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 3131تیر  31مورخ نشست دوم کانون بینش مطهر 

 

 یازده نفره تشکیل شد . 11نشست دوم با جمع 

در نشست دوم با مشورت حاج آقا دکتر قاسمی و دوستان کانون 

هید مطهری دکتر ش قرار بر این شد که کتاب فعلی از داستان راستان

تب مشاوره ک) شروع شود و طبق چارت بندی مصطفی نظری عزیز

یام و قکتاب خواندن و نظر دوستان ی کانون ( ت بندرچامسئول و 

 )عج( اکنون بنا با شرایط جمع باید به تعویق بیافتد. مهدیانقالب 

 تبکدکتر حاج آقا قاسمی فرمودند :مین حجت االسالم و المسل

 شهید دکتر چون است استفاده قابل همه برای مطهری شهید دکتر

 اجمال، بکارگیری از و  داده قرار نظر مد را ها استعداد همه مطهری

 دشهی دکتر کتب همچنین و اند کرده پرهیز... و گویی زیاده

 .داده را خود عرصه در جامعه نیازهای به پاسخ مطهری
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 درنم دنیای در مطهری شهید آثار در موضوعات وگستردگی تنوع

 وینن انقالب یک مطهری شهید کتب .است دریافت قابل امروزی

 11 ایشان داد، قرار مبنا را کالم ایشان. است آورده بوجود فکری

 .کنند می پردازی تئوری را علم 11 و نبودند حوزه بیشتر سال

رای د مطهری برهبر بزرگ انقالب فرمودند که کتب دکتر شهی

 همه بال استثنا قابل استفاده است .

ضرورت حضور در کانون بینش مطهر و سیر مطلعاتی را در طول 

حتما ثمرات خوبی ان  زندگی پس از دانشگاه هم خواهید دید و

داشت و بنده هم در خیلی از موارد علوم  خواهد برای اعضا شااهلل

 خود مدیون دکتر شهید مطهری هستم.

نکاتی را در خصوص مطالعه کتب و همچنین نیز حاج آقا قاسمی 

که الزم میدانم حتما در  شخصیت دکتر شهید مطهری فرمودند

 اینجا ذکر کنم :
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را  انگیزه ها انگیزش در سیر مطالعات دکتر شهید مطهری : .1

باید تقویت کنیم ممکنه در طول زندگی عواملی دلسرد 

کننده ما باشد 

گر متفاوت است روش مطالعه هر کتاب با کتاب دی .2

مطالعاتی برای حفظ کردن نیست و اگر چیزی از ذهنمان سیر .3

 و، کتب شهید مطهری نوعی نقادی بیرون رفت نگران نباشیم

ن خوانندگان کتب آن تقویت می را در ذهقدرت تحلیل 

کند.

تالش ما این است که در دوره با سرعت به نتیجه یک کتاب  .4

یک نتیجه از یک کتاب بدست ه برسیم و در طول یک ما

آورده باشیم و برای آن استاندارد های خاص را تعریف کرده 

باشیم 

سعی کنید نت برداری کنید اگر صفحه به صفحه شود که  .1

بهتر است 

اگر واژه ای در حین خواندن ذهن مارا در گیر کرد یادداشت  .6

کنیم و بعد بپرسید 
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ساعت وقت برای برای خودمان زمان روزانه از نیم الی یک .7

مطالعه کتب دکتر بگذاریم

کتابی را که مطالعه میکنید سعی کنید همیشه همراه خود  .8

داشته باشید 

همانطور که شما از کتاب خواندن لذت میبرید دیگران را نیز  .9

حتما تشویق نمایید 

درکنار درس خود به سیر مطالعه خود ادامه دهید و در  .11

حین سیر مطالعاتی کتب متفرقه را کنار بگذارید

به کتاب عشق بورزید و همانند فرزند یا جزئی از وجود   .11

.خود با او رفتار کنید تا با لذت بیشتری آن را تمام کنید 

 دو کتاب بعدی بعد از داستان راستان به شرح زیر است :

 .حماسه حسینی2.حکمت ها و اندرز ها 1

در انتها قرار شد نشست ها بطور موقت دو هفته در میان 

برگزار گردد و البته نشست بعدی هم بدلیل نبود برخی اعضا 

صبح در سالن  9:31ساعت  97مرداد  3قرار شد روز سه شنبه 

آزاد اسالمی واحد کنفراس دانشکده علوم پایه دانشگاه 
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با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر قاسمی رشت 

 گردد.می برگزار 

 

دوستانی که به هر نحوی به ما کمک  همراهان و  از تمامی

 . سپاس فراوان داریم  میکنن

 

 شناسه ما در شبکه های اجتماعی : 

@binesh1motahar 
: ایمیل 

mailto:@binesh1motahar 

 :وبالگ 

http://binesh1motahar.blog.ir/ 
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