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 بانوان طلبه در عرصه پژوهش پیشتاز شوند
آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

صفحه دو

حجت االسالم والمسلمین قرائتی:

طالب خواهر از فرصت های تبلیغی در 
ایام نوروز استفاده کنند

مدرسه علمیه خواهران حضرت 
آمنه)س( قم افتتاح شد

مسئول دفتر نظارت و بازرسی حوزه های علمیه خواهران:

حوزویان بیانیه »گام دوم 
انقالب« را برای مردم تبیین 

کنند

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

کار  گرو  گام دوم انقالب در   تحقق 
کاربردی است پژوهشی عمیق و 

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 2

آغــاز  از  کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  آمــوزش  معــاون 
پذیــرش سراســری حــوزه هــای علمیــه خواهــران در مقاطــع 
تکمیلی)ســطح سه و چهار( برای سال تحصیلی 1398-99، 

خبر داد.

بیــان  بــا خبرنــگار خبرگــزاری کوثــر  خانــم داودی در گفت وگــو 
کــرد: پذیــرش سراســری حــوزه هــای علمیــه خواهــران در مقاطع 
تکمیلی)ســطح ســه و چهــار( بــرای ســال تحصیلــی 1398-99، 
از تاریــخ هفتــم اســفندماه همزمــان بــا ســالروز میــاد با ســعادت 
حضــرت فاطمــه الزهراء)س(آغاز و تا 25 اســفندماه جــاری ادامه 

خواهد داشت.
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: پذیرش 
مقطع عالی )ســطح سه/کارشناســی ارشــد( در 111 رشــته محل با 
14 رشــته اعم از تفســیر و علوم  قرآنی، فقه  و اصول، تاریخ اســام، 
کام اســامی، کام بــا گرایش هــای امامــت، مهدویــت و مذاهــب 
اسامی، فلسفه  اســامي، مدرسی ادبیات عربی، اخاق و تربیت 
اســامی، مطالعــات اســامی زنــان، مشــاوره خانــواده بــا رویکــرد 
اســامی، تربیــت دینــی کــودک و نوجــوان و تبلیغ بــا گرایش حج، 

انجام می شود.
وی در رابطــه با پذیــرش مقطع عالی تخصصی )ســطح چهار/

دکتــری( حوزه هــای علمیــه خواهران افــزود: پذیــرش این مقطع 
در 23 رشــته محــل بــا  5 رشــته تحصیلــی تفســیر تطبیقــی، فقــه 
خانــواده، حکمــت متعالیه، کام اســامی و علوم و معــارف قرآنی 

صورت می گیرد.
خانم داودی تصریح کرد: ظرفیت پذیرش سال تحصیلی 99-

98، در مقطع تخصصی )ســطح چهار(  حدود 300 نفر و در مقطع 
عالی )سطح سه(، حدود 2000 نفر است.

معــاون آموزش حوزه هــای علمیه خواهران با اشــاره به امکان 
ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های همسو با حوزه 
گفت: این دسته از داوطلبان می توانند با رعایت ضوابط و شرایط 
خــاص، در مقطــع عالی )ســطح 3/کارشناســی ارشــد( حوزه های 

علمیه خواهران اقدام به نام نویسی کنند.
خانم داودی در پایان خاطرنشــان کردند: پذیرش این مقاطع 
تکمیلــی تــا 25 اســفند ماه ادامــه خواهد داشــت، متقاضیــان نیز 
بــرای اطــاع از شــرایط پذیرش، نام نویســی و آزمــون می توانند به 

پایگاه اینترنتی paziresh.whc.ir مراجعه کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آزمون ورودی 13 اردیبهشت ماه  
98 در مراکز آزمون سراسر کشور برگزار خواهد شد، همچنین زمان 
ثبــت نــام داوطلبــان در مقطــع عمومی )ســطح دو/کارشناســی( 

متعاقبا اعام خواهد شد.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران خبر داد

 آغاز پذیرش مقاطع تکمیلی 
حوزه های علمیه خواهران

امام جمعه موقت تهران:

و  اخــاق  راهبــری  شــورای  جلســه 
تربیــت حوزه های علمیــه خواهران با 
والمســلمین  حجت االســام  حضــور 
ســید محمدحســن ابوترابی فــرد امام 
جمعه موقت تهران، حجت االســام 
والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور و 
مدیران و مســؤوالن حوزه های علمیه 

خواهران برگزار شد.

ســید  والمســلمین  حجت االســام 
محمدحســن ابوترابــی  فــرد در ابتــدای 
ایــن جلســه کــه در ســالن جلســات مرکز 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
همــه  وجــود  بــا  کــرد:  بیــان  شــد  برگــزار 
نقدهایی که نسبت به حوزه  و نهادهای 
حــوزوی کــه وجــود دارد به نظــر بنده اگر 
یک مقایسه تطبیقی میان حوزه علمیه 
برادران و خواهران با نهادهای آموزشــی 
کشــور داشته باشیم با یک نظر اجماعی 
فاصلــه میــان مجموعه های حــوزوی با 

نهادهای دیگر بسیار زیاد است.
اظهــار  تهــران  موقــت  جمعــه  امــام 
کشــور  آموزشــی  مراکــز  میــان  اگــر  کــرد: 
و  تربیتــی  فرهنگــی،  علمــی،  مقایســه 
دینی صــورت گیرد متوجه می شــویم که 
دانش آموختــگان حــوزوی نمــره بهتری 
نسبت به دانشــگاهیان کسب می کنند، 
این در حالی اســت که حوزه های علمیه 
هزینه هــای  بــا  دانشــگاه ها  بــه  نســبت 

بسیار کمتری اداره می شود.
حجت االســام والمســلمین ابوترابی 
فــرد افــزود: امــا وقتی مــا حوزویــان نگاه 
اختصاصی به حوزه های علمیه داشــته 
باشــیم وضعیت موجود حوزه  با دیدگاه 
مورد نظر ما مطابق نیست که ریشه این 
وضعیــت بــه چند موضــوع بــر می گردد، 
یکی از دالیل این وضعیت این است که 
بســیاری از دانش آموختــگان بــه دنبــال 

آرمان  های مورد نظر ما نیستند.
امــام جمعــه موقــت تهــران بــا بیــان 
اینکه بــرای تربیــت افرادی مانند شــیخ 
انصــاری باید اســتادانی داشــته باشــیم 
که شایسته تربیت چنین افرادی باشند 
تصریح کــرد: برای اعتای حــوزه باید در 
ابتــدا بــه تهذیــب نفــس خــود بپردازیــم 
تــا بتوانیــم انســان هایی متقــی و واال در 

حوزه های علمیه تربیت کنیم.

بایــد    حوزه هــا  دینــی  دانش هــای 
کاربردی شوند

والمســلمین  حجت االســام 
عبدالکریــم بهجت پــور نیــز در ادامه این 
جلســه، با بیان اینکــه تصمیم جدی ما 
بــر این اســت که حــوزه علمیــه خواهران 
ایــن  کــرد:  اظهــار  باشــد  دانــش  خــادم 
کــه دســتگاه های  بزرگــی اســت  اشــتباه 
علمی و تربیتی کشور به نام فعالیت های 
فرهنگ خادم فعالیت ها شده   و خدمت 
بــه دانــش را رهــا کرده اند، ایــن در حالی 
اســت که دانــش باید در محــور کارها قرار 
گرفتــه و در حــول محــور آن فعالیت های 

پژوهشی و فرهنگی صورت بگیرد.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور بیــان کــرد: مــا بایــد مراکــز اخــاق 
قرآنــی،  فعالیت هــای  مراکــز  تربیــت،  و 
حدیثــی و فقهــی و مراکــز دیگــر داشــته 
تمــام  بایــد  مراکــز  ایــن  در  و  باشــیم 
پژوهشــی،  آموزشــی،  فعالیت هــای 
انتخاب استادان، سرفصل ها،  تعیین و 

تصویب پروژه ها انجام شود.
وی تشــریح کــرد: نبایــد فعالیت هــای 
پژوهشــی در ابعــاد مختلــف دانــش را بــه 
مدیرانــی واگذار کنیم که توانایی  دانشــی 
در  باشــند،  نداشــته  عرصه هــا  ایــن  در 
به عنــوان  دانشــمندان  سیســتم  ایــن 
قــرار  مدیــران  نظــر  تحــت  کارشناســانی 
می گیرنــد و نظــرات آن ها بــا توجه به نظر 

مدیر عملیاتی می شوند.
والمســلمین  حجت االســام 
مرکــز  در  مــا  داد:  ادامــه  بهجت پــور 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
را  علــم  ســه  حــدود  گرفتیــم  تصمیــم 
به عنــوان یــک اســتثنا و بــا یک ســاختار 
کــه  کنیــم  اجــرا  دانش محــور  و  جدیــد 
شــامل ســه درس قرآن، علوم اجتماعی 
تربیتــی و اخاقــی می شــود، امــروز همه 
امــور آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی بــه 
معاونت هــای مربوطــه محــول می شــود 
امــا ایــن ســه دانــش از ایــن امر مســتثنا 
کــه در  اســت  کار مهمــی  ایــن  هســتند، 
از  تعــدادی  خدمــت  در  را  مــا  آینــده 
نخبــگان علوم متفاوت قــرار خواهد داد 

کــه می توانند در رشــد حوزه های علمیه 
خواهران تأثیر زیادی داشته باشند،

خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور بیــان کــرد: در سیســتم جدیــدی 
از  مأمورانــی  اســت  شــده  تعریــف  کــه 
حوزه هــای  در  مختلــف  معاونت هــای 
مأمــور  آمــوزش  و  فرهنــگ  پژوهــش، 
می شــوند تا نظارت و همکاری بیشتری 
بــا ایــن گروه های علمی داشــته باشــند، 
ایــن گروه هــای تشــکیل شــده بایــد بــه 
مســائل حیطــه عملکــرد خــود در همــه 

ابعاد پاسخ بدهد.
والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور اظهــار کــرد: نکتــه دیگری که 
بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــیم ایــن 
اســت کــه در عرصه های تربتی و دانشــی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران بایــد ابتدا 
بشناســیم،  به خوبــی  را  خــود  مســئله 
اینکه در یک سازمان سبک خود را تغیر 
می دهیــم بــرای ایــن اســت کــه مســئله 
خود را تغیر داده ایم، اگر سازمانی مسئله 
خــود را ندانــد و یــا بــه دنبــال شــناخت 
تنهــا هزینه هــای  نباشــد  خــود  مســئله 

سنگینی برای کشور ایجاد می کند.
علمیــه  حــوزه  مســئله  افــزود:  وی 
خواهــران این اســت که بایــد کاری کنیم 
طلبه ما با تحصیل در حوزه های علمیه 
قــرار  فرشــته خویی  مســیر  در  خواهــران 
گرفته و بتوانیم پس از ســال های متعدد 
ثقه االســام،  القــاب  ترتیــب  بــه  او  بــه 
حجت االســام و غیــره بــه وی بدهیــم، 
یعنــی بایــد کاری کنیــم کــه اعطــای ایــن 
القــاب بــه حمل شــایع بر طلبــه صحیح 

باشد.
والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور تصریــح کــرد: بــه میزانــی کــه 
نتوانســتیم  را  معنــوی  و  تربیتــی  حــس 
در حــوزه پیــش ببریــم، مجبــور شــدیم 
به ســمت روش های نادرســت آموزشــی 
دانشــگاهی  ســمت  بــه  و  رفتــه  پیــش 
شــدن و مدرک گرایــی ســوق پیــدا کنیــم 
به گونــه ای کــه امــروز مســئله غیبت هــا و 
حــذف درس هــا مطرح شــده اســت، اما 

روح عمل در حوزه اعتماد است.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور بــا بیــان اینکــه روح اعمــال  دینــی 
خمــس،  کــرد:  عنــوان  اســت  اعتمــاد 
نمــاز، حج و غیره توســط مؤمنان بدون 
در  و  می شــود  انجــام  فشــاری  هیــچ 
بخــش اخاق نیــز همین گونه اســت، در 
حوزه هــای علمیــه و نظــام تعلیم تربیت 
حوزه نیز باید همین مسیر دنبال شود.

وی بــا بیــان اینکــه هیــچ بخشــی در 
حوزه های علمیه به اندازه بخش اخاق 
و تربیت اهمیت ندارد خاطرنشــان کرد: 
ســؤاالت و مســائل زیادی برای رسیدن 
بــه اهــداف خــود در زمینه هــای اخاقی 
وجــود دارد، یکــی از ایــن مســائل ایــن 
علمــی،  محتــوا ی  از  بخشــی  کــه  اســت 

فقهی و اخاقی ما کاربردی نیست.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه باید به ســمت 
دینــی  دانش  هــای  کــردن  کاربــردی 
در  به عنوان مثــال  کــرد:  تشــریح  برویــم 
درس هــای کامــی طلبــه مــا اعتقــاد بــه 
را  بــاوری  معــاد  امــا  می آمــوزد  را  معــاد 
نمی توانــد  یــا  کنــد  نهادینــه  نمی توانــد 
زندگــی بــر پایه هــای معــاد را نمی توانــد 

آموزش دهد.

 حوزه با بودجه کمتر، خروجی های بهتری نسبت به دانشگاه دارد
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آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

2

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت 
بانــوان،  کتــاب ســال  برگــزاری همایــش 
افزودنــد: حــدود 600 اثــر از آثــار بانــوان 
و در عرصــه زن و خانــواده بــه دبیرخانــه 
همایش ارسال شده که آمار قابل قبولی 
اســت و امید اســت بانوان در این عرصه 

پیشتاز شوند.

آیت اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی روز 
پنجشــنبه 9 اســفند در آییــن اختتامیــه 
نخســتین همایــش کتــاب ســال بانــوان 
اســاتید،  فضــا،  علمــا،  حضــور  بــا  کــه 
تــاالر بیــداری  پژوهشــگران و طــاب در 
اســامی جامعــه الزهــرا)س( برگزار شــد، 
میــاد  مناســبت  بــه  تبریــک  ضمــن 
باســعادت حضــرت زهــرا علیهاالســام، 
عنــوان کردنــد: مــا دوران تاریــخ بشــری 
و دوران قبــل از تاریــخ بشــر را داریــم کــه 
از  دوران تاریــخ و دوران تمــدن بشــری 
زمانــی اســت که خط اختراع شــد و بشــر 

توانســت تجربیات، علم، دانش و تاریخ 
زندگــی خــود را بــرای آینــدگان به یــادگار 

بگذارد.
داشــتند:  اظهــار  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
شــناخت دوران قبــل از تاریخ را از طریق 
آثــار باســتانی پیــدا می کننــد، امــا دوران 
تاریــخ شــفاف اســت و مــی توانــد زندگی 

بشر را نجات دهد.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 
خــط،  و  قلــم  مســئله  کردنــد:  تصریــح 

تاریخ ســاز بشر است و قبل از آن تاریخی 
نبوده اســت، به طوریکــه در قرآن مجید 
اهمیت فوق العاده ای به آن داده شده 

است.
ایشان یادآور شدند: دوران جاهلیت 
دوران جهل و نادانی بود و مکه از جمله 
مراکــز مهــم بــود امــا در مکه، افــرادی که 
بیــش  بودنــد  بلــد  نوشــتن  و  خوانــدن 
اســام  گرامــی  پیامبــر  نبــود؛  نفــر   17 از 
چنیــن  در  م  صّلی اهلل علیه وآله وســلّ
فضایی قیــام می کنند و اولین آیه ای که 
بر ایشــان نازل می شود درباره قلم است 
َك  که خداونــد می فرماید: »اْقَرْأ ِباْســِم َرِبّ

ِذي َخَلَق«. اَلّ
کردنــد:  تصریــح  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
اکــرم  پیامبــر  معجــزاات  از  برخــی 
م بــا چشــم دیده  صّلی اهلل علیه وآله وســلّ
نمی شــود از جمله معجزه علمی پیامبر 

گرامی اسام که خرق عادت است.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 

بــه  امــام صــادق علیه الســام  افزودنــد: 
ایــن  کــه  اصحــاب خــود توصیــه کردنــد 
احادیــث را بنویســید، زمانــی مــی رســد 
که  تنها مرجع انسان ها، کتاب هایشان 

می شود.

قلــم و  نوشــتن کتــاب از نظــر اســالم   
بسیار مهم است

ایشــان بــا بیــان اینکــه مســئله قلم و  

نوشــتن کتــاب از نظر اســام بســیار مهم 
است، عنوان کردند: ما دو وسیله بیان و 
قلم را برای انتقال علوم خود به دیگران 
داریــم که بیان در ســوره الرحمن اســت؛ 
َمــُه  چنانچــه خداونــد مــی فرمایــد: »َعَلّ
اْلَبَیــاَن« و قلــم هــم در ســوره علــق آمده 

است.
ایــن مرجــع تقلید تأکید کردنــد: امروز 
آنچــه کــه مانــدگار اســت، همــان قلــم و 
آثــار قلم اســت؛ بیان هم به وســیله قلم 
علــی  امــام  چنانچــه  می شــود؛  مانــدگار 
علیه السام، حضرت زینب علیهاالسام 
و امــام ســجاد علیه الســام خطبه هایی 
خواندند که به وســیله قلم ماندگار شده 
انــد؛ اما از میــان این دو، قلــم ماندگار تر 
اســت، پس باید به مســئله قلــم و کتاب 

اهمیت داده شود.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 
اظهار داشــتند: ما خوشــحالیم که اولین 
همایــش کتــاب ســال بانــوان آغــاز شــده 
اســت و تنهــا یــک عیــب دارد و آن ایــن 
اســت کــه خیلــی دیر اقــدام شــده و باید 

زودتر اقدام می شد.

برگــزاری همایــش کتــاب ســال بانوان   
اهمیت دارد

معظم له با اشــاره به اهمیت برگزاری 
همایــش کتــاب ســال بانــوان، افزودنــد: 
حــدود 600 اثــر از آثــار بانــوان و در عرصــه 
همایــش  دبیرخانــه  بــه  خانــواده  و  زن 
ارســال شــده که آمار قابل قبولی است و 
امید اســت بانوان در این عرصه پیشــتاز 

شوند.
ایــن مرجــع تقلید در ادامــه به بانوان 
پژوهشگر توصیه هایی داشتند و عنوان 
کردنــد: نوشــتن بــه دو نــوع گــردآوری و 
آســان  گــردآوری  امــروز  اســت،  نــوآوری 
شــده اســت و برخی افــراد با اســتفاده از 
تکنولــوژی مانند رایانه و غیره به آســانی 
اقــدام به نگارش کتاب می کنند، اما این 

افتخار نیست.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 

تصریــح کردند: گردآوری باید ناب باشــد 
اما چه بهتر که سعی کنید نوآوری داشته 
باشــید و بــه مطالب تازه و مشــکاتی که 

حل نشده، بپردازید.
معظــم له بــه ماجــرای تألیف تفســیر 
نمونــه اشــاره کردنــد و گفتنــد: عــده ای 
بــه بنــده مراجعــه کردنــد و درخواســت 
کردند تفســیری بــه آنها معرفــی کنیم که 
قابــل فهــم بــرای عموم باشــد، مــن فکر 
کــردم کتــاب تفســیر المیــزان بــرای همه 
خاصــی  قلــم  و  نیســت  مناســب  افــراد 
زبــان  بــه  قدمــا  تفاســیر  برخــی  دارد، 
فارســی نوشــته شده، اما فارســی آنان با 
فارســی امــروز متفــاوت اســت، در اینجــا 
جــای خالی کتاب تفســیر که بــرای همه 
قابــل فهم باشــد، حس شــد و برای این 
کار، 10 نفــر از دوســتان را دعــوت کردیم و 
گفتیم تفســیری به زبان روز می خواهیم 
بنویسم که حل شبهات روز و موضوعات 

تفسیر قرآن در آن باشد.

ایــن مرجع تقلیــد تأکید کردند: شــما 
خألهــای  بــه  بایــد  هــم  پژوهشــگران 
پژوهشــی توجــه کنیــد و در جاهایــی کــه 
قلــم  و پژوهــش دارد،  بــه تحقیــق  نیــاز 

فرسایی کنید.
حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در 
ادامــه بــا بیان اینکه ســعی کنیــد با روان 
نویســی آشــنا شــوید، گفتنــد: برخی می 
گوینــد که بایــد پیچیده نوشــت تا علمی 

به نظر برسد و یا تصور می کنند که سطح 
نوشــتار با پیچیده نویســی بــاال می رود، 
امــا ما این گنــاه را مرتکب شــدیم و روان 

نوشتیم.
معظــم له بیان داشــتند: امروز تقریبا 
تفســیر نمونــه در همــه خانــه هــا یافــت 
می شود؛ این کتاب به خاطر روان بودن 
بــه زبــان هــای دیگــر هــم ترجمــه شــده 

است.

مخاطبان خود را مشخص کنید  
ایــن مرجــع تقلیــد  عنــوان کردند: هر 
نوشــته ای یک ســری مخاطــب دارد، از 
ابتدا مشــخص کنید که مخاطبان شــما 
در کتابــی کــه مــی نویســید، چــه کســانی 
هســتند، اگــر مخاطب خود را مشــخص 

نکنید قلم شما ناموزون می شود.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 
احتــرام  بایــد  نویســنده  شــدند:  یــادآور 
مخاطب را نگه دارد، خودســتایی نکند 
و متواضعانه ســخن بگوید، به مخاطب 
احترام بگذارد اینها مســائل روانشناسی 

و بسیار اثرگذار است.
ایــن مرجــع تقلیــد شــیعیان تصریــح 
کریــم  قــرآن  از  بایــد  نکتــه  یــک  کردنــد: 
اســتفاده کنیــم این اســت که قــرآن کریم 
بســیاری از مســائل را بــه صــورت ســوال 
را  مخاطــب  وجــدان  و  می کنــد  بیــان 
مــورد ســؤال قرار می دهد، تــا فرد درباره 

موضوع تفکر کند.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 
اضافــه کردند: مــا در قرآن زیاد اســتفهام 
داریم و از انسان ها سؤال می کند تا خود 

انسان جواب دهد و پذیرا باشد.
معظــم  با بیان اینکه در نوشــته و آثار 
نباید ریاکاری باشد، گفتند: خلوص باید 
در نوشته انسان موج بزند و معلوم شود 
که انســان خالصانه می نویسد و قصد او 
خالصانــه، مخلصانــه و بــرای خداونــد و 

هدایت مردم است.
کردنــد:  تصریــح  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
بیشــتر  کلمــه  ســه  دو  احادیــث  برخــی 

نیســت امــا یــک دنیــا معنــا دارد پیامبــر 
گرامی اسام صّلی اهلل علیه وآله وسّلم می 
فرماید: » ما کان هلل ینموا؛ آ»چه که برای 

خداوند است، رشد می کند«.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت 
همچنیــن توصیــه کردند که ســعی کنید 
نــه تنهــا در نوشــته هــا بلکــه در گفتــه ها 
تبلیــغ، تدریــس، تحصیــل و غیــره، ایــن 

حدیث شریف رسول خدا محقق شود.

 بانوان طلبه در عرصه پژوهش پیشتاز شوند

حجت االسام والمســلمین محســن قرائتی در کارگاه آموزشی 
کــه پیــش از ظهــر امروز با عنــوان »تبلیــغ چهره به چهــره در عید 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  همایــش  ســالن  در  نــوروز« 
خواهــران برگــزار شــد بیان کرد: امــروز در جهانی زندگــی می کنیم 
که از مواد زائد، زباله ها و مواد پســت و ناچیز نیز اســتفاده  بهینه 
می کنند، این در حالی اســت که بســیاری از ما از وقت ارزشــمند 
خــود به ویــژه در ایام عید که بهترین فرصــت برای ارتباط با افراد 

است استفاده درستی نمی کنیم.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور اظهــار کــرد: ایام عیــد فرصت 
بســیار مهمــی اســت تا عــاوه بر اینکــه صله رحــم را بجــا بیاوریم 
بــه فکــر دســتورات اســامی و تبییــن معــارف دین مبین اســام 
باشــیم، تبلیــغ دیــن در این ایام منحصــر به موعظه نمی شــود، 
بلکــه ارتباط صحیح و رفتار حســنه می تواند اثرگذاری بیشــتری 

داشته باشد.
مبلغ برجسته حوزه ابراز کرد: خداوند نسبت به خنده و گریه 
اهمیــت داده اما متأســفانه ما نســبت به خنــده خیلی کم توجه 
بوده ایــم، اگــر مــا حوزویــان نســبت بــه شــادی حــال و خنــده 
حکیمانــه اقدام کــرده بودیم جوانان به برخی افراد و موضوعات 

نامناسب برای شاد بودن روی نمی آوردند.
مفسر قرآن کریم عنوان کرد: علومی که در حوزه برای خواهران 
طلبه تدریس می شود باید مناسب با بانوان باشد و قاعتدا این 

علوم با چیزی که برای مردان تدریس می شود متفاوت است.
حجت االسام والمسلمین قرائتی خطاب به طاب و مبلغان 
خواهــر ادامــه داد: اگــر مقــام زن در اســام را بــا مقــام زن در اروپا 
ایــن دو  و تمــدن غربــی مقایســه کنیــد تفاوت هــا زیــادی را در 
نــگاه می بینیــد، مقــام زن در اســام ناظر بــه توانایی هــای زن و 

تفاوت های وی با مردان است.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز تشــریح کــرد: علــوم، تحقیقــات و 
پایان نامه هایی که در کشــور نوشته می شود باید کاربردی باشد، 
پایان نامه هایی که سر از بازیافت درمی آورند و به هیچ درد کشور 

نمی خورد ناشی از برنامه ریزی نامناسب در این زمینه است.

طالب توانایی نشر معارف قرآنی را داشته باشند  
خانــم معصومــه ظهیــری در کارگاه آموزشــی کــه پیــش از ظهر 
امــروز بــا عنــوان »تبلیغ چهــره به چهــره در عید نوروز« در ســالن 
همایــش مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهران برگزار شــد 
بیــان کــرد: ورود بــه مــاه رجــب مقدمــه ای برای انســان اســت تا 
دل خــود را خانه تکانــی کــرده و بســتری فراهم کند تــا برات ورود 
پاکیــزه بــه مــاه رمضان را داشــته باشــد، مــاه رجب ماه اســتغفاِر 

غبارزدادیی از دل و رسیدن به کمال است.

وی بــا اشــاره بــه تقــارن ماه رجــب با ایام ســال نو اظهــار کرد: 
وقتی ســال نو می شــود ســعی می کنیــم کدورت هــا را از بین برده 
و فضایــی بــرای زدودن کینه هــا ایجــاد کنیــم، هم زمــان شــدن 
مــاه رجــب با عیــد فرصت بســیار خوبی بــرای بهره مند شــدن از 

فیوضات این ماه مبارک است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد: 
رجب ماه امید است و انسان ها در این ماه بیش ازپیش نسبت به 
رحمت الهی طمع دارند، این ماه پرفضیلت فرصتی است که خود 

را بیش از گذشته در پلکان کمال انسانی قرار دهیم.
خانــم ظیهــری ادامــه داد: ایــام البیض امســال و میــاد امام 
علی)ع( با 29 اسفند و ورود به سال جدید مصادف شده است و 
ســالی که با نام امام علی)ع( رقم می خورد، سال عظمت، بزرگی 

و قدرت نام خواهد گرفت.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه  هــای علمیه خواهران تشــریح 
کــرد: از تکالیــف طــاب و مبلغــات ایــن اســت کــه از فرصت هــا و 
لحظــات اســتفاده کرده و در جمــع  خانواده  و خویشــاوندان برای 
گســترش معــارف دینــی در جامعــه تاش  کننــد و به همیــن دلیل 
این کارگاه آموزشی تبلیغ چهره به چهره در ایام نوروز تدارک دیده 

شد.
وی ابــراز کــرد: امام علی)ع( در نامه ای خطاب به امام حســن 
می فرماینــد: »یــا بنــی احی قلبــک بالموعظــه و نــوره بالحکمه و 
امتــه بالزهــاده« زهد به معنای تزکیه و کنتــرل نفس و مدارای با 
دل اســت تا هر آنچه هواهای نفســانی به دل تحمیل می کند را 
فراهم نکنیم، امروز نیز در این شــرایط اقتصادی باید مدیریت و 

کنترل نفس داشته باشیم.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه های علمیه خواهــران با بیان 
اینکــه مبلغات و طاب باید توانایی نشــر معــارف قرآنی در میان 
جامعه را داشــته باشــند تا قرآن مهجور نماند افزود: قرآن کتاب 

هدایت، داروخانه معرفت الهی و معدن علم و حکمت است.

طالب خواهر از فرصت های تبلیغی 
در ایام نوروز استفاده کنند

حجــت االســالم ابراهیمیــان گفــت: رهبری فرزانــه انقالب اســالمی در 
بیانیــه کاربــردی و راهبری »گام دوم انقــالب« موضوعات مهمی مطرح 
فرمودنــد و امــروز حــوزه هــای علمیــه نه تنهــا ایــن بیانیه، بلکــه تمام 

سخنرانی های معظم له را در جامعه تبیین کنند.

حجت االســام رســول ابراهیمیان صبح امروز در مراســم تجلیل از 
اســاتید و مســئولین هیات امنــای حوزه علمیه خواهــران قزوین که با 
حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امام جمعــه قزوین برگزارشــد، بــه بیانیه 
»گام دوم انقاب« مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: رهبری فرزانه 
انقــاب اســامی در ایــن بیانیه کاربــردی و راهبــری موضوعات مهمی 
مطــرح فرمودنــد و امــروز حوزه هــای علمیه نــه تنها این بیانیــه، بلکه 

تمام سخنرانی های معظم له را در جامعه تبیین کنند.
مســئول دفتر نظارت و بازرســی حــوزه های علمیه خواهران کشــور 
ادامــه داد: بشــریت امــروز گرفتار مشــکات و شــبهات بــوده و به نوعی 
تشــنه احــکام نــاب معارف اســامی و قرآنی اســت و نقش حــوزه های 

علمیه خواهران در این عرصه بسیار خطیر وحساس است.
 وی اظهــار کــرد: آنچــه  امــروز بــرای حوزه هــای علمیه خواهــران با 
اهمیت اســت این که بتوانند ارتباط مســتمر با جامعه داشته باشند، 

تا بتوانند به هنگام به شبهات پاسخگو دهند.

حجــت االســام ابراهیمیان به تاش دشــمنان بــرای کاهش نقش 
اجتماعی روحانیت اشــاره و بیان کرد: دشــمنان تاش می کنند نقش 
و رســالت اصلــی روحانیــت را در جامعــه کمرنــگ و تضعیــف و مــردم را 

بدبین کنند.
ارزشــمند  تــاش  از  ابراهیمیــان ضمــن قدردانــی  حجــت االســام 
مســئولین هیئت امنا و موسســین حوزه های علمیــه خواهران، بیان 
کــرد: هیئــت امنــا پشــتوانه اصلی حوزه هــای علمیه خواهران اســت و 
بایــد ایــن افراد نه تنها در جــذب منابع پایدار، بلکه بایــد با همراهی و 
همفکری مدیر اتاق فکری تشــکیل دهندتا بتوانند به رشــد و توســعه 

حوزه کمک کنند.
مســئول دفتر نظارت و بازرســی حــوزه های علمیه خواهران کشــور 
در پایــان عنــوان کرد: مســئولین و طــاب حوزه های علمیــه خواهران 
کشور ماهانه به دیدار خانواده های معظم شهدا و جانبازان به عنوان 

سرمایه های نظام اسامی بروند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی حوزه های علمیه خواهران:

حوزویان بیانیه »گام دوم انقالب« را برای مردم تبیین کنند

حجت االسالم والمسلمین قرائتی:

مرد باید به زن کمک کند تا عقب ماندگی هایی را که در جامعه  ما دارند، جبران کند. البته مراد از این عقب ماندگی ها، آن چیزهایی نیســت که 
امروز به تقلید از فرهنگی ها در جامعه ی ما مطرح می شــود. بلکه مراد معرفت اســت. مراد تحصیات اســت. مراد پیدا شــدن روح اندیشــه و تأمل و 
فکر در زن اســت. مراد اینها اســت که هرچه مرد بتواند در این زمینه به همســرش کمک کند. اگر زن می خواهد کاری انجام بدهد یا در فعالیت های 

اجتماعی سهیم باشد، در حّد اقتضای وضع زندگی خانوادگی، مانع او نشود.)10/02/1375(
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مدیر حوزه های علمیه خواهران:

 فرهنگ دینی نباید از فرهنگ عمومی جدا باشد
 مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور گفــت: 
ورود حــوزه در عرصه فرهنگ عمومی را امری مهم 
و جــدی می دانــم، دیــن می توانــد در بهینه ســازی 
فرهنگ عموم تأثیر داشته و باید هم در این زمینه 
کمــک کنــد، زیــرا فرهنــگ دینــی نبایــد از فرهنــگ 

عمومی جدا باشد.

حجت االسام والمســلمین عبدالکریــم بهجت پور 
در دیــدار بــا مســئوالن جمعیــت مبــارزه با اســتعمال 
دخانیات ایران که در مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران برگزار شد بیان کرد: چیزی که امروز در کشور 
اتفاق افتاده اســت ناشــی از ضعــف مدیریت فرهنگ 
اســت، عرصــه فرهنگ متأســفانه حــوزه متفکرانه ای 

نبوده و نتوانسته تحلیل های درستی داشته باشد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا بیان 
اینکــه دقــت الزم در بخــش فرهنــگ عمومــی صورت 
نگرفتــه اســت افــزود: نتیجــه کم دقتــی این اســت که 
مســائلی ماننــد ضــرر داشــتن ســیگار و آلودگی هــوا را 
می دانیــم امــا در فرهنگ ســازی دوری مــردم از ایــن 
مســائل خــوب عمــل نمی کنیــم و امــکان ایجــاد یک 
انگیــزه قــوی بــرای فاصله گرفتــن از این آســیب ها کم 

شده است.
و  مــدارس  در  دختــران  برخــی  کــرد:  تشــریح  وی 
می شــوند  مخــدر  مــواد  مصــرف  دچــار  دانشــگاه ها 
امــا در ایــن مجموعه هــا بیشــتر بــه مســئله آمــوزش 
توجــه داریــم و تمرکــزی بــر مســائل فرهنگــی وجــود 
نــدارد، بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله بایــد بــه بخش 
فرهنــگ عمومــی توجه ویژه تری شــود و مقام معظم 
ایــن  بــه  زیــادی  تأکیــد  نیــز  رهبری)مدظله العالــی( 

مسئله دارند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور خاطرنشان 
کــرد: ورود حــوزه در عرصــه فرهنــگ عمومــی را امری 
مهم و جدی می دانم، دین می تواند در بهینه سازی 
فرهنــگ عمــوم تأثیر داشــته و باید هــم در این زمینه 
فرهنــگ  از  نبایــد  دینــی  فرهنــگ  زیــرا  کنــد،  کمــک 

عمومی جدا باشد.
حجت االســام والمسلمین بهجت پور عنوان کرد: 
مــا تمــام تــاش خــود بــرای ورود بــه عرصــه فرهنــگ 

عمومــی و مقابلــه با مواد مخــدر انجــام می دهیم اما 
بخــش زیــادی از جوانــان زیر نظــر آموزش وپــرورش و 
دانشــگاه ها قــرار دارنــد و بــرای مقابله با این مســئله 

باید یک کار جمعی صورت گیرد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور با اشــاره 
بــه 50 هزار مبلــغ فعال در حوزه های علمیه خواهران 
بــر  عــاوه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  داد:  ادامــه 
ظرفیــت عظیم مبلغان زن، توانایی بســیار باالیی در 

عرصه فضای مجازی داشته و در شبکه های کوثرنت 
و کوثر بــاگ و همچنین برنامه های برخط می توانیم 
همــکاری خوبی با جمعیت مبارزه با اســتعمال مواد 

مخدر داشته باشیم.

نقــش مهم طالب خواهــر در حفظ حریم خانواده   
و جلوگیری از مصرف دخانیات

دکتر محمدرضا مسجدی در ادامه این دیدار بیان 
کرد: ازآنجایی که حوزه علمیه ظرفیت مهم و عظیمی 
دارد خواهران طلبه می توانند اثرگذاری بسیار خوبی 
داشــته و در فرهنگ ســازی کاهش مصرف دخانیات 

نقش مهمی داشته باشند.
دبیــر کل جمعیــت مبــارزه بــا اســتعمال دخانیات 
ایــران با اشــاره به رشــد بی رویــه مصرف قلیــان میان 
جوانــان و به ویــژه دختــران در کشــور افــزود: میــزان 
مصــرف توتــون قلیــان در طول این ده ســال از 2 هزار 
تــن بــه 10 هزار تــن رســیده که این آمــار بســیار زیادی 

است.
دکتر مسجدی تشــریح کرد: ساالنه حدود 60 هزار 
نفــر در کشــور براثر مصرف مــواد مخدر جان خــود را از 
دســت می دهنــد کــه این آمار حــدودًا دو برابــر تلفات 

تصادفات در کشور است.
دبیــرکل جمعیــت مبــارزه بــا اســتعمال دخانیــات 
ایــران بــا تأکیــد بــر ضــرورت ارتبــاط میــان ایــن نهــاد 
از  جلوگیــری  در  و  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  بــا 
زنــان  به ویــژه  و  جامعــه  در  دخانیــات  اســتعمال 
به منظــور حفــظ حریــم خانــواده، عنــوان کــرد: بــرای 
همکاری با حوزه های علمیه خواهران به پیوســتگی 

و تداوم کار تأکید زیادی داریم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

مســؤوالن  و  مدیــر  صمیمــی  نشســت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا  کارکنــان 

این مرکز برگزار شد.

 حجت االسام والمسلمین عبدالکریم 
بهجت پور در دیــدار صمیمی با کارمندان 
مرکــز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
کــه در ســالن همایش های مرکــز مدیریت 
برگــزار  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
شــد ضمــن تبریــک بــه مناســبت میــاد 
حضــرت زهــرا)س( اظهــار کــرد: بر اســاس 
گرفــت  صــورت  کــه  برنامه ریزی هایــی 
اســتان ها و مــدارس علمیــه خواهــران در 
کشــور را بازرسی کردیم و حدود 24 استان 
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد تــا نســبت بــه 
مطالبــات و مشــکات آن هــا توجــه کافــی 

داشته باشیم.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کشور بیان کرد: در شبکه های مجازی نیز 
بنــده و همکاران و معاونان مرکز مدیریت 
ارتباطــات  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
خوبی با طاب و مدارس علمیه خواهران 
داشــته  و آن ها مطالبات و مشکات خود 
را از ایــن طریــق به ما ارائه داده و ما نیز به 

این مطالبات پاسخ می دهیم.
کــه  حــوزه ای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ارتباطات طولی داشــته دیگر حوزه نبوده 
و یک دانشــگاه اســت افزود: حــوزه ای که 
مدیــر آن در دســترس همــکاران و طــاب 
امــام زمان)عــج(  نظــر  مــورد  نهــاد  باشــد 
اســت، من نیــز در حد توان خــود تا کنون 
و  طــاب  دســترس  در  کــه  کــردم  ســعی 
همــکاران مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران باشم.
حجت االســام والمسلمین بهجت پور 
بــا بیــان اینکــه مــا در ســال جــاری راهبرد 
جــدی  صــورت  بــه  را  مدرســه محوری 
پیگیــری کردیــم ابراز کرد: هر مدرســه  باید 
توانایــی  و ظرفیت هــای الزم را کســب کند 
و ســپس آن ها را به مدیریت های استانی 
واگــذار کنیــم، مــا بایــد مــدارس را تنظیم، 
مالــی  بنیــه  و  حــل  را  آن هــا  مشــکات 

مدارس را تقویت کنیم.
مدرســه محوری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
راهبــردی اســت کــه تــاش می کند ســهم 
مدارس را در تصمیم گیری ها افزایش دهد 
خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت حوزه های 
علمیــه خواهران نباید طــرف مقابل خود 
را تنها مدیریت های اســتانی بداند، بلکه 
باید نســبت به دغدغه های تمام طاب و 

مدارس علمیه کشور جوابگو باشد.

خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
بایــد  حــوزه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
قانون پذیرتریــن نهــاد کشــور باشــد ادامه 
کمیســیون   11 مدیــران  اجــاس  در  داد: 
تشــکیل و 33 کاســتی بــه ما ارائه شــد که 
بایــد بــرای رفــع آن  تاش کنیم و تــا زمانی 
کــه رفع این مشــکات در مــدارس علمیه 
نبایــد  نباشــد  مشــاهده  قابــل  خواهــران 

دست از تاش برداریم.

بــرای    راهبــردی  محــوری  مدرســه   
محلــی  ظرفیت هــای  از  بیشــتر  اســتفاده 

است
هاشمیان   حجت االسام والمســلمین 
در ادامــه عنــوان کــرد: مــن تأکیــددارم کــه 
راهبــرد  یــک  به عنــوان  مدرســه محوری 
مدرســه محوری  زیــرا  شــود  معرفــی 
تنهــا یــک شــعار و آرمــان خالــی نیســت، 
راهبــرد  یــک  به عنــوان  مدرســه محوری 
و  برنامه ریزی هــا  کــه  معناســت  ایــن  بــه 
تخصیص منابع مالی و انسانی باید تحت 

این راهبرد تعریف می شود.
سرپرســت مرکــز برنامه ریــزی و نظارت 
حوز ه های علمیــه خواهران با بیان اینکه 
تمام تاش ما این بود که مدرسه محوری 
بــه عنوان یک راهبــرد عملی در مدارس و 
مرکــز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

انجام شــود اظهار کرد: مدرســه محوری با 
ســه مبنا انجام شــد و  مبنای اول به این 
صورت بود که با مشارکت جویی از مدارس 
و اســتان ها بتوانیم از ظرفیت های محلی 

بیش ازپیش بهره مند شویم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مرحلــه اول 
مدرســه محوری بــه دنبال افزایش ســهم 
مشــارکت مدارس و استان ها در مدیریت 
کــردن حوزه های علمیه خواهــران بودیم 
مدرســه محوری  دوم  مرحلــه  در  افــزود: 
بــه  بــا توجــه  کــه  ایــن بودیــم  بــه دنبــال 
توانایی هــای  و  مختلــف  ظرفیت هــای 
میــزان  مــدارس،  و  اســتان ها  متفــاوت 
برنامه ریزی هــا  در  اســتان ها  مشــارکت 
افزایــش پیــدا کنــد و ســپس به بــاال بردن 
در  خواهــران  علمیــه  مــدارس  ظرفیــت 
اســتان های مختلف بپردازیم و مشــارکت  

آن ها را افزایش دهیم.
والمســلمین  حجت االســام 
هاشــمیان تصریــح کــرد: رویکــرد ســوم ما 
در مدرســه محوری ایــن بــود کــه مدرســه 
همــه  در  بایــد  موضــوع  یــک  به عنــوان 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  برنامه هــای 
یعنــی  شــود،  لحــاظ  خواهــران  علمیــه 
برنامه های تدوین شــده در مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیه خواهــران باید با توجه 
به ارزش آفرینی و آورده های موجود برای 

مدارس باشند.
سرپرســت مرکــز برنامه ریــزی و نظارت 
حوز ه هــای علمیــه خواهران خاطرنشــان 
کــرد: اجــاس مدیــران حوزه هــای علمیه 
تشــکیل  کمیســیون های  و  خواهــران 
شــده در ایــن اجــاس مســائلی پیرامــون 
در  مدرســه محوری  عملیاتی کــردن 
بودجــه،  جملــه  از  مختلــف  عرصه هــای 
آمــوزش، پژوهــش و غیــره را موردبررســی 

قرار دادند.
حجت االســام والمسلمین هاشمیان 
علمیــه  حوزه  هــای  طــاب  کــرد:  ابــراز 
اثرگــذاری  کشــور  سراســر  در  خواهــران 
بســیار خوبی به ویژه درزمینٔه آسیب های 
امــور  معاونــت  بــا  و  داشــته  اجتماعــی 
زمینــه  ایــن  در  کشــور  وزارت  اجتماعــی 
همکاری های خوبی صورت گرفته است، 
مــا بایــد بــا نهادهــای مختلــف همــکاری 
بیشــتری داشــته باشــیم تا بتوانیم زمینه 
حوزه هــای  طــاب  بیشــتر  گســتری  اثــر 

علمیه خواهران را فراهم کنیم.
سرپرســت مرکــز برنامه ریــزی و نظارت 
حوز ه هــای علمیــه خواهران تشــریح کرد: 
بــر  تــاش مــا در مرکــز برنامه ریــزی  تمــام 
ایــن بوده که بتوانیم یــک نظام عادالنه و 
منصفانــه ایجاد کــرده و اولویت های مالی 
را به صورت مناســبی لحــاظ کنیم و ایجاد 

ایــن نظــام بــا توجــه بــه محدودیت هــای 
مالی کار بسیار سختی است.

دولت هــا    از  علمیــه  حــوزه   هویــت 
مستقل است

بیــان  محمــدی زاده  غام حســین 
کــرد: برگــزاری ایــن جلســات بســیار مؤثــر 
اســت و موجــب می شــود کــه از نظــرات و 
پیشــنهادات کارمنــدان مطلع شــویم و از 
ایــن نظــرات در راســتای بهبــود وضعیت 

سازمان استفاده کنیم.
معــاون اداری مالی حوزه هــای علمیه 
خواهــران افــزود: امــروزه منابــع دولتی به 
هر دلیلی کم شــده و مســلم است که باید 
وابستگی خود را به منابع دولتی کم کنیم 
و مــا تمام ســعی خود را بر ایجــاد و جذب 

منابع پایدار انجام می دهیم.
هویــت  کــرد:  تصریــح  محمــدی زاده 
از  مســتقل  همــواره  علمیــه  حوزه هــای 
دولت هــا بوده و جــذب این منابــع پایدار 
بــه اســتقال کامــل حوزه هــای علمیــه از 
دولت هــا کمک های زیادی می کند، البته 
صرفه جویی هایــی  بایــد  مســیر  ایــن  در 
نیز داشــته باشــیم کــه البتــه فعالیت های 
مهمی در این زمینه نیز انجام شده است.
وی ابراز کرد: مدارس علمیه خواهران، 
مدیریــت  مرکــز  و  اســتانی  مدیریت هــای 
حوزه هــای علمیه خواهــران دارای برخی 
امکانات هســتند و تاکنون هــرگاه فرصتی 
بــرای ایجــاد منابــع پایدار به وجــود آمد از 

آن دریغ نکردیم.
معــاون اداری مالی حوزه هــای علمیه 
از  کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  خواهــران 
کارمنــدان تقاضامنــدم کــه ایده هــای نو و 
کارآمد خود را به ما ارائه دهند که بتوانیم 
مرکــز  بیشــتر  توانمندســازی  راســتای  در 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 

عملکرد موفقی داشته باشیم.
محمــدی زاده با بیان اینکه پیام مقام 
پیرامــون  رهبری)مد ظله العالــی(  معظــم 
گام دوم انقاب راهبرد بسیار مهمی برای 
ما اســت تصریح کرد: ما نیز باید به وسیله 
جوان گرایــی، هم گرایــی و توانمندســازی 
نیروهــا در مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
بــه ایــن دســتور مقــام معظــم  خواهــران 

رهبری لبیک بگوییم.
گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن جلســه 
مدیریــت  مرکــز  کارمنــدان  و  کارکنــان 
بیــان  بــه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
و  انتقــادات  نظــرات،  پیشــهادات، 

دغدغه های خود پرداختند.

مرکز مدیریت باید جوابگوی دغدغه های طالب و مدارس باشد
اخبار کوتاه استان ها

Á اصفهان
رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان و هیئــت 
)ره(  امیــن  مجتهــده  عالــی  آمــوزش  موسســه  امنــاء 
اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر  بــا  اصفهــان 
اصفهــان به منظور همکاری و تعامل دو جانبه دیدار 

و گفتگو کردند.
بــا  اصفهــان  العالمیــه  المصطفــی  جامعــه  رئیــس 
مدیرحوزه علمیه خواهران استان اصفهان به منظور 

همکاری و تعامل دو جانبه دیدار و گفتگو کردند.
حجــت االســام و المســلمین بهرامــی مدیــر حوزه  
علمیــه خواهران اســتان اصفهان به مناســبت میاد 
حضــرت فاطمــه زهــرا»س« و هفته بزرگداشــت مقام 

زن و روز مادر پیام تبریکی صادر کرد.
جدیــد  ســاختمان  احــداث  زنــی  کلنــگ  مراســم   
مدرســه علمیــه خواهران الزهــرا)س( مبارکه با حضور 
حجت االســام و المســلمین جنــاب آقــای بهرامی و 

مسئولین شهرستان برگزار شد.
جلسه همکاري و هماهنگي پیرامون اجرای طرح 
اصمــات )برگــزاري کاس فرهنگــی بــرای ناشــنوایان( 
بــا نماینــده محترم دفتــر آیت اهلل وحید خراســانی در 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار 

شد.
آییــن اختتامیه جشــنواره مســابقات قرآن و عترت 
مــدارس علمیــه خواهــران اســتان اصفهان همــراه با 
تجلیــل از برگزیــدگان در تاالر شــهروند اصفهــان برگزار 

شد.
نشســت سیاسی با موضوع،  دستاوردهای انقاب 
حضــرت  علمیــه  مدرســه  در  روشــنگری،  اهمیــت  و 

نرجس)س( یزدانشهر برگزار گردید.
کرســی آزاد اندیشــی بــا عنــوان »نظــام جمهــوری 
اســامی؛ کارآمــدی یا ناکارآمدی«، در مدرســه علمیه 

خواهران رضویه خمینی شهر برگزار شد.
کرســی آزاد اندیشــی بــا عنــوان »نقــش رهبــری در 
در  کشــور«،  فرهنگــی  و  اقتصــادی  مشــکات  کنتــرل 
مدرســه علمیه فاطمه الزهرا)ســام اهلل علیها( نایین 

برگزار شد.
معاون فرهنگی ســازمان بســیج جامعه زنان کشور 
در نشســت سیاســی- اجتماعــی در مدرســه علمیــه 
فاطمه الزهراء)س( اصفهان گفت: اگر بخواهیم شعار 
»اســتقال، آزادی، جمهوری اسامی« را حفظ کنیم 
بایــد مردممــان از ســامت جســمی، روحــی، روانی و 
معنوی و اخاقی برخوردار باشــند، چیزی که دشمن 
به آن رسیده است و در تمام جنبه های زندگی رخنه 

کرده است.

Á بوشهر
کارگاه  تکمیلــی آموزشــی مهارت های بیان تفســیر 
قــرآن کریــم  با حضــور 40 نفر از اســاتید تفســیر و علوم 

قرآنی حوزه علمیه خواهران در بوشهر برگزار شد.
معظــم  مقــام  بیانیــه  بررســی  و  تحلیــل  نشســت 
رهبــری)گام دوم( بــا ســخنرانی و روشــنگری حــاج آقا 
مهــدی در حوزه علمیه حضرت ام البنین دلوار  برگزار 

گردید.
همایــش علمی پژوهشــی “دین فطــری” با حضور 
هــادی  ســید  دکتــر  االســام  حجــت  محقــق  اســتاد 
عظیمــی رئیــس موسســه به ســوی بی نهایــت قم به 
مدت 3 روز در مدرسه علمیه الزهرا )س( بوشهر برگزار 

شد.
طــی نشســتی تفاهــم نامــه آموزشــی بیــن  حــوزه 
علمیه خواهران اســتان بوشــهر با بسیج جامعه زنان 

سپاه امام صادق )علیه السام(بوشهر امضا شد
همــت   بــه  بــا  بهشــت  تــا  همســفر  ازدواج  جشــن 
مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان بوشــهر و مرکز 
خدمــات حــوزه هــای علمیــه  با اجــرای برنامــه های 
شــاد و همچنین  کارگاه آموزشــی مشترک و خصوصی 

برای زوجین برگزار شد.
سیده هانیه هاشمی طلبه مدرسه علمیه حضرت 
زینب)س( بوشــهر رتبه دوم رشته ترتیل خواهران زیر 
16 سال ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

قوه قضاییه را کسب کرد.

Á قم
نشســت فاطمی در مدارس علمیه خواهران اســتان 

قم برگزار گردید.
مرحلــه مقدماتــی کارگاه بیــان تفســیر دردو منطقــه 
مدرســه کوثر کاشــان وکریمــه اهل بیت)س( اســتان قم 

برگزار گردید  .
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حجت االســالم والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور 
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران به منظــور اطالع 
از وضعیــت حــوزه علمیه خواهران اســتان سیســتان 
علمیــه  حــوزه  از  روزه،  دو  ســفری  در  بلوچســتان  و 

خواهران این استان بازدید کرد.

حجت االسام والمســلمین عبدالکریم بهجت پور 
در جمــع علمــای شــیعه و ســنی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان ضمــن گرامیداشــت یاد شــهدای حادثه 
تروریســتی سیســتان و بلوچســتان بیــان کــرد: ایــن 
از  برخــی  مــزدی  بــه  اقــدام  و  حادثــه زخــم جهالــت 
مزدوران را نمایان کرد و نشــان داد اگر ما دیر بجنبیم 
و اقدامــات الزم را به صــورت به هنــگام انجــام ندهیم 
گرفتــار حوادثــی می شــویم کــه دشــمنان مــا را شــاد 

می کند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا بیان 
اینکــه قــرآن کریــم بــرای تشــخیص صــراط مســتقیم 
شــاخصه هایی را مشــخص کرده اســت افــزود: صراط 
مســتقیم مســیر روشــنی اســت و راه تشــخیص دادن 
آن ســخت نیســت، به عنوان مثــال اگــر جریانــی ادعــا 
می کنــد در اقدامــات دینــی، فرهنگــی و علمــی خــود 
مصلــح اســت بر اســاس قــرآن کریــم باید جامعــه را به 
ســمت عدالــت و قســط ببــرد و اگــر این چنین نباشــد 

این حرکت و جریان در صراط مستقیم نیست.
حجت االسام والمســلمین بهجت پــور اظهار کرد: 
خداونــد بــرای تشــخیص دشــمن نیــز شــاخصه های 
روشــنی معرفی کرده اســت، یکی از راه های تشخیص 
دشــمنان ایــن اســت کــه توجــه کنیــم از اختافــات و 
مشــکات میان مســلمانان و کشــورهای اسامی چه 

کسی خوشحال شده و سود می برد.
کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خاطرنشان کرد: یکی از راه های تشخیص درستی کار 
عواقب و آثار آن است، دشمنان از اتحاد ما قطعًا شاد 
نخواهد شــد و حرکت دشمن شناسانه یعنی کاری که 
غیظ آن هــا را برانگیزد، خداوند متعــال پیرامون این 
مســئله می فرمایــد »محمد رســول اهلل والذین معهوا 

اشدا علی الکفار و رحما بینهم.«
وی تصریــح کرد: شــاخصه پیشــرفتگی یک کشــور 
این اســت که دشــمن خــود را به غیظ بیاورد، اســام 
صــراط مســتقیم و راه مبین اســت، روشــن اســت که 
اختــاف میان شــیعه و ســنی هر دو را زمیــن می زند، 
8 جنگ صلیبی میان مســیحیت و اســام ایجاد شد 
و هــر دو جریــان از ایــن جنگ ها ضرر دیدنــد و ما باید 

ببینیم که چه کسانی از این جریان سود کردند.
عنــوان  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
کــرد: کاری کــه علمــا بایــد در ایــن عرصه انجــام دهند 
و  تنــازع  ایجــاد  بــرای  کــه  را  افــرادی  کــه  اســت  ایــن 
اختــاف تاش می کننــد را مدیریت کــرده و از فتنه ها 

و اختافات جلوگیری می کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تشریح کرد: 
در آیاتــی کــه در مستشــهدات جریــان تکفیــری وجود 
دارد بایــد بــه نکاتی توجه داشــته باشــیم، در تفســیر 
باید بر کشف مراد صحیح خداوند متعال تسلط پیدا 
کنیــم، قــرآن کریــم در طــول 23 ســال بــر امــت پیامبر 
اکــرم)ص( وارد شــد تــا جریــان پیشــرفت مســلمانان 
را مدیریــت کنــد و ایــن قوانیــن الهــی متناســب با آن 
شــرایط بالفعــل بــود و ممکــن بود کــه حکــم برخی از 
آیات نســخ شــود البته ما برخاف برادران اهل سنت 

قائل به نسخ  تاوت نیستم.
وی ابــراز کــرد: به  عنــوان مثــال در قــرآن کریم گاهی 
بــه جنــگ و گاهی به صلح توصیه شــده اما این آیات 
بــا توجــه بــه محیــط اجتماعــی و فرهنگ زمــان خود 
فعلیــت پیــدا کرده اســت، افتخــار قرآن این اســت که 
مطالــب کلــی خود را حتــی قالب مســائل یک جامعه 
معرفی می  کند، قرآن آن قوم را موضوع تحول قرار داد 
و به ما فرمود که این مثال را بگیرید و در جامعه های 

دیگر پیاده کنید.
مدیــر حوزه های علمیه خواهران کشــور بیان کرد: 
اینکــه چــرا آیات منســوخ قــرآن کریــم باقــی ماند یک 
ســؤال مهم است که باید نسبت به آن توجه ویژه ای 
داشته باشیم، استاد آیت اهلل معرفت که قرآن شناس 
معاصر و توانایی بودند بیان می کرد که این آیات نسخ 
مشــروط شــده اســت، یعنــی آیــه ای مانند»فاصفــح 
الصفح الجمیل« برای جامعه ای که بســیار پیشــرفته 
بــوده و دشــمن به جنــگ وی آمده منســوخ اما برای 
اقلیتــی کــه در جهانــی خامــوش در برابر مشــرکان قرار 
گرفته انــد فعلیــت پیــدا می کنــد، این یــک نکته مهم 

علمی است که باید به آن توجه داشته باشیم.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور افزود: تمام 
قــرآن کریــم به ما بیــان می کند که در شــرایط مختلف 
چــه تصمیمــی بگیریــم، اســلحه بــه دســت گرفتــن و 
کشــتن افرادی در اروپا به اســتناد آیه ای که در ســوره 
توبه اســت صحیح نیســت زیرا شــرایط ایــن آیه برای 
زمانــی اســت کــه پیامبــر اکــرم)ص( مســلط بــر اوضاع 
اســامی اســت و بــرای جلوگیــری از فتنــه و تعرضــات 

نظامی این کار را انجام داده است.

وی اظهــار کــرد: قرآن کریم همه مشــرکان را که کافر 
ندانســته اســت، اهل کتاب اگر در برابر حق قرار گرفته 
و از ماهیــت اهــل کتاب بودن قرار بگیرد عنوان کافر بر 

وی اطاق می شود.
کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
خاطرنشان کرد: وهابیت بیان می کند که همه شیعه 
قائــل به تحریف قــرآن بوده و مرتد اســت، ابن تیمیه 
در مســئله قائلین به زیادت و اضافه شدن معوذتین 
بیــان می کنــد کــه اگــر کســی بــا دلیــل قائــل بــه اضافه 
شــدن این دو ســوره باشــد مشرک نیســت و در ادامه 
نیــز بیان می کنــد که ازآنجایی که ابن مســعود با دلیل 

قائل به این امر بوده پس مرتد نیست.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور تصریح کرد: 
شــیعه از کاری کــه حاجی نوری انجام داده به شــدت 
بیزار است و علمای شیعه در نقاط مختلف علیه این 
فرد شــوریدند، اما چه دســت هایی در کار اســت که با 
تمســک به قول این فرد شــیعه ها را مرتد نشان داده 

و علیه جان آن ها اقدام کنند.
پیرامــون  توضیحاتــی  بیــان  بــه  ادامــه  در  وی 
گفــت:  و  پرداخــت  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
مطالعات ما پیرامون زنان در قرآن به شــدت نیازمند 
بازبینــی اســت، وقتــی کلمه ابــن در جمله بنــی آدم و 
بنی اســرائیل قــرار می گیــرد تحــت چــه عنوانــی معنــا 
می شــود، آیا تنها پســران را شامل شــده است یا زنان 

را نیز در بر می گیرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تشریح کرد: 
در آیــات ازواج نیــز بایــد توجه زیادی داشــته باشــیم، 
در تفســیر آیــه »احشــروالذین ظلمــوا و ازواجهــم«  در 
بســیاری از مواقع به این صورت معنا شــده اســت که 
مــردان ظالــم و زنان آن ها را احضــار کنید و به گونه  ای 
معنــا شــده اســت که ظالــم فقط مــرد اســت و زن نیز 
همــواره تابــع اســت، چرا بایــد این آیــه اینگونــه معنا 

شود درحالی که زن زوج مرد و مرد زوج زن است.
وی بــا اشــاره به آیــه 71 ســوره توبه ابراز کــرد: قرآن 
کریــم در ایــن آیــه جایــگاه زن را بــه نحــو مناســبی در 
اجتماع ارتقا داده و نقش اجتماعی به وی می دهد، 
ما باید در دیدگاه ها و مطالعات زنان در قرآن بازبینی 

داشته باشیم.

ســند توســعه حــوزه علمیــه خواهــران سیســتان   
طراحی شود

حجت االسام والمســلمین عبدالکریم بهجت پور 
در جلسه ای که با مسئوالن نهادهای حوزوی استان 
سیســتان و بلوچستان داشــت بیان کرد: ما در حوزه 
علمیــه بــرادران و خواهــران بیــش از اینکــه بخواهیم 
نســبت بــه تعداد بــاالی طاب توجه داشــته باشــیم 
بایــد کاری کنیم کــه هر طلبه توانایی سرشــاخه بودن 
یک شــبکه تعلیمات دینی را داشته باشد که اعضای 

آن افرادی غیر از طاب باشند.
ابــراز  کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کــرد: اینکه تعــداد طــاب افزایش یافتــه و تنها طاب 
در شــبکه تعلیمــات دینــی حضورداشــته باشــند کار 
ســختی و مــورد پســندی نیســت بلکــه باید مــردم در 

شبکه تعلیمات دینی قرار گیرند.
وی عنــوان کرد: در شــبکه تبلیغی مــا باید افرادی 
از جنس خود مردم وجود داشــته باشــند و به همین 
دلیــل باید طابی داشــته باشــیم کــه در کنار تحصیل 
خــود در مشــاغل مختلــف و اقشــار گوناگــون حضــور 
داشــته باشــند، تجربه خالص سازی شــبکه تبلیغات 
دینی هیچ گاه به نتیجه نرسیده و کار اشتباهی است، 

حتی دیگر کلیسا نیز این کار را انجام نمی دهد.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور ادامه داد: 
حدود 8 هزار طلبه در اســتان سیستان و بلوچستان 
حضور دارند که آمار بســیار باالیی است و باید نسبت 
بــه بــاال بــردن کیفیــت و توانایــی آن هــا توجــه کافــی 
داشــته باشیم، نباید آمار طاب را به حدی باال ببریم 
کــه کیفیــت آمــوزش و رســیدگی به طاب و بــاال بردن 

توانایی و مهارت های آن ها کاهش پیدا کند.
وی بیــان کــرد: ظرفیــت حوزه هــای علمیــه را بــاال 
بــرده و آمــار تعــداد طــاب افزایــش دادیــم و نتیجــه 
آن عــدم رســیدگی کافــی بــه آن هــا و تربیت طــاب با 

توانایی های کم و ضعیف بوده است.
بــا  کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
بیــان اینکــه مســئوالن حــوزوی اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بایــد هم اندیشــی کــرده و نســبت بــه آمار 
برنامــه   آینــده  ســال های  در  طــاب  توانایی هــای  و 
جامعی به ما ارائه دهند، اظهار کرد: مســئله ما امروز 
ایــن نیســت کــه آمار طــاب ســطح دو زیاد باشــد، ما 
باید نسبت به باالرفتن آمار سطح سه و چهار دقت و 

تاش کافی داشته باشیم.
وی افــزود: مــا طــاب را باید برای سرشــبکه دینی 
بــودن تربیت کنیم و برای سرشــبکه بــودن باید برای 
آن هــا برنامــه ارتقــای دانشــی داشــته باشــیم، ســند 
مســیر توســعه طــاب خواهــر سیســتان بایــد توســط 

شما مسئوالن با توجه به این رویه طراحی شود.

بیــان  بــا  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
و  سیســتان  اســتان  در  تبلیــغ  شــورای  بایــد  اینکــه 
بلوچســتان راه  انــدازی شــود تصریــح کــرد: مــا به این 
نتیجه رســیدیم که دفتر همکاری میان حوزه علمیه 
خواهــران بــا دفتــر تبلیغــات داشــته باشــیم تــا بــرای 
طــاب خواهــر در میــدان تبلیغــی کشــور ســاماندهی 

بهتری داشته باشیم.
وی ابراز کرد: حوزه علمیه خواهران ظرفیت بسیار 
خوبــی در عرصــه فضــای مجــازی دارد و می توانیــم 
فضــای  در  را  خــود  آموزشــی  دوره هــای  از  بســیاری 
مجــازی و بــه صــورت آنایــن از قــم برای طــاب این 

استان برگزار کنیم.
بیــان  بــا  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
اینکــه حوزه هــای علمیــه خواهــران ظرفیــت بســیار 
خوبــی برای اعتای فرهنگ و دانش در کشــور اســت 
عنــوان کــرد: حــوزه علمیــه خواهــران خــود را از دیگــر 
نهادهــای فرهنگــی و حــوزوی جــدا نمی دانــد و مــا 
تاش خود را برای هماهنگی بیشتر با این نهادها به 

کار می گیریم.
وی ادامه داد: اگر همه ما تمام تاش خود را برای 
حضــور باقــدرت در میــدان به کارگیریــم مطمئنا پیروز 
خواهیــم شــد، زیرا منطق مــا بر اســاس »جاءالحق و 
زهق الباطل، ان  الباطل کان زهوقا« اســت و مذهب 
حقــه شــیعه مطمئنــًا در صــورت حضــور قدرتمند در 

میدان می تواند عزت خود را به رخ رقیبان بکشد.
در ادامه این جلســه حجت االســام والمســلمین 
گزمی بیان کرد: امروز حوزه شیعه در این منطقه باید 
بیش ازپیــش درزمینٔه ارتقای ســطح معلومات دینی 
بانــوان تــاش کنــد چراکه مذاهــب دیگر تاش بســیار 
زیــادی در خصــوص تبلیــغ مذهــب خــود به ویــژه در 

میان زنان انجام می دهند.
به ضــرورت  اشــاره  بــا  نیــز  هیرمنــد  امام جمعــه 
فعالیت هــای فرهنگی و علمی حوزه  علمیه خواهران 
در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اگر نسبت 
بــه ایــن مســائل مهــم غفلــت کنیــم نظــام جمهوری 

اسامی و مکتب اهل بیت)ع( ضربه می خورد.
منطقــه  ایــن  در   85 ســال  از  بنــده  افــزود:  وی 
فعالیــت  کــرده و همــواره تــاش ما بــر این بوده اســت 
ایــن  بــرادران و خواهــران در  کــه حوزه هــای علمیــه 
مناطق حضور و فعالیت داشته باشند، زابل، زهک و 
ســپس هیرمند ازجمله مناطقی بودند که توانســتیم 

حوزه های علمیه را در آن راه اندازی کنیم.
حجت االســام والمســلمین گزمــی بــا بیــان اینکه 
امــروزه 70 طلبه در شهرســتان هیرمنــد به تحصیل و 
فعالیت  هــای فرهنگــی می پردازنــد تصریح کــرد: ما با 
کمــک اهل بیت)ع( و یاری خداوند متعال توانســتیم 
این حوزه های علمیه را راه اندازی کنیم و امکانات ما 

برای این کار بسیار اندک بود.

وی ابــراز کــرد: برخــی از قوانیــن به گونــه ای ایجــاد 
شــده کــه تمــام مناطــق کشــور بــه یــک صــورت دیده 
می شود و این امر با عدالت سازگار نیست، باید میان 
مناطــق کــم برخــوردار بــا مناطقی کــه از نظــر توانایی 
مالــی و پیشــینه فعالیــت قدرتمندتر هســتند تفاوت 

قائل باشیم.
امام جمعــه هیرمنــد عنــوان کــرد: حجت االســام 
والمســلمین عرب خالــص بــا اعتقاد راســخ و با همت 
بســیار زیــادی بــرای ســاخت و اعتــای حــوزه علمیه 
خواهــران در اســتان سیســتان و بلوچســتان تــاش 
کــرده و بــا توجــه بــه کمبــود امکانات توانســته اســت 

فعالیت های بسیار خوبی داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد تنهــا در قــم و مناطــق 
محــروم  مناطــق  بــه  نســبت  و  نشســته  بهره منــد 
در  را  ســنگرها  بایــد  داد:  ادامــه  باشــیم  بی تفــاوت 
مناطق مرزی و فراتر از مرزها قرار داده و به دشــمنان 
اجــازه پیشــروی ندهیم، تفکرات وهابیت و ســلفیت 
امــروز فعالیت های زیــادی انجام می دهنــد اما هرگاه 
طــاب خواهــر و بــرادر در یک عرصــه ورود پیدا کردند 
بــه نفــع جریــان شــیعی و انقابــی  توانســتند جــو را 

برگردانند.
کــرد:  بیــان  گزمــی  والمســلمین  حجت االســام 
بــه برکــت حوزه هــای علمیــه افراد زیــادی در اســتان 
سیســتان و بلوچستان به مذهب شیعه گرایش پیدا 
کردنــد، به همیــن دلیل باید از حضــور و فعالیت های 
حمایت هــای  مناطــق  ایــن  در  علمیــه  حوزه هــای 
بیشتری صورت بگیرد، در منطقه هیرمند نیز تاکنون 
کــه  امیدواریــم  و  اســت  خریداری شــده  زمیــن  یــک 
مراحل ساخت حوزه علمیه خواهران در این منطقه 

به زودی شروع شود.
در ادامه این نشســت حجت االســام والمسلمین 
حیدری نسب اظهار کرد: تقریبًا 45 هیئت مذهبی و 
کانــون فرهنگی و حــدودًا 120 مجموعه فعال مذهبی 

بانوان در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.
این اســتاد حوزه خاطرنشــان کرد: ارتباط مساجد 
و طــاب مجموعه حــوزه علمیه خواهران از مســائلی 
اســت کــه نســبت بــه آن توجــه زیــادی بایــد داشــته 
باشــیم امــا تاکنــون امکانــات الزم بــرای ایجــاد ایــن 
هماهنگــی فراهم نشــده و باید اقدامــات الزم در این 

زمینه انجام شود.
بــا  نیــز  عرب خالــص  والمســلمین  حجت االســام 
اشــاره بــه افتتــاح مدرســه علمیــه خواهــران زینبیــه 
زهــک بیان کرد: زمین این مدرســه حدود ســه ســال 
پیــش توســط آقای خیری فراهم شــد و ســازمان آب 
نیز همکاری خوبی برای آماده سازی این زمین با ما 

داشت.
وی افزود: دوران سختی طاب خواهر شهرستان 
و  امــروز دیگــر ســاختمان  و  رســید  پایــان  بــه  زهــک 

از سفر مدیر حوزه های علمیه خواهران به سیستان و بلوچستان گزارشی  اخبار کوتاه استان ها

Á قم
خانــم کبیــری از برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای 
چهل ســاله انقاب اسامی  با همکاری مرکز مدیریت 

خبر داد.
مراسم تودیع مدیر و معارفه سرپرست حوزه علمیه 

خواهران استان قم برگزار شد.
بــا  همزمــان  آمنــه)س(   حضــرت  علمیــه  مدرســه 

سالروز والدت حضرت زهر)س( افتتاح گردید.
حضــرت  ابیهــا  ام  شــهادت  ســالروز  مناســبت  بــه 
فاطمــه زهرا”ســام اهلل علیهــا” و هــم چنیــن ایام اهلل 
دهــه مبــارک فجــر تور انقاب فاطمی توســط مدرســه 

علمیه حضرت خدیجه”علیها السام “ برگزار شد.
کارگاه همســرانه بــا حضــور 40زوج در اخریــن هفتــه 
بهمن ماه در مدرســه علمیه حضرت زینب ســام اهلل 

علیها  بیدگل برگزارشد.
دوره مکالمــه زبــان انگلیســی با حضــور 30طلبه در 
مدرســه علمیه حضرت زینب  ســام اهلل علیها  بیدگل 

در حال برگزاری است.
طلبــه هــای مدرســه فاطمیــه )ســام اهلل علیها( در 
تشــیع پیکــر شــهدای تروریســتی زاهــدان حضــور بهم 

رساندند.
 سلســله نشست های آموزشــی زندگی برای زندگی 
بــا موضــوع شــناخت وضعیــت خــود )دختــر( قبــل از 

ازدواج در مدرسه کریمه اهل بیت)س( برگزار شد.

Á کردستان
جلســه رسمی هیات امنای مدرسه علمیه حضرت 
فاطمه ســام اهلل علیها سقز در جهت پیشبرد اهداف 
آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی ایــن مدرســه مبارکــه 

برگزار شد.
جشــن میــاد کوثــر و گرامیداشــت مقــام مــادر و روز 
ســنتی،  غذاهــای  غرفــه  نمــودن  دایــر  بــا  همــراه  زن 
جمع آوری احســان و نیکــوکاری طاب، معرفی کتاب 
فاطمــی و تجلیــل از فعــاالن قرآنــی در مدرســه علمیه 

حضرت فاطمه سام اهلل علیها سقز برگزار شد.
بــه  بیجــار  )س(  الزهــرا  فاطمــه  علمیــه  مدرســه 
مناســبت میــاد باســعادت حضــرت زهــرا )ســام اهلل 
علیهــا( جشــن باشــکوهی راباحضورهــزار نفــر از بانوان 

سطح شهر برگزار کرد.
دوره دو روزه مشــاوره خانــواده بــا محوریــت تفاوت 
های ادراکی زن وشــوهر با حضور ســرکار خانم مظفری 
درمدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی )س( سنندج 

برگزار شد .
سلســله جلســات ماهیانه انســی با قرآن و نشســت 
مهدویت با ســخنرانی خانم ماولی برای بانوان قرآنی 
ســطح شــهر ســریش آبــاد در مدرســه علمیــه حضــرت 

زینب)س( سریش آباد برگزار شد. 
همایــش اســتانی تشــکیات، بایدهــا و نبایدهــا بــا 
ســخنرانی حجــت االســام والمســلمین فخریــان و بــا 
حضــور کارکنان،اســاتید و طــاب حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران اســتان در مدرســه علمیــه حضــرت زینــب 

)س( سریش آباد برگزار شد.
حضــور  بــا  مهدویــت  تخصصــی  نشســت  سلســله 
حجــت االســام والمســلمین منصــوری ســپهر از مرکز 
تخصصی بنیاد مهدویت در مدرسه علمیه الزهرا)س(

قروه برگزار شد.
نشســت تخصصی فاطمه شناسی با حضور حجت 
علمیــه  مدرســه  در  بابائیــان  والمســلمین  االســام 

الزهرا)س(قروه برگزار شد.
در راســتای اجــرای طــرح بشــارت کاس حفظ جزء 
30 قرآن کریم در مدرســه علمیه حضرت فاطمه سام 

اهلل علیها سقز برگزار شد.
دوم  گام  وتبییــن  اداری  اخــاق  آموزشــی  کارگاه 
والمســلمین  االســام  حجــت  باســخنرانی  انقــاب 
فخریــان وباحضــور کارکنان،اســاتید وطــاب مــدارس 
علمیــه خواهــران درمدرســه علمیــه الزهــرا )س( قروه 

برگزارشد.

Á مازندران
دوره مهارت افزایی اساتید ارزیاب پژوهش با موضوع 
حضــور  بــا  مقالــه(”  )ویــژه  تحقیــق  نویســی  “طرح نامــه 
مازنــدران،  خواهــران  علمیــه  حــوزه  پژوهــش  معاونــت 
ارزیابــان عامــه حلــی، معاونین پژوهش و اســاتید روش 
تحقیــق مــدارس علمیه خواهران مازندران ، در مدرســه 

علمیه الزهرا)سام اهلل علیها( بابل برگزار شد.

غربیها درباره جنس زن باید پاسخگو باشند؛ چون آنها به زن خیانت کردند. تمّدن غربی به زن هیچ نداده است. اگر پیشرفت علمی، سیاسی و 
فکرای هم در زنان دیده میشود، مال خود زنهاست. در هر کشوری چنین پیشرفتهایی نصیب زنان شود - که در ایران اسامی و در کشورهای دیگر 
هم شــده اســت - مال خود زنهاســت. آنچه که غربیها به آن دامن زدند و تمّدن غربی پایه گذار خشــت کج و بنای کجش بود، بیبندوباری و ابتذال 
زنانــه اســت. زن را بــه ابتذال کشــانده اند و داخل خانــواده او را هم اصاح نکرده اند. مکّرر در مطبوعات امریکایــی و اروپایی، میزان باالی زن آزاریها و 

شکنجه ها و بیمهریها منتشر شده است. 1379/06/30
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خوابگاه این مدرســه علمیــه خواهران با تاش هایی 
کــه صــورت گرفــت در متــراز 1850 متر آماده اســتفاده 

شده است.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان سیســتان و 
بلوچستان ابراز کرد: امیداوریم که این مدرسه علمیه 
محلــی بــرای افزایش خیــر و معنویت در ایــن منطقه 

شود و طاب فاضله  و با دانشی تربیت کند.

ضرورت تشکیل شبکه سازی دینی در جامعه  
حجت االسام والمســلمین عبدالکریم بهجت پور 
در دیــدار بــا مدیران، اســتادان، نماینــدگان طاب و 
مؤسســان مدارس علمیه خواهران استان سیستان 
و بلوچستان بیان کرد: از طاب خواهر در این استان 
تقاضــا دارم کــه بــر روی اصــول شــیعی تأکیــد زیــادی 

داشته باشند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور اظهار کرد: 
جریان اهل سنت برخی از مستحبات را بسیار جدی 
گرفتنــد و گاهــی فکــر می کننــد اینکــه ما برخــی از این 
مستحبات را به جا نمی آوریم به معنای این است که 

شیعه در دین اسام سست و بی توجه است.
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور افــزود: ما 
شــیعیان قائــل بــه درک حســن و قبیــح هســتیم، ما 
پیــرو امام حســین)ع( هســتیم که ســید جوانان اهل 
بهشــت بوده و یزید را جهنمی دانسته و هیچ ارزشی 
بــرای وی قائــل نیســتیم و بــر خــاف اهــل ســنت به 
قاعده »الحســن ما حســنه  الشارع و القبیح ما یقبحه 
 الشــارع« اعتقــاد نداریــم، یعنــی مــا بــه حســن و قبح 
عقلــی و عــدل خداونــد متعــال قائلیــم و اینکه کســی 
همچون یزید بهشــتی شود را از عدل خداوند متعال 

به دور می دانیم.
مــا شــیعیان متعالــی پســند  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هستیم خاطرنشان کرد: ما ولی امر را کسی می دانیم 
کــه بایــد بهتریــن درک از وظیفــه دینــی را داشــته، بر 
پیــاده کــردن قوانین الهــی در زندگی مــردم قادر بوده 
و در زندگــی خــود پاک تریــن افراد باشــد، کســی که به 
ایــن آرمان اعتقاد داشــته و پاک گزین باشــد هیچ گاه 

به دنبال شخص بوزینه بازی مانند یزید نمی  رود.
عنــوان  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
کرد: شــیعه هیچ گاه نباید احساس شکست درزمینٔه 
معــارف دینــی داشــته باشــد زیــرا دارای یــک ثــروت 

بسیار واال و متعالی است.
وی تشــریح کــرد: مســئله دیگــری کــه بایــد بــه آن 
توجــه داشــت ایــن اســت کــه مــا نیــاز بــه بــاال بــردن 
بیش ازحــد تعداد طاب خواهر نداریــم، بلکه هریک 
از ایــن طــاب بایــد ســر شــبکه جریــان ترویــج دین و 
مذهب در اقشــار و عرصه های مختلف باشــد، شبکه 
نشر معارف دینی نباید منحصر به طاب علوم دینی 
باشــد، بلکــه بایــد هریک از طاب ســر شــبکه معارف 

افــراد و اقشــار دیگــر  را  کــه اعضــای آن  دینــی باشــد 
تشکیل دهند.

مدیــر حوزه های علمیه خواهران کشــور با تأکید بر 
توجه مسئوالن حوزوی به شبکه سازی دینی  تصریح 
کــرد: بزرگ ترین کاری که امروز می  توانیم انجام دهیم 
فعــال کردن شــبکه دینــی حــوزه به گونه ای اســت که 
شــش هزار حوزوی در این منطقه بتوانند یک شبکه 
دینــی 60 هزارنفــری از افراد جامعه را تشــکیل دهند، 
سپس ما باید با یک لشکر 60 هزارنفری برای دفاع از 

مکتب اهل بیت)ع( در این منطقه تاش کنیم.
حجت االسام والمســلمین بهجت پور با اشاره به 
اینکه مسئله اصلی حوزه علمیه اشتغال نیست بیان 
کرد: حوزه هیچ گاه از مســیر اســتخدام پیشرفت خود 
را کســب نکرده اســت اما ما باید از تمــام فرصت های 
خود برای اثر گســتری اســتفاده کنیم، به عنوان مثال 
بــا آموزش وپــرورش توافقاتــی داشــتیم کــه نتیجه آن 
راه انــدازی اولین مرکز تربیت معلم مشــترک برادران و 

خواهران حوزوی در قم بوده است.
وی اظهار کرد: با مســئوالن نهادهای دانشــگاهی 
توافقات خوبی داشــته و فرصت های مناســبی برای 
حضــور تبلیغــی و تدریســی طــاب فراهــم کردیــم، بــا 
امدادگــری فرهنگــی و  بــرای  امــداد  اوقــاف، کمیتــه 
نهادهــای دیگــر نیز توافقاتی داشــتیم که اثر گســتری 

طاب را در بخش های مختلف افزایش دهد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور حــوزه 
علمیــه بــا بیــان اینکــه حــوزه بــه دنبــال اثــر گســتری 
اســت نه اشــتغال افزود: دنبال کردن مسئله اشتغال 
به تنهایــی بــه معنــای گم کــردن هدف اصلی اســت، 
طلبه وقتی در یک کانون دینی مانند مسجد، محله 
و هــر محــل دیگری قــرار بگیــرد بایــد مرکــز فعالیت ها 
و تاش هــای خــود را در همــان محــل قــرار داده و به 

دنبال اثرگذاری باشد.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور خاطرنشان 
کــرد: حقوق اســتادان حوزه علمیه خواهران نســبت 
به برادران تا حدودی مناســب تر بوده و اگر هر اســتاد 
در حوزه علمیه خواهران 120 ســاعت تدریس داشته 
باشــد نســبت به حوزه علمیه بــرادران پرداخت های 

بیشتری خواهد داشت.
وی بــا اشــاره بــه راه  انــدازی گروه هــای علمــی در 
مدارس علمیه خواهــران عنوان کرد: تصمیم گرفتیم 
کــه در هــر مدرســه یک گــروه علمــی متشــکل از چهار 
نفــر از اســتادان حــوزه راه انــدازی شــود که نســبت به 
وضعیــت علمی طــاب و اســتادان توجــه دقیق تری 

داشته باشیم.
ابــراز  کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
کــرد: البتــه مطالبی که بیــان می کنیم بــه معنای این 
نیســت که درگذشــته هیچ کاری صورت نگرفته بلکه 
بــه معنای تشــریح برنامه ها و عملکردی اســت که ما 

خواهیم داشت.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حفظ سرمایه های 
علمی حوزه های علمیه خواهران تشــریح کرد: سعی 
می کنیــم وضعیت حقوق اســتادانی کــه در گروه های 
علمــی مــدارس علمیــه خواهــران حضــور دارنــد بهتر 
شود، ازجمله کارهای دیگری که در این زمینه انجام 
شــد شــروع کردن مســئله بورســیه بود که دو میلیارد 

تومان برای این کار اختصاص دادیم.
تصریــح  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
کــرد: حوزه علمیه خواهــران تمام تاش خود را به کار 
می بندد تا سطوح سه و چهار را توسعه بدهد، بخش 
زیــادی از اشــکاالتی که داریم این اســت که محصان 
در  مــا  امــا  هســتند  طبیعــی  بیش ازحــد  دو  ســطح 
فعالیت هــای تخصصی و کیفی اســتاد و کارشــناس با 
کمبود مواجه هستیم و این کار تنها با توسعه دانشی 
و توجــه بــه توســعه ســطح ســه و چهــار حــوزه علمیه 

خواهران ممکن می شود.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور با اشاره به 
اینکــه حــوزه علمیه خواهــران عاقه مند به تأســیس 
یک مدرسه سطح چهار در هر استان است بیان کرد: 
در نگاه مدرســه محور چشــم انداز آینده حوزه علمیه 
توســط  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  خواهــران 

همین استان طراحی خواهد شد.
وی خطاب به مسئوالن و طاب استان سیستان 
و بلوچســتان اظهــار کــرد: هــر مدرســه ای کــه آمادگی 
تبدیــل کردن تغیر کاربری ســطح دو به ســطح ســه را 
داشــته باشــد توســط ما مورد حمایت قــرار گرفته و با 
این تغیر موافقت می کنیم تا به گســتردگی سطح سه 

و چهار توجه بیشتری داشته باشیم.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا بیان 
اینکــه مدرســه محــوری به معنای ســلب مســئولیت 
مرکز مدیریت در تأمین بودجه نیست افزود: تمرکز ما 
بر این اســت که قدرت مالی مدارس علمیه خواهران 
را تقویــت کــرده و آن ها را به خودکفایی و ایجاد منابع 
پایــدار ســوق دهیــم و تا ایــن منابــع پایدار بــه نتیجه 
نرســد بودجــه ای مرکــز مدیریــت برای مــدارس قطع 

نمی شود.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور خاطرنشان 
کرد: راه اندازی باشــگاه، مغازه، مهدکودک، مدرسه و 
غیره از مواردی اســت که مــدارس علمیه خواهران با 
توجــه بــه توانایی خــود می توانند برای ایجــاد منابع 
پایــدار نســبت بــه آن  اقدام کننــد و ســاالنه ده درصد 
از بودجــه عمرانــی مــدارس علمیــه خواهــران به این 
تولیــد منابع پایــدار تخصیص داده می شــود، ما باید 
بتوانیم ظرف ده تا پانزده سال آینده به صورت کامل 

از دولت مستقل شویم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور عنوان کرد: 
نکتــه آخری کــه باید به آن توجه داشــته باشــیم این 
اســت که بدون توجه به همه مســائل سیاســی همه 
دولت هــا به حــوزه علمیه کمک کرده انــد، بنده قصد 
کنایــه زدن ندارم و دولت هــا به هر دلیلی کمتر امکان 
حــوزه  دارنــد،  را  فرهنــگ  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
علمیــه نیــز در مســیر خــود در ذیــل عرصــه فرهنگــی 
قرارگرفته و بودجه کل فرهنگ کشــور دو درصد و نیم 

از بودجه کل کشور است.
وی ابــراز کــرد: بودجــه حــوزه علمیــه خواهــران در 
بخــش برنامــه و جــاری حــدود 145 میلیــارد تومــان 
است اما دریافتی امسال تا پایان سال به 100 میلیارد 
رســیده و حــدود یک ســوم از بودجــه بــه ما نرســیده 
اســت و دولــت نیــز مشــکات مخصــوص بــه خــود را 
دارد و مــا نیز با هزاران برنامه صرفه جویی توانســتیم 
برنامه هــای خــود را بــه ســرانجام برســانیم و در ایــن 
مســیر برخــی از برنامه هــای موردنظــر معاونت هــای 

مختلف حذف شد.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور تشریح کرد: 
مــا برای رفع کردن مشــکات مالی طاب و اســتادان 
حــوزه علمیــه خواهــران تمــام تــاش خــود را انجــام 
می دهیم اما در برخی از موارد بودجه کافی در اختیار 
مــا نیســت و امیدواریــم کــه بــه زودی بتوانیــم امکان 
تحصیل و تدریس بدون هیچ مشــکل را برای بانوان 

طلبه فراهم کنیم.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور تصریح 
کرد: باید توجه داشــته باشــیم که بیســت سال پیش 
در ابتــدای تأســیس حــوزه  علمیــه خواهــران حــدود 
امــا در  10 مدرســه علمیــه خواهــران وجــود داشــت 
طول این بیســت سال 500 مدرســه علمیه خواهران 
تأسیس شــده که هم ســطح با حوزه علمیه برادران با 
حــدود چنــد قرن ســابقه اســت، نظام آمــوزش حوزه 
علمیه برادران در سطح یک و دو 9 سال است اما ما 

همین سطوح را به 5 سال کاهش دادیم.
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور بیان کرد: 
علمیــه خواهــران در  نیــز حــوزه  پژوهــش  در عرصــه 
ســال های گذشــته هم ســطح حــوزه علمیــه بــرادران 
کرده ایــم و همــه  بــرادران عمــل  از  گاهــی موفق تــر  و 
این مســائل بــه معنای پیشــرفت حوزه هــای علمیه 
خواهران است، البته نقصان و کمبودهایی نیز وجود 

دارد کــه بایــد بــا تــاش و تشریک مســاعی حوزه های 
علمیه خواهران این کمبودها را جبران کنیم.

وی اظهــار کــرد: بــر اســاس مصوبه ای کــه در هفته 
گذشــته داشــتیم 20 واحــد از 190 واحــد درســی کــه 
بــه  در مــدارس علمیــه خواهــران تدریــس می شــود 
اســتان ها واگــذار کردیــم تا ایــن 20 واحد متناســب با 
نیازهــای منطقه ای به درس های مختلف تخصیص 

داده شود.
مدیــر حوزه های علمیه خواهران کشــور با تأکید بر 
ضــرورت کاربردی ســازی درس های ســطح دو حوزه 
علمیه خواهران افزود: برای کاربردی ســازی طاب و 
اســتادان باید توجه داشــته باشند که از هر درس چه 
انتظاراتــی دارند و آیا ایــن درس انتظارات موردنیاز را 

برآورده می کند یا خیر.

توسعه کشور باید بر اساس پایه های دینی باشد  
حجت االســام والمســلمین بهجــت پــور در دیدار 
بــا طاب حــوزه علمیه خواهران اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بیــان کــرد: حقیقتــًا مــا به زابــل به عنوان 
یکــی از نقــاط تمرکــز فرزنــدان اهل بیــت)ع( در ایــن 
منطقــه افتخــار می کنیــم، شــما و پدران شــما قرن ها 
و  برافراشــته  منطقــه  ایــن  در  را  اهل بیــت )ع(  علــم 
دشــمنی دشــمنان نیز نتوانسته است شــما را از این 

مسیر الهی خارج کند.
بــا بیــان اینکــه امــروزه مــا در شــرایط بســیار  وی 
ویــژه ای حوزه های علمیه خواهــران را اداره می کنیم 
افزود: پیش از انقاب اسامی تنها 35 درصد از زنان 
کشــور ســواد داشــتند و پس از انقاب فرصت رشــد و 
ارتقــای بانــوان پیــش از پیش فراهم شــد، حدود 89 
درصــد جمعیــت زنــان ایــران باســواد و بیــش از 35 

درصد زنان نیز دارای تحصیات عالیه هستند.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران کشــور ابــراز کرد: 
بــا توجــه به رشــد علمــی و ســواد زنان پــس از انقاب 
اســامی، حوزه علمیــه خواهران باید بتوانــد بانوانی 
را در حوزه هــا تربیت کند کــه قدرت رهبری دینی این 
جمعیــت تحصیل کــرده را داشــته باشــند، پیشــرفت 

مردم در ایران تنها در سایه دین پایدار خواهد بود.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور تشریح کرد: 
مــا انقاب اســامی را با قرائت و دیــدگاه اهل بیت)ع( 
به دین و زندگی ایجاد کرده و به دنبال ساختن ژاپن 
و آلمــان نیســتیم، مــا بــه دنبال توســعه ای در کشــور 
هستیم که بر اساس پایه های دین رشد کرده، چهره 
دینــی داشــته و جمال آن بــر پایه های دینــی نمایان 

باشد.
وی ادامــه داد: اگــر قــدرت رهبــری دینی در کشــور 
ضعیف شــود، هر پیشــرفت و توســعه ای که در کشــور 
صــورت گیــرد دیگــر آن پیشــرفت مــورد نظــر انقــاب، 
دلیــل  همیــن  بــه  و  نیســت  اهل بیــت)ع(  و  اســام 
حوزه هــای علمیــه دارای وظیفــه ای بســیار خطیــر و 

سنگین هستند.
مدیــر حوزه  هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا بیان 
اینکــه مردم امــروز تحصیل کــرده بــوده و دریچه های 
نگاه آن ها نسبت به قبل بازتر شده است خاطرنشان 
دانشــی  عرصــه  در  اســامی  انقــاب  از  پــس  کــرد: 
فرصت های بسیار زیادی برای مردم کشور ایجاد شد 

و توانایی دانشی بسیاری از مردم شکوفا شد.
عنــوان  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
کرد: دانش یک توانایی اســت و پــس از تحصیل علم 
توانایی هایــی بــرای انســان ایجــاد می شــود و شــما 
خواهران طلبه به وسیله این توانایی دانشی که برای 
شــما ایجاد می شــود فرصت پاسخگویی به مسائل و 

مباحث دینی مردم را پیدا می کنید.
مــردم  دانــش  ســطح  وقتــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــرای گشــوده شــدن  بــاال مــی رود فرصــت   در کشــور 
دریچه های دانشــی بســیار زیادی برای دانشــمندان 
فراهم می شــود، اظهار کرد: اگر حوزه علمیه خواهران 
در  خــود  دینــی  مرجعیــت  و  رهبــری  قــدرت  نتوانــد 
بانــوان را بــاال ببرد تاش دیگر ابعاد توســعه در کشــور 

نیز نافرجام می ماند.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور بیان کرد: 
به عنوان مثال کلیســا دانشگاه ها را در اروپا راه اندازی 
کرد و دانشمندان و تحصیل کرده های دانشگاه ها نیز 
علیه کلیســا قیام کردند، در درگیری میان دانشــگاه و 
کلیســا این کلیســا بود که حذف شد و حاکمیت خود 

را از دست داد.
وی افزود: مدیریت هوشــمندانه بــر جامعه ای که 
دانشــمند شده و رشد کرده اســت، دخترانی فاضله، 
بــا ظرفیــت علمــی بــاال و باقــدرت درک مخاطــب و 
دانایی الزم نســبت به منابع اسامی تربیت می کند، 
اگــر شــما می خواهیــد ادامه دهنــده مســیر حضــرت 
فاطمــه)س( باشــید بایــد اطاعــات خــود را پیرامون 
دیــن و ســپس حوادث بیرونــی باال ببریــد در غیر این 
صــورت قدرت رهبری و مرجعیــت دینی برای بانوان 

را از دست می دهید.

از سفر مدیر حوزه های علمیه خواهران به سیستان و بلوچستان اخبار کوتاه استان هاگزارشی 

Á مازندران
از مجموعه مقاالت طاب  باعنوان “شــبهات زنان و 
پاســخ آن”با حضور آقای شــریفی دانشگاه و مادر شهید 
طبری، در مرکز تخصصی حوزوی ریحانه الرسول )سام 

اهلل علیها( جویبار رونمایی شد.                            
کرســی آزاد اندیشــی بــا موضــوع “مدرنیتــه٬ آرامــش 
یــا تهدید؟” بــا حضــور دانش آمــوزان مــدارس دخترانه 
شهرســتان بابــل ، در مدرســه علمیــه الزهرا)ســام اهلل 

علیها( بابل برگزار شد.
جشن ازدواج فاطمی به مناسبت میاد حضرت زهرا 
)سام اهلل علیها ویژه خواهران طلبه، در مدرسه علمیه 
خواهران امام حسین علیه السام  چالوس برگزار شد.                                                                           
فرهنگــی  اســتاد حــوزه در نشســت  خانــم عباســپور 
اهلل  طاهره)ســام  صدیقــه  خواهــران  علمیــه  مدرســه 
علیهــا( نوشــهر، ســیره زندگــی حضــرت زهرا)ســام اهلل 
علیهــا( را، درســنامه ای عملــی و جامــع بــرای بانــوان 

جامعه اسامی دانست.
کرسی آزاد اندیشی با موضوع “نقش طاب در پیشبرد 
اهداف انقاب اســامی ایران” در مدرســه علمیه فاطمه 

الزهرا)سام اهلل علیها( شیرود تنکابن برگزار شد.
حجــت  حضــور  بــا  آســمانی”  ی  “ریحانــه  همایــش 
االســام و المســلمین حیدری رییس دفتر نهاد رهبری 
در دانشــگاه علوم و فناوری در مدرســه علمیه خواهران 

قدسیه بهشهر برگزار گردید.
آفرینــش  مدرســه  آمــوزان  دانــش  تکلیــف  جشــن 
شهرســتان جویبــار بــا ســخنرانی خانــم میرزایــی مدیــر 
مدرســه علمیه الزهرا) ســام اهلل علیها( جویبار همراه با 
چادر گزاری، اهدا جوایز به دختران مکلف و برپایی نماز 

شکر، در  این مدرسه علمیه برگزار شد.
نشست تحلیل بیانیه رهبر ی در»گام دوم انقاب« ویژه 
طاب  در  مدرسه علمیه الزهراء)س( کاردشت برگزار شد.

Á هزمرگان
نشســت علمی- فرهنگی با رویکرد معنویت و اخاق 
در راســتای بیانیه مقام معظم رهبری)گام دوم انقاب( 
به میزبانی مدرســه علمیه حضرت زینب)س( میناب با 
حضور حجت االســام والمســلمین محمد عبادی زاده 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان
 مراســم گرامیداشــت والدت حضــرت زهــرا)س( ویژه 
عموم در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بندرعباس 
با سخنرانی آیت اهلل غام علی نعیم آبادی نماینده ولی 

فقیه در هرمزگان
محوریــت”  بــا  روزه  یــک  تخصصــی  کارگاه  برگــزاری   
آمــوزش مهــارت هــای تربیــت اخاقی کــودک و نوجوان 
در خانــه و مدرســه” در موسســه آمــوزش عالــی حوزوی 
فاطمــه معصومه)س( با حضور “خانــم نظری” مدرس 

کشوری
 برگــزاری آییــن گرامیداشــت میــاد مبــارک حضــرت 
زهــرا)س( بــا ســخنرانی خانــم ســاالری مســئول عتبات 
عالیــات رودان در مدرســه علمیــه خواهــران نرجســیه 

رودان
 برگــزاری همایــش روز زن بــا موضــوع مطالبــه گــری در 
حــوزه زن و خانــواده ویــژه عمــوم بانــوان بــه مناســبت 
والدت حضرت فاطمه)س( در ســالن آمفی تئاتر مدرسه 
علمیه الزهرا)س( بندرعباس با سخنرانی حجت االسام 
و المســلمین عبدالرضــا رســتگار مســئول نمایندگــی ولی 

فقیه در سپاه امام سجاد)ع( استان هرمزگان
 برگزاری نشســت توجیهی- آموزشی روش های موثر 
امر به معروف و نهی از منکر در مدرسه علمیه خواهران 
االســام  حجــت  ســخنرانی  بــا  بندرعبــاس  الزهــرا)س( 
والمســلمین سید احمد موسوی رئیس شورای مردمی 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان
 تبییــن بیانیه “گام دوم انقاب” مقام معظم رهبری 
در موسســه آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه)س( 
با حضور “آقای صادقی” کارشــناس عقیدتی _ سیاســی 

سپاه امام سجاد)ع(
بــه  جوانــان  اشــتغال  »چرایــی  اندیشــی  آزاد  کرســی   
قاچــاق ســوخت در شهرســتان ســیریک« در مدرســه علمیه 
حضــرت خدیجــه ) س ( ســیریک با حضور » حجت االســام 
والمسلمین خلیلی « دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر
در   “ وهابیــت  شناســی  جریــان   “ علمــی  نشســت   
مدرسه علمیه حضرت خدیجه ) س ( سیریک با حضور 
امــام  حیــدری«  آقــای  والمســلمین  االســام  »حجــت 

جمعه شهرستان سیریک
 برگزاری کارگاه آموزشی”ســواد رســانه ای” در مدرســه 
علمیه فاطمه بنت الرسول)س( جاسك با حضور حجت 
تبلیغــات  ســازمان  مبلــغ  آذرنیــا  المســلمین  و  االســام 

اسامی از قم

 بدانید امروز در هیچ جای دنیا زنانی که مثل این مادران شــهدای ما، مادر دو شــهید، مادر ســه شــهید، مادر چهار شهید باشند، نیستند. در جامعه 
ما، مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قویتر و آگاهانه تر ایستادند، در این میدان بسیارند. این همان تربیت اسامی است؛ این همان دامان 
پــاک و مطّهــر و نورانــی فاطمــه زهرا سام اهلل علیهاســت. شــما دختراِن فاطمه هســتید؛ فرزنــدان فاطمه زهرا هســتید؛ دنباله روان فاطمه زهرا هســتید. 
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 بانوی اجتماعی از منظر سیره فاطمی

نویسنده: محسن-رحیمی  

 اگــر بــه حیــث تأثیــرات اجتماعــی بانــوان نگاه 
کنیم زن مســلمان تأثیراتی فراتر از مردان دارد 
امــا زن مکتب غــرب بازیچه ای بیش نیســت، 
مســلمان  زن  بــا  عزلت نشــینی  تهمــت  پــس 
مناســبتی ندارد چه آنکه در سال های اخیر در 
کشــور خودمــان در پســت های مهــم دولتی از 

مدیریت بانوان هم سود برده ایم.

دیــن مبیــن اســام بــه اســتناد آیــه اکمال، 
نسخه نهایی برنامه و قوانین تدوین شده ای 
اســت که پروردگار عالم در اختیار نوع بشــر قرار 
داده اســت، دین کاملی که خداوند به وســیله 
آن بــرای تمــام شــئون زندگــی انســان ها وارد 
شــده و براســاس علم نامتناهــی خویش برای 
بشــریت  انســانی  کمــال  و  اخــروی  ســعادت 
دســتورات جامعــی مقــرر نمــوده کــه متابعــت 
از  الگوگیــری  به جــز  دســتورات  ایــن  از  کامــل 
فوق   انســان های اسوه و پیگیری سیره عملی 

ایشان میسور نیست.
لذا تمام شــیعیان جهان مشــتاقانه روایت 
و ســیره معصومیــن)ع( را دنبــال می  کننــد تــا 
از انســان کامــل مدنظــر پــروردگار بیاموزنــد و 
رفتارهــای و عــادات و اخاق زندگی شــان را با 

سیره معصومین همگام سازند.
بر همین مبنا بر بانوان شیعه الزم است تا با 
شناخت سیره زندگی حضرت زهرا)س( نقش 
زن شــیعه در خانــواده و اجتمــاع را بشناســد 
و آن گونــه کــه شایســته اســت عمل کننــد تا در 
مقابــل جنگ نرم دشــمنان فریبکار که ســعی 
یعنــی  اجتمــاع  رکــن  مهم تریــن  انحــراف  در 
مــادران دارنــد، ایســتادگی کرده و با شــناخت 
ســیره فاطمــی بــا بینشــی عقلــی بــر جاهلیت 
مــدرن غــرب اقامه برهان کنند، بانوان شــیعه 
بایــد برهنگــی غــرب زده را بشناســند و فریــب 
و  نخورنــد  را  زن  ضــد  ســاختگی  عنوان هــای 
ماننــد حضــرت زهــرا)س( شــروع کننده جبهه 

قیام بر ضد غاصبان زمانه خویش باشند.
زندگــی گهربــار ریحانــه آفرینــش سرچشــمه 
عبــرت و پند بــرای زنان و مردان مؤمن اســت 
کــه بیــان کامــل ایــن دریــای خروشــان نــه در 
ایــن مقــال می  گنجــد و نــه از انســان معمولــی 
ســاخته اســت اما به قدر فهم انــدک خودمان 

می  توانیم ازایشان بیاموزیم.
از انســانی حــرف می  زنیــم که حــوادث بعد 
کوثــر  نــزول ســوره  از زمینــی شدنشــان شــأن 

اســت، از بانویی کــه خداوند از ایشــان به خیر 
کثیــر یــا همان کوثــر تعبیر کــرده اســت، کوثر در 
آخرت نام حوض و نهری اســت در بهشــت که 
بهشــتیان پس از پشــت ســر گذاشــتن سکرات 
حشــر و مواقــف قیامت، بــر آن وارد می شــوند 
و کام عطشــان خــود را از آن ســیراب می کنند، 
در دنیا نیز کوثر به حضرت فاطمه)س( اطاق 
می شــود کــه همچــون نهــر آبــی گواراســت کــه 
مؤمنان از اســتمرار ســیره ایشــان می  نوشند و 

روحشان را سیراب می  کنند.
ســخنان  از  را  ایشــان  منزلــت  و  فضایــل 
بزرگوارشــان شنیده شــده  پــدر  از  کــه  قصــاری 
مکــرم  نبــی  چنانچــه  می شــویم،  متوجــه 
پدرانــه  مهــر  بــا  را  ایشــان  هــرگاه  اســام)ص( 
می  بوســیدند،  و  می  گرفتنــد  آغــوش  در 

می فرمودند: »فاطمه بوی بهشت می دهد«
پدرشــان  بــا  زهــرا)س(  حضــرت  رابطــه 
به قدری نزدیک بود کــه پیامبر اکرم)ص( پس 
از فــوت حضرت خدیجه)س( تنها یاور خود را 
دخترشــان می  دانســتند، به گونــه ای که وقتی 
بت  پرســتان مکه پیامبر را آزار می  داند و بر ســر 
مبارکشان خاک می  ریختند حضرت زهرا)س( 
چشــمانی  بــا  داشــتند  هــم  کمــی  ســن  کــه 
ســروصورت  مادرانــه  دلســوزی  بــا  اشــک بار، 
پدرشان را پاک می  کردند، لذا پیامبر اکرم)ص( 

به ایشان )ام ابیها( می گفتند.
مــادر بــودن حضــرت زهــرا)س( مهم تریــن 
شــأن از زندگــی ایشــان اســت، چراکــه شــجره 
طیبــه   امامــت در دامــان ایشــان تربیت شــده  
و فرزنــدان ایشــان و امیرالمؤمنیــن )ع( مثــل 
خودشــان حجج خــدا بر روی زمین هســتند، 
ایــن مهم ترین آموزه این حضرت برای هر زنی 

است.
داســتان ها و روایــات شــنیده شــده از ایــن 
بانوی بزرگــوار معمواًل منحصر در باب حوادث 
بعــد از رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( می  شــود امــا 
ایشــان عمــر گهربــار خویــش را صــرف پــرورش 
فرزندانشــان کردند، اگر معزالمومنین حضرت 
امام حســن مجتبی)ع( در مــدت زندگی خود 
ســه بــار اموالشــان را بیــن فقرا تقســیم کردند، 
کــه مادرشــان  را آن شــبی آموختنــد  کار  ایــن 
توصیــه کــرد: »الجــار ثــم الدار« یعنــی حتــی در 
همســایه  ات  بــر  را  خــودت  احتیاجــات  دعــا، 

مقدم بشمار.
و حتــی اگــر ســید و ســاالر شــهیدان)ع( بــا 
علــم به شــهادت حتمی زیر بار ظلــم نرفتند و 
تنهــا دل به دریای شمشــیر زدند از مادرشــان 

آموختنــد کــه برای حمایــت از موالیش خود را 
فدا کرد، حضرت زینب)س( نیز شــاگرد مکتب 
ایشان است که مانند خطبه فدکیه مادرشان 
خطبه هــا خواندنــد تــا پیــام قیــام عاشــورا بــه 

گوش عالم برسانند.
پردازیــم  مــی  آن  بــه  اینجــا  در  آنچــه  امــا 
جلــوه اجتماعــی حضرت زهــرا)س( در جامعه 
اســت تــا بدیــن طریــق تهمــت بی اساســی را 
مســلمان  زن  بــه  غربــی  جامعه شناســان  کــه 
می زننــد را رد کنیــم کــه ایــن مســئله در ســه 

مبحث ارائه می شود؛

خانه نشینی عزلت نشینی نیست
ادلــه  و  مناســبت ها  بــه  اینکــه  از  قبــل 
خانه نشــینی زنــان در دیــن اســام بپردازیــم، 
بایــد موضــع خودمان را بیــان کنیــم، در آیات 
قــرآن چندیــن بــار به این مســئله اشاره شــده 
اســت که زنان باید در خانه بمانند و در عموم 
ظاهــر نشــوند امــا اگــر ماهــم قبــل و بعــد آیه را 
دقیــق نخوانیــم و یا شــأن نزول و تفســیر آیات 
را ندانیــم بــه اشــتباه می  رویــم و خانه نشــینی 
به حســاب   واجب االطاعــه  حکــم  را  زنــان 
می  آوریم، مثًا در آیه سی و سوم سوره احزاب 
ْجَن  می خوانیــم که ))َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُکــَنّ َواَل َتَبَرّ
وَلی(( اسام شناســان غربی  ِة اْلُ َج اْلَجاِهِلَیّ َتَبــُرّ
به اســتناد به همیــن آیه به منــزوی بودن زن 

مسلمان حکم می کنند.
مخاطب این قســمت آیه همسران پیغمبر 
اکــرم)ص( هســتند کــه حکم بــه خانه نشــینی 
آن هــا در مقابل بی عفتی زنــان عصر جاهلیت 
اســت، چنانچه در ادامه هم امر به عدم تبرج 
می کنــد، تبرج خودنمایی به شــکلی اســت که 
فرد در مرکز توجه و نگاه های مردم قرار بگیرد، 
پس اسام با خودنمایی زن در عموم مخالف 

است نه با حضور وی.
نیــز  اســام)ص(  گرامــی  پیامبــر  چنانچــه 
بارهــا در ســفرهای خــود همســران و خانواده 
را بــه همــراه می برده انــد، پس از ســیره پیامبر 
اکــرم)ص( هــم خانه نشــینی صــرف فهمیــده 

نمی شود.
حضــرت  رفتــاری  ســیره  در  آنچــه  بــا  امــا 
فاطمه)س( می بینــم، درمی  یابیم که فعالیت 
همســرداری  و  فرزنــدان  تربیــت  و  خانــه  در 
مطلــوب ایشــان اســت کــه ایــن هم بــه خاطر 
عفت و حیای ایشــان بوده است، بنابر روایتی 
علــی)ع(  امــام  کــه  هنگامــی  بحاراالنــوار،  در 
اکــرم)ص(  پیامبــر  نــزد  زهــرا)س(  حضــرت  و 

می  رونــد تا در تقســیم کارهــای داخل و بیرون 
منزل از ایشان مشــورت بگیرند، پیامبر گرامی 
اســام)ص( کارهــای بیــرون خانــه را بــه امــام 
علــی)ع( و کارهــای درون خانــه را بــه حضــرت 
بزرگــوار  بانــوی  ایــن  می  ســپارند،  زهــرا)س( 
بــا خوشــحالی از ایــن خبــر می فرماینــد: خــدا 
می  دانــد مــن چقدر خوشــحال شــدم از اینکه 
رســول خــدا)ص( مرا از معاشــرت بــا مردها باز 

داشت.
زن  خانه نشــینی  کــه  نمانــد  ناگفتــه  البتــه 
تحمیــل  و  کلفتــی  معنــای  بــه  به هیچ وجــه 
کارهــای زیاد خانه به ایشــان نیســت تا جایی 
که در رســاله های مراجع دینی ذکر شده که کار 
در خانــه وظیفه زن نیســت و وی می تواند در 
قبال انجام آن عاوه بر نفقه که حق همســری 

است، از شوهر مزد مطالبه کند.
در نتیجــه، از روایــات به دســت آمده و آیات 
قــرآن اباحــه و جواز حضــور بانــوان در اجتماع 
اگــر در مســیر  منتفــی نمی شــود بلکــه اســام 
حضــور اجتماعــی زن محدودیتی مثــل اجازه 
اولویــت  جهــت  از  می کنــد  وضــع  را  همســر 
بخشــیدن بــه مســئولیت خانــواده داری زنان 

است.
بدیهــی اســت کــه هــر اجتمــاع از چندیــن 
خانواده متشکل شــده است و خانواده اجزاء 
تشــکیل دهنده هر اجتماعی اســت، درنتیجه 
اهمیت خانه که محل زندگی انســان ها اســت 
بســیار زیــاد اســت، جوامعــی که ضــد خانواده 
هســتند راه تربیــت و رشــد و اخاق مــداری را 

سد می کنند.
ازایــن رو خانــواده جایــی بــرون از اجتمــاع 
نیســت بلکه از حیث رشــد و تربیت اجتماعی 
هــر خانــه به مثابــه یــک کاس درس اســت که 
هــر مــادر و پــدری مجموعــه مربــوط بــه خــود 
بــا  غــال  ازآنجایی کــه  و  می کننــد  مدیریــت  را 
وظیفه کســب درآمد به عهده مرد اســت، این 
مســئولیت بیشتر به دامان پرمهر مادر سپرده 

می شود.
لذا هیچ عقل ســلیمی حکم نمی کند حتی 
اگــر مــادران در جامعه حضور فیزیکی نداشــته 
باشــند، در جامعــه بی تأثیرند، بلکه به عقیده 
اســام هــر زن مــدار و حلقه وصل هــر خانواده 
اســت و زنــان ارکان اصلــی جامعه اســامی به 

شمار می  روند.
امــا در مقابــل، در جوامــع غربــی زن ابزاری 
اهــداف  پیشــبرد  بــرای  مــردان  دســترس  در 
اقتصادی، سیاســی و از جمله جنســی است، 

وقتــی فرهنــگ برهنگــی نهادینه می شــود و از 
طریــق آن تبلیغــات تجــاری صــورت می  گیــرد 
بزرگ ترین بی احترامی به جایگاه و شــأن زنان 
صــورت می  گیــرد، حضــور فیزیکــی و پوشــالی 
در جامعــه کــه غــرب بــا حرف هــای فریبنــده 
بــه تصویر می  کشــد نتیجــه اش پایمال شــدن 
حقــوق اولیــه  ی زنان اســت و بــا آزادی روابط 
جنســی و ترویــج فرهنــگ عریانــی بــرای ایــن 
قشــر حســاس هیــچ احترامــی و ارزشــی قائــل 

نمی شود.
بنابرایــن اگــر بــه حیــث تأثیــرات اجتماعــی 
بانــوان نــگاه کنیــم زن مســلمان تأثیراتی فراتر 
از مــردان دارد امــا زن مکتب غــرب بازیچه  ای 
عزلت نشــینی  تهمــت  پــس  نیســت،  بیــش 
آنکــه  چــه  نــدارد  مناســبتی  مســلمان  زن  بــا 
در  خودمــان  کشــور  در  اخیــر  ســال های  در 
پســت های مهم دولتی از مدیریت بانوان هم 

سود برده  ایم.

حجاب، سپری در برابر تهاجم فرهنگی  
در ســیره زندگی حضرت زهــرا)س( حجاب 
لبــاس جدانشــدنی ایشــان هنــگام حضــور در 
اجتمــاع اســت و همین طور زنــان مؤمن ملزم 
بــه حفــظ حجــاب خــود در عمــوم هســتند، 
از  مســلمان  زن  تمایــز  وجــه  امــروزه  حجــاب 
اســاس  بــر  درگذشــته  امــا  اســت  زنــان  دیگــر 
اولیاتــی بــرای پوشــش کــه در هــر دیــن الهــی 
تعریف شــده، حجاب رایج بوده نظیر حجاب 
زنان راهبه   کلیســا؛ اما امروزه بر اســاس همان 
سیاســت های مذکور و در ادامــه فعالیت های 
اسام هراسانه جبهه طاغوت به حجاب زنان 
مســلمان حمله شــده اســت کــه با ادلــه  عوام 

فریبانه حجاب را ضد زن معرفی کرده اند.
بــا کمــک دســتگاه  های ارتبــاط  کــه  اخیــرًا 
مجــال  اســتکبارجهانی  رســانه،  و  جمعــی 
بیشــتری بــرای تأثیرگــذاری بــر جامعــه دارد با 
بازیچــه کــردن افــراد غــرب زده مــوج حمــات 
بــه حجاب بیشــتر شــده اســت کــه حجــاب را 
اجبــاری  می داننــد و به زعــم خودشــان بــرای 

آزادی زن های ایرانی تاش می کنند.
ایــن افراد در ادله دم دســتی خــود که هیچ 
نــدارد می گوینــد  از دلیــل و منطــق  شــمه  ای 
زنــان  چندتارمــوی  دیــدن  بــا  مــردی  هیــچ 
برانگیخته نمی شــود و اصــًا اگرهم برانگیخته 
شــود به خاطر فســاد درونی خود فرد اســت و 

ایــن مشــکل زنان نیســت و حتــی در مواجهه 
امربه  معــروف افــراد مؤمــن جامعــه به ایشــان 
می گوینــد که به کســی مربوط نیســت و اختیار 

و آزادی دارند.
در جــواب باید گفــت آزادی هر فرد تا جایی 
راه دارد کــه بــه آرامش و ســامت کســی لطمه 
نزند چه آن که با بی حجابی ســامت و آرامش 
کل جامعــه بــه خطــر می افتد، مانند کســی که 
جایــگاه خودش را در کشــتی ســوراخ می  کند و 
می  گویــد کــه اختیار صندلــی خــودش را دارد، 
غافــل از این  کــه کل کشــتی را در معــرض غــرق 

شدن قرار می  دهد.
 اگــر بنــا باشــد مردهایــی که در شــبکه های 
را  بدتــری  به  مراتــب  تصاویــر  ماهــواره ای 
می بینند و به آن عادت کرده اند دیگر با دیدن 
چندتارمــو تحریک نشــوند و یا به  قولی چشــم 
و دل ســیر بشــوند بایــد در کشــورهایی کــه بــر 
پوشش نظارت نمی  شود آمار جنایات جنسی 
کمتــر می  شــد، این در حالی اســت   که برعکس 

این اتفاق در جریان است.
حفــظ عفــت عمومــی جامعه اســامی هم 
بــر عهده مــردان و هم زنان اســت و در روایات 
و احکام شــرعی ما نســبت به تحریک نشــدن 
بســیاری  حساســیت های  مخالــف  جنــس 
لحــاظ شــده اســت، چنانچــه بــر زنی کــه بوی 
عطــرش مرد نامحــرم را تحریک کرده غســل را 

مستحب می  داند و توصیه می کند.
مســیر  در  ســختگیری  و  حساســیت  ایــن 
بی حجابــی  زیــرا  اســت،  اجتمــاع  ســامت 
تأثیــرات بــدی همچون بــاال رفتن نــرخ طاق 
و تهدیــد خانــواده دارد، چراکه چشــم چرانی و 
مقایسه شدن زنان در جامعه بی حجاب امری 
غیرقابل اجتناب اســت، بی حجابی همچنین 
باعث لذت گرایی و ترویج دوستی های ناسالم 
و نامشــروع شده و سبب می شود که مردهای 
جامعه در انتخاب معیارهای انتخاب همســر 
ســالمی  خانــواده  درنتیجــه  و  کننــد  اشــتباه 

تشکیل ندهند.
بنابراین چادری که هر زن بر ســر می  اندازد 
مانند ســپری در مقابل وسوســه های جنسی 
مقــدم جنــگ  پــس خــط  اســت،  در جامعــه 
فرهنگی را زن ها تشــکیل می دهند، مستوری 
زنــان در جامعــه نیــز بــه معنــای مخالفــت بــا 
طبیعت جنسی آدمی نیست، بلکه وسیله  ای 
است که حسن انتخاب وی را به منصه ظهور 
درمــی آورد و تمام زیبایی هــای وی را مختص 

به یک نفر می  داند.

تشــابه حقــوق زن و مرد، تلــه  ای برای جدا   
کردن زن از خانواده

قشــر فمینیســت گروهــی اســت کــه ظاهــرًا 
را جــار  زنــان  پایمال شــده ی  همــواره حقــوق 
بــرای زن و  از آن دفــاع می  کننــد،  و  می  زننــد 
مــرد حقوقــی برابــر طلــب می کننــد و دوســت 
دارنــد زن هــا هــم مثــل مردهــا در عرصه هــای 
اجتماعــی حضــور پیــدا کنند، بــرای فهمیدن 
کج روی شــعارهای این گروه کافی اســت کمی 
بــه طبیعت روحی و فیزیکی زن ها فکر کنیم تا 

به بطان دغدغه های این گروه پی ببریم.
عــادل  خداونــد  شــیعه  کامــی  دیــدگاه  در 
اســت و عــدل بــه معنای گذاشــتن هــر چیز در 
جــای خــودش اســت، بــرای زن و مــردی کــه 
هزاران تفــاوت باهم دارند قــرار دادن حقوقی 
از  شــدن  رد  اســت،  عــدل  برخــاف  متشــابه 
ایــن مســئله بدیهی به جهت فریفتــن زنان با 

وعده  های پوچ است.
حرف هــا و شــعارهایی کــه عقــده   حقــارت 
کاذبی را در دل دختران جامعه می  کارد تا بعد 
از رشــد و تشــکیل خانــواده نســبت بــه تربیت 
فرزنــدان و همســرداری بدبین باشــد، ماندن 
در خانــه را کلفتــی بدانــد و ترک کــردن خانــه را 
ترجیــح بدهد تا در نتیجه   عدم حضور مادر در 

خانواده ارکان جامعه از هم بپاشد.
از  جلوتــر  هیــچ گاه  زهــرا)س(  حضــرت 
همســرخود قــدم برنداشــتند مگر بــرای دفاع 
انجــام  بــه  ملــزم  ایشــان، همیشــه  از حقــوق 
درخانــه  و  بودنــد  همسرشــان  خواســته های 
خودشــان مهــد تربیت امامــت شــیعه را اداره 
می  کردنــد امــا به وقــت الزم بــا حضور مناســب 
در اجتمــاع، تــک و تنهــا از حقــوق ولــی خــود 
دفــاع کردنــد و در مســجد خطبــه خواندنــد و 
نشــان دادند زنــی کــه می  توانــد با یــک خطبه 
تاریخ را تحت تأثیر قرار بدهد ابدًا عزلت نشین 
نیســت، چنین بانــوی بزرگواری الگــوی کامل 

یک زن مسلمان است.

  گفتمان غرب در مورد زن، یک گفتمان کامًا حساب شده ی سیاسی است؛ یعنی آن روزی که این فکر و این گفتمان درباره ی زن، در غرب آغاز به 
کار کرد و شروع کرد، یک محاسبه ی دقیقی پشت این وجود داشت. این البّته به عنوان خبر نیست که من از روی اّطاع و با استناد به اخبار بگویم، 
اّمــا مؤّیــدات واقعــی ای دارد کــه این تحلیــل را تقویت میکند؛ یعنی از آغاز رنســانس در غرب و بــه دنبال آن حضور صنعــت و پیدایش صنعت جدید 
در غــرب، بتدریــج ایــن گفتمــان غربی رشــد پیدا کرد؛ و اوجش در روزگار ما اســت که البّته ایــن اوج همراه خواهد بود با انحطاط و نزول و ان شــاءاهلل 

سرافکندگی و فروپاشی این گفتمان. 1392/02/21
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با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور؛

مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم افتتاح شد
حضــرت  خواهــران  علمیــه  مدرســه   
آمنــه)س( قــم بــا حضــور مدیر و مســئوالن 
مرکز مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران 

افتتاح شد.

حوزه هــای علمیــه نیروهــای طــراز انقالب   
اسالمی تربیت کنند

میرباقــری  محمدمهــدی  ســید  آیــت اهلل 
در مراســم افتتــاح مدرســه علمیــه خواهــران 
حضرت آمنه)س( ضمن تبریک به مناســبت 
کــرد:  بیــان  فاطمــه)س(  حضــرت  میــاد 
از  متعــددی  درآیــات  فاطمــه)س(  حضــرت 
دارای  و  قرارگرفتــه  مــدح  مــورد  کریــم  قــرآن 
جهــان  در  اســتثنایی  شــخصیتی  و  شــان 
اسام هستند، ایشــان تنها کفو امام علی)ع( 
هستند که هیچ همانندی نداشته و ندارند.

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری افــزود: در 
روایات تبیین شــده کــه خلقت نوریه حضرت 
پیامبــر  نوریــه  خلقــت  بــا  همــراه  زهــرا)س( 
اکرم)ص( و امام علی)ع( بوده اســت، ایشــان 
بنا به عهد شــفاعت پای به جهان گذاشــته و 
بســیاری از انســان ها را شــفاعت و یاری کرده 

و می کنند.
وی اظهار کرد: همســران پیامبر اکرم)ص( 
همــان مأموریــت اهل بیــت)ع( را نداشــته و 
خداونــد متعــال در خطاب هایی کــه در قرآن 
کریم داشــته توضیح داده اســت که همسران 
وظیفــه ای  و  تکلیــف  دارای  اکــرم  پیامبــر 
جداگانــه از وظایــف اهل بیــت)ع( بودنــد کــه 
الزمــه آن داشــتن عصمــت نبــود و البتــه بــا 
توجه به ســوره تحریم برخــی از آن  ها از عهده 
ایــن وظایــف بــر نیامدنــد، امــا مســئولیت و 
وظایف اهل بیــت)ع( همراه با مرتبه عصمت 

بوده است.
آیــت اهلل میرباقــری بــا بیــان اینکــه وجــود 
قــرار  قلــه ای  در  زهــرا)س(  حضــرت  مقــدس 
دارند که همه ما باید به ایشــان تأســی کنیم، 
خاطرنشان کرد: این بانوی بزرگوار سرور تمام 
زنــان جهــان از ازل تــا ابد هســتند، هیچ کس 
در ایــن جهان توانایی زهرا شــدن را ندارد اما 
حضرت زهرا)س( الگویی هســتند که باید در 

مسیر ایشان قرار داشته باشیم.
عضــو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 
حضــرت زهرا)س( از خانــه کوچک خود برای 
اقــدام  هدایــت جامعــه در مقیــاس تاریخــی 
کردند، برای نشــان دادن شخصیت حضرت 
زهرا)س( باید انســان در طراز تمدن اســامی 

ترســیم شــود و برداشــت هایی با الگــوی انزوا 
و الگــوی تمــدن غربــی از شــخصیت ایشــان 

نامناسب است.
وی عنوان کرد: حوزه های علمیه و به ویژه  
حوزه های علمیه خواهران باید بستری برای 
تربیــت نیروهــا و انســان هایی در طــراز ایجاد 
یک تمدن اسامی باشــند، در این مأموریت 
حوزه هــای علمیــه خواهــران مأموریت هــای 
متفاوتی دارند که فعالیت های شهرســتان ها 
مــدارس  و  بــوده  فرهنگــی  امــور  بــه  مربــوط 
علمیــه خواهران قم باید متولی پاســخگویی 
بــه نیازهــای علمــی و فرهنگی ملــی و فراملی 

ما باشند.
ادامــه  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
داد: حــوزه علمیــه خواهران در قــم مأموریت 
ویــژه ای بــرای تربیــت انســان هایی در طــراز 
تمدن اســامی برای پاسخگویی به نیازهای 

ملی و فراملی دارد و توانایی این کار را دارد.

آیــت اهلل میرباقــری در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: از مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران 
بــرای تاش هــای زیــادی کــه در احــداث این 
مدرســه انجام داد تشــکر می کنــم و امیدوارم 
کــه با نظــارت و الطاف ایشــان ایــن مجموعه 
همواره در مســیر انقاب و تمدن اسامی قرار 

داشته باشد.

مدارس علمیه خواهران قم مدافع جریان   
انقالب اسالمی و گفتمان دینی باشند

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور بیان کرد: انقاب اســامی در این 
چهــل ســال و بــا رهبــری امــام خمینــی)ره( 
و رهبــر معظــم انقــاب اســامی رشــد بســیار 
دوم  گام  نیــز  ایــن  از  پــس  و  داشــته  زیــادی 
انقــاب اســامی را محکم تــر و بهتــر و بــر پایــه 
جوانــان انقــاب اســامی همچــون شــما بنــا 

می گذاریم.

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
افزود: برای تأســیس و افتتاح مدرسه علمیه 
حضرت آمنــه)س( بخش هــای مختلف مرکز 
مدیریت حوزه هــای علمیه خواهران زحمت 
کشــیدند کــه از همــه آن هــا تشــکر می کنــم و 
امیدوارم که همه ما مشــمول الطاف حضرت 

آمنه)س( و پیامبر اکرم)ص( قرار بگیریم.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
اظهار کرد: از شما خواهران طلبه تقاضامندم 
قــدر ایــن فرصت هایی کــه در اختیارتــان قرار 
گرفته اســت بدانیــد، این فرصت هــای بزرگی 
که ایجاد شــده است باید با همت های بزرگ 

شما همراه باشد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
خاطرنشــان کــرد: حیــف اســت یــک مدرســه 
علمیــه در قم، نقش و ســطح خــود را تنها در 
حــد یک مدرســه معمولــی بداند، بلکــه باید 
نقــش ایــن مــدارس در مقابــل گفتمان هــای 

ضد دین و ضد انقاب اســامی و پاسخگوی 
و مدافــع گفتمان دین مبین اســام و انقاب 

اسامی باشد.
وی تصریــح کــرد: حوزه بــرای اینکه بتواند 
به وظایف خود عمل کند با مشــکات بســیار 
زیادی روبرو است، امروزه فراهم کردن منابع 
مالــی کار راحتــی نبوده و نیازمنــد تاش های 
زیــادی اســت، طــاب، مدیــران و اســتادان 
ثمــر  بــه  بــرای  علمیــه خواهــران  حوزه هــای 

رسیدن این تاش ها باید کوشا باشند.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
جــاری  هزینه هــای  و  ســاخت  کــرد:  عنــوان 
مقابــل  در  خواهــران  علمیــه  مــدارس 
هزینه  هــای دانشــگاه هایی ماننــد دانشــگاه 
پردیس تهران و دیگر دانشگاه ها بسیار ناچیز 
اســت اما برای به دســت آوردن همین منابع 

نیز تاش های زیادی صورت گرفته است.

مــدارس علمیــه خواهــران مجتهــده پــرور   
باشند

ضمیــری  والمســلمین  حجت االســام 
بیــان کرد: مدرســه علمیه خواهــران حضرت 
آمنــه)س( بر مبنای اخاص بنا گردید و برای 
احداث این مدرســه سرمایه معنوی گذاشته 

شد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان قم 
عنــوان کرد: از بــرکات انقاب اســامی رونق و 
توســعه حوزه های علمیه خواهران در سراسر 
کشور است و پیش از انقاب اسامی مدارس 
علمیه خواهران اندکی در حوزه علوم اسامی 

در کشور فعالیت می کردند.
وی ادامــه داد: به برکت انقاب اســامی و 
رهبــری امــام خمینــی و مقام معظــم رهبری 
حضور بانوان طلبه در این کشــور رشد زیادی 
یافــت و زنــان در این عرصــه متعالــی توانایی 
حضــور پیدا کردنــد، امروز واقعــًا حجم کمی و 
کیفی خواهران در این عرصه قابل مقایسه با 

پیش از انقاب نیست.
بــا  ضمیــری  والمســلمین  حجت االســام 
بیان اینکه انقاب اســامی به زن شــخصیت 
عفــاف،  و  حجــاب  بــا  زن  داد  نشــان  و  داد 
عرصه هــا  همــه  در  را  هنــر  و  علــم  می توانــد 
شــکوفا کنــد تشــریح کــرد: حوزه هــای علمیه 
خواهــران پرورش دهنــده افــرادی فرهیخته، 
مجتهــدات  و  تحصیل کــرده  صاحب نظــر، 

عالمه است.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان قم 
بیــان کــرد: بایــد در گام دوم انقــاب اســامی 
کردنــد،  مطــرح  انقــاب  معظــم  رهبــر  کــه 
فعالیت هــای  خواهــران  علمیــه  مــدارس 
تخصصی تــری  علمــی  تحصیــات  و  کیفی تــر 
خواهــران  علمیــه  مــدارس  باشــند،  داشــته 
بایــد مجتهــده پــرور و محلــی بــرای پــرورش 
صاحب نظران علمــی زن در همه عرصه های 

موردنیاز باشند.
در ادامــه ایــن مراســم خانم ســائری مدیر 
مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( با 
بیان اینکه بانوان طلبه در عرصه های فردی 
و اجتماعــی حافظان بصیــر و توانمند انقاب 
اســامی خواهند بــود، اظهار کــرد: از خداوند 
متعــال بــرای خواهــران طلبــه ای کــه در ایــن 
مدرســه تحصیل می کننــد توفیق مجاهدات 
و  عصمــت  اهل بیــت  بــه  خدمــت  و  علمــی 

طهارت را طلب می کنم.

 مدیر حوزه های علمیه خواهران در تهران: 

 تحقق گام دوم انقالب در گرو کار پژوهشی عمیق و کاربردی است 
حجــت االســالم والمســلمین بهجــت پــور، در اختتامیــه هشــتمین جشــنواره عالمــه 
حلــی)ره( تهــران گفــت: در بیانیــه دوم رهبــر معظم انقالب بر توســعه علــم و دانش که با 
پژوهش به دســت می آید تاکید فراوان شــده اســت لذا حوزه اگر می خواهد در دور دوم 

انقالب نقشی اثرگذار داشته باشد باید پژوهش را شیوه کار خود قرار بدهد.

حجــت االســام و المســلمین عبدالکریــم بهجت پــور مدیر حــوزه های علمیــه خواهران، 
در اختتامیــه هشــتمین جشــنواره عامــه حلی)ره( که صبــح امروز در تاالر شــیخ صدوق حرم 
عبدالعظیــم حســنی)ع( برگزار شــد، ضمــن تبیین نقش طاب پژوهشــگر در تحقــق گام دوم 
انقــاب، بــه انتقــاد از کیفیــت مقــاالت ارســالی بــه جشــنواره عامــه حلــی پرداخــت، و اظهار 
داشت: در این جشنواره علمی سهم استان تهران در رتبه اول صفر و در رتبه دوم یک مقاله 

بوده است در حالی که جایگاه تهران باید باالتر برود و تاش ها بیشتر بشود.
وی افــزود: همچنیــن در حــوزه خواهــران و بــرادران شــاید  کاهــش تعــداد پژوهــش هــا در 
سطح های باالتر هستیم و باید این رویه برعکس بشود، زیرا هرچه علم طاب ما گسترده تر 

می شود باید پژوهش ها بیشتر و عمیق تر بشوند.

حجت االســام والمســلمین بهجت پور گفت: در بیانیه دوم رهبر معظم انقاب بر توسعه 
علــم و دانــش که با پژوهش به دســت می آید تاکید فراوان شــده و اینکه همه این مســائل بر 
دوش جوانان ایرانی اســت. لذا اگر حوزه میخواهد در دور دوم انقاب نقشــی اثرگذار داشــته 

باشد باید پژوهش را شیوه کار خود قرار بدهد.
مدیــر حــوزه های علمیه خواهران بیان داشــت: عامه حلی که نام جشــنواره نیز به اســم 
ایشــان اســت در زمینــه های متفــاوت کامی، فقهی اصولــی و اعتقادی کتــاب های متفاوت 
نوشــتند و ابعاد علمی را گســترش دادند. در زمان معاصر ما این ویژگی را در شــهید مطهری 
مــی بینیــم کــه باتوجه به مســائل روز جامعه به تحقیــق در زمینه های متفــاوت پرداختند تا 

پرسش های مردم را پاسخ بدهند.
وی افزود: کاربردی کردن علوم و شــناخت و فهم مســئله یکی از ضروریات علوم انسانی ما 

است و باید در این موضوع بسیار کوشید.
حجت االســام والمســلمین بهجــت پور در پایان با بیان این که رهبــر انقاب می تواند به 
عنوان یک نمونه ارزشمند الگوی جوانان قرار بگیرند، گفت: در تمامی این سال ها هم پدر، 
هم معلم، هم پژوهشگر و هم رهبر موفقی بوده اند و هیچ گاه از مطالعه دست نکشیده اند.

نــگاه غــرب به زن، نگاهی اســت منحط، ناقص، گمراه کننده و غلط. نگاه اســام به زن، نگاهی اســت عزت بخش، کرامت بخش، رشــدآفرین، 
استقال دهنده ی به هویت و شخصیت زن؛ این ادعای ماست. ما این ادعا را با محکمترین ادله میتوانیم اثبات کنیم.21/04/1391



مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

گر به حیات طیبه برسیم می توانیم مبلغ دین باشیم ا

 تشکیل کارگروه پژوهشی بیانیه گام دوم انقالب در جامعةالزهرا )س(

مدیــر حوزه علمیــه خواهران اســتان اصفهان 
بــا تاکیــد بر اینکه علــوم زمینی را بایــد به علوم 
آســمانی پیونــد بزنیــم گفت:بایــد عالــم ربانــی 
و الهــی بشــویم واال طــی کردن مدارج و کســب 
مدارک علمی در حوزه های علمیه به تنهایی 

مفید نیست.

»غامرضــا  المســلمین  و  حجت االســام 
بهرامــی« مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
المصطفــی  جامعــه  طــاب  جمــع  در  اصفهــان 
العالمیه اصفهان گفت: در حدیث قدسی فرمود: 
یــا رســول اهلل همه عالم هســتی را فقــط به خاطر 
این بود که می خواســتم شخصیت بی نظیری به 
نــام محمد بن عبــداهلل خلق کنم و اگــر تو نبودی 
عالــم و آدم را خلق نمی کردم، اما اگر علی نبود تو 
را خلــق نمــی کردم و اگــر فاطمه نبود شــما هر دو 
را نیــز خلــق نمی کــردم لذا به این خاطر اســت که 

فداها ابوها.
وی تاکید کرد: ما از زهرای اطهر فقط مصیبتی 
شــنیده ایــم، فداهــا ابوهــا رابطــه پــدر و دختــری 
نیســت او شــخصیت بی نظیری اســت که نتیجه 
و خاصــه هســتی اســت و اینجا معلوم می شــود 

غضب الهی از غضب فاطمه الزهرا است.
وی با بیان اینکه حدیث »فاطمة بضعة منی« 
شــاید به معنی فاطمه بخشی از وجود من است 
باشــد، تاکید کرد: ما به شناخت حضرت صدیقه 
طاهره )س( دســتی نداریم و کوچک تر از آنیم که 
فاطمه را بشناســیم ولی کمال افتخار و ســعادت 
ماســت که راه باریــک و نزدیکی به ایــن اقیانوس 

نورانی پیدا کنیم و بهره مند شویم
.
همــه رســالت مــا در حــوزه تببیــن اندیشــه   

فاطمی و علوی است
حجــت االســام بهرامــی ابراز داشــت: فلســفه 
وجــودی حــوزه علمیــه خواهــران ایــن اســت کــه 
بتوانیم با فرهنگ فاطمی و علوی آشــنا شــویم و 
بتوانیم این فرهنگ را در جامعه گسترش بدهیم 
و اگــر ارتقــاء ســطح وجــودی و علمی پیــدا نکنیم 
درس خوانــدن در حــوزه علمیــه ارزشــی نــدارد ، 
طلبــه حــوزه علمیه باید یــک جامعه باشــد که با 
فرهنــگ فاطمــی عجیــن شــود و بــرای او ماندگار 
شــود نــه فقــط درس خوانــده و فــارغ التحصیــل 
بــه  حــوزوی  دروس  خوانــدن  آیــا  شــود،  حــوزه 

تنهایی ما را به نتیجه می رساند؟
وی ادامــه داد: آیا می شــود انســان با فراگیری 
علــوم ظاهــری مبیــن فرهنــگ الهــی باشــد.، در 
جامعــه المصطفــی انســان احســاس مــی کند در 
یــک جامعــه بین المللــی صحبت مــی کند چون 
هر کدام از شــما در ســطح دنیا بــه تبلیغ خواهید 

پرداخــت، اگــر بهره وری معنوی نداشــته باشــیم 
علوم ظاهری خیلی کاربرد ندارد

وی تاکیــد کــرد: انــس و اتصالــی بــا عالــم غیب 
و علــوم آســمانی بایــد پیــدا کنیــم، کســانی موفق 
و تاثیــر گــذار بــوده انــد که ارتبــاط معنوی داشــته 
اند، اگر مناجات شــبانه، ارتباط معنوی و توســل 
وجــود  ابیطالــب  بــن  علــی  زیــارت  و  همیشــگی 

نداشت، آیا خمینی، خمینی می شد؟
حجت االســام بهرامی ادامه داد: طاب باید 
در قــرآن غــور کننــد و جانشــان با قــرآن درآمیخته 
باشــد و با قرآن انس بگیرند چــرا که قرآن بهترین 
کتــاب راهنمــا اســت کــه نیــاز بــه فهم عمیــق هم 

دارد.
حجــت االســام بهرامــی بــا بیــان اینکــه فراتــر 
از کتــاب و درس خوانــدن چیــز دیگــری هــم الزم 
اســت و در کنــار آن نیــاز دیگری هســت و آن فهم 
قرآن اســت اضافه کرد: باید یک اتفاق دیگری در 
زندگــی مــا بیفتد کــه راه آن توســل، تهجــد و نماز 
شــب اســت، مثــل شــیخ انصاری کــه هــر روز نماز 
جعفــر طیــارش تــرک نمی شــد در حالیکــه در فقر 
مطلق زندگی می کرد ولی این فقر را پذیرفته بود.
وی تاکیــد کــرد: حــوزه آمــده مــا را بــه معرفــت 
برســاند، ما را انســان کامل کند و مــا را به معرفت 
اهل بیت علیهم الســام برســاند تــا راه صحیح را 
طی کنیم و اگر رفتیم به حیات طیبه می رسیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با 
تاکیــد بر اینکه باید به معنــای واقعی وارد میدان 
طلبگی شــویم تــا بتوانیــم تاثیرگــذار روی جامعه 
باشــیم اظهــار داشــت: بایــد عالــم ربانــی و الهــی 
بشــویم واال طــی کــردن مــدارج و کســب مــدارک 
علمــی در حــوزه هــای علمیــه بــه تنهایــی مفیــد 

نیست.
وی تاکید کرد : باید مصداق عالم ربانی شــویم 
که مجالست با آنها مردم را به یاد خدا می اندازد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با 
تاکیــد بر اینکــه قرآن محور زندگی ماســت و کتاب 
مکتــوب هدایت بشــر اســت با قرآن انــس بگیریم 
افــزود: قــرآن کتــاب آموزشــی تدریــس اســت کــه 
هــر لحظــه بایــد بخوانیــم و هر لحظــه مــا را ارتقاء 
معنــوی مــی دهد، نماز هــم همین گونه اســت و 
نمــاز امروز بــا نماز فردا متفاوت اســت و این تکرار 
نیســت و هــر آیه قرآن و هــر تکرار آیات قــرآن الهی 
»ثبــت علی قلبــی« و هر لحظه تکامل اســت و هر 

لحظه تثبیت قران در درون و جان ماست.
وی تاکیــد کــرد: اگــر بــه حیــات طیبــه برســیم 
مــی توانیــم مبلــغ دیــن باشــیم و تمــام زندگی با 
خوانــدن قران تحت تاثیر قــرار گرفته و نورانی می 
شــود و علــوم حــوزوی منهــای ارتبــاط معنوی با 

علوم آسمانی کاربرد ندارد.

 خانــم حقانــی از تشــکیل کارگروه علــم و پژوهش بیانیــه گام دوم انقالب در 
معاونت پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسالم خبر داد.

ریحانــه حقانــی بــه بیانیــه گام دوم انقــاب که همزمــان با چهلمین ســالگرد 
انقاب اســامی از ســوی رهبر معظم انقاب اســامی مدظله العالی صادر شــد، 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در ایــن بیانیــه حضرت آیــت اهلل  خامنــه ای مدظله 
العالــی بــه عنــوان نظریه پــرداز و برای رهبــری و راهبری علمــی و معنوی جامعه 

اسامی ورود پیدا کردند.
معــاون پژوهــش جامعه الزهــرا علیهاالســام تصریح کــرد: این بیانیــه ناظر به 
بــرکات بــزرگ انقــاب اســامی در بعــد معنــوی، خودســازی، انقــاب جهانــی و 

ثمرات جمهوری اسامی ایران است.
حقانــی افــزود: ثبــات و امنّیت و حفظ تمامّیــت ارضی ایران، موتور پیشــران 
کشــور در عرصــه علــم و فّنــاوری،  به اوج رســانیدن مشــارکت مردمی و مســابقه  
خدمت رسانی، ارتقای شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم، افزایش چشمگیر 
برابــر  معنوّیــت و اخــاق در فضــای عمومــی جامعــه، ایســتادگی روزافــزون در 
زورگویــان و مســتکبران جهــان از جمله مــواردی بودند که در ایــن بیانیه به آنها 

اشاره شده است.
وی یــادآور شــد: در ایــن بیانیــه همچنیــن مشــکات مختلــف اقتصــادی و 
فرهنگــی جامعه آمده و رهبر معظم انقاب مدظله العالی به طور دقیق به همه 

مسائل اشاره کرده اند.
حقانی گفت: رهبر معظم انقاب اسامی در این بیانیه هفت توصیه اساسی 

را بیان داشــتند که اولین مورد، لزوم توجه به علم و پژوهش و برنامه ریزی های 
علمــی اســت. اینکــه رهبری، علــم و پژوهــش را در جایگاه اول می دانند نشــان 

دهنده اهمیت و حساسیت این مقوله است.
وی افزود: در بخش علم و پژوهش باید سرمایه گذاری گسترده صورت پذیرد و 
مراکز علمی پژوهشی با تمام قوا به این مسئله بپردازند. در همین راستا معاونت 

پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسام در این بخش ورود جدی پیدا کرده است.
حقانی عنوان کرد: اقدام بعدی، تشکیل کارگروه بیانیه گام دوم انقاب است. 
ایــن کارگــروه بــا حضور 10 نفــر از پژوهشــگران و صاحبنظران و به صــورت اتاق فکر 
تشــکیل شــده و به مختصــات کار، شــیوه ها، کیفیت، فضــا و گســتره کاری در این 

عرصه توجه دارد که امید است خروجی های مناسبی در آینده داشته باشد.
معــاون پژوهــش جامعه الزهــرا علیهاالســام تصریح کــرد: ما از همه اســاتید، 
پژوهشــگران، طاب و نخبگان درخواســت می کنیم که در این عرصه ورود پیدا 
کنند و برای عملیاتی ساختن این بیانیه به این کارگروه ملحق شوند تا بتوانیم 
کار درخور و شایســته جامعه الزهرا علیهاالســام به عنوان بزرگترین حوزه علمیه 
خواهــران در جهــان تشــیع را ارائــه کنیــم، افــزون بــر آن کــه ما بــه عنــوان بانوان 
پژوهشگر و انقابی باید در حوزه علوم دینی ورود پیدا کنیم و گام هایی هر چند 

کوچک اما دقیق و متناسب با جامعه اسامی برداریم.
معــاون پژوهــش جامعه الزهــرا علیهاالســام گفــت: در عرصــه علــم و پژوهش 
گام دوم انقــاب بایــد یــک کار جهادی اتفــاق بیفتد و نباید ایــن کار را به تعویق 
انداخــت، مــا در اول راه هســتیم و امیدواریم کارهای تأثیرگــذاری در این عرصه 

انجام شود.

»تربیــت اوالد باالتریــن چیــزی اســت که در همه جوامع از همه شــغل ها باالتر اســت. هیچ شــغلی به شــرافت مادری نیســت. و این ها 
منحــط کردنــد ایــن را. این خیانت بزرگی اســت که به ما کردند، و به ملــت ما کردند. مادرها را منصرف کردند از بچه داری .... بچه داری را 

یک چیز منحطی حساب کردند.«)صحیفه امام، ج 7، ص447(

دامــن پاکــش را گســترانیده تــا گلهای چادرش همچون گلهای بهشــت، لطیــف و بی ریا، نورســته هایش را نوازش دهند. آرام و متین و ســاده، 
مأوای آرام بخشی مهیا کرده است برای کودکانی که نشاط و سرزندگی از چهره شان می بارد....

شما را نمی دانم اما فقط گل های چادر مادر در این تصویر برای من حرف ها برای گفتن دارد.
هــر بیننــده ای  را بــه گل های دامنی پیوند می زند که از شــیرخوارگی تا بلوِغ هیاهوهای زندگی همراه اوســت. همان مأمنی که همیشــه تمنای 
حضورش را دارد تا دمی ســر بر آن گل های همیشــه مهربان و ســرزنده و بهشــتی بگذارد و با لغزش دســتان پینه بســته مادر از البای موهایش، 

جریان موج کوچکی از آرامش کودکی را حس کند.
و این همان آرامش آسمانی است که به معراج می برد و کار انبیاء و معلمان راستین را می کند و اگر چنین نبود دشمنان این آب و خاک، برای 

ربودن آن به هر حیله و حربه ای متوسل نمی شدند.
باید از خود بپرسیم چه چیزی در مادری نهفته است که مزدوران، تاب دیدن آن را ندارند و آن را »اوج بی احترامی به زن« می دانند؟

از نظر این خودفروختگان »اوج احترام به زن« را باید در کجا جستجو کرد؟ در خدمت به لیبرالیسم و نقش ابزاری برای تبلیغ کاالها و پرشدن 
جیب سرمایه دارها؟ یا عوض شدن جای زن و مرد و بردگی پنهان نوین؟ یا...

طرفــداران کور اندیشــه های غربی آنقدر گســتاخ شــده اند که بــا قلم حتی می خواهند اساســی ترین نیاز فطری یک زن یعنی »مــادری« را انکار 
کنند.

در این فضا از شما طاب متعهد به عنوان پاسداران ارزش های متعالی اسام و فرهنگ اصیل و ریشه دار اسامی و ایرانی، دعوت می کنیم که 
قلم بردارید و طوفانی از واژه های مقدستان را علیه گرگ هایی به پا کنید که میخواهند ریشه خانواده را در جامعه ایرانی بزنند.

درباره مادری و مقام متعالی تربیت فرزند بنویسید و در شبکه با هشتگ #بهشت_مادری در شبکه کوثرنت منتشر کنید.
مطالبتان را می توانید در سبک های نوشتاری مختلف از ادبی و دلنوشته گرفته تا مقاله و شعر و ... بنویسید.

لطفا هشتگ #به_قلم_خودم را حتما در کنار هشتگ #بهشت_مادری درج کنید.
منظر نوشته های فاخرتان هستیم.

 فراخوان #بهشت_مادری در شبکه کوثرنت


