
   احساسات پخش شده روی برگ های کتاب
مگر می شود لذت بو کردن برگ های کتاب نو را با چیز 
ديگری عوض کرد؟ مگر می شود حال و هوای راه رفتن 
بین قفسه های کتابفروشی را با خريدن آنالين کتاب های 
الکترونیکی عوض کرد؟ سرخوشی و سر مستی حاصل 
از خوان��دن کتاب های قديمی که ب��وی کاه می دهند و 
کوچه باغ های س��هراب سپهری و داس��تان گويی های 
ويکتور هوگو را نمی توان در هیچ کتاب برقی و دکمه ای 
پیدا کرد. کتابی که لمس نش��ود چگون��ه می تواند وارد 
خون و پوست و استخوان شود. احساسات نويسنده روی 
برگ های کتاب پخش شده است و بايد زير پوست دست 
خواننده حس شود. نويس��نده حجم وجود افکار خود را 
روی کتاب می گذارد و اگر وزن افکار او احس��اس نشود 
که ديگر چیزی از کتاب و نويس��نده اش باقی نمی ماند. 
در واقع اين روزها هیچ چیز از کتاب باقی نمانده اس��ت. 
کتاب که چه عرض کنم حتی ديگر کس��ی روزنامه هم 
نمی خواند. همه برحسب جمع گرايی به خواندن اخبار 

در تلگرام و شبکه های اجتماعی عادت کرده اند.
   يار مهربان، همراه مهربان ندارد

آن يار مهربانی که در دبستان شعر آن را می خوانديم و برای 
ما دانا و خوش زبان بود، اين روزها تنها ش��ده است. ياران و 
همراهان مهربان اندکی دارد. بی زيان است اما از ما بسیار زيان 
می بیند. کتاب يکی از آن رفیق هايی است که بی منت محبت 
می کند اما متأسفانه نوجوانان، جوانان و حتی بزرگساالن به 
او بی توجه شده اند. البته گران شدن کتاب و رقم های عجیب 
و غريب ب��رای کتاب ها هم دلیلی برای بی عالقه تر ش��دن 

آدم هاست اما همیشه می توان راهی پیدا کرد.
   اين کتاب جان دارد و دلش می سوزد

اين روزه��ا هزاران هزين��ه بی فايده صرف ه��زاران کار 

بی فايده تر می کنیم، پس چندان هم دشوار نیست که هر 
روز اندک پولی را برای خريد کتاب پايان هر ماه پس انداز 
کنیم. اما خريدن خوراکی های مضر، گوشی های موبايل 
به روز، لوازم آرايش��ی و زيبايی، خريدن هزاران قرص و 
مکمل هورمونی ورزش��ی و خري��دن کفش های رنگ و 
وارنگ برای ما آسان تر است. اين روزها آدم به هر چیزی 
که او را ضعیف کن��د تمايلی بی حد و م��رز دارد. جالب 
اس��ت بچه های مدرس��ه ای فکر می کنند بعد از پايان 
سال تحصیلی بايد کتاب خود را ورق ورق کنند تا انتقام 
سختی های درس خواندن را گرفته باشند. يکی نیست 

بگويد بچه جان! اين کتاب جان دارد و دلش می سوزد!
   زيراندازي براي پست هاي اينستاگرامي

نوجوانان ع��ادت کرده اند ه��ر جا خواس��تند روی زمین 
بنشینند و زيرانداز نداشتند کتاب خود را زيرانداز کنند و 
روی آن بنشینند. برخی عادت کرده اند از کتاب به عنوان 
وس��یله ای برای عکس گرفتن های اينس��تاگرامی و فخر 
فروختن به مطالعه اس��تفاده کنن��د. در صورتی که حتی 
نوش��تن نام آن را از روی کتاب هم بلد نیستند و تمام اين 
بدعادتی ها به والدينی برمی گردد که از ورق های کتاب و 
روزنامه برای پاک کردن شیش��ه استفاده می کنند. آنقدر 
حرمت کتاب را پايین آورده ايم که حتی به نگهداری از آن 
هم عالقه ای نداريم چه برسد به خواندن و مطالعه کردنش.

   از خواب غفلت بیدار شويم
کاش کتاب زبان باز می کرد و هرچه دلش می خواس��ت 
به ما می گف��ت. آنقدر ما را تحقیر می ک��رد و از جهل ما 
می گفت تا به خود می آمديم. م��ا در جهل خود تا کجا 
می خواهیم پیش��روی کنیم؟ چرا هر روز به ندانس��تن 
خود اصرار داريم و پافشاری می کنیم؟ اگر به ما بگويند 
فالن داروی الغری مفید اس��ت هر جور که باش��د آن 

را تهی��ه می کنی��م و اصاًل ب��رای ما مهم نیس��ت از چه 
ترکیبات ش��یمیايی برای س��اخت آن اس��تفاده شده 
اس��ت اما اگر بگويند در فالن کتاب درب��اره ورزش ها و 
روش ه��ای تغذيه ای الغ��ری مطالبی گردآوری ش��ده 
است به ريش گوينده می خنديم و چهار تا حرف درشت 
هم به او می گويیم. چون ما به هر چیزی که ضعفمان را 
تقويت کند شديدتر عالقه مند و مريد آن می شويم. اما 
در حقیقت بايد يک جايی متوقف شويم. يکی بايد ما را از 

خواب غفلت بیدار کند. 
  يخچال های پر و کتابخانه های خالی

اين روزها آدم ها فقط می خورن��د و زياد هم می خورند. 
يخچال های آنها سنگین و پر بارتر از قفسه های کتابخانه 
آنهاس��ت، البته اگر کتابخانه ای در خانه داشته باشند. 
فقط به فکر بدن خود هس��تند اما شده تا به حال به فکر 
اندام مغز خود باش��ند و جیر جیر لوالی مفاصل مغزی 
برايشان مهم باش��د؟ خیر نشده است. ش��ده تا به حال 
س��اختن کتابخانه ای زيبا در يک گوش��ه دن��ج خانه و 
خريدن کتاب های خوب دغدغه فکری آنها باشد؟ خیر 
نشده است. همین است که وزن کتابخانه از يخچال خانه 

آنها سبک تر است.
   دهان گلخانه فکر است

سهراب سپهری در يکی از شعرهای خود گفته است که 
دهان گلخانه فکر اس��ت. اين جمله يعنی مغز گلستان 
بايد باشد و گلخانه تا دهان بوی تازگی و زندگی بدهد. 
اين جمله يعنی هر چیز که از دهان بیرون می آيد حاصل 
فکر است. مطالعه و کتاب خوانی بهترين راه برای پرورش 
گل و گیاه مغزی اس��ت. چه بهتر که تا می توانیم کتاب 

بخوانیم و آتش زبان خود را گلستان کنیم.
در نتیجه هر نیازی پیش نیازی دارد. نیاز بش��ر به کتاب 

يک نیاز همیشگی است. عجیب است که در هرم نیازهای 
انسانی، کتاب در طبقه اول يعنی در کنار نیازهای حیاتی 
مانند آب و هوا و غذا و خوراک و پوش��اک نیست. انسان 
اگر اين نیاز اساس��ی خود را نديد بگی��رد چنان ضرری 
می کند که نگو و نپرس. همان ضرری که امروزه همه ما 
آن را در رفتار و کالم يکديگر مش��اهده می کنیم. کاش 
يک روز دسترسی به کتاب و عالقه به کتاب خوانی برای 
همه انس��ان ها ايجاد ش��ود. برخی با تمام عالقه امکان 
خريد کتاب ندارند و برخی با وجود امکانات اما عالقه ای 

به مطالعه آن ندارند.
   خوب کتاب بخوانیم، کتاب خوب بخوانیم

نمی دانیم چقدر کت��اب خواندن زندگی م��ا را متحول 
می کند. نمی دانیم تش��نگی و بی قراری ما از ندانس��تن 
ماس��ت و کتاب آراممان می کند. کت��اب راه فرار خوبی 
برای گريختن از شلوغی و خس��تگی های روزانه است. 
کتاب جان پناه و سرپناه امنی در زمان بمباران مشکالت 
اس��ت. کتاب مغز را باز می کند. راه حل پی��دا می کند. 
عبادت است. عبادتی که به پیش��گاه خودت می روی و 
خود را زيارت می کنی. کتاب راه رس��یدن است. راهی 

برای خودشناسی و خداشناسی.
اگ��ر بتوانی به خودت برس��ی، خودت را ب��زرگ بدانی، 
خود را محترم ش��ماری و خودت را کامل کنی قطعاً به 
خداخواهی رسید. آرام خواهی گرفت. بی قرار هیچ قرار 
کاذبی نخواهی بود. آنجاست که متوجه می شوی چقدر 
عزيز و واال هستی. کتاب همه اين خدمات را برای تو انجام 
می دهد و در ازای آنها از تو چیزی نمی خواهد. مسئله اين 
است که بايد کتاب خوب خواند و کتاب را خوب خواند. 
بايد دقت کرد در چه سنی چه کتابی و در چه زمینه ای 

چه کتابی مناسب است.
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نگاه

 کت�اب و کتابخوان�ی و فرهن�گ مطالعه 
همواره يک�ی از مهم تري�ن دغدغه های 
مقام معظم رهبری بوده و هس�ت. ايشان 
که انس�ی مثال زدنی با کت�اب و مطالعه 
دارند همیش�ه به کتاب به عنوان کااليی 
ارزشی توجه جدی داشته و در مناسبات 
مختلف بیاناتی ارزشمند در زمینه فرهنگ 
کتابخوان�ی و مطالع�ه اي�راد فرموده اند. 
گزيده ای از بیانات ارزشمند ايشان را در 

ادامه می خوانید.
  

1( کتاب مقوله بسیار مهمی است. البته من به 
کارهای هنری و تصويری تلويزيون، سینما يا 
از اين قبیل چیزها خیلی اعتقاد دارم اما کتاب 
نق��ش مخصوص��ی دارد. جای کت��اب را هیچ 
چیزی پر نمی کند. کتاب را باي��د ترويج کرد. 
مردم بايد به کتابخوانی عادت کنند و کتاب وارد 
زندگی بشود. چندی پیش من ديدم که همین 
تلويزيون با بعضی از جوانان مصاحبه کرده بود و 
پرسیده بود که: آقا! شما کتاب می خوانید؟ پاسخ 
داده بودند که: نه، اصاًل کتاب را جزو ضروريات 

زندگی نمی دانند.
2( کتاب خوانی چیزی است که برای يک ملت، 
فريضه و الزم اس��ت. آن مردمی که اهل کتاب 
خواندن باشند، از لحاظ معلومات انس نداشته 
باش��ند، تفاوت می کنند. خوش��بختانه کتاب 
زياد هست و کتاب های زيادی چاپ می شود. 
نمی خواه��م عرض بکنم که هم��ه آنچه چاپ 

می شود، کتاب های خوب و مفیدی است؛ نه،ای 
بسا کتابی چاپ می ش��ود و به بازار هم می آيد، 
اما کتاب مفیدی نیس��ت؛ يک کتاب بی فايده 
و عاطل و باطلی است و کسی از آن استفاده ای 
نخواهد کرد. و ای بسا کتابی که چاپ می شود 
و به بازار هم می آيد، مضر است؛ نه اينکه فايده 
ندارد؛ بلکه ضرر هم دارد! االن ما در بازار کتاب 
کش��ور، چنین کتاب هايی را داريم و اين ها در 
دس��ترس مردم هم هس��تند! معارفی که در 
کتاب ها هست، مردم ما از آن ها بی نیاز نیستند؛ 
بايد اين کتاب ها را بخوانند. انس با کتاب، چیز 
بسیار با ارزشی است و من خواهش می کنم که 

همه با کتاب انس پیدا کنند.
3( افرادی ک��ه کار روزانه دارند اداری، کاس��ب، 
روس��تايی، کش��اورز و امثال اينها اگر مثاًل شب 
يا بین روز به خانه می آيند، بخشی از زمان را ولو 
نیم س��اعت برای کتاب خواندن بگذراند، چقدر 
کتاب ها را در همین نیم ساعت ها می شود خواند. 
بنده خودم دوره های بیست و چند جلدی کتاب ها 
را در همین فاصله های 10دقیقه، 20دقیقه، يک 
ربع س��اعت، خوانده ام! ش��ايد من از صدها جلد 
کتاب همینطور در اين فاصله های کوتاه استفاده 
کرده باشم. بسیاری را هم می شناسم که اينطور 
هستند. من يک دوره کتاب هشت جلدی را در 
اتوبوس مطالعه کردم! اين بايد يک سیره و سنت 
رايجی بین مردم ما بشود که کتاب را بخوانند و به 
بچه هايشان ياد بدهند. خانم ها در خانه ها کتاب 

بخوانند و معلومات را فرا بگیرند.

اهمیت کتابخواني از منظر مقام معظم رهبری

جایکتابراهیچچیزپرنمیکند

واگويه های مهجوريت کتاب در عصر اينترنت و شبکه های اجتماعی

اینستاگرامبرايکتابخوانکتابنميشود

سبک مطالعه

    نگین خلج سرشکی
کتابفروشی آقای فرهنگ س�ر کوچه مادربزرگم قرار دارد. يک کتابفروشی کوچک که از قديمی ترين 
چاپ ها تا جديدترين کتاب ها در آن پیدا می ش�ود. آقای فرهنگ همیش�ه چند صندلی چوبی کوچک 
بیرون کتابفروشی قرار می دهد تا اگر مشتری از کتابی خوشش آمد ابتدا چند برگی از آن را بخواند و بعد 

از کلی دقت کتاب را خريداری کند. کتابفروشی آقای فرهنگ همیشه بوی کاغذهای کاهی و گل نرگس 
می دهد. اما اين روزها کتابفروشی او بسیار ساکت و کم رفت و آمد شده است. اين روزها خیلی ها کتاب 
نمی خوانند يا ترجیح می دهند از کتاب الکترونیکی استفاده کنند. نمی دانم خواندن کتاب الکترونیکی 

چه حسی دارد. آيا حس و حال خواندن کتاب کاغذی را دارد.

   ناديا اسماعیلي
کتاب، اي��ن گنجینه گرانق��در و گرانس��نگ، اين منبع 
انتقال علم و اطالعات، اين چن��د برگ با ارزش و گرانبها 
از گذش��ته تا به حال و تا آينده، چه سهمی در زندگی ما 
داشته، دارد و خواهد داشت؟ در طول تاريخ متوجه چه 
تغییراتی شده اس��ت و جايگاه امروزی آن در زندگی ما 

انسان ها کجاست؟
کتاب همواره براي خیل عظیمي از مردم، فرهیختگان 
و اهالي علم و هنر محترم بوده و هست. امروزه می دانیم 
که از کتب قديمی در موزه ها به شدت و دقت نگهداری 
می ش��ود. مانند قديمی ترين قرآن يا بس��یاری از کتب 
قديمی و ارزش��مند ديگر که هر يک در موزه ای در حال 

حفظ شدن برای نسل های آينده هستند.
دانشمندان و محققان از گذشته های بسیار دور متوجه 
شدند که برای حفظ و انتقال اطالعات، داده ها ، تجربیات 
علمی و... به نسل های آينده بايد آنها را ثبت کنند. ابتدا 
از کشیدن اشکال مختلف با اشیای نوک تیز بر سنگ ها و 
ديوارها آغاز و بعدها از پوست حیوانات استفاده شد. پس 
از چندی کاغذ اختراع شد و تحولی عظیم در علم رخ داد.
اطالعات روي کاغذ يادداشت و کتاب هايی گرانبها خلق 
 شد. وسیله انتقال اطالعات تنها کتاب ها بودند که بسیار 
هم خطرپذير بوده و تنها لیوانی آب يا ش��عله ای کوچک 
برای نابودي شان کافی بوده و اس��ت. امروزه با توجه به 
پیشرفت تکنولوژی، ابزارهاي الکترونیکي همچون رم، 

فلش و... با گنجايش به مراتب بس��یار باالتر از کتاب در 
اختیار ما قرار دارد که البته اين وس��ايل نیز خطرپذيرند 
و برای استفاده از آنها حتماً بايد يک وسیله الکترونیکی 
ديگر مانن��د تلفن هم��راه، کامپیوتر و... همراه داش��ته 

باشیم.
از دنیای پیشرفت ها و به روز شدن وسايل مصرفی و... که 
همه روزه با آنها س��ر و کار داريم کتاب ها نیز از قافله جا 
نمانده اند و پیشرفت الزم خود را داشته اند. به تعبیر بهتر 
کتاب ها اينترنتی و الکترونیک شده اند و ديگر بوي کاغذ 

نمي دهند. اين بدان معناست که نیازی نیست برای تهیه 
کتاب مورد عالقه تان کتابخانه ها را زير و رو کنید بلکه تنها 
کافیست که آن را در مرورگرهای گوشی يا کامپیوترتان 
جست و جو کنید. در کسری از ثانیه پیدايش می کنید و 
می توانید با پرداخت مبلغی آن را دانلود و مطالعه کنید. 
البته اين روش معايبی نیز دارد که با توجه به آن بهتر است 
بیشتر به حالت سنتی کتاب بخوانید. مگر در مواردی که 

تهیه کتاب مورد نظر سخت و دشوار باشد.
از جمله اين معايب می توان به خیره شدن طوالنی مدت 

به صفحه های نوری، آسیب به بینايی، سوء استفاده کردن 
ش��رکت های تبلیغاتی اينترنتی، خطر اشعه و پرتوهای 
ساطع شده از موبايل و... اشاره کرد. خیره شدن طوالنی 
مدت به صفحه گوش��ی موبايل ب��رای خواندن مطالب 
طوالن��ی باعث ايجاد س��ردردهايی خ��اص و همچنین 
چشم درد و در صورت استفاده هر روزه و بلندمدت باعث 

آسیب جدی به چشم ها خواهد شد.
تبلیغ ه��ای مکرر ش��رکت های تبلیغات��ی اينترنتی در 
صفحات مختلف باعث کالفگی و آزار ش��ما و همچنین 
زيان های مالی تان می شود. ناگفته نماند که با وجود اين 
اشعه های سرطانی که از گوش��ی ها ساطع می شود بايد 
برای حفظ سالمتی استفاده از آن را به حداقل رساند. در 
ضمن اگر ناچار به مطالعه با تلفن همراه و اينترنت شديد 
حتماً برای جلوگیری از آسیب های احتمالی فاصله 15 

سانتی متری آن را با قلبتان رعايت کنید.
البت��ه از فوايد آن ه��م می توان به تبدي��ل کتب قطور و 
س��نگین به يک فايل همراه، جابه جايی و حمل آسان، 
دسترسی همیشگی و در همه جا، صرفه جويی در کاغذ 
و کمک به قطع کمتر درختان و... اشاره کرد. با اين وجود 
همه ما می دانیم لذتی که در دست گرفتن کتاب با بوي 
کاغذش و ورق زدن آن هس��ت را هرگز نمي توان جايی 
ديگری يافت. لذتی ک��ه در تهیه روزنام��ه و مطالعه آن 
همراه با فنجانی چای هس��ت، در هیچ صفحه گوش��ی 

موبايلي نیست.

لذت تورق کتاب در هیچ صفحه موبايلي نیست

کتابهاديگربويکاغذنميدهند
سبک کتابخوانی

نوجوان�ان ع�ادت ک�رده اند ه�ر جا 
خواس�تند روی زمین بنشینند و زير 
انداز نداش�تند کتاب خود را زيرانداز 
کنن�د و روی آن بنش�ینند. برخ�ی 
عادت ک�رده ان�د از کتاب ب�ه عنوان 
وس�یله ای برای عک�س گرفتن های 
اينستاگرامی و فخر فروختن به مطالعه 
اس�تفاده کنند و تمام اي�ن بد عادتی 
ها ب�ه والدينی برمی گ�ردد که از ورق 
های کت�اب و روزنامه برای پاک کردن 
شیشه استفاده می کنند. آنقدر حرمت 
کتاب را پايین آورده اي�م که حتی به 
نگهداری از آن هم عالق�ه ای نداريم 
چه برسد به خواندن و مطالعه کردنش

    بهنام صدقي
از بزرگ ترين کمبودهای فرهنگ��ی در جامعه ما، 
پايین بودن سرانه مطالعه و کتابخواني است.اعتقاد 
به بحراني بودن مسئله کتاب و فرهنگ کتابخواني 
در يک نگاه خ��ود موجب کاهش می��زان مطالعه 
در کش��ور مي  ش��ود.پايین بودن میزان مطالعه و 
همچنین دسترس��ي به امکان��ات ديگر همچون 
شبکه  هاي اجتماعي در کنار اين امر، اين وضعیت 
را در کشورمان در مقايسه با ديگر کشورها به وجود 

آورده و تشديد کرده است.
اگر درآمد ماهانه ش��ما آنقدر هست که بخشی از 
آن را به تأمین معاش روزمره خود، بخش��ی را به 
تهیه س��رپناهی امن برای زندگی و بخشی را به 
پس انداز ش��خصی اختصاص دهید و هنوز آنقدر 
برای ش��ما پول باقی مانده که ي��ک جلد کتاب 
بخريد، شما انسان خوش��بختی هستید! تقريباً 
همه ما اين امکان را داريم اما دوست نداريم مثل 
چشم بادامي ها خوره کتاب باشیم و رفیق شفیق 
فراغتمان چیپس و پفک و ماست موسیر و تخمه 
و فوتبال است نه کتاب. کتابي که خريدش سهمی 
در سبد خانوار ما ندارد. چون نسبت به اهمیت آن 
و تأثیر شگفت انگیزش در کیفیت زندگی مان آگاه 
نیستیم و نیازی به آن احساس نمی کنیم. بنابراين 
آنقدر که خريد کااله��ا و خدمات لوکس برايمان 
جايگاه دارد، خريد کتاب جاي��ی ندارد. آنقدر که 
خريد پوشاک برند، خريد لوازم آرايشی، صرف غذا 
در رستوران برايمان مهم است، رسیدگی به »غذای 

روح« اولويتی برايمان ندارد.
هر روز که مي گذرد بیش��تر به عمق بي س��وادي 
خودم پي مي برم. شما چطور؟ بیايید اين حقیقت 
را بپذيريم که کتاب، ديگر جايي در میان گشت و 
گذارهای دنیای مجازی و ش��بکه هاي اجتماعي و 
تورق مطبوعات کاغذی و ديگر رسانه های موجود 

ندارد. با نگاهي دورانديشانه تر به موضوع، بي شک 
اين امر منجر به عقب ماندگي ما در برابر جوامع ديگر 
شده و قطعاً تأثیر بسیار ناخوش��ايندي در جامعه 
می گذارد و تا جايي پیش م��ي رود که کم کم بايد 
شاهد بي سوادي کل افراد جامعه باشیم و اين امر را با 

تمام وجود احساس کنیم.
اين زخم بي سوادي بر تن جامعه مان، اغلب از نوعی 
غرور و حس همه چیزدانی کاذب نشئت مي گیرد! 
چراکه اکثر م��ا آدم هاي ماش��یني ام��روزي فکر 
مي کنیم در همه چیز و در تمام حوزه ها کارشناس 
و صاحب نظر بوده و انگار هیچ س��ؤالی نیس��ت که 
برايمان بی جواب باقی بماند. در تنهايي مان به دور 
خود ديواری بزرگ براي ع��دم برخورد با کلمات و 
کتاب ها درست می کنیم و به خواندن برای اطالع 
نیازمندی های خويش و باال بردن سطح آگاهی مان 
توجهی نمی کنیم. در اوق��ات فراغت تن به هر نوع 
ابزاری جهت گذران وقت خود می دهیم اما حاضر 
به بررسی کتاب هاي کتابخانه مان و حتي انداختن 

نگاهي گذرا به آنها نیستیم. 
از جمله معضالت، آس��یب ها و تبعات��ی که در پی 
کاهش آمار کتابخوانی در جامعه به وجود مي آيد، 
کاهش انگیزه نويسندگان و مؤلفان برای انتشار يا 
ترجمه برخی کتب است. اين مسئله حائز اهمیت به 
نوبه خود بر آمار فروش کتاب نويسنده اثرگذار بوده 
و عالوه بر کاهش میزان فروش، به ضرر نويس��نده 
و مؤلف نیز تمام می ش��ود. در نهايت هم بذر يأس 
و ناامیدی از نوش��تن و ف��روش کت��اب را در دل او 
می کارد. بدون ترديد می توان اي��ن معضالت را با 
کمک برنامه ريزی و صرفه جوي��ی در خريد برخی 
اقالم کم اهمیت و غیر ضروری در زندگی حل کرده 
و جايگزين آن حداقل ماهی ي��ک کتاب جديد را 

خريداری نمود.
جان کالم اينکه فراموش نکنیم کتاب، هديه و غذايی 
مفید و مناسب برای ذهن، قدرت تفکر و عقالنیت و 
همچنین ابزاري سودمند جهت گشودن دريچه هاي 
دانش و ارتقاي آگاهي به منظور هموار شدن مسیر 
زندگی و ايجاد جامعه ای با افرادی سالم و برخوردار از 
رشد صحیح فکري است. هموار شدن مسیر زندگي و 
حل مسائلی که با بی توجهی و همچنین عدم آگاهي، 
تبديل به غولی هولناک در بطن زندگی مان ش��ده، 
قطعاً با خواندن کتاب مناسب به آسانی برايمان تحقق 
خواهد يافت. پس برای نعمت مطالعه و به ويژه کاالي 
ارزن��ده اي همچون کتاب، اين هداياي ارزش��مند، 
ارزش و احترام قائل باش��یم، همانطور که نخبگان، 
پیشینیان، بزرگان، فرهیختگان و فرزانگانمان براي 

آن حرمت و احترام قائل بوده و هستند.

سبک برنامه ريزی

»غذای روح« سهمی در سبد خانوارمان ندارد

زخمبيسوادي
فقطبامرهمکتابدرمانمیشود

اکثر ما فکر مي کنی�م در همه چیز 
و در تم�ام ح�وزه ها کارش�ناس و 
صاحبنظر هستیم و انگار نیست هیچ 
س�والی که برايمان بی جواب باقی 
بماند. به دور خود ديواری براي عدم 
برخورد با کلمات و کتاب ها درست 
می کنیم و به خواندن برای باال بردن 
سطح آگاهی مان توجهی نمی کنیم


