از حضرت زهرا (س) نقل شده است :بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین
مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.

پرورش
آداب رفتار با دختران

 -قسمت سوم-

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 مي خوانيم:
 فرزندكشى در عصر فضامتأسفانه بشر عصر فضا كه خواهان آزادى سقط جنين است براى آزاد
گذاردن زنان در مسائل نامشروع جنسى  ،سقط جنين را قانونى اعالم مى
كند و گروهى را بر جان و ناموس مردم و كودكان بى گناه مسلط مى سازد
و عمل ناموجه خود را چنين توجيه مى كند كه چون عده اى از دختران و
زنان بى شوهر ،اغفال و باردار مى شوند ،و در صورت باردار شدن آبروى
خانواده ها بر باد مى رود بايد اين قبيل مادران كورتاژ شوند.
اين منطق جز اين نيست كه به خاطر حفظ آبروى گروهى از زنان
هوسران ،مرتكب اين قتل نفس شويم كه از نظر قرآنى كشتن همه انسان
ها است  ،آنجا كه مى فرمايد:
و من قتل نفسا بغير او فساد فى االرض فكاءنما قتل الناس جميعا /هر
كس انسانى را بدون اين كه مرتكب قتل نفس و يا فساد در روى زمين
گردد بكشد مثل اين است كه همه مردم را كشته است .
با نهايت تأسف اين مسأله با اشكال ديگرى در جاهليت قرون اخير نيز
خودنمايى مى كند ،در شكل آزادى سقط جنين كه به صورت قانونى در
بسيارى از كشورها به اصطالح متمدن رواج يافته اگر عرب جاهلى بعد
از تولد نوزادان را مى كشت انسان هاى متمدن عصر ما آن را در شكم
مادر مى كشند!
قابل توجه اين كه قرآن مجيد به قدرى اين مسأله را زشت و منفور شمرده،
و با آن برخورد قاطع كرده است كه حتى رسيدگى به اين موضوع را مقدم
بر مسئله نشر نامه هاى اعمال در قيامت و دادخواهى در مسائل ديگر
مى شمارد و اين نهايت اهتمام اسالم را به خون انسان ها و مخصوصا
انسان هاى بيگناه ،همچنين ارزش جنس زن را از ديدگاه اسالم نشان
مى دهد.
نكته ديگرى كه توجه آن در اينجا الزم است اين كه قرآن نمى گويد از
قاتلين سؤال كنيد ،بلكه مى گويد از اين كودكان معصوم سؤال مى شود
كه گناهشان چه بوده است كه چنين بى رحمانه كشته شدند؟ گوئى
قاتلين ارزش  بازپرسى را هم ندارند ،بعالوه شهادت و گواهى اين
مقتولين به تنهائى كافى است .
به همان نسبت كه انسان به اين خداوند بزرگ و عزيز و حكيم نزديك
مى شود ،شعاع نيرومندى از صفات عاليش  ،از علم و قدرت و
حكمتش ،در جان او پرتو افكن مى گردد ،و از خرافات و زشت كاري
ها و بدعت هاى شوم فاصله مى گيرد ،اما هر قدر از او دور مى گردد ،به
همان نسبت در ظلمات جهل و ضعف و زبونى و عادت زشت و شوم
گرفتار مى شود .فراموش كردن خدا و همچنين فراموش كردن دادگاه
عدل او انگيزه همه پستي ها و انحراف ها و خرافات است و يادآورى
اين دو اصل منبع اصلى احساس مسئوليت و مبارزه با جهل و خرافات
و عامل توانائى و دانائى است .

 -مقام و حرمت دختران در اسالم

براى شناختن كامل مقام و منزلت زن در اسالم ،بايد مقام و حرمت
دختران را در قرآن مجيد و اخبار پيامبر اكرم و اوصياء بر حق او به دقت
بررسى كرد ،زيرا نقطه شروع اين مطلب از آنجاست.
آل عمران  36پس آنگاه كه او را زائيده (با حالت شرمندگى) گفت،
پروردگارا من او را مؤنث زائيدم (دختر كه براى خدمت در بيت المقدس
مناسب نيست) و خداوند داناتر است به آنچه زائيد (و گفت) نر مانند
ماده نيست (برتر از ماده نيست ) و بدرستيكه من او را مريم ناميدم و من
او و ذريه او را از وسوسه شيطان رانده شده به تو پناه دارم .
و الله اعلم بما وضعت جمله معترضه اى است از قول خداوند كه خداوند
داناتر است كه چه زائيده ،اما قول همسر عمران همچون اعتذارى بود ،كه
دختر ،شايسته اداى نذر او نيست .
حال ببينيم در قبل اين معذرت و شرمندگى  ،خداوند متعال چه اراده
فرموده ... :
پروردگارا ،وى را (مريم را) براى آن نذر قبول كرد ،قبول نكوئى (مانند
آن كه اگر پسر بود و بلكه بهتر) و زكريا او را در كفالت خود گرفت  ،هر
وقت زكريا در محراب بر او وارد مى شد ،رزقى آماده در پيش او مى ديد،
گفت اى مريم از كجا براى تو آمده  ،مريم گفت از نزد خداوند به درستى
كه خداوند روزى مى دهد هر كه را بخواهد بى حساب.
طرز بيان در رفع سرشكستگى و شرمندگى همسر عمران از دختر زائيدن
و ترميم آن با قبول بهتر از آنچه او فكر كرده بود ،قابل اعجاب است  ،تو
خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل .
حسين سعيد لخمى گفت :براى يكى از ياران ما دخترى متولد شد،
نزد امام صادق عليه السالم رفت  ،امام او را ناراضى ديد .فرمودش اگر
خداوند به تو پيغام دهد كه دوست دارى من براى تو اختيار كنم يا تو
خود اختيار كنى چه خواهى گفت؟ گفت مى گويم خدايا تو براى من
اختيار كن  ،امام فرمود او براى او دخترى اختيار فرموده آنگاه امام فرمود:
غالمى را كه همسفر موسى (خضر) كشت كه در قرآن فرموده... :
يعنى پس اراده كرديمكهپروردگارشانپدرومادرراعوضبدهدايشانرا(از
آن غالم مقتول ) بهترى از حيث نسل او و از حيث رحم و پيوستگى .
آنگاه امام فرموده  :به عوض آن غالم خداوند دخترى به ايشان عطا فرمود
كه از نسل او هفتاد پيغمبر به دنيا آمد.
ادامه دارد...

ج  ،۷ص)۲۲۵
(دالل االمامه و کنزالعمال  ،

پیش از ظهر ديروز 22 ،دیماه برگزار شد:

نشست بانوان ایثارگر با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
پیش از ظهر ديروز 22 ،دیماه
در نشستی با بانوان ایثارگر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :روح انقالب اسالمی با
موجی از ایثارگری تداوم یافت
و ایثارگران همچنان با این موج
همنوا هستند.
به گزارش مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،سید عباس
صالحی ،وزیر ارشاد با تبریک
میالد حضرت زینب(س) و روز
پرستار گفت :در جامعه عرب قبل
از اسالم که حضور اجتماعی زنان
تحقیر شده بود ،با ظهور اسالم
زنانی مانند حضرات زهرا(س)
و زینب(س) پرورش یافتند که نه
تنها برای جامعه آن روز تأثیرگذار
بودند که تا زمانهای فردا به عنوان
الگوی بانوان اسالم هستند.
وی با اشاره به نقش حضرت
زینب(س) در قیام عاشورا ادامه
داد :قدرت مدیریت زنانه ایشان
به گونهای بود که یک شکست
ظاهری منجر به پیروزی استوار
و ابدی شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :حضرت زینب در قیام
عاشورا عالوه بر نقش پرستاری
از امام عصر خود حضرت
امام سجاد(ع) نقش پاسداری
از آرمانهای نهضت عاشورا
را نیز داشتند که بسیار حائز
اهمیت است.
صالحی تصریح کرد :بنی امیه
با نقشههایی که داشتند ،فکر
میکردند که با شهادت حضرت
امام حسین(ع) و تمامی مردان
همراه با حضرت همه چیز به
نفع آنها تمام میشود ،اما
حضرت زینب(س) با نقشی که
در پرستاری حضرت سجاد(ع)
و کودکان عاشورا و همچنین
خطابههای بعد از قیام عاشورا
داشتند این فکر باطل را ناکام
گذاشتند.
عضو شورای عالی انقالب
اسالمی ادامه داد :حضرت
زینب(س) نقش قابل توجهی
در امدادگری عاطفی و معنوی
اهل بیت(ع) داشتند و اگر ایشان
نبودند بسیاری از کودکان هل
بیت(ع) و فضای امامت و ذریه
اهل بیت(ع) از بین میرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :راهبری قیام عاشورا تا ظهر
آن روز با حضرت امام حسین(ع)
بود ،اما بعد از ظهر آن روز
حضرت زینب بود که با مدیریت
مدبرانه خود یک شکست ظاهری
را به پیروزی بزرگ تبدیل کرد.
با حضور ایشان بود که این قیام
تبدیل به فروغی مستمر شد و تا
امروز نیز ادامه داد.
صالحی با اشاره به خدمات
بانوان ایثارگر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در هشت سال
دفاع مقدس افزود :اگر بخواهیم
روح و جانمایه نظام جمهوری
اسالمی ایران تداوم یابد با تداوم
روح ایثارگری این اتفاق محقق
میشود و ایثارگران میتوانند
تداوم بهتری برای انقالب اسالمی
داشته باشند.
وی ادامه داد :وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمی نیز در راستای توجه
به بانوان به ویژه بانوان ایثارگر در
انتصابات مدیریتی  ٣مدیر کل
استانی و یک معاون را از جامعه
بانوان انتخاب کرده است.
صالحی گفت :حضور ایثارگران به
ویژه بانوان در هر محیطی فضای
امید ،نشاط و شادابی را به همراه
دارد .بانوان در هشت سال دفاع
مقدس نقش بیبدیلی در پیروزی
کشور در مقابل تهاجمات دشمن
داشتند .در جنگ امروز نیز که
جنگ سرد است ،نقش بانوان
در مقابله با تهاجمهای دشمن
بیتأثیر نیست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
ادامه داد :وجود بانک اطالعاتی
از ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به ویژه در حوزه بانوان
ضروری است ،زیرا با توجه به
این بانک اطالعاتی ما میتوانیم
قابلیتهای بانوان این حوزه را
شناسایی و از ظرفیتهای آنها

نمایشگاه «بانوی بینشان»
برگزار می شود

نمایشگاه «بانوی بینشان» همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت
زهرا (س) در مجتمع فرهنگی مذهبی جامعه سیاوشانیها برگزار میشود.
نمایشگاه «بانوی بینشان» همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت
زهرا (س) دهم تا  ۲۱بهمن ماه مصادف با ایام فاطمیه دوم در مجتمع فرهنگی
مذهبی جامعه سیاوشانیها برگزار میشود.
این نمایشگاه از بخشهای گوناگون تشکیل شده است که روایتگر تاریخ
از حضرت آدم (ع) تا عصر معاصر و بیان سیره زندگی پیامبران الهی و اهل
البیت بخشی از آن (ع) است.
این نمایشگاه دارای بخشهای نمایشی،فرهنگی ،سمعی و بصری است  .در
این نمایشگاه از هرگونه خطاب تفرقه انگیز بین اهل تسنن و شیعیان پرهیز
شده و صرفا به مرور مطالب مستند تاریخی پرداخته شده است .
بازدید از نمایشگاه حدود یک ساعت زمان خواهد برد و مراجعه کنندگان با
بخشهایی از واقعه غدیرخم،حادثه کوچه بنیهاشم و غیره آشنا میشوند و
در انتها میتوانند در بخش پرسش و پاسخ سواالت خود را مطرح و و پاسخ
دریافت کنند.
این رویداد تاریخی،مذهبی و فرهنگی همه روزه از  ۱۰تا  ۲۱بهمن ماه
از ساعت  ۱۸:۳۰تا  ۲۲:۳۰واقع در تهران ،خیابان پیروزی ،خیابان نبرد
شمالی ،خیابان پاسدار گمنام بعد از میدان امام حسن مجتبی (ع) ،پالک
 ۱۱۷برگزار خواهد شد.

در ارتقای فرهنگ و هنر کشور
بهره ببریم.
وی تصریح کرد :تشکیل کمیتهای
متشکل از معاونت توسعه
مدیریت و منابع ،دفتر امور
ایثارگران و حوزه مشاور بانوان
ضروری است و با این کمیته
میتوان بسیاری از مشکالت این
حوزه را رسیدگی کرد.
در ابتدای این نشست محمدرضا
سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در امور ایثارگران
با اشاره به نقش بانوان در هشت
سال دفاع مقدس گفت :باید
توانمندیهای بانوان ایثارگر را
شناسایی و در سطح کشور از این
تواناییها بهره برد.
وی افزود :هرگاه برای تحرک
جامعه ،زنان را به صحنه آوردیم
در همه زمینهها پیروز بودهایم.
ناگفتههای عرصه دفاع مقدس بر
کسی پوشیده نیست و نقشی که
زنان در این عرصه از تاریخ کشور
داشتند را نیزکسی انکار نمیکند.
سوقندی با اشاره به وظایف دفتر
امور ایثارگران این وزارتخانه ادامه
داد :یکی از وظایف این دفتر
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
است که به خوبی در حال انجام
این وظیفه هستیم.
وی تصریح کرد :نقش پرستاران

در هشت سال دفاع مقدس
مهم است و نباید نقش آن ها را
فراموش کنیم.
سوقندی ادامه داد :در شرایط
امروز نیز که در جنگ اقتصادی به
سر میبریم ،بار اصلی این جنگ
بر دوش زنان جامعه است که
میتوانند با توانمندیهای خود
در این جنگ نیز پیروز باشیم.
در ادامه الدن حیدری ،معاون
توسعه مدیریت و منابع وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره
به نقش زنان در تاریخ اسالم
گفت :حضور زنان از ابتدای
اسالم تاکنون نقش غیر قابل
انکاری است و همگان به آن
اذعان دارند.
وی افزود :نقش زنان در هشت
سال دفاع مقدس بیش از آنچیزی
است که دیدهایم .احساس یک
مادر و خواهر در از دست دادن
فرزندان و برادران خود در جنگ
غیر قابل توصیف است و عمق
فاجعه آن فراوان است .صبر و
پشتوانه زنان بوده که نقش انقالب
ما را در عرصههای مختلف
پررنگ کرده است و بعد از
جنگ نیز این زنان بودند که در
رفع آثار چهره جنگ از کشور
نقشآفرینی کردند.
حیدری ادامه داد :در زمینه
خاطرات جنگ نیز کتا بهای
بسیاری نوشته شده است .این
خاطرات عالوه بر داشتن تلخی
اما موجب سرافرازی کشور ما
محسوب میشوند .امیدواریم
در حال حاضر نیز که شاهد
جنگ سرد علیه کشورمان
هستیم ،زنان همچنان مردانه
بایستند و در رد ههای مدیریتی
نیز شاهد حضور بیش از پیش
آ نها باشیم.

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
کارگاههای عملی قرائت
قرآن ویژه طالب مجازی و
غیرحضوری جامعة الزهرا

شرکت طالب مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری ساکن استان قم
که درس روانخوانی قرآن دارند ،در کارگاه عملی قرائت قرآن کریم
الزامی است .کارگاه عملی قرائت قرآن کریم ویژه طالب مرکز آموزش
مجازی و غیرحضوری جامعة الزهرا(س) ساکن استان قم که در ترم
تحصیلی جاری ،درس روانخوانی و تجوید دارند ،برگزار میشود.
* شرکت طالب غیرحضوری قمی که این ترم درس
روانخوانی و تجوید دارند
مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری با همکاری اداره قرآن و حدیث
جامعه الزهرا سالم الله علیها در راستای ارتقای مهارت قرائت طالب،
این کارگاه را برگزار میکند .کارگاههای عملی قرائت قرآن کریم در دو
نوبت صبح و عصر و هر یک در سه جلسه برگزار میشود.
شرکت در یکی از نوبتهای صبح یا عصر کارگا ه برای طالب
غیرحضوری ساکن استان قم که این ترم دروس روانخوانی یا تجوید
دارند الزامی است و شرط الزم برای شرکت در آزمون شفاهی پایان
ترم دروس روانخوانی و تجوید است.
مهلت ثبت نام در این کارگاه تا روز دوشنبه  ۲۴دی تمدید شده است و
دیگر طالب غیرحضوری و یا مجازی نیز در صورت تمایل ،میتوانند
در این کارگاه ها شرکت کنند.

