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نتایج مرحله مقدماتی مسابقات همسرایی
و همخوانی قرآن خواهران

پرورش
نیاز ما به حجاب ،چرا؟
-قسمت دوم-

مصطفی صالحی :حجاب ،یکی از مسائلی است که امروزه درکنار
برخی دیگر از مقولههای اجتماعی ،ذهن کسر قابل توجهی از ایرانیان
و بهخصوص جوانان را مشغول کرده است و بحثهای جدی و
کمپینهایی را بین موافقین و مخالفین آن ،ایجاد نموده است.
ِ
دربارهی مقوله نیاز ما به حجاب شفقنا با حجتاالسالم سید فریدالدین
حاج سیدجوادی گفت وگویی داشته است .او دربارهی محدودکنندگی
حجاب میگوید انکار این مسئله که حجاب در عمللکرد خانمها
میتواند محدودیتهایی ایجاد کند ،عقالنی نیست؛ اما همین
محدودیت است که باعث مصونیت میشود و حجاب ،محدودیت
معقولی است برای تأمین مصونیت جامعه و بهخصوص بانوان .در ادامه
قسمت دوم گفتگو را می خوانیم:

* پرسش :آیا میتوان حجاب را با آرامش روانی افراد و جامعه،
حفظ کرامت زن و استحکام خانواده در پیوند دانست؟

ِ
اهداف زندگی سالم است .یکی از
روانی جامعه ،یکی از
امنیت
ِ
کارکردهای حجاب ،این است که افراد ،از حیث روانی در جامعه نسبت
به تعرضات مادی ،معنوی و اخالقی ،امنیت ،مصونیت و آرامش داشته
باشند .یکی از آثار حجاب این است که زنان در جامعه مورد طمع قرار
نگیرند و در برابر تعرضات و تهدیدهایی مادی و معنوی ،مصونیت و
آرامش داشته باشند.

* پرسش :آیا شما کرامت بانوان سایر کشورها و جوامعی که
بانوان جامعهی ایران نیست را
حجابشان ،مانند حجاب
ِ
مخدوش میدانید و بر این باورید که آنها اغلب ،مورد طمع
مردان هستند؟

البته ممکن است یک نظام اجتماعی ،با اتخاذ روشهای حقوقی،
مصونیتی برای شهروندانش ایجاد کرده باشد و در آن جوامع اینطور
حجاب رایجی که ما بر بانوان اجبار
نیست که خانمهایشان با نداشتن
ِ
ِ
ً
ً
میکنیم ،دائما و یا غالبا در معرض تعرض باشند اما یک نکته را هم درنظر
بگیریم که ممکن است درجامعهی ما عالوه بر آن جنبهی جلوگیری از
تعرض ،میخواهیم افراد با مراعات حجاب ،به یک کمال معنوی هم
هدف آنچه که در جامعهی ما جاری است ،ترکیبی از این
برسند .لذا ِ
دو مهم است.

* پرسش :یعنی ما حجاب را بر زنان الزم می دانیم به این دلیل
که ضمن اینکه کرامتشان محفوظ باشند و ازطمع دور باشند
به یک مقام معنوی هم برسند؟

نه؛ من تکلیف حجاب الهی را گفتم .تکلیف حجاب از سوی خداوند
بر زنان میتواند دو غایت داشته باشد؛ هم غایت فردی و هم اجتماعی.
غایت فردیاش این است که آن فرد از رشد معنوی بهرهمند میشود و
غایت اجتماعیاش هم این است که در محیط جامعه ،موردتعرض و
تعدی قرار نمیگرد و افراد دیگر نیز دچار لغزش نمیشوند .برای فهمیدن
اینکه چرا یک تکلیف مثل حجاب به این شکل جعل شده ،شاید راه
دیگری هم باشد.
ً
مثال بخاطر اینکه در یک منظومه الهی شاید خدا بخواهد این دو غایت
را با یک قالب اجرا کند و آنچه که راتعیین میکند این روش را بپذیریم یا
خیر ،میزان التزام ما به اوامر الهی است.

*پرسش:آیااگرجامعهبهایننتیجهبرسدکهایناوامرالهیراتااین
حدی که امروز قانون ترسیم میکند ،مراعات نکند آیا حاکمیت
مجازاستکههمچنانبهالزامحجاباصراربورزد؟

اینکه حاکمیت دراجرای وظایف اسالمی خودش چگونه تدبیر میکند
تابع عوامل مختلفتی است که یکی از این عوامل این است که اصل
ِ
الزام به حجاب ،وظیفهای از سوی خداوند بر عهده حکومت باشد یا
ً
خیر و آیا اساسا حکومت وظیفهای بر اجرای حجاب به شکل یک قانون
و دستورالعمل اجرایی را دارد یا نه.
بحث دیگر نیز امکان اجرای این وظیفه است که ممکن است در تزاحم
با برخی مصالح و مفاسد دیگر قرار گیرد .تصمیمگیری حاکمیت ،چند
بعدی است و نمیشود آن را به یک عامل تقلیل داد و باید برای اجرای این
حکم به مجموعهای از ابعاد توجه کرد که برخی از این ابعاد عبارتند از
دستور شرع ،پذیرش جامعه ،ابزارها و امکانات اجرا و رسیدن به اهداف
اجرای این حکم؛ لذا یک حکومت دینی برای اجرای این حکم و یا سایر
احکام ،به مجموعهای از عوامل و ابعاد توجه داشته باشد.

* پرسش :اشاره به این مطلب داشتید که باید الزام حجاب را
در یک منظومه ببینیم و این منظومه را باید در مسائلی همچون
ارتقای معنویت و کمال معنوی افراد جامعه و بهخصوص
بانوان و یا در آرامش روانی جامعه دنبال کنیم .حال اگر جامعه
رعایت حجاب است
به این نتیجه برسد که آرامش جامعه در
ِ
ولی نه با شکل و رویههایی که از سوی حاکمیت تعریف
ً
میشود؛ مشخصا آیا حاکمیت این وظیفه را دارد که برای
رسانیدن افراد به آن مقام معنوی که با حجاب ممکن است به
دست آید ،از ابزارهای اجبارآمیز بهره گیرد؟

حاکمیت جای خداوند ننشسته که مصالح احکام را درنظر بگیرد و بقا و
زوال حکم را تصمیم بگیرد .البته که ممکن است حکمتهایی از دیدگاه
حکومت برای الزام حجاب در میان باشد اما حاکمیت خودش را در
گرو سنجش مصالح و مفاسدی که این تشریع را اقتضا کرده ،نمیداند.
حاکمیت اسالمی خودش را موظف به اجرای اوامر الهی میداند البته
اعات مالحظاتی اجتماعی.
با مر ِ
ما در جایگاهی نیسیتم که بگوییم الزام حجاب برداشته میشود ،اگر
جامعه به این نتیجه برسد مصالح دخیل در اجرای حکم حجاب را از
ِ
جایگاه ما جایگاه تشریعی نیست که
راه دیگری هم میتوان تامین کرد.
ِ
بخواهیم مصالح و مفاسد احکام را با ماندن یا کنار گذاشتن آن احکام
ِ
بسنجیم و دربارهی بقا و زوال احکام تصمیمگیری کنیم .اگر حکم الهی
فرض استیفای مصلحت از طریق
منوط به مصالح و مفاسدی باشد ،بر ِ
دیگر ،ممکن است آن حکم زایل شود اما اگر حکم ،اینگونه نباشد و
اطالق داشته باشد ،همچنان این حکم ،درهمه ظروف مکانی و زمانی
برقرار خواهد بود و حاکمیت نمیتواند مصلحتاندیشی کند.
ادامه دارد...

نتایج مرحله مقدماتی بخش
همسرایی و همخوانی خواهران
چهل و یکمین دوره مسابقات
کشوری قرآن کریم سازمان اوقاف
و امور خیریه اعالم شد.
بنا به گزارش واحد رسانهای مرکز
قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه
به نقل از ستاد مسابقات این مرکز،
در بخش مسابقات همسرایی و
همخوانی خواهران ،شش گروه
به مرحله کشوری راه یافتند که
مهرماه در اراک با یکدیگر به
رقابت خواهند پرداخت.

سیزدهمین همایش سراسری تئاتر
بچههای مسجد پایان یافت
سیزدهمین همایش سراسری
تئاتر بچههای مسجد از سهشنبه
تا جمعه 19مرداد با شرکت
 ۱۲گروه از  ۱۱استان کشور به
میزبانی قزوین برگزار شد.
سیزدهمین همایش سراسری
تئاتر مردمی بچههای مسجد
به همت مرکز هنرهای نمایشی
حوزه هنری و دبیری هنری حمید نیلی از سهشنبه  ۱۶مرداد در قزوین آغاز
به کار کرد.
 ۱۲گروه از  ۱۱استان کشور به تشخیص هیئت انتخاب متشکل از سیدعلی
موسویان ،کاوه مهدوی و جهانبخش سلطانی جواز حضور در این دوره از
همایش تئاتر بچههای مسجد را به دست آوردند که تا دیروز جمعه  ۱۹مرداد
در مساجد قزوین به رقابت با یکدیگر پرداختند.
داوری آثار این دوره از همایش تئاتر بچههای مسجد را هیئتی متشکل از
کوروش سلیمانی ،علی سلیمانی و سیدحسین فداییحسین به عهده خواهند
داشت که در نهایت به یک گروه به عنوان گروه برتر این جشنواره  ۵میلیون
تومان همراه با سردیس «فرجالله سلحشور» اهدا شد و گروههای اول تا سوم
نیز به ترتیب عالوه بر دریافت لوح تقدیر ،مبلغ  ۳ ،۴و  ۲میلیون تومان هدیه
نقدی دریافت کردند .مراسم اختتامیه این همایش دیروز جمعه  ۱۹مرداد
برگزار شد.

اسامی گروههای راهیافته به مرحله
کشوری به شرح زیر است:
 -۱گروه «مشکات» از استان
فارس؛
 -۲گروه «صهبا» از استان
تهران؛
 -۳گروه «سراج» از استان
خراسان رضوی؛
 -۴گروه «آ لیاسین» از استان
خراسان رضوی؛
 -۵گروه «تسنیم» از استان قم؛
 -۶گروه «طه» از استان خراسان
رضوی؛
برای اولین بار

ریاست یک دادگاه در مصر
به یک قاضی زن واگذار شد

یک قاضی زن برای اولین بار در طول تاریخ قوه قضائیه مصر ریاست یک
دادگاه را عهده دار شد.
به گزارش شفقنا به نقل از االهرام ،خانم «حسناء شعبان» اولین قاضی
زن در مصر است که ریاست دادگاه اقتصادی طنطای این کشور را
برعهده می گیرد.

زن ،كودك ،خانواده
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

خانواده دینی
برگزاری پنجمین دوره تربیت مربی
تخصصی کودک با رویکرد «نماز»
پنجمین دوره تربیت مربی تخصصی کودک با رویکرد «نماز» تا 22
مردادماه در فارس در حال برپایی است.
پنجمین دوره تربیت مربی تخصصی قرآنی کودک با رویکرد «نماز»
طی بازه زمانی هفت روزه در استان فارس در حال برپایی است.
این دوره که به صورت مقدماتی ،تکمیلی و پیشرفته برگزار میشود،
ویژه مربیان مقطع ابتدایی و مربیان مهد و پیشدبستانی است که با
تدریس مهدی فاضلی ،نویسنده ،كارشناس تكنولوژیست آموزشی
همراه است.
دوره مقدماتی پیشدبستانی با هدف «قرآن آسان ،نماز شیرین» با
کارگاههایی با موضوع دعوت خوش آغاز كودكان به نماز ،حفظ
موضوعی با اشاره رفتاری ،حفظ قرآن با روش بازی ،الفبای یك
دقیقهای و كارگاه روخوانی با رنگ آمیزی برپا میشود.
همچنین دوره تکمیلی با هدف «تربیت بدون تنبیه» شامل نقشه راه
كودك قانومند  -والد مسئول ،نقشه راه بهبود ارتباط کودک ،نقشه راه
مقابله با بدرفتاریهای كودك و نقشه راه كودك باهوش و دوره پیشرفته
با هدف «كودك تصمیمساز ،كودك تصمیمگیر» انجام میشود.
دوره پیشرفته با محتوای كارگاههای مهارت زندگی كودك ،آموزش
مهارت خودآگاهی ،همدلی ،ارتباط بین فردی ،ارتباط مؤثر ،كاهش
هیجانات منفی ،مدیریت استرس ،كودك نقاد ،حل مسئله ،کودك
خالق ،کودک تصمیمگیر برپا خواهد شد.
یادآور میشود ،عالقهمندان برای دریافت اطالعات بیشتر میتوانند
با شماره  071-42236731تماس بگیرند.

تورهای گردشگری تاریخی و مذهبی
شمیران میزبان خانوادهها میشود
اولین تور شمیران گردی با اتوبوس های گردشگری در محورهای
گردشگری تاریخی و مذهبی شمال تهران افتتاح می شود.
مجید صالحی فیروز آبادی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یك،
با بیان خبر فوق اظهار داشت  :اصحاب رسانه اولین شرکت کنندگان
تور شمیران گردی با اتوبوس های گردشگری هاپ آن هاپ آف
خواهند بود که به زودی ميزبان خانواده ها و شهروندان خواهد شد.
وی گفت :در این رینگ گردشگری در حدود 100جاذبه
گردشگری،تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی ،هنری و میراث طبیعی و
اماکن تفریحی در نظر گرفته شده است که دارای  10ایستگاه در
سطح منطقه است .صالحی با اشاره به رسالت روابط عمومی ها در
مدیریت شهری افزود :وظیفه ما انتقال اطالعات دقیق و مورد نیاز از
طریق رسانه ها به شهروندان است و به دنبال این هستیم تا محتوای
ارزشمند و فاخر به نام شمیران و منطقه یک تولید و در اختیار اصحاب
رسانه قرار دهیم و تعارضی بین ما و رسانه ها وجود ندارد .ما اصحاب
رسانه را نمایندگان افکار عمومی در جامعه می دانیم و تالشمان این
خواهد بود که تعاملی سازنده،منسجم و هماهنگ با آنان داشته باشیم
و با صداقت،سرعت و دقت ارتباطمان را ادامه دهیم.
وی با اعالم آمادگی در تعامل سازنده با رسانه ها تصریح کرد :بیاییم
در خصوص مسایل شهری دیدگاه شهروندان را جویا و با تعامل
یکدیگر،حساسیتهای افکار عمومی را شناسایی و بر اساس آن
پرونده خبری ایجاد کنیم تا با ارائه اطالعات صحیح به خانواده ها و
شهروندان ،آنها را در مدیریت شهری منطقه سهیم کنیم.

پرداخت وام متقاضیان ازدواج
سیدجواد رضوی ،مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پرداخت وام های ازدواج به شبستان
گفت :تعداد وام های پرداختی تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 58
درصد در تیرماه سال جاری نسبت به خردادماه (سال  )97افزایش
داشته است.
وی بیان کرد :از مجموع بیش از  580هزار متقاضی ثبت نام شده در
سامانه تسهیالت ازدواج و بانک مرکزی بیش از  321هزار نفر تا پایان
تیرماه از این تسهیالت بهره مند شدند.
رضوی با بیان اینکه تسهیالت ازدواج  50درصد متقاضیان صادر شده
است ،افزود :همچنین  45درصد نیز در صف دریافت وام قرار دارند
البته صف نه به معنای اینکه در مراحل نهایی هستند بلکه کسانی که در
سامانه ثبت نام کردند یا متقاضیانی که در انتظار تعیین شعبه و پذیرش
شعبه هستند و مرحله بعد هم مرحله تکمیل مدارک است که برای
دریافت وام آماده می شوند .همه اینها  45درصد را شامل می شوند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان در ادامه افزود :اما آنهایی که مدارکشان تکمیل شده و
در انتظار وام هستند ،تعداد بسیار اندکی می باشند لذا روند ارایه
تسهیالت یک روند طبیعی است .این نشان می دهد شبکه بانکی
کشور که روند طبیعی و منطقی را در ارایه تسهیالت به متقاضیان
ازدواج که  15میلیون تومان به ازای هر نفر است را طی می کند.
رضوی تصریح کرد :با توجه به بررسی های صورت گرفته و گزارش
گیری های ماهانه ،روند ارایه تسهیالت ازدواج روندی رو به رشد
است که امیدوارم به عملکرد قابل قبول تری در این راستا دست یابیم و
مدت انتظار برای متقاضیانی که در صف قرار دارند به حداقل برسد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان با بیان اینکه متقاضیان بیش از  20استان کشور بیش از 55
درصد تسهیالت وام ازدواج را دریافت کردند ،اظهار کرد :در بعضی
از استان ها بیش از  76درصد از متقاضیان از تسهیالت ازدواج
بهره مند شدند.

