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سخن سردبری: 

انتخاب های فاطمی
مزیــت تفکــر شــیعه برای 
انســان هایی که آگاهانه در 
ایــن ورطه وارد شــده اند از 
جنبه هــای متفاوت با دیگر 
ادیان قابل تطبیق و مقایسه 
مــی باشــد. کــه از جملــه 
خصوصیات بارز آن الگوهای 
کاملــی در زندگــی همچون 
وجــود ائمه اطهار و اولیاء الهی اســت؛ کــه ویژگیها و 
سجایای اخالقی ایشــان برای تمامی ابعاد که انسانی 

با اداره خود به انجام می رساند می باشد.
شــخصیت فاطمه الزهرا)سالم هللا علیها( از جمله این 
افراد اســت کــه با عنایت به عمر کوتــاه او لکن در قله 
تعالی انســانی واقع گردیده است. و هر انسان منصفی 
در مطالعه و تحقیق به زوایای شــخصیتی ایشان می 
توانــد آنچــه را که الزمه رشــد و تعالی باشــد به عیان 

مشاهده و در آن مسیر گام بردارد.
انتخاب های فاطمی مطلبی اســت کــه به تصمیمات 
آن حضــرت در وقایــع مختلــف دوران زندگی او می 
پــردازد که امروز بــرای خانواده ها بویــژه در توفیق به 
تربیت نسلی شیعی بسیار مؤثر است. و هر چه به این 
موضوع پرداخته شــود؛ امکان قرار گرفتن در راه روشن 
و دوری از ســراب هایی که امروزه دل مشغولی بعضی 

از خانواده ها گردیده را حاصل می نماید.
شــرایط همسر یابی، شیوه مجالست با همسر، تقسیم 
وظائــف در زندگی، شــیوه هــای انتخابــی در تربیت 
فرزندان، دستگیری از تهیدستان، توجه به اوامر الهی، 
دعا و ندبه و جایگاه آن در زندگی، شیوه هدایت جامعه 
و راهکارهــای انتخابی  در تبیین حق از باطل و معرفی 
والیت امام معصوم)ســالم هللا علیــه( از انتخاب های 

فاطمی است.
آنچه در این عبارت مختصر مد نظر می باشــد توجه  به 
یک واقعیت مهم اســت؛که ســیره اولیاء الهی در همه 
زوایای زندگی ما قابلیت تسری را دارد. چرا که آنچه در 
زندگی آن ها نمود دارد متاثر از اراده و انتخابی اســت 
کــه با توکل الهی به انجام رســانده انــد و در تحقق آن 
سختی ها و مرارت های زیادی کشیده اند؛ تا این مهم 
به ســرانجام رسیده است. و همین شناخت و معرفت، 
عاملی است که در دستیابی به اهداف بلند و با تمسک 
به ایشــان، مشــکالت در پیش روی را برای ما آسان 

می گرداند.
امروزه که در دسترسی هر خانواده امکان بهره گیری از 
رســانه های مختلف »که هر یک با اهدف خود شــکل 

گرفته است« سهل الوصول گردیده است. 
مهم ترین زوایای پنهان این رســانه ها تســلط بر اراده 
و تصمیماتــی اســت که نهایت خانــواده را هدف خود 
قــرار می دهد. و در صورت نبود شــاخص هر بیراه ای 
می تواند چارچــوب زندگی را بر خالف مبانی اعتقادی 
و دینــی تحت تاثیر خود قرار دهد. لذا اســباب انس و 
آشــنایی و تبعیت به راه و ســیره ایشان یک ضرورت 
انــکار ناپذیر می باشــد. و وظیفه اولیــاء و مربیان در 
همه ســطوح بر این مهم اســت تا با دور نمودن ذهن 
مخاطبیــن از اینکه راه طی شــده توســط اولیاء الهی 
مختص به ایشــان و زمان ایشــان نبوده اســت و هر 
انســاِن با همتی، با فهم و کســب معرفت الزم، قابلیت 

عمل به این معارف را خواهد داشت.

ان شاء هللا
سید محمد کاظم حجازی

سخن بزرگان؛

تامل؛

فانوس:
حجت االسالم والمسلمین محسن عباسی ولدی، کارشناسی دینی و مسائل تربیتی 
است که تالیفات زیادی در حوزه های مختلف از جمله داستانی و ادبیاتی، معارف 
اسالمی و تعلیم و تربیت دارد. که از جمله آن می توان به کتب 3 جلدی »من دیگر 
ما« و همچنین کتاب 5 جلدی »تا سال آرامش« اشاره نمود. ایشان از سال 1388 
به عنوان کارشناس در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی با موضوع خانواده حضور پیدا 
کرد. این برنامه از جمله برنامه های پرسمانی موفق رادیو معارف می باشد که مباحث 

استاد عباسی نیز با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شده است.

مهربانی فقط با بچه فامیل
یکی از محبت های رفتاری که خیلی رایگان و بســیار تاثیرگذار و عمیق اســت، خوش اخالقی و خوش زبانی 
است. امیرالمومنین علیه السالم فرموده اند: »خوشرویی مغز دوستی است«. خوش اخالقی را قاعده زندگی 

قرار بدهیم. خوش اخالقی یعنی من دوستت دارم.
چرا همیشه خوش زبانی ما برای بقیه است؟ چرا وقتی بچه فامیل در خانه یک چیزی را پرت می کند، لیوان 
شیشــه ای را می شــکند و شربت آلبالو می ریزد روی فرش کرمی که تازه خریدیم، مادرش که دعوایش می 
کند، صاحبخانه می گوید: »دعوایش نکن! پسرم چیزی نشد؟«؛ بعد بچه خودش لیوان پالستیکی که درونش 

آب است، کف سرامیک آشپزخانه می ریزد، می گوید:»عه..... حواست نیست؟«
با این هم خوش زبان باش!

بگو پسرم عیب ندارد.
این خوش اخالقی و خوش رویی است.

  خوش اخالقی من بیرون خانه نباشد و اخم من درون خانه!
خوش زبانی یعنی چه؟ یعنی استفاده از واژه های گوارا و لحن مهربان. 

بد زبانی خیلی عقوبت دارد. بد زبانی با خانواده را اگر گناه ندانستیم، نمی توانیم از لحاظ معنوی رشد کنیم. نزد 
پیامبر)صلی هللا علیه و آله و سلم( از یک زنی تعریف کردند که شب ها به عبادت می ایستد و روزها روزه می 
گیرد. بعد گفتند: دو ویژگی دارد: بد اخالق است و با زبانش همسایه ها را آزار می دهد. رسول خدا )صلی هللا 

علیه و آله و سلم( فرمودند: »آن زن اهل آتش است و خیری در او نیست«.
حجت االسالم و المسلمین محسن عباسی ولدی

مردی با آرزوهای دور برد
هدف او موقعیت خودش و تشکیالتش نبود. حتی هدفش سربلندی سپاه و نیروهای مسلح و ایران و خاورمیانه 

قدرتمند هم نبود. صاف و پوست کنده، می خواست اسالم »ابر قدرت« شود.
می خواست دشمنان قسم خورده اسالم، جرأت نکنند به مسلمانان نگاه چپ بیندازند. آن وقت این هدف ها را 
مثل چیزهای لوکس و کم مصرف نگذاشته بود توی بوفه که هر از گاهی نگاهشان کند و انگیزه بگیرد؛ این ها را آورده 
بود توی مکالمات روزمره خود و نیروهایش. در دسترس تر و کاربردی تر از چیزی که کسی بتواند فکرش را بکند؛ 
آن قدر نزدیک که با نیم ساعت صحبت با هر کسی و در هر موضوع بی ربطی، می توانست برسد به این اهداف و 

ایده هایش برای عملی کردنشان.
 اسرائیل را مغرورترین و پلیدترین دشمن اسالم می دانست

 وقتی از این چیزها حرف می زد،  لحنش حماسی می شد و برق چشمهایش آدم را می گرفت. طوری که مخاطبش 
هر که بود، ســر ذوق می آمد و با عالقه تأییدش می کرد، می گفت: »اگر یه روزی احســاس کنم اینجا زیاد مفید 
نیستم، میرم عین یه سرباز ساده می جنگم«. هیچ تعارفی هم توی لحن کالمش نبود. حرف کسی بود که اسرائیل 
را مغرورترین و پلیدترین دشمن اسالم می دانست و توی خیلی از جلسه ها می گفت: »باید کاری کنیم اسرائیل با 
شنیدن اسم شیعه به خودش بلرزه«. شاید آن جمله معروف حاج حسن که چند ماه به شهادتش توی جلسه ای 
خطاب به بچه هایش گفته بود، برای ما عجیب باشد؛ آن قدر عجیب که دیوار نوشته اش کنیم و بشود زینت اتوبان 

هایمان؛ ولی برای آن هایی که آن روز توی جلســه بودند و ها و نمایشگاه ها و جشنواره 
تعجب نداشت. وقتی که حاج حسن دستش را مشت حاجی را می شناختند، 

»من اگه ُمردم هم روی قبرم بنویسید: اینجا مدفن کــرده و گفتــه بود: 
اســت که               می خواست اسرائیل را نابود کند«.کســی 

زمان مطالعه: 3 دقیقه
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با  نوجوان:

سخن شــهروند، با دانش آموزان: حرف مشترکشان آرزوی 
دیدار بود. سرشار از شوق بودند و انگار به آرزویی دست نیافتنی 
رسیده بودند آرزویی محال که گمان می کردند در دوران دانش 
آموزی دیگر به آن نخواهند رســید. پس از اینکه دیدار یار را در 
دوران دانشــجویی تصور می کردند و امید داشتند با ورود به 
دانشــگاه این افتخار نصیبشان شود انگار ورق برگشته بود و 

مسافران حرم یار شده بودند. 
یکی از اتفاقاتی که ممکن اســت بــرای دانش آموزان در 
آستانه روزی که به نامشان است رقم بخورد دیدار با رهبر 
انقالب اســت. دانش آموزانی کــه برگزیده این دیدار می 
شوند حس و حال عجیبی دارند از آن حس و حال ها که 

نمی شود به آسانی به زبان آورد.
انسیه اخالقی، محدثه پرتویی و راضیه زمانیان سه دانش 
آموز پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه علمی هستند که در 
آســتانه روز دانش آموز سال 1401 افتخار دیدار با رهبری 

نصیبشان شده است. 
 هوا، هوای دوست

حس و حال و حرف های مشــترک این ســه دوســت 
شنیدنی است. نگاه و صدای پر از شور و شعفشان نشان 
از اتفاقی بزرگ یا شاید نقطه عطفی در زندگیشان داشت
انســیه که گویــا چند روز قبل از دیدار بــا رهبری درگیر 
سوگ بزرگی شده بود، درباره قبل از دیدار می گوید: دلم 
شکسته بود و از خدا یک نشانه می خواستم وقتی خبر 
را شنیدم دچار شادی مضاعفی شدم که قابل وصف در 
آن موقعیت ســخت نبود و احســاس کردم این همان 
نشان های بود که منتظرش بودم،  دیدار با رهبری اتفاق 
دور از ذهنــی بــود و فکر می کردم غیر قابل دســترس 
اســت و چون بــه آرزویی محال دســت پیدا می کردم 

بسیار خوشحال بودم.
انســیه مطرح می کند که »قبل از دیدار اســترس زیادی 
داشــتم اما وقتی آقا را دیدم استرســم به آرامش تبدیل 
شد، قبل از اینکه ایشان را ببینم حس صمیمیت با ایشان 

داشــتم اما وقتی حضرت آقا را دیدم حســم متفاوت و 
صمیمی تر شد انگار پدر والیی ام را دیده ام و حس خوب 

ایشان به من انتقال پیدا کرد. «
محدثه نیز دیــدار با رهبری را آرزوی محالی می داند و از 
اینکه در مقطع دانش آموزی به آرزوی محالش رســیده 
است شــگفت زده اســت، او می گوید در آن لحظه فقط 
اشــک می ریختم و همه چیز را تار مــی دیدم انگار پدر 

خودم را دیده ام.
در ادامه پای صحبت های راضیه نشستیم.

او که قبل از دیدار اســترس زیادی داشــته می گوید: بعد 
از اینکه آقا را دیدم آرامش خاصی داشــتم که هیچ وقت 
تجربــه نکرده بودم دلم آرام شــده بود آرامشــی که نمی 

توانستم تصور کنم.
 امیدی که از بیانات آقا به جان می تراوید 

انسیه می گوید »در صحبت های ایشان حتی یک درصد 
ناامیدی حس نکردم، تمام حرف ها را پیوسته ادامه می 
دادند و به امید می رسیدند و امیدبخشی به دانش آموزان 

در صحبت های ایشان بارز بود.«
محدثه اما این امید را با دل ســپردن به حرف های رهبر و 
پای بند شــدن به  عقاید خود  بیان می کند و می گوید به 
حرف های آقا دقیق گوش می کردم چرا که نمی دانستم 

دیگر چنین فرصتی را پیدا می کنم یا نه؛
 قبل از اینکه به دیدار بروم به عنوان یک دانش آموز جرات 
نمی کردم از عقاید خود دفاع کنم اما از وقتی صحبت های 
ایشان را شنیدم حس می کنم تکلیفی بر گردنم است که 
باید از عقاید و صحبت های ایشــان دفاع کنم تا شرمنده 

نشوم.
بچه ها در پاسخ به ندای رهبری که فرمودند آینده به دست 

دهه هشتادیها و دهه نودیهاست چه گفتند؟
 دهه هشتادی های در صف اول هستند

انسیه با اشاره به صحبت های آقا در این باره گفت:  رهبری 
در سخنان خود فرمودند »نوجوان امروز بالغ تر و عاقل تر 

از نوجوان دیروز است و این نتیجه انقالب است«؛ بنابراین 
دانش آموزان امروز می توانند تاثیرگذار باشند و به همین 

دلیل من به اخالق و رفتارم بیشتر توجه می کنم.
 دهه هشتادی ها در رشد فکری نسبت به دهه های قبل 
برتری دارند، ولی در حال حاضر جنگ، جنگ رسانه ایست 
و باید به دنبال تجهیز خود در زمینه ی ســواد رســانه ای 

باشیم.
محدثــه نیز در این باره می گوید »اگر رهبری ندایی بدهد 
دهه هشــتادی ها صف اول هستند. از خدا می خواستم 
جراتی به من بدهد و دلم قرص شــود که بتوانم در مسیر 
خود جلو بروم دیدار با رهبری باعث شد دلم قرص شود و 

قدرت تحلیل سیاسی ام باال برود.«
 پرچم ایران نماد اقتدار

انسیه ادامه می دهد: پرچم ایران نشانه پایداری و اقتدار 
ملت اســت که امســال برای روز دیدار دانــش آموزان با 

رهبری در نظر گرفته شده بود.
 وی درباره اتفاقات اخیر کشور می گوید: »هدف اعتراض 
کنندگان آزادی و بی حجابی نیســت بلکه کارشان از پایه 
و اســاس غلط است و آرتین که در دیدار با رهبری حضور 

داشت نماد از بین بردن امنیت مردم است.
محدثه درباره اتفاقات اخیر کشور هم معتقد است در ابتدا 
اعتراضات به بهانه حجاب و آزادی بود اما ریشه اعتراضات 
از ابتدا اشــتباه بود و البته بــا بعضی از افراد هر چقدر هم 

بجنگی نمی خواهند آگاه شوند.«
 زندگی قبل و بعد از دیدار

انســیه که بعد از دیدار دلنوشته ای نیز نگاشته است، در 
پایان بیان می کند: زندگی دانش آموزی ام به قبل و بعد 
از دیدار تقســیم شد و بعد از دیدار به اعتقاداتی که داشتم 

بیشتر پایبند هستم.
راضیه هم در پایان می گوید »بعد از دیدار با آقا سعی کردم 
فرد مفیدتری باشم و انگار پس از دیدار نیروی مضاعفی 

گرفتم و سعی می کنم حرف آقا روی زمین نماند.«

دیدار با رهبری؛ آرزویی محال که ممکن می شود

زمان مطالعه: 4 دقیقه
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زندیگ بهرت:
مســابقه ای که برنـده ندارد 

ســخن شــهروند، گروه زندگی بهتر: عموم تریبونها از 
اطراف خودمان تا اقصی نقاط جهان، در حال برگزاری 
یک مســابقه اند که شــرکت کنندگان آن نه یک عده 

خاص که، تک تک افراد زنده و عاقل و بالغ هستند.
مقصــودم از تریبون، فقط رادیو و تلویزیون و ماهواره و 
فضای مجازی نیست. و مقصودم از برگزاری مسابقه، 
فقط پخش زنده و مستقیم گزارش از مسابقه نیست؛ 
همه عوامــل و عناصر موجود در فضا برای شــرکت و 

موفقیت در این مسابقه طراحی شده است.
همه تبلیغات، وعده رســیدن به رفاه و آسایش بیشتر 
را می دهند. در همه خبرها دغدغه رســیدن به زندگی 
ای  شیرین تر و لذت بخش موج می زند. حتی عموم 
تالش هــای علمی و اختراعات و اکتشــافات، با این 
ترازو ارزیابی می شــوند و به میزان نقش و سهمی که 
در رفاه و آســایش و التذاذ زندگی بشــر به دست می 

آروند، ارزش گذاری می شوند.
انســانی که در دنیای معاصر تنفس می کند، از اولین 

لحظات بیداری صبح 
تا آخریــن لحظات 
بســتر  به  رفتــن 
خــواب، خــواه و 
ناخــواه بــا یک 
مسابقه عمومی 

و فراگیر مواجه است.
مســابقه ای کــه بانیان و برگزار کننــدگان آن معلوم و 
مشخص نیستند. مســابقه ای که از داوری قانومندی 
برخــوردار نیســت و داوران آن لباس و جایگاه خاصی 
ندارند. مســابقه ای که دارای یک خط پایان نیســت. 
مســابقه ای که داوران نیز در مســابقه شرکت دارند و 

برای پیشی گرفتن از دیگران تالش می کنند؟!
اصاًل جای تعجب نیست اگر که عده ای و بلکه بسیاری، 
تمام فکر و ذهن و دغدغه شــان همین مسابقه باشد: 

رسیدن به ثروت، قدرت، امکانات و رفاه بیشتر. 
آنچه موجب تعجب و شگفتی است این است که همه 
این اهدف، امکانات، لذائذ و... برای بخشــی از وجود 
انسان اســت که به آن جسم گفته می شود! در حالی 
که بخش اصلی وجود انســان، روح و جان اوست که 
هیچ کدام از این اهداف و تالش ها و مسابقه ها به آن 

مربوط نمی شود.
نســبت و رابطه جســم و جان، شبیه نســبت و رابطه 
ماشین و راننده است. و حال باید سوال کرد، آیا اسباب 
شگفتی و تعجب نیست، اگر بشنویم و ببینیم که کسی 
خــودش را فدای ماشــین زیر پایش 
تعجــب   کــرده؟! 

نمی کنیم و تأسف نمی خوریم؟!
مگر از ابتدا، تعریف ماشــین این نبوده که وســیله ای 
در اختیار انســان باشد و انسان را به مقصد و هدفش 

برساند؟!
اگر در این میان نفس انسان و مقصد و هدف و راندن 
و رفتن، همگی فراموش شــده باشند و خوِد ماشین و 
توجه و رســیدگی به آن، اصل قرار گرفته باشد، اسباب 
تعجب و تاثر و حتی اسباب خنده و مضحکه نیست؟!
واقعیت این اســت که ما، اغلب ما و بسیاری از مردم 
جهان، در این موقعیت مضحک و تأسف بار زندگی می 

کنیم، ولی متوجه نیستیم.
به این نشــان که در همین جهان، همه آنان که در این 
مســابقه، به خط فرضی پایان می رسند و برای بخش 
جسمانی با مرکب و ماشینشان، آرزوی محقق نشده، 
باقی نمی گذارند، تازه به بطالت این مســابقه پی می 
برند و به صرافت روح و جان می افتند. چراکه در ضمیر 
ناخــودآگاه و پس و پیش ذهنشــان، به دنبال یافتن 
قرار و آرامش برای روح و جان بوده اند و تأمین رفاه و 
آسایش جســم را برای رسیدن به آرامش روح و جان 
می خواســته اند و اکنون که آن را در این نمی بینند، به 

صرافت اصلی جان افتاده اند و .....
برگرفته از کتاب »دین به چه درد می خورد« 
اثر سید مهدی شجاعی

زمان مطالعه: 3 دقیقه
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زندیگ بهرت:

سخن شــهروند، زندگی بهتر: وقتی که پای  ساده زیستی و 
دوری از تجمل گرایی به میان می آید، فارغ از صحبتها و حرف 
هــای اغرارآمیز باید به دنبال نمونه های عینی آن بود تا آن 

وقت حرفها و صحبتها نیز به دل نشینند و باور شوند.
شاید به جرات بتوان گفت بعد از پدر و مادر، مهمترین الگو 
در زندگی برای هر دانش آموز معلمان او هســتند. و از این 
رو بی جهت نیســت که از مدرسه به عنوان خانه دوم افراد 
نام برده می شــود.  به همین بهانه گفتگویی با معلمی  که 
درس »مســیر زندگی« را به دانش آمــوزان آموزش می 

دهدخواهیم داشت.
 آقــای احمد قرایی؛ معلم دبیرســتان پســرانه دوره اول 
علمی،که در ادامه گوشــه ای از »مســیر زندگی« را تحت 

عنوان ساده زیستی در بیان می کند:

 ساده زیستی یا خسیس بازی؟!
قرایی مطابق با انتظار و سبک معلمی خود و آرامشی که در 
لسان ایشــان وجود دارد، قدم به قدم به تبیین و توضیح 
بحث می پردازد و تفاوت بیــن حرص و مال اندوزی را با 

تالش برای کسب رزق و رزوی حالل توضیح می دهند:
»تالش کردن با حریص بودن و تالش شبانه روز برای مال 
اندوزی بسیار متفاوت لست. بعضی از انسانها حریص اند 
و همین حرص باعث می شود از یاد خدا غافل شویم. ولی 
این قناعت نیز به معنای خسیس بازی هم نیست؛ صرفه 
جویی صحیح به معنای نخوردن نیســت، به معنای زیاده 

روی نکردن، و نعمت الهی را ضایع نکردن است.  
ساده زیســتی یعنی اینکه ما بدانیم خداوند رزق و روزی 
همه انســانها را تضمین کرده اســت. و در عین حال براای 

کســب روزی حالل و رفع نیازهای زندگی تالش کنیم چرا 
که کار کردن برای کسب روزی حالل مطابق با روایت عین 

جهاد در راه خداست.«
 قناعت و تربیت فرزندان

یکی از اثرات قناعات آثار تربیتی اســت که بر روح و جان 
فرزندان باقی می گذارد. نظرات آقای قرایی را نیز در این باره 
جویا شدیم: "همه ما موظفیم در زندگی به رزق و روزی که 
خدا برایمان مقدر کرده راضی باشیم، قناعت اثرات مثبتی 
در زندگی انســان دارد و باعث سرافرازی و عزت انسان می 

شود. 
اگر والدین قناعت داشته باشند می توانند درس های خوبی 
بــه فرزندان بدهند. فرزندی که هر چه درخواســت نماید، 
برایش تهیه کنند و در اختیارش بگذارند، در »مسیر زندگی« 
در مقابل مشکالت کوچک هم تاب مقاومت و ایستادگی 
ندارد، چرا که زندگی روزمره همیشه اتفاقات مطابق خواست  
و میلش روی نمی دهد و همین موضوع ســبب می شود 
تاب آوری او در برابر مشــکالت پایین بیاید. فرزندان باید 
بدانند قناعت باعث می شــود روح بی نیازی در آن ها رشد 

کند.«
 بهترین الگوهای ساده زیستی

بهترین الگــو در این حوزه پیشــوایان، امامان و پیامبران 
هســتند که با نگاه به ســیره آنها می توان ساده زیستی را 
لمس کرد. پس از پیامبران و امامان، الگوی بعدی رهبران 

دینی که در راس حکومت قرار دارند هستند. 
. پــس از الگوهایی که نــام بردیم معلمان بهترین الگوی 
دانش آموزان هستند چراکه بچه ها معمواًل از معلمان خود 
حرف شنوی دارند و معلمان می توانند با رفتار و کردار خود 
تاثیر مثبتی بر تربیت دانش آموزان داشته باشند. همگی 
ما موظفیم ســاده زیســتی را برای خود و خانواده مان در 

نظر بگیریم
 وقتی بین والدین مسابقه تجمل گرایی راه می افتد

متاسفانه در حال حاضر این فرهنگ در جامعه باب شده و 
یکی از عوامل آن صدا و سیما است؛ تبلیغات باعث مصرف 
گرایی زیاد شــده اســت مقام معظم رهبــری در این باره 
می فرمایند: )جامعه ای که مصرفش از تولیدش بیشــتر 
اســت، در میدان های مختلف شکست می خورد(.رفت و 
آمدهای فامیلی نیز دیگر عامل رواج چشم و هم چشمی 
در بین خانواده ها اســت و باعث شده خانواده های ایرانی 
اولویــت زندگی خود را فراموش کــرده و اصل را بر تجمل 

گرایی بگذارند.

خانواده ها نباید خوشــبختی را در مادیات و رفاه بیشــتر 
بدانند. گاهی اوقات رفاه نتیجه عکس دارد به عنوان نمونه 
موارد بسیاری از بچه های که از شرایط مالی خوبی برخوردار 
نبوده اند وجود دارد که در زندگی بسیار موفق هستند اما بچه 

هایی که در رفاه بزرگ شده اند به آن جایگاه نرسیده اند. 
در این مواقع رفاه به جای پیشرفت باعث پسرفت بچه ها 
می شــود چرا که آنها هر آنچه می خواهند برایشان فراهم 
اســت و نیازی به تالش حس نمی کنند ؛داشتن وسایل 
مجلل برای فرزندان حق دانســته می شود نه یک انگیزه 

بیرونی. 
 راهکاری برای والدین

باید به خودمان و همه خانواده ها مجدد یاداور شــویم که 
ارزش انسان به مال اندوزی و چشم و هم چشمی نیست . 
گاهی انسان ها با تجمل گرایی تاثیر منفی در زندگی دیگران 
می گذارند،: مقایسه زندگی خود با دیگران تبعات منفی در 
زندگی انســان های امروزی گذاشته و باید به خانواده ها 
بقبوالنیــم که به ابعادی غیر از مادیات هم در زندگی توجه 

کنند. 
باال رفتن ســن ازدواج، کم شــدن صله ارحام و... از تبعات 
منفی تجمل گرایی است که این روزها در جامعه مشاهده 
مــی کنیــم، و باعث به خطر افتادن ســالمت اجتماعی و 

اخالقی جامعه شده و خسارت هایی به بار آورده است. 
 سخن پایانی

مثل آنان که مالشــان را در راه خدا انفاق می کنند به مانند 
دانه ای اســت که از آن هفت خوشــه بروید و در هر خوشه 
صد دانه باشد، و خداوند از این مقدار نیز برای هر که خواهد 
بیفزایــد، و خدا را رحمت بی منتهاســت و )به همه چیز( 
داناســت. )256بقره( در روایاتی آمده است که انسان باید 
تالش کند و مال و اموالی داشته باشد اما تجمل گرا نباشد 
و اموال خود را صرف مســائل معنوی و کارهای خیر مانند 
انفاق کند.  در آیه 256 ســوره بقره که به آیه انفال معروف 
شده اســت نیز به این موضوع 
اشاره شده است و تاکید شده 
انسان به وسیله اموال خود در 
کارهای خیر شرکت کند و اگر با 
نیت خیر و نه تجمل گرایی این 
کار را انجام دهد داشتن مال و 
اموال نتایــج مثبتی در زندگی 

اش خواهد داشت.

 همه مــا موظفیم در زندگــی قانع و به 
رزق و روزی کــه خــدا برایمــان مقدر 
کــرده راضــی باشــیم، قناعــت اثرات 
مثبتــی در زندگی انســان دارد و باعث 
ســرافرازی و عزت انســان می شــود

متاســفانه در حال حاضــر این فرهنگ 
در جامعه باب شــده و یکــی از عوامل 
آن صدا و سیما اســت، رفت و آمدهای 
فامیلــی نیز دیگر عامل رواج چشــم و 
هم چشــمی در بین خانواده ها اســت 
و باعث شــده خانــواده هــای ایرانی 
اولویــت زندگی خــود را فراموش کرده 
و اصــل را بــر تجمــل گرایــی بگذارند. 

چشم تنگ مرد دور اندیش را یا قناعت پر کند یا ...

زمان مطالعه: 5 دقیقه
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شــجاعت و حضور مثال 
زدنــی زنــان در همــان 
جنگ،  ابتدایی  روزهــای 
حضور و شجاعت زنان در 
پشت خط مقدم جنگ  و 
این روزها پای ســنگرهای 
عفاف و حجاب ماندنشــان 
همــه و همه نشــانه این امر 
اســت که زنان ما حضرت زینب 
)س( را الگوی جهادی خود نشان 

داده اند.
مــادری که پــس از شــهادت فرزندش 
نگذاشــت لحظه ای آب در دل فرزندانش 
تکان بخورد و با افتخار به عنوان یک همسر شهید 
سنگر را حفظ کرد، بانویی که در جوانی جانباز شد اما 
سال هاســت که برای فرزندانش صبورانه مادری می 
کند، بانویی که با مشــکالت معلولیت کنار می آید اما 
به بیماران خدمت می کند و... همه و همه نشانه های 
زینــب وار زندگی کردن زنان و دختران این ســرزمین 
است. زنان و دخترانی که الگوهای جاودانشان 
حضرت فاطمه )س( و حضرت زینب 
)س( اســت و خود نیــز می توانند 
الگوهایی برای نســل های آتی 

باشند...
 به زهرا اقتدا کنید

می دانیــم که مادر نقش 
بســیار مهمــی در خانواده و 
تربیت فرزندان دارد، اوست که تا 
دوسالگی افزون بر تغذیه از جان خو، نقش اصلی را در 
تربیت کودک دارد. هفت سال اول عمر فرزند نیز چون 
دانشگاهی است که مادر استاد اصلی آن است و 
به کودک درس تربیت و محبت می دهد و چه 

نقشی باالتر از مربی بودن؟! 
با این توصیف، وقتی که ســراغ اهل بیت)علیه 
الســالم( می رویم، مــی بینیم که 
نقش حضــرت زهرا 
در خانــواده چه قدر 
اهمیت داشته است که 

نــی  ا ند ز فر
چــون حســن )علیه 
السالم( و حسین علیه السالم و زینب و ام کلثوم 
را تربیت کرده است. این نقش در روایات و ادعیه قابل 

بررسی است ولی فقط یک نمونه را بیان میکنیم:
در بخشی از حدیث شریف کساء از زبان خداوند به گونه 
زیبایی در معرفی اهل کساء می بینیم که این معرفی، 

با فاطمه شروع و نیز بااو ختم می شود:
خداوند در معرفی آن ها به اهل آســمان و فرشــتگان 

می گوید:
»ُهم فاطمه و اَُبوها، و َبعلها و َبُنوها«

گویا خداوند هم دوست دارد نام فاطمه )علیها السالم( 
مکرر ذکر شود:

فاطمه است و پدر فاطمه
فاطمه است و شوهر فاطمه

فاطمه است و فرزندان فاطمه
و محوریت تعریف روی او دور می زند.

اگر ســوره کوثر در شــأن آن حضرت نازل شده است، 
بی جهت نیست؛ چون ایشان خیر کثی )معنای کوثر( 

هستند و مادر همه امامان.
پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد 
»فاقتدو)فاهتــدوا( بالزهره« بــه حضرت زهرا اقتدا 

کیند.
امام زمان نیز مادر بزرگوارشــان را الگو قرار می دهند و 

می فرمایند»فی ابنة رسول هللا اسوة حسنة«
 الگوی خــود را بانو، حضرت زینب )س( قرار داده و 

صبورانه ادامه دادم
فاطمه نصرهللا نیا یکی از مادران همدانی است که سال 
65 در زمان بمباران شــهر همدان به جانبازی از ناحیه 

یک چشم نائل آمد.
مادری که این روزها مادربزرگ شده و برایمان از صبرها 

و مقاومت هایش در طول این سال ها می گوید...
وی به سال 65 بر می گردد و به خبرنگار سخن شهروند 
می گوید: آن ســال، بانویی 30 ســاله بــودم که در راه 
بازگشت به خانه، بر اثر بمباران همسرم به شهادت رسید 

و خودم یک چشمم را نیز از دست داردم.
این مادر جانباز و همســر شهید با اشاره به اینکه در آن 
روزها، بزرگترین فرزندم 7 ساله و کوچکترین فرزندم 
دو ســال داشــت، گفت: اینکه از ناحیــه صورت دچار 
آســیب های بسیاری شده بود، چهل روز در بیمارستان 
تهران بستری و در حال مداوا بودم و وقتی از بیمارستان 

مرخص شدم، مراسم چهلم همسر شهیدم بود.
وی بغض 36 ســاله اش را قوت می دهد و می گوید: 
با همســرم خداحافظی نکردم، وقتی از بیمارســتان 
بازگشتم که مراســم چهلم همسرم بود، خیلی چیزها 
تغییر کرده بود، همسرم شهید شده بود، من یک چشم 
نداشتم و آسیب دیده بودم، فرزندانم این مدت بدون 
من و پدرشان مانده بودند و حاال من باید برای آن ها چه 

ها می کردم؟ خیلی جوانتر از این حرفها بودم!
بانوی جانباز همدانی با بیان اینکه شرایط برایم خیلی 
ســخت بود و حتی بارها می شــنیدم که خیلی ها از 
من می خواستند که از این زندگی بروم و ادامه ندهم، 
گفت: روزهای ســختی را گذراندم، سعی کردم در این 
روزها الگوی خود را بانو، حضرت زینب )س( قرار دهم 
و صبورانــه ادامــه دهم و خدارا شــاکرم که حال، همه 

فرزندانم را خوشبخت می بینم.
همسر شهید در ادامه با برقی که از چشم و قلب گذشت 
گفت: نه تنها فرزندان خوبی دارم بلکه 6 نوه هم دارم و 
واقعًا این روزها احساس خوشبختی دارم و می بینم که 

همه اینها ثمره آن سالهای صبوری ام است.

الگوهایی جـــاودان 

برای زنان دیــروز، 

امروز و آینده

زمان مطالعه: 3 دقیقهبه مناسبت شهادت فاطمه زهرا)س(بریگ از تاریخ:
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بخشی از توصیــه های

 رهبـر انقالب به دانشجویان 
مطرح شده در دیدار رمضان 1391 

1

7

13

2

8

14

3

9

15

4

12

18

5

11

17

6

10

16

 با تشکل های دانشجویی جهان 
اسالم ارتباط داشته باشید

جریان دانشجویی، موضع انتقادی 
خودش را حفظ کند 

به اوضاع کشور نگاه
 مستفسرانه داشته باشید 

امید را در خود زنده نگه دارید 

شرح صدر سیاسی داشته باشید 

در مسائل اجتماعی موضع گیری کنید 

به دنبال قله های علمی باشید  از قول بدون علم بپرهیزید 

با قرآن و نوشتجات شهید مطهری 
و دیگر فضال، معرف دینتان را باال ببرید 

ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید 

 آرمانگرایی را با پرخاشگری 
اشتباه نگیریم

نظرات خود را به دستگاه ها 
ارائه کنید و موضع گیری کنید 

مراقب نگاه های سوسیالیستی 
و مارکسیستی باشید 

 مراقب رقابت بر سر پست 
و مقام باشید

نسبت به اوضاع کشور نقد مستمر 
و منصفانه داشته باشید 

با اقشار مختلف جامعه 
در ارتباط باشید 

از تصمیمات نسنجیده
 پرهیز کنید 

به مناسبت روز دانشجو:

نیروی جوانی خود را کشف کنید
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خانه ما:
خانواده های کردآبادی و تحقق شعار »خواستن، توانستن است« 

سخن شــهروند، گروه خانه ما: خانواده های کردآبادی در کنار هم و با پشــتکار توانستند شعار »خواستن، 
توانســتن اســت« را محقق ساخته و با پیش روی در مســیر اقتصاد مقاومتی، روستایشان را کارگاه و خانه 

هایشان را تولیدی های پوشاک کنند. 
»کردآباد« روســتایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان است که در دهستان 
حاجــی لو قــرار گرفته و چیزی حدود 3 تا 4 کیلومتر با کبودرآهنگ فاصله دارد. در روســتای »کردآباد« 
شهرســتان کبودرآهنــگ حدود 600 خانه وجــود دارد که نیمی از آن کارگاه تولیدی اســت و همین اتفاق 

»کردآباد« را به روســتای نمونه اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است. 
آقای قاسمی که به همراه دو پسرش در روستای 
کردآباد و در بخشی از حیاط خانه اش یک کارگاه 
تولیدی پوشاک و طرح زدن روی لباس و پارچه 
را در پیــش گرفته اســت، یکــی از همین اهالی 
روستاســت. پدر یک خانواده کــه آنقدر متواضع 
اســت که حتی نمی توانــد از اقدامات و کارهای 
مهمــش در عرصه اشــتغالزایی و تولید ســخن 

بگوید. 
ایــن وظیفــه را به پســر بزرگترش مــی دهد، 
امیرمحمــد قاســمی در این زمینه بــه خبرنگار 
ســخن شــهروند گفــت: خیلی وقت اســت که 
تولیدی داریم و حدود هفت ســالی می شود که 

کار چاپ روی پارچه را هم آغاز کرده ایم. 
تولیدی شــان اگرچه گوچک اســت اما پویایی و نشــاط خاصی دارد، جوری که دوست داری پای یکی از 

آن چرخ خیاطی ها بنشــینی و تا می توانی چیزهای خوب بدوزی... 
در همان مکان کوچک چند چرخ خیاطی همزمان با هم می دوزند، گذشته را به حال و حال را به آینده... 
مسیری باریک از بین این چرخ های خیاطی و تکه پارچه های رنگی به یک مکان سر بسته آجری همراه 
با بوی رنگ ختم می شــود، پدر خانواده قاســمی با شــربت زعفرانی از ما میزبانی می کند... دیوارهای 
آجری بندکشــی شــده و روی آنها تکه پارچه های لباس های مختلفی پهن شــده اند تا رنگ هایشــان 

خشک شود. 
امیرمحمد تنها مشکلشــان را کوچکی کارگاه می داند و برایش چیزهای دیگر معنا و مفهومی ندارد. 

وی بــا بیــان اینکه خانوادگی در این کارگاه خیاطی و رنگ آمیــزی روی پارچه فعالیت دارند، عنوان کرد: 
اگرچه سالهای پیش چاپ های بیشتری داشتیم و این روزها این میزان کاهشی است، اما به دنبال این 
هستیم تا کارمان را گسترش داده و حتی برای دیگر افراد روستایمان هم در این زمینه اشتغالزایی کنیم. 
محمد نعیمی یکی دیگر از مردان روســتای کردآباد اســت که همراه با دختر کوچکش در طبقه پایین 

منزل مسکونی شان کارگاهی راه انداخته است. 
او که در گذشــته راننده بوده و خاطرات خوبی از آن دوران و تصادفش ندارد؛ به خبرنگار ســخن شــهروند 
گفت: بافنده کشــبافی هســتم، مواد اولیه نخ های مورد اســتفاده در این کارگاه از چین و تایلند وارد می 

شــوند و نخ مورد استفاده نیز در اصفهان، یزد، تهران و قم تولدی می شود. 
این تولیدکننده کردآبادی با اشاره به اینکه بازار فروش مناسبی برای تولیداتش دارد، عنوان کرد: 80 درصد کش های 
بافته شده در تولیدی ام در کردآباد و کارگاه های تولیدی پوشاک آن مورد استفاده قرار می گیرد و سعی دارم تا کارم 

را گسترش دهم بدین ترتیب نه تنها برای دریافت 
تســهیالت وارد کار شده ام بلکه یک دستگاه دیگر 

برای تولید کشباف نیز خریداری کرده ام. 
نعیمی که بسیار صبورانه و البته امیدوار سخن می 
گوید، به کشباف های تولیدی اش نگاهی کرد و با 
برقی در چشمانش گفت: سعی دارم تا کارگاهم را 
گســترش دهم تا بتوانم شب ها هم اگر الزم بود 
در این کارگاه تولید داشته باشم.  وی که مادام به 
توســعه کارگاهش فکر می کرد، بیان کرد: در نظر 
دارم تا تولیداتــم را به 250 و در مرحله بعدی 500 
کیلوگرم برسانم و هر فردی که بخواهد در این مسیر 
قدمی بگــذارد، صادقانه و خالصانه او را راهنمایی 
می کنم چراکه می دانم روزی همه دست خداست 

و دیگران را رقیب کاری خود نمی دانم.

اگرچــه ســالهای پیــش چــاپ های 
بیشــتری داشــتیم و ایــن روزها این 
میزان کاهشی اســت، اما به دنبال این 
هســتیم تا کارمــان را گســترش داده 
و حتــی بــرای دیگر افراد روســتایمان 
هم در ایــن زمینه اشــتغالزایی کنیم. 

 در نظــر دارم تــا تولیداتــم را به 250 و 
در مرحلــه بعدی 500 کیلوگرم برســانم 
و هر فــردی که بخواهد در این مســیر 
قدمــی بگــذارد، صادقانــه و خالصانه 
او را راهنمایــی مــی کنــم چراکه می 
دانــم روزی همه دســت خداســت و 
دیگران را رقیــب کاری خود نمی دانم. 

زمان مطالعه: 4 دقیقه



9

ـه 
ـــ

ـــ
ـــ

نام
ماه

عی
تما

 اج
ی و

هنگ
 فر

ی،
لیل

تح

خانه ما:
شبی به بلندای فرهنگ ایران زمین؛

فرسنگ ها فاصله؛ از یلداهای ما تا یلداهای نیاکانمان

سخن شهروند، گروه خانه ما: دید و بازدید با اقوام، آشنایان و دوستان از جمله رفتارهای زیبای ما ایرانیان است که در تعابیر دینی از آن با عنوان »صله رحم« یاد شده است. در آیات قرآن 
کریم و روایات حضرات معصومین )ع(، تأکید بسیاری به اهتمام این امر شده است.

« )غررالحکم، ح 5852(. افزایش طول عمر یکی دیگر  َة َوَتْکِبُت الَعُدوَّ امیرالمؤمنین )ع( این عمل را محبت آور و از بین برنده دشمنی ها معرفی کرده اند؛ »ِصَلُة الرَِّحِم توِجُب اْلَمَحبَّ
از ثمرات این ارزش اخالقی است، پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »گاهی می شود از عمر کسی 3 روز باقی مانده است، اما صله رحم به جای می آورد، پس خداوند آن را تا 30 سال 

به تأخیر می اندازد و گاه می شود که از عمر کسی 30 سال باقی مانده است، اما قطع رحم می کند، پس خداوند آن را به سه روز تبدیل می کند.« )کنزالعّمال: 6920(
امام صادق )ع( به مجموعه ای دیگر از ثمرات صله رحم چنین اشاره فرموده است: »صله ارحام، اخالق را نیکو، دست را با سخاوت، دل و جان را پاک و روزی را زیاد می کند و مرگ 

را به تأخیر می اندازد.« )الکافی، ج 2، ص 158(
اما نیاکان ما برای زنده نگه داشــتن صله رحم چه برنامه ریزی هایی کرده اند؟می بینیم که  گذشــتگان ما قوانینی از جمله احترام به بزرگ  تر داشــتند. دیگر اینکه احترام خاصی 
برای اقوام دور داشتند و سعی می  کردند ارتباط خوب و صمیمی با آن ها داشته باشند. همچنین احترام به کسی که علم و دانش بیشتری داشت، سن بیشتری داشت و... همه 
جز برنامه های زندگی و سبک زندگی گذشتگان ما محسوب می شود و حتی، در این مسیر، نیاکان و گذشتگان ما آیینی را برپا کردند که به »صله رحم« توجه ویژه ای داشت...

بله، »یلدا، شبی به بلندای فرهنگ ایران زمین«...
با نگاهی به این مســیر و تجربه های زیســته یکان یکان ما، باید دید آیا توانســته ایم این راه و روش را با دستکاری های نامناسب تغییر ندهیم و به سمت و سوی دیگری سوق 

ندهیم؟ آن را زنده نگه داشته و پاس بداریم و در گوشت و خون زندگی مان وارد سازیم؟

  وقتی پای چشم و هم چشمی ها وسط می آید
موسوی چلک در ادامه گفتگو چشم و هم چشمی ها تنها به یلدا محدود 
نمی شــود و گاهی در نوروز، مراسم های عروسی و دیگر جشن ها شاهد 
آن هســتیم و آنچه در حال وقوع است این بوده به اقتضای زمانه امروز 
باید کارکردهای یلدا را حفظ کرد، یعنی روابط صمیمی، دوستی، رفاقت و 

مهربانی بین اعضای خانواده را حفظ کرد.
وی با بیان اینکه مهمترین بهانه یلدا این بود که یک شب دورهم باشیم، 
بگوییم و بخندیم و صله رحم را نیز به جا آوریم و با روش غیرمســتقیم 
این جشــن ها را به نسل جدید هم منتقل کنیم گفت: باید با خلق ایده ها 
و یا روش های جدید فرصت های شــادمانه زندگی کردن را در یلدا حفظ 

کنیم و آنها را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: ما در این روزها بیش از هر زمانی نیاز به خلق شادمانه های 
گروهی داریم و یلدا یکی از آن شــادمانه های گروهی بود که نیاکان ما به 
درستی گرامی می داشتند و گرنه یک دقیقه اتفاقی برای مردم نمی افتد 

که یک شب طوالنی یا کوتاه تر باشد.
جامعه شــناس ایرانی با اشاره به اشتراک عکس های یلدا در شبکه های 
مجازی، عنوان کرد: معتقدم هر کسی تصویری را منتشر می کند، فرصت 
یادآوری یک جشــن و مراســم اســت و فرصت یادآوری هم مهم است 
اما این اشــتراک گذاری ها نباید تجملگرایی و چشــم و هم چشــمی را 

کند. چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و از آمیخته این جشن 
رسیده  ما  این اســت که به سادگی جشن ها برگزار نیاکان 
و  همین عامل ماندگاری آنها بود.می شــدند 

 یلدا، فرصتی برای جامعه پذیری نسل جدید
سیدحســن موســوی چلک در گفتگو با سخن 
شــهروند با اشاره به برگزاری آیین دیرینه یلدا در 
کشور، اظهار کرد: یلدا یکی از مناسبت هایی بود که 
نیاکان ما به درســتی بهانه کرده بودند تا دور هم 
باشند و جشــنی را برگزار کنند ؛ جشنی که عامل 
تقویت صمیمیت و روابــط بین اعضای خانواده، 
اســت که آن موقع خانواده گسترده و بزرگتر هم 

بودند.
این جامعه شناس با تاکید به اینکه یلدا بهانه ای 
برای شــادی، ترویج مهربانــی و گفتگو در مورد 
مســائل و اتفاقات خوشایند زندگی است، افزود: 
معمــواًل در این جشــن ها از اتفاقات خوب گفته 
می شد و در واقع فرصتی برای جامعه پذیری نسل 

جدید است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گذر زمان و تغییر 
ســبک زندگی و ورود تکنولوژی ها و فناوری های 
نوین طبیعتا تغییراتی در این مناســک و مراسم 
اتفاق می افتد که در پی تغییرات مراســم ها مانند 
آن چیزی که در گذشــته بود، اجرا نمی شود و در 
این مسیر می بینیم که امروزه، برخی شیوه ها در 

یلدا نیز تغییر کرده است.

  انجام سنت  های قدیمی به معنای عقب 
گرد نیست

به راســتی شب یلدا که ریشــه در اعتقادات 
دینــی و ایرانی ما دارد، نبایــد در تغییرات و 
تحوالت وارد شــده و رنــگ و بویی به خود 
بگیرد که به ســمت و سوی فراموشی سوق 
داده شــود. باید تلفیق میان آداب و رســوم 
امروزی با گذشته را انجام داد و باید دانست 
که انجام سنت  های قدیمی به معنای عقب 

گرد نیست.
اینکه لباس های یلدایی بپوشــیم و به جای 
برنامه ریزی برای رفتن بــه منزل بزرگترها 
در این شــب، تمام بازار را به دنبال یک شمع 
با طرح هندوانه بگردیم، خوشــایند نیست و 
گویی ظواهــر را گرفته و از باطن ماجرا غافل 

مانده ایم. 
و اما سخن پایانی اینکه؛ در این مسیر، نقش 
خانــواده و مدارس بیــش از پیش پررنگ 
است، دو نهاد که باید در این باره پای کار آمده 
و سنت های گذشته را با کمی تغییر امروزی 
کنند و نگذارند که ســیل غفلت تمام داشته 

هایمان را با خود ببرد...

زمان مطالعه: 4 دقیقه
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کیوسک مجایز:

ســخن شــهروند، کیوســک 
مجازی: دنیا هــر روز در حال 
دگرگونی اســت، همین االن 
بنشــینید کنار دســت  اگــر 
مادربزرگتان و برایش تعریف 
کنید که بعضی ها در اینستاگرام 
با جک تعریف کردن و مسخره 
کــردن ایــن و آن، میلیــون 
میلیون پول در می آورند، حتمًا تعجب می کنند و چند »نه، 

شوخی می کنید؟ استفرهللا به شما می گویند. 
امــا چه بخواهیم چه نه، دنیا تغییر کرده و خیلی از ارزش 
ها به ضد ارزش تبدیل شــده است. رسانه هر روز در حال 
بزرگتر شدن است، سلبریتی ها و اینفلونسرها و شاخ های 
اینستاگرامی هر روز بیشــتر می شوند. نمی شود جلوی 
همه شــان ایســتاد. از طرفی اگر نوجوانی در خانه داشته 
باشــید، نمی توانیــد او را در یک قرنطیــه دائمی از همه 
آسیب هایی که در اجتماع و فضای مجازی وجود دارد، دور 
کنید؛ اما می توانید به آن ها چند سالح قوی بدهید؛ برای 

روزهای سخت!...
نوجوانــان به طرز عجیبــی دنبال کننده افراد مشــهورند. 
شــاید همین خصلتشان باعث می شــود که شاخ های 
هنرمندنمای اینستاگرام را الگوی خود قرار دهند. اما حال، 
ســوال اینجاســت که ما به عنوان پدر و مادر چه کاری از 

دستمان بر می آید؟
 دست ُپر باشید

بعضی از نوجوانان گمان می کنند که والدینشــان از آن ها 
عقب اند؛ پس اگر می خواهید به آن ها توصیه ای داشته 
باشید یا هشداری بدهید، الزم است دستتان را پر کنید. با 
چند جستجو در اینترنت در مورد زندگی شخصی و اشتباه 
هــای فاحش افراد معروف اینســتاگرام، اطالعات جمع 
کنید. وقتی با دست ُپر او را راهنمایی می کنید، بدون شک 

اثرگذاری بیشــتری خواهد داشت. یادتان باشد، با 
گفتن »فالنی خوب نیست، من خوشم نمیاد«، 

آن خواننــده یا شــومن از چشــم فرزندتان 
نخواهد افتاد.

 تفکر انتقادی را به کودکتان آموزش دهید
یکی از مهم ترین مواردی که افراد مشهور در 

الیوهای ایســنتاگرامی شان مطرح می کنند، 
این است که: »ما آدم های خوب با ذات پاک هستیم، اما 
سیستم کشورمان یا سیستم خانواده و دینمان ما را تحت 

فشار قرار داده و به اینجا کشانده است«.

در مورد این باور و عقیده با فرزندتان حرف بزنید. آدم ها در 
زندگی شرایط مختلفی را تجربه می کنند. گاهی پر از فقر یا 
تنهایی و یا سختی. اما معیارهای که باعث خوب و بد بودن 

انسان ها می شود، نوع عملکرد آن ها در سختی است. 
کنار آمدن با نبود پدر یا خانواده مشــکل دار آسان نیست 
اما کم نیستند افرادی که با وجود پدر معتاد، نامادری و... 
توانســته اند خود را حفظ کنند و اکنون در بهترین شرایط 
باشند. پس الزم است به او افرادی که با شرایط جنگیده اند 

و بهترین راه را برگزیده اند را خودتان معرفی کنید.
  ارزش و ضد ارزش را مشخص کنید

فرزندتــان باید بدانــد، رفتاری که برای شــما و 
اطرافیان و جامعه اهمیــت دارد، دلقک 

بازی، فحش دادن، رقصیدن و ... نیست.
 بایــد بداند عفت کالم، اخالق مــداری، حیا، عاقالنه رفتار 
کردن، تحصیالت و داشــتن رفتار مناســب اجتماعی با 
ارزش است. با فرزندتان به بررسی اطرافیان بنشینید. چه 
کسی مورد اعتماد بقیه است؟ آدم ها برای درد دل، کمک 
خواستن و مشــورت گرفتن به سراغ چه کسی می روند؟ 
ســراغ کسی که پوشــش و رفتار موجه دارد و حرف های 
منطقی می زند یا کســی که تمــام صورتش را خال کوبی 
کــرده و از هر 10 کلمه ای که به کار می برد، چندین فحش 

در می آید؟ و...
  سرگرمی ما، پول آن ها

هر چه تعداد بازدید صفحات اینســتاگرامی و الویهای آنها 
باالتر باشد، شهرت بیشترآن فرد را اثبات خواهد کرد. کسی 
هم که پر طرفدار باشــد، می تواند محصولی را تبلیغ کند و 

میلیون ها پول به جیب بزند.
برای نوجوانان توضیح دهید با حضور مداوم ما در صفحات 
مســموم، این پیام بــه جهان مخابره می شــود که فالن 
خواننده یا دلقک اینســتاگرامی مشهور و محبوب است، 
پس الیق این اســت که میلیون ها تومــان پول بگیرد و 
کاالی بنجلی را تبلیغ کند. در این فرآیند، عالوه بر اینکه ما 
وقتمان را هدر می دهیم و روحمان را آلوده می کنیم، آن ها 
پول دارتر می شوند. ما نیز نه درس خوانده ایم، نه مهارتی 
یاد گرفته ایم، نه شغلی و جایگاه اجتماعی به دست آورده 
ایم و در نتیجه پولی هم نداریم. این تنها چیزی اســت که 

نصیب ما می شود. 
فاطمه دولتی

خوش خوشـون شـاخ های اینستاگرام

بعضــی از نوجوانان گمــان می کنند که 
والدینشــان از آن ها عقب اند؛ پس اگر 
می خواهید به آن ها توصیه ای داشــته 
باشــید یا هشــداری بدهید، الزم است 
دســتتان را پر کنید. با چند جستجو در 
اینترنت در مورد زندگی شخصی و اشتباه 
اینستاگرام،  افراد معروف  های فاحش 
اطالعات جمع کنید. وقتی با دســت ُپر 
او را راهنمایــی می کنید، بدون شــک 
اثرگــذاری بیشــتری خواهد داشــت.

زمان مطالعه: 4 دقیقه
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با من بخوان:
وقتی حوزه هنری برای کودکان و نوجوانان پای کار می آید

ســخن شــهروند؛ با من بخوان: رئیس حوزه هنری استان 
همدان با تاکید بر اینکه پایه کار حوزه هنری اســتان ادبیات 
کودک و نوجوان اســت، افزود: فعالیت های دیگری مثل 
تصویرگری کودک و نوجوان که ضمیمه کار این نوع ادبیات 

است نیز در دستور کار حوزه هنری همدان قرار گرفته است. 
طی گفتگوی خبرنگار ســخن شــهروند بــا محمدمهدی 
ســموات به عنوان رئیس حوزه هنری همدان ســعی شد 

تــا برنامه های حوزه برای کودکان و نوجوانان مشــخص و 
تشــریح شــود.  رئیس حوزه هنری استان همدان در این 
زمینه با بیان اینکه در حال حاضر نمایشنامه »شهر درختی« 
در دست کار است، مطرح کرد: این کتاب با توجه به مسائل 
اخیر انقالب اسالمی نگاشته شده و در حال حاضر در مرحله 
تصویرگری است.  سموات با تاکید بر اینکه ماموریت حوزه 
هنری انقالب اسالمی در کشف استعداد، پرورش و حمایت 

از هنر انقالب اســالمی خالصه می شــود و در هر استان با 
توجه به بومی سازی ماموریت های استانی با هم متفاوت 
اســت، از توجه به تصویرگری کودک و نوجوان، داســتان 
نویســی و شــعر، تولیدات در حوزه کودک و نوجوان وغیره 
ســخن گفت.  در ادامه بخشی از این اقدامات که منحصرًا 
برای جامعه هدف کودک و نوجوان توســط حوزه هنری در 

پیش گرفته شده است را می خوانید: 

  گفتگو با خانم ژیال طاهری تیزرو)نویســنده و مربی خالقیت( با موضوع ادبیات کودک و نوجوان در قالب پادکست

برپایی مجالس شــب های روایت در مسیر جهاد تبیین و معرفی خدمات انقالب اسالمی

رونمایی از نخستین کتاب های تصویری کودک حوزه هنری انقالب اسالمی استان همدان رونمایی از مجموعه شعر نوجوان »کاشکی اجازه داشتم«

 برگزاری کارگاه نمایشنامه نویسی طی چندین مرحله 

برگزاری گارگاه تخصصی »چگونه برای نوجوانان داستان طنز بنویسیم؟« در همدان

زمان مطالعه: 2 دقیقه
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 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمحمد کاظم حجازی
 مدیر اجرایی: شکیبا کولیوند

 همکاران: آزاده صفی، زهره عباسی
 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

شهروند:


