از امام حسين (ع) نقل شده است« :گريه از ترس خدا ،باعث نجات از آتش جهنّ م است».

خانوادههای سراسر دنیا همچنان از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند؛

پرورش
آداب رفتار با دختران
 -قسمت دوم-

علت شيوع اين عمل در ميان قبيله بنى تميم اين بود كه قبيله ياد شده از
پرداخت ماليات به نعمان بن منذر خوددارى كردند و او براى سركوبى
آنان به سرزمين آنان لشكر كشيد ،احشام آنان را به غارت و زنان را به
اسارت برد .پس از چندى مردان قبيله براى جلب عواطف نعمان ...
در قسمت قبل به موضوع مقام و حرمت دختران را آغاز كرديم و در ادامه
داستان وئاد مي خوانيم :در حاالت قيس بن عاصم كه از اشرف و رؤسان
قبيله بنى تميم در جاهليت بود و پس از ظهور پيامبر صلى الله عليه و
آله و سلم اسالم آورد مى خوانيم روزى به خدمت پيامبر آمد تا بار گناه
سنگينى را كه بر دوش مى كشد شايد سبك كند ،عرض كرد در گذشته
گروهى از پدران بر اثر جهل و بى خبرى دختران بى گناه خود را زنده به
گور كردند ،من نيز  12دختر نصيبم شد كه همه آنها را به اين سرنوشت
شوم مبتال ساختم! هنگامى كه سيزدهمين دخترم را همسرم مخفيانه به
دنيا آورد چنين وانمود كرد كه نوزادش مرده به دنيا آمده ،اما در خفا آن را
در نزد اقوام خود فرستاده بود ،موقتا فكرم از ناحيه اين نوزاد راحت شد؛
اما بعدا كه از ماجرا آگاه شدم او را با خود به نقطه اى بردم و به تضرع
و التماس و گريه اعتنا نكرده و زنده به گورش ساختم! پيامبر صلى الله
عليه و آله و سلم از شنيدن اين ماجرا سخت ناراحت شد و در حالى كه
اشك مى ريخت فرمود:
من اليرحم اليحرم /كسى كه رحم نكند به او رحم نخواهد شد.
سپس رو به سوى قيس كرد و گفت :روز بدى در پيش دارى  ،قيس عرض
كرد چه كنم تا بار گناهانم سبك شود؟ پيامبر فرمود :به تعداد دخترانى كه
كشته اى بندگانى آزاد كن (شايد بار گناهانت سبك شود).
صعصعه بن ناجيه جد شاعر معروف فرزدق كه از ياران پيامبر گرامى
بود روزى به حضور پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم رسيده گفت :اى
پيامبر خدا من در دوران جاهليت عمل نيكى انجام داده ام شايد االن به
دردم بخورد و آن اينكه:
من دو شتر گم كردم و براى پيدا كردن آنها رو به بيابان نهادم به خانه اى رسيدم
كه ديدم بزرگ مردى در آستانه آن نشسته است از او سراغ شترانم را گرفتم ،وى
گفت:چهعالمتىداشتند؟
گفتم  :عالمت شتران داراى قبيله ميثم بن دارم بود گفت :هر دو نزد من است.
در اين موقع پيرزنى از خانه بيرون آمد ،آن مرد مهلت نداد كه پيرزن سخن
بگويد ،فورا گفت :همسرم چه آورده اگر پسر باشد نگاه مى دارم و اگر دختر
باشدزندهبگورمىكنم،پيرزنگفت:دختراست،دراينحالتبهمنرقت
دست داد ،خواستم اين دختر را از مرگ نجات دهم به او گفتم :اين دختر را
به من مى فروشى؟
وى در پاسخ گفت :آيا ننگ نيست كه انسان فرزند خود را بفروشد و هرگز
ديده اى كه عرب دختر خود را بفروشد؟ گفتم :مى خواهم او را نجات
دهم  ،نمى خواهم او را بفروشم  ،سرانجام من او را در برابر آن دو شتر
گمشده و شتر ديگرى كه بر آن سوار بودم خريدم مشروط بر آن كه مرا با
آن شتر به منزل برساند.
از آنگاه تا به حال من  280دختر به اين قيمت خريده و از كشتن آنها
جلوگيرى كرده ام  .فرزدق در مدح خانواده خود به عمل جد خويش
افتخار مى ورزد مى گويد...:
در عصر جاهلى نيك مردى پيدا مى شود كه با دادن مقدارى از اندوخته
مالى خود جان كودكان بى گناه را بخرد آيا در جهان صنعت و تكنيك
كه بشر به منابع بزرگ طبيعت دست يافته است از چنين مردانى خبرى
نيست كه به جاى كشتن بچه هاى بى گناه ،پرورشگاه هائى براى چنين
نوزادان فراهم سازند كه هم شرف اين گونه از زنان مصون بماند و هم
كودكان بى گناه از دست افراد آدم كش مصون گردند.

 -شوهر دادن قبل از تولد

در جاهليت عرب مانند جاهليت غير عرب  ،پدران خود را اختياردار
مطلق دختران و خواهران و احيانا مادران خود مى دانستند و براى آنها در
انتخاب شوهر ،اراده و اختيارى قائل نبودند .تصميم گرفتن مطلق پدر
يا برادر و در نبودن آنها حق مطلق عمو بود.
كار اين اختياردارى به آنجا كشيده بود كه پدران به خود حق مى دادند
دخترانى را كه هنوز از مادر متولد نشده اند پيش پيش به عقد مرد ديگرى
درآورند كه هر وقت متولد شد و بزرگ شد آن مرد حق داشته باشد آن
دختر را براى خود ببرد.

 -معاوضه دختران با خواهران

نكاح شغار يكى ديگر از مظاهر اختياردارى مطلق پدران نسبت به
دختران بود .نكاح شغار يعنى معاوضه كردن دختران .دو نفر كه دختر
رسيده داشتند با يكديگر معاوضه مى كردند و به اين ترتيب كه هر يك
از اين دو مهر آن ديگرى به شمار مى رفت و به پدر او تعلق مى گرفت،
اسالم اين رسم را نيز منسوخ كرد.

 -رسوم جاهليت كه در اسالم منسوخ شد

قرآن كريم رسوم جاهليت را درباره مهر منسوخ كرد و آن را به حالت
اولى و طبيعى آن برگردانيد.
در جاهليت پدران و مادران  ،مهر را به عنوان حق الزحمه و شيربها حق
خود مى دانستند.
در تفسير كشاف و غيره مى نويسند :هنگامى كه دخترى براى يكى از
آنها متولد شد و ديگرى مى خواست به او تبريك بگويد مى گفت :هنيئا
لك االفجة /يعنى اين مايه افزايش ثروت ،ترا گوارا باد .كنايه از اينكه بعدا
اين دختر را شوهر مى دهى و مهر دريافت مى دارى .
در جاهليت ،پدران و در نبودن آنها برادران ،چون از طرفى براى خود
حق واليت و قيوميت قائل بودند و دختر را به اراده خودشان شوهر مى
دادند نه به اراده خود او ،و از طرف ديگر مهر دختر را متعلق به خود مى
دانستند نه به دختر ،دختران را معاوضه مى كردند.
به اين نحو كه مردى به مرد ديگر مى گفت كه من دخترم يا خواهرم را به
عقد تو درمى آورم كه در عوض دختر يا خواهر تو زن من باشد و او هم
قبول مى كرد .به اين ترتيب هر يك از دو دختر مهر ديگرى به شمار مى
رفت و به پدر يا برادر ديگرى تعلق مى گرفت  ،اين نوع نكاح را نكاح
شغار مى ناميدند.
اسالم اين رسم را منسوخ كرد ،پيغمبر اكرم فرمود:
ال شغار فى االسالم /يعنى در اسالم معاوضه دختر يا خواهر ممنوع
است .
ادامه دارد...

(مستدرك الوسائل ،ج  ۱۱ص  ۲۴۵ح) ۳۵

نگاهی به اوضاع جهانی خانواده در جهان
 -قسمت آخر-

* * باروری و آیندۀ
جمعیتها

ً
اخیرا نرخ زادوولد در بخش عمدهای
ِ
ِ
از آسیا ،اروپای شرقی و آمریکای
افت شدیدی داشته است .در
التین ِ
جنوب صحرای آفریقا نیز بهطورکلی
ِ
در سالهای اخیر باروری کاهش
یافته و به  4٫5رسیده است؛ اما
شامل همۀ کشورها نمیشود .در
کل دنیا ،انتظار میرود زنان در
ِ
طول عمرشان  ۲٫۵فرزند بیاورند.
کنترل
کارگیری سریع روشهای
به
ِ
ِ
ِ
تولیدمثل نزد عربها نیز شایان ذکر
است ،چنانچه «نرخ کل باروری»
( )TFRاز  ۶٫۷در بازۀ -۱۹۷۵
)۲۹۰ ،۲۰۰۵ ،UNDP( ۱۹۷۰
به  ۳٫۲در سال ،UNFPA( ۲۰۱۰
 )۱۰۵ ،۲۰۱۰رسیده است.
باروری پایین
آیا دنیا به سمت
نرخ ً ِ
ِ ِ
همگرا میشود؟ احتماال؛ اما هنوز
شکاف جدیدی
به آنجا نرسیدهایم و
ِ
سال
حوالی
است.
حال ظهور
ِ
نیز در ِ
تفاوت باروری میان ایاالت
،۱۹۰۰
ِ
ً
جنوب صحرای آفریقا
متحده و
ِ
چیزی در حدود  ۲٫۲تا  ۲٫۷فرزند
بود .در بازۀ  ،۲۰۱۰-۲۰۱۵این رقم
 ۲٫۷بود .تفاوت میان هند و آلمان
از  ۰٫۸در  ۱۸۹۶-۱۹۰۰به ۱٫۰
در  ۲۰۱۰-۲۰۱۵رسید .اما در
سوی دیگر ،در مقایسه با یکصد سال
پیش ،ایاالت متحده و اروپای غربی
هماکنون به چین ،روسیه و آمریکای
التین نزدیکتر شدهاند.
(دادههای تاریخی از :تربورن،
۲۰۰۴؛ دادههای معاصر از:
۲۰۱۱ ،UNFPAب.)۱۲۱-۱۱۶ ،
ً
ادوولد دنیا میان دو قطب
فعال
نرخ ز ِ
ِ
کنترل تولد بر یک
تأثیر ِ
معلق استِ :
قطب
و
بوده؛
ای
ه
حاشی
قطب ،هیچ یا
ِ
دیگر نرخهای پایین بیسابقهای
ِ
را تجربه میکند .در سال ،۲۰۱۰
ً
کنترل تولد
نقاطی که اساسا متأثر از ِ
نبودهاند (نرخ کل باروری برابر با
 ۶یا بیشتر) شامل  ۹کشور آفریقائی
به انضمام تیمور شرقی و افغانستان
میشدند .در سوی دیگر طیف ،نرخ
زادوولد بسیار کمتر از نرخ جایگزینی
ِ
شناس
است .با تبعیت از جمعیت ِ
استرالیائی پیتر مکدونالد ()۲۰۰۹
 ،میتوان بر کشورهائی تمرکز کرد که
نرخ باروریشان  ۱٫۵یا کمتر است.
ِ
کشورهائی که نرخ باروری بسیار
پاینی دارند از دو یا سه گروه مجزا
تشکیل شدهاند که بافتهای فرهنگی
و اقتصادی بسیار متفاوتی دارند.
یکی اروپائی است ،که به دو
زیرمجموعه تقسیم میشود.
ٔ
خوشه غربی،
یکی از زیرمجموعهها
مرکزی و جنوبی است ،متشکل از
اتریش ( ،)۱٫۴آلمان ( ،)۱٫۳یونان
( ،)۱٫۴ایتالیا ( ،)۱٫۴مالت (،)۱٫۳
پرتغال ( ،)۱٫۴اسپانیا ( )۱٫۵و
ٔ
خوشه
سویس ( .)۱٫۵دیگری
شرقی پساکمونیستی است :بالروس
ِ
( ،)۱٫۳بوسنی و هرزگوین (،)۱٫۲
بلغارستان ( ،)۱٫۵کرواسی (،)۱٫۵
جمهوری چک ( ،)۱٫۵مجارستان
( ،)۱٫۴لتونی ( ،)۱٫۵لیتوانی
( ،)۱٫۴مولداوی ( ،)۱٫۵لهستان
( ،)۱٫۳رمانی ( ،)۱٫۳روسیه
( ،)۱٫۴اسلواکی ( ،)۱٫۳اسلونی
( ،)۱٫۴مقدونیه ( ،)۱٫۴و اوکراین

تمامی اروپای
( .)۱٫۴بدینترتیب،
ِ
بازتولید
نرخ
زیر
ِ
پساکمونیستی ِ
ِ
جمعیت قرار دارد ،و تنها استونی
( )۱٫۷و مونتنگرو و صربستان (هردو
ٔ
آستانه  ۱٫۵قرار دارند.
 )۱٫۶باالی
گروه دیگر ،شرق آسیاست که
هنگکنگ ( ،)۱٫۰ژاپن (،)۱٫۳
سنگاپور (ٔ ،)۱٫۳
کره جنوبی ()۱٫۲
و تایوان ( )۱.۰را شامل میشود.
(مکدونالد۲۰۰۹ ،؛ ،UNFPA
)۱۰۰ :۲۰۱۰
ادبیات پژوهشی هنوز پابهپای این
پدیدۀ جدید جهانی ،که در نگاه اول
ِاعجابآور به نظر میرسد ،پیش
نیامده است .این پدیده در دو و نیم
تاریخی خانواده شیوع پیدا کرده
نظام
ِ
ِ
نواحی
در
سو
ک
ی
از
بیشتر.
نه
است،
ِ
پساکمونیستی اروپا گسترده است
ِ
امنیت گسترده،
که
گرفتار فقر و عدم ِ
ِ
ابری سرسامآورند؛ و
ر
ناب
با
اه
ر
هم
ِ
شرق آسیا با آن
سوی دیگر در ِ
از ِ
اقتصادی چشمگیر دیده
توسعۀ
ِ
میشود ،که ژاپن نیز پس از ۱۹۹۰
لحاظ خانواده،
به آن پیوسته است .از ِ
ُ
شرق آسیا رخ
رادیکالترین تغییر در ِ
نسلی
ن
میا
سیر
ِ
داده است که تا حدی ِ
باستانی را مختل کرده است در
گروه زنانی که دورۀ باروری خود را
ِ
زنان هنگکنگ
سوم
ک
ی
اند،
ه
اند
گذر
ِ ِ
زنان ژاپن و تایوان
پنجم
ک
ی
و
اپن
وژ
ِ ِ
هرگز فرزندی نداشتهاند.
(مکدونالد)۲۰۰۹ ،
کنترل زادوولد باشد،
امکان
هرجا
ِ
ِ
بدبختیهای اقتصادی بر نرخ آن اثر
ِ
احتمال زیاد همین را
میگذارند .به
ِ
سقوط نرخ زادوولد در
میتوان دلیل
ِ
ِ
اروپای پساکمونیستی دانست؛ که
ً
شرقی
مثال نرخ
کل باروری در آلمان ِ
ِ ِ
سابق در سالهای  ۱۹۹۳و ۱۹۹۴
به  ۰.۸رسید (تربورن:۲۰۰۴ ،
اصلی تبیینها
 .)۲۵۸اما بدنۀ
ِ
برای نرخ بسیار پایین باروری را
ِ
ً ِ
احتماال باید در عدمتوازنهای
جنسیتی ُجست .نواحی کمبارور
همگی (به نسبت منطقهای که در
آن قرار دارند) به شدت پدرساالرند،
تسهیالت چندانی برای
بدون آنکه
ِ
زوجهای شاغل و کودکان داشته
فهم مردان
باشند؛ و در ِ
شرق آسیاِ ،
از ازدواج ،پابهپای پیشرفتهای زنان
در عرصۀ تحصیالت و کسبوکار
جلو نیامده است .نتیجه ،حکایت
شورش
لیسیستراتای ۱۰مدرن از
ِ
زنان شاغلی است که از ازدواج و
ِ
فرزند پرهیز دارند (مراجعه کنید
به :جونز ۲۰۱۰ ،و مکدونالد،
احتمال
 .)۲۰۰۹هرکسی دربارۀ
ِ
شدن روند این نرخهای
برعکس
ِ
بسیار پایین زادوولد نظری دارد؛ ولی
ِ
اگر چنین اتفاقی ُرخ ندهد ،دنیا به دو
بخش تقسیم میشود :جمعیتی که
تولیدمثل میکند و جمعیتی که دائم
آب میرود.

* خانوادهگرائی فراملی
پس از جهانیسازی« ،فراملیگرایی»
زبان دوران ما شده است
لقلقۀ ِ
(ورتوک۲۰۰۹ ،؛ پورتس،
دیدگاه کالنی که
برخالف
.)۲۰۰۱
ِ
ِ
جهانیسازی به اقتصاد و فرهنگ
عامه دارد ،این شعار بر پویاییهای
ُ
اجتماعی کنشگران انسانی
خ ِرد
ِ
میپردازد که نهتنها مناطق بین
ِ
نواحی اقتصادی و فرهنگی در گشت
ِ
و گذارند ،بلکه به مرزهای دولتی نیز
شیفتگی
بیاعتنایند .بهتر است که
ِ
موجب اغراق در اندازه و
رمانتیک
ِ
مهاجرت
تازگی فراملیگرائی نشود.
ِ
ًِ
فراملی در سطح جهان امروزه تقریبا
به همان اندازۀ یک قرن پیش است:
همان وقتی که عمدۀ جمعیت وارد
مردمان چین و
قارۀ آمریکا شد و
ِ
هند در خارج پراکنده شدند .در هر
جمعیت دنیا
دو زمان ،حدود %۳
ِ
خارج از زادگاهشان زندگی میکردند
( ۲۰۱۱ ،UNFPAب .)۶۶ :آنچه
در اصل بدیع است ،زنجیرههای
جهانی مراقبت (مادر ِان کشورهای
ِ
فقیرتر که برای خدمتکاری به
کشورهای ثروتمندتر مهاجرت
میکنند در حالی که دیگری از
فرزندانشان در خانه مراقبت
میکند ُ
(هکشیلد۲۰۰۰ ،؛ ییتز،
بزرگ ازدواج
 )۲۰۱۲و بازارهای
ِ
ِ
شرق آسیاست .در بازۀ
فرامرزی در ِ
۱۰درصد
از
بیش
،۲۰۰۵-۲۰۰۹
ِ
شهروندان کرۀ جنوبی
ازدواجهای
ِ
با همسر ِان خارجی بوده است .بین
سوم مردان تایوانی
یکچهارم تا یک ِ
با زنانی از خارج این کشور ازدواج
کردهاند (چو.)۲۰۱۱ ،
اینجا امکان آن را نداریم که به ادبیات
گستردۀ موجود دربارۀ خانوادههای
ات پیچیده و متنوع آن
فراملی و اثر ِ
فرآیند خانواده ورود کنیم ،۱۱اما
بر
ِ
مهاجرت یک خانوادۀ فراملی دو
ِ
پرسش پیش میآورد که ماهیتی
کلیتر دارد و به آنها میپردازیم .اول،
املی خانواده تا چه حد بر
مهاجرت فر ِ
فرهنگی نظامهای
افیای
الگوی جغر
ِ
خانواده در جهان اثر میگذارد؟ دوم،
بستر دورانی که به
این مهاجرت در ِ
قول معروف ،دور ِان فردگرائی است،
ِ
جاری خانواده به ما
اهمیت
دربارۀ
ِ
ِ
چه میآموزد؟
از ادبیات پیشین برمیآید که
مهاجرت فراملی ،گونۀ جدیدی از
خانواده را رقم نزده است .برعکس،
رغم فشارهای جدید ،بواسطۀ
علی ِ
مختلف وفقپذیری (که
های
روش
ِ
ارتباطات جدید نیز
سرعت
و
انی
ارز
ِ
ِ
آن را تسهیل کردهاند) ،اثر اصلی این
ً
بازتولید گستردۀ
مهاجرتها صرفا
ِ
خانوادگی موجود با
الگوهای
ِ
اثر
جابجائی مکانی است .مهمترین ِ

سرزمینی این ماجرا در اروپای غربی
ِ
بوده است که جریان قدیمی مهاجرت
به بیرون بین اهالیاش معکوس شده
ِ
است .اکنون در اروپا ،الگوی خانوادۀ
اروپای غربی با ازدواجهای تحمیلی
و خانوارهای گسترده همزیستی
دارد .در اروپا و همچنین آمریکای
باالتر مهاجران
شمالی ،نرخ
ِ
باروری ِ
ِ
مقیم آنجا کمک
جمعیت
بازتولید
به
ِ
ِ ِ
میکند .هرچند نرخ باروری و دیگر
ِ
دوم مهاجران
رویههای متعارف
نسل ِ
ِ ِ
ً
معموال به اجتماع پیرامونشان شبیهتر
ِ
ادبیات موجود نشانهای
میشود ،اما
ِ
میان خانوادههای
از مصالحۀ جدی ِ
قلمروی مبدأ و مقصد نیافته است.
ادبیات پژوهشی برجسته
آنچه این
ِ
فرآیند
میکند ،اهمیت خانواده در
ِ
اغلب موارد،
مهاجرت است .در
ِ
اهبرد خانوادهبرای
مهاجرتبخشیازر ِ
آوری
زندگی بهتر است :خواه با نان ِ
ِ
کشور
مهاجر ،یا ازدواج با همسری از ِ
جمعی
مهاجرت دسته
ثروتمندتر ،یا
ِ
ِ
مورد آخر را تسهیل
خانوار .آنچه ِ
میکند ،مجوزهای ویژهای است
کنار هم
که کشورهای مقصد برای ِ
جمعشدنخانوادههاصادرمیکنند.

* نتیجهگیریِ :
دوام تنوع،
ِ
دوام اهمیت
خانوادههای سراسر دنیا همچنان از
جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت
قواعد برقراری
دارند :اندازه ،ترکیب،
ِ
رابطۀ جنسی و ازدواج ،پدرساالری
یا قدرت مردانه در -جنسیت-نسل،
پایداری ،مراقبت از سالخوردگان،
باروری و الگوهای تولیدمثل.
دوام تنوع جهانی،
ضمن توجه به
ِ
ِ ِ
باید به فرآیندهای واگرای طبقاتی
در جامعههای پساصنعتی نیز توجه
موفقیت صنعتیسازی ،روزی
کرد.
ِ
روزگاری به معنای تثبیت و تبدیل
خانوادۀ اروپایی-آمریکائی به الگوی
معیار بود (تربورن.)۱۶ :۲۰۰۴ ،
هماکنون پویاییهای اجتماعی-
تفاوت
فرهنگی پساصنعتی ،به
ِ
ِ
طبقات
میان
ِ
الگوهای خانوادگی ِ
توجه فزاینده به
مختلف دامن زدهاندِ :
بودن زوجین از لحاظ درآمد و
همکفو ِ
تحصیالت ،و دوراهیهائی که یکسو
سوی
به ِ
سمت کامیابی اقتصادی و از ِ
عدم امنیت میرود.
دیگر به
ِ
سمت ِ
این نکته بیش از همه توجهها را به خود
جلب کرده است و گویا در ایاالت
متحدهبرجستهترازجاهایدیگراست
(مورای۲۰۱۲ ،؛ بروکس ۲۰۱۲ ،در
نقل از پژوهش رابرت پاتنم).
ِ
دوام تنوع جهانی در نظامهای
بنا به
ِ ِ
روابط خانواده-جنس-جنسیت ،بنا
مهاجرتی فراملی،
ایی
ِ
به خانوادهگر ِ
ایی فزایندۀ الگوهای
و بنا به واگر ِ
پساصنعتی دنیا،
اکز
خانواده در مر ِ
ِ
شاید بتوان تداوم ،و در مقایسه با یک
ً
اهمیت
نسل پیش احتماال افزایش
ِ
ِ
خانواده را نتیجه گرفت.
این مقاله ترجمه ای است از:
)Göran Therborn (2014
":Family Systems of the World
?Are They Converging
” ,in: Judith Treas, Jacqueline Scott
)and Martin Richards (Eds) (2014
The Wiley Blackwell Companion to
,The Sociology of Families
Wiley-Blackwell
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خردسال  ۸ساله فلسطینی،
حافظ کل قرآن شد

مشارکت ۱۳۷۰مهدکودک
در جشنواره کودک

عالء عوض ،خردسال  ۸ساله فلسطینی ساکن در نوار غزه است که در
رکوردی بیسابقه در این منطقه توانست در مدت  ۸ماه حافظ کل قرآن شد.
به گزارش وبگاه روزنامه اماراتی البیان؛ عالء عوض با نامنویسی در حلقههای
آموزش حفظ قرآن مسجد «العمری» شهر «جبالیا» واقع در نوار غزه توانست
در مدت کوتاه  ۸ماه حافظ کل قرآن شود .وی حفظ قرآن را با یک صفحه در
روز از طریق تسمیع(گوش دادن به آیات قرآن) آغاز کرد ،و سپس این روند
را به دو تا سه صفحه در روز و در نهایت  ۱۶صفحه در روز رساند و روزانه
ظ شده را مرور میکرد بهطوری که در برخی مواقع از
 ۴۵صفحه از آیات حف 
صبح تا شب به همراه مربی آموزش حفظ خود در مسجد نزدیک محل زندگی
میماند.أم علی عوض ،مادر این خردسال فلسطینی در این باره میگوید« :با
توجه به میل و رغبت زیاد عالء عوض به حفظ قرآن پیشبینی میکردم که
در یک مدت کوتاه حافظ قرآن شود و از طریق پیگیری روزانه در منزل وی را
در این زمینه کمک میکردم» .حفظ قرآن در  ۸ماه برای عالء عوض که تنها
 ۸سال سن دارد در منطقه نوار غزه یک رکورد محسوب میشود و در حال
حاضر ،از وی بهعنوان خردسالترین حافظ قرآن فلسطینی در غزه که توانسته
در یک مدت کوتاه حافظ قرآن شود ،نام برده میشود.

مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی با اشاره به اینکه کودکان ۱۳۷۰
مهد کودک آثار خود را به جشنواره فیلم و نقاشی ارسال کردند گفت:
گفت ۷۰۰:هزار کودک در  ۱۵هزار مهد خدمات دریافت می کنند.
محمد نفریه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم و نقاشی هفته ملی
کودک افزود:استقبال خوبی از این جشنواره صورت گرفت بطوریکه بیش
از  ۲۰۰۰اثر از  ۲۰استان کشور به دست ما رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰هزار کودک در ۱۵هزار مهدکودک تحت
پوشش بهزیستی هستند  ،گفت :این کودکان در مهدهای کودک استانهای
سراسر کشور خدمات مختلفی مانند آموزشی و ...دریافت می کنند.
مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی تاکید کرد :پیشگیری از
اختالالت ناشنوایی،اختالالت طیف اتیسم،اختالالت اضطرابی و ...
برای کودکان با نیازهای ویژه از جمله خدمات ویژه ای است که در سراسر
کشور به آنها ارائه می شود.
نفریه با اشاره به اینکه در نخستین جشنواره نقاشی و فیلم کودک  ۱۲۶۰اثر
گروهی و  ۷۴۰اثر انفرادی ارائه شده که از  ۱۳۷۰مهد کودک و  ۱۰گروه از
کودکان مراکز توانبخشی در سراسر کشور این آثار ارسال شده است.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

خانواده دینی
اجرای طرح تقدیر از همسران
جانبازان مدافع حرم در  ۶استان

مدیرعامل موسسه فرهنگی رباب از برگزاری طرح تقدیر همسران
شهدای مدافع حرم از همسران جانبازان مدافع حرم در  ۶استان
خبر داد.
زهرا امامی همسر شهید مدافع حرم «محمد حسین مرادی» و
مدیر عامل موسسه فرهنگی رباب در گفتوگو با پویا از برگزاری
مراسم تقدیر از همسران جانبازان مدافع حرم خبر داد و گفت:
طرح تقدیر از زحمات و فداکاری های همسران جانبازان مدافع
حرم به مناسب میالد حضرت زینب(س) و روز پرستار توسط
همسران شهدای مدافع حرم سال گذشته در  4استان کشور
انجام شد.
او در ادامه سخنانش گفت که در این طرح تعدادی از همسران شهدای
مدافع حرم به نمایندگی از همسران شهدای مدافع حرم و مؤسسه
رباب به دیدار همسر جانباز مدافع حرم رفته و با اهدای هدایا و لوح
تقدیری از مجاهدت های آنان تقدیر میکنند.
همسر شهید مرادی بیان کرد که امسال همزمان با سالروز والدت
با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار این طرح به صورت
همزمان در  6استان تهران ،قم ،اصفهان ،فارس ،خوزستان و مازندران
انجام خواهد شد.
برپایه این گزارش ،موسسه رباب یک موسسه مردم نهاد بوده
که توسط جمعی از همسران شهدای مدافع حرم تأسیس شده
است« .مرثیه رباب» ،برنامههای اردوی تفریحی ،مراسم های
تجلیل و تقدیر ،بسته بندی خشکبار برای رزمندگان مدافع حرم از
جمله برنامه های این مؤسسه در راستای ترویج شهادت از طریق
همسران شهدا است.

