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 بنام خداوند دانا و توانا

 با سالم و سپاس از دوستان عزيزم

 مقدمه
 

کتاب درمانی مخصوص انسان است . کتاب درمانی به انسان از منظر انسانی نگاه می 

وشهای درمانی به ويژه رفتاری يا دارودرمانی و يا بطور کلیی درمیان و مثل برخی ر کند

، که به انسان از منظر حیوانی نگاه می کنند و به روانشناسی تطبیقی نیستهای تجربی 

می پردازند ، انسان را يک ماشین فرض می کنند که رفتارها و پاسخ هايش را به شیلل 

صت را به وجود می آورد که فردی که فلر ملانیلی انجام می دهد. کتاب درمانی اين فر

می کند مشلل دارد ، خودش در حل مشلالت خود دخیل و موثر واقع شیود و توانیايی 

ارادی خود را برای حل مسايلش به کار ببندد ، درواقع مثل اين نیست کیه يیک بیریار 

بیرايش  مانند يک فرد سرماخورده ، بازيابی سالمتی اش را صرفا به دکتر و داروهايی که

تجويز می کند ، وابسته و منوط کند. درواقع خودش نقش فعالی را در شناسیايی و حیل 

رنج می برند و احساس غم و  افسردگیانسان هايی که از  مشلالت خود بازی می کند .

رنیج وسواس فکری اندوه دارند و يا اينله افلار خودکشی دارند و يا اينله از مشیلل 

ی تواند به اين گونه افراد کرک کند ؛ چرا که کتاب درمانی می می برند ، کتاب درمانی م

ببخشد ، بلله به گسترش ديد و اصالح جهیان بینیی  معنیتواند نه تنها به زندگی آنها 

فلری شوند ، آمادگی  –آنها نیز کرک کند. چرا که برخی وقتی موفق به تغییر شناختی 

قابل آشلار نییز خواهنید داشیت. میثال و زمینه بهتر وبیشتری را برای تغییر رفتاری و 

فردی که با افلار منفی و اندوهبار سرگرم و درگیر هستند و حال وقتیی بتوانید کتیاب 

درمانی با تزريق افلار مثبت و امید دهنده ، در ذهن فرد تاثیر بگذارد ، بی شک حیال و 

ییر خواهید هوای فضای ذهن فرد افسرده نیز تغییر خواهد کرد و از نظر احساسی نیز تغ

کرد و خود را برای شاد بودن سوق خواهد داد. کتاب درمانی اين املان و مزيت را به فرد 
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می دهد که خودش از روی اراده و آگاهی بتوانید افلیار و رفتیار و احساسیات خیود را 

بیافريند. و هرین که فرد به تاثیرگذاری خودش در بروز و شلل دهی رفتار و احساسات 

اند نقش داشته باشد ، اين باور را در خود می پروارند که نبايد خودش و و افلارش می تو

توانايی هايش را ناديده بگیرد . کتاب درمانی به آنهايی کیه از روزمرگیی و يلنیواختی 

زندگی شاکی هستند و احساس فرسايشی و افسردگی دارند ، کرک می کنید و آنهیا را 

تحريک و ترغیب و هدايت می  در زندگیفلسفه و هدف ارزشمند برای دستیابی به يک 

 شان دعوت می کند . بازسازی و بازآفرینی خود و زندگیکند. و آنها را برای 

کلیشه ای چسبیده اند ، که هر کسی  نادرست و در جامعه من هنوز عده ای بر اين باور-

مشیاوره به راستی يک ديوانه و روانی نییازی بیه  !روانی و ديوانه است  به مشاوره رود ،

دارد ؟! مشاوره يعنی از عقل ديگری )ان( استفاده کردن ، و تنها کسی ) کسیانی ( میی 

تواند از عقل ديگران استفاده کند که عقل داشته باشد ! کسی که خود را روانی و ديوانه 

تلقی کند ، چگونه می تواند از عقل و فلر و انديشه و هرفلری ديگران استفاده کنید ؟! 

جیای شیگفتی به راستی که 

است که گیرنده مشاوره خود 

را روانی و ديوانه تلقی کنید ! 

وقتییی فییردی از رفییتن بییه 

مشاوره امتناع می کند ، يعنی 

خود را عقل کل فرض می کند 

و فلر می کند اگیر مشیاوره 

بگیرد ، حترا نیادان و ديوانیه 

است ! مشاوره رفتن و نرفتن ، 

مثل کتاب خواندن و نخواندن 

 رفتن يعنی  مشاورهاست . 
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، يعنی سعی در دانستن چیزی يا آگاهی و بیینش يیافتن بیه چییزی ! و  کتاب خواندن

، يعنی بی نیاز بودن از دانسیتن ، از اينلیه خیودش  مشاوره نرفتن يعنی کتاب نخواندن

هره چیز را می داند ! درواقع اين گونه به نظر می رسد آنهايی که مشاوره می گیرند يیا 

، نادان هستند ) در اصل نادانی دارند ، و نادان در اينجا به معنی کلیی  کتاب می خوانند

نیست ( و به دنبال دانش و دانايی اند ؛ ولی آنهايی که مشاوره نری روند و کتیاب نریی 

خوانند ، دانا هستند ) دانا بودن هم به معنی کلی نیست ( و خودشان عقل کل تشیري  

زی هم برای جستجوی دانش و کرک گرفتن از ديگری دارند و هره چیز را می دانند و نیا

را ندارد. درواقع آنهايی که مشاوره نری روند بر اين باور هستند که عقل مشاور برتیر از 

عقل آنهاست و چنین باور غلط را چنان در مغز خود رسوخ داده است که حاضیر اسیت 

نادان نبینید و تویور  نادان و غرق مشلل براند ، ولی خود را در نزد ديگری کم عقل يا

علری  –نلند. در حالی که يک مشاور نیز عقل کل نیست بلله صرفا از نظر زمینه کاری 

می تواند ، تخووی تر به مساله و 

، و آنچه  کندمشلل نگاه و بررسی 

را ناديده گرفته می شده اسیت و 

اهریت نری داده است و مسیايلی 

از اين دست را بیشیتر روشین و 

بیه آگاهسیازی و شفاف سیازد و 

موضییوع کرییک کنیید . )  واکییاوی

مربوط بیه  4مطالب کتاب درمانی 

تفسیر تواويری است که برای آن 

تووير عنوانی انتخاب شده اسیت 

 «.آفتابِ کتاب» مثل 

 محمدنظری گندشمینبا تشلر 
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 ب ســبز کتـــا

 تغییر زندگی! ابی برایـکت،  بزـب ساـکت
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 چیست؟ ابـکت

 

  چیست؟ کتاب نوشتن از نويسنده هدف و انگیزه و نويسد می کسی چه را کتاب-

  چیست؟ کتاب مطالعه از خواننده هدف و کند می مطالعه کسی چه را کتاب-

  شد؟ متوور توان می را زندگی چگونه باشد اگر است، مرلن کتاب بدون زندگی آيا-

  بود؟ وقت چه کرديم، مطالعه را کتابی که باری آخرين خوانیم، می کتاب روز هر آيا-

  است؟ متفاوت آيا مطالعه، از بعد زمان با کتاب مطالعه از قبل ما هوای و حال-

  چیست؟ کتاب مطالعه تاثیر-

  دهد؟ می تغییر ما در را چیزی چه کتاب مطالعه-

 هستیم؟ آشنا مطالعه فن و فوت با آيا-

  است؟ روخوانی هران مطالعه آيا-

  است؟ يلسان اه کشور هره در مطالعه فرهنگ آيا-

  بدهیم؟ اهریت کتاب مطالعه به بايد چرا-

 کتیاب ارزش جیايگزين تواند می مجازی فضای در مخووصا ديگر چیزهای مطالعه آيا-

  شود؟

  کنند؟ خداحافظی کاغذی و چاپی های کتاب مطالعه با ها انسان رسید خواهد زمانی آيا-

  د؟ندار را مطالعه ارزش ها کتاب هره آيا-

  شويم؟ نیاز بی کتاب مطالعه از توانیم می توق چه-

 و مهیم خیلیی سیوال ايین نظیرم به)  داريم؟ را کتابی هر مطالعه برای کافی سواد آيا-

 .(است حساسی
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 محرد ای تو بر سالم ✌✏✌ 

 هریشیگی هرراه و درونی دوست

 ديگیر محرید ای مین، مهربان و

 سیلوت اين از بیش نیست يزجا

 هم با نیمبنشی بايد تو و من کنم،

 بزنیم، حرف اساسی و جدی بطور

 ديگیر مین شود نری چنین ديگر

 رونیید چنییین تحرییل و طاقییت

. ندارم را تو زندگی قبول غیرقابل

 از بیشتر را خودم توانم نری ديگر

 تغیییر قود تو که دهم فريب اين

 تیو از هنوز من که حالی در داری

 مثبیت العرلعلس و حرکت هیچ

 خواهم می بینم، نری را مناسبی و

 و بنشیینیم هیم با تو و من امروز

 بیزنیم، حیرف هم با تغییر راجع

 رهآ هسیتید؟ موافیق داريد وقت

 نری کنم می فلر تغییر به وقت هر دارم، دوست خیلی را تغییر موضوع من اتفاقا موافقم،

 می تغییر با که باشد اين خاطر به شايد خب کنم، می طراوت و جوانی احساس چرا دانم

 رهآ  میوافقی؟ آوريیم، وجود به مان زندگی و خودمان در را خوبی هوای و حال یمخواه

 حتیی را کوچک تغییراتی يا کنم می فلر تغییر به وقتی که دارم را تجربه اين هم خودم

 کل که طوری به کنم می پیدا خوبی احساس آورم، می وجود به خودم روزمره زندگی در

 . ام آورده دست به ارزشرند چیزی که انگار رسد،می نظر به تازه و نو من برای روز آن
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 کننید تغییر بخواهند يا کنند تغییر ديگران که باش نداشته انتظار محرد ای ✌✏✌

 بیه لزومی چون دهید، تغییر را ديگران توانید می جبر و زور با کنی فلر نلرده خدای يا

 نیاز احساس تغییر برای و دبخواهن خودشان آنها بايد منم نظر به درسته نیست، کار اين

 کنیی ايفا ديگران تغییر برای توانی می که خوبی نقش شايد شوند، کار به دست و کنند

 جهیت در تغیییر بیرای غیرمسیتقیم بطور هم را ديگرانی. خودت تغییر با که باشد اين

 خودشان تغییر روند پیگیر ديگر خودشان وقت آن و کنی اندازی راه و تحريک،  بهتری

 .هند شدخوا

 و دهید اهرییت خود زمان به حتراً است الزم کند تغییر خواهد می که کسی✌✏✌

 می ارزشرند هم را ديگران زمان بلله دهد می اهریت خود زمان به تنها نه کسی چنین

 از ناچیزی بهايی به را خودم ارزشرند زمان و وقت گاه که متاسفم واقعا منم درسته. داند

 و ندارنید چنیدانی ارزش واقعیاً کیه زنم می دست کارهايی به اينله يا و دهم می دست

 دهیم می دست از روز هر که زمان هره اين بخاطر شوم می اندوهگین خیلی و .نداشتند

 بودن دردناک متوجه ها خیلی چرا محرد ای دانی می ولی ، است جانلاه و دردناک واقعا

 خودشیان روزمیره زنیدگی به که اين برای  نیستند؟ خودشان رفته دست از های زمان

 پس رسد،می نظر به عادی آنها برای دهند می انجام روز هر آنچه چون و اند کرده عادت

 و امنییت از ای ذره وقتیی ولیی دارد مشللی آنها زندگی و کار جای يک کنند نری فلر

 سینگی مثل شوند، می دردی متوجه. افتند می دور خودشان روزانه های عادت آسايش

 دل در انگار که طوری به باشد انداخته جا و باشد افتاده جا يک در مديدی های مدت که

 جابجیا و درآوريیم خیود جیای از را سنگ آن بخواهیم وقتی ما و باشد شده قفل زمین

 راحیت جای در سابق مثل ديگر اينله از کند می احساس را دردی خود در سنگ کنیم،

 خود جای سر باز ندارد را تغییر قدرت و حرکت توان چون سنگ هرین ولی نیست خود

 يعنیی هسیتیم چنیین هم ها آدم ما. کند می پیدا راحتی جای خود برای باز و ماند می

 و مقیاومتی چیون ولیی کنییم دوری خودمان های عادت از شويم مجبور روز يک شايد
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 قغیر نیو از روز و کنیم می عود خودمان قبلی های عادت به باز نداريم کار در مداومتی

 بیدون دهییم می دست از هم را سال چند باز چنین اين و شويم می خودمان روزمرگی

 .آوريم وجود به مان زندگی و خودمان در را تغییر ای ذره اينله

 

 ولیی بود اندک چند هر و زديم حرف عادت مورد در هم با قبلی فرصت در ✌✏✌ 

 عادت کنممی فلر من بدهیم، ادامه آنجا از خودمان گفتگوی به ديگر بار تا شد ای زمینه

 رفتیار، فلر،)  چیزی يعنی عادت که چرا دارند، قرار تغییر مقابل نقطه در درست ما های

 به البته ندارد، ثبات که چیزی يعنی تغییر که حالی در است شده تثبیت که...( و احساس

 هیم میا هیای عیادت ولی هستند ثابت اموری عادت، اينله با که گفت شود می من نظر

 ولیی است تغییر حال در مدام چیزی ظاهرا تغییر، چند هر اينله ديگر و کنند می تغییر

 در میا يعنی شود می امور ترامی شامل که است دنیا این ثابت اصل خود تغییر گفت بايد

 میا هیای عادت چند هر گفت توان می ها عادت مورد در هستیم، تغییر شاهد چیزی هر

 اسیت مرلن چند هر يابند، می تغییر يا دارند تغییر املان یزن آنها ولی شوند می تثبیت

 ببخشییم، رهیايی هايریان عادت دست از آسانی و راحتی به را خودمان توانیم نری گاه

 بیه بسیته ما و تغییر به هم و دارد نیاز عادت به هم آدمی که است اين است مسلم آنچه

. کنیم انتخاب و بپذيريم را تغییرات و ها عادت باشد الزم بسا چه ملانی، و زمانی شرايط

 يیا منفیی را آن چییزی بودن عادت صرف گفت شود نری که بگويم بايد عادت مورد در

 ما ملانی و زمانی نیاز و شرايط با متناسب ما های عادت اگر نظرم به بلله دانست، مثبت

 حالی رد شودمی محسوب منفی موقعیت هرین در واقع در است، منفی گفت بايد نباشد،

 بتوان شايد درواقع کند، ايفا را مثبتی نقش تواند می ديگری شرايط در عادت هرین که

 يیا مثبت ملانی، و زمانی شرايط از پذيرفتن تاثیر بدون که هستند ها عادت برخی گفت

 کارکرد ملانی، و زمانی شرايط به توجه با که هستند هم ها عادت برخی و هستند منفی

 و اند آمده وجود به یادگیری درنتیجه ما های عادت همه. کنند می اپید مثبتی يا منفی
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 از گفیت بايید هم کردن تغییر و دارد وجود هم ما های عادت تغییر امکان همین برای

 و آوريم وجود به را آنها داريم قود آگاهانه که تغییراتی شود، می مرلن يادگیری طريق

 يیا انتخیاب نتیجه در ولی شويم مواجه تغییرات برخی با است مرلن چون باشیم شاهد

 میا هیای عیادت قدر هر و است پويايی و حرکت و زندگی نشانه تغییر. نباشد ما دلخواه

 حیوانیات زندگی که چرا ايم پرداخته حیوانی زندگی يک به بیشتر واقع در باشد بیشتر

 در ییرتغ نقش و دارند که است محیطی و غريزی های عادت از ای مجروعه شامل بیشتر

 و اختیار و اراده روی از و آگاهی نتیجه در که تغییراتی است، کم خیلی حیوانات زندگی

 تغیییر قود ما وقتی و دارد ناهشیار کارکردی آدمی در عادت. باشد آمده دست به عرد

 و عیادت هریین برای بدهیم انجام را کاری خواهیم می هشیارانه درواقع کنیم می پیدا

 مـی را رنـج ایـن و است رنج با همراه کردن تغییر. گیرند می قرار هم برابر در تغییر

 اسیت هرین برای شايد ،باشیم شاهد خودمان احساسات و رفتار افکار، ابعاد در توانیم

 ترک" گويند، می معروف قول به که

 میرض و " است مرض موجب عادت

 در کیه رنج، جز به نیست چیزی هم

 قیرار روانیی يیا جسری کلی بعد دو

 بیرای اينله گفت توان می پس. اردد

 کیردن تغییر يا عادت ترک ها انسان

 هرراه است اين خاطر به است سخت

 نیازمنید کیه اسیت مشقت و رنج با

 اما است، مقاومت و مداومت و تحرل

 نری میسر گنج رنج، نابرده گفت بايد

 رنـج، نابرده اينلیه دقیقتر و. شود

 شود. نمی میسر تغییر گنج
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 هايم دست و بودم کشیده دراز اتاق از ای گوشه در(  59 /62/2) مروزا عور  ✌✏✌

 صدای گاهی چند از هر و بود بارانی و ابری نیز هوا بیرون و بودم گذاشته سرم زير هم را

 ای تازه بوی و رنگ اردبیل را ما شهر و شد شنیده باران صدای بعد و آمد می برق و رعد

 در آن نقش به و کردم می فلر تغییر کلره به و ودمب بسته را هايم چشم هم من بخشید،

 ايین از گفیتم میی خودم با باشد، تاثیرگذار و مفید تواند می چقدر که ها آدم ما زندگی

 تغیییر به موفق آنها درصد چند روند، می دنیا از و آيند می دنیا به که هايی انسان هره

 زنیدگی و خود بخواهد کس هر ه،ک است اين تغییر اين از منظور و هدف البته شوند، می

 نظیر به. باشد اش زندگی و خود سازنده درواقع آورد، در دلخواه شلل بهترين به را اش

 آمییزی افتخار و سازنده تغییر تا شوند می موفق ها انسان از کری خیلی درصد رسدمی

 نییز هاآن مرگ از بعد تغییر اين پیامد که طوری به آورند وجود به خودشان زندگی در را

 زير اردبیل شهر و گرفت شدت دوم بار برای باران صدای باز زمان اين در .يابد می امتداد

 کیه من ببینیم، توانستیم می را کوچلی های تگرگ که طوری به گرفت قرار باران رگبار

 بیه را خیودم که است من نوبت حال گفتم خود با بودم، باران انگیز شگفت تراشای محو

 حریام وارد وقتی اما سازم، معطر و پاک طبیعت مثل را خودم روان و تن و برسانم حرام

 هايم دست با اينله با شد آغاز من در انديشیدن ديگر بار گرفتم، قرار دوش زير و شدم

 در صیحنه ايین بیا بارديگر که شستم می را خود جسم

 صیورت بیه مین چون. شد تداعی عادت کلره من ذهن

 در امیا شسیتم می را دمخو داشتم ناهشیار و ملانیلی

 يعنیی کیار ايین و کیردم میی فلر تغییر به خود ذهن

 انتخاب آگاهانه که است چیزی تغییر، به من انديشیدن

 وقتی هریشه که است اين ديگر مهم نلته و بودم کرده

 که ) تداعی( افتم می ارشمیدس ياد به روم می حرام به

 .است بوده اندیشیدن مشغول حمام دوش زیر هم او
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 معروف دانشرند ارشریدس روزی که است ترتیب اين به ارشریدس ماجرای ✌✏✌

 گرفت قرار آب در وقتی. بود آب از پر که شد خزينه وارد شهر عرومی گرمابه در يونانی،

 آب از. رسیید شیگفتی انديشه به ناگهان. رود می سر خزينه های کناره از آب که ديد و

 و دويد می او. گرفت پیش را خانه راه دوان دوان و پیچید خود به ای حوله و پريد بیرون

 کیه بیود ای مسیاله پاسخ بود، يافته ارشریدس که چیزی. " یافتم یافتم": زد می فرياد

 داده دسیتور خود سلطنتی زرگر به يونان، پادشاه هیرو،. بود کرده فلر آن روی ها مدت

 ولیی بیود گذاشیته ختییارشا در طال مقیداری کار اين برای و بسازد او برای تاجی بود

 ارزانتیر که نقره از آن جای به و بدزدد را طال از مقداری زرگر مبادا که بود شده بدگران

 ايین حقیقیت کیه خواست ارشریدس، خود دربار دانشرند از هیرو کند، استفاده است،

. نیسیتند يلسیان هم با فلزات هره وزن که دانست می ارشریدس. کند کش  را مطلب

 می او البته. است آن حجم هم نقره ملعب قطعه يک از تر سنگین طال ملعب قطعه يک

 از ملعبیی با را آن وزن سپس و بريزد ملعبی قالبی در را آن و کند ذوب را تاج توانست

 منظور اين برای شد، می تاج رفتن میان از سبب کار اين ولی بسنجد اندازه هران به طال

 بغرنج مساله اين فلر به گرمابه در روز آن ارشریدس. داشت وجود نیز ديگری راه حتراً

 آب سطح رود، می فرو آب در وقتی که دريافت او. داد روی ماجرايی چنان ناگهان که بود

 میی آب مقیداری جانشیین خزينه در بدنش وزن ديگر بیان به به و آيد، می باال خزينه

 زودی به و کرد آزمايش به آغار آب از پر های ظرف و ها وزنه با و شتافت خانه به او. شود

 طیال کیه آنجیا از. شیوند نری آب از هرسانی مقداری جانشین فلزات، هره که دريافت

 ای قطعیه از باشد، داشته وزن کیلو نیم که طال از ملعبی قطعه است، نقره از تر سنگین

 يک از کرتر طال قطعه يک که دريافت ارشریدس. بود خواهد کوچلتر وزن هران به نقره

 بیه بیردن پی برای اصل اين از ارشریدس. شود می آب جانشین خود هروزن نقره قطعه

 بیود، تیاج هروزن که طال مقداری آب، ظرف يک در او. کرد استفاده تاج در نقره وجود

 گذاشت، را تاج خود. سوم ظرف در و تاج هروزن نقره مقداری ديگر ظرف در و داد قرار
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 او بیه موضیوع اين. شود می آب جانشین نقره، از کرتر و طال از بیشتر تاج که دريافت و

 زرگیر. دو آن از است ای آمیزه بلله خالص، نقره نه و است ناب طالی نه تاج که فهرانید

 زندگی بلله کار تنها نه کرد، فاش را او خیانت که ارشریدس آزمايش اين از پس پادشاه،

 بییش کار اين ارزش اما گشود را پادشاه مشلل ارشریدس آری. داد دست از نیز را خود

 به آب در اجسام يعنی يافت، دست طبیعت بزرگ رازهای از يلی کش  به او بود، اينها از

 ارشمیدس اصل اکنون قانون اين. دهند می دست از را وزنشان خود حجم هم آب اندازه

 قیرن، بیسیت گذشیت از پیس امروزه. شود می خوانده اجسام مخووص وزن قانون يا

 ساختران اساس و جويند می بهره قانون اين از هنوز خود های محاسبه برای رنداندانش

 هیم شیرا و من آيا راستی به .است استوار اصل اين بر ما امروزين های زيردريايی کار و

 میی فلیر چییزی چیه به بیشتر و آوريم می روی انديشیدن به رويم می حرام به وقتی

 بـرای مخصـوص اتـا  گـرفتن هـم قرار دوش زیر و حمام گفت بتوان شايد کنیم؟

 !.باشد اندیشیدن

 

 زمزمیه خود با را« درکارند فلك و خورشید و مه و باد و ابر » مورع وقتی  ✌✏✌

 مجروعیه يیک کلی فرآيند از جزيی اينها از يک هر که رسم می نتیجه اين به کنم، می

 هیر و انذاراسیت راه و عامل حلم در قبلی تغییر برای تغییری هر و هستند بزرگ تغییر

 از جزيیی هیم باران و است پیوندی عامل و نتیجه حلم در قبلی تغییر برای بعدی تغییر

 خیودش چند هر است ديگری تغییرات آوردن وجود به باعث خود و است تغییر فرآيند

 يیا پیوسیتار يیک طیول در تغییرات رسد می نظر به است، ديگر تغییرات نتیجه در نیز

 بر عالوه و باشند منطقی ترتیب و نظم دارای رسدمی نظر به و دارند ارقر مراتب سلسله

 به رشد که طور هران يعنی کند، می پیروی تدريجی فرآيند اصل از رشد، مثل هم تغییر

 گفت بايد اما شوند، می ظاهر تدريجی شلل به نیز تغییر دهد، می روی تدريجی صورت

 دهد روی ناگهانی و يلباره صورت به که باشند داشته وجود است مرلن تغییرات برخی
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 چند هر ناگهانی تغییرات اين البته نباتات، تا شودمی شامل ها انسان مورد در بیشتر که

 هم تغییرات گونه اين فعالیت چرخه ولی دهند می روی کلی صورت به و يلباره ظاهر در

 تدریجی حرکتی تغییر رسیدمی نظر به کل در پس است، بوده تدريجی و نهانی شلل به

 سـفر نـوعی به را تغییر توان می گاه. است کلیات سوی به جزییات سوی از مداوم و

 از بعید و مرگ لحظه تا و شود می شروع اش نطفه انعقاد زمان از که انسان مثل دانست

 در کیار ايین کیه شود می تجزيه مرگ از بعد انسان جسم يعنی يابد می ادامه نیز مرگ

 يیا و شیود می خاک به تبديل کل در که شودمی منجر تغییر شلل نتري نهايی به واقع

 نهايت در و نشیند می بار به و شود می مواجه رشدی تغییرات با ها سال که ای دانه رشد

 نرودار ياد به کنم می فلر تغییرات به گونه اين وقتی شود، می خاک به تبديل آدمی مثل

 می تغییر صعودی اوج به و کنیم می شروع رتغیی سطح تر پايین از که افتم می مختوات

 .کنیم می حرکت نزولی تغییر جهت به بعد و رسیم
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 کردم می احساس شد می جاری صورتم و سر بر آب و بودم دوش زير وقتی  ✌✏✌

 بییدار را آن را آن تیا شیود می پاشیده ای کاشته تازه دانه روی بر که است بارانی انگار

 سازد آشلار و بیدار را اش خفته درونی های استعداد و دهد یرتغی را آن نوعی به و سازد

 احتریال به گفتم خود با بود لحظه اين در بگیرد پیش در را شلوفايی و رشد سبز راه تا

 هیر بینم می کنم می نگاه طبیعت به وقتی چون است سبز رنگ مثبت، تغییر رنگ زياد

 شیلوفايی اوج به وقتی تا و کند می شروع سبز رنگ به کند می آغاز را رشد که چیزی

 خود مثبت تغییر قدرت زمان ديگر وقتی و مانند می باقی سبز رنگ به هرچنان رسد می

 و آينید می در زرد رنگ به کنند می حرکت منفی تغییر سرت به و دهند می دست از را

 زوال و خیزان فویل پايیز، و شلوفايی و تغییر فول بهار گفت بايد که است هرین برای

 احتمـااً اسـت، سبز رنگ به هم کتاب جلد رنگ اینکه گفتم خود با لحظه اين در است

 خواهیم می درواقع کنیم می مثبت تغییر وقتی ما و است داشته مثبت تغییر به ای اشاره

 و پايیداری نشیانه توانید میی هم سبز رنگ و شويم واقع مفید ديگران و خودمان برای

 میی طیراوت و نشاط احساس بیشتر سبز رنگ از ما که هرین و باشد تغییر بودن مثبت

 ديدن گويا اما کند، می ساطع روشنايی و نور خود از هم زرد رنگ البته که زرد، تا گیريم

 بیرای معلیوم کجیا از شود، می واقع مفید بیشتر ما چشران برای سبز های چیز يا رنگ

 میی اگر گويم می خود با که اينجاست و کند می ايفا را نقش هرین ما انديشیدن و ذهن

 در و بیروم سبز های اندیشه سراغ به بايستی باشم زندگی در یسبز تغییر شاهد خواهم

 .کنم رجوع خودم سبز احساسات و رفتار به ادامه

 

 نیرو اين اينله يا باشیم بیرون از نیرويی منتظر بايد کنیم تغییر که اين برای ✌✏✌

  راحتیی و آسیانی اين به کردن تغییر راستی به آيا باشد؟ درونی بايستی نیاز و انگیزه و

 وجیود به را کوچک چند هر تغییراتی خودمان روزانه اعرال در توانیمنری ما است؟وقتی

 نظربیه گیاه. شیويم شگرف و بزرگ تغییرات شاهد زندگی در توانیم می چگونه. آوريم
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 کنییم می فلر یوقت خووص به است شدنی و راحت و آسان خیلی کردن تغییر رسدمی

 نیوعی بیه و دانیم می آنچه به اينله آن و دانیم می را است الزم کردن تغییر برای آنچه

 راسخی اعتقاد نظری، نظر از ما درواقع باشیم، عرل به متعهد است، تغییر فلری پشتوانه

 چنیدان عرلیی نظیر از ولیی توانیم می ما و است مرلن و شدنی کاری تغییر که داريم

 هییچ نشیود، محقیق ما تغییر عرلی، نظر از وقتی و دهیم نری نشان خودمان از کارايی

 تغیییر صیرفاً تغیییر، از هیدف چون نشد، نخواهیم شاهد نیز را ملروسی و عرلی فوايد

 بین ديگر وقت آن باشد، يا بود ذهن محدوده در صرفا اگر که چرا نیست، ذهنی و فلری

 آسیانی کار هم ذهنی و فکری تغییر که چند هر شد، نری ديده چندانی تفاوت ها انسان

 نظیر از هنوز که است اين خاطر به داريم مشللی عملی تغییر در اينله هم شايد نیست،

 باشییم، کرده تغییر فلری، نظر از وقتی چرا وگرنه ايم، نبوده موفق چندان ذهنی تغییر

 بیشتر عملی تغییر رنج گفت توان می يعنی دهیم، نشان را تغییر آن هم عرل در نتوانیم

  است؟ فکری تغییر رنج از
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( عرلی برای فلری نقشه)  داريم که فلری به ما و باشد فلر تبلور و زايیده عرل اگر خب

 میی نظیر به درواقع شود؟ نری شدنی عرلی عرل، آن آيا کنیم، عرل بتوانیم و بخواهیم

 میی عرلیی ،( اندبتو و بخواهد يعنی) کند عرل کس هر و است آماده فلری نقشه رسد

 بیه پس. شود نری عرلی( . نلند عرل ولی نخواهد يا بخواهد) نلند عرل کس هر و شود

 میا مشیلل بللیه هسیتیم مواجه نشدنی کاری با ما که نیست اين مشلل رسدمی نظر

 شدن عرلی فرآيند به وقتی گرنه و کنیم نری محقق را شدنی کاری که هستیم خودمان

 کیاری که است محال برويم، پیش عرلیاتی صورت به و باشیم متعهد تغییر جهت فلری،

 ديگر عبارتی به نلنیم، مرلن را غیرمرلن کاری اينله به برسد چه نشود، محقق شدنی،

 را عریل انجام فرآيند هم و خودمان هم و باشیم متعهد خود توانستن و خواستن به اگر

 تیوانیم می را هستند شدنی که کارهايی تنها نه کنیم، هدايت درستی به و کنیم کنترل

. سیازيم محقق هم را آنها رسند، می نظر به نشدنی ظاهراً را کارهايی بلله بدهیم انجام

 هدايت بهتری مسیر در و کند نری تغییر ما زندگی اگر بینم می کنم می فلر خوب وقتی

 عملـی شـناخت در اينلیه ديگیر و خودمیان جز به نیست مقور هیچلس شود، نری

 بهتری وضعیت در را خودمان ذهنی شناخت نظر از چند هر ايم، کرده کوتاهی خودمان

 ايین اگیر حتیی و برسییم تغیییر به خواستن با صرفاً توانیم نری ما آری. کنیم احساس

 عریل به خوب فلر اينله مگر باشد، شده بیان نیز اش فکری قالب بهترين در خواستن

 را آن وقتیی تیا باشییم داشته هم را تیدرخ دانه بهترين ما فرض به شود، تبديل خوب

 بدون درخت به که عرل بی عالم مثل رسد می فايده بی نظر به نرسانیم ثرر به و نلاريم

 گفیت شیود نریی ولی نیست، خوب بودن عرل بی عالم چند هر است، شبیه میوه و بار

 انیدازه به نتواند اگر حتی باشد سودمند ديگران برای تواند نری است عرل بی که عالری

 عریل بی عالم فوايد درباره مناسبی فرصت در که شود واقع مفید خودش برای ديگران

 داشیته نییاز عمـل با عالم به هم چقدر هر امروزی عور در . نوشت خواهم مطالبی نیز

 بیودن عرل بی جاهل از بهتر بودن عرل بی عالم و داريم نیاز هم عمل بیعالم  به باشیم
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 جاهل يک راستی به اما است، عرل بی عالم از بهتر عرل با اهلج شود توور شايد. است

 عریل عریل،برای بیی عیالم يک که حالی در کند؟ عرل تواند می خود علم کدامین به

 جنیگ موقیع و باشد کرده طی را آموزشی دوره که سربازی مثل دارد بیشتری آمادگی

به آمیوزش هیای خیود و  جنگید خواهد باشد، نديده آموزشی دوره که سربازی از بهتر

  عرل خواهد کرد.
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 راه در رفیتم می خودم کار محل به که ظهر هنگام( 2/59/ 69) پنجشنبه روز ✌❤✌

 را خیودم ذهـن سکوت کنم، استفاده خودم وقت از اينله برای و بودم ماشین سوار که

 و تجزيیه و زايیی انديشیه خودم ذهن در تغییر اصطالح و کلره مورد در باز و شلستم

 میی وقتیی که چرا است، مبهم و کلی بیان يک تغییر گفتم می خود با کردم، می یلتحل

 ابهام از ای هاله با ما ذهن دهم، تغییر را خودم زندگی يا کنم تغییر خواهم می من گويیم

 میی را چییزی چیه دانییم نری ولی کنیم تغییر خواهیم می اصل در که شود می مواجه

 نریی عریل در اينلیه شیايد رسدمی نظر به دهیم، ییرتغ چگونه يا دهیم تغییر خواهیم

 ايین خیاطر بیه شويم خودمان زندگی در تغییراتی شاهد و بزنیم تغییر به دست توانیم

 ذهن که هرین ايم، نگرفته ياد و دانیم نری را تغییر علم کافی اندازه به هنوز ما که است

 تیوانیم نریی هنیوز اينله از يعنی ماست های خواسته نامفهومی و ابهام درگیر هنوز ما

 خودمان های خواسته و خواهیم می چگونه و خواهیم می چه که کنیم تفهیم را خودمان

 بیرای وضوح و روشنی به هنوز که قبیل، اين از سوال ها ده و کنیم عرلی بايد چگونه را

 چشیرگیر چندان هم ما عرلی تغییرات اند شده باعث ايم، نلرده پیدا هايی جواب آنها

 عرلیی تغییرات معرای حل های کلید جستجوی در خودمان ذهن در چنان هم و باشدن

 تغییر قود ما اگر گفتم خود با شدم ور غوطه انديشیدن در بیشتر وقتی. باشیم خودمان

 کارهايی تا داريم نیاز ما شک بدون باشیم، ملروسی تغییرات شاهد خواهیم می يا داريم

 برسییم ملروس نتايج به خواهیم می اگر يعنی بدهیم انجام ملروس و عرلی صورت به را

 خیوردن خواهان ما واقعاً اگر مثال طور به يعنی بزنیم دست هم ملروسی کارهای به بايد

 کیردن تویور بیا وگرنه. باشیم واقعی درخت کاشتن فلر به بايد هستیم، شیرينی میوه

 اگیر پس. کنیم تجربه را واقعی میوه مزهآن طعم و  توانیم نری وقت هیچ. میوه و درخت

 زنیدگی در چیزهیايی توسط بايد تغییر اين بالشک کند، تغییر ما زندگی داريم قود ما

 رابطیه ملریوس تغییرات و زندگی بین تواند می آنچه نظرم به و شود آشلار و يابد نرود

 واال، اهیداف هم آن و است زندگی در هدف داشتن هرانا باشد، پیوند عامل و کند برقرار
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 پیامید و آثار نتواند نیز ما مرگ حتی که طوری به شرول،جهان حتی و بلندمدت و زرگب

 انتخاب فلر به اگر شک بی ببرد، بین از آسانی و زودی اين به را آن سازنده و مثبت های

 حالیت از را خودمیان زندگی توانیم نری تنها نه ديگر نباشیم، بزرگ و بلندمدت اهداف

 آن شید خواهیم يلنواختی و روزمرگی گرفتار بلله بدهیم، ییرتغ بودن معرولی و عادی

 روزمرگیی آن در هرچنان عررمان آخر تا بسا چه بلله سال، سه يا دو و يک برای نه هم

 درک و کشی  و کسیب از و آيیم گرفتار نیست، تدريجی خودکشی از غیر به چیزی که

 و تلیراری و میدت کوتیاه هیای لیذت بنید در هرش و برانیم محروم بزرگ های لذت

 کیه چیرا رسید،می نظر به قیرت کم چقدر زندگی اين و باشیم روزمره آنی و يلنواخت

 شیگفت زندگی يک به که دارد را آن توانايی و ارزش انسانها هره يلايک عرر و زندگی

 نییز انسیان تا است آفريده را انسان خداوند کنممی فلر من و. شود تبديل واال و انگیز

 زنیدگی يیک بنید در اينله نه آورد وجود به را آفرينی شگفت های دگیزن خودش مثل

 مگیر باشید، توانید نری و نیست معرولی موجودی انسان که چرا باشد، معرولی و ساده

 زنیدگی در و دنییا اين در کس هر هرین برای است؟ معرولی چیز بودن مخلوقات اشرف

 رسالت و وظیفه اش،

 آفیرين تغییر تا دارد

 در تنهییا نییه و باشیید

 بلوشید خیود تغییر

 و هیا بازتیاب با بلله

 خییل خیود، تاثیرات

 انسیانهای از عظیری

 بییرای نیییز را ديگییر

 در آفرينییی تغییییر

 بییه شییان زنییدگی

 .درآورد حرکت
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 هیر و بنشاند بار به را تغییر های میوه ما عرر درخت تا داشت مندهدف زندگی بايد آری

 هیدف امیا و بیود خواهد بیشتر هم ما رينیآف تغییر گستره باشد، بزرگ ما اهداف قدر

 و عرلییاتی صیورت بیه بايستی که منطقی و منظم کارهای از ای مجروعه نیست چیزی

 راسـتی بـه. شیوند آشلار آنها نتايج تا رساند آخر به و داد انجام را آن مرحله به مرحله

 ديیر هیا شیب بلوشییم، آنها خاطر به که داريم هدفی آيا چیست؟ شما و من زندگی هدف

 هیر و نلنیم فراموش را خودمان هدف نیز ای لحظه و شويم بیدار زود ها صبح و بخوابیم

 بیزرگ اهداف از يلی. برداريم خودمان هدف تحقق جهت در کوچک چند هر گامی روز

 خویوص در را خیودم نظريه بزرگترين و باشم اندیشیدن جهان کاشف که است اين من

 .دربربگیرد مرا عرر هره هدفی، چنین تحقق برای بسا چه و کنم ارايه آدمی تفلر
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 بیه و بود عور ✌✏✌ 

 بیرای کیه بودم نوشتن فلر

 دسیت در که آخری تووير

 تفسییر آن بیرای تا داشتم

 بنويسم چیزی چه بنويسم،

 به را تووير از بخش کدام و

 هرییین در کشییم، تفسیییر

 طیرف از ولیی بودم انديشه

 گرسیینگی احسییاس ديگییر

 خیودم با لحظه يک داشتم،

 رفییع اول نیسییت بهتییر

 مشغول بعد و کنم گرسنگی

 و باشم نوشتن و انديشیدن

 از بعد کنم امتحان که هرین

 فلیر گرسینگی، زمان از سريعتر و بهتر و تر راحت توانم می آيا سیری، احساس يافتن

 و خوشیگل مییوه داشیتم دسترس در خوردن برای که چیزی کنم؟ زايی انديشه و کنم

 نیه خیوردن از قبیل شلیل، سرخی و داغی ديدن از و بود شلیل و هلو مثل ای خوشرزه

 جیانی گويی شد، باز تفلر برای منم ذهن اشتهای انگار شد، باز من خوردن اشتهای تنها

 در خوردم، باز اشتهای با را يلی بعد و شد دمیده من مغز خاکستری های سلول در تازه

 که موضوعاتی و کردم می فلر نظر مورد تووير به داشتم بودم خوردن مشغول که حالی

 دروازه انسیان، کتیاب، زندگی، ،( باطنی و ظاهری) تغییر کردم، می مرور خودم ذهن در

 منیدرس، و کهنیه و نامناسیب پوششی با هايی انسان ديدم می تووير در. بود... و ورود

 در کیه گیاران بودند، حال بی و سسست آنها از برخی که اند کشیده ص  هم سر پشت
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 نیه که بود معلوم آنها ظواهر از و کردند می دود پیپ داشتند برخی و بودند افتادن حال

 ارواح مثیل انگیار نداشیت، خیوبی تعري ( پیپ به توجه با)  آنها زندگی نه و خودشان

 بیه و زننید میی پرسیه هیا شیهر های خیابان در ها بیابان جای به که بودند سرگردانی

 نیه و دهنید می انجام کاری خودشان برای نه و زنند می دست مخرب و بیهوده کارهايی

 .شوند واقع مفید که تا ديگران، برای
 

 در که چیزی لحظه، اولین در کردم می نگاه ها انسان گونه اين ص  به وقتی ✌✏✌

 شوند، می گرفته بیگاری به سنگ معادن در که بودند هايی زندانی انگار شد، تداعی من

 اند شده جرمی دچار اينها حتراً گفتم می خود با کردم می فلر قضیه به نچنی اين وقتی

 ديگیری کس خودشان از غیر به آيا حال و بپردازند، را تاوانی چنین بايستی می حال که

 اسییر آنهیا کیه کننید می فلر آنها شايد باشد؟ مقور موجودشان وضع برای تواند می

 بیا را آن و شیوند روبرو وضعی چنین با يدبا که هستند ای شده نوشته قبل از سرنوشت

 در کیه اسیت آن خاطر به آنها، زندگی و آنها وضعیت اينله يا کنند؟ تحرل جان سختی

 و جهیل خیاطر بیه و دانند نری يا بینند نری را ديگری زندگی ساختن قدرت خودشان

 عوضی هییچ و انید شده مستاصل زندگی در چنین اين است، مستولی آنها بر که نادانی

 بلکه نیستند سرنوشت اسیر مردم: »  فرانکلینبنجامین  قیول به که  ندارند؟ خوشايندی

 تفلیر، نظیر از افیراد ايین گفت توان می نگاه اين با پس « .هستند خودشان ذهن اسیر

 و وضیع چنین صاحب دارند، جهان و خود به کل در که نگاهی نوع و بینی جهان نگرش،

 کیفییت هران اصل در شود می مشاهده آنها ظاهر در رلع در آنچه و اند شده روزگاری

 اين اينله برای رسدمی نظر به و است، شده متبلور واقعیت جهان در که آنهاست ذهنی

 دهند، تغییر را(  باطن هم و ظاهر نظر از هم)  شان زندگی و خودشان بتوانند افراد گونه

 و دهنید تغیییر را خودشان نکرد رفتار و انديشیدن نوع و ذهنیت و ذهن است، الجرم

 و دانیش و علم کسب از بهتر تواند می چیزی چه ای خواسته و هدف چنین تحقق برای
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 می عبور دانايی و کتاب جاويدان و سبز دروازه از که آنهايی هرانا و است؟ کتاب و سواد

 لیناو که بینیم می هم تووير در و دارند می بر خود سبز تغییر جهت در بلند گامی کنند،

 کیفییت و شخویت نشانگر نوعی به که است افراد ظاهری تغییرات هرانا ملروس تغییر

 تغیییری اولین کند، می عبور کتاب رشد فرآيند از که کس آن البته و است افراد درونی

 مرحلیه در و آنهاسیت کیردن رفتار نوع و انديشیدن و ذهن در تغییر کند، می کسب را

 از کیه شخوییتی با ديگر که چرا،  کند می اقدام خود پوششی تغییر به که است بعدی

. کنید انتخیاب خیود برای را پوشش هر که دهد نری اجازه خود به ديگر سازند می خود

 افیراد شیود می باعث است، دانش و انديشه و آگاهی و علم معدن و منبع که کتاب آری

 شیلل باعیث شیود یمی تزريق افراد ذهن بر که دانشی و انديشه با که چرا کنند تغییر

 خیود دانشیپذيری از قبیل بیه شباهتی هیچ که شود می افراد در جديدی ذهن گیری

 زنیدگی جهان است مرلن چگونه کند، تغییر فرد يک ذهن جهان وقتی حال و نداشت،

 و است بد يا خوب ما زندگی اگر. ماست ذهن میوه زندگی که چرا. نلند تغییر فرد هران

 در اشییم،نب يا باشیم راضی آن از

 تشیلر خودمان ذهن از بايد اصل

 چیون.کنیم گاليه و شلوه يا کنیم

 نداده يا باشیم داده انجام آنچه ما

 می بر ما ذهن به آنها هره باشیم،

 يیا خوشبختی جهت در که گردد

 و اسیت کیرده فعالیت ما بدبختی

 خودمیان ذهن که ايم بوده ما اين

 هیدايت سیويی و سرت چه در را

 هیای خواسیته مینکدا به و کنیم

 .ببخشیم تحقق مان ذهنی
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 يلايک تنها نه و است آفرین تغییر کتاب آری 

 انسان جهان بلله دهد تغییر تواند می را افراد

. کتیاب از منظیور و. دهید می تغییر هم را ها

 فرهنگ و تجربه و علم و دانش و انديشه هرانا

 بشیريت تیاريخ فکـری میراث کلی طور به و

 چیرا، نیسیت ملان و زمان به محدود که است

 کتیاب جهان جای هره از بینیم می امروزه که

 در آنها ترجره با که رسد می ما دست بهی هاي

 انتقیال و شیويم میی شیريک جهانی انديشه

 میی تسیريع جیا هره به را تازه های انديشه

 لییالرلبین نرايشگاه برگزاری شاهد ماه، ارديبهشت در سال هر نیز ما کشور در و کنیم

 خودمیان تعیالی و رشد به کار اين با چون بنهیم ارج را کتاب آری. ستیمه تهران کتاب

 میی اسیتفاده کسانی فکری دسترنج حاصل از ما و کنیم می کرک و گذاريم می احترام

 دوم جهانی جنگدر اگر آری. اند گذاشته مايه راه اين در خودشان چیز هره از که میکن

 در شید، پیروز ژاپن ناکازاکی و هیروشیرا های شهر بر اتری های برب افلندن با آمريلا

 که بودند او علری هرلاران و انیشتین اين بلله شد پیروز که نبود آمريلا دولت اين اصل

 مین حرف کردند، نری را کاری چنین هرگز هرلارانش و انیشتین چند هر شدند، پیروز

 و سیاسیی حاکریان تواند می،  کند تلیه خود بر بزرگی مرد يا انسانی اگر که است اين

  شک بی و. دباش داشته خودش چنگ در را پادشاهان

 خیالق کیه آيید میبر  کسانی عهده از کاری چنین

 که کتاب از بهتر چیزی چه و هستند دانش و انديشه

 شويم. ظاهر توانا تا کند ياری را ما تواند می

 ✏✌ خواند کتاب که کس هر بود توانا آری ✌✏
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 ذهن در لحظه يک کنم، می نگاه ها آدم از دسته دو هر پوشش نوع هب وقتی ✌✏✌

 کهنیه و منیدرس هیايی لباس که هايی آدم پوشش طرز که کرد خطور انديشه اين من

 شیبیه غارنشینی و حجر اعوار به ويژه به گذشته های قرن های انسان به چقدر دارند،

 و شلوار و کت و کراوات و شمچ به عینک هرگی که افراد از دوم دسته های لباس و است

 اسیت مرلن که هم چیزهايی برخی و نو های کفش و مرتب صورت و سر و دست و کی 

 خودشان جیب در است مرلن ها آدم اين از يک هر مثالً نباشد مشاهده قابل تووير در

 هیای انسیان بیه زيادی شباهت شک بی ها انسان اين و باشند داشته هم هرراه گوشی

 باعیث و است کرده ايجاد تفاوت ها آدم از دسته دو اين بین آنچه و.  دارد یامروز نسل

 از متفاوتی زندگی تا است شده باعث اينله هم و است شده ها انسان اين خود در تغییر

 بوده(  دانش و انديشه)  کتاب صافی و فیلتر از عبور هرانا باشد، داشته گذشته های نسل

 و است شده متردن و بافرهنگ انسانی به تبديل يروزد غارنشین انسان نوعی به و است

 کهن، خیلی های زمان در که دانیم می هره. است شده مرلن کتاب مجاری از اينها هره

 بیشیتر هیا زمیان آن حتیی. بودند محروم کتابت و نوشتن املان نظر از هنوز ها انسان

 میادی تفلیر)  داشتند،پن می مهم و بودند سرگرم بیشتر،  مادی تفکر با تنها ها انسان

 آن در هنیوز کیه چیرا کردنید، می فلر و جنگیدند می خودشان بقای برای صرفاً يعنی

 انديشیه و فرهنگ و تردن از هنوز و( است بوده حاکم جنگل قوانین گويا ديرين، جوامع

 هیای نسل به سینه به سینه صورت به فقط را خودشان تجربیات و نبود خبری واال های

 در کیه آثیاری گذاشیتند، می جا بر خودشان از که آثاری  که يا دادند می انتقال بعدی

 بیه و کردنید میی حفی  را خودشان تجربی علوم يافت، می نرود دستی صنايع اشلال

 است، ديروزين انسان از تر متفاوت خیلی امروزی انسان اگر. کردند می منتقل آيندگان

 صیورت جهانی و انسانی تالش ها قرن و است نبوده گذشتگان آثار از تاثیر بی شک بی

 کنییم مطالعه را کتابی ما امروز اگر و بخورد رقم انسان امروزی سرنوشت تا است گرفته

 پنهان و ملتوم بشريت تاريخ های انديشه از کتابی هر محتوای در که است معنی اين به
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 روی بیر نسانا ظهور زمان از که است داشته تلاملی روند دارای نیز آدمی تفلر و .است

 گفت بتوان شايد. داشت خواهد و دارد ادامه نیز چنان هم و است شده شروع زمین کره

 وضیع لیذا بودند، نلرده پیشرفت چندان علری و فلری نظر از هنوز گذشته نسل چون

 هریشیه شیک بیی انسان زندگی و است بوده منطقی درواقع ها انسان زمان آن زندگی

 زندگی در حدودی تا گفت توان می منظر اين از و است لانیم و زمانی شرايط تاثیر تحت

 تحت باالجبار ما چون دارد، وجود هم تاریخی-اجتماعی جبر و فطری جبر ،انسان نوع

 و املانیات از هسیتیم ناچار ما که هرین. کنیم می زندگی خود جامعه کنونی روند تاثیر

 .است اجتراعی جبر نوعی به کنیم استفاده امروزی علری و فلری های پیشرفت

 تغییر را شما زندگی تواند می خوب کتاب یك: »گويد می تووير روی نوشته✌✏✌

 چیزی از و است منطقی ترتیب دارای يعنی است فرآيند يک نشانگر نوشته اين«  .دهد

 کتیاب بايد اول که طريق اين به. يافت خاتره آن در و رسید چیزی به تا کرد شروع بايد

 و تغیییر يعنی دهد، تغییر را اش زندگی بتواند تا کند مطالعه را آن ردیف تا باشد خوبی

 کتاب مطالعه و وجود نتیجه در زندگی تغییر

 در خوبی کتاب اينله از قبل ما و است خوب

 را آن اينلیه بدون و باشیم داشته دسترس

 زنیدگی و خودمان توانیم نری کنیم، مطالعه

 رد کیه طیور هریان و بیدهیم تغییر را مان

 هنوز که هايی آدم شود می ديده هم تووير

 قیديری و قبلی زندگی به و اند نلرده تغییر

 میی سیر آن در و هستند محلوم خودشان

 میی کتیاب جهیان وارد اينله از بعد کنند،

 هریان اين و يابند می را تغییر املان شوند،

 صیورت بیه کیه اسیت تغییر فرآيند وجود
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 تغییـر تواند نمی بخواند کتابی اینکه بدون کسی يعنی است، مشاهده قابل هم تووير

 زنیدگی در که خوبی تغییرات هره که نیست اين تووير اين هدف گفت بايد البته)  کند

 به تنها بلله شود، می مرلن کتاب مطالعه طريق از فقط آيد، وجود به است مرلن انسان

 و مثبیت غیییراتت باعیث توانید می چقدر که است کرده اشاره کتاب موثر و مهم نقش

 و خوب جهت در نیز ما زندگی بخوانیم، خوب کتاب اگر ما و...( و شود زندگی در مفیدی

 در نییز ما زندگی است، مرلن کنیم مطالعه را بدی کتاب اگر و کرد خواهد تغییر مثبتی

 بیه بودن ملتوب يا کتاب صرف که کنم اشاره دانم می الزم)  کند تغییر منفی و بد جهت

 بد و خوب به هم را ها کتاب توان می هرین برای نیست، بودن خوب مطلق و صرف معنی

 کتابت به دانشی يا انديشه وقتی اصوال ولی کرد، تقسیم مضر و مفید يا منفی و مثبت يا

 بیه که سوالی جا هرین در(. شود می نگريسته آن به مثبت جنبه از درواقع آيد، می در

 کسانی هره آيا دهد؟ تغییر را ما زندگی تواند یم چگونه کتاب يک کند، می خطور ذهن

 نیوعی به و اند کرده عبور دانش و علم دروازه از تووير به توجه با و اند خوانده کتاب که

 دانیش و انديشیه زايیش محیل که دانشگاه از يا و اند شده کتابخانه مقدس مکان وارد

 میی يعنی است؟ کرده یرتغی مثبتی جهت در آنها زندگی اند، شده التحویلفارغ است،

 خیوبی زنیدگی از اند، نرفته دانشگاه که آنهايی از بیشتر ما های تحویللرده گفت توان

 در ويیژه بیه انید آورده دست به بهتری تعالی و پیشرفت و دارند رضايت و برخوردارند

 و سیازنده تیاثیر بیه بايد گاه آن باشد، منفی ها سوال اين جواب اگر خودمان؟ سرزمین

 می هم ديگری عوامل چند هر. کرد ترديد و شک کتابخوانی و کتاب آفرين تغییر و مفید

 تیاثیر غیرمستقیم يا مستقیم طور به ها سوال اين جواب کردن منفی در که باشد تواند

 هیا خیلیی هیم چقدر هر که بگويم بايد کلی طور به و خودم نظر به ولی. باشد گذاشته

 جهیان تاثیر توانیم نری باشیم، جو حقیقت منوفانه اگر ولی باشند، منفی جواب طرفدار

 اسیت مرلن چند هر کنیم کتران و بگیريم ناديده را کتاب بلندمدت و تاريخی و شرول
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بیه ويیژه در   دانش، و انديشه صاحبان و کتابخوانی و کتاب وضعیت امروزی، واقعیت در

 .رسدری ن نظر به کننده رضايت و خوب چندانجامعه ما ، 

 هریه در و انسیانی محییط هیا، انسیان امیروز اگر که نلنیم شلی اين رد  ✌✏✌

 بیه هیا انسان که دستاوردهايی هره و است شده انسان به مربوط نوعی به که چیزهايی

 نظر از اگر شک بی و هستند( دانش و انديشه)  کتاب محوول آنها هره اند، آورده وجود

 تفاوتی هیچ انسان امروزی زندگی تیبايس می گرفت نری تعالی و ترقی دانش و انديشه

 هیا انسان امروز زندگی که بینیم می آشلارا ولی نداشت، غارنشین های انسان زندگی با

 آينیده نسل گفت توان می حتی و است متفاوت آسران تا زمین از ديرين، های انسان با

 چنید هیر هستم، مطرئن اين به من و داشت خواهد امروز از متفاوتی زندگی نیز، انسان

 يیک کیه اول سوال جواب در و .باشد سخت و غیرمرلن ما برای آيندگان زندگی توور

 مهریی و خوب خیلی سوالی نظرم به که) دهد؟ تغییر را ما زندگی تواند می چگونه کتاب

 کارکرد و کاربرد و است دانش و انديشه دربرگیرنده کتاب محتوای که بگويم بايد(. است

 و ذهنیی توانید میی رفتارها اين که است اعرال و رفتار به آنها تبديل دانش، و انديشه

 و انديشیه داريم قود وقتی. آشلار و مشاهده قابل و عینی رفتارهای هم و باشد فلری

 بیه و هستیم آن از عرلی استفاده دنبال به درواقع کنیم، تبديل عرل و رفتار به را دانش

 بیه بايید يعنی. آوريم وجود به را لیعر تغییر خودمان زندگی در خواهیم می شلل اين

 تغیییر حید در وگرنه آيد وجود به عرلی تغییر تا کنیم عرل خودمان دانش و ها انديشه

 ذهین عرللرد و روند در ما است مرلن حتی بگويم هم را اين البته ماند، می باقی ذهنی

 دمیانخو ذهین بیه وقتیی کیه شلل اين به آوريم وجود به را عرلی تغییر نیز خودمان

 میی باعیث درواقیع کتاب، مطالعه طريق از کنیم می تزريق را جديدی دانش و انديشه

 ايین با و بريزيم دور را معیوب و نادرست باورهای و نلنیم فلر سابق مثل ديگر تا شويم

 رفتارهای حتی و احساسات و افلار مديريت در بتوانیم تا کنیم می کرک خودمان به کار

 سیواری میا از نیدهیم اجیازه منفی افلار به ديگر مثالً يعنی ،کنیم عرل موفق خودمان
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 يیا و نشیويم غرگینیی و افسیردگی و غضب و خشم دچار چیزی هر خاطر به يا بگیرند

 نیلیو و کنیم عرل بهتر بتوانیم ديگران، با برخورد در يا خودمان با کردن رفتار در اينله

 از اسیت اين بلله نیست، فريبلاری يا رياکاری شدن، ظاهر نیلو از منظورم شويم، ظاهر

 رسدمی نظر به گفت توان می کل در. باشیم صادق ديگران با احساس و رفتار و تفلر نظر

 يیا رفتار خواهیم می اگر و است زندگی به ذهن يا عرل به فلر تبديل کارخانه جهان اين

 را آن و دهیم ییرتغ را خودمان ذهن و افلار که داريم مبرم نیاز پس کند، تغییر ما زندگی

 شیاهد زنیدگی در عینیی و ملریوس صورت به را آن داريم دوست که بسازيم گونه آن

  .باشیم

 اسیت، خیوب زنیدگی يیک ساختن برای ای سرمايه و مايه بن خوب، کتاب ✌✏✌

 میی آن از اسیتفاده بیا میا کیه ماند می موالحی و مواد و ساخترانی نقشه مثل درواقع

 صیرف. بسیازيم را ايم کرده ترسیم آن قبلی نقشه که را هايی خانه و ساختران توانیم،

 و باشید هیم عرلی مفید ما برای تواند نری نلردن آن از عرلی استفاده و خواندن کتاب

 بهتیرين اگر که طور هران باشیم، شاهد داريم دوست که گونه آن عرل، در را ما زندگی

 کیه صیورتی در باشیم، داشته یاراخت در هم را موالح و مواد بهترين و ساخترانی نقشه

 کاغذ روی بر که را آنچه يا ذهنی نقشه و نگیريم کار به قبلی نقشه طبق را موالح و مواد

 هریه نلنیم، پیاده را آن عرلی صورت به باشیم، کرده ترسیم هم کشی نقشه مخووص

 و شید نخیواهیم ملروس و عینی خانه صاحب وقت هیچ برخوردی چنین با که دانیم می

 شايد که ماند خواهد باقی نقشه روی بر و ذهن در فقط ما داشتنی دوست و آرمانی انهخ

 کیه بیاش نیان فلیر به "که کنیم اشاره را معروف الرثل ضرب هران اينجا در نیست بد

 تغیییر را خودمان زندگی کتاب، مطالعه طريق از خواهیم می ما وقتی. " است آب خربزه

 کیه طیور هران کنیم، عرل و باشیم متعهد گويد می ابکت آنچه به هستیم الجرم دهیم،

 فیرد تا کند می ارايه هم را عرلی تررينات خواننده برای که بینیم می ها کتاب خیلی در

  کتابی هر. کند استفاده آن از و يابد دست آن عرلی نتايج به بتواند آنها به عرل طبق
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 مرلن که است ساخترانی نقشه يک مثل

 عرلییاتی صورتبه یها کتاب هره است

 نشیده ارايیه طیوری يعنی نباشد، شده

 مرحلیه يا گام به گام بتواند فرد که باشد

 کیه ای نتیجیه به تا کند عرل مرحله به

 است، پیگیری و عرل فرآيند اين حاصل

 کتیاب از خیلی مطالعه از ما بلله برسد،

 بیه را يافتن بینش و کردن عرل علم ها،

 کسب آنچه اب بتوانیم تا آوريم می دست

 بیزنیم، عرل و اقدام به دست ايم، کرده

 صیاحب انگار کتاب، مطالعه با ما درواقع

 می حرايت و هدايت را ما و شود می روشن ما ذهن در که شويم می فانوسی و مشعل

 آن سیر پشیت میا که باشیم بلد راه و پیشرو يا راهنرا به نیازی ديگر اينله بدون کند، 

 هیا، کتیاب مطالعه از کرده کسب فلری های نقشه کردن لیعر سوی به و کنیم حرکت

 .رويم پیش
 

 وهله در شويم، موفق بتوانیم خودمان، زندگی تغییر در اينله برای شک بی  ✌✏✌

 ما شود، می حاصل کتاب طريق از نیز کار اين و هستیم ذهنی و فلری تغییر نیازمند اول

 بللیه کنیم، اقدام زندگی تغییر به نیمتوا نری مستقیم طور به کتاب مطالعه با وقت هیچ

 خودمیان زنیدگی عملی تغییر بیه بتوانیم است مرلن فکری تغییر مجاری طريق از تنها

 بايد که را آنچه اينله يا و نباشیم آماده عرلی تغییر برای فلری نظر از وقتی شويم، نايل

 به و نیاوريم ايران نخودما عینی و ذهنی های نبايد و بايد به و نلنیم قبول دهیم، تغییر

 اينله خووص به کنیم، عرلی را تغییر و کنیم تغییر توانیم می چگونه نباشیم متعهد آنها

 پذيرش و قبول است مرلن که است هايی نبايد و بايد از خیلی به دادن تن تغییر، الزمه
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 عیدم يیا انجیام به متعهد وقتی اينله از شوند، ما خشم حتی و رنج و ناراحتی مايه آنها

 و فکـری و رفتـاری هـای عادت سیستم تکلی ی که انگار شويم، می کارها برخی انجام

 کیه باشییم متولیدی تازه انسان بايد مجبوريم که گويی شود، می رو و زير ما احساسی

 و بپیذيريم را داشیتیم قبال که آنچه از متفاوت و مغاير و جديد های عادت هستیم ناچار

 متولید دوبیاره بخواهیم اينله رسد می نظر به دردناک و سخت چقدر اين و دهیم شلل

 را خودمیان پیلیه از شیدن رهايی سختی شدن، پروانه برای ندارد ارزش آيا ولی شويم

 آيیا خواهید، می امتناع و اجتناب و پرهیز طلبد، می رنج کردن تغییر آری کنیم؟ تحرل

 کنیار را ارزش بی و ممزاح چیزهای برخی بهتر، چیزهای آوردن دست به برای ايم آماده

 و افلیار هستیم قادر شويم، تغییر به موفق بتوانیم اينله برای کافی حد به آيا بگذاريم؟

 کنیم؟ هدايت و مديريت و کنترل را خودمان های رفتار و احساسات
 

 عریل احتریال باشییم، داشیته بیشتری افلار و بخوانیم بیشتر قدر هر آيا ✌✏✌ 

 مطالعیه ولیی رسیدمی نظر به چنین ظاهرا شايد يابد؟ می افزايش افلارمان به ما کردن

 و مسییر فقیط ماشین، حرکت با و شوند ماشینی سوار که ماند می اين مثل ها آدم اکثراً

 آورنید، نریی دست به را ديگری چیز هیچ محیط ساده ديدن جز به و کنند تراشا را راه

 چییز و بیننید می را ها شهاندي و کلرات قطار فقط و است چنین فقط هم برخی مطالعه

 ها کتاب مطالب به يا نلنیم فلر طبیعت به اگر که طور هران که چرا آموزند، نری زيادی

 میا ترايل که طوری به داشت نخواهیم آفرين تغییر و پايدار چندان يادگیری نیانديشیم،

 بیرای هنی مطالعه از ما قود که چرا داد، نخواهد افزايش افلارمان به کردن عرل برای را

 اوقیات خیواهیم میی فقیط روخیوانی با بلله است افلارمان کردن عرلی يا کردن عرل

 .باشد سرگرم ما ذهن و کنیم پر را خودمان فراغت
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 اين به ديگر عبارت به دهد، تغییر را ما زندگی تواند، می خوب کتاب يک اگر ✌✏✌

 پسنديده، و جديد گیزند و سازنده و سبز تغییر اين به يافتن دست برای که است معنی

 بیین ايین در و هسیتیم، عریل به فلر تبديل فرآيند به شدن متعهد و پذيرش نیازمند

 جاری عرل در زندگی که چرا ماست، زندگی هرانا عرل، و است کتاب هران فلر درواقع

 خیوانیم میی را کتیابی میا وقتیی هرین برای. کنیم می تجربه عرال را زندگی ما و است

 را آنهیا اسیت، موجیود کتیاب میتن در که دانشی و انديشه که است آن هدف درواقع

 و کنیم تبديل شدنی انجام قابل و عرلیاتی صورت به را آنها و کنیم استخراج و استنباط

 در تغیییر باعیث ادامیه در که کنیم خودمان زندگی ساختار و چارچوب وارد را آنها بعد

 در را تغییراتی ملروس، صورت به و رالًع ما و شد خواهد زندگی در ما عرللرد و کارکرد

 بايسیتی کنییم، میی انتخاب مطالعه برای را کتابی وقتی لذا. شد خواهیم شاهد زندگی

 مطالعه و انتخاب از من هدف که معنی اين به کنیم انتخاب مندهدف صورت به پیشاپیش

 خوانم یم شدن سرگرم و خودم فراغت اوقات کردن پر برای صرفاً چیست؟آيا کتاب اين

 رمانتیک جرله از رمان و داستانی های کتاب خواندن طالب بیشتر که دوستانی هره مثل

 کتیابی از من هدف اينله يا هستند

 دسیت صیرفاً کینم میی انتخاب که

 بیینش و آگاهی و اطالعات به يافتن

 ذهین محیدوده در فقیط کیه است

 از اينلیه يا و بود خواهد من آگاهی

 من هدف ،ام کرده انتخاب که کتابی

 بیه بتوانم آن مطالعه از که است اين

 را خیودم زندگی برسم، عرلی فوايد

 بیازآفرينی يا بازسازی و دهم تغییر

  زندگی سرمايه من برای کتاب و کنم
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 کتیاب در که آوريم وجود به خواهیم می عرل در را زندگی گونه آن ما و .شود می عرلی

 خودمان، ذهن در خودمان و گیريم می کرک کتاب محتوای از اينله يا است شده ترسیم

 مطالعه با اينله از بعد ما گاه اينله يا و کنیم می تجسم را ای بینانه واقع و دلخواه زندگی

 زنیدگی يیک ساختن سوی به آوريم دست به را جديد زندگی علم يا بینش خوب، کتاب

 میی نتیجیه و هیآگیا ايین به گاه خوانیم، می را کتابی وقتی ما. کنیم می حرکت جديد

 حاضیر حال در ما که ايم بوده فلری ماندگی عقب و جهل در چقدر فرض به ما که رسیم

 زندگی ساختن و بودن املان که حالی در هستیم هرراهی حال در مزخرفی زندگی چه با

 میا و دارد و اسیت داشته وجود هم بهتری های

 زنیدگی گونیه ايین بیه فقط و ايم بوده خبر بی

 داده تن و ايم کرده عادت ودمانخ کنونی کردن

 زندگی کیفیت افزايش و تغییر فلر به هیچ و ايم

 ايین در اسیت قیرار که ما و ايم نبوده خودمان

 و معقیول آيا کنیم، زندگی بار يک مادی، دنیای

 و باشییم داشته خوبی زندگی يک نیست، بهتر

 خودمیان، کردن زندگی گونه اين از نیز آخر در

  .مباشی راضی و خرسند
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 عاشـ  نوجـوانی از مـن ✌✏✌

 کتـاب تماشـای از حتی بودم، کتاب

 داشیتم آرزو هریشه و .بردم می لذت

 هریه از که داشتم بزرگی کتابخانه يک

 من و بود موجود آن بر جهان های کتاب

 پیرداختم می کتابخانه تراشای به وقتی

 سییر کتاب بوستان و گلستان در انگار

 يک مثل من برای کتابی هر و کردم می

 بیوی و عطیر کیدام هیر که بودند گل

 آيید میی يادم خوب. داشتند را خاصی

 يیک کیه سیاله پانزده و بودم نوجوان

 مار سه اسم به قبال که داشتم دوچرخه

 قبال که رفتم کتابفروشی سراغ به من و بود جرعه روز دقیقا که بود تابستان روز يک بود،

 و فروخت می دوم دست و کهنه های کتاب که کتابفروشی يک و بودم زده سر آن به هم

قیاپو  عالی میدان نزديک کتابخانه اين بود، ساله شوت حدود پیرمرد يک کتاب صاحب

 کتابفروشیی طرف به و شدم دوچرخه سوار ظهر بود، کوچه داخل واقع در شهر اردبیل ،

 قیعمو آن شیدم، کتابفروشیی داخل من و رسیدم ساعتی نیم حدود از بعد و افتادم راه

 از بعید تر، ارزان هم دوم دست های کتاب و بود ارزان خیلی حاال به نسبت کتاب قیرت

 جیبیی پول با نهايت در و کردم نگاه را ها کتاب و شدم وارد کتابفروشی داخل به اينله

 و خريیدم کتاب گونی يک خودم جیبی پول با من ولی نلنند باور ها خیلی شايد خودم،

 رهسیپار خانیه سوی به خرامان و خوشحال و بستم خودم خهدوچر باربندی پشت را آن

 در گیونی از را ها کتاب کردم شروع خاصی هیجان و شور با رسیدم خانه به وقتی شدم

 چییزی رفتی می کار؟ چه خواهی می را کتاب هره اين گفت بود، ديده که مادرم آوردن،
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 اشـتهای دانست نمی مادرم ولی شد، می تو جان قوت مايه و خوردی می و خريدی می

 بود،... کلوچه و تیتاب و پفك خوردن از بیشتر ها کتاب(  خواندن)  خوردن برای من

 کردم می باز که را ای صفحه هر الی و زدم می ورق يلی يلی را ها کتاب داشتم خالصه

 گويیا کیردم می بو را تاريخ داشتم انگار داد، می دست من به خاصی بوی و عطر يک که

 آن اگیر شیک بیی و داشتم خوبی حال و حس چه و بودم کرده گذشته ريختا به سفری

  هم هنوز من و بود حاال از تر احساسی و هیجانی نوشتم می را خودم حال و حس موقع

 و کینم نریی فراموش وقت هیچ را ✌❤✌کتاب گونی یك خریدن خاطره✌❤✌

 میی آنها تراشای هب وقت هر و دارم خودم کتابخانه قفسه در را ها کتاب هران هم هنوز

 دوباره برای باز مرا و دهد می دست من به خوبی احساس و افتم می روز آن ياد به پردازم

 تشويق و تحريک کتاب خريدن

 بیه نیه ديگر اما کند، می مردم

 دنبال به بلله گونی، يک اندازه

 هستم خوبی های کتاب خريدن

 بیا کینم می سعی که طوری به

 ،نخیرم را آن کتیابی هر ديدن

 کـه خـرم می را کتابی بلله

 بـرای مرا ذهن اشتهای بتواند

 بـرای بتوانـد و کند باز تفکر

 به و کند تغذیه مرا ذهن مدتی

 و خیودم بیه بخشییدن تعالی

 در و کنیید کرلییی ام زنییدگی

 مین، بهتیر زندگی تغییر جهت

 .باشد هادی و حامی
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 ✌است روزـپی بزـاب سـکت✌
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Sheida     Sh 

 گرامی دوستان هره خیرخدمتب شب و سالم با

 ايین و دارد فرهنگیی اشیاعه بیه نیاز ای جامعه هر به فرهنگ تزريق و پذيری فرهنگ

 موقعییت و روحییات ، خواسیت متناسب بايد باشد صحیح اينله جدای فرهنگی اشاعه

 کیردن الشیلل متحید فرهنگی اشاعه از هدف.باشد نیز جامعه آن اقلیری و جغرافیايی

 از گییری بهیره و چاپ اشاعه اين های شیوه از يلی و است جامعه فرهنگ اعظم بخش

 داشیته کیه قیومیتی هیر و سواد روحیه،پوشش،سطح از فارغ ها انسان.باشد می کتب

 نشیان تووير در دقت کری.دهند تغییر را خود آن نلات از گیری بهره با میتوانند باشند

 سیاليق حتیی و هیا پوشیش بیا متفاوت افرادی دانايی دروازه به ورود از قبل دهد می

 وارد اجتراعی نظم نوعی با ظاهری آراستگی از جدای علری داالن اين از عبور با متفاوت

 امیا.نهیايی هدف يک با اند يافته جديدی مسئولیت کدام هر که گويی شوند می جامعه

 بیی و شاد،سیرخوش و افسیرده.هدف از نه و هست نظم از نه ای نشانه هیچ آن از قبل

 .داشت وجود تفلری نوع هر با خیال

 نظیم حیداقل فرهنگیی اشیاعه ايین واسطه به که است اين دارد وجود که ای نلته اما

 ايین در را خیودش ای انیدازه به کس هر که شده ايجاد مشترک هدف يک و اجتراعی

 .داند می سهیم مسیر

 

 شرا زيبای و خوب تفسیر از سپاس و عزيز دوست شرا خدمت سالم با

 ما فرهنگ بسا چه و است ملت یك نانوشته و نوشته کتاب فرهنگ، کش بی ✌✏✌

 میی ملیت يک فرهنگ جزو کتابخوانی و کتاب نیز گاه و گیرد می قرار ها کتاب متن در

 و تیر سیريع راهیی جامعیه، يک پذيری فرهنگ برای که نیست ترديدی اين در و شود

 میی را خودمیان فرهنیگ اتنهی نیه ها کتاب طريق از ما و نیست کتاب زبان از نیلوتر
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 جوامیع بیین طريق بدين و شناسیم می هم را ملل و جوامع ساير فرهنگ بلله شناسیم

 های نرايشگاه شاهد جهان جای هره در ما امروزه که طوری به شود می فرهنگی تبادل

 برگیزار میاه ارديبهشیت در سیال هر که تهران در جرله از شويم می کتاب الرللی بین

 يیا شخوی بهتر اداره جهت در ها انسان تغییر برای جوامع در ها کتاب حضور و.شودمی

 میی ايفیا خودشان بودن الوصول سهل با را خوب نقش اين کتاب و است افراد اجتراعی

 . کنند
 

Delnia Ra 

 بنام خدا

 و فرهنیگ نراد و است نويسنده عنوان با شخوی ملتوب های انديشه و افلار کتاب ✍

 را انسیانی اجتراعیات تحول سیر نوعی به تووير . آنهاست تبادل و هاشاع ابزار و تردن

 به تردن و فرهنگ ی سايه زير

 و کنید می منتقل بیننده ذهن

 اسیت مناسب ای وسیله کتاب

 انتقییال و ضییبط و ثبییت بییرای

 تریدن و فرهنیگ و ها انديشه

 تحري  از جلوگیری و ملت يک

 تأمل به مرا تووير از آنچه .آنها

 از کیه اسیت کانالی دارد می وا

 اخیتالف تواند می کتاب طريق

 را ملیان در تفیاوت و زمان در

 بیین ارتبیاطی پلی و درنوردد

 و زمیان بعید دو از, هیا انسان

 .بزند ملان
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 ماشیین سان به, بزند پیوند هم به را معاصران اينله بر عالوه تواند می زمان بعد از کتاب

 جغرافیايی مرزهای کتاب هم ملانی بعد از و دساز مرتبط آينده و گذشته با را حال زمان؛

 .گردد نری اش نويسنده جغرافیای به محدود و گذاشته سر پشت را

 ：پرداخت تووير تشريح به توان می منظر دو از هرزمان

 خوشبینانه و آل ايده يلی-

 بدبینانه قدری و نگر واقع ديگری-

 شیرط بیه کیه کیرد لریدادق هریشگی دوستی را کتاب توان می خوشبینانه ديدگاه از

 میی اخیالص طبق در دارد سینه در آنچه هر منت و مزد بی, گشاده رويی با, ما هرراهی

 خواهیان میا اوال آنله شرط به دهد تغییر را ما زندگی تواند می خوب کتاب يک, گذارد

 دارد؟ تعريفی چه نظرما از خوب کتاب اينله به دارد بستگی ثانیا و باشیم تغییر

 از که کتابی پس دارد خوانی هم دلخواهش تغییرات با کس هر نظر از خوب ابکت قاعدتا

 البتیه باشد نداشته کارايی ديگر ای عده نظر از شايد است کاربردی و خوب ای عده نظر

 ولی . اند شده بندی رتبه برتر کتابهای لیست در جهانی سطح در که هست هم کتابهايی

 و کننده تعیین بسیار کند می دنبال کتاب خوانش از کس هر که هدفی کنم می تاکید باز

 يیک هدف با کند می دنبال کتاب يک خواندن از ويراستار يک که هدفی مثال است مهم

 يیک بیرای اگیر پزشیلی علریی مفاهیم با کتابی يا و است متفاوت معرولی ی خواننده

 باشد فهم غیرقابل کند می بیزنس که فردی برای است مرلن دارد مفهوم و معنا پزشک

 و کنید میی دنبال را خود خاص هدف کتاب يک ی مطالعه برای ای خواننده هر بنابراين

 معطوف هم و باشد اثرگذار محتوايش به توجه با هم کتاب انتخاب در تواند می هدف اين

 نويسیندگان توسیط يلسیان هیای موضوع که چرا گردد خاص محتوايی ی نويسنده به

 مبیدل برند به شان برتری اثبات با نويسندگان برخی و ودش می نگاشته متفاوت, متعدد

 بیه و نیسیتم مطریین کامال,  برند از تعبیرم بردن بلار درستی مورد در البته شوند می

 را خیاص فیردی آثیار بر تلیه, خوانندگان ساليق ی دامنه تنوع هرواره که واقفم خوبی

 .کند می محدود
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 مخاطب به تووير روی ی نوشته آنچه به توجه ونبد نگرانه واقع قدری بخواهم اگر اما و

 ظیاهری بیا, پوش ژنده افرادی که است اين بپردازم قضیه به ديگر بعدی از کند می القا

 تعیین قبل از و يلسان گذرگاهی به ورود حال در ديگری، با متفاوت کدام هر اما نامرتب

 ايین و اسیت شلل هم و يلدست اما آراسته ظاهری با افرادی آن خروجی که اند شده

 دارد؟؟؟ سوال جای افراد بودن يلسان

 اينلیه مگیر باشد واحد و يلسان کامال تواند نری متفاوت های انسان بر کتاب يک تاثیر

 ابیزار نیوعی عنیوان بیه کتاب از و دهند قرار خاصی افلار تزريق يا تلقین تحت را آنها

 هیوا به سر انسانهايی, رودیو قسرت های انسان که است درست . کنند استفاده کنترل

 هیايی انسیان هیم خروجیی قسیرت های انسان" اما رسند می نظر به اصالت بدون و

 کتیاب اگیر . "ندارنید تعقلی و تفرر خود از که آيند می نظر به اختیار فاقد و ملانیلی

 نگريست قضیه به توان می ديگر ديدگاهی از باز کنیم توور قانون کتاب مثال را مربوطه

 نظیم و يلسانی حدودی تا اينجا و هستند يلسان قانون لوای تحت ها انسان ی رهه که

 بحیث مجال اينجا) .داد ربط آن به قبولی قابل حدود تا توان می را تووير در های انسان

 را چنید هیايی زمینه در تفاسیر تفاوت و هست هم قانون کتاب در که نقايوی مورد در

 بیر کتاب يک از گرفتن بهره چگونه, رفت بحثش نچهآ به توجه با .(نیست ، شده موجب

 زيرا کند می دنبال انتخاب اين درپس که اهدافی و خواننده انتخاب ی نحوه به گردد می

 متفاوتی تفاسیر و گرفته متفاوتی تاثیرات, واحد کتاب يک از افراد که ايم ديده کرات به

 طبقه زرد آثار ی زمره در صطالحاا که اند شده باب هايی کتاب روزها اين .اند داشته هم

 و اثر, خواننده روی هايشان نوشته و هستند ارزشی و معنايی بار فاقد و شوند می بندی

 پايان به مثبت باديدگاهی رو مطلبم خواهم می نهايت در اما گذارد نری مثبت تغییری يا

 و زايیش دنریا کتاب گفت توان می است رنگ سبز کتاب جلد اينله به توجه با که ببرم

 تازگی و شگفتی موجب توان می کتاب اسرارآمیز وادی به گذاشتن قدم با و است رويش

 .گشت درون دنیای
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                                                               ✌ابیـکتلحهـاس✌
                                              

                                                                                               ( تاب داردمحمد ک)                                             
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 ✏✌ ✌  لمـق و ابـکت خداوند بنام✏✌ ✌

 یك فقط خواندن است ممکن که است طوری انسان های اندیشه و افکار نحوه

 قـرار خاصی یا مسیر و جدید مبنای بر را او افکار و ها اندیشه ی پایه کتاب،

 راه در را انسـان ها سرنوشت میلیون مسیر کتابی، است ممکن بسا چه و دهد

 "انیشتین آلبرت ". بیندازد مخصوصی

 ! باشد هم پیشرو و پیشوا یك تواند می بلکه ، نیست کتاب یك فقط ، کتاب یك
 

 مطالعه آنچه زا بیشتر وقتی تا و کن مطالعه و بردار را خود کتاب محرد ای ✏✌ ✌

 نیه خوانی می انديشیدن برای را کتاب تو محرد ای مگذار، زمین بر نیاموختی ای، کرده

 و ابزار کتاب، و خورد خواهد رقم کتاب با تو آينده که چرا گذرانی، وقت و روخوانی برای

 هیايی انديشه و انديشیدن مگر نیست چیزی تو آينده و انديشیدن سوی به است راهی

 انديشیه و داريید تعلق ها انديشه و انديشیدن جهان به تو محرد ای. کنید می خلق که

 .هستند باشید، توانید می و هستید آنچه از نرايی هايت
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 و جدی ديگر بار است آن وقت  ،62 سال مثل برخیزی دوباره بايد محرد ای✏✌✌

 ریموث و بلند و جديد های گام زندگی خود بزرگ رسالت تحقق برای و باشی سرسخت

 وقـت وقـت ، رفیتن، کلنجار خود با و انتطار نیست جايز اين از بیش ديگر. برداريد را

 بهیا هايت بهانه به توانم نری ديگر ،شده عملیاتی و اساسی و جدّی اقدام است ، اقدام

 ای ،دارد خیودفريبی بیوی و رنیگ که هايی بهانه گرفتی بهانه بس از شدم خسته دهم،

 عرل میدان و کارزار وارد و شو راهی و برخیز جويی، بهانه و خودفريبی است بس محرد

 .اقدام و عرل به داری مبرمی نیاز چه امروز که شو،

 من سعی هره نیست، زدن سرکوفت و کردن سرزنش را تو قودم محرد ای✏✌ ✌

 و حامی و کنم هرراهی ات زندگی رسالت لحظه آخرين تا تو با و باشم تو پیش است اين

 تحقیق پیس از کیه دارم اطرینان و امیدوارم بسی من که باشم تو قلبی و ذهنی هادی

 اسیاس، بیی های بهانه خم و پیچ در امروز چند هر آيی، می بر ات زندگی بزرگ رسالت

 کنی می کشی وقت داری

 موانییع از ای هجرییه بییا و

 اما ای، شده مواجه مزاحم

 امییدوارم تو به سخت من

 ها سختی اين هره پس از

 چرا آيی می رب مشلالت و

 ايین از تر سرسخت تو که

 بخییواهی کییه حرفهییايی

 مشیلل و مانع هر تسلیم

 سر که شوی پايی و سر بی

 میی سیبز ات زندگی راه

 شوند.
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 در چیرا اسیت؟ ترسناک چیزی کتاب آيا  است؟ خطرناک چیزی کتاب آيا ✏✌ ✌

 القا وریط واقع در " دارد کتاب او باشید مواظب "که است شده بیان چنین تووير اين

 و اسیت...و سیاعتی بریب يا و نارنجک يک دستی، برب يک شبیه کتاب که است شده

 برابیر در هیم آن شد، نزديک دارد اختیار در يا دست را ابزاری چنین که کسی به نبايد

 .دارد قوی مقابله ابزارهای بلله است قدرت ابزار تنها نه خود که پلیس
 

 پلیس مقابله هم آن و دارد سیاسی بوی و رنگ بیشتر تووير رسد می نظر به✏✌✌

 پلییس رودرروی کیه است و اهل فرهنگ و صاحبان اثر کرده تحویل و دانشجو قشر با

 خاصیی کیارايی با و مهم ابزاری کتاب که شود می برداشت چنین تووير از.اند ايستاده

 کیه است " است پیروز شمشیر بر تدبیر " معروف جرله يادآور تووير اين و است

 های ابزار و پلیس هرانا شرشیر و است دانش و انديشه و کتاب هران تدبیر نگاه، اين در

 .است اسلحه و باتون و سپر جرله از فیزيلی و قدرت



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

47  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

 در فیزيلی قدرت است، هم برابر در متفاوت قدرت دو تقابل گويای تووير✏✌ ✌

 گیدار بی بايستین يعنی باشید مواظب شده اشاره که هرین. فلری و علری قدرت برابر

 .دارد قدرترندی ابزار دارای که کنیم می مقابله کسی با چون زد آب به

 ترسید بايد دارند کتاب که کسانی هره از آيا اند؟ خطرناک ها کتاب هره آيا✏✌ ✌

 يا است ترسناک و خطرناک انديشه دانش و علم نشد؟آيا نزديک راحتی اين به آنها به و

 هستند؟ ترسناک و خطرناک دو هر رسد می نظر به سوادی؟ بی و نادانی و جهل

 مشاهده آنچه تووير در و دهد می خبر کتاب باالی قدرت و اهریت از تووير ✏✌✌

 ايین نشیانگر اين و مسلح، پلیس عده يک برابر در است کتاب دارای فرد يک شود می

 فیزيلی نظر از فقط کسی اگر که نیست اين منظور)  است کتاب دارای که کسی که است

 هیا کتابخانه صاحبان گفت بايد صورت اين در است قدرترندی فرد او باشد داشته کتاب

 اهل که است خاصی توانايی و قدرت دارای فردی بلله هستند، ها انسان ترين قدرترند

 نظیر از و باشید دانیش و انديشیه و کتاب

 و ذهنیی هیای توانايی اين عرلی، و نظری

 و سازد متبلور و متجلی عرالً را خود عرلی

 و قدرت بر دلیلی داشتن کتاب صرف گرنه

 خانیه در هیا خیلیی نیسیت، فرد توانايی

 می خاک دارند دارد کتاب ها صد خودشان

 هیم يلبار برای هم سال طول در و خورند

 مخووصیا روند نری سراغشان به شده که

 پیايین قدر اين مطالعه سرانه که ايران، در

 و کیم ها خانه هره در اينله وجود با است

 دسترسی املان يا و دارد وجود کتاب بیش

  هره درواقع دارد، وجود کتاب مطالعه برای
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 در تواند می که است قدرتی دارای تنهايی به...( و کنند نری مطالعه هره ولی دارند کتاب

 ديگیری مهم نلته و گذارد نرايش به را خود قدرت و بايستد مسلح افراد عده يک برابر

 در دارد نـرم قدرتی کتاب، دارای فرد که است اين شود می برداشت تووير اين از که

 ياد به نوشتم را جرله اين وقتی دارند، قهری و خشن قدرت دارای پلیس افراد که حالی

 مقابیل در خود، خشونت بدون و نرم قدرت با توانست که افتادم ماندا نلسون و گاندی

 و بايسیتد ها انگلیسی

 .کند غلبه آنها بر

 

 که فردی✏✌ ✌

 چیه است، کتاب دارای

 توانییید میییی موقیییع

)  شود؟ ظاهر قدرترند

 ايین در کتاب از منظور

 هییای انسییان توییوير،

 کتیاب، اهل که هستند

 و وعلیم دانش انديشه،

 کیه هستند... و آگاهی

 خالقیییییییت، دارای

 برای نو حرفی نوآوری،

 نیوعی به و دارند گفتن

 انديشه جهان صاحبان

 .(هستند دانش و

 



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

49  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

 معروف قول به✏✌ ✌

 میی را کتیابی وقتیی بايد

 بیه را میا اوال بايد خوانیم

 اينله نه کند تحريک تفلر

 در و بیانديشید ما جای به

 وسییله کتاب، مطالعه ثانی

 بیییدار بییرای فرصییتی و

 بیینش و بویرت و ساختن

 نییه ماسیت بیه بخشییدن

 بیرای را آنهیا نگییفره رسیم غلط به که کودکان داستان و قوه های کتاب مثل اينله

 قدرترنید را ،آدمیی کتابی هر اينها بر عالوه. کنند می استفاده آن از کودکان خواباندن

 دارای فیرد کیه شود می القا چنین تووير از شود، نری قدرترند آدمی هر و و کند نری

 در که فردی و بود مواظبش بايستی هرین برای و ترسید آنها از بايد و دارد قدرت کتاب،

 .باشد دانشجويی های جنبش از نرادی تواند می دارد، کتاب دردست که است يرتوو
 

 مجروعیه صیرفا کتاب ✏✌✌

 شیده خطیی خط های کاغذ از ای

 و اندیشـه از جهانی بلله نیست،

)  انسیان عده يک که است دانش

 خلق در را خودشان عرر( نويسنده

 از شیک بیی و اند کرده صرف آن

 ،انسیان محیرک عوامیل و نیروها

 ايین کتاب و است دانش و انديشه

 .کند می فراهم را املان
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 " معروف مورع تووير از✏✌ ✌

 برداشیت " بود دانا که هر بود توانا

 کیه فیردی تویوير در چون شود می

 و است شده ظاهر قدرترند دارد کتاب

 دانیايی ابزار هران که کتاب يعنی اين

 و توانیا فیرد تا است شده باعث است

 وقتیی انسیان درواقع شود، قدرترند

( کتیابخوانی و کتیاب)  دانسیتن اهل

 دسیت به هم را توانستن املان باشد،

 از محصـولی توانستن يعنی آورد، می

 از جهـانی کتـاب و اسـت دانستن

 اسیت اين مهم نلته و هاست دانستنی

 بیه مربیوط کتیاب، محتیوای فقط که

 میی که هرین بلله شود نری دانستن

 بیانديشیم مه کتاب محتوای به توانیم

 و دانسیتن دامنیه کنیم، سازی غنی و

 .يابد می گسترش نیز ما توانستن

 کیه است فردی اوست، روزانه غذای مطالعه، و است کتاب دارای که فردی✏✌ ✌

 و نیوآوری و خالقییت دنبال به هریشه فردی چنین و است پويا و فعال او در انديشیدن

 نداشته سازگاری سر است مرلن ها کشور های سیاست با نگرش اين گاه که است تغییر

 بیه تقابیل اين حالت، ترين افراطی در که آيد وجود به تقابل زمینه جهت اين به و باشد

 امنیتیی نیروهای و پلیس صورت اين در که شودمی منجر خیابانی اعتراضات و تظاهرات

 .کند می مقابله به اقدام
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 تویوير از ✏✌ ✌

 شیود می برداشت چنین

 کتیاب دارای کیه کسی

 و اسیت ترسیناک است

 بیه يیا تیرس  اين علت

 بیه يا گردد می بر کتاب

 نظر به ولی کتاب، دارنده

 هردو که رسد می منطقی

 نظیییر در ترسیییناک را

 کتیاب واقیع در بگیريم،

 ديگیری موجود هیچ چون باشد انسان از نرادی تواند می و است انسان از محوولی هم

 کیه انسیانی بیا اسیت نويسنده انسان هران که کتاب اين بر عالوه نیست، کتاب دارای

  .گذارند می تاثیر هم بر و دارد تنگاتنگ ارتباطی است خواننده

 فرد که است کتاب اين که رسد می نظر به چنین اول برداشت در تووير در✏✌ ✌

 کتیاب چنید هر است قدرترند که است فرد اين اصل در ولی دهد می نشان قدرترند را

 خلق را کتاب که فردی يعنی است يافته تجلی کتاب قدرت در فرد قدرت قعوا در دارد،

 نويسنده قدرت برتری درواقع شود، می صاحب را کتاب که است فردی از تواناتر کند می

 جزيی و کند جذب و حل خود در را کتاب بتواند وقتی هم خواننده ولی است خواننده بر

 نويسینده قیدرت شیبه قیدرتی توانید یمی گاه آن شد تفلرش نحوه و بینی جهان از

 باشید، خواننیده يا نويسنده از نرادی تواند نری صرفاً کتاب اينجا البته. گردد برخوردار

 يیا تاکیید انديشیدن و انديشه و شندا و علم به خواهد می رسدمی نظر به بیشتر بلله

 قدرت دو از واقع در کند می مطالعه کتاب و است کتاب دارای که فردی چون.کند تايید

 ای حرفه اندیشیدن واقع در فعال اندیشیدن)  است برخوردار فعال انديشیدن و دانش
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 درگییر انديشییدن شیبه عوامیل با و شود می مشغول انديشیدن به واقعاً فرد که است

 اصیل با که چیزهايی کل در و محفوظات و خاطرات توصی  افشايی، حافظه مثل نیست

 در چییزی فعیال يیا واقعی انديشیدن که حالی در شوند، می توجیه هرخوانی و تداعی

 وجیود قیبال کیه بخشید میی وجود هايی چیزی به و است خالقیت و کردن خلق حلم

 تییداعی، کییه حییالی در نداشییتند

 قیبال کیه است چیزهايی يادآوری

 بیه و انید داشیته وجود يا حضور

 شیوند می مربوط گذشته به نوعی

 و جلو به رو تفلر روند که حالی در

 خلق هرانا يعنی اين و است آينده

 داشیته وجود گذشته چون کردن،

 ناملشیوف و نیامعلوم چون آينده ولی شود نری اطالق آن به خالقیت معنی ديگر است

 هییچ يا و نبودند گذشته در که شويم روبرو هايی نوآوری با هریشه شود می باعث است

 .(باشد نداشته است، بوده گذشته در آنچه به شباهتی

 ادوات و آات حکم در تواند می کتاب امروزه گفیت توان می کلی نگاه در ✏✌✌

 تامین را روانی نظر از ملی امنیت توانند می طريق اين از تنها نه کشورها که باشد جنگی

 ديگیر بیا کتیاب طريیق از تیوان می بلله کنند

 دفاع و مقابله غیره و فرهنگی مهاجم کشورهای

 میی دسیت به کتاب ريقط از آنچه درواقع کرد،

 مشهور، دانايی هران يا است بینش و آگاهی آيد

 دهد می ملتی يا آدمی به را توانايی اين دانايی و

 اجتریاعی، و فردی شلوفايی و رشد بر عالوه که

 .نباشد ها ملت ساير از بیرونی های هجره مغلوب
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 نشیانگر، جامعه يک در کتاب✏✌✌

 و فلیری شیلوفايی و بوییرت و آگاهی

 مسیتولی و است جامعه آن روانی توانايی

 نیسیت آسیان کاری جامعه اين بر شدن

 عقیب فلیری نظر از ای جامعه وقتی ولی

 در گفت توان می نوعی به که باشد مانده

 خیلیی يیا ندارد وجود کتاب ،  جامعه آن

 می ابتدايی، و بدوی جوامع مثل است کم

 تحیت آسیانی به را جوامع گونه اين توان

 کیه ای جامعه درواقع. آورد خود سیطره

 نیسیتند دسیت به کتاب ها انسان آن در

 کیه برونید ای جامعه جنگ به خواهند می دست به شرشیر با که هستند سربازانی مثل

 و تفنیگ حلیم در سیربازان، ايین برای ها کتاب و هستند دست به کتاب هايش انسان

 و فرهنگیی و)  زيلییفی جنیگ و تقابیل ايین در دوسیتان شرا نظر به هستند، اسلحه

 است؟ جامعه کدام های انسان با پیروزی...(  فلری

 کتاب او که است نوشته تووير در ✏✌ ✌

 شده داده نشان طوری کتاب تووير، در و دارد

 ای مقابلیه ابیزار يیک حلم در کتاب که است

 جرلیه از خارجی نیروهای برابر در هم آن است

 غیییرت به کتاب مطالعه با فرد يک وقتی .پلیس

 واقیع در يعنیی ، رسد می روانی وتحول فلری

 يیک را جهیانی جامعه و ملی جامعه خواهد می

 .بلشد چالش به وترقی رشد برای بلند گام
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Sheida      Sh 

 گروه محترم مدير نظری آقای جناب و عزيزم دوستان خدمت بخیر شب و سالم با

 علم مقابل در که است موختنیآ علم نشانه کتاب و جامعه در آرامش و امنیت نراد پلیس

 .شود می استفاده آن از لدنی

 انجیام حیال در دست به کتاب فرد سوی از که کنیم نگاه شورش فرضیه با چه را تووير

 اسیت اين گويای حال هر پلیس،در زور واسطه به که حاکریت ظلم فرضیه با چه و است

 آنلسیی بیه تیر ويیژه نگاه اب بايد باشد مدافع چه و مهاجم چه و مظلوم چه و ظالم چه

 و منطیق بیا متناسب ذهنی تحلیل و تجزيه و دارد خود فلر در را دانش و علم اندوخته

 .باشیم داشته کند می علم

 و فین اهیل با مقابله در استراتژی

 و باشید اصولی و دقت با بايد علم

 بتوانیم نشینی عقب با گاهی حتی

 آوريیم فیراهم خود برای فرصتی

 به پا اصولی و ذهنی تحلیل با زيرا

 بیر نه است گذاشته مقابله عرصه

 .احساسات و هیجانات اساس

 احساس بر عقل برتری حقیقت در

 طیرف حتیی کیه است هرین در

 روال بیا و تر کارانه محافظه مقابل

 که کند می حرکت را خود کندتری

 که است اضطرابی و ترس از ناشی

 کرده سرايت وی به شرا انديشه از

 .است
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 عزيز دوست شرا خدمت درود و سالم ضعر با

 چیه جامعه، برای که نیست شلی اين در

 نییازی کتیابخوان، و کتیاب چه و پلیس

 انلاری هیچ جای که است ناپذير اجتناب

 امنیت برای اين دو هر وجود و نیست هم

 روانیی، و فلری شلوفايی و مالی و جانی

 جامعیه چیه ضروريات از مردم، و جامعه

 جوامع ترامی در بیش و مک چه و امروزی

 بیشتر چند هر تووير. است بوده گذشته

 هیای جنبه ولی دارد سیاسی بوی و رنگ

 در کیه باشید تواند می هم ديگری مفید

 آن از توان می جامعه تعالی و رشد جهت

 مرلن که باشد داشته وجود هايی انديشه و عقايد است مرلن ای جامعه هر در. برد بهره

 متفیاوتی اسیتراتژی روند دارای يا باشد تقابل در جامعه آن سیاست کلی اصول با است

 شخواً. کند می فراهم را جامعه در متفاوت نیروی دو مقابله بروز زمینه کار اين که باشند

 و تغیییر موجب آن تبع به باشد انديشه و کتاب اهل وقتی آدمی که ندارم ترديد اين در

 و باشید نداشیته شباهتی هیچ جامعه کلی یآرا با است مرلن که شود می فلری تحول

 از آن پیذيرش عیدم و عقايید اين تازگی

 به جامعه، رسری نیروهای يا اکثريت سوی

 هیم با مقابله به کل در و نظر اختالف بروز

 شیرا از سیپاس و تشیلر با...و بزنند دامن

 زحرت قبول هریشه مثل که عزيز، دوست

 به مشارکت تووير اين تفسیر در و کرديد

 ✌✏✌ باشید مويد و موفق آوريد، عرل
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 ادب عرض و سالم

 .داديد قرار حقیر اين نظر اعالم و مطالعه برای که وقتی از مرنون بسیار

 مبنی توقعی هر و داشت آن از نریتوان اين از غیر برداشتی و است سیاسی کامال تووير

 میلنید شیخصم هم تووير از اينجانب تحلیل و. است نادرست سیاسی غیر برداشت بر

 ايین در سعی و شده صحبت متفاوت ديد دو در و دانايی و علم تاثیر و مثبت زاويه از که

 باشییم مظلیوم چه و ظالم چه يا باشیم مدافع چه و مهاجم چه حال هر در که ام داشته

 ترسییم موفقیتریان بیدای روشینی انداز چشم حقیقت و علم از گیری بهره با میتوانیم

 سپاس.کنیم

 عزيز دوست شرا خدمت مجدد سالم با

 در ريشیه تقابیل اين علت که است سیاسی ای واقعه گويای تووير که موافقم کامالً منم

 بیوده را خرد و اندیشه اهل مظلومیت ای دوره هر در ما و دارد عقیدتی و فلری تفاوت

 نآ جان قود حتی و اند شده هم طرد بلله اند نشده درک تنها نه جامعه سوی از که ايم

.. و حیالج منویور الووازيه، سقراط، مرگ به توان می تاريخ طول در که .اند کرده هم را

 موفقیت باز خودشان مرگ با ها انسان گونه اين که است اين جالب نلته ولی کرد، اشاره

 به را خودشان پیروزی و

 بیا... و انید آورده دست

 شیرا از تشلر و سپاس

 در کییه عزيییز دوسییت

 توجییه توییاوير تفسیییر

 مییی مبییذول را خاصییی

 بیا را دوستان ما و داريد

 خودتیان هیای انديشیه

  .سازيد می بهرمند
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 مطلق عالم گانهيبه نام 

Delnia Ra 

 یگروه ریمحترم گروه و دوستان عالقرند به تفس ريسالم خدمت مد عرض

 ینراد نشر و اشاعه  یهاست و پرتاب کتاب به نوع شهيتقابل اند انگریبه وضوح ب ريتوو

نامطلوب و  یعده ا یاست که در آن برهه از زمان برا یبه خووص یو افلار و آرا شهياند

آنچیه کیه در  پیس. کند  یم ديکالن تهد ايرا در سطح خرد  یهراس آور است و منافع

النفسیه  یکتیاب بسیته فی سیت،یاست خود کتاب ن سیپل یرویموجب هراس ن ريتوو

آن است که علیس العریل را در طیرف  کتاب و عرل نشر یمحتوا نيندارد و ا یکاربرد

که دوام شان, بسته به جهل حاکم بیر اجتریاع  يیحلومت ها در است. ختهیمقابل برانگ

تواند لرزه بر اندام حلومت هیا  یم دار،یو ب الیس یها شهياست کتاب به عنوان نراد اند

ه کتاب حد و از آنجا ک میابي یدرم ميکتاب بپرداز تیبه اهر یشتریبا دقت ب اگر.  فلندیب

 یشناسید, می ینری یمرز

فیییارغ از  یتوانییید حتییی

 تییهیا و موقع تيمحدود

اش ،  سیندهينو يیایجغراف

 یمرزها را درنوردد و اثراتی

 به بار آورد یماندگار و جهان

از  یمجوز چاپ بعضی عدم.

انتشار  تیکتاب ها و مرنوع

بیه نیاحق(  ايیآنها)به حق 

از  تيییهرییه و هرییه حلا

تاب ک نیواهره از اثرات چن

 .دارد  يیها
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کتیاب هاسیت و  یافراد از محتیوا ریجالب توجه , تفاوت تفاس ینلته  نیب نياما در ا و

توانید  یم سندهينو يیهر کس, صرفنظر از مقوود نها یآن برا يیمحتوا یها تياليها#

از  یهیم برخی یطرف از. گردد یساز بروز اختالف نظرها  م نهیزم نیمتفاوت باشد و هر

و  ديیکه صرفا عقا يیاست مثل کتابها یبار ارزش یخاص ، دارا یعده ا یبراکتابها فقط 

تواند نراد  یم ريفرد در توو پس. آنها را دربر دارد  یدئولوژيا یخاص و حت یگروه یآرا

خاص خود را به صیورت جهیان شیرول درآورد و  ینیدارد جهان ب یباشد که سع یفرد

 سیتین یرعقالنیی, غ یاجتریاع تییامن به عنوان نریاد سیپل یکه مداخله  نجاستيا

گروه هیا و  یها از سو شهيو اند ديعقا لیبا تحر یبه نوع زین یهرچنان که جوامع امروز

امیا  دیتوان به بند کشی یرا م شهياست که صاحبان اند یهيبد مواجه است. اگروهک ه

ا و هی شیهيثابت کرده که اعرال خشیونت در مقابیل اند تجربه آنان را نه، یها شهياند

 ايییتفلییرات فییرد 

, آنهییا را  یگروهیی

در مرکز توجه  شتریب

دهیید  یقییرار میی

را با  شهياند نيبنابرا

پاسیخ  ديیبا شهياند

گفت و گرنه اعریال 

 یخشونت و مقابلیه 

 یديی, مهر تایليزیف

بییر ضییع  و عییدم 

 ی شییهياند يیکییارآ

طیییرف خشیییونت 

 خواهد بود.
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 فروید زیگموند.تانك و توپ نه ،ماست خرد ما سالح
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 یمی رشید جهیان در را یتينارضا اتیادب. هاست یکتاتورید همه یعیطب دشمن اتیادب

 وجود به شهروندان درون در را بهتر یا جامعه داشتن یآرزو و دیام حس خواندن و دهد

 نفیر کيی یوقتی. کننید دنبال آزادانه را خود یاهايرو بتوانند مردم که يیجا.  آورد یم

 کيینزد هیا کتاب یایدن به را تیواقع تا کند یم دایپ یادانتق یلرديرو کند یم مطالعه

 گور تا گهواره از که را سلطه مقابل ستادنيا و دادن رییتغ یبرا یدرون لیم اتیادب.  کند

 در شیدن مجهیز یبرا یراه خواندن خوب کتاب .کند یم داریب. دارد ما کنترل در یسع

 یزنیدگ آن در کیه است یجهان رد ینادرست هرچه با شدن رو روبه و اعتقادات بحبوحه

 یاییدن به را آن و میبلوش جهان رییتغ جهت در میبتوان قيطر آن از که یراه.  میکن یم

 .میکن کينزد. ميا کرده خلق مان یها تيمحدود و ها یکاست وجود با که یالتیتخ

 « وسای بارگاس ویمار» 
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انسـانی کـه نمـی اندیشـد ، گناهکـار  کن! فکر قانونی است ، هنوز کردن فکر تا

است و انسانی که می اندیشد ، مجرم است ! بـه نظـر شـما گناهکـار بـودن بهتـر 

 گـرید یحـاو کـه یجرمـ.بـود شـده یاصل جرم مرتکب)است یا مجرم بودن ؟!

 بتـوان کـه نبـود یزیـچ شهیاند جرم. بود هـشیدـان رمـج آن نام. بود ها جرم

 ،یسـال چنـد یحتـ ،یمـدت یکسـ بسا چه. داشت نگه مکتوم را آن شهیهم یبرا

 .شد یم شهیدـان سـیپل زودگرفتار ای رید رفت،امای درم ازآن

 ( 1464 کتاب ��  اورول جورج)
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 دونـب ولی کرد، زندگی شود می ،ومتـحک دونب

 لنـلینک– امـآبراه .شود نمی وعاتـمطب و ابـکت
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 انـــجه آموخت کودکان به دیاب

!  اسـت رباتیز هـلولـگ و باتوم یب

 ـادکـادبـب كی ساختن فکر به دیبا

 ... بود

 شـودیم کاغذ و نخ یمشت با هنوزم

!  دیرس دیــورشـخ یطال سِیگ به

 کند، یباز لـلسـمس با که یکودک

 . !بود نخواهد اتـنج را جهان

 ردــــم كیــ ��

 ـیاچـالـف  اـانیـاور✍ 
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: است هرین ما زندگی)

 یمیی دگیزنیی یدزدکیی

 میی ادي یدزدک ، مکنی

 ابکتی یدزدک ، مگیري

 یدزدکی ، میمی خیوان

 ،دزدکیی مازيمی ب دل

 و منويسییی مییی شییعر

 ممیییري مییی دزدکییی

 غیییاده 95 بییییروت.

 (السران

در جامعه من نه دزدکی کتاب می خوانند و نه آشلارا ! دزدکی کتاب خوانیدن بیه ايین 

ينله کتاب معنی است که کتاب خواندن فعالیتی لذتبخش و هیجان انگیز است و ديگر ا

خواندن دزدکی ، کاری مهم و خطرناک است ، چرا که اگر چنین نبود ديگر اجبیاری بیه 

دزدکی خواندن نبود و اينله دزدکی کتاب خواندن از لذت هیای غیرمجیازو غیرقیانونی 

است که نری شود آن را به صورت آشلار تجربه کرد و برای هرین شلل دزدکی و نهانی 

کتاب خواندن جرم است و هر کس کتاب بخواند مجیرم اسیت ، پیدا می کند . گويی که 

آب يیا  سیلوتباشد و  جهلمجرم فلری ! و بايد جريره شود و جريره اش می تواند يا 

!!! دزدکی کتاب خواندن اين چنین القاء می کند که کتاب ابزاری  خییونخوردن و خنک 

کتیاب خوانیدن صیورتی اجتراعی است . اگر  –قدرترند و تاثیرگذار در عرصه سیاسی 

دزدکی به خود می گیرد ؛ يعنی کتاب می تواند در حلم يک مویلح اجتریاعی و رهبیر 

انقالبی در جامعه ايفای نقش کند و کتاب ها و ياران و پیروان آنها تعقیب قرار بگیرنید و 

 ديلتاتور فلریحتی پناهگاه کتاب ها ) کتابخانه ها و ... ( تحت اشغال سربازان حاکریت 

نظامی لگدکوب گردند  يا که به آتش  – چلره استبداد فلریار بگیرد و حتی زير پای قر

کشیده شوند !!! کتاب خواندن به اين خاطر دزدکی می شود که کتاب ،آگاهی بخش است 
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باشد و هرین رسالت کتاب  روشنفلری اجتراعی –مشعل روشنگری و می تواند به نوعی 

مستبد باشد که عقايد ديگران ) کتاب ها ( را بیر نریی ها می تواند در تقابل با حاکریت 

تابد و چون کتاب ها ، بقاء و امنیت حاکریت را به خطر می اندازند ؛ لذا کتاب ها صیورت 

دزدکی به خود می گیرند و کتابخوان ها به نوعی دزد ) مجرم ( محسوب شوند . از اين رو 

به فعالیت دزدکیی و زيرزمینیی 

کتیاب  روی می آورند. دزدکیی

 –خواندن به وجود جو سیاسیی 

جامعیه  اختناق فلیرینظامی و  

ای اشاره می کند . و اين يعنیی 

نریی کتاب ها و کتیابخوان هیا 

توانند در مالء عام نفس بلشند ، 

چرا که نفس آنها بُريده می شود 

و از اين رو به تنفس دزدکیی و 

 مخفی روی می آورند !!! 

 هزینه های روز 6 تنها اگر

 متوقــف جهــان ظــامین

 پـولِ بـا می توان شود،

 بـا و رایگان تحصیل آن،

 سال، 11مدت به را کیفیت

 سیاره کودکان تمام برای

 .کرد تامین زمین
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ــکُ ـــم تنش  ردمــ

ـــاطر ـــتن بخ  داش

 یا هــــــــشیاند

 شتـوحـ اوتــمتف

ــود آور ــما. نب  ی هی

 کـه بود نیا شتـوح

ــان ــ حرفش  تـراس

 ...!اشدب
 اورول جورج ✍

 1464 کتاب ��
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 اتورـکتـید كی یبرا زیچ نیترتناکـوحش شهیهم ،نگـهفـر

 نخواهند ردهـب هرگز بخوانند، ابــکت که یردمـم رایز است،

 ”لوبوآنتونس ویآنتون  “…شد
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 ✌✏✌اب سپر دفاعیـکت✌✏✌
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کتاب محوول عرر يک نويسنده است که با تالش فلری و عرلی خود به وجود ✌✏✌

می آورد و در اين راه حتی از خواب و خوراک خود هم می زند تا با ترام اشتیاق درونیی 

که دارد بتواند فرآورده های ذهنی خود را به صورت ملتوب در خدمت جامعیه انسیانی 

وايد فلری و عرلی کتاب هر قدر سخن بگويیم باز جا دارد که گفته شود و ما بگذارد، از ف

را بیانديشاند، بی شک هدف از مطالعه صرفاً پر کردن اوقات فراغت نیست، هر چنید از 

بهترين و سالرترين ابزارهای تفريحی برای جامعه انسانی است حتی گاه خود من بیرای 

ی و يلنواختی به مطالعه کتاب روی می آورم، رفع خستگی و دور شدن از عادت روزمرگ

هر چند برخی مرلن است مطالعه را خسته کننده فرض کنند و به موارد ديگری رجیوع 

کنند، آنچه در تووير مشاهده می شود اين است فرد کتابخوان از سوی عوامل بیرونیی 

عرل می مورد هجره و حرله قرار گرفته است و در اين بین کتاب مثل يک سپر موشلی 

کند و هره تیرها به خطا می رود و فرد مطالعه کننده در کرال آرامش و خونسیردی بیه 

نفس کاملی دارد کیه در جیای دهد، انگار به خود اعتقاد و اعترادبهمطالعه خود ادامه می

امنی قرار گرفته است و می تواند بدون هیچ گونه دغدغه ای به مطالعه خیود بپیردازد و 

واقع چنان غرق مطالعه لذتبخش خود است که حتیی از هجیوم عوامیل  ادامه بدهد، در

محتوای کتاب لیذتبخش و هیجیان انگییز که يا  حم محیطی نیز به نوعی غافل استمزا

ن عرل می کند .مطالعیه کتیاب بیه منیت دفاعی کتاب مثل يک اليه اوزاست يا اينله ا

هر حرفی، شیفته نشود بللیه  انسان کرک می کند تا انسانی زود باور نباشد و با شنیدن

اين توانايی را به دست می آوريم که اهل تحقیق و تفحص باشیم و با چشم و ذهین بیاز 

مطلبی را قبول يا رد کنیم و کورکورانه و عادت وار به پذيرش هر انديشیه ناصیواب تین 

درواقع انسانی است که به يیک سیری نییرو و ؛ بدون ترديد انسانی که می داند .ندهیم 

بزارها مسلح شده است در حالی که يک فرد جاهل مثل يک فرد بدون حفاظ يیا خلیع ا

سالح شده است و چون کتاب در اينجا به عنوان يک سپر مورد استفاده است درواقع به 

قدرت مقابله کردنش صحه می گذارد و نیرويی برتر شناخته می شیود .يلیی از تفیاوت 

فته و در حال توسعه میزان سرانه مطالعه است های کشور های توسعه يافته و توسعه نیا
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و تولید و توزيع کتاب و انواع روزنامه و مجله و... است .مطالعه کتاب در واقیع مویونیت 

اجتراعی ماست، بی شک آنله می داند با آنلیه نریی  _يافتن يا باال بردن امنیت روانی 

بر آنله میی دانید غلبیه کنید، داند نه تنها برابر نیستند بلله آنله نری داند نری تواند 

دانستن درواقع داشتن و ندانستن يعنی نداشتن است، پس کسی که چیزی نیدارد چیه 

چیزی را می تواند مورد استفاده قرار دهد؟ به طوری که در عور کتاب درمانی يک روش 

و متد درمانی شناخته می شود .حتی می توانم بگويم انسان هايی که اهل مطالعه کتیاب 

  از نظر سالمتی جسری و روانی و اجتراعی. بهتر از کتاب نخوان هاست . هستند

تیرها می تواند عوامل اجتراعی، سیاسی، مذهبی، تبلیغاتی، فرهنگی، اقتوادی ✌✏✌

و انسانی و تلنولوژی و... باشد که می تواند هر انسانی را مورد حرله قرار دهد .وقتی بیر 

ر آن جامعه عقل و منطق و دانايی حیاکم اسیت و جامعه ای کتاب حاکم باشد، درواقع د

انسان ها نه تنها از روشنفلری و روشنگری نری ترسند بلله استقبال هم میی کننید و 

تشويق هم می شوند .از اين رو نه تنها مطالعه کتاب، برای يلايک انسان هیا سرنوشیت 

هنگی است، ساز است بلله سرنوشت جوامع نیز شديدا تحت تاثیر کتاب و محووالت فر

اصوالً رشد و تداوم هر فرهنگ و تردنی، به مردمان کتاب نويس و کتاب خیوان و کتیاب 

دوست آن جامعیه بسیتگی دارد، در 

عور حاضر هم کشورهايی پیشیرفته 

هستند که از لحاظ علری هم پیشیرو 

و يله تاز میدان اند .در انتخاب کتاب 

برای مطالعه دقت کنیم که بهترين ها 

نیم، چرا زمیان میا ارزش را انتخاب ک

بااليی ندارد و نبايستی وقت خودمان 

را صرف هر کتابی بلنیم و عیالوه بیر 

اين در شلل گیری ذهنییت میا هیم 
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دخیل هستند .هر کتابی حاصل تجربه و خالقیت نويسنده يا نويسندگان است، هر کتابی 

از کتیاب زاده  از لحاظ محتوايی به نوعی وابسته به کتاب های قبلی است درواقع کتیاب

شود هر چند عوامل ديگری هم در اين زايش تاثیر گذار هستند .در هر جامعه ای نود می

درصد خواننده باشد، ده درصد هم نويسنده وجود دارد و چون نوشیتن بیا انديشییدن 

ارتباط نزديلی دارد برای هرین بیشتر انسان ها ترجیح می دهند خواننیده باشیند تیا 

حاکم باشد و هیچ کس حوصله  pasteو  Copyقتی در عور حاضر نويسنده، مخووصا و

نظر دادن يا انديشیدن نداشته باشد و مطرئن هستم حرفای خوب و ناگفته زيادی هست 

که ناگفته ماندند ولی به مرور زمان بیشترين اين انديشه های ناگفته خیودم را کشی  و 

 خلق خواهم کرد 

تواند نظیر بدهید، ی ترايل داشته باشد مینظر دادن اختیاری است و هر دوست✌✏✌

عالوه بر اين نظر دادن يعنی فلر کردن و فلر کردن هم کاری آسان نیست چرا که فلیر 

کردن به فراهم شدن شرايط ذهنی و محیطی وابسته است برای هرین مرلن است برخی 

ا دوستان به خودشان زحرت تفلر ندهند ولی با اين وجود هر کس ثریره تیالش خیود ر

دريافت می کند حتی اگر اين فايده فقط تغییر فلری و دست يافتن به چند انديشه نیو 

 باشد و... 
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) بـالی ملت و جامعه ای که کتاب نمی خوانند ، باید منتظر هر گونه بالیـی باشـند 

کتاب همان  زمینی ! (کتاب ، کتاب نیست ، جعبه ی ابزار بقای ملت هاست ! –آسمانی 

ست ! کتاب ، محصوات فکری انسان است. جامعه ای که کتاب ندارد تفکر تجلی یافته ا

، یعنی فکر ندارد ، یعنی متفکر و اندیشمند ندارد ، یعنی سپری برای دفـا  از خـود 

 ندارد !

Sheida    Sh  

 
 قای نظری ، امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشیدبا سالم و تحیت خدمت شرا آ 

واسته يا ناخواسته ما را در معرض ديد و تفسیر ديگران قرار میی . حضور در اجتراع خ1

دهد و هر کس بنا به تفسیر خودش دانسته يا ناداناسته ما را قضاوت می کند.در اين حال 

 مطالعه و کسب دانش اجتراعی می تواند سد محلری در برابر تهاجرات احترالی باشد.

تووير است که با خونسردی و با لبخند به  . از زاويه ديگر آرامش فرد مطالعه کننده در6

مطالعه خود می پردازد.چرا که از دانش خود آگاهی کامل دارد و به تبعیت از آن اعتریاد 

 به نفسی عالی يافته است.

. يک متن ادبی علری اجتراعی يا... اگر در برگیرنده حقايق و واقعییات باشید آنقیدر 3

هوی اطراف را احساس نلنید و به آرامش واقعی میتواند جذابیت داشته باشد که شرا هیا

 برسید.اين هران گوهر گرانبهای مطالعه است.

. در تووير ترامی تیر ها که شايد حلم انتقادات و هجره های مختل  را داشته باشیند 4

از يک طرف پرتاپ میشود و فرد مورد نظر نیز انگار از قبل اين را دانسته و بیه توانیايی 

د زيرا بزرگترين سپر و محاف  را دارد  که هران علم است و اين حاصیل هايش ايران دار

 .نری شود جز با مطالعه

. در اين دنیای امروز با اين هره معضل و مشلالت اجتراعی هنوز هم چیزی هست کیه 9

می شود روی دوستی و حرايت آن حساب کرد و با آسودگی ادامه داد. کتاب مظهر علم 
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ا شرا می ماند در بهترين و بدترين شرايط کرک حالتان است. و قدرت است که هریشه ب

 .پس چه درست گفت آن بزرگ و يار مهربان نا امیدش

. اين تووير بیان گر اهریت کتاب و کتابخوانی هست، و میخواد بگه اگر میا مطالعیه و  2

زه نداشته باشیم دانسته هامون کم هستن و در شرايط متفاوت که در تووير با تیر يا نیی

نشون داده شده نریتويم بهتر توریم بگیريم و بهتر عرل کنیم و بطبع در مواقیع لیزوم 

مطالعه کردن يعنی بهتروبیشتر دانستن،يعنی بهتر سخن گفتن،يعنیی بهتر سخن بگیم. 

بهتر انديشیدن و بهتر عرل کردن و مسلرا با شرايط امروز هیچلس از اين خووصییات 

خداوند می فرمايد:بگو آيا کسانی  ه رسیدن به علم هست.بی نیاز نیست. مطالعه تنها را

اين جرله به زيبايی فاصله بین دانستن  که می دانند با کسانی که نری دانند مساوی اند؟

 و ندانستن رو بیان  می کند.

.برداشت ديگر من اين است که باافزايش فرهنگ کتابخوانی و خوانیدن کتیاب  هیای 5

نریتواند افلار مردم تسلط پیدا کنید وتجیاهم فرهنگیی دشرن -دينی وافزايش اگاهی 

 اين مورد هم از ديد تهاجم فرهنگی میتونه در نظر گرفت بوجود ايد. 

. يعنی با خواندن کتاب دانش ومعلومات خودمون رو باال میبیريم تیا از هرگونیه خطیر 6

آبجلشن  وآسیبی که مرلن است به سوی ما هجوم اورد درامان باشیم و بتونیم دربرابر 

 های که از سوی ديگران به ما تحریل میشود جوابگو باشیم..ا
 

Delnia Ra 

  در مورد اين تووير بسیار می توان نظر داد اما املان داره از حوصله ی جرع خارج باشه

کتاب هران انديشیه . به نظرم اهریت انديشه در اين تووير از هره چیز پر رنگ تر است

پس ثبت انديشه به سهم خود , می تواند زمینه ساز خلیق  ،  است اما به صورت ملتوب

 يعنی آفرينش انديشه با انديشه  انديشه های نوی ديگری باشد

 اينم يک نظر ديگه که ترجیح دادم حال و هوای ادبی هم داشته باشه 

 



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

74  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

  آنلس که قدرت کتاب را تاب نیارد

 با آن سر عتاب دارد

من هم از طرف خودم از نظیرات شیرا و سیاير . قطعا تبادل انديشه ؛ انديشه ساز است

 دوستان در پربار کردن انديشه هايم بهره می برم

برای دقايقی چشرانت را ببند و جهانت را هرانطور که دوسیت داری تویور کین ،بیرای 

 بايد بر انديشه ات مسلط شوی.... تسلط بر سرنوشت ابتدا 

 

FERAY 

یب هايی کیه دراجتریاع و اطرافریان هسیت با مطالعه کتاب میتوانیم خودمان را از آس

 خودمان را نوعی بیره کنیم. 

Ahmad Gh  

دوستان محترم اهریت و ارزش کتاب و کتاب خوانی آنقدر زياد است که زبان از گفتنش 

قاصر و دست از تقرير آن ناتوان ناخودآگاه االن به ذهنم اين اشعار فارسی ابتدايی خطور 

 کرد چه زيبا بیان کرد:

 ار مهربانم              دانا و خوش بیانممن ي

 گويم سخن فراوان         با آنله بی زبانم

 من يار پندانم   پندت دهم فراوان           

 من دوستی هنرمند       باسود و بی زيانم

 من بار مهربانم   از من مباش غافل         
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 يا اين بیت زيبا

 ز دانش دل پیر برنا بود         توانا بود هر که دانا بود

 

 رسید از دست محبوبی به دستم          گلی خوشبو در حرام روزی

 که از بوی دالويز تو مستم    بدو گفتم تو مشلی يا عبیری          

 ولیلن مدتی با گل نشستم     بگفتا من گلی ناچیز بودم              

 ن من هران خاکم که هستمولیل       کرال هرنشین در من اثر کرد

میگويد:بزرگترين  تولستوی.  اين خوشبويی من در اثر مجالست و هرنشینی با گل است

  لذت دنیا مطالعه کتاب های خوب و هم نشینی با انسان های اهل مطالعه است

در ادامه انسانی که اهیل مطالعیه باشید در اثیر مجالسیت و هیم نشیینی بیا بزرگیان 

های آنها به وی انتقال میابد وقتی انديشه ها انتقیال يابید باعیث  وانديشرندان انديشه

میشود هر عرلی از ما بروز نلند و تحت تاثیر عوامل محیطی و پیرامونی و تحريک آمیز 

قرار نگیرند و خود را در برابر عوامل خطرناک و آسییب زا از جرلیه هواهیای نفسیانی 

ظ و مویون نگیاه میدارد.مطالعیه و وسوسه های شیطانی دروغ منفعت طلبی و....محفیو

افزايش معلومات میتواند سد محلری در برابر هجره هیای ذهنیی ،شخوییتی،رفتاری 

و....باشد.وقتی اهل مطالعه باشین و بر آگاهی و معلومات خود بیفزايی فلرتیون متعیالی 

ه ای میشودوافلار ما تبديل به رفتار و در اثر تلرار رفتار به عادت تبديل میگردد.مجروع

  از عادتها شخویت فرد را میسازند.با افلار زيبا شخویت متعالی خواهیم داشت.

  موانا به قول

 مابقی خود استخوان و ريشه ای        ای برادر تو هره انديشه ای
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 رفتار ما نشات گرفته از افلار ماست بنابراين با مطالعه و مواحبت 

ان ذهن خود را از عوامل آلوده کننده ذهنی و هرنشینی با بزرگان و انديشرندان و بزرگ

پاک کرده و ظرف وجوديرون را با مطالب زيبا و دلنشین مرلو میلنیم.در نتیجه مطریین 

خواهیم بود که در رفتارمان تاثیر گذاری مثبت دارد و به تبیع آن شخوییت اجتریاعی 

  خوبی خواهیم داشت.

amir aboee 

  لر کند،بلله بايد تو را به انديشیدن وا دارد.خوانی نبايد به جای تو فکتابی که می

 

Parvin Gholizadeh 

 سالم  صبح. بخیر  

با مطالعه. ديدانسان نسبت به مسائل. مختل  باز و اگهی بیشتری پییدا میلنید ديگیه  

  افلارمنفی و  مشلالت کرتر روی انسان اثر می گذاره

 

Fatemeh kateb 

  سپاس بابت زحرات جناب عالی مديرعزيزو باسالم صبح بخیرخدمت تک تک دوستان و

نادرسیت کیه  يیا به نظرم مطالعه میتونه مانندسپری محلم دربرابر  هجوم افلارمنفی و

درارتباط هستش قراربگیره,نظیرافلاری  افرادی که باآنها فرد باشه يا میتونه توسط خود

میلنیم که بامطالعه جاهل دريافت  منفی و برخی افراد ارتباط با منفی که در بازدارنده و

مویون  و پی برد به نادرست بودن آنها و حالجی کرد انديشه میشه اين تیرهارو فلرو و

  ازخطرات اين هجره های فلری. ماند

Seid  Mohsen hoseiny 

 .کتاب سپری ست بر نادانی ،بی برنامگی ،بی هدفی و بیلاری است
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 شــوکابــکت
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 ✏ لمـاب و قـخداوند کت بنام✏

دوسیت تیو،  شهيذهن کنجلاو و اند یحرد کتاب، کباب ذهن توست و برام یا✌❤✌

دوبیاره  یکتاب به تو زندگ یدان یمحرد خودت م یا یبهتر از کتاب است؟ آر یزیچه چ

مونس لحظیه  نيو بهتر دیاز نشاط و قدرت را دم یبه روح و روان تو خون تازه ا دیبخش

تو را از دل زدوده اند و به در دل تیو  یغم ها ها،کتاب  نیبوده است و چه بسا هر تيها

بتواند غم تو را  یکتاب یمحرد وقت یا یآرو تالش را روشن کرده اند. دیاز ام ینور تازه ا

با مطالعه  یاست ول یغم، کاهندگ تیبخشد چون خاص یم یکند درواقع به تو زندگ ليزا

گیار از جیان و ان یشیو یمشغول مطالعه م ی. وقتابدییم شيات افزا یدرون یکتاب،شاد

محرد نقش و  یا.یپرداز یم احتیو س ریبه س شتنيخو یو فراسو یشو یجهان فارغ م

مقابله بیا  یبرا یديروش جد ،یکتاب آنقدر قابل تامل است که امروزه کتابدرمان تیاهر

کیه در  یریارانیآن تعیداد از ب نیديگو یمی یاسیت. حتی یو روان یجسر یها یراریب

کیه  یریارانیپردازند زودتیر از ب یبه مطالعه کتاب م یوقت هستند یها بستر رارستانیب

و  ینقش درمان یبه معن نيشوند و ا یمرخص م رارستانیاز ب ستد،یناهل کتاب و مطالعه 

 کرک کند. زیانسان ها ن یتواند به بهداشت روان یکتاب م یکتاب است، حت یبهبود

و  دنیشيبر سر اند رقابت گرياست که د دهیرس یمحرد، جهان به مرحله ا یا✌❤✌

آن  یبه معنی نيو دانش است و ا شهياند دیتول یبه سو یاست و روند جهان یکتاب مدار

باز  يیجوامع خواهد بود و کشورها یاتیشاهرگ ح ،یو ذهن یفلر یها تیاست که فعال

 دییو تول يییو خردگرا دنیشیيکه اند دهرچنان رو به رشد و توسعه حرکت خواهند کر

 منظور دارند. یکالن کشور یها استیس یشگیکار هر دانش را در دستور

شوک  یاست که کتاب ها ابزارها نيا یليشود  یمشاهده م رياز آنچه در توو ✌❤✌

بازگرداند، البته دسیتگاه شیوک  یرا به زندگ یتواند آدم یکتاب م یعني نيو ا .هستند

 یسیت، بیرانقش کتاب در حلم شوک متفیاوت ا یشود ول یباعث به کار افتادن قلب م

گفیت بیا  نیچن ديگرداند، شا یبر م یبه زندگ وبارهکتاب اذهان از کار افتاده را د نلهيا
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ذهن را بیر  یواقع کتاب نقش فعالساز در.ميشو یم یاز مرگ ذهن یریکتاب باعث جلوگ

شود ذهن میا بیه تفلیر  یباعث م میما مشغول مطالعه کتاب باش یعهده دارد چون وقت

 یذهن است، درواقع مرگ ذهن یمغذ یموتور محرکه و غذا دن،یشيدبپردازد و تفلر و ان

ذهین مشیغول تفلیر نباشید از چرخیه  یاست، چون وقت دنیشيهرانا نبود تفلر و اند

اسیت کیه  نيکتاب ا دیماند و نقش مف یسودمند و مثبت خود غافل و محروم م تیعالف

بیا  یحالیت عیاد کیه ذهین در یدهد در حال یسوق م یذهن را به تفلر منظم و منطق

نبیود  زیین نيیو ماحویل ا ستین ینظم منطق کيیمواجه است و دارا یفلر یپراکندگ

 قابل استفاده است. یاستنتاج ها

 ،ید یس ،یونيزيتلو یبرنامه ها یشود که فرد از تراشا یمشاهده م ريدر توو ✌❤✌

که هر کیدام  گشته است چرا دیو ناام زاریب نترنت،يا ديو لپ تاپ و شا وتریو کامپ ويديو

از  ینشانه ا یپراکندگ نياتاق پراکنده شده است و ا یدر فضا یبه شلل نامنظر نهاياز ا

رسید  یشده است و به نظر م یلیاللترون ليوسا نيبه استفاده از ا ليو نبود ترا یزاریب

کار  نياست و ا یذهن یایاح ازمندین دايشده، شد یدچار مرگ ذهن ايفرد به خواب رفته 

 ليگونیه وسیا نيیفرق کتیاب بیا ا ازشود. یاللتروشوک کتاب مرلن م قيز طرظاهرا ا

اسیتفاده  یو ما برا ميبر یاز کتاب م یشتریب یفیاست که ما استفاده ک نيا یلیاللترون

 ميبه مطالعه بپیرداز یاریاراده و هش یکتاب، الزم است آگاهانه و از رو تیفیاز متن و ک

بیه  یمرلن است چنیدان بیا تررکیز کیاف ،یريتووو  یصوت ليدر  استفاده از وسا یول

باشد کیه سیلوت فضیا را شلسیته  نيبخاطر ا شتریب ديو شا مينپرداز نهاياز ا ستفادها

صیرفاً از  میتیوان یواقع میا نری در.ادگرفتنيسرگرم شدن باشد تا  یبراشتریو ب میباش

اب و مطالعیه از کتی نلیهيا یچرا که برا م،يریبگ ادي یزیچ اي ميکتاب لذت ببر یتراشا

ذهین و تفلیر خودمیان  انيیمتن کتاب را با جر میناچار هست ميریبگ ادي یزیچ میبتوان

بیه  ميشیو یساختن ذهن با مطالب کتاب، میا قیادر نری ریوگرنه بدون درگ میکن ریدرگ

موقع  انيدانش آموزان و دانشجو یاست که برخ نیو بخاطر هر ميبپرداز یفیک یریادگي

به حفی  و ازبیر کیردن  شتریندارند چون ب يیگودر پاسخ یکاف امتحان و آزمون. تسلط
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تیوان  یدرسیت بدهنید ولی یاگر بتوانند پاسخ هیا یوار بسنده کرده اند و حت یطوط

 یهره آنها فرامیوش می یاست و به زود امتحانآنها فقط محدود به سر جلسه  یریادگي

از  یولی میاستفاده کن یریادگيیبرا زین یلیاللترون ليچند مرلن است از وسا هرشوند.

کنند از  یهر چند امروزه هره ظاهراً ادعا م ستند،یلحاظ زمان و ملان مقرون به صرفه ن

 تییفیو ک تییدر عرل کر یبرند ول یم یاديبهره ز یریادگي یبرا یلیاللترون یابزارها

 یریادگيکه مردم اهل  نياز ا شتریاست و امروزه ب فاوتمت یلیخ یریادگي وهیدو ش نيا

صرفاً پر کردن اوقات فراغیت خودشیان  و یسرگرم یگونه ابزار برا نياز ا شتریاشند، بب

 شیتریب رنیدیبگ اديیاز مطالب استفاده کننید و  نلهيا یکنند درواقع به جا یاستفاده م

هاست به  للردهیتحو نیدر ب یديجد یراریهرانا ب نيکنند و ا یم یدارند با مطالب باز

از  ديیآ یکه از مطالعه کتاب به دست می یوجود طعم لذت نيا با ،copy and pasteنام 

 ،یسیادگ نیکه کتیاب هیا در عی چرا.ستیقابل تجربه ن گريد یآموزش یابزارها قيطر

 یراه آدمی رهین قیوقت رف چیاست که ه یمهربان ارياست و  یارزشرند یآموزش لهیوس

هسیتند از جرلیه  یتيوابسته به منابع حرا یآموزش ليوسا ريکه سا یشود، در حال ینر

افتند، البتیه  یاز کار م یآموزش یابزارها نيدر دسترس نباشد هره ا یبرق، که اگر برق

 یدارد کیه در جیا یو محاسین بيیخود معا یبرا نهاياذعان داشت که هر کدام از ا ديبا

 است. یخودش قابل تامل و بررس

 نياست و در ا یگزند ،يیتوان گفت که جهل، مرگ و دانا یم ريبا توجه به توو ✌❤✌

 یرا به زندگ یآدم زیتوان گفت کتاب ن یبخش است. م يیدانا زیاز آنجا که کتاب ن انیم

 یشک برا یماده باشد، ب و غذا ازمندیانسان ن یجسران اتیگرداند و اگر تداوم ح یبر م

 یماند و ذهین آدمی یذهن م یکتاب مثل غذا ز،یانسان ن یذهن اتیتداوم و استررار ح

منبع موثق  زیو دانش است و کتاب ن شهياست و آن دو اند ايفعال و پو زیدو چ با شهیهر

 و دانش است. شهيحضور اند یبرا یلیو ثق
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 شیب یما نباشد و جاهل، مرده ا نیدانا زنده است هر چند جسم او در ب یآر✌ ❤✌

انسیان  مینییب یم میآن وجود داشته باشد، اگر توجه کن یليزیهر چند حضور ف ستین

زنیده و  شهیآنها هر اديبه جا گذاشته اند. اسم و  یآثار ایدن نيکه از خودشان در ا یيها

 یو هنرمندان و شیاعران و... حتی سندگانيو نو نیاست مثالً مخترعان و ملتشف ديجاو

حضیور  مینییب یم یداشته باشند ول یليزیحضور ف یکره خاک نيدر ا شیاگر قرن ها پ

 یمیا بیرا یشود و حت یاحساس م زیوامع بعد از قرن ها نانسانها و ج نیآنها در ب یروان

کیه  یحیال در.  میکنی یخودمان باز به آثار آنها رجوع می یو علر یفلر اتیاستررار ح

کننید کیه نیه  یم یاز انسان ها هستند و بودند و خواهند بود که آن چنان زندگ یلیخ

 یرا وداع می یدار فان نلهيوجودشان در زمان حال محسوس و ملروس است و نه بعد از ا

چرا که وجود و حضورشان در  ستدین شیب یزنده، مردگان یکنند، درواقع اکثر انسان ها

تنها بیه خیوردن و  ایدن نيروزمره شده است و از ا یزندگ کيبه  دودصرفاً مح ایدن نيا

 یمحدود شده است و از شلوفا ساختن استعداد هیا یو جنس یجسر زيو غرا دنیخواب

 نيوجودشان کرتیر میعظ هيخودشان غافل و محروم مانده اند و از سرما ریظن یبلر و ب

سرشیار از اسیتعداد و  یتاس  دارد که آدم یچقدر جا نيبرند و ا یاستفاده مرلن را م

از  یلیخ درواقعنبرند. یبالقوه خودشان بهره ا یها يیتوانا نياز ا چیه یباشد ول يیتوانا

و میرگ  ی. گرفتیار میرگ روانییلیيزیقبل از مرگ ف ا،یدن نيانسان ها هستند که در ا

و بالاستفاده اسیت درواقیع  ریتاث یب ایدن نيله حضورشان در انیشده اند. هر یاجتراع

شیود و از خیود  یبود و نبودشیان احسیاس نری اياصال حضورشان  ايمرده اند چون گو

 انگار از صحنه روزگار گم و گور شده اند. ،کنند ینر یرافلنیتاث

نروده  ریاشخاص قرون گذشته تعب نيتر بیه دکارت، مطالعه را ملالره با نجرن ✌❤✌

را دارد که از او بهره  یدانا و باهوش، حلم آدم زنده ا یخواننده  یکتاب، برا یاست. آر

و دانشرند اسیت، بیه ماننید مباحثیه و  میآن حل سندهيکه نو ی. خواندن کتابردیها گ

 انيیها را کیه در جر یکه ترام لذت ها و هره سخت یا مباحثهمرتد با او است،  یگفتگو
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 یدر خود جرع آورده و به معرض تراشا گیذارده اسیت. آر ميخور یبه آنها بر م یزندگ

را دارد کیه بیا او  یدانا و باهوش، حلم آدم زنده ا یخواننده  یهرانطور که که کتاب برا

 ن را خواهد داشت.جا یب جسمنعش و  کيخواننده نادان هم حلم  یبرا د،يسخن بگو

انسان دانا بیا  یکند، ول یم ینعش کش قتیدر موقع مطالعه کتاب، در حق نادان✌❤✌

و  ديینرا یآن گفتگو نروده و مشلالت خود را حل م سندهيکتاب، درواقع با نو یمطالعه 

مطالعه است که انسان خواننده،  اتیاز خووص نيبرد، ا یم یپ یتازه تر قيبه حقا یاپیپ

شیود، ژان ژاک روسیو، در  یو افلار آنان، آشنا م یندگز یو چگونگ ایبزرگ دنبا مردان 

 یشروع به مطالعه در قلب بشر، شیرح زنیدگ یمن خوشتر دارم برا د،يگویمورد م نيا

 جياز نتیا یلیيرايکه به حق گفته، ز یبه راست و را بخوانم. خيمردان بزرگ تار یخووص

و  یني. افق آفریهرت پرور ،یساز تیشخو ،یمردان بزرگ، آموزندگ یبا زندگ يیآشنا

 یآنان به خواننیده اش دسیت می یاست که از مطالعه کار ها و کوشش ها یجوهر بخش

 دهد.

و  کيیتار یاییبداند کیه در دن ديبا کتاب سر و کار نداشته باشد، با یکس اگر✌❤✌

 یست. آرتر از شب و ساکت تر از قبر ا کيتار يیایبرد، دن یبه سر م يیصدا یصامت و ب

سیاکت و  یایدن نیچن کيدر  قتیکتاب ها راه ندارد، در حق یبا صفا یایکه به دن یکس

) زامبی = میرده  خود خبر ندارد. چارهیب یاست ول وربرد، او زنده به گ یبه سر م یليتار

 متحرک!(

 یشود که انسان ها هر قدر هم از نظیر تلنولیوژ یبرداشت م نیچن رياز توو ✌❤✌

 ليهم داشته باشد و از وسا یتر شرفتهیپ یریادگيو  یآموزش یتلنولوژ کند و شرفتهیپ

توانید  ینر نهاياز ا کیچیهم برخوردار باشد، باز ه یمترق یآموزش - یعلر زاتیو تجه

 ردیآن را اشغال کند و بگ یکتاب شود و جا نيگزيجا



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

83  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

 از✌❤✌

 نیچنی ريتوو

 یبرداشییت میی

شیییود کیییه 

 هيیهد نيبهتر

شود  یکه م یا

اد. د یبه کسی

کتییاب اسییت، 

چرا که صیرفاً 

 هيهد کيفقط 

 یدهد، انگار کتاب مثل خون یم هيو رشد کردن را هد یبلله زندگ ست،ین یو معنو یماد

 یو تداومش م اتیح هيشود و ما یم قيخون، تزر ازمندیفرد ن کي یاست که در رگ ها

جهالیت و   شود، شتریو ب شتریها ب کتاب جامعه تعداد و تنوع کيهر قدر در  یآر.دشو

انسیان  تییسیخن از عویر جاهل یشود، درواقع وقت یاز آن جامعه کاسته م زین ینادان

 یهستند و به نوع ینيیدر آن عور و جامعه از نظر کتاب و مطالعه، در حد پا یعنياست، 

را با  افتهيبرند، اگر جوامع توسعه  یرنج م یو علر یفلر تيو محدود تیاز فقر و محروم

متفاوت هسیتند  یاز نظر کتاب و کتابخوان مینیب یم میکن یم سهيه مقاجوامع عقب ماند

 یهستند که از کربود و فقر کتاب و مطالعه رنج م یو جوامع عقب افتاده در واقع جوامع

بتوان به کالبد  نلهيا یآن جامعه است و برا یدر حلم مرگ برا یعقب ماندگ نيبرند و ا

الزم است کتابخانیه هیا را  د،یتوسعه را دم و رشد و یسوم، روح زندگ هانج یکشورها

 یگونه جوامع جیا نيروزانه مردم ا يیکرد و مطالعه و کتاب را در سبد غذا ایاح یزنده م

ت بخیش مطالعیه کتیاب و لیذ نيریخودشان از طعم ش يیداد و مردم در هر وعده غذا

 ✌❤✌ذهن است یداریکتاب، تلنگر ببخش است.  یکتاب زندگ .برخوردار شوند
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Sheida - Sh 

 زيو عرض ادب و احترام خدمت دوستان عز سالم

به  یدر مرحله گذر که هران انتقال از جامعه سنت تیقرار داشتن جامعه و حاکر لیدل به

خودش قیرار  یو ذهن یدر مرحله گذر فلر تیبه تبع زین یباشد.انسان امروز یمدرن م

 لياست و تجربه اسباب و وسا که مرلو از پارادوکس ها یگرفته است و حضور در جامعه ا

آنها است  یاحترال یامدهایناشناخته بودن آثار و پ شانیژگيو نيکه مهرتر یامروز عيبد

و  ردییبگ شیهیموارد پ ريبر سا تیمدرن یها تیمواقع جذاب یاریباعث شده است در بس

 .میرا شاهد باش هيرو یاستفاده ب

دو مقوله  نيا نیب یمرزبند تیقابل اآي؟  ستیو سنت در چ تیمدرن نیمرز ب راستی امابه

 ؟ستچی حلش اگروجودداردراه. وجود دارد

ها را داشیته باشید و بالفعیل  داديو رو ليمسا یريپذ کیتفل يیتوانا ديلزوما با انسان

 نيگفت که ا توانیدر جواب سوال م تیآن را هرواره کسب کرده است لذا با قطع يیتوانا

ابزار کامال  کيد،یجستجو کن ريب سوال آخر را در تووهستند.اما جوا یدو قابل مرز بند

اما پر بار و موثر وارد عریل شیده و  یموجود و در کرال سادگ یاهوهایساده به دور از ه

 شود. ینجات بخش م

و  دانندیم یبه اشتباه آن را وابسته به دوران سنت یاریابزار ساده که امروزه بس نيانلته:

محویول اسیت،کتاب  نیاز هر نهیو به يیده استفاده ابتدا، زا تهیتوجه ندارند که مدرن

کاربرد دانش در زمیان مناسیب  امااست. هیاول یاست که در واقع استعاره از دانش عروم

 یانجیام شیود ،می یخسارت احترال ینیب شیقبل از وقوع حادثه پ اگربهتر است. اریبس

اسیت  ستهيشا نيبنابرارا به حداقل رساند. بیمناسب خطر آس یزيبرنامه ر کيشود با 

کامل و جامع با چیارچوب و  يیآشنا یو عرل یقبل از استفاده از محووالت مختل  ذهن

با سیرعت  ایدن!میافتیبوم ن گريکه از طرف د میاما توجه کن☑.میشاکله  آنها داشته باش

از قافله عقیب  ديکه نبا ستین دهیپوش یاست و بر کس شرفتیدر حال پ یفوق العاده ا
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شلل نحوه استفاده بجا را فرا گرفتیه و  نياست که به بهتر ستهيخاطر شا نیبه هرافتاد 

 ليموجود را به فرصیت تبید یدهايبه افراد در نحوه استفاده و ... تهد یبا آموزش اصول

 .ميخود و جامعه فراهم آور یرا برا یرا کنار گذشته و بستر امن طيو تفر افراط.میکن

 نيیا یهیا یزگییانگ یو ب یهدف یدر ب شهيکه عردتا ر هگایگاه و ب یها یوقت گذران- 

راه قرار دهند که اگیر  نيدر جامعه دارد باعث شده عرده زمان و فلر خود را در ا  یط

دربیاره آن نوشیت و  کتیاب نيچنید توانیم میارائه ده یجامع یشناس بیآس میبخواه

 .نجدگیمقال نر نيآن را نقد کرد که در ا یو ماد یروانساعت ها آثار 

 کيآموزش داده شود و  ديکه با یاز استفاده، در کنار فرهنگ شیشناخت محووالت پ✳

 است گره گشا خواهد بود. یجابيامر کامال ا

 
Sheida- Sh 

 یواقعی گیاهيکتیاب و مطالعیه جا دوارمیو ام لنمیهم به نوبه خود از شرا تشلر م بنده

 جاديا یالزم برا یر مناسب بسترهاکند و با استفاده از ابزا دایخودش را در دوره مدرن پ

در مخاطب فیراهم  تیجذاب

مجیدد خیدمت  سالمشود.

تشیییلر از  ضیییرنشیییرا 

بابییت وقییت و  یجنابعییال

گیروه و  یکیه بیرا یتوجه

 یمیی  ریخوانییدن تفاسیی

مثیییل  دوارمیییید،اميگذار

 تییاز ظرف میبتوان شهیهر

فلییری شییرا در گییروه 

و بیییه  میاسیییتفاده کنییی

 .میمعلوماتران اضافه کن
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 زيم و درود خدمت شرا دوست عزسال با

 نیشک میرز بی یب-

روز  تیه،یسنت و مدرن

بیییه روز در حیییال 

است و  افتنيگسترش 

و  یجوامیییع سییینت

از ابعیییاد  یصییینعت

از هیییم  یمختلفییی

متفاوت شده اند و در 

موییرف)  نیبیی نيییا

مطالعییه ( روزانییه و 

 نيیساالنه کتاب در ا

 یصینعت یال حاضیر ابزارهیادر حی نلیهيکرده است. با ا دایپ یکشورها ، تفاوت فاحش

بیاز کتیاب بیا آن  یاستفاده در امر مطالعه به دست به وجود آمده است ولی یبرايديجد

اسیت و  ینيریو ش نیدلنش نیهرنش شه،يعالقرندان دانش و اند یاش هنوز برا یسادگ

خودشیان میونس و  یهستند. بهتر از کتاب برا یکه عاشق علم و آگاه يیشک آنها یب

بخاطر وقیت و زحریت و  زيسپاس و تشلر از شرا دوست عز باکنند و ینر دایپ یهردم

سپاسیگزارم و   تيینها یبی د،یگذاشت شهیامروز مثل هر ریتفس هیکه در ته یحوصله ا

خدا را شاکرم کیه در جریع  . منمآرزومندم  یشرا دوست گرام یبرا یو سالمت تیموفق

افتخار و مباهات اسیت کیه از  هيمنم ما یو دانش حضور دارم و برا شهيدوستان اهل اند

 ریبرم و منم سپاسگزارم که در تفاس یهرچون شرا بهره م یزيدوستان عز یدانسته ها

 نیدهيسیبز و پا اميیا شهیدوارم هریام د،يو دار دیسبز و سازنده داشت یحضور ريتواو

 .دیباش
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  ابـن کتـالح مـس



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

88  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

 ✌✌❤بنام خداوند کتاب وقلم ✌✌❤
ابی که می نويسی و منتشر   می کنی در حلم گلولیه ای محرد هر انديشه و کت✌✌❤

آسران انديشه و دانش شلیک و پرتاب می کنید و تک تک صدای اينها به  هايی است که

بر چهار گوشه اين سرزمین طنین انداز می شود، مگر بازتاب آنها را نری شینوی کیه از 

که قرار است  بنويس چهار گوشه اين سرزمین به سوی تو بر می گردند. ای محرد تو فقط

سیالب انديشه به راه اندازی. ای محرد تو آن چنان بايد بنويسی که دلها و ذهین هیا را 

تلان بدهی. خطرناک ترين و ترسناک ترين و قويترين چیزی که در زندگی کش  کرده 

  ام، انديشیدن است.

ان متفلر دفتری که بر روی میز قرار دارد درواقع انديشه های نويسنده يا انس ✌✌❤

يا اهل کتاب و مطالعه است، که انديشه های خود را بر روی دفتر نگاشیته اسیت، البتیه 

اينجا کتاب نراد انسان است نه اينله انسان نراد کتاب را دارد و اينله انسان بیه کتیاب 

تشبیه شده است به اين معنی است که آدمی افلار و انديشه های زيادی دارد که البتیه 

در اين زمینه از نظر کریت و کیفیت تفلر و افلار برابر و مشیابه نیسیتند و هره انسانها 

اينجا منظور از کتاب بیشتر اشاره به يک انسان انديشرند و کتابنويس است، چون هریه 

هم اهل تفلر باشند و تفلراتی را داشته باشند، باز هره انديشه هیای خیود را بیر روی 

نديشه ای ارزش ، آوردن و ثبت آنها بر روی کاغذ يیا کاغذ نری آورند، عالوه بر اين هر ا

دفاتر را ندارد، هران طور که هر کتابی که نوشته و عرضیه میی شیود، بیرای خريیدش 

استقبال خوبی نری کنند، درواقع اين طور هم  می توان گفت که هر فلری ارزش آوردن 

  ل عرومی نیست.بر روی دفتر را ندارد و تبديل آنها به کتاب باز به معنی استقبا
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اينله آدمی به کتاب تشبیه شده است، يعنی اين فرد انديشرند است و کتاب  ✌✌❤

در واقع جعبه ابزار بزرگی از گلوله )انديشه( است و اينله با اسلحه کار می کنید يعنیی 

اين فرد، دارای قدرت است و به نوعی در حال جنگ و مبارزه است و فرق اين جنگ اين 

مشخص و با مرز معلومی ندارد. حتی می تیوان گفیت يیک نويسینده و  است که جبهه

انديشرند می تواند از هران خانه و پشت میز خود به مبارزه بپردازد و ابزار های او برای 

جنگیدن هرانا تفلر و انديشیدن و مداد و قلم و دفتری است که در اختیار دارد، درواقع 

به جنگ يک دنیا برود، هرین که انديشه های خود را   با اين ابزار به ظاهر ساده  می تواند

می آفريند و آن را با اسلحه مدادی اش پرتاب می کند، يعنی او گلوله های فلری خود را 

شلیک کرده است و مرلن است در زمان و ملان های متفاوتی به افرادی اصیابت کنید، 

را مورد پیذيرش قیرار دهید يعنی هرین که افرادی با اين انديشه ها آشنا شوند و آنها 

  درواقع گلوله های فلری نويسنده انديشرند، تاثیر خود را گذاشته است.

هر کتاب يعنی يک انسان مسلح يا تعیدادی از انسیان هیای مسیلح، و يیک  ✌✌❤

نويسنده در واقع يک مبارز جنگی است و کتاب برای او در حلم يک سالح جنگی است 

اينلیه در  به جنگ با جهل و نادانی ها و... میی پیردازد. که با گلوله کلرات و انديشه ها

تووير مداد را به گلوله تشبیه کرده است، به اين معنی است که مداد می تواند با اصابت 

خود، اثر خود را بگذارد و نويسنده که در نراد کتاب ظاهر شده است در واقع با آنچیه از 

را انجام می دهد که با بُرد انديشه هايش  طريق مداد و قلم می نويسد مثل کار تیراندازی

می تواند مسافتی را که طی کند، تعیین کند، هران طور که برد گلوله های جنگیی نییز 

  متفاوت است.

اولین کتاب نويس و کتاب دوست خدا است، و از بس به نوشیتن و انديشییدن  ✌✌❤

حرد ) ص(  نیازل اهریت داده است که وقتی خداوند، کتاب مقدس قرآن را بر حضرت م

، بخوان به نام خداوندی که تو را آفريد، و اين در  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ کَ الَ ذِی خَلَقَکرد، فرمود 

خداوند بیرای  حالی بود که پیامبر اکرم )ص(، سواد خواندن و نوشتن نداشت و اُمی بود.

  پیامبران اولوالعزم کتاب فرستاد، زبور،صح  ،تورات، انجیل، قرآن کريم.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj30ey38_7KAhUob5oKHXh-ABAQFgglMAE&url=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=6107&usg=AFQjCNETV941-T5Yuu7-WK2EbXiXbMoG5w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj30ey38_7KAhUob5oKHXh-ABAQFgglMAE&url=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=6107&usg=AFQjCNETV941-T5Yuu7-WK2EbXiXbMoG5w
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ر زمان های قديم، ابزارهای جنگی بیشتر سالح سرد مانند شرشیر و هر چند د ✌✌❤

نیزه و چاقو و تیر و کران بود و بعدها سالح های گرم ابتدايی و پیشرفته به وجود آمد که 

هم اکنون نیز ادامه دارد، ولی جهان امروز به برهه ای از زمان رسیده اسیت کیه ديگیر 

هم ديگر کتیاب و مطبوعیات و قلیم و...  جنگ، جنگ انديشه هاست و ابزارهای جنگی

و امروزه در ص  مقدم اين نبرد نوين، انديشرندان و دانشرندان قرار گرفته انید،  است

البته حضور دانشرندان در طول تاريخ در نزد پادشاهان، امری محرز است و هیچ پادشاه 

ی نییاز و حلومت و نظام سیاسی در طول تاريخ از حضور دانشیرندان و خردمنیدان، بی

نبودند چه حلومت های استبدادی و چه حلومت های مختل  ديگر، در واقع نییاز هیر 

حلومت سیاسی به انديشه و دانش، نیازی واجب است و هر نظام سیاسی که از ايین دو 

ابزار قدرترند برخوردار نباشد و حتی از اين نظر رشد و بروزرسانی نداشته باشند با خطر 

مواجه خواهند شد ، هر چند در نظام های سیاسی گذشیته  ضع  ساختاری و فروپاشی

پادشاهان، شايد عقیده آنها اين بوده است که اگر مردم بی سواد و گرسنه باشیند، دوام 

حلومت آنها تضرین می شود. اما در زمان حاضر با توجه به تغییرات گسترده ای کیه در 

منسوخ و تاريخ گذشیته کیه  ابعاد مختل  صورت گرفته است. ديگر نری توان با عقايد

هیچ تناسب منطقی با زمان و ملان فعلی ندارد، بتوان مثل سابق بیه حرکیت فلیری و 

امروزه کشوری که مردمان خود را به کتابخوانی و مطالعه تشويق  عرلی مردم جهت داد.

می کنند و زمینه و شرايط آن را فراهم می کنند، نه تنها باعث می شوند کشور آنهیا در 

اد مختلفی به طرف پیشرفت سوق داده شود بلله مطالعه کتاب نوعی، تربیت عرومی ابع

است که افراد را با افلار پیشرفته تری تربییت میی کننید و مثیل سیربازانی کیه دوره 

آموزشی را می گذرانند و به نوعی آمادگی برای دفاع از کشور شان پیدا می کنند، افراد 

است، میی تواننید در  ع اسلحه و ابراز فلری و فرهنگیجامعه با مطالعه کتاب که در واق

برابر هجره های فلری و عقیدتی منفی و مخرب ساير کشیورها، از خیود و کشورشیان 

آمادگی فلری و روانی، بیرای دفیاع فیردی و دفاع کنند و اين را می توان نوعی کسب 

  اجتراعی قلرداد کرد.
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مرلن  ✌✌❤

اسیییییییییت 

انديشیییرندی، 

نويسنده نباشد، 

ی مرلییین ولییی

نیست نويسنده 

ای، انديشییرند 

نباشیید، ابییزار 

انديشرند مرلن 

اسییت بیشییتر 

انديشه و افلیار 

باشد، ولی ابیزار 

يک نويسنده نه 

تنهییا انديشییه و 

فلر است، بلله 

ابییزار ديگییری 

چون قلم و مداد 

دارد و اين کار می تواند عالوه بر اين که افلار خود را بر روی کاغد بیاورد و آنها را ثبیت 

کند و از گزند فراموشی نجات دهد، بلله می تواند انديشیه خیود را تیا دوردسیت هیا 

گسترش دهد، در حالی که اگر يک انديشرند صرفاً به انديشیدن خود اکتفا کند نه تنها 

مرلن است بسیاری از افلار خود را فراموش کند و از دست بدهید، بللیه نریی توانید 

ديگر صادر کند و ديگر اينله برای او سخت می شود فرآورده های فلری خود را به نقاط 

 د و تداوم انديشه های خود شوند.که نظم فلری خود را تعقیب کند و باعث رش
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لذا با اينله انديشیدن، ويژگی عالی و ارزشرندی است ولی نری توان صرفاً بیه ✌✌❤

کیه طالیب و تفلر اکتفاء کرد و از ملتوب کردن آنها امتناع کرد، برای هریین آنهیايی 

جوينده و آفريننده انديشه اند،خوب می دانند که ملتوب کردن انديشه ها و ايیده هیا، 

يک نیاز اجتناب ناپذير است. چرا که وقتی انديشه ها ملتوب نشود نری توانند هنوز هم 

به فرايند رشد خودشان ادامه بدهند، برای هرین اگر قدر زر را زرگر بداند، بی شک قدر 

از اين رو ملتوب کردن انديشه هیا توسیط انديشیرندان  انديشرند می داند،انديشه را 

نويسنده، کاری رايج است و اکثر انديشرندان، انديشه های خود را به نوشته تبديل می 

چون با عدم نوشتن، نه محووالتی برای عرضه بیه ديگیران دارنید و نیه اينلیه کنند. 

دار گردند و بازخورد دريافت کنند، حتیی خودشان می توانند از بازتاب تفلرشان برخور

به نظر خودم تفلر بر روی کاغذ يا تفلر ملتوب، بهتر و موثرتر از تفلر شفاهی و کالمی 

چرا که وقتی تفلر، ملتوب می شود. می توانیم به نقاط ضیع  و قیوت آن آشینا  است،

 شويم و درصدد اصالح و تلامل روند فلری خودمان بشويم. 
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Sheida Sh ❤✌    ✌❤ 

 تشلر بابت تفسیر زيباتونسالم و شب بخیر خدمت شرا  

بهترين و مهرترين اسلحه هر انسانی دانش و اطالعات اوست.که میتواند با آن هر کس يا 

چیزی را هر چقدر هم که سخت باشد از پا در آورد.هر چقدر وجود خودمان را با جیوهر 

ل داشته باشیم و هرواره سالح پر بوده دانش و آگاهی پر کنیم،بیشتر میتوانیم ابتلار عر

 و آماده شلیک و نفوذ به قلب جهالت و نادانی.

 

 با سالم و درود خدمت شرا دوست عزيز و سپاس از لط  و حضور سیبزتان . ✏✌ ✌

توانا بود هر که دانا بود، آری توانا بود هر که بیشتر کتاب بخواند تا بیشتر دانیا  ✌✌❤

گردد، آدمی را آنچه توانا می کند و از ساير موجودات توانا شود و صاحب انديشه و دانش 

نشان می دهد، هرانا هرین انديشه و دانش است و گرنه انسان از نظر جسری ضعی  تر 

از هر موجود ديگری است. آنهايی که می دانند درواقع در حال آماده باش هستند مثیل 

جنگ های احتریالی بیه حالیت هره سربازانی که دوره آموزشی را طی می کنند و برای 

نیروی آماده باش ذخیره می شوند، اما سالح انديشه و دانش چیزی است کیه مخیتص و 

منحور به زمان و ملان خاصی نیست، لیذا بايسیتی هریشیه از ايین سیالح قدرترنید 

خودمان استفاده کنیم آن هم برای از پا در آوردن جهل و نادانی های و چیزهیايی بیدی 

 ✌✌❤ر راه زندگی فردی و اجتراعی ما قرار بگیرند و.. که می تواند س
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 ابــن با کتـوی ذهـشستش
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 شستشوی ذهنیی را انجیام  وقتی کتاب مطالعه می کنیم در واقع به نوعی کار✌✌❤

می دهیم، اما در اينجا هدف، زدودن تاريلی ذهن ) جهل( خودمان است، درواقع بیرای 

پاک کنیم و دور بريزيم، نیازمند افلار نو و جديدی  اينله افلار قديری و کهنه را بتوانیم

هستیم و مطالعه کتاب اين املان را فراهم می کند، در واقع کتاب يک ابزار قیوی بیرای 

تغییر فلری و تغییر عرلی است، چون وقتی کتاب می خوانیم ديگر مثل قبل فلر نریی 

کنیم چیون بیا روشینی و کنیم و به باورهای قديری و قبلی خودمان نری توانیم بسنده 

آگاهی های به دست آمده از مطالعه کتاب در ذهن ما، ديگیر  نریی تیوانیم خودمیان را 

محدود و محوور به گذشته کنیم، مطالعه کتاب مثل جاروی برقی می ماند که گرد و غبار 

های ذهن ما را ) جهل و نادانی و افلار کلیشه ای و کورکورانه و عادت وار و...( می گیرد 

و شادابی و نشاط ذهنی به ما می بخشد، مطالعه کتاب باعث می شود از انجریاد فلیری 

دور باشیم و اين کار از تحريک ذهن ما برای انديشیدن به دست می آيد، ما کتیاب میی 

ناخت خوانیم تا سطح فلری ما افزايش يابد و با روشنفلری بیشتری نسبت به قبل، به ش

انديشه ها( غذای ذهن ماست و ما اگیر خودمیان را از  ) خود و محیط دست بزنیم، کتاب

اين غذا محروم کنیم ذهن ما سوءتغذيه پیدا می کند و از نظر کیفیت کارکرد فلری افت 

می کند . از آنجا که فرماندهی انسان به دست ذهن و مغیز اسیت، بیرای هریین تیاثیر 

گذارد و به تبیع ايین  مطالعه، يک تاثیر بنیادی است چون بر کلیت وجودی ما تاثیر می

تاثیر، تغییرات فلری و عرلی را در ما موجب می شود، تاثیر کتاب، تاثیر تغیییر سیاز و 

اصالح کننده دارد، وقتی مطالعه می کنیم چرا که احساس سالمتی بیشتری میی کنییم 

چون تحت تاثیر مطالعه خودمان نیرو می گیريم . گاه تووير چنین القا می کند که بیرای 

ريق مطالعه کتاب مرلن فردی تغییر کند نیازمند يادگیری است و اين کار نیز از ط اينله

می شود،چون مطالعه باعث به وجود آمدن بینش می شود و بینش جديد در میا زمینیه 

ساز تغییرات جديد می شود، درواقع مطالعه اين کرک را به ما میی کنید از طیرز فلیر 

قديری خودمان جدا شويم و برای نوانديشی و متفاوت انديشی آمادگی پیدا کنیم، چون 

دو باور متفاوت دست به عرل بزنیم وقتی می دانیم بهتر اسیت بیه گزينیه  نری توانیم با
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بهتر و واالتری عرل کنیم . به نظر می رسد زنان يا مادران اگر از ابزار کتاب کرک بگیرند 

 می توانند به تغییرات و اصالحات فلری پسران يا مردان خود کرک کنند و ....

 

Sheida   Sh  

 مغز إنسان ....و زن تلاننده های  کتاب

و زدودن غبیار از  شيمطالعه در پاال ریکرد و به تاث شيذهن انسان را پاال شهیکتاب م با

باشید و  یکتیاب چیه کسی سیندهيتوجه داشت کیه نو ديبا حالمغز انسان اشاره دارد.

است کیه  درست.یچه موضوع و چه طرز تفلر رندهیآن دربرگ میکتاب و مفاه اتيمحتو

کننده کتاب است اما دسته جارو که در واقع محرک و هره کیاره  زیته جارو و قسرت تر

است که طرز تفلر خود را در قالب کتیاب القیا  سندهياست و قدرت در دست اوست نو

 آن را یو هم جنبه منف ديجنبه مثبت آن را د توانیهم م پس.لندیم

 

روزها  نيان، القره ن کيخوردن  ینظرات خیلی مختلفی میشه در اين مورد داد برا البته

 ها را شست. یلیمغز خ ديبا

 نيیابتدا توجه بیه ا ريمورد توو در.  سازندگان جوامع هستند مادرانسالم به نظرمن  با

خیودش ابیزار و  یو اجتریاع یانجام امورات فیرد یبرا یکه هر فرد مینلته داشته باش

زن بیه  کيیرا.ابزار مختص خودش  زیزن ن کي نياز ا تیدارد که به تبع يیها یتوانرند

درون منزل جهیت  یتواند از ابزار کار یواسطه ذات مونث بودنش و لطافتش است که م

علم و اصیول قیرار  ریابزار در تحت تاث نياگر استفاده از ا حالنظافت و ... استفاده کند.

دسته جارو کتاب قرار دارد که  یدر انتها دینیبیکه م هرانطوردوچندان دارد. ریتاث ردیبگ

و رشد  یخود در جهت تعال یاز ابزار کار تواندیم یزن با مطالعه و آگاه کي دهدینشان م

 ."زنان خانه دار یترام اشخاص حت یمطالعه برا تیاهر"کرک کند. زیخانواده ن
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، که بیا نظیرات منحویر بیه فیرد SHخانم  زيدوست عزشرا  از  ژهيسالم و سپاس و با

کتابخوان،  مادران.  مین  یخووص برا یرانو شدند ب یها شهيساز اند نهیخودشان، زم

چندان مهیم  تیجنس نیب نياست و در ا يی، کتاب ابزار داناخال  مردان بزرگ هستند

را  نهیو زم میکن یکهنه را از ذهن خودمان پاک م یها شهيما با مطالعه کتاب، اند ست،ین

که مطالعیه  يیشک آنها یب م،یکن یفراهم م ینو و متعال یها شهيو رشد اند شيرو یبرا

شوند و هیر  یمتفاوت هستند و م گرياز هرد ستند،یکه اهل مطالعه ن يیکنند با آنها یم

 .کنند یم ریکدام در جهان متفاوت و مختص خودشان س

Moslem Fatollahy 

 دیپاک کن ی:با خوندن کتاب، مغز خودرا از مطالب اضافریتفس

Delnia Ra 

میا  لياز وسیا یاریطول زمان بسی در

و  رییتعر ازمنیدیگردنید و ن یکهنه م

 نيیاز ا زیو روح انسان ن جسم ضيتعو

گذر زمیان  رینبوده و تاث یمستثن اصل

جسیم در  اگر بر آن کامال مشهود است

 یو زوال می یطول زمان رو به فرسودگ

 است را  یکه در آن جار یروح اما رود

 افلار تازه نگه داشت شهیتوان هر یم

روح ما را پاک و به روز ؛  یها شهيو اند

 یداده و گرد استهالک و کهنه گ قلیص

و  نياز بهتیر یلیي ديزدا یرا از آن م

؛  شهياند یپاک کننده ها نيتر یاساس

 اريیهریان  کتیاب.کتاب است#هران 
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که به سالح کتاب مجهیز باشید البتیه  یکس هرو  ريناپذ یریس یها شهياند ی نهيريد

ذهینش را نخواهید  نیبیه سیرزم یجرأت دست انداز جهل هرگز شه؛يپشت سنگر اند

دارد بیا  یریارتباط مستق نيشود و ا یدردناک م یلیزدودن غبار جهل خ یگاه.  داشت

 یآن؛ راحت تر درمیان می یلک ساده رو کيکه  یدندان هرانند سطح و عرق آن جهل

 .باشد دهیدندان رس ی شهيکه به عرق و ر یشود تا زمان
 

Roshanak M 

تفلرتوسیط کتیاب  شيپیاک کیردن وپیاال یعنیي ريتویو نيمنظیورا لنمیفلیرم من

ومخییرب را  یافلییار منفیی شییودیم لنییدوباعثیم بییاياسییت...مطالعه کتییاب تفلییررا ز

ومحتوا خیوب  تیفی..هرانطورکه جارو جنس خوب وبد داره کتاب هم از نظر کميزيدوربر

فرحبخش  یاز افلاربد ومخرب است..وحت زکنندهییو تر شيدرهرحال پاال یوبد داره ول

 .است

Mahya  yagoby Kh 
اختیار وتوریم گیريیه  قدرتاليه تشلیل شده که اليه ششم مربوط به  2انسان از  مغز

 پیرامون نبود...  مسائلاين اليه در کارنبود انسان قادر به درک وفهم  واگر

 افلارمان هم مربوط میشود..  نگهداشتنمربوطه به پاک وتریز  تووير

را  ذهینايد دست خوش عوامل ناخوشايند بیرونی شود... نب منطقیخوب ومثبت و افلار

 بیرونی مثل تفلرات منفی ومخرب در آن نفوذ نلند.... عواملتریز و پاک نگهداريم تا

 یذهنی ژهيو بیو یجز اسارت جسیر یزیالتواق روانشناسنامه چ اي یمغز یشستشو-

 یده ذهنسواستفا یاجبار کيتحر یمغز یکنترل ذهن که به شستشو قتیدر حق ستین

 ايیاست کیه در آن گیروه  ینديفرا هياصالح ذهن معروف هستش شامل  ايکنترل فلر 

را به  گرانيد یو اخالق یاصول ریغ یو با استفاده از روش ها کیستریبه طور س یشخو

باورم که اکثر میا هیر روز  ني.بر ا لنندیخود وادار م یمنطق ریغ یاز خواسته ها یرویپ

میثال  میدر موضوعات مختل  باش یمغز یهدف شستشو میاشخبر داشته ب نلهيبدون ا

توجه به ارزشها .و...اگر ما حواسیرون جریع نباشید  نیبه قوان یبنديپا نيد رشيدر پذ
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از عواقیب آن بیه  یحرفا و نوشته ها قرلر گرفتیه و بیدون آگیاه ریتحت تاث خواستهنا

ب دودش بیه چشیم اغلی نیديفرا نيیدر ا میدهیفر د تن در م ايآن گروه  یخواسته ها

از فرهنیگ  يییزجرا  یمغیز یرود.امروزه ما معریوال شستشیو یشستشو شوندگان م

.در ميرییگیم دهيیخیود ناد روزمره یو حضور آن را در زندگ میتوجه یبه آن ب میدانیم

به مانند قطرات داخل سرم توسط افرلید و  یريبه طور دا یمغز یشستشو نيکه ا یحال

 ذ به داخل مغز ماست.مختل  در حال نفو یرسانه ها

 یاديیتعیداد ز رنیدیگیم شیرا در پی یمختلفی یشستشو دهندگان روشها قتیحق در

 شود یختم م یليما به  یاه ترام انتخاب قتیاما در حق دهند یما قرار م یانتخاب جلو

عبارات  رونيبرا ی.هشودیتا کامال ملله ذهن ما ن م شهیجرله مرتب تلرار م اي دهيا کي

تیا حافظیه  لیننیروش ما را مجبور م ني.با ا لنندیم هيو ثابت ارا یتلرار الفاظ جرالت

.اگر هم ما به آن ميگردیم ریو متح جیاطالعات فراوان گ دنيو از د میداشته باش یکوچل

 دییتاک یشستشو کننیدگان هی میباش یشتریو دنبال اطالعات ب میاطالعات بسنده نلن

وقتتون رو هدر  هودهیندارد ب یشتریطالعات با افتيدر يیمغز شرا توانا نيکه ا لنندیم

و رفتن ذهن ما به مراحیل  یمحلم کار ی.براميشویم جهیکه دچار سرگ نجاستي.ادینده

و  یاحساسی یاز شستشیوها رت قیعر

نجاست که يا لنندیاستفاده م زیشورانگ

ادراک مشلل  یریو بلار گ یفلر منطق

شستشیودهندگان  قتیتر است. در حق

 یفراوان یانتخاب ها عاشق دادن یذهن

 محوول ختم شوند. کيهستند که به 

 یامهایپ يیمقابله:شناسا یبرا راهلارها

فرستاده شده از شستشو دهنده میثال 

دوم  ديگویبد م یدوسترون مدام از کس

 و  میکن دایرو پ امیمخال  با اون پ دهيا
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آن کیس  یهیا یو دربیاره خیوب مي.مثال برومیکسب کن یدرباره آن اطالعات میتالش کن

 زانییبیودن م یمنطقی زانیرو بر حسب م دهيکه آن دو ا نهي.مرحله سوم امیکن قیتحق

 .ميریبگ میو تور میکن یمورد اعتراد بودن منابع بررس

 ی.معروال در افراد تک بعیدديباشد و چه شد  یچه خف یمغز یسخن آخر شستشو اما

دهنده گیوش دهید و بیه شستشو  یامهایترام مدت به پ ی.اگر شخولندیاثر م شتریب

ها رو بدون آنه راجیع بهشیون فلیر و  دهيمخال  آن نباشد کم کم آن ا یها دهيدنبال ا

از  یفییط ديیبا یمغیز یاز شستشیو ندندر امان ما ی.پس برالندیکنه قبول م قیتحق

را در  قتیحق میو بتوان میرا داشته باش دهيتا مخال  آن ا میاطالعات موافق را داشته باش

و خیاص بیه آن  ژهيیو تیو بیا حساسی  يیظر اریبس ديمطالعه خوب است اما با. میابي

 ( Ahmad Gh. )پرداخت

 نيیمورد نگیاره برداشیت مین ا در

میا  یکه محل زنیدگ هرانطور هست

بییه رفییت و روب و نظافییت  ازییین

 ازمنیدین زییدارد،مغز ما ن یشگیهر

تفاوت در  تنها .باشدیمشابه م یامر

 یکسازنظافت و پا یاست که برا نيا

پییو   یاورهییايمغییز از افلییار و 

دانییش بهییره  یاز جییارو سیتيبایم

ما  یها یترسها و نگران ترام .ميریبگ

از دانش  اگر .ستیو کم دان یاز نادان

آنگاه ترس و  ميشو رابیس یو آگاه

         سیبب خواهید بیود. یما بی ینگران

 (Arash Keyvan Neghad) 
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 نــذای ذهــاب غــکت



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

102  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

ای محرییییید بخیوان بیه نیام   اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ کَ الَ ذِی خَلَیقَ ای محریییید ✌✏✌

خداوندی که تو را آفريد، تو را آفريد تا خود را بشناسی و از خود بهترينی بسیازی کیه 

تو را آفريد تیا اهیل مطالعیه و  اليق اشرف مخلوقات بودنت باشد. ای محریییید، خدا

مقدس و آسرانی خود را برای ما فرستاد و هرچنیین  انديشیدن باشی، برای هرین کتاب

بارها و به کر ات در کتاب خود تو را به تفلر، تعقل، تدبر ، تعلرون و... فرا خوانده است و 

حال نوبت توست تا با مطالعه بی وقفه، خود را در گروه اولواالباب ) خردمنیدان.( ببینیی 

  ✌✌❤رد. خردمندان را دوست داکه خداوند دانا و توانا، 

ای محریییید درخت ذهن تو نیاز روزمره به آبیاری دارد که تنها از طريق مطالعه کتاب 

تامین می شود تا درخت ذهن تو روز به روز نیرومند و تنومند )انديشرند و دانشیرند( و 

شلوفا گردد و میوه و ثرر بدهد، وگرنه با بی اعتنايی به کتاب و مطالعه، درخت ذهن تیو 

وز ضعی  و ضعی  تر می شود و به مرز خشلیدن می رسد، آيا راضی می شوی روز به ر

با چنین منظره دردناک و جانلاهی روبرو شوی؟ ای محریییید میی دانیم از خوشیرزه 

ترين غذاهايی که هر روز و وقت و بی وقت نوش جان می کنی، کتاب اسیت و روزی کیه 

نتوانسته باشی غذای خیود را مییل کنیی 

شیوی و شیايد ذهین تیو اندوهگین میی 

سوءتغذيه پیدا می کند. میی دانیم کتیاب 

مونس هر روز توست و روزی کیه  نتیوانی 

مطالعه کنی و فلر می کنی چییزی را گیم 

کرده ای. آری ای محریییید می دانیم بیا 

وجودت از مطالعه لیذت میی بیری و  ترام

مطالعه از بهترين تفريحیات توسیت و هیر 

ل يک جهان کتابی که می خوانی برای تو مث

تازه ای است کیه بیا تریام وجیود، غیرق 

  کنجلاوی در يلايک سطورش می شوی و...

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN8ay94t3KAhUEcw8KHcRmA4sQFggkMAE&url=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=6107&usg=AFQjCNETV941-T5Yuu7-WK2EbXiXbMoG5w&bvm=bv.113370389,d.ZWU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN8ay94t3KAhUEcw8KHcRmA4sQFggkMAE&url=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=6107&usg=AFQjCNETV941-T5Yuu7-WK2EbXiXbMoG5w&bvm=bv.113370389,d.ZWU
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ذهن انسان مانند جسم انسان نیازمند تغذيه است تا هیم زنیده برانید و هیم  ✌✌❤

از جرله اين غذاهای ذهن. کتیاب و مطالعیه بتواند رشد کند و به شلوفايی خود برسد، 

انديشه است که با فرايند انديشیدن و تفلر اين غذا است، در اصل غذای واقعی ذهن ما 

در خدمت ذهن قرار می گیرد و کتاب نیز چیزی نیست مگر مجروعه ای از انديشه که با 

غیذای ابزار مطالعه به ذهن ما انتقال داده می شود، اما نلته مهم اين است که هرین که 

ت بلله کار واقعی بعد از اين ذهن يعنی انديشه را تأمین کرديم وظیفه ما ترام شده نیس

شروع می شود يعنی انديشیدن، بی شک وقتی کتابی ما را به انديشیدن تحريک نلند و 

يا اينله به آنچه از طريق مطالعه دريافت می کنیم، نتوانیم به آنها متررکیز شیويم و بیه 

رشید  تفلر بپردازيم آنچه مطالعه کرده ايم جذب ذهن ما نخواهد شد و ذهن ما به روند

خود ادامه نخواهد داد، لذا اينله حافظه خودمان را با اطالعات زيادی پیر کنیم،بیه ايین 

معنی نیسیت کیه 

ذهن ما رشد کرده 

است يا در مسییر 

رشد قیرار گرفتیه 

است، برای هریین 

است که خیلیی از 

جو هیا وقتیی دانش

میی وارد دانشگاه 

شوند اطالعیات را 

فقط تا سر جلسیه 

امتحان حفی  میی 

وقتی زمان  کنند و

امتحییان گذشییت 

ديگر هره آنچیه را 
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که در حافظه داشتند از بین رفته می بینند و اين يعنی ذهن اين دانشجويان، داده هیای 

دريافتی را درون سازی نلرده اند و جزو کارکرد و ساختار ذهن خود نلرده اند و اين بیه 

واسته شیود از بابیت معنی عدم جذب باطنی داده هاست و يا اينله اگر از دانشجويی خ

آنچه آموخته است چیزی بنويسد، آنچنان قادر نیست صرفا با کرک گرفتن از قوه تفلر 

خود مطلبی بنويسم و حتی خیلی از دانشجويان انگیزه طرح سوال را ندارنید و شیوقی 

برای زايش فلری خود خود ندارند و اين يعنی دانشجو ذهن خود را به صیورت بیاطنی 

دگیری و جذب اطالعات نلرده است و در کل با انديشیدن سروکار پیدا درگیر فرآيند يا

نلرده است، برای هرین هر چند می گويند دانستن، توانستن است ولی دانستن به معنی 

 ثبت داده ها در حافظه نیست بلله قدرت پردازش و خالقیت ذهنی يک دانشپذير است.

  .انديشیدن فرآيند جذب انديشه و دانش است در کل 

مطالب زيادی هست که در زير به برخی از آنها  اهمیت کتاب و مطالعهدر مورد  ✌✌❤

 اشاره می کنم 

، برای نوشیتن ابن رشد اندلسی _1

کتاب های خود ده هزار ورق سییاه 

 کرده است. 

گفته، مشلل ناشنوايی  ادیسون _6

من باعث شید وقیت زيیادی بیرای 

مطالعه کتاب پیدا کنم و از رفتن بیه 

لس عیییش و نییوش خییودداری مجییا

 نرايم. 

می گويند. هر جرله ای از آثیار  _3

، خالصه ی چنیدين کتیاب کارایل
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محسوب می شود بخاطر اينله بهترين منابع را بررسی و مطالعه می کرده اسیت و روزی 

 دوازده ساعت کتاب می خوانده است. 

ود که حتی در خواب به قدری غرق در تحقیق و مطالعه و کتاب ب ابن سینامی گويند  _4

هم به فلر کردن مشغول بود، چنان که خودش میی نويسید، بسییاری از مسیايل را در 

خواب حل کرده ام )امثال اين جور حل کردن مسايل در خواب، در تیاريخ علیم بسییار 

 است(. 

در کودکی از بس فقیر بوده است که کتاب را از دارندگان براهام لینکلن آمی گويند  _9

نان گدايی می کرد که افراد فقیر يک پول سیاه را از ثروترندان گیدايی میی کتاب،آنچ

 کردند. 

 هریشه کتابی بوده است.  استالین می گويند در جیب _2

برای مطالعه کتاب ها، شب ها از نور چراغ پاسبانان محلی  ابونصر فارابیمی گويند  _5

 استفاده می کرد. 

موقعی که به گردش می رفت با سینجاقی روی شیریدان معروف،  پاسکالمی گويند  _6

ناخن های خود حروفی می نوشت و عالمت هايی می گذارد، آنها افلاری بود کیه ضیرن 

راه رفتن به او دست می داد )مطالعات ذهنی(،  پاسلال پیس از مراجعیت بیه منیزل از 

فاصیله عالمت هايی که روی انگشتانش گذاشته شده بود، به افلار خود پی می برد و بال

 آنها را می نوشت. )گاه محرد نظری گندشرین هم کارهايی شبیه اين می کند(. 

يلی از آثار خود را در ضرن رفتن از خانه ی بیراری  " مارون کود "می گويند دکتر  _5

 ديگر نوشته است. به خانه بیرار 

ه اداره و زبان فرانسوی و ايتالیايی را در طی رفیتن بی  " یورنی "می گويند دکتر  _ 11

 بازگشت از آن ياد گرفت. 

، يلی از آثار خودش را که در پیرامون مترادفیات زبیان خیابانیمرحوم می گويند  _11

 فارسی می باشد، موقع صرف صبحانه نوشته است. 
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، شبانه روز پنج ساعت میی خوابیید و بقییه سیاعات را بناپارت ناپلئونمی گويند  _16

 مشغول مطالعه و کار بود. 

هم هر جا برود، هر چیزی را هم فراموش کند، ولی هریشه  محمد نظری گندشمین _ 13

سعی می کند قلم و دفتر يادداشت خود را هیچ وقت فراموش نلند، چون نریی خواهید 

موقع شلار انديشه ها، آنها را از دست بدهد و حتی قرار است محرد نظری گندشیرین 

 . روزانه تواوير به مرحله عرل درآورد يلی از بهترين کتاب هايش را به روش تفسیر

 

بسا نورون ها و دندريت ذهن يا مغز خودمان را اگر به درختی تشبیه کنیم، چه ✌✌❤

وله های درختی باشد که از طريق آنهیا میواد الزم و اکسون های ما به منزله آوند ها و ل

زم بیرای رشید برای رشد و شلوفايی خود را تامین می کند. لذا هران طور کیه میواد ال

بهینه درخت، مهم و جای رعايت کردن دارد، درخت ذهن ما نیز نیاز دارد مواد دريیافتی 

اش سالم و به دور از آسیب باشد. هرانطور که کیفیت غذای میادی میی توانید بیر روی 

سالمتی و قیدرت جسیم میا 

کیفیت کتاب تاثیرگذار باشد، 

هايی که مطالعه می کنیم هم 

رد و بییر روی کیفیییت کییارک

ساختار ذهن ما نیز تاثیر می 

گذارد اما بايد به ياد داشیته 

باشیم کیه مهیم فقیط ورود 

کتبی کتاب  اطالعات از حالت

به حالت شفاهی بیرای ذهین 

نیست، بللیه بیه آنچیه وارد 

ذهیین خودمییان مییی کنیییم 
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هشیار باشیم و آنها را مورد تجزيه و تحلیل قرار دهیم، هر چند بدون هشیاری میا هیم، 

ه مطالعه می کنیم بر تاثیر می گذارد ولی کیفیت اين تاثیر پیذيری متفیاوت اسیت. آنچ

البته ذهن ما هران مغز ما نیست، بلله صرفاً برای درک عینی تر ذهن را به مغز تشیبیه 

 کرديم وگرنه ذهن و مغز دو چیز متفاوت هستند که البته عاری از تاثیر هم نیستند. 

 
 

يا مغز افراد بی سواد با افراد باسواد متفاوت هستند در اين شلی نیست ذهن  ✌✌❤

افراد باسواد را از هم متفاوت  و حتی کیفیت و سطح و نوع سواد هم می تواند ذهن يا مغز

سواد کارکرد و ساختار ذهن را تغییر میی و مترايز نشان دهد و اين بخاطر اين است که 

سواد نه تنها می توان گفت اشند پس به هم تاثیر گذار ب و اگر ذهن و مغز نیز نسبت دهد

می کند، و اين يعنی مدرک تاثیری بر  د بلله مغزها را هم متفاوتمغزها را تغییر می ده

درک انسان ها دارد و نری توان درک و مدرک را کامال از هم مترايز کرد و نسبت به هم 

بی تاثیر نشان داد. حتی وقتی خداوند 

هیايی در کتاب خود فرموده است آيا آن

که می دانند با آنهايی که نریی داننید 

مساوی هستند؟ اين می تواند به نوعی 

هم بیانگر تغییر يافتن و متفاوت شدن 

ذهن آنهايی که می دانند با آنهايی کیه 

نری داننید باشید و يلیی از راه هیای 

دانستن هم، مطالعه کتاب است، و نلته 

جالب اين است آنهايی که کتاب مقدس 

خوانند با آنهايی کیه نریی قرآن را می 

خوانند آيا برابر هستند و بیر روی هیم 

تاثیر متفاوت نری گذارد؟ پس درواقیع 
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خداوند، کتاب خود را برای ما فرستاده است تا مطالعه کنیم و باعث رشد و تعالی ذهنیی 

ما شود. و اگر انسان ها صرفا به درک خودشان اکتفاء می کردند و کافی بیود آيیا لیزوم 

کتاب های آسرانی بی معنی نری شید؟ اينلیه برخیی از درک آدم هیا چنیان  خواندن

طرفداری می کنند که فلر می کنند مدرک هیچ تیاثیری در درک و شیعور انسیان هیا 

ندارد، شايد يک طرفداری کلیشه ای و افراطی باشد. اگر درک هر انسانی او را بی نییاز 

 .ر بی معنی می رسیدمی کرد ديگر آموزش و يادگیری علم و دانش به نظ
  

ذهن انسان نیز مانند بدن انسان، احتیاج به غیذا و ورزش دارد، غیذای ذهین ✌✌❤

می باشد. تغذيه ذهن به  نچه خوانده شده است،درباره آ مطالعه، ورزش آن، تفلر و تامل

منزله اندوختن پس انداز در بانک است، با پس انداز در بانک، ما پولی را می اندوزيم که 

درد روزهای مبادای ما بخورد، هرین طور معلومیاتی را کیه در ذهین خودمیان میی به 

شود و روزی به دردمان خواهد خورد، اما الزم است بیرای اندوزيم روز به روز بیشتر می

اينله اندوخته های ما از دست نرود، هیر 

روز به تفلر بپردازيم و غنی سازی کنییم 

و هم اندوخته های خودمیان را فرامیوش 

نلنیم و هم اينله آنها را افزايش دهیم و 

انديشیدن راهی برای افزايش يافته های 

ذهنی ماست، درواقع انديشیدن، مطالعیه 

درونیی اسییت وقتییی بیه انديشییه هییا و 

اطالعات درون ذهن و حافظیه خودمیان 

فلر کنیم، به اين معنی است کیه داريیم 

کتاب ذهن خودمان را مطالعه می کنییم، 

یرون هم داريیم کتیابی را وقتی در عالم ب

 مطالعه می کنیم درواقع به انديشه های 
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آن کتاب داريم فلر می کنیم. فلر کردن مثل غنی سازی می ماند و ما به هر چیزی فلر 

می توان انديشییدن را بیا مطالعیه گسترش می دهیم. برای هرین کنیم، در اصل آن را 

شیدن نیستند، مطالعیه کتیاب راه و مساوی دانست، برای هرین کسانی که قادر به اندي

 روش خوبی است. 
 

مطالعه امری ارادی  ✌✌❤

و آگاهانه اسیت يعنیی بايید 

خودمان برای مطالعه دست به 

کار شويم و آگاهانه و با ترايل 

قلبی به مطالعیه روی آوريیم 

وگرنه دانستن يا کسب دانش 

شیود، يعنیی  چیزی نیست که به صورت آماده و کنسرو شده در ذهین میا جیای داده

يادگیری و مطالعه تنها از طريق تالش فردی و با ذهن هشیار جیذب میی شیود، يعنیی 

مرلن است خیلی ها در کتابخانه هايشان، بهترين و زيباترين کتاب های را داشته باشند 

ولی به اين معنی نیست که صاحب کتابخانه هم بیشترين و بهتیرين دانیش را در ذهین 

الب کتاب ها مانند آب يا خون سُرمی که وارد بدن بیرار جسیری دارد، بلله تا وقتی مط

می شود، در ذهن خواننده جاری نشود و ترامی ذهن فراگیر را اشغال نلند، مطالعه اثیر 

واقعی خود را نخواهد گذاشت، آری بايد انديشه های کتاب های مثل خون در رگ هیای 

کرک کند و نلته مهم اين نیست که مغز ما جاری شود تا بتواند به رشد ذهنی ما  _ذهن 

يلباره اطالعات و داده های بیشتری را در اختیار ذهن گذاشت، بلله بايد بیا فرآينیدی 

تدريجی و مسترر، ذهن را تغذيه کرد مثل وعده های غذايی روزانه، چرا که ذهن وقتی با 

زش )مثل هضم انباشتگی و انفجار اطالعات روبرو شود، نری تواند هره آنها را مورد پردا

غذايی(  کند و چه بسا اکثر داده ها فراموش شوند و نتوانند جذب ذهن گردند و به رشد 

ذهنی ما کرک کنند، درواقع هدف فقط اين نیست که ذهن را غیرق در اطالعیات زيیاد 
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کنیم به امید که می خواهیم ذهن خودمان را رشد کنیم، مثل موقعی که وقتی آب زيادی 

ان خودمان بريزيم نه تنها آب اضافی از بین میی رود بللیه ناخواسیته را به پای گل گلد

(  باعث پژمردگی گل خودمان می شويم. لذا نه تنها فراهم کیردن غیذا) انديشیه و داده

 برای ذهن مهم است بلله نوع و کیفیت تغذيه ذهن نیز مهم است .

افراد باعث شلل  از آنجا که جامعه از افراد تشلیل می شود، لذا کیفیت اذهان ✌✌❤

گیری يک ذهن بزرگتری می شود و آن ذهن اجتراعی است، برای هریین اينلیه افیراد 

می کند به نوعی کارکرد و ساختار ذهن اجتراعی را هم  معه چه کتاب هايی را مطالعهجا

تحت تاثیر خود قرار می دهد، بطوری که يلی از معیارهای پیشرفت جامعه، تعداد تیراژ 

و روزنامه ها و... است و اين يعنی يک جامعه چقدر اهل خیرد و انديشیه کتاب و مجالت 

 به علم و دانش اهریت می دهند.ورزی است و مردم 
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Sheida  - Sh   

 عرض سالم و ادب ويژه خدمت دوستان و عزيزان

 ان شااهلل هفته پیش رو را سرشار از انرژی و نشاط به پايان ببريد

نظر اين حقیر باعث شد به ارتباط ويژه بین اطالعات و رشد اولین نگاه به تووير فوق در 

فلری توجه کنم و شاخوه هايی که فلر انسان برای رشد و پیشرفت نیاز دارد را بررسی 

  کنیم.

برای اين کار با الگو برداری از تووير بین رشد فلری انسان و رشد گیاه يک رابطیه  ✳

اری و تناسب بین اطالعات و آبیاری را بررسی ای در نظر گرفته و مورد به مورد تاثیر آبی

هرانطور که يک گیاه برای رشد و نرو خودش به آب و رسیدن آب نیاز دارد فلر  میلنیم.

  انسان نیز به دانش و اطالعات الزم نیازمند است تا پیشرفت و رشد فلری داشته باشد.

  از جرله خواصی که آب بر روی گیاه دارد:

کتیاب و یفی ها و آلودگی هايی که روی گیاه نشسته را پیاک کنید. . آب می تواند کث1 

کتابخوانی هم می تواند با دادن دانش های الزم ذهن و مغز انسیان را از آلیودگی هیا و 

پلیدی ها پاک کند و به جای آن مثبت انديشی را جايگزين کند تا به پیشیرفت و رشید 

  عالی خود برسد.

می شود بايد سالم باشد و اگر آلوده باشید مسیلرا گییاه . آبی که به پای گیاه ريخته 6 

اطالعاتی که انسان به آنها رجوع میلند و وارد ذهن خود میلند خشک و نابود می شود. 

نیز بايد مفید و سازنده و خالی از آلودگی باشد،وگرنه باعث نابودی حیات فلری انسیان 

  خواهد شد.

الزم را جذب میلند و از آنها تغذيیه میلنید.  . گیاه از طريق آب امالح و مواد معدنی3 

مغز انسان نیز برای بقا نیاز به تغذيه دارد و در اينجا کتاب و مطالعیه میتوانید خیوراک 

  فلری الزم برای مغز را تامین کند و آن را تغذيه کند.
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. آبیاری برگ های گیاه باعث می شود روزنه های آن بازتر شده و با عریل فوتوسینتز 4 

کسب علم و دانش نیز باعث میشود روزنه های فلیری بیشتری از نور آفتاب ببرد.  بهره

انسان تریزتر شده و جذب زيبايی ها راحت تر شود و دريافت رويداد های اطراف بهتر و 

 . پرنشاط تر باشد

يک گیاه برای رشد در ابتدا دانه ای بوده است که اين دانیه خیودش از پوسته،قسیرت  

یاهک)جنین گیاه( تشلیل شده است با آبیاری اين گیاه جنیین گییاه يیا ذخیره ای و گ

هران گیاهک از قسرت ذخیرهای شروع به تغذيه میلند و با پاره کردن پوسته شروع به 

رشد می کند.اما با ترام شدن قسرت ذخیره ديگر گیاه برای رشد بايد از میواد معیدنی 

ملانیسم رشد فلری انسان هیم کیامال موجود در آب تغذيه کند و رشدش را ادامه دهد.

مشابه است تا زمان کودکی با آموزش ها و تعلیرات پدر و مادر رشد فلری کودک انجام   

می شود اما با افزايش سن فلر انسان نیز نیاز به دريافت و دانستن برخی مبهرات را در 

خود می بیند و با حضور در جامعه 

مراحل رشد فلیری اش را ادامیه 

تییا بییه بلییوغ فلییری مییی دهیید 

برسد.مطالعه و کسب دانش روز و 

آشنايی با شیوه های بهره گییری 

از اين طريق باعث می شیود کیه 

مغییز پربییارتری داشییته باشیییم 

هرانطور که يک گیاه هر چه بهتر 

بتواند مواد الزم را جذب کند رشد 

بیشتری می کند و تنومندتر میی 

شود،انسان هم میتواند با دريافت 

ب رشد فلری بهتیری علری مناس

 داشته و موفق تر باشد. 
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Delnia Ra 

 با نام و ياد خدای مهربان و سالم به دوستان کتاب دوستم

تفسیییرم را بییا ايیین سییخن زيبییای 

جامعـه "  ：آغاز می کینم سقراط

وقتی فرزانگی و سعادت می یابـد 

” که مطالعه, کار روزانه اش باشـد

در بسیاری از کشورها, عامل تعیین 

ی رشید اقتویادی، توجیه و کننده 

تررکز بیه بخیش کشیاورزی اسیت 

بنابراين برای بهبود ارتقای شیاخص 

اقتوادی شان, بر آنچه که برای يک 

کشاورزی پربیازده و پررونیق نییاز 

.  است , سرمايه گیذاری میی کننید

هرینطور برای اعتال و رشد فرهنگی 

يک جامعه, برنامیه ريیزی طیوالنی 

که يلی از آنها می تواند ترويج و گسترش فرهنگ کتاب و مدت و هره جانبه الزم است 

کتاب خوانی باشد, تاثیراتی که کتاب خوب بر انسان و جامعه می گذارد, سیريع و آنیی 

نیست و به صورت دراز مدت و پايدار خواهد بود؛ به هرین دلیل, سرمايه گذاری در اين 

کتیاب خیوب ,  منجر شود,بخش، در طوالنی مدت است که می تواند به بازدهی مطلوب 

ذهن را از انجراد  و رکود می رهاند و هرانند آبی گوارا، ذهن را از خشلی و ارتجیاع بیه 

مغز کارکردهای گسترده ای دارد که يادگیری,  سرت اعتدال و نوانديشی سوق می دهد،

رشد و .  ادراک, حافظه, عواط , احساس, عرللرد هوشرندانه و خالقیت از آن جرله اند

ورش مغز بدون توجه به اين کارکردها مرلن نری شود؛ کتاب وسیله ای است کیه بیر پر
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ترام کارکردهای مذکور می تواند مفید فايده باشد و به دلیل تنوع مضرون و محتیوا, در 

هرانطور که برای تغذيه جسم مان  هر زمینه ای, می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد؛

اده می کنیم ، برای تغذيه ی صحیح روح نیز، از اين تنوع از يک سبد غذايی متنوع استف

 .  غذايی, غافل نشويم

در تووير؛ کتاب در نقش يک آبیاری کننده ی ذهن و مغز, به تووير کشیده شیده کیه 

نقشی حیاتی در رشد آنها ايفا می کند ، آب هم نریاد حییات و بالنیدگی اسیت و هیم 

را می توان به کتاب خوب هم تعریم داد کیه  خاصیت پاک کنندگی دارد و اين دو ويژگی

هم می تواند باعث رشد ذهنی و مغزی و هم سبب صفا و پیاکی ذهین و روح گیردد؛ در 

ايین  ضرن دستی که در تووير می بینیم, می تواند نراد قشر وسیعی از جامعیه باشید؛ 

ما نلته دست می تواند دست نويسنده, ناشر, والدين, خود فرد يا هر کس ديگری باشد ا

ی مهم اين است که رشد ذهنی زمانی اتفاق می افتد که گیرنده ی آن , مییل و رغبیت 

دريافت داشته باشد که او را به تفلر و تعرق در معنی کتاب وا دارد در غیر اين صورت , 

فردی که بدون استقالل فلری ؛ به مطالعه می پردازد با خواندن هیر کتیابی بیه تغیییر 

بنابراين هم کتاب و محتوای آن  اهریت دارد و هم چگیونگی  رددشخویتی, دچار می گ

استفاده از آن )هرانند دارويیی کیه بیه 

شرط اسیتفاده ی صیحیح , شیفابخش 

 خواهد بود(.

در پايان بیرای حسین ختیام, در بیاب 

اهریییت کتییاب و کتییاب خییوانی , بییه 

قرآن)کامل ترين کتاب( استناد می کنم 

 699  که در آن , کتاب به اشلال مختل

بیار و  6بار ، قلیم  966بار ، واژه ی علم 

  بار تلرار شده است. 3واژه ی إقراء 
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 انسـان کـه است احمقانه و عجیب بسیار کرم ی عقیده به

 تاگور  تاناررابیند .دروخ نمی را هایش کتاب
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 شـه ودانـور اندیشـاب دریچه نـکت

 ای محمد امروز به یار مهربان خود سر زد ی  ؟؟
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بیه جیز  سیتین یزییبه جز ذهن تو و ذهن، چ ستین یزیمحرد. جهان چ یا ✌✌❤

پس جهیان  ،یکن یزندگ یدر جهان بزرگ و باشلوه یخواه یم و تو اگر شه،يجهان اند

موثرتر از جهان کتیاب و مطالعیه،  یزیکار. چه چ نيا یذهن خود را وسعت ببخش و برا

 .سازد یآشنا م شهياند البیکه ترا با س یجهان

 

 دانا و خوش زبان محرد است اوري    مهربان محرد است  اريکتاب 

 زبان است یآنله ب با                      سخن فراوان با محرد ديگو

 پند دان محرد است اريکتاب  که         دهد پند فراوان به محرد 

 محرد است یبرا انيز یسود و ب با       دوست هنرمند محرد کتاب

 هرراه مهربان محرد است که          محرد غافل مباش از کتاب یا

 

که هیر روز  یکه هرتا ندارد، لذت یبشرار، لذت رتیمطالعه را غن محرد لذت یا✌✌❤

که  یدان یو ضرر ندارد، اما خوب م انيلذت ها، ز ريکه برخالف سا یاست. لذت ازیتو را ن

باشید،  شیتریکه درکش ب یانسان نديگو ی) هر چند م ستندیهره به لذت مطالعه آگاه ن

کیه مین  یلتیه ان یشود، ولی یدردمند م یبه معن خردمنداست و  شتریدرد و رنجش ب

تواند لذت  یسواد م یفرد ب کيفرد باسواد هزار برابر از  کياست که  نيکش  کرده ام ا

توانید از  یسواد می یفرد ب کيايخود بسازد. آ یرا برا یکند و جهان لذت بخش ینيآفر

بیه لیذت بخیش  یحت چونتواند.  یوجود و خواندن کتاب لذت ببرد؟ مسلم است که نر

 انياست که چرا دانشجو نيتعجب است ا هيمن ما یآنچه برا یول ست،یآگاه ن زیبودنش ن

 نياست که کرتیر نيا الشیامتحان بدهند چرا آرزو و فلر و خ یقرار است از کتاب یوقت

 ايیآ ست؟یمگر مطالعه لذت بخش ن ميگو یباشند، با خود مامتحان داشته یفوول را برا

دهید؟  یبخش بودن را نرلذت یالعه معنمط گري. دمیقرار است امتحان بده نلهيابخاطر 
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 کيیو کنجلاوانه بیه مطالعیه بپیردازد،  انهيلذت جو دگاهيمن اعتقاد دارم اگر با د یول

هم از امتحان نخواهد  یترس و واهره ا چیبرد بلله ه یدانشجو نه تنها از مطالعه لذت م

ن به مطالعیه از ندارد، چو یتیصفحه مطالعه کند اهر چندقرار است  نلهيداشت و اصال ا

است که  یفیبعد ک نيکند و ا ینگاه م یفیاز بعد ک شتریکند، بلله ب ینگاه نر تینظر کر

 د.ساز یبخش ممطالعه را لذت

هیر  ،بللهيیجهان نور و روشنا یاست به سو یا چهينه تنها در و در یهر کتاب ✌✌❤

وست میا را بیه و دانش د شهياست نو، که ذهن کنجلاو و اند یخودش جهان یبرا یکتاب

 یخواندن کتاب هیا یما برا لياشتها و ترا میخوان یکه م یکشد و با هر کتاب یچالش م

اسیت کیه بیا  نيشود ا یم دهيد ريو آنچه در توو ودش یتر م ديو شد شتریب زین گريد

 دایبزرگتر را در خودمان پ یمطالعه کتاب ها ليو ترا يیکوچک، توانا یخواندن کتاب ها

 سیت،ین اديیقطور و با صیفحات ز یمنظور از کتاب بزرگ، صرفاً کتاب ها البته.میکن یم

کودکان را  یبسا کتاب ها چهمطرح نظر است. زیکتاب ها ن یو محتوا یدرون تیفیبلله ک

 تییفیکیه ک میدانی یهره می یشود ول یچاپ م یکه در صفحات بزرگ و رنگ مینیب یم

 یبه نظرم امیر نياست و ا نيیا، پابزرگتر ه یبا کتاب ها سهيکودکان در مقا یکتاب ها

شیدن،  میتفهی يیاست چون ذهن و درک کودکان از نظر رشد و توانیا یو منطق یعیطب

کودکان و بزرگساالن تفاوت  یکتاب ها نیکند که ب یم جابيا نیهر یمتفاوت است، برا

 باشد. تیفیو ک تیاز نظر کر يیها

ساده و سیبک شیروع بیه  یکوچک و با محتوا یهران طور که کودکان کتابها ✌✌❤

و  دهییچیپ یبزرگ و با محتیوا یبه مطالعه کتاب ها زیکنند، افراد بزرگسال ن یمطالعه م

کتیاب  یما، نوع و محتیوا یو فلر یبه موازات رشد ذهن یعنینيپردازند و ا یم نیسنگ

کتاب  یاست وقت نیهر یشوند، برا یو بزرگ م لنندیرشد م م،یکن یکه مطالعه م يیها

شوند بخوانند و درک کنند و احساس  یقادر نر م،یکن هيرگساالن را به کودکان ارابز یها

 یبیه بزرگتیر هیا، کتیاب هیا یوقت زیدهد و در مقابل ن یو ابهام به آنها دست م یگنگ

کننید از بیس  یخرگبزرگساالن مرلن است احساس مس م،یمطالعه بده یکودکان را برا
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حوصیله بیاز  یکه حتی یتاده به نظر برسد به طورپا اف شیآنها ساده و پ یکه مطالب برا

 یرا می زییکنند هریه چ یفلر م نلهينداشته باشند از ا ریکودکان را ن یکردن کتاب ها

سیرگرم کننید،  نيیسطح پا یگونه کتاب ها نيهست خودشان را با ا یدانند و چه لزوم

ر هیا، بیاز کودکان و بزرگتی یکتاب ها سندگانياست که نو نيا زینلته شگفت انگ یول

توانید  یفرد بزرگسیال چگونیه می کیريگو یافراد بزرگسال است. گاه به خود م نیهر

 و توور بلشد؟ ريجهان کودکان را درک کند و آن را به توو

 یکند به مطالعه کتاب ها یم دایکه پ یخواننده با رشد ذهن کيهران طور که  ✌✌❤

 یسندگينو اتیلرار نوشتن و تجرببا ت زین سندهينو کيپردازد،  یتر م نیبزرگتر و سنگ

بزرگتیر. قطیورتر و بیا  یگذرد به نوشتن کتیاب هیا یعوامل، هر روز که م ريخود و سا

توانید  یمی زیتفلر ن نديرشد در مورد خود رشد و فرآ نيا یگردد، حت یم لينا ت،یفیک

شود،  یم یو غن یقو زیشود از لحاظ تفلر ن یکودک هر قدر بزرگتر م یعنيصادق باشد 

 يیبه منزلیه رشید و شیلوفا یشدن از منظر زمان بزرگترتوجه داشت که صرف ديالبته با

بر  یچون علل و عوامل مختلف ستین ریتاث ی. هر چند گذشت زمان بستیقدرت تفلر ن

 یگیذار ریتیاث هيیرو نيیاگر به ا یدارد ول ریرشد و تلامل تفلر ما دخالت و تاث انيجر

 .ردیما شتاب و عرق بگ ید فلررش نديفرآ ستیمرلن ن م،یبسنده کن

شیود در واقیع  یکه نوشته می یجنس کتاب ها از جنس تفلر است. و هر کتاب ✌✌❤

کتیاب درواقیع  کيیبیا  ینیهرنشی نیهر یاست، برا سندهينو کيو تفلرات  شهياند

مهیم اسیت  میرا انتخاب کنی ینیآن است. حال ما چگونه هرنش سندهيبا نو ینیهرنش

 ریما را تحت تاث یزندگ انيجر ستمرلن ا یو حت ميريپذ یم ریتاث نیهرنش نيچون از ا

و روشینفلر سیاختن  یو روشینگر یسازکتاب ها، هرانا آگاه یوجود فلسفهقرار بدهد.

 یکیردن اسیت و بیا محتیوا یکتاب ها. کرک فلر یاذهان مردم است درواقع کار اصل

 ریییتأثر سیازند و تغتفلر ما را م نديو فرآ انيجر تیفیو ک تیخواهند کر یخودشان م

خواننید تیا  ی. کتاب قویه میببچه ها موقع ش یبرا نلهياست که ا نیهر یدهند. برا

کیردن و روشین  دارییو تناقض است. چون نقش کتاب و مطالعه ب یشگفت یبخوابند، جا
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مطالب  ايکتاب ها  یما را به خواب ببرد، هر چند مرلن است برخ نلهيساختن است نه ا

 شياند کيما را باال ببرند، ما را تار یما را روشنفلر کنند و آگاه نلهيا یباشند که به جا

 وسیتهیپ ديبا نیهر یکنند. برا غیرا تبل یجهل و نادان یکنند و به خواب ببرند و به نوع

. متاسیفانه سیتیفالن کتاب چ یو فلسفه وجود میخوان یرا م یکه چه کتاب میآگاه باش

قبول  شتریخوانند ب یه صورت نوشته و ملتوب مب یمطلب را وقت کيهستند که  یبرخ

کنید. قبیول  هيیارا یمطلب بخواهد آن را به صورت شفاه نآ سندهينو یوقت یدارند ول

به  یزیو انتقاد هم بلند. لذا ملتوب بودن چ ردیهم بگ راديبه آن اشلال و ا ینلند و حت

 .ستین زیبودن از خطا و اشتباه آن چ یعار یمعن

ببرد و بداند که  یسلوت پ تیبه اهر یکند تا آدم یرا فراهم م یتمطالعه، فرص ✌✌❤

شیود،  یفعال نری زیما ن شهيزبان ذهن و اند رد،یزبان سخن گفتن در ما آرام نگ یتا وقت

کند(   يیزا شهي)اند ديدهد که سخن گو یبه ذهن ما نر تیچون زبان، اجازه و مجال فعال

 يیقدرت و توانا نيا یبه تفلر است و اگر کتابواداشتن ما  طالعه،در واقع هدف کتاب و م

حیرف  دنیباشد مثل شن یوقت کش یبه معن شتریب ديرا نتواند در ما به وجود آورد، شا

آن را وارد  نلیهيهم نداشتند تا برسد بیه ا دنیارزش شن چیباشد که ه یا هودهیب یها

 .میتفلر خودمان کن نديو فرآ انيجر

بخش است، چیون جهیل و  یت بلله خودش روشنکتاب نه تنها جهان نور اس ✌✌❤

است، و چیون  يیو دانش، مثل نور و روشنا شهيماند و اند یم یليهرانا مثل تار ،ینادان

نور افلن و نور پاش  زیکتاب ن نیهر یبرا ست،یو دانش ن شهيبه جز اند یزیچ زیکتاب ن

 زییده را نذهن و جهان خواننی نیهر یاست، کتاب چون خودش سرشار از نور است برا

شود که مطالعه  یم یمطالعه کند، داناتر از آن زمان یکند، درواقع هر کس کتاب یروشن م

 یوقتی رياست. در تویو یليو تار اهیس ،یليو روشن است و تار دیسف نور،. نلرده باشد

مواجیه  دیماند، باز کردده است با انوار سف یدر م کيخواننده جلد کتاب را که در حلم 

داخیل  دنيید ینور صرفاً بیرا نيجهان کتاب، جهان نور است و ا یعني نيشده است و ا

 در اصل کتاب خودش مثل یعنيست،یکتاب ن یکتاب که هران متون و کلرات و محتوا



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

122  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

 دیخورشییی 

ماند کیه  یم

بیییا نیییور 

خیییییودش 

چشم ذهین 

 یاريییمییا را 

کند تیا  یم

هیم  میبتوان

هیا )  یدنيد

که  يیزهایچ

قابیییییییل 

مشییییاهده 

صرفاً  دنيد نيو ا مینی(  را ببستندیکه قابل مشاهده ن يیزهایها ) چ یدنيهستند(  و ناد

است، چون ما بیا  دنیآن درک و فهر یکل یبلله در معن ستیمشاهده کردن ن یبه معن

بلله بیا کتیاب و مطالعیه میا،  میکن ینر دایپ یآگاه رهیو غ ایمطالعه صرفاً به ظواهر اش

 یاسیت، آگیاه می یرمیادیو غ یانتزاعی و یذهنی یو دانش را که امیور شهيجهان اند

 یهیا شیهيدرک اند یو دانش است بیرا شهياز اند یاز کتاب که مجروعه ا یعني.ميشو

کتیاب.  کيیشدن  میدرک و تفه یچه بسا شده است که ما برا میکن یاستفاده م گريد

 یبه نیوع نيو ا میمبادرت کن یگريکه به مطالعه کتاب د میکن یم دایپ ازین شیپ اي ازین

قیرن  یدر مورد کتیاب هیا مثالنشان بدهد. راو دانش  شهياند یتلامل رهیتواند زنج یم

ساده کیردن  یبه نوع نينوشته اند و ا یمتعدد ریکه شرح و تفاس مینیب یگذشته م یها

 یقابل درک و هضم نبود ولی یخواننده به آسان کي یاست که مرلن بود برا يیکتاب ها

بتیوان بیه درک  یرک کرده است تا با زبان ساده تیرک ریو تفاس یسيگونه شرح نو نيا

 باخبر شد. سندهياز منظور نو یواقع
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کیه کتیاب  يیرا القا کند که جا یمعن نيا میرمستقیتواند به طور غ یم ريتوو ✌✌❤

 یاگر به لحیاظ ظیاهر یتر است، حت یروشن تر و نوران ،یگرياست، آنجا از هر ملان د

ان به حالت خاموش در آمیده باشیند، بیه عبیارت در آن مل سونيروشن اد یالمپ ها

نیدارد، چیون بیا  یو شب و روز بودن معن ستروشن ا یکه کتاب است، ملان يیجاگريد

کتاب باشد  دنیتواند مانع درخش ینر یليکند، تار یکه کتاب از خود اشاعه م يیروشنا

 کنید، یمی ینورپاشی ز،یکتاب نه تنها خودش نور است بلله به اطراف خود ن یعني نيو ا

از  یهم به مطالعه کتاب پرداخت اگر چیه سیخت اسیت ولی یليشود در تار یم درواقع

 میخودمان را فرامیوش خیواه یطیمح یليتار گريبتواند ما را به تفلر فرو ببرد، د نلهيا

 یم دنیکنم و بعد شروع به خواب یرا مطالعه م یآخر شب کتاب یکرد. مثل خودم که وقت

شیوم و  یمشغول می دنیشيشب به تفلر و اند یليتار رابم ببرد دکه خو یکنم و تا وقت

به کتیاب ،  یليزیبدون مراجعه ف گريو د ابدي یکه کتاب به ذهن من انتقال م نجاستيا

تفلر من  نديو فرآ انيکتاب وارد جر یمحتوا

شود و من در ذهن خودم نه تنها کتاب را  یم

بیه  رییکنم بلله به میوازات آن ن یمطالعه م

موقع است کیه ضیلع  نيپردازم و ا یم تفلر

 نيیشیود و آن ا یکار می انيوارد جر یسوم

بیه  ازییمن ن یذهن یها دهياست افلار و تراو

 چیشود و من هی یکاغذ م ینقش بستن بر رو

و ثبیت فیرآورده  دییتوانم مانع تول یوقت نر

اگیر بیه وقیت  یخودم شوم، حت یذهن یها

سوده توانم آ یم یخوابم باشد و من تنها موقع

برگردم که تراوشیات  نيریخواب ش وشبه آغ

 یو بیا ذهنی سميخودم را بر دفترم بنو یذهن

 دغدغه وارد چرخه خواب شوم. یآسوده و ب
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کتیاب،  کيیاست که مرلن است فقط خواندن  یانسان به گونه ا یها شهيافلار و اند -

قرار دهد و چیه بسیا  یخاص ریدر مس ايديجد یافلار انسان را بر مبنا ها و شهياند هيپا

. نیدازدیب یها انسان هیا را در راه مخووصی ونیلیسرنوشت م ریمس یمرلن است کتاب

 نیشتیان

نبیرده باشید. کتیاب عریر  نیصفحه کتاب از ب کينداشتم که خواندن  یغر چیمن ه-

 ویمنتسک. ستیکند، ن یرابرکه با لذت مطالعه ب یلذت ایدوباره است. در دن

شیده باشید.  یاز کتیاب در آن جریع آور یاست که مجروعه ا يیجا ،یدانشگاه واقع-

 لیکارا

 قییتحق ايیکه به کتاب  یکس یگذرد، ول یآدم تنها در بهشت هم باشد به او خوش نر-

او  یبیرا يیتفلر مشغول است، جهنم، بیه تنهیا ايکه به مطالعه  یعالقرند است، هنگام

 نگیمترل سیموربهشت هاست.  نيتربه

آبراهـام شیود.  یبدون کتاب و مطبوعات نر یکرد ول یشود زندگ یبدون حلومت، م-

 . نکلنیل

پیرواز  يیهستند که روح ما را به عالم نور و روشینا يیکتاب به منزله بال ها یها برگ-

 ولتر دهند.  یم

 ايخوب  یکتاب ها اي، دارد یدسترس زیدو چ نياز ا یلياست که به  یخوشبخت، کس-

  هوگو کتوریوکه اهل کتاب باشند.  یدوستان

 سقراط که مطالعه، کار روزانه اش باشد.  ابدییو سعادت م یفرزانگ یجامعه وقت-

 ویمنتسک. دیدان ینر چیکه ه دیتا بفهر دیمطالعه کن اديکتاب را ز-

 نيکاش ا یا د،يگو یفردا م نلهيمگر ا سد،يبنو یامروز کتاب یکه کس دميتا به حال ند-

جریالت را  نيیکیاش ا ینوشتم، بهتر بود و ا یم نیدادم که اگر چن یم رییعبارت را تغ

قسرت مقدم بود که اگر  نيکاش ا یبود و ا لوتریشد، ن یم نیکردم که اگر چن یاضافه م



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

126  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

بر جهل  لیخود، دل نيعبرت است و ا هيو ما زیشگفت انگ نيبود، جالب تر بود و ا نیچن

  عماد کاتببشر است.  یانو ناد

 ییصاد  طباطباخوانده اند.  تيکتاب را حافظه بشر-

آموزد، من نه دهم معلومات خود را  یاز درس و معلم به انسان م شیبه نظر من، کتاب ب-

 ییطباطبا طیمحدهم را از معلم و درس.  کياز کتاب آموخته ام و 

 یمی ليخ کریال و جبیروت فضیااست که انسان را به قلل شام یکتاب نردبان مطرئن -

 یمیمحمدرضا حکرساند. 

 نیع را،يز ستین ريآنها املان پذ دنيشود که د یبا خبر م يیزهایانسان در کتاب از چ-

 سیهر یج یدنیسآن فرهنگ ها قرن ها و سالها با ما فاصله دارند. 

 لیتامس کاراو روح ادوار گذشته.  یزندگ یعنيکتاب -

 امرسون زنده است.  شهیهر ،ند ی ککه با کتاب زندگ سیک-

❤✌❤✌❤✌❤✌❤✌❤✌✌ 
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Sheida Sh 

 و شب بخیر خدمت دوستان عزيزم و مدير محترم سالم

که به حلم گره خیوردن بیا مطالعیه و کسیب  یا هیاست،آت ندهيکتاب دروازه ورود به آ

میا راه  یها یآموختن یکه از البه ال يیروشنااست. یسراسر نور و روشن یدانش و آگاه

دوست من،کتاب دانسته  یاراده کن ستیکاف دهد. یاز کرده و پرتو نورش را نشانران مب

بدهد کیه مردمیک احسیاس و  تيبه چشم ها یتا نورش چنان نوازش يیرا بگشا تيها

عقلت را باز کند. آنچنان مردمک عقل شرا را باز خواهد کرد که بیه واسیطه آن آمیاده 

و  لیبه تحل ميو قد ديجد یزدن دانسته ها وندیباشد و با پ ديجد یها یدانستن رشيپذ

 بهتر و جامع تر بپردازد. یبررس

متفاوت بودن  یبرا یابزار اجتراع نيشده و به بهتر جاديکه تفاوت در شرا ا نجاستيا✳

املیان را  نيیکه بیه شیرا ا یزيکند.ترا یم گرانياز د زيو شرا را مترا ديا افتهيدست 

علم  نهیو گنج دیده رییرا اگر بخواهند تغ انیو آدم انیفاطرا یترام ارتانیبه اخت دهدیم

 .ديریبه کار گ شرفتیتان در جهت رشد و پ

شیده انید و بیار  یکتاب ها از کوچک به بزرگ دسته بنید ريتوو نيا در نلته: کياما 

رفت در واقیع  شیمرحله به مرحله و گام به گام پ ديباشد که با نيا تواندیآن م یمفهوم

راه رفیتن  یاستپ دارد،هران گونه که برا یه گونه اشاره به اصل استپ بااستعار ريتوو

علیم را  هییمقیدمات اول ديیبا زیکسب دانش ن یکوچک شروع کرد برا یاز گام ها ديبا

بیاز  دییشرا داالن نور و ام یها یآموزه ها نیصورت خواهد بود که ماب نيآموخت و در ا

 یواريیتیو را بیه د یکتاب ها را که باز کن یها چهيباشد در نيخواهد شد و اگر خالف ا

 است. یو دلشلستگ اسي شيسوق خواهد داد که انتها کيتار

متوجه  میدقت کن یکه کتاب را باز کرده است کر مینیب یرا م یانسان ريتوو در: 6نلته 

 نلیهيباشد بیه ا یاشاره ا تواندیشد،م میخواه ريشخص حاضر در توو ريبودن توو رهیت

خود  یاز دانسته ها اي ستیعلم ن یکه در پ یانسان گريد یریبه تعب ايانش انسان بدون د
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آمیوختن و بهیره  یحرکت به سو نيماند و ا خواهد یرگیدر جهل و ت کند یاستفاده نر

نظیر  از.کنید یع مطرا به قلب و ذهن سا یاز آموزه ها خواهد بود که نور و روشن یریگ

در  ایشیدن اشی دهيما بازگو کند هرانطور که د ینلته را برا نيقود دارد ا ريتوو ریحق

دانش هست که به  نيو بازتاب آن به چشم ما است.ا دیبه واسطه تابش نور خورش طیمح

 .بخشدیم يیرها یليتارو  یتابد و ما را از گرراه یذهن ما م

 ریو با تشلر و سیپاس از تفسی زيخدمت شرا دوست عز دیسالم و درود و خسته نباش با

قدرت را دارد که هیر سیه  نيشک کتاب ا یبشرا دوست بزرگوارم  شرندانهيندو ا بايز

شک  یدهد. آنجا که کتاب و کتابخانه هست ب وندیرا با هم پ ندهيزمان گذشته و حال و آ

کیه هسیتند کیه  یاز آن کسان ندهياست. آ دنیدر حال تاب يیو رشد و شلوفا دینور ام
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کنید و  یم دند. انسان با کتاب و مطالعه رشو دانش هست شهيمجهز به کتاب و سالح اند

قدرت و نعرت  نيرا از ا یگريموجود د چینوع رشد صرفاً منحور به انسان است و ه نيا

 ریدر تفاسی شهیکه مثل هر زيسپاس و تشلر از شرا دوست عز با....و ستین یبرخوردار

از  زییطر هره چبخا زيمن از شرا دوست عز د،يدار یارزنده ا تیو فعال یهرراه ر،يتواو

قابل توجه و تامیل خیود  یرا با پست ها تیو گروه موفق ديگذار یوقت م نلهيجرله از ا

 تییو موفق یسیالمت ز،يیعز تشیرا دوسی یسپاسگزام و برا تينها یب د،یکن یم نيمز

 .آرزومندم 

Sheida Sh 

 شیرندانهيخوشیحالم کیه در جریع اند اریبسشرا بزرگوار ژهيو تياز لط  و عنا مرنونم

 زيییدوسییتان عز

حضییییییییور 

 دوارمییییدارم.ام

بیه  یهرگ هیآت

 ونیدینام گروه پ

خیورده و چییون 

 یگام ها شهیهر

در  یبلنییییدتر

رشیید و  ریمسیی

برداشته و   یتعال

رو بیییه جلیییو 

حرکییییییییت 

خیود  دوارانهیام

 .میرا ادامه ده
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 ✌✏✌وردیــابنــکت✌✏✌

 
 بنام خداوند دانا و توانا

 و اندیشمند گروه موفقیتبا سالم و درود خدمت همه دوستان دانشمند 
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مطالعه ورزش ذهن است و ابزار اين ورزش هرانا کتاب است، شلل دايره نشانه ✌✏✌

دانیم که ترامی سیارات منظومه شرسی بر اسیاس نظیم حرکت و نظم است و هره ما می

چرخشی و دايره ای فعال است و از تووير هم چنین برداشت می شود که مطالعه کتاب 

ا را به حرکت و چرخش وادار می کند، چرا کتاب، ذهن آدمیی را بیرای نیز جهان ذهن م

انديشیدن تحريک می کند و انديشیدن، حرکت ذهن است چون مرلن نیسیت آدمیی 

 . مطالعه کند اما گرفتار سلون و رکود ذهنی گردد
هر کتابی يک جهان است که می تواند ما را ساعت ها و ماه ها به شگفتی هیای ✌✏✌

سازد و تا ما با آن هرراهی کنیم، از هرراهی اش با ما دريغ نری کند، کتاب خود مشغول 

نه تنها رفیق نیره راه نیست، بلله رفیق شفیقی است که بدون هیچ توقعی در خیدمت 

  ماست

هر کتابی درواقع بخشیی از ✌✏✌

جهان يک نويسنده است و هره میی 

دانیم کیه میردان و زنیان نیامی، يیا 

عاشق کتاب بوده  نويسنده بوده اند يا

اند، چرا که ماهیت کتاب دربرگیرنیده 

علم و انديشیه اسیت و انسیان هیای 

بزرگ نیز خالق علم و انديشیه بیوده 

اند، بطوری که انیشتین تخیل و تفلر 

را بر علم و محفوظیات برتیر دانسیته 

است و به نظر خیودم تفلیر و تخییل 

دايره بزرگی است که علیم را نییز در 

 . خود جای داده است



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

132  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

وقتی مشغول مطالعه هستیم، در خودمان به نوعی مترايل و ترغیب به حرکیت ✌✏✌

می شويم و با خود فلر می کنیم بايستی يک کاری انجام بدهیم و در خودمان احسیاس 

نیرومندی و توانرندی می کنیم، علت اين حالت روانی ما اين است کیه مطالعیه کتیاب 

ما شده است و برای هرین با نگرشی مثبت بیه باعث شارژ و تقويت قوای ذهنی و روانی 

 م.های واال را در خويشتن می آفرينیخودمان، قود شروع کار

آری کتاب شارژر ذهن ماست و هرانا توانا بود هر که دانا بود و دانايی مجروعیه ✌✏✌

ای از علم و انديشه است، چون وقتی ما در زندگی با مسايلی تلیراری و بلیر و ناآشینا 

شويم، در وهله اول به دانسته ها و علوم و حافظه خودمان مراجعه میی کنییم  روبرو می

وقتی ديدم کارساز و راهگشا نیست، به سراغ تفلر شخوی يا هرفلری با ديگران میی 

رويم و معنی اين کار هرانا کافی نبودن علم يا علم خودمان است، برای هرین در زندگی، 

لیشه ای و کورکورانه و هرگرا است، و مطالعه کتاب، تفلر خالق و واگرا، مهرتر از تفلر ک

تقويت کننده تفلر خالق ماست چون ما را با ايده ها و انديشه ها جديد نه تنها آشنا می 

 . کند بلله ما را به اين سرت و سو هم سوق می دهد

کتاب غذای ذهن ماست و بهترين غذا ) کتاب( ، غذايی است که آدمیی را بیه ✌✏✌

  ) انگیزش(  وادارد تفلر و حرکت

هدف از مطالعه، روخوانی نیست چرا که تا وقتی کتاب ما را تحريک نلند و بیه ✌✏✌

انديشیدن بلشاند، نری توانیم نه تنها 

محتوای کتاب را جذب فراينید تفلیر 

خودمان کنیم، بلله سطح فلیری میا 

 . هم افزايش نری يابد

و حرفهییای زيییادی بییود کییه ناگفتییه 

يان از ترامی دوستانم که در پا ماند......

لطیی  فرمودنیید و مشییارکت کردنیید، 

 .صریرانه تشلر میلنم 
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Sheida    Sh - با سالم و صبح بخیر خدمت دوستان عزيز و مديرمحترم 
 

دربیاره واژه هیای محییط و   اجازه دهید نظر خودم را با اشاره به يک مطلب آغاز کینم.

اين تووير برای من يیادآور هریین  .محاط در رياضیات و هندسه بسیار بحث شده است

بحث است و می توان اينچنین به آن نگیاه کیرد: فیرد میورد نظیر در حیال مطالعیه و 

در حالت کلی اگر چیزی محیاط  محاط)محوور( در دايره وسیعی از کتاب )محیط( است.

در چیز ديگری باشد اگر محیط را جابجا کنیم محاط در آن هم حترا با آن محیط جابجیا 

ود.به عنوان مثال اگر يک لیوان پر از آب را از جايی به جیای ديگیر انتقیال دهییم میش

در اينجا نیز فردی که مطالعیه و کتیابخوانی را  محتوای درون آن نیر جابجا خواهند شد.

پیگیری میلند خود در ابتدا خود را در محیط علم  و کسیب دانیش قیرار داده اسیت و 

امیا در ادامیه  ترس ذهن خود را پذيرای آن قرار داده.هرراه با تنوع و تعدد کتب در دس

اين جايگاه تغییر خواهد کرد چرا که بعد از مطالعه و تسلط بر متن و محتوا اينبار تریام 

بار ترام کتاب ها محاط و محوور در ذهین  کتب در ذهن مخاطب جا خواهد گرفت و اين

میتواند از علم محیاط شیده در  انسان است و با تلیه بر هران اصل اگر انسان اراده کند

محیط ذهینش در هیر زمیان و 

  ملان بهره مند شود.

البته حرکیت انسیان در مسییر 

دانش و کسیب علیم نریتوانید 

ايسییتا و سییاکن باشیید کییه در 

تووير نیز حرکت آن دايیره ای 

خاصییت  نشان داده شده است.

حرکت در اين مسیر اين اسیت 

که پیوسیتگی و تررکیز الزمیه 

  باشد. میپیشرفت آن 
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 اگر مداوم و با سعه صدر در اين راه گام برداريم موفقیت و کامیابی از آن ما خواهد شد.

نشانه ديگر آن نیز آن است که حرکت در مسیر دوار ترامی ندارد و اگر توقی  نداشیته 

  باشیم انتهايی وجود ندارد و مسیر هرواره پابرجاست.

 

  تلرار  

  تررين  

  مرور دانسته ها  

   شرط  موفقیت  و پیروزی سه  

بللیه يیاد بگییر   نه اين که فقط حرکت کنیی دنبال تغییری حرکت کن -سالم-الرپیاد

دنبال  دانشتو بیشتر کن

 چیزهیای جديیید بیاش

هریشه به جلو برو عقب 

بیه جیای  رو نگاه نلین

اينله افلارتو جرع کنیی  

ازشون کار بلش نه اينله 

 فقط بايگانیشیون کنیی

تا  نهریشه مرورشون ک

يادت نره کجیا بیودی  و   

کجا رسیدی و اينله چه 

کیییارايی رو میخیییواهی 

انجییام بییدی  بییا خیییال 

 راحت به جلو حرکت کن

هیچ چیز باعث شلستت 

  نریشه
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Delnia Ra 
 

سییالم بییه اهییالی تفلییر و 

 انديشه

 

هییر چییه در بییاب کتییاب و 

اهریییت آن بگییويیم بییاز 

 ناگفته هايی باقی می مانید

بالفاصله  آنچه که از تووير.

ر کرد؛ اين به ذهن من خطو

دنییای بود که بنا به تووير 

دايییره ای کتییاب؛ هیییچ 

محدوديتی را نری شناسد و 

آنچه را که شخوا قادر بیه 

تجربیییه اش نیسیییتیم را 

 .برايران مهیا می سازد و حتی مرزها را درمی نوردد و فراتر از زمان و ملان عرل می کند

بی نهايت قطر و شعاع می تواند داشته باشد و من برداشتم هرانطور که می دانیم دايره ؛ 

اين است  فردی که در دنیای دايره وار کتاب قرار دارد هرانند قطر اين دايره است که با 

مرکزيت نیروی تفلر و تعقل خود ؛ به واسطه ی انس و الفت با کتاب , می تواند بی نهايت 

م اين است که با توجه به تووير , فردی که حضور و بی نهايت تجربه داشته باشد ؛ منظور

داخل محیطی مرلو از کتاب حضور دارد )که اينجا محیط دايره با کتاب پیر شیده( میی 

تواند شعاع های فلری بی نهايتی داشته باشد و دنیايی نه توخالی بللیه پربیار و غنیی 

آغاز و انجیامی از تووير می توان راحت برداشت کرد که دنیای کتاب و انديشه ؛ . بسازد
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دنیای بی پايان دانش و انديشه هرانند دريايی بی کران است کیه ، برايش تعري  نشده 

بديهی است که دانای مطلق فقط .  هر قدر هم در آن جلو برويی انگار در آغاز راه هستی

گوشه ای ناچیز از علم بی  خداوند است و آنچه از علم و دانش توسط ما کسب می شود 

  دگار است.انتهای پرو

 
Shirin   

 زمین کتابی،زمینی آرام و درعین حال رنگارنگ  دنیايی بی انتها....

 

N@3riN - باسالم خدمت مدير محترم استاد نظیری بیزرگ و  عزيیزان فرهیختیه - 

تفسیری که از اين تووير میتونم داشته باشم اينه که روان و ذهن انسان قابیل لریس و 

رد جلوه هايی دارد که روان و ذهنش را میتوان محیک ديدن نیست و عرللردهای هر ف

بهترين راه وسعت و پرورش ذهن و روان مطالعه و تحقیق است که هرچه اين دايیره .زد 

بزرگتر باشد و مطالعات و بهره وری از آن بیشتر وسعت ديد بازتر میشود و بنظر من هیر 

لست هايش میتوانیم محیک انسانی را باتوجه به رفتار کردار عرللردها موفقیت ها و ش

بزنیم در اين دايره مطالعه و بهره وريش چه منابعی قرارداده و از انها استفاده کرده است 

اگر میگويند شخویت فرد را در حیطه دايره ای که ارتبیاط بیشیتری بیا پینج نفیر از .

دوستانش دارد میتوان شناخت و تاثیر گذار در متن زنیدگی و افلیار و کریالش هسیت 

البتیه  که بهترين  دوست انسان است دايره شناخت و معرفت ما رو نشیان مییده  کتاب

یلیی ناقویه و ببخشید بدلیل کارهای فشرده امروزم سعی کردم خالصه بگم میدونم خ

  متشلرم. جای بحث زيادی داره 

 

G B  سالم برداشت من از علس اينله مطالعه کتاب فرد را از يک دنیای بسیته وپیو  و

کرده وارد يک دنیا پر از اگاهی و بویرت و پويايی شده.با انتخیاب موضیوع سلون جدا 

  کتاب در واقع ما دنیايی که قرار است وارد ان شويم را انتخاب کرده ايم.
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 رويا خلعت بری

اينله تحت هر شرايطی زمانی رو در زندگی روز مره به کتاب خوانی اختواص دهیم وکأل 

 م بايد برای اين کار وقت بگذاري

 
Hadis  seif 

 به نام آنله تن را نور جان داد خرد را سوی دانايی عنان

 و با سالم خدمت دوستان عزيز

جا دارد اينجا با ترجید و ستايشی که در قرآن کريم از علم و دانش شده و تشويقی کیه 

))هل يستوی الیذين يعلریون والیذين ال  نسبت به تفلر و تعقل به عرل آمده ياد کنیم

  آيا مردم دانا با مردم نادان برابرند. (يعلرون(

اهریت قرار گرفتن در ملتب وچرخه علم و دانیش و مطالعیه کیردن وسییر در کتیوب 

مختل  و علوم و فنون متفرقه برای زندگی خود شخص و تاثیری کیه میی توانید بیرای 

  سايرين ومحیطی اطرافش نقش آفرين باشد جايگاهی ارزشرند دارد.

وقتیی کیه خیوب ،  طالعه و جستجوی دانش را عادتی برای خود ساختهافراد میتوانند م

دقت کنیم بدن ما درطول عرر خود چه از لحاظ جسری و روحی نیاز به سیوخت سیاز و 

آرامش  دارد تابتواند به حیات خود در اين دنیا مدام در حال تغیر و پیشرفت است ادامه 

رد ما بايد به تغذيه مغزمان اهرییت دهد  و اين درحالی است که بدن از مغز دستور میگ

دهیم و هریشه آن را مطالعات و انديشه های جديد بروز رسانی کنیم تا فرامین درسیت 

را به بدن دهد  و در مسیر درست زندگی هدايت کنید و بیرای سیعادت حقیقیی خیود 

وانايی البته فقط اين نیست که اطرافران را فقط مرلو از کتاب کنیم بايد ت. استفاده نرايم 

آن را داشته باشیم که از هر جرله و نلته آموزنده زيبای کتاب بیشترين تجزيه و تحلیل 

 را در ذهنران صورت دهیم و کاربرد عرلی بخشیم 
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Ahmad Gh  

 حلیم سخن در زبان آفرين   به نام خداوند جان آفرين

  با عرض سالم و صبح به خیر خدمت ساکنین محترم و فرهیخته کوی موفقیت

امروزه ديگر اهریت کتاب و کتاب خیوانی  

بر هیچ کس پوشیده نیست.میتوان گفیت 

که در دنیای کنونی هر روز مردم بیشتر و 

بیشتر با نقش کتیاب و کتیاب خیوانی در 

فرهنگ اقتواد و سیاير جنبیه هیای پیر 

اهریت و تاثیر گذار بر زندگی خود آشینا 

می شوند.با توجه به تووير اولین چییزی 

ن میرسد اهرییت کتیاب بیرای که به ذه

برنامه ريزی آينده است .يعنی در عوری 

که به عور اطالعات و تبادل افلار مشهور است هر روز و هر لحظه انسان به آن نیاز دارد 

که بر معلومات خود بیفزايد.يعنی هر چه سن باالتر رود نیاز انسان به افزايش معلومیات  

ن مرلو است از چیزهای ناشناخته.وابستگی انسان  بیشتر میشود .برای اينله اطراف انسا

به دانش و علم و آگاهی بیشتر میشود.میتوانیم اون گردونه کتاب رو گردش زمین و گذر 

عرر در نظر بگیريم و شخص داخل را يک مرکز ثقل .که هره دانش و آگاهی و معلومیات 

العات است .کودکیان و ما از آن نقطه عبور میلند.دوران دوران جهانی شدن و انفجار اط

نوجوانان با حجم عظیری از اطالعاتی که به شلل غیر فعیال دريافیت میلنند.روبیه رو 

هستند. افلار و انديشه های انسان به گونه ای است که مرلن است فقط خوانیدن يیک 

کتاب پايه انديشه ها و افلار انسان را بر مبنای جديد يا مسیر خاصی قیرار دهید.حتی 

ابی سرنوشت میلیونها انسان را در راه ويژه ای بیندازد.ترويج کتاب را ما مرلن است کت

بايد به عنوان يک برنامه ی روزانه قرار دهیم .کتاب عرر دوباره است.در دنیا لذتی که با 

لذت مطالعه برابری کند،نیست.از طرفی جامعه وقتی فرزانگی و سعادت میابد که مطالعه 
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ی ديگری که از تووير برداشت میشود اينست که کسی که کار روزانه اش باشد.يه مطلب

به خواندن کتاب و کتاب خوانی عالقه مند است ،هنگامی که به مطالعه يا تفلر مشیغول 

است جهنم به تنهايی برايش بهشت هاست.اصال متوجیه گیذر عریر و چرخیه طبیعیت 

زمان انسان اهل  نیست.پس نیاز به کتاب و علم جز الينفک انسان ها میباشد.بر اثر گذر

مطالعه دوستان زيادی که هران کتابها میباشد پیدا میلند.منتها در اين بین بايد طیوری 

عرل شود که سره را از ناسره تتشخیص دهیم.اين نیاز است که ما را بیه جهتیی خیاص 

سوق میدهد.برای رفع نیاز انسان بايد هره راه حلهای مختل  را مورد بررسی و تجزيه و 

ار دهد و بهتريها را انتخاب کند.انسانی که غرق در مطالعه و پژوهش هست به تحلیل قر

هیچ عنوان متوجه گذشت عررش نیست.يعنی يک انسان برای تیک تیک ثانییه هیای 

زندگیش نیاز به اطالعات و معلومات دارد.اين نیاز انسان برای رسیدن به سرمنزل نهايی 

ان را تشنه يیادگیری و فراگییری علیم و و رفع معضالت و موانع موجود میباشد که انس

دانش میلند.انسان است با انبوهی از چیزهای ناشناخته.کودک امروزی خیلی زود دنیای 

کودکی را ترک میلند ،پرده از رازها برايش کنار میرود و احساس دانسیتن هریه چییز 

اه را ،احساس شگفتی و کنجلاوی ای که اورا به سوی علم و خالقیت راهنرايی میلنید،ر

برای پیشرفت ها ی بیشترش میبندد.اين بی تفاوتی ناشی از دانستن هریه چییز بیرای 

زندگی او زيانبار است بهترين راه کار برای اين مشلل عالقه مند نرودن آنها بیه کتیاب 

خواندن است.تا از طريق آن نیازهیای روحیی و خیالء موجیود را در کودکیان برطیرف 

کنیم.يعنی انسان تیا 

ظه عریرش آخرين لح

به دانش و معلومیات 

بییه قییول  نیییاز دارد.

زگهـواره : »   معروف

 . « تا گور دانش بجوی
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ALI  گاهی قدم برداریآهریشه سعی کن با 

Seid Mohsen کتاب و کتابخوانی گردونه موفقیتته 

F javan  مطالعه يعنی حرکت رو به جلو.يعنی با مطالعه زمان از دست ما خارج میشیه و

  سرت جلو و از رکود کردنه ما جلوگیری میلنه فقط میريم به

David D  با سالم خدمت دوستان عزيز مخووصا مدير محترم.مطالعه کتاب،کسب علم

و دانش و حرکت ب سرت جلو میباشد.تووير فوق نشون میده مطالعه در هر زمینیه ای 

ی واالتیر ب انسان کرک میلنه آگاه تر و خردمندانه تر گامهای بلندتری رو ب آينیده ا

 .برداره
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Ziba Bagherzadeh 

 

مطالعه، انديشیدن  و خردورزی، جهان ما را به حرکت وامیدارد. زمین گرد و حرکیت آن 

دوار است؛ حرکتی دقیق و منظم و بی نقص؛ چرخش آن جريان زندگی را نشان می دهد. 

ش به هرین دلیل چرخ به عنوان نراد زندگی که با حرکتیی خردمندانیه در حیال چیرخ

درحقیقت زمین از درايت، علم و دانیايی خیالق خیود در  است، به تووير کشیده شده.

مسیری هدفرند، در فضا حرکت میلند، ما نیز میتوانیم با کسب اين مهارتها و افیزايش 

دانايی، علم و گسترش تفلرخردمندانه، به صورتی هدفرند، منظم و بیا برنامیه زنیدگی 

  خود را جريانی مناسب ببخشیم.
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 ✏ابـك کتـکی✏
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انسان ها هران گونه که از نظر جسری به غذا نیاز دارند تا بتوانند بیه تیداوم  ✌✏✌

حیات بپردازند و سالمتی فیزيلی خودشان را حف  کنند، از نظر ذهنی و روانی نییز بیه 

غذاهای خاص خود نیاز دارد که از مهرترين اينها، کتاب، علم و دانش و انديشه است، و 

غذای اصلی ذهن است بطوری که می توان گفت ذهن ما با انديشیدن نفس می  انديشه ،

کشد و ذهنی که خود را از انديشیدن محروم کند در واقع به نوعی سیوءتغذيه دارد و از 

لحاظ سالمتی ذهنی دچار مشلل شده است و حتی تفلر که متعالی ترين ترايز انسیان 

به فردش تاکید می کند و حال اگر آدمی  با ساير حیوانات است خودش بر اهریت منحور

خود را از اين نعرت بینظیر خداوندی محروم کند آيا کفران نعرت نلرده است؟ لذا هیر 

انسانی وظیفه دارد کتاب ذهن خود را مطالعه کند و ابزار اين مطالعه هرانا تفلیر اسیت 

ن اسیت و هرانطور که زکات علم و دانش، انتشار آن است، زکات ذهین نییز انديشیید

انسانی که نیانديشد در واقع خود را از يک ابزار قوی محروم کرده اسیت البتیه مرلین 

اسییت خیلییی هییا بگوينیید ايیین 

انديشیدن چیست که ايین قیدر 

تاکید می کنیم مگر هره انسان ها 

فلر نری کنند؟ شايد عجیب باشد 

ولی خیلی از انسیان هیا قابیلیت 

تفلر خودشان را به پیای متفلیر 

شان می گذارند، اصیوالً بودن خود

انسانها از بس درگیر حیرف زدن 

هستند که انديشیدن را فراموش 

کرده اند از بس که خودشان را به 

تفلر نزديک احساس می کنند که 

 . توانای ديدن ذهن خود را ندارند 
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کتاب محوول تاريخ بشريت است و به نوعی تجربه نوعی و تاريخی را شیامل  ✌✏✌

زار قوی در جهت انتقال دانش و تجربه گذشتگان به آيندگان است، و می شود و کتاب اب

هم از گزند فراموشی علوم بشر جلوگیری کند، مطالعه کتاب از لذتبخش ترين فعالییت 

های بشر است که حس کنجلاوی آدمی را تحريک میلند به خووص کنجلاوی کودکان، 

ز در جهت کسب معلومات و کنجلیاوی از اينله تازه به دنیا پا گذاشته اند و با اشتهای با

هستند و کتاب می تواند در ارضای کنجلاوی کودکان موثر باشد، لذا هریشیه نیازهیای 

روانی کودکان را در نظر بگیريم و کتابهای مناسب سنین آنهیا را فیراهم کنییم و هییچ 

مثیل کودکی را به هیچ بهانه ای از علم آموزی محروم نلنیم، با اينله در تووير کتیاب 

يک کیک خوشرزه مشاهده می شود اما مرلن است برخی کتاب ها مسروم کننده باشد 

از آنجیا کیه تریامی کتابهیای .  لذا از مورف اين گونه کیک ها ) کتابها(  اجتناب کنیم 

کودکان توسط افراد بزرگسال نوشته می شود، لیذا در شیلل گییری ذهنییت و تفلیر 

داريم، از آنجا که کودکان ما آينده سیازان هیر  کودکان، ما بزرگترها مسئولیت خطیری

جامعه ای هستند، لذا وظیفه داريم در تربیت فلری و تربیت عرلیی کودکیان حسیاس 

کتاب يک ابزار است و میی .باشیم و کودکان را برای زمان خودشان و آينده تربیت کنند 

ودن دلیلیی بیر توان اين ابزار را در دو بعد منفی و مثبت به کار بست و صرف کتیاب بی

صحت ذاتی معلوماتش و محبوبیت کتاب نیست، در ثانی هیچ وقت به آنچه که در کتاب 

  هاست اکتفاء نلنیم و در حد اطالعات کتابی متوق  نشويم.

ازيلی از بزرگان نقل شده است  که به اطرافیان خود سیفارش کیرد قبیل از  ✌✏✌

سید زيرا که هیچ کس پیس از مین آنله مرا از دست بدهید هر چه میخواهید از من بپر

نریتواند از علوم و دانش ها چنان که من به شرا میگويم آگاه سازند.در تووير مشیخص 

شده است شخوی گوشه ای از اطالعیات و تجربییات خیود را د ر حیال تقسییم بیین 

مخاطبان خود می باشند.کسانی که تشنه يادگیری علم و دانش هستند و بیرای کسیب 

بقت از يلديگر هستند.اين يعنی ارزش علم و دانش در زندگی دنیوی و دانش در حال س
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به تبع آن اخروی.پس نويسندگان و بزرگان علم و ادب وظیفه خطیری بر عهده دارند که 

پس از به رشته تحرير در آوردن زايیده فلر و تحقیقات آنرا بدين صورت کیه شايسیته 

ست اين بدان معنیی نیسیت کیه حتریا هست در اختیار ديگران بگذارند.الزم به ذکر ا

خودش حاضر باشد درحقیقت منظور طراح اين بوده که از طريق کتاب حاصل يیه عریر 

تالش و کوشش شبانه روزی را میتوان در اختیار ديگران قرار داد و افلار وعقايد سازنده 

 و کاربردی خود را در زمینه های مختل  اجتراعی سیاسی اقتوادی اخالقی ادبی علری

و..انتقال دهد اين يعنی زکات علم و دانش ، البته اين الزمه اش آنسیت کیه مخیاطبین 

عالقه مند داشته باشند امروزه شاهد آنیم که کتابهايران در داخل قفسه های کتابخانیه 

ها در حال خاک خوردن هستند.به نظرم بهترين جايگاه برای نشر و انتقال دانش کتیاب 

هستند متاسفانه روز به روز از آمیار عالقیه منیدان بیه آن  خانه های شهر و روستای ما

کاسته میشود.چون کتاب درسبد مورفی خانواده ها به داليل  متعیدد از  قبییل عیدم 

آگاهی خانواده ها ضع  اقتوادی عدم توجه مسولین و ...  جايگاهی ندارد.هرچنین بیه 

س بايد طوری شرايط رو علت عدم حرايت از نويسندگان تعداد کتاب ها کرتر میشوند.پ

آماده سازيم که هم زمینه برای فعالیت نويسندگان برای نشر اطالعات و تجربیات آماده 

باشد و هم فرصت و انگیزه مطالعه برای مخاطبان در عوری که به عور اطالعات و تبادل 

ر افلار نامگذاری شده حی  است نهايت استفاده را ننرايیم.به امید روزی که به تعداد ه

  عضوی از جامعه يک کتاب داشته باشیم.

 هر چه آموختیم تقسیم کنیم

Leila Ahani 
در انتقال علم و دانش و اگاهی به فرزندان و نسل جوان صداقت داشته باشیم چیرا کیه 

سانسور و اعرال افلار و انديشه های دست چین شده خیانت به هرین نسل اسیت کیه 

  قابل گذشت نیست
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G B  :ن اين هست که از هر شخوی بايد به اندازه توانايی هايش انتظار سالم تفسیر م

داشته باشیم میزان درک ادم ها با هم فرق میلند.کتاب به نظر من میتواند نراد توانیايی 

های يک شخص باشد.  برای گرفتن کتاب اشتیاق دارند پیس دوسیت دارنید مسیولیت 

اشد بر عهده شخص دانیاتر بهشون داده شود ولی اينک هرکسی چه مسولیتی داشته ب

است که در اينجا میتواند جامعه ايی که شخص در اون زندگی میلند باشد.اگرهم تووير 

مربوط به بچه هاست برداشت من اينله از بچه ها انتظاراتی درحد ظرفیت و توان داشته 

ک ی با توجه به اندازه درباشیم.بچه ها را نسبت به محیط پیرامون خودشون اگاه کنیم ول

 انها . 

Ahmad  Gh  

نظر خود را در خووص  تووير مطرح شده اينطور شروع  مینرايم .بعضی از بزرگان گفته 

اند اول علم سلوت است؛بعد شنیدن،سپس حف  کردن ،و بعد از آن عریل کیردن و در 

آخر منتشر ساختن آنست.هر کس در مسیر تعلیم و تربیت مراتبیی را طیی  کیرد میی 

علری خود را به افرادی که شايسته و نیازمندبه دانش هستند  بذل بايست سرمايه های 

و انفاق میلنندو در نشر علم و اعطا آن به چنین مردمی بخل نورزد.هرانطور که خداوند 

از پیامبران پیران گرفت تا در نشر حقايق  دريغ نورزند.امام صیادق)ع(میفرمايند:زکات 

دا تعلیم دهی.يعنی يیک انسیان دانشیرند و علم و دانش اين است که آنرا به بندگان خ

عالم بايد به شلرانه نعرتی که خداوند به او داده است ديگران را نیز از دانش بهره منید 

سازد.نخستین و مهرترين عامل شلل گیری و توسعه تردن  تشويق و ترغیب بیه علیم 

ه انسیانها آموزی است .اکثر انسانها تشنه يادگیری و علم آموزی هسیتند از ابتیدا هری

دارای استعداد بالقوه هستند که بايد آنرا به بالفعل تغبیر داد.فراگیری دانش معرفیت را 

بارور میلند و تجربه های زياد بر خرد و آگاهی می افزايد.طوری که نويسندگان حاصیل 

يه عرر تالش شبانه دوزی خود را در قالب به اثر ماندگار به نام کتاب به ديگران انتقیال 

د.مخاطبان او شرايط سنی خاصی را ندارند .از کودک گرفتیه تیا جیوان نوجیوان میدهن
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میانسال و بزرگسال.در حديثی داريم خیر دنیا و آخرت در دانیش اسیت و شیر دنییا و 

آخرت با نادانی. اهریت نشر علم آنقدر زياد است که آورده اند هر کس برای خدا دانیش 

آموزش دهند  در مللوت آسرانها بیه بزرگیی از  بیاموزد و به آن عرل کنند و به ديگران 

آنها ياد میشود.چون برای خدا آموخت برای خدا عرل کرد و برای خدا آموزش داد.دانش 

نابود کننده نادانی است پس با انتشار علم و دانش ديگران را نسبت بیه هریه اوضیاع و 

دانیش مییرا  احوال محیط پیرامونی و ساير وقیايع آگیاه میسیازيم.فراگیری علیم و 

گرانبهايی است و ادب لباس فاخر و زينتی است و فلر آيینه است صاف.در قرآن کیريم 

آمدا است انسان ظرفیت فهریدن و درک کردن ترامی مساءل موجیود در دنییا را دارد 

.مهم اينست که چگونه آن را انتقال داد.فراگیری دانش معرفت را بارور میلند و تجربیه 

فزايد .تحویل علم واجب است.دانش از مال دنیا باارزش تیر اسیت های زياد بر خرد می

.زيرا دانش نگهبان توست ولی تو بايد ازان نگهبانی کنی.مال دنییا بیا بخشیش کاسیته 

 میشود اما دانش بر اثر بخشش و نشرش رشد و فزونی می يابد. 

 

Delnia Ra 

البتیه میی .  وبکتاب چیزی نیست جز حاصل انديشه های هدفرند اما به صورت ملتی

تواند گذری هم باشد بر آنچیه کیه 

در زندگی بر ما رفته اسیت يعنیی 

بیدون ،  ملتوب کیردن تجربییات

شک انديشه و تجربه جزء الينفک 

اما فردی که  زندگی هره ی ماست

پا به سن گذاشته و چندين دهه از 

عرر را سپری کرده ؛ نسبت به يک 

هیم انديشیه  جوان يا يک کودک 
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در تووير فیردی  را از سر گذرانده و هم تجربیات بیشتری را کسب کردههای بیشتری 

مسن در حال تقسیم کردن کتابی قطور است که اين کتاب می تواند نراد حاصل انديشه 

ها و تجربه های يک عرر اين فرد باشد که او به صورت گزينشی قطعه ای از کتاب را که 

می توان برداشت کرد که هر کس بنا بیه مناسب آن کودک می داند ؛ به او می دهد پس 

اقتضای شرايط خود ) شرايط سنی , شغلی , خانوادگی و گاها جنسیتی و...( به قسیرتی 

میی  پس با توجه به اين نییاز ؛ از انديشه ها و تجربیات موجود نیاز دارد و نه هره ی آن 

ودکیان از هریان ک توان از انديشه ها و تجربیات موجود به عنوان يک راهنرا بهره بیرد

سنین پايین ؛ تشنه ی يادگیری و آموزش هستند و اگر از هران ابتدا در مسیر درسیت 

بايد توجه داشت که آنچه از  قرار بگیرند ؛ راحت تر راه را از بیراهه تشخیص خواهند داد 

کتاب و انديشه در اختیار کودکان قرار می گیرد ؛ متناسب با سن و استعداد آنها انتخاب 

کودکان دهان ندارند پس می توان برداشیت .  طبق آنچه که در تووير  می بینیم. د گرد

بیديهی اسیت کیه  کرد که آنها در حال دريافت غذايی برای روح و ذهن شان هسیتند

بزرگترهییا بايسییتی از روی 

آگاهی و به صورت گزينشی 

اين غذا را برای آنها فیراهم 

سییفره ی انديشییه  کننیید.

به روی هايران را با سخاوت 

کودکان )و سايرين( باز کنیم 

تا روزی آنها هم سفره خیود 

را بگسترانند و زکات دانسته 

نشیر .  های خود را بپردازند

يک انديشه ؛ باروری انديشه 

  ها را به دنبال خواهد داشت .
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Hadis seif  : ايییین

توانیید نقییش  توییوير مییی

بزرگترها در تیرويج کتیاب 

 وکتابخوانی در فرزندانشان و

در . ن دارند نشان دهد ديگرا

اينجا کتاب اينقدر عین يک 

کیک شیرين توصی  شیده 

که بچه ها بیا لیذت خاصیی 

برای گرفتنش اشتیاق دارند 

اما انگار يک نفر از آنها سهم 

خواهد برد  وبقییه محیروم 

خواهند ماند .اگیر علریی و 

دانشی وجود دارد به درستی 

تقسیم و آموزش داده شود ، 

درستی ازش سهری ببرند و عدالت در گسترش و ترويج دانش برقرار توانند به  هره می

شیرينی کسب  دانش و مطالعه را از هران دوران کودکی ، درونشان پايیه ريیزی  باشد و

و ديگر اينله از هديه دادن کتیاب بعنیوان  کنیم و دوستی و الفتی بینشان برقرار کنیم

 يلی از هدايای گرانقدر به ديگران غافل نباشیم .

Elh@m  : بخشی از دانش از طريق والدين به فرزندان منتقل می شیود، بخشیی از

  آگاهیهای انسان زايیده ای از دانش و تفلرات والدين شان است .

Soheila  :کتاب هم تقسیم کنیمکه غذا خوراکی بین بچه تقسیم میلنیم، هران طور 

توانیم به ديگران هم منتقیل ، میيی که ما در زندگی بدست می آوريمتجربه ها:  الرپیاد

 کنیم
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به جشن تولد من 

خوش آمدیـد ! 

از دوستان فقـط 

 هــدایای کتــاب

پذیرفته خواهـد 

شد. از دوسـتان 

تقاضا می شود از 

آوردن هدایایی 

به غیر از کتـاب 

به طـور اکیـد 

خودداری کنند. 

بـــرای همـــه 

دوستانم آرزوی 

و تندرستی  موفقیت

مـتن  )ترجمهدارم!

زبـان  روی کیك به

هر ترکی استانبولی:

 (! چیزی با تو زیباست
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Dessert time…served?! 
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 ✌✏✌ ابنویسـاندیشمند کت ✌✏✌
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 از و  آفريید ترا که خداوندی نام به را( فطرت) وجودت کتاب بخوان محرد ای ✌✏✌

 بیه کیه هسیتی ای نانوشته و ناخوانده کتاب تو محرد ای. ساخت جاری تو بر خود علم

 ای  ای؟ بسیته هریت کرر خويشتن مطالعه در داری،آيا خواندن فرصت عررت، بلندای

 خويشیتنم، دل احوال از غافل چرا که سخنم شب هره و است اين من فلر روزها محرد

 مطالعیه از محرد ای وطنم، ننرايی آخر روم می کجا به بود چه بهر آمدنم ام آمده کجا از

 باشی داشته خود ذهن کتاب در ويرايشی روز هر کن سعی مباش، غافل خويشتن کتاب

 ای. کنی اقدام باشد نیاز هايت انديشه کتاب صفحات تغییر و اضافه و حذف به که آنجا و

 درستی مسیر در و شود اصالح تو ذهن وقتی و توست ذهن تو، زندگی باشد يادت محرد

 میی يتهدا متعالی و ارزشرند مسیری در و شود می اصالح نیز ات زندگی کند، حرکت

 مین و آيیی می بر خود ذهن و زندگی عهده از که دارم اعتقاد و اعتراد تو به من و شود

 توست، هرراه هرواره خداوند آرزومندم، برايت را خوبی سرانجام و امیدوارم تو به خیلی

  ✌ .توست انتظار در خداوندی برکت که نايست باز حرکت از و برو پیش

 

 اسیت اين منظور) نويسد می را خود تجربیات تابزمان،ک گذشت با انسانی هر✌✏✌

 بیه که دهد می شلل آورد، می دست به عرر طول در که تجربیاتی با را خود ذهنیت که

 میی می نانوشته نوعی

 از منظیییورم و مانییید

 ثبیت درواقیع نوشتن،

 میدت بلنید حافظه در

 انسییان ،(اسیت افیراد

 روی نوشتن به هنگامی

 افرادی البته) آورد می

 ندارند نوشتن دسوا که

 و شیوق کیه افرادی يا
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 میی قیرار ديگیران خدمت در شفاهی صورت به را خود تجربیات ندارند، نوشتن انگیزه

 ايمآورده دست به آن و اين از قول و نقل به را دانش از بسیاری تاريخ طول در ما و دهند

 بیه نگیامیه انسیان ،(است رسیده ما دست به که تا است يافته انتقال نسل به نسل که

 انديشییدن به و باشد شده برانگیخته و تحريک ذهنی لحاظ از که آورد می روی نوشتن

 ناملشوف و پنهان ذخاير از توانست خواهیم باشیم، انديشیدن به قادر وقتی. آورد روی

 وقتیی. کنییم استفاده( معلومات و مجهوالت=  ها نادانسته و ها دانسته)  خودمان ذهن

 ايیم، کیرده ازبیر و حفی  يا ايم گرفته ياد که آنچه از بیشتری هایچیز به انديشیم می

 بیه دسیت و کنییم می کنلاش و کاوش را ذهنران جهان خودمان، انديشیدن با درواقع

 کیه نويسیندگان از خیلی منظر اين از پردازيم، می خودمان ذهنی اختراعات و کشفیات

 محویول هرگیی اصیل در نويسیند، میی بلند های رمان يا تخیلی علری های داستان

 ايین و اسیت آفريیده خیود فلری تالش با را آنها و است نويسنده خود فلری خالقیت

 میی خود تجربیات و خاطرات شرح به صرفاً نويسندگان که است هايی کتاب از متفاوت

 که ماند می اين مثل اند، داشته دسترس در را اينها فلری اولیه مواد نوعی به که پردازند

 و بیاورد کاغذ برروی و کند تايپ را آن بخواهد و باشد( حافظه) کاغذ روی بر دهآما متنی

  .درآورد ملتوب صورت به
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 طريیق از توانید می که است ای نانوشته و ناخوانده کتاب يک مثل انسانی هر ✌✏✌

 کند کش  را خود ذهن و درون جهان و کند پیدا بویرت و آگاهی خود، به خودشناسی،

 دهد قرار ديگران اختیار در را خود های يافته و برساند ظهور منوه به را دخو کشفیات و

 مثل انسان ✏. شود خود اطرافیان عرلی و فلری تعالی و رشد باعث و کنند استفاده تا

 در فقط کار اين و دارد گفتن برای حرفهايی کتاب، مثل انسانی هر چون است، کتاب يک

 بلیار هیم ديگر حیوانات برای کتاب توانیم نری ام چون دارد موداق ناطق انسان مورد

 کتاب. ندارند را خود های دانسته و ها يافته انتقال و خودشناسی توانايی آنها چون ببريم

 پند و مهربان يار يک مثل کدام هر اينله باشند داشته مشترکی نقاط توانند می انسان و

 ،برای باشد داشته زدن برای حرفی، بگشايد گفتن به زبان اينله بدون دو هر و باشد دان

 کنید می سلوت وقتی انسان و است دانش گنج ،کلید سلوت گويند می که است هرین

 اما است زدن حرف حلم در انسان برای نوشتن و گشايد می زدن حرف به زبان او ،ذهن

 میی روی نوشتن به وقتی

 بیا کنیم می سعی آوريم

 جوی حقیقت وجود ترام

 و باشییم گوی حقیقت و

 را انویاف و منطق و عقل

 و بگیییريم نظییر در هییم

 گفیت بايید که اينجاست

 می آنچه به و قلم به قسم

ن وَالْقَلَیمِ وَمَیا )   نويسد

طُرُونَ  نییون . ﴾1﴿يَسییْ

سوگند به قلم و آنچه مى 

: 26 سیوره(. 1) نويسند

 ✌✏✌ ( 1 آيه, القلم
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Sheida Sh 
 ترممح مدير و عزيز دوستان بخیرخدمت وقت و سالم با

  گذشته روزهای ياد

  جاودانه خاطرات                                 

  بهانه يک انتظار در کنون من                                                   

 خانه به را کودکی آرم باز که تا                                                                            

 میی ديده آن در انسانی حاالت جریع به توجه که العاده فوق است توويری فوق تووير

 هیای داشیته و معلومات به فقط شده داده قرار تووير در انسان جای به که کتابی .شود

 ايین .شود می شامل نیز را احساسات و تجربیات روح،باور، بلله کند نری اشاره انسانی

( تفلیر و مغیز و سیر)بدن بااليی قسرت تنها نه که است طويل و بزرگ کتاب يک کتاب

 هریان .است آدمی احساس و قلب جايگاه که دهد می نشان نیز را تر پايین فضای بلله

 عواطی  و احساسیات هم و دارد خود در را علم و انديشه و فلر هم که انسان خاطرات

  .را باورهايش

 چیالش بیه را انسیان بارهیا هکی است دشوار و سخت آنقدر خاطرات اين مرور گاه ✳

 جیای خود در را خاطرات از قطور کتابی که است مشخص تووير در که چند هر میلشد

 موجود کبريت و سیگاری جا به است دشوار بسی آن کتابت و آوردن کاغذ روی اما داده

 تویوير قالب در کشیدن سیگار.رسیم می بیشتر مورد اين به کنیم جه ت که تووير در

 سییگارهای تعیداد و کبريت خالی بسته وجود و است سخت کار دادن انجام زا استعاره

 رود میی کلنجار خودش با که است زيادی مدت فرد میدهد نشان جاسیگاری در موجود

  .موثرند موارد بسیاری نیز بین اين در که .است نلرده پیدا خاصی موفقیت اما

  اجیازه قلم به و دهد نری را مطالب هره نوشتن اجازه که است شخوی داليل گاه 

  .دهد نری چرخش
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  و اجتریاعی شیرايط و مختل  زمانی های موقعیت در که اجتراعی مسائل نیز گاه 

  .دهد نری اجازه زمانی بعد

  میا هره که است اين مبین و است مشخص که چیزی موارد اين هره وجود با اما 

 امیا میشیود قديری یاربس عرر گذر در که است کتابی مثابه به وجودمان ها انسان

 الزم واقعیا هیم شیايد.است مشلل و سخت بسیار آن آوردن کاغذ روی و نوشتن

 جیا هریان بايید چیزها برخی و شود آشلار قلم و جوهر قالب در چیز هره نباشد

  .برانند

  ايین قیدمت و رازها افشای مثل است آن نلردن افشا به ها دانسته برخی ارزش 

 . دارد وجود که است هايی نگفته رد آن ارزش و تاريخی کتاب

 

Delnia Ra 
 "ها قلب بخش تسلی نام به"

 متفلرم دوستان خدمت ادب عرض و سالم

 ، کیرده يیاد قسیم قلیم؛ به خداوند که چرا باشیم داشته ايران هايران نوشتن اعجاز به

 در که است خداوند روح تجلی, توست و من های انديشه کشیدن تووير به, قلم گردش

 نشويم غافل, نگاريم می آنچه و هايران انديشه از( ای لحظه)آنی به پس است دمیده ما

 ابتیدا در, انسانی هر فطرت

 و سییفید لییوحی هراننیید

 افلار قلم با که است نانوشته

 نقش آن در, هايش انديشه و

 داشتن نگه پاک پس زند می

 آن ی نگارنیده هنر, فطرت

 انسییانی هییر ، بییود خواهیید

 کییه تاسیی کتییابی هراننیید
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 و اوسیت رفتار و اعرال, آن ناشر و ؛ انديشه مرکب با البته است ذهنش آن ی نويسنده

 از ای گوشیه هم تووير در که هستند تفلراتران از ای چلیده ما عرللردهای يعنی اين

 باعث خود,  ها انديشه در کندوکاو که کرد برداشت توان می تووير از  ؛ است مشهود آن

 پرداخت را آن بهای بايد چیزی هر آوردن دست به برای ، گردد می نو های انديشه تبلور

 رنیج و درد با, دانا فرد برای جهل و خرد تقابل چون است دردمندی ، خردمندی بهای و

 ته و آن وجود, است بخش تسلی و اعتیادآور ی ماده يک سیگار که آنجا از است، هرراه

 و شیده متحریل شخص که است نجیر و درد از حاکی هست، تووير در که سیگارهايی

 شخص که است رنجی و درد,  سیگار که گفت توان می هم ديگر منظری از اما ؛ شود می

 بنگارد را دانايی و حقیقت از برگی شده اگر حتی,  آن تحرل تابا کشد می جهل دست از

 تسیلین نریاد نظرم به که جهت اين از فقط و نیست سیگار مورد در بحث مجال اينجا)

,  اطالعیات و ها داده انبوه موج میان از تووير؛ به توجه با (ام پرداخته آن به, است ددر

 و جهیل دل از حقیقیت کشییدن بییرون ؛ گیرد می قرار بشر اختیار در توق  بدون که

 کیامال هیم تویوير در زمیان گذر رد که هرانطور بود خواهد بر زمان و دردناک ، خرافه

 به است دردآور, دانا انسان برای هم دانايی نشر و حشر که نراند ناگفته است؛ محسوس

 هریشیه شیفاهی ذهن ، است دانايی از مهجور که جاهلی با رويارويی زمان در خووص

 نریی را گیذرد می ذهن در که آنچه ترام زيرا است ملتوب ذهن از تر حجیم و تر وسیع

 از هیا نانوشیته حجم که است امر اين گويای هم تووير درآورد؛ تحرير ی رشته به توان

 به را آن توان نری که است ذهن دنیای وسعت بر دال اين و است بیشتر هرواره ها نوشته

 بیه بار يک وقت چند هر, توانیم می هم ما تووير به توجه با ؛ کرد محدود دفتر و کتاب

 پويايی موجب,  انديشه تحرک که بزنیم ورق را هايران انديشه و برويم مان ذهن ضیافت

 انديشیه نییاز وقیت بیه  و بگیذاريم باز را هايران انديشه دست پس, است شلوفايی و

 فقیر کیه چیرا کنیم اضافه آن به يا و کنیم کم آن از برگی يا, کنیم بازنويسی را هايران

 .است مادی فقر از تر دردناک بسی روحی
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S.fatemy 
 عزيز دوستان برهره درود و سالم

 

 لیبمطا نوشیتن، برای نويسنده يک

 مراحل میلنه آوری جرع رو مختلفی

 در و مییزاره سیر پشت رو مختلفی

 به رو کتابش ناشر يک باتايید نهايت

 ديگیه افراد و میرسونه چاپ مرحله

 گوشیه به رو اون يا کتاب خواندن با

 کتیاب اينلیه يیا  میلینن پرت ای

 کیه میلنیه پیدا ارزش انقد براشون

 بیه و میلینن اش مطالعه بار چندين

 رو خونیدنش پیشینهاد  هم نديگرا

 وارد متنوعی و گوناگون اطالعات داره رو حالت هرین هم انسان ذهن  من ازنظر ....میدن

  میشیه میا میدت بلند حافظه وارد اطالعات از بعضی فقط اما میشه انسان مغز سیستم

 رو صیافی يیک و ناشر يک نقش ما توجه ...میلنیم توجه اونها به نسبت ما که اطالعاتی

 يیک حد در نهايت در کتاب يک خوندن با گاهی ...میلنه جدا هم از رو اطالعات که ارهد

 صیفحه چنید مقاله يک خوندن با هم گاهی اما بگیريم نتیجه اون از میتونیم دوصفحه يا

 زنیدگی تیوی دائیم که   میلنیم پیدا دست هايی نلته و نتايج آنچنان به حجم کم و ای

 ماندگاری و توجه اجازه افلاری چه به که باشیم مواظب بنابراين ...میبنديم کار به اونهارو

 حریل از که نلنیم پر رو ذهنرون های صفحه مضر حتی و  فايده بی اطالعات با.  میديم

 عقايیید و کنیییم بییروز رو ذهیین اطالعییات هریشییه کنیییم سییعی بشیییم خسییته اون

 افلیارمون کنییم سیعی ...بريزيم دور رو( هستند فايده بی و اشتباه که درصورتی)کهنه

 خوشیحال ...مشیتاق و باشیند خشنود ما های حرف شنیدن از ديگران که باشه جوری



  ✌ ❤✌❤✌❤✌4جلد  - کتاب درمانی ✌❤✌❤✌❤✌
 

160  ✍             ❤ ❤ محمد نظری گندشمین              ✍   

 ...نلنیه خرد هم تره کسی اطالعات اين برای شايد داريم رو زيادی اطالعات که نباشیم

 بیه و میشین میا گفتیار بیه تبديل افلار اين چون باشند باارزش افلارمون کنیم سعی

  ...میدن شلل ما شخویت

  ...زيبا افلارتون

Ahmad Gh 

 افروخت بر جان نور به دل چراغ     آموخت فلرت را جان آنله نام به
 موفقیت گروه در بزرگوارم و عزيز دوستان يلايک محضر درود و سالم با

 دسیت بیا که شخویه يه از عبارتند بینم می  تووير اين در من که را آنچه امر حقیقت

 کشییدن حیال در چیپش دسیت با و يادداشت دفترچه يک رد نوشتن حال در راستش

 قیوطی يیک و شده تلربار آن در زده آتش سیگارای ته که جاسیگاری يه.هست سیگار

 بیاقی بیشیتر آن داخیل سیگار نخ چند که شده باز سیگار پاکت يک و شده باز کبريت

 داخیل یآب نیست مشخص اما.هست شده داده قرار آبی ظرف  هم دورتر کری در.نرانده

 ديیدم خیودم چشم با که را آنچه يعنی ظاهری لحاظ از را موارد اين.نه يا دارد وجود آن

 و بزرگ کتاب. رسد می نظر به اينگونه بتگريم تووير به مفهومی لحاظ  از اگر اما . گفتم

 راست دست در قلم. ما روزانه اعرال يادداشت دفترچه. عرر طول در ما اعرال نامه قطور

 و میا عریر گیذر باشد می شدن دود حال در که سیگاری و ما انديشه و فلر تراوش آن

 هیای موقعییت میدفن يا. ما رفته دست از های موقعیت و جايگاه نشانه هم جاسیگاری

 بیاز کبريیت قیوطی. ما عرر ساالنه تقويم هم شده باز سیگار پاکت.ما عرر شده سوخته

 خوشبختی و هدايت چراغ حلم ای عده برای  است مرلن ما روش و راه مظهر هم شده

 از قبیل . بخیش شفا ظرف منزله به هم آب ظرف. فنا چراغ ديگر ای عده برای و باشد

 ارتبیاط در آن با مستقیم خودم که را ای واقعه شرح بشوم اصلی مقوله بحث وارد اينله

 تند و بداخالق و اخرو بسیار سیگاری افراد که ايم شنیده بارها ما هره.میلنم بیان. بودم

 يیک پدرم اينست امر واقعیت.هستش کم بسیار تحرلشون و صبر آستانه.باشن می خو

 میا کیه زمیانی.کرده ترک که سالیه چند مدت االن حوشبختانه  اما بودش سیگاری فرد
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 وابسیته خیلی پدرم بوديم تحویل مشغول راهنرايی و ابتدايی مقطع در و بوده محول

 در امیا کشیید میی هیم را سیگار بسته تا دو روزها بعضی حتی که طوری بود سیگار به

 داد نریی نشیان آب و غذا به ای عالقه اصال. داد می اهریت زياد تالش و کار به کنارش

 امیا.بیودش اخالق خوش و حوصله با خیلی داشت سیگار که زمانی تا.سیگار فقط و فقط

 خیالی خشاب با و رفت می  سیگار پاکت سراغ به که ای لحظه نبینه را بد روز چشرتون

 را حرفی گفتن اجازه کسی که عوبانی و شد می افروخته بر چنان شد می مواجه پوکه از

 بیه کنه جبران نوعی به را خستگیش اينله برای شد می خسته که کار حین در.نداشت

 آنقدر ترتیب هرین به. را ديگه يلی نشده تروم تا کرده روشن سیگار نخ يه مسترر طور

 و کیرد میی کیات هرانجا شد می تروم سیگارش وقتی.کرد می ترامش تا داد می ادامه

 شیدن ترام يعنی کرد می تنظیم سیگار های نخ با را خوشش اخالق يعنی.داد نری ادامه

 خوشییهاش مللیه عنیوان بیه را سیگار نوعی به يعنی خوشیها پايان با موادف سیگار

 تا که هستین شده مواجه صحنه اين اب و افتاده اتفاق براتون شرا هره..بود کرده انتخاب

 سییگار نیخ يیه میگه دستیش بغل به سريع میشه بحثش و جر کسی با سیگاری فردی

 می نوعی به کشیدن سیگار با ناراحتم رنجورم خیلی يعنی ندارم اعواب کن روشن باسم

 بیه کیه نیست متوجه خودش حالیله در نداره ناراحتی که کنه مجاب را خودش خواهد

 دريافیت بیرای و بیاز هریشیه انسان ذهن اصال .زند می ضربه سالمتیش به اردد نوعی

 میل و عالقه و باشد برتر ذهنش آدمی هر .باشد می آماده کلیات به آن تبديل و جزيیات

 ولیع و طریع هم باز. دهد میتواندانتقال تر ،راحت باشد بیشتر اش مطالعه و يادگیری به

 آنهیا هره تواتد نری که دارد زيادی دانش و اطالعات انسان مغز .دارد يادگیری و نوشتن

 و انديشیه)قلریش بیا دسیتی که کردم عرض صحبتم طلیعه در .کند اجرا و بتويسد را

 ايین در.روزانیه اعریال يعنیی. باشد می اش روزانه وقايع شرح نوشتن حال در(فلرش

 می  داستان دارد اين که اينست منظورش. گويد می خودش به کنايه به نويسنده تووير

 نانوشته کتاب يک خود انسانی هر. باشد می قطوری رمان يک خودش زندگی اما نويسد

 است زندگی ژرف داستان آن از کوچلی انعلاس تنها نويسنده يک ی ها نوشته. هستش
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 هیدف و برنامیه و طیرح خودش برای که اينست اش الزمه. منفی و مثبت وقايع شرح .

 منتهیا.عیرش بیه فرش از. رسیدن  بالفعل به بالقوه از. یدنرس کل به جز از.باشد داشته

 چیون.کند تحرل را بسیاری های رنج و سختیها بايد مقوود و هدف اين به رسیدن برای

 از را درسیت راه. کنی تحرل بايد.فرساست طاقت و پیچیده بسیار انسان زندگی فلسفه

 می موضوع اين بیانگر حقیقت در .برسی حقیقت و طريقت منزل به تا تشخیص نادرست

 و املانیات و زمیان و وقت خود های انديشه و افلار نوشتن برای نويسنده يک که باشد

 عوامیل و محیط و روزگار ناماليرتهای از بسیاری. داشته موروف را زيادی محدوديتهای

 و اعریال نامیه نوعی به کتاب.کنند می  تحرل حوصله و باصبر را محیطی غیر و محیطی

 بیرای ديگیران از اسیت دعوتی انسان يک های نوشته واقع در . باشد می انعررم طول

 يیاس)) ببینی را ها تاريلی فقط و باشی چاه تو اگر. دلها درد و حرفها خواندن و شنیدن

 روشینايی و نیور عیالم تیو اگر اما .کنی می دعوت چاه اين به هم را ديگران((،غم،اندوه

 زيبايی به دعوت هم را ديگران نلنی تبعیت انیتنفس هواهای از ببینی را خدا و باشی

 بیرای موفیق انسیان يیک .است ساختن و سوختن زندگی کنی. می  نلويی و دانايی

 هم را زيادی های فرصت و وقت و کند می تحرل را زيادی سختیهای هدفش به رسیدن

 يیا کیرد نگیاه منظر دو از را زمان و ها فرصت دادن دست از توان می. دهد می دست از

  .فايده وافربی تالشی يا آمد کار و مفید نتیجه

 می شیرين و تلخ خاطرات و ارزشرند تحربیات از مرلو عررمان های ثانیه تک تک 

 بیه بستگی حاال. باشد می نويسنده خوردن دل خون عرر يک حاصل کتاب. باشد

  .باشد بوده چگونه زمان آن در نويسنده حال که دارد آن

 

  :فظحا بیت اين موداق

 باشد هرین و گفتم معنی اين از نلته يک باشد  حزين که خاطر انگیزد تر شعر کی
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  و امید بوی ما های دلنوشته باشد خوش ما روزگار و حال اگر که اينست واقعیتش 

 هايران دلنوشته  باشد احوال ناخوش و ملدر ذهنران خاطرمان. دهد می موفقیت

 ببیین رنگیش میگوينید که شنیديم .هدد می  درماندگی پشیرانی و ندامت بوی

  :سعدی بیت اين موداق يا .بپرس حالش

 کور آيینه در بیند چه ولیلن   شور و مستی و است سراع بر جهان

 يیا ببینییم را ها زيبايی دارد ما حال به بستگی. دارد را خودش خاص های زيبايی جهان

 نشود انگیخته بر احساسش و شدبا نداشته آگاهی که زمانی تا نويسنده يک .را ها زشتی

 خیوردن جگر و دل خون عرر يک حاصل کتاب يک . ندارد عرضه برای چیزی هیچوقت

 کنیم نگاه تووير به خوب اگر .دانست را ها زمان و فرصتها اين قدر بايد پس. باشد می

 قوطی نوشتن حال در قلری شده باز دفتر شده باز کتاب. هستند باز نوعی به چیزها هره

 حیال در کیه روشنی سیگار و باز سر آبی ظرف  شده باز سیگاری پاکت شده باز ريتکب

 شیبه يک نفر يک عرر حاصل گويند می که ايد شنیده بارها. است شدن دود و سوختن

 حاصل نوشتن برای نويسنده يک يعنی.رفتنه هدر از کنايه شدن دود. هوا رفت شد دود

 البته.است داشته موروف را زيادی های فرصت خود انديشه و کوشش و تالش عرر يک

 بیه خوش گذره محل دنیا يعنی.باشیم داشته واقعیت اين به مثبتی نگاه توانیم می اينجا

 داشیته را کیافی و وافیی اسیتفاده عررشیان زمان و ها موقعیت از که افرادی آن حال

 . است باز و مفتوح ما اعرال نامه و سرنوشت هرچنان که آنست بیانگر تووير اين.باشند

 دادگاه در هرچنان شخص اين پرونده گويند می که قضايی و حقوقی عبارت اين موداق

 بیه روزی بايید انسیان يعنی . دارد ادامه هرچنان تحقیقات  يعنی.باشد می مفتوح و باز

 هیر .باشد داشته واحد زمانی در را کار چند انجام توانايی که برسد زندگی از ای مرحله

 را سیالمتیش راه اين در مرلنه يعنی.باشد داشته را زيادی مشلالت رلتح بايد که چند

 محیل دنیا : شد گفته قسرتی در .بگیرد را خوشی و خوب نتیجه اما بدهد دست از هم

  گذره
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  :بیت اين موداق

 بس را ما گذران زجهان اشارت کاين   ببین عرر گذر و نشین جوی لب بر

 تریام با دنیا-

 و شیییییاديها

 مییی تلخیهییا

 گیییییذردمهم

 کیییه آنسیییت

 تک قدر انسان

 های لحظه تک

 بداند را عررش

 بطالییت بییه و

 میا .نگذرانید

 فرصت از بايد

 سلوی سوزی

 بییرای پرتییابی

 سیازی فرصت

 .کنیم درست

  نگییاه يییک در

 آخیر بیه دنیا

 زندگی نرسیده

 ادامه هرچنان

 . دارد
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 ابــــتابِ کـــــتآف
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خواند و  یکه کتاب نر یاست با کس خواند و اهل مطالعه یکه کتاب م یکس نیب❤✌✌

تفاوت ها به میرور زمیان فیاحش و بیارز و  نيتفاوت وجود دارد و ا ست،یاهل مطالعه ن

 شوند.  یم زيمترا

 

کیه  ینخواند با کسی گريد یکتاب گريکتاب خوانده باشد و د کيکه  یکس نیب ❤✌✌

وجیود دارد. آن  دهد، تفیاوت یکتاب خوانده است و باز به خواندن خود ادامه م نيچند

 یخواند به خواندن عادت خواهد کرد. ب یخواند به نخواندن و آن کس که م یکس که نر

بخش بودن مطالعه به لذت ايبرد  یلذت نر مطالعهاز  یعنيدهد  یکه ادامه نر یشک کس

لیذتبخش اسیت. ) البتیه  شيهنوز برا یعنيدهد  یکه ادامه م یواق  نشده است و کس

 ازیین کيیاسیت،  ازین کيبلله  ست،یبه خاطر لذت بخش بودن آن ن مطالعه انسان فقط

کتیاب نبیود  رکه اگ یو... به راست طیو مح گرانيسازگار شدن با خودمان، د یبرا یاتیح

اکثراً  یشد(.  و ما آدم یم گريد واناتیکه مثل ح اينسل انسان تا حاال منقرض شده بود 

بخش میا لیذت یعادت هیا یو به نوع ميرکه از آن لذت بب میده یرا ادامه م يیزهایچ

کیه  یکه با وجود درد و رنج ميهم دار یرنج آور یعادت ها انیباشند و صد البته ما آدم

 . میده یشود، ادامه م یم دهيیاز آنها زا

 

هیم  یلیمیدرک تحوی نياشتباه است که اگر ما به آخر یطرز فلر و باور نيا❤✌✌

بیر گیردن میا  زیو فاخر پروفسور بودن را ن يیاگر لقب و مدال طال یو حت میافتيدست 

اقدام  گريو د میشود که اهل مطالعه نباش ینر دایپ یو لزوم ميندار یازین گريد زند،ياویب

مداوم و مادام  یریادگيرا از  یآدم ،یمدرک و عنوان چیچرا که ه م،یبه مطالعه کتاب نلن

 یبغه و عالمه دهر بودن و... )آرلقب پروفسور و نا یکند، حت یو مستقل نر ازین یالعرر ب

 (.  میو کتاب بخوان ميیکتاب بجو ديز گهواره تا گور با
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و  یجسیران یکه زنده است بیه غیذا یلحظه ا نيتا آخر یهران طور که آدم ❤✌✌

خودمیان  یروانی یفراهم کردن غیذا ازمندین یما آدم زین بیترت نيدارد، به ا ازین یماد

بیه  یخانه، ملیان کيگردد. اگر در  یهرانا به کتاب بر م یروان یغذا نيو منبع ا میهست

خانه  نیدر چن م ،يخودمان، کباب بپز یجسران یغذا یااست تا بر ازیعنوان آشپزخانه ن

دارد به نام کتابخانه تا با کتاب  ازیهم ن یگريملان مقدس د کيبه  یگريو هر خانه د یا

 یو هرانیا آدمی میکنی یروان هيبه تغذ، اقدام   شود یکه فراهم م یتیفیخوب و با ک یها

 کتاب مرلن است  هيتنها در سا یما آدم یعبلله زنده بودن واق ستیتنها با کباب زنده ن

و تنها در پرتو انوار کتاب است  یگريد وانیمثل هر ح میهست ی.با کباب فقط زنده جسر

تند کباب بخورند قادر هس واناتی) چرا که هره ح ميبه عنوان انسان زنده ا انیکه ما آدم

 ازی(  و زنده بودن انسان هرانا نسدينو یخواند و م یفقط انسان است که کتاب م نيا یول

شود.  یکتاب فراهم م یکردن است و آن هم از مجار یبه مجهز بودن انسان به علم زندگ

لیذت  يیمرده متحرک است که توانیا کيزنده نباشد، فقط  یکه از نظر روان یآدم یآر

 يیاافسرده هی یلیتواند به دست آورد مثل خ یکردن را نر یزنده بودن و زندگبردن از 

 شود.  ینر انيو نرا یکردن و شاد بودن در ظاهر و باطن آنها تجل یکه روح زندگ

 

هدف ما از مطالعه کتابی ، آشنا شدن با کلرات و اصطالحات جديد يیا قیديری  ❤✌✌

منبع موثقی هرچون لغیت نامیه هیای نیست ؛ اگر چنین بود داشتن يک کتاب مرجع و 

دهخدا و معین ، کافی بود ، تا ديگر هیچ وقت نیازی به خواندن هیچ کتیابی را نداشیته 

 و لغات و واژه ها نیست .!باشیم . کتاب به معنی جرع آوری و چینش کلرات 
 

کتاب مثل خورشید و آفتاب است که انديشه و دانش آن مثل انوار طاليی می   ❤✌✌

ه هر کس کتاب می خواند ، انوارش بر ذهن او ساطع می شود . هران طور کیه بیا مانند ک

آدمی هیم بیا  مزرعه ذهنگرما و نور خورشید گیاهان و نباتات رشد می کنند ، درواقع 

 رشد می کند و سرسبز می شود .  آفتابِ کتابخورشید و 
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د ، يعنیی بیه با هر کتابی که می خوانیم درجه حرارت ذهن ما افزايش می يابی ❤✌✌

روشنفلری می رسیم و به افلار و انديشه های عالی و پخته تری دست می يابیم . ذهنی 

که نتواند به پختگی برسد نری تواند انديشه های پخته تری را تولید کند ، هران گونه که 

ما به حرفهای ريش سفیدان احترام می گذاريم ، با اين حساب که آنها تجربه زيیادتری 

پخته و تعلیم شده  آمــوزگارِ روزگــارما دارند و در طول زمان و به دست نسبت به 

 را ورق به ورق پشت سر گذاشته اند .  کتـاب تجـربهاند. و 

( اسیت .  طلـو  دانـایی( و دانايی ، طلوع )  غـروب جهلجهل ، غروب )  ❤✌✌ 

با خورشیدِ کتاب  هران گونه که با طلوع خورشید ،تاريلی و سیاهی ها زدوده می شوند ،

 هم سیاهی ها و تاريلی های جهل و نادانی فضای ذهن ما زدوده می شوند .

وقتی با طعم و لذت مطالعه کتاب آشنا شويم ، اشتها و عالقه ما برای مطالعیه   ❤✌✌ 

کتاب های ديگر بیشتر می شود و ديگر نری توانیم به مطالعه يک کتاب اکتفاء و بسینده 

. گیويی کتیاب کنیم و قانع شیويم 

مثل دريای شوری است که هر قدر 

از آن سر می کشیم ، عطش ما هیم 

 برای مطالعه بیشتر می شود .

یـادگیری مطالعه باعث   ❤✌✌ 

می شود يعنی ما بیشتر از  تصاعدی

آنچه را که مطالعه می کنیم ياد می 

 گیريم . 

وقتی کتابی را بیاز میی   ❤✌✌

کنیم گويی پنجره و دريچه ای را به 

وی جهان ذهن خود باز می کنیم س

 تا نور انديشه و دانش بر آن بتابد .
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 مطالعه ، کلره خوانی يا روخوانی نیست بلله معنايابی و پیوند جويی است .   ❤✌✌

اگر خورشید ، جهان بیرونی را روشن و گرم می کند و تاريلی ها را می زدايد   ❤✌✌

دار می کند و تاريلی هیای انیدرون ) ، خورشید کتاب هم جهان درونی ما را روشن و بی

ذهن ( ما را می زدايد . در تووير اين گونه برداشت می شود کیه بیا مطالعیه کتیاب يیا 

کتابخوانی ، خورشید بیرونی به خورشید درونی ) ذهن ( تبديل و جايگزين شده است و 

نیم انگار به نوعی بی نیازی از خورشید بیرونی را نشان می دهد . آری وقتی مطالعه می ک

ما به جای خورشید می درخشیم  ، چرا که آفتاب کتاب در ما تابیدن گرفته اسیت و میا 

ذهنی خودمان را به اطراف ساطع کنیم و  –می توانیم مثل خورشید بیرونی ، انوار درونی 

به ديگران ) اذهان ( نیز نور وروشنايی ببخشیم و به نوعی راه هدايت را بر آنها روشین و 

يم . آری وقتی درونران روشن باشد ، ديگیر تیرس و وحشیتی از تیاريلی و واضح ساز

که هرانا کتیاب اسیت ،  مشعل داناییسیاهی های بیرونی نداريم ، چرا که نور هدايت و 

ما را ياری می کند تا راه زندگی را بیا  چشم ذهنمثل آفتاب در وجودمان می درخشد و 

 . (يلديگر نور انديشه و دانش هديه کنیم )کتابايرنی و موفقیت بپیرايیم . آری بايیم به 
 

 غروب( تاريلی)  جهل وقتی. است دانــایی طلــو  و جهـل ، غــروب ❤✌✌

 طلیوع باعیث خیوانیم می کتاب وقتی درواقع. کند می طلوع ( روشنايی ) دانیايی کند،

  انیايی،د)   معلومات چون کتاب مطالعه با يعنی  کند، می غروب جهل، و شود می دانايی

 نیادانی،)  مجهیوالت کاهش باعث ،( دانايی طلوع)  شود می بیشتر ما(  انديشه و دانش

 مسیلم بیشیتر؛ تاريلی يعنی غروب و بیشتر نور يعنی طلوع. شود می ( تاريلی و جهل

 نیور، باشد، بیشتر تاريلی ، وقتی و شود می کرتر تاريلی باشد، بیشتر نور، وقتی است

 کتیاب و می شیود کرتر ما نادانی شود، بیشتر ما دانايی وقتی عنیي اين و شود می کرتر

. شود کرتر ما در ناتوانی و نادانی و شويم توانا و دانا بیشتر که کند می ما به را کرک اين

  تیاريلی بیر(  طلیوع)  روشینايی آمیدن غالب مثل نادانی بر دانايی آمدن غلبه درواقع

  .است ( غروب)
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غ قوه ای می ماند که به ما کرک می کند تا با نور آن بتوانیم گاه کتاب مثل چرا ❤✌✌

 عرلی خودمان را در زندگی روشن کنیم . –مسیر فلری 

 

 و کیرد مطالعیه و خوانید کتاب توان می طلوع تا غروب از و غروب تا طلوع از ❤✌✌

 باشد شب نو  اگر حتی نیست کتاب مطالعه برای مانعی روز، شبانه ساعات از يک هیچ

 از بعید ها خیلی و خوانند می کتاب  خواب، از قبل ها خیلی. باشند خواب در ها خیلی و

 کند می بیدار را آنها کتاب که هایی بین انسان . )کنند می مطالعه خواب از شدن بیدار

(.  دارد وجـود زیـادی ،تفاوت شوند می بیدار شده کوک ساعت با که هایی انسان با

 خـواب داروی کتاب گیويی)   روند می خواب به و ندخوان می کتاب برخی است عجیب

 و خوانند می کتاب نیز برخی ،( بخواند راحتی به توانند نری که آنهايی برای است آوری

 از قبیل چیه  کتیاب، مطالعه صورت هر در.  پرد می آنها سر از خواب و شوند می بیدار

 . دارد مفیدی و مثبت آثار  خواب، از بعد چه و خواب

 

 هضیم و مطالعیه خوبی به را آنها توان نری تنهايی به  هستند، ها کتاب رخیب ❤✌✌

 . گرفت کرک ديگر های کتاب از است الزم و. کرد

 

 هیای کتیاب بايستی  آنها، خواندن و مطالعه از قبل که هستند ها کتاب برخی ❤✌✌

 ترم برای واحد انتخاب موقع و ها دانشگاه در خووص به)   کرد مطالعه را آنها نیاز پیش

 ( . جديد

 نتیوان ولی کرد، روخوانی و مطالعه را آنها توان می که هستند ها کتاب برخی ❤✌✌

 . شويم می خوانی کلره به قادر فقط و شد تفهیم و کرد درک
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 باعث خواب که است اين  خواب، از قبل کتاب مطالعه به توصیه برای علت يک ❤✌✌

 از قبیل کتیاب مطالعیه کیه چرا ، شوند بیتتث حافظه در تر راحت آنها مطالب شود می

 امروزه و باشد داشته مفیدی درمانی اثرات هیپنوتیزم، و تلقین نقش در تواند می خواب

 گونه هیچ درمانی کتاب.  شودمی محسوب درمانی متدهای و روش از يلی درمانی کتاب

 نادانی و هالتج های تولید سلول کاهش باعث تواند می که اين جز به  ندارد، ای عارضه

 ! گردد ما

 

 خواننید، میی قوه های کتاب خواب از قبل  کودکان، به اينله برای علت يک ❤✌✌

 شیلل باعیث کودکیان؛ خیواب زمان در تواند می قوه های کتاب محتوای که است اين

 های کارتون کودکان، که مواقعی مثل. شود ها قوه کتاب مشابه روياهايی و خواب گیری

 . ببینند باز هم را آنها خواب است مرلن و کنند می راشات را تلويزيونی

 

 آفتیاب حریام يیا و بگییريم قرار خورشید نور معرض در وقتی که هران طور ❤✌✌

 رسدمی نظر به  شويم، D ويتامین جرله از هايی ويتامین جذب باعث توانیم می  بگیريم،

  بگییرد، کتاب آفتاب حمام ما ذهن يا و بگیريم قرار هم کتاب آفتاب نور معرض در وقتی

 ( روانـی –ویتامین های ذهنـی زای )  انرژی های ويتامین نیز ما روان و ذهن شک بی

 اين در من و...  و تالش آرامش، شادی، آگاهی، های ويتامین مثل کند می جذب را زيادی

 . کند می کرک ما روانی _ جسری سالمتی به کتاب مطالعه که ندارم شلی
 

که خورشید در آسران واقع است و از آن باال نورافشانی می کنید ،  هران طور ❤✌✌

گويا کتاب نیز چنین نقشی را پیدا می کند يعنی فرد مطالعه کننده هم مثل خورشییدی 

می ماند که به اطراف خود نور انديشه ودانش خود را ساطع می کند و ديگر اينله کتاب 

ا هم می توان چنین تفسیر کرد که سر مثل خورشیدی در ذهن ما شلل می گیرد و اين ر
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، ذهن يا مغز ما که باالترين قسرت وجودی ماست ، وقتی صاحب آفتاب کتاب می شويم 

درواقع ارج و منزلت پیدا می کنیم و اين هم يعنی منزلت و ارج چیزی است که در جای 

می شود و  باال و بلندی می نشیند و اين به معنی آن هم است که فرد کتابخوان باالنشین

هم اينله با ساطع کردن نور انديشه ودانش خود می خواهد ديگران را هم به ايین ارج و 

منزلت برساند ، گويی فردی که آفتاب کتاب را دارد مثل خورشیدی است که می خواهد 

ديگران ) دانه ها ( را با نور وگرمای خود رشد دهد و به شلوفايی برساند و شیلوفايی و 

ی صعودی و رو به باال دارد و اين هم می تواند تحت معنی ارج و منزلت شلفتن نیز جهت

 تفسیر شود . 

در تووير بارزترين چیزی که مشاهده می شود اين است که در ابتدا فرد فقط  ❤✌✌

به مطالعه يک کتاب می پردازد و يا در حال مطالعه است و ديگر اينله خورشیید عیالم 

قب تر از باالسر فرد قرار دارد و با مرور زمان که فیرد تاب از فرد خواننده دور است و ع

تعداد کتاب های مطالعه کرده خود را افزايش می دهد ، خورشید نیز به طرف او نزديک و 

نزديک تر می شود . که در نهايت خورشید در مرکز سر ، مغز يا ذهن فرد جا می گیرد ،) 

ه وقتی خورشیید بیرونیی وارد آن گويی که سر يا مغز آدمی هم مثل آسرانی می ماند ک

می شود و به جای آن آفتاب کتاب طلوع می کند . درواقع سر يا کَلیه آدمیی هیم از آن 

جهت که شلل دايره مانند دارد گويی آفتاب کتاب هم در مرکز ذهن ما جای می گیرد و 

 به نورافشانی می پردازد . ( و اين هنگامی است که فرد کتابخوان مطالعیه کتیاب هیای

زيادی را پشت سر گذاشته است . از تووير چنان برداشت می شود که کتاب مثل يیک 

مغناطیس و جاذبه عرل کرده است و خورشید را به طیرف خیود جیذب کیرده اسیت و 

کشیده است و هر چقدر تعداد کتاب ها بیشتر شده است ، گويی قدرت جاذبه هم بیشتر 

در خود جذب کند . فرد با هر کتابی که شده است و توانسته است در نهايت خورشید را 

خوانده است ، خورشید را به خود نزديک ونزديلتر کرده است و روشنايی وجودی فیرد 

هم بیشتر شده است به طوری که وقتی در آخر خورشید در مرکز سر فرد قیرار گرفتیه 

است ، سراپای خود فرد هم روشن تر شده است و اين روشنايی صرفا به معنیی يیا بیه 
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منزله نور و روشنايی بیرونی يا مادی و فیزيلی نیست ، بلله روشنايی و بویرت درونی و 

معنايی است و به روشنفلری رسیده است ، هران گونه خورشید خود نور پرتیو افلنیی 

می کند يعنی در اصل درون خودش هم نورانی است يعنی چیزی که نور نداشیته باشید 

کند مثل ترام سیاراتی هرچون ماه کیه از خودشیان چگونه می تواند از خود نور ساطع 

هیچ نوری ندارند ولی با عاريت گرفتن از نور خورشید ، شب ها می تواند حالت مهتیابی 

پیدا کند و نور خورشید را در شب به سرت جنگل کره زمین منعلس کند و شب های ما 

ی تواند مفید باشد که را مهتابی و روشن کند و گاه هرین نور ماه چقدر برای رانندگان م

بتوانند خط سفید جاده ها را ببینند و با ايرنی و سالمتی به رانندگی بپردازند . درواقیع 

بايد گفت اين نور است که می توانند انسان را به درستی هدايت کنید نیه تیاريلی کیه 

خودش مختل کننده مسیر حرکت ماست ، شايد چنین گفیت اگیر میا بیه روشینفلری  

حب نور می شويم و اين نور می تواند ما را در مسیر درست زنیدگی هیدايت برسیم ، صا

کند . و هم با نور خودمان می توانیم به ديگران نیز کرک کنیم مثل مشعل راهنرايی کیه 

می توان با کرک آن در تاريلی اين جنگل کره زمین حرکت کرد و به مقوید و مقویود 

 رسید . 

 

رشید تشبیه کنیم ، مثل اين میم اند کیه کتیاب وقتی کتاب را به آفتاب و خو ❤✌✌

مثل آفتاب ، باالی سر ما ايستاده است و انوار وتشعشعات طاليی خود را ورق بیه ورق ، 

صفحه به صفحه بر وجودمان به خووص بر مزرعه ذهن ما می تاباند ) با آفتاب کتاب می 

بر جنگل کره زمین ساخت هران گونه خورشید انوار طاليی خود را  زندگی طالییتوان 

کلمات و واژه هـای  ساطع می کند و به تداوم حیات موجودات کرک می کند ( ، گويی

و کِشت می شوند و  کتاب مثل دانه های نور هستند که در مزرعه ذهن ما نفوذ می کنند

شروع به رشد می کنند و در نهايت به شلوفايی می رسند و درخت انديشه و دانش ما را 

انند و میوه های فلری طاليی به بار می آورند . انگار وقتیی ذهین میا بیه به ثرر می رس
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روشنفلری می رسد ، گويی ذهن ما مثل آفتاب درخشانی می شود که بر وجود درونی و 

بیرونی ما نور می پاشد و ذهن و روان و نگاه ما را منو ر و نورافشانی می کند و با چشم و 

و جهان هستی ، نگاه خودمان را پرتیوافلنی میی  ذهن باز وروشن به خودمان و ديگران

کنیم .  ) من خودم وقتی کتاب مطالعه می کنم با مرور زمان احساس گرم شدن می کنم ، 

گويی مطالب کتاب مثل امواج گرمايی هستند که سلول های خاکستری مغز مرا گرم می 

است وادار کند و مرا کنند و به مرور زمان مرا تحريک می کنند و به آنچه در کتاب بوده 

به حرکت بلشاند تا دست به اقدام وعرل بزنم ، حتی هرین تحريلات ذهنی میرا بیرای 

نوشتن انديشه های تازه خودم سوق می دهد . درواقع مطالعه کتاب مثل اين می ماند که 

فردی دانا و توانا و مهربان دارد زير گوش ما حرف می زند و ما را بیرای انجیام و انجیام 

های خوب تحريک می کند ، گويی يک مشو ق درونی اسیت کیه بیا تریام وجیود و کار

صریریتی که در خود دارد ما را تشويق به حرکت وتالش میی کنید . هریان طیور کیه 

خورشید نیز با نور و گرمای خود می تواند موجودات را به حرکت و تالش سوق دهد و به 

سیان وحیوانیات و نباتیات ، حالیت موجودات به ويژه به موجودات زنده ای هرچیون ان

انبساطی و گسترش بدهد. درواقع شايد گفت نور و گرمای خورشیدی ، تحريلی است تا 

موجودات را برای رشد و حرکت سوق دهد و حال نور وگرمای کتاب هم چنین نقشیی را 

دارد يعنی ما ) انسان ( را برای حرکت و رشد تحريک می کند . درواقع آفتیاب کتیاب ، 

وص انسان است و هدف  غايی آن انسان سازی و بهینه سازی ذهن انسان است تیا مخو

برای ساختن بنای خوشبختی انسان در اين جهان ايفای نقش کند ( ، درواقع وقتی کتاب 

می خوانیم تبديل به آفتاب می شويم و به جای اينله به نور وروشنايی و گرمای بیرونیی 

مان تولید نور و روشینايی میی کنییم و بیه نیوعی مثل خورشید وابسته شويم ، از خود

استقالل پیدا می کنیم و به طور مستقل از خودمان نورزايی و نورافلنی میی کنییم . در 

تووير در قسرت بااليی می بینیم که فرد در دست خود دارای يک کتاب است ولیی در 

کتیاب هیای قسرت پايینی تووير می بینیم که فرد به جز کتابی کیه در دسیت دارد ، 

ديگری نیز در اطراف اوست ؛ شايد اين چنین گفت کتابی که در ابتیدا در دسیت دارد ، 
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مال خودش نبوده است و او را برای مطالعه برگزيده است يا يلی به او امانت داده است ) 

اينجا نلته ای که به ذهن من رسید اين است که هران گونه خورشید از جنس نور اسیت 

ی هم که مطالعه می شود ، دارای چنین کیفیت و کارکردی داشته باشد بايستی کتاب هاي

يعنی ما بايد با کتابی که مطالعه می کنیم نیاز داريم به روشنی و بوییرت و روشینفلری 

برسیم ، وگرنه وقتی کتابی باعث گرراهی وتباهی و تاريلی انديشی ما شد ، ديگر نریی 

کتابی مثل کسوف می ماند کیه نیور را از میا تواند به عنوان آفتاب کتاب باشد و چنین 

دريغ می کند و تاريلی را بر ما عرضه می کند ( ولی کتاب هیای زيیادی کیه در نیزد او 

هستند ، می توانند تولیدات فلری خودِ فرد باشد ، با توجه به اينله در تووير پیايینی ، 

االيی فرد خواننیده آفتاب در ذهن او تابیدن گرفته است . شايد چنین گفت در تووير ب

بوده است ولی در تووير پايینی ، فرد نه تنها باز هم خواننده است بلله نويسنده هم می 

تواند شده باشد ، چرا که در تووير فوق خورشید خارج از ذهن فرد است و ايین يعنیی 

فرد از منابع بیرونی استفاده می کند و کرک می گیرد مثل يک خواننده و بیشتر مورف 

است، ولی در تووير زير ، خورشید داخل ذهن فرد است و اين يعنی فرد از منابع  کننده

درونی خود استفاده کرده است و می کند و تولید کننده است و تولیدات و خالقیتیه ای 

فلری خود را به صورت کتاب درآورده است و وجود کتاب ها در نزد فرد می تواند مؤيد 

است که فرد وقتی يک کتاب را مطالعه کرده اسیت  اين حدس باشد . و حدس ديگر اين

به مرور زمان به کتاب خواندن عالقرند شده است و به مطالعه کتاب هیای بیشیتر روی 

آورده است هرچنان باز به مطالعیه ادامیه 

می دهد ) از آنجا که فیرد از روی نیرلیت 

خود بلند نشده است حتی اگر فرض کنیم 

ه بیوده از طلوع تا غروب مشیغول مطالعی

باشد (  ، به خووص اينله از وقتی از لحاظ 

فلری به روشنی رسیده اسیت و  –ذهنی 

 با انوار آفتاب ِکتاب آشنا شده است . 
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 باز کنم کی نامه تو نام سرآغاز     بی بهترین تو نام ای

 زبانم بر نیست تو نام روانم            جز مونس تو یاد ای

 بستند هرچه کلید تو امن    هستند هرچه کارگشای ای

 دستی دراز درت ز هستی         کوته اساس کن هست ای

 خوانی نوشته نا ی نامه دانی      هم نموده نا ی قصه هم

 ده آشناییم خود نور باده            رهاییم خود ظلمت از

 « گنجوی نظامی»  

ی خداوند است ، و به نظرم بی شک قرآن کريم که کتاب سخنان و فرموده ها  ❤✌✌

و برای هرین هر کس بیا معنیای کیالم خیدا  قرآن ، کتاب نور استاز جنس نور است و 

 هرنشین شود،ذهن و قلب او هم منو ر می شود.و منبعی از افلار نورانی می شود.

 را کتیاب تیو نیام بدون کارهاست شروع برای نام بهترين تو نام که خدايی ای ❤✌✌

 کیه خیدايی ای. نیسیت زبانم بر تو نام جز است جانم ردمه که خدايی ای .گشايم نری

 کارهیای ترام که هست کلیدی مانند تو نام هستی موجودات ترام مشلالت ی گشاينده

 آن قیدرت را کسیی و هستی جهان ی آفريننده که خدايی ای. کند می باز را فروبسته

( نشیده داده نشان) نگفته ی قوه که خدايی ای. کند نرايی قدرت تو برابر در که نیست

 که جايی به مرا خود عنايت و لط  به خدا ای. دادی خبر نشده نوشته نامه از و دانی می

 .کن آشنا خودت نور با و بده نجات خودخواهی از مرا خدايا. برسان داری دوست

 میا جسیم خورشیید با. است خورشید به انسان نیاز مثل کتاب به انسان نیاز ❤✌✌ 

 . ما روان کتاب ، با و ماند می زنده

 دهنـده رشـد دو هیر کیه است اين خورشید و کتاب مشترک نقاط از يلی  ❤✌✌

 . ما تن و جسم خورشید، با و کند می رشد ما روان و ذهن کتاب با هستند،
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 11 حیداقل هستیم، کتاب مطالعه ،نیازمند بشناسیم را خورشید اينله برای ما  ❤✌✌

 ! معتبر علری کتاب جلد

 بیاز و.  را میا بییرون جهان خورشید و کند می روشن را ما ذهن هانج کتاب  ❤✌✌

 نور دو هر که است اين خاطر به اين و است خورشید و کتاب مشترک نقاط از روشنگری

 . است رشد لوازم از هم نور و دارند

 می معنی چه به  چیست؟ نشانه کنیم می مطالعه را بیشتری های کتاب وقتی  ❤✌✌

 ! نیست؟ خوب خواندن کتاب زياد آيا!  کتاب؟ به اداعتی باشد؟ تواند

 

هران طور که با کرک نور است که می توانیم اشیاء را ببینیم و به ديگران نییز   ❤✌✌

نشان بدهیم ، ) درواقع برای ديدن چیزها و اشیاء بیرونی به نور بیرونی يعنی مادی مثل 

رونی يعنیی بیه نیور انديشیه خورشید نیاز داريم و برای ديدن چیزهای ذهنی به نور د

ودانش نیاز داريم که از طريق انوار کتاب تامین می شود ، و ما برای اينله بتوانیم آنچه را 

که در ذهن داريم به ديگران نیز نشان بدهیم يا تفهیم کنیم ، الزم است فرد مقابیل را از 

که ما ديده ايم  نظر ذهنی روشن کنیم تا با روشن شدن درون يا ذهن خود بتواند آنچه را

او هم ببیند ( به جز افرادی که از نظر بینايی مشلل دارند . پس نابینايی به معنی تاريلی 

است ) تاريلی بیرونی ، يعنی به نور بیرونی نابینا است ( ولی نه به معنی تاريلی ذهنیی. 

هم برای برای هرین يک نابینا وقتی چیزی را نری تواند ببیند ، پس نری تواند آن چیز را 

ديگران نشان دهد ، چون تاريلی مثل پرده ای است که اين اجازه را نری دهید ؛ بیرای 

هرین وقتی ذهن کسی روشن می شود و روشنفلر می شود ، درواقع با وجود نوری کیه 

دارد نه تنها خودش می تواند ببیند بلله می تواند به ديگران نیز نشان بدهد ، مگر اينله 

ته باشد . درواقع يک روشنفلر را يک روشنفلر میی توانید درک در ديدن مشللی داش

کند نه کسی که چشم های سالم و بینا و تیز داشته باشد . هران گونه که يیک نابینیا را 

يک نابینا درک می کند يا يک فرد بینا ، بینا را درک می کند ، چرا که تا حدود زيادی در 
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مرلن است چشم فردی از نظر بینیايی  يک شرايط ذهنی مشابه هرسو هستند . چرا که

مشللی نداشته باشد ولی از نظر ذهنی ، نابینا و کور و يا در تاريلی باشد اما مرلن است 

چشم فردی از نظر بینايی مشللی داشته باشد ولی از نظر ذهنی ، بینیا و در روشینايی 

نا گردد ، به اگر یك روشنفکر روزی به هر دلیلی کور ونابی باشد . برای هرین است کیه

این معنی نیست که روشنفکری خود را از دست می دهد و چراغ ذهن او خاموش می 

، يا برعلس اگر روزی فرد نابینايی ، بینايی خود را به دست  !شود و در تاریکی می ماند 

آورد به اين معنی نیست که با گشودن چشم هايش ، روشنفلر میی شیود . ) هیر چنید 

فرد نابینا ، می تواند تاثیر مثبتی را بر ذهن فرد بگذارد ولی  گشوده شدن چشم های يک

صرفِ گشوده شدن چشم ،  دلیلی کامل و قانع کننده برای روشنفلر شدن نیست ، چرا 

که اين هره انسان های بینا در طول تاريخ می بايستی روشنفلر می شدند ، در حالی که 

بسا امیروزه انسیان هیای بینیای زيیاد اصال و ابدا چنین نیست و نخواهد بود . آری چه 

هرچون بانو  نابینای روشنفکریهستند که روشنفلر نیستند و چه نادر است انسان های 

 برای هرین است که به افراد نابینا گاهی روشندل هم می گويند ( .«  . ) هلن کلر»  

 

 هر چقدر خورشید به فرد نزديک و نزديلتر می شود ، تعداد کتیاب هیا نییز  ❤✌✌

افزايش می يابد و يا اگر به موضوع برعلس نگاه کنیم ، چنین می شود کیه هیر چقیدر 

خورشید از فرد دور ودورتر می شود ، تعداد کتاب ها نیز کاهش می يابد ؛ يا چنی هم می 

توان گفت هر چقدر تعداد کتاب ها کاهش می يابد ، خورشید از فرد دور و دورتیر میی 

است که آيا کتاب راه انداز اين جاذبه و نزديک شدن شیدن شود ، تفاوت اين دو در اين 

است يا خورشید ؟ يعنی وقتی خورشید به فرد نزديک تر می شود ، باعث می شود تعداد 

کتاب ها افزايش يابد ؟ يا  اينله وقتی فرد تعداد مطالعه کتاب های خود را افزايش میی 

سد هریین میورد درسیت تیر و دهد ، خورشید به فرد نزديک می شود ؟ ) به نظر می ر

منطقی تر باشد چرا که هر روز خورشید طلوع می کند وتا موقع غروب بر سر هر کسیی 
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آیا طلو  خورشید باعث می شود همه انسان ها دست به کتاب ببرنـد و می تابد ، ولی 

 اب اختصاص دهند ؟ حاشا و کلّـا !در طول طلو  تا غروب مجالی را برای مطالعه کت

ب است که خورشید را به ما نزديک می کند و چه بسا وجیود خورشیید در پس اين کتا

آسران به اين معنی باشد که طول روز فرصتی است از اينله نوری برای مطالعیه وجیود 

دارد ، غنیرت بشراريم و مطالعه کنیم . هر چند برای کسانی که کتابدوست هستند چیه 

تا مطالعه کنند چرا که مطالعه کتاب روزهای آفتابی و چه شب های مهتابی فرصتی است 

یـار جزء الينفک زندگی آنهاست و هر روز فرصتی به خود اختواص می دهنید تیا بیا 

خودشان هرنشین شوند و هم صحبت گردند  ( و ديگر اينله خورشیدی کیه از مهربان 

فرد دورتر است با خورشیدی که به فرد نزديک است و در ذهن يا سر فرد در حال  طلوع 

تابش است  ، متفاوت است . و هر چند اين دو خورشید از هم متفیاوت هسیتند ولیی و 

شباهت هايی هم دارند که از جرله نور و گرمايی است که از خودشان ساطع می کننید . 

در خورشید باالی سر فرد ، نور و گرما ماهیتی مادی وفیزيلی دارد و در خورشید ذهنی 

ز اينله خورشید و کتاب به هم تشبیه شده اند ، يعنی در ، ماهیت روانی و معنايی دارد . ا

بین اين دو ويژگی ها و نقاط مشترکی وجود دارد که چنین تشیبیهی را در ذهین فیرد 

 رس ام و توويرگر جرقه زده است . 

اينله خورشیدی که از فرد دور است با نزديک شدن به فرد در ذهن او طلوع   ❤✌✌ 

به آن معنی نیست که آن خورشید دور ديگر وجود نیدارد و  می کند و تابش دارد ، لزوماً

يا به آن بی نیاز شده ايم ، چرا که لزوم تداوم حیات انسانی به هر دو خورشید آسرانی و 

خورشیید ذهین خیودش يیک خورشیید  ***خورشید ذهنی وابسته است ) در اصل 

يافت نری شود و اين  ، چرا که از اين خورشید در هیچ کجای دنیا *** آسیریانیی است

هديه و وديعه ای از سوی خدای نور است که بر انسان ارزانی داشیته اسیت ( و تنهیا از 

منظر ترثیل بوده است که خورشید ، جايگاه و ملان تازه و وااليی را پییدا کیرده اسیت 

 يعنی آسران ذهن .
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يیک يلی از فرق و تفاوت های بین خورشید با ماه اين اسیت کیه خورشیید   ❤✌✌

حال ستاره است و از خود دارای نور است ولی ماه يک سیاره است و از خود نوری ندارد . 

بیدانیم کیه از سیاره فرض کنیم و او را يک  بی سواداگر فردی را که کتاب نری خواند ، 

فرض کنیم و او را يیک  باسوادخود نوری ندارد و حال اگر فردی را که کتاب می خواند ، 

عنی می شود هران طور که يک سیاره که از خود نوری دارد ، به اين مفرض کنیم  ستاره

فردی کیه کتیاب نریی به نور ستاره ) مثل خورشید ( نیاز دارد ،گويا يک فرد بی سواد )

ب می خواند ( نیاز دارد نیز به نور انديشه و دانش يک فرد باسواد ) کسی که کتاخواند ( 

از نور انديشه و دانش است که هیر کسیی آن را  بین کتاب و مطالعه آن منبعیو در اين 

بخواند و در دسترس داشته باشد ، از نور آن تغذيه و مستفیض خواهد شد و مثیل يیک 

ستاره هرچون خورشید با انوار خود و ديگران را برخوردار خواهد کیرد و بیرای رشید و 

بخواهیم از  و روانی ديگران کرک خواهد کرد . ) حتی وقتی بالندگی و شکوفایی فکری

گوشی هرراه خودمان ، مطالبی را بخوانیم ،  وقتی نور کافی نداشته باشد برای مطالعه آن 

به زحرت می افتیم ( درواقع  هران طور که تداوم حیات سییاره ای چیون جنگیل کیره 

زمین نیازمند انوار طاليی و حیاتبخش ستاره خورشید است ، گويا زندگی افراد بی سواد 

یر انديشه و دانش افراد باسواد ، با کیفیت و بهتر از قبل می شیود ؛ هریان نیز تحت تاث

گونییه کییه اختراعییات مختلیی  از سییوی 

دانشییرندان و انديشییرندان و در کییل 

صاحبان انديشه و دانش ، باعث شده است 

نعمت های که امروزه افراد بی سواد هم از 

دانشرندان بهره ببرنید میثال سیوار  علمی

شوند يا دارای انواع تلفن  هواپیرا و ماشین

هرراه يا ابزارهای اللتريلی و اللترونیلی 

 شوند و هزاران چیز و اختراع ديگر .
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بی سوادی را جهل و تاریکی و بی سواد را جاهل وتاریك اندیش درواقع اگر   ❤✌✌

فرض کنیم ، چنین تفسییر  و باسوادی را دانش و روشنایی و باسواد را دانا و روشنفکر

فرد جاهل مثل سیاره ای است که از ستاره ای همچون فرد دانـا ، نـور و که می شود 

؛ چرا که اين نور ، نور انديشه و دانش است که می توانید بیه  روشنایی دریافت می کند

يک جاهل کرک کند تا از سیاهی جهالت خود راه نجات را پیدا کند و بیه نیور انديشیه 

ری هر چند نری تیوان سییاره را بیه سیتاره ودانش آغشته گردد و صاحب نور گردد . آ

تبديل کرد و يا ماه را به خورشد تبديل کرد ، ولی می توان جاهل را به دانا تبديل کرد و 

اين هنگامی است که در پرتو نور انديشه و دانش قرار بگیرد . شايد اين طور هم فیرض 

د جیاهلی چنید کرد که انديشه ودانش مثل نیروی جاذبه و مغناطیس است که اگیر فیر

صباحی را با فرد دانايی هرراهی کند و هرنشین شود ، بی شک در اين هرراهیی تحیت 

تاثیر جاذبه فرد دانا قرار خواهد گرفت و خود نیز از دانش برخوردار خواهد شید ، مثیل 

مواقعی که سوزن آهنی را به آهنربايی مالش بدهیم ، سوزن نیز خاصیت ربايش پیدا می 

آری وقتی با جاهل همنشـین کرال هرنشین است که تاثیرگذار است .  کند و اين هرانا

. شايد سیاره  باشیم جهل می آموزیم و وقتی با دانا همنشین شویم دانش یاد می گیریم

ماه هم به خاطر هرنشینی خود با ستاره خورشید ا ست که نورانی می شود و شب هیای 

 تاريک ما را منو ر و مهتابی می کند . 

شید نور دارد و نورانی است و از خود نور ساطع می کند ، چون از خود نور خور ❤✌✌

تولید می کند . برای هرین تاريلی برای خورشید بی معنی است . تاريلی هیچ وقت نری 

تواند در برابر خورشید ظاهر گردد .  تاريلی به محض اينله خورشید را می بیند ناپديد 

ا ببیند آب می شود و ناپیدا می شود . خورشیید می شود مثل يخی که وقتی خورشید ر

 به ما نور می دهد چون نور دارد.

 ادامه دارد....
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 تفسیر صدمین شرح اما و ✍

Delnia Ra 
 

 میی هریواره حقیقت تاب عالم خورشید

 تأللییؤش و درخشییش پرتییو و  درخشیید

 روشن را ها انسان زندگی اندرون و بیرون

 و لجهی ی تییره ابرهای اگرچه کند؛ می

 میانع مديید مدتی برای تواند می نادانی

 دلیلیی ابرها اين وجود اما گردد آن تابش

 و آب جیو دلییل بیه اگرچه که بارانی روزی هرانند درست نیست حقیقت وجود عدم بر

 .گردد نری آن وجود منلر کسی اما کرد احساس را خورشید توان نری, حاکم هوايی

 صیورت دو هیر در باشد حقیقت و آگاهی راه کسال چه و برد سر به جهل در چه انسان

 ظواهر و سطوح از که کند می انتخاب وقتی اما شود نری وارد حقیقت اصل به ای خدشه

 فاصیله آگیاهی ی دامنه افزايش با بردارد، گام حقیقت ژرفای و اعراق سرت به و بگذرد

 می خود ویبن را نور از بیشتری سهم و کرده کم آگاهی بخش روشنی خورشید با را اش

 . گرداند

 می سخت مهم اين بازشناختن که طوری شود می حاکم دوسويه کششی بین اين در بله

 با را اش فاصله و دارد برمی گام آگاهی و حقايق سرت به که است فرد خود اين که شود

 امیا گیرد، می دربر را او گشاده آغوشی با که است حقیقت خورشید يا و کند می کم آن

 اين در تنها است فرد خود برداشتن قدم و خواستن کششی چنین برقراری شرط مسلرا

 و نیور از فیرد ی بهیره و نوییب و نرايند می رخ سويش به هم حقايق که است صورت

 بسیتگی راه ايین در فرد خود عرللرد و اشتیاق به, حقیقت خورشید گرمای و روشنايی

 . دارد
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 نیاز راهنرا بیرونی نور يک به راه اين در تنگذاش قدم ابتدای در کس هر که نراند ناگفته

 توانید میی مین نظر از راهنرا نور اين و بپیرايد درستی به را مسیر مابقی بتواند تا دارد

 فیرا آنهیا بیا را نوشتن و خواندن ی اولیه اصول که, اول ی پايه معلم ويژه به باشد معلم

 سواد کسب يعنی بعد ی مرحله وارد توانستیم نوشتن و خواندن سواد کسب با و گرفتیم

 . برسیم فلری استقالل و آگاهانه تحلیل و تجزيه

 افراد و شده متداول و رايج بسیار روشنفلر يا open mind اصطالح از استفاده امروزه

 گاهی و تحقیر هدف با گاهی برند می بلار را آن متفاوتی کاربردهای با و شرايط به بسته

 ی مطالعیه با را ديدش افق که است کسی واقعی روشنفلر نظرم به اما, ترجید صورت به

 هیر بیا و اسیت بیشتر آگاهی و نور دريافت پذيرای لحظه هر و بخشد می وسعت کتاب

 روشین سیوی بیه گیامی کند می تفلر و تعرق موردش در و زند می کتاب به که ورقی

 خورشیید تیا فرد ی فاصله آنچه و دارد برمی حقیقت خورشید طلوع تسريع و انديشی

 تفلیر بلله آنهاست حجم و کتابها تعداد فقط نه کند می کم و کوتاه را حقیقت و آگاهی

 فیرد اگر و گردد می خورشید اين تجلی موجبات که آنهاست محتوای و مضرون باب در

 ايین توانید میی کیه شیود می نايل ای مرحله به کند طريق طی مسیر اين در پیوسته

 که دانشی در تعرق با که رسد می جايی به فرد و باشد هداشت خود درون در را خورشید

 و تعوب بدون ذهنیتی و روشن ديدی با و يابد می دست بویرت و بینش به کرده کسب

 هیر کیه اسیت کسی واقعی روشنفلر گذارد می راستین حقیقت يافتن بر را اصل غرض

 کتریان, آنیی های لذت يا مغرضانه مقاصد برای را حقیقت و است حقیقت پذيرای لحظه

 . کند نری

 را کتابی هر گشودن و داده ترجیح تلرار و تلقین بر را تفحص و تحقیق واقعی روشنفلر

 افزايش با موردنظر تووير فرد. ,  سازد می تفلرش روند و ذهن در نو گشايشی متضرن

 صیرف انباشیت ی مرحلیه از گويی نروده کسب مطالعه ی وسیله به که آگاهی و دانش

 . است شده خود خاص سیاق و سبک صاحب و گذاشته فراتر قدم, دانش
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 شده خوانده های کتاب حجم و تعداد اگرچه که برد پی مهم اين به توان می تأمل کری با

 و قیدی رشید راستای در و ها کتاب تعداد افزايش با چه اگر و باشد تاثیرگذار تواند می

 هیر لزومیا امیا داشیت مختل  بعادا از را ذهنی رشد انتظار توان می,  آنها حجری حتی

 باشد هرراه انديشه و آگاهی با اينله مگر داشت نخواهد پی در ای نتیجه چنین خواندنی

 ايین غییر در باشید نرايیان حدودی تا فرد اعرال و رفتار در کتاب آن خواندن اثرات و

 کتاب يک ی مطالعه به آنچه شود؛ می سپرده فراموشی به موهوم خوابی هرچون صورت

 در کنید میی مطالعیه که فردی و گذارد می فرد بر که است تاثیری دهد می بها و ارزش

 و تفیاوت ايین و بود خواهد متفاوت اش مطالعه از قبل زمان با اصول اين رعايت صورت

 جهل ی تیره ابرهای ظهور صورت در و کرد خواهد حف  خود در کتاب به کتاب را تحول

 نیور وا که مادامی بیرون در نادانی و

 دارد خییود درون در را روشیینايی و

 نیییز تییاريلی دل در توانیید مییی

 يیک فیرق اسیت ايین و بدرخشد

 بیه وابسته که ديگرانی با انديشرند

 بیرون که زمانی تا که اند بیرونی نور

 برداشیتن گیام به قادر باشد روشن

 حقیقیت خورشید نور چنانچه و اند

 ديگیر شیود سو کم شرايطی تحت

 . شوند می متوق 

 حقیقیت و دانايی راه ی جوينده اما

 صییقل مطالعه با را خود روح آنقدر

 میی اشراق ی درجه به که دهد می

 . گردد می محافل نور خود و رسد
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 دـارنـدرک كـفل و دـورشیــخو  هـمَو  ادــبو  رـاب

 یـنکن یـدگـزن تـغفلآری و به  فــکبه  ابیـکتو ـا تـت
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