
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

فَضْالً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ النَّهارَ آيَتَیْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّیْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا 

 (12)إسراء،  ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصیالالسِّنینَ وَ الْحِسابَ وَ كُلَّ شَيْ

 اند. شب و روز دو آيه از آيات خداوندند كه در قرآن كريم، انسان را متعدد به آنها رجوع داده

 سازند.روز)يوم( را ميشب و روز، دو مخلوق از خداوندند كه هر دو در كنار هم يک شبانه

 شود.یرممكن مياگر يكي بدون ديگری باشد، زندگي در اين دنیا غشب و روز شبیه هم نیستند اما 

گیرند، هركدام در جايگاه خود نقش خود را به خوبي برای هستي و انسان ايفا شب و روز بر هم سبقت نمي

 میكنند.

 زوجیت هايي شبیه به خود داللت دهند. چنین شب و روز مخلوقات حُسن خداوندند تا ما را به

 

وردن مخاطب درباره مدل شب و روز در هستي بسته محتوايي زير، تولیدات كارگروه تفكر برای به تفكر درآ

 وجیت زن و مرد در عالم انساني تهیه شده است.و از قبل آن، ز

 باشد:محتوای زير بدين شرح مي

لیستي از سواالت درباره نقش شب و روز در هستي و نسبت آن با نقش زن و مرد در خانواده برای  .1

 تأمل.

اس مدل شب و روز)برگرفته از كتاب تدبر در ساحت متن در توصیف تمايزهای زن و مرد بر اس .2

 (و سند خانواده بیت

 ها(فايل نمايشي از متن فوق )با قابلیت نمايش در جمع .3

 كلیپ جذاب درباره موضوع فوق. .4

 پوستر  .5

 فايل عكس شب و روز برای عرضه در غرفه .6

از اين بسته برای آشنايي درباره موضوع مذكور، به تأمل واداشتن ديگران در اين باره و ارائه آن برای ديگر 

البته ايده گرفتن و رغبت يافتن به دقت و پژوهش درباره اين موضوع در آيات قرآن و آيات  مخاطبان و

 هستي، میتوانید بهره ببريد.



در  98ماه ارديبهشت ،همحتوای فوق يک بار در همايش سبک زندگي حضرت فاطمه)س( با رويكرد خانواد

 دانشگاه تهران به نمايش درآمد.

 هايي از غرفه آماده شده برای سوال و جواب:عكس

شود. به مكمل بودن روز و شب در عین در اين غرفه ابتدا از سواالت شب و روز بر اساس مخاطب سوال مي

شود. به زن و های ديگر عالم پرسیده ميشود. از زوجیتتفاوت داشتنشان و كاركرد هر كدام سوق داده مي

متن توصیف  شود.به ازدواج محلي برای اين زوجیت داللت داده مي فرد شود و در آخراشاره ميمرد 

 شود.های زن و مرد به مخاطبین ارائه ميويژگي

 

 


