
از اوستای شعر بخوانیم/ از درد سخن گفتن
محمدرضـا رحمانـی مشـهور بـه اوسـتا )متولـد ۱۳۰۸- متوفـی ۱۳۷۰( یـک شـاعر انقالبی و اسـتاد دانشـگاه بـود. او پس از 
کودتـای ۱۳۳۲ بـه علـت مبارزه با رژیم پهلوی، زندانی شـد،  اما دسـت از سـرودن و نگارش و انتقاد برنداشـت. برخی کتاب هایش 
قبـل از انقـالب توقیـف شـد. اوسـتا در سـال های پس از پیـروزی انقـالب، در کالس هـای درس و مراکز فرهنگی و نشسـت های 
ادبـی و گاه در جبهه هـای جنـگ و در میـان جوانـان عالقه مند بـه ادبیات، حضور می یافت و دانش و داشـته های خـود را در اختیار 

عالقه منـدان قـرار می داد.
کتـاب »از درد سـخن گفتـن« شـامل گزیـده ای از غزلیـات، قصیده هـا، چهارپاره ها، مثنوی ها، قطعه ها، اشـعار نـو و رباعی های 

مهرداد اوسـتا است.

شاعر: مهرداد اوستا
به کوشش: ساعد باقری و سهیل محمودی، 

نارش: امیرکبیر، 15۸ صفحه، 
چاپ 1۳۹1: 2500 تومان.

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

حتماًمشتریمیشوی

بهترینباشبرایخانوادهات

مجلسیکهنبایدرفت

جرممحبانخمینی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

جرم محبان خمینی
در سـال ۱۳۵۳، روزی شـهید مطهری، اسـتاد علی دوانـی را فرا می خوانـد و او را دل داری می دهد که وقتی 

از قم به تهران آمده، مشـکالت او را داشـته اسـت:
بـر اثر شکسـت طـرح آقای خمینی برای اصـالح حوزه که من هم از فعـاالن آن بـودم، از اطرافیان آیت اهلل 

بروجـردی ضربـه خـوردم. اطرافیان طوری مـرا از نظر آیت اهلل بروجردی انداختند که ایشـان 
نه فقـط مـرا نپذیرفتنـد، حتی نامه مرا هم حاضر نشـدند نـگاه کنند. ناچار به تهـران آمدم 

ولی تـوان اجاره خانه در تهران نداشـتم...
شـهید مطهـری پـس از توضیـح علـت بیـرون آمدنشـان از حـوزه و مشـکالت بعـدی 

گفتنـد کـه از آن موقـع تاکنـون به جـرم ارادت به آقـای خمینی نـزد خودی و 
بیگانـه صدمـه دیده و می بینیـم... باید تحـول اساسـی در حوزه به وجـود بیاید 
کـه چهـار نفـر کم مایه نتوانند با سرنوشـت افـراد این طـور بازی کنند و سـد راه 
خدمات ارزنده به اسـالم و مسـلمین باشـند. خواستم شـما از وضع من مطلع 

باشـید تا تسـکینی برای شـما باشد!

روس هـا بلندهمتانـه می خواسـتند خـود را از برف های سـیبری به آب های آزاد برسـانند. بخشـی 
از خـاک کشـور مـا، یعنـی کشـور گرجسـتان امروزی، بـه تصرف روسـیه تـزاری درآمده بـود. برای 
دفـاع از آب وخـاک ایـران و نامـوس مسـلمانان، فتحعلی شـاه قاجار چـه کرد؟ اول، دسـت به 
دامـان همسـایه جنوبی شـد ولـی همسـایه جنوبی مـا یعنی انگلیـس)!( خودش دسـت دوسـتی به 
روسـیه داده بـود تـا بـا یک دیگـر علیـه فرانسـه بجنگند! سـپس تدبیر ملوکانـه بر این قـرار گرفت 
تـا دسـت به سـمت غرب دراز کنیـم و از ناپلئـون بـزرگ، امپراتور فرانسـه کمک بگیریم. فرانسـه 
بـه متحـدی چـون ایـران نیاز داشـت؛ خـودش درگیر جنـگ با روسـیه و انگلیـس بـود و موقعیت 

راهبـردی ایـران بـرای لشکرکشـی ناپلئـون به هند )مسـتعمره 
انگلیـس( عالـی بـود. عهدنامـه ای در »فیـن کـن اشـتاین« 

منعقد شـد و قرار شـد ما روابط سیاسـی تجاری خـود را با 
انگلیـس قطـع و بـه آن ها اعالن جنـگ کنیم. ژنـرال گاردان 
و مستشـاران فرانسـوی به ایـران آمدند تـا روس ها را 
بیـرون کنند و قشـون ایران را به شـیوه غربی آموزش 
دهنـد اما دیـری نپایید که فرانسـه دسـت دوسـتی به 

روسـیه داد و ایـران را تنها گذاشـت!

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم اردیبهشت  1395

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نرشیه پر رنگ تر کنید. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

توافق فین کن اشتاین
اشتباه اعتماد به غرب در عصر فتحعلی شاه قاجار

 )اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤاالت 1167، 1175 و 1178(

1۳ اردیبهشت- انعقاد قرارداد »فین كن اشتاین« بین ایران و فرانسه در زمان »فتحعلی شاه قاجار« )1186 ش(
 

احکام

دعوت شده به مجلس عروسی ولی می داند که این مجلس بزن  وبکوب 
است و برقص. 

اگر شرکت در این مجلس به منزله تأیید کار حرام دیگران باشد و یا 
Sمستلزم کار حرامی است، نباید شرکت کند. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 07  
1 3 9 5 سال 

هفته  07
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

تا حاال دیده اید معلمی به دانش آموز خود بگوید: »زیاد فیلم ببین تا رشد 
کنی«؟ مسلماً جواب منفی است. اما در مورد کتاب چه؟ مثبت! می دانید چرا؟ چون 
فیلم خوب باشد یا بد، ذهن را خسته و تنبل می کند و کتاب آن را ورز می دهد. 

برای همین هم افراد اهل مطالعه، عموماً اهل فکر هستند.
پس طبیعی است که در جامعه اسالمی بگویند: »کتاب بخوان، اما هر 
فیلمی را نبین.« و نیز طبیعی است که برای گرایش به خواندن کتاب، جشنواره ها و 

نمایشگاه های زیادی برپا شود.
اما مشکل این جاست که میزان رشد کتاب و کتاب خوانی، در حد آمارهای 
می شود.  خالصه  کتاب  خرید  و  چاپ 
عددها،  این  جای  به  باید  درحالی که 
و  کتاب خانه ها  در  حضور  میزان 
کتاب  مطالعه  برای  وقت گذاری 
ما  متأسفانه  گیرد.  قرار  معیار 
بیشتر اهل خریدن کتاب هستیم تا 

خواندن آن!
اگرچه همین خریدن 
را باید غنیمت شمرد، ولی 

نباید به آن اکتفا کرد.

می دانید این جمله را چه کسی به چه کسی می گوید؟ متأسفانه 
این حرف خیلی از مردم ماست که می خواهند با نخریدن کاالی 
تا کیفیت کاالیش را  تنبیه کنند  تولیدکننده داخلی را  داخلی، 

بصیرتی!  عجب  ببرد.  باال 
که  فهمیده  خوب  چه 
نخریدنش چقدر مؤثر 
است در اقتصاد کشور!
اما یک سؤال: چرا 
فالن  می گویند  وقتی 
را  کاالی صهیونیستی 

نخرید تا به اقتصادشان 
ضربه وارد شود، هیچ کدام از این 

افراد با بصیرت جدی نمی گیرد و با یک جمله خیال خودش را 
راحت می کند: نخریدن ما که تأثیری ندارد!

کاش برعکس شود. طوری که مردم تصمیم جدی بگیرند بر 
بر  به خاطر فشار  تا شرق و غرب را  نخریدن کاالی خارجی 
ایران تنبیه کنند و از آن طرف، همه مصرف ها را داخلی کنند تا 
تولیدکننده ملی هم بتواند کمی رشد کند. البته هیچ کس نباید در 

این مسابقه کم بگذارد...

نمیخرمتاتنبیهشکنم!ازکتابخریتاکتابخوانی

در مسری هبشت
  اعمال عبادی روز مبعث

۲۷ رجب مان یک فرقی با روزهای دیگر 
داشته باشد!

روز بعثت یکی از اعیاد بزرگ است. برای 
این روز چند عمل وارد است:

اّول: غسل کردن.
دّوم: روزه گرفتن و آن یکی از چهار روزی 

است که در طول سال برای روزه گرفتن امتیاز 
ویژه دارد، و ثوابی برابر با روزه هفتاد سال دارد.

سّوم: صلوات زیاد فرستادن.
چهارم: زیارت حضرت رسول 

سالم. امیرالمؤمنین علیه ال
پنجم: دو نماز ۱۲ رکعتی.
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هم انى اسالك بالت
ّ
هفتم: دعای »الل

برای خواندن دعاها و اطالع از کیفیت 
نمازها به مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی 

مراجعه کنید!
رسانه باشید؛ نه فقط 

با زبان تان، بلکه با 
عمل تان !

انتقادها، پیشنهادها، ایده ها، جمالت و خالصه هرچیزی 
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید 

تا همین جا و در همین ستون منتشرش کنیم. 

              مجلسی که نباید رفت

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

براساس: پایگاه جامع استاد مطهری



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
 بهترین باش برای خانواده ات

ـــش را  ـــه بگوبخندهای ـــده. هم ـــس ش ـــا برعک کار دنی
ـــه  ـــه خان ـــه ب ـــاال ک ـــرده و ح ـــش ک ـــش همکاران پی
برگشـــته بـــا یـــک مـــن عســـل هـــم نمی شـــود 
لحظـــات  همـــان  در  اگـــر  حـــاال  داد!  قورتـــش 
ـــش  ـــاره نیش ـــرد، دوب ـــاس بگی ـــش تم ـــی رفیق اوقات تلخ
ــا او  ــی بـ ــان گپـ ــود و چنـ ــاز می شـ ــا بناگوشـــش بـ تـ

ــزده!  ــرش نـ ــا همسـ ــار بـ ــه یک بـ ــد کـ می زنـ
بیچـــاره همســـرش ا ز صبـــح منتظـــرش بـــوده و خانـــه 
ـــه  ـــه، ب ـــزه ای پخت ـــذای خوش م ـــرده و غ ـــارو ک را آب وج
ـــد  ـــا همســـرش درد دل کن ـــه ب ـــه شـــب دو کلم ـــد این ک امی

ـــرون رود. ـــان بی ـــن جفتش ـــتگی از ت و خس
ــا  ــتند بـ ــد نیسـ ــگار بلـ ــا انـ ــور مردهـ این جـ
ــاید  ــد. شـ ــوش بگذراننـ ــی خـ ــان کمـ خانواده شـ
هـــم فکـــر می کننـــد اصـــاًل مـــرد یعنـــی همیـــن! 

ــت: ــس اسـ ــاًل برعکـ ــه کامـ ــه قضیـ درحالی کـ
پیامبر اعظم  می فرمایند:

کم ِلاهله
ُ

کم خیر
ُ

خیر

بهترین شما کسانی هستند که برای خانواده 
خود بهترین باشند.

معلم! بیدار شو!
معلمان به خاطر مقام واال مسئولیت بزرگ دارند

بایـد تذکـر دهم کـه مقام معلْم مقـام واالیی اسـت؛ مقامی اسـت که باالتر 
از مقـام معلـم نیسـت؛ مقامی اسـت کـه خـدای تبارک وتعالـی از آن تعظیم 

فرمـوده اسـت لکن مسـئولیت بزرگ دارد...
تمـام ملـت بایـد معلـم باشـند، معلـم فرزنـدان خـود. اسـالم تمام 

افـرادش معلـم باید باشـند، و تمام افـرادش متعلم... خانواده شـما 
بایـد مدرسـه باشـد، تعلیـم احکام اسـالم، تهذیـب اخـالق نونهاالن. 

شـما بایـد نونهـاالِن مهذب تحویـل معلمان بدهیـد و معلمـان باید آن ها 
را بیشـتر تهذیـب کنند.

معلمـان خیلـی مقـام بـزرگ دارنـد و خیلی مسـئولیت بـزرگ. اگر 
معلمـان مـا کوتاهـی کننـد در تعلیـم، مسـئول هسـتند. معلمین هسـتند که 

می تواننـد مملکـت را حفـظ کننـد- اسـتقالل مملکـت را.
جوان هـای مـا، آن هایـی کـه مقـدرات مملکـت بـه دسـت آن هـا 
خواهـد بـود، زیردسـت معلمیـن باید تربیت بشـوند؛ اگـر تربیت صالح 
شـدند، مملکت صالح به دسـت مـا می افتد و اگر-خدای نخواسـته- 
تربیت هـای غیـر الهی شـد، مملکت از دسـت می رود. معلـم! بیدار 

! شو

حتماً مشتری می شوی
بعضــی وقت هــا می خواهیــم همــان لحظــه  اول فــرد را بــه اعلــی مراتــب علییــن برســانیم! ایــن 
ــتانی  ــک بچه دبیرس ــه ی ــی داد ک ــان م ــی قشــنگ تر نش ــکاف، آن جای ــاید خــودش را در اعت ش
کــه بــار اولــش اســت بــه مســجد مــا می آمــد، توســط رفقــای مســجدی بــه عبــادات مختلــف 

دعــوت می شــد. مــن هــم البتــه یــاد ایــن داســتان قدیمــی افتــادم:
ــر  ــه »اگ ــد ک ــه نمــاز می خوان ــاب خــود را ب »روزی مســلمانی یکــی از همســایگان اهــل کت
یک بــار بــه نمــاز مســجد بیایــی حتمــًا مشــتری می شــوی!« آن بنــده  خــدا هــم کــه دلــش 

نســبت بــه اســالم نــرم شــده بــود، پذیرفــت.
صبــح زود بــود کــه مشــغول نمــاز صبــح شــدند. تازه مســلمان خواســت بــه خانــه برگــردد کــه 

دوبــاره دعــوت بــه تعقیبــات نمــاز صبــح و البتــه کمــی دعــا و مناجــات شــد!
ــات و  ــات و مقدم ــی تعقیب ــا کل ــد ب ــر خواندن ــاز ظه ــه نم ــه او را ب ــود ک ــته ب ــزی نگذش چی
مؤخــرات و بــه همیــن منــوال نمــاز عصــر... هیــچ دیگــر! نتیجــه اش هــم مشــخص اســت.«

ــگ،  ــم و نماهن ــک فیل ــدن ی ــا دی ــی وقت ه گاه
گعــده رفاقتــی، حتــی یــک بــازی خــاص در یــک 

ــی نمــاز و مناجــات و...  ــر از کل ــکاف مؤثرت اعت
بــرای بعضی هاســت. اعتــکاف گذشــت،  بعــد 

ــب باشــیم. ــم مراق ــکاف ه از اعت

           ریزبینی های تربیتی علما
                     عبای پاره میرزا جواد تبریزی

یکــی از چیزهایــی کــه دربــاره حاج آقــا همیشــه بــرای مــن جاودانــه باقــی مانــده، دوری 
ایشــان از اســراف بــود.

همیشــه بدتریــن میــوه را از میوه فروشــی می خریدنــد   
می گفتنــد: و 

 هیچ کــس نیســت ایــن نعمــت خــدا را بخــورد. حــاال مــن 
ایــن قســمت خــراب میــوه را جــدا می کنــم و بخــش ســالم آن را 

می خــورم، چــه اشــکالی دارد؟
ــد.  ــت می گرفتن ــوه را پوس ــنگ می ــت قش آن وق  

می بــرد. لــذت  دقت شــان  این همــه  از  انســان 

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج ۷، ص: ۱6۳- اردیبهشت ۱۳۵۸

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعــات: شــهادت امــام موســی کاظــم)ع(، شــهادت 

اســتاد مرتضــی مطهــری، روز معلــم و مبعــث رســول گرامــی اســالم قرارگرفتــه اســت.

 

کاریکاتور هفته: 
به مناسبت آغاز نمایشگاه کتاب تهران

مبعث؛ آغاز بندگی یا طغیان؟
جشـن  را  مبعـث  بـزرگ  عیـد  همـه  به ظاهـر 
می گیریـم و پنـج آیـه اول سـوره علـق را کـه اولیـن 
آیـات وحی اسـت، بـرای یک دیگر می خوانیم. شـاید 
کـه  می اندیشـیم  این گونـه  هـم  خودمـان  بـرای 

مبعـث، آغـاز بندگـی اسـت.
امـا انـگار قضیـه برعکس اسـت! یعنی تـازه از 
مبعـث، طغیـان بنـدگان جـدی می شـود. چـرا؟ بد 

نیسـت یـک بـار آیـات بعـدی را هـم باهـم بخوانیم:
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هرگـز، )چنین نیسـت که انسـان بندگـی را بپذیرد( 
قطعـاً انسـان طغیـان می کنـد )6( از اینکـه خـود 
را بی نیـاز ببینـد! )7( و بـه یقیـن بازگشـت )همـه( 

به سـوی پـروردگار تـو اسـت! )8(

می کنـد  طغیـان  انسـان  بلـه، 
بعثـت  از  کـه  می دانـد  چـون 
رسـول اهلل بـه بعـد، تنهـا راه 
سـعادت مند شـدن گوش دادن 
بـه حرف های اوسـت؛ و حال 
نمی خواهـد  انسـان  آن کـه 
نیازمنـد  کـه  کنـد  بـاور 

هدایت هـای پـروردگار اسـت...

اهل یبت 

سوره مبارکه العلق- آیه6 تا ۸

وسائل الشیعة، ج ۲۰، 
ص ۱۷۱، ح ۲۵۳۳۷

بر اساس: ریاض العلماء


