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چڪیده

هـدف: بررسـی مفاهیـم مرتبط با خـواندن در آیات قرآن کریـم و 
احادیث معصومین )ع(، تبیین شیوه های بهره گیری مطلوب از مطالعه 
و كتابخوانی، و تحلیل راهکارهایی برای اثربخش منودن فرایند مطالعه 

صحیح.
روش/ رویكرد پژوهش: تحلیل محتوا. 

یافته ها: تعداد قابل توجهی از آیات و احادیث معصومین )ع( 
استخراج شد که از جنبه های مختلف، به طور مستقیم و غیرمستقیم 

مفاهیم مرتبط با مطالعه را مطرح می کنند.
نتیجه گیری: خواندن مورد توجه شارع مقدس بوده است و برای 
چگونگی اثربخشی آن در زندگی فردی و اجتامعی آدمی، راهکارهایی 

ارائه شده است.
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)نويسنده مسئول( 
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3.  عالمه طباطبايی اين نکته را به خوبی ذکر 

َ ِمَن اْلُقرَْءاِن..."  کرده است: "...َفاْقرَُءواْ َما َتَيسَّ

)مزمل/20( "

هر چه از قرآن ميّس مى شود بخوانيد".

مطالعه مفید و اثر بخش از
 نگاه آیات و روایات

دریافت: 1391/05/24    پذیرش: 1391/12/23

مقدمه
خداوند متعال قرآن کریم را به عنوان معجزه بر پیامبر اکرم )ص( نازل فرمود تا آن را بر مردم 
َد مِن ُدونِِه  َل لِكَلَِمتِهِ َو لَن تَجِ تالوت نماید: "َو اتُْل َما أُوِحَى إِلَیَْك مِن کِتَاِب َربَِّك ال ُمبَدِّ
ُمْلتََحًدا" )قرآن 18: 27(. نخستین پیام آن نیز که در حقیقت آغازگر و نقطه شروع وحى و 
نزول آن است، خواندن و نوشتن و امر به آن است: "اقَْرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذى َخَلق " )قرآن 96: 1(. 
در بعضى از آیات به تالوت قرآن کریم سفارش شده است؛ زیرا یكى از مهم ترین اهداف 
نزول قرآن کریم، تغییر فرهنگ و عادات مردم آن عصر و نفوذ و تثبیت عناصر جدید فرهنگى 
در آن دوره و در زمان هاى بعد است. کتاب نیز همیشه در تاریخ، یكى از مهم ترین ابزارهاى 
تغییرات فرهنگى بوده است و کتاب آسماني قرآن این مهم را به عالى ترین وجه محقق مى سازد.
این تغییر فرهنگ مستلزم فهم معانى آیات قرآن کریم و فهم آن نیز مستلزم قرائت آن است. 
به همین دلیل در بسیارى آیات به قرائت قرآن به ویژه به قرائت سفارش3  و در کنار دعوت 
به قرائت قرآن، غیرمستقیم، به شیوه ها و روش هاى اثربخش کردن مطالعه اشاره شده است. 
غیرمستقیم از آن جهت که "قرآن کریم به نحو خاص در بیان آموزش ها از آن سود جسته و 
در شكل و نظام آیات و جمالت و کلمات آن تجلى یافته است" )برومند، 1379، ص 38(. در 

ادامه، عوامل مستقیم و غیرمستقیم در مطالعه اثربخش با ذکر نمونه آیات مرتبط با آنها مي آید: 

سهراب مروتی1| محسن حسن وندی2
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1. عوامل مستقیم در مطالعه اثربخش
1-1. تدریج و فاصله 

یكي از عوامل اساسى و تأثیرگذار در یادگیرى، رعایت فاصله و زمانبندي مناسب براي مطالعه 
است. این عامل مى تواند اثر مطلوبى بر یادگیرى و فهم مطالب داشته باشد؛ زیرا مطالعه در 
فواصل زمانى مناسب همراه با استراحت، میزان یادگیرى را باال مي برد و به تثبیت و حفظ 
آموخته ها در حافظه کمك مي کند. درحقیقت، این امر تنوع در یادگیري را به دنبال دارد و مانع 

تراکم آموخته ها در مطالعه و یادگیري داده ها خواهد شد.
در سنّت اسالمى، در امر آموزش و تعلیم، اصل تدریج و فاصله، سفارش و بر آن تأکید 
شده است. نزول آیات الهى بر پیامبر اکرم )ص( طى بیست و سه سال براي ابالغ به مردم 

ازجمله این موارد است: 
لْنَاهُ تَنزِیال" )قرآن 17: 106( "و قرآنى  "َو ُقْرَءانًا َفَرقْنَاهُ لِتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلىَ  ُمْكٍث َو نَزَّ

]با عظمت را[ بخش بخش ]بر تو[ نازل کردیم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى و آن را 
به تدریج نازل کردیم".

"لفظ آیه با صرفنظر از سیاق آن، تمامى معارف قرآنى را شامل مى شود، و این معارف 
در نزد خدا در قالب الفاظ و عبارات بوده که جز به تدریج در فهم بشر نمى گنجد، لذا باید 
به تدریج که خاصیت این عالم است نازل گردد تا مردم به آسانى بتوانند تعقلش کرده، حفظش 

نمایند" )طباطبایى، 1374، ج 13، ص 305(.

1-2. نشاط و آمادگی روحی 
یكى از موضوع هاى مهم و قابل توجه در ارتباط با مطالعه و کتابخوانى و به تبع آن، یادگیرى، 
انتخاب زمان است. عاملي که زمان مناسب براى مطالعه و یادگیرى را مشخص مى سازد، 
آمادگى و توانایى ذهن و فكر انسان است؛ زیرا آمادگى شخص فراگیر بر میزان آموزش و 
یادگیرى او بسیار مؤثر است. هیچ چیز به اندازه سستى و کسالت و بى میلى مانع تعلیم و تعلم 
آدمى نمى شود و از اثرات آن نمى کاهد. حضرت على )ع( در ارتباط با انجام مستحبات، بر 

شرط تمایل و نشاط سفارش کرده و مى فرمایند:
 "إِنَّ لِْلُقُلوِب إِقْبَاالً َو إِْدبَاراً َفإَِذا أَقْبََلْت َفاْحِمُلوَها َعَلى النََّوافِِل َو إَِذا أَْدبََرْت َفاقْتَِصُروا بَِها 
َعَلى الَْفَرائِض" )نهج البالغه حكمت: 312( "دل ها را روى آوردن و نشاط و پشت کردن و 
فرارى است؛ پس آنگاه که نشاط دارند آن را بر انجام مستحبات وادارید و آنگاه که پشت کرده 
بى نشاط است، به انجام واجبات قناعت کنید". بنابر این اصل در حدیث معصوم مى توان بیان 

مطالعه مفید و
 اثربخش از نگاه آیات و روایات
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کرد، شخصى که به مطالعه مى پردازد باید از لحاظ جسمى و نیز روحى، آمادگى کامل داشته 
باشد. در مقابل، هنگام بى حالى و سستى میزان یادگیرى فرد کاهش مى یابد.

گفته دلشاد تهراني این مطلب را تأیید مي کند که "وادار کردن شخص به امرى که تمایلى 
بدان ندارد یا توانایى آن در وى حاصل نشده است، مانعى جدى در شخص ایجاد مى کند، 
حتى وادار کردن نفس به اندیشه درباره چیزى که- به دلیل خستگى یا ناتوانى و مانند اینها- از 
آن نفرت دارد، سبب افزونى بى میلى و ناراحتى و نفرت مى شود و حجاب و مانعى سخت 
در ذهن و خیال و اندیشه آدمى به  وجود مى آید و نمى گذارد آنچه را که اندیشیده است ادراک 

کند و به درستى دریابد" )دلشاد تهراني، 1378، ص 244(.
حضرت على )ع( در کتاب کافى در مورد هفتم از امتیازات و نشانه هاى علم، مى فرمایند: 
الَمهُ " یعنى حرکت و انگیزش براي کسب علم و تداوم و ماندگارى آن در قلب  تُُه السَّ "َو ِهمَّ

و روح سالم صورت مى گیرد؛ زیرا الزمه کسب علم برخوردارى از قوه تفكر و تدبر است 
و روح بیمار مانع از چنین امرى خواهد بود )کلینى، 1429ق(. مى توان گفت، شروع مطالعه 
با یاد و نام خداوند متعال به  طور قطع، نتایج مثبتى را به دنبال خواهد داشت و واالترین و 

باارزش ترین آرامش روح و روان آدمى در پرتو یاد و نام خداوند میسر خواهد شد:
 "الَِّذیَن َءاَمنُواْ َو تَْطَمئنِ ُّ ُقُلوبُُهم بِِذْکرِاهللِ أاَل بِِذْکرِِاهللِ تَْطَمئنِ ُّ الُْقُلوب" )قرآن 13: 28( "همان 
کسانى که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام مى گیرد آگاه باش که با یاد خدا دل ها 

آرامش مى  یابد".
بنابراین متعّلم باید هنگام درس و مطالعه، از عوامل ایجاد ناراحتى هاى روحى و 

درگیري هاي ذهنى که از موانع فهم صحیح و عمیق مطالب است، دورى جوید.
 

1-3. آرامش و سکوت 
آرامش و سكوت در هنگام مطالعه سبب تمرکز ذهن بر روى مطالب و دقت در مفاهیم شده 
و درنتیجه افزایش یادگیرى را به همراه مي آورد. ازجمله عواملى که در ایجاد آرامش در فرد 
هنگام مطالعه و افزایش میزان بازدهى و بهره ورى از آن تأثیرگذار است، انتخاب مكان و فضاى 
مناسب است. "فراهم آوردن مكانى مناسب براى مطالعه، ضمن ایجاد شرایط روانى مطلوب و 
افزایش عالقه به مطالعه، به تمرکز حواس نیز مي انجامد و از توجه به مسائل حاشیه اى - که 
مكان مطالعه مى تواند موجد آن باشد- ممانعت به عمل مى آورد" )شجرى، 1379، ص 31(. 
به طور معمول، در گام نخست آنچه که در انتخاب مكان مناسب براى مطالعه مورد توجه 

قرار مى گیرد، آرامش مكان براي اجتناب از شلوغى و ازدحام و دیگر عوامل مزاحم است. 
انتخاب زمان مناسب نیز مى تواند شرط آرامش و سكوت براى مطالعه را فراهم سازد. 

سهراب مروتی 
محسن حسن وندی



155
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 25، شامره 3)پاییز 1393(   

شب هنگام از بهترین مواقعى که ذهن و فكر آدمى آرام و براى آموزش و یادگیرى مستعد 
است: "قرآن و روایات، مراحل مختلف شب را بهترین اوقات براى تفكر، فهم مطلب و کسب 
علم و دانش معرفى مى کند. مضاف بر آن که از نظر قرآن، شب همچنین بهترین زمان براى 
خواب و تجدید قواى ذهنى و جسمى برشمرده شده است" )برومند، 1379، ص 205(. 
زیرا در هنگام شب بسیارى از امور روزمره که ممكن است ذهن انسان را به خود مشغول 
دارد، دست کم به صورت موقت وجود ندارد. ازجمله مى توان به وقت نماز شب اشاره کرد 
چنانكه خداوند متعال مى فرماید: "إنَّ ناشئه الّلیل ِهى أشدُّ وطأً وأقوم قیاًل" )قرآن 73: 6( "قطعًا 
برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار در آن هنگام راستین تر است" زیرا در شب به خاطر 

آرامش و سكوت طبیعى، میزان توجه به آیات و درک معانى آن افزایش مى یابد.
 ابن کثیر دمشقى )1419ق( در تفسیر این آیه گفته است: بیدار ماندن )و عبادت( بهترین 
تناسب را میان دل و زبان ایجاد مى کند و مناسب ترین وقت براى تالوت )قرآن( است. به 
همین دلیل، خداوند مى فرماید: "هى أشّد وطأً وأقوم قیاًل" یعنى "انسان با خاطرى جمع تر از 
روز به قرائت قرآن و فهم آن مى پردازد. چون روز، هنگام رفت و آمد مردم و سخن گفتن و 

کسب معاش آنهاست" )نجاتى، 1367(.

1-4. تکرار و مترین 
از دیگر عواملى که مى  تواند زمینه  ساز مطالعه موفق و کاربردى باشد، تكرار در مطالعه منبع 
مطالعاتي و مرور یافته  هاست. تكرار در مطالعه از یك طرف به کسب مفاهیم جدید منجر 

مى  شود و از طرف دیگر، به ماندگارى آموخته  ها و مطالب در ذهن فرد کمك مى کند. 
 قرآن کریم براى تثبیت و اثرگذارى برخى حقایق و واقعیت ها همچون امور مربوط 
به وحدانیت خداوند متعال، دعوت به تفكر و تعقل، اجتناب از گناه و جز آن، آنها را در 
جاى جاى سور و آیات قرآن کریم، تكرار میكند. زیرا تكرار مفاهیم باعث تثبیت و اثرگذاري 
در اذهان مردم خواهد شد. از جمله این موارد، آیات مربوط به یكتایى و یگانگى خداوند 
متعال به صورت مكرر در سوره نمل است )قرآن 27: 60- 64(، یا در سوره الرحمن که آیه 

"فبأىِّ االءِ ربّكما تكّذباِن" بارها تكرار شده است.
نصیرالدین طوسي نیز بر نقش تكرار در حفظ و یادگیري تأکید کرده است: "و شایسته 
است که طالب علم براى خودش در تكرار درس اندازه اى قرار دهد؛ چون این کار باعث 
مى  شود تا به آن اندازه نرسد، دلش آرام نگیرد و خوب است که درس روز گذشته را پنج 
مرتبه و دروس روز قبل از آن را چهار مرتبه و روز قبل از آن را سه مرتبه و قبل از آن را دو 
مرتبه و روز قبل از آن را یك مرتبه تكرار نماید که این کار منجر به حفظ درس مى  شود"1  

1. "َوَینبِغی ِللطاِلِب العلِم أن یَِّعدَّ ویقّدَر 

لِنَفسه تقدیراً فی التکرار. فاّنُه ال یستقرُّ 

قلبه ]نفسه[ حتی یبلَغ ذلَک املبلغ. 

َوَینبغی أن یَّتکّررَسبَق األمِس خمَس مرّاٍت 

وسبَق الیوم اّلذی قبل األمِس أربَع مرّاٍت 

وسبَق اّلذی قبله ثالثاً واّلذی قبَله اثنتین 

واّلذی قبله واحدًة فهذا أدعی إلی الحفِظ"

مطالعه مفید و
 اثربخش از نگاه آیات و روایات
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)طوسى، 1385، ص 38-39(. شاید به این دلیل است که گفته مى شود: "الّدرُس حرٌف َو 
التِّكراُر ألٌف" )آشتیانى، 1362، ج 1، ص 190(.

البته باید توجه داشت که این تكرار مطالب زمانى مفید است که همراه با فهم آنها باشد: 
"زیاد فكر کردن و فهمیدن از زیاد تكرار کردن و درس خواندن سودمندتر است"  1)تمیمى  آمدى، 

1386، ج2، ص 296(. در غیر این صورت، تأثیرى در روند رشد علمى شخص نخواهد داشت، 
چرا که تكرار محض و بدون تحلیل مطالب صرفاً به معناى حفظ و تثبیت مطالب، در ذهن براي 

یادآورى سریع آنهاست. 

1-5. یادداشت برداری 
از جمله شیوه  هاى بسیار مناسب و تأثیرگذار در امر مطالعه و یادگیرى و حفظ مطالب، 
یادداشت  بردارى است. با استفاده از این شیوه حجم مطالب کمتر و به ثبت مطالب در حافظه 
کمك مى  شود. به گفته محدثي )1389( "یادداشت بردارى هنگام مطالعه یا پس از آن، از 
راه هایى است که مطالعات انسان را مفیدتر مى سازد و زمان صرف  شده براى مطالعه را بارور 
مى  گرداند. به تعبیر دیگر، یادداشت بردارى خود نوعى از مطالعه به شمار مى رود" )محدثى، 

1389، ص 60(.
 در سیره معصومان )ع( نوشتن و یادداشت کردن مطالب، یكى از شیوه هاى مرسوم 
آموزشى بوده است. "آنان افزون بر سفارش هاى الزم به شاگردان خود در نوشتن آموزه ها، 
گاه خود مطالب را براى آنان مى نوشتند و گاه مطالب را به گونه اى بیان مى کردند که بتوانند 
یادداشت کنند و حتى گاهى آنان را بر یادداشت نكردن آموزه  ها توبیخ مى کردند" )حسیني زاده، 

1380، ج4، ص 156(. در روایتى از پیامبر اکرم )ص( نیز بر این امر تأکید شده است. 
 ایشان فرمودند: علم و دانش را به بند آورید. عرض کردند: راه و رسم به بند کشیدن 
علم و دانش چیست؟ فرمود: کتابت و نگارش آن. و روایت شده است که مردى از انصار 
حضور پیامبر اکرم )ص( مى رسید و در مجلس ایشان شرکت مى جست و سخنانى از آن 
حضرت مى شنید که سخت او را به وجد مى آورد و براى او شگفت انگیز مى نمود؛ ولى 
نمى توانست آنها را به خاطر بسپارد؛ لذا نگرانى خود را با حضرت درمیان گذاشت. رسول 
خدا )ص( به او فرمود: "براى حفظ و نگهدارى این سخنان از دست خویش مدد گیر و به 
دستش اشاره فرمود که گفتار و بیاناتش را بنویسد"2  )شهید ثانى، 1373، ص ص267- 268(.
چنانكه از این روایت برمى آید پیامبر اکرم )ص( بر امر نگارش در جهت حفظ مطالب 
و جلوگیرى از نسیان و فراموشى آنها تأکید کرده است؛ زیرا که نگارش مایه هاى علمى، 
سبب پایدارى و ماندگارى آنها مى شود. "لذا گفته اند: کسى که معلومات و مایه هاى علمى 

1. "فضُل ِفکٍر وتفّهم أنجُع ِمن 

َفضِل تکراٍر و دراسٍة"

2. . "و قد روی عن الّنبی صلی 

الله علیه وآله أّنه قال: قّیدوا العلَم. قیل َو 

ما تقییدُه؟ قاَل کتابتُه. َو َروی أّن رجالً مَن 

األنصاِر کان َیجلُس إلی النبیِّ َصلَّی اللُه 

علیه وآله، فَیسمُع منه الحدیَث فیعجبُه 

فال َیحفظه، فَشکا ذلک إلی الّنبیِّ صلَّی 

اللُه علیه وآله، فقال له رسوُل اللِه ک 

" أستِعن بیمینَک وأوما بیده أی ُخطَّ
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خود را بر روى نوشت افزار و کاغذ نیاورد و آن را ثبت وضبط نكند، نمى تواند این مایه ها را 
در شمار علم و دانش خویش محسوب کند ]َمن لَم یَكتُب علَمه، لم یُعّد علمُه علماً[. چون 
اینگونه مایه هاى ضبط ناشده، فّرار و گریزان است و تا آنگاه که نوشته نشود این سرمایه ها 
مورد دستبرد نسیان و تطاول فراموشى واقع مى شود و حامل علم از آن تهیدست مى گردد" 

)حجتى، 1387، ص 427(.
 امام صادق )ع( در این باره مى فرمایند: "اُکتُبوا العِلَم فانَُّكم التَحَفظون حتَّى تَكتبُوا" 
)محمدى رى  شهرى، 1375، ج3، ص 2663(. "دانش را بنگارید زیرا شما بدون نگارش 
نمى توانید آن را حفظ کنید". ابوبصیر روایتى مشابه این روایت را از ایشان نقل مي کند و 
ِ )ع( َفَقاَل َما یَْمنَُعُكْم مَِن الِْكتَاِب إِنَُّكْم لَْن تَْحَفُظوا َحتَّى تَْكتُبُوا  مى گوید: "َدَخْلُت َعَلى أَبِي َعبِْداهللَّ
إِنَُّه َخَرَج مِْن ِعنِْدي َرْهٌط مِْن أَْهِل الْبَْصَرةِ َسأَلُونِي  َعنْ  أَْشیَاَء َفَكتَبُوَها" )نوري، 1408ق، ج17، 
ص 293(. "بر ابي عبداهلل )امام صادق )ع(( وارد شدم که فرمود چه چیز شما را از نوشتن 
بازمي دارد؟ شما هرگز یاد نخواهید گرفت مگر آنكه بنویسید. هم اکنون گروهي از اهل بصره 

از نزد من رفتند که از مسائلي از من سؤال کردند و آنها را نوشتند".
همچنین آمده است که "الَْقْلُب یَتَِّكُل َعَلى الِْكتَابَه: دل به نوشته اعتماد دارد" )کلینى، 
1429ق، ج1، ص 129(. این حدیث امام )ع( از سویي مى رساند که نویسنده مطالب و 
نوشته ها نسبت به حفظ و بقا و ماندگارى آنها اعتماد و قوت قلب و اطمینان دارد؛ از آن 
روى که کمترین نوشته ها از قوى ترین حافظه ها قدرت ماندگارى و کارایى بیشترى دارند و 
از سوي دیگر، انسان ها به نوشته ها و آثار مكتوب و اعتبار آنها، اعتماد و اتكاء بیشترى دارند 

تا به آثار منقول و شفاهى.

2. عوامل غیرمستقیم 
2-1. فرهنگ اقتصادی 

شرایط اقتصادى و سطح زندگى افراد جامعه ازجمله عواملى است که مى تواند در گرایش 
به تحصیل علم و به تبع آن، گرایش به مطالعه مؤثر واقع شود؛ بدین معني که بین وضعیت 
اقتصادي افراد جامعه و میزان گرایش آنان به مطالعه رابطه مستقیم برقرار است. تجربه نشان 
داده است که وضعیت اقتصادي بر میزان گرایش افراد به کتابخواني و مطالعه تأثیر مستقیم 
دارد؛ هرچه وضعیت اقتصادي افراد جامعه رو به ضعف باشد، به همان میزان گرایش افراد به 

مطالعه و تحصیل کم رنگ تر مي شود.1  
این امر، بدیهي است هنگامي که دغدغه تأمین معاش از دل مشغولي هاي انسان باشد، 
پرداختن به مطالعه در اولویت هاي بعدي و حتي جزو آخرین اولویت هاي او قرار خواهد گرفت. 

 1 . در این زمینه موارد استثنایی نیز 

یافت می شود كه نباید آنها را از نظر 

دور داشت.
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ناداري و فقر اقتصادى "مانع دست یافتن انسان به آموزش و پرورش و برخوردارى از نتایج 
آنها مى شود و در برابر رشد فكرى و فرهنگى او حائل مى گردد و او را از آگاه ساختن خود و 
شعله ور گرداندن نیروهاى ادراکى بازمى دارد و به همین جهت، عقب افتادگى در قلمرو فكرى و 

فرهنگى )آموزشى و پرورشى( را بر انسان تحمیل مى کند" )حكیمى، 1383، ج 4، ص 403(.
نقطه مقابل فقر اقتصادى، یعني تكاثر و زیاده خواهي و فزون خواهى نیز هم ردیف با فقر 
مى تواند مانعى بر سر راه تحصیل علم و دانش باشد. تكاثر و زیاده خواهى، تفكر و اندیشه 
انسان ها را به خود مشغول مى سازد: "الَْهیُكُم التَّكاَثُر" )تكاثر/1( "تفاخر به بیشتر داشتن، شما را 
یِن  غافل داشت". همچنان  که فقر، عقل و اندیشه او را مشوش مى سازد: "َفإِنَّ الَْفْقَر َمنَْقَصهٌ لِلدِّ
َمْدَهَشهٌ لِْلَعْقِل َداِعیَهٌ لِْلَمْقت" )همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل 

دشمنى است )نهج البالغه حكمت: 319(.

2-2. فرهنگ سیاسی
سبك حكومت حاکمان در شیوه رفتارى و سبك زندگى مردم تحت سلطه خود، تأثیر بسیارى 
دارد. حضرت على )ع( مى فرمایند: "النَّاُس بِأَُمَرائِهِْم أَْشبَُه مِنُْهْم بِآبَائِهِم" )حرانى، 1404، ص 208( 
که این سخن حكیمانه از ایشان میزان تأثیر عملكرد حكام یك جامعه و خط مشى آنها را در 
رفتار افراد آن جامعه در زمینه هاى مختلف روشن مى سازد؛ اگر حكومت، حكومتى صالح و 
َمان"  ْلَطاُن تََغیََّر الزَّ الهى باشد، مردم به صلح تمایل دارند و اگر فاسد باشد به فساد: "إَِذا تََغیََّر السُّ
)نهج البالغه نامه:31(. تغییر قدرت و حاکمیت سیاسى در شیوه هاى تعلیم و تربیت نیز تأثیر 
خواهد گذاشت. شیوه حكومت و نوع نگاه دولتمردان به مسائل فرهنگي و در رأس آنها، فرهنگ 
کتاب و کتابخواني، نقش بي بدیل و غیرقابل انكاري در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخواني 
خواهد داشت. "در حكومت ستم، انسان ها به خوارى کشیده مى شوند، گناه و معصیت مى کنند 
و دست به تباهگرى مى زنند و در حكومت عدل، استعدادها شكوفا مى شود، خردها به کمال 
مى رسد و حكمت و علم فراگیر مى شود. شاخصه و نمونه اعالى این تربیت با حضور حجت 
حق و خورشید مغرب، امام زمان )عج(، تحقق مى یابد" )دلشاد تهرانى، 1376، ص 46(. امام 
محمدباقر )ع( در وصف حكومتي که نمونه راستین حكومت الهى و بشردوستانه است و نیز 

درباره میزان توجه به علم و حكمت و دانش در آن حكومت مى فرمایند:
    ِ "تُْؤتَْوَن الِْحْكَمَة فِي َزَمانِهِ َحتَّى إِنَّ الَْمْرأَةَ لَتَْقِضي فِي بَیْتَِها بِِكتَاِب اهللِ تََعالَى َو ُسنَّه 
َرُسولِ اهلل )ص(": "در دولت مهدى )عج( به همه مردم علم و حكمت مى آموزند تا آنجا که 
زنان در خانه ها با کتاب خدا و سنّت پیامبر )ص( قضاوت مى کنند" )نعمانى،1397ق، ص 

 .)239
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 بر همین اساس، باید گفت که بحث تحصیل دانش و یادگیرى آن در دین اسالم از 
حد مسئله اى فردى و خصوصى فراتر مي رود، متوجه تمامى افراد جامعه مي شود و حتى 

حكومت هاى اسالمى را نیز در این امر شریك و سهیم مى داند. 
حضرت على )ع( نیز ضمن بیان مطالبى، توسعه علم و دانش را جزو وظایف حاکم 
اً َو لَُكم َعلىَّ  و حكومت اسالمى معرفى کرده است، مى فرمایند: "أیَُّهاالنَّاُس إنَّ لِى َعَلیُكم َحَقّ
م  ا َحَقُُّكم َعلىَّ َفالنَِّصیَحُه لَُكم و تَوفِیُر َفیئُِكم َعَلیُكم َوتَعلِیُمُكم َکیال تَجَهُلوا َو تَأدِیبُُكُ . َفأمَّ حقٌّ
َکیَما تَعَلُموا...": "اى مردم مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است. حق شما بر من 
آنكه از خیرخواهى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را 
آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید..." 

)نهج البالغه خطبه: 34(.

2-3. فرهنگ عمومی
محیط زندگى انسان یكى دیگر از عوامل مؤثر در سیستم فكرى در ایجاد روحیه علمى و 
فراگیري افراد است. عامل محیط در رشد و شكل گیرى شخصیت فرد به شیوه هاي مختلف 
تأثیرگذار است. "نوع عادات و مهارت هایى که فرد کسب مى کند مربوط به اوضاع و احوال 
محیطى است که او در آن زندگى مى کند" )شریعتمدارى، 1371، ص 80(. از نظر اسالم، 

رابطه میان محیط و تربیت افراد، رابطه اى مستقیم و دوسویه است.
سه عامل فضاي حاکم بر خانواده، دوستان و محیط اجتماعي- فرهنگي از مهم ترین 

عوامل محیطي هستند:
فضاى تعلیمى و تربیتى خانه و خانواده اثر مستقیم و غیرقابل انكارى در گرایش فرد به 
کتاب و مطالعه دارد: "محیط خانه و خانواده نخستین محیط تربیتى است که انسان را تحت 
تأثیر خود قرار مى دهد و به ساماندهى شاکله تربیتى انسان مى پردازد" )دلشاد تهرانى، 1379، 
ص 102(. یك محیط خانوادگى که در آن پدر و مادر اهل علم و ادب بوده و با دانش و 
اندیشه در ارتباط باشند، فرزند آن خانواده نیز با کتاب و مطالعه مأنوس شده و از این طریق، 
اندیشه خود را نسبت به اطراف خود و جهان هستى رشد و تعالى مي بخشد. در مقابل، 
بى سوادى پدر و مادر و دورى و فاصله آنها از کتاب مى تواند از مهم ترین موانع در سر راه 
عالقه مندى فرزند به مطالعه باشد؛ چرا که کودک بر دین و آیین و آداب و رسوم خانواده رشد 
و نمو کرده و از خوى و خصلت والدین و دیگر اعضاى خانواده تأثیر مى پذیرد: "کلُّ مولودٍ 
یولَُد علَى الفطرةِ، َفإنَّماأبَواهُ یهّودانه أو ینّصرانه" )معتزلى، 1404، ج6، ص 140( "هر نوزادى 
بر فطرت الهى به دنیا مى آید. پس پدر و مادر او را به دین یهود و یا نصرانى گرایش مى دهند".
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محیط خانه و خانواده براى فرد حكم الگو را دارد. "تأثیر الگو و نقش پذیرى انسان یك 
امر طبیعى است که از غریزه تقلید سرچشمه مى گیرد" )امینى، 1372، ج2، ص 98(. 

نقش و تأثیر دوستان و معاشران از مسائل عمده در تعلیم و تربیت اسالمى است. 
معاشرت با صالحان و خردمندان و اهل علم و فضل مى تواند در گرایش انسان به نیكى ها و 
ازجمله علم و دانایى مؤثر واقع شود. در قرآن کریم، بر نقش دوستان دون همت در سرنوشت 
ْذ ُفالناً َخلِیاًل" )قرآن 25: 28( "اى واى، کاش  ِ انسان اشاره شده است: "یَاَویَْلتىَ  لَیْتَنِى لَْم أَتخَّ

فالنى را دوست ]خود[ نگرفته بودم". 
در حدیثى از پیامبر اکرم )ص( آمده است که "الَْمْرُء َعَلى دِیِن َخلِیلِهِ َو َقرِینِه" )حر 
عاملى، 1409، ج12، ص 48( "انسان بر دین و آیین دوست و همنشین خود است". این 
روایت نشان مى دهد که دوستان و همساالن در ساختار و شخصیت فكرى و تربیتى یكدیگر 
بسیار تأثیرگذار هستند تا آنجا که گفته شده است: "اصل همه فسادها از قرین بد خیزد" 

)غزالى، 1374، ج2، ص 27(. 
درآراي علماى بزرگ اسالمى نیز به این عامل مهم تربیتى اشارات زیادى شده است، 
خواجه نصیر طوسى در بحث هاى تربیتى خود تأثیر هیچ چیز را در فرد بیشتر از تأثیر هم نشین 
و معاشر نمى داند و یادآور مى شود: "هیچ چیز را نفس تأثیر، زیادت از تأثیر جلیس و خلیط 

نباشد" )نصیرالدین طوسى، 1360، ص ؛ 155 نقل در عطاران، 1366، ص 114(.
محیط اجتماعى و فرهنگ حاکم بر یك جامعه، هم به عنوان عاملي مثبت و هم به عنوان 
مانعي در این راه، بر تعلیم و تربیت افراد آن جامعه تأثیر جّدى دارد. روابط اجتماعى گسترده 
باعث شده است که رفتارها و آداب و رسوم یك جامعه راحت تر به جامعه دیگر انتقال یافته 
و انتقال افكار و اندیشه ها نیز سریع تر و گسترده تر صورت پذیرد. این امر، باعث شباهت 
اجتماعات گوناگون و همرنگ شدن صفات و ُخلقیات آنها در ابعاد مختلف شده است؛ تا 
جایى که شباهت آنها به یكدیگر بیش از شباهت و نزدیكى به ُخلقیات خانوادگى شده است: 

"النّاُس بزمانهم أشبَُه منهم بآبائهم" )معتزلى، 1404، ج19، ص 209(.
محیط و جریان زندگى اجتماعى است که مى تواند یكى را اهل مطالعه و علم و دانش، 
دیگرى را گریزان از کتاب و دانایى، یكى را اهل دوستى و محبت، و دیگرى را اسیر دشمنى 
و عداوت کند. خداوند متعال در جاى جاى آیات قرآن کریم نقش محیط اجتماعى و فرهنگى 

را بر تربیت افراد متذکر مى شود و مى فرماید:
"َو َجاَوْزنَا بِبَنِى إِْسرائِیَل الْبَْحَر َفأَتَْوا َعلىَ  َقْومٍ یَْعُكُفوَن َعلَى أَْصنَامٍ لَُّهْم َقالُواْ یَا ُموسَى اْجَعل 

َهُلون " )قرآن 7: 138( "و فرزندان اسرائیل را از دریا  ْم َءالَِهٌة َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم تَجْ لَّنَا إِلًَها َکَما لَهُ
گذراندیم. تا به قومى رسیدند که بر ]پرستش [ بت هاى خویش همت مى گماشتند. گفتند: اى 
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موسى، همان گونه که براى آنان خدایانى است، براى ما ]نیز[ خدایى قرار ده. گفت: راستى 
شما گروهى هستید که نادانى مى کنید".

نتیجه گیری 
از آنچه گذشت مي توان گفت که کتاب و کتابخوانى و قرائت در دین اسالم ارزش واالیى 
داشته و بر آن تأکید شده است و از همان آغاز دعوت اسالم، با محور قرار گرفتن وحى الهى 
این موضوع به عنوان بخشى از فرهنگ اسالمى درآمده و جایگاه خاصى را به خود اختصاص 
داده است. با این حال، هرچند که آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع( کمتر به طور 
مستقیم به موضوع مطالعه و پژوهش به معناى امروزى آن پرداخته اند، از البالى این متون 
مقدس استنباط مى شود که مطالعه و کتابخوانى روشمند، به عنوان اصلى ترین راهبرد توسعه 
و پیشرفت، یكى از شاخص هاى مورد توجه شارع مقدس بوده و براى چگونگى اثربخشى 
آن در زندگى فردى و اجتماعى آدمى راهكارهایى ارائه شده است که عمل به آنها موجب 
بهره بردارى اثربخش از کتاب و کتابت خواهد شد. بدیهى است ارائه این مبانى و اصول براى 
طالبان علم و دانش، به ویژه دانشگاهیان مسلمان، از ضروریات است و در منابع و متون علوم 

انسانى جاى آن خالى به نظر مى رسد. 
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