
كتابخانه براي شما چه معنا و كاربردي دارد؟
در بس��ياري از جوامع توس��عه يافته يكي از 
مكان هاي عمومي پرطرفدار و البته جذاب كه 
با معماري و دكوراسيون هاي خاص طراحي 
شده كتابخانه هاي شهر است. جايي كه مردم 
براي افزايش آگاهي و داناترش��دن به آن پناه مي برند. 
كوچك و بزرگ هم ندارد، همه نقاط مهم شهرشان را 
مي شناسند و حداقل يكبار براي گرفتن جواب سؤالشان 
گذرشان به كتابخانه ها افتاده است، ولي واژه كتابخانه 
براي ما ايراني ها چ��ه مفهوم��ي را در ذهنمان تداعي 
مي كند؟ شايد خاطره مشترك بسياري از ما گذراندن 
وقت در دوران پيش از كنكور باشد يا در دوره اي كه هنوز 
خبر از تحقيق هاي آنالين و دنياي پررمز و راز اينترنت 
ب��ه اي��ن گس��تردگي نب��ود، س��اعت ها در كتابخانه 
مي نشستيم و دنبال مطالب علمي يا ادبي در كتاب هاي 
مرتبط با آن موضوع مي گشتيم. محيطي آرام و ساكت 
كه مراقب ب��ود تمركز ما هن��گام مطالعه به��م نريزد. 
كتابخانه مأمن كساني بود كه وقتي از يافتن كتاب مورد 
عالقه شان نااميد مي ش��دند به كتابخانه هاي شهر پناه 

مي بردند. 

حاال ك�ه اوضاع كتاب فرق كرده اس�ت كاري 
بكنيم

حاال اوضاع ف��رق كرده اس��ت و تا دلتان 
بخواهد كتابخانه سيار داريم. به تعداد همه 
آدم هاي كتابخوان كتابخانه وجود دارد. هر 
جاي دنجي كه بشود دل به دنياي تخيل 
كتاب داد و بي من��ت از او آموخت. فرقي نمي كند مترو 
باشد يا اتوبوس. در صف هاي طوالني باشد يا مطب دكتر 
در انتظار نوبت. مي شود با يك هدفون ساده و يك گوشي 
هوشمند نه چندان گرانقيمت اهل مطالعه شد و از هر 
وقت مازادي كه به لطف زندگي شهري كم هم نيست، 
براي آگاه شدن استفاده كرد. كتاب خواندن يك عادت 
جذاب است كه مي شود وجودش را در درون يك فرد به 
رفتارهاي مثبت ديگري تعميم داد. به عنوان مثال اگر 
خواستگار دخترتان اهل مطالعه باشد و در هر فرصتي با 
دخترتان درباره امور فرهنگي و كتاب حرف مي زند يا اگر 
هر سؤالتان را با داليل منطقي و مستند پاسخ مي دهد، 
بدانيد قابل اعتماد اس��ت. بدانيد به جاي رفيق بازي يا 
حضور در مكان هاي پرخطر كه ممكن است شما را نگران 
كند، سرش به كتاب خواندن گرم بوده و بيشتر اهل عمل 
است تا حرف. سؤال مهم اينجاست كه چرا همه ما داعيه 
فرهنگ ايراني چند 100هزار ساله داريم، ولي براي نگه 
داشتنش كاري نمي كنيم و قدمي برنمي داريم؟چرا به 
ايراني هاي پيش��ين افتخار مي كنيم، ولي خودمان به 
ساختن يك كشور با فرهنگ و انديشه نمي كنيم و دنبال 
راه حل نمي گرديم؟راه حل فرار از ناداني و جهل، مطالعه 
و آموختن است و فقط كتاب مي تواند ما را از جعليات 

ذهني نجاتمان بدهد. 

گنجينه كتاب را قرباني اينترنت نكنيم
امروزه آم��ار عالقه مندان ب��ه هنرهاي 
نمايشي و در كل هنرهاي بصري بيش از 
كتاب است. در هر خانه اي اشتراك يك 
پلتفرم ب��راي دنبال كردن س��ينماي 
خانگ��ي وج��ود دارد. ي��ك اينترنت پرس��رعت براي 
درنورديدن جهاني كه زيرپايمان است و خوراكي هاي 

رنگارنگي كه هر روز فريبنده و خوشمزه تر مي شوند و ما 
س��اعت هاي زيادي را در فروش��گاه هاي بزرگ صرف 
كشف كردن آنها مي كنيم. سؤال مهم اينجاست كه چرا 
با كتاب و مطالعه بيگانه ايم؟چرا مطالعه براي بسياري از 
مردم جزو برنامه هاي مهم روزانه نيست؟ چرا انقدر مقام 
فرهنگ و هنر در كشور تنزل يافته كه افراد ناآگاه و كتاب 
نخوان اجازه پيدا مي كنند درباره اهل قلم نظر بدهند و 
آنها را بيكار خطاب كنند؟ مگر غير از اين است كه همين 
بيكارها كش��ور را در برهه اي حساس از مرگ حتمي و 
جهل نجات دادند؟ مگر نه اين است كه در دوران انقالب 
اسالمي وقتي خبري از صفحات مجازي نبود، مردم براي 
آگاه شدن به كتاب پناه مي آوردند و براي در امان ماندن 
همان كتاب ها كه حكم گنج برايشان داشت زيرزمين 

دفن مي كردند؟
آن روز اهل مطالعه و فكر را در حبس مي كردند امروز هم 
آنها را يك مشت بيكار خطاب مي كنند. در عوض مغز 
متفكرشان مي شود دنياي پرفريب اينترنت، همان كه 
بدون خون و خونريزي محتوياتي كه دلشان مي خواهد به 
خورد جماعت هدف مي دهند و با تغيير مسير افكارشان 

به خواسته هايشان مي رسند. حاال براي هر ايراني يك 
صفحه مجازي عين جنگ تن به تن است. چنان ذهن و 
فكرش را عريان مي كنند و به فلك افكار پوچ خودشان 
مي كش��ند كه نه تنها آبي از آب تكان نمي خورد، بلكه 
افراد زيادي از اين خودزني آشكار خرسند نيز هستند. 
اهل كتاب كه نباشيم نتيجه اش مي شود اينكه برايمان 
تصميم بگيرند چگونه يا حتي به چه مسائلي فكر كنيم؟ 
براي باروهايمان نقشه مي كش��ند و به اسم بيداري هر 

خزعبالتي را به خوردمان مي دهند. 

اگر هزينه لوازم آرايش بيشتر از كتاب شود...
ش��ايد وقتي يك س��يل مهيب مي آيد 
عده اي در خط مقدم نمي گذارند، آب به 
خانه هاي مردم برسد و براي دفاع از جان 
و مالش��ان، جان به مخاطره مي اندازند، 
ولي اين كافي نيس��ت. ه��ر خانواده خ��ودش بايد به 
تنهايي بايستد و در برابر ورود سيل با هر ترفندي شده 
مقابله كند. حاال همان برهه حساس است؛ همان سيل 
مهيب كه اگر جلويش را با ي��ك خردجمعي نگيريم  
موطنمان زير آب مي ميرد و رگ هاي حياتش زير گل 
و الي جهل و جعل خش��ك مي ش��ود. اگر اين سيل 
ويرانگر را چاره اي نينديش��يم نس��ل جدي��د قرباني 
بي تدبيري ها خواهند ش��د. آنهايي كه با دنياي مد و 
آرايش در س��نين كودكي بيش از كتاب مأنوس��ند و 
آنهاي��ي ك��ه الگ��وي رفتاري ش��ان س��لبريتي هاي 
معلوم الحال است، به جاي افراد موفق! اينهادر معرض 
خطرند. زماني اگر موضوعي طرح مي شد بچه ها كتاب 
مي خواندند و حاال مشغوليات ذهني شان را در فيلم ها 
و سريال هاي نه چندان محترم پر مي كند. اين باليي 
است كه در حال وقوع اس��ت و اگر بيش از اين جدي 
گرفته نشود به زودي بر س��رمان آوار خواهد شد. اگر 
مطالعه و تفكر جايگزين تفريحات ناسالم نشود ما يك 
بازنده ايم. هر قدر هم نفت وگاز داش��ته باشيم باز هم 

يك كشور فقيريم. هر قدر سفره هايمان رنگي تر شود 
و پول در جيب هايمان بيشتر، باز هم فقير تر مي شويم 
و پس��رفت مي كنيم. مي دانيد چرا؟ چون هر چه پول 
بيش��تر لوازم آرايش��ي و تجمالت بيش��تر مي شود و 
افزوني، اين دو مقوله مس��اوي اس��ت با تعطيل شدن 
خردورزي و نخبه انگاري. ما بايد ريشه هاي قهر با كتاب 
و در كل مطالعه را كه ش��امل موارد زيادي مي شود، 
بيابيم تا بتوانيم برايش مرهم بسازيم و دست به درمان 

زخم هايش بزنيم. 

كتاب، نجات دهنده رگ همه چيزداني ما!
خون همه چيز داني و عقل كل بودن در 
خون اكثر ما ايراني ها جاري است. ما از 
همه چيز س��ر درمي آوري��م و براي هر 
چيزي تصميم مي گيري��م. حتي يك 
قاضي القضات سخت گير هستيم و بنا بر تصوراتمان 
حكم صادر مي كنيم. ما خجالت مي كش��يم بگوييم 
نمي دانيم. به همي��ن دليل در ه��ر جمعي اطالعات 

دست وپا شكسته خود را بروز مي دهيم. وقتي يكي از 
ما آدرس مي پرس��د غرورمان اجازه نمي دهد بگوييم 
نمي دانيم، در عوض با يك آدرس غلط مخاطب را به 
درد س��ر و زحمت مي اندازي��م. كاري ك��ه اغلب ما 
مي كنيم و آدرس را اشتباهي مي رويم. اگر از شر اين 
دانايي كاذب خودمان خالص شويم و به ندانسته هاي 
خود واقف باشيم، آن وقت كتاب مي شود گزينه اول 
روي ميز. يادتان باشد آنقدر دنياي علم وسيع است كه 
بزرگان پيشنهاد داده اند: ز گهواره تا گور دانش بجوي. 
م��ا مي ترس��يم. از لرزيدن س��تون دانس��ته هايمان 
مي هراسيم. اگر كتاب بخوانيم پنجره اي از واقعيت هاي 
جدي��د روبه رويمان باز مي ش��ود و م��ا را وارد به يك 
سرزمين ديگر مي كند. آن وقت بايد به عقايدمان شك 
كنيم و اشتباهات را سخاوتمندانه دور بريزيم و افكار و 
عقايد درست را جايگزين كنيم، ولي اغلب ما ايراني ها 
از تغيير مسير مي ترسيم، از شك كردن مي ترسيم و 
ترجيح مي دهيم در همان پيله اي كه دورمان تنيده ايم 
بمانيم و پرواز را فراموش كنيم. ما مي ترس��يم برخي 
انديش��ه هاي نياكان ما متهم به اشتباه شوند. ترجيح 
مي دهيم آنها را عقل كل بدانيم و مبرا از هر خطايي. 
فرق هم نمي كند در چه زمين��ه اي. حتي آنهايي كه 
هنوز هم به رسم قديمي هاي قوم ترياك را مسكن همه 
دردها مي دانند و حتي براي بيمار كرونايي هم تجويز 
مي كنند. حاض��ر اس��ت جان��ش را در راه اعتماد به 
دانسته ها بدهد، ولي به دنياي علم اعتماد نكند و دو تا 
مطلب درباره درمان هاي جديد نخواند. جهل است كه 
ما را وام��ي دارد به بيم��ار كرونايي بستري ش��ده در 

آي سييو دم نوش آويشن بدهيم. 
بعضي س��ودجويان طرفداران طب سنتي و نوين را در 
مقابل هم قرار مي دهند و از اختالفات آنها فرار رو به جلو 
كرده و به اهداف اقتصادي خودش��ان مي رسند و همه 

اينها به دليل آن است كه ما كتاب نمي خوانيم. 

تحقيق و مطالعه را جايگزين فرهنگ ش�فاهي 
كنيم

خيلي از ما ايراني ها آدم هاي ش��فاهي 
هس��تيم. از آنهاي��ي ك��ه فرهن��گ را 
سينه به سينه براي يكديگر نقل كرده ايم 
و متأسفانه مستندات شفاهي را بيش از 
اس��ناد واقعي قبول داريم. مثل اين اس��ت كه از باد 
بخواهيد برايتان بذر گل بياورد و در راه هم مراقبش 
باشد. خاصيت باد گريز پا بودن است و در هر تندبادي 
بذرها دس��تخوش حادثه مي ش��وند. كم مي ش��وند، 
جابه جا يا حتي گم مي ش��وند. س��پردن بذرها براي 
امانتداري اش��تباه محض مغز است. ما هم به بادهاي 
موس��مي كه فرهنگ را برايمان هر كجا الزم اس��ت 
يادآوري مي كنن��د، اعتماد مي كنيم و ب��دون اينكه 
راست و دروغش را بدانيم براي ديگران نقل مي كنيم. 
همين فرهنگ شفاهي بودن كار دستمان مي دهد و 
خيلي ها روي اين يك كالغ چهل كالغ كردن هايمان 
حساب باز كرده اند. يا آنقدر به حرف ها اعتماد و آن را 
پخش مي كنيم كه وقتي چش��م باز كنيم يك شايعه 
جديد متولد شده اس��ت. چون اهل مطالعه و تحقيق 
دانسته ها نيستيم همين كه اولين نفر از گراني فالن 
جنس برايمان گفت، مي رويم در صف و تا جا دارد از 
آن جنس خريد مي كنيم. باز ه��م اين فرهنگ غلط 

دودش در چشم خودمان مي رود. 
وقتش رسيده با سند و مدرك سخن بگوييم، نظر بدهيم 
و به هر منبع ناشناسي براي دريافت داده ها اعتماد نكنيم. 
وقتش رسيده دست از مقلدبودن برداريم و به مغزمان 
زحمت فكركردن بدهيم. وقتش رسيده ارزش دانايي 
را بدانيم و برايش برنامه ري��زي كوتاه و درازمدت انجام 
دهيم. وقتش شده دست از تنبلي و بي حالي برداريم و به 
جاي پرسه زدن شبانه روزي در صفحات صد من يك غاز 
مجازي كه به بهانه خنده و سرگرمي هر چيزي را به خورد 
مغزمان مي دهد، كتاب بخوانيم. وقتش رسيده دست از 
تقليد كوركورانه اينفلوئنسرها برداريم و خودمان براي 
حقيقت زندگي مان توليد محتوا كنيم. محتواي واقعي و 

نه آنهايي كه خوشايندمان است!
وقتش رسيده طوفان دانايي راه بيندازيم و فرهنگ غني 

ايران عزيزمان را يك تكاني بدهيم.
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راهنما

اهميت كتاب و كتابخواني در بيانات رهبري

 كتاب هم مثل نان وخوراك 
واجب است

اهميت دادن به مطالعه و كتاب از سفارشات 
مهم دين مبين اس�ام اس�ت كه جامعه در 
پرتو آن به رش�د و تعالي مي رسد. بنابراين 
مقام معظم رهبري نيز براي رساندن جامعه 
به نقطه مطل�وب كتابخوان�ي، توصيه هاي 
بس�يار زيادي داش�ته اند. آنچ�ه در ادامه 
مي خوانيد گوش�ه كوچكي از رهنمودهاي 
ايش�ان در خصوص اهميت كتاب و مطالعه 

است. 
   

 اسام پرچمدار كتابخواني است
اسالم به كتاب و خواندن و نوشتن، خيلي اهميت 
مي دهد. اگر هر منصفي به بيانات نبي مكرم اسالم 
)ص( و ائمه )ع( و پيش��وايان اس��الم نگاه كند و 
ببيند كه اينها در چه زماني به كتاب و كتابخواني 
دعوت مي كردند و فرا مي خواندند، همه افسانه ها 
از ذهنش شس��ته خواهد ش��د و خواهد فهميد 
كه دش��منان اس��الم راهي جز اين نداشتند كه 
افسانه هاي كتابسوزي و كتاب س��تيزي را بر سر 
زبان ها بيندازند، چون اسالم پرچمدار كتابخواني 

است. 
 كتاب و امنيت ملي

امروز اي��ن ملت، ملتي اس��ت ك��ه در دنيا دچار 
س��تم هاي ناش��ي از اعم��ال غ��رض قدرت هاي 
اس��تكباري جهان اس��ت، پس باي��د از خودش 
دف��اع كند، كدام دفاع ملي اس��ت ك��ه در درجه 
اول متكي به فرهن��گ و آموزش و بينش و دانش 
نباش��د؟ پس باز هم به كتاب برمي گرديم؛ يعني 
ش��ما از هر طرف كه بچرخيد، مجبوريد به كتاب 

اهميت بدهيد. 
 كتاب و شرايط فكري جامعه

اگر تعداد كتاب زياد ش��د، اگر عنوان كتاب زياد 
ش��د، اگر كتاب در همه موضوعات مورد نياز بود، 
اگر مردم توانستند سؤال ها و استفهام هايشان را 
در كتاب بيابند و به كتاب مراجعه كنند، يك عالم 
ديگر و ماجراي ديگري خواهد شد كه متأسفانه 
ام��روز در داخل اي��ران از آن خبري نيس��ت! هر 
جا كه با كتاب سر و كاري هس��ت، مي بينيد كه 
از لحاظ كيفي��ت روحي و وضع فكري، نس��بت 
به آنجايي كه اين وضعيت وجود ن��دارد، تفاوت 

محسوسي هست. 
 لزوم آشنايي با كتاب

من مي بينم ك��ه متأس��فانه در جامع��ه ما، آن 
مقداري كه ش��أن اي��ن جامعه اقتض��ا مي كند، 
كتاب رواج ندارد. بله، اگر ما يك جامعه بي تاريخ 
بوديم، جامع��ه اي بوديم كه گذش��ته اي ندارد، 
فرهنگي ندارد، كس��ان بامعرفت و برجسته اي 
از لحاظ فرهنگي ندارد، انسان هاي بااستعداد و 
فهيم و داراي بينش و طرز فكر باال ندارد - مثل 
بعضي از جوامع گوناگوني كه در گوش��ه و كنار 
دنيا هس��تند -مي گفتي��م كه بي رغبت��ي ما به 
كتاب قاب��ل توجيه اس��ت؛ اما جامعه م��ا با اين 
همه انسان هاي فرهنگي برجسته، واال، اساتيد، 
مؤلفان، آشنايان با كتاب، ش��عرا، نويسندگان، 
علماي بزرگ، دانش��گاهيان برجسته، چرا بايد 
در انس با كتاب اينطور باش��د؟ سابقه فرهنگي 
و تاريخي ما خيلي زياد اس��ت. جامعه ما اساساً 

يك جامعه پخته و بالغ ش��ده است؛ يك جامعه 
ابتدايي و بدوي نيست. مردم ما بايد بيش از اين 

با كتاب آشنا باشند. 
 كتاب و خانواده

همه افراد خانه ما تقريباً � يعني شايد بگويم هيچ 
استثنايي ندارد � شب هميش��ه در حال مطالعه 
خوابشان مي برد. خود من هم همينطورم؛ نه اينكه 
وسط مطالعه خوابم ببرد؛ مطالعه مي كنم تا خوابم 
مي آيد؛ كتاب را مي گذارم و مي خوابم. همه افراد 
خانه ما همينطورند؛ يعني وقتي كه مي خواهند 
بخوابند، حتماً يك كتاب پهلوي دستشان است. 
من فكر مي كنم كه همه خانواده هاي ايراني بايد 

اينطوري باشند؛ من توقعم اين است. 
 كتابخواني براي كودكان

يكي از كارهاي��ي كه از قرائن فهميده مي ش��ود، 
در بين اروپايي ها معمول است و متأسفانه اينجا 
هيچ معمول نيس��ت، اين است كه مثاًل مادران يا 
بزرگ ترها براي بچه هايشان در فرصت هايي كتاب 
مي خوانند، يا دو نفر، سه نفر آدم مي نشينند، يك 
نفر برايشان كتاب مي خواند، كه اينجا اين كارها 
هيچ معمول نيس��ت. همه كه مي نشينند، براي 
خودشان كتاب مطالعه مي كنند - اگر اهل كتاب 
باش��ند - اما اينكه مادر يا پدر بنشينند كتابي را 
باز كنند، آن را بلندبلن��د بخوانند و بچه ها گوش 
كنند، اين بين آنها ظاهراً معمول است، اما اينجا 

معمول نيست. 
. . . . البته در قديم در بعضي از خانواده ها بود. ما در 
منزل پدريمان ديده بوديم كه كسي مي نشست و 
براي ديگري كتاب مي خواند. سال ها چنين كاري 
مي شد؛ هم براي كوچك ها، هم براي بزرگ ها، اما 

اين كار اكنون در بين مردم رايج نيست. 
 ترويج كتابخواني با كتاب هاي كوچك

يك پيش��نهاد هم عرض��ه كتاب ه��اي جيبي و 
كوچ��ك اس��ت. االن خالصه ك��ردن كتاب هاي 
بزرگ و س��اده كردن كتاب هاي دش��وار، در دنيا 
معمول اس��ت. البته اين كار را بيشتر براي خاطر 
آموزش زبان مي كنند � زبان را ساده مي كنند � اما 
عماًل كتاب خالصه مي شود. داستان هاي بزرگ 
را خالصه و كوتاه مي كنند. مثاًل داستان بينوايان 
را در يك جزوه 100،150 صفحه اي درمي آورند 
كه داستان ش��يريني خواهد بود و همه كس هم 

مي خواند. اگر اين كار راه بيفتد خوب است. 
 خريد كتاب ضروري است

اگر كتاب واقعاً جزو ضروريات زندگي به حساب 
بيايد، گران نيست. شما يك جفت جوراب يا يك 
عدد دس��تمال را چند مي خريد؟ آدم چند عدد 
آدامس كه ب��راي بچه مي خرد، چن��د مي خرد؟ 
كتاب را با اينها مقايس��ه كني��د. االن كتاب جزو 
لوازم نيس��ت؛ جزو كاالهاي لوكس و تشريفاتي 
اس��ت؛ جزو چيزهاي خوبي اس��ت كه اگر باشد، 
بهتر است، اگر هم نبود، آسمان به زمين نمي آيد! 
بايد از اين حالت خارج بشود و جزو لوازم زندگي 

به حساب  آيد. 
... كتاب خريدن، بايد يكي از مخارج اصلي خانواده 
محسوب بشود. مردم بايد بيش از خريدن بعضي 
از وسايل تزييناتي و تجمالتي - مثل اين لوسترها 
و ميزهاي گوناگون و مبل هاي مختلف و پرده ها 
و اين قبيل چيزه��ا- به كتاب اهمي��ت بدهند و 
اول كتاب را بخرند. مثل نان و خوراكي و وسايل 
معيشتي الزمي كه در خانه هست، كتاب هم بايد 

از اين قبيل باشد. 
كمبود كتاب هاي ديني

مقوله ديگري كه ما در آن ك��م كاري داريم � كه 
ش��ايد باوركردني هم نباش��د � كتاب هاي ديني 
است. مثل اينكه ما روي كتاب هاي ديني و مسائل 
اس��المي متأس��فانه كم كار مي كنيم! اين متون 
اسالمي بسيار ارزشمند است. ما به كتاب هايي در 
رديف كتاب هاي شهيد مطهري احتياج داريم كه 
مسائل اساسي اس��الم را با يك بينش صائب و به 
دور از كجروي و افراط و تفريط، با زباني قابل فهم 
براي قشرهاي متوسط جامعه � كه نه دانشمندان 
و انديشمندان را مالك مي گيريم، نه سطوح خيلي 

پايين را �. تبيين كند. 
 نقل و تلخيص از: وب سايت حوزه

كتاب خريدن، بايد يك�ي از مخارج 
اصل�ي خانواده محس�وب بش�ود. 
مردم بايد بي�ش از خريدن بعضي از 
وس�ايل تزئيناتي و تجماتي - مثل 
اين لوس�ترها و ميزهاي گوناگون و 
مبل هاي مختلف و پرده ها و اين قبيل 
چيزها - به كتاب اهميت بدهند و اول 
كتاب را بخرند. مثل نان و خوراكي و 
وسايل معيش�تي الزمي كه در خانه 
هست، كتاب هم بايد از اين قبيل باشد

حاال اوضاع فرق كرده است و تا دلتان 
بخواهد كتابخانه سيار داريم. به تعداد 
همه آدم ه�اي كتابخ�وان كتابخانه 
وجود دارد. هر جاي دنجي كه بشود 
دل به دنياي تخيل كتاب داد و بي منت 
از او آموخت. فرقي نمي كند مترو باشد 
يا اتوبوس. در صف هاي طوالني باشد 
يا مطب دكتر در انتظار نوبت. مي شود 
با يك هدفون س�اده و يك گوش�ي 
هوش�مند نه چن�دان گ�ران قيمت 
اهل مطالعه شد و از هر وقت مازادي 
كه به لط�ف زندگي ش�هري كم هم 
نيست براي آگاه شدن استفاده كرد

اوضاع كتابخواني مان اصاً خوب نيست

وقتش رسيده طوفان دانايي راه بيندازيم!

سبك مطالعه

   مرضيه باميري
مطالعه يكي از مؤثرترين فرهنگ هاي هر جامعه است كه اگر رواج بيابد آن جامعه مسير رشد و اعتا 
را به سرعت طي مي كند. عجيب نيس�ت اگر در كش�وري كه مردمش همه كتابخوان هستند به رغم 
جمعيت زياد به حداكثر پيشرفت و تكنولوژي دست يابند. در جوامع توسعه يافته مردم و دولتمردان 
ارزش مطالعه را مي دانند و مردم را براي رس�يدن ب�ه جامعه آرماني تش�ويق و حمايت مي كنند. ما 
صحنه هاي بي نظيري از كتابخواني جوامع ديگر مشاهده مي كنيم و هر بار به جاي آنكه دنبال راه حل 
باش�يم يا از ديگران عبرت بگيريم، به يك خوش به حالش�ان اكتفا مي كني�م و عكس كتابخانه هاي 
الكچري و مطالعه آنها در هر مكاني را اليك و منتش�ر مي كنيم. عادت كرده ايم كه گناه اين كم كاري 
را گردن بقي�ه بينداريم. هرك�س كه مطالع�ه نمي كند در واقع جزئي از يك كل منس�جم اس�ت كه 
وظيفه اش را در قبال گروه به درستي ايفا نمي كند. يكي تقصير را گردن گراني كتاب مي اندازد، يكي 
دولت را مقصر مي داند و يكي. . . خاصه اينكه براي نخواندن و اهل مطالعه نبودن بهانه بس�يار است.

در بسياري از جوامع توسعه يافته يكي 
از مكان هاي عمومي پرطرفدار و البته 
جذاب كه با معماري و دكوراسيون هاي 
خاص طراحي شده كتابخانه هاي شهر 
اس�ت. جايي كه مردم براي افزايش 
آگاهي و داناترشدن به آن پناه مي برند. 
كوچك و بزرگ هم ندارد. همه نقاط 
مهم شهرشان را مي شناسند و حداقل 
يك بار براي گرفتن جواب سؤالشان 
گذرشان به كتابخانه ها افتاده است


