
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ک مفهوم در کوتاه ترین است ، یک بسته فرهنگی برای انتقال ی "لقمه خواندنی"نام این بسته  

 زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده...

 راهنمای چاپ:

 تا  میگردد است که به صورت پشت و رو چاپ شده و از وسط  A5بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر 

 حذف نام نویسنده شرعا حرام است

نید!(آرم و نشان مجموعه لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کشما میتوانید در قسمت زیر جمله)

 فرهنگی خود قرار دهید و تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت ما نیست

 ارتباط با ما:

info@ghalamdad.ir 

 (مدیر   وبسایت) 44768283100

 ( محتواییمدیر   ) 44761784044

 

 

 

 

 اخبر کنید...بما را نشر دهید و دوستانتان را از ظرفیت های قلمداد 

mailto:info@ghalamdad.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اين لقمه را پس از مطالعه
عارف كنيد!تبه ديگران هم   



 صفحه يك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو  صفحه  

شاندل متفكر بزرگ اروپاي قرن بيسـتم در مـورد    به خواهرش نوشت:
ن عصر زندگي اي انسانِ"چگونگي زندگي انسان در قرن بيستم ميگويد 

... مازنـدگي را در رنـج   "زنـدگي ميكنـد   لخود را وقـف تهيـه وسـاي   
راحت وآسايش ايجاد كنيم تمام عمر زحمت ميكشيم تـا  ميگذرانيم تا 

استراحت كنيم و البته عمر ميگـذرد و راحتـي و اسـايش و نشسـتن     
مـا  وآرامش را لمس نميكنيم و نمي يابيم زيرا مرتبا از طريق اجتماع به 

بعـد از   كنيـد مي، تلوزيـون را روشـن   نياز هاي جديد تلقـين ميشـود  
تـازه  بينيد هفت هشت احتيـاج خريـد    دوساعت خاموش ميكنيد، مي
و ويژه  ميخريد(مجله مد ولباس "زن روز"بوجود آمده كه قبال نداشتيد

اسـتعمار  ،در فكر تهيه لباس و مـد هـاي آن مـي افتيد    )زمانآن زنان 
ـ  و  ق رقابـت مصـرف هـاي مصـنوعي    فرهنگي و فرهنگ زدايي از طري

هر كـس خـود را بـه    سمبليك ... اينجاست كه سخن محمد (ص) كه :(
مي شبيه كرد از آنهاست)... اگر زندگيمان مثل اروپايي ها شـد اگـر   وق

و  "بـوردا "،  "زن روز" هاي ارائه شـده شـده   وضع لباسمان مثل مدل
خود نيز از نظر خصوصيات انساني و درك وانتخاب راه  ،شده)...(خانم 

 از بين رفتن خصوصـيات  ... ميل كرده ايم شدن "او "زندگي به سوي
زندگي شرقي و يا اسالمي كه عبارت است از مصرف هرچه كمتر و توليد 

گون ميشود چرا كـه اروپـاي   هر چه بيشتر بوسيله عوامل آموزشي دگر
ـ مصرف كننده پيدا كنـد و  يدات اضافي خودبراي توليبايست م صنعتي ه چ

  ...هم بگذارد و منت و مواد  توليدي بگيردكند كه بتواند كاالي مصرفي بدهد

خر و اگر هم سواري خواست  و خود را هم باال تر و متمدن قلمداد كند
زندگي ماديست بنابر  ،لت مالاخالصه: اص...و  باشد خوبي تربيت كرده

هدف رفاه است پس براي چه بايد كار  ،اين وقتي زندگي مادي اصالت دارد
بيشتر يا انسان امروز آنظر شما  به كرد ؟ براي ساختن وسايل آسايش!

صرف فدا كردن آسايش زندگي  هايمانس نيروپديروز؟  آسايش دارد يا
قرباني شدن آسايش براي ...  ميشود براي تهيه وسايل آسايش زندگي!!!

دور ،چه؟براي تعالي ؟براي تكامل ؟براي تقرب به خدا؟... نه! يك دور باطل 
نگونه امدرست ه  حماقت كار استراحت خوردن خوابيدن  همين وبس!!!

ه انتخاب ميكنيم كه فرهنگ غرب به ما تحميل مي انديشيم و همانگون
بسته بندي شده از غرب مي آيد اما خود نمي كرده و معيار ارزشهايمان 

... و خيال ميكنيم كه انديشه و فكرمان اسالمي است  فهميم دانيم و نمي
 كس آن استعآن بما ميخواهد بدهد درس قر اي كه در صورتيكه انديشه

ن براي از بين بردن چنين ارزش ها و معيار آقر... و اصال انديشه تربيتي 
   ... (متن ادامه دارد)و.. چنين شناختي است نسبت به زندگي

شهيد  علم الهدي به خواهرش يك سال  ايست از بخشي از نامه باال نمت
ات نابي از نككه   ي انقالب (زمان دانشجويي در مشهد)زيروپاز  لقب

   تما بخوانيدش)ح(تحليل سبك زندگي ما دارد...
  شهدا را در چهره هايشان قاب نگيريم در انديشه هايشان قاب بگيريم


