{مصاحبه}

سعادت راآنها بردندکه آن چیزی راکه خدا به آنهاداده بودتقدیم
کردندوماعقب مانده آنها هستیم.

نخبگان سرجلسه امتحاننند.دراین امتحان مردود
شدن،رفوزه شدن،فقط این نیست که مایک سال عقب بیفتیم،سقوط
است.
اگربخواهیم به این معنا دچارنشویم راهش این است که ِخ َردرا،که انسان رابه
عبودیت دعوت میکند،معیاروملاک قراربدهیم.شاخص قراربدهیم.

پیام مدیریت

باسمه تعالی
مطمئن باشید،ذوق و استعداد و هیچ چیز دیگری در دنیا وجود
ندارد که بتواند جایگزین پافشاری و پشتکار شود .پافشاری و
استقامت رمز موفقیت است و افراد موفق از تأثیر پافشاری آگاهند
ولی بازماندگان پافشاری را به منزله ی نوعی کار اضافی بی مورد
تلقی می کنند.
{عین اهلل نصیری مدیریت دبیرستان غیر دولتی البرز}
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« »8آیا خاطره ی تلخ یا شیرین از این مدرسه
-1بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک
دارید؟

گوهرند
-1نه خیر.
-2با توجه به اینکه این مدرسه هم از نظر کادر آموزشی -2از کوروش کبیر:هنر عدالت تنها این نیست که
و هم از نظر دانش آموزی ،می توانم بگویم که بهترین ها همه ی گناهکاران مجازات شوند بلکه هنر عدالت آن
در این محیط آموزشی جمع شده اند و لحظه به لحظه ی است که هیچ بی گناهی مجازات نشود
آن برایم خاطره ای شیرین است.

« »9به چه ورزشی عالقه دارید؟ آیاورزش
مورد عالقتون روبه طور تخصصی دنبال می
کنید؟

-1فوتبال-کم و بیش.
-2والیبال-خیر.

« »10به نظر خودتون رو بر چه اساسی منره
می دهید؟«بر اساس عدل،ضرورت،حکمت یا
مصلحت»
-1بر ساس حکمت و مصلحت.
-2بر اساس عدل سعی می کنم حق دانش آموز را به او
داده باشم.نه کمتر و نه بیشتر.

« »11توصیه ی شما به همکارانتون چیه؟

« »14به نظر شما یک دانش آموز خوب
چه ویژگی های باید داشته باشد و از کدام
رفتار دانش آموزان ناراحت می شوید؟
-1با ادب،فعال،پر تالش و خوش اخالق باشد و از بی
ادبی و بی احترامی دانش آموزان ناراحت می شوم.
-2به نظر من یک دانش آموز خوب قبل از اینکه
درسش را خوب بخواند باید اخالق حسنه داشته باشد
چرا که از نظر من تربیت مقدم بر تعلیم است و از بی
ادبی دانش آموزناراحت می شوم.

« »15خوردنی مورد عالقتون چیه؟

-1انار
-2الی پلویی.

« »16چه کاری باعث می شود احساس
آرامش کنید؟

-1اگر گل نیستیم برای دانش آموز سعی کنیم خار هم
نباشیم.
-2تفاوت های فردی دانش آموزان را بشناسند و با
« »17به نظرتون ایرج میرزا چگونه شاعری
وجدان کاری تدریس نمایند.
-1دوری از گناه.
-2برقراری عدالت

بوده است؟

.............-1
« »12توصیه ی شما به دانش آموزان؟
-1شناخت استعداد های و عالقه های خود و تالش در -2شاعری انتقادی که مشکالت روز جامعه را در قالب
طنز و بی پرده و بعضا با استفاده از واژه های رکیک بیان
این زمینه.
می کرده

-2سعی کنند از تمام توان و فرصت خود به نحو
احسنت استفاده کنند

« »13شعر یا سخن از یک بزرگوار که
همیشه د یادتون بوده و هست ،چیه؟

« »18سخن یا پند آخر؟

-1به یاد داشته باشیم که بنده ی چه کسی هستیم.
-2به همه ی دانش آموزان و همکاران عزیز توصیه می
کنم در زندگی خود مرد باشید.
ممنون که به ما افتخار مصاحبه دادین.

{مصاحبه}
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گفت وگو
بادومع ّلم48ی
این مصاحبه ها توسط بچه های بسیج و نرشیه ی پالک انجام شده اند و همه جواب ها بدون
هیچ تغییری و به طور مستقیم از زبان این دو معلم گرامی است و الزم به ذکر است که جواب
اول مربوط به جناب آقای عزیزان و جواب دوم مربوط به آقای قهرمانی می باشد.

«»1سالم ،میشه خودتون رو معرفی کنید؟

چند از محتوای دروس با  2ساعت در هفته گله مند هستیم.

 -1به نام خدا ،سعید عزیزان هستم معلم درس شیمی دارای « »4در زمان مدرسه وضعیت حتصیلیتان به
 18سال سابقه ی کار و متولد  1348در شهر فیروزآباد.
ویژه در مورد درس هایی که تدریس می کنید،
-2به نام خدا ،نرصالله قهرمانی هستم دبیر بازنشسته ی
چگونه بوده است؟

ادبیات و فارغ التحصیل از دانشگاه شیراز و اکنون در برخی
-1متوسط بودم.
از مدارس غیر دولتی مشغول تدریس هستم و متولد سال
-2من عرض کردم که عاشق ادبیات بودم و در دوران
 1348فیروزآباد.
تحصیلی به همه ی درس ها به ویژه ادبیات عشق می
«»2لطفا درباره ی عالقه ی خودتون به درسی ورزیدم و نمرات عالی کسب می کردم.

که تدریس می کنید بگید؟

« »5کدام درس ها را بیشتر دوست دارید؟

-1شیمی ،زیست وفیزیک.
-2ادبیات.

-1درس شیمی درس مورد عالقه ام در دوران دبیرستان و
دانشگاه بوده است و درس شیرینی است.
-2من در انتخاب رشته ی دانشگاهی بعد از رشته ی حقوق،
به خاطر عشق و عالقه ای که نسبت به ادبیات داشتم،این « »6میشه بدومن که چی شد معلم
رشته را انتخاب کردم و با شوق و عالقه ام  28سال مشغول شدید؟
تدریس دروس ادبیات در پایه های مختلف هستم.
-1به دلیل سنگینی وظایف معلمی ،مایلی به پذیرفتن

« »3از اینکه درس های پر بحث و سنگینی
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این شغل نداشتم اما شاید تقدیر و لطف خداوند
هستند و نیاز به توضیح و ضحبت فراوان باعث روی آوردن به این شغل شد.
دارند ،خسته منی شید؟
-2به خاطر عالقه ای که نسبت به این شغل داشتم و
-1نه ،اصال و ابدا
اینکه احساس می کردم به خوبی می توانم از عهده
-2ما دبیران ادبیات معموال عاشق سخن گفنت هستیم و هر
ی این کار برآیم

کاری ازبسیج دانش آموزی دبیرستان البرز
شهرستان فیروزآباد
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بهترین
هدیه
بهترین هدهی

اتسو کو هوشیمو تازه مسلامنی از کشور ژاپن است
که در خانواده ی مسیحی-بودایی رشد کرده و او
مهامن  26تیرماه بخش ره یافتگان بود.به گزارش
تسنیم،او از یک سو به مسیحیان و از سوی دیگر
به بوداییان وصل میشد.او بدلیل پذیرش دین اسالم
خانواده و دوستانش را از دست داد و مدت ها در
توکیو تنها زندگی کرد.وی به مقام معظم رهربی
عالقه ی زیادی دارد و درباره ی اینکه ایرانیان او
را آقا صدا می کنند چنین می گوید«:ابتدا منی
دانستم آقا کیست تا زمانی که از شوهرم پرسیدم
و او به من گفت که آقا ،هامن رهرب است و من
هم به ایشان آقا بگویم و احساس نزدیکی کنم و
به همین دلیل ه روز برای مناز به بیت رهربی می
رفتم و آقا نیز چفیه ی خود را به من هدیه داده
بودند که بهرتین هدیه برای من بود».او همچنین
درباره ی اینکه ایران را برای زندگی انتخاب کرده
است ،می گوید«:من خیلی دوست داشتم در یک
کشور اسالمی زندگی کنم چرا که در ژاپن بدلیل
اینکه مسلامن بودم ،تنها زندگی می کردم و شغل
و کاری به من واگذار منی شد و با مطالعه ی قرآن،
دیدم که بر مهاجرت تاکید بسیار شده است و به
همین دلیل به ایران مهاجرت کردم».اتسو کو می
گوید«:ایران دو مرز مادی و معنوی دارد که هر

من ملتزم می شوم

آن اوایل آقا زیاد پیش آقاس بهجت می آمدند.بار اولی که آقا آمد ،من
آنجا بودم و آقای خامنه ای گفتند«:خربگان مسئولیت امام را بر دوش
من گذاشتند اما من نه در علم و نه در معنویت مانند امام هستم و
نه اقبال امام را دارم».آقای بهجت مدت زیادی رسشان را پایین انداختند
و سپس رسشان را باال آوردند و گفتند«:شام بحمدالله به مبانی آشنا
هستید.این وظیفه را شام قبول بفرمایید ،من ملتزم می شوم که شام را
تنها نگذارند.این دومین باری بود که من از پدرم اینگونه ملتزم شدن را
شنیدم .روایتی از فرزند آیت اللّ ِه بهجت
ساده رتین غذا

روزی در منزل مقام رهربی در خدمت ایشان بودم.بحث
قدری به طول انجامید و نزدیک مغرب شد.پس از مناز،
معظم له با مهربانی به من فرمودند«:آقا رحیم ،شام مهامن
ما باشید».بنده در عین حال که این را توفیقی می دانستم،
خدمتشان عرض کردم«:اسباب زحمت می شود».مقام
معظم رهربی فرمودند«:نه ،مبانید؛هر چه هست با هم می
خوریم».وقتی سفره را پهن کردند و شام آوردند ،دیدم که
شام چیزی جز املت ساده نیست.
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همه ی این موارد را علم پزشکی دریافته است و تایید می کند؛برای منونه ،اینکه امام صادق(ع) فرموده است که مسواک نور
چشم را تقویت می کند ،برای این است که اگر دندان مسواک نشود ،ریشه ی دندان و لثه و در نتیجه مخاط حلق و بینی و
سینوس ها چرکی می شود که تاری چشم را به دنبال خواهد داشت.وجود یک مرکز عفونی در دهان کبد و کلیه اثر می گذارد و
از راه خون عفونت به چشم وارد می شود و روشنایی چشم را کم می کند.
گلبرگ سوم:چرانمازبایدبه زبان عربی عربی خوانده شود؟

در خواندن مناز به زبان عربی ،چند راز نهفته است-1.ایجاد یک زبان بین املللی که اساس ارتباط میان
ملت ها است-2.ایجاد همبستگی و وحدت میان مسلامنان جهان.اهمیت این مسئله در سفر ها و
اجتامعات به ویژه در مراسم حج که میلیون ها مسلامن از ملل مختلف و نژاد های گوناگون گرد هم
جمع می آیند،به خوبی آشکار می شود.قتی همه با یک زبان «الله اکرب» می گویند و رسود حج می
خوانند و مناز می گزارند،باعث می شود نسبت به یکدیگر احساس برادری ،براری و همبستگی کنند و
در نتیجه بتعیضات قومی ملی آنان رخت برمی بندد-3.اگر بنا بود که مناز برای هر قوم و ملتی ترجمه
شود،باید آن را به صدها زبان ترجمه می کردند و آنگاه با اختالفاتی که میان مرتجامن و زبان ها وجود
داشت و تغییراتی که در هر دوره از ادبیات هزر زبانی پدید می آمد و تحریف ها و تغییراتی که ضمن
این نقل و ترجمه ها به وجود می آمد ،هزارن نوع مراسم مناز به وجود می آمد-4.وقتی اثر نفیسی
از زبانی به زبان دیگر ترجمه می شود،لطایف و نکات ادبی و هرنی خود را از دست می دهد-5.کالم
بزرگان در عین کوتاهی،معانی وسیع و عمیقی در بردارد که گنجانیدن آن در قالبی
دیگر ،آن هم در قالب کالمی معمول و عادی ،امکان پذیر نیست-6.یکی از هدف های جهانی اسالم ،باال
بردن سطح فرهنگ ملت ها و سوق دادن مسلامنان به سوی علم و دانش و شناسایی یکدیگر و استفاده
از اخالق و تجربیات و دانستنی های یکدیگر است(.سیری در آداب الصلوه،ص.)18
گلبرگ سوم:ترجیح نمازبرامتحان

آقا سید محسن جبل حاملی از علامی بزرگ شیعه است ،نواده ی مرحوم آقا سید جواد،صاحب«مفتاح
الکرامه» وی در دمشق مدرسه ای تاسیس کرد که دانش آموزان شیعه در آن مدرسه تحت نظر آن جناب
تحصیل می کردند.حاج سید احمد مصطفوی که یکی از تجار قم است،گفت«:من از خود سید محسن
شنیدم که می گفت یکی از تربیت یافتگان مدرسه ی ما برای تحصیل به آمریکا سافرت کرد.از آنجا نامه
ای برای من نوشت به این مضمون که چند روز پیش،شاگردان مدرسه ی ما را امتحان می کردند؛من
هم برای امتحان رفتم.مدتی نشستم تا نوبت به من برسد.بسیار طول کشید.دیدم اگر بنشینم منازم قضا
می شود ،از آنجا حرکت کردم که بروم مناز بخوانم ،آنهایی که آنجا بودند پرسیدند«:کجا می روی؟چیزی
منونده که نوبتت برسه».گفتم«:من یک تکلیف دینی دارم که وقتش می گذرد».گفتند«:امتحان هم
وقتش می گذرد.اگر این جلسه برگزار شد که دیگه جلسه تشکیل منی دهند و برای تو هرگز حیئت
ممتحنه جلسه خصوصی تشکیل منی دهند».گفتم«:هر چه باداباد.من از تکلیف دینی ام رصف نظر منی
کنم».باآلخره رفتم.از قضا هیئت ممتحنه متوجه شده بودند که من به اندازه ی یک ادای یک وظیفه ی
دینی غیبت کرده ام و بنابراین اظهار کرده بودند که چون این شخص در وظیفه ی خود جدی است،روا
نیست که او را معطل بگذاریم.برای قدردانی از اینکه عمل به وظیفه کرده است ،جلسه ای خصوصی
تشکیل دهیم و من نیز در جلسه رشکت کردم و امتحان دادم.آقا سید محسن پس از نقل ااین موضوع
گفت که من چنین دانش آموزانی د مدرسه تربیت کردم و اگ به دریا بیفتند،دامنشان تر
منی شود(».الکالم بحر الکالم،ج،2ص)35
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{بهترین هدیه}

غذای بیت المال

گلبرگ اول:نمازدرآیین یهود

وقتی حرضت موسی (ع) در راه رسالت الهی با همرسش از وطن هجرت کرد و رس به بیابان گذاشت و در تاریکی ظلمت شب،
به توفان و باران برخورد و از سختی ها و مشکالت فراوان به تنگ آمد ،پروردگار مهربان به او وحی کرد« «:اننی انا الله ال اله
اال انا فاعبدنی و اقم اصلوه لذکری»:هامنا من الله هستم و معبودی جز من نیست ،پس مرا عبادت کن و مناز را به یاد من به پا
دار(».سوه طه ،آیه )14
در سوره ی یونس آیه  87نیز به موسی و برادش دستور می دهد...«:شام و پیروانتان در مرص منزل گیرید و خانه هایتان را قبله و
می خوانند(مناز صبحگاه،نیموز و شامگاه).در
معبد قرار دهید و مناز به پا دارید ». ...یهودیان در شبانه روز سه بار مناز
این دین ،مناز خواندن مقدماتی دارد.از جمله اینکه بدن و لباس را از هر گونه کثافت و پلیدی پاک می کنند،دست ها و صور را به
عنوان وضو می شویند و به طرف بیت املقدس می ایستند و با خضوع و خشوع مناز می خوانند.
از روایات می توان چنین نتیجه گرفت مناز از دستورات قظعی و واجبی بوده که حرضت موسی(ع) به انجام وآن مقید بوده و به
مردم ابالغ می کرده است.
گلبرگ دوم:فوایدبهداشتی نماز

مناز آثار بهداشتی فراوانی دارد.در این شامره ،از فواید مسواک زدن به هنگام وضو که نزد معصومین(ع) اهمیت ویژه ای دارد،
خواهیم گفت.این تاکید تا جایی است که پیامرب (ص) می فرمود«:ة»السواک شطر الوضو» مسواک زدن نیمی از وضوست ».و
همچنین ایشان هیچ گاه بدون مسواک وضو نگرفتند و هیچ منازی را بدون مسواک قرائت نکردند.آن حرضت فرمود«:اگر برای امتم
ایجاد مشقت منی کردم ،هر آینه آنان را به مسواک زدن با وضوی هر مناز دستور می دادم(».اصول کافی،جلد،3ص)22
امام صادق(ع) در حدیثی یازده فایده برای مسواک ذکر می کنند که عبارت است از.1:پاک کننده دهان؛ .2روشن کننده چشم؛
.3خشنود کننده ی رحامن؛ .4سفید کننده ی دندان ها؛ .5از میان برنده ی خوره و حافظ دندان؛ .6محکم کننده لثه؛ .7اشتها آور؛
.8زداینده بلغم؛ .9تقویت کننده حافظه؛ .10مضاعف کننده حسنات؛ .11شادمان کننده ی فرشتگان(.بحارالنوار ج،77ص)346
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صفحه ی5

هب موکت پناه ربدم

این را وظیفه ی می دانم که به مردم مسلامن و
یک روز مهامن مقام معظم
انقالبی ایران بگویم که من از وضع منزل آیت
رهربی بودم،سفره را که
الله خامنه ای با خرب هستم.در خانه ی ایشان
گسرتدند ،فرزندشان نیز
هرگز بیش از یک نوع غذا بر رس سفره نیست و
نشسته بود.آیت الله خامنه
خانواده ی ایشان روی موکت زندگی می کنند.
ای به ایشان نگاهی کردند
روزی به منزل ایشان رفتم ،یک فرش مندرس و
و فرمودند«:پاشو برو».من
پوسیده زیر پهایم پهن بود که من از زبری و
خدمتشان عرض کردم«:اجازه خشنی آن اذیت می شدم.از آنجا برخاستم و به
بفرمایید آقازاده هم باشند
موکت پناه بردم.
چراکه من به ایشان گفتم که با مرحوم حجت االسالم سید احمد خمینی

هم باشیم».آقا فرمودند«:این
غذا مال بیت املاال است و شام
هم مهامن بیت املال هستید.
برای بچه ها جایز نیست که
بر رس این سفره بنشینند.آنها
به منزل بروند و از غذای خانه
بخورند».در آن لحظه فهمیدم
که چرا خداوند این همه عزت
به ایشان داده است.

آیت الله جواد آملی

زیلوی کهنه

مقداری زیلو در خانه ی معظم رهربی بود.آنها
را جمع کرده و فروختیم و یک مقدار هم از پول
شخصی خودم روی آن گذاشتم تا بجای آن زیلوها
برای منزل آقا فرش تهیه کنیم.وقتی زیلوها ا عوض
کردیم و فرش ها را پهن کردیم،آقا ترشیف آوردند و
فرمودند«:اینها دیگر چیست؟»گفتم«:زیلوها را عوض
کردیم».فرمودند«:اشتباه کردید که عوض کردید.بروید
و هامن زیلوها را بیاورید و با هزار مکافات رفتم
و هامن زیلوها را پیدا کردم و توی خانه انداختم.
زیلوهایی که واقعا به آنها نگاه می کردی،میدیدی که
نخشان درآمده و ساییده شده بود.
رسدا نور علی شوشرتی

