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فضيلت و بركات زيارت امام حسين ) ع ( 
امام صادق علیه السالم پیرامون زیارت الحسین فرمود: آن گاه که زائر حسینی به سوی قبر امام حسین حرکت می کند؛در اولین 
گام همه ی گناهانش آمرزیده می شود ، از آن پس هر گام زائر حسین ، تقدیس خدا ست ، تا آن جا که به حائر حسینی می 
رسد، وآن گاه که زائر حسینی شد؛ خدای حسین  زائرحسین را ندا می دهد: بنده ی من از من بخواه تا به تو عطا کنم ، مرا به خوان 

، تا خود به تو پاسخ گویم ، حاجت ها ، را از من بخواه تا آ ن ها را برآورده سازم،  از من در خواستی بکن تا آن را به تو بدهم.
خدای مهربان چنین حقی را برای زائر حائر حسینی برخویشتن فرض کرده است.از این رو آن چه بخشیده است، عطا خواهد کرد.
در کدا م عمل ، چنین سیر و سلوک واال یی یافت می گردد برپایه این روایت عرشی نیت زیارة الحسین واولین گام زائر توبه ی 
اوست، گام ها ی پسین او حسنات اند بری زائر حسینی ،او در مقام ذکر اهلل هست، تا آن زمان که به حرم برسد ، وآن زما ن که 
زائر الحسین گشت، خدا به او عنایت ویژه می کند  وبا ا و باعنوان زائر الحسین نجوی می کند ، از عوالم الهی اورا می خوانند پس 

در این  زیارت ، ابتدازائر الحسین به مقام قرب نوافل نایل گشت وآن گاه که اورا صدا کردند قرب فرائض است .  
گر می روی بی حاصلی                            گر می برندت واصلی

نشریه پیام سنا 
پیام آور سالمتی ، نشاط و آرامش 

نشریه داخلی مؤسسه فرهنگی پیام غدیر 
کاری از واحد آموزش خانواده و مربیان
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زیارت  همانند  عملی  ؛  عبادی  واعمال  مستحبات  میان  در  آیا    
زیارت   شود؟  می  یافت  ومنزلت  وقرب  اجر  چنین  با  )ع(  الحسین 
الحسین)ع( همانند یاد ، نام وذکر مصائب حسین بن علی بن ابی طالب 
)ع( ، از موارد إحیاء أمرحسینی محسوب می گردد ،و دارای بیشترین ، 

واالترین وبزرگترین پاداش ، أجر وثواب است.
به  به واصل شدن  براساس فرموده های اهل بیت  الحسین )ع(  زیارت 
امام حسین منتهی می گردد، یعنی از توسل طریقی آغاز می گردد، تا 
توصل موضوعی رشد، کمال وتعالی پیدا می کند، توسل به معنای وسیله 
است  حاجات  به  نیل  برای  اهلل  صلوات  علیهم  معصومین  قرارگرفتن 
،زیارت طریق وراهی برای رسیدن به حاجات شد، حال باالتر و واال تر از 
این وصول به مقام معنوی اهل بیت است، زائر پیوند حقیقی با اهل بیت 
پیدا می کند، پیروی کامل از مکتب آنان می کند ، اعتقاد به والیتشان 
دارد، مطیع امرشان است، همانند ابا هارون مکی که به أمر امامش در 
ذهن خود  در  که  آن محب خراسانی  مانند  ،نه  نهاد  پای  آتش سوزان 
نسبت به این أمرامام  چون وچرا ها داشت. در حقیقت زیارة الحسین  
خروج ازخانه ی نفس است، زائر از مرحله ی  خواسته های نفسانی گذر 
می کند، وبه آرامش مقام قرب حسینی نایل  می گردد.زائر امام حسین 

علیه السالم  ،همچنین به مقام 
گردد.  می  واصل  الهی  قرب 
پرور  مقرب  روفرشتگان  ازاین 
گویند؛  می  وی  به  دگارمتعال 
نخستین  روز  همانند  اکنون 
خویش  عمل  ات  زندگی  و  تولد 

را دوباره بیاغاز؛
 ، بهجت  اهلل  آیة  مرحوم 
فرموده ای دارد که دراعمال ام 
اشک  رجب،  ماه  داود،پانزدهم 
مقدارش،  کمترین  به  چشم  
اعمال  همه  آن  قبول  عالمت 
می  اساس  براین  شود،  می 
اشک   که  کرد،  استفاده  توان 
است،  تکوینی  اتصال  نیزنوعی 
معصومین  های  درزیارت  واگر 
اشک چشم به زائر عطا گشت ، 

عالمت پذیرفته شدن زائر محسوب می شود، و نشانه ی اذن دادن به 
اوست؛واشک چشم  زیارت  قبولی  باشد، وعالمت  می  به حرم  او  ورود 
در ذکر مصیبت امام حسین علیه السالم، فضیلتش از نماز شب باالتر 
است،زیرا گریه برامام حسین وصول تکوینی به حق است ، ونمازشب 
با همه ی فضیلت های وصف ناشدنی اش،نمی دانیم که  آیامقبول پرور 

دگار عالم گشته است ،یانه.   
زیارة الحسین نیزعمل مقبول و پذیرفته شمرده می شود ، عمل مقبولی 
که درهر زمان ومکان واز هر زمان ومکان ، وارد  باشد ، یا به  گونه ی 
مطلق انجام شود، مقبول است ، روایات ارزشمند شیعه واهل تسنن بر 
زیارةالحسین تأکید بسیاری می کند، تا آنجا که برخی از عالمان دین ، 
زیارةالحسین علیه السالم رادرعمر یک بار چون حج واجب دانسته اند.  
اماعاشقان ،دلدادگان و محبان حسینی زیارة الحسین را در هر لحظه 

وآن بر خود فرض می دانند، زیرا  توجه به جمال بی نظیر حسینی وسالم 
ودرود بروی ، استمداد از سفره احسان حسینی روش وسیره ی أنبیاء 
صلوات  افضل  -علیهم  معصومین  ویژه  به   . است  شده  أولیاءشمرده  و 
المصلین -  نام ، یاد وذ کر مصائب او را همواره زنده نگاه می داشتند . 
وشاگردان مکتب اهل بیت برای نجات خود وفرزندانشان در هر نشست 
وبدون آن ها  ، سفر وحضر،در مجالس ومحافل  وبرخاست، رفت وآمد 
از یاد ، ذکر مصائب حسین بن علی بن ابی طالب، مدد ها گرفتند،  نام 
آب  ی  جرعه  نوشیدن  هنگام   به  السالم  علیه  حسین  بر  یادوسالم   ،

وخوردن غذا از ذهن ، فکر ،اندیشه ولسان آنان باز نمی ماند.
 امام سجاد علیه السالم این روش وسیره  را درنز دیک به چهار دهه 
از زندگی شریف خود ، پس ازشهادت پدر بزرگوارش پیاده کرد. نام ، 
یاد وذکر مصائب حسین بن علی را زنده نگاه داشت. که دارا ی ثمرات 
اثرات اجتماعی آن رسوا  از  ارزشمند فردی ویا اجتماعی است، ویکی 
شدن ظالمان ، وبرائت جستن آن ها از یکدیگروعدم دستیابی به هیچ 
رسید،  به خالفت  که  گاه  آن  یزید  فرزند  که  جا  آن  تا  اهداف،  از  یک 
برفراز منبر رفت، وآن جایگاه را حق خاندان عصمت وطهارت دانست، 
بزرگترین تجمع مردمی جهان  در  وخود مسند خالفت را ترک کرد.  
کربال و در اربعین ،با شرکت همه 
 ، وسیاه  سپید  وملل  اقوام  ی 
مرد وزن ، کوچک وبزرگ، توانا 
و  تمنا  کمترین  ،بدون  وناتوان 
حسین  مظلومیت  علم  ادعا، 
برلب  حسین  یا  ذکر   ، بردوش 
تجمع  این  شود.  می  تشکیل   ،
ی  برپایه  که  وجهانی  مردمی 
اعتقادات به دین اسالم ، تشیع 
اربعین  در  حسینی  وعشق 
می  رخ  معال  وکربالی  حسینی  
متفکرا  برای  پیامی  چه  دهد. 
فهم  واهل  اندیشمندان   ، ن 
بیستم  کسی  چه  دارد؟  عالم 
اینان  به  دقیق  قدر  آن  را  صفر 
تجمع  گونه  این  تا  داد؟  نشان 
روز  در  درست  تا  گردد  حاصل 
اربعین بیش از پانزده میلیون نفر در کنار حرمش ذکر لبیک یا حسین 
چه  مراسم   گونه  این  نشدن  برگزار  برای  دشمنان  ساله  بگویند!همه 
مقدار سرمایه گذاری می کنند؟ آیا نتیجه ای گرفته است؟ زائران پیاده 
ی توهمچون عزیزان وزینب ات به عشق تو ره می سپارند ، شیفتگی به 
مقام ومنزلت تو خستگی ، گرسنگی وتشنگی را برایشان بدون معنی 
کرده است.  حسین جانم ! گام های مجروح زائران تو ، چون پاهای تاول 
زده ی عزیزان تو وخواهر توست با یک فرق  این جا برزخم ها التیام می 
گذارند، مرهم می گذارند. اما در شام التیام پاهای تاول زده ی عزیزانت 

، چیزی نبود جز ضرب و جرح وتازیانه !!  
سالم ودرود برهمه ی زائران اربعین کوچک ، بزرگ ،مرد،زن از همه ی 

اقوام وملل از اربعین 61 تا 1434

سالم بر حسین )ع( در اربعین
حجت االسالم و المسلمین سید احمد حسینی
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تربیت دیني یا حیات معنوي در زندگي ما اصل است 
. یعني ، بشر وقتي به نقطه ي پایان و نهایت و کمال 
خودش مي رسد که از این تربیت کمال استفاده را کرده 
باشد آیه شریفه ي ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون 

اشاره اي مستقیم به این نکته دارد .
در تربیت دیني به بچه هایمان یاد مي دهیم که بندگي 
اسالمي  و  انساني  هاي  ارزش  همه  بندگي  در  و  کنند 
مختلف  هاي  زمینه  در  است  ممکن  گیرد   مي  شکل 
خیلي  رشد بکنند ولي در زمینه تربیتي رشد نکرده و  
به سر انجام نرسیده اند . وقتي مي توانیم بگوییم که 
تربیت ما در فرزندان مان به ثمر رسید که فرزندان ما در 
حقیقت به کمال انسانیت رسیده باشند  متاسفانه تربیت 
دیني یا حیات معنوي در عموم مردم اولویت ندارد یا 
اولویت  چندم زندگي شان شده است بیشترین دغدغه 

ها این است که آینده ي کاري بچه ها چه خواهد شد ؟
البته این خودش یک اولویت و ضرورت است اما اینکه 
الویت  یا چندم است مهم است وقتي که  اول  اولویت 
تربیت ، تربیت دیني نبود به طور طبیعي خیلي وقت 
ها تربیت دیني فداي اولویت هاي دست چندم قرار مي 
گیرد تعبیري حضرت امیر )ع( دارند حضرت در حکمت 
147 نهج البالغه خطاب بر کمیل دست رو سینه شان 
مي گذارند و مي فرمایند اینجا پر از علوم است ولي آدم 
پیدا نمي کنم که برایش بیان کنم در تحف العقول این 
روایت نقل شده است که از امام مجتبي )ع( مي پرسند 

چرا مجبور شدید تن به صلح با معاویه بدهید ؟
حضرت تحلیل کردند فرمودند : در صفین شما مردم 
دین تان جلوتر از دنیاي تان بود اما اکنون دنیاي تان 
جلوتر از دین شماست نه اینکه دین ندارید اولویت اول 
نا خواسته در عموم  اما متاسفانه  تان دنیاي شماست 
مردم امروز دنیا جلوتر از دین قرار گرفته است باید دنیا 
را خرج دین کرد ولي ما دین را خرج دنیا مي کنیم لذا 
اولویت اول دنیا و زندگي دنیوي شد وقتي الویت اول 

دنیا شد انحراف از دین هم بسیار  مي شود .
در ماجراي کربال در لشکر مخالف امام حسین )ع( افراد 
نماز مي خواندند ، روزه مي گرفتند وقتي پاي دین وسط 
باید به جبهه بروند و ممکن است در این راه  آمد که 
کشته شوند ، دفاع کنند و ارزش ها را پاس بدارند کم 
آوردند و کوتاه آمدند . یا سکوت کردند یا به جبهه ي 
باطل پیوستند این آسیبي است که امروز در جامعه ي ما 
اتفاق افتاده است اولویت اول زندگي و تربیت باید حیات 
معنوي فرزندانمان باشد اما متاسفانه در خوب هاي ما 
اینطور نیست لذا براي همه چیز هزینه مي کنند اما براي 

این مسئله فکر نمي کنند وقتي مي خواهیم به مدرسه 
ي فرزندمان فکر کنیم باید اندیشه ي ما این باشد که 
کدام مدرسه به این نوع تربیت ارزش قائل است .  جناب 

لقمان چند تا توصیه دارند :
مربوط  فرزندشان  به  ایشان  هاي  توصیه  محور  یک 
را  فرزندشان  شود  مي  افکار  و  اعتقادات  ي  حوزه  به 
امر مي کنند به توحید.  کاري که ما  باید بکنیم و در 
حقیقت یکي از مسئولیت هایي که والدین نسبت به 
فرزندشان دارند شکل گیري اعتقادات در فرزندان است 
ما مسئولیم که فرزندانمان را در مسیري قرار بدهیم که 
در آن مسیر در زمینه ي اعتقادي به رشد کافي برسند.  
چه   . کنیم  راتربیت  فرزندانمان  اینگونه  باید  بنابراین 
شود  مي  آموزش  به  مربوط  بخش  یک  اول  ؟   طوري 
یعني فرزندان باید دراین زمینه آموزش ببینند براي این 
باید فکر کنیم !  دوم شناختن جلسات مفید جلساتي 
با  که اعتقادات فرزندانمان را شکل مي دهد خودمان 
فرزندانمان دراین جلسات شرکت کنیم تشویق کنیم تا 
دراین جهت قرار بگیرد .  سوم مطالعه : مسیر مطالعه را 
باید در منزل زنده کرد یعني گاهي در کتابهایي که خیلي 
حجم زیادي هم ندارد اما در آن نکات بسیار ظریف و 
مهمي وجود دارد الزم نیست حتماً یک کتاب پر حجم 
را مطالعه کند همان کتاب کم حجم و با صفحات کمتر 
و خوب مي تواند بسیار مفید باشد . متاسفانه مطالعه 
کردن در خانواده به فراموشي سپرده شده  بچه ها را با 
کتابهاي خوب آشنا کنیم . حتي  مي شود از یک مشاور 
، مشاوره گرفت که من فرزندم مثالً 15 ساله است اگر 
بخواهم یک کتاب برایش هدیه بخرم چه کتابي مناسب 

است ؟
را  بستري  باید  کنیم  تشویق  مطالعه  براي  را  ها  بچه 
یابد  استحکام  فرزندانمان  اعتقادات  که  کنیم  فراهم 
البته یادمان باشد اعتقادات مان را به فرزندانمان تحمیل 
نکنیم . متاسفانه این گرفتاري را داریم این اثر معکوس 
دارد طغیان ایجاد مي کند خصوصاً در دوران دبیرستان 
کاري نکنیم که بین  والدین و فرزند در زمینه ي مسائل 
اعتقادي تقابل ایجاد شود بنابراین موعظه و نصیحت 
نکنید گاهي در نصیحت کردن ها بچه ها را تحقیر مي 
کنیم لذا سئوال کنیم مثالً بعضي ها فالن اعتقاد را دارند 
؟ شما نظرت دراین مورد چیست ؟ فضاي گفتگو ایجاد 
کنید و تعامل دو طرفه ایجاد شود او هم فرصت صحبت 
کردن و اظهار عقیده پیدا کند امیرالمومنین )ع(  در نامه 
لقمان حکیم یعني  البالغه همین سفارش  نهج  ي 31 
تحکیم اعتقادات را به امام حسن مجتبي )ع( مي کنند 

مي فرمایند : اگر نفس ات ابا دارد یعني مایل نیست که 
راهي را که آبا و اجدادت  پیمودند را بدون تفکر بپذیرد 

پس بر تو باد یاد گرفتن و فهمیدن   .     
    

آقاي کریمي معاون اجرایي دبیرستان  :
مطلع  محترم  اولیاء  همه  انضباطي  منشور  مورد  در 
هستند و بیش از 90 درصد دانش آموزان که  عامل به 
این منشور انضباطي هستند حتي یک مورد هم تا کنون 
مشکلي نداشتند و همین جا  ، هم از این دانش آموزان 
عزیز و هم از اولیاء محترمشان تقدیر و تشکر مي کنیم  
با توجه به فصل امتحانات که بچه ها فقط براي امتحان 
در مدرسه حضور مي یابند و این زمان کوتاه است الزم 
است  رفت و آمدهاي بچه ها را بیشتر کنترل کنید حتمًا 
برنامه ي امتحانات را مد نظر قرار دهید که چه ساعتي 
امتحان دارند و چه ساعتي هم باید برگردند . روزهاي 
گرفته  ورزشي  سالن   شنبه  پنج   ، شنبه  سه   ، شنبه 
شده است بچه ها همراه با مربي به این سالن مي روند 
و با توجه به اینکه زنگ هاي تفریح هم به فعالیت هاي 
ورزشي مي پردازند و مسابقاتي هم برگزار شده است  
فکر مي کنیم همین مقدار کفایت  مي کند و نیاز به 

فعالیت ورزشي بیشتري نخواهند داشت . 

آقاي نیري معاون پرورشي دبیرستان  : 
در بحث نماز الحمداهلل فضاي بسیار خوبي براي اقامه 
نظر  در  نماز  اقامه  براي  مناسبي  ساعت  و  داریم  نماز 
گرفته شده است بعد از ناهار و پس از  رفع خستگي 
کوتاه به نماز خانه مي آیند امام جماعت خوب و تالوت 
قرآن از برکات ساعت نماز جماعت است اما تقاضا داریم 
که در منزل هم عزیزان دانش آموز را به نماز ترغیب 

نمایید و پي گیري نمایید .
بحث مناسبت ها هم به لطف خدا خیلي خوب برگزار مي 
شود زیارت عاشورا صبح سه شنبه ها برگزار مي شود  . 
هر ماه هیئتي داریم تحت عنوان هیئت رهروان غدیر، 
این هیئت  بارمالي و زحمت  زیادي  براي موسسه دارد  
تعداد زیادي از  دانش آموزان و پدران بزرگوار پاي ثابت 
هستند تشریف مي آورند تشکر مي کنیم اما  اساس 
ماجرا این بوده است که همه  پدر و پسر ها  به بهانه 
شرکت دراین هیئت با هم و در کنار هم باشند و تعاملي 
برقرار نمایند تقاضاي ما این است دراین چند جلسه ي 
زیادي  برکات  باشید  مانده شرکت کنید مطمئن  باقي 
خواهد داشت برنامه این جلسات هم در تقویم اجرایي 
که خدمت خانواده دادیم هست و انتظار ما این است که 
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پدران به همراه دانش آموزان عزیز مشارکت فعال تري 
داشته باشند  .

فعالیت هاي دیگر پرورشي قرار شد  از تمامي احکامي 
که امام جماعت بین دو نماز ظهر و عصر بیان مي کنند  
دوبار در سال آزمون بگیریم که اولین آزمون روز سه 
شنبه 91/9/28 برگزار شد .  بد نیست  این فعالیت ها 
را پي گیري نمایید بگذارید دانش آموزان بفهمند که 
شما این موضوعات را هم پي گیري مي کنید مسابقه 
برگزیدگان  که  ترم  امتحانات  از  بعد  داریم  کتابخواني 
این مسابقه جهت مسابقات منطقه اي به منطقه معرفي 

خواهند شد .مسابقات ورزشي انجام شد که نتایج آن 
بعد از امتحانات مشخص خواهد شد  .

جشنواره قرآني :
امسال محوریت جشنواره قرآني سوره مبارکه ي یاسین 
مي باشد از اول سال روز یکشنبه و سه شنبه بین نماز 
روخواني مي کردیم بعد از گذشت تقریباً یک ماه و نیم 
تقریباً 6 بار دوره سوره  مبارکه یس شد .  الزم است 
که خانواده هاي محترم به این موضوع اهتمام بیشتري 
بورزند و بچه ها را تشویق کنند که شرکت کنند مراحل 
اجرایي  تقویم  در  جزئي  بطور  قرآني  جشنواره  بعدي 
آمده است همه این فعالیت ها به این منظور است که 
باید همه به  با قرآن بیشتر مانوس شود  ا نمان  فرزند 

همدیگر کمک کنیم .
این است که هزینه ي اردوها خیلي  : حقیقت  اردوها 
افزایش یافته است سال گذشته اتوبوس خوب در اختیار 
به طور روزانه بین 90 تا 120 هزار تومان امسال همان 
این  باتوجه به همه ي  اتوبوس روزي 350 هزار تومان 
هزینه ها قرار بود بین امتحان نیم ترم و ترم اردو داشته 
باشیم که به علت تعطیلي مدارس به خاطر آلودگي هوا 
انجام نشد  اما بعد از امتحانات ترم به امید خدا اردوي 
زیارتي مشهد مقدس دسته جمعي با همراهي همه دانش 
آموزان خواهیم داشت تمام تالش ما این است که هزینه 
کمتري داشته باشد خیلي به خانواده فشار وارد نیاید و 
سه اردو هم در اردیبهشت خواهیم داشت کالسي که 
حداقل دوبار کالس برتر آموزشي ، انضباطي و پرورشي 
شناخته شده باشد اردوي اردیبهشت ماه مربوط به این 

کالس هاي  برتر است .

آقاي احمدي معاون آموزشي  دبیرستان :
 تمامي برنامه هایي که در سه ماه گذشته اجرا شد برنامه 
هایي بود که از طرف  شوراي برنامه ریزي در تابستان 
براي آن جلسات  اجرایي  تقویم  و  است  طراحي شده 
تهیه شد که خدمت شما تقدیم شد . در سال تحصیلي 
هم شوراي آموزشي مصوبات هر هفته را تعیین مي کند 
دانش  بیشتر  چه  هر  آمادگي  هدف  با  هفتگي  آزمون 

آموزان براي امتحانات پایاني بود 
آزمون مرآت : با هدف مقایسه جایگاه مدرسه با مدارس 
دیگردر  منطقه  ، استان و کشوربرگزار شد   آزمون مرآت 

از آزمونهاي سخت و سطح باالیي دارد مدرسه اي که  
آزمون مرآت را انتخاب مي کند در حقیقت مي خواهد 
محک خوبي بخورد نتایج مدرسه در آزمون مرآت دوم 
خیلي بهتر از آزمون مرآت اول بود ودر بسیاري از درس 
ها از میانگین استان باالتر شدیم و جایگاه مدرسه بسیار 
بهتر شد در سوم ریاضي بین 180 مدرسه برتر رتبه ي 
59 شدیم  دوم ریاضي در 221 مدرسه رتبه 84 سوم 
معارف اسالمي بین 78 مدرسه رتبه 40 و در بعضي از 

دروس رتبه نهم در کل کشور را به دست آوردیم .
براي  : آخرین مراحل آمادگي  نوبت  آزمون هاي میان 
امتحانات پایاني نوبت اول است که نتایج این آزمونها در 

پایان دي ماه مشخص خواهد شد . 
کتابخانه تخصصي : دانش آموزاني که عالقه مند هستند 
مطالعات وسیع تري داشته باشند مي توانند از کتابخانه 

تخصصي بهره مند شوند .
آماده سازي سایت ، در زنگ هاي تفریح بچه هاي عالقه 
مند در سایت از اینترنت استفاده مي کنند و با تازه ترین 
مسائل علمي آشنا مي شوند و موضوعاتي را که آقاي 
ملکي مسئول آزمایش فیزیک و شیمي مشخص مي 
کنند دانش آموزان پیرامون آن موضوعات تحقیق مي 
کنند و گزارش مي کنند و به بهترین تحقیقات جوایزي 

هم تعلق مي گیرد .
آزمایشگاه مدرسه آماده سازي شد و در اختیار دانش 

آموزان عزیز مي باشد .
وب سایت مدرسه آماده است با مراجعه به وب سایت 
آشنا  بیشتر  آموزان  دانش  هاي  فعالیت  با  توانید  مي 
پایاني  و  نوبت  و میان  تمام سئواالت هفتگي  و  شوید 
سال گذشته در بانک سئواالت وب سایت موجود است و 
دانش آموزان مي توانند با مراجعه به این بانک سئواالت 

با نحوه ي سئواالت درس هاي  مختلف آشنا شوند .
امتحانات دي ، پاسخنامه امتحانات را روي تابلو اعالنات 
مي زنیم که بچه ها مشاهده کنند چه اشکاالتي داشتند 

در وب سایت هم قرار خواهد گرفت .
پژوهش : همانطور که مي دانید اولویت امسال آموزش 
بحث پژوهش است اهمیت پژوهش و تحقیق بر کسي 
پوشیده نیست ، کمیته پژوهشي تشکیل شده است ، 
اساسنامه پژوهش تدوین شد مشارکت همه  دبیران را 
جلب کردیم و استاد راهنما؟ پژوهش تخصصي خودشان 
هستند غرفه اي تشکیل شده است که بچه ها دست 
سازه هاي خودشان را در این عرفه قرار مي دهند وهر 
روز وسیله ي جدیدي توسط دانش آموزان ساخته مي 

شود و در این غرفه قرار مي گیرد .
مورد بعدي گزارش عملکرد مشاوران است :

در دفتر روزنگار 1800 مورد توسط مشاوران یادداشت 
براي اولیاء ارسال شده است که وضعیت آموزشي فرزند 
شما رضایت بخش است یا رضایت بخش نیست بررسي 
بیشتر نمایید حدود 400 مورد توسط اولیاء پاسخ داده 
شد یعني فقط تشکر کرده و امضاء کرده است و این 

نشان مي دهد که سطح تعامل بسیار پایین است 
مشاوره خصوصي با دانش آموز 142 مورد بوده است . 

مشاوره عمومي 56 مورد بوده است .

آقاي خوش بین نماینده انجمن اولیاء دبیرستان  :
یکي از مواردي که خیلي مورد تاکید انجمن اولیاء است 
مشاور خانواده است که به امید خدا طي نامه اي اطالع 
رساني خواهد شد اگر نیاز به مشاوره داشته باشند در 
کم  داشت  خواهیم  خانواده  مشاور  برنامه  دبیرستان 
برنامه اطالع رساني خواهد شد  بندي  و زمان  و کیف 
هم  اردوها  و  قرآني  جشنواره  مورد  در  همینطور  و   .

امیدواریم که با کیفیت بهتري نسبت به سال قبل انجام 
شود بهر حال با توجه به مشکالتي که آقاي نیري در 
مورد اردوها گفتند بهر حال اردو یکي از نیازهاي دانش 
آموزان است . در پایان آقاي خوش بین در مورد جلسه 
از طرف  نمایندگي  به  ایشان  که  منطقه  در  انجمن  ي 
دبیرستان دراین جلسه شرکت کردند گفت : به لحاظ 
موفقیت هایي که انجمن دبیرستان پیام غدیر در سال 
هاي قبل داشت خواستند که تجربیات مان را در اختیار 
اینکه  دیگر  و  بدهیم  قرار  مدارس  دیگر  هاي  انجمن 
تعدادي از نمایندگان انجمن مشکالتي از مدارس شان را 

مطرح کردند که به لطف خدا هیچ کدام از این مشکالت 
در مدرسه ما و جود ندارد لذا اگر ما کمکي بکنیم این 
هاي  سیستم  و  ساختمان  تعمیرات  صرف  ها  کمک 
گرمایشي و سرمایشي مدرسه نمي شود مستقیماً این 
کمک ها صرف ارتقاء کیفي مسائل پرورشي و آموزشي 
فرزند انمان خواهد شد در پایان آقاي دکتر اعالئي نیا 
و آقاي مهندس ملکوتي هم گزارشي را از کمیته هاي 
بهداشت و سالمت و فرهنگي و مذهبي در جلسه ارائه 

دادند .   

خسته   ، جلسه  شدن  طوالني  خاطر  به   -
کننده بود از اینکه این همه دلسوزي مي کنید 

سپاسگزاریم .
- پیامک براي دعوت به جلسه ارسال شود .

- پذیرایي در بین جلسه انجام شود تا طوالني 
شدن جلسه اولیاء را خسته نکند .

- لطفاً بازهم تذکر دهید اولیاء وارد جلسه مي 
مزاحمت  چون  کنند  خاموش  را  موبایل  شوند 

زیادي در جلسه بود .
- از زحمات شما متشکریم .

- لطفاً بحث هاي اعتقادي را در نماز جماعت بچه 
ها در نظر بگیرید .

وسواس  و  استرس  مورد  در  خواهشمندیم   -
صحبت کنید .

- از برنامه ریزي طرح مطالعاتي که براي دانش 
آموزان قرار دادید تشکر مي نمایم .

- روز جلسه پنج شنبه مناسب تر است .
- موضوع تربیت دیني خیلي بحث مهمي است 
چند  تداخل  ولي  باشد  داشته  ادامه  باید  که 

سخنراني در 2 ساعت خسته کننده بود .
شده  انجام  هاي  پژوهش  ي  درباره  سالم  با   -
لطفاً در جلسات آینده بیشتر توضیح دهید از 

برگزاري خوب جلسه سپاسگزارم .
- ترجیحاً جلسه در نوبت صبح برگزار شود بهتر 

است .

ن ستا بیر د ی  لیا و ا ت  ا نظر
 



و  ل  کنتر
ئز ا غر ر  مها

آقاي دکتر نوذري در ابتداء سخن گفت : نگاه ما به مباحثي 
نگاه دیني است دانش آموختگان   ، که مطرح مي شود 
مدارس پیام غدیر و اولیاء دانش آموزان دغدغه ي دیني 
دارند و این یک نعمت بزرگي است که در محیط و شرایطي 
زندگي کنیم که این موضوع براي ما اهمیت داشته باشد 
در تهران مدارس خیلي معروفي وجود دارد که در مسائلي 
آموزشي صرفاً خیلي حساسیت دارند در بعضي از مدارس 
صرفاً روي مسائل دیني اما خوب است مدرسه اي  هر دوي 
این موضوعات هم جنبه ي آموزشي و هم جنبه ي دیني 
را مد نظر قرار دهد حاال که نگاه ما دین است آنچه را که از 
دین مي فهمیم را مطرح مي کنیم دین مجموعه اي از باید 
ها و نباید ها هست که براي ما آمده است و ما در آن حوزه 
رفتارهاي خودمان را تنظیم مي کنیم . وقتي که به دنیا مي 
آییم یک سري نیروهایي قرار دادي از طرف خداوند در 
درون همه ما انسانها قرار داده شده است که این نیروها 
پیچیده  که  نیروها  این  کند  مي  هدایت  را  ما  رفتارهاي 
هستند و ما تحت تاثیر آن نیروها هستیم تحت عنوان 
نیروهاي غریزي مي شناسیم خداوند در قرآن مي فرماید 
ما همه انسانها را بر  اساس یک فطرت الهي خلق کردیم  
این فطرت همان نیروي دروني هست که در ما وجود دارد 
حاال روانشناس ها آن را تحت عنوان غریزه نام مي برند 
و مادر حوزه ي دیني از آن به عنوان فطرت نام مي بریم 
خود فطرت به دو جایگاه مادي و معنوي قابل تقسیم است 
آن نیروهاي مادي که در حوزه هاي جسم  قرار مي گیرند 
تحت عنوان نیروهاي غریزي مي شناسیم اما آنهایي که 
در حوزه ي روحانیت و معنویت قرار مي گیرند به عنوان 
نیروهاي فطري مي شناسیم .   ما میل به پرستش ، نیاز 
به عبادت داریم این عبادت کردن حق من است عبادت 
تکلیف نیست ، عبادت حق ماست یک نیرویي در درون 
ما وجود دارد  که ما مي خواهیم این نیروي دروني مان را 
پاسخ بدهیم لذا نماز مي خوانیم با نماز خواندن این نیاز به 

پرستش را اغنا مي کنیم . در عین حال نیروهایي داریم 
که در حوزه هاي جسماني ما است به عنوان یک نیروي 
غریزي ، کرسنگي نیروي غریزي است تشنگي ، گرسنگي 
رفتارما را تحت تاثیر قرار مي دهد اگر گرسنه باشیم خود 
کار به سوي غذا مي روم کسي غذا خوردن را به من یاد 
نداده است بصورت قرار دادي از زماني که متولد مي شویم 
در درون ما قرا ر داده شده است و نیروي دیگري در درون 
ما است به نام غریزه ي جنسي که در واقع پاسخي است 
به نیازهاي درون ما ، پایه گذاران علوم روانشناسي منبع 
حیات و زندگي و میل به ز ندگي  و میل به دوست داشتن 

را در نیروهاي جنسي تعریف مي کنند .
 راهکار هاي عملي کنترل غرائز : 

اولین نکته این است که ایمان را در درون خودمان تقویت 
کنیم .  چه طور ما در جایي که دوربین مداربسته است 
مراقب رفتارمان هستیم ولي باور داریم که خداوند حاضر 
و ناظر رفتارمان است رفتارمان را کنترل نمي کنیم ؟ از 
احساس  خداوند  نگاه  از  اما  نگرانیم  مداربسته  دوربین 
نگراني نمي کنیم چرا احساس نگراني نداریم ؟ چون ایمان 
مان را آنطور که باید و شاید صیقل ندادیم تا بتواند جالي 
درون مان باشد وقتي که ایمانمان  را در همه ي ابعاد رشد 
دادیم اگر پاي یک انحرافي پیش آید خویشتنداري مي 
کنیم این اعتماد به نفس را داریم که مي توانیم روي بعضي 

از نیازهاي دروني مان پا بگذاریم و آن را کنترل کنیم . 
دوم نیاز جنسي در افراد چگونه شکل مي یابد ؟  شما  رود 
خانه اي را در نظر بگیرید چگونه این رودخانه پر آب مي 
شود جویبارهاي مختلفي وارد این رودخانه مي شوند و پر 
آب مي شود . در انسانها نیروي جنسي چگونه تحریک مي 
شود ازطریق چشم ، از طریق گوش ، از کتابي که مطالعه 
مي کنیم هر کدام این ورودي ها مي تواند تحریک کننده 
نیروي جنسي باشد اینها را باید کنترل کنیم به خودمان 
اجازه ندهیم هر چیزي را نگاه کنیم . هر چیزي را بشنویم 

تفکرات مان را مراقبت کنیم .  هر چه قدر نیازهاي جنسي 
مان را تحت کنترل در بیاوریم مشکالت مان کمتر است 
خداوند هم فرموده است اولین تیر زهر آهنین شیطان از 
طریق دیدن است باید این نیاز را مدیریت کنیم  تجربه 
نشان داده است نوجواني که بیشتر اوقات خود را دراین 
موضوع معطوف مي کند خروجي که دارند بسیار ناموفق 
است هم افت تحصیلي دارند هم عملکرد ضعیفی در حوزه 
خانواده و در حوزه ي کار دارند درس خواندن وظیفه ي 
دانش آموز است تعلق خاطر به این موضوعات باعث مي 

شود که نتوانید به وظیفه اصلي خود متمرکز شوید .
سوم باید فعالیت هاي ورزشي تان را بیشتر کنید . چهارم 
نیازهاي جنسي بیشتر از استراحت زیادي شکل مي یابد 
وقتي که فعالیت ورزشي مي کنید و بدن خسته مي شود 
فراغت  ایام  نمي دهد  نشان  را  نیازهاي جنسي خودش 
خودمان را پر کنیم امام علي )ع( مي فرماید بیکاري ام 
الفساد است ما در تباهي ها است . پنجم مشارکت مثبت 
در فعالیت هاي اجتماعي. از تنهایي ها پرهیز کنید خیلي 
از اوهام  و خیال هاي جنسي زماني که تنها هستیم بیشتر 
آید هر موقع دچار خیاالتي شدید  انسان مي  به سراغ 
محیط و فضا را تغییر دهید به فعالیت مثبت دیگري روي 
بیاوریم .  ششم لباس راحت بپوشیم  . هفتم به گروه هاي 
دوستانمان توجه کنیم چون فوق العاده در نوع رفتارمان 
تاثیر گذار هستند از دوستاني که ما را به سمت قانون 
کنیم.   دوري  دهند  مي  سوق  شکني  هنجار  و  شکني 

هشتم ارتباط صمیمانه با اعضاي خانواده برقرار کنیم . 
کنند  مي  پیدا  افسردگي  و  اضطراب  که  افرادي  نهم 
احتمال لغزش شان بیشتر است پس باید سعي کنیم دچار 

اضطراب و افسردگي نشویم . 

استاد محمدي در خصوص ویژگي هاي معلم گفت : عشق 
مهمترین سوژه ي زندگي ماست ، معلمي بدون عشق ممکن 
نیست مگر امکان دارد که معلم ، عشق سوژه ي زندگي اش 
نباشد و در کارش موفق باشد ؟ قطعاً نمي تواند شاید توانایي 
آموزش داشته باشد اما توانایي پرورش قطعاً نخواهد داشت .
مدرسه گلستان است آیا به این مطلب باور داریم یا فقط به 
زبان مي آوریم اگر مدرسه گلستان هست معلم باغبان است 
، مخاطب ها ) دانش آموزان ( گلهاي این گلستان هستند . 
گل را چگونه باید پرورش داد و چگونه  باید آن را شاداب نگه 
داشت روانشناسان مي گویند فقط آموزش کافي نیست بلکه 
باید تربیت هم بشود اما متاسفانه بیشتر به آموزش توجه مي 
شود آنهم آموزش نادرست ، اگر آموزش را در نظام آموزشي 

امروزمان ارزیابي کنیم مطابق با آموزه هاي دیني نیست 
!! بهترین مدارس وقتي مراجعه کردیم به لحاظ علمي سطح 
باالیي دارند ولي عناصر اصلي تدریس براي آنها آشنا نیست 
! بهر حال مسئولیت با کیست ؟ چه کساني باید عناصر اصلي 
تربیت را بیان کنند شیوه ي استفاده ي آن را بیاموزند ؟ قطعًا 
آموزش و پرورش است که دراین مورد خیلي قصور شده 

است با توجه به نبوغي که داریم خیلي کم کار شده است .
هدف ما چیست ؟

ما به عنوان باغبان این گلستان هدفمان چیست ؟ اگر اعالم 
بکنند که به علت آلودگي هوا مدرسه تعطیل شده است 
بچه ها خوشحالي مي کنند معناي این خوشحالي چیست 
؟ معنایش این است که در مدرسه لذت نمي برند آموزش و 

سه فرهنگی پیام غدیر ، ویژه اولیاء و مربیان
س
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ر کسا خا قای  آ  : عکس 

ن  ا ز مو آ نش  ا د ه  ر و مشا جلسه 
حضور با  ن  بیرستا د
ری نوذ کتر  د ی  قا آ   
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ن  بیرستا د ن  ا ر همکا جلسه 
محمدی د  ستا ا با   
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یادگیري از مولفه هایي هستند که  لذت آنها قابل قیاس با هیچ چیزي در 
دنیا نیست پس چرا وقتي مدرسه تعطیل مي شود بچه ها خوشحال مي 
شوند ؟ ما متاسفانه امروز تسلیم جوي شدیم که نه با آموزه هاي دیني ما 
همخواني دارد و نه با علم روز هم خواني دارد ونه با نیازهاي دانش آموزان 
متناسب است ما فراموش کردیم دانش آموزان چه کساني هستند ؟ و چه 
نیازهایي دارند ؟ این گل ها را باید با آب معرفت شاداب کرد . معرفت و 
شناخت در آموزه هاي دیني به مثابه چراغ است که راه را روشن مي کند 
گل به آفتاب هم نیاز دارد آفتاب این گل ها از چه جنسي هستند ؟ از جنس 

محبت . 
گل ها به غیر از آب و آفتاب به هوا نیاز دارند هواي ناب صداقت ، اگر نگاه ما 
به دانش آموزان اینگونه باشد دراینصورت نوع نگرش ما فرق مي کند و همه 

چیز را روش تدریس و  ......... را تحت تاثیر قرار مي دهد .
روش تدریس :

تدریس یعني تعامل بین دانش آموزان و معلم اگر تعامل نباشد تدریس 
نیست اگر یکطرفه باشد فقط نقش انتقال مطالب را داشته باشد تدریس 

نخواهد بود .

فراهم نمودن تفکر دیني :
تفکر یعني چه ؟ تفکر یعني اندیشه ي مبتني بر استدالل یعني بستر کالس 
به گونه اي باید فراهم شود که شاگردان دلیل بیاورند استدالل کنند براي 
اینکه این بستر فراهم شود ما چه باید بکنیم ؟ مادر روشهاي تدریس مان از 
دانش آموزان پرسش نماییم اما نه هر پرسشي بعضي از پرسش ها خالقیت 
کش است اگر این پرسش مطرح شود نه تنها فایده اي ندارد بلکه خودمان 
کمک مي کنیم تا این گلهاي بوستان پژمرده شوند . آفرینندگي و خالقیت 
ویژگي اي است که خدا به انسان داده است . پس باید ازاین ویژگي استفاده 
کنیم.   در همین رابطه قرآن کریم مي فرماید : افالیتفکرون ، افالیتدبرون  
آیا ما معلمین مخاطب این آیه هاي الهي هستیم یا نه ؟  معلم فرق نمي کند 
چه درسي را تدریس مي کند بهانه اي است براي فراهم کردن تفکر و تدبر، 
تدبر یعني کشف حقایق علمي  ، در کالس بستر به گونه اي باید فراهم شود 
که بچه ها خودشان کشف کنند نه اینکه مطلب کشف شده را براي آنها 
بیان کنیم امروز این روش در کالس کاربردي ندارد مثالً چرا نماز گزار اگر )) 
سوپ داغ  (( بخورد باید به جاي وضو ، تیمم کند ؟ این یک پرسش تحریک 
آمیز است ؟ یا پرسش تفکر برانگیز هم تفکر دراین پرسش است هم تدبر 
یعني حقیقتي را بچه ها باید کشف کنند در حالي که مي توانستیم از روش 
کامالً سنتي استفاده کنیم بدون اینکه جذابیتي براي شاگردان داشته باشد 
. جدیداً کشف شده مبطالت نماز)) آش کباب گل سرخ(( هر کس که )) 
آش کباب گل سرخ (( بخورد نمازش باطل است ! چرا اینجوري است ؟ مثل 

اینکه اگر  ))  قنترس ((  نداشته باشد ارکان نماز را نمي داند !! 
یکي از تدابیر یادگیري را یاد یار یا یاد سپار مي گویند  یکي از شیوه هاي 
جذابي است براي یادگیري مطالبي که زیاد است  یکي از اشتباهات فاحش 
که اصالً مطابق با آموزه هاي دیني نیست در بین معلمین انجام مي شود این 
است که ما پرسش هاي زمان تدریس مان را با پرسش هاي زمان امتحان 

مان قاطي مي کنیم دراین صورت خالقیت ها را از بین مي بریم 
باورتان مي شود پرسش هایي در کالس طرح مي کنیم اما به شکل غیر 
مستقیم ضدتربیت است ؟ غیر مستقیم به دانش آموزان چیزهایي را مي 

آموزیم که براي او حکم سم دارد .

شد  ر  ا گز بر  ن  بیرستا د ر   د پژوهش  هفته  مناسبت  به 
ها ه  ز سا دست  و  کتاب  ه  یشگا نما



ده ا نو خا موزش  آ جلسه  
ن  ا ر د ما ر حضو با 
یی هنما ا ر سه  مدر

قرآن  نوراني  آیات  تالوت  با   9/30 ساعت  راس  جلسه 
کریم توسط دانش آموز با اخالق و قرآني آقاي ساجدي 
آغاز شد . سپس آقاي رزاقي در ادامه بحث جلسه قبل 
در خصوص عوامل تحکیم بنیان خانواده مطالبي به شرح 
زیر مطرح کرد و گفت :  در روابط خانوادگي چهار کلمه 
که با )س( شروع مي شود را به خاطر بسپاریم . سخن ، 

سفر ، سفره ، سقف 
سخن : با همسرتان وقتي حرف مي زنید هم سخن خوبي 
باشید ، شیرین صحبت کنید از امروز با هم قرار بگذاریم  
1 - سه نفر را شاد کنید 2- سه تا عالم را یاد کنید تا آرام 
آرام کتابهایش را مطالعه کنید 3- سه تا حدیث را مرور 
کنید بعد از دو سال متوجه مي شوید که 50 حدیث را 
حفظ کردید . 4- 30 دقیقه الاقل در روز مطالعه کنیم  5-  
30 دقیقه در روز ورزش کنیم  . بهداشت رواني ، بهداشت 

جسمي این 5 کار را براي شادابي و نشاط انجام بدهیم .
سفر : خوش سفر باشید ، خاطره ي خوش بگذارید . وقتي 
همسر شما خاطره ي خوش از سفر  نداشته باشد تمایل 
مسافرت بعدي با شما را از دست مي دهد لذا با دوستانش 

به مسافرت مي رود .
انجام شده توسط  باشید تحقیقي  سفره : خوش سفره 
یک دانشمند ژاپني روي آب ، مثالً در مقابل آبي که در 
ظرف  بوده است حرفهاي خوب زده پس از مدت کوتاهي  
با چشم مسلح بلورهاي تشکبل شده آب را مشاهده کرد 
که شکل بسیار زیبایي داشت و آبي که در مجاورت آن 
حرفهاي خوبي زده نشده بلورهاي زشتي تشکیل شده 
پذیر  اثر  عالم  هاي  سلول  تمام  که  گرفته  نتیجه  بود 
هستند زنده اند و با شعورند همسر و فرزند شما 75 در 
صد بدنشان از آب تشکیل شده است حرفهاي قشنگ به 
آنها بگو ابراز عالقه بکن تمام مولکول هاي  بدنش از حرف 
هاي خوب شما اثر مي پذیرند روانشناسان مي گویند با 
فرزندتان حرفهاي خوب مي زنید  اندروفین ترشح مي 
شود اندروفین هورموني است که باعث باال رفتن مقاومت 
بدن در مقابل آسیب ها و بیماري ها مي شود و باعث 
نشاط و شادابي مي شود وقتي فرزندتان را در بغل مي 
گیرید او را لمس مي کنید اندروفین ترشح مي شود و به 

او نشاط مي دهد .
انسانهاي مذهبي به ویژه خانم هاي محجبه باید در شادابي 
،  در زیبا زندگي کردن ، در محبت کردن در عشق ورزي 
و همسر داري در قله باشند  . در منزل شادي و نشاط 
داشته باشیم تا فرزندان جذب خانه و خانواده شوند اگر 
خانواده اي عبوس باشد .  شادابي و نشاط نباشد فرزندان 
از آن خانه و خانواده فراري مي شوند . وقتي زندگي سرد 
شود رابطه زن و شوهر رو به سردي مي رود و زیبایي ها 

، زشت  دیده مي شود و زیبایي ها اصال دیده نمي شود .
سقف : منظورم از هم سقف شدن است یعني کنار هم 
قرار گرفتن از کنار هم بودن لذت ببرید اگر دراین مواردي 

که گفته شد لذت بخش بودید منبع لذت ، معرفت شدید 
همسرتان عاشق شما مي شود بچه ها این رفتارها را  مي 
بینند و درست تربیت مي شوند . نتیجه این       مي شود 
که آسیب هاي اجتماعي کاهش مي یابد ،  افت تحصیلي 
و اخالقي ایجاد نمي شود. مدام مي گویند براي بچه ها 
صحبت کنید ، وقتي که مادر حرف خوب نمي زند غیبت 
مي کند پدر فقط صبح تا شب کار مي کند و گاهي اصال 
در خانه و کنار خانواده نیست و همه کار تربیتي به مدرسه 
واگذار مي شود .  مگر مدرسه مي تواند بدون کمک و 
وظیفه  مهمترین  ؟  کند  کسب  موفقیتي  خانواده  یاري 
به عهده خانواده است ، بعد مدرسه   ، خانه و خانواده 
اولین مهره دومینو است داخل خانه هم مدیریت بیشتر 
به عهده خانم ها است چون خانم ها بیشتر حضور دارند 

از طرفي فرزند 9 ماه در شکم مادراست و 2 سال چند ماه 
در آغوش مادر است بعد  ، از سه سال تا هفت سال قبل از 
مدرسه کنار مادراست پس مادر در خانه نفر اول است بعد 
پدر، بیرون از خانه پدر نفر اول  ، مدیریت هاي داخل خانه 

بازن و مدیریت هاي خارج خانه با مرد است .
اگر مي خواهید از همسرتان انتقاد بکنید 5 مورد خوبي 
را بگو یک مورد بدي را هم بگو یک مورد بدي را هم مثل 
یک هدیه به او بگو هدیه را چگونه مي دهند . هدیه را 
در یک قالب خیلي زیبا کادو مي پیچند گل مي زنند بعد 
هدیه را مي دهند انتقاد هم باید اینگونه باشد . اقتدار مرد 
را نشکنید.  مدیریت مرد را زیر سئوال نبرید مخصوصًا 
بیرون از خانه سعي کنید تابع مدیریت مرد باشید خوبي 
مطرح  بکشید  او  رخ  به  را  همسرتان  بارز  صفات  و  ها 
کنید اصل تدریج را در مسائل فرهنگي فراموش نکنید 
مسائل فرهنگي دیر بازده است پس توقع نداشته باشید 
رفتاري به سرعت اصالح شود چون آن رفتار یک شبه 
پدید نیامده است که یک شبه هم حل شود انسان اگر 
دچار سرماخوردگي که شود حداقل باید یک هفته ده روز 

استراحت کند  . 
به  مادران  به  اردیبهشت ضمن خیر مقدم  آقاي  سپس 

نکات زیر اشاره کرد و گفت :
نکته اول : خیلي مهم است که ما اعتماد فرزندانمان را 
جلب کنیم فرزندان باید باور بکنند که مي توان به حرف 
هاي پدر و مادر توجه کرد چون مطلع هستند و از توصیه 
این  خیلي مهم است که  هاي شان مي توان بهره برد 
ببیند پدر و مادر  پویا هستند و رو به پیش حرکت مي 
کنند  فرزندان باید یقین کنند که پدر و مادر من انسانهاي 

اهل مطالعه هستند و متفکرند .
نکته ي دوم : تخیل در سنین نوجواني خیلي زیاد و شایع 
خیال  این  دارند  زیاد  پردازي  خیال  توان  ها  بچه  است 
پردازي ها هم خوب هست و هم مي تواند بد باشد اگر 
این تخیالت دوران نوجواني را بشناسیم و بدانیم که این 
یا واقعي است  حرفي که مي گوید خیال پردازي است 
واقع بینانه است این خوب است و اگر ما خیال پردازي 
بچه ها را نشناسیم و تماماً واقعي تلقي کنیم بد است 
که  چرا  بکنیم  کور  را  نوجوانان  تخیالت  نباید  بنابراین 
همین تخیالت در آینده تبدیل به خالقیت مي شود هر 
کار بزرگي که در دنیا مشاهده مي کنیم مستقیم و غیر 

مستقیم از همین تخیالت نشات گرفته است .
نکته ي سوم : در مورد تدریس خصوصي ، بچه ها به هیچ 
عنوان به تدریس خصوصي نیاز ندارند اگر معلم خصوصي 
بگیریم به آنها خدمت نکردیم خیلي خوب است که به 
هر طریقي بچه ها را ترغیب کنیم که کار بیشتري انجام 
بدهند این کمک بزرگي است اما تدریس خصوصي نیاز 
ندارند آقاي اردیبهشت در ادامه تشکر کردند از مادراني 
که حضوري یا غیر حضوري مشکالت را تذکر مي دهند و 
براي حل مشکل مشورت مي کنند چرا که پنهان کردن 
مشکل راه حل نیست بلکه مشکل را دشوارتر مي کند . 

نکته ي دیگر : از دانش آموزان سئوال کردیم که دوست 
دارید چه نکاتي در جلسه ي مادران مطرح شود بچه ها 
یک سري نکاتي را مکتوب کردند که چند نمونه آن را 

مي خوانم .
- به ما یاد بدهند چگونه مي توانیم در آینده شخص خوبي 
شویم اگر کاره اي هم نبودیم جوانمردانه زندگي مي کنیم 
. این روحیه خیلي  روحیه ي پسندیده اي است شخصي 
که دوست دارد جوانمردانه زندگي کند حتماً موفق مي 
شود کسي که مي خواهد جوانمرد شود آنقدر محبوبیت 
پیدا مي کند ، آنقدر صداقت پیدا مي کند و آنقدر ویژگي 
هاي احسن پیدا مي کند که حتماً موفق مي شود و باید 
به خانواده این دانش آموز تبریک گفت که چنین فرزندي 

تربیت کرده است .
اجازه  و  نکنند  گیري  سخت  زیاد  خواندن  درس  در   -

بدهند ما با برنامه ریزي خودمان درس بخوانیم .
- به بچه ها اعتماد به نفس بدهند . 

- مادران قول ما را باور کنند به ما کمک کنند تا بتوانیم 
براي امتحانات ترم با برنامه ریزي عمل بکنیم .

سه فرهنگی پیام غدیر ، ویژه اولیاء و مربیان
س
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و  بیتی   تر ئل  مسا شناس  ر کا قی  ا ز ر ی  قا آ ن  سخنا
مدرسه مدیر  یبهشت  د ر ا ی  قا آ   
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نکته ي دیگر : به نماز بچه ها در منزل توجه بیشتري داشته 
حتمًا  دارد  مهمي  بسیار  تربیتي  آثار  و  اهمیت  نماز  باشید 
: جواني است که  پیامبر گفتند  به  شنیدید که روزي آمدند 
رفتارهاي ناجوري دارد ، شرور است و ..... پیامبر فرمودند نماز 
مي خواند یا نه ؟ گفتند بله با همه این شرارت ها نمازش را 
مي خواند پیامبر فرمود  : همین نماز دست اش را مي گیرد 
بنابراین با تشویق و با لطافتي به نماز شان توجه داشته باشیم 
این مقداري که بفهمد نمازش دغدغه ي پدر و مادر است و 

سخت گیري نداشته باشیم .
نکته آخر : در مورد کارنامه ي نیم ترم شکر خدا از نظر علمي 
در وضعیت خوبي هستند و نگران کننده نیست  اما نگاه مان 
از کارنامه نیم ترم این باشد که چگونه براي امتحان ترم بهره 
ببریم من با دبیران که صحبت مي کردم وضعیت خوب بوده 
است درمورد کالس سوم ما هم توجه داریم که درجه سختي 
سئواالت در حدي باشدکه در همه مدارس تدریس مي شود که 
مسلماً بچه هاي ما سطح شان باالتر از مدارس دیگر است و 

نگراني نداشته باشند.  
  

 نظرات اولیاء در جلسه مادران راهنمایي 
- با تشکر از زحمات بي دریغ تان وقت سخنراني تربیتي را 

مضاعف کنید تا به نتیجه مطلوبي برسد .
علمي بچه ها را بیشتر کنید   – برنامه هاي تفریحي  - لطفاً 
مخصوصاً اگر امکان دارد بین امتحان نیم ترم و ترم یک اردوي 
تفریحي مي تواند براي روحیه ي خسته دانش آموزان ضروري 

باشد .
- با توجه به صحبت هاي کارشناس برنامه ، برنامه هاي مذهبي 
به ویژه والدت هاي معصومین با شکوه بیشتري برگزار شود 

خیلي در روحیه ي دانش آموزان تاثیر خواهد داشت .
با  برخورد  تکنیکهاي  مورد  در  رزاقي  آقاي  است  خوب   -

نوجوانان هم به اولیاء آموزش دهند خیلي موثر است .
- لطفاً همیشه جلسه را در روز سه شنبه برگزار نکنید روزها 

تغیر کند مطلوب است .
- لطفاً جلسات بعداز ظهر ها برگزار شود .

- اگر امکان دارد سي دي سخنراني را در اختیار خانواده ها 
قرار دهید .

- لطفاً براي دعوت به جلسه از طریق پیامک هم اقدام نمایید 
بعضي مواقع دعوتنامه به دست ما نمي رسد .

- آقاي رزاقي نکات کلیدي را خیلي خوب و مفید بیان مي 
کنند ولي خیلي توضیح مي دهند مقداري خسته کننده مي 

شود .
- اگر امکان دارد موضوع مورد بحث توسط استاد به صورت 

تیتروار پلي کپي شود و در اختیار خانواده ها قرار گیرد .
- جلسه براي پدران حتماً برگزار شود .

لطفًا  کنم  مي  تشکر  اینگونه جلسات  برگزاري  از  احتراماً   -
مادران  همه  که  کنید  ریزي  برنامه  طوري  را  جلسه  ساعات 
بتوانند  شرکت کنند مخصوصاً براي مادران شاغل اگر بعداز 

ظهر باشد بهتر است .
- دعوت نامه دیر ارسال شد و براي شرکت در جلسه با مشکل  

روبه رو شدم .
- با تشکر از زحمات شما ممنون مي شوم در مورد اینکه چه 

طوري مي توان باورهاي دیني بچه ها را توانمند کنیم ؟
- لطفاً نحوه ي برخورد بچه ها با پدر و مادر و بچه ها با برادر و 

خواهر کوچکتر از خودشان را تذکر دهید .
- با تشکر از زحمات شما لطفاً در کارنامه رتبه دانش آموز در 
هر درس در سطح کالس و پایه درج شود تا متوجه شویم در 

چه وضعیتي است .
- در مورد اردو بچه ها نیازمند اردو هستند .

- نماز خانه سرد است .

اگر امكان دارد خودتان رابيشتر معرفي بفرمائيد 
سمت شما در مدرسه راهنمايي پيام غدير چيست ؟

بنام خدا و عرض سالم خدمت شما بنده کارشناس 
فقه و حقوق اسالمي هستم و تقریباً حدود ده سال 
در  و  دارم  آموزشي  و  فرهنگي  فعالیت  سابقه  هم 
حال حاضر هم در قسمت اجرایي و نظامت مدرسه 
راهنمایي پیام غدیر خدمتگزار دانش آموزان عزیز 

مي باشم .

چند سال است كه با مدرسه راهنمايي پيام غدير 
همكاري مي كنيد ؟

در این مدت ده سال با موسسه فرهنگي پیام غدیر 
هم همکاري داشته ام اما دو سال است که صرفاً در 
مدرسه راهنمایي پیام غدیر مشغول به خدمت هستم 

.
برخي از اولياء و دانش آموزان نسبت به قوانين 
انضباطي در زنگ تفريح اعتراض دارند نظر شما 

دراين مورد چيست ؟
البته قطعاً نظر اولیاء و دانش آموزان براي بنده بسیار 
محترم است اما طبیعتاً قوانین که در مدرسه تدوین و 
اجرا مي شود نظر جمعي اولیاء مدرسه بوده و منفعت 

آن شامل تمام دانش آموزان مي باشد .

به نظر شما بهترين روش براي نهادينه كردن نظم و 
انضباط در دانش آموزان و كودكان چيست ؟

که  بطوري  آموزان  دانش  به  آن  آموزش  و  انضباط 
رعایت آن بصورت یک رفتار پسندیده اخالقي در 
آید ، همیشه در تعلیم و تربیت و اداره امور آن مورد 
توجه بوده است . از طرفي براساس دست یافته هاي 
متخصصین تعلیم و تربیت ، انضباط از موارد اکتسابي 
است و نقش محیط و چگونگي آن در تاثیر پذیري 
افراد در امر انضباط در سنین مختلف غیر قابل انکار 
است در نتیجه بهترین روش براي نهادینه کردن نظم 
و انضباط در دانش آموزان و کودکان از طریق آموزش 
غیر مستقیم به آنهاست که در واقع انعکاس رفتار 

بزرگساالن مي باشد .

به نظر شما در مورد مسئله نظم و انضباط در آموزه 
هاي ديني ما هم الگويي وجود دارد يا خير ؟

به  توان  مي  هم  گذرا  و  سطحي  نگاه  یک  با  حتي 
اهمیت ویژه و جایگاه نظم و انضباط در سیره ائمه 
مثال  عنوان  به  که   . برد  پي  السالم  علیهم  اطهار 
سفارش معروف حضرت علي علیه السالم به نظم در 

امور حاکي از این مطلب مي باشد .

آقاي باقري به نظر شما آيا تعريف نظم و انضباط از 
ديدگاه بزرگساالن و كودكان يكسان است ؟ يا خير 

؟ دراين راستا وظيفه بزرگترها چيست ؟
باید به این نکته توجه داشت که طرز فکر کودکان و 
نوجوانان از واژه انضباط با برداشت بزرگساالن از آن 
متفاوت است . اصوالً نظم و انضباط بزرگساالن براي 
دانش آموزان یک سلسله دستورها و قواعد سخت و 
دست و پاگیر است که در قالب جمالتي مانند : این 
کار را بکن و آن کار را نکن به آنها تحمیل مي شود 
! حال آنکه بزرگساالن نسبت به کودکان نه تنها به 
حسن وقبح افعال آگاهند بلکه از عواقب ناشي از آن 

نیز همینطور !

آيا نظم و انضباط با مسائل تربيتي و اخالقي مرتبط 
است ؟ كداميك نقش پررنگ تري در زندگي افراد 

دارد ؟
در واقع نظم و انضباط مقدمه اي است براي آموزش 
مسائل تربیتي و اخالقي و هر کدام از این موارد در 

جایگاه خود از اهمیت ویژه اي برخوردار است .

آيا سكوت و آرامش در ناهار خوري محاسني هم 
براي دانش آموزان داشته است ؟

در  محترم  اولیاء  و  عزیز  آموزان  دانش  اذعان  به 
بسیار  خوراک  مقدار  همچنین  و  جسمي  سالمت 
مثبت و قابل توجه بوده که نتیجه سکوت و آرامش 

در ناهارخوري   مي باشد .

و  نظم  برقراري  در  هم  آموزان  دانش  خود  آيا 
انضباط در مدرسه همكاري دارند ؟

بله ، دانش آموزان خوب مادر مقطع راهنمایي هم 
نسبت به رعایت قوانین و مقررات انضباطي مدرسه 
مختلف  هاي  مکان  در  هم  و  دارند  جدي  اهتمام 
مدرسه به عنوان همیار نظامت مجري برقراري نظم 

مي باشند .

انضباطي  وضعيت  مورد  در  مجموع  در  شما  نظر 
امسال مدرسه نسبت به سالهاي گذشته چيست ؟

اینجا از همکاران خودم در نظامت  اوالً جا دارد در 
مدرسه تشکر کنم . ثانیاً وضعیت متفاوتي که امسال 
در مدرسه بوجود آمده گویاي این مطلب خواهد بود 

و ثانیاً بهتر است که دیگران قضاوت کنند نه بنده .

در  كه  است  شما  نظر  مد  مطلبي  اگر  پايان  در   
سئواالت مطرح نشده بفرمائيد ضمنًا اگر امكان دارد 
نظرتان را در مورد ماهنامه پيام سنا بيان بفرمائيد. 

در پایان از اینکه این فرصت را در اختیار بنده قرار 
دادید از شما تشکر مي نمایم و قطعاً  ماهنامه  پیام 
سنا پل بسیار ارزشمندي براي ارتباط اولیاء محترم با 

موسسه مي باشد 
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امام عسکري )ع( فرمودند: عالمات مؤمن پنج چیز است :
اول: 51 رکعت نمازهاي واجب و مستحب در شبانه روز که 
17 رکعت آن واجب است و عالقه مندان به اهل بیت)ع( 
جهت نزدیک شدن به مقام قرب الهي خود را موظف به 
خواندن نافله هاي شبانه روزي مي دانند. چنانکه فرموده 
اند: تََقّربوا بِالّنوافل- با خواندن نافله هاي شبانه روزي که 
به  را  خود  است  نوشته شده  کتابها  در  آن  دستورالعمل 

مقربان الهي نزدیک کنید.
دوم: انگشتر در دست راست کردن

سوم: بر خاک سجده نمودن
چهارم: بلند گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در نمازها

اربعین  لغت  است.  حسیني)ع(  اربعین  زیارت  پنجم: 
اباعبداهلل  حضرت  شهادت  از  روز  چهلمین  معني  به 
ائمه  و  اکرم  پیامبر  براي  چرا   : است. سؤال  الحسین)ع( 

اطهار)ع( چهلمین روز نمي گیرند و اربعین ندارند؟
عدد چهل، در ادیان گذشته مورد نظر بوده و نیز در اسالم 

مورد تائید است.
الف( هر کس چهل صبح دعاي عهد بخواند ان شاء ا... با 
امام  یاران  دیگر مذهبي جزء  هاي  العمل  رعایت دستور 

عصر)ع( خواهد بود.
ب( َمن اَْخَلَص هلِلّ اربعین صباحا- هر کس چهل روز اعمال 
براي خدا خالص بگرداند خداوند  را مراقبت کند و  خود 

چشمه هاي حکمت را از قلب او بر زبانش جاري بگرداند.
ج( جهت پاک شدن حیواني حالل گوشت که عادت به 
این که  خوردن نجاست دارد، خوردنش حرام است مگر 
چهل روز او را مانع شوند تا دیگر بتوانیم از گوشت حالل 

او استفاده کنیم.
د( وباالخره هر انساني براي دوران رشد خود از ابتدا در 
هر مرحله چهل روز طول کشیده است تا پا به مرحله ي 
دیگري گذاشته و هرگاه غذاي آلوده اي بخوریم تا چهل 
روز اثرش در ما مي ماند و بالعکس اگر موفق به خوردن 
غذاي طیب و پاکي شدیم تا چهل روز اثر مثبت آن باقي 

مي ماند.
ه( اکثر انبیاء تا قبل از چهل سالگي ادعاي نبوت خود را 
علني و آشکار نمي کردند خصوصاً نبي معظم اسالم تا قبل 
از چهل سالگي آثار رسالت ظاهر بود ولي وقتي به سن 

کمال ظاهري عدد چهل رسیدند اعالم نبوت کردند.
پس از واقعه عاشورا چهل منزل بازماندگان خاندان رسالت 
را همراه 18 سر مطهر از بني هاشم در چهل شهر و دیار 
امام  و  زینب)س(  حضرت  هاي  سخنراني  با  و  گرداندند 
امام  نوراني  و  مقدس  اهداف  شام،  و  کوفه  در  سجاد)ع( 
حسین)ع( به کمال رسید و همه متوجه شدند که علت 

قیام عاشورا چه بود.
لذا یکي از عالئم مؤمن قرار گرفت. خداوند توفیق دهد که 
بتوانیم در روز اربعین وقتي روز بلند شد)حدود ساعت 10 

صبح( زیارت اربعین را با توجه به معاني آن بخوانیم.

سم ا مر ی  ر ا گز بر رش  ا گز
ن  شهیدا ر  ال سا بعین  ر ا  
ا ر شو عا رت  یا ز و 

ر   شو پوست  ی  قا آ ن  سخنا
حمدی   ا ی  قا آ ز   ا رش  ا گز

قرائت زيارت عاشورا توسط آقايان شفق نيا، موحدي مرام، مدبر و رب دوست

انتظامات : آقايان بزرگيان، موحدي مرام، ساجدي و اکبري مداحان آقايان شفق نيا، موحدي مرام، ساجدي، کرباليي مجيد و تقي پور

اسامي خادم الحسين : آقايان بزرگيان، آل آقا، شير محمدي، روح االميني، محمدي مقدم، ملکوتي پور نامدار، تقي پور و رمضاني

خادم الحسين آقايان : شعباني، سرمست، قبوليان و ترقيقرائت زيارت عاشورا توسط آقايان : قرباني، کرباليي، رب دوست، فتحي و حبيبي

سخنرانی آقای پوست شور  



ان
ربی

و م
اء 

ولی
ه ا

یژ
، و

یر 
غد

م 
پیا

ی 
نگ

ره
ه ف

س
س

مؤ
ی 

خل
دا

ه 
ری

ش
ن

21
9 

ره
شما

م 
ده

ل 
سا

م ، 
هار

ه چ
مار

 ش
91

-9
2 

لی
صی

تح
ل 

سا
    

    

9

علمی  تر   بر ت   ا نفر
ل  و ا م  تر نیم 
یی هنما ا ر مقطع 

نفرات برتر : محمد نامدار)پايه دوم(، محمدرضا عابديني منش )پايه سوم(

عربي : نامدار، امام، خان محمد، رحيمي، ضرغامي، آل آقا، رمضاني

فارسي : حبيبي، شکوري، طاهري، آقايي، اميرخاني، سعيدا، انيسي، عابديني منش

علوم : نامدار، رمضاني، طال، موحدي مهر، صادقي خوشدل

رياضي : برنج کوبان، ملکوتي پور و نامدار

رياضي : قبوليان، اميرخاني، قرباني

زبان انگليسي : حسين محمدي مقدم

زبان انگليسي : عامريعلوم : عابديني منش

فارسي : نامدار، بصيري، خان محمد، درخشان پور، رحيمي، ساعد، صادقي خوشدل، صفوي، ضرغامي، طال، کرباليي حيدر، کفاش تهراني، محمدي، موحدي مهر، يعقوبي زاده، وحيداهلل زاده مقدم، آل آقا، بزرگيان، دروديان، رمضاني، روح االميني، شيرمحمدي، 
طالبيان، محمدي مقدم، موحدي مرام

عربي : خضرايي، زراعت زاده، سرمست، سعيدي، شعباني، طاهري، کرباليي مجيد، آقايي، آل ابراهيم، عابديني منش، ميررضايي

سوم یه  پا

م و د یه  پا
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بستان د ی  ا یه   پا جلسات 
ن  ا ر د ما ر حضو با 
ششم و  م  و د ی  ها یه  پا

 جلسه پایه ششم 

آقاي بابا مرادي 
آقاي بابا مرادي ضمن تشکر از شرکت مادران در جلسه 
و  انگلیسي  زبان  فراگیري  اهمیت  مورد  در  مطالبي 
عربي در ارتباطات مطالبي را بیان نمود و  گفت : بچه 
هاي امروز مدیران آینده کشور عزیزمان هستند واین 
پیام  دبستان  هاي  بچه  خوشبختانه   ، دارند  را  توانایي 
آن  در  ها  بچه  که  مدارسي  مدیران  بنابراظهار  غدیر 
مدارس مشغول تحصیل هستند منشاء تحول هستند و 
فعالیت هاي زیادي در بخش هاي مختلف قرآني ، نماز 
جماعت و برگزاري مراسم مختلف دارند حال که بچه ها 
این پتانسیل را دارند باید در زمینه هاي مختلف آمادگي 
پیدا کنند باید رایانه ، زبان ، نوع ارتباط درست دیني و 
مذهبي را بدانند و امیدواریم که این فرزندان و محبین 
امیر المومنین )ع( به درستي تربیت شوند و در دنیاي 
آینده تاثیر گذار باشند بهر حال امروز واقعیت این است 
که زبان انگلیسي ، زبان بین المللي و علمي دنیا است 
و بچه هاي ما باید تالش کنند در همین سنین اقدام به 
فراگیري نمایند و تقاضاي من هم این است که بچه ها را 

حمایت کنید .
آقاي پوست شور

از حضور فعال مادران تقدیر نمود و  آقاي پوست شور 
سخن شان را با ذکر روایتي از امام حسن عسگري )ع( 
آغاز نمودند که         مي فرماید : عالئم مومن پنچ چیز 
باید  خواند  مي  روز  شبانه  در  نماز  رکعت   51  -1 است 
تالش کنیم که بچه ها لذت عبادت را بچشند  اگر دراین 
سنین عبودیت باور بچه ها شود و لذت عبادت و نیایش 
را چشیدند در مقابل تمامي تهاجم ها بیمه خواهند شد 
آقاي پوست شور در ادامه گفت : متاسفانه بعضي از اولیاء 
تصور مي کنند که سپردن فرزندان به مدرسه اي مثل 
پیام غدیر کفایت مي کند در حالي که این تصور درستي 
نیست و مدرسه بدون همکاري  خانواده موفقیتي ندارد 
و بعضي از اولیاء دراین مدتي که از سال تحصیلي گذشته 
است حتي یک بار با مدرسه ارتباط نداشتند ضمن اینکه 

از اولیایي که با مدرسه تعامل داشتند تقدیر کردند .
2- سجده بر خاک مي کند تواضع مي کند و فروتني دارد 
3- زیارت اربعین بچه ها را حسیني بار آوریم شکر خدا 
در ماه محرم شاهد بودیم که بچه ها دراین ایام چه کردند 
باید بچه ها را به خواندن زیارت اربعین ترغیب و تشویق 
کنیم .4- انگشتر در دست راست    مي گذارند 5- بلند 
گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم به بچه هایمان بیاموزیم که 

هر کاري را با نام خدا شروع کنند و بلند بگویند .
آقاي لطفي

: در زمینه ي  آقاي لطفي ضمن تشکر از مادران گفت 
ادبیات مشکل خاصي ندارند در درس علوم بچه ها اگر 

برنامه هایي که به آنها داده شده است را رعایت بکنند 
و اجرا نمایند مشکل نخواهیم داشت براي آمادگي بچه 
ها در آزمون هاي ورودي فعالیت هایي انجام دادیم نمونه 
سئواالت ورودي مدارس خوب را جمع آوري کردیم و بعد 
از تعطیالت عید آزمون هایي خواهیم گرفت تا آمادگي 
بیشتري یابند البته با توجه به اینکه ساعات آموزشي 
برنامه آموزشي  از  پیام غدیر بیش  بچه ها در دبستان 
لذا  است  کرده  بیني  پیش  پرورش  و  آموزش  که  است 
سطح آموزشي بچه هاي پیام غدیر از مدارس دیگر باالتر 
است بنابراین در ساعات اضافي کارهاي فراتر از کتاب 
درسي انجام مي شود و به نظر مي رسد این آموزش هاي 
تر  موثر  آموزشي رسمي  در البه الي ساعات  تدریجي 
باشد در پایان آقاي لطفي به تعدادي از سئواالت مادران 

محترم پاسخ گفت .

آقاي علیزاده
آقاي علیزاده  ضمن تشکر از والدین حاضر در جلسه 
ترجیح دادند به جاي صحبت کردن به سئواالت والدین 

پیرامون دروس قرآني و نغمه هاي آسماني پاسخ دهند .
آقاي علیزاده در پاسخ به سئوال یکي از مادران در مورد 
هدف کتاب تفکر و پژوهش چیست ؟ گفت : هدف تفکر 
یادبگیرند تحقیق کنند   -1 : از  و پژوهش عبارت است 
2- استدالل کنند 3- هر نظري را زود قبول نکنند 4- 
خوب بتوانند نقد کنند 5- هر کاري را با تامل و اندیشه 
انجام دهند این کتاب نواقصي دارد که باید بر طرف شود 
تا بیشتر قابل استفاده باشد بیشتر موضوعات این کتاب 
اجتماعي  معنوي و اخالقي است بچه ها باید یک فیلم 
صد ثانیه اي را ببینند و در قالب گروه فیلم را تحلیل 
کنند و با هم گفتگو داشته باشند هنوز فیلم یاداستاني 
که مد نظر کتاب است وجود ندارد ما تا کنون چندین 
تحلیل  ها  بچه  وخود  دیدیم  ها  بچه  همراه  به  را  فیلم 
کردند در حقیقت فیلم یک بهانه است مي گویند تربیت 
را از جایي شروع کنید که بچه ها دوست دارند به جایي 
برسید که خودتان   مي خواهید بچه ها فیلم و داستان را 
دوست دارند در این فیلم ها تضادها ، تقابل ها ، ارزش ها 
دیده مي شود به جاي اینکه من مربي مستقیم در مورد 
ارزشي صحبت کنم  بچه ها خودشان با دیدن فیلم  این 
ارزش ها را بیان مي کنند از الیه هاي زیرین فیلم پیام و 
ارزش ها و ضد ارزش هایي اگر در فیلم باشد را بیان مي 
کنند به بچه ها همیشه مي گوییم بچه ها در عمق شنا 
کنید نه در سطح از نگاه کالس تفکر و پژوهش بچه هایي 
که در عمق شنا مي کنند مي توانند مرواریدها را به دست 
آورند که بسیار قیمتي است احترام گذاشتن به مسخره 
ترین نظر ، پایین ترین ایده باید یادبگیرند که به نظرات 
همدیگر احترام بگذارند این رفتارها باعث افزایش اعتماد 

به نفس مي شود .

 ، ر شو پوست   ، دی  ا مر با با ن  یا قا آ ن  سخنا
ده ا علیز و  لطفی  ، د  ا نژ لقی  خا

جلسه پایه دوم 

آقاي خالقي نژاد 
هاي  کتاب  در  تغییراتي  دوم  پایه  در  جاري  سال  در 
درسي به وجود آمده است بخصوص ریاضي ، و علوم  
، متاسفانه کتاب هاي جدید اواخر شهریور ماه به دست 
ما رسید لذا فرصت نشد که مانند سال هاي گذشته در 
ایام تابستان  جزوات کمک درسي و تکمیلي براي کتاب 
ها تهیه کنیم تا تمرین بیشتر داشته باشند به لطف خدا 
تا کنون  جزواتي تحت عنوان )) بوستان  (( براي درس 
ریاضي و جزواتي هم براي درس علوم تحت عنوان  )) 
رویش ((  طراحي ، و در طراحي بوستانها  و رویش ها از 
تمام مطالب آموزشي مورد نظر نمونه هاي مختلف ارائه 
شده است تا بچه ها مفاهیم را عمیق تر بیاموزند این 
بوستانها  و رویش ها مي تواند منبع خوبي براي اولیاء 
محترم باشد براي کار در منزل براي اینکه بچه ها بیشتر 
تقویت شوند  شما مي توانید شبیه این سئواالت را با 

بچه ها کار کنید  . 
 آقاي خالقي درمورد مسئولیت پذیري  بچه ها گفت :

هاي  مسئولیت  مهم  امر  دراین  ها  بچه  تمرین  براي 
از بچه  مختلفي در کالس به بچه ها داده مي شود و 
ها توقع داریم مسئولیتي که بر عهده دارد را به نحو 
مسئول  که  آموزی  دانش  مثالً   . دهد  انجام  احسن 
خاموش کردن برق هاي کالس است باید آخرین نفري 
باشد که کالس را ترک مي کند بنابراین اگر این دانش 
آموز زودتر از همه از کالس خارج شد معلوم مي شود 
نمي  که در قبال مسئولیتي که دارد احساس وظیفه 
کند !! توصیه مي کنم در منزل هم مسئولیت هایي که 
دانش آموز بتواند از عهده ي انجام آن بر آید داده شود 
و دقت کنید که به نحو احسن  انجام بدهد بهر حال باید 
از همین االن با توجه به توانایي بعضي از مسئولیت ها 
را بپذیرند و مهم تر اینکه به نحو احسن مسئولیت شان 

را انجام دهند .
  مشاور پایه دوم در پایان جلسه از بعضي اولیاءگالیه 

کرد و گفت  :
مالقاتي  هم  بار  یک  حتي  خانواده  از  بعضي  کنون  تا 
آموزان  دانش  حتماً  نباید  لزوماً  نداشتند  همکاران  با 
با  و  بیاید  مدرسه  به  خانواده  و  باشد  داشته  مشکلي 
مشاور و معلم مالقات داشته باشد توقع ما این است 
که حتي اگر دانش آموز چه در بعد اخالقي و چه در 
بعد آموزشي هم اگر مشکلي ندارد گاهي پدر و مادر به 
مدرسه بیایند و با اولیاء مدرسه مالقاتي داشته باشند 
دانش آموز هم احساس کند که خانواده با مدرسه تعامل 

خوبي دارد  . 
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دبستان پایه ی سوم   ، قم  ردوی  ا تصویری  گزارش 



دبستانی پیش  سازی  مجسمه 

دوم یه  پا گفتگو  بوستان 

یه چهارم پا ر  چنا موزه هفت 

پنجم یه  پا د  با آ ر دا موزه 

سه فرهنگی پیام غدیر ، ویژه اولیاء و مربیان
س

شریه داخلی مؤ
ن

صیلی 92-91 شماره چهارم ، سال دهم شماره 219
        سال تح

12

غدیر پیام  دبستان  فعالیت های  تصویری  گزارش 



زیستی تنوع  موزه 
یه ی ششم پا  

ول ا یه  پا آب  درس  رم  ا پارک 

یه چهارم پا سنجش  برتر  نفرات 
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گنجی و  نه  یگا ن  یا قا آ  : ز   ا ها  عکس 



سه فرهنگی پیام غدیر ، ویژه اولیاء و مربیان
س

شریه داخلی مؤ
ن

صیلی 92-91 شماره چهارم ، سال دهم شماره 219
        سال تح
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تعقل و  تفکر 
ن  نسا ا هستی  ساس  ا

قرآن کریم مي فرماید : ان شرالدواب عنداهلل .... بدترین 
جنبندگان پیش خدا انساني است که کور و کر است و 
و  چشم  بخش  معنا  کردن  تعقل  لذا   . کند  نمي  تعقل 
گوش انسان است . اساس هستي انسان را تفکر و تعقل 
او تشکیل مي دهد پیغمبر اکرم )ص( مي فرمایند : )) 
رکعتان خفیفتان في تدبر خیر من قیام لیله ((  دو رکعت 
سبک و کوتاه همراه تدبر بهتر از ایستادن به نماز یک 
شب تا به صبح است . در مورد صفت عاقل مي گویند 
: )) اذا ارادان یتکلم تدبره فان کان خیر تکلم فغنم و ان 
کان شر سکت فسلم ((   هنگامیکه عاقل قصد صحبت 
دارد تدبر مي کند اگر تفکر به درستي و خوبي سخن نظر 
داشت مي گوید و بهره مي برد در غیر این صورت ساکت 
و سالم مي ماند سخن  گفتن آسان است اما با تدبر سخن 
گفتن مشکل است . شخصي خدمت رسول خدا رسید و 
درخواست نصیحت کرد . رسول  اهلل )ص( فرمودند :آیا 
به آنچه بگویم عمل مي کني وي گفت : آري دو مرتبه 
دیگر نیز رسول خدا از او این سئوال را پرسیدند . پس 
از آن فرمودند : فاني اوصیک اذا ان ..... امر فتدبر عاقبته 
کار  عاقبت  به  داري  را  کاري  انجام  قصد  هنگامیکه   ....
بیاندیش اگر خوب بود وموجب رهیابي و هدایت توست 
انجام بده و اگر موجب گمراهي و ضاللت توست از آن 
دست بردار این تاکید رسول خدا و سه مرتبه سئوال از 
آن شخص نشان مي دهد این مشکل بسیاري از انسانها 
ست . )) التدبر قبل العمل یومنک من الندم ((  تدبر در کار  
، تو را از پشیماني ایمن مي سازد . هنگام نماز بود و مردم 
در صفوف نشسته بودند و پیامبر اکرم )ص( صحبت مي 
کردند صداي زنگ شتران یک قافله و اهل یک کاروان 
تجارتي به گوش رسید . مردم از گوشه و کنار یک به یک  
از صف نمازخارج شدند و به سراغ کاروان رفتند )) و اذا 
راو تجاره اولهوا ان فضوا إلیها (( تجارت یا لهو و لعبي در 
کار باشد به آن سوي شتابند و  ))ترکوک قائما ((  و تورا در 
حال سخنراني تنها مي گذارند )) قل ما عنداهلل خیر من 
اللهو و من االتجاره و اهلل خیر الرازقین ((  به آنها بگو آنچه 

پیش خداست از اجناس این کاروان و لهوو لعبي که تو را 
مشغول و سر گرم مي کند ارزشمند تر است و خدا خیر 
الرازقین است لذا در عاقبت کارها باید تدبر باشد . نمونه 
این بي تدبري در جنگ احد موجب شکست  ي دیگر 
از  مراقبت  که مسئول  نفري  آن 50  مسلمین مي شود 
آن تنگه بودند با بي تدبري بدنبال غنائم رفتند وتنها  11 
نفر شامل فرمانده در آنجا ماندند که تمامي شهید شدند 
دراین جنگ 70 نفر از بهترین یاران پیامبر شامل حمزه 

ي سید الشهدا به شهادت رسیدند .
این آیه آخر سوره ي جمعه مانند سایر آیات قرآن همه ي 
انسان ها را مخاطب قرار مي دهد و خاص آن واقعه نیست 
لذا ساز و دهل تجارت امروز هم انسان را از تقوا و عبادت 
روي گردان مي کند . امام صادق )ع( مي فرمایند : آیات 
قرآن براساس این مثل است )) ایاک اعني واسمعي یا جار 

(( به تو مي گویم که همسایه گوش دهد .
خداوند مثل یهود را مي زند )) قل یا ایها الذین ها دوا .... 
(( اگر مي گویید ما دوستان راست و صادق خدا هستیم 
پس چرا از مرگ مي گریزید . قرآن در ادامه مي فرماید 
. این ها بخاطر کرده هاي پیشین شان گرفتار اند و نمي 
توانند در میدان جهاد حاضر شوند در آخر هم چه بروند و 
چه نروند قرآن مي فرمایند : با مرگي که از آن مي گریزید 

مالقات خواهید کرد .
ما  الق  امرء  کل   (( فرماید  مي  )ع(  علي  امیرالمومنین 
یفرمنه في فراره (( هر کسي که از مرگ مي گریزد در 
مسیر گریختن به کام مرگ مي رود.   )) فاذا جاء اجلهم 
الیستا خرون ساعه و ال یستقدمون ((  هنگامیکه اجل 
پیش مي رسد نه ساعتي تاخیر مي کند و نه جلو مي افتد 
)) قل ان الموت الذي تفرون منه فانه مالقیکم ثم تردون 
الي عالم الغیب و الشهاده (( پس از مرگ باز مي گردیم 
به سوي کسي که )) الیعزب عن علمه مثقال ذره (( حتي 
یک ذره از علم او پنهان نیست اگر ایمان و باور داشته 
باشیم بازگشت ما به سمت کسي است که عالم الغیب و 
الشهاده است  آیا رفتار ما همین گونه خواهد بود ؟  )) 

فینبئکم بما کنتم تعملون (( و خدا به آنچه مي کردید 
شما را  خبر مي دهد .

)) اولم یکف بر بک ان تقوم علي کل شئي شهید (( آیا 
این براي شما کافي نیست که خدا بر هر چیز حاضر و گواه 
است  )) وهو معکم اینما کنتم و اهلل بما تعملون بصیر (( او 
با شماست هر کجا که باشید و به آنچه مي کنید بیناست 
تمام این آیات و روایات براي آگاهي ،  توجه و تدبر انسان 
است . صفات زیباي خدایي و زندگي متعالي و آرامش 
الهي نتیجه ي تدبر انسان است . تدبر ما را از ظواهر دنیا 

به باطن آن مي رساند 
باشید  آگاه   )) تفکر  فیها  لیس  عباده  في  الخیر  اال   ((
عبادتي که در آن تفکر نیست خیري نیز ندارد )) اال ال 
خیر في قرائه لیس فیها تدبر (( قرآن خواندني که در 
آن  تفکر نیست خیري نیز ندارد )) ان اهلل اشتري من 
المومنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه (( خداست که 
با تو خرید و فروش مي کند امیرالمومنین )ع( در نهج 
البالغه مي فرمایند :   )) استنصرکم و له جنودالسماوات 
و االرض و استقر ضکم و له خزائن السماوات و االرض (( 
از شما یاري خواست در حالیکه  تمام آسمان ها و زمین 
لشکریان او یند و از شما قرض خواست در حالیکه تمام 
گنجینه هاي آسمان و زمین مال اوست برخي از بندگان 
نه تنها خودشان بخل مي ورزند بلکه دیگران را نیز منع 

مي کنند .
قرآن کریم مي فرماید ))  یبخلون و یامرون الناس بالبخل 
((  هم خودشان بخل مي ورزند و هم دیگران را به بخل 
امر  مي کنند ))انتم هؤالء تدعون لتنفقوا في سبیل اهلل  
فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل علي نفسه و اهلل 
الغني و انتم الفقراء ((  از خداي متعال مي خواهیم دل 
هاي ما را از بخل پاکیزه کند که و  )) من یوق شح نفسه 
فا ولئک هم المفلحون  (( کسي که از بخل خویش نگه 

داشته شود به فالح و رستگاري مي رسد . 

خالق  ا نه  ا ز فر د  ستا ا ن   سخنا
حسینی   کبر  ا علی  سید  لمسلمین  ا و  السالم  ا حجت    
ن بستا تا شی  موز آ ی  ه  ر و د  - مؤسسه  ن  ا ر همکا جمع  ر  د

ز  ا ن  ا ر همکا ید  د ز  با
حدیث  علوم  ی  نشکده  ا  د

ی  نما ن  سما آ  و 
ع( ( لعظیم   ا عبد حضرت 



مقطع دبستان
علي احمدي 

حميدرضا سياح نظري 
روح االمين شريفي مقدم 

محمد مهدي صابري 
امير مهدي اشرف 

محمد علي رخ فرد 
محمد كاظم پارساپور 

عليرضا جعفريان 
محمد مهدي مقدسيان 
محمد حسين رنجبري 

مرتضي وفايي 
امير حسين مشهدي محمد 
سيد محمد امين طباطبائي 
سيد محمد صدرا نيك نژاد 

محسن بزازان 
حسين محمد كريمي 

طاها خسروياني 
مهدي محمدي 
حسين اكرمي 

محمد حسين هدايتي 
علي حاج منوچهري 
سيد حسين هاشمي 

فشاركي 
مهديار محسني كوحپنهاني  
محمد حامد چيت سازيان 

حسين سفار صفت 
طاها مزيناني 

علي خرازي مقدم 
علي حاج علي اكبري 

احمد معيني آراني 
مهدي تقي دوالبي 

محمد هادي بادفر رمضاني 
عليرضا علوي منفرد 

سيد علي اخالقي 
مديري 

امير محمد خلسنه يان 
سيد محمد علي آقا مير علي 
محمد حسين ابطحي نژاد 

محمد هادي زارعي 
هادي بهفرراد 

امير حسين صالح بيگي 
محمد حسين فرازي مقدم 

حسين پيراينده 
سيد مشكان فاطمه 

امين زواره 
امير رضا خاكسار 
مرتضي جان نثار 

محمد مهدي رضايي مهر 
عليرضا سعيديان 

محمد مدي عباچي 
محمد رضا ناظمي 

محمد مجتبي اسدي 
محمد طه ابراهيم تهراني 

محمد واضحي 
مجتبي فراتين 

محمد مهدي حاجي 
بابائيان اميري 
علي حديثي 

امير علي مال جعفر 
سيد علي اصغر موسوي 

محمد حسين اميري منفرد 
محمدامين فرمانيان 

محمد رضا سيد جوادي 
محمد رضا مير احمديان 

امير حسين دروديان 
محمد امين محبي 

ايمان فروتن 

محمد علي بردبار 
سيد محمد حسام حسيني 

مزيناني 
عليرضا نجفي فريد 

محمد مهدي تهراني 
مهديار فرازمند 

امير مهدي جعفريان 
عليرضا ژيگفرد 

محمد مهدي داورزني 
محسن فيض آبادي 
ابوالفضل محمدي 
مهدي عبدالهي  

مقطع راهنمايي
حسين حسين زاده 

زراعت زاده 
پري نادري 

حامد امير خاني 
ميررضائي 

فهيمي 
محمد رضا عابديني منش 
محمد جواد يعقوبي زاده 

محمد سجاد تقي پور 
سيد مهدي صفوي 

محمد علي كرباليي 
حيدري 

محمد صادق وحيه اهلل 
زاده مقدم 

عليرضا كفاش تهراني 
ميالد ياميني 

طالبيان 
شير محمدي 

عرفان رجبعلي 
محمد معين رمضاني 

دارستاني 
امير حسين قرباني 
مهدي خان محمد 

صادق خوشدل 
عرفان برنج كوبان 

محمد ساعد 
رضا ضرغامي 
علي اشرفي 

موحدي مرام 
روح االميني نژاد 

مقطع دبيرستان 
حامد باللي 

امير حسين باسخا 
محمد رضا مختاري 
محمد مهدي نبي 
سيد رحيم ارمغان 

سيد عباس ميرشفيعي 
سيد احمد كاهاني 
محمد رضا معظم 

محمد مهدي شاه علي 
سيد عباس حسيني 

مهدي كلهر 
امير حاتمي فر 

حسين روح االميني نژاد 
سعيد داوك 
رضا كالهدوز 

مظاهري 
سيد جواد ميري 
مرتضي فراهاني 

محمد كريمي آشتياني 
خضريان 

بطحايي علي صالحي نيك 
سيد محمد حسين 
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طباطبائي 
محمد احمدي 

مجتبي مغان زاده 
عباس توسلي 

سيد محمد مهدي بهشتي 
محمد قرباني اصل 
محمد عماد كريمي 

عليرضا خداقي 
سيد محمد حسيني 

كاشاني نژاد 
سازور 

هاشمي 
سيد محمد جواد مدني 

دريا باري 
عليرضا ابوحمزه 

رزاقي صفت 
ياسين مقدس نژاد 

مهدي جالليان 
محمد يعقوبي زاده 

هاتف احمدي 
محمد غفاري فر 

امير حقيقي 
محمد مهدي قاروني 
سيد ابوالفضل هاشمي 

سيد حسين فروغي 
سليماني 

فيض آبادي 
طباطبائي 

نبوي 
رضا يوسف وند 
مجتبي غريب 

علي اقارب پرست
 مصطفي غريب 

محمد كنگراني فراهاني 

طرح مطالعاتی کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات نوشته ی استاد عالمه آیت 
و  ارجمند  های  از طرف خانواده  بسیار خوبی  استقبال  با  آملی  اهلل جوادی 
همکاران در حال برگزاری است . ضمن درج اسامی برگزیدگان شرکت 
از همکاری صمیمانه خانواده های محترم قدردانی   ، کننده در مرحله اول 
نموده و توفیق استمرار در مطالعه وعمل به آموزه های آن را مسئلت داریم. 

اسامی شرکت کنندگان در طرح 
مطالعاتی کتاب شریف مفاتیح الحیات
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مزایای باور نکردنی زود خوابیدن

پنج دلیل موجه پزشکی
 برای پرهیز از دروغ گویی !
هر چند همه ما ممكن است گاهي اوقات آن هم به دلیل 

حمایت از افرادي که دوستشان داریم ، دروغ بگوییم اما برخي 
افراد متاسفانه عادت دارند که بدون هیچ دلیل منطقي و یا به 
دالیلي که واقعًا اشتباه هستند ، مكرر دروغ بگویند . به گزارش 
پایگاه اینترنتي هلت مي آپ ، متخصصان روانپزشكي توصیه مي 
کنند که با آگاهي از اینكه دروغ گفتن و مخصوصًا عادت کردن به 
این کار تا چه حد مي تواند به سالمت شما آسیب وارد کند هرگز 
راضي نمي شوید که در یك معامله زیان آور سالمتي خود را با 
دروغگویي به ویژه در مواردي که به ضرر دیگران تمام مي شود 

به خطر بیندازید .
دراین مقاله پنج دلیل موجه پزشكي براي خودداري از دروغگویي 

ارائه شده که عبارتند از :
1- پرهیز از دروغگویي ، استرس شما را تا حد زیادي کاهش 
مي دهد . مطالعات روانشناسي تایید مي کند که دروغ  گفتن هر 
چه بیشتر تكرار شود خطر ابتال به اختالالت جدي رواني شامل 
افسردگي ، اضطراب و استرس را افزایش  مي دهد . استرس در 
واقع پیش فاکتور بسیاري از بیماري ها و مشكالت جدي است 
چون به سیستم ایمني بدن آسیب مي رساند . روي اشتها تاثیر 
سوء مي گذارد ، احساس خستگي و عصبانیت را تشدید مي کند 

و احتمال بروز سردردهاي مكرر را افزایش مي دهد .
2- یكي از مزایاي مهم راست گویي تقویت سیستم ایمني بدن 
است . شكي نیست که خنده و رضایت خاطر بهترین دارو است 
چون افكار شاد و مثبت باعث تولید هورمون آندروفین در بدن 
مي شود که احساس خوشایندي به انسان مي دهد و عملكرد 
سیستم ایمني بدن را تقویت مي کند ، از طرفي مطالعات نشان 
مي دهد که دروغ گفتن انسان را به طور ناخودآگاه گرفتار نگراني 
مي کند و ترس از فاش شدن حقیقت انسان را مضطرب مي کند 
همین امر موجب کاهش هورمون اندروفین و در نتیجه کاهش 

توان سیستم ایمني مي شود .
داشت  خواهید  راحتي  خواب  ها  شب   ، بگویید  راست  اگر   -3
آمارها نشان مي دهد افرادي که عادت به دروغگویي دارند بیشتر 
دشوارتري  ها خواب  خواب هستند شب  اختالالت  معرض  در 
دچار  بیشتر  حتي  و  دارند 
مي  شبانه  هاي  کابوس 
خواب  آشفتگي  این  شوند 
باعث  خود  نوبه  به  نیز 
مثل  تر  مهم  اختالالت  بروز 
افسردگي و سردرد مي شود .

براي کمك  گویي  راست   -4
به هضم غذا نیز مفید است 
یك  مثل  بزرگ  دروغ  یك   ،
لقمه چربي بزرگ و مضر در 
معده شما مي ماند و عملكرد 
دستگاه گوارش را دچار اختالل مي کند . اصرار بر دروغ گفتن 
احتمال ابتال به سندرم روده تحریك پذیر ، حالت تهوع اختالالت 

اشتهایي و سایر اختالالت تغذیه اي را افزایش مي دهد .
 . کند  مي  تشدید  را  سرطان  به  ابتال  خطر  دروغگویي   -5
دروغگویي عامل افزایش استرس است و استرس زیاد نیز به نوبه 

خود در بروز انواع خاصي از سرطان نقش دارد . 

زود خوابیدن مزایاي باور نكردني دارد ، مثاًل اگر زودتر بخوابید 
بهتر مي توانید وزن کم کنید چرا که کم  خوابي و بد خوابي باعث 

چاقي مي شود ، پس شب ها زودتر بخوابید .
این روزها انسان ها آنقدر گرفتار هستند و کار براي انجام دادن دارند 
که از وقت خوابشان مي زنند تا به کارهایشان برسند ، بعضي از ما 
صبح زود بیدار مي شویم در خانه کار مي کنیم یا سر کار مي رویم ، 
آنجا آنقدر کار مي کنیم تا با خستگي مفرط از محل کارمان به خانه 

باز مي گردیم ؛ تنها راهي که 
بتوان کمي خستگي  شاید 
این  کنیم  دور  خود  از  را 
است که زود بخوابیم اما آیا 
مي دانید زود خوابیدن چه 
تواند  مي  دیگري  مزایاي 

داشته باشد ؟

کاهش استرس : 
ازدیاد استرس به مشكالت 
فراواني  روحي  و  جسمي 
منجر مي شود که از عواقب 

آن مي توان به بیماري و سكته هاي قلبي و مغزي اشاره کرد ،  خواب 
بهترین راه طبیعي براي کاهش استرس است ؛ خواب مي تواند آسیب 
هاي روحي و جسمي را ترمیم کند و باعث شود که بدن بتواند به 

طور طبیعي با استرس و صدمات و بیماري ها مبارزه کند .

کنترل و جلوگیري از بیماري ها :
افرادي که دیروقت مي خوابند از بیماري هاي مزمن بسیاري رنج مي 
برند و خطر ابتالء به انواع سرطان و بیماري هاي قلبي در آنها بیشتر 
است ، این افراد بیشتر از دیگران دچار مشكالت فشار خون ، باال بودن 
کلسترول مي شوند ، عادت به زود خوابیدن مي تواند به کنترل فشار 

خون و جلوگیري از بیماري هاي مزمن کمك کند .

بهبود حافظه :
زود خوابیدن به مغز کمك مي کند تا اطالعات را به شكل سازمان 
یافته تري در مغز طبقه بندي و ذخیره کند تا بعداً بتواند به سرعت 

از آنها استفاده کند .

بهبود روش زندگي :
خواب کیفیت زندگي شما را بهبود بخشیده و باعث مي شود فرد 

احساس بهتري در صبح هنگام و هنگام کار داشته باشد .

باال بردن سطح انرژي :
زود خوابیدن با باال بردن سطح انرژي شما را شاداب تر کرده و باعث 
مي شود صبح فردا با احساس بهتري از خواب بیدار شده و انرژي 

بیشتري براي به انجام رساندن کارهایتان داشته باشید .

تعادل وزن و تناسب اندام :
اگر زود بخوابید بهتر مي توانید وزن کم کنید کم خوابي و بد خوابي 

باعث چاقي مي شود پس شب ها زودتر بخوابید  

دکتر حسن اعالیی نیا 
مسئول واحد بهداشت مؤسسه فرهنگی پیام غدیر



عزاداری ساالر شهیدان در دبستان پیام غدیر

گنجی و  نه  یگا ن  یا قا آ  : عکس  
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