
ساَکاس تشای مذیشیت 10
 استفادٌ اص فضای مجاصی

 تاسا یاساحمذی
 کًچ تًسؼٍ فشدی



 مه کاستش ایىتشوت خًتی ویستم

 سالم

 .مه تاسا یاساحمذی، صتان ضىاس ي کًچ تًسؼٍ ی فشدی َستم

فؼالیت َای صیادی سا تجشتٍ کشدٌ ام ي اص میان آن َا، کًچیىگ مرشا اایثىرذ   

خًد کشد ي اکىًن تجشترٍ ی تشزرضاسی تریص اص ديیسرت سراػت ی سرٍ ی       

 .کًچیىگ داسم

عشص فکشی کٍ تسیاس تٍ مه کمک می کىرذ ترا دس مسریشم ایطرشفت کرىم ي      

استمشاس داضتٍ تاضم،ایه است کٍ اوسان تایذ تخرص َرایی اص خرًد سا َرشس     

خًاٌ ایه تخص یک فکش مخشب تاضذ، خرًاٌ یرک تشوامرٍ ی فطرشدٌ ی     . کىذ

 .سيصاوٍ



 "ایم ما سيح خًد سا تٍ ت فه َمشاٌ فشيختٍ"

کٍ ما تذين ایه کٍ تخًاَیم، ياسد آيسدم صماوی کٍ ایه یم ٍ سا خًاوذم، تٍ یاد 

ي دس مماتل دستشسی ساحت ترش ترٍ اعالػرا  ي    . مؼام ٍ تا تکىًلًطی ضذٌ ایم

استثاط سشیغ تش تا دیگشان، چیضَایی مثل آصادی، تمشکرض سيی اَرذا ، صمران    

 .استشاحت، ي فشصت سياتظ ػمیك اوساوی سا اص دست دادٌ ایم



مه دس ایه کتاب ساَکاسَایی سا ترٍ ضرما   

ایطىُاد مری دَرم کرٍ ترشای مرذیشیت      

استفادٌ اص ایىتشوت ي تٍ عًس خاظ فضای 

مجرراصی تررٍ مرره کمررک کررشدٌ اسررت ي 

 .امیذياسم تشای ضما َم مفیذ تاضذ

 

 

می تًاویذ ایه فایل سا تشای َمٍ ی *

 .ديستان خًد اسسال کىیذ

ی اص َش چیض می تًاوذ  «ممذاس صیاد»
.تشای رَه ي یسم ما کطىذٌ تاضذ  

(ػ ی کًسویص)   



 تشای خًدتان محذيدیت ایجاد کىیذ

تؼضی محذيدیت َای خًدخًاستٍ دس عًالوی مذ  سثة آصادی تیطرتش مرا   

محذيدیت میضان ي مذ  صمان تًدن دس ضرثکٍ َرای ایتمراػی، اص    . می ضًوذ

 .ایه دست محذيدیت َاست

 .مغ ًب ضماستتًدن تشای خًدتان ضفا  کىیذ کٍ چٍ میضان آوالیه 



زًضی سا صمیه تگزاسیذ ي کىتشل صوذزیتان سا تٍ 
.دست تگیشیذ  

 



 تذين ت فه َمشاٌ تٍ ایادٌ سيی تشيی

 .عثیؼت َمیطٍ زضیىٍ ی خًتی تشای يلت ززساوذن دس دویای يالؼی است

 .تٍ عثیؼت تشيیذ ي تا زیاَان ي صمیه استثاط تگیشیذ

ازش تٍ عثیؼت دستشسی وذاسیذ، فشصرت ایرادٌ سيی آفالیره سا اص خًدتران     

 .وگیشیذ



 
ازش َىگام ایادٌ سيی َىذصفشی دس زًش داسیذ، یا ایام  

، دس يالغ ایادٌ سيی ومی کىیذ ي اص چک میکىیذَایتان سا 
. مضایای فًق الؼادٌ ی ایه فؼالیت محشيم می ماویذ  

(کال ویًاًس )  

 



 ”leave“ي  ”unfollow”,“block“تا زضیىٍ َای 
 آضتی کىیذ

ایاصٌ وذَیذ سیل اعالػا  دس ایىتشوت ي سًُلت 

 . دستشسی تٍ آوُا ضما سا تا خًد َمشاٌ کىذ

چىذ مًضًع مًسد ػاللٍ تران سا اوتخراب کىیرذ ي    

سایش مًضرًػا  سا اص دایرشٌ ی تًیُتران خراس      

 .کىیذ



تشای يسيد تٍ َش حًصٌ ای اتتذا تایذ لًاویه آن سا 
چىذ وفش اص ما تٍ لًاویه ضخصی حضًس دس . آمًخت

 ایىتشوت فکش می کىیم؟
 



 وًتیفیکیطه َا سا خامًش کىیذ

ازش لصذ داسیذ تا مذیشیت اسرتفادٌ اص ایىتشورت تمشکرض کرشدن سا تمرشیه      

کىیذ، ايلیه لذم ایه است کرٍ زًضری سا دس حالرت تیصرذا وگرٍ داسیرذ ي       

 .وًتیفیکیطه َا سا غیشفؼال کىیذ



 اعتیادچک کردن تعداد الیک ىا در شبکو ىای اجتماعی، 

 .جدید است 

 (کال نیوپورت)

 

 



یک ساػت لثل اص خًاب تا یک ساػت تؼذ اص خًاب 
 زًضی سا خامًش کىیذ

تشای مًفمیت تیطتش، یک سيتیه صرثحگاَی ي یرک سيتریه ضرثاوٍ داضرتٍ      

 . تاضیذ

تٍ ایه سيتیه َا تٍ ػىًان یک فؼالیت ػجیة وگاٌ وکىیذ ي آن سا سادٌ وگرٍ  

 .داسیذ

وًضیذن یک لیًان آب ي اوجام چىذ حشکت کططی می تًاوذ زضیىرٍ َرای   

 .خًتی تاضذ



بدون تغییر فعالیت ىای تکراری، نمی توان کنترل 

.زندگی را دوباره بو دست گرفت  



 تستٍ ی ایىتشوت َمشاٌ وخشیذ

ایه عشص فکش سا دس خًد ایجاد کىیرذ کرٍ ػرذم دستشسری مًلرت ضرما ترٍ        

 .ایىتشوت، تٍ مؼىای ػمة ماوذن ضما اص دویای اشسشػت ویست

 



 
دیذن ػکس َا ي يیذئًَای یک مکان، تٍ مؼىای تجشتٍ ی 

. حمیمی آن ویست  

 



 ساػا  مجضای آوالیه ي آفالیه داضتٍ تاضیذ

 .خًدتان ساػاتی تؼییه کىیذ کٍ دس عًل سيص اص تکىًلًطی استفادٌ وکىیذتشای 

 .اوجام فؼالیت خاللاوٍ ي متمشکض سا تٍ ایه ساػا  مًکًل کىیذ



َذ  ما اص دیجیتال میىیمالیسم ایه است کٍ وًضیذن  
لًٌُ تا یک ديست، یایگضیه اسىذیذن است َای اي 

.دس ضثکٍ َای ایتماػی ضًد  
(کال ویًاًس )  

 



 تشای ػالیك خًد يلت تگزاسیذ

 . یکی اص ػالیمتان سا اوتخاب کىیذ سيصاوٍ تشای آن يلت تگزاسیذ

 .تٍ مشيس صمان چالص َایی سا تٍ ایه فؼالیت اضافٍ کىیذ

اس اص مذتی دس حًصٌ ی ػاللٍ مىذی تران مُراس  َرای صیرادی کسرة      

 .خًاَیذ کشد



  
.  َش چیض تٍ ػمشی است کٍ تشای آن صش  می کىیماسصش 

 .  چٍ دس َمیه لحظٍ ي چٍ دس آیىذٌ ی ديس
 (کال ویًاًس )

 

 



 ػاد  َای یذیذ ایجاد کىیذ

کتاب خًاوذن، يسصش ي مذیتیطه زضیىٍ َای مىاسثی تشای تثذیل ضذن تٍ 

 .یک ػاد  َستىذ

 .اص لذم َای کًچک ضشيع کىیذ ي استمشاس خًد سا حفظ کىیذ



َشچٍ صمان تیطتشی سا صش  اتصال تٍ ایىتشوت کىیذ، 
 .ضًداحتمال تىُایی ضما تیطتش می 

 (کال ویًاًس )
 



 ساػاتی سا تٍ تىُایی اختصاظ دَیذ

 .اص ایه صمان تشای آضتی تا خًدتان استفادٌ کىیذ

 .َستىذ« ديست داضته خًدتان»کاسَایی سا اوجام تذَیذ کٍ وماد 

 .سپس تاثیش آن سا دس سياتغتتان تثیىیذ



.اشَیض کًتاٌ مذ ، ساٌ ح ی مًلتی است  

 



 تؼذ اص ایه چٍ کاسی اوجام دَیم؟

 

تشای ػم ی کشدن داوطی کرٍ  

تٍ دست آيسدٌ ایذ، ی سٍ ی 

تشای ایه . کًچیىگ سصسي کىیذ

کاس می تًاویذ دس ياتساج ترٍ  

 .مه ایام تذَیذ

 

989918944388https://wa.me/ 

 

 

 

این کتاب را براا  وسترتااتا  

ارترراک کد رر  نررا ه  اررا ارر  ا  

 .مطالب ه  اتتفاوه کدد 

 ي یا  

https://wa.me/989918944388
https://wa.me/989918944388


مذیشیت استفادٌ اص »تشای کسة اعالػا  زستشدٌ تش، دس ديسٌ ی 

ضشکت « تٍ صتان فاسسیمیىیمالیسم ايلیه ديسٌ ی دیجیتال : ایىتشوت

 .کىیذ

 :دس ایه ديسٌ دسمًسد 

 چشایی مذیشیت استفادٌ اص ایىتشوت•

 مًاوغ مذیشیت استفادٌ اص ایىتشوت•

 ساَکاسَای سَایی اص ػادا  مطکل ساص ي ایجاد ػادا  یذیذ•

 مُاس  َای الصم تشای مذیشیت فضای مجاصی•

 .مغالثی سا می آمًصیذ

ي یرا ترٍ ایره    ضما می تًاویذ َش صمان مایل تٍ ضشکت دس ديسٌ تًدیذ، تٍ دایشکرت ديسٌ   

 (:ایطىُاد مه َمیه حاالست)دَیذ لیىک ياتساج ایام 

https://wa.me/989918944388 

Digital.minimalism.farsi 

https://wa.me/989918944388
https://wa.me/989918944388
https://instagram.com/digital.minimalism.farsi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

