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ريسخن سردب

دي و مطالعه مفي عموميهاكتابخانه

شـود، آغـاز فـصل تحـصيل و بهـار فراگيـري            در ايران فصل پاييز كه با مهر ماه شروع مـي          

هـاي فرهنگـي    فعاليتي مواد خواندني محور اصلي همهيدانش است كه در آن كتاب و مطالعه 

علـوم، تحقيقـات و     هـاي آموزشـي و پژوهـشي چـون وزارت           عالوه بر وزارتخانـه   . گيردقرار مي 

فناوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت              

هاي تشويقي به مناسبت هفته كتاب و هفته پژوهش دارند و مراسمي آموزش و پرورش كه برنامه

ــه معرفــي برجــستگان پــژوهش و علــم در حــوزه برگــزار مــي ــاليف يكننــد و در آن ب ــشر و  ت ن

هـا و   هاي عمومي كشور هم به عنوان يك نهاد مسئول در امر كتابخانـه            ردازند، نهاد كتابخانه  پمي

.مطالعه كتاب از اين امر مستثني نيست و تالش گسترده و فراگيري در اين حوزه دارد

1در گزارشـي هاي عمومي كشور در تشريح اهداف كوتاه و بلندمـدت نهـاد    نهاد كتابخانه 

آيـين بزرگداشـت هفـدهمين دوره جـشن هفتـه كتـاب جمهـوري                در   29/8/1388كه در تاريخ    

انداز براي رسيدن   تبيين چشم . هاي انجام شده پرداخت    كرد، به تشريح فعاليت    ارائهاسالمي ايران 

، عـضو ، فـضا ي كشور برجسته جهان در زمينه سرانه      پانزدههاي بلند و قرار گرفتن در شمار        به قله 

تر اين كه با تفكيك دقيق موضـوعات، نـشان          جالب.  درخور توجه است    و مانند آن   منابع، امانت 

پـانزده جـزو  جمهـوري اسـالمي   نسبت امانـت بـه عـضو،    همچون هاشاخصداد كه در بعضي از    

داران كتاب در حـوزه     تقدير از آن جهت كه طاليه     . كشور برتر دنيا است و اين جاي تقدير دارد        

جهت كه با تفكيك موضوعات از يكديگر سهم واقعي خود        و نيز تقدير از اين       ،نداعمومي فعال 

المللـي بـه خـوبي انتقـال داده شـود،      د كه قطعاً اگر در سطح بيننكنرا با شجاعت تمام ترسيم مي    

 شده توسط نهاد رسد به آمار ارائهمينظر تازه به.اهميت خواهد بودانعكاس خارجي آن بسيار با

بزرگداشـت هفـدهمين دوره جـشن هفتـه     هـاي عمـومي كـشور در مراسـم      نهاد كتابخانهركلاشاره به گزارش دبي   . 1
كتاب 



6

هاي شهرداري ضميمه نشده اسـت، و چنانچـه ضـميمه شـود      ههاي عمومي، آمار كتابخان   كتابخانه

.شوداين آمار افزون مي

هـاي  اي كه قابل ذكر است اين است كه اين آمارها كه نشان از فعاليت نهاد كتابخانـه                نكته

عمومي كشور دارند، آماري كمي است كه گرچه در جاي خود بسيار ارزشمند و مفيـد اسـت و       

ها براي ارزيابي و رقابت در سـطح  اندركاران امر كتابخانه اي دست همالكي براي سنجش فعاليت   

تواند اهـداف بلندمـدت جمهـوري اسـالمي ايـران را در جهـت           المللي است، ولي نمي   ملي و بين  

ــد    ــرآورده كن ــابخواني ب ــالي روح كت ــگ و تع ــطح فرهن ــاي س ــاد  . ارتق ــدف دوم نه ــابراين ه بن

هفـدهمين دوره    است كه آن را بـه عنـوان شـعار            هاي عمومي ارتقاي سطح مطالعه مفيد     كتابخانه

تـر و چـشمگيرتر     انتخاب كرده است و اين بسيار مهـم       جشن هفته كتاب جمهوري اسالمي ايران     

در واقع، مطالعه و آن هم مطالعه مفيد و افزايش سـطح آن يكـي از اهـداف بلنـد معنـوي،                      . است

شـود و چـه بـسا    ي تلقي مـي كيفي و فرهنگي است كه مكمل اهداف كمي نظام جمهوري اسالم          

.روح و معناي واقعي مطالعه همان مطالعه مفيد باشد

ي طَلَع و از بـاب مفاعلـه        مطالعه از ريشه   مطالعه مفيد به چه معنا است؟         مطالعه چيست و   اما

هـاي فراوانـي اسـت كـه       حاوي نكتـه   گردد،طَلَع كه يك معني آن به طلوع خورشيد برمي        . است

 برآمدن و باال رفتن دن و نورافشاني كردن، حرارت داشتن و حرارت بخشيدن،        توان نوراني بو  مي

.  رساندن و مانند آن را ذكر كردگير بودن، اشراف داشتن به همه چيز، بهرهو گسترده شدن، همه   

خواهـد در  كننده با مطالعه خـويش بـه همـه مـوارد فـوق توجـه دارد و مـي               گويي شخص مطالعه  

همچنين از باب مفاعلـه  . كندد كه خورشيد در جهان آفرينش چنين مي  زندگي خود راهي را برو    

 مناظره، و مانند آن و ايـن خـود بـاز حـاوي       است كه دو طرف دارد مانند مقابله، مباحثه، مسابقه،        

دهـد  كننده همانند كسي است كه مسابقه ميمطالعه: توان آن را چنين برشمردنكاتي است كه مي  

كند؛ يعني كتاب و منبعي را كه اوالً او رقيب را به دقت انتخاب مي. كندو يا با حريف مناظره مي

برتـر از ايـن جهـت كـه     . كند سعي دارد در سطح فهم خـود و حتـي برتـر از آن باشـد       مطالعه مي 

خواهد كسب فيض كند و مهارت خود را بيازمايد و قدرت خود را در فهم مسائل ابـراز دارد          مي

ر اين فعاليت دو جانبه يك طرف قضيه است؛ بنابراين حالـت انفعـالي نـدارد       ثانياً او د  . و باال ببرد  

كند،كننده خود فكر ميطور نيست كه هر چه را خواند، بپذيرد بلكه مطالعه     اين. بلكه فعال است    

. كندپذيرد، نقد و يا رد ميانديشد، ميمي
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و تعـالي او باشـد همچنانكـه در       كند كه در مسير رشـد       ثالثاً او منبع يا منابعي را انتخاب مي       

كند با كسي مسابقه دهد كه موجب افتخـار او باشـد بـراي فهـم مـسائل و درك                 مسابقه سعي مي  

كنـد و بـه تمـرين    او پـيش مطالعـه دارد، خـود را آمـاده مـي           . كنـد مفاهيم مشكل هم تـالش مـي      

ضع است و همانگونه او در عين حال متوا   . كندپردازد همچنانكه در مسابقه و مناظره چنين مي       مي

پذيرد، در مطالعه هم وقتي انديشه قوي و قويمي را ديد آن را قبـول      كه در مسابقه شكست را مي     

. كندها صادقانه به آن استناد ميكند و در نقل قولمي

دارد و بـراي  تر، كار او هدفمنـد اسـت، در راسـتاي هـدفي گـام برمـي              رابعاً، و از همه مهم    

برد و گـاه مـضر     هدف راه به جايي نمي    هاي پراكنده و بي   مطالعه. كندجهت مشخصي مطالعه مي   

.است

 يكي دست كم. شودرسد با توجه به نكات باال معناي مفيد بودن هم مشخص ميبه نظر مي

. ها به مطالعه مفيد همانا مطالعه هدفمند است كه كمترين تعريف براي اين منظـور اسـت                از پاسخ 

كنـد ولـو هـدفش سـرگرمي و پركـردن سـاعات فراغـت باشـد،                  مي آن كس كه هدفمند مطالعه    

پردازد باز كس كه براي رفع خستگي به مطالعه مي     آن. شود او مطالعه مفيد محسوب مي     يمطالعه

زيرا براي تجديد قوا براي از سرگيري فعاليـت اصـلي خـود بـه        . هم مطالعه مفيد انجام داده است     

خوانـد و از خوانـدنش      داند كه چـه را مـي      خواند اما نمي  اما كسي كه مي   . اين كار پرداخته است   

 درازمدت به كار نمي گيرد، مطالعه او مطالعه مفيـد   درلذت نمي برد و آن را براي منظوري، ولو  

بـديهي اسـت علمـي    . »1برم ندارد به تو پناه مي  علمي كه فايده  خدايا، از   «در دعا است كه     . نيست

تواند علم و يا مطالعه پس مي.  بسيار داردياند مضر باشد فاصله توكه فايده ندارد با علمي كه مي      

اي باشد كه يا در جهت اهداف شخـصي كوتـاه،   سودمند در يك تعريف عملياتي، علم و مطالعه  

ا پركـردن  يـ ميان و درازمدت زندگي آدمي تاثير دارد و يا بـراي تجديـد قـوا و رفـع خـستگي و            

گيرد كـه بـاز      از سرگيري فعاليتي دوباره صورت مي       براي )در صورت وجود آن   (اوقات فراغت   

بـراي ايـن   » اوقات فراغت در صورت وجـود آن «گويم اين كه مي. هم در مجموع هدفمند است  

است كه انسان هدفمند آن قـدر برنامـه و كارهـاي انجـام نـشده دارد كـه فراغتـي بـرايش پـيش                         

و دنبال يافتن هدفي مـشخص اسـت   آيد و اگر هنوز هدفي براي خويش تعيين نكرده ولي به       نمي

3609كنزالعمال، حديث ، )ص(پيامبر اكرم. اللهم اني اعوذ بك من علم الينفع. 1
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.اي هدفمند باشدتواند مطالعهگيرد، خود مياو در جهت يافتن هدف صورت ميمطالعات

مطالعـه  : كـنم جا به دو نوع آن اشاره ميتواند داشته باشد كه در اينمطالعه مفيد انواعي مي   

ت گرفتن كتاب به جهان     مطالعه تكويني آن است كه انسان بدون به دس        . تكويني و مطالعه تبييني   

نگـرد بـا   دانشجو و يا دانشمندي كه بـه هـر چيـز مـي    . آفرينش بنگرد و در آن غور و مطالعه كند      

كند و از  و در آن انديشه و تدبر مي      1دهدي فهم و عبرت آن را مورد مطالعه و فكر قرار مي           ديده

:كند، مطالعه تكويني كرده است و به قول شاعرآن راز و رمزي كشف مي

اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود          هر كه فكرت نكنـد، نقـش بود بر ديـوار

هــاي اصــيل مطالعــه تبيينــي آن اســت كــه انــسان فكــور و انديــشمند بــا مراجعــه بــه كتــاب

گيـرد و بـراي پيـشبرد    هـاي تـازه مـي     زند و يا از كتاب الهـام      هاي خود را با آن محك مي      انديشه

بنـابراين مطالعـه    . كند تا افكار خود را بـارورتر كنـد        راي ديگران استفاده مي   اهداف خويش از آ   

تكويني و تبييني مكمل يكديگرند و فقـط صـاحبان فكـر و خـرد از ايـن دو شـيوه مطالعـه بهـره                        

. برندمي

ي آن در نهاد شود كه برنامهجا كه اهميت مطالعه در مفيد بودن آن است، پيشنهاد مياز آن

هايي جداگانـه   ها و اهداف كمي كامالً جدا و شاخص       ي عمومي كشور از ساير برنامه     هاكتابخانه

هـاي  هاي مشخصي در اين زمينه ارائه و اجرا گردد و واحدهاي تابعه در استان             تبيين شود و طرح   

.كشور در اين موضوع بر هم سبقت گيرند

)191آل عمران، (الذين يتفكرون في خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا باطالً . 1




