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تحلیل رشد كتابخواني و اثرات آن بر جامعه انساني در اندیشه مقام معظم رهبری
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 1سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیّه خواهران قم ،معاون پژوهش مدرسه فاطمه معصومیّه (س) اهواز
 2استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (نويسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
مطالعه و کتابخوانی از لوازم رشد فرهنگ در جوامع انسانی است .مقام معظم رهبري با توجه به اهمیت جامعه اسالمی در
سرنوشت يك کشور ،بر اين امر تاکید فروانی داشته اند .نويسنده در اين مقاله در تالش است به اين پرسش پاسخ دهد که «از
منظر ايشان رشد و ترويج امر کتابخوانی چه تاثیري بر جامعه انسانی دارد؟» گردآوري مطالب در تحقیق پیشرو ،کتابخانهاي و
تبیین مطالب نیز به روش توصیفی است .نويسنده ابتدا با بررسی مفهوم مطالعه و کتابخوانی و اهمیت آن در قرآن و روايات به
سوال اصلی میپردازد .نتیجه حاصل از پژوهشِ حاصل بیان میدارد معظم له در ابتدا کتابخوانی را براي جامعه اسالمی يك
فريضه میدانند و معتقدند رشد و افزايش انگیزه کتابخوانی در میان مردمِ يك جامعه ،راههاي انحراف جامعه از مسیر درست
خود را تنگ و گاهی مسدود مینمايد .هدايت جامعه و تمدن سازي از ديگر آثار ترويج و رشد دادن امر کتابخوانی براي يك
جامعه است که مقام معظم رهبري بیان میدارند.
واژههای كلیدی :اجتماع ،جامعه انسانی ،کتاب ،کتابخوانی ،مقام معظم رهبري
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مقدمه
مطالعه ،کتابخوانی و عموما کسب علم و دانش از سفارشات و موکدات دين مبین اسالم است .اين اهمیت آنجا که معجزه جاويد
آخرين پیامبر (ص) کتاب قرار داده می شود و نیز در اولین وحی ،خداوند متعال از بشر خواندن را میخواهد ،نمود پیدا میکند.
کتاب ،کتابت و نوشتن ،خواندن و مطالعه تا حدي است که خداوند متعال به قلم و به آنچه مینويسد ،قسم ياد میکند.
در جامعه امروز ،با پیشرفت تكنولوژي امر مطالعه و کتابخوانی رنگ و بوي گذشته را ندارد .ورود تكنولوژي به صحنه زندگی در
کنار رفاه مردم ،با غفلت از برخی موارد مهم همراه بوده است .مقام معظم رهبري در دفعات گوناگون بر اهمیت و ضرورت امر
کتابخوانی به ويژه در میان نسل جوان تاکید داشتهاند.
«عوامل موثر بر ترويج فرهنگ کتابخوانی از نگاه قرآن و حديث» مقالهاي است به کوشش سهراب مروتی و محسن حسنوندي؛
ايشان در اين مقاله عوامل موثر بر ترويج فرهنگ کتابخوانی را در جامعه مورد بررسی قرار میدهد.
علی مراد مند نیز در مقالهاي با عنوان «کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن» اهمیت و ضرورت اين امر پسنديده را از نگاه قرآن
واکاوي میکند و شیوه هاي بهرهگیري مطلوب از مطالعه و کتابخوانی را با خواننده به اشتراك میگذارد.
«راهكارهايی درباره کتابخوانی» نیز مقاله پرويز عازم است که به ارائه روشهايی براي کتابخوان کردن افراد پیشنهاد میدهد.
نويسنده در اين پژوهش در صدد است با محوريت قرار دادن سخنان مقام معظم رهبري آثار و فوايد افزايش اين فرهنگ را بر
رفتار فردي و اجتماعی انسانها مورد بررسی قرار دهد .بی شك نتايج اين تحقیق در انگیزه بخشی مسئوالن ذيربط براي طرح
ريزي امر کتابخوانی مثمر ثمر خواهد بود.
 .1تعریف مطالعه و كتابخواني
کتاب از ريشه (ك ت ب) به معناي ضمیمه کردن چیزي به چیز ديگر آمده است (معین ،ج )1388 ،2899 ،3اما در بیشتر
موارد به معناي نگاشتن لفظ به حروف هجا در چیزي مانند خط است( .دهخدا ،1359 ،ج )27:10کتاب يك رســانه گروهى
اســت که در آن مطالبى ضبط شده باشد ،قابل انتقال باشد و بازيابى مطالب آن از نظر زمان و مكان محدود نباشد( ».امانى،
ص)1383 :22
بنابراين کتابخوانی خواندن کلمات مكتوب روي کاغذ است که با ابزار صحافی به بند کشیده شدهاند .هر کتابی ابتدايی ،انتهايی
دارد و جمله و بند و بخش و فهرست و شماره صفحه ،همگی کمك می کنند تا مطلب يا نكتهاي از ذهن نويسنده به ذهن
خواننده منتقل شود( .شعبانعلی،روزنوشت اينترنتی)1396 ،
در فرهنگ رايج کتابخوانی ( )readingرا معادل مطالعه ( )studyقرار می دهند؛ اما به واقع اينچنین نیست .بلكه کتبخوانی
يكی از روشهاي مطالعه محسوب میشود .در تعريف مطالعه آمده است:
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مطالعه از جمله شــیوه هاى يادگیرى کالمى است که در کنار شكل گفتارى -ديگر شیوه يادگیرى کالمى -قرار دارد(».شجرى،
ص )1377 ،35همچنین به معناي «به دقت نگريســتن در چیزى براى وقوف بدان ،خواندن کتاب و نوشته اى و فهمیدن آن و
قرائت نوشته اى براى درك آن»(معین ،ج )1388 ،4195 ،3نیز بیان شده است.
چنانچه از تعاريف فوق مشاهده مىشود مطالعه در بردارنده يك معناى عام يعنى هر نوع خواندن و قرائت اعم از کتاب و يا هر
نوشــته اي ديگر از قبیل روزنامه ،مجله و ...مىباشــد و کتابخوانى ،چنانكه از اسمش پیداست منحصر در خواندن کتاب بوده و
فقط بر نوشتهاي با عنوان کتاب اطالق می گردد و از آنجايى که کتابخوانى قســمى از اقســام مطالعه اســت و به اصطالح
منطقی بین اين دو نســبت عموم و خصوص مطلق برقرار است ،هرآنچه که در تعريف مطالعه می آيد شــامل کتابخوانى نیز
شــده و آن را دربر مى گیرد .بنابراين آنچه که در اين نوشتار مورد بحث قرار میگیرد کتابخوانی در معناي فوق الذکر و عوامل
مؤثر در توسعه و ترويج آن است(.مروتی ،حسنوندي ،ص)1391، 39
 .2اهمیت كتابخواني در قرآن و روایات
دين مبین اسالم و کالماهلل مجید براي مطالعه و کتابخوانی و کسب علم ارزش و اعتبار خاصی قائل شده است .اهمیت
کتابخوانی در اسالم بهقدري است که معجزة پیامبر اکرم (ص) از نوع کتاب است و در اين کتاب مقدس هم اولین آياتی که بر
پیامبر (ص) نازل شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب ،قلم ،و علم توأم شده است( .مرادمند ،ص)1388 ،133
توجه ويژه اسالم به تفكرو علمآموزي نشاندهنده اين است که دين اسالم براي انسانها حرمت عقالنی قائل شده است و آنان را
صاحب فكر و انديشه دانسته و به جاي خرق عادتهايی که معجزه پیامبران پیشین بوده و بیشتر حواس ظاهري افراد را متوجه
خود میسازد ،دين اسالم با منطق شگرف خود بشر را به گفتوگويی علمی دعوت کرده است( :مصطفیپور ،گفتگی خبري،
« )1393کِتَابٌ أَنزَلْنَاه إِلَیْكَ مبَارَكٌ لِّیَدَّبَّروا آيَاتِهِ َو لِیَتَذَکَّ َر أوْلوا الْأَ ْلبَابِ؛ اين کتابی است پربرکت که بر تو نازل کردهايم تا در
آيات آن تدبر کنند و صاحبان مغز (و انديشه) متذکر شوند»(.ص()29 :)38
بررسی آماري محتواي کالم اهلل مجید نشان داد که واژة کتاب به اشكال مختلف  255بار ،واژة علم  582بار ،واژة قلم  2بار ،و
واژة اقرأ  3بار در قرآن تكرار شده است .در نتیجه مطالعه و کتابخوانی و تحصیل علم و دانش از فرايض بسیار مؤکد در دين
مبین اسالم ،قرآن کريم و احاديث و گفتار بزرگان دانش است .به همین سبب توجه به بسترسازيهاي الزم و ايجاد مراکز
کتابخوانی و کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و ترويج فرهنگ مطالعه از راههاي مختلف الزم و ضروري است .همچنین در
اهمیت کتاب و کتابخوانی و در مقام شرافت و عظمت کتاب همین بس که خداوند اولین آيات قرآن را که به پیامبر اسالم (ص)
نازل فرموده با امر به قرائت آغاز کرده است(.مرادمند« )1389،اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» (علق( )1: )96و همچنین در قرآن به
قلم و به آنچه مینويسد قسم ياد میکند« :ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرونَ» (قلم()1: )68
در واقع می توان چنین گفت که قرآن و دين مبین اسالم مطالعه و کتابخوانی را براي جوامع بشري يك فريضه دانسته است و
به منظور تاکید بر اين امر در آيات ابتدايی در فرآيند وحی با لفظ قلم  ،بخوان علم همراه شده است( .ر.ك :مروتی ،ص،152
)1393

103

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،26شهریور 1400

امامان معصوم نیز سفارش بسیاري در امر کتابت ،نگارش مطالب علمی و آموختن علم و ادب داشتهاند.
حضرت علی (ع) در زمینه علمآموزي و مطالعه خطاب به انسان مومن میفرمايند« :علم و ادب بهاي جان توست پس در
فراگیري علم و دانش و مطالعه پیرامون آن دو ،کوشا باش و هرچه بر علم ،آگاهی و ادب تو افزوده شود ،قدرو منزلت تو بیشتر
میشود( .بحاراالنوار ج  ،1ص 1384 ،180ق)
پیامبر اکرم (ص ) نیز در همین راستا میفرمايند« :علم و دانش را به بند کشید و از آن نگهبانی کنید .گفتند :چگونه علم به
بند کشیده میشود؟ فرمودند :به کتابت و نگارش آن ( ».منیه المريد ،باب  91حديث 1409 ،53ق)
 .3اهمیت كتابخواني در كالم رهبری
مقام معظم رهبري نیز هم راستا با قرآن و روايات ،امر مطالعه و کتابخوانی را براي رشد افراد جامعه ضروري میدانند .از نظر
ايشان اهمیت اين امر به قدري است که در کنار فرايض میتوان آن را قرار داد« .کتابخوانی چیزي است که براي يك ملت،
فريضه است؛ واجب و الزم است .مردمیكه اهل کتاب خواندن باشند ،از لحاظ معلومات و ذکاوت و هوشیاري ،تفاوت میكنند با
مردمی که با کتاب و مطبوعات انس نداشته باشند( ».خامنهاي ،بیانات ) 1371 ،ايشان با يادآوري سعی و کوشش در ترويج
فرهنگ کتا بخوانی در میان اقشار مختلف مردم ،معتقدند کتابخوانی بايد به صورت يك عادت روزمره براي مردم درآيد .به
همین سبب میبايست از کودکی بر اين امر مبادرت کرد« .کتابخوانی را بايد جزو عادات خودمان قرار دهیم .به فرزندانمان هم
از کودکی عادت بدهیم کتاب بخوانند .مثالً وقتی میخواهند بخوابند ،کتاب بخوانند .يا وقتی ايام فراغتی هست؛ روز جمعهاي
هست که تفريح میكنند ،حتم ًا بخشی از آن روز را به کتاب خواندن اختصاص دهند( ».خامنهاي ،بیانات)1372 ،
قرآن میفرمايد « :فَاقْرَؤا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقرْآنِ» (مزمل( )20،)73تا میتوانید به خواندن قرآن بپردازيد .از آية شريفة مذکور چنین
برمیآيد که به طورکلی مطالعه و کتابخوانی بر همگان الزم است و به طور خاص ،خواندن و تفكر در آيات قرآن با مفاهیم غنی
و جامع آن از هر کاري ارزشمندتر است .چرا که قرآن برنامة زندگی بشريت است و تنها براساس همین برنامة دقیق،که توسط
خالق بیهمتا براي رشد و کمال انسان نازل شده است ،سعادت ابدي انسان امكانپذير خواهد بود(مروتی ،ص)1393 ،152
 .4اهمیت اجتماع در قرآن و روایات
همان گونه که شناخت درست و همه جانبه ابعاد وجود انسان ،کلید خودسازي و نردبان اوج گرفتن به پرفرازترين قلّه سعادت و
سالمت و کمال و جمال و رشد و رستگاري است ،شناخت همه جانبه و درست جامعه نیز ،پیش از ورود به مسايل اجتماعی و
تالش هاي اصالحی وسازندگی و دخالت در مهندسی و مديريت جامعه ،شرط اساسی کامیابی و موفقیّت در زندگی فرهنگی و
برنامه هاي تربیتی ،اجتماعی و سیاسی است( .کرمی ،ص)1381 ،114
واژه «جامعه» داراي معانی لغوي و اصطالحی است .در لغت به معناي گرد آمدن ،فراهم آمدن ،نزديكی جسمی به جسم ديگر يا
چندين جسم به همديگر و سازگار کردن است« .جامعه» ،مؤنّث جامع و اسم فاعل از کلمه «جمع» و در لغت به معناي جمع
کننده ،طوق ،غل ،گردآورنده و غلّی که بر گردن و دست نهند آمده است( .سروري مجد ،ص )1392 ،69در زبان عربی واژه
«مجتمع» و در زبان فارسی «جامعه» به کار می رود و به معناي گروهی از انسانهاست که در سرزمینی ساکناَند و حكومتی
واحد دارند( .تاريخ تفكّر اجتماعی در اسالم ،ص)1387 ،34
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زندگی اجتماعی و توجّه به روح جامعه يكی از اساسی ترين تعلیمات قرآن است .چشم اندازي که قرآن براي جامعة انسانی و
تفسیر آن در مورد عوامل فعّال در اين جامعه ترسیم می کند ،بر پايه نگرش شمول گرايانه به انسان به عنوان مجموعهاي
متجانس و هماهنگ قرار دارد که ناظر به جنبه هاي آن است .در اين چشم انداز ،تعابیر مختلفی در آيات می توان مشاهده کرد
که به بیان سنّت ها و تاريخ آنها ،مسائل اجتماعی و دعوت به مطالعه جوامع پرداخته است( .فخر زارع،ص)1393 ،93
آياتی که در قرآن با محوريت «امت» نازل شدهاند را میتوان آيات اجتماعی قرآن دانست و نظر خداوند متعال را در خصوص
جوامع -در ابعاد گوناگون -از اين آيات استخراج نمود .همچنین آياتی که در آن از قوم ،قريه و ناس استفاده شده است را نیز
میتوان آيات اجتماعی قرآن نامید( .ر.ك :واسعی ،ص)1395 ،100
عالّمه طباطبائی با استناد به آيات زيادي از قرآن ،يكی از راههاي اثبات امكان و وجود حقیقتی به نام جامعه که فراتر از افراد و
اعمال آنهاست ،ارائه و اثبات برخی خصوصیّات ظاهر ،مشهود و احكامی میداند که قابل استناد به افراد و اشخاص نیست .به
همین دلیل ،قرآن با ذکر «اجل»« ،کتاب»« ،شعور»« ،فهم»« ،عمل»« ،طاعت» و «معصیت» براي امّت ،وجود حقیقتی به نام
جامعه را ارائه کرده است( .فخر زارع ،ص)1393 ،93
در روايات بسیاري نیز بر اهمیت جامعه و جوامع انسانی اشاره شده است .پیامبر اکرم (ص) می فرمايند« :کلوا جَمیعا وَ ال تَفَرَّقوا
فَاِنَّ البَرَکَةَ مَعَ الجَماعَةِ؛ با هم غذا بخوريد و پراکنده نباشید ،که برکت با جماعت است( ».نهج الفصاحه ،ص ، 615ح،2180
 )1324پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و آله در اين رو ايت با تاکید بر پراکنده نشدن افراد و برخورداري از برکت الهی بر جماعت
بر اهمیت حفظ جوامع انسانی اشاره دارند.
علی علیه السالم نیز در روايتی عدم جمع شدن افراد را دلیل بر تفرقه و باطل بودن آنان دانسته و در مقابل وحدت اشخاص را
که از پراکندگی جلوگیري می کند دلیل بر اهل حق بودن می دانند« .اَلسُّنَّة ـ و اللّه ـ سنَّة محمِّدٍ صلى اهلل علیه و آله وَ الْبِدْعَة
ل َو اِنْ کَثروا» به خدا سوگند ،سنّت ،همان
ما فارَقَها َو الْجَماعَة ـ َو اللّه ـ مجا َمعَة اَهْلِ الْحَقِّ وَ اِنْ قَلّوا َو الْفرقَة مجامَعَة اَهْلِ الْباطِ ِ
سنّت محمّد صلى اهلل علیه و آله است و بدعت آنچه خالف آن باشد و به خدا قسم ،جماعت ،همدست شدن با اهل حق است
هر چند اندك باشند و تفرقه ،همدستى با اهل باطل است هر چند بسیار باشند( .سلیم بن قیس ،ص  )1378 ،485در واقع
ايشان با اهل حق خواندن جماعت ،اجتماع افراد و جمع شدن در کنار يكديگر را از امور الهی معرفی مینمايند.
 .5عوامل موثر بر رشد فرهنگ كتابخواني
در بعضی از آيات قرآن کريم به تالوت سفارش شده است؛ زيرا يكی از مهمترين اهداف نزول قرآن کريم ،تغییر فرهنگ و عادات
مردم آن عصر و نفوذ و تثبیت عناصر جديد فرهنگی در آن دوره و در زمانهاي بعد است( .مروتی ،حسن وندي،ص)1391 ،39
فرهنگ کتابخوانی از جمله امور پسنديده اي است که خود نه تنها فرهنگ ساز است بلكه بايد براي نهادينه کردن آن ،فرهنگ
سازي شود« .کتابخوانی بايد يك سیره و سنّت رايج بین مردم ما بشود .کتاب بخوانند و به فرزندانشان هم ياد بدهند».
(خامنهاي ،بیانات )1372 ،براي ترويج فرهنگ کتابخوانی ابزار و وسايل متعددي در اختیار جوامع است که به برخی از آنها
اشاره میشود:
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.5-1

آگاهي از فواید كتابخواني

مطالعه ،جزئی از نیازهاي اجتماعی انسان است که هر فردي به وسیله آن ،با انديشهها و افكار ديگران ارتباط برقرار میکند و از
ل يَسْتَوِي الَّذِينَ َيعْلَمونَ وَالَّذِينَ لَا
دستاوردهاي علمی و ادبی ديگران بهرهمند میشود .قرآن در باب اهمیت دانش میفرمايد« :هَ ْ
يَعْلَمونَ» (زمر( )9،)9بگو آيا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند ،مساوياند؟» .بنابراين میان دانستن و ندانستن ،خواندن
و نخواندن فاصله بسیار است؛ زيرا علم و دانش ،در بهبود کیفیت زندگی آدمی نقشی اساسی دارد( .فدايی ،ص)1395 ،27
رهبر معظم انقالب درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی میفرمايد:
«کتاب ،دروازهاي به سوي جهان گسترده دانش و معرفت است و کتاب خوب ،يكی از بهترين ابزارهاي کمال بشري است .کسی
که با اين دنیاي زيبا و زندگیبخش ،دنیاي کتاب ،ارتباط ندارد؛ بیشك از مهمترين دستاورد انسانی و نیز از بیشترين معارف
الهی و بشري محروم است .براي يك ملت ،خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند و براي يك فرد،
توفیق عظیمی است که با کتاب مأنوس و همواره در حال بهرهگیري از آن ،يعنی آموختن چیزهاي تازه باشد(».خامنهاي،
بیانات)1372 ،
.5-2

رشد كتابخواني در خانواده ها

خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی ،نقش بسزايی در ارتقاي سطح فرهنگ ،رفتارها و عادتهاي فرد دارد .از اين رو آشنايی
فرزندان با کتاب و کتابخوانی ،از خانواده آغاز میشود و رغبتهاي او در خانواده شكل میگیرد( .عابدي ،ص« )1399 ،87بايد
پدرها و مادرها ،بچهها را از اوّل با کتاب محشور و مأنوس کنند .حتّی بچههاي کوچك بايد با کتاب انس پیدا کنند .بايد خري ِد
کتاب ،يكی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود( ».خامنهاي ،بیانات)1374 ،
محققان معتقدند عادت به مطالعه ،عامل اصلی در میزان مطالعه افراد جامعه است .اگر فرهنگ کتابخوانی در جامعه رواج ندارد
و از جايگاه ارزندهاي برخوردار نیست ،بايد علت آن را در بستر خانواده جست .بايد علل بیگانه بودن فرزندان با کتاب و
کتابخوانی را در رفتارهاي والدين جستجو کرد؛ زيرا هنوز پديده کتاب و کتابخوانی به عنوان يك نیاز و ضرورت واقعی مطرح
نشده است( .عابدي ،ص« )1399 ،87آنچه که همیشه براي انسان میماند ،کتابخوانی در سنین پائین است( ».خامنهاي ،بیانات،
)1391
سرانه مطالعه در کشور 13 ،دقیقه است که در مقايسه با ساير کشورها ،بسیار تأسفانگیز است .اين در حالی است که میتوان با
بهکارگیري برخی راهكارهاي عملی براي تشويق خانواده به مطالعه ،اين آمار را ارتقا داد .براي مثال خواندن کتاب توسط جوانان
خانواده براي والدين و سالمندان ،گوش دادن به کتابهاي صوتی براي افرادي که زمان کافی براي مطالعه کتابهاي چاپی
ندارند يا تهیه کتاب براي افراد با شرايط خاص که متناسب با وضعیت جسمانی آنها باشد ،برخی از اين راهكارهاست( .عابدي،
ص)1399 ،87
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.5-3

شناسایي عالیق مطالعاتي مردم

آمار امانت کتاب ها در کتابخانه ها موضوعات مورد توجه در آن محل يا منطقه میسر خواهد شد .البته صحبت با مراجعان و
تهیه پرسشنامه و توزيع آن میان متقاضیان و نیز آمارگیري الزم است .دست اندکاران امر کتاب میتوانند در کنار مساله فروش
و توزيع کتاب با بررسی عاليق مردم و تهیه کتابهايی در زمینه هاي استخراج شده فرهنگ کتابخوانی را افزايش دهند.
(میرحسینی ،ص)1373 ،22

.5-4

برگزاری مسابقات كتابخواني

مشخص کردن يك بازه زمانی خاص براي مطالعه يك کتاب معین ،برگزاري مسابقه و اهداي جايزه به نفر برتر ،میتواند
مشوقی براي مطالعه و کتابخوانی اعضاي خانواده باشد .برگزاري مسابقه بهترين خاطره از کتابخوانی میان اعضاي خانواده و
اهداي جايزه به بهترين خاطره يا بازي با عناوين کتابهاي مطالعه شده توسط اعضاي خانواده در قالب پانتومیم و نیز پیگیري
مسابقات سراسري کتابخوانی و تشويق اعضاي خانواده براي شرکت در آن و تهیه جايزه مخصوص براي هر يك از اعضاي خانه
که در اين مسابقات شرکت میکنند ،از ديگر روشهايی است که میتوان با بهرهگیري از آنها فرهنگ کتابخوانی را در خانواده
بیش از پیش ترويج داد( .عابدي ،ص)1399 ،87
.5-5

تالیف كتب مطلوب

مفید بودن محتوايات کتابها اهمیت بااليی در جذب افراد به مطالعه دارد .اگر کتب نگارش شده با نیازهاي روز و زبان روز همراه
نباشد نمی تواند در خواننده اثر بگذارد در نتیجه فرد به نتیجه مطلوبی نرسیده و نسبت به مطالعه دلسرد میشود؛ در نتیجه
زمینهي کاهش مطالعه در فرد فراهم میآيد« .خوشبختانه کتاب زياد هست و کتابهاي زيادي چاپ می شود .نمی خواهم
عرض بكنم که همه آنچه که چاپ می شود ،کتابهاي خوب و مفیدي است؛ نه ،اي بسا کتابی چاپ می شودو به بازار هم می
آيد ،اما کتاب مفیدي نیست؛ يك کتاب بی فايده وعاطل و باطلی است و کسی از آن استفاده ايی نخواهد کرد .و اي بسا کتابی
که چاپ می شود و به بازار هم می آيد و مضر است؛ نه اين که فايده ندارد؛ بلكه ضررهم دارد! االن ما در بازار کتاب کشور،
چنین کتابهايی را داريم و اينها در دسترس مردم هم هستند! اينها بخش کمی از کتابهاي چاپ شده هستند(».خامنهاي،
بیانات)1371 ،
 .6اثر رشد كتابخواني بر جامعه و رفتارهای اجتماعي در بیانات رهبری
مطالعه وکتابخوانى يكى از مؤلفهها و شاخصهاى توسعه فرهنگى بوده و میزان توجه به کتاب و کتابخوانى؛ بیانگر رشد و تعالى
فرهنگى جوامع به شمار میآيد( .مروتی)1391 ،152 ،
«حقیقت آن است که کتاب يكی از ارزشمندترين فراوردههاي بشري و گنجینهي بزرگترين ثروتهاي بشر يعنی دانش و
تحقیق است( ».خامنهاي ،بیانات)1374 ،
سرانه مطالعه در هر کشوري نشان دهنده میزان آگاهی و عالقه مردم آن ديار به فرهنگ و حقیقت است .به بیان ديگر هرچه
قدر کتاب در سبد خريد مردم جاي بیشتري داشته باشد می توان اين گونه قلمداد کرد که حالِ فرهنگ در آن جامعه خوب
است ،از اين رو ،شاهد هستیم که يكی از مهمترين سرمايه گذاري ها در ممالك مختلف دنیا در حوزه صنعت نشر خالصه می
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شود و همه ساله ناشران کشورهاي جهان تالش می کنند تا بهترين آثار از نويسندگان را چاپ و منتشر کنند تا بتوانند ذهن
خواننده را با ماجراهاي مختلف درگیر کنند و البته دولت ها نیز از آنها حمايت می کنند(.خبرگزاري شبستان ،مرداد)1397
از بیانات مقام معظم رهبري حول محور رشد فرهنگ کتابخوانی ،می توان موارد زير را از آثار و فوايد ترويج اين فرهنگ بر
اجتماع دانست:
.6-1

كمال جامعه

ايشان معتقدند کتاب از وسايل مهم در مسیر رسیدن انسان به کمال است و از آنجا که کمال فرد ارتباط مستقیم با جامعه
دارد ،از اينرو کتابخوانی را سبب کمال اجتماع انسانی میدانند.
«دين و دنیاي بشر و جسم و جان انسان ،به برکت کتاب تأمین و تغذيه میشود و فرايند کمال بشري بوسیلهي کتاب تحقق
میيابد .کتاب ،مادر تمدنها و نیز عصارهي آنهاست ،و بشر با پديد آوردن کتاب ،درسهاي بیشماري را که در کتاب تكوين
بدو آموخته شده ،گرد میآورد و در محیط بشري ،منتشر میسازد و بدينگونه روز به روز گنجینهي ثروت بشري ،غناي بیشتر
میيابد(».خامنهاي ،بیانات)1374 ،
کتاب و کتابخوانی اگر در جوامع بشري به طور جدي و اصولی مورد توجه قرارگیرد ،موجبات تعالی فكري و روحی ،فرهنگی،
اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی آنان را به همراه خواهد داشت( .مروتی،ص)1393 ،39
.6-2

تمدن سازی

قرآن ما را به مطالعه و انديشه در احوال گذشتگان و عبرت گرفتن از سرگذشت آنان فرا میخواند .همانطورکه در گذشته تمدن
هاي تاريخساز و مهم در ساية توجه و برنامهريزي درخصوص تعلیم و تعلم و دانشاندوزي موجبات توسعه و پیشرفت هاي همه
جانبة خود را فراهم کرده بودند .در حال حاضر هم کشورهايی که به کتاب و کتابخانه و مراکز تحقیقی و آموزشی خود توجه
بسیار دارند ،جزء کشورهاي پیشرفته و توسعه يافته هستند( .مروتی ،ص)1393 ،39
اگر ما براي يك کشور ،عزّت و آبرو و رفاه و اقتدار جهانی و پیشرفتهاي علمی بخواهیم ،بايد از طريق علم وارد شويم .من
نمیگويم براي سعادت يك جامعه ،علم کافی است .میبینیم که در دنیا کشورهايی هستند که علم هم دارند ،اما واقع ًا سعادتمند
نیستند و در مشكالت فراوانی دست و پا میزنند .قطعاً علم نه فقط يك شرط الزم ،بلكه يك شرط الزمِ بسیار مهمّ است و بايد
در کشور پیش برود .بنابراين ،اهمیت علم معلوم است .اگر امروز کشوري از لحاظ علمی پیشرفت نكرد ،نه اقتصادش پیشرفت
خواهد کرد ،نه اقتدار جهانیاش پیشرفت خواهد کرد و نه زندگی مردم پیش خواهد رفت( .خامنهاي ،بیانات)1378 ،
مقام معظم رهبري کتاب را ابزاري براي نفوذ در ذهن بیان میکنند که دشمن به شدت در حال به کارگیري اين وسیله است .و
معتقدند اگر جامعه اهل کتاب و کتابخوانی باشد ،قادر خواهد بود محتواي باطل را از غیر باطل تشخیص دهد .اما اگر با مطالعه
انس نداشته باشد  ،هر نوشته اي در او تاثیر گذاشته و ممكن است اسباب انحراف او را از حرکت جامعه به سوي هدف آرمانی
خود ،فراهم کند.
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«عزيزان من! اين را بدانید که امروز  -البته نه اينکه مخصوص امروز هم باشد؛ از مدتها پیش  -در اين زمینه يك جريان و
يك حرکت فرهنگی و سیاسی تندتر و پرشتابتري از طرف مخالفان نظام جمهوري اسالمی  -که در واقع مخالف اسالمند -
وجود دارد که متوجّه ذهنیّت در جامعه ماست .هدف ،ذهنها هستند .ذهن ،به معناي آنچه که شامل فكر است ،شامل اخالق
است ،شامل خصوصیات روانی و روحی است  -من مجموعه اينها را مورد نظر دارم  -مورد هدف است .بهخاطر اينکه میدانند
نظام جمهوري اسالمی  -که رمز استقامت و ايستادگی يك ملت در مقابل سلطه جهانی بود و بحمداهلل هست  -و اين کشور و
اين دولت و اين مجموعه انسانی و جغرافیايی ،با هیچ روش توأم با زور ،قابل شكست دادن نیست؛ حقیقتش هم همین است.
حاال مینويسند که امريكا میخواست حمله کند ،میخواست چنین بكند؛ البته ممكن است دولتی از روي قلدري ،تصمیم
اشتباهی هم بگیرد؛ اما محققاً هر گونه حمله نظامی و تحرّك نظامی وابسته به دشمن ،به ضرر دشمن و به سود جمهوري
اسالمی تمام میشود .حاال که اين احتماالت خوشبختانه کمتر است؛ اما آن وقتی هم که اين احتماالت در ذهنها بیشتر بود،
همان وقت هم ما میگفتیم که دشمن اگر عاقل باشد و بخواهد با خردمندي تصمیم بگیرد ،چنین تصمیمی نخواهد گرفت.
بنابراين ،کار نظامی ،کار زوري و کار متّكی با فشار ،روي اين کشور اثري ندارد .آنچه که براي آنها مهم است ،عبارت است از
مردم .مردم هم  -همانطور که مولوي میگويد و درست هم میگويد« :اي برادر تو همه انديشهاي» (خامنهاي ،بیانات)1378 ،
.6-3

هدایت جامعه

از نظر ايشان ورود نويسندگان در میدان مبارزه با قلم باعث کندتر شدن دگرگونی افكار جامعه به سمت انحراف میشود .به
همین سبب تالش در اين راه ،جهادي مقدس است«.بديهی است که خصلتهاي ملی به کندي دگرگون میشود و در راه بهبود
بخشیدن به آن ،به تالش دراز مدت نیاز است .بیشك هر تالشی در اين راه از نظر دين مبین اسالم ،جهاد و مقدس و داراي
پاداش و ثواب دنیوي و اخروي است ( ».خامنهاي ،بیانات)1374 ،
.6-4

جلوگیری از نفوذ و تهاجم فرهنگي

تهاجم فرهنگی دو هدف در ضد هم میتواند داشته باشد ،يعنی زمانی تهاجم فرهنگی به علیه يك ملتی به خاطر اين است که
آنها فرهنگ متعالی ندارند و از نظر فرهنگی و علمی و اجتماعی در انحطاط به سر میبرند در چنینی شرايطی اگر يك فرهنگی
علیه چنین فرهنگی ،قیام کند ،چنینی تهاجمی خوب است؛ به عنوان مثال اگر فرهنگی آمد و فرهنگ مصرف گرايانه يك ملت
را که به تولید ارزش چندانی نمیدهند را تغییر داد و فرهنگ آنها را به فرهنگ تولیدي تبديل کرد ،چنین تهاجم فرهنگی نه
تنها بد نیست بلكه واجب نیز می باشد.
اما در مقابل ،تهاجم فرهنگی يك هدفی نیز دارد و آن اينكه باورهاي صحیح را از مردم بگیرند و در مقابل باورهاي دروغین و
ارزشهاي غلط را به آنها تلقین دهند ،که چنین تهاجمی بد میباشد و بايد در مقابلش ايستاد ،امروزه يكی از اهداف تهاجمات
فرهنگی ،تامین منافع اقتصادي کشور حمله کننده میباشد بويژه در ملتهايی که ماديگرا بوده و چیزي غیر از ماديات را قبول
ندارند ،اين دسته از افراد ،از فرهنگ به عنوان ابزاري براي رسیدن به هدفهاي اقتصادي خود بهره میبرند ،چرا که براي چنین
افرادي ارضاي شهوات و مال اندوزي و ثروت ،فقط مطرح بوده و چنین ديگري مطرح نیست و چون به اين نتیجه رسیدهاند که
با اسلحه فرهنگ به دلخواه خود میرسند بر اين اساس ،از تهاجم فرهنگی استفاده میکنند .يعنی براي چنین افرادي مطرح
نیست که کشور مورد حمله شونده آيا داراي فرهنگ صحیح است يا غلط و اصال در فكر اصالح آن فرهنگ نمیباشند بلكه به
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عنوان وسیلهاي استفاده میکنند تا جائیكه اگر ديدند اين ابزار قديمی شده ،آنرا رها کرده و دست به دامان ابزارهاي ديگري
میشوند( .دانشنامه رشد ،مجله اينترنتی ،بیتا)
ترويج کتابخوانی در نظر مقام معظم رهبري باعث افزايش آگاهی افراد میشود؛ در نتیجه زمانیكه فرد با کتاب انس پیدا کرد و
اين امر پسنديده جز برنامههاي روزانه آنها شد ،رفته رفته اطالعات آنان از مسائل مربوط به حوزه کتاب از جمله نويسندگان،
ناشران ،محتواي خوب و محتواي بد افزايش میيابد .در کنار آن عامالن بخش کتاب و کتابخوانی در جوامع میبايست با اصالح
فرآيند چاپ کتاب در زدودن آلودگی فكري و انحرافی از جامعه هوشیار باشند.
«...هم وزارت ارشاد بايد هوشیار باشد  -بخصوص اين بخشهاي حسّاس  -هم شما ناشران بايد هوشیار باشید ،هم بخشهاي
ديگر ذيربط  -در دولت ،در مجلس ،در قوّه قضايیّه  -بايد هوشیار باشند .نبايد اجازه داد دشمن هر کار میخواهد بكند .امروز
سلطهگران در همه جاي دنیا  -هر جايی به تناسب  -در فكر سلطه فرهنگیاند» (خامنهاي ،بیانات)1378 ،
«به نظر من ،طبقه ناشر در هر بخشی از نشر و طبع ،جزو مجموعههاي ارزشمند جامعه محسوب میشود؛ چون تولیدکنندگان
کتاب و ناشران آن ،مهمترين وسیله انتقال فرهنگ را در اختیار مردممان میگذارند .در اينجا نبايد کسی بگويد که ناشران به
دنبال کسب درآمدند .البته اين حرف ،حرف درستی است؛ ناشران دنبال کسب درآمدند .اي بسا گاهی مؤلّف و مترجم هم
همین فكر را میکنند؛ ولی اين از ارزش کار آنها نمیکاهد( .خامنهاي ،بیانات)1378 ،
کتاب و کتابخوانی وسیلهاي براي حفظ و سازماندهی و انتقال ذخاير فرهنگی و علمی به نسلهاي آينده است .تأثیرات معنوي و
اخروي مطالعه و به میراث گذاشتن دانش براي آيندگان بر هیچ کس پوشیده نیست .ويژگی مهم مطالعه ،توانايی و قدرت يافتن
علم و دانش است که دوام و ماندگاري منافع آن هم در اين دنیا و هم در آخرت براي تمام عصرها و تمام اقشار يك جامعه است.
(مرادمند ،ص)1388 ،133

نتیجـه گیری
مقام معظم رهبري امر کتابخوانی را براي جامعه انسانی و اسالمی يك امر واجب و فريضه میدانند .در بیانات ايشان مطالعه و
کتابخوانی در ابتدا به پیشرفت انسان در مسیر کمال کمك خواهد کرد و از آنجا که جامعه ،گروهی تشكیل يافته از فرد فرد
انسانهاست ،کمال و پیشرفت جامعه را درپی خواهد داشت .از سوي ديگر در نگاه معظم له رشد و افزايش انگیزه کتابخوانی در
میان مردمِ يك جامعه ،راههاي انحراف جامعه از مسیر درست خودرا تنگ و گاهی مسدود مینمايد .همچنین نفوذ فرهنگی
دشمن بر اذهان يك ملت از طريق پرورش روحیه کتابخوانی قابل کنترل و جلوگیري است .هدايت جامعه و تمدن سازي از
ديگر آثاري است که مقام معظم رهبري براي ترويج و رشد دادن امر کتابخوانی براي يك جامعه بیان میکنند.
نويسنده موضوعاتی از قبیل «نحوه ترويج امر کتابخوانی در جوامع پیشرفته»« ،ريشه يابی مشكالت فرهنگی در امر کتابخوانی»
را براي تحقیق و پژوهش پیشنهاد میکند.
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