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دو هفته نامه فرهنگی اطالع فرسانی 
حوزه هــای علمیه خواهران

 ۳۰۰ طلبه خواهر فردیسی امکان 
ادامه تحصیل ندارند

حوزه های علمیه خواهران یک 
توفیق بزرگ است

آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی:
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طالب و روحانیون همواره 
در کنار مردم بوده اند

آغاز ارزیابی جامع کتب درسی مقطع 
عمومی حوزه های علمیه خواهران

 استفاده از معلومات 
بانوان طلبه در بخش های 

مختلف ضروری است

4

 سومین سمینار 
علمی »آموزش های 
اسالمی؛ چالش های 

فرارو« برگزار شد حــوزه  بــه  جوانــان  ورود  مانــع  برخــی 
علمیه می شوند

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

5

پاسخگویی به شبهات توسط طالب 
خواهر بسیار موثر است

آيت الله نور مفیدی در جمع طالب خواهر:

5

5

7 3

بیشتر بخوانید

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
با نماينده ولی فقیه و امام 

جمعه اردبیل ديدار کرد

چندهمسری؛ منوی باز برای 
تنوع طلبی سودجويان

معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهــران بــا انتقــاد شــدید از تبلیــغ 
چندهمســری در برخی رســانه ها اظهار کرد: نباید این دارو را که برای 
شــرایط خاص و اضطرار اســت برای همه تجویز کرد؛ تعدد زوجات 
امنیــت روانــی و اجتماعــی زنــان را بــه مخاطــره می انــدازد و تنــش 
اجتماعــی را افزایــش می دهــد؛ راهــکار مشــکالت تقویــت فرهنــگ 

عمومی است. 2
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خانم فریبا عالسوند:

نقش زنان و مردان در 
ایجاد امنیت اخالقی و 
روانی جامعه تبیین شود

4
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 پیام مدیر حوزه های علمیه 
خواهران به مناسبت هفته 

کتاب و کتابخوانی

مدیر حوزه علمیه خواهران:

مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران به مناســب هفتــه کتــاب و کتابخوانی پیامی 
صادر کرد.

حجت االســام والمســلمین عبدالکریم بهجت پور مدیــر حوزه های علمیه 
خواهران به مناسب هفته کتاب پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:
امــروز کتابخوانــی و علــم  آموزى، نه تنها یــك وظیفه  ى ملی، کــه یك واجب 

دینی است؛
در جامعه اسامی، کتابخوانی باید همگانی و فراگیر شود.

مقام معظم رهبری مدظله العالی
در فرهنــگ غنــی و اســتوار دین بر تفکر و تدبــر درکتاب تکوین و تشــریع برای 
حفــظ و ســازماندهی و تعالــی و رشــد و انتقــال ذخایــر علمــی و فرهنگــی در 

عالی ترین شکل توجه و تأکید شده است.
در همیــن راســتا مــروری گذرا در ســیره اهل بیت عصمــت و طهارت علیهم 
الســام نیــز تأکیــد و توجــه بــه کتــاب وکتابخوانــی بــوده اســت؛ چنانچــه در 
کام گوهــر بــار امام امیــر المومنین علی علیه الســام کتاب ها بوســتان های 

دانشمندان معرفی شده است: »الکتب بساتین العلماء«.  
اســتمرار حرکــت مبــارک و بنیان ســاز انقــاب اســامی و عملیاتــی ســازی 
نقشــه راه تمدنــی ترســیم شــده از ســوی معمارکبیــر انقــاب اســامی امــام 
خمینیرحمــة اهلل علیــه و مقــام معظم رهبــری مدظله العالی نیازمند نســلی 
دانــا وآگاه می باشــد و ایــن آگاهــی،  دانایــی و توانایی زمانی محقــق می گردد 
کــه کتــاب، یکــی از اصلی ترین عناصــر آگاهی بخش در ســبد زندگی یاوران 
انقــاب و مومنــان بصیــر جایــگاه ویــژه¬ای داشــته باشــد. برهمیــن مبنــا با 
الهام گرفتن از بیانیه گام دوم الزم اســت راهبردها و برنامه های کان زندگی 
درخانواده، مدرسه و سایر مجامع اجتماعی با کتاب نهادینه گردد و فصلی 
پررنگ از اوقات فعالیت علمی افراد جامعه، به خصوص بانوان به مطالعه 

وکتابخوانی اختصاص یابد.
اینجانب با گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، این مناسبت 
را بــه اهــل قلــم، خصوصا به بانــوان نوقلم، دســت اندرکاران و تاشــگران 
عرصه علم وتالیف، چاپ و نشر و همکاران کتابدار تبریک عرض نموده 
و از  زحمات همه کسانی که در آن عرصه می کوشند قدردانی می نمایم و 
امیدوارم با همت و تاش مضاعف تمامی برنامه ریزان، مدیران، خیرین 
و عمــوم عاقمنــدان کتــاب شــاهد گســترش موثــر کتابخانــه هــا و ترویــج 
فرهنگ کتابخوانی و نیز تکریم و پاسداشــت اهالی حوزه مطالعه و کتاب 

باشیم.
عبدالکریم بهجت پور؛ 

مدیرحوزه های علمیه خواهران

والمســلمین  حجت االســالم 
معاونــان   همــراه  بــه  بهجت پــور 
علمیــه  حوزه هــای  مدیــران  و 
العظمــی  اهلل  آیــت  از  خواهــران 

مکارم شیرازی عیادت کردند.

والمســلمین  حجت االســام 
مدیــر  بهجت پــور  عبدالکریــم 
حوزه هــای علمیــه خواهــران بــه 
همراه معاونان این مرکز با حضور 
در دفتــر آیت اهلل العظمــی مکارم 
شیرازی از ایشان عیادت کردند.
والمســلمین  حجت االســام 
عیــادت  ایــن  در  بهجت پــور 
آیــت  بــرای  متعــال  خداونــد  از 
شــیرازی  مــکارم  العظمــی  اهلل 
و  بهبــودی  )دامت برکاتــه( 
ســامتی عاجــل و طــول عمــر بــا 
برکــت برای حضور در حوزه های 

علمیه مسئلت کرد.

 

آیت اهلل مکارم العظمی شــیرازی  
خشــنودی  ابــزار  ضمــن  نیــز  
برنامه هــای  و  فعالیت هــا  از 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
اظهــار کردند: بعضــی از توفیق ها 

و  نمی شــود  هرکســی  نصیــب 
علمیــه  حوزه هــای  در  خدمــت 
خواهــران از جملــه ایــن توفیق ها 

است.
وی بــا بیــان اینکــه انســان بایــد 
همیشــه فرصت هــا رو غنیمــت 

حوزه هــای  افزودنــد:  بشــمارد 
علمیه خواهران یک توفیق بزرگ 
است که در سایه نظام جمهوری  
اســامی ایرانــی نصیب ما شــده 

است.
عنــوان  شــیعیان  تقلیــد  مرجــع 

بســیار  زحمت هــای  کردنــد: 
زیــادی بــرای حوزه هــای علمیــه 
خواهران کشــیده شــده اســت تا 

این پدیده مبارک به ثمر برسد.
وضــع  بــه  نبایــد  گفــت:  ایشــان 
اکتفــا  فعلــی  پیشــرفت های  و 
شــود بلکــه بایــد همــواره بــه فکر 

پیشرفت باشیم.
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل 
مســائل  در  کردنــد:  خاطرنشــان 
و  اصــل  آمــوزش  و  تعلیماتــی 
حاشــیه وجود دارد و نباید اجازه 
دهیــم که حواشــی بر متــن مقدم 

شود و اصل به حاشیه برود.
ایشــان گفتند: نباید فقه و اصول 
به حاشیه برود و درس  های دیگر 
که اهمیــت کمتــری دارد تبدیل 
همــون  البتــه  شــود،  اصــل  بــه 
علــوم ارزش دارنــد ولــی ارزش ها 

متفاوت است.

حوزه های علمیه خواهران یک توفیق بزرگ است
آيت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

مرکــز مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران 
بــا صدور بیانیــه ای اقدامات آشــوب گرانه 
را  کشــور  در  اشــرار  و  دشــمنان  خبیثانــه  و 

محکوم کرد.

حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  بیانیــه  متــن 
علمیه خواهران به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 و مکــروا و مکــراهلل واهلل خیــر الماکریــن) آل 

عمران 54(
دشــمنان قسم خورده اسالم و انقالب 
جنایتــکار  آمریــکای  ســرکردگی  بــه 

نیــز  بــار  ایــن  منطقــه،  در  او  ایــادی  و 
درخواســت ها و اعتراض های مردمی 
آشــوب،  ایجــاد  بــرای  دســتاویزی  را 
تخریــب  امــوال،  غــارت  ناامنــی، 
بــه  توهیــن  و  تعــرض  بیت المــال، 
مقدســات کردند تا بتوانند به اهداف 

شوم خود دست پیدا کنند.
 در ایــن حوادث تلخ، مزدوران دشــمن، با 
یورش به برخی مــدارس علمیه، ماهیت 
آشــکار  همــگان  بــرای  را  خــود  زشــت 

ساختند. 
 دشــمنان ایران و اســالم سعی داشتند از 

فضای به وجود آمده به مطامع شوم خود 
دســت یابنــد اما ملــت بزرگ ایــران ثابت 
کردنــد که در مقابل تمــام این خباثت ها، 
ایســتادگی  مثال زدنــی  شــجاعت  بــا 

می کنند. 
 اکنــون بــار دیگــر ثابــت شــد کــه در پــس 
دشــمنان،  وعده هــای  و  خنده هــا 
و  اســت  جریــان  در  شــوم  توطئه هــای 
آســیب  بــرای  فرصتــی  هــر  از  دشــمنان 
زدن بــه انقــالب و برهــم زدن آرامش مردم 

استفاده می کند.
سراســر  خواهــران  علمیــه  حوزه هــاي 

از  انزجــار  ابــراز  و  اعــالم  ضمــن  کشــور 
دشــمنان  و  اشــرار  خبیثانــه  اقدامــات 
از  تمــام اقشــار جامعــه دعــوت مي کنــد 
تا با شــرکت پرشــور و باشــکوه در مراسم 
اقتــدار  و  امنیــت  پیــروزی  راهپیمایــی 
شــکوه  دیگــر  بــار  اســالمی،  جمهــوری 
قــدرت و عظمــت تاریخــي خــود را کــه 
درســایه اســالم، وحــدت و مجاهــدت 
به دســت آورده اند، بــه نمایش بگذارند 
از  را  پیــروی خــود  و  والیتمــداری  نیــز  و  
انقــالب  معظــم  رهبــر  هدایت هــای 

)مد ظله العالی( ابراز دارند.

بیانیه مرکز مدیريت حوزه های علمیه خواهران در محکومیت آشوب ها و اغتشاشات اخیر

عضو مجلس خبرگان رهبری:
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طالب و روحانیون همواره در کنار مردم بوده اند
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

 در زمان های 
ً
که از اختالفات اولیه - یعنی مســأله ی خلق قرآن و امثال آن - تا بقیه ی اختالف هایی که در طول زمان، بین ِفَرق اســالمی - مخصوصا کنید، خواهید دید  تاریخ اســالم را مالحظه 

 سر نخ این اختالفات در تمام بالد اسالمی، دست قدرتهاست.
ً
بیشتری بین شیعه و سنی - اتفاق افتاده است، تقریبا

سر نخ اختالفات در تمام بالد اسالمی، دست قدرتهاست. 2

مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران با حضور در دفتــر آیت اهلل عاملی نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اردبیل با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

بــه گــزارش خبرگزاری کوثــر، حجت االســام والمســلمین عبدالکریــم بهجت پوبا 
حضور در دفتر آیت اهلل عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با 

ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

طالب به عرصه تبلیغ ورود کنند
حجت االســام و المســلمین عبدالکریم بهجت پور در این دیدار ضمن قدردانی 
از امــام جمعــه اردبیــل ،مســئوالن حــوزه علمیــه و دســتگاه های اجرایی،بــه بیان 
پیشــینه حوزه علمیه خواهران پرداخت و خاطر نشان کرد: حوزه علمیه خواهران 
و مرکز مدیریت ســال ۱۳۷۶ راه اندازی شــد و در طی مدت زمانی که حوزه علمیه 

خواهران شروع به کار کرده است، اثرات بسیار مبارکی داشته است.
وی ادامــه داد: مرکــز مدیریــت بــه عنــوان اولیــن گام  در شــروع حرکــت، توســعه 
حوزه هــای علمیــه خواهــران را آغاز کــرد، به این نحــو که موسســین ،ائمه جمعه و 

علمای باد دست به کار شده و برای تاسیس مدارس اقدام کردند  . 
وی گفت: در طول این ۲۲ ســال ،قریب به ۵۰۰ مدرســه و مرکز در ســطح کشــور دایر 
کردیم که این مدارس عمدتا به وسیله حوزه برادران حمایت می شد ،لذا بایستی 
ایــن مــدارس را هــر چه زودتر به وســیله خواهــران تامین نیروی انســانی می کردیم، 
لیکــن اولیــن اقــدام اثــر گذار ایــن بود کــه ۵۰۰ مدیر خواهر در ســطح کشــور مســتقر 
نمودیم که از تربیت شــدگان حوزه هــای علمیه خواهران بودند . همچنین حدود 
۴۶۰۰ نفــر بــه عنــوان کادر اجرایــی مدارس در ســطح کشــور بــه کارگیری شــدند که 

بخش اعظمی از این تعداد از فارغ التحصیان حوزه های علمیه هستند. 
حجت االســام والســملمین بهجت پور با بیان اینکه حوزه های علمیه خواهران 
یک سازمان علمی، پژوهشی و تربیتی است تصریح کرد: در بین خواهران تربیت 
شده در حوزه های علمیه، کمترین تخلفات وجود دارد و خواهران ما از پاک ترین 
و مطهــر ترین جمعیت هایی هســتند که به فضل پــروردگار در حوزه دین فعالیت 

می کنند . 
وی ادامه داد: با اینکه سازمان ما جوان است  اما از نظر پژوهشی و علمی وضعیت 
بسیار خوبی داریم به گونه ای که طاب خواهر در بسیاری از مسابقات پژوهشی که 
در کشــور برگــزار مي  شــود در اکثر اســتان ها رتبه هــای برتر را کســب می کنند و حتی 
میــزان پژوهش هــای تاییــد شــده حوزه هــای علمیه خواهــران نیز از برادران بیشــتر 

است.

اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه بــا تاکید بــر اینکه تربیت شــدگان حــوزه های 
علمیــه خواهــران، ضعفــی در تاثیــر گــذاری بــر مخاطبانشــان ندارند تصریــح کرد: 
طلبه هــا بایــد به عرصه های تبلیــغ ورود کنند و حوزه های علمیــه خواهران از این 
منظــر، بــه هیــچ وجه مبنایی بر کوتاهی ندارد؛ در جلســاتی که بــا آموزش و پرورش 
داشته ایم از نقش مثبت و اثر گذار حوزه های علمیه خواهران تکریم و تجلیل می 

شود.
مدیــر حــوزه های علمیــه خواهران کشــور با تشــریح فعالیت های خواهــران طابه 
اذعان کرد: حوزه یک دســتگاه آماده ســاز اســت و طلبه ها را برای بر عهده گرفتن 
نقش ها آماده ســازی می کند لذا فعالیت های خواهران از جنســی اســت که باید 
در دســتگاه هــای فرهنگی به کار گرفته شــوند و خود حوزه دســتگاه بــه کار گیرنده 

نیست.
وی گفت: پیشنهاد می شود یک کمیته برای گسترش اثر بخشی طاب خواهر در 
استان شکل بگیرد و لوازم این اثر گستری بررسی شود، اعتقادمان بر این است که 
ظرفیــت حوزه های علمیه خواهران به خوبی می تواند به گســترش فضای معنوی 

کشور و اصاح مشکات تربیتی به کار بیاید.
مفســر برجســته قــرآن کریم با اشــاره بــه اینکه در حال حاضر توســعه ضــروری را در 
دســتور کار قرار داده ایم اظهار داشــت: توســعه در دوره جدید ارتقایی است، یعنی 
طلبه ها از سطح دو که برابر کارشناسی است به سطح سه و چهار ارتقا پیدا کنند 

و یکی از برنامه ها در این استان باید گسترش سطح سه و چهار باشد.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور با تبیین روند آموزشــی حوزه های علمیه 
خواهــران گفــت: حوزه هــای علمیه خواهران در ســال جاری از ۱۹۰واحد آموزشــی 
، ۲۰ واحــد را حــذف و انتخــاب و تصمیــم گیــری در آن حــوزه را بــه خــود اســتان و 
مــدارس واگــذار کــرده اســت تا طلبه هــای ما تــوان حضــور در میدان متناســب با 

محیط خود را داشته باشند . 

حوزه های علمیه خواهران ظرفیت عظیمی دارد
 آیت اهلل عاملی امام جمعه اردبیل و نماینده ولی فقیه در این استان در این دیدار 
اظهــار کــرد: بازدید از اســتان ها اقدام شایســته ای اســت که تاثیرات بســیار زیادی 

دارد.
وی خطــاب بــه مدیر حوزه هــای علمیه خواهــران گفت: یک مجموعــه عظیم در 
اختیــار شماســت که قابلیت اســتثنایی دارد، حوزه های علمیــه خواهران برنامه 

ریزی ها و اساتید خوبی دارند که قابل تحسین است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل ضمن تاکید بر خروجی بهینه حوزه های علمیه 

تصریــح کــرد: حوزه هــای علمیه باید بــرای خروجی بهینــه و مناســب برنامه ریزی 
داشــته باشــند به گونــه ای کــه تاثیــرات طــاب خواهــر در ســبک زندگی ، رفتارهــا، 

زندگی اجتماعی، حجاب و عفاف و ... قابل مشاهده باشد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه باید محات در اختیار خانم ها باشــد اظهار کرد: حوزه های 
علمیه خواهران برای بحث آسیب های اجتماعی، باید بهترین اساتید را جذب 

نماید. 
وی گفــت: خانــم ها اگر اقدام به فعالیت در محات نمایند، کارهای بســیاری در 
محات موجود اســت،نظیر کــودکان ،مدارس ،خانواده هایی که مشــکل دارند و 
... ؛بایــد دقــت داشــت بانوانــی که درس می خوانند در کجا مشــغول می شــوند و 

نتیجه چه می شود.
آیت اهلل عاملی در پایان ضمن تقدیر از حوزه علمیه خواهران استان اردبیل افزود: 
بنــده دیــد و نــگاه ویــژه ای به حــوزه هــای علمیــه خواهــران دارم ،چرا کــه قابلیت 
و ظرفیت هــای بســیاری در حوزه هــای علمیــه خواهــران وجــود دارد البتــه بایــد 

برنامه ریزی مناسبی برای مدیریت تبلیغی در  شهر داشته باشیم.

شکاف های فرهنگی با همکاری  همه متولیان فرهنگی پر می شود
خانم معصومه ظهیری در این دیدار از توجه آیت اهلل عاملی به حوزه های علمیه 
تشــکر کرد و افزود: خدا را شــاکریم به اینکه وجود حضرتعالی در این اســتان منشــا 
خیــر و برکات فراوان اســت. اهتمام ،حمایت ،دلســوزی و مدیریت مدبرانه شــما 

،باعث رشد، نمو و پیشرفت این استان از جهات کیفی و کمی شده است . 
 وی بــا بیان اینکــه مدیریت و نفود فرهنگی حوزه های علمیه خواهران در اســتان 
اردبیل قابل توجه اســت گفت: به دلیل هجمه های فرهنگی دشــمنان، پر کردن 
گسل ها و شکاف های فرهنگی به هماهنگی و همکاری شورای فرهنگی عمومی 

و همه متولیان فرهنگی استان با حوزه  های علمیه خواهران دارد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: نیاز داریم که ارشــاد 
اســامی ،ســازمان تبلیغات، کانون های فرهنگی مساجد ،بسیج، بسیج طاب  
و همــه ادارات و نهادهایــی کــه به نحوی دســت انــدر کار فرهنگی هســتند معین 

یکدیگر باشند. 
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور در پایان عنــوان کرد: 
حمایت هــای نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان موجــب گســترش فعالیــت 
حوزه های علمیه خواهران شــده اســت، اما برای اینکه بتوانیم بر وسعت کارهای 
فرهنگــی بیفزاییــم، نیــاز بــه حمایــت از تشــکل های فرهنگــی داریــم و ایــن امر نیز 

مستلزم کار گروهی است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران با
 نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل 

کرد دیدار 
مدیر حوزه های علمیه خواهران: طالب به عرصه تبلیغ ورود کنند

امام جمعه اردبیل: حوزه های علمیه خواهران ظرفیت عظیمی دارد

معصومه ظهیری: شکاف های فرهنگی با همکاری  همه متولیان فرهنگی پر می شود

حجــت االســالم والمســلمین عبدالکریــم بهجــت پور بــا بیان 
اینکــه بزرگتریــن افتخــار طالب این اســت که همــراه محرومان 
باشــند اظهــار کــرد: طــالب و روحانیــون همــواره در کنــار مــردم 

بوده اند و خود را از مردم می دانند.

حجــت االســالم والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور پیش 
از ظهــر امــروز در در همایــش طلیعــه حضــور مــدارس علمیــه 
خواهران استان اردبیل  ضمن خیر مقدم به طلبه های جدید 
الــورود اظهــار کــرد: هرچــه کــه زمــان تحصیــل در حوزه بیشــتر 
شــود، احســاس معنویت، تقــوا، خود کنترلــی، بصیرت و ... 

نیز در طالب بیشتر می گردد.
وی بــا اشــاره بــه حــوادث اخیــر کشــور گفــت: چنــد روز اخیر، 
چراکــه  اســت  بــوده  مــردم  بــرای  سرنوشت ســازی  روز هــای 
دشــمنان تالش می کنند تا ما را از مســیر اسالم و انقالب دور 

کنند.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران کشــور با بیــان اینکه یکی از 
شــعار های انقــالب، عدالــت اقتصــادی اســت عنــوان کرد: 
یکی از اهداق انقالب اسالمی، فراگیر کردن عدالت در همه 

ابعاد است.
وی ادامــه داد: انقــالب اســالمی بــه زنــان فرصــت داد تــا بــا 

حفظ ارزش های اســالمی به فعالیت های علمی و پژوهشــی 
بپردازنــد به  گونــه ای کــه در حــال حاضــر از ۱۰۳ هــزار مدرســه 

آموزش پرورش، بخش بسیار زیادی در اختیار بانوان است.
اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه با بیــان اینکه حــدود ۲۳ 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  راه انــدازی  و  تاســیس  از  ســال 
می گذرد خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ مدرســه 
علمیــه خواهــران در کشــور وجــود دارد و طالب خواهــر در این 
مــدارس مشــغول فعالیت های علمــی، پژوهشــی و فرهنگی 

هستند
وی بــا بیــان اینکــه ریشــه کن کــردن ســتم و ســتم گری و توجــه 
بــه محرومیــن و مســتضعفین از شــاخص های اولیــه انقالب 
اســت اظهــار داشــت: عدالت  خواهــی از مهم تریــن اهــداف 
و شــعار های انقــالب اســت و در راســتا ی همیــن هــدف نیــز 
بســیاری از نهاد هــا مانند جهادســازندگی، کمیته امــداد امام 

خمینی و ... تاسیس شد.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور بــا تأکید بــر توجه به 
مناطق کم برخوردار و محروم بیان کرد: انقالب اسالمی ایران 

همواره در کنار محرومین بوده است.
وی افــزود: انقالب اســالمی همیشــه دلســوز محرومین بوده و 
همواره تالش کرده اســت تا چهره فقر را که فســاد و فحشــا به 

دنبال دارد از کشور بزداید.
مفســر برجســته قــرآن کریــم با اشــاره بــه فعالیت های دشــمن 
علیــه انقــالب اســالمی گفــت: دشــمنان از ابتــدای انقالب 
می کوشــند تــا جمهوری اســالمی ایــران را تضعیــف کنند اما 

تاکنون به اهداف شوم خود نرسیدند.
وی ادامــه داد: دشــمنان قصــد داشــتند تــا در مســائل علمی 
محروم و در سیاســت وابســته باشــیم ولی ســیلی خوردند؛ در 
اقتصاد هم باید منتظر ســیلی های انقالب اســالمی باشــند 

چراکه ما مهارت گذر از این دوره  را نیز پیدا خواهیم کرد.
حجت االســالم والمســلمین بهجــت پــور با اشــاره بــه تحریم 
های شــدید دشــمنان افزود: امروز کشــور با صادرات روزانه زیر 
۲۰۰هزار بشــکه نفت،خود را ســرپا نگه داشــته اســت ، اکنون 
حتــی دشــمنان هــم مــی تواننــد پیــش بینــی کننــد کــه ایران 
مهــارت الزم را بــرای گــذر از صــادرات نفــت به صــادرات غیر 

نفت پیدا کرده و تا این مطلوب فاصله ایی ندارند.
وی با بیان اینکه بزرگترین افتخار طالب این است که همراه 

محرومان باشند اظهار کرد: طالب و روحانیون همواره در کنار 
مردم بوده اند و خود را از مردم می دانند.

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران عنــوان کــرد: تصمیمــات 
مســؤوالن کشــور باید باتوجه به قشــر ضعیف و محروم جامعه 

باشد.
اســتاد برجســته قرآن کریم با بیان اینکه ما بــا فقری که نتیجه 
بی تدبیری است مخالفیم گفت: اگر نزدیکان مسئوالن مسیر 
پاکدستی را رعایت نکنند، مسئوالن باید فریاد بزنند و او را به 
چالش بکشــند و بدون تردید ساده زیســتی را باید از مســؤوالن 

کشور شروع کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه : ۹ دی هــا در ایــران تمــام شــدنی نیســت 
گفــت: ایــن تظاهرات هــا بــه ایــن معنا نیســت که مردم فشــار 
گرانی را لمس نمی کنند بلکه به این دلیل است که می  دانند 

دشمنان می خواهند این فضا سواستفاده کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با تأکید بر شــناخت اهداف 
دشــمن ادامه داد: آشوبگری های اخیر در کشور هیچ ارتباطی 

با اعتراضات مردمی ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه علمیــه خواهــران در شــرایط همــوار 
توسعه و پیشرفت قرار گرفته است عنوان کرد: یکی از اهداف 
حوزه هــای علمیــه خواهــران تقلیــل توســعه کمــی و ارتقــای 
ســطح علمی اســت و امیدواریم که به این هدف خود دست 

پیدا کنیم.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پور گفت: در کشور برای 
حضــور خواهــران طلبه در عرصه ّهای مختلــف مانعی وجود 

ندارد و باید تدبیرهای الزم به این منظور اتخاذ شود.
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دبیــر دوم شــورای عالــی حــوزه های علمیــه گفت: کســانی که 
لبــاس مقــدس پیامبــر)ص( مــی شــوند، ارزش و  بــه  ملبــس 
جایگاه خود و لباس و عمامه را بدانند، این لباس پیامبر)ص( 

است، مواظب باشند، در دام شیطان جن و انس نیفتند.

 آیــت اهلل مقتدایــی در جمــع طالب و فضالی حــوزه علمیه 
بزرگــی شــخصیت  و  شهرســتان جویبارگفــت: در عظمــت 
پیامبــر اســالم )ص( همین اندازه بس که خــدای عالم، اول 
نور او را جلوتر از همه عالم خلق کرد و در عظمت و بزرگی امام 
صــادق)ع( ایــن اســت که با تربیــت 4 هزار شــاگرد، بزرگترین 
خدمــت بــه جامعه اســالمی کــرده انــد و از این لحاظ ایشــان 

رئیس مذهب شیعه می باشند.
دبیــر شــورای سیاســت گذاری حوزه های علمیــه خواهران با 
بیــان ایــن کــه طلبگــی و پوشــیدن لبــاس مقــدس روحانیت 
بزرگتریــن افتخــار بــرای جوانــان و والدیــن آنهــا اســت،  افزود: 
لبــاس روحانیــت، لبــاس پیغمبــر اکــرم)ص( اســت و از این 

لحاظ بسیار با ارزش و پر افتخار است.
وی در توصیــه به کســانی که قصد تلبس بــه لباس روحانیت 
را دارنــد، اظهار داشــت: کســانی که ملبس بــه لباس مقدس 
پیامبر)ص( می شوند، ارزش و جایگاه خود و لباس و عمامه 
را بدانند، این لباس پیامبر)ص( اســت، مواظب باشند، در 

دام شیطان جن و انس نیفتند. خود را آلوده به گناه نکنند.
عضــو شــورای عالــی حــوزه هــای علمیه با بیــان این کــه این 
روزها شــاهد جو کاذب و نادرست در میان جوانان در بعضی 
شــهرها بودیم و آن این بود که کســانی که شــاگرد مکتب اهل 
بیت)ع( می شــود، آنها را مورد ســرزنش قرار می دهند، ادامه 
داد: اخبار و شــنیده ها حاکی از این اســت که افراد و جوانانی 
که قصد تحصیل در حوزه را داشــتند و دارند، بعضا از ســوی 
افــراد دیگــر و دوستانشــان منصــرف شــدند و بــا حــرف خود، 

نظرشان را نسبت به تحصیل در حوزه عوض کردند.
وی اظهار داشت: متأسفانه برای وارد نشدن به حوزه، بعضی 
هــا جو ســازی مــی کنند، مــی گویند اگــر وارد حوزه شــوید، ما 
ارتباط مان با شــما قطع می کنیم، با حرف هایشــان جوانان 

مشتاق به حوزه را دلسرد می کنند.
دبیــر دوم شــورای عالــی حوزه هــای علمیه از بعضــی رفتارها 
ماننــد صرف نظر کردن جوانان بــرای تحصیل در حوزه انتقاد 

و گالیــه کــرد و افزود: روایــت معصومین)ع(، مــا را از منصرف 
کــردن جوانــان مشــتاق بــرای تحصیــل علــوم دینــی، نهــی و 
تحصیــل در حــوزه و فراگیــری علوم دینی را ثــواب و ارزش می 

داند.
آیــت اهلل مقتدایــی اظهار داشــت: امــا این افراد الزم اســت به 
ایــن حدیــث پیامبر اســالم)ص( توجه کنند » اگر کســی می 
خواهــد نــگاه کنــد بــه صــورت فــردی کــه مطمئنــا آزاد شــده 
از جهنــم و بهشــتی اســت، ایــن دســته از افــراد نــگاه کنند به 
صورت کســانی کــه در حوزه علمیــه تحصیل کردنــد«؛ یعنی 

تحصیل در حوزه این قدر با ارزش است.
ایــن اســتاد حــوزه اظهارداشــت: اگــر پیامبــر)ص( فرمودنــد» 
فالن آدم اهل بهشــت اســت«، همه تالش باید باشــد به این 
چنین آدمی نزدیک شــد، با محبت بــا او برخورد کرد، اگر نیاز 
بــه کمــک دارد، بایــد کمــک کــرد؛ بنابر ایــن روایــت، جوانانی 
کــه در حــوزه مشــغول تحصیل انــد، در روز قیامــت از جایگاه 
خوبی در پیشــگاه خدای متعال برخوردارند، به همین دلیل 
حمایــت، کمــک کــردن و نــگاه به صــورت این چنیــن فردی 

ثواب و ارزش دارد.
حضــرات  روایــت  بنابــر  گفــت:  مقتدایــی  اهلل  آیــت 

توانــد  مــی  قیامــت  فــردای  کــه  کســانی  معصومیــن)ع(،از 
شــفاعت کنند، عالمان ربانی هســتند. این نشان از جایگاه 
اهــل علم و عالمــان ربانی و جوانانی اســت که برای تحصیل 

علوم دینی وارد حوزه می شوند دارد.
عضــو شــورای عالــی حــوزه هــای علمیــه ادامــه داد: حدیث 
دیگر در اهمیت  ورود به حوزه اســت که فرمود: کسی که برای 
تحصیــل، حــوزه را انتخــاب مــی کنــد، ثوابــش ماننــد کســی 
اســت که از اول شــب تا صبح مشغول عبادت و همه روزها، 

روزه باشد.
این اســتاد حــوزه اظهارداشــت: در روایت دیگــر پیامبر)ص( 
فرمودنــد» دو نــوع یتیم داریم، نوع اول کســی اســت که پدرش 
را از دســت داده؛ یتیــم دیگــر هــم کســی اســت کــه امامش را 
نمــی بینــد، دسترســی بــه امامــش نــدارد؛ یعنــی مؤمنیــن در 
عصر غیبت، یتیم می باشــند، چون از امام شان منقطع می 

باشند.
آیــت اهلل مقتدایــی بــا بیــان این کــه امــا مؤمنیــن در زمانی که 
دسترسی به امام شان ندارند، از چه کسانی باید احکام شان 
و دستورات دینی بگیرند، دین که تعطیل بردار نیست گفت:  
بایــد از عالمــان دیــن احکام شــان بگیرند، پس ایــن افراد هم 

همانند یتیم قســم اول که در مورد حمایتش ســفارش شــده، 
در مورد عالمان دینی هم سفارش به حمایت شده است.

عضــو خبــرگان رهبــری افــزود: در روایــت دیگــر پیامبــر)ص( 
در مــورد اهمیــت تعلیم و تعلــم و تحصیل در حــوزه فرمودند» 
اگر کســی برای راهنمایی، ارشــاد جامعه و نشــر معارف دینی 
تــالش کنــد ملبس بــه لباس مقــدس روحانیت باشــد، اهل 
تعلیــم و تعلــم باشــد، ایــن چنیــن کســی در باالتریــن درجــه 

بهشت همنشین من پیغمبر)ص( خواهد بود.
عضــو شــورای عالــی حــوزه هــای علمیــه با بیــان این کــه کار 
روحانیــت همــان کار انبیــاء الهــی اســت و بــه همیــن دلیــل 
هم نشــین با پیامبر)ص( اســت، افزود: این مســئله نشــان از 
اهمیــت تحصیل در حوزه و ارشــاد دین اســت. با این روایت 
باید با این نوع ســخنان که مانع از حضور جوانان به حوزه می 

شود، مبارزه کرد.
وی بــا بیــان این کــه حوزه علمیــه خواهران بعــد از انقالب به 
امــر امــام راحل راه اندازی  شــد، اظهار داشــت: از جمله زنان 
اثرگــذار در عرصــه دیــن بانــو مجتهــده امیــن بــود. ایــن بانو در 
اصفهــان پیــش بعضــی از علمــا، دروس حــوزه را تــا باالتریــن 
درجــات علمــی فرا گرفت بطــوری که بعضــی از مراجع اجازه 

اجتهادشان را از این بانو می گرفتند.
دبیــر شــورای سیاســت گذاری حوزه هــای علمیــه خواهــران 
ظهارداشــت: بعد از انقالب، جامعه الزهراء در قم راه اندازی 
شــد و برای ایــن حوزه، هئیــت امنای همچون آیــات مرحوم 
فاضل لنکرانی، مشــکینی و موســوی اردبیلی قرار داده شــده 

بود.
آیت اهلل مقتدایی گفت: بعد از رحلت امام راحل، به امر رهبر 
معظم انقالب، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران 

برای انجام فعالیت و هم افزایی بهتر شکل گرفت.
دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه افزود: هم اکنون ۵۰۰ 
مدرسه علمیه خواهران راه اندازی شده و 6۰ هزار نفر مشغول 
تحصیــل و چندیــن هزار نفر فارغ التحصیل شــدند و در حال 
حاضــر در پســت هــای مختلــف ماننــد آمــوزش و پــرورش، 

دانشگاه و... مشغول خدمت گذاری می باشند.
عضو شــورای عالی حــوزه های علمیه ادامــه داد: امروز روزی 
است که الزم است والدین، فرزندان خود را برای تحصیل در 
حوزه تشــویق کنند؛ چرا که فردای قیامت همین فرزندان می 

توانند شفاعت کننده آنها در صحنه قیامت باشند.

اختالف به معنای دشمنی نیست
اما اختالف به معنای دشمنی نیست. فتاوای فقهای شیعه در مواردی صد و هشتاد درجه با هم اختالف دارد. فتاوای ائمه ی اهل سنت در مواردی بسیار با همدیگر اختالف دارد؛ اما لزومی ندارد وقتی 
کنند و فحش بدهند. خیلی خوب، او مذهبش این است، آن هم مذهبش این است.. اختالف دارد، انسان به همدیگر بدگوئی 
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دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

برخی مانع ورود جوانان به حوزه علمیه می شوند

فــرج اهلل  دکتــر  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
هدایت نیا در سلسله نشست های تخصصی 
کــه  زنــان و خانــواده  آســیب شناســی مســائل 
چهارشــنبه 6 آذر مــاه به همــت اداره امور  زنان 
و خانــواده معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های 
علمیــه خواهــران در این مرکــز برگزار شــد اظهار 
کرد: حقوق زنان در ایران پس از پیروزی انقالب 
اســالمی بــا تحــوالت گســترده در بعــد مدنــی، 

کیفری، سیاسی و اجتماعی مواجه شد.
وی با اشــاره به تحوالت تقنینی بعد از انقالب 
اســالمی در حوزه حقوق خانوادگی زنان عنوان 
کــرد: این تحــوالت را می توان به دو دســته مالی 
و غیــر مالــی تقســیم کــرد، کــه تحــوالت مربــوط 
بــه حقوق مالــی زنــان در خانواده گســترده بوده 
درون  در  اقتصــادی  لحــاظ  بــه  زنــان  امــروزه  و 

خانواده امنیت بیشتری دارند.

و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
مهریه هــای  تعدیــل  افــزود:  اســالمی  اندیشــه 
زن،  نفقــه  و مصادیــق  مفهــوم  تعمیــم  ریالــی، 
تثبیــت ارث زوجــه از عقــار و اجــرت المثــل و 
نحلــه از جملــه تحــوالت حقــوق مالــی زنان در 
خانواده بوده اســت که در بخش مهریه به دلیل 
نوسانات ارزش پول ملی و جلوگیری از تضییع 

حق این اصالحات صورت گرفته است.
وی ادامــه داد:  در خصــوص نفقــه زن نیــز متــن 
و  متعــارف  نیاز هــای  همــه  و  اصــالح  قانــون 

متناسب با وضعیت زن ذکر شده است.
حجت االسالم والمسلمین هدایت نیا بیان کرد: 
طبــق قانون مدنــی امروزه زوج از تمــام اموال زوجه 
ارث می بــرد و زوجــه نیــز در صورت فرزنــددار بودن 

زوج از یک هشتم همه اموال وی ارث می برد.
وی در زمینــه اجــرت المثل و نحله یادآور شــد: 

در این مورد در قانون آمده است چنانچه زوجه 
کارهایی که شرعًا به عهده وی نبوده است و با 
عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه 
نیــز ثابــت شــود دادگاه اجــرت المثــل کارهای 
انجام گرفته را محاســبه و به پرداخت آن حکم 

می نماید.
و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
اندیشــه اســالمی در خصوص تحــوالت مربوط 
بــه حقــوق غیرمالی زنــان در خانــواده بیان کرد: 
تحدیــد کــودک همســری و نیز تضمیــن حقوق 
مــادری یــا حضانــت مادر در شــرایط خــاص از 

جمله تحوالت حقوق غیرمالی است.
حجت االسالم والمسلمین هدایت نیا تصریح 
کــرد: از منظر روش شــناختی، تحوالت تقنینی 
تغییــر  بــا دو روش  زنــان  در حقــوق خانوادگــی 
فتــوای معیــار قانــون بــه روش گزینشــی و تغییــر 

حکم مبنای قانون انجام شده است.
وی گفــت: در خصــوص تغییــر فتــوای معیــار 
قانــون گفــت: قانونگذار در این زمینه بر اســاس 
شــرایط و مصالح خانواده مــی تواند فتوای غیر 
مشــهور را بــر مشــهور ترجیــح دهــد تــا مصالــح 
خانــواده حفــظ و کارکردهــای آن تقویــت شــود 
و در نــگاه کلــی می تــوان گفت فقــه راه تحوالت 

حقوقی را ضابطه مند کرده است.
قانونگــذار  دیگــر،  روش  در  داد:  ادامــه  وی 
را  ثانــوی  حکــم  ثانــوی  عناویــن  اقتضــای  بــه 
جایگزیــن حکــم اولــی کــرده اســت، بنا بــر این 
تحــوالت حقــوق زنان بعــد از انقالب اســالمی 

نــه تنهــا رکــود نداشــته بلکه شــتاب نیــز گرفته 
اســت و به وســیله ظرفیت هــای درون فقه این 

تحوالت مسیر خود را طی کرده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی بــا اشــاره به پــاره ای از تحــوالت حقوق 
خانوادگــی زنــان کــه در شــروط ضمن عقــد آمده 
اســت عنــوان کــرد: یــک ســری از شــروط ضمن 
عقــد قراردادی هســتند، به عنــوان مثال تحدید 
قــراردادی حــق شــوهر در چنــد همســری یکی از 
شــروط است و دلیل ذکر آن وجود چند همسری 
ممکــن اســت منشــاء برخــی مشــکالت ماننــد 
کاهــش تمایل دختران به ازدواج، تضییع حقوق 
زن، تخریــب روابــط همســری و سســتی بنیــان 
خانــواده باشــد کــه بــا اســتفاده از شــروط ضمــن 
عقد به دو روش صریح و ضمنی می توان اختیار 
شــوهر در چنــد همســری را ضابطه مند کــرد. در 
روش صریــح، زن شــرط مــی کنــد کــه شــوهر با او 
زن دیگــری نگیــرد. این شــرط در فقه اســالمی با 
عنوان شــرط »ترک تزوج« بررسی شده است و در 
باره اعتبار شــرعی آن تردید جدی وجود دارد. در 
روش ضمنــی، اگــر شــوهر زن دوم بگیرد، همســر 
اول او خــود را بــه وکالــت مطلقه خواهــد کرد. در 
حال حاضر در ســند ازدواج این شرط وجود دارد 
و بر مبنای آن مرد باید توجه داشــته باشــد که اگر 
همسر دوم اختیار کند، ممکن است همسر اول 

خود را از دست بدهد.
دکتــر هدایــت نیــا تحدیــد قــراردادی حــق طالق 
زوج را از دیگر موارد شــروط ضمن عقد بیان کرد و 

ابراز داشــت: در فقه اســالمی اختیار طالق با مرد 
اســت و در ایــن مطلب تردیدی نیســت تحوالت 
اجتماعی زمان باعث ایجاد این باور شــده است 
کــه حــق طالق مرد بــه صورت یــک جانبه باعث 
ناامنــی زنــان در زندگی مشــترک اســت بــه همین 
دلیل سعی شده است در کنار بعضی از اقدامات 
بــه روش  بــه طــالق  تقنینــی در مقــررات مربــوط 
قــراردادی تعدیــل هایــی صورت گیــرد مثل اینکه 
در ســند ازدواج شــرط شــد: اگــر مــرد بــدون دلیــل 
موجــه همســر خود را طــالق دهد، بایــد تا نصف 
اموال موجود خود را که از روز عقد به دست آورده، 
همســرش منتقــل نمایــد. گویــا انتقــال تــا نصف 
امــوال جریمــه مالــی مردی اســت که بــدون دلیل 

موجه همسرش را طالق می دهد.
در پایــان ایــن نشســت که بــا حضور تعــدادی از 
فرهیختــگان و فعاالن حــوزه زن و خانواده برگزار 
شــد و تعــداد زیــادی از کاربــران بصــورت غیــر 
حضوری)آنالین( در آن  شــرکت نموده بودند، 
محتــرم  کارشــناس  توســط  و  مطــرح  ســواالتی 

پاسخ داده شد.
گفتنی است که که این سلسله نشست ها طی  
دو هفتــه آینده با موضوعات آســیب شناســی 
مســائل زنــان و خانواده، در مرکــز مدیریت حوزه 
هــای علمیــه خواهران  برگــزار خواهد شــد و به 
شــرکت کنندگانی که حداقل در دو نشست )از 
مجموع ســه نشســت( حضور داشــته باشــند، 

گواهینامه مربوطه اعطاء خواهد شد.

 تحوالت حقوق زنان به وسیله ظرفیت های درون فقه بعد از انقالب اسالمی شتاب گرفته است
مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان قم:



الیـوت 
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 کج فهمیها و بی اطالعی هاست؛ از حال هم خبر نداریم؛ درباره ی هم توهمات می کنیم؛ درباره ی عقاید هم، درباره ی تفکرات یکدیگر دچار اشتباه می شویم؛ 
ً
چیزهایی مانع از اتحاد میشود. عمده ی آنها بعضا

که دشمنان هم بشدت بر این سوءتفاهم ها دامن میزنند. شیعه درباره ی سنی، سنی درباره ی شیعه؛ فالن ملت مسلمان درباره ی آن ملت دیگر، درباره ی همسایه اش؛ سوء تفاهم ها، 

دشمنان به شدت بر سوءتفاهم ها دامن میزنند 4

معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیه 
خواهــران گفــت: اربعین بــه عنــوان بزرگترین 
اجتمــاع انســانی بــا مدیریت شــیعه موجب 

هراس دشمن شده است.

 خانم ظهیری در  »نشســت اربعین؛ مسائل 
فرهنگــی بانــوان فرصت هــا و تهدیدها« که 
در حوزه نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری 
در حج و زیارت اســتان قم برگزار شــد، بیان 
کرد: اینکه یاد امام حســین)علیه الســالم( 
هیــچ گاه در دل هــا ســرد نمی شــود، وعده 

الهی است.
الســالم(  حســین)علیه  امــام  گفــت:   وی 
لقب ثاراهلل گرفته، شفا در تربت دارد و نسل 
امامــت از نســل ایشــان اســتمرار پیــدا کرده 

است.
معاون فرهنگــی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران ادامه داد:  هر کجا بخواهند شعله 
الســالم(  امــام حســین)علیه  یــاد  و  وجــود 
را خامــوش کننــد، از قــوم و ملتــی دیگر این 
نورانیــت و حرارت ادامه پیدا خواهد کرد که 
خوشــبختانه این استمرار حرکت به امانت 

در دست ما قرار داده شده است.
وی حرکــت اربعین را موجب زمینه ســازی 

برای برقراری تمدن بزرگ اسالمی در سراسر 
هســتی عنــوان کــرد و افــزود: برطــرف کــردن 
کاســتی ها، شناســایی آســیب ها و مقابله 
بــا آنهــا یــک تکلیــف اســت و همه دســت 
انــدرکاران کمیته هــا و افرادیکه مســئولیت 
ایــن  داشــتند  را  امنیــت  برقــراری  و  اجــرا 

تکلیف را بر عهده دارند.
خانــم ظهیــری بیــان کــرد: مبلغــات متولی 
امــری از امــور و رســمی از رســوم هســتند تــا 
بتوانند این ماموریت بزرگ که به آنها سپرده 

شده است را به سرانجام برسانند.
وی گفت: امیدواریم کســانی که به فرمایش 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( چشــم 
هــای طمــع دار و دهــان هــای بــاز مانــده به 
کینــه دارنــد که حتی کنســول گــری ایران در 
نجــف نیز برای آنها قابل تحمل نیســت، با 

این وحدت رویه به عزلت پناه ببرند.
معاون فرهنگــی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهــران بــا بیــان اینکــه بیش از چهــار هزار 
مبلــغ طی ســالجاری در راهپیمایی اربعین 

حضــور داشــتند، افــزود: اربعیــن بــه عنــوان 
بزرگترین اجتماع انســانی با مدیریت شیعه 

موجب هراس دشمن شده است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مبلغــات ابتــدا باید 
فــرد بــه فــرد خــود را بــه آداب و ادب زیــارت 
مقــام  کــرد:  تصریــح  کننــد،  مقیــد  اربعیــن 
معظــم رهبری)مــد ظلــه العالــی( فرمودنــد 
کــه میزبانی را از عراق نگیرید و رعایت حال 

میزبان از ادب میهمان است.
خانــم ظهیری بیان کرد: تبلیــغ اربعین تنها 
تبلیغ زیارت نیســت زیرا زیارت تنها مربوط 
به یک روز و یک ساعت و یک زمان نیست 

بلکه همیشه در جریان است.
وی گفت:  هر زمان مردان جامعه در خفقان 
بــر  داری  پرچــم  بودنــد  ســخت  شــرایط  و 
عهــده زنــان اســت همانگونــه کــه حضرت 
عمــل  اینگونــه  علیهــا(  اهلل  زینب)ســالم 

کردند.
معاون فرهنگــی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهران ابراز کرد: ســامرا ناامــن بود که امروز 

به قیمت خون شهدا امن شده است.
بــه صــورت  اربعیــن  گفــت: جلســات  وی 
مســتمر برگــزار خواهد شــد تــا هر ســال بهتر 
بــه خدمــت رســانی  بتوانیــم  تــر  و گســترده 

بپردازیم.

 اربع�ین به عنوان بزرگتر�ین اجتماع انسانی موجب هراس دشمن شده است
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان قم مهمترین اقدام فرهنگی در اربعین حسینی 
را دفــاع از والیــت و خــون مطهر شــهدا دانســت و افزود: دفاع از والیــت و خون پاک 
شهدا را باید سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم و در این راه همچون یاران امام 

حسین)علیه السالم( رشادت کنیم.

 حجــت االســالم و المســلمین عســکری در نشســت هم اندیشــی بانــوان مبلغه 
اربعین که در حوزه نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان قم 
برگزار شد، بیان کرد: کارگروه بانوان که از کارگروه های هفت گانه کمیته فرهنگی 

اربعین استان قم است یکی از بهترین کارگروه ها در این زمینه می باشد.
وی مهمتریــن اقــدام فرهنگــی در اربعین حســینی را دفاع از والیــت و خون مطهر 
شــهدا دانســت و افزود: دفاع از والیت و خون پاک شــهدا را باید سرلوحه فعالیت 
های خود قرار داده و به گونه ای عمل کنیم که مردم بدانند حرکتی که آغاز شده 
جنــگ میــان حق و باطل را ترســیم می کنــد و در این راه باید همچــون یاران امام 

حسین)علیه السالم( رشادت کرد.
مســئول کمیته فرهنگی اربعین اســتان قــم بیان کرد: اربعین حســینی به فرموده 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( تمام دنیا را به خود مشــغول کرده و هر ســال 

نیــز بر شــکوه و عظمتــش افزوده می شــود و این حضور باشــکوه مــی تواند تمامی 
معادالت را برهم بزند.

وی آتــش زدن کنســول گــری ایران در نجف را نشــاندهنده بغض و کینه دشــمن 
دانســت و افــزود: فعالیــت هــای دشــمنان در عــراق بــرای تضعیــف جمهــوری 
اســالمی ایــران در منطقه اســت تا بگویند که ایــران در عراق جایگاهــی ندارد اما 
ما باید در مقابل این اقدامات دشــمنان با جوش و خروش وارد شــویم اما در عین 
حال خموش و آرام باشــیم و با همدلی، این حرکت عظیم را به ســرمنزل مقصود 

برسانیم.
حجت االســالم والمسلمین عسکری، اصول و منشــور اربعین را نیازمند تدوین 
بیشــتر دانســت و تصریح کرد: هر اقدامی که به نام اربعین انجام می دهیم باید با 
هماهنگی دستگاه های ذی ربط و طبق سیاست های مقام معظم رهبری)مد 

ظله العالی( که برای کمیته فرهنگی کشور ارسال کرده اند، باشد.
وی بــا اشــاره بــه ضرورت بررســی زوایــای متعدد اربعیــن افزود: در اربعین امســال 

هجمه ها زیاد بود اما باید با ظرافت و برنامه در برابر آنها عمل کرد.
وی بیان کرد: مبلغان تحصیل کرده در حوزه علمیه خواهران باید نشســت های 
خانگــی را به دســت بگیرنــد و نگذارند خانم هایی که ســواد در این زمینه ندارند 

این جلسات را بگذرانند.
مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان قم گفت: همکاری میان کمیته فرهنگی 
اربعیــن و حــوزه علمیــه خواهــران چنــد ســالی اســت آغــاز شــده اســت امــا باید 

گسترده تر شود.
وی اظهــار داشــت: همــکاری میــان حــوزه علمیــه خواهــران و کمیتــه فرهنگــی 
اربعیــن در مــواردی از قبیل آمــوزش به خواهران، انجام فعالیــت های فرهنگی و 
تبلیغــی از ســوی مبلغات، همکاری مشــترک در رابطه با پژوهــش در محورهای 
زن و عاشــورا، برگزاری کالس با عناوین مرتبط با اربعین تحت عنوان آشــنایی با 
آداب و رســوم مــردم عراق، مســائل در رابطه با امر به معــروف و نهی از منکر و ارائه 

نقش زنان در خانواده و اربعین می تواند انجام بگیرد.

 تقویت هویت شیعی برای پیروان 
اهل بیت)س( ضروری است

مدیر مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین کشور:

مدیر مســئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین کشور 
گفــت: بــه شــدت نیازمند هویــت ســازی و تقویت هویت 

شیعی برای پیروان اهل بیت؟مهع؟ هستیم.

»نشســت  در  احمــدی  والمســلمین  االســام  حجــت   
اربعیــن؛ مســائل فرهنگــی بانــوان فرصت هــا و تهدیدها« 
کــه در حــوزه نمایندگــی بعثه مقــام معظم رهبــری در حج 
و زیــارت اســتان قــم برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه اربعیــن 
پیچیدگــی هــا و شــرایط خــاص خــود را دارد، افــزود: طی 
ســالجاری ۳۷ درصد جمعیت حاضر در اربعین را خانم 

ها تشکیل می دادند.
وی بیــان کــرد: مبلغــان بایــد در یــک کشــور دیگــر بــا تنوع 
جمعیتی بسیار آمادگی کافی را برای تبلیغ داشته باشند.
اربعیــن  آموزشــی ســتاد  مدیــر مســئول کمیتــه فرهنگــی 
کشــور، هویت ســازی شیعه را بســیار مهم دانست و افزود: 
شــیعیان اولیــن و مهمتریــن اجتمــاع فراملی را در مراســم 
اربعین تشکیل می دهند که حفظ، صیانت، ارتقا و بهره 

گیری از این مراسم بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه به شــدت نیازمند هویت سازی و تقویت 
هویت شیعی برای پیروان اهل بیت؟مهع؟ هستیم، تصریح 
کرد: همبســتگی و پیوســتگی میان امت اسامی و پیروان 

اهل بیت؟مهع؟ بسیار مهم است که روی آن باید کار  شود.
وی با اشــاره به ضرورت نمایش یکپارچگی و همبستگی 
شــیعه در مراســم اربعین افــزود: باید ادبیاتی متناســب با 

مردم عراق در پیاده روی اربعین داشته باشیم.

 دفاع از والیت و خون شهدا مهمترین اقدام فرهنگی در اربعین است
مسئول کمیته فرهنگی اربعین استان قم:

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به ضرورت بکارگیری بانوان طلبه در بخش 
های مختلف افزود: همانگونه که در آموزش و پرورش در بخش های مختلف برای 
تبلیغ، برخی از بانوان طلبه مشــغول به اشــتغال هســتند اما باز از معلومات بسیاری 

از آنها به خوبی استفاده نمی شود.

آیت اهلل موســوی اصفهانی در گفتگو با خبرگزاری کوثر بیان کرد: یکی از اقداماتی 
کــه پــس از پیــروزی انقالب اســالمی به صورت چشــمگیر مورد توجه قــرار گرفت، 

تشکیل حوزه علمیه خواهران بود.
وی ادامــه داد: بــا وجــود اینکــه قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی حــوزه هایی کم 
جمعیــت بــرای خواهران وجود داشــت اما پس از پیروزی انقــالب این حوزه ها به 

صورت چشمگیر و با مدیریتی مستقل ظهور پیدا کرد.
عضــو مجلس خبــرگان رهبری بیان کرد: حوزه علمیه خواهــران نیز همانند حوزه 
علمیه برادران در سراسر کشور مدارس بسیاری را تحت پوشش دارد و قشر زیادی 

از بانوان متدین، دلسوز و انقالبی در این حوزه ها مشغول به تحصیل هستند.
 

حوزه علمیه خواهران در سطوح مختلف تاثیرگذار بوده است
وی با بیان اینکه حوزه علمیه خواهران در ســطوح مختلف تاثیرگذار بوده است، 

افــزود: برخــی از بانــوان طلبه در آموزش و پــرورش، در برنامه هــای تربیتی، در حوزه 
هــای علمیــه خواهــران بــه عنــوان اســتاد و غیره مشــغول بــه فعالیــت و تاثیرگذار 

هستند.
آیت اهلل موسوی اصفهانی بیان کرد: حوزه علمیه خواهران پس از پیروزی انقالب 
اســالمی از نظر مــدارج علمی همانند حوزه علمیه برادران دارای ســطح یک، ۲، 

سه و چهار است.
وی ادامــه داد: بانــوان بســیاری بــا مــدارج علمــی قابل قبول با آشــنایی با مســائل 

فقهی، اصولی و کمالی، تخصص های بسیاری را بدست می آورند.
امــام جمعــه همــدان بیان کرد: بانوان کارشــناس بســیاری در زمینه رفع شــبهات 
اعتقــادی، ارتقای مســائل دینی زنــان و بصیرت افزایی در حــوزه علمیه خواهران 

تربیت شده اند.

بانوان طلبه طی دوران تحصیل در صورت وجود فرد مناسب ازدواج کنند
وی گفــت: عــده ای از بانوان طلبه در اثر اشــتغال به مســائل علمــی و تحصیل در 
ســطوح عالی از ازدواج در زمان تحصیل خود اجتناب می کنند و تعداد زیادی از 
ایــن افــراد پس از پایان تحصیالتشــان نیز به دلیل باال رفتن سنشــان یا ازدواج نمی 
کننــد و یــا با فرد مناســب مورد نظــر خود ازدواج نمــی کنند و یا باید از شــرایطی که 

برای قبول همسر دارند به حداقل اکتفا کنند.

آیــت اهلل موســوی اصفهانــی اظهــار داشــت: بانوانــی کــه مشــغول بــه تحصیل در 
حوزه هســتند در دوران تحصیل خود در صورت وجود مورد مناســب بهتر اســت 
ازدواج کننــد و در کنــار ازدواج نیز چنانچه ممکن بود به ادامه تحصیل بپردازند اما 
چنانچــه ادامه تحصیل برایشــان مقــدور نبود باید بدانند که همســرداری و تربیت 

فرزند در اولویت قرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت بکارگیری بانــوان طلبــه در بخش های مختلــف افزود: 
همانگونــه کــه در آمــوزش و پرورش در بخش هــای مختلف برای تبلیــغ، برخی از 
بانوان طلبه مشغول به اشتغال هستند اما باز از معلومات بسیاری از بانوان طلبه 

به خوبی استفاده نمی شود.

 استفاده از معلومات بانوان طلبه در بخش های مختلف ضروری است
عضو مجلس خبرگان رهبری:



ایــرانالیـوت

شماره   3251 ربیع الثانی   101441  آذر  1398

 جزئیات حمله آشوبگران و اشرار به مدرسه علمیه خواهران کوثر فرديس

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

5وحدت یعنی پیروان دو مذهب با هم برادر باشند

خانــم آزاده صدر شــیرازی از آغــاز ارزیابــی جامــع کتب درســی 
مقطع عمومی حوزه های علمیه خواهران خبر داد.

خانــم آزاده صدر شــیرازی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری کوثــر از 
آغــاز ارزیابی جامع کتب درســی مشــترک ورودی های دیپلم و 
ســیکل و کتــب اختصاصــی ورودی  هــای ســیکل در مقطع 

عمومی )سطح ۲( حوزه های علمیه خواهران خبر داد.
وی بــا اشــاره به اهــداف این طــرح گفت: هــدف اصلی این 
ارزیابی، شناســایی نقاط قوت و ضعف کتب درســی مقطع 
عمومــی و در نتیجــه تثبیت، تغییر یــا پیگیری اصاح کتب 

درسی مبتنی بر نظرات کارشناسانه اساتید محترم است.
مدیرکل امور تحصیات تکمیلی حوزه های علمیه خواهران 
با بیان اینکه معاونت آموزش در این پروژه، ۴۹ عنوان از کتب 
مشــترک و ۲۱ عنــوان از کتــب اختصاصــی ســیکل را ارزیابی 
می کند، خاطرنشان کرد: برای اولین بار، ارزیابی جامع کتب 

درسی حوزه های علمیه خواهران توسط سامانه و به صورت 
برخط انجام می شــود و این ســامانه از ۲۵ آبان تا ۷ آذر ۱۳۹8 

برای دریافت نظرات اساتید گرامی فعال است.
وی با اشــاره به روند دریافت نظرات اســاتید گفت: بر مبنای 
شــاخص های علمی در حــوزه تألیف و تدوین کتب درســی، 
ســؤاالتی طراحی و در ســامانه ارزیابی، بارگذاری شده است 
و اســاتید گرامی با مراجعه به این ســامانه، نظرات خود را در 

زمینه کتب  درسی به صورت بر خط ارائه می کنند.
خانــم شــیرازی ادامه داد: محور اول ســؤاالت ایــن ارزیابی به 
شــاخص های محتوایــی و ســاختاری کتــب درســی و محور 
دوم بــه شــاخص های شــکلی و ظاهــری کتــاب می پــردازد. 
علمیــه  حوزه هــای  تکمیلــی  تحصیــات  امــور  مدیــرکل 
خواهــران گفــت: مخاطــب ایــن ارزیابــی همه اســاتید فعال 
مقطــع عمومــی هســتند کــه در دو نیم ســال اول و دوم ســال 
تحصیلی ۹8-۹۷، یک یا چند کتاب از لیســت کتب مورد 

ارزیابی را تدریس کرده  اند.
خانم شــیرازی با بیان این نکته که لینک ســامانه ارزیابی به 
صــورت پیامکــی بــرای تمامی اســاتید فعال مقطــع عمومی 
ارســال شــده اســت، گفت: اســاتیدی کــه حداقل یــک بار، 
کتــب مورد ارزیابــی را تدریس کرده اند، بــا وارد کردن کد ملی 
خویش در قســمت شناسه ورود، وارد ســامانه شده و نسبت 

به ارزیابی و ثبت نظر اقدام می کنند.
مدیرکل امور تحصیات تکمیلی حوزه های علمیه خواهران 
در ادامه از اســاتید محترم تقاضا کرد تا با مشــارکت فعال در 
این ارزیابی، مسئوالن امر را در زمینه بهسازی و ارتقای کتب 

درسی یاری کنند.

البــرز  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
جزئیــات حمله آشــوبگران به مدرســه علمیه 

کوثر فردیس را تشریح کرد.

 حجــت االســالم محمد مهــدی طاهر مدیر 
در  البــرز،  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه 
حملــه  جزئیــات  تشــریح  بــه  گفت وگویــی، 
اغتشاشــگران بــه مدرســه علمیــه خواهــران 
کوثر فردیس پرداخت و اظهار داشت: با توجه 
بــه اعــالن افزایــش قیمــت ناگهانــی بنزیــن، 
هماننــد  البــرز  اســتان  مردمــی  اعتراضــات 
بســیاری از شــهرهای کشــور آغاز و با هدایت 
نفوذیــان معانــد و منافــق ایــن اعتراضات به 

آشوب و اغتشاش کشیده شد.
وی تعداد حمله کنندگان به مدرســه علمیه 
کوثــر فردیــس را بیــش از ۱۰۰نفــر اعــالم کــرد و 
گفــت: اغتشــاگران و فرصــت طلبــان شــنبه 
شــب حــدود ســاعت ۲۰ در حالی کــه برخی 
از آنــان صــورت خــود را پوشــانده بودنــد با در 
دســت داشتن سالح های ســرد مانند چاقو 
و قمه به سمت مدرسه علمیه کوثر حمله ور 
مــی شــوند و درب آن را بــرای ورود تخریــب و 
پس از ورود به مدرســه به جهت قطع صدای 
آژیــر خطــر، کنتــور بــرق را منهــدم و اقــدام بــه 
شکستن شیشه ها می کنند. سپس وسایل 
میانــی  قســمت  در  را  مدرســه  تجهیــزات  و 

حوزه انباشه و به آتش می کشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز افزود: 
براثر همین آتش ســوزی، شعله های آتش به 
دیگر بخش های مدرسه از جمله سالنی که 
محل تولید البســه و متعلق بــه یکی از تولید 

کننــدگان فعــال اســتان بــود ســرایت و تمــام 
تجهیــزات ایــن مجموعــه تولیــدی در آتــش 

نفاق و دشمنی می سوزد.
وی خسارت های وارده را سنگین توصیف 
کــرد و گفــت: قریــب بــه ۲۵۰ طلبــه خواهر در 
مدرســه کوثــر فردیــس مشــغول کســب علوم 
دینــی بودنــد و جــای بســی شــکر دارد کــه در 
کادر  و  طــالب  از  یــک  هیــچ  حادثــه  شــب 
اجرایــی در مدرســه حضــور نداشــته و مــورد 

آسیب قرار نگرفتند.
حجــت االســالم طاهــر بــا اشــاره بــه اینکــه 
مدرســه علمیه کوثر در راستای اشتغال زایی 
و اســتقالل مالــی حــوزه تدابیر قابــل توجهی 
اندیشــیده بود، ابراز کــرد: این حوزه به جهت 
اجــرای منویات رهبر معظم انقالب و تحقق 
تأکیدات معظم له در راســتای تقویت تولید 
ملی و اشــتغال زایی اقدام به تأسیس کارگاه 

تولیدی در بخش زیرزمین مدرســه کرده بود. 
بر این اســاس قریب به ۵۰۰ طلبه و غیر طلبه 
بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم از ایــن 
مجموعــه ارتــزاق مــی کردنــد کــه با ایــن آتش 

سوزی تمامی آنان بیکار شدند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان البــرز 
اجــرای طرح مصرف بهینه ســوخت توســط 
مســؤوالن اجرایی کشــور را آن هم بدون آماده 
ســازی افــکار عمومــی نوعــی بــی تدبیــری و 
دلیــل بر اعتــراض و ناراحتی مردم دانســت و 
گفــت: اینکه مــردم به اجرا و شــیوه این طرح 
اعتــراض داشــته باشــند حــق آنــان بــود امــا 
متأســفانه فرصــت طلبــان و منافقــان از این 
اعتــراض ســوء اســتفاده کــرده و بــا تخریــب 

اموال عمومی به ملت و کشور ضربه زدند.
وی افــزود: البتــه مردم بصیــر و آگاه علی رغم 
داشــتند  کــه  اعتراضــی  و  زیــاد  مالــی  فشــار 

از  را  خــود  صــف  اولیــه  ســاعات  همــان  از 
اغتشاشــگران و منافقان فرصت طلب جدا 
کردند و به دشــمنان نشــان دادند که با وجود 
همــه ســختی هــا پیــرو رهبــر انقالب بــوده و 
اجازه نمی دهند به کشــور و انقالب آســیبی 

وارد شود.
بــر اینکــه  بــا تاکیــد  حجــت االســالم طاهــر 
رأی مــردم در انتخابــات بــرای کشــور بســیار 
سرنوشت ساز است و آینده جامعه با همین 
آراء رقم می خورد، اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب که ســخنان ایشــان فصل الخطاب 
در امــور اســت در انتخابــات گذشــته بســیار 
تأکیــد داشــتند مردم بــا آگاهی بــه نامزدهای 
انتخاباتــی رأی دهنــد چرا که ضــرر و نفع این 
انتخــاب بــه خود ملت بر می گــردد و امروز ما 

شاهد این نفع و ضرر هستیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز ادامه 
داد: مــردم بــا مشــاهده ایــن وقایع بایــد توجه 
داشــته باشــند در انتخابــات آتــی بــه افرادی 
رأی بدهنــد کــه واقعا غمخوار مردم باشــند و 
به ملت خدمت کنند، انتخاب لیستی و یا 
حزبی بــدون توجه به صالحیــت افراد کاری 

بس بیهود و اشتباه است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه حــوزه علمیــه در همه 
عرصــه هــا در کنــار مــردم و بــا مــردم اســت، 
وقایــع اخیــر مســؤولیت و  کــرد:  خاطرنشــان 
نقــش حــوزه هــای علمیــه را در عرصــه های 
مختلف تبلیغی و فرهنگی بســیار ســنگین 
کــرد؛ بنابرایــن طــالب و مبلغــان از ایــن پس 
بایــد بــا جدیــت بــه تقویــت مبانــی فکــری و 

معرفتی جامعه اقدام کنند.

مدیرکل امور تحصیالت تکمیلی حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

آغاز ارزیابی جامع کتب درسی مقطع عمومی حوزه های علمیه خواهران
 افتتاح دو مرکز نیکوکاری حوزه 
علمیه خواهران استان هرمزگان

افتتاح دو مرکز نیکوکاری حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان 
در شهرســتان های بندرعباس و رودان با حضور نماینده حوزه 

علمیه خواهران کشور افتتاح شد.

 مهرداد تاجیک، معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد 
اســتان هرمــزگان گفت: دو مرکــز نیکوکاری با حضــور نماینده 
حوزه علمیه خواهران کشور به نام مرکز نیکوکاری الزهرا )س( 
در مدیریت حوزه علمیه شهرســتان بندرعباس و رهروان زهرا 
)س( در مدیریت حوزه علمیه شهرستان رودان افتتاح شد.

وی افــزود: ایــن دو مرکــز به صورت تخصصــی به منظور ترویج 
گفتمــان دینــی، مشــاوره خانــواده، آمــوزش ســبک زندگــی، 
حفــظ کرامت انســانی، اســتحکام بنیــان خانــواده، آموزش 
مهارت های کســب وکار و ایجاد مشــاغل خانگی و کمک به 

معیشت مددجویان راه اندازی شده است.
تاجیــک هــدف کمیتــه امــداد از ایجــاد مراکــز نیکــوکاری را 
واگــذاری امــورات مــردم بــه خــود مــردم عنــوان کــرد و گفــت: 
هم اکنون خیرین بسیاری در قالب مراکز نیکوکاری با کمیته 
امــداد همــکاری می کننــد و کمک های خــود را از طریق این 

مراکز به نیازمندان ارائه می دهند.
معاون توســعه مشــارکت مردمی کمیته امداد استان هرمزگان 
ارائــه ی  دنبــال  بــه  نیکــوکاری  کــرد: شــبکه های  خاطرنشــان 
خدمات بر اســاس نیازهای ضروری مددجویان می باشند که 
بــا محوریت مســاجد و محله هــا و اســتفاده از ظرفیت خیرین 
هــر محله بر اســاس اولویت های معیشــت، درمــان، جهیزیه، 

مسکن، اشتغال و امور فرهنگی فعالیت می کنند.
خانــم میرعلــی ملک، رئیــس اداره امــور زنان و خانــواده مرکز 
مدیریــت حوزه علمیه خواهران کشــور نیز در حاشــیه افتتاح 
این مراکز، گفت: برای پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
همــکاری آحادمــردم جامعــه بــا کمیتــه امــداد الزم اســت و 
همــکاری حوزه هــای علمیــه بــا این نهاد و ســپردن بخشــی 
از امــورات خانواده هــای تحــت حمایت به مراکــز نیکوکاری 
باعث تقویت بنیان خانواده و تبدیل شدن حوزه های علمیه 

به مراکز مددکاری اسالمی می شود.
گفتنی است از ابتدای امسال تاکنون ۲۸ مرکز نیکوکاری در 
استان راه اندازی شده و در مجموع اکنون ۷۸ مرکز در استان 

فعال هستند.

بایــد  گفــت:   خانــم عالســوند 
نگاه تربیتی جامعه نســبت به 
زنــان و مــردان یکســان بــوده و 
نقــش هــر دو طــرف را در ایجاد 
در  روانــی  و  اخالقــی  امنیــت 

جامعه به درستی تبیین کنیم.

 فریبــا عالســوند در نشســت تخصصی نــگاه چندوجهی به 
امنیت زنان که در مرکز مطالعات زنان با حضور دکتر ســمیه 
خراســانی، دکتر مســعود جان بزرگی و دکتر کریمی سرپرست 
بهزیســتی استان قم به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه 
زنان برگزار شــد، بــا انتقاد بر فرو کاهــش دیدگاه های دینی در 
مســائل اجتماعی اظهار داشــت: باید یک سیستم معنایی 

کامل در همه موارد ازجمله خانواده ایجاد شود.
وی جایگاه خانواده را در اسالم  بررسی کرد و افزود:  بسیاری 
از موضوعــات موردتوجــه در حــوزه خانواده در اســالم و غرب 
یکســان بــوده و تنهــا تفاوت اســالم و غرب در رویکــرد این دو 

بوده که باید موردبررسی جدی قرار گیرد.
عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقــات زن و خانواده با توجه به 
مطالبات زنان در جامعه افزود: باید برای مبارزه با خشــونت 
بــرای  و  ارائه شــده  واحــدی در جامعــه  تعریــف  زنــان  علیــه 
رســیدن به جامعه ای عاری از خشــونت  نگاه ســامانمند به 

این موضوع داشته باشیم.
وی نظــارت و قانون گــذاری را الزمــه ایجاد امنیــت برای زنان 
در جامعــه دانســت و گفــت: در حــال حاضر موضــوع مبارزه 
بــا خشــونت علیــه زنان تنهــا یک موضــوع اجتماعــی بوده و 

به صورت جدی و قانونی به آن نگاه نشده است.
عالســوند روشــن شــدن مصادیــق خشــونت را یکــی دیگر از 
الزامــات ایــن حــوزه خواند و ادامــه داد: عدم شــناخت ابعاد 
خشونت خود یکی از دالیل گسترش آن در جامعه بوده و باید 

زنان نسبت به این موضوع آگاهی الزم را داشته باشند.
وی تنهــا تمرکز بر روی زنــان را برای ایجاد امنیت و عفاف در 
جامعه نادرست عنوان کرد و گفت: باید نگاه تربیتی جامعه 
نســبت بــه زنان و مردان یکســان بــوده و نقش هــر دو طرف را 
در ایجاد امنیت اخالقی و روانی در جامعه به درســتی تبیین 

کنیم.

مدیر مدرســه علمیــه خواهران کوثر فردیس گفــت: با توجه به 
تخریــب کامــل ســاختمان حــوزه در حــال حاضر شــرایط الزم 

برای ادامه تحصیل 400 طلبه در این مرکز، فراهم نیست.

خانم صغری عباســی در گفت و گویی به خســارت سنگین 
وارد شــده توســط اغتشاشــگران بــه ســاختمان و تجهیــزات 
حــوزه علمیــه خواهران کوثر شهرســتان فردیس، اشــاره کرد و 

افــزود: در ایــن مرکــز  ۳۰۰ نفــر از خواهران مشــغول به تحصیل 
علوم دینی بودند که با توجه به خسارت وارده در حال حاضر 
دیگــر شــرایط الزم بــرای تحصیــل آن هــا در ایــن مــکان فراهم 

نیست.
وی ادامه داد: آموزش در حوزه، در مدت ۵ سال و به صورت 
ترمــی واحــدی اســت کــه فعــال امــکان برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی نیســت و باید منتظر تصمیــم گیری ها در خصوص 
تأمیــن مکان مناســب بــرای کالس ها و برگــزاری امتحانات 

پایان ترم باشیم.
مدیر مدرســه علمیه خواهران کوثر فردیس اظهار داشــت: روز 
شــنبه گذشته و در جریان اغتشاشــات اخیر، ساعت حدود 
۸ شــب، اغتشاشگران به حوزه علمیه خواهران کوثر واقع در 
فلکه چهارم فردیس حمله کرده، حوزه را به آتش کشیده و تا 
چند ساعت از ورود آتش نشانی به این خیابان و دسترسی به 

حوزه جلوگیری کردند.
وی افــزود: در نهایــت این مرکز به همراه کارگاه تولیدی لباس 

واقــع در طبقــات اول و زیرزمیــن ســاختمان حــوزه، در آتــش 
سوخت و تجهیزات موجود غارت شد.

عباســی با بیان اینکه این مرکز تحت نظارت مدیریت حوزه 
هــای علمیــه خواهــران قــم فعالیت مــی کند، گفــت: حوزه 
علمیه خواهران کوثر از سال ۷۸ در فردیس شروع به فعالیت 
کرده و بزرگترین مرکز آموزشــی علوم حوزوی در ســطح استان 
البــرز اســت که تا کنــون بیش از هزار کارشــناس علوم دینی از 

این مرکز فارغ التحصیل شدند.
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال چشــمگیر مــردم فردیــس از برنامه 
های آموزشــی حوزه علمیه خواهران کوثر، بیان کرد: عالوه بر 
تدریس علوم حوزوی در حوزه علمیه کوثر، در مؤسســه قرآنی 
نور کوثر که عصرها در همین مکان فعالیت داشــت، آموزش 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی، مهارت های زندگی، 
معارف قرآنی و غیره برای عموم بانوان و عالقمندان ارائه می 

شد.
وی اهمیــت وجود حــوزه علمیه خواهــران در فردیس و نقش 
آن در افزایش آگاهی بانوان و پرورش صحیح نسل آینده کشور 
را مــورد تأکیــد قــرار داد و بــرای احیــای مجــدد ایــن مجموعه 
فرهنگی مذهبی در شهرستان پرجمعیت فردیس، از دولت 

و مسؤوالن مربوطه، تقاضای حمایت کرد.

 3۰۰ طلبه خواهر فرديسی امکان ادامه تحصیل ندارند

نقش زنان و مردان در ایجاد امنیت 
اخالقی و روانی جامعه تبیین شود

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده:
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امروز مســلمانان وحدت اســالمی را جّدی بگیرند. وحدت اســالمی هم معنایش معلوم اســت. مقصود این نیســت که مذاهب، در یک مذهب حل شــوند. بعضی کســان برای این که اّتحاد مسلمین را تحصیل 
کار خودشان، امور معمولی خودشان را انجام دهند؛  نمایند، مذاهب را نفی میکنند. نفی مذاهب، مشکلی را حل نمیکند؛ اثبات مذاهب، مشکالت را حل میکند. همین مذاهبی که هستند، هر کدام در منطقه 

کنند. اما روابطشان را با یکدیگر حسنه 

اشتراک شیعه و سنی در اصول اسالم
6

 سومین سمینار علمی »آموزش های اسالمی؛ چالش های فرارو« برگزار شد
سومین ســمینار علمی »آموزش های اسالمی؛ چالش های 

فرارو« در مرکز آموزش عالی کوثر تهران برگزار شد.

ســومین ســمینار علمــی »آموزش هــای اســامی؛ چالش 
هــای فرارو« با حضــور خانم دکتر ماهانی رییس دانشــگاه 
کل  مدیــر  ســهرابی  االســام  حجــت  مالــزی،   UTM
تبلیغــات اســامی تهــران، حجــت االســام محســن قمر 
زاده، حجــت االســام یحیــی جهانگیــری، خانــم دکتــر 
کیباخی، مســئوالن حوزوی و طاب در مرکز آموزش عالی 

کوثر تهران برگزار شد.
براســاس ایــن گــزارش، پــس از قرائــت آیــات قــرآن کریــم و 
اجــرای ســرود ملی جمهــوری اســامی ایران، خانــم دکتر 
ماهانی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: مشکاتی که 
ایــران در عرصــه تعلیم و تربیت در مــدارس دارد مالزی نیز 

با همین مشکات روبرو است.
وی افــزود: در حــال حاضــر ما در دوره صنعتی قــرار داریم، 
امــروز دوره رباتهــا، ماشــینی ســازی و ســایبر اســت، ایــن 
ســوال وجــود دارد کــه زنــان در ایــن دوره بایــد چگونــه این 

آموزش ها را باید کسب کنند.
ماهانی با اشــاره به اینکه تحصیل علم در مالزی ضروری 
اســت و مورد پیگیــری قرار می گیرد، بیان داشــت: تعداد 
زنــان در مالــزی بســیار انــدک امــا از عمــر باالیی برخــوردار 

هستند، ما امروز به مشارکت بانوان بسیار نیاز داریم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه زنــان در مالــزی از جایــگاه ویژه ای 
برخــوردار هســتند، اظهــار داشــت: تفــاوت زنان ســنتی و 

مدرن در مالزی کاما مشهود است.
وی ادامــه داد: اخیــرا دولــت مالــزی وزارت زنان تاســیس 
کرده و ســایتی را هم برای آنــان تخصیص داده همچنین 

معاون نخست وزیر مالزی زن است.
ماهانی با اشــاره فعالیت هــای بانوان مالزی، گفت: بانوان 
در مالزی در عرصه های مختلف علمی، تجاری، ورزشی، 

نظامی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارند.
وی درخصــوص چالــش هــای بانوان در مالــزی، ابراز کرد: 
خشــونت و آزارهای جنســی از آســیب های جدی اســت 
کــه بانوان مالزی با آن روبرو هســتند. اغلــب بانوان مالزی 

به خاطر نقش مادری شاغل نیستند.

دنیــای امــروز نیازمنــد دانشــی پیش برنــده و حرکــت 
بخش در جامعه است

حجت االسام ســهرابی، امروز در سومین سمینار علمی 
»آموزش های اســامی؛ چالش های فراررو« که در مدرســه 
علمیــه خواهران کوثر برگزار شــد، گفــت: تقریر ارزش های 
دینــی بــه خوبــی صــورت مــی پذیــرد و توصیــف خوبی از 

عالم هستی می شود.
وی افــزود: دانــش مــا به ســمت تبییــن ســیروت و حرکت 
پیش نرفته است، چیستی ها در تجربه تاریخی چند قرن 
ما به پاسخ رسیده است اما چگونگی سیروت و  حرکت، 
مدیریت و تولید دانش سواالتی است که برای عزیزانی که 

دغدغه آموزش دارند هنوز مطرح است.
حجت االســام ســهرابی بیان داشــت: ما امروز به خوبی 
می توانیــم ارزش هــای دینــی را تبییــن کنیــم، همچنیــن 
توصیــف بســیار دقیقــی از نظــام عالــم داریم، در فلســفه، 
کام، عرفــان و اندوختــه عقانی می توانیــم عالم را تبیین 
کنیــم و در فقــه ایــن ادعــا را داریــم کــه می توانیــم حکــم 
شــرعی هر مســئله و موضــوع جدیدی که به وجــود می آید 

را مشخص کنیم.
مدیر کل تبلیغات اســامی استان تهران ادامه داد: اما در 
مقام حرکت، اقامه، اجرا و حرکت دادن جامعه به سمت 
ارزش هــا و مطلوب هــا دانــش پیش برنــده وجــود  تحقــق 
نــدارد، یعنی آن اندوخته و دانشــی که بــه ما کمک کند تا 
بتوانیــم ارزش هــا را در جان انســان ها وارد کرده و جامعه را 

نسبت به آنها واجد کنیم، وجود ندارد.
وی افزود: بر اســاس تجربه تاریخی بیشترین کار دانشی ما 
در قــرون مختلــف در قــوس نــزول عالم بوده اســت، یعنی 
تبیین مبدائیت حق تعالی، سریان عالم از وجود خداوند 

و جلوات ذات اقدس اله که عالم را پر کرده است.
حجت االسام ســهرابی ابراز کرد: در مقام عرفان، فلسفه 
و فقــه تبییــن خــوب و کاملــی از عالــم شــده و بــه درســتی 
می تــوان قــوس نــزول عالم و ســریان عالــم از مبــدا اعاء را 
تبییــن و تشــریح کــرد، امــروز دانــش عرفــان نظــری و دانش 
انجــام  از عالــم و جهــان  را  تبییــن عقانــی  ایــن  فلســفه 

می دهد.
مدیر کل تبلیغات اسامی استان تهران ابراز کرد: به طوری 
که امروز مســئله کامــی الینحلی نداریــم و تصویر جامعی 
از عالم در دســت هســت، در مقام شــریعت نیز در جهان 
حــرف برای زدن داریم و در مقام تبیین رفتارهای مطلوب 

و تعیین نظام رفتاری صحیح و متناسب هستیم.
وی افزود: اما وقتی در ابتدای این حرکت الهی می ایستیم 
و می خواهیــم از ابتــدای راه و از پایین تریــن درجــه حرکت 

را شــروع کنیــم، دانش ما کافی نیســت، امــروز فقه ما برای 
تحقــق ارزشــها و رفتارهــای مطلــوب در جامعــه کارآمــد 
نیســت بــه ایــن معنــا کــه فقــه رفتارهــای مطلــوب و غیــر 
مطلوب و اخاق را به درستی تبیین می کند اما راهکاری 

برای تحقق و اقامه آنها در جامعه ندارد.
حجت االســام ســهرابی در ادامه بیان کرد: نیاز به دانش 
پیش برنــده و حرکــت بخــش بــه جامعه یک نیــاز ضروری 
انقــاب  از پیــروزی  پــس  بــه خصــوص در دوران  اســت، 
اســامی مقیاس هــا تغییر می کنــد، در چنین شــرایطی ما 
با آحاد انســان ها مواجه نیســتیم بلکه با یک انســان کبیر 
و هویــت جمعــی مواجهیــم، و ایــن ســوال اساســی مطرح 
می شــود کــه چگونــه می تــوان ایــن انســان کبیــر و هویــت 

جمعی را حرکت داد.
مدیر کل تبلیغات اسامی استان تهران ادامه داد: به نظر 
بنــده تفــاوت در نگاه به دانش در منظــر قوس نزول و قوس 
صعــود نکته کلیدی اســت، برای مثــال جناب ماصدرا 
وقتی میخواهد همین فلسفه را تبیین کند در قالب اسفار 
اربعه بیان می کند، فلســفه تبیین عقانی از عالم اســت و 
این نگاه به فلسفه در منظر قوس نزول است؛ مراتب عالم 
از مبــدا اعــا تــا عالم ناســوت را تقریر می کنــد، اما جناب 
صــدرا وقتــی می خواهد همین فلســفه را بیان کند با نگاه 
از منظــر حرکــت عالــم به ســمت خدا در غالــب حرکت و 

سفر تبیین می کند.
وی دربــاره تعریف والیت فقیه، گفت: والیت فقیه مطلق 
اختیاراتــی دارد که می توانــد در چارچوب آن اختیارات و 

اراده جامعه را به سوی تعالی هدایت کند.
آمــوزش هــای اســالمی بايــد براســاس قــرآن و عتــرت 

باشد.
حجت االســام قمرزاده اســتاد و پژوهشگر حوزوی، امروز 
در ســومین ســمینار علمی »آموزش های اسامی؛ چالش 

های فرارو« که در مدرســه علمیه خواهران کوثر برگزار شــد، 
گفــت: قرآنــی ســازی در همــه مباحث دانشــی و آموزشــی 

حتی در روش ها مهم است.
اســتاد حوزه علمیه با بیان اینکه قرآن، عترت و عقل ســه 
منبــع کســب علــم اســامی محســوب مــی شــوند، اظهار 
داشــت: در بیــن این ســه منبع اســامی قرآن کریــم ذاتا در 
درجــه نخســت قــرار مــی گیــرد و در مرحله بعــدی روایات 

هستند که آیات را تفسیر می کنند.
حجت االســام قنبرزاده با اشــاره به اینکه قرآن کریم از دو 
بخش توصیف و توصیه تشــکیل شــده اســت، ابــراز کرد: 
برخــی معتقــد هســتند توصیفــات قــرآن بیــش از توصیــه 
هــای آن اســت در حالــی کــه چنین نیســت زیرا قــرآن هم 
توصیف است و هم توصیه آن هم در حد اعا و اکثر؛ این 
طور نیســت قرآن توصیف کرده باشــد و توصیه را بر عهده 

انسان گذاشته است.
وی با طرح این ســوال که چگونه می شــود روش را از قرآن 
کریم گرفت، پاسخ داد: قرآن کریم عاوه بر اینکه به انسان 
هــا محتــوا می دهد روش هــا را نیز برای تعالی بشــر به آنها 
ارائــه مــی کند، برای مثــال زمانی که آدمی را بــه اقامه نماز 
توصیــه می کند نحوه و راهکار چگونــه نماز خواندن را نیز 

به او می گوید.
اســتاد حــوزه علمیــه بــا اســتناد بــه آیــات الهــی، اظهــار 
داشت: زمانی که خداوند می فرماید شما را از ظلمات به 
ســوی نور هدایت کردیم بیانگر آن است مردم در یک سیر 

منطقی به سوی فرهنگ و هدایت حرکت کردند.
حجــت االســام قنبرزاده بــا تاکید بر اینکه قــرآن فرازمانی 
و فرامکانــی اســت، ابــراز کرد: تربیــت باید براســاس متد و 
روش هایــی باشــد که قــرآن بیان کرده اســت؛ دانش های 
بومی محتوای درســتی دارند اما متد آن اســامی نیست؛ 

تنها محتوا و متد پیامبراکرم)ص( الگو است.
وی تصحیــح بــاور جامعــه را در گــرو بــه کار گرفتــن روش 
پیامبراکرم)ص( دانست و گفت: چرا امروز بعد از گذشت 
چهــل ســال شــاهد بدحجابی و بــی بندوباری هســتیم؟ 
پاسخ این است که ما محتوای درستی داریم اما در روش 
دچار مشــکل هســتیم بنابرایــن تا زمانی که زیر ســاخت و 
روش ها اصاح نشود نمی توان مردم را به سمت حجاب 

دعوت کرد.
اســتاد حــوزه علمیــه ادامه داد: اگــر  ما مــی خواهیم مردم 
اهــل امر بــه معروف شــوند ابتــدا باید حس مســؤولیت در 
وجود آنان اصاح شــود و این حس مســؤولیت را قرآن می 

گوید چگونه باید کسب شود.
حجــت االســام قنبــرزاده پرســش را یکــی از ابــزار هــای 
تربیتی برشــمرد و گفت: قرآن کریم از ابزار پرســش به عنوان 
یــک روش خــاص اســتفاده می کنــد که می توانــد ما را در 
تعالیــم اســام کمــک کنــد. بــرای اینکــه آمــوزش هایمان 
دچــار چالش نشــوند آموزش های اســامی را بایــد از قرآن 
پیامبراکــرم)ص(  بــا روش  را  آن  و  کنیــم  اســتخراج  کریــم 

تطبیق دهیم.

خبرگزاری کوثر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
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 پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی به همایش روز اخالق و مهرورزی 

مروز مســلمانان وحدت اســالمی را جّدی بگیرند. وحدت اســالمی هم معنایش معلوم اســت. مقصود این نیســت که مذاهب، در یک مذهب حل شوند. بعضی کسان 
که اّتحاد مســلمین را تحصیل نمایند، مذاهب را نفی میکنند. نفی مذاهب، مشــکلی را حل نمیکند؛ اثبات مذاهب، مشــکالت را حل میکند. همین مذاهبی  برای این 
کنند. کار خودشان، امور معمولی خودشان را انجام دهند؛ اما روابطشان را با یکدیگر حسنه  کدام در منطقه  که هستند، هر 
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بــه  شــیرازی  مــکارم  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت 

همایش روز اخالق و مهرورزی با محوریت خانواده و 

ســبک زندگی و نکوداشت مرحوم عالمه طباطبایی 

کــه امروز در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

برگزار شد، پیامی ارسال کردند.

متــن پیام ارســالی حضرت آیــت اهلل العظمی 
و  اخــاق  روز  همایــش  بــه  شــیرازی  مــکارم 

مهرورزی به شرح زیر می باشد: 
  بسم اهلل الرحمن الرحیم

الســام  و  الصــاة  و  العالمیــن  الحمــدهلل رب 
علــی خاتــم النبییــن و رســول رب العالمیــن و 

علی آله الطیبینالطاهرین
قــال اهلل الحکیم في کتابه الکریم: لقد جاء کم 
رســول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص 

علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم.
قبــل از هــر چیــز الزم مــی دانــم ســالروز والدت 
موســس شــریعت، نبــی مکرم اســام حضرت 
بنیانگــذار  گرامــش،  وفرزنــد  )ص(  محمــد 
مذهــب جعفری حضــرت امام صــادق )ع( را 
بــه محضــر بقیه اهلل االعظم - عجــل اهلل تعالی 
فرجــه الشــریف - ، همــه مســلمانان و بــه ویــژه 
شــما خواهران طلبه و شرکت کنندگان در این 
همایش باشکوه تبریک و تهنیت عرض نموده 
و یــاد مفســر قرآن، مرحــوم عامــه طباطبایی را 

نیز گرامی بداریم.
نقش اخاق و مهرورزی در آموزه های اســامی 
بســیار برجســته اســت، در قــرآن کریم که ســند 
حقانیت اســام و رســول گرامی )ص( اســت، 
چهــارده  و  یکصــد  از  ســوره  ســیزده  و  یکصــد 
ســوره آن بــا بســم اهلل الرحمــن الرحیــم شــروع 
شــده است که خود نشان از رحمت و مهربانی 
خــدای مهربــان در مقــام تخاطب بــا بندگان و 
تقــدم رحمــت پــروردگار بر دیگر اوصــاف الهی 

است.
خداوند هنگامی که رسولش را به مردم معرفی 

می کند، بر صفت مهرورزی آن حضرت تاکید 
مضاعــف دارد. از آن حضــرت بــه دو وصــف 
»رؤف رحیــم« یــاد می کنــد. همچنیــن نرمی و 
مهربانــی آن حضــرت را برخاســته از رحمــت 
خویــش میدانــد : »وقبمــا رحمــة مــن اهلل لنت 
لهــم«؛ بــه عفــو و اعــراض کریمانــه از جاهــان 
فرمانــش مــی دهد: »خــذ العفو و امــر بالعرف و 
أعــرض عــن الجاهلیــن«. و حتــی در برابــر آزار 
مشــرکان پــس از دســتور بــه صبــر و شــکیبایی 
ســخن از هجر جمیل اســت: » و اصبر علی ما 
یقولون و اهجرهم هجرة جمیا«؛ »در برابر آنچه 
دشــمنان مــی گویند صابر و شــکیبا بــاش، و از 

آنها دوری کن، اما دوری شایسته و جمیل«.
انجــام  در  کــه  گاه  آن  نیــز  مســلمانان  برابــر  در 
وظایف کوتاهی کرده و گاه کوتاهی آنان همانند 
جنگ احدموجب وارد آمدن خساراتی فراوان 
به سپاه اسام شد ، باز هم سخن از عفو است 
و اســتغفار و حتی مشورت در ادامه امور است: 
»فاعــف عنهــم و اســتغفر لهــم و شــاورهم فــي 

األمر«.
بــه هر حال آن حضرت آن قدر برداری به خرج 
داد و عفــو و مهربانی پیشــه کرد که خداوند او را 
بــه وصــف »خلق عظیــم « می ســتاید: »و إنك 
لعلی خلق عظیم«؛ »تو صاحب اخاق عظیم 
و برجســته ای هســتی«. اخاقی که عقل در آن 
حیران اســت: لطف و محبتــی بی نظیر، صفا 
و صمیمیتــی بــی ماننــد، صبــر و اســتقامت و 

تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر.
بنابراین الزم اســت از جهت اســوه بودن رسول 
رحمــت بــرای همگان آن گونه کــه خداوند می 
فرمایــد: »لقــد کان لکــم فــي رســول اهلل أســوة 
حســنة« هر یک از ما به آن حضرت اقتدا کرده 
و این صفات برجسته اخاقی را در حد امکان 

در زندگی خود پیاده نماییم.
در قــرآن کریــم معمــوال پــس از بیــان هــر حکمی 
از احــکام اجتماعــی و خانوادگــی توصیــه بــه 
اخاق ، مهرورزی ، گذشت و مدارا شده است 

و ایــن نشــان از آن دارد، بــه اخــاق که شــالوده 
مهــم زندگی اجتماعــی و ترمیم کننده آســیب 
هــای ناشــی از جراحــت هــای اجــرای قانــون 
اســت توصیــه موکــد دارد. حتــی در موضــوع 
مهمــی مانند قصــاص که حق مســلم خانواده 
آســیب دیــده اســت، باز عفــو و بخشــش را برتر 
میدانــد: »فمن عفی له من أخیه شــيء فاتباع 

بالمعروف و أداء إلیه بإحسان«.
در اســام ســبک زندگی اســامی در معاشرت 
زوجین بر پایه اخاق و مهرورزی بنا شده است 
. این توصیه و آموزه ها ریشــه در فطرت انســانی 
و سرشــت خــدادادی میــان زوجیــن دارد ، هم 
در تشــکیل خانــواده و هــم در دوران معاشــرت 
و زندگــی مشــترک. حتــی بــه هنــگام اختاف 
و جدایــی نیــز توصیــه بــه گذشــت و تســریح به 

احسان شده است.
خداونــد در قــرآن کریــم، آنگاه کــه نعمت های 
خــود بر بنــدگان را بر می شــمرد، همســر را مایه 
آرامــش انســان و ایجــاد مــودت و رحمت میان 
زوجین را از نشانه های راهیابی به خداشناسی 
می داند: »ومن آیاته أن خلق لکم من أنفســکم 
مــودة  بینکــم  وجعــل  إلیهــا  لتســکنوا  أزواجــا 
ورحمــة إن فــی ذلک آلیــات القــوم یتفکرون«. 
در زندگــی مشــترک نیــز توصیــه بــه معاشــرت 
بــه معــروف مــی کنــد »عاشــروهن بالمعــروف« 
وقتی به موضوع مهریه اشــاره می کند، آن را به 
پرداختی با میل و رغبت فراوان توســط شوهر و 
به عنوان یک هدیه و عطیه ارزشمند توصیف 
مــی کنــد و در مقابــل بــه بخشــیدن قســمتی از 
آن توســط همســر نیز ترغیب می نمایــد: »و آتوا 
النســاء صدقاتهــن نحلــة فــإن طبــن لکــم عن 
شــيء منه نفســا فکلوه هنیئا مریئا«. که هم در 
آن پرداخــت کریمانــه و هــم در ایــن بخشــیدن 
کریمانــه اخــاق جلــوه دیگــر دارد و آنــگاه که بر 
اثر شرایطی سخت، سخن از جدایی زن و مرد 
اســت باز هــم توصیه به رها کــردن به معروف و 
به نحو شایســته است »فارقوهن بمعروف«. در 

همه این پیوندها و جدایی ها اخاق سرلوحه 
توصیه های الهی میان زوجین است.

در نحــوه تعامــل بــا دیگر اعضــای خانــواده نیز 
اخــاق و مهرورزی نقــش برجســته ای در آموزه 
هــای دینــی دارد.» وقضــی ربــك أال تعبــدوا إال 
إیاه وبالوالدین إحســانا« نحــوه برخورد فرزندان 
بــا والدیــن، دســتور بــه مهربانی و احســان پس 
از توصیــه بــه عبــادت ذات اقــدس الهــی » فا 
تقــل لهما أف وال تنههما وقــل لهما قوال کریما« 
اجتناب از کمترین سخنان آزاردهنده نسبت 
بــه آنــان و بیــان ســخنان کریمانــه بــه هنــگام 
ســخن گفتــن با آنان خــود بیانگــر اهمیت این 

امر است.
اگــر کســی با کمی انصــاف به آموزه هــای قرآنی 
و ســنت نبوی نگاه کنــد ، تصدیق می کند که 
اســام دین اخــاق و مهرورزی اســت و اخاق 

جایگاه برجسته ای در این دین شریف دارد.
الزم بــه یــاد آوری اســت که آمــوزش های غربی 
کــه ریشــه در لــذت جویــی بــی حــد و حصــر و 
افســار گســیخته دارد، ســخت خانــواده هــا را 
نشــانه رفته اســت . آنان پس از قداست زدایی 
از خانــواده و پیونــد مقــدس زناشــویی و تکریــم 
زوجیــن در میــان خــود  و ریشــه کنــی اســاس 
خانواده در جامعه غربی، تاش دارند با برنامه 

و  مبتــذل  و  اغواگــر  گســترده،  تبلیغــات  و  هــا 
همچنیــن به وســلیه فضای مجازی رها شــده 
، این پدیده زشــت را میان کشــورهای اسامی 
رواج دهنــد. عزیــزان بداننــد بــه هــر مقــدار کــه 
فرهنــگ غربــی در ســبک زندگــی و معاشــرت 
هــا میان شــما رســوخ کنــد، بــه همان انــدازه ، 
اســتحکام خانــواده ها آســیب می بینــد و آمار 
خشــونت ، خیانــت ، طــاق هــای عاطفــی و 

قانونی گسترش خواهد یافت.
تنهــا راه نجــات امــت اســامی فاصلــه گرفتن 
از فرهنــگ منحــط غربــی و بازگشــت بــه آمــوزه 
هــای حکیمانه اســام و ســنت حیات بخش 
نبــوی اســت. و ایــن وظیفــه ای اســت مهــم بر 
عهده شــما خواهران طلبه در سراســر کشــور که 
بــا ســخن و ســیره خــود در ترویــج فرهنگ ناب 
محمدی و گسترش اخاق و مهرورزی اسامی 

میان خانواده ها بکوشید.
ایــن  بانیــان  همــه  از  دانــم  مــی  الزم  پایــان  در 
همایش با شــکوه تشــکر نمــوده توفیق همگان 
بــرای بســط و گســترش اخــاق و مهــرورزی  را 
در جامعــه اســامی از خــدای بــزرگ و مهربــان 

مسالت نمایم.
والســام علیکــم و رحمــه اهلل و برکاتــه: ناصــر 

مکارم شیرازی ۲۵/8/۱۳۹8

 معنای وحدت اسالمی

امام جمعــه قــم تقویت فرهنــگ حجاب و عفــاف را نیازمند 
مشــارکت همگان به ویژه علمای دینی دانســت و گفت: با 
وجود تالش مخالفان قم، ما تالش کرده ایم تا این شهر را به 

جایگاه اصلی خود برسانیم.

 آیــت اهلل ســید محمــد ســعیدی در دیــدار بــا آیــت اهلل 
محمــد یــزدی رئیــس شــورای عالــی جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم که در دفتر جامعه مدرســین برگزر شد، 
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه تشــکیل قــرارگاه ۱۹ دی در 
راســتای فرمایشــات رهبــر معظــم انقالب اســالمی در 
دیدار با مردم قم اظهار کرد: ایشــان نســبت به وضعیت 
قــم ابــراز نگرانی کــرده و خطاب بــه بــزرگان و جوانان قم 
فرمودنــد کــه نبایــد اجــازه دهیــم قــم از وضــع انقالبی و 

دینی خود خارج شود.
وی اضافــه کــرد: به دنبال فرمایشــات رهبــر معظم انقالب 
اســالمی بــه همــراه جمعــی از مســئوالن اســتانی نشســتی 
را برگــزار و قــرارگاه ۱۹ دی را تشــکیل داده و تــا بــه امــروز ۲6 

نشست در این قرارگاه برگزار کرده ایم.
امام جمعــه قــم بــا تأکید بــر اینکه قــرارگاه ۱۹ دی بــا حضور 
نمایندگان دســتگاه ها، نهادها و مجموعه های مردمی کار 
خــود را دنبال کرده اســت، تصریح کــرد: در پایان کار قرارگاه 
بــه محضــر علما و مراجــع تقلید رفتــه تا بتوانیــم از ظرفیت 
همــگان بــرای پرداختــن بــه مطالبــه رهبــر معظــم انقــالب 

اسالمی استفاده کنیم.
حــرم  قــم  نمی خواهنــد  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تــالش  وجــود  بــا  کــرد:  تصریــح  باشــد،  اهل بیــت)ع( 
مخالفــان قــم، ما تالش کرده ایم تا این شــهر را به جایگاه 

اصلی خود برسانیم.

امام جمعه قم:

تقویت حجاب و عفاف در قم 
نیازمند مشارکت همگان است

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان بــا 
بیــان ایــن مطلــب مهــم کــه روضــه خوانــی 
وظیفه حوزه های علمیه نیســت، بار دیگر 
مواریــث  کــرد: وظیفــه حــوزه حفــظ  تکــرار 
اسام و حفظ آنچه که از پیامبر و ائمه باقی 

مانده، هست.
به گــزارش خبرگزاری کوثر از گلســتان، آیت 
اهلل ســیدکاظم نورمفیــدی در جمع بیش از 
۲۰۰ نفــر از طــاب مدارس علمیــه خواهران 
این استان به بحث پیرامون اهمیت حوزه 
هــای علمیه و وظایــف طلبگی پرداخت و 
بیان کرد: کســانی که در حــوزه های علمیه 
شــرکت می کنند، باید بدانند که برای چه 
هدفی در این راه قدم گذاشتند زیرا حوزه و 
مســیر طلبگی در عملکرد انســان تاثیرگذار 

است.

وی حــوزه هــای علمیــه را از مواریــث انبیاء 
دانســت و توضیــح داد: حوزه هــای علمیه 
از پیامبــر مکــرم اســام)ص(، اهــل بیــت 
علیهــم الســام و علمــا و بــزرگان دســت به 
دست انتقال یافته و در این راه تاش های 
فراوانــی کــرده اند کــه اگر آن زحمــات نبود، 
سرنوشــت مســلمانان و پیــروان اهــل بیت 

مشخص نبود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان بــا 
بیــان این که حــوزه های علمیــه مهم ترین 
کار را در طــول تاریــخ انجــام دادنــد، افــزود: 
حــوزه های علمیــه یکی از مهــم ترین مراکز 
دینی و اســامی اســت که ما میراث دار آن 
هســتیم و شــما طاب خواهر و برادر باید از 
ایــن میــراث در حــد تــوان اســتفاده نمائید 
کــه همــه افــراد نمــی تواننــد شــیخ مفیــد و 

ســید مرتضــی و ... شــوند امــا هــر کســی از 
ایــن دریای بیکران اســامی بایــد بهره مند 

شوند.
آیت اهلل نورمفیدی به وظایف طاب اشاره 
کــرد و اولیــن وظیفــه را تفقــه در دین معرفی 
کــرد و تصریــح نمــود: تفقــه در دیــن، دیــن 
فهمــی و دیــن شناســی اســت کــه در نحوه 
رفتــار و عملکــرد انســان اثرگــذار اســت، به 
همین دلیل “دین فهمی” امر بسیار مهمی 
اســت تــا جایی که رســول گرامــی فرمودند: 
“وای بــر مســلمانی کــه هفتــه ای یــک بــار 
برای خود حداقل روزهای جمعه برای امور 

دینش تفقه نکند”.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دیــن فهمی نیــاز به 
مقدماتی دارد و تحصیل یکی از آنهاست، 
اضافه کرد: اگر زیر بنای دین فهمی سست 
دارد؛  همــراه  بــه  را  منفــی  نتایــج  باشــد، 
همانطــور کــه یــک پزشــک بــرای تخصص 
خود نیاز به سال ها زحمت دارد، شما هم 

همینگونه هستید.
امام جمعه گرگان خطاب به طاب گفت: 
شــما وارد دانشــگاه فقه شدید، پس دین را 

خوب بشناسید.
آیــت اهلل نورمفیدی تزکیــه را دومین وظیفه 
طلبگی دانســت و ادامــه داد: تزکیه از ماده 
“زکاه” به معنای رشــد و نمّو اســت، بر این 
اساس، کسانی که نفس خود را تزکیه کنند 

و رشد دهند، به نتیجه می رسند.
وی با بیان این که رشد و نمو فرایندی دارد، 
تشــریح کرد: رشــد انســان در ثــروت، علم و 

مقــام نیســت بلکه آخرین کمال انســان در 
دســتیابی بــه مقــام خلیفــه اللهــی اســت؛ 
پس نمو انسان رسیدن به قرب الهی است 
و برای دستیابی به آن باید تاش کرد و اهل 

عمل بود.
از  را  تبلیــغ  حــوزه،  خــارج  درس  اســتاد 
دیگر وظایــف طاب عنوان کرد و گفت: 
چــه عملــی از این باالتــر که انســان مردم 
را بــه ســوی خــدا دعــوت کنــد و خودش 
هــم اهــل عمــل باشــد؛ مــا بایــد در حوزه 
تحصیــل کنیــم و بفهمیم و تزکیه داشــته 

باشیم.
آیت اهلل نورمفیدی با بیان این مطلب مهم 
کــه روضه خوانی وظیفــه حوزه های علمیه 
نیســت، بــار دیگــر تکرار کــرد: وظیفــه حوزه 
حفــظ مواریــث اســام و حفــظ آنچــه که از 

پیامبر و ائمه باقی مانده، هست.
وی ضمــن بیان نکات مهــم پیرامون تزکیه 
انبیاء و آثار آن در رســالت و تاکید مجدد بر 
تزکیــه طاب، اظهار کرد: خواهرانی از میان 
شــما طــاب به مرحله اســتنباط رســیدند 
یعنــی  دارنــد  اختیــار  در  کــه  ای  ادلــه  از  و 
کتاب، ســنت و عقل، مســائل را استنباط 
مــی کنند؛ پس شــما مــی توانید بــه مرحله 

اجتهاد هم برسید.
عضــو مجلس خبرگان رهبــری ابراز کرد: در 
عصــر حاضر علیه اســام شــبهات فراوانی 
وارد کرده اند به خصوص در مسائل بانوان، 
اگــر شــما بــه خوبــی قــدرت دفــاع داشــته 

باشید، بسیار موثر است.
آیت اهلل نورمفیدی تاکید کرد: شــما باید در 
عرصــه جهانی قــدرت ورود و پاســخگویی 
داشته باشید، از حقوق زنان دفاع کنید که 
پاداش شما هم در دفاع از دین نزد خداوند 

محفوظ است.

پاسخگویی به شبهات توسط طالب خواهر بسیار موثر است
آيت اهلل نور مفیدی:
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نشریه نمای حوزه از میان اساتید و طالب حوزه های علمیه خواهران
 عالقه مند و توانمند در زمینه نگارش  یادداشت، گزارش و مقاله های مطبوعات در موضوعات اجتماعی، سیاسی و 

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

چندهمسری؛ منوی باز برای تنوع طلبی سودجویان
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

 معصومــه ظهیــری، معــاون فرهنگی حــوزه علمیه خواهــران، در گفت وگویی بــا بیان اینکه 
قوانین اسامی منظومه ای و سیستمی است، اظهار کرد: مجموعه قوانین بر یکدیگر اثرگذار 
است و باید آن را به صورت نظام واره بررسی کنیم؛ برخی قوانین مانند خریدوفروش اسلحه 
تابع شرایط زمان و مکان و به صلح و جنگ با دیگران است؛ چندهمسری هم جزء چنین 
مقوالتی اســت؛ یعنی کامًا تابع شــرایط اســت و باید ببینیم که اسام آن را در چه موقعیتی 

وضع کرده و آیا عملکرد آن به شرایط فردی، خانوادگی یا اجتماعی بستگی دارد یا خیر؟
وی افــزود: ازدواج از اســاس موضوعــی فــردی و از مســتحبات مؤکد اســت و اگــر زن و مردی 
هــم ازدواج نکننــد وجوبــی بــر آن نیســت و مرتکــب گناه نشــده اند، مگــر اینکــه زن و مرد به 
واســطه عــدم ازدواج بــه گنــاه بیفتند؛ برای انجام این مســتحب مؤکد هم اســام شــرایطی 
ماننــد بلــوغ جنســی، جســمی، فکــری و توان اقتصادی را شــرط کرده اســت و اگر پســر توان 
اقتصادی نداشته باشد و بلوغ جنسی و جسمی هم ندارد، نمی تواند ازدواج کند؛ بنابراین 

اصل ازدواج مستحب است و  شرط و شروط بسیاری هم دارد.

قانونمندسازی ازدواج در اسالم
معــاون فرهنگــی حــوزه خواهــران با بیان اینکــه قبل از اســام یکی از معضــات این بود که 
از زنــان اســتفاده بی رویــه می کردند، گفت: فراتر از بحث چندهمســری، بحث حرم ســراها 
و لذت جویی هــای بی ضابطــه در کار بــود و نســبت به تعداد همسرانشــان تفاخر می کردند، 
اظهار کرد: اســام اتفاقًا آن را محدود به تعداد معینی کرد و برای آن قانون وضع کرد و شــرط 

عدالت را گذاشت و فرمود در صورت عدم عدالت به یکی بسنده شود.
وی اضافه کرد: اســام آن قدر بر رعایت اخاق خانوادگی در برخورد با همســر و فرزند تأکید 
دارد کــه پیامبــر)ص( وقتــی نوبت یکی دیگر از همسرانشــان بود در خانــه دیگری، وضو هم 
نمی گرفتند؛ لذا عدالت اگر در تراز اخاق مداری بیان شود آن قدر سخت است که خود به 

خود ترغیب به چندهمسری نخواهد شد.

تعدد زوجات؛ افزايش دهنده تنش اجتماعی
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ازدواج مجدد مانند فرزندآوری امری توافقی است، تصریح 
کــرد: اگــر براســاس ازدواج دیگر، خانــواده اول مورد آزار و ایذا قرار بگیرند و توافق نباشــد، مرد 
مجاز به این کار نیســت؛ بنابراین در این مســائل نباید صرفًا جایز بودن یک امر شــرعی را در 
نظــر بگیریــم؛ بایــد آثار اجتماعی یــک کار را لحاظ کنیم؛ تعدد زوجــات امنیت خانوادگی، 
روحــی، روانــی و اجتماعــی زنــان را بــه مخاطره می انــدازد و تنــش و اضطــراب اجتماعی را 

افزایش می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه ازدواج متعدد اصل تشــکیل خانواده را زیر ســؤال می برد، افــزود: نه تنها 
همســر مردی که اقدام به این کار کرده دچار افســردگی و اضطراب روحی خواهد شــد بلکه 
زنان دیگر جامعه هم دچار اضطراب، بدبینی و افســردگی می شــوند. حق نداریم رفتاری را 
در حــوزه فــردی یــا خانوادگی توصیه کنیم که ثمره آن در ســامت جامعه اثرگذار اســت و به 
آرامــش عمومــی جامعه لطمه می زند؛ لذا به تعبیر مقام معظم رهبری شــوخی کردن در این 

مورد هم سزاوار نیست.

چرا برای ازدواج مجدد بوق و کرنا می کنند
ظهیــری بــا تصریح بــر اینکه مهم ترین وجه عدم درســتی ترویج این مقولــه در جامعه ایران، 
بحــث فرهنــگ عمومی اســت، گفت: باز هــم تأکید می کنم که در مورد جامعــه ایرانی امروز 
صحبــت می کنیــم نــه لبنــان، عراق و یا کشــورهای دیگر و یــا جامعه صدر اســام؛ بنابراین 
فردی در شرایط خاص می تواند ازدواج مجدد داشته باشد، ولی نیازی به بوق و کرنا کردن 
و ترویــج آن در رســانه ها، پوســترها و همایش هــا نیســت؛ بــا ایــن کار دنبال چه هســتیم؟ آیا 

می خواهیــم مشــکل ازدواج افــراد مجرد را حل کنیم؟ آیا می خواهیم مشــکل فاصله ســنی 
میان دختران و پسران مجرد را برطرف کنیم؟.

وی در پاســخ بــه این ســؤال کــه به هر حال دخترانــی وجود دارند که مجرد قطعی هســتند و 
تعدادشــان کم هم نیســت و شــاید همســر دوم و ســوم شــدن راه حلی برای رفع مشــکل این 
بخش باشد، اظهار کرد: آمار بانوان ازدواج نکرده در کشور ما بیشتر از پسران است که آن هم 
آقایان در آن نقش دارند؛ زیرا پســران مجرد تمایل ندارند با دختران هم ســن و ســال یا بزرگتر 
از خود ازدواج کنند، بنابراین تنظیم فاصله ســنی بهم خورده و گســل ایجاد شــده اســت و 
باعث شده تا عده ای از ازدواج باز بمانند و مجرد قطعی شوند که شاید حدود ۴۵۰ هزار نفر 

باشند و حل این مسئله هم راهکار خود را دارد.

مجردان قطعی راه حل خود را دارند
معــاون فرهنگــی حوزه علمیــه خواهران بیان کــرد: تعدادی از این افراد ممکن اســت قصد 
ازدواج نداشــته باشــند و از وضعیــت مجــردی خــود هــم راضــی هســتند و مابقــی هــم کــه 
چنددهم درصد جمعیت کشــور هم نیســتند، نیاز به دلســوزی دیگران ندارند؛ بنابراین آیا 

این قدر این تعداد دردسر هستند که باید برای آن نسخه چندهمسری بپیچیم؟
وی در پاســخ به این ســؤال که ممکن است تعدادی از این افراد مجرد قطعی تمایل داشته 
باشــند بــرای رفــع تجــرد بــا مــردی کــه همســر دارد ازدواج کنند، یا مــردان حتی اگــر فرصت 
قانونی آن فراهم نشــود در خلوت ارتباط پنهانی برقرار کنند آیا در این صورت قانونی بودن و 
شفافیت بهتر نیست، بیان کرد: این آسیب اخاقی رابطه پنهانی در جامعه ما وجود دارد، 
ولــی ماننــد بقیه آسیب هاســت؛ آســیب هایی مثل چشــم چرانی، اعتیــاد و ...؛ آیا منطقی 
اســت که برای رفع معضل کشــیدن حشیش یا هروئین، به کشیدن تریاک یا مخدر سفارش 
کنیــم؟ امــروز متأســفانه اعتیــاد هــم دارد زنانــه می شــود، ولی بایــد راه حل منطقــی برای آن 
داشته باشیم؛ باید فرهنگ عمومی را تقویت کنیم و آموزش ها و آگاهی های الزم را بدهیم و 

اگر کسی قانون را رعایت نکرد به شدت با او برخورد کنیم.
اســتاد حــوزه علمیــه اضافه کــرد: رواج چندهمســری، آســتانه رضایتمنــدی در تنوع طلبی 
عده ای از مردانی را که پولدار و دنبال خوشــگذرانی هســتند باال می برد؛ کمتر مردانی از این 
ســنخ هســتند که برای رضای خدا ســراغ زنان بیوه و بی سرپرســت و فقیر بروند و حاضر به 
ازدواج دائــم یــا تکفــل آنان باشــند، بلکــه در واقع بــا این کار»منــوی باز« جلــوی برخی افراد 
می گذاریــم تــا حــس تنوع طلبــی خــود را ارضــاء کننــد، امــروز ســراغ زن کارمنــد برونــد و فردا 
خانــه دار. امــروز پولــدار و از طبقــه دارای جایــگاه اجتماعــی فــان و فــردا دنبــال مــورد دیگر 
باشــند؛ امروز دنبال فان تیپ و رنگ پوســت باشند و فردا دنبال مدل دیگری و باز هم این 

نسخه، مشکل بیوه ها و مجردهای قطعی را حل نخواهد کرد.

گره گشایی به جای گره افزایی
وی بــا تصریــح بر اینکه ســخنان من ناظر به فضــای اجتماعی ایران در دوره کنونی اســت، 
بیــان کــرد: »اســماء بنــت عمیــس« کــه شــیعه و والیــی بــوده در صــدر اســام در دوره هــای 
متناوب همســر جعفر بن ابیطالب، ابوبکر و در نهایت امام علی)ع( شــده اســت، چون در 
صــدر اســام به محض اینکه زنی بیوه می شــد، فرصت اجتماعی بــرای تجرد نمی یافت و 
بافاصله ازدواج می کرد یا »حفصه« به خاطر اینکه پدر بداخاقی داشــت و بیوه شــده بود، 
خواســتگاری نداشــت و پیامبــر)ص( برای مبارزه با این فضای مســموم بــا وی ازدواج کرد؛ 
یعنی قانون آیه شــریفه مبنی بر ازدواج تا چهار زن در صدر اســام راهگشــایی و گره گشــایی 

داشت، ولی امروز این نوع ترویج گره افزاست.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه چندهمسری در ایران نسخه گره گشا و 
راه حل نیســت و باید روی ازدواج آگاهانه، بهنگام و پایدار کار کنیم، افزود: برای تحقق این 

مسئله باید تسهیات بدهیم و هزینه کنیم و فرهنگ عمومی را در مورد اینکه مثًا اختاف 
ســن تا ۵ ســال مشکل ساز نیست، اصاح کنیم تا مشکات کمتر شود؛ نباید قوز باالی قوز 

درست کنیم و برای حل یک آسیب، آسیب بزرگتری را ایجاد کنیم.

داروی خاص را برای همه تجویز نکنیم
استاد حوزه علمیه در پاسخ به این سؤال که با قبول این فرض، ازدواج موقت هم زیر سؤال 
خواهد رفت، چون براســاس حکم برخی مراجع بزرگ معاصر، متعه برای ارضاء لذت هم 
ایرادی ندارد، تصریح کرد: ازدواج موقت هم چون ازدواج اســت اگر برای لذت باشــد ایراد 
شــرعی ندارد و برای پیشــگیری از گناه آن هم با شــرایط خاص تشریع شده است؛ یعنی اگر 
برای کسی فرصت ازدواج دائم فراهم نباشد و از طرفی به گناه هم می افتد از باب اکل میته 
که خوردن گوشــت مردار و گربه هم جایز می شــود ایرادی ندارد و فرد می تواند ازدواج موقت 

داشته باشد.
وی تصریح کرد: این راهکار مســکن اســت و همان طور که اگر کســی از روی اضطرار گوشت 
گربــه خــورد آن را جــار نمی زند و در رســانه ها مطــرح نمی کند، فردی هم که به علت شــرایط 
خــاص خــود یا همســرش، ازدواج مجدد داشــته نیازی بــه جار زدن و در بوق کــردن و ترویج 

برای دیگران ندارد.

ترويج چندهمسری موضع حوزه نیست
ظهیــری در پاســخ بــه این ســؤال که مؤسســه یا فــرد مروج این مســئله ممکن اســت افرادی 
حوزوی باشند و در این صورت اگر فضای ناسالمی در جامعه شکل بگیرد عواقب آن بر سر 
حوزه و روحانیت ســر ریز خواهد شــد، در این صورت چرا حوزه هیچ واکنش رســمی نشــان 
نمی دهد؟ اظهار کرد: اواًل اینکه روحانیون معصوم نیستند و ممکن است خطا کنند؛ ثانیًا 
برخی افرادی که مدافع این مسئله هستند از این باب است که مجموعه قوانین اسام باید 

با همدیگر بیان شود؛ لذا این را هم مطرح می کنند.
وی افــزود: همــان طــور که شــرایط را برای امــور دیگر درنظــر می گیریم برای تبلیــغ و ترویج هم 
بایــد درنظــر بگیریــم و زمان و مکان را بســنجیم؛ به هر حال چندهمســری حتی اگر از ســوی 
برخی روحانیون هم ترویج شود، موضع حوزه علمیه نیست و کار درستی هم در این شرایط 

نیست.

انتقاد تند از فیاض
معاون فرهنگی حوزه خواهران با اشاره به سخنان یکی از سیاسیون در مورد وضعیت قم و 
نسبت های ناروا به بانوان این شهر، تصریح کرد: ایشان قیاس به نفس کرده است؛ معتقدم 
این فرد سامت روان ندارد و بی جا حرف زده است، چطور این همه زن مؤمنه و محجبه را 
در قم ندیده و فاحشه ها را آن هم چهار تا چهارتا دیده است؛ برخی گفتند که پاسخ رسمی 

بدهیم، ولی معتقدم این فرد و این سخن لیاقت پاسخ دادن ندارد.
وی در عیــن حــال تصریــح کرد: در مــورد احکام اســام حتی مســتحبات و مکروهات حق 
اظهارنظر در نفی آن را نداریم، ولی مناط احکام باید بررسی و شرایط زمان و مکان در صدور 
یــک حکــم بایــد لحاظ شــود. حکــم جــواز چندهمســری را نباید زیر ســؤال برد، ولــی موارد 

استفاده خاص آن را هم نباید به عنوان نسخه برای عموم ترویج و تبلیغ کنیم.

ویژگی هــای  از  یکــی  امــروزی  جوامــع  در 
حکمرانــی خــوب وجــود موثــر نخبگان بین هســته ســخت قــدرت و 
توده هــای مــردم اســت. نخبــگان نقــش رهبــران میانــی جامعــه را بــر 
عهــده دارنــد و با کنش های خود به انســجام و هدایــت افکار عمومی 
جامعــه می پردازنــد. آن هــا گفــت و گــوی میــان حکومــت و مــردم را 
تســهیل می کنند و وظیفه به پذیرش اجتماعی رســاندن تصمیمات 
ســخت حاکمیت و افزایش ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بر 
عهــده دارنــد. نخبگان با دســت یابی به مرجعیت معتبــر اجتماعی 
_سیاســی در جامعــه، به نقــد تصمیمات حکومت و از طریق بســیج 
افکار عمومی نســبت به تغییر آن اقــدام می کنند. نخبگان می توانند 
با ایفای نقش رهبری در بحران اعتراض های اجتماعی از انحراف آن 
به سوی حرکت های کور، خشن و ساختار شکنانه جلوگیری نمایند.
هر نظام سیاسی جهت افزایش موفقیت اجرای برنامه ها، تصمیمات 
و تکمیل فرایند مدیریتی خود به نخبگان نیاز دارد. نظام های سیاسی 
از طریق رســمیت بخشــیدن بــه فعالیت نخبگان، تــاش می کنند که 
زمینــه دســت یابی آنان به مرجعیــت معتبر اجتماعــی را فراهم کنند. 
دولــت هــا تــاش می کننــد بــا افزایــش میــزان نفــوذ نخبــگان بــه نقش 
آفرینــی موثــر آنــان کمک کننــد. جایی خوانــدم یا در ســخنرانی یکی از 

تحلیلگران شــنیدم که وقتی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا تصمیم 
گرفــت بــه عــراق حملــه کنــد چهارصد نفــر از نخبــگان جامعــه آمریکا 
ضرورت این حرکت را تئوریزه و توجیه کردند و توانستند افکار عمومی 
مــردم آمریــکا را بــا تصمیم حاکمیت موافق گردانند. تــا جایی که در دو 
جنگ عراق و افعانســتان شاهد تجربه نارضایتی و اعتراضات مردمی 
هماننــد آن چــه در جنگ ویتنــام اتفاق افتاد نبودیم. یــا در تاریخ آورده 
انــد که هر گاه اســتالین رهبر شــوروی صحبت می کرد چنــد صد نفر از 
نخبگان سیاســی، اجتماعی صحبت های او را تبیین، توجیه و برای  

مردم کل اتحاد جماهیر شوروی تئوریزه می کردند.
در چند روز گذشته، دولت بر اساس شرایط و تحلیل نظام کارشناسی 
تصمیم به گران کردن بنزین می گیرد در کف جامعه عایم نارضایتی 
از نحــوه اجــرای ایــن مصوبه آشــکار می شــود تا جایی کــه کانون های 
اعتــراض شــکل می گیــرد و در بیش از ده ها شــهر مردم به این مســئله 
معترض می شــوند. کم کم اعتراض ها توســط عوامــل بیگانه و اوباش 
بــه آشــوب کشــیده می شــود و نظــام مجبور می شــود در برخــورد با این 
ناامنی به اقدامات امنیتی متوســل شــود. اما متاســفانه در این میان 
نخبــگان، روحانیــون و فعــاالن سیاســی و اجتماعــی از ایفــای نقــش 
اساسی خود غافل شدند و سخن موثر نگفتند و تاش نکردند رهبری 

فکری و در برخی مواقع میدانی جریان اعتراض را بر عهده بگیرند.
 برخــی از نخبــگان از ســر دلمردگــی و دلزدگــی تــرک ســخن کردنــد و 
برخی دیگر از ســر عافیت طلبی و ســردرگمی ســکوت کردند. با یک 
رصــد ســاده در فضــای رســانه ای می تــوان ایــن حقیقت تلــخ را دید 

کــه دویســت نفر تحلیلگــر و نخبه در این موضوع وارد نشــدند و تاش 
نکردنــد رســالت اجتماعی خــود را ایفا کننــد. نتیجه ایــن روند قطع 
ارتبــاط نخبــگان بــا ملــت و به دنبــال آن قطــع گفت و گــوی دولت با 
تــوده مــردم اســت و مــی توانــد یکــی از زمینه هــای ظهور اغتشاشــات 

اجتماعی در آینده شود. 
نتیجه عملکرد غیر مناســب نخبگان پیامدهای سیاسی اجتماعی 
بسیاری را پدید می آورد. در این حالت حرکت اعتراضی توده ها بدون 
رهبــر می شــود و هدایــت جریان اعتراض به دســت نیروهای مخالف 
نظــام قــرار مــی گیــرد و یــا اوبــاش و ماجراجویانی میــدان دار می شــوند 
که نســبتی با خواســته اعتراضی بدنــه توده ها ندارنــد. در این صورت 
هسته امنیتی- نظامی و قضایی و به عبارتی سطح سخت سیاست 
جهــت تامیــن امنیت جامعه مســتقیم با بدنه اعتراضــی ارتباط پیدا 

می کند و این رویارویی تبعات بسیاری برای حکومت دارد.
 یکی دیگر از پیامدهای بی رهبر شــدن اعتراض اجتماعی آن اســت 
کــه اعتراض هــا را به ســوی حرکت های کور و خشــن می بــرد تا جایی 
که اعتراض را به یک آشــوب تبدیل می کند. آشــوب عاوه بر این که 
هزینه هــای بســیاری را به جامعــه و نظام وارد می کند هیــچ اثر مثبتی 
را بــر جامعــه و یا تصمیــم حاکمیت نمی گذارد و بــه حرکت ضد خود 

تبدیل می شود.
 از سوی دیگر عملکرد نامناسب نخبگان می تواند مدت زمان روشن 
شدن شعله اعتراض نسبت به تصمیمات حاکمیت را کوتاه تر کند. 
بــرای مثــال: فاصلــه بین دو اعتــراض اقتصادی دی ماه ســال ۱۳۹۶ 

در اعتــراض بــه گرانــی  ارزاق عمومــی و اعتراض امســال فقــط نزدیک 
دو ســال فاصله زمانی داشــت و این کوتاه شــدن شــروع اعتراض ها و 

سرعت گرفتن آن را نشان می دهد.
 در آخــر شــاهد ایــن هســتیم کــه در اعتراضاتــی کــه نخبــگان نقش خود 
را ایفــا نمی کننــد ســطح خشــونت و آشــوب افزایــش یافته و ایــن افزایش 
از میــزان تخریــب مراکــز دولتــی، بانک ها، پمــپ بنزین ها و .. مشــخص 
اســت. یکی از اساســی ترین نتایج این روند، ســوء اســتفاده دشمنان از 
مطالبات اقتصادی مردم به مطالبات سیاسی و ساختار شکنانه است 
که ادامه این روند مشروعیت نظام سیاسی را دچار چالش خواهد کرد.

یکــی از راه هــای جلوگیــری از تکــرار اعتراضــات خشــن احیــاء و بــه 
و  متنفذیــن  و  اجتماعــی  سیاســی،  نخبــگان  شــناختن  رســمیت 
معتمدیــن مذهبــی اســت تــا بتوانند بــدون محدودیت گفــت و گو با 
جامعــه و بدنــه اعتراضــی و حاکمیــت را احیــا کننــد. در طــول تاریخ 
حوزه هــای علمیه دارای پایگاه اجتماعی و مقبولیت عمومی اســت 
و همیشــه پناهــگاه مــردم بوده و اســت. حوزه ها و طاب مــی تواند با 
نزدیک شــدن بیشــتر به مردم و به خصوص جوانان، مشــابه کاری که 
برخــی ائمه جمعه و جماعات در برخی شــهرها انجــام دادند، عاوه 
بر این که نقشــه های شــوم دشمنان را برما کرده اعتراض های به حق 
مــردم را به رســمیت بشناســند و نشــان دهند کــه ارتباط بیــن مردم و 
روحانیت و حوزه های علمیه از هم گسســتنی نیست و حوزه در قبال 
مســائل سیاسی- اجتماعی جامعه در کنار نقش حمایت گری خود، 
به صورت نصیحت گرایانه، مســئولین را به حل مشکات مردم و کم 
کــردن دغدغه هــای آنها فرا می خواند و تاش می کند عاوه بر این که 
تصمیمات دولت را به نفع نظام و مردم تغییر دهد نقش حلقه واسط 

معتبر بین مردم و حاکمیت را داشته باشد.
انتشــار متــن فــوق در نمــای حــوزه به معنی تاییــد تمام یا بخشــی از آن نیســت بلکه تنها 

نظرات نویسنده است.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران با انتقاد شــدید از تبلیغ چندهمســری در برخی رســانه ها و بیان اینکه رواج این مســئله آســتانه رضایتمندی در تنوع طلبی مردان خوشــگذران را باال 
می برد، اظهار کرد: نباید این دارو را که برای شرایط خاص و اضطرار است برای همه تجویز کرد؛ تعدد زوجات امنیت روانی و اجتماعی زنان را به مخاطره می اندازد و تنش اجتماعی را 

افزایش می دهد؛ راهکار مشکالت تقویت فرهنگ عمومی است.

  يادداشت
  علی توسلی کجانی

نقش حوزه های علمیه در کاهش خشونت و رهبری اعتراضات اجتماعی


