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هیئت امنا می تواند نقش موثری داشته باشد به شرط 
آنکه مسجد ساز و کارهای اصلی را برای رسیدن به این 

اهداف داشته باشد

سرمقاله
خمینِیچمران،خمینِیبازرگان،خمینِیبعضیها...

کـه  بـود  وقتـی  بـرای  بـازرگان«  چمـراِن  یـا  خمینـی  »چمـراِن  دوگانـه 
سـر  مسـئله  و  باشـد  شناخته شـده  همـه  بـرای  بـازرگان  و  امـام  شـخصیت 
طوری کـه  کرده انـد؛  عـوض  را  مسـئله  حـاال  امـا  باشـد؛  چمـران  شـناخت 
کـه سـتون  را بخواهنـد جابه جا  کننـد در شـخصیت امـام! انـگار  همـه شـک 
کاری  کننـد! چـون تـا قبـل، همـه را بـا امـام می سـنجیدیم و حـاال می خواهنـد 

کـه امـام را بـا آن هـا بسـنجیم! کننـد 
راه حـل جابه جایـی سـتون های فرهنگـی هـم معلـوم اسـت؛ بایـد تاریـخ را 
گـر نشـد، آن را بـه فراموشـی سـپرد و در مقابـل، تحلیل هـا  تغییـر داد و ا

کرد؛  که در مقابل سـلمان رشـدِی مرتد، را عوض  مثاًل امامی را 
حکـم جهـاد می دهـد و شـرق 

یـخ دفـن  گورسـتان تار و غـرب عالـم را بـا همیـن حکـم بـه هـم می ریـزد، در 
می کننـد تـا بتواننـد بـا بزرگ تریـن توهین کنندگاِن به قرآن و اسـالم قدم بزنند ! 
کـه می گویـد نـاو آمریکایی را با دو موشـک منهـدم کنید، مخفی  یـا امامـی را 
کره را بر این اسـطوره حقیقی تحمیل کنند. می کننـد تـا بتواننـد ادبیـات مذا

کننـد، همراهـاِن امـام بایـد خاطـرات  کار خیلی هـا بایـد تـاش  بـرای ایـن 
امـام تحلیل هـای جدیـد  بـه اسـم  بایـد  امـام  کننـد و نزدیـکاِن  دروغیـن جعـل 
کوخ نشـینان و مسـتضعفان را بـا قصرسـازی  بدهنـد؛ مثـاًل طرفـدارِی امـام از 
فیلـِم  امـام  بـرای  بایـد  هنرمنـدان  دیگـر  طـرف  از  کننـد!  جمـع  امـام  بـرای 
گران و پرهزینه بسـازند تا این شـاهکاِر خلقت،  خسـته کننده و درعین حال 

مصـادره بـه مطلـوب شـود.
مثـل  بچگانـه.  ترفندهـای  ایـن  اسـت  خنـده دار  چقـدر 
کـه بخواهنـد روز را به جـای شـب جـا بزننـد!  ایـن می مانـد 
کننـد  کافـی اسـت بـه مسـتنداِت منتشرشـده از امـام مراجعـه 
تـا خیلـی چیزهـا را بفهمنـد؛ مثـًا خـوی استکبارسـتیزی را در 
ببینیـد  می تواننـد  آثـار  ایـن  صفحه به صفحـه  و  خط به خـط 
کتـاِب  بـا  را  صلـح«  و  »جنـگ  بـه  امـام  یکـرد  رو دیگـر  تـا 

نگیرنـد! اشـتباه  روسـی  رمان نویسـاِن 
امـا در بیـن همه این تالش های مذبوحانه برای تحریف 
وقتـی  تـا  این کـه  آن  و  هسـت  قطعـی  حقیقـِت  یـک  امـام، 
خوبـی  هسـت و عشـِق بـه خوبی هـا وجـود دارد، قلب هـای 
عاشـقان بـه عشـق امـام می تپـد و در معرفـی و تبعیـت از ایـن 
باشـد،  این گونـه  وقتی کـه  تـا  و  نمی گـذارد  کـم  شـخصیت 

تحریـف امـام ممکـن نیسـت.

یادیاران

ایام

حدیثتشکیالتی

یکـی از روش هـای تبلیغـی او بـرای شـرکت جوانـان در جلسـات و اردوهـای 
تفریحـی، ابتـکار و انتخـاب احادیثـی بـود که در ارتباط با همـان عملی که انجام 

کـه بـرای افـراد شـرکت کننده در اردو  کامـاًل آشـکار بـود؛ مثـاًل در قبوضـی  می دادنـد، 
تهیـه شـده بـود، آرم دو دسـت فشـرده بـه یکدیگـر و ایـن حدیـث نقـش بسـته 

بـود »هـل الدیـن اال الحـب؟« آیـا دیـن داری غیـر از صفـا و دوسـتی اسـت؟ 
کـه نیـاز بـه صفـا و صمیمیـت هسـت، این  در این گونـه حرکت هـای جمعـی 

کامـاًل مصـداق عملـی دارد. حدیـث شـریف 
شـهید محمدصـادق امانـی از شـهدای موتلفـه )قضیـه قتـل منصـور( 

کـه خاطـره  کاسـب بـازار تهـران بـود. بنابـر نقـل حـاج مهـدی عراقـی  یـک 
بـاال از اوسـت، ایـن شـهید خـودش یـك مجتهـد و مـدرس اخـالق بـود؛ 

قریـب  شـش هزار حدیـث از حفـظ بـود.

فتح تهران؛ نتیجه اعتماد شاه به بیگانگان

کوشـش مردمـی اسـتقالل طلبانه و عدالت خواهانـه ایرانیـان علی رغـم ریشـه های دینـی، بـا دخالـت و فریب 
گرفتـه شـد و مشـروطه نـام  یـه  بیگانـگان منحـرف شـد؛ حتـی نامـش هـم از واژه »چـارت« بیگانـگان بـه عار
گرفـت. مشـروطه در 1285 شمسـی بـه امضـای مظفرالدیـن شـاه رسـید، امـا کمی بعد، پسـرش، محمدعلی 

 ،1287 در  کـه  به گونـه ای  درافتـاد  مشـروطه خواهان  بـا  شـاه 
لیاخـوف روسـی، فرمانـدار نظامـی تهـران، مجلـس را بـه توپ 
بسـت! خـرداد سـال بعـد )1288 ش( مجاهـدان شـمالی بـه 

فرماندهـی سـپهدار تنکابنـی و مجاهـدان لـر بـه فرماندهـی 
کـه  سـردار اسـعد بختیـاری وارد تهـران می شـوند. شـاه 
در  بـود،  روسـیه  به ویـژه  بیگانـگان  بـه  متکـی  همـواره 
عمـل هیچ گونـه حمایـت خاصـی از آن هـا نمی بینـد، 
پناهنـده  روس  سـفارت  بـه  نومیدانـه  نیـز  بـار  ایـن  امـا 
می شـود. لیاخـوف نیـز شمشـیرش را بـه نشـانه تسـلیم 
تقدیـم فاتحـان تهران می کند. این گونه اسـتبداد صغیر 

یک سـاله نیـز پایـان می یابـد و فاتحان، احمدمیـرزا فرزند 
انتخـاب  کشـور  سـلطنت  بـه  را  شـاه  نوجـوان 

می کننـد!

اهدان به هتران )1288 ش( 24 خرداد- ورود مج

اکبر اکبری علویجهمطلب ارسایل

فقـط  بعضی هـا  چـرا  کـه  فهمیـم  مـی  حـاال 
خاطـره می گوینـد؟! شـهید آوینـی ایـن پرسـش را 

انـد: پاسـخ داده  اینگونـه 

  زمانه عجیبی است!
گذشته را عاشقند، نه امام  برخی مردمان امام 

حاضر را...
میدانی چرا؟؟؟

گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر  امام 
می کنند. اما امام حاضر را باید فرمان برند! و 

کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند...

منبع: توضیح املسائل امام، مسئله 1084

خاطره تلخاحکام   
آمـده مسـجد؛ وسـط نمـاز، یک دفعه، یـک بچه تپل مپل مهـرش را از جلویش 

می ربایـد؛ همـان سـر نمـاز می خواهـد به زور مهـر را پس بگیرد!
بـه آن  کـه سـجده  نتوانـد چیـزی  گـر  کـه »ا  درسـت اسـت 

جایـز اسـت، بیابـد، چـاره ای جـز اعـاده نمـاز نـدارد.« امـا 
کار بهتـر اسـت از اینکـه خاطـره ای تلـخ در ذهـن  ایـن 

کـودک بنشـاند تـا عمـری از نمـاز و نمازگـزار و مسـجد 
بیـزار شـود. 

مهسنگر
خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـا ارسـال  هرچیـزی را 
گذاشـتن نظـرات خـود در سـایت، بـه  پیامـک یـا بـا 
تـا همین جـا و در همیـن سـتون  برسـونید  مـا  دسـت 

کنیـم.  منتشـرش 

:0938****370
باعـث  وجودتـون  و  انگيـز  تحسـين  خيلـي  كارتـون 
كنـه ادامـه بديـد و روز بـه روز بهترشـيد. افتخـاره. خدا

:0912****313
سالم. از بكار بردن نام اهلل خودداري شود 

و  تربیتـی  نشـریه  یـک  بـرای  بـر شـما.  :سـالم 
کار نبـردن الفاظ جالله مثـل اهلل و آیات قرآن  مسـجدی بـه 
نـام  اینکـه  نـام اهـل بیـت ؟مهع؟ غیـر ممکـن اسـت. مگـر  و 

کنیـم. نشـریه را عـوض 

سامانه پیامکی: 1000150160170

S a n g a r e M a h a l l e . i r سایت:

خودموین با مشا
                                        نمیخــواد اســتقاللش رو از دســت بــده. یکــی از اهــداف مهــم ایــن نشــریه رســاندن صــدای نمازگــزاران بــه خادمیــن 
کــردن نمازگــزاران از تصمیمــات و فعالیت هــای اون هاســت. هرچقــدر حمایــت شــما از نشــریه بیشــتر  گاه  و دســت اندرکاران مســجد و بلعکــس، آ
کارشــون ادامــه مــی دن. الحمــدهلل شــماره دوم نشــریه حــدود 70 هــزار تومــان  فــروش داشــت. امــا فــروش شــماره  بشــه،  بچه هــا دلگرم تــر و مســتقل تر بــه 
کســب درآمــد نیســیم و پرداخــت هزینــه هــم اجبــاری نیســت و درآمدهــا هــم صــرف چــاپ نشــریه  کــه مــا دنبــال  ســوم  بــه 6 هــزار تومــان رســید. البتــه 

و امــور فرهنگــی می شــه. امــا ایــن آمــار  عجیــب نیســت بــه نظرتــون؟  بیشــتر توضیــح بدیــم؟!!



مصاحبه

مصاحبه

كم و بیش با این مسجد در ارتباط بوده و حاال  اشاره: حاج آقا براتی از سال 1366 
كه مسئوليت رياست هيئت امنا را برعهده دارد. حمايت از فعاليت  چند سالی است 
كوتاه با  گفتگویی  جوانان و نوجوانان و رابطه خوب با آنها از ویژگی های ايشان است. در 

ايشان به مرور ديدگاه هايشان در مورد مسجد مطلوب پرداختيم:

کـه شـما رئیـس هیئـت امنا هسـتید چه مسـجدی  : حـاج آقـا از آنجایـی 
از نظر شـما مسـجد مطلوب اسـت؟

مسـجد محـل ارتبـاط بنـده بـا خداسـت. حتمـا چنیـن مکانـی بایـد هـم روی خـود 
نمازگـزاران تاثیرگـذار باشـد و هـم روی کسـانی که بیرون از مسـجد هسـتند. یعنی بین 
کـه  نمـازش را در خانـه می خوانـد بـا نمازگـزار در مسـجد، تفـاوت باشـد. بیـن  کسـی 
مسـجدی هـا و غیـر مسـجدی هـا تفـاوت وجـود داشـته باشـد. در اینصـورت می تـوان 
را نخواهـد  کارکـرد خـود  اینصـورت مسـجد  نامیـد. در غیـر  تاثیرگـزار  را   ایـن مسـجد 

داشـت و مطلـوب نخواهـد بـود. 

:مسجد ما با مسجد مطلوب چقدر فاصله دارد؟
که بیشتر مساجد راه درست و مطلوب  درواقع یکی از مشکالت جامعه این است 
را پیـش نمی گیرنـد و مسـجد مـا هـم دچـار ایـن مشـکل اسـت. مسـجد مطلـوب 
مسـجدی اسـت کـه وقتـی انسـان از کنـار آن عبـور مـی کنـد مانند سـایر مکان های 
عمومی به آن نگاه نکند بلکه حس خاصی به آن شخص دست دهد و احساس 

کند.  البته این امر بسیار  که باید در این مکان آداب و نکات خاصی را رعایت  کند 
کـم اتفـاق مـی افتـد کـه ایـن،  هـم نشـانگر عـدم مطلوبیت کافی مسـاجد اسـت و 

گاهـی مـردم نسـبت بـه این مـکان مقدس. طبعا مسـجد ما  هـم عـدم آ
هـم با مسـجد مطلوب فاصلـه دارد.

فاصلـه  ایـن  کـردن  پـر  در  امنـا  هیئـت  :نقـش 
؟ چیسـت

هیئـت امنـا می توانـد نقـش موثـری داشـته باشـد بـه شـرط آنکـه 
مسـجد، سـاز و کارهـای اصلـی را برای رسـیدن به ایـن اهداف 
داشـته باشـد. هیئـت امنـای ایـن مسـجد هـم بـه خصـوص 
را  الزم  فرهنگـی  فعالیت هـای  نتوانسـته ایم  بنـده  شـخص 

تـا  باشـیم  داشـته  راسـتا  ایـن  در 
بتوانیـم مسـجد را بـه حـد 

مطلـوب برسـانیم. البتـه هیئـت امنـا نمی توانـد بـه تنهایـی ایـن کار را انجام دهـد. زیرا 
کـه در مسـجد حضـور دارنـد.  آنهـا بایـد بـا  نقش آفرینـان اصلـی، نمازگزارانـی هسـتند 
شـور و عالقـه ای کـه نشـان مـی دهنـد، هیئـت امنـا را بـه کار تشـویق کننـد و در اجرای 
آن بـه مـا کمـک کننـد. از دیگـر عوامـل می تـوان به این مورد اشـاره کرد که چون مسـجد 
مـا در جـذب جوانـان هنـوز بـه حـد مطلـوب نرسـیده ) البتـه فعالیـت هایـی صـورت 
گرفتـه امـا نـه بـه حـد کافـی ( هیئـت امنـا نمـی تواننـد ایـن فاصلـه را بـه خوبی پـر کنند. 
کـه بـرای پرکـردن ایـن خـال بـه وجـود جوانانـی پـر انـرژی نیـاز اسـت. در ایـن راسـتا ما  چرا
طالـب ایـن هسـتیم کـه از افـراد صاحـب نظـری کـه در  مسـجد حضـور دارنـد اسـتفاده 
کنیـم.  تصمیم گیری هـای مسـجد محـدود بـه نظرهیئت امنا نیسـت و نظـر نمازگزاران 
هـم بسـیار مهـم اسـت. بـرای همیـن مـا خواسـتار نقش آفرینـی بیشـتر و انتقـال نظـرات 

عمـوم نمازگـزاران هسـتیم. 

:عملکرد هیئت امنا از دیدگاه شما در سال 93 چگونه بود؟
در سـال 93 بیشـتر فعالیت هـای هیئـت امنـا بـر روی دو هـدف متمرکـز شـد: یکـی 
سـاخت و سـاز در قسـمت بانوان و دیگری تاسـیس شورای فرهنگی 
کـه امـر بسـیار مناسـبی بود. هرچند بیشـتر تصمیمـات تحت تاثیر 
کـه نتیجـه آن هـم  آسـایش بیشـتر بانـوان و ایجـاد  مـورد اول بـود 
فضاهـای جدیـد بـرای فعالیت هـای فرهنگـی مثـل مهدکـودک 
خواهد بود ان شـاءاهلل . اما امیدواریم در سـال های آینده بتوانیم 

روی موضوعـات فرهنگـی تمرکـز بیشـتری داشـته باشـیم.

نشـریه  مـورد  در  را  خـود  :نظـر 
کنیـد؟ بیـان 

نشـریه خـوب اسـت بـه شـرط آنکـه 
داشـته  پیگیـر  مخاطـب  بتوانیـد 
خواننـدگان  اینکـه  و  باشـید 
و  انتقـادات  نظـرات،  حتمـا 
پیشـنهادات خـود را بـرای بهبـود و 

دهنـد. ارائـه  نشـریه  پیشـرفت 

:سپاس از شما.

گذشته تعدادی از نمازگزاران برای غبار روبی در مسجد حضوریافتند  اشاره: هفته 
گزارش تصویری آن در صفحه بعد قابل مشاهده است. به سراغ چند نفر از آنها  که 
هدفشان  مهم ترین  را  خدا  رضای  همگی  که  کردیم  سوال  هدف شان  از  و  رفتیم 
که پاسخ های  می دانستند. اما سوال دوم ما در مورد تاثیر زیبایی ظاهری مسجد بود 

اجمالی آنها را در ادامه مرور می کنیم:
گفتنـد نظافـت در دیـن و در هـر چیـز اعتقـادی حـرف اول را میزنـد  یکـی از نمازگـزاران 
کـه مسـجد تمیـز اسـت روحـش تـازه  کـه وارد مسـجد مـی شـود و مـی بینـد  کـس  و هـر 

و  کردنـد  النظافـة مـن االیمـان اشـاره  بـه روایـت   بـرادر سـعید اخالقـی هـم  می شـود. 
کـه  کنـد  کمـک مـی  گفتنـد: تمیـزی بـه انسـان روحیـه و نشـاط مـی دهـد و بـه انسـان 
کـه وارد   کـه  هـر کسـی  در تمـام مراحـل زندگـی موفـق باشـد.  نظـر مجیـد براتـی ایـن بـود 
مسـجد می شـود ابتـدا بـه محیـط نـگاه مـی کنـد و زیبایـی آن موجب جـذب جوانان و 
کند و به انسـان روحیه و آرامش  نوجوانان می شـود. و نماز خواندن را لذت بخش می 
می دهـد. نظـر آقـای اختیـار رسـتمی  هم ایـن بود که  زیبایی یک جذابیتی در مسـجد 

کـه ایـن جذابیـت موجـب حضـور افـراد در آن می شـود. کنـد  ایجـاد مـی 

در مشاره بعد منتظر مصاحبه با حاج آقا اخالیق،
مشاور امام مجاعت در امور فرهنگی باشید

حاجآقابراتی،رئیسهیئتامنایمسجد:

گزاران نیازمسجدبهنقشآفرینیبیشترنماز

تاثیرزیباییونظافتظاهریمسجد

دنیای نامرد
بـه دنیـا  واماندگـی  و  از سـر خسـتگی  گاهـی  آدم هـا 
»بی وفـا« می گوینـد، اما اندکی بعد که حال و هوای شـان 
معاملـه  وارد  بی وفـا  دنیـای  بـا همیـن  عـوض می شـود، 
درحالی کـه  می دهنـد!  بـرادری  دسـت  و  می شـوند 
فقـط  یعنـی  اسـت؛  نامـرد  نیسـت،  بی وفـا  فقـط  دنیـا 
کـه دل نسـوزاند و در شـرایط سـخت،  این طـور نیسـت 
و  روش  اصـًا  بلکـه  نباشـد،  وفـادار  خـودش  وعـده  بـه 
منـش ش ایـن اسـت کـه بـا تـو سـر میـز معاملـه حاضـر شـود 
و قول وقـرار بگـذارد، امـا در بزنگاه هـا نـارو بزنـد! ایـن هـم 
کـه به دنیـا می گوید هر کـس را به دنبالت  امـر خداسـت 

کـن! افتـاد، خسـته 

ُه 
ُ
ال

َ
ل َ ّلَ �ج َ َه �ج

َّ
 الل

�نَّ ِه؟ص؟: اإِ
َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
ال

�قَ

َدَمِك َو  �ي َم�نْ �نَ ِع�جِ
�قْ
أَ

�نْ ا
أَ

ا ا �ي
�نْ

ُ
ى الّد

َ
ل ْوَحى اإِ

أَ
ا

ك  �نَ
ُدِمىي َم�نْ َر�نَ ا�نْ

کـس در  کـرد: هـر  لـه بـه دنیـا وحـی  خداونـد جل جا
خدمـت تـو باشـد، او را بـه رنـج بیانداز و خسـته کن، 

کنـد، در خدمـت او بـاش.  کـه تـو را رهـا  و هرکـس 
)األمالی )للصدوق(، ص: 279(

حـاال زندگـی خـودت را مـرور 
وعده هایـت  و  قـرار  و  کـن 
بـا  بسـنج.  دنیـا  بـا  را 
رفتـار  مردانـه  کدام شـان 
اینـک  و  اسـت؟  کـرده 
ایـن  اسـت  قـرار  کـه  بـدان 

بیشـتر  روزبـه روز  نامـردی 
و  شـعبان  مـاه  کاش  شـود!  بدتـر  و 

رمضـان دِل مـا را از امیـِد به 
کنـد... کوتـاه  دنیـا 

اهل یبت؟مهع؟

کاریکاتور هفته:
کاالی خارجی برای تقویت داخلی. لزوم اجتناب از خرید 

در این میان تولیدکنندگان ایرانی هم وظیفه سـنگینی دارند. 
کیفیـت محصـوالت، می تواننـد مانـع واردات  آنهـا بـا تولیـد بـا 

محصـوالت خارجی شـند

در قاب صتویر
کـه رسـول خـدا ؟ص؟ فرمودنـد:  کاظـم؟ع؟ نقـل شـده                                                   از حضـرت امـام 
ک از آن  کند و باندازه سـرمه چشـمی خا که در روز پنج شـنبه )شـب جمعه ( مسـجد را جارو  کسـی 

کنـد، خداونـد او را مـی آمـرزد. )ترجمـه ثـواب األعمـال، ص99( خـارج 
کـه از یـک هفتـه قبـل از نمازگـزاران بـه عمل  در آخریـن پنجشـنبه مـاه مبـارک شـعبان، بـا دعوتـی 
آمـد، حـدود 40 نفـر از نمازگـزاران )خانم هـا و آقایـان(، مسـجد را بـرای ورود بـه میهمانـی خـدا آماده 
کار غبـار روبـی شبسـتان و ورودی از سـاعت 15 بعـد از ظهـر آغـاز شـد و 4 سـاعت بـه طـول  کردنـد. 
انجامیـد. همچنیـن از صبـح ایـن روز تعـدادی از نمازگـزاران مشـغول نظافت بالکن مسـجد بودند. 

گـزارش تصویـری ایـن مراسـم جلـب می کنیـم: در ادامـه نظـر شـما را بـه 

کار نظافت با تمیزکردن دیوارهای شبستان   •
آغاز شد

• حاج آقا موسوی  پا به پای نمازگزاران مشغول 
بودند

کردن قرآن ها هم بخشی  • جابجایی و مرتب 
کار بود از 

• در روز غبار روبی میان نوجوان 
کهنسال تفاوتی نبود.  و جوان و 

همه برای رضای خدا آمده بودند

که دست میرسید  • نظافت دیوارها تاجایی 
ادامه داشت

گرد و  که یک سال  گلدان ها هم  • این 
گرفته بود حسابی تمیزشدند ک  خا


