بسم هللا الرحمن الرحیم
نام این بسته "لقمه خواندنی" است  ،یک بسته فرهنگی برای انتقال یک مفهوم در کوتاه ترین
زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده...

راهنمای چاپ:
بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر  A5است که به صورت پشت و رو چاپ شده و از وسط تا میگردد
حذف نام نویسنده شرعا حرام است
شما میتوانید در قسمت زیر جمله(لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کنید!)آرم و نشان مجموعه
فرهنگی خود قرار دهید و تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت ما نیست

ارتباط با ما:
info@ghalamdad.ir
( 44768283100مدیر وبسایت)
( 44761784044مدیر محتوایی )

ما را نشر دهید و دوستانتان را از ظرفیت های قلمداد باخبر کنید...

اﻳﻦ ﻟﻘﻤﻪ را ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺗﻌﺎرف ﻛﻨﻴﺪ!

ﺻﻔﺤﻪ دو

ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ

ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﺎﻧﺪل ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺑﺰرگ اروﭘﺎي ﻗﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ در ﻣـﻮرد

و ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﻣﺘﻤﺪن ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻮاري ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮ

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ "اﻧﺴﺎنِ اﻳﻦ ﻋﺼﺮ زﻧﺪﮔﻲ

ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ...ﺧﻼﺻﻪ :اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎل ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدﻳﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﺧﻮد را وﻗـﻒ ﺗﻬﻴـﻪ وﺳـﺎﻳﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨـﺪ" ...ﻣﺎزﻧـﺪﮔﻲ را در رﻧـﺞ

اﻳﻦ وﻗﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدي اﺻﺎﻟﺖ دارد ،ﻫﺪف رﻓﺎه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر

ﻣﻴﮕﺬراﻧﻴﻢ ﺗﺎ راﺣﺖ وآﺳﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ زﺣﻤﺖ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ ﺗـﺎ

ﻛﺮد ؟ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ آﺳﺎﻳﺶ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﻴﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻴﮕـﺬرد و راﺣﺘـﻲ و اﺳـﺎﻳﺶ و ﻧﺸﺴـﺘﻦ
وآراﻣﺶ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﻢ و ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ زﻳﺮا ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻣـﺎ
ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘـﻴﻦ ﻣﻴﺸـﻮد ،ﺗﻠﻮزﻳـﻮن را روﺷـﻦ ﻣﻴﻜﻨﻴـﺪ ﺑﻌـﺪ از
دوﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ اﺣﺘﻴـﺎج ﺧﺮﻳـﺪ ﺗـﺎزه
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ"زن روز" ﻣﻴﺨﺮﻳﺪ)ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪ وﻟﺒﺎس و وﻳﮋه
زﻧﺎن آن زﻣﺎن( در ﻓﻜﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﺒﺎس و ﻣـﺪ ﻫـﺎي آن ﻣـﻲ اﻓﺘﻴﺪ،اﺳـﺘﻌﻤﺎر

آﺳﺎﻳﺶ دارد ﻳﺎ دﻳﺮوز؟ ﭘﺲ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻤﺎن ﺻﺮف ﻓﺪا ﻛﺮدن آﺳﺎﻳﺶ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ آﺳﺎﻳﺶ زﻧﺪﮔﻲ!!! ...ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪن آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮاي
ﭼﻪ؟ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ؟ﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ ؟ﺑﺮاي ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا؟ ...ﻧﻪ! ﻳﻚ دور ﺑﺎﻃﻞ ،دور
ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻛﺎر اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮردن ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻫﻤﻴﻦ وﺑﺲ!!! درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﻢ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ زداﻳﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﺼـﺮف ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و

ﻛﺮده و ﻣﻌﻴﺎر ارزﺷﻬﺎﻳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻏﺮب ﻣﻲ آﻳﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ

ﺳﻤﺒﻠﻴﻚ  ...اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻛﻪ ):ﻫﺮ ﻛـﺲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ

داﻧﻴﻢ و ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﻢ و ﺧﻴﺎل ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻓﻜﺮﻣﺎن اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ...

ﻗﻮﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺮد از آﻧﻬﺎﺳﺖ( ...اﮔﺮ زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن ﻣﺜﻞ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺷـﺪ اﮔـﺮ

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻫﺪ درس ﻋﻜﺲ آن اﺳﺖ

وﺿﻊ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺪل ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺷـﺪه "زن روز" " ،ﺑـﻮردا" و

 ...و اﺻﻼ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻗﺮآن ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﻨﻴﻦ ارزش ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎر

ﺧﺎﻧﻢ )(...ﺷﺪه ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و درك واﻧﺘﺨﺎب راه

و ..ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ) ...ﻣﺘﻦ اداﻣﻪ دارد(

زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي" او" ﺷﺪن ﻣﻴﻞ ﻛﺮده اﻳﻢ  ...از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت

ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺴﺖ از ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪي ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻳﻚ ﺳﺎل

زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻳﺎ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب )زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﻣﺸﻬﺪ( ﻛﻪ ﻧﻜﺎت ﻧﺎﺑﻲ از

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻴﺸﻮد ﭼﺮا ﻛـﻪ اروﭘـﺎي

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ دارد)...ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪش(

ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺿﺎﻓﻲ ﺧﻮدﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺪا ﻛﻨـﺪ و ﭼـﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻻي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪﻫﺪو ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﮕﺬارد...

ﺷﻬﺪا را در ﭼﻬﺮه ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺎب ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺎب ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ

