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آنرا  دیتا تمامش نکن دیشروع به مطالعه آن کرد یاست که وقت ییمقدار غلط انداز است اما از آن کتاب ها کیکتاب،  نینام ا اگرچه

که  assholism  نیاست از واژه الت یکتاب به کار رفته است در واقع ترجمه ا نیکه در ا یشعوریب  لفظ گذاشت! دینخواه نیزم

برگردان  ی( به فارسیفرجام محمود ( استفاده شده و توسط مترجم )xavier crement کرمنت ) ریخاو توسط دکتر  یدر متن اصل

  شده است.

مثل کم  قاًیرا دربر گرفته است. دق یخطرناک داللت دارد که جوامع بشر اریبس یاختالل روان کیواژه به  نیاز لفظ و ترجمه، ا فارغ

است که از همه  یاختالل روان کیهم  یشعوریهستند، ب یروان یاختالل ها یو ... که همگ یفعال شیب سم،یوسواس، توهم، اوت ،ییرو

 آنها خطرناک تر است!

 است: ریبرداشت کردم بطور خالصه شامل موارد ز یشعوریاختالل ب یهایژگیکتاب ارزشمند، از و نیمن پس از مطالعه ا آنچه

 .شودیاشتباه گرفته م ،نفس به اعتماد است و اغلب با  ادیاعت ینوع یشعوریب. ۱

 شود. یم انیمنفور شدن شخص مبتال نزد اطراف جه،یو در نت یزیست مردم منجر به . ۲

 خداست. دهیو معتقد است که از بندگان برگز دهیاو آفر یرا فقط برا ایکند که خداوند، دن یشخص مبتال احساس م. ۳

 آورد. یرا به حساب نم گرانیحسادت داشته و د و ییتکبر، خودستا هیروح. ۴

 یچیسرپ انیو اگر اطراف رندیاو و برآورده کردن نظرات و اهدافش قرار بگ اریانتظار دارد که مانند برده در اخت گرید یاز انسان ها. ۵

و  یتظاهر به موش مردگ ایو  یو حقه باز رنگین ای ،ییتحکم و زورگو ایکند:  یمجبور کردن آنها استفاده م یکنند از سه روش برا

 .یچارگیب

 داند. یرا حق مسلم خودش م نیاز قوان یچیو سرپ رییبا جمع را نداشته و تغ یتعامل و همکار ییتوانا. ۶

است را قبول داشته  دهیرس تیآن به موفق قیکه خودش از طر یرا ندارد. صرفاً راه گرانید یها یها و برتر تیموفق دنیتحمل د. ۷

 آنها را کم ارزش جلوه دهد. یهاتیموفق کندیم یبرسند، سع تیبه موفق یگرید یهااز راه انیو اگر اطراف

 یشعوری! لذا فرد مبتال به بلیعالقه و تما یاست نه از رو یلیم یب ایترس، اجبار  یبه او احترام بگذارند از رو انیاطراف انایاگر اح. ۸

 خواهد شد. یخود را از دست داده و دپرس و منزو انیاطرافبه مرور زمان 
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 کاه. زیر آب بیشعورهای و جوگیر های بیشعو عیار، تمام های بیشعور است: کرده معرفی کتاب این در را بیشعور دسته ۳ نویسنده

 اجتماعی و دار مردم خیرخواه، مهربان، که است افرادی از نمادی که بود کاه زیر آب بیشعورهای کرد، جلب را من نظر بیشتر آنچه

 .است خودشان برتری و تحکم روحیه اِعمال برای ابزارهایی فقط اینها اما رسند، می نظر به

 همکار، همسر، دوست، بعنوان )بیشعور شده تشریح بیشعور، شخص با ارتباط مختلف های حالت است شده سعی کتاب این در

 .شود بیان نیز آن ماندر های روش سپس و ...( و ها رسانه جامعه، کارمند، دولت، زیردست، رئیس،

 

 :دارد مزیت ۲ حداقل شخص هر برای کتاب این مطالعه

 موفق بسیار مردم، بین معاشرت در که شد خواهد قادر گیرد می یاد را اختالل این به مبتال اشخاص با تعامل های روش چون .۱

 .کند عمل

 .کند رفع و داده تشخیص را آن سرعت به تواند می ببیند خودش در را اختالل این از هایی نشانه اگر  .۲

 .کنم یکنم، بلکه تمنا م ینم هیکتاب را توص نیا یکتاب را دو بار مطالعه کردم. مطالعه و معرف نیا

 


