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 در دهه ه�اي اخي�ر در مي�ان چن�د رس�انه اي ها، 
شبكه هاي اجتماعي همراه )تلفيق دو فناوري تلفن 
همراه هوشمند و شبكه هاي اجتماعي( مورد توجه و 
استفاده بس�ياري از افراد به ويژه قشر نوجوان  قرار 
گرفته اس�ت، چراكه اين وس�يله ارتباط�ي تركيب 
تمامي رس�انه هاي ديداري، ش�نيداري، نوش�تاري 
و گفتاري را فراه�م آورده  و يك�ي از عوامل ظهور و 
ش�كل گيري اش�كال جديدي از تعامالت اجتماعي 
اس�ت. ارتباطات الكترونيك ش�بكه هاي اجتماعي 
همراه فصل جديدي در عرصه ارتباطات ميان فردي 
گشوده اس�ت و هر روزه معبري جديد را براي تحول 
راه و رس�م زندگي و ارتباط�ات ما مي گش�ايد، اين 
درحالي است كه رش�د بي امان اين ش�بكه ها و آثار 
حاص�ل از آن در حيات اجتماعي بش�ر ب�ه واقعيتي 
انكارناپذير تبديل ش�ده اس�ت. بخ�ش عظيمي از 
تعامالت اجتماعي بش�ر كه روابط رودررو را تشكيل 
مي دهند دچار تحول رسانه اي ارتباطي شده است، 
به طوري كه افراد در گذشته براي برقراري ارتباط و 
تبادل اطالعات محدود به يك زمان و مكان فيزيكي 
مش�ترك بودند، اما اين روند با گذشت زمان و ياري 
ارتباطات مج�ازي تعام�الت رودررو را از جبر زمان 
و مكان فيزيكي خارج س�اخته و قس�مت اعظمي از 
اليه هاي زندگي بش�ر را تحت تأثير قرار داده است.  

 كرونا و اوقات فراغت نوجوانان در ش�بكه هاي 
اجتماعي 

با توجه به ش��يوع بيم��اري كرونا، تعطيل��ي مدارس و 
برگزاري كالس هاي آنالين تعداد زيادي از نوجوانان وارد 
فضاي مجازي شده  و توانسته اند به شبكه هاي اجتماعي 
دسترسي بيشتر و راحت تري پيدا كنند و در زمينه هاي 
گوناگون از اين شبكه ها استفاده مي كنند، به طوري كه 
به يكي از اجزاي مهم زندگي آنها تبديل ش��ده اس��ت و 
مدت زمان زيادي از اوقات فراغت خود را در شبكه هاي 
اجتماعي سپري مي كنند و اين امر باعث نگراني بيشتر 

والدين به ويژه مادران شده است. 
 دامان مادر نخس�تين مدرس�ه و اولين پايگاه 

تربيتي 
برجسته ترين نقش مادر در محيط خانه و اجتماع نقش 
تربيتي است. اهميت اين نقش از آنجا روشن مي شود كه 
كودك نخستين بار در آغوش مادر قرار مي گيرد و آداب 
و رسوم اجتماعي را از او مي آموزد. كودك از دامان مادر 
ياد مي گيرد كه چگونه با ديگ��ران رفتار نمايد و چگونه 
با آنان برخورد داش��ته باش��د. مادر ب��ا رفتارهاي خود 
مي تواند موقعيت هايي ايجاد كند كه رفتارهاي خاصي در 
فرزندان برانگيزد. مادر با الگوي رفتاري كه ارائه مي دهد، 
سرمشق هايي براي همانندسازي هايي با كودكان فراهم 
مي سازد. مادر با انتخاب بعضي از رفتارها، فرزند خود را 
به انجام آن رفتارها تشويق مي كند. به بيان ديگر، مادر از 
يكسو براي فرزند خود الگوست و از سوي ديگر با نظارت 
خود بر عملكرد فرزند الگوهاي مناس��ب براي تربيت و 
همانندسازي فرزند را براي او فراهم مي آورد. چگونگي 

رفتار مادر با كودك در ش��كل دهي ساختار شخصيتي 
او تأثيري چشمگير دارد. از اين رو، كارشناسان مسائل 
تربيتي ب��ر نقش م��ادر در تربيت فرزند هم��واره تأكيد 
داش��ته و دارند. در واقع، دامان مادر نخستين مدرسه و 
اولين پايگاه تربيتي اس��ت. كودك آنچه در اين مدرسه 
مي آموزد، براي هميش��ه نزدش مي ماند، به گونه اي كه 
مي توان گفت راه و رس��م بعدي فرزند ادامه همان راه و 

رسم مادر است. 
 نقش سواد رسانه اي در نظارت 

سواد رسانه اي انتقادي چيزي جز داشتن تفكر انتقادي 
و قدرت تجزيه و تحليل پيام نيست. از نظر جيمز پاتر، 
ابعاد  سواد رسانه اي نقش مهمي در درك اهداف رسانه 
توس��ط مخاطبان بازي مي كند. چهار بعد مد نظر پاتر 
عبارتند از: الف - بعد ادراكي: اين بعد از سواد رسانه اي 
مربوط ب�ه دان�ش و اطالعات قبل�ي مخاطب�ان نس�بت 
ب�ه محت�واي پيامي است كه از يك رسانه خاص انتقال 
داده مي شود. اين اطالعات در مغز مستقر هستند. بعد 
ادراكي حيطه اي اس�ت كه به فرآيندهاي ذهني و فكري 
مربوط مي شود. شايستگي هاي ادراكي، مجموعه اي از 
شناخت ساده نش��انه ها ت�ا درك پيچيده ترين پيام ها 
و كش��ف علل نح��وه ارائه خ��اص آنها به وس��يله يك 
رس��انه را در بر مي گيرد. ب- بعد احساس��ي: به ميزان 
پيامدهاي احساس��ي مثبت يا منفي گفته مي شود كه 
مخاطبان نس��بت به محتواي پيام رس��انه اي خاصي 
قائل هستند. احساساتي همچون عشق، نفرت، خشم، 
شادي و نااميدي و سردرگمي، ترديد و دودلي. ج - بعد 
زيبايي شناسي: اين بعد از سواد رسانه اي حاوي اطالعاتي 
درباره روش و چگونگي توليد پيام است. اي�ن اطالعات 
بنياني، زمينه الزام را براي مخاطبان به منظور قضاوت 
در مورد نويس�ندگان، ب�ازيگران، طراح�ان، نوازن�دگان، 
نورپردازان و. . . بسته به اينكه پيام از چه رسانه اي انتقال 
داده مي ش��ود، فراهم مي كند. د- بعد اخالقي: اين بعد 
از سوادرس��انه اي با ارزش هاي مخاطبان سر وكار دارد 
و به تقوي��ت آن مي پردازد كه ش��امل اطالعاتي درباره 
ارزش هاس��ت كه در ضمير و روح انساني مستقر است. 
اطالعات اخالقي، م�الك و معي�اري براي قضاوت راجع 
به »درست و غلط« را فراهم مي كند. ما درباره خوبي يا 
بدي شخصيت هاي ي�ك داس�تان قض�اوت مي كنيم. 
هرچه اطالعات اخالقي ما دقيق تر باش��د، ارزش هاي 
نهفته در پيام ه�اي رس���انه اي را ب�ا عم�ق بيش�تري 
درك مي كني��م و قضاوت هايمان درب��اره آن ارزش ها 

دقيق تر و منطقي تر خواهد شد.
 مادران و سواد رسانه اي 

 از آنجايي كه دوره نوجوانى از مهم ترين و حساس ترين 
دوره هاى زندگى انسان به ش��مار مى رود و نوجوانان در 
سنين يادگيري و تأثيرپذيري هس��تند و جهان واقعي 
و روزمره با جهان رس��انه اي براي آن��ان فرقي نمي كند، 
والدين به ويژه مادران كه نقش مهمي در تربيت فرزند و 
شكل گيري شخصيت او دارند با داشتن سواد رسانه اي 
مي توانند به نوجوانان خود شيوه مواجهه سالم را با انواع 
رسانه و مهارت تماشاي انتقادي را به آنها آموزش دهند 

تا فرزندان در برابر پيام هاي رس��انه اي، مخاطباني فعال 
و گزينش��گر باش��ند و به خوبي از تمام فرصت هايي كه 
رسانه ها در اختيارش��ان قرار مي دهند اس��تفاده كنند 
و از آسيب ها و تهديدهايي كه اين ش��بكه ها مي توانند 
براي اين قشر داشته باشند جلوگيري نمايند، بنابراين 
تأثيرات شبكه هاي اجتماعي روي نوجوانان و نگراني هاي 
والدين در مورد آسيب هايي كه اين تكنولوژي ارتباطي 
مي تواند براي فرزندان نوجوانشان به دنبال داشته باشد، 
مسئله نظارت بر چگونگي استفاده نوجوانان از شبكه هاي 

اجتماعي را مطرح مي كند. 
  مادران و شيوه هاي نظارتي 

در مصاحب��ه با م��ادران در مورد چگونگي ش��يوه هاي 
نظارتي شان بر مصرف ش��بكه هاي اجتماعي نوجوانان 
خود به اين نتيجه رس��يديم كه تع��دادي از مادران به 
طور كل بر نحوه استفاده از شبكه هاي اجتماعي نظارت 
خاصي نداشتند و به طور كل فرزندان خود را در استفاده 
از ش��بكه هاي اجتماع��ي آزاد گذاش��ته و هيچ نظارت 
خاصي نداشتند و شيوه سهل گيرانه و در بعضي از موارد 
شيوه مسامحه كارانه نسبت به نحوه مصرف شبكه هاي 
اجتماعي اتخاذ كرده بودند و بي توجه نسبت به فرزندان 
بودند و براي اين امر داليل مختلفي را بيان مي كردند. 
نداشتن سواد كافي و س��ر درنياوردن از اين شبكه ها و 
مورد تأييد بودن و نيز اعتماد ب��ه فرزندان از جمله اين 
داليلند. مادراني كه در اين دسته جاي گرفتند اطالعات 
چنداني راجع به س��واد رسانه اي نداش��تند و از سطح 
تحصيالت كافي برخوردار نبودند. تعدادي از مادران تا 
حدودي بر نحوه استفاده از شبكه هاي اجتماعي نظارت 
داشتند. آنها مادراني بودند كه نسبت به پيامدهاي منفي 
كه شبكه هاي اجتماعي مي توانند داشته باشند آگاهي 
داش��تند ولي برنامه مش��خصي براي نحوه نظارتشان 
نداش��تند و هرازگاهي كه متوجه مي ش��دند فرزندان 
برنامه ها ي��ا افراد خاص��ي را در ش��بكه هاي اجتماعي 
دنبال مي كنند به آنها تذكر مي دادن��د. مادراني كه در 
اين دس��ته قرار مي گيرن��د مادراني بودند كه از س��واد 
رس��انه اي تا حدودي مطلع بودند. تعدادي از مادران بر 
نحوه استفاده از ش��بكه هاي اجتماعي نظارت مستقيم 
داشتند. در اين دسته فقط س��ه  مادر جاي گرفتند كه 
بر اس��تفاده از ش��بكه هاي اجتماعي نظارت مستقيم 
داشتند و ش��يوه مقتدرانه را نس��بت به نحوه استفاده 
از ش��بكه هاي اجتماعي اتخاذ ك��رده بودند. داليل اين 
مادران براي نظارت بر تمام��ي برنامه ها اينگونه بود: بر 
شبكه هاي اجتماعي نظارتي وجود ندارد و چيز هايي كه 
در اين ش��بكه ها به نمايش در مي آيد مطابق با فرهنگ 
ايراني- اس��المي ما نب��وده و برخ��ي از محتوا هاي اين 
شبكه ها مناسب سن فرزندان ما نيست و از نظر اخالقي 
مشكل دارد. مادراني كه در اين دسته حضور داشتند تا 
حدودي از سواد رسانه اي اطالع داشتند و نسبت به ديگر 

مادران مطلع تر بودند. 
 مادران و نظارت بر ميزان استفاده از شبكه هاي 

اجتماعي
برخي مادران محدوديت زماني براي استفاده از شبكه ها 

تعيين مي كنند. مادراني كه محدوديت زماني را مشخص 
كرده بودند داليل مختلفي را براي اين امر مطرح كردند. 
داليل آنها را مي توان بدين شكل برشمرد: استفاده زياد 
از شبكه ها مي تواند به درسشان آس��يب بزند. محتواي 
شبكه هاي اجتماعي مخصوصاً اينستاگرام از نظر اخالقي 
مناسب نيس��ت و مي تواند بر س��المت روحي نوجوانان 
آسيب وارد كند و استفاده زياد از شبكه ها آنها را از ديگر 
فعاليت ها محروم مي س��ازد. اما برخي  مادران فرهنگي 
محدوديت زماني خاصي براي نوجوانان خود مش��خص 
نمي كنند و داليل خود را براي عدم كنترل زمان استفاده 
از شبكه ها را اينگونه بيان مي كنند: قدرت كنترل فرزندان 
را نداريم و درصورت اعمال محدوديت با واكنش شديد 
روبه رو مي شويم و جايگزين مناسبي براي پر كردن زمان 

خالي آنها نداريم. 
 سبك هاي نظارتي مادران 

در مصاحبه با مادران به اين نتيجه رس��يدم كه س��بك 
نظارتي مادران در س��ه دس��ته جاي مي گيرد. نظارت 
منفعل: مادراني كه در اين دسته جاي مي گيرند نسبت 
به استفاده فرزندان خود از شبكه هاي اجتماعي منفعل 
بودند و در اس��تفاده از ش��بكه ها هيچ كنترل و نظارتي 
نداشتند و شيوه سهل گيرانه اي را در برخورد با فرزندان 
خود درپيش گرفته بودند و بعضي از مادران هم بي توجه 

به اين مسئله بودند. 
نظارت فعال: مادراني كه س��بك نظارتي فعال داشتند 
تعدادشان زياد نبود فقط سه چهار نفر از مادران نسبت 
به استفاده از فرزندان خود از شبكه هاي اجتماعي كنترل 
فعال داشتند و براي ميزان استفاده از اين شبكه ها برنامه 
داش��ته و قوانيني وضع كرده بودند و براي بازداش��تن 
فرزندان خ��ود از فعاليت نامناس��ب به آگاه��ي دادن و 
راهنمايي فرزندان خود مي پرداختند و شيوه مقتدرانه را 

درنحوه استفاده فرزندانش اتخاذ كرده بودند. 
نظارت تركيب��ي: مادراني كه نظارت تركيبي داش��تند 
تا حدودي بر اس��تفاده از ش��بكه هاي اجتماعي نظارت 
داشتند و قوانين مشخصي براي نظارت نداشتند. هنگام 
امتحانات يا مشاهده استفاده زياد از شبكه هاي اجتماعي 
محدوديت قائل مي ش��دند و بيش��تر به صورت تذكر و 

نصيحت بود. 
 استراتژي نظارتي مادران 

در مصاحبه با مادران به اين نتيجه رسيديم كه مادراني 
كه بر نحوه اس��تفاده نوجوان��ان خود نظ��ارت )فعال و 
تركيبي( داش��تند اس��تراتژي هاي متفاوت��ي را اتخاذ 
مي كردند. برخي مادران فرهنگي، از استراتژي گفت وگو 
و راهنمايي استفاده كرده و در حين استفاده از شبكه هاي 
اجتماعي فرزندان خود بر مصرف رسانه اي نوجوانان خود 
توجه مي كردند و در حين اس��تفاده اگر نكته مناسب يا 
نامناسبي را مشاهده مي كردند با فرزندان خود درباره آن 
به گفت وگو مي پرداختند. برخي  مادران هم از استراتژي 
»انتخاب جايگزين« براي استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
استفاده مي كردند. اين مادران با توجه به امكانات منطقه 
و عالي��ق و توانايي هاي فرزند خود دس��ت ب��ه انتخاب 

جايگزين مي زدند. 

در مصاحبه با م�ادران به اين 
نتيجه رس�يديم كه مادراني 
كه بر نحوه استفاده نوجوانان 
خود نظارت )فعال و تركيبي( 
اس�تراتژي هاي  داش�تند 
متفاوتي را اتخ�اذ مي كردند

كرونا، تهديد نوجوانان در فضاي مجازي و رسالت مادران 
نگاهي به شيوه هاي نظارتي مادران و نحوه استفاده نوجوانان از شبكه هاي اجتماعي 

زهرا خالق وردي
   گزارش

 ماه رمضان فرصت خوبي براي خودسازي است 
و ب�راي خودس�ازي مي توان به مناب�ع مختلفي 
رجوع كرد. از اين منابع مي ت�وان به كتاب هايي 
اشاره كرد كه درباره خودسازي و لوازم آن نوشته 
شده اند. مجمع ناش�ران انقالب اسالمي در يك 
بسته مطالعاتي با توجه به فرا رسيدن ماه مبارك 
رمضان، تالش كرده اس�ت با گزين�ش و معرفي 
10كتاب از بزرگان دين در موضوعات متنوع مانند 
خودشناس�ي، مناجات با خداوند متعال، آداب 
ماه مبارك رمضان، آش�نايي ب�ا خداوند متعال 
و... مجموع�ه اي مناس�ب براي اين م�اه مبارك 
در اختيار عالقه مندان قرار ده�د كه با خواندن 
آنها مي توان از بركات اين ماه بيش�تر بهره برد. 

 آداب خل�وت با خ�دا: مناج�ات از آيت اهلل 
مجتبي تهراني)ره(

مناجات و دعا در پيش��گاه خداوند متعال در اديان 
الهي از جايگاه وااليي برخوردار اس��ت، به نحوي كه 
رسول اكرم)ص( فرمودند: »عاجز و ناتوان ترين مردم 
كسي است كه از دعا و مناجات با خداوند متعال عاجز 

و ناتوان باشد.«
»آداب خل��وت ب��ا خدا: مناج��ات« عن��وان كتابي 
336صفحه اي حاصل 30 سخنراني آيت اهلل مجتبي 
تهراني در ماه مبارك رمضان است. مخاطبان در اين 
كتاب با اصلي ترين مفاهيم در حوزه مناجات مانند 
»قلب«، »كم��ال«، »ثنا«، »اخ��الص«، »خوف«، 
»عبادت«، »دنيا«، »ذك��ر« و. . . از زواياي گوناگون 
آش��نا مي ش��وند. اين كتاب كه به همت مؤسس��ه 

فرهنگي مصابيح الهدي به چاپ رسيده است، عالوه 
بر اين آشنايي، به مخاطبان كمك مي كند تا پاسخ 
پرس��ش هايي از جمله »حضور قلب چيس��ت؟«، 
»اولياي الهي با خداوند متعال به چه نحوي ارتباط 
برق��رار مي كنن��د؟«، »توفير ميان مناج��ات و دعا 
با ن��دا در چيس��ت؟«، »راه لذت ب��ردن از مناجات 
كدام اس��ت؟«، »خداوند چگونه به مناجات پاسخ 
مي دهد؟«، »تأثير دعا و مناجات  روي انسان چگونه 

بايد باشد؟« را بيابند. 
 آداب روزه داري؛ احوال روزه داران از آيت اهلل 

سيدعلي خامنه اي 
مجموعه انتشارات انقالب اسالمي به كوشش علي رضا 
مختارپور، با رجوع به بيانات رهبر انقالب در سال هاي 
1369 تا 1390 تالش كرده است مباحثي براي اين 
ماه مبارك آماده كند. ايشان در جمع آوري مطالب 
به دو ويژگي توجه داش��ته  اس��ت. نخستين ويژگي 
اين است كه موضوع بيانات آيت اهلل خامنه اي در ماه 
مبارك رمضان، معارف ديني مرب��وط به روزه داري، 
آداب دعا، تكاليف مؤمن��ان در اين ماه از نظر فردي، 
اجتماعي و سياسي و مانند آن است و ديگر آنكه اين 
بيانات در محدوده زماني حلول ماه مبارك رمضان تا 

پايان روز عيد سعيد فطر هر سال ارائه شده است. 
كت��اب »آداب روزه داري و اح��وال روزه داران« ب��ا 
ترجيع بند تقوا و استغفار در 422 صفحه چاپ و در 
دسترس مخاطبان قرار گرفته است. در اين كتاب به 
موضوعاتي مانند مباحث مربوط به »قرآن كريم«، 
»دع��ا و مناجات«، »توب��ه و اس��تغفار از گناهان«، 
»بندگي و مقام عبوديت«، »خودسازي«، »صبر«، 
»اخالص و مراتب آن«، »مبارزه با هواي نفس« و. . . 
اشاره شده است كه بيانگر فضيلت ماه مبارك رمضان 
و اعمال مرتبط با آن اس��ت. آنچه مخاطبان در اين 
كتاب با آن آشنا مي ش��وند كه در اغلب كتاب هايي 
با اين موضوع نيست، پرداختن به ابعاد اجتماعي و 
سياسي ماه مبارك رمضان در كنار ابعاد فردي است. 
 المراقبات؛آي�ت اهلل مي�رزا ج�واد ملك�ي 

تبريزي)ره( 
عالمه محمدحسين طباطبايي، مفسر كبير قرآن 
كريم، درباره كتاب »المراقبات« فرمودند: »كتابى 

كه پيش رو داريد، از بهترين كتاب هايى است كه در 
اين زمينه نگارش يافته است. در اين كتاب لطايفى 
كه اهل واليت خ��دا از آن مراقبت نم��وده و نكات 
ظريفى كه در دل سرگش��تگان محبت خدا خطور 
نموده و تمام مطالبى كه مربيان درباره عبادت خدا 
فهميده  اند، وجود دارد.« نوشتن كتاب درباره اعمال 
روزهاي سال از سنت هاي رايج در ميان علماي شيعه 
بوده است. كتاب شريف »المراقبات« به قلم آيت اهلل 
ميرزا جواد ملكي تبريزي)ره( در همين راس��تا و به 
منظور مراقبت از اوقات ش��ريف و قابل استفاده در 
طول سال نوشته شده و شامل احاديث، ادعيه و اذكار 

مخصوص و مرتبط به ايام، ليالي، ماه و سال است. 
»المراقبات« به زباني عربي تأليف ش��ده و تاكنون 
ترجمه هاي متعددي از آن در دسترس عالقه مندان 
قرار گرفته است. اين كتاب ابتدا با مقدمه اي از مؤلف 
در خصوص ابعاد گوناگون دعا و راز و نياز با خداوند 
متعال آغاز مي ش��ود. در ادام��ه، مخاطبان با اعمال 
مختلف ماه هاي سال، آثار و بركات روحي و معنوي 
اين  ماه ها به ترتيب تاريخ قمري آشنا مي شوند. اما 
بيشترين حجم دس��تورات و صفحات اين كتاب به 
ماه مبارك رمضان اختصاص يافته كه نشانگر اهميت 
اين ماه مبارك در مسير س��ير و سلوك و آشنايي با 
اين مطالب است. عالقه مندان در اين ايام مي توانند 
با رجوع به اين بخش، از مطالبي غني بهره ببرند. در 
انتها نيز كتاب با تذكرات اخالقي و نصايحي از مؤلف 

خاتمه مي يابد. 
 خودشناس�ي براي خودس�ازي از آيت اهلل 

محمدتقي مصباح يزدي)ره( 
بر اساس آموزه هاي ديني، انسان كمالي برتر و باالتر 
از خودسازي و قرب الي اهلل ندارد. استاد محمدتقي 
مصباح يزدي)ره( به عنوان يك عالم ديني، در كتاب 
»خودشناسي براي خودسازي« درباره راه رسيدن به 
اين كمال نهايي سخن گفته اند. ايشان در اين كتاب به 
انسان به عنوان موجودي كمال پذير از طريق تأمل در 
خويش و يافتن عواملي كه در وجودش براي رسيدن 
و وصول مقصد نهايي تالش مي كند و مس��ير قرب 
الهي را مي شناسد، نگاه مي كند. اين كتاب را انتشارات 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( در 424 
صفحه منتشر كرده و در آن تالش شده است با اكتفا 
به دريافت هاي وجداني و براهين ساده، متن كتاب 

براي عموم مردم كاربردي باشد. 
كتاب داراي موضوع واحد و دو بخش مستقل از هم 
است. در بخش اول كتاب، استاد مصباح يزدي )ره( 
با ارائه يك بحث كلي و فشرده درباره خودشناسي و 
خودسازي به تبيين و توضيح ضرورت خودشناسي 
بر اساس نقل و عقل مي پردازند. عالقه مندان در اين 
بخش با موضوعات مختلف مانن��د »لذت كمال«، 
»جهت يابي اميال فطري«، »نقطه اوج اميال و غايت 
آمال«، »آيا ارتب��اط آگاهانه كامل با آفريدگار، عقاًل 
ممكن است؟« و... آشنا مي شوند. بخش دوم كتاب 
كه به تفصيل به موضوع معرفت نف��س پرداخته  و 
مفاهيم اصلي در اين حوزه مانند »خودشناس��ي«، 
»خودسازي«، »كمال«، »فطرت«، »اميال«، »ارتباط 
با خداوند«، »قرب«، »تدبي��ر و اراده« و... را به بحث 
گذاشته است. اين بخش از كتاب منبع عميق و غني 
براي آشنايي با مباحث معرفت نفس است و مي تواند 

مانند چراغ راهي در اين مسير عمل كند. 
 عبادت يا عبوديت از امام موسي صدر)ره( 

امام موس��ي صدر)ره(  راهي را براي گذر از مشكل 
پي��ش روي مخاطبان دي��ن قرار  مي دهن��د. كتاب 
»عبادت و عبوديت« از مجموعه »در قلمرو انديشه 
امام موس��ي صدر« در 245 صفحه به چاپ رسيده 
است و رسالت ارائه گفتارها و نوش��تارهايي درباره 
عبادت و دعا در رفع بي حاصلي عب��ادي را بر عهده 

دارد. 
نماز و روزه دو بس��تر اصلي عبادت در دين اس��الم 
هستند. امام موسي صدر در قالب اين دو عمل عبادي 
در كتاب خود تالش مي كنند به پرس��ش هايي كه 
اغلب انس��ان ها امروزه به آن مبتال هس��تند، مانند 
»انسان امروز چگونه مي تواند طعم زيست مؤمنانه را 
تجربه كند؟«، »دعا چه هنگام موجه است و چگونه 
بايد باش��د؟«، »آيا عبادت زمان و م��كان خاصي را 
مي طلبد؟«، »عب��ادات در معرض كدام آس��يب ها 
هس��تند؟« و »فلس��فه و معناي نم��از و روزه كدام 
است؟« پاس��خ دهند. ايش��ان در اين كتاب ابتدا با 
طرح معنا و مفه��وم عبادت و عبوديت ب��ه ارزيابي 
جنبه هاي مختلف فريضه نماز پرداخته اند. سپس با 
طرح معنا و مفهوم دعا به شرح دعاهاي ماه شعبان 
اشتغال مي ورزند. در ادامه نيز خوانندگان با معناي 
مناسبت هاي مختلف ماه مبارك رمضان مانند شب 

قدر و اعمال آنها آشنا مي شوند. 

كتاب

 براساس مطالعه اي كه به 

معصومه طاهري
تازگي از سوي مركز ملي    نکته

كتاب فرانسه انجام شده، 
مطالعه بين فرانسوي ها به طور مداوم درحال كاهش 
است و سير نزولي دارد، به طوري كه 14درصد از آنها 
اصاًل هيچ كتابي را در سال 2020 نخوانده  و 25 درصد 

هم كتاب جديدي نخريده اند. 
رژين هاچوندو رئيس اين نهاد عمومي تحقيقاتي در يك 
بيانيه مطبوعاتي عنوان كرد: »با وجود اطمينان بخشي به 
پويايي و رونق بازار براي بخش كتاب در زمان شيوع كرونا 
به اشكال مختلف، ما شاهد كاهش كلي تعداد خوانندگان 
  )CNL( كتاب هس��تيم.« در اين راس��تا به طور كلي
آزمايش��گاه برتر علوم و فناوري هس��ته اي كانادا هم از 
كاهش ميزان مطالعه كه قطعاً مرتبط با محدوديت هاي 

ناشي از بحران سالمتي است ابراز تأسف مي كند.  تحقيق 
درباره ميزان مطالعه هر دو سال يك بار انجام مي شود و 
نتايج آن هم به طور س��نتي قبل از افتتاحيه نمايشگاه 
»كتاب پاريس« منتشر مي گردد تا رويكرد كلي از مطالعه 
در فرانسه به دس��ت آيد. اما اين رويداد به دليل اپيدمي 
ويروس كوويد - 19 براي دومين س��ال متوالي لغو شد. 
طبق نظرسنجي انجام شده در ژانويه از هزار فرد 15ساله 
و باالتر مردم فرانس��ه، 86درصد حداقل يك كتاب را در 
س��ال 2020 خوانده اند؛ يعني 8 امتياز كمتر از 2018. 
عمدتاً آنها كتاب هاي گزارش��گري و خبري بيشتري را 
مطالعه كرده ان��د )مقاله، زندگينام��ه و...(، اما در مقابل 
گرايش خيلي كمتري به رمان )7- امتياز( و كتاب عملي 
)7- امتياز( داشتند، طبق آمار مركز ملي كتاب گرايش به 
اخبار شايد به اين دليل باشد كه آنها مي خواستند جهان 

را بهتر بشناسند و رمزگش��ايي كنند.  با توجه به شيوع 
ويروس كوويد - 19 و گس��ترش فعاليت هاي مجازي و 
اينترنتي اما در فرانسه 83درصد از پاسخ دهندگان اعالم 
كردند حداقل يك كتاب چاپي و كاغ��ذي خوانده اند از 
اين تعداد تنها حدود يك چهارم آنها كتاب ديجيتال را 
مطالعه كرده اند. يعني فقط 3درصد از پاسخ دهندگان 
منحصراً كتاب ديجيتالي مي خوانند. اين تحقيق نشان 
داد فرانس��وي ها تمايل كمي به كتاب ه��اي ديجيتالي 
دارند هرچند اغلب اعالم مي كنند مي خواهند بيش��تر 
كتاب بخوانند اما51 درصد كمبود وقت را مانع مطالعه 
دانسته  و 37درصد هم ساير فعاليت هاي اوقات فراغت را 
در اولويت خود عنوان كرده اند كه فرصت مطالعه را به آنها 
نمي دهد. آن چه مسئوالن فرهنگي فرانسه را نگران كرده 
آن است كه سطح تحصيالت فرانسوي ها 20 سال است 

كه به طور مداوم روند كاهشي دارد و فرانسه در رده بندي 
بين المللي PISA رتبه 26 را كس��ب كرده كه شرم آور 
است و در محل كار بسياري بدون ديپلم و بدون تسلط 
كامل بر زبان فرانسه فعاليت دارند! اين روزها تصوير جاي 
نوش��ته را گرفته و عوام فريبي در رس��انه هاي سمعي و 
بصري حكمراني مي كند... تنبلي موذي نسل هاي جديد 
را تسخير كرده است. بنابراين بايد هرچه زودتر كنار هم 
جمع شويم و كاري كنيم! چراكه بدون كار خوب، مدارس 

بدون نتيجه خواهد بود. 
رژين هاچوندو در ادامه خاطرنشان كرد: »اگر فرانسوي ها 
يك روز اضافي در هفته را اختصاص به اوقات فراغت خود و 
تفريح بدهند بعد از بيرون رفتن با دوستان و گشت وگذار، 
مطالعه را در جايگاه دوم فعاليت هاي فراغت قرار مي دهند 

و اين گرايش كم به مطالعه جاي نگراني دارد.«

خودسازي با كتاب 
براي قرب الهي در ماه مبارك رمضان آدابي وجود دارد 

كه برخي از علماي دين در قالب كتاب هايي به آنها اشاره كرده اند

نماز و روزه دو بس�تر اصل�ي عبادت 
در دين اس�الم هس�تند. امام موسي 
صدر در قال�ب اين دو عم�ل عبادي 
در كت�اب خ�ود ت�الش مي كنن�د به 
پرسش هايي كه اغلب انسان ها امروزه 
به آن مبتال هس�تند، مانند »انس�ان 
ام�روز چگونه مي تواند طعم زيس�ت 
مؤمنانه را تجربه كند؟« پاسخ دهند

كاهش سطح مطالعه فرانسوي ها در سال 2020


