بسݠم اهلل الرحمن الرح ݔݭىݠم
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 چاپ اثر زیر  A5است که به صورت پشت و رو چاپ شده و از وسط تا میگردد.
شما میتوانید در قسمتِ زیرِ جملهی (لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کنید!) نام و نشان مجموعه فرهنگی خود را قرار دهید
و هرگونه تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت ما نیست و شرعاً حرام است.

ارتباط با ما:
info@ghalamdad.ir

www.ghalamdad.ir
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ما را ب رش دهید و دوسیابیان را ار ظرفیت های مداد بحب یید ...

اﻳﻦ ﻟﻘﻤﻪ را ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺗﻌﺎرف ﻛﻨﻴﺪ!

ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ

ﺻﻔﺤﻪ دو

ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﺎﻧﺪل ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺰرگ اروﭘﺎي ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
"اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺗﻬﯿﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ِ

اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻي ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺪﻫﺪ و

وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ...ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ را در رﻧﺞ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﻢ ﺗﺎ راﺣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد

ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ زﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮕﺬرد و راﺣﺘﯽ
و آﺳﺎﯾﺶ و ﻧﺸﺴﺘﻦ و آراﻣﺶ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺮﺗﺒﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻠﻮزﯾﻮن را روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﻔﺖ
ﻫﺸﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎزه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻻزم ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ" .زن روز" )ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪ
و ﻟﺒﺎس و وﯾﮋه زﻧﺎن آن زﻣﺎن( ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ ،در ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﺒﺎس و ﻣﺪﻫﺎي آن ﻣﯽ
اﻓﺘﯿﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ زداﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺸﺒﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮفﻫﺎي
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰ ا ...ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ }ﭘﻰ ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ{ ﮐﻪ" :ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺮد،
از آﻧﻬﺎﺳﺖ" ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ "ﺷﺒﯿﻪ" اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺷﺪ،
ﺧﺎﻧﻢ) (...ﺷﺪ،
اﮔﺮ وﺿﻊ ﻟﺒﺎﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺪلﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه "زن روز"" ،ﺑـﻮردا" و
ِ

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و درك و اﻧﺘﺨﺎب راه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي

"او" ﺷﺪن ﻣﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ. ...
ﻏﺎرت اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮى و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﺎ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اروﭘﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪات

ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﮕﺬارد و ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺘﻤﺪن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ و
اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻮاري ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و . ...

اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎل ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ وﻗﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدي اﺻﺎﻟﺖ دارد ،ﻫﺪف رﻓﺎه

اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ آﺳﺎﯾﺶ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ
اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﺎﯾﺶ دارد ﯾﺎ دﯾﺮوز؟
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﻤﺎن ﺻﺮف ﻓﺪا ﮐﺮدن آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ

آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ!!!

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﭼﻪ؟ ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻣﻞ؟ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻟﯽ؟ ﺑﺮاي ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
دوﺳﺖ و ﯾﺎر او ،ﺧﺪا؟ ...ﻧﻪ! ﯾﮏ دور ﺑﺎﻃﻞ ،دور ﺣﻤﺎﻗﺖ؛ ﮐﺎر ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮردن،

ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﻫﻤﯿﻦ و ﺑﺲ!!!
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدى

ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻌﯿﺎر ارزﺷﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻏﺮب ﻣﯽ

آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ و ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ و ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑﺮﻣﺎن

اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ) ...ﻣﺘﻦ اداﻣﻪ دارد(

ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺴﺖ از ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪي ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از

ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻧﺎﺑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺒﮏ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ دارد ...ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪش...

ﺷﻬﺪا را در ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺎب ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺎب ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

