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  كتاب ؛ سرچشمه رويشها

  فهيمه مزرعه

  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  

ياد گرفتيم كه هميشه يك كار را با نام خدا آغاز كنيم و سرآغاز كتاب زندگي همـه  
  .ما خداست

  .....به نامش.... پس به يادش

الـذي علّـم   : بر رسول گرامي اش نازل كرده، خود را چنين معرفي فرمـوده اسـت  خداي متعال در اولين آياتي كه 
اين آيه شريفه گواه اهميت آموزش و نيز نگارش و نيـز ارزش واالي كتـاب و   . بالقلم؛ پروردگاري كه با قلم آموخت

از بدانيم بلكـه  پس هرگز روا نيست كه كتاب را سبك بشماريم و خود را از آن بي ني. كتابت در تفكر اسالمي است
  .هيمناسيم و آن را ارج نر كتاب را بشبايد قد

اين مصرفش كـم و آن يكـي بـي    . هر دو به بحران رسيده اند ؛ در مملكت ما وضعيت كتاب و آب مثل هم هستند
را قشـر بـا سـواد تشـكيل     كشـور  درصد جمعيت   80با توجه به اينكه   .كاش كمي جدي تر فكر كنيم. رويه است

در مـورد  . سرانه مطالعه ما با كشورهايي چون افغانستان، بنگالدش و يا چند كشور آفريقايي برابر اسـت دهد،  مي
ي ايران، ناشران از تـرس ايـن كـه    ميليون 70تبا توجه به جمعي. استكتاب هم وضعيت اسفناك ) تيراژ (شمارگان 

در صورتي كه در كشور فرانسـه بـا    .نندكنسخه چاپ مي  3000 رها را حداكثر د فروش نرود كتابه كتاب هايشان ب
ايراني، تنها يك نفر  10در طول يكسال از هر   .رسد هزار جلد مي 350ميليون نفري ، شمارگان كتب به   55جمعيت  

يك جلد كتاب خريداري كرده كه بنا به نظر كارشناسان همين يك جلد نيز احتماال درسي يا كمك درسي است و 
  .خواند تنها يك كتاب مي) سال 5  حدود(روز  1892هر ايراني در هر  به طور ميانگين 

اما همان مـدت كوتـاه سـرمايه     .دگذرم بر هم زدن ميبهار جواني هم با يك چش .گذردبهار هميشه خيلي زود مي
ري روح و روان كتـاب مثـل نسـيم بهـا    .كمي جدي تر فكر كنيم تا اين سرمايه به بطالت نگذرد.همه زندگي است

كتـاب وجـود    سار همصحبتي و همدمي بـا كند و در سايهبخشد و تشنگي جان را سيراب مينسان را طراوت ميا
  .كندانسان آرامش را حس مي

البتـه مطالعـه فقـط     .ها بگويد، درخت زندگي پربار و محكم خواهد بـود ها و راستيها ، زيبائياگر كتاب از خوبي
در كتـاب   دست كلمات و لمس نزديك همه آنچه كـه درپاي جمالت، دستبهپا. دن نيست، رفتن يك راه استخوان
  .در واقع كتابخواني هنر است. است
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به اميد روزي كه فارغ از اين همه بحث در مورد عدم رغبت مليونها نفر به كتـاب و كتـابخواني، سـاعتي فـارغ از     
  .دشروع به خواندن كنيا برداريد و گرفتاريهاي روزمره زندگي، از قفسه كتابخانه كتابي ر

  


