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1-صاحب امتیاز کانون و نشریه بسام

بسام ش5- اردیبهشت96
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بسام ش7- آبان96
به ضمیمه نخستین

 برنامه ی رادیویی بسام

دانلود نخستین برنامه رادیویی:
aparat.com/basammag

ابعاد نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن

تمام جوامع پیشرفته به طریقی به دنبال کسب منافع و نفوذ خود در سایر کشورها و جوامع هستند. این نفوذ در ابعاد 
گوناگونی انجام میپذیرد که میتوان به نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نفوذ در قالب جنگ فیزیکی اشاره کرد. 
باید گفت  انرژی و هزینه زیاد هستند به شیوه ای که  اتالف  امروزه استعمارگران به دنبال کسب منافع خود بدون 
با پنبه سر بریدن است. امپریالیسم فرهنگی مدرن ترین و قدرتمندترین نوعی از استعمار  سیاست استعمار امروز 

است که با رخنه های متعدد در ابعاد گوناگون سعی در ایجاد نفوذ و تهاجم با کمترین دخالت مستقیم مهاجم است.

فرهنگوهجمهدرآن:
شــامل  پیچیــده ای  مجموعــه  فرهنــگ،    
دانســتنی ها، اعتقــادات، هنرهــا، اخالقیــات، 
کــه  توانایــی  هرگونــه  و  عــادات  قوانیــن، 
به وســیله ی انســان، به عنــوان عضــو جامعــه، 
معظــم  می باشــد.مقام  اســت  شــده  کســب 
رهبــری میفرماینــد: ))امروز قــدرِت ابرقدرت ها، 
بیــش از آنچــه کــه در بمــب هسته ای شــان یــا در 
ــد،  ــان باش ــته ی در بانك هایش ــای انباش ثروت ه
در قــدرت تبلیغاتــی آن هاســت، در صــدای بلنــد 
آن هاســت کــه بــه همــه جــا میرســد. شــیوه های 
ــد. در کار تبلیغــات  ــی را هــم خــوب بلدن تبلیغات
انصافــًا پیشــرفت هــم کرده انــد. امــروز غربی هــا، 
ــات،  ــكا، در کار تبلیغ ــه در آمری ــا، چ ــه در اروپ چ
را  پیشــرفته ای  بســیار  و  مــدرن  شــیوه های 
ایــن  در  مــا  شــده اند؛  بلــد  و  گرفته انــد  یــاد 
ــی،  ــیوه های تبلیغ ــن ش ــا ای ــم. ب ــت عقب ای جه
بــا جنجــال، بــا فرســتادن انبــوه حرف هــای 
خــالف واقــع، ســعی مي کننــد فضــای جوامــع را 
ــن  ــه ای ــد ب ــد؛ بای ــر بگذارن ــد و تأثی ــون کنن دگرگ
ــود.  ــب ب ــن را مراق ــد ای ــت، بای ــه داش ــه توج نكت
ــت  ــن جه ــا از ای ــای م ــه ی جوان ه ــروز وظیف ام
ســنگین اســت؛ نــه فقــط خودتــان بایــد حقیقــت 
ــط  ــا و محی ــد فض ــه بای ــد، بلك ــخیص دهی را تش
را  خودتــان  پیرامونــی 
هــم بــا  بصیــرت کنیــد و 
بــرای آنهــا هــم قضایــا را 

ــد((. ــن کنی روش

فرهنــگ هــر جامعــه بشــری در ارتبــاط بــا هویــت 
ــذاری  ــر گ ــا تاثی ــه بس ــت و چ ــای آن اس ــردی اعض ف
باالیــی در عقایــد و نــوع تصمیــم گیــری اعضــا خواهــد 
داشــت، لــذا اســتعمارگران بدیــن نتیجــه رســیده انــد 
ــه  ــی جامع ــدهای دفاع ــان از س ــور آس ــرای عب ــه ب ک
هــدف بهتریــن روش تغییــر تدریجــی در فرهنــگ 
ــدت  ــی م ــان را ط ــت آن ــه هوی ــود ک ــد ب ــان خواه ایش
زمانــی بــه ســمت اهــداف برنامــه ریــزی مهاجــم 

ــرد. ــد ک ــن خواه ــر و جایگزی تغیی

ابزارنفوذدرفرهنگوهویت
ابــزار  شــدن  مدرنیتــه  و  بشــریت  پیشــرفت  بــا    
ــه روز  ــرده و روز ب ــر ک ــز تغیی ــی نی ــم فرهنگ امپریالیس
ــد  ــاد پدافن ــرای ایج ــان ب ــر کارشناس ــخیص آن ب تش
الزم ســخت تــر میشــود.امروزه اینترنــت ، شــبكه هــای 
ــون  ــو و تلوزی ــالت، رادی ــا، مج ــانه ه ــی ، رس اجتماع
تنهــا بخشــی از ســالح هــای نفــوذ در فرهنــگ جامعــه 
ــعار  ــون اش ــه ای، مزم ــای رایان ــت.بازی ه ــدف اس ه
ترانــه هــا، باطــن تیترهــای خبــری، و از همــه مهمتــر 
ــن  ــا در بی ــگاه ه ــاتید در دانش ــی اس ــخنان ترویج س
قشــر فعــال دانشــجویی همــه ابزارهایــی قدرتمنــدی 
پیشــبرد  در  میتواننــد  شــک  بــدون  کــه  هســتند 

ــند. ــر باش ــم موث ــداف مهاج اه
ــر دارای  ــه ظاه ــد ب ــی هرچن ــم فرهنگ ــع تهاج در واق
ــی و  ــات جان ــدون تلف ــه، ب ــم هزین ــرم، ک ــی ن خصلت
مالــی اســت امــا ماهیــت چهــره ای خشــن و براندازانــه 
دارد کــه هویــت ملــی یــک ملــت و یــک کشــور را 

مهدی محمدی - کارشناس مهندسی وب 1
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عاقلتر از همه مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند

معرفی  کلیپ  ویدیو 
فرهنگی  حوزه  عملکردهای 
آزاد  دانشگاه  دانشجویی 

اسالمی واحد1395

ویدیو کلیپ معرفی فعالیت 
های حوزه اداره ی فرهنگ 

واحد1396

نشــانه رفتــه؛ راه موثــر بــرای پیش گیــری از آن بــه 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری، افزایــش بصیــرت 
ــد  ــی بای ــای فرهنگ ــا هجمه ه ــه ب ــرای مقابل ــت: ب اس
در خــود بصیــرت ایجــاد کــرد، و قــدرت تحلیــل خــود 
ــورده  ــخ خ ــه در تاری ــه ای ک ــر ضرب ــش داد؛ ه را افزای

ــت. ــم اس ــل ک ــدرت تحلی ــم و ق ــرت ک ــده از بصی ش

بصیرت،سددفاعیابعادتهاجم
ــت  ــی در هوی ــم فرهنگ ــذاری تهاج ــاز و کار تأثیرگ  س
زدایــی از فرهنــگ و باورهــا می باشــد ، بدیــن ترتیــب 
بــا بهــره از ابزارهــا مهاجــم درصــدد تغییــر عقایــد 
ــع  ــه نف ــد آن را ب ــه بتوان ــرد دارد ک ــی ف ــی و مل هویت
ــب برنامــه هــای پیــش بینــی شــده در  خــود و در قال
ــمن در  ــازد. دش ــرا س ــود اج ــی خ ــر تهاجم ــاق فك ات
ــگ  ــا رن ــون ب ــای گوناگ ــاد ابزاره ــغ و ایج ــه تبلی زمین
و لعــاب هــای جــذاب، همــت و پشــتكار زیــادی دارد 
ایجــاد صدهــا هــزار شــبكه هــای رادیویــی و ماهــواره 
ــی  ــی و الكترونیك ــه ی چاپ ــزاران مجل ــار ه ای در کن
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــروزی را م ــه ام ــوان جامع ــل ج نس
داده و بــه دنبــال آن اســت بــا ثبــت اشــاعه ها، اخبــار 
و محتــوای تحریــف شــده جــوان را بــا افــكار و هویــت 

ــد.  ــده بپروران ــف ش تحری
تاثیــر عمیــق بــر افــكار، پیچیدگــی برنامــه ریــزی 
علــوم  چندیــن  از  اســتفاده  علــت  بــه  تهاجــم 
علــوم  شناســی،  مــردم  سیاســی،  مختلف)علــوم 
ارتباطــات و...( ، تدریجــی و آرام بــودن پیــاده ســازی 

در کنــار فراگیــر بــودن، همــه از ابعــاد مهــم 
ــا  ــازمان ه ــذا س ــد. ل ــی میباش ــم فرهنگ تهاج
و مســئولین فرهنگــی کشــور بایــد آگاهانــه و 
ــی  ــورد کارشناس ــائل روز را م ــق مس ــیار دقی بس
و  ایجــاد محتــوای اصیــل  بــا  و  قــرار دهنــد 
درســت و نشــر آن بــه کمــک همیــن ابزارهــا 
دیــوار دفاعــی مســتحكمی در برابــر اشــاعه 
و  اســاتید  باشــند.  داشــته  دشــمن  هــای 
کارشناســان ایــن حــوزه نیــز بایــد بــا ایجــاد 
ــه  ــمن جامع ــداف دش ــكافی اه ــرت و موش بصی
ی پویــا را نســبت بــه آفــات امپریالیســم فرهنگی 

نماینــد. واکســینه 

منابع:
تاریــخ:  .1 رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات 

.1 3 8 9 /0 8 /0 4
روح االمینــی، محمــود. )1372(؛ زمینــه  .2

ــرش. ــی و پذی ــی، پویای ــگ شناس فرهن
غالمرضایــی، علــی اصغــر )1394(؛ ویژگی  .3

هدفمنــد جنــگ نــرم؛ تهاجــم بــر ســاختار 
فرهنگــی، فصلنامــه رادیــو تلوزیــون.

ــه  .4 ــن رابط ــن،)1395(؛ تبیی ــی، حس دولت
تهاجــم  بــه  پاســخگویی  و  ملــی  هویــت 
مطالعــات  فصلنامــه  دشــمن،  فرهنگــی 

ــی. مل

دانلود دومین برنامه رادیویی:
aparat.com/basammag

ضمیمه هشتمین شماره مجله
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قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است

تولیدات نرم افزاری:

اپلیکیشن اندرویدی سرایش
 کارگاه مجازی شعر

 و داستان نویسی

نرم افزار قرآنی مرسالت
ترجمه ی سه زبانه گویا

نهج البالغه و مفاتیح الجناح

سفر مجازی به مسجد
پیامبر اعظم)ص( واحد ابهر:

گفتگو با معاونت اداری واحد ابهر
    جناب آقای دکتر محسن فرهمند

درکدامشهربهدنیاآمدهاید؟
اصالتا  اراکی هستم و بعدها ساکن تهران شدیم

دورهدبیرستانراچگونهگذرانیدودرکجا؟
دوره خوب وعالی بود بخشی از آن را در استان اراک 
شریعتی  علی  دکتر  ای  مدرسه  در  دیگر  بخش  و 

گذراندم

کنکورراچگونهپشتسرگذشتهاید؟
ارشد  برای  ولی  دادم  کنكور  استرس  وبدون  عادی 

به کالس رفتم 

رویایکودکیشماچهبوده؟
دوست داشتم معلم شوم وبه این رویای خود رسیدم 
کردن  بازی  به  و  میگشت  بر  زمان  آن  کاش  ای 

مشغول بودم.

شما انگیزه باعث که بوده زندگی در کسی
بودهاند؟

از  که هم  اند  بوده  فرهمند  برادرم محمد رجب  بله 
نظر درسی هم از نظر کاری مرا حمایت کرده اند من 
واقعا از او تشكر می کنم و همچنان نیز با او صمیمی 

و متحد هستیم.

تحصیالتدانشگاهیشماچهمقطعیاست؟
واحد  -لیسانس  داری  حساب  دکترای  دانشجویی 

تهران جنوب آزاد 
ارشد بروجرد 

دکترا واحد فیروز کوه

ورزشموردعالقهوتفریحیکهانجاممیدهدچیست؟ 
فوتبال ،قدم زدن آرام میكند 

زندگیازدیدگاهشماچگونهاست؟
زندگی در اصل یک محل برای محک زدن انسان هاست که 
شروع آن به صورت فردی است وادامه  در غالب خانواده  
و  ،صمیمت  گذشت  باید  است  فردی  نوع  یک  پایان  در  و 
مهربانی باشد کسانی  موفق هستند که در زندگی گذشت 
پایه  و  موفق خواهند شد  ها  زمینه  تمام  در  باشند  داشته 
واساس پیشرفت است و از دلخوری ها وبحث ها جلوگیری 

می کند.

چگونهازدواجکردیدوچندفرزنددارید؟
به صورت سنتی ازدواج کردم و با معرفی برادرم ،دارای دو 

پسر هستم محمد سجاد و محمد سبحان.

بازی چه برگردید کودکی دوران به دیگر بار یک اگر
کودکانهایرابیشترانجاممیدهید؟

 هفت سنگ 

هدفتاندرزندگیچهبوده؟ 
زندگی  سالمت  و  بوده  بنده  هدف  کردن  زندگی  درست 

کردن است.

اکنونموقعیتشغلیتانچیست؟
دانشگاه-  اداری  -معاون  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو   

رئیس بسیج  اساتید
سابقه تدریس دارم :از سال 1386 ودر حال حاضر تدریس 

دانشگاه

ازشغلتانراضیهستید؟
 راضی هستم چون مناسب با تحصیل و تخصص است 

خبرنگار: خدیجه بهبودی
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سامانه ی پیامکی بسام هر لحظه منتظر دریافت 
پیام ها، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان میباشد:

50002206226

محبوب کسی نبودن فقط یک بدشانسی ست،درحالی که عاشق نبودن،یک بدبختی ست

گفتگو با معاونت اداری واحد ابهر
    جناب آقای دکتر محسن فرهمند

دوستداریدبهکجابرسید؟
 دوست دارم در همین تدریس باز نشسته شوم بیشتر کار 
نیمه وقت بعد از بازنشستگی داشته باشم و از زندگی لذت 

ببرم و استراحت بكنیم

آیاحرفناگفتهایداریدکهاینجابیانکنید؟
 ای کاش بیشتر به نیروهای  تخصصی به شخصیت  افراد 
بها داده شود به کارایی افراد بیشتر از این توجه شود افراد 

براساس کارایی وتخصص انتخاب کنند

فعالیتهایکهغیرازدانشگاهانجامدادید؟
رئیس کانون بسیج اساتید 

آیامیخواهیدازکسیتشکرکنید؟
و  از همسرم تشكر میكنم که در طول دوره ای تحصیل   
کار مرا حمایت کرده اند و بیشتر مواقع بار زندگی بر دوش 
ایشان بوده اگر من آسایش داشتم وموفق شدم به همت 
همسرم بوده است. و همین طور از ریاست محترم واحد، 

دکتر پهلوان افشاری نیز قدردانی می کنم.

تاریخچه  دارای  لیمو  های  برگ 
طوالنی در به کارگیری به عنوان 
آنتی بیوتیک ها دارند و همچنین 
در حفاظت و پشتیبانی از حافظه 
سنتی  طب  در  هستند.  موثر 
درمان  برای  لیمو  دمنوش  از 
اختالالت خواب و دردهای بدنی 
پزشكان  است.  شده  استفاده 
عنوان  به  را  لیمو  دمنوش  اغلب 
برای  خفیف  بخش  آرام  داروی 
دارند،  اضطراب  که  بیمارانی 
دمنوش  این  کنند.  می  تجویز 
شناختی  عملكرد  بهبود  باعث 
پژوهش  نتایج  و  شود  می  افراد 
های صورت گرفته بر افراد مبتال 
داد  نشان  آلزایمر،  بیماری  به 
تسهیل  تأثیر  لیمو  دمنوش  که 
کنندگی و آرامش بخشی را برروی 
این افراد دارد. با این حال، توافق 
پزشک عمومی این است که گیاه 
را می توان در بیماران با عملكرد 
پایین تیروئید استفاده کرد. عطر 
و طعم لیمو دلپذیر است و اغلب 
دهنده  طعم  افزودنی  عنوان  به 
در ترکیبات مختلف کاربرد دارد. 
دمنوش لیمو حتی برای کودکان 
قابل استفاده بوده و منع مصرف 
تاکنون  همچنین  ندارد.  سنی 
دارو  این  با  داروئی  تداخل  هیچ 

گزارش نشده است.
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کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند

بسام  برگزیده ی کشور

برگزاری  با   1396 بهمن 
جشنواره  دومین  اختتامیه 
دانشگاه  نشریات  سراسری 
آزاد اسالمی به میزبانی واحد 
بررسی  از  پس  قدس   شهر 
 1300 از  بیش  داوری  و 
منتخب  بسام  نشریه،  عنوان 
نشریه ی برگزیده ی فرهنگی  

این دوره از جشنواره شد

ابراهیم  المسلمین  و  حجت االسالم 
دومین  اختتامیه  در  کالنتری 
نشریات  سراسری  جشنواره 
اظهار  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 
نشیب های  و  فراز  از  بعد  کرد: 
امروز  مراسم  و  نشست  فراوان 
جمع  برای  خوشبختانه  شد،  برگزار 
سخنرانی  و  توصیه  به  نیاز  منتخب 
همه  به  افراد  این  زیرا  نیست 

مسائل اشراف دارند.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خود به فضای مجازی اشاره کرد و 
افزود: با توسعه فضای مجازی در 
نشریات  برای  محلی  دیگر  آیا  دنیا 
به  خیر؟  یا  می ماند  باقی  مکتوب 
فضای  را  دنیا  همه  اگر  من  نظر 
نشریات  هم  باز  بگیرد،  مجازی 
را  خودشان  خاص  جایگاه  مکتوب 

خواهند داشت.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
بعضی  داد:  ادامه  آزاد  دانشگاه 
کتابت یک مقاله  وقت ها نوشتن و 
بزرگ  تحول  یک  شروع  و  سرآغاز 
از  دنیا  بزرگ  حوادث  اکثر  است. 
نوشتن شروع شده است، بعثت ما 
هم از نوشتن شروع شد و در دنیا 

در حال حرکت است.

»دوران بزن و دررو تمام شده است«
درسالروزمبعثپیامبراکرم)صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم(

بسماهللالّرحمنالّرحیم
سّیدنا علی الّسالم و الّصالة و العالمین رّب الحمدهلل و
ابیالقاسمالمصطفیمحّمدوعلیآلهالّطّیبینالّطاهرینو

صحبهالمنتجبینومنتبعهمباحسانالییومالّدین.
تبریکعرضمیکنمعیدبزرگوبینظیرمبعثپیامبراکرم
رابههمهیحّضارمحترم،میهمانانعزیزیکهدرجمهوری
اسالمیهستندوسفرایمحترمکشورهایاسالمیوهمهی
آزادگان همهی به و عالم مسلمانان همهی و ایران ملّت

جهان.

هیچ حقیقتاً که است بینظیری و یگانه حادثهی بعثت 
بعثت عظمت و اهّمّیت به بشر تاریخ در دیگری حادثهی
پیغمبروجودندارد.بعثتپیغمبر،اوجرحمتپروردگاربر
بنیبشروانسانّیتبود.فرستادنپیامبران،ارسالپیغمبران
اوج، نقطهی به انسان رساندن برای انسان، هدایت برای
این اوج و است بشر حّق در پروردگار رحمت بزرگترین
حرکتدربعثتپیغمبراکرمبود.راهیبررویبشرگشوده
شدکهاینراهتاآخردنیا،اینقدرتراوظرفّیترادارد
کهبشرراپیشببرد،همچنانکهازآنروزتازمانحاضر،
انسانّیتپیشرفتهاست؛فکرانسان،ذهنانسان،بسیاریاز
حقایقیکهادیاْنمتکّفلبیانآنبودند،جزوعرفجامعهی
سمت به بشر آحاد دلهای بحمداهلل و است شده بشری

معنویّاتمیلوگرایشپیداکردهاست.
توحید؛ از است عبارت است مطلب لّب آنچه بعثت در 
انحصاری؛ بهصورت متعال خدای عبودیّت یعنی توحید
یعنیهواها،هوسها،شهوتها،غضبهابرزندگیانسانحاکم
نباشد؛یعنیدیکتاتوریها،استبدادها،منّیتهاادارهکنندهی
عبارت انسان زندگی مدیریّت منشأ نباشند؛ انسان زندگی
باشدازعلمالهیوقدرتالهیورحمتالهیوفیضالهی
اّول درجهی در است. توحید معنای این الهی؛ هدایت و
همهیآنکسانیکهبامنّیتخود،باتکّبرخود،بااستبداد
خود،باظلمخودمیخواهندبرامورجامعهیبشریوجوامع
میشوند، عقبزده توحید شعار با کنند، پیدا تسلّط بشری
َعُدوًّاَشیاطیَن نَِبیٍّ لذادشمنیمیکنند.َوَکذلَِکَجَعلنالُِکلِّ
ُغروًرا؛ الَقوِل ُزخُرَف إِلیبَعٍض بَعُضُهم یوحی  َوالِجنِّ اإلِنِس
با بامستبّدانعالم، باصاحبانزروزور، همهیپیغمبران
زورگویانعالم،بافراعنهیعالمروبهروشدند،مواجهشدند
وباآنهامبارزهکردند.بدونمبارزهیحق،باطلمجبوربه
تاریخ اّول از روزبهروز بشریّت اینکه نمیشود. عقبنشینی
نزدیکترشده و نزدیکشده الهی بهمعارف امروز تا بشر
است،بهخاطرمبارزهاست؛چونحقبایدمبارزهکند.الَّذیَن
َِوالَّذیَنَکَفروایُقاتِلوَنفیَسبیِل آَمنوایُقاتِلوَنفیَسبیِلاهللَّ
الّطاغوِت؛بدونمبارزهیبامستبّدانوزورگویانوبدخواهان
بشروظالمینوستمگراننمیشودحقراپیشبرد؛مبارزه
الزماستوپیغمبراناینکارراکردند؛وتوحید،متضّمن

کلّّیاتواصولوخطوطاصلیاینمبارزهاست.

نیست؛ محض ذهنی و اعتقادی مسئلهی یک صرفاً »الالهااّلاهلل« 
»الالهااّلاهلل«منشأاثراست،منشأعملاست.همیندولتاسالمیای
کهآقایرئیسجمهوراشارهکردندکهدرمدینهبهوجودآمد،ناشی
و متعال خدای دست به جز حکومت یعنی است؛ »الالهااّلاهلل« از
مبعوثینخدا،درادیانالهیمعنیندارد؛برایهمینهمبهمجّردی
تُفلِحوا،صاحبانزروزوردر اهلُل ااِلَّ اِلهَ کهپیغمبرفرمود:قولواال
همانمحیطمحدودوکوچکمّکهدرمقابلاوصفآراییکردند؛بعد
درمدینهکهدولتاسالمیتشکیلشد،بازحکومتهاوامپراتوریها
وقدرتهایجهانیدرمقابلاسالمصفآراییکردند؛اینصفآراییاز
روزاّولتاامروزوجودداشتهاستوازروزاّولتاامروز،عقبنشینی
دراینمصاف،سرنوشتباطلبودهاستوپیشروی،سرنوشتحق
باآنفشارزندگی بودهاست.همانجمعّیتمحدودیکهدرمّکه
میکردند،امروزیکجامعهیعظیمبشریاستباافتخاراتفراوان،با
امکاناتفراوانوباامیدفراوانوباآیندهیروشن.اینرابایدفهمید:

اّمتاسالمیبایدازبُندندانبهتوحیدبرگردد.
مااگرچنانچهبهتوحیداعتقادداریم،نمیتوانیمزیربارزوربرویم،
نمیتوانیمزیربارظلمبرویم،نمیتوانیمدرمقابلظالمنَایستیم،این
طبیعتتوحیداست.اینکهجمهوریاسالمیاعالممیکندکههرجا
این بهخاطر آنجاحاضریم، ما است، نصرتیالزم و مظلومیهست
است؛اینکهمارویمسئلهیفلسطیناینجوراصرارداریم،بهخاطر
ایناست.چونالزمهیتوحیدایناستکهانساندرمقابلزورگویی
ظالمبهمظلومبِایستد؛حقیقتتوحیدایناستوبعثتاینرابهما
یادآوریمیکند؛واینمطمئّناًپیشرفتهمدارد.حاالالبّتهفشارهابر
رویمردمفلسطیندراینایّاموایّامگذشته-دراینهفتادسال-
مظلوم کههمانجمعّیت کنید اّماشمامالحظه است بوده فراوان
محدودیکهصهیونیستهاتوانستندبهآسانیبرآنهاغلبهپیداکنند
ویکملّتراازکشورخودشبیگانهکنندودستشراکوتاهبکنندو
برآنکشورمسلّطبشوند،همانملّتضعیف،امروزتبدیلشدهاست
بهیکفلسطینقدرتمندکهحکومتصهیونیستیراتهدیدمیکند
میکند، احساسضعف آن با مواجههی در وحکومتصهیونیستی
صهیونیستها بر فلسطینیها تردید بدون و میکند؛ عجز احساس
غالبخواهندشدوفلسطینبهدستفلسطینیهابرخواهدگشت.

به ایستادنمادرکنارگروههایمقاومت،درمنطقهیغربآسیا 
با مواجههی و مقابله در سوریه، در ما حضور است. دلیل همین
تروریستهاییکهآمریکاوعواملآمریکادرمنطقهبهوجودآورده
بودند،بهایندلیلاست.اینکهگفتهبشود»جمهوریاسالمیایران
اینهاحرفهای کند«، تصّرف را فالنجا میخواهد است، توسعهطلب
مهملوبیمعناوخالفواقعودروغیاست؛نه،ماقصدتوسعهو
نگاهتوسعهطلبیبههیچنقطهایازدنیانداریم؛احتیاجهمنداریم،
بحمداهللکشوربزرگ،آبادوپرظرفّیتیدراختیارملّتایراناست.
]اینحضور[بهخاطرایناستکهدرمنطقهیسوریه،درغربآسیا،
ما دلیل این به دارد؛ ووجود مقابلظلموجودداشت در مقاومت
الهی، توفیق به که میکنید مالحظه لذا کردهایم. پیدا حضور آنجا
]جبههی[مقاومتبهبرکتکمکهاییکهشدوبهبرکتشجاعتیکه
نیروهایسوریداشتند،توانستندبرتروریستهایحمایتشدهبلکه
بهوجودآمدهیبهوسیلهیآمریکاوغربیهاومزدورانشاندرمنطقه
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 دانشمندتر از همه مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید

طوفان بسام به تهران رسید!

سال  شروع  با   1396 مهر 
تحصیلی جدید،با همت دست 
همکاری  با  و  بسام  اندرکاران 
سازمان  محترم  مسئولین 
اسناد ملی و کتابخانه عمومی 
اخذ  به  موفق  بسام  ی  مجله 
نشریات  المللی  بین  شماره 
محدودیات  عدم  شد.اینک 
رسمیت  همینطور  و  توزیعی 
در  پیش  از  پیش  نشریه  این 

حال درخشیدن است.

با شروع  1396 همزمان  آبان 
مطبوعاتی  رخداد  بزرگترین 
با  تهران،بسام  در  کشور 
خود  مجله  شمارگان  تمامی 
سال  مطبوعات  نمایشگاه  در 
میزبان  و  کرد  پیدا  حضور 
مخاطبان از تمام اقشار جامعه، 

مسئولین، وزیران،خبرنگاران
بوده است.

-مثلسعودیوماننداینها-غلبهپیداکنند،آنهاراشکستبدهند.

حمایت آشکار غیر و آشکار داعش از دیروز که کسانی همان 
میکردند،امروزاّدعامیکنندکهدرمقابلهیباآنهاحضورداشتهاند
آنها نیست، چیزی چنین بدروغ! آنهم دادهاند؛ راشکست آنها و
هیچدخالتینداشتهاند.درایننطقیکهرئیسجمهورآمریکاهمین
چندساعتقبلازاینکرد،میگویدکه»ماتوانستیمداعشرادر
آنهاآنجاییکهالزم سوریهشکستبدهیم«؛دروغواضحوفاضح!
دانستند،واردشدندوکمککردند؛آنجاییکهعناصراصلیداعش
درمحاصرهبودند،واردشدندوآنهارانجاتدادند.قبل]ازآن[هم
امثالسعودی، باپولسعودیو ایجادداعش،آنهامؤثّربودند؛ در
جان به و بیاورند بهوجود را خبیث موجودات این توانستند آنها
و آمریکا مقابل در منتها»مقاومت« بیندازند؛ وسوریه عراق ملّت
درمقابلعواملآمریکاتوانستایندوکشوررانجاتبدهد؛بعداز

اینهمهمینجور.
اینحملهیسحردیشببهسوریهیکجنایتاست!بندهصریحاً
اعالممیکنمرئیسجمهورآمریکا،رئیسجمهورفرانسهونخستوزیر
انگلیسجنایتکارندوجنایتکردند!البّتهَطْرفیهمنخواهندبست،
سودیهمنخواهندبرد؛همچنانکهدراینسالهایگذشتهدرعراق،
اینقبیلجنایات از و پیداکردند افغانستانحضور درسوریه،در
انجامدادندوهیچسودیهمنبردند.همینچندروزقبلازاین،
در کردهایم خرج ما تریلیون هفت که گفت آمریکا رئیسجمهور
منطقهیغربآسیا-بهقولاوخاورمیانه-وهیچچیزگیرماننیامد؛
راستمیگوید،چیزیگیرشاننیامده.بعدازاینهمآمریکابداند،
دراینمنطقههیچچیز هرچهخرجکند،هرچهتالشبکند،قطعاً

گیرشنخواهدآمد.
درمقابلاینحوادث،مابایدبیداربشویم،مابایدحواسخودمان
دولتهای اسالمی، کشورهای اسالمی، ملّتهای کنیم؛ جمع را
میکنند. دارند چه بفهمند باید بیندوزند، تجربه بایستی مسلمان
اینهامیخواهندبهاّمتاسالمیضربهبزنند؛هدففقطکشورسوریه
در اسالم حضور هدف، نیست؛ افغانستان کشور یا عراق کشور یا
اینمنطقهاست؛بهاینمیخواهندصدمهبزنند.کشورهایاسالمی
بفهمنداینمعنارا؛دولتهایاسالمیخودشانرادرخدمتاهداف
افتخاری این ندهند. قرار متجاوز غربِی بعضیکشورهای و آمریکا
نیستبراییککشورمسلمانکهرئیسجمهورآمریکاعلناًبگوید
»مانگاهمیکنیمبهگاوشیرده«!بهاینهابهچشمگاوشیردهنگاه
میکند؛اینافتخاراست؟درهمینتبلیغاِتانتخاباتِیاخیردرسال
گذشته،همینرئیسجمهورکنونیآمریکااینحرفراگفت؛گفت
مابهسعودیهابهچشمگاوشیردهنگاهمیکنیم!ذلّتازاینبیشتر؟
براییکدولت،براییکملّت،ذلّتازاینباالتر؟پولشرابگیرند،
بکنند؛ توهین او به بکنند، خطاب را او شیرده گاو بهعنوان بعد
این با اسالم نمیشود؛ این از بیش دولت یک و کشور یک ذلّت
ُةَولَِرسولِِهَولِلُمؤِمنیَن؛اگرمؤمنباشند، ِالِعزَّ ذلّتهامخالفاست.َوهلِلَّ
ایمان اینها ایناستکه اینذلیلبودننشانهی بایدعزیزباشند؛
دروغ اربابانشان همچنانکه میگویند، دروغ نیستند، مؤمن ندارند،
میگویند.رئیسجمهورآمریکامیگوید»مابهسوریهحملهکردهایم
دروغ حرف این شیمیایی«! سالح بردن کار به با مبارزهی برای
-نهسالح بردنسالحشیمیایی کار به با آنها]هستندکه[ است؛
ندارند؛ مخالفتی بشریّت- علیه دیگری جنایت هر نه و شیمیایی
دارندحمایتمیکنند؛ اینها بمبارانمیشود، دارد یمن روزانه االن
از اینها میگیرند، قرار فشار زیر مسلمانها عالم، مختلف مناطق در

آنظالمحمایتمیکنندوبهاوکمکمیکنند؛اینهاازاینکه
از ناراحتنمیشوند.همینها مردمیرنجببرند،دردبکشند،
صّدامجنایتکارپشتیبانیکردند،حمایتکردند؛هزاراننفر
ازمردمایرانوعراقبهوسیلهیسالحشیمیاییایکهصّدام
بهکاربردنابودشدندیاآسیبدیدند؛هنوزدربینمردمما
جوانهاییکهآنروزآسیبدیدندوجوددارند،حضوردارند
اینها اینهامخالف]سالحشیمیایی[نیستند؛ ورنجمیبرند.
بهخاطراهدافاستعماریودیکتاتورِیبینالمللِیخودشان
وارداقداممیشوندومّتهممیکننداینوآنرابهدیکتاتوری،
]درحالیکه[خودشاندیکتاتوربینالمللیاند.البّتهدیکتاتورها
ومستبّدیندرهیچجایدنیاکامیابنخواهندشد،اینهاهم
کامیابنخواهندشدومسلّماًآمریکادراهدافخوددراین
منطقهودرهرمنطقهایکهظلمبکند،شکستخواهدخورد
وقطعاًملّتهاپیروزخواهندشدوانشاءاهللدراینمنطقههم

همینجورخواهدبود.
تجربهی با ایران، ملّت است؛ ایستاده بحمداهلل ما ملّت 
چهلسالهیخود،درمقاومتوایستادگیپایداراست.مااین
راامتحانکردهایم:درمقابلدشمن،»عقبنشینی«مشّوق
دشمناست؛درمقابلدشمن،»ایستادگی«موجبعقبرفت
اَلیَِجُدوَن َُّواالْْدبَاَرثُمَّ َِّذیَنَکَفُروالََول دشمناست.َولَْوَقاتَلَُکُمال
تَِجَد َولَن َقْبُل ِمن َخلَْت َقْد َِّتی ال ِ اهللَّ ُسنََّة نَِصیًرا* َواَل َولِیًّا
تَْبِدیاًل؛اینسّنتالهیاست:اگرچنانچهدرمقابل ِ لُِسنَِّةاهللَّ
ظلمواستبدادوزورگوییوخباثتهاوجنایتهایجنایتکاراِن
عالمبِایستید،قطعاًمجبوربهعقبنشینیمیشوند؛اینقرآن
کریماستکهبهعنوانیکسّنِتقطعِیتاریخوسّنتالهی
ازاینیادمیکند،واینسّنتانشاءاهللعملیخواهدشد.و
مظلوم ملّت عراق، ملّت ملّتسوریه، ایران، ملّت امیدواریم
فلسطین،ملّتکشمیرومیانماروهمهیمناطقیکهدردنیا
نهچندان آیندهی در انشاءاهلل هستند، فشار زیر مسلمانها
بتوانند انشاءاهلل و بکنند پیدا دست موّفقّیت به دوری
دشمنانراعقببزنند.پروردگارا!بهمحّمدوآلمحّمدارواح
طّیبهیشهدا-شهدایراهحّقوحقیقت-وروحمطّهرامام

بزرگوارراازلطفوفیضخودسیراببگردان.
والّسالمعلیکمورحمةاهللوبرکاته.

1396/1/25مقاممعظمرهبری
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نام اصلی:رخشنده اعتصامی
زمینه کاری:شعر وادبیات
زاد روز:25 اسفند1285

17مارس1907
تبریز

پدر ومادر:یوسف اعتصامی
آشتیانی

اختر شوری بخشایشی
مرگ:15فروردین1320

4آوریل 1941
تهران

ملیت:ایرانی
محل زندگی:تبریز و تهران

علت مرگ :حصبه 
جایگاه خاک سپاری:

قم ،حرم فاطمه معصومه،صحن امام رضا
سبک نوشتار:قطعه و شعر مناظره

کتاب ها:دیوان اشعار
تخلص:پروین اعتصامی

همسر:فضل الله اعتصامی
مدرک تحصیلی:مدرسه ایران کلیسا

حوزه:کتابخانه دانشسرای عالی تهران
استاد:

یوسف اعتصامی آشتیانی ،دهخدا،ملک الشعرا بهار

به  از وی  بود که  ایرانی  اعتصامی شاعر معروف  پروین 
است. شده  ایران«یاد  زن  شاعر  »مشهورترین  عنوان 

نزد  را  فارسی،انگلیسی،عربی  کودکی  از  اعتصامی 
و  نظرپدرش  تحت  کودکی  همان  واز  آموخت  پدرش 
سرودن  بهار  الشعرای  ملک  و  دهخدا  چون  استادنی 
شعر را آغاز کرد.پدر وی یوسف اعتصامی،از شاعران و 
مترجمان معاصر ایرانی بود که در شكل گیری زندگی 
به سرودن  پروین وکشف استعداد و گرایش وی  هنری 
سالگی  هشت  بیست  در  داشت.او  مهمی  نقش  شعر 
همسرش  با  فكری  اختالف  دلیل  به  ولی   کرد  ازدواج 

،از او جدا شد.
قبل از دومین نوبت چاپ دیوان اشعارش،براثر بیماری 
حصبه در سن سی وپنج سالگی  در تهران در گذشت .

اشعار  ،دیوان  پروین  از  شده  ومنتشر  چاپ  اثر  تنها 
اوست؛که دارای606شعر شامل اشعاری در قالب های 
مثنوی ،قطعه و قصیده  میشود.پروین بیشتر به دلیل 
بردن سبک شعر مناظره در شعرهایش،معروف  به کار 

است.
است. تلفیقی«  پیروان»جریان  از  اعتصامی  پروین 

کننده  پروین،توصیف  اشعار  معانی  و  مضامین 
فراوان  شوق  و  پدر،استعداد  به  وی  عمیق  دلبستگی 
با  آموختن دانش، روحیه ظلم ستیزی ومخالفت  به  او 
ستم و ستمگران وحمایت ،ابزار همدلی و همدردی با 
از  اغلب  پروین  است.اشعار  دیدگان  ستم  و  محرومان 
اند.در  خالی  اجتماعی  و  شخصی  اتفاقات  و  حوادث 
میان اشعار او ،شعری وجود ندارد که با کمک آن بتوان 
صراحتا شخص شاعر را شناخت.شعر پروین از دیدگاه 
طرز بیان مفاهیم ومعانی،بیشتر به صورت»مناظره« و 

»سوال و جواب «است.

هر بنده ای که همسایه اش از شر او ایمن  نباشد روی بهشت نبیند

مجالت بسام را با آوای 

صوتی گوش کنید.

رادیو  از  شماره  سومین 
نهم  بسام، ضمیمه شماره 
آماده  برایتان  را  نشریه 
کرده ایم تا دقایقی میهمان 

گوش هایتان باشد.

دانلود از آپارات:
aparat.com/basammag

دانلود از تلگرام:
t.me/basammag

دانلود از سروش:
sapp.ir/basammag

رادیوبسام

توجــه



شماره  نهم / بهار 1397  13

روزیگذشتپادشاهیازگذرگهی
فریادشوقبرسرهرکویوبامخاست
پرسیدزانمیانهیکیکودکیتیم

کاینتابناکچیستکهبرتاجپادشاست
آنیکجوابدادچهدانیمماچیست
پیدایستآنقدرکهمتاعیگرانبهاست
نزدیکرفتپیرزنیکوژپشتوگفت
ایناشکدیدهمنوخوندلشماست
مارابهرختوچوبشبانیفریفتهاست
اینگرگسالهاستکهباگلهآشناست
آنپارساکهدهخردوملک،رهزناست
آنپادشاکهمالرعیتخوردگداست
برقطرهسرشکیتیماننظارهکن

تابنگریکهروشنیگوهرازکجاست
پروین،بهکجروانسخنازراستیچهسود
کوآنچنانکسینرنجدزحرفراست
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عالقه همه چیزرا شکوفا و تصاحب آنها را پژمرده می کند

محترم  ریاست  نو  سال  تبریک  پیام 
دانشگاه آزاداسالمی واحد ابهر

یا  االبصار  و  القلوب  مقلب  یا 
مدبراللیل و النهار

حول  االحوال  و  الحول  محول  یا 
حالنا الی احسن الحال

خداوند سبحان را شاکرم در دومین 
سالی که توفیق خدمت در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحدابهر را به اینجانب 
تمسک  و  تأسی  با  فرموده،  عطا 
با  که  امیرالمومنان  موال  والیت  از 
بود،  نوروز همزمان  و  تحول طبیعت 
با  محضر  به  را  جدید  سال  حلول 
ارجمند،  و  عزیز  همكاران  سعادت 
دانشجویان  محترم،  فرهیختگان 
گرامی و خانواده های معظم شهدا، 
عرض  تهنیت  ایثارگران  و  جانبازان 

نمایم
باعزت  عمر  طول  منان  ازخداوند 
معظم  مقام  برای  سالمتی  قرین 
عزیزان  همه  برای  و  رهبری 
بیشتر  توفیق  و  سعادت  تندرستی، 
سازنده  تحقیقات  و  علم  پیشبرد  در 

خواهانم

ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست
حاجت  چه  تمنا  کریم  درحضرت 

است
 

          دکترکیان پهلوان افشاری
آزاداسالمی  دانشگاه  سرپرست      

واحدابهر

ســبکزندگــیاســالمی:حــالدرســبکزندگــی
اســالمیتوحیــد‚خوشــایندیدنیــاوآخــرت‚انســانی

والهــیراشــاملمیشــود.
درســبکزندگــیاســالمیبایــددرنظــرداشــتکــه
ــد ــههمانن ــیباشــدک ــیخــوبم ــی,زمان ــکزندگ ی
ــهپیامبــرعظیــمالشــاناسالم,شــامل گفتــهقــرآنب

ــیباشــد. ــکارماخالق ــهایازم مجموع
ــهبررســیســبکزندگــیاســالمیو ــهب درایــنمقال

ــم: چنــدمولفــهاینمــودیمــیپردازی
ــا ــاگذشــتهب ــاب ــنم ــیامروزی مقایســهســبکزندگ
تاکیــدبــردومحــورامکانــاتزندگــیوروشهــای
ــشو ــایشوآرام ــردهوآس ــاوتبســیارک آموزشــیتف
نیــازمبتنــیبــرایــننــوعســبکزندگــیمــابیشــتر
وبرگرفتــهازفرهنــگغربــیاســتکــهدررســانههــا

ــغمــیشــود. تبلی
تغییــر زندگــی بــه را مــا دیــدگاه زندگــی ســبک
میدهــددرایــننــوعســبکزندگــی,نیازهــایمــاپــا
برجاســتمنتهــیبــهولــعتبدیــلشــدهاســت.

روشزندگــیدرخانــهوجامعــهونظــامآمــوزشمــادر
گذشــتهوحــالیعنــیپیــشوپــسازپیشــرفتهــای
امــروز صنعتــیدگرگــونشــدهاســتودرجامعــه
مــا,ســبکزندگــیایــراناســالمیکــهبرگرفتــهاز
حیــاتطیبــهاســالمیومبتنــیبــرتوجــهبــهتولیــد
ــااحســانبــهدیگــرانازهمســایه وآســایشهمــراهب
گرفتــهتــاهمنــوعترویــجهــمنمــیشــود.همچنیــن
مــیتــوانگفــتکــهمنبــعمعتبــریازســبکزندگــی
ــیتوجــه ــایعلم ــرالگوه ــمب ــهه ــرانک اســالمیای
داشــتهباشــدوهــممبنــاینظــریراموشــکافانه

طــرحکــردهباشــدموجــودنیســت.
بــهگونــهایکــهمــیتــوانگفــتکــهمدرنیســته
مــادی زندگــی اشــکال در تغییــرات بــه تنهــا نــه

ــرداده ــاراتغیی ــیآنه ــهفرهنگ ــیذائق ــهحت ــاپرداخت آنه
ــز ــراننی ــهدیگ ــگاهب ــوعن ــاه,درن ــادرموســیقی,رف وآنه
تفاوتهــایاساســیبــاانســانهــایشــرقیپیــداکــردهکــه

ــیدارد. ــهزندگ ــاب ــفهآنه ــهدرفلس ریش
ــل, ــاراکس ــانه ــهانس ــروزیک ــدرنام ــیم ــبکزندگ س
دلمــردهوخــودشــیفتهمــیســازد,حاصــلمصــرفگرایــی
مــدرنامــروزیاســتکــهبــااســالمتفــاوتفاحــشو

دارد. مغایــرت
ــمانی ــناختیآس ــرش ــیب ــهمبتن ــیک ــگاهدین ــهدرن البت
وبــیخطــاازانســانوجهــاناســت.دنیــاگذرگاهــی
ــه ــهب ــگاهاســتک ــنن ــوداســتوهمی ــجآل ــیورن آزمودن
مــامــیآمــوزدنیازهــادرحــدکمــالبــرآوردهنخواهــدشــد
وآســایشوآرامــشمطلــقنخواهــدبــودپــسمســابقه
ــه ــومب ــازمحک ــانآغ ــاهازهم ــرایســودبیشــترورف ایب

شکســتاســت.
نیازهــایواقعــیانســانبــرایکارکــرددیگــریدرنهــاد
بشــریتعبیــهشــدهوبــرآوردنایــننیازهــاهــمروشهــای
خــودرادارد.بــهانســانعقــلهدیــهشــدهتــانیازهایــشرا
ــهخطــا ــدب ــیتوان ــنعقــلم ــاهمی ــدام خــودبرطــرفکن
کشــیدهشــودوبــهجــایبرطــرفکــردننیازهــایواقعــی,
نیازهــایکاذبــیراتولیــدکنــدوبــرایبرطــرفکــردنایــن

ــد. ــهکن ــبآبارای عطــشکاذب,نمــکرادرقال
همیــناســاسســبکزندگــیاســالمیشــاملزیــربناهــای
مهمــیاســتکــهبرنامــهریــزیهــدفگزینــیومســئولیت
زیــررادربــرمــیگیــردازطرفــیاصــلکرامــتانســان
ــرانمطــرحاســت ــیاســالمیای درموضــوعســبکزندگ
ــامطــرح ــوهه ــردنبالق ــلک ــناصــولدرراســتایبالفع ای
میشــودتــابــاایــناصــولدرســبکزندگــیاســالمی
ایرانــیشــاهداجــراوپیــادهســازیاهــدافالگویاســالمی

پیشــرفتباشــیم.
ــیوخــوب ــیاززندگ ــگاســالمیایران ــهفرهن ــیک تعریف

سبک زندگی که شامل مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر 
اجتماعی  زندگی  ومعنایی  هنجاری  ابعاد  به  معطوف  که  فرد 
می باشد اطالق می شود ونشان دهنده ای کم و کیف نظام 

باورها و کنش های هر فرد است. 
شخصیت  ای  جامعه  هر  در  زندگی  سبک  دیگر  تعریفی  در 
وهویت فردی وجمعی را آشكار میكند به طوری که می توان 
با یكدیگر براساس معنایی  را  تمایز فرهنگی و تمدنی جوامع 
زندگی آنان تشخیص داد.این نگرش ها و باورها در هر جامعه 

ای متاثر از عوامل متفاوتی می تواند باشد.

فاطمه رحیمی هنرور - دانشجوی کارشناسی پرستاری
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اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست

وبــدبــودنآنبراســاسآخــرتگرایــیومزرعــهبــودن
زندگــیدنیــویبــرایزندگــیاخــروی,کــههــدفاصلــیو

ــاندارد. ــیاســتبرایم ــیواقع زندگ
میفرماینــد خصــوص ایــن در رهبــری معظــم مقــام
)رفتاراجتماعــیوســبکیکــهمــابــرایزندگــیمعیــن
کنیــم,بــرایخودمــانترســیمکنیــمبــهطــورطبیعــی
ــاپیشــنهاد ــهم ــکســبکزندگــیب ــاخــود,ی متناســبب

میشــود(. داده
بــهعبــارتدیگر,هــرکســیبــاواقعیــتیــاخیالــیبــه
ــراییــکدانشــجویی زندگــیخــودمعنــیمــیبخشــدب
بــی رود نمــی هیئــت کــه کســی زندگــی هیئتــی,
معناســتدیگــرینیــزبــاموســیقیبــهزندگــیخــودمعنــا
میبخشــد...ولــیبایــددانســتکــهبــودنونبــودنیــک
ــهشــخص ــرددک ــیگ ــرم ــیب ــهعالم ــیب بخــشدرزندگ

ــت. ــاختهاس ــودس ــرایخ ب

بهچندمورداختصاصااشارهمیشود:

اسالمومصرف:
ازامــوردیگــریکــهمــیتوانــددلیــلبــراهمیــتوضــرورت
نــگاهدینــیبــهمقولــهمصــرفباشــدمرتبــطبــودنمصــرف
ازنــگاهاســالمبــااتفــاقوتوزیــعمجــددثــروتاســت.
ــه ــهایــنمعنــاکــهیــکپدیــده,درعیــناینکــهمصــرفب ب
حســابمــیآیــدوانگیــزهمصرفــیداردوازجهــتدیگــر
,انفــاقوتوزیــعمجــددودرجامعــهمحســوبمــیشــود.
ایــنربــطوپیونــد,ازنــکاتبســیارظریــفاحــکاممصــرف
ــوزه ــهح ــددراب ــعمج ــاقوتوزی ــهاتف ــتک ــالماس دراس
مصــرفکشــانیدهوتوانســتهبــهآنپشــتوانهمصــرفدهد.
روزیســفیانثــوریدرمســجدالحــرامبــهامامصــادق)ع(
برخــوردکــرد,درحالــیکــهآنحضــرتلبــاسهــاینیکــو
ــت ــودگف ــاخ ــفیانب ــت,س ــنداش ــرت ــتب ــرانقیم وگ

بــهخــداســوگند!نزدشرفتــهاورامــوردتوبیــخو
ــیدهــم. ســرزنشقرارم

ــکشــدهو ــهآنحضــرتنزدی ــورب ــنمنظ ــههمی ب
ــه ــیون ــهعل ــرون ــهپیامب ــت:ایپســررســول!ن گف
هیــچیــکازپدرانــتچنیــنلباســینمــیپوشــید!

ــرازداشــت: ــامصــادقدرپاســخاواب ام
رســولخــدادرزمــانتنگــیوســختیبــهســر
میبــردورفتــاراوبــرایــناســاسبــودولــیدنیا,پــس
ازاوســختیهــاوتنگــیهــایخــودرافــرونهاد,پــس
ــه]بهــرهگیــریاز ــانســبتب ســزاورترینمــردمدنی

ــرارونیــکانهســتند[. نعمــتهــایآناب
)کلینی‚کافی‚ج6‚صف442(

تربیتاخالقی:
باعــث اســت ممکــن حتــی روحــی بیمارهــای
بــروزبیمارهــایجســمینیــزبشــودامــروزهروان
بیمارهــای برخــی کــه کردهانــد ثابــت شناســان
روانــیاوارتبــاطدارد.بــرایمثــالافســردگیکهیک
بیمــاریروانــیاســتممکــناســتدرکاردســتگاه
گــوارشاختــاللپدیــدآورده.البتــهآثــارناخوشــایند
بیمارهــایروحــیافــزونبــرفــردجامعــهرانیزتحــت
اطمینــان و نشــاط‚آرامش دهــدو قرارمــی تاثیــر
ــودمــیکنــد؛درنتیجــهچنیــن خاطــرجامعــهراناب
جامعــهاینمــیتوانــدبــهاهــدافخــودرادرابعــاد

ــد. ــوندســتیاب گوناگ
بــاوجــوداین‚اهمیــتواخــالقوتربیــتاخالقــیبــه
ــدارد. اســالموجامعــههــایاســالمیاختصاصــین
تجربــهنشــاندادهاســتکــهانســان‚خواهمتدیــنیــا
غیــرمتدیــنهیــچگاهحتــیدردورهمــدرنوپســا
مــدرنبــینیــازازاخــالقوتربیــتاخالقــینبــوده

ونیســت.

امانتداری:
درنهــجالبالغــهدرمــواردبســیاریســخنازامانــت
آمــدهکــهغالبــامصــداقآنپســتهاومقامهــای
سیاســیاســتمثــالدرنامــهچهلــمنهــجالبالغــه
ــیاز ــهیک ــابب ــالم(خط ــهالس ــرتعلی)علی حض
ــی ــید:»فقدبلغن ــینویس ــشم ــدارنحکومت فرمان
عنــکامــرانکنــتفعلتــهفقــداســخطتربــکو

ــک« ــتامانت ــکواخری ــتامام غصی
دربــارهایتــوخبــریبــهمــنرســیدهاســتکــهاگــر
آنراانجــامدادهباشــیپــروردگارترابــهخشــم
آوردهایوازامــامخــودنافرمانــیکــردهایوامانــت

ــهرســواییکشــاندهای. ــداری(خــودراب )فرمان
رازداری:

از یکــی کــه ازمصادیــقبســیارمهــمدراســالم
و  وضو  آموزش  پویانمایی 
کودکان؛تولید  برای  اذان 

کانون فرهنگی بسام

االغ و کتابخانه سیار
خبر  آذری:  االسالم  حجت 
دادند روستایی است بیست 
کودک دارد،اما جاده ندارد، 
از  کرد،  کوهنوردی  باید 
تنگه  چندین  دل  و  رودخانه 

گذشت تا به روستا رسید

جدول سودوکو
سطر  هر  در  اول:  قانون 
بدون   ۹ الی   ۱ اعداد  جدول 

تکرار قرار گیرد.
ستون  هر  در  دوم:  قانون 
بدون   ۹ الی   ۱ اعداد  جدول 

تکرار قرار گیرد.
ناحیه  هر  در  سوم:  قانون 
 ۹ الی   ۱ اعداد  جدول   2x2

بدون تکرار قرار گیرد.

5 3 5

6 7

7

7
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فکر خوب معمار و آفریننده است

میباشــد اجتمــاع در ارزشــمند هــای شــاخصه
ــددرشــاخصههای رازداریاســت.رازداریمــیتوان
اخالقــی داری راز و نظامی‚سیاســی‚عقیدتی
»از را داری راز کریــم قــرآن باشــد اجتماعــی و
ــه ــیشــماردوآنراب ــحم ــدگانصال ــایبن خصلته
عنــوانعقیدتــیجهــتحفــظجــانقــرارمــیدهــد«

خانواده:
ازآنجــاکــهمقولــهایحجــابوعفــافمتاســفانهبــه
اشــتباهبــابحــثزندرآمیختــهشــدهاســت.نقــشو
جایــگاهمــرداندربحــثحجــابوعفــافآنطــورکــه
ــورد ــیم ــرازهمــهعملیات بایســته‚شایســتهومهمت
پــردازشقــرارنگرفتــهاســتدرصورتــیکــهتکالیــف
خانــواده ای اداره در مــردان هــای مســئولیت و
ــهایشــریفهای»الرجــالقوامــونعلــی براســاسآی
النســاء«بیــشاززنــانتعریــفگردیــدهاســت.وحتی
ــنکــه ــزمــردانبیــشازای ــهنی درجمــعهــایمردان
بــهبحــثوتبــادلدرخصــوصنقــشوتکالیــفخــود
دراحیــاییــکخانــوادهاســالمیبپردازنــدبــهبحــث
ــقمعضــالت ــاندررون ــشزن ــوصنق ــردرخص ونظ
ــی... ــیعفت ــیوب ــیحجاب ــهخصــوصب فرهنگــیب
و تکالیــف مــردان کــه صورتــی در پردازنــد مــی
ابزارهایــیدارنــدکــهبــااســتفادهیصحیــحازآنهــای
ــک ــکیلی ــرایطتش ــادیازش ــشزی ــدبخ ــیتوانن م

ــد. ــنکنن ــوادهاســالمیراتامی خان

منابع:
1-وبسایتسبکزندگیاسالمی-پایگاهحوزه

2-سخنانمقاممعظمرهبری
3-کتــاباســالموالگــویمصرف-دکتــرعلــیاکبــر

کالنتری-عضــوهیئــتعلمــیدانشــگاهشــیراز
–حجتــه قــرآن در اجتماعــی ارزشــهای 4-کتــاب

بیگــی اللــه روح ودکتــر والمســلمین الســالم
ــه ــهوعلی ــیالل ــابســیرهتربیتــیپیامبــرصل 5-کت

ــدداودی ــرمحم ــلبیت-دکت الســالمواه

 Semantic گوگل با راه اندازی
سرویس    ،Experiences
با  صحبت  برای  جدیدی 
هوش مصنوعی را افتتاح 
راه  به  اقدام  کرد.گوگل 
اندازی یک وبسایت جالب به 
 Semantic Experiences نام 
این  سایت  این  در  نمود. 
مردم  عموم  برای  امکان 
بتوانند  تا  است  شده  فراهم 
معمول  مادری  زبان  با 
مصنوعی  هوش  با  خود 
کنند.سایت  برقرار  ارتباط 
 Semantic Experiences
اکنون به کاربران خود در دو 
ارایه  خدمات  تعاملی،  حوزه 
 Talk to آنها  از  یکی  می دهد. 
 Semantris دیگری  و   Books
گزینه  است.  شده  نامیده 
دوم یک بازی سرگرم کننده 
جالب  بسیار  اول  مورد  و 
یک  عنوان  به  و  است   توجه 
افراد  به  ابزار مفید می تواند 
کمک نماید تا کتاب ها را پیدا 
کنند.در کنار Semantris شما 
آزمایشی   نسخه  می توانید 
امتحان  را   Talk to Books
قسمت  این  در  نمایید. 
کاربران می توانند تا به زبان 
دلخواه  عبارتی  خود  معمول 
را در باکس تایپ، وارد کنند 
کتاب ها  میان  در  سیستم  و 
براساس آن عبارت شروع به 
جستجو خواهد کرد و لیستی 
از کتاب هایی که دربردارنده 
عبارت و کلمات مشابه هستند 
را به کاربر نشان خواهد داد 
الکترونیکی  نسخه  لینک  و 
در  را  کتاب  مشاهده  قابل 
اختیار کاربر خواهد گذاشت 
اصل  به  تمایل  صورت  در  تا 

ع نماید. متن کتاب رجو
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کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

فرهنگی  معاونت  همت  به 
بسام  کانون  و  دانشجویی 
کتابچه ی معرفی ظرفیت ها 
دانشگاه  های  زیر ساخت  و 
ابهر  واحد  اسالمی  آزاد 

طراحی و منتشر شد.

کامل  توضیحات  ی  ارائه 
ی  نقطه  و  ابهر  شهر  از 
،لیست  دانشگاه  جغرافیایی 
ی  شده  بندی  تفکیک 
هر  در  تحصیلی  های  رشته 
زیر  معرفی  با  دانشکده 
،عملکرد  دانشکده  ساخت 
منحصر  های  فعالیت  و  ها 
کنار  انجام شده در  فرد  به 
تک  تک  از  تصاویر  آلبوم 
آموزشی  مرکز  این  نقاط 
از موارد موجود در  بخشی 

این کتابچه میباشد.
ی  نسخه  دانلود  برای 
رمزینه  میتوانید  الکترونیکی 

زیر را اسکن نمایید:

مدرنیسم  نقد  پیشگامان  از  تیلور،یكی  چارلز 
به  وی  معروف  اثر  معرفی  گفتار،به  این  است.در 
نام توهم های اجتماعی مدرن پرداخته می شود.

تیلور در این اثر به مقایسه مبادی اخالقی سنت 
در تقابل با مدرنیسم می پردازد.

،چارلز  مدرنیته  از  پرسش  در  پیشگامان  از  یكی 
های  کتاب  از  ای  مجموعه  در  است.وی  تیلور 
آن  های  وشاخصه  مدرنیته  ،مبادی  خویش  مهم 
وهمچنین معضل های اخالقی را که مدرنیته به 
عالوه  .او  است  گرفته  سخره  است،به  آورده  بار 
به  اعتنایی  بود،بی  نیز  پرسشگری،منتقد  بر 
معنویت،تزلزل روحی و ذره گرایی را در قلب زمانه 
ما عیان ساخت وبر اصالح شیوه های فهم عالم 
وجایگاه فرد در آن،که فرهنگ غربی آن را وانهاده 
است،اصرار ورزید .با این همه ،تیلور یک رمانتیک 
سنتی نوین نبود.اعتراض او به مدرنیته،اعتراضی 
مشفقانه بود.او همان گونه که به تحقیر مدرنیته 
آن  در  نیز  ستایشی  قابل  پرداخت،نقاط  می 

می یافت.
دل مشغولی تیلور ،پیدایش تاریخ بر حسب اتفاق 

بطن  در  همواره  او،معنا  .برای  است  نبوده 
تاریخی  غیر  از  است.او  گرفته  قرار  تاریخ 
جست. می  برائت  تحلیلی  فالسفه  بودن 
نیازمند  تیلور  دیدگاه  درک  ،برای  بنابراین 
را»گذار  آن  وی  که  هستیم  چیزی  آن  فهم 

طوالنی«مدرنیته نام نهاده است.
تعریف وی از جایی که این پیش روی متوقف 
میشود،به همان میزان که مفصل تست،موجز 
نیز هست.]به باور وی[، مدرنیته،»ملغمه ای 
به  تاریخی،مسبوق  نظر  از  که  است 
فرم های  و  ها  عمل  از  و  است  نبوده  سابقه 
تولید،  تكنولوژی،  علم،  جدید  نهادی 
جدید  صنعتی-شیوه های  شهرسازی  و 
وعقالنیت  )فردگرایی،سكوالریسم  زندگی 
)از  اجتماعی  های  معضل  و  ابزارگرایانه( 
فرو  معنا،احساس  بیگانگی،فقدان  خود 
پاشی قریب الوقوع اجتماعی( تشكیل شده 

است«.
چنان که تیلور بیان میكند،حرکت دیرینه به 
سوی این قواعد اخالقی مدرن،با »بی ثباتی 
و  خوردگی  سر  فرآیند  شد؛  آغاز  بزرگ« 
داد. رخ  اخیر  قرون  طول  در  که  ناامیدی 
به  نسبت  سنتی،افراد  های  جامعه  در 
جایگاهشان در زنجیره بزرگ هستی شناخته 
سازمان  مراتبی  سلسله  ساختار  شوند؛  می 
یافته ای که همگان را در جوامع با یكدیگر 

ونهایتا با پروردگار مرتبط می ساخت.

کتاب:تکنولوژیوچالشهایفرارو

سمانهکوهی،دانشجویکارشناسیپرستاری

مدرنیته از نگاه چارلز تیلور
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پرستاران و مراقبت در حوزه سالمت معنوی

نسرینسلطانی1،فرشیدمظفری2

  1-دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،عضو هیأت علمی واحد ابهر
  2-دانشجوی کارشناسی پرستاری

ــی ــمی(،ذهن ــی)جس ــالفیزیک ــتکم ــکحال ــالمتیی س
ــا ــهفقــدانبیمــاریی ووضعیــتخــوباجتماعــیاســتن
معلولیــت ,  بــهعبــارتبهتــردرهمــهابعــادانســانشــامل
جســمی،عقالنــی،احساســی،اجتماعــی،فرهنگــیومذهبــی
ــتو ــحمعنوی ــهتوضی ــنمقال ــدفازای ــت.ه ــرحاس مط
ــد. ــیباش ــویم ــتمعن ــتاراندرمراقب ــشپرس ــتنق اهمی
درطــولدورانبســتریبیمــاران،پرســتارانبــهراحتــیدر
ــنرو ــوندازای ــیش ــهم ــارانپذیرفت ــروخصوصــیبیم قلم
ــوی ــهمســائلمعن ــیب ــهراحت ــادرباشــندب ــدق ــابای آنه
بپردازنــدومراقبــتهــایمعنــویرانیــزبــرایبیمــارانخود
فراهــمآورنــدوازآنجــاکــههــدفپرســتاری،حفــظوارتقای
ســالمت،پیشــگیریازبیمــاریوبرطــرفکــردنناخوشــی
ــتیابی ــیدردس ــلتوجه ــویســهمقاب ــتمعن اســتمراقب

ــهایــنهــدفراداراســت. ب

تمامی  به  که  نگر  کل  است  ای  رشته  پرستاری       
ابعاد وجودی  انسان توجه دارد)13( و از این رو که 
معنوی  نیازهای  دارای  و  مذهبی  مردم  از  بسیاری 
معتقدند  ها  بیمارستان  به  مراجعین  اکثر  و  هستند 
که سالمت معنوی به اندازه سالمت جسمی اهمیت 
دارد و عالقه مند به سوال در مورد نیازهای معنویشان 
و  از آن جا که هدف پرستاری، حفظ  هستند،)12( 
ارتقاء سالمت، پیشگیری ازبیماری و برطرف کردن 
معنوی  مراقبت  است،  بیماران  ناراحتی  و  ناخوشی 
سهم قابل  توجهی در دست یابی به این هدف را دارا 

می باشد)14(.
    مراقبت معنوی در کنار دیگر مراقبت هایی پرستاری، 
سبب تعادل میان جسم، روح و روان در جهت کسب 
سالمتی کامل و همه جانبه خواهد شد)15( و بدین 
ترتیب انتظار میرود که بیمار مدت زمان کمتری را در 
بیمارستان اقامت داشته باشد)16(. مراقبت معنوی 
بر پایه آموزه های دینی، باتولید عواطف مثبت، سبب  
عملكرد مطلوب دستگاه های فیزیولوژیک از طریق 
دستگاه عصبی خود مختار می گردند)17(بهر حال 

معنویت جدیدترین بعد سالمت میباشد)18(
    مراقبت نیز مرکز و جوهر پرستاری و همواره جزئی 
است.  بوده  پرستاری  تعاریف  در  ناپذیر  جدایی 
به  پرستاری  در  رسمی  مراقبت  عقیده  درغرب، 
مسجد  به  اسالمی  ی  زمینه  در  و  نایتنگل  فلورانس 

نایتنگل  ،فلورانس  گردد)19(  برمی  مدینه  در  پیامبر 
همواره بر این مطلب تأکید داشت که توجه به بعد معنوی 

و روحی و روانی برای پرستاران الزامی است)20(.
نماید،  ارائه  جامع  مراقبت  دارد  سعی  که  نظامی  هر  در    
مراقبت معنوی یک بخش ضروری و حیاتی مراقبت دهنده 
مداخالت  از  دسته  آن  معنوی  مراقبت  از  منظور  و  است 
معنوی  نیازهای  برآوردن  در  سعی  که  است  پرستاری 

بیماران دارد به کار برده می شود)21(.
باید  پرستاران  متناسب،  معنوی  مراقبت  تأمین  برای      
دانش و درک خود را از معنویت گسترش دهند، معنویت 
با  ارتباط  و  کنند  تلفیق  خود  پرستاری  مراقبت  در  را 
این  با  اما  بخشند  بهبود  را  هایشان  و خانواده  مددجویان 
وجود بعد معنوی بیشترین بعدی است که مورد غفلت قرار 

می گیرد)22(.
    بسیاری از تحقیقات جدید نشان داده اند که با مراقبت 
میشود،  حاصل  سرعت  به  بهبودی  در  پیشرفت  معنوی، 
تغذیه  درستی  به  مردم  اگر  است.  بر  هزینه  ناکافی  تغذیه 
نشوند، مقاومت آنها تضعیف میشود و زخم ها بهبود نمی 
موضوع  همین  نیز  معنویت  مورد  در  که  شواهدی  یابند، 
به رشد  رو  نظر کمی  از  نظر کیفی هم  از  را می گوید هم 

است)23(.
قلمرو  در  راحتی  به  پرستاران  بیماری،  دوران  طول  در     
آنها  رو  این  از  شوند؛  می  پذیرفته  بیماران  خصوصی 
با  بپردازند.  معنوی  مسائل  به  راحتی  به  باشند  قادر  باید 
های  پاسخ  درمان  و  تشخیص  مفهوم  به  پرستاری  تعریف 
 American Nursing( )آمریكا )انجمن پرستاران  انسانی 
نیز  را  معنوی  های  مراقبت  باید  پرستاران   )Association
برای بیماران خود فراهم آورند)24(. وقتی سالمت معنوی 
دچار  است  ممكن  فرد  بیافتد،  خطر  به  جدی  طور  به 
از  و  افسردگی  تنهایی،  احساس  مثل  روحی  اختالالت 

دست دادن معنا در زندگی شود)25(.
    بدون توجه به بعد معنوی انسان، نمی توان جسم، روان 
برای  و  شناخت  را  او  اجتماعی  شخصیت  طور  همین  و 
سالمت آن کاری  کرد زیرا فرد در مواجهه با بیماری، با تمام 
ابعاد وجودی خود به بیماری پاسخ میدهد)6(و سالمتی 

یک فرد به تعادل بین این ابعاد بستگی دارد)11(.

صاحبان اخالق، روح جامعه خود هستند

ارزشواقعیانسانبهچیست؟
از بزرگی نقل شده است که:

برخی از جامعه شناسان برتر دنیا 
تا  بودند  شده  جمع  دانمارک  در 
بحث  به  مهمی  موضوع  پیرامون 
بپردازند.موضوع  نظر  وتبادل 
به  انسان  واقعب  بود:»ارزش  این 

چیست؟«
از  بسیاری  ارزش  سنجش  برای 
داریم.مثال  خاصی  چیزها،معیار 
معیار ارزش طال به وزن وعیار آن 
است.معیار ارزش بنزین به مقدار 
ارزش  است.معیار  آن  وکیفیت 
معیار  اما  است  آن  پشتوانه  پول 

ارزش انسانها در چیست؟
شناسان  جامعه  از  کدام  هر 
معیارهای  و  گفته  ،سخنانی 

خاصی ارایه دادند.
بنده  نوبت  که  هنگامی 
خواهید  می  رسید،گفتم:اگر 
ارزش  چقدر  انسان  یک  بدانید 
عالقه  چیزی  چه  به  دارد.ببینید 
عشق  چیزی  چه  به  و  دارد 

می ورزد.
آپارتمان  یک  عشقش  که  کسی 
ارزش  واقع  ،در  است  دوطبقه 
است.اما  میزان  همان  به  وی 
متعال  خدای  عشقش  که  کسی 

است،ارزشش را خدا میداند.
وپایین  گفتم  را  مطلب  این  من 
شناسان  جامعه  آمدم.وقتی 
سخنان من را شنیدند،برای چند 
و  ایستادند  خود  پای  روی  دقیقه 

کف زدند.
تمام  آنها  تشویق  که  ی  هنگام 
شدم  بلند  دوباره  شد،من 
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مراقبت معنوی در مطالعات

   مطالعت توصیفی بسیاری نمایانگر وجود ارتباط مستقیم 
مراقبت معنوی با بهبود بیماری ها بوده که در زیر به چند 

مورد از آنها اشاره میگردد:
   مطالعه توصیفی فاطمی به منظور تعیین اثر دعا برروی 
360 بیمار مبتال به سرطان نشان دهنده رابطه معنادار، 
بین دعا و سالمت معنوی آنها و باال بودن سطح سالمت 
معنویشان بوده است)26(.نتایج اله بخشیان و همكارانش 
نیز در مطالعه برروی 206 بیمار مبتال به MS  به ضرورت 
تقویت بعد معنوی سالمت به عنوان عاملی تأثیر گذار بر 

کیفیت زندگی این بیماران اشاره دارد)27(.
  در مطالعه ای توسط لیتوینزوک و گرو با هدف ارتباط بین 
معنویت در زندگی و سالمت در 117 زن و مرد آفریقایی 
مبتال به ایدز انجام شد نتایج تحقیق داللت بر آن داشت 
و  ذهنی  سالمت  با  داری  معنا  صورت  به  معنویت  که 
سالمت عملكردی , ارتباط مستقیم و با تشدید نشانه های 
که  دیگری  مطالعه  در  دارد)28(  معكوس  ارتباط  بیماری 
توسط هاسیو و همكاران با هدف "ارتباط سالمت معنوی 
ارتقاء  رفتارهای  و  افسردگی   , بالینی  عملكرد  استرس  با 
پرستاری  دانشجویان  از  نفر   1276 در  سالمتی  دهنده 
که  بود  آن  نشانگر  تحقیق  نتایج  شد  انجام  تایوان"  در 
بالینی  عملكرد  استرس  با  منفی  ارتباط  معنوی  سالمت 
رفتارهای  با  مثبت  رابطه  و   )211/0  -=r )P>001/0و 
ارتقا دهنده سالمتی )p>001/0و r=611/0( و ضمنا" 
 )324/0-  =r )P0>001و  افسردگی  با  منفی  رابطه 

دارد)29(.
نتیجه گیری:

های  مسئولیت  از  یكی  بیماران  به  معنوی  مراقبت  ارائه 
پرستاران ذکر شده است البته معنویت خود پرستار نیز به 

درک و تمرین مراقبت معنوی وی نیز مربوط می شود.

در  معنوی  مراقبت  علی.  حیدر  عابدی  منصوره،  اللهی  13-کریم 
همایش  دومین  )پوستر(.  تئوری  گراندد  مطالعه  یک  ایران:  پرستاران 
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اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا

من  از  کالم  این  وگفتم:عزیزان 
نام  به  شخصی  از  نبود،بلكه 

علی)علیه السالم(است.
می  البالغه  نهج  در  حضرت  آن 
ما  امرء  کل  فرمایند:»قیمة 
به  انسانی  هر  یحسنه«ارزش 
دوست  که  است  چیزی  اندازه 

می دارد.
گفتم،دوباره  را  کالم  این  وقتی 
به نشانه احترام به وجود مقدس 
السالم(از  )علیه  المومنین  امیر 
آن  نام  بار  وچند  شدند  بلند  جا 
حضرت را بر زبان جاری کردند.

می  ادامه  در  عالمه  حضرت 
گفتند:عشق حالل به این است 
پنجاه  عاشق  مثال  انسان  که 
باشد.حال  پول  تومان  میلیون 
اگر به انسان بگویند:»آی پنجاه 
آید  می  بعدش  میلیونی«،چقدر 
؟ در واقع میفهمد که این حرف 
که  اوست.حاال  حق  در  توهین 
دنیوی  اما  حالل  عشق  تكلیف 
کسی  اگر  شد،ببینید  معلوم 
داشته  ومعصیت  گناه  به  عشق 
ارزش  وبی  پست  باشد،چقدر 

است!
و  ارزش  که  جاست  این 
شود. می  مفهوم»ثارالله«معلوم 
است؛  تشریفی  اضافی  ثارالله 
خونی که درواقع آن قدر شرافت 
با  فقط  که  کرده  پیدا  وارزش 
ارزش  قابل  الهی  معیارهای 
گذاری است وارزش آن به اندازه 

خدای متعال است.

از کتاب:
      شک مقدمه یقین است؟!
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مبادا  کسی با زن بیگانه در محل خلوت بماند که نفر سوم شیطان است

نشریات دانشجویی
 را دست کم نگیریم!

نشریه یک صاحبامتیاز 
نشریات گفت: دانشجویی
نگیریم دستکم را دانشجویی
حوزه این در فعالیت زیرا
عرصههای به ورود برای تمرینی
حرفهایترپسازفارغالتحصیلی

میتواندباشد.

با  گفت وگو  در  محمدی  مهدی  
خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، اظهار 
عرصه ای  هر  در  شدن  وارد  کرد: 
کافی  تجربه  کسب  و  مطالعه  با  باید 
و  مطلوب  نتیجه  به  بتوان  تا  باشد 
این  در  که  رسید  شده  تعیین  هدف 
نشریات  عرصه  در  فعالیت  راستا، 
و  نبوده  مستثنی  نیز  دانشجویی 
فعالیت  به  عالقه مند  دانشجوی  هر 
و  دانش  کسب  با  باید  زمینه  این  در 

آگاهی الزم قدم در این راه بگذارد .
 

علمی  مطالعه  اینكه  به  اشاره  با  وی 
در کنار مهارت عملی منتج به نتیجه 
نباید  افزود:  شد،  خواهد  مطلوب 
نشریات دانشجویی را چون در تیراژ 
کم منتشر می شود، دست کم گرفت 
بر  عالوه  فاخر  محتوای  تولید  زیرا 
گامی  مخاطب،  نگهداری  و  جذب 
برای تمرین ورود به عرصه های بزرگتر 
فارغ التحصیلی  از  پس  اجتماعی 

است .

دانشجویی  نشریه  صاحب امتیاز   
بسام که در دانشگاه آزاد ابهر منتشر 
نسبت  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
از سال 83 که  به گذشته مخصوصا 
قوانین و آیین نامه های جدی در این 
نشریات  فعالیت  شد،  مصوب  رابطه 
دانشجویی بهتر شده و برای رسیدن 
دانشجویان  باید  مطلوب  نقطه  به 
عزم  دانشگاهی  دست اندرکارن  و 
مساله  این  به  نسبت  جدی تری 

داشته باشند .

>>>

می توان  را  »پایتخت«  سریال  از  فصل  پنجمین 
جدل های  دانست؛  سریال  این  فصل  ُپرحاشیه ترین 
سیاسی، اعتراض  برخی از بازیگران به سانسور بخش هایی 
از این سریال، ایفای نقش منشی رییس شبكه تلویزیونی 
»جم«، طرح مسائل جنگی در یک سریال نوروزی و انتقاد 
با  شهرری  سیمان  کارخانه  به  احتمالی  آسیب های  از 
پیشینه  تاریخی 100 ساله از جمله مواردی است که این 
سریال نوروزی را در این مدت به یكی از موضوعات اصلی 

شبكه های اجتماعی و گفتمان مردمی تبدیل کرده بود.

و  مقدم  سیروس  کارگردانی  به  »پایتخت«  سریال 
تهیه کنندگی الهام غفوری که پنجمین فصل آن نوروز 9۷ 
اصلی  شخصیت های  با  شد،  پخش  سیما  یک  شبكه  از 
بسیاری  برای  »باباپنجعلی«  و  »هما«  »ارسطو«،  »نقی«، 
ترویج  با  توانست  که  سریالی  است.  شده  شناخته  ما  از 
حس  سخت،  شرایط  در  اتحاد  و  خانواده  اصلی  مضمون 

هم ذات پنداری را در میان مخاطبان برانگیزد.
اما در پنجمین فصل، شرایط سخت خانواده »معمولی«، با 
»داعش« و مسائل جنگ منطقه ای آمیخته شد؛ موضوعی 
رسانه ای  موسسه  با  سریال  این  همكاری  به  توجه  با  که 
جایی  تا  شد.  زیادی  حاشیه های  ایجاد  باعث  »اوج« 
قسمت های  در  بویژه   »5 »پایتخت  شبانه  قصه های  که 
در  جناحی  و  سیاسی  جدل های  برای  خوبی  بهانه  آخر، 

شبكه های اجتماعی بود.
پایتخت سیاست زده شده است؟

انتقادهای مطرح شده درباره  و  به حواشی  با اشاره  مقدم 
موضع  از  نقد  اگر  قطعا  گفت:   ،»5 »پایتخت  سریال 
ناراحت  را  ما  هیچ وقت  باشد،  رفیقانه  نقد  و  دلسوزانه 
نمی کند؛ چراکه اساسا معنی نقد این است که اثری را از 
ابتدا تا انتها ببینی، بشنوی و بخوانی و بعد کل اثر را نقد 
کنی و به چالش بكشی. این در حالی است که متاسفانه 
خیلی   »5 »پایتخت  درباره  شده  ایجاد  حواشی  از  برخی 
عجوالنه و شتاب زده مطرح شدند و نگذاشتند که سریال 
توانست  اثر  این  آیا  که  کنند  بررسی  بعد  و  برسد  پایان  به 

حرف هایش را بزند یا خیر.
قضاوت  زود  خیلی   »5 »پایتخت  سریال  اینكه  بیان  با  او 
سریال  طول  در  داد:  ادامه  شد،  صادر  حكم  آن  برای  و 
بودند  زودهنگام  انتقادها  از  برخی  که اصال  مشخص شد 
اصال  که  شدند  متوجه  خودشان  قسمت ها  گذشت  با  و 
هدف از طرح برخی از موضوعات در سریال در واقع نقد و 
به چالش کشیدن آنها بوده است. نقدهایی که با اغراض 
سیاسی، دعواهای جناحی، حسادت و به بهانه حضور یک 
موسسه فرهنگی همانند »اوج« برای زیر سوال بردن کلیت 
سریال مطرح می شود طبیعتا آدم را اذیت می کند. به هر 

حال فكر می کنم باید هر اثری را منصفانه نقد کرد.
 چرا »پایتخت 5« درگیر حاشیه شد؟

پنجم  این پرسش که چرا فصل  به  پاسخ  در  این کاگردان 
مجموعه ای  شد؟،  حاشیه  درگیر  اندازه  این  تا  »پایتخت« 

این موضوع سهیم دانست و توضیح داد: یكی  را در  از عوامل 
که  دانست  »پایتخت«  سریال  ماهیت  می توان  را  مهم  دالیل  از 
موفق  مخاطب  جذب  در  که  سریالی  است؛  ُپربیننده  سریالی 
بوده و توانسته در جامعه ایجاد جریان کند. به هر حال همین 
نقد  به  را  آن  و  می کند  صحبت  سریال  این  درباره ی  جامعه  که 
می کشد، نشان دهنده این است که این سریال دیده شده است. 
سریال  حواشی  بودن  زیاد  دالیل  دیگر  از  را  مجازی  فضای  او 
فضای  اخیر  سال های  در  شد:  یادآور  و  برشمرد   »5 »پایتخت 
ساخته  سریالی  وقتی  پیشتر  است.  گرفته  رونق  بسیار  مجازی 
هم  ما  و  می دادند  نظر  آن  درباره  رسمی  رسانه های  می شد، 
سال  چند  در  اما  می دادیم.  قرار  بررسی  مورد  و  می خواندیم 
با  ما  ارتباط  به حلقه  به عنوان عامل سوم  اخیر فضای مجازی 
مخاطب اضافه شده است که به حق و ناحق باعث ایجاد حاشیه  

و ضررهایی می شود که به نفع هیچكس نیست.
مقدم با تاکید بر اینكه صحت اطالعات منتشر شده در فضای 
را  مطلبی  فردی  است  ممكن  گفت:  نیست،  مشخص  مجازی 
بر اساس حدسیات خود در فضای مجازی منتشر کند و همان 
مطلب در رسانه های اجتماعی تبدیل به یک جریان می شود و 
عده ای هم آن مطلب را تفسیر و نقد کنند. در حالی که اصل 
مطلب از پایه اشتباه است. به هر حال وقتی منبع موثقی برای 
این  در  خود  به  خود  باشد،  نداشته  وجود  موثق  اخبار  گرفتن 

شرایط به حاشیه ها دامن زده می شود.
او خاطرنشان کرد: از طرفی به جای آنكه ما در جامعه اختالف ها 
بحران ها  حل  به  و  بگذاریم  کنار  را  یكدیگر  با  مشكالتمان  و 
بپردازیم، یک سریال را بهانه می کنیم تا جناح دیگر را بكوبیم. 
»پایتخت 5« هم بهانه ای برای حساب کشی های جناحی شد؛ 
»اوج«  سازمان  با  جناح  یا  حزب  گروه،  فالن  مثال  عنوان  به 
این  که  است  خوبی  بهانه    »5 »پایتخت  حاال  و  دارد  مشكل 
موسسه را زیر سوال ببرد؛ یا به عنوان مثال جناحی با تلویزیون 
مشكل دارد و اساسا دوست ندارد که تلویزیون ارتباط خوبی با 
را  ارتباط  این  توانسته  »پایتخت«  و چون  باشد  داشته  مخاطب 
برقرار کند، مجبورند که سریال را بزنند. چون عذاب می کشند از 
اینكه تلویزیون باعث شده که مردم سرگرم بشوند. در کل دالیل 
»پایتخت«  خود  به  آنها  از  هیچ کدام  واقعا  ولی  دارد،  مختلفی 

مربوط نمی شود.
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اگر زمامداران به راه هدایت باشند : رعیت هرگز به نابودی نپیوندد هر چند ستمکار و بد عمل باشد

 

مسئوالن  کرد:  تاکید  محمدی 
جمله  از  دانشگاه  از  خارج  مرتبط 
که  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
است  نشریات  فعالیت  متولی  نهاد 
از  حمایت  راستای  در  می تواند  نیز 
نشریات  عرصه  در  فعال  دانشجویان 

دانشجویی گام های خوبی بردارد .

 

وی با اشاره به برگزاری دومین کارگاه 
نشریات  مبانی  و  اصول  تخصصی 
اسفند  هشتم  گفت:  ابهر،  واحد  در 
سال  جاری به همت کانون فرهنگی 
فرهنگ  اداره  همكاری  با  و  بسام 
مبانی  و  »اصول  دوره  طی  ابهر 
نشریات« شامل چهار کارگاه: اصول 
در  مطبوعات  روزنامه نگاری،جایگاه 
حقوق  و  مطبوعاتی  گرافیک  رسانه، 

نشریات برگزار شد.

امسال  از  ارشد حوزه های مختلف دستور داد  به مدیران  رئیس سازمان صداوسیما 
جوایز و هدایای برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط باید از کاالهایایرانی باشد.

»بهرام افشاری«، »بهتاش« پایتخت 5:
مردم جای سالم به من می گویند »َای ِخدا«

برگزاری همزمان امتحانات پایان سال مدارس و جام جهانی؛ بطحایی:اگر امتحانات 
را در اردیبهشت ماه برگزار می کردیم، سال تحصیلی کوتاه می شد و اگر زمان برگزاری 
آن را بعد از خرداد ماه موکول می کردیم نیز فاصله زمانی میان درس و امتحان دانش 

آموزان ایجاد می شد که از نظر آموزشی دانش آموزان را دچار مشكل می کرد.

تجاوز آمریكا، انگلیس و فرانسه، 50 دقیقه طول کشیده است،
100 تا 125 موشک به مواضع نظامی سوریه شلیک شده است.

تیم  نوجوانان جهان 2018،  قهرمانی  تكواندو  پایان دوازدهمین دوره مسابقات  در 
ملی نوجوانان ایران با ۷ طال و 2 برنز بعد از هشت سال قهرمان جهان شدند.

پیش مرگ شدن روسیه به خاطر رفاقت با ایران:
دادگاه عالی روسیه حكم فیلتر شدن پیام رسان »تلگرام« را صادر کرد.

دو رویی! یا شگرد؟
اردوغان:امیدواریم تمام دنیا علیه رژیم اسد متحد شود. آنكارا قصد ندارد از 3 چیز 

دست بكشد: اتحاد با آمریكا، شراکت با روسیه و همكاری با ایران.

»نه به کتاب نخواندن« شعار امسال نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شد.
سی و یكمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 12 تا 22 ادریبهشت در مصالی 

امام خمینی برگزار می شود.
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هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد

ی یه ها نمــا
 مجله بسـام:

کدبانو

ــا را از شــب قبــل  درآب  طــرز تهیه:نخــود ولوبی
خیــس کنید.گوشــت و اســتخوان بــه همــراه 
نخــود و لوبیــا و۱عــدد  از پیازهــا را،3حبــه ســیر 
ــد در  ــه ای ــت گرفت ــه پوس ــی ک ــه فرنگ و گوج
ــم  ــر حج ــش براب ــد وش ــبی بریزی ــرف مناس ظ
ــه  ــده اضاف ــرد ش ــیده س ــل جوش ــا آب از قب آنه

ــد. کنی
ــی  ــتفاده م ــزی اس ــوص دی ــرف مخص ــر از ظ اگ
کنیــد حتمــا از شــعله پخــش اســتفاده کنید)ایــن 
ــم  ــی طع ــر ول ــی ت ــت را طوالن ــان پخ ــرف زم ظ
ــد  ــر  میکند(،بع ــاده ت ــا افت ــر و ج ــزی را بهت دی
از حــدود یــک و نیــم ســاعت فلفــل ســبز هــا را 
بــه دیــزی اضافــه کنیــد،در تمــام مراحــل پخــت 
دقــت کنیــد کــه شــعله زیــر ظــرف مالیــم باشــد 

ــا غــذا آرام آرام جــا بیفتــد. ت
ــیب  ــردن فلفل،س ــه ک ــد از اضاف ــاعت بع ــک س ی
زمینــی هــا را داخــل غــذا بریزید،پیــازی کــه اول 
بــه غــذا اضافــه کردیــد از ظــرف خــارج کنیــد و 
ــز  از  ــت را نی ــی گوش ــپس چرب ــد س دور بیندازی
ظــرف خــارج کــرده وبــه همــراه یــک عــدد پیاز 
باقیمانــده خــوب بکوبیــد  و داخــل غــذا بریزیــد.
وقتــی گوشــت و نخــود ولوبیــا نــرم وپختــه 
ــه  ــیاه را ب ــل س ــک و فلف ــد نم ــی توانی ــدند م ش
غــذا اضافــه کنیــد.در صورتــی  کــه غــذای شــما 
رنــگ دلخــواه را نداشــت مــی توانیدازیــک 
ــرخ  ــی س ــه فرنگ ــوری رب گوج ــذا خ ــق غ قاش
ــتفاده  ــذا اس ــل غ ــن داخ ــی روغ ــده در کم ش
کنیــد . هــر چــه زمــان پخــت طوالنــی تــر 
باشــد غذایــی جــا افتــاده تــر و خــوش رنــگ تــر 

ــت. ــد داش خواهی

مواد الزم برای تهیه بگوشت)دیزی(:

نخود ولوبیای سفید باهم 1لیوان
گوشت گوسفند با استخوان و 

چربی500گرم
گوجه فرنگی3عدد

پیاز 2عدد
سیر 3حبه

سیب زمینی 5عدد
رب گوجه فرنگی اقاشق غذا خوری

فلفل سبز 3عدد
نمک،فلفل،آبلیمو به مقدار الزم

ــا آب  ــی ب ــت طوالن ــل پخ ــه دلی ــزی را ب ــه ها:دی نکت
ــروع  ــت در ش ــر اس ــد وبهت ــی کنن ــت م ــاد درس زی
کار بــه انــدازه کافــی در ظــرف آب بریزیــد تــا مــزه 
ــت  ــول پخ ــردن آب در ط ــه ک ــر اضاف ــزی  در اث دی

ــرد. ــرار نگی ــر ق ــت تاثی تح
مــی توانیــد بــه جــای چربــی گوشــت از مقــداری دنبه 
اســتفاده کنید،هنگامــی کــه گوشــت را میپزیــد از ابتــدا  
ــز  ــر پ ــث دی ــون باع ــد چ ــه نزنی ــک و ادوی ــه آن نم ب
شــدن گوشــت مــی شــود.آبلیمو را هنــگام ســرو غــذا 
ــع  ــورت طم ــن ص ــر ای ــد ،در غی ــرف بریزی ــل ظ داخ
غــذا  در اثــر جوشــیدن آبلیمــو تلــخ خواهــد شــد. مــی 
توانیــد از لیمــو عمانــی  نیــز بجــای آب لیمــو اســتفاده 
ــان  ــل از پای ــاعت قب ــک س ــورت ی ــن ص ــد. در ای کنی
ــار  ــد ب ــگال چن ــا چن ــی را ب ــو عمان ــدود 5 لیم ــت ح پخ

ســوراخ کــرده و اضافــه کنیــد.
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دانشکده کشاورزی
دانشکده پرستاری
دفتر مرکزی بسام

پارکینگ

دانشکده فنی

دانشکده انسانی

    ساختمان اداری
        

       دفتر توزیع بسام
کارگاه  مکانیک

گلخانه

مسجد

مزار شهدا

سلف

بازارچه بانک مرکز رشد

خوابگاه آقایان
استخر

سالن فوتبال

زمین چمن

دانشکده سما

خوابگاه بانوان

مهمانسرا

      ورودی دانشگاه

کارگاه  معماری

انتشارات

انبار

ثبت اشتراک

ــه بســام  ــام جهــت اشــتراک مجل ــرای ثبت ن ب
زیــر  روش هــای  از  یکــی  بــه  می توانیــد 

ــد: ــدام فرمائی اق

۱-ارسال مشخصات به سامانه پیامکی:
50002206226

2-ارسال مشخصات به ایمیل مجله:
info@basammag.ir

3-ارسال مشخصات از طریق تلگرام:
@BasamMag

فرم اشتراک

نام:                            نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:                       شغل:

آدرس کامل:
.
.
.

کدپستی:

شماره همراه:

تعداد نسخـه:  __________  از مجله بسام
    

ایمیل:




