درود بر همکاران ارجمند مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای
کتابخانه ی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای به هدفِ گسترش فرهنگِ کتاب و
کتابخوانی در بین همکارانِ گرامی و نیز به منظور استفاده ی بهینه از منابعِ موجود ،قصد دارد کتاب
ها را از قفسه های کتابخانه به زندگی روزمره ی همکاران فرابخواند .به این منظور و با هماهنگی
معاونت پژوهش مرکز بنا داریم تا از گنجینه ی آثار مکتوب ،اعم از کتاب و مقاله ،خوشه هایی
برگیریم و به محضرِ مبارکتان عرضه داریم .در این خصوص کتاب های عمومی(اعم از روان شناسی،
روابط عمومی ،مدیریت و فرهنگ سازمانی ،ادبیات و هنر و )...که کم و بیش به کار همه ی همکاران
بیابد مد نظر ماست ،با این همه پیشنهاداتِ دوستان و همکاران در خصوص معرفی آثار مکتوب مربوط
به رشته های تخصصی چنانچه به کار استفاده ی عموم بیاید را هم به دیده ی منت پذیراییم .امید داریم
در طولِ هفته الاقل یک یا دو کتابِ مهم و تاثیر گذار در زمینه هایی که برشمردیم را به حضورتان
معرفی کنیم و اشتیاق دوست ان برای مطالعه ی بیشتر کتاب را برانگیزانیم .دیباچه ی کار را اینک به
نام نامی فردوسی بزرگ ،حکیم و حماسه سرای بی همتا و از شاهنامه شاهد می گیریم ،که چگونه خرد
را سرلوحه و چراغِ راهِ زندگیِ انسان ها می داند .امید که از حکیم توس بهره ی خویش برگیریم ،این
ابیات از بخش دوم شاهنامه ،درستایش خرد انتخاب شده است و ترجمه ی هر بیت به زبان ساده از ماست،
امید که پسند دوستان خردمند و اهل دانش باشد :
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 کنون ای خردمند وصف خرد/بدین جایگه گفتن اندر خورد
(برای انسان خردمند تنها سخنی که ارزش گفتن دارد سخن از خرد است)

 کنون تا چه داری بیار از خرد/که گوش نیوشنده ز او بر خورد
(حاال اگر از خرد چیزی بارت هست بفرما ،تحویل بده تا مردم بهره ببرند)

 خرد بهتر از هر چه ایزد بداد/ستایش خرد را به از راه داد
(بهترین گوهری که خداوند به انسان داده ،خرد است و بهترین کار این است که به عدالت درباره ی آن حرف بزنیم)

 خرد رهنمای و خرد دلگشای/خرد دست گیرد به هر دو سرای
(خرد هم به انسان راه را نشان می دهد هم باعث مسرت او می شود ،و زندگی نیکی برای او در دو عالم رقم می زند)

 از او شادمانی و ز اویت غمی است/و ز اویت فزونی وز اویت کمی است
(انسان عاقل شادمان و انسان بی عقل ناشاد است ،بهره داشتن از زندگی و بهره نداشتن از آن هم به خرد مربوط است)

 خرد تیره و مرد روشن روان/نباشد همی شادمان یک زمان
(با خردِ کم اصال شادمانی را در این دنیا نمی شود تجربه کرد ،حتی اگر دل روشنی هم داشته باشیم)

 چه گفت آن خردمند مرد خرد/که دانا ز گفتار او بر خورد
(انسان خردمند حرف خوبی زد و آدم دانا از آن استفاده می کند)

 کسی کو خرد را ندارد ز پیش/دلش گردد از کردهی خویش ریش
(کسی که خرد را سرلوحه ی کارش قرار ندهد دچار خودزنی می شود)
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 هشیوار دیوانه خواند وِرا/همان خویش بیگانه داند وِرا
(آدم بی عقل دیوانگی می کند و در بین آشنایان اش بیگانه ای بیش نیست)

 از اویی به هر دو سرای ارجمند/گسسته خرد پای دارد به بند
(خرد موجب سعادت هر دوجهان است و کسی که بی خیال خرد بشود گرفتار می شود)

 خرد چشم جان است چون بنگری/تو بیچشم شادان جهان نسپری
(جان و دل آدم باید با خرد به دنیا نگاه کند ،بی چنین چشمی تو نمی توانی جهان را شادمانه نگاه کنی)

 نخست آفرینش خرد را شناس/نگهبان جان است و آن سه پاس
(اولین آفریده ی خداوند خرد است و خرد نگهبان سه چیز ارزشمند است)

 سه پاس توچشم است و گوش و زبان/کز این سه رسدنیک وبد بیگمان
(سه چیزی که باید از انها حفاظت کنی چشم و گوش و زبان است ،خوبی و بدی آدمی با این سه چیز است)

 خرد را و جان را که یارد ستود/و گر من ستایم که یارد شنود
(کسی اصال نمی تواند ارزش خرد را برساند اگر من هم بگویم کسی ارزش حرف من را نمی شنود)

 حکیما چو کس نیست گفتن چه سود/از این پس بگو کآفرینش چه بود
(حاال که کسی به من گوش نمی دهد ،گفتنِ من چه فایده ای دارد ،بعد این بهتر است درباره ی آفرینش حرف بزنم)

 تویی کردهی کردگار جهان/ببینی همی آشکار و نهان
(تو ای انسان محصول کردگارِ جهانی و می توانی آشکار و نهان جهان را ببینی)
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 به گفتار دانندگان راه جوی/به گیتی بپوی و به هر کس بگوی
(با پیروی ازحرفِ آدم های دانا راه خودت را در این دنیا پیدا کن ،در دنیا زندگی کن و دانش بیاموز و به همه منتقل کن)

 ز هر دانشی چون سخن بشنوی/از آموختن یک زمان نغنوی
(اگر کار و بارت یادگیری و دانش اندوزی شود حتی یک لحظه هم بی خیال آموختن نخواهی شد)

 چو دیدار یابی به شاخ سُخُن/بدانی که دانش نیاید به بُن
(اگر به اصلِ مطلب برسی می فهمی که هیچ وقت دریای علم و دانش ساحلی ندارد و بی کران است و به پایان نمی رسد).

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد
که رحمت برآن تربتِ پاک باد
(سعدی)
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تهیه ،تحلیل و تدوین متن  :رضا جاوید
گرافیک  :مهدیه پیک
"معاونت پژوهش وبرنامه ریزی و کتابخانه ی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای"

