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مقدمه:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

۱- بپرســید و دنبــال پاســخ پرســش   ها بگردیــد! پرســش   های خــوب بیــش از هــر چیــز نشــان 
می   دهــد کــه شــما آدم خالقــی هســتید و مغزتــان هنــوز کار می   کنــد و در گیــرودار پیداکــردن پاســخ 
بــه پرســش   های خــود یــا دیگــران، جرقه   هایــی تــازه در ذهــن شــما روشــن می   شــود و کســی چــه 
ــا  می   دانــد شــاید تبدیــل شــدید بــه یــک مختــرع، مکتشــف، فیلســوف، نظریه   پــرداز، نویســنده ی

دانشــمند بــزرگ!
۲- بخوانیــد و بنویســید! اگــر شــما مثــل مــن یــک عاشــق کتــاب یــا حتــی یــک کتابخــوان حرفــه   ای 
کتــاب  کار دیگــری،  گرفته   ایــد بــه جــای هــر  هــم نباشــید، بــه هرحــال در ایــن لحظــه تصمیــم 
بخوانیــد، امــا بایــد اعتــراف کنــم در نوشــتن لذتــی اســت کــه در خوانــدن نیســت. از همیــن االن 

تصمیــم بگیریــد از هــر جملــه   ای کــه خوشــتان آمــد، یادداشــت کنیــد.
مــن از یــک زمانــی تصمیــم گرفتــم همــه ســوال    و جواب   هــای جالــب بچه   هــا را یادداشــت و 
برایشــان پاســخ درســت پیــدا کنــم. آن   وقــت از خــودم پرســیدم بــا ایــن کــه بچه   هــا از کودکــی 
صدهــا پرســش فلســفی دارنــد، چــرا نویســندگان رمــان نوجــوان در ایــران بــه موضوعــات فلســفی 

نمی   پردازنــد؟
ــا همــه نویســندگان  ــه ب ــود؛ یکــی مصاحب ــم ب ــن پاســخ ایــن پرســش دو راه پیــش پای ــرای یافت ب
کتــاب کــودک و نوجــوان و دوم نوشــتن یــک کتــاب رمــان بــا یــک موضــوع از موضوعــات فلســفه... 
مــن راه دوم را انتخــاب کــردم، آن هــم بــا )بــه نظــر خــودم( ســخت   ترین موضــوع فلســفی یعنــی 
گاه بــا  مــرگ و زندگــی پــس از آن! شــاید باورتــان نشــود کــه در ایــن کتــاب کوچــک شــما ناخــودآ
هشــت نظریــه متفــاوت دربــاره مــرگ و دنیــای زیبــا و شــگفت   انگیز پــس از آن مواجــه می   شــوید 
کــه در طــول ۱۴ قــرن در تاریــخ فلســفه اســالمی مطــرح و تکمیــل شــده اســت. روشــن اســت کــه 
کــه از پرســش   ها و پاســخ   های  کتــاب، از همــان یادداشــت   هایی اســت  گفــت وگوهــای  بیشــتر 

بچه   هــا در تمــام ایــن ســال   ها جمــع   آوری کــرده بــودم.
اگــر ســوالی داریــد، یــا دلتــان می   خواهــد بیشــتر بدانیــد بــرای انتشــارات قــدر والیــت کــه بــا لطــف 
و مهربانــی بســیار زمینــه انتشــار ایــن کتــاب را فراهــم کــرده اســت، نامــه بنویســید و بپرســید. مــا 
گاهانــه تصمیــم  بــه شــما جــواب خواهیــم داد. آن   وقــت فکــر کنیــد، بــه پاســخ درســت برســید، آ

بگیریــد، بــه تصمیم   هــای خــود بهــا بدهیــد و آینــده روشــنی بــرای خــود و دیگــران رقــم بزنیــد.

 موفق باشید!
 




