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           مطالعه قبل از خواب و تاثیر آن در بهبود عملکرد مغز

ــا  ــت. ام ــد اس ــا مفی ــرای م ــبانه روز ب ــاعت از ش ــر س ــردن در ه ــه ک مطالع
ــدا  ــا در هــر زمــان از شــبانه روز، فرصــت مطالعــه را پی ــا م ســوال اینجاســت کــه آی
ــت و  ــری فرص ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــا کمت ــون م ــروز پیرام ــای ام ــم؟ دنی می کنی
ــه بیشــتر  ــده ک ــث ش ــم باع ــن ه ــته اســت. همی ــان گذاش ــی در اختیارم ــان خال زم
مــا اصــا فرصتــی بــرای مطالعــه نداشــته باشــیم. امــا نگــران نباشــید، 
ــی  ــورد راهکارهای ــه شــما در م ــرار اســت ب ــه ق ــن مقال چــرا کــه در ای
ــل از  ــب قب ــر ش ــد ه ــا می توانی ــک آن ه ــه کم ــه ب ــم ک ــت کنی صحب
ــد  ــن فوای ــواب همچنی ــل از خ ــه قب ــد. مطالع ــه کنی ــواب مطالع خ
ــد  ــن بررســی ها نشــان می دهن ــا دارد. همچنی ــز م ــرای مغ بســیاری ب
ــک  ــم کم ــری در خواب ه ــواب به یادگی ــش از خ ــه پی ــه مطالع ک
می کنــد. حــال بیاییــد قبــل از هرچیــز ســایر فوایــد مطالعــه در شــب 

ــیم.  را بشناس

           فواید مطالعه قبل از خواب
ــه در  ــای مطالع ــراغ تکنیک ه ــه س ــم ب ــه بخواهی ــل از اینک ــا قب ام
شــب برویــم، ابتــدا بــد نیســت بدانیــم ایــن کار چــه فوایــدی دارد. در واقــع مطالعــه 
ــود  ــی را در خ ــد کتابخوان ــه تمامی فوای ــر اینک ــاوه ب ــواب ع ــش از خ ــردن پی ک
ــد.  ــته باش ــز داش ــر نی ــی دیگ ــت جانب ــار مثب ــی آث ــد برخ ــد، می توان ــای می ده ج

ــم. ــا بروی ــن مزای ــه ســراغ ای ــا هــم ب ــد ب حــال بیایی

۱- کاهش اضطراب و استرس
اضطــراب و اســترس بیــش از حــد، جزئــی جدایــی ناپذیــر از زندگــی تمــام مــا در 
دنیــای امــروز هســتند. تقریبــا روزی نیســت کــه مــا در آرامــش کامــل بگذرانیــم و 
نگــران چیــزی نباشــیم. امــا تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه مطالعــه قبــل از خــواب 
باعــث کاهــش چشــمگیر اســترس خواهــد شــد. طبــق ایــن یافته هــا، 
ــد،  ــه می کنن ــه مطالع ــا ۳۰ دقیق ــدن ۲۰ ت ــل از خوابی ــه قب ــرادی ک اف
ــش  ــود را کاه ــب خ ــان قل ــون و ضرب ــار خ ــزان فش ــد می می توانن
ــرد  ــترس ف ــدن اس ــر ش ــب کمت ــا موج ــه تنه ــاق ن ــن اتف ــد. ای دهن
ــب او دارد.  ــامت قل ــر روی س ــز ب ــی نی ــر مثبت ــه تاثی ــود، بلک می ش
شــما هــم اگــر اضطــراب و اســترس زیــادی را تجربــه می کنیــد، تنهــا 
بــا نیــم ســاعت مطالعــه در شــب می توانیــد بــه مــرور ایــن مشــکل را 

ــد. ــرف کنی برط
ــاب  ــک صفحــه کت ــبی ی ــا ش ــه ب ــن اســت ک ــکار ای ــن راه  بهتری
ــزان  ــه می ــک صفحــه ب ــان ی ــک شــب در می ــد. ســپس ی شــروع کنی
ــاه  ــت دو م ــا گذش ــما ب ــت ش ــد. در نهای ــه کنی ــود اضاف ــه خ مطالع
ــر شــب  ــد ه ــه مشــکلی شــوید، می توانی ــار هرگون ــه دچ ــدون آن ک ب
ــن  ــم اصلی تری ــه منظ ــه مطالع ــود ب ــادت دادن خ ــد. ع ــاب بخوانی ــه کت ۳۰ صفح

ــویم. ــوان ش ــه کتابخ ــان می دهد چگون ــا نش ــه م ــه ب ــت ک ــکاری اس راه
 

۲- قدم گذاشتن در دنیاهای دیگر
ــان  ــه خودم ــی ک ــای واقع ــتان ها و قصه ه ــت از داس ــر اس ــا پ ــراف م ــان اط جه
هــم بخشــی از آن هــا هســتیم. امــا چــه میشــد اگــر می توانســتیم قصه هــا و 
ــاب  ــای کت ــن مزیت ه ــم؟ یکــی از مهمتری ــه کنی ــز تجرب داســتان های دیگــری را نی
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ــر را  ــرد دیگ ــک ف ــه ی ــدن ب ــل ش ــکان تبدی ــما ام ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــدن ای خوان
ــه  ــار از دریچ ــن ب ــی را ای ــه زندگ ــتید ک ــادر هس ــما ق ــب ش ــن ترتی ــه ای ــد. ب می ده
ــع  ــد. در واق ــی کــه در حــال مطالعــه هســتید ببینی ــی رمان ــد شــخصیت های اصل دی
کتاب هــا و مخصوصا انــواع ژانــر رمان بــه مــا کمــک می کننــد تــا حداقــل 
بــرای ســاعاتی از زندگــی حقیقــی خــود فاصلــه بگیریــم. ایــن فاصلــه باعــث خواهــد 
ــردن  ــر ک ــی و فک ــم. نگران ــوع کنی ــم رج ــود ه ــات خ ــه درونی ــی ب ــا کم ــه م ــد ک ش
ــکات  ــروز مش ــب ب ــی موج ــود، گاه ــی خ ــای زندگ ــه واقعیت ه ــد ب ــش از ح بی
ــرای همیــن هــم کتــاب خوانــدن  ــرای افــراد می شــود. ب ــادی ب روحــی و جســمی زی

ــد. ــاده می کن ــر آم ــی بهت ــرای فردای ــا را ب ــن م ــل ذه ــواب حداق ــل از خ قب

۳- بهبود مهارت های فردی و اجتماعی
ــود  ــراد دارد، بهب ــرای اف ــردن ب ــه ک ــه مطالع ــدی ک ــن فوای ــی از مهمتری یک
ــات و  ــرد کلم ــردن و کارب ــت ک ــوه صحب ــت. از نح ــا اس ــی آنه ــای اجتماع مهارت ه
ــا ســایرین همگــی از جملــه مهارت هایــی  عبــارات گرفتــه، تــا احســاس همــدردی ب
ــا  ــویم. ام ــر می ش ــا بهت ــم، در آن ه ــاب بخوانی ــتر کت ــه بیش ــا هرچ ــه م ــتند ک هس
مطالعــه کــردن قبــل از خــواب خــود می توانــد تاثیــر ایــن مــوارد را دوچنــدان کنــد. 
زمانــی کــه مــا بــه خــواب می رویــم، مغــز مــا هــر آنچــه قبــل از خوابیــدن بــه آن فکر 

ــی  ــدن کتاب ــل از خوابی ــر قب ــال اگ ــد. ح ــردازش می کن ــم را پ کرده ای
ــردازش  ــان پ ــود در آن درون ذهنم ــب موج ــیم، مطال ــده باش را خوان
ــل از  ــه قب ــد ک ــه می کنن ــوال توصی ــم معم ــن ه ــرای همی ــوند. ب می ش
ــاره بــرای خــود  خوابیــدن حتمــا مطالــب درســی یــک آزمــون را دوب
مــرور کنیــد. زیــرا ایــن کار بــه ثبــت شــدن مطالــب در حافظــه بلنــد 
ــواب  ــل از خ ــدن قب ــاب خوان ــس کت ــد. پ ــک می کن ــا کم مدت م

ــز خواهــد شــد. ــا نی ــردی م موجــب رشــد و توســعه ف
ــود  ــا بهب ــب در م ــه در ش ــا مطالع ــی ب ــوع مهارت های ــه ن ــا چ ام
پیــدا می کنــد؟ قبــل از هرچیــز بــد نیســت بدانیــد بیشــتر داســتان ها 
بــر اســاس واقعیت هــای موجــود در اجتمــاع نوشــته شــده اند. 
ــا  ــابه ب ــرایطی مش ــا ش ــم ب ــادی ه ــی ع ــما در زندگ ــه ش ــس اینک پ
ــت.  ــب نیس ــا عجی ــوید اص ــرو ش ــتانتان روب ــی داس ــخصیت اصل ش

ــید،  ــرده باش ــن ک ــب را تمری ــدن در ش ــاب خوان ــاق، کت ــن اتف ــل از ای ــر قب ــا اگ ام
ــد  ــری خواهی ــرد بهت ــاب عملک ــی کت ــخصیت اصل ــا ش ــابه ب ــای مش در موقعیت ه
ــل از  ــاب قب ــه کت ــد، مطالع ــان می دهن ــات نش ــور که تحقیق ــس همانط ــت. پ داش
ــما در  ــن ش ــود. همچنی ــی ش ــای اجتماع ــود مهارت ه ــب بهب ــد موج ــواب می توان خ

ــرد. ــد ک ــل خواهی ــر عم ــز بهت ــران نی ــات دیگ ــت و درک احساس دریاف

۴- افزایش خالقیت
یــک لحظــه از خــود بپرســید چــرا بــه جــای مطالعــه کتــاب، شــما را بــه تماشــای 
ــن  ــدن ای ــاب خوان ــای کت ــن مزیت ه ــی از بزرگتری ــم؟ یک ــوت نکردی ــم دع فیل
ــان  ــتان را درون ذهنم ــی داس ــای اصل ــخصیت ها و فض ــان ش ــا خودم ــه م ــت ک اس
ــه  ــود را ب ــل خ ــوه تخی ــا ق ــه م ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــم. ای ــکل می دهی ش
ــم. مغــز مــا ماننــد یــک ماهیچــه عمــل کــرده و هرچــه بیشــتر تمرینــش  کار بگیری
ــواب  ــل از خ ــه قب ــا مطالع ــه ب ــت ک ــن خاقی ــس تمری ــود. پ ــر می ش ــم قوی ت بدهی
ــود.  ــما می ش ــن ش ــوه درون ذه ــن ق ــت ای ــث تقوی ــرور باع ــه م ــود ب ــق می ش محق
ــا  ــی زبان ه ــردم و حت ــا، م ــی فرهنگ ه ــا برخ ــنایی ب ــا آش ــن صرف ــر ای ــاوه ب ع
ــری و  ــن یادگی ــوند. همچنی ــما ش ــش خاقیت ش ــد موجب افزای ــی می توانن همگ
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مطالعــه مطالــب بیشــتر، مغــز شــما را نیــز تقویــت می کنــد. همیــن موضــوع باعــث 
باهوش تــر شــدن شــما می شــود.

۵- تقویت تمرکز
متاســفانه عــادت بــدی کــه بیشــتر مــا داریــم، وابســتگی بیــش از حــد بــه فضــای 
ــبکه های  ــای ش ــد و مزای ــر فوای ــد منک ــس نمی توان ــه هیچک ــت. البت ــازی اس مج
اجتماعــی شــود، امــا گاهــی توجــه بیــش از حــد بــه آن هــا موجــب از دســت رفتــن 
تمرکــز شــما خواهــد شــد. یکــی از مــواردی کــه در مقالــه مینیمالیســم 
ــن  ــورد بی ــی م ــدن ب ــم، چرخی ــاره کردی ــه آن اش ــم ب ــال ه دیجیت
ــن  ــت. ای ــراه ماس ــن هم ــی تلف ــر روی گوش ــود ب ــای موج برنامه ه
ــت  ــب از دس ــت موج ــده و در نهای ــا ش ــی م ــرش ذهن ــث پ کار باع
ــاب  ــک کت ــی ی ــما وقت ــه ش ــی ک ــود. در حال ــا می ش ــز م ــن تمرک رفت
ــما  ــز ش ــب آن تمرک ــی مطال ــل یکپارچگ ــد، بدلی ــه می کنی را مطالع
صرفــا بــر روی خــود متــن خواهــد بــود. پــس ایــن موضــوع بــه مــرور 

ــد. ــش می ده ــز افزای ــما را نی ــز ش تمرک

۶- بهبود ارتباطات مغزی
ــم؛ موجــب  ــا وارد مغــز خــود می کنی ــدی کــه م هــر مطلــب جدی
ــن مســیرهای مغــزی  ــد می شــود. هرچــه ای ــک مســیر مغــزی جدی شــکل گیری ی
ــم.  ــردن پیشــرفت می کنی ــر ک ــرده و در فک ــل ک ــر عم ــان بهت بیشــتر باشــند، مغزم
ــن  ــت و گســترش ای ــردن موجــب تقوی ــه ک ــه مطالع ــد ک ــات نشــان می دهن تحقیق
ــد  ــت بدانی ــب اس ــت و جال ــان راه نیس ــن پای ــه ای ــود. البت ــزی می ش ــیرهای مغ مس
هرچــه شــما در مهارت هــای مطالعــه مانند تندخوانی پیشــرفت کنیــد، تاثیــر 
ــزان افزایــش خواهــد یافــت. اســکن های  ــه همــان می ــر مغــز شــما هــم ب مطالعــه ب
مغــزی نشــان می دهنــد کــه مغــز مــا هنــگام مطالعــه یــک داســتان تــا چــه انــدازه 
فعــال می شــود. البتــه ایــن موضــوع بــه متنــی کــه مــا در حــال مطالعــه آن هســتیم 
ــه  ــد ک ــد ش ــث خواه ــتانی باع ــن داس ــک مت ــه ی ــع مطالع ــم بســتگی دارد. در واق ه
ــن  ــک مت ــی ی ــه وقت ــی ک ــویم. در حال ــد و آرام ش ــش کن ــا فروک ــی م ــت ذهن فعالی
ــت  ــزان فعالی ــت می ــه نهای ــا ب ــز م ــم، مغ ــه می کنی ــی را مطالع علم

خــود می رســد.

۷- خواب بهتر
شــاید مهمتریــن فایــده کتــاب خوانــدن و مطالعــه قبــل از خــواب 
ــد.  ــانتر می کن ــما آس ــرای ش ــدن را ب ــد خوابی ــه فراین ــت ک ــن اس ای
ــم،  ــرا می خوابیم خواندی ــاب چ ــه کت ــا در خاص ــه قب ــور ک همانط
خــواب کافــی می توانــد پیشــرفت تمــام نکاتــی کــه در ایــن مقالــه بــه 
آن هــا اشــاره کردیــم را چنــد برابــر کنــد. همچنیــن مطالعــه در شــب 
ــا  ــق ی ــواب عمی ــه خ ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــانس م ــود ش ــث می ش باع
ــه  ــدن مطالع ــل از خوابی ــا قب ــی م ــد. وقت ــش ده ــان REM افزای هم
ــا  ــن ب ــم. همچنی ــم بخوانی ــر می توانی ــده و بهت ــته تر ش ــا خس ــمان م ــم، چش می کنی
ــم.  ــه می کنی ــتری را تجرب ــش بیش ــز آرام ــی نی ــاظ بدن ــا از لح ــترس، م ــش اس کاه
ــا  ــدن م ــر خوابی ــب بهت ــا موج ــه تنه ــدن ن ــاب خوان ــم کت ــه می گیری ــس نتیج پ
ــاد گرفتیــم  ــه خاطرســپاری آنچــه در طــول روز و قبــل از خــواب ی می شــود، بلکــه ب

ــرد. ــد ک ــاده تر خواه ــا س ــرای م ــم ب را ه
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           چگونه قبل از خواب مطالعه کنیم؟
بــرای اینکــه بتوانیــم هــر شــب قبــل از خــواب کتــاب بخوانیــم، بایــد بــه برخــی 
ــا از  ــه تنه ــا ن ــه م ــد شــد ک ــکات باعــث خواهن ــن ن ــع ای ــم. در واق ــکات توجــه کنی ن
ــکات  ــن ن ــویم. ای ــد ش ــم بهره من ــای آن ه ــه از مزیت ه ــم، بلک ــذت ببری ــه ل مطالع

عبارتنــد از:

نور کافی و مناسب
ــگام  ــا هن ــر م ــت. اگ ــب اس ــور مناس ــرد ن ــت ک ــد رعای ــه بای ــه ای ک ــن نکت اولی
مطالعــه در شــب نــور کافــی نداشــته باشــیم، بــه چشــمانمان فشــار زیــادی می آیــد. 
ایــن فشــار ســبب خواهــد شــد کــه مــا خیلــی زود از مطالعــه خســته شــویم. بــه همین 
ــد. اســتفاده از  ــم کنی ــه را فراه ــرای مطالع ــی ب ــور کاف ــه ن ــر اســت ک ــم بهت ــل ه دلی
ــه کنیــد. ــور کافــی را تجرب ــا ن ــه شــما کمــک کنــد ت ــد ب چراغ هــای مطالعــه می توان

 
انتخاب کتاب مناسب

کتــاب خوانــدن پیــش از مطالعــه بــه انــدازه کافــی کار چالش برانگیــزی هســت. 
ــن  ــختی ای ــم، س ــرار کنی ــاط برق ــم ارتب ــه می خوانی ــی ک ــا کتاب ــم ب ــر نتوانی ــال اگ ح

ــی را  ــا کتاب ــد حتم ــعی کنی ــد. س ــد ش ــدان خواه ــا دو چن ــرای م کار ب
ــدن آن  ــی دارد و از خوان ــما همخوان ــلیقه ش ــا س ــه ب ــد ک ــاب کنی انتخ
ــه  ــه ب ــید ک ــته باش ــد داش ــد امی ــه می توانی ــوید. اینگون خســته نمی ش
ــرای  مــرور عــادت کتابخوانــی در شــب را در خــود پــرورش دهیــد. ب
ــد  ــه بای ــی ک ــد مقاله کتاب های ــب می توانی ــاب مناس ــاب کت انتخ

خوانــد را مطالعــه کنیــد. 

استفاده از کتاب های الکترونیکی
ــاب  ــرده و کت ــن ک ــراغ روش ــود چ ــاق خ ــد در ات ــر نمی توانی اگ
ــتند.  ــی هس ــای الکترونیک ــما کتاب ه ــه ش ــا ب ــنهاد م ــد، پیش بخوانی
کتاب هــای الکترونیکــی را بــه راحتــی می تــوان در تبلــت یــا 
گوشــی تلفــن همــراه مطالعــه کــرد. امــا چنــد نکتــه را بــرای مطالعــه 

ایــن کتاب هــا در نظــر داشــته باشــید. نخســت اینکــه اجــازه ندهیــد ســایر 
ــد.  ــرت کنن ــتان را پ ــد، حواس ــود دارن ــما وج ــی ش ــه درون گوش ــی ک جذابیت های
نکتــه دوم امــا تنظیــم نــور مناســب اســت. نــور صفحــه گوشــی خــود را در کمتریــن 
حالــت قابــل دیــد قــرار دهیــم. نکتــه ســوم هــم خامــوش کــردن نــور آبــی اســت. 
بیشــتر گوشــی ها و تبلت هــای موجــود در بــازار گزینــه ای دارنــد کــه نــور 
ــا  ــدن م ــوب خوابی ــی از خ ــور آب ــد. ن ــذف می کن ــا ح ــرده ی ــم ک ــه را ک ــی صفح آب
جلوگیــری می کنــد. بــه همیــن دلیــل هــم بهتــر اســت بــا فعــال کــردن ایــن گزینــه 

ــد. ــر نیندازی ــه خط ــز ب ــود را نی ــواب خ ــب خ ــول ش در ط
 

نوشیدنی های غیرمجاز!
خیلــی از مــا عــادت داریــم کــه هنــگام مطالعــه چیــزی بنوشــیم. از چــای و قهــوه 
ــه  ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ــا ب ــرژی زا. ام ــا ان ــواع نوشــابه های گازدار ی ــا ان ــه ت گرفت
ــوردن  ــت. خ ــاز نیس ــز آب مج ــز ج ــچ چی ــیدن هی ــب نوش ــه در ش ــگام مطالع هن
ــر  ــه تاخی ــما را ب ــواب ش ــود دارد خ ــوه وج ــه خصــوص قه ــای و ب ــه در چ ــن ک کافئی
ــید. ــی آب بنوش ــد کم ــدید می توانی ــنه ش ــر تش ــم اگ ــن ه ــرای همی ــدازد. ب می ان
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نوع نشستن
ــتن  ــوه نشس ــت دارد، نج ــواب اهمی ــل از خ ــه قب ــه در مطالع ــری ک ــه دیگ نکت
ــیده و  ــود دراز کش ــرجای خ ــد س ــح دهن ــاید ترجی ــراد ش ــی از اف ــت. برخ شماس
ــار  ــث فش ــه باع ــت اینک ــت. نخس ــتباه اس ــت اش ــن کار از ۲ جه ــد. ای ــه کنن مطالع
آمــدن بــه گــردن شــما می شــود. دوم اینکــه در ایــن حالــت احتمــال اینکــه خوابتــان 
ــاب را روی  ــاد اســت. ســعی کنیــد در رختخــواب طــوری بنشــینید کــه کت ــرد زی بب

ــد. ــرار دهی ــان ق ــل صورتت ــود و مقاب ــای خ زانوه

کتاب های صوتی
ــری  ــرار گی ــاب و نحــوه ق ــور و وزن کت ــران ن ــد نگ ــر نمی خواهی اگ
ــن انتخــاب  ــی بهتری ــوع نشســتن باشــید، کتاب هــای صوت گــردن و ن
ــه راحتــی یــک کتــاب صوتــی  ــرای شــما هســتند. شــما می توانیــد ب ب
ــا  را خریــداری و دانلــود کنیــد و ســپس آن را درون رختخــواب خــود ب
هندزفــری گــوش دهیــد. البتــه انتخاب کتــاب کاغــذی، صوتــی و یــا 

ــتگی دارد. ــما بس ــود ش ــه خ ــا ب الکترونیکی کام
 

برخی سواالت رایج در مورد 
مطالعه کتاب قبل از خواب در شب

* آیا برای چشم مضر نیست؟ به شرطی که نور کافی داشته باشیم خیر.
* آیـا بـه درمـان بیخوابـی کمـک می کند؟ کتـاب خوانـدن بـا خسـته کـردن 
چشـمان و آرام کـردن بـدن شـما بـه درمـان بیخوابـی کمـک می کنـد. البتـه اگـر بی 

خوابـی شـما ریشـه در چیزهـای دیگـری نداشـته باشـد.
* آیـا بـرای کمـر و گـردن مـا مضـر اسـت؟ همانطور کـه گفتیـم اصـاح نحـوه 
نشسـتن و یـا اسـتفاده از کتاب هـای صوتـی ریسـک آسـیب دیدن گـردن و کمـر ما را 

می دهنـد. کاهـش 
* چقـدر بایـد در شـب مطالعـه کنیم؟ بسـته بـه اینکـه چقـدر زمـان داریـد و یـا 
اینکه چه میـزان به کتـاب خواندن عـادت داریـد این موضـوع متفاوت 
اسـت. حتـی اگر اصـا کتـاب نمی خوانیـد، همین امشـب با یـک صفحه 
مطالعـه شـروع کنید. هیچـگاه برای شـروه دیر نیسـت و شـما خیلی زود 

بـه مطالعـه قبل از خـواب عـادت خواهیـد کرد.
* آیـا ایـن کار موجـب خـواب دیـدن می شـود؟ هنوز به صـورت 
علمـی هیچگونـه شـواهدی مبنـی بـر ایـن موضـوع دیـده نمی شـود. 
هرچنـد کـه خوانـدن یـک داسـتان قبـل از خـواب و آشـنایی بـا 
شـخصیت های موجـود در آن امـکان ایـن اتفـاق را افزایـش می دهـد.

           مطالعه قبل از خواب ؛ سخن پایانی

مطالعــه کــردن در روز یــا شــب هــر دو مزایــای زیــادی بــرای مــا دارد. از بهبــود 
عملکــرد مغــز گرفتــه تــا پیشــرفت مهارت هــای اجتماعــی همگــی بــر اثــر مطالعــه 
ــش از  ــر شــب پی ــر اســت ه ــم بهت ــل ه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه دســت می آین ــی ب کاف
خــواب چنــد صفحــه ای کتــاب بخوانیــد. ایــن کار نــه تنهــا موجــب پیشــرفت شــما 

ــد. ــه کنی ــم تجرب ــواب دلچســبی را ه ــه خ ــد ک ــث خواه ــه باع ــود، بلک می ش


