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فضای جمازی، فرصت يا هتديدی برای

خانواده؟
عنـوان محدودیـت بـر رس راه ارتباط مطرح نیسـتند. تنـوع روش هـای ارتباطی به 

صـورت مـن، صـوت و تصویر، ظرفیـت تعامل را مضاعف سـاخته اسـت. ارتباط ها به 

صورت جمعی و یا خصوصی قابل تعریفند. ایجاد یک شـبکه خانوادگی روی بسـری امن، 

با همه ظرفیت ها و قابلیت های شـبکه های اجتامعی، می تواند محیطی مناسـب برای تعامات 

خانواده ها قلمداد شـود.

از سـوی دیگـر خدمـات ارائه شـده در فضـای مجـازی، امـکان کنـرل و نظـارت را تـا حدود 

زیـادی بـرای والدین تضمین می کند. این امکان وجود دارد تا والدین 

از هـر کلیدی کـه روی رایانه زده می شـود، 

مطلـع شـوند و آدرس هایـی کـه فرزنـدان 

بـه آنجـا مراجعه می کنند رؤیت شـوند. 

هـر آنچـه را کـه روی صفحـه مانیتـور 

رایانـه فرزندشـان ظاهـر می شـود، بطـور 

همزمان مشـاهده کنند. امکان دسرسـی آنها را 

بـه آدرس هـای خـاص محـدود  منایند، مـدت زمان 

مدیریـت  را  آنهـا  ارتبـاط 

برابـر  در  آنـان  از  و  کننـد 

ایـن  تهدیدهـای 

فضـا محافظـت و 

در مجمـوع محیطـی 

مطمـن  و  امـن 

بـرای رشـد و تعالـی بیشـر فرزندانشـان 

فراهـم کننـد.

بـا ایـن رشایـط، آیـا 

فضـای مجـازی را 

نبایـد بـه عنـوان 

یک فرصت بی

نظیـر دراختیار 

تلقـی  بـر 

کـرد؟

سوتیرها:

امـام   *

سجاد»ع«: 

حـق فرزندت 

ایـن  تـو  بـر 

کـه  اسـت 

وجـود  بدانـی 

او از توسـت و 

نیـک و بدهـای 

دنیـا  ایـن  در  او 

ارتبـاط  تـو  بـه 

کـه  بدانـی  دارد. 

او  رسپرسـتی  در 

موظفـی  مسـئولی، 

فرزنـدت را بـا آداب و 

اخـاق پسـندیده پرورش 

دهـی، بـه رفتـار خـود در 

تربیـت فرزنـدت توجـه کنی. 

* خدمـات ارائه شـده در فضـای 

مجـازی، امـکان کنـرل و نظـارت را 

تـا حـدود زیـادی بـرای والدین تضمین 

می کنـد. ایـن امـکان وجـود دارد تـا والدیـن 

از هـر کلیـدی کـه روی رایانه زده می شـود، مطلع 

شـوند و آدرس هایـی کـه فرزنـدان بـه 

آنجـا مراجعـه می کننـد رؤیـت شـوند. هـر آنچـه را کـه روی صفحـه 

مانیتور رایانه فرزندشـان ظاهر می شود، بطور همزمان مشاهده کنند. 

امـکان دسرسـی آنهـا را بـه آدرس هـای خـاص محدود مناینـد و مدت زمـان ارتبـاط آنها را 

مدیریـت کنند.

استقرار است که از تکالیف قطعی حکومت محسوب می شود.

امـا وظیفـه رشعـی و قانونـی والدیـن نسـبت بـه حضانـت و تربیـت فرزنـدان   

مسـئولیت هایی را مسـتقیامً و مسـتقاً متوجه آنان می کند. کسـب علم و آگاهی نسـبت به 

کاربردهـا و قابلیت هـای فضای مجـازی اولین گام الزم در انجام وظایف تربیتی محسـوب می 

شـود. بدیهی اسـت اعامل نظارت و کنرل بر محیط ناشـناخته ناممکن اسـت. لذا آموخن 

و بـه روز شـدن و بـه روز مانـدن از رشوط رضوری برای موفقیت والدین در تربیت فرزندان 

است.

هامن گونـه که پیشـر نیـز ذکر شـد، اگر چه عدم حضـور فیزیکی    

والدیـن در محیـط خانـواده یکـی از چالش هـای اساسـی در راه تربیت فرزندان تلقی  شـده 

اسـت، امـا بـه نظر می رسـد فضـای مجـازی ماهیتاً منکـر این چالش باشـد. جهـان در فضای 

مجـازی، جهـان وصـل اسـت و عـدم حضـور در آن اختیـاری اسـت. بـرای برقـراری ارتبـاط 

محدودیتی نیسـت. حتی بیش از گذشـته زمینه ارتباط همه اعضای خانواده فراهم اسـت. 

زمـان و مـکان، دیگـر به عنـوان محدودیت بر رس راه ارتباط مطرح نیسـتند. تنوع روش های 

ارتباطـی بـه صـورت من، صـوت و تصویر، ظرفیت تعامل را مضاعف سـاخته اسـت. ارتباط 

ها به صورت جمعی و یا خصوصی قابل تعریفند. ایجاد یک شـبکه خانوادگی روی بسـری 

امـن، بـا همـه ظرفیت هـا و قابلیت هـای شـبکه های اجتامعـی، می توانـد محیطـی مناسـب برای 

تعامـات خانواده هـا قلمـداد شـود.

از سـوی دیگر خدمات ارائه شـده در فضای مجازی، امکان کنرل و نظارت را تا   

حـدود زیـادی بـرای والدیـن تضمین می کند. این امـکان وجود دارد تـا والدین از هر کلیدی 

کـه روی رایانه زده می شـود، مطلع شـوند و آدرس هایی کـه فرزندان به آنجا مراجعه می کنند 

رؤیـت شـوند. هر آنچـه را که روی صفحـه مانیتور رایانه فرزندشـان ظاهر می 

شـود، بطـور همزمان مشـاهده کنند. امکان دسرسـی آنها را بـه آدرس های 

خـاص محـدود  مناینـد، مدت زمان ارتباط آنها را مدیریت کننـد و از آنان در 

برابـر تهدیدهـای این فضا محافظت و در مجموع محیطی امن و مطمن 

برای رشـد و تعالی بیشـر فرزندانشـان فراهم کنند.

بـا ایـن رشایـط، آیا فضای مجـازی را نباید بـه عنوان یک   

کـرد؟ تلقـی  بـر  دراختیـار  نظیـر  بـی  فرصـت 

ــکان ــازی،ام ــدهدرفضــایمج ــاتارائهش خدم
کنتــرلونظــارتراتــاحــدودزيــادیبــرای
والديــنتضميــنميکنــد.ايــنامــکانوجــوددارد
ــهزده ــهرویرايان ــدیک ــرکلي ــنازه ــاوالدي ت

ميشــود،مطلــعشــوندوآدرسهايــی
آنجــا بــه فرزنــدان کــه
رؤيــت ميکننــد مراجعــه

شــوند.هــرآنچــهراکــهروی
صفحــهمانيتــوررايانــهفرزندشــانظاهــرميشــود،
بطــورهمزمــانمشــاهدهکننــد.امــکاندسترســی
ــد ــایخــاصمحــدودنماين ــهآدرسه ــاراب آنه
ــد. ــتکنن ــارامديري ــاطآنه ــانارتب ــدتزم وم
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خدمت به خلق خدا، مانع سقوط انسان 
آیت اهلل حسین مظاهری           

نماز است،  از نظر قرآن کريم در رديف  انسان که  از موانع سقوط    يکي 
خدمت به خلق خداست. اساسًا آيات نوراني قرآن بر انفاق و نماز توأمان 
تأکيد مي ورزد، به گونه اي که در آيات متعّددي، در کنار تأکيد بر اقامۀ نماز، 
بر رسيدگي به مخلوقات و دستگيري از بندگان خداي تعالي پافشاري کرده 
است.   خداوند متعال در آيات ابتدايي سورۀ بقره، پيش از هرچيز، قرآن 
کريم را هدايتگر متّقين برمي شمرد و سپس با تعريف متّقين، به نماز و انفاق 
آيات  اين  واقع  در  مي فرمايد.  اشاره  انسان  سقوط  مهّم  مانع  دو  عنوان  به 
شريف مي فرمايد که قرآن هدايتگر متّقين است و متّقين کساني هستند که به 
خداوند، پيامبر، معاد، امام زمان و باألخره به غيب ايمان دارند. به عبارت 
و  محکم  اعتقادي،  پايۀ  و  بنا  زير  نظر  از  که  هستند  کساني  متّقين  ديگر 
استوارند و عالوه بر آن، به نماز و انفاق نيز اهميّت ويژه مي دهند. به عبارت 
رساتر، خداوند متعال اجازه نمي دهد نمازگزاران واقعي و خدمتگزاران به 
خلق او، سقوط کنند. ائمۀ طاهرين»سالم اهلل عليهم« و بويژه در زمان حاضر،  
قطب عالم امکان حضرت ولّي عصر»ارواحنافداه« در بن بست ها دست او 
را مي گيرند و او را از خطر گمراهي و انحراف مي رهانند.   جايگاه متعالي 
خدمت به خلق خدا در تعاليم ديني خدمت به خلق خدا، در فرهنگ تعاليم 
قرآن و عترت، ارزش و ثواب فراواني دارد. حتّي در روايات، دستگيري از 
ديگران و گره گشودن از مردم، نسبت به برخي اعمال عبادي نظير حج يا 
عمرۀ مستحب، از ثواب واالتري برخوردار است. مرحوم کليني در کتاب 
حقيقتًا  که  مي کند  نقل  صادق»سالم اهلل عليه«  امام  از  روايتي  کافي  شريف 
بهت آور است. ابان بن تغلب مي گويد: از امام صادق»سالم اهلل عليه« شنيدم 
که فرمودند: هرکس خانۀ خدا را طواف کند، خداوند عّزوجّل شش هزار 
هزار  مي آمرزد و شش  او  از  گناه  هزار  مي نويسد و شش  او  براي  حسنه 
درجه به وي عطا مي فرمايد و شش هزار حاجت از او برآورده مي سازد. 
سپس فرمودند: »گره گشايي از کار يک مؤمن، ده برابر اين طواف فضيلت 
دارد«!)قََضاُء َحاَجِۀ الُْمْؤِمِن أَْفَضُل ِمْن َطَواٍف َو َطَواٍف َحتَّى َعدَّ َعْشراً(.]2[ 
نظير اين روايت، در کتب روايي فراوان يافت مي شود و حاکي از جايگاه 
ويژه و بي نظير خدمت به خلق خدا، در تعاليم ديني است. اهل معرفت و 
اولياي الهي ارزش و فضيلت خدمت رساني به مخلوقات را درک مي کنند و 
گم  گويا  نکنند،  خدا  خلق  به  خدمت  روز  شبانه  يک  اگر  جهت،  اين  از 
پيرمرد مسيحي  به يک  راه،  اميرالمؤمنين»سالم اهلل عليه« در  دارند.  کرده اي 
برخوردند که گدايي مي کرد. آن حضرت تعجب کردند و معناي تعجب ايشان 
اين است که به او رسيدگي کردند و او را از گدايي نجات دادند. اّما بعد با 
يک تشري فرمودند: وقتي جوان بود از جواني او کار کشيديد و حاال کار 
رسيده به جايي که گدايي مي کند؟]3[ معصومين»سالم اهلل عليه« تا اين اندازه 
حتى به فکر اهل کتاب بودند، چه رسد به فکر مسلمانان.   رابطه با خداوند 
و رابطه با بندگان او، دو بال پرواز آدمي براي صعود و پيشرفت معنوي و در 
واقع براي پرواز، محتاج دو بال است: رابطه با خداوند و رابطه با مردم. کسي 
که از رابطۀ با خداوند، منهاي رابطۀ با مردم، بهره گيرد، مرغ يک بال است 
و نمي تواند حرکت کند. چنانکه اگر با مردم رابطه  داشته باشد و در برقراري 
بود. آيات  به پرواز و حرکت نخواهد  قادر  کند،  با خداوند کوتاهي  رابطه 
يا  رابطه  دو  اين  برقراري  لزوم  بر  که  دارد  وجود  کريم  قرآن  در  بسياري 
ا  الَۀ« و »ِمَمّ برخورداري از اين دو بال پرواز با جمالتي نظير: »يُِقيُموَن الَصّ
َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن« پافشاري دارد.]4[ يعني کساني که قصد دارند به سعادت 
و رستگاري دست يابند و در دنيا و آخرت تعالي و تکامل روحي و معنوي 
داشته باشند، بايد اّواًل از طريق نماز، 
ساير  و  زکات  خمس،  حج،  روزه، 

رابطه  خويش  معبود  با  عبادي،  اعمال  و  واجبات 
مخلوقات  با  انفاق،  واسطۀ  به  ثانيًا  و  باشند  داشته 
خداوند رابطه برقرار سازند؛ يعني هرچه دارند، براي 
خدا  خلق  خدمتگزار  و   بخواهند  ديگران  و  خود 
تفکيک  و  پيوسته  هم  به  ديني،  اعمال  باشند.   
ناپذيرند مطلبي که توجه جدي مي طلبد اين است که 
اعمال ديني، به هم وابسته اند و از انسجام و پيوستگي 

ذاتي برخوردارند؛ به اين معنا که امکان ندارد کسي اّدعاي 
ايمان يا تقوا داشته باشد، ولي عمل به بخشي از دستورات 

و  احکام  دهد.  ترجيح  دستورات  ساير  به  را  ديني 
اعمال اسالم عزيز، مثل دانه هاي تسبيح در کنار هم 

و به هم پيوسته است و در عمل نمي توان بعضي 
از دستورات را از ساير دستورات و موازين 

شرعي تفکيک کرد. قرآن کريم مي فرمايد: 
تَْکُفُروَن  َو  الِْکتاِب  بِبَْعِض  فَتُْؤِمنُوَن  »أَ 

بِبَْعٍض فَما َجزاُء َمْن يَْفَعُل ذلَِک ِمْنُکْم 
يَْوَم  َو  نْيا  الدُّ الَْحياِۀ  فِي  ِخْزٌي  إاِلَّ 

وَن إِلى  أََشدِّ الَْعذاِب َو  الِْقياَمِۀ يَُردُّ
ا تَْعَمُلوَن«]5[  ُ بِغافٍِل َعمَّ َما اهللَّ

يعنى آيا شما به پاره اى از 
ايمان مى آوريد و  کتاب 

کفر  آن  از  پاره اى  به 
پس  مى ورزيد؟ 
از  جزاى هر کس 

کند،  چنين  که  شما 
جز خوارى در زندگى دنيا 

روز  و  بود،  نخواهد  چيزى 
رستاخيز ايشان را به سخت ترين عذابها 

باز برند، و خداوند از آنچه مى کنيد غافل نيست. 
عمره،  حج،  روزه،  شب،  نماز  به  اهميّت  نماز،  اقامۀ 

مشهد و کربال و به طور کّلي رابطه با خداوند متعال و اهل 
کافي  اّما  دارد،  ثواب  و  است  مطلوب  بسيار  بيت»سالم اهلل عليهم«، 

نيست و دوشادوش اين رابطه، بايد به اندازۀ توان به رابطه با مردم و خدمت 
به خلق خدا اهميّت داده شود. حتي از روايات فهميده مي شود که ارزش و 
ثواب خدمت به خلق خدا، بسيار برتر و واالتر از اعمال عبادي نظير حج و 
ٍۀ ُمتََقبََّلٍۀ بَِمنَاِسِکَها«]6[  عمره است: »قََضاُء َحاَجِۀ الُْمْؤِمِن أَْفَضُل ِمْن أَلِْف ِحجَّ
آدابش.  در  با همۀ  مقبول  از هزار حج  برتر است  برآوردن حاجت مؤمن 
خصوص ترک اعمال ديني و عذاب ناشي از آن نيز، پيوستگي مورد اشاره 
وجود دارد. به بيان روشنتر، همان طور که ترک رابطۀ با خداوند و بخصوص 
ترک نماز، مذموم است و انسان را جهنّمي مي کند، ترک رابطه با مردم و 
خودداري از انفاق و خدمت به خلق خدا نيز مورد نکوهش شديد قرآن و 
َّذيَن  ال »َو  است:  آن  عذاب هاي  و  جهنّم  آن  سرانجام  و  شده  واقع  عترت 
ْرُهْم بَِعذاٍب أَليٍم«]7[  ِ فَبَشِّ َۀ َو ال يُْنِفُقونَها في  َسبيِل اهللَّ َهَب َو الِْفضَّ يَْکنُِزوَن الذَّ
يعني آدم خودخواه و خودگرا که فقط به فکر خود است و با داشتن توان به 
ديگران رسيدگي نمي کند، جايگاهي جز جهنّم و چاره اي جز چشيدن عذاب 
دردناک آن نخواهد داشت.   بي تفاوتي نسبت به قانون مواسات، کفر عملي 
است کفر، اقسامي دارد و يک قسم آن، کفر عملي است؛ به اين معنا که اگر 
کسي در عمل به دستورات ديني کوتاهي کند، از نظر عملي کافر است. اين 

دمون
جامعه خو
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اگر  که  همان طور  يعني  است؛  نيز صادق  مواسات  قانون  باره  در  موضوع 
کسي راجع به نماز بي تفاوت باشد، کافر است، هرکس بتواند خدمتي به خلق 
خدا بکند و بي تفاوت باشد نيز کافر عملي محسوب مي شود. چنين کسي 
عاقبت به خير نخواهد شد و عالوه بر اين که گناهکار است، عاقبت او و 
نسل او، به سقوط مي انجامد، زيرا از قانون مواسات به عنوان مانع سقوط، 
استفاده نکرده است و از اين گذشته، اهل بيت»سالم اهلل عليهم« را رنجانده 
است.   راوي مي گويد امام صادق»سالم اهلل عليه« در ِمنا براي ما منبر رفته 
به دل ما  اين قدر خون  منبر فرمودند: اي شيعيان ما چرا  بودند. در وسط 
چه  ما  اهلل!  رسول  يابن  گفت  و  شد  بلند  جلسه  وسط  در  کسي  مي کنيد؟ 
کرديم؟! ما شيعيان شما هستيم و شما را قبول داريم و دوست داريم. حضرت 
فرمودند: خود تو چند روز قبل که از عرفات به منا مي آمدي، به يک آدم 
پياده برخورد کردي که خسته شده بود و به تو گفت مرا پشت سر خودت 
سوار کن. تو مي توانستى و نکردي و دل پيغمبر و دل ما را خون کردي!   
اقسام خدمت به خلق خدا خدمت به خلق خدا، اقسامي دارد که در ادامه به 
شرح برخي از آنها مي پردازيم: قسم اّول: بر اساس بيان نوراني قرآن کريم 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن«، هرکسي بايد به اندازۀ وسعش، از  که مي فرمايد: »َو ِمَمّ
آنچه دارد، به ديگران هم در خوراک، پوشاک، مسکن و ازدواج 
کمک  کند. يعني اگر مي تواند، بايد شام شب به يک فقير را 
بدهد و يا باالتر، جهيزيۀ يک دختر را تأمين کند يا 
خانه براي ازدواج يک زوج تهيه کند و باألخره 
از  را  درمانده  يک  بايد  مي تواند  اگر 
درماندگي نجات دهد و اگر توان 
هيچ کمکي ندارد، باز هم 
توان،  اندازۀ  به 
حتي به اندازۀ 
دانۀ  يک 
به  بايد  خرما 
کمک  ديگران 
کند: »لِيُْنِفْق ُذو َسَعٍۀ 
قُِدَر  َمْن  َو  َسَعتِِه  ِمْن 
ا آتاُه  َعَلْيِه ِرْزقُُه فَْليُْنِفْق ِممَّ
آيۀ  اين  اساس  بر   ]8[.»ُ اهللَّ
شريفه، هرکس به هر اندازه که 
انفاق کند. متأسفانه  بايد  مي تواند 
که  است  شده  مشهور  مردم  بين  در 
دست  خرما  سيني  يک  افطار،  هنگام 
و  مي کنند  تعارف  ديگران  به  و  مي گيرند 
اين  با  افطاري داده اند که  تصّور مي کنند که 
کار  اين  مي دهند.  فريب  را  خودشان  کار، 
مطلوب است و ثواب دارد، اّما خرما دادن براي 
اندازه  همين  به  و  ندارد  هيچ چيزي  که  است  کسي 
مي تواند به ديگران رسيدگي کند. اّما کسي که بيش از 
و  انفاق  خويش  توان  اندازۀ  به  بايد  دارد،  توانايي  اين 
رسيدگي کند. به قول حضرت امام»رضوان اهلل عليه«، اگر کسي بداند ديگري 
شام شب ندارد، بايد شام خود را بين خود و او قسمت کند. ايشان مي فرمود: 
اگر من بدانم همسايه ام گرسنه است، بايد عباي خود را بفروشم و او را از 
درماندگي نجات دهم. حتي اسالم عزيز از مسلمانان مي خواهد که به همان 
اندازه که به خانه، زندگي و رفاه و ازدواج دختر و پسر خود مي انديشند، به 
فکر ديگران هم باشند. يعني مسلمان واقعي و شيعۀ حقيقي کسي است که 
فرقي بين پسر و دخترش و پسر و دختر همسايه نگذارد.   قسم دّوم، گره 
نيست.  نباشد، کمتر  اّول مهمتر  از قسم  اگر  کار مردم است که  از  گشودن 
گره گشايي مي تواند با مال، زبان، قدم و يا قلم انسان صورت پذيرد و همۀ 
صور آن الزم، مفيد و مطلوب است. مثاًل انسان ببيند ديگري چک دارد و 

اگر نتواند مبلغ آن را بپردازد، آبرويش مي رود؛ زندان مي رود يا مشکالت 
ديگري پيدا مي کند. در اين هنگام، بايد گرۀ کار اين شخص را باز کند. اگر 
با طلبکار صحبت کند و از او مهلت بگيرد، وگرنه هرکاري  بايد  مي تواند 
مي تواند بايد انجام دهد که مشکل آن شخص حل شود. اين قسم از قانون 
مواسات را نيز به صورت جّدي از مسلمانان و بويژه شيعيان خواسته اند. ابان 
بن تغلب نقل مى کند که در خدمت امام ششم »سالم اهلل عليه« در خانۀ خدا 
طواف مى کردم. يک نفر مرا صدا کرد و من جواب او را ندادم، در دور دّوم 
طواف مجدداً مرا صدا کرد و پاسخ او را ندادم. امام صادق»سالم اهلل عليه« 
فرمودند: مگر تو را صدا نمى زند؟ گفتم آرى يابن رسول اهلل! گفتند: شيعه 
چرا  فرمودند:  دارد.  درخواستى  من  از  و  است  شيعه  آرى  گفتم:  است؟ 
اهلل! درخدمت  يابن رسول  نمى کنى؟ عرض کردم  اجابت  را  او  درخواست 
شما مشغول طواف هستم. فرمودند: طواف را رها کن و به سوى او برو.]9[ 
بنابراين همه وظيفه دارند گره گشاي مشکالت همديگر باشند و کوتاهي در 
مصيبت  و  بزرگتر  گناه  ولي  است،  بزرگي  گناه  و  عملي  کفر  زمينه،  اين 
دردناکتر آن است که انسان، گرهى روي گرۀ ديگران بيندازد. چنين کسي و 
فرزندان او بعيد است عاقبت به خير شوند و سقوط آنان حتمي است. قسم 
شخصيّت  به  احترام  است،  اهميّت  حائز  بسيار  که  مواسات  قانون  سّوم 
انسان هاست. همۀ انسان ها شخصيّت دارند و ما بايد همين طور که براي خود 
شخصيّت قائليم، براي ديگران هم شخصيّت قائل باشيم و مواظب باشيم که  
مفاسد  به  منجر  گاهي  ديگران،  به  بي احترامي  نکنيم.  بي احترامي  کسي  به 
عجيبي مي شود که جبران ناپذير است. مثاًل گاه اتّفاق مي افتد که پدر خانواده 
اين  اثر  در  فرزند  آن  و  مي کند  بي احترامي  فرزندش  به  عصبانيّت،  اثر  در 
دست  از  را  خود  دين  بسا  چه  و  مي شود  عقده اي  تحقير،  و  بي احترامي 
مي دهد. جواني به من مي گفت: نماز نمي خوانم؛ براي اينکه پدرم با توهين 
مرا وادار به نماز خواندن مي کرد. برخورد تحقير آميز و همراه با اهانت آن 
پدر موجب کفر فرزند شده است. البته نماز نخواندن نيز توجيه نمي پذيرد و 
بسيار غلط است. زن و شوهر، بايد در خانه احترام همديگر را حفظ کنند، 
مخصوصًا در حضور فرزندان بايد براي يکديگر احترام بيشتري قائل باشند. 
اهانت، تحقير، کوبندگي و کلمات رکيک نبايد در زبان آدمي باشد، چه در 
خانه و با اعضاي خانواده و چه هنگام معاشرت با مردم کوچه و بازار. زبان 
انسان اگر نيش و کنايه داشته باشد و به ديگران آزار برساند، در قيامت، مثل 
به جايگاه پستي مي رساند و  انسان را  او مي شود. زبان رکيک  مار دچار 
حتي او را از صف مسلمانان جدا مي سازد. قسم چهارم از قانون مواسات که 
از اقسام قبلي مهمتر است، دفاع از ديگران است. مسلمانان وظيفه دارند از 
در  مسلمان  يک  که  هنگامي  کنند.  دفاع  يکديگر  آبروي  و  ناموس  جان، 
جلسه اي حضور دارد و مشاهده مي کند غيبت کسي شروع مي شود، واجب 
است از او دفاع کند و واجب است که مانع ادامۀ غيبت شود و ااّل گناه همان 
غيبت کننده را دارد. از نظر همۀ فقها، فرقي بين غيبت کننده و آنکه غيبت را 
مي شنود و دفاع نمي کند نيست. اگر نمي خواهد غيبت بشنود، بايد دفاع کند 
و اگر نمي خواهد يا نمي تواند دفاع کند، الأقل بايد ناراحت شود. دفاع از 
ناموس مردم، دفاع از جان مردم و مهمتر از آن دو، دفاع از آبروي مردم نيز 
بايد عالوه بر آنکه  واجب است. آبروي مردم خيلي مهم  است و مسلمان 
خودش باعث آبروريزي ديگران نمي شود، از آبروريزي اشخاص ديگر نيز 

جلوگيري کند. 
پي نوشت ها:

 ]1[. بقره، 1-3. 2. کافي، ج 2، ص 194.    3. تهذيب األحکام، ج 6، ص 
292. 4. ر.ک: بقره، 3، 83، 110، 177 و 277 ؛ نساء، 162 ؛ مائده،12 و 
55؛ أعراف، 156؛ أنفال، 3؛ توبه، 71و 18؛ نمل، 3؛ لقمان،4 و ... 5. بقره، 
85. 6. امالي الصدوق، ص 237. 7. توبه، 34. 8. طالق، 7. 9. کافي، ج 

2، ص 171.   
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خالصه فيلم:

<»شور شيرين« از آذر ماه 1359 در جاده سنندج ـ   
سقز با اسارت جمعي از مردم در ميني بوس به دست گروهک 
برشي  فيلم  داستان  مي شود.  آغاز  دموکرات  حزب  ضالة 
کردستان  در  کاوه  فرماندهي شهيد محمود  دورۀ  از  کوتاه 
ابتداي جنگ تحميلي است، زماني که گروهک دموکرات  در 
عراق  بعث  حزب  خدمت  در  مزدور  عنوان  به  و ضدانقالب 

بودند.
گارد  بازنشستة  افسر  رويگري(  )رضا  حميد   
شاهنشاهي در قبل از انقالب به همراه همسر و دو فرزندش 
عقد  در جشن  تا  است  راهي سقز  تهران  از  اوايل جنگ  در 
پسر بزرگش پوريا که سرباز ارتش است با دختر پرستاري 
با  که  ميني بوسي  راه  بين  در  کند.  قلي خاني( شرکت  )شبنم 
آن عازم هستند به کمين گروهک دموکرات برخورد مي کند 
بازرسي  با  مي شوند.  گرفته  گروگان  به  آن  سرنشينان  و 
حميد، عکسي از پوريا و محمود کاوه فرمانده سپاه منطقه با 
لباس نظامي به دست دموکرات ها مي افتد و موجب مي شود 
فرمانده آنها علي يار که سرگرد گارد شاهنشاهي بوده است، 
با گروگان گرفتن زن و فرزندان حميد، وي را براي همکاري 
با گروه خود تحت فشار قرار دهد. او به حميد مي گويد 15 
روز مهلت دارد تا به کمک عوامل آنها در شهر سقز هر طور 
شده کاوه را از سر راه بردارد، در غير اين صورت زن و 

فرزندانش را هرگز نخواهد ديد.
سقز  راهي  پياده  و  مي پذيرد  ناچار  به  حميد   
مشورت  با  محمود،  و  پوريا  با  مالقات  از  پس  و  مي شود 
با  مقابله  براي  نقشه اي  کاوه 
طرح  ضدانقالب  گروهک هاي 

از تماس با عوامل آنها در شهر وارد  مي کنند و حميد پس 
باند آنها مي شود. از طرفي کاوه و افراد تحت امرش براي 
نقشه،  رفتن  لو  دليل  به  که  مي کنند  اقدام  گروگان ها  آزادي 
عمليات متوقف مي شود. کاوه با توجه به اين وضع تدابيري 

مي انديشد تا تمامي مقرهاي نظامي از جمله پايگاه دکل 
بيشتر  است  ارتش  دست  در  مهم  مقّري  که  بنفشه 

محافظت و کنترل شوند، اما با تمام اين تالش ها 
مي کند  حمله  پايگاه  اين  به  دموکرات  گروهک 

افراد آن را به شهادت مي رساند و  و تمامي 
ُمثلِه کردن اجساد شهدا  سپس به جنايت و 
مي پردازند و اين در حالي است که بني صدر 
فرمانده کل قواست و از رسيدن مهمات و 

انجام عمليات در منطقه جلوگيري مي کند.
و  موضوع  اين  از  اطالع  با  کاوه   
حضور در پايگاه دکل بنفشه و ديدن اجساد 

عملياتي  انجام  به  تصميم  شهدا،  شدۀ  مثله 
و  مي گيرد  گروهک ها  عليه  ارتش  با  هماهنگ 

بانفوذ  افراد  از  اين عمليات حسابشده، يکي  در 
اسارت مي گيرد. حميد  به  را  نام خسرو  به  آنها 

نيز به دليل مهارت باال در نشانه گيري و تيراندازي 
در اين عمليات بسيار مؤثر ظاهر مي شود. پس از 

اسارت خسرو، علي يار براي کاوه پيام مي فرستد که 
حاضر به مبادله خسرو با تعدادي از افراد اسير شدۀ 

خسرو  آنکه  شرط  به  اما  مي پذيرد،  کاوه  است،  کاوه 
با تمام اسراي نظامي و غيرنظامي در دست آنها مبادله 
در  کاوه  را حضور شخص  کار  اين  علي يار شرط  شود. 

هنگام معاوضة اسرا بدون سالح، تعيين مي کند تا با 
انجام تله اي او را به دام بيندازد.

شاهديم  پاياني  سکانس  در   
به همراه دو  که کاوه بدون سالح 

مبادله  براي  و خسرو  ديگر  نفر 
و  مي روند  قرار  محل  به  اسرا 

شخصي به نام زينال از افراد 

»شور شيرين«؛ 
منايش شريف برشي از زندگي يک سردار     

سوژة  چند  ساخت  شاهد  اخیر  سال  چند  در 
نام های  به  ُکرد  فیلمساِز  دو  از  تجزیه طلبانه 
برای  اما  بودیم  رستمی  جمیل  و  قبادی  بهمن 
در  اخیر  سال  پانزده  حداقل  طی  نخستین بار 
از شعار  دور  به  و  واقعی  به صورت  فیلم  این 
تجزیه طلب  گروه های  و  کردستان  مسئلة  به 
دموکرات و کومله بخوبی پرداخته شده است.

شاید بتوان گفت که شهداي کردستان چون 
مانده اند.  مهجور  و  مظلوم  کردستان  خود 
باره،  این  در  سینمایي  سکوِت  سال ها  از  بعد 
مجدداً کردستان مظلوم سوژة اصلي یک فیلم 
است. گرفته  قرار  ساده  و  بي آالیش  پاک، 

اهالی هر
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هنگام  در  که  دارند  حضور  محل  در  اسرا  تمام  با  علي يار 
هم  خودش  بايد  که  مي گويد  کاوه  به  زينال  مبادله،  انجام 
تسليم شود، زيرا اطراف محِل قرار، در محاصرۀ نيروهاي 
کشته  آنها  همة  کاوه،  نشدِن  تسليم  در صورت  و  آنهاست 
زينال  به  و  مي برد  باال  را  خود  دست  يک  کاوه  مي شوند. 
مي گويد که اگر خوب اطراف را بنگرد مي بيند که کل منطقه 
گير  بزرگتري  تله  در  آنها  و  اوست  نيروهاي  محاصرۀ  در 
از سالح  توسط حميد  تيري  هنگام شليک  اين  در  افتاده اند. 
را  در دست خسرو  رنگ  پرچم سفيد  که چوب  دوربين دار 
هدف قرار مي دهد، زينال را وادار به تسليم مي کند و اين در 
حالي است که همسر و فرزندان حميد نيز در ميان اسراي 

مبادله شده قرار دارند و حميد به سوي آنها مي رود.

نقد فيلم  

بلند سينمايي 35 ميلي متري  فيلــم  »شور شيرين«، پنجمين 
جواد اردکاني است. او به غير از فيلم هاي سينمايي، ساخت 
درباره  فيلم  اين  دارد.  کارنامة خود  در  نيز  را  چند سريال 
زندگي شهيد کاوه از سرداران هشت سال دفاع مقّدس در 
کردستان است. شايد بتوان گفت که شهداي کردستان 
مهجور  و  مظلوم  کردستان  خود  چون 
سکوِت  سال ها  از  بعد  مانده اند. 
مجدداً  باره،  اين  در  سينمايي 
اصلي  سوژۀ  مظلوم  کردستان 
يک فيلم پاک، بي آاليش و ساده 

قرار گرفته است.
شاهد  اخير  سال  چند  در   
ساخت چند سوژۀ تجزيه طلبانه 
از دو فيلمساِز ُکرد به نام هاي 
رستمي  جميل  و  قبادي  بهمن 
طي  نخستين بار  براي  بوديم. 
در  اخير  سال  پانزده  حداقل 
به  و  واقعي  صورت  به  فيلم  اين 
کردستان  مسئلة  به  شعار  از  دور 
دموکرات  تجزيه طلب  گروه هاي  و 
است.  شده  پرداخته  بخوبي  کومله  و 
اين فيلم نشان داده مي شود  که  در 
گروه هاي  تجزيه طلب،  گروه هاي 
سکوالر و الئيکي هستند که نه 
با  بلکه  شيعه  با  تنها 

اهل سنت نيز دشمن هستند. آنها  حتي ماموستاي روستا 
را کشته و مسجد را به آتش مي کشند و جنازۀ او را به آتش 
مي سپارند. آنها به قرآن بي احترامي مي کنند و به ناموس 
مردم نظر دارند. سربازان اسير را اعدام مي کنند و دختران 
روستاييان را مي ربايند و به قتل و غارت مردم مي پردازند.

آنها ُعلقة کشوردوستي، ميهن دوستي و دين باوري   
ندارند و به همين جهت وابسته به بيگانگان هستند. اين فيلم 
آن  که  مخاطب جوان  براي  را  گروه ها  اين  ماهيت  بخوبي 
براي  منطقي  به صورت  و  نديده روشن مي کند  را  روزها 

مخاطب جوان تجزيه طلبي اين گروه ها را جا مي اندازد.

فيلم هاي  ترين  پاک  از  يکي  شيرين«  »شور  فيلم   
فيلم  فيلم سالمترين  اين  بود.  فيلم فجر  سي امين جشنوارۀ 
دفاع مقدسي اين جشنواره نيز بود. متاسفانه فيلم هاي ديگر 
فيلمنامه خوب  بودند. خّط  مقدس  دفاع  و  عمومًا ضدجنگ 
و داستان آن قابل قبول است. اوج و فرودها و نيز منحني 
نظر  به  است.  قبول  قابل  نيز  داستــان  اترکشن و جذابّيت 
مي رسد اردکاني پس از ساخت هر فيلم سينمايي گامي به 
جلو برداشته و سير صعودي را طي کرده است.   در اين 
و  شده  نزديک  خود  اوج  به  داستان  لحظه،  به  لحظه  فيلم 

مخاطب احساس خستگي نمي کند.
»به کبودي  تيم  تيم سازندۀ »شور شيرين« همان   
مي کرد.  روايت  را  برونسي  شهيد  زندگي  که  است  ياس« 
داستان پايان فيلم پايان رشادت هاي شهيد کاوه نيست و 
احتمااًل ما بايد منتظر ساخت قسمت هاي بعدي شهيد کاوه 
نيز باشيم چرا که او سرانجام در سال 1365 ودر عمليات 
کربالي دو در منطقه عملياتي حاج عمران به شهادت رسيد.

اردکاني در اين فيلم به يک بلوغ و پختگي رسيده   
فيلم  يک  شيرين«  »شور  گفت  مي توان  طورکلي  به  است. 
توهين  رزمندگان  آرمان هاي  به  فيلم  اين  است.  شريف 
نکرده و به حماسة آنان در کردستان مي پردازد. اين پروژه 
يک کار بي ادعاست و ما مي توانيم صداقت را در جاي جاي 
نيز  نقطه ضعف هايي  فيلم  اين  اما  کنيم،  مشاهده  فيلم  اين 

دارد که به صورت خالصه به آن مي پردازيم:
چرا از خلوت هاي شهيد، سخني به ميان نمي آيد؟   
کل حماسه شهيد کاوه و نبوغ او به ماجراي معدن سنگ 
و نه بيش از اين اکتفا مي شود. به نظر مي آيد اين خود يک 

نقص براي فيلم است.
اشاره  اينکه  ديگر  نکته   

به نظر می رسد اردکانی پس از ساخت هر فیلم 
سینمایی گامی به جلو برداشته و سیر صعودی 
را طی کرده است. در سالن سینمای جشنواره 
صندلی  که  نشد  دیده  تماشاگری  هیچ  فجر، 
داستان  لحظه،  به  لحظه  کند.  ترک  را  خود 
شرایطی  در  این  و  شده  نزدیک  خود  اوج  به 
نمی کرد. خستگی  احساس  مخاطب  که  بود 
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بتواند  روزي  که  بود  اين  کاوه  آرزوهاي  از  يکي  مي شود 
اين گروهک هاي خبيث نجات دهد.  شهر بوکان را از دست 
اين  دست  از   1362 يا   1361 سال هاي  همان  در  بوکان 
اين  در  بوکان  فتح  از حماسة  اما  مي آيد،  بيرون  گروهک ها 
فيلم چيزي نمي بينيم. فيلم در اين باره ساکت است، حال آنکه 
گفته شده بود بوکان بايد تصرف شود. به نظر اين نيز يک 
نقص فيلمنامه اي است؛ گره اي را در فيلمنامه طرح کرده ايم 

حال آنکه نتوانسته ايم آن را باز کنيم.
در  شيرين«  »شور  ارزش  از  ضعف ها  اين  به رغم   
جشنواره کاسته نمي شود چرا که فيلمي است که با مخاطب 
صادقانه سخن گفته و از اين بابت مي توان آن را بهترين 
بازي  دانست.  سي ام  جشنــواره  در  مقدس  دفاع  فيلم 
بازيگران خوب و فيلمبرداري، بازيگري و کارگرداني 
متوسط به باال ارزيابي مي شود. پايان بندي فيلم نيز 
در اوج اقتدار شهيد و نظام به اتمام رسيد که قابل 

تحسين است.



ماه هبمن
ماه هبمن، ماه اميان، ماه شور

ماه آزادّي مردان غيور

ماه با هم مهره و هم دل شدن

ماه وحدت يافنت کامل شدن

***

ديو حاکم بود بر ديوان شهر

اشک مي باريد از چشمان شهر

دين چنان رنگي در اين کشور نداشت

پيکر شرع و شريعت سر نداشت

شور از دل هاي مردم دور بود

دور فسق و فتنه بود و زور بود

روزي مردم غم جان کاه بود

ناله بود و اشک بود و آه بود

شعر عشق از ياد ياران رفته بود

شور و شوق از روزگاران رفته بود

تيغ سّفاکان به خون ها تشنه بود

داستان حلق بود و دشنه بود

ناگهان برخاست مردي از ميان

با صالي »مرگ بر گردن کشان«

آذرخشي بود ناگه برجهيد

هسيت بيداد بر آتش کشيد

غّرش آن شريدل را چون شنفت

يکسر ايران »مرگ بر طاغوت گفت«

انقاليب اندر ايران درگرفت

نغمه ي »اهلل اکرب« سرگرفت

درس آزادي گرفتيم از حسني

هم قدم گشتيم با پري مخني

شب چه شب! فرياد ما تا ماه رفت

صبح دم آمد امام، و شاه رفت

ثبت در تاريخ شد تصوير ما

گوش کن تا بشنوي تکبري ما

جاودان هستيم ما اندر زمان

گشته امي اسطوره بر آزادگان

وحدت ما بود شب را روز کرد

مّلت آزاده را پريوز کرد

نام ايران تا ابد پاينده باد

سرفراز و برفراز و زنده باد
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و ادب
شعر 
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در 

ر، هر 
گ

ن روز� ا�ي

ي است. 
ورکرد�ن چه از فّن آوري بگو�ي �ب

يون،  ن تلو�ي نه،  را�ي در  ند،  هو�ش سيس�ت هاي  که  عرصي  در 

يب  ت عب يل و ... هر روز نو مي شوند و اماک�ن ، مو�ب ن ب�ي دور

ملسي عرضه مي کنند، مي توان تصور کرد که زود  ملسي و غ�ي

کنند.  ور  �ن مه  ي 
عاط�ن سيس�ت هاي  ما،  ي 

جوا�ن ن  در مه�ي و 

را  ما  احساسات  و  دارند  و حس  عاطفه  که  ي  سيس�ت ها�ي

نشان  از خودشان عاطفه و حس  ي 
درک مي کنند و ح�ت

مي دهند.

م کسي را حذف  ن، �ن ي مي خواهيد از تلفن مهراه �ت
ي وق�ت

يع�ن

ي مي داند او �ش را دوست دارد، جلوي حذف 
کنيد که گو�ش

ر مي کند و �ت ده دقيقه قفل مي شود که 
ت

ي �
د و ح�ت را مي گ�ي

�ش عذرخواهي کنيد.

ل  ن رس ديدن ��ن اشا مي کنيد و �ب مهرس�ت
ت
يون � ن ي تلو�ي

�ي وق�ت

يون  ن تلو�ي مي کنيد،  ث  �ب ه اي  ش و�ي مه ي  �ن �ب �ي  خاصي 

د و اجازه ي تغي�ي  حساس �ش طرف خا�ن را مي گ�ي

اي  ي دهد که هيچ، تصو�ي سه ُبعدي را �ب
ل �ن ��ن

ش مي کند. ن �ش تک بعدي �پ

سيستم هاي هوشمند با عاطفه

خالصه، هوش مصنوعي ما را به 

دست  به  ساخته شده  و  مصنوعي  عاطفه ي 

مثل  جديد  رشته هاي  وقت،  ن  ا�ي در  مي کند.  مبتال   ، برسش

�ت همارت  عاطفه ي مصنوعي طراحي مي شود  روان شنا�ي 

ن داري را به سيس�ت ها بياموزد. خويش�ت

ي هاي �ش 
يل �ب عاطفه و زرنگ، شيطو�ن فکر کن، يک مو�ب

هل از دست  د بدهد �ي �مپيو�ت مب را به ديگران بگويد و �ي

ه شعور و عاطفه اش مي رسد،  پ
ن

ي شده و آ�
رسدب�ي عصبا�ن

چاپ کند.
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امروز،سيستم هاي هوشمند با عاطفه
روز ما سنيت ها نيست 
عزيزان مان  وقت  يا  است  زياد  ما  توقع   
دوستان  از  يکي  براي  دمل  پيش  چندي  کم. 
قدميي ام تنگ شده بود؛ دوسيت که سال هاي 
بودم  گذرانده  او  کنار  در  را  کودکي 
يکي  در  ايشان  شده ام.  دور  او  از  خيلي  حال،  و 
است.  کار  به  مشغول  ايران  جنويب  نقاط  از 
بعد  شوم.  احوالش  جوياي  تا  گرفتم  متاس 
او  به  دلتنگي ام  و  نديدنش  از  احوال پرسي  از 
گله کردم. پس از تعارف هاي روزمره گفت: 
»امروز که ديدن هم ديگر نسبت به هم راحت تر 
کين  نگاه  که  کجا  هر  احلمدهلل  شده، 
حداقل يک سيستم کامپيوتر هست و مشا هم 
در مزنل با نصب يک دوربني از طريق اينترنت 
البته  کرد؛  صحبت  هم  با  مي شود  راحت تر 

صحبيت که با ديدار هم مهراه است.«
در جوابش چند ثانيه سکوت کردم و   

بعد خنديدم. گفت: »چرا مي خندي؟«
چه  ديگر  اين  است،  »عجيب  گفتم:   
راه کاري است که پيشنهاد مي دهي. ما ديگر 
معصومني  که  حسنه  سنت  يک  اجابت  براي 
ما هم سفارش کرده اند وقت ندارمي و اين را هم 
حيت  واقع  در  اينترنت،  به  کرده امي  واگذار 
چشم  طريق  از  بايد  هم  ما  حسنات  اجنام 
دجييتايل  زندگي  يعين  اين  باشد،  دجييتال 
چند  خداحافظي،  از  بعد  پايان  در  ديگر ...« 
»آخه  گفتم:  خودم  با  و  بودم  فکر  در  حلظه 
مگه مي شه و زندگي دجييتايل اجازه مي ده که 
دست گرمت را بفشارم؟ مگر زندگي دجييتايل 
و  بزنيم  قدم  هم  با  پارک  در  که  مي ده  اجازه 
با  مگر  برومي؟  شهرمان  ديدين  جاهاي  ديدن  به 
گذشته  دوران  خوش  حلظات  مي شه  روش  اين 
جتربه  هم  کنار  در  زماين  اندک  براي  حيت  را 
و  باشد  درست  هم  اين  شايد  مني دامن.  کنيم؟ 
بنده هنوز به زندگي سنيت خود پايبندم.«

 

آدم جمازي
توي دنياي جمازي با مهه چت)1( مي کين

گفت و گوها را تو مي داين چه راحت مي کين

دوسيت آن جا نشسته پشت ميزش منتظر

با کليک، بر نام او لطف و حمبت مي کين

گاه گاهي با اجازه توي چت روم)2( مي روي

يک زمان هم يب اجازه رفع زمحت مي کين

در ميان ليست خود صدها نفر اَد)3( کرده اي

يب جهت اَد کرده اي کي وقت صحبت مي کين

بعضي از شب ها که شيطان مي رود در جلد تو

ميکروفن را کرده اشغال و اذيت مي کين

ايگنور)4(  که  را  يب گناهي  گاه گاهي 
کرده اي

او اگر ايگنور کند نفرين و لعنت مي کين

هر زمان ويروس يب شاخ و دمي پيدا شود

آنيت ويروسي زده يا آن که فرمت مي کين

کارت اينترنت زماين بني حبث داغ تو

مي رسد پايان و تو يک خواب راحت مي کين

1 . چت: گپ، گفت و گوي اينترنيت.
2. چت روم: اتاق گفت و گو.

3 . اَد )بر وزن َبد(: اضافه کردن، افزودن.
4. ايگنور: جتاهل، ناديده گرفنت.
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اخبار مسجد... .

گذشت که  سالی 

مجلس گرامیداشت روز معلم در ابوظبی:
همزمان با هفته تکریم از مقام معلم و مقارن سالگرد شهادت عالمه شهید استاد 
ابوظبی  امام خمینی”ره”  اموزشی  با شکوهی در مجتمع  مطهری”ره” مجلس 
برگزار گردید.حضرت آیت اهلل مدنی نماینده محترم ولی فقیه ضمن شرکت 
در این اجتماع شکوهمند در حضور دانش اموزان و معلمین و مربیان مجتمع 

به ایراد سخنرانی پرداختند

مراسم اختتامیه کالسهای کانون قرآن و عترت 
امام  مسجد  وعترت  قرآن  کانون  کالسهای  برگزاری  از  دوره  یک  پایان  در 
ایشان  اولیاء  و  قرآنی  دانش آموزان  با حضور  ای  اختتامیه  )ع(مراسم  حسین 
پس از اقامه نماز جماعت ظهرو عصر روز شنبه مورخ23/2/91درمسجد امام 

حسین )ع( برگزار شد.

برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم 
کریم  قرآن  حفظ  مسابقات 
ویژه دانش آموزان و فرهنگیان 
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این الرجبیون
در  السالم(  )علیه  علی  الموحدین  مولی  والدت  شام  در 
معتکفین  حضور  با  السالم(  حسین)علیه  امام  مسجد  حالیکه 
نورانیتی مضاعف یافته بود طلوع مولود کعبه گرامی داشته 
شد. در این محفل با شکوه در شام دوشنبه پانزدهم خرداد 

ماه سال 91 برگزار گردید...

سایت کودکان مسجد امام حسین )ع(متولد شد
سایت ویژه کودکان با محتوای مورد عالقه فرزندان شما شامل 
:مطالب متنوع خواندنی ،مجموعه عکس،بازی،نقاشی،انیمیشن و 
دیگر گزینه های جذاب تحت عنوان سایت ویژه کودکان در 
صفحه اول سایت مسجد امام حسین )ع(منعکس گردیده است.

افتتاحیه مدرسه قرآن و عترت
مسعود  میالد  خجسته  با  مقارن    6/7/91 مورخ  پنجشنبه  شامگاه  در 
حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( آئین افتتاحیه مدرسه قرآن 
و عترت )علیهم السالم( با شرکت دانش آموزان قرآنی و اولیاء ایشان 
عترت)علیهم  و  قرآن  مدرسه  های  کالس  عناوین  گردید.   برگزار  
اخالق،  اسالم،  تاریخ  کریم،  قرآن  از  هایی  آموزه  از:  عبارتند  السالم( 
ستارگان درخشان آسمان والیت، حفظ قرآن کریم، احکام و اعتقادات و 
نیز فعالیت های فوق برنامه همچون کامپیوتر، کمک های اولیه، نقاشی 
دانش آموزان مدرسه قرآن و عترت)علیهم السالم( در نماز جماعت 
ظهر و عصر شرکت نموده و سرانجام در کالس احکام و اخالق حضرت 

آیت اهلل مدنی حضور می یابند.

تن  پاره  عزای  اقامه  مجلس 
اوصیاءو  انبیاء،همسر  سرور 
سرور   ، هدی  ائمه  مادر 
فاطمه  حضرت  جهان  زنان 
گسترده  حضور  با  )س(  زهرا 
دوستداران  و  نمازگزاران 
اهلبیت )ع(و با حضور نماینده 
مقام معظم رهبری بعداز نماز 
مغرب و عشا به مدت پنج شب 
بر  )ع(  امام حسین  در مسجد 

گزار شد. 
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مراسم جشن تکلیف مدرسه آداب
مراسم جشن تکلیف دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه 

آداب در مسجد امام حسین)ع( برگزار گردید. 

و  پسران  توحید  تکلیف مجتمع  مراسم جشن 
توحید بین الملل

مراسم جشن تکلیف دانش اموزان پسر پایه سوم راهنمایی و دانش 
اموزان دختر توحید بین الملل مجتمع اموزشی توحید و بین الملل 
روز چهارشنبه مورخ 13/2/1391 در مسجد امام حسین)ع( برگزار 

گردید.

مجتمع  تکلیف  جشن  مراسم 
بین  توحید  و  پسران  توحید 

الملل

مراسم جشن تکلیف دانش اموزان پسر پایه 
سوم راهنمایی و دانش اموزان دختر توحید 
بین  و  توحید  اموزشی  مجتمع  الملل  بین 

آغاز ثبت نام دوره جدید اسالم شناسی
باطالع عموم عالقمندان به شرکت در دوره جدید کالس های اسالم شناسی می رساند:

برای ثبت نام در کالس های مذکور با در دست داشتن مدارک الزم به واحد آموزشی 
مسجد امام حسین )علیه السالم( مراجعه نمائید.

یادآوری می شود این دوره ها به صورت غیر حضوری می باشد. 

عید سعید مبعث
الرسول )ص(محفل جشن وسرور در  فرا رسیدن مبعث  بمناسبت 

مسجد امام حسین)ع( دبی بر گزار گردید.


