
6نشریه بسام

Second year_ 6th issue_July 2017

برنامه نویسی
مصاحبه
کدبانو
اخبار
داستان
معرفی
معجزه نگاه







زندگی چيست؟
هرکســی بــا توجــه بــه روزهــای کــه گذارنــده زندگــی را معنــا ميکنــد پــس تــو 
ــا در جســتجوی  ــا انســان ه ــده .کاش م ــت ب ــی خــودت اهمي ــای زندگ ــه معن ب

معنــای زندگــی نباشــيم  آن را زندگــی کنيــم.
هرکســی کــه اشــتباهاتی انجــام داده چــه آگاهانــه و يــا ناآگاهانــه و فکــر ميکنــد 
بدتــر از ايــن نميشــود بــا شــما وخــودم هــم هســتم ،حتمــا ميگوييــد از خــود و 
جهــان خســته شــده ام شــايد گاهــی بايــد از همــه چيــز خســته شــويم تــا تغييــر 

کنيم.

 امام صادق عليه السالم : 

هيچ زندگی گواراتر از اخالق و رفتار پسنديده نيست.
                                                                             ]علل الشرايع، ج 2، ص 559[
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ــا  ــد ام ــر ميگذارن ــما تاثي ــی ش ــر زندگ ــا ب ــی چيزه راســتش خيل
ــد  ــای کردي ــازيداگر خط ــی را ميس ــتيد که.زندگ ــما هس ــط ش فق
ــان فکــر  ــدی هايت ــه ب ــد ب ــران کني ــر باشــيد و جب مســوليت پذي
ــا بــدی هايتــان  ــا آن ب نکنيــد به.خوبــی هايتــان توجــه کنيــد  وب
ــن  ــد از همي ــاز کني ــود اغ ــود خ ــورا از وج ــال ن ــد س ــه کني مقابل
لحظــه باورکنيــد کــه زندگــی منتظــر شــما نيســت کــه تــا شــما 
آمــاده و شــاد باشــيد تــا زندگــی کنيــد بلکــه بــه راهــش ادامــه 
مــی دهــد و روزی فــرا مــی رســد کــه حتــی شــما نيســتيد ولــی 
هنــوز زندگــی در جريــان اســت پــس زندگــی کــن و نااميــدی را 

ــدارد. ــا ن ــا خــدای هســت نااميــدی معن از خــود دورکــن ت
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خــوب و مهربــان بودن،همیشــه کار اســانی نیســت.این کــه بــه دیگــران اجــازه بدهیــم تــا راه خودشــان را برونــد حتــی 
اگــر در اشــتباه هــم باشــند و پیامــد اعمالشــان مخــرب باشــد-به معنــای انســان خــوب و مهربــان بــودن نیســت .هــم 
چنیــن ،خــوب بــودن بــه ایــن معنــی نیســت کــه بــه دیگــران اجــازه بدهیــم تــا از مــا ســوء اســتفاده کــرده ویــا مــارا 
وادر کننــد تــا کاری را برخــاف طبیعــت خــود ،انجــام دهیــم .بلکــه خــوب بــودن ،کیفیتــی اســت کــه بایســتی بــا احتیــاط 
ــر  ــه از نظ ــید ک ــام کاری باش ــه انج ــور ب ــت مجب ــن اس ــی ممک ــوارد خاص ــم.در م ــورد کنی ــا ان برخ ــتر ب ــه بیش ــر چ ه
ــر  ــوان »هن ــاب ،تحــت عن ــن کت ــه نوشــتن ای ــی اســت کــه ب ــن یکــی از دالیل دیگران،ممکــن اســت خــوب نباشــد و ای

خــوب بــودن «اقــدام کــرده ام .خــوب بــودن بــه طــرز حقیقــی و مثبــت واقعــا یــک هنــر اســت.

ــوای چنــد رســانه ای ،  ــد کــه محت ــودن ، ســاختن و بافتــن رویاها...مهندســین وب افــرادی ان ــه خــاق ب ــه ب عاق
ــه  ــا ب ــا،اپ هــای تحــت وب و... از روی ــب کدنویســی ســایت ه هــوش مصنوعــی ، اطاعــات تخصصــی را در قال
واقعیــت تبدیــل میکننــد و آن را بــا تمــام جهــان بــه اشــتراک میگذارنــد.از مفهــوم عمومــی حــوزه وب گرفتــه تــا 
آمــوزش گام بــه گام پیــاده ســازی پــروژه تحــت وب ، آن هــم بــا اســتاندارد مهارتــی ســازمان فنــی و حرفــه ای 

html, PHP , javascript ,CSS , SQL ــان هــای ــی W3C   .آمــوزش زب ــا اســتاندارد جهان کشــور و ب

6

ی
ماع

جت
ی ا

هنگ
فر

ه 
ری

نش
 - 

ام
بس

ب
ی کتا

معرف



روزنگار 8مرداد
روز بزرگداشت شیخ اشراق

سودای میان تهی ز سر بیرون کن
از ناز بکاه و در نیاز افزون کن

استاد تو عشق است چو آن جا برسی
او خود به زبان حال گوید چون کن

شــهاب الدیــن یحیــی ابــن حبــش بــن امیــرک ابوالفتــوح ســهروردی، ملقــب بــه شــهاب الدین و شــیخ اشــراق و 
شــیخ مقتــول، )۵۴۹ - ۵87 ه.ق.( یــا ) ۱۱۵۴ - ۱۱۹۱ م.( فیلســوف نامــدار ایرانــی بوده اســت.

زندگــی شــهاب الدیــن ســهروردی در ســال ۵۴۹ ه.ق. در ســهرورد یــا قــره قــوش خدابنــده زنجــان زاده شــد. 
حکمــت و اصــول فقــه را نــزد مجدالدیــن جیلــی اســتاد فخــر رازی در مراغــه آموخــت و در علــوم حکمــی و 

فلســفی ســرآمد شــد و بقــوت ذکا، وحــدت ذهــن و نیــک اندیشــی بــر بســیاری از علــوم اطــاع یافــت
ــران پرداخــت، و از بســیاری از مشــایخ  ــه ســفر در داخــل ای ــات رســمی، ب ــان تحصی ــس از پای . ســهروردی پ
تصــوف دیــدن کــرد و بســیار مجــذوب آنــان شــد. بــه واقــع، در همیــن دوره بــود کــه بــه راه تصــوف افتــاد 
و دوره هــای درازی را بــه اعتــکاف و عبــادت و تامــل گذرانــد. ســفرهای وی رفتــه رفتــه گســترده تــر شــد، و 
بــه آناتولــی و شــامات نیــز رســید و در ایــن ســفر، مناظــر شــام »ســوریه« او را بســیار مجــذوب خــود نمــود.

ــی«  ــن ایوب ــاح الدی ــر »ص ــر« پس ــک ظاه ــا »مل ــا ب ــت و در آنج ــب رف ــه حل ــق ب ــفرها از دمش ــی از س در یک
)ســردار معــروف مســلمانان در جنگ هــای صلیبــی( ماقــات کــرد. ملــک ظاهــر کــه محبــت شــدیدی نســبت 
بــه صوفیــان و دانشــمندان داشــت، مجــذوب ایــن حکیــم جــوان شــد و از وی خواســت کــه در دربــار وی در 
حلــب مانــدگار شــود. ســهروردی کــه عشــق شــدیدی نســبت بــه مناظــر آن دیــار داشــت، شــادمانه پیشــنهاد 
ملــک ظاهــر را پذیرفــت و در دربــار او مانــد. در همیــن شــهر حلــب بــود کــه وی کار بــزرگ خویــش، یعنــی، 
حکمةاالشــراق را بــه پایــان بــرد. امــا ســخن گفتن هــای بــی پــرده و بــی احتیــاط بــودن وی در بیــان معتقــدات 
باطنــی در برابــر همــگان، و زیرکــی و هوشــمندی فــراوان وی کــه ســبب آن می شــد کــه بــا هــر کــس بحــث 
کنــد، بــر وی پیــروز شــود، و نیــز اســتادی وی در فلســفه و تصــوف، از عواملــی بــود کــه دشــمنان فراوانــی 

مخصوصــا از میــان علمــای قشــری بــرای ســهروردی فراهــم آورد.

وفــات عاقبــت بــه دســتاویز آن کــه وی ســخنانی برخــاف اصــول دیــن می گویــد، از ملــک ظاهــر خواســتند کــه 
او را بــه قتــل برســاند، و چــون وی از اجابــت خواســته آن هــا خــودداری کــرد، بــه صــاح الدیــن ایوبــی شــکایت 
بردنــد. متعصبــان او را بــه الحــاد متهــم کردنــد و علمــای حلــب خــون او را مبــاح شــمردند. صــاح الدیــن کــه 
بــه تازگــی ســوریه را از دســت صلیبیــون بیــرون آورده بــود و بــرای حفــظ اعتبــار خــود بــه تاییــد علمــای دیــن 
7احتیــاج داشــت، ناچــار در برابــر درخواســت ایشــان تســلیم شــد. بــه همیــن دلیــل، پســرش ملــک ظاهــر تحــت 
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فشــار قــرار گرفــت و ناگزیــر 
ــب  ــال ۵ رج ــهروردی را در س س
ــدان  ــه زن ــری ب ــری قم ۵87 هج
ــا  ــا از دنی ــد و شــیخ همــان ج افکن
ــرگ، ۳8  ــگام م ــت. وی در هن رف
مســتقیم  علــت  داشــت.  ســال 
وفــات وی معلــوم نیســت.)البته 
مشــهور آن اســت که ســهروردی 
بــه دلیــل گرســنگی از دنیــا رفت.(

فلســفه اشــراق ســهروردی کســی 
اســت کــه مکتــب فلســفی اشــراق 
از  بعــد  کــه  آورد  بوجــود  را 
مرگــش وســعت یافــت. او نظریــه 
ــم  ــرن شش ــر ق ــود را در اواخ خ
ــه کــرد. ســهروردی را رهبــر  ارائ
افاطونیــان جهــان اســام لقــب 
اش  فلســفه  خــود  او  داده انــد. 
ــود  ــده ب ــراق نامی ــت اش را حکم
کــه بــه معنــای درخشــندگی و 
ــوام  ــت و اق ــاب اس ــدن آفت برآم
التیــن آن را aurora conurgens نــام 
نهــاده انــد. امــا ایــن تفکــر فلســفه 
در  و  نیســت  افاطونــی  خــاص 
ارســطو  و  افاطــون  آرای  آن 
و  زرتشــت  و  نوافاطونیــان  و 
و  تحــوت  اســطوره  و  هرمــس 
آرای نخســتین صوفیــان مســلمان 

ــت. ــه اس ــم آمیخت در ه
ــفه  ــم فلس ــهروردی ه ــب س مکت
هســت و هم نیســت. فلســفه است 
از ایــن جهــت کــه بــه عقــل اعتقــاد 
دارد، امــا عقــل را تنهــا مرجــع 
شــناخت نمــی دانــد. عرفان اســت 
از ایــن نظــر کــه کشــف و شــهود 
و  تریــن  شــریف  را  اشــراق  و 
بلندمرتبــه تریــن مرحلــه شــناخت 
ــر  ــختی ب ــه س ــد. او ب ــی شناس م
ــات  ــازد و از کلی ــی ت ــینا م ــن س اب
و مثــل افاطــون دفــاع مــی کنــد. 
بــر وجودشناســی ابــن ســینا ایــراد 
مــی گیــرد کــه چــرا اظهــار داشــته 
کــه در هــر شــئ موجــود، وجــود 
ــت  ــت و ماهی ــی اس ــری حقیق ام
ــق  ــرای تحق ــاری، و ب ــری اعتب ام
ــی  ــت. در حال ــود اس ــاج وج محت
کــه طبــق حکمــت اشــراق، ماهیــت 
امــری حقیقــی اســت و وجــود 

ــاری. ــری اعتب ام

ــوار ســهروردی وجودشناســی  نوراالن
خــود را »نوراالنــوار« نــام داده اســت. 
همــان حقیقــت الهــی کــه درجــه 
روشــنی آن چشــم را کــور مــی کنــد. 
ــز  ــک چی ــا کم ــوان ب ــی ت ــور را نم ن
دیگــر و نســبت بــه آن تعریــف کــرد، 
زیــرا تمــام اشــیا بــا نــور آشــکار مــی 
ــا نــور تعریــف  شــوند و طبعــا بایــد ب
شــوند. »نوراالنــوار« یــا »نــور مطلــق« 
ــام  ــت و تم ــق اس ــود مطل ــان وج هم
موجــودات، وجــود خــود را از ایــن 
منبــع کســب کــرده انــد و جهــان 
هســتی چیــزی جــز مراتــب و درجــات 
گوناگــون روشــنایی و تاریکــی نیســت. 
بــه همیــن دلیــل سلســله مراتــب 
درجــه  بــه  بســتگی  موجــودات 
نزدیکــی آن هــا بــا »نوراالنــوار« دارد، 
ــراق« و  ــه »اش ــزان درج ــه می ــی ب یعن
ــا  ــه آن ه ــوار ب ــه از نوراالن ــوری ک ن

ــی رســد. م
الزم بــه یــاد آوری اســت کــه گرچــه 
عرفــان یکــی از خصیصه های برجســته 
ی مکتب فلســفی ســهروردی است، او 
فقــط صوفــی نبــود، مکتب فکــری اش 
ــود، او نظــام  ــی محــض نب هــم عرفان
ــوان  ــیاری ازت ــد بس ــود و مانن ــاز ب س
منــدان دیگــر)از قبیــل ابــن ســینا( در 
ــنتی  ــف و س ــات مختل ــاب موضوع ب
فلســفی ، ماننــد مابعــد الطبیعه،هســتی 
ــق  ــی ، منط ــت شناس ــی ، معرف شناس
ــت.  ــرده اس ــر ک ــار نظ ــره اظه و غی
ــش  ــان اندی ــه از می ــماری را ک هرش
منــدان دنبــای اســام، بــه عنــوان 
اســتقال  برگزینیــم،  »بزرگتریــن« 
نــوآوری،  و  خاقیــت،  و  اندیشــه 
قــدرت ترکیــب افــکار و آرای مختلف، 
ــان و  ــروی بی نگــرش جهان شــمول، نی
ــی  ــای عرب ــلط در زبان ه ذوق، و تس
ــخ  و فارســی، شــیخ اشــراق را در تاری
ممتــازی  و  ویــژه  جــای گاه  تفکــر 
جهــات  بســیاری  از  کــه  بخشــیده 
قابــل قیــاس بــا جــای گاه دیگــران 
را  ســهروردی  برجســتگی  نیســت. 
ــل  ــه عام ــول س ــوان کًا معل ــاید بت ش
و  جهان شــمول  تفکــر  دانســت: 
جامــع، ابتــکار، و جســارت در بیــان. 
تفکــر  گرفتــار  شــهاب الدین  شــیخ 
نبــود.  تعصب آمیــز  و  یک بعــدی 
ــدان  ــیاری از اندیش من ــد بس وی مانن

حــق  بــر  را  خــود  فقــط  تاریــخ، 
ــر باطــل.  ــران را ب نمی دانســت و دیگ
ــز  ــک چی ــش از ی ــق بی ــت مطل حقیق
ــل و  ــه ی مل ــد و هم ــد باش نمی توان
نحــل، فیلســوفان، عالمــان، و عارفــان 
ندارنــد. منتهــا  بیــش  گم گشــته ای 
ــت یابی  ــد دس ــه امی ــه ب ــی ک راه های
برگزیده انــد،  حقیقــت  ایــن  بــه 
فرزنــد  اســت.  بــوده  متفــاوت 
ســهرورد، نســبت بــه خــط و شــیوه ی 
خاصــی تعصــب نمــی ورزد و در عمل، 
. نمی شــمرد.  جایــز  را  تک صدایــی 

بنابرایــن، وی بــا وجــود ایــن کــه 
ــا  ــنا ب ــًا آش ــن و کام ــلمانی مؤم مس
ــت وجوی  ــود، از جس ــی ب ــوم قرآن عل
فکــری  ســنت های  در  حقیقــت 
ــودی،  ــدی، یه ــتی، هن ــی، زرتش یونان
و مســیحی، نه تنهــا ابایــی نداشــت، 
ســنت ها  ایــن  از  عناصــری  بل کــه 
ــش  ــری خوی ــج فک ــود نس را در تاروپ
را  فلســفی خویــش  نظــام  و  تنیــد 

جامعیــت بخشــید.

فکــری  شــیوه های  از  بهره گیــری 
بــه  آن هــا  درآوردن  و  گوناگــون 
ــگ،  ــجم و هماهن ــی منس ــب نظام قال
ــاده ای  ــی فوق الع ــوان ذهن ــکار و ت ابت
ایــن  از  ســهروردی  و  می طلبــد 
ــفه ی  ــود. او فلس ــد ب ــا بهره من نیروه
ــت  ــه دربســت پذیرف ارســطویی را ن
از  بل کــه  کــرد.  رد  یک جــا  نــه  و 
حداکثــر  آن  اســتداللی  شــیوه های 
اســتفاده را در ســاختن نظــام فلســفی 
ارســطو  بــه  شــیخ  بــرد.  خویــش 
و  نــام  مرعــوب  و  نکــرد  بســنده 
ــون  ــه افاط ــد. ب ــم نش آوازه ی او ه
از  قبــل  ســال ها  حکیمــان  دیگــر  و 
ایــن دو نیــز مراجعــه کــرد و در یــک 
ــر  ــه ظاه ــگاه ب ــداری از پای ــا، مق معن
غیــر قابــل رقابــت معلــم اّول کاســت. 
بی نظیــر  تقریبــًا  مؤلفه هــای  از 
فلســفه ی  فــرد  بــه  منحصــر  و 
شــهاب الدین، چیــزی اســت کــه او 
ــر  ــروانی تعبی ــت خس ــه حکم از آن ب
می کنــد و آن، ســنت فلســفی ایرانیــان 
ــدن  ــا گنجان ــیخ ب ــت. ش ــتان اس باس
ــان  ــری حکیم ــراث فک ــداری از می مق
ایــران باســتان، نشــان داد کــه نیــاکان 
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مــا از چــه ســرمایه ی عمیــق فلســفی 
. بوده انــد.  برخــوردار 

امتیــاز دیگــر ســهروردی، اســتقال 
او در عرضــه ی  فکــری و جســارت 
افــکار خویــش  از  صریــح بســیاری 
هفتــاد  شــهاب الدین  شــیخ  بــود. 
هشــتاد ســال پــس از زمانــی زندگــی 
می کــرد کــه نابغــه ی ایرانــی دیگــری، 
ــی )۴۵0  ــد غزال ــام محّم ــام ام ــه ن ب
و  را زده،  فلســفه  پنبــه ی  ـ ۵0۵ق(، 
ــه  ــران ـ ب ــل در ای ــگاه آن را ـ الاق پای
کلــی سســت کــرده بــود. بــا ضربــه ی 
کاری او بــه بنیــاد فلســفه ـ و بــه 
سوءاســتفاده هایی  بســیار،  احتمــال 
ــب  ــری و متعص ــرعین ظاه ــه متش ک
چــون  موجهــی  عالــم  ســتیز  از 
حجةاالســام غزالــی بــا تفکــر فلســفی، 
در محکــوم کــردن فلســفه بــه عنــوان 
ــاره ســخن  ــد ـ دوب ــن کردن ضــد دی
ــفه ی  ــم فلس ــفه، آن ه ــن از فلس گفت
مجوســان )!( کار آســانی نبــود. چوبــی 
کــه غزالــی بــر زمیــن زده بــود، چنان 
ــود کــه هــواداران فلســفه،  کوبنــده ب
ــود  ــه راه خ ــتند ب ــه می خواس چنان چ
خطــر  می بایســتی  دهنــد،  ادامــه 
متهــم شــدن بــه بی دینــی و انحــراف 

می پذیرفتنــد... را  شــریعت  از 

این همــه، شــاید اســتثنایی ترین  بــا 
ــان  ــهروردی، هم ــورد س ــه در م نکت
باشــد کــه وی شــهرت خــود و عنــوان 
فلســفه اش را از آن گرفتــه اســت: 
نــور! بــه عقیــده ی او، تنهــا چیــزی کــه 
می تــوان نــام حقیقــت بــر آن نهــاد و 
ــف  ــه تعری ــاز ب از بســیاری وضــوح نی
ــه  ــودات، ب ــت. موج ــور اس ــدارد، ن ن
در  خــود  کمــال  درجــه ی  نســبت 
ایــن  از  وجــودی،  سلســله مراتب 
حقیقــت بهــره می برنــد. نــور محــض، 
یعنــی حقیقــت مطلــق، خداونــد اســت 
ــوار می نامــد.  کــه شــیخ آن را نوراألن
هــر  کمــال  و  زیبایــی  درجــه ی 
ــه ی  ــه درج ــتگی دارد ب ــود، بس موج
البتــه  بــه نوراألنــوار.  نزدیکــی آن 
ــود  ــه مقص ــت ک ــوم نیس ــًا معل دقیق
ــه  ــور« چ ــهروردی از »ن ــور س و تص
بــوده اســت. بعضــی از صاحب نظــران 
بــه ایــن نظــر متمایلنــد کــه مقصــود 

ــوده اســت.  ــور، »وجــود« ب شــیخ از ن
بــه هــر حــال، اگــر هــم او نــور را در 
معنــای خاصــی بــه کار بــرده کــه عینــًا 
ــم خــارج  ــور موجــود در عال همــان ن
ــه  ــت ب ــدون عنای ــک ب ــت، بی ش نیس
آن هــم نبوده اســت. از ســخنان شــیخ 
و زمینه هــای فکــری وی برمی آیــد 
ــا گوشــه ی چشــمی  کــه او »نــور« را ب
بــه نــور در آییــن زرتشــتی، نــور در 
قــرآن، و حّتــی همیــن نور محســوس 
اســت.  گرفتــه  کار  بــه  ملمــوس 
نیــز  محسوســات  عالــم  در  چــون 
ــوان  ــور نمی ت ــن تر از ن ــزی روش چی
ــی  ــر، خواننده ــر تقدی ــه ه ــت. ب یاف
فلســفه ی اشــراق، آفرینشــی زیبــا 
ذهــن  چشــم  برابــر  در  متالــؤ  و 
انســان  می بینــد.  متصــور  خویــش 
ــه  ــیخ، ک ــال ش ــه کارگاه خی ــی ب وقت
آن  در  این چنیــن  عالمــی  صــورت 
تصویــر شــده می اندیشــد، چــه عالــم 
درخشــان، بدیــع، پــاک، و امیدبخشــی 
در برابــرش جلــوه می کنــد! شــیخ 
ــه از  ــی ک ــه ی پرتوهای ــد هم می گوی
ــده  ــم پراکن ــی در عال ــور اصل ــع ن منب
مــاده  ظلمــت  گرفتــار  شــده، 
ــاده، در  ــن م ــا ای ــت. اّم ــده اس گردی
می تــوان  و  نــدارد  اصالتــی  واقــع 
تــا دوبــاره همه جــا و  را زدود  آن 
همه چیــز از نــور پــر شــود. فــرد 
ــر  ــت، و تطهی ــد، ریاض ــک زه ــه کم ب
نفــس از پلیدی هــای مــاده، می توانــد 
ــردارد  ــش ب ــت را از پی ــاب ظلم حج
ــا  ــد ت ــاک کن ــتن را پ ــود خویش و خ
شایســته ی پیوســتن بــه نوراألنــوار 
نقطــه ی  کــه  این جاســت  شــود. 
ــهروردی  ــان س ــفه و عرف ــی فلس تاق
ــی،  ــی کل ــود. در معنای ــکیل می ش تش
ـ  دو  ایــن  تلفیــق  گفــت  می تــوان 
ــن دو ـ اســت  ــن ای ــا نقطــه ای بینابی ی
گرفتــه  نــام  اشــراق  حکمــت  کــه 
اســت. شــیخ منافاتــی میــان فلســفه و 
ــفی او  ــام فلس ــد. نظ ــان نمی بین عرف
ــر اســتدالل و کشــف و شــهود، هــر  ب
پیش رفته تریــن  اســت.  مبتنــی  دو 
طبقــه از طبقــات دانایــان، آناننــد کــه 
ــم در  ــتداللی ه ــفه ی اس ــم در فلس ه
عرفــان بــه کمــال رســیده اند. او ایــن 
طبقــه را حکیمــان متألــه می نامــد. 
ــی  ــد غزال ــان محّم ــاوت عمــده می تف

اســت  ایــن  و ســهروردی، در 
را  فلســفه  طــوس  امــام  کــه 
و  بیش تــر  تــا  گــذارد  کنــار 
بیش تــر بــه عرفــان بپــردازد. 
ــا ســهروردی آن را وســیله ای  اّم
در کنــار عرفــان، بــرای رســیدن 
بــا  داد.  قــرار  حقیقــت  بــه 
این همــه، بــه نظــر می رســد 
ــوفی  ــر فیلس ــهروردی بیش ت س
ــی  ــا عارف ــت ت ــرب اس عارف مش
و  تعقــل  عنصــر  فلســفه گرا. 
چنــان  وی  تفکــر  در  اســتدالل 
ــوان او را  ــه نمی ت ــوی اســت ک ق
عرفــا  ردیــف  در  به هیچ وجــه 
و صوفیانــی کــه عقــل را ســد 
راه می داننــد بــه شــمار آورد. 
مذهــب«،  »شــیخ  خــاف  بــه 
ــه »عاقلــی را  حافــظ شــیراز، ک
گنــه« می دانــد، شــیخ اشــراق 
عقــل  منطــق  تابــع  همه جــا 
ــا را  ــل »م ــخنانی از قبی ــت. س اس
بــه عقــل مترســان و مــی بیــار ـ 
ــچ  ــا هی ــت م کان شــحنه در والی
نوشــته های  در  نیســت«،  کاره 
ســهروردی نمی بینیــم. گرچه در 
ــیخ  ــار ش ــی از آث ــای بعض جای ج
ــماع،  ــهاب الدین، از عشــق، س ش
و رقــص ســخن رفتــه اســت، 
مطمئنــًا فضــای روحــی او از نــوع 
فضایــی نیســت کــه امثــال عطــار، 
ــی، و  ــن عراق ــوی، فخرالدی مول
حافــظ در آن ســیر کرده انــد. 
قضایــا،  تألیــف  از  کــه  کســی 
اســتنباط  و  قیاســات،  ترکیــب 
ــای  ــه ی ابزاره ــه هم ــج ـ ک نتای
ــد،  ــرف می زن ــت ـ ح ــق اس منط
کــه  صوفیانــی  بــا  نمی توانــد 
احتیــاط   و  مآل اندیــش  عقــل 
کار را وقعــی نمی نهنــد هم نــوا 
باشــد. بــا این همــه، پیشــنهادهای 
نظــر ســهروردی،  بــه  عقــل، 
بایــد بــه تصویــب علــم شــهودی 
برســد تــا کامــًا در خــور اعتمــاد 
گــردد. شــیخ اشــراق در ایــن 
معنــا، کمابیــش هم عقیــده بــا 
ــت  ــتری اس ــود شبس ــیخ محم ش
قیاســات  بــه  می گویــد:  کــه 
عقــل یونانــی ـ نرســد کــس بــه 
ذوق ایمانــی. علــم واقعــی، نــه از 
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ــری و  ــرف و صغ ــر ص ــق فک طری
ــه  ــی، ک ــای منطق ــری چیدن ه کب
ــتقیم  ــاهده ی مس ــک مش ــه کم ب
ــن  ــردد و ای ــل می گ ــق حاص حقای
کــه  می پذیــرد  تحقــق  وقتــی 
انــوار اشــراقی بــر نفــس بتابــد و 
ــم مجــردات متصــل  ــه عال او را ب
مســلک  از  او  به عــاوه،  کنــد. 
عارفانــه  طریقــت  و  تصــوف 
بیش تــر بــه شــیوه های تــرک 
ــادی،  ــال م ــا امی ــارزه ب نفــس، مب
و تــاش در تصفیــه ی باطــن و 
رهایــی از ظلمــت امــور جســمانی 
بــرای رســیدن بــه نــور حقیقــت 

توجــه دارد.

چــون  متألهــی  حکیــم  بــاری؛ 
ــز و  ــه در همه چی ــهروردی، ک س
همه جــا نــور می دیــد و عالــم 
آرمانــی بهشــت آییــن او پنــداری 
از  کــه  اســت  آیینــه ای  قصــر 
پســت و بلنــد آن نــور می ریــزد 
ــار بغــض  ــزد، گرفت ــور می خی و ن
تاریک اندیشــان تنگ نظــر شــد. 
کــه  ظاهرپرســتی  متشــرعان 
را  شــیخ  اندیشــه های  ژرفــای 
ــا  ــخنانش را ب ــد و س نمی فهمیدن
ظاهــر دیــن موافــق نمی دیدنــد، 
بســتند  نابــودی اش  بــه  کمــر 
ــر  ــی را از خط ــرع نب ــی ش و وقت
رهایــی دادنــد، بــا وجدانــی آرام 
ــد«! ــه آرمیدن ــه خان ــد و ب »رفتن
زمانــی کــه ایــن مایــه ی مباهــات 
اندیش منــد  ایرانیــان  همــه ی 
ــکنجه  ــر ش ــت در زی اندیشه دوس
ــدان  ــر گرســنگی در زن ــر اث ــا ب ی
ــن  ــر صاح الدی ــر، پس ــک ظاه مل
ایوبــی جــان مــی داد، بیــش از 
خــدا  تنهــا  نداشــت.  ۳8 ســال 
عمــر  ایــن  در  کــه  می دانــد 
ــاح از  ــد صب ــک چن ــه ی ــاه، ک کوت
آن در بی خبری هــای کودکانــه 

کــه  را  آن همــه  بــود،  گذشــته 
و  می دانســت  کجــا  از  می دانســت 
آن همــه را کــه نوشــت، کــی نوشــت! 
تحریــر چیــزی حــدود بیســت کتاب و 
رســاله ی بلنــد و کوتــاه در موضوعات 
جهان شــناختی،  فلســفی،  پیچیــده ی 
و روان کاوانــه، طــی زمانــی نســبتًا 
ــد.  ــزه می مان ــه معج ــود ب ــاه، خ کوت
آدمــی زادگان  از  بســیاری  اگــر 
بــه نــدرت می اندیشــند یــا اصــًا 
فقــط  بعضــی  و  نمی اندیشــند، 
از ســاعات شــب و روز  معــدودی 
خویــش را می اندیشــند، بــه نظــر 
نــه  اگــر  ـ  ســهروردی  می رســد 
ــام عمــر خــود  تمــام، الاقــل ـ اکثــر ای
را در تفکــر گذرانــده اســت. و االّ کجــا 

ــه  ــار پرمای ــه آث ــت این هم می توانس
ــا قرن هــا  ــه ت ــد ک ــق را بیافرین و عمی
پــس از او، حّتــی تــا زمــان حاضــر، 
موضــوع بحــث و فحــص هــزاران 
ــلمان  ــلمان و غیرمس ــد مس اندیش من
قــرار گیــرد. اگــر از شــّر کژاندیشــان 
کوتاه بیــن در امــان مانــده بــود، چــه 
ــر  ــخته و پخته ت ــه های س ــه اندیش مای
دیگــر کــه از ذهــن فیاضــش تــراوش 
ــود و  ــن ب ــود چنی ــا ب ــود! ت ــرده ب نک
ــه  ــگان ب ــا نخب ــود! ت ــد ب ــن خواه چنی
جهــان می آینــد، رســم نخبه کشــی 

ــت! ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــم ب ه
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علل پیدایش دوستی های نادرست

براســاس قواعــد کلــی حاکــم بــر 
ارتبــاط میــان فــردی ،نمــی تــوان هــر 
ــر  ــرو پس ــتی »دخت ــی را دوس ارتباط
ــتی  ــوان گفت:دوس ــه میت ــد ،بلک «نامی
کــه  یعنی:ارتباطــی  وپســر  دختــر 
ــود دارد  ــف وج ــس مخال ــن دو جن بی
ارتباط،صمیمیت،عشــقو  ایــن  در  و 
وجــود  ویــژه  قلبــی  ای  عاقــه 
داردوازایــن رو،ارتبــاط دو کــودک 
یــا ارتبــاط تحصیلــی یــا ارتبــاط معلــم 
باشــاگردومانند ان،کــه بــرای اهــداف 
ــه  ــد از مقول ــت،نمی توان ــی اس خاص

ــد. ــر باش ــر و پس ــتی دخت دوس

انگیــزه هــای برقــراری ارتبــاط بــا 
جنــس مخالــف

ــه هــای  ۱-وعــده ازدواج:یکــی از بهان
دختــران  و  پســران  بیــن  ارتبــاط 
وعــده ازدواج از ناحیــه پســر اســت و 
معمــوال بــا ایــن وعــده هــا پســران بــا 
ــاط پیــدا مــی کننــد .در  دختــران ارتب
حقیقــت دختر وپســر بــا طرح مســئله 
ازدواج بــا یکدیگــر رفاقت کرده،ســعی 
میکننــد نیازهــای عاطفــی همدیگــر را 
بــراورده کنند،امــا حقیقــت امــر ایــن 
ــد  ــا در ح ــده ه ــن وع ــه ای ــت ک اس
ماننــد و جامــه  باقــی مــی  خیــال 
عمــل نمــی پوشــند و حتــی پســر 
ــرود  ــز ب ــر نی ــتگاری دخت ــه خواس ب
ــی را  ــن ازدواج ــر چنی ــواده دخت ،خان
ــر  ــود فک ــن وج ــند .بنابرای ــی پس نم
ازدواج در بیــن دختــران و پســران 
ــرای  ــی ب ــاز کار دفاع ــی س ــا نوع تنه
ایجــاد رضایــت خاطــر و رهایــی از 
اضطرابــی اســت کــه نتیجــه عمــل بــر 
خــاف قواعــد و هنجارهــای خانــواده 

ــرد. ــی گی ــورت م ــه ص وجامع
ــران  ــه یکدیگر:دخت ــی ب ــاه جوی ۲-پن
وپســرانی کــه مــورد بــی محبتــی 
گیرنــد  مــی  قــرار  خانــواده  در 
اجتماعــی  و  روانــی  وضعیــت  از  و 
ــن  ــتند و در ای ــی هس ــش ناراض خوی

زمینه،خــود را ســرگردان و اشــفته 
برقــراری  طریــق  ،از  یابنــد  مــی 
روابــط پنهــان بــا جنــس مخالــف 
ــه  ــا ب ــت وی ــب رضای ــدد کس ،درص
یافتــن  دنبــال  دیگر،بــه  عبــارت 
ــا  ــرای ان ه ــه ب ــتند ک ــرایطی هس ش
اطمینــان خاطــر و رضایتمندیبیشــتری 
فراهــم کنــد وپناهگاهــی بــرای جبران 
کمبــود محبــت خــود فراهــم ســازند.

امــا اطمینــان خاطــری کــه دختــران و 
ــق برقــراری دوســتی  پســران از طری
بیــن خــود جســتجو میکننــد هیــچ گاه 

حاصــل نمیشــود

زیــرا ایــن روبــط پنهانــی و بــه دور از 
ــرد  ــی گی ــورت م ــواده ص ــم خان چش
.بــه همیــن دلیــل ،دختــر وپســر بایــد 
وقــت و تــوان زیــادی صــرف کننــد تا 
بتواننــد زمینــه ایــن رابطــه را فراهــم 
کننــد و تحمــل تــرس و اضطــراب 
مســتمری کــه دو طــرف بایــد تحمــل 
کننــد تــا ایــن روابط از چشــم اشــنایان 
ــی  ــدی و ارامش ــان بماند،رضایتمن پنه
ــی  ــتند خنث ــال ان هس ــه دنب ــه ب را ک

خواهــد کــرد

ــر  ــی دیگ ــدرت و جاذبه:یک ۳-توهم ق
ــس  ــا جن ــتی ب ــای دوس ــزه ه از انگی
پســران  کــه  اســت  ایــن  مخالــف 
یــک  را  دختــر  دوســت  داشــتن 
قــدرت اجتماعــی بــرای خــود تصــور 
ــتن  ــز داش ــران نی ــد و دخت ــی کنن م
یــک دوســت پســر را یــک جاذبــه 
ــه  ــود ب ــرای خ ــی ب ــردی و اجتماع ف
حســاب مــی هورنــد .امــا طــول نمــی 
ــن  ــرد ای ــد ب ــی خواهن ــه پ ــد ک کش
ــه شــده  ــه ارائ ــی و جاذب قــدرت نمای
بــه قیمــت از دســت دادن بســیاری از 
ــدرت هــای اجتماعــی  ــا و ق ــه ه جاذب
ــده ،در  ــام ش ــر تم ــخصیتی دیگ و ش
ــی  ــان م ــه پای ــا ب ــتی ه ــه ،دوس نتیج

رســند و حســرت از دســت دادن 
ــش  ــمندی خوی ــرافت و ارزش ش
،دنیــای از تعــارض را در دورن 
دختــر و پســر باقــی مــی گــذارد.

ــای  ــزه ه ــی:از انگی ــزه جنس انگی
ارتبــاط دختــر و پســر  دیگــر 
اســت. جنســی  بــری  بهــره 

ــاری  ــان اقش ــده در می ــن پدی ای
از حامعــه کــه ار لحــاظ رشــد 
ــاط  ــی در انحط ــری و فرهنگ فک
ــد  ــی برن ــر م ــه س ــدیدی ب ش
ــن  ــود .ای ــی ش ــده م ــتر دی .بیش
غرایــز  ارضــای  بــرای  افــراد 
جنســی خــود ،همــه ای ارزش 
هــای خانوادگــی و فــردی خــود 
ــت  ــد و دس ــی کنن ــی م را قربان
بــه رفتــاری مــی زننــد کــه برای 
،بســیار  جامعــه  افــراد  اغلــب 
ــود.چنانچه  ــی ش ــی م ــت تلق پس
ایــن ارتبــاط هــای ناپســند منجــر 
بــه رابطــه ی جنســی بیــن دختــر 
ــادی  وپســر شــوند مشــکات زی
را بــرای دختر،کــه قربانــی اصلی 
ایــن رابطــه اســت بــه دنبــال می 
ــاره ای  ــی درب ــتغال ذهن اورد.اش
ــن  ــادا ای ــه مب ــوع ک ــن موض ای
ارتبــاط بــرای او در اینده مشــکل 
ســاز باشــد،تعادل روانــی او را 
ــم  ــری بره ــم گی ــو چش ــه نح ب
مــی زنــد و فشــار روانــی زیادی 
ــر او تحمیــل مــی کنــد .چنیــن  ب
ــکل  ــا مش ــی در ازدواج ب دختران
روبــرو مــی شــوند و حاضــر 
ــا  ــی ب ــه ازدواج نیســتند و زمان ب
ــی  ــه رو م ــواده رو ب ــار خان فش
شــوند و تــن بــه ازدواج مــی 
افشــای  نگــران  دهند،همیشــه 
ــتند  ــود هس ــته خ ــه گذش رابط
و از اینکــه همسرشــان از رابطــه 
ــته اگاه  ــا در گذش ــی ان ه مخف

ــد . ــی برن ــج م ــود رن ش

 )ف.رحیمی هنرور(
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روانشناسی

انسان ها بر دو نوع اخالق رفتار میکنند :

از نظر روانشناسی اشخاصی که به اخالق اربابی
 پایبندند انسانهایی هستند که به باالترین درجه از
 بلوغ روانی رسیده اند و قوانین اخالقی را نه به خاطر
 ترس از خدا یا قوانین اجتماعی بلکه برمبنای وجدان

 خودشان انجام می دهند البته وجدان این افراد صادق و
 سالم است و اهل ماست مالی کردن هیچ اتفاقی نیست و 
با کسی حتی با خودشان هم تعارفی ندارند ، به همین دلیل

 هم رفتار آنها برای اکثر آدم ها غیرقابل درک است و
 تاوان این بلوغ را بیشتر با تنهایی و طرد شدن پس میدهند!!

در سفر همسفرتان را بهتر بشناسید :
معاشرتی ها بسیار خوشگذران هستند

افراد سرزنده و فعال، طبیعت گردی دوست دارند 
جسورها اهل ماجراجویی هستند

آسوده خاطرها به جاهای آشنا سفر می کنند
 سلطه جوها تابع جمع  هستند
مضطرب ها زیاد دور نمی شوند

افسرده ها به زور سفر می کنند
غیرمنطقی ها غیرقابل پیش بینی  هستند

خجالتی ها از آدمیزاد به دور هستند
دمدمی مزاج ها همسفر خوبی نیستند

پرخاشگرها استاد آسیب رساندن هستند
سردمزاج ها بسیار خونسرد و بی خیالند

خودمحور ها سفر های سخت را انتخاب می کنند
خالق ها از همه امکانات استفاده می کنند

حسابگر ها به فکر جیب شان هستند
ایده آل گراها خاص و ویژه سفر می کنند 

افراد ماجراجو به فکر تجربیات تازه ای هستند
ولخرج ها بعد از سفر جیب های شان خالی است

امنیت عاطفی کودک خیلی مهم است،
کودکان به امنیت عاطفی نیازمندند.

احساس اینکه والدین و یا مربی آنها را دوست ندارند،
 یا آنها را رها می کنند، جا می گذارند و یا ممکن است

 بزرگترهای آنها  بروند و دیگر برنگردند، بسیار برای کودکان
 دردناک است پس:هیچ وقت البالی صحبت هایتان برای

 تنبیه، ادب کردن و یا سر به راه کردن کودک از این جمالت
 استفاده نکنید: 

»میرم مامان یکی دیگه میشم« 
»خیلی خب اینقدر اذیتم میکنی میرم دیگه برنمی گردم«، 

»االن میرم میذارمت تو خیابون لولو بیاد ببرتت«. 
هیچ وقت از این نوع حرف ها چه به صورت تهدید و چه

 به صورت شوخی استفاده نکیند. 
این حرف ها امینت روانی کودک را به هم می زند



روانشناسی

تفاوتهای روانشناختی زنان و مردان 

جهت یابی مرد قوی تر از زن است.
 

مردها در رشته های فنی موفق ترند و زن ها در
 رشته هایی که با محفوظات بیش تر سرو کار دارند. 

مرد از لحاظ شخصیتی نسبت به زن غمگینی بیش تری دارد
 و زن شادی افزونتر. به همین دلیل مرد ها بیش تر اخم

 می کنندو زن ها بهتر می خندند.

مردها بیش تر تمایل دارند مانع دعوا شوند 
اما زن ها در مواردی دعوا را استمرار می بخشند

مرد در مقابل استرس کم طاقت است 
اما زن، مقاومت بیش تری نشان می دهد.

افراد را، باید عصبانی کرد 
تا خوب شناخت

 آنچه افراد در عصبانیت ، 
از خود بروز می دهند ؛

میزان منطق شان ،
میزان ادب شان ، 

میزان بزرگی روحشان ،
میزان شعورشان ،

میزان معرفت شان ،
میزان اصالت شان ،

و حتی میزاِن مهر و محبِت 
راستین شان ،

 نسبت به ما را ، نشان می دهد
آدمیان را تنها در عصبانیت 

می توان شناخت

انسان ها بر دو نوع اخالق رفتار میکنند :

 اخالق بردگی یعنی همین چیزی که نود درصد
 از مردم به آن معتقد هستند ، همان اخالقی که به

 آنها میگوید در مهمانیها و جمع فامیل لبخند بزن اگر
 عصبانی شدی خوددار باش و فریاد نزن وقتی دوستت ازدواج
 کرد به او تبریک بگو وقتی از کسی خوشت نمیآید مستقیم 

به او نگو یا اگر لذتی را دوست داری که برخالف قوانین
 جامعه است پس آنرا در وجودت به خاک  بسپار تا همرنگ

 جماعت باشی و تحسین اطرافیانت را به دست آوری..!
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ادامه داستان : در جستجوی خوشبختی...

امتحانــات دی مــاه را گذارنــده بــود 
ــر  ــود امی ــده ب ــاگرد اول ش ــن ش و بهم
ــات  ــغول دادگاه واثب ــه مش ــت ک میدانس
ــد  ــه نمیش ــرای خان ــدرش ب ــت پ مالکی
الاقــل شــاگرد ســوم میشــد امــا بــا 
معدل۱7ایــن تــرم را گذارنــده بــود .

ــت  ــر میرف ــن فرات ــر وبهم ــتی امی دوس
ــم  ــر ک ــا امی ــم وابســته میشــدند ام و به
میدرخشــید  کاس  تــو  داشــت  کــم 
خصوصــا در ریاضــی بــه حــدی کــه 
گاهــی معلمشــان کــه یــک روز امیــر در 
ــر  ــی امی ــد وقت ــان میکن ــوده بی کاس نب
ــون  ــد چ ــور دارد میترس در کاس حض
احســاس میکنــد از اوهــم جلوتــر هســت .
ــای  ــه ه ــاج و کرای ــه در مایحت ــر ک امی
خــود بــه شــهر درتنگنــا قــرار دارد تمــام 
تاشــش را میکنــد کمتریــن هزینــه را 
داشــته باشــد امــا رقابــت مابیــن امیــر و 
بهمــن شــکل میگرفــت در عیــن دوســتئ 
ــئ  ــد ول ــا دار بودن ــم وف ــه ه ــا ب آن ه
ــاوت رهســپار  ــه ای متف ــه گون هــر دو ب
ــه  ــر گفت ــه امی ــن ب ــد بهم ــئ بودن زندگ
بــود کــه امســال تابســتان چوپانــی نکند و 
بــه او گفتــه بــود کــه در شــهر کارگــری 
کنــد چونکــه بیشــتر از چوپانــی در آمــد 

ــه آن فکــر میکــرد . شــد وامیــر ب
ــات خــرداد پشــت ســر گذاشــت  امتحان
بــود  ایــن  العــاده  فــوق   واقعــا  امــا 
ــم  ــل ه ــان مث ــن معدلش ــر وبهم که.امی
ــد  ــب میکردن ــز تعج ــان نی ــود خودش ب
از ایــن اتفــاق از همدیگــه خداخافظــی 

کردنــد.
شــده  خانــه  راهــی  امیــر 

بــودم تــا یــک هفتــه را 
در انجــا بگذارنــد و 

ــه شــهر  ــاره ب دوب
برگــرد تــا ایــن 

مــاه  ســه 

را ســرکار بــرد امــا امیــر میدانســت 
ــرای صحــرا تنــگ خواهــد شــد  ــش ب دل
ــود هنوزهــم  چــون از آنجــا برخاســته ب
خانــوادش از نظــر مالــی ضعیــف بودنــد 
و قلبــش را آزار میــداد در روســتا اکثــرا 
ــه آن  ــا خان ــود ام ــاخت ب ــا نوس ــه ه خان

ــود . ــی ب ــوز کاه گل ــا هن ه
پدر:امیــر میترســم ســرت تــو شــهر کاه 
بزارنــد اخــه بچــه ای پــول کمتــری بهــت 

ند بد
امیر:بابــا اگــه اینطوربشــه کار ول میکنــم 

میــام دوبــاره صحــرا میــرم 
مادر:خدا پشت پناهت باشه امیر
محمد :امیر مواظب خودت باش

وبــرای اولیــن بــار امیــر وارد دنیــای 
ــای  ــرای نبرده ــود را ب ــود و خ کار میش

ــه  ــاده میکن ــختری ام س
ــه او  ــن ب ــه بهم ــی ک ــمت آدرس ــه س ب
داده بــود میــرود کــه بهمــن گفتــه بــود 

ــد  ــاز دارن ــه کارگــر نی کــه آن هــا ب
ــرد  ــی میک ــا را ط ــان ه ــاده خیاب ــر پی امی
و غــرق افــکارش بــود و بــه زندگــی 
ــبختی را  ــه خوش ــه چگون ــرد ک ــر میک فک

ــد..... دریاب

ــل  ــه در مح ــود ک ــت روزی ب ــر بیس امی
ــا را در  ــب ه ــرد ش ــی میک کارش زندگ
همــان ســاختمان بــود بــه آجرهــای 
ــی  ــرت خاص ــا حس ــرد ب ــاب میک ــه پرت ک
نــگاه میکــرد در دلــش آروز میکــرد 
ــا  ــب ه ــند ش ــته باش ــری داش ــه آج خان
ــد  ــا را ببین ــتاره ه ــود س ــن ب ــق ای عاش
طبــق عادتــش بــر روی پشــت بــام مــی 

خوابید 

ــت از او  ــی داش ــن کم ــون س چ
ــه  ــیدند البت ــی کش ــتر کار م بیش
هنــوز حقوقــش راهــم نــداده 
بودنــد ســرکارگر امیــر ذاتــا 
مــرد بــدی نبــود امــا بــر او 

ــت . ــی گرف ــخت م س

امیــر پــول برگشــتی نداشــت 
ــش را  ــا حقوق ــود ت ــر ب و منتظ
بگیــرد تــا ســری بــه خانــه بزنــد 
دلتنــگ بــود اولیــن بــار بــود کــه 
ــی  ــی م ــا زندگ ــک ج ــا در ی تنه
کنــد بــه خانــه شــان فکــر میکــرد 
ــکار  ــاده اش االن چی ــدر س ــه پ ک

ــش . ــرادر کوچک ــد و ب میکن
در ایــن مدتــی کــه در شــهر 
ــه و کار  ــر مدرس ــه خاط ــود ب ب
ــود  ــای آن ب ــه ه ــرق در جاذب غ
ــرد در  ــر میک ــودش فک ــا خ و ب
ــهر  ــت دارد در ش آینــده دوس
خــودش  بــا  او  کنــد  زندگــی 
فکــر میکــرد شــهر هــای زیــادی 
هســت کــه او هنــوز ندیــده 
فکــر  روستاشــون  بــه  اســت 
ــا  ــود ام ــبز ب ــه سرس ــرد ک میک
ــاورزی  ــن کش ــا زمی ــا اص آن ه

در آنجــا نداشــتند.

موقــع  و  گذشــت  مــاه  یــک 
گرفتــن حقوق بــود امیرشــیرینی 
ــرد  ــس میک ــی را در دل ح خاص
ــدار  ــک مق ــر ی ــوق امی ــا حق ام
کمتــر بــود از آنچــه صحبــت 
شــده بــود امیــر  نمــی دانســت 
او نمــی  امــا  بایــد چــه کنــد 
خواســت از حــق خــود کوتــاه 
ــر  ــر کارگ ــه س ــد رو ب بیای
گفــت :حقــوق مــن 
ــم اســت.... ــا ک آق

ور
نر

 ه
ی

یم
رح
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مهدی محمدی

پایتون چیست و چرا پایتون؟
پایتــون یــک زبــان برنامــه نویســی اســت. زبــان هــای برنامــه نویســی بــه مــا اجــازه 
مــی دهنــد کــه دســتوراتی را بنویســیم کــه کامپیوتــر آن دســتورات را متوجــه مــی 
شــود و اجــرا مــی کنــد. زبانــی کــه کامپیوتــر متوجــه مــی شــود زبــان ماشــین یــا صفــر 
و یــک اســت. از آنجایــی کــه نوشــتن دســتورات بــه زبــان ماشــین بســیار ســخت و 
ــد کــه  ــه وجــود آمدن ــاال ب ــه نویســی ســطح ب ــان هــای برنام طاقــت فرســا اســت زب
بــه زبــان انســان نزدیکتــر هســتند. تبدیــل کدهــا )دســتورات( زبــان برنامــه نویســی 
ســطح بــاال بــه زبــان ماشــین کمــی زمــان مــی بــرد امــا ارزشــش را دارد چــون نوشــتن 

دســتورات بــه ایــن زبانهــا بســیار ســاده تــر از زبــان ماشــین اســت.

وظیفــه تبدیــل کدهــای )دســتورات( 
زبــان ســطح بــاال بــه زبــان ماشــین 
توســط برنامــه انجــام مــی شــود کــه بــه 

ــود.  ــی ش ــه م ــم گفت ــا مترج آنه
امــا در بیــن ایــن همــه زبــان ســطح بــاال 
مثــل جــاوا، ســی، ســی ++، روبــی، جــاوا 

اســکریپت و … چــرا پایتــون؟
ــانی  ــرای کس ــان ب ــن زب ــون بهتری پایت
وارد  خواهنــد  مــی  کــه  باشــد  مــی 
بــه  نویســی شــوند.  برنامــه  دنیایــی 
خاطــر نحــو )syntax( ســاده ای کــه 
دارد.  نویســی  برنامــه  زبانــآم  ایــن 
ــده  ــم پیچی ــری از عای ــون خب در پایت
کــه  نیســت   ; و   $ مثــل  ترســناک  و 
ــه  ــا ب ــدی ه ــود مبت ــی ش ــث م ــن باع ای
ــب بشــوند. نحــو  ــه نویســی ترغی برنام
ســاده پایتــون باعــث شــده کــه برنامــه 
ــم  ــر روی الگوریت ــه ای ب ــان حرف نویس
و ســاختار برنامــه متمرکــز بشــوند و 
ــان برنامــه نویســی درگیــر  ــه نحــو زب ب

نشــوند،
ــک  ــون ی ــاده پایت ــوه س ــر نح ــاوه ب ع
زبــان برنامــه نویســی مــدرن مــی باشــد 
ــک  ــای ی ــی ه ــام ویژگ ــامل تم ــه ش ک
ــی  ــوره م ــه منظ ــد و هم ــان قدرتمن زب
باشــد. رایــگان بــودن و همچیــن منبــع 
ــای  ــزو مزای ــز ج ــون نی ــودن پایت ــاز ب ب

ــود. ــی ش ــوب م اون محس
نصب و راه اندازی پایتون

پایتــون  انــدازی  راه  و  نصــب  بــرای 
کافــی اســت بــه وب ســایت رســمی 
پایتــون مراجعــه کنیــد. ســپس بــر روی 
ــد. وب  ــک کنی ــب Downloads کلی ت
ــه صــورت اتوماتیــک  ــون ب ســایت پایت
را  شــما  کامپیوتــر  عامــل  سیســتم 
ــن  ــه روزتری ــد و ب ــی ده ــخیص م تش
نســخه از پایتــون ۲ و ۳ را بــه شــما 
نصبــی  بســته  کنــد.  مــی  پیشــنهاد 

پایتــون را دانلــود کنیــد و مراحــل را بــرای 
ــد ــی کنی ــب ط نص

اولین برنامه به زبان پایتون
اســت  دســتوری  اولیــن   print دســتور  
ــن  ــم. ای ــح ده ــم توضی ــی خواه ــه  را م ک
ــرده و آن  ــت ک ــدار دریاف ــک مق ــتور ی دس

را نمایش)چــاپ( مــی کنــد.
>>> print)“Hello World“(
Hello World

دریافت ورودی از کاربر
بــرای دریافــت ورودی از کاربــر از تابــع 

ــود. ــی ش ــتفاده م input اس
>>> name = input)“What\“s your 
name: “(
What“s your name: Ramzey

متغییرها در پایتون
متغییرهــا مکانهایــی از حافظــه هســتند کــه 
ــر  ــن مقادی ــد ای مقادیــری را نگــه مــی دارن
مــی تواننــد اعــداد صحیــح، اعداد اعشــاری، 

رشــته هــا و … باشــند
>>> age = 27
>>> name = “Ramzey:
>>> print)“My name is, name, “and 
I“m“, age(
My name is Ramzey and I“m 27

شرط در زبان پایتون
در زبــان پایتــون از دســتور if بــرای اعمــال 

شــرط اســتفاده مــی کنیــم
>>> age = 27
>>> if age < 40:
 print)“You are young, yet!“(
else:
 print)“You are old, sorry!“(
 You are young, yet!

حلقه ها در زبان پایتون
در زبــان پایتــون دو دســتور بــرای اســتفاده 
ــه while و  ــود دارد: حلق ــا وج ــه ه از حلق
ــح  ــه while رو توضی ــدا حلق ــه for. ابت حلق

داده و در ادامــه حلقــه for را شــرح خواهــم 
داد

>>> year = 1
>>> age = 27
>>> while year <= 5:
 age += 1
 year += 1
 >>> print)“After five years your 
age will be:“, age(
After five years your age will be:  
32

انواع داده ای پیشرفته )کالکشن(

ــه ای از داده  ــن )مجموع ــوع کالکش ــد ن چن
ــوع  ــار هــم( وجــود دارد کــه ۳ ن ــا در کن ه
از آن یعنــی list, tuple, dict را معرفــی 

ــم. مــی کنی
list نوع داده ای

ــوان  ــوع داده ای اســت کــه مــی ت لیســت ن
شــامل مقادیــری از نــوع هــای دیگــر باشــد 
یعنــی شــما داخــل یــک لیســت مــی توانیــد 
عــدد، رشــته، و حتــی یــک لیســت دیگــر و 

در کل هــر نــوع شــی ای را ذخیــره کنیــد.
# list of my devices and a number
my_devices = [“Linux Box“, “Dell 
5110“, “Sony Xperia Z5“, 1]
# access to particular item of the list
>>> my_devices[2]
‹Sony Xperia Z5›
>>> # add new item to the list
>>> my_devices.append)“iPhone 6 
Plus“)
>>> # Remove particular item
>>> my_devices.remove)“Linux 
Box“(
>>> # Remove last item of the list
>>> my_devices.pop)(
“iPhone 6 Plus“
>>> # add to specific places of the 
list
>>> my_devices.insert)0, “Linux 
Box---I Love it.“(

در ایــن آمــوزش ســعی کردیــم بــه صــورت 
ــا  ــما را ب ــوا ش ــر محت ــی پ ــاده ول ــیار س بس
ــم  ــنا کنی ــون آش ــی پیت ــه نویس ــان برنام زب
ــه  ــای  حرف ــوزش ه ــدی آم ــاالت بع در مق

ــرد. ــم ک ــگارش خواهی ــری ن ای ت

با ما همراه باشید...



چشم ها صحبت میکنند!!!!
زل زدن در چشم ها…

نــگاه کردــن مســتقیم دــر چشــمان کســی، حالتــی را بــه دنبــال دــارد کــه آن را فعــال 
شــدن می گوینــد. ایــن شــخص ســطح برانگیختگــی عاطفــی را افزایــش خواهــد 
ــا خواهشــی  ــود اگــر ســئوالی هــم بپرســد ی دــاد. ایــن شــرایط مؤثــر تــر خواهــد ب
هــم داشــته باشــد. بــه همیــن علــت اســت کــه زمانــی کــه می خواهیــد مبادلــه تــان 
شــخص دیگــری بــه بهتریــن نحــو صــورت بگیــرد، نــگاه کردــن در چشــمان او مناســب 

تریــن شــیوه اســت.
از ســوی دیگــر، افرادــی کــه یکدیگــر را دوســت دارنــد و بــا هــم راحــت هســتند، 
خیلــی زیــاد دــر چشــمان هــم نــگاه می کننــد. چــرا؟ زیــرا نــگاه کردــن دــر چشــمان 
یکدیگــر معنــا دــار اســت: »مــن آمادــه ام هــر چــه کــه تــو می خواهــی بپذیــرم.« و 
زمانــی کــه افرادــی یکدیگــر را دوســت دارنــد، آمادــه انــد بــا کمــال میــل خواســته 
ــد، ایــن  ــه هــم نزدیــک ان یکدیگــر را برآوردــه کننــد. زمانــی کــه دــو نفــر کمتــر ب
ــد کاری را  ــر شــما از کســی می خواهی ــب باشــد. اگ ــد جال ــر می توان ــگاه صمیمــی ت ن
انجــام دهــد، ایــن کار بــه طــور مســتقیم و ســریع، زمانــی کــه دــر حــال نــگاه کردــن 

دــر چشــمان او هســتید، انجــام دهیــد.

نگاه، نشانه ای از اعتماد به نفس
افرادــی کــه اغلــب دــر چشــمان دیگــران نــگاه می کننــد، اطرافیــان آنهــا را افرادــی قــوی و مفیــد محســوب می کننــد. مدــت 
زیادــی اســت کــه ایــن موضــوع مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. امــا بالعکــس، کســانی کــه هرگــز دــر چشــمان دیگــران 
نــگاه نمی کننــد، افرادــی بــی اعتمــاد بــه نفــس، عصبــی و ناراحــت ارزیابــی می شــوند. زمانــی کــه هیــچ خواســته ای بــرای 
بــه زبــان آوردــن نداریــد، نــگاه کردــن دــر چشــمان دیگــران باعــث نزدیکــی و قرابــت می شــود کــه تمایــل شــما بــه آن فــرد 
را نشــان می دهــد. دــر ایــن مــورد، بــرای آزار ندادــن فــرد مقابــل، بــا مکــث بــه چشــمان فــرد مقابــل نــگاه کنیــد، فقــط بــرای 

اینکــه توجــه تــان را نشــان دهیــد و او را اذیــت نکنیــد.
یــک توصیــه بــرای افــراد کــم رو: نــگاه کردــن دــر چشــمان دیگــران نیازمنــد اطمینــان و اعتمــاد اســت. اگــر شــما احســاس 
می کنیــد کــه نمی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد، بــه بخــش هــای دیگــر چهــرۀ فــرد مقابــل غیــر از چشــمان او نــگاه کنیــد، 

بــه پیشــانی، بــه ســر ، بــه بینــی و ... . تفاوتــی ندــارد، نــگاه شــما همــان تأثیــر را خواهــد داشــت.

ارتبــاط چشــمِی بیــش از حــد، بــه طــور غریــزی بــا گســتاخی، خصومــت یــا تکبــر دــر 
ــا  ــاط اســت؛ امــا دــر محیــط  کاری، ارتبــاط چشــمِی بیــش از حــد ممکــن اســت ب ارتب
نیــت عمدــی بــرای تســلط یافتــن، ترســاندن، تحقیــر کردــن یــا القــای حــس »معیــوب 
ــاط  ــراری ارتب ــگام برق ــر هن ــن، اگ ــد. بنابرای ــراه باش ــل، هم ــرد مقاب ــه ف ــن« ب بود
ــا دیگــران، یکــی از ایــن مقاصــد را دــر ســر داریــد، بهتــر اســت از ایــن  چشــمی ب

ــد. ــاب کنی کار اجتن

زنــان بیشــتر از مردــان بــا فردــی کــه دــر حــال صحبت 

بــا او هســتند، ارتبــاط چشــمی برقــرار می کننــد. ایــن 

یکــی از دالیلــی اســت کــه زنــان مکالمــه ی رو دــر رو 

را ترجیــح می دهنــد و مردــان بــه صحبــت کردــن دــر 

حالــت ایســتاده کنــار هــم قانــع هســتند.
نگاه عاشقانه

ــال کســانی  دانشــمندان دــر یــک تحقیــق جالــب مغــز کســانی دنب

کشــتند کــه درگیــر یــک رابطــه عاشــقانه بودنــد، آنهــا متوجــه شــدند 

ــگاه می کننــد، مناطقــی  کــه وقتــی ایــن افــراد بــه تصویــر یارشــان ن

فعــال  بیشــتر  دارنــد،  کــه گیرنده هــای دوپامینــی  آنهــا  مغــز  می شــوند.از 

دوپامیــن باعــث احســاس هیجــان، انــرژی و ایجــاد انگیــزه می شــود، 

امــا دوپامیــن یــک اثــر دیگــر هــم دــارد: گشــاد شــدن مردمک هــا
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رویدادهای اخیر

»تاکید رهبر انقالب به نشریه«
دــر دیدــار رهبــر بــا دانشــجویان ضمــن ســفارش بــه حضــور 
دانشــجویان دــر عرصــه هــای فرهنگــی, تاکیــد کردنــد: نشــریه و 

ــا مخاطــب الزم اســت. ــه مســتقیم ب ــرد دــر مواجه میزگ

ــا از  ــد ت ــو ش ــه ای نیک ــعبانیه بهان ــه ش ــاد فرخند اعی
لوگــوی بســام رونمایــی کنیــم...

کانون فضای مجازی و نشریه ی فرهنگی بسام

ــر باشــگاه پژوهشــگران  ــره هــای برت ــان دــر جمــع چه ــر نوری دکت
ــئوالن: ــه مس ــاب ب ــوان خط ج

افــراد جهــان مرکــز یــا همــان نخبــه بایــد شناســایی شــوند/جذب 
و گزینــش هدفمندنخبــگان دــر دســتور کار باشــگاه پژوهشــگران 

جــوان قــرار گیــرد

توزیــع کارت هــای اعتبــاری دانشــجویی در دانشــگاه آزاد اســالمی/ 
ارائــه تســهیالت ازدواج دانشــجویی/ ایجــاد فضایــی آرام و مطمئن 

بــرای دانشــجویان دــر جهــت ارائــه ایدــه هــا و خالقیــت ها

رونمایی از کارت عضویت کانون و نشریه بسام
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بــن  علــی  والدــت  جشــن 
المرتضــی الرضــا  موســی 

علیه السالم

کتابچــه  چــاپ  و  طراحــی 
آزاد  دانشــگاه  معرفــی 

ابهــر واحــد  اســامی 

تولیــد نــرم افــزار چندرســانه 
کانــون  دــر  مرســالت  ای  
فضــای مجــازی بســام)قرآن 
ســه زبانــه گویــا ()صحیفــه 

ســجادیه و نهــج البالغــه(

بــوی  خــوش  عطــر  استشــمام 
عیــد فطــر از پنجــره ملکوتــی 
رمضــان گــوارای وجــود پاکتــان
و صد شکر که این آمد و صد 

حیف که آن رفت

سازی  مدل  ملی  همایش 
 4 مهندسی  علوم  در  ریاضی 
آبان ماه 96 در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ابهر برگزار می 

گردد

روز قلــم بــر تحریرگــران و 
فعــاالن ایــن رشــته مبــارک 

ــاد ب

برانگیــز  تحســین  مانــور 
احمــر هــال  کانــون 

تولیــد اپلیکیشــن اندرویدــی 
ــای  ــون فض ــر کان ــرایش د س
مجــازی بســام )کارگاه شــعر و 
داســتان نویســی دــر موبایل(

برانگیــز  تحســین  مانــور 
احمــر هــال  کانــون 
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ســعادت  مجلــه  از  شــماره  ایــن  در 
ــا یکــی از پیشکســوتان عرصــه  ــات ب مالق
ــی  ــای عل ــاب آق ــر، جن ــگ و هن ی فرهن
نقیلــو ) ریاســت اداره فرهنگــی( را داریم 

ــید... ــو باش ــن گفتگ ــا در ای ــراه م هم

نام: علی نقیلو
متاهل و پدر دو فرزند

سال تولد: 1۳5۲
سابقه کار: 18 سال

مسئولیت:رئیس اداره فرهنگ
تحصیات:

           لیسانیس ادبیات
                 لیسانیس حقوق

                    فوق لیسانس مدیریت

کــدام  در  را  راهنمایــی  دوران 
مدرســه و کــدام شــهر ســپری 

کردیــد؟
مدرسه شهید یارقلی هیدج

تحصیــات متوســطه دوم را کــدام 
شــهر و کــدام دبیرســتان و در 
ــد؟ ــپری کردی ــته ای  س ــه رش چ
هیدجی-شــهر  حکیــم  دبیرســتان 

ادب و  فرهنــگ  هیدج-رشــته 

ــی دوران بیــن ســوال  ــه زمان در فاصل
اول و دوم چــه فکــری و آینــده ای 
ــد؟ ــی میکردی ــرای خــود پیــش بین ب
مجــری گــری تلوزیون-معلمی-وکالــت-
ــن طــور  کارهــای سیاســی اجتماعــی ...همی
دوســت داشــتم ملــی پــوش ورزشــی باشــم

آیــا در زمینــه هــای فرهنگــی هنــری 
اجتماعــی فعالیــت داشــته ایــد؟

ــر  ــوان بازیگ ــه عن ــال 66-67 ب ــه در س بل
نمونــه تئاتــر در آموزشــگاههای  اســتان 
دریافــت  تقدیــر  لــوح  و  شــدم  مطــرح 
ــه  ــدام ب ــز اق ــطه نی ــردم-در دوران متوس ک
نوشــتن  چنــد نمایشــنامه و کارگردانــی  
ســطح  در  کــه  نمــودم  نمایــش  چنــد 
آموزشــگاهی اجــرا شــدند -پیوســته در  

کارهــای فرهنگــی فعالیــت داشــتم 

ســر  پشــت  چگونــه  را  کنکــور 
؟ شــتید ا گذ

ــت دارم-در  ــان را دوس ــور و امتح کا کنک
ــدم ــول ش ــور قب ــال اول کنک س

چــه  در  را  دانشــگاهی  تحصیــات 
رشــته ای و از چــه دانشــگاهی  بــه 

پایــان رســاندید؟
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــوم اجتماع عل
ــا  ــه آنج ــدم  ب ــق نش ــی موف ــه دالیل ــه ب ک

ــم ــل ده ــه تحصی ــه و ادام رفت
فارســی  ادبیــات  و  زبــان  کارشناســی 
حقــوق  ابهر-کارشناســی  ازاد  دانشــگاه 
ارشــد  نور-کارشناســی  پیــام  دانشــگاه 
و  تشــکیات  دولتی)گرایــش  مدیریــت 
ــن روش هــا( دانشــگاه آزاد  اســامی قزوی

ازدواج  و  شــدید  عاشــق  چگونــه 
کردیــد؟

ســال 79 ایــن اتفــاق افتــاد و طبق رســومات 
ســنتی  بــود و بحمــداهلل حاصــل ایــن ازدواج 
ــر  ــد دخت ــک فرزن ــر و ی ــد  پس ــک فرزن ی

مــی  باشــد

آزاد  دانشــگاه  شــاغل  شــد  چــه 
؟ ید شــد

دارم،خــب  دوســت  را  دانشــگاه  در  کار 
ــودم  ــگاه ب ــن دانش ــجوی همی ــودم دانش خ
و  پــس از فــارغ التحصیلــی و بنــا بــر اعــام 
ــه   ــق ب ــی موف ــی مراحل ــگاه و ط ــاز  دانش نی

ــدم ــتخدام ش اس

 خانواده دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر
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تصمیم شما برای آینده چیست؟
ــب  ــرای کس ــزودی ب ــی ب ــاظ ورزش ــه لح ب
کمربنــد مشــکی کاراته )ســبک کیوکوشــن( 
را  خــودم   االن  و   ، داد  خواهــم  امتحــان 
ــاده  ــت دادگســتری آم ــرای امتحــان وکال ب
میکنم،انشــاهلل قصــد ادامــه تحصیــل تــا 
بــرای  بررســی  حــال  در  و  دارم  Ph.dرا 
ــس در  ــق تدری ــاب  هستم.عاش ــف کت تالی
ــه ی  ــه جامع ــت ب ــتم و خدم ــگاه هس دانش

ــی فرهنگ

دانشگاه در یک نگاه از زبان شما:
الگویــی از یــک دانشــگاه موفق،خــاق و 
ــکات   ــود  مش ــا وج ــی ب ــد حت ــه رش رو ب

موجــود

ــه  ــبت ب ــما نس ــنهاد ش ــه و پیش توصی
ــت؟ ــجویان چیس دانش

 1-بــه پــدر و مــادر خــود حداکثــر احتــرام 
را قائــل باشــند و بــه آنهــا محبــت کننــد

ــد و  ــا را بدانن ــه ه ــک ثانی ــک ت ــدر ت ۲-ق
درس بخواننــد و روزی یــک صفحــه قــرآن 

ــا معنــی بخواننــد ب
۳-مهارت کسب کنند

4-حتما یک زبان خارجی به صورت کامل 
فرا گیرند که پشیمان نخواهند شد

5-در انتخاب دوست دقت کنند
ــل از  ــف قب ــس مخال ــا جن ــتی ب 6-از دوس
ازدواج پرهیــز کننــد چــون وقــت و انــرژی 

ــرود ــن می ــا از بی آنه

در طــی ایــن ســال هــا عجیــب تریــن 
ــا جالــب تریــن رخــداد در  رویــداد ی
ــد چــه  دانشــگاه کــه شــاهد آن بودی

بــوده اســت؟
ــا مرحــوم  ــدارم ب ــداد دی ــن روی ــب تری جال
حضــرت آیــت الــه هاشــمی رفســنجانی 
از  اســامی  آزاد  دانشــگاه  بنیانگــذار 

نزدیــک بــوده اســت.

دوســت داشــتید االن در کجــا و یــا در 
چــه ســمتی و حتــی در چــه شــرایطی 

بودیــد؟
خــدا را شــکر االن راضــی هســتم شــاید 
مــی شــد بــه جهاتــی بهتــر از زمــان اکنــون 
ــا در گذشــته  ــا انســان ه ــی همــه م ــود ول ب
کــه  داشــتیم  ایــن  بــر  ســعی  همیشــه 
بهتریــن تصمیــم و انتخــاب را بگیریــم پــس 
ــم چــون  ــاد خــود را مقصــر  بدانی ــد زی نبای

ــم ــرده ای ــود را ک ــعی خ س

افــرادی  از  بخواهیــد  اگــر 
کــه در ســمت و ســو گیــری 
زندگــی شــما نقــش مفیــد ایفــا 
ــد  ــی کنی ــدر دان ــد ق ــرده ان ک
اولویــت بــا چــه کســانی اســت؟
ــن خــود  ــد از والدی ــه بای ــل از هم قب
ســپاس گــزاری کنــم  کــه هــر چــه 
داریــم از آنهاست،ســپس از اســاتید 
و معلمیــن دوران تحصیل و دوســتان  

خــوب و بــا مــرام و بــا محبــت

و سخن پایان:
ــی کام  ــل چین ــرب المث ــک ض ــا ی ب

ــم ــان میده ــود را پای خ
))بــه جــای اینکــه بــه تاریکــی لعنــت 
بفرســتید  یــک شــمع روشــن کنید((

 خانواده دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر

21

ت
اخ

ه ب
ه ی

ه ن
رد

او
ست

 د
یه

ع 
واق

در 
ه،

ست
دون

می
و ن

ت ر
ودن

ر ب
قد

 و 
ته

اش
یذ

 نم
رام

حت
ت ا

 به
که

ی 
کس

ن 
داد

ت 
دس

از 

ید
ش

با
ما 

ش
ه 

جل
 م

ی
گو

فت
 گ

ی
عد

ب ب
ط

خا
 م

ید
شا

...
ید 

ش
با

ما 
ظر 

نت
م

50
00

22
06

22
6 

ی:
مک

یا
ه پ

ان
ام

س



نو
دبا

ک
مواد الزم 

400گــرم )آشــی(        رشــته 
ــرم ــو گ ــبزی آش 1.           1کیل س
ــا  ــدس مجموع ــا و ع ــود و لوبی نخ
بــه مقــدار مســاوی.       450گــرم
نعناخشک.                 4قاشق غذا خوری
4عــدد متوســط            پیــاز 
کشــک ســاییده غلیــظ.     2فنجــان
آرد.                      2قاشــق
ــه مقــدار الزم روغــن.                  ب
نمــک و فلفــل           بــه مقــدار الزم

طرز تهیه:

رو  نخــود  و  هــا  لوبیــا  1.بهتــر 
چنــد ســاعت قبــل یــا از شــب 
قبــل خیــس کنیــم و دــر یخچــال 
بگذاریــم .چــون همیــن جــوری 

هــم نیــم ســاعته لــه میشــه!!

معدــه  مشــکل  کــه  2.کســانی 
دارنــد بایــد دــر طــول زمانــی کــه 
دــاره خیــس میخــوره  حبوبــات 
عــوض  رو  آبــش  بــار  ،دوســه 
میشــه  باعــث  کار  .ایــن  کننــد 
کــه بــاد ایــن مــواد گرفتــه بشــه 
و معدــه کمتــر بــا مشــکل مواجــه 
بشــه .همیچنیــن حبوبــات زودتــر 

ــد. ــی پزن م

3.حبوبــات رو بــه جــز عدــس بــار 
مــی ذاریــم .خــوب کــه پختنــد 
،عدــس رو هــم اضافــه میکنیــم .

ــر  ــواد د ــه م ــال ک ــن ح ــر عی 4.د
حــال پخــت هســتند ،ســیر دــاغ و 

پیــاز دــاغ رو آمادــه مــی کنیــم .ســیر 
ــم و  ــی کنی ــرد م ــه خ ــاز و جداگان وپی
درروغــن ســرخ مــی کنیــم و بــه آنهــا 
زرد چوبــه اضافــه مــی کنیــم کــه 

ــه. ــرنگ بش خوش

5.مقدــاری از ســیر دــاغ و پیــاز دــاغ 
ــه مــواد اضافــه  رو دــر حــال پخــت ب
میکنیــم ، بقیــه رو بــرای تزئین روش 
نگــه مــی داریــم .ســپس ســبزی آش 
رو کــه شســته و خــرد کردــه ایــم رو 

اضافــه مــی کنیــم .

اینکــه  بــه  موندــه  دقیقــه  6.دــه 
برداریــد  گاز  روی  از  رو  قابلمــه 
. کنیــد  اضافــه  هــم  رو  ،رشــته 

ــوی کاســه  ــو ت ــاال اون آش حاضــره .ح
بکشــید و صبــر کنیــد کمــی از داغــی 
روش  رو  کشــک  .ســپس  بیفتــه 
بریزیــد .اگــه خیلــی دــاغ باشــه و 
کشــک رو بریزید،کشــک روش وای 
نمیســه!و داخــل آش فــرو مــی ره.

7.پیــاز ســرخ کردــه و نعنــاع دــاغ دــر 
صــورت دلخــواه ســیر دــاغ تزییــن 

ــد. کنی

نوش جان..

با ما در ارتباط باشید
سامانه پیامکی بسام:

50002206226

آش رشته
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