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در گفتگو با خانم عالسوند مطرح شد:

به نویسندگانی نیاز داریم که 
مطالب جدی را با قلم ساده

 بیان کنند
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مدیر حوزه های علمیه خواهران: توسعه و گسترش مدارس علمیه سطح ۳ و ۴ ضرورت دارد  
معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری: تاسیس حوزه های علمیه خواهران از برکات انقالب اسالمی است  
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد: راه اندازی مرکز مشاوره پژوهشی برای خواهران طلبه سراسر کشور  

خادمی زائران اربعین افتخار بانوان طلبه

در جلســه هم افزایــی موکب هــای اســتان قــم 
بــا حضــور  کــه  اربعیــن   بانــوان ســتاد  و کمیتــه 
نمایندگان موکب  ها در مرکز مدیریت حوزه های 
مســئوالن  شــد،  برگــزار  خواهــران  علمیــه 
حوزه هــای علمیــه خواهــران از خادمــی زائران 
اربعیــن به عنوان افتخاری بــرای بانوان طلبه و 

حوزه های علمیه خواهران یاد کردند.
اســتان  موکب هــای  هم افزایــی  جلســه 
قــم و کمیتــه بانــوان ســتاد اربعیــن بــا حضــور 
عبدالکریــم  حجت االسالم والمســلمین 
بهجت پور و مسئوالن و نمایندگان موکب های 
اســتان قــم صبــح یک شــنبه پانزدهــم مهــر در 
سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
در ایــن جلســه حجت االسالم والمســلمین 
عبدالکریم بهجت پور با اشاره به جایگاه زیارت 
اربعین اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین تجلی های 
حضور دینی مردم، پیاده روی باشــکوه اربعین 
اســت که البته دشــمنان بارها تالش کردند که 
مانع این حرکت و جریان شوند اما هرگز موفق 

نشدند و شکست خوردند.
وی افزود: فرهنگ امام حسین )ع( می تواند 
نگاه هــا و دیدگاه ها را تغییــر دهد و رفع جهالت 
کند، امام حسین )ع( عناصر شخصیت  افراد در 
جامعــه را تغییر می دهد و موجب می شــود این 

افراد ناجی کشور و جامعه باشند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران تصریح 
کــرد: بزرگ تریــن مســئله و دغدغــه مــا در ایــام 
اربعین این اســت کــه همه افراد و زائــران کاماًل 
در صــف امــام حســین )ع( قــرار گیرنــد و حضور 

مبلغان خواهر و برادر در موکب ها، به این معنا 
اســت کــه ایران اســالمی به این قلــه باعظمت 

توجه زیادی دارد.
وی ادامه داد: در ایام حج حدود 3 میلیون 
مســلمان از سراســر جهان در مکه حضور پیدا 
می  کننــد و همــواره بــه دلیــل عدم اســتفاده از 
این ظرفیت و فرصت عظیم تأســف خورده ایم 
اما ایام اربعین و امام حسین )ع( این فرصت و 
ظرفیت عظیم را برای ما فراهم کرده است و ما 
بایــد از این فرصت و ظرفیت عظیم به بهترین 
شــکل ممکن به منظور انتقــال فرهنگ و پیام 

عاشورا استفاده کنیم.
اســتاد برجســته حوزه های علمیه ابراز کرد: 
یکــی از مســائل مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه 
داشــته باشــیم ایــن اســت کــه نبایــد فرهنــگ 
پذیرایی را تضعیف کنیم و این گونه نیســت که 
پذیرایــی از اهمیــت کمی برخوردار باشــد البته 
پیام و فرهنگ عاشــورا بســیار عظیم اســت اما 
پذیرایــی و خدمت رســانی به زائــران اهمیت و 

اجر بسیار زیادی دارد.
وی اظهار کرد: در ایام اربعین باید به شدت 
مراقــب اختالفات مذهبی و قومیتی باشــیم و 
به هیچ وجــه نبایــد اقداماتــی انجــام دهیم که 

موجب تفرقه میان مسلمانان و زائران شود.
اینکــه  بیــان  بــا  کریــم  قــرآن  مفســر برجســته 
انقــالب اســالمی و ایران خــادم اهل بیــت و امام 
ایــران  کــرد:  خاطرنشــان  هســتند  )ع(  حســین 
اســالمی کانــون مقاومت اســت و هیــچ گاه پرچم 
گذاشــت  نخواهــد  زمیــن  را  ظالمــان  بــا  مبــارزه 
ایــن  و  می کنــد  ایســتادگی  ســتمگران  مقابــل  و 

فرهنگ باید به همه ملیت ها انتقال داده شود.

حضــور فعــال و پویــا کمیتــه بانــوان ســتاد   
اربعین در سال جاری

جلســه،  ایــن  ابتــدای  در  همچنیــن 
حجت االسالم والمســلمین کریمــی اظهار کرد: 
بانــوان  کمیتــه  خوشــبختانه در ســال جــاری 
ســتاد اربعیــن بســیار فعــال و پویــا ظاهرشــده 

است و این بسیار ارزشمند است.
وی بــه ارائــه گزارشــی از وضعیــت موکب هــا 
عتبــات  بازســازی  ســتاد  گفــت:  و  پرداخــت 
جمــع آوری  باهــدف   1383 ســال  در  عالیــات 
نــذورات و تأمیــن رفــاه حــال زائــران ایرانــی در 

عتبات عالیات شروع به فعالیت کرد.
عتبــات  بازســازی  ســتاد  فرهنگــی  معــاون 
از  برپایــی  از  هــدف  اینکــه  بابیــان  عالیــات 
موکب ها خدمت رسانی به زائران امام حسین 
)ع( اســت خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر 29 
موکــب در حوزه بانوان و خانواده فعالیت های 
از  موکب هــا  و  می دهنــد  انجــام  فرهنگــی 
فعالیت هــای فرهنگی بانوان اســتقبال بســیار 

خوبی داشته اند.
وی بــا تأکید بر برنامه ریــزی دقیق به منظور 
انجــام فعالیت هــای فرهنگــی در ایــام اربعیــن 
ادامه داد: در ایام اربعین باید توجه ویژه ای به 
مســائل فرهنگی داشــته باشــیم و برنامه های 

مختلف را برای زائران پیش بینی کنیم.
حجت االسالم والمسلمین کریمی گفت: در ایام 
اربعیــن باید از فعالیت  سیاســی و هرگونه فعالیتی 
که موجب تفرقه می شــود پرهیــز کنیم و همه باید 

به این مسئله مهم توجه داشته باشند.
وی در پایان با اشــاره به تعداد موکب هایی 
بــه  خدمت رســانی  بــه  اربعیــن  ایــام  در  کــه 
زائران مشــغول هســتند گفت: در ســال جاری 
درمجموع 55 موکب مشغول فعالیت هستند 
کــه از این تعداد 11 موکــب در نجف، 26 موکب 
در کربــال، 2 موکــب در کاظمیــن، 5 موکــب در 

مهران و یک موکب در سامرا حضور دارند.
در ایــن جلســه همچنیــن خانــم معصومــه 
ظهیــری معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای 
علمیه خوهران با اشــاره به تاریخچه و جایگاه 
زیــارت اربعیــن )ع( بــر تقویت وحدت اســالمی 
و اســتفاده از ظرفیــت اربعین بــه منظور انجام 

فعالیت های فرهنگی تأکید کرد.
در پایــان ایــن جلســه از نشــان ویــژه بانوان 

مبلغ در ایام اربعین رونمایی شد.

در جلسه هم افزایی موکب های استان قم و کمیته بانوان ستاد اربعین مطرح شد؛
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آییــن آغــاز ســال تحصیلــی حوزه هــای علمیــه 
خواهــران سراســر کشــور بــا حضور حجت االســام 
مدیــران،  از  جمعــی  و  بهجت پــور  والمســلمین 
اســتادان و طــاب حوزه هــای علمیه خواهــران در 

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی )ع( برگزار شد.

علمیــه  حوزه هــای  تحصیلــی  ســال  آغــاز  مراســم 
خواهــران سراســر کشــور پیــش از ظهر یک شــنبه یکم 
مهر با حضور حجت االســالم والمسلمین بهجت پور، 
مدیــران، مســؤوالن، اســتادان و طــالب حوزه هــای 
حســن  امــام  علمیــه  مدرســه  در  خواهــران  علمیــه 

مجتبی )ع( تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراســم حجت االسالم والمسلمین 
ناصحــی ضمــن عرض خیر مقدم بــه حاضران در این 
مراســم اظهار کرد: مدرسه علمیه امام حسن مجتبی 
)ع( در جنوب غربی که از مناطق وســیع و پرجمعیت 

تهران است حضور دارد و به فعالیت مشغول است.
وی افــزود: بــا توجــه به حضــور فرهنگ ها و اقشــار 
مختلــف در ایــن منطقــه شــاهد نفــوذ برخــی افــراد و 
جریان ها در سال های گذشته در این مناطق بودیم و 
به منظور مقابله با این فرهنگ های اشتباه، ضرورت 
داشــت تــا یک حــوزه علمیــه در این منطقه تأســیس 
و راه انــدازی شــود لــذا اقــدام بــه ســاخت و تأســیس 

مدرسه علمیه امام حسن مجتبی )ع( کردیم.
مؤسس مدرسه علمیه امام حسن مجتبی )ع( در 
پایــان با بیان اینکه تمام مقاطع تحصیلی حوزه های 
علمیــه خواهــران در ایــن مدرســه تدریــس مي شــود 
خاطرنشــان کــرد: فعالیت هــای ایــن مدرســه علمیــه 
به گونــه ای  آغــاز شــد  به صــورت گســترده در منطقــه 
کــه در حــال حاضــر حــدود 300 طلبه در این مدرســه 
مشغول تحصیل هستند و به جرئت می توان گفت که 
مدرســه علمیه امام حســن مجتبی )ع( از نظر شکلی 

و محتوایی منحصر به فرد است.  
وی ضمن گرامیداشــت هفته دفاع مقدس ادامه داد: 
دشمنان همواره تالش می کنند تا با فتنه ها و توطئه های 
مختلف چراغ پر فروز انقالب اســالمی را خاموش کنند اما 

به فضل الهی تا کنون همواره شکست  خورده اند.
پایــان  در  ناصحــی  والمســلمین  حجت االســالم 
عنــوان کــرد: در تاریخ 2500 ســاله شاهنشــاهی ایران 
بارهــا خــاک کشــور بــا کمتریــن  تهدید ها به دشــمنان 
جنــگ  ســال  هشــت  طــول  در  امــا  می شــد  تقدیــم 
تحمیلــی بــا جان فشــانی و فداکاری هــای رزمنــدگان 
اسالم اجازه ندادیم که حتی یک وجب از خاک ایران 

در دست دشمن باقی بماند.

راه اندازی مرکز مشــاوره پژوهشی برای خواهران   
طلبه سراسر کشور

علی اکبــر  والمســلمین  حجت االســالم  ادامــه  در 
حصــاری اظهــار کرد: به همــت تمام دســت اندرکاران 
مجموعــه حوزه های علمیه خواهــران از امروز مجددًا 
کشــور  سراســر  در  خواهــران  علمیــه  مدرســه   481
فعالیت هــای خــود را آغــاز می کننــد.  وی افــزود: در 

ســال جــاری بیش از 9 هزار و پانصــد نفر در حوزه های 
علمیه خواهران پذیرش شدند و از امروز فعالیت های 

خود را آغاز می کنند.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  پژوهــش  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر در ســطح ســه، 12 
رشــته و در ســطح چهــار نیــز 3 رشــته در حوزه هــای 
علمیه خواهران تدریس می شــود و تالش می کنیم که 

تعداد رشته های سطح 4 افزایش پیدا کند.
و  اصالحــات  جــاری  ســال  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
تغییراتــی در آیین نامــه حوزه هــای علمیــه خواهــران 
صــورت گرفتــه و بــه تمــام مــدارس علمیه ابالغ شــده 
اســت، در ســال جاری ارائه تحقیق پایانی از ســطح 2 
حــذف و تحقیــق علمــی جایگزین شــد و تمام طالبی 
که موضوع تحقیــق پایانی را انتخاب نکرده اند باید بر 
اســاس شــیوه و آیین نامه جدید عمــل کنند و طالبی 
کــه موضــوع تحقیــق پایانی را اخــذ کرده انــد، مخیر به 

ارائه تحقیق پایانی یا تحقیق علمی هستند.
حجت االسالم والمسلمین حصاری عنوان کرد: در 
حــال حاضر واحد های آموزشــی به 190 واحد رســیده 
است و فعالیت های پژوهشی و فرهنگی نیز در همین 

190 واحد گنجانده شده است.
وی بــا بیــان اینکــه مرکــز مشــاوره پژوهشــی بــرای 
می شــود  راه انــدازی  کشــور  سراســر  طلبــه  خواهــران 
تصریــح کــرد: خواهــران طلبــه می تواننــد از ایــن مرکــز 
بــرای دریافت راهنمایی  و مشــاوره های مــورد نیاز در 
ارائــه تحقیق پایانــی و تحقیق علمی اســتفاده کنند و 

در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.
علمیــه خواهــران  پژوهــش حوزه هــای  معــاون 
گفت: در حال حاضر دوره های متعددی در سراسر 
کشــور در حــال اجــرا اســت و بــا اتخــاذ رویکرد هــای 
صحیــح پژوهشــی می توانیــم طــالب عالقه منــد به 

پژوهــش را به ســمت پژوهشــگری حرفه ای ســوق 
دهیم.

تاســیس حوزه هــای علمیــه خواهــران از بــرکات   
انقالب اسالمی است

حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در ادامه 
ایــن مراســم عنــوان کرد: بــدون تردیــد یکــی از برکات 
حوزه هــای  راه انــدازی  و  تاســیس  اســالمی  انقــالب 
علمیــه خواهــران اســت، حوزه های علمیــه خواهران 
یک شــبکه عظیم از خواهران طلبه و آشــنا به معارف 
دین، یک شجره طیبه و پدیده بسیار مبارکی است.

اندیشــیدن  و  تحقیــق  تحصیــل،  افــزود:  وی 
مقدمــه ای بــرای تبلیــغ دیــن اســت، البته همــه این 
مــوارد حائــز اهمیت هســتند امــا آن  چه کــه باید مورد 
توجــه جــدی طــالب خواهــر و بــرادر باشــد، تبلیــغ و 

هدایت جامعه است.
معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری 
بــا بیان اینکه هیچ کاری مهم تر از تبلیغ دین، هدایت 
و ارشــاد جامعــه نیســت خاطرنشــان کــرد:  وظیفــه و 
رســالت همــه پیامبــران و انبیــا تبلیــغ دیــن، هدایت 
و ارشــاد جامعــه بــوده اســت و همین مســئله نشــان 
دهنــده اهمیــت تبلیــغ اســت.وی ادامــه داد: نبایــد 
بــه امــر تبلیــغ و هدایــت جامعه بــه عنوان یک شــغل 
هماننــد دیگــر شــغل ها نــگاه کنیــم و اگر کســی چنین 
نگاهــی داشــته باشــد، توفیق های بســیار زیــادی را از 

دست مي دهد.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: متأسفانه 
در ســال های اخیــر مدرک گرایــی در حوزه های علمیه  
وارد شــده اســت و ایــن مســئله و مشــکلی اســت کــه 
بایــد برطــرف شــود بنابرایــن کســب علــم و دانــش به 
منظــور تبلیغ دین و هدایت و ارشــاد مردم جامعه در 

حوزه های علمیه مورد اهمیت است.
معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: طالب باید قدر فرصت و نعمتی که دارند 
را بداننــد و شــکرگزار ایــن نعمــت الهــی باشــند، البتــه 
ممکــن اســت در این راه مورد بی مهــری قرار گیرند اما 
ایــن بی مهری ها نباید طــالب را از انجام  فعالیت های 

تبلیغی و فرهنگی دلسرد کند.
وی افــزود: در حوزه هــای علمیــه نبایــد بــه دنبــال 
جــذب مخاطــب بیشــتر باشــیم بلکــه بایــد بــه فهم و 
تبییــن درســت دین برای مردم توجــه کنیم چراکه اگر 
جامعه ای فهم و درک درســت از دین داشــته باشــد، 
آن جامعــه از هــر آفــت و گزنــدی مصون خواهــد بود و 
ایجــاد ایــن فهــم درســت در جامعــه از  وظایف طالب 

است.
حجت االســالم المســلمین مروی ابــراز کرد: طالب 
بایــد فهــم و درک صحیحــی از مســؤولیت و جایگاهی 
که دارند، داشــته باشــند و اگر این فهم درســت ایجاد 
شــود، طــالب هیچگاه حاضر نمی شــوند که دســت از 

تبلیغ دین بردارند.
بانــوان در  تاثیــر  بیــان نقــش و  بــه   وی در ادامــه 
خانــواده و جامعه پرداخت ادامه داد: بانوان نســبت 
بــه مــردان با افراد بیشــتری ارتباط دارنــد و می توانند 
باشــند،  داشــته  جامعــه  در  زیــادی  بســیار  تأثیــرات 
همچنیــن تربیــت فرزنــدان بــر عهــده مادران اســت و 

بانوان تربیت کنندگان نسل های آینده هستند.

توســعه و گســترش مــدارس علمیه ســطح ۳ و ۴   
ضرورت دارد 

حجت االســالم والمســلمین عبدالکریم بهجت پور 
ضمــن تســلیت ایــام مــاه محــرم و گرامیداشــت هفته 
دفــاع مقــدس اظهــار کــرد: دشــمنان بــه این مســئله 

آگاهی دارند که اگر کوچک ترین جســارتی به کشور 
و ملت ایران کنند، با شــیر زنان و شــیر مردانی بســیار 

زیادی مواجه می شوند و شکست  خواهند خورد.
وی با اشــاره به حمله تروریســتی رژه نظامی هفته 
دفــاع مقدس در اهواز افزود: دشــمنان با حرکت های 
جاهالنــه و ظالمانــه و حملــه بــه مردم بی گنــاه در رژه 
هفتــه دفــاع مقــدس در اهــواز چهــره واقعــی خــود را 

نشان دادند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا بیــان اینکه 
قران کریم تمام راه های درســت و حق را به ما نشــان 
داده اســت خاطرنشــان کــرد: دفــاع مقــدس بــه مــا 
آموخت که ظلم و ستم و ذلت را قبول نکنیم و افتخار 

حوزه های علمیه عمل کردن به این آموزه ها است.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز ســال تحصیلــی حوزه هــای 
علمیــه خواهــران ادامــه داد: مــا در ســال جــاری یک 
بــرای حوزه هــای علمیــه خواهــران  را  برنامــه اصلــی 
در نظــر گرفتیــم و حوزه هــای علمیــه خواهــران بایــد 
مرجعیــت دینــی در خصــوص مســائل بانــوان را پیدا 

کنند.
استاد برجسته حوزه های علمیه عنوان کرد: تمام 
مجموعــه حوزه های علمیه خواهــران تالش می کنند 
تــا بــه حوزه های علمیــه خواهران هویت ببخشــند تا 
هویــت مســتقل حوزه های علمیــه خواهــران نمایان 
شــود و بــرای تحقــق این مســئله مهم باید آســیب ها 
را شناســایی و برطــرف کنیم و به ســمت حوزه  بالنده 

حرکت کنیم.
مجموعــه  تــا  کردیــم  تــالش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران به یک خانــواده تبدیل 
شــوند تصریــح کــرد: در ماه هــای اخیــر ســعی کردیــم 
و  بــا همراهــی  و  برخــط  کمیســیون های  برگــزاری  تــا 
را  آســیب ها  اســتانی  و  مــدارس  مدیــران  هم فکــری 
شناسایی کنیم، همچنین با برگزاری یک اجالس سه 
روزه با حضور مدیران مدارس و اســتانی بررســی های 
نهایــی در خصوص مدرســه محوری را انجام دادیم و 
در نهایــت نیــز بخش نامه ها را به مدارس و اســتان ها 

ابالغ کردیم.
حجت االســالم والمسلمین بهجت پور گفت: ما در 
ماه هــای اخیر تالش کردیم تا راهبرد مدرســه محوری 
را محقــق کنیــم، بــه ایــن صورت کــه مــدارس را محور 
امــور قــرار دادیــم و حتــی بودجــه  ســال 1397 را نیــز 

براساس و با محوریت مدارس تصویب کردیم.
تــالش مي کنیــم در ســال جــاری  کــرد:  بیــان  وی 
کاســتی ها و آســیب های موجود را برطــرف کنیم تا در 

سال آینده به حوزه بالنده برسیم.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا بیــان اینکه 
افتتــاح حوزه هــای علمیــه خواهران سراســر کشــور در 
یــک مدرســه علمیــه در راســتای سیاســت  و راهبــرد 
مدرســه محوری اســت ابراز کرد: در حال حاضر حدود 
411 مدرســه علمیــه خواهــران در مقطــع ســطح دو 
در سراســر کشــور وجــود دارد امــا بایــد تــالش کنیــم تا 
مدارس ســطح ســه و چهار را گسترش دهیم تا طالب 

به مسائل تخصصی تر وارد شوند.
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نشســت معاون فرهنگــی تبلیغی حوزه  های علمیه خواهران با معاون مشــارکت های 
اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.

خانــم معصومه ظهیری ضمن عرض خوش آمدگویی ر زمینه ســازی تأســیس ســازمان 
های مردم نهاد توسط خواهران طلبه دانش آموخته حوزه های علمیه خواهران در حوزه 
ها اجتماعی را امری مهم دانست و گفت: در این زمینه الزم است با بررسی کارها و فعالیت 
انجام شــده توســط خواهران طلبه نســبت به تســهیل ایجاد ســازمان های مردم نهاد گام 

موثری برداشته شود.
وی افــزود: بررســی فعالیــت حــوزه  هــای علمیــه خواهــران در عرصه امــور اجتماعی، 
نشان دهنده ظرفیت عظیم و گسترده خواهران طلبه در سراسر کشور است و این مهم 
می توانــد گویــای زمینه فعالیت مشــترک میان مجموعه حوزه  هــای علمیه خواهران در  
سراســر کشور و ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور در سال جاری و حتی سال های آتی 

باشد.
معــاون فرهنگی تبلیغی حــوزه  های علمیه خواهران با بیان اینکه در طرح قرارگاه  های 
فرهنگی با لحاظ کردن ابالغ برنامه ها، بیش از 95 درصد کار انجام شــده اســت، بر افزایش 
تعــداد اســتان  های مجــری طرح هــای اجتماعی وزارت کشــور از ســوی حوزه هــای علمیه 

خواهران تأکید کرد.
در ادامــه دکتــر کمال اکبری معاون مشــارکت های اجتماعی ســازمان امور اجتماعی 
وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه تبلیــغ چهره به چهــره مؤثرتریــن روش در نشــر ارزش های 
اســالمی و انسانی اســت افزود: خواهران طلبه حوزه  های علمیه خواهران تأثیرگذاری 
گســترده  ای در ســطح جامعــه دارنــد و می توانند بیشــترین تأثیــر را در خانواده داشــته 

باشند.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور   گفت:افزایش امید 
و نشاط اجتماعی در جامعه کار مهمی است که الزم است در سال جاری به آن توجه ویژه 
گــردد و در ایــن مهم باید با زمینه ســازی مناســب، فعالیت بانوان طلبــه حوزه  های علمیه 

خواهران در سطح جامعه افزایش یابد.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

خواهران طلبه سازمان های 
کنند مردم نهاد تأسیس 

رئیس اداره فرهنگ سازی فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت 50 هزار کاربر کوثرنت در راستای تعظیم شعائر حسینی)ع(

نشســت مشترک مدیرکل امور تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهــران و رئیــس حــوزه رســانه و فضای مجازی ســتاد 

اربعین برگزار شد.
در ابتــدای این نشســت خانــم ماندانا جاللی بــر آمادگی 
طــالب خواهــر بــه منظــور حضــور فعــال در مراســم اربعیــن 
حسینی )ع( و ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در فضای 

مجازی تأکید کرد.
مدیــرکل امور تبلیغی حوزه های علمیه خواهران با بیان 
بــه اینکــه بیــش از 480 مدرســه علمیــه خواهران در ســطح 
کشــور در حــال فعالیــت هســتند گفــت: باتوجــه بــه حضــور 

خواهــران طلبــه مســلط بــه زبان هــای خارجــی در مدارس 
علمیــه خواهــران، آمادگــی همــکاری بــا ســتاد اربعیــن بــه 
منظــور فعالیــت بانــوان طلبــه در فضــای مجازی در ســطح 

داخلی و بین المللی را داریم.
در ادامــه ایــن نشســت محمد تقــی جلیلــی صفــت رئیس 
علمیــه  حوزه هــای  مجــازی  فضــای  فرهنگ ســازی  اداره 
خواهــران بــا بیــان توضیحاتــی در خصــوص شــبکه کوثرنــت 
پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 105 هزار خواهر 
طلبه به عنوان کاربر در شبکه کوثرنت ثبت اطالعات کرده اند 

که از این تعداد حدود 50 هزار نفر حضور فعال دارند.

وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در فضای مجازی 
توســط خواهــران طلبه افزود: در حال حاضــر آمادگی داریم 
تــا ظرفیــت و توان 50 هزار کاربر فعال در شــبکه کوثرنت را در 
راســتای تعظیم شعائر حســینی)ع(  در اختیار ستاد اربعین 

قرار دهیم.
در ادامــه ایــن نشســت ســید محمدرضا خوشــرو رئیس 
حــوزه رســانه و فضــای مجازی ســتاد اربعین با بیــان اینکه 
مراســم اربعین یک مراسم بزرگ و اســتراتژیک است عنوان 
کرد: دشمان با استفاده از رسانه های خود درصدد تخریب 
و تضعیــف مراســم عظیــم راهپیمایــی اربعین حســینی )ع( 
هســتند.وی افــزود: رســانه های بیگانــه تــالش مي کننــد تا 
مراســم اربعیــن را کوچــک جلــوه دهنــد و تحریــف کننــد و 
هرســاله شــاهد نمونه های متعــددی از تحرکات رســانه ای 
دشــمن در این ایام هســتیم و دشــمنان با برجسته ســازی 
اختالفــات فرهنگــی میان زائران حســینی بــه دنبال تحقق 

اهداف شوم خود هستند.
رئیــس حــوزه رســانه و فضــای مجــازی ســتاد اربعیــن با 
اشاره به برگزاری گردهمایی اصحاب رسانه اربعین در قالب 
4 کارگاه مجازی، مستندسازی، خبرنگاری و عکاسی گفت: 
در مراســم اربعیــن امســال قصــد داریم هشــتگ الحســین_
یجمعونــا را بــه صــورت گســترده در فضــای مجازی توســعه 

دهیم.
وی در پایــان بــا تأکید بر نقش خواهــران طلبه در فضای 
مجــازی گفــت: امیدواریم با حضور گســترده خواهران طلبه 
در فضــای مجــازی، هم زمــان بــا مراســم اربعیــن حســینی 
شــاهد اطالع رســانی صحیح و انعکاس مطلوب این رویداد 

عظیم فرهنگی در سطح جهان باشیم.

جان کالم من در صحبت امروز عبارت اســت از، اّول عظمت ایران، دّوم اقتدار جمهوری اســالمی و ســّوم شکست ناپذیری مّلت ایران. اینها رجز  خوانی 
نیســت، شــعار محض نیســت، ســخن توخالی مثل بعضی از شعارها و حرفهایی که بعضی دیگر میزنند نیســت؛ اینها واقعّیاتی است که دشمنان مّلت ایران 
آرزو میکننــد کــه مــا اینهــا را ندانیــم یا از آنها غفلت کنیم و گمان دیگری در مورد خودمان و کشــورمان و مّلتمان ببریم؛ ولی این حقایق واضح تر از این اســت 

که کسی بتواند آنها را انکار کند.
مقام معظم رهبری در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی
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مــا  گفــت::  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
توانستیم آمریکا را منزوی کنیم و کاری کنیم که دنیا به 
رئیــس  جمهــور آمریکا بخندد و حتــی هم پیمانانش 
هــم ایــن کشــور را تنهــا بگذارنــد چراکــه منطــق مــا، 
منطــق اســامی و حاکــم اســت، منطــق جمهــوری 
اســامی را دنیــا پذیرفتــه اســت و اعتقــاد داریــم کــه 
همــه مــا در قبــال دنیــا مســئولیت داریــم و ظلــم و 

زورگویی را تحمل نمی کنیم.
حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور 
موسســه  تربیتــی  فرهنگــی  نشســت  در  مهــر  نهــم 
آمــوزش عالــی معصومیــه )س( قــم بــا بیــان اینکــه 
طــالب،  ســربازان امــام زمــان )عــج( هســتند اظهــار 
کــرد: همیشــه در حوزه هــای علمیــه اصــرار داریم که 
را  ایــن احســاس  طــالب، اســتادان و کادر اجرایــی 
داشــته باشــند کــه متفــاوت بــا یــک نظام آموزشــی 
رســمی هســتند و تالش می کنیم تا این احســاس را 

به یکدیگر منتقل کنیم.
وی افزود: ما برای انســان شــدن، سرمایه گذاری 
می کنیم و برای ورود به یک شــبکه که مهارت کافی 
تربیت مردم را داشــته باشــد و قادر باشــد تا مردم را 
به ســوی خدا بکشــاند در حوزه هــای علمیه حضور 
داریــم و اگــر نتوانیــم بــه ایــن هــدف نزدیک شــویم، 

موفق نخواهیم بود.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران خاطرنشــان 
کرد: حوزه های علمیه به طالبی نیاز دارد که به امام 
زمــان )عج( خدمــت کند و مــا معتقدیــم حوزه های 
علمیــه به طلبه ای  که تنها به دنبال مدرک اســت و 

به وظیفه خود عمل نمی کند نیاز ندارد.
وی ادامــه داد: شــما بــه عنــوان طــالب،  وظیفــه 
فهم دین به مردم را دارید، اگر در فضای شــغل و کار 
قــرار گرفتیــد، فراموش نکنید که شــغل و کار مســئله 
اول نیســت؛ ما در حوزه هــای علمیه حضور داریم تا 
اثرگذار باشیم و ممکن است گاهی اوقات تأثیرگذاری 
مــا همــراه بــا اشــتغال رســمی باشــد، بنابرایــن باید 
همواره خود را ارزیابی کنیم که میزان تأثیرگذاری ما 

در میان آشــنایان و جامعه بیشتر شده است یا خیر 
و اگر اثرگذاری بیشتر شده است شکرگزار باشیم و در 
غیــر ایــن صورت باید نگران باشــیم و چــاره ای برای 

تأثیرگذاری بیشتر بیندیشیم.
اســتاد برجســته حوزه های علمیه گفت: شما در 
مدرســه ای حضــور دارید که از افتخــارات حوزه های 
تبلیغــات  بــه دفتــر  علمیــه خواهــران اســت و مــن 
از  خوبــی  بخــش  کــه  می گویــم  تبریــک  اســالمی 
سرمایه گذاری و مجاهدت ها را معطوف به مباحث 
ارزشــمند آموزشــی، پژوهشــی و تربیتی کرده اســت، 
بــا تنــوع رشــته ها و ســطوح  حقیقتــًا ایــن مدرســه 
تبلیغــات  دفتــر  بــرای  افتخــاری  ســند  تحصیلــی، 

اسالمی و فرصتی برای طالب است.
وی تدریس در موسسه آموزش عالی معصومیه را 
از افتخارات خود دانست و عنوان کرد: حوزه علمیه 
خواهران اهداف بســیار روشنی دارد و مسیر تکامل 
و رشــد خــود را به صورت کامل ترســیم کرده ایم و به 

سمت این هدف حرکت می کنیم.
مفســر برجسته قرآن کریم تصریح کرد: حوزه های 
علمیــه  حوزه هــای  بــه  نســبت  خواهــران  علمیــه 
بــرادران کــه قریب به 11 قرن فعالیت داشــته اســت، 

جــوان اســت و تنهــا 22 ســال اســت کــه بــه صــورت 
رســمی فعالیت خــود را آغاز کــرده، اما خوشــبختانه 
جایــگاه خــود را پیــدا کــرده  اســت و در حــال حاضــر 
قریــب بــه 500 مدرســه علمیــه خواهــران در سراســر 

کشور وجود دارد.
وی ابــراز کرد: اســتفاده از ظرفیت هــای بانوان در 
زمینه های مختلف از جمله تربیت دینی خانواده ها 
و جامعه از جمله برکات انقالب اســالمی اســت و ما 

باید شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پــور بــه بیان 
زنــان در  کریــم در خصــوص جایــگاه  قــرآن  از  آیاتــی 
جامعــه پرداخــت و اظهــار کــرد: در بســیاری از قــرآن 
کریــم، خداونــد متعال زنان و مــردان در کنار یکدیگر 
قــرار داده اســت و این همین مســئله نشــان دهنده 

جایگاه زنان در دین مبین اسالم است.
وی با بیان اینکه هدایت جامعه از وظایف اصلی 
طــالب حوزه های علمیــه خواهران اســت افزود: در 
حــال حاضــر وقــت آن رســیده اســت که نقــش ویژه 
حوزه هــای علمیــه خواهران در جامعــه را پیدا کنیم 
و این نقش ها را در جامعه عملی کنیم لذا مجموعه 
حوزه هــای علمیــه خواهــران و طــالب بایــد بــه این 

سمت حرکت کنند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران خاطرنشــان 
کــرد: امروز دشــمن بــرای اینکه ایران اســالمی و این 
پایگاه مقاومت اسالمی را شکست دهد بر روی زنان 
و جوانــان متمرکــز شــده اســت چراکــه اگر زنــان نگاه 
متعالــی نداشــته و آمــاده ایثــار و فــداکاری نباشــند، 
انقالب اسالمی رو به افول و خاموشی خواهد رفت.
وی ادامه داد: نقشــی که امروز حوزه های علمیه 
خواهران دارد باید دیده و شناخته شود و خألهای 
موجــود را بایــد بــا همــکاری یکدیگــر برطــرف کنیــم 
تــا اســالم و انقــالب آســیب نبینــد؛ انقــالب اســالمی 
فرصت و ظرفیت بسیار عظیم و بزرگی است که حتی 
برخی انبیا نیز نتوانستند به آن دست پیدا کنند لذا 

باید قدر این فرصت و نعمت بزرگ را بدانیم.
اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه عنــوان کــرد: 
مــا توانســتیم آمریــکا را منــزوی کنیــم و کاری کنیــم 
کــه دنیــا بــه رئیس جمهــور آمریــکا بخنــدد و حتــی 
هم پیمانانــش هم این کشــور را تنهــا بگذارند چراکه 
منطــق مــا، منطــق اســالمی و حاکــم اســت، منطق 
جمهــوری اســالمی را دنیــا پذیرفتــه اســت و اعتقاد 
داریــم کــه همه مــا در قبال دنیــا مســئولیت داریم و 

ظلم و زورگویی را تحمل نمی کنیم.
وی بیــان کــرد: دشــمن از تحریــم نظامــی درس 
نگرفت چراکه در زمانی که کشور از نظر نظامی تحریم 
بود، توانســت این تهدید را بــه فرصت تبدیل کند و 
انقالب اســالمی از لحاظ نظامی بسیار قدرتمند شد 
و بــدون تردیــد، تحریم هــای اقتصــادی نیــز بــه یک 
فرصت بزرگ تبدیل خواهد شــد و دشــمنان یک بار 

دیگر شکست خواهند خورد.
مفســر برجســته قرآن کریــم در پایــان تصریح کرد: 
تردیــد در کشــور ضعف هایــی وجــود دارد و  بــدون 
کســی این ضعف هــا را انــکار نمی کند امــا باید تالش 
کنیم تا مشکالت را برطرف کنیم و در برابر فشار های 
دشــمنان مقاومت کنیم و بــدون تردید مردم ایران 

ادامه دهنده راه شهدا هستند.

دنیا منطق جمهوری اسالمی را پذیرفته است 
مدیر حوزه های علمیه خواهران در موسسه آموزش عالی معصومیه)س( قم:

مدیر موسســه آمــوزش عالی حوزوی معصومیــه )س( قم گفت: 
در حال حاضر در این موسســه حدود ۲۷۵ طلبه در ســطح دو، 
۳۷۶ طلبه در ســطح ســه و ۱۱۰ طلبه در سطح چهار اشتغال به 

تحصیل دارند.
نشســت  در  مهــر  نهــم  عشــرتی  والمســلمین  حجت االســالم 
فرهنگــی تربیتی موسســه آمــوزش عالــی حــوزوی معصومیه )س( 
قم ضمن عرض خیر مقدم به حاضران به ارائه گزارشــی از موسسه 
آمــوزش عالی معصومیه )س( پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر 
در ایــن موسســه حــدود 275 طلبــه در ســطح دو، 376 طلبــه در 

سطح سه و 110 طلبه در سطح چهار اشتغال به تحصیل دارند.
وی با اشــاره بــه تعــداد فارغ التحصیالن موسســه آمــوزش عالی 
حوزوی معصومیه افزود: این موسســه تاکنــون 710 فارغ التحصیل 
یــک  تنهــا  و  ســه  ســطح  در  فارغ التحصیــل   171 دو،  ســطح  در 
فارغ التحصیل در ســطح چهار داشته است که البته برخی از طالب 

سطح چهار مشغول آماده کردن پایان نامه های خود هستند.
مدیر موسســه آموزش عالی حوزوی معصومیه )س( با اشــاره 
به رشــته های موجود در این موسســه خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضــر در ســطح ســه، رشــته های تفســیر و علــوم قــرآن، اخــالق 
و تربیــت اســالمی، فقــه و اصــول، کالم اســالمی، تاریــخ اســالم، 

مطالعات زنان و فلسفه اسالمی تدریس می شود.
در  خــود  فعالیــت   1393 ســال  از  موسســه  داد:  ادامــه  وی 
ســطح چهار را آغاز کرده اســت و در حال حاضر رشته های تفسیر 
تطبیقی، فقه خانواده، حکمت متعالی و کالم اسالمی در سطح 

چهار تدریس می شود.
حجت االســالم والمســلمین عشــرتی گفــت: در ایــن موسســه 
برای عالقه مندان به تحصیل علوم حوزوی که به دالیلی امکان 
حضــور در کالس هــای نوبت صبــح را ندارنــد، در نوبت بعدازظهر 

کالس برگزار می شود.
در  مدرســه  محوری  سیاســت   و  راهبــرد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حوزه هــای علمیــه خواهران عنــوان کرد: بدون تردیــد اگر راهبرد 
مدرســه محوری در حوزه هــای علمیه خواهران اصــل قرار گیرد و 
طالب و اســتادان نیز بر اســاس همین راهبرد عمل کنند، شاهد 
تأثیــرات مثبــت بســیار زیــادی در مجموعــه حوزه هــای علمیــه 

خواهران خواهیم بود.

 مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه)س( قم بیان کرد:

تحصیل بیش از  ۷50 طلبه خواهر
 در موسسه آموزش عالی حوزوی 

معصومیه )س( قم

مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا صــدور پیامی شــهادت 
جمعی از هموطنان عزیزمان را در حمله تروریستی اهواز تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وال تحســبن الذیــن قتلوا فی ســبیل اهلل امواتا بل احیــاء عند ربهم 
یرزقون  آل عمران: ١6٩

)هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه 
آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.(

حمله تروریستی و اقدام وحشیانه جیره خواران و مزدوران استکبار 
جهانــی در ســالروز آغــاز جنگ تحمیلــی علیه جمهوری اســالمی ایران 
و شــهادت جمعــی از هموطنــان عزیزمــان در اهــواز بــار دیگــر خباثــت 

دشمنان ملت ایران را نشان داد.
دشــمنان و تروریســت هایی کــه بــه نــام شــریعت تیــغ تیــز بــر چهره 
نورانــی دیــن مبیــن اســالم می کشــند و خــوی وحشــی گری خــود را به 
نمایــش مــی گذارنــد، بایــد بداننــد کــه بــا ایــن حرکت هــای ایذایــی و 
ددمنشــانه نخواهنــد توانســت جو ناامنــی را در این منطقه و کشــور با 

صالبت جمهوری اسالمی ایران حاکم کنند.
دشــمنان بایــد بدانند که ملت ایران متحــد و هم صدا در مقابل هر 
نیرویی که بخواهد به این آب و خاک تعرض نماید همچون صخره ای 
محکم و استوار خواهند ایستاد و در برابر تهدید آرامش و امنیت خود 
با احدی مماشــات نخواهد کرد؛ ملت ایران در برابر چنین جنایتهای 
کوردالنــه ای کوتــاه نخواهــد آمــد و پرصالبــت تــر و مقتدرتــر از پیش به 

مبارزه با ظلم ادامه خواهد داد.
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران ایــن اقــدام وحشــیانه 
تروریســتی را بشــدت محکــوم کــرده و ایــن حادثــه دردناک را بــه مقام 
معظــم رهبری )مدظله العالی(، خانواده معظم  شــهدای این حادثه و 
مــردم شــهید پرور ایران تســلیت می گویــد و با آرزوی غفــران و مغفرت 
واســعه الهــی، علــو درجــات را بــرای جان باختــگان و شــفای عاجل را 

برای مجروحان عزیز مسألت می نماید.

ون
سخ

: را
س

عک

پیام تسلیت مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران در پی شهادت 

جمعی از هموطنان در حمله 
تروریستی اهواز

آیت اهلل مقتدایی خطاب به طالب :

علمیــه  هــای  حــوزه  سیاســتگذاری  شــورای  دبیــر 
خواهــران گفــت: طــاب حــوزه هــای علمیــه نبایــد 
تحــت تاثیرالقائــات فضــای مجــازی قــرار بگیرنــد و 
بدانند دشمن سعی در برجسته سازی نقاط ضعف 

روحانیت و حوزه های علمیه دارد.
 آیــت اهلل مرتضــی مقتدایــی، در همایــش طالب 
اســتان  خواهــران  علمیــه  مــدارس  الــورود  جدیــد 
بــه خواهــران  ویــژه  تبریــک  کــرد:  اظهــار  اصفهــان، 
جوانی که امســال بــه مدارس علمیه  ملحق شــدید 

تا  در حوزه علمیه تحصیل کنید، دارم.
وی ادامــه داد: تبریک اصلی را بــه خانواده های 
شــما طالب دارم که ترجیح دادند پاره تن خود را به 
حــوزه علمیه بفرســتند و این نشــانه تدیــن و ایمان 
آنهــا بــه دین و اســالم اســت، چرا کــه می توانســتند 
فرزند خود را روانه دانشگاه ها و دیگر نهادها  کنند.

دبیــر شــورای سیاســتگذاری حــوزه هــای علمیه 
خواهــران  تصریــح کــرد: البتــه ممکــن بــود شــما بــه 
دانشــگاه  می رفتید ، مدرکی مــی گرفتید و خدمات 
اجتماعی هم می کردید و زمینه بهشتی شدن شما 
فراهم می شد، ولی تفاوت تحصیل در حوزه علمیه 
ایــن اســت کــه چنانچــه خــوب درس بخوانیــد یــک 

عالمه دینی و عالم به علوم اهل بیت)ع( می شــوید 
کــه براســاس روایــات متعدد ائمــه اطهار)ع(، بســیار 

فضیلت دارد.
از طالــب علــم در روایــات  کــرد: مــراد  تاکیــد  وی 
علــم دیــن اســت، طالــب علــم افضــل از مجاهدین 
و  فــی ســبیل اهلل و مرابطیــن، حجــاج، معتکفیــن 
مجاورین هســتند و طلبه های حوزه علمیه این راه 

را انتخاب کردند.

آیــت اهلل مقتدایــی  ادامــه داد: در روایتــی دیگــر 
از امــام علــی)ع( آمده اســت» َاْلَعاِلــُم َأْعَظــُم َأْجرًا ِمَن 
ِ ...عالم دینی   اِئــِم َاْلَقاِئــِم َاْلَغــاِزي ِفي َســِبیِل َاهلَلّ َالَصّ
اجر و پاداشــش در نزد خداوند از کســی که تمام عمر 
روزهایش روزه و تمام شــب ها قائم به عبادت است 
و در پایــان عمــر در مجاهــدت با خداوند شــهید می 

شود، باالتر است.
دبیــر دوم شــورای عالی حــوزه هــای علمیه بیان 

کــرد: کســی در حــوزه علمیه شــروع بــه تحصیل علم 
دینــی کــرد و عالــم دینــی شــد، خداوند او را دوســت 
دارد، آیــا مقامــی باالتــر از ایــن هســت کــه محبــوب 
را دوســت  او  خدانــد بشــود و مالئکــه  و پیامبــران 

داشته باشند.
دبیــر شــورای سیاســتگذاری حــوزه هــای علمیه 
خواهران عنوان کرد: چه بسا توفیق حضور در حوزه 
علمیــه بــرای تحصیــل علــوم دینــی، پــاداش عمــل 
خیری اســت که شما و یا والدین شما برای خداوند 

کرده اید.
وی در توصیــف مقــام یــک عالــم دینــی گفت: در 
روایــت آمــده راوی حدیــث و عالــم دینــی کــه قلــوب 
شــیعیان  را محکــم مــی کنــد و دین را در وجــود آنها 

محکم می سازد از هزار عابد فضیلتش باالتر است
عضــو خبــرگان رهبــری خاطرنشــان کــرد: طــالب 
حــوزه هــای علمیه نباید تحت تاثیــر القائات فضای 
در  ســعی  دشــمن  بداننــد  و  بگیرنــد  قــرار  مجــازی 
برجســته ســازی نقــاط ضعــف روحانیــت و طــالب 
حــوزه هــای علمیه دارد؛ مراقب باشــید کــه اگر عالم 
دینی منحرف شــد مصیبت اســت و قطعا عذاب آن 

دوچندان از دیگران است.

تحت تاثیر القائات دشمن در فضای مجازی قرار نگیرید

معــاون  بــا  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  ســتاد  نماینــده 
فرهنگی تبلیغی حوزه هــای علمیه خواهران دیدار 

و گفت وگو کرد.
نماینــده ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا خانــم 
معصومه ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های 

علمیه خواهران دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار مرتضی برگســتان سرپرســت 
امــور دانش آموختــگان حوزه هــای علمیــه  اداره کل 
خواهران به تشــریح ظرفیت هــای حوزه های علمیه 
خواهــران در زمینه هــای مختلــف پرداخــت و اظهــار 
کــرد: حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا حــدود 60 هزار 
طلبــه شــاغل بــه تحصیــل و 45 هــزار فارغ التحصیل 
آســیب  های  کاهــش  زمینــه  در  مفیــدی  اقدامــات 

اجتماعی انجام داده است.
وی افــزود: پیشــگیری از اعتیــاد از جملــه مواردی 

اســت کــه بــه صــورت جــدی مــورد توجــه حوزه های 
نیــز  راســتا  در همیــن  و  دارد  قــرار  علمیــه خواهــران 

اقدامات زیادی انجام شده است.
آموختــگان  دانــش  امــور  کل  اداره  سرپرســت 
حوزه های علمیه خواهران خاطرنشــان کرد: برگزاری 
بــا مشــارکت و همــکاری  اعتیــاد  از  دوره پیشــگیری 
دانشــگاه تهــران بــرای بیــش از 30 هزار خواهــر طلبه 
اســتان تهــران از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن 
زمینــه انجــام شــده و مــورد اســتقبال نیــز قــرار گرفته 

است.
برگســتان گفــت: در حــال حاضر تــالش می کنیم تا 
دوره آموزشــی پیشــگیری از اعتیاد را بــرای خواهران 
طلبــه سراســر کشــور برگــزار کنیــم تــا خواهــران طلبــه 
اطالعات مفید و مؤثری در این زمینه کســب و عموم 

بانوان و خانواده های انتقال دهند.

استفاده از ظرفیت  مدارس علمیه خواهران در 
کاهش آسیب های اجتماعی

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد:

فضــای  فرهنگ ســازی  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
مجــازی حوزه هــای علمیــه خواهــران از اجــرای 
طــرح میزکوثرنــت در مــدارس علمیــه خواهــران 
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

آقــای محمدتقــی جلیلــی صفــت ضمــن عــرض 
اشــاره  بــا  مــاه محــرم  ایــام  بــه مناســبت  تســلیت 
بــه اجــرای طــرح میــز کوثرنــت در مــدارس علمیــه 
خواهــران سراســر کشــور در ســال تحصیلــی جدیــد 
راســتای  در  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز  کــرد:  اظهــار 
فرهنگ ســازی  و  آموزشــی  برنامه هــای  اجــرای 
فضــای مجــازی در مدارس و ارتقــای دانش طالب 
در اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن فضــا، طــرح »میز 
کوثرنت« را با همکاری ســفیران کوثرنت در مدارس 
علمیه خواهران سراســر کشــور همزمان با آغاز سال 

تحصیلی برگزار می کند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه شــبکه کوثرنــت 

در حــال حاضــر تنهــا درگاه دسترســی طــالب بــه 
در   ... و  فرهنگــی  پژوهشــی،  آموزشــی،  خدمــات 
حوزه  هــای علمیــه خواهــران اســت، این طــرح به 
منظــور آشــنایی طــالب و اســاتید، به ویــژه طالب 
بــا شــبکه کوثرنــت و کارکردهــای آن  جدیدالــورود 

اجرایی می شود.
رئیــس اداره آمــوزش و فرهنگ ســازی فضــای 
مجــازی حوزه هــای علمیــه خواهــران در پایان با 
اشــاره به وظیفه و مسؤولیت سفیران کوثرنت در 
مدارس خاطرنشــان کرد: معرفی شــبکه کوثرنت، 
راهنمایــی نحــوه ورود و اســتفاده از بخش هــای 
مختلف آن، آموزش شــیوه کار با شــبکه کوثرنت و 
پاســخ به سؤاالت کاربران و ارائه، نصب و آموزش 
اســتفاده از نســخه موبایلی کوثرنــت برای طالبی 
کــه گوشــی هوشــمند دارنــد از اقداماتی اســت که 

سفیران کوثرنت در مدارس انجام مي دهند.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی 
حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

ح میز کوثرنت در مدارس علمیه خواهران اجرای طر

 امروز هم در جهاد فکری و جهاد عملی برای گشــودن گره های اقتصادی، باز هم جوانهایند. در برابر مشــکالت اقتصادی کشــور، پیشــنهادهایی به 
ما میدهند -که ما هم میدهیم به مســئولین و میگوییم اینها را دنبال کنند- که بســیاری از پیشــنهادها مربوط به جوان ها اســت و پخته و کاماًل کارگشــا و 
راه گشــا. جوان های ما بحمداهلل امروز در قبال مســائلی که کشــور با آنها مواجه اســت، هم صاحب فکرند، هم صاحب انگیزه اند؛ و همان طور که اشــاره 

شد، مشکالت، همه را به تحّرک وادار کرده است و جوانهای ما احساس تکلیف میکنند، احساس مسئولیت می کنند.
مقام معظم رهبری در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی
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اشاره:
بــا وجــود آن کــه خانم عاســوند بــه عنوان 
عضــو شــورای سیاســت گذاری حــوزه هــای 
علمیــه خواهــران و عضو هیــات علمی مرکز 
تحقیقات زن و خانواده بیشتر به عنوان یک 
شــخصیت محقــق در زمینــه زن و خانــواده 
شــناخته می شــود، خــود می گویــد عاقــه 
زمینه هــای  در  و  دارد  ادبیــات  بــه  فراوانــی 

دیگری نیز به مطالعه پرداخته است.
بازگویی دیدگاه خانم عاســوند نســبت به 
نویســندگی از آن جهت حائز اهمیت اســت 
کــه از کودکــی مســئولیت فراوانــی بــه دوش 
داشته اســت و با وجود مشغله های فراوان 
در زندگــی خانوادگــی معتقــد اســت اولویت 
یــک بانــوی متاهل مســلمان بایــد خانواده 

باشد.
خانــم عاســوند کــه دانــش آموخته ســطح 
چهــار حوزه هــای علمیه اســت، کتاب های 
متعــددی در مــورد جایــگاه زنــان و خانواده 
نوشــته اســت ماننــد زنــان و حقــوق برابــر، 
نقــد کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض 
علیــه زنــان و زن در اســام کــه کتــاب اخیــر 
او در حوزه هــای علمیــه خواهــران تدریــس 
ســابقه  دارای  ایــن  بــر  عــاوه  او  می شــود. 
تحقیق و تدریس در حوزه و دانشگاه است.
گفتگــو بــا ایــن بانــوی نویســنده کــه چنــدی 
قبل انجام شــده اســت، از نظــر خوانندگان 

می گذرد.

Á  زمینــه هــای گرایش شــما به نویســندگی 
چگونه و از چه ســنی شکل گرفت؟ چه چیز 
باعــث شــد که بــه این ســمت گرایــش پیدا 

کنید؟
 بسم اهلل الرحمن الرحیم. من فکر میکنم 
کــه زمینه های نگارش در مورد هر شــخصی 
میتوانــد در واقــع خــاص خــود و شــخصیت 
خودش باشــد ولــی یک چیــز می تواند برای 
همه مشترک باشد و آن این است که اولین 
اتفاقی که باید بیفتد تا شــخصی را به سمت 
نویســندگی و نــگارش پیش ببــرد کتابخوانی 
اســت. مــن بچــه خیلــی خیلــی کتابخوانــی 
کــه باســواد شــدم  کالس  از زمانــی  بــودم و 
اول دوم دبســتان شــروع به کتــاب خواندن 
کــردم، یــادم می آیــد گاهــی مواقــع هرچقــدر 
باتوجــه  می رســید  مــن  بــه  توجیبــی  پــول 
بــه شــرایط آن روز کــه خانواده هــا در ســطح 
ایــن پــول را صــرف کتــاب  معمولــی بودنــد 
خریــدن می کــردم و یکــی از خاطــرات خیلی 
خوب من مطالعه رمان های انگلیســی بود 
کــه آن زمان تحت عنــوان کتاب های طالیی 
چــاپ می شــد، کــه ترجمه رمان هــای بزرگ 
انگلیســی را به صورت خیلی خالصه به طور 
مثــال در یک جلــد 30-40 صفحــه ای بیان 
میکــرد. تمــام اوقات فراغت مــن به مطالعه 

کتاب میگذشت.
منظــور از بحــث ایــن بــود کــه در آن زمان 
ایــن کتاب هــا در بــازار رونــق داشــت و هنــوز 
رمــان های خارجی  یا حداقل در حد اطالع 
مــن آن قــدر نبــود یــا مناســب ســن بچــه ها 
نبــود و ایــن کتابخوانــی ادامه داشــت تا این 
که در ســال های انقالب که من کالس پنجم 
بــا  از آن  یــک ســال قبــل  بــودم و  دبســتان 
یکــی از دوســتانم کــه شــخصیت فرهنگــی و 
کتابخوانی داشــتند مثل خودم در واقع تیم 
دو نفره شده بودیم برای مطالعه کتاب های 
را  ســنگینی  خیلــی  کتاب هــای  و  جدی تــر 
مطالعه می کردیم. با توجه به شهری که من 
در آن زندگی می کردم که خوزستان و مسجد 
ســلیمان بود، به خاطر بافــت فرهنگی آنجا 
در آن زمــان، افــراد تحصیــل کــرده در آنجــا 
کــم نبودنــد و خواهرهــا و برادرهــای مــا در 
آن زمــان  ســال 55، 56  همــه دیپلم گرفته 
بودنــد و در آن زمــان دیپلــم گرفتن معمولی 
بــود در حالــی کــه در بعضــی شــهرها حداقل 
بــرای دخترخانــم هــا این مســئله رایج نبود 

ولی در آن منطقه این یک امر عادی بود.
بــه  گرایــش  شــهر  کــه  بــود  ایــن  مقصــود 
کتابخوانــی داشــت. ولــی مــا در تیــم دونفره 
خودمــان کتاب هایی خیلی ســنگین مطاله 
می کردیــم کــه در آن شــرایط خیلــی خــاص 

انقالب که من کالس پنجم بودم نگه داری و 
مطالعــه آنها خیلی خطرناک بود، مخصوصا 
موقــع   آن  خیلــی  کــه  چیزهایــی  از  یکــی 
ســال انقــالب و ســال بعــد از آن مــا مطالعــه 
می کردیــم کتابهایــی بــود که شــرح شــکنجه 
هــای زندانیــان سیاســی زمان طاغــوت بود 
و خوانــدن ایــن کتاب هــا خیلــی بــرای مــن 
کــه پشــت  واقــع آن چیــزی  بــود و در  موثــر 
دیوارهــای مخــوف ســاواک اتفــاق می افتاد 
مــا در وضعیتــی کــه ســن و ســالمان در حــد 
اول راهنمایــی، پنجــم دبســتان بودیم این 
مســائل را مطالعــه میکردیــم و ایــن موضوع 
باعث شــده بود ما در آن ســن ارزش انقالبی 
را کــه داشــت اتفاق می افتاد بــه خوبی درک 

کنیم و برایمان روشن و معلوم شده باشد.
کار دیگــری کــه بنــده خیلــی بــه آن عالقه 
داشــتم این بود که فرهنگ عمید به دســت 
می گرفتــم و لغــت حفــظ می کــردم و ایــن کار 
را زیــاد انجــام می دادم و این بــرای خانواده 
مــن جالــب بود که من مرتــب در حال حفظ 
لغت بــودم، می خواهم بگویم که این خیلی 
نمی شــدم  متوجــه  زمــان  آن  و  بــود  موثــر 
کــه ایــن مطالعــه، ایــن حفــظ کــردن لغــات 
فضای واژگانی ذهن انســان را بسیار توسعه 
می دهــد و ایــن خیلــی نقــش دارد. ایــن کــه 
انسان در هر ژانری مطالعه می کند این خود 
بســیار در نوشــتن نقــش دارد. اولیــن اتفاق 
خوشــایندی که در حیطه نوشــتن در زندگی 
مــن رخ داد، متــن انشــای اول راهنماییــم 
بــود. آن ســال بنده معدلم نیز 20 شــده بود 
و مدرســه مــرا خواســتند. دفتر بــه من گفت 
که انشــای شــما خیلی در دســت معلم های 
شــهر چرخیــده و یکــی از معلــم هــا برایتــان 
کتابــی فرســتاده اســت. ایــن مســئله بــرای 
مــن نقطه عطف بزرگی بــود و طبیعتا این ها 

اثرگذار بود.
طی ســالهای بعد خیلی به نوشــتن روی 
میکــردم  کــه  هــم  کاری  مهم تریــن  آوردم. 
شــهر  شــرایط  بــود.  هــا  دیــواری  روزنامــه 
مســجد ســلیمان در ســال های اول انقالب 
بــه گونــه ای بــود کــه محــل فعالیــت شــدید 
گروه هــای ضدانقالب بــود یعنــی اقلیتی ها، 
پیکاری  هــا، 13 آبانی هــا این هــا هرکــدام در 
واقــع طیــف هــای خاصــی بودنــد کــه باعث 
شــده بود جو شــهر به صورت کلی در دســت 
مباحثــات فکــری و اندیشــه ای و بحث های 
ایــن چنینــی باشــد. مــن می دیدم کــه افراد 
جــوان فامیــل کتاب هــای خیلــی ســنگینی 
مثال نوشــته  های لنیــن را مطالعه می کردند. 
فضــا، فضــای خیلی خاصــی بــود. در داخل 
کشــور گروهک ها، کوموله ها، کومونیســت ها 
تا یکی دو ســال ســال بعد از پیروزی انقالب 
خیلــی فعــال بودنــد و مــن نیز چــون در این 
مســائل کنجــکاو بــودم خیلــی مایــل بــودم 
بفهمــم این ها چــه می گویند. در این زمینه 
نشــریه های گروهک ها را بدســت می آوردیم 
و مطالعــه می کردیــم و یــادم هســت کــه چه 
قدر با رنج بعضی از آنها را می خواندیم چون 
واقعا متوجه نمی شــدم و برای سن مطالب 
ســنگینی بودنــد. ولــی در هر صــورت قانونم 
بود که حتما باید بخوانم. به هر حال از سال 
دوم راهنمایی به بعد من خیلی مصمم تر و 
جدی تــر وارد فعالیت هــای مذهبــی شــدم. 
آن موقع انجمن های اســالمی مدارس مراکز 
خوبــی بــرای تخلیــه انــرژی بــود و مرتــب آن 
زمــان مســابقات فرهنگــی در مــدارس برگزار 
بــود؛ چیــزی کــه متاســفانه در حــال حاضــر 
خیلــی فانتزی برگزار می شــود یــا اصال وجود 
نــدارد و این خیلی تاثیر داشــت چون مرتب 
باید نشریه تهیه می کردیم. برعکس االن که 
بســیاری کپی پیســت می کننــد، آن کار خود 

بچه ها بود.
بخــش  امیــد  و  نمــره خــوب  اولیــن  مــن 
دشــتی  آقــای  جنــاب  مرحــوم  از  را  خــودم 
گرفتــم. ایشــان روحانــی ای بودنــد کــه برای 
تبلیــغ به شــهر مــا می آمدند و همان شــارح 
نهج البالغه هســتند، یکــی از کارهای خوبی 
کــه ایشــان در ایــام تبلیــغ میکردنــد این بود 
مذهبــی  بچه هــای  تشــکیالتی  کار  بــه  کــه 
این هــا  کــه  می گفتنــد  و  بودنــد  عالقه منــد 
بایــد تشــکیالتی کار و فعالیت کننــد و در این 

زمینه کالس هایی برای ما می گذاتشــتند که 
یکی از این کالس ها، کالس نویســندگی بود. 
ایشــان می گفتنــد کــه باید مقاله بنویســید و 
بتوانید مقاله خود را در عرض 5 تا 10 دقیقه 
ســخنرانی کنید. اولین کسی که در آن کالس 
مقاله نوشــت و در واقع از ایشان نمره گرفت 
من بودم که 17 گرفتم و هنوز آن نمره را دارم 
کــه نمره خیلی خوبــی بود باتوجــه به اینکه 
بچه بودیم چون من شاید کوچک ترین فرد 
آن کالس در آن زمــان بــودم و بچــه هــا همه 
در ســطح دبیرســتان یا دیپلمــه بودند. این 

نمره نیز در کار من خیلی نقش داشت.
تــا زمانــی کــه در مدرســه بودیــم در تمــام 
مســابقات مقاله نویســی و روزنامــه دیــواری 

شرکت میکردیم.
ایــن مــوارد خــوب بــود و زمینــه ای ایجاد 
کــرده بــود ولــی طبیعتــا مــن یــک نویســنده 
نبــودم و فقــط دســت بــه قلم شــده بــودم و 
داشــتم کارهایــی را انجام مــی دادم و بعدها 
بیشــتر اتفاقــات الحمــدهلل در زمینــه دروس 
حوزوی افتاد چون من همیشــه می نوشتم 
و جــزو کســانی بــودم کــه معمــوال حتــی اگــر 
مطالعــه هم نمیکردم باز نمره ام 20 می شــد 
ولــی مــن اصــرار داشــتم کــه تمــام مطالــب و 
تحقیقاتم را بنویســم و به همین دلیل دفاتر 
زیــادی از دوران تحصیلــم دارم. طبعــا خود 
این هــا هم در نوشــتن تاثیردارد به خصوص 
در زمانــه مــا کــه امکانــات ایــن چنیــن که هر 
جــا کالس نویســندگی باشــد نبــود. در واقــع 
بــه صــورت تجربــی داشــتیم یــک نیرویی را 
نیــز  کــه احیانــا روشــمند  تقویــت میکردیــم 
نبــود. یعنــی امروز کــه نوشــته های آن زمان 
نــگاه میکنــم بــه عنــوان نوشــته ای کــه تــراز 
نویســندگی را داشــته باشــند از آنهــا راضــی 
نیســتم. ولــی چون در شــکل گیری بــود فکر 

می کنم اینها خیلی موثر بود.

Á  بعضــا این ســخن مطــرح می شــود که در
گذشــته بــا وجــود مشــکالت فراوانــی که به 
برخــی از آنها اشــاره کردید، افراد شــاخصی 
ظهــور کردنــد کــه توانســتند در عصــر خــود 
امکانــات  وجــود  بــا  امــروز  امــا  بدرخشــند 
فــراوان به دلیل فضای رســانه ای در اختیار 
جوانان یعنی موبایل کمتر شاهد درخشش 
استعدادها هستیم، به گونه ای که ذائقه ها 
به ســمت مطالعات کم عمق و زودگذر و کم 
ارزش رفته اســت، به نظر شــما این مسئله 
بــر ضعــف در عرصــه  انــدازه می توانــد  چــه 

نویسندگی در آینده تاثیر داشته باشد؟
زمینــه  ایــن  در  نمی توانــم  خیلــی  مــن 
پیش بینــی داشــته باشــم. چــون همیشــه 
دو اتفاق بــا هم می افتد ولی قبل از توضیح 
ایــن دو ایــن را عــرض می کنــم کــه همیشــه 
افــراد شــاخص و اثرگــذار نســبت بــه عمــوم 
مــردم افــراد کمتــری هســتند، درواقــع یــک 
جریــان نخبگــی  حال نخبگــی در هر جهتی  
ایجــاد  را  بــزرگ  ایــن میراث هــای فرهنگــی 

می کنند.
گذشــته  بــا  چنــدان  نمی تــوان  البتــه 
مقایســه کــرد. ولی درگذشــته نیــز فاکتورها 
پیدایــش  بــرای  اثرگــذار  و  مهــم  عوامــل  و 
وســیع  ســطح  در  قدرتمنــد  نویســندگان 
وجود نداشت مثال همه کس امکان خرید 
کتاب نداشــت یــا همه خانواده هــا به این 
ســمت و سو نبودند باالخره در خانواده ما 
که یک خانواده پرجمعیت نیز بودیم همه 
این گرایــش را نداشــتند می خواهم بگویم 
نیــز دسترســی ها محــدود  کــه در گذشــته 
بــود و بــه هر حــال از میان بســیاری اندکی 
کننــد.  پیــدا  موقعیت هایــی  بــود  ممکــن 
مثــال ســطح اســتعدادی امــروز بچــه ها در 
خانواده هــا و جامعــه نســبت بــه گذشــته 

یکدست  تر است.
در نتیجــه نمی تــوان خیلی مقایســه کرد. 
در واقــع نمی تــوان گفــت یــک اتفــاق خیلــی 
خوبی قبال افتاده ولی به دلیل این تحوالت 
االن ممکــن اســت نیفتــد. لــذا مــن اعتقــاد 
دارم کــه همیشــه و در همه جوامــع 2 اتفاق 
هم زمــان رخ می دهــد که گاهــی اوقات مقام 
معظــم رهبــری در مباحــث انقالبــی از آن به 
رویــش و ریــزش تعبیــر می کننــد. یعنــی مــا 

طبیعتــا به خاطر مســائلی که شــما فرمودید 
ریزش هایی را خواهیم داشــت و بســیاری از 
این کســانی کــه می تواننــد به عمق برســند، 
می تواننــد توانمند بشــوند چون مســتعدند 
و امکاناتــش را دارنــد بــا فرو رفتــن در فضای 
مجازی و مطالعات ســطحی استعدادشــان 
شــکوفا نمی شــود، ایــن یــک ریــزش اســت 
بــه  باتوجــه  امــروز  جامعــه  حتمــا  یعنــی 
امکانــات و شــرایطش بایــد وضعیــت خیلی 
بهتری داشــته باشــد ولی این دسته از افراد 
خودشــان بــه خودشناســی نمیرســند و مــا 
ایــن ها را از دســت می دهیم از آن طرف هم 
یک شــرایطی در جامعه فعلی وجود دارد که 
در جامعه قبلی نبوده اســت و ممکن اســت 
اصــال یــک اتفــاق شــگفت انگیزی رخ دهــد؛ 
ایــن که ســطح اســتعداد و توانایــی و قدرت 
تخیــل بچه هــا باالتــر اســت، ایــن کــه امروزه 
هــر جوانــی کــه بخواهد دســت به قلم شــود 
و بخواهــد یــاد بگیــرد، کالس و روش فراوان 
اســت. یادگرفتــن ایــن کــه چگونــه درســت 
بنویســیم چیــزی که از خــالل تجربه چندان 
به دســت نمی آید ولی نســل ما مجبور بوده 
است تجربه کند. نسل امروز میتوانند دقیقا 
یــاد بگیرنــد.  روشــمند، اصولــی و منضبــط 
بــرای  می توانــد  مجــازی  فضــای  همیــن 
خیلی ها امکانات باشد مثال کامال دسترسی 
در  می خواهــد  شــخص  کــه  کتابــی  هــر  بــه 
فضــای اینترنت هســت. من خیلــی وقت ها 
اینترنــت  طریــق  از  را  طوالنــی  کتاب هــای 
مطالعــه کرده  ام و این موضــوع این امکان را 
بــه من می دهــد که بدون حمــل کتاب های 
ســنگین در ســفرهای طوالنی بتوانم خودم 

را با مطالعه کتاب هایم سرگرم کنم.
این هــا همــه ظرفیت هــای جدیــد اســت 
کــه قبــال نبــوده اســت و مثــال اگــر در گذشــته 
کســی عالقه منــد بــوده اســت کــه یــک رمان 
یــک جلدی یا یک کتاب مفصل 5 جلدی را 
بخواند مجبور بــود حتما خریداری کند ولی 
االن میتوانــد با قیمت خیلی کم در اینترنت 
آن را مطالعــه کنــد. منظــور کلــی بنــده ایــن 
اســت که نمیتوان گفت این اتفــاق در آینده 

قریحــه  و  یــک ذوق  ایــن  نمی اقتــد. چــون 
اســت و اگر آدمی در یک شــرایطی قرار بگیرد 
که تلنگری بخورد به خصوص کســانی که در 
این ذوق و قریحه قرار دارند میتوانند از این 
امکانات بیشــتر از نســل قبل خود اســتفاده 

کنند.

Á  هــر نویســنده بزرگــی زمــان نوقلــم بــوده
اســت، اکنون نیــز بســیاری می خواهند وارد 
ایــن عرصــه شــوند امــا از ایــن کار ابــا دارنــد 
و می خواهنــد بداننــد آیــا شــما کــه در حــال 
حاضــر تعــداد زیــادی کتــاب نوشــته اید آغاز 
فعالیت هایتــان بــه گونــه ای بــوده اســت که 
اکنــون بتوانید به همان آثــار نوقلمی افتخار 
کنیــد؟ و ایــن کــه بــه نظر شــما تا چــه اندازه 
بایــد از عــدم اقبــال نســبت به آثــار نوقلمی 

ترسید؟
- مــا وقتــی که گذشــته مان را بــا معیارهای 
بتوانیــم  همیشــه  اگــر  می ســنجیم  امروزمــان 
بــه آن گذشــته افتخــار کنیــم مــن فکــر می کنم 
مــن  و  باشــیم  خارق العــاده ای  انســان  بایــد 
نمی دانــم،  خارق العــاده ای  آدم  را  خــودم 
یعنــی من با دانــش االنم راجع به نویســندگی 
می شناســم،  بهتــر  را  نویســندگی  خــال  کــه 
کــرده ام،  مطالعــه  را  کارهــا  روشــمندی های 
کالس رفتــه ام، بــا این شــناختی کــه االن دارم 
حاکــم  نویســندگی  بــر  االن  کــه  فضایــی  بــا  و 
اســت کــه مــردم خــوش ســلیقه تر شــده اند و 
ســخت گیرانه تر ممکن اســت مطلبی را علمی 
بدانند و یا قابل مطالعه بدانند، طبیعتا من با 
معیارهــای االنم به گذشــته ام افتخار نمی کنم 
چــون حتمــا اگر بخواهم ایــن کار را بکنم یعنی 
من هیچ رشــد و تغییری نداشــته  ام و تکاملی 
در نوشــتن پیــدا نکــرده ام، امــا وقتــی االن بــه 
گذشــته در فضای گذشته نگاه می کنم بله، به 
آن افتخار می کنم، نه فقط به خاطر نوشتنم، 
اوال بــه خاطــر جراتــم؛ یعنــی مــن فکــر می کنم 
ایــن جــرات و جســارت خیلی کمــک می کند، 
البتــه نه به معنای یــک تهور بی مغز فرهنگی. 
انســان اگــر دائمــا از ایــن کــه نتیجــه کارش بــد 
شــود؛ از این که کســی ببیند و نقد کند بترســد 
ایــن فــرد هیــچ وقــت وارد اقــدام نمی شــود و 

اعتمــاد به نفس برای نوشــتن پیــدا نمی کند، 
مثال بخشی از نوشته های من درسی هستند. 
من همیشه به دفترهایم افتخار می کنم چون 
نشــان دهنده زحمتــی اســت کــه کشــیده ام و 
ایــن کــه حاضر نشــدم به هوش و اســتعدادی 
کــه داشــتم اکتفــا کنــم، مطالــب و تحقیقاتــم 
را همــواره می نوشــتم و ایــن هــا از ایــن جهت 
مایــه افتخارند که ســند تالشــند، چــون گاهی 
در شــرایطی بودم که نمی  توانســتم تحقیقاتم 
را در طــول هفته انجام دهم و پنجشــنبه را به 
صــورت مــداوم در حــوزه بودم و شــب تا صبح 
فقط می نوشتم، خیلی می نوشتم و این دفتر 
هــا نشــان دهنــده آن اســتفاده مــن از انــرژی 
جوانــی و نوجوانــی اســت، ولــی وقتــی فقط با 
معیارهای االن نــگاه می کنم، من از مقاله ای 
کــه ســه ســال پیش هــم نوشــتم شــاید راضی 
نباشم. بنابراین افراد نباید بترسند. زمانی که 
انسان نگران می شود که کسی نقدش خواهد 
کــرد بدانــد که هیچ وقــت موفــق نخواهد بود. 
من االن در حال حاضر در شــرایطی هستم که 

باید برای نقد شدن بنویسم.

Á  نویســندگی کالس هــای  کــه  فرمودیــد 
اکنــون در دســترس عالقه مندان قــرار دارد، 
امــا به نظر می رســد رشــد در نویســندگی به 
اســتادان مبرزی نیاز دارد که بتواند دستگیر 
باشد تا ایرادهای کار را به خوبی بیان کند و 
قدم به قدم شاگرد را هدایت کند، نظر شما 

چیست؟
مــن  ولــی  اســت  این گونــه  صــد در صــد 
پدیــده ای  یــک  نویســندگی  می کنــم  فکــر 
اســت که بیشــترین نقش را خــود فرد دارد. 
فردی که می خواهد نویســنده شــود مانند 
یــک  کــه در دســت  نیســت  یــک خمیــری 
اســتاد بگذارند و از آن یک دفعه نویســنده 
بســازند. یعنی نویسنده شــدن یک پروسه 
است، یک عملیات فرآیندی است که یکی 
از عوامــل مهمــش آن اســت. مــن اگر نقش 
اســتاد یا کالس را در این جا برجســته کردم 
بــرای ایــن اســت کــه می دانــم نویســندگی 
یک ســری روشــهای مشــخصی دارد و باید 

کنند که مطا لب جدی را با قلم ساده بیان  به نویسندگانی نیاز داریم 
در گفتگو با خانم عالسوند عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده مطرح شد:

 شــما جوان هــا صاحــب کشــورید. بنــده وقتــی از جوان هــا تمجیــد می کنــم در صحبت هــا، بعضی هــا می گوینــد معلــوم می شــود فالنــی از برخــی از جوان هــای منحــرف، از 
ال ابالی گری هــا و از خالف کاری هــای بعضــی از جوان هــا اّطالعــی نــدارد؛ نه، بنده از آن ها هم مّطلعم. باالخره در کشــور مســّلمًا جوان هایی هم هســتند کــه این خصوصّیات 
مثبت و درخشــان در آن ها وجود ندارد، آنها ریزش های ما هســتند. حرف من این اســت که رویش های ما بر ریزش های ما رجحان دارند، غلبه دارند. بیش از آن مقداری 
که افراد به سمت ال ابالی گری  پیش می روند، جوان ها به سمت تعّهد، به سمت فکر و عمل در راه اهداف دارند حرکت می کنند و این مژده ی آینده است. بعضی اینها را درک 
نمی کنند، نقش جوان ها را در آیند ه ی کشــور بلکه در حال حاضِر کشــور، درســت مورد توّجه قرار نمی دهند. بعضی ها حّتی ســعی می کنند وانمود کنند که جوان ها مشــکل 

کشورند یا حّتی کاری بکنند که جوان ها را تبدیل کنند به مشکل کشور؛ بنده بعکس معتقدم جوان ها راه حّل مشکلند، نه مشکل.
مقام معظم رهبری در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی



شماره 28225 محرم 1440دوشنبه 16 مهر   1397

5

از آن تبعیــت کــرد. بــرای مثال شــاید زمانی 
مــن مطلــب احساســی می نوشــتم ولــی در 
حال حاضر فهمیده ام احساســی نوشتن یا 
علمی نوشــتن به صورت علمی  پژوهشی یا 
علمــی  ترویجی هر کــدام روش های جهانی 
دارد. اســتاد می تواند در این زمینه ها فرد را 
کمــک کند، یــا اگر در گذشــته بر اســاس یک 
احســاس خاصــی مطلب مــی نوشــتم االن 
یاد گرفته ام که وقتی می خواهم یک مطلب 
احساســی مثــل رمــان بنویســم بایــد تمــام 
حــواس پنجگانــه مخاطــب را بــه کار بگیــرم 
کــه اگــر جمله ای ماننــد علی کتابــش را پرت 
کرد را به کار می برم طرف صدای پرت کردن 
آن شــی را بشــنود. یعنی این مســئله روش 
اســت و چــون ایــن روش هــا جهانــی اســت 
استاد می تواند کمک کند. ولی گاهی مواقع 
اســتادی است که وقتی قریحه را شناسایی 
کرده اســت خیلی دلســوزانه برای آن عنصر 
اســتعدادی را کــه در ایــن آدم کشــف کــرده 
کــردن  و ســعی در شــکوفا  وقــت می گــذارد 
دارد. چنیــن اســتادانی همــه جا نیســتند.
یعنــی یــک اســتاد ممکــن اســت بر اســاس 
وظیفــه و کالس آموزش دهد ولی اســتادی 
دیگر خود عاشــق این اســت کــه یک فردی 
را تربیت کند تا نویســنده شود ولی واقعا آن 

روی داستان توان خود فرد است.
قبل از هر چیزی باید فضای اندیشه شما 
مملو از کلمات و ساختارهای دلنشین باشد. 
خــودم هــم اگر قرار باشــد یک رمان بنویســم 
کــه در فکــر آن هســتم فکــر می کنــم اثرگــذار 
خواهــد بــود، چــون قالب هــا و ســاختارها و 
کلمــات را می شناســم. ایــن مســئله مربــوط 
بــه خود شــخص اســت. مثــال یــک طلبه ای 
کــه می خواهــد یک مقالــه علمی-پژوهشــی 
بنویســد یک قسم این اســت که اصول آن را 
یاد بگیرد. ممکن اســت در دو جلســه استاد 
اصــول ایــن کار را بگویــد ولی این فــرد با این 
اصول نویسنده نمی شود. وقتی که 30 یا 40 
یــا 50  مقاله می خواند اصال خود خواندن به 
فــرد یــاد می دهــد. یعنی یــک جــور تمرین و 
ممارســت ذهن محسوب می شود. اگر کسی 

می خواهــد به این توانمندی برســد من فکر 
می کنــم خودش خیلی در این مســئله نقش 

دارد و باید زحمت بکشد.

Á  اگــر بخواهیــد رمــان بنوســید موضــوع آن
چه خواهد بود؟

دوســت  را  رئــال  هــای  رمــان  کال  مــن   -
دارم و فکــر می کنــم اگــر قــرار باشــد ایــن کار را 
انجــام دهم شــاید بــر اســاس الگــوی زندگی 
خــودم شــاید ایــن کار را انجــام دهــم. چــون 
فکــر می کنــم هــم تــراژدی قــوی اســت و هم 
اتفــاق  مــا  زندگــی  واقعیــت  کــه در  اتفاقاتــی 
می افتد خود قصه ای دارد و چون برخاســته 
اســت.  باورپذیــر  خیلــی  اســت  واقعیــت  از 
نمی دانــم اگــر بخواهم ایــن کار را انجام دهم 
آیا موفق هســتم یا خیر ولی فکر می کنم یک 
مخصوصــا  افــراد  نوشــته های   در  مشــکلی 
متدیــن وجــود دارد کــه از ابتــدا در رمان هــا 
درصــدد القــای ارزش هــا هســتند و ایــن بــه 
شکل رمان نیست، بیشتر کالس است، این 

خوب نیست.
مثال شــما وقتی ویکتور هوگو را می خوانید 
خیلــی  شــما  ارزش هــای  بــا  اســت  ممکــن 
متــن  از  برخاســته  باالخــره  باشــد  متفــاوت 
و در کل شــاید  اســت  اروپایــی  یــک  زندگــی 
متذکــر  را  ارزش   3 یــا   2 فقــط  کتــاب  ایــن 
می شــود ولــی فایده این کتاب این اســت که 
وقتــی شــخصی 3-4 روز، دو هفتــه یــا تمــام 
اوقــات فراغت خــود را به مطالعــه این کتاب 
می پــردازد بــه کار غلــط دیگری نمی پــردازد. 
مــن ایــن نکتــه را خیلــی مواقــع گفتــه ام کــه 
گاهــی فوایــد ایــن اســت. ممکن اســت برای 
من در این سن جالب نباشد چون من وقت 
ندارم و میخواهم چیزی یادبگیرم. بنابر این 
اگر کســی مــرا موظف بــه خواندن یــک کتاب 
از چارلــز دیکنــز یا دا کنــد مطمئنا کتــاب دا را 
انتخــاب می کنــم چــون مــن در این شــرایط 
روحــی هســتم ولــی یــک نوجــوان و جوانــی 
کــه در یــک وضعیتی قــرار دارد کــه مهمترین 
مســئله ایــن اســت کــه از ایــن ســن جوانی و 
نوجوانــی بــه ســالمت اخالقــی عبــور کنــد و 

اگــر اعتیــاد به یــک چیزی پیــدا کــرد در واقع 
تمام آینده خودش را باخته اســت ما در این 
هدفگــذاری بایــد حواســمان باشــد کــه این 
فرد مشــغول به یــک کتاب کاغذی باشــد که 
ایــن بهتر از این اســت که در فضــای مجازی 
باشــد. من فکــر می کنم ما از ایــن جهت خال 
داریــم که یک ســری کتاب هــای خوبی که در 
قالب ارزش ما باشــد اما در واقع ساخت یک 
رمان قشــنگ و نیرومند را نیز داشــته باشــد 

در دسترس باشد.
ایــن نکتــه را اضافــه کنم که ممکن اســت 
در  جذاب  نویســی  و  جالــب  خوب نویســی، 
از  ناشــی  مــوارد  خیلــی  در  ادبیــات  زمینــه 
نیروهــای خدادادی و الهی باشــد ولی ما در 
ایــن زمینه در همه ژانرهای نویســندگی خال 
داریــم. مــن جــزو آدم هایی هســتم کــه همه 
نوشته هایم یک دست نیست یعنی گاهی به 
من گفته شــده است که برخی از نوشته هایم 
سنگین اســت،  ولی آرزو می کنم نویسندگان 
فراوانی داشته باشیم که جدی ترین مطالب 
را قشــنگ و جذاب ارائه کنند، مثال من هنوز 
نمی توانــم به مــادر یــا جوانی کــه می خواهد 
کتابــی  کنــد  اعتقــادی مطالعــه  مباحــث  در 
بــه جــز کتاب شــهید مطهــری بهــش معرفی 
کنم. مثال کســی که کتاب انســان و سرنوشت 
شــهید مطهری را می خواند میداند که رمان 
نمی خوانــد و توقعی متفاوت دارد ولی وقتی 
می کنــد  مطالعــه  اعتقــادی  ژانــر  همیــن  در 
دقیقــا این کتاب با ســایر کتاب نویســنده ها 
خیلــی برایــش فــرق دارد یعنــی آن کتــاب در 

همان فضا او را تا آخر می کشاند.
بــه کتاب هــای  در حــال حاضــر بســیاری 
االن  امــا  می گیرنــد  ایــراد  مطهــری  شــهید 
کــه مســئله حــل شــده آســان شــده اســت؛ 
الحمدهلل ســطح سواد ها باال رفته، نوشته ها 
بیشــتری  دانشــمندان  شــده،  تخصصــی 
ظهــور کرده انــد، خــب طبیعتــا نویســنده ای 
که 40 ســال پیش مطلب نوشــته اســت االن 
در بحث هــای علمــی ممکن اســت خــال ها و 
اشــکاالتی بــه آن وارد باشــد. بحــث من این 
اســت که چرا هنوز وقتی نوجوانی، جوانی در 

ایــن زمینه هــا از من کتــاب می خواهد، برای 
این که از این بحث های جدی فراری نشــود 
جایگزینــی بــرای کتاب های شــهید مطهری 
نــدارم، البته کتاب های قوی تــر از نظر علمی 
یــا کامل تــر وجــود دارد امــا الزامــا نمی شــود 
ایــن کتــاب را در اختیار هر کســی قــرار داد که 
کتــاب  جلــب  و  نکنــد  فــرار  مبحــث  آن  از  او 
شــود. اینها مشکالتی اســت که خیلی وجود 
دارد و مــا گاهــی اوقــات وقتــی می خواهیــم 
خیلــی روشــمند بنویســیم بــه صورتــی هــم 
نمی نویســیم که افراد مختلف به راحتی این 

کتاب را بخوانند و استفاده کنند.

Á  فرمودید قبــل از ازدواج وظایف زیادی را 
در خانه به دوش داشتید و از سویی قاعدتا 
مجبــور می شــدید یــک زمــان زیــادی را بــه 
تحقیــق و مطالعه بپردازید. االن هم قاعدتا 
مســئولیت های شــما بیشــتر شــده اســت و 
هم در خانواده و هم در عرصه اجتماعی به 
عنــوان یک عضو هیــات علمی یک مدرس 
یــا یــک نویســنده وظایــف بیشــتری داریــد. 
جمــع  چگونــه  را  مســئولیت  دو  ایــن  بیــن 
کرده ایــد؟ باتوجــه به اینکه علــی الخصوص 
بانــوی  یــک  بــرای  معتقدیــد  هــم  خودتــان 
مســلمان مســائل خانوادگــی بــرای وی در 
اولویــت قــرار دارد. چــه طــور این مســائل را 

جمع کرده اید؟
 مــن یــک نعمتی داشــتم و آن این بود که 
خیلــی زود وارد حــوزه علمیــه شــدم، یعنــی 
زمانی که اول دبیرستان بودم و خیلی سریع 
و شــرایط  کــرد  کمــک  یعنــی خــدا  توانســتم 
فراهم شــد تا یک بخش مهمی از تحصیالت 
حــوزوی را تــا قبل از ایــن کــه ازدواج کنم و یا 
بچــه دار شــویم با تالش و زحمت زیاد پشــت 

سر بگذارم.
خیلــی  اســاتید  برکــت  بــه  می آیــد  یــادم 
خوبــی کــه ســر راه مــا قــرار می گرفتنــد و بــه 
لطــف مدیــر حــوزه مــا مرحــوم محمدی نژاد 
کــه اتفاقا چند روزی از ســالگرد فوت ایشــان 
المســلمین  و  حجت االســالم  و  می گــذرد 
جناب آقای ربانی که در حال حاضر مســئول 
مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه هســتند، 
پیشرفت زیادی داشتم. خیلی تالش کردیم 
و مــن فکــر می کنــم آن همــه کار فراوانــی کــه 
در کارهــای درســی مان انجــام دادیــم خیلی 
بعدهــا فضــا را بــرای مــا باز کــرد، یعنــی تمام 
انرژیمــان را روی درس و بحث گذاشــتیم؛ در 
دوره ای کــه مســئولیت مان حداقــل بــه این 
شدت نبود، آدم وقتی مسئول یک خانواده 
می شــود تــا وقتــی کــه دختــر خانواده باشــد 
خیلــی موضــوع تفــاوت دارد. شــرایطی هــم 
کــه برای مــا از بچگی وجود داشــت کال باعث 
شــد ما در کارها ســرعتی بشویم چون مجبور 
بودیم هــم درس بخوانیم هم کارهای منزل 
را بــا کمک خواهرها انجــام دهیم و هم ازپدر 
و خواهــر و برادرهــای کوچکترمــان مراقبــت 
کنیــم. ایــن کارهــا بــا عافیــت طلبــی ســازگار 
ســرعتی  آدم  کــه  می شــود  باعــث  و  نیســت 
شــود. گرچــه آدم در چنیــن شــرایطی در اوج 
مشــکالت اســت، ولــی ایــن بزرگ ترین لطف 
خداوند به ما بود که در البالی آن مشــکالت 
فهمیدیــم چــه انــدازه می توانیــم کار کنیــم. 
می توانیــم 4 ســاعت در شــبانه روز بخوابیــم 
و این برایمان کافی باشــد. شــاید من حدود 
5-6 ســال از تلویزیــون بــه جــز اخبار تماشــا 
نکردم و برنامه های معدودی در روز جمعه. 
وقتی ازدواج کردم بنیه های اصلی در من 
شــکل گرفتــه بــود و ایــن روش در جمــع بین 
زندگــی و مســئولیت هــای خــارج از خانواده 
مثــل تحصیل یا کارکردن عــادت کرده بودم، 
کــه  بــود  کــردم، 4 ســال  ازدواج  مثــال وقتــی 
از ادبیــات عربــی تــا فقــه و اصــول را تدریــس 

می کردم.
البتــه مــن فکــر می کنــم بــرای یــک بانوی 
متاهــل نقش اساســی را بــرای اینکــه بتواند 
برنامــه ای را کــه داشــته اســت ادامــه دهــد و 
بــه صــورت بهتــر و نیرومندتــر بــه اهدافــش 
اســت،  همســر  همــکاری  اول  شــرط  برســد 
یعنی اگر یک آقایی انعطاف نداشــته باشد تا 
همســرش عــالوه بر منزل به امــور تحصیلی و 

شغلی بپردازد این کار اصال ممکن نیست.

ایــن همکاری نیــز به چند صورت اســت: 
اولیــن مــورد همــکاری ذهنــی اســت یعنــی 
همســر  کارش.  بــه  باشــد  معتقــد  شــخص 
مــن روحانــی هســتند و بــه شــدت هــم بــه 
فعالیت هــای فرهنگــی، تبلیغــی و تحصیلــی 
عالقــه دارند، بــه این لحاظ هیــچ وقت تا به 
امروز که االن 28 سال از این زندگی می گذرد 
از نظــر ذهنــی نگــران ناراحتی یا اعتــراض به 
دلیــل تاخیر ناشــی از کار و کالس نداشــته ام. 
این آرامش ذهنی خیلی نقش دارد و بیشــتر 
از حتــی همــکاری فیزیکــی کــه در خانــه قــرار 

است انجام بدهند تاثیر دارد.
و شــکل دوم آن همیــاری واقعــی اســت 
و ایــن کــه کمــک بدهنــد و یکســری کارهــا را 
انجــام دهنــد به خصــوص در مــورد بچه ها و 
نگــه داشــتن آنهــا. ایــن مشــارکت و تقســیم 
مســئولیت نــه فقــط در نگهــداری بلکــه در 
تربیت اســت، مثال گاهی وقتها همسرم برای 
بچه هــا ســی دی هــای بــازی می خریدنــد و 
نداشــته  نامناســبی  کــه محتــوای  آن  بــرای 
باشــد، طــی ســه تــا چهــار روز بــازی را چــک 
می کردند. ممکن اســت هر پدری این اندازه 
بــرای بچه هــا وقت نگذارد و بــه جز نصیحت 
کــردن بــه کار دیگــری نپــردازد، ولــی ایشــان 
واقعــا ایــن همــکاری را بــا مــن داشــتند و در 
مــواردی کــه مــن مجبــور بــودم به ســفر بروم 
زمان بیشــتری برای بچه ها صرف می کردند 
و شــاید همین مســئله باعث شــده باشد که 
خیلی از موقعیت های شــغلی و کاری ایشان 
در شــهرهای دیگر از دســت رفته باشــد، این 
فــداکاری بســیار بســیار بزرگی اســت که فقط 
مــن از آن خبــر دارم که چه اتفاقــی در زندگی 
موفــق  می تواننــد  کــه  می دهــد  رخ  زوجیــن 

باشند.
کــه همــکاری شــریک  ایــن بحــث  از  غیــر 
زندگــی آدم خیلــی نقــش دارد، تجربــه خــود 
مــن این اســت کــه اولویت داشــتن همســر و 
فرزنــد نــزد مــادر خانــواده بــه همســر و فرزند 
فهمانــده شــود، یعنی در حد شــعار نباشــد؛ 
اگر همســر مــن با مــن همکاری می کنــد باید 
او و فرزنــد فهمانــده شــود در هــر لحظــه کــه 
اراده کند و بخواهد و بگوید که شما به خاطر 
خانــه و خانــواده مثــال بیــرون نــرو یــا در ایــن 
مقطــع فعالیــت نکن بایــد بداند کــه حرفش 
اولویت دارد و به شــوهر این احساس کفایت 
داده شــود کــه در واقع شــما مدیــر این خانه 
هســتی و اگــر صــالح دیدتــان اقتضــا کــرد مــا 
برنامه هایمــان را بــا ایــن صالحدیــد تنظیــم 

می کنیم.
 بــه نظر من اگر خانمی می خواهد وارد هر 
دو عرصه شود با فعالیت های معمول هر زن 
خانــه دار دیگــری نمی تواند ایــن کار را انجام 
دهــد، یعنی اگر بانــوی متاهلی به من بگوید 
انــرژی زیــادی نــدارم یــا چنــدان اهــل تالش 
زیــاد نیســتم بــه او می گویــم کــه حتما بــه کار 
خانــه ات برس چون کســی کــه می خواهد به 
هر دو عرصه برســد باید بســیار از خود انرژی 
بگــذارد و تالش کند مثــال نمی تواند به اندازه 

همه بخوابد و استراحت کند.
در مــورد ایــن موضوع که اولویت همســر و 
فرزند به ایشــان فهمانده شود، فرزندان من 
همیشــه یــک خاطــره ای را خودشــان نقــل 
می کنند و آن اینکه مادر ما اگر از مســافرت یا 
جلســه ای به خانــه باز می گشــت و ما همان 
موقــع نیــاز بــه خریــد یــا کاری بــرای مدرســه 
مــی داد  انجــام  را  کار  ایــن  حتمــا  داشــتیم، 
مــن  بگوینــد  کــه  نشــنیدیم  مــا  هیــچ گاه  و 
خســته ام فردا برویم. این موضوع برداشــت 
خود بچه هاست یعنی بچه ها حس کرده اند 
کــه کارشــان غــذا، لبــاس، نظافــت،د رس و 
تحصیــل، مراقبت و تربیتشــان کــه مهم تر از 
هــر چیــز اســت اولویــت دارد. مــن به شــدت 
معتقــدم کــه یک مــادر در شــرایط فعلی باید 
رفتارهــای  بتوانــد  باشــدکه  زیــرک  و  فتــن 
بچه های خــود را رصد کند بدون اینکه بچه 
احساس کند دارد کنترل می شود، مخصوصا 
مــا که به هر حال بخشــی از وقتمان را بیرون 
هستیم و اگر این دقت نظر را به خرج ندهیم 
دفــع  خودمــان  بچه هــای  از  را  خطــرات  و 
نکنیــم قطعــا زمانــی از اینکــه فعالیت هــای 

بیرونی داشــته ایم پشــیمان خواهیم شد اگر 
منشــا ایــن بــی دقتــی ایــن فعالیت هــا بوده 

باشد.
مســاله بعد نشانه شناســی است، هر کس 
بــرای خــود نشانه شناســی دارد مثــال اینکــه 
منــزل تمیــز و مرتــب باشــد، ســفره شــکیل 
باشد، غذا خوش طعم باشد، نظم و نظافت 
خانــه و ... .البته بنده خیلی ابا دارم که این 
هــا را عــرض می کنــم ولــی دیگــران می گویند 
شــما نســبت به این مســائل همیشــه دقت 
داریــد و داشــته اید. بایــد بانــوی خانه حس 
فرار از خانه را نداشته باشد یعنی نشان دهد 
کــه برای فــرار از خانه و نقش هــای خانوادگی 
نیســت کــه بــه کار بیــرون از منــزل روی آورده 
اســت. مــن شــخصا همیشــه ســاعتی کــه به 
خانــه می رســم بهتریــن ســاعت و لحظــه ای 
اســت کــه بــرای خــودم شــیرینی اش را حس 
می کنــم و هیــچ چیــز نمی توانــد جــای آن را 
بگیرد، ولی شــاید کســی که همیشه در خانه 

است این حس را نداشته باشد.

Á  به عنوان ســوال آخــر بفرمایید به عنوان
عضوی از شورای سیاست گذاری حوزه های 
یــا  مشــوق  رویکردهــای  خواهــران  علمیــه 
تقویت کننــده ســازمانی کــه بایــد در عرصــه 
نظــر  در  حــوزوی  بانــوان  بــرای  نویســندگی 
گرفته شــود چیســت و با توجه به اطالعاتی 
کــه دارید تا چــه اندازه ایــن رویکردها لحاظ 

می شود؟
 البته ما در اســناد راهبردی به این جهت 
توجــه داشــته ایم و شــورای سیاســت گذاری 
اصلــی  وظیفــه  می دانیــد  کــه  گونــه  همــان 
نهــادی اش تصویب همین اســناد راهبردی 
اســت که شــامل اصــول، سیاســت های کلی 
برنامه ریــزی هــای حــوزوی  کلــی  و ضوابــط 
خواهران اســت و در واقع ورود کردن به یک 
شــعبه خــاص مثــال نویســندگی در واقع یک 
کار برنامه ریزانه اســت که باید خود نهاد های 
صفی خودشــان متکلف انجام آن شوند و یا 
نهایتــا خود مرکز مدیریــت حوزه های علمیه 
خواهران برای این مسئله تمهیداتی داشته 
باشــد. یعنی ما در حد سیاســت گذاری های 
کالن بــه ایــن مســئله توجــه داشــته ایم و لذا 
همواره در شورای سیاست گذاری از مواردی 
داده انــد  گــزارش  احیانــا  اگــر  مســئوالن  کــه 
استقبال کرده ایم، از برگزاری جشنواره هایی 
که طلبه ها را به نوشتن تشویق می کند مثل 
جشنواره عالمه حلی یا جشنواره های دیگر.

بایــد  کــه  دارد  وجــود  خالهایــی  البتــه 
برطــرف شــود و در ایــن زمینــه اســناد کالنــی 
کــه نیاز باشــد درباره اش اقــدام کنیم طبیعتا 
مــا اقــدام خواهیــم کرد. چــون ایــن موضوع 
کــه فــرد متطبــع و بــا مهارت هــای متعــدد از 
جملــه نویســندگی تربیــت شــود بــه عنــوان 
فــرد ایده آلمــان اســت و نقطــه هدفمــان در 
بایــد  طبیعتــا  اســت.  ایــن  برنامه ریزی هــا 
نهادهــای حوزوی، موسســات حوزوی مثل 
جامعه الزهرا)س( و حوزه های شهرستان ها 
بیشــترین گام را در این زمینــه بردارند و مرکز 
مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران هــم 
بــا برنامه هــای متعــددی کــه طبعــا طراحــی 

خواهد کرد اقدام کند.
مــن فکر می کنــم طالب واقعا بیشــتر از هر 
اولیــه  اســتارت  بــرای  مشکالتشــان  چیــزی 
کارگاه هــا  و  پودمانــی  دوره هــای  همیــن  در 
و اســاتیدی اســت کــه آنهــا را بــه این ســمت 
را برطــرف  تشــویق کنــد و اشــکاالت آن هــا 
ســال ها  کســی  اســت  ممکــن  یعنــی  کنــد. 
قلــم بزنــد بــدون اینکــه روشــش را بدانــد و 
اگــر کانون هــای نویســندگان در بیــن طــالب 
حداقــل در حــد منطقــه ای شــکل بگیــرد و 
یــک  اســتان  هــر  در  می توانســتند  مناطــق 
تعــدادی از طــالب را حتی ده تــا پانزده نفر را 
در این زمینه ها و این مهارت خاص تقویت 
کنند طبیعتا آنها می توانســتند کل اســتان و 
منطقه خودشــان را پوشــش دهند. کســانی 
کــه خــرق عــادت می کننــد و اثرهــای ماندگار 
زیــاد  تعدادشــان  همیشــه  می کننــد  ایجــاد 
نیســت ولــی از همــان تعــداد خیلــی خــوب 

است که تعدادی طلبه های خانم باشند.

کنند که مطا لب جدی را با قلم ساده بیان  به نویسندگانی نیاز داریم 
در گفتگو با خانم عالسوند عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده مطرح شد:

جنگ ما با دشمن و تهاجم دشمن به ما در کجا است؟ این را باید درست تشخیص بدهیم. باید تهدید دشمن را درست فهم کنیم، اندازه   آن را بشناسیم 
و معلوم بشــود عرصه  تهاجم کجا اســت. اگر دشــمن از مرز شــرقی حمله می کند، شــما نیروهایتان را به مرز غربی ببرید، کار به جایی نخواهید برد، ســودی از 
وجــود نیروهــا نخواهیــد بــرد. بایــد بدانید دشــمن از کجا حمله می کند. همه   نظام، همه کشــور، همه مردم باید درک درســتی از عرصه نبرد دشــمنان داشــته 

مقام معظم رهبری در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادیباشند.
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معاونــت  مدیــران  جلســه 
حضــور  بــا  تبلیغــی  فرهنگــی 
ایــن  کل  مدیــران  و  معــاون 
معاونــت بــا هــدف بررســی امور 
جــاری و در دســت اقــدام برگزار 

شد.
ظهیــری  معصومــه  خانــم 
و  ســردبیر  از  تقدیــر  ضمــن 
طلیعــه  نامــه  ویــژه  تحریریــه 
حضــور بر لــزوم تدوین مــداوم و 
منظم نشــریه تأکید کرد و افزود: 
ایــن نشــریه  بــه اینکــه  باتوجــه 
متعلــق بــه حــوزه هــای علمیــه 

خواهــران اســت، در تدویــن آن 
باید بیش از گذشته بر جنبه زن 

و خانواده توجه شود.
وی در ادامه ضمن اشــاره به 
اینکه کارها در معاونت فرهنگی 
تبلیغــی بــر اســاس تقویــم اجــرا 
می گــردد  گفــت: باید بــرای امور 
پیش رو تقویم فرهنگی با توجه 
بــه ماموریت ها تهیــه نماییم و 
در این راســتا توجه به مناسبت 

ها امری ضروری است.
تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران 

پیــش  مناســبت های  از  یکــی 
رو را دهــه فجر و چهل ســالگی 
دانســت  اســالمی  انقــالب 
ایــن  شــد:  نشــان  خاطــر  و 
مختلــف  زوایــای  از  مناســبت 
دســتگاه های  تمــام  بــرای 
حوزه هــای  ویــژه  بــه  اجرایــی 
علمیــه دارای اهمیت اســت و 
باید از این فرصت برای معرفی 
درســت دســتاوردها اســتفاده 

کرد.
در ادامــه جلســه خانم ماندانا 
تبلیغــی  امــور  مدیــرکل  جاللــی 
اقدامــات  از  گزارشــی  معاونــت 
انجــام شــده در راســتای اربعیــن 
در  افــزود:  و  داد  ارائــه  حســینی 
ســطح کشــور همــکاری مطلوبــی 
بــا ســتاد اربعیــن در حــال انجــام 

است.
وی در خصوص برنامه های 
مناســب  بــه  اقــدام  دســت  در 
اربعیــن گفت: بیش از  10   برنامه  
کالن بــا همــکاری ســتاد اربعین 

کشــور توســط حوزه های علمیه 
خواهــران اجــرا خواهــد شــد که 
مهمتریــن آن هــا عبارتنــد از: 1- 
کتــاب هــای مرتبــط بــا اربعیــن 
که تا پایان ســال جــاری تدوین 
شود با تیراژ 3 هزار نسخه چاپ 
هنــری  آثــار   -2 شــد،  خواهنــد 
بــا موضــوع اربعیــن کــه توســط 
خواهــران طلبــه تولید شــده به 
ســوگواره عبرات ارسال خواهند 
شــد، 3- اعــزام خواهــران مبلغ 

جهت فعالیت در موکب ها
تبلیغــی  امــور  مدیــرکل   
حوزه هــای علمیه خواهران در 
پایــان خاطــر نشــان کــرد: الزم 
اســت تمامــی خواهــران طلبه 
ایــام  در  مبلــغ  عنــوان  بــه  کــه 
اربعیــن بــه کشــور عــراق اعــزام 
می شــوند مشــخصات خــود را 
و  فرهنگــی  کمیتــه  ســایت  در 
آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعین 
 www.alarbaeen.ir به نشانی

ثبت نمایند.

کشور گسترده حوزه های علمیه خواهران و ستاد اربعین   همکاری 
در جلسه مدیران معاونت فرهنگی تبلیغی مطرح شد:

حضــور  از  هاجــر  نشــر  مرکــز  مدیرعامــل 
ایــن مرکــز در نمایشــگاه تخصصــی کتب 
اســتان  اســامی  معــارف  و  حــوزوی 

خراسان خبر داد.
 احمــد شــایانفر بــا بیــان اینکه مرکز نشــر 
هاجر در سال جاری در نمایشگاه تخصصی 
اســتان  اســالمی  معــارف  و  حــوزوی  کتــب 
خراســان حضــور دارد اظهــار کــرد: مرکز نشــر 
هاجــر تــالش می کنــد تا در نمایشــگاه ســال 
نمایشــگاه   تجربــه   از  بهره  گیــری  بــا  جــاری 
از  بهینــه  به کارگیــری  و  گذشــته  ســال های 
رســالت های  بــه  توانمندی هــا  و  امکانــات 

دینی و فرهنگی خود عمل کند.

کتــب  نمایشــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حــوزوی و معارف اســالمی توســط معاونت 
پژوهــش حوزه علمیه خراســان برگزار شــده 
اســت افــزود: مرکز نشــر هاجــر بــا 105 عنوان 
کتــاب چــاپ اول در ایــن نمایشــگاه حضــور 
پیــدا کرده اســت، همچنین ایــن مرکز برای 
عمــوم مردم 25 درصد و برای طالب خواهر 
تا 30 درصد تخفیف اختصاص داده است.

مدیرعامــل مرکز نشــر هاجر خاطرنشــان 
کرد: به دلیل هم زمانی نمایشگاه با ایام ماه 
محــرم 2 کتاب با نام های »زیارت الحســین 
)علیه السالم(« که شامل آداب، آثار و فضائل 
زیارت سیدالشــهدا و فضیلت سرزمین کربال 

و »البکاء للحسین )علیه السالم(« که شامل 
احادیث نورانی اهل بیــت پیرامون فضیلت 
امــام  عــزای  مجالــس  برپایــی  و  عــزاداری 
حســین )ع( اســت بــا 50 درصــد تخفیف به 

عموم عالقه مندان ارائه خواهد شد.
وی ادامــه داد: همچنیــن بــا توجــه بــه 
آغــاز ســال تحصیلــی کتــاب »رهنمودهایــی 
تألیــف  جــوان«  دانشــجویان  و  طــالب  بــه 
آیــت اهلل امینــی کــه شــامل راهنمایی هــای 
ارزنــده و ارائــه تجربیات ایشــان برای طالب 
کســب  و  علم آمــوزی  راه  در  دانشــجویان  و 
اخالق و ادب اســت با تخفیف 50 درصد به 

عالقه مندان ارائه می شود.

مدیرعامل مرکز نشر هاجر خبر داد:

حضور مرکز نشر هاجر در نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی 
و معارف اسالمی استان های خراسان

Á اصفهان
اســتان    مــدارس علمیــه خواهــران   همایــش طــالب جدیدالــورود 

اصفهان با حضور آیت اهلل مقتدایي رئیس شوراي سیاستگذاري حوزه 
هاي علمیه خواهران برگزار شد.

جلســه توجیهــی معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران اســتان   
اصفهان با ســخنراني خانم راســتایي رئیس اداره پژوهش های طالب 

مرکز از سوي مدیریت استان اصفهان برگزار شد.
همایش عاشــورائیان با حضور آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد   

نماینــده ولی فقیــه و امام جمعه اصفهان  در مدرســه علمیه خواهران 
حضرت زینب کبری )س( اردستان برگزار شد.

جلســه توجیهــي آغــاز ســال تحصیلــي جدیــد بــا ســخنراني حجــت   
االســالم حســناتي، امــام جمعه نجف آباد در مدرســه علمیــه خواهران 

زهرائیه نجف آباد برگزار شد.
مدرســه علمیه خواهران سیدالشــهداع اصفهان میزبان یک شهید   

گمنام بود.
 نشســت عاشورایی در مدرسه علمیه خواهران علمیه ریحانة النبی   

)س ( شهرستان خور و بیابانك برگزار شد.
 بــه مناســبت هفتــه دفاع مقــدس و محکومیــت حادثه تروریســتی   

اهواز، نشست بصیرتی- سیاسی با سخنراني علیرضا بصیري،  فرماندار 
شهرســتان شــاهین شــهر و میمه در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی 

نرجس خاتون سالم اهلل علیها شاهین شهر برگزار شد.
الزهــرا    خواهــران  علمیــه  مدرســه  در  یادیــاران  عنــوان  بــا  نشســت 

المرضیه س اصفهان برگزار شد.
 ازمامورین شــجاع و دلسوز آتش نشانی به مناسبت روزآتش نشانی   

توســط مدیر و کادر مدرســه علمیه حضرت نرجــس خاتون)س( دولت 
آباد تجلیل وقدردانی شد.

نشســت توجیهی و جلسه پرســش و پاسخ با موضوع تشریح برنامه   
هــاي مرکز خدمات حــوزه هاي علمیه در زمینه خدمات و قراردادهای 
بیمه طالب با ســخنرانی حجت االســالم و المسلمین پاک نژاد، رئیس 
مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه اصفهــان، در مدرســه علمیــه خواهــران 

فاطمه الزهراء)س( اصفهان برگزار شد.
ســخنرانی    بــا   “ نیــت  در  “اخــالص  موضــوع  بــا  اخالقــی  نشســت   

حجت االســالم علیرضا دادخواه، در مدرســه علمیــه خواهران حضرت 
نرجس)س( یزدانشهر برگزار شد.

Á خوزستان
گردهمایــی  600 نفــره طالب مــدارس علمیه خواهران شــهر اهواز با   

سخنرانی آیت اهلل موسوی جزایری در خوزستان برگزار شد.
نشست استانی توجیهی و آموزشی مبلغین اربعین حسینی توسط   

استاد حجت االسالم والمسلمین دهقان در اهواز برگزار شد.
  

Á زنجان
آئیــن آغــاز ســال تحصیلی مــدارس علمیــه خواهران شــهر زنجان به   

صورت مشترک میان دو مدرسه علمیه و یک مرکز تخصصی وبا حضور 
بیش از 300 طلبه برگزار شد.

مراســم آغاز ســال تحصیلی مدارس علمیه خواهران اســتان زنجان   
در مدرسه امام حسن مجتبی)ع( برگزار گردید.

مراســم یــادواره شــهدای جنــگ تحمیلــی بــا حضــور خانواده هــای   
معظم ایثارگران و شــهدا، استادان و طالب در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمیه)س( ابهر برگزار شد.
علمیــه    مدرســه  در  مقــدس  دفــاع  تجهیــزات  و  کتــاب  نمایشــگاه   

خدیجه کبری)س( زنجان برگزار شد.
مراســم روایت و خاطره گویی دوران دفاع مقدس در مدرســه علمیه   

خواهران الزهرا)س( زنجان برگزار شد.
نشســت بصیرتــی بــا موضــوع عاشــورا و نقش طــالب در عصــر حاضر   

بــا ســخنرانی حجت االســالم والمســلمین صفی یــاری مدیــرکل تبلیــغ 
سازمان تبلیغات اسالمی زنجان برگزار شد.

همایــش رهــروان زینبــی بــه همــت مدرســه علمیــه مصعومیه)س(   
قیدار با حضور عموم بانوان برگزار شد.

Á کردستان
مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه خواهران استان کردستان   

برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین صفی زاده مدیر حــوزه علمیه خواهران   

اســتان کردســتان بــا حجت االســالم والمســلمین کرانــی معــاون تبلیغ 
حــوزه علمیــه بــرادران اســتان در راســتای بررســی مســائل و مشــکالت 

مبلغان طرح امین دیدار و گفت وگو کرد.
نشســت بصیرت افزایــی والیــت فقیــه در مدرســه علمیــه خواهــران   

ریحانــه النبــی)س( ســنندج باســخنرانی حجت االســالم والمســلمین 
شایسته معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد.

بــا    مبّلغــان مدرســه علمیــه خواهــران حضــرت فاطمــه)س( ســقز 
همکاری ســازمان عقیدتی سیاســی نیــروی زمینی ارتش به مناســبت 

هفته دفاع مقدس نمایشگاه کتب و آثار دفاع مقدس دایر نمودند. 
کارگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا ســخنرانی حجت االســالم   

والمســلمین علی اشرف عبدی مدیر پژوهشکده عالمه طباطبایی قم 
باهدف آشــنایی طالب باشــیوه های نوین امر به معروف و نهی از منکر 

در مرکز تخصصی الزهرا)س( شهرستان قروه برگزار کرد.
معــاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اســتان کردســتان از برگزاری   

در  اســتان  خواهــران  علمیــه  مــدارس  فرهنگــی  معاونیــن  نشســت 
راســتای بررســی برنامه های فرهنگی در ســال جدید با رویکرد و نگرش 

مدرسه محوری خبر داد.
خانــم احمــدزاده مدیر مدرســه علمیه خواهران فاطمــه الزهرا)س(   

بیجــار بــا اســاتید ایــن حــوزه در آســتانه آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد 
جلسه ای باعنوان چگونگی تعامل استاد با شاگرد برگزار کرد.

نشســت    کامیــاران  الزهــرا)س(  فاطمــه  خواهــران  علمیــه  مدرســه 
بصیرتــی بــا موضــوع بررســی مســائل اقتصادی در ســپاه خاتــم االنبیاء 

استان کرمانشاه برگزار کرد.
مدرســه علمیه خواهــران ریحانه النبی)س(ســنندج همزمان با آغاز   

هفته دفاع مقدس در راستای اشاعه  فرهنگ ایثار و فداکاری و فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه عکس و معرفی کتاب برپا کرد.

علمیــه    درمدرســه  محــرم  اول  دهــه  وعــزاداری  ســوگواری  مراســم 
خواهــران حضــرت زینب)س(ســریش آباد بــا حضورعموم بانــوان برگزار 

شد.

Á کرمان
همزمــان با آغاز ســال تحصیلــی جدید، خانم محمــدی مدیر حوزه   

علمیــه اســتان کرمــان  طــی بازدیــد از مــدارس علمیــه خواهــران شــهر 
رفســنجان و کشــکوئیه در گفتگــو با مدیــر و کادر این مــدارس در جریان 

وضعیت و مشکالت این مدارس قرار گرفت.
معاون فرهنگی مدرســه علمیه الزهرا)س( شهرســتان شــهربابک از   

اعزام بیش از 20 امام جماعت به مدارس آموزش و پرورش خبر داد.
طرح »پنج دقیقه تفریح با مطالعه« با هدف استفاده بهینه از زمان   

و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی در مرکــز  آمــوزش عالــی و مدرســه علمیــه 
حضرت زینب کبری )س( رفسنجان اجرا شد.

نشست تحلیلی دفاع مقدس درمدرسه علمیه فاطمیه)س( ریگان    
با حضور آقای طهماسب عباس زاده رزمنده لشکر 41 ثاراهلل برگزار شد.

نشســت بصیــرت افزایــی سیاســی توســط مدرســه علمیه نرجســیه   
ســیرجان با حضور حجت االســالم و المســلمین محمدی نماینده ولی 

فقیه در سپاه پاسداران شهرستان برگزار گردید.
بــه پــاس تجلیــل از خانواده هــای محتــرم شــهداء، کادر و اســاتید   

مدرســه علمیه الزهرا)س( شــهداد در منزل حجت االسالم والمسلمین 
امیــر خانــی  امام جمعه موقت و رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی این 

شهرستان حضور یافتند.
نشســت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس در مدرسه علمیه حضرت   

فاطمه)س( رفسنجان برگزار شد.
اردوی طلیعــه ی حضــور ویــژه طــالب جدیدالــورود مدرســه علمیه   

ریحانه النبی)س( رفســنجان در شهرســتان میبد با ســخنرانی آیت اهلل 
امامی مسجدی با حضور 40 نفر از طالب برگزار گردید.

Á مازندران
حجت االسالم والمسلمین علی غفاری مدیر حوزه علمیه خواهران   

مازندران در مراسم آغاز سال تحصیلی این مدیریت، بر حضور بصیرانه 
طالب در جامعه جهت خنثی نمودن توطئه های دشمنان تاکید کرد. 

خواهــران    علمیــه  حــوزه  آمــوزش  معــاون  هدایتــی  فاطمــه  خانــم 
مازندران، از تحصیل بیش از 5 هزار طلبه در این استان خبر داد.

اجــالس مدیــران مــدارس علمیــه خواهــران اســتان مازنــدران، بــا   
ســخنرانی آقــای احمــدی مدیــرکل امــور پشــتیبانی حوزه هــای علمیه 

خواهران برگزار شد.
مراســم آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع(   

چالــوس اســتان مازنــدران، بــا ســخنرانی حجت االســالم والمســلمین 
جباری امام جمعه این شهرستان برگزار شد.

مدیــر مدرســه علمیــه خواهــران فاطمــه الزهرا)س( شــیرود اســتان   
مازندران، در همایش طلیعه حضور این مدرســه علمیه ، مجهز شــدن 

طالب به علوم و فناوری روز دنیا را امری  ضروری دانست.
نشســت بصیــرت افزائــی مدرســه علمیــه خواهــران شــهید مطهری   

تنکابــن اســتان مازنــدران، بــا ســخنرانی حجــت االســالم والمســلمین 
رسول علیخانی رئیس اداره اوقاف این شهرستان برگزار شد.

خانــم زهــرا بحرکاظمــی مدیر مدرســه علمیــه خواهــران الزهرا)س(   
کالردشــت اســتان مازنــدران، از برگزاری همایــش زینبیون بــا همکاری 

این مدرسه علمیه و حضور بانوان این شهرستان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین نیکزاد مؤسس مدرسه علمیه خواهران   

حضرت آمنه)س( جویبار، در مراســم آغاز ســال تحصیلی این مدرسه، 
حوزه علمیه را مکانی برای پرورش نخبگان جامعه دانست.

زهرا پیشنمازی مدیر مدرسه علمیه حضرت نرجس)س( ساری، از   
برگــزاری اردوی علمی فرهنگی طالب جدیدالورود این مدرســه علمیه 

خبر داد.

Á مرکزی
به مناســبت هفته دفاع مقدس، یادواره شــهداء در مدرســه علمیه   

خواهران حضرت زینب)س( آستانه علویه برگزار شد.
جلســه اخــالق عمومــی بــا ســخنرانی حجت االســالم والســملمین   

حســینی پور امــام جمعــه خمیــن در مدرســه علمیه خواهــران حضرت 
هاجر)س( این شهرستان برگزار شد.

مراســم نکوداشــت هفته دفاع مقــدس در مدارس علمیــه خواهران   
استان مرکزی با حضور مدیران و مسئوالن این استان برگزار شد.

بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس مراســم غبــار روبــی مــزار مقدس   
شــهدای گمنام توسط طالب و اســتادان مدرسه علمیه خواهران امام 

خمینی)ره( آشتیان برگزار شد.

Á یزد
دوره خبرنویســی رابطیــن خبــری بــا حضــور» آقــای هــادی ذاکری«   

ســردبیر نشــریه نمــای حــوزه و خبرگــزاری کوثــر در ســاختمان مدیریت 
حوزه علمیه خواهران استان یزد برگزار شد.

»آیــت اهلل ناصــری« نماینــده ولی فقیــه در اســتان یــزد، در آیین آغاز   
ایــراد  بــه  ســال تحصیلــی 97-98 مــدارس علمیــه خواهــران اســتان 

سخنرانی پرداخت.
مراســم آغاز ســال تحصیلــی مدارس علمیــه خواهران اســتان یزد با   

حضــور نماینــده ولی فقیــه در اســتان و نماینده مــردم یزد و اشــکذر در 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

بــا حکــم مدیر حــوزه علمیه خواهــران اســتان یزد »خانــم فیاضی«   
به عنوان  سرپرســت مدرســه علمیه حضرت زهرا)س( میبد منصوب و 

از زحمات »خانم نبوی« تقدیر شد.
بــا حکــم مدیر حــوزه علمیــه خواهران اســتان یــزد »خانم رســولی«   

اولیــن سرپرســت خانــم در مقطــع ســطح چهــار اســتان، معرفــی و از 
زحمات »حجت االسالم والمسلمین اخالقی« تقدیر شد.

نشســت مدیر و معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد با   
»حجت االسالم والمســلمین کشــوری« مدیر مرکز آموزش های کاربردی 

حوزه علمیه قم برگزار شد.
 معــاون پژوهــش حــوزه علمیــه خواهــران اســتان یــزد از برگزاری   

نشست هم اندیشی با مسئوالن اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس با حضور تعدادی از اعضای کالس داستان نویسی خبر 

داد.
دوره داستان نویســی با حضور »حجت االسالم والمســلمین ســاالری«،   

نویسنده کتاب رویای نیمه شب و پژوهشگر برتر در 2 ترم برگزار شد.
طــرح فراخــوان گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی بــا   

رویکــرد فرهنگی- پژوهشــی در مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان 
یزد تدوین و به مدارس علمیه خواهران این استان ارسال شد.

کوتاه از استان هاکوتاه از استان ها

همایش طــالب جدیدالورود 
مدارس علمیه خواهران استان 
اصفهــان بــا ســخنرانی حضــرت 
رئیــس  مقتدایــی  اهلل  آیــت 
محتــرم شــورای سیاســتگذاری 
خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه 
معــاون  ظهیــری  خانــم  کشــور، 
حــوزه  مدیریــت  مرکــز  فرهنگــی 
هــای علمیــه خواهــران، حجت 
ابطحــی  المســلمین  و  االســالم 
و بــا حضــور 950 نفــر از طــالب، 
فرهنگــی  معاونیــن  مدیــران، 
مــدارس علمیــه اســتان در تاالر 

کوثر اصفهان برگزار شد.
آیــه اهلل مقتدایی از ارزش حضور 
طــالب در فضــای معنــوی مدرســه 
پــاداش   : علمیــه خبــر داد و گفــت 
از مجاهــدان  طالــب علــم )دینــی( 
در راه خــدا ، مرزبانــان ، معتکفــان 

و حج و عمره گذاران باالتر است .
دبیر شــورای عالی حــوزه های 
علمیه کشــور افزود : حال که مقدر 
شده است و شما وارد حوزه شده 
نعمــت  ایــن  شــاکر  را  خــدا   ، ایــد 
باشــید و بــه پــاس آن تبلیــغ کنید 
و بــه یادگیــری مســایل دینــی بــه 
دیگــران بپردازیــد چــرا کــه باعــث 
استحکام دین در قلب مسلمانی 
ثــواب  در  نیــز  و شــما  مــی شــوید 

کارهای وی شریک هستید .
حجت االســالم ســید مهدی 
علمیــه  حــوزه  مدیــر  ابطحــی 
در  اصفهــان  اســتان  خواهــران 
بخــش دیگری از این مراســم به 
ضــرورت وجــود مبلــغ و مجتهد 

و  کــرد  اشــاره  کشــور  در  خواهــر 
گفــت : در قرآن به یادگیری هیچ 
صنعــت و شــغلی اشــاره نشــده 
مگــر یادگیــری احــکام و دروس 

دینی و کارشناسی در دین .
از  بعــد  طــالب   : افــزود  وی 
نشســتن در پــای درس اســتاد و 
مطالعه و مباحثه دروس و احکام 
دینی مــی تواند تبلیغ احکام کند 
کــه ایــن عمــل طبــق احادیــث از 

باالترین عبادت هاست .
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
حــوزه  تعــداد  اصفهــان  اســتان 
هــای علمیــه خواهــر اســتان را 52 
مدرســه برشــمرد و گفــت: برخــی از 
ادارات درخواســت ارسال مبلغ زن 
کــرده انــد و این در حالیســت که در 
یک هــزار و 229 مدرســه دخترانــه 
، مبلغــان زن مســوول اقامــه نمــاز 
جماعت در این مدارس شده اند .
از  ابطحــی  االســالم  حجــت 

وضعیــت طــالب خواهر اســتان 
اصفهــان در المپیادهــا خبر داد 
برترینهــای  از  نیمــی   : گفــت  و 
ســال  در  کشــور  علمــی  المپیــاد 
خواهــر  طــالب  بیــن  از  گذشــته 
اصفهــان بودند و همچنین این 
اســتان قریــب 100 حافــظ قــرآن 
کریــم در جمــع طــالب خواهر در 

سطوح مختلف دارد .
ایــن  ادامــه  در  همچنیــن 
مراســم خانم معصومه ظهیری 
مرکــز  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
علمیــه  هــای  حــوزه  مدیریــت 
شــرایط  در   : گفــت  خواهــران 
بعــد از رحلت پیامبــر)ص( برای 
اســالمی  امــت  قــوام  و  وحــدت 
پیشــه  ســکوت  امیرالمؤمنیــن 
می کننــد، امــا در چنین شــرایط 
رســالت  مختلــف  انحــای  بــه 
پیــام رســانی به دســت حضرت 
می شــود؛  ســپرده  زهــرا)س( 

رســالت پیام رسانی در مقاطعی 
از تاریــخ فقــط به بانوان ســپرده 

شده است.
نشــاط،  بــا   : افــزود  ظهیــری 
بــه  و عالقــه  و جدیــت  خلــوص 
ادامــه  دینــی  علــوم  یادگیــری 
القائــات  تاثیــر  تحــت  و  دهیــد 
در فضــای مجــازی و یــا فضــای 

بیرون قرار نگیرید .
وی خطاب بــه مدیران از دو 
طــرح جدید خبر داد و گفت : در 
ایــن دو طــرح بــا عناویــن ) طرح 
مدرســه محوری ( و ) طرح درب 
بــاز حوزه ( بایــد درب حوزه ها را 

به روی همه باز کنید .
حــوزه  اول  درس   : گفــت  وی 
بایــد تکبــر زدایــی باشــد و طلبــه 
باید تحلیل ، روشنفکری همراه با 
امید بخشــی ، ارائــه راه حل برای 
مشــکالت و نقد درســت و تســلط 

به فضای مجازی را یاد بگیرد .

 همایش طالب جدیدالورود مدارس علمیه خواهران
 استان اصفهان برگزار شد.

دشمن برای مقابله با جمهوری اسالمی، بعد از کنکاش فراوان رسیده به تحریم؛ یعنی راه های دیگر در مقابل او بسته است. جز راه تحریم اقتصادی، 
راه هــای دیگــری نــدارد و بقّیــه ی راه هــا در مقابل او مســدود اســت. ولی من به شــما عرض بکنم کــه تحریم اقتصادی شــکننده تر از اقتصاد مّلی ما اســت. 
اقتصاد مّلی ما می تواند تحریم را شکست بدهد و به لطف  الهی، به حول و قّوه   الهی تحریم را شکست می دهیم و شکست تحریم، شکست آمریکا است 

مقام معظم رهبری در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادیو آمریکا از مّلت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد.
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میدان جهاد وسیع، فراروی خدمت گزاران حوزه های علمیه خواهران
خبر

خدمــت  بــدو  توجیهــی  آموزشــی-  دوره  قبــل  چنــدی 
مدیــران جدیــد مــدارس علمیــه خواهــران در شــهر قــم 
کــه مدیــر حوزه هــای علمیــه  ایــن دوره  برگــزار شــد. در 
خواهــران نیــز در آن بــه ســخنرانی پرداخــت، چنــد نفر از 
مدیــران جدید در گفتگو بــا خبرنگار نمای حوزه به بیان 
دیدگاه هــای خــود در مــورد ارزش فعالیــت در حوزه های 
علمیــه خواهــران و تاثیــر آن بــر محیــط فرهنگــی جامعه 
پرداختنــد. آنچــه در پــی می آیــد چکیــده ای از نظــرات 

برخی از مدیران است.

بایــد به زنــان به عنوان متحــول کننــدگان حقیقی جامعه   
توجه و عنایت بیشتری شود 

پرویــن جهانــی مدیــر جدیــد مدرســه ریحانــه النبــی )س( 
ارومیه با اشاره به اهمیت توجه به ارتقاء فرهنگ دینی جامعه 
اظهــار داشــت: مــدارس علمیــه رهبــران دینــی جامعه بــوده و 
تأثیــر زیــادی در ارتقــاء فرهنــگ جامعــه دارند و بایــد در جهت 

الگوسازی برای جوانان حرکت کنند.
برخــورد  در  را  جوانــان  اعتمادبه نفــس  افزایــش  وی 
بایــد  افــزود:  و  قــرارداد  موردبررســی  مختلــف  بافرهنگ هــای 
مــدارس علمیــه به ارتقــاء اعتمادبه نفــس جوانــان و طالب در 
برخــورد بافرهنگ هــای غیردینــی بــا ایجــاد الگوهای مناســب 
دینــی توجه کند، زنان به عنوان نیمی از جامعه بیش از مردان 

نیازمندان این اعتمادبه نفس هستند.
ازنظــر  را  زنــان  )س(  النبــی  ریحانــه  مدرســه  جدیــد  مدیــر 
تأثیرگذاری برابر کل جامعه دانست و تصریح کرد: باید باور کنیم 
کــه زنــان متحول کننــده تمام جامعه هســتند و با ایــن دیدگاه، 
حوزه هــای علمیــه خواهــران نیازمنــد توجــه و عنایت بیشــتری 

بوده و نمی توانیم نسبت به این موضوع بی توجه باشیم.
پرویــن جهانــی فعالیت هــای فرهنگــی مدارس را بــا حضور 
فعــال زنــان طلبــه به عنــوان ســتون جامعــه یکــی از مهم ترین 
داد:  ادامــه  و  کــرد  معرفــی  جامعــه  در  اثرگــذاری  راه هــای 
معرفــی قاریــان و حافظــان تحصیل کــرده بــا مدارک پزشــکی و 
دندان پزشــکی برای الگوســازی در مدرســه و منطقــه و حضور 
در مراســم ترتیــل خوانــی یکــی از کارهایی اســت که در مدرســه 
ریحانــه النبــی )س( انجــام می شــود. وی آمــوزش زبان هــای 
خارجــی را یکی دیگر از برنامه های مدرســه عنــوان کرد و گفت: 
قــرار گرفتــن مدرســه در همســایگی ســه کشــور می توانــد امتیاز 
خوبــی بــرای جذب طــالب خارجی در این مدرســه باشــد، لذا 
امکان برقرار ارتباط و ارتقاء مدرسه به یک مدرسه بین المللی 

از اهداف من بوده و امیدوارم به این مهم دست پیدا کنیم.

زنــان عامــل اســتحکام جامعــه و نیازمنــد توجــه کافــی   
هستند

اعظم الســادات کاظمی مدیر جدید مدرســه علمیه ریحانه 
الرســول )س( تهران با اشــاره به جایــگاه حقیقی زن در جامعه 
اظهار داشــت: با استناد به ســخن امام خمینی )ره( که "مرد از 
دامــن زن بــه معراج مــی رود" باید به نقش هایــی که یک زن در 
جامعه بر عهده می گیرد و تأثیر آن در جهت گیری جامعه توجه 
الزم را داشــته باشــیم. وی زن را عامــل اســتحکام جامعــه 
دانســت و افــزود: تربیت زنــان جامعه با معیارهای درســت 
بــه ســمت آرمان هــای  و اســالمی ضامــن حرکــت جامعــه 
حقیقــی انقــالب و اســالم خواهد بــود و رشــد و تربیت زنان 
بــا معیارهــای اســالمی و اخالقی بی شــک عامل اســتحکام 
جامعه اســت و مــا به عنوان مدیــران مــدارس علمیه نباید 

نسبت به این امر بی توجه باشیم.
مدیر جدید مدرسه علمیه ریحانه الرسول )س( یادآور شد: 
دشمنان با آگاهی به همین نقش تعیین کننده زنان در جامعه 
باهدف قرار دادن زنان و نهاد تعیین کننده خانواده، ســعی در 
سســت کردن بنیان های جامعه داشته و شــاهد فعالیت های 

گسترده آنان در همه حوزه های مربوط به زنان هستیم.
اعظــم الســادات کاظمی بــا تأکید بر ســرمایه گذاری بــر تربیت 
دختــران جامعــه گفــت: قــرار دادن برنامه های مدرســه بــر محور 
تربیــت در سه شــاخه آموزش، پژوهش و فرهنــگ یکی از راه های 
توطئه هــای  از  جامعــه  آن  به تبــع  و  زنــان  نگه داشــتن  مصــون 
دشمنان در سست کردن پایه های جامعه و نهاد خانواده است.
وی ادامه داد: حضور فعال طالب خواهر در جامعه می تواند 
در حرکت جامعه به سمت تعالی و خنثی کردن توطئه دشمنان 
تأثیــر به ســزایی داشــته و باید حوزه های علمیــه خواهران برای 

حضور فعال طالب برنامه ریزی های کالن داشته باشند.

از    روایــات  و  آیــات  اســاس  بــر  فرهنگ ســازی  توانایــی 
سرمایه های حوزه های علمیه و طالب است

فاطمــه فیاضــی مدیــر جدیــد مدرســه حضــرت زهــرا)س( 
میبــد یزد با اشــاره به تأثیــر زنان طلبه در ارتقــاء فرهنگ دینی 
و اجتماعــی جامعــه اظهــار داشــت: توجه و بررســی نقش های 
متعــددی کــه زنــان در طــول زندگــی خــود بــر عهــده می گیرنــد 
نشــان دهنده نیــاز ایــن بخــش از جامعــه بــه هدایــت و تربیــت 

دینی و اسالمی است که نباید به آن بی توجه بود.
وی بزرگ ترین سرمایه حوزه های علمیه و به تبع آن طالب 
را تســلط بــر آیــات و روایــات معصومیــن )ع( دانســت و افــزود: 
توانایی فرهنگ ســازی بر اســاس آیات و روایات معصومین)ع( 
یکــی از ســرمایه های بزرگ حوزه های علمیه و طالب اســت که 

باید در صدر برنامه های اصلی مدارس قرار گیرد.
بــه  اشــاره  بــا  زهــرا)س(  حضــرت  مدرســه  جدیــد  مدیــر 
برنامه هــای فرهنگــی کــه از مرکــز مدیریــت بــه مــدارس ابــالغ 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: توجــه بــه تربیــت دینی کــودکان و 
نوجوانــان در مــدارس و فعالیــت طــالب در آموزش پــرورش در 

جهت گیری جامعه در آینده بسیار مؤثر خواهد بود.
فیاضی یکی از مهم ترین برنامه های مدرسه علمیه حضرت 
زهرا)س( اعزام طالب خواهر به مدارس ســطح شــهر دانست و 
ادامــه داد: ارتباط مســتمر و دوســتانه طالب بــا دانش آموزان 
در مدارس و جامعه یکی از برنامه های مدرســه بوده زیرا که در 
ارتباطات اجتماعی مســتمر می توانیم جامعــه را با آرمان های 

حقیقی آشنا کرده و دانش آموزان را سمت وسو دهیم.
وی از حضــور طــالب از ســال 86 به عنــوان مشــاوران دینــی 
در مــدارس خبــر داد و تصریــح کــرد: امــروز طــالب در مــدارس و 
آمــوزش پــرورش بــا فعالیت هــای مؤثــر و مســتمر یکــی از اعضای 
شناخته شده این جامعه فرهنگی هستند و توانسته اند با جلب 
اعتماد مردم و دانش آموزان جایگاه خوبی را به دست بیاورند.

 ایجــاد بصیرت در جامعه بــا محوریت دغدغه های مقام   
معظم رهبری تنها راه نجات جامعه است

منصــوره ســعیدی مدیــر جدیــد مدرســه علمیــه ایوانکــی 
از ســمنان بــا تأکیــد بــر هــدف حقیقــی حوزه هــای علمیــه در 
تربیــت انســان ها اظهــار داشــت: توجــه بــه تربیــت انســان ها و 

انســان پروری بایــد با نگاهی سیســتماتیک و برنامه ریزی های 
دقیقی انجام شــود تا هدف حقیقی و رســالت ذاتی حوزه های 
علمیــه تحقــق یابــد. وی تربیت یــک طلبه و یا مربــی را ضامن 
هدایت بخشی از جامعه دانست و افزود: باید تمام برنامه ها و 
دروس حوزه های علمیه در جهت این تربیت و هدایت جامعه 
برنامه ریزی شــده و مــدارس تغییــر فرهنگ جامعــه به فرهنگ 

دینی و اسالمی را در صدر برنامه های خود قرار دهند.
منصــوره ســعیدی توجــه به منطقــه و محله را در کنــار تربیت 
طالب بســیار مهم دانســت و تأکید کرد: اجــرای برنامه های کالن 
در مناســبت های بــزرگ در منطقه و محلــه و جذب زنان جامعه 
یکی از مهم ترین اهداف مدرسه بوده و با دعوت از اقشار مختلف 

جامعه در مدرسه، زنان را وارد فضای مدرسه علمیه کرده ایم.
وی محورهای برنامه  مدرســه را تشــریح و خاطرنشان کرد: 
ایجــاد بصیرت در جامعه با محوریت دغدغه های مقام معظم 
رهبری تنها راه نجات جامعه در همه حوزه هاســت و با حرکت 
جامعه به ســمت درســت می توانیم به بهره برداری الزم هم در 

دنیا و هم در آخرت دست پیدا کنیم.
مدیر جدید مدرسه ایوان کی در ادامه تصریح کرد: تقاضای 
جامعه برای حضور در برنامه های مدرسه علمیه نشان دهنده 
گرایش حقیقی جامعه و زنان به مباحث دینی و تربیتی اســت 
کــه باید از این ســرمایه به نحو احســن در جهــت برطرف کردن 

دغدغه های مقام معظم رهبری در جامعه استفاده کنیم.

مخاطب شناســی، نیازســنجی و ارتقا مهــارت طالب رمز   
موفقیت مدارس علمیه در جامعه است

فاطمــه  مدرســه  جدیــد  مدیــر  رنانــی  مــرادی  بهجــت 
معصومــه)س( اصفهــان با تأکید بــر نقش مادری زنــان و تربیت 
نســل آینده اظهار داشــت: حوزه های علمیه خواهران  باتربیت 
دختران جامعه و اعزام آن ها به عنوان مدرس و مبلغ به جامعه 

نقش مهمی را می تواند در سمت دهی جامعه ایفا کند.
عنــوان  بــا  آموزشــی  را در محیط هــای  وی حضــور طــالب 
مشــاور مــورد توجــه قــرارداد و افــزود: اعــزام طــالب خواهــر و 
حضور مســتمر در جامعــه زنان و پوشــش برنامه های فرهنگی 
یکی از برنامه هایی اســت که در مدرســه فاطمه معصومه)س( 

به صورت جدی به آن نگاه شده است.
پوشــش  معصومــه)س(  فاطمــه  مدرســه  جدیــد  مدیــر 
برنامه هایی که در محالت با حضور زنان برگزار می شــود را مورد 
بررســی قرارداد و گفت: جلســات قــرآن و روضه های هفتگی که 
بــا محوریت مناســبات دینی و قرآنــی  با حضور زنان در محالت 
برگــزار می شــود فرصــت مناســبی بــرای اعــزام مبلــغ و هدایــت 
جامعه اســت. وی معرفی حوزه های علمیه در مدارس را برای 
جذب دانش آموزان یکی دیگر از فعالیت های مدرســه فاطمه 
معصومــه)س( معرفی کــرد و ادامه داد: جذب زنان در مراســم 
10 روز محــرم در مدرســه و اجــرای برنامه های دینــی و تربیتی و 
اســتقبال گسترده زنان یکی از دســتاوردهای خوب مدرسه در 

جلب اعتماد مردم بوده است.
در  را  جامعــه  نیــاز  و  فضــا  گرفتــن  نظــر  در  مــرادی  بهجــت 
برنامه ریــزی فرهنگی بســیار مهم عنوان کــرد و گفت: مخاطب 
شناســی و شــناخت نیازهای منطقه و همچنین ارتقاء مهارت 
طــالب در برطــرف کردن نیاز جامعه و زنان نکته کلیدی اســت 
کــه بایــد در رســیدن به موفقیــت و تأثیرگــذاری مناســب به آن 

توجه الزم و کافی شود.
وی مطالبه گری جامعه برای مشــاوران مذهبی خانم را یکی 
از مهم تریــن نیازهای منطقه دانســت و بیان کــرد: حضور طالب 
با عنوان مشــاور دینی در بین خانواده ها و مدارس یکی از نیازها 
و مطالبــات مردمــی بــوده کــه بــا ارتقاء مهــارت طــالب در جهت 

پاسخگویی به این نیاز برنامه ریزی کرده و حرکت می کنیم.

عــدم    زنــان  جــذب  و  فرهنگ ســازی  در  نخســت  قــدم 
سخت گیری در مورد حجاب و پوشش آن ها است

منیره روســتا مدیر جدید مدرســه نور الزهرا تهران با اشــاره 
بــه لزوم توجه و اهمیت به فرهنــگ جامعه از طرف حوزه های 
علمیــه اظهــار داشــت: اگر حوزه هــای علمیه و مــدارس وظیفه 
خود را به درستی ایفا می کردند امروز شاهد چنین چالش های 
فرهنگــی در جامعه نبودیم. وی تدویــن برنامه های فرهنگی بر 
مبنــای نیــاز جامعــه و منطقــه را یکــی از راه های هدایــت جامعه 
بــه ســمت  فرهنــگ اصیــل اســالمی دانســت و افــزود: تدویــن 
برنامه هایــی برای همه اقشــار و ســنین جامعه زنان و برداشــتن 
محدودیــت برای حضور زنــان در مدارس علمیه یکــی از راه های 

جذب زنان منطقه است.
مدیــر جدیــد مدرســه نــور الزهرا خاطرنشــان کرد: قــدم اول 
برای تأثیرگذاری بر فرهنگ زنان منطقه جذب آنان به محیط 
مدرســه بــدون ســخت گیری در مــورد حجاب و پوشــش آن ها 
بوده تا بتوانیم باب گفت وگو و برقراری ارتباط را با آنان بازکرده 

و بدون نگرانی وارد محیط مدرسه علمیه شوند.
منیره روســتا ادامه داد: اجرای برنامه های ورزشــی، تربیتی 
با محور قرآن، نهج البالغه، مهدویت و تفسیر قرآن در مدرسه و 
شــرکت آزادانه زنان توانســت کم کم زنان را وارد محیط مدرسه 
کرده و خوشــبختانه به مرورزمان اســتقبال و اعتمــاد آنان را در 

سایه مدارا و صبر کسب کرده ایم.
وی اســتفاده از اســاتید مجــرب در برگــزاری کالس هــا را در 
جــذب زنــان تحصیل کــرده بســیار مؤثر دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: امــروز آمــار زنانی که بــا تحصیــالت دانشــگاهی و دبیران از 
کالس های مدرســه اســتفاده می کنند بســیار قابل توجه اســت 

که یکی از علل مهم آن اســتفاده از اســاتید مجرب و سطح یک 
حوزه در این کالس ها است.

را در  الزهــرا مخاطــب شناســی  نــور  مدیــر جدیــد مدرســه 
موفقیت برنامه های فرهنگی بســیار مؤثر دانســت و گفت: باید 
بــرای جــذب مخاطبان ابتدا نیازســنجی درســتی انجام شــود 
و بادیــد بــاز و شــناخت منطقــه وارد میــدان شــویم تــا بتوانیم 

سریع ترین و بهترین اثر را در جامعه داشته باشیم.

 اســتعدادیابی و ارتقــاء توانایی طــالب راه نجات جامعه   
است

عشرت کریمی نژاد مدیر جدید مدرسه فاطمیه)س( یاسوج 
با اشاره به اهمیت تأثیر مدارس علمیه بر فرهنگ جامعه اظهار 
داشت: نیمی از جمعیت جامعه بانوان هستند و باید بپذیریم 
کــه تربیــت نیمــی دیگــر نیز بــه دســت بانــوان انجام می شــود و 

قاعدتًا کار حوزه های علمیه تربیت الهی انسان است.
وی زن فرهیختــه و دارای اخــالق اســالمی و الهی  را ســبب 
رســیدن خود و خانواده اش به خدا دانســت و افزود: رفتار وی 
و آرامــش  او در خانــواده و تربیــت و هدایــت درســت فرزندان و 
خانــواده به عنــوان هســته حقیقــی جامعــه از عهــده او برآمــده 
و چنیــن زن فرهیختــه ای اصلی تریــن عامــل نجــات جامعــه از 

شکست و گناه است.
مدیــر جدیــد مدرســه فاطمیه)س( بــا تأکید بــر توانایی طالب 
در تربیــت درســت جامعــه بیــان کــرد: بــرای داشــتن چنیــن زنانی 
نیازمنــد برنامــه جامــع مدیــران مــدارس علمیــه در همه ســطح و 
اقشــار جامعه هســتیم و قاعدتــًا باید در زوایــای مختلف آموزش و 
فرهنگ سازی به سمت نیرو سازی و تربیت افراد آگاه و در جامعه 
حرکــت کنیــم. وی ارتقاء توانایی طــالب در حیطه های مختلف را 
راهگشــا دانســت و تصریح کرد: مدیران مدرســه بایــد توانایی ها و 
اســتعداد طــالب را به خوبــی شناســایی کــرده و به ســمت پرورش 
ایــن اســتعداد بــرای ورود طالب بــه عرصه جامعه  حرکــت کنند تا 

این افراد بتوانند پاسخگوی نیاز جامعه در همه حوزه ها باشند.
عشــرت کریمی نژاد خاطرنشــان کرد: یکی از علل افزایش آمار 
طالق در جامعه کمبود مشاوران دلسوز و کارآمد است، با مراجعه 
با دادگاه خانواده مشاوران با یک جلسه حکم عدم تفاهم داده 
و زوجین را به سمت طالق سوق می دهند، درحالی که مشاوران 
دینی همراه زوج ها شــده و با ریشــه یابی مشــکالت سعی در حل 
اختــالف دارنــد و آمــار خوبــی از بازگشــت خانواده هــا در این نوع 
مشاوره ها دیده شده است.وی آسیب شناسی مشکالت جامعه 
بــر اســاس آیــات و روایــت را یکــی از راهکارهــای مشــاوران دینــی 
عنــوان کــرد و ادامــه داد: مشــاوران دینی با شــناخت نیاز جامعه 
و آسیب شناســی درست می توانند مســیر جامعه را به درستی به 
ســمت اخالق و معنویت هدایت کنند و مدیران بااستعداد یابی 

و پرورش طالب بزرگ ترین قدم را در این مسیر برمی دارند.

 اعتمــاد جامعــه بــه طــالب خواهــر بزرگ تریــن ســرمایه   
مدارس علمیه است

گرمســار  علمیــه  مدرســه  جدیــد  مدیــر  فریــدون  اقــدس 
فرهنگ ســازی جامعه توســط زنان را موردبررســی قــرارداد و اظهار 
دامــن زن  از  را  مــرد  معــراج  )ره(  امــام خمینــی  داشــت: حضــرت 
می دانســت و ایــن موضــوع بــا توجــه بــه این حقیقــت کــه نیمی از 
یک جامعه را زنان تشــکیل می دهند نشان دهنده اهمیت تربیت 
زنــان جامعه اســت. وی الزمه تربیت مــردان جامعه را تربیت زنان 
دانســت و ادامــه داد: تربیــت زنــان جامعــه ضامن تربیت مناســب 
فرزندان و به تبع آن داشتن جامعه ای سالم و با معیارهای حقیقی 
و اخالقی در همه سطوح و حوزه ها بوده و نقش حوزه های علمیه 

و مدارس علمیه در این میان بسیار پررنگ و تأثیرگذار است.
مدیر جدید مدرســه علمیه گرمسار عملکرد مدارس علمیه 
خواهــران را قابل تقدیــر دانســت و تصریــح کــرد: بــا مراجعــه به 
عملکــرد مدارس علمیــه در منطقه ای که قــرار دارند می توانیم 
تأثیــر مثبــت خواهــران طلبــه را به خوبی مشــاهده کــرده و این 
رضایــت از مســئوالن و بخش هایــی کــه طــالب در آن مشــغول 
فعالیــت هســتند به خوبی دیــده می شــود. وی اعتماد جامعه 
بــه حضــور طالب خواهــر را بزرگ ترین ســرمایه مــدارس علمیه 
خواهــران عنــوان کــرد و گفت: آثــار مثبت حضور طــالب خواهر 
در آموزش وپرورش، کالس ها تفســیری و مراســم مذهبی که در 
شــهر با حضور این طالب برگزار می شــود  قابل مشــاهده بوده و 

این رضایت بزرگ ترین سرمایه مدارس علمیه است.
اقــدس فریدون حفظ اعتماد کسب شــده از ســوی مدارس 
علمیه را یکی از واجبات مدیران مدارس خواند و خاطرنشــان 
کــرد: برنامه هــای آموزشــی و فرهنگــی مــدارس بایــد بر اســاس 
نیازســنجی جامعــه انجام شــده و بایــد مدیر مدرســه نیروی را 
تربیــت و آمــاده کنــد کــه جامعــه انتظــار آن را دارد. وی توانایی 
طالب در پاسخگویی نیازهای دانش آموزان را یکی از مهم ترین 
اهــداف مدرســه علمیــه گرمســار اعالم کــرد و افزود: باید کســانی 
کــه به مدارس اعزام می شــوند توانایی پاســخگویی به ســؤاالت 
دانــش آمــوزان در همــه عرصه هــا را داشــته باشــند تــا بتواننــد 

شبهات ایجادشده را به خوبی برطرف کنند.

مدیــران مــدارس علمیه مانع تربیت طــالب روحانی نما   
شوند

تهــران  امیــن  بانــو  فاطمــه واســعی مدیــر جدیــد مدرســه 
مهم تریــن عامــل فرهنگــی در جامعــه اســالمی و کشــور انقالب 
موازیــن  مبنــای  بــر  فرهنگ ســازی  بحــث  را  ایــران  اســالمی 
اســالمی و دینی دانســت و اظهار داشــت: مدارس علمیه یکی 

از مهم ترین عوامل ایجاد این فرهنگ ســازی بر اساس موازین 
اسالم و انقالب هستند. وی با یادآوری سفارشات مقام معظم 
رهبری در خصوص اخالق و تذهیب ادامه داد: مدارس علمیه 
بایــد بحــث اخــالق و تذهیــب در همه امــور را بازســازی کرده و 
نبایــد تنهــا آن را با نــگاه فردی موردتوجه قــرار دهند بلکه باید 
در همــه حوزه های علمــی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی به 

آن توجه کرد.
مدیــر جدیــد مدرســه بانــو امیــن تهــران نقــش طــالب را در 
گســترش و اجــرای مباحث اخــالق و تذهیب در جامعه بســیار 
مهــم و کارآمد عنوان کرد و گفت: تربیت و اســتعدادیابی طالب 
و انتخاب آن ها به عنوان مبلغان و اعزام آن ها د برای گسترش 

این فضایل در جامعه مهم ترین کار مدارس علمیه است.
وی مدیــران مــدارس علمیــه را به داشــتن برنامه ای جامع 
بــرای تربیــت طــالب تشــویق و خاطرنشــان کــرد: برنامه هــای 
اجراشــده در مــدارس بــه دو بخش تقســیم می شــود که بخش 
نخســت آن از طــرف مرکــز مدیریــت حــوزه بــه مــدارس ابــالغ 
می شــود و بخــش دوم آن بــا صالح دیــد مدیــران و نیازســنجی 

مخاطبان مدیران آن را برنامه ریزی می کنند.
فاطمــه واســعی برنامه هــای مدرســه بانــو امیــن تهــران را 
تشــریح کرد و افزود: برنامه های فرهنگی این مدرسه بر اساس 
نگــرش صحیــح و فرمایشــات مقام معظــم رهبری بــرای تولید 
فکر در عرصه دانش و اخالق در مباحث فرهنگ طراحی شــده 

تا از تربیت مبلغان روحانی نما جلوگیری شود.
وی تربیت مبلغان روحانی نما را بزرگ ترین آســیب مدارس 
علمیــه در جامعــه عنوان و تأکید کرد: بایــد در انتخاب طالب و 
تربیــت آن ها نســبت به این آســیب آگاه بــوده و طالبی حقیقی 
را بــرای حضــور در جامعه بر پایه اخــالق و تذهیب تربیت کنیم 

و این امر نیازمند استعدادیابی دقیق مدیران مدارس است.
مدیــر جدیــد مدرســه بانــو امیــن تهــران همــکاری مدارس 
هم جــوار در اســتعدادیابی طــالب را بســیار تأثیرگــذار دانســت 
و ادامــه داد: مدرســه بانــو امیــن توانســته ایــن ارتبــاط را بیــن 
مــدارس و جامعــه پیرامــون خود ایجــاد کرده و دســتاوردهای 
خوبی را در این تابستان کسب کند که با نگاهی بلندمدت این 

برنامه ها در طول سال ادامه خواهد داشت.

ارتبــاط مســتمر طــالب بــا دانــش آمــوزان در انتقــال   
مفاهیم اسالمی انقالبی بسیار مهم است

ســیده فاطمــه قربانــی مدیــر جدیــد مدرســه علمیــه زینبیــه 
)س( اســتان البــرز نمود بیرونی حوزه های علمیــه خواهران را در 
فرهنگ سازی جامعه بسیار مهم دانست و اظهار داشت: حضور 
خواهران محجبه در جامعه به عنوان مبلغ در مراســم مذهبی و 

مدارس تأثیر زیادی در گرایش مردم به دین داشته است.
وی حضــور زنــان محجبــه مبلــغ را در فضاهــای علمــی نیــز 
عامــل ارتقــاء علــوم عنــوان کــرد و افــزود: نیازســنجی جامعــه در 
تربیت طالب بســیار مهم بوده و باید طالب برای حضور در همه 
عرصه ها توانایی الزم را کسب کرده و تک بعدی آموزش نبینند تا 

بتوانیم تأثیر مثبتی در همه بخش های جامعه داشته باشیم.
البــرز  اســتان  )س(  زینبیــه  علمیــه  مدرســه  جدیــد  مدیــر 
حضــور بانــوان طلبــه مبلــغ در مــدارس را موردتوجه قــرارداد و 
خاطرنشــان کــرد: مــدارس به عنــوان اولیــن پایــگاه اجتماعــی 
افــراد باید موردتوجه ویــژه مدارس علمیــه قرارگرفته و بهترین 
و تواناترین نیروها به مدارس اعزام شــوند. وی ارتباط مســتمر 
طــالب بــا دانش آمــوزان را در انتقــال مفاهیم اســالمی انقالبی 
بســیار مهــم خواند و ادامــه داد: ایــن ارتباط مســتمر باید بین 
طــالب و مبلغین و جامعه ایجادشــده و مــردم و دانش آموزان 
مبلغیــن را در همــه حوزه هــا در کنــار و همــراه خــود ببیننــد تــا 

مفاهیم حقیقی اسالم و انقالب به درستی انتقال یابد.
وی از بهره برداری فرهنگی از مناســبت های مذهبی مانند 
دهــه اول محرم یاد و تصریح کرد: مبلغان با حضور در مجالس 
روضه خوانــی و دعوت مردم به مراســم عزاداری که در مدرســه 
زینبیه برگزار می شود در ایجاد این ارتباط مستقیم تالش کرده 

و تا امروز بازخوردهای خوبی را از طرف مردم داشته ایم.

طالب جایگاه حقیقی زنان در جامعه را تبیین کنند  
زهــرا طالبــی مظاهری مدیــر جدید مدرســه المهدی )عج( 
شهریار با اشاره به ریشه اسالمی فرهنگ جامعه اظهار داشت: 
مدارس علمیه با آموزش مبانی ناب اسالم فرهنگ ساز جامعه 
اســالمی مــا بــوده و فرهنگــی کــه امــروز بــه جامعــه ارائه شــده 

بافرهنگ حقیقی جامعه اختالف دارد.
را  فرهنــگ  موضــوع  در  مختلــف  ارائه شــده  تعاریــف  وی 
موردبررســی قــرارداد و افــزود: با بررســی تعاریفی کــه از فرهنگ 
به جامعه ارائه شــده اســت شــاهد تأثیرگذاری سالیق شخصی 
افــراد در ارائــه ایــن تعریف بــوده و این امر می توانــد  به فرهنگ 

حقیقی جامعه آسیب جدی وارد کند.
مدیر جدید مدرســه المهدی )عــج( وظیفه مدارس علمیه 
را تعییــن خــط و مــش درســت فرهنــگ در جامعــه دانســت و 
ادامــه داد: مدارس علمیه می تواننــد فرهنگ ائمه اطهار)ع( را 
به درستی استخراج کرده و به جامعه ارائه داده و جلوی خیلی 

از انحرافات فرهنگی در جامعه را بگیرند.
را اولیــن  زهــرا طالبــی مظاهــری دیــدن خألهــای جامعــه 
وظیفه خود به عنوان مدیر مدرســه علمیه  عنوان کرد و گفت: 
یکــی از کاســتی های جامعــه امــروز عــدم آگاهــی مــردم نســبت 
بــه مســائل تجــارت و کســب وکار و یــا مســائل مربوط بــه حوزه 

بهداشت است که باید موردتوجه مبلغین قرار گیرد.
وی اجرای مبانی اسالمی را در تمام جوانب جامعه اسالمی 
الزم خواند و خاطرنشــان کرد: کشور ما کشوری اسالمی است و 
همیــن موضــوع توجه بیشــتری را برای اجرای مبانی اســالمی 
طلــب می کنــد که باید مورد رســیدگی و توجــه قرارگرفته و برای 

آن برنامه های جامع تدوین کنیم.
 مدیــر جدیــد مدرســه المهــدی )عــج( یکــی از حوزه هــای 
نیازمنــد توجــه را آمــوزش و پرورش دانســت و تأکیــد کرد: طبق 
نظر مقام معظم رهبری نظام آموزشی ما نظامی وارداتی بوده 
لــذا نتیجــه و ثمره ای که ما از آن انتظــار داریم را به جامعه ارائه 

نمی دهد و باید این خأل با حضور مبلغان پر شود.
نیازهــای  بــه  پاســخگویی  بامهــارت  مبلغانــی  تربیــت  وی 
المهــدی )عــج(  از برنامه هــای مدرســه  را یکــی  دانش آمــوزی 
اعــالم و بیان کرد:  برگــزاری دوره های توانمندســازی و مهارتی 
بــرای طالب در کنار توجه به موضــوع امربه معروف و نهی منکر 
بــرای برگردانــدن جایگاه حقیقــی زنان در جامعــه از مهم ترین 

برنامه های این مدرسه است.
زهرا طالبی مظاهری توجه به مشاور دینی خانواده در مدارس 
و منطقه را برای مبارزه بانفوذ پنهان دشمنان الزم خواند و ادامه 
داد: آموزش خانواده مدارس با توجه به گروه جامع هدف در ســه 
مقطــع کودک، نوجوان و بزرگســال در حال اجرا بــوده و امیدواریم 

نتایج مطلوب را در این مورد به دست بیاوریم.

مکاتــب    و  ماهــواره  مبــارزه  در  خواهــر  مبلغــان  پیــروزی 
انحرافی منطقه

زهــرا بهرامــی مدیــر جدید مدرســه محدثــه )س( چهارمحال 
و بختیــاری بــا بیان شــرایط ســخت مدرســه خــود و کمبودهای 
اقتصادی در آن منطقه اظهار داشت: دستاوردهای این مدرسه 
علمیه با توجه به شــرایط ویژه ای که ما در آن واقع شــدیم بسیار 
قابل توجه بوده است. وی مناطقی را نام برد که در صورت عدم 
اعزام مبلغ حتی از ماه رمضان و شــب قدر نیز اطالعی نداشــتند 
افــزود: باوجــود ماهــواره و فعالیــت مکاتــب انحرافــی مبلغــان ما 
توانســته اند تأثیر مثبتی در منطقه و روســتاهای هم جوار داشته 

و با حضور مستمر به روشنگری بپردازیم.
مدیــر جدیــد مدرســه محدثــه )س( فعالیــت ایــن مدرســه 
را در اعیــاد مذهبــی ماننــد عیــد غدیــر به عنــوان عیــد والیت و 
نیمــه شــعبان بســیار گســترده اعــالم کــرد و ادامــه داد: مبلغان 
مــا با حضــور در منازل افراد و روســتاها توانســته اند تا حدودی 
زنــان ایــن مناطــق را تحت پوشــش قــرار داده و به اندازه وســع 
خــود مراســم ایــن اعیــاد را برگــزار کننــد. وی برگــزاری مراســم 
ناشــناخته  مناطــق  بعضــی  در  نیــز  را  شــب زنده داری  و  احیــا 
خوانــد و گفــت: مبلغــان برنامه های ســخنرانی ، قرائت ادعیه، 
مولودی خوانــی  و برگزاری برنامه های نــذری را در این مناطق 
پوشــش داده و بــا گروه بنــدی کــردن طــالب خواهــر بــه همــه 

مناطق اعزام می شوند.
زهــرا بهرامی با ابراز تأســف از عــدم اعزام طلبه بــرادر به این 
مناطــق تأکیــد کرد: تمام بــار فعالیت های فرهنگــی و اعتقادی 
بــر دوش طــالب خواهــر بوده کــه باوجود مشــکالت فــراوان در 
روستاهای مختلف حضور پیداکرده و پاسخگوی نیاز مردم در 

این مناطق هستند.
 مــدارس علمیه ســیکل نیازمنــد توجه بیشــتری از طرف   

مرکز مدیریت حوزه هستند
مهدیه یاری مدیر جدید مدرسه علمیه ریحانه النبی )س( 
اراک بــا اشــاره به جــو فرهنگی حاکــم در جامعه اظهار داشــت: 
امــروز بــا توجه به جو فرهنگی حاکم در جامعه نیازمند فعالیت 
گســترده تر مدارس علمیــه در حوزه فرهنگ ســازی بوده و باید 

برای جذب دوباره مردم تالش کنیم.
وی توانمندســازی مــدارس علمیه را در جــذب نوجوانان و 
جوانان جامعه بســیار مؤثر دانســت و ادامــه داد: باید بپذیریم 
که اقبال جوانان و نوجوانان برای حضور در مدارس علمیه کم 
شــده و برای بازگشت جامعه به ســمت تحصیل در حوزه های 
مــدارس  توانمندســازی  و  کــردن  کنــار مجهــز  بایــد در  علمیــه 

برنامه های فرهنگی جذاب نیز تدوین کنیم.
مدیر جدید مدرسه علمیه ریحانه النبی )س( با گالیه از مرکز 
مدیریــت حــوزه از بی توجهــی نســبت بــه مدارس ســیکل گفت: 
برنامه های که برای مدارس مقطع سیکل از طرف مرکز مدیریت 
داده می شــود نســبت بــه مدارس ســطح دو خیلی کمتــر بوده و 

بیشترین بار بر دوش مدیران این مدارس گذاشته شده است.
مهدیه یاری نیازسنجی و در نظر گرفتن رده سنی نوجوانان 
را گام نخســت در برنامه ریــزی فرهنگــی دانســت و تصریح کرد: 
برنامه های متنوع برای طالب با این مقطع سنی طراحی شده 
اســت کــه در کنــار توجــه به مشــاوره خانــواده آن ها در مدرســه 
اجرا می شــود تا در گام نخست مشــکالت فردی این نوجوانان 

حل شده و با فراغ بال به تحصیل بپردازند.

محدودیت هــای    ایجــاد  در  مــردم  تفکــر  اصــالح  لــزوم 
اجتماعی توسط دین

منیــره ابهــری مدیــر جدید مدرســه علمیــه معصومیه )س( 
فرهنــگ جامعــه  بــر  را  علمیــه خواهــران  مــدارس  تأثیــر  تبریــز 
قابل توجــه دانســت و اظهــار داشــت: فارغ التحصیــالن مدارس 
علمیه با حضور در محالت، آموزش و پرورش، ادارات  می توانند 

نقش مهمی در تغییر ناهنجاری های جامعه ایفا کنند.
رفــع  در  را  خانواده هــا  و  جوانــان  بــا  طــالب  ارتبــاط  وی 
ناهنجاری هــای موجــود فرهنگــی مهــم خوانــد و ادامــه داد: 
مهم ترین تأثیر طالب در مقابله با نقشه های دشمنان در نفوذ 
در جوانــان و جنــگ نــرم دشــمن خواهد بــود تا اجــازه تخریب 

جامعه و خانواده به دشمنان داده نشود.
 مدیــر جدیــد مدرســه علمیــه معصومیــه )س( توجــه بــه 
اعتقــاد ســازی و ارتقــاء فرهنــگ دینــی جوانــان را در اولویــت 
برنامه های مدرســه خود اعالم کرد و گفت: برای آمادگی طالب 
بــرای پاســخگویی بــه شــبهاتی کــه دشــمنان بــه دیــن اســالم 
وارد می کننــد بایــد طــالب ازنظــر اعتقــادی ارتقــاء پیداکــرده و 

مهارت های الزم را کسب کنند.
وی الزمــه تربیــت درســت طــالب را آمادگــی خانواده هــا و 
یکســان شــدن این تربیت در مدرســه و خانواده عنوان و بیان 
کــرد: بایــد از ایجــاد دوگانگــی بــرای جوانــان بپرهیزیــم و ایــن 
الزم اســت کــه بــرای خانواده ها نیــز برنامه های کافــی فرهنگی 
و عقیدتــی طراحی شــده تــا خانــواده و طلبــه هم زمــان ازنظــر 

فرهنگی و عقیدتی ارتقاء پیدا کند.
منیــره ابهــری نزدیکــی طــالب با جامعــه را قدم نخســت در 
جذب جامعه به برنامه های دینی دانست و ادامه داد: باید با 
اجرای برنامه های شــاد و متنوع ایــن دیدگاه که با ورد به دین 
از همــه فعالیت هــا محــروم می شــوند در جامعه اصالح شــود و 
مــردم  بداننــد اســالم بــا تعاریــف مــرز هیچ گونــه محرومیــت یــا 

محدودیتی برای فعالیت جوانان در جامعه ایجاد نمی کند.

در گفتگو با مدیران جدید مدارس علمیه خواهران مطرح شد:

کشــور ما دارای ظرفیت های بســیاری اســت که کمتر کشــوری در دنیا پیدا می شود که این همه ظرفیت داشــته باشد؛ هم ظرفیت جغرافیایی، هم ظرفیت 
اقلیمی، هم ظرفیت نیروی انسانی، هم ظرفیت منابع زیرزمینی، هم ظرفیت امکانات روی زمین. ظرفیت های این کشور که برای اقتصاد کشور و پیشرفت 
کشــور فوق العاده مهّمند بســیار زیادند. البته ما از این ظرفیت ها درســت استفاده نکرده ایم؛ بنده یک آماری را دیدم و در یک جلسه ای گفتم -و این حرف 
پخش هم شد- که ما از لحاظ استفاده نکردن از ظرفیت های کشورمان در دنیا اولیم! استفاده نکردن از ظرفیت ها. توصیه بنده همیشه به مسئولین همین 

است که ظرفیت های استفاده نشده را شناسایی کنند و از آن ها استفاده کنند برای کشور، برای تولید ثروت ملی.
مقام معظم رهبری در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در ورزشگاه آزادی



امــروزه افتخــار بســیاری از زنــان جامعــه 
ایرانــی ایــن اســت کــه از کاالهــای خارجــی 
مصــرف  و  خریــد  زیــرا  کننــد  مــی  اســتفاده 
کالهای خارجی را نوعی امتیاز می دانند. در 
واقع افراد برای نشان دادن وجهه و منزلت 
و مصــرف  در خریــد  رقابــت  بــه  اجتماعــی، 
کاالهای خارجی و برندهای معروف دســت 

می زنند. 
دارد؛  پــی  در  مشــکالتی  مســاله  ایــن 
مانند: خروج ســرمایه ملــی، ریختن پول به 
جیــب ســرمایه دار و کارگز خارجــی، ضربه به 
تولیدکننــدگان داخلــی و بیــکاری و از بیــن 
رفتــن فرصــت هــای شــغلی و کســب و کار به 

خصوص برای جوانان ایرانی.
و  خانــه  داخلــی  مدیریــت  حالیکــه  در 
تنظیم میزان مصرف و خرید خانواده بیشتر 
بــر عهــده زنــان اســت، در نتیجه مــی توانند 
ســبک زندگی خانــواده را با مصــرف صحیح 
و مناســب به سمت و ســوی خرید کاالهای 
داخلــی و رونــق اقتصــاد ملــی تغییــر دهنــد 
و بــرای ایــن منظــور در درجــه اول نیازمنــد 
کســب آگاهی و تصمیم گیری عقالنی در این 

زمینه می باشند.   
احســاس ارزشــمندی ملــی مــی تواند در 
توجه بیشــتر به برندهــای داخلی و تصمیم 

بــر خریــد کاالی ملــی تاثیــر گــذار باشــد. بــر 
اســاس تحقیقات صورت گرفته، ارزش های 
فرهنگــی و اجتماعی و شــرایط اقتصادی به 
عنــوان عامــل تاییــن کننــده نگــرش و رفتــار 

مصرفی را مورد توجه قرار می دهد.
حتــی در زمینــه کاالهای فرهنگــی مانند 
کتاب، موسیقی، فیلم و…؛ ژوک )2008، ص 
612( معتقد است هویت اجتماعی مذهبی 
کاالهــای  بــا مصــرف  یــک جامعــه  جوانــان 
فرهنگــی که از کاپیتالیســم غربی مــی آید به 
خطر می افتد. بنابراین مصرف فرهنگی نیز 
در بحث هویت ملی مهم اســت؛ زیرا هویت 
ما بخشــی از نتایج چیزهایی هســتند که ما 

مصرف می کنیم.
بــا توجــه به مبحــث مطرح شــده، گرایش 
به کاالهــای خارجــی، موضوعــی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی است! و می توان گفت، 
گرایــش بــه کاالهــای خارجــی یعنــی نادیــده 
گرفتــن ارزشــمندی، اعتماد به نفــس، اراده 
و در نتیجــه نابودی هویــت ملی! پس با آگاه 
ســازی و تغییر ذهنیــت بانوان یک جامعه از 
اثــرات مخرب مصرف کاالهــای برند خارجی 
و بــی توجهــی بــه محصــوالت تولیــد ملــی، 
می توان گام نخســت را در ترغیب و تشــویق 
جامعه به مصرف کاالهای داخلی برداشت.

کاالی فرهنگی غربی و از دست دادن 
هویت ملی!

به مناسبت سالروز شهادت 
شهیده سیاری

گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیده سیاری در سالروز شهادت این 
بانوی طلبه شهیده

طلبه شــهیده فهیمه سیاری، متولد سال 1339 در تهران بود 
که در سال های 56 و 57 که کشور در تب وتاب انقالب بود، جذب 
عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف  ولی عصــر  حضــرت  مســجد  پایــگاه 
زنجان گردید و در آن جا توســط بزرگانی چون آیت اهلل مشــکینی و 
آقــای رضوانــی رحمه اهلل علیهما از وجود حوزه علمیه خواهران در 

قم آگاه و برای تحصیل علوم دینی عازم قم شد.
شــهید  علمیــه  مدرســه  در  و  توحیــد  مکتــب  در  ســال  دو  او 
قدوسی)ره( به تحصیل پرداخت و پس از پیروزی انقالب اسالمی 
جهــت تبلیغ معارف دین و آگاهی بخشــی بــه فرزندان ایران عازم 

کردستان شد.
شــهیده ســیاری بــه همــراه ســه بانــوی دیگر کــه قصد ســفر به 
شــهر ســقز را داشــتند، ماشــین حامل آنــان موقع عبــور از منطقه 
دیوانــدره، مــورد حمله قرار گرفت و در تاریخ 12 آذر مصادف با 24 

محرم الحرام به درجه شهادت نائل آمد.
مجتمــع فرهنگــی ورزشــی جامعه الزهــرا علیهاالســالم نیــز بــه 
منظــور گرامیداشــت یــاد و خاطــره ایــن شــهیده واالمقــام بــه نام 

مجتمع فرهنگی ورزشی شهیده سیاری مزین شده است.

نشریه نمای حوزه
از میان اساتید و طاب حوزه  های علمیه خواهران عاقه مند و توانمند

در زمینه نگارش گزارش ها و مقاله های مطبوعاتی در موضوعات
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نویسنده افتخاری می پذیرد.

تلفن تماس:  -۰۲۵۳۲۱44۱۵۲تحریریه نمای حوزه
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اخبار حوزه های علمیه خواهران 
را در پیام رسان ها دنبال کنید
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همچنین با استفاده از نرم افزار 
Qr Code و اسکن بارکد زیر 
می توانید عضو کانال خبری 

حوزه های علمیه خواهران شوید.
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