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ــد و بنيان هاي زندگي  ــايي قرار ده شناس
ــر يافته هاي  ــي خود را ب ــردي و اجتماع ف
ــازد. به همين دليل روحيه  علمي  هموار س
ــي  در  ــكاش علم ــه و كن ــش، مطالع پژوه
ــان آميخته بوده  زمينه هاي مختلف با انس
ــل حيات اجتماعي و  ــرفت و تكام و با پيش
گسترش علوم و فنون عجين شده است (۶: 
ــا، توانايي ها،  ــناخت ويژگي ه ص ۴۳۸). ش
ــودكان و نوجوانان،  ــا و عالقه هاي ك نيازه
ــان، والدين،  ــه مربي ــه را متوج اين وظيف
ــند  هنرمندان و كتابداران مي كند تا بكوش
آنچه در توان دارند در خدمت فراهم كردن 
شرايط مساعدي قرار دهند كه فرايند رشد 
ــهيل كند. شكي  كودكان و نوجوانان را تس
ــرايط،  ــت كه يكي از مهم ترين اين ش نيس
ــت كه كودك نوجوان  ايجاد عادت هايي اس
ــمت شناخت و آگاهي هدايت كند.  را به س
ــادت به مطالعه، يكي از عادت هاي  ايجاد ع
ــت. او نيازمند اين است كه  ــنديده اس پس
ــه قابليت خود پي  ــد، ب خود را بهتر بشناس
ــناخت خود را از محيط باال  ببرد، دايره ش
ببرد و با روابط انساني بهتر آشنا شود. پس 
ــاد عادت به مطالعه بايد از  تالش براي ايج
ــد. اما  اولويت هاي كارگزاران فرهنگي باش

نقطه آغاز مطالعه كجاست؟ 
ــزان گرايش به  ــاب و کتابخواني و مي کت
مطالعه، امروزه يکي از شاخص هاي توسعه 
ــي ها نشان مي  دهد  ــمار مي  رود. بررس به ش
ــي وضعيت مطلوبي در  مطالعه و کتابخوان
ــران ندارد و عمدتًا مردم ايران از خريد و  اي
يا مطالعه کتاب گريزانند و اقدامات الزم و 
جدي جهت ترويج و اشاعه فرهنگ مطالعه 

صورت نگرفته است.
ــتر  ــع موانع و ايجاد زمينه و بس براي رف
ــگ  ــعه فرهن ــج و توس ــت تروي الزم جه
ــف در ۵ بخش،  ــاي مختل ــه، نهاده مطالع
ــي،  ــامل خانواده، مدارس و نظام آموزش ش
کتابداران و کتابخانه ها، دولت و رسانه هاي 

ــران و کتاب فروشي ها، بايد با  گروهي و ناش
رفع مشکالت موجود، هم سو و هم هدف، به 

سمت مشخصي حرکت کنند.
نقش خانواده

خانواده كوچك ترين واحد اجتماعي است 
ــدن كودكان  ــم در بودن و هم در ش كه ه
ــه فعاليت هاي  ــي دارد و هم ــش اساس نق
ــروع مي  شود (۵: ص  تربيتي از خانواده ش
ــواده و روش  ــرايط خان ۲۸۰). محيط و ش
ــزايي  ــوزش والدين نقش بس ــي و آم تربيت
ــاب دارد. كودكي  ــا كت ــس كودك ب در ان
ــنا مي شود براي هميشه از  كه با كتاب آش
ــيني و دوستي با كتاب لذت خواهد  همنش
برد. كودك تخيالت شيرين و بلندپروازانه 
ــب و قصه هاي درون كتاب  خود را با مطال
ــودآگاه روح و روان  ــد و ناخ ــد مي ده پيون
ــد. در واقع  ــود را تغذيه مي كن كودكانه خ
ــات از دنياي  ــب اطالع ــاب هم به كس كت
ــود و وي را به  پيرامون كودك منجر مي ش
تجزيه و تحليل مسائل وا مي دارد و هم در 
ــخصيت و تكامل روحي و رواني  رشد و ش
ــزايي دارد (۲: ص ۸۰). نقش  ــر بس او تأثي
خانواده در ايجاد عادت به مطالعه از گهواره 
آغاز مي شود و الاليي ها اولين پيونددهنده 
كودك با ادبيات به شمار مي آيد. اين اشعار 
ــي كالم آن با كودك  ــاده كه گاهي حت س
ــاس امنيت را  هيچ رابطه اي ندارد هم احس
ــاز اولين  به او انتقال مي دهد و هم زمينه س

ارتباط هاي انساني است.
ــيله اي براي خلق  قصه گويي مي تواند وس
ــم كودك  ــد و ه ــات لذت بخش باش لحظ
ــرزمينش  ــراث ادبي س ــي از مي را در بخش
ــتان خواني يكي ديگر از  ــهيم كند. داس س
روش هايي است كه كودكان را قبل از ورود 
ــه با خواندن تصاوير آشنا مي كند  به مدرس
و سبب ايجاد تجربه هاي مشترك بين آنها 
و بزرگساالن مي شود كه يكي از مهم ترين 
ــي آن نزديك كردن اعضاي  تبعات اجتماع
ــردن كودكان  ــت. ب خانواده به يكديگر اس
ــگاه ها و فروشگاه هاي كتاب را نيز  به نمايش
ــتور كار قرار داد تا كودكان  مي  توان در دس
فرصت يابند در ميان كتاب هاي متنوع سير 
كنند. همچنين بردن و عضوكردن كودكان 
ــز مي  تواند به  ــاي عمومي  ني در كتابخانه ه
ــد مطالعه در كودكان كمك كند  روند رش
(۵: ص ۲۸-۳۰). عادت به مطالعه يك امر 
ــت و كودك اين را از والدين  ــابي اس اكتس
خود مي  آموزد. بي شك در خانواده هايي كه 
پدر و مادر اهل كتاب و مطالعه اند، فرزندان 
نيز افرادي عالقه مند به مطالعه بار خواهند 
آمد، ولي در خانواده هايي كه هيچ توجهي 
ــود، نبايد انتظار داشت كه  به كتاب نمي  ش

فرزندان اهل مطالعه و كتاب باشند. 
خانواده عامل بسيار مؤثري در ايجاد عادت 
به مطالعه و ترويج فرهنگ کتابخواني است. 
ــرايط خانواده، روش تربيتي و  محيط و ش
آموزشي والدين، طرز تفکر و نگرش والدين 
ــه و کتابخواني، وجود  ــا مطالع ــه ب در رابط
ــريات قابل دسترس و همچنين  کتب و نش
سطح اقتصادي و پايگاه اجتماعي خانواده، 
ــادات مطالعه و  ــزايي در تقويت ع نقش بس

کتابخواني دارد.
کشور ما از ساليان دور کشوري با قدمت 
ــندگان و شاعران  فرهنگي باال بوده و نويس
ــفانه  ــت ولي متأس ــته اس ــاني داش درخش
ــرانه مطالعه و کتابخواني، زيبنده مردم  س

مقدمه
ــاني است كه  ــتن علم و آگاهي به خود و محيط اطراف خويش از ويژگي هاي مهم انس داش
او را از ساير موجودات اطراف خويش جدا مي كند. تا آنجا كه خود را در ميان آنها غريبه و 
بيگانه مي يابد. اهميت اين صفت به حدي است كه بسياري از انسان شناسان او را موجودي 

«جست وجوگر» تعريف كرده اند.
ــفي «حقيقت جويي» را با خمير و سرشت انسان عجين دانسته اند؛ يعني او  از منظر فلس
ــان جديد اين حس را در نياز بنيادي تر و عميق تر  را فطرتًا حقيقت جو مي دانند. روانشناس
ــكوفايي» مي بينند كه انسان با به فعليت درآوردن استعدادهاي بالقوه خود، دامنه  «خودش
هستي و وجود خويش را مي گستراند و وسيع تر مي كند. ذهن خالق بشر از زمان هاي دور 
همواره در پي اين بوده است كه پاسخي براي پرسش هاي خود بيابد، ناشناخته ها را مورد 

بررسي راهکارهاي 
ترويج فرهنگ 
مطالعه و کتابخواني
 نويسنده: مهدى همائى 
حسين اشرفى ريزى

مي  دهـد  نشـان  بررسـي ها 
مطالعه و کتابخواني وضعيت 
و  نـدارد  ايـران  در  مطلوبـي 
عمدتـًا مـردم ايـران از خريـد 
و يـا مطالعه کتـاب گريزانند 
و اقدامـات الزم و جـدي جهت 
فرهنـگ  اشـاعه  و  ترويـج 
مطالعه صورت نگرفته است.
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ــد و بنيان هاي زندگي  ــايي قرار ده شناس
ــر يافته هاي  ــي خود را ب ــردي و اجتماع ف
ــازد. به همين دليل روحيه  علمي  هموار س
ــي  در  ــكاش علم ــه و كن ــش، مطالع پژوه
ــان آميخته بوده  زمينه هاي مختلف با انس
ــل حيات اجتماعي و  ــرفت و تكام و با پيش
گسترش علوم و فنون عجين شده است (۶: 
ــا، توانايي ها،  ــناخت ويژگي ه ص ۴۳۸). ش
ــودكان و نوجوانان،  ــا و عالقه هاي ك نيازه
ــان، والدين،  ــه مربي ــه را متوج اين وظيف
ــند  هنرمندان و كتابداران مي كند تا بكوش
آنچه در توان دارند در خدمت فراهم كردن 
شرايط مساعدي قرار دهند كه فرايند رشد 
ــهيل كند. شكي  كودكان و نوجوانان را تس
ــرايط،  ــت كه يكي از مهم ترين اين ش نيس
ــت كه كودك نوجوان  ايجاد عادت هايي اس
ــمت شناخت و آگاهي هدايت كند.  را به س
ــادت به مطالعه، يكي از عادت هاي  ايجاد ع
ــت. او نيازمند اين است كه  ــنديده اس پس
ــه قابليت خود پي  ــد، ب خود را بهتر بشناس
ــناخت خود را از محيط باال  ببرد، دايره ش
ببرد و با روابط انساني بهتر آشنا شود. پس 
ــاد عادت به مطالعه بايد از  تالش براي ايج
ــد. اما  اولويت هاي كارگزاران فرهنگي باش

نقطه آغاز مطالعه كجاست؟ 
ــزان گرايش به  ــاب و کتابخواني و مي کت
مطالعه، امروزه يکي از شاخص هاي توسعه 
ــي ها نشان مي  دهد  ــمار مي  رود. بررس به ش
ــي وضعيت مطلوبي در  مطالعه و کتابخوان
ــران ندارد و عمدتًا مردم ايران از خريد و  اي
يا مطالعه کتاب گريزانند و اقدامات الزم و 
جدي جهت ترويج و اشاعه فرهنگ مطالعه 

صورت نگرفته است.
ــتر  ــع موانع و ايجاد زمينه و بس براي رف
ــگ  ــعه فرهن ــج و توس ــت تروي الزم جه
ــف در ۵ بخش،  ــاي مختل ــه، نهاده مطالع
ــي،  ــامل خانواده، مدارس و نظام آموزش ش
کتابداران و کتابخانه ها، دولت و رسانه هاي 

ــران و کتاب فروشي ها، بايد با  گروهي و ناش
رفع مشکالت موجود، هم سو و هم هدف، به 

سمت مشخصي حرکت کنند.
نقش خانواده

خانواده كوچك ترين واحد اجتماعي است 
ــدن كودكان  ــم در بودن و هم در ش كه ه
ــه فعاليت هاي  ــي دارد و هم ــش اساس نق
ــروع مي  شود (۵: ص  تربيتي از خانواده ش
ــواده و روش  ــرايط خان ۲۸۰). محيط و ش
ــزايي  ــوزش والدين نقش بس ــي و آم تربيت
ــاب دارد. كودكي  ــا كت ــس كودك ب در ان
ــنا مي شود براي هميشه از  كه با كتاب آش
ــيني و دوستي با كتاب لذت خواهد  همنش
برد. كودك تخيالت شيرين و بلندپروازانه 
ــب و قصه هاي درون كتاب  خود را با مطال
ــودآگاه روح و روان  ــد و ناخ ــد مي ده پيون
ــد. در واقع  ــود را تغذيه مي كن كودكانه خ
ــات از دنياي  ــب اطالع ــاب هم به كس كت
ــود و وي را به  پيرامون كودك منجر مي ش
تجزيه و تحليل مسائل وا مي دارد و هم در 
ــخصيت و تكامل روحي و رواني  رشد و ش
ــزايي دارد (۲: ص ۸۰). نقش  ــر بس او تأثي
خانواده در ايجاد عادت به مطالعه از گهواره 
آغاز مي شود و الاليي ها اولين پيونددهنده 
كودك با ادبيات به شمار مي آيد. اين اشعار 
ــي كالم آن با كودك  ــاده كه گاهي حت س
ــاس امنيت را  هيچ رابطه اي ندارد هم احس
ــاز اولين  به او انتقال مي دهد و هم زمينه س

ارتباط هاي انساني است.
ــيله اي براي خلق  قصه گويي مي تواند وس
ــم كودك  ــد و ه ــات لذت بخش باش لحظ
ــرزمينش  ــراث ادبي س ــي از مي را در بخش
ــتان خواني يكي ديگر از  ــهيم كند. داس س
روش هايي است كه كودكان را قبل از ورود 
ــه با خواندن تصاوير آشنا مي كند  به مدرس
و سبب ايجاد تجربه هاي مشترك بين آنها 
و بزرگساالن مي شود كه يكي از مهم ترين 
ــي آن نزديك كردن اعضاي  تبعات اجتماع
ــردن كودكان  ــت. ب خانواده به يكديگر اس
ــگاه ها و فروشگاه هاي كتاب را نيز  به نمايش
ــتور كار قرار داد تا كودكان  مي  توان در دس
فرصت يابند در ميان كتاب هاي متنوع سير 
كنند. همچنين بردن و عضوكردن كودكان 
ــز مي  تواند به  ــاي عمومي  ني در كتابخانه ه
ــد مطالعه در كودكان كمك كند  روند رش
(۵: ص ۲۸-۳۰). عادت به مطالعه يك امر 
ــت و كودك اين را از والدين  ــابي اس اكتس
خود مي  آموزد. بي شك در خانواده هايي كه 
پدر و مادر اهل كتاب و مطالعه اند، فرزندان 
نيز افرادي عالقه مند به مطالعه بار خواهند 
آمد، ولي در خانواده هايي كه هيچ توجهي 
ــود، نبايد انتظار داشت كه  به كتاب نمي  ش

فرزندان اهل مطالعه و كتاب باشند. 
خانواده عامل بسيار مؤثري در ايجاد عادت 
به مطالعه و ترويج فرهنگ کتابخواني است. 
ــرايط خانواده، روش تربيتي و  محيط و ش
آموزشي والدين، طرز تفکر و نگرش والدين 
ــه و کتابخواني، وجود  ــا مطالع ــه ب در رابط
ــريات قابل دسترس و همچنين  کتب و نش
سطح اقتصادي و پايگاه اجتماعي خانواده، 
ــادات مطالعه و  ــزايي در تقويت ع نقش بس

کتابخواني دارد.
کشور ما از ساليان دور کشوري با قدمت 
ــندگان و شاعران  فرهنگي باال بوده و نويس
ــفانه  ــت ولي متأس ــته اس ــاني داش درخش
ــرانه مطالعه و کتابخواني، زيبنده مردم  س

مقدمه
ــاني است كه  ــتن علم و آگاهي به خود و محيط اطراف خويش از ويژگي هاي مهم انس داش
او را از ساير موجودات اطراف خويش جدا مي كند. تا آنجا كه خود را در ميان آنها غريبه و 
بيگانه مي يابد. اهميت اين صفت به حدي است كه بسياري از انسان شناسان او را موجودي 

«جست وجوگر» تعريف كرده اند.
ــفي «حقيقت جويي» را با خمير و سرشت انسان عجين دانسته اند؛ يعني او  از منظر فلس
ــان جديد اين حس را در نياز بنيادي تر و عميق تر  را فطرتًا حقيقت جو مي دانند. روانشناس
ــكوفايي» مي بينند كه انسان با به فعليت درآوردن استعدادهاي بالقوه خود، دامنه  «خودش
هستي و وجود خويش را مي گستراند و وسيع تر مي كند. ذهن خالق بشر از زمان هاي دور 
همواره در پي اين بوده است كه پاسخي براي پرسش هاي خود بيابد، ناشناخته ها را مورد 

بررسي راهکارهاي 
ترويج فرهنگ 
مطالعه و کتابخواني
 نويسنده: مهدى همائى 
حسين اشرفى ريزى

مي  دهـد  نشـان  بررسـي ها 
مطالعه و کتابخواني وضعيت 
و  نـدارد  ايـران  در  مطلوبـي 
عمدتـًا مـردم ايـران از خريـد 
و يـا مطالعه کتـاب گريزانند 
و اقدامـات الزم و جـدي جهت 
فرهنـگ  اشـاعه  و  ترويـج 
مطالعه صورت نگرفته است.
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ــتن و  ــي دارند؛ خواندن، نوش ــش اساس نق
حساب کردن. در طول دوران آموزش، فرد 
ــال هاي اول، توانايي  ــوزش، از س تحت آم
ــوزد و در ادامه، به درک  ــدن را مي  آم خوان
مطالب خوانده شده و در نهايت به نوشتن، 

مي  رسد.
ــوزگاران بر روي  ــش از حد آم ــد بي تأکي
ــتفاده از تک منبع ها،  مهارت خواندن و اس
سبب شده که دانش آموزان از مطالعه، لذت 
کافي نبرند و آن را بيشتر براي رفع تکليف 
ــام دهند. يکي از کمترين نمرات ايران،  انج
ــنجش سواد خواندن در سطح  در آزمون س
ــردن افراد از  ــن لذت نب ــن المللي، همي بي
مطالعه خويش است. براي رفع اين مشکل، 
ــاي مدارس و از  ــد به تقويت کتابخانه ه باي
طرفي هم استفاده از منابع مختلف در نظام 
ــي بپردازيم. کمبودهاي اقتصادي و  آموزش
ــبب ضعف  ــا، س ــه کتاب ه ــع ناعادالن توزي
ــده است. از طرفي  کتابخانه هاي مدارس ش
ــودن نظام  ــت کنترلي ب ــع به جه هم مناب

آموزشي ما، محدود مي  باشند.
ــر  ــورهايي نظي ــي در کش ــام آموزش نظ
ــت.  ــران، نظامي  غيرپويا و تک محور اس اي
ــاس يک کتاب و يک جزوه  نظامي  که براس
ــکل گرفته، نمي  تواند دانش آموز  درسي ش
ــي و ديگر منابع  ــوي منابع غيردرس را به س
اطالعاتي رهنمون سازد. اگر نظام متکي بر 
ــگري و خالقيت باشد، خود به خود،  پرسش
ــاز مطالعه مي  شود. در  زمينه ساز و بسترس
ــاعه  ــن ميان نقش و جايگاه معلم در اش اي
ــده گرفت.  ــه را نبايد نادي ــگ مطالع فرهن
ــرش و رفتار  ــيوه نگ روش هاي تدريس، ش
ــاب و کتابخواني،  توجه آميز معلمان به کت
ــي و انگيزه مطالعه  ــاد آمادگي ذهن در ايج
ــت. اگر معلمان  ــوزان مؤثر اس در دانش آم
ــان اهل مطالعه  ــران مدارس، خودش و دبي
ــيوه هاي  ــند، دانش آموزان را نيز به ش باش

مختلف با کتاب و مطالعه آشنا مي سازند.
روش هاي تدريس جذاب تر، دانش آموزان 
ــد مي  کند.  ــه عالقمن ــه مطالع ــتر ب را بيش
ــد دانش آموزان از  ــون بازدي روش هايي چ
ــهر، گرفتن آمار  ــاي عمومي  ش کتابخانه ه

ــز  ــي از مراک ــوان کار عمل ــا به عن کتاب ه
ــطح شهر، آزادگذاشتن  فروش کتاب در س
ــاب منبع براي انجام  دانش آموزان در انتخ
تحقيق و کار کالسي، دردسترس قراردادن 
کتابخانه هاي مدارس با طرح کتابخانه هاي 
آزاد (بدون حضور مسئول و ناظر که امکان 
دسترسي هر فرد به کتاب ها و انتقال آن به 
بيرون از محيط کتابخانه بدون ثبت کتاب، 
وجود داشته باشد)، آموزشي نمودن فيلم ها 
ــب  ــراي ترغي ــي ب ــريال هاي تلويزيون و س
مطالعه بيشتر، کرايه دادن کتاب ها به شيوه  
ــا به صورت  ــا فروش آنه ــال هاي دور و ي س
قسطي، بسيار مفيد و کارساز خواهند بود. 
ــه  ــا مي  توانند مطالعه را در س اين روش ه
بخش ديداري، شنيداري و مکتوب تقويت 

کنند.
ــود  بهب ــراي  ب ــان  کارشناس ــر  نظ از 
ــي  ــاماني هاي موجود در نظام آموزش نابس
ــوان  ــه مي  ت ــگ مطالع ــترش فرهن و گس
ــرد: غني کردن  ــاي زير را لحاظ ک راهکاره
کتابخانه هاي مدارس، تشويق دانش آموزان 
به مطالعه توسط معلمان و کارکنان مدارس، 

ــي کتاب  ــد و بررس ــات نق برگزاري جلس
ــي کتاب هاي  ــاي درس، معرف در کالس ه
ــب در تابلو اعالنات و مراسم صبحگاه  مناس
ــه دانش آموزان  ــاب ب ــدارس، اهداي کت م
ــندگان و  ــزه، دعوت از نويس به عنوان جاي
ــخنراني در مدارس،  اهل قلم جهت ايراد س
اجراي مسابقات کتابخواني به مناسبت هاي 
ــاب به  ــد کت ــن خري ــاي ب ــف، اعط مختل
ــدن درس مطالعه و  ــوزان، گنجان دانش آم
کتابخواني در برنامه درسي مقاطع مختلف 
تحصيلي، ايجاد و توسعه رشته هاي تربيت 
ــت اداره مطلوب  ــداران جه ــي  کتاب معلم
کتابخانه هاي آموزشگاهي، معرفي و تقدير 
ــاي مدارس،  ــال کتابخانه ه ــاي فع از اعض
ــه دانش آموزي  ــاي مطالع ــکيل گروه ه تش
ــب عالقه آنان به موضوعات مختلف،  برحس
ــه و کتابخواني  ــددادن موضوع مطالع  پيون
ــعه و  ــاء، قراردادن ميزان توس با درس انش
ــد کتابخانه هاي مدارس و مطالعه بين  رش
ارزيابي  شاخص هاي  به عنوان  دانش آموزان 
مديران مدارس و ارائه آموزش هاي الزم در 

امر مطالعه به معلمان و دبيران.

ــار دقيق از ميزان  ــت. همين که آم ما نيس
ــت، خود نشاني  مطالعه مردم موجود نيس
ــت کتاب و کتابخواني در جامعه  از مهجوري
ــه يابي اين معضل بايد  ما مي  باشد. در ريش
ــم. اولين نهادي که  ــروع کني از کودکي ش
ــودک با کتاب و کتابخواني، انس  در آن، ک
مي  گيرد، خانواده است. پدر و مادر، بهترين 
ــتند که بايد شوق مطالعه  معلم کودک هس
ــد. همچنين در منازل  را در او تقويت کنن
ــراي کتابخانه در  ــد محلي اختصاصي ب باي

نظر گرفته شود.
ــر خانواده به  ــراد بزرگت ــر والدين و اف اگ
ــدان آنها  ــند، فرزن ــه عالقه مند باش مطالع
ــرات طبيعي روابط  ــواره از اث ــز، که هم ني
عميق عاطفي حاکم در خانواده هاي ايراني 
ــتند، با کتاب، بيشتر و بهتر  برخوردار هس
آشنا شده و به مطالعه و کتابخواني، عادت 

مي کنند.
نقش مدارس و نظام آموزشي

ــان  ــن جايگاه تربيتي انس ــه دومي مدرس
ــت كه كودك اصول و قواعد خواندن و  اس
نوشتن را فرا مي گيرد و مي آموزد كه بدون 
كمك والدين و معلمان خود مطالب كتاب 
ــد و بفهمد. كودك به دليل همين  را بخوان
تحول بزرگي كه در خود احساس مي كند، 
اشتياق فراواني به مطالعه دارد و هر لحظه 
ــز و راز  ــا دنياي پررم ــتر ب مي خواهد بيش
ــنا شود. براي بسياري از  درون كتاب ها آش
كودكان، مدرسه اولين مكاني است كه آنها 
ــنا مي كند،  را با خواندن و مواد مكتوب آش
ــوادي پدران و مادران  زيرا يا به دليل بي س
ــه مطالعه آنان،  ــبب عدم عادت ب و يا به س
ــاي مفيد خواندن  كودكان فرصت تجربه ه
ــذا مهم ترين  ــا را نمي يابند. ل در خانواده ه
ــردن  ــي و پياده ك ــه طراح ــه مدرس وظيف
برنامه هاي آموزشي و پرورشي مدوني است 
ــني و هر پايه  ــب با هر مقطع س كه متناس
ــده، به دنبال كردن عاليق  درسي كسب ش
خود در كتاب هاي غيردرسي تشويق كند. 
ــكل گيري عادت به مطالعه در مدرسه و  ش
گسترش آن به نگاه نظام آموزشي به مقوله 

آموزش و پرورش بستگي دارد.
ــورهاي  ــوزش و پرورش در كش نظام آم
جنوب و از جمله كشور ما، نظامي  غيرپويا 

ــت. نظام تك محور، نظامي   و تك محور اس
ــاس يك كتاب و يك جزوه  ــت كه براس اس
ــي شكل مي  گيرد و معلم و دانش آموز  درس
ــه به ديگر منابع  ــود را از هرگونه مراجع خ
اطالعاتي بي نياز مي داند. نظامي  كه ساختار 
ــت و همين  ــي آن درون زا نيس متون درس
ــوز از خواندن  ــود كه دانش آم باعث مي ش
ــد و از ادامه راه باز  ــاس لذت نكن آن احس
ــگاه دانش آموز و حتي  ماند. در اين نظام ن
ــت، به  ــجو از خواندن رفع تكليف اس دانش
بيان ديگر در نظام مدارس نگرش به كتاب 
ــا انگيزه «وظيفه مندي»  و مراجعه به آن ب
ــود. در چنين نظامي  كه اصوًال  انجام مي  ش
خواندن فراتر از كتاب هاي درسي نه توصيه 
ــده و نه راهكارهاي آن پيش بيني شده،  ش
ــگاهي و  ــذا نهادي به نام كتابخانه آموزش ل
ــخصي چون كتابدار كه مسئوليت اداره  ش
ــه به عهده  برنامه هاي خواندن را در مدرس
ــرد. بدين ترتيب هرگاه  ــكل نمي  گي دارد ش
ــالوده خواندن قبًال در خانواده شكل  هم ش
ــداوم نمي  يابد. به  ــد، خواندن ت گرفته باش
ــي، موانع  ــي نظام آموزش ــل عدم پوياي دلي
ــداوم خواندن  ــر راه اين ت ــدي هم بر س ج
ــود؛ زيرا در چنين نظامي  معلم  ايجاد مي  ش
ــترده علوم  و دانش آموز بي نياز از منابع گس
ــتند، اما در شرايطي  ــري هس و معارف بش
ــي دانش آموزمحور باشد و  كه نظام آموزش
كتاب درسي نقطه شروع فعاليت آموزشي 
معلم و دانش آموز تلقي شود و هيچ فعاليت 
ــي بدون بهره گيري از  ــي و پرورش آموزش
ساير منابع دانش بشري امكان پذير نباشد 
ــي متكي بر  ــاي روش هاي مكانيك و به ج
ــي مبتني بر  ــاي بينش ــه از روش ه حافظ
ــود و مالك  ــتفاده ش ــه و تحليل اس تجزي
ــرفت هاي فردي دانش آموز  ارزشيابي، پيش
ــد، آنگاه كتابخانه با رسالت باروركردن  باش
ــا به عرصه وجود مي  گذارد،  روند آموزش پ
ــب آموزش و  ــورت كتابخانه «قل در آن ص
پرورش» تلقي مي شود و همه فعاليت هاي 
ــه در  ــك مدرس ــي ي ــاري آت ــاري و س ج
كتابخانه آن سازماندهي مي  شود و كتابدار 
و معلم به طور مشترك برنامه هاي آموزشي 

و پرورشي را با اتكا به منابع موجود ترتيب 
مي دهند. به اين ترتيب است كه «كتابخانه 
ــتگاه حرارت مركزي و روح  ــه، دس مدرس
ــود». در اين نظام، يادگيري،  مدرسه مي  ش
ــت،  ــع اطالعاتي واقعي اس ــي بر مناب مبتن
يادگيري دوسويه و مكمل است، يادگيري 
ــد و روزآمد  ــر فناوري هاي جدي ــي ب مبتن
است و يادگيري مشاركتي است. يادگيري 
ــاركتي بدين معناست كه دانش آموزان  مش
ــر و همراه  ــا همديگ ــتقيم و ب ــور مس به ط
معلمان و كتابداران در پژوهش، يادگيري، 
مهارت هاي آموزشي، طراحي و تجديدنظر 
ــاعدت  ــي همكاري و مس دوره هاي آموزش
ــاركتي، يك روش  ــد. يادگيري مش مي كنن
سودمند است؛ زيرا برنامه ريزي مي كند كه 
ــده و چگونه  چگونه دانش توليد و خلق ش

رشد و نمو پيدا مي  كند.
ــوارترين وظيفه در  ــواده، دش پس از خان
ــاعه کتابخواني در هر جامعه اي بر عهده  اش
مدارس و نظام آموزش و پرورش آن جامعه 
ــه با کتاب  ــت. اگر دانش آموز در مدرس اس
ــده و لذت مطالعه، خودآموزي و  ــنا ش آش
افزايش معلومات عمومي  را درک کند و به 
ــو بگيرد، در تمام دوران زندگي،  مطالعه خ

از کتاب دست نمي  کشد.
آموزش و پرورش، چون آبي است که در 
ــد ذهني ما جمع مي  شود و بهره برداري  س
ــا) را، مهيا مي  کند. ما  ــد (ذهن م از اين س
ــتم آموزشي، به صورت  بايد عالوه بر سيس
ــيوه هاي نوين  فوق برنامه، با به کارگيري ش
ــوآوري در امر  ــي، روند خالقيت و ن آموزش
ــوزان بياموزيم. با  ــه دانش آم ــه را ب مطالع
ــلط به مقوله  ــت مربيان مجرب و مس تربي
ــراد را  ــم اف ــي، مي  تواني ــاب و کتابخوان کت
تشويق به خواندن کتاب هاي سودمند کنيم 
ــاي جديدمان را ارتقاء  و ذائقه کتابخوان ه
دهيم. البته پايه گذاري اين حرکت، بايد از 
ــور شروع شود. مديران  مديريت کالن کش
ــاورين  ــد ما در امر آموزش بايد از مش ارش
فرهنگي و هنري در جهت بررسي علمي  و 

اصولي اين موضوع استفاده کنند.
ــرد مهم،  ــه کارک ــي، س در نظام آموزش

کتابخانه هـاي عمومـي  اگر جايگاه واقعي خـود را بيابند و امکانات 
الزم و گستردگي متناسب با رشد جمعيت را به دست آورند، جامعه 
مخاطـب آنهـا از حيـث تاريخـي و اجتماعـي در مکانـي از بلـوغ و 
قدرت گزينش قـرار مي  گيرد که نه تنها برآورنده نياز اطالعاتي هر 
متقاضي و زمينه سـاز رويکرد مردم به سوي مطالعه و کتابخواني 
اسـت، بلکه مي  تواند به عنوان پشـتيبان امر تحقيقات در کشـور و 

ضمانتي مطمئن براي سالمت جامعه باشد.
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ــتن و  ــي دارند؛ خواندن، نوش ــش اساس نق
حساب کردن. در طول دوران آموزش، فرد 
ــال هاي اول، توانايي  ــوزش، از س تحت آم
ــوزد و در ادامه، به درک  ــدن را مي  آم خوان
مطالب خوانده شده و در نهايت به نوشتن، 

مي  رسد.
ــوزگاران بر روي  ــش از حد آم ــد بي تأکي
ــتفاده از تک منبع ها،  مهارت خواندن و اس
سبب شده که دانش آموزان از مطالعه، لذت 
کافي نبرند و آن را بيشتر براي رفع تکليف 
ــام دهند. يکي از کمترين نمرات ايران،  انج
ــنجش سواد خواندن در سطح  در آزمون س
ــردن افراد از  ــن لذت نب ــن المللي، همي بي
مطالعه خويش است. براي رفع اين مشکل، 
ــاي مدارس و از  ــد به تقويت کتابخانه ه باي
طرفي هم استفاده از منابع مختلف در نظام 
ــي بپردازيم. کمبودهاي اقتصادي و  آموزش
ــبب ضعف  ــا، س ــه کتاب ه ــع ناعادالن توزي
ــده است. از طرفي  کتابخانه هاي مدارس ش
ــودن نظام  ــت کنترلي ب ــع به جه هم مناب

آموزشي ما، محدود مي  باشند.
ــر  ــورهايي نظي ــي در کش ــام آموزش نظ
ــت.  ــران، نظامي  غيرپويا و تک محور اس اي
ــاس يک کتاب و يک جزوه  نظامي  که براس
ــکل گرفته، نمي  تواند دانش آموز  درسي ش
ــي و ديگر منابع  ــوي منابع غيردرس را به س
اطالعاتي رهنمون سازد. اگر نظام متکي بر 
ــگري و خالقيت باشد، خود به خود،  پرسش
ــاز مطالعه مي  شود. در  زمينه ساز و بسترس
ــاعه  ــن ميان نقش و جايگاه معلم در اش اي
ــده گرفت.  ــه را نبايد نادي ــگ مطالع فرهن
ــرش و رفتار  ــيوه نگ روش هاي تدريس، ش
ــاب و کتابخواني،  توجه آميز معلمان به کت
ــي و انگيزه مطالعه  ــاد آمادگي ذهن در ايج
ــت. اگر معلمان  ــوزان مؤثر اس در دانش آم
ــان اهل مطالعه  ــران مدارس، خودش و دبي
ــيوه هاي  ــند، دانش آموزان را نيز به ش باش

مختلف با کتاب و مطالعه آشنا مي سازند.
روش هاي تدريس جذاب تر، دانش آموزان 
ــد مي  کند.  ــه عالقمن ــه مطالع ــتر ب را بيش
ــد دانش آموزان از  ــون بازدي روش هايي چ
ــهر، گرفتن آمار  ــاي عمومي  ش کتابخانه ه

ــز  ــي از مراک ــوان کار عمل ــا به عن کتاب ه
ــطح شهر، آزادگذاشتن  فروش کتاب در س
ــاب منبع براي انجام  دانش آموزان در انتخ
تحقيق و کار کالسي، دردسترس قراردادن 
کتابخانه هاي مدارس با طرح کتابخانه هاي 
آزاد (بدون حضور مسئول و ناظر که امکان 
دسترسي هر فرد به کتاب ها و انتقال آن به 
بيرون از محيط کتابخانه بدون ثبت کتاب، 
وجود داشته باشد)، آموزشي نمودن فيلم ها 
ــب  ــراي ترغي ــي ب ــريال هاي تلويزيون و س
مطالعه بيشتر، کرايه دادن کتاب ها به شيوه  
ــا به صورت  ــا فروش آنه ــال هاي دور و ي س
قسطي، بسيار مفيد و کارساز خواهند بود. 
ــه  ــا مي  توانند مطالعه را در س اين روش ه
بخش ديداري، شنيداري و مکتوب تقويت 

کنند.
ــود  بهب ــراي  ب ــان  کارشناس ــر  نظ از 
ــي  ــاماني هاي موجود در نظام آموزش نابس
ــوان  ــه مي  ت ــگ مطالع ــترش فرهن و گس
ــرد: غني کردن  ــاي زير را لحاظ ک راهکاره
کتابخانه هاي مدارس، تشويق دانش آموزان 
به مطالعه توسط معلمان و کارکنان مدارس، 

ــي کتاب  ــد و بررس ــات نق برگزاري جلس
ــي کتاب هاي  ــاي درس، معرف در کالس ه
ــب در تابلو اعالنات و مراسم صبحگاه  مناس
ــه دانش آموزان  ــاب ب ــدارس، اهداي کت م
ــندگان و  ــزه، دعوت از نويس به عنوان جاي
ــخنراني در مدارس،  اهل قلم جهت ايراد س
اجراي مسابقات کتابخواني به مناسبت هاي 
ــاب به  ــد کت ــن خري ــاي ب ــف، اعط مختل
ــدن درس مطالعه و  ــوزان، گنجان دانش آم
کتابخواني در برنامه درسي مقاطع مختلف 
تحصيلي، ايجاد و توسعه رشته هاي تربيت 
ــت اداره مطلوب  ــداران جه ــي  کتاب معلم
کتابخانه هاي آموزشگاهي، معرفي و تقدير 
ــاي مدارس،  ــال کتابخانه ه ــاي فع از اعض
ــه دانش آموزي  ــاي مطالع ــکيل گروه ه تش
ــب عالقه آنان به موضوعات مختلف،  برحس
ــه و کتابخواني  ــددادن موضوع مطالع  پيون
ــعه و  ــاء، قراردادن ميزان توس با درس انش
ــد کتابخانه هاي مدارس و مطالعه بين  رش
ارزيابي  شاخص هاي  به عنوان  دانش آموزان 
مديران مدارس و ارائه آموزش هاي الزم در 

امر مطالعه به معلمان و دبيران.

ــار دقيق از ميزان  ــت. همين که آم ما نيس
ــت، خود نشاني  مطالعه مردم موجود نيس
ــت کتاب و کتابخواني در جامعه  از مهجوري
ــه يابي اين معضل بايد  ما مي  باشد. در ريش
ــم. اولين نهادي که  ــروع کني از کودکي ش
ــودک با کتاب و کتابخواني، انس  در آن، ک
مي  گيرد، خانواده است. پدر و مادر، بهترين 
ــتند که بايد شوق مطالعه  معلم کودک هس
ــد. همچنين در منازل  را در او تقويت کنن
ــراي کتابخانه در  ــد محلي اختصاصي ب باي

نظر گرفته شود.
ــر خانواده به  ــراد بزرگت ــر والدين و اف اگ
ــدان آنها  ــند، فرزن ــه عالقه مند باش مطالع
ــرات طبيعي روابط  ــواره از اث ــز، که هم ني
عميق عاطفي حاکم در خانواده هاي ايراني 
ــتند، با کتاب، بيشتر و بهتر  برخوردار هس
آشنا شده و به مطالعه و کتابخواني، عادت 

مي کنند.
نقش مدارس و نظام آموزشي

ــان  ــن جايگاه تربيتي انس ــه دومي مدرس
ــت كه كودك اصول و قواعد خواندن و  اس
نوشتن را فرا مي گيرد و مي آموزد كه بدون 
كمك والدين و معلمان خود مطالب كتاب 
ــد و بفهمد. كودك به دليل همين  را بخوان
تحول بزرگي كه در خود احساس مي كند، 
اشتياق فراواني به مطالعه دارد و هر لحظه 
ــز و راز  ــا دنياي پررم ــتر ب مي خواهد بيش
ــنا شود. براي بسياري از  درون كتاب ها آش
كودكان، مدرسه اولين مكاني است كه آنها 
ــنا مي كند،  را با خواندن و مواد مكتوب آش
ــوادي پدران و مادران  زيرا يا به دليل بي س
ــه مطالعه آنان،  ــبب عدم عادت ب و يا به س
ــاي مفيد خواندن  كودكان فرصت تجربه ه
ــذا مهم ترين  ــا را نمي يابند. ل در خانواده ه
ــردن  ــي و پياده ك ــه طراح ــه مدرس وظيف
برنامه هاي آموزشي و پرورشي مدوني است 
ــني و هر پايه  ــب با هر مقطع س كه متناس
ــده، به دنبال كردن عاليق  درسي كسب ش
خود در كتاب هاي غيردرسي تشويق كند. 
ــكل گيري عادت به مطالعه در مدرسه و  ش
گسترش آن به نگاه نظام آموزشي به مقوله 

آموزش و پرورش بستگي دارد.
ــورهاي  ــوزش و پرورش در كش نظام آم
جنوب و از جمله كشور ما، نظامي  غيرپويا 

ــت. نظام تك محور، نظامي   و تك محور اس
ــاس يك كتاب و يك جزوه  ــت كه براس اس
ــي شكل مي  گيرد و معلم و دانش آموز  درس
ــه به ديگر منابع  ــود را از هرگونه مراجع خ
اطالعاتي بي نياز مي داند. نظامي  كه ساختار 
ــت و همين  ــي آن درون زا نيس متون درس
ــوز از خواندن  ــود كه دانش آم باعث مي ش
ــد و از ادامه راه باز  ــاس لذت نكن آن احس
ــگاه دانش آموز و حتي  ماند. در اين نظام ن
ــت، به  ــجو از خواندن رفع تكليف اس دانش
بيان ديگر در نظام مدارس نگرش به كتاب 
ــا انگيزه «وظيفه مندي»  و مراجعه به آن ب
ــود. در چنين نظامي  كه اصوًال  انجام مي  ش
خواندن فراتر از كتاب هاي درسي نه توصيه 
ــده و نه راهكارهاي آن پيش بيني شده،  ش
ــگاهي و  ــذا نهادي به نام كتابخانه آموزش ل
ــخصي چون كتابدار كه مسئوليت اداره  ش
ــه به عهده  برنامه هاي خواندن را در مدرس
ــرد. بدين ترتيب هرگاه  ــكل نمي  گي دارد ش
ــالوده خواندن قبًال در خانواده شكل  هم ش
ــداوم نمي  يابد. به  ــد، خواندن ت گرفته باش
ــي، موانع  ــي نظام آموزش ــل عدم پوياي دلي
ــداوم خواندن  ــر راه اين ت ــدي هم بر س ج
ــود؛ زيرا در چنين نظامي  معلم  ايجاد مي  ش
ــترده علوم  و دانش آموز بي نياز از منابع گس
ــتند، اما در شرايطي  ــري هس و معارف بش
ــي دانش آموزمحور باشد و  كه نظام آموزش
كتاب درسي نقطه شروع فعاليت آموزشي 
معلم و دانش آموز تلقي شود و هيچ فعاليت 
ــي بدون بهره گيري از  ــي و پرورش آموزش
ساير منابع دانش بشري امكان پذير نباشد 
ــي متكي بر  ــاي روش هاي مكانيك و به ج
ــي مبتني بر  ــاي بينش ــه از روش ه حافظ
ــود و مالك  ــتفاده ش ــه و تحليل اس تجزي
ــرفت هاي فردي دانش آموز  ارزشيابي، پيش
ــد، آنگاه كتابخانه با رسالت باروركردن  باش
ــا به عرصه وجود مي  گذارد،  روند آموزش پ
ــب آموزش و  ــورت كتابخانه «قل در آن ص
پرورش» تلقي مي شود و همه فعاليت هاي 
ــه در  ــك مدرس ــي ي ــاري آت ــاري و س ج
كتابخانه آن سازماندهي مي  شود و كتابدار 
و معلم به طور مشترك برنامه هاي آموزشي 

و پرورشي را با اتكا به منابع موجود ترتيب 
مي دهند. به اين ترتيب است كه «كتابخانه 
ــتگاه حرارت مركزي و روح  ــه، دس مدرس
ــود». در اين نظام، يادگيري،  مدرسه مي  ش
ــت،  ــع اطالعاتي واقعي اس ــي بر مناب مبتن
يادگيري دوسويه و مكمل است، يادگيري 
ــد و روزآمد  ــر فناوري هاي جدي ــي ب مبتن
است و يادگيري مشاركتي است. يادگيري 
ــاركتي بدين معناست كه دانش آموزان  مش
ــر و همراه  ــا همديگ ــتقيم و ب ــور مس به ط
معلمان و كتابداران در پژوهش، يادگيري، 
مهارت هاي آموزشي، طراحي و تجديدنظر 
ــاعدت  ــي همكاري و مس دوره هاي آموزش
ــاركتي، يك روش  ــد. يادگيري مش مي كنن
سودمند است؛ زيرا برنامه ريزي مي كند كه 
ــده و چگونه  چگونه دانش توليد و خلق ش

رشد و نمو پيدا مي  كند.
ــوارترين وظيفه در  ــواده، دش پس از خان
ــاعه کتابخواني در هر جامعه اي بر عهده  اش
مدارس و نظام آموزش و پرورش آن جامعه 
ــه با کتاب  ــت. اگر دانش آموز در مدرس اس
ــده و لذت مطالعه، خودآموزي و  ــنا ش آش
افزايش معلومات عمومي  را درک کند و به 
ــو بگيرد، در تمام دوران زندگي،  مطالعه خ

از کتاب دست نمي  کشد.
آموزش و پرورش، چون آبي است که در 
ــد ذهني ما جمع مي  شود و بهره برداري  س
ــا) را، مهيا مي  کند. ما  ــد (ذهن م از اين س
ــتم آموزشي، به صورت  بايد عالوه بر سيس
ــيوه هاي نوين  فوق برنامه، با به کارگيري ش
ــوآوري در امر  ــي، روند خالقيت و ن آموزش
ــوزان بياموزيم. با  ــه دانش آم ــه را ب مطالع
ــلط به مقوله  ــت مربيان مجرب و مس تربي
ــراد را  ــم اف ــي، مي  تواني ــاب و کتابخوان کت
تشويق به خواندن کتاب هاي سودمند کنيم 
ــاي جديدمان را ارتقاء  و ذائقه کتابخوان ه
دهيم. البته پايه گذاري اين حرکت، بايد از 
ــور شروع شود. مديران  مديريت کالن کش
ــاورين  ــد ما در امر آموزش بايد از مش ارش
فرهنگي و هنري در جهت بررسي علمي  و 

اصولي اين موضوع استفاده کنند.
ــرد مهم،  ــه کارک ــي، س در نظام آموزش

کتابخانه هـاي عمومـي  اگر جايگاه واقعي خـود را بيابند و امکانات 
الزم و گستردگي متناسب با رشد جمعيت را به دست آورند، جامعه 
مخاطـب آنهـا از حيـث تاريخـي و اجتماعـي در مکانـي از بلـوغ و 
قدرت گزينش قـرار مي  گيرد که نه تنها برآورنده نياز اطالعاتي هر 
متقاضي و زمينه سـاز رويکرد مردم به سوي مطالعه و کتابخواني 
اسـت، بلکه مي  تواند به عنوان پشـتيبان امر تحقيقات در کشـور و 

ضمانتي مطمئن براي سالمت جامعه باشد.
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ــه آنها  ــود، لذتي ك ــهيم مي ش كودكان س
ــت دارند خود آن را نيز تجربه كنند.  دوس
در يك جمع بندي كلي بايد گفت كه همه 
ــاب، روزنامه،  ــم از چاپي (كت ــانه ها اع رس
ــينما، راديو،  مجله) و صوتي و تصويري (س
ــي  ــك هماهنگ ــر در ي ــون و...) اگ تلويزي
ــراي خواندن و  ــل كنند مانعي ب كامل عم
ــتند بلكه گزيده خواندن، خوب  مطالعه نيس
ــدن را براي  ــدن و عميق خوان و بهترخوان
ــه ارمغان مي  آورند  ــراد به ويژه كودكان ب اف
ــبب كاهش  ــت س و اين هرچند ممكن اس
خواندن از نظر كّمي  شود، ولي به طور قطع 
ــد و اعتالي سطح  ــبب رش از نظر كيفي س
ــد. در آخر بايد يادآوري  مطالعه خواهد ش
ــكل گيري عادت به مطالعه  كرد كه براي ش
ــاي مختلفي مانند  ــودكان بايد نهاده در ك
ــه، كتابخانه هاي عمومي  و  خانواده، مدرس
ــانه هاي جمعي هم سو و هم هدف  ساير رس
ــمت و سو حركت كنند، حركتي  به اين س
ــت  ــد، در اين صورت اس كه زنجيروار باش
ــه اي زنده و بالنده  ــه افرادي پويا و جامع ك

خواهيم داشت. 
ــداران کتابخانه ها، از عوامل مؤثر در  کتاب
ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني به شمار 
ــاي خالقانه  ــد. کتابداران با روش ه مي  رون
ــاي کتابخواني را  ــود مي  توانند فعاليت ه خ
ــاي بيرون از  ــد داده و حتي به حوزه ه رش
کتابخانه بکشانند. اگر کتابداران کتابخانه ها 
ــاني،  ــث علم کتابداري و اخالق انس از حي
ــند، بدون ترديد،  ــد کاملي داشته باش رش
همچون معلمان و استادان جامعه، معماران 

نسل هاي آينده بشر خواهند بود.
ــراي مديريت  ــدي افضلي، دکت دکتر مه
ــش  ــورد نق ــداري، در م ــات و کتاب اطالع
ــرد:   ــح ک ــا، تصري ــداران و کتابخانه ه کتاب

کتابداران، بيشتر با افرادي سر و کار دارند 
ــته  که خود اين افراد، عادت به مطالعه داش
ــد بتوانند با  ــتند، پس باي و کتابخوان هس
ــاي  ــع الزم، نيازه ــراردادن مناب دراختيارق
ــر را برآورده کنند. اما کمبود منابع  اين قش
موجود و گاه فقدان آنها، سبب مي  شود که 
ــه کتابخانه ها، حضور  افراد مراجعه کننده ب
ــل آنها به  ــود را کمرنگ تر کنند و تماي خ
ــرود. از  ــخصي ب ــمت منابع به صورت ش س
ــن توليدات کتاب، نبايد  طرفي نيز، باالرفت
ــبب گمراهي مان شود، زيرا بخش عظيم  س
ــي و کمک  ــن توليدات، کتاب هاي درس اي
درسي هستند. مطالعه خوب و مورد بحث 
ــطح جهاني، مطالعه اي فارغ از روابط  در س
ــد و مالک اساسي، با  کاري و اخبار مي  باش

عالقه خواندن کتاب است.
ــورت  ص در  ــي   عموم ــاي  کتابخانه ه
برخورداري از کتاب هاي مناسب و کتابداران 
ــاي مراجعين،  ــص و توجه به نيازه متخص

ــار  ــويق اقش مي  توانند عامل مؤثري در تش
مختلف مردم به مطالعه شوند. کتابخانه هاي 
ــر جايگاه واقعي خود را بيابند و  عمومي  اگ
امکانات الزم و گستردگي متناسب با رشد 
ــت آورند، جامعه مخاطب  جمعيت را به دس
آنها از حيث تاريخي و اجتماعي در مکاني 
ــدرت گزينش قرار مي  گيرد که  از بلوغ و ق
ــا برآورنده نياز اطالعاتي هر متقاضي  نه تنه
ــاز رويکرد مردم به سوي مطالعه  و زمينه س
ــت، بلکه مي  تواند به عنوان  و کتابخواني اس
پشتيبان امر تحقيقات در کشور و ضمانتي 

مطمئن براي سالمت جامعه باشد.
ــناس کتابداري  ــين محمدي، کارش حس
ــهروردي  ــه عمومي  س ــدار کتابخان و کتاب
زنجان، درخصوص مشکالت و کاستي هاي 
ــت. کتابخانه هاي  ــا، اذعان داش کتابخانه ه
ــه دارند،  ــل کمبودهايي ک عمومي  به دلي
ــي الزم  ــه، کاراي ــج مطالع ــد تروي در رون
ــوان به  ــکالت مي  ت ــن مش ــد. از اي را ندارن
ــتانداردهاي موجود در  ــه اس ــي ب بي توجه
ــاط با  ــف ارتب ــب، ضع ــع و کت ــه مناب تهي
ــگاه ها، خانواده ها، رسانه ها و  مدارس، دانش
ــود منابع علم و  ــار مختلف مردم، کمب اقش
ــع روزآمد در کتابخانه هاي  کتاب هاي مرج
عمومي ، عدم به کارگيري فنون و روش هاي 
ــب و جذب خوانندگان بالقوه  عملي در جل
ــاني متخصص و  کتاب، کمبود نيروي انس
ــنل  کارآزموده و عدم کارايي برخي از پرس
ــداد کتابخانه ها با  ــب تع موجود، عدم تناس
شاخص هاي رشد جمعيت، نارسايي فضا و 
ــجام آنها، مجهزنبودن  مجموعه و عدم انس
تجهيزات الزم، دستگاه هاي  کتابخانه ها به 
ــمعي و بصري، نداشتن  تکثير، خدمات س
کتابدار مرجع براي پاسخگويي به سؤاالت 
علمي  مراجعين، متناسب و هماهنگ نبودن 

نقش کتابداران و کتابخانه ها
از نظر ايفال (مؤسسه بين المللي انجمن ها 
ــات كتابداري)، كتابخانه عمومي ،  و مؤسس
پديده گسترده جهاني است و در جوامع و 
ــف و در مراحل متفاوت  فرهنگ هاي مختل
ــن كتابخانه ها  ــود. اي ــعه يافت مي ش توس
دسترسي به دانش و اطالعات و آثار خيالي 
را از طريق گروه وسيعي از منابع و خدمات 
ــه افراد بدون  ــد و براي هم فراهم مي كنن
ــن، جنس، مذهب،  توجه به نژاد، مليت، س
ــمي  و معيشتي و ... در  زبان، وضعيت جس
دسترس هستند و اهدافي چون حمايت از 
ــمي  و غيررسمي ، اطالع رساني  آموزش رس
ــده دارند.  ــردي را برعه ــد ف و پرورش رش
ــق خدمات  ــاي عمومي  از طري كتابخانه ه
ــويق  ــود، مطالعه در جوامع را تش ــژه خ وي
ــع افراد بيگانه  ــب مي  كنند و در واق و ترغي
ــوان تبديل  ــرادي كتابخ ــاب را به اف با كت
ــع به لحاظ جمعيتي داراي  مي كنند. جوام
ــتند، عدالت  افرادي با نيازهاي مختلف هس
ــراد در همه  ــه اف ــد كه هم ــاب مي  كن ايج
ــنين (كودك، نوجوان، جوان، بزرگسال)  س
ــف  ــي مختل ــمي  و ذهن ــرايط جس و در ش
ــن گروه هاي  ــن) و همچني ــد معلولي (مانن
قومي ، نژادي، زباني و... به منابع اطالعاتي 
ــاي  ــد. كتابخانه ه ــته باش ــي داش دسترس
ــي در خدمت به  ــابقه درازمدت ــي  س عموم
ــاي  ــرآوردن نيازه ــد و در ب ــودكان دارن ك
ــا نيروهاي موجود در  مطالعه اي كودكان ب
ــده و همراه  ــا و مدارس متحد ش خانواده ه
ــمت هاي مهم  ــا آنها به صورت يكي از قس ب
ــد. كتابخانه هاي عمومي   ــه درآمده ان جامع
ــيعي از مواد و  ــروه وس ــردن گ ــا فراهم ك ب
فعاليت ها، فرصت هايي براي كودكان فراهم 
مي  آورند تا لذت خواندن و هيجان ناشي از 

ــف دانش و آثار تخيلي را تجربه كنند.  كش
ــا بايد ياد بگيرند كه  كودكان و والدين آنه
ــتفاده از كتابخانه كرده  چگونه بهترين اس
ــئوليت ويژه اي براي حمايت  و چگونه مس
ــته  ــد يادگيري براي خواندن داش از فراين
باشند. در فرانسه كتابخانه هاي عمومي  در 
ــتي  ــه هاي بهداش مناطق مختلف با مؤسس
ــراي رفع نيازهاي اين كتابخانه به والدين  ب
كمك مي  كنند تا از اوايل تولد تا ۳ سالگي 
ــويق كنند و  بلندخواندن را براي بچه ها تش
ــد از كتابخانه هاي عمومي   ــا را به بازدي آنه
ترغيب كنند.گروه ديگري كه كتابخانه هاي 
ــاني به آنها  ــي  موظف به خدمات رس عموم
هستند، زندانيان مي  باشند. ماده ۴۰ قوانين 
ــازمان ملل درباره چگونگي  ــتاندارد س اس
ــوص ضرورت  ــان درخص ــا زنداني ــار ب رفت
ــان صراحت  ــه براي زنداني تأمين كتابخان
دارد: «زندان ها موظف اند براي زندانيان، از 
ــند، كتابخانه اي  ــخ و رده اي كه باش هر نس
ــاوي مجموعه اي  ــه ح ــد ك ــدارك ببينن ت
و  ــرگرم كننده  س ــاي  كتاب ه از  ــب  مناس
آموزشي باشند، و زندانيان را تشويق كنند 
ــتفاده نمايند».  ــه از آن به طور كامل اس ك
ــز مانند ديگر  ــان ني ــاس، زنداني براين اس
ــي به اطالعات و  ــهروندان حق دسترس ش
ــهيالت  ــي به تمام تس ــه دسترس در نتيج
ــد و اين وظيفه برعهده  كتابخانه اي را دارن
كتابخانه هاي زندان و كتابخانه هاي عمومي  
ــار  ــت.عالوه بر كودكان و زندانيان، اقش اس
ــان و جوانان،  ــد نوجوان ــر جامعه مانن ديگ
ــت (استفاده از  ــوادان، مناطق دوردس نوس
ــنوايي،  ــيار)، معلوالن (ش كتابخانه هاي س
ــمي ، ذهني و فكري)،  بينايي، كالمي ، جس
ــالمندان خانه هاي مسكوني،  سالمندان (س
و  زمينگيران  ــالمندان،  س ــگاه هاي  آسايش

خانه نشينان) بيماران بيمارستان ها و مراكز 
ــتان، آسايشگاه ها  درماني (بيماران بيمارس
ــز درماني معلوالن و جانبازان جنگ  و مراك
ــروري و ترك اعتياد  تحميلي)، مراكز بازپ
ــهيالت  ــات و تس ــرض خدم ــد در مع باي
ــك  كتابخانه هاي عمومي  قرار گيرند. بي ش
ــه روي  ــه اي جديد ب ــانه اي دريچ ــر رس ه
ــان باز و امكان دستيابي و دسترسي به  انس
اطالعات را گسترده تر مي  كند، در شرايطي 
ــاي اطالعاتي  ــانه ها و محمل ه كه بين رس
ــته باشد هر  مختلف هماهنگي وجود نداش
ــانه ممكن است سبب به انزواكشيدن و  رس
ــانه هاي قبل از خود شود و  ــاير رس طرد س
اين مطلوب نيست، زيرا انسان به همه اين 
ــم اندازه هاي آنها نياز دارد و  پنجره ها و چش
ــالت خاص خودشان را  هركدام از آنها رس
ــانه هاي جديد  دارند. امروزه با پيدايش رس
ــينما، اينترنت  ــو، تلويزيون، س مانند رادي
ــاالن به  ــال كودكان و حتي بزرگس و... اقب
ــده و اين  ــمت كتاب و كتابخواني كم ش س
از زاويه ديد كتابداران، آموزگاران و والدين 
ــت. البته اين امري طبيعي  نگران كننده اس
است و در ذات خود نمي تواند نگران كننده 
ــد. مهم اين است كه در برنامه استفاده  باش
ــانه ها تعادل برقرار شود.  كودك از اين رس
ــبب  برنامه ريزي صحيح در تلويزيون (به س
جذابيت بيشتر) سبب مي  شود كه كودكان 
ــاهده  ــا مش ــه مطالعه روي آورند. چه بس ب
ــودكان و نوجوانان  ــي ك ــاهكارهاي ادب ش
ــبب  ــب فيلم هاي زنده و كارتوني س در قال
ــبت به خود آثار  ــود كه كودكان نس مي ش
ــدن آنها روي  ــه خوان ــوند و ب ــكاو ش كنج
ــن ادبي در  ــدن يك مت بياورند. خوانده ش
ــرف خواننده اي  ــه راديويي از ط يك برنام
ــت خواندن را با  ــوب و درس ــر، لذت خ ماه

مدرسـه  در  دانش آمـوز  اگـر 
بـا کتـاب آشـنا شـده و لذت 
مطالعه، خودآموزي و افزايش 
معلومـات عمومي  را درک کند 
و بـه مطالعـه خو بگيـرد، در 
تمـام دوران زندگـي، از کتاب 

دست نمي  کشد.
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ــه آنها  ــود، لذتي ك ــهيم مي ش كودكان س
ــت دارند خود آن را نيز تجربه كنند.  دوس
در يك جمع بندي كلي بايد گفت كه همه 
ــاب، روزنامه،  ــم از چاپي (كت ــانه ها اع رس
ــينما، راديو،  مجله) و صوتي و تصويري (س
ــي  ــك هماهنگ ــر در ي ــون و...) اگ تلويزي
ــراي خواندن و  ــل كنند مانعي ب كامل عم
ــتند بلكه گزيده خواندن، خوب  مطالعه نيس
ــدن را براي  ــدن و عميق خوان و بهترخوان
ــه ارمغان مي  آورند  ــراد به ويژه كودكان ب اف
ــبب كاهش  ــت س و اين هرچند ممكن اس
خواندن از نظر كّمي  شود، ولي به طور قطع 
ــد و اعتالي سطح  ــبب رش از نظر كيفي س
ــد. در آخر بايد يادآوري  مطالعه خواهد ش
ــكل گيري عادت به مطالعه  كرد كه براي ش
ــاي مختلفي مانند  ــودكان بايد نهاده در ك
ــه، كتابخانه هاي عمومي  و  خانواده، مدرس
ــانه هاي جمعي هم سو و هم هدف  ساير رس
ــمت و سو حركت كنند، حركتي  به اين س
ــت  ــد، در اين صورت اس كه زنجيروار باش
ــه اي زنده و بالنده  ــه افرادي پويا و جامع ك

خواهيم داشت. 
ــداران کتابخانه ها، از عوامل مؤثر در  کتاب
ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني به شمار 
ــاي خالقانه  ــد. کتابداران با روش ه مي  رون
ــاي کتابخواني را  ــود مي  توانند فعاليت ه خ
ــاي بيرون از  ــد داده و حتي به حوزه ه رش
کتابخانه بکشانند. اگر کتابداران کتابخانه ها 
ــاني،  ــث علم کتابداري و اخالق انس از حي
ــند، بدون ترديد،  ــد کاملي داشته باش رش
همچون معلمان و استادان جامعه، معماران 

نسل هاي آينده بشر خواهند بود.
ــراي مديريت  ــدي افضلي، دکت دکتر مه
ــش  ــورد نق ــداري، در م ــات و کتاب اطالع
ــرد:   ــح ک ــا، تصري ــداران و کتابخانه ه کتاب

کتابداران، بيشتر با افرادي سر و کار دارند 
ــته  که خود اين افراد، عادت به مطالعه داش
ــد بتوانند با  ــتند، پس باي و کتابخوان هس
ــاي  ــع الزم، نيازه ــراردادن مناب دراختيارق
ــر را برآورده کنند. اما کمبود منابع  اين قش
موجود و گاه فقدان آنها، سبب مي  شود که 
ــه کتابخانه ها، حضور  افراد مراجعه کننده ب
ــل آنها به  ــود را کمرنگ تر کنند و تماي خ
ــرود. از  ــخصي ب ــمت منابع به صورت ش س
ــن توليدات کتاب، نبايد  طرفي نيز، باالرفت
ــبب گمراهي مان شود، زيرا بخش عظيم  س
ــي و کمک  ــن توليدات، کتاب هاي درس اي
درسي هستند. مطالعه خوب و مورد بحث 
ــطح جهاني، مطالعه اي فارغ از روابط  در س
ــد و مالک اساسي، با  کاري و اخبار مي  باش

عالقه خواندن کتاب است.
ــورت  ص در  ــي   عموم ــاي  کتابخانه ه
برخورداري از کتاب هاي مناسب و کتابداران 
ــاي مراجعين،  ــص و توجه به نيازه متخص

ــار  ــويق اقش مي  توانند عامل مؤثري در تش
مختلف مردم به مطالعه شوند. کتابخانه هاي 
ــر جايگاه واقعي خود را بيابند و  عمومي  اگ
امکانات الزم و گستردگي متناسب با رشد 
ــت آورند، جامعه مخاطب  جمعيت را به دس
آنها از حيث تاريخي و اجتماعي در مکاني 
ــدرت گزينش قرار مي  گيرد که  از بلوغ و ق
ــا برآورنده نياز اطالعاتي هر متقاضي  نه تنه
ــاز رويکرد مردم به سوي مطالعه  و زمينه س
ــت، بلکه مي  تواند به عنوان  و کتابخواني اس
پشتيبان امر تحقيقات در کشور و ضمانتي 

مطمئن براي سالمت جامعه باشد.
ــناس کتابداري  ــين محمدي، کارش حس
ــهروردي  ــه عمومي  س ــدار کتابخان و کتاب
زنجان، درخصوص مشکالت و کاستي هاي 
ــت. کتابخانه هاي  ــا، اذعان داش کتابخانه ه
ــه دارند،  ــل کمبودهايي ک عمومي  به دلي
ــي الزم  ــه، کاراي ــج مطالع ــد تروي در رون
ــوان به  ــکالت مي  ت ــن مش ــد. از اي را ندارن
ــتانداردهاي موجود در  ــه اس ــي ب بي توجه
ــاط با  ــف ارتب ــب، ضع ــع و کت ــه مناب تهي
ــگاه ها، خانواده ها، رسانه ها و  مدارس، دانش
ــود منابع علم و  ــار مختلف مردم، کمب اقش
ــع روزآمد در کتابخانه هاي  کتاب هاي مرج
عمومي ، عدم به کارگيري فنون و روش هاي 
ــب و جذب خوانندگان بالقوه  عملي در جل
ــاني متخصص و  کتاب، کمبود نيروي انس
ــنل  کارآزموده و عدم کارايي برخي از پرس
ــداد کتابخانه ها با  ــب تع موجود، عدم تناس
شاخص هاي رشد جمعيت، نارسايي فضا و 
ــجام آنها، مجهزنبودن  مجموعه و عدم انس
تجهيزات الزم، دستگاه هاي  کتابخانه ها به 
ــمعي و بصري، نداشتن  تکثير، خدمات س
کتابدار مرجع براي پاسخگويي به سؤاالت 
علمي  مراجعين، متناسب و هماهنگ نبودن 

نقش کتابداران و کتابخانه ها
از نظر ايفال (مؤسسه بين المللي انجمن ها 
ــات كتابداري)، كتابخانه عمومي ،  و مؤسس
پديده گسترده جهاني است و در جوامع و 
ــف و در مراحل متفاوت  فرهنگ هاي مختل
ــن كتابخانه ها  ــود. اي ــعه يافت مي ش توس
دسترسي به دانش و اطالعات و آثار خيالي 
را از طريق گروه وسيعي از منابع و خدمات 
ــه افراد بدون  ــد و براي هم فراهم مي كنن
ــن، جنس، مذهب،  توجه به نژاد، مليت، س
ــمي  و معيشتي و ... در  زبان، وضعيت جس
دسترس هستند و اهدافي چون حمايت از 
ــمي  و غيررسمي ، اطالع رساني  آموزش رس
ــده دارند.  ــردي را برعه ــد ف و پرورش رش
ــق خدمات  ــاي عمومي  از طري كتابخانه ه
ــويق  ــود، مطالعه در جوامع را تش ــژه خ وي
ــع افراد بيگانه  ــب مي  كنند و در واق و ترغي
ــوان تبديل  ــرادي كتابخ ــاب را به اف با كت
ــع به لحاظ جمعيتي داراي  مي كنند. جوام
ــتند، عدالت  افرادي با نيازهاي مختلف هس
ــراد در همه  ــه اف ــد كه هم ــاب مي  كن ايج
ــنين (كودك، نوجوان، جوان، بزرگسال)  س
ــف  ــي مختل ــمي  و ذهن ــرايط جس و در ش
ــن گروه هاي  ــن) و همچني ــد معلولي (مانن
قومي ، نژادي، زباني و... به منابع اطالعاتي 
ــاي  ــد. كتابخانه ه ــته باش ــي داش دسترس
ــي در خدمت به  ــابقه درازمدت ــي  س عموم
ــاي  ــرآوردن نيازه ــد و در ب ــودكان دارن ك
ــا نيروهاي موجود در  مطالعه اي كودكان ب
ــده و همراه  ــا و مدارس متحد ش خانواده ه
ــمت هاي مهم  ــا آنها به صورت يكي از قس ب
ــد. كتابخانه هاي عمومي   ــه درآمده ان جامع
ــيعي از مواد و  ــروه وس ــردن گ ــا فراهم ك ب
فعاليت ها، فرصت هايي براي كودكان فراهم 
مي  آورند تا لذت خواندن و هيجان ناشي از 

ــف دانش و آثار تخيلي را تجربه كنند.  كش
ــا بايد ياد بگيرند كه  كودكان و والدين آنه
ــتفاده از كتابخانه كرده  چگونه بهترين اس
ــئوليت ويژه اي براي حمايت  و چگونه مس
ــته  ــد يادگيري براي خواندن داش از فراين
باشند. در فرانسه كتابخانه هاي عمومي  در 
ــتي  ــه هاي بهداش مناطق مختلف با مؤسس
ــراي رفع نيازهاي اين كتابخانه به والدين  ب
كمك مي  كنند تا از اوايل تولد تا ۳ سالگي 
ــويق كنند و  بلندخواندن را براي بچه ها تش
ــد از كتابخانه هاي عمومي   ــا را به بازدي آنه
ترغيب كنند.گروه ديگري كه كتابخانه هاي 
ــاني به آنها  ــي  موظف به خدمات رس عموم
هستند، زندانيان مي  باشند. ماده ۴۰ قوانين 
ــازمان ملل درباره چگونگي  ــتاندارد س اس
ــوص ضرورت  ــان درخص ــا زنداني ــار ب رفت
ــان صراحت  ــه براي زنداني تأمين كتابخان
دارد: «زندان ها موظف اند براي زندانيان، از 
ــند، كتابخانه اي  ــخ و رده اي كه باش هر نس
ــاوي مجموعه اي  ــه ح ــد ك ــدارك ببينن ت
و  ــرگرم كننده  س ــاي  كتاب ه از  ــب  مناس
آموزشي باشند، و زندانيان را تشويق كنند 
ــتفاده نمايند».  ــه از آن به طور كامل اس ك
ــز مانند ديگر  ــان ني ــاس، زنداني براين اس
ــي به اطالعات و  ــهروندان حق دسترس ش
ــهيالت  ــي به تمام تس ــه دسترس در نتيج
ــد و اين وظيفه برعهده  كتابخانه اي را دارن
كتابخانه هاي زندان و كتابخانه هاي عمومي  
ــار  ــت.عالوه بر كودكان و زندانيان، اقش اس
ــان و جوانان،  ــد نوجوان ــر جامعه مانن ديگ
ــت (استفاده از  ــوادان، مناطق دوردس نوس
ــنوايي،  ــيار)، معلوالن (ش كتابخانه هاي س
ــمي ، ذهني و فكري)،  بينايي، كالمي ، جس
ــالمندان خانه هاي مسكوني،  سالمندان (س
و  زمينگيران  ــالمندان،  س ــگاه هاي  آسايش

خانه نشينان) بيماران بيمارستان ها و مراكز 
ــتان، آسايشگاه ها  درماني (بيماران بيمارس
ــز درماني معلوالن و جانبازان جنگ  و مراك
ــروري و ترك اعتياد  تحميلي)، مراكز بازپ
ــهيالت  ــات و تس ــرض خدم ــد در مع باي
ــك  كتابخانه هاي عمومي  قرار گيرند. بي ش
ــه روي  ــه اي جديد ب ــانه اي دريچ ــر رس ه
ــان باز و امكان دستيابي و دسترسي به  انس
اطالعات را گسترده تر مي  كند، در شرايطي 
ــاي اطالعاتي  ــانه ها و محمل ه كه بين رس
ــته باشد هر  مختلف هماهنگي وجود نداش
ــانه ممكن است سبب به انزواكشيدن و  رس
ــانه هاي قبل از خود شود و  ــاير رس طرد س
اين مطلوب نيست، زيرا انسان به همه اين 
ــم اندازه هاي آنها نياز دارد و  پنجره ها و چش
ــالت خاص خودشان را  هركدام از آنها رس
ــانه هاي جديد  دارند. امروزه با پيدايش رس
ــينما، اينترنت  ــو، تلويزيون، س مانند رادي
ــاالن به  ــال كودكان و حتي بزرگس و... اقب
ــده و اين  ــمت كتاب و كتابخواني كم ش س
از زاويه ديد كتابداران، آموزگاران و والدين 
ــت. البته اين امري طبيعي  نگران كننده اس
است و در ذات خود نمي تواند نگران كننده 
ــد. مهم اين است كه در برنامه استفاده  باش
ــانه ها تعادل برقرار شود.  كودك از اين رس
ــبب  برنامه ريزي صحيح در تلويزيون (به س
جذابيت بيشتر) سبب مي  شود كه كودكان 
ــاهده  ــا مش ــه مطالعه روي آورند. چه بس ب
ــودكان و نوجوانان  ــي ك ــاهكارهاي ادب ش
ــبب  ــب فيلم هاي زنده و كارتوني س در قال
ــبت به خود آثار  ــود كه كودكان نس مي ش
ــدن آنها روي  ــه خوان ــوند و ب ــكاو ش كنج
ــن ادبي در  ــدن يك مت بياورند. خوانده ش
ــرف خواننده اي  ــه راديويي از ط يك برنام
ــت خواندن را با  ــوب و درس ــر، لذت خ ماه

مدرسـه  در  دانش آمـوز  اگـر 
بـا کتـاب آشـنا شـده و لذت 
مطالعه، خودآموزي و افزايش 
معلومـات عمومي  را درک کند 
و بـه مطالعـه خو بگيـرد، در 
تمـام دوران زندگـي، از کتاب 

دست نمي  کشد.
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ــندگان مي  تواند  ــاب و معرفي نويس به کت
ــود  ــيما، گنجانده ش در برنامه هاي صداوس
ــگ مطالعه  ــترش فرهن تا گامي  براي گس
ــئولين امر بايد بدانند  در جامعه باشد. مس
ــوزه مطالعه، فقط با يک  که کمبودهاي ح
ــدت ده روز، برطرف  ــگاه کتاب به م نمايش

نمي  شود.
نقش رسانه در ميزان مطالعه در جامعه
رسانه هاي گروهي چون راديو و تلويزيون، 
ــدود برنامه هايي که آن هم گاهًا  به جز مع
ــي  ــر هيچ پوشش ــد، ديگ ــش مي  کنن پخ
ــگ کتابخواني  ــترش فرهن ــت گس در جه
ــار در حوزه  ــترين ب ــايد بيش نمي  دهند. ش
ــد، اما آنها  ــريات باش ــانه بر دوش نش رس
ــن فرهيخته را  ــوان تحريک مخاطبي نيز ت
ــته اند. اين مخاطبين نيازمند مطالب  نداش
ــاهد  ــتند. بايد ش ــر و پربارتري هس غني ت
ــي کتاب،  ــد و بررس ــات نق انعکاس جلس
ــي ها  ــق کتابخانه ها و کتاب فروش آمار دقي
ــر  آن حرکت هاي مختلف دولتي  و عالوه ب
ــه کتاب و کتابخواني  و غيردولتي در زمين
براي گسترش فرهنگ مطالعه، در نشريات 

باشيم.
گروه هاي مرجع چون نويسندگان، علما، 
ــاني که مي  توانند  صاحبنظران و تمام کس
نقش هدايت جمعي را در جامعه در زمينه 
ــد، بايد از کانال هاي  مطالعه برعهده بگيرن
ــات الزم  ــه مخاطبين، اطالع ــانه اي ب رس
ــردم نمي  دانند  ــانند. عالوه بر اين م را برس
ــه بخوانند. تقويت  که چگونه بخوانند و چ
ــود وضعيت  ــه بهب ــت ب ــانه ها، در نهاي رس

نابسامان مطالعه در کشور مي  انجامد.
نقش ناشران و کتاب فروشي ها

ــه نوبه  ــي ها هم ب ــران و کتاب فروش ناش
خود نقش بسيار مؤثري در اشاعه فرهنگ 
ــزان توجه  ــد. مي ــا مي  کنن ــي ايف کتابخوان
ــران به تمايالت و نيازهاي خوانندگان،  ناش
ــر و همچنين  ــاپ و نش ــتانداردهاي چ اس
گسترش قلمرو نمايش و توزيع کتاب توسط 
ــي ها از جمله عوامل اثرگذاري  کتاب فروش
در گرايش مردم به سمت مطالعه مي  باشد. 
کيفيت برتر کتاب، اعم از جذابيت ظاهري، 
ــيوه  ــوه صفحه آرايي و حروف چيني، ش نح
ــي و رنگ آميزي، تصاوير روي جلد و  طراح

ــم، قطع و کيفيت چاپ و  درون متن، حج
ــن ويژگي هاي محتوايي  صحافي و همچني
ــتاري کتاب از  ــائل مربوط به ويراس و مس
جمله مواردي است که پيوسته بايد مدنظر 
ــندگان، ويراستاران و به طور  ناشران، نويس
کلي متوليان عرصه چاپ و نشر قرار بگيرد.

ــر هزاره  ــئول نش فتاح محمدي، مديرمس
سوم، در توضيح نقش ناشران در گسترش 
ــت: توجه به  ــه، اذعان داش فرهنگ مطالع
ــال هاي اخير، در سطح کشور،  کتاب، در س
ــت. بايد نياز به مطالعه،  بسيار کم شده اس
ــود تا آنها به دنبال  در ميان مردم ايجاد ش
ــب موردنياز خود بروند. از طرفي جذب  کت
مخاطب با کمک گرفتن از عناوين فريبنده 
ــويم،  براي کتاب ها چون: چگونه پولدار ش
ــات قصار  ــويم و يا کلم ــق ش ــه موف چگون
ــترش  ــه پاي گس ــوان ب ــزرگان، را نمي  ت ب
ــت؛ زيرا اين  ــن مردم گذاش ــه در بي مطالع
کتاب ها ارزش مطالعه ندارند و خواندن آنها 
ــران  ــت. به صورت کلي ناش اتالف وقت اس
ــالت فرهنگي خويش را در نشر و  بايد، رس
توزيع کتب سودمند در جامعه، پاس دارند 
ــرف به پول، کمي   ــه جاي فکرکردن ص و ب

هم به فرهنگ جامعه فکر کنند.
ــوادي افراد، نارسايي  ــوادي و کم س بي س
نظام آموزشي، بي توجهي دولت و رسانه هاي 
ــودن  ــه، ناکافي ب ــر مطالع ــه ام ــي ب گروه
کتابخانه هاي مجهز و کتابداران متخصص، 
ــکالت اقتصادي، تعدد  ــي کتاب و مش گران
ــاغل و محدوديت ساعات فراغت افراد،  مش
ــه نيازهاي  ــران و مؤلفان ب بي توجهي ناش
ــه و توليد کتاب  مختلف مخاطبان در تهي
ــرايط اقتصادي، اجتماعي  به طور کلي، ش
ــور ايران، باعث بي عالقگي  و فرهنگي کش
ــترش آن  افراد به کتاب و عدم ترويج و گس

شده است.
ــئول انتشارات  ــهين رومي ، مدير مس ش
ــتن  ــکان کتاب زنجان، ضمن مهم دانس ني
ــاب و ميزان آگاهي  ــل، موضوع کت دو عام
مخاطب، در نشر کتاب، ابراز داشت: کتاب 
ــد از موضوع  ــم مانند کتابدار باي فروش ه
کتاب و سطح آگاهي مخاطب، اطالع کافي 
ــد تا کاالي فرهنگي مناسبي  ــته باش داش
ــاده کند. گزينش  ــراي کتابخوان ها، آم را ب

ــار و دقت در  ــراي انتش ــب ب ترجمه مناس
ــاب نيز بر  ــن مخاطب هاي کت ــاب س انتخ
عهده ناشران مي  باشد. اخذ مجوز براي نشر 
ــيار طوالني مي  شود و اين  کتاب ها، گاه بس
ــر را از ادامه فعاليت بازمي  دارد. از  امر، ناش
ــاي چاپ، به  ــم باالرفتن هزينه ه طرفي ه
معضلي در اين حوزه بدل شده است. البته 
نبايد خريد کتاب از طرف نهادهاي دولتي 
ــرايط و جبران  ــود ش ــران را در بهب از ناش

هزينه مالي آنها، ناديده گيريم.
ــن امر نيز توجه  ــالوه بر اين، بايد به اي ع
ــران، ارتباط  ــفانه در اي ــه متأس ــت ک داش
ــنده، تصويرگر و ناشر،  ارگانيکي بين نويس
ــنده متن را در  ــت. اغلب، نويس برقرار نيس
ــر به داليلي  ــر مي  گذارد و ناش اختيار ناش
ــتن از  از جمله صرفه جويي در هزينه، کاس
ــي ها و همچنين ناآشنايي  زمان تهيه نقاش
ــب و داليل ديگر، کتابي  با تمايالت مخاط
ــرار  ــند ق ــه موردپس ــد ک ــه مي  نماي عرض
ــاي علمي  و تربيتي و  ــرد يا جنبه ه نمي  گي
ــود. اين  تأثير آن بر خواننده، لحاظ نمي  ش
ــه کتاب گريزي و  ــر ب ــر در نهايت منج ام

مخاطب گريزي در جامعه مي  شود.
مطالعات فرهنگي

ــار  ــه ي آث ــي، مجموع ــات فرهنگ مطالع
ــاي متفاوت،  ــا جهت گيري ه ــي ب گوناگون
ــکال و  ــل انتقادي اش ــوف به تحلي و معط
ــع معاصر و  ــاي فرهنگي در جوام فراينده

نزديک به معاصر است.
ــي،  جامعه شناس ــي،  فرهنگ ــات  مطالع
ــي، مطالعات  ــي، نظريه ادب نظريه اجتماع
ــي فرهنگي و  ــو، انسان شناس ــم/ ويدئ فيل
ــد هنر را براي مطالعه پديده هاي  تاريخ/ نق
فرهنگي در جوامع صنعتي ترکيب مي  کند. 
ــي اغلب بر  ــگراِن مطالعات فرهنگ پژوهش
ــن موضوع متمرکزند که چطور پديده اي  اي
ــوژي، نژاد، طبقه اجتماعي  خاص به ايدئول

و/يا جنسيت مرتبط مي  شود.
ــه معاني و  ــات فرهنگي در مطالع مطالع
ــه کار مي  رود.  ــي روزمره ب ــاي زندگ روّيه ه
ــامل روش هاي مردم  روّيه هاي فرهنگي ش
ــام کارهاي خاص (مثل تلويزيون  براي انج
ــوردن) در فرهنگي  ــاکردن يا غذاخ تماش
معّين است. معاني خاص به روش هايي که 

ــاي  ــرايط و نيازه ــا ش ــه ب ــب کتابخان کت
مراجعان، نداشتن فعاليت هاي جانبي مانند 
ــي، قصه گويي، نمايش  ــابقات کتابخوان مس
ــازي فضاي  فيلم، بي توجهي به دل انگيزس
کتابخانه و چيدمان تجهيزات و ناکافي بودن 
سالن هاي مطالعه در کتابخانه هاي عمومي ، 

اشاره نمود.
برخي از صاحبنظران معتقدند که توجه به 
استانداردهاي موجود در راه اندازي و ايجاد 
کتابخانه هاي عمومي  و مجهزنمودن آنها به 
ــه روز، تجديدنظر در  کتاب هاي جديد و ب
شيوه مجموعه سازي و انتخاب کتاب براي 
ــات  ــاي عمومي ، برگزاري جلس کتابخانه ه

ــي کتاب با حضور نويسندگان  نقد و بررس
ــا، برگزاري برنامه هاي  و اعضاي کتابخانه ه
ــي،  ــابقات کتابخوان ــل مس ــي از قبي جنب
ــب شعر، نمايش فيلم، جهت  قصه گويي، ش
ــن، غني کردن بخش مرجع  جذب مراجعي
ــتخدام کتابداران  ــاي عمومي  و اس کتاب ه
ــس هاي  ــخگويي به پرش مرجع، جهت پاس
ــترش  گس و  ــعه  توس ــن،  مراجعي ــي   علم
ــه در کتابخانه ها،  ــب مطالع فضاهاي مناس
ايجاد و ارتباط و هماهنگي با مدارس جهت 
بازديد دانش آموزان از کتابخانه ها و حضور 
کتابداران کتابخانه هاي عمومي  در مدارس 
ــريح خدمات و فعاليت هاي کتابخانه،  و تش
ــگ مطالعه و  ــاء فرهن ــاي ارتق از راهکاره
ــط کتابداران و کتابخانه ها  کتابخواني توس

مي  باشد.
مهدي جليل خاني، کتابخوان برتر کشور 
از استان زنجان در سال ۱۳۸۵، درخصوص 
نقش کتابداران، خاطرنشان ساخت: هرگاه 
ــردم قرارگرفته و  ــترس م که کتاب در دس
ــکل آسان تري انجام  بهره  مندي از آن به ش
يافته، خواننده خود را نيز پيدا کرده است؛ 
ــف فضا هاي  چرا که لذت کتابخواني و کش
ــته  تازه، همواره براي همگان جذابيت داش
ــش کتابخانه ها  ــت. بنابراين همواره نق اس
ــان به منابع  ــي آس و کتابداران در دسترس
ــه ارزيابي  ــم و قابل توج ــه اي مه کتابخان
ــت هاي دولت  ــي، سياس ــود. از طرف مي  ش
ــد که  ــز بايد به نحوي باش ــت ني و حاکمي
ــترده کتاب را در  ــي و پخش گس دسترس
ــد، قيمت،  ــد. در اين رون ــت قرار ده اولوي
ــمايل و محتواي کتاب، همه و  ــکل و ش ش

همه در سطر دوم از اهميت قرار دارند.
نقش دولت و رسانه هاي گروهي

ــرايط  ــن ش ــت و همچني ــيوه حکوم ش
و  ــي  اجتماع ــي،  سياس ــادي،  اقتص
ــه، نقش بزرگ و  ــي حاکم بر جامع فرهنگ
ــکاري در ترويج فرهنگ مطالعه  غيرقابل ان
ــن زمينه نقش  ــد. در اي ــي دارن و کتابخوان
ــي و متوليان  ــنت هاي اجتماع فرهنگ، س
ــش از همه مهم و حياتي جلوه  فرهنگي بي

مي کند.
توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخواني، يک 
ــهم دولت  عزم همگاني را مي  طلبد ولي س

ــيار مهم است. در سال هاي اخير، از  نيز بس
ــق نهادهاي دولتي، اقدامات مهمي  در  طري
ــه ولي کارهايي  اين خصوص صورت گرفت
ــتري دنبال کرده ايم،  ــتاب بيش که ما با ش
ــطح  ــگاه هاي کتاب درس ــزاري نمايش برگ
ــتاني، اهداي جوايز ادبي، اهداي  ملي و اس
ــاب و توجه به  ــاي کت ــاب، دادن بن ه کت
ــر کتابخواني  ــاخت هاي الزم براي ام زيرس
ــات عمومي  از  ــت. از طرفي توقع ــوده اس ب
ــت؛  ــاد نيز بيش از حد بوده اس وزارت ارش
ــتگاه هاي ديگري نيز در اين مهم،  زيرا دس
ــاي دولتي و  ــتند. بايد نهاده ــهيم هس س
غيردولتي، چون شهرداري ها، در اختصاص 
ــدي به  ــه نيم درص ــريع تر بودج ــه س هرچ
ــن اعتبارات  ــاي عمومي  و تأمي کتابخانه ه
الزم جهت خريد کتاب و ايجاد فضاي الزم 
ــد. از طرفي دولت  کتابخانه ها، اقدام نماين
ــتان هاي  بايد بنيان هاي فرهنگي را در اس
ــطح مطلوب  ــروم، تقويت کند تا به س مح
ــند. زيرا توجه الزم به اين مقوله سبب  برس
ــطح ايدئال فرهنگي  ــيدن جامعه به س رس

مي شود.
ــورهاي جهان اين کنترل ها،  در تمام کش
ــت  ــد، نهاي ــر مي  رس ــه نظ ــود دارد. ب وج
ــي کتاب ها  ــان گيري در ايران در بررس آس
ــت  ــه  ما اين اس ــرد. دغدغ ــورت مي  گي ص
ــريع تر و  ــذ مجوز را باز هم س ــه روند اخ ک
ــان تر نماييم و تالشمان بر اين بوده که  آس
ــاد ايجاد  اطمينان الزم را در اداره کل ارش
ــتاني مجوزها صادر  نماييم تا بهصورت اس
شده و نيازي به مراجعه جهت اخذ مجوز و 

مراجعت به تهران نباشد.
ــياري از امور  ــوان متولي بس دولت به عن
ــانه هاي  رس ــتن  دراختيارداش با  فرهنگي، 
ــازمان ها و نهادهاي دخيل، و با  گروهي، س
سياست گذاري هاي دقيق، نقش بسزايي در 

ايجاد فرهنگ مطالعه مي تواند، ايفا کند.
کتابخوانـي انتقال دهنـده و رکن مهم 

ارتباط بين ملت
ــي  رود که حداقل  ــيما انتظار م از صداوس
در يک سريال پربيننده، کتابخواني، خريد 
ــاب را بگنجاند.  ــه دادن کت ــا هدي کتاب ي
برگزاري جلسات نقد و بررسي کتاب، اعالم 
ــالم اخبار مربوط  ــاعات کار کتابخانه، اع س

متولـي  به عنـوان  دولـت 
بسـياري از امور فرهنگي، 
دراختيــارداشـتــن  بــا 
گـروهـي،  رسـانه هـــاي 
و  ســـــازمــــان هــــا 
نهادهــاي دخيـــل، و بـا 
سياست گذاري هـاي دقيق، 
نقـش بسـزايي در ايجـاد 
مي تواند،  فرهنگ مطالعـه 
ايفا کند.
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ــندگان مي  تواند  ــاب و معرفي نويس به کت
ــود  ــيما، گنجانده ش در برنامه هاي صداوس
ــگ مطالعه  ــترش فرهن تا گامي  براي گس
ــئولين امر بايد بدانند  در جامعه باشد. مس
ــوزه مطالعه، فقط با يک  که کمبودهاي ح
ــدت ده روز، برطرف  ــگاه کتاب به م نمايش

نمي  شود.
نقش رسانه در ميزان مطالعه در جامعه
رسانه هاي گروهي چون راديو و تلويزيون، 
ــدود برنامه هايي که آن هم گاهًا  به جز مع
ــي  ــر هيچ پوشش ــد، ديگ ــش مي  کنن پخ
ــگ کتابخواني  ــترش فرهن ــت گس در جه
ــار در حوزه  ــترين ب ــايد بيش نمي  دهند. ش
ــد، اما آنها  ــريات باش ــانه بر دوش نش رس
ــن فرهيخته را  ــوان تحريک مخاطبي نيز ت
ــته اند. اين مخاطبين نيازمند مطالب  نداش
ــاهد  ــتند. بايد ش ــر و پربارتري هس غني ت
ــي کتاب،  ــد و بررس ــات نق انعکاس جلس
ــي ها  ــق کتابخانه ها و کتاب فروش آمار دقي
ــر  آن حرکت هاي مختلف دولتي  و عالوه ب
ــه کتاب و کتابخواني  و غيردولتي در زمين
براي گسترش فرهنگ مطالعه، در نشريات 

باشيم.
گروه هاي مرجع چون نويسندگان، علما، 
ــاني که مي  توانند  صاحبنظران و تمام کس
نقش هدايت جمعي را در جامعه در زمينه 
ــد، بايد از کانال هاي  مطالعه برعهده بگيرن
ــات الزم  ــه مخاطبين، اطالع ــانه اي ب رس
ــردم نمي  دانند  ــانند. عالوه بر اين م را برس
ــه بخوانند. تقويت  که چگونه بخوانند و چ
ــود وضعيت  ــه بهب ــت ب ــانه ها، در نهاي رس

نابسامان مطالعه در کشور مي  انجامد.
نقش ناشران و کتاب فروشي ها

ــه نوبه  ــي ها هم ب ــران و کتاب فروش ناش
خود نقش بسيار مؤثري در اشاعه فرهنگ 
ــزان توجه  ــد. مي ــا مي  کنن ــي ايف کتابخوان
ــران به تمايالت و نيازهاي خوانندگان،  ناش
ــر و همچنين  ــاپ و نش ــتانداردهاي چ اس
گسترش قلمرو نمايش و توزيع کتاب توسط 
ــي ها از جمله عوامل اثرگذاري  کتاب فروش
در گرايش مردم به سمت مطالعه مي  باشد. 
کيفيت برتر کتاب، اعم از جذابيت ظاهري، 
ــيوه  ــوه صفحه آرايي و حروف چيني، ش نح
ــي و رنگ آميزي، تصاوير روي جلد و  طراح

ــم، قطع و کيفيت چاپ و  درون متن، حج
ــن ويژگي هاي محتوايي  صحافي و همچني
ــتاري کتاب از  ــائل مربوط به ويراس و مس
جمله مواردي است که پيوسته بايد مدنظر 
ــندگان، ويراستاران و به طور  ناشران، نويس
کلي متوليان عرصه چاپ و نشر قرار بگيرد.

ــر هزاره  ــئول نش فتاح محمدي، مديرمس
سوم، در توضيح نقش ناشران در گسترش 
ــت: توجه به  ــه، اذعان داش فرهنگ مطالع
ــال هاي اخير، در سطح کشور،  کتاب، در س
ــت. بايد نياز به مطالعه،  بسيار کم شده اس
ــود تا آنها به دنبال  در ميان مردم ايجاد ش
ــب موردنياز خود بروند. از طرفي جذب  کت
مخاطب با کمک گرفتن از عناوين فريبنده 
ــويم،  براي کتاب ها چون: چگونه پولدار ش
ــات قصار  ــويم و يا کلم ــق ش ــه موف چگون
ــترش  ــه پاي گس ــوان ب ــزرگان، را نمي  ت ب
ــت؛ زيرا اين  ــن مردم گذاش ــه در بي مطالع
کتاب ها ارزش مطالعه ندارند و خواندن آنها 
ــران  ــت. به صورت کلي ناش اتالف وقت اس
ــالت فرهنگي خويش را در نشر و  بايد، رس
توزيع کتب سودمند در جامعه، پاس دارند 
ــرف به پول، کمي   ــه جاي فکرکردن ص و ب

هم به فرهنگ جامعه فکر کنند.
ــوادي افراد، نارسايي  ــوادي و کم س بي س
نظام آموزشي، بي توجهي دولت و رسانه هاي 
ــودن  ــه، ناکافي ب ــر مطالع ــه ام ــي ب گروه
کتابخانه هاي مجهز و کتابداران متخصص، 
ــکالت اقتصادي، تعدد  ــي کتاب و مش گران
ــاغل و محدوديت ساعات فراغت افراد،  مش
ــه نيازهاي  ــران و مؤلفان ب بي توجهي ناش
ــه و توليد کتاب  مختلف مخاطبان در تهي
ــرايط اقتصادي، اجتماعي  به طور کلي، ش
ــور ايران، باعث بي عالقگي  و فرهنگي کش
ــترش آن  افراد به کتاب و عدم ترويج و گس

شده است.
ــئول انتشارات  ــهين رومي ، مدير مس ش
ــتن  ــکان کتاب زنجان، ضمن مهم دانس ني
ــاب و ميزان آگاهي  ــل، موضوع کت دو عام
مخاطب، در نشر کتاب، ابراز داشت: کتاب 
ــد از موضوع  ــم مانند کتابدار باي فروش ه
کتاب و سطح آگاهي مخاطب، اطالع کافي 
ــد تا کاالي فرهنگي مناسبي  ــته باش داش
ــاده کند. گزينش  ــراي کتابخوان ها، آم را ب

ــار و دقت در  ــراي انتش ــب ب ترجمه مناس
ــاب نيز بر  ــن مخاطب هاي کت ــاب س انتخ
عهده ناشران مي  باشد. اخذ مجوز براي نشر 
ــيار طوالني مي  شود و اين  کتاب ها، گاه بس
ــر را از ادامه فعاليت بازمي  دارد. از  امر، ناش
ــاي چاپ، به  ــم باالرفتن هزينه ه طرفي ه
معضلي در اين حوزه بدل شده است. البته 
نبايد خريد کتاب از طرف نهادهاي دولتي 
ــرايط و جبران  ــود ش ــران را در بهب از ناش

هزينه مالي آنها، ناديده گيريم.
ــن امر نيز توجه  ــالوه بر اين، بايد به اي ع
ــران، ارتباط  ــفانه در اي ــه متأس ــت ک داش
ــنده، تصويرگر و ناشر،  ارگانيکي بين نويس
ــنده متن را در  ــت. اغلب، نويس برقرار نيس
ــر به داليلي  ــر مي  گذارد و ناش اختيار ناش
ــتن از  از جمله صرفه جويي در هزينه، کاس
ــي ها و همچنين ناآشنايي  زمان تهيه نقاش
ــب و داليل ديگر، کتابي  با تمايالت مخاط
ــرار  ــند ق ــه موردپس ــد ک ــه مي  نماي عرض
ــاي علمي  و تربيتي و  ــرد يا جنبه ه نمي  گي
ــود. اين  تأثير آن بر خواننده، لحاظ نمي  ش
ــه کتاب گريزي و  ــر ب ــر در نهايت منج ام

مخاطب گريزي در جامعه مي  شود.
مطالعات فرهنگي

ــار  ــه ي آث ــي، مجموع ــات فرهنگ مطالع
ــاي متفاوت،  ــا جهت گيري ه ــي ب گوناگون
ــکال و  ــل انتقادي اش ــوف به تحلي و معط
ــع معاصر و  ــاي فرهنگي در جوام فراينده

نزديک به معاصر است.
ــي،  جامعه شناس ــي،  فرهنگ ــات  مطالع
ــي، مطالعات  ــي، نظريه ادب نظريه اجتماع
ــي فرهنگي و  ــو، انسان شناس ــم/ ويدئ فيل
ــد هنر را براي مطالعه پديده هاي  تاريخ/ نق
فرهنگي در جوامع صنعتي ترکيب مي  کند. 
ــي اغلب بر  ــگراِن مطالعات فرهنگ پژوهش
ــن موضوع متمرکزند که چطور پديده اي  اي
ــوژي، نژاد، طبقه اجتماعي  خاص به ايدئول

و/يا جنسيت مرتبط مي  شود.
ــه معاني و  ــات فرهنگي در مطالع مطالع
ــه کار مي  رود.  ــي روزمره ب ــاي زندگ روّيه ه
ــامل روش هاي مردم  روّيه هاي فرهنگي ش
ــام کارهاي خاص (مثل تلويزيون  براي انج
ــوردن) در فرهنگي  ــاکردن يا غذاخ تماش
معّين است. معاني خاص به روش هايي که 

ــاي  ــرايط و نيازه ــا ش ــه ب ــب کتابخان کت
مراجعان، نداشتن فعاليت هاي جانبي مانند 
ــي، قصه گويي، نمايش  ــابقات کتابخوان مس
ــازي فضاي  فيلم، بي توجهي به دل انگيزس
کتابخانه و چيدمان تجهيزات و ناکافي بودن 
سالن هاي مطالعه در کتابخانه هاي عمومي ، 

اشاره نمود.
برخي از صاحبنظران معتقدند که توجه به 
استانداردهاي موجود در راه اندازي و ايجاد 
کتابخانه هاي عمومي  و مجهزنمودن آنها به 
ــه روز، تجديدنظر در  کتاب هاي جديد و ب
شيوه مجموعه سازي و انتخاب کتاب براي 
ــات  ــاي عمومي ، برگزاري جلس کتابخانه ه

ــي کتاب با حضور نويسندگان  نقد و بررس
ــا، برگزاري برنامه هاي  و اعضاي کتابخانه ه
ــي،  ــابقات کتابخوان ــل مس ــي از قبي جنب
ــب شعر، نمايش فيلم، جهت  قصه گويي، ش
ــن، غني کردن بخش مرجع  جذب مراجعي
ــتخدام کتابداران  ــاي عمومي  و اس کتاب ه
ــس هاي  ــخگويي به پرش مرجع، جهت پاس
ــترش  گس و  ــعه  توس ــن،  مراجعي ــي   علم
ــه در کتابخانه ها،  ــب مطالع فضاهاي مناس
ايجاد و ارتباط و هماهنگي با مدارس جهت 
بازديد دانش آموزان از کتابخانه ها و حضور 
کتابداران کتابخانه هاي عمومي  در مدارس 
ــريح خدمات و فعاليت هاي کتابخانه،  و تش
ــگ مطالعه و  ــاء فرهن ــاي ارتق از راهکاره
ــط کتابداران و کتابخانه ها  کتابخواني توس

مي  باشد.
مهدي جليل خاني، کتابخوان برتر کشور 
از استان زنجان در سال ۱۳۸۵، درخصوص 
نقش کتابداران، خاطرنشان ساخت: هرگاه 
ــردم قرارگرفته و  ــترس م که کتاب در دس
ــکل آسان تري انجام  بهره  مندي از آن به ش
يافته، خواننده خود را نيز پيدا کرده است؛ 
ــف فضا هاي  چرا که لذت کتابخواني و کش
ــته  تازه، همواره براي همگان جذابيت داش
ــش کتابخانه ها  ــت. بنابراين همواره نق اس
ــان به منابع  ــي آس و کتابداران در دسترس
ــه ارزيابي  ــم و قابل توج ــه اي مه کتابخان
ــت هاي دولت  ــي، سياس ــود. از طرف مي  ش
ــد که  ــز بايد به نحوي باش ــت ني و حاکمي
ــترده کتاب را در  ــي و پخش گس دسترس
ــد، قيمت،  ــد. در اين رون ــت قرار ده اولوي
ــمايل و محتواي کتاب، همه و  ــکل و ش ش

همه در سطر دوم از اهميت قرار دارند.
نقش دولت و رسانه هاي گروهي

ــرايط  ــن ش ــت و همچني ــيوه حکوم ش
و  ــي  اجتماع ــي،  سياس ــادي،  اقتص
ــه، نقش بزرگ و  ــي حاکم بر جامع فرهنگ
ــکاري در ترويج فرهنگ مطالعه  غيرقابل ان
ــن زمينه نقش  ــد. در اي ــي دارن و کتابخوان
ــي و متوليان  ــنت هاي اجتماع فرهنگ، س
ــش از همه مهم و حياتي جلوه  فرهنگي بي

مي کند.
توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخواني، يک 
ــهم دولت  عزم همگاني را مي  طلبد ولي س

ــيار مهم است. در سال هاي اخير، از  نيز بس
ــق نهادهاي دولتي، اقدامات مهمي  در  طري
ــه ولي کارهايي  اين خصوص صورت گرفت
ــتري دنبال کرده ايم،  ــتاب بيش که ما با ش
ــطح  ــگاه هاي کتاب درس ــزاري نمايش برگ
ــتاني، اهداي جوايز ادبي، اهداي  ملي و اس
ــاب و توجه به  ــاي کت ــاب، دادن بن ه کت
ــر کتابخواني  ــاخت هاي الزم براي ام زيرس
ــات عمومي  از  ــت. از طرفي توقع ــوده اس ب
ــت؛  ــاد نيز بيش از حد بوده اس وزارت ارش
ــتگاه هاي ديگري نيز در اين مهم،  زيرا دس
ــاي دولتي و  ــتند. بايد نهاده ــهيم هس س
غيردولتي، چون شهرداري ها، در اختصاص 
ــدي به  ــه نيم درص ــريع تر بودج ــه س هرچ
ــن اعتبارات  ــاي عمومي  و تأمي کتابخانه ه
الزم جهت خريد کتاب و ايجاد فضاي الزم 
ــد. از طرفي دولت  کتابخانه ها، اقدام نماين
ــتان هاي  بايد بنيان هاي فرهنگي را در اس
ــطح مطلوب  ــروم، تقويت کند تا به س مح
ــند. زيرا توجه الزم به اين مقوله سبب  برس
ــطح ايدئال فرهنگي  ــيدن جامعه به س رس

مي شود.
ــورهاي جهان اين کنترل ها،  در تمام کش
ــت  ــد، نهاي ــر مي  رس ــه نظ ــود دارد. ب وج
ــي کتاب ها  ــان گيري در ايران در بررس آس
ــت  ــه  ما اين اس ــرد. دغدغ ــورت مي  گي ص
ــريع تر و  ــذ مجوز را باز هم س ــه روند اخ ک
ــان تر نماييم و تالشمان بر اين بوده که  آس
ــاد ايجاد  اطمينان الزم را در اداره کل ارش
ــتاني مجوزها صادر  نماييم تا بهصورت اس
شده و نيازي به مراجعه جهت اخذ مجوز و 

مراجعت به تهران نباشد.
ــياري از امور  ــوان متولي بس دولت به عن
ــانه هاي  رس ــتن  دراختيارداش با  فرهنگي، 
ــازمان ها و نهادهاي دخيل، و با  گروهي، س
سياست گذاري هاي دقيق، نقش بسزايي در 

ايجاد فرهنگ مطالعه مي تواند، ايفا کند.
کتابخوانـي انتقال دهنـده و رکن مهم 

ارتباط بين ملت
ــي  رود که حداقل  ــيما انتظار م از صداوس
در يک سريال پربيننده، کتابخواني، خريد 
ــاب را بگنجاند.  ــه دادن کت ــا هدي کتاب ي
برگزاري جلسات نقد و بررسي کتاب، اعالم 
ــالم اخبار مربوط  ــاعات کار کتابخانه، اع س

متولـي  به عنـوان  دولـت 
بسـياري از امور فرهنگي، 
دراختيــارداشـتــن  بــا 
گـروهـي،  رسـانه هـــاي 
و  ســـــازمــــان هــــا 
نهادهــاي دخيـــل، و بـا 
سياست گذاري هـاي دقيق، 
نقـش بسـزايي در ايجـاد 
مي تواند،  فرهنگ مطالعـه 
ايفا کند.
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ــته  ــان اطالعات از کتابخانه ها نوش متقاضي
ــده و اصًال درد دل واقعي اکثريت قريب  ش
ــه همه  ــت؛ بلک ــاق جامعه ما نيس ــه اتف ب
دردهاي فرضي است- دردهايي که نه مال 
مردم بلکه مال نويسندگان اين مقاله هاست 
ــد؛ بلکه به  ــايد هم مال خود آنها نباش و ش
ــت مردم،  ــت و با تصور ذهني از خواس نياب
ــگارش درآورده اند!  ــن مطالبي را به ن چني
ــا، در عرصه عرضه  ــوًال کتابخانه هاي م اص
ــش از تقاضا و نياز  ــا گاهي حتي بي و تقاض
ــئله اگر  عرضه کرده اند، به خاطر همين مس
از ديدگاه اقتصادي صرف به آن نگاه کنيم 
ــراف هم کرده اند، به جاي آنکه متهم به  اس
ــه ولخرجي و عرضه  ــوند ب تعلل و رکود ش

بيش از نياز هم متهم هستند!
از بيان حقايق فوق آن هم از يک آشناي 
ــب نکنيد و  ــروز، تعج ــا کتابخانه هاي ام ب
ــر از اليه اظهار  ــگفت نياييد، زيرا اگ به ش
نظرهاي رايج و کالسيک و يک شکل- که 
ــنيده ايم و هيچ کدام هم  ــا و بارها ش باره
ــکلي را حل نکرده- بگذريم و به عمق  مش
ــن ادعايي ديگر  ــيم، از چني ــات برس واقعي
تعجب نخواهيم کرد. و چگونه تعجب کنيم 
که: به عيان مي بينيم ميليون ها دانش آموز 
ــد و ديپلم مي  گيرند، بدون  درس مي  خوانن
ــه کتابخانه اي  ــه ب ــازي به مراجع ــه ني آنک
ــند. هزاران آموزگار و دبير همه  داشته باش
ــالي  ــس مي  کنند، بدون آنکه س روزه تدري
ــذر کنند. صدها  ــه اي گ ــار از کتابخان يک ب
ــال در کنکور دانشگاه ها  هزار ديپلمه، هرس
ــر از آنها نيز  ــرکت مي  کنند و هزاران نف ش
در امتحانات آن قبول مي  شوند، در حاليکه 
ــان از  ــي در تمام عمرش ــت آنها حت اکثري
ــد. هزاران  ــتفاده نکرده ان ــه اي اس کتابخان
ــور مشغول  ــجو در دانشگاه هاي کش دانش
ــر آنها با کتابخانه کاري  تحصيل اند که اکث
ندارند و آنهايي هم که مراجعه مي کنند، يا 
براي خواندن جزوه درسي شخصي است، و 
يا براي استفاده از چند کتاب محدود درسي 
ــرر در کتابخانه  ــه به وفور و به تعداد مک ک
ــت. اين جريان، حتي  دانشکده موجود اس
به شکلي در ميان استادان دانشگاه ها- اگر 
ــتثناء نمي تواند به عنوان قاعده به  که از اس

حساب آيد- نيز کم و بيش ديده مي شود.
ــوده ام که  ــاهد ب ــب خود، بارها ش اينجان
ــي ، پس از پا  ــاء هيئت علم ــي از اعض برخ
ــفارش و خريد سريع  فشاري زياد براي س
ــط  ــريه و يا کتابي علمي  از خارج توس نش
کتابخانه، پس از رسيدن آن، خود هيچ گاه 
ــد به  ــد- تا چه رس ــراغ آن نيامده ان ــه س ب
ــي،  ــاع و احوال ــن اوض ــران! و در چني ديگ
نه تنها دانشجويان با الفباي تحقيق آشنايي 
ندارند؛ بلکه حتي کم نيستند استاداني که 

آنها نيز با امر تحقيق بيگانه اند.
ــوز بايد بگوييم که  ــا اين اوصاف، آيا هن ب
ــد؟ ميزان  ــکل دارن ــاي ما مش کتابخانه ه
ــوادان ما به مراکز اطالع رساني  مراجعه باس
ــه اکثريت  ــوادن- ک ــت. بيس اينچنين اس
ــکيل مي  دهند- که واقعًا  افراد جامعه را تش

نمي  توانند کاري با کتابخانه داشته باشند.
ــگاه هايي حتي  ــي که مي  بينيم دانش زمان
ــه کار  ــروع ب ــتن کتابخانه ش ــدون داش ب
ــد،  ــوزش مي  دهن ــجو آم ــد، دانش مي کنن
ــر باالترين مراکز  ــم که اگ ــد قبول کني باي
آموزشي به اين نحو از خدمات کتابخانه اي 
ــداران يا  ــا کتاب ــد، م ــه بي نيازن و کتابخان
دست اندرکاران مراکز اطالع رساني به منزله  
ــر از آش خواهيم بود. اگر  ــه هاي داغ ت کاس
ــتي هاي آن به  ــا و کاس ــخن از کمبوده س
ــر دهيم و  ــکوه س ميان آورديم و ناله و ش
بيخود نيست که کسي هم به اين انتقادات 
ــنوايي براي  توجه نمي  کند و اصًال گوش ش
ــود و به عبارت ديگر، خود  آن پيدا نمي ش
ــخن  ــنويم و س مي گوييم و خود هم مي ش

فراتر از اين هم نمي رود. 
ــنايان با  ــت که ما آش مگر غير از اين اس
ــا ديده ايم حتي  ــه بس ــه، چ ــور کتابخان ام
زماني که تنها متخصص امور اطالع رساني 
ــگاه- که عهده دار و  ــداري يک دانش و کتاب
مسئول اداره کتابخانه هاي آن بوده- بدون 
ــگاه برکنار  ــئوالن دانش ــط مس دليلي توس
مي  شود و فردي کامًال ناآشنا و بدون اطالع 
از اين فن به جايش گذاشته مي  شود. اصًال 
ــکان نمي  خورد: نه کوچکترين  آب از آب ت
ــگاه به وجود  ــر آموزش دانش ــي، در ام خلل
ــه اي در امر  ــه کمترين ضايع ــي  آورد و ن م

ــته باشد)؛  پژوهش (اگر که واقعًا وجود داش
ــجويي متوجه اين تغيير مي  شود و  نه دانش
ــکل مي گردد.  ــتادي دچار مش نه حتي اس
ــه فراواني که  ــت که، بودج و اينچنين اس
صرف تأسيس و راه اندازي اين کتابخانه ها، 
ــزات، حقوق  ــاختمان و تجهي ــت س از جه
ــود  ــنل، خريد مواد و منابع و... مي  ش پرس
ــود)، اکثرًا هرز مي رود  (حتي در حد موج
ــيار کمتر از سرمايه گذاري  و بازده اش، بس

براي آن است.
ــادي را، نه در نظام  ــکل بني بنابراين، مش
ــده ديگري که  ــاني، بلکه در پدي اطالع رس
ــوب مي  شود، يعني فرهنگ  علت آن محس
مطالعه و تحقيق در جامعه، بايد جست وجو 
نمود که منشأ همه مشکالت در اين زمينه 
ــت. زيرا که اگر کم کاري کبد به صورت  اس
ــردد، راه معالجه آن  ــورت پديدار گ لک ص
ــتفاده از کرم ضدلک نيست؛ بلکه چاره  اس

اساسي رفع مشکل کبد است. 
ــش هاي  ــم کوش ــا، علي رغ ــان م در زم
گوناگوني که براي باسوادکردن مردم صورت 
مي گيرد، هنوز خيل عظيمي  از مردم کشور 
ــواد تشکيل مي دهد. تمدن  ما را افراد بي س
ــيع  ــد اجتماعي را به مقياس وس امروز رش
ــطح دانش عمومي  مي  پندارد. بر  مديون س
ــبت باسوادي جمعيت  ــاس اين باور نس اس
به عنوان يکي از مظاهر پيشرفت مورد توجه 
است ... خواندن و نوشتن اولين و ساده ترين 
وسيله رشد فکري است و تعميم آن منشأ 
ــت. آنجا که  ــعه اجتماعي اس ــد و توس رش
ــوادي، به صورت پديده غالب، اکثريت  بيس
افراد جامعه را دربر مي  گيرد، بي خبري نيز 
ــت و در  ــخص ترين ويژگي جمعي اس مش
بي خبري، هيچگونه رشد و تعالي نمي توان 
ــبت باسوادي  يافت ... در دنياي امروز، نس
جامعه به عنوان يکي از شاخص هاي رشد و 

توسعه شناخته مي شود.
ــکل بزرگ بي سوادي، مشکل  بعد از مش
ــوادان به چشم مي خورد. اين گروه که  نوس
با زحمات زياد و صرف بودجه اي قابل توجه، 
ــوادآموزي، خواندن و نوشتن  در جريان س
ــاد مي  گيرند، عمًال مواد خواندني مورد  را ي
ــد و اگر پس  ــود را در اختيار ندارن نياز خ

ــت کارهايي را  ــردم در فرهنگ هاي معّي م
انجام مي  دهند، پيوسته مي  باشد.

ــه،  ــي جداگان ــر ول ــتفاده اي عام ت در اس
ــي گاهي به مثابه  ــارت مطالعات فرهنگ عب
ــق مطالعات منطقه اي هم  مترادف غيردقي
ــه آکادميک  ــي مطالع ــه کار مي  رود؛ يعن ب
و  ــا  دپارتمان ه در  ــاص  خ ــاي  فرهنگ ه
ــي مثل مطالعات اسالمي ،  برنامه هاي درس
ــيايي، مطالعات آفريقايي هاي  مطالعات آس

آمريکا، مطالعات آفريقايي و... .
ــاب معّرفي مطالعـات فرهنگي،  در کت
ــج ويژگي مطالعات  ــردار، پن ضياءالّدين س

فرهنگي را فهرست مي  کند:
ــي  وارس ــي،  فرهنگ ــات  مطالع ــدِف  ه
موضوعات با استفاده از اصطالحات مرتبط 
ــان با قدرت  با روّيه هاي فرهنگي و نسبتش

است. 
ــکال  ــگ در تمام اش ــم فرهن ــدف، فه ه
ــي و  پيچيده آن و تحليل زمينه هاي سياس
اجتماعي ست که فرهنگ خودش را در آنها 

نشان مي  دهد. 
موقعّيت و هدف اين رشته، هم نقد و هم 

عمل سياسي ست. 
ــش را براي  ــيم دان ــالش مي  کند تقس ت
ــکال ضمني  ــکاف بين اش ــر ش ــي ب چيرگ
ــي) و عيني (جهاني) دانش،  (دانش فرهنگ

روشن سازد و دوباره وفق دهد.
ــه ارزيابي اخالقي  ــات فرهنگي، ب مطالع
ــکال عمل  ــه رادي ــدرن و جبه ــه م جامع

سياسي، متعهد است. 
بسياري از چهره هاي شناخته شده و مطرح 
جهت گيري هاي  ــي،  فرهنگ ــات  مطالع در 
ــبت به  ــدازه اي متفاوت نس ــوع و تا ان متن

ــود دارند و طيف  ــات مورد نظر خ موضوع
ــندگان و متفّکران را  ــترده اي از نويس گس
شامل مي  شوند. همه اينها در پي نابسندگي 
ــه بعضي  ــک موجود، ب ــته هاي آکادمي رش
ــه اي و بعضي  ــاي طبقاتي و منطق تفاوت ه
اشکال نوين فرهنگ عامه، فرهنگ جوانان 
و ضدفرهنگ ها، و نيز، اشکال فراگير رسانه، 

تبليغات، موسيقي و... عالقه مند شدند.
اصالح نظام اطالع رسـاني، يـا ترويج 

فرهنگ مطالعه و تحقيق؟
سال هاست که از مشکالت موجود در نظام 
اطالع رساني و کتابخانه هاي کشور صحبت 
مي  شود. و اين امر، به عنوان مانع اصلي براي 
ــق و پژوهش معرفي  ــرفت روند تحقي پيش

ــا پراکنده اي  ــاالت فراوان ام مي  گردد. مق
ــف به  ــريات مختل ــه، در نش ــن زمين در اي
ــمينارهاي  ــده و حتي در س ــگارش درآم ن
ــاب و کتابداري  ــمينار کت چندي مانند: س
در سال ۱۳۶۰ در دانشگاه مشهد، سمينار 
ــاني پزشکي در سال  کتابداري و اطالع رس
ــکي مشهد،  ــگاه علوم پزش ۱۳۶۷ در دانش
ــازمان هاي  ــردي مراکز و س ــمينار کارب س
ــال  ــاني در س پژوهش فرهنگي و اطالع رس
ــط وزارت فرهنگ  ــران (توس ۱۳۶۹ در ته
ــمينار کتابداري در  ــالمي )، س و ارشاد اس
ــال ۱۳۷۱ در دانشگاه مشهد، و... برگزار  س
ــان به قوت  ــکالت همچن گرديده؛ اما مش
ــا بيشتر هم شده  خود باقي است و چه بس
ــت  ــت. دليل عمده اين وضعيت، آن اس اس
که ضعف در سيستم اطالع رساني، خود نه 
تنها مسئله اصلي محسوب نمي  شود؛ بلکه 
ــت و مشکل در درجه  صرفًا يک معلول اس
ــاني، که از ضعف  اول، نه از مراکز اطالع رس
ــگ مطالعه و تحقيق در جامعه ما  در فرهن
ــأت مي گيرد و کمي  و کاستي ها ريشه  نش
ــن نکته مهم  ــع، همي در آن دارد. و در واق
است که بايد در ابتدا مورد توجه قرار گيرد. 
ــده است ريشه هاي  در اين مقاله، سعي ش
ــق و  ــه و تحقي ــگ مطالع ــف در فرهن ضع
ــاني مورد بحث  ارتباط آن با نظام اطالع رس

و تجزيه و تحليل قرار گيرد. 
ــه  ــا، عرض ــاز و تقاض ــه ني ــه ب ــا توج ب
کتابخانه هاي ما بسيار خوب بوده و در حد 
کامًال قابل قبولي است! ما از جهت کمبود 
کتابخانه و مراکز اطالعاتي و منابع تحقيق 
ــکوه ها از  ــکل نداريم! اين همه ش ابدًا مش
ــاز مراجعان و  ــه به ني ــود، بدون توج کمب

بهتريـن  از  يکـي  مطالعـه 
تربيـت  و  تعليـم  ابزارهـاي 
مـدرن اسـت که يک کتـاب در 
آثـار  از  مي گـذارد  فـرد  روح 
عميق تـر  رسـانه ها  ديگـر 
و  مي باشـد  ريشـه دارتر  و 
را  فـرد  شـخصيت  گاهـي 
دگرگون مي کند و جاي بسـي 
خوشحالي اسـت که با وجود 
همـه جانبـه وسـايل ارتبـاط 
جمعـي کتـاب هنـوز جايـگاه 
ويژه اي در دنياي امروز دارد
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ــته  ــان اطالعات از کتابخانه ها نوش متقاضي
ــده و اصًال درد دل واقعي اکثريت قريب  ش
ــه همه  ــت؛ بلک ــاق جامعه ما نيس ــه اتف ب
دردهاي فرضي است- دردهايي که نه مال 
مردم بلکه مال نويسندگان اين مقاله هاست 
ــد؛ بلکه به  ــايد هم مال خود آنها نباش و ش
ــت مردم،  ــت و با تصور ذهني از خواس نياب
ــگارش درآورده اند!  ــن مطالبي را به ن چني
ــا، در عرصه عرضه  ــوًال کتابخانه هاي م اص
ــش از تقاضا و نياز  ــا گاهي حتي بي و تقاض
ــئله اگر  عرضه کرده اند، به خاطر همين مس
از ديدگاه اقتصادي صرف به آن نگاه کنيم 
ــراف هم کرده اند، به جاي آنکه متهم به  اس
ــه ولخرجي و عرضه  ــوند ب تعلل و رکود ش

بيش از نياز هم متهم هستند!
از بيان حقايق فوق آن هم از يک آشناي 
ــب نکنيد و  ــروز، تعج ــا کتابخانه هاي ام ب
ــر از اليه اظهار  ــگفت نياييد، زيرا اگ به ش
نظرهاي رايج و کالسيک و يک شکل- که 
ــنيده ايم و هيچ کدام هم  ــا و بارها ش باره
ــکلي را حل نکرده- بگذريم و به عمق  مش
ــن ادعايي ديگر  ــيم، از چني ــات برس واقعي
تعجب نخواهيم کرد. و چگونه تعجب کنيم 
که: به عيان مي بينيم ميليون ها دانش آموز 
ــد و ديپلم مي  گيرند، بدون  درس مي  خوانن
ــه کتابخانه اي  ــه ب ــازي به مراجع ــه ني آنک
ــند. هزاران آموزگار و دبير همه  داشته باش
ــالي  ــس مي  کنند، بدون آنکه س روزه تدري
ــذر کنند. صدها  ــه اي گ ــار از کتابخان يک ب
ــال در کنکور دانشگاه ها  هزار ديپلمه، هرس
ــر از آنها نيز  ــرکت مي  کنند و هزاران نف ش
در امتحانات آن قبول مي  شوند، در حاليکه 
ــان از  ــي در تمام عمرش ــت آنها حت اکثري
ــد. هزاران  ــتفاده نکرده ان ــه اي اس کتابخان
ــور مشغول  ــجو در دانشگاه هاي کش دانش
ــر آنها با کتابخانه کاري  تحصيل اند که اکث
ندارند و آنهايي هم که مراجعه مي کنند، يا 
براي خواندن جزوه درسي شخصي است، و 
يا براي استفاده از چند کتاب محدود درسي 
ــرر در کتابخانه  ــه به وفور و به تعداد مک ک
ــت. اين جريان، حتي  دانشکده موجود اس
به شکلي در ميان استادان دانشگاه ها- اگر 
ــتثناء نمي تواند به عنوان قاعده به  که از اس

حساب آيد- نيز کم و بيش ديده مي شود.
ــوده ام که  ــاهد ب ــب خود، بارها ش اينجان
ــي ، پس از پا  ــاء هيئت علم ــي از اعض برخ
ــفارش و خريد سريع  فشاري زياد براي س
ــط  ــريه و يا کتابي علمي  از خارج توس نش
کتابخانه، پس از رسيدن آن، خود هيچ گاه 
ــد به  ــد- تا چه رس ــراغ آن نيامده ان ــه س ب
ــي،  ــاع و احوال ــن اوض ــران! و در چني ديگ
نه تنها دانشجويان با الفباي تحقيق آشنايي 
ندارند؛ بلکه حتي کم نيستند استاداني که 

آنها نيز با امر تحقيق بيگانه اند.
ــوز بايد بگوييم که  ــا اين اوصاف، آيا هن ب
ــد؟ ميزان  ــکل دارن ــاي ما مش کتابخانه ه
ــوادان ما به مراکز اطالع رساني  مراجعه باس
ــه اکثريت  ــوادن- ک ــت. بيس اينچنين اس
ــکيل مي  دهند- که واقعًا  افراد جامعه را تش

نمي  توانند کاري با کتابخانه داشته باشند.
ــگاه هايي حتي  ــي که مي  بينيم دانش زمان
ــه کار  ــروع ب ــتن کتابخانه ش ــدون داش ب
ــد،  ــوزش مي  دهن ــجو آم ــد، دانش مي کنن
ــر باالترين مراکز  ــم که اگ ــد قبول کني باي
آموزشي به اين نحو از خدمات کتابخانه اي 
ــداران يا  ــا کتاب ــد، م ــه بي نيازن و کتابخان
دست اندرکاران مراکز اطالع رساني به منزله  
ــر از آش خواهيم بود. اگر  ــه هاي داغ ت کاس
ــتي هاي آن به  ــا و کاس ــخن از کمبوده س
ــر دهيم و  ــکوه س ميان آورديم و ناله و ش
بيخود نيست که کسي هم به اين انتقادات 
ــنوايي براي  توجه نمي  کند و اصًال گوش ش
ــود و به عبارت ديگر، خود  آن پيدا نمي ش
ــخن  ــنويم و س مي گوييم و خود هم مي ش

فراتر از اين هم نمي رود. 
ــنايان با  ــت که ما آش مگر غير از اين اس
ــا ديده ايم حتي  ــه بس ــه، چ ــور کتابخان ام
زماني که تنها متخصص امور اطالع رساني 
ــگاه- که عهده دار و  ــداري يک دانش و کتاب
مسئول اداره کتابخانه هاي آن بوده- بدون 
ــگاه برکنار  ــئوالن دانش ــط مس دليلي توس
مي  شود و فردي کامًال ناآشنا و بدون اطالع 
از اين فن به جايش گذاشته مي  شود. اصًال 
ــکان نمي  خورد: نه کوچکترين  آب از آب ت
ــگاه به وجود  ــر آموزش دانش ــي، در ام خلل
ــه اي در امر  ــه کمترين ضايع ــي  آورد و ن م

ــته باشد)؛  پژوهش (اگر که واقعًا وجود داش
ــجويي متوجه اين تغيير مي  شود و  نه دانش
ــکل مي گردد.  ــتادي دچار مش نه حتي اس
ــه فراواني که  ــت که، بودج و اينچنين اس
صرف تأسيس و راه اندازي اين کتابخانه ها، 
ــزات، حقوق  ــاختمان و تجهي ــت س از جه
ــود  ــنل، خريد مواد و منابع و... مي  ش پرس
ــود)، اکثرًا هرز مي رود  (حتي در حد موج
ــيار کمتر از سرمايه گذاري  و بازده اش، بس

براي آن است.
ــادي را، نه در نظام  ــکل بني بنابراين، مش
ــده ديگري که  ــاني، بلکه در پدي اطالع رس
ــوب مي  شود، يعني فرهنگ  علت آن محس
مطالعه و تحقيق در جامعه، بايد جست وجو 
نمود که منشأ همه مشکالت در اين زمينه 
ــت. زيرا که اگر کم کاري کبد به صورت  اس
ــردد، راه معالجه آن  ــورت پديدار گ لک ص
ــتفاده از کرم ضدلک نيست؛ بلکه چاره  اس

اساسي رفع مشکل کبد است. 
ــش هاي  ــم کوش ــا، علي رغ ــان م در زم
گوناگوني که براي باسوادکردن مردم صورت 
مي گيرد، هنوز خيل عظيمي  از مردم کشور 
ــواد تشکيل مي دهد. تمدن  ما را افراد بي س
ــيع  ــد اجتماعي را به مقياس وس امروز رش
ــطح دانش عمومي  مي  پندارد. بر  مديون س
ــبت باسوادي جمعيت  ــاس اين باور نس اس
به عنوان يکي از مظاهر پيشرفت مورد توجه 
است ... خواندن و نوشتن اولين و ساده ترين 
وسيله رشد فکري است و تعميم آن منشأ 
ــت. آنجا که  ــعه اجتماعي اس ــد و توس رش
ــوادي، به صورت پديده غالب، اکثريت  بيس
افراد جامعه را دربر مي  گيرد، بي خبري نيز 
ــت و در  ــخص ترين ويژگي جمعي اس مش
بي خبري، هيچگونه رشد و تعالي نمي توان 
ــبت باسوادي  يافت ... در دنياي امروز، نس
جامعه به عنوان يکي از شاخص هاي رشد و 

توسعه شناخته مي شود.
ــکل بزرگ بي سوادي، مشکل  بعد از مش
ــوادان به چشم مي خورد. اين گروه که  نوس
با زحمات زياد و صرف بودجه اي قابل توجه، 
ــوادآموزي، خواندن و نوشتن  در جريان س
ــاد مي  گيرند، عمًال مواد خواندني مورد  را ي
ــد و اگر پس  ــود را در اختيار ندارن نياز خ

ــت کارهايي را  ــردم در فرهنگ هاي معّي م
انجام مي  دهند، پيوسته مي  باشد.

ــه،  ــي جداگان ــر ول ــتفاده اي عام ت در اس
ــي گاهي به مثابه  ــارت مطالعات فرهنگ عب
ــق مطالعات منطقه اي هم  مترادف غيردقي
ــه آکادميک  ــي مطالع ــه کار مي  رود؛ يعن ب
و  ــا  دپارتمان ه در  ــاص  خ ــاي  فرهنگ ه
ــي مثل مطالعات اسالمي ،  برنامه هاي درس
ــيايي، مطالعات آفريقايي هاي  مطالعات آس

آمريکا، مطالعات آفريقايي و... .
ــاب معّرفي مطالعـات فرهنگي،  در کت
ــج ويژگي مطالعات  ــردار، پن ضياءالّدين س

فرهنگي را فهرست مي  کند:
ــي  وارس ــي،  فرهنگ ــات  مطالع ــدِف  ه
موضوعات با استفاده از اصطالحات مرتبط 
ــان با قدرت  با روّيه هاي فرهنگي و نسبتش

است. 
ــکال  ــگ در تمام اش ــم فرهن ــدف، فه ه
ــي و  پيچيده آن و تحليل زمينه هاي سياس
اجتماعي ست که فرهنگ خودش را در آنها 

نشان مي  دهد. 
موقعّيت و هدف اين رشته، هم نقد و هم 

عمل سياسي ست. 
ــش را براي  ــيم دان ــالش مي  کند تقس ت
ــکال ضمني  ــکاف بين اش ــر ش ــي ب چيرگ
ــي) و عيني (جهاني) دانش،  (دانش فرهنگ

روشن سازد و دوباره وفق دهد.
ــه ارزيابي اخالقي  ــات فرهنگي، ب مطالع
ــکال عمل  ــه رادي ــدرن و جبه ــه م جامع

سياسي، متعهد است. 
بسياري از چهره هاي شناخته شده و مطرح 
جهت گيري هاي  ــي،  فرهنگ ــات  مطالع در 
ــبت به  ــدازه اي متفاوت نس ــوع و تا ان متن

ــود دارند و طيف  ــات مورد نظر خ موضوع
ــندگان و متفّکران را  ــترده اي از نويس گس
شامل مي  شوند. همه اينها در پي نابسندگي 
ــه بعضي  ــک موجود، ب ــته هاي آکادمي رش
ــه اي و بعضي  ــاي طبقاتي و منطق تفاوت ه
اشکال نوين فرهنگ عامه، فرهنگ جوانان 
و ضدفرهنگ ها، و نيز، اشکال فراگير رسانه، 

تبليغات، موسيقي و... عالقه مند شدند.
اصالح نظام اطالع رسـاني، يـا ترويج 

فرهنگ مطالعه و تحقيق؟
سال هاست که از مشکالت موجود در نظام 
اطالع رساني و کتابخانه هاي کشور صحبت 
مي  شود. و اين امر، به عنوان مانع اصلي براي 
ــق و پژوهش معرفي  ــرفت روند تحقي پيش

ــا پراکنده اي  ــاالت فراوان ام مي  گردد. مق
ــف به  ــريات مختل ــه، در نش ــن زمين در اي
ــمينارهاي  ــده و حتي در س ــگارش درآم ن
ــاب و کتابداري  ــمينار کت چندي مانند: س
در سال ۱۳۶۰ در دانشگاه مشهد، سمينار 
ــاني پزشکي در سال  کتابداري و اطالع رس
ــکي مشهد،  ــگاه علوم پزش ۱۳۶۷ در دانش
ــازمان هاي  ــردي مراکز و س ــمينار کارب س
ــال  ــاني در س پژوهش فرهنگي و اطالع رس
ــط وزارت فرهنگ  ــران (توس ۱۳۶۹ در ته
ــمينار کتابداري در  ــالمي )، س و ارشاد اس
ــال ۱۳۷۱ در دانشگاه مشهد، و... برگزار  س
ــان به قوت  ــکالت همچن گرديده؛ اما مش
ــا بيشتر هم شده  خود باقي است و چه بس
ــت  ــت. دليل عمده اين وضعيت، آن اس اس
که ضعف در سيستم اطالع رساني، خود نه 
تنها مسئله اصلي محسوب نمي  شود؛ بلکه 
ــت و مشکل در درجه  صرفًا يک معلول اس
ــاني، که از ضعف  اول، نه از مراکز اطالع رس
ــگ مطالعه و تحقيق در جامعه ما  در فرهن
ــأت مي گيرد و کمي  و کاستي ها ريشه  نش
ــن نکته مهم  ــع، همي در آن دارد. و در واق
است که بايد در ابتدا مورد توجه قرار گيرد. 
ــده است ريشه هاي  در اين مقاله، سعي ش
ــق و  ــه و تحقي ــگ مطالع ــف در فرهن ضع
ــاني مورد بحث  ارتباط آن با نظام اطالع رس

و تجزيه و تحليل قرار گيرد. 
ــه  ــا، عرض ــاز و تقاض ــه ني ــه ب ــا توج ب
کتابخانه هاي ما بسيار خوب بوده و در حد 
کامًال قابل قبولي است! ما از جهت کمبود 
کتابخانه و مراکز اطالعاتي و منابع تحقيق 
ــکوه ها از  ــکل نداريم! اين همه ش ابدًا مش
ــاز مراجعان و  ــه به ني ــود، بدون توج کمب

بهتريـن  از  يکـي  مطالعـه 
تربيـت  و  تعليـم  ابزارهـاي 
مـدرن اسـت که يک کتـاب در 
آثـار  از  مي گـذارد  فـرد  روح 
عميق تـر  رسـانه ها  ديگـر 
و  مي باشـد  ريشـه دارتر  و 
را  فـرد  شـخصيت  گاهـي 
دگرگون مي کند و جاي بسـي 
خوشحالي اسـت که با وجود 
همـه جانبـه وسـايل ارتبـاط 
جمعـي کتـاب هنـوز جايـگاه 
ويژه اي در دنياي امروز دارد
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اطفال هم مؤثر ثابت شده مي  تواند.
ــه ذوق و عالقه و  ــق ب ــرادي که مطاب اف
ــه مي  کنند،  ــاب مطالع ــتعداد خود کت اس

مي توانند به پيشرفت زيادي نايل آيند.
مطالعه، انسان را از تمام انکشافات که در 
ــازد، با آن  جهان صورت گرفته آگاه مي س
هم تعداد از مردم در مورد اهميت کتاب و 

مطالعه توجه چنداني ندارند.
باوجود اينکه يک تعداد مردم از رفتن به 
ــه را ارزش نمي  دهند اما  کتابخانه و مطالع
تعداد ديگر مردم توانسته اند که با استفاده 
ــود فراوان  از مطالعه کتاب هاي مختلف، س

ببرند. 
ــف  ضع ــخاص،  اش و  ــراد  اف ــداد  تع
ــزرگ در راه مطالعه و  ــادي را مانع ب اقتص
ــه  ــد در حاليک ــان مي  دانن کتاب خواندن ش
تعداد ديگر با استفاده از راه ها و شيوه هاي 
ــواد مطالعه را براي  ــتنه اند م مختلف توانس

خود فراهم سازند.
ــي به  ــه وقت ــود ک ــه ش ــت گفت الزم اس
ــه مي  رويم، بايد  ــا، جهت مطالع کتابخانه ه

چند نکته مهم را در نظر گرفت:
ــکوت و خموشي فضاي کتابخانه نبايد  س
ــروصدا بايد  ــود، يعني از ايجاد س اخالل ش
ــداي پاها و  ــم و حتي ص ــري کني جلوگي
ــم مطالعه ديگران  ــا نبايد مزاح گام هاي م

شود.
ــه بايد  ــدن در کتابخان ــس از داخل ش پ
ــود. حين مطالعه  ــگ مبايل خاموش ش زن
ــانه مطالعه کرد و سرو صداي  بايد خاموش

ورق زدن نبايد ديگران را اذيت کند. 
ــان نقش و جايگاه  مطالعه در زندگي انس
بسيار وااليي دارد و در اين زمينه کتاب هاي 
ــماري نوشته شده و گفته هاي زيادي  بي ش
ــوص در مورد  ــت، به خص بيان گرديده اس
ــال تحصيل علم و دانش  ــاني که در ح کس
بوده و خود را براي يک زندگي مفيد براي 
ــهروندي رشد يافته  خود و ديگران و نيز ش
ــد. آموزش و پرورش  ــر آماده مي  کنن و مؤث
ــي تعليم و تربيت  ــه يکي از متوليان اصل ک
ــد در جهت  ــاب مي  آي ــه به حس در جامع
ــه وظيفه اي بس  ــترش فرهنگ مطالع گس
ــتاي اداي  ــي دارد که در راس مهم و اساس
ــا و طرح هاي متعددي  اين وظيفه برنامه ه

ــا اجرا دارد تا بتواند  در حال برنامه ريزي ي
به ايجاد و توسعه فرهنگ صحيح مطالعه و 
همين طور مطالعه صحيح در جامعه ياري 

رساند.
مطالعه چيست؟

ــش زيربنا  ــم و دان ــب عل ــه و کس مطالع
ــرفت کشور و  ــعه و پيش ــاز توس و زمينه س
راهگشاي بهروزي- سعادتمندي و فرزانگي 
ــت. مطالعه دو جنبه را  جامعه و انسان هاس

دربر مي گيرد:
۱- کّمي 
۲- کيفي

ــامل مدت زمان مطالعه و مقدار  کمي  ش
مطالعه انجام شده در زمان مشخص است.

ــري مطالب-  ــامل مقدار يادگي کيفي ش
ــط  ــپاري- تجزيه و تحليل- بس به خاطر س

معنايي و کاربردها و... .
ــوي جهان علم  اگر کتاب را دريچه اي بس
ــت براي  و معرفت بدانيم، مطالعه راهي اس
ــتعدادهاي خداداد انساني که او  پرورش اس
را در مسير رشد و تکامل راهنمايي مي کند.
ــرفت کشورهاي  ــت که پيش پرواضح اس
ــي  کتابخوان و  ــه  مطالع ــون  مدي ــي  مترق
ــه مطالعه  ــي که ب ــرا که کس ــت؛ چ آنهاس
ــطوح باالي علمي  دست  اهميت دهد به س
ــت افراد  ــئله بر سرنوش ــد و اين مس مي ياب
ــل هاي  ــت و نس تأثير مثبتي خواهد گذاش
بعدي را نيز بهره مند خواهد نمود و از آنجا 
که دانش و آگاهي انسان فطري نيست و بر 
ــت خواهد آمد و  اثر تجربه و مطالعه به دس
مي توان گفت اکتسابي است به همين دليل 
نسل حاضر اطالعاتي بر انوخنه هاي پيشين 
مي  افزايد و براي آيندگان به جا مي گذارد و 
اينجاست که نقش و اهميت مقوله اي به نام 

کتاب نمايان مي گردد.
ــزان کتابخوان ها- نحوه کتابخواني-  از مي
ــداد  تع ــي-  عموم ــاي  کتابخانه ه ــداد  تع
ــزان کتاب  ــيده مي ــاي به چاب رس کتاب ه
ــده توسط مردم و مقدار وقتي  خريداري ش
که صرف مطالعه مي کنند مي توان پي برد 
ــور در چه  ــگ مطالعه در آن کش که فرهن
ــير  ــي قرار دارد و از اين طريق مس جايگاه
ــعه و يا افول ملتي را  ــد و توس و جهت رش
ــفانه آمار و  ــاهده کرد و متأس مي توان مش

ارقام موجود در جامعه ما از موقعيت جالبي 
ــن بايد بگويم  ــت و بطريقي برخوردار نيس
ــئله  ــئولين آن چنانکه بايد به اين مس مس

اهميت نمي دهند.
مشکل فرهنگي يا به عبارتي افت فرهنگي 
معمول ملت هاي بسياري است و امروزه هر 
ــئولين  ــنگين مس فردي به نوبه خود بار س
ــه ضلع  ــل را به دوش يکي از س اين معض
ــران- دولت- خريداران کتاب)  مثلث (ناش
ــد به دنبال راه  ــدازد. در صورتي که باي مي ان
حل مناسب بود تا بتوان اين مسئله جدي 

را به طور کامل حل نمود.
بيشتر افراد مي دانند که کتاب مهمترين 

ــت زمان، آنچه را که ياد گرفته اند  از گذش
ــاني  فراموش نکنند، حداقل در جرگه کس
ــوادي مرده  ــه داراي س ــرار مي  گيرند ک ق
ــور که انتظار  ــل تحرک اند و آن ط و غيرقاب
مي  رود از اين سواد بهره اي نخواهند برد. از 
ــواد و تحصيلکرده نيز،  طرفي در طبقه باس
ــاره شد، نه اقبالي جدي  همان طور که اش
به مطالعه وجود دارد و نه احساس نياز و نه 
عادت به آن. و اين در حالي است که ما در 
ــي مي  کنيم. اطالعات  عصر اطالعات زندگ
ــت  ــده در جهان، به قدري زياد اس توليدش
ــات، آلودگي  ــار اطالع ــا انفج ــا را ب ــه م ک
ــد اطالعات  ــد بيش از ح ــات و رش اطالع
ــت. تخمين زده مي  شود  مواجه ساخته اس
ــک به ۴۰۰ تا ۵۰۰  ــاله تنها نزدي که هر س
هزار گزارش تحقيق در دنيا منتشر مي شود 
ــتابان، همچنان ادامه دارد.  ــد ش و اين رش
ــته هاي مربوط به علوم شيمي   چکيده نوش
 ۴۵۰/۰۰۰ ــب  قري  Chemical Abstract
ــت. چکيده نوشته هاي  قلم در هر سال اس
 ،۲۵۰/۰۰۰ Biological Abst علوم زيستي
ــته هاي مربوط به علوم فيزيک   چکيده نوش
ــده   Physics Anstracts ۱۶۵/۰۰۰، چکي
Engineer- ــي ــوم مهندس ــته هاي عل نوش
ــال   ing Index به حدود ۱۰۵/۰۰۰ در س
ــال فقط در زمينه علوم و  مي رسد در هرس
ــاوز از يک ميليون و پانصد  تکنولوژي متج
ــاه و پنج هزار  ــه معتبر، در پنج ــزار مقال ه
ــر مي شود. عصر ما را  نشريه ادواري منتش
ــارات  و انقالب اطالعات  دوران انفجار انتش
ــن عصر جديد،  ــقراوالن اي مي خوانند. پيش
ــندگان، مترجمان، ناشران،  محققان، نويس
ــزاران و متخصصان چاپ، متخصصان  کارگ
ــن  همچني و  ــر  کامپيوت و  ــات  ارتباط
ــت ها، اطالع رسانان  کتابداران دکومانتاليس
ــتند. سرمايه و نيروي  و آرشيويست ها هس
ــيار زيادي براي سازماندهي،  فکر و کار بس
انباشت و بازيابي اطالعات صرف مي  گردد. 
تا آنجا که شاخص عقب ماندگي و پيشرفت 
ــرانه،  ــزان درآمد س ــري از مي ــع بش جوام
ــازمان يافته و قابل  ــات س ــه ميزان اطالع ب
ــت.  ــده اس ــي در جامعه تبديل ش دسترس
ــه مهمتر  ــات از هم ــتفاده از اطالع در اس
ــازي محيط اجتماعي- فرهنگي و  آماده س

ــد از آن غافل  ــت که نباي آموزش افراد اس
ماند.

ــرايطي از زمان،  ــن ش ــن، در چني بنابراي
ــت روزافزون  ــترش و اهمي با توجه به گس
ــتفاده از آن،  ــات علمي  و نياز به اس اطالع
ــتعدنمودن زمينه  و براي آماده کردن و مس
بهره وري از اين اطالعات، و ايجاد احساس 
ــه به يک  ــه آن، قبل از هم ــي ب ــاز واقع ني
ــيع و حساب شده در جهت  برنامه ريزي وس
ترويج فرهنگ مطالعه و تحقيق نياز داريم 
که در اينجا، فقط به صورت بسيار مختصر 
و فهرست وار، به رئوس آن اشاره مي شود: 

ــام  ــرات الزم در نظ ــام تغيي ــف) انج ال
ــه مطالعه  ــي مدارس، بدان گونه ک آموزش
کتاب هاي جنبي و انجام تحقيقات ابتدايي 
جزو برنامه موظف درسي دانش آموزان قرار 
گيرد. و در اين ارتباط، کتاب هاي سودمند 
ــاي موضوعي متنوع  ــبي در زمينه ه مناس
ــتفاده از آخرين  ــا اس ــترده و ب به طور گس
ــاي فني و علمي  براي  روش ها و تکنيک ه
هر سطح و هر کالس، تأليف و انتشاريافته 
ــه در اختيار دانش  و در کتابخانه هر مدرس

آموزان قرار گيرد؛
ــاده و عملي  ــاي س ــوزش روش ه ب) آم
ــاي تمامي   ــه کتابدار- معلم ه ــداري ب کتاب
ــه، در خالل  ــهر و منطق ــر ش ــدارس ه م

تعطيالت تابستان؛
ــتفاده از کتاب و کتابخانه و  ج) روش اس
انجام تحقيقات ابتدايي، به عنوان يک کتاب 
ــي تدوين و به دانش آموزان ارائه شده  درس
ــردد. و در اين  ــر درس تعيين گ و براي ه
ــش به عمل آيد که با استفاده  ميان، کوش
از تجربيات علمي ، دانش آموز نه فقط يک 
کار اجباري و موظف درسي، بلکه با عالقه 
و انگيزه به مطالعه و تحقيق روآور گردد؛

د) به امر تحقيق و پژوهش در دانشگاه ها 
ــيار جدي تر  ــي توجه بس ــز پژوهش و مراک
تحقيقاتي  ــف  ــذول، و برنامه هاي موظ مب
ــا کتابخانه و روش  ــنايي ب ــز درس آش و ني
ــته هاي  ــي کليه رش تحقيق در برنامه درس

دانشگاه گنجانيده شود؛
ــور، با  ــام تحقيقات در کش ــراي نظ ه) ب
جمع آوري و استفاده از نظريات و تجربيات 
ــي  ــگران، در ط ــان و پژوهش ــه محقق کلي

ــتمر و جدي  ــمينارهاي تخصصي و مس س
ــتوانه اجرايي، برنامه ريزي جامع و  و با پش

مدوني به عمل آمده تا بدان وسيله:
ــايي و  ۱. اولويت ها را در اين زمينه شناس

معرفي نمايد. 
ــوازي در  ــاي تکراري و م ــع کاره ۲. مان

تحقق گردد.
ــش و رواج  ــق و پژوه ــوق تحقي ۳. مش

فرهنگ آن شود.
ــر  ــال در ام ــجم و فع ــبکه اي منس ۴. ش

پژوهش را پايه گذاري نمايد.
ــد و شکوفايي تحقيق و پژوهش  ۵. با رش
و در نتيجه ايجاد نياز روزافزون و واقعي به 
ــاني، همزمان به طور جدي  مراکز اطالع رس
ــترش اين مراکز اقدام نموده و براي  به گس
ــکالت آنها در جهت ارائه خدمات  رفع مش
ــي  ــگران چاره انديش مورد تقاضا به پژوهش

اساسي نمايد. 
ــته ها هرگونه  ــا که در اکثر رش ۶. از آنج
ــيع در  ــادي، به اطالعات وس ــش بني پژوه
ــتفاده از  ــاز دارد با اس ــي ني ــطح جهان س
ارتباط  ــاني،  اطالع رس پيشرفته  تکنولوژي 
ــن فعاليت هاي  ــان داخلي را با آخري محقق
ــده و داده هاي علمي  در آن زمينه  انجام ش

در دنيا برقرار نمايد.
۷. رهبري و ترويج امر پژوهش و حمايت 
ــم آوردن امکانات  ــگران را با فراه از پژوهش
تحقيق به جاي مدرک گرايي در دانشگاه ها 
ــور کلي ايجاد انگيزه هاي الزم براي  و به ط
انجام پژوهش در ميان جامعه تحصيلکرده 

مملکت، بر عهده گيرد.
ــريات  ــار مرتب نش ــره با انتش ۸ . و باالخ
نقد کتاب و آثار تحقيقي، معرفي و تشويق 
ــي، اخبار و  ــرفته پژوهش فعاليت هاي پيش
ــي و... عالقه مندان به  ــاي پژوهش رويداده
ــائل قرار  ــق را در جريان اينگونه مس تحقي

دهد.
ــم را به طور  ــان، چکيده عرايض و در پاي
خالصه در اين بيت شعر بيان مي  کنم که:
آب کم جو تشنگي آور به دست   
تا بجوشد آبت از باالو پست

ــاب در منازل،  ــت کتابخانه و کت موجودي
ــزرگان خانواده  ــراي ب ــه ب ــر اينک عالوه ب
گنجينه گرانبهايست بلکه در رشد استعداد 

زندگـي  در  مطالعـه 
جايـگاه  و  نقـش  انسـان 
و  دارد  وااليـي  بسـيار 
در ايـن زمينـه کتاب هـاي 
شده  نوشـته  بي شـماري 
و گفته هـاي زيـادي بيـان 
به خصوص  است،  گرديده 
در مـورد کسـاني کـه در 
حال تحصيل علم و دانش 
بـوده و خـود را براي يک 
زندگـي مفيد بـراي خود و 
ديگـران و نيز شـهروندي 
رشـد يافته و مؤثـر آماده 

مي  کنند.
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اطفال هم مؤثر ثابت شده مي  تواند.
ــه ذوق و عالقه و  ــق ب ــرادي که مطاب اف
ــه مي  کنند،  ــاب مطالع ــتعداد خود کت اس

مي توانند به پيشرفت زيادي نايل آيند.
مطالعه، انسان را از تمام انکشافات که در 
ــازد، با آن  جهان صورت گرفته آگاه مي س
هم تعداد از مردم در مورد اهميت کتاب و 

مطالعه توجه چنداني ندارند.
باوجود اينکه يک تعداد مردم از رفتن به 
ــه را ارزش نمي  دهند اما  کتابخانه و مطالع
تعداد ديگر مردم توانسته اند که با استفاده 
ــود فراوان  از مطالعه کتاب هاي مختلف، س

ببرند. 
ــف  ضع ــخاص،  اش و  ــراد  اف ــداد  تع
ــزرگ در راه مطالعه و  ــادي را مانع ب اقتص
ــه  ــد در حاليک ــان مي  دانن کتاب خواندن ش
تعداد ديگر با استفاده از راه ها و شيوه هاي 
ــواد مطالعه را براي  ــتنه اند م مختلف توانس

خود فراهم سازند.
ــي به  ــه وقت ــود ک ــه ش ــت گفت الزم اس
ــه مي  رويم، بايد  ــا، جهت مطالع کتابخانه ه

چند نکته مهم را در نظر گرفت:
ــکوت و خموشي فضاي کتابخانه نبايد  س
ــروصدا بايد  ــود، يعني از ايجاد س اخالل ش
ــداي پاها و  ــم و حتي ص ــري کني جلوگي
ــم مطالعه ديگران  ــا نبايد مزاح گام هاي م

شود.
ــه بايد  ــدن در کتابخان ــس از داخل ش پ
ــود. حين مطالعه  ــگ مبايل خاموش ش زن
ــانه مطالعه کرد و سرو صداي  بايد خاموش

ورق زدن نبايد ديگران را اذيت کند. 
ــان نقش و جايگاه  مطالعه در زندگي انس
بسيار وااليي دارد و در اين زمينه کتاب هاي 
ــماري نوشته شده و گفته هاي زيادي  بي ش
ــوص در مورد  ــت، به خص بيان گرديده اس
ــال تحصيل علم و دانش  ــاني که در ح کس
بوده و خود را براي يک زندگي مفيد براي 
ــهروندي رشد يافته  خود و ديگران و نيز ش
ــد. آموزش و پرورش  ــر آماده مي  کنن و مؤث
ــي تعليم و تربيت  ــه يکي از متوليان اصل ک
ــد در جهت  ــاب مي  آي ــه به حس در جامع
ــه وظيفه اي بس  ــترش فرهنگ مطالع گس
ــتاي اداي  ــي دارد که در راس مهم و اساس
ــا و طرح هاي متعددي  اين وظيفه برنامه ه

ــا اجرا دارد تا بتواند  در حال برنامه ريزي ي
به ايجاد و توسعه فرهنگ صحيح مطالعه و 
همين طور مطالعه صحيح در جامعه ياري 

رساند.
مطالعه چيست؟

ــش زيربنا  ــم و دان ــب عل ــه و کس مطالع
ــرفت کشور و  ــعه و پيش ــاز توس و زمينه س
راهگشاي بهروزي- سعادتمندي و فرزانگي 
ــت. مطالعه دو جنبه را  جامعه و انسان هاس

دربر مي گيرد:
۱- کّمي 
۲- کيفي

ــامل مدت زمان مطالعه و مقدار  کمي  ش
مطالعه انجام شده در زمان مشخص است.

ــري مطالب-  ــامل مقدار يادگي کيفي ش
ــط  ــپاري- تجزيه و تحليل- بس به خاطر س

معنايي و کاربردها و... .
ــوي جهان علم  اگر کتاب را دريچه اي بس
ــت براي  و معرفت بدانيم، مطالعه راهي اس
ــتعدادهاي خداداد انساني که او  پرورش اس
را در مسير رشد و تکامل راهنمايي مي کند.
ــرفت کشورهاي  ــت که پيش پرواضح اس
ــي  کتابخوان و  ــه  مطالع ــون  مدي ــي  مترق
ــه مطالعه  ــي که ب ــرا که کس ــت؛ چ آنهاس
ــطوح باالي علمي  دست  اهميت دهد به س
ــت افراد  ــئله بر سرنوش ــد و اين مس مي ياب
ــل هاي  ــت و نس تأثير مثبتي خواهد گذاش
بعدي را نيز بهره مند خواهد نمود و از آنجا 
که دانش و آگاهي انسان فطري نيست و بر 
ــت خواهد آمد و  اثر تجربه و مطالعه به دس
مي توان گفت اکتسابي است به همين دليل 
نسل حاضر اطالعاتي بر انوخنه هاي پيشين 
مي  افزايد و براي آيندگان به جا مي گذارد و 
اينجاست که نقش و اهميت مقوله اي به نام 

کتاب نمايان مي گردد.
ــزان کتابخوان ها- نحوه کتابخواني-  از مي
ــداد  تع ــي-  عموم ــاي  کتابخانه ه ــداد  تع
ــزان کتاب  ــيده مي ــاي به چاب رس کتاب ه
ــده توسط مردم و مقدار وقتي  خريداري ش
که صرف مطالعه مي کنند مي توان پي برد 
ــور در چه  ــگ مطالعه در آن کش که فرهن
ــير  ــي قرار دارد و از اين طريق مس جايگاه
ــعه و يا افول ملتي را  ــد و توس و جهت رش
ــفانه آمار و  ــاهده کرد و متأس مي توان مش

ارقام موجود در جامعه ما از موقعيت جالبي 
ــن بايد بگويم  ــت و بطريقي برخوردار نيس
ــئله  ــئولين آن چنانکه بايد به اين مس مس

اهميت نمي دهند.
مشکل فرهنگي يا به عبارتي افت فرهنگي 
معمول ملت هاي بسياري است و امروزه هر 
ــئولين  ــنگين مس فردي به نوبه خود بار س
ــه ضلع  ــل را به دوش يکي از س اين معض
ــران- دولت- خريداران کتاب)  مثلث (ناش
ــد به دنبال راه  ــدازد. در صورتي که باي مي ان
حل مناسب بود تا بتوان اين مسئله جدي 

را به طور کامل حل نمود.
بيشتر افراد مي دانند که کتاب مهمترين 

ــت زمان، آنچه را که ياد گرفته اند  از گذش
ــاني  فراموش نکنند، حداقل در جرگه کس
ــوادي مرده  ــه داراي س ــرار مي  گيرند ک ق
ــور که انتظار  ــل تحرک اند و آن ط و غيرقاب
مي  رود از اين سواد بهره اي نخواهند برد. از 
ــواد و تحصيلکرده نيز،  طرفي در طبقه باس
ــاره شد، نه اقبالي جدي  همان طور که اش
به مطالعه وجود دارد و نه احساس نياز و نه 
عادت به آن. و اين در حالي است که ما در 
ــي مي  کنيم. اطالعات  عصر اطالعات زندگ
ــت  ــده در جهان، به قدري زياد اس توليدش
ــات، آلودگي  ــار اطالع ــا انفج ــا را ب ــه م ک
ــد اطالعات  ــد بيش از ح ــات و رش اطالع
ــت. تخمين زده مي  شود  مواجه ساخته اس
ــک به ۴۰۰ تا ۵۰۰  ــاله تنها نزدي که هر س
هزار گزارش تحقيق در دنيا منتشر مي شود 
ــتابان، همچنان ادامه دارد.  ــد ش و اين رش
ــته هاي مربوط به علوم شيمي   چکيده نوش
 ۴۵۰/۰۰۰ ــب  قري  Chemical Abstract
ــت. چکيده نوشته هاي  قلم در هر سال اس
 ،۲۵۰/۰۰۰ Biological Abst علوم زيستي
ــته هاي مربوط به علوم فيزيک   چکيده نوش
ــده   Physics Anstracts ۱۶۵/۰۰۰، چکي
Engineer- ــي ــوم مهندس ــته هاي عل نوش
ــال   ing Index به حدود ۱۰۵/۰۰۰ در س
ــال فقط در زمينه علوم و  مي رسد در هرس
ــاوز از يک ميليون و پانصد  تکنولوژي متج
ــاه و پنج هزار  ــه معتبر، در پنج ــزار مقال ه
ــر مي شود. عصر ما را  نشريه ادواري منتش
ــارات  و انقالب اطالعات  دوران انفجار انتش
ــن عصر جديد،  ــقراوالن اي مي خوانند. پيش
ــندگان، مترجمان، ناشران،  محققان، نويس
ــزاران و متخصصان چاپ، متخصصان  کارگ
ــن  همچني و  ــر  کامپيوت و  ــات  ارتباط
ــت ها، اطالع رسانان  کتابداران دکومانتاليس
ــتند. سرمايه و نيروي  و آرشيويست ها هس
ــيار زيادي براي سازماندهي،  فکر و کار بس
انباشت و بازيابي اطالعات صرف مي  گردد. 
تا آنجا که شاخص عقب ماندگي و پيشرفت 
ــرانه،  ــزان درآمد س ــري از مي ــع بش جوام
ــازمان يافته و قابل  ــات س ــه ميزان اطالع ب
ــت.  ــده اس ــي در جامعه تبديل ش دسترس
ــه مهمتر  ــات از هم ــتفاده از اطالع در اس
ــازي محيط اجتماعي- فرهنگي و  آماده س

ــد از آن غافل  ــت که نباي آموزش افراد اس
ماند.

ــرايطي از زمان،  ــن ش ــن، در چني بنابراي
ــت روزافزون  ــترش و اهمي با توجه به گس
ــتفاده از آن،  ــات علمي  و نياز به اس اطالع
ــتعدنمودن زمينه  و براي آماده کردن و مس
بهره وري از اين اطالعات، و ايجاد احساس 
ــه به يک  ــه آن، قبل از هم ــي ب ــاز واقع ني
ــيع و حساب شده در جهت  برنامه ريزي وس
ترويج فرهنگ مطالعه و تحقيق نياز داريم 
که در اينجا، فقط به صورت بسيار مختصر 
و فهرست وار، به رئوس آن اشاره مي شود: 

ــام  ــرات الزم در نظ ــام تغيي ــف) انج ال
ــه مطالعه  ــي مدارس، بدان گونه ک آموزش
کتاب هاي جنبي و انجام تحقيقات ابتدايي 
جزو برنامه موظف درسي دانش آموزان قرار 
گيرد. و در اين ارتباط، کتاب هاي سودمند 
ــاي موضوعي متنوع  ــبي در زمينه ه مناس
ــتفاده از آخرين  ــا اس ــترده و ب به طور گس
ــاي فني و علمي  براي  روش ها و تکنيک ه
هر سطح و هر کالس، تأليف و انتشاريافته 
ــه در اختيار دانش  و در کتابخانه هر مدرس

آموزان قرار گيرد؛
ــاده و عملي  ــاي س ــوزش روش ه ب) آم
ــاي تمامي   ــه کتابدار- معلم ه ــداري ب کتاب
ــه، در خالل  ــهر و منطق ــر ش ــدارس ه م

تعطيالت تابستان؛
ــتفاده از کتاب و کتابخانه و  ج) روش اس
انجام تحقيقات ابتدايي، به عنوان يک کتاب 
ــي تدوين و به دانش آموزان ارائه شده  درس
ــردد. و در اين  ــر درس تعيين گ و براي ه
ــش به عمل آيد که با استفاده  ميان، کوش
از تجربيات علمي ، دانش آموز نه فقط يک 
کار اجباري و موظف درسي، بلکه با عالقه 
و انگيزه به مطالعه و تحقيق روآور گردد؛

د) به امر تحقيق و پژوهش در دانشگاه ها 
ــيار جدي تر  ــي توجه بس ــز پژوهش و مراک
تحقيقاتي  ــف  ــذول، و برنامه هاي موظ مب
ــا کتابخانه و روش  ــنايي ب ــز درس آش و ني
ــته هاي  ــي کليه رش تحقيق در برنامه درس

دانشگاه گنجانيده شود؛
ــور، با  ــام تحقيقات در کش ــراي نظ ه) ب
جمع آوري و استفاده از نظريات و تجربيات 
ــي  ــگران، در ط ــان و پژوهش ــه محقق کلي

ــتمر و جدي  ــمينارهاي تخصصي و مس س
ــتوانه اجرايي، برنامه ريزي جامع و  و با پش

مدوني به عمل آمده تا بدان وسيله:
ــايي و  ۱. اولويت ها را در اين زمينه شناس

معرفي نمايد. 
ــوازي در  ــاي تکراري و م ــع کاره ۲. مان

تحقق گردد.
ــش و رواج  ــق و پژوه ــوق تحقي ۳. مش

فرهنگ آن شود.
ــر  ــال در ام ــجم و فع ــبکه اي منس ۴. ش

پژوهش را پايه گذاري نمايد.
ــد و شکوفايي تحقيق و پژوهش  ۵. با رش
و در نتيجه ايجاد نياز روزافزون و واقعي به 
ــاني، همزمان به طور جدي  مراکز اطالع رس
ــترش اين مراکز اقدام نموده و براي  به گس
ــکالت آنها در جهت ارائه خدمات  رفع مش
ــي  ــگران چاره انديش مورد تقاضا به پژوهش

اساسي نمايد. 
ــته ها هرگونه  ــا که در اکثر رش ۶. از آنج
ــيع در  ــادي، به اطالعات وس ــش بني پژوه
ــتفاده از  ــاز دارد با اس ــي ني ــطح جهان س
ارتباط  ــاني،  اطالع رس پيشرفته  تکنولوژي 
ــن فعاليت هاي  ــان داخلي را با آخري محقق
ــده و داده هاي علمي  در آن زمينه  انجام ش

در دنيا برقرار نمايد.
۷. رهبري و ترويج امر پژوهش و حمايت 
ــم آوردن امکانات  ــگران را با فراه از پژوهش
تحقيق به جاي مدرک گرايي در دانشگاه ها 
ــور کلي ايجاد انگيزه هاي الزم براي  و به ط
انجام پژوهش در ميان جامعه تحصيلکرده 

مملکت، بر عهده گيرد.
ــريات  ــار مرتب نش ــره با انتش ۸ . و باالخ
نقد کتاب و آثار تحقيقي، معرفي و تشويق 
ــي، اخبار و  ــرفته پژوهش فعاليت هاي پيش
ــي و... عالقه مندان به  ــاي پژوهش رويداده
ــائل قرار  ــق را در جريان اينگونه مس تحقي

دهد.
ــم را به طور  ــان، چکيده عرايض و در پاي
خالصه در اين بيت شعر بيان مي  کنم که:
آب کم جو تشنگي آور به دست   
تا بجوشد آبت از باالو پست

ــاب در منازل،  ــت کتابخانه و کت موجودي
ــزرگان خانواده  ــراي ب ــه ب ــر اينک عالوه ب
گنجينه گرانبهايست بلکه در رشد استعداد 

زندگـي  در  مطالعـه 
جايـگاه  و  نقـش  انسـان 
و  دارد  وااليـي  بسـيار 
در ايـن زمينـه کتاب هـاي 
شده  نوشـته  بي شـماري 
و گفته هـاي زيـادي بيـان 
به خصوص  است،  گرديده 
در مـورد کسـاني کـه در 
حال تحصيل علم و دانش 
بـوده و خـود را براي يک 
زندگـي مفيد بـراي خود و 
ديگـران و نيز شـهروندي 
رشـد يافته و مؤثـر آماده 

مي  کنند.
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ــت و  ــور اس ــد فرهنگي هر کش برتري رش
شاخص ترين وسيله براي انتقال افکار ميان 
جوامع بشري در جهان محسوب مي شود و 
ــوري ميزان  تعداد مطالعه کنندگان هر کش
رشد عقالني هر جامعه اي را نشان مي دهد 
و روش بي نظيري است براي کسب معرفت 
ــا در البه الي متون  ــاره جهان و خود ت درب
ــرح جمالت پاراگراف ها و انسان و ديگر  ش

چيزها به دست آورد.
ــه و کتابخواني  ــترش فرهنگ مطالع گس
ــه آگاهي همه جانبه  در جامعه ايران نياز ب
ــکالت موجود در اين راه  ــائل و مش از مس
ــه مطالعه يکي از  ــوش نكنيم ک دارد فرام
ــم و تربيت مدرن  ــاي تعلي ــن ابزاره بهتري
ــت که يک کتاب در روح فرد مي گذارد  اس
ــانه ها عميق تر و ريشه دارتر  از آثار ديگر رس
مي باشد و گاهي شخصيت فرد را دگرگون 
ــي خوشحالي است که  مي کند و جاي بس
ــايل ارتباط جمعي  با وجود همه جانبه وس
کتاب هنوز جايگاه ويژه اي در دنياي امروز 
دارد و در بخش عظيمي  از اين کره خاکي 

وسيله تعليم و تربيت به شمار مي رود.
موانع و مشکالت موجود در راه مطالعه
ــدن زندگي و  گرفتاري مردم- ماشيني ش
ــان ها در چنگال ماشين ها-  اسيربودن انس
ــکا نات صوتي  ــش از اندازه به ام ــه بي توج
ــوب- گراني  ــري به جاي آثار مکت و تصوي
ــخ  ــاب- متنوع نبودن آثارها- تعداد نس کت
کم مطبوعات- نبودن برنامه هاي تبليغاتي 
ــدن کتاب هاي  پيرامون کتاب- معرفي نش
ــب کتاب هاي  ــد- ترجمه هاي نامناس جدي
ــه مطالعه-  ــبت ب خارجي بي حوصلگي نس
ــرايط نامساعد  نبود کتابخانه در منزل- ش
ــاص  ــت خ ــي- وضعي ــي و پرورش آموزش

رسانه ها و مطبو عات و... .
ــکالت  و به طور کلي و خالصه وجود مش
اقتصادي و فعال نبودن در زمينه تحقيقات 
مانع هايي هستند که باعث فاصله بين کتاب 
و کتابخواني مي شود و از آنجائيکه ماهواره، 
ــر جايگاه  ــو و... در حال حاض ــه ويدئ رايان
ــي و يادگيري به  ويژه اي را در روند آموزش
خود اختصاص داده اند و به عنوان رسانه هاي 
ــعه  ــتردهاي در توس ــي نقش گس آموزش
ــان جوامع  ــي در مي ــاختاري و اجتماع س

ــال پيام فرهنگ و  ــري و همچنين انتف بش
جلوه هاي غني در ابعاد مثبت يا منفي پيدا 
کرده اند و تا حد زيادي رسانه هاي نوشتاري 
ــعاع  ــر کتاب- مجالت و ... را تحت الش نظي
ــد و به ظاهر توجه همگان را به  قرار داده ان

خود جلب نموده اند.
ــت که  ــدري تعمق خواهيم دانس اما با ق
رسانه هاي مکتوب و در صدر آنها کتاب به 
لحاظ دارابودن ويژگي هاي خاص همچنان 
ــتواري نقش تاريخي خود را  باصالبت و اس
ــلي  در انتقال دانش و فرهنگ و هنر از نس

به نسل ديگر حفظ کرده.
ــاعه  لذا بايد دنبال روش هاي ترويج و اش
ــاد جامعه بگرديم  فرهنگ مطالعه بين آح
ــا خصوصيات  ــي را که ب ــاي نوين و روش ه
نسل کنوني و مقتضيات زماني ما مطابقت 

داشته باشد مورد شناسايي قرار دهيم.
ــه فرمايش اخير مقام  در پايان با توجه ب
ــار مي فرمايند: من  معظم رهبري، که اظه
ــاب و وضع کتاب  ــر زماني که به ياد کت ه
ــم، قلبًا غمگين  ــه خودمان مي افت در جامع
ــکل  ــوم. بايد در جهت رفع اين مش مي  ش
ــام نهادها و  ــت و تم ــردم، دول ــزرگ، م ب
ارگان ها، همگام با يکديگر، به صورت جدي، 

وارد عمل شوند.

منابع و مآخذ
ــائل آموزش و پرورش تهران:  طاهري، محمد، مس

امير کبير (۱۳۶۴). 
ــي (۱۳۶۸). مديريت اطالعات  ــدوي، محمدتق مه

تهران: مرکز اسناد و مدارک علمي . 
فصلنامه کتاب، نشريه کتابخانه ملي ايران، شماره 

اول (بهار ۱۳۶۹). 

منبع: سايت باشگاه انديشه.

راديو کتاب 
و انتظارات مخاطبان

 فاطمه گنجى
فوق ليسانس الهيات (علوم قرآن و حديث) 

راديو قرآن

چکيده
رسانه موقعيتي است مناسب و ضروري براي آشنايي همگاني در جهت تبليغ، 
اطالع رسـاني و آگاهي. رسانه در دنياي کنوني محدود به صداوسيما نيست. 
ابزارهـاي ديگري نيز وجود دارند که در جايـگاه خود مفيد بوده و نقش ديگر 
رسانه هاي سمعي و بصري را با وجود محدوديت ها، به خوبي انجام مي دهند. 
کتـاب و نشـر نيز از جملـه اين رسانه هاسـت که بازبان بي زبانـي مخاطب را 
از موقعيت هاي بي نيازکننده در رسانه هاي سمعي و بصري سود مي رساند. 
حـال در صورتـي که بتوان اين دو رسـانه را در کنار نقاط قوت و ضعف به 
خدمت گرفت، بازدهي دو چنداني را از آنها مي توان دريافت کرد. امروزه وجود 
و راه انـدازي راديويي مخصوص معرفي و اطالع رسـاني و به عبارتي عرصه 
و مجالي براي رخ نمايي هرچه بيشـتر آثار مکتوب و دنياي نشـر و ناشران و 
مؤلفـان، مخاطـب را با دنيايي از معلومات مواجهـه مي کند که در هر ثانيه آن، 

بار اطالعاتي فراواني را به شنونده منتقل مي سازد. 


