آﻣـﺎر ﺑـﺎﻻی ﻃﻼق ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘـﻦ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻓـﺎﻃﻤﯽ و ﻋﻠـﻮی
اﺳﺖ /اﻋﺰام  ۲۹۷روﺣﺎﻧﯽ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻃﻼق را ﻧﺘﯿﺠﻪ ی
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻮی و ﻓﺎﻃﻤﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻫﺮﻣﺰ از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم

ﺳﯿﺪ ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ

زﻧﺪوی اﻣﺮوز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﺴﻞ ﮐﻮﺛﺮی ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﻧﻮروز و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﯿﺪ
ﻧﻮروز از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط  ،ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم و ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻠﺢ و
دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ اول ﺳﻪ روز و اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ دوم ﭘﻨﺞ روز اﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم زﻧﺪوی در ﺧﺼﻮص روزﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ اول و دوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﺎم
ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ اول ﺳﻪ روز اﺳﺖ و از  1روز ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﺗﺎ  2روز ﺑﻌﺪ از
زﻣﺎن ﺷﻬﺎدت اداﻣﻪ دارد ،اﯾﺎم دوم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﭘﻨﺞ روز اﺳﺖ و  2روز ﻗﺒﻞ
از ﺷﻬﺎدت ﺷﺮوع و ﺗﺎ  2روز ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺘﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ

ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻓﻤﻨﺴﯿﻢ  ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم زﻧﺪوی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻤﻨﺴﯿﻢ در ﻏﺮب اﺷﺎره ﮐﺮد و ﯾﺎد
آور ﺷﺪ :ﻏﺮب در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻤﻨﺴﯿﻢ) دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
زن( ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻨﻮز زن در
ﻏﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :ﻏﺮب ،اﺳﻼم را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن
ﺣﻘﻮق زن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮﺟﻪ
وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎره ﺗﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮآﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ )س( ﻧﺸﺎن ازﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی زن در اﺳﻼم دارد.
اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺪوی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺧﺘﺮان و ﻣﺎداران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
زﻫﺮا )س ( را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺧﺘﺮی ﺧﻮد دﺧﺘﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد  ،در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻤﺴﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﻮد.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﻮه ﺑﻮد و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ)ع( ،ﺣﺴﯿﻦ)ع( و زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی)س( را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ داد.
آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻃﻼق ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﻋﻠﻮی اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻃﻼق را ﻧﺘﯿﺠﻪ ی
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻮی و ﻓﺎﻃﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﺸﻢ و
ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ ،اﺻﺮاف ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﻏﺮب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :در اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ اول و
دوم 297 ،روﺣﺎﻧﯽ و ﺧﻄﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻋﺰام ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ/.اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم /

