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فهرست مطالب

ژئوپلیتیك آب در خاورمیانه

درباره ما:
بـــســام ، نرشیه فرهنگی دانشجویی منتخب دانشگاه آزاد اسالمی ابهر با چاپ نخستین شامره در

مهر ماه 1395 تاسیس شد ; با توجه به نوپا بودن ولی با همت عزیزانی که هر لحظه یاریگر ما بودند و 

هستند توانست به رسعت جایگاه مناسبی در بین دانشجویان،اساتید و همکاران این دانشگاه برای خود 

رقم بزند  و در گسرته ی از زمینه ها فعالیت خود را ادامه دهد...

ما همواره از حسن اعتامد و اطمینان شام سپاس گداریم و متام تالش خود را برای حفظ این موهبت انجام 

میدهیم ، از شام مخاطبان عزیز و محرتم صمیامنه درخواست میکنیم که با ارسال پیشنهادات و انتقادات 

خود ما را در حفظ این گنجینه یاری فرمایید....

                                       

ارتباط با سردبیری : 09375393773  
سامانه پیامکی: 50002206226

دفتر مرکزی:ساختمان امام خمینی)ره(،طبقه دوم،نشریه بسام
دفتر سردبیری: دانشکده پرستاری،طبقه سوم،نشریه بسام

آدرس دانشگاه: زنجان،ابهر،کیلومتر4جاده ترازیت ابهر-خرمدره،دانشگاه آزاد اسالمی ابهر
     www.Basammag.ir : نشاني وبگاه

QooHost@gmail.com  :رايانامه

با تشکر و قدردانی ویژه از عزیزان:
جناب آقای دکتر افشاری )رياست محترم  دانشگاه(

جناب آقای دکتر پويامنش)معاون محترم دانشجويی فرهنگی(
جناب آقای دکتر پیری)رياست دانشکده کشاورزی(

جناب آقای نقیلو )رئیس اداره فرهنگی اجتماعی(
جناب آقای صدری)مديريت امور دانشجويی(

جناب آقای احمد خانی )مديريت روابط عمومی(
جناب آقای مواليی)مسئول آموزش و حراست دانشکده سما(

سرکار خانم فتحی )مسئول آموزش دانشکده کشاورزی(
سرکار خانم کريمی)مسئول رشته پرستاری(

سرکار خانم فتحی)مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری(

مهدی محمدی   

               صادق کثیرلو
               سیدرضا فتحی
                لیال محمدی

                

صـــاحـب امتیــــــاز و 
مسئــــول:  مـــديـــر 

تحريريــه:   هیــأت 

همکاران ارجمند این شماره: 
خانم صیادی
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روز دانشجو مبارک باد
ای دانشجوی سرافراز اریانی

شکوهف داده ای  و شکفته ای ، دانش چراغ راه توست .
دستت را بلند کرده ای و زهار سوال رد ذهنت هب هم دیچیپه است . گلویت بوی بهاراهی رد راه می دهد.

انتهای جاد ه ای هک رد آن قدم می زنی ، جز سربلندی کشورت نیست .
ر اریانی  جشن تولد شجاعتت مبارک ای جوان بیدا

 روز 16 آرذ ، روز  اعتراض دانشجویان غیور اریان اسالمی  رد ربارب دیکتاتوری شاه  و استکبار را هک همواره یاد آور آزادگی   دانشجویان  کشور اسالمی مان   می باشد  هب 
همه دانشجویان گرامی تبریک رعض می نمایم.

                                                                                                                                                                                                                                                                           با  احترام – دکتر کیان پهلوان افشاری 
                                                                                                                                                                                                                                                                      سررپست دااگشنه آزاد اسالمی واحد ابهر  

هر چه آید به سرم باز بگویم گذرد         وای از این عمر که با میگذرد ، میگذرد

4 نشریه فرهنگی دانشجویی بسام



تولد نور
حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله در عام 
الفیل ) سال 570 میالدی ( در ماه ربیع االول دیده 
به جهان گشود.مورخان شیعه، والدت پیامبر اکرم را 
در صبح جمعه ی هفدهم ربیع االول و اکثر علمای 

اهل سنت، در روز دوازدهم همان ماه می دانند.
امام صادق)ع( به نقل از سلمان فارسی فرمود:

از  مرا  متعال  خداوند  اکرم)ص(فرمود:  پیامبر 
امام صادق)ع(  نیز  آفرید   نور خودش  درخشندگی 
اکرم)ص( رسول  به  خطاب  متعال  خداوند  فرمود: 

فرمود: »ای محمد! قبل از این که آسمان ها، زمین، 
عرش و دریا راخلق کنم. نور تو و علی را آفریدم...«.
صادق)ع(  امام  نویسد:  می   کلینی)ره(  االسالم  ثقه  

فرمود:
فاطمه  اکرم)ص(  رسول  حضرت  والدت   »هنگام 
یکی  پیامبر(بود.  گرامی  )مادر  آمنه  نزد  اسد  بنت 
را  آنچه  می بینی  آیا  گفت:  دیگری  به  دو  آن  از 
من می بینم؟دیگری گفت: چه می بینی؟ او گفت: این 
گرفته  فرا  را  ومغرب  مشرق  بین  ما  که  ساطع  نور 
است! در همین حال، ابوطالب)ع( وارد شد و به  آن ها 

گفت:
چرا در شگفتید؟ فاطمه بنت اسد ماجرا را به گفت. 
ابوطالب به اوگفت: می خواهی بشارتی به تو بدهم؟ 
او گفت: آری. ابو طالب گفت:از تو فرزندی به وجود 

خواهد آمد که وصی این نوزاد، خواهد بود

سیمای محمد)ص(
از  حسن)ع(  امام  فرمود:  صادق)ع(  جعفر  امام 
توصیف چهره  در  که  ابی هاله «  بن  »هند  دائی اش، 
تا  نمود  خواست   در  داشت،  مهارت  پیامبر)ص( 
وی  برای  را  پیامبران)ص(  خاتم  آرای  دل  سیمای 

توصیف  نماید. هند بن ابی هاله در پاسخ گفت:
نمود،  می   عظمت  هابا  دیده   در  خدا)ص(  »رسول 
رسا،  .قامتش  داشت  وجود  مهابتش  ها  سینه   در 
مویش نه پیچیده و نه افتاده، رنگش سفید و روشن، 
هم  از  و  کمانی  و  پرمو  گشاده،ابروانش  پیشانیش 
ریشش  داشت،  برآمدگی   بینی  وسط  در  گشاده، 
انبوه، سیاهی چشمش شدید، گونه هایش نرم و کم  
بود.  معتدل  اندامش  و  باریك  هایش  گوشت.دندان 
آن حضرت هنگام راه  رفتن با وقار حرکت می کرد. 
وقتی به چیزی توجه می کرد به طور عمیق  به آن 
هر کس  به  نمی شد،  خیره  مردم  به  نگریست،  می  
می  رسید سالم  می  کرد، همواره هادی و راهنمای 

مردم بود.

برای از دست دادن امور دنیایی خشمگین نمی  شد. برای خدا چنان غضب  می 
بود،برترین  تبسم  اکثر خندیدن آن حضرت  نمی شناخت.  را  او   نمود که کسی 

مردم نزد وی کسی بود که، بیشتر مواسات و احسان و یاری مردم نماید...«
سعدی با الهام از روایات، در اشعار زیبایی آن حضرت را چنین  توصیف نمود:

کمال  را  فلك  قدر  محمد  اعتدال  به  نروید  سرو  محمد  جمال  از  ماند  فرو  ماه 
ومنزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله 
اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی وعیسی آمده مجموع در 
ظالل محمد عرصه گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد و 
آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بالل محمد شمس و قمر 
در زمین حشر نتابد نور نتابد مگر جمال محمد همچو زمین خواهد آسمان که 
بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابد پیش دو ابروی 
چون هالل محمد چشم مرا تا بخواب دید جمالش خواب نمیگیرد از خیال محمد 

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد
مصونیت و پیراستگی پیامبر از خالف و خطا، بسان دیگر پیامبران دارای مراحل 

سه گانه است، و این مراحل عبارتنداز:
1- مصونیت مطلق )عمدی و سهوی( در تبلیغ شریعت.

2- عصمت از خالف و گناه در رفتار و گفتار.
3- پیراستگی از خطا و لغزش در جریانهای عادی.

امام  صادق  ) ع  (
حضرت  امام  جعفر صادق  علیه  السالم  رئیس  مذهب  جعفری  ) شیعه  ( در روز 

17ربیع  االول  سال  83 هجری  چشم  به  جهان  گشود .
پدرش  امام  محمد باقر ) ع  ( و مادرش  "ام  فروه " دختر قاسم  بن  محمد بن  ابی  

بکر می باشد.
کنیه  آن  حضرت  : "ابو عبداهلل " و لقبش  "صادق " است  . حضرت  صادق  تا سن  
12 سالگی  معاصر جد گرامیش  حضرت  سجاد بود و مسلما تربیت اولیه  او تحت  
نظر آن  بزرگوار صورت  گرفته  و امام  ) ع  ( از خرمن  دانش  جدش  خوشه چینی  

کرده  است  .
پس  از رحلت  امام  چهارم  مدت  19 سال  نیز در خدمت  پدر بزرگوارش  امام  محمد 
باقر ) ع  ( زندگی  کرد و با این  ترتیب  31 سال  از دوران  عمر خود را در خدمت  
جد و پدر بزرگوار خود که  هر یك  از آنان  در زمان  خویش  حجت  خدا بودند ، و 

از مبدأ فیض  کسب  نور می نمودند گذرانید .
دار  را  آن   امامی   هر  که   رحمانی   افاضات   و  الهی   جنبه   از  نظر  صرف   بنابراین  
می باشد ، بهره مندی  از محضر پدر و جد بزرگوارش  موجب  شد که  آن  حضرت  با 
استعداد ذاتی  و شم  علمی  و ذکاوت  بسیار ، به  حد کمال  علم  و ادب  رسید و در 

عصر خود بزرگترین  قهرمان  علم  و دانش  گردید .
پس  از درگذشت  پدر بزرگوارش  34 سال  نیز دوره  امامت  او بود که  در این  مدت  
"مکتب  جعفری " را پایه ریزی  فرمود و موجب  بازسازی  و زنده  نگهداشتن  شریعت  

محمدی  ) ص  ( گردید

منبع: پرتال آوینی
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اگر یك  دانشجوی  ادبیات  از خواندن  یك  بیت  
شــعر حافظ  یا خواندن  داستان های  شاخص  و 
معروف  ادبیات  جهان  لذت  نبرد به  اشتباه  وارد 
این  رشته  شده  اســت  چون  دانشجوی  زبان  و 
ادبیات  فارســی  باید دروس  بســیار متنوع  و 
گســترده ای  را در وادی  ادبیات  فارسی  بخواند 

و اگر کسی  عالقه مند نباشد این  رشته  برایش  
مالل  آور می شــود.این  رشــته  قلم  درست  و 
بیان  خــوب  می خواهد تا بتوان  منظور خود را 
به  خوبی  تفهیم  کرد. همچنین  دانشجوی  این  
رشته  الزم  است  که  حافظه  نسبتاً قوی  داشته  
باشــد چون  بخش  عظیمی  از مقوالت  ادبی  را 

باید به  خاطر بســپارد تا در مواقع  الزم به  آنها 
دسترسی  داشته  باشد.

 
موقعیت  شغلی  در ایران :

بعد از آموزش  و پــرورش  ، مطبوعات  بهترین  
بســتر برای  فعالیــت  فارغ التحصیالن  ادبیات  
فارســی  اســت . همچنین  بهترین  نیرو برای  
تنظیم  و ارائه  برنامه های  ادبی  رادیو و تلویزیون  
و حوزه های  فرهنگــی  وزارتخانه های  مختلف  
کشــور، فارغ التحصیل  این  رشــته  است. و از 
اینها گذشته  یك  لیســانس  ادبیات  اگر پویا و 
فعال  باشــد می تواند یك  نویســنده ، شاعر یا 
منتقد گــردد و در مراکز چاپ  و نشــر کتاب  
به  عنوان  ویراســتار و ناظر ادبی  در سیر چاپ  
کتاب  حضور داشته  باشد. در ضمن  تعدادی  از 
فارغ التحصیالن  نیز با توجه  به  ذوق  و ســلیقه  
خود کارهای  ویژه ای  انجام  می دهند که  از آن  
جمله  می توان  به  شرکت  در تألیف  فرهنگ های  
مختلف  به  عنوان  پژوهشگر ادبی  و "فیش نویس  
علمی " و "انتخابی " دایره المعارف ها اشاره  کرد.

 
درس های  این  رشته  در طول  تحصیل :

 دروس  پایه:
دستور زبان ، تاریخ  زبان  فارسی ، مرجع شناسی  
و روش  تحقیق  ، آیین نگارش  و ویرایش  ، بدیع .

دروس  اصلی :
رودکی  و منوچهری ، فرخی  و کســایی ، رستم  
و سهراب ، رســتم  و اســفندیار، قصیده های  
ناصرخســرو، خاقانی ، مسعود ســعد، نظامی ، 
مثنوی  معنوی ، منطق الطیر، حدیقه ســنایی ، 
بوستان  سعدی ، غزلیات  و قصاید سعدی ، حافظ ، 
صائب ، تاریخ  بیهقی ، سیاست نامه  و قابوسنامه ، 
کشف  االسرار، کلیله  و دمنه ، گلستان  سعدی ، 
مرصادالعباد، قرائت  متون  عربی ، قواعد عربی ، 
زبان  خارجه  تخصصی ، عروض  و قافیه ، ادبیات  
معاصر، متون  تفسیری ، آشنایی  با علوم  قرآنی ، 

نقد ادبی .

دروس  تخصصی:
معانــی  و بیان ، مبانی  عرفــان  و تصوف ، تأثیر 
قرآن  و حدیث  در ادب  فارســی ، تاریخ  ادبیات ، 

سبك شناسی .

بعضی ها می گويند بايد فراموش کرد و يا حداقل کمتر به آن پرداخت چرا که 
در عصر ماشــین و قرن بیست و يکم سخن گفتن از آن نشانه عقب ماندگی و 
دوری از واقعیت هاست. می گويند وقتی به ياری آن حتی نمی توان يک سنجاق 
قفلی را ســاخت چرا بايد هم ّ و غم خويش را صرف آن کرد وخالصه ادبیات 
مال دوران لب جوی و سايه درخت و آواز بلبل بوده است و حاال که اين دوران 
سر آمده است با ادبیات نیز بايد خداحافظی کرد.اين در حالی است که رشته 
زبان و ادبیات فارسی بهترين بستر برای ورود به شناخت فرهنگ و عرفان و 
حتی معارف دينی ما است. چون سرفصل ها و دروسی که در اين رشته تدريس 
می شود هر کدام مسیری است که به دشت های وسیع معرفت منتهی می گردد. 
مثاًل معانی و بیان و آرايه های ادبی موجب ارضاء حس زيباشناســی در حوزه 
ادبیات می شود و از ديگر سو صنايع شعری و فنون بالغی مانند تملیح، استعاره 
و مجاز کلیدی برای پی بردن به نکات باريک و اشــارات معنايی متون ادبی 
است. امروزه  دامنه  ادبیات  فارسی  بسیار گسترده  است  به  گونه ای  که  پیش بینی  
می شــود بتوان  ده  گرايش  برای  آموزش  ادبیات  فارســی  تدوين  کرد؛ يعنی  
دانشجو طی  دو سال  دروس  عمومی  ادبیات  را بخواند و در دو سال  بعد يکی  از 
گرايش های  علوم  بالغی ، ادبیات  داستانی  و گرايش های  ديگری  که  می توان  در 
اين  رشته  پیش  بینی  کرد، مطالعه  کند. اما آنچه  امروزه در دانشگاه ها به  عنوان  
رشته ادبیات  فارسی  تدريس  می شــود،  دارای دو شاخه  اصلی  زبان  فارسی  و 
ادبیات  فارسی است. که  در بخش  زبان  فارسی  مسايل  مربوط  به  زبان  شناسی ، 
دســتور زبان ، اصول  نگارش  و ويرايش  و در بخش  ادبیات ؛ سبک شناسی ، نقد 
ادبی ، انواع  ادبی ، تاريخ  ادبیات ، صنايع  ادبی  شامل  بديع ، معانی  و بیان  و عروض  

همچنین  متون  نظم  و نثر کالسیک  مورد بررسی  قرار می گیرد

معرفی رشته ی زبان و ادبيات فارسی

ت
ت انسان بزرگي باشد  تنها ، انسان بودن کافي اس

س مجبور نیس
هیچك

6 نشریه فرهنگی دانشجویی بسام
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1-دوران راهنمايی را در در کدام مدرسه 
و کدام شهر سپری فرموديد؟

دوران راهنمایــی را در مدرســه بزرگمهــر 
شهرستان خرم دره گذراندم

2-تحصیالت متوســطه دوم را در کدام 
شهر، کدام دبیرستان و در چه رشته ای 

سپری کرديد؟

تحصیالت متوســطه را در شهر خرمدره و در 
دبیرستان سعدی خرمدره گذراندم که یکی از 
قدیمی ترین و با ســابقه ترین دبیرستان های 
استان زنجان میباشد و رشته ام علوم تجربی 

بود.

3-در فاصله زمانی بین سوال يکم و دوم 
چه فکری و آينــده ای برای خود پیش 

بینی میکرديد؟

در این ایام مانند بســیاری از هم سن و ساالن 
خودم به رشته ی پزشکی فکر میکردم و همانند 
همه ی دانش آموزان رشته ی علوم تجربی اول 
به رشته پزشکی و پس در درجه دوم به رشته 

ی ژنتیك و میکروبیولوژی عالقمند بودم

4-آيــا در زمینــه هــای فرهنگی ، 
اجتماعی،فعالیت داشته ايد؟

 در ایام مدرســه جزء دانــش آموزان فعال در 
عرصه انجمن های اسالمی دانش آموزی بودم 
و همکاری تنگاتنگی با حوزه های امور تربیتی 

خانواده دانشگاه آزاد اسالمی اهبر

نام : کمیل              نام خانوادگی: صدری           آيا متاهل هستید؟ بله 
تحصیالت: فوق لیسانس          مسئولیت: مدير امور دانشجويی   
سال تولد: 1353        تعداد فرزندان: 2           سابقه کار: 19 سال

که در حال حاضر به آن پرورشی گفته میشود 
داشــتم و به لحاظ شرایط خانوادگی )مذهبی 
و سیاســی( مدام در عرصــه های اجتماعی و 
سیاسی نیز حضور داشــته ام.راه اندازی گروه 
های هنری شامل نمایشنامه و تئاتر و فعالیت 

در این زمینه را هم داشته ام

5-کنکور را چگونه پشت سر گذاشتید؟

در سال 1371 در کنکور رشته تجربی شرکت 
کردم و علیرغم شرایط تحصیلی تقریبا خوبی 
که داشتم متاسفانه در دانشگاه سراسری قبول 
نشــدم و در همان ســال با قبولی در رشــته 
میکروبیولوژی به دانشــگاه آزاد اسالمی وارد 

شدم

6-تحصیالت دانشگاهی را در چه رشته 
ای و از چه دانشگاهی به پايان رسانديد؟

رشته تحصیلی من در مقطع کارشناسی علوم 
میکروبیولوژی در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
زنجان بود و مقطع کارشناسی ارشد را در رشته  
ی مهندســی کشــاورزی در واحد تاکستان 

گذراندم

7-چگونه عاشق شديد و ازدواج کرديد؟

ازدواج من با همسرم بصورت کامال سنتی و با 
پیشنهاد خانواده ام و انجام  رسوم خاص بود و 
با همسرم آشنایی قبلی نداشتم ولی به لطف 

ت.
ت همیشه افق های تازه هس

یادمان باشد که: در حرک

8 نشریه فرهنگی دانشجویی بسام



خداوند منان از ازدواجم راضی هســتم و ثمره 
ی این ازدواج دو فرزندم میباشــد که خداوند 

عطا نموده است

8-چه شد شاغل دانشگاه آزاد شديد؟

در دوره کارشناســی در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد زنجان به مدت 3ســال کار دانشجویی 
داشتم و همین امر باعث شد به کار در محیط 
دانشــگاه عالقمند شــوم و از همان زمان نیز 
بصورت محدود با واحد ابهر همکاری در انجام 
امور مختلف داشــتم و در حین انجام خدمت 
ســربازی در راه اندازی برخی آزمایشگاه ها با 
واحد ابهر همکاری داشتم که زمینه برای ادامه 

ی کار در این دانشگاه برایم فراهم گردید

9-تصمیم شما برای آينده چیست؟

برنامــه ریزی دقیق و ســنجیده برای تربیت 
فرزندان و انشاءاهلل برقراری آرامش بیشتر برای 
رشد ایشان و همچنین تالش بیشتر در زمینه 

کاری در برنامه ی آینده اینجانب می باشد

10-دانشگاه در يک نگاه از زبان شما...

دانشــگاه محل در هم آمیختن علم و عمل در 
سایه تقویت تقوا و انسانیت 

دانشگاه آزاد اســالمی ثمره اعتماد بنیانگذار 
جمهوری اســالمی ایران به جوانان و شــجره 

طیبه انقالب

به  نسبت  پیشــنهاد شما  و  11-توصیه 
دانشجويان چیست؟

تالش و کوشش در کنار تهذیب نفس و برنامه 
ریزی برای آینده بهتر برای ایران اسالمی

12-در طی اين ســال ها عجیب ترين 
رويداد يا جالب ترين رخداد در دانشگاه 

که شاهد آن بوديد چه بوده است؟

همه اتفاقات در دانشــگاه آزاد اسالمی بنوعی 
خود جالــب و قابل اهمیت هســتند.ولیکن 
برگزاری مســابقات ورزشی مختلف با حواشی 
خاص خود همراه بود که از آن جمله میتوان به 
برگزاری مسابقات جودو بین المللی و مسابقات 
فوتبال سراسر کشور اشاره کرد که رویدادهای 

جالبی را به دنبال داشت

13-دوست داشتید االن در کجا و يا در 
چه سمتی و حتی در چه شرايطی بوديد؟

از آنچه خدا داده راضیم

افرادی که در سمت  از  14-اگر بخواهید 
و ســو گیری زندگی شما نقش مفید ايفا 
کرده اند قدردانــی کنید،اولويت با چه 

کسانی است؟

یاد و خاطره ی پدر فقیدم را گرامی میدارم و از 
زحمات مادر بزرگوارم تشکر میکنم و از همسر 

گرامیم که همراه من بوده است سپاس گزارم

15- و سخن پايان...

آرزوی عــزت و اقتدار برای ایران اســالمی و 
ســر افرازی و ســالمتی برای کلیه مسئولین 
و کارکنان دانشــگاه آزاد اســالمی و سعادت 
و صالبــت برا جوانان عزیز بویژه دانشــجویان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر

منتظر ما باشید...به زودی مخاطب 
بعدی مصاحبه شما خواهید بود....
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آنچه در سعادت جامعه نقش اساسی دارد، 
شایســتگی و جامع الشرایط بودن مدیران و 
کارگزاران آن جامعه اســت. در سازمان ها 
نیز موفقیت ســازمان در رسیدن به اهداف 
و مأموریت های سازمانی منوط به مدیرانی 
کاردان و الیق می باشــد. بنابراین انتخاب 
کارگزاران و مدیران اصلح ســزاوار توجه و 
بررســی فراوان است و باید معیارهایی برای 
سنجش افراد و انتخاب ایشان در نظر گرفته 
شود. مسلماً معیارهای سنجش در هر جامعه 
باید متناســب با ارزش ها و جهان بینی آن 
جامعه تعریف شود. جهان بینی مادی منحصر 
به جهان ماده می باشــد ولی در جهان بینی 
اســامی، هم این جهان و هم آخرت مورد 
توجه اســت. در جهان بینی اسامی هدف 
صرفاً تولید بیشتر نیست ،بلکه هدف نهایی 
تعالی انسان و رسیدن او به جایگاه خلیفه خدا 
بر روی زمین می باشد. این تفاوت در جهان 
بینی از تمایزات مدیریت اسامی با مدیریت 
غربی می باشد که هر یک از این دو دیدگاه 

معیارهای سنجش خاص خود را دارند.
در مدیریت اســامی، بهترین مرجع برای 
یافتن معیارهای مناســب ســنجش افراد، 
قطعاً سخن معصومین)ع( می باشد. سخنان 
امیرالمومنین)ع(، منبع ارزشمندی برای این 
منظور است زیرا سخن آن حضرت به دلیل 
معصوم بودن ، خالی از خطا و لغزش است. و 
آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است علم 
لدنی آن حضرت می باشد،که از امتیازهای 
خاص ائمه معصومین)ع( است. در این مقاله 
معیارهای مدیران جامعه اسامی از دیدگاه 
حضرت علی)ع( که از کتاب شــریف نهج 
الباغه استخراج شــده است ارائه میگردد. 
معیارهای به دســت آمده، در ســه دسته 
معیارهای تخصصی، ارزشــی و مکتبی دسته 
بندی شده است. که در این قسمت به اولین 

دسته معیارهای تخصصی می پردازیم 
خصوصیــات و معیارهای مدیــران در نهج 
الباغه را می توان به ســه دسته زیر تقسیم 

کرد:
الف( معیارهــای تخصصی: این دســته از 
معیارهــا، برای انجام موفقیت آمیز شــغل 
الزم است. این معیارها معموالً بین مدیریت 

اســامی و مدیریت غربی مشترک است. 
معیارهایی نظیر تحصیات، تجربه، ســابقه 

کاری، . . .
ب( معیارهای ارزشی: این دسته از معیارها 
شــامل مجموعه ای از رفتارهای قابل قبول 
جوامع انســانی می باشد که در اکثر جوامع 
ممکن است قابل قبول باشد و به نام ارزش 
های جهانی نیز شــناخته می شــوند. مانند 

رعایت حقوق دیگران، گشاده رویی و. . . .
ج( معیارهای مکتبی: معیارهای مکتبی ریشه 
در مکتب اســام و مدیریت اسامی دارد. 
جایگاه و مفهوم انســان در دو مکتب الهی و 
مادی، معیارها و مــاک های انتخاب افراد 
در مناصب و مدیریت ها را نیز شــکل می 
دهد به طوری که در مکتب تیلوریســم به 
انسان به عنوان )گوریل باهوش( و در مکتب 
اســامی به عنوان )خلیفه اهللا( نگریسته می 
شــود. در مدیریت اســامی هدف صرف 
تولید نیست و غایت، تعالی انسان می باشد. 
همان تفاوت هایی که بین مدیریت اسامی و 
مدیریت علمی وجود دارد، به تفاوت هایی در 
معیارهای انتخاب و انتصاب افراد منجر می 
شود لذا در اسام معیارهای ارزشی و مکتبی 

اهمیت و گستردگی فراوانی پیدا می کند.
1- خصوصیات و معیارهای تخصصی

1-1- علم و دانش
در احادیث اسامی همواره تأکید شده است 
که در انتخاب افــراد به صاحیت علمی و 
توانایی آنها دقت و توجه بیشــتری شود و 
هرگز کســانی را که از نظر علمی ضعیفند و 
آگاهیهــای الزم را ندارند بر کاری نگمارند 
زیرا که چنیــن کاری بزرگترین خیانت به 
جامعه اسامی است. حضرت علی)ع( در نهج 
الباغه، خطبه 172 می فرمایند: »ای مردم 
همانا سزاوارترین مردم به این امر )خافت 
و زمامداری( کسی است که تواناترین آنها بر 
اجرای امور و داناترین به فرمان خداوند در 

فهم مسائل باشد« 
1-2- تجربه کاری

یکی از مؤثرترین عوامل موفقیت کارگزار و 
مدیر در تشکیات و سازمان، تجربه و سابقه 
کاری وی می باشد. مدیر و مسئول باتجربه، 
بسیاری از نابســامانی های سازمان خود را 

خصوصیات و معیارهای مدیران از دیدگاه حضرت علی )ع(
ســامان می دهد و بالعکس مدیر و مسئول سید رضا فتحی

بی تجربه و بدون سابقه، تشکیات سازمان 
یافته را متاشی و پراکنده خواهد نمود. امام 
علی)ع( در نامه به مالک اشتر می فرماید: 
»افراد با تجربه را به عنوان کارگزار انتخاب 

نما« 
1-3- حسن تدبیر

حسن تدبیر معیاری ضروری برای زمامداران 
و مدیران می باشد. هیچ مدیریتی نمی تواند 
بدون تدبیر درســت راه به جایی ببرد و هر 
جا که نابسامانی و تباهی مشاهده می شود 
باید در جستجوی نوعی بی تدبیری در آنجا 
برآمد و اساساً از مهمترین عوامل فروپاشی 

سازمان ها و دولت ها سوءتدبیر است. 
همچنین آن حضرت فرموده اند: »صاح و 

سازمان زندگی ،تدبیر است«
1-4- سعه صدر

از ویژگــی های مهم مســئوالن و مدیران 
سعه صدر است، کســی دارای سعه صدر 
است که از گشــادگی روح و همتی عالی و 
اندیشه ای بلند برخوردار باشد. سعه صدر 
موجب دوراندیشی و واقع نگری مسئوالن و 
مدیران می شود و اگر دولتمردان فاقد این 
خصلت باشند از عهده بسیاری از مشکات 
و نارســایی ها برنخواهنــد آمد. یک مدیر 
اســامی باید بداند کــه در مصدر امور با 
فراز و نشــیب های گوناگونی مواجه بوده و 
برای دستیابی به اهداف تشکیات، سختی 
های فراوان در پیــش دارد و اگر حوصله، 
بردباری و بلندهمتی را ســاح خود نسازد 
در اثر فشارهای جانبی و پیشامدهای ناگوار 
حرکات غیرمترقبه ای از خود نشــان می 
دهد که بعضاً اعتبار مدیریت و مســئولیت 
او را زیر ســئوال می برد. سعه صدر آنقدر 
مهم اســت که حضرت علی)ع( آن را ابزار 

حکومت می دانند: 
1-5- شایستگی و کفایت

در آئین اسام مسند مدیریت شایسته کسی 
است که قدرت استفاده از ایمان و تخصص 
را در مقام اجرا داشــته باشد. امیرالمؤمنین 
در نامــه به مالک اشــتر، یکی از شــرایط 
واگذاری مسئولیت ها را »کفایت« می داند 
و می فرمایــد:  »ای مالک در به کارگیری 
کارمندان و کارگزارانی که باید زیر نظر تو 
کار کنند هیچ گونه واسطه و شفاعتی را نپذیر 

ش، نشانه کم عقلی او می باشد
 امام علی)ع(: فخر کردن انسان به خود
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اشتر چنین فرموده است: »کســی را برگزین که در 
رساندن نامه کارگزارانت به تو یا رساندن پاسخ های 
تو به آنان کوتاهی نکند و در آنچه برای تو می ستاند یا 
از طرف تو به آنان تحویل می دهد، فراموشکار نباشد«.

1-10- پاکی و صاحیت خانوادگی
پاکی و اصالت و صاحیت خانوادگی از جمله امور کلی 
اســت که حضرت علی)ع( در گزینش و انتخاب بر 
آن تأکید فرمــوده و آن را به عنوان میزانی در کنار 
سایر موازین مطرح نموده است. آن حضرت به مالک 
اشــتر توصیه می نماید: »و از آنان که گوهری نیک 
دارند و از خاندانی پارسا و صالحند و از سابقه ای نیکو 

برخوردارند، فرماندهان را برگزین«
1-11- داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل

امام علی)ع( در انتخاب مدیران کشــور، به مهارت 
ادراکی و تشخیص و تجزیه و تحلیل مسائل آنان توجه 
کامل داشــت و مدیرانی را بر می گزید که در بحران 
هــای پیش آمده خود راه حل مناســب را بیابند. لذا 
در معرفی مالک اشــتر به دیگر فرماندهان نظامی به 
مهارت ادراکی و تشــخیص و تجربه و تحلیل مسائل 
توسط مالک اشتر، اشاره می فرماید: »من مالک اشتر 
پســر حارث را بر شما و سپاهیانی که تحت امر شما 
هستند فرماندهی دادم، گفته او را بشنوید و از فرمان 
او اطاعــت کنید او را مانند زره و ســپر نگهبان خود 
برگزینید زیرا که مالک نه سســتی به خرج داده و نه 
دچار لغزش می شــود، نه در آنجایی که شتاب الزم 
است کندی دارد و نه آنجا که کندی پسندیده است، 

شتاب می گیرد« 
1-12- آینده نگری

»آینده نگری« و »دور اندیشی« یکی از شرایط مدیریت 
خردمندانه و منطقی است و مدیریت بدون توجه به 
این نکته مهم نمی تواند سازمان را به سر منزل مقصود 
برســاند. قبل از اقدام به هر کار باید جوانب و زوایای 
مختلف آن مورد بررســی قرار گرفتــه و پیامدهای 
احتمالی آن پیش بینی شود. مدیرانی که قبل از اقدام 
های عملی، با آینده نگری زوایای مختلف مســئله را 
بررسی کرده و امکانات و مقدمات الزم را پیش بینی 
می کنند، تصمیم های استوارتری می گیرند و میزان 

موفقیت و اثر بخشی خود را افزایش می دهند 
آن حضرت در خطبه 154 فرمودند: »بینا دل خردمند، 
پایان خویش می بیند و پســت و بلند و نشیب و فراز 

خود را می شناسد«.
1-13- بلندی همت

هر چه انسان از همت واالتری برخوردار باشد، فعالیت 
و کارهای بیشتر و چشمگیرتری انجام می دهد و کار 
گزار بلند همت در کارها و مسئولیت هایی که بر عهده 
گرفته اســت، بسیار موفقتر از دون همّتان می باشد و 
اصوالً ارزش انسان بســته به همت اوست. حضرت 
علی)ع( در نامه 53 خطاب به مالک اشتر می فرمایند: 

»با بلند همتان بپیوند«
1-14- قدرت و توانایی

یکی از ویژگی های مدیر شایســته، داشتن قدرت و 
توانایی اســت. زیرا مدیر قدرتمند و توانمند می تواند 
در جهت رســیدن به اهداف سازمان حرکت نماید و 
هر گونه مانع را از جا بردارد. امام علی)ع( در نامه 61 
به کارگزار ناالئق خود، عدم قدرت و توانایی او را تذکر 

می دهد و مورد مالت قرار می دهد.
1-15- استقامت در برابر مشکات

مدیر و مسئول مشاغل کلیدی باید در برابر فشار کار 
و دشواری ها و فراز و نشیب های شغلی و تلخی ها و 
سختی های آن چون کوه استوار و با استقامت و دارای 
عزم و اراده پوالدین باشــد. حضرت علی)ع( در این 
مورد در نامه 53 مالک اشتر فرموده اند: »پس برای 
مشــاغل کلیدی از سپاهیان و لشگریان خود کسی را 
انتخاب و مسئول بنما که در برابر دشواری ها و پیش 
آمدهای سخت و تلخ اســتوار باشد و مصیبت های 
بزرگ وی را از پا ننشاند. فردی باشد که هنگام ناتوانی 
و ضعف دیگران بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود و بر 

اثر بی خیالی دیگران بی تفاوت نگردد« 
1-16- قاطعیت

قاطعیت و پرهیز از شــک و تردید از لوازم و شرایط 
اصلی موفقیت مدیر اســت و پس از بررسی جوانب 
مختلف قضیه و مشورت با صاحب نظران، قاطعیت در 
اجرای تصمیم و اجــرای آن ضرورت دارد. دو دلی و 
عدم قاطعیت مدیر باعث می شود که تردید و ابهام و 
سردرگمی در همه بدنه سازمان سرایت کرده و کارها 
در زمان مناســب به انجام نرسد و سازمان به اهداف 
مورد نظر نرســد. امام علی )ع(، از شک و تردید بی 
مورد نهی کــرده و می فرماید: »علم خود را به جهل 
و یقین خویش را به شک تبدیل نکنید، وقتی دانستید 

عمل کنید و زمانی که یقین کردید، اقدام نمایید«
1-17- شجاعت

شــجاعت یکی از صفات مهم برای مدیران می باشد 
تا بتوانند از حــق دفاع نمایند و علیه خاف و ناحقی 
مبارزه نمایند. حضرت علی)ع( در نامه به مالک اشتر، 
به او می فرماید که به اهل شجاعت بپیوندد و آنها را 

به عنوان کارگزار انتخاب نماید.....

ادامه مقاله را در شماره چهارم نشریه بسام 
دنبال فرمایید

مگر شفاعت »کفایت و امانت را« 
1-6- نظم و انضباط

نظم، برنامه ریزی و زمان بندی یکی از عوامل 
مؤثر در موفقیت مدیر اســت، چرا که مدیر 
سازمان از ســویی کارها و وظایف متعددی 
برعهده دارد و از سوی دیگر وقت او محدود 
اســت. امام علی)ع( در بخشی از عهدنامه 
خود به مالک اشتر می فرماید: »کار هر روز 
را همان روز انجام بــده، زیرا هر روز کاری 

مخصوص به خود دارد«
1-7- حسن سابقه

امام علی)ع( سوابق کاری افراد را در گزینش 
مدیــران دقیقاً مــورد توجه قــرار می داد. 
همچنین آن حضرت، کســانی را که قبًا در 
حکومت ظلم و طاغوت دارای منصبی بوده 
اند و در گناهکاری شــریک بوده اند، جهت 
تصدی جایگاه های مدیریتی شایســته نمی 
دانند و در نامه 53 به مالک اشتر فرموده اند:
»بدترین وزیران تو کســانی اند که وزیران 
والیان بدکار پیش از تو بــوده اند و با آنان 
در گناهــان همکاری کرده انــد مبادا اینان 
صاحبان اســرار تو باشــند زیرا کــه یاران 
گنهکاران و برادران ستمکارانند، تو می توانی 
به جای آنان بهتر از آنها را بیابی، کســانی 
که نظریات و نفــوذ آنها را دارند ولی وزر و 
وبال آنها را ندارند و با ستمکاران و گنهکاران 
همکاری نکرده اند. این مردان پاکدامن هزینه 
کمتری بر تو تحمیل می کنند و نسبت به تو 
مهربان ترند و با بیگانه کم الفت ترند، آنها را 
مخصوصان جلسه های سری و انجمن های 

علنی خود قرار ده«.
1-8- داشتن پشتکار و دوری از تنبلی

سســتی در انجام دادن امور موجب زیر پا 
گذاشتن حق و عدم اجرای به موقع کارها و 
تضییع حقوق مردمان است. کندی در کارها 
فرصت های خیر و غیر قابل بازگشت را از 
بیــن می برد و به هیچ وجه نباید در گردش 
امور سســتی و کندی و کاهلی راه یابد و این 
امر باید با دقت هــای الزم عجین و همراه 
شــود. امیرالمومنین علی)ع( چنین سفارش 
کرده اند: »در کارهای خود بر افراد سســت 

و تنبل تکیه مکن«
1-9- تند ذهنی و داشتن حافظه قوی

مدیر و مســئول بایــد دارای حافظه قوی و 
ذهنی توانمند باشد تا پرداختن به یک مسئله 
او را از ســایر مسائل غافل نکند و پیچیدگی 
و حجم کارها، او را به فراموشــی و اشــتباه 
نیاندازد. حضرت علی ) ع( در نامه به مالک 
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 شــب یلدا کـــــه رفتم ســــــوی خـــانه              
گرفتـــــــم پرتقـــــــــــــال و هندوانه

خیـــــــار و ســیب و شــیرینی و آجیــل              
دوتـــــا جعبه انــــــــــــــار دانه دانه

گـــــــــز و خربــوزه و پشــمک کــه دارم               
ز هــــــــر یک خاطراتی جــــــاودانه

شــب یلدا بــــــــــَود یا شـــــــــام یغما              
و یــــــــــــــا هنگــــــــام اجرای ترانه

بــه گوشــم مــی رســد از دور و نزدیک             
نوای دلکـــــــــش چنگ و چغــــــانه

پــس از صــرف طعــام و چــــــای و میوه             
تقاضــــــــا کردم از عّمـــــــه سمانه

که از عهــــــــد کهـــــــــــن بــا ما بگوید            
هم از رسم و رســــــــــوم آن زمانه

چه خوش میگفت و ما خوش میشنیدیم    
پس از ایشان مرا گـــــــل کرد چانه

نمــی دانم چـــــــــرا یک دفعـــــــه ناِمه            
“جنیفر لوپز” آمــــــــــــــــد در میانه

عیالم گفت:خواهــــــــــان منی تو        
 و یا خواهــــــــان آن مست چمانه؟

بــه او بــا شــور و شــوق و خنــده گفتم             
عزیزم با اجــــــــازه، هــــــــــر ُدوانه!!

نمی دانی چه بلوایی به پـــــا شد     
  از آن گفتــــــــــــــــار پاک و صادقانه

به خــود گفتم که”بانی” ایــن تو بودی           
که دست همســـــــرت دادی بهانه

خالصه آنچنــــــــــــــان آشوب گردید           
کـــــــــه از ترسم برون رفتم ز خانه

ز پشت در زدم فریـــــــــــاد و گفتم:            
“مدونا” هم کنارش، هر سه وانه!!

و آن شــب در به روی مــــن نشــد باز             
شدم چـــــــــون مرغ دور از آشیانه

شــب جمعــــــــــــــه برای او نوشتم              
ندامت نامـــــــــــــه، اّمـــا محرمانه

نمی دانــم پس از آن نامــــــــه دیگر              
عیالم کینه بــــــــــــا من داره یا ِنه

ولی بگذار- بــــــــــــــا صد بار تکرار-            
بگویم آخرین حرفــــــــــــــم همانه!!

شعر شب یلدا 
در اين شب شادمانی، بهترين ها را برايتان آرزومنديم....  بسام

ت چشم من و یاد تو بود
ب نرف

ت          آنچه در خوا
ب از نیمه گذش

همه آرام گرفتند و ش
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شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره        
بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

شب شــادی وشـــــور و مهربانی است        
زمـــــــان همدلی و همزبانی است

در آن دیدارهـــــــا تا تـــــــــازه گردد   
محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـردد

به هرجــا محفلی گرم و صمیمی اســت      
که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

به دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل         
شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیل

ز خـــوردن خوردِن این شـــــــــام چلّه         
شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!

انتظاری عاشقــــــــــــانه          با  همــــــــــــه 
نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!

نشســته با تفاخـــــــــــر  تــــوی ســینی          
کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینی

چو گــــــــردد قــاچ قــــــاچ آن هندوانه          
شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!

بســــــــاط خنده و شــادی فراهـــــــــــم         
اس ام اس می رسد پشت سر هم

جوانان آن طرف تـــــر  جـــــــوک بگویند         
دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویند

کســی را گـــــر صدایی نیم دانگ اســت         
در این محفل پی تولید بانگ است!!

زند بــــــــــا “ای دل ای دل”  زیـــــر آواز         
ز بعد آن  “هاهاها”یی کند ســـــاز!

ببندد چشــــــــــم و جنباند ســـــرش را         
بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!

چنین با شــور و نغمه – شــعر و دســتان        
خرامان می رســــــد از ره زمستان

شمردم مــــن ز چلّــــــــــه تا به نـــوروز        
نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !

کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران        
که در راه است فصــــــــل نوبهاران….

           یلدایتان مبارک باد
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امــروزه اکثــر نامه نگاری هــای اداری 
به وســیله ی نرم افــزار ورد تهیه می 
شــود، اگر عالقه مند بــه آموزش این 
نرم افزار هســتید با ما همراه باشید

چیســت:  )word( ورد  پــرداز  واژه 
نــرم افــزاری کــه از آن بــه منظــور 
و  آرایــی  صفحــه  اصــالح،  ایجــاد، 
تولیــد صفحــات متنــی اســتفاده می 
شــودکه ممکن اســت حــاوی تصاویر 
باشــند. نیــز  گرافیکــی  اشــکال  و 

افــزار  نــرم  اجــرای  نحــوه 
:xp وینــدوز  در   word

پــس از نصب نرم افزار word، میانبر 
آن در منــوی all programs قرار می 
گیرد که به اسانی و به صورت زیر می 
توانیم نرم افزار word را اجرا کنیم:

دکمــه start  را کلیک می کنیم. منوی 
all programs را بــاز نموده و از زیر 
منــوی microsoft office  روی آیکن 
  microsoft office word2007
کلیک مــی کنیم، ســپس پنجره اصلی 
نــرم افــزار word ظاهــر مــی شــود.

Home زبانه
امــکان  زبانــه،  ایــن  هــای  گزینــه 
تنظیمــات  ویرایــش،  متــن،  تایــپ 

پاراگــراف و ... را بــه شــما می دهد.

Insert زبانه
بــا اســتفاده از مجموعــه گزینــه های 
زبانــه Insert، می توانیــد مواردی  از 
قبیــل جــدول، عکــس، نمــودار و... 
را در یــک ســند درج کنیــد. بــه طور 
کلــی بــرای »درج« هر چیــزی در یک 
ســند، از این زبانه استفاده می شود.

Page Layout زبانه
گزینــه هــای ایــن زبانــه مربــوط بــه 
ســند  یــک  در  صفحــه  تنظیمــات 
اســت. به طــور کلی بــرای پیکربندی 
و بهینــه ســازی صفحــات از گزینــه 
هــای ایــن زبانه اســتفاده می شــود.

ســند: یــک  ســازی  ذخیــره 
بعــد از ایجاد یک ســند Word و درج 
متون مورد نظر، نیاز به ذخیره ســازی 
آن ســند داریــد. برای ذخیــره کردن 
یک ســند ابتــدا بــر روی گزینــه در 
تصویــر بــاال )Office( کلیــک کنید و 
ســپس گزینه Save را انتخاب کنید.

بــرای رســم جــدول در نــرم افــزار 
چهــار  ورد  آفیــس  مایکروســافت 
دارد: وجــود  مختلــف  روش 

بــرای ایجــاد جدولــی جدیــد در ورد 
کافــی اســت مــکان نمــا را بــه مکان 
مــورد نظــر ببریــد و با کلیــک بر روی 
ســربرگ Insert در نــوار ابزار اصلی 
)ribbon( در کادر گــروه Table بــر 
روی فلــش کوچــک زیریــن آن کلیک 
کنید تا کادر گزینه های آن باز شــود.

    روش اول :
 Table و کادر گروه Insert از سربرگ
رفتــه و پــس از بــاز کــردن کادر آن، 
اقــدام به انتخــاب تعداد ســطر ها و 
ســتون های )تعداد خانه های جدول( 
مورد نیاز خود نمایید .این کار توســط 
حرکت دادن فلش ماوس )دراگ کردن 
آن( بــر روی مربع هــای کوچک موجود 
در این کادر انجام میپذیرد. با انتخاب 
تعــداد خانه هــای مورد نیاز در ســطر 

آشنایی با word و قسمت اصلی نرم افزار

ت که خوابم کند . . .
ش دستی س

ش شالقی که بیدارم کند بهتر از نواز
سوز

14 نشریه فرهنگی دانشجویی بسام



و ســتون ، مشــاهده خواهید کرد که 
جدول به آسانی رسم میشود. تصویر 
زیر اقدام به رســم جدولــی با تعداد 
۴ ســطر و ۶ ســتون را نشان میدهد.

    روش دوم :
 Insert Table از کادر باز شده گزینه
را انتخاب نمایید و در پنجره کوچک باز 
شده، تعداد ستون )Column( و سطر 
)Row( را وارد نمایید و پس از تایید 
شاهد باز شدن جدولی با ابعاد خواسته 
شــده در صفحــه ورد خواهیــد بــود.

چاپ اسناد
 

برای شــروع عملیات چاپ مــی تونید 
 Print گزینــه … Office روی دکمــه
 Print کادر   . کنیــد  انتخــاب  رو 
. نمایــش در میــاد  بــه  بــرای شــما 

در بخش Printer به راحتی می تونید 
نــوع Printer خودتــون رو از لیســت 
باز شــو انتخــاب کنید لیســت تمامی 
Printer های نصب شده روی کامپیوتر 
شــما در این قســمت قرار می گیره .

در بخــش Page Range مــی تونید 
نظرتــون  مــورد  صفحــات   Range
. بکنیــد  انتخــاب  چــاپ  بــرای  رو 

نمامــی   All گزینــه  انتخــاب  بــا 
. شــه  مــی  چــاپ  صفحــات 

 Current page بــا انتخــاب گزینــه
صفحــه جاری برای شــما بــه چاپ می 
رســه . ) صفحــه جاری صفحــه ای که 
شما , شــماره صفحه رو در نوار پایین 
نرم افزار Word مشــاهده می کنید (

تونیــد  مــی   Pages قســمت  در 
نظرتــون  مــورد  صفحــات  شــماره 
. بکنیــد  ثبــت  رو  چــاپ  بــرای  رو 

چاپ صفحات متفاوت :
مثــال من از یک ســند ۶ صفحه ای می 
خــوام صفحه 1 و 5 رو چــاپ بکنم به 
راحتی می تونم 1,5 رو تایپ بکنم و یا 
می خوام از صفحه 2 تا ۶ رو چاپ بکنم 
به راحتی می تونم 1-5 رو تایپ بکنم .

در بخــش Copies مــی تونید تعداد 
کپی ها و نحوه کپی رو مشخص کنید .

م.محمدی

از اینکــه بــا ما همــراه بودیــد سپاســگزاریم...
افــزار  نــرم  نــام  میتوانیــد  شــما 
را  بعــدی  آمــوزش  بــرای  نیــاز  مــورد 
دریافــت  منتظــر  مــا   ، دهیــد  پیشــنهاد 
پیشــنهادات و انتقــادات شــما هســتیم..

50002206226  : پیامکــی  صنــدوق 
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16 نشریه فرهنگی دانشجویی بسام

پاسخ جدول در صفحه پایانی مجله درج شده است

ک سال را نود بار تکرار می کنند
درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند  مابقی ی



طرز تهیه خورش ناردون ویژه شــب یلدا
هر جای ایران که باشیم، انار یکی از میوه 
های اصلی شــب یلداســت. اما اگه تو 
شمال کشور و تو مازندران باشیم، غذای 
اصلی شام یلدا هم با انار درست می شه. 
“کرک انار تیم پهلو” اســم این غذاست 
و چون جز شــمالی ها کســی نمی تونه 
اســمش رو ســریع به یاد بیاره، به اسم 
خــورش ناردون هم معروف شــده. این 
غذا با مرغ یا با گوشت پرندههای بومی 
مثل اردک و مرغابی درســت می شــه.

اولیــه  مــواد  ســازی  آمــاده  زمــان 
دقیقــه  20 حــدودا  آن  مایحتــاج  و 
در  آن  انتظــار  و  پخــت  زمــان  و 
. میباشــد  دقیقــه   40 حــدود 

رو  شــده  پختــه  مــرغ  حــاال   –
کنیــد. ســرخ  یــا  بذاریــد  فــر  تــوی 

– بذاریــد مایه انــار تــون آروم بپزه و 
غلیظ بشــه. بــرای اینکه رنــگ خورش 
تغییر نکنه روی تابــه در نذارید. غلظت 
آب خورش باید مثل فســنجون بشــه.

– وقتی خــورش جا افتاد اونو کف ظرف 
بریزید و مرغ رو روش بذارید. اگه دوست 
داشــته باشــید، مــی تونیــد بادمجون 
های ســرخ شــده رو هم کنارش بچینید.

اگه مــی خواهید این غذا رو شــب یلدا 
درســت کنید به ایــن مواد نیــاز دارید:

*یه مرغ چاق و چله
*یه پیاز درشت

*سه تا انار ترش دون شده
*ادویه )فلفل، زردچوبه، دارچین( و نمک

*اگه دوست داشته باشید مقداری 
بادمجون سرخ شده برای کنار غذا

طرز تهیه:
– مــرغ رو با کمی ادویــه، پیاز و یه حبه 
ســیر بپزید. تو ایــن مدت پیــاز رو ریز 
و ســرخ کنیــد و وقتی پیاز طالیی شــد 
دونه هــای انار رو بریزیــد توش و تفت 
بدیــد، اگه انارتون به اندازه کافی ســرخ 
نبود، مــی تونید یک قاشــق رب انار یا 
رب گوجــه فرنگــی بهش اضافــه کنید.

گوارای وجودتان...
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 12 دی )1 ژانويه( جشن آغاز سال نو میالدی 2017
سال نو روزی است که آغاز يک سال گاه شماری جديد را رقم میزند، و در آن سال شماِر يک تقويم مشخص افزايش داده 
میشود. در بسیاری از فرهنگ ها، اين رويداد را به مناسبت پايان سال قديم و شروع سال جديد جشن می گیرند. سال 
نو میالدی در 1 ژانويه هر ســال اتفاق می افتد و بیشترين استفاده را در کشورهای دنیا دارد. در 1 ژانويه 1600 میالدی، 

اسکاتلند اولین کشوری بود که 1 ژانويه را به عنوان اولین روز سال اتخاذ کرد.

شب سال نو میالدی
در کشورهایی که از گاه شمار )تقویم( میالدی 
استفاده میکنند، سال نو معموال در اول ژانویه 
برگزار میگردد. راسته ماه ها در گاه شمار رومی، 
از زمان پادشاه نوما پومپیلیوس در حدود 700 
پیش از میالد، از ژانویه تا دســامبر میباشــد. 
در حال حاضر، جشــن گرفتن سال نو یکی از 
بزرگترین رویدادهای جهانی میباشد. در شب 
31 دســامبر هر ســال، آخرین روز یك سال 
میالدی و روز قبل از روز ســال نو در بسیاری 
از کشــورهای جهان، عموما قاره هــای اروپا، 
آمریکا، اســترالیا و بخش هایی از آسیا و آفریقا 
مراسم سال نو برگزار میشود. در فرهنگ جدید 
غرب این روز بــا گردهمایی هایی در مجالس 
و مهمانی ها برگزار میشــود که انتقال سال را 

ساعت 12:00 شب جشن می گیرند.

بسیاری از فرهنگ ها در این شب از آتش بازی و 
دیگر روش های پرصدا برای جشن گرفتن سال 
نو اســتفاده می کنند. شب سال نو به صورت 
جهانی مطابق با تولد مسیح یا عرف نامه پس 
از میالد )به انگلیسی: Anno Domini( در 

کشورهای مســیحی و حتی غیر مسیحی در 
31 دسامبر برپا میشود. شب سال نو همچنین 
به عنوان هفتمین روز کریسمس در مسیحیت 

غربی شناخته میشود.

 

- چرا سال میالدی از اول ژانویه آغاز می شود؟
دلیل خاصی برای آغاز شدن سال میالدی از 
اول ژانویه ذکر نشــده است زیرا اقوام مختلف 
هر کدام روزی را مبدأ سال خود قرارداده اند. 
مثاًل ســال نو مقدونی ها در زمان اسکندر از 
پاییز شروع می شد و یونانی ها وسط تابستان 
را مبدأ ســال خود قرار می دادند و ایرانی ها 
هنوز که هنوز اســت روز اول بهار را نوروز می 

دانند.

مســیحی هایی که اول ژانویه را مبدأ ســال 
میــالدی قرار مــی دهند مدیــون رومی ها 
هستند، در عصر امپراتوری روم روال کار براین 
بود کــه کلیه مقامات مملکتی روز 15 مارس 

)2۶ اسفند( را روز آغاز خدمت قرار می دادند 
حتی قیصرها و کنسول های رومی نیز در این 
روز وارد عرصــه کار می شــدند. لیکن چون 
کنسول )فول دیویس نوبیلیور( به دالیلی چند 
موفق نشــد در روز 15 مارس زمام امور را به 
دســت بگیرد و این مهم پس از مدتی تعویق 
در روز اول ژانویه میسر شد، آن روز را آغاز کار 
اعالم کردند. ژولیوس ســزار هم به یك ژانویه 

وفادار ماند.

در ســال 4۶ قبل از میالد، تقویم ژولیانی به 
دستور ژولیوس سزار تنظیم شد در این تقویم 
نه فقط اول ژانویه اول ســال شــناخته شــد 
بلکه خود ســال نیز به  25/3۶5 روز تقســیم 
شــد، زیرا همین مدت الزم بود تا زمین یك 
بار به دور خورشــید گردش کند. به پاس این 
خدمت تقویم مذکــور را ژولیانی گفتند و به 
پاس بزرگداشــت ژولیوس سزار نام او را روی 

ماه ژوئیه )ژولیوس( نهادند.

سال جدید میالدی را پیشاپیش تبریک میگوییم

س گرما کنید چون در قلبتان به هم نزدیکید
گ شوید اما از درون احسا

عشق یعنی وقتی دور هستید دلتن
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سال جدید میالدی را پیشاپیش تبریک میگوییم

فوتبال.یک.بازی.با.توپ.است.که.بین.دو.

گروه.یازده.نفره.صورت.می.گیرد،.که.هر.

یک.قصد.دارند.با.زدن.گل.های.بیشتر.به.

حریف.خود،.برنده.شــوند..فوتبال.غالبًا.

توســط.پاها.بازی.می.شــود،.اما.ممکن.

اســت.بازیکنان.از.هر.عضــو.دیگری.به.

جزء.دســت.و.بازویشــان.برای.حرکت.

دادن.توپ.اســتفاده.کنند..دروازه.بان.از.

این.قاعده.مســتثنی.است،.و.تنها.عضوی.

از.تیم.اســت.که.می.تواند.در.زمین.بازی.
توپ.را.در.دست.بگیرد.

آنچــه.در.نزد.مــردم.به.عنــوان.فوتبال.

شــناخته.شــده.اســت.ورزشــی.است.

که.ملل.انگلیســی.بــه.آن.)Soccer(.یا.

)Association(.مــی.گویند.و.با.آن.چه.

آمریکایی.ها.و.کانادایی.ها.به.آن.فوتبال.

می.گویند.،.فرق.دارد.و.بسیار.ساده.تر.و.
عملی.تر.است..

فوتبــال.بدون.شــک.جذاب.تریــن.و.پر.

طرفدارترین.ورزش.دنیا.اســت...بیشتر.

مردم.جهان.در.اندک.مدت.شیفته.فوتبال.

می.شــوند...حتی.کودک.خردسال.همین.

که.توپ.را.مــی.بیند.،.به.طرفش.می.دود.

و.آن.را.بــا.پــا.می.زند...اکثــر.جوانان.و.

بزرگســاالن.عالقه.مند.بــه.فوتبال.برای.

گذراندن.اوقات.فراغت.خود.،.به.این.بازی.

روی.مــی.آورند.و.یا.چــون.دیگران.پای.

تلویزیون.و.در.میدان.ها.تماشا.گر.بازی.

فوتبال.می.شوند.بازی.فوتبال.پر.هیجان.

و.زیبا.است.و.انسان.را.خیلی.زود.سرگرم.

می.کند.،.تا.آن.جا.که.در.ســال.های.اخیر.

شیوه.های.فوتبال.نوین.،.مردم.جهان.را.
بیش.از.بیش.به.خود.مجذوب.کرده.است.
گفته.می.شــود.که.کشــور.ما.بیشترین.
طرفدار.را.در.ســطح.قاره.آسیاداشته.و.
دارد.و.از.این.جهت.با.کشــورهای.اروپا.
و.دیگر.کشورهای.صاحب.نام.در.فوتبال.
رقابت.می.کند.اگــر.بخواهیم.این.رقابت.
به.برتری.بینجامــد.و.فوتبال.ما.بیش.از.
پیش.رشــد.کند.،.ناگزیر.باید.اشــکاالت.
کمی.و.کیفی.آن.را.از.راه.آموزش.بهتر.و.

آموزش.زود.رس.بر.طرف.کنیم..

تاریخچه.فوتبال

از.شــروع.این.بازی.کســی.اطالع.دقیقی.

ندارد...از.منابع.باســتان.شناسی.مربوط.

به.قــرن.چهــارم.پیش.از.میالد.مســیح.

چنین.بر.می.آید.که.بین.ســپاهیان.ارتش.

امپراطــوری.چین.نوعی.بــازی.با.توپ.

رایج.بوده.که.شــباهت.هایــی.به.فوتبال.

دارد...گزارشــاتی.نیز.وجود.دارد.که.در.

میان.ملل.باســتان.در.ســرزمین.روم.،.

نوعی.بازی.در.زمین.بــاز.با.توپ.انجام.

می.گرفته.که.به.آن.)Harpastum(.می.

گفتند...در.میان.سایر.ملل.نیز.مشابه.این.

ورزش.گزارش.شــده.از.جمله.در.یونان.
باستان.،.مکزیک.و.ژاپن..

ایرانیــان.بــا.اقتباس.از.رومــی.ها.بازی.

فوتبــال.را.تکامــل.دادند.به.طــوری.که.

در.قرون.وســطی.فوتبــال.از.محبوبیت.

مردمی.چشــمگیری.برخــوردار.بوده.و.

بازی.شــناخته.شده.و.معروفی.گردیده...

در.ایــن.دوران.فوتبال.را.)Melees(.می.

گفتند...بازی.در.زمین.های.باز.و.هموار.با.

دروازه.های.نسبتا.وسیع.انجام.می.گرفته.

و.در.همین.دوران.،.در.یکی.از.نمایشنامه.

های.شکسپیر.به.نام.)Errors(.در.پرده.

دوم.آن.،.کلمــه.)Football(.به.این.بازی.
اطالق.گردیده..

در.نیمه.اول.قــرن.پانزدهم.بازی.فوتبال.

یک.بازی.برای.پرورش.جســم.شناخته.

شــده.بود.و.مدارس.عمومی.و.دانشگاه.

های.اروپا.همگی.دارای.تیم.های.مستقل.
و.رسما.جا.افتاده.بودند..

ند
 کن

می
عا 

ن د
سما

ه آ
و ب

ه ر
د ک

ستن
ی ه

های
ست

ز د
ر ا

اکت
د پ

کنن
ی 

ک م
کم

ه 
ی ک

ستان
د

FootBall
شماره سوم / آذر1395 / دانشگاه آزاد ابهر 19



داشتن همســر شاد و خوشحال می تواند 
ســالمت را تقویت کند. ایــن ارتباط در 
میان زنان و مردان متاهل، یکســان است 
و با شادی شخصی خود افراد تفاوت دارد. 
طبق تحقیقات همســران شــاد معموال 
حمایت اجتماعی بیشتری را از همسرشان 
انجام می دهند. آنان حتی بیشتر از دیگران 
تالش می کنند تا عادت های ســالم مثل 
ورزش کردن منظم، تغذیه سالم و خواب 

کافی را در همسرشان ترویج کنند.

آسان شدن زندگی با این همسر 

انسانی که شاد است و در مراحل مختلف 
از زندگی اش شادی را تجربه کرده ، قطعاً 
از لحاظ ســالمت بهتر از دیگران اســت. 
جالب است بدانید که داشتن یك همسر 
شــاد میتواند ضامن ســالمت شما باشد، 
چرا که این همسر سالیان طوالنی در کنار 
شماست و شما هم کم کم به سوی شادی 
می روید، حتی اگر انسان غمگینی باشید. 
داشتن همســر خوشحال در افزایش عمر 
زوجین موثر اســت. به طور کلی زندگی 
کردن با یك همسر شاد می تواند زندگی 

را آسان تر کند.

رابطه مثبت زناشویی می تواند دست مایه 
شــادی و در غیر این صورت منبع بزرگ 
رنج و تالم باشــد. زندگی زناشویی همراه 
یا بدون عاطفه مناسب با آن، کامل ترین 
شکل تصور از بهشت و جهنمی است که ما 
در زندگی قادر به ایجاد، به دست آوردن و 

یا رسیدن به آن هستیم. 

تعریف شما از شادی 
همه زوج ها دوست دارند زندگی مشترک 
شادی با هم داشته باشند، اما باید بدانند 
که شــاد زیســتن هم مانند هر امر دیگر 
اصولی دارد. افراد مختلف و صاحب نظران 
گوناگون از شادی و شاد زیستن برداشت 
ها و تعاریف مختلف دارند. مثال ارسطو می 
گوید؛ مردم عادی لذت را شادی فرض می 
کنند، افراد موفق عملکــرد خوب را برابر 
شادی می شــمارند و دانشمندان زندگی 
متفکرانه و جستجوگرانه را معادل شادی 

می دانند.

نقش همسر خوشحال در زندگی شما

يکی از مطالعات اخیر نشــان می دهد که داشتن همسر شــاد و خوش حال، برای سالمتی مفید است. 
محققان بعد از ارزيابی نهايی به اين نتیجه رسیدند که افرادی که دارای همسر شاد هستند، بسیار بیشتر 

از ديگران اظهار سالمتی می کنند.

ت
نبوغ ، جوهر تفكر اس
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راز آدم های خوشحال؟ 

حال در این زندگی مشترک شما جزو کدام 
دسته از افراد هستید، آیا همیشه از زندگی 
خود راضی هســتید و از تك تك لحظات 
زندگی تان لذت می برید یا از زندگی لذت 
نمی برید و آرزو می کنید جای فرد دیگری 
باشید؟ ثابت شده است که شادترین مردم، 
مردمی هستند که بیشترین تمرکزشان بر 
آن چیزی است که انجام میدهند نه آنچه 
کــه دارند. این افراد دیدگاه ها و اعتقادات 
متفاوتی دارند. زندگی مشترک هم اکنون 
نیازمند مثبت نگری و شادی شماست،پس 
بهتر است راز آدم های شاد را با هم کشف 

کنید.

مقایسه نمی کنند 

نخستین نکته برای اینکه بتوانید یك فرد 
مثبت اندیش باشــید این است که هیچ 
وقت خود را با فرد دیگری مقایسه نکنید. 
وقتی شما خود را با کسی مقایسه نکنید 
نســبت به کارها و اعمال خود احســاس 
بهتری خواهید داشــت و بیشتر از داشته 
های تان راضی خواهید بود. وقتی عادت 
کنید مــدام دیگران را بهتــر از خودتان 
بدانیــد و به ایــن فکر نکنید که شــاید 
خودتان شایستگی بیشتری داشته باشید، 
به طــور حتم روزبه روز عیب جوتر و تلخ 

تر خواهید شد. 

 نکات مثبت دیگران را می بینند 

شاید این جمله به نظرتان خیلی ساده و 
ابتدایی باشد، اما واقعا به شما توصیه می 
کنیم که سعی کنید در هر فردی حداقل 
یك نکته مثبت پیدا کنید، این امر به شما 
کمك مــی کند با دیگــران رفتار بهتر و 

مثبت تری داشته باشید. 

  بهتر است ســعی کنید دنیا را سفید و 
سیاه نبینید، وقتی همیشه برای مشکالت 
تان دنبال مقصر باشید، نمی توانید مثبت 
فکر کنید؛ فقط مسئولیت کارهای خود را 
قبول کنید نه بیشتر از آن و نه کمتر. هیچ 
وقت دیگران را سرزنش نکنید اما دلیلی 
هم ندارد که بار مشکالت آنها را به دوش 

بکشید.

 روابط اجتماعی بهتری دارند 

می توان گفت بعضــی افراد به این دلیل 
همیشه عصبی، تلخ و منفی نگرند که فکر 
می کنند ارتباط شــان با دنیا قطع است 
و نمی توانند به خوبی با اطرافیان ارتباط 
برقرار کنند. این افراد معموال به راحتی به 
دیگران اعتماد نمی کنند و در عین حال 
نمی توانند بفهمند که چرا دیگران آنها را 

دوست ندارند.

 

به موفقیت یك نفره فکر نمی کنند 

موفقیــت انفرادی بــا ارزش اســت. اما 
دســتیابی به چیزی با یــك فرد و یا تیم 
عالی است. نه تنها شما احساس خوبی در 
مورد خودتان دارید، بلکه شــما احساس 
بزرگی و دلپذیری در مورد افراد دیگر تیم 
خواهید داشــت. همچنین میتوانید یك 
ارتباط خوبی با این افراد در طول زندگی 
خود داشــته باشید. اگر شــما شکست 
بخورید، با هم شکســت خورده اید و این 
تحمل شکست را آســان تر و حمایت را 
بــرای انجام دادن دوباره کار راحت تر می 

کند.
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پاسخ جدول متقاطع اطالعات عمومی صفحه ی 16

سخنان و جمالت ناب حاشیه صفحه:
هانس نوون

آنتونیو دو سنت اگزوپری
هرمان هسه
ویكتور هوگو
امام علی )ع(
خلیل جبران
مارک تواین
ژان پل ساتر

سروانتس
آلبرکامو

ارد بزرگ
بالزاک

ت
ت،بلکه بیان آن اس

ت نیس
وظیفه هنر،تقلید از طبیع

تیم نشریه بسام از انتقادات و پیشنهادات 
شما مخاطبان عزیز دل گرم میشود...

ما منتظر پیام های شما هستیم...
پل های ارتباطی :

شبکه های اجتماعی: 09375393773
پیامک : 50002206226

qoohost@gmail.com :رایانامه
www.BasamMag.ir :پرتال
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همیشه شاد باش و بخند !
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