل شــده ایم و باتوجه 
بــه اینکــه مدیریــت فضــای مجازی در دســت دشــمنان اســت، 
آن  هــا از ایــن فضا بــرای ضربه زدن به جامعه مــا در ابعاد مختلف 

استفاده می کنند.
قائــم مقام مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینــی)ره( اظهار 
کــرد: باتوجــه به اینکه قشــر عظیمــی از جامعه از فضــای مجازی 
اســتفاده می کنند، باید به مســئله ســواد رســانه ای توجه داشــته 
باشیم و در این زمینه کارهای جدی صورت گیرد تا خانواده ها از 

آسیب های این فضا آگاه شوند.

ترویج ســبک زندگــی غربی و مشــکالت اقتصــادی؛ مهم ترین 
دالیل کاهش ازدواج

آســیب های اجتماعــی در بســیاری از حوزه هــا در حــال تبدیل به 
بحران است و بررسی میزان ازدواج و طاق در یک دهه گذشته، 
بیانگر تهدید بحران خانواده در کشــور اســت و متاســفانه در سایه 
بی تدبیــری   و کم توجهی مســؤوالن، خانواده ایــران در معرض یک 

بحران جدی قرار گرفته است.
در ســال های اخیر فرهنــگ غربی به شــدت در جامعه رواج پیدا 
کرده اســت و همین مســئله عاوه بر افزایش ســن ازدواج موجب 
شــده است که بســیاری از دختران و پسران جوان، تجرد قطعی را 

به ازدواج و تشکیل خانواده ترجیح دهند.
همچنیــن نبایــد از تاثیــر مشــکات اقتصــادی در کاهــش آمــاز 
ازدواج غافل شــویم چرا که قطعا مســائلی همانند افزایش قیمت 
جهیزیــه، باالرفتــن نرخ اجاره بها و مشــکات مربوط به مســکن، 
بیــکاری، تــورم و ... نیــز در کاهــش تمایــل جوانــان بــه ازدواج موثر 
بــوده اســت؛ در کنــار تمــام مشــکات اقتصادی، ســخت  گیری 
و تجمل گرایــی برخــی از خانواده هــا در تهیــه جهیزیــه، مســکن، 
خودرو، مهریه  و ... نیز مزید بر علت شده است تا جوانان نسبت 
بــه ایــن امر مهم بی توجه شــوند؛ در این شــرایط خانواده هــا باید با 
کاهش تجمل گرایی و هزینه های اضافی شــرایط را برای تشــکیل 

خانواده و زندگی مشترک جوانان تسهیل کنند.
البته گســترش مســائل شومی مانند ازدواج سفید و افزایش روابط 
دختر و پســر از دیگر دالیل کاهش ازدواج جوانان اســت چراکه این 
مســائل موجب شــده اســت که جوانان زیر بار ازدواج و تعهد های 
آن نرونــد و دوســتی و روابــط بــدون تعهــد را بــه ازدواج و تشــکل 

خانواده ترجیح بدهند.

اهمیت تشکیل خانواده
حجت االســام والمســلمین آرش رجبی مدیرکل پرورشــی و امور 
تذهیبــی حوزه هــای علمیــه خواهــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
کوثرنیــوز بــا اشــاره بــه اهمیــت تشــکیل خانــواده گفت: تشــکیل 
خانــواده در حوزه هــای علمیــه بایــد یــک اصــل قــرار داده شــود تا 
در کنــار آن رشــد علمــی و تربیتــی صــورت گیرد، یعنی اگــر ازدواج 
آســان، موفق و پایدار، پایه و اســاس قرار نگیرد، حتی رشد علمی 

نیز می تواند تبدیل به یک آسیب شود.
مدیرکل امور تهذیبی و پرورشــی حوزه های علمیه خواهران ادامه 
داد: محــور نبــودن خانــواده، عاوه بر آســیب های روحی و روانی، 
می تواند تبدیل به یک آســیب فرهنگی و اجتماعی شود، این که 
مثًا یک مدیر یا اســتادی مجرد باشــد، به نوعی فرهنگ ســازی 
موفقیــت منهــای ازدواج در بیــن طاب اســت، بدیــن رو اصل و 
بنیــان باید بــر محور خانواده باشــد و با خانواده محوری اســت که 

رشد علمی و تربیتی سودمند و الگوساز شکل خواهد گرفت.
حجت االســام والمســلمین رجبی با اشــاره به ضرورت توجه به 
مســئله ازدواج و تولید نســل تصریح کرد: مســئله تکثیر جمعیت 
و فرزنــدآوری امــری بســیار مهــم و از وظایــف بســیار مهــم جامعــه 
ایمانی اســت، جامعه اســامی باید قدرتمند و پرشــکوه در مسیر 
تمدن ســازی حرکــت کنــد و یکــی از مؤلفــه هــای مهــم آن، رشــد 
مطلــوب جمعیــت اســت، به همین دلیــل پیامبر اکــرم)ص( به 

فرزنــدآوری زنــان و مردان اهل ایمــان و مباهات بــه کثرت جامعه 
اسامی اشاره فرموده اند.

خانواده موفق، حیاتی ترین بنیان تشکیل یک اجتماع سالم 
است

خانــواده موفــق، حیاتی تریــن بنیــان تشــکیل یک اجتماع ســالم 
است

حجت االســام والمســلمین رجبی با بیان اینکه خانواده موفق، 
حیاتی ترین بنیان تشکیل یک اجتماع سالم است، تشریح کرد: 
خانــواده الهــی، توحیــدی، موفــق و خدامحــور ســبب دور شــدن 

جامعه از آسیب های اجتماعی می شود.
حجت االســام والمســلمین رجبــی افــزود: خانــواده، کانون مهم 
پیشــگیری و مقابله با آســیب های اجتماعی اســت، و همه باید 
تــاش کنیــم تــا بــا فرهنگ ســازی، ساده ســازی و همســان گزینی 
بهینه، در مسیر تسهیل ازدواج موفق، پایدار و آسان قدم برداریم.

اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  رجبــی  والمســلمین  حجت االســام 
زمینه ســازی در امــر ازدواج افــزود: بایــد نســبت بــه زمینه ســازی 
ازدواج در عرصه های مختلفی نظیر وســاطت در معرفی دختران 

و پسران مومن و صالح، رفع موانع، کمک های مالی و غیره توجه 
ویژه ای داشته باشیم.

واســطه گری و فرهنگ ســازی در عرصــه ازدواج امــر الزم و ضروری 
است

واسطه گری و فرهنگ سازی در ازدواج الزم و ضروری است
حجت االســام والمســلمین رجبــی تشــریح کــرد: واســطه گری و 
فرهنگ ســازی در ازدواج الزم و ضــروری اســت و همــه نهادهــای 
کشــور به ویژه نهادهای فرهنگی باید به آن توجه داشــته باشــند و 
مــا امیدواریــم که بــا یاری خداوند متعال، و مســاعدت مســئوالن 
حوزه هــای علمیــه، گام هــای اســتوار و مانــدگاری در ایــن مســیر 
بــزرگ در راســتای گســترش فرهنــگ ازدواج  برداریــم و خیزشــی 

آسان، سالم، موفق و پایدار درافکنیم.
وی بــا بیان اینکه حفظ پاک دامنــی و عفت از کارکردهای ازدواج 
اســت خاطرنشــان کــرد: ازدواج دارای مراحلــی از قبیــل همســان 
گزینی، آشــنایی، گفت وگو های خانواده ها، خواســتگاری و غیره 
اســت کــه افــراد باید بــا مطالعه و شــرکت در کارگاه های آشــنایی 
بــا مهارت هــای پیــش از ازدواج، اطاعات کافی در ایــن زمینه را 

کسب کنند.
حجت االســام والمســلمین رجبی تشــریح کــرد: آشــنایی با این 
مهارت هــا زمینــه ســاز تشــکیل یــک زندگــی موفــق اســت، برای 
تشــکیل زندگــی موفــق بایــد برنامــه ریــزی و تــاش کــرد، و بــا بــی 
برنامگی و تن آســانی و بی تاشــی به دســت نمی آید. هیچ چیزی 
هماننــد آگاهی مســتمر و مراقبت عملی مــداوم در پندار و گفتار و 

رفتار، نمی تواند ضامن خوشبختی زندگی خانوادگی باشد.

ضرورت فرهنگ سازی و ارائه الگو های مناسب
باتوجــه بــه شــرایط فعلــی و برای بــرون رفــت از این بحــران جدی 
و مهــم، تمــام آحــاد جامعه و مســؤوالن باید دســت به کار شــوند و 
شرایط را برای ازدواج جوانان تسهیل کنند، البته جوانان نیز باید 
سطح توقعات خود را پایین بیاورند و شرایط منطقی برای ازدواج 

داشته باشند.
در ایــن میــان خانواده هــا نیز تاثیر بســیار زیــادی دارند و باید بســتر 

و زمینه های ازدواج آسان جوانان و فرزندانشان را تسهیل کنند.
همچنیــن نبایــد از فرهنگ ســازی و ارائــه الگو هــای مناســب در 

زمینه ازدواج سالم، درست و به موقع غافل شویم.

مسائل فره�نگی و اقتصادی؛ 
مهم تر�ین دال�نل کاهش ازدواج 

گزارش نمای حوزه از دالیل کاهش ازدواج و افزایش طالق؛

گر پول هم   جهیزّیه برای دختر مایه ی عّزت نیســت. عّزت دختر به اخاق او و رفتار و شــخصّیت خود اوســت. بعضی از خانواده های عروس، خودشــان را اذّیت می کنند و به زحمت می اندازند و ا
یادی می کنند، برای اینکه یک جهیزّیه مفّصل پر زرق و برقی را مثًا در  اختیار دخترشان بگذارند. گر پول دارند خرج ز ندارند به زحمت پول تهّیه می کنند. ا

یــاد، هیــچ دختــری را خوشــبخت نمی کند و هیچ خانواده ای را به آن آرامش و ســکون و اعتماد الزم نمی رســاند. اینها زوایای زندگی اســت. فضوِل زندگی اســت و جز درد ســر و  ّیــه ی ز ّیــه و جهیز مهر
اسباب زحمت و اسباب مشکل فایده ای ندارد.  خطبه ی عقد مورخه ی ۱۳۷۵/۹/۱۸

 عّزت دختر به اخالق است نه جهیزّیه
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تریــن  مناســبت  از  علمیــه،  هــای  حــوزه 
بســترهای کمال جویــی و آرمان خواهی برای 

خواهران
و  رشــد  اســتعدادهای  شکوفاســازی  بــرای  تــاش 
کمــال کــه خداونــد در نهــاد بشــر گذاشــته اســت، 
رســالت کســانی اســت کــه فکــر نــو و روحــی کمــال 
طلــب دارنــد. از ایــن رو، حــوزه های علمیــه، یکی 
از مناســبت تریــن بســترهای کمــال جویــی و آرمان 
خواهی برای خواهرانی اســت که هم تشــنه معارف 
ناب قرآن و عترت اند، هم شــوق خدمت به اسام 

و مکتب و همنوعان را دارند.
همــواره دغدغــه تربیــت خانــم هــای دیــن شــناِس 
مســلط بر توانمنــدی تبلیغی و پاســخگو به نیازهای 
علمــی و معرفتی جامعه در داخــل و حتی در عرصه 
بیــن المللــی را داشــته ایــم و معتقــدم کــه دانــش در 
انحصار آقایان نیســت و در دین اسام زنان هم باید 
وارد عرصه علم و دانش شــوند؛ بانوان باید در عرصه 
علم و فقاهت وارد شوند و اگر در دفاع از دین به ویژه 
بخشــی که مربوط به بانوان اســت، خود زنان متولی 
کار شــوند تاثیــر در بانــوان بــه عنــوان نیمــی از جامعه 
موثرتر اســت و از طرفی حضور بانوان یک عامل قوی 

برای دفاع از انقاب و نظام است.

عالمه شــدن بانوان مبلغه و پاسخگویی در 
عرصــه بیــن الملــل دو هــدف مهِم تاســیس 

مدرسه علمیه خواهران 
از  را  خــود  انگیــزه  کــّرات  بــه  نورمفیــدی  آیــت اهلل 
تاســیس ایــن مدرســه این گونــه بیان کردنــد: »امروز 
دنیــا تشــنه مکتــب اهــل بیــت )علیهــم الســام( و 
حقایق اســامی اســت که در قالب مذهب تشــیع 
نمایان اســت. در دنیایی که هزاران فرقه در آن پیدا 
شده است، باید حقایق مکتب اهل بیت)علیهم 
الســام( را که اســام راســتین اســت به دنیا عرضه 
کــرد. ایــن شناســاندن جز توســط افــراد عالــم و آگاه 
بــه زمــان و مبانــی دینــی چــه زن و چه مــرد ممکن و 
میســر نمــی باشــد و هــر دو موظفنــد کــه خــود را بــه 
زینــت علــم آراســته کننــد. لــذا از آنجایی کــه دیده 
می شــد ســطح بینش دینی خواهران پایین اســت 
و مجالــس و محافلــی کــه در ســطح شهرســتان هــا 
از ناحیــه خواهــران برگــزار مــی شــود، کــم محتــوا یــا 
بی محتواســت؛ این مســئله بنــده را رنــج می داد. 
بــه همیــن جهــت اقــدام بــه تاســیس ایــن مدرســه 
نمــودم امــا اکنــون معتقــدم کــه خواهــران بایــد بــه 
گونــه ای ارتقــاء پیــدا کنند که در عرصــه بین الملل 
پاسخگوی شبهات مرتبط به مسائل زنان باشند«.
مجموعــه  ایــن  موســس  کــه  همان گونــه  بحمــدهلل 
پیش بینی می کردند، وجود این مدرســه و خواهران 
تحصیل کرده در آن هدفی که داشــتند، بســیار موثر 

و مفید بوده است.

مجموعه ای با 14 هزار متر مربع مساحت 
میرکریمــی اعــام کرد: ایــن مجموعه، ســاختمانی با 
زیربنایی به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع است که دارای 
آموزشــی)۱۵  اتــاق(،  اداری)۱۱  هــای  بخــش  تمــام 
کاس در دو طبقــه(، بخش کتابخانه )شــامل مخزن 
و اتــاق مطالعــه در دو طبقــه(، خوابــگاه)۴۸ اتــاق( و 
بخش خدماتی )آشپزخانه، سالن غذاخوری، انبار، 
ســردخانه، مهمانســرا، نگهبانی و مهد کودک( است 

که در سال ۱۳۸۳ افتتاح گردید.

مدرسه علمیه الزهرا )س( 110 طلبه مشغول 
به تحصیل دارد

اســت  مدارســی  جملــه  از  الزهــرا  علمیــه  مدرســه 
کــه فعالیــت هــای دینی-فرهنگــی خود را از ســال 
۱۳۶۰آغاز کرده اســت. دوره عمومی ویژه ســطح دو 
زیــر نظــر مرکز مدیریت حــوزه های علمیــه خواهران 
بوده است. لذا ساختار آموزشی آن بر مبنای برنامه 
هــای ارائــه شــده از آن مرکــز مــی باشــد؛ هــم اکنــون 
۱۱۰ نفــر طلبــه در این مدرســه مشــغول بــه تحصیل 

هستند و ۶۲۴ نفر فارغ التحصیل شده اند.

عالــی  آمــوزش  موسســه  در  نفــر   238
الزهرا)س( مشغول به تحصیل هستند

موسسه آموزش عالی الزهرا)س( این شهرستان نیز 
در ســال ۱۳۸۷ تاســیس شــد که در ســه رشــته فقه 
و اصــول، تفســیر و علــوم قرآنــی و کام اســامی زیــر 
نظــر مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیه خواهــران به 
صــورت حضــوری و نیمه حضــوری و غیر حضوری 
در راه خدمت رســانی به دین مبین اسام فعالیت 

می نمایند.
هــم اکنــون ۲۳۸ نفــر در مقطع ســطح ســه مشــغول 
بــه تحصیــل هســتند کــه از این تعــداد ۴۲ نفــر فارغ 
التحصیل شــده اند. در این مقطع عالی: در رشــته 
تفســیر و علــوم قرآنــی۱۱۰ طلبــه جــاری و ۱9 نفر فارغ 
التحصیل، در رشــته فقــه و اصول ۸۸ طلبه جاری 

و ۲۳ نفــر فــارغ التحصیــل بــوده اند و در رشــته کام 
اسامی ۳9 نفر مشغول به تحصیل هستند .

راه اندازی ســطح چهار حــوزه علمیه خواهران 
در مرکز تخصصی الزهرا)س( 

مرکــز تخصصــی الزهــرا)س( نیــز به همــت آیت اهلل 
نور مفیدی در ســال ۱۳9۶ تاســیس شــد که در این 
مرکــز، مقطع ســطح چهــار حوزه هــای علمیه در دو 
رشته فقه و اصول با گرایش »فقه و خانواده« و تفسیر 

تطبیقی در حال فعالیت است. 

راه اندازی مرکز پژوهشی الزهرا)س(
از آنجایــی کــه مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران، تنهــا نهــاد متولــی حــوزوی خواهــران در 
کشــور اســت بــا عنایــت بــه وظایــف ابــاغ شــده از 
ســوی شــورای سیاســتگذاری مبنی بر ســاماندهی 
و اســتفاده بهینــه از توانمنــدی دانــش آموختگان و 
ایجاد و توســعه موسسات علمی، بایست به تامین 
تمــام زیرســاخت هــای تحقــق رســالت حــوزوی و 

اجرای وظایف محوله اهتمام ورزید.
هیات امنای مرکز پژوهش های اسامی الزهرا)س( 
گرگان با درخواست و عملیاتی کردن طرح تاسیس 
واحــد پژوهشــی در کنــار مجموعــه مــدارس علمیه 
الزهــرا)س( گــرگان زمینــه بــه کارگیری پژوهشــگران 
خواهر را فراهم آورده است که این واحد پژوهشی با 
پشتیبانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
همچنیــن  و  گلســتان  اســتان  مدیریــت  و  کشــور 
حمایت هــای مادی و معنوی آیــت اهلل نورمفیدی و 

همت خیرین راه اندازی شد.
ایــن مرکز پژوهشــی در طــول عمر کوتاه خــود از زمان 
تاســیس تــا کنــون فعالیــت هــا و تعامــات خوبــی 
بــا نهادهــای دیگــر و سفارشــاتی از ســوی نهادهای 
علمــی و اجرایــی اســتان در زمینه هــای تلخیص، 
ترجمــه علمی، ســفارش مقاله و ارائه مشــاوره های 
علمی-پژوهشــی بــه طاب داشــته اســت. از مهم 

تریــن فعالیت های ایــن مرکز می توان به موارد ذیل 
اشاره کرد: 

۱- تعامل و حضور اعضای گروه های مرکز پژوهشی 
بــا هدف شناســائی نهادهــای متقاضــی و دریافت 
سفارشــات از نهادهــای علمی_فرهنگی اســتان با 
تبلیغات محیطی و حضور در آن مکان ها. تا کنون 
نهــاد هــا و ادارات ذیــل مــورد گفتگــو و مذاکــره قــرار 

گرفته اند و اعام آمادگی نمودند:
اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ارشاد اسامی، 
اداره کل اوقــاف، نیــروی انتظامــی اســتان، کمیتــه 
گلســتان،  دانشــگاه  مهدویــت،  بنیــاد  امــداد، 
دانشــنامه  تدویــن  در  اعضــا  مشــارکت  پیشــنهاد 
ســوی  از  میردامــاد  فرهنگــی  موسســه  بــا  گلســتان 
رئیس موسســه؛ جهت انجــام تحقیقات میدانی و 
کاربردی با موضوعات اجتماعی و با توجه به بســتر 
فرهنگی مذهبی اســتان به صورت خاص )جذب 

موضوع از نهادها(
۲- انجام پژوهش ها به صورت مقاله 

الــف( در نیمــه اول ســال بنــا بــه درخواســت هــای 
تاویــل  موضوعــات؛  در  برجســته  اســتادان  فــردی 
در قــرآن، تبییــن حدیــث ربیــع و ســعد و نحس ایام 
پژوهــش هایــی انجام شــده و برخــی موضوعات با 
محوریــت ســبک زندگــی اســامی در حــال انجــام 

است.
ب( در نیمــه دوم ســال نیــز از ســوی اعضــاء هیات 
امنــاء تــا پایــان شــهریور مــاه اولویت های پژوهشــی 

تصویب و تعیین شده است.
۳- تقویــت پژوهشــگران مرکــز بــه لحــاظ علمــی_

پژوهشی و ارتقاء کیفی گروه های علمی:
برگــزاری دوره های مقاله نویســی علمی، پیشــنهاد 
تدویــن برنامــه جهت برگــزاری کارگاه های ترجمه و 
مطالعه متون اصلی به زبان عربی جهت بازآفرینی 
متــون، برگــزاری کارگاه اســتهال و نجــوم قبل از ماه 
رمضان جهت آشــنایی اعضاء مرکز و ایجاد تعامل 
با مرکز نجوم قم، اخذ موضوع پژوهشی با محوریت 
دعــا از ســوی گــروه های مرکــز برای رشــد۷ و تالیف 

مقاله برای همایش بانو امین از سوی اعضای مرکز  
۴- دســته بندی و گزینش پایان نامه های مناسب 
در رشــته فقــه جهــت پشــتیبانی چــاپ و تدویــن 

مقاالت علمی و چاپ آن در مجله مرکز
۵- تعیین و اختصاص زمینه فعالیت نشریه “معارف 
فقهی” به فقه و حقوق باتوجه به بستر استان و گستره 

فعالیت استادان در حوزه فقه و حقوق 

حضــور خواهــران طلبه در درس خــارج فقه و 
اصول

نظام آموزشــی حــوزه را نظامی فقه  محور اســت، این 
نظام به گونه ای برنامه  ریزی شده است که هدف آن 
تربیت بانوانی مجتهده و فقیه هست. مرحله دروس 
خــارج، باالتریــن دوره دروس حوزوی محســوب می 
شــود کــه بــا هــدف ارتقــاء تــوان اســتنباط احــکام از 
منابــع اصیــل )کتــاب، ســنت، عقــل، اجمــاع( برپا 
می شــود و معمواًل متن درسی خاصی ندارد. بالغ بر 
۱۵ســال از برگزاری درس خارج فقه و اصول آیت اهلل 
نورمفیدی می گذرد که از ابتدا با شــرکت تعدادی از 
خواهران طلبه مواجه بوده اســت و در این دوره بلند 
مــدت ۱۴ نفــر از طــاب خواهــر در درس خــارج فقــه 
ایشــان شرکت نموده اند که هم اکنون ۱۱ نفر مشغول 

به تحصیل هستند.

راه اندازی موسســه قرآنی الزهراء)س( برای 
آموزش علوم دینی به بانوان غیرطلبه

دیگــر  از  را  الزهــراء)س(  قرآنــی  موسســه  راه انــدازی 
نورمفیــدی  آیــت اهلل  همــت  بــه  کــه  اســت  مراکــزی 
راه اندازی شــد، این موسســه که وابســته به موسســه 
آمــوزش عالــی و مدرســه علمیــه الزهــرا)س( گــرگان 
اســت، در ســال ۱۳۸۷ تاســیس و راه انــدازی شــد 
و  آموزشــی  و  فرهنگــی  مختلــف  فعالیت هــای  و 
همچنین برخی دروس حوزه در آن تشکیل می شود.
هــدف از راه انــدازی ایــن موسســه نهادینــه کــردن 
فرهنگ قرآن در خانواده ها، عمومیت دادن به انس 

با قرآن، آشــنایی همه جانبه در ابعاد حفظ، قرائت 
و آمــوزش مفاهیــم و آمــوزه های قرآنی اســت، عاوه 
بر اهداف فوق الذکر و فعالیت های انجام شــده در 
آن راستا، کاس های تفسیر، نهج الباغه، ادبیات 
عــرب، اخــاق، فقــه و اصــول و ... بــرای بانوانی که 
عاقمنــد بــه یادگیــری علــوم حــوزوی هســتند امــا 
واجد شــرایط ثبت نام در مدرســه نمي  باشند برگزار 
مي شــود، در همین راســتا، اکنون ۴۰ نفر به صورت 
متفرقــه در ایــن موسســه بــه فراگیــری علــوم دینــی و 

حوزوی مشغول هستند.

 40 تالش هــای  نتیجــه  طلبــه   2000 تربیــت 
ساله 

از زمان تاســیس مدرسه علمیه الزهراء سام اهلل علیها 
گــرگان تــا کنون بیــش از ۲۰۰۰ طلبه تربیــت یافته اند، از 
ایــن تعــداد، بیــش از ۵۰۰ نفــر از خواهــران طلبــه موفــق 
به اخذ مدرک ســطح دو و ســطح ســه شــده اند و بیش 
از ۳۰۰ نفــر از ایــن خواهــران در ســازمان هــای آمــوزش و 
شــورای  اســتانداری،  دانشــگاه،  تبلیغــات،  پــرورش، 
شهر، دادگستری و ... مشغول به کار هستند و حتی در 
گذشــته طابی از اســتان های جنوبی و ... برای ادامه 
تحصیــل بــه ایــن مدرســه مراجعــت کرده انــد، تعــداد 
اساتید این مدرسه  که بیشتر آن ها از فارغ التحصیان 

همین مدرسه هستند نیز ۴۳  نفر است.

کسب رتبه های برتر کشوری
مدرســه علمیه الزهرا)س( در سال های تحصیلی 
و  )گلســتان   ۵ منطقــه  در   ۸۶-۸۷،  ۸۷-۸۸
مازنــدران( موفــق بــه کســب رتبــه آموزشــی شــده، 
و در  رتبــه ممتــاز کشــوری  همچنیــن در ســال ۸9 
ســال ۸9-۸۸ در فعالیت هــای فرهنگی رتبه دوم 

کشوری را کسب کرده ایم.

مدرســه  مختلــف  واحدهــای  هــای  فعالیــت 
علمیه الزهرا)س(

دانشــگاه ها،  بــه  مدرســه  مبلغــان  از  نفــر   ۸۸۰
مــدارس، ادارات و ســازمان هــا در ســطح اســتان و 
شهرستان های استان های همجوار اعزام شده اند، 
اعــزام مبلغ به مناطق جنگــی )غرب و جنوب( نیز 
از جمله فعالیت های فرهنگی این مدرسه است.

ســایر فعالیت های معاونت فرهنگی این مدرســه، 
بــه  پاســخگویی  مطالعاتــی،  ســیرهای  برگــزاری 
ســواالت فقهــی، اعتقــادی، اجتماعــی و اخاقــی 
بــا  همــکاری  شهرســتان،  بانــوان  عمــوم  و  طــاب 
صداوســیما در استفاده از مبلغان مدرسه، برگزاری 
همایــش هــای اســتانی و کاس هــای فــوق برنامــه 
جهــت ارتقــای ســطح علمــی معرفتــی طــاب در 

حال تحصیل و فارغ التحصیل می باشد.
از ارکان وظایــف حــوزه های علمیــه در طول تاریخ، 
تحقیــق در معــارف و دانش های دینی بوده اســت 
و عالمــان آگاه همــواره در پاســخگویی بــه پرســش 
الهــی  اندیشــه  از  عالمانــه  دفــاع  و  نوپیــدا  هــای 

درخشیده اند.
معاونت پژوهش مدرســه علمیه الزهرا)س( از سال 
۱۳۸۰ فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت، تدویــن 
بیــش از ۲۶۲ تحقیــق پایانــی و بیــش از ۵۵ پایــان 
نامه در مقطع ســطح ســه نیز خروجی فعالیت های 

پژوهشی این مرکز است.
ارائه مشــاوره تحقیقی به طاب و دانشجویان، بررسی 
و ارزیابــی مقــاالت همایش هــای منطقــه ای و کســب 
رتبه هــای کشــوری در مســابقات رشــد، عامــه حلــی 
بانــک  تجهیــز  و  انــدازی  راه  متوالــی،  در چنــد ســال 
اطاعــات با حــدود۵۰۰ ســی دی تحقیقی و آموزشــی 
دیگــر  از  قرآني-حدیثي-تاریخــی  موضوعــات  در 
فعالیت های انجام شده در این واحد حوزوی است.
ایــن واحــد حــوزوی نســبت بــه برپایــی نمایشــگاه 
کتاب و نیز نمشگاه دستاوردهای علمی-پژوهشی 
طــاب و اســاتید و معرفــی نرم افزارهای پژوهشــي و 
نیز برگزاری میزگردها و کرســی های آزاد اندیشــی نیز 

اقدام کرده است.
مدرســه،  ایــن  مالــي  و  اداری  فعالیت هــای  بــرای 
آیــت اهلل نورمفیــدی بــه جهــت اطمینــان از تــداوم 
فعالیت های حوزه اقدام به ایجاد منابع اقتصادی 
کــرده و اعتبــارات مالی این مدرســه از ابتدا تا کنون 

از این طریق تأمین شده است.

گزارشی از مجموعه حوزوی الزهراء ؟اهس؟  گرگان؛

تحصیل 2 هزار طلبه خواهر
 در مدرسه ای که به عمر انقالب فعالیت می کند

مجموعه حوزوی الزهراء ســالم اهلل علیها گرگان متشــکل از یک مدرســه علمیه، موسسه آموزش عالی، مرکز تخصصی و مرکز 

پژوهش های اســالمی اســت که به همت آیت اهلل ســید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در اســتان گلســتان و امام جمعه 

گرگان تاسیس شد. 

کسانی   هیچ پولی، هیچ ثروتی، معادل یک انسان نمی شود، نه هیچ مهرّیه ای می تواند قیمت سرانگشت یک زِن مسلمان باشد و نه هیچ درآمدی برای یک مرد یا زن می تواند معادل با شخصّیت او باشد. 
که مهرّیه های دخترشان باال می برند، اشتباه می کنند. این احترام نیست. این بی احترامی است. برای اینکه با باال بردن مهرّیه، شما جنس این معامله ی انسانی را، یعنی یکی از دو جنس معامله ی انسانی 

یید دختر من آنقدر می ارزد. نه آقا! دختر شما اصًا با پول قابل مقایسه نیست... کاال و یک متاع می گو را  چون هر دو در مقابل هم هستند  تنّزل می دهید به حّد یک 
که در مقابل این موجود شریِف عزیِز انسانی، انسان بخواهد یک چیزی بدهد.  خطبه ی عقد مورخه ی ۱۳۷۷/۸/۱۱  این مهرّیه یک سنت اسامی و الهی است. برای این نیست 

مهریه ی باال بی احترامی به دختر است
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 حجت االســام والمســلمین محمدیــان در دیدار 
با مســئوالن مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
کــه در ایــن مرکــز برگــزار شــد بیــان کــرد: امیــدوارم کــه 
بتوانیم در این جایگاه پشــتیبانی خوبی از حوزه های 

علمیه داشته باشم.
مسئول ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری 
بــا بیــان اینکــه امور مربــوط بــه بانــوان از ظرفیت های 
بــزرگ نظــام اســت افــزود: حاشــیه ای نــگاه کــردن به 

مسئله زنان یک آفت بزرگ است.
وی با بیان اینکه در مهندسی کان فرهنگی کشور 
مجموعــه حوزه هــای علمیــه خواهــران از مهم تریــن 
نشــان  آمارهــا  تمــام  کــرد:  تصریــح  اســت  بخش هــا 
دهنــده این اســت کــه زنــان در بخش فرهنگــی تاثیر 
بســیار بیشــتری نســبت به مردان دارند اما متأسفانه 
کمتــر به ایــن امر پرداخته شــده و در عرصــه فرهنگی 

سهم کافی به آن اختصاص پیدا نکرده است.
حجت االسام والمسلمین محمدیان با اشاره به 
اینکه بخش اصلی آسیب های اجتماعی به مسائل 
مربوط به زنان بر می گردد تشــریح کرد: مســائل مربوط 
بــه بانــوان یکی از ۵ برنامه  اصلی دشــمنان جمهوری 
اســامی برای مقابله با نظام است و نقش حوزه های 
از  پررنگ تــر  بایــد  عرصــه  ایــن  در  خواهــران  علمیــه 

گذشته باشد.
بــا  محمدیــان  والمســلمین  حجت االســام 
بیــان اینکــه بایــد بــرای خروجــی حوزه هــای علمیــه 
اینکــه  کــرد:  بیــان  شــود  انجــام  خوبــی  برنامه ریــزی 
بگوییــم تربیــت خواهــران طلبــه تنهــا بــرای تربیــت 
خواهران و مادرانی خوب و مومنه باشــد هدف بسیار 

پایینی است.
وی با ابراز رضایت از محول کردن مســئولیت های 
مرکــز مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران بــه بانوان 
گفــت: بایــد تمــام کارهــای مربــوط به زنــان بــه بانوان 
واگــذار شــوند، واگــذاری کارهــای مدیریتی بانــوان به 

مردان سبب تضعیف سطح بانوان می شود.

رشد کیفی حوزه های علمیه خواهران را آغاز کرده ایم
در ادامــه حجت االســام والمســلمین بهجت پور 
بیان کرد: ســرعت رشد کمی در بیست سال گذشته 
بســیار زیــاد بــوده اســت و ما اکنون نســبت به توســعه 

کیفی حوزه های علمیه خواهران اقدام کرده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد زمینــه کنشــگری خواهــران 
در عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی فراهم شــود اظهار کرد: 
فعــاالن فرهنگــی حوزه علمیــه خواهران بایــد در میدان 
حضــور پیــدا کننــد امــا مــا بــا مشــکات مالــی مواجــه 
برخــی  کــه متأســفانه  اســت  ایــن در حالــی  و  هســتیم 

نهادهای فرهنگی نسبت به نقش خود غافل شده اند.
ارائه ۹۰ هزار منبر توسط مبلغان خواهر در ماه رمضان

خانــم معصومه ظهیــری در ادامه این دیدار بیان کرد: 
در همه مدیریت های اســتانی یک معاونت فرهنگی 
نیــز  خواهــران  علمیــه  مــدارس  همــه  و  دارد  حضــور 

حداقل یک معاون فرهنگی دارند.
اخــاق،  جلســات  برگــزاری  کــرد:  تصریــح  وی 
طریــق  از  حــوزه  ورودی هــای  اخاقــی  مراقبت هــای 
طــاب  آشــنایی  حضــور،   طلیعــه  دوره هــای 
جدیدالورود با دســتورات تهذیبی اخاقی و پرورشی 
و غیــره از فعالیت هــای معاونــت فرهنگی حوزه های 

علمیه خواهران است.
معاون فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه خواهران 
بــا بیان اینکه از سیاســت هایی که حوزه های علمیه 
خواهــران پیگیــری می کنــد ایــن اســت کــه طــاب 
توانایــی فراگیــری قــرآن و آموزش آن به مردم را داشــته 
باشــند، ابــراز کــرد: آمــوزش قــرآن در مــدارس علمیــه 
خواهــران برعهــده اداره کل امــور تهذیبــی و پرورشــی 

معاون فرهنگی حوزه  های علمیه خواهران است.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  کــرد:  عنــوان  وی 
فعالیت هــای تبلیغــی را در قالب هــای تبلیــغ نوین، 
تبلیغ هــای  همچنیــن  و  رســانه  و  مجــازی  فضــای 
ســنتی دنبــال می کنــد، اداره کل  تبلیــغ نیــز بســتری 
فراهــم می کنــد که طــاب در حیــن واحدهایی که در 
طــول ســال می گذراننــد بــا مهارت هــای تبلیغــی در 

عرصه های مختلف آشنا باشند.
خانــم ظهیری به ارائه آمــاری از فعالیت های تبلیغی 
مبلغــان خواهــر پرداخــت و اظهــار کــرد: در رمضــان 
گذشــته 9۰ هزار منبر توســط مبلغان خواهر ارائه شــد 
و حــدود ۱۰ هــزار نفــر از دانش آموختــگان حوزه  هــای 
علمیــه خواهران نیز در فعالیت هــای تبلیغی حضور 

فعال داشتند.
بــرای  تبلیغــی  پرونــده  هــزار   ۲۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  دانش آموختــگان 
تشــکیل شــده اســت افــزود: در جریان ســیل مدارس 
علمیــه خواهران پایــگاه و پناهگاهی برای هم وطنان 
ســیل زده بودنــد و فعالیت های بســیار خوبی توســط 
حوزه های علمیه خواهران در این عرصه انجام شد.

معاون فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه خواهران 
ابــراز کــرد: اداره فرهنگــی تربیتــی مســائل مربــوط بــه 
مطالعــات زنــان و فــرق و مذاهب و در اداره سیاســی 
و اجتماعــی نیــز امروزه مســائل سیاســی و اجتماعی 

و به ویژه گام دوم انقاب اسامی پیگیری می شود.
ســاماندهی،  کــرد:  خاطرنشــان  ظهیــری  خانــم 
حمایــت، ارتقا و آموزش هــای مهارتی خواهران طلبه 

دانش آموختــه نیــز برعهــده اداره کل دانش آموختگان 
حوزه های علمیه است که تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر 
از دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران توسط 

این اداره کل ساماندهی شده اند.
معاون فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه خواهران 
تشــریح کــرد: بیــش از ۱۰۰ ســازمان مــردم نهاد توســط 
مــدارس علمیــه خواهــران راه اندازی شــده اســت که 
دانش آموختــگان حوزه هــای علمیــه خواهــران ذیــل 
ایــن ســمن ها به فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعی 

و می پردازند

خواهــران  علمیــه  مــدارس  در  طلبــه  هــزار   ۱۵ ســاالنه 
پذیرش می شوند

۵۰۰ مدرســه  گفــت: حــدود  داودی  ادامــه خانــم  در 
علمیه خواهران در سراسر کشور وجود دارد.

وی بــا بیان اینکه آموزش طــاب خواهر در دوره های 
نیمــه حضــوری و حضــوری بــه صــورت تمــام وقت و 
پــاره وقت انجام می شــود افزود: تمــام فرایند پذیرش 
آمــوزش  معاونــت  توســط  خواهــر  طــاب  آمــوزش  و 

حوزه های علمیه خواهران انجام می شود
معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهــران گفــت:  
هرســال حــدود ۲۰ تــا ۲۵ هــزار نفــر بــرای حضــور در 
حوزه هــای علمیه خواهران نام نویســی می کنند که از 
ایــن تعداد حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر پذیرش می شــوند، 
هــزار   ۵۰ خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  همچنیــن 
فارغ التحصیل دارد که ۴۷ هزار نفر از آن ها ســطح دو 

هستند.
خانم داودی خاطرنشــان کــرد: فعالیت های اجرایی 
فراینــد جــذب و آمــوزش حوزه های علمیــه خواهران 
توســط مــدارس و اســتان ها انجــام می شــود و تنظیم 
ســتاد  توســط  ارزیابی هــا  و  بخشــنامه ها  برنامه هــا، 

صورت می گیرد.
معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهــران تشــریح 
علمیــه  مــدارس  اســتادان  گزینــش  و  جــذب  کــرد: 
خواهــران بــا گزینش هــای علمــی و اخاقــی صــورت 
می گیرد که بخشــی از آن ها توسط استان ها و بخشی 

از آن ها توسط ستاد انجام می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ۷ هــزار و ۵۰۰ اســتاد در مــدارس 
علمیــه خواهران تدریــس می کنند که بخش اعظمی 
از آن هــا در ســطح دو مشــغول هســتند عنــوان کــرد: 
حــدود هــزار اســتاد در ســطح ســه و حدود ۸۰ اســتاد 
در ســطح چهار تدریــس می کننــد، همچنین تمامی 
اســتادان ســطح دو و بخش زیادی از استادان سطح 

سه بانوان هستند.

خانــم داودی بــا بیــان اینکه اســتادان از ارکان بســیار 
مهــم آموزش در حوزه های علمیه هســتند اظهار کرد: 
در ســال های گذشــته تاش کردیم اســتادان مدارس 
ســطح دو حداقل مدرک ســطح ۳ را داشــته باشند و 
درنتیجــه اکنــون بیش از دو ســوم آن هــا دارای مدرک 

سطح سه هستند.
معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهران با اشــاره 
بــه برگــزاری دوره  هــای آموزشــی و مهارت افزایی برای 
اســتادان مدارس بیان کرد: آموزش های اســتادان در 

دو بخش حضوری و غیرحضوری انجام می شود.
وی تصریــح کــرد: پراکندگــی و گســتره مــدارس علمیــه 
مواجــه  آن  بــا  امــروز  کــه  اســت  مشــکاتی  از  خواهــران 
و  اســت  زیــادی  تعــداد  ۵۰۰ مدرســه علمیــه  هســتیم، 
بخشــی از این مدارس در دســترس نیســتند و ما باید با 
همین منابع اندکی که در اختیار داریم نسبت به تأمین 

و مهارت افزایی استادان این مدارس اقدام کنیم.

نقــش پژوهــش در ارتقــای مبلغــان حوز ه هــای علمیــه 
خواهران

حجت االســام والمســلمین حصــاری در ادامــه این 
دیــدار  اظهار کرد: هدایت پژوهشــی طــاب و ارتقای 
علمیــه  حوزه هــای  تربیتــی  علمــی  نظــام  در  آن هــا 
خواهران برعهده معاونت پژوهش اســت و از اهدافی 
کــه در ایــن معاونت دنبال می شــود رســیدن به تولید 

علم دینی در حوزه های علمیه خواهران است.
معــاون پژوهــش حوزه هــای علمیــه خواهران بــا بیان 
اینکــه برنامه راهبــردی پژوهــش در حوزه های علمیه 
خواهران را برای ســال های ۱۳9۱ تا ۱۴۰۴ در سه دوره 
تعریف کردیم افزود: در ابتدا یک دوره اولیه پنج ساله 
گذراندیــم کــه شــامل حرکت پژوهشــگری عمومی در 
مــدارس علمیــه خواهران بــود و در ارزیابــی کلی خود 
نیز عملکرد موفقی داشتیم و امروزه طاب حوزه های 
علمیــه خواهــران با فعالیت های پژوهشــی آشــنایی 

دارند.
وی تصریح کرد: دوره دوم این طرح شــامل سال های 
9۷ تا ۱۴۰۰ می شــود که این دوره برای جنبش علمی 
و آماده ســازی طــاب اســت و در ایــن بــازه زمانــی به 
تربیــت تخصصــی طــاب پژوهشــگر می پردازیم، در 
ایــن دوره بــا تغییــر در شــیوه های آموزشــی دوره هــای 
آموزشــی پژوهشــی ســطح ســه را برای خواهران طلبه 
راه اندازی کردیم و همچنین تاش می کنیم که سطح 

چهار پژوهش محور را نیز راه اندازی کنیم.
اشــاره  بــا  حصــاری  والمســلمین  حجت االســام 
حوزه هــای  مبلغــان  ارتقــای  در  پژوهــش  نقــش  بــه 
علمیــه خواهــران تشــریح کرد: برای طاب ســطح دو 
نوشــتن مقالــه پایانی را تعریف کردیــم که چهارچوب 
بــرای  مطلــب  آماده ســازی  و  منبــری  فعالیت هــای 

کارهای تبلیغی است.
معــاون پژوهــش حوزه هــای علمیــه خواهــران عنوان 
 ۱۴۰۱ از ســال  نیــز  راهبــردی  برنامــه  کــرد: دوره ســوم 
آغــاز می شــود و امیدواریــم که در ســال ۱۴۰۴ تعدادی 
در  نظریه پــرداز  جریــان  یــک  به عنــوان  خواهــران  از 
کشــور حضــور فعــال داشــته و ســهمی از تولیــد علــم 
و پاســخگویی علمــی کشــور برعهــده حــوزه  علمیــه 

خواهران باشد.
حجت االســام والمســلمین حصاری بــا بیان اینکه 
موفقیت هــای  برتــر  اســتعدادهای  شناســایی  در 
خوبــی داشــتیم اظهــار کــرد: در مرحلــه اول جــذب 
اســتعداد های پژوهشــی حوزه های علمیه بــرادران و 
خواهران، آمار پذیرفته شدگان حوزه علمیه خواهران 
۱۱/۶ و آمــار پذیرفتــه شــدگان حــوزه علمیــه بــرادران 

۵/۶ بوده است.
ســال  در  پژوهشــی  مشــاوره  مرکــز  اولیــن  افــزود:  وی 
گذشته توسط حوزه های علمیه خواهران در راستای 
پشــتیبانی از همه مدارس علمیه خواهران در عرصه 
پژوهش راه اندازی شــد و مــدارس علمیه خواهران در 
سراســر کشــور می توانند با این مرکز ارتباط برقرار کرده 
و بــا بهتریــن اســتادان قــم مشــاوره پژوهشــی داشــته 

باشند.

طریــق  از  خواهــر  طــالب  واحــد  انتخــاب  درصــد   ۷۰
اپلیکیشن موبایل انجام می شود

بــه  بــا توجــه  کــرد:  در ادامــه علــی طائــی زاده اظهــار 
پراکندگــی و گســتره مــدارس علمیه خواهــران ایجاد 
یک زیرساخت در راســتای بهینه سازی ارتباطات از 
ابتدا در نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

بوده است.

علمیــه  حوزه هــای  اطاعــات  فنــاوری  مرکــز  رئیــس 
خواهــران بیــان کــرد: تمــام مــدارس علمیــه خواهران 
بــا پهنــای باند مناســب ارتباط مناســبی بــا یکدیگر 
ماننــد  مختلفــی  امکانــات  از  می تواننــد  و  داشــته 

تماس های ویدیویی استفاده کنند.
بــه مســئله مکانیزه ســازی حوزه هــای  اشــاره  بــا  وی 
علمیــه خواهران افزود: طــاب خواهر می توانند برای 
انتخــاب  واحدهای درســی خود از اپلیکیشــن تلفن 
همراه اســتفاده  کنند که این امر بســیار مورد استقبال 
خواهران طلبه قرار گرفته اســت، در دوســال گذشــته 
بیــش از ۷۰ درصد طاب انتخاب  واحدهای خود را 

توسط اپلیکیشن موبایل انجام داند.
طائی زاده خاطرنشــان کرد: در عرصه آموزش مجازی 
از ابتــدا تاش هــای زیــادی کردیــم و عــاوه بــر ۵ هــزار 
طلبــه ای کــه در بخــش آمــوزش مجــازی حوزه هــای 
تبلیغــات،  دفتــر  هســتند،  فعــال  خواهــران  علمیــه 
جامعه المصطفی، دانشــگاه دارالحدیث و غیره نیز 

از ظرفیت های ما استفاده می کنند.
علمیــه  حوزه هــای  اطاعــات  فنــاوری  مرکــز  رئیــس 
خواهــران با بیان اینکه مرکز داده امین از زیرســاخت 
بســیار خــوب حوزه هــای علمیه خواهران اســت ابراز 
کــرد: شــبکه اجتماعــی کوثرنت نیــز بــرای حوزه های 
علمیه خواهران ایجاد شده است که بیش از ۲۵ هزار 

طلبه در این شبکه اجتماعی حضور فعال دارند.
وی عنوان کرد: مرکز داده امین عاوه بر مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران ســایت های تعداد زیادی 
از مراجــع و نهادهای مختلف نیز پشــتیبانی می کند 
که نشان دهنده ظرفیت خوب این مرکز داده است.
طائــی زاده اظهــار کــرد: بعــد از تهــران مرکــز داده امین 
بیشــترین میــزان آپلــود در کشــور را دارد که ایــن امر نیز 
میزان اقبال و اســتفاده زیاد از این مرکز داده را نشــان 

می دهد.

راه اندازی رشته های مطالعات نظری زنان و مطالعات 
جنسیت

حجت االسام والمسلمین زیبایی نژاد در پایان بیان 
کــرد: مرکــز تحقیقــات زن و خانــواده تنهــا نهاد صفی 
حــوزه علمیــه خواهران اســت کــه در عرصــه پژوهش 

فعالیت می کند.
وی افــزود: مرکز تحقیقات زن و خانواده با این غرض 
تأســیس شــد که بلندگــوی حوزه علمیــه خواهران در 
خــارج از حوزه هــای علمیه و در جامعه علمی کشــور 
باشد، ایجاد و گسترش گفتمان علمی و مشاوره های 
مربــوط به مســائل زن و خانواده نیز از مســئولیت های 

این مرکز است.
تشــریح  بــه  خانــواده  و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
فعالیت هــای ایــن مرکز پرداخت و تصریــح کرد: مرکز 
تحقیقــات زن و خانــواده بــا قــوه قضائیــه در مســئله 

الیحه خشونت همکاری  داشت.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده ابراز کرد: از جمله 
کار هایــی کــه انجام شــده ارتبــاط و همــکاری علمی 
مؤثــر بــا دانشــگاه  ها و جامعــه علمــی کشــور اســت، 
حوزویــان نســبت به جامعه علمی کشــور در حاشــیه 
هســتند و ما باید ادبیات دینی را در جامعه علمی از 

حاشیه بودن خارج کنیم.
حجت االســام والمســلمین زیبایی نژاد خاطرنشان 
راه انــدازی  اســت  مــا  نظــر  کــه  دیگــری  طــرح  کــرد: 
شــبکه نخبگان علمی کنشــگر اســت که اگر مشکل 
پشــتیبانی مالی آن حل شــود نسبت به راه اندازی آن 

اقدام می کنیم.
وی با اشــاره به نقش مرکز تحقیقات زن و خانواده در 
تصویب راه اندازی رشــته مطالعات زنان تشریح کرد: 
پیشــنهاد راه اندازی رشــته مطالعات زنان نیز توســط 
همین مرکز داده شد و توسط شورای عالی حوزه های 
علمیه تصویب شــد، پیشــنهاد راه اندازی رشته های 
مطالعات نظری جنسیت و مطالعات نظری زنان در 

سطح چهار را نیز ارائه داده ایم.
رئیــس مرکــز تحقیقــات زن و خانــواده عنــوان کرد: در 
ســال گذشــته بــرای اولین بــار با همــکاری دانشــگاه 
نشســت  پژوهــش  هفتــه  در  طباطبایــی  عامــه 
هم اندیشــی اســتادان دانشــگاه در حــوزه رشــته های 

مطالعات زنان را برگزار کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه در برنامــه پنج ســال آینده مســئله 
بین المللــی شــدن مرکــز مطالعــات زن و خانــواده را 
در اولویــت قرار دادیم افزود: مشــکل ما این اســت که 
نهادهایــی کــه از آن ها انتظــار داریــم، از ظرفیت های 

مراکز متخصص استفاده نمی کنند. 

دیدار مسئول امور ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم 
رهبری با مدیر و مسؤوالن حوزه های علمیه خواهران

حجت االســالم والمســلمین محمدیان مســئول امور ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری با حضور در مرکز مدیریت حوزه های 

کرد. گفت وگو  علمیه خواهران با حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور و مسوؤالن این مرکز دیدار و 

ّیــه را برای خودشــان یک معضل می کنند. بعد که این معضل را خودشــان به یــک نحوی تحّمل کردند، تازه نوبت دیگران اســت که رنج این   خانواده هــا خانواده هــا روی چشــم و همچشــمی، جهیز
که دیدند، تکلیف آنها چیســت؟ این چشــم و همچشــمی ها آخر به کجا خواهد  کســانی  کردید، بعد  معضل را ببرند. برای خاطر اینکه وقتی شــما در جهیزّیه ی دخترتان این همه وســایل درســت 

که درست خواهد شد. اسام می خواهد اینها نباشد.  خطبه ی عقد مورخه ی ۱۳۷۳/۳/۱۶ رسید؟ این همان مشکاتی است 

چشم و هم چشمی و معضل جهیزّیه
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 کمپ�ین مادران آمر�کا�ی 
برای تحر�م ان�م�شن 

داستان  اسباب بازی های 4

 Toy موسســه »یک میلیون مادر« کمپینی برای تحریم انیمیشــن
راه  بــه  انتشــار محتواهــای همجنســگرایانه  دلیــل  بــه   ۴  Story

انداخته است.

بــه گــزارش نمــای حــوزه بــه نقــل از نیوزویک، موسســه 
انیمیشــن   تحریــم  بــرای  کمپینــی  مــادر«  میلیــون  »یــک 
داســتان اســباب بازی هــای 4 راه انــدازی کــرده اســت و از 
مادران خواسته است تا با پیوستن به این پویش از پخش 

این انمیشین جلوگیر کنند.
در سکانســی از ایــن انیمشــین، یــک کــودک بــا دو مــادر 
نشــان داده می شــود و دلیل اعتراض مادران آمریکایی نیز 

محتوا همجنسگرایانه این انمیشین است.
موسسه یک میلیون مادر در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی 
از وجــود نشــانه های همجنســگرایی در انمیشــین ها اعــام 
کــرد کــه محتواهــای همجنســگرایانه بــرای کودکان بســیار 
خطرناک است و می تواند تاثیرات منفی زیاده داشته باشد.

کــه  انیمیشــن Toy story 4 صحنــه ای وجــود دارد  در 
بــه طــور آشــکار حمایت از ســبک زندگی همجنســگرایانه و 

LGBT است.
ایــن  انیشــیمن،  انتشــار  از  قبــل  والــت دیزنــی  کمپانــی 
مســئله را اعام نکرده بود و به نظر می رســد امیدوار بود که 
گنجانــدن ایــن صحنــه آرام و ظریــف باشــد و در عین حال 

کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.
اســت:  آورده  خــود  بیانیــه  ادامــه  در  موسســه  ایــن 
اســباب   کــودک ماننــد داســتان   انمیشــین ها و فیلم هــای 
بازی هــا آخریــن جایــی اســت کــه والدیــن انتظــار دارند که 
فرزندانشــان بــا محتواهای مربوط به گرایش های جنســی 

مواجه شوند.
اســت  از خانواده هــا خواســته   ایــن موسســه همچنیــن 
تــا بــا پیوســتن بــه ایــن کمپیــن ضمــن اعتــراض بــه وجود 
محتواهــای جنســی در انمیشــین  ها و فیلم هــای کودک، از 

پخش این سکانس Toy story 4  جلوگیری کنند.
و  انیمشــین ها  از  برخــی  نیــز  گذشــته  در  اســت  گفتنــی 
تولیــدات کمپانی والت دیزنی دارای محتواهای جنســی و 

همجنسگرایانه بوده اند.

هایکو کتاب چیست؟
هایکــو، کوتاه ترین شــعر جهان اســت که از ســه بند تشــکیل شــده و 
مبدع آن ژاپنی ها هســتند. هایکوســرایان، قصدشــان این است که 
بــا کوتاه تریــن جمــات و عبارات، حرفی زیبا و در عیــن حال اثرگذار 
بزنند. شــما با یک جســتجو در گوگل اطاعات خوبــی درباره هایکو 

می توانید پیدا کنید.
اما یکی از خاقیت هایی که کاربران فضای مجازی و کتاب دوستان 
و عاقه مندان شعر انجام داده اند، تولید هایکوکتاب است. در واقع 

هایکوکتاب، شعری است که از عناوین کتاب ها درست می شود.
مــا نیز به منظور فرهنگ ســازی مطالعــه، کتاب خوانــی و توجه دادن 
طــاب به کتاب های مظلوم و از ســوی دیگر آشــنایی بــا مقوله ادبی 
شــعر و هایکــو، هــم چنیــن مشــارکت دادن طــاب در یــک رقابــت 
جذاب، تصمیم گرفتیم مســابقه ای با این عنوان در شــبکه کوثرنت 

راه بیاندازیم.
لــذا االن شــما هم می توانید ســری به قفســه کتاب هایتــان بزنید و از 
عناوین کتاب های منتخب با ذوق و سلیقه ادبی و هنری تان، یک 
هایکو بســازید و تصویر آن را در شــبکه کوثرنت و کوثرباگ به اشتراک 
بگذاریــد. لطفــا از هشــتگ #هایکوکتــاب یــا کلیــدواژه هایکوکتاب 

استفاده کنید.
تولید هایکو کتاب هم خیلی ساده است:

شــما، ســه تــا کتــاب الزم دارید؛ چــون هایکو از ســه بخش تشــکیل 
شده.

کتاب ها را روی هم بگذارید و عکس بگیرید.
البتــه بایــد عنوان ســه کتــاب مفهومــی را تداعی کنــد تــا بتوانیم نام 

هایکو را به آن اطاق کنیم.
ذوق هنری شما می تواند یک هایکو کتاب ماندگار بسازد.

منتظر هایکوهایتان هستیم.

برگزاری مسابقه هایکو کتاب در 
شبکه کوثرنت و کوثربالگ

نسخه مهلک بی بی سی برای بنیان خانواده های ایرانی

بــی بــی ســی فارســی در آخریــن نمونــه از 
سیاســت هــای خانواده ســتیزانه خــود در 
مطلبــی با عنــوان » آیا زنان مجرد شــادتر از 
زنان متاهل هســتند؟« ســعی کرده اســت 
تــا تجرد زنــان را عاملــی برای خوشــبختی 

بیان کند!

مدت هاســت که رسانه های فارسی زبان 
خــارج از کشــوردر تاشــند تــا بنیــان هــای 
خانواده را تضعیف ســازند و جامعه ای به 
دور از ارزش هــای انســانی و دینی تشــکیل 
شــود. ترویــج ســگ بــازی بــه جــای فرزنــد 
حمایــت  بــازی،  همجنــس  رواج  آوری، 
از ازدواج ســفید و ... از جملــه سیاســت 
هایی اســت که پایه های فرهنگی جامعه 

را هدف قرار داده است.
بــی بــی ســی فارســی در آخریــن نمونــه از 
سیاســت هــای خانواده ســتیزانه خــود در 
مطلبــی با عنــوان » آیا زنان مجرد شــادتر از 
زنان متاهل هســتند؟« ســعی کرده اســت 
تــا تجرد زنــان را عاملــی برای خوشــبختی 

بیان کند!
امــا بــا مطالعه ایــن مطلــب در می یابیم که 

بــی بــی ســی، هیــچ منبعــی بــرای اثبــات 
ادعای خود ارائه نکرده و مطلب فوق تنها 
بــر پایــه مصاحبــه بــا چنــد زن مجــرد بیان 

شده است.
بــه عنــوان نمونه در بخشــی از ایــن مطلب 
آمــده اســت: »مجردهــا روابــط اجتماعــی 
بهتــر و محکم تــری دارنــد، از تحصیــات 
بیشــتر  خــود  شــغل  از  و  برخوردارنــد  بهتــر 
از افــراد متاهــل لــذت می برنــد، غذاهــای 
ســالم تر می خورند و در ســن پیــری تنهایی 

را کمتر احساس می کنند.«
نکتــه جالــب توجــه آنجاســت کــه هیــچ 
مجــرد  زنــان  نســبت  بــر  مبنــی  آمــاری 
بــه زنــان متاهــل در خبــر درج  خوشــحال 
نشــده و ادعــای فــوق نیــز کامــا بــی پایــه و 
اســاس می باشد تا بدین ترتیب مشخص 
شــود که مطلب فوق بدون هیچ سند قابل 
توجهــی و تنهــا بــر اســاس عائق نویســنده 

خبر منتشر شده است.
جــای ســوال اســت کــه خبرنــگار بــی بــی 
مرجــع  و  ســند  کــدام  طبــق  فارســی  ســی 
مدعی شــده اســت که مجرد هــا غذاهای 
ســالم تری نســبت به افراد متاهل مصرف 
مــی کننــد و یــا از شــغل خــود بیشــتر لذت 

می برند؟!
جالــب اینجاســت کــه مطالعــات جدیــد 
داشــتن  کــه  می دهــد  نشــان  دانشــمندان 
یــک همســر شــاد و خشــنود خطــر ابتــاء 
بــه بیماری هــای روانــی و قلبی-عروقــی را 

کاسته و بر عمر شما می افزاید.
متعــددی  دالیــل  یورونیــوز،  گــزارش  بــه 
بــرای رابطــه میان شــادی شــریک زندگی و 
افزایش طول عمر افراد مطرح شــده است. 
“بیماری هــای  بهتــر”،  روان  “ســامت 
قلبی-عروقــی کمتــر”، “فعالیــت فیزیکی 
از  مناســب تر”  غذایــی  “رژیــم  و  باالتــر” 
دالیلــی هســتند کــه نتایــج ایــن تحقیق را 

توضیح می دهند.
در حالــی بی بی ســی فارســی تــاش کرده 
نســخه تجــرد زنــان در غــرب را بــرای زنــان 
ایرانــی بپیچــد کــه چنــدی پیــش یورونیوز 
اعــام کــرد کــه طبــق آخریــن پژوهــش هــا 
۱۴% جوانــان اروپایــی در معــرض ابتــا بــه 

افسردگی هستند.
Eu- )طبــق نتیجــه پژوهــش »یوروفاونــد« 
rofound( جوانــان ســوئد بیــش از جوانــان 
دیگر کشــورهای اروپایی در معرض ابتا به 
افســردگی قرار دارند. اســتونی و مالت پس 

از سوئد در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
جنســیت  »یوروفاونــد«  تحقیــق  براســاس 
عاوه بر موقعیت اقتصادی یکی از عوامل 
موثر بر ابتا به افســردگی است. زنان جوان 
اروپایی به طور خاص بیش از مردان جوان 

در معرض ابتا به افسردگی قرار دارند.
به نظر می رسد تاکید بی بی سی فارسی بر 
تجــرد از جمله تاش هایی اســت که برای 
روابــط  و گســترش  ازدواج  کمرنــگ شــدن 
نامشــروع صــورت مــی گیــرد تــا پــازل های 
تخریب جامعه و در نهایت نژاد ایرانی یک 

به یک تکمیل شود.

به کانال خبرگزاری کوثر در پیام  رسان های ایتا و سروش بپیوندید

بــرای اطالع و آگاهی از آخریــن اخبار حوزه های علمیه به کانال خبرگــزاری کوثر بپیوندید
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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.


