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

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران بــا تأکید 
بــر اینکه محــور تحول در حوزه هــای علمیه 
کنشــگری اســت نه آموزش گفت: در حوزه 
علمیه باید کنشــگر تربیت شــود و به همین 
دلیــل آموزش هــا بایــد بــا هــدف کنشــگری 

باشد.
حجت االســام والمســلمین عبدالکریــم 
بهجت پــور در جلســه هیئــت اندیشــه ورز 
علمیــه  حوزه هــای  اجتماعــی  علــوم 
خواهران که ظهر امروز در ســالن جلســات 
حوزه های علمیه خواهران برگزار شد بیان 

کرد:  بنای ما در تشکیل هیئت  اندیشه ورز 
علــوم اجتماعــی این اســت کــه معاونت 
فرهنگی حوزه هــای علمیه خواهران را در 
اموری که از جنس فعالیت های سیاســی 

و اجتماعی کمک کند
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران ادامــه 

داد: ایــن هیئت اندیشــه بایــد تاش کند 
اجتماعــی  ســرفصل های  و  عناویــن  تــا 
و سیاســی به گونــه ای بــه خواهــران طلبــه 
اشــراب شوند که طابی کنشــگر و آشنا با 
مسائل اجتماعی و سیاسی تربیت شود.

تحــول در  اینکــه محــور  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
نــه  اســت  کنشــگری  علمیــه  حوزه هــای 
آموزش گفت: در حوزه علمیه باید کنشگر 
تربیــت شــود و بــه همیــن دلیــل آموزش ها 

باید با هدف کنشگری باشد.
حجت االســام والمسلمین بهجت پور با 
بیان اینکه شتاب توسعه علوم انسانی در 
حوزه علمیه باید با مدیریت  شــود تشریح 
کــرد: باید نســبت بــه داده هــای علمی که 
بــه طــاب خواهر و بــرادر تدریس می شــود 
تألیــف  باشــیم،  داشــته  بیشــتری  دقــت 
ســخت گیرانه  صــورت  بــه  بایــد  کتــاب  

نوشته و تأیید شود.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خاطرنشــان کــرد: کشــور مــا دارای شــرایط 
و  اســت  متفاوتــی  اقتضایــی  و  محیطــی 
درســی  واحدهــای  از  بخشــی  رو  ایــن  از 
بــه  اقتضایــی  واحدهــای  قالــب  در  را 

مدیریت های استانی واگذار کردیم.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران اظهــار 
کــرد: درخواســت مــا از هیئت اندیشــه ورز 
علمیــه  حوزه هــای  اجتماعــی  علــوم 
خواهران این اســت که ما را در مهندســی 
همچنیــن  و  انســانی  و  اجتماعــی  علــوم 
مراقبت هــا و آمــوزش  مهارت هــای الزم به 
اســاتید مــدارس علمیــه خواهــران یــاری 

کند.
حجت االســام  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
والمســلمین نامخــواه بــه معرفــی هیئــت 
حوزه هــای  اجتماعــی  علــوم  اندیشــه ورز 
علمیــه خواهــران پرداخــت و بیــان کــرد: 
اجتماعــی  فرهنگــی  اهــداف  اشــراب 
حــوزه  علمیه خواهران در برنامه آموزشــی، 
آموزش هــای  واحدهــای  پیشــنهاد 
اقتضایــی تــا ســقف ۲۰ واحــد و اصــاح 
ســرفصل ها و واحدهای مرتبط با مســائل 
اجتماعــی از اهداف تشــکیل این هیئت 

است.
مدیــر کل امور تربیتی فرهنگــی حوزه های 
علمیه خواهران به تشــریح مأموریت های 
ایــن هیئت اندیشــه ورز پرداخــت و افزود: 
ارتقــای ســطح اســاتید دروس مرتبــط بــا 
مســائل علوم اجتماعی از طریــق برگزاری 
همایش ها و کارگاه ها از کارهایی است که 
توسط هیئت  اندیشــه ورز علوم اجتماعی 
انجــام  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
می شــود، پیشــنهاد رشــته  های مرتبــط در 
سطح سه و چهار نیز توسط همین هیئت 

اندیشه ورز صورت می گیرد.
نامخــواه  والمســلمین  حجت االســام 
و  دانشــی  زمینه هــای  تمهیــد  کــرد:  ابــراز 
مهارتــی و همچنین کنشــگری اجتماعی 
طاب خواهر و اشــراب اهــداف فرهنگی 
پژوهشــی  برنامه هــای  در  اجتماعــی 
خواهــران طلبــه نیــز از مأموریت هــای این 

هیئت اندیشه ورز است.

آوای جبرئیل و صور رسالت 
پیغمبری در قبه غدیر

گزارش نمای حوزه به مناسبت عید غدیر؛

کارشناس رصد و امداد فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

خانــم زاهــره ســادات میرجعفری گفت: بــرای ترغیــب فرزندآوری 
بایــد فرهنگ ســازی و عواقــب کاهش جمعیــت را برای نســل امروز 
تبییــن کرد و سیاســتی برخــاف آنچه در دولتهای قبلــی انجام می 

گرفت دنبال نمود.
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 نقــش مهم علما و مجالس دینی در 
کاهش استعمال دخانیات

مدیر حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد؛ 

۲

 سازمان بازرسی 
عملکرد دستگاه ها
 در زمینه حجاب 

را گزارش دهد

 پیام تبریک مدیر حوزه های علمیه 
خواهران در پی قهرمانی دختران 

تکواندو کار در مسابقات جهانی

ثبت نام دوره غیرحضوری 
»سّر صدف«

 ویژه بانوان طلبه آغاز شد

شناسایی ۳۷۳ خواهر 
طلبه استعداد برتر

بیشتر بخوانید
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خواهران طلبه در عرصه  
 فعالیت های اجتماعی پیشتاز هستند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

 مکه، مدینه، قم و مشهد
 چهار شهر مذهبی بدون دخانیات شوند

نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت:
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مدیر کل امور نخبگان و استعدادهای برتر 
حوزه های علمیه خواهران خبر داد: 

رئیس قوه قضاییه:

 ساختمان جدید 
مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا ؟اهس؟ 
بابل افتتاح شد

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران:

 نظام آفرینش مبتنی بر تشکیل 
خانواده و ازدواج است

حجت االسالم والمسلمین سید منذر حکیم:
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خانــم داودی گفــت: پذیــرش حوزه هــای علمیه خواهــران در 
ســطح دو )کارشناســی( از ۲۳ تیرماه آغاز شــد و تا ۵ شــهریور 

ادامه دارد.

خانــم داودی در گفت وگــو بــا خبرنگار خبرگزاری کوثر با اشــاره 
بــه مهلــت پذیــرش حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور گفت: 
پذیرش حوزه های علمیه خواهران در سطح دو )کارشناسی( 
از ۲۳ تیرمــاه همزمــان بــا والدت باســعادت علــی بــن موســی 

الرضا علیهما السام آغاز شد و تا ۵ شهریور ادامه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه پذیــرش در ســطح دو حــوزه از دو مقطــع 
تحصیلــی دیپلــم و پایان دوره اول متوســطه صــورت می گیرد 
افــزود: داوطلبــان دارای مــدرک دیپلــم بــا گذرانــدن ۱۹۰ واحد 
درســی در ۵ ســال و داوطلبــان دارای گواهــی پایــان دوره اول 
متوســطه بــا گذراندن ۲۶۶ واحد درســی در ۷ ســال می توانند 

دانشنامه سطح دو )کارشناسی( دریافت کنند.
دوره  گفــت:  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  آمــوزی  معــاون   
تحصیلی ســطح دو برای داوطلبان دارای مدرک دیپلم به دو 

صورت تمام وقت و پاره وقت اجرا می شود.
وی ادامه داد: دوره پاره وقت برای افرادی طراحی شــده است 
که به دلیل اشــتغاالت دیگر امکان حضور کمتری در مدارس 
علمیــه را دارنــد و بــه همیــن دلیــل در ایــن دوره تعــداد واحــد 

کمتری در هر نیمسال ارائه می شود.
خانــم داودی عنــوان کرد: طاب در ســطح دو پس از گذراندن 
دو پنجــم واحدهــای درســی مــی تواننــد در صــورت ضــرورت 
بــه دوره غیرحضــوری منتقــل شــوند و بقیــه دروس خــود را بــا 
انتقــال بــه مرکز آموزش هــای غیرحضوری به صــورت مجازی 

بگذرانند.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضر بالــغ بر ۴۰۰ مدرســه علمیه 
خواهران ســطح دو در سراسر کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: 
داوطلبان برای کســب اطاعات بیشــتر و ثبــت نام می توانند 
بــه مدارس علمیه خواهران سراســر کشــور و یا پایــگاه اینترنتی 

www.whc.ir مراجعه کنند.

 پذیرش حوزه های علمیه 
خواهران تا ۵ شهریور ادامه دارد

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران:

حجت االســام والمســلمین پارســانیا بــا اشــاره بــه 
مســئله آمــوزش رشــته های اجتماعــی در حوزه هــای 
علمیــه خواهــران گفــت: فرصت های ما به ســرعت 

در حــال گــذر هســتند و بایــد بــرای دانش افزایــی در 
حوزه علوم اجتماعی و سیاســی در حوزه های علمیه 

خواهران اقدام کرد.

 حجت االســام والمســلمین پارســانیا در جلســه 
حوزه هــای  اجتماعــی  علــوم  اندیشــه ورز  هیئــت 
علمیــه خواهــران که ظهر امروز در ســالن جلســات 
حوزه هــای علمیــه خواهــران برگزار شــد با اشــاره به 
مســئله آموزش رشــته های اجتماعی در حوزه های 
مــا  فرصت هــای  کــرد:  اظهــار  خواهــران  علمیــه 
بــرای  بایــد  و  هســتند  گــذر  حــال  در  ســرعت  بــه 

دانش افزایی در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی در 
حوزه های علمیه خواهران اقدام کرد.

عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ادامــه داد: 
امیدواریــم کــه با تشــکیل هیئــت اندیشــه ورز علوم 
اجتماعــی فعالیت هــای ســتادی خوبــی پیرامون 
ایــن موضوع در حوزه هــای علمیه خواهــران انجام 

شود.
معصومهظهیــری  خانــم  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ابــراز کرد: جلســاتی بــا حضور اعضــای این هیئت 
اندیشــه ورز پیرامــون بازنگــری واحدهای ســطح دو 
بــرای  حوزه هــای علمیــه خواهــران و زمینه ســازی 

علــوم  عرصــه  در  ســه  ســطح  رشــته های  تــدارک 
اجتماعی و سیاسی برگزار شده است.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران 
ادامه داد: به دلیل اهمیت و حساســیتی که پس از 
پیروزی انقاب اســامی و به ویژه پــس از بیانیه گام 
دوم در عرصــه مســائل سیاســی و اجتماعــی وجود 
دارد، اداره سیاســی حوزه  هــای علمیه خواهران به 
اداره کل تبدیــل شــد تــا بتوانیم گام هــای مهمی در 

این عرصه انجام دهیم.
وی در ادامه با اشاره به همکاری حوزه های علمیه 
خواهــران بــا انجمــن علمــی مطالعــات اجتماعی 
حوزه بیان کرد: دانش افزایی اساتید و طاب خواهر 
در عرصه علوم سیاســی و اجتماعی مســئله بسیار 
مهمی اســت کــه حوزه های علمیــه خواهران به آن 
توجــه ویــژه ای دارد و همــکاری بــا انجمــن علمــی 
مطالعات اجتماعــی حوزه علمیه قم می تواند گام 

مهمی برای رسیدن به این هدف باشد.

محور تحول در حوزه های علمیه کنشگری است
        مدیر حوزه های علمیه خواهران:  

    عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

ضرورت دانش افزایی حوزه های علمیه خواهران 
در عرصه علوم اجتماعی

کاهش جمعیت  عواقب 
برای نسل امروز تبیین شود
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الیـوت 
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تر اســت؛ پرمغزتر اســت؛ تأثیر این عید از همه ی این اعیاد بیشــتر اســت. چرا؟ چون تکلیف امت اســامی در  یم اســامی این عید باال کبر«؛ از همه ی اعیاد موجود در تقو عید غدیر را فرموده اند: »عید اهَّلل اال
که عمل  که بر طبق توصیه ی پیامبر اعظم در غدیر عمل نشد - پیغمبر هم طبق بعضی از روایتها خبر داده بود  زمینه ی هدایت، در زمینه ی حکومت، در این حادثه ی غدیر معّین شده است. حرفی نیست 
نخواهد شــد - اما مســئله ی غدیر، مســئله ی ایجاد یک شــاخص اســت، یک معیار و میزان اســت. تا آخر دنیا مســلمانان میتوانند این شــاخص را، این معیار را جلوی خودشــان قرار بدهند و تکلیف مســیر 

کنند.       بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر 1389/9/15 عمومِی امت را معّین 

عید غدیر، عید الله  االکبر است

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور 
بــا بیان اینکــه در ســال های اخیر برای 
کنتــرل اســتعمال دخانیــات در ایــران 
تاش های زیادی صورت گرفته است 
گفــت: حدود ۴۰ ســال پیش در بیشــتر 
مجالس از قلیان و ســیگار و دخانیات 
بــا کمــک علمــا و  اســتفاده می شــد و 
مجالــس دینــی اســتعمال دخانیــات 

کاهش بسیار شدیدی یافت.

والمســلمین  حجت االســام 
عبدالکریم بهجت پور در دیدار با خانم 
فاطمــه اآلوا نماینــده ســازمان جهانــی 
ســالن  در  امــروز  ظهــر  کــه  بهداشــت 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  جلســات 
علمیــه خواهران برگزار شــد اظهار کرد: 
هــرگاه در هر عرصه ای روحانیت را وارد 
صحنــه کردیم فواید و آثار بســیار زیادی 
دیــن  علمــای  داشــت،  دنبــال  بــه  را 
قــدرت بســیج تــوده مــردم را دارنــد کــه 
نمونه مهم آن تحریم اســتعمال توتون و 

تنباکو توسط میرزای شیرازی بود.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 

کشــور ادامــه داد: دامنه فتــوای میرزای 
شــیرازی چنــان بــود کــه به رغــم عاقه 
ناصرالدیــن شــاه بــه اســتعمال توتــون 
اجــازه  او  بــه  وی  همســران  تنباکــو،  و 

استعمال ندادند.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر 
بــرای کنتــرل اســتعمال دخانیــات در 
ایران تاش های زیــادی صورت گرفته 
کــرد: حــدود ۴۰ ســال  اســت تصریــح 
و  قلیــان  از  مجالــس  بیشــتر  در  پیــش 
ســیگار و دخانیــات اســتفاده می شــد 
دینــی  مجالــس  و  علمــا  کمــک  بــا  و 
بســیار  کاهــش  دخانیــات  اســتعمال 

شدیدی یافت.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور 
عنوان کرد: به کمک  تاش دولت های 
جمهــوری اســامی ســطح بهداشــت 
و امیــد بــه زندگــی در ایــران بــاال رفتــه و 
در ایــن ســال ها اســتعمال دخانیــات 
مکان هــای  در  امــروز  شــد،  کنتــرل 
غیــره  و  شــهری  حمل ونقــل  عمومــی، 
اســتعمال دخانیات ممنــوع و یک کار 

ناهنجار است.

خواهــران   علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
از  برخــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
مراجــع دینــی شــیعه ماننــد آیــت اهَّلل 
العظمــی مکارم شــیرازی اســتعمال 
دخانیــات را حــرام دانســته اند بیــان 
کــرد: در حرم امام رضا)ع( و حضرت 
اســتعمال  نیــز  معصومــه)س( 

دخانیات ممنوع است.
کاهــش  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتعمال دخانیات در فضای باز باید 
فرهنگ ســازی بیشــتری انجــام شــود، 
افزود: مســئله ضرر رســاندن دخانیات 
آن  معــرض  در  تنهــا  کــه  کســانی  بــه 
هســتند و مصــرف دخانیــات ندارنــد 

باید به خوبی در جامعه تبیین شود.
به شــدت  ایرانیــان  کــرد:  تشــریح  وی 
بــه ســامت خــود اهمیــت داده و بــه 
توصیه هــای بهداشــتی توجه می کنند 
و نتیجــه آن نیز افزایش امیــد به زندگی 
کشــور از حــدود ۵۰ ســال به بیــش از ۷۰ 

سال است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور 
حوزه  هــای  در  درس  واحــد  دو  افــزود: 

علمیــه خواهــران بــا عنــوان بهداشــت 
پیرامــون  آن  در  کــه  می شــود  تدریــس 
مســئله دخانیــات نیــز مطالبــی بیــان 

شده است.
والمســلمین بهجــت  حجت االســام 
بــه فعالیت هــای حــوزه  بــا اشــاره  پــور 
علمیــه خواهــران در مســئله مقابلــه بــا 
اســتعمال دخانیات خاطرنشــان کرد: 
معاونــت فرهنگــی حوزه هــای علمیــه 
بــرای  تفاهم نامه هایــی  نیــز  خواهــران 
مقابلــه با اســتعمال دخانیات داشــته 
عرصــه  ایــن  در  نیــز  خواهــر  مبلغــان  و 

فعالیت می  کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور 
اظهــار کــرد: از نگاه اســام هرگونه ضرر 

بــه بدن انســان حرام اســت مخصوصًا 
اگر این اضرار به افراد دیگری باشــد، در 
مسئله دخانیات نیز عاوه بر شخصی 
کــه مصرف می کند بــه دیگران نیز ضرر 

وارد می شود.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور 
ادامه داد: آمادگی کامل برای همکاری 
بــا وزارت بهداشــت و ســازمان جهانی 
بهداشت در عرصه مقابله با استعمال 
در  کــه  امیــدوارم  و  داریــم  دخانیــات 
دخانیــات  تــرک  و  اســتعمال  کاهــش 

عملکرد مناسبی داشته باشیم.
در ادامــه ایــن جلســه دکتر ایرانــی خواه 
بیــان کــرد: برخــی از قربانیــان و کســانی 
کــه توســط دخانیــات جــان خــود را از 

دســت می دهنــد خانــواده و اطرافیــان 
مصرف کننــدگان دخانیات هســتند، 
این افراد تماشاگران بی گناهی هستند 
کــه بــه ناحــق در خطــر می افتنــد و باید 
مسئله حق الناس بودن و ضرر رساندن 
به دیگران در این زمینه به خوبی تبیین 

شود.
قــم  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ابــراز کــرد: متأســفانه وزارت بهداشــت 
بــرای  را  مجلــس  نتوانســت  درمــان  و 
اعمال مالیات بر ســیگار قانع کند، در 
حالی که اعمال مالیات در این شرایط 
کاهــش  در  می توانســت  اقتصــادی 

استعمال دخانیات اثرگذار باشد.

خانــم فاطیمــا اآلوا ظهــر امــروز در دیــدار بــا مدیر 
ســالن  در  کــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  جلســات 
خواهــران برگزار شــد بیان: حــدود 8 میلیون نفر 
در جهان به وســیله دخانیات هر سال می میرند 
کــه یــک میلیــون نفــر از آن هــا تنهــا در معــرض 
دود دخانیــات قــرار گرفتــه و دخانیــات مصرف 

نمی کنند.
تصریــح  بهداشــت  جهانــی  ســازمان  نماینــده 
کــرد: یــک معاهــده در ســطح ســازمان جهانــی 
بهداشــت تحت عنوان کنترل دخانیات بسته 
شــده که هدف آن کاهش ۳۰ درصدی مصرف 
و  مرگ ومیــر  از  بســیاری  تــا  اســت  دخانیــات 
بیماری هایی کــه بر اثر دخانیات اتفاق می افتد 

کاهش یابد.
وی عنــوان کــرد: مکــه و مدینــه، قــم و مشــهد 
چهار شــهر مذهبی هســتند که سازمان جهانی 
بهداشــت ســعی دارد کــه به عنــوان چهــار شــهر 

مذهبــی بــدون دخانیــات شــناخته شــوند کــه 
تــا کنــون در مکــه و مدینــه بخــش زیــادی از این 
برنامه اجرایی شــده اســت، برنامه ما این است 
کــه مکــه، مدینه، قم و مشــهد چهار شــهر بدون 

دخانیات باشند.
اآلوا بــا بیــان اینکــه ســازمان بهداشــت جهانــی 
کارشناســان خــود را به مکه و مدینــه اعزام کرده 
انجــام  را  دخانیــات  کاهــش  برنامــه  ارزیابــی  و 
داده اســت، افــزود: در شــهرهای مکــه و مدینــه 
پیام هــای تبلیغاتــی زیــادی به ویــژه در ایام حج 
برای کاهش اســتفاده از مواد مخدر به کار گرفته 

شده است.
نماینــده ســازمان جهانــی بهداشــت ابــراز کــرد: 
درخواســت ما این اســت که یک رابط و کمیته 
در شــهر قم داشــته باشــیم و تفاهم نامه ای میان 
وزارت  و  قــدس  آســتان  بــا  جهانــی  ســازمان 

بهداشت تنظیم گیرد.
وی با بیان اینکه طرح چهار شهر مذهبی بدون 

دخانیات بر سه ضلع استوار است تشریح کرد: 
ضلــع اول ایــن طــرح علمــا، مراجع و مســئوالن 
دینــی، ضلــع دوم جامعــه و ســازمان های مردم 
نهاد و ضلع ســوم نیز سازمان بهداشت جهانی 

و وزارت بهداشت است.
دخانیــات  بــدون  شــهر  کــرد:  خاطرنشــان  اآلوا 
به معنــای ایــن نیســت کــه در هیــچ مکانــی از 
شــهر دخانیــات مصــرف نشــود، بلکــه بــه ایــن 
معناســت که در نقاط مشــخصی به ویژه  اماکن 

عمومی دخانیات مصرف نشود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده از تابلوهای 
کاهــش  بــرای  شــهری  تبلیغــات  و  تبلیغاتــی 
تابلوهــای  کــرد:  اظهــار  دخانیــات  از  اســتفاده 
تبلیغاتی با محتوای دینی و با مضمون توجه به 
ســامت و بهداشت تأثیر بســیار زیادی بر افکار 

جامعه و کاهش استعمال مواد مخدر دارد.
نماینده ســازمان جهانی بهداشــت عنوان کرد: 
زیــادی  انتشــارات  بهداشــت  جهانــی  مجمــع 

درزمینــٔه مقابلــه بــا اســتعمال دخانیــات دارد، 
در یکــی از ایــن نشــریه  ها فتــاوای علمــای دینی 
پیرامــون اســتعمال دخانیات جمع آوری شــده 
کــه تنهــا فتــوا از علمــای شــیعه در این نشــریه از 
طرف شــیخ احمــد الخلیلــی عمان اســت، با 
توجــه به اینکه برخی از علمای شــیعه ایران نیز 
پیرامــون این مســئله فتاوایی دارنــد تمایل داریم 
که از نظرات و فتاوای ایشــان نیز در این نشریات 

استفاده کنیم.
نماینــده ســازمان جهانــی  کریســتف هملمــن 
بهداشــت در ایــران نیــز در این جلســه بیان کرد: 
شــهر قــم جایگاه تاریخــی و مذهبی مهــم دارد و 
می تواند در کاهش استعمال دخانیات در ایران 

نقش مهمی ایفا کند.

تبلیغــی  گروه هــای  خواهــران  علمیــه  حــوزه 
برای مقابله با دخانیات تشکیل داده است

خانــم ظهیری در این دیدار با اشــاره به اهمیت 

توجــه بــه ســامت و بهداشــت در جامعــه بیان 
کرد: خواهران مبلــغ حوزه های علمیه خواهران 
می تواند در نشر مسائل بهداشتی و توصیه های 

بهداشتی نقش ویژه ای ایفا کنند.  
علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  خواهــران 
حوزه هــای علمیــه خواهــران در عرصــه مقابلــه 
بــا اســتعمال دخانیــات ادامــه داد: در راســتای 
مقابلــه با اســتعمال دخانیات در ایــران طرح نه 
به دخانیات توســط حوزه های علمیه خواهران 

را شروع کرده راه اندازی شده است.
خواهــران  علمیــه  حــوزه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گروه هــای تبلیغــی بــرای مقابلــه بــا دخانیــات 
علــوم  دانشــگاه  گفــت:  اســت  داده  تشــکیل 
بــرای  می  تواننــد  بهداشــت  وزارت  و  پزشــکی 
خواهــران مبلغــی کــه در ایــن عرصــه فعالیــت 

می کنند دوره های آموزشی برگزار کنند.

 مکه، مدینه، قم و مشهد
 چهار شهر مذهبی بدون دخانیات شوند

نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت: مکه و مدینه، قم و مشهد چهار شهر مذهبی هستند که سازمان جهانی 
بهداشت سعی دارد که به عنوان چهار شهر مذهبی بدون دخانیات شناخته شوند.

کرد؛ کشور مطرح  مدیر حوزه های علمیه خواهران 

 نقش مهم علما و مجالس دینی در
 کاهش استعمال دخانیات

۲
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رئیــس قــوه قضاییــه بــر لــزوم بازنگــری دســتگاه های مســئول در عمــل بــه 
وظایــف قانونــی خــود در زمینــه حجــاب و عفــاف تاکید کــرد و به ســازمان 
بازرســی کل کشــور دســتور داد که ضمن نظــارت بر عملکرد دســتگاه ها در 

این زمینه، گزارش الزم را ارائه کند.

 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی، فرا رسیدن 
ایــام با فضیلت ماه ذی حجه را تبریک گفت و با ابراز امیدواری نســبت 
بــه بهــره منــدی همه مومنــان از این ایــام نورانــی تصریح کــرد: آنچه مقام 
معظم رهبری در هفته جاری مورد تاکید قرار دادند، توجه به کار جهادی 
بود که الزم اســت این روحیه در کشــور بویژه در میان مسئوالن و کارگزاران 

نظام به یک فرهنگ و گفتمان غالب تبدیل شود.

رئیــس قــوه قضاییــه در ادامــه، اقــدام ایــاالت متحــده آمریــکا در تحریــم 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان را »غیرخردمندانــه« توصیــف کــرد و افــزود: 
تحریــم وزیــر محتــرم امورخارجــه، نشــان دهنــده اوج اســتیصال و به بن 
بســت رســیدن آمریکا و موجب ســرزنش همه خردمندان عالم است. بر 
همین مبنا الزم اســت برای شکســت دادن دشــمن در تحقق اهدافش، 
کار جهــادی، شــناخت دشــمن و تــاش بــرای افزایش اعتماد بــه نظام و 
کارآمــدی آن را ســرلوحه کارهــای خود قرار دهیم و تردیــد نکنیم که آینده 

بسیار روشن و موفقیت آمیزی را پیش رو خواهیم داشت.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه در تاریخ 
تمدنــی کشــور مــا موضــوع حجــاب، حیا و عفــاف در بیــن زنــان و مردان 
یک مســاله کاما ریشــه دار اســت و مردم ما همواره در طول تاریخ تمدن 

خــود عفیفانــه زندگــی کــرده اند، خاطرنشــان کــرد: حجاب یــک فریضه 
مســلم شــرعی الهی اســت اما همچنان کــه مقام معظم رهبــری در یکی 
از ســخنرانی هــای خود در خراســان شــمالی فرمودند، نبایــد تصور کنیم 
کســی که نســبت بــه حجــاب غفلت یا بــی دقتــی دارد، لزومــا مخالف 

ارزش های نظام، اسام و انقاب است.
رئیــس قــوه قضاییه با اشــاره به تصویب ســند عفاف و حجاب از ســوی 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگی در ســال ۸۴ و تعیین وظایــف هر یک از 
دســتگاه های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی در این 
زمینه، یادآور شــد: در این ســند برای ۲۶ دســتگاه وظایفی تعیین شــده 
است. به عنوان مثال، وزارت ارشاد ۲۱ وظیفه، وزارت علوم، تحقیقات 
ســازمان  و  وظیفــه   ۲۱ پــرورش  آمــوزش  وزارت  وظیفــه،   ۱۷ فنــاوری  و 
صداوسیما، وزارت کار، وزارت ارتباطات و ... هر یک وظایف فراوانی را 

به عهده دارند که کمترین آنها ۵ وظیفه است.
آیــت اهلل رئیســی افــزود: اکنــون بعــد از گذشــت ۱۴ ســال بایــد همــه ایــن 
دســتگاه هــا بازنگاهــی بــه عملکرد خود داشــته باشــند تا ببیننــد آیا به 
وظایــف قانونــی خــود عمل کرده اند یــا خیر که البته به اعتقــاد ما به این 
وظایف عمل نشده است. بر همین مبنا از سازمان بازرسی کل کشور در 
اجــرای وظیفــه نظارت بر حســن جریان امور و اجــرای صحیح قانون می 
خواهــم کــه ضمن نظارت بر عملکرد دســتگاه ها در ایــن زمینه، گزارش 

الزم را ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در این زمینه کمبود قانون نداریم و اتفاقا 
یکی از مشــکات کشــور مــا حجم باالی قوانین و مقــررات در زمینه های 
مختلف اســت، مشــکل اصلی را در عدم توجه به اجرای قانون دانست 
و تاکید کرد: روسای سازمان ها، نهادها و دستگاه ها باید هوشیار باشند 
و فراموش نکنند که امروز دشمن تمام داشته های ما را که همان باورها و 
ارزشهایمان است هدف قرار داده و اگر دستگاهها به وظیفه قانونی خود 

عمل کنند، به هیچ عنوان نباید نگران عملکرد مردم بود.
آیــت اهلل رئیســی بــا بیــان اینکــه امروز مســاله اصلــی ما مبــارزه با فســاد، 
تبعیض و تجاوز به حقوق عامه اســت، در عین حال تصریح کرد: اینکه 
کســی در جایی مرتکب فســاد اقتصادی می شــود، مجــوزی برای قانون 
شکنی دیگران نیست. کسی که از چراغ قرمز عبور می کند، نباید بگوید 
به جای برخورد با من بروید با مفسدان برخورد کنید. هر دو، نقض قانون 
اســت و بایــد بــا آن برخورد شــود. البته طبیعی اســت که حساســیت ما 
نســبت بــه جرایــم بزرگ تر کــه حقوق مــردم را مــورد تعرض قــرار می دهد 
بیشتر است اما باید این فرهنگ در کشور نهادینه شود که جرم کوچک و 
بزرگ فرقی ندارد و هر گونه نقض قانون، ضد ارزش است. بنابراین فساد 
اقتصادی عده ای نباید مجوز کم کاری، رشوه گرفتن و ترویج بی حیایی 

در جامعه شود.
رئیــس قــوه قضاییــه، حیا را بــه عنوان یکــی از پایه هــای اخاقی جامعه 
دانســت و در پایــان اظهار کرد: حیا برای زنــان، مردان، صاحبان تریبون، 
مســئوالن و همه دســت اندرکاران امور کشور از مبانی بسیار مهمی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.

عید غدیر وسیله وحدت امت اسالمی است

یادداشت

صرف مفهوم اســتعاره ای برای 
تحقق اسناد باالدستی 

رفتن
 رفتم، رفتی، رفت 

می روم، می رود، می روند
خواهم رفت، خواهی رفت، خواهند رفت.

اســناد باالدســتی قطــب نمــای حرکــت ســازمان و تنظیــم 
یــک جامعــه  کننــده فعالیــت  سیســتم های کان و خــرد 
اســت. به بیان دیگــر اســناد باالدســتی به عنــوان نقشــه راه 
حوزه هــای مختلف اســت. از ایــن رو حاکمیت و دولت ها 
می کوشــند بــا تنظیــم ایــن اســناد چارچــوب فعالیت های 
ســازمان ها و نهادهــای مســئول در یــک کشــور را تنظیــم و 
اهداف، سیاســت ها و راهبردها را بر همین اســاس تعریف 
نمایند. جمهوری اســامی ایران اســناد باالدستی از جمله 
ســند تعلیــم و تربیــت عمومی، نقشــه جامع علمی کشــور، 
ســند تحول آموزش و پروش، ســند چشم انداز ایران و ...  را 

تصویب و اباغ نموده است.
از ویژگی هــای اســناد باالدســتی ایــن اســت کــه اغلــب بــه  
صــورت آرمان گرایانــه در بازه هــای زمانــی بلندمــدت و بــه 
صــورت گــزاره هــای سیاســتی نوشــته مــی شــود. ازایــن رو 
یکــی از مســائلی کــه به هنگام اجرایی شــدن اســناد در گام 
اول ضــرورت پیــدا می کند، تهیه و تدوین پیوســت اجرایی 
برای تحقق اســناد است. برای اجرایی شدن سیاست ها، 
بخصــوص سیاســت هایی کــه فرابخشــی بــوده و نیازمنــد 
مشــارکت چنــد بخــش می باشــد، پیوســت اجرایــی کــه با 
مشــارکت ســازمان ها و نهادهــای مســئول تهیــه می شــود. 
بــه بخش هــای متفــاوت  کــه مربــوط  وظایــف و اقداماتــی 
اســت را تــا حــدود زیادی مشــخص مــی نماید. بــه عبارت 
بهتــر پیوســت اجرایــی می توانــد وظایــف، جایــگاه، نقــش 
و اقدامــات مــورد نیــاز بــرای اجرایــی شــدن اســناد و حتــی 
بــازه زمانــی مــورد نیاز را تا میــزان باالیی مشــخص نماید. در 
پیوســت اجرایــی اکثــر مفاهیــم کیفــی، آرمانــی بــه مفاهیم 
کمــی و برنامــه ای خرد و تبدیل می شــود و نگاشــت نهادی 

و بخشی تحقق سند را مشخص می کند.
 الزم اســت قبــل از تنظیم و تدوین پیوســت اجرایی  به فهم 
قاعــده منــد و تحلیل نظامند از ســند دســت یافــت و آن را 
بــه تفاهــم ســازمانی رســاند بــه گونــه ای کــه مدیــران بــا یک 
تحلیل دقیق و منطقی و در یک افق و طیف معنایی ســند 
را فهمیــده و تحلیــل کنند و یک تصویر ذهنی، شــناختی و 
عاطفــی از ســند داشــته باشــند. نباید این تحلیــل و تصویر 
بــا مجموعــه اســناد باالدســتی و روح حاکــم بــر همان ســند 

تناقض و تعارض داشته باشد. 
امــا چگونــه بایــد پیوســت اجرایــی را تنظیم و تدویــن کرد؟ 
و  اجرایــی  مفاهیــم  سیاســتی  مفاهیــم  درون  از  چگونــه 
عملیاتــی اســتخراج کــرد؟ چگونــه  اهــداف آرمانــی را بــه 
اهــداف اجرایــی و عملیاتی تبدیل کرد؟ آیــا تبدیل و ضرب 
مفاهیم دارای منطق خاص است؟ ماک صحت و غلط 

مفاهیم تبدیل شده چیست؟ 
پاســخ به این ســواالت در یک یادداشــت کوتاه نمی گنجد 
امــا در مقام اســتعاره برای تبدیل مفاهیــم می توان این گونه 
گفــت: کــه در زبان و ادبیات می خوانیم  »مصدر اصل کام 
است و از آن نه وجه مختلف ماضی، مستقبل، اسم فاعل، 
اسم مفعول، امر، نهی، جحد، نفی و استفهام  ساخته می 
شــود« اما چگونــه این وجوه مختلف از مصدر ســاخته می 
شــود و طریقــه ســاخته شــدن آن چیســت؟ عالمــان زبان و 
ادبیــات بــا اســتفاده از علم صرف وجــوه مختلف و صیغه 
های مختلف را می سازند که به این کار می گویند »صرف 
فعــل« ایــن عالمان، صــرف کردن فعــل را این گونــه تعریف 
نمــوده انــد: »گردانیــدن چیــزى اســت از جایــی بــه جایی و 
از حالــی بــه حالــی« و در اصطــاح علمــا عبارت اســت از: 
گردانیــدن یك لفظ بســوى صیغه هاى مختلفــه تا حاصل 

شود از آن معناهاى متفاوته.)صرف میر(
پــس هدف از صرف فعل در ادبیات دســت یابی به معانی 
متفــاوت اســت گاهــی بــرای بــه دســت آوری ایــن معنــای 
متفــاوت، فعل را در زمان های مختلــف صرف می کنیم تا 
نشان دهیم که فعل معنای گذشته، حال و یا آینده را یافته 
اســت و زمانــی کــه مــی خواهیم نشــان دهیم که کننــده کار 
است یا کاری بر روی آن انجام شده از مصدر، اسم فاعل یا 
اسم مفعول می سازیم و همچنین فعل امر، نهی، استفهام 

و غیره به صورت قاعده مند ساخته می شود
صــرف فعل برای به دســت آوردن مفاهیــم جدید از مصدر 
اســت امــا اگر بخواهیــم از اســناد باالدســتی مفاهیم جدید 
به دســت بیاوریم به اســناد باالدســتی به مانند مصدر نگاه 
مــی کنیم که با صرف مفهوم در حرکــت از پایین)عینیت( 
به بــاال تمامی سیاســت ها، راهبردها، برنامه هــا، ارزیابی ها 
بــه اســناد بــاز می گــردد و از بــاال بــه پاییــن وجــوه سیاســت، 

راهبردها، برنامه ها و عملیات را از آن استخراج نمود. 
 صــرف مفهــوم می توانــد مفاهیم سیاســتی و کیفی اســناد 
قابلیــت  و  جدیــد  مفاهیــم  و  حالت هــا  بــه  را  باالدســتی 
ســنجش تبدیــل کند. صــرف مفهوم دانش و هنری اســت 
بــرای تبدیــل مفاهیــم کیفــی اســناد باالدســتی بــه مفاهیــم 
سیاســتی، راهبــردی، برنامــه ای و کمــی. در فراینــد صــرف 
مفهوم است که مفاهیم، منطق و گفتمان بکار گرفته شده 
در اسناد باالدستی مفهوم متناظر در سیاست ها، راهبردها 

و برنامه ها پیدا می کند. 
صرف مفهوم تاش می کند که اسناد باالدستی را به مفهوم 
برنامــه ای ترجمــه و تبدیل کند زیرا در این حالت اســت که 
مــی تــوان آن را رصــد، ارزیابــی و میــزان دسترســی به هدف 
را ســنجید. صــرف مفاهیــم زمینــه ای اســت بــرای تحقق 
اســناد باالدســتی و پرهیــز از برخورد کلیشــه ای، نمایشــی و 
ظاهرســازانه. ضــروری اســت در یک گفت و گوی ســازمانی 
در ســطوح کارشناســی و مدیریتی قواعد آن را استخراج و به 
اجــرا گذاشــت و از ایــن رهگذر وفاداری ســازمانی در جهت 

تحقق اسناد، در بین افراد سازمان ایجاد کرد.

حادثه ی غدیر به نگاه مرحوم عامه ی امینی )رضوان اهَّلل تعالی علیه( صاحب کتاب الغدیر و بعد در نگاه مرحوم شــهید مطهری )رضوان اهَّلل علیه( وســیله ی وحدت امت اســامی اســت. گمان 
ز ببینید که بیش از همیشــه - در گذشــته هم بوده اســت - شــیعه را متهم میکنند. ببینند مســئله ی تشــیع برآمده ی از یک اعتقاد  نکنند بعضی که حادثه ی غدیر مایه ی اختاف اســت. نه. امرو
ک قرار داده است. ک قرار دادن معیارهائی است که قرآن آنها را ما صحیِح سالِم خالِص نسبت به وحی الهی است - این است معنای تشیع - اعتقاد به ارزشهاست، اعتقاد به معیارهاست، ما
                                                         بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر 1389/9/15

  علی توسلی کجانی

 سازمان بازرسی عملکرد دستگاه ها
 در زمینه حجاب را گزارش دهد

رئیس قوه قضاییه:

حجت االسام غفاری از برگزاری همایش ملی سبک زندگی قرآنی با تأکید 
بر مؤلفه های اجتماعی با همکاری دانشگاه مازندران خبر داد.

حجــت االســام علــی غفــاری، مدیــر حــوزه علمیه خواهــران مازنــدران در 
گفت و گویی از برگزاری همایش ملی ســبک زندگی قرآنی با تأکید بر مؤلفه 
هــای اجتماعــی با همــکاری دانشــگاه مازندران خبــر داد و با بیــان این که 
ایــن همایش ملی با همــکاری حوزه علمیه خواهران مازندران و دانشــکده
 الهیات و معارف اســامی دانشــگاه مازندران برگزار خواهد شد، افزود: این همایش چهاردهم اسفند ماه 

امسال در مازندران برگزار خواهد شد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران مازندران با اشــاره به ارائــه فراخوان مقالــه این همایش ملی گفــت: فراخوان 
مقاله این همایش در چهار محور مفهموم شناسی و مبانی نظری، محور اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و 

سیاسی طراحی و تدوین شده است.
حجــت االســام غفــاری، ســبک زندگــی قرآنــی و آراء و نظریه هــای مرتبط، ســبک زندگی قرآنی و ســبک 
زندگی غربی، ســبک زندگی قرآنی و ســبک زندگی شــرقی، ســبک زندگی قرآنی و فرق اســامی، ســبک 
زندگی قرآنی و عرف و ســبک زندگی قرآنی و متفکران اســامی را از زیرمحورهای بخش نخســت فراخوان 

مقاله این همایش اعام کرد.
وی در ادامه ســخنان خود ســبک زندگی قرآنی و تولید ملی، ســبک زندگی قرآنی و اســتقال اقتصادی، 
ســبک زندگی قرآنی و اقتصاد مقاومتی، ســبک زندگی قرآنی و عدالت اجتماعی، ســبک زندگی قرآنی و 
اقتصاد خانواده، سبک زندگی قرآنی و کسب درآمد، سبک زندگی قرآنی و امور مستحدثه، سبک زندگی 
قرآنــی و نظام ربوی و ســبک زندگی قرآنی و فســاد اقتصادی را از مهمتریــن زیرمحورهای بخش اقتصادی 

این همایش اعام کرد.
حجــت االســام غفــاری در ادامــه ســخنان خود گفــت: بخــش فرهنگــی اجتماعــی فراخــوان مقاله این 
همایــش بــه محور خانوادگــی، اخاقی، محیط زیســت، اوقات فراغت و آســیب های اجتماعی تقســیم 

بندی شده است.
مدیــر حــوزه علمیه خواهــران مازندران در بخش دیگری از ســخنان خود به محور سیاســی فراخوان مقاله 
این همایش اشاره کرد و افزود: سبک زندگی قرآنی و اندیشه سیاسی ایران و اسام معاصر، سبک زندگی 
قرآنی و مفاهیم سیاسی، سبک زندگی قرآنی و حکمرانی خوب، سبک زندگی قرآنی؛ امر سیاسی و زندگی 
زیست جهان ایرانی اسامی، سبک زندگی قرآنی و تمدن اسامی، سبک زندگی قرآنی و سیاستمداران، 
ســبک زندگی قرآنی و هویت ملی، ســبک زندگی قرآنی و وحدت و انســجام ملی، ســبک زندگی قرآنی و 
روابط سیاسی و سبک زندگی قرآنی و مدارای سیاسی از زیرمحور های بخش چهارم این همایش است.
وی، آخریــن مهلــت ارســال مقالــه به این همایش ملی را ســی ام آذر مــاه اعام کرد و گفــت: نتایج نهایی 
بررسی مقاالت ارسالی نیز بیست و یکم دی ماه از طریق پایگاه اطاع رسانی همایش اعام خواهد شد.
حجت االسام غفاری همچنین با بیان این که مقاالت ممتاز در فصلنامه علمی پژوهشی و مقاله های 
برتــر در مجلــه علمی ترویجی به چاپ خواهد رســید، افزود: عاقه مندان می توانند جهت کســب اطاع 

بیشتر با دبیرخانه علمی این همایش با شماره ۰۱۱3۵3۰۲۵۰۵ تماس بگیرند.

 برگزاری همایش ملی سبک زندگی قرآنی
 با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی

مسئول آموزش مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران:مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران خبر داد؛

حجت االســام والمســلمین نــادری دره کنــی از آغــاز ثبت نــام دوره کوتاه مــدت غیرحضــوری »ســّر صدف؛ 
دریچه ای به یافته های نوین ناظر به پوشش اسامی« ویژه بانوان طلبه خبر داد.

 حجت االســام و المســلمین رضا نادری دره کتی اظهارکرد: مسئله پوشــش زنان از جمله مواردی است که 
در حوزه علوم انسانی مورد مداقه قرار گرفته است. این امر بر حسب ساخت های اجتماعی زنان در جامعه 
ایرانــی، از طــرف طاب علوم دینی نیاز به بررســی و توجه دارد، لذا معاونــت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران در نظر دارد با مشــارکت مرکــز تحقیقات زن و خانــواده دوره ای را با عنوان »ســّر 

صدف« با هدف واکاوی یافته های نوین ناظر به پوشش زنان برگزار کند.
وی افــزود: ایــن دوره بــا هدف تقویت و ارتقاء دانش و بینش مورد نیاز طاب خواهر و جهت آشــنایی بیشــتر 
بــا مطالعــات و پژوهش هــای روز در حوزه پوشــش زنان برگزار می شــود و گواهینامه های مربوطــه از طرف مرکز 

تحقیقات زن و خانواده به شرکت کنندگانی که امتیاز الزم را کسب کرده باشند، اهداء خواهد شد.
مسئول آموزش مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: به جای امید بستن به طرح ها و برنامه های گسترده، 
پرهزینه و عمومًا کم بازده دستگاه های اجرایی، باید به آموزش، فرهنگ سازی و مهارت پروری در این عرصه 

پرداخت.
ایــن دوره ضمــن  تابســتانی اظهــار کــرد: در  ایــن دوره کوتاه مــدت  ارائــه شــده در  بــا برشــمردن دروس  وی 
مسئله شناســی حجاب در بین روشــنفکران معاصر ایرانی، به مباحثی پیرامون سیاســتگذاری فرهنگی در 
بــاب »حجــاب« و »قــرآن و حجــاب« همچنین »مروری بر پرســش های نــو در مطالعات اســامی حجاب« 
پرداختــه می شــود. امیــد اســت کــه داوطلبیــن و عاقمنــدان به ایــن مباحــث پــس از پایــان دوره بتوانند به 

بسیاری از پرسش های نو در عرصه پوشش زنان پاسخ مستند بدهند.
عاقمنــدان می تواننــد جهــت ثبت نــام، اطــاع از شــرایط دوره و دریافــت اطاعــات تکمیلــی، بــه نشــانی 

اینترنتی https://wrc.ir/sersadaf/home مراجعه کنند.

ثبت نام دوره غیرحضوری »سّر صدف«
 ویژه بانوان طلبه آغاز شد
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الیـوت 
شماره   17245 ذوالحجه  281440مرداد 1398

خواهران طلبه در عرصه  
 فعالیت های اجتماعی پیشتاز هستند

حجت االســالم والمسلمین پارسانیا گفت: خواهران طالب پیشــتاز فعالیت در عرصه های اجتماعی هستند به نحوی که این 
ویژگی را می توان به عنوان ظرفیت اختصاصی و وجه ممیزه فعالیت آن ها از برادران طالب به شمار آورد.

ز شریف است، خصوصیتش  کید و اهتمامی خاص به این رو که نشان دهنده ی تأ کبر "، "یوم العهد المعهود " و "یوم المیثاق المأخوذ " تعبیر شده است. این تعبیرات  غدیر در آثار اسامی ما به "عیداهَّلل اال
گر آحاد مردم، ایمان و عقیده و عمل شــخصی داشــته باشــند، لیکن  کمیت احکام قرآن اســت، واال ا در مســأله ی والیت اســت. آن عاملی که در اســام ضامن اجرای احکام اســت، حکومت اســامی و حا

کمیت -چه در مرحله ی قانونگذاری و چه در مرحله ی اجرا - در دست دیگران باشد، تحقق اسام در آن جامعه، به انصاف آن دیگران بستگی دارد.  حا
بیانات به مناسبت عید سعید غدیر 1۶ / ۰1 / 13۷8

خصوصیت غدیر در مسئله والیت است

و  مطالعــات  موسســه  تبادل نظــر  و  هم اندیشــی  نشســت 
مدیریــت  مرکــز  و  تهــران  دانشــگاه  اجتماعــی  تحقیقــات 

حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد.
در ابتــدای این جلســه احمد نادری عضــو هیات علمی 
تحقیقــات  و  مطالعــات  موسســه  رئیــس  و  دانشــگاه 
اجتماعــی ضمن تشــریح بســترها و نقاط عطــف موجود 
جهــت همــکاری هــای علمــی و پژوهشــی با حــوزه های 
علمیــه گفــت: ایــن موسســه بــه عنــوان اولین و برجســته 
ترین نهاد شکل گیری و حیات علوم اجتماعی در کشور، 
دارای ظرفیــت هــای بالقوه و بالفعلی اســت که می تواند 
اثرگــذاری هرچــه  را در راســتای  ویــژه ای  فرصــت هــای 
بیشــتر و گســترش دامنــه فعالیت طــاب در عرصه های 
اجتماعــی و کمک به رفع آســیب ها و مســائل اجتماعی 

کشور ایجاد نماید.
وی افــزود: همانطــور که مقــام معظم رهبری و علمــا همواره 
تصریــح داشــته اند، کنشــگری فعــال حوزه هــای علمیــه و 
فارغ التحصیان آن در مسائل اجتماعی و متن زندگی مردم 
اهمیتی اساسی دارد و امروز موسسه مطالعات و تحقیقات 
از  بــا در اختیــار داشــتن پشــتوانه علمــی غنــی  اجتماعــی 
دســتاوردهای پژوهشی در طول شصت سال فعالیت خود 
و مهم تر از آن، دسترســی به شــبکه ای ارزشمند از اساتید و 
پژوهشــگران خبره در حوزه مطالعــات اجتماعی، نگاه ویژه 
ای به عرصه مطالعات اجتماعی اسامی داشته و آمادگی 
کامل جهت همکاری های مشترک در حوزه های پژوهشی 

و نیز آموزش طاب در امور پژوهشگری اجتماعی را دارد.

استفاده از ظرفیت منحصربه فرد خواهران طلبه
در ادامه حجت االســام حمید پارسانیا عضو شورای عالی 

انقــاب فرهنگــی با اشــاره بــه ظرفیت هــای منحصربه فرد 
در خواهــران طاب اظهار داشــت: امروز بــه جرات می توان 
گفــت که خواهران طاب پیشــتاز فعالیــت در عرصه های 
اجتماعــی هســتند بــه نحوی کــه این ویژگــی را می تــوان به 
عنــوان ظرفیــت اختصاصــی و وجه ممیــزه فعالیــت آنها از 

برادران طاب به شمار آورد.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا تأکید بر مســئله 
افــزود:  اجتماعــی  علــوم  در  نظــری  و  علمــی  نوآوری هــای 
وظیفــه تحّول و پویایی در علوم اجتماعی کشــور از موسســه 
تیــم  مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی انتظــار مــی رود و 

جدید موسسه این ظرفیت را داراست.
وی گفــت: ایــن امید وجود دارد که با نــگاه جدید مدیریتی 
در ایــن موسســه و بــا اســتفاده از توان و ظرفیت های بســیار 
خوب نخبگان علوم اجتماعی و تعامل وثیق پژوهشــگران 
حــوزه و دانشــگاه، نســبت به تولیــد ادبیات جدیــد و بومی 
در حــوزه علوم اجتماعی و علوم انســانی گام های اساســی 
و موثری برداشــته شود که بحمدهَّلل شروع پرقدرت فعالیت 
های موسسه در همین مّدت کوتاه، این امید را تقویت می 

کند.
توجــه بــه پژوهش های میدانــی و تربیت پژوهشــگران 

اجتماعی
وی در پایان تأکید کرد: بحث پژوهش های میدانی و تربیت 
پژوهشــگر اجتماعــی حرفــه ای بــه عنــوان یکــی از اصلــی 
تریــن موضوعات مشــترک در تعامــل و همــکاری میان مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران و موسســه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی موردنظر اســت و بــا برنامه ریزی دقیق 
و تــاش همــه جانبه می توانــد فصلی جدیــد را در پیگیری 

مسائل و آسیب های اجتماعی کشور ایجاد کند.

ضرورت رفع مشکالت و مسائل اجتماعی
مهدی حسین زاده مدیر گروه مطالعات اجتماعی اسامی 
ضمــن  هــم  اجتماعــی  تحقیقــات  و  مطالعــات  موسســه 
ابــراز خرســندی از شــکل گیــری تعامات نزدیــک و تعریف 
همکاری مشترک با حوزه های علمیه و استفاده از ظرفیت 
طاب در مســائل اجتماعی اظهار داشــت: یکی از آســیب 
های جدی علوم اجتماعی در ایران، مسئله منطبق نبودن 
نظریــات و روش هــای پژوهــش جامعــه شــناختی بــا نظــام 
مســائل اجتماعی موجود در کشــور اســت و از ایــن رو، بعضا 
خطاهــای فاحشــی را در مدیریت مســائل اجتماعــی و ارائه 
تجویزهــا از ســوی پژوهشــگران و اســاتید ایــن حــوزه شــاهد 

هستیم.
وی افــزود: لذا آنچه برای ما اهمیت اساســی دارد و گروه 
مطالعــات اجتماعــی اســامی در موسســه نیــز بــا تمرکز 
بــر آن فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت، برطــرف کردن 
حلقــه مفقــوده در اتصــال میــان احصــاء مســائل بومی و 
انضمامــی جامعــه ایرانــی با نظریــات و چارچــوب های 
روش شــناختی متناســب بــا آن در پژوهــش هــا و نظریــه 
پردازی هاســت. این آســیب همچنین متوجه فعالیت 
های اجتماعی طاب نیز هســت و بایستی با همکاری 
مشــترک و تمرکــز جــّدی در ایــن حــوزه، بــه مــدل هــای 
مناســب و بومی برای حل و رفع مســائل اجتماعی امروز 

کشور دست یافت.

آمادگــی حوزه های علمیــه خواهران در زمینه کنشــگری 
اجتماعی طالب

حجــت االســام نامخواه پژوهشــگر حوزه علمیــه قم هم در 
ادامه با تشــریح ظرفیــت های موجود در حــوزه های علمیه 
خواهــران گفــت: امــروز قریــب به ۵۰۰ مدرســه در ۲8 اســتان 
کشــور، ظرفیتی را برای آموزش و تربیت ۱۰۰ هزار طلبه ایجاد 
کرده است که هدایت این ظرفیت غنی به منظور مشارکت 
در حــل مســائل و آســیب هــای اجتماعی کشــور، مــی تواند 

جهشی بزرگ در جامعه به شمار آید.
وی افــزود: مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیه خواهــران این 
آمادگــی را دارد تــا در مســئله کنشــگری اجتماعــی طــاب 
و ایجــاد فرصــت هایــی بــرای آموزش ایشــان در حــوزه های 
پژوهــش اجتماعــی و میدانــی، از این ظرفیت انســانی غنی 
و فّعــال در همــکاری هــای وثیــق بــا موسســه مطالعــات و 

تحقیقات اجتماعی استفاده نماید.
گفتنــی اســت در این نشســت جمعی از بــرادران و خواهران 
مســئول در اداره کل اجتماعــی مرکــز مدیریــت حــوزه هــای 
علمیه خواهران، به ارائه نقطه نظرات و زمینه های تعامل و 
همکاری مشترک فی مابین این مرکز و موسسه مطالعات و 

تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران پرداختند.
در پایــان ایــن نشســت بــا توجــه بــه زمینه هــای همــکاری و 
فعالیــت طرفین، تدوین بــک تفاهم نامه همکاری در حوزه 

های پژوهشی و آموزشی مورد تصویب قرار گرفت

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
بانوانــی  گفــت:  خواهــران 
ماننــد حضرت زینــب)س(، 
و  زهــرا)س(  حضــرت 
بلقیــس  مانــد  بانویــی  حتــی 
اثرگــذاری  شــخصیت های 
در طول تاریــخ بوده اند، حوزه 
بایــد  نیــز  خواهــران  علمیــه 
طاب کنشگر و با تأثیرگذاری 

باال تربیت کند.

والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پور پیــش از ظهر امروز 
در دیدار با مدیر مرکز فرهنگی 
در  کــه  آینده ســازان  تبلیغــی 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
علمیــه خواهــران برگــزار شــد 
کیفی ســازی  بــر  تأکیــد  بــا 
خواهــران  علمیــه  حوه هــای 
بیان کرد: ورود به حوزه علمیه 
نیــاز به یک عــزم جدی دارد و 
فــردی کــه وارد حوزه می شــود 
بایــد خــود را فدایــی ایــن راه 
دانســته تــا در مســیر طلبگــی 

همواره با انگیزه بماند.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
بانوانــی  گفــت:  خواهــران 
ماننــد حضرت زینــب)س(، 
و  زهــرا)س(  حضــرت 
بلقیــس  مانــد  بانویــی  حتــی 
اثرگــذاری  شــخصیت های 
در طول تاریــخ بوده اند، حوزه 
بایــد  نیــز  خواهــران  علمیــه 

طاب کنشگر و با تأثیرگذاری 
باال تربیت کند.

والمسلمین  حجت االســام 
بــر  تأکیــد  بــا  بهجت پــور 
ضرورت کیفی سازی پذیرش 
حوزه های علمیــه خواهران، 
حوزه هــای  در  داد:  ادامــه 
علمیــه خواهــران بایــد زنانی 
تربیت شــوند که مهــر مادری 

دارند نه عقده سروری.
وی بــا بیــان اینکــه حوزه های 
علمیــه خواهــران امســال بنــا 
طــاب  پذیــرش  در  تــا  دارد 
کیفی ســازی بیشتری صورت 
گیــرد افــزود: حتــی در صورت 
کمتر شدن جذب حوزه های 
علمیه نیز باید به کیفی سازی 
بــر  اصــرار  مــا  بیاوریــم،  روی 

حجم زیاد طاب نداریم.
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خواهران تشــریح کــرد: حدود 
۵۰۰ مدرســه علمیــه خواهران 
فعالیــت  کشــور  سراســر  در 
از  اســتفاده  بــا  کــه  می کنــد 
همــکاری  و  ظرفیــت  ایــن 
مجموعه هایــی نظیــر انجمن 
غیــره،  و  بســیج  اســامی 
می توانیــم بــه خوبــی عناصــر 
کنشگر را در کشور فعال کنیم.
وی اظهــار کــرد: مرکز فرهنگی 
یــک  آینده ســازان  تبلیغــی 
شبکه گسترده در کشور است 
کــه در حــدود ۶۰ هزار مدرســه 

حضــور فعــال دارد و می تواند 
در جــذب بهتر و بــا کیفیت تر 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 

کمک زیادی بکند.
در ادامه خانم داودی عنوان 
کرد: هدف اصلی و اساسی 

حوزه های علمیــه خواهران 
خواهــر  طــاب  تربتیــت 
اندیشمند، اصیل، انقابی 
و مهذب اســت تــا نیازهای 
جامعــه دینی را تأمین کند، 
برای رســیدن بــه این هدف 
نیــز بایــد افــراد توانمندی در 
حوزه های علمیــه خواهران 

جذب شوند.

معــاون آمــوزش حوزه های 
بــا  خواهــران  علمیــه 
هــزار   ۵۰ اینکــه  بیــان 
حوزه هــای  دانش آموختــه 
علمیــه خواهــران ظرفیت 
بــرای  خوبــی  بســیار 

انجمــن  بــا  همــکاری 
اســامی اســت ابــراز کــرد: 
پذیــرش  و  جــذب  بــرای 
حوزه هــای  کیفیت تــر  بــا 
بایــد  خواهــران  علمیــه 
علمــی  توانمنــد  افــراد  بــا 
نظیــر  مجموعه هایــی  و 
انجمن  اسامی همکاری 

داشته باشیم.

مدیــر مرکــز فرهنگی تبلیغی آینده ســازان 
افزایــش  در  مبلغــان  تأثیــر  بــه  اشــاره  بــا 
ورودی  حوزه هــای علمیــه گفــت: تبلیــغ 
سامان دهی شده در مدارس و آشناسازی 
جــذب  زمینــه  مســتعد  دانش آمــوزان 
هدفمند و باکیفیــت حوزه های علمیه را 

فراهم می کند.

جالــی  والمســلمین  حجت االســام 
پیــش از ظهــر امــروز در دیــدار بــا مدیــر 
حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور که 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  در 
خواهــران برگزار شــد با اشــاره به حضور 
فعــال مبلغــان مرکــز فرهنگــی تبلیغی 
آینده ســازن در مدارس کشور بیان کرد: 
بــر اســاس رصد و نظرســنجی هایی که 
توســط مبلغان ایــن مرکز صورت گرفته 

اســت تعــداد دانش آموزانــی کــه دچــار 
کــم  می شــوند  مختلــف  آســیب  های 
اســت امــا همیــن مقــدار کــم نیــز جلوه 

زیادتری دارد.
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان 
افــزود: به عنــوان مثــال بــر اســاس ایــن 
درصــد   ۱۵ از  کمتــر  نظرســنجی ها 
اصــًا  کــه  کردنــد  اعــام  دانش آمــوزان 
نمــاز نمی خواننــد و حــدود ۸۵ درصد 
صــورت  بــه  یــا  و  کامــًا  دانش آمــوزان 

مقطعی نماز می  خوانند.
وی با بیان اینکه مرکز فرهنگی تبلیغی 
آینده ســازان وابســته به دفتر نمایندگی 
مقــام معظم رهبری در اتحادیه انجمن 
اســامی دانش آمــوزان اســت تصریــح 
بــه  اقــدام  فرهنگــی  مرکــز  ایــن  کــرد: 
برگــزاری طرح  رویــش برای آشناســازی 
دانش آموزان بــا حوزه های علمیه کرده 

است.
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان 
بــا اشــاره بــه تأثیــر مبلغــان در افزایــش 
ورودی  حوزه هــای علمیــه خاطرنشــان 
کرد: تبلیغ سامان دهی شده در مدارس 
مســتعد  دانش آمــوزان  آشناســازی  و 
باکیفیــت  و  هدفمنــد  جــذب  زمینــه 

حوزه های علمیه را فراهم می کند.
جالــی  والمســلمین  حجت االســام 
تبلیغــی  فرهنگــی  مرکــز  کــرد:  تشــریح 
آینده ســازان خود را فرزند حوزه دانسته 
و بــرای کیفی ســازی حوزه هــای علمیه 

تمام تاش خود را انجام می دهد.

از  اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پوســترهای  و  پیامکــی  ســامانه های 
روش هــای  از  برخــی  تنهــا  تبلیغاتــی 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  معرفــی 
هستند اظهار کرد: فراهم کردن فرصت 
بازدیــد دانش آمــوزان منتخب اتحادیه 
انجمــن اســامی دانش آمــوزان در ایام 
ســال از حوزه هــای علمیــه می تواند در 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  معرفــی 
زیــادی  تأثیــر بســیار  افــراد مســتعد  بــه 
می توانیــم  کار  ایــن  بــا  باشــد،  داشــته 
علمــی  عرصــه  در  کــه  دانش آموزانــی 
توانمند هســتند را با حوزه های علمیه 
بــا جــذب ایــن افــراد در  آشــنا کــرده و 
افزایــش کیفیت حوزه هــای علمیه گام 

مهمی برداشته باشیم.
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان 
افزود: ایام تابســتان و هفته های جاری 
اتحادیــه  اردویــی  برنامه هــای  اوج 
انجمن اسامی دانش آموزان است که 
می تــوان از ایــن ظرفیــت بــرای مواجهه 
دانش آمــوزان مســتعد بــا حــوزه علمیه 

خواهران استفاده کرد.
جالــی  والمســلمین  حجت االســام 
خاطرنشــان کــرد: تــا کنــون ارتباطــات 
خوبی بــا معاونت فرهنگــی حوزه های 
علمیه خواهران داشــته ایم و پیشــنهاد 
ما این اســت کــه یــک تفاهم نامه برای 
همــکاری بیشــتر میــان حــوزه علمیــه 
تبلیغــی  فرهنگــی  مرکــز  و  خواهــران 

آینده سازان تنظیم شود.

ضرورت آشناسازی دانش آموزان مستعد با حوزه های علمیه خواهرانحوزه علمیه خواهران باید طالب کنشگر و تاثییرگذار تربیت کند
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان:مدیر حوزه های علمیه خواهران:
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خانم ظهیری گفت: پس از پیروزی انقاب اســامی، برای 
کنتــرل جمعیــت یــک برنامه چنــد وجهی اجرا شــد، امروز 
هم بایســتی همچون ســابق یک برنامه جامع و کامل چند 
ساله اجرا شود تا اثرات سیاست اشتباه قبلی از بین برود.

معصومــه ظهیــری در گفتگــو یــی بــا اشــاره بــه مســئله پیری 
جمعیت بیان کرد: یکی از مهم ترین شــاخص های رشــد هر 

کشــوری، وجود نیروی انسانی مولد، جوان، توانمند، کارا و پر 
انرژی است.

معــان فرهنگــی تبلیغــی حوزه های علمیــه خواهــران با بیان 
اینکه وجود نیروی انسانی مولد و جوان، در دنیا جز, شاخصه 
هــای توســعه یافتگی شــناخته می شــود، ادامــه داد: در دهه 
هــای بعد از پیروزی انقاب اســامی، شــاهد رشــد صعودی 
جمعیت بودیم، اما به دلیل شرایط به وجود آمده اقتصادی، 

برنامه کنترل جمعیت اجرا شد.

وی افــزود: برنامــه کنترل جمعیت بایــد در بازه زمانی خاصی 
متوقــف مــی شــد، امــا ایــن اقــدام صــورت نگرفــت و پنجــره 
جمعیتی کشور در برخی استان ها ساکن باقی ماند و یا حتی 

با رشد منفی مواجه شد.
خانم ظهیری با بیان اینکه جامعه ای که دارای نیروی جوان 
مولد است، از حیث امنیتی و کار آمدی از رشد قابل توجهی 
برخوردار اســت، ابراز کرد: نشــاط جامعه دارای افراد جوان به 

مراتب بیشتر از جامعه ای است که رو به پیری می رود.
وی گفــت: امــروز اگــر بخواهند جامعــه ای را ضعیــف کنند، 

یک سیر نزولی برای جمعیت جوان آن ایجاد می کنند.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور 
بــا اشــاره بــه فرهنگ غلــط فاصله بیــن ازدواج و فرزنــدآوری، 
گفت: مسئله اقدام دیر هنگام برای فرزندآوری سبب نازایی 

در زوجین می شود.
خانم ظهیری با بیان اینکه ارائه بسته پیشگیری از فرزندآوری 
در مراکــز بهداشــتی همچنان ادامــه دارد، تصریح کرد: پس از 
پیــروزی انقاب اســامی، بــرای کنترل جمعیت یــک برنامه 
چند وجهی اجرا شــد، امروز هم بایســتی همچون سابق یک 
برنامه جامع و کامل چند ســاله اجرا شــود تا اثرات سیاســت 

اشتباه قبلی از بین برود.
دستگاه های اجرایی و متولیان فرهنگی در مسئله جمعیت 

اقدامات موثر را انجام دهند
وی نقــش رســانه هــا در تشــویق جوانان بــه فرزنــدآوری را مؤثر 
دانســت و گفــت: شــورای عالــی انقــاب فرهنگی سیاســت 
هــای الزم را بــه منظــور ترغیــب جوانــان بــه ازدواج و افزایــش 
فرزندآوری اباغ کرده است، لذا ضروری است دستگاه های 

اجرایی متولی فرهنگ وارد میدان شوند.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه در پایــان تاکیــد کــرد: در حــال 
حاضر مشکل ما این است که نسل آینده ما وارث سرزمینی 
خواهنــد بود کــه رو به پیری، کم نشــاطی و کمبود نیروی مولد 
جــوان می رود. لــذا برای اینکه بتوانیم امنیت آینده ســرزمین 
خــود را تأمین کنیم، بایســتی در دهه هــای پیش رو اقدامات 

هوشمندانه ای را به منظور افزایش جمعیت انجام شود.

م( امام به حق برای امت اســامی، امیرالمؤمنین بود؛ 
ّ
ی اهَّلل و علیه و اله و ســل

ّ
مســئله ی غدیر برای ما شــیعیان پایه ی عقیده ی شــیعی اســت. ما معتقدیم که بعد از وجود مقدس نبی مکرم اســام )صل

که برادران اهل ســنت ما، این عقیده را قبول ندارند؛ جور دیگری نظر میدهند، جور دیگری فکر میکنند؛ این شــاخص وجود دارد. لکن  این، پایه و مایه ی اصلی عقیده ی شــیعه اســت. معلوم اســت 
همین قضیه ی غدیر در یک نقطه وسیله و مایه ی اجتماع امت اسامی است و او شخصیت امیرالمؤمنین است. درباره ی شخصیت و عظمت این انسان بزرگ و واال بیِن مسلمین اختافی نیست.
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درباره شخصیت و عظمت امام علی؟ع؟  بین مسلمانان اختالفی نیست 

عواقب کاهش جمعیت 
برای نسل امروز تبیین شود

کارشناس رصد و امداد فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

دکتــر زاهــره ســادات میرجعفــری در گفــت وگــو بــا خبرنگار 
شــفقنا بــا بیــان اینکه پویایی، شــادابی و تحــوالت بنیادین 
یک جامعه در گرو شــادابی و نشــاط و کنشگری نسل جوان 
تمامــی  مقــدم  صــف  داشــت:  اظهــار  اســت؛  جامعــه  آن 
انقابهــا و جهادهــا را نیــروی انقابــی، جــوان و پرشــور آن 
جامعه تشــکیل می دهد و انقاب اســامی و دفاع مقدس 
مــا روایتگــر جوانانــی اســت که بــا رشــادتهای خــود از میهن 
و نامــوس خــود دفــاع کردنــد. امــام خمینــی )ره ( بــا همین 
دوراندیشــی بود که پیش از انقاب فرمودند ســربازان من در 
گهواره ها هســتند. طبق آمارها جامعه ما در ۲۰ ســال آینده 
تبدیــل بــه جامعــه ســالمندی خواهــد شــد و رهبــر انقاب 

زنگ خطر آن را از چندین سال قبل اعام نمودند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه مســاله افزایــش جمعیــت در جامعــه 
اســت؛  ای  گســترده  ابعــاد  دارای  و  پیچیــده  ای  پدیــده 
تصریــح کــرد: الزم اســت بــا برنامــه ریــزی دقیــق و حســاب 
شــده به ســمت اهــداف طوالنــی مدت رفــت. این مســاله 
نیــاز بــه بســیج همگانی و همــه جانبه دارد بدیــن معنی که 
هــم بایــد زیر ســاختهای افزایــش جمعیــت در جامعه و هم 
دسترســی به منابــع و امکانات برابر امکان پذیر باشــد البته 
باید سیاســتهای حمایتی و تشــویقی فرزند آوری نیز تقویت 
گردد، همچنین به مشــکات معیشــتی مردم توجه شده و  
قوانیــن تبعیــض آمیز اصاح گــردد و هم از لحــاظ فرهنگی 

بطور ریشه ای بدان پرداخته شود.
میرجعفــری خاطر نشــان کرد: ایجاد ســازوکارهای فرهنگی 
الزم در جامعــه برای حــل بحران جمعیت مهمترین چالش 
اســت. ســاختارهای فرهنگی ما ســالها به ترویج تفکر دوتا 
فرزنــد کافیــه پرداخته و حاال تازه در پــی تذکرات مداوم رهبر 

انقاب از خواب بیدار شده اند. این مساله چون هر مساله 
فرهنگــی دیگــر مســتلزم جهــاد و عــزم ملــی در چند ســطح 
خانــواده، آمــوزش و پــرورش، صــدا وســیما و دســتگاههای 

فرهنگی ارشادی مرتبط  می باشد.
عضــو کارگــروه پژوهــش نخبــگان حــوزه علمیه عنــوان کرد: 
بــرای ترغیــب فرزنــدآوری بایــد فرهنــگ ســازی و عواقــب 
کاهش جمعیت را برای نســل امروز تبیین نمود و سیاســتی 
برخــاف آنچــه در دولتهای قبلــی انجام مــی گرفت دنبال 
کــرد. اگر یادتان باشــد بــرای تنظیم جمعیت وتحدید نســل 
همــه ارگانها باهم بســیج شــده بودند از صدا وســیما گرفته 
تــا تبلیغ بیلبوردها ودروس کتب درســی تا خدمات رایگان 
وزرات بهداشت همه سیاستهای تحدید نسل را مشخص 
می کرد . حال عاوه بر تغییر این سیاستها در جهت تکثیر 
نســل بایــد نگــرش مــردم و خانــواده ها را نســبت به ســبک 

زندگی تغییر داد.
وی ادامــه داد: اهمیــت این مســاله باید برای خانــواده ها از 
همــه ابعاد تشــریح و نگــرش جهادی ترویج و تشــویق  گردد. 
به هرحــال تولد فرزند عاوه بر مشــکات اقتصادی زیادی 
کــه بر خانواده تحمیل می کند رســیدگی خاص خود را می 
طلبد و مســتلزم آن اســت که زن و مرد دوشا دوش هم برای 
تربیت فرزند تاش کنند، وقت بگذارند و از بسیاری منافع 
خود چشــم پوشــی کنند. اینجاســت که نقش سیاستهای 

حمایتی دولت از خانواده ها بسیار مهم  می گردد.
کارشناس رصد و امداد فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
افزود: مســاله افزایش  مرخصی بانوان و حتی مردان شاغل، 
کاهش ساعت کاری مادر، استقرار مهدکودک در کنار محل 
کار مــادر، اختصــاص درآمــدی ماهیانه برای مخــارج فرزند 

و حتــی آمــوزش مردان بــرای همــکاری در نگهــداری نوزاد، 
سیاســتهایی اســت کــه کشــورهای پیشــرفته جهــان آن را 

بخوبی اعمال کرده و موفق بوده اند.
کارشناس رصد و امداد فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
گفت: اگر به هرم ســنی جمعیت دقت نماییم متوجه عدم 
توازن ســنی جامعه ایرانی در ســالهای مختلف می گردیم؛ 
در دهــه شــصت بدلیل اوج ارزشــهای انقابــی و اطاعت از 
رهبــر بــا افزایش جمعیت روبروهســتیم. در ســال ۷۲ بدلیل 
تبلیغــات گســترده و تبعیــت از سیاســتهای بعضــا غربــی 
بــا کاهــش بیــش از حــد جمعیــت مواجهیــم اما در هــر دوره 
متناســب با همــان دوره برنامه ریزی دقیــق انجام نگرفت و 
زیرساختهای اقتصادی اجتماعی الزم فراهم نشد و افراط و 

تفریط های زیادی در این مساله مشاهده شد.
او بیــان کــرد: بــا تحــوالت اخیــر مدرنیتــه و ناپایــداری روابط 
انســانی بدلیــل غلبه فــرد گرایی و لــذت طلبی بــا تغییراتی 
در حــوزه ازدواج و طــاق و حتــی رویکرد و رغبــت جوانان به 
ازدواج و فرزند آوری مواجه شده ایم که این مساله باید مورد 
توجه قرار بگیرد .نسل امروز ما برای  روبرو شدن با مسئولیت 
پذیری و سختی ها و مشکات زندگی آمادگی الزم را ندارد 

و این مساله به تربیت والدین برمی گردد.
میرجعفــری همچنیــن یــادآور شــد: مســلما فرزنــد آوری در 
ایــن زمانــه نوعــی جهــاد محســوب مــی شــود و بــا راحــت 
طلبــی ســازگاری نــدارد و زن و مــرد بایــد هــر دو آمادگــی از 
خودگذشتگی، قبول مسئولیت فرزند ، شب زنده داری ها 
و مشــکات اقتصادی را داشــته باشند مخصوصا از سوی 
زنان این مساله اهمیت بیشتری می یابد چون بیشترین بار 
تولــد و تربیت فرزند برعهده بانوی خانه می باشــد و اوســت 
که با تغییرات هورمونی دوران بارداری، مشکات بارداری، 

زایمان و دوره شــیردهی دســت و پنچه نرم می کند و نیاز به 
همراهی و درک همسر، اطرافیان، کارفرما و….دارد.

عضــو کارگروه پژوهــش نخبگان حوزه علمیه افــزود: اگر این 
نیازها تامین نشود مساله فرزندآوری مختل می گردد، چراکه 
داشــتن خاطره خوب از این دوران انگیزه ای برای تداوم آن 
مــی گــردد و بالعکــس … متاســفانه در جامعــه ما ایــن دوران 
بــه دوران بحرانــی تبدیل می گردد و بیشــتر اختاف زوجین 
در دوران بــاردارای و شــیر دهــی رخ مــی دهد و سیاســتهای 
حمایتــی کافــی از ســوی دولــت از قبیــل خدمــات رایــگان 
درمانی بهداشتی و غیره  وجود ندارد، وضعیت شغلی زنان 
ثبــات نــدارد، مهدکودک نزدیک محل کار مــادر وجود ندارد 

و بسیاری مسائل دیگر که یک خانواده را درگیر می نماید.
وی تاکید کرد: برای کاهش بحران در این مساله باید در ابتدا 
در معیارهــای ازدواج و ســبک زندگــی جوانــان تغییراتی رخ 
دهد. ازدواج دیرهنگام، خانواده ناســالم و ازهم گســیخته، 
رواج مصــرف گرایــی و توقعات مادی باال از دشــمنان تولید 
نسل بشمار می روند و باید خانواده های ایرانی تربیت نسل 
جوان را بر مبنای ارزشــهای اسامی انقابی جدی بگیرند 

و سعی در تربیت نسلی  مقاوم داشته باشند.
میرجعفــری ادامــه داد: برخــی می گویند مشــکل اقتصادی 
تنهــا علــت ایــن بحــران اســت درحالــی که بــه نظر مــن رفع 
مشــکات فرهنگی اهمیت بیشــتری دارد، اگر دقت کنید 
در ســالهای اخیــر کســانی بــه نــدای رهبــر انقــاب  لبیــک 
گفتند که عموما طلبه یا قشــر متوســط جامعه هســتند و در 
قشر مرفه جامعه هنوز شاهد پدیده تک فرزندی هستیم که 
عواقــب آن ســالهای بعد بــرای خانواده و جامعه مشــخص 
مــی گــردد و بــا نســلی افســرده، تنهــا، درون گــرا و خودخواه، 

تجمل گرا با آستانه تحمل پایین روبرو خواهیم شد.

کارشــناس رصد و امداد فرهنگی حوزه های علمیه خواهران  گفت: برای ترغیب فرزندآوری باید فرهنگ ســازی و 
عواقب کاهش جمعیت را برای نسل امروز تبیین کرد و سیاستی برخاف آنچه در دولتهای قبلی انجام می گرفت 

دنبال نمود.

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران قهرمانــی دختران 
کار کشــورمان در مسابقات قهرمانی جهان  تکواندو 

گفت. را تبریک 

 مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا صــدور پیامی 
در  را  کشــورمان  تکوانــدوکار  دختــران  قهرمانــی 

گفت. مسابقات جهانی تبریک 
متن این پیام به شرح زیر است:

بــار دیگر بانــوان توانمند عرصــه ورزش افتخار آفرین 
یــخ حک  شــدند و نــام ایــران بــزرگ را بــر صفحــه تار

کردند.
دختــران عزیز؛ کســب مقام پرافتخــار قهرمانی جهان 
کــه بــا حفــظ ارزش هــای دینی و اســامی رقــم خورد 

موجب مسرت و مایه افتخار است.
اینجانب این افتخارآفرینی ارزشــمند را که با رعایت 
همه موازین شــرعی و پوشش اسامی به دست آمد 
به شــما و همــه ملت ســرافراز ایران تبریــک می گویم 
کــه ایــن قهرمانی هــا و افتخارآفرینی ها در  و امیــدوارم 

کشور ادامه داشته باشد. حوزه ورزش بانوان 
عبد الکریم بهجت پور

کشور مدیر حوزه های علمیه خواهران 

 پیام تبریک مدیر حوزه های 
علمیه خواهران در پی 

قهرمانی دختران تکواندو 
کار در مسابقات جهانی 

  افزایش جمعیت
 به یک برنامه جامع و کامل نیاز دارد

  معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور:
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کرد؛ آن قاعده چیست؟ قاعده ی امامت؛  ماجرای تعیین غدیر، ماجرای تعیین ضابطه است، تعیین قاعده است. یک قاعده ای در اسام درست شد؛ پیغمبر اکرم در ماه های آخر عمر، این قاعده را وضع 
کرده است؛ اسام این حکومتها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرت مداری ها را قبول ندارد؛ امامت را قبول دارد.  قاعده ی والیت. جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند؛ بشر انواع و اقسام حکومتها را تجربه 
این قاعده ی اسام است؛ غدیر این را بیان میکند. مصداقش هم مشّخص است؛ امیرالمؤمنین کسی است که هیچ کس نه در آن زمان و نه در زمانهای بعد نتوانسته است کمترین خدشه ای به شخصّیت 

کند.                                                                                                                        بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر  1395/۰۶/3۰ واالی او و به نمایندگی او از مفاهیم و معارف قرآن خدشه 

غدیر، ماجرای تعیین ضابطه است

علمیــه  حوزه هــای  پژوهشــی  خدمــات  و  مشــاوره  مرکــز  مشــاور 
خواهران گفت: طاب عاوه بر مســائل نوین باید یک تخصص 
دانشــی را بــا جدیــت دنبــال کننــد، چراکــه تخصــص داشــتن و 

فعالیت متمرکز به رشد طاب کمک های زیادی می کند.

بازدیــد  و  نشســت  در  فؤادیــان  والمســلمین  حجت االســام   
اســتعدادهای برتــر حــوزه  علمیــه خواهــران اســتان قــم از مرکــز 
مشاوره و خدمات پژوهشی حوزه های علمیه خواهران که پیش 
از ظهــر امــروز در ایــن مرکز برگزار شــد با بیان اینکه اســتعدادهای 
برتــر وظیفــه ســنگینی برعهــده دارند بیــان کرد: بایــد از فرصت و 
توانمندی که خداوند متعال به شما داده است بهترین استفاده 

را داشته باشید.
اســتاد حــوزه بــا اشــاره بــه اینکــه داشــتن منظومــه فکــری بــرای 
طــاب اســتعدادهای برتر بســیار مفید و مهم اســت اظهــار کرد: 
اســتعدادهای برتــر بایــد در حــوزه منظومــه فکری خــود فعالیت 

انجام داده و از فعالیت های پراکنده پرهیز کنند.
بــر  افــزود: طــاب عــاوه  حجت االســام والمســلمین فؤادیــان 
مســائل نویــن بایــد یــک تخصــص دانشــی را بــا جدیــت دنبــال 
کنند، چراکه تخصص داشــتن و فعالیت متمرکز به رشد طاب 

کمک های زیادی می کند.
علمیــه  حوزه هــای  پژوهشــی  خدمــات  و  مشــاوره  مرکــز  مشــاور 
خواهران تصریح کرد: مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی حوزه های 
علمیه خواهران در تمام عرصه های پژوهشــی به خواهران طلبه 

در سراسر کشور مشاوره های پژوهشی ارائه می دهد.
اســتاد حــوزه با بیان اینکه بیشــترین تماس هایی کــه با این مرکز 
گرفته می شــود پیرامون مشــاوره پایان نامه های سطح سه است، 
پژوهشــی  مشــکات  پاســخگوی  مرکــز  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
خدمــات  بــه  نســبت  کم بهــره  و  دوردســت  طــاب  از  بســیاری 

آموزشی و پژوهشی بوده است.
و  ذهنــی  پرش هــای  نخبــگان  کــرد:  بیــان  تبریــزی زاده  خانــم 
ذهــن جوالــی دارنــد که این امــر عاوه بــر مزایای ذهنی و دانشــی 
می توانــد ســبب آســیب هایی نظیر عدم تمرکز هنــگام مطالعه و 

پراکنده بودن افکار شود.
علمیــه  حوزه هــای  پژوهشــی  خدمــات  و  مشــاوره  مرکــز  مشــاور 
خواهــران بــا اشــاره بــه اهمیــت آموزش هــای مهارتــی تمرکــز در 
مسائل پژوهشی و آموزشی به نخبگان و استعدادهای برتر افزود: 
آموزش زبان دوم از اولویت هایی است که استعدادهای برتر باید 

نسبت به آن توجه داشته باشند.
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه بیرونــی بــه جهان اســام و انتقــادات با 
یادگیــری زبان های خارجی امکان پذیر اســت تصریح کرد: نگاه 
درون بینــی بــا تمام خوبی هایــی که دارد کارآمد نیســت و باید به 

برون بینی و پاسخگویی اهتمام بیشتری داشته باشیم.

حجت االســام والمسلمین ســیدمنذر حکیم گفت: نظام آفرینش 
مبتنــی بــر الزام تشــکیل خانــواده و ازدواج اســت امــا به عنوان یک 
مســتحب مؤکــد در جامعــه شــناخته می شــود، بــر اســاس آیــه »و 
انکحــوا االیامــی منکــم...« خداونــد امر بــه ازدواج کــرده و این به 

معنای وجوب و لزوم تشکیل خانواده است.

 حجت االسام والمسلمین سید منذر حکیم در دومین جلسه 
از نشســت های تخصصی خانــواده با محوریــت بیانیه گام دوم 
که صبح امروز در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه های برگزار 
شــد، بیان کرد: خداوند متعال در پنج آیه اول ســوره بقره انتظار 
خود را از بشــریت بیان کرده و بر تشــکیل جامعه متقین و تمدن 

اسامی تأکید دارد.
وی افزود: احکام الهی و تمام مواردی که در سوره بقره بیان شده 
در راستای ایجاد جامعه متقین و تشکیل تمدن اسامی است.
اســتاد درس خارج حوزه علمیه ابراز کرد: ایمان به غیب، اقامه 
نمــاز، انفــاق، ایمــان به پیامبــران پیشــین و پیامبر اکــرم)ص( و 
ایمــان به معــاد از ویژگی های بــارز افراد متقی اســت که خداوند 

متعال در پنج آیه اول سوره بقره بیان کرده است.
حجت االســام والمســلمین ســید منــذر حکیــم تشــریح کــرد: 
جامعــه مــا در ابتــدای انقــاب تــا اواخــر جنــگ بــا وجــود همــه 
مشــکات اقتصــادی و سیاســی و غیــره از نظــر وجــود مفاســد 
فرهنگــی و اقتصــادی اصــا بــا وضعیــت امــروز قابــل مقایســه 
نیســت، این درحالی اســت که امکانات تبلیغی بســیار بهتری 
در اختیــار مــا قــرار گرفتــه اســت، بایــد به این ســؤال مهم پاســخ 
داده شــود کــه چــرا با وجــود این پیشــرفت ها دچار ایــن حجم از 

مشکات شده ایم.
وی ادامــه داد: حــوزه علمیه، فرهنگ، جامعــه تربیتی و غیره در 

جامعــه باید رشــد داشــته و مشــکات مربــوط به آن رفع شــوند، 
برطرف شــدن مشــکات در ایــن عرصه ها نیز تنها با ریشــه یابی 

علل مشکات و رفع آن تحقق می یابد.
حجت االســام والمســلمین ســید منــذر حکیــم تصریــح کــرد: 
معظــم  مقــام  خمینــی)ره(،  امــام  همچــون  رهبرانــی  وجــود 
رهبری)مدظله العالی( و فداکاری مردم سبب شده تا جمهوری 
اســامی بــا وجــود ایــن مشــکات تا کنــون پایــدار، مســتحکم و 

استوار بماند.
وی ضمــن ابراز تأســف از وضعیت نامناســب فرهنگ و تربیت 
در جامعه عنوان کرد: ما امروز به دنبال این هســتیم که مســائل و 
مشــکات مربوط به حجاب و عفاف در جامعه را حل و درمان 
کنیــم، در حالــی کــه پــس از گذشــت ایــن زمــان بایــد بــه رشــد و 

تکامل در این عرصه می  رسیدیم.
اســتاد درس خــارج حــوزه بــا تأکیــد بــر ضــرورت حرکت و رشــد 

مداوم حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: طاب در همه سطوح 
باید همواره در حال تکامل باشند، بینش، انگیزه و عمل گرایی 
نیز از مهم ترین مســائلی اســت که باید طاب به آن توجه داشته 

باشند.
حجت االســام والمســلمین ســید منــذر حکیــم بــا اشــاره بــه 
رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب پیرامــون مســئله خانــواده و 
سیاســت های جمعیتی در کشــور بیان کرد: برای این رهنمودها 
بایــد راهکارهای مناســبی پیدا کرده و ســپس آن هــا را عملیاتی 

کنیم.                                                                                  
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کتاب هــای زیــادی در عرصــه ازدواج و 
خانواده نوشــته شده اظهار کرد: انگیزه بخشی نسبت به ازدواج 
و تشــکیل خانواده مســئله ای بســیار مهم اســت که همه باید به 

آن توجه شود.
اســتاد حــوزه خاطرنشــان کــرد: نظــام آفرینــش مبتنــی بــر الــزام 
تشــکیل خانــواده و ازدواج اســت امــا به عنــوان یــک مســتحب 
مؤکــد در جامعــه شــناخته می شــود، بــر اســاس آیــه »و انکحــوا 
االیامــی منکــم...« خداونــد امر بــه ازدواج کرده و ایــن به معنای 

وجوب و لزوم تشکیل خانواده است.
وی افزود: برای ترویج سبک زندگی اسامی باید منظومه  سبک 
زندگی به جامعه ارائه دهیم که شامل مسائل فقهی، اعتقادی، 
کامی و همه عرصه ها باشد، اگر چنین الگوی جامع و منظمی 
از ســبک زندگــی اســامی ارائه شــود انگیــزه مردم نیز نســبت به 

رعایت آن افزایش می یابد.
اســتاد درس خــارج حــوزه علمیه ابراز کرد: ایــام تبلیغی و به ویژه 
ایام محرم فرصت بســیار ویژه ای برای تبلیغ تشــکیل خانواده و 

رعایت سبک زندگی اسامی است.
حجت االســام والمســلمین ســید منــذر حکیــم با بیــان اینکه 
ارزیابی وضع موجود، آسیب شناسی و آسیب زدایی سه مرحله 
اصلی برای حل مشکات در عرصه خانواده است تشریح کرد: 
مبلغان باید مطالعه، تحقیق و ارزیابی اساسی پیرامون این سه 

مسئله داشته باشند.
وی با اشــاره به اهمیت نوشتن در پیشرفت علمی طاب ادامه 
داد: باید برای رشد در عرصه های مختلف به نوشتن روی آورده 
و پــس از مطالعــه و کســب اطاعــات کافــی پیرامون هــر موضوع 

ایده های خود را در رابطه با آن مسئله یادداشت کنید.

مدیرکل پژوهش های عمومی حوزه های علمیه خواهران:

حوزه هــای  عمومــی  پژوهش هــای  مدیــرکل 
طــاب  اینکــه  بیــان  بــا  خواهــران  علمیــه 
اســتعدادهای برتــر بایــد بــا مجات علمــی، 
تازه های دانشی و حرف های نو در موضوعات 
مختلــف ارتبــاط داشــته باشــند گفــت: باید 
کارگاه های آشنایی با پایگاه های دانش برای 

طاب برگزار شود.

حجت االسام والمسلمین ربانی در نشست 
علمیــه  حــوزه   برتــر  اســتعدادهای  بازدیــد  و 
خواهران اســتان قم از مرکز مشاوره و خدمات 
کــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  پژوهشــی 
پیــش از ظهــر امــروز در ایــن مرکــز برگزار شــد با 
بیــان اینکــه مــا در عرصــه علــم و دانــش باید 

ســنگربان، مدافــع مکتب و یاریگــر دین خدا 
باشــیم بیــان کــرد: اســتعدادهای برتــر وظیفه 
مضاعف و بیشــتری در عرصــه علم و دفاع از 

مکتب اسام دارند.
مبــارک،  حرکــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ریشــه دار، ضــروری و بایســته ای به نــام تمدن 
اســامی شــروع شــده اســت اظهار کــرد: تمام 
همــواره  مســلمانان  تــا  می کنــد  تــاش  دنیــا 

فرودست و در جهالت باشند.
حوزه هــای  عمومــی  پژوهش هــای  مدیــرکل 
علمیه خواهران بــا بیان اینکه امروز مهم ترین 
و اصلی تریــن وظیفــه مــا تــاش بــرای احیای 
بــار  بیشــترین  افــزود:  اســت  اســامی  تمــدن 
ایــن وظیفه خطیر بر دوش اســتعدادهای برتر 

است.
وی تصریــح کــرد: یکــی از بحث هایــی کــه ما 
در جریــان تمدن ســازی نخبگانــی باید به آن 
توجــه کنیم ایجــاد ارتباط شایســته و عالمانه 
با منابع علمی و دینی اســت، خواهران طلبه 
محققه باید نسبت به رصد و ارتباط با منابع 

علمی توجه کافی داشته باشد.
ربانــی  والمســلمین  حجت االســام 
خاطرنشــان کــرد: از مهم ترین عناصــر تعالی، 
رشــد و بالندگــی ایــن اســت کــه بــا منابــع و 
پایگاه های دانشــی ارتباط بروز داشــته باشد، 
بــرای بــروز بــودن در عرصــه پژوهشــی بایــد بــا 
منابــع و پایگاه هــای دانشــی ارتبــاط مســتمر 

داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکه طــاب اســتعدادهای برتر 
بایــد بــا مجــات علمــی، تازه های دانشــی و 
حرف هــای نو در موضوعات مختلف ارتباط 
داشــته باشــند تشــریح کــرد: بایــد کارگاه های 
آشــنایی بــا پایگاه هــای دانــش بــرای طــاب 

برگزار شود.
حوزه هــای  عمومــی  پژوهش هــای  دیــرکل 
علمیــه خواهــران عنــوان کــرد: رســالت مرکــز 
مشــاوره پژوهشــی حوزه علمیــه خواهران این 
اســت کــه طــاب را با تازه های دانشــی آشــنا 
پایگاه هــای  بــا  را  طــاب  دسترســی  و  کــرده 

علمی و دانشی تسهیل کند.

طالب تخصص های دانشیکارگاه آشنایی با پایگاه های دانشی برای طالب برگزار شود
 را با جدیت پیگیری کنند

مشاور مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی حوزه های علمیه خواهران:

مدیــر کل امــور نخبگان و اســتعدادهای برتــر حوزه های علمیه 
در  برتــر  اســتعداد  و  نخبــه  نفــر   3۷3 شناســایی  از  خواهــران 

حوزه های علمیه خواهران خبر داد.

، خانــم غفــاری در نشســت و بازدیــد اســتعدادهای برتــر حوزه  
علمیه خواهران اســتان قم از مرکز مشــاوره و خدمات پژوهشی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران که پیــش از ظهر امــروز در این مرکز 
برگــزار شــد بیان کــرد: تا کنون ۴۰۰ اســتعداد برتــر در عرصه های 
آمــوزش، پژوهــش و تبلیــغ شناســایی شــده کــه ۲۸ نفــر از ایــن 
برتــر  اســتعداد  و  کــرده  تعــداد هم زمــان در دو عرصــه شــرکت 
هستند که در حال حاضر 3۷3 نفر طلبه شناسایی شده اند.

حوزه هــای  برتــر  اســتعدادهای  و  نخبــگان  امــور  مدیــرکل 
علمیــه خواهــران با بیــان اینکه امســال در برنامه هــای ارتقایی 
اســتعدادهای برتــر از ظرفیــت تخصصــی معاونت هــای مرکــز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران استفاده می کنیم، تصریح 

کــرد: برنامه هایی برای رشــد اخاقی و علمــی طاب خواهر در 
دستور کار قرار داده ایم.

در ادامــه این نشســت حجت االســام والمســلمین قاســمیان 
بیــان کــرد: بیشــترین رشــد و شــکوفایی طــاب در حوزه هــای 

علمیه توسط خود طلبه و تاش وی صورت می گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه تحول در حــوزه قریب به یک دهه اســت که 
توســط بزرگان حوزه و مقام معظم رهبری مطرح می شــود افزود: 
امــروزه آمــوزش در حوزه های علمیه نظــام حافظه  محوری دارد 
و برای تحول در حوزه باید از این نظام خارج شــده و به ســمت 

نظام پژوهش محور، تربیت محور یا تفکر محور گام برداریم.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  پژوهشــگران  امــور  اداره  رئیــس 
خاطرنشــان کرد: نظام حافظه محور ســرمایه ها و استعدادهای 
نظــام  امــا  می دهــد  هــدر  را  علمیــه  حوزه هــای  در  طــاب 

پژوهش محور این استعدادها و ظرفیت  ها را پرورش می دهد.
حجت االســام والمســلمین قاســمیان عنــوان کــرد: تحول در 

حــوزه به معنای این اســت که حوزه به ســمتی حرکت کند که 
پاســخگوی نیازهای جامعه باشــد، به عنوان مثال ما نیازمند 

فعالیت در عرصه های فقه پزشکی، اقتصاد و غیره هستیم.
وی بــا بیــان اینکه تولید علــم که از نکات اساســی برای تحول 
در حوزه هــای علمیــه اســت تنهــا بــا پژوهش صــورت می گیرد 
بیــان کرد: از خألهای بزرگی که در حوزه های علمیه وجود دارد 

مسئله نیروی انسانی در عرصه پژوهش است.
رئیــس اداره امــور پژوهشــگران حوزه هــای علمیه خواهــران اظهار 
کــرد: تقاضــای زیــادی از مــدارس علمیــه خواهــران برای اســاتید 
روش تحقیــق وجــود دارد اما با توجه به عدم نیروی انســانی کافی 
در عرصه پژوهش برای تأمین این نیازها با مشکل مواجه شدیم.

مدیر کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران خبر داد: 

شناسایی ۳۷۳ خواهر طلبه استعداد برتر

حجت االسالم والمسملیین سید منذز حکیم:

 نظام آفرینش مبتنی بر تشکییل خانواده و ازدواج است

6



ایــرانالیـوت

شماره   17245 ذوالحجه  281440مرداد 1398

دشــمن میخواهــد مســئله ی غدیــر را یــک مایــه ی برادرکشــی و جنــگ و خونریــزی قرار بدهــد؛ در حالی کــه غدیر میتواند وســیله ی ائتــاف و برادری مســلمانها با هم باشــد. مرحوم شــهید مطهری 
)رضوان اهَّلل علیه( قبل از انقاب یک مقاله ی مفصلی درباره ی کتاب »الغدیر« عامه ی امینی نوشــتند و ثابت کردند که الغدیر عامه ی امینی، وســیله ی وحدت مســلمین اســت. بعضی خیال 

کتاب الغدیر مایه ی وحدت دنیای اسام است. یم،  کنیم و سنجیده پیش برو کنیم، درست عمل  گر درست فکر  ید ا کتاب الغدیر ممکن است مایه ی افتراق بشود. ایشان میگو میکردند 
بیانات در دیدار مردم قم در سالروز عید سعید غدیر خم  18/1۰/1385

غدیر می تواند وسیله ائتالف مسلمان ها باشد

الهام محصل: سلمان و ابوذر و مقداد و عمار زیر چند درخت 
کهنســال را جارو زدند و خار و خاشــاک از آن جمع نمودند و آب 
پاشــیده و منبری از ســنگ ها و رواندازهای شــتران مهیا کردند و 
منبــر آوای جبرئیــل و صور رســالت و وصــی پیغمبــری را در قبه 

غدیر مهیا ساختند.
کعبه از دور تماشــا می کرد و شــاهدی بر سیادت رسول عشق در 
میان دســتان رســول اهلل شد و ســریر امامتش را به نظاره نشست 
آن گاه کــه نــام علــی)ع( از صــور پیغامبــری و از گلــوی ســوخته 
رســالتش نجوا می کــرد که »إنی تارک فیکــم الثقلین، کتاب اهلل 

و عترتی...«.
مــاه ذی حجــه ســال دهــم هجــرت بــود، پیامبــر)ص( همــراه 
مســلمانان در مراســم حــج شــرکت کردنــد و چــون آخریــن حج 
ایشان بود، آن را حج الوداع نامیدند و تقریبا اکثر قریب به اتفاق 

مسلمانان شرکت کرده بودند.
اوایــل روز بــود و هوا بســیار گرم. آن حضــرت به اصحاب خاص 
خــود از جملــه ســلمان، ابــوذر، مقداد و عمــار امر فرمودنــد تا زیر 
چنــد درخــت کهنســال را جارو زده و خار و خاشــاک از آن جمع 
کننــد و آب پاشــیده و منبــری از ســنگ ها و رواندازهای شــتران 

مهیا سازند، منبر آماده گردید.
روی آن را با پارچه پوشانده و تزیین کردند. پس از آن که نماز ظهر 
را بــه جماعت خواندند، به دســتور حضرت رســول اکرم)ص(، 
موالی متقیان علی)ع( در سمت راست ایشان و یک پله پایین 

تر روی منبر قرار گرفتند.
پیامبــر)ص( بــه ایــراد ســخن پرداختنــد و از پیونــد قــرآن و اهل 
بیــت)ع(، از والیت و امامت علی بــن ابی طالب)ع( و فرزندان 

او تا والیت و امامت حضرت مهدی)عج( سخن گفتند.
آنــگاه حضرت فرمودنــد: ای مردم من در تبلیغ آنچه خدا بر من 
نازل فرمود کوتاهی نکردم، جبرئیل ســه بار بر من نازل شــد و هر 
بــار مــرا از جانــب خدای متعال امــر کرد که در این مــکان، به هر 
سفید و سیاهی، از هر قبیله ای، اعام کنم که پس از من ولی و 

رپرست شما امیرمؤمنان علی)ع( است.
پــس دســتان مبارک ایشــان را بــاال گرفتنــد. من هنــوز گرمای آن 

دستان را حس می کنم.
ســپس فرمودند: »من کنت مواله، فهذا علی مواله. اللهم وال من 

وااله و عاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله«.
پــس از بیــان ایــن کلمات گوهربار بــود که جبرئیــل در غدیر نازل 
شــد و این آیــه را نازل کرد: »الیوم اکملت لکــم دینکم و اتممت 
علیکــم نعمتــی و رضیت لکم االســام دینا«: »امروز دین شــما 
را کامل کردم و نعمت خدا را بر شــما تمام کردم و دین اســام را 

برای شما پسندیدم.«

آخرین وصی در آئیین سفارش نخستین وصی
در خطبــه غدیــر و ســخنرانی پیامبــر)ص( به حضــرت بقیه اهلل 

االعظم، توجه خاصی شده است.
خبــر دادن از مهدی موعود بــرای آن مردمی که قبول والیت امیر 
المؤمنین علیه السام برایشان سنگین بود، بیانگر آینده نگری 
اســام و برنامــة بلندمــدت دیــن الهــی بــرای مســلمین اســت. 
اگرچــه برخــی بــا آنکــه آن روز با علی بــن ابی طالــب)ع( بیعت 

کردند؛ پیمان شکستند.
ولــی حقایق در طول زمان برای نســل ها روشــن گشــت و از آنجا 
کــه کارهــا بــه دســت خداونــد اســت، روزی جهــان بــه دســت 
جانشــینان واقعی پیامبر)ص( سپرده می شود و انتقام آنچه در 

طول قرن ها بر ایشان رفته است، گرفته خواهد شد.
الزم به ذکر است که اعام این مطالب در غدیر، یک پیشگویی 

و ِاخبار از غیب نیز به شمار می آید.
در خطبــه غدیــر، ۲۵ جملــه دربــارة حضــرت مهــدی )عــج( 

الشریف آمده است.

آداب و سنن ویژه عید غدیر
یکی از نشانه های عظمت بی کران عید غدیر، اعمال، آداب و 

ســنت هایی اســت کــه رعایت آن ها در شــب عید غدیــر، روز و 
شــام گاه آن، مورد ســفارش های مکرر قرار گرفته و پاداش هایی 
بسیار برای آن آمده است. برخی از این اعمال و آداب عبارتند:
دعــا و نمــاِز شــب عیــد غدیــر، روزه گرفتــن، افطــاری و اطعــام، 

آراستن، پوشیدن لباس نو
بــه کار بــردن بوی خــوش، تبریک گفتن، دل جویــی و مهرورزی، 
ابراز شــادمانی و شــادمان ســاختن دیگران، پیوند با بســتگان و 
خویشان، کارگشایی، هدیه دادن، اجتماع، ابراز برائت، غسل، 

زیارت و دعای ندبه.

از مهم تریــن فرازهــای تاریــخ زندگــی پیامبــر )ص( حجه 
الوداع و واقعه غدیر است

در ایــن بــاره خانــم معصومــه ذوالفقــاری مدیــر مدرســه علمیــه 
خواهران عصمتیه شهرستان سمنان نیز به خبرنگار خبرگزاری 
کوثــر گفــت:  از مهم تریــن فرازهــای تاریــخ زندگــی پیامبــر )ص( 
حجه الوداع و واقعه غدیر است که در روز هجدهم ذی الحجه 
ســال دهــم هجــرت رخ داد. پیامبر دربازگشــت از حجــه الوداع 
تمام اصحاب را در محلی بنام غدیر خم امر به توقف دادند که 
مورخان تعداد حاضرین را بالغ بر هفتاد هزار تا یکصد و بیست 

هزار نفر ذکر کردند. 
وی ادامــه داد: در آن روز پیامبــر ضمــن خطبــه مفصلــی پــس از 
حمد و ثنای الهی به بیان فضایل و مناقب و شخصیت واالی 
حضــرت علی )ع( پرداختند و غالب آیات الهی را که در شــان 
حضــرت نــازل شــده بــود را قرائت و توضیــح فرمودنــد و در ادمه 
حضــرت علــی )ع( را بــه عنوان ولی مســلمین و جانشــین خود 

معرفی کردند. 

واقعه غدیرخم در قرآن
وی با اشــاره به اینکه در قرآن آیات زیادی اشــاره به واقعه غدیر 
و والیــت امیرالمومنین دارد، تصریح کرد: از جمله آیه ۲۴ ســوره 

صافات که پیانبر فرموده اند: “وقفوهم انهم مســئولون عن والیه 
علــی ابــن طالب” و آیه یا ایهاالرســول بلغ ما انــزل... و آیه الیوم 

اکملت لکم دینکم... و آیه و سال سائل بعذاب واقع... .

پیوند غدیر و والیت مداری
ذوالفقــاری در رابطــه بــا پیونــد واقعــه غدیــر بــا والیــت و والیــت 
مــداری تاکید کــرد: علت اهمیت واقعه غدیربه مســئله والیت 
اســت زیــرا در قــرآن کریــم تنهــا درباره جریــان غدیرخــم و والیت 
امیرالمونیــن)ع( تعبیر منحصربفرد اتمام نعمت آمده )اکملت 
لکــم دینکــم( یعنــی همانطــور که نبــوت و رســالت پیامبــر اکرم 
)ص( کاملتریــن نبــوت و رســالت اســت، و پــس از آن نبوتــی 
نیســت والیــت و امامــت علی و اوالد علی نیــز کاملترین والیت 

و امامت است و پس از آن امامتی نیست.
این اســتاد حــوزه علمیــه خواهران بیان داشــت: امــام خمینی 
)ره( غدیر را یک مســئله روز عنــوان کرده اند و غدیر یعنی نباید 

دین را از سیاست جدا کرد.
وی افزود: حکومت آمیخته با سیاست است و آنانکه سیاست 

را از دین جدا می دانند در حقیقت منکر غدیر هستند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت خطبه غدیر و رابطه مستقیم آن 
با ظهور دوازدهمین منجی بیان کرد: در خطبه شــریف غدیر به 

امام زمان علیه السام توجه خاصی شده است. 
ــِذی  ــوِر اّلَ ــاِس آِمُنــوا ِبــاهلِل َو َرُســوِلِه َو الّنُ وی گفــت: »َمَعاِشــَر الّنَ
هــا َعلــی  َأْدباِرها… ُأْنــِزَل َمَعــُه ِمــْن َقْبــِل َأْن َنْطِمــَس ُوُجوهــًا َفَنُرّدَ
 َمْســلوٌک ِفّیَ ُثــّمَ فی َعِلّیِ ْبِن 

َّ
َوَجل وُر ِمَن اهلِل َعّزَ َمعاِشــَرالّناِس،الّنُ

ِذی َیْأُخُذ  ، اّلَ ْسِل ِمْنُه ِإَلی اْلقاِئِم اْلَمْهِدّىِ َأبی طاِلٍب، ُثّمَ ِفی الّنَ
ِّ َحّقٍ ُهَو َلَنا« یکی از فرازهای خطبه غدیر است.

ِبَحّقِ اهلِل َو ِبُکل
وی اضافــه کــرد: طبق این فــراز پیامبر به صراحــت جریان نور را 
عــاوه بر خــود در امیرالمومنین و امامان علیهم الســام از نســل 

ایشان تا مهدی موعود جاری و ساری می دانند.
مدیــر مدرســه علمیــه خواهــران عصمتیــه شهرســتان ســمنان 
گفــت: بــر ایــن اســاس امامــت در خانــدان امیرالمومنیــن علی 
علیه الســام جاری اســت، به طوری که این رشته الهی در آغاز 
بــه دســت مبــارک امیــر المومنیــن علیــه الســام و در نهایت به 

وجود مبارک مهدی فاطمه سپرده شده است.
ذوالفقــاری اضافــه کــرد: بر اســاس ایــن فــراز از ســخنان پیامبر، 
حضــرت حــق خدا و حــق تمامی اهل بیت علیهم الســام را از 

غاصبانشان خواهند گرفت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــراز دوم از گفتــار پیامبر اکــرم به صورت 
مســتقل به امــام زمان عجــل اهلل تعالی فرجــه اختصاص دارد، 
گفت: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در فراز دیگر روند پیوسته 
نبوت و امامت را مطرح کرده اند و یاد آور می شــوند که سررشــته 
این نظم، در دســت علی علیه الســام و پایان بخش این روند، 

حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه است.
مــاُم َواْلَوِصّیُ  ِ ْ

ی َرســوٌل َو َعِلّیٌ ال وی افــزود: َمعاِشــَرالّناِس، َأالَوِإّنِ
ــا اْلقاِئــَم اْلَمْهــِدى پــس از آن  ِئَمــِة ِمّنَ خاَتــَم اْلَ ِمــْن َبْعدى،…َأالِإّنَ
بیســت و یــک ویژگــی اساســی و مهــم از مختصــات عمــده آن 
امــام را ترســیم کردند، کــه حتما توصیه می شــود به متن خطبه 

مراجعه و مطالعه شود.
وظیفه طالب در نشر معارف غدیر

وی در ادامه  با بیان اینکه روز عید غدیر روز بزرگی است گفت: 
وظیفــه طــاب در مورد نشــر معــارف غدیر در عصر ظهور بســیار 

مهم است.
وی تاکید کرد: طاب باید به گونه ای عمل کنند که بنابر توصیه 
پیامبــر بــه تبلیغ غدیر، بــا باز خوانی خطبه غدیــر این مهم را به 

جهانیان منتقل کنند. 
در پایــان مدیــر مدرســه علمیــه خواهــران عصمتیــه شهرســتان 
سمنان به ذکر برخی از آداب و احکام این روز مبارک پرداخت.
تحکیم بیعت با والیت تبریک و تهنیت گفتنبا جمله الحمدهلل 
الذی جعلنا من المتمسکین بوالیته امیرالمومنین و ائمه علیه 
الســام، صله رحم کردن، آراســتن و لباس نو پوشــیدن، پیمان 
اخــوت و بــرادری بســتن، انفــاق کردن، رفــع حاجــت مومنین، 
غســل کردن، روزه گرفتن، افطــاری دادن، خواندن دعای ندبه، 
هدیه دان، بســیار صلوات فرســتادن، و نمازها و عباداتی که در 

مفاتیح به آن اشاره شده است، از جمله این آداب است.

آوای جبرئیل و صور رسالت پیغمبری در قبه غدیر

علمیــه  حــوزه  میــان  همــکاری  تفاهم نامــه 
خواهــران و انجمن علمــی مطالعات اجتماعی 

حوزه منعقد شد.

 تفاهم نامــه همکاری میان حــوزه علمیه خواهران 
و انجمــن علمــی مطالعــات اجتماعــی حــوزه بــا 
حضــور حجت االســام والمســلمین عبدالکریــم 
خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  بهجت پــور 

حجت االســام والمسلمین خیری رئیس انجمن 
مدیــران  و  حــوزه  اجتماعــی  مطالعــات  علمــی 
مدیریــت  مرکــز  جلســات  ســالن  در  مســؤوالن   و 

حوزه های علمیه خواهران منعقد شد.
عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور در آئیــن انعقــاد تفاهم نامــه میان حوزه 
مطالعــات  علمــی  انجمــن  و  خواهــران  علمیــه 
علمیــه  حــوزه  اینکــه  بیــان  بــا  حــوزه  اجتماعــی 
خواهــران بایــد هویت و جایــگاه خــود را در عرصه 
علوم اجتماعی پیدا کند، اظهار کرد: دیده شــدن 
حــوزه علمیــه خواهــران بســیار اهمیــت دارد امــا 
هنگامــی این دیده شــدن صحیــح خواهد بود که 
جایگاه علمی مناســبی داشته باشیم و از راه های 
رســیدن به جایگاه علمی مناسب نیز همکاری با 

انجمن های علمی است.
مدیــر حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: این رو 
امیــدوارم که این تفاهم نامه منشــأ بــرکات فراوانی 
بــرای انجمــن علمی مطالعــات اجتماعی حوزه و 

حوزه های علمیه خواهران باشد.

علمیــه  حوزه هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده 
خواهران

در ادامه این مراســم حجت االســام والمســلمین 
مطالعــات  علمــی  انجمــن  کــرد:  بیــان  خیــری 
اجتماعی حوزه فعالیت های بســیار خوبی انجام 
داده اســت، یکــی از این فعالیت هــا طرح انجمن 
علمی انقاب اســامی بود که امــروزه این طرح در 

۲۹ استان برگزار می شود.

اجتماعــی  مطالعــات  علمــی  انجمــن  رئیــس 
حــوزه با اشــاره بــه توانمنــدی این انجمن نســبت 
در  اجتماعــی  علــوم  اســتادان  توانمندســازی  بــه 
حوزه هــای علمیــه ابــراز کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران می توانیــم همــکاری 

خوبی با این نهاد داشته باشیم.
همچنیــن حجت االســام والمســلمین نانمخواه 
مدیــر کل امــور تربیتــی فرهنگی حوزه هــای علمیه 
خواهــران در ایــن مرایســم بیــان کــرد: تفاهم نامــه 
جامعــی میــان حــوزه علمیــه خواهــران و انجمــن 
علمی مطالعات اجتماعی حوزه منعقد شــده که 
مباحــث مربوط بــه معاونت های پژوهش، آموزش 
نظــر  زیــر  اجتماعــی  فعالیت هــای  همچنیــن  و 

معاونت فرهنگی در آن در نظر گرفته شده است.

حوزه علمیه خواهران هویت و جایگاه خود را در عرصه علوم اجتماعی پیدا کند مدیر حوزه های علمیه خواهران:
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 همایش بررسی اندیشه های 
آیت هللا جوادی آملی در 
رفسنجان برگزار می شود

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.

حجت االسالم والمسلمین واحدی گفت: علما بر 
روح و جان انسان ها اثر دارند و بذر فرهنگ و منش 

دینی را در دل و جان انسان ها می کارند 

حجت االســام والمسلمین سید محمد واحدی 
در نشســت هــم اندیشــی مدیــران اوقــاف و امــور 
خیریــه و مدیران مــدارس علمیه خواهران اســتان 
مرکزی، ضمن تقدیر از فعالیت گســترده بانوان در 
بخــش هــای مختلف به ویــژه حوزه هــای علمیه 
گفت:حــوزه هــای علمیــه نقــش موثــری در ترویــج 

فرهنگ و معارف دینی در جامعه دارند.
علمیــه  هــای  حــوزه  امــور  و  ارتباطــات  معــاون 
خواهــران کشــور افــزود: اگــر بخواهیــم حــوزه هــای 
علمیه خواهران بمانند باید سرمایه گذاری در این 

بخش داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیت بیشتر در این بخش 
ســبب ترویــج هر چه بیشــتر و مقاوم ســازی عقاید 
شــیعی می شود، ادامه داد: نســل جوان و نوجوان 
جامعه اســامی باید بیشتر با این حوزه و فعالیت 

های فرهنگی و دینی آشنا و عجین شدند.
حجت االســام والمســلمین واحــدی بــا تاکید بر 
اینکه ارزش علما از مجاهدان باالتر اســت ، بیان 
کــرد: علمــا بر روح و جان انســان ها اثــر دارند و بذر 
فرهنــگ و منــش دینــی را در دل و جــان انســان ها 

می کارند.
وی با اشاره به اینکه از دامان زن مرد به معراج می 
رســد، گفت: امروز دشــمنان حریم خانواده را مورد 
هجمــه قرار داده آمد کــه باید همه برای حفظ این 

حریم تاش کنیم.
معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه کشــور با 
اشــاره به نقش مهمی و اساســی بانــوان در جامعه 
بیان کرد: اگر خانواده و بانوان جامعه دچار آسیب 
شــوند دشــمن مــی تواند بــه راحتی در ایــن میدان 

پیروز شود.
وی اظهار کرد: اگر حوزه های علمیه تقویت شــوند 
مــا می توانیم عقاید شــیعی را بیش از پیش مقاوم 

سازی کنیم.
حجت االســام والمســلمین واحــدی بیــان کــرد: 
حــوزه های علمیه خواهران جایــگاه واالیی دارند 
و می تواننــد اخــاق علمــی و معــارف اســامی را 

استحکام ببخشند.
معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه خواهران 
کشــور بــر احیاء موقوفــات به ویژه در رابطــه با حوزه 
هــای علمیــه تاکید کرد و گفت:  همــه باید در این 
راســتا تاش کــرده و همــکاری الزم را بــا مجموعه 

اوقاف و حوزه های علمیه داشته باشند.
وی اضافــه کــرد: حــوزه هــای علمیه به ویــژه حوزه 
های خواهران برای توســعه تمدن فاطمی، علوی 
و حســینی تــاش مــی کنند و بــه وظایــف خود در 
راســتای گســترش حــوزه هــای علمیــه و ارتقــای 

توانمندی های حوزه های علمیه تاش کنند.

خانم پورحیدر از برگزاری 5۰ کرســی آزاداندیشی در 
مدارس علمیه خواهران آ ذربایجان غربی خبر داد.

حــوزه علمیــه خواهــران اســتان آذربایجــان غربی از 
جملــه اســتان های عالقمند بــه فعالیت در عرصه 
پژوهشی  است که بر اساس اعالم معاونت پژوهش 
حوزه های علمیه خواهران کشــور عملکرد مطلوبی 
در عرصــه فعالیت هــای پژوهشــی داشــته اســت، 
معاونــت پژوهــش حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
بــه فعالیت هــای  آذربایجــان غربــی ضمــن توجــه 
مختلف پژوهشــی درعرصــه فعالیت های کانون ها 
و انجمن های پژوهشی توجه ویژه ای داشته است.

خانــم پورحیــدر کــه اکنون دو ســال اســت معاونت 
پژوهــش حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجــان غربــی 
را برعهــده دارد، فــارغ التحصیل ســطح ســه رشــته 
تفسیر و علوم قرآن از مرکز آموزش های غیر حضوری 

قم است.
بــه منظور آشــنایی با فعالیت های پژوهشــی در این 
اســتان، گفتگویی با خانم پورحیدر انجام داده ایم 

که حاصل آن از نگاه خوانندگان می گذرد.

آذربایجــان  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه   ::
غربــی فعالیت هایــی در زمینه برگزاری نشســت 
و جلســات پژوهشی انجام داده است، لطفا در 
این مــورد اطالعاتی ارائه بفرمایید. در مدارس 
علمیــه چــه تعــداد رویــداد پژوهشــی در قالب 

کانون¬های پژوهشی برگزار شده است؟

تــا کنــون در مــدارس علمیــه خواهــران آذربایجــان 
غربــی حــدود 50 کرســی بطــور رســمی برگــزار شــده 
اســت کــه تعــداد 21 کرســی فقــط در ســال 96 و 7 
کرسی در ســال 97 جاری برگزار شده است، حدود 
20 موضــوع ارســالی مــدارس بــرای کرســی در ســال 
جاری هم در شــورای علمی پژوهشی استان بررسی 

و تصویب شده است.
اســتان آذربایجان غربی دارای 12 مدرسه سطح2 و 
3 شــامل  11کانون و یک انجمن اســت، از ســال 90 
تاکنــون نیز بــرای تمام مدارس کانون های پژوهشــی 
راه اندازی و از ســال تحصیلــی 95-96 تا 97  پنج 

کانون جدید نیز تاســیس شــده  اســت، از ســال 95 
تــا کنــون 96 نشســت علمــی و حــدود 57 کارگاه 
علمیــه  مــدارس  در  پژوهشــی  و  علمــی  مهارتــی، 
خواهران استان آذربایجان غربی برگزار شده است.

برگزاری ســیرهای مطالعاتی در کانون های پژوهشی 
برخــی مــدارس بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــده 
انقــالب  فقیــه،  و موضوعــات مهدویــت، والیــت 
اســالمی، مطالعات زنــان، تاریخ و مباحث کالمی 
و پاســخ بــه شــبهات نیــز مخاطبــان فعالی داشــته 

است.
 

:: تأثیرگذاری فعالیت های پژوهشــی حوزه های 
علمیه خواهران را در سطح کشور و به خصوص 

در استان خود، چگونه ارزیابی می کنید؟
نتایــج فعالیت هــای پژوهشــی با قالب )نشســت، 
کرســی و فراخوان مقاله( در ســطح مدارس در ابعاد 
مباحــث  و  خانــواده  اجتمــاع،  فــردی،  مختلــف 
تبلیغــی و غیــره تاثیــر بســزایی در اخــالق و رفتــار 
طــالب و تاثیر آن در محیــط زندگی و محل تبلیغی 
و  همایش هــا  در  طــالب  شــرکت  اســت،  داشــته 
فراخوان مقاالت در ســطح ملی و اســتانی در تعامل 
بــا نهادهــا و دانشــگاه ها رتبــه آوری آن هــا نشــان از 

قدرت و قوت حوزه های علمیه خواهران دارد.

 ::

کرســی های  نشســت ها،  برگــزاری  بــرای 
میــزان  چــه  بــه  همایش هــا  و  آزاداندیشــی 
نیازهای طالب و اقتضائات منطقه ای و استانی 
را بــه لحاظ اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره 

در نظر می گیرید؟
در شــورای علمی پژوهشــی حــوزه علمیــه خواهران 
آذربایجــان غربی ســعی کردیم گزارشــی از وضعیت 
منطقــه ای و مدرســه ای ارائــه و مطالعــه شــود تــا در 
تصویب یا پیشنهاد موضوعات، وضعیت مدرسه 
البتــه موضوعــات  گرفتــه شــود،  نظــر  در  و منطقــه 
اســتان  بــه  مــدارس  شــورای  طــرف  از  پیشــنهادی 
ارســال شده و در اصالح یا پیشنهاد موضوع، موارد 

باال در نظر گرفته می شود.

:: بــه طــور کلــی مهمتریــن آســیب فعالیت هــای 
پژوهشــی کانون هــا و انجمن هــای پژوهشــی را 
در چــه می بینید و برای رفع آن چه پیشــنهادی 

دارید؟
طــی گزارش گیــری از معاون مــدارس و فعالیت های 
کانــون و بازدیــد از مــدارس، مهم تریــن آســیب های 
فعلــی تشــکل های پژوهشــی بررســی و طبقه بندی 
شــده و با همکاری معاونت پژوهش استان در حال 
چاره اندیشی و اجرای راهکارهای پیشنهادی برای 

رفع آسیب های موجود هستیم.
اولیــن مســئله کســری بودجــه و تخصیــص زمــان 
مناســب برای امر پژوهش و به تبــع آن فعالیت های 
پژوهشی است، مشکل دیگر کمبود نیروی انسانی 
متبحر و پژوهشــگر اســت که تقریبا در اســتان هایی 
کــه ســابقه کمتــری در زمینــه فعالیت هــای حوزوی 

دارند به چشم می خورد.
با توجه به این موارد، در صورتی که مدیران مدارس 
دارای دغدغــه پژوهــش باشــند و بتواننــد با جذب 
اســاتید پژوهشگر و یا عالقمند به پژوهش پیگیری 
فعالیت هــای پژوهشــی را به عهــده بگیرند، حجم 
مشــکالت کاســته خواهــد شــد، در ایــن صــورت 
اســت کــه طــالب مــدارس علمیــه خواهــران نیــز 
الگــوی پژوهشــی مناســبی دریافت کرده و بخشــی 
از مشــکالت مــا در ترویــج فرهنــگ پژوهش کاهش 

می یابد.
البتــه از مســائلی کــه در زمینه آســیب ها باید مطرح 
کنیــم، این اســت کــه به دلیــل محرومیــت منطقه، 
نــوع ترکیــب جمعیتی، رویکرد فرهنگی و سیاســی 
از  ارگان هــا  و  نهادهــا  حمایــت  عــدم  و  جامعــه 
حوزه هــای علمیه خواهــران در برخی شهرســتان ها 
و  نهادهــا  بــا  ارتباطــی  زیرســاخت های  فقــدان  و 
ســازمان ها، سبب شــده فعالیت طالب در محیط 
بســته صــورت گیــرد، بایــد توجــه داشــته باشــیم 
کــه عــدم ارائــه نتیجــه بــه خــارج از حــوزه و عــدم 
بازخوردگیــری نیــز موجــب کاهش انگیــزه طالب و 

عدم تالش برای ارتقاء خواهد بود.

:: بــرای تحقــق اهــداف خــود چگونــه از ظرفیــت 
موجود در فضای مجازی استفاده می کنید؟

برای تبــادل اطالعــات و اشــتراک گذاری تجربیات 
و ارتبــاط ســریع بــا معاونــان، گــروه معاونــان پژوهش 
راه  کوثرنــت  در  آذربایجــان غربــی  اســتان  مــدارس 
اندازی شده است که اطالعات و آگاهی ها و برخی 
آموزش ها در آنجا تبادل می شود، اکثر مدارس نیز در 
کوثرنت، کوثربالگ، ایتا و سروش برای طالب خود 
فضاهایــی بــرای تبــادل اطالعــات و هم اندیشــی 
علمی پژوهشــی راه اندازی کرده و مشــغول فعالیت  

هستند.

خانــم   مرحمت محمدی از برگزاری همایش بررســی آرا، 
نظارات و اندیشه های آیت اهلل جوادی آملی در رفسنجان 

خبر داد.

اشــاره  بــا  گفت وگویــی،  در  محمــدی  مرحمــت  خانــم  
بــه اینکــه چهــار ســال متوالــی اســت کــه همایش هایــی 
ســیره  معرفــی  و  دیــن  علمــای  بزرگداشــت  راســتای  در 
ایــن بــرزگان در کرمــان برگزار می شــود اظهار داشــت: این 
همایش هــا به همت حوزه هــای علمیه خواهران اســتان 

کرمان برگزار می شود.
وی بــا بیــان اینکه در چهار ســال گذشــته روش پژوهشــی 
عامه طباطبایی، عامه معرفت، عامه جعفری و سال 
گذشــته همایش علمی آیت اهلل سبحانی در کرمان برگزار 
شــد افــزود: برگــزاری چنیــن همایش هایــی در کرمــان در 

سطح ملی کم نظیر بوده است.
مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان کرمان گفت: امســال 
مدرســه علمیــه حضــرت زینــب کبــری)س( رفســنجان 
اندیشــه های  و  نظــارات  آرا،  بررســی  همایــش  برگــزاری 

آیت اهلل جوادی آملی را در برنامه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون نشســت هایی در راســتای 
تهــران،  قــم،  در  جوادی آملــی  آیــت اهلل  اندیشــه های 
زنجــان و کرمــان برگــزار شــده اســت افــزود: نیم ســال اول 
آینــده همایــش بررســی آرا، نظــارات و  ســال تحصیلــی 
برگــزار  رفســجان  در  جوادی آملــی  آیــت اهلل  اندیشــه های 

می شود.
 محمــدی با اشــاره به اینکه حوزه علمیــه خواهران نقش 
مهم و بی بدیل و هدایتگرانه ای در ترویج معارف اسامی 
دارنــد بیــان کــرد: در اســتان کرمــان ۲3 مدرســه علمیــه 
خواهــران داریــم، همچنیــن دو هــزار طلبــه در ۲۰ مدرســه 
علمیــه خواهــران در مقطــع عمومــی و در مجمــوع حدود 
۲ هــزار و ۵۰۰ نفر طلبه خواهــر در مدارس علمیه خواهران 

استان کرمان مشغول به تحصیل هستند.

 علما بذر فرهنگ و منش دینی
 را در دل و جان انسان ها می کارند

معاون ارتباطات و امور حوزه های علمیه خواهران کشور:

همزمــان بــا دهــه امامــت و والیــت، ســاختمان جدیــد 
التاســیس ســطح چهــار دروس عالی حوزوی در مدرســه 

علمیه خواهران الزهرا )س( بابل افتتاح شد.

 همزمــان بــا دهــه امامــت و والیــت، ســاختمان جدید 
التاســیس ســطح چهار دروس عالی حوزوی در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا )س( بابل افتتاح شد.
علمیــه  حــوزه  مدیــر  غفــاری،  علــی  االســام  حجــت 
خواهران مازندران در این مراســم با اشاره به این که این 
مدیریــت فعالیت خــود را از ســال ۸۶ در مازندران آغاز 
کرد، گفت: در حال حاضر ۲۲ مدرســه علمیه خواهران 
در شــهر های مختلف اســتان مشــغول فعالیت علمی 

هستند.
وی بــا بیــان ایــن کــه هم اکنــون بیــش از پنج هــزار طلبه 
خواهر از مقطع کارشناســی تا دکتری در اســتان مشغول 
فعالیــت علمی هســتند، افــزود: وجود چنیــن ظرفیت 
عظیــم علمــی و تبلیغــی فرصت بســیار مناســبی برای 

رشد دینی و اخاقی جامعه است.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران مازنــدران بــا اشــاره به راه 
خاطرنشــان  اســتان،  در  حــوزه  چهــار  ســطح  انــدازی 
کــرد: ایــن ظرفیــت علمی با هــدف ایجاد زمینــه تعالی 
اخاقی و ارتقاء معنوی، تقویت و ارتقای ســطح علمی 
و تخصصــی طــاب، تربیــت نیرو هــای متخصــص در 
تبلیغــی  و  فرهنگــی  نیاز هــای  بــه  پاســخگویی  زمینــه 
جهان معاصر، تامین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه سازی 
جهــت تولیــد علم و توســعه دانش، تربیت اســتاد برای 

سطوح مختلف راه اندازی شده است.

از  خــود  ســخنان  ادامــه  در  غفــاری  االســام  حجــت 
فعالیت یک موسســه آمــوزش عالی حوزوی و ســه مرکز 
تخصصــی حــوزوی ســطح ســه در مازنــدران خبــر داد 
و بیــان داشــت: با توجه به اســتقبال طــاب عاقه مند 
جهــت ادامــه تحصیل، ســطح چهار حوزه نیــز در حوزه 

علمیه خواهران مازندران راه اندازی شده است.
وی با بیان این که سطح چهار در حوزه علمیه خواهران 
در دو رشته »تفسیر تطبیقی« و »فقه خانواده« در دو شهر 
ســاری و بابل راه اندازی شــده اســت، خاطرنشــان کرد: 
از مجموع 3۶ طلبه فارغ التحصیل ســطح ســه شرکت 
کننده در این مقطع، ده نفر در تفسیر تطبیقی و پنج نفر 

در فقه خانواده پذیرش نهائی شدند.
حجــت االســام غفــاری با بیــان این کــه حــوزه علمیه 
خواهــران مازنــدران در طــول یــک دهــه اخیــر بــه رشــد 
قابــل توجهــی از نظــر کمی و کیفی دســت یافته اســت، 
فــارغ  و  تحصیــل  حــال  در  طــاب  کــرد:  خاطرنشــان 
التحصیان این مرکز، یک ظرفیت علمی ارزشــمند در 
جهت اجــرای برنامه های فرهنگی، دینــی و تبلیغی به 

شمار می رود.
کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  اســتاد حــوزه علمیــه مازنــدران 
خوشــبختانه در سایه حمایت های مقام معظم رهبری 
و مراجــع عظــام تقلید در حال حاضر بســتر های الزم به 
منظور تحصیل طاب خواهر در سطوح مختلف فراهم 
شــده اســت، بیان داشــت: هرساله نیز شــاهد توسعه و 
گســترش ایــن مراکز حوزوی و همچنین طاب مشــغول 

به تحصیل و فارغ التحصیل در استان هستیم.

 ساختمان جدید مدرسه علمیه الزهرا بابل افتتاح شد
با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران؛
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