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زنگ كتاب

اول سال تحصيلي در هر سال، به صورت نمادين و سنتي، رئيس جمهور كشورمان در مدرسه اي حضور 
می يابد و مطالبي را پيرامون آموزش و تحصيل ارائه مي کند. امسال، رئيس جمهور، دکتر روحاني ، در 
مراســم آغاز سال تحصيلي به نكاتي اشاره كرد كه با مطالب ديگران قدري متفاوت بود. او در سخنان 
خود قاطعانه مطالبي را گفت كه بايد قدري بر روي آن تعمق کرد. به عبارت ديگر، رياست جمهوري 
به عنوان فرد شــمارة دو مملكت و اولين فرد اجرايي، در روز نخســت ســال تحصيلي بيش از آنكه بر 

يادگيري تأكيد كند يا دست كم همزمان با آن ، به امر كتاب، مطالعه ، تدبر و خالقيت اشاره كرد.
تصريح وي به گذاشــتن زنــگ كتاب نمادين بود، زيرا همة ســاعت های درســي دانش آموزان و 
دانشجويان با كتاب است و اين يعنی كتاب را بايد ارج نهاد و ارج كتاب، ارج محتواي آن است و ارج 

محتوا يعني مطالعة كتاب و بهره گيري واقعي از آن.
اگر چه كتاب به معناي توجه به محتواي كتاب اســت، تأكيد بر اينكه زنگ كتاب گذاشــته شود 
نشانگر اين است كه بايد بر مسئلة محتوايي كتاب و چگونگي بهره برداري از آن اهتمام شود و دست کم 
ساعتي در هفته به اين محتوای ارزشمند اختصاص يابد و بررسي چرايی كتاب و چگونگی بهره برداري 

و تأثيرات ناشي از آن، محورهای مطالعه باشد.
توجــه به كتاب و توصية مطالعة آن از نظر ايشــان بــا تأكيد فراوانی كه در دين ما به آن شــده )و 
اصلي ترين معجزة پيامبرمان كتاب اســت( موضوع را پررنگ تر می كند و تدبر در آن ياد آور دســتور 
قرآني اســت كه چرا در كتــاب خداوند تدبر نمي كنيد و اين تدبر زمانــي صورت مي گيرد كه قرآن 

قرائت شود.
البته، هم اکنون فضای مجازي، بحث كتاب را كمي كمرنگ كرده، با اين حال ، كتاب به صورت 
اصلي، همچنان ارزش خود را حفظ كرده است. كتاب چه از نظر ظاهري و چه به لحاظ معنوي تأثيراتي 
بر نفس آدمي مي گذارد كه هرگز با كتاب الكترونيكي و مجازي مقايســه شــدنی نيســت )حتي وقتي 
كتاب هاي الكترونيكي ارزش نگهداري داشته باشند يا آن را به صورت كاغذي در   آورند يا محمل هاي 
تا در مواقع حســاس بتوانند از آن اســتفاده كنند(، به شــرطي كه  جداگانه ای براي آن فراهم  كنند 
ابزارهاي متناســب آماده و فراهم باشد. منابع مرجع بيشــتر به حالت الكترونيكي و مجازي مد نظر قرار 
گرفته اســت. بنابراين مطالبي كه اســتفادة از آنها جنبة اطالعي دارد، بيشتر به صورت مجازي استفاده 
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می شوند. علتش آن است كه تأكيد ايشان بر استفاده از كتاب صراحت دارد و نبايد آن را به استفاده از 
منابع الكترونيكي محدود كرد، اگر چه آن هم در نوع خود مطلوبيت خاصی دارد. منظور ايشان از كتاب 
و مطالعة آن بی ترديد ســواد عمومي نيست؛ زيرا سواد عمومي همانند سواد اطالعاتي جزو ضروريات 
آموزشي است و فراگيري آن بر همگان الزم است، اما اين هرگز نياز انسان را به مطالعة کتاب برآورده 
و جبران نمی كند. امر به ايجاد زنگ كتاب، يعني تدبر در آن، يعني توجه به اهميت مطالعه، يعني جدي 
گرفتن مطالعه و استفاده از محتواي كتاب به عنوان تغيير دهندة زندگي، اثر گذاري بر شخصيت آدمي، 
تفسير كنندة معناي حيات و به تعبير ديگر يعني همه چيز، كتاب يعني روح زندگي و حيات طيبة آدمي.
اين مطلب از آنجا اهميت بيشتري پيدا مي كند كه آموزش و پرورش را بيشتر محل آموزش مي دانند 
و يادگيري در آن حرف اول را مي زند. تأكيد بر ايجاد زنگ كتاب و توجه به مطالعه، تذكر آن نکته ای 
اســت كه همواره كتابداران به آن عنايت داشــته اند و آن توجه به پژوهش از مراحل آغازين آموزش 
اســت. اين تذكر يعنی آموزش با مطالعه تا اندازه اي تفاوت دارد . آموزش زماني اتفاق مي افتد كه فرد 
چيزی نمي داند؛ او فقط گيرنده و ذهنش خالي اســت و روح پذيرنده دارد. اما مطالعه بايد زماني انجام 
شــود كه حداقلي كسب شده و با نياز توأم باشــد، دربارة آنچه آموخته شده بازبينی صورت گيرد و با 

مطالب ديگر مطابقت داده وتجزيه و تحليل شود.
همزمانــي زنــگ كتاب يا زنگ مطالعه بــا آموزش در آموزش و پرورش به عنــوان زير بناي همة 
آموزش هاي رســمي و غيررسمي كشــور به اين معناست كه دست كم هر چه را دانش آموز مي خواند، 
بالفاصلــه دوباره يا چند باره با دقــت مطالعه و با مواد يا مطالب ديگر كمبودها را بر طرف كند. ســنت 
قديمي مباحثه در حوزه هاي علميه ياد آور چنين مطالعه اي اســت. آنها پس از اخذ درس از اســتاد، به 
صــورت گروهي آن را با هم مباحثه و مطالعه مي كردند و اگر اســتاد توصيه هايی مبني بر مطالعة منابع 
ديگر داشت، آن را هم مدنظر قرار مي دادند. اين امر يعنی اگر خواندن و يادگيري، با مطالعه توأم نباشد 
و خواندن از روي تدبر و دقت صورت نگيرد، مطالب ملکة ذهن نمي شــود  و به كاســتي ها و فزوني ها 

توجه نخواهد شد و از همان آغاز دانش آموز و دانشجو به تدبر فراخوانده نمي شوند.
مطالعة فعال كه در جاي ديگر بحث آن طرح شــده ، مطالعه اي اســت كه در آن مطالعه كننده يك 
طرف بحث اســت و گويي مذاكــره اي صورت مي گيرد. فرد در اين مطالعــه خنثي، منفعل و پذيرندة 
صرف نيســت. فرد در اين نوع مطالعه، ارتقاي ســطح پيدا مي كند و خود را در برابر نويسنده مي بيند و 
به مباحثه و مناظره مي پردازد. چنين خطابی تنها به دانش آموزان و دانشــجوياِن نيســت، بلكه به معلمان 
و اســتادان نيز تســري دارد. اين موضوع چنانچه به صورت فرهنگ در آيد، غوغا خواهد كرد. امروزه 
بحث خواندن به صورت جدي در دنيا پيگيري مي شــود. خواندن به معنای صرف پذيرنده بودن مورد 
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توجــه همگان قرارنگرفته و از اين منظر مي توان توجــه و تذكر رئيس جمهور را به فال نيك گرفت و 
عالقه مندان به تحقيق در امر خواندن در ابعاد روان شــناختي، جامعه شــناختي ، فرهنگي و مانند آن را به 
مداقه دعوت کرد و طرح هاي نو در افكند تا زواياي مطالعه در همة اشــكال آن براي مردم روشن شود. 
مطالعه اگر به معناي دقت در آنچه باشد که در برابر شما قرارگرفته و تحليل آن بر اساس مباني و اصول 
معرفت شــناختي و اعتقــادي در نظر آيد، به اين معنا خواهد بود كه همه كــس، در همه حال، در حال 

مطالعه است. 
مطالعه صرفًا نشستن در گوشه اي و به دست گرفتن كتاب و مجله يا تورق کردن در صفحات وب 
 را مي بينيد يا مي شنويد، مطالعه مي  کنيد و 

نچه

نيست، شما در هر حال با چشمان باز و گوش شنوا، هر آ
اگر كتاب فيزيكي در برابر شما نيست، كتاب آفاق و انفس هميشه در برابر شما گشوده است و شما را 
به مطالعه فرا مي خواند. در اينجا بد نيســت غزلي را كه مرحوم عالمه محمد اسماعيل فدائي کزازی در 

وصف عالم سروده است، به عنوان شاهد بياورم كه گفته است :

چــه ز  باشــد  عالمــي  علــم  يگفــت  بــه  تــا  ب  الــف،  فهــم  گفتمــش 
ليــك، بــا چــون و چــرا وچــه و به گفــت هر كــس فهمد ايــن را گفتمش
و غيــر رنگــی نيســت فــرق مــا و تــو ســين  تو  وز  ما به  رنــگ 
چــون خدنــگ ظلــم را آری بــه زهگــر دل خود را نشان ســازی به اســت
دل مــده هرگــز بــه دســت دو و ســهتــو يکــی و دل يکــی و دوســت يک

..........................

بنابراين مطالعه و عالم شدن تنها خواندن نيست، مطالعه با چون و چرا و چه و به، ثمر بخش است، عالم 
را تربيت و نقش عالم را در زندگي فردي و اجتماعي تبيين می كند تا مردم از آن بهره ببرند. كتابي كه 
حاصلي نداشــته باشــد، جز تكرار مكررات نخواهد بود و چنا يافته اي جدي و جديد عرضه نكند تا 
افكار ديگران را به چالش بخواند، مطالعه نيست. چنانكه در تعريف اطالعات نيز چنين گفته اند كه آن 
چيزی كه اطالعات ناميده مي شود، بايد براي اولين بار باشد ، تازگي و طراوت داشته باشد وحاوي نكتة 

تازه ای باشد.
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