
 از مبانـی اعتقادی ما مسـلمانان، به خصوص شــیعیان، 
ارادت خــاص به موال، سرور آزادگان حضرت 

امام حسـین )علیه السالم(، اسـت؛ یاد امام 
حسین )علیه السالم(، زیارت امــام 

حســین )علیه السـالم(، تربـت 
امام حســـین )علیه السـالم(، 
سالم بــر امـــام حــســین 

)علیه السـالم(.
1٦ آبـان سـال 70 بـود کـه 
و  دبیـری  کارگزینـی  حکـم 
بینـش  درس  تدریـس  ابـالغ 
اسـالمی برایـم نگاشـته شـد. 
گــرچـه مدرک کـارشــناسی 
علــوم قـــرآنی را بــا معـدل 

18 و انـدی از دانشـگاه تهـران 
اخذکـردم، امـا از ر وش هـای خاص 

معلمـی آگاهـی و تجربه ای نداشـتم. تنها 
در مجالـس دینـی بـه این بـاور رسـیده بودم 

که کام جلسـات با امام حسـین )علیه السـالم( باز می شـود؛ 
راه بـا توسـل به عنایت امام حسـین )علیه السـالم( گشـوده 

و همـوار می گـردد.
بـا ایـن اعتقـاد و بـاور قلبـی وارد کالس شـدم؛ مرکـزی 
به عنوان دانشسـرا برای طرح تربیت معلم از شهرسـتان های 
اسـتان تهران. اکنون آن دانشـجومعلمان بـرای دورة ابتدایی 
همـکاران خـودم و هم سـابقة خـودم هسـتند. بـه  هرحـال 
اولیـن کالس، اولیـن سـاعت، اولیـن درس برایـم خیلـی 
عجیـب بود. 1٦ سـال به عنوان دانش آموز و دانشـجو کسـب 
علم داشـتم و رشـتة تحصیلی ام هم دبیری نبود. چنین بود 
کـه آن لحظـات برایم بسـیار جدی بود و بسـیار حساسـیت 

داشت.
 بـاور به عنایت امام حسـین )علیه السـالم( برای بازشـدن 
کالم در کالس بـا مـن بـود بـرای آغازکـردن کالس. بعد از 
بیـان بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم، فراز آخـر زیارت عاشـورا 
علـی االرواح  و  اباعبـدهلل  یـا  علیـک  »السـالم  را خوانـدم: 
التـی حلـت بفنائـک علیکـم منی سـالم اهلل ابداً مـا بقیت و 
بقـی اللیـل و النهـار. السـالم علی الحسـین و علـی علی ابن 

الحسـین و علی اوالد الحسـین وعلی اصحاب الحسـین.« 
یــادم هســت، وقتــی دانــش آموزانم این 
عبـارت را شـنیدند، برایشـان تعجـب آور 
بود. گــمان می کردنــد مــن آن 

را حفـظ کـرده بودم. 
بـا اعتقـاد قلبـی بـه اینکـه 
بـرای حرکت در مسـیر انجام 
وظیفـة دینـی کالم مجلس با 
امـام حسـین )علیـه السـالم( 
بــازوگشــوده مــی شود، آن 
روز کالس بـــه خوبی سپری 
شـد و راه مــدیریت کــالس، 
تـدریــس و تفــهیم مطالب 
درسـی و ارتباط برقرارکــردن 
بـا دانــش آموزان، بـه گونـه ای 
همــوار شـد که خود دانش آموزانم 
در ابتدای کالس سـاکت و منتظر بودند تا 
عبارت سـالم به امام حسـین )علیه السالم( را 
برایشـان بخوانم. می دیدم دسـت به سـینه و مؤدب نشسته 
وخودشـان هـم با مـن زمزمـه می کننـد: »السـالم علیک یا 

الحسـین«. ابا عبداهلل 
االن کـه 30 سـال از اولیـن روزهـاي تدریسـم می گـذرد، 
هنـوز هـم بـا ایـن اعتقـاد قلبـی وارد کالس هـای درسـم 
می شـوم. هنـوز دانش آمـوزان و دانشـجویان کالسـم مـرا 
بـا ایـن عبـارت می شناسـند و خودشـان هـم آن را زمزمـه 

می کننـد.
 الزم اسـت مـا دبیـران درس دینـی و قـرآن باورهـای 
دینـی و اعتقـادی خـود را در درجـة اول خودمـان قبـول 
داشـته باشـیم و تقویت کنیم و مبانی دینی خود و آگاهی 
معرفـت دینـی خود را بـاال ببریم و مسـّلم بدانیـم »حرفی 
کـه از دل برآیـد الجـرم بـردل  نشـیند«. در انجـام وظیفة 
دینی در مسـیر تعلیـم مبانی دینی و تربیت نسـل نوجوان 
براسـاس آموزه هـای دینـی تالش صادقانه داشـته باشـیم. 
آن کـه هدایتگـر واقعـی اسـت، خداسـت. ما وظیفـه داریم 
کالم و نـدای حـق را ابـالغ کنیـم. آنکـه رسـاندن پیـام به 

دل هـا را ضمانـت کرده اسـت، خـود خداوند اسـت. 

زینب شاهمرادیان
دبیر معارف هنرستان سمیه، مقطع متوسطه دوم، منطقه ۱۳ تهران

سفيران پيام پروردگار
تجربه

|  رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة ٥ |  بهمن  1400 ۱6


