
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ســركار حاجیه خانــم همایونــی جزءمفاخــر جامعه زنــان ایران 
اســامی اســت. حضور تحصیلكردگان معارف دینی و قرآنی در 
حد ایشــان نشــان دهنــده آمادگــی و اســتعداد زن ایرانــی برای 
پیمودن مدارج عالیه علم و معرفت دینی است. بانوی بزرگوار، 
اســتاد ایشــان مرحوم ســركار خانم حاجیه خانم امین در عصر 
خود آیتــی از اســتعداد و اســتقامت و ظرفیت های بــاالی ذهنی 
زنــان تحصیلكرده دینــی ما بوده اســت. رحمت خدا بر ایشــان 
كنون نیــز در ادامــه كار آن بانــوی بزرگوار به وســیله ســركار  بــاد. ا
خانم حاجیه خانم همایونی مایه خرسندی است و امید است 
با حضور ایشــان بــه نحو شایســته و كامــل در گســترش معارف 
اسامی میان بانوان استفاده شود. سامتی و طول عمر 

را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای
19/ فروردین/ 1390

کرد؛ ح  شهردار اصفهان با اشاره به تجلیل از چهره های فرهیخته مطر

 بانو 
»علویه همایونی«
 تجلی گر هویت
 شهر خالق

رویكرد تجلیل از چهره های فرهیخته

بانویی در محضر خدا

افتخاری برای جهانشهر اصفهان
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شــهردار اصفهان با اشــاره بــه اهمیت 
تجلیــل از چهره هــای نخبــه فرهنگــی 
کــه گفتمــان دانــش  ایــن شــهر گفــت: شــهری 
محــوری را ســرلوحه توســعه خــود قــرار داده و 
پارادایم جدیدی را در کشور رقم زده، باید از همه 
ظرفیت هــای نخبگــی شــهر بــه ویــژه بانــوان 
فرهیختــه و دانشــمند بــه نیکــی تجلیــل کنــد.  
دراین راســتا همایش ویژه»همایونی آراسته به 
علم امین« با محوریت تجلیل از خدمات ارزنده 
گرد برجســته بانــو  بانــو علویــه همایونــی، شــا
مجتهده امین)ره( چهارشنبه هفته گذشته به 
همــت ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری 
اصفهان و  با حضور مســووالن شهری و استانی 
در کتابخانــه مرکــزی اصفهــان برگزار  شــد. دکتر 
در  اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد،  مهــدی 
گفت وگــوی تفصیلــی خود بــه بیان جایــگاه بانو 
علویــه همایونــی و نقــش ایشــان در توســعه 
فرهنگی و علمی اصفهــان پرداختــه و از رویکرد 
شــهرداری اصفهان درباره تجلیل از چهره های 
ح ایــن حوزه ســخن گفته اســت. متن این  مطر

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

         شــهرداری اصفهــان در ماه هــای 
از  تجلیــل  بــه  ویــژه ای  توجــه  گذشــته 
چهره هــای شــاخص شــهر اصفهــان بــا 
محوریت سازمان فرهنگی تفریحی صورت 
داده و در ایــن زمینه،»همایونــی آراســته 
به علــم امیــن« را اجرایی می كنــد. هدف از 
اجرای برنامه هایی از این دست چیست؟

زن در معنــای حقیقــی، جلــوه ای از وجــود 
کــه در آیــات  بلندمرتبــه واجب الوجــود اســت 
متعدد قرآن، روایات معصومین علیهم الســام 
و سخن بزرگان، آشکار و نهان به این مهم اشاره 
شــده اســت و آنگاه کــه جایــگاه حقیقی خــود را 
دریابد در مقام بندگی، مظهــر تجلی صفات الهی 

می شود. 
بــدون شــک آنانی کــه زندگــی خــود را بــا ایثــار و 
معنــا  مختلــف،  ســاحت های  در  گذشــت 
می بخشــند مصــداق روشــن انســان حقیقــی 
هســتند. حاجیه خانم علویه همایونی، نمونه 
بــارزی از  ایــن جنــس زنان هســتند که بــا توجه 
به نگرش واالی مقــام معظم رهبری به موضوع 
کیدات معظم له به اصاح این  سبک زندگی و تا
مقوله مهم، ایشان یکی از الگوهای برجسته در 

این زمینه به شمار می آیند.

گــی شــاخص بانو             بــه نظــر شــما ویژ
علویه همایونی كه ایشان را از دیگر بانوان 

شاخص كرده، چه چیزی است؟
تــاش و  پشــتکار ایــن بانوی وارســته در کســب 
علوم و معارف اسامی و مجاهدت بسیار ایشان 
در تهذیــب و تزکیه نفــس و طی مراحــل عرفانی 
و ســیر و ســلوک الــی اهلل، از ایشــان شــخصیتی 
کم نظیــر ســاخته کــه تمــام آنچــه را کــه در طول 
کام  کام وحــی و ســیره و  ســالیان، از عمــق 
معصومین علیهم الســام با بهره گیری از محضر 
اســاتید برجســته همچــون بانو مجتهــده امین 
آموخته انــد و همچنیــن بــه عنــوان اولیــن زن 
دانشــجو در رشــته الهیــات در دانشــگاه کــه بــا 
فضاهای علمی و آموزشی جدید هم کاما آشنا 
بودنــد، بــا اقدامــات و خدمــات ارزنده خــود به 

میدان عمل آوردند. 

         بدون شــک می دانید كه ایشان در 
كــز فرهنگی و انتقــاد میراث  حوزه ایجاد مرا
فرهنگــی ناملمــوس نیــز اقدامــات جــدی 
صورت داده اند. نگاه شــما نســبت به این 

موضوع چیست؟
بله. اولیــن حــوزه علمیه بانوان کشــور در ســال 

1344 شمســی با نــام مکتــب فاطمه و بــا امتیاز 
بانــو مجتهده امیــن و با همت ایشــان تاســیس 
شد. ایشــان بانویی فعال در عرصه ترویج علوم 
و معارف دین در اجتمــاع و وقف و امــور خیر و از 
حافظان فرهنگ و معارف دین هستند که نقش 
قابل توجهــی در احیا، پاســداری و حفظ بخش 
مهمی از مصادیق میــراث فرهنگی ناملموس با 

انتقال بین نسلی، در شهر اصفهان دارند.
نکتــه مهمــی کــه بایــد در خصــوص ایــن بانوی 
گردی ایشان  فرهیخته در نظر گرفته شــود، شــا

در محضــر بانــو مجتهــده امیــن اســت و تبییــن 
اخاقــی حاجیــه خانــم  و  علمــی  شــخصیت 
همایونی، بدون شناخت ســیره علمی و عملی 
حاجیــه خانــم امیــن، ناممکــن اســت؛ چــرا که 
بانو همایونی، 50 ســال از عمر شــریف خود را در 
برابر کرســی اســتادی ایشــان زانو زدند و به طور 
ج علمی باال در  منظم از دروس مقدماتی تا مدار

حوزه هــای مختلف همچون 
فلســفه، عرفان، اخاق، فقه 
و اصــول و ... را از محضــر بانــو 
مجتهده امین بهره برده اند.

ایشــان از برآمــدگان مکتــب 
بانــو  اخاقــی  و  علمــی 
مجتهــده امیــن هســتند کــه 
بــا فعالیت هــای آموزشــی و 
جلسات درسی خود، در ارائه 
تفکــر صحیــح و همه جانبــه 
استاد گرانمایه خود کوشش 

فراوانی داشته اند.

         رویكــرد اصلی شــهرداری اصفهان 
در تجلیل از این بانوی گرانقدر چیست؟

مراســم بزرگداشت ایشــان که با هدف تجلیل از 
مقــام واالی علمی و اخاقی این بانوی وارســته 
و نقش بســیار مهم و تاثیرگــذار ایشــان در حوزه 
آمــوزش و ترویــج علــوم و معــارف اســامی بــه 
ویــژه در میان بانــوان برگزار می شــود، به همین 
نکته اساســی توجــه شــده و در انتخــاب عنوان 
»همایونی آراســته به علم امین« هم این مهم، 

مد نظر بوده است.
 نظــر به جایــگاه شــهر اصفهــان از منظــر تاریخی 

و غنــای فرهنگــی ایــن خطه کــه قطعــا بالندگی 
و مرتبــت ایــن شــهر در طــول تاریــخ، بــه دلیــل 
وجــود نــام آوران و بــزرگان عرصه هــای مختلــف 
علمــی، فرهنگــی ، ادبــی و هنــری بــوده کــه بــا 
دســتاوردهای گران ســنگ خود، موجب بروز و 
ظهــور مکاتــب مختلف شــده و اصفهان را شــهر 
صاحــب مکتــب در تمامــی حوزه هــا نموده اند، 
نقش و جایگاه برجسته افرادی همچون حاجیه 
خانــم همایونــی خصوصــا در دوران معاصــر که 
ســنت و مدرنیته بعضــا در تقابل بــا یکدیگر قرار 

می گیرند، مشخص می شود.

         به نظرتان وجــود چنین چهره های 
چــه  تــا  اصفهــان  شــهر  در  زشــمندی  ار
انــدازه می تواند این شــهر را بــه عنوان یک 

ح كند؟ جهان شهر فرهنگی در دنیا مطر
در واقع ایشــان که دانش آموخته حوزه و دانشــگاه 
هســتند، بــه بهتریــن وجــه  
حرکتــی  بــه  را  تقابــل  ایــن 
از  و  کردنــد  تبدیــل   همســو 
این رو، الگویی بسیار مناسب 
و  سیاســی  حضــور  بــرای 
اجتماعــی و فرهنگــی زنــان در 
عصر جدید محسوب می شوند 
 کــه ایــن الگــو را بایــد فراتــر از 
نــگاه جنســیتی و بــرای همــه 

افراد جامعه قلمداد کرد.

         شــهرداری اصفهــان 
چگــــونــــــه از چهـــــــره های ارزنده ای چون 
بانــو علویــه همایونــی در تحقــق گفتمــان 

جدید خود بهره می برد؟
از  یکــی  همایونــی  علویــه  خانــم  حاجیــه 
ظرفیت های بســیار ارزشــمند فرهنگــی و علمی 
شــهر اصفهــان هســتند و نظــر بــه جایــگاه ایــن 
شــهر که از دیربــاز مهــد عالمــان و اندیشــمندان 
بــه شــمار می رفتــه، در تبییــن تمــدن نویــن 
و  داشــته ها  از  بهره گیــری  نبایــد  اســامی، 
 ظرفیت هــای کانشــهر تاریخــی اصفهــان مــورد 
غفلت واقع شــود.برگزاری مراســم بزرگداشــت و 
تجلیل از مقام علمی و اخاقی و خدمات ارزنده 

بانو علویه همایونی با عنوان»همایونی آراســته 
بــه علــم امیــن«، توســط شــهرداری اصفهــان، 
فرصتــی مغتنــم بــرای تحقــق گفتمــان جدیــد 
شــهرداری بــه ویــژه نقــش آن نظــام معنایــی و 
توجه به دانش و فرهنگ و همچنین بهره گیری 
مطلــوب از ظرفیت هــای ایــن نهــاد در اصــاح 
ســبک زندگــی و ترویج ســبک زندگی اســامی- 

ایرانی با معرفی الگوهای شایسته در جامعه.

         رویكــرد شــهرداری بــه عنــوان یــک 
ارگان اجتماعی در زمینه هویت بخشــی به 

نسل جوان و نوجوان چگونه است؟
توجــه بــه نقــش بانــوان ارجمنــد جامعــه و 
توانمندی ها و دستاوردهای بسیار ارزشمند 
کــه در  آنــان و تبییــن ایــن حقیقــت مســلم 
تمامــی عرصه ها همپــای مــردان، حضوری 
چشمگیر و قابل توجه داشته اند امری بسیار 
مهم به شــمار می رود؛ زیرا در خیلی از موارد 
 دســتاوردهای زنانــه، بــروز و ظهــور مردانــه 

داشته است.
معرفــی چهره هــای شــاخص همچــون بانــو 
کــه در ســال 1388 نیــز  علویــه همایونــی 
بــه عنــوان چهــره مانــدگار انتخــاب شــدند، 
ضمــن هویت بخشــی بــه بانــوان جامعــه  و 
به ویژه نســل جــوان و نوجــوان، عرصــه بروز  
توانمندی ها را برای بانوان گرانقدر شهرمان 

مهیا می کند.

          شــهرداری اصفهان تا چه اندازه در 
ح ها و برنامه های فرهنگی خود،  اجرای طر

این موضوع را مد نظر قرار می دهد؟
ح هــای  شــهرداری اصفهــان در ایــن راســتا، طر
عمرانــی و فرهنگــی شــاخصی را در دســتور کار 
 خــود در ســال جــاری و برنامــه اصفهــان 1400
گفتمــان  کــه  دارد.  بــه طــور قطــع، شــهری 
دانــش محــوری را ســرلوحه توســعه خــود قــرار 
داده و پارادایــم جدیــدی را در کشــور رقــم زده، 
 بایســتی از همــه ظرفیــت های نخبگــی شــهر 
 به ویــژه بانــوان فرهیخته و دانشــمند بــه نیکی

تجلیل نماید.
گفتنــی اســت همایــش ویژه»همایونی  آراســته 
بــه علــم امیــن« از ســوی ســازمان فرهنگــی 
محوریــت  بــا  اصفهــان  شــهرداری  تفریحــی 
گرد برجسته  تجلیل از بانو علویه همایونی، شــا
بانــو مجتهــده امیــن)ره( روز چهارشــنبه 25 
فروردیــن مــاه ســاعت 9 صبــح در محــل ســالن 
 اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی واقــع در خیابان

 باغ گلدسته برگزار شد.

شهردار اصفهان با اشاره به تجلیل از چهره های فرهیخته مطرح کرد؛

بانو »علویه همایونی« تجلی گر هویت شهر خالق 

بــرگــزاری اینگونه مراسم ها و تجلیل از مقام علمی و اخاقی علما و فرهیختگان شهر  
ــدگــی و  فــرصــتــی مغتنم بـــرای تحقق گفتمان جــدیــد شـــهـــرداری در اصـــاح ســبــک زن
ترویج سبک زندگی اسامی- ایرانی با معرفی الگوهای شایسته در جامعه است.
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3
گر همیــن االن قرار باشــد هر کــدام از ما  ا
زندگــی نامــه خــود را در قالــب ســفرنامه 
بنویسیم، آن را چگونه آغاز می کنیم؟ می شود قلم 
به دســت بگیریــم و امتحانــش کنیم. بعــد، نمونه 
ســفرنامه های زندگی انســان های شــاخص را هم 
مطالعه کنیم و تفاوت  محتوای حیات و دیدگاه ها 
در زندگــی را مقایســه کنیــم. چون نوشــته هرکس 
نشــان می دهد که دنیای او چیســت و روزگار او در 
چه عالمی رقم خورده و دنیای بعضی آن قدر واضح 
و روشــن اســت که از همان خط اول نوشته، قوت 
دنیای خود را نشــان می دهد.  در شروع سفرنامه 
نوشته است: »ســفر من به دنیا از اینجا شروع شد 
کــه حکــم »واهلل اخرجکــم مــن بطــون امهاتکــم ال 
تعلمون شــیئا« )یعنی: خدا شــما را از بطن مادرها 
بیرون آورد، درحالی که هیچ نمی دانستید.( درباره 
من صادر شــد، ولــی خوشــبختانه افــراد دلســوز و 
مهربانی منتظر و مامور پذیرایی بودند و به پیشواز 
آمــده و همــه وســایل را فراهم کــرده بودنــد، واقعا 
محبــت و دلســوزی خــود را در حــق ایــن نــادان 
تازه رســیده ایفــا می نمودنــد...«  جماتــی کــه از 
همــان ابتــدا و هرچــه در پــی هــم می آیــد، نشــان 
می دهد که نگارنــده، بانو علویــه همایونی، جز در 
عالم عبودیت نفس نکشیده است؛ بانوی بزرگوار و 
گردان بانــو امین که  اســتاد اخــاق و بازمانــده شــا
افتخار جنس زن در مقام بندگی است. در راستای 
تجلیل از این چهــره ماندگار، همایــش» همایونی 
آراسته به علم امین« در روز 25فروردین ماه95 در 
سالن اجتماعات شهرداری اصفهان با حضور امام 
جمعه، اعضای شــورای اســامی شــهر، شــهردار و 
دیگــر مســووالن شــهری و اســتانی و نیــز بــا حضور 
مهمانانــی از حــوزه علمیــه نرجس مشــهد و حوزه 
علمیــه بانوامیــن تهــران و حــوزه علمیــه حضــرت 
معصومه)س( نجف آبادبه همت سازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان برپا شد.

       شروعی برای معرفی بانوانی كه افتخار اسام 
هستند

آیــت اهلل طباطبایی نــژاد، امــام جمعــه اصفهــان 
در این مراســم ابراز امیــدواری کرد ایــن همایش، 
شــروعی باشــد برای آنکه بتوانیم بزرگانمان اعم از 
زن و مرد، به خصــوص بانوانی را که افتخار اســام 
هســتند، به جامعــه معرفــی کنیم. چــون مکتبی 
کــه در میــان همــه ادیــان، قبایل و ســنن، بــه زن 
اهمیت واالیی داده، اســام اســت. نماینده ولی 
فقیه در اســتان اصفهان، با اشــاره به زمان بعثت 
کرم)ص( در ســرزمین جاهلی عربســتان،  پیامبر ا
 ادامــه داد: در زمان نــزول قرآن کریــم و بعثت پیامبر 
کرم )ص(، نه تنها بــرای زن اهمیتی قائــل نبودند،  ا

بلکه برای خود، تولد دختر را عار و ننگ می دانستند 
و خاصه افکار آن زمان در یک آیه معرفی می شــود: 
گر به مردی خبر داده می شد دختردار شده است،  »ا
چهره اش ســیاه می شــد و ناراحت بود...« خودش 
را از اقوامش مخفی و با خود فکــر می کرد که »چه کار 
ک کنم؟« و  کنم؟ به این ننگ تن دهم یــا او را زیر خا
بسیاری هم همین راه دوم را انتخاب و دخترانشان 
ک می کردند. در بخش های  را می کشتند یا زنده خا
فراوانی از  تاریخ هست که دختر، دامان پدر خویش را 
گرفته و التماس می کند که او را جای دیگری بفرستد. 

ک  اما پــدر او را پــرت می کنــد بــه گــودال و روی او خا
می ریزد. امام جمعه اصفهان به روشنگری و زدودن 
کرم )ص(  عادات ناپســند آن دوران از ســوی پیامبر ا
پرداخــت و ادامــه داد: پیامبر)ص(آمــد تــا عــادات 
کرم )ص(   ناپسند را بزداید.  یکی از مشکات پیامبر ا
هــم برطرف کــردن همیــن عــادات پســت بــود.در 
آن زمــان، پیامبــر )ص( فرمــود: »بدانیــد هرکــس 

تحفــه ای را از بــازار به خانه بیــاورد، پــس اول باید 
بــه دختــر بدهــد.« یعنــی وقتــی اول وارد خانــه 
می شــوید، اول تحفــه دختــر را بــه او بدهیــد و 
فرمودنــد: »هرکــس دختــرش را خوشــحال کنــد، 
ثــواب کســی را دارد کــه از خــوف خــدا گریــه کــرده 
کید بر نقش  باشــد.«  آیت اهلل طباطبایی نژاد بــا تا
گــر زیــر  موثــر و همیشــگی زن  در تاریــخ، گفــت: ا
نــاودان طــا دعا مســتجاب اســت، بــه خاطــر آن 
اســت که آنجا قبر هاجر اســت؛ در داستان موسی 
علیه السام، در ابتدا مادرش که به او وحی می شد 
و بعد از آن آســیه که همســر فرعــون زمان بــود و از 
خداونــد خانــه ای در بهشــت خواســت؛ در کنــار 

کــرم صلی اهلل علیه وآلــه خدیجــه بــود که  پیامبــر ا
تابــع رهبــر و پیامبر اســت؛ در کنــار ابرمــردی مثل 
امیرالمومنیــن)ع(، حضــرت زهــرا ســام اهلل علیها 
و در کنار امــام حســین) ع(، حضــرت زینب)س(. 
حضــور زنــان بــزرگ در کنــار بزرگ مــردان تاریــخ، 
بی ســبب نیســت.  امــام جمعــه اصفهــان، زن را 
مستعد رسیدن به حیات انســانی و حیات طیبه 
دانســت که می توانــد از هــزار مرد هــم جلــو بزند و 
گر کســی این حیات را به دســت آورد،  کید کرد: ا تا
بایــد به عنــوان الگــو او را فرامــوش نکنیــم. او در 

پایان ســخنان خــود، گفت: خانــم پارســا پیش از 
انقــاب، وزیر آمــوزش و پرورش بود و یادم هســت 
که در ســخنانش گفته بود: »من متاسفم با اینکه 
ســال ها از کشــف حجــاب گذشــته،  هنــوز هــم در 
اصفهــان، دخترها با چــادر به مدرســه می روند.« 
گرد و  اینها از برکات بانــوی بزرگوار، بانو امین و شــا
گردانش بود که کم نبودند و از آن میان، کسی  شا

 که برای ما باقی مانده است، بانو همایونی است. 
امثال ایــن بزرگــواران بوده انــد که غیظ دشــمن را 
کنــون نیــز  در نظرســنجی ها  درآورده انــد. حتــی ا
آمده اســت که 85 درصد مردم اصفهان، دغدغه 

دینی دارند.

      نیاز داریم ریشه های خود را بشناسیم
در ایــن همایــش، معــاون فرهنگــی اجتماعــی 
شــهرداری اصفهــان خیرمقــدم خــود را در قالــب 
مقدمــه ای بــا موضــوع بحــران هویــت آغــاز کــرد و 
گفت: تمــام مــا از درد مشــترک بحــران هویت رنج 
می بریم. نسل جوان دچار سرگشتگی و گم گشتگی 

شده اســت؛ یعنی نداشتن و نشــناختن و ندیدن 
ریشه ها. وقتی ریشــه ها را نبیند، مثل برگ در هوا 
گر این جلسات را برگزار می کنیم،  معلق می ماند. ا
به این خاطر اســت که نیاز داریم ریشــه های خود 
را بشناسیم و نسل جوان با آن ریشه ها آشنا شود. 
یکــی از راه هایــی کــه می شــود نــور انداخــت و در 
مســیر آشــنایی قدم برداشت، پاسداشــت بزرگان 
و نخبگان اســت. علــی قاســم زاده  با ابــراز نگرانی 
در زمینــه بانــوان گفت: در ایــن زمینــه واقعا دچار 
سرگشــتگی و مشــکل هســتیم و روزی نیســت که 
وقتی کنــار هم قــرار می گیریم، از ایــن موضوع ابراز 
نگرانی نکنیم. حال که در این جلســه بســیاری از 
بانوان حــوزه علمیه حضور دارنــد، امیدواریم این 
ســرمایه ها فکری کنند و راهــکاری بیابند. در این 
همایش که به علــت بیماری ســرکار بانو همایونی 
نتوانست مزین به حضور ایشان شود، قابی مزین 
به پیام رهبر انقاب در تجلیــل از این بانوی بزرگ 
و هزینه ســفر به کربای معلی به نماینده ایشان، 
منیژه همایونی تقدیم شــد. همچنین قابی دیگر 
از ســوی حوزه علمیــه بانوامین تهران، به ایشــان 
تقدیــم شــد و از حــوزه علمیــه نرجــس مشــهد نیز 
دو جلــد از تالیفــات ایــن مرکــز را به محضر ایشــان 

پیشکش کرد.

      موسس نخســتین حوزه علمیه خواهران 
در جهان اسام

عضو هیات موسسان کانون فرهنگی بانو مجتهده 
امیــن نیــز  در این مراســم گفــت: بانــو امیــن و بانو 
همایونی  با رعایــت تقوی در محضر  اســاتید بزرگ 
حاضر شدند و سپس اولین حوزه علمیه خواهران 
در جهــان اســام را بــه  پیشــنهاد بانــو  همایونــی 
تاســیس کردنــد.  معصومه طاهــری  در بخشــی از 
صحبت هــای خــود بــه تبییــن شــخصیت  علمــی 
و فرهنگــی بانو علویــه همایونــی پرداخــت و بیان 
داشــت: از بانویــی صحبــت  می کنیــم کــه در قیــد 
حیــات هســتند و به نوعــی نــادره دوران به  شــمار 
می رونــد. وقتی آثار ایشــان را مطالعــه می کنیم به 
این نکته پــی  می بریم کــه چقدر دغدغــه بیداری 
اســامی را داشــته اند .  وی ادامــه داد: پیــش از 
انقــاب و در آن شــرایط اختنــاق کــه زنــان مــورد 
تهاجم هــای فرهنگــی قــرار می گرفتند، بانــو امین 
و بانو همایونی  بــا  رعایت تقوی در محضر اســاتید 
بــزرگ حاضر شــدند و ســپس اولیــن حــوزه علمیه 
خواهــران در جهــان اســام را بــه پیشــنهاد بانــو 
 همایونی  تاســیس کردند. طاهری دغدغه اصلی 
بانو همایونــی را حضور زنــان در اجتماع دانســت 
و گفــت: دغدغــه ایشــان این بــود که حضــور زنان 
در اجتماع  ســالم باشــد،  به گونــه ای که به شــأن 

مادری و همسری زنان خدشه ای وارد نشود.  

      رویكرد گسترش تجلیل از چهره های شاخص 
عرصه علم و حكمت

گفتنی است؛ مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان پیــش از برگــزاری همایش با 
بیان اینکه خرســندیم افتخار تجلیل از بانو علویه 
همایونی را داریم، گفت: سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، در ماه های گذشــته رویکرد 
خــود را در زمینــه فعالیت هــای فرهنگی،هنری و 
تجلیل از چهره های شاخص عرصه علم و حکمت 

گسترش داده است. 
کبــر بقایــی بــا اشــاره بــه همایش»همایونی  علی ا
آراسته به علم امین« تصریح کرد: حرکت فرهنگی 
این ســازمان برای تجلیل از چهره های فرهیخته 
گرفتــه و برنامــه ریــزی  کار قــرار  شــهر در دســتور 
مناســبی بــرای تجلیــل از چهــره هــای بــی بدیــل 
و گــران ســنگ شــهر اصفهــان پیــش بینــی شــده 
است، که ان شــاءهلل بتوانیم تا پایان ســال جاری از 
 این شــخصیت های ارزنده قدردانی شایسته ای 

به عمل آوریم.

در همایش »همایونی آراسته به علم امین« عنوان شد؛

افتخاری برای جهانشهر اصفهان

ســـــازمـــــان فـــرهـــنـــگـــی تـــفـــریـــحـــی شــــــهــــــرداری اصــــفــــهــــان، در مـــــاه هـــــای گــذشــتــه 
ــرد خــــــود را در زمـــیـــنـــه فـــعـــالـــیـــت هـــای فـــرهـــنـــگـــی،هـــنـــری و تـــجـــلـــیـــل از  ــ ــ ــك ــ ــ روی
ــرش داده اســــــت.  ــ ــت ــ ــس ــ گ ــم و حـــكـــمـــت  ــ ــل ــ ــه ع ــ ــرصـ ــ ــص عـ ــ ــاخـ ــ چـــــهـــــره هـــــای شـ
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خداوند با خلق انســان، هنــر آفرینش 
خود را به نیکوترین صورت به نمایش 
گذاشته است. » فتبارک اهلل احسن الخالقین.« 
همان انســانی که با بهره گیری از اندیشــه های 
واال و افکار ناب بهترین سرمشــق ها را در کتاب 
تاریخ نگاشــته اســت. آری! همه ما راد مردان و 
راد زنانــی را مــی شناســیم که مصــداق بــارز این 
مفهوم انــد: اولیــاء خداوند، علمای برجســته و 
عارفــان حــق مســلک، شــهدای در راه حــق، 
دانشمندان و پژوهندگان دین خدا و نیز بانوان 
و زنان فرهیخته ای که اسامی آنها در قلب تاریخ 
نهفته و بــه فرهنگ و تمــدن اســامی، پویایی، 
حرکت و نشاط می بخشــد. و از آن جمله است؛ 

بانو علویه همایونی.
زینت الســادات علویــه همایونــی، متخلــص به 
علویــه همایونــی و مشــهور بــه بانــو همایونــی، 
در ســال 129۶ هجــری شمســی در اصفهــان 
گردان بانو  متولد شد. ایشان از نزدیک ترین شا
امیــن اصفهانی اســت. بانــو همایونــی »مکتب 
فاطمــه)س(« را بــه منظــور ایجــاد محیطــی 
اختصاصی بــرای تحصیل زنــان در علــوم دینی 
پایه گــذاری کــرد. ایــن عالمه برجســته در ســال 
1388ش چهــره مانــدگار جمهــوری اســامی 

ایران شد.
گردی  گرد بانو امین بود و 50 سال شا  او اولین شا
او را کرد.  گفته شده است که ارتباط بانو امین و 
بانو همایونی بــه گونه ای بود کــه بانو همایونی 
حتــی یــک روز را هــم نمی توانســت بــی درس و 
ماقات استاد بگذراند و هنگام وفات بانو امین، 
تنها کسی که بر بالین او حاضر بود بانو همایونی 

بوده است. 
ایــده تاســیس مدرســه ای بــرای بانــوان کــه در 
آن علــوم دینــی تدریــس شــود )یعنــی همــان 
حــوزه علمیــه بانــوان( بعــد از تجربــۀ تحصیــل 
بانــو همایونــی رســید.  بــه ذهــن  تهــران  در 
امیــن در  بانــو  اســتادش  بــا  را  ایــده  ایــن  او 
میــان گذاشــت. ایــده تاســیس مدرســه علــوم 
دینــی بانــوان بــا ایــده تاســیس دبیرســتانی 
 دخترانــه که معلــم مــرد نداشــته باشــد، به هم 

پیوند خورد.
 بانــو امیــن بــا ورقــه اجتهــاد خــود بــرای هــر دو 
مدرسه مجوز گرفت. مجوز مدرسه دینی بانوان 
بــا عنــوان جــواز تاســیس کاس قــرآن و رســاله 

صادر شد.
 ایــن نــام بــه ایــن دلیل بــود کــه تــا پیــش از این 

مدرسه ای با این ماهیت سابقه نداشت.
دستور خرید خانه ای به عنوان محل مدرسه از 
جانب بانو امین صادر شــد و امــورات مربوط به 

آن به وکیــل بانو امیــن، میرزا علی خــان تابش و 
عروس  بانو امین، فروغ الســادات ســپرده شــد. 

اینگونــه دبیرســتان دخترانــه امیــن و مکتــب 
 1344-45 تحصیلــی  ســال  فاطمــه)س(در 
تاســیس شــدند.  پس از آن بانو امیــن همه امور 

گــذار  مربــوط بــه مکتــب را بــه بانــو همایونــی وا
گردان بانو امین  کرد. اساتید آن هم از میان شــا

انتخاب شدند و کار اولین حوزه علمیه بانوان با 
عنوان مکتب فاطمه با ۶0 نفر بانویی که شــوق 
آموختن علوم دینی داشتند، آغاز شد. از جمله 

نکات برجســته این شــخصیت بزرگــوار اهمیت 
گاهی و تشــویق همگان  قائل شــدن به علــم و آ

به ویژه بانوان به تحصیل معارف دین است.
از طرفــی، احترام بــه علمای دیــن، به خصوص 
به اساتیدشــان  که در هر زمان که زمینه ســخن 
پیش آید از اساتیدشــان نام می برنــد و از آنها به 
بزرگی و کرامت یاد مــی کنند، مخصوصــاا از بانو 
مجتهده امین که ارادت و محبت به این بانوی 
عظیم الشأن تمام وجود حاجیه خانم را پر کرده 
است، از دیگر شاخص های ویژه شخصیت این 

بانوی بزرگ اسام است.
دفــاع از انقــاب و ارزش هــای متعالــی آن و 
همچنین رهبری معظم انقاب سیره همیشگی 
ایشان بوده است. ایشان نسبت به اهم مسائل 
سیاســی روز مانند انتخابات حساســیت نشان 
داده و پیگیر هستند. از طرفی، در مقام تحلیل 
و بیان مسائل حتی به صورت مصداقی هم ورود 
می کنند که نمونه آن انتقاد صریح از شبکه های 
 ماهواره ای است که به نام اهل بیت علیهم السام 
 بــه ترویــج اســام آمریکایــی و تشــیع لندنــی 

می پردازند.
گی در ســبک زندگی  گر بخواهیم مهم ترین ویژ ا
دینی ایشان را نام ببریم به جرات می توان گفت، 
تقید و التزام به احکام شــرعی و اخاق اســامی 
ایشــان واقعا نمونه اســت، رفتار و زندگی ایشان 
ع مقدس اســت. رعایت  کامــا در چارچوب شــر
حجــاب کامــل و برتر، دقــت خــاص در مواجه با 
نامحرم، توصیه به حراست از چارچوب خانواده 
مخصوصــا برای خانــم هــا در اطاعت از شــوهر و 
خانــه داری و همســرداری آن هــم بــا یــک نــگاه 
توحیدی و عبــادی و توجــه خاص بــه جایگاه و 
منزلــت زن مســلمان ظهــور ویــژه ای در کام و 

عمل ایشان دارد.
در رابطه بــا از حــال و هــوای معنوی و توســات 
ایشــان نیز باید گفت، توسل به ساحت مقدس 
اهل بیــت علیهم الســام هــم در زندگی ایشــان 
مشهود است. حتی ارادت ایشان به امام زادگان 

هم قابل تامل است. 
ریزبینی و دقت در مسائل آن هم در این سن باال 
چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

گر از کســی خطایی ببینند، مشــفقانه و صریح   ا
 تذکر مــی دهند، امــا در دیــدار بعــدی مهربان تر 
از قبــل برخورد مــی کنند.گویــا آن خطــا صورت 
کام، خوبــی هــا در  نگرفتــه اســت. در یــک 
خاطرشــان مانــدگار و بدی هــا را پــس از تذکر به 
فراموشی می سپارند. بارها می فرمودند »کاری 
انجام دهید که صاحیــت ارائه در محضر خدا و 

رسول خدا را داشته باشید«.

زینت السادات علویه همایونی

بـانــــــــویی در محضــــــــر خـــــــدا

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. تجلیــل و تکریــم و 
تعریف و تمجید از انســان های وارسته پیوسته، 
منقطــع از ماســوی و متصــل بــه او جــل جاله، 
محــدود به شــخص و منحصــر به زمــان و مکان 
نیســت بلکــه مربــوط بــه شــخصیت و موقعیت 
باشــد.  مــی  مــکان  و  زمــان  فوقیــت  دارای 
ج  اینگونــه تجلیــل هــا از یــک نــگاه قدردانــی و ار
گــذاردن از خدمــات خالصانــه و صالحانه اســت 
و از نــگاه دیگــر بیــان اســوه و الگــو بــرای انســان 
هــای مشــتاق بــه ســیر معنــوی و لقــاء الهــی و 
مثــل اعــای خدایــی و تحصیــل جنات عــدن و 
کبر او و همنشینی با سابقین بالخیرات  رضوان ا

 می باشــد. قرآن کریم تفاوت جسمانی مرد و زن 
را )حجــرات/13( و نیز تفاوت احکامــی که الزمه 
تفاوت جســمانی این دو اســت را ســبب تفاوت 
 در حرکــت معنــوی و ارزش باطنــی قــرار نــداده،

کرم شــما در نــزد او اتقای   و تصریــح فرموده کــه ا
شما می باشد.

 »مــن عمــل صالحــا مــن ذکــر أو أنثی وهــو مؤمن 
فلنحیینه حیاة طیبة« )نحل/97( سرکار خانم 
زینــب الســادات علویــه همایونــی از ســادات 
گردان و تربیت یافتگان افتخار  حسینی و از شــا
اصفهان و ایران بانــو مجتهده امین رضوان اهلل 
 تعالی علیها، و مدرس پر افتخار بیش از 30 سال 

در موسســه بــه نــام مکتــب فاطمــه ســام اهلل 
علیها که زیر نظر ایشــان دائر گردیــده و خواهران 
کنون با مبانی دینی و قــرآن و اهل بیت   کثیری تا
علیهــم الســام در آنجا آشــنا گردیده انــد، بوده 
و هســتند و نیــز دارای تالیفــات و چندیــن اثر و 
ترجمه می باشند که امیدوارم در مراسم تجلیل 
از ایشــان مردم مومــن و انقابــی و به خصوص 
خواهــران محترمــه بیش از گذشــته با ایــن آثار 
 آشــنا گشــته و در آینده شــاهد شــخصیت های 

فراوان اینگونه باشیم.
والسام علیكم و رحمه اهلل
سید ابوالحسن مهدوی

ــرادی   ــ ــ ــاه م ــ ــ ــی ش ــب ــت ــج ــر م ــ ــی ــ ــی نـــــــژاد ســــردب ــالـ ــمـ ــدی جـ ــ ــه ــ ــر مــــســــوول دکــــتــــر  م ــ ــدی ــ ــان  م ــ ــه ــ ــف ــ ــاز  شــــــهــــــرداری اص ــ ــی ــ ــت ــ ــــب ام ــاح ــ  ص
کبر منتشلو صفحه آرا رضا موحدی فرد به سفارش روابــط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان دبیر  ویــژه نامه ا

طالقانــی الســام(خیابان  )علیــه  حســین  امــام  میــدان  اصفهــان، 
کــس  32219070 مقابــل ارگ جهــان نمــا تلفــن  32218182  فا
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ــوذر بــه مــشــام جان  ــ ــانــوی ایـــرانـــی، از كــوچــه پــس كــوچــه هـــای خــیــابــان اب بـــوی خـــوش ب
مــی  رســد، گویا كسی دارد اربعین الهاشمیه بانو مجتهده امین را زمــزمــه مــی كند ....

ــل عــلــم و ایـــمـــان، كــســی كــه در 16 ســالــگــی در محضر اســتــادش  آری، مــهــربــانــی از اهـ
گرد به همگان ثابت كردند  عشق  ذوالقربی را در دل و جان محكم كرد و این استاد و شا
كه زن  مظهر  خاقیت اهلل اســـت... با نو زینت الــســادات علویه همایونی، بانویی در 
آئینه دو قرن كه سفرنامه اش نشان از سال های مجاهدت در راه خداوند سبحان دارد و 
اسرار  االیات در  این 99 بهار زندگانی موج می زند... و باشد كه خداوند این وجود پر خیر و 
بركت را تا ظهور  موالیمان امام مهدی علیه السام مستدام و ما را از انفاس قدسی اش كه 
نوید بخش نسیم والیت است، بهرمند گرداند. )كلمات قرمز رنگ  اسامی كتاب های بانو همایونی است( 

ــار  ــ ــدگـ ــ ــانـ ــ ــه مـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــت تـ ــ ــبـ ــ  ویـــــــــــژه نــــــامــــــه ثـ
هــمــایــش هــمــایــونــی ، آراســـتـــه بـــه عــلــم امــیــن


