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صفحه ضرب المثل های جهان
اگرمیخواهیکاریراخوبانجامبدهیباسهتناز

سالخوردگانمشورتکن.چینی

آیت اهلل مرحوم آقا سید مجتبی موسوی الری )رحمت اهلل 
علیه( نماینده فقید ولی فقیه در الرستان و مؤسس مرکز 

نشر معارف اسالمی در جهان.
مقدمه سخن

اَلّذیَِن ُیَبلُِّغوَن رَِسااَلِت اهللِ َو َیْخَشونَُه َو اَل َیْخَشوَن اََحدًا ااِلَّ 
اهللَ َو َکفَی باهللِ َحِسیبًا

کسانی که پیام های خدا را می رسانند و از او می ترسند و 
از هیچ کس جز او نمی ترسند و خدا برای حساب کردن 

اعمال آنان کافی است
)سوره مبارکه احزاب، آیه شریفه 39(

سخن خود را با کالمی از معصوم )علیه الّسالم( شروع 
می کنم. عبدالّسالم بن صالح هروی می گوید از ابوالحسن 
فرمود:  که  شنیدم  السالم(  )علیه  الرضا  موسی  بن  علی 

»َرِحَم اهلُل َعْبدًا اَْحیی اَْمَرنا«
خدا رحمت کند کسی که امر ما را زنده بدارد. عرض 
َتََعلَُّم  فرمود:  بدارد؟  زنده  را  شما  امر  چگونه  کردم: 
ُعُلوَمنا َو ُیَعلُِّمَها الّناَس فَاِنَّ الّناَس لو َعلِموا َمحاِسَن َکالمنا 

اَلتَّبُعونا.
یعنی علوم ما را فرا بگیرد و آن را به مردم بیاموزد زیرا 
اگر مردم زیبایی های سخنان ما را می دانستند یقینًا از ما 

پیروی می کردند.
سیدمجتبی  آیت اهلل  مرحوم  که  دارم  راسخ  اعتقاد  بنده 
موسوی الری )رحمت اهلل علیه( یکی از مصادیق اعالئی 
زیرا  می شود.  و  شده  حضرت  دعای  مشمول  که  است 
و  پدر  از  خوبی  به  را  دین  معالم  طرفی  از  مرحوم  آن 
اساتید برجسته می آموزد و آموخته های خود را بارور و 
پر بار می کند و آنگاه و به خصوص آن ها را از طریق 
نوشتارهای متقن و دلپذیر و شیوا در سراسر جهان منتشر 
حقیقت  عاشقان  از  نفر  هزاران  آن  دنبال  به  و  می کند 
تعالیم حیات بخش اسالم و  به  و پویندگان حق نسبت 
مکتب تشیع بصیرت می یابند و راه کمال و خوشبختی و 

سعادت را می پذیرند و دنبال می کنند. 
شخصیت خانوادگی            

مرحوم آیت اهلل آقا سیدمجتبی موسوی الری )رحمت اهلل 
حضرت  صالح  خلف  و  ذکور  ارشد  فرزند  علیه(، 

آیت اهلل المعظم مرحوم آقا سیدعلی اصغر موسوی الری 
)رحمت اهلل علیه( می باشد و اینجانب فوت و مراسم تشیع 
و تدفین ایشان در سال 1334 هجری شمسی در جهرم 
را به یاد دارم. مادرشان اهل محله جبذر و بستگان ایشان 
از سرشناسان محالت صحرا و جبذر و برخی از محالت 

دیگر جهرم هستند.
وی نوه مجاهد نستوه و مهاجر الی اهلل، طراح حکومت 
اسالمی و تالشگر به تشکیل و استقرار آن یعنی آیت اهلل 
العظمی مرحوم حاج سید عبدالحسین نجفی الری جهرمی 
)رضوان اهلل تعالی علیه( می باشد. مرحوم آقا مجتبی که 
سیدی شریف النسب و جلیل القدر از تبار پاک سادات 

موسوی است در سال 1314 در الر متولد می شود.
تحصیالت

بوده  بزرگوارش  پدر  درس   و  مکتب  یافته  تربیت  او 
است و هر روز صبح در محضر پدر عالی قدرش در اتاق 
می گرفته  فرا  را  مجید  قرآن  تجوید  خانه شان،  پذیرایی 
و  دبیرستانی،  و  دبستانی  تحصیالت  از  پس  وی  است. 
منظور  به   1331-32 سال  از  حوزوی  علوم  مقدمات  
پسر  همراه  به  حوزوی  دروس  عالی  مراحل  گذرانیدن 
عموی خود آیت اهلل العظمی مرحوم حاج سید عبدالعلی 
مهم  اساتید  از  شده اند.  مشرف  قم  به  الری  اللهی  آیت 
ایشان حضرات آیات وحجج اسالم: حاج شیخ محمدباقر 
)حقیقی(  ادیب  غالمحسین  شیخ  حاج  الری،  غفوری 
الری، حاج سید عبدالعلی آیت اللهی الری )امام جمعه 
سلطانی  مشکینی،  علی  نوری،  حسین  الرستان(،  فقید 
طباطبائی و شریعتمداری تبریزی را می توان نام برد. وی 
مختصری در جلسه درس آیت اهلل العظمی بروجردی و 
مدت کوتاهی از محضر امام خمینی استفاده نموده بودند.
جمله  از  ایشان  محترم  فامیل  از  تعدادی  دوران  آن  در 
حضرات آیات و حجج اسالم آقایان: سید عبدالعلی آیت 
اللهی الری  )پسرعمو و شوهر همشیره شان(، سید حسین 
سید  جهرم(،  فقید  جمعه  امام  و  )پسرعمو  اللهی  آیت 
)پسر  بزرگ  آقای  به  مشهور  اللهی  آیت  عبدالحسین 
عمو و متولی فقید مقبره قبر آقا جهرم(، سید فخرالدین 
مهدی  سید  همشیرشان(،  )شوهر  اللهی  آیت  )دادور( 

)دادور( آیت اللهی )همشیرزاده شان(، سید احمد آیت 
اللهی )پسر عمویشان(، سید محمدکاظم و سید فخراالعالم 
آیت اللهی شیرازی )شوهر همشیرشان( فرزندان مرحوم 
حاج سید محمد باقر )حاج عالم( آیت اللهی شیرازی و 
... و بعدها سید عبدالرسول شریعتمداری جهرمی )پسر 
آقا  و  )اخوی شان(  رکنی  صالح  سید  آقا  ایشان(،  عمه 
سید حسین نسابه )پسر عمه شان( و سید احمد حق شناس 
فامیل  از  دیگری  تعداد  و  زاده شان(  عمه  )نوه  جهرمی 
محترم آیت اللهی در حوزه مقدسه علمیه قم اشتغال به 

تحصیل داشتند.
زندگی سیاسی

زندگی  آغاز  با  مصادف  قم  در  وی  تحصیالت  آغاز 
سیاسی وی، آن هم در عنفوان جوانی در آن شهر مقدس 

بوده است.
عظیم  والد  دستور  به  دوران  آن  در  مجتبی  سید  آقا 
روزهای  هفته،  آخر  که،  بوده  یافته  مأموریت  الشأنش 
با رایزنی و مالقات و  برود، و  تهران  به  قم  از  5 شنبه 
رئیس  جمله  از  نفوذ  صاحب  شخصیت های  با  صحبت 
مجلس شورای ملی سردار فاخر حکمت آن هم در خارج 
از محیط مجلس، از به قدرت رسیدن افراد فتنه گر و فتنه 

گری های آنان جلوگیری نماید.
مرحوم  و  صفوی   نواب  شهید  با  دوستی  و  دیدار 

آیت اهلل فلسفی
رابطه سیاسی، آیت اهلل آقا سید علی اصغر موسوی الری 
از  عالم  این  مالی  و  فکری  حمایت  و  اسالم  فدائیان  با 
اهلل  آیت  نزدیک  ارتباط  به  اسالم  به  وفادار  گروه  این 
به  انجامید.  صفوی  نواب  با  الری  موسوی  مجتبی  سید 
مجتبی  سید  اهلل  آیت  دیدن  با  نواب  شهید  که  گونه ای 
موسوی الری او را از میان جمع جدا و به کنار خود فرا 
می خواند. و زمانی به آیت اهلل سید مجتبی موسوی الری 

فرموده بودند:
بزرگوارتان  والد  الری  اصغر[  علی  ]سید  آیت اهلل  اگر 
قصد آمدن به تهران را داشتند شما به یک وسیله ای مرا 
خبر کنید تا برای استقبال از ایشان، فدائیان اسالم را در 

فرودگاه تهران بسیج کنم که از ایشان استقبال کنند.

به هرحال رفت و آمد مرحوم آقا سید مجتبی موسوی 
موجب  تهران،  و  قم  به  پدر  نماینده  عنوان  به  الری 
دیدارها و مالقات ها و دوستی با افراد بزرگ و نامدار از 
جمله با آیت اهلل حاج شیخ محمد تقی فلسفی )رحمت اهلل 

علیه( می گردد.
ولی متأسفانه در این دوران، بیماری به سراغ این طلبه 
جوان  خوش فکر و فعال سیاسی آمده تا آنجا که حتی 
در  درمان  برای  ماه  هفت  به  نزدیک  می شود،  مجبور 

تهران بماند. 
سفر به خارج کشور

خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه، نساء آیه 
شریفه 19 می فرماید:

فََعسی اَْن تَْکَرُهوا َشیئًا َو َیْجَعَل اهلُل فِیِه َخیرًا َکثیرًا.
خیر  خداوند  و  نباشد،  شما  خوشایند  چیزی  بسا  چه 

فراوانی در آن قرار می دهد.
و  خــیر  آن  در  و  اسـت  نـاخـوشـایـند  کـار  بـسا  ای 

نــعمـتی چــند اســت
 216 شریفه  آیه  بقره  مبارکه  سوره  در  همچنین  و 
می فرماید: »َعَسی اَْن تَْکَرهوا شیئًا و ُهَو خیٌر لَُکم« چه 
بسیار کاری را که از آن خوشتان نمی آید، ولی خیر و 
صالح شما در آن است. زیرا حکمت خداوند بی دلیل 

نیست و در آن خیر و نعمتی چند است.
چه بسیار وقت و زمانی بود

اگر چه کار خیریت درآن نهان 
که چیزی شمارید مکروه و بد 

و لیکن نباشید آگاه از آن
با  بزرگ  دانشمند  این  جوانی  عنفوان  از  گرچه 
و  صبورانه  بدن  نقاهت  و  گوارشی  شدید  بیماری 
پنجره ای  بیماری،  این  ولی  می شوند.  روبه رو  شکورانه 
می گشاید،  عالی قدر  روحانی  این  روی  به  بزرگ 
کشور  از  خارج  به  معالجه  برای   1341 سال  در   تا 

سفر بنماید. 
این سفر مقدمه ای برای دیدار با شخصیت های برجسته ی 
موسی  امام  اهلل  آیت  بزرگ  اندیشمند  همچون  جهانی 
صدر و آیت اهلل محققی که از طرف آیت اهلل العظمی 

بروجردی )اعلی اهلل مقامه الشریف( در هامبورگ آلمان 
مشغول فعالیت های دینی بودند، می شود. این سفر منشأ 
که  می شود  جویان  عموم حق  برای  برکاتی  و  خیرات 

درباره آن صحبت می نمایم.
خدمات اجتماعی آیت اهلل موسوی الری

با   1334 سال   از  الری  موسوی  مجتبی  سید  آیت اهلل 
از  یکی  عنوان  به  گرانقدرش  والد  جانسوز  ارتحال 
فضالی جوان در الر با حمایت شوهر همشیره شان آیت 
اهلل العظمی حاج سید عبدالعلی آیت اللهی به اداره و ادامه 
راه پدر و جد بزرگوارش پرداخت مثاًل در سال 1339، 
عبدالعلی  سید  حاج  اهلل  آیت  پیشنهاد  با  الر  زلزله  سال 
آیت اللهی با افراد صاحب نفوذ رایزنی کرده و احقاق 
حقوق از دست رفته مستمندان که توسط شیر خورشید 
آن ها  به  خانه   80 واگذاری  از  و  بوده  شده  پایمال  الر 
 امتناع می کردند دریافت نمود و به مستمندان می رساند 

و باز از جمله:
1. تأسیس »دفتر خیریه ی اسالمی الرستان«.

 این دفتر  در سال 1343 تأسیس که ضمن رسیدگی به 
امور مستمندان و ایتام، امور فرهنگی و امور مربوط به 
تبلیغات اسالمی و اعزام طالب را دنبال می کرد و دارای 
روستاهای الرستان  برای  فرهنگی  و  اقتصادی  بخش   2
درمانگاه ها  حسینیه ها،  مساجد،  تجهیز  و  احداث  و  بود 
الرستان  اسالمی  خیریه ی  اقدامات  از   ... و  چاه  حفر  و 

می باشد.
سیدمهدی  آقا  والمسلمین  حجت االسالم  مکرم  صدیق 
که:  می نماید  نقل  عزه(  )دام  اللهی  آیت  )دادور( 
اصغر  علی  سید  آقا  اهلل  آیت  مرحوم  پدربزرگمان 
موسوی الری در اقدامات دلسوزانه و فداکارانه خود در 
در الر،  وبا  و  شیوع حصبه  و  و خشکسالی  قحطی  ایام 
معظم له دوتا از خانه های خود را برای مردان و زنان به 
بیمارستان تبدیل کرد و یک خانه را هم که مربوط به 
پسر بزرگشان آیت اهلل آقا سید مجتبی موسوی الری، 
یتیم  بچه های  نگهداری  محل  به  بود  محترممان   دائی 

اختصاص دادند.
ادامه دارد... 

حرارت باال در کباب کردن، موجب کاهش شدید مواد مغذی می شود.
به گزارش »وب دا« در شیراز، کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد 
پخش  امکان  شیراز، گفت:  غذایی  علوم  و  تغذیه  دانشکده  در  غذایی 
شدن یکنواخت حرارت به همه قسمت های ماده غذایی وجود ندارد و 
ممکن است مغز ماده غذایی به طور کامل پخته نشود که این مسئله در 
مورد گوشت ها به دلیل وجود آلودگی میکروبی بسیار خطرناک است.
»آسیه امیری« ادامه داد: چربی گوشت و یا چربی اضافه شده به غذا، در 
هنگام کباب شدن تولید »آکرولئین« می کند که سرطان زا است؛ به 
 ،PAH غیر از آکرولئین، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای یا

تشکیل شده از حلقه های بنزنی، همچنین آمین های هیدروسیکلیک یا 
HCA، از ترکیباتی هستند که در گوشت های کباب شده وجود دارد 

که 100 برابر موتاژن تر از آفالتوکسین B1 است.
او با اشاره به اینکه، تماس مستقیم ماده غذایی با اشعه به ویژه تماس 
دود حاصل از زغال چوب، عامل دیگر تعیین کننده خطر است، افزود: 
حذف و یا کاهش چربی از گوشت، رعایت فاصله آتش با مواد غذایی، 
با   C مدت زمان طبخ و همچنین مصرف مواد غذایی دارای ویتامین
کباب مانند لیموترش، فلفل سبز و کلم بروکلی، باعث کاهش درصد 

ابتال به سرطان می شود.

 به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین )ع( طرز تهیه 
شله زرد را در مطلب زیر ذکر کرده ایم. در ادامه بخوانید:

مواد الزم
برنج 2 لیوان
شکر 5 لیوان

گالب 1 لیوان
نمک 1 قاشق چایخوری

کره 100 گرم
زعفران سائیده 1 قاشق چایخوری

خالل بادام 2/1 لیوان
پودر پسته و دارچین به مقدار دلخواه

طرز تهیه: برنج را از شب قبل چند بار بشویید، سپس با 1 لیوان گالب و 
3 لیوان آب بگذارید خیس بخورد. 

برای تهیه شله زرد ابتدا 8 لیوان آب را داخل قابلمه بریزید و روی حرارت 

قرار دهید تا به جوش بیاید. سپس برنج مخلوط با گالب را اضافه کرده و 
هم بزنید تا بجوشد. کف روی آن را با کفگیر بردارید و مرتب برنج را 
به هم بزنید تا ته نگیرد. شعله را مالیم کنید تا برنج بپزد.  شکر را پس از 
اینکه برنج نیم پز شد اضافه کنید. پس از اضافه کردن شکر باید مرتب هم 
بزنید چون شله زرد معمواًل زود ته می گیرد، اگر شله زرد شما سفت شده 
می توانید کمی آب جوش به آن اضافه کنید. پس از اینکه شکر حل شد 
خالل بادامی که 1 ساعت در گالب خیس کرده اید و زعفران سائیده را 
به شله زرد اضافه نمایید، خوب مخلوط کنید و هم بزنید تا شله زرد غلیظ 
شود. در پایان پخت نیز کره را اضافه کنید؛ شله زرد آماده شده را در 
کاسه بریزید و پس از 10 دقیقه سطح آن را با پودر پسته و دارچین تزئین 
کنید و بگذارید سرد شود. نکته ها: برای این که شله زرد آب نیندازد بهتر 
است روی حرارت مالیم اجاق یا شعله پخش کن قرار دهید و بگذارید 
یک ساعت دیگر بعد از جا افتادن روی حرارت باقی بماند تا آب اضافه 

آن تبخیر شود. حاضر است در: 50 دقیقه.

بیماری  نشانه های  انقالب،  شهدای  بهداشت  مرکز  آموزشی  دوره  در 
افسردگی از جمله احساس اندوه در اکثر اوقات هفته و بی عالقگی به 

فعالیت های روزمره، معرفی شد.
به گزارش »وب دا« در شیراز، مسئول سالمت روان مرکز بهداشت 
شهدای انقالب، نسبت به خطر بروز افکار مخرب و خودکشی در اثر 
افسردگی شدید هشدار داد و افزود: افسردگی اختالل شایعی است که 
شناخت بیماری و نشانه های آن، راهی به سوی پیشگیری از افسردگی 

محسوب می شود.
ندا محمدی نشانه های مهم و کلیدی افسردگی را خلق و خوی افسرده 
و  برشمرد  فعالیت های روزمره  به  بی عالقگی  هفته و  اوقات  اکثر  در 
ادامه داد: در افسردگی فرد احساس اندوه، ناامیدی یا بی ارزشی می کند 
و به دلیل کاهش انرژی و خستگی، اغلب نمی تواند وظایف و کارهای 
خود را به خوبی گذشته انجام دهد و در موارد شدیدتر بیماری، افکار 
آزاردهنده ای چون احساس گناه، تنفر از زندگی، آرزوی مرگ و گاه 

افکار مربوط به خودکشی ظهور می کند.
مانند  بیرونی  استرس های  دنبال  به  اغلب  افسردگی  اینکه  بیان  با  او 
نبود حمایت اجتماعی مناسب، بیکاری، کشمکش های مداوم و تنش 
زا در زندگی فعلی و خانوادگی بروز می یابد، گفت: دیگر نشانه های 
بیماران مبتال به افسردگی، اختالل در خواب، مثل کاهش یا افزایش 
خواب، اختالل در اشتها مثل پرخوری یا کم خوری، اختالل در حافظه 
و تمرکز، اختالل عملکرد جنسی به صورت بی میلی یا ناتوانی جنسی، 
احساس گناه و عالیم جسمی متعدد مثل سردرد، درد مفاصل و عضالت، 

سوزش یا درد معده بدونهیچ دلیل یا تشخیص طبی دیگر است.
این کارشناس سالمت روان، اضافه کرد: در بسیاری از موارد، با توجه 
به شرایط فرهنگی کشور ما، فرد افسرده بیش از افسردگی، از عالئم 

به پزشک  متعدد  مراجعه  با وجود  دارد که  بدنی و جسمانی شکایت 
بهبودی نیافته و به عنوان دردهای عصبی شناخته می شوند.

محمدی بیشترین گروه در معرض خطر ابتال به افسردگی  را بانوان، به 
ویژه پس از زایمان، سالمندان، افراد دارای بیماری های جسمی مزمن 
مثل دیابت، صرع و بیماری های قلبی- عروقی، افراد دچار سوء مصرف 
افراد  بیماری روانپزشکی،  افراد دارای سابقه خانوادگی  الکل،  یا  مواد 
درگیر با مرگ یا جدایی همسر، سوگ عزیزان، شکست های عاطفی، 

تحصیلی و شغلی نام برد.
مسئول واحد سالمت روان مرکز بهداشت شهدای انقالب، افسردگی را 
سرماخوردگی اعصاب نام برد که با توصیه های عمومی، مانند مسافرت 
یا تفریح برطرف نمی شود و بایستی زیر نظر روانپزشک و با تجویز و 

مصرف داروهای ضد افسردگی بهبودی تدریجی ظاهر می شود.
نیست،  آور  اعتیاد  ضدافسردگی  داروهای  مصرف  اینکه  بیان  با  او 
بیمار  برای  ماندگاری  و  جدی  پیامدهای  داروها  این  مصرف  گفت: 
نیازمند  نیاز  آن  مصرف  و  پزشک  نظر  به  ملزم  دارو،  قطع  و  ندارد 
می شود  تأکید  اما  است،  دارو  روزانه  مصرف  بر   خانواده  نظارت 
توصیه های  اساس  بر  یا  و  خودسرانه  نباید  داروها  این  مصرف   که 

اطرافیان باشد.
»محمدی » توصیه کرد: فرد افسرده باید به کارهای ساده و روزمره 
سرگرم شده، مورد توهین و انتقاد قرار نگیرد و تنها گذاشته نشود و در 
صورتی که دچار افکار نومیدی، پوچی، خودکشی، و بیقراری و شرایط 

نگران کننده شد، به پزشک ارجاع فوری شود.
نشست آموزشی پیشگیری از افسردگی، به همت واحد سالمت روان 
مراکز خدمات  روانشناسان  با حضور  انقالب،  بهداشت شهدای  مرکز 

جامع سالمت تحت پوشش برگزار شد.

معرض  در  که  بارداری  زنان  در  می گوید  تحقیقات  جدیدترین 
با آی کیو کمتر  فرزندانی  اینکه  احتمال  بیشتری هستند  فلورراید 

متولد کنند بیشتر است. در ادامه بیشتر بخوانید:
فلوراید یک ماده معدنی طبیعی موجود در پوسته زمین بوده و به 
طور گسترده در طبیعت پراکنده است. برخی از مواد غذایی و منابع 

آب حاوی فلوراید هستند.
این نتیجه گیری در ادامه تحقیقات گسترده ای است که اولین نوع 
در این زمینه به خصوص محسوب می شود و در کشورهای کانادا، 
آمریکا و مکزیک انجام شده است.  در همین راستا محققان داده های 
اطالعاتی بر روی 300 مادر و کودک مکزیکی را تجزیه و تحلیل 
کرده اند. هر 0.5 میلی گرم غلظت فلوراید در هر لیتر ادرار زن باردار 
در آینده و بعد از تولد فرزند او نمره هوش بچه متولد شده را پایین 
 آورده است. در همین راستا دانشمندان هشدار داده اند فلوراید می تواند
خطرناک مادر  بارداری  دوران  در  جنین  مغزی  رشد   برای 

 باشد.

سیدی از تبار فارس )ایران(، شناخته شده در سراسر جهان

از مصرف مداوم کباب های زغالی پرهیز کنید!

طرز تهیه شله زرد

در دوره آموزشی مرکز بهداشت شهدای انقالب تأکید شد؛
 احساس اندوه در اکثر اوقات هفته و بی عالقگی به فعالیت های روزمره، 

نشانه های مهم افسردگی

امکان پایین آمدن آی کیو نوزادان با فلوراید!

شکراهللجهانمهین،مدیرگروهمعارفدانشگاهآزاداسالمیواحدجهرمومدیربنیادخیریهفرهنگیآیتاهللحقشناس)ره(جهرم
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