از پيامبر (ص) :عيادت كننده بيمار ،در بركت فرو مى رود و چون نزد بيمار بنشيند ،در آن غوطه ورمى شود.

پرورش
در آستان مقدس حضرت معصومه(س) عنوان شد؛

گام مهم در تربیت فرزندان والیتمدار

ت شده و
استاد حوزه علمیه خواهران گفت :کودکانی که در مسجد تربی 
از همان دوران خردسالی آداب دینی را از والدین خود میآموزند بهیقین
کودکانی والیتمدار خواهند بود.
خانم شاهجعفری ،استاد حوزه علمیه خواهران در رواق حضرت
خدیجه(س) آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به
شاخصههای سبک زندگی حسینی ،خداترسی را مهمترین شاخصه
سبک زندگی امام حسین(ع) عنوان کرد و گفت :ترس از خدا موجب
شد که امام حسین(ع) در کربال از چیزی هراس به دل راه نداده و با تمام
قوا در برابر تمام باطل ایستادگی کند.
استاد حوزه علمیه خواهران افزود :مادری که میخواهد فرزندان صالح و
سالمی داشته باشد باید فرزندان خود را خداترس تربیت کند.
وی با اشاره به شاخصههای خداترسی در انسان ،تصریح کرد :کسی که
خداترس باشد رضایت خداوند را بر هم ه چیز ترجیح داده و یاریگر
امام عصر خویش است.
شاهجعفری عنوان کرد :مؤمن والیتمدار خداوند را بر هم ه چیز مقدم
داشته و اگر میان خداوند و خانوادهاش مجبور به انتخاب شود بدون
تردید رضایت خداوند و امام خود را بر خانوادهاش ترجیح میدهد
همانگونه که شهدا و شهدای مدافع حرم به این شکل عمل کردند.
وی کربال را مهمترین نشانه برای خداترسی مؤمنان عنوان کرد و گفت:
شهدای کربال خداوند و رضایت خدا را بر همه چیز مقدم داشته و بدون
لحظهای درنگ برای حمایت از دین خدا وارد میدان شدند.
استاد حوزه علمیه خواهران اظهار کرد :در آیه  ۳۴سوره توبه میخوانیم
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َي ْه ِدي الق ْو َم الف ِاس ِق َين؛ بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان
شما و اموالى كه گرد آوردهايد و تجارتى كه از كسادش بيمناک هستيد
و سراهايى را كه خوش مىداريد نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد
در راه وى دوستداشتنىتر است پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را
به اجرا درآورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمايى نمىكند» .این آیه
بهخوبی ویژگی انسانهای خداترس را بیان کرده و همچنین سرنوشت
دنیاطلبان را نیز بهصورت مستقیم ترسیم میکند؛ بنابراین در این عالم
برای تشخیص مؤمن از غیر مؤمن میتوان به این آیه رجوع کرد زیرا تنها
مؤمنان هستند که خداوند را بر همهچیز مقدم میدارند.
کارشناس معارفی آستان مقدس حضرت معصومه(س) والیتمداری
و مقدم شمردن دوستی خدا بر همه امور را از ویژگیهای فرزندان صالح
ت میشوند که
دانست و تصریح کرد :فرزندان صالح به شکلی تربی 
ل بیت(ع) را از پدر ،مادر و خانواده خود بیشتر دوست
خداوند و اه 
قطعا رضایت و کسب رضایت
شود
انتخاب
به
مجبور
داشته و هرگاه
ً
خداوند را انتخاب میکنند.
شاهجعفری با بیان اینکه برای تربیت چنین فرزندانی باید از مسجد
ل
شروع کرد ،افزود :کودکان برکت مساجد و بقاع متبرکه و قبور اه 
بیت(ع) هستند و اگر خانوادهها از همان دوران کودکی با فرزندان خود
قطعا فرزندان خوبی را تربیت
به چنین مکانهایی رفتوآمد داشته باشند ً
خواهند کرد.
ت
استاد حوزه علمیه خواهران یادآور شد :کودکانی که در مسجد تربی 
شده و از همان دوران خردسالی آداب دینی را از والدین خود میآموزند
بهیقین کودکانی والیتمدار خواهند بود.
حسین شاهبداغی
به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد:

بازدید افشین حبیبزاده
از مرکز آموزش کودکان کار
و بازمانده از تحصیل

رییس کمیته نظارت شورای اسالمی شهر تهران به مناسبت روز کودک
از انجمن روشنگران فردای کودک بازدید کرد.
به گزارش ایلنا ،افشین حبیبزاده ،رییس کمیته نظارت شورای اسالمی
شهر تهران به مناسبت روز کودک از انجمن روشنگران فردای کودک که
از سمنهای فعال در حوزه آموزش کودکان کار و بازماندگان از تحصیل
است بازدید کرد.
رییس کمیته نظارت شورای اسالمی شهر تهران از بخشهای مختلف
این مجموعه بازدید و با این کودکان به گفتوگو نشست.
نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران
همچنین با داوطلبانی که به آموزش این کودکان مشغول بودند نیز
گفتوگو کرد و در جریان مسایل و مشکالت این کودکان آسیبپذیر
قرار گرفت.
در جریان این بازدید معین کامرانی ،مسئول این انجمن نیز به ارایه
گزارشی از فعالیتها و خدمات این مرکز پرداخت.

كنزالفوائد ،ج  ،۱ص ۱۷۸

نوبت به رقابت بانوان
در رشته حفظ و معارف حدیث رسيد
از ساعت  ۱۵:۳۰ديروز ۱۷ ،مهرماه رقابت ۶
بانوی قرآنی در رشته حفظ و معارف حدیث از
آغاز شد.
یزاده
فاطمه غالمی از اصفهان ،مهری شکرعل 
از قم ،فاطمه رزانی از کرمان ،مریم محمدی از
البرز ،صبا صادقی از کرمانشاه و نرگس شرفی از
خراسان رضوی در این دوره از مسابقات با هم
رقابت میکنند.
احمدی ،دانشمند و شهیدی داوران رشته حفظ و
معارف احادیث هستند.
رقابتهای بخش خواهران مسابقات کشوری
قرآن کریم در اراک پايان يافت.
رقابتهای بخش خواهران چهل و یکمین
دوره مسابقات کشوری قرآن کریم با رقابت در
رشتههای تفسیر و دعاخوانی آغاز شد.
رقابتهای بخش خواهران مسابقات کشوری
قرآن در دو مرحله برگزار میشود و در این مرحله
که  ۶۰نفر در رشتههای تفسیر و حفظ موضوعی

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

دیدگاه حضرت آیت اهلل سبحانی در خصوص دیه زن:

تنصیف دیه زن به لحاظ موضوع و
حکم تاسیسی است
حدیث با هم رقابت داشتند تا ديروز ادامه داشت.
مراسم اختتامیه این رشتهها امروز صبح برگزار
میشود و مرحله دوم مسابقات بخش خواهران
با حضور  ۲۵۰نفر در دیگر رشتهها آغاز میشود
که تا  ۲۳مهرماه ادامه دارد.
در روز  ۲۳مهر ماه هم اختتامیه چهل و یکمین

مرکز علمی _ تخصصی مطالعات زنان با ادغام معاونت علمی خواهران و
معاونت مطالعات زنان ،راهاندازی شد.
یکی از موضوعات مهم امروز در مسائل اجتماعی  ،بحث نقش آفرینی زنان
در حل مسائل کشور است.
باتوجه به نهادینه شدن نگرش جدید در معاونت علمی اقتصادی بسیج
دانشجویی استان یکی از ضروریات این نقش آفرینی در قسمت خواهران
ایجاد بستری مناسب برای دانشجویان نسبت به فعالیت در این زمینه بوده
است ،لذا با توجه به این مهم با ادغام معاونت علمی خواهران و مطالعات
زنان ،مرکز علمی _ تخصصی مطالعات زنان با دو رویکرد کادرسازی و نقش
آفرینی تخصصی زنان راهاندازی شد.
این مرکز دارای سه بخش آموزش و تولیدمحتوا (قرارگاه شهید وزوایی) ،نقش
آفرینی تخصصی (قرارگاه شهید احمدی روشن خواهران) و بخش هنر و
رسانه است .بر اساس این تغییرات خانم داودی بعنوان جانشین معاونت
علمی اقتصادی در قسمت خواهران و مدیر مرکز معرفی شد.

دوره مسابقات کشوری قران کریم در تاالر کوه نور
برگزار و پرونده چهل و یکمین سال مسابقات قرآن
کریم اوقاف بسته میشود.
یادآور میشود ،چهل و یکمین دوره از مسابقات
سراسری قرآن کریم از  ۱۰مهرماه آغاز شده و تا
 ۲۳مهر نیز ادامه دارد.

توزیع یک وعدهغذای گرم در
روستا مهدهای اردکان آغاز شد
جمال پایدار روز سهشنبه در حاشیه برگزاری این طرح در اردکان به خبرنگاران
افزود :در سومین روز هفته ملی کودک شاهد شروع طرح یک وعدهغذای گرم
در مناطق روستایی و محروم شهرستانهای استان باشیم .
وی اضافه کرد :این طرح اساسی میتواند در پیشرفت جسمی کودکان در
سن کم مؤثر باشد و در آینده هم فرهنگ استفاده از غذای خوب و مفید ادامه
خواهد یافت .پایدار بابیان اینکه این طرح ملی در  120روستا مهد مناطق
محروم استان آغاز شد ،بیان کرد 2 :هزار و  575کودک از مزایای این طرح
بهرهمند خواهند شد و تا  120روز ادامه خواهد داشت .
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان یزد یادآور شد :طرح یادشده با
همکاری این اداره کل و مراکز بهداشتی استان و شوراها در روستاها به نحو
بسیار مطلوب آغاز شد و انتظار میرود به بهترین نحو پایان یابد .
به گفته پایدار اجرای طرح یک وعدهغذای گرم از پانزدهم مهرماه جاری در
سراسر کشور شروع شد و تا اسفندماه ادامه دارد  .بهزیستی با این طرح به
دنبال آموزش و همچنین غنیسازی غذای مصرفی کودکان و خانوادهها و
مبارزه علیه سوءتغذیه در کودکان بهعنوان نسل آینده جامعه است.

جلوگیری از مسابقه دختر محجبه درمسابقات پارالمپیک آسیایی

بینالمللی ورزشی نابینایان
( )IBSAکه نداشتن حجاب در
حین مسابقه را اجباری اعالم کرده،

وی را از انجام مسابقه محروم کرد.
وی افزود :مفتاح الجنه چون
نمیخواست مردان حاضر در سالن

او را بدون حجاب ببینند از برداشتن
روسری خودداری کرد .ما از او
خواستیم که حجاب خود را بردارد
اما او نپذیرفت.
هیات داوران به ورزشکاران محجبه
اجازه نمیدهد در مسابقات شرکت
کنند .بر اساس قوانین بینالمللی
که از سال  2012اجرا میشود
جودوکاران نباید حجاب داشته
باشند زیرا بنابر ادعای قانونگزاران،
مانع از اجرای برخی تکنیکها
میشود و سالمت ورزشکاران را
به مخاطره میاندازد .این جودوکار
 21ساله قصد داشت در دسته 52
کیلوگرم به رقابت بپردازد.

ارائهی مشاورهی رایگان به کودکان کمشنوا در هفتهی ملی کودک
تست شنوایی کودکان و ارائهی
مشاوره به بچههای کمشنوا یا ناشنوا
در هفتهی ملی کودک به صورت
رایگان در مرکز آفرینشهای فرهنگی
هنری کانون صورت میگیرد.
به گزارش روابط عمومی و امور
بینالملل کانون ،کارشناسان مرکز
توانبخشی مهر نیوشا ،به عنوان
موسسهای تخصصی در حوزه
شناسایی مشکالت شنیداری
بچهها ،با حضور در غرفههای
هفتهی ملی کودک ،سطح شنیداری
کودکان و نوجوانان را میسنجند و در
صورت نیاز به ادامهی مشاورههای
درمانی به مرکز معرفی میشوند.
به گفتهی مریم احمدی ،این مرکز
در زمینهی بدشنوایی و کمشنوایی
بچهها به صورت تخصصی فعال
است و با کمک به بچههایی که در
مدارس به خاطر مشکالت شنوایی
که به آن «بدشنوایی» میگویند ،آنها
را در پردازش مطالبی که میشنوند
راهنمایی میکنند .به گفتهی این
کارشناس ،بدشنوایی عنوان فصل
تازهای است در این حوزهی شنوایی و
باکمشنواییوناشنواییمتفاوتاست
که به تازگی به آن توجه میشود.
او توضیح میدهد که در سالهای
اخیر سعی میشود که از آموزش
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خانواده دینی

مرکز علمی _ تخصصی
مطالعات زنان در استان تهران
راهاندازی شد

مسئوالن برگزاری مسابقات جودوی
پارالمپیک آسیایی در جاکارتا از
شرکت دختر نابینای اندونزیایی
که راضی به برداشتن حجاب خود
نشد ،جلوگیری کردند.
به گزارش ایکنا به نقل از آنتارانیوز؛
«مفتاح الجنه» دختر جودوکار
نابینای اندونزیایی در آغاز مسابقه
از برداشتن حجاب خود که بر
اساس قوانین این رشته اجباری
است ،خودداری کرد.
مسئول برگزاری مسابقات جودوی
پاراالمپیک با اعالم این خبر
گفت :داور به خاطر بیتوجهی
این ورزشکار به قوانین فدراسیون

زن ،كودك ،خانواده

3

زبان اشاره اجتناب کرده و بچههای
کمشنوا و ناشنوا را با روشهای نوین،
ارتقا داده و آنها را برای ورود به
مدارس عادی تربیت کنند تا بتوانند
عالوه بر درمانهای پزشکی ،پس
از انجام دورههای تمرینی ،قدرت
شنیدن و سخن گفتن بیابند.
این موسسه برای بچههای کمشنوا
و ناشنوا ،تمرینهایی برای
توانبخشی طراحی کرده و بر اساس
این الگو ،بعد از آموزش و پایان این
دورههای کوتاه ،وارد مدارس عادی
میشوند.
احمدی دربارهی پیشرفتهای
علمی در کاشت حلزون در گوش
گفت که با این روشها ،دیگر کمتر

بچهای را میتوان ناشنوای مطلق
دانست و خیلی از آنها شانس این
را دارند که با گذراندن دورههای
توانبخشی ،بر مشکالت شنیداری
خود فائق بیایند.
غرفهی این موسسه در هفتهی ملی
کودک ،همهروزه از ساعت  ۹صبح تا
 ۱۹در خیابان حجاب تهران ،طبقهی
پایین بخش نمایشگاهی این رویداد
پذیرای خانوادهها و مدارس است.
گفتنی است که ویژهبرنامههای
هفتهی ملی کودک از  ۱۴تا  ۲۰مهر
 ۱۳۹۷در تهران به میزبانی مرکز
آفرینشهای فرهنگی هنری کانون
پرورش فکری کودکانونوجوانان
در خیابان حجاب و همچنین مراکز

فرهنگی هنری کانون سراسر کشور
درحال برگزاری است.
غرفههای فرهنگی مانند قصهگویی،
نمایش،تئاترعروسکی،سفالگری،
محیط زیست ،کتابخوانی
و نقاشی ،از جمله بخشهای
کارگاهی مرکز آفرینشهای کانون در
این هفته است که به صورت رایگان
برای عموم برگزار میشود .از سوی
دیگر ،نمایش فیلمهای سینمای
کودک در ساعتهای بعدازظهر در
سینماهای کانون در خیابان خالد
اسالمبولی و حجاب ،و همزمان در
اغلب سالنهای کانون در کشور،
بخش دیگری از این رویداد فرهنگی
و هنری است.

-قسمت پنجم-

حضرت آیت الله العظمی سبحانی معتقد است :دیه انسان از نظر
ً
مقدار(موضوع)امضائىاستّ .اماازنظراستصوابى(حکم)کامالتأسیسى
است و تنصیف دیه زن هم از نظر موضوع و حکم تاسیسی است.
.۲برخى از این واژه ها در کالم راوى است نه در کالم خود معصوم.
عبدالرحمن بن حجاج مى گوید :من از ابن ابى لیلى شنیدم که گفت:
ّ
کانت الدیه فى الجاهلیه مائه من اإلبل ّ
فأقرها رسول الله ّثم إنه فرض
على أهل البقر مائتى بقره وعلى أهل الشاه ألف شاه ثنیه.
من آنچه را از ابن أبى لیلى شنیده بودم دوباره از امام صادق(ع)
پرسیدم .حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولى فرمود :کان
ّ
على(علیه السالم) یقول :الدیه ألف دینا وقیمه الدینار عشره دراهم.
([«)]۹دیه هزار دینار و هر دینار ،ده درهم است».
آیا با جمله «فأجرى الله» که دو مرتبه در حدیث آمده کافى نیست که
دریابیم این حکم خداست و نگوییم که این امضا به وسیله پیامبر و یا
امام بوده است که قابل دگرگونى است؟
در این مورد حدیثى آمده است که ممکن است مستمسک این نظر
باشد و خود پژوهشگر به آن تمسک جسته است و آن صحیحه حکم
بن عتیبه از امام باقر(علیه السالم) است .در زمانى که درهم و دینار
و سکه نبوده دیه صد شتر بودّ ،اما امیرالمؤمنین(علیه السالم) این را
تغییر داد و این تغییر به تبع تغییر عرف است .اینک حدیث:
ّ
ّ
«إن الدیات إنما کانت تؤخذ قبل الیوم من اإلبل والبقر و الغنم؟ حضرت
ّ
فرمود :إنما کان ذلک فى البوادى قبل اإلسالم ّ
فلما ظهر اإلسالم وکثرت
الورقفىالناس ّقسمهاأمیرالمؤمنین(علیهالسالم)علىالورق»)۱۱.
یادآور مى شویم:امیرمؤمنان(علیه السالم) باب علم النبى(صلى الله
علیه وآله وسلم) است .رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم)
احکامى را که موفق به بیان آن نشده است ،به آن حضرت تعلیم نموده
که او بازگو کند .امام(علیه السالم) مى داند که موضوع دیه ارزش
ّ
خاصى است و این ارزش همانگونه که در صد شتر متجلى است،
در هزار دینار هم وجود دارد ،بنابراین ،امام تصرف در حکم نکرده،
آگاهى او از مالک حکم شرعى سبب شد که جایگزینى دینار و درهم
اعالم کند و در حقیقت حکم شرعى را کشف کرد ،نه تصرف در
ُّ
حکم ،و لذا عالوه بر ورق ،حله یمانى را نیز افزود .امیرمؤمنان(علیه
السالم)درباره اهل بیت(علیهم السالم) مى فرماید:
ْ ْ
َ َْ َ
َ َّ
َ
َ َ ُ ِّ َ ْ َ َ
«عقلوا الد َین عقل ِوع َایه َو ِرع َایه ،ال عقل َس َماع َو ِر َو َایه .ف ِإن ُر َو َاه ال ِعل ِم
َ َ َ ٌ
َ
ک ِث ٌیرَ ،و ُرعات ُه ق ِلیل)۱۲ .
«دین را از روى درک و فهم آموخته اند ،نه از روى شنیدن محض و
بازگو کردن ،زیرا بازگو کنندگان علم فراوانند و رعایت کنندگان آن از
روى فهم اندک هستند».
بنابراین ،احادیث پیشین نیز از همین راه توجیه مى شود که خدا خمر را
حرام کرد ولى رسول خدا هر مست کننده اى را .یعنى علم خطاناپذیر
از مالک مایه کشف حکم شرعى شد.
در پایان از تذکر دو نکته ناگزیریم:
.۱تقسیم احکام بر ثابت و ّ
متغیر ،به آن معنا نیست که متغیرها حکم
ً
شرعى نیستند ،حتى متغیرها هم تحت یک قانون کلى قرار دارند ،مثال
صلح در شرایطى و جنگ در شرایط دیگر ،از اختیارات حاکم است و
هر دو ،زیر چتر یک حکم شرعى ثابت قرار مى گیرند ،و آن ّ
عزت دین
و ّ
عزت مسلمانان است.
.۲بحثدربارهماهیتدیهوبحثازفلسفهتنصیفدیهیکبحثجانبى
است .هر نوع اظهار نظر یک نوع تقریب ذهن است ،مالکات واقعى را
خدا مى داند .تکلیف یک مؤمن واقعى ،ایمان به غیب و تسلیم در برابر
احکام خداست ،خواه فلسفه آن براى ما آشکار شود یا نشود.
ْ
«اال ْس َال ُم ُه َو َّ
الت ْس ِل ُیم».
امیرمؤمنان(علیه السالم) مى فرمایدِ :
از این بیان ،روشن مى شود :آنچه ایشان در جمع بندى آورده با
ً
توضیحاتى که دادیم کامال مخدوش است و نیاز به تجدید نظر دارد.
و ّاما آنچه در عنوان مقاله آمده است «با تغییر «عرف» و موضوع
امکان حکم تغییر حکم شرعى وجود دارد» نیاز به بررسى دارد،
ً
اصوال جمع میان«عرف» و موضوع به اصطالح علماء کالحجر فى
جنب اإلنسان است ،که در انسانیت انسان مدخلیت ندارد و در این
مورد میزان دگرگونى موضوع است نه عرف ،خمر در صورت استحاله
به سرکه پاک است و حالل ،بیع خون در صورت داشتن فائده محلله،
جایز است ،در این مورد عالقمندان مى توانند به کتاب «مصادر الفقه
االسالمى ومبالغه تحت عنوان تأثیر الزمان والمکان فى االستنباط»
مراجعه بفرمایند.
پي نوشتها:
[ . ]۹وسائل الشیعه ،ج ،۲۹باب  ۱۱از أبواب دیات النفس ،حدیث.۱
[ . ]۱۰وسائل الشیعه ،ج ،۲۹باب  ۱از ابواب دیات النفس،
حدیث.۱۴
[ . ]۱۱وسائل الشیعه ،ج.…،۲۹
[ . ]۱۲نهج البالغه ،خطبه ،۲۳۴چاپ محمدعبده.
ادامه دارد...

