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ماهناهه فرهنیگ اسوه
                                                                    موسسه فرهنیگ - قرآن و عترت اسوه تهران/شماره 88/ ماه شعبان/12 صفحه

امام حسین علیه السالم: 
از نشــانه های دلیــل مقبولّیــت و نیکنامــی، هم نشــینی بــا خردمنــدان اســت و از نشــانه های اســباب نادانــی، کشــمکش 

بــا غیــر اهــل فکــر اســت و از نشــانه های دانــا، نّقــادی از ســخن خویــش و آگاهــی از حقایــق فنــون رأی و نظــر اســت.
تحف العقول، جلد 1، ص 431

هفت سین سالمیت
سازش با خود و جامعهسرود عشق و زندیگ

سازندیگ و سرافرازیسروش معنوی و امید به آینده

سرزندیگ و نشاطسادیگ و قناعت در زندیگ

سبک زندیگ سالم

ایــن عیــد، مایــه  امیــد و درســت نقطــه  مقابــل آن فضــای یأس آلــودی اســت کــه اســتکبار می خواهــد در مقابــل چشــم مســتضعفان عالــم 
بــه وجــود بیــاورد. اگــر امــروز شــما سیاســتگذاران و طراحــان برنامه هــای اســتکباری را مشــاهده کنیــد، خواهیــد دیــد کــه از مهم تریــن 
ــد انجــام  ــی کــه بای ــه اصالحات ــودی نســبت ب ــردم، فضــای یأس آل ــل چشــم م ــن اســت کــه در مقاب ــا یکــی ای ــا و هدف هــای آن ه کاره
بگیــرد، ایجــاد کننــد. ملت هــا بایــد از صــالح مأیــوس بشــوند، تــا حربــه  اســتکبار کارگــر بیفتــد؛ واال اگــر ملت هــا امیــدوار باشــند و امیــدوار 
بماننــد، حربــه  اســتکبار چنــدان کارگــر نیســت. ســعی می کننــد فضــای تیــره ای را در مقابــل چشــم ها ترســیم کننــد؛ 
فضــای تیــره بــه ایــن معنــا کــه بــه ملت هــا تفهیــم کننــد کــه نیــروی ذاتــی شــما، فرهنــگ شــما، اعتقــادات شــما، 
ــه شــما  ــزرگ ب ــد قدرت هــای ب ــرای شــما کاری انجــام بدهــد؛ بای ــد ب شــخصیت و هویــت ملــی شــما، نمی توان
کمــک کننــد تــا بتوانیــد حرکــت کنیــد. درســت صــد و هشــتاد درجــه مقابــل ایــن فکــر، فکــر  انتظــاری اســت 
کــه بــر محیــط مــا و بــر محیط هــای اطرافیــان مذهــب اهــل بیــت علیهم الســالم حاکــم اســت. انتظــار، یعنــی دل 
سرشــار از امیــد بــودن نســبت بــه پایــان راه زندگــی بشــر. ممکــن اســت کســانی آن دوران را نبیننــد و نتواننــد درک 
کننــد- فاصلــه هســت- امــا بالشــک آن دوران وجــود دارد؛ لــذا تبریــک ایــن عیــد - کــه عیــد امیــد و عیــد انتظــار 
 فــرج و گشــایش اســت - درســت نقطــه  مقابــل آن چیــزی اســت کــه دشــمن می خواهــد بــه وجــود بیــاورد.
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مســئله ای بــرای انســان مطــرح اســت و آن ایــن اســت کــه چــرا انســان چیزهایــی را کــه نــدارد، این قــدر طالــب اســت؟ 
وقتــی کــه آن هــا را واجــد شــد، دیگــر آن حرارتــش و آن طلبــش از بیــن مــی رود و بــه تدریج نســبت بــه آن حالــت دلزدگی 

پیــدا می کنــد و بــه اصطــالح می گوینــد: انســان طالــب تنــوع و تفنــن اســت. چــرا طالــب تنــوع اســت؟ 
قاعــده اقتضــا می کنــد کــه چیــزی را کــه مقتضــای طبیعــت اســت و می خواهــد، چــون می خواهــد بایــد بــه آن آرام بگیــرد. چــرا بعــد 
می خواهــد از آن بگــذرد و طالــب تنــوع اســت، بــاز می خواهــد بــه چیــز دیگــر برســد، ایــن معشــوق را رهــا کنــد، معشــوق دیگــر. آن معشــوق 
را رهــا کنــد، معشــوق دیگــر؛ تــا آنجــا کــه ایــن مثــل پیــدا شــده اســت کــه »انســان همیشــه طالــب چیــزی اســت کــه نــدارد«؛ بــه معنــی 

اینکــه طالــب چیــزی اســت کــه نــدارد و بیــزار از چیــزی اســت کــه دارد. چــرا اینطــور اســت؟
ــه  ــن باشــد؟ ســرگردانی ک ــه ذات و فطــرت انســان ای ــه ذات و فطــرت انســان اســت. چــرا الزم ــن الزم ــه ای ــد ک ــال کرده ان بعضــی خی
نمی توانــد الزمــه ذات انســان باشــد. بگوییــم الزمــه ذات انســان ایــن باشــد کــه همیشــه ســرگردان باشــد و دائمــاً مطلــوب عــوض کنــد!

تحلیــل صحیــح ایــن مطلــب همیــن حرفــی اســت کــه گفته انــد: انســان اگــر بــه آن چیــزی کــه مطلــوب حقیقــی و واقعــی برســد، آرام 
می گیــرد. انســان در واقــع و در عمــق ذات خــودش ســرگردان نیســت. ایــن ســرگردانی ها ناشــی از ایــن اســت کــه آن حقیقــت را بــه صــورت 
مبهــم می خواهــد و بــرای ]رســیدن بــه[ او تــالش می کنــد. بــه یــک چیــزی می رســد، خیــال می کنــد ایــن همــان اســت، ولــی یــک مدتــی کــه 
از نزدیــک او را بــو می کنــد، طبیعــت و فطرتــش او را رد می کنــد، مــی رود ســراغ چیــز دیگــر و همین طــور. ایــن اســت کــه اگــر بــه آن مطلــوب 
حقیقــی برســد، بــه ســعادت حقیقــی کــه ســعادت حقیقــی اش قهــراً آرامــش بــه همــان معنــای فــوق همــه چیــز اســت، بــه آرامــش حقیقــی 

می رســد. ایــن اســت کــه قــرآن در ســوره رعــد، آیــه 28 می فرمایــد:

»ِ »الَّذیَن آَمُنوا َو تَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهْم بِِذْکِر اللَّ
و بعد می فرماید:

ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب« »أاَل بِِذْکِر اللَّ
تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد.

ــت  ــش موق ــک آرام ــد؛ ی ــی نمی ده ــش حقیق ــان آرام ــه انس ــی ب ــچ مطلوب ــه هی ــیدن ب ــی رس یعن
ــک مــدت کــه  ــی ی ــوب حقیقــی رســیده اســت، ول ــه مطل ــد ب ــال می کن ــا وقتــی کــه خی می دهــد ت
ــدم  ــوع ع ــک ن ــرد، ی ــت درک ک ــناخت و درس ــرد و او را ش ــو ک ــک ب ــش او را از نزدی فطرت
ســنخیت ]میــان خــود و او[ درک می کنــد و حالــت بیــزاری در او پیــدا می شــود. تنهــا 
حقیقتــی کــه اگــر بــه او برســد، دیگــر محــال اســت نســبت بــه او بیــزاری پیــدا کند، 
خداونــد متعــال اســت و ایــن زمانــی اســت کــه قلــب انســان بــه »حقیقیــت«، بــه 

»او«، بــه »توحیــد« رســیده باشــد.

منبع: کتاب »پرسش های قرآنی، پاسخ های مطهری«، حمید کمالی، ص 116 تا 118

از هر دری سخین
پرسش های قرآنی،  پاسخ های شهید مرتضی مطهری

پرســش: چــرا انســان دنبــال چیزهایــی اســت کــه نــدارد و از 
آنچــه دارد، بیــزار اســت؟

ــعبان: میــالد مســعود امــام حســین علیه الســالم؛ ســال 4  3 ش
هجــری قمــری، ورود امــام حســین علیه الســالم بــه مکــه معظمــه؛ 

ســال 60 هجــری قمــری
4 شــعبان: والدت حضــرت اباالفضــل العبــاس علیه الســالم؛ ســال 

26 هجــری قمــری
ــری  ــال ۳8 هج ــالم؛ س ــجاد علیه الس ــام س ــعبان: والدت ام 5 ش

قمــری
12 فروردین: روز جمهوری اسالمی ایران

13 فروردین: روز طبیعت
ــر علیه الســالم؛ ســال ۳۳  ــی اکب ــعبان: والدت حضــرت عل 11 ش

هجــری قمــری

15 شــعبان: میالد فرخنــده امام زمــان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف؛ 
ســال 255 هجری قمری

ــیرازی؛  ــاد ش ــی صی ــپهبد عل ــر س ــهادت امی ــن: ش 21 فروردی
ــی ــری شمس 1۳78 هج

29 فروردین: روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی
24 شــعبان: درگذشــت میــرزا محمــد حســن شــیرازی؛ میــرزای 

بــزرگ؛ ســال 1۳12 هجــری قمــری
1 اردیبهشت: روز بزرگداشت سعدی

5 اردیبهشــت: شکســت حملــه نظامی آمریــکا در طبــس؛ 1۳59 
ــی هجری شمس



فرمــان فرمانــده معظــم کل قــوا بــه رئیــس ســتاد کل 
نیروهــای مســلح در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا؛

قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی 
خدمات به مردم تشکیل شود

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمانــده معظــم کل قــوا بــا صــدور فرمانــی 
بــه ســردار سرلشــکر باقــری رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا تقدیــر 
ــروس  ــا وی ــه ب ــه مقابل ــردم در زمین ــه م ــلّح ب ــای مس ــات نیروه از خدم
ــرارگاه  ــک »ق ــب ی ــات در قال ــن خدم ــازماندهی ای ــزوم س ــر ل ــا، ب کرون
ــاری  ــن بیم ــتر ای ــیوع بیش ــگیری از ش ــرای پیش ــی« ب ــتی و درمان بهداش
تأکیــد و خاطرنشــان کردنــد: ایــن اقــدام بــا توجــه بــه قرائنــی کــه احتمــال 
»حملــه  بیولوژیکــی« بــودن ایــن رویــداد را مطــرح کــرده می توانــد جنبــه 
ــی بیفزایــد.  رزمایــش دفــاع بیولوژیــک نیــز داشــته و بــر اقتــدار و تــوان ملّ

متن فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی

سردار سرلشکر باقری
بــا تقدیــر از خدماتــی کــه نیروهــای مســلّح تاکنــون در زمینــه  
ــه و  ــر ادام ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــم کرده ان ــز تقدی ــردم عزی ــه م ــا ب کرون
گســترش هرچــه بیشــتر آن، الزم اســت ســازماندهی ایــن خدمــات 
بــه شــکل یــک قــرارگاه بهداشــتی و درمانــی بــوده و عالوه بــر درمان 
و ایجــاد مراکــز درمانــی ماننــد بیمارســتان صحرایــی و نقاهتــگاه و...، 
ــز  ــا شــیوه های الزم نی ــه پیشــگیری از شــیوع بیشــتر بیمــاری ب ب
بپــردازد. تقســیم وظایــف و مأموریت هــای ســازمان ها و بخش هــای 
نیروهــای مســلّح از وظایــف ایــن قرارگاه اســت. ایــن قــرارگاه باید در 
هماهنگــی کامــل بــا دولــت و وزارت بهداشــت و درمــان عمــل کند.

ایــن اقــدام بــا توجــه بــه قرائنی کــه احتمــال »حملــه  بیولوژیکی« 
بــودن ایــن رویــداد را مطــرح کــرده می توانــد جنبــه  رزمایــش دفــاع 

بیولوژیــک نیــز داشــته و بــر اقتــدار و تــوان ملـّـی بیفزاید.
امیــد اســت بــا هدایــت الهــی و پشــتیبانی ویــژه  حضــرت بقیه اهلل 
ارواحنــا فــداه ملــت ایــران همــواره پیــروز و برخــوردار از امنیــت و 

ســالمت باشــند.
سّیدعلی خامنه ای
۲۲ اسفند 13۹8

بسم الل الّرحمن الّرحیم
یا مقلّب القلوب و االبصار، یا مدبّر اللیل و 

الّنهار، یا محّول الحول و االحوال، حّول 
حالنا الی احسن الحال.

... ســال 98 را مــا بــه عنــوان ســال »رونــق 
تولیــد« معّرفــی کردیــم و مــن بــه ملـّـت عزیــز ایــران 

ــل؛  ــتقبال شــد، در عم ــعار اس ــن ش ــم از ای ــرض می کن ع
حــاال در آغــازِ کار، صاحب نظــران اســتقبال کردنــد، گفتنــد تولیــد 

ــا در عمــل هــم اســتقبال شــد.  نقطــه اصلــی اســت، اّم
... ســال گذشــته گفتیــم »رونــق تولیــد«، امســال بنــده عــرض 
ــد اســت.  ــِش تولی ــد«؛ امســال ســاِل جه ــم »جهــش تولی می کن
ــتند  ــت اندرکار هس ــه دس ــانی ک ــال؛ کس ــعار امس ــد ش ــن ش ای
جــوری عمــل کننــد کــه تولیــد ان شــاء اهلل جهــش پیــدا کنــد و 
ــه وجــود  ــردم ان شــاء اهلل ب ــر محسوســی در زندگــی م ــک تغیی ی
بیــاورد. البّتــه ایــن احتیــاج بــه برنامه ریــزی دارد؛ ســازمان برنامــه 
بــه نحــوی، مجلــس شــورا و مرکــز تحقیقاتــش بــه نحــوی، قــوه 
قضائّیــه بــه نحــوی -قــوه  قضائّیــه هــم نقــش دارد- مجموعه هــای 
دانش بنیــان بــه نحــوی. مجموعه هــای جــوان و مبتکــر بحمــداهلل 
ــال  ــال 98- و س ــول امســال -س ــده در ط ــد و بن در کشــور زیادن
قبــل، بــا تعــدادی از این هــا نشســت های بســیار خــوب و مفیــدی 
ــک  ــان را از نزدی ــدم، حرف های ش ــک دی ــا را از نزدی ــتم، آن ه داش
ــد و  ــای کار و پُر امی ــه کار و پ ــد ب ــای عالقه من ــنفتم؛ جوان ه ش
ــداهلل  ــا بحم ــکار. این ه ــتعداد و ابت ــر اس ــزه و پُ ــرو و پُر انگی پُر نی
ــد و  ــرکت کنن ــا ش ــه در برنامه ریزی ه ــد هم ــا بای ــتند؛ این ه هس

ــرود. ــش ب ــاء اهلل پی ــزی ان ش ــا برنامه ری ــن کار ب ای

بخشی از پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 13۹۹

جهــش تــولید

کالم نـــور
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سبک زندیگ اسالیم
تربیـت در محیـط خانـوادگی 

آیت اهلل مجتبی تهرانی

قسمت هشتم

  تأثیر معاشرت در تربیت
ســه خصوصیت را پیغمبر گفتنــد: 1- دیــداری،2- گفتاری،۳رفتاری. 

اول فرمــود: آن کســی کــه وقتــی او را می بینی،
بــا دیــدن او بــه یــاد خــدا بیفتــی! کــه تــو بــه یــاد خــدا بیفتــی 

نــه آنکــه ایــن مطلــب را از صفــر بــه تــو یــاد دهــد. یــادآور خــدا
باشــی! توحیــد در نهــاد تــو هســت. ایــن همــان حرفــی اســت که 
جلســه گذشــته بــا یــک روایــت دیگــر گفتــم کــه بــذر توحیــد، در 
نهــاد همــه مــا هســت. بــذر تربیــت چــه در بُعــد الهــی آن و چــه در 
بُعــد انســانی اش، همــه در وجــود انســان هســت؛ بــه عنــوان عقــل 
عملــی و عقــل نظــری. اول از نظــر دیــداری، بــه چهــره او کــه نــگاه 
می کنــی بــه یــاد خــدا بیفتــی. دّوم؛ وقتــی حــرف می زنــد بــه علــم 
تــو بیفزایــد، یعنــی نادانــی را از تــو بکاهــد. ســّوم؛ عمــل او را کــه نگاه 

می کنــی، کار او را کــه می بینــی، تــو را بــه آخــرت ترغیــب کنــد.

ظاهر انسان ها پیام دارد
در اینجــا دیــدار و رفتــار، هــر دو لِســان حــال دارنــد؛ دیــدن کــه 
مســلّماً لســان حــال اســت. هیــکل او را نــگاه می کنــی، یــاد خــدا 
ــا  ــی چیزه ــد. خیل ــرف می زن ــو ح ــا ت ــکل ب ــن هی ــدازد. همی بین
ــیطانی؟  ــا ش ــت ی ــی اس ــان اله ــان، انس ــه انس ــد ک ــان می ده نش
ایــن شــکل و قیافــه خــودش زبــان حــال اســت. اّول حضــرت لســان 
حــال را مطــرح کــرد، کــه در ایــن شــبهه ای نیســت. حــال ســؤال 
ایــن اســت کــه چــرا اول بــه لســان حــال اشــاره کردنــد؟ روایــت 
از علــی علیه الســالم: »لِســاُن الحــاِل أَصــَدُق ِمــن لِســاِن الَمقــال« 

زبــان حــال راســتگوتر اســت از زبــان قــال.
ــا  ــم ی ــروس را ببین ــه: ُدم خ ــد ک ــردم می گوین ــالح م ــه اصط ب
ــم ــت از قس ــر اس ــروس گویات ــت را؟! دم خ ــرت عباس ــم حض قس

حضرت عباس.

هیــکل پــدر و مــادر در تربیــت فرزند 
دارد تأثیر 

ــه  ــی بّچـ ــت، وقت ــذا از نظــر تربی ل
ــود،  ــت شـــ ــد تربی می خواه
بــدان آنکــه بـُـرد بیشــتر 
دارد، هیـــــکل 
پـــــدر و 

ــکل ــت. هی ــادر اوس م
بّچــه  را  مــادر  و  پــدر 

ــدن بیشــتر  ــن دی ــد و ای می بین
از گفتن هــای پــدر و مــادر بــر 

می گــذارد. تأثیــر  او  روی 
را  مــادر  می بینــد،  را  پــدر 
ــه  ــد ک ــخیص بده ــد، تش می بین

ــد  ــوان اســت؟ مــن بای ــا حی او از نظــر پیکــره اش، انســان اســت ی
این هــا را بگویــم. مــن طبــق روایــت بحــث می کنــم.

ــاال  ــه ح ــرام اســت ک ــاء ح ــه نس ــال ب ــّبه رج ــی تش ــا می دان آی
ــرده ای؟ ــان ک ــبیه زن ــاء درآورده ای و ش ــودت را در ذّی نس خ

ایــن بحــث در فقــه ســر جایــش بحــث شــده اســت؛ االن بحــث 
تربیتــی اســت. فرزنــد نــگاه می کنــد و می بینــد و تشــخیص 
می دهــد. وقتــی نــگاه می کنــد، قــوه شــهوتش بــروز و ظهــور پیــدا 

ــی اش؟ ــا فطــرت اله ــد ی می کن
گفتیــم همــه بذرهــا در ایــن بّچه هســت؛ شــهوت هســت، غضب 
ُرُکــم-  هــم هســت. بــا ایــن دیــدن، بــه یــاد شــیطان می افتــد –یَُذکِّ
ــا  ــال می شــود ی ــوی اش فع ــد معن ــد؟ بُع ــاد خــدا می افت ــه ی ــا ب ی

شــهوتش؟ بــه یــاد حیــوان می افتــد، یــا بــه یــاد خــدا می افتــد؟

بچه از همه چیز عکسبرداری می کند
ــت  ــت او را تربی ــره ات و هیکل ــاِل پیک ــاِن ح ــا زب ــه اول، ب جمل
ــوری در  ــد و ف ــبرداری می کن ــا را عکس ــن صحنه ه ــی. او ای می کن
ــم  ــش را می گذاری ــی روح ــم بایگان ــد. اس ــی می کن ــش بایگان روح
»حافظــه«. اتــاق بایگانــی او حافظــۀ اوســت. همین طــور هــر چیزی 
ــه حافظــه اش می ســپرد.  ــد و ب ــد، عکســبرداری می کن کــه می بین

ایــن فقــط تأثیــر هیــکل بــود.

راستگویی را با راستگویی بیاموز
ــد  ــد، بای ــه می زن ــرف ک ــُه« دّوم؛ ح ــم َمنِطُق ــی ِعلِمُک ــُد ف »وَ یَزی

ــداری ــه دی ــبیه ب ــه ش ــد ک ــت باش ــدری درس ــه ق ــش ب حرف های
بشــود. حــاال ایــن یعنــی چــه؟ مــن یــک روایــت می خوانــم بعــد آن 

را معنــا می کنــم.
علــی علیه الســالم فرمــود: »َخیــُر إِخوانـِـَک َمــن َدعــاَک إِلــی ِصــدِق 
ــا  ـِـه« بهتریــن برادرانــت آن کســی اســت کــه ب الَمقــال بِِصــدِق َمقال

راســتگویی اش تــو را بــه راســتگویی بکشــاند.
ایــن همانــی اســت کــه عرض کــردم. آنجــا کــه کالم جنبــۀ اخباری 

دارد، بایــد بــه نحــوی باشــد که شــبیه بــه دیداری اســت.
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حتــی مــا در محــاورات عرفیــه و روزمــرۀ خودمــان، از آن تعبیر به 
دیــداری می کنیــم، می گوییــم: دیــدم راســت می گفــت! دیــدی یــا 
ــم  ــا ه ــت! م ــدم دروغ می گف ــت؟ دی ــت می گف ــه راس ــنیدی ک ش
ــه  َّ ــه َکأَن ــن اســت ک ــدر روش ــون آن ق ــم، چ ــرات را داری ــن تعبی ای

ــم. ــت آن را می بینی صّح
پــدر! مــادر! بــا بّچه تــان کــه صحبــت می کنیــد و حــرف 
می زنیــد، مواظــب حرف های تــان باشــید کــه جلــوی او دروغ 
ــا  ــارف م ــا مع ــوز. این ه ــا راســتگویی بیام ــد! راســتگویی را ب نگویی

اســت. می خواهــی اثــر بکنــد؟ روش گفتــاری می خواهــی
به او آموزش دهی؟ اینگونه روش گفتاری می دهند.

ایــن از طریــق ســمعی اســت.قبلی بصــری بــود. راســت بگــو! چــه 
ــت  ــت راس ــع اس ــه او مّطل ــی ک ــا و نقل های ــه در حرف ه ــه او، چ ب
ــه راســت بگــو!  ــوی بّچ ــه راســت بگــو، هــم جل ــه بّچ بگــو! هــم ب

نگــذار دروغ گفتــن را یــاد بگیــرد!

فطرت بّچه دروغ بلد نیست!
چــرا؟ بچه هــا از خودتــان یــاد می گیرنــد و بــه خودتــان تحویــل 

ــد. می دهن
معروف است که: حرف راست را از بّچه بشنو!

ــکل  ــش دروغ ش ــوز در درون ــن هن ــی ای ــه؟ یعن ــی چ ــن یعن ای
ــتی ــتی و درس ــه، راس ــن نرفت ــرت از بی ــوز آن فط ــه، هن نگرفت

درون او هســت، اگــر پــدر و مــادر جــور دیگــر عمــل می کننــد، 

برخــالف فطــرت این بّچه اســت. 
تمــام این هــا ریشــه دارد در نهــاد 

هــر انســانی کــه راســتگویی حســنه 
اســت و دروغ بــد اســت.

بهتریــن  عمل کــردن  خــوب 
ــت ــوزش اس آم

ــم  ــم ســراغ رفتــاری آن، در آن روایــت داشــت: »َو یَُرغُِّبُک می روی
ــی  ــن روایت ــالم در ای ــی علیه الس ــا عل ــُه« اینج ــَرۀِ َعَمُل ــی اآلِخ ف
کــه خوانــدم فرمــود: »َخیــُر إِخوانـِـَک َمــن ... َو نََدبـَـَک إِلــی أَفَضــِل 
األَعمــال بُِحســِن أَعمــاِل« بهتریــن برادرانــت کســی اســت کــه... تــو 
را بــا بهتریــن کارهایــی کــه جلــو تــو انجــام می دهــد بــه بهتریــن 
کارهــا دعــوت کنــد. کــه ایــن هــم دوبــاره روشــی بصــری اســت.

ــد تربیــت می شــود؛ آن  ــق ســمعی بصــری، فرزن ــن دو طری از ای
هــم بــه ایــن نحــو کــه در روایــت آمــده اســت؛ هــم دیــداری،

هــم شــنیداری و هــم رفتــاری. ایــن بــه بزرگ ترهــا هــم اختصاص 
نــدارد. اتفاقــاً بچــه زودتــر می گیرد.

ــری روش  ــا بکارگی ــد ب ــه فرزن ــت ک ــن اس ــم ای ــت ه ــر تربی اث
ــش ملکــه شــده،  ــه و برای ــه آموخت ــاری خاصــی ک ــاری و رفت گفت
هرچــه انجــام می دهــد، چــه گفتــار و چــه کــردار، کارهایــش عقــاًل 

و شــرعاً نیکــو باشــد.

ادامه دارد... 

تشویق به اعمال نیکو
ــاری! و  ــاری! بردب ــگاه، بردب ــح! ســپس آینده نگــری! آینده نگــری! و اســتقامت! اســتقامت! آن ــح! عمــل صال عمــل صال
پرهیــزکاری! پرهیــزکاری! »بــرای هرکــدام از شــما عاقبــت و پایــان مهلتــی تعییــن شــده، بــا نیکــوکاری بدانجــا برســید.« 
همانــا پرچــم هدایتــی بــرای شــما برافراشــتند، بــا آن هدایــت شــوید و بــرای اســالم نیــز هــدف و نتیجــه ای اســت، بــه 
آن دسترســی پیــدا کنیــد و بــا انجــام واجبــات، حقــوق الهــی را ادا کنیــد کــه وظایــف شــما را آشــکارا بیــان کــرده و 

مــن گــواه اعمــال شــما بــوده و در روز قیامــت از شــما دفــاع می کنــم و بــه ســود شــما گواهــی می دهــم.
... همانــا شــما گفتیــد: پــروردگار مــا خداســت، پــس در عمــل بــه دســتورات کتــاب خــدا و در ادامــه راهــی کــه فرمــان 
داد و بــر روِش درســِت پرســتِش بنــدگاِن او، اســتقامت داشــته باشــید و پایــدار مانیــد و از دســتورات خــدا ســرپیچی 
نکنیــد و در آن بدعت گــذار مباشــید و از آن منحــرف نگردیــد، زیــرا خارج شــوندگان از دســتورات الهــی در روز قیامــت 

از رحمــت خــدا دورنــد. 

خطبه 176

بهره مندی از سایه عرش الهی
امــام صــادق علیه الســالم فرمــود: روزی حضــرت موســی ســالم الل علیه 
در حــال مناجــات بــا پــروردگارش مــردی را در ســایه عــرش الهــی دیــد. 
ــر او ســایه افکنــده  پرســید: پــروردگارا! ایــن کیســت کــه عــرش تــو ب

اســت؟ فرمــود: او کســی اســت کــه نیکــوکار بــه پــدر و مــادر خود 
اســت و اهــل ســخن چینی نیســت.

منبع: مفاتیح الحیات، آیت الل جوادی آملی، ص۲۲1

زندگی به سبک موال



ســر ســفره پــدرو مــادر بــزرگ شــده بــودی. تردیــد نــدارم لقمــه حالل 
ــو فضــل اهلل محالتــی ســاخته  ــم از ت ــا و تربیــت صحیــح حاج خان حاج باب
بــود؛ فضل اللهــی کــه در آن برهــه حســاس از تاریــخ نظیــرش را کمتــر 
ــه تحصیــل و تلمــذ در  ــه اینکــه شــب و روزت ب ــت. مگــر ن می شــد یاف
محضــر بــزرگان گذشــت. مگــر نــه اینکــه علقــه  فراوانــت بــه فراگیــری، 
لحظــه ای غافلــت نکــرد. بهره هــا داشــتی از علــم و ثمرهــا... ولــی تــا آنجــا 
کــه می دانــم ادعــا نه....بــه قــول بزرگــی؛ تــو مصــداق »درخــت هــر چــه 
ــه را آهســته و  ــا حــوزه علمی ــه ت ــودی. از مکتبخان ــر« ب ــر، افتاده ت پربارت
پیوســته پیمــوده بــودی و معرفــت تمــام و کمالــت در دیــن و دنیــا حاصل 
ســال ها تالشــت در عرصــه دانــش بــود. امــا تــو تنهــا مــرد علــم نبــودی، 

مــرد عمــل هــم بــودی. 
درِ خانــه همیشــه گشــاده ات بــه روی خلــق، قــوت قلبــی بــود بــرای هر 
آن کــس کــه بــه تــو نیــاز داشــت و صــد البتــه روی گشــاده ات... تــو بــه 

خوشــرویی و خوشــخویی شــهره بــودی. هنــوز هــم هســتی... .
حامــی همیشــه همراهــت، ســیده بانــوی شــجاعت نیــز گــواه خوبــی 
اســت. او نیــز اذعــان دارد کــه در همــه ســال های همراهــی ات جــز خنــده 
ــه خســتگی هایت را پشــت  ــت، هم ــه دغدغه های ــردی. هم ــه نب ــه خان ب
ــود  ــر ب ــود مه ــر چــه ب ــه آن طــرف ه در می گذاشــتی و از آســتانه در ب
ــوب  ــات خ ــه صف ــع هم ــاده رویی. جام ــوری و گش ــود و صب ــت ب و محب

ــن نمی شــوی. ــدی کــه باشــی جــز ای خداون
ســرفراز! تیــغ برنــده بیانــت در ســنگر دفــاع از حــق بــه تکــرار کارگــر 
افتــاد. اگرچــه افشــاگری ها همیشــه بــه ضــررت تمــام می شــد و وقــت و 
ــو دســت بردار  ــا ت ــه ات می کشــاند، ام ــاواک را پشــت در خان ــت س بی وق
نبــودی. آســایش را گــره زده بــودی بــه آســایش مــردم شــهر و دیــارت. 

خوش سخِن خوشرو
شهید فضل اهلل محالتی

ــو حرمــت لباســت  ــو خــود را در قبــال مــردم مســئول می دانســتی. ت ت
ــم  ــز مره ــورت، ج ــال ها حض ــه س ــو در هم ــودی. ت ــته ب ــوب دانس را خ

نبــودی.
در مکتــب امام)رحمــه اهلل علیــه( کــه آموختــه باشــی، جــز ایــن منــش 

و َرَوشــت نخواهــد بــود.
پیرو خط امام، شیدای روح اهلل روانت شاد، جایگاهت نیکو... 

خاطرات سبز:
ــه ای  ــا آخــر عمــرش هفت ــود و جــان همشــهری هایش. ت ــش ب * جان
نبــود کــه دو، ســه نفــر از محــالت نیاینــد خانــه مــا و التماس دعا نداشــته 
باشــند. چــه زمانــی کــه نماینــده مجلــس شــد از محالت، چــه بعــدش، دِر 
خانــه مــا بــه روی همشــهری های بابــا بــاز بــود. ســال ها از رفتنش گذشــته، 
امــا اگــر یــک ســر بــه شــهر بزنیــد، هنوز کــه هنــوز اســت عکســش را توی 

خیلــی ار خانه هــا و مغازه هــا می توانیــد پیداکنیــد.
دلــش  هیچ کــس  کــه  بــود  خوش ســخن  و  خنــده رو  *آن قــدر 
نمی خواســت از پــای صحبت هــا یــا منبــرش یــا مجلس گردانــی اش بلنــد 
ــاز می کــرد. ــوی دل همــه جــا ب ــان نرمــش ت ــا روی خــوش و زب شــود. ب

ــی  ــال خیل ــن ح ــود. در عی ــالق ب ــی خوش اخ ــی خیل ــای محالت *آق
هــم جــدی بــود. خنــده اش بجــا؛ اخمــش بجــا. یــادم اســت چنــد نفــر از 
بچه هــای ســپاه بــا فرمانده شــان یکــی بــه دو کــرده بودنــد و همه شــان 
ــه  ــان را ب ــالً شــکایت فرمانده ش ــه مث ــی ک ــر نمایندگ ــد دفت ــده بودن آم

آقــای محالتــی بکننــد.
آقــای محالتــی بــا همه شــان گفــت و خندیــد و البــه الی حرف هایــش 
پرســید: »راســتش رو بگیــن وقتــی از محــل کارتــون زدیــن بیــرون اجازه 
هــم گرفتیــن کــه داریــن می آیــن پیــش مــن؟« گفتنــد: »نــه.« گفــت: 
ــن؟!«  ــرک کردی ــون رو ت ــون محــل کارت ــدون اجــازه فرمانده ت »یعنــی ب

گفتنــد: »بلــه.«
ــتباه.  ــدر اش ــتباه ان ــت: »اش ــم و گف ــوی ه ــت ت ــش رف اخم های

همه تــون خــالف شــرع کردیــن. نمــازی رو هــم کــه اینجــا 
ــن.  ــاره بخونی ــد دوب ــت، بای ــت نیس ــن درس خوندی

ــو  ــر خدمت تون ــن س ــم برگردی ــاال ه ح
متوقــع  همــه  از  این قــدر 

ــین.« نباش
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خوش سخِن خوشرو
یــک نکتــه ایــن اســت کــه مــا یــاد روزهــای بــزرگ را نبایــد بگذاریــم بــه دســت فراموشــی ســپرده بشــود. روزهــای بــزرگ هــر 
کشــوری و هــر ملّتــی آن روزهایــی اســت کــه یــک حادثــه  الهــی بــه وســیله  مــردم و بــا دســت مــردم در آن انجــام گرفتــه اســت. 
َذکِّرُهــم بِاَیـّـاِم  اهلل؛ خداونــد متعــال در قــرآن دســتور می دهــد بــه پیغمبــر کــه آن هــا را بــه یــاد ایـّـام اهلل بینــداز. ایـّـام اهلل همیــن روزهــای 
بــزرگ تاریخ ســاز اســت. خــب، هشــت  ســال دفــاع مقــّدس -بــه یــک معنــا هــر روزش را حســاب کنیــم- جــزو ایــن ایّــام اهلل اســت؛ 

نبایــد بگذاریــم کــه ایــن حــوادث بــه دســت فراموشــی ســپرده بشــود.
بیانات در دیدار دست اندرکاران راهیان نور، 13۹5/1۲/16

رهاورد )انقالب(

دریــــــادالن
رویکرد درست به میراث گذشته

ناامیــدی از خداونــد و ســوءظن بــه او لکــه ننگــی اســت کــه 
ــرد.  ــدا آن را نمی پذی ــدۀ در راه خ ــا رزمن ــر ی ــز ذی حج هرگ

ناامید، ناامید است، شاخ و دم که نباید داشته باشد.
ــه  ــد و هزین ــر نمی زن ــه خط ــن ب ــی ت ــه می بین ــن ک همی
ــوری  ــرمایه خوری، مفت خ ــوری، س ــچ، خام خ ــه  هی ــد ک نمی کن
یــا بــه تعبیــری مرده خــوری می کنــد بــرای اثبــات ناامیــدی او و 

ســوءظنش بــه خــدا کافــی اســت.
عالمــه طباطبایــی که المیــزان را نوشــت تــا نمونــه ای از روش 
فهــم قــرآن از اهــل بیــت علیهم الســالم را بشناســیم، شــهید 
ــی  ــبهات ذهن ــا ش ــت ت ــش را نوش ــه کتاب های ــری ک مطه
جامعــه را برطــرف ســازد یــا امــام خمینــی کــه انقــالب کــرد تا 
ــد،  ــالم باش ــت علیهم الس ــل بی ــت اه ــوع حکوم ــی از ن انعکاس
ــته  ــت داش ــزت و امنی ــا ع ــا م ــد ت ــان دادن ــه ج ــهدا ک ــا ش ی
ــه قــرآن  ــا مــا بی توجــه ب ــد ت باشــیم، ایــن همــه کار را نکردن
ــه آن  ــده ب ــده و نخوان ــا را خوان ــرت علیهم الســالم حرف ه و عت
افتخــار کنیــم، امــا خودمــان در عمــل، قدمــی از قــدم برنداریم.
ــدارد  ــادت ن ــدا، ع ــد در راه خ ــده مجاه ــا رزمن ــر ی ذی حج
میــراث را بــا ولــع بخــورد و خــود بــر آن نیفزایــد تــا دیگــران 

ــوند. ــد نش بهره من
ذی حجــر رویکــرد بــه میــراث را بــه عنــوان شــاخص رزمندگی 

ــد. می شناس
منبع: زندگی به سبک رزمندگی، مجموعه ای از نوشته ها، صفحات 68 و 6۹

ایستگاه مقدس)خبر(
نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی نیروهای مسلح

در پــی دســتور فرمانــده کل قــوا بــه رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
مبنــی بــر تشــکیل قــرارگاه بهداشــتی در ایــن ســتاد بــرای مبــارزه بــا 
ــی امــام  ــرارگاه بهداشــتی و درمان ــا، نخســتین جلســه ق ــروس کرون وی
ــروس  ــا وی ــه ب رضــا علیه الســالم نیروهــای مســلح )پیشــگیری و مقابل
کرونــا( بــه ریاســت سرلشــکر پاســدار محمــد باقــری رئیــس ســتادکل 

نیروهــای مســلح برگــزار شــد.
سرلشکر باقری: روند خلوت کردن شهرها سازماندهی می شود

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح اعــالم کــرد: رصــد ملــی و یافتــن 
افــراد مشــکوک و افــرادی کــه احتمــال بیمــاری در آن هــا وجــود دارد 

مهــم اســت. ظــرف یــک هفتــه تــا 10روز آینــده کل ملــت ایــران یــک 
بــار از طریــق فضــای مجــازی، تمــاس تلفنــی و در صــورت ضــرورت بــا 
مراجعــه حضــوری مــورد رصــد قــرار خواهنــد گرفــت و افــراد مشــکوک 

بــه بیمــاری کامــاًل مشــخص می شــوند.
وی خاطــر نشــان کــرد: کســانی کــه مشــکوک نیســتند بــا رعایــت 
ــت  ــت داده اس ــه وزارت بهداش ــی ک ــتی و پروتکل های ــن بهداش موازی
ــوارد  ــود و م ــظ می ش ــان  حف ــد، سالمتی ش ــان برمی گردن ــه منزل ش ب
مشــکوک بایــد در مراکــز مقدماتــی مــورد معاینــه و رســیدگی اولیــه 
قــرار بگیرنــد؛ در ایــن حــوزه بــا هــزار درمانــگاه ثابــت و ســیار نیروهــای 
مســلح در سراســر کشــور بــه کمــک بیاییــم تــا رصــد و معاینــه بالینــی 
ــک و  ــذاری ماس ــا واگ ــد دارو ی ــه نیازمن ــواردی ک ــرد و م ــورت بگی ص
امکانــات محافظــی هســتند، ایــن مــوارد را در اختیارشــان قــرار دهیــم و 
مــواردی هــم کــه نیــاز اســت، بــه ســمت بیمارســتان ها هدایــت شــوند.

ــه دیگــر تصمیمــات  ــا اشــاره ب رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح ب
قــرارگاه بهداشــتی و درمانــی امــام رضــا علیه الســالم گفــت: از جملــه 
ــه  ــا ب ــه انتظامــی و امنیتــی م ــود کــه کمیت ــن ب تصمیمــات دیگــر ای
ــگاه ها و  ــردن فروش ــتانداران روال خلوت ک ــور و اس ــراه وزارت کش هم
ــا تصمیــم ملــی اتخــاذ می شــود، انجــام  خیابان هــا و جاده هــا را کــه ب
دهنــد کــه ایــن کار هــم در 24ســاعت آینــده ســازماندهی خواهــد شــد.

ــه ســرعت مشــکل تجهیــزات محافظتــی  ــر اینکــه ب ــا تأکیــد ب وی ب
مردمــی را برطــرف خواهیــم کــرد، گفــت: در بخــش لجســتیک و تأمیــن 
ماســک تخصصــی N95 کــه بــرای کادر بیمارســتانی مــورد نیــاز اســت 
و همچنیــن لبــاس مخصــوص آن هــا، وزارت دفــاع خــط تولیــد بســیار 
مفصلــی را ایجــاد کــرده اســت. در مــورد کیــت تشــخیصی هــم ایــن توان 
وجــود دارد کــه هــر مقــدار الزم اســت تولیــد شــود. در زمینه ماســک های 
عمومــی هــم میزانــی را کــه اعالم کردنــد از طریــق مجموعــه وزارت دفاع، 
ــق  ــه از طری ــی ک ــای مردم ــای مســلح و مجموعه ه ســازمان های نیروه
بســیج اصنــاف و بســیج کشــور ســازماندهی شــده اســت و بــا تصمیمــی 

کــه گرفته ایــم توســعه چشــمگیر پیــدا خواهــد کــرد.
ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط ــلح در پای ــای مس ــتادکل نیروه ــس س رئی
ــجویان  ــیجیان، دانش ــه بس ــم ک ــازماندهی کردی ــد روز، س ــن چن در ای
دانشــجویان پزشــکی و همچنین ســربازان متخصص و بازنشســتگانی که 
عالقه منــد هســتند و تخصــص دارنــد بالفاصلــه در بخــش کادر درمــان 
بــه کار گرفتــه شــوند و بــرای کســانی کــه نیــاز بــه آمــوزش فشــرده دارند 

نیــز ایــن کار انجــام شــود و در خدمــت کادرهــای درمانــی باشــند.



            

            

                  رعایت غذای متناسب
                 امام رضا علیه السالم می فرماید:                     

بــه انــدازه ای غــذا بخــور کــه متناســب بدنــت باشــد و بیشــتر از آن ارزش 
غذایــی نــدارد و هرکــس بــه انــدازه بخــورد او را سودبخشــد و همچنین اســت 

آشــامیدن آب. 
مستدرک الوسائل، ج 16، ص ۲۲0
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ــد؛ نوشــیدنی های  ــروه عمــده تقســیم می کنن ــه دو گ نوشــیدنی ها را ب
ســرد و نوشــیدنی های گــرم. هــر نــوع نوشــیدنی جایــگاه خــاص خــود را 
دارد و اگــر بــه موقــع اســتفاده شــود، نتیجــه جالبــی در برخواهــد داشــت.

شیر بادام پرچرب

مــواد الزم: مغــز بــادام خــام 
پنجــاه گــرم، بــادام هنــدی خام 
ــق  ــه قاش ــل س ــدد، عس 10 ع
غذاخــوری، آب ســرد ســه لیوان

پوســت  تهیــه:  طــرز 
و  کنیــد  جــدا  را  بادام هــا 

آن هــا را بــه همــراه آب ســرد و عســل در مخلوط کــن بــه طــور کامــل 
ــد.  ــیر درآی ــورت ش ــه ص ــاًل ب ــوط کام ــا مخل ــد ت ــوط کنی مخل

خــواص: ایــن نوشــیدنی بســیار چــرب و خوشــمزه بــوده و امالح و 
ویتامین هــای فراوانــی دارد و بــرای کــودکان و نوجوانــان کــه در حــال 

رشــد هســتند و انــرژی زیــادی نیــاز دارنــد، بســیار مفیــد اســت. 

دم کرده پونه کوهی و آویشن شیرازی
مــواد الزم: پونــه یــک قاشــق 
غذاخــوری، آویشــن یــک قاشــق 
غذاخــوری، عســل دو قاشــق 
مرباخــوری در هــر لیــوان، آب 

ــوان ــه لی ــوش س ج
طرز تهیــه: پونــه و آویشــن 

را بشــویید و همــراه بــا آب جــوش در قــوری چینــی بریزیــد و آن را بــه 
مــدت ســی دقیقــه روی حرارت مالیــم دم کنید. ســپس دم کــرده را در 
یــک لیــوان و یــا فنجــان بــزرگ بریزیــد، عســل را بیفزایید و هــم بزنید 

تــا کامــالً حــل شــود و بــه آرامــی آن را میــل کنید.
ــز و زمســتان بســیار  ــرای فصــل پایی ــن نوشــیدنی ب ــواص: ای خ
ــرماخوردگی و  ــرای س ــی  دارد. ب ــت ضدعفون ــوده و خاصی ــب ب مناس

ــد اســت. ــود بســیار مفی ــای پری درده
ــاری و... ،  ــا کردافش ــر غالمرض ــالمی، دکت ــی اس ــب ایران ــه در ط ــع: تغذی منب
صفحــات 18۲ و 1۹0

            

سیر جنگلی، والک 

والــک یــا ســیر جنگلــی گیاهــی اســت چنــد ســاله. نوعــی ســبزی 
ــورش  ــه ف ــار در شــهرها ب ــی محســوب شــده و در فصــل به صحرای
می رســد کــه در نواحــی کوهســتانی برداشــت می شــود. ســیر 
جنگلــی یــا والک محتــوی آلئییــن، آلیســین، آجوئــن، فالونوئیدهــا، ...، 

ویتامین هــای A، B و F اســت.
ــار  ــش فش ــی در کاه ــیر جنگل ــی: س ــتفاده درمان ــوارد اس م
ــرخرگ ها و  ــای س ــب دیواره ه ــختی و تصل ــری از س ــون، جلوگی خ
دریچه هــای قلبــی، دردهــای جهــاز هاضمــه و کمــک بــه هضــم غــذا، 
نفــخ شــکم، کــم اشــتهایی، درمــان اســهال، قولنــج و دردهای شــدید 
و دوره ای، اسپاســم )گرفتگــی( اعضــای شــکمی مثــل روده، کیســه 

صفــرا، کلیــه و رحــم مفیــد اســت.
ــر  ــرای اشــخاص الغ ــن ب ــوی اســت، بنابرای ــاه مق ــک گی ــک ی وال
ــه  ــرد ب ــه ف ــی ک ــا و در موقع ــت بیماری ه ــن در دوره نقاه و همچنی
هــر دلیلــی وزن بــدن خــود را کــم کــرده اســت بســیار مفیــد اســت. 
ــگیری و  ــده و روده(، پیش ــای مع ــرم )انگل ه ــردن ک ــرای از بین ب ب
ــی  ــاه فصل ــن گی ــوی ای ــای ری ــان آســم، برونشــیت و ناراحتی ه درم
بســیار مؤثــر اســت. مقــدار مــورد اســتفاده از عصــاره والــک بــه انــدازه 
حداکثــر 10 میلی لیتــر در هــر نوبــت بــه تناســب ســن و ســال روزی 

ــار اســتفاده می شــود. ــک ب ــه ای ی ــار و از دم کــرده آن هفت دوب
بــه امیــد روزی کــه بیماری هــای نوظهــور کنونــی ماننــد ســندرم 
ــه بیمــاری ســارس عارضــه شــدید  حــاد وخیــم تنفســی مرســوم ب
ریــوی بــا عالیــم تــب و لــرز و ســردرد، ضعــف عمومــی و تبــی کــه به 
دنبــال نارســایی تنفســی پیشــرونده اتفــاق می افتــد و ســندرم نقــص 

اکتســابی ایمنــی و مشــکالت بهداشــت و درمــان برطــرف گــردد.

ــدالل  ــر عب ــیر، دکت ــاز و س ــا پی ــا ب ــان بیماری ه ــگیری و درم ــع: پیش منب
پورعبــدالل، صفحــات 5۹ و 60

درمان با نوشیدین هادرمان با گیاهان
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کالم رحماین            
حضــرت فاطمــه علیهاالســالم: هــر که عبــادت خالصانه خــود را بــه درگاه 
خــدا فــرا بــرد، خداونــد عــّز و جــّل بهتریــن کاری را کــه بــه صــالح اوســت 

ــتد. برایش فروفرس
)محّمد محّمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 4، ص 4۹(

بانوی بهشیت

از زندگی             روایتی کوتـــاه 
افراز  خانم بهجت 

            

»مادر اسرا« بانویی که زندگی اش را وقف آزادگان و مفقودین کرد

بهجــت افــراز در ســال 1۳12، در خانــواده ای مذهبــی در شهرســتان جهــرم واقــع در اســتان فــارس 
بــه دنیــا آمــد. پــدرش حــاج غــالم از بازاریــان جهــرم و انســانی متدیــن و مــردم دار بــود کــه ارادت 
ــوان  ــه عن ــواره ب ــت اهلل حق شــناس داشــت. او طــی 6 ســال در دبســتان، هم ــه آی ــادی نســبت ب زی
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــی در آم ــس از قبول ــالگی پ ــد. او در 18 س ــناخته می ش ــوش ش ــاگردی باه ش
ــه صــورت  ــا مــدرک ششــم ابتدایــی ب ــان 1۳۳0 کار تدریــس را ب اســتخدام ایــن اداره درآمــد و از آب

حرفــه ای آغــاز کــرد و اندکــی بعــد موفــق بــه اخــذ مــدرک دیپلــم از دانشســرای شــیراز شــد.
خانــم افــراز کــه بــه دلیــل ارتبــاط پــدرش بــا روحانیــت و علمــا، بــا ایــن قشــر انــس گرفتــه بــود، در 
۳0 تیــر 1۳۳1، بــا دیدگاه هــای آیــت اهلل کاشــانی هــم آشــنا شــد. مرحــوم افــراز در دوران کودتــای 28 
مــرداد ســال 1۳۳2 هــم بــا مســائل سیاســی آشــنایی پیــدا کــرد و بعــد از پررنــگ شــدن نقــش آمریکا 
در دوران محمدرضــا پهلــوی، روحیــه انقالبــی اش بــه شــدت تقویــت شــد. چنانکــه خــود در ایــن رابطه 

می گویــد: »بعــد از ورود آمریــکا بــه ایــران در ســال 1۳۳2، روحیــه  انقالبــي مــا تقویــت شــده بــود. در ایــن زمــان، مــن تاریــخ درس مــي دادم، اّمــا 
در کالس هیچ وقــت اســم شــاه را نمي بــردم و از خانــواده  پهلــوي بــه خوبــي یــاد نمي کــردم.«

خانــم افــراز از دهــه 40 و بعــد از رحلــت آیــت اهلل بروجــردی انــدک انــدک بــا امــام خمینــی آشــنا شــد. وی در بخشــی از خاطراتــش دربــاره 
نحــوه آشــنایی خــود بــا امــام خمینــی می گویــد: »پــس از رحلــت آیــت اهلل بروجــردي، مــردم کم کــم بــا نــام امــام خمینــي آشــنا شــدند. مــن نیــز 
از ســال 1۳42، بــا نــام حضــرت امــام آشــنا شــدم. آشــنایي مــن بــه ایــن صــورت بــود کــه ایــام عیــد از شــیراز بــه جهــرم رفتــه بــودم و شــنیدم 
در قــم تظاهــرات شــده و آیــت اهلل خمینــي علیــه شــاه مبــارزه مي کننــد؛ مــا از اینکــه چنیــن برنامــه اي در قــم وجــود داشــت، خوشــحال بودیــم. 
در ســال 1۳42، مــردم شــیراز نیــز در هــواداري از حضــرت امــام بــا حکومــت شــاه، درگیــر و افــرادي شــهید شــدند. جهــرم هــم از ایــن مســائل 

ــود.« ــب نب بي نصی
  مهاجرت به تهران

خانــواده افــراز در ســال 1۳46 بــه تهــران نقــل مــکان کردنــد. مهاجــرت خانــم افــراز بــه همــراه خانــواده اش بــه تهــران و اقامــت در ایــن شــهر، 
فصــل جدیــدي در زندگــي اش گشــود. رخدادهــاي سیاســي دهــه  چهــل، رهبــري دینــي و سیاســي امام خمینــي و مخالفــت ایشــان بــا الیحــه  
انجمن هــاي ایالتــي و والیتــي و تصویــب الیحــه  کاپیتوالســیون کــه منجــر بــه تبعیــد ایشــان شــد، تحرکــي تــازه در محافــل مذهبــي بــه وجــود 

آورد و ارتبــاط خانــواده  افــراز بــا ایــن محافــل، آنهــا را بــه فعالیــت سیاســي کشــاند. 
  در اداره امور اسرا و مفقودین

خانــم افــراز کــه در ســال 1۳62 در ســفارت ایــران در هندوســتان مشــغول بــه خدمــت شــده بــود، پــس از بازگشــت از هنــد از ســال 6۳ در اداره 
امــور اســرا و مفقودیــن بــه خدمــت پرداخــت و از ایــن طریــق بــار دیگــر در خدمــت جبهــه و جنــگ قــرار گرفــت.

او طــی ایــن ســال ها، خالصانــه بــه خانــواده اســرا و آزادگان خدمــت می کــرد و از زمانــی کــه در ایــن ســمت بــه خدمــت پرداخــت، بیــش از 
ــاي اســرا  ــه الي نامه ه ــن از الب ــت در اداره  اســرا و مفقودی ــرد: »از ســال هاي خدم ــدگان اســالم را درک ک ــای رزمن پیــش رشــادت ها و دلیری ه
متوجــه رشــادت و شــهادت ایــن عزیــزان در اردوگاه هــاي رژیــم بعــث شــدم و بــه ذهنــم رســید کــه اینــان اســیر نیســتند و لقــب اســیر شایســته  
ایــن قهرمانــان نیســت. لــذا کلمــه  آزاده  دربنــد و آزادگان دربنــد را در مکاتبــات بــه جــاي اســیر و اســرا بــه کار مي بــردم. بعــداً کــه در ســال 69 بنــا 
بــود ســتادي بــراي امــور آنــان تشــکیل شــود نــام ســتاد رســیدگي بــه امــور آزادگان در کمیســیون حمایــت از اســرا و مفقودیــن را پیشــنهاد دادم 

کــه مــورد پذیــرش قــرار گرفــت.« ایــن بانــوی انقالبــی و مؤمــن، ســرانجام در 2۳ دی مــاه 1۳97 دار فانــی را وداع گفــت.
منبع: مرکز اسناد انقالب اسالمی

https://defapress.ir/fa/news/327764/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


  اطاعت خدا؛ باعث حفظ استقالل 
بیاییــد در پنــاه قــدرت خداونــدی و اطاعــت از او، هویــت و اســتقالل 
خــود را حفــظ کنیــد. حتمــاً چنیــن کنیــد وگرنــه خداونــد قــدرت و 
ــد. ــل می کن ــه دیگــران منتق ــرد و ب عظمــت اســالم را از شــما می گی

امیرالمؤمنیــن علیه الســالم در وصیــت بــه دو فرزنــد معصومــش امــام 
حســن علیه الســالم و امــام حســین علیه الســالم چنیــن فرمــوده اســت: 
»خــدا را در نظــر بگیریــد، خــدا را، در تمســک و عمــل بــه قــرآن. مبــادا 

دیگــران در عمــل بــه آن بــر شــما ســبقت بگیرنــد«.
ــب و شــواهد  ــوم غیبــی امیرالمؤمنیــن علیه الســالم مطال ــاره عل درب
بســیاری گفتــه شــده اســت، ولــی متأســفانه دربــاره جملــه مذکــور کــه 
یــک خبــر غیبــی را بــه طــور هشــدار فرمــوده اســت، کســی تحقیــق 
ــار منظــم و  ــه نظــر می رســد آن حضــرت رفت ــرده اســت. ب الزم را نک
متکــی بــه علــم و تــالش در اقتصــاد و حقــوق و نظــم اجتماعــی را کــه 
در تعــدادی از کشــورهای امــروزه حاکــم اســت، اعــالم می فرمایــد کــه 

می تــوان گفــت از جهــات بســیاری شــباهت بــه اســالم دارنــد.
و  خیانــت  و  دروغ  از  پرهیــز  و  قانون گرایــی  و  نظــم  امــروزه 
آینده نگــری  و  فالکــت  و  فقــر  ریشه کن شــدن  و  نقشه کشــی ها 
هــر یــک از آن کشــورها بــرای مــردم جامعــۀ خویــش – نــه دیگــران- 
معمــوالً مشــابهت کامــل بــه دین مقــدس اســالم دارد. متأســفانه همین 
جریــان، یعنــی تنظیــم تفکــرات و رفتــار اســالمی در زندگــی دنیــوی که 
ــد، موجــب احســاس حقــارت خــود مــردم  آن کشــورها پیــش گرفته ان
جوامــع اســالمی شــده و در هنــگام بررســی وضــع زندگــی اجتماعــی 

ــه خویشــتن متوجــه می ســازند! ــر را ب ــه تحقی خویشــتن، هرگون

جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، ج ۲7، ص 50 و 51

  سود دانش 

»یا ُکَمیُل الِعلُم َخیٌر ِمَن الماِل یَحُرُسَک و أنَت تَحُرُس المال.«
ــا  ــاری از مبــارزۀ پیگیــر و دامنــه دار آن حضــرت ب در ایــن بیــان، آث

ســپاه جهــل و مکــر بــه ســرکردگی معاویــه مشــهود اســت. 
ســپاه ایمــان و علــم و تقــوا کــه در رأس آن حضــرت علی علیه الســالم 
اســت، بیــش از هــر چیــز، به شــناخت هــدف نهایی انســانیت و بررســی 
صحیــح ارزش هــا نیــاز دارد. ارزیابــی مجــدد فضایــل و مقایســه قدرت ها 
نیــز جــزو ملزومــات آن هــا بــه شــمار مــی رود و حضــرت در ایــن فــراز از 

بیان شــان، برتــری و پیــروزی ســالح علــم بــر ســالح مــال را بــه عنــوان 
ــه همیــن  ــرار می دهنــد. ب ــه مــورد تأکیــد ق ــر معاوی پیــروزی خــود ب
دلیــل، خــود و سپاهیان شــان را چنــان می ســازند کــه جاذبــۀ »مــال« 
و »جــاه« کــه ســالح معاویــه اســت، در آن هــا کارگــر نباشــد و آن هــا 
را بــه رشــد هــر چــه بیشــتر در مســائل اجتماعــی و سیاســی و آگاهــی 
وســیع تر از وقایــع تاریخــی و اوضــاع محیــط و مــردم می رســانند، تــا از 

تیــر رس ُخدعــه و تزویــر معاویــه و اصحــاب وی بــه دور باشــند.
معاویــه کــه در کار خــود بــس زیــرک بــود، از همــان آغــاز کار، بــه 
ــه  ــک نام ــی علیه الســالم روی آورد. در ی ــگ اصحــاب عل ــب و نیرن فری
بــه حضــرت چنیــن می نویســد: »شــما بــه ســادگی بیعــت بــا خلفــای 
قبــل نکردیــد؛ بلکــه همچــون شــتری کــه بــه جلــو بکشــانند، شــما را 

بــه جلــو بردنــد.«
ــود و چنیــن می اندیشــید کــه پاســخ،  ــال پاســخ ب ــه دنب ــه ب او البت
ــا حضــرت  ــرا ی ــود؛ زی ــد ب ــان حضــرت خواه ــه زی ــه باشــد، ب ــر چ ه
خلفــای قبــل را تأییــد می کنــد کــه در ایــن صــورت اطرافیــان حضــرت 
ناراحــت خواهنــد شــد یــا علیــه آنــان ســخن خواهــد گفــت کــه در این 
صــورت نیــز بــه اطرافیــان آنــان اعــالم خواهــد شــد و بــه زیــان حضرت 

اســتفاده خواهــد کــرد.
اما حضرت در پاسخ معاویه این گونه نگاشت:

اگــر راســت بگویــی، ایــن کمــال اســت و نــه نقــص، مــدح خواهــد 
بــود و نــه ذم؛ زیــرا کــه خــود نیــز می گویــی کــه خلفــا بــه زور بــر ســر 
ــه را ایــن  ــد و دامــاد و پســر عــّم رســول اکــرم صلی اهلل علیه وآل کار آمدن
چنیــن هــدف هتــک و اهانــت قــرار دادنــد. نیــز شــهادت داده ای بــر حلم 
و بردبــاری و صبــوری مــن کــه آن هــا را چنــان گســتاخ کــرد کــه پهلوان 

میدان هــای بــدر و ُحَنیــن را مثــل شــتر قربانــی بــه قربانــگاه بَرنــد.
ــای  ــرد و آگاهی ه ــرا ک ــرت اج ــه آن حض ــی ک ــام برنامه های ــا تم ب
ــارزه ای  ــز مب ــن نی ــود آورد، ای ــه وج ــود ب ــروان خ ــه در پی ــیعی ک وس

ــدام نمــود. ــدان اق ــه ب ــود کــه در پاســخ معاوی ــی ب تبلیغات
امــا بــه جهــت ُعلــّو حــق و مقــام واالی آن، اکثــر مــردم آن حضــرت 
را نشــناختند و نــه تنهــا امامــت آن حضــرت را نفهمیدنــد، بلکــه در این 

حــد هــم آگاهــی نداشــتند کــه آن حضــرت دشــمن خــدا نیســت.
بی دلیــل نیســت کــه محــل قبــر آن حضــرت تــا زمــان هــارون جــزو 
ــود و جــز عــدۀ بســیار معــدودی از خالص تریــن شــیعیان آن  اســرار ب

حضــرت، کســی از ایــن راز آگاهــی نداشــت.

منبع: آیت الل حائری شیرازی، با علی در صحرا، صفحات ۲4 و ۲5
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بریگ از             
یک  نوشته

روش پاسخ دادن به ستایش ها و نیکی ها

چــون تــو را ســتودند، بهتــر از آنــان ســتایش کــن و چــون بــه تــو احســان کردنــد، بیشــتر از 
آن ببخــش. بــه هــر حــال پــاداش بیشــتر، از آِن آغازکننــده اســت.

حکمت 6۲

کالم موال



            

امام باقر علیه السالم فرمود: 

چــون قائــم مــا قیــام کنــد، خداونــد دســت رحمتــش را بــر ســر 

بنــدگان گــذارد، پــس عقول شــان را جمــع کنــد و )تــا پیــروی هــوس 

نکننــد و بــا یکدیگــر اختــالف نورزنــد( و در نتیجــه خردشــان کامــل 

ــت خودنگهداری شــان کامــل شــود.( شــود )متان

اصول کافی، ترجمه مصطفوی، ج 1، ص۲۹
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امام هر زماني، اسم اعظم آن زمان است
ــًا  ــد عموم ــه مي آی ــه در ادعی ــمایي ک ــد اَس ــا مي دانی آی

ــه وجــود مقــدس امــام زمــان اشــاره دارد؟ ب
ــیخ  ــالح ش ــاح الف ــاب مفت ــه در کت ــم ک ــاعت دوازده ــاي س در دع
ــو را قســم مي دهــم  ــا ت ــي آمــده اســت، عــرض مي کنیــم: خدای بهای
ــي وارد  ــده در زندگ ــختي هاي کوبن ــر س ــي ب ــه وقت ــمایي ک ــه اس ب
مي شــود، ســختي بــه آســاني تبدیــل مي گــردد. تــو را قســم مي دهــم 
بــه اســمایي کــه وقتــي بــر کوه هــا آورده مي شــود، کوه هــا متالشــي 
مي گــردد. تــو را قســم مي دهــم بــه اســمایي کــه وقتــي بــر آســمان 
وارد مي شــود درهــاي آســمان بــاز مي شــود. تــو را قســم مي دهــم بــه 
اســمایي کــه وقتــي بــر زمیــن وارد مي شــود تنگنــاي زمیــن وســعت 
ــر مــردگان  ــه اســمایي کــه وقتــي ب ــد. تــو را قســم مي دهــم ب مي یاب

ــد.  ــد برمي خیزن ــود، از لح ــده مي ش خوان
ــور  ــه ط ــه ب ــاي خــداي ســبحان اســت ک ــان جلوه ه اســماء ، هم

ــت. ــي اس ــالم متجل ــن علیهم الس ــرات معصومی ــل در حض کام
امــام هــر زمانــي، اســم اعظــم آن زمــان اســت؛ بنابراین وقتــي وجود 
مقــدس حضــرت بــر ســختي هاي زندگــي مــا وارد مي شــود، چیــزي 
از ســختي باقــي نمي مانــد و اگــر حقیقــت وجــود حضــرت بــر عقــل 
)جبــال( جلوه گــر شــود عقــول بــارور مي شــود و یــا اگــر ایــن اســم بــر 
کــوه منیــت بیایــد، منیــت انســان باطــل مي گــردد. وقتــي جلوه گــري 
امــام بــر آســمان وارد شــود دعــا و عمــل و خــود مــا بــا دعــاي حضــرت 
بــاال مي رویــم. وقتــي وجــود حضــرت بــر زمیــن وجــود مــا فــرود آیــد، 
وجودمــان وســعت مي یابــد و دیگــر احســاس کبــر و غــرور نخواهیــم 
داشــت و انــواع فضایــل را دریافــت مي کنیــم. وقتــي ایــن اســم مقــدس 
ــات  ــرت حی ــه اذن حض ــود، ب ــت وارد ش ــت و جهال ــرده معصی ــر م ب

ــود. ــان مي ش ــي نصیب ش خاص
امــام زمانــي را مي شناســیم کــه نــه یــک گوشــه زندگــي بلکــه همه 
زندگــي مــا در ســختي و آســاني و هنــگام دعــا و ادله و برهــان در زمین 
وجودمــان ورود پیــدا مي کنــد و ورود او نــه در یــک منطقــه خــاص از 
وجــود و نــه در یــک برهــه از زندگــي مــا، بلکه سراســر آنــات و لحظات 

مــا را در بــردارد.
استاد زهره بروجردي

در انتظار
           آفتاب

به ُیمن تو...

ابر رحمت!
 دیگر وقتش رسیده

وضع حمل کن
فارغ شو

بپراکن بلورچه های توی دامنت را 
ببار...

دستی بکش بر کوه
دستی بکش بر دشت
دستی بکش بر دریاها

ببار و ببر با خود غم ها را 
بزدا همه کدورت ها را

سحاب رحمت! بهار در راه است
می خواهم در جشن تولد بلورچه هایت ریسه ای از گل های 

بهاری حلقه کنم دور گیسوان دخترکان
می خواهم عطر یاس و اقاقی هدیه کنم به شهر

ببار و بشوی با خود زمین را از هر چه بدی، از هر چه کژی
از هر چه ناپاکی
ببار و ببار و ببار

بشوی و بشوی و بشوی
آخر، عزیزی در راه است که چشم امید داریم همین بهار 

میهمان سفره های رنگ رنگ هفت سین مان باشد
ببار که به یمن بخشندگی تو 

خدا ببخشاید به ما صاحب این سرزمین غریب را...

ختم کالم

نویسنده : ل. ز )اوج(
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قدردانی مقام معظم رهبری از پزشکان و پرستاران
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. بنــده می خواهــم صمیمانــه تشــکر کنــم از پزشــکان و پرســتاران و مجموعــه  دســت اندرکاران پزشــکی در مواجهــه 
و مبــارزه بــا ایــن بیمــاری ای کــه اخیــراً در کشــور بــه  وجــود آمده. همچنیــن تشــکر کنــم از وزارت بهداشــت و درمــان و مجموعه  همــکاران آقای 
وزیــر بهداشــت در ایــن مجموعــه بــه خاطــر تالش هایــی کــه می کننــد و زحمتــی کــه می کشــند. مــن برنامــه  امــروز را فقــط ترتیــب دادم بــرای 
همیــن کــه ایــن تشــکر را بکنــم در حضــور آقــای دکتــر مرنــدی رئیــس محتــرم فرهنگســتان علــوم پزشــکی. دوســت داشــتم کــه ایــن تشــکر 
قلبــی خــودم را بــه همــه  بــرادران و خواهــران محتــرم پزشــک و پرســتار و کادرهــای درمانــی عــرض بکنــم. ان شــاءاهلل کــه موفــق باشــید. کارتان 
بســیار بــا ارزش اســت. هــم ارزش جامعــه  پزشــکی و پرســتاری را در جامعــه بــاال می بــرد کــه بــرده، هــم مهم تــر از ایــن، ثــواب الهــی اســت کــه 
خــدای متعــال قطعــاً بــه شــما اجــر خواهــد داد و ثــواب خواهــد داد و امیدواریــم کــه ان شــاءاهلل ایــن کار برجســته و ســنگین خیلــی هــم طوالنی 

نشــود و ان شــاءاهلل زودتــر کلــک ایــن ویــروس منحــوس گرفتــه بشــود ان شــاءاهلل. ان شــاءاهلل همه تــان موفــق باشــید.
والسالم علیکم و رحمةالل و برکاته/ پنج شنبه 8 اسفند 13۹8

یک گوشه خلوت پیدا کرد و گریست 

» حســین کازرونــی« از فعالیــن فضــای مجــازی، با انتشــار عکســی از یــک طلبه جهادگــر کــه در روزهای 
اخیــر مشــغول کمــک و خدمــت بــه بیمــاران کرونایــی در یکــی از بیمارســتان های قم بوده نوشــت: 

»از طلبه هــای جهادگــر یکــی از بیمارســتان های قــم اســت. همســر بــاردارش کــه در آی ســی یوی همان 
بیمارســتان بســتری بــوده، از دنیــا رفتــه اســت. هــم خــودش و هــم نــوزادش کــه هرگــز متولــد نشــد. رفته 
اســت یــک گوشــه خلــوت را پیــدا کــرده و آرام گریــه می کنــد تــا روحیــه بقیــه مریض هــا خــراب نشــود.«

» صــادق مهاجــری« می گویــد: »روز اولــی کــه تــو بیمارســتان دیدمــش کلــی بــا هم شــوخی کردیم 
و خندیدیــم؛ پــر انــرژی و بــا روحیــه بــا اون لهجــه بــا نمــک ترکــی. طلبــه تبریــزی کــه چند وقتــی بود 

از تبریــز اومــده بــود قــم بــرای ادامــه تحصیــالت حــوزوی و بــه قول خودش کســب فیــض....
گاری را بــار زدیــم و راه افتادیــم بــه ســمت بخــش تــا اقــالم را بیــن بیمارهــا و پرســنل بیمارســتان 
پخــش کنیــم. از طبقــه پنجــم کار شــروع می شــد. طبقــه طبقــه چرخیدیــم تــا رســیدیم طبقــه اول 
بخــش مراقبت هــای ویــژه. خــب آنجــا دیگــه بــرای مــا ورود ممنــوع بــود. داشــتیم اقــالم را دم در خالی 
می کردیــم کــه دیــدم محمــد بــا چنــد تــا از پرســتارها ســالم و احوال پرســی کــرد و رفــت پشــت در و 
شــروع کــرد از گوشــه در داخــل را نگاه کــردن. تعجــب کــردم پرســیدم داســتان چیــه؟ بچه هــا گفتنــد 
مگــه نمی دونــی؟ خانمــش بــارداره و حالــش بــد شــده. االن هــم تــو آی ســی یو بســتری اســت بــا یــک بچــه شــش ماهــه تــو شــکمش و عالئــم 

شــبیه کرونــا. خشــکم زد بــاورم نمی شــد. زنــت تــو آی ســی یو باشــه و تــو این قــدر بــا روحیــه کنــار جهادی هــا مشــغول خدمــت باشــی.
گذشــت تــا امــروز بعــد از نمــاز مغــرب یکــی از بچه هــا بهــش گفــت محمــد بــرو تلفــن خونــه کارِت داره. یــک ربــع نشــد کــه برگشــت بــا 

ــوت کــرد. این دفعــه همــه خشــک مون زد. ــز. گفــت صــادق خانمــم ف چشــم های قرم
سکوت حاکم شد.«

»محمد مداح« طلبه جهادی ای است که مرگ همسر باردارش بر اثر ایست قلبی داغ بدی بر دل خیلی ها گذاشت.

راه های ارتباطی با مؤسسه فرهنیگ- قرآین عترت اسوه تهران
www.osveh.org :پایگاه اینترنیت

www.toplife4you.com :سایت انگلییس
 http://www.osveh.org :درگاه الکترونییک

 osveh_org :کانال تلگرام
osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه

chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشین زودپز

نشاین: تهران- خیابان کارگر جنویب- پایین تر از چهار راه لشکر- روبه روی دانشگاه پردیس عالمه طباطبایی- کوچه شهید عیل غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پالک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنیگ- قرآین عترت اسوه تهران

سردبیر: سرکار خانم زهرا بادی

دبیر تحریریه: فخری مرجاین

صفحه آرا: سعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمیین)ره(


