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های روانی به عمل آمده است، به این نتیجه از تمام آزمایشتاکنون  تجزیه و تحلیلی که

به طور نرمال تقسیم شده است و این به زبان ساده  ،"استعداد خالقیت"که اشاره دارد 

. این تحقیقات همچنین نشان ما همه با درجات مختلف دارای این استعداد هستیم :یعنی

 ،یعنی تالش و پشتکارمان ما، فکرین خالقیت ما با بازده انرژی بودثر ؤکه درجه م دهندمی

 مان.د درونیارتباط بیشتری دارد تا استعدا

 

خالق و نوآور بود، تنها کافی  ســاده یهایتوان با تکنیک، خالقیت آموختنی اســت. میپس

 ها را یاد بگیریم.است که این روش
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 به داستان زیر دقت کنید.

دا شیوع پی "لیتوانی"در در یک روستای کوچک  ،ایسابقهآور بیقرن پیش طاعون مرگ چند

ـــ له عجیی این بود که قربانیان به محب ابتال به این بیماری تقریبا   مای کبه  کرد. مس

افراد قوی بر این بیماری ولی گاها   ،مردندها میرفتند. اکثریت آنآور و عمیقی فرو میمرگ

 81یافتند. مشکل آن زمان این بود که چون در قرن کردند و سالمتی خود را باز میمیغلبه 

دام توانستند تشخیص دهند که کپزشکی خبری نبود، افراد عادی نمیاز تکنولوژی پیشرفته 

 قربانی مرده و کدام زنده است.

اق باعث ین اتفا !اندد که شخصی را زنده زنده دفن کردهها متوجه شدندر یکی از روزها آن

دیگر کنند تا کار ای ترتیی دادند مبنی بر اینکه چه ها جلسهآن .بیداری اهالی شهر شد

 ییهابسیاری از مردم راه حل ،ای طوالنیهبعد از بحث. چنین اتفاقات ناگواری تکرار نشود

 :دو راه حل انتخاب شدپیشنهاد کردند که در پایان 

ای که بدن قربانی قرار دارد، و غذا در جعبه فتند که مقداری آبگروهی تصمیم گر  

ین راه حل گران بگذارند، حتی سوراخ هوا هم در باال و پایین جعبه ایجاد کردند، ا

 شد ولی ارزش نجات دادن جان مبتالیان را داشت. تمام می

یک میخ چوبی  آمد.تر میکه به نظر ارزان دکردنپیشنهاد  دیگری راه حل ،گروه دوم 

طوری قرار اینچی را درست از باالی تابوت در محلی که قلی قربانی قرار داشت،  81

ا مرده بودن قربانی هم شد، شک زنده یبه محب اینکه در تابوت بسته می که دادند

 !رفتاز بین می

 دهد.تفاوت را نشان می ،اگر به ماجرا دقت کنیم نحوه طرح سوال

 ده دفن کرده باشیم؟کسی را زن راگ چه کار کنیمگروه اول: 
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 ؟مرده است ،کنیمرا که دفن می توانیم مطم ن شویم کسیگروه دوم: چگونه می

عد بکه تمایل داریم اکثر ما این خیلی خوب است که ما به دنبال پاسخ درست باشیم، اما 

الق برای خ ، دنبال پاسخ دیگری نگردیم.رسدکه به ذهنمان می یاولین پاسخپیدا کردن از 

 طرحهای مختلف را مورد توجه قرار داد، سواالت را به درستی و با تنوع مبودن باید جنبه

 ترین جواب، بهترین جواب نیست!فراموش نکنیم که: همیشه بدیهیکرد. 

به همراه ارتش خود به  ،"الکساندر کبیر"سال قبل از میالد مسیح، ژنرال ماسادونی،  333

جا متوجه شد که زمستان را در آنجا گذراند. در آنیکی از شهرهای آسیا رسید و  "گوردیوم"

جا وجود دارد و پیشگویی کرده بودند که هر کس بتواند در آن« گره کور»ای به عنوان گره

ه شود و بموضوع باعث کنجکاوی الکساندر می شود. ایننده آسیا میآن را باز کند شاه آی

ای هکند ولی بعد از تالشدن گره کور تالش کند. کمی فکر میی باز کر رود تا براجا میآن

 "نم؟کتوانم گره را باز چگونه می"پرسد: شود. از خود میثمر در یافتن سر گره کالفه مییب

 "!گشایی خودم را به کار ببرمتوانم قواعد گرهفقط می"کند، فکری به ذهنش خطور می

  !کند و آسیا نصیی وی می شوده را از وسط نصف میآورد و گر شمشیرش را بیرون می

کر ف تر از معمولمتفاوتتوان خالق بود، کافیست بله به همین راحتی با تغییر قواعد می

 کنیم.
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 نوعی به یا و دهیم افزایش را خالقیت چطور که شودمی مطرح اینجا در سوال یک خوب

 باشیم؟ ترخالق چطور

 برابر؟ 81 قبل؟ از بیشتر برابر 3 ازقبل؟ بیشتر برابر 1  شوید؟ خالق خواهیدمی چقدر شما

 چیست؟ آرزویتان

 یک تا دهم یک بین) کند تولید دقیقه ده در ایده 11 تا یک بین تواندمی معمولی فرد یک

 ابغهن یک. کنند تولید دقیقه هر در ایده ده توانندمی استعدادتر با افراد(. دقیقه هر در ایده

 مینه واقعا   که نیست معنی این به البته که کند تولید دقیقه یک در ایده 811 تواندمی فرضا  

 معمولی فرد های ایده با سطح یک در و هستند جهشیها این ایده بلکه ،آورد وجود به تعداد

 گیرند.قرار نمی
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 این دتوانیمی که دارید باور شما آیا. کنیم تولید دقیقه یک در ایده میلیون یک خواهیممی ما

 نای ءجز  هم شما اگر. است منفی شما جواب دتا  قاع کنید؟ خلق دقیقه یک در را ایده تعداد

اید، های خالقیت را شکستهیکی از قانون شما چون هستم متاسف واقعا   من هستید، دسته

گوید برای خالق بودن نباید این قانون به ما می ."چرا که نه"خالقیت یعنی  دوم قانون

 . "نه که چرا" بگوییم باید شنیدیم نه انفکرم در وقت خودمان را محدود کنیم و هر

 پس اگربررسی خواهیم کرد  تمام این قواعد جادویی را در خالقیت به سبک متــــاخالق،»

یدی خبر جددر خبرنامه سایت متـــــاخالق عضو شوید تا هیچ  مایلید که خالق باشید،واقعا  

 «. دست ندهید را از

 ."دقیقه 1میلیون ایده در  1تولید  "رسیم به مبحث میاما 

 :Mega Creativity“ :در کتاب خود با عنوان الینیکف. جی آندرهدکتر ش را این رو

 5 Steps to Thinking like a Genius”   داده است:توضیح اینگونه 

 های بسیار از طریق تجزیه و تحلیل ساختارشناسانه()خلق همزمان ایده BAMMAروش 

وسیله که در کنیم. یک برای عادت دادن ذهن و تمرین از یک مثال بسیار ساده شروع می

 اطرافتان هست را در نظر بگیرید. 

عا  پیش روید و واق برای اینکه بتوانید خالقیت خود را پرورش دهید، سعی کنید طبق مثال

را در لیستی ، اجزای آن گیریمآن را امتحان کنید. به عنوان مثال ما خودکار را در نظر می

 یادداشت کنید. 8جدول مانند لیست 
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 1 جدول

اجزای 
 خودکار

ستون  هاایده
 سوم

   جوهر
   بدنه
   کاله
   نوک
   فنر
   گیره

محل دست 
 گرفتن

  

   ساچمه
 

با طوفان این کار را  .مورد را بیان کنید 11اید، برای هر کدام از اجزایی که نوشـــتهســـ س 

ـــد، های مختلف که راجع به هر کدام از اجزا به ذهنتان میذهنی ایده . اما انجام دهیدرس

ر در جوههر مورد را جداگانه پر کنید، برای مثال مشخصاتی که برای دقت داشته باشید که 

 :گیرید ممکن است به صورت زیر باشدنظر می

 !(.)چرا که نه جوهرخشک، جوهر سمی، جوهر نامرئی، جوهر منجمد، جوهر خوردنی

شته باشید که در مورد امکان پذیری آن ار را ک کیفیتو در این مرحله فکر نکنید ها توجه دا

که به را مورد  11و تولید ایده توجه کنید. حداقل  بلکه به کمیت ،باشـــیدنداشـــته نظر دم

 هایکلمهدر این مرحله ممکن است متعجی شوید که چه  رسد یادداشت کنید.ذهنتان می

شما بی ستربطی به ذهن  سیده ا  ! اما اززن و ...(بیل، کاله بوکس، گیره هم)بدنه اتوم ر

 خوب است.د، ربط باشکارتان دست نکشید، هر ایده هر چقدر هم که بی
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ب رسید آیا  تانزمانی که در حال نزدیک شدن به ویژگی دهم در هر ردیف هستید، از خود

در ستون  است بلهممکن است خودکاری بدون هیچ جوهری داشته باشیم؟ اگر جواب شما 

 را در جلوی آن یادداشت کنید. صفرسوم عدد 

دین باستفاده کنید. های تصادفی واژهتوانید از روش می ،اگر در تولید ایده به مشکل خوردید

نامه، گوشی موبایل و هر چیز لغت ،ها را از اینترنت، اشیای جلوی چشمصورت که واژه

 شود:میجدول نهایی شما به صورت زیر  مثال، یبرا دیگری پیدا کنید.

 

 ستون سوم هاایده اجزای خودکار

سمی، نامرئی، الکل، صورتی، فورانی، منجمد، خشک، بودار، پاک شونده،  جوهر
 خوردنی

1 

ورزیده، اتومبیل، قانون، دست ساخت، منعطف، الستیکی، تلسکوپی،  بدنه
 بواسباب بازی، سه بعدی، خوش

1 

دار، شفاف، رادیواکتیو، سوزنی، دندانهفوتبال، فلزی، مخفی، کاپیتان،  کاله
 گانهبوکس، بچه

1 

هوشمند،  نی، لوزی شکل، چوبی،اتوم 1111کریستالی، مطالعه، ای، نقره نوک
 زدهای، مافوق صوت، زنگژله

1 

دار، جنگلی، گلدار، کانادا، محترق، هوا، بیضی، تازه، زودرس، شکوفه فنر
 صدادار

1 

آراسته، آهنی، تغییریافته، پارچه، رادیو، ویدیو، پول، مودار، خرچنگ،  گیره
 زنخطرناک، هم

1 

دســــت محل 
 گرفتن

باریک، سرماخوردگی، کام یوتر، چسی، اخالقی، ویولون، مایع، خانواده، 
 چشم، قوی

1 

پالستیک، شیشه، چهارگوش، مثلث، فارغ التحصیلی، پا، پرنده، تر، نرم،  ساچمه
 قرمز

1 
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های یسعی کنید ویژگ .کنیدترکیی گزینشی به  عبعد از اینکه ماتریس را کامل کردید، شرو

 متنوعی را در یک خودکار، با هم در نظر بگیرید. ترکیبات متنوعی به وجود آورید.

ساچمه مثلثی، جوهر خوردنی، بدنه منعطف، نوک هوشمند، فنر جنگلی، گیره رادیو، 

 ربطی(!های بی)چه عبارت مایعدستگیره 

ها نگاه ید از زاویه دیگری به آنها مشکل داشته باشید ولی بیایممکن است با بعضی ترکیی

 کند سه گوشنمی یفرق ،بنابراین .کنیم. وظیفه ساچمه رساندن جوهر به نوک قلم است

شاید غیرقابل تصور باشد ولی  "جوهر خوردنی" .سته ایا مربعی باشد مهم انجام این وظیف

تصور کنید برای فضانوردانی که احتیاج به غذا دارند از این جوهر استفاده شود تا با خوردن 

توان فنری را تصور کرد که وقتی فشرده می "فنر جنگلی"یا  !کمی از آن تا مدتی سیر شوند

 "گیره رادیو"! آبشود صدای حیوانات جنگلی از خود ایجاد کند یا صدای آرامش بخش می

از  ظه بتوانیک گیرنده رادیو باشد و در هر لح تواند به نوعی تنظیم شود که به راحتیمی

  !رادیو استفاده نمود

های مختلف ترکیی ،های نوشته شدهتوان از ایدهخالقیت میبا کمی دیدید، طور که همان

 و جذابی ساخت.

 .دبهترین خودکاری که ساختید را نام ببری حاال

آل ترین خودکار آن است که هیچ کدام از موارد اگر به ستون صفر نگاه کنید بهترین و ایده

 !را نداشته باشد ولی همچنان بتواند بنویسد

ایده مکانیزم  ،را معرفی کنیم. این روشآل آخرین نتیجه ایدهیا  IFRدر اینجا باید تکنیک 

کند. طوری که به نظر صفر است که با وجود این، عملکرد مورد انتظار را کامال  برآورده می

به و  شودخواهید انجام میمیکه چیزی یعنی رسد کارها خود به خود انجام شده است. می

کنید. بدون فریاد زدن،  مسافرتهیچ مکانیزمی نیاز نیست. شما بدون هواپیما یا ماشین 
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ز ا به عنوان مثال برای برقراری ارتباطکنید: های مورس ارتباط برقرار یا کد ، آتشمبدون پرچ

 فشارای برای و تمام! هرچند هنوز دکمه کنیمصحبت می دهیمدکمه را فشار میاالن  راه دور

به  ، در حال حرکتهای جهانآل نزدیک است. همه تکنولوژیدادن وجود دارد ولی به ایده

 حالآل بودن در به این علت که در هر دستگاه ارتقا یافته، میزان ایده هستند، IFR سمت

 باشد.افزایش می

ید؟ ا انجام دادپرسم. آیا تمرین ر قبل از اینکه به سراغ مبحث بعد برویم، سوالی از شما می

 اینکه برای هرچند هستید، خالقی انسان مسلما   نیز شمااست،  اگر جواب شما منفی

 دهید. امانج را شده ارائه مرینت است بهتر خالقید، اندازه چه تا بفهمیم

 اضرح حتی افراد از خیلی یم،گو می تبریک شما به پس دادید انجام را تمرین این واقعا   اگر

 .دهند انجام خود در تحول برایرا  ساده تمرین یک نیستند
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 حرکت به سوی یک میلیون ایده در یک دقیقه

 ؟1111؟111؟11به نظر شما چند خودکار در این ماتریس داریم؟ 

 ارهایشویم. تعداد خودکهایمان وارد مبحث ریاضیات میکمی برای محاسبه تعداد ایده حاال

های حاصل شده که برابر است با فاکتوریل تعداد برابر است با تعداد ترکییجدید، 

 های این خودکار.ویژگی

نشان داده  !nشود و به شکل تعداد ترکیبات در ریاضیات از طریق فاکتوریل حساب می

  5*4*3*1*8=811فاکتوریل برابر است با  5شود. به عنوان مثال عدد می

شود که فاکتوریل آن عنصر می 11ردیف دارد که برابر  81ستون و  1ماتریسی که ما ساختیم 

 دقت کنید. 1 به جدول شود.عدد بسیار بسیار بزرگی می

 2 دولج

n  

0 1 

1 1 

2 2 

3 6 

4 24 

5 120 

6 720 

7 5،040 

8 40،320 

9 362،880 

10 3،628،800 

11 39،916،800 
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12 479،001،600 

13 6،227،020،800 

14 87،178،291،200 

15 1،307،674،368،000 

20 2،432،902،008،176،640،000 

25 15،511،210،043،330،985،984،000،000 

 

 !شویدفاکتوریل می 11متوجه بزرگی عدد  ،نگاه کنید 1اگر به جدول 

عنصر را در نظر  11از  عنصر 88ما تنها  ،کردن بحثتر کردن و خالصه حال برای ساده

فرض  !و چون زیاد حریص نیستیم 38881111که فاکتوریل آن برابر است با گیریم، می

بهره کار شما برابر خواهد دقیقه کار کنید،  31اگر  پسمیلیون ترکیی داریم.  31 که کنیممی

 !میلیون ایده 31بود با 

 م.گویاید. به شما تبریک میمیلیون ایده خلق کرده 1بنابراین شما در یک دقیقه  

کردم یک میلیون ایده در هردقیقه اما من فکر می"بعضی از شما ممکن است هنوز بگویید 

اهم داستان زیر را ب ،ال شماؤبرای جواب س ."کنیم، به ترتیی و یکی پس از دیگریتولید می

 کنیم.مرور می

ای که احتماال  میل داشت ساعتی را در آرامش و سکوت د دو قرن پیش معلم ریاضیحدو

تا  1چهارم خواست تا مجموع همه اعداد  آموزان کالسبگذراند وارد کالس شد و از دانش

آموزان به سمت معلم آمد و جواب را دقیقه یکی از دانش 5را حساب کنند. بعد از  111

به جواب او نگاه کرد! بله جوابش درست بود اما چطور امکان نشان او داد، معلم با تعجی 

 دارد؟
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را در  811تا  8بیایید با هم جواب را بررسی کنیم. لطفا  یک برگه کاغذ بردارید و تمام اعداد 

 دقیقه با هم جمع کنید.  5

ال به دنب ن همه عدد را نداشته باشید و صرفا  البته ممکن است که شما حال جمع کردن ای

جواب هستید. هیچ مشکلی ندارد چون اینجا کالس درس ریاضی نیست بلکه این یک مثال 

  !ساده است

یا از  نمودید، و همینطور شروع به باال رفتن کرده عیک شروعدد اگر شما برای جمع از 

اده شود، استفگفته می "تفکر ترتیبی"که به آن روشی  ازآخرین عدد به سمت یک آمدید،

رسد و اغلی طوالنی، ال به ذهن ما میؤت که پس از پرسیدن ساین تنها راهی اس اید.کرده

 خسته کننده و با خطای بسیار همراه است.

 حال اعداد را با نگاهی متفاوت ببینید. از باال به مس له نگاه کنید.

 

 

 

1  2  3  4  ................................................................................................................79 79 77 111 

 

 

وبه همین ترتیی.   3و  81،  2و  88شود و همینطور مجموع می 111برابر با  111و  1مجموع 

 شود باداریم که برابر می باشد،می 111عدد که مجموعشان  51بنابراین ما 

 5511 =51*818  
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های ریاضی و فیزیک نام او را بسیار بود، بله همان گوس که در کتاب گوسنام آن نوجوان 

 !ایمشنیده

 محاسبات ترتیبی عادی دارد.با ساعت، تفکر 1ارزشی باالتر از  ،دقیقه تفکر نبوغ آمیز 5 

 

 

همیشه خوب نیست، ما با ماتریسی که تشکیل تفکر ترتیبی همانطور که متوجه شدید 

ت نهایتوانید بیبنابراین شما با این روش می ،های بسیار زیادی را خلق کردیمدادیم ایده

 ایده خلق کنید فقط کافی است تا کمی در مورد مس له مورد نظر خود فکر کنید.

 



 
 
 

 

)مدیران تحول آفرین خالق(متـــــــــاخالق  

 

توانم این همه ایده تولید کنم ولی هیچ کدام شاید عملی نباشد یا شاید بگویید االن من می

 :؟ در پاسخ باید گفتای داردپردازی درباره اجزای خودکار چه فایدهصرف وقت برای ایدهاینکه 

ون میلی 1ها بود نه کیفیت، شما اگر از این هدف از تولید ایده در این مرحله صرفا  کمیت ایده

هایی که برای اید. روشپیدا کنید تالش خوبی انجام داده ایده تنها یک ایده عملی هم

که ذهن ما را برای متفاوت فکر کردن آموزش  هستندای های سادهخالقیت وجود دارد تکنیک

خورد فکر نکرده در مورد اینکه یک فضانورد چطور غذا می به حالدهد، شاید شما تا می

شود از جوهر خوراکی هم استفاده کرد، همین باعث ن یک ایده دارید که میولی اال ،بودید

 یکی ،ستاذهن از معمول فکر کنید. برای خالق بودن نیاز به تمرین  ترشد که شما متفاوت

 عکسان. باشیم پاسخ دومین دنبال که است این دهدمی افزایش را خالقیت که هاییراه از

 از تا چند یا یک از نهایت در ولی گیرندمی عکس زیادی تعداد هاآن چرا. بگیرید نظر در را

یت در نها تا کنیم پیدا زیادی هایحل راه باید ما ؛همینجاست نکته کنند؟می استفاده هاآن

 .انتخاب شود هاآن بهترین

که ما توان خالق بود، اینداستان اول را یک بار دیگر بخوانید، گاهی با تغییر سوال می

کنیم، ذهن ما ها نگاه میکنیم و از کدام زاویه به آننه برای خود تعریف میورا چگسواالت 

 کند.را برای خالقیت آماده می
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شما  ،های زیادی تولید کنیمکند ایدهبه ما کمک می پس تا اینجا با روشی آشنا شدیم که

نزل خود استفاده های کاری خود و حتی متوانید از این روش برای تولید ایده در حوزهمی

ها کنید، س س سعی کنید برای هر کدام از آنمواردی را در ستون ماتریس یادداشت  .کنید

با  و در نهایت )درست مانند آنچه در مورد اجزای خودکار انجام دادیم( ای را بیان کنیدکلمه

ای ابتدا سعی کنید با اجز  .تلف را امتحان کنیدخهای مایدهترکیی مختلف این کلمات با هم، 

 ن کنید تا ذهن شما برای خالق بودن آماده شود. شناسید تمریمختلف وسایلی که می

 هاروشاز این  دیگر یکیا هم برای تولید ایده وجود دارند که ب نیز های مختلف دیگریروش

 م.کنیبررسی می است،تکنیک ا میلیون ایده که شبیه را 
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ابداع شده است. در  "وایتینگ اس چارلز"توسط نام دارد،  "اجباریتکنیک "که  این روش

ها ارتباط ، باید بین دو گروه از پدیدههمان گونه که از نامش مشخص است ،این روش

 اجباری برقرار کرد.

، هآین ،لیوان ،فهرستی از محصوالت ساخته شده از شیشه مانند حباب چراغبرای مثال ما 

که کامال   های مختلف رااز بازیتعدادی ها کرده و در مقابل آنیه تهها را آنو مانند بطری 

به ربط دادن این موارد س س شروع  کنیم.ربط هستند را یادداشت میبه این موضوع بی

 را انجام دهید. شما هم سعی کنید این تمرین .کنیمبه هم می

 اسکی روی آب                                                                               حباب چراغ 

 تنیس روی میز                                                                                   بطری    

 بسکتبال                                                                                                   لیوان     

 دو میدانی                                                                                       آینه          

 فوتبال                                                                                                       

 بوکس                                                                                                       

 شنا                                                                                                          

هایی نقش بسته باشد و هایی طراحی کرد که روی آن شکلکتوان لیوانبه عنوان مثال، می

پ وهای تی را تولید کرد که در مقابل ضربهایا شیشه توان با آن بازی خاصی را انجام دادمی

 ایریبط توانمی ها تولید کرد.ای چند تکه برای سرگرمی بچهنهآی مقاوم بوده و نشکند و یا

ی طراحی نمود که اینهز سریع بتوان آب نوشید یا آتولید کرد که در هنگام تنیس روی می
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وانی که وقتی چای در آن یا لی با لباس فوتبالی ما را نشان دهد. مرویوقتی جلوی آن می

 صدای سوت داور به صدا درآید. ،بدهد یا وقتی پر شدپنگ شود صدای بازی پینگریخته می

، در به همراه زمینه یا اطالعات محیط اطرافش ،ای است که اطالعاتساختار ذهن به گونه

 در کنار آن ،لیست غذا فکر کنید بهگر شما گردد. به عنوان مثال احافظه وارد و ضبط می

اه گاما هیچهم به خاطر خواهید آورد. و اقالم شبیه آن را رستوران، نوشابه، آش ز، بشقاب 

کند یاین تکنیک کمک م بنابراین، !آوریدتان را به خاطر نمیتراکتور و یا ماشین ریش تراشی

ا بس های آن جدا شده و با یکدیگر ارتباط جدیدی را برقرار سازند و چهتا اطالعات از زمینه

 ای دست پیدا کرد.تازه هایدر این رهگذر بتوان به ایده

گونه که با هم مرور کردیم، توانستیم با یک تکنیک جالی یک میلیون ایده تولید کنیم همان

توجه  هااین نکته را نیز فراموش نکنیم که ما تنها به کمیت ایده !فقط در یک دقیقهآن هم 

این مسیر را طی برای اینکه  ؛ها، خالقیت مسیر جذاب و جالبی داردکردیم نه کیفیت آن

 فوق العادههای ا متـــــاخالق همراه باشید، این تکینک تنها یک مورد از تکنیککنید ب

 خالقیت بود.

 .خالقیت به سبک متــــــاخالق را از دست ندهید

ری اشتراک هب دهیم، انجام آفرینیتحول ربای توانیممی هک کاراهیی رتینکوچک از یکی . کنیممی مطالعه هک است مفیدی مطالب و اهکتاب گذا

گان کتاب این. باشدمی دیگران با آن شدن سهیم ما، دانش زهینه  اشتراک هب دوستانتان با را  آن تید،یاف  مفید را  مطالب چناهچ اما است، رای

رید                                                    …بگذا

 متـــــاخالق یتمدیر سامحمد مهدی دهقان 

www.metakhalagh.com 

 شاد و خالق باشید.


