
  1400تیر20 کاشان دانشگاه رئیسه هیئت در نهاد محترم مسئول سخنرانی
 شهادت مناسبت به تسلیت و سالم عرض ضمن خسرويجواد  دکترحجت االسالم و المسلمین 

  :فرمودند)ع( جواد حضرت

 بـه  کـم  بسـیار  سن با که هستند امامی اولین ایشان اینکه به توجه با) ع( جواد حضرت زندگی
 هـم  مـامون  مثل دیگرباشخصیتی طرف واز بوده خاصی و ویژه بسیار شرائط در رسیدند امامت
 علـیهم  اهلبیـت  دشـمنان  ترین دانشمند و ترین زیرك جزو شده نقل تاریخ در که بودند دوره

 اهلبیت به بسیار مامون اند نموده فکر و کرده انگاري ساده متاسفانه ها بعضی. است بوده السالم
  . نیست درست اصال اینها که شده هم شیعه او اند اظهارداشته و است داشته گرایش

 در کـه  شخصـی  مهمترین الخرهاب. بود دین حفظ براي)  ع( جواد امام وتالش فعالیت مهمترین
 مـی  فـدا  دیـن  از نگهداري و حفظ براي را خودش که هست) ع( امام دارد وجود هستی جهان

 باید که هستند مطرح دین نماد عنوان به که دارد هایی آیتم و ها مولفه یکسري دین بحث.کند
  . بشود توجه آنها به خیلی

 نمودنـد؛  بیان عفاف و حجاب روز و گوهرشاد مسجد به حمله سالروز به  توجه با دکترخسروي
 بـه  توجـه  بـا  متاسـفانه  کـه  اسـت  عفاف و حجاب بحث دینداري و دین مهم هاي نماد از یکی

 تسـریع  بـراي  بلکـه  شده غفلت آن از تنها ؛نه هم امر این مجازي فضاي و تکنولوژي پیشرفت
 شبکه آن براي مثال بهترین که میدهد رخ هایی فعالیت ؛ جامعه فضاي شدن غربی به بخشیدن

  .هستند خانگی هاي

 داده ترویج اینها خانگی هاي شبکه در ببینند هم دور نمیتوانند خانواده یک حتی که هایی چیز
  .است شده داده مجوز اینها به چگونه که نیست معلوم و میشود

 هایش رسالت از یکی داشتند؛دانشگاه بیان ادامه در خسروي آقا حاج والمسلمین االسالم حجه
 کـار  و نشده داده اهمیتی دین نمادهاي بحث به نسبت انقالب وبعداز است دین نمادهاي ترویج

 محـیط  یـک  از اثـري  انسـان  شود نگاه ما هاي دانشگاه به اگر و است نگرفته صورت تخصصی
 بـا  حال به تا که میکردیم سوال اساتید از که وقتی جذب در ما نمیکند؛ مشاهده آن در اسالمی

 و ندیـدیم  دانشـجویانی  مـاچنین  میگفتند درصد  0/99 شدیدیانه؟ مواجه بدحجاب دانشجوي



 دانشجویی چنین با هم یکبار من میگفت میکند تدریس دانشگاه این در که استادي حتی نداریم
 به آن اثرات که است ضعفی یک متاسفانه این ام شده مواجه بارها من حالیکه در ام نشده مواجه
  .میگردد تزریق هم جامعه

 کمتر حجابی بی نباشد اجباري حجاب اگر که میکنند گمان مسئولین و افراد از بسیاري متاسفانه
 دانشـگاه  در بایـد  ما و هست نیز رهبري هاي فرموده مخالف و است غلط بسیار این که میشود

  .باشیم داشته برنامه دانشجویان عفاف و حجاب براي

 بهتـرین  کـردم  عرض دکتر آقاي به بارها من بود کرونا ایام که یکسالی این در اینکه آخر نکته
 بـه  کـه  جدیـدالورودي  دانشجویان براي مخصوصا ومقررات قوانین گذاري ریل براي است سال

 محـیط  در کـه  شـبها  اوقـات  از گاهی من.نشد حاصل اتفاق این ولی میکنند پیدا راه  دانشگاه
 قـدم  دانشـگاه  محیط در میگردند منزل در که آنگونه دانشجویان از بعضی میزنم قدم دانشگاه

 در و بدهند تذکر و باشند حساس موضوع این به نسبت باید غیره و حراست که حالی در میزنند
 پوشـش  نـوع  براي ضوابطی ها دانشگاه تمام در .است گرفته صورت بسیار کاري کم زمینه این

 نسبت باید لذا ؛میشود دانشگاه وارد چگونه دانشجو که دیدید حتما ما دانشگاه در اما وجوددارد
 میدادنـد  اهمیت دین به آنقدر که) ع(جواداالئمه آقا به بجوئیم وتاسی داشته اهتمام امور این به
 .دادند ازدست را جانشان راه این در جوانی سنین در حتی که


