از امام علی(ع)نقل شده است :یاران مهدى(عج) جوان اند و كهن ساالن در میان آنان كم اند ،
مانند ُسرمه در چشم ونمك در زاد و توشه  ،كه كمترین قسمت توشه  ،نمك است .

پرورش
در آیین اختتامیه «چهارمین سوگواره عاشورایی»
انجام میشود:

تجلیل از گروههای برتر تعزیه
دانشآموزی پایتخت

[الغيبة طوسى  ،ص  ،۴۷۶ح ]۵۰۱

کالس آموزشی توانمندسازی گروههای تواشیح بانوان
برگزار میشود
برای حضور در این آمادهسازی
اعالم آمادگی کنند.
غالمی تصریح کرد :مسابقات
مقدماتی طی سه الی چهارماه
ت نام
آینده برگزار خواهد شد ،لذا ثب 
این کالسها تا پایان آبانماه ادامه
دارد و کالسها از ابتدای آذرماه
آغازمیشود.
وی در پایان گفت :عالقهمندان
س
برای شرکت در این کال 
آموزشی میتوانند با شمارههای
 09125682535و 34442163
تماس بگیرند و یا به کانال تلگرامی
 @kesa5Alborzمراجعه کنند.

کالس آموزشی توانمندسازی
گروههای تواشیح شرکتکننده
در مسابقات سازمان اوقاف و
امور خیریه در استان البرز برگزار
میشود.
اکرم غالمی ،مدیرعامل مؤسسه
اهل الکساء استان البرز در
گفتوگو با ایکنا؛ بیان کرد:
مؤسسه اهل الکساء برای
توانمندی و آمادهسازی گروههای
تواشیح ،جلسات آموزشی ویژه
بانوان برگزار میکند.
وی ادامه داد :تمامی عالقهمندان از
میان قاریان یا حافظان قرآن میتوانند

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
حقوق خانواده در قرآن
با نگاه پاسخ به شبهات

سریال بانوی مجتهده امین در حال ساخت است
در آستانه سالروز رحلت حضرت رسول گرامی اسالم حضرت
محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) ۱۰ ،گروه برتر
تعزیهخوانی نوجوانان مدارس مناطق  ۱۰گانه شهر تهران روز سهشنبه
 ۱۵آبان در آیین اختتامیه چهارمین سوگواره عاشورایی در فرهنگسرای
اخالق تقدیر میشوند.
ملوک سید آبادی دبیر اجرایی چهارمین سوگواره عاشورایی و رییس
فرهنگسرای اخالق گفت ۳۰ :گروه تعزیه خوان از اوایل ماه محرم در
مناطق ۱۰گانه شهر تهران (مناطق 18 ، 15 ، 14 ، 13 ، 11 ، 8 ، 4 ، 1
 )22 ، 20 ،پس از اعالم فراخوان و استعداد یابی توسط پیشکسوتان
هنر تعزیهخوانی در مدارس منتخب مناطق مجری تشکیل شد و در
قالب کارگاههای آموزشی ،تعزیه مجلس شهادت حضرت علی اکبر
(ع) را فراگرفتند.
سید آبادی اضافه کرد :به منظور آشنایی بیشتر نوجوانان دانش آموزان با
هنر تعزیه ،یک دست لباس تعزیه برای تمامی نقشها ،یک نسخه تعزیه
شهادت حضرت علی اکبر (ع) و همراه با لوح فشرده تصویری اجرای
تعزیه و موسیقی متن در اختیار مدارس قرار گرفت تا در مرحله آموزشی
نوجوانان از آنها استفاده کنند.
دبیر اجرایی چهارمین سوگواره عاشورایی ،زمان برگزاری کارگاه های
آموزشی در مناطق ۱۰گانه را  ۷مهر تا  ۷آبان آبان اعالم کرد و افزود :پس
از برگزاری دورههای آموزشی ،گروه تعزیه دانش آموزی هر مدرسه ،در
همان مدرسه ،تعزیه مجلس شهادت حضرت علی اکبر (ع) را با لباس و
تجهیزات کامل برای دانش آموزان محل تحصیل خود اجرا کردند.
وی ادامه داد :در مرحله داوری نیز هیات داوران بر اساس شاخصههای
کالم ،آداب مجلس و موسیقی و هماهنگی در هر منطقه یک گروه برتر
را انتخاب کرد.
سید آبادی افزود :در آیین اختتامیه چهارمین سوگواره عاشورایی که
سهشنبه  ۱۵آبان با حضور مسئوالن فرهنگی مذهبی ،مسئوالن ارشد
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،مدیران فرهنگی هنری مناطق
و روسای فرهنگسراهای تهران و مدیران مدارس گروههای برتر تعزیه
مناطق  ۱۰گانه تهران برگزار میشود ۱۰ ،گروه برتر تعزیه خوانی مناطق
 ،22 ، 20 ، 18 ، 15 ، 14 ، 13 ، 11 ، 8 ، 4 ، 1لوح تقدیر ،تندیس و
هدایای خود را دریافت می کنند و از مدیران مدارسی که گروه تعزیه
مدارس شان ،حائز رتبه برتر شده است نیز تقدیر میشود.
سید آبادی ادامه داد :در این مراسم همچنین  ،نوجوانانی که نقشهای
برتر تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) را در نقشهای شبیه امام
حسین (ع)  ،شبیه حضرت علی اکبر(ع)  ،شبیه ام لیال ،شبیه شمر ،شبیه
ابنسعد اجرا کردند نیز تجلیل میشوند.
فرهنگسرای اخالق در خیابان پیروزی ،خیابان شکوفه ،خیابان شهید
کاظمی ،جنب بوستان گلزار واقع است .برای کسب اطالعات بیشتر
میتوانید با شماره تلفن 33355036تماس بگیرید.

«برترین دلنوشته به کودکان مقاومت»
در فرهنگسرای مقاومت

مسابقه نامهنویسی به کودکان مقاومت یکی از بخشهای ویژه
فرهنگسرای مقاومت است که با استقبال خوبی از سوی دانشآموزان
مواجه شده است.
مسابقه برترین دلنوشته به کودکان محور مقاومت در فرهنگسرای
مقاومتبه گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،
مسابق ه نامهنویسی دانشآموزان برای دانشآموزان فلسطینی ،بحرینی و
یمنی در فرهنگسرای مقاومت برگزار میشود .به  ۱۳نامه برتر جوایزی
به رسم یادبود اهدا میشود.
فرهنگسرای مقاومت با برنامههایی چون نمایشگاه «کتابهای
مقاومت» ،نمایشگاه کاریکاتور و تصویرسازی «حقوق بشر
آمریکایی» ،نمایش محیطی ،توزیع سربندهای «من انقالبیم»،
نمایشگاه تصویرسازی «تاریخ مستطاب آمریکا» ،بخش ویژه شناخت
و معرفی شهدای مدافع حرم ،پخش کلیپهای ترویج فرهنگ مقاومت
در غرفه «صوت مقاومت» ،معرفی کتابهای تقریضی مقام معظم
رهبری برای دانشآموزان در خیابان طالقانی برپا شده است.

بهمناسبتچهارمینكنگرهبزرگداشت
مقام علمی و معنوی بانو مجتهده
امین،نشست همكاری میان امور
بانوان و خانواده مركز سرمایه انسانی
صدا و سیما و ستاد اجرایی چهارمین
كنگره بین المللی بزرگداشت بانو
مجتهدهامینبرگزارشد.
در آستانه برگزاری چهارمین كنگره
بزرگداشتمقامعلمیومعنویبانوی
مجتهده"امین"نشستیباحضورعلی
كلباسی رئیس مركز سرمایه انسانی،
عصمت سپهری مدیر امور بانوان و
خانواده ،آیت الله سید محمد قائم
مقامی و جمعی از برنامه سازان رادیو
و تلویزیون برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی
در این نشست علی كلباسی با اشاره
به سیره علمی و معنوی این بانوی
مجتهده گفت :ایشان از عالمان و
عارفان زن شیعه اهل ایران بود كه
می توان تعبیر آیت الله را برای او
شایسته دانست.
وی افزود :این بانو پس از پشت سر

نهادنمدارجعلمیدرحضوراستادان
و علمای بنام حوزه و تلمذ در محضر
علما و مراجعی چون محمدكاظم
شیرازی و شیخ عبدالكریم حائری،
مؤسس حوزه علمیه قم اجازه اجتهاد
دریافتكرد.
كلباسی با اشاره به نیاز جامعه به درك
این شخصیت و الگو پذیری زنان از
سلوك و رفتار این عالمه شریفه بیان
كرد :ایشان الگوی خوبی برای زنان
ایران است و بیان موقعیت های
روحی و سلوك رفتاری او می تواند
مسیر عرفان عملی را برای نسل
امروز ترسیم كند.
به گفته رئیس مركز سرمایه انسانی
بخشی از این وظیفه برعهده رسانه
ملی است و باید تالش كرد با تولید
برنامه های تركیبی ،مستند و پوشش
خبری چهارمین كنگره بزرگداشت
ایشان ،تعاملی مفید میان رسانه
ملی و ستاد برگزاری این كنگره
برقرار شود.
كلباسیخطاببهبرنامهسازانحاضر

در جلسه گفت :بانو امین از چهل
سالگی تا پایان عمر به تألیف كتاب
و تدریس مشغول بود و با تأسیس
مدرسه علمیهای به نام مكتب فاطمه
(س) آثاری از خود به جا گذاشت
كه یكی از آن ها كتاب «روش
خوشبختی»،مشتمل بر اندرزهای
نیكوبهخواهرانایمانیاشاست.این
كتابمیتواندمنبعالهاممناسبیبرای
برنامهسازانباشد.
وی در ادامه با تاكید بر ساخت
مستند و سریال از زندگی این
بانوی بزرگوار گفت :با همت
مركز اصفهان سریال  13قسمتی با
موضوع زندگی و سلوك بانو امین به
كارگردانی عزیزالله حمیدنژاد و تهیه
كنندگی رسول هنرمند در دست
تولید است كه امیدواریم با پخش
آن از شبكه های سیما انگیزه تولید
محتوا پیرامون این شخصیت فقهی
برای سایر برنامه سازان فراهم شود.
آیت الله سید محمد قائممقامی
نیز در وصف و بزرگداشت این

مجتهده اصفهانی گفت :بانو امین
یكی از علمای بزرگ در چند قرن
اخیر است كه توانست به عالیترین
مراتب علمی در سه زمینه فلسفه،
عرفان و فقه برسد.
این استاد حوزه و دانشگاه درجه
اجتهادی بانو امین در حوزههای
فلسفی ،عرفانی و فقهی را بسیار باال
دانستوتصریحكرد:آنچهدربارهاین
شخصیتشگفتانگیزاسترسیدن
به اجتهاد واقعی در همه جهات است
كه می تواند برای زنان جامعه ما الگو
باشد و جا دارد این موضوع مكرر در
رسانهملیبیانشود.
وی با بیان اینكه بانو امین در
ی صد در صد سنتی به
جامعها 
فراگیری دروس حوزه پرداخت،
گفت :این فیلسوف و عارف دروس
را از علمای زمان خود فرا گرفت و
نشان داد كه بانوان نیز میتوانند به
درجات واال برسند .همین موضوع
می تواند گام نخست برای تولید
محتوا در رادیو و تلویزیون باشد.

به باور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
شبهاتی که در عرصه حقوق خانواده مطرح میشود ،در واقع ناشی
از نوع نگاه قرآن به نهاد خانواده است و دفع شبهات نیز باید با تبیین
صحیح از بخش اول سامان یابد.
حجتاالسالم سعید داودی ،عضو هیئت علمی گروه قرآنپژوهی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،در جدیدترین یادداشت خود به
حقوق خانواده در قرآن پرداخته است که در ادامه متن این یادداشت از
منظرتان عبور خواهد کرد:
نظام خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که اساس و
زیرساخت واحدهای بزرگ اجتماعی بشری به شمار می رود.
افرادی که روزی به عنوان فرمانروای مقتدر و سیاستمدار سترگ ،و
مدیر نیرومند ،و مبتکر توانا در جامعه ظهور می کنند ،و مسؤولیت
های سنگین و خطیری را به عهده می گیرند ،نظام خانواده و کانون
گرم پدر و مادر تربیتگاه نخستین آنها است .رشد و شکوفایی این
نظام محبوب و بی بدیل ،مرهون شناخت و رعایت دقیق حقوق
هر یکی از اعضای آن نسبت به یکدیگر است ،همان طوری که
نظامهای بزرگ اجتماعی ،قوانین و حقوق خاصی خودش را در
ارتباط با اداره و استحکام و رشد و بالندگی دارد ،نظام خانواده
نیز چنین است.
مهمترین رکن در نظام خانواده پدر و مادر ،زن و شوهر و فرزندان
است که هر کدام از حقوق ویژه ای در ارتباط با یکدیگر برخوردار
هستند ،رعایت این حقوق ،رشتههای پربار نظام خانواده را مستحکم
میسازد .تأمین شرایط زندگی شیرین و شایسته و ایجاد محیط سالم
و امن محصول ایمان و اعتقاد زن و مرد به قانون دینی و عمل بر طبق
آن است.
نظامهای حقوقی مبتنی بر یک سلسله مبانی نظری خویش است و بر
همان اساس ،و متناسب با مبانی ،منابع حقوقی طراحی میشود در
این میان نظام حقوقی اسالم (که در برخی از کشورهای اسالمی اجرا
میشود) نیز احکام حقوقی خود را از قرآن و سنت نبوی می گیرند.
بیشتر این کشورها غالب احکام حقوق خانواده را بر مبنای آموزههای
وحیانی قرار داده اند؛ در نتیجه قواعد و مقررات آنها بر گرفته از کتاب
و سنت و دیگر منابع اسالمی است.
با وجود این که نهاد خانواده و روابط اعضای آن ،همیشه مورد توجه
جوامع بوده است ،اما در عصر حاضر در مراکز علمی و پژوهشی و
در دستگاه قانونگذاری کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده است ،تا
آنجا که در سازمانهای بینالمللی نیز جای خود را باز کرده ،قوانین
متعددی برای آن تدوین شده ،همایشهای متعددی برای آن برگزار
شده و سازمانهای ویژه دولتی و مردم نهاد برای حمایت از حقوق
خانواده تشکیل شده است.
در این میان به سبب نگاه خاص نظام حقوقی غربی به موضوع خانواده
وبه ویژه زن – حقوق خانواده به ویژه آنچه مربوط به زن و فرزندان
است ،در کانون توجهات قرار گرفته؛ و آنچه که مربوط به اسالم در
این باره است ،گاه با انتقادات مواجه شده و برای تغییر آن تالشهای
فراوان تبلیغاتی و قانونی تدارک دیده شده است.
ایجاد شبهات به حقوق خانواده در اسالم – به ویژه آنچه مربوط
به زنان است – تا آنجا پیشرفته که برخی از اندیشمندان مسلمان
را نیز تحت تأتیر قرار داده به گونهای که برخی از آنان محترمانه
قوانین مربوط به خانواده را زمانمند دانسته و خواهان تغییر آن
و هماهنگی با زمان و نظام حقوقی دیگردر این زمینه شده اند.
ترسیم واقعی از چهره قوانین خانواده در قرآن ،تبیین حکمتآمیز
از حقوق خانواده از دیدگاه قرآن ،توجه قرآن به حقوق متعادل در
خانواده و اهمیت پیوند خانوادگی ،پاسخ به شبهات در این عرصه
و بیان ناکارآمدی نظریات رقیبان ،رسالت این تحقیق است.
بحثهای مربوط به خانواده دارای دو بخش است :یک بخش
مربوط به خانواده به عنوان یک نهاد و ماهیت جمعی است ،که در
آن سیاستگذاریها و حکمت احکام مورد توجه است .مثال شکل
نظام خانواده در اسالم و غرب و ماهیت تشکیل خانواده و اهداف و
غایات آن در این دو نظام.
بخش دیگر در نوع روابط اعضای خانواده دیده میشود که خود بر دو
قسم است :روابط طولی و روابط عرضی نوع روابط والدین و فرزندان
از نوع روابط طولی است و نوع روابط زن و شوهر و برادر و خواهر در
یک خانواده از نوع روابط عرضی است .این نوع روابط در اسالم و
احکام ناظر به آن ،مبتنی بر بخش اول است؛ یعنی بر نوع نگاه اسالم
به خانواده بنا گذاری شده است.
شبهاتی که در عرصه حقوق خانواده مطرح میشود ،در واقع ناشی
از نوع نگاه قرآن به نهاد خانواده است و دفع شبهات نیز باید با تبیین
صحیح از بخش اول سامان یابد .البته روشن است تحقیق ما محدود
به قرآن است و شبهاتی که در این ارتباط ناظر به قرآن است ،مورد توجه
جدی خواهد بود و گاه به مناسبت به فتاوای فقها و روایات در موضوع
فوقالذکر استناد خواهد شد.

