رسول خدا (ص) فرمودند:هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

پرورش
تربیت آسان فرزندان با راهکارئی
(ع)
در داستان حضرت یوسف
خداوند نیز در بخشی از آیات سوره یوسف (ع) به نکتهای اشاره میکند که
والدین باید در تربیت فرزنذانشان آن را لحاظ کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا یکی از نکاتی که باید در کنار تربیت صحیح
فرزند مورد توجه والدین قرار بگیرد ،توجه به تفریح و سرگرمی آنهاست .این
نکته به قدری اهمیت دارد که بدون آن نمیتوان به اهداف تربیتی فرزند دست
یافت .در واقع میتوان گفت تفریح سالم یکی از نیازهائی است که خداوند
متعال برای انسانها به خصوص کودکان و نوجوانان قرار داده است؛ از این رو
سرپرست خانواده باید روی این اصل برنامهریزی داشته باشد.
خداوند نیز در بخشی از آیات سوره یوسف(ع) این مسئله را مورد توجه قرار داده
است ،آن زمان که برادران یوسف(ع) از یعقوب نبی(ع) اجازه میخواهند یوسف
َ ْ ْ ُ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ
حافظون؛
را برای تفریح با خود ببرند« .أر ِسله معنا غدا یرتع و یلع 
ب و ِإنا له ل ِ
فردا او را با ما بفرست تا [در چمن] بگردد و بازى کند ،و ما به خوبى نگهبان
او خواهیم بود».
برخی نکات تربیتی که در این آیات وجود دارد از قرار ذیل است:
1ـ یعقوب پیامبر در برابر استدالل فرزندان نسبت به نیاز یوسف به گردش و
ً
تفریح هیچ پاسخى نداد و عمال آن را پذیرفت ،این خود دلیل بر این است که
هیچ عقل سالم نمىتواند این نیاز فطرى و طبیعى را انکار کند.
2ـ انسان مانند یک ماشین آهنى نیست که هر چه بخواهند از آن کار بکشند،
بلکه روح و روانى دارد که همچون جسمش خسته مىشود ،همان گونه که
جسم نیاز به استراحت و خواب دارد روح و روانش نیاز به سرگرمى و تفریح
سالم دارد.
3ـ مهم این است که سرگرمى و تفریح« ،سالم» باشد و گرنه مشکلى را که
حل نمىکند بلکه بر مشکلها مىافزاید ،چه بسیار تفریحات ناسالمى که
روح و اعصاب انسان را چنان مىکوبد که قدرت کار و فعالیت را تا مدتى از
او م ىگیرد و یا الاقل بازده کار او را به حد اقل مىرساند.
ً
4ـ همانگونه که برادران یوسف از عالقه انسان مخصوصا نوجوان به گردش
و تفریح براى رسیدن به هدفشان سوء استفاده کردند در دنیاى امروز نیز
دستهاى مرموز دشمنان حق و عدالت از مسئله ورزش و تفریح براى
مسموم ساختن افکار نسل جوان سوء استفاده فراوان مىکند ،باید به هوش
بود که ابر قدرتهاى گرگ صفت در لباس ورزش و تفریح ،نقشههاى شوم
خود را میان جوانان بنام ورزش و مسابقات منطقهاى یا جهانى پیاده نکنند؛
بنابراین باید نسبت به تفریح کودکان مراقبت و محافظت داشت؛ اینکه برادران
َ َّ َ ُ َ ُ َ
حافظون؛ ما مراقبت او هستیم» نشاندهنده حساسیت بر
گفتند «و ِإنا له ل ِ
محافظت فرزند در مقابل تفریحات ناسالم است.
ً
همانگونه که برادران یوسف از عالقه انسان مخصوصا نوجوان به گردش
و تفریح براى رسیدن به هدفشان سوء استفاده کردند در دنیاى امروز نیز
دستهاى مرموز دشمنان حق و عدالت از مسئله ورزش و تفریح براى
مسموم ساختن افکار نسل جوان سوء استفاده فراوان مىکند.

(اصول کافی،ج،۱ص)۳۰

زن ،كودك ،خانواده

تحت فشارهای هندوهای تندورو

اعالن عالقه دختر هندو به مسلمانان به مرگ او انجامید
دختر  20ساله هندی که در گروهی
در شبکه اجتماعی «واتساپ»
اعالمکردهبودکهمسلمانانرادوست
دارد ،به دلیل فشارهای تندورهای
هندو مجبور به خودکشی شد.
به گزارش پایگاه خبری IBTimes؛
دانیاشری ،دانشجوی سال اول
رشته کارشناسی بازرگانی ،پس
از آنکه در گروهی در واتساپ
اعالم کرد که مسلمانان را دوست
دارد ،حرفهایش به سرعت در
فضای مجازی منتشر شد و اعضای
گروههای تندروی هندو شروع به
فشار آوردن به وی کردند.
این افراد با فشار آوردن ،آزار و اذیت
و تهدیدهای مکرر این دانشجوی

جوان ،سبب شدند که وی جان خود
را در صحنهای که به خودکشی شبیه
است ،از دست بدهد.
برخی اعضای این گروههای سیاسی

تندرو در حال حاضر از سوی پلیس
دستگیر شده و تحقیقات در مورد
مرگ این دختر جوان و افراد دخیل
در آن ادامه دارد.

مادر این دختر میگوید :روز چهارم
ژانویه ،مردی که خود را «سانتوش»
مینامید با تماسهای مکرر
دخترش را تهدید کرد .فردای آن روز
نیز گروهی دیگر به خانه آنها آمده
و دخترش را تهدید کردند.دو روز
بعد ،این دختر وقتی در خانه تنها
بوده دست به خودکشی میزند و در
نامهای برای خانوادهاش مینویسد
که تحمل تهدیدهای فعاالن سیاسی
هندو و تهمتهای آنان در مورد
ارتباط نامشروع با یک مرد مسلمان
را ندارد.موج مسلمانستیزی در
سالهای اخیر به ویژه پس از روی
کار آمدن حزب ملیگرای «بهارتیا
جاناتا» شدت گرفته است.

معرفی پنج طلبه شهیده جامعةالزهرا

(س)

پنج بانوی طلبه جامعةالزهرا
در راه حفظ ارزشهای اسالم و
آرمانهای انقالب به درجه رفیع
شهادت نائل شده اند.
به عنوان یکی از مراکز علمی
آموزشی حوزههای علمیه خواهران
تا کنون پنج طلبه شهیده ،تقدیم
اسالم و انقالب اسالمی کرده است.
شهیده «خدیجه ولی زاده» ،شهیده
«فهیمه سیاری» ،شهیده «بتول
مطهری»،شهیده«فاطمهاسدیان»و
شهیده «رقیه رضائی» از جمله بانوان
طلبهشهیدهجامعةالزهرا(س) هستند.
*طلبه شهیده خدیجه ولی زاده
طلبه شهیده «خدیجه ولی زاده»،
متولد  1335در شوشتر پس
از پایان تحصیالت مدرسه در
دانشسرای مقدماتی به استخدام
آموزش و پرورش درآمد و شغل
معلمی را انتخاب کرد.
این طلبه شهیده جزو اولین کسانی
بود که طرح شهید رجائی را در
آموزشگاه خود پیاده کرد .طرح

*طلبه شهیده فاطمه اسدیان

(س)

شهید رجائی طرح آموزش قرائت
قرآن در آموزشگاه بود.
یزادهعالقهزیادیبهمطالعه
خانمول 
و تحصیل علوم روز و دینی داشت و
به همین دلیل به ادامه تحصیل در
رشته دینی و عربی پرداخت ،وی
برای غنی کردن معلومات خود
در جامعةالزهرا(س) ثبت نام کرد و
در آزمون غیر حضوری عمومی
سطح دو پذیرش شد.
شهیده ولی زاده در  8آذر سال
 1395مصادف با ایام اربعین

حسینی در راه بازگشت از زیارت
سیدالشهدا(ع) همراه با جمعی از
شاگردان و زائران امام حسین (ع) در
شهر «حله» عراق به شهادت رسید.
*طلبه شهیده فهیمه سیاری
طلبه شهیده فهیمه سیاری ،متولد
سال  1339در تهران بود که در
سالهای  56و  57که کشور در
تبوتاب انقالب بود ،جذب پایگاه
(عج)
مسجد حضرت ولیعصر
زنجان گردید و در آنجا توسط
ّ
بزرگانی چون آیتالله مشکینی و
آقای رضوانی از وجود حوزه علمیه
خواهران در قم آگاه و برای تحصیل
علوم دینی عازم قم شد.
او دو سال در مکتب توحید و در
مدرسه علمیه شهید قدوسی(ره) به
تحصیل پرداخت و پس از پیروزی
انقالب اسالمی جهت تبلیغ معارف
دین و آگاهی بخشی به فرزندان
ایران عازم کردستان شد.
شهیده سیاری سیاری به همراه سه
بانوی دیگر که قصد سفر به شهر
سقز را داشتند موقع عبور از منطقه
دیواندره در  12آذر ماشین حامل
آنان مورد حمله قرار گرفت و به
درجه شهادت نائل آمد.
*طلبه شهیده رقیه رضائی
شهیده «رقیه رضائی» ،متولد سال
 1344در قزوین پس از اخذ مدرک
دیپلم ،با اینکه در رشته پزشکی
قبول شده بود ،برای ادامه تحصیل
وارد حوزه علمیه شد و دو سال به
تحصیل در علوم دینی پرداخت و در
کسوت یک معلم تربیتی و پرورشی
به کردستان و سیستان بلوچستان
رفت و پس از ازدواج در سال
 ،66مسئولیت امور تربیتی یكی
از دبیرستان های شهر قزوین را بر
عهده گرفت.
شهید رضائی از شهدای مکه خونین
است که در ذی الحجه سال 1366
هنگامی که در راهپیمائی برائت از
مشرکین شرکت کرده بود ،مورد
هجوم عمال رژیم آل سعود قرار
گرفت و شهید شد.
وی به عنوان جوانترین شهید مکه
در سال  1366بود؛ این شهید طلبه
به عنوان شهید شاخص سال 95
انتخاب شد ،از این شهید بزرگوار
وصیتنامه و دست نوشتههای
زیبائی به یادگار مانده است که
گفتوگوی عاشاقانهای با معبود
محسوب میشود.

طلبه شهیده «فاطمه اسدیان»
متولد  1347پس از دوران تحصیل
دبستان و راهنمائی در کالسهای
عقیدتی و مذهبی شرکت میکرد
و وجودش سرشار از فراگیری
آموزههای مذهبی بود.
پس از اتمام کالس اول نظری در
امتحان ورودی حوزه علمیه قم
شرکت و در این آزمون پذیرفته شد،
اما به دلیل مشکالت خانوادگی از
جمله مریضی مادر به ناچار از رفتن
به قم منصرف شد ،اما شعله کسب
معارف در جانش برافروخته بود ،به
همین دلیل ،در تابستان سال بعد به
خواندن دروس عربی پرداخت و به
قم رفت و سال اول را متفرقه امتحان
داده و در سال دوم حوزه ادامه
تحصیل داد و در سال دوم مکتب
توحید(جامعةالزهرا (س) کنونی)
مشغول به تحصیل شد.
وی همچنین در رشته انگلیسی
(ع)
تربیت معلم فاطمه زهراء
اصفهان قبول و راهی اصفهان شد؛
این شهیده طلبه شش ماه در تربیت
معلم فاطمه زهراء (ع) اصفهان در
رشته زبان انگلیسی درس خواند و
زمانی که به علت بمباران خوابگاه
تعطیل شد به شهرکرد بازگشت
هنوز  24ساعت از آمدنش نگذشته
بود که در تاریخ  20اسفندماه
سال  1366بر اثر بمباران هوائی
رژیم بعث عراق در محل زندگیش
روبروی شهرداری سابق شهرکرد به
درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سرکار خانم «فریده اسدیان»،
خواهر این شهیده با بیان خاطرهای
گفت :فاطمه بارها خواب دیده بود
که شهید میشود ،شب جمعه آخر
زندگیاش با هم به گلزار شهدا رفتیم
و محلی را که امروز قبر این شهید
است نشان داد و گفت :خواب
دیدم مرا در اینجا دفن کرده بودند و
من خندیدم و گفتم اینجا که جای
شهداست .ساعت  11صبح روز20
اسفندماه ماه سال 1366شهرکرد
بمباران شد و فاطمه در این بمباران
به درجه رفیع شهادت که آرزوی او
بود رسید و در همان مکانی که در
خواب دیده بود ،دفن شد.
*طلبه شهیده بتول مطهری
طلبه شهیده «بتول مطهری»
متولد  1362پس از طی مراحل
تحصیلی در رشته مهندسی آبیاری
کشاورزی از همدان و اشتغال به
کار ،جهت تحصیل در امور دینی
وارد جامعةالزهرا(س) شد.
این طلبه شهیده یکی از بانوان
بسیجی فعال در امور فرهنگی
بود ،ایشان پس از ازدواج با شهید
حجتاالسالم سیدرضا بطحائی،
طلبهای از گلپایگان به نجف اشرف
هجرت کردند که حاصل این
زندگی مشترک ،سیدمحمدعلی
سه ساله بود.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

خانواده دینی
مالطفت با زن
توصیه قرآن به مؤمنان است
استاد حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه اسالم در هر شرائطی مردان را
به مالطفت با همسران خویش دعوت کرده است ،گفت :امام علی
در یک روایت نورانی میفرمایند«به راستی زن ریحانه است و قهرمان
نیست؛ پس در هر حال با وی مدارا کن و همراهی نیکو داشته باش تا
زندگیات باصفا گردد».
خانم رفیعی آرامش در خانه را مرهون حضور زن در خانه مرد عنوان
کرد ،گفت :ارزش وجودی همسر در خانه بهاندازهای است که از
عوامل آرامش مرد به شمار آمده و گفتوگوی با همسر از کارهای
نیک و پسندیده در نزد خداوند است.
وی افزود :امام صادق (ع) در یک حدیث نورانی در اهمیت همسرداری
میفرمایند «پدرم از مردی پرسیدند که آیا همسر داری و مرد پاسخ داد
نه و امام باقر(ع) در جواب مرد فرمودند «برای من خوشایند نیست که
دنیا و همه آنچه در آن است برای من باشد و من شبی را بدون همسرم
سپری کنم و پسازآن به آن مرد فرمودند دو رکعت نمازی که همسردار
بهجا میآورد برتر است از عبادت مرد بیهمسری که تمام شب خود
را به عبادت بگذراند و روزش را روزه بگیرد».
استاد حوزه علمیه خواهران تصریح کرد :امام صادق(ع) در ادامه
حدیث میفرمایند که «پدرم هفت سکه زر به مرد داد و به او فرمود که
بگیر و برو ازدواج کن و بدان که رسول خدا (ص) میفرماید که «همسر
بگیرید ،ب هراستی برای شما سبب افزایش روزی میشود».
وی افزود :امام صادق(ع) در یک حدیث نورانی در اهمیت همسرداری
میفرمایند «پدرم از مردی پرسیدند که آیا همسر داری و مرد پاسخ داد
نه و امام باقر(ع) در جواب مرد فرمودند «برای من خوشایند نیست که
دنیا و همه آنچه در آن است برای من باشد و من شبی را بدون همسرم
سپری کنم و پسازآن به آن مرد فرمودند دو رکعت نمازی که همسردار
بهجا میآورد برتر است از عبادت مرد بیهمسری که تمام شب خود
را به عبادت بگذراند و روزش را روزه بگیرد».استاد حوزه علمیه
خواهران تصریح کرد :امام صادق(ع) در ادامه حدیث میفرمایند که
«پدرم هفت سکه زر به مرد داد و به او فرمود که بگیر و برو ازدواج کن
و بدان که رسول خدا (ص) میفرماید که «همسر بگیرید ،ب هراستی برای
شما سبب افزایش روزی میشود».رفیعی ادامه داد :اهمیت شوخی
با همسر به حدی است که حضرت رسول (ص) میفرمایند «هر عمل
سرگرمکننده برای مؤمن ناصواب است مگر سرگرمی که در سه چیز
یعنی پرورش اسب ،تیراندازی و شوخی با همسر باشد».
وی زن را لباس مرد و مرد را لباس زن عنوان کرد ،گفت :لباس مانع
از آسیب و پوشاننده عیوب و حافظ انسان در برابر گرما و سرما و
زینتبخش و آرامشدهنده انسان است.
استاد حوزه علمیه خواهران بابیان اینکه خداوند محبت به زن را
سنگ بنای زندگی زناشویی قرار داده است ،افزود :خداوند متعال در
قرآن کریم به مرد میفرماید که در هر حالتی نسبت به همسر خود با
مهربانی رفتار کرده و حتی اگر میخواهد زنی را طالق دهد در این
هنگام نیز باید با همسر خود مهربان باش.
وی افزود :همچنین در آیات قرآن کریم بیانشده که حتی اگر مردی
همسرش را طالق میدهد مستحب است اضافه بر مهریه که حق زن
است هدیهای درخور و شایسته به او بدهد و این هدیه مستحبی است
که مردان پرهیزگار به آن عمل میکنند.
استاد حوزه علمیه خواهران یادآور شد :امام علی (ع) در وصیت خود به
محمد حنفیه میفرماید «ب هراستی زن ریحانه است و قهرمان نیست؛
پس درهرحال با وی مدارا کن و همراهی نیکو داشته باش تا زندگیات
باصفا گردد».
(ع)

روند نگران کننده آزار کودکان
مسلمان در هند

کودکان مسلمان بسیاری در کالسهای درس و زمینهای بازی
هدف اسالمهراسی و ملیگرائی قرار میگیرند و این مشکل روند
نگرانکنندهای پیدا کرده است.
بهگزارشروزنامهThePrint؛تحقیقاتیکزنهندیاز ۱۴۵خانواده
مسلمان در  ۱۲شهر در سراسر هند نشان دهنده آماری باورنکردنی
است.این تحقیقات نشان میدهد که والدین مسلمان بسیار نگران
کودکان خود هستند که در کالسهای درس و زمینهای بازی هدف
حمالتناشیازاحساساتاسالمهراسانهوملیگرایانهقرارمیگیرند.
آمار باالی آزار و اذیت کودکان مسلمان در مدارس که با وجود سن کم
ً
صرفا به خاطر مسلمان بودن هدف قرار میگیرند و از سوی دیگر نبود
هیچ گزارشی در این رابطه بسیار نگران کننده است.
مادر مسلمانی میگوید که کودک  ۶سالهاش فقط به خاطر مسلمان
بودن هدف ضرب و شتم کودکان دیگر قرار گرفته است ،کودکانی
که برای این مقدار خشونت و نفرت بسیار کوچک هستند.عالوه بر
حمالت فیزیکی ،اهانت و تحقیر نیز مشکالتی است که کودکان
مسلمان هر روز با آن مواجه هستند اما نه آماری از آن وجود دارد
و نه تأثیرات روانی بیشمار آن مورد بررسی قرار گرفته است.شرائط
در مدارس به گونهای است که کودکان مسلمان به ندرت مشکالت
خود را با معلمان و مربیان در نظر میگذارند.موج مسلمانستیزی در
هند در سالهای اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن حزب ملیگرای
«بهارتیا جاناتا» شدت گرفته است.

انتشار خاطرات یک بانوی مجاهد در «حشمت»
کتاب«حشمت»عنواناثریازمریم
مقبلی است که به زندگی و خاطرات
خدیجه خراسانی در طول سالهای
انقالب و دفاع مقدس میپردازد.
«حشمت» اثری به قلم مریم مقبلی
است که به بر اساس زندگی و
خاطرات خدیجه خراسانی از بانوان
مجاهد هشت سال دفاع مقدس
نوشته شده است.

این کتاب شامل سه بخش است.
استخدام در ارتش ،سالهای
انقالب ،بدون او شدم ،سالهای
پس از انقالب ،بررسی کلی روند
کاریام ،بهزیستی و دو روز فعالیت
ثابت از مباحث مربوط به فصل
نخست کتاب است.
در فصل دوم مطالبی با سرفصل،
اولینسفرمبهجنوبوسرفصلهائی

با شماره یک تا هشت ،بخش
خاطرات در همین فصل مواجه
هستیم .در این بخش عهد من در
جبهه ،میگها و ما ،خاک شهید ،
یک مرد مخلص ،زیارت امام،
کیف قهوهای و  ...آمده است.
فصل سوم نیز به موضوعات پس از
جنگ اختصاص دارد.
در پایان کتاب بخشی با عنوان

ضمیمه اختصاص یافته است
که به تصاویر این بانو در جبهه
اختصاص پیدا کرده است .خدیجه
خراسانی همیشه در طول روایت
فعالیتهایش در جبهه نگران بود که
مبادا این کار ریا محسوب شود.
این کتاب توسط در  154صفحه ،به
بهای  14هزار تومان و هزار نسخه به
چاپ رسیده است.

