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میزان وابستــگی فرج به 

عمل منتظران
  
 

بعضــی وقت هــا ممکن 
اســت این ســوال در 
ذهن ایجاد شود که 
آیا واقعًا عمل ما در 
ظهور موثر اســت؟ 
از این  برای عبــور 
مانع فکــری، ابتدا 
باید به این سوال که 
چندان هــم پراهمیت 
نیســت، پاسخ دهیم که 
آیــا ما می توانیم نقشــی در 
ظهور داشته باشیم؟ یا این که فرج و ظهور حضرت)عج(، 

امری خارج از اراده ما انسان ها است؟  
گاهی از اوقات برخی امور، آن چنان در نظر ما قدســی 
و فوق بشــری جلــوه می کننــد، که هرگونــه فعالیتی 
 را دربــاره آن امــور، از دایــره علم و عمــل خود خارج 

می دانیم. 
کســانی که به هر دلیلــی عالقه به فعالیت بــرای زمینه 
ســازی ظهور ندارند، فرج را امری فوق العاده فوق بشری 

تصور می کنند. 
در حالیکــه امر فرج نه تنها وابســته به »معرفت« بشــر 
و »احســاس« منتظران اســت، بلکه به »عمل« آنها هم 

وابستگی تام دارد. 
دلیل این که اقدام ما در سرنوشــت ما موثر است، یک 
ســنت الهی است که در آیه شــریفه به آن تصریح شده 

است: 
ُروا َما ِبَأنُفِســِهْم؛  ى ُيَغيِّ ــرُ َما ِبَقــْوٍم َحتَّ ــهَ ال ُيَغيِّ »ِإنَّ اللَّ
خداونــد سرنوشــت هیچ قوم )وملتــی( را تغییر نمی 
دهد تا این که آنان آنچه را در خودشــان اســت تغییر 

دهند. 
چه دلیلی وجود دارد که شــرایط ظهور از این ســنت الهی 
خارج باشــد همیشــه این گونه اســت که تا ما در خود و 
اوضاع جامعه و جهان خود تغییری ایجاد نکنیم از جانب 

خدا تغییری در وضعیت ما پدید نخواهد آمد. 
درایــن صــورت خواهیم دید کــه همواره فتــح، ظفر و 
نصــرت خدا بــه نصرتــی از جانب بندگان منوط شــده 
ــَه َینُصْرُكْم َو  ِذیــَن اَمُنوْا ِإن َتنُصُروْا اللَّ َها الَّ اســت:»َیآ َأیُّ
ــْت َأْقَداَمُكْم؛ ای مومنــان اگر خدا را یاری کنید خدا  ُیَثبِّ
هم شــما را یــاری می کنــد و گام هایتــان را محکم و 

استوار می سازد.« 
 اگر بناســت دین، برنامه ای باشــد برای عبور بشــر از 
تنگناهای طبیعت به ســوی خدا، علی القاعده در هیچ 
مقطعــی نباید این عبور کامال منوط به اراده پروردگار و 
بــی توجه به لیاقت و اقدامات بندگان او باشــد. ضمن 
آنکه ما هیچ گاه از انجام تکالیف مان بازداشــته نشده 
ایــم و به این بهانه که حــق تنها در زمان ظهور به تمامه 
مســتقر خواهد شد، از اقامه حق در حد توان خود منع 
نشــده ایم و امر به اجرای حق، گرفتــن داد مظلومان 
و مقابلــه با ظالمان در حد توان از ما برداشــته نشــده 

است. 
طبیعتــًا اگر مــا در حد خود اقدام کنیم شــرایط جدیدی 
در عالم ایجاد خواهد شــد؛ شــرایطی که طبق سنن الهی 
نصــرت خدا را می طلبد و نصرت خدا در حد و اندازه های 
جهــان کنونــی چیزی جز ظهور حضــرت حجت عجل هللا 

تعالی فرجه نخواهد بود. 

برگرفته از کتاب »انتظار عامیانه، عالمانه، عارفانه« 
حجت االسالم علیرضا پناهیان

سخن بزرگان؛ 

ـتــامل؛ 

فانوس:

کدام دعا مستجاب است؟
 

امام معصوم علیه الســالم فرمود: دعایی مســتجاب اســت که دعا کننده موّحد باشــد؛ یعنی بداند فقط از 
خدا چیزی می خواهد و الغیر! اگر کســی بیماری داشــته باشــد، همزمان چمش هــم به داروی خودش 
باشــد، هــم به رهنمود طبیب باشــد، هم به دســتگاه تغذیه و هــم تجزیه و مانند آن باشــد و در این میان 

اســباب بداند، چنین دعایی موّحدانه نیســت؛ یا بی اثر است یا کم اثر؛ خــدا را هم یکی از این علل و 
همه این ها فیض تو هســتند، همه ایــن ها را تو تدبیر می کنی، ولی اگر کســی بگوید خدایا 

هســتند و اکنون من از تو می خواهــم، فرمودند این دعا همه این ها دست اندرکاران تو 
موّحد ممکن نیست رد بشود. در بخش پایانی سوره دعای یقینا مستجاب است. 
»یوســف«  آمده اســت: »وبیشترشان به خداوند ایمان نمی مبارکــه 

او  را با چیزی شــریک می گیرند«. این آیه یک آورنــد؛ جز با اینکه 
برای این که بســیاری از مردم گرفتار یک شرک زنگ خطری است 

مرموز هستند. 
خدا هست، ولی! خدا هست، اما! این »ولی« و »اما« کسی که می گوید 
او قرار می دهد؛ ولی اگر بگوید خدا هست و همه علل را شرک و شریک 
اجرایی خدای سبحان هستند، چنین شخصی موّحد و اســباب مأموران 

موحّدانه است و یقینا اثر بخش است.اســت و دعــای او 

داداش حسن 
در حالیکــه روح ا... کبیر در تــدارک قیام عظیم 
خویش بود نوزادی پا به عرصه دنیا گذاشــت که 
بعدًا مصداق عینی کالم خمینی گردید، که فرمود 
ســربازان من اکنون در گهواره اند، ســردار رشید 
دین خدا شــهید حســن ترک همان نوزادی بود 
که در ســال ۱۳۴۱ از شــهر تهــران به یاری امام 
خود چشــم بر جهان گشود. و در این راه از همان 
طفولیت کوشش خستگی ناپذیری را آغاز نمود، 
دوران تحصیل را با موفقیت پشــت سر گذاشت 
که خرمن وجودش با آتش مقدس انقالب زبانه 

کشید،
 در کنــار شــهیدان میرزایی و کیانیان رشــد کرد، 
آگاهــی یافت و مطالعه نمود تا قوی تر و مقاوم تر 
مقابل اندیشــه های التقاطــی منافقان، چپ ها و 
عناصر لیبرال بایســتد و با منطــق ایمانی همان 
سربازی باشد که امام به او دل بسته بود. پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۶۰ از دبیرستان ابن سینا با عضویت 
در ســپاه پاســداران فصل نوینی در راه پر مخاطره و ســخت مبارزه را بر خویش گشود. ابتدا مسئول پذیرش 
سپاه گردید، اما عشق به جهاد در میدان بال ، او را از شهر به جبهه کشانید و رفت تا مردانگی را در عمل نشان 
دهــد. علیرغم میل فرماندهان، در عملیات فتح المبین ســرافرازانه شــرکت کرد و ایــن در حالی بود که تنها 
طعم شــیرین جهاد می توانســت روح بیقرار او را آرامش دهد و جز این به چیزی تن نمی داد. به دلیل لیاقت 
و کارایی، در عملیات مســلم بن عقیل فرماندهی گردان کمیل به او واگذار شــد که منجر به مجروح شدن وی 

گردید.
 در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر)۱( با سمت دستیار محور حضور یافت که پس از سه روز مقاومت بر اثر 
ترکش خمپاره از ناحیه کتف و فک آســیب دید. در عملیات والفجر  ســمت معاون مسئول محور و در عملیات 
والفجر )۴( مســئولیت تیپ عمار را بر عهده داشــت، او در عملیات والفجر )۵( در چنگوله مسئول محور بود و 
ســرانجام آخرین حضور او در محفل عشق بازی والفجر )۸( بود که در این عملیات مسئولیت طرح و عملیات 
تیپ انصارالحســین )ع( را بر عهده گرفت و با پرواز عاشــقانه اش بر آرمان های مقدس انقالب صحه نهاد و به 

مأوای خویش رسید.

آیت ا... جوادی آملی 

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 3 دقیقه
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سخن شــهروند؛ با جوان: والدت حضرت علی اکبر )ع( 
و روز جوان بهانه ای شــد تا پــای صحبت های جوانان 
بنشینیم؛ در ادامه صحبت های دو جوان موفق را با سخن 

شهروند می خوانید: 
 سیدیعقوب کریمی متولد سال ۱۳۶۶، فارغ التحصیل 
دکتری مهندسی منابع آب و محقق پسادکتری صنعتی 
دانشــگاه بوعلی سینا است که به گفته خودش از همان 
سال و در دوران دانشــجویی فعالیت های پژوهشی را 
آغاز کرده و از ســال ۱۳9۱ تاکنون، حدود ۱۰ سالی است 
در راســتای فعالیتهای هنری، به خصوص موسیقی و 

شعر فعالیت دارد.  

وی که در دوران تحصیل رتبه اول المپیاد زمین شناسی 
را به دســت آورده و جزء رتبه های برتر استان است، در 
حال حاضر مدیرعامل شرکت فناور پیش آهنگ نوآوران 
و مجــری پروژه های دانش بنیان در حوزه آب و محیط 
زیســت، با همکاری ســازمانهای مختلف و بنیاد ملی 

نخبگان است. 
  این جوان نخبه در گفتگو با خبرنگار سخن شهروند 

چنین گفت:  
از آنجایی که بنده همیشــه به ارتباط دانشگاه و صنعت 
اعتقاد داشته ام؛ تمام تالش خود را صرف انجام پروژه 
هایی کرده ام که با دانش فنی رشــته تحصیلیم ارتباط 
مســتقیم داشته باشد. طرحهایی مانند دستگاه کنترل 
ســطح ایســتابی و تنظیم دبی خروجی، تهیه جاذب 
هایــی برای تصفیه پســاب های صنعتــی و ارائه یک 
سیستم نوین آبیاری بر مبنای بخار و سفال که در دوران 
دانشجویی تمام تالش خود را برای به ثمر رساندن آنها 
به کار برده و برخی از این پروژه ها نیز به مرحله اجرایی 

رسیده است.  
یکی از دســتگاه هایی که پیگیری کرده ام، در جشنواره 
ملی کارافرینی شــتاب رتبه برتر را به دست آورد و دارای 

سه گواهی ثبت اختراع است. 
این جوان که درحال حاضر در طرح پسادکتری صنعتی 

به دنبال بومی ســازی یک نوع جاذب آالینده آرسنیک 
از منابع است؛ در ادامه افزود: هم اکنون، مراحل اجرای 
پایلوت آن جهت تامین و تصفیه آب روستاییان در حال 

انجام است. 
بنــده در کنــار فعالیت علمــی، با عالقه بســیار پیگیر 
فعالیتهای هنری از جمله شــعر و موســیقی هستم و 
کتــاب رباعیاتم با عنوان »یــک روز به آغوش تو برمی 
گردم« توسط انتشارات شهرستان ادب در دست چاپ 
اســت. همچنین چندین قطعه موسیقی با خوانندگی 
اینجانب با همکاری مرکز موســیقی حوزه هنری کشور 
و دفتر موسیقی مؤسسه شهرســتان ادب تولید شده 

است. 

 و اما یک پیشنهاد به جوانان... 
فقط با عالقه و امید اســت که می¬توان راههای نرفته 
را هموار کرد و به مقصدی رســید که شاید گاهی فراتر از 

تصور خودمان باشد.  
بین من و تو هزار فرسخ راه است 
این قله بلند و زندگی کوتاه است 

باید به شروع تازه ای برگردم 
در من عطش گفتن بسم اله است 

  از حافظ کل قرآن بودن تا اتمام دوره دندانپزشکی 
فاطمه قائمی پناهیان، اهل شهر همدان و متولد ۱۳۷۵، 
فارغ التحصیل دکترای دندانپزشــکی از دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران و به صورت دو رشته ای دانش آموخته  
حوزه علوم اســالمی دانشــگاه تهران، رتبــه ۱۰۱ کنکور 
سراســری، حافظ کل قــرآن کریم، دارنــده مدال طال 
و برنــز در دوازدهمین دوره المپیاد دانشــجویان علوم 
پزشکی کشــور در حیطه مدیریت نظام سالمت و رتبه 
های برگزیده کشــوری در مســابقات علمی مختلف از 
جمله شانزدهمین جشنواره دانش آموزان ممتاز، مبتکر 
و مخترع، جشــنواره دانشجویی ابن ســینا، جشنواره 
آموزشی شهید مطهری، المپیاد فیزیک دانش آموزی، 
المپیاد ریاضی پایا، تقدیر شده بعنوان مسئول انجمن 

دانش آموزی برتر در سطح ملی و فعال دانشجویی در 
تشکل های مختلف دانشجویی و فرهنگی است که در 

حال حاضر نیز در حال مطالعه برای تخصص است. 
سوتیتر: در مسیر نیل به این اهداف با موانع و مشکالت 
متعددی رو به رو هســتیم و پیمودن این مســیر نیاز 
به عزم راســخ، تالش شــبانه روزی و تشکیل یک تیم 
از جوانــان متخصــص و متعهد دارد که ان شــاءهللا با 
یاری خداوند متعال بتوانیم به این طرح ها جامه عمل 
بپوشانیم و به مردم کشورمان آن طور که شایسته هست 

خدمت کنیم.
ایــن دختر 2۶ ســاله همدانی که به دنبــال ارائه طرح 
هایی در راســتای کاهش هزینه هــای درمانی در حوزه 

دندانپزشکی است، به خبرنگار سخن شهروند گفت:  
در بســیاری از زمینــه ها میتوانیم بــا راه اندازی تولید 
داخل، عــالوه بر کاهش هزینه های دندانپزشــکی به 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان کشورمان کمک 
نماییم؛ البته که در مســیر نیل به این اهداف با موانع و 
مشکالت متعددی رو به رو هستیم و پیمودن این مسیر 
نیاز به عزم راســخ، تالش شــبانه روزی و تشکیل یک 
تیم از جوانان متخصص و متعهد دارد که ان شــاءهللا با 
یاری خداوند متعال بتوانیم به این طرح ها جامه عمل 
بپوشانیم و به مردم کشورمان آن طور که شایسته هست 

خدمت کنیم.

 وی در ادامه صحبت های خود به ارائه خدمات به مردم 
مناطق محروم کشور در قالب اردوهای جهادی اشاره کرد 
و گفت: شاید ظاهر این سفرها، شرایطی سخت و طاقت 
فرسا باشد، اما وقتی لبخندی به لب یک کودک در یک 
روستای دورافتاده می نشیند، آرامش و نشاطی عمیق 

وجودمان را فرا میگیرد. 
 نسبت به دیگران بی تفاوت نباشیم

 به نظر بنده الزمه انسان بودن، بی تفاوت نبودن نسبت به 
وقایع و شرایط اطراف و جامعه هست. در همین راستا در 
دوران دانش آموزی و دانشجویی همواره در کنار تحصیل، 
همراه دوستانم در تشــکل های فرهنگی و دانشجویی 
فعالیت داشــتیم و از این طریق سعی میکردیم هم به 
رشد فکری خودمان و اطرافیانمان کمک بکنیم و هم در 
حد توان به رشد و بهبود وضعیت جامعه و کشورمان. در 
دوران دانشجویی بنده در تشکل های دانشجویی بسیج 
و کانون قرآن و عترت فعالیت داشــتم که بســیار دوران 

خاطره انگیز و ارزشمندی برای بنده بود. 
  و اما توصیه ای به جوانان... 

دشــمنان ما از اســتعداد و توان باالی بالقوه جوانان ما 
اطالع دارند و ســعی میکنند با تزریق ناامیدی به آنها، 
مانع فعال شدن پتانسیل و توان درونی آن ها شوند. اگر 
بیشتر از دشمن، به وعده های الهی باور داشته باشیم، 

بی شک پیروزی و موفقیت نزدیک است...

یکــی از دســتگاه هایی کــه پیگیری 
کرده ام، در جشــنواره ملی کارافرینی 
شــتاب رتبه برتــر را به دســت آورد و 
دارای ســه گواهی ثبت اختراع است.

 وقتی لبخندی به لب یک کودک در یک 
روستای دورافتاده می نشیند، آرامش و 
نشــاطی عمیق وجودمان را فرا میگیرد

 فقط با عالقه و امید است که میتوان راههای 
نرفته را هموار کرد و به مقصدی رســید که 
شــاید گاهی فراتر از تصور خودمان باشد.

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقهبانوجوان:

جوانانی که با »توکل«، »امید« و »پشتکار« می درخشند 
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زندیگ بهرت:
ماجـرای ارثیـه ای که حیـات بخش شد

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقه

سخن شــهروند؛ زندگی بهتر: تهمینه خدری زاده؛ بانوی 
همدانی اســت که ســودی که از ارثه ای پدریش به وی 
رســیده را صرف وام هایی بــدون بهره برای درمان زوج 

های نابارور می کند.
کم نیســتند انســانهایی که عاشــقانه با خدا معامله 
می کنند و در انجام امــور خیر همواره پیش قدم بوده 
و کارهای ارزشمندشــان عالوه بــر خیر و منفعت برای 
دیگــران در این دنیا باقیــات و صالحاتی برای آخرت 

است.

 تهمینه خدری زاده بانوی طلبه همدانی است که طبق 
وصیت پدر ارثه ای که برایش باقی مانده را در راه رضای 
خــدا و با ایده ای جدیــد هزینه می کند. وی دارای دو 
فرزند پسر و دختر است، و در گفتگو با خبرنگار سخن 
شــهروند از تصمیم خود برای معامله ارثیه پدری اش 
با خداوند سخن گفت که در ادامه متن این صحبت ها 

را می خوانید:
در حوزه علمیه الزهرای همدان مشــغول کار هستم با 

کمک دو نفر از بزرگواران آقای صالحی و خانم نوروزی 
که در حوزه مشاوره با زوجین نابارور نیز فعالیت هایی 

دارند، ایده ای به ذهنم رسید...

پــدرم قبل از اینکه از دنیا برونــد، ارثه ای را که به من 
دادند، دوســت داشتند در راه خیر و کمک به نیازمندان 
هزینه کنم؛ پدرم گفته بود »ســودی را که از این ارث به 
دســت آوردی، صرف امور خیر و نیازمندان کن«. من 
نیز طبق وصیت پدر عمل کرده و تصمیم گرفتم سودی 
را که از از پولی که در بانک دارم به صورت وام در اختیار 
زوج های ناباروری کــه هزینه درمان ندارند، قراردهم. 
در این راســتا با کمک مسئوالن بانک مهدیه از ابتدای 
امســال ۱2 مورد وام جهت هزینه های دارو و درمان و 
نیز در جهت پیشــگیری از سقط جنین به زوجین کم 
برخوردار همدانی اعطا شــده که بحمدلله نتیجه بخش 

بوده است.
 تا زمانی که توان دارم این کار را ادامه می دهم

این وام ها ســودی برای بنده نــدارد و یک ریال از آن 
دریافت نکرده و مبالغ قســط نیز بســیار کم و حدود 
ماهی ۳۰۰ هزار تومان اســت؛ از این مســیر، تاکنون 
چنــد فقره وام برای هزینه های دارو و درمان و نیز در 
جهت پیشگیری از سقط جنین به زوجین کم برخوردار 

همدانی نیز اعطا شده است.
این اقدام برای من کاری ارزشــمند است که بتوانم در 
راســتای جوانی جمعیت و همچنین خوشحالی زوج 

های نابارور گامی برداشته باشم.
در یــک همایش، ایــده  ام را به صورت 
یک فراخــوان عنوان کردم و 
در ادامه اســتقبال خوبی از 
ســوی کســانی که دوست 
دارند در این امر خیر شــریک 
شوند را شاهد هستم و بنده 
نیــز تا زمانی کــه توان دارم 

این کار را ادامه می دهم.

 حس کار خوب قابل توصیف نیست
از این کارم حس زیبا و قشــنگی دارم که قابل توصیف 
نیســت و به راســتی که همه فرزندانی کــه که از این 
کمکها متولد می شوند مانند فرزندان خودم هستند و 
این افتخار من اســت که کوچکترین گام را در راستای 
ترویج فرهنگ فرزند آوری برداشــته ام. امیدوارم که 
خداونــد و روح پدرم از این کار راضــی بوده و بتوانیم 
بیش از گذشته فرهنگ نوعدوستی را در کشور ترویج 

دهیم.

این بانوی همدانی که مدیر صندوق قرض الحســنه در 
آرزوی مادری است، در ادامه صحبت های خود چنین 

گفت:
در نظر داریم با راه اندازی پویش ۳۱۳ که ان شــاء لله 
تداعی کننــده تعداد یاران امام زمــان )عج( در ذهن 
هاســت به جذب حمایت هــای خیرین و کمک های 
خیرخواهانه هم اســتانی های پرداخته تا در راستای 

خدمات رسانی بهتر و بیشتر قدم برداریم.
پویش ۳۱۳، همزمان با ســوم هر ماه حداقل سیزده 
هــزار تومان و حداکثر نامحدود به حســاب در آرزوی 
مادری واریز میشــود تا همه کسانی که دوست دارند 
در اجــر ایــن کار خیرخواهانه شــریک باشــید، ما را 
همراهــی کنند؛ همچنین طرحی نیز برای مشــاوره و 
واســطین ازدواج داریــم که امیدواریــم با این طرح 
گامی درراســتای ترویج فرهنــگ ازدواج به موقع و 

جوانان داشته باشیم.

پدرم قبل از اینکــه از دنیا بروند، ارثه ای 
را که به من دادند، دوســت داشتند در راه 
خیر و کمک به نیازمندان هزینه کنم؛ پدرم 
گفته بود »سودی را که از این ارث به دست 
آوردی، صرف امور خیر و نیازمندان کن«.

در نظــر داریــم بــا راه انــدازی پویش 
3۱3 کــه ان شــاء للــه تداعــی کننده 
تعــداد یاران امام زمــان )عج( در ذهن 
هاســت به جذب حمایت هــای خیرین 
و کمک هــای خیرخواهانه هم اســتانی 
هــای پرداخته تــا در راســتای خدمات 
رســانی بهتــر و بیشــتر قــدم برداریم.

امیدوارم که خداوند و روح پدرم از این کار 
راضی بوده و بتوانیم بیش از گذشته فرهنگ 
نوعدوســتی را در کشــور ترویج دهیم.
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پرورش در کنار آموزش؛

تربیت دینی و اســالمی را در مدارس جــدی بگیریم

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه زندیگ بهرت:

ســخن شــهروند؛ زندگی بهتر: جایگاه تربیت دینى در 
ســاختار نظام آموزش و پرورش از جمله موضوعات به 
روز، مهم و دوران ســاز جامعه اسالمى ماست؛ تربیت 
در همه ی ابعاد اعتقادی، عبــادی و اخالقی با توجه به 
ابعاد وجودی انسان کار ساده ای نیست  و به راستی در 

مدارس باید پرورش در کنار آموزش مدنظر قرار گیرد.
 آشنایی با مسائل روز و دغدغه های ذهنی نوجوان 

مورد توجه باشد 

معاون پرورشــی دبیرســتان دخترانه علمی همدان 
در این راســتا در گفتگو با خبرنگار ســخن شهروند؛ 
آشــنایی با مســائل روز و دغدغه ها و ســوال های 
ذهنــی نوجــوان را برای یک مربی نســبت به درک 
متقابل از این قشر مهم دانست و گفت: ارائه راهکار 
متناسب با شــرایط و موقعیت کنونی نوجوان بسیار 

الزم و ضروری است.
زهرا سادات حجازی با اشاره به امور تربیتی در مدارس 
اظهار کرد: در این محیط شــناخت مخاطب به عوامل 
بسیاری از جمله روحیات، نیازها، دغدغه ها، فرصت ها 
و مشــكالت بســتگی دارد و شــناخت ویژگی هــای 
كــودكان، نوجوانان و جوانان و تفاوت آنان در ســنین 
مختلف رشد و دوره های مختلف تحصیلی، مهم ترین 
وظیفه و نقشــی بوده كه صاحب نظران تعلیم و تربیت 
از معلمان و سایر كاركنان مدارس و در موارد زیادی از 

خانواده ها انتظار است.
وی بــا تاکید بر اینکه در ارتباط با نوجوان مســئله ای 
که بسیار اهمیت داشته توجه به اقتضائات، تمایالت 
و ســن اســت؛ یادآور شــد: اهمیت دوره نوجوانی از 
آن جهت اســت که افــراد این دوره قرار اســت؛ فردا 
در جامعه کشــور نقش بپذیرند و اثرگذار باشــند؛ در 
نتیجــه ضرورت دارد که دانش آموزان با فرهنگ دینی 
و با مضامین واقعی انقالب آشــنا شــوند و بدانند كه 
رسالتشــان در جامعه فردا چیســت و چه کاری باید 
انجام دهند و در چه تشــكل ها و بــا چه ویژگی هایی 

فعالیت كنند.
حجازی با بیــان اینکه البته انتقــال این مفاهیم هم 
ظرافت هــای کالمی خــاص خود را دارد بــدون اینکه 
شــعاری جلوه کند و یا حالت اجبار را داشــته باشــد؛ 
گفــت: رهبر معظــم انقالب در دیداری کــه با معلمان 
سراسر کشور طی ۱۳ اردیبهشــت سال ۱۳9۱ داشتند 
در اهمیت نقش معلم بیان کردند که »اگر معلم خوب 

عمل کنــد، صحیح عمل کند، با تدبیر عمل 
کند، با دلســوزى عمل کند، به نظر ما 

همه  مشــکالت جامعه حل می شود 
نه اینکه بخواهیم، بگوئیم عوامل 
مؤثــر در تربیــت جوانــان ما، 
بیرون از محیط مدرســه وجود 
ندارد؛ چرا، خانواده ها مؤثرند، 
فضــاى  مؤثرنــد،  رســانه ها 
اجتماعى مؤثر اســت، در اینها 
تردیدى نیســت اما آن سازنده  

اصلى، آن دســت ماهر اصلى که 
می  تواند یک ســاخت مستحکمى 

درســت کند که ایــن عوامل گوناگون 
نتوانند تأثیر بنیانى اى روى این محصول 

بگذارند، دست معلم است. این، ارزش معلم 
است.«

وی تشریح کرد: از جمله عوامل جذب دانش آموز و قشر 
نوجوان به فعالیت های فرهنگی و تربیتی و مشــاركت 
دانش آموزان در مدیریت امور مدرســه از طریق فعال 
کردن آنها در تشکل ها و شوراهای مسئولیت پذیری در 
مدرســه و اهتمام ویژه در چارچوب قوانین مدرسه به 

نظرات آنها است.
معاون پرورشــی دبیرســتان دخترانه همدان با بیان 
اینکه مقام معظم رهبری به جوانان توصیه ای داشتند 
و در دیدار با جوانان و دانشــجویان بر تحصیل، تهذیب 
و ورزش تأكید می كنند؛ افزود: آشنایی با مسائل روز 
و دغدغه ها و سوال های ذهنی نوجوان برای یک مربی 
نسبت به درک متقابل از نوجوان و ارائه راهکار متناسب 
با شــرایط و موقعیت کنونی این قشــر بســیار الزم و 

ضروری است.

برنامه ریزی تربیتی در مدارس تک بعدی نباشد 
در ادامه، حجت االســالم علی شفیعی نیز در گفتگو 
با خبرنگار ســخن شــهروند با اشــاره بــه ضرورت 
تربیتــی دینی افــراد جامعه؛ اظهار کــرد: خداوند 
متعــال بهترین مخلوقات خود یعنــی انبیا، اولیای 
الهــی و ائمه اطهار )ع( را برای این منظور فرســتاد 
و همه آنها آمدند تا کانال هدایت انســانها به سمت 

خداوند متعال شوند.
معاون پرورشی در دبســتان پسرانه علمی همدان با 
اشــاره به اینکه تربیت دینی فرزندانمان کار عظیمی 
اســت که خداوند متعال بندگان خــوب خود را برای 

ایــن کار برگزیده که این نشــان دهنــده عظمت و از 
طرفی خطیر بودن کار است؛ گفت: اگر ما در امر دینی 
و هدایتگــری فرزندان خود کم کاری کنیم و اشــتباه 

ورود کنیم؛ قطعًا معذب خواهیم بود.
وی در ادامــه با تاکید بر اینکه برنامه ریزی تربیتی در 
مدارس تک بعدی نباشــد؛ تصریح کرد: برنامه ریزی 
تربیتی در مدارس جامع باشد یعنی بتواند تا آنجایی 
که شــرایط مقدور و همراه است تمام ابعاد تربیت را 

در نظر گیرد و صرفًا تک بعدی کار نشود.
حجت االســالم شفیعی خاطرنشــان کرد: اگر مربی، 
معلم و معاون پرورشی در مدارس، خود را صرفًا برگزار 
کننده مناســبت های فرهنگی، ملی و مذهبی بدانند به 
راســتی باید گفت، پاشنه آشــیل اینجاست و از اینجا 

ضربه می خورند.
وی در ایــن زمینه اظهار کرد: یکی از محورهای کار در 
معاونــت تربیتی و فرهنگی و امــور تربیتی برگزاری 
مناســبت های ملی و مذهبی اســت اما اینکه صرفًا 
بــه برگزاری چنیــن برنامه هایی اکتفا شــود آن هم 
برگزاری ویترینی که صرفًا ظاهری را آماده کنیم بدون 
اینکه بدانیم آن مناســبت ملی و مذهبی چه هدف و 
حکمتی دارد و برای انتقال آن هدف و حکمت به این 
دانش آموز به مقطع تحصیلی او توجه کرده باشــیم، 

اشتباه است.

ضرورت دارد که دانش آموزان با فرهنگ 
دینــی و بــا مضامین واقعــی انقالب 
آشــنا شــوند و بدانند كه رسالتشــان 
در جامعــه فردا چیســت و چــه کاری 
بایــد انجام دهنــد و در چه تشــكل ها 
و بــا چــه ویژگی هایی فعالیــت كنند

اگــر مربی، معلــم و معاون پرورشــی 
در مــدارس، خود را صرفــًا برگزار کننده 
مناســبت های فرهنگی، ملی و مذهبی 
بدانند به راستی باید گفت، پاشنه آشیل 
اینجاســت و از اینجا ضربــه می خورند
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خبر تولد امام حســین )ع( قبل از میالدشــان از سوی 
جبرئیل به پیامبر اکرم )ص( داده شــد، وقتی این خبر 
به پیامبر داده شد حضرت رسول )ص( نوید این فرزند 
پر خیــر و برکت را به حضرت فاطمه زهرا )س( دادند و 

ایشان هم از این خبر خوشحال شدند.
در روایتی آمده وقتی امام حســین )ع( به دنیا آمدند از 
طرف خدا هزار ملک به پایین آمده و به خدمت رســول 
خدا )ص( رســیده و به پیامبــر تبریک و تهنیت گفتند. 

رســول خدا )ص( از این موضوع خوشحال شدند و خبر 
تولد حسین )ع( را پخش کردند.

قبل از والدت امام حسین)ع( نیز حضرت فاطمه)س( 
به پیامبر در مورد ســخن گفتن طفل با ایشان خبر داده 
بــود که پیامبر اکرم)ص( روضه این فرزند را برای دختر 
خود خواند. لذا میالد امام حســین)ع( با اشــک همراه 

شد.
 در حدیث شــریف کسا آمده است هر کدام از اهل بیت 

که به پیامبر وارد می شــود آن حضرت جمله ای در مورد 
آنهــا می فرماید و وقتی امام حســین وارد می شــود، 
پیامبر می فرماید: »الســالم علیک یا شــافی امتی«. 
یعنی بحث شــفاعت امت رسول هللا، پس از این مولود 

آغاز می شود.
 چند اعجاز نیز پس از والدت امام حســین)ع( رخ داده 
اســت که یکی از آنها شفا گرفتن فطرس ملک است که 

به یمن قدوم این مولود صورت گرفته است.

داستان هزار ملکی که برای تولد حسین بن علی )ع( نزد پیامبر آمدند
والدتی که با اشک همراه بود

شــعبان و شــد و پیک عشــق از راه آمد    .......................................عطر نفس بقیة اهلل آمد

ضــل و حســین     ....................................... یــک ماه و هس خورشــید رد این ماه آمد
بــا جلــوه ســجاد، ابوالف

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 2 دقیقهبریگ از تاریخ:
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ایمان و اعتقاد به امام زمان )عج(، مانع از تســلیم شــدن اســت و ملت های با ایمانی که حضور قطب عالم امکان را در میان خود 
احســاس می کنند، از حضور او امید و نشــاط می گیرند و برای مجد و عظمت اســالم، مبارزه و مجاهدت می کنند و با تکیه بر همین 

امید درخشــان بود که ملت بزرگ ایران، پرچم اسالم را به اهتزاز در آورد و افتخار طول تاریخ بشر و تاریخ اسالم شد.
 مقام معظم رهبری )۱3۷4/۱۰/۱۶(



8

ـه 
ـــ

ـــ
ـــ

نام
ماه

عی
تما

 اج
ی و

هنگ
 فر

ی،
لیل

تح

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقهخانه ما:

با حضور حجت االسالم تراشیون؛ 

سلسله جلسات سبک زندگی

 ایرانی اسالمی

سخن شــهروند؛ خانه ما: قســمت های قبلی از حضور 
حجت االســالم تراشیون در جمع والدین را در شماره ۷۶ 
سخن شهروند خواندید، در این شماره متن صحبت های 
این کارشناس تربیتی و خانواده را در جمع والدین دانش 
آموزان در دو بخش گفتگو با والدین دانش آموزان پیش 
دبستان و دبستان و والدین دانش آموزان متوسطه می 

خوانید:

جلسه والدین دانش آموزان پیش دبستان و دبستان

اگر از اکثر افراد این جمع بپرســیم کــه مهم ترین رکن 
تربیتی چیست؟ و یا چه کسی است؟ نمی دانم شما چه 
پاسخی خواهید داد؛ بنده به این جمله اکتفا می کنم که 
مهم ترین عنصر انسانی در تربیت، مادر است. شما نمی 
توانید فردی را در موضــوع تربیت جایگزین مادر کنید. 

این مادر دو نقش باید در امر تربیت ایفا کند:
۱. تأمین کننده ی نیازهای زیستی فرزند   

 2. نقش تربیتی فرزند
 ویژگی های یک مادر موفق چیست؟

اما به راستی ویژگی های مادر موفق چیست؟ این ویژگی 
ها شامل: 

۱- ســالمت جســمی: لطفًا نســبت برای جسم خود و 
ســالمتی خودتان خیلی ارزش قائل شــوید و اگر نظر 
مــن را بخواهید به نظرم در خانــه بهترین غذا باید برای 
مادر باشــد. این جایگاه اینقدر مهم است که اگر مادری 
جســمش آســیب ببیند تمام نظام خانواده مختل می 

شود.
چنــد وقت دیگر خانه تکانی عید شــروع خواهد شــد، 
مادرها را می بینید که در حال شســتن فرش و جابجایی 
وسایل منزل هستند و در ایام عید که باید سرحال باشد 

۱۰ مدل بیماری پیدا می کند.
 مــادر باید بداند که یک نقــش دومی هم دارد که 
این نقش دوم به ســالمت جســمی نیاز دارد و بچه ای 
کــه مادرش مدام درد کمر و زانــو دارد، نمی تواند پا به 
پای یک نوجوان به خرید برود و مجبور هســت که این 
نوجوان خودش به تنهایــی وارد محیط های اجتماعی 

شود.
 مادری که می خواهد مادری کند باید به جسم خود 
اهمیت بدهد، لذا این چهار نکته ای را که در ذیل بیان می 

کنم را رعایت کنید.
 توجه به موضوع تغذیه 

 توجه به ساعت خواب و بیداری)کتاب آرامش توفان ها(

 توجه به ورزش و فعالیت بدنی
 توجه به درمان )اگر دردی در شــما ایجاد شــد و یک 

هفته ادامه دار بود این نیاز به درمان دارد.(
2- ســالمت روح و روان منجر به تقویت عملکرد است؛ 
تقویــت عملکــردی شــامل:  عملکرد فکــری، عملکرد 
جســمانی، عملکرد عاطفی و ارتباط اجتماعی قوی تری 

است.
 اگر می خواهید آســیب روحی و روانی را نبینید به 

نکات زیر بیشتر توجه کنید:
 مراقب افکار منفی باشید

 مراقب باشــید با افراد دارای مشــکالت زیاد رفت و 
آمد نکنید. 

 سعی کنید قدرت حل مسئله را افزایش دهید. )کتاب 
قوز فکری مهندس علیرضا راهداری(

 توجه به امور معنوی: در زمانی که مشــکالت زیاد می 
شــود جوشــن صغیر را بخوانید و هرگاه ناآرام بودید ۵ 
نوبت نمازهای خودتان را اول وقت بخوانید که به سالمت 

روح و روان کمک می کند. 

جلسه با والدین دانش آموزان متوسطه

مهم ترین دوره تربیت کودکی اســت؛ ولی پیچیده ترین 
دوره، تربیت نوجوانی اســت؛ خصلــت ها و ویژگی های 

دوران نوجوانی عبارتند از:
 گرایش به گروه همسال)رفیق باز(

 عالقه مندی به انزوا
 توجه به خود: )مدگرایی و مد پسندی(

 عدالت خواه
عدم توجه به خواسته و نیازها نتیجه اش بروز ناهنجاری 
ها اســت. ســه مورد از ناهنجاری هایی که می توان در 

نوجوان دید عبارتند از: 
 عصبانیت زیاد
 بهانه گیر شدن

 فراری شدن)دور شــدن از والدین و وابسته شدن به 
دیگران(

 گفتگو با نوجوان خیلی تأثیر دارد. نویســنده  کتاب 
سفیر می گفت: یکی از دالیلی که من به دهن شیر رفتم و 
سالم برگشتم این بود که مادرم با من خیلی حرف می زد.
 امنیت خاطر)آرامش(: پس از کاهش اوج بیماری 
کرونا آماری که داده شد نشان می داد حدود 22 درصد 
دانش آموزان ما مشــکالت و آسیب های روحی دارند و 
بچه هایی که االن باید در اوج شادی باشند دچار استرس 

و اضطراب هستند.
 یکی از دالیلی که ما اضطراب بچه ها را باال بردیم بر 
سر مسائل درسی و مدرسه است؛ سه عنصری که موجب 

آرامش در فرزندان می شوند، عبارتند از:
 روابط بین والدین
 نوع رفتار با فرزند

 محیط های اجتماعی)مدرسه و جاهایی که فرزندان 
آنجا قرار دارند.(

  و اما گرایش به جنس مخالف...
این بحث گرایــش نوجوان به جنس مخالف، یک عمل 
کاماًل طبیعی در این دوران اســت؛ اّما ما یک فاصله ای 
بین رسیدن به این سن و ازدواج می اندازیم و لذا سخت 
خواهد شد. نوجوان ۱۴ ساله که در اوج نوجوانی قرار دارد 
باید بگوییم تا 2۸ ســالگی صبر کند در این شرایط این 

نوجوان دوست دختر پیدا خواهد کرد.
 برای کاهش برخی از آســیب ها باید ســن ازدواج را 
پایین بیاوریــد، در نوجوان خود این موضوع امید ایجاد 

می کند.
 براساس آمار کشــور ایران دخترانی که در سن ۱8- 
۱۷ ســال و پسران 2۰-۱9 ازدواج می کنند بهتر با هم کنار 

می آیند و شرایط همدیگر را می پذیرند. 
 امــا نباید از روحیه کمک کاری غافــل بود؛ ما باید 

بدانیم که چگونه به نوجوانان مسئولیت بدهیم.
 از کارهای مورد عالقه آن ها شروع شود

 توجه به ظرفیت و توان آن ها شود
 کارها و مسؤلیت ها گروهی داده شود

 ما ناظر باشیم نه فرمانده
 در خانواده برای انجام کارهای گروهی تصمیمات و 
برنامه هایی باشــد؛ مثاًل دوشنبه ها قرار گذاشته شود سر 
یک ساعت مشخصی همه با هم خانه را مرتب کنید و هیچ 

برنامه ای در این ساعت قرار داده نشود 
 با خودنمایی کردن )خودمحور بودن( نوجوانان چه 
کنیم؟ یکی از نیازهای نوجوان دیده شدن است؛ اگر این 
نوجــوان را نبینید، در جای دیگر خودنمایی خواهد کرد و 
شــما چقدر از این نوجوانان را در فضاهای مجازی مانند 
اینســتاگرام و امثال آن ها می بینیــد که از خود فیلم و 

عکس به اشتراک می گذارند؟!
اگــر ما بخواهیم هیجانات نوجوان را مدیریت کنیم باید 
شــیوه  مواجهه با این موارد را بدانیم که در جلســه آینده 

مطرح خواهد شد. 
ادامه دارد...
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زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقهخانه ما:

سخن شــهروند؛ خانه ما: رضا هوشیار، 
متولد ســال ۱3۵۰، جانبــاز 3۰ درصد و 
آزاده دوران جنــگ تحمیلی در همدان 
اســت و خاطرات اســارت وی به زمانی 
برمی گردد که حدود ۱۵ ســال بیشــتر 

نداشت که به فرمان امام خمینی)ره( لبیک گفت و راهی 
جبهه های حق علیه باطل شــد. شــب عملیات به علت 
بمباران شــیمیایی از ناحیه ریه دچار مشکل شد که بعدها 

این مشکالت بیشتر بروز کرد. 
وی، از رزمنــدگان غواص گردان ۱۵۵ بود که در شــامگاه 
عملیات کربالی ۴، در سال ۱۳۶۵ به اسارت گرفته شد و 

در اسارت دچار جانبازی شد. 
در ادامه صحبت های این جانباز ســرافراز کشورمان را با 

خبرنگار سخن شهروند می خوانید: 
تصور بقیه از جانبازی نقص عضو و اختالل در فعالیت های 
روزمره است، اما جانبازی بنده از این نوع نیست. زیرا در 
دوران اســارت رخ داد و در آن زمان، افرادی را داشــتیم 
که یک عضوشــان به طــور کامل قطع می شــد و موارد 
حادتر؛ اما آن جا خیلی اهمیتی به مجروحیت یک اسیر 
نمی دادند، حتی شخصی از من جانبازی حادتری داشت 
و من شــاهد بودم که درمان نشــد و به شــهادت رسید. 

جانبازی در اسارت خیلی تفاوت دارد با زمانی که شخص 
جانباز می شود و بســتری می شود و استراحت می کند، 

آن جا هیچ رسیدگی صورت نمی گرفت.  
من در آن  شــب عملیات عارضه ای برای دســتم پیش 
آمد و هنگامی که به اســیری گرفته شدیم در شرق شهر 
بصره حدود یک هفته نگه داشــته شدیم، اتاقی که من 
و همرزمانم بودیم زمینی گلی داشــت و هوا به شــدت 
ســرد بــود و از تعدادی کاغــذ پاره کــه دور و برمان بود، 

اســتفاده می کردیم تا گلی نشویم و به سختی شب هارا 
می گذرانیم.  

وضعیت دســت من بــه مرور زمان بدتر می شــد و ورم 
شــدید کرده بود و کم کم چرک کرده بود و ســیاه شــده 
بود، به جایی رســیده بود که دیگر از درد نمی توانســتم 
شــب ها بخوابم. یکی از دوستانم 
شــب ها زیر کتف من می خوابید 
و دســتم را نگه می داشــت که تا 
صبح اگر ســاعتی خوابمــان برد 
تکان نخورد. سرمای هوا به شدتی 
شده بود که دیگر خوابیدن ممکن 
نبــود و بعثی ها برای گرم شــدن 
یک پالســتیک دادنــد و ما کاغذ 
هارا زیرمــان می انداختیم تا گلی 
نشــویم و پالســتیک را سراسری 
روی بدنمــان می کشــیدیم. این 
پالســتیک عرق می کرد و خیس 
می شد و خیلی اذیت می شــدیم و درد مضاعف دستم 

دیگر اجازه خوابیدن به من نمی داد.  

شــب نخوابیدن ها و اذیت هایی که می شــدم با آن سن 
کم، گویا دل یکی از ســربازان به رحم آمده بود و اسم مرا 
برای درمان به بیمارستان دادند. هرچند بعضی ها با حال 
وخیم تر بدون درمان شــهید شدند اما برای سن کم من 

دلش سوخته بود. 
 عمل سنگین اما سرپایی! 

من و یکی از دوســتانم را پشت یک ماشین باری برای 
حرکت به سوی بیمارستان سوار کردند اما ما نمی دانستیم 
برای چه اعزام شده ایم و فکر می کردیم مارا می برند تا با 
گلوله ای ما را شهید کنند. ساعتی گذشت و به بیمارستان 
شــهر زبیر رسیدیم و من که بیش از یک هفته نتوانسته 
بــودم بخوابم، وجود تخت و چــراغ و یک پتو را غنیمت 
شــمردم و بسیار زیاد مایه خوشــحالی  من بود. پرستار 
شــیعه ای آن جا بــود که از روی هم کیشــی کمک هایی 
می کرد. برای من و یکی از دوســتانم اتاق عمل نوشتند، 
عصــر همان روز یک بعثی آمد و با کارکنان بیمارســتان 
شروع به دعوا کرد و ما زبان عربی او را متوجه نمی شدیم؛ 
به جز تخت بغل دســتی ام، شــهید نــادر عبادی نیا که 
طلبه جوان بود و عربي متوجه می شد اما آن لحظه برای 
نترسیدن و هول نشدن ما چیزی به زبان نیاورد و ما بعدًا 
متوجه شــدیم که به دستور آن مامور بعثی، به اتاق عمل 

برده نشدیم. 
فردا که من دوستم بی خبر منتظر اتاق عمل بودیم ناگهان 
دیدم پرســتاران آمدند و گاز اســتریل را دهان دوســتم 
گذاشــتند و یک نفر روی پایش نشستند و دو نفر دست 
هایش را نگه داشتند و یکی دیگر بدون بیهوشی شروع به 
جراحی کرد. آن دوستم داد و فریاد می کشید و از هوش 
می رفت و بهوش می آمد و من از ترس می لرزیدم که این 
بال سرم نیاید و شهید عبادی سعی داشت دلداری دهد اما 
به ناگهان پرستاران کارشان تمام شد و سمت من آمدند . 

همان مراحل تکرار شــد و روی دســت و پایم نشستند و 
دهانم را گاز استریل گذاشتند و شروع به جراحی کردند و 
من نیز دائم بیهوش می شــدم و بهوش می آمدم تا عمل 
تمام شد. چند روز آن جا بودیم تا منتقل شدیم به بغداد و 

از آن جا کنار همرزمان دیگرم منتقل شدم. 
حال نیز توان دســتم کمتر اســت امــا الحمدهللا راضی 
هســتم. با اینهمه درد اصال و اصال پشیمان نیستم و تنها 
امید من برای آخرتم شــرکت در جهاد به فرمان حضرت 
امام اســت و ای کاش زودتر از ۱۵ سالگی فعالیت هایم 

را آغاز می کردم. 
من افتخار داشتم که همسرم آزاده یا جانباز باشد    

شــهیری؛ همسر این جانباز سرافراز است که به خبرنگار 
ســخن شهروند گفت: ما سال ۷۱ آشنا شدیم و سال ۷2 
ازدواج کردیم. ایشــان همیشه خودشان سختی ها را به 
جان می خریدند و ما در کنارشان پیش رفتیم و نمی توانم 
بگویم کار خاصی برایشان انجام دادیم یا سختی ایشان 

را متحمل شدیم.  
من افتخار داشتم که همسرم آزاده یا جانباز باشد و شاید 
یکی از مالک هایی که با ایشان ازدواج کردیم همین بود. 
هم خودم و خانواده ام از این قضیه خوشــحال شــدیم 
و نکته منفی نبود که نیاز به تفکر داشــته باشد.حال نیز 
دو فرزند ۱۵ ســاله و 2۱ ســاله داریم و  اگر به آن  دوران 
برگردیم نه تنها همسرم بلکه خود و فرزندانم هم داوطلب 

برای کمک به اسالم و جبهه هستیم.  
 به وجود پدرم افتخار می کنم 

مهدی هوشــیار، فرزند دوم آقای هوشــیار متولد سال 
۱۳۸۶ جانبازی پــدر را اینگونه توصیف می کند: پدر من 
هیچگاه چیزی برای ما کم نگذاشته است و من هیچگاه 

احساس کمبودی نکرده ام. 
به وجود پــدرم افتخار می کنم و از ایشــان ممنونم. به 
هرحال دفاع از کشــور و سرزمین وظیفه است و اگر در 
آن زمــان بودیم من هم حتما شــرکت می کردم و فقط 

پدرم نبود.

پای سخنان جانباز همدانی؛ 

روزهای اسارت، از »صبوری« و »مقاومت« تا »ایستادگی«  

 وضعیت دســت من به مرور زمان 
بدتر می شد و ورم شدید کرده بود و 
کم کم چرک کرده بود و ســیاه شده 
بود، به جایی رســیده بود که دیگر از 
درد نمی توانستم شــب ها بخوابم. 

مــن و یکی از دوســتانم را پشــت 
یک ماشــین باری بــرای حرکت به 
ســوی بیمارستان سوار کردند اما ما 
نمی دانســتیم برای چه اعزام شده 
ایــم و فکر می کردیم مــارا می برند 
تا بــا گلوله ای مــا را شــهید کنند. 

با اینهمه درد اصال و اصال پشــیمان 
نیســتم و تنها امید من برای آخرتم 
شــرکت در جهاد به فرمان حضرت 
امام اســت و ای کاش زودتر از ۱۵ 
سالگی فعالیت هایم را آغاز می کردم. 



10

ـه 
ـــ

ـــ
ـــ

نام
ماه

عی
تما

 اج
ی و

هنگ
 فر

ی،
لیل

تح

کیوسک مجایز:
غرق نشدن در دریای شبهات؛ 

معرفی سه وبگاه معتبر که به سؤاالت دینی شما پاسخ می دهند 

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقه

 
با ورود فناوری به زندگی، می توانیم با تمام دنیا ارتباط برقرار کرده و در عرض چند ثانیه اطالعاتی را در هر زمینه کسب کنیم و با گفتگو پیرامون آن نظرات دیگران را به دست آوریم. با 
این وجود بستر به وجود آمده چاقوی دو لبه است و در کنار تمام محاسنش، معایبی هم به همراه دارد. این روش ارتباطی ساده و در دسترس با هر کسی در هر جای دنیا، زمینه را برای 
فعالیت و تأثیر گذاری فرهنگی و به بیان دیگر جنگ نرم فراهم کرده است. میدانی که در آن همانند جبهه های جنگ سخت و نظامی هر نیرویی به دنبال غلبه و القای تفکر خود به طرف 
مقابل است. با توجه به پیشروی جبهة فرهنگی غرب و تخصص در استفاده از این بستر، آن ها با استفاده از فناوری های ارتباطی هر روز شایعات و شبهه هایی برای اسالم و انقالب به 

وجود می آورند . به راحتی در فضای مسموم مجازی پخش می کنند و با این روش اعتقادات مردم و به خصوص جوانان را متزلزل می کنند. 
حال در این فضای غبار آلود و پر از شبهه وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این است که به راحتی این شایعات و شبهه  ها را قبول نکرده، در شنیده های مرتبط با دین  حساس تر باشیم و از 
روش های مختلف برای رفع شبهات استفاده کنیم تا حقیقت این شایعه ها روشن شود. یکی از روش های روشن شدن واقعیت، مراجعه به سایت ها و کانال های پاسخ به شبهات دینی 
و اعتقادی است که به همت ارگان های فرهنگی و گروه های دغدغه مند در این حوزه تشکیل شده است. ما در این مطلب سعی داریم که برای شما برخی از این منابع را معرفی کنیم. 

این مرکز وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم است. 
این دفتر با درک نیازهای جامعه و مطالبات مردم در زمینه پاسخ به سؤاالت و شبهات دینی و به منظور تمرکز و ارتقاء سطح پاسخگویی، مراکز 
مختلف پاســخگویی خود را ســامان داده و مرکز منسجم و گسترده ای تحت عنوان »مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی« را تأسیس نمود. 
پرسشــگران در ارتباط با این مرکز تخصصی، عالوه بر در یافت پاســخ سؤاالت و رفع شبهات از آموزه های دینی، ارتباط مستقیم و بی واسطه را با 
متخصصان وکارشناسان حوزه علمیه تجربه می کنند که این تجربه هم اعتماد آن ها به یک مرکز پاسخگویی دینی حوزوی را افزایش داده و هم 

به آرامش و اطمینان درونی آن ها در مواجهه با پرسش ها و شبهات موجود کمک می کند. 
این مرکز با استفاده از اساتید و محققین حوزه علمیه و با هدف پاسخگویی تخصصی به سواالت دینی اقشار مختلف جامعه، کارشناسان خود را 
در گروه هایی تخصصی سازمان دهی کرده است. این گروه ها عبارت اند از قرآن و حدیث، فقه، کالم و اعتقادات، اخالق، تاریخ و سیره، مشاوره، 

فقه خواهران 

این وبگاه به همت اداره مشاوره و پاسخگویی که وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها است، راه اندازی شده و با بهره گیری از 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه زمینه مناسبی را فراهم ساخته است. از طریق این وبگاه، بسیاری از جوانان و به خصوص دانشجویان می توانند پرسش 
های خود را بدون دغدغه مطرح کنند و جواب های مناسب دریافت نمایند. مهم ترین هدف این اداره ارتباط با دانشجویان جهت حل مشکالت روحی، 
معنوی و ارتقاء قدرت تحلیل و اســتدالل در میان آنان اســت. این مرکز با همکاری نشر معارف بیش از ۷۰ عنوان کتاب پرسش و پاسخ دانشجویی 

منتشر کرده است که با استقبال مناسبی از طرف دانشگاهیان مواجه شده است. 

این ســایت وابســته به مؤسسه فرهنگی رواق حکمت است. این مؤسســه با این انگیزه شکل گرفت تا بتوانند 
بخشی از نیازهای مبرم و اقناع نشده فرهنگی، پژوهشی و آموزشی را در حوزه اندیشه دینی برآورده سازد. از این 
رو خانه رایانه که در این مؤسسه به فعالیت در حوزه فناوری اطالعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگویی به 
پرسش های دینی و ایجاد سایت آغاز کرد. سایت اسالم کوئست به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی توسط 
این مؤسســه راه اندازی شــد. سؤاالت و شبهاتی که توسط محققین پاســخگویی می شود، از مجموع سؤاالت 
پرسشــگران سایت اسالم کوئست و یا ســؤاالتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و 
این اولویت توســط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران 

محترم مؤسســه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشــکیل می گردد. با توجه به اطالعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤاالت بعد از تهیه 
پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد. 

این سایت ها تنها بخشی از مهم ترین سایت های پاسخ به شبهات و سؤاالت دینی هستند که جهت استفاده و مراجع مخاطبین معرفی شدند.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی 
 http://www.pasokhgoo.ir

پرسمان  
 http://www.porseman.com

اسالم کوئست   
 http://www.islamqusst.net
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با من بخوان:

حمید حسام؛ چهره ماندگار هنر انقالب اسالمی

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 2 دقیقه

سخن شــهروند؛ با من بخوان: یک بار نه بلکه چندین و چند بار نامش را شنیدیم 
و آثارش را دیدیم، این یعنی نام آشناســت و در یادها جا دارد. کافی اســت نیم 
نگاهی بــه کتاب »آب هرگز نمی میرد« انداخته و یا مــروری بر برگزیدگان ادوار 
گذشــته جایزه ادبی جالل آل احمد داشته باشیم آن وقت در می یابیم که سخن 

از حسام است. 
آری سخن از سردار حمید حسام، دیده بان بیدار ادبیات پایداری است، سرداری 
که با قلم و قدم به جنگ فراموشــی رفت و دغدغه مند ارزش های سترگ دفاع 

مقدس را حفظ کرد. 
حســامی که تواضع و خلوصش زبانزد اســت و ســبک نویسندگی اش منحصر 
به فرد؛ حســام با ممارست چندین ســاله َعلم مستندنگاری و تاریخ شفاهی را 

برافراشــته و مسیر را برای نویسندگان دیگر باز کرد. 
او متعهدانــه و ســخاوتمندانه هــر آنچه در توان داشــت به میــدان آورد و در 
بزنگاه هــا اثــری کم نظیر به منصه ظهور رســاند و روز به روِز دفاع مقدس را به 

تصویر کشاند. 
حمید حســام از جمله نویســندگان ادبیات دفاع مقدس است که رهبر معظم 
انقالب بر ســه کتابــش »آب هرگز نمی میــرد« و »وقتی مهتاب گم شــد« و 
»مهاجر ســرزمین آفتاب« تقریظ نوشــته اند و از کتاب هایش تمجید کرده اند. 
او که پیش تر معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس بوده، متولد ســال ۱۳۴۰ در همدان اســت و دانش آموخته کارشناسی 

ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران.  
جوانــی اش را در جبهه هــای نبرد حق علیه باطل ســپری و جنــگ را از نزدیک 
 لمس کرده اســت. سردار حمید حســام کارنامه درخشانی در نویسندگی دارد و 

کتاب  های متعددی حاصل کار او تا به امروز اســت.
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 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمحمد کاظم حجازی
 مدیر اجرایی: شکیبا کولیوند

 همکاران: زهره عباسی، عذرا جهانیان، فاطمه رحمتی و فرناز خوش شنو
 تلفن: 081-38321520

 نشانی: همدان، خیابان میرزاده عشقی، کوچه قاضیان، موسسه شهید محراب آیت اهلل مدنی
http://www.shahimadani.net :سایت موسسه 

ماهنامـــــه 
تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی

»یتیمی نیمه شب بیدار می شود و گریان سراغ پدر خود را می گیرد، غافل از اینکه پدرش 
مرده. از او می پرســند: چرا گریه می کنی؟ و کودک در این هنگام به یاد پدرش می افتد و 
با ناامیدی ساکت می شود. در چنین جایی است که مالئک )بر غربت و بی کسی او(گریه 

می کنند«.
مواعظ العددیه )ص ۱44 و ۱4۵(
بر بال مالئک، داستان انسانی است که با دیدن این مصیت ها، با یتیمان هم ناله می شود 
و خود را بر بال مالئک می ســپارد. حاج سید جواد حجازی، ابواالیتام و پایه گزار مؤسسه 
داراالیتام مهدیه همدان. همو که می گوید: »هیچی از خدا نخواسته ام، االن هم آرزو دارم 
که اگر قرار اســت خداوند عمری به من دهد، به مردم و ایتام خدمت می کنم و سرگرمی 

من همین است.«
)مستند سید جواد(
 همو که مکرر به عزیزان شــاغل در مؤسسه  داراالیتام توصیه می کند که: »همه ما جمع 
شده ایم تا شاید بخشی از خالء ناشی از فقدان پدر را برای یک یتیم جبران کنیم«)به نقل از 
فرزند ایشان( و این که: »در این مجموعه نباید اصال نسبت به مراجعین کلمه فردا و پس 
فردا وجود داشــته باشد.« )مستند سید جواد( و این همه را از روح نهادساز و پر اخالص 
شهید مدنی )ره( دارد. حاج پیمان ترکمانه، مدیرکل سابق کمیته امداد استان همدان می 
گوید : »تعلق خاطری که ایشان به ایتام داشتند حقیقتًا برای بنده درس بزرگی بود. وقتی 
که در جمع بچه ها می رفتند فارغ از سن و جایگاه خود به بازی با آنها مشغول می شدند و 

این روحیه انسان دوستی و یتیم نوازی ایشان بسیار ارزنده بود.«.
 اخوان حجازی و حجازی ها عبارت هایی هســتند که در مجموع اسنادی که در سال 42 
توسط ساواک جمع آوری شده به چشم می خورد. این اسناد اشاره به افرادی چون دباغ، 
دانشــی، سراجی، بزاز، قائمی، فرزندان زرگر و ... دارد که   پیرامون شهید مدنی)ره( جمع 

شده بودند و از جمله این افراد، اخوان حجازی )سید صادق و سید جواد(  هستند. 
)شهید مدنی به روایت اسناد ساواک شماره 4(
 شهید مدنی)ره( فرموده بودند: »در بسیاری از شهرستان ها که رفت و آمد داشتیم، افرادی 
را ساخته ایم، بسیار محکم و آماده«)ســیدالعلما و االعالم ص ۵۰۶( و بدون شک یکی 
از همان افراد، ســید جواد حجازی بود که به همراه برادرش ســید صادق حجازی افتخار 
میزبانی این مجاهد نستوه را داشتند. محمد علی کی نژاد می گوید: »ایشان)سید جواد 

مورد اعتماد شــهید حجازی( معمم نبود ولــی بیش از معممین 
مدنی)ره( بود«. ســید صــادق می گوید: 

»آقای مدنی همیشه در 

منزل ما بودند و دوستان ایشان هم که از مبازران طاغوت بودند همیشه در منزل ما بودند. 
ما همیشه دنبال ایشان بودیم.« 

)سیدالعلما و االعالم ص 399( 
آقای ســید جواد حجازی در کنار مبارزات سیاسی، تبعید، تقدیم دو شهید به انقالب و ... 
که خود فصل جداگانه ای است)رجوع شود به مجموعه اسناد ساواک مورخه 42/4/۱۰(، 
به تأســی از شهید مدنی)ره( دارای روحیه و ســبک زندگی ویژه ای بود که ایشان را جزء 
شخصیت های نهادساز قرار می داد و همواره با ایجاد کار تشکیالتی و منسجم در جهت رفع 
فقر و محرومیت گام برمی داشت. نقل می کنند که در قبرستان و محل دفن اموات سابق 
که در منطقه جانبازان بود رابطی وجود داشــت که وضعیت افراد فوت شده را به حجازی 
ها اطالع می داد که آیا خانواده فرد متوفی دچار تنگی معیشت هستند یا خیر و اگر جزء 

طبقات ضعیف بودند فورًا به کمک ایشان می شتافتند. 
 مصاحبه با محمدعلی حیدری دلگرم

در مورد تأمین جهیزیه دختران و ســایر نیازهــای خانواده های محروم نیز همین روش 
حرکت خانه به خانه وجود داشت و بنا به اسناد جلسات هیئت مدیره مؤسسه داراالیتام از 
بدو تأسیس تا کنون، این سبک رفتاری و سازمانی به چشم می خورد. یکی از زیر مجموعه 
های مؤسســه داراالیتام که متولی تأمین نیازهای پزشکی و بهداشتی خانواده های ایتام 
و سایر محرومین هست، مرکز تشخیصی درمانی ام آر آی مهدیه هست. آقای پرویز فتاح 
می گوید: »اگر دولت   می خواست این کار را انجاک بدهد هزینه اش چندین برابر می شد 
و این رضایت مندی هم حاصل نمی شــد.«    آقای دکتر محمدمهدی تقدیری متخصص 
مغز و اعصاب می گوید: »آقای سید جواد حجازی در حالی که تحصیالت کالسیک پزشکی 
نداشــت ولی با ناباوری دیدیم که رفت و بهترین دستگاه که دستگاه زیمنس بود را برای 
همدان تهیه کرد.« جالب آنکه بعدا وقتی با افرادی مواجه می شود که از روستاهای دور و 
یا استان های همجوار برای درمان به این مرکز می آمدند و بعضا مجبور بودند تا مدت ها 
در این شــهر بمانند اقدام به احداث یک مهمانسرا می کند تا همراهان بیمار رنج بیشتری 
نداشته باشند. امروز و بعد از گذشت حدود 9 دهه از عمر پر برکت ایشان، بیش از پیش به 

الهام گیری از سبک زندگی فردی و اجتماعی این فرد خّیر و مبارز نیازمندیم.

زمان الزم برای مطالعه این مطلب: 4 دقیقهشهروند:

به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس داراالیتام مهدیه همدان


