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مقدمه
ــد	کــه	مدیــران	 بی	تردیــد	دختــران	بخــش	عظیمــی	از	هــر	جامعه	ان
جامعــه	بــه	تناســب	بینش	هــا	و	باورهــای	خــود	بــه	نوعــی	بــرای	ایــن	
قشــر	برنامه	ریــزی	می	کننــد.	در	جوامــع	غربــی	دختــران	وســیله	ای	
ــد	و	 ــرای	تبلیغــات	اقتصادی	ان ــزاری	ب ــازار	هــوس	و	اب ــق	ب ــرای	رون ب
ــا	 ــا	از	آنج ــت.	اّم ــدوده	اس ــن	مح ــا	در	ای ــه،	برنامه	ریزی	ه در	نتیج
ــی	 ــگاه	خاص ــی	و	جای ــالمی	از	ویژگ ــگ	اس ــران	در	فرهن ــه	دخت ک
ــگاه	یــک	دســته	از	 ــن	جای ــرای	حفــظ	ای ــد،	الزم	اســت	ب برخوردارن
ــیله	 ــن	وس ــا	بدی ــود	ت ــت	ش ــا	رعای ــا	و	مراقبت	ه ــول	و	ارزش	ه اص
ــن	 ــند.	ای ــود	باش ــی	خ ــای	واقع ــدار	ارزش	ه ــد	پاس ــران	بتوانن دخت
نوشــتار	گامــی	اســت	بــرای	آشــنایی	بــا	ارزش	هــا	و	ضــد	ارزش	هــا	و	
دام	هــا	و	خطرهایــی	کــه	در	برابــر	ایــن	قشــر	عظیــم	قــرار	دارد	کــه	به	
ــم	شــده	همچــون	هشــدارها،	 ــف	و	متنوعــی	تنظی شــکل	های	مختل
داســتان	ها،	پندهــا،	نکته	هــا،	شــعرها،	ســفراش	ها،	گزیده	هــا	و...
والّسالم
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مباحث کّلی و مقدماتی

ارزش دختر در فرهنگ اسالمی

دختــر	در	فرهنــگ	اســالمی	از	ویژگــی	و	جایــگاه	خاصــی	برخوردار	اســت.	
در	منابــع	اســالمی	بــه	گونه	هــای	مختلفــی	چــون	ریحانــه1		)گل(،	قواریر2	
)بلــور(،	حســنات3	)نیکی	هــا(	و	بهتریــن	فرزنــدان4	از	او	یاد	شــده	اســت.	

امام	رضا)ع(فرمود:
کُور5« . »اِنَّ الله َعلَی اْلُناِث اََرقَّ ِمْنُه َعلی الذُّ

»خداوند	بر	زنان	و	دختران	مهربانتر	است	از	مردان	و	پسران.«
پیامبر)ص(	فرمود:

»بهترین	شما	کسی	است	که	برای	زنان	و	دختران	بهترین	باشد.«6	
و	نیز	فرمود:

»هــر	کــس	دو	خواهــر	یــا	دو	دختــر	داشــته،	بــه	آنــان	احســان	نمایــد،	
مــن	و	او	در	بهشــت	هماننــد	این	دو	انگشت)ســّبابه	و	وســطی(«در	کنار	
هــم	خواهیــم	بــود.7	خــود	او	آنقــدر	بــه	دختــرش،	حضــرت	فاطمه)س(

مها)مکارم	الخالص،	ص251؛	وسائل	الشیعه،	ج15،	ص101(. 1-	ریحانه	اُشمُّ
	قواریر	ال	تکسروهن:	زنان	بلورند	آنها	را	نشکنید)مکارم	 2	-	عن	علی	ابن	الحسین)ع(ُهنُّ

الخالق،	ج1،	ص240(.
3	-	قال	الصادق:	اَلَبناُت	حسنات	و	البنون	نعمه	و	انّما	یُثاب	علی	الحسنات	و	یسئل	عن	

النعمه.)رسائل	الشیعه،	ج15،	ص104(.
4	-	قال	رسول	اهلل)ص(:خیر	اوالدکم	البنات)وسائل	الشیعه،	ج4،	ص79(.

5	-	وسائل	الشیعه،	ج15،	ص	104
6	-	قال	رسول	اهلل)ص(:خیرکم	خیرکم	لنسائه	و	لبناته)نهج	الفصاحه،	حدیث	1522(

7	-	مستدرک،	ج15،	ص	118
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احتــرام	می	گذاشــت،	کــه	مــردم	تعجــب	می	کردنــد	و	بــا	تمــام	مقامــی	
کــه	داشــت،	دســت	دختــرش	را	می	بوســید	و	بــه	هنــگام	مراجعــت	از	
ســفر،	نخســتین	کســی	را	کــه	دیــدار	می	کــرد	دختــرش	فاطمــه	بــود	
و	بــه	هنگامــی	کــه	می	خواســت	بــه	ســفر	بــرود،	از	آخریــن	خانــه	ای	

کــه	خداحافظــی	می	کــرد،	خانــه	فاطمــه)س(	بــود.«	1
	

ویژگی های دختران شایسته

در	هــر	جامعــه	ای	تعریــف	خاصــی	از	خوبــی	و	بــدی	وجــود	دارد	و	نیز	
معیارهــای	ویــژه	ای	نیــز	بــرای	شایســتگی	مطــرح	اســت.در	جامعــه	
ــر	 ــک	دخت ــرای	ی ــی	ب ــالمی	ویژگی	های ــگ	اس ــاس	فرهن ــا،	براس م

شایســته	مطــرح	اســت	از	ایــن	قــرار:
1-	با	خود	و	دیگران	نوعی،	سازگاری	نسبی	داشته	باشد.

2-	به	مسئولیت	و	وظایف	شرعی	و	اجتماعی	خود	آشنا	باشد.
3-	احساســات	و	عواطــف	خــود	را	بــه	خوبــی	هدایــت	نمــوده،	تعــادل	
نیروهــای	احساســی	و	عقالنــی	خــود	را	حفــظ	کنــد	و	اجــازه	ســوء	

اســتفاده	از	احساســات	خــود،	بــه	دیگــران	را	ندهــد.
4-	در	داد	و	ســتد	عاطفــی	بــا	همســاالنش،	بــه	دوســتی	های	افراطــی	

ــیده	نشود. کش
ــر،	 ــد	نظ ــه	بلن ــر	شایســته	کســی	اســت	ک ــه	دخت ــن	ک خالصــه	ای
ثابــت	قــدم،	خــود	ســاخته،	عفیــف،	بــا	حیــا	و	خــوش	اخــالق	باشــد.

1	-تفسیر	نمونه،	ج11،	ص275.


