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درس همه چيز نيست! كمى زندگى خود را غنىتر كنيم...
زمانــى كــه وارد دانشــگاه شــدم ،همــه منــو اجبــار بــه خونــدن كتابهــاى درســيم
ميكردنــد!
طورى رفتار ميكردند انگار همه دنيا توى درس خالصه ميشه!
از شما چه پنهون داشت لجم ميگرفت!
دوســت نداشــتم جوونيــم رو ،دوران طاليــى زندگيــم رو ،مطلقــا صــرف كتابهايــى كنــم
كــه مطمئــن بــودم هيــچ وقــت بــدرد مــن نميخورنــد!!!
امــا از طرفــى هــم نميتونســتم در برابــر عطشــى كــه در وجــود همــه مــا هســت
مقاومــت كنــم!
ميل شديد به دونستن...
تصميمــو گرفتــم! مىخواســتم بجــاى اينكــه فقــط بخاطــر بقيــه بخونــم ،يكمــم بخاطــر
خــودم بخونــم ...مىخواســتم بــراى خودمــم ،حداقــل بــه انــدازه نمــره كالســى ،ارزش قائــل
باشم...
اما يه مشكلى بود! شهر غريب و هزار مشكل!
اول اينكه نميدونستم بهتره از كجا شروع كنم.
آخــه مــن اعتقــاد دارم هــر كتابــى ارزش يــه بــار نــگاه كــردن رو داره ،ولــى ارزش خونــدن
رو نداره!
بــه عــاوه چطــور بايــد تهييــش ميكــردم! جــداى از هزينــه بــاالى كتــاب ،بايــد زحمــت
پيداكردنــش رو هــم بــه جــون ميخريــدم!
و ايــن شــد انگيــزهاى بــراى اينكــه بــا چندتــا از دوســتانم كــه اونــا هــم دغدغــه كتــاب
داشــتند ،كانــون مطالعــات رو تــوى دانشــگاه راه بندازيــم!...

كانون مطالعات چطور
كانونى است؟

شما هم به كانون ما دعوتيد!

رسالت شماره اول،
معرفی کانون مطالعات
محدثه بیطرفان /سردبیر

دوستای خوبم هم دانشگاهی های عزیزم سالم
طاعات و عباداتتون قبول
و یک خسته نباشید ویییژه بخاطر ایام امتحانات !
بــا تــوکل بــه خداونــد بــزرگ و همــت و تــاش دوســتانمون در کانــون تــازه تاســیس
«مطالعــات» اولیــن شــماره ی تــک نگاشــت یــار مهربان منتشــر شــد.
هدفمــون از چــاپ اولیــن شــماره صرفــا معرفــی کانــون و نشــریه بــه شــما عزیــزان
هســت ( پــس خــرده نگیریــد کــه چــرا همــش معرفیــه ایــن دیگــه چجــور نشــریه ایــه
؛ ) )-حتمــا شــماره هــای بعــدی متنــوع تــر خواهــد بــود !
دوستای خوبم ؛
کانــون نوپــای مطالعــات بــرای بهتــر و قــوی تــر شــدن بــه هــم فکــری و همــکاری
همــه ی شــما نیــاز داره ...پــس لطفــا هــر پیشــنهاد یــا انتقــادی داریــد بــه گوشــمون
برســونید ):
اگــر دســت نوشــته ،شــعر ،کاریکاتــور ،طنــز نوشــته یــا هــر مطلبــی بــا موضــوع
کتــاب و مطالبــه داریــد حتمــا حتمــا واســمون بفرســتید تــا در شــماره هــای بعــدی
چــاپ بشــه ):
خیلــی خیلــی ممنــون از دوســتانی کــه بــرای چــاپ اولیــن شــماره زحمــت کشــیدن
و وقــت گذاشــتن  ،لطــف دوســتان مســتدام )):
التماس دعا

كانون مطالعات يك تشكل دوستانه از دانشجويانى است كه دغدغه كتابخوانی دارند.
دوستان عزیز! قراره دراين كانون باهم برنامههاى متنوعى براى يارمهربانمون داشته باشيم!
از معرفــى و خالصــه كتابهايــى كــه دوســتان خودمــون مــی فرســتند کــه بگذريــم ،هــر هفتــه باهــم يــك كتــاب
فوقالعــاده انتخــاب مىكنيــم و میخونيــم ،آخــر هفتــه باهــم بــه نقــد و بررســيش ميپردازيــم .تــازه كتابهــاى
معرفــى شــده ،بــراى شــما عزيــزان تهيــه ميشــه! هــم كتابــش ،هــم فايــل  PDFو هــم فايــل صوتيــش!
بزاريد ديگه از كتابهاى صوتى خود كانون حرفی نزنم تا خودتون بشنويد!
راستی گروهک های کتابخوانی رو فراموش کردم بگم!
بدیــن صــورت کــه بــا دوســتانی از جنــس مطالعاتــی خودمــون ،گروهکــی تشــکیل میدیــم و تصمیــم میگیریــم بــرای
آخــر هفتــه چــی بخونیــم! اينجــورى هــم تشــويق بــه خونــدن میشــيم ،و هــم يــك دورهمــى بــا هــم داريــم!
یک فنجان کتاب مهمان ما باشید

@ketabglobin

آدرس کانال کتاب گلوبینی ها! مکمل غذایی ضروری برای روح شما!

#

پی
ش
ن
ه
ا
د
م
ن

دوستان عزیز این بخش مخصوص شماست و در هرشماره میتونید کتاب مورد
عالقتون رو به بقیه پیشنهاد بدید

روی ماه خداوند را ببوس...
محدثه بیطرفان

رمــان روی مــاه خداونــد را ببــوس رمانیســت واقعیــت گــرا کــه
در بیســت بخــش بــا درونمایــه ای مبتنــی بــر عقایــد نوشــته شــده
اســت .زاویــه ی دیــد ،مــن راوی اســت کــه بــر بــاور پذیــری داســتان
مــی افزایــد.
شــخصيت هــاي روي مــاه خــدا را ببــوس ،همچون شــخصيتهاي
كتــاب هــای ديگــر آقــای مســتور ،دوبــاره خــود را تكــرار مــي كننــد.
آن هــا ضمــن اينكــه گرفتــار روزمرگــي هــاي زندگــي امــروز هســتند،
در اندوهــی بــزرگ و در ســايه مــرگ و تــرس از آن ،دســت و پــا
ميزننــد .مــرگ همــه جــا و هميشــه در كميــن آن هــا اســت .انــدوه
آن هــا را رهــا نمــي كنــد.
نویســنده در ایــن رمــان افــکار دینــی ،معرفــت شناســی  ،جامعــه
شناســی و  ...خــود را از زبــان شــخصیتهای داســتان بیــان میکنــد.
ایــن کتــاب برنــده ی جایــزه ی قلــم زریــن شــد و در ســال  91بــه
زبــان روســی ترجمــه شــد.
کــردن .بــرای همینــه کــه کســی گریــه مردهــا رو نمــی بینــه .زنهــا
جمله ای از کتاب :
(عزیــز میگــه مردهــا ،هرقــدر هــم کــه بــزرگ بشــن و باســواد هرچقــدر کوچیــک باشــن ,امــا مــادرن و پنــاه مردهــا هســتن ,حتــی
بشــن و پولــدار بشــن بــاز هــم مثــل بچــه هــا هســتن ،زود قهــر دختــر کوچولوهــا پنــاه باباهاشــون هســتند)...
میکنــن زود پشــیمون میشــن زود هــم آشــتی میکنــن ،ممکنــه جلوی
« مصطفی مستور ___ روی ماه خداوند را ببوس
زنــا چیــزی نگــن امــا تنهــا کــه شــدن شــروع میکنــن بــه بغــض

کتاب چی،کشک چی!
علی کریمی
از شــما ميخواهــم شــما را بخــدا يكبــار ايــن نوشــته
را از ديــدگان مبــارك بگذرانيــد ،تــا فريــب اغواگــران و
چربزبانانــی كــه شــما را بــه ســمت و ســوی بديهــی
جاتــی بــه نــام كتــاب ،ســوق مــی دهنــد نخوريــد و نتوانند
وقــت گرانبهــا و بــا ارزش حضــرات را از چنــگ مبــارك
در آورده و آن را صــرف خوانــدن يــا بهتــر بگويــم دورهی
معلوماتتــان كننــد.
امــروزه بســيار حرفهــای روشــن فكران ـهای از برخــی
كــه خــود را اديــب و فيلســوف و منجــم و ...مــی داننــد
بــه گوشــمان مــی رســد؛ حرفهايــی از قبيــل بــاال
بــردن ســطح معلومــات و جــا انداختــن فرهنــگ تفكــر
و كنــدوكاو در مســائل علمــی -ادبــی كــه گــهگاه بــه
مــزاق برخیهایمــان خــوش نمیآيــد و موجــب مكــدر
شــدن خاطرمــان میشــود .بــه مــا توصيــه میكننــد كــه
كتــاب بخوانيــم و يــاد بگيريــم تــا زمانــی كــه بــه كوچـه
پسكوچههــای تنــگ و تاريــک زندگيمــان برخورديــم
آنهــا را فانوســی كــرده و از ايــن كوچــه پــس کوچــه هــای
زندگــی بســامت گــذر كنيــم .كتــاب!؟ مــا و كتــاب!؟
مگــر ميشــود!؟ مــا كــه خــود دانــای كل هســتیم و
هــر تصميمــی در زندگيمــان بايــد در كوريكولــوم اســاتيد
دانشــگاههای برتــری از قبيــل هــاروارد و ماساچوســت
قــرار گيــرد!
مگــر ميشــود جهــت آموختــن درمــان امــراض
محتــاج شــفای بوعلــی شــويم!؟ يــا مــا كــه آنچنــان لبريــز
از عواطــف و احساســات نــاب هســتيم چگونــه ممکــن
اســت بــه كوچــه باغهــای گلســتان ســعدی پنــاه بريــم!؟
يــا بــرای پــر كــردن فضاهــای خالــی عاشــقانههايمان بــه
قــول اديبــان زمانــه ،افســار دل و دينمــان را بــه غزليــات
حضــرت حافــظ بســپاريم!؟ يــا شــايد از طرفــی بــه ســطح
شــعور و دركمــان از انســانيت شــك كردهانــد كــه مــا
ناصــری ناصرخســرو تشــويق
را بــه خوانــدن اخــاق
ِ
ميكننــد .بــه راســتی اينــان َكــر و كورنــد يــا خــود را بــه
نادانــی زدهانــد كــه طــرز برخــورد سرشــار از عطوفــت مــا
را بــا كــودكان كار و زنــان بيــوه و بیسرپرســت و مــردان
مفلــوك و از كار افتــاده را نميبيننــد!؟ يــا نميیبيننــد كــه
چگونــه راننــدگان تاكســی شــهرمان بــا كمــال گذشــت
مســافران را در طبــق اخــاص تقديــم يكديگــر میكننــد!؟
بــه راســتی بــا ايــن همــه بــه مــا خــرده میگيرنــد كــه
كتــاب بخوانيــم!؟
حيــف عمرهمچــون جواهرتــان نيســت كــه بــا خوانــدن
كتــب علمــی و ادبــی و كال از ايــن دســت اراجيــف از
كفتــان بــرود!؟

کتاب
دوست چهارگوش با معرفت
سروش شریفی مقدم

دایره ارتباطات خود را بپایید!

چنــدی پیــش ،در یکــی از صفحــات مجــازی ،مطلبــی را بــا ایــن مضمــون میخوانــدم:
«میانگیــن ســطح تفکــر و شــعور هــر فــردی ،میانگیــن پنج نفــری اســت کــه نزدیکترین
رابطــه بــا وی دارند».
بــه نظــر منطقــی میآیــد؛ وقتــی بــا یــک فــرد طوالنیمــدت ه ـمکالم میشــوید،
رفتهرفتــه گفتارتــان و اعمالتــان شــبیه آن فــرد میشــود و البتــه ایــن فرآینــد متقابــا
نیــز تاثیرگــذار اســت .حــال اگــر فــردی بــا اشــخاصی در ارتبــاط باشــد کــه دارای ســطح
شــعور بــاال و قــدرت تفکــر عمیقــی باشــند ،خوشــا بــه ســعادتش! و اگــر افــراد اطــراف او،
اشــخاصی بــا بینــش ســطحی باشــند ،وای بــه روزگارش!
حــال ســوالی کــه بــه ذهــن میآیــد :چــاره چیســت؟ شــاید هــر فــردی در طــول
زندگــی خــود نتوانــد بــا افــرادی کــه دارای نگرشهــای متفاوتــی هســتند ،معاشــرت
کنــد .بــه طــور مثــال ،یــک دانشــجو احتمــاال تــا پایــان مــدت تحصیــل خــود بــا همــان
دوســتان تــرم اولــش وقــت خــود را ســپری میکنــد؛ یــا یــک کارمنــد دولتــی ،وقــت
خــود را تــا پایــان مدتزمــان بازنشســتگی خــود یــا حداقــل بخــش زیــادی از آن را بــا
همــکاران صمیمــی خــود میگذارنــد.
یکــی از موثرتریــن راهکارهایــی کــه وجــود دارد ،مطالعــه اســت .شــما بــا خوانــدن
کتابهــای مختلــف بــا طــرز فکرهــای متفــاوت آشــنا میشــوید ،بدیــن صــورت
دوســتانی چهارگــوش و بامعرفــت پیــدا میکنیــد کــه همشــه در دســترس شــما هســتند!
کتابهــا طــرز تفکــر و عقایــد خــود را بــه شــما هدیــه میکننــد و مهمتــر از همــه اینکــه
وقــت شــما را بیهــوده تلــف نمیکننــد.
خوانــدن هــر کتــاب بــا هــر عنــوان و محتوایــی ،دقیقــا ماننــد ایــن اســت که نویســنده
در قالــب یــک کتــاب بــه مثابــه یــک فــرد صمیمــی بــا شــما ســخن میگویــد و چشــم
شــما را بــه بعــد دیگــر یــک مســئله -درســت یــا نادرســت ،بــاز میکنــد.
از ســوی دیگــر ،یکــی از اصلیتریــن ملزمــات ارتقــاء ســطح تفکــر ،شــعور ،نگــرش
و اســتدالل منطقــی در هــر فــردی ،آگاهــی اســت کــه بــدون شــک ،بهتریــن شــیوه آن
بــا مطالعــه کــردن بــه دســت میآیــد .ایــن آگاهــی تــا جایــی ادامــه مییابــد کــه فــرد،
حتــی کتابــی را کــه مطالعــه میکنــد نیــز مــورد نقــد و بررســی قــرار میدهــد.
و ســخن پایــان ایــن کــه فرامــوش نکنیــد ،شــما بــا افزایــش ســطح درک خــود ،کمک
بــه ارتقــاء ادراک پنــج نفــری کــه صمیمیتریــن رابطــه را بــا شــما دارنــد ،میکنیــد.

دشمنان عقل/فرازی از
کتاب حکمت ها و اندرزها
زهرا صالحی
در علــم روانشناســی امــروزی ثابــت شــده اســت کــه انســان موجــودی
ترکیبــی اســت ،ترکیبــی از قــواء سرشــتهای مختلــف :الهــی ،شــیطانی،
انســانی ،نفســانی ،متعالــی ،زذیلــه ایــن سرش ـتهای مختلــف در وجــود آدمــی
هماننــد مردمــان یــک جامعــه ،در حــال رقابــت و کســب امتیــاز و قــدرت بیشــتر
در وجــود او هســتند.
یکــی از مهمتریــن قــوای درونــی و متعالــی انســان ،عقــل اوســت که همیشــه
در تضــاد و نبــرد بــا قــوای رذیلــه دیگــر اســت .انســانی کــه عقــل او بــر قــوای
نفســانی و رذیلــه حاکــم شــود ،انســان عاقلــی اســت.
امیرالمونیــن جمل ـهای دارنــد کــه مضمونــش ایــن اســت« :یکــی از امــوری
کــه بــه عقــل انســان بیشــتر حســادت مــیورزد و دشــمنی میکنــد خودپســندی
اوســت» و آن حضــرت میفرماینــد« :بیشــتر زمینخوردنهــای عقــل
آنجاســت کــه بــرق طمــع جســتن اوســت»
امام صادق (ع) میفرمایند« :هوا و هوس ،دشمن عقل اوست:
از همــه اینهــا ،ایــن حقیقــت عالــی اســتخراج میشــود کــه هوســرانی،
طمــع ،تعصــب ،لجــاج و خشــم همــه دشــمنان عقــل میباشــند.
یعنــی چــه دشــمن عقــل؟ یعنــی اثــر عقــل را خنثــی میکننــد ،روح بشــر
را تاریــک میکننــد ،قــرآن کریــم عــدهای را ذکــر میکنــد و میفرمایــد:
«چش ـمها نابینــا نیســت ،بلکــه دلهــا نابینــا اســت» یــا ایــن کــه میفرمایــد:
«چشــم دارنــد و نمیبیننــد ،گــوش دارنــد و نمیشــوند ،دل دارنــد و فهــم
نمیکننــد»
حقایق سرایی است آراسته
هوی و هوس گرد برخاسته
نبینی که جایی برخاست گرد
نبیند نظر گرچه بیناست مرد
عقــل نقطــه و مرکــز دســتگاه تشــخیص و بینــش انســان اســت .احساســات
ســرکش و نفسامــاره بــه ایــن نقطــه دسترســی دارد ،نقطـهای کــه هیچ دشــمن
دیگــری بــه آن دسترســی نــدارد .اگــر دشــمنی توانســت در مرکــز تدبیــر و
بینــش اختاللــی بــه وجــود آورد بدیهــی اســت کــه از هــر دشــمنی خطرناکتــر
اســت.
«اگــر تقــوای الهــی داشــته باشــید ،خداونــد بــه شــما مایــه تمیــز حــق و
باطــل عنایــت میکنــد ».قــرآن کریــم

فروغ صبح دانایی
انیس گنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است

بود بیمزد و منت اوستادی
ز دانش بخشدت هر دم مرادی
درونش همچو غنچه از ورق پر
به قیمت هر ورق زان یک طبق در
گهی اسرار قرآن بازگوید
گه از قول پیمبر راز گوید
گهی آرند در طی عبادات
به حکمتهای یونانی اشارات
گهی از رفتگان تاریخ خوانند
گه از آینده اخبارت رسانند
گهی ریزندت از دریای اشعار
به جیب عقل گوهرهای بسیار
جامی
به کوشش نگار محمدزاده

