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اطالع نگاشت

کتاب خوان خوب
 این گونه است

یادداشت جلیل معماریانی 
تحلیلگر فرهنگ تفکر و مطالعه

4 راهبرد کلیدی در تقویت فرهنگ 
مطالعه در گام دوم انقالب

 حمیــد خلیلــی مدیــر مؤسسه فرهنــگی تربیتی
و انتشارات شهید کاظمی

نهضت کتاب خوانی 
قیام هلل می خواهد

4 و  5

ݡگفت وݡگو با محمد انصاری زاده ݡگفت وݡگو با محمد انصاری زاده 
درباره آثار سیستمی مطالعه و تفݡکر در سبک زندݡگی متحوالنهدرباره آثار سیستمی مطالعه و تفݡکر در سبک زندݡگی متحوالنه

بدون مطالعه نمی توان انقالب رابدون مطالعه نمی توان انقالب را
به نسل های بعدی منتقل ݡکردبه نسل های بعدی منتقل ݡکرد
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 ■ یکی از دغدغه های نویســنده 
گام دوم انقالب، موضوع  بیانیه 

که  کتاب خوانی است. به شکلی 
کتاب  می فرماینــد من هر وقت یاد وضعیت 
در جامعه می افتم، قلبا غمگین می شــوم. 
کم توجه  چــرا در مورد این دغدغه رهبری 

هستیم؟
کتاب خوانی  کــه می فرماینــد من بــرای وضعیــت  رهبــری 
کشــور قلبا غمگین و متاســف هستم، خودشان دائما  در 
اعتبــار و  از  و  ارائــه می دهنــد  کلــی و جزئــی  راهکارهــای 
کنون  ظرفیت های شخصی شــان مایــه می گذارند. مثال تا
کرده انــد. مــن خــودم یــک  کتــاب تقریــظ  تعــداد زیــادی 
زمانی توصیه های ایشان به اقشار مختلف مثل ناشران، 
کرده بودم.  کتاب فروشان، نویسندگان و مردم را تفکیک 
گر  کســی پیگیر این راهکارها شــده است. چون ا کمتر  اما 
کتاب خوان تــر  رفتــه بودیــم ســراغ آن هــا تابه حــال مــردم 

شده بودند.
اولیــن متهــم در ذهــن بســیاری همیشــه مردم هســتند! 
کتــاب  مــردم  می گوییــم  و  می کنیــم  متهــم  را  مــردم 
کمــی تاســف می خوریم و تمــام.  ما  نمی خواننــد و فقــط 
کتاب های  کتاب خوان شــوند؟ چه  که مــردم  کردیم  چــه 

کرده ایم؟ خوبی تولید 

که در حوزه  ■ همه متفق القول هســتند 
مطالعه، وضعیت ما مطلوب نیســت. شما 

نهضت کتاب خوانی قیــام هلل می خواهد

تربیتـــی فرهنـــــگی  مؤسســـه  مدیـــــر  خلیلـــــی  حمیـــــد  بـــا   گفت و گـــو 
کـــه شـــهید حججـــی در آنجـــا پـــرورش یافـــت کاظمـــی  و انتشـــارات شـــهید 

انقالب در کتاب خوانی
 الزمه گام دوم انقالب

گــر انســانی بخواهد بــه اهمیتــی چیزی پــی ببرد،  ا
بایــد ببینــد خالق انســان ها به چه چیــزی اهمیت 
مــی هــد و چــرا و چگونــه اهمیــت می دهــد؟ وقتی 
عنــوان  بــه  کــرم)ص(  ا پیامبــر  معجــزه  بینــی  مــی 
کتاب و علم اســت، نشــان  آخرین رســول، الی االبد 
در  آمــوزی  علــم  و  کتاب خوانــی  بــاالی  اهمیــت  از 
کتاب خوانــی مقدمــه معرفــت  پیشــگاه خداســت. 
شناسی و معرفت مقدمه تولید علم و دانش است. 
گر ملتی می خواهد به قله های بلند آقایی عالم  و ا
کند می بایســت در  برســد و مرجعیــت علمــی پیــدا 

کند. علوم مختلف تالش فراوان 
آنچــه ما به دنبال آن هســتیم ایجاد تمدنی مبتنی 
کامال علمی و  بر آموزه های اســالمی بــا بنیان هایی 
که بــرای همه جهانیــان قابل اثبات  منطقی اســت 

باشد.
حضــرت  مهــم،  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 
امیرالمومنیــن)ع( مــی فرمایند:الِعلــُم ُســلطان َمن 
َوجــَدُه صــاَل ِبــِه َو َمــن َلــم َیِجــدُه صیــَل َعَلیــه.)۱( 
که آن را بیابد با  دانش، سلطنت و قدرت است، هر 
که آن را نیابد بر او  آن یورش برد و پیروز شــود، و هر 

گردد. یورش برند و مغلوب 
گام دوم انقــالب بــه چنین جایی  گــر بخواهیــم در  ا
برســیم باید نصایح های حضرت آقا را نصب العین  
که از مهم تریــن آن ها، عمل بــه چنین توصیه  کــرد 
که در سبد  که می فرمایند: باید جورى بشود  است 
کتــاب یک ســهم قابل  کاالى مصرفــی خانواده هــا، 
کتــاب را بخرند بــراى خواندن،  کنــد و  قبولــی پیــدا 
کتابخانــه و نشــان دادن بــه  نــه بــراى تزئیــن اتــاق 
کــه مســئله   ایــن و آن. ایــن هــم یــک نکتــه اســت، 

کتاب خوانی در جامعه است.
کتاب خوانــی نمــی تــوان بــه  البتــه صــرف افزایــش 
کرد تا عقب ماندگی  تمدن رســید، بلکه بایــد تالش 
گونه  چند صد ساله ایران اسالمی را با تالش جهاد 
کرد تا به تولید علوم  کار  گذشته  و رشدی چند برابر 
انســانی و غیــر انســانی اســالمی برســیم تــا بتوانیــم 
کنیــم و در بیــن جهان خود را بــه مرجعیت  جهــش 
علمی رساند و به این مقصود نمی رسیم مگر اینکه 
انقالبــی در فضای جامعه عمومی و نخبگانی ایجاد 
کــرد. این بار به زمین مانده هم باز از جوانان بر می 
گر در ایــن ســنین خودشــان را عادت  کــه ا آیــد چــرا 

کنند. ندهند نخواهند توانست تحولی ایجاد 

ج۲۰،  الحدیــد،  ابــی  ابــن  البالغــة،  نهــج   شــرح    )  ۱
ص۳۱۹.

مشکل را بیشتر 
کدام حوزه  در 

می دانید؟
مــن مشــکل را در یــک حوزه 
کتــاب،  قیمــت  نمی بینــم. 
وضعیــت  ویتریــن،  توزیــع، 
این هــا  همــه  ترویــج... 
مؤثرند. ســهم بعضی بیشــتر 

کمتر. است و برخی هم 

■ به نظر شما 
کدام عامل سهم 

بیشتری دارد؟
ســهم  کــه  عواملــی  از  یکــی 
کتاب نخوانــی  در  زیــادی 
در  ضعــف  و  کمبــود  دارد، 
کتاب خوانی است. ما  ترویج 
کشور مبلغ  که در  همان طور 
بیــت  اهــل  مــداح  و  دینــی 
داریم، باید افرادی با عنوان 
کتاب خوانی  مبلــغ یــا مــروج 

هم داشته باشیم.
کشــورها،  از  برخــی  در  مثــال 
وروان شناســانی  مشــاوران 
کــه بــه جــای ارائــه  هســتند 

یادداشت
احسان کفشدار طوسی

دانشجوی دکترای فقه جزایی

که در  ور 
ما همان ط

ر مبلغ دینی 
کشو

ت 
ل بی

و مداح اه

ی با 
د افراد

، بای
داریم

غ یا مروج 
عنوان مبل

کتاب خوانی هم داشته 

باشیم

فروشگاه کتاب نشر شهید کاظمی

کتاب یادت باشد که تا 
کنون 150هزار نسخه از 
آن توسط نشر شهید 

کاظمی چاپ شده 
است

کــرده اســت یعنــی تنهــا ناشــری اســت در  کاظمــی از آخــر شــروع  نشــر شــهید 
کــرده اســت  کتــاب آن هــم از شــهر نجــف آبــاد شــروع  کار ترویــج  کــه از  کشــور 

کــرده و بعــد بــه  کتــاب فروشــی تاســیس  و بعــد بــر اســاس نیــاز مخاطبــش 
کتــاب منتشــر  کنــون بیــش از 330 عنــوان  کتــاب رو آورده و از ســال 94 تــا  نشــر 

کشــوری شــده اســت.  برگزیــده  کــرده اســت و در ســال های 95 و 96 ناشــر 
کتــاب هایــش پــر فــروش بــوده و بــه چــاپ هــای بعــدی  کثــر  جالــب اینکــه ا

کــه رهبــری هــم تغریظــی شــفاهی بــه  کتــاب یــادت باشــد  رســیده اســت. مثــال از 
کنــون 150 هــزار نســخه منتشــر شــده اســت. آن داشــته انــد تــا 

کــه او هــم  گفت وگــوی مــا بــا حمیــد خلیلــی از آن جهــت اهمیــت داشــت 
وهــم  اســت  کــرده  کتــاب  ترویــج  عرصــه  در  تربیتــی  و  فرهنگــی  کار 

کتــاب. آقــای خلیلــی علــت موفقیتشــان  کتاب فروشــی و هــم نشــر 
او  ذائقــه  و  مخاطــب  نیــاز  دقیــق  شــناخت  را  کتــاب  عرصــه  در 

باشــد.  دســتمان  مخاطــب  نبــض  بایــد  می گویــد  و  می دانــد 
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بعــد هــم طبیعتــا   بخوانــد. 
کتاب به فروش نمی رسد. 

■ به نظر شما 
جوان مومن 

گام  انقالبی در 
دوم انقالب چه 
نقشی می تواند 

در عرصه ترویج 
کتاب خوانی ایفا 

کند؟
همــه  نقش آفرینــی  بــرای   
نمی شــود   انقالبــی  جوانــان 
یــک نســخه واحــد پیچیــد. 
توانمنــدی  کســی  هــر  بایــد 
ظرفیت هــای  و  خــودش 
مخاطبــی  و  منطقــه ای 
کاری را  خودش را بسنجد و 

کند.  شروع 
به عنــوان نمونــه، در بیانیه 
گام دوم انقــالب بــه مســئله 
فراوانــی شــده  کیــد  تا امیــد 
اســت و از محورهــای اصلی 
جــوان  ایــن  اســت.  بیانیــه 
انقالبــی باید هم در خودش 
کنــد و هــم در  ایجــاد  امیــد 
راه هــای  از  یکــی  دیگــران. 
رفتــن  بــاال  امیــد  افزایــش 
که  سطح مطالعه است. چرا 
گاهی ها  وقتــی اطالعــات و آ
رشــد می کنــد، امیــد بیشــتر 
زمانــی  تــا  مثــال  می شــود. 
آینــده  بــه  کــه شــما نســبت 
روشــن بشــریت و مهدویــت 
کمــی داری، چطــور  گاهــی  آ
می توانــی بدی هــا را ببینــی 

ولی امیدوار باشی؟
هــر جــوان انقالبی بایــد باور 
کــه در جنــگ هســتیم  کنــد 
اســت.  رزمنــده  یــک  او  و 
حال یــک ناشــر می تواند به 
مثابــه یــک توپ خانــه عمل 
کنــد و یــک جــوان در نقــش 
تک تیرانــداز در ایــن جنــگ 
کســی  وارد عمــل شــود. هــر 
تــوان و ظرفیــت  بــر اســاس 
کنــد  خــودش بایــد قیــام هلل 
کتاب خــوان  را  مــردم   و 

کند. 

ی باید 
ن انقالب

هر جوا

گ 
که در جن د 

کن ر 
باو

ک رزمنده 
ستیم و او ی

ه

ک ناشر 
ت. حال ی

اس

ک 
مثابه ی

می تواند به 

ل کند 
خانه عم

توپ 

ش 
در نق

ک جوان 
و ی

داز
ک تیران

ت

کتــاب مناســب او را تجویــز  راهــکار یــا نســخه بــه فــرد، 
ح اســت.  کتاب درمانی مطر که با عنوان  می کنند 

کرده اید؟ ■ شــما در مجموعه خودتان چه 
کنیم. بعد  گفتیم ابتــدا باید یک جامعه هدف پیدا  مــا 
ببینیــم این جامعه هدف چه می خواهند و چه نیازی 
کتابــی را وارد ســبد خانوار  دارنــد؟ دوســت دارنــد چــه 
کننــد؟ بعــد ببینیــم چطــور می توانیــم ایــن نیــاز  خــود 
کتاب هــا را به دســت  کنیــم؟ و نهایتــا چطــور  را مرتفــع 

برسانیم؟ مخاطب 

کتاب های شــما پرفروش است؟ آیا  ■ چرا 
ســازمان ها از شما خرید می کنند؟ 

خیر. من رفته ام شناسایی و توان خودم را برای جامعه 
گذاشــته ام. ما مســیر را از آخر بــه اول آمده ایم.  هدفــم 
کتــاب در نجف آباد. بعد بر  کردیم به ترویج  اول شــروع 
کردیم.  کتاب فروشــی تاســیس  مبنــای نیــاز مخاطبان 
کتاب رو  در آخر هم بر اساس شناخت مخاطب به نشر 
کتاب فروشــی در شهرستان  آوردیم. پس ما می فهمیم 
کــردن در نماز جمعــه یعنی چــه. می فهمیم  یــا بســاط 

کنیم. هر چیزی را باید در چه زمان و مکانی منتشــر 
گــر  ا نمی پیچیــم.  کســی  بــرای  هــم  بی مــورد  نســخه 
کنیــم، براســاس ذائقــه و نیــاز  هــم بخواهیــم تجویــزی 

مخاطب نسخه می پیچیم.

■ شــما  چطور در مدت 4سال 350 
کثر  که ا کرده اید  کتاب منتشــر  عنوان 

کجا  آن هــا هم پرفروش بوده اند؟ این ها را 
می فروشید؟

مــا مخاطــب خــاص خــود را داریــم. یعنــی مخاطــب را 
کرده ایم و نیازش را شــناخته ایم و بر همان  شناســایی 
کــه چــاپ  کتابــی  کرده ایــم. هــر  اســاس برایــش تولیــد 
می کنیــم هفتصــد هشــتصد نســخه اش در دو روز اول 
کتاب ها همان مخاطبانی  فــروش می رود. خریدار این 
گرفته اند  که از ۱۲ســال پیش تا به حال شــکل  هســتند 

و اتفاقا در شــهر خودمان نجف آباد هستند. 
کار اجتماعی، فرهنگی، جامعه شناسی  کتاب یک  نشر 
و روان شناســی اســت و ناشــر باید مثل پزشــک، نبض 

مخاطب در دستش باشد.
موضــوع  بــا  پژوهشــی  کتــاب،  نمایشــگاه  در  بــار  یــک 
کتاب هــای دفــاع مقــدس روی هزار  گرایــش مــردم بــه 
نفــر انجــام دادیــم و مــواردی از جملــه صفحه آرایــی و 
کاغذ، نحــوه ارائــه، قیمــت، تخفیف  ح جلــد، نــوع  طــر
بــرای مخاطــب تمامــی  کردیــم. چــون  و... را بررســی 
این موارد مهم اســت. اما بســیاری از ناشــران این طور 
کــه  می رســد  خودشــان  نظــر  بــه  نمی کننــد.   عمــل 
می پیچنــد  نســخه ای  و  اســت  خــوب  کتــاب  یــک 
را  کتــاب  ایــن  بایــد  مخاطــب  حتمــا  می گوینــد  و 

انتشار کتاب سرمشق 
مشقی از زندگی جهادی 

شهید حججی

نشر شهید کاظمی 
سال های
 95 و 96 ناشر برگزیده 
کشوری شده است

شهید حججی درحال آماده سازی غرفه کتاب در 
یکی از مدارس

کــه مــا  شــهید حججــی واقعــا نگاهــش ایــن بــود 
در میــدان جنــگ فرهنگــی هســتیم و خــودش را 
ح هایی  رزمنده این جنگ می دانســت. یکی از طر
کردنــد، واقعا  گروهش اجــرا  کــه محســن به همــراه 
نمــاز  در  و  می رفتنــد  ابتــدا  آن هــا  شــد.  مانــدگار 
کتــاب هــای دفــاع مقدس  جمعــه بســاط فــروش 
پهــن می کردند. اما ماموران شــهرداری دائما مانع 
بــه بچه هــا  نگاه شــان  کارشــان می شــدند. چــون 
گروه فرهنگی. ولی بچه ها  دستفروش بود، نه یک 
که  ســماجت زیادی داشــتند. چون می  دانســتند 
کار موثر و درســتی انجام می دهند. آن قدر رفتند و 
که  کرد  آمدنــد تا شــورای فرهنگ عمومــی تصویب 
که در نمازهای جمعه فروش  گروه مجوز دارند  این 
کارت مخصوصی هم  کتاب داشــته باشــند و حتی 
گوش امام  کار به  کردند. وقتی این  برایشــان صادر 
گفت  جمعه رسید، خودش به سراغ بچه ها رفت و 
کنــم؟ بچه ها  کمک تان می کنــم. بگویید چه  مــن 
کتاب هــای خــوب می آوریــم، شــما هــم  گفتنــد مــا 
کنید. بــرای اولین بار  کتاب معرفــی  هفتــه ای یک 
کتاب تبلیغ شد. در  کشور از تریبون نماز جمعه  در 
هفتــه اول بچه ها دیدند بعد نماز در نیم ســاعت، 
کتاب فروش رفت.  دویســت سیصد نســخه از یک 
کتــاب  از هفته هــای بعــد بچه هــا اول هفتــه یــک 
مرتبــط با مناســبت بــه همــراه خالصه آن بــه امام 
جمعــه می دادنــد و او در خطبــه دوم، بیاناتــش را 
کتــاب را معرفی  برهمــان اســاس تنظیــم و آخر هم 
کار خدمت حضرت آقا رســید  گزارش این  می کــرد. 
کار  کشــور از این  و ایشــان در دیــدار با ائمــه جمعه 
کار در نمــاز  کردنــد و از همــان زمــان ایــن  تجلیــل 

کشور ابالغ شد. جمعه های 

وقتی تریبون نماز جمعه 
جای تبلیغ ݡکتاب شد

حاشیه
خاطره ای از ݡکار ماندݡگار شهید حججی

در ترویج ݡکتاب خوانی
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کتاب خوان خوب این گونه است
نگاهـی بــــه آثــــــار سیستـــمــی مطالعـه تحــــــــــــول آفـــــــــــریـــــــــــن

گــر بدانــم هــر روز یــک ســاعت بایــد حــرف بزنــم و نتیجــه اش ایــن  » مــن ا
کتابخــوان بشــوند، حاضــرم روزی یــک ســاعت و نیــم  کــه مــردم  باشــد 
کــرد، حرفــی نیســت بلــه،  گــر اینطــوری بشــود قضیــه را حــل  حــرف بزنــم! ا
کنــم، منتهــی  مــا بایــد عرضمــان را بــه مــردم بکنیــم و بنــده هــم عــرض مــی 

گفتــن و  گفتــن تنهــا تمــام نمــی شــود... ایــن،  کــه بــا  چیزهایــی اســت 
گــون گفتــن و از همــه طــرف گفتــن و  بازگفتــن و بازگفتــن و بــه زبان هــای گونا
کــردن مــی خواهــد، تــا یــک عــادت از بیــن بــرود، یــا بــه  او را بــا فکــر محاصــره 
وجــود بیایــد.«      مســئوالن انتخــاب کتــاب ســال  در دیــدار بــا رهبــر معظــم انقــاب در ســال 74

  چه بخواند
بتوانــد  بایــد  انتخــاب موضــوع، هنرمنــدی خاصــی مــی خواهــد. آدم 

کــه چــه نیازهــای فکــری دارد. تشــخیص بدهــد 

  چطور بخواند
مطالعــه بایــد بــا درک عالــی، حافظــه عالــی، دقــت عالــی و ســرعت عمل 

عالی باشــد.

کی بخواند   
کــه در آن ســاعت، بهتــر یــاد  هرکــس بــرای یادگیــری، ســاعتی ویــژه دارد 
کــه ســاعت ویــژه خودتــان را ســریع تــر انتخــاب  کنیــم  می گیــرد، توصیــه مــی 

کنیــد.

کجا بخواند   
گر در  گر نشــد، هرجایی که امــکان داشــت. ا کــه چــه بهتــر. ا گــر در خانــه شــد  ا

کنید، بهتر اســت. کار جایی مخصوص برای مطالعه تعیین  خانــه یــا محــل 

با چه ژستی بخواند  
دقیــق  و  پرشــور  پذیــرا،  بانشــاط،  فعــال،  باحالتــی  و  زنــد  مــی  لبخنــد 
ماســت. کنــار  نویســنده  کــه  کنیــم  فــرض  بایــد  اصــا  می خوانــد. 

 به چه شکلی بخواند  
اول بایــد مطالــب اصلــی تــر را بخوانیــد، بعــد وارد مطالــب جزئــی شــوید. 
کیلویــی نخوانیــد؛ بلکــه انتخابــی بخوانیــد. بــه اصطــاح مطالــب را 

  مطالبی که قبال خوانده چه کار کند  
ایــن  بــه  کنــد.  اســتفاده  زندگــی روزمــره حتمــا  آموختــه هایــش در  از 
زندگــی مطالــب  کــردن  کاربــردی  می گوینــد 

برای اینکه بهتر یادش بماند چه کند  
کاهــش می دهــد. بهتریــن راه مــرور  اســتمرار در مــرور، فراموشــی را 
ارتبــاط دادن مطالــب قبلــی بــا مطالــب جدیــد اســت.

هنگام مطالعه می داند باید

صبح که از خواب بیدار می شود

گر در خانه باشد ا

گی هایی که ندارد گی هایی که داردویژ ویژ

گر بیرون خانه باشد ا

شب که می خواهد بخوابد

هنوز صبح زود است و اسمش
 لنگ ظهر نیست

شـــــــامــــــــــی سبــــــــــــک و مقــــــــوی
 مــــی خـــــــــــورد

همان اول کار چند تصمیم
 اساسی می گیرد

برای خــــــــوابش مــــــــدت مشخصی 
انتخاب می  کند

نماز صبح براش جدی تر 
از بقیه نمازهاست

شیـــــــوه خوابیـــــــــــــدن برایــــــــــــش
 مهــــــم است

ورزش صبحگاهی و صبحانه
 جزو کارهای مهمش است

موقــــــــــــع خـــــــــــــــواب خلــــــــوتی 
کوتاه دارد

11 22

33 44

در شیوه رابطه اش با مردم دقت 
کند می 

کارهایش را سریع تر از بقیه  معموال 
انجام می دهد

کارها  همه هم و غمش انجام دادن 
به بهترین شیوه ممکن است

کارهای مهم تر و فوری تر را  اول 
انجام می دهد؛ بعد بقیه کارها را

چون دقتش زیاد است، کارهایش را 
به موقع تمام می کند 

خانه و وسایلش همیشه مرتب 
است

محل کارش تمیز و مرتب است راجع به موضوعاتی مطالعه می کند 
که عاقه دارد

کار چند دقیقه ای را  حتما در محل 
به مطالعه اختصاص می دهد

برنامه های تلویزیون و رادیو را 
انتخاب می کند

کار می رسد  به موقع سر  بیخــــــــــــــودی لـــــــــــــف لـــــــــــــف 
کند نمی 

1 12 2
3 3
5 5

4 4
6 6

سالمت فکریبیکاری سالمت روانیدوباره کاری گفتارخراب کاری سالمت  ارتباطات مؤثربدکاری فصاحت بیانبزهکاری
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کتاب خوان خوب این گونه است
نگاهـی بــــه آثــــــار سیستـــمــی مطالعـه تحــــــــــــول آفـــــــــــریـــــــــــن

گــر بدانــم هــر روز یــک ســاعت بایــد حــرف بزنــم و نتیجــه اش ایــن  » مــن ا
کتابخــوان بشــوند، حاضــرم روزی یــک ســاعت و نیــم  کــه مــردم  باشــد 
کــرد، حرفــی نیســت بلــه،  گــر اینطــوری بشــود قضیــه را حــل  حــرف بزنــم! ا
کنــم، منتهــی  مــا بایــد عرضمــان را بــه مــردم بکنیــم و بنــده هــم عــرض مــی 

گفتــن و  گفتــن تنهــا تمــام نمــی شــود... ایــن،  کــه بــا  چیزهایــی اســت 
گــون گفتــن و از همــه طــرف گفتــن و  بازگفتــن و بازگفتــن و بــه زبان هــای گونا
کــردن مــی خواهــد، تــا یــک عــادت از بیــن بــرود، یــا بــه  او را بــا فکــر محاصــره 
وجــود بیایــد.«      مســئوالن انتخــاب کتــاب ســال  در دیــدار بــا رهبــر معظــم انقــاب در ســال 74

  چه بخواند
بتوانــد  بایــد  انتخــاب موضــوع، هنرمنــدی خاصــی مــی خواهــد. آدم 

کــه چــه نیازهــای فکــری دارد. تشــخیص بدهــد 

  چطور بخواند
مطالعــه بایــد بــا درک عالــی، حافظــه عالــی، دقــت عالــی و ســرعت عمل 

عالی باشــد.

کی بخواند   
کــه در آن ســاعت، بهتــر یــاد  هرکــس بــرای یادگیــری، ســاعتی ویــژه دارد 
کــه ســاعت ویــژه خودتــان را ســریع تــر انتخــاب  کنیــم  می گیــرد، توصیــه مــی 

کنیــد.

کجا بخواند   
گر در  گر نشــد، هرجایی که امــکان داشــت. ا کــه چــه بهتــر. ا گــر در خانــه شــد  ا

کنید، بهتر اســت. کار جایی مخصوص برای مطالعه تعیین  خانــه یــا محــل 

با چه ژستی بخواند  
دقیــق  و  پرشــور  پذیــرا،  بانشــاط،  فعــال،  باحالتــی  و  زنــد  مــی  لبخنــد 
ماســت. کنــار  نویســنده  کــه  کنیــم  فــرض  بایــد  اصــا  می خوانــد. 

 به چه شکلی بخواند  
اول بایــد مطالــب اصلــی تــر را بخوانیــد، بعــد وارد مطالــب جزئــی شــوید. 
کیلویــی نخوانیــد؛ بلکــه انتخابــی بخوانیــد. بــه اصطــاح مطالــب را 

  مطالبی که قبال خوانده چه کار کند  
ایــن  بــه  کنــد.  اســتفاده  زندگــی روزمــره حتمــا  آموختــه هایــش در  از 
زندگــی مطالــب  کــردن  کاربــردی  می گوینــد 

برای اینکه بهتر یادش بماند چه کند  
کاهــش می دهــد. بهتریــن راه مــرور  اســتمرار در مــرور، فراموشــی را 
ارتبــاط دادن مطالــب قبلــی بــا مطالــب جدیــد اســت.

هنگام مطالعه می داند باید

صبح که از خواب بیدار می شود

گر در خانه باشد ا

گی هایی که ندارد گی هایی که داردویژ ویژ

گر بیرون خانه باشد ا

شب که می خواهد بخوابد

هنوز صبح زود است و اسمش
 لنگ ظهر نیست

شـــــــامــــــــــی سبــــــــــــک و مقــــــــوی
 مــــی خـــــــــــورد

همان اول کار چند تصمیم
 اساسی می گیرد

برای خــــــــوابش مــــــــدت مشخصی 
انتخاب می  کند

نماز صبح براش جدی تر 
از بقیه نمازهاست

شیـــــــوه خوابیـــــــــــــدن برایــــــــــــش
 مهــــــم است

ورزش صبحگاهی و صبحانه
 جزو کارهای مهمش است

موقــــــــــــع خـــــــــــــــواب خلــــــــوتی 
کوتاه دارد

11 22

33 44

در شیوه رابطه اش با مردم دقت 
کند می 

کارهایش را سریع تر از بقیه  معموال 
انجام می دهد

کارها  همه هم و غمش انجام دادن 
به بهترین شیوه ممکن است

کارهای مهم تر و فوری تر را  اول 
انجام می دهد؛ بعد بقیه کارها را

چون دقتش زیاد است، کارهایش را 
به موقع تمام می کند 

خانه و وسایلش همیشه مرتب 
است

محل کارش تمیز و مرتب است راجع به موضوعاتی مطالعه می کند 
که عاقه دارد

کار چند دقیقه ای را  حتما در محل 
به مطالعه اختصاص می دهد

برنامه های تلویزیون و رادیو را 
انتخاب می کند

کار می رسد  به موقع سر  بیخــــــــــــــودی لـــــــــــــف لـــــــــــــف 
کند نمی 

1 12 2
3 3
5 5

4 4
6 6

سالمت فکریبیکاری سالمت روانیدوباره کاری گفتارخراب کاری سالمت  ارتباطات مؤثربدکاری فصاحت بیانبزهکاری
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بدون مطالعه نمی توان انقالب را
به نسل های بعدی منتقل ݡکرد

ݡگفت وݡگو با محمد انصاری زاده
درباره آثار سیستمی مطالعه و تفݡکر در سبک زندݡگی متحوالنه 

کارشــبانه روزی و  که برای یک دغدغه و نگرانی رهبرت ســال ها  گــر خــودت را در جنــگ نرم بدانی، جا دارد  ا
خستگی ناپذیر و تشکیالتی انجام دهی. مجموعه فرهنگی تربیتی کتاب پردازان به همت جلیل معماریانی 
کنون این موضوع، تنها  گرفت. هر چند هم ا و براســاس دغدغه های رهبری در حوزه مطالعه و تفکر شــکل 
یکی از رســالت های این مجموعه اســت، اما درحال حاضر حداقل 35 مربی متخصص مهارت مطالعه در 
که یکی  گفت وگوی پیش رو  با »محمد انصاری زاده« دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی است. او  این مجموعه تربیت شده اند. 
کشــوری مطالعه و یادگیری اســت و خودش را محصول نگاه تربیت محور و انسان ساز این مجموعه می داند، مدیر بخش  از اســاتید 
گام دوم انقالب بودیم و  گفت وگو با او به دنبال یافتن نقش مطالعه و تفکر در تحول همه جانبه در  کتاب پردازان است. در  مطالعه 

گفت. او از آثار سیستمی مطالعه در سبک زندگی و انتقال معارف 

م انقالبی 
گر می خواهی  ا

ل بگیرد 
در درون شک

غییر و تحول در 
نیازمند ت

ضای درونی خودمان 
ف

ت 
شناخ

م. 
ستی

ه

ارگیری 
ها، بک

استعداد

در آن ها 
غییر 

آن ها و ت

ی از بهترین 
... یک

و

ی تحول 
ها برا

زمینه 

 کتاب خوانی 
ی،

درون

است

مصاحبه: علیرضا   آقاجانی

گام   ■ جایگاه تفکر و مطالعه را در 
دوم انقالب چه می دانید؟

ایجاد نمی شود،  انقالب در حوزه اجتماعی و سیاسی 
گر می خواهیم  ا بگیرد.  در درون شکل  انقالبی  اینکه  مگر 
در  تحول  و  تغییر  نیازمند  بگیرد  شکل  درون  در  انقالبی 
استعدادها،  شناخت  هستیم.  خودمان  درونی  فضای 
بهترین  از  یکی  و...  آن ها  در  تغییر  و  آن ها  به کارگیری 
چون  است.  کتاب خوانی  درونی،  تحول  برای  زمینه ها 
کتاب خوانی می تواند تمامی استعدادهای انسان را درگیر 
کند. این می تواند زمینه یک تحول درونی را شکل بدهد. 
مختلف  حوزه های  در  بیرونی  تحوالت  زمینه  هم  بعد  که 

شکل بگیرد.
گام  بیانیه  از  را  به نظر می رسد معنای تحول همه جانبه 
کرد. ما نیاز بیشتری داریم  دوم انقالب می توان برداشت 
کامال هماهنگ و  که بتوانیم در همه حوزه های زندگی  مان 
کنیم و به نظر می رسد  یکپارچه یک تغییر و تحول را دنبال 
که تحول خطی، یکجانبه و یک بعدی نمی تواند موجب 
و  بعد  نسل های  برای  موثر  فرایند  و  انقالبی  تحول  یک 
قبلی  نسل های  فضای  در  که  معارفی  انتقال  و  خودمان 
و  همه جانبه  تحول  این  باید  حتما  و  شود  داشته،  وجود 

هماهنگ باشد. 
همه  در  را  همه جانبه  تحول  این  که  این  برای 

ویژه ای  جایگاه  باید  کنیم،  حس  زندگی  حوزه های 
می رسد  نظر  به  شویم.  قائل  کتاب خوانی  برای 

به  منجر  که  می کند  ایجاد  آثاری  کتاب خوانی 
تحول سیستمی در فرد شود. 

گام دوم متحول  ■ سبک زندگی ما باید در 
شود. مطالعه چه نقشی در این زمینه 

دارد؟
که دائما در حال یادگیری است، انعطافی  کسی 
به  نیاز  دائما  که  می شود  ایجاد  وجودش  در 

مشورت پیدا می کند. فرهنگ مشورت پذیری و 
پرسش و پاسخ در جامعه ما، خودش یک سبک 

زندگی متحوالنه است. 
کمک  بخشی از آثار سیستمی مطالعه می تواند به ما 

در همه جنبه های  زندگی متحوالنه  تا یک سبک  کند 
زندگی داشته باشیم. 

می کند.  بیدار  انسان  در  هم  را  رشد  به  نیاز  کتاب خوانی 
چیزهای  چقدر  سال   ۲۰ در  آدم ها  که  می دانم  من  وقتی 
کرده اند  تازه و نگاه های جدید را به زندگی خودشان اضافه 

گام رو به جلو بردارم.  من هم مشتاق می شوم در این فضا 
که در خودش شوق به آموختن را زنده نگه می دارد  کسی 
شود.  دیده  کامال  هم  فرزندش  با  ارتباط  در  می تواند 
کمتر اسیر  گر در فرزند من نهادینه شود او  شوق آموختن ا
کاذب می شود. چون او لذت  فضای مجازی و لذت های 

کرده است.  عمیق تری به نام آموختن را تجربه 

که  گونه ای است  ■ سبک زندگی ما االن به 
کثر مردم درگیر روزمرگی ها و خسته تکرارها  ا

کمکی به  کتاب خواندن چه  هستند. 
درمان این روزمرگی ها  می کند؟

می کند  کمک  خواندن  کتاب  خود 
شده  آشنا  جدید  زاویه های  با  فرد 

زندگی اش  به  دیگری  تازگی های  و 
افزوده شود. 

در  که  تحقیقی 
ه  ز حو

دانشگاهی انجام شده نشان 
که دچار  کسانی  کثر  می دهد ا
به  نیاز  می شوند  افسردگی 
لذت  و  زیبا  حس  و  آموختن 

یادگیری را تجربه نمی کنند. 

■ افراد زیادی 
که به  هستند 

ضرورت مطالعه 
در زندگی شان 
رسیده اند؛ اما 

نمی دانند چگونه 
باید مطالعه را در 

زندگی خود وارد 
کنند. مهم ترین 

راهکارها 
چیست؟

مدت  بتوانددر  باید  فرد 
کوتاهی خود را پایبند به یک 

کند و تغییرات  تصمیم 
آن تصمیم را 
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■ با توجه به چه نگاهی کار فرهنگی و تربیتی 
مجموعه کتاب پردازان با موضوع مهارت 

مطالعه و کتاب خوانی آغاز شد؟
استاد معماریانی مباحث مطالعه را با نگاه تاثیرگذاری نسلی 
و نفوذ به نسل جوان، بعد از پایان جنگ تحمیلی آغاز کردند.
کتاب خوانی ارتباط مســتقیمی با فکر انسان ها  که  از آنجایی 
کتــاب خوانــدن را طبــق یــک روش  کســی بتوانــد  گــر  دارد، ا
اصولــی و صحیــح و محتوای خــوب پیش ببــرد، موتور اصلی 
روح و قلب و جســمش را تجهیز می کند. اهمیت فکر در نگاه 
تربیتی انسان و رشد روحی، معنوی و قلبی انسان باعث شد 

کنیم. به عنوان موضوع اصلی به آن توجه 

■ شما از چه زمانی و چگونه وارد این عرصه 
شدید؟

کتاب پردازان آشنا شدم. در آن زمان دانشجو  من سال 87 با 
به دلیــل مشــکالت مطالعــه ام  کــه  رنجــی  به خاطــر  و  بــودم 
کــه در خــودم تغییــر ایجــاد  گرفتــم  داشــتم، تصمیــم جــدی 
کنم تا ســریع تر  کنم و هر طور شــده شــیوه مطالعه ام را عوض 
کــه دربــاره دوره مهارت  و دقیق تــر بخوانــم. بــا پرس وجویــی 
کردم، اســتاد معماریانی معرفی شدند. دوره مهارت  مطالعه 
گذراندم. ایــن دوره  گردان ایشــان  مطالعــه را نــزد یکــی از شــا
ســبب تحولی جدی در زندگی من شــد. ســرعت مطالعه من 
کتب تخصصی رســید و  بعــد از ســه ماه تمریــن، به دوبرابر در 

برایم اعجاب انگیز بود. 

■ این تغییر آثار دیگری هم برایتان داشت؟
کرد. فهمیدم آدم ها  کســب مهارت، نگاهم نیز تغییر  عالوه بر 
کننــد.  می تواننــد زمینــه ای بــرای موفقیــت دیگــران ایجــاد 
باشــند.  داشــته  دیگــران  سرنوشــت  در  ســهمی  می تواننــد 
متوجــه شــدم برکــت در زندگــی از احیــای امــر ولــی و احیــای 
که تندخوانی و مطالعه  قلوب به دست می آید. درست است 
آموختــه بــودم و حافظــه ام تقویت شــده بــود، امــا نگاهم نیز 

متفاوت شده بود. 

■ چگونه تصمیم به ورود در عرصه آموزش 
مهارت های مطالعه گرفتید؟

گر وارد آموزش  کردم ا با اینکه رشــته ام اقتصاد بود، احســاس 

ایــن مباحــث شــوم می توانم ولــو به انــدازه قطــره ای، تحولی 
کنم. دیــدم ارزش این قطره ها  در نــگاه و مطالعــه افراد ایجاد 
گرفتم مســیر  در زندگــی خیلــی زیاد خواهد بود. پس تصمیم 
تغییــر  مطالعــه  روش هــای  تدریــس  ســمت  بــه  را  زندگــی ام 
کنــم و جناب  کــردم نگاه هــای خــودم را تقویت  دهم. ســعی 
کمــک  اســتاد معماریانــی در ایــن مســیر بســیار همراهــی و 
کردم.  کردنــد. تدریس در مقاطع تحصیلی مختلف را شــروع 
بــه دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیــه دعــوت شــدم.  کم کــم 
 بعــد از دو ســال تدریــس، بــه جمــع اســاتید دانشــگاه هــم 

کردم.  راه پیدا 
این تغییر مســیر در زندگی مبنای نگرشــی و مهارتی داشــت. 
گام بردارم  که بتوانم در مسیر رشد فکری آدم ها  مبنا این بود 

و نه فقط اقتصادی و تحصیلی و شغلی آن ها. 

■ در آموزش مهارت های مطالعه و تفکر به دنبال 
چه هستید و چه چیزی را به مخاطب منتقل 

می کنید؟
کند برای یک  که مخاطب احساس  ما به دنبال این هستیم 
گر  زندگی ســاده و معمولی نیاز به این همه اســتعداد ندارد و ا
بتواند این استعدادها را به کار بگیرد، سطح زندگی و ارزش ها 
گر این  و دغدغه هــای او در ســطح متفاوتی شــکل می گیــرد. ا
را مخاطــب به بهانه روش های مطالعه بفهمد، اســیر تکرارها 
و روزمرگی هــا نخواهــد شــد. چرا؟ چــون او با همــت بلندتری 
که بــه آدم ها منتقل  زندگــی می کنــد. مــا هدفمان این اســت 

کنیم برای زندگی خودشان به این سطح قانع نباشند. 
کنند، توانایی حرکت های  گر موتور خودشان را تقویت  آن ها ا

قوی تر وموثرتری در حوزه اجتماعی دارند.

■ با چه دیدگاهی موسسه کتاب پردازان تصمیم 
به کادرسازی و تربیت مربی در این حوزه گرفت؟

مولــد  نیروهــای  تربیــت  مجموعــه،  رســالت  و  مبنــا  اساســا 
اســت. چون نیازها بســیار فراتر اســت و به تنهایــی نمی توان 
کردیــم بــه  پاســخگوی ایــن حجــم از نیازهــا بــود. لــذا شــروع 
شناسایی آدم هایی که دغدغه دارند. کسانی که می خواهند 
کنند.  رضایتــی را در فکــر و ذهــن و قلــب نســل جدیــد ایجــاد 
درحال حاضــر نزدیــک بــه 35 نفــر مربــی مهــارت مطالعــه در 

کتاب پردازان تربیت شده اند.  مجموعه 

با نݡگاه تأثیرݡگذاری نسلی مهارت های مطالعه را آغاز ݡکردیم

■ متوسط سرعت مطالعه در ایران چقدر 
است؟

کلمه در  عمومــا ســرعت مطالعه مــا ایرانی ها بیــن 100 تــا 250 
دقیقه است.

■ و سرعت مطالعه شما؟
کلمــه در دقیقــه. البتــه ایــن ســرعت بــرای  حــدودا 3هــزار 
دقیقــه  در  کلمــه   1800 حــدود  بــه  تخصصــی  کتاب هــای 

می رسد.

کار می کنید؟ ■ روزانه چند ساعت 
کارمــان را شــروع  در حــال حاضــر هــر روز از ســاعت 5 صبــح 
کارهــای متفاوتــی مثــل  می کنیــم و تــا حــدود 9 شــب درگیــر 
تدریــس، مشــاوره، آمــوزش، پژوهش و نیروســازی هســتیم. 

کارمفید انجام می دهم.  یعنی روزانه 15ساعت 

■ با چه میزان بهره وری؟
تقریبا 80درصد.

کار و بهره وری شما نسبت به یک  ■ سرعت 
فرد عادی چند برابر  است؟

حدودا 5 تا 6 برابر.

کار دائمی و روزانه خسته  ■ از این حجم 
نمی شوید؟

و  بن بســت ها  حاصــل  خســتگی  احســاس 
کرده اید  ناامیدی هاست. حتما تجربه 

روزهایی که برنامه روزانه تان 
را به درستی انجام 

کاری بیشــتری به شــما وارد شــده  می دهیــد، بــا آنکــه فشــار 
کار  اســت احســاس آرامــش بیشــتری می کنیــد. الزامــا حجــم 
ارتباط مســتقیمی با خستگی ندارد. بلکه چشم انداز فردی، 

هدف گذاری و روشــن بودن 
کمــک می کنــد  مســیر 

تأمیــن  فــرد  انــرژی 
شــود و بتواند حرکت 
دقیق تــر  را  خــودش 

دنبال کند.

روزانه 15 ساعت ݡکارمی ݡکنم و بهره وری ام تا 6برابر افراد عادی است

خستݡگی حاصل بن بست ها و نا امیدی هاست

کردن  کند. خود عمل  درون خودش و اطرافش تحلیل 
خودش  در  را  جدیدی  زوایای  فرد  که  می کند  کمک 

ببیند. 
دقیقه   ۲5 روزانه  حداقل  افراد  می کنم  پیشنهاد 
کمتر تحت  که  مطالعه مفید برای خودشان در زمانی 
این  و  بگیرند  نظر  در  هستند  روزمره  اتفاقات  تاثیر 
روز   ۱۰ از  بعد  کنند.  اجرا  روز   4۰ مدت  به  را  تصمیم 
زمینه های تاثیر گذاری مطالعه در زندگی شان را بررسی 

کنند.  و تحلیل 
در  مطالعه  سیستمی  آثار  درباره  تحلیلی  بتوانیم  گر  ا
را  خودمان  می توانیم  راحت تر  باشیم،  داشته  زندگی  
 متقاعد کنیم که این اتفاق به صورت عملیاتی در زندگی ما 

بیفتد.

■ این برنامه مطالعاتی می تواند جمعی 
هم اجرا شود؟

عادت  ایجاد  به  می تواند  که  عاملی  یک  قطعا.  بله، 
پس  است.  جمعی  حرکت  کند  کمک  مطالعه  به 
و  ح  طر دانشگاه  و  مدرسه  یا  خانواده  در  بتوانیم  گر  ا
 ۲5 خاصی  ساعت  در  افراد  که  کنیم  ایجاد  برنامه ای 
کنند، می تواند زمینه یک رشد جمعی  دقیقه مطالعه 

کند. را نیز فراهم 

■ نقش مطالعه را در انتقال معارف دینی 
گام دوم  کادرسازی برای  و انقالبی و 

انقالب چه می دانید؟
ح  گام دوم به صورت جدی مطر که در  از نکاتی  یکی 
کادرسازی  است انتقال معارف به نسل های بعدی و 
نسلی  شکاف  یک  با  االن  ما  است...  نیروسازی  و 
و  دارند  باورهایی  که  نسل هایی  هستیم.  روبه رو 
که در حال شکل گیری  نتوانسته اند به نسل جدیدی 
که  می کند  کمک  کتاب خوانی  بدهند.  انتقال  است 
کمبودها  روحیه، عالیق،  از  بتوانیم شناختی دقیق تر 
ارتباطی  و  باشیم  داشته  جدید  نسل  خالهای  و 
از  که  کسی  کنیم.  برقرار  با نسل جدید  صمیمانه تری 
کتاب خوانی دور است، عمال نمی تواند هندسه  فضای 
گر این اتفاق نیفتد  کند. ا کشف  فکری نسل جدید را 
نیروسازی  و  کادرسازی  انقالب،  معارف  انتقال  در  ما 
یک  کنونی  تربیتی  فضای  در  داشت.  خواهیم  ضعف 
کامال باز است و همه نوع اندیشه و فکر  فضای تربیتی 
که دغدغه انتقال معارف را دارند  کسانی  وجود دارد، 

کتاب خوانی هستند.  نیازمند مطالعه و 
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کید و دغدغه ای  گام دوم انقـالب تأ  نویسـنده بیانیـه 
مهم تریـن  دارنـد.  کتاب خوانـی  بحـث  بـر  فوق العـاده 
همیـن  بـه  اسـت.  رهبـری  نـگاه  نیـز  فرهنگـی  کالن  راهبـرد 
ابتدایـی و آزمایشـی، چنـد مـورد  بـه عنـوان راهبردهایـی  دلیـل 

گام دوم انقالب مثال می زنم.  برای تقویت فرهنگ مطالعه در 

کردن جامعه  ■ راهبرد اول : حساس 
به آثار سیستمی مطالعه

آثـار  بـه فوایـد و  کـردن جامعـه  اولیـن راهبـرد می توانـد حسـاس 
بـرای  اسـت.  شـبکه ای  آثـاری  نیـز  مطالعـه  آثـار  باشـد.  مطالعـه 
تأثیـر،  ایـن  دارد.  تأثیـر  فـردی  حـوزه  در  خوانـدن  کتـاب  مثـال، 
تأثیـر فکـری را بـه دنبـال خواهـد داشـت؛ تأثیر فکـری، تأثیر روانی 
را و تأثیـر روانـی، تأثیـر عاطفـی را در پـی خواهـد داشـت؛ البتـه بـا 

کتـاب را درسـت بخوانـد. کـه فـرد،  ایـن شـرط 
کـه رعایت اصول  کنیم  از طـرف دیگـر بایـد بـه ایـن نکتـه نیز توجـه 
علمی در فن مطالعه نیز تأثیرهای خاص خود را خواهد داشـت. 
بـرای مطالعـه زمـان معیـن می کنیـم،  بـرای مثـال، وقتـی مـا  بـاز 
عمـال بـر مدیریـت مـا بـر عمرمـان نیـز تأثیرگـذار خواهـد بـود؛ زمـان 
را  لحظه هـا  قـدر  و  کـرد  خواهیـم  آشـتی  آن  بـا  و  می شناسـیم  را 
بـزرگ  ایـن تجارت خانـه  به عنـوان اصلی تریـن سـرمایه خـود، در 
بـه  عـادت  مطالعـه،  در  هدف گـذاری  مثـال  یـا  دانسـت.  خواهیـم 
کسـی بـه دنبـال  گـر  هدف گـذاری را موجـب می شـود. همچنیـن ا
کنـد.  ح  مطالعـه درسـت اسـت، بایـد در مطالعـه خـود سـؤال طـر
و  نقـادی  روحیـه  تقویـت  باعـث  سـؤال  ح  طـر ایـن  نتیجـه،  در 
کنجـکاوی خواهـد شـد. افزایش ایـن روحیه ها  جسـت وجوگری و 
گسـترش دادن  نیـز افزایـش خالقیـت را در پـی خواهـد داشـت. 
کتاب خـوان را نقـاد و خـالق می کنـد.  کـه جامعـه  ایـن تفکـر اسـت 
یادداشـت برداری  مطالعـه،  از  پـس  کسـی  وقتـی  همچنیـن 
می کنـد، خالقیـت وقـدرت تجسـم خـود را افزایـش می دهـد و از 
کلـی تقویـت می کنـد.  طـرف دیگـر، زمینه هـای نـگارش را بـه طـور 
آثـار  بـه  جامعـه  کـردن  حسـاس  می توانـد  اول  راهبـرد  واقـع،  در   
سیسـتمی مطالعـه باشـد. آثـار سیسـتمی هـم بـه ایـن معناسـت 
کـه اثـری در یـک لحظـه محبـوس نیسـت و بـه صـورت شـبکه ای و 

می شـود.  منتشـر  شـعاعی 

کارگاه های آموزش مطالعه ■ راهبرد دوم: ایجاد 
کارگاه آمـوزش مطالعـه اسـت. مـا معتقدیـم  راهبـرد دیگـر، ایجـاد 
آمـوزش و  کارگاه و  بـه  نیـاز  مطالعـه مهـارت اسـت و هـر مهارتـی 
دلیـل  بـه  می رسـد  نظـر  بـه  امـروزه  دارد.  تمریـن  بـرای  بسـتری 

ایـن  کـه  مـی رود  هـدر  انرژی هـا  از  بسـیاری  روش،  نداشـتن 
بنابرایـن  می شـود.  ناامیدی هـا  شـکل گیری  موجـب  امـر، 

کنیـم.  ایجـاد  روشـمند در شـیوه مطالعـه  گفتمانـی  بایـد 
چگونـه  بخوانیـم؛  چگونـه  بخوانیـم؛  کتابـی  چـه  اینکـه 

کنیـم؛ سـیر مطالعاتی مـان بایـد  وقتمـان را تنظیـم 
و  باشـد  چـه  سـیر  ایـن  مبنـای  باشـد؛  چگونـه 

بسـیاری از سـؤاالت دیگـر. وقتـی ایـن روش هـا 
تمریـن  و  گیـرد  شـکل  به خوبـی 

بـه  شـود، صـرف پرداختـن 
ایـن روش هـا نیـز 

انسان را قوی  
بـا  می کنـد. 

بـه  توجـه 
بـه  تجر

گـر مهـارت مطالعـه بـه  کـه ا بیست سـاله در ایـن امـر، می گوییـم 
گسـترش یابـد، انـس با مطالعه بیشـتر می شـود.  صـورت عمومـی 
کـه به خوبـی بلدنـد عالقه منـد هسـتند.  کارهایـی  بـه  انسـان ها 
کتاب خوانـی را یـاد بگیـرد، سـرعت و دقـت و تمرکـز  وقتـی انسـانی 
و درک و عالقه منـدی و شـور و هیجـان مثبـت و مجـددا سـرعت 

می گیـرد.  شـکل 

■ راهبرد سوم : تربیت نویسنده خوب
بایـد در  نویسـنده اسـت.  تربیـت  ایـن خصـوص  راهبـرد دیگـر در 
آموزشـی،  سـازمان های  و  حوزه هـا  و  دانشـگاه ها  و  مـدارس  کنـار 
کنیـم. خـود ایـن قضیـه عـالوه بـر افزایـش  نویسـنده خـالق تربیـت 
گفتمان مطالعه، نوعی فرهنگ سـازی نیز به حسـاب خواهد آمد.
شـما  وقتـی  داد.  خواهـد  خ  ر همزمـان  مطلـب  دو  ایـن  طبیعتـا 
که روان نوشـته شـده اسـت و هندسه  کتاب خوبی تولید می کنید 
کـرده و  کتـاب اسـتقبال  فکـری مشـخصی دارد، خواننـده از ایـن 
کـرد. در عیـن حـال، ایـن  کتـاب نـگاه خواننـده را بـاز خواهـد  ایـن 
بـرای مطالعـه  جریـان تربیـت نیـز می توانـد نوعـی فرهنگ سـازی 
کند.  به شـمار آیـد. آثـار مرتبـط بـا ایـن امر نیـز می توانـد موج ایجـاد 

کردن زیرساخت های نرم افزاری راهبرد چهارم: مهیا 
و سخت افزاری مطالعه

و  نرم افـزاری  زیرسـاخت های  کـردن  مهیـا  دیگـر،  راهبـرد 
گیر  دسـت وپا قوانیـن  اصـالح  از  اسـت؛  مطالعـه  سـخت افزاری 
کتابخانه هـا  تجهیـز  و  سـاخت  تـا  گرفتـه  کتـاب  توزیـع  و  تولیـد 
و  نرم افـزاری  مدیریـت  و  کتـاب  فرهنگسـراهای  ایجـاد  و 
شبکه سـازی اجتماعـی. بایـد زیرسـاخت های مطالعـه را درسـت 
داخـل  تشـویق  و  موفقیـت  شـاخص های  در  را  کتـاب  و  کنیـم 
را  کتاب نخوان هـا  و  نهیـم  ج  ار را  کتاب خوان هـا  بایـد  کنیـم. 
اشـتها  روحـش  نمی خوانـد،  کتـاب  کـه  کسـی  کنیـم.  توبیـخ 
کتاب  کسـی  کـه اشـتها نـدارد، مریـض اسـت. وقتی  کسـی  نـدارد؛ 

اسـت. مریـض  نمی خوانـد، 
گـذار  وا کسـی  بـه  را  جامعـه  سرنوشـت  نبایـد 
توجیهـی  نمی خوانـد.  کتـاب  کـه  کنیـم 
کتـاب نمی خوانـد سـمت  کـه  کسـی  نـدارد 
کتـاب  کـه  کسـی  اجتماعـی داشـته باشـد. 
اسـت.  نادرسـت  فکـرش  نمی خوانـد، 
نادرسـت  شـناخت  موجـب  نادرسـت  فکـر 
شـناخت  و  می شـود 
موجـب  نادرسـت 
تصمیـم نادرسـت.

هم افزایی کشورهای اسالمی 
اســالمی نویــن  تمــدن   بــرای 
کشــورهای اســالمی باید با یکدیگــر در علــم، ثروت، 
امنیت و قدرت سیاسی در جهت دستیابی به تمدن 
که جمهوری  کنند  نوین اسالمی هم افزایی و تالش 
اســالمی نیــز همیــن نقطــه 
یعنی رسیدن به تمدن 
نوین اســالمی را هدف 
نهایی خــود قــرار داده 

است.

 بیانات رهبر معظم انقالب 
 در دیدار مسئوالن نظام
و میهمانان کنفرانس
وحدت اسالمی 

گام دوم انقالب کلیدی در تقویت فرهنگ مطالعه در  4 راهبرد 
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آیت اهلل مصباح یزدی:
بنده به عمق بیانیه گام دوم 

نمی رسم

آیـت اهلل مصبـاح یـزدی در اختتامیـه همایـش »گام 
دوم انقـالب و الزامـات آن« گفـت: هرقـدر مـا در اطراف 
کنیـم، از نکته هایـش اسـتفاده  گام دوم فکـر  بیانیـه 
بهـره  آینده مـان  بـرای زندگـی  از آموزه هایـش  کنیـم و 

بگیریـم، بـاز هـم شـاید حقـش ادا نشـود.
که اعتراف  وی افزود: بیانیه بسـیار ارزشـمندی اسـت 
بنـده بـه اینکه »بنده به عمقش نمی رسـم« برای من 

افتخار است.
از  برخـی  کـرد:  اضافـه  خمینـی  امـام  موسسـه  مدیـر 
اجتماعـی  پدیده هـای  می گوینـد  شناسـان  جامعـه 
ماننـد پدیده هـای فـردی یـک تولـدی دارد و سـپس 
کـه  کسـانی  دوران رشـد و نهایتـا دوران افـول و مـرگ. 
ایـن تئـوری را پذیرفتـه بودنـد، دربـاره انقالب اسـالمی 
کـه ایـن انقـالب  ایـران هـم چنیـن تصـوری را داشـتند 
در شـرایط خاصـی پیـش آمـد و امام رضـوان اهلل تعالی 
کرد و بعد هم تدریجا  علیه از این شـرایط بهره برداری 
رو بـه ضعـف مـی رود و بعـد هـم تمـام می شـود. ایـن 
کشید روی همه تصورات غلط.   بیانیه ، خط بطالنی 
عنـوان »گام دوم« یعنـی نـه تنهـا ایـن انقـالب پایـان 
گذشـته اسـت و مـا  گام از آن  نیافتـه بلکـه تنهـا یـک 

گام دوم هسـتیم. شـاهد شـروع 
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