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مدیر حوزه های علمیه خواهران در مراسم تکریم و معارفه مدیر استان تهران:

شوراهای توسعه استانی حوزه های علمیه خواهران 
راه اندازی می شود

صفحه 2

گفتگو با مدیر دفتر تهران 
مرکز تحقیقات زن و خانواده:

نگاهی به توسعه مدارس علمیه خواهران در قم

از »تقلیل خانواده به زن«
تا »ارتقای فرهنگی امنیت« در الیحه 

تأمین امنیت زنان

چشمه جوشان معرفت

مدیرکل امور تهذیبی و پرورشی 
حوزه های علمیه خواهران:

پیوست فرهنگی عناوین آموزشی 
حوزه های علمیه خواهران

 اجرایی می شود

خانم یوسفی به عنوان مدیر 
حوزه علمیه خواهران بوشهر 

معارفه شد
همین صفحه

صفحه 3

صفحه7

صفحه 4

کم در جامعه ی  اسالمی، جز  که ولّی واقعی جامعه ی  اسالمی است، او خداست، حا کسی  آن 
که در جامعه ی  اسالمی، حق امر و نهی و فرمان  کسی  خدای متعال، کِس دیگری نیست. آن 
کردن خط مشی جامعه و خالصه، حق تحکم در  و حق اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین 

همه ی  خصوصیات زندگی انسانها دارد، خداست، »َواهلُل َولّیُ الُمؤِمنیَن«.
 یک مطالعه ی  اجمالی 

ً
که تعبیر ولّی و اولیا داشت، در قرآن تتبع  کردم و همه را تقریبا بنده آیاتی 

که خدا ولّی جامعه ی  اسالمی ست، مؤمنین جز خدا ولّی و یاوری ندارند،  کردم، دیدم این تعبیر 
مات است. 

ّ
کم همه ی  امور بشر باید باشد، این یک مسئله ای ست که در قرآن جزو مسل خدا حا

البته توجه دارند برادرها، لکن در عین حال خوب است که توجه بدهم من برای بعضی که ممکن 
است در ذهنشان مطلب مخلوط بشود؛ صحبت سّر سلطه ی  تکوینی پرودگار نیست؛ آن به 
گردش زمین و آسمان را به اراده ی  قاهره ی   که خدای متعال  جای خود محفوظ، معلوم است 
که قوانین زندگی انسانها و روابط فردی و اجتماعی  خویش تنظیم میکند. صحبت سِر این است 

جامعه ی  بشر هم باید از خدا الهام بگیرد.
کلی اندیشه اسالمی در قرآن، ص ۵۶۴. ح  طر

آیین تکریم و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان بوشــهر برگزار شــد و در آن خانم 
یوسفی به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان بوشهر معارفه شد.

در ایــن مراســم کــه یکم آذر بــا حضور آیت اهلل صفایی بوشــهری نماینــده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه بوشــهر برگزار شــد، حجت االسالم سید محمد واحدی معاون ارتباطات حوزه های 
علمیه خواهران کشور گفت: با احتساب استان بوشهر تاکنون سه زن در مدیریت های استانی 

حوزه های علمیه خواهران کشور منصوب شده اند.
وی یادآور شد: در استان بوشهر 1500 طلبه خواهر در11 مدرسه تحصیل می کنند.

حجت االســالم واحدی با اشــاره به ظرفیت مجمع خیران حوزه علمیه خواهران استان بوشهر 
گفت: این مجمع 400 عضو دارد که با فعالیت های خود ظرفیت مشارکتی خوبی برای کمک به 

مدرسه های علمیه خواهران استان بوشهر ایجاد کرده است.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون 65 هــزار طلبه خواهر در 500 مدرســه علمیه کشــور در حال تحصیل 
هســتند.وی افزود: شــمار فارغ التحصیالن خواهر حوزه های علمیه کشــور 45 هزار نفر است که 
برای استفاده از ظرفیت آنها در مدیریت فرهنگی و معنوی استان ها و اثرگذاری حداکثری ویژه 

برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیــان کــرد: بــا توجه به ظرفیت موجــود در بین دانش آموختگان، این نیروهــا می توانند در 

بخش های مختلف فرهنگی کارایی بسیار مطلوبی داشته باشند.
حجت االســالم واحــدی ادامه داد: در حوزه علمیه سیاســت های مختلفی بــرای ارتقا مدارس 
علمیــه خواهران کشــور پیش بینی شــده که یکــی از آنها اجرای طرح مدرســه محــوری با هدف 

دستیابی به مشارکت حداکثری است.
معــاون ارتباطــات و امــور حــوزه هــای علمیه خواهران کشــور افــزود: در قالب این طــرح مدیران 
اســتانی، معاونــان و طلبــه هــا مــی توانند با همفکری خــود بــرای ارتقای مدارس علمیه کشــور 
تصمیم ســازی کنند.وی ادامه داد: موضوع دیگری که در ارتباط با حوزه علمیه خواهران مورد 

توجه قرار گرفته ارتقا کیفی در بخش آموزش، پژوهش و تهذیب است.
وی یادآور شــد: در ارتباط با حوزه ســخت افزاری نیز در چند ســال اخیر رشــد خوبی در مدرســه 

های علمیه خواهران کشور حاصل شده است.
در این آیین با تجلیل از فعالیت های حجت االســالم یوســف جمالی، خانم فاطمه یوسفی به 

عنوان سرپرست حوزه علمیه خواهران استان بوشهر منصوب شد.
یوسفی سابقه تدریس در حوزه علمیه خواهران و مدیریت مدرسه علمیه معصومیه از مدارس 

علمیه سطح 3 حوزه در بوشهر را در کارنامه دارد.
حجت االسالم جمالی از سال 1391 به مدت شش سال عهده دار مدیریت حوزه علمیه خواهران 

استان بوشهر بود.

آیت اهلل حسینی بوشهری:

تفقه در دین به عنوان 
رسالت اصلی حوزه های 

علمیه است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مســئله تفقه 
در دیــن بــه عنــوان رســالت اصلــی حــوزه هــای 
علمیه مطرح است و این یعنی فهم عمیق نسبت 
به دین و تفقه تنها اصطالح فقهی نیســت بلکه 
فهــم عمیــق در علــم کالم، فکــر، تاریــخ و تفســیر 

است.
آیــت اهلل حســینی بوشــهری در دومیــن همایــش 
دانــش آموختــگان خواهــران در مجتمــع فرهنگــی 
مدرســه علمیــه حضــرت باقرالعلوم)علیــه الســالم( 
بیــان کرد: فارغ التحصیلی معنا نــدارد و هر یک از ما 
که در مسیر علم هستیم نباید نام فارغ التحصیل را 

روی خود بگذاریم.
وی ادامه داد: البته میتوانیم بگوییم دانش آموخته 

اما فارغ التحصیل هرگز نباید مطرح باشد.
امام جمعه قم در ادامه گفت: مســئله تفقه در دین 
بــه عنوان رســالت اصلی حــوزه هــای علمیه مطرح 
است و این یعنی فهم عمیق نسبت به دین و تفقه 
تنها اصطالح فقهی نیست بلکه فهم عمیق در علم 

کالم، فکر، تاریخ و  تفسیر است.
وی بیــان کرد: در تمامی عرصــه های دینی و علمی 
یــک طلبــه حــوزوی، چــه خواهــر و چــه بــرادر بایــد 
مطالعــات، بررســی هــا و تحقیقــات الزم را داشــته 

باشد.
وی بــا بیــان اینکــه بخش مهمــی از جامعــه ی ما را 
بانــوان تشــکیل مــی دهنــد، افــزود: بانوان ســرمایه 
هایی برای اســالم، کشور و انقالب هستند و رسالت 
ســنگین حفظ انقالب و دســتاوردهای آن بر عهده 
خواهــران، معلمیــن ، فــارغ التحصیــالن و دانــش 

آموختگان حوزه های خواهران است.
حسینی بوشهری در پایان اظهار کرد: شایسته است 
کــه تنهــا با الفــاظ متداول حــرف نزنیم و اهل شــعار 
نباشــیم و آنچه را کــه میگوییم خودمان عمل کنیم 

تا شاهد رشد و تعالی باشیم.

خانم یوسفی به عنوان مدیر 
حوزه علمیه خواهران بوشهر 

معارفه شد
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خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  حضــور  بــا  مراســمی  طــی 
حجت االســالم کبیریــان بــه عنــوان مدیــر جدیــد حــوزه علمیــه 
حجت االســالم  زحمــات  از  و  معارفــه  تهــران  اســتان  خواهــران 

آقامیری تقدیر شد.
حجت االسالم والمســلمین عبدالکریــم بهجت پور در این مراســم که 
چهارشــنبه هفتــم آذر در مدرســه علمیه رفیعــه المصطفی صلی اهلل 
علیه و آله برگزار شد، با اشاره به سیاست این نهاد در مدرسه محوری 
گفت: در راستای اجرای این سیاست شوراهای توسعه استانی حوزه 

علمیه خواهران راه اندازی می شود.
وی به اســتقرار نظام مدرســه محوری نیز اشاره کرد و گفت: مدیریت 
استانی در یک بازنگری مجموع اختیاراتش بسیار متعالی می شود و 
از یک دستگاه واسط به یک دستگاه تصمیم گیر تبدیل شده است.

وی افــزود: به زودی شــورای توســعه اســتانی بــا نگاه مدرســه محور، 
کارها را به مدارس علمیه محول می کند و مدرسه در قالب پنج کارکرد 
و کمیتــه خاص امــکان تصمیم گیری خواهد داشــت.وی بــا تأکید بر 
توانایی های حوزه های علمیه خواهران به تشریح انتظارات و جایگاه 
حقیقی خواهران طلبه پرداخت و بیان کرد: حوزه خواهران باید اواًل 
مســائل ویژه زنان در کلیه رشــته ها را شناســایی کرده و ثانیه مسائل 
مشــترک را در تطبیــق باروحیــه و جامعه زنان پیــاده کند و همچنین 
توانایــی و قــدرت تدویــن دانش هایی ویژه زنان را داشــته باشــد، آن 

زمان است که ما حوزه خواهران با هویت زنانه خواهیم داد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: اگر زنان در پژوهش ها 
و مطالعــات خــود بــه مســائل زنــان بــا نگاهــی تخصصی توجــه کنند 

موضوعات پژوهشی حوزه زنان هرگز مغفول نخواهد ماند.

* مامستاجران مسئولیت ها هستیم
وی بــا اشــاره بــه لــزوم اهمیــت ارتقــا و پویایــی حوزه هــای علمیــه 
خواهران در عرصه های مختلف علمی و تبلیغی اظهار داشت: انتقال 
مســئولیت همیشــه در جهــت ارتقــای توانمندی هــای حوزه هــای 
علمیه و ایجاد دریچه های نوین در ارائه ارزش های دینی، مذهبی و 
انقالبی بوده و همه ما مستأجران مسئولیت ها هستیم. وی فرصت 
ارائه خدمت را کوتاه عنوان کرد و افزود: حوزه های علمیه خواهران و 
بــرادران دو بال رشــد جریان های دینی، فرهنگــی و علمی در جامعه 
هســتند و در کنــار هــم می توانند حق وظیفه خــود را در برابر مردم به 

نتیجه رسانده دعوت دینی مسیری پایدار خود را طی کنند.
حجت االســالم  دســتاوردهای  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
 والمســلمین آقامیری را طی شــش ســال گذشــته در ســمت مدیریت 
حوزه هــای علمیــه خواهران تهران یــادآور شــد و ادامــه داد: تجربیات 
علمی و اجرایی حجت االسالم والمسلمین کبیری در سه دهه گذشته 
را در ســال های آینــده در مــدارس علمیــه خواهــران در تهــران شــاهد 
خواهیم بود و این انتخاب از ارشادات و هدایت های الهی بوده است.

• تهران از موثرترین استان ها در فرهنگ سازی است
وی تهــران را یکــی از مؤثرتریــن اســتان ها در عرصــه فرهنگ ســازی و 
تولیــد علــم در کشــور دانســت و تأکید کرد: دربــاره تهران حرف بســیار 
است، زیرا تهران شاهراه ارتباطی امور مختلف ازجمله مسائل دینی 
و انقالبی و سرشبکه تأثیرگذار عرصه های گوناگون در کشور است و اگر 
به خوبی مدیریت شود استان ها و شهرستان های دیگر تحت تأثیران 

قرار خواهند گرفت.
حجت االسالم والمســلمین بهجت پور تأثیر حــوزه علمیه تهران را در 
افق ملی و بین المللی قابل توجه عنوان و تصریح کرد: تهران نیازمند 
مدیریتــی قــوی اســت و بایــد بپذیریــم اولین گزینــه رســانه ها طالب 
و فضــالی تهرانــی هســتند و اولیــن منابــع تأثیرگــذار به دلیــل این که 
مخاطبیــن آن هــا از جایــگاه اجتماعــی بــاال برخــوردار هســتند منابع 

تهران هستند.
وی خاطرنشــان کــرد: زندگــی و تنفس در فضایی که انواع اندیشــه ها 
و نظــرات مختلــف به صــورت طبیعــی در تضــارب هســتند پختگــی، 
جامعیــت و ورزیدگــی در منــش، قلم و بیان طالب بایــد ایجاد کرده و 
ایجــاد می کنــد و بــرای همین باید تأثیرگذار بر همه کشــور باشــد، من 
اعتقــاددارم گــذر دادن حــوزه علمیه از گذشــته با حفــظ حضور متنی 

حوزه در شرایط پیش رو ابتدا در تهران رقم خواهد خورد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران، تهران را منشــأ تربیت کارشناســان 
در شبکه های علمی و تخصصی مختلف دانست و ادامه داد: حضور 
خواهــران در مجالــس فرهنگــی و ایفای نقش مبلغــی در تهران کافی 
نیســت و بایــد در مراکــز تولید اندیشــه و گفتمان ســازی حضــور فعال 
داشــته باشــند تا در حوزه های علمیه سراسر کشــور تکاپو و جوشش 
علمی ایجاد شــود و در همه مدارس ســطح 3 و 4 به گستردگی شکل 
گیــرد.وی بیــان کرد: معنا نــدارد تهران پژوهشــگاه و مجالت علمی و 
پژوهشــی تأثیرگــذار نداشــته باشــد و کانــون گفتگوهــای تخصصــی و 
گفتمان سازی الهام بخش برای کشور نباشد، انتظار قم از حوزه های 
تهــران کــه دارای چنیــن ظرفیتــی اســت ایــن اســت و امیدواریم این 

اتفاق برای تهران رقم بخورد.
و ســازمان  • دفتــر همکاری هــای حوزه هــای علمیــه خواهــران 

تبلیغات تاسیس می شود
وی در ادامــه ماموریت جدید حجت االسالم والمســلمین آقامیری را 

تأســیس دفتــر همکاری های حوزه هــای علمیه خواهران و ســازمان 
تبلیغات معرفی کرد و گفت: 49 هزار فارغ التحصیل و بیش از صد هزار 
شاغل به تحصیل در مدارس علمیه سراسر کشور فرصت ارزشمندی 

است که باید از آن به نحو احسن استفاده شود.
حجت االسالم والمســلمین بهجــت پــور نقــش زنــان در جامعــه را از 
پیش از انقالب تا امروز بسیار تأثیرگذار خواند و خاطرنشان کرد: امروز 
فرصتی فراهم می شــود تا با همکاری این دو دستگاه نقش تأثیرگذار 

خواهران به یک مسیر پایدار و دارای عمق و گستردگی بیشتر برسد.

• تربیت دینی بانوان بهترین فرصت برای کشور است
در این مراســم همچنین حجت االســالم ابوترابی به عنوان نماینده 
موسســان مدارس علمیــه خواهران اســتان تهران با اشــاره به اینکه 
تأســیس حوزه های علمیــه خواهران از دســتاوردهای بــزرگ انقالب 
اسالمی است، تأکید کرد: تربیت علمی و دینی بانوان بهترین فرصت 
بــرای انقــالب و کشــور اســت و تربیت بانــوان عالمه بایــد از مهمترین 

اهداف حوزه های علمیه خواهران باشد.
وی در ادامــه افزود: آنچه که باید در حوزه های علمیه کمرنگ شــود، 
مدرک گرایــی اســت، زیــرا ایــن موضــوع منزلــت علمــی طالــب علم را 

کاهش می دهد.
در ایــن مراســم همچنین حجت االســالم کبیریان مدیــر جدید حوزه 
علمیه خواهران استان تهران در سخنانی با اشاره به اینکه کادرسازی 
و تربیت نیرو از برنامه های مهم حوزه علمیه خواهران اســتان تهران 
اســت، اظهار داشــت: حوزه های علمیه خواهران را باید بانوان اداره 
کننــد و مــا از اســتعدادها و تجــارب مدیــران مــدارس علمیــه اســتان 
نهایــت اســتفاده و بهــره را در راســتای تعالــی حوزه علمیــه خواهران 

استان تهران خواهیم برد.
حجت االســالم آقامیــری 6 ســال ســابقه مدیریت حوزه هــای علمیه 
خواهران اســتان تهران را بر عهده داشــت که امروز در مراسم تودیع و 
معارفه از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه جایگاه وی به حجت 

االسالم والمسلمین محمدحسین کبیریان واگذار شد.
حجــت االســالم محمدحســین کبیریــان نیز ســابقه 9 ســال معاونت 

آموزش حوزه  علمیه برادران استان تهران را در کارنامه دارد.

مدیــر حــوزه هــای علمیه خواهران با بیان این که پذیرش برخی گزارشــات منابع اهل ســنت ســبب 
ایجاد شبهاتی همچون تحریف قرآن به نقیصه می شود، گفت: اخبار متقنی در منابع فریقین مبنی 

بر جمع آوری قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم)ص( وجود دارد.
حجت االســالم والمســلمین بهجــت پور مدیر حوزه های علمیــه خواهران عصر چهارشــنبه هفتم آذر در 
ششمین پیش نشست همایش ملی دیدگاه علوم قرآنی مرحوم حرت آیت اهلل فاضل لنکرانی به بررسی 
نظریــه جمــع قرآن کریم پرداخت و گفت: جمع قرآن کریم یکی از موضوعاتی اســت که به طور اصولی ذیل 

مباحث تاریخی قرآن مطرح می شود.
وی به شبهه ای که حاجی نوری در زمینه تحریف قرآن کریم مطرح کرده بود اشاره و اظهار کرد: پس از طرح 
این شبهه، مسأله تاریخ قرآن کریم به سلسله مباحث کالمی و همچنین مباحث اصولی علم راه پیدا کرد.
حجت االسالم والمسلمین بهجت پور با بیان این که حاجی نوری 12 دلیل به گمان خودش برای مسأله 
تحریف قرآن کریم ذکر کرده بود، ابراز کرد: از جمله این دالیل بحث تاریخ جمع آوری قرآن کریم بود؛ گفتنی 

است که علما و اصولیون شیعه به این شبهات به صورت کامل پاسخ گفتند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران به نادرست بودن برخی گزارشات اهل سنت در زمینه جمع آوری قرآن 
کریم اشاره کرد و بیان داشت: این گزارشات خلیفه اول را جامع قرآن کریم معرفی می کنند به این گونه که 
زید بن ثابت در درب مسجد می نشست و اعالم می کرد مردمی که آیات قرآن کریم را حفظ دارند به همراه 
دو شاهد به آن جا آمده و آیه را به ثبت برسانند؛ بدیهی است که پذیرش این گزارشات شبهاتی همچون 

تحریف به نقیصه را به همراه دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن که اخبــار متقنــی در منابع فریقیــن مبنی بر جمــع آوری قــرآن کریم در زمــان پیامبر 
اکــرم)ص( وجــود دارد، مطــرح کرد: افزون بر این ما آیات و روایات محکمی داریم که تصریح می کنند قرآن 

کریم هیچگاه تحریف نمی شود.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پور خاطرنشــان کرد: درست آن اســت که بگوییم منظم شدن آیات 
و ترتیــب یافتــن آیات و ســوره های قرآن کریــم در زمان پیامبر اکرم)ص( بــه همراهی صحابه صورت گرفته 
است؛ به عبارت دیگر گردآوری قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم)ص( دو شأن داشت که نخستین آن »تدوین 
مصحف مجرد« و دیگری »گردآوری مصحف همراه با تفسیر، تأویل و شأن نزول« بود که نخستین آن ها را 

پیامبر اعظم)ص( و صحابه و دیگری را امیرمؤمنان)ع( گردآوری کردند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران یادآور شــد: مصحف قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم)ص( بر روی اشــیای 
مختلــف جمــع آوری شــده بــود و خلفــا تنها آن هــا را به نســخ در یک کتاب واحــد در آوردنــد، بنابراین کار 
چندان پیچیده ای انجام نداده اند، زیرا اصل بحث در زمان حضرت)ص( صورت گرفته بود و خلفا تنها 

آن را استنساخ کردند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در مراسم تکریم و معارفه مدیر استان تهران:

شوراهای توسعه استانی حوزه های علمیه خواهران راه اندازی می شود

حجت االسالم والمسلمین بهجت پور:

کرم)ص( صورت گرفته است جمع آوری قرآن در زمان پیامبر ا

فرمانده سپاه 
علی ابن ابیطالب)ع( قم 
با مدیر حوزه های علمیه 

خواهران دیدار کرد

دو پیام تبریک به مسئوالن 
جامعه المصطفی)ص(

فرمانده ســپاه علی ابن ابیطالب علیه الســالم قم با حضور 
در مرکــز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با مدیر حوزه های 

علمیه خواهران دیدار کرد.
در این دیدار حجت االســالم و المسلمین عبدالکریم بهجت پور 
مدیر حوزه های علمیه خواهران با تاکید بر لزوم همکاری حوزه های 
علمیه و بســیج، حوزه انقالبی را در تداوم ارتباط دائمی حوزه های 
علمیه و بسیج دانست.وی افزود: انقالب اسالمی میان حوزه های 
علمیه و بسیج ارتباط عمیقی ایجاد کرده است و حوزه علمیه باید 

در ارتباط با بسیج باشد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران ارتبــاط میان حوزه و بســیج 
را ســرمایه بزرگی دانســت که باید برای همیشــه باقــی بماند.وی با 
اشــاره به حضور طالب خواهر در نقاط مختلف اســتان قم آمادگی 

همکاری حوزه های علمیه خواهران با نهاد بسیج را اعالم کرد.
ســردار شاهچراغی فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب علیه السالم 
قــم نیــز بــا اشــاره بــه فعالیــت حلقه هــای صالحیــن در پایگاه هــای 
بســیج در اســتان قــم، گفــت: در میــان 200 پایــگاه مقاومت بیســج 
در محله هــای مختلــف قــم، همــه ایــن پایگاه هــا بایــد حلقه هــای 
صالحین داشــته باشند.وی با اشاره به ضعف مسائل اعتقادی در 
جامعــه افزود: اســتفاده از تــوان طالب با ظرفیــت فارغ التحصیالن 

حوزه های علمیه خواهران در این حلقه ها ضروری است.

تبریــک  پیام هــای  در  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
جداگانــه ای بــه حجت االســالم و المســلمین عباســی و آیت اهلل 
اعرافی مسئولیت های جدید ایشان را به عنوان رییس و رییس 
هیات امنای جامعه المصطفی صلی اهلل علیه و آله تبریک گفت.
در نامه حجت االسالم و المسلمین بهجت پور به آیت اهلل اعرافی 

چنین آمده است:
حضور حضرت مســتطاب عالی در جایگاه ریاســت هیات امنای 
جامعه المصطفی العالمیه »صلی اهلل علیه و آله« و نظارت و راهبری 
عالیه بر مدیریت این نهاد مبارک و پرثمر در نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران، باعث دلگرمی و قوت قلب مدیران و طالب جامعه 

المصطفی »صلی اهلل علیه و آله« و نیز سایر حوزویان شد.
قطعــا تجــارب گران ســنگ ســال ها مدیریــت بــر ایــن نهــاد موثر 
بین المللــی کــه پرچمــدار حــوزة علمی شــیعی در عالم اســت، نوید 
بخش راهبردهایی راه گشــا برای توســعه و تعمیق کمــی و کیفی آن 

نهاد خواهد بود.
اینجانــب ایــن توفیــق الهــی را تبریــک گفتــه، امیــدوارم در پنــاه 
حضــرت حق و عنایــات حضــرت بقیه اهلل االعظم »عجــل اهلل تعالی 

فرجه الشریف« همچون گذشته موفق، موثر و پیروز باشید.
همچنین حجت االســالم و المســلمین بهجت پــور در نامه خود 
خطــاب بــه حجت االســالم و المســلمین عباســی رییــس جامعــه 

المصطفی صلی اهلل علیه و آله آورده است: 
و  اســاتید  از  کــه  جناب عالــی  انتصــاب  می دانــم  الزم  خــود  بــر 
فرهیختــگان حــوزوی و اندیشــمندان عرصــه دیــن هســتید را بــه 
ریاســت مجموعه فخیم و وزین جامعه المصطفی العالمیه تبریک 
عــرض نمایــم. این انتصاب مبــارک که مزین به تأییــد مقام معظم 
رهبری)مدظلــه العالــی( مــی باشــد نشــان از شایســتگی و تعهــد و 
تجــارب ارزنــده آن جنــاب در تصــدی ســطوح عالی مدیریتــی مراکز 

علمی و پژوهشی دارد.
رجــاء واثــق دارم با عنایات حضرت بقیــه اهلل االعظم )ارواحنا له 
الفــداه( و حمایت هــای پدرانه مراجع عظام وعلمــای بزرگوار دامت 
برکاتهــم و تعامل با نهادها و شــخصیت های عالــی حوزوی همواره 
در پیشــبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران و تربیت 

سفیران مکتب اهل بیت )علیهم السالم( موفق و پیروز باشید.

که اسم خودمان را »روحانی« گذاشتیم؛ الهی باشیم،  که ما وقتی  کنیم؛ به طوری  که ما خودمان را تهذیب  کار این است  اول 
روحانی باشیم. عرضه بکنیم خودمان را به دنیا، بگوییم که ما اشخاصی هستیم که روحانی هستیم و مربی جامعه هستیم.
که خدای  از مربی جامعه خدای نخواسته یکوقت- یک چیز خالف دیدند خوب، چه خواهد شد؟ این خواهد شد  گر  ا

گر زیاد شد، خوب روحانیت شکست می  خورد. شکست روحانیت، شکست اسالم است. نخواسته ا
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مدیــرکل امــور تهذیبــی و پرورشــی حوزه هــای علمیــه خواهران 
از تهیــه و ارســال جــدول پیوســت فرهنگی عناوین آموزشــی به 
مــدارس علمیــه خواهــران سراســر کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن 

پیوست ها در مدارس علمیه اجرایی خواهد شد.
حجت االســالم آرش رجبی طی گفتگویی از ارســال جدول پیوســت 
فرهنگــی عناویــن درســی به مدارس علمیه خواهران سراســر کشــور 
خبــر داد و اظهــار داشــت: جــدول پیوســت فرهنگــی در راســتای 

سیاست های جدید حوزه های علمیه خواهران در راستای  اشراب 
اهــداف و آموزه هــای فرهنگی عناوین آموزشــی و واحدهای درســی 
به جای تعریف فعالیت های الزامی و خارج از حیطه آموزشی اجرایی 

می شود.
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  فرهنگــی  معاونــت  افــزود:  وی 
خواهــران با لحــاظ کردن همه اهــداف موردنظر بــرای فعالیت های 
فرهنگــی مــدارس علمیه، پیوســت فرهنگــی را با دو رویکــرد اصالح 

برنامه هــای فرهنگــی ســال جدیــد و برنامــه ای جامــع بــرای ســال 
تحصیلی آینده در دستور کار قرار داده است.

وی منابــع و برنامــه ارسال شــده را در قالــب بســته های صوتــی و 
تصویــری و همچنیــن متنی دانســت و ادامه داد: مــدارس علمیه و 
طــالب با تهیــه منابــع می تواننــد اهــداف موردنظر طرح کــه مکمل 
همــراه  بــه  را  اســت  مهارتــی  رویکردهــای  بــا  آموزشــی  دوره هــای 

دستورالعمل ارزشیابی و ارائه آن دنبال کنند.
وی با بیان اینکه معاونان فرهنگی مدیریت های استانی حوزه های 
علمیه خواهران بر اجرای این پیوســت ها نظارت می کنند افزود: در 
سال جاری عملکرد طالب در توجه و اجرای پیوست های فرهنگی 

منابع آموزشی در کارنامه های آموزشی منعکس خواهد شد.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  پرورشــی  و  تهذیبــی  امــور  مدیــرکل 
ارســال بخش نخســت این پیوست که مربوط به ســال جاری و ترم 
اول اســت را گام نخســت ایــن طــرح دانســت و تصریــح کــرد:  در گام 
نخســت پیوست فرهنگی برای نیم ســال اول سال تحصیلی جاری 
ارسال شده و تهیه و ارسال پیوست فرهنگی برای نیم سال دوم نیز 

در دست اقدام است.
حجت االسالم رجبی اجرای پیوست فرهنگی عناوین آموزشی برای 
نیم ســال دوم را نیز به همین  شــیوه دانســت و خاطرنشــان کرد: کار 
اصلــی و بنیادینــی که مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران مطالبه 
کرده بازنگری ســرفصل ها، منابع و متون تمام واحدهای درسی که 
در ارتباط با معاونت فرهنگی هســتند بوده اســت و این سرفصل ها 
و متــون چنانچــه  نیازمند تغییری باشــد در دســتور کار قــرار خواهد 

گرفت.
وی در پایــان تأکیــد کــرد: ایــن بازنگــری و اصــالح در قالــب گروه های 
اندیشــه ورز موردمطالعــه و بازنگــری قرارگرفتــه اســت و بــرای ســال 
تحصیلــی آینــده یعنی 98-99 به همه مــدارس علمیه ابالغ خواهد 

شد.

مدیرکل امور تهذیبی و پرورشی حوزه های علمیه خواهران:

پیوست فرهنگی عناوین آموزشی حوزه های علمیه خواهران 
اجرایی می شود

نشر هاجر در حاشیه 
نمازجمعه تهران نمایشگاه 

کتاب برپا کرد

مرکز نشــر هاجر همزمان با برپایی مراسم نماز جمعه تهران، 
نمایشگاهی از کتاب های خود ویژه نمازگزاران برپا کرد.

احمد شایانفر مدیرعامل مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران در گفتگویی گفت: این نمایشگاه در پی 
درخواســت ستاد نمازجمعه تهران برای برگزاری نمایشگاه کتاب و 

محصوالت فرهنگی برای نمازگزاران به ویژه خواهران برپاشد.
وی ادامــه داد: ایــن نمایشــگاه بــه عنوان نخســتین نمایشــگاه 
مرکــز نشــر هاجر در حاشــیه نمازجمعه تهــران در روز جمعه نهم آذر 

برپاشد.
شــایانفر اضافــه کــرد: در این نمایشــگاه 200 عنــوان از کتاب های 
مربــوط به نشــر هاجر از جمله مجموعــه دررالکالم فاطمی، ســرمه 
ســعادت، قصــه های قرآنی، آثــار مربوط به کودک و نوجــوان، و نرم 

افزار همراه با آثار چندین ناشر معتبر عرضه شد.
بــه گفتــه شــایانفر مرکز نشــر هاجــر برپایی ایــن نمایشــگاه ها را با 
هــدف توســعه بــه فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و ایفــای نقــش در 
فضای فرهنگی کشــور در دســتور کار دارد و گســترش آن همزمان با 
مراسم نمازجمعه شهرهای بزرگ و دیگر کانون های علمی فرهنگی 

هدف گذاری شده است.

اردبیل
جلســه آنالیــن مدیر حــوزه هاي علمیه خواهران کشــور بــا مدیر و 

معاونین حوزه علمیه خواهران استان اردبیل برگزار شد.
جلســه معاون پژوهــش حوزه های علمیــه خواهران بــا مدیران و 
معاونین آموزش و پژوهش، اعضاي شوراي علمي پژوهشي و طالب 

مدارس علمیه استان اردبیل برگزار شد. 
طــالب مدرســه علمیــه ثامن الحجــج علیه الســالم پارس آبــاد در 
مراســم تجمع بســیجیان که به مناســبت هفته بســیج با ســخنراني 
حجت االســالم و المســلمین ســید ســعید رشــادی امام جمعه این 

شهرستان برگزار شد حضور یافتند.
مراســم جشــن ســالروز آغــاز امامت امام زمــان عجــل اهلل فرجه در 
مدرســه علمیــه الزهــرا ســالم اهلل علیها خلخــال با ســخنراني حجت 

االسالم و المسلمین کریم اسدي امام جمعه این شهر برگزار شد.
مراســم ســالروز آغاز امامت امام زمان عجل اهلل فرجه با سخنراني 
حجــت االســالم و المســلمین محمــد رضــا زنگنــه اســتاد اخــالق در 

مدرسه علمیه ولیعصر عجل اهلل فرجه گرمی برگزار شد.
مراسم سالروز میالد حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و امام 
صادق علیه الســالم در مدرســه علمیه ولیعصر عجل اهلل فرجه گرمی 
با ســخنراني حجت االســالم والمســلمین حمیــد بهاری مدیــر اداره 

تبلیغات اسالمی این شهرستان برگزار شد.
معاون پژوهش مرکز در ســفر به اســتان اردبیل از نمایشــگاه کتاب 
مرکز تخصصي حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله اردبیل بازدید 

کرد. 
کرسي آزاد اندیشي با موضوع »نقش اثر بخش روحانیت در فضای 
مجازی« با استاد داور دکتر حسین محسني استاد  حوزه و دانشگاه 

در مدرسه علمیه فاطمیه سالم اهلل علیها مشگین شهر برگزار شد.

بــه پــاس فعالیت و تالش موثــر حوزه علمیه خواهران اســتان یزد در زمینــه مهدویت و همکاری 
با آموزش و پرورش، با اهدای دو لوح تقدیر از مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد قدر دانی 

شد.
آیت اهلل محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه و رئیس شورای سیاستگزاری بنیاد مهدویت استان یزد و 
حجت االســالم و المســلمین محســن قرائتی، رئیس هیئت امنا بنیاد مهدویت کشور با اهداء  لوح تقدیر 
به حجت االسالم و المسلمین محمد کارگر شورکی، مدیر حوزه علمیه خواهران این استان، از زحمات و 
تالش های وی در راستای  تبیین اندیشه های دینی به ویژه موضوع انتظار و مهدویت  و ترویج فرهنگ 

مهدوی  تجلیل کردند.
لوح دوم  اهداء شده در رابطه با فعالیت و تالش موثر مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد در زمینه 

توسعه همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش استان یزد می باشد. 
در متــن کامل لوح ســپاس خطاب به حجت االســالم و المســلمین کارگر شــورکی، که به امضــای  آیت اهلل 
اعرافــی، مدیــر حــوزه های علمیه )برادران( و آقای ســید محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش  رســیده، 

آمده است: 
خدمتگزاری در عرصه تعلیم و تربیت و قدم نهادن در مسیر رشد و شکوفایی و بالندگی نسلی نو و پویا و 
پرورش انسان های معتقد، متدین، کارآمد، متعهد و اندیشه ورز رسالت و هدف واالی انبیا و اولیای الهی 
بوده است .اکنون که در سال مزین به نام » حمایت از کاالی ایرانی« به مدد الهی و با مساعدت و همراهی 
تالشــگران عرصه تعلیم و تربیت، شــاهد بالندگی و رشــد همکاری های تربیتی و علمی حوزه های علمیه 
و آموزش و پرورش هســتیم، بر آن شــدیم تا ضمن تقدیر از زحمات و تالش های خالصانه جناب عالی و 
دیگر همکاران در مدیریت حوزه علمیه خواهران و کمیته همکاری استان،تالش های موثرتان در توسعه 

همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش استان یزد، را ارج نهیم .
حجت االســالم و المســلمین کارگر شــورکی در نشســتی با حضور کارکنان  مدیریت حوزه علمیه خواهران 
اســتان یزد، ضمن تشــکر  و قدردانی، این موفقیت را مرهون تالش همه همکاران در مدیریت و مدارس 

علمیه خواهران استان یزد عنوان کرد.  

از فعالیت های مهدوی حوزه علمیه خواهران استان یزد قدردانی شد

کز سیاسی یا سیاسی - علمِی امریکا گفته اند ما نمی خواهیم یك ژاپن اسالمی به وجود بیاید! ژاپن اسالمی  در بعضی از مرا
یعنی شما. گفته اند نمی خواهیم بگذاریم ملت ایران از خود پیشرفت علمی نشان دهد. اینها حرکت ملت ایران را می بینند؛ 

این خودباورى را می بینند.
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مهم ترین و یکی از باسابقه ترین مدارس علمیه خواهران در شهر 
قم و نیز در کشــور جامعه الزهرا ســالم اهلل علیها اســت. با وجود 
این در سال های اخیر مدارس علمیه دیگری در این شهر تاسیس 
شــده اند و بــا قوت بــه فعالیــت می پردازند. به بهانه فرارســیدن 
ایام ورود حضرت معصومه ســالم اهلل علیها به شــهر قم و وفات 
ایشــان در این شهر، در گزارش پیش رو تاسیس و توسعه مدارس 

علمیه خواهران در شهر قم مورد بررسی قرار گرفته است.

• جامعه الزهرا)س(
گرچه پیشــینه جامعه الزهرا سالم اهلل علیها قابل مقایسه با بسیاری 
از مدارس علمیه برادران در کشــور نیست، این مدرسه علمیه یکی از 
کهن ترین مدارس علمیه خواهران به حســاب می آید که ریشــه های 
شــکل گیری آن بــه قبــل از انقــالب بازمی گــردد و اکنون بیش از ســایر 
مدارس علمیه خواهران طلبه شاغل به تحصیل دارد و توسعه یافته 

است.
جامعه الزهــرا ســالم اهلل علیها در ســال 1363به فرمــان حضرت امام 
خمینی تشــکیل شــد. پیش زمینه شــکل گیری این مرکز به دهه 50 
بــاز می گردد کــه مراکزی در قم بــرای تحصیالت حــوزوی خواهران به 
صــورت خودجــوش و با حمایت برخــی بزرگان و حوزویــان راه اندازی 
شــده بــود. هر کــدام از ایــن مراکز شــرایط و برنامه های خــاص خود را 
داشــتند. بزرگترین و پرجمعیت ترین این مراکز مکتب توحید بود که 
با همکاری مرحوم آیت اهلل قدوسی و مرحوم آیت اهلل شرعی تاسیس 

شده بود و اداره می شد.
در اواخــر دهــه 50 و اوایــل دهــه 60 حضــرات آیــات فاضــل لنکرانــی، 
ســیدمحمد ابطحــی کاشــانی و شــرعی، احــداث بنــای مفصلــی در 
زمینی به مساحت تقریبی چهار هکتار در حدفاصل سه راه ساالریه و 
رودخانه قم را آغاز کردند تا فضایی برای تحصیالت حوزوی خواهران 
فراهم کنند. در اواسط کار این مساله را خدمت حضرت امام خمینی 
مطــرح و ایشــان بــا حمایــت از ایــن کار بــا صــدور فرمانــی، تاســیس 
موسســه ای بــرای تعلیــم و تربیت اســالمی بانــوان را مطــرح و هیات 
مؤسســی مرکب از هفت نفر از علما برای آن منصوب کردند. اعضای 
هیات مؤسس عبارت بودند از حضرات آیات محمد فاضل لنکرانی، 
علی مشکینی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدعلی شرعی، 

احمد جنتی، شیخ حسن صانعی و محمدرضا توسلی.
از  برخــی  بــه  انحرافــی  برخــی جریان هــای  نفــوذ  از جملــه  عواملــی 
مکتب هــای موازی با جامعه الزهرا ســالم اهلل علیها موجب شــد تا با 
نظر مساعد امام راحل سایر مکتب ها منحل و در جامعه الزهرا سالم 

اهلل علیها ادغام شوند.
اکنون جامعه الزهرا سالم اهلل علیهابه یک موسسه بزرگ تبدیل شده 
اســت و با تاسیس مدارس علمیه در زیرمجموعه خود دارای هزاران 
طلبــه ایرانــی و غیرایرانــی در مقاطع مختلف تحصیلی ســطح یک تا 
سطح چهار و شیوه های حضوری، غیرحضوری و مجازی است که در 
12 رشته سطح سه و شش رشته سطح چهار به تحصیل می پردازند.

• توسعه مدارس علمیه خواهران
بــه دنبــال ســفر مقــام معظم رهبــری به شــهر قــم در ســال 75، مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران راه اندازی شــد تا سامان دهنده 
امور حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور باشد. این مرکز ابتدا 
توســعه مــدارس علمیــه خواهــران در مناطــق مختلــف کشــور به جز 
اســتان های خراسان رضوی و شمالی و شهر مقدس قم را در دستور 
کار قــرار داد و توانســت بــا انتظام بخشــی به مدارس علمیــه موجود و 
توســعه مــدارس علمیــه خواهــران، رشــد فوق العــاده ای در وضعیت 

حوزه های علمیه خواهران ایجاد کند.
امــا در شــهر قــم تنها یک مدرســه علمیه خواهــران فعالیــت می کرد، 
ایــن مســاله موجــب شــد تــا جمعــی از اعضای شــورای عالی حــوزه و 
تعــدادی از مســئوالن مراکــز حــوزوی دســت اندرکار تربیــت خواهران 
طلبه در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری درخواســت گسترش 
حوزه هــای علمیــه خواهــران را تحــت نظــر شــورای عالــی حوزه های 

علمیه مطرح کنند.
دالیل مطرح شــده در این نامه برای این درخواســت مواردی از این 

دست را شامل می شد:
- درخواست فزاینده ورود بانوان مذهبی به مدارس علمیه

- سکونت هزاران طلبه و روحانی و ضرورت استفاده از ظرفیت آنها
- نیاز فرهنگی برخی مناطق قم به راه اندازی مدارس علمیه

- آمادگی علما برای تاسیس مدارس علمیه خواهران در شهر قم
- منتفی شدن ضرورت منحصر شدن فعالیت حوزه علمیه خواهران 

به جامعه الزهرا سالم اهلل علیها در زمان امام راحل
پس از ارسال این نامه کارگروهی در دفتر رهبر معظم انقالب تشکیل 
شــد و بررســی ها منجر به تشکیل شورای سیاســت گزاری حوزه های 
علمیــه خواهــران و نهایتا تاســیس مدارس علمیه خواهــران با مجوز 

این شورا شد.

• مدرسه علمیه معصومیه
مدرســه علمیه معصومیه پس از جامعه الزهرا سالم اهلل علیها دارای 
بیشــترین ســابقه در میان مدارس علمیه خواهران شهر و استان قم 
اســت. دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیه قــم به عنوان موســس 
ایــن مدرســه علمیــه، به حســب وظیفه ذاتــی خود، مدرســه علمیه 
معصومیه را با هدف توسعه آموزش دینی در میان خانواده روحانیان 

در سال 62 راه اندازی کرده است.
با وجود آن که مراحل جذب طلبه در مدرسه علمیه معصومیه مانند 
سایر مدارس علمیه خواهران است، این مدرسه علمیه جذب طلبه 

را از میان خانواده روحانیان انجام می دهد.
پس از راه اندازی مقطع ســطح دو مدرســه علمیه معصومیه، مقطع 
ســطح ســه در ســال 85 راه اندازی شــد و اکنون در این مقطع طالب 
در رشــته های اخالق اســالمی، تاریخ، فلسفه، تفســیر و علوم قرآنی، 

فقه، کالم اسالمی و مطالعات اسالمی زنان به تحصیل می پردازند.
مقطع سطح چهار مدرسه علمیه معصومیه نیز در سال 93 راه اندازی 
شده است و رشته های حکمت متعالیه، کالم اسالمی، تفسیر و علوم 

قرآنی و فقه در آن تدریس می شود.

• مدرسه علمیه حضرت معصومه)س(
با وجود آنکه مدرسه علمیه حضرت معصومه سالم اهلل علیها در شهر 
قــم قرار ندارد، ســهم مهمی در تحصیل دینی بانــوان قمی دارد، چه 
اینکه در زمان انحصار فعالیت جامعه الزهرا سالم اهلل علیها بسیاری 
از بانــوان قمــی بــه دلیــل عالقــه وافر به تحصیــل علوم دینــی، جهت 

تحصیل به این شهر عزیمت می کردند.
ایــن مدرســه علمیــه در ســال 82 بــه همــت امــام جمعــه جعفریــه 
حجت االسالم و المسلمین دهقانی تاسیس شده است و اکنون 156 

طلبه در مقطع سطح دو در آن مشغول به تحصیل هستند.

• مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س(
باتوســعه مــدارس علمیــه خواهــران در نقــاط مختلــف ضرورت های 
مختلف حمایت و ســاماندهی این مدارس علمیه هر روز مشخص تر 
می شد، از جمله این ضرورت ها تامین استاد خانم برای این مدارس 
علمیــه بــود. ایــن ضــرورت موجــب شــد تــا در ســال 86 مرکــز تربیت 
حوزه های علمیه خواهران در شهر قم فعالیت خود را آغاز کند و اقدام 

به جذب طالب عالقه مند و مستعد را از نقاط مختلف کشور نماید.
ایــن مرکــز ابتــدا جــذب طــالب را در مقطع ســطح دو آغاز کــرد و تمام 
طالب این مرکز، در خوابگاه اقامت داشتند، اما پس از مدتی پذیرش 
در سطح دو را متوقف کرد و به جذب و پرورش طالب برگزیده سطح 
دو از مناطــق مختلف کشــور پرداخــت. همزمان برخــی ضرورت ها از 
جملــه حــذف دوری طــالب از خانواده ها موجب شــد تــا طالب پس 

از گذراندن قســمتی از تحصیل، بخشــی دیگر از تحصیل را در شــیوه 
غیرحضوری ادامه دهند.

مرکــز تربیت مــدرس حضرت صدیقه کبری ســالم اهلل علیها اکنون در 
سطح سه در رشته های اخالق، کالم اسالمی، فلسفه و ادبیات عرب 
و در ســطح چهار در رشــته های فقه و تفســیر و علوم قرآنی به تربیت 
طالب می پردازد. در حال حاضر تعداد طالب این مرکز در سطح سه 

214 نفر و در سطح چهار 15 نفر است.

• مدرسه علمیه کریمه اهل بیت)س(
همزمان با توسعه مدارس علمیه خواهران و هویدا شدن آثار و برکات 
آن، بر اشتیاق علمای اعالم بر مشارکت در توسعه این مدارس علمیه 
افزوده شد. از جمله آیت اهلل العظمی سبحانی مرجع تقلید شیعیان با 
توجه به ضرورت های موجود زعامت مدرسه علمیه کریمه اهل بیت 
ســالم اهلل علیها را که توســط مدرســه علمیه خواهران تاســیس شده 
بود بر عهده گرفتند. این مدرسه علمیه در سال 92 در منطقه نیروگاه 
قم راه اندازی شده است. منطقه نیروگاه از جمله مناطقی است که با 
بافت جمعیتی عالقه مند به انقالب و نظام از فقدان امکانات فرهنگی 
مناسب رنج می برد. تاسیس مدرسه علمیه خواهران در این منطقه 
موجب جذب عالقه مندان فراوانی به تحصیل در حوزه  و تاثیر فراوان 
بر منطقه محروم نیروگاه شده است. این مدرسه علمیه که در سطح 

دو فعالیت می کند اکنون 316 طلبه دارد.

• مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س(
از جملــه مناطــق دیگر قم که از بســیاری از امکانــات فرهنگی محروم 
اســت، خیابــان امام)ره( اســت. فاصله فــراوان این خیابــان با محل 
اســتقرار جامعــه الزهــرا ســالم اهلل علیهــا موجــب شــده بــود بانــوان 
عالقه منــد بــه تحصیل علوم دینی بــرای رفت  و آمد بــه جامعه الزهرا 
ســالم اهلل با مشــکل فراوان مواجه باشــند. این مســاله موجب شــد 
مدرســه علمیــه دیگــر قــم در این خیابــان راه انــدازی شــود و آیت اهلل 

محسن اراکی مسئولیت هیات امنای آن را برعهده بگیرند.
اکنون این مدرســه علمیه که در ســال 92 راه اندازی شــده اســت، در 

سطح دو فعالیت می کند و 273 طلبه دارد.

• مدرسه علمیه آیت اهلل ایروانی
منطقــه پردیســان قــم از جمله مناطقی اســت که جمعیــت روحانی 
فراوانــی در خــود جای داده اســت. ســاخت هــزاران واحد مســکونی 
ویــژه طــالب و روحانیــون در کنار قیمــت مناســب آپارتمان های این 
منطقه نســبت به برخی از مناطق شــهر، موجب شده است عالوه بر 

روحانیان، جمعیت زیادی در این منطقه سکونت یابند.
اشــتیاق خانــواده روحانیــان در کنــار نیــاز فرهنگــی و جمعیتــی ایــن 
منطقه موجب شــد تا مدرســه علمیه خواهران دیگر شهر قم در این 
منطقه راه اندازی شود. این مدرسه علمیه که با اشراف آیت اهلل اراکی 
فعالیــت می کنــد در ســال 92 تاســیس شــده اســت و با اشــتیاق زیاد 

بانوان، اکنون 501 طلبه در آن در حال تحصیل هستند.

• مدرسه علمیه حضرت آمنه)س(
از مدارس علمیه خواهران دیگر شهر قم مدرسه علمیه حضرت آمنه 
ســالم اهلل علیها است که در سال 92 و به دنبال موافقت رهبر معظم 
انقالب و ایجاد سازوکار راه اندازی مدارس علمیه خواهران در شهر قم 
تاسیس شد. این مدرسه علمیه ابتدا زیرنظر مستقیم مرکز مدیریت 
حوزه هــای علمیــه خواهران فعالیت می کرد اما به موسســه فرهنگی 
مفید به ریاســت حجت االسالم والمسلمین میرباقری سپرده شد و 
اکنون این مدرســه علمیه با 221 طلبه با حمایت های این موسســه 

در خیابان صفاشهر فعالیت می کند.

• مدرسه علمیه حضرت خدیجه)س(
مدرســه علمیه حضرت خدیجه ســالم اهلل علیها تنها مدرسه علمیه 
خواهــران شــهر قــم اســت کــه طــالب را بــا مــدرک تحصیلــی ســیکل 
)ســوم دبیرســتان نظــام جدید( جــذب می کند. این مدرســه علمیه 
پیــرو تقاضــای فــراوان خانواده هایی تاســیس شــد که می خواســتند 

دخترانشان بعد از سوم دبیرستان وارد حوزه شوند.
ایــن مدرســه علمیه کــه در بلــوار جمهوری اســالمی راه اندازی شــده 
اســت، از ســال 96 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت و اکنــون 123 
طلبــه دارد. حجت االســالم و المســلمین جمشــیدی مدیر پیشــین 
حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور مســئولیت ایــن مدرســه علمیه 

رابرعهده گرفته است.

نگاهی به توسعه مدارس علمیه خواهران در قم

چشمه جوشان معرفت
کوتاه از استان ها

خوزستان
مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر مدرســه علمیــه الزهــرا )ســالم اهلل 
علیها( هندیجان انجام و در این مراسم از زحمات سرکار خانم تقوی 
قدردانــی و ســرکار خانم دریایی به عنوان سرپرســت مدرســه معرفی 

گردید.
همایــش طلیعــه حضــور طــالب جدیــد الــورود مــدارس علمیــه 
خواهران اســتان خوزســتان با حضور خانم ظهیری معاون فرهنگی 
تبلیغــی حوزه هــای علمیه خواهران با شــرکت حــدود 500 طلبه پایه 

اول برگزار شد.

مازندران
حجت االســالم والمســلمین غفاری مدیر حــوزه علمیه خواهران 
مازنــدران در نشســت بــا کارکنــان ایــن مدیریــت بــه مناســبت هفته 
بسیج و گرامیداشت هفته وحدت، بسیج را یکی از مصادیق وحدت 

اسالمی و نماد تحقق وعده الهی در جماعت مومنین دانست.
نشست سیاسی بصیرتی با موضوع بررسی عملیات روانی دشمن 
در جامعــه در مدرســه علمیــه ریحانــه الرســول )ســالم اهلل علیها( نکا 

برگزار شد.  
نشســت علمی پژوهشی با عنوان دیپلماســی در قرآن در مدرسه 

علمیه حضرت آمنه )سالم اهلل علیها( فریدونکنار برگزار شد.
نماینــده ولــی فقیــه در مازنــدران در جمــع اســاتید و طــالب مرکز 
تخصصی حوزوی نور الزهرا )سالم اهلل علیها( ساری، بر تبیین جایگاه 
اهــل بیت علیهم الســالم توســط حوزه هــای علمیه خواهــران تاکید 

کرد.
کارگاه آموزشی شیوه انتخاب موضوع و نگارش طرح اجمالی ویژه 
طــالب متقاضی تدوین پایــان نامه در مرکز تخصصــی حوزوی زینب 

کبری)سالم اهلل علیها( تنکابن برگزار شد.
آقای ســلیمی در نشســت بصیرتی در جمع طالب مدرسه علمیه 
فاطمه الزهرا)ســالم اهلل علیها( شــیرود تنکابن، تفرقه افکنی در بین 

مذاهب را  قوی ترین ابزار دشمن بر علیه جوامع اسالمی دانست.
نشســت تربیتــی بــا موضوع »بررســی ویژگــی های طــالب در عصر 
غیبــت، در مدرســه علمیــه صدیقه طاهره)ســالم اهلل علیها( نوشــهر 

برگزار شد.
خانم پورمهدی کارشــناس فرهنگی در نشســت با طالب مدرسه 
علمیه عصمتیه بابل، ســیره حضرت رســول)صلي اهلل علیه( را منبع 

مناسبی برای ارائه الگو به جهانیان دانست.
آقای نوری کارشناس فرهنگی در نشست با طالب مدرسه علمیه 
الزهرا)ســالم اهلل علیها( ساری، حضور موثر خواهران طلبه در فضای 

مجازی را ضروری دانست.
و  بســیج  نشســت  بســیج،  هفتــه  داشــت  گرامــی  مناســبت  بــه 
استکبارســتیزی در مدرســه علمیه فاطمه الزهراء )ســالم اهلل علیها( 

آمل برگزار شد.

سیستان و بلوچستان
نشست تربیتی با موضوع خانواده وتربیت فرزند با سخنرانی سرکار 
خانــم ســرگزی از اســاتید حــوزه، در حوزه علمیــه فاطمــه الزهرا)س( 

شهرستان زاهدان برگزار گردید.
آزمــون کتبــی وشــفاهی دوره مقدماتی»جریان شناســی سیاســی 
معاصــر« با اهدای جوایــز به برگزیدگان طرح، درمدرســه زینبیه)س( 

شهرستان زهک برگزار گردید.
به مناسبت میالد پیامبراکرم) صلی اهلل علیه واله و سلم( مسابقه 
کتابخوانــی »کتــاب ســیری در ســیره نبــوی«در مدرســه زینبیــه)س( 
شهرســتان زهک برگــزار و به قید قرعــه به 5نفراز برگزیــدگان جوایزی 

اهدا شد.
طالب مدرسه الزهرا)سالم اهلل علیها( شهرستان خاش در همایش 
بزرگ بســیجیان به مناســبت ســالروز تشــکیل بســیج مســتضعفین  

شرکت نمودند.
طــالب و دانــش آموختــگان مدرســه حضــرت رقیــه  شهرســتان 
دلــگان)س(، در دوره امامــت شناســی که با همــکاری دفتر تبلیغات 

اسالمی برگزار گردید شرکت نمودند.
دعــای پــر فیض  ندبــه هر جمعه صبح با حضور طالب واســاتید و 
صرف صبحانه در مدرسه فاطمه المعصومه)س( شهرستان زاهدان 

برگزار می گردد.
کالس آمــوزش روخوانــی و روانخوانــی و تجویــد قــرآن کریــم، ویــژه 
)س(  المعصومــه  فاطمــه  مدرســه   شــهردر  ســطح  بانــوان  عمــوم 

شهرستان زاهدان برگزار گردید.
نشســت بصیرت افزایی با ســخنرانی حجه االســالم والمســلمین 
حــاج آقــای احمدی با موضوع داعش ،تاریخچــه و عقاید و اقدامات 
آن ها در مدرسه خدیجه کبری)س( شهرستان هیرمند برگزار گردید.
جشــنواره غذایــی با حضور طالب مدرســه الزهرا)س( شهرســتان 

زابل برگزار و به شش برگزیده جوایزی اهدا شد.
جشــن میــالد پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( و امــام جعفــر 
صادق)علیــه الســالم( بــا حضــور طــالب و اســاتید در حــوزه علمیــه 

فاطمیه)س( شهرستان زابل برگزار گردید.

کردستان
جشــن وحدت در مدرســه علمیه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 
سقز با حضور دانش آموزان دختر، بانوان فرهیخته سازمان تبلیغات 

اسامی، طالب و مسئولین مدرسه امام شافعی خواهران برگزار شد.
نمایشــگاه کاریکاتور با موضوع اتحاد شــیعه و ســنی با ارائه بســته 
های فرهنگی به مهمانان درمدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه 

سالم اهلل علیها سقز برگزارگردید.
دوره آموزشــی مبلغین مدارس علمیه خواهران اســتان کردستان 
باگرایــش کــودک ونوجــوان درمدرســه علمیه ریحانه النبی ســالم اهلل 

علیها سنندج برگزارگردید.
کارگاه آموزشــی عفاف وحجاب درمدرســه علمیه خواهــران الزهرا 

سالم اهلل علیها قروه برگزارگردید.
کارگاه زینبیــه در مدرســه علمیه خواهران فاطمه الزهرا ســالم اهلل 

علیها کامیاران برگزارگردید.

که این فلسفه را  که این فقه را بـه ایـن غـنـا رساندند و آن اشخاصی  کوخ نشینان بودند... آن اشخاصی  تمام مصنفین از این 
که مـبـدا ایـن امور و ارزنده ترین اشخاص در جامعه  به این غـنـا رسـاندند, کاخ نشین نبودند, کوخ نشین بودند. شیخ طوسی 
که  کاری انـجام بگیرد... صاحب جواهر  کـاخ نـشین نبوده است... در قشر مرفه نمی شود یک همچو  تشیع بوده است, یـک 
که عالقه به شکم و شهوات و مال و منال و جاه و امثال  کتابی نوشته است... کاخ نـشـیـن نـبـوده... از یک آدمی  یک همچو 

کارها بر نمی آید. اینها دارد, این 
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اگرچــه در دین اســالم تأکید شــده که زنان حتی اإلمــکان در پس 
پرده عفاف حجاب باشند و حضور در درون سنگر خانه و جبهه 
جهــاد تربیت انســان، بــرای آنها از هر چیز دیگری بهتر اســت، اما 
ایــن مادامــی اســت کــه این جهــاد با واجــب بزرگتــری که دفــاع از 

حریم والیت است تزاحم نداشته باشد.

* حضــرت فاطمه معصومــه)س(، مظهر تبعیت تمام عیار از ولّی 
زمان خود

حضــرت فاطمه معصومه )ســالم اهلل علیها( حق والیــت  مداری را در 
دوران خــود ادا کــرد و همانگونــه که حضرت زهرا )ســالم اهلل علیها( با 
اســتدالل  های متین و اســتوار، حقانیت والیت حضرت علی )ســالم 
اهلل علیــه( را تبییــن می  کــرد، حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( نیز 
همانند ایشــان بود و روایاتی که از آن حضرت نقل شــده اغلب درباره 
امامت و والیت علی ابن ابی طالب)سالم اهلل علیه( است که با اثبات 
ایــن والیــت، والیــت دیگــر امامــان معصوم)صلــوات اهلل علیهــم( نیز 
ثابت می  شود.آنجا که حضرت معصومه سالم اهلل علیهااز زبان خانم 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیهانقل نموده است که فرمود: »أنسیتم قول 
رسول اهلل یوم غدیر خّم من کنت مواله فعلٌی مواله؛ آیا سخن رسول 
خــدا در روز غدیر را فراموش کردید که فرمود: هر کس من موالی اویم 

علی موالی اوست«.
در اســالم به بحث امامت و والیت توجه  ای اساســی شــده اســت و از 
آن به عنوان یکی از اصول دین یاد می  شود که منزلت هر موجودی و 
قبولی کلیه اعمال فرد مسلمان در گرو میزان والیت پذیری او است. 
والیــت مــداری و بصیــرت دو مقولــه مهــم در مجموعۀ رونــد تکاملی 
انســان اســت و اقتضای بصیرت والیت مداری است. والیت بذات از 
آن خداوند کریم است اما به اذن الهی معصومین)علیه السالم( نیز از 

این والیت برخوردارند.
والیــت مــداری همچــون دیگــر مباحــث اعتقــادی از مباحث مهمی 
اســت کــه زنان نیــز در طول تاریخ همپــای مــردان در آن نقش آفرین 
بوده  اند که به طور نمونه می  توان به شــخصیت والیت مدارحضرت 
معصومه  ســالم اهلل علیهااشــاره نمود که به تاســی از جده گرامیشان 
حضرت فاطمه)ســالم اهلل علیها( و حضرت زینب ســالم اهلل علیهادر 
دفــاع از والیــت بــا هجرتی آگاهانــه و از روی بصیرت توانســتند در این 
زمینه نقش آفرینی کرده و به عنوان الگویی شایسته برای زنان شیعه 
مطــرح گردند. برجســتگی  هــا و ویژگی  های حضرت معصومه ســالم 
اهلل علیهادو محور اســت که آن همســنگری با والیت و والیت مداری 

ایشان به معنای واقعی بوده است.
در زمــان خالفــت هارون و مأمون، که ترجمــه آثار علمی بیگانگان به 
اوج خــود رســید؛ و مأمون می  خواســت دکانــی در برابر مکتب علمی 
اهــل بیت)علیــه الســالم( کــه در میدان علــم و دانش در اوج شــهرت 
بودنــدـ  بــاز کنــد و بدیــن وســیله، مشــتریان آن مکتــب را کم کنــد و از 
فروغ آن بکاهد. امام رضا)علیه السالم( در این شرایط، انقالب فکری 
عمیقی ایجاد کرد و جامعه را از ســقوط در گرداب خطرناک انحراف و 
التقاط رهایی بخشید. همچنین پرده از روی احادیث جعلی ـ که به 
منظور لکه دار نمودن شــخصیت ائمه)علیه الســالم( در جامعه رواج 
یافته بود برداشت و فضایل و مناقب اهل بیت)علیه السالم( را آشکار 

کرد.
حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیهــا نیــز امــام رضا)علیــه الســالم( را 
همراهــی می  نمــود و بــا برقــراری جلســات علمی که سلســله ســند و 
محتوای احادیث آن حضرت گویای چنین مجالســی است، از حریم 
امامــت و والیت دفــاع می  کرد. حضرت رضا)علیه الســالم( به دعوت 
مأمون عباسی، از مدینه عازم خراسان شد. یک سال از هجرت امام 
رضا)علیه الســالم( می  گذشــت. حضرت معصومه سالم اهلل علیهادر 
فــراق بــرادر، بی تاب بود. امام رضا)علیه الســالم( نامــه  ای به خواهر 
خویــش نوشــت و از او خواســت نــزد او بیایــد. از ایــن رو، آن بزرگــوار 
آماده ســفر گردید. زمان آن رسیده بود که فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیهافریاد غربت و حقانیت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( را در 
فضایــی بین ســرزمین حجاز تا طوس طنین انداز کنــد و خود را برای 
جان سپاری در راه دفاع از والیت آماده نماید. آن حضرت مشتاقانه 
رنج سفر را به جان خرید و قدم در این راه طوالنی نهاد. در این سفر، 
بیــش از هــزار علوی در التزام آن بانوی بزرگ اســالمی بودند. حضرت 
معصومــه ســالم اهلل علیهــا عالمانــه به حمایــت از والیــت پرداخت و 
حیات و زندگی خود و دفاع از والیت را در این دید که در کنار امامت و 
والیت قرار گیرد؛ بنابراین از مدینه به قصد مرو حرکت کرد و در مســیر 
حرکــت، توطئــه دشــمنان را برمــال کرد. ایــن بانوی بزرگــوار با بصیرت 
توانســت امــام زمــان خــود را بشناســد و به منظــور حمایــت از والیت 
هجــرت و جــان خود را نثار کــرد. حضرت معصومه ســالم اهلل علیهابا 
ایــن حرکــت فقط از امــام رضا)علیه الســالم( دفاع نکرد بلکــه از مقام 
والیــت کــه تجّلی بخش نماد خداپرســتی و دین اســت دفاع کردند و 

درس والیت مداری را به ما آموزش دادند. 

* پیوند والیی حضرت فاطمه معصومه با امام رضا )ع(
از آنجــا کــه حضرت فاطمه معصومه )ســالم اهلل علیها( کــه از دودمان 
نبــوت و والیــت اســت بــه جایــی مــی  رســد کــه امــام هشــتم و امــام 
نهم)ســالم اهلل علیهمــا( دربارۀ زیــارت او هم توصیه و ســفارش و هم 

دستور و برنامه دارند.
ســعد بن ســعد می گوید: از وجود مبارک امام هشتم علی  بن  موسی  
الرضا )سالم اهلل علیهما( از زیارت فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه 
الســالم در قم پرســیدم: حضرت فرمود: کسی که او )فاطمه( را زیارت 

کند، بهشت برای او است.
امام جواد )سالم اهلل علیه( می فرماید: کسی که مرقد عمه ام را در قم 

زیارت کند بهشت برای او است.
اعمالی که باعث ورود در بهشت است یکسان نیست؛ بعضی از عمل 
 هــای خیــر باعث می  شــود انســان به بهشــت راه پیدا کنــد، بعضی از 
اعمال خیر سبب می  شود که بهشت در اختیار انسان قرار بگیرد، نه 
او در اختیــار بهشــت؛ لذا ســّر اینکه وجــود مبارک امام هشــتم و امام 
نهم)ســالم اهلل علیهمــا( فرمودنــد، هر کــس کریمه اهــل  بیت فاطمه 

معصومه )ســالم اهلل علیها( را زیارت کند بهشت برای او است، بدین 
خاطر است که آن حضرت اهل والیت هستند، اگر کسی پیوند والیی 
با دودمان عصمت و طهارت داشته باشد، می کوشد که رایحۀ والیت 
و طعم والیت در هســتی او پدید آید و خود جزء اولیای الهی بشــود، 
اگر کســی جزء اولیای خدا شــد، »ولّی  اهلل« شد، در آن صورت بهشت 
مشــتاق او اســت. اینکــه همــه بــزرگان در پیشــگاه ایــن کریمه عرض 
می کنند »..إشــَفعی لّی فی الجنة فإن لَِک ِعنَد اهلل شأناً من الشأن«،  
معلــوم می  شــود که وجــود مبارکۀ کریمه اهل بیت  ســالم اهلل علیهااز 
والیت الهی برخوردار اســت و با قرآن همراه اســت و از قرآن جدا نمی 
 شود، چنین مقامی را اگر کسی بشناسد و آن حضرت را با این معرفت 

زیارت کند استحقاق بهشت را خواهد داشت. 
همــۀ ایــن امــور نشــان می  دهد کــه حضــرت فاطمه معصومه ســالم 
اهلل علیهابــه چــه جایگاهــی رســیده اســت کــه امــام هشــتم و امــام 
نهم)ســالم اهلل علیهمــا( هم ترغیــب کرده  اند که آن حضــرت را زیارت 
کنیــد بــه نحــوی که وجــود مبــارک امــام رضا امــام هشتم)ســالم اهلل 
علیه( زیارتنامه خاصی مقرر کرده است، و هم در این زیارتنامه جمله 
 هایی را تعبیه نمودند که نشانۀ مقام و منزلت واالی حضرت فاطمه 

معصومه )سالم اهلل علیها( است.

* حضــرت فاطمــه معصومــه، ترویــج کننــده والیت اهــل بیت در 
زمان خود

تاریــخ اســالم بانــوان محّدثه متعــددی را در صفحــات خویش جای 
داده اســت کــه ایــن محّدثــات در عصــر رســالت بــه 45 نفــر و در عصر 
امیرمؤمنان علی علیه الســالم به ســیزده نفر و همچنین راویان زن از 
فاطمه زهرا علیهاالســالم به هفت نفر، از امام حســن علیه السالم به 
چهــار نفر، راویان زن از امام حســین علیه الســالم به ســه نفــر، از امام 
ســجاد علیه الســالم به ســه نفر، امام باقر علیه السالم چهار نفر، امام 
صادق علیه الســالم 33 نفر، امام کاظم علیه الســالم به پنج نفر، امام 
رضا علیه السالم به هشت نفر، و از امام جواد علیه السالم به پنج نفر 
و از امام هادی علیه السالم به سه نفر، و از امام حسن عسکری علیه 

 السالم به یک نفر می  رسند.
در بیــن این محدثــه  ها نام فاطمه معصومه ســالم  اهلل علیها در بین 
راویــان پــدرش امام هفتم علیه الســالم و برادرش حضــرت رضا علیه 

السالم می  درخشد. که به نمونه از روایات آن بانو اشاره می  شود.
الف: حدیث منزلت

حضرت فاطمه معصومه از فاطمه دختر امام صادق علیه الســالم از 
فاطمه دختر امام باقر علیه السالم، از فاطمه دختر امام سجاد علیه 
الســالم، از فاطمه و ســکینه دختران امام حســین علیه الســالم از ام  
کلثــوم دختر حضــرت فاطمه از حضرت صدیقه طاهــره نقل می  کند 
که فرمودند: »أنسیتم قول رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم یوم 
غدیر خّم: من کنت مواله فعلّی مواله؟! و قوله صلی اهلل علیه و آله و 
ســلم: أنت مّنی بمنزلة هارون من موســی علیه الّســالم؟!« آیا سخن 
رسول در روز غدیر را فراموش کردید که فرمود: هر کس من موالی اویم 
علی موالی اوست )و آیا قول حضرت را فراموش کردید که( جایگاه تو 

)علی( نسبت به من مانند )جایگاه( هارون )در برابر( موسی است.«
ب: حب اهل بیت علیهم السالم

حضــرت فاطمــه معصومــه علیهاالســالم با ســند فوق تا می  رســد به 
زینب دختر علی و او از مادرش فاطمه زهرا علیهماالسالم نقل نموده 
یداً«؛ همانا هر  ٍد َماَت َشــهِ که فرمود: »أال َمْن َماَت َعلَى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
کــس بــا محبــت آل محمد)صلی اهلل علیــه و آله( بمیرد؛ شــهید مرده 

است.

* علت شهادت حضرت معصومه )س( والیت پذیری بود
حضرت معصومه سالم اهلل علیهایکی از بانوانی است که همواره مورد 

توجه ویژه ائمه اطهار )علیه الســالم( بوده اســت و شــاید توجهات و 
روایاتــی کــه در خصوص مقام و منزلت این بانو نقل شــده اســت تنها 
دربــاره دو نفــر از بانــوان دیگــر اســالم مشــابه آن را ببنیــم کــه یکــی در 
مورد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیهاو دیگری زینب کبری سالم 
اهلل علیهااســت... تقوای فوق العاده، اشــتغال به عبــادت، توجه به 
خدا، علم و فضیلت و دانش در پاســخگویی به ســئواالت شیعیان و 
مســلمانان در زمانــی کــه پدر بزرگوارشــان در زندان به ســر می  بردند، 
اهتمام بلیغ و شــدید وی به نشــر احادیث اهل بیت)علیه الســالم(، 
والیت پذیری و مقام جایگزینی امام معصوم)علیه السالم( زمانی که 
امام در اســارت یا ســفر به ســر می  بــرد و... از جملــه دالیل عظمت و 

بزرگی این بانوی نمونه است.

* اگــر حریــم والیــت در خطــر باشــد، پــرده نشــینی بــرای زن جایز 
نیست!

یکــی از بانــوان اهــل بیــت علیهــم الســالم که به نقــل و تعلیــم و تعلم 
حدیــث معــروف اســت جناب فاطمــه معصومه ســالم اهلل علیها می 
 باشــد. گرچــه جنــاب مجللــه صدیقــه کبــری ســالم اهلل علیهــا ناقــل 
احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله و همچنین حضرت زینب ســالم 
اهلل علیها نیز ناقل کلمات مادر بزرگوار خود می  باشند و خطبه فدکیه 

را از ایشان نقل کرده  اند.
جعفــر  بــن  موســی  حضــرت  کــه  هاســت  نقــل  از  بعضــی  در  حتــی 
علیهماالســالم بعضی از ســواالتی را که از جناب ایشــان پرســیده می 
 شــد بــه فاطمــه معصومه ســالم اهلل علیهــا ارجاع مــی  دادنــد که این 
مســأله عــالوه بــر این که بر جاللت شــأن ایــن بانو داللــت دارد، تعمد 
امــام موســی بــن جعفر علیهماالســالم بــرای معرفی ایشــان را نیز می 
 رساند و به احتمال قوی آن حضرت سئواالتی را ارجاع می  دادند که 
از جانب بانوان مطرح می  شده است و این جدای از این که به نوعی 
ترویــج عفــت می  باشــد ترویج علــم آموزی بانــوان نیز می  باشــد چرا 
که در مکتب پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و آله برخالف آن برداشــت 
تحجرآمیــزی که بعضــی از ِفَرق دارند، علم آمــوزی زنان در عرض علم 
آمــوزی مــردان مورد تأکید واقع شــده اســت: »َقاَل النَِّبیُّ )ص( َطلَُب 

الِْعلِْم َفِریَضٌة َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمٍة«
اهــل بیــت علیهم الســالم هیــچ گاه از نقل حدیث زنــان نهی ننموده 
 اند و تعداد زنانی که در طول تاریخ اســالم محدث بوده  اند و در واقع 
در ایــن زمینه پیــرو فاطمه زهرا و فاطمه معصومه ســالم اهلل علیهما 

هستند، خارج از شماره است.
مرحــوم عالمه محمد تقی شوشــتری در خاتمه کتــاب رجال مفصل 
و گرانســنگ خود، بخشــی را به بانوان محدث و ذکر شــرح حال آنان 
اختصاص داده  اند که تعداد آنها به 201 نفر می  رســد. وی در همین 
کتــاب وقتــی کــه به فاطمــه دختر امــام رضا علیه الســالم می  رســند، 
حدیــث جالبــی را که راویــان آن همگی زن و همگــی فاطمه نام بوده 
 انــد را نقــل می  نماید که فاطمه معصومه ســالم اهلل علیها نیز در این 
سلسله طالیی نام مبارکشان وجود دارند که از باب تبرك و تیمن این 
حدیــث با ســند آن ذکر مــی  گردد تا نمونــه ای از »محدثــۀ« بودن آن 

حضرت ارائه گردد.
از این ابحاث می  توان این گونه نتیجه گیری نمود که اگرچه در دین 
اســالم تأکید شــده که زنان حتی اإلمکان در پس پرده عفاف حجاب 
باشــند و حضــور در درون ســنگر خانــه و جبهه جهاد تربیت انســان، 
بــرای آنهــا از هر چیز دیگری بهتر اســت اما این مادامی اســت که این 
جهاد با واجب بزرگتری که دفاع از حریم والیت اســت تزاحم نداشته 
باشــد. آن وقت طبق قاعده “تقدیــم اهّم بر مهم” حتی فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها نیز که عفیف ترین بانوی جهان بوده است به مسجد 
مــی  رود و خطبه می  خوانــد اما نه در حالت عادی بلکه فقط هنگام 

ضرورت!.

کریمه اهل بیت )س(  کوتاه از استان هادرس هایی از والیت پذیری 
مرکزی

بــه همت بســیج خواهــران شهرســتان ســاوه دوره یــاوران والیت 
با حضور مدارس پیشــگام ومســئوالن ســپاه پاســداران، در مدرســه 

علمیه فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها ساوه برگزار گردید.
بــه مناســبت آغــاز امامت امام عصــر، همایش محبین امــام زمان 
)عج( با ســخنرانی ســرکار خانم لطیفی در مدرسه علمیه الزهرا سالم 

اله علیها اراک برگزار شد.
حلقه های بصیرتی در قالب کالس پیرامون آغاز امامت امام عصر 
عــج توســط اســاتید و طالب مدرســه علمیه فاطمــه الزهرا ســالم اله 

علیها اراک برگزار گردید.
اولین جلسه کارگاهی مهارتهای ارتباطی با سخنرانی جناب آقای 
دکتــر عباســی از اســاتید حوزه و دانشــگاه در مدرســه علمیــه فاطمه 

الزهرا سالم اله علیها اراک برگزار گردید.
همایشی 2 روزه با عنوان ازدواج پایدار با سخنرانی حجت االسالم 
جمشیدی مدیر مسئول مرکز مشاوره صدرا در مدرسه علمیه فاطمه 

الزهرا سالم اله علیها ساوه برگزار گردید.
طالب، اســاتید و کارکنان مدرســه علمیه هاجر ســالم اله علیها شــهر 
خمیــن در اعتــراض بــه جنایــات آل ســعود در یمن با ســخنرانی حجت 
االسالم حسینی پور امام جمعه خمین تجمع اعتراض آمیز برگزار نمودند.
محفــل انــس بــا قــرآن توســط طــالب و معاونیــن مدرســه علمیه 

فاطمیه محالت با سخنرانی سرکار خانم صفر زاده برگزار شد.
جلســه مهدویــت با عنوان اســتقامت در دیــن و انقالب اســالمی و با 
ســخنرانی مسئول ســازمان بسیج طالب و روحانیون اســتان مرکزی در 
مدرسه علمیه ریحانه النبی سالم اله علیها اراک مقطع سیکل برگزار گردید.
بــا  نوظهــور  عرفانهــای  متافیزیکــی  مبانــی  بــا  آشــنایی  نشســت 
ســخنرانی حجت االسالم ســعید صدری رئیس این اداره در مدرسه 

علمیه فاطمه الزهرا سالم اله علیها ساوه برگزار گردید.
میــز کوثــر نت با هــدف فرهنگســازی فضــای مجازی و ســخنرانی 
ســرکار خانــم ســمیه اســماعیلی در موسســه آمــوزش عالــی حــوزوی 

ریحانه الرسول سالم اله علیها ساوه برگزار گردید.

اصفهان
مصاحبــه شــفاهی زبان تخصصــی، ویــژه 25 طلبه ســطح چهار، 
بــه مدت دو روز، در مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان 

برگزار شد.
کارگاه فنــون و مهارت هــای مصاحبــه بــا حضور 63 نفــر از مدیران 
و معاونــان آموزش مدارس علمیه خواهران سراســر اســتان اصفهان 

برگزار شد.
بانــوان طلبــه اصفهانــی در هشــتمین مرحله اســتانی  جشــنواره 
عالمــه حلــی ره از تعــداد 25 برگزیــده اســتانی خواهــر و بــرادر تعــداد  

14رتبه برگزیده این مرحله را به خود اختصاص دادند.
سومین پیش نشست همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی ایت 
اهلل العظمی فاضل لنکران در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 

اصفهان برگزار شد.
دوره ضمــن خدمــت مدیــران مــدارس علمیــه خواهــران اســتان 

اصفهان به مدت 52 ساعت آموزشی برگزار می شود.
نشســت علمــی پژوهشــی »تبیین شــخصیت علمی بانــو مجتهد 
امین )ره(«، در مدرسه علمیه فاطمیه اندان خمینی شهر برگزار شد.
اولین دوره آموزش دینی ویژه ناشنوایان به همت مدرسه علمیه 

فاطمیه)س(نجف آباد برگزار شد.
نشســت پبرامــون »وظیفــه مبلغــان دیــن«، در مدرســه علمیــه  

خواهران حضرت فاطمه محدثه)س( اصفهان، برگزار شد.
»صفــورا تــرک الدانــی« عضــو هیئــت علمی دانشــگاه اصفهــان در 
جمع طالب مدرســه علمیه خواهران  فاطمیه نجف آباد بر ضرورت 

معرفی تشیع واقعی به دنیا تاکید کرد.
نشست اخالقی با موضوع »طلبه خوب بودن برای امام زمان )علیه 
الســالم(در زمــان غیبت مقدمه ای اســت بــرای خوب بــودن در زمان 

حضور ایشان«، در مدرسه علمیه الزهراء )س( فریدن برگزار شد.

یزد
امــام جمعه و رئیس شــورای سیاســتگزاری بنیــاد مهدویت یزد و 
رئیس هیئت امنای بنیاد مهدویت کشــور از تالش های حوزه علمیه 
خواهران یزد در تبیین اندیشــه های دینی به ویژه مهدویت تجلیل 

کردند.
همزمــان بــا فرا رســیدن هفتــه ی بســیج وبــه منظور بزرگداشــت 
این هفته مبارک، نشســتی بصیرتی با حضور اعضای شــورای بسیج 
مدرســه علمیــه خواهران ریحانه الرســول ســالم اهلل علیها یــزد برگزار 

شد.
نشست بصیرتی باعنوان »آثار انقالب و حضور ولی فقیه در انقالب 
اســالمی« با حضور حجت االســالم مرتضی برزگر در مؤسســه آموزش 

عالی حوزوی حضرت زهراء سالم اهلل علیهامیبد برگزار شد.
نشســت پژوهشی با عنوان »برنامه ریزی شرط موفقیت« در مرکز 
تخصصی فقه واصول فاطمه الزهراء سالم اهلل علیها اردکان با حضور 

دکتر کمالی، استاد دانشگاه اردکان برگزار شد.
امام جمعه اردکان در نشســت پژوهشــی هفته کتاب و کتابخوانی 
و ســالروز بزرگداشــت عالمــه طباطبایــی)ره( در مرکــز تخصصی فقه و 
اصول فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها اردکان گفت: خواندن شرح حال 

علمای بزرگ نشانه کّیس بودن هر طلبه است.
طالب مدرســه علمیه حضرت خدیجه ســالم اهلل علیها بهاباد، به 
مناســبت هفته بســیج در رزمایش گردان محمد رســوال اهلل صلی اهلل 
علیه و آله این شهرستان در محل قرارگاه بیت المقدس شرکت کردند.

به مناســبت هفته بســیج نشســت معرفتــی با حضور آقای ســید 
ناصــر حســینی پور نویســنده کتــاب »پایــی کــه جــا ماند« در مدرســه 

علمیه حضرت زینب سالم اهلل علیها یزد برگزارشد.
رئیس بســیج جامعه زنان کشــوردر جمع مدیــران مدارس علمیه 
خواهران استان یزد در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران امام 
حســین علیه الســالم یزد تأکیدکرد بانوان دغدغه مند نقش اساسی 

در تبیین گفتمان جمهوری اسالمی دارند.
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه کتاب در مدرسه 

علمیه الزهرا سالم اهلل علیها یزد برگزار شد.

کم بگیرند. کار علمی را در این مملکت دست  که مبادا نیروهاى مؤمن ما، ارزش  آنچه موجب نگرانی است، این است 
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کثر مدیران مدارس  خانم پیروان را ا
علمیه می شناسند، او نیز آنها 

را می شناسد. از سال 78 که به 
مجموعه حوزه های علمیه خواهران 

پیوسته با مدارس علمیه در ارتباط 
که در  گذشته  بوده است تا سال 

56 سالگی بازنشسته شده است و 
که خود می گوید در این مدت  چنان 

حداقل دوبار به تمام مدارس علمیه 
کرده است. خواهران سفر 

خانم پیروان مباحث حوزوی را در 
حد سطح دو خوانده است و مدرک 

لیسانس ادبیات عربی دارد. او به 
جز مدیرکلی تاسیس و توسعه در 
حوزه های علمیه خواهران برخی 

کارنامه  تجربیات شغلی دیگر را نیز در 
دارد.

گفتگو با او در مورد تجربه هایش  در 
کار در حوزه های علمیه خواهران،  از 

دشوارهای های سفرهای مکرر و 
گفتیم. زندگی شخصی او سخن 

Á  لطفــا در ابتــدا بفرماییــد کــه چگونــه بــا مرکز
آشــنا  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 

شدید؟
من در ســال 1369 وارد شــهر قم شــدم و در همان 
ســال نیز در مرکز اسناد انقالب اسالمی مشغول به 

کار شدم و حدود 8 سال در این مرکز کار کردم.
پــس از حــدود 8 ســال کار در مرکــز اســناد انقــالب 
اســالمی، این مرکز بســیاری از نیروهای خانم خود 
را تعدیــل کــرد و من به عنوان تنهــا زن در این مرکز 
مشــغول بــه کار بــودم و باوجود اینکه محیــط کار و 
فعالیــت بانــوان و آقایــان کامال تفکیک شــده بود، 
امــا بــرای کار در ایــن مرکز معذب بــودم و به همین 
دلیــل تصمیم گرفتم کــه از این مرکز اســتعفا دهم، 
امــا به دلیــل اینکــه می خواســتم بــه فعالیت های 
اجتماعــی ادامه دهم، مرکز اســناد تــالش کرد تا در 
واحــد فرهنگــی دانشــگاه مشــغول به کار شــوم که 
این ســمت و مســؤولیت را قبول نکــردم، اگر چه از 
ابتــدای فعالیــت در مرکز اســناد، با دانشــگاه علوم 

قضایی هم همکاری داشتم.
مدیریــت  مرکــز  بــا   1378 ســال  در  نهایــت  در  و 
ورود  بــرای  و  آشــنا  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
بــه ایــن مرکــز مصاحبــه دادم که بــه لطف خــدا در 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  در  و  قبــول  مصاحبــه 

علمیه خواهران مشغول به کار شدم.
برای شــروع کار در حوزه هــای علمیه خواهران من 
تعهــد دادم کــه در ســفرها حضــور داشــته باشــم و 
همســرم نیز این مســئله را پذیرفتنــد، پس از چند 
ســال کار در حوزه هــای علمیــه خواهــران نیــز بــه 

عنوان مدیر بخش بهره برداری انتخاب شدم.

Á  چه دلیلی باعث ورود شما به مرکز مدیریت
حوزه های علمیه خواهران شد؟

زمانی که بنده قصد خروج از مرکز اسناد را داشتم، 
مدیــران ایــن مجموعــه بــه بنــده لطف داشــتند و 
اصرار داشــتند که همچنان با مرکز اسناد همکاری 
کنم و بسیار زیاد هم برای ماندن من در مرکز اسناد 
تــالش کردنــد اما بنده با وجــود این که با چند مرکز 
همکاری داشــتم و پیشنهاداتی نیز برای همکاری 
داشــتم، زمانــی کــه متوجــه شــدم مرکــز مدیریــت 
حوزه  های علمیه خواهران به دنبال جذب نیروی 
خانــم هســت، تصمیــم گرفتــم کــه وارد حوزه های 
علمیــه خواهــران شــوم، چراکه خدمــت به طالب 
ارزش  یــک  خــود  بــرای  را  علمیــه  حوزه هــای  و 
می دانســتم و این مساله را باور داشتم که فعالیت 
و خدمت به حوزه های علمیه برکات بسیار زیادی 

دارد.
عالوه بر تمام این مسائل، مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران یک مرکز با محیط زنانه بود و من 
نیــز بــه عنوان یک خانــم تمام تالش هــای خود در 
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران برای 

ادای وظایف به کار بستم.

Á  باتوجه به ســابقه طوالنــی کار در حوزه  های
علمیــه، به نظرتــان کار اداری با وظیفه مادری 

تناقض ندارد و مشکلی ایجاد نمی کند؟
همســر مــن همــکاری بســیار زیــادی بــا مــن بــرای 

کارهــای مرکز مدیریت داشــتند و تمام کارهایی که 
مــن در این ســال ها در حوزه های علمیه خواهران 
انجــام داده  ام را مدیــون کمک هــا و حمایت هــای 

همسرم هستم.
همچنیــن باتوجــه بــه اینکــه بنــده مــدت زمــان 
زیادی در ســفر بودم اگر ایشــان همکاری نداشتند 
بنــده حتــی از قــم هم نمی توانســتم خارج شــوم و 
همــکاری ایشــان بــود کــه موجب شــد مــن توفیق 
حضــور و خدمت به حوزه های علمیــه خواهران را 

داشته باشم.
در خصــوص تناقــض وظایــف نیــز بایــد گفــت کــه 
اگــر برنامه ریــزی دقیقــی داشــته باشــیم و به همه 
مسائل توجه کنیم، تناقضی میان این دو به وجود 
نخواهــد آمــد البته همانطور که گفتم همســرم هم 
تاثیــر بســیار زیادی در این زمینه داشــتند و به من 

کمک می کردند. 

Á  ســال های از  کــه  دســتاوردی  مهم تریــن 
بــه  خواهــران  علمیــه  حوزه  هــای  در   حضــور 

دست آورده اید چیست؟
خدا را شاکرم که به بنده توفیق حضور و فعالیت در 
حوزه هــای علمیه داده اســت و توفیق داده اســت 
کــه عمــرم را در مکانی ســپری کنم که انشــاهلل برای 

آخرت ذخیره شود.
کار در مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران 
تاثیرات بســیار زیــادی در روحیات و اخالقیات من 
داشــت و موجــب شــد که صبــر، بردبــاری و اخالق 
را بیامــوزم و از ایــن آموزه هــا در زندگــی شــخصی و 

اجتماعی خودم استفاده کنم.
همچنیــن حضور و کار در مرکــز مدیریت حوزه های 
علمیــه خواهــران بــرکات بســیار زیــادی بــرای مــن 

داشت.
ایــن نکتــه را نیــز بایــد بگویم کــه به جهت شــرایط 
جســمانی همســرم مشــکالتی وجــود داشــت کــه 
شرایط را برای ایشان سخت کرده بود، اما خداوند 
متعــال به من کمک کــرد که صبر، حلــم و بردباری 
را بیاموزم و شــیوه برخوردی داشــته باشــم که هم 
همســرم احســاس آرامــش کننــد و هــم اینکــه در 

سفرها، نبود من زیاد احساس نشود.
من اگر رشــدی در این سال ها داشته ام و معنویتی 
کسب کرده ام و کاری انجام داده ام، به برکت حضور 
و فعالیــت در حوزه هــای علمیه خواهــران و دعای 

خیر همکاران بوده است.
مــن فکــر می کنم که حدقــل دو بار از تمــام مدارس 
علمیه خواهران در سراســر کشــور بازدید داشــته ام 
و همیــن ســفرها موجــب شــد کــه بــا فرهنگ هــا،  
و  شــوم  آشــنا  مختلــف   ... و  اخالقیــات  عــادات، 
مســائل مختلفــی را تجربــه کنم و این مایــه افتخار 

بوده است.

Á  گفته می شــود کــه مرکز مدیریــت حوزه های
علمیــه خواهران نســبت به دیگــر مراکز فضای 
صمیمی تــری دارد، نظــر شــما در این خصوص 

چیست؟
همانطور که گفتم، من با مراکز و نهاد های مختلف 
همــکاری داشــتم که البتــه در همه ایــن مراکز فضا 
و جــو خوبــی وجــود داشــت امــا هیــچ جــا بــا مرکــز 
مدیریــت قابل مقایســه نیســت، محیــط این مرکز 
محیطی بســیار بهتر، معنوی تــر و صمیمی تر بود و 

یک محیط ایده آل برای من بود.
محیط مرکــز مدیریت حوزه هــای علمیه خواهران 
یــک محیط تربیتــی و صمیمی بــود، محیطی بود 
کــه همکاران تاثیرگذار معنوی و دوســت و غم خوار 
یکدیگر بودند و واقعا خصوصیاتی که دین در مورد 

دوست گفته است را من در این مرکز تجربه کردم.
من خاطرات بسیار خوب و شیرینی از مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران دارم و به همه کســانی 
که در مورد این مرکز از من سوال می کنند، می گویم 
کــه در ایــن مرکــز همــکاران کینه تــوزی و حســادت 
نداشــتند و تنهــا بــرای جلــب رضایــت خداونــد و 

پیشرفت حوزه های علمیه تالش می کردند.

Á  آیــا در ایــن ســال ها، کســانی بودنــد کــه بــا
علمیــه  حوزه  هــای  وارد  شــما  تشــویق های 

خواهران شوند.
از اقــوام و دوســتان و آشــنایان دور و نزدیــک افــراد 
زیادی را برای حضور در حوزه های علمیه تشــویق 
کــرده ام و حتــی بــه دوســتانی کــه در دانشــگاه نیــز 
کــه  می کــردم  تاکیــد  بودنــد،  تحصیــل  مشــغول 
خدماتشــان حتمــا بــرای حوزه های علمیه باشــد 
چراکه اعتقاد دارم خدمت به حوزه علمیه موجب 

برکت در زندگی شخصی و اجتماعی می شود.

Á  اگر دوباره به ســال های اول بازگردید بازهم
مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران را برای 

فعالیت انتخاب می کنید؟
واقعیــت  بــه  و  اســت  رویــا  مســئله  ایــن  چــه  اگــر 
نمی پیونــدد، امــا آرزو و ذوق درون مــن این اســت 
که ســال ها به عقب بازمی گشــت و مــن دوباره وارد 
حوزه های علمیه خواهران می شدم و ای کاش که 
همان ابتدا تجربه االن را داشــتم و می توانســتم از 
این تجربه از همان ابتدا استفاده کنم و واقعا مایه 
افتخار من اســت که در حوزه های علمیه خواهران 

حضور داشتم.

Á  در حــال حاضــر برنامــه ای بــرای اســتفاده از
اندوخته های خود دارید؟

بــا وجــود اینکــه در حــال حاضــر در مرکــز مدیریــت 
حوزه های علمیه خواهران حضور ندارم، همچنان 
بسیاری از همکاران از مرکز مدیریت، مدیریت های 
اســتانی و مــدارس علمیه بــا من تمــاس می گیرند 
و  و ســواالتی در زمینه هــای مختلــف می پرســند 
درخواســت مشــاوره و مشــورت دارنــد و مــن هــم 
بــا کمــال افتخــار و بــا دل و جــان بــه آن هــا کمــک 
می کنــم و از تمــام تجربــه و اندوختــه خــودم بــرای 
کمــک به همــکاران اســتفاده می کنــم و امیــدوارم 
کــه مشــاوره های من تاثیرگذار باشــد و همــکاران و 

دوستان حوزه های علمیه خواهران کمک کند.
همچنین برخی از همکاران در مرکز لطف داشــتند 
و اصــرار می کردنــد که مــن دوباره به مرکــز بازگردم و 
همــکاری داشــته باشــم، اما بــه دلیل کســالتی که 
دارم احســاس می کنــم که نیــاز به اســتراحت دارم 
و همچنیــن همســر مــن نیــز بازنشســته شــدند و 
نمی خواهــم کــه ایشــان را تنهــا بگــذارم و ترجیــح 
می دهم که در این ســال ها بیشتر استراحت کنم و 

همراه همسرم باشیم.

Á  باتوجــه به اینکه شــغل شــما اقتضــا می کرد
که به مســافرت های زیادی بروید، این مسئله 

مشکلی ایجاد نمی کرد؟
همواره این مســئله بیان شــده که تا ســفر نباشد، 
نمی تــوان تجربــه کســب کــرد، مــن هــم 80 درصــد 
از تجربیــات خــودم را مدیــون ســفرها هســتم و در 

سفرها بود که توانستم اندوخته ای کسب کنم.
یکــی از آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه اندوخته ها و 
خاطرات سفرهایم را بنویسم تا این کتاب در اختیار 
مدارس و طالب قرار گیرد و بتوانند از این تجریبات 
اســتفاده کنند و متوجه شــوند که مــدارس علمیه 
خواهرانی که االن به شکوفایی رسیده، چه دوران 
و سختی هایی را گذرانده است و چقدر تالش شده 

است تا به جایگاهی که امروز دارد برسد.

Á  اگــر ممکــن اســت یکــی از خاطــرات خــود را
بفرمایید.

مــن از ســفرها خاطــرات زیــادی دارم امــا یکــی از 
ســفرهایی که همیشــه در ذهن من مانده و بسیار 

من را تحت تاثیر قرار داد، سفر به ایرانشهر بود.
در این شــهر مردم شــیعه کامال تنها و غریب بودند 
و به ســختی زندگی می کردند، همچنین خواهران 
طلبــه نیز ســختی های بســیار زیادی داشــتند و با 

مشــکالت بســیار زیادی مشــغول تحصیــل و حتی 
امرار معاش بودند.

بــه یــاد دارم کــه خواهــران طلبــه حتی بــرای تهیه 
چادر نیز مشــکل داشــتند، گاهــی دو خواهر از یک 
چادر استفاده می کردند؛ یک خواهر برای تحصیل 
در نوبــت صبــح از چــادر اســتفاده می کــرد و خواهر 
دیگــر در نوبــت بعــداز ظهــر. همچنین ســاختمان 
مدرســه نیز بســیار قدیمی بود و مردم اهل تســنن 
نیز به شیعیان خانه اجازه نمی دادند، در مجموع 
باید گفت که شــرایط بســیار ســخت بود و شیعیان 
در نهایت ســختی و مشــکالت زندگی می کردند اما 
در عین حال جو مدرسه بسیار معنوی بود و واقعا 
من از حضور در این فضای معنوی لذت می بردم و 
در جــای دیگری این جو و فضای معنوی را تجربه 

نکردم.
روزی کــه مــا بایــد از ایرانشــهر به قم باز می گشــتیم 
و بلیــط تهیــه کــرده بودیــم، طــالب مدرســه اصرار 
می کردند که مدت بیشــتری همراه آن ها بمانیم و 
دعا می کردند که پرواز یک روز تاخیر داشــته باشــد 
تا ما حداقل یک شــب بیشــتر همراه آن ها باشــیم 
کــه اتفاقا همین اتفاق هم افتاد و در فرودگاه اعالم 
شــد کــه پــرواز یــک روز تاخیــر دارد و مــا به مدرســه 

بازگشتیم.
پیگیری هــای  بازگشــتیم،  قــم  بــه  اینکــه  از  پــس 
بســیار زیــادی انجام دادیم و مســئوالن مرکز با دل 
و جــان تالش کردند تا ســاختمانی احداث شــود و 
از مشــکالت آنها کاســته شــود تا طــالب بتوانند در 
شــرایط بهتری مشــغول تحصیل شــوند و حداقل 
کمــی از مشــکالتی کــه داشــتند، کمتــر شــود، کــه 
خوشــبختانه بــا موافقــت مرحــوم آیت اهلل شــرعی 
و تــالش و همــت همــکاران مرکــز مدیریــت، یــک 
مدرسه علمیه در ایرانشهر ساخته شد و طالب در 

این مدرسه مشغول تحصیل هستند.
مــن در تمام ســفرهایی که حضور داشــتم با توجه 
دیگــر  مختلــف  عوامــل  و  شــرایط  فرهنگ هــا،  بــا 
تجربیــات بســیار گرانبهایی کســب کــردم، اما نکته 
جالب توجه برای من این بود که حوزه های علمیه 
برخالف دانشــگا ه ها با کمترین امکانــات و بودجه 
مشــغول فعالیت هســتند و این در حالی اســت که 
بازدهی حوزه های علمیه نیز از دانشــگاه ها بســیار 

بیشتر است.

Á  مــدارس مختلــف در بــا  اینکــه  بــه  باتوجــه 
شــعار  خصــوص  در  نظرتــان  بودیــد،  ارتبــاط 

مدرسه محوری چیست؟
بــه نظــر مــن شــعار بایــد تبدیــل بــه طــرح و برنامه 
شــود تــا به واقعیــت نزدیک و محقق شــود و نباید 
اینگونه باشد که تنها به شعار اکتفا کنیم بلکه باید 
یک برنامه دقیق و مدون برای تحقق این شــعار و 

سیاست  راهبردی داشته باشیم.
مدرســه محوری نیــاز بــه ســازوکار دارد و باتوجه به 
اینکه تعداد مدارس علمیه خواهران در کشور زیاد 
اســت به نظر من باید سیاســت  مدرســه محوری را 
در چنــد اســتان به صــورت آزمایشــی اجــرا کنیم تا 
مشــکالت و نقاط ضعــف و قوت را شناســایی و در 
صــورت تحقــق اهــداف، ایــن سیاســت را در تمــام 

مدارس علمیه خواهران کشور اجرایی کنیم.
یکی از نکات و مسائلی که باید برای تحقق مدرسه  
محــوری توجــه داشــته باشــیم،  کیفیــت بخشــی 
مــدارس علمیــه خواهــران اســت، بــه نظــرم من با 
مدرســه محوری  بــه  زیــاد  دروس  و  واحــد  تعــداد 
نمی رســیم و ایــن سیاســت  محقق نخواهد شــد، 
بلکــه تنهــا بــا افزایــش کیفیــت دروس و اســتفاده 
از اســتادان و مدیــران توانمنــد می توانیــم بــه این 

هدف دست پیدا کنیم.
ابعــاد  تمــام  در  بایــد  مدرســه محوری  همچنیــن 
اجرایــی و محقق شــود و باید به این مســئله مهم 
از  کــه مدیــران و اســتادان  توجــه داشــته باشــیم 
ارکان اصلی تحقق مدرســه محوری هستند و باید 
توانمندی های الزم را داشــته باشند بنابراین باید 
در ابتــدا مدیران و اســتادان توانمند تربیت کنیم، 
همچنیــن در تحقــق ایــن سیاســت ، بایــد توجــه 
ویــژه ای به مدیریت های اســتانی داشــته باشــیم 
چراکــه مدیریت هــای اســتانی نیــز تاثیــر زیــادی در 

تحقق مدرسه محوری دارند.

Á .اگر نکته خاصی باقی مانده، بفرمایید
مــن پیشــرفت خــودم را مدیــون الطــاف خداونــد 
می دانم. همچنین باید از زحمات حجت االسالم 
و المسلمین جناب آقای ابراهیمیان تشکر کنم که 
در مــدت کار در مرکز مدیریت محیطی ســالم و آرام 
ایجــاد کردند و از همکاری با ایشــان اخــالق و رفتار 
صحیــح مدیریت اســالمی را آموختــه ام و به بیانی 
دیگر الگوی عملی و اخالقی بودند که توانســتم در 

این راستا تجربه ارزشمندی کسب کنم.

گفته های مدیری که دو بار  نا
به تمام مدارس علمیه خواهران سفر کرد

خبر

موضوع علم و پژوهش در کشور، یك موضوع جدى است؛ ... از جمله ى چیزهایی است که زیرساخت همه ى پیشرفتهاى 
کشور در امور توسعه ى مادى و صنعتی و به تبع آن مالی و سیاسی و بین المللی است.

کرمان
مدرســه علمیــه فاطمیــه کرمــان به مناســبت هفته بســیج شــب 
خاطره شهدای دفاع مقدس را سه شنبه ششم آذر با حضور اساتید 

وطالب وخانواده های آنان  برگزار نمود.
جشن هفته وحدت و هفته بسیج در کانون دانش آموزی توسط 
مدرسه علمیه الزهراء سالم اهلل علیها شهداد با حضور مردم، طالب 

و دانش آموزان و سخنرانی خانم طباطبایی برگزار گردید.
به مناســبت ایام آغــاز امامت حضرت مهدیعجــل اهلل فرجه و آغاز 
هفتــه وحــدت نشســت تصویــری نشــانه های آخــر الزمان در ســالن 
اجتماعــات مدرســه علمیــه حضــرت زینــب کبــری ســالم اهلل علیهــا 

رفسنجان برگزار شد. 
طالب، اساتید وکادر مدرسه علمیه الزهرا سالم اهلل علیها جیرفت 

به همراه طالب برادر در دفاع از مردم مظلوم یمن تجمع کردند.
مبلغین مدرســه علمیه نرجســیه سیرجان، جهت تشکیل حلقه 
های ســبک زندگی و پاســخگویی به ســؤاالت شــرعی و مشــاوره، به 
مناســبت میــالد پیامبراکرم)صلــی اهلل علیه و آله( در آســتان مقدس 

امامزاده علی حضور یافتند.
جشن میالد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و امام صادق علیه السالم 
با  حضور حجت االسالم دکتر جاللی مسئول دفتر آیت اهلل مصباح یزدی 

در مدرسه علمیه ریحانه النبی سالم اهلل علیها برگزار گردید.
جلســه خّیرین منطقه کشــکوئیه توســط مدرســه علمیه فاطمه 
الزهرا البتول سالم اهلل علیها با حضور مسئولین شهر، خّیرین و هیأت 

امنای این مدرسه برگزار گردید.
مسابقه کتاب خوانی ویژه طالب  در پایه های مختلف با محوریت 
کتــاب های فضیلت زیــارت امام رضا علیه الســالم، فضائل حیدری، 
حماسه غدیر  و حماسه اقتصادی غدیر خم از دیدگاه اهل سنت در 

مدرسه علمیه فاطمیه ریگان برگزار شد. 
نشســت »معیارهای انتخاب همسر« با حضور استاد سرکار خانم 
زهرا حیدری مقدم در مدرسه علمیه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 

رفسنجان برگزار گردید.
آقــای  بــا حضــور  بــه مناســبت هفتــه بســیج نشســت سیاســی 
محمدزاده از هادیان سیاسی سپاه با شرکت طالب، اساتید و کادر در 

مدرسه علمیه فاطمیه بردسیر برگزار گردید.  

زنجان
بــه مناســبت هفته بســیج، نشســت سیاســی بــا موضوع بررســی 
شــبهات اخیــر سیاســی بــا حضــور ســرهنگ فروزنــده فرمانده ســپاه 

ناحیه ابهر برگزار شد.
به مناسبت هفته بسیج، مسابقه نگارش دل نوشته ای تقدیم به 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( در برد سیار مدرسه علمیه الزهرا 

سالم اهلل علیها هیدج با عنوان »ارادت به رهبرم« برگزار شد.
مســابقه کتابخوانــی از جزوه بصیرتی آمریکا در سراشــیبی افول در 
مدرســه علمیه خواهران الزهرا ســالم اهلل علیها هیدج در طول هفته 

بسیج برگزار شد.
از نفــرات برتــر و برگزیــده المپیــاد علمــی مرحلــه کشــوری کــه حائز 
رتبه های اول تا ســوم کشــوری شــده بودند در موسسه آموزش عالی 

نورالزهرا سالم اهلل علیها زنجان تقدیر به عمل آمد.
بــه مناســبت ســالگرد شــهادت دکتــر مجیــد شــهریاری اســاتید و 

کارکنان این واحد آموزشی با مادر این شهید بزرگوار دیدار کردند.
نشســت تخصصی کتاب حوزه در مدرســه علمیه الزهرا ســالم اهلل 
علیها زنجان برگزار شــد و طی آن کتاب های »برکوی طلب« و »کتاب 

پسران من« توسط مولفان این کتاب ها، معرفی گردید.
در طــول هفتــه کتــاب و کتابخوانی، نمایشــگاه کاریکاتــور، دیدار از 
کتابخانه و موزه آثار شهدا زنجان و تقدیر از اهداکنندگان برتر کتاب در 

طرح هدیه افضل برگزار گردید.
هادی سیاســی ســپاه ناحیه ابهر در جمع طالب مدرســه علمیه 
ریحانه النبی ســالم اهلل علیها صائین قلعه با اشــاره بــه فرموده مقام 
معظــم رهبــری کــه مــا صــدای شــهیدان را نمی شــنویم گفــت: ایــن 

روحانیت است که باید این صدا را به گوش مردم برساند.
به مناسبت هفته کتاب، نمایشگاه بزرگ کتاب در مدرسه علمیه 
حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیهــا خرمــدره برگزارشــد و مســئولین 

شهرستان از آن بازدید به عمل آوردند.

تهران
نشســت عقیدتی با موضوع، عزم واراده، با حضور حجت االسالم 

قوامی استاد حوزه در مدرسه علمیه سجادیه تهران برگزار شد.
نشست سیاسی به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، با حضور 
ســرهنگ فیضی، فرمانده بســیج ناحیه مســلم بن عقیل در مدرسه 

علمیه خواهران امام حسن مجتبی علیه السالم تهران برگزار گردید.
نشســت بصیرتــی سیاســی بــا موضوع تحلیــل سیاســی وضعیت 
کنونی جامعه، با حضور اســتاد قنبری، مســئول سیاســی نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه محمد رســول اهلل صلی اهلل علیه و آله در مؤسسه 

آموزش عالی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها تهران برگزار شد.
آیــت اهلل حســینی بوشــهری، عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری در 
دومین همایش خواهران دانش آموخته در مدرســه علمیه حضرت 
باقرالعلوم علیه الســالم اســتان تهران بیان کرد: مسئله تفقه در دین 

به عنوان رسالت اصلی حوزه های علمیه مطرح است.
همزمان با هفته بســیج نوگالن مهد کودک مدرســه علمیه کریمه 
اهل بیت علیهم السالم تهران، تحت طرح پایش سالمت قرار گرفتند 

و سالمت عمومی آنها بررسی شد.
حجــت االســالم والمســملین ضیایــی، اســتاد حــوزه در نشســت 
اخالقــی در مدرســه علمیــه کوثــر ورامیــن تهران بیــان کــرد: معرفت و 

شناخت نفس پر منفعت ترین شناخت ها است.
معاون فرهنگی مدرســه علمیه الزهرا ســالم اهلل علیها ری تهران از 
برگزاری آموزش مددکاری در سالن اجتماعات مدرسه با حضور حجت 
االسالم دوست محمدی مشاور و کارشناس مسائل خانواده خبر داد.

جلســه دیــدار نماینــدگان مقــام معظــم رهبــری با حضــور حجت 
االسالم نوری زاده مدیر کل تبلیغات اسالمی استان تهران و مؤسس 
مجتمــع کوثر، اســاتید و کارکنــان مجتمع آموزش علوم اســالمی کوثر 

برگزار شد.

کوتاه از استان ها

شماره 28229 ربیع االول 1۴39پنج شنبه1۵ آذر 1397



7

از »تقلیل خانواده به زن« تا »ارتقای فرهنگی امنیت« 
در الیحه تأمین امنیت زنان

تأمین امنیت و یا مقابله با خشونت علیه 
که این روزها در  زنان موضوعی است 

جامعه موردتوجه عموم مردم و بسیاری 
از اندیشمندان علم حقوق و علوم 

اجتماعی و قضایی قرارگرفته است. 
که جزو اولین حقوق شهروندی  موضوعی 
هر انسان در جامعه است و راه های تأمین 

این امنیت و یا مقابله با خشونت نیز 
حتما از وظایف ذاتی حکومت محسوب 
که به این حق  می شود. البته این سؤال 

عمومی می توانیم نگاه جنسیتی داشته 
باشیم و به صورت الیحه ای مجزا به آن 

بپردازیم و یا الزم است فرا جنسیتی به آن 
کنیم موضوعی دیگر است، اما آمارها  نگاه 

نشان می دهد رفتارهای خشونت آمیز 
نسبت به زنان در طول تاریخ پررنگ تر 
و بی رحمانه تر و در مقابل عکس العمل 

کمرنگ تر و بی  قانون و جامعه به آن 
توجهانه تر بوده است.

الیحه تأمین امنیت زنان عنوان الیحه 
که چندین سال است در نهادهای  است 

کرده و امروز برای  مختلف عمر سپری 
تعیین تکلیف و رسیدن به نتیجه نهایی 

راهی قم شده و همه چشم ها منتظر این 
بازنگری و تعیین تکلیف است.

که به این الیحه واردشده و  نقدهایی 
موارد مورد ابهام در آن ما را بر آن داشت 
گفت وگویی با خانم فاطمه قاسم پور  که 

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و 
خانواده و مدیر دفتر این مرکز در تهران 

داشته باشیم تا دیدگاه ایشان را در مورد 
این الیحه بدانیم

 
Á  بــرای شــروع گفت وگــو لطفــا تاریخچــه ای از نحــو 

شــکل گیری الیحــه تأمین امنیت بیان کنیــد تا با این 
الیحه و مسیری که تا امروز طی کرده آشنا شویم.

رهبر انقالب اســالمی در ســومین نشســت اندیشه های 
تشــکیل   1390 ســال  در  کــه  خانــواده  و  زن  راهبــردی 
شــد ایــن موضــوع را به عنــوان یکــی از مباحثــی کــه باید 
اندیشــمندان جامعه اسالمی به آن بپردازند و خألهای 

آن را در جامعه برطرف کنند، مطرح کردند.
ســپس معاونــت امــور زنــان ریاســت جمهــوری وقــت، 
الیحــه ای را تدویــن کرد که نســخه ابتدایی آن در همان 
سال تکمیل و در سال بعد یعنی سال 91 ویرایش شده 
و به کمیســیون تدوین لوایح دولت فرستاد. کمیسیون 
اعــالم کــرد بســیاری از مفــاد ایــن الیحه قضایی اســت و 
ازآنجایی که الیحه ای که بخش هایی از آن مفاد قضایی 
دارد باید به تأیید قوه قضاییه نیز برســد، این الیحه به 

قوه قضاییه فرستاده شد. 
درواقــع پایان دولت دهم ما بــا یک ماده 227 در قانون 
برنامه توســعه پنجم که بخشــی از آن به موضوع تأمین 
امنیــت دختران و زنان در فضــای اجتماعی می پردازد، 
مواجــه هســتیم کــه وزارت کشــور موظــف اســت برایــان 
آیین نامه اجرایی بنویسد و ازیک طرف نیز الیحه امنیت 
با خشونت از طرف معاونت امور زنان ریاست جمهوری 

وقت در حال تدوین است.

Á  در ایــن زمــان مــا با تغییــر دولــت و روی کار آمدن 
دولــت یازدهــم مواجه می شــویم، ایــن تغییر دولت 
چــه تأثیــری بــر رونــد پیشــرفت ایــن الیحــه داشــته 

است؟ 
روند سپری شــدن مراحل تکمیل الیحه با تغییر دولت 
و روی کار آمدن دولت یازدهم متفاوت شد، این الیحه 
و ماده 227 قانون پنجم توسعه همسو شده و دو سند 
در کنار هم قرار گرفتند که باعث مطرح شــدن یک ســری 

مباحث جدید در دولت شد.
یکــی از پیشــنهاد هایی کــه آن زمــان مطرح شــده ادغام 
موارد اجتماعی الیحه امنیت به سند تأمین امنیتی که 
وزارت کشــور در راســتای ماده 227 قانــون برنامه پنجم 
توســعه باید نگارش می کرد و همچنیــن الحاق مواردی 

هم که جنبه قضایی دارد به تعزیرات بود. 
یکــی دیگــر از پیشــنهاد هایی که آن زمــان از طرف خانم 

مــالوردی معــاون ریاســت جمهــوری وقــت مطرح شــد 
تشکیل مرجع ملی خشونت به علت گسترش خشونت 
در همه عرصه های جامعه بود و بااینکه همه موضوعات 
مــورد پیگیری قرار گرفت اما نهایت امر در دولت یازدهم 
اتفــاق جدی نیفتاده و طبق تصمیم ســال 91 الیحه به 

قوه قضاییه ارسال شد.

Á  از زمان ارسال الیحه به قوه قضاییه هنوز الیحه 
بــه دولــت برگردانــده  بــه مجلــس  بــرای فرســتادن 

نشده، علت این تأخیر چیست؟
قــوه قضاییه ویرایــش اولیه را انجام داده و نســخه ای از 
آن را برای اصالح نهایی در اختیار کارشناســان قرار داده 

تا موردبحث و نقد کامل قرار گیرد.

Á  نسخه ای که در حال حاضر در اختیار کارشناسان
قرارگرفتــه دارای چنــد بخش اســت و چه مــواردی را 

در برمی گیرد؟
نســخه ویرایــش شــده در چهارفصــل طراحی شــده کــه 
فصــل اول کلیــات بــوده و به تعاریــف می پــردازد، فصل 
دوم تشکیالت بوده، فصل سوم ساختارهایی است که 
باید نســبت به الیحه درگیر باشــند و فصل چهار جرم و 

مجازات است.

Á  یکی از نقدهایی که شما نسبت به الیحه مطرح 
کرده ایــد ابهام در تعاریف اســت، کدام یک از تعاریف 

ارائه شده دارای ابهام هستند؟
ایــن الیحه تعریف خشــونت را این گونه مطرح می شــود 
کــه خشــونت یعنی هــر رفتار عمــدی که بــر زن به جهت 
جنســیت یــا موقعیــت آســیب پذیر یا نــوع رابطــه وی با 
مرتکــب، واقــع شــود که موجب ورود آســیب به جســم، 
روان، کرامت، شــخصیت، حیثیت یا آزادی های قانونی 

زن گردد.
همین تعریف یک تعریف وسیعی است که شاخصه های 
مشــخصی نداشــته و تفســیرهای مختلفــی می توانــد از 
عنوان خشونت مطرح کند که سیستم قضا را نسبت به 

تشخیص مصادیق خشونت دچار مشکل خواهدکرد. 
یــا در فصــل کلیــات در انــواع خشــونت جســمی هرگونه 
اقدامی که حیات زن را به مخاطره می اندازد و یا موجب 
درد و رنــج بدنــی و ایجــاد آســیب بــه بــدن و جســم زن 
شــود و همچنیــن در بخــش خشــونت روانــی و عاطفــی 
بیــان می کند هرگونــه رفتاری که به کرامت، شــخصیت، 
حیثیت، احساس امنیت، عواطف زن و یا رشد سالمت 
و تمامیــت روانــی زن آســیب وارد کنــد از قبیــل توهین، 
تحقیر، تمســخر و هرگونه تجســس یا کنترل نامتعارف و 

مکرر که نسبت به وی انجام شود.
یــا در بحــث خشــونت جنســی می گویــد هرگونــه تجــاوز 
جبــر  همچنیــن  و  آزار  و  تعــرض  جنســی،  بهره کشــی  و 
کــردن زن بــه هرگونــه فعالیت جنســی که برای ســالمت 
جنســی یــا روانــی زن مضــر یا موجــب تحقیــر و لطمه به 
حیثیت او شــود؛ در راســتای همین تعریف اخیر بعضی 

از کارشناســان معتقدند هرگونه رفتاری که به قصد لذت 
جنســی بدون رضایت زن از مصادیق خشــونت جنسی 
است که این مسئله با موضوع تعریف تمکین که در فقه 

اسالمی مطرح می شود، مغایرت دارد.

Á  آیــا قوانینــی در قانــون مدنی و یا قانــون مجازات 
اســالمی کشــور وجــود ندارد کــه بتوانــد در کنــار این 
تعاریــف رفــع ابهــام کرده و سیســتم قضا نســبت به 

تشخیص مصادیق خشونت دچار مشکل نشود؟
قوانینــی در خصــوص خشــونت علیــه زنــان داریــم کــه 
جنبه پیشــگیری و مقابله ای دارند، به طور مثال قانون 
مقابلــه بــا خشــونت جســمانی در اجتمــاع علیــه زنــان 
)مــاده 621 قانــون مجــازات اســالمی همچنیــن مــواد 
622 و623( و مقابله با خشــونت علیه زنان باردار)ماده 
624( همچنین قوانین مبارزه با قاچاق انســان، قانون 
حمایــت از حقوق و مســئولیت های زنان در عرصه های 
داخلــی و بین المللــی، قانــون برنامــه 5 توســعه که قبل 

درباره اش صحبت کردیم.
قوانیــن مربــوط بــه خشــونت روانــی در اجتمــاع ماننــد 
مقابلــه بــا مزاحمت هــای خیابانــی )مــاده 619 قانــون 
مجــازات اســالمی(، برخــورد بــا مزاحمــت تلفنــی )ماده 
641 قانــون مجــازات اســالمی( ، برای مقابله بــا هرگونه 
تهدید به قتل و شرافت زنان )ماده 669 قانون مجازات 
اسالمی( قوانین مربوط به خشونت خانگی مثل حسن 
معاشــرت زوجیــن )مــاده 1102 قانون مدنــی(، حقوق و 
تکالیف زوجین نسبت به هم ) ماده 1115 قانون مدنی( 
و قوانینی درباره خشــونت اقتصادی مانند ) ماده 642 
قانون مجازات اسالمی( که در عرصه مقابله با خشونت 
علیه زنان وجود دارد ولی باید باوجوداین قوانین ابهام 

تعاریف در الیحه برطرف شود.
Á  آیــا باوجودایــن قوانیــن ضرورتــی بــرای تصویــب 

الیحه ای جدید با این عنوان وجود دارد؟
نظــرات مختلفــی دربــاره ضــرورت تصویب ایــن الیحه و 
پرداختــن بــه موضوع خشــونت علیه زنان مطرح شــده 
است، بعضی باور دارند خود الیحه به عنوان یک الیحه 
مجــزا می تواند نســبت به موضــوع خشــونت در جامعه 
بازدارنــده باشــد، امــا بعضــی بــر ایــن باورنــد بســیاری از 
مــواردی کــه در الیحــه امنیــت زنــان مطرح می شــود در 
سیســتم قضا وجود داشــته و تنها باید خألهای قانونی 

شناسایی شده و برطرف شود.

Á  آیــا ایــن الیحه از منظــر حقوقی می توانــد برطرف 
در  موجــود  خألهــای  و  حقوقــی  ابهامــات  کننــده 

قوانین باشد؟
یکــی از نــکات مثبــت ایــن الیحــه در بعد حقوقــی آن در 
مــواردی اســت کــه قانــون بــه آن نپرداخته اســت، مثل 
نشــوز مــردان یــا آمــوزش زنــان در واردکــردن آســیب بــه 
خــود، امــا بازهــم تأکیــد می کنــم نــکات منفــی در ایــن 
الیحه وجود دارد که باید رفع ابهام شــود مانند تقابل با 
مفهوم تمکین، که همان کشدار بودن مفهوم خشونت 
اســت که می تواند قاضی را دچار چالش کند و یا جهش 
مجازات شــدیدی است که نسبت به قوانین گذشته در 
این الیحه با آن روبه رو هستیم به طوری که سابقًا نسبت 
به یک جرمی تعزیر نوع 3 دیده شده بود واالن به تعزیر 
نــوع 2 تبدیل شــده و همچنیــن نبــود زیرســاخت های 
مناســب بــرای اجــرای الیحــه به طــور کامــل در جامعه، 
همه این موارد نکاتی است که نمی توانیم نسبت به آن 

بی توجه باشیم.

Á  از منظــر اجتماعــی چگونــه را  ایــن الیحــه  شــما 
ارزیابی می کنید؟

یکی از نکات مثبت الیحه از منظر اجتماعی خود الیحه 
بــا عنوان حفظ امنیــت و مقابله با خشــونت علیه زنان 
در اجتمــاع اســت، بســیاری از کارشناســان بــاور دارنــد 
اصــل تصویب الیحه به اصالح فرهنگی در جامعه منجر 
شــده و جنبــه بازدارنــده دارد، اما متأســفانه همان طور 
کــه بارهــا در ایــن گفت وگــو مطرح شــده ابهــام در تعریف 
خشــونت و بحــث پارادایمیک بودن موضوع خشــونت 
کــه یــک مفهوم ســیال اســت می توانــد به مطرح شــدن 
موضوعاتــی در بــاب خشــونت بپــردازد کــه اصالــت آن 
موضوع در محدوده خشــونت نیســت و یا نسبت به آن 
رفتار در اجتماع احساس خشونت وجود نداشته باشد 
و یــا به واقع خشــونت نباشــد که بــا ارائه ایــن تعاریف به 

محدوده رفتارهای خشونت آمیز وارد می شوند.

Á  یکی از موضوعاتی که شــما مطرح کردید مســئله
تقابل بعضی از تعاریف ارائه شــده با مســئله تمکین 
در فقــه اســالمی اســت، بــا توجه بــه صحبتــی که در 
ســؤال قبــل مطــرح شــد ممکن اســت بــا عــدم رفع 
ابهــام در تعریــف خشــونت بعضــی از مفاهیمی که تا 
امروز خشــونت تلقی نمی شده وارد حوزه خشونت 
شــود، آیــا ابهامــات الیحــه می توانــد مشــکالتی در 

حفظ و انسجام خانواده ایجاد کند؟
یکــی از موضوعاتی که کارشناســان را دچــار چالش کرده 
همین نسبت بین خشونت علیه زنان و حفظ خانواده 
است. تحقیقات نشان می دهد بسیاری از زنانی که مورد 
خشــونت واقع شده اند یا احساس خشونت نمی کنند و 

یا اگر احســاس خشونت داشــته باشند خشونت را جرم 
نمی بیننــد، که با دعوت فرد آســیب دیده برای پیگیری 
خشــونت به صورت قانونی اولین اتفاقی که رخ می دهد 
حفظ خانواده این زن با چالش جدی روبه رو می شود. 
البتــه خیلــی از زنــان تمایلــی بــرای مطرح شــدن ایــن 
موضــوع به صورت خــودآگاه ندارنــد زیرا حفــظ خانواده 

برای این زنان ارجحیت دارد.
ایــن مســئله بیان کننــده عدم حمایــت و یــا ســکوت مــا 
نســبت بــه خشــونت علیه زنــان نیســت اما بایــد نقطه 
تعادلــی بیــن ایــن دو موضــوع ایجاد شــود، زیــرا تمایل 
جامعــه وزنان به ســمت حفــظ زندگی خانوادگی اســت 
باید الیحه به ســمت حفظ کیان خانواده حرکت کرده و 

تمایل ذاتی زنان را در نظر بگیرد.

Á  آیا شــما اصالح قوانین حقوقی را برای مقابله با 
خشونت علیه زنان در جامعه کافی می بینید؟

یکــی از مهم تریــن نقدهایی که به این الیحه وارد اســت 
عــدم توجــه کافــی بــه اصالحــات فرهنگــی در جامعــه 
اســت، یعنی الیحه فقــط به بحث خشــونت علیه زنان 
از حیــث قانونــی اشــاره کرده و بحث های دیگــر را ندیده 
اســت، مسلما اگر قرار اســت مسئله خشونت علیه زنان 
موردتوجه قرارگرفته و دیده شــود باید در یک پک کامل 
بــه آن توجــه شــده و تنهــا به موضوعــات حقوقــی اکتفا 

نشود.
بی توجهــی الیحــه بــه مباحــث آموزشــی و فرهنگی فرد 
خشونت کننده و مورد خشونت قرارگرفته قابل اغماض 
نیست، این عدم آموزش کافی ممکن است باعث شود 
قربانــی خــودش عاملیــت در ایجــاد خشــونت داشــته و 
بدون آگاهی این خشــونت را تشــدید کند که الزم اســت 
در ایــن الیحــه به آن پرداخته شــود.واقعیت این اســت 
کــه راهبــرد مقابلــه بــا خشــونت تنهــا حقوقــی نیســت، 
نمی توانیم فارغ از مسائل فرهنگی و اجتماعی خشونت 
را ببینیــم. نمی توانیــم فــرد را تربیت نکنیــم و بخواهیم 
رفتارهای پرخاشگرانه نداشته باشد و بعد در خانواده با 

قوانین حقوقی فرد را مجاب به کنترل رفتار کنیم.
و  جامعــه  در  خشــونت  ایجــاد  در  کــه  بعــدی  موضــوع 
خانــواده تأثیــر دارد، نهادهایی اســت که خانــواده با آن 
در تعامــل اســت، نهادهــای اجتماعــی فعــال و پررنگ، 
رســانه ها، نهادهــای اقتصــادی کــه درواقــع محصوالت 
خــود را در تعامــل بــا نهــاد خانــواده انتقــال می دهنــد و 

تعیین کننده رفتار فرد در خانواده هستند.

Á  آیا الیحه مقابله با خشــونت علیه زنان نســبت 
بــه دســتگاه های اجرایــی و نهادهای مرتبــط ایجاد 

تکلیف کرده است؟
در بحث وظایف دســتگاه های اجرایــی و نهادها الیحه 
موضوعاتــی را مطــرح می کند کــه بعضی از دســتگاه ها را 

مکلف به انجام اقداماتی می کند.
مثــاًل در بخــش نیــروی انتظامــی ایجاد واحدهــای ویژه 
مبــارزه بــا خشــونت در کالنتــری را مطــرح می کنــد کــه 
در صــورت ضــرورت کالنتــری ویــژه بــه تعــداد متناســب 
در مناطــق اســتان ها و شهرســتان ها بایــد ایجادشــده 
ســایر  و  زن  پلیــس  به کارگیــری  بــرای  الزم  اقدامــات  و 
نیروهــای آموزش دیــده به منظور پذیرش و رســیدگی در 

موارد خشونت علیه زنان را انجام دهد.
در خــود قــوه قضاییــه نیــز ایجــاد شــعب تخصصــی در 
رسیدگی به پرونده هایی با این موضوع را مطرح می کند 
کــه نشــان می دهد کــه چه بــاری را الیحــه می خواهد بر 

دوش دستگاه های اجرایی بگذارد.

Á  آیا این الیحه بدون پشتوانه نظارتی طول مسیر 
تصویب تا اجرا را می تواند طی کند؟

بخش هــای مختلــف الیحــه نشــان دهنده نیــاز به یک 
برابــر خشــونت  امنیــت در  تأمیــن  شــورای هماهنگــی 
قــوه  از وقــوع جــرم  در معاونــت اجتماعــی پیشــگیری 
قضاییــه اســت کــه بــرای اعضــای ایــن شــورا معاونــت 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان دبیر شورا 
و معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان و نمایندگانــی از 
وزارتخانه هــای مرتبط و همچنیــن حضور افراد حقیقی 
ماننــد برخــی از اســاتید حــوزه علمیــه، دو نفر از اســاتید 

دانشگاه مطرح شده است.
بااینکه موضوع افزایش خشــونت علیــه زنان در جامعه 
نیازمنــد چنیــن الیحه ای به صورت مجزا بــوده اما نکته 
قابل توجــه در این مســئله بحث تقلیل خانــواده به زن 
اســت، یعنی ما تنهــا خشــونت را دربــاره زن در خانواده 
می بینیم و خشــونت علیه بقیه اعضا خانواده را مدنظر 
قــرار ندادیــم درحالی کــه امروز جامعه با رشــد خشــونت 
علیه مردان مواجه بوده و این نکته اســت که متأسفانه 

در الیحه به آن توجه نشده است.

گفتگو با مدیر دفتر تهران مرکز تحقیقات زن و خانواده:

 
ً
گماشته شود؛ یعنی حقیقتا کار  باید علم و پژوهش را به عنوان یك باور عمومی در بیاوریم تا یك همت همگانی بر این 

مسئله ى کل نظام بشود.
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معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اســتان گلستان 
اعــالم کــرد: ســومین جشــنواره اســتانی عالمــه حلــی 
اســتان گلســتان بــا حضــور برگزیــدگان طــالب مدارس 

علمیه خواهران و برادران استان برگزار شد.
خانم بهرامی از برگزاری ســومین جشــنواره اســتانی عالمه 
حلی اســتان گلســتان با حضور برگزیدگان طــالب مدارس 
علمیــه خواهــران و بــرادران در ســالن اندیشــه موسســه 

فرهنگی میرداماد گرگان خبر داد.

وی هدف اصلی از برگزاری اســتانی این جشــنواره را ایجاد 
نشــاط علمی و گســترش روحیــه پژوهشــگری بین طالب 
خواهــر، باالبــردن مهــارت پژوهشــی، آشــنایی طــالب بــا 
ســطوح مختلــف پژوهش، شناســایی پژوهشــگران نخبه 
بومــی و تشــویق و ترغیــب به بحث نویســندگی در ســطح 

استان دانست.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران گلســتان اعالم کرد: 
128 اثر از مجموع 413 اثر راه یافته به جشــنواره متعلق به 

طالب خواهر استان هست.
بهرامــی اضافــه کــرد: در نهایــت 16 اثر رتبه نهایی را کســب 
کردنــد کــه 5 اثر از مقــاالت برادران و 16 اثــر از پژوهش های 

خواهران است.
وی ادامه داد: در مراسم تقدیر از برگزیدگان مدیر و کارکنان 
مدیریت اســتان گلســتان و نیز جمعی از مدیران مدارس، 

معاونین پژوهش و طالب برگزیده حضور داشتند.
اســتاد حــوزه افــزود: در پایــان مراســم، عــالوه بــر تقدیــر از 
برگزیــدگان جشــنواره عالمــه حلــی؛ از برگزیــدگان اســتانی 
جشنواره رشد 6 و بانوی کرامت 16نیز تقدیر به عمل آمد.   
بهرامــی ادامــه داد: مدیریــت حــوزه علمیه خواهــران این 
استان طی دو سال اخیر، تالش های مستمری برای رفع 
موانعــی همچون تجهیز کتابخانه ها، تشــکیل کانون ها و 
انجمــن های پژوهش و برگــزاری کارگاه های روش تحقیق 
و نویســندگی، برگــزاری دوره هــای تربیــت مربــی، آســیب 
شناســی پژوهش دینــی در حوزه های علمیه اســتان و... 

داشته است.
یازدهمیــن  در  اســت  امیــد  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  وی 
جشــنواره عالمه حلی شاهد رشــد بیش از پیش خواهران 

در عرصه پژوهش و شرکت در این جشنواره باشیم.

معصومه، یکی از دوستان قدیمی ام امروز مهمانم بود.
از شــب نشــینی منزل دایی اش می گفت که تازه از ســفر شــیراز برگشــته بودند. دایی آنقدر با آب و تاب و 
هیجان از پاسارگاد وتخت جمشید تعریف می کرد که نگو ونپرس. چقدر به کوروش و منشورش می بالید 
و به ایرانی بودنش افتخار می کرد. اما آن شــب تمام معادالت ذهنش، مجهول و بی جواب مانده بود. 

چیزهایی دیده بود که با گفتارشان سازگار نبود، ادعاهایی که برخالف عمل بود.
مجهــول معــادالت معصومــه آن همه جنس خارجــی و برند در منــزل دایی اش بود از ظروف آشــپزخانه 
گرفته تا مبلمان و تلفن همراه و حتی لباس تنشــان، درحالی که تمام آن اجناس مشــابه ایرانی و وطنی 

هم داشت!
معصومه می گفت: بعد از شب نشینی برای خرید مایحتاج منزل با همسرم رفتیم فروشگاه، چندنفر هم 
در صف منتظر تسویه حساب بودند، وقتی همسرم متوجه خارجی بودن افشانه ی خوشبوکننده شد، 
آن را پس داد و بعد از گفتن دلیلش به فروشنده رو به جمع کرد و گفت:  »من ایرانی ام، ایرانی اش را می 
خواهم «. فروشنده هم نگاه معناداری کرد و گفت: »اگر همه ی ایرانی ها مثل شما بودند، االن نه جوان 
بیکار داشتیم و نه کارخانه هایمان پشت هم تعطیل می شد، دولت هم جرأت نمی کرد این همه جنس 

خارجی وارد کند!«  
معصومه که رفت، به گذشــته ی مردم ژاپن و آلمان خیلی فکر کردم، همان کشــورهایی که بعد از جنگ 
جهانی دوم تلی از خاک و خاکستر شدند، اما نه نفتی برای فروش داشتند و نه گازی برای صادرات، همه 
اش تعصب بود و غیرت وطن دوســتی که حاال شــده اند دو قطب اقتصاد دنیا. مردمشان به محصوالت 
گــران و اغلــب کم کیفیت خود قناعت کردند و ســالها قوت غالبشــان شــد برنج و ســیب زمینــی که آن هم 
محصــول زمیــن خودشــان بود. آن روز بیشــتر بــه دور و برم نگاه کردم، به وســایل منزلم، به گوشــی که در 
دســتم بــود و…  بــا خــودم گفتم با وجــود این تحریم های کمرشــکن و این بحــران مالی کــه گریبان مردم 
وطنــم را گرفتــه، یــک جنگ اقتصادی در پیش اســت و من در این نبرد یک ســرباز ایرانــی ام، پس حتما 
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هفتمیــن پیش نشســت همایــش ملــی دیدگاه هــای علــوم قرآنی 
آیــت اهلل فاضل لنکرانی با ســخنرانی حجت االسالم والمســلمین 
محســن قمرزاده و حجت االسالم والمســلمین مسعود تاج آبادی 

در جامعه الزهرا علیهاالسالم برگزار شد.
•ضرورت شناخت چالش های پژوهشی و راه های برون رفت آن

در ایــن پیــش نشســت، حجت االسالم والمســلمین دکتــر محســن 
قمــرزاده دبیــر علمــی همایــش بــه چالش هــای پژوهــش و راه هــای 
بــرون رفــت آن بــا تأکیــد بــر همایــش ملــی دیدگاه هــای علــوم قرآنی 
آیــت اهلل فاضــل لنکرانــی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: اولیــن چالش 
پژوهشــی، فرهنــگ محیط حاکم اســت، تفکــر حوزویان این اســت 
کــه دانشــگاهیان ســاختارگرا هســتند و عمیــق کار نمی کننــد و تفکــر 
دانشــگاهیان این اســت که نگاه حوزه سنتی اســت و حرف نو برای 

مباحث روز ندارند.
دبیــر علمــی همایــش ملــی دیدگاه های علــوم قرآنــی آیــت اهلل فاضل 
لنکرانــی افــزود: موفــق در دانشــگاه کســی اســت کــه عمــق حــوزوی 
داشــته باشــد و موفق حوزه کسی اســت که به عرصه های نو پاگذارد و 

دغدغه های عصر حاضر را داشته باشد.
حجت االسالم والمســلمین قمرزاده تصریح کرد: افرادی چون شهید 
مطهــری، شــهید صدر،شــهیده بنت الهدی، آیــت اهلل مصباح یزدی 
و غیــره از جملــه افــرادی موفــق در این عرصــه بودند؛ آیــت اهلل فاضل 
لنکرانی نیز در کتاب مدخل تفســیر، شــبهات به روزی مطرح کرده اند 

که هنوز هم امروز مطرح است.
پــا  کســی  کــه  تحقیــق در جاهایــی  یعنــی  مقالــه  یــادآور شــد:  وی 
نگذاشــته و محقق کسی اســت که حرف نو می زند، در عرصه هایی 

کــه کســی کار نکــرده امــا فرهنگ حاکم این اســت که مقاله نوشــتن 
بازی است.

دبیــر علمــی همایــش ملــی دیدگاه های علــوم قرآنــی آیــت اهلل فاضل 
لنکرانی، دومین چالش پژوهشــی را خأل در ارکان پژوهش عنوان کرد 
و گفــت: مــا دو نــوع خأل انگیزشــی و روشــی در پژوهش داریــم، در خأل 
انگیزشی، اساتیدی که پژوهشگر نیستند، نمی توانند انگیزه ای برای 
پژوهــش در شــاگرد ایجاد کننــد، در حالیکه حاصــل کالس درس باید 

ایده های پژوهشی باشد.
حجت االسالم والمســلمین قمــرزاده بــا بیان اینکه خأل روشــی بدین 
معنا اســت که ما اســتانداردهای پژوهشــی و مراحل نگارش مقاله را 
نمی دانیم، تصریح کرد: برای نگارش مقاله از جاهایی شروع کنید که 
زود مقاله تــان را می پذیرنــد مثل همایش ها، مقــاالت معرفی کتاب، 

مقاالت نقد کتاب و غیره.
وی بیــان داشــت: مقالــه نویســی مهارتــی اســت که با دیــدن حاصل 
نمی شــود، بلکــه بــا رفتــن و نوشــتن حاصــل می شــود، مثــل شــاگرد 

مکانیکی که تا آچار بدست نگیرد ماهر نمی شود.
دبیــر علمــی همایــش ملــی دیدگاه هــای علوم قرآنــی آیــت اهلل فاضل 
لنکرانی در ادامه به رتبه بندی مقاالت اشــاره کرد و گفت: مقاالت به 
پنــچ گــروه مقاالت علمی تخصصی، مقاالت علمــی ترویجی، مقاالت 
علمی پژوهشــی، مقاالت روزنامه ای و مقاالت دانشــنامه ای تقسیم 

بندی می شوند.
عــدم شــناخت  بــه  قمــرزاده همچنیــن  حجت االسالم والمســلمین 
رویکردها در مقاله نویسی شامل رویکردهای تبیینی، روش شناسی، 

تطبیقی، انتقادی، استخراجی و بینارشته ای اشاره کرد.
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