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شبكه

نت ورك ماركتينگ
چه باليى سر مان در مى آورد

 زندگى/ دكتر محسن دوستكام     بازاريابى شبكه اى، 
بســاط فروش ســيار و به قول خودشــان نت ورك 
ماركتينگ، كه البته اســم با مسما تر و با كالس ترى 
است، امروزه تبديل به يكى از اركان اصلى ميهمانى هاى 
خانوادگى و در واقع بهانه اى براى ســر زدن به اعضاى 
خانواده شده است. اگرچه اين صنف هنوز به يكپارچگى 
و هويت مستقلى دست نيافته است، اما رواج چشمگير 
آن بخصوص در ميان جوانان (جوانانى كه مى خواهد 
ره صد ساله را يكشــبه بپيمايند) بسيار دور از ذهن و 
عجيب اســت.  با توجه به رشد قارچ گونه اين شغل در 
ميان اعضاى جامعه، بدون اطالع رسانى هاى اجتماعى 
و رسانه اى، در اينجا بد نيست به بررسى برخى عوامل 

آسيب زايى اجتماعى آن بپردازيم.

 از بين رفتن حريم خانوادگى 
يكى از نوســتالوژى هاى اصلى و قدمــت دار همه ما 
ايرانيان، صله رحم به هر شكل و قاعده اى است. ديد و 
بازديد خانوادگى حاال با شيوع شبكه هاى فروش كاال 
در درون هسته اصلى خانواده، به الگوى ارتباطى به نام 
فروشــنده – مشترى تبديل شده است. در نظر داشته 
باشيد زمانى كه به بازار مى رويد، فرد فروشنده هر كسى 
كه باشد، سرانجام ناچار است براى فروش محصول خود 
از برخى معيارها و مالحظات بگذرد. همين خاصيت 
اســت كه وى را در نقش فروشنده فرو مى برد. در اين 
رابطه فروشنده – مشترى همه چيز تعريف شده است. 
شما اگر از جنس ناراضى باشيد، حتى مى توانيد اقدام به 
برگرداندن جنس خريدارى شده كنيد و قانون هم در 
برخى موارد (مثل خرابى و معيوب بودن كاال) پشتيبان 
مشترى است، اما زمانى كه يكى از ما همين مسأله را در 
رابطه با كااليى كه دو روز پيش در يك مجلس ميهمانى 
از برادرمــان خريدارى كرديم، تجربه مى كنيم، ديگر 

ناچاريم زير لب غر بزنيم و تحمل كنيم.

 از بين رفتن انگيزه كار 
«دوستم در فاصله سه ماه، سر شاخه شد و حقوقش به 
هشت ميليون در ماه رسيد» به نظر وسوسه انگيز و ساده 
مى آيد. فقط بايد چند دوره كالس آموزشى برويم، رفت 
و آمد سرشاخه ها با ماشين هاى چند صد ميليونى را در 
اردوهاى از پيش تعيين شده مشاهده كنيم، چند كتاب 
خــروس و وزغ را قورت بده، بخوانيم و در پايان قدرت 
ارتباط گيرى و تأثيرگذارى بر مشــترى را فرا بگيريم. 
ديگر چه نيازى به رفتن به دانشــگاه و شــاگرد مغازه 
شــدن و پس انداز و برنامه ريزى و... اســت. اول از همه 
هم مى توانيم كاال را به افراد فاميل و خانواده بفروشيم 
تا يك سطح ارتقا پيدا كنيم. به اين ترتيب، بعد از چند 
سال جمعيت فروشندگان كشور از مشتريان هم بيشتر 
مى شود؛ فروشندگانى كه همه تالش اقتصادى شان، 

بازاريابى آن هم به اين شكل معيوب است.

سخت نگيريم
 زندگــى/ الهه آرانيان     گاهــى آن قدر براى كارها و 
روابطمان پيچيدگى و سختگيرى قايل مى شويم كه 
خودمان هم كالفه مى شويم. درست مانند پروانه اى كه 
گرفتار تارهاى عنكبوت شــده است! آن قدر كه حّتى 
خودمان را براى يك قرار ساده دوستانه يا ديدن طلوع 
و غروب خورشيد هم موّظف به رعايت آداب مى كنيم. 
دست كم، امروز شنبه را با سختگيرى هاى غيرضرورى 
و دست و پاگير نگذرانيم؛ كه سخت مى گيرد جهان بر 

مردمان سختكوش.

نسيم صبا

 زندگى/ مليكا دهقان(12 ســاله)      زندگى پر از غم 
و غصه و ناراحتى اســت و كارى هم نمى توان كرد. اين 
تو هستى كه بايد جلوى غم و غصه را بگيرى و نگذارى 

وارد زندگى ات شود.
زندگى پر از تاريكى است.

تــو بايد قلمت را به رنگين كمان بزنى و ســياهى را از 
بين ببرى. 

اگر از يك رنگ استفاده كنى و متفاوت نباشى، آن رنگى 
كه تو انتخاب كردى، دوباره ســياه مى شــود و جلوى 

راه پــر پيچ و خمى را كه با ماشــين زندگى از آن عبور 
مى كنــى، مى گيرد. پس متفاوت باش و ســعى كن از 

رنگ هاى روشن رنگين كمان استفاده كنى...
اميــدوارم رنگ زندگى خود را گم نكنى چون اگر رنگ 

خود را گم كنى، زندگى ات سياه مى شود. 
ســياهى، جلــوى ماشــين زندگــى ات را مى گيرد و 

نمى توانى از راه پر پيچ و خم عبور كنى.
بــراى تو آرزوى زندگى رنگى مى كنم و تو هم براى من 

آرزوى زندگى رنگى كن.

راه زندگى

 

زندگى/ مريم احمدى شيروان     اگر شما افتخار تولد در 
دهه 60 و يا قبل تر از آن را داريد، به احتمال زياد كودكِى 
خود را در كنار تعدادى خواهر و برادر گذرانده ايد. بارها با 
آن ها دعوا و قهر و آشتى كرده ايد. از اينكه پدرتان خواهر 
بزرگ تر و يا مادرتان برادر كوچك ترتان را بيشتر تحويل 
گرفته، ناراحت شده و حتى گريه كرده ايد؛ اما امروز پس از 
گذشت ساليان، از مهربانى هاى خواهران و حمايت هاى 

برادران تان شاد هستيد و لذت مى بريد.
حاال به نظر شما بيشتر كودكان امروز كه از داشتن خواهر 

و برادر محرومند، چه روزگارى را خواهند گذراند؟ 
بيش از 33 درصد خانواده هاى ايرانى تك فرزند هستند. 
نرخ بارورى به 1,5 فرزند براى هر خانوار در كشور كاهش 

يافته است و جمعيت كشور رو به پيرى است. تك فرزندى 
از نظر جامعه شناسى و روان شناسى مشكل بزرگى است.

 تك فرزندى ساده تر از چند فرزندى نيست
حجت االسالم دهنوى، يك چهره آشنا در حوزه خانواده 
است. اين كارشناس مســايل خانوادگى مى گويد: اين 
طرز تفكر كه تك فرزندى ساده تر از چند فرزندى است، 
بايد از بين برود. خانواده ها بايد آگاه باشند كه داشتن يك 
فرزند تضمينى براى نداشتن مشكل نيست. تك فرزندى 
امتيازات و اشــكاالتى دارد. براى امتيازات تك فرزندى 
مى توان به تحميل هزينه هاى كمتر به خانواده، كنترل 
راحت فرزند و صميميت عميق تر بين والدين اشاره كرد. 

عــالوه بر اينكه در خانه آرامش وجود دارد و بخاطر مركز 
توجــه بودن كودك اعتماد به نفــس بااليى هم در او به 

وجود مى آيد.
وى در گفت و گو با خبرنگار ما تأكيد مى كند: با اين وجود، 
تك فرزندى اشــكاالت فراوانى هم دارد. باعث وابستگى 
شــديد والدين به فرزند و بر عكس آن، فرزند به والدين 
مى شــود كه هر دو نامطلوب اســت. حساسيت فراوان 
والدين به فرزند باعث لوس شدن و از بين رفتن استقالل 
كودك مى شــود. همين طور بخاطــر برخورد بزرگانه، 
كودك كودكــى نمى كند و اين كــودك در برخورد با 

همساالنش راحت نيست و خجالت مى كشد.
دهنوى مى گويد: توصيه مى كنم، خانواده ها امتيازات و 

اشكاالت تك فرزندى را مرور كرده و براى داشتن فرزندى 
ديگر با چشمى باز تصميم بگيرند.

 شخصيت تك فرزند
«عبداهللا مرواريد» كارشــناس ارشد روانشناسى بالينى 
است. او معتقد است، تك فرزندان به احتمال زياد افرادى 
خواهند شــد كه در برخى از مراحل رشــد و شخصيت 
دچــار اشــكاالت و اختالالتى خواهند بــود. از طرفى 
احتمال بســيار زيادى وجود دارد كه در بُعد شخصيتى 
افرادى شوند خودشيفته، تماميت خواه و انحصار طلب، 
حســود، خودخواه، كم تالش، پرتوقع با پشتكار پايين، 
تنبل، با مسؤوليت پذيرى و مهرورزى حداقلى، ناتوان در 
فعاليت هاى تيمى و جمعى، نياز به توجه بسيار باال و صبر 

و تحمل پايين.
اين كارشــناس مســايل خانواده درباره شــكل گيرى 
شــخصيت كودك در خانواده تك فرزنــد مى گويد: از 
يك  طرف تك فرزنــد به صورت اتوماتيك در ســنين 
ابتدايى رشــد در خانواده مى آموزد كه هميشــه مركز 
و كانون توجه باشــد و رفع نيازهايش در اولويت باشد و 
يك احســاس خاص بودن نيز در وى ايجاد خواهد شد. 
امــا از يك طرف با ورود به اجتماع يا در ســنين باالتر از 
ســن بلوغ، جامعه به اندازه اى كه خانواده به وى توجه و 
نيازهايش را برطرف كرده اســت، به وى توجه نخواهد 
كــرد و همچنين بســيارى از نيازهايش معطل خواهد 
ماند و به اين صورت وى دچار احساس ناكامى و شكست 
خواهد شــد و طبيعتاً سن بلوغ سنى بحرانى و حساس 
اســت و خوِد اين مرحله به اندازه كافى نوجوان را درگير 
تالطم و نوســان خواهد كرد و با همراه شــدن احساس 
ناكامى و شكست احتمال بســيار بااليى دارد كه وى را 
بــراى خالصى و رهايــى از درد و رنج و ناكامى به اولين و 
نزديك ترين و در دسترس ترين آسيب اجتماعى هدايت

 كند. 
در واقع در ســنين اوليه، تك فرزند، يكه تاز بدون رقيب 
ميــدان جلب توجــه، ارضاى نياز و مهــرورزى والدين 
است و اساساً چون رقيبى ندارد، نمى آموزد كه خيلى از 

داشته هايش را تقسيم كند.

 كوله بارى از شكست بر دوش تك فرزند
مرواريد مى گويد: اين كودك نمى آموزد كه مسؤوليت 
پذير باشــد، نمى  آموزد كه صبورى كند، نمى آموزد كه 
خاص نيســت، نمى آموزد كه در مــواردى ارضاى نياز 
ديگرى بر ارضاى نياز وى اولويت دارد و بايد صبورى كند 
و پذيرش داشــته باشد. نمى آموزد كه ديگرى را نيز بايد 
به رسميت بشناسد و خيلى چيزهاى ديگر را نمى آموزد 
و به ناگهــان وارد اجتماع مى شــود و به يكباره جايگاه 
ويژه، انتظــارات ويژه و جهان ويژه اش ترك بر مى دارد و 
فرو مى ريزد و از بين مى رود و متوجه مى شــود كه چون 
گذشته مورد توجه نيست. متوجه مى شود كه اصالً ويژه 
نيســت و متوجه خيلى چيزهاى ديگر مى شود كه هم 
ناخوشــايند اســت و هم دردآور و يك كوله بار بزرگ از 
احساس شكســت و ناكامى را با خود حمل خواهد كرد 
و ممكن اســت براى رهايى از اين درد و رنج به خيلى از 

آسيب ها پناه ببرد.
وى ادامه مى دهد: بياييد جامعه اى را تصور كنيم كه اكثر 
اعضاى آن تك فرزند بوده اند. در چنين جامعه اى خالى 
از بــرادر، خواهر، عمه، عمو، خاله، دايى در واقع با انقراض 
خيلى از نســبت ها عواطف و احساسات و صميميت ها 
مواجه خواهيم بــود. حتى تصور آن نيز هم دلتنگى آور 
است و هم ترســناك. پس بياييد هم تالش كنيم و هم 
اميدوار باشيم كه هيچ خانواده و هيچ پدر و مادرى چنين 

جنايت هولناكى مرتكب نشود.

برادر همسرم معتاد است
با ســالم. من و همســرم در زندگى مشــكل خاصى 
نداريم؛ ولى برادر همسرم اعتياد شديد به شيشه دارد 
و معضل بزرگ زندگى مان شــده است. طورى كه هر 
لحظه همســرم، مضطرب و منتظر خبر بدى از طرف 
اوســت و بايد به امور وى رسيدگى كند. هيچ كدام از 
اعضاى خانواده همسرم حاضر به همكارى در اين زمينه 
نيســتند. چندبار براى ترك اعتياد به مراكز درمانى 
مراجعه كرده و دوباره به مصرف مواد رو آورده اســت. 
همسرم بشدت عصبى است. آستانه تحملش پايين 
آمده و با هر مشكل كوچك، مشاجره راه مى اندازد. اين 
مسأله آسايش را از زندگى من و فرزندانم سلب كرده. 

لطفا من را راهنمايى فرماييد.

 زندگى/ دكتر حســن غياثــى نژاد     
مشكلى كه به آن اشاره كرده ايد در موارد 
متعددى دامنگير زوج ها و خانواده هاى 
ايرانــى زيادى مى شــود و دليل آن هم 
مى تواند روابط عاطفى و ســنتى نسبتاً 
گســترده در جامعه ايرانى از يك طرف و 

همچنين اعتقادات و باورهاى نيرومند مذهبى از طرف 
ديگر باشد. نقش هاى متعددى كه يك فرد در جامعه 
و زندگى شخصى و خانوادگى دارد بعضاً ممكن است 
در تعــارض با يكديگر قرار گيرد. به عنوان مثال نقش 
همسرى، والدينى و خواهر- برادرى كه همزمان فرد 
متعهد به آن هاســت در صورت نبود مديريت صحيح 
و صرف وقت و انرژى بيشــتر براى يكى از آن ها سبب 

ناديده گرفتن اهميت ساير نقش ها مى شود. 
آنچه در مورد شما مى تواند كمك كننده باشد ضرورت 
گفت وگوى ســازنده بين زوجين در جهت روشــن 
ساختن نقش مشترك همســران در ارتباط با هم به 
عنوان مهم ترين نقش و سپس پرداختن(به سهم خود) 
به ساير نقش ها از جمله كمك به برادر، خواهر، والدين يا 
ديگران است.كمك به ديگران ضرورتاً بايد به شكلى(از 
نظر وقت و هزينه) انجام شود كه آسيبى به خود فرد و 
همچنين به زندگى مشترك(روابط با همسر و فرزندان) 
وارد نشود. به عبارت ديگر تعيين اولويت هاى زندگى 
مشترك اهميت فوق العاده اى دارد. البته ممكن است 
توجه بيش از حد به يك عضو خانواده پدرى ريشه در 
نيازهاى عاطفى يا وجود مشكالت در روابط خانوادگى 
و زناشــويى نيز داشته باشد كه بررسى دقيق و جامع 
آن نيازمند حضور در جلسات مشاوره تخصصى است.

هم شما و هم همسرتان اجازه ندهيد موضوع كنونى به 
ساير جنبه هاى روابطتان سرايت كند و از مقابله هاى 
منفى، اهانت، تالفى، فراهم كردن زمينه هاى دخالت 
ديگران و امثال اين اقدام ها پرهيز نموده و با همدلى و 

مذاكره سازنده و صادقانه راه حل مناسبى پيدا كنيد.

زنگ مشاوره

يك بازى بى قاعده
 زندگــى/ آوا آزاد    چنــد دقيقه اى نشــده كه با هم 
گپ مى زنيم كه حرفمان به ازدواج ها و طالق هاى عجيب 
وغريب مى رسد. دوستم مى گويد:« طالق حاال مد شده، 
سن و سال هم مهم نيست؛ حتى همسران ميانسال هم 
به دنبال طالقند پسرعموم مشاوره، ميگه: يه خانوم بعد 
از ازدواج پنج تا بچه اش اومده براى طالق و يه آقايى براى 
موفقيت در ششــمين ازدواجش براى مشاوره مراجعه 
كرده».  دوســتم كه فهرســت بلند بااليى از طالق هاى 
دوســتان و آشــنايان دارد، مى گويد: «مسايل مختلفى 
در اين زمينــه دخالت داره، مثــل وضعيت اقتصادى، 
تغييــرات فرهنگى و... اما در نســل ما كــه اغلب افراد 
تحصيلكــرده اى هســتيم، علت عمده تغيير ســبك 
زندگيمونه. مادر و پدرهاى ما در قالب يه خواســتگارى 
ســاده و بى هيچ گپ و گفتى، با هــم ازدواج مى كردن. 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مون هم نديده و نشناخته زير 
يك سقف مى رفتن. اما نسل ما مى خواست قاعده زندگى 
روعوض كنه. خودش خط زندگيش رو بنويسه. همسرش 
رو ببينه، بپســنده و بعد ازدواج كنه، پس وارد يك بازى 
شــد كه قاعده اى نداشت. حاصل يك زندگى بى قاعده و 
تعلق خاطرهاى بى قاعده، همين شد. مى گويم: عشق بايد 
بدون قيد و شرط باشد. اين قانونش است. همه همين را 
مى گويند، اما اگر عشق مرزى نداشته باشد، حدى نداشته 
باشــد، قيد و شرطى نداشته باشد، چرا بايد كسى تالش 

كند كار درست را در يك رابطه عاشقانه انجام بدهد؟» 
دوستم ادامه مى دهد: «براى همين بى ضابطه بودنه كه 
دخترامون تكليفشون با خودشون هم معلوم نيست». 

به وقت روزهاى من

خانه و خانواده

 زندگى/ ياسمين مشرف   زندگى بسيار 
كوتاه است و شــما نمى توانيد جلوى مرگ را 
بگيريــد، اما مى توانيد آن را به تأخير بيندازيد. 
شايد هنگامى كه در خيابان قدم مى زنيد، نتوانيد جلوى 
موتورى را كه با شما تصادف مى كند، بگيريد، اما اگر قرعه 
اين تصادف به نام شما نخورده باشد، اين امكان وجود دارد 
كه كنترل زيادى روى مدت زمان عمرتان داشــته باشيد. 
نتيجه تحقيقى كه در دانشگاه «گوتنبرگ» سوئد انجام شد 
و در «ژورنال طب داخلى» به چاپ رســيد، نشــان داد كه 
سبك زندگى، بيشتر از عوامل ژنتيكى در تعيين سال هاى 
عمر تأثيرگذار است. اين هشت عادت سالم مى توانند بيش 

از 30 سال به عمرتان بيفزايند:

 دوستان بيشتر: 7 سال
هرچه تعداد دوســتان بيشتر، شــادى و سالمتى هم 
بيشــتر. در مطالعه روى يك هزار و 477 نفر كه در دهه 
هفتم زندگى شان قرار داشتند، محققان استراليايى پى 
بردند، افرادى كه دوســتان بيشترى دارند، هفت سال 
بيشــتر از ديگران عمر كرده اند. دوستان مى توانند در 
روزهاى ســخت زندگى مانند يك شــبكه حمايتى 
عمل كنند. البته بيوشــيمى هم در اين ميان نقش ايفا 
مى كند. كارشناسان معتقدند، عمل دوست شدن توليد 
«اوكسى توسين» را افزايش مى دهد. اين هورمون تأثير 
آرام كننده اى بر مغز دارد و يكى از داليل اينكه دوستى 
مى تواند فشارخون را كاهش داده و سبب التيام زخم ها 

شود هم شايد همين موضوع باشد.

 كاهش زمان نشستن: 2 سال
گذراندن يك روز به حالت نشسته، خطر مرگ را در سه 
سال آينده به ميزان 40 درصد افزايش مى دهد، حتى در 
صورتى كه ورزش كنيد. در حالت نشسته، گردش خون 
كند مى شود، كالرى هاى كمترى سوزانده مى شوند، 
سوخت و ســاز قند خون كاهش مى يابد و آنزيم هاى 
عامل سوزاندن «ترى گليســيريد»ها از كار مى افتند. 
سعى كنيد به دفعات بيشترى بايستيد. تحقيقات نشان 
داده اند، كاهش زمان نشســتن به كمتر از سه ساعت 
در روزمى تواند اميد به زندگى را دو ســال افزايش دهد. 
محققان مى گويند: «حتى اگر درطول يك ساعت 5-10 
دقيقه بايستيد، كمك زيادى به داشتن احساس بهتر و 

زندگى طوالنى تر خود كرده ايد.»

 استفاده از نخ دندان: 6 سال
بهداشت دهان آنقدر مهم است كه استفاده مرتب از نخ 
دندان مى تواند 6/4 ســال بر طول عمر شما بيفزايد. بر 
اساس تحقيق «مؤسسه بين المللى قلب و ريه» استفاده 
از نخ دندان حتى به طور يك روز در ميان و به مدت 6 ماه، 
مى تواند سبب كاهش سطح پروتئين «واكنشگر C» در 
خون و رسيدن آن به سطح طبيعى شود. اين پروتئين در 
هنگام التهاب در بدن افزايش يافته و خطر بيمارى هاى 

قلبى- عروقى را افزايش مى دهد.

 مصرف انواع سبزى ها: 2 سال
كســانى كه روزانه دســت كم 60 گرم سبزى مصرف 

مى كنند، به طور متوســط دو ســال بيشتر از كسانى 
كه كمتر از 20 گرم در روز مصرف ســبزى دارند، عمر 
مى كنند. انواع ســبزى ها چه به صورت پخته و چه به 
شكل خام داراى مقادير فراوانى آنتى اكسيدان هستند 
كه سبب مى شــود بر طول عمر انسان بيفزايند. با اين 
حال سبزى هاى خام تأثير قوى ترى دارند. پختن، بويژه 
جوشــاندن 50 درصد آنتى اكسيدان ها را در بعضى از 

سبزى ها از بين مى برد.

 مثبت فكر كردن: 7 سال
خنديدن و نگاه مثبت به زندگى داشتن به شما كمك 
مى كند بيشــتر عمر كنيد. مثبت فكر كردن ســطح 
هورمونى را در مغز افزايش مى دهد كه حافظه را تقويت 
كرده، افســردگى را تسكين مى دهد و با آلزايمر مقابله 
مى كند. افزون بر اين، ِصرف خنديدن، با افزايش سطح 

هورمون «كورتيزول»، استرس را كاهش مى دهد.

 مصرف آجيل: 3 سال
مطالعات محققان دانشگاه «لوما ليندا» نشان داده است، 
افرادى كه پنج روز در هفته از ميوه هاى مغزدار استفاده 
مى كنند، به طور متوسط 2/9 سال بيشتر از كسانى عمر 
مى كنند كــه كمتر از يك بــار در هفته آجيل مصرف 
كرده اند. ميوه هاى مغزدار خطر پرفشارى خون، مقاومت 
به انسولين، كلســترول باال، ضربان نامنظم و ديابت را 
كاهــش مى دهند. افزون بر اين، چربى و پروتئين باالى 

آن ها احساس سيرى و كاهش وزن را به دنبال دارد.

 ورزش منظم: 5 سال
مطالعه «مؤسسه ملى سرطان» آمريكا روى 645 هزار 
و 827 فرد 21 تا 90 ســال نشــان داده است، افرادى 
كه بيشــتر ورزش مى كنند، 4/5 سال بيشتر از كسانى 
كه كمترين زمان را به ورزش اختصاص مى دهند، عمر 

مى كنند. 

30 سال
 به عمرتان بيفزاييد

شماره پيامك: 3000737277
@ qzendegi :تلگرام                         
 (telegram.me/qzendegi)

كارشناس ها تك فرزندى را جنايت در حق كودكان مى دانند

تنهايى امپراتور كوچولو

كتاب خانه

گريزى از زندان روزمرگى
 زندگى  كتاب «بازگشــت»، چنانچه نويسنده كتاب 
نوشــته، گريزى از زندان روزمرگى اســت؛ بازگشتى 
اســت از خانه به خود. اين كتاب كه به قلم «سيد قاسم 

كيشبافان» اســت، نگاهى دوباره دارد به 
اشياى پيرامون و تداعى هايى كه در ذهن 
ايجاد مى كنند.در صفحه 33 اين كتاب و 
زير عنوان «ساعت» آمده است: «اگر ساعت 
تنظيم نباشد، در انجام امور روزانه اش به 
مشكل برخواهد خورد. ساعت ناميزان، 

هماهنگى انسان با محيطش را به هم مى زند. نگاه غلط 
و نامناسب به جهان نيز موجب ناهماهنگى انسان و عالم 
مى شود. اين ناهماهنگى آرامش را از انسان سلب مى 
كند و مسير پيشرفت و تعالى وى را مسدود خواهد كرد.
ساعت از بيرون اتاق خبر مى دهد. فرد مى تواند با توجه 
به ساعت درون اتاق، ساعت بيرون را بفهمد و دريابد كه 

معموالً در بيرون، در چنين ساعتى چه مى گذرد...»
كتاب «بازگشت» در هزار نسخه، به قيمت هفت هزار 

تومان توسط نشر «كتابدار توس» منتشر شده است.
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