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خداوند متعال قرآن کریم را به عنوان معجزه بر پیامبر اکرم (ص) نازل فرمود تا آن را بر مردم
اب َربِّ َ
تالوت نمایدَ " :و ات ُْل َما أُو ِح َى إِلَيْ َ
ك ال ُمبَ ِّد َل لِك َل ِ َمت ِ ِه َو لَن َ ِ
ك مِن كِتَ ِ
تجدَ مِن ُدون ِ ِه
ُم ْلتَ َحدًا" (قرآن  .)27 :18نخستین پیام آن نیز که در حقیقت آغازگر و نقطه شروع وحی و
اس ِم َربِّ َ
ك الَّ ِذى خَ َلق" (قرآن .)1 :96
نزول آن است ،خواندن و نوشتن و امر به آن است" :اقْ َرأْ ب ِ ْ
در بعضی از آیات به تالوت قرآن کریم سفارش شده است؛ زيرا یکی از مهمترین اهداف
نزول قرآن کریم ،تغییر فرهنگ و عادات مردم آن عصر و نفوذ و تثبیت عناصر جدید فرهنگی
در آن دوره و در زمانهای بعد است .کتاب نیز همیشه در تاریخ ،یکی از مهمترین ابزارهای
تغییرات فرهنگی بوده است و کتاب آسماني قرآن این مهم را به عالیترین وجه محقق میسازد.
این تغییر فرهنگ مستلزم فهم معانی آیات قرآن کریم و فهم آن نیز مستلزم قرائت آن است.
به همین دليل در بسیاری آیات به قرائت قرآن بهويژه به قرائت سفارش 3و در کنار دعوت
به قرائت قرآن ،غیرمستقیم ،به شیوهها و روشهای اثربخش کردن مطالعه اشاره شده است.
غیرمستقیم از آن جهت که "قرآن کریم به نحو خاص در بیان آموزشها از آن سود جسته و
در شکل و نظام آیات و جمالت و کلمات آن تجلی یافته است" (برومند ،1379 ،ص  .)38در
ادامه ،عوامل مستقيم و غيرمستقيم در مطالعه اثربخش با ذکر نمونه آيات مرتبط با آنها ميآيد:
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 .1عوامل مستقیم در مطالعه اثربخش
 .1-1تدریج و فاصله

يکي از عوامل اساسی و تأثیرگذار در یادگیری ،رعايت فاصله و زمانبندي مناسب براي مطالعه
است .این عامل میتواند اثر مطلوبی بر یادگیری و فهم مطالب داشته باشد؛ زيرا مطالعه در
فواصل زمانی مناسب همراه با استراحت ،میزان یادگیری را باال ميبرد و به تثبیت و حفظ
آموختهها در حافظه کمک ميکند .درحقيقت ،اين امر تنوع در يادگيري را بهدنبال دارد و مانع
تراكم آموختهها در مطالعه و يادگيري دادهها خواهد شد.
در سنّت اسالمی ،در امر آموزش و تعلیم ،اصل تدریج و فاصله ،سفارش و بر آن تأکید
شده است .نزول آیات الهی بر پیامبر اکرم (ص) طی بیست و سه سال براي ابالغ به مردم
ازجمله این موارد است:
َ
لى ُم ْك ٍ
لى الن ِ
ث َو ن َ َّزلْنَا ُه تَنزِيال" (قرآن " )106 :17و قرآنى
َّاس َع َ
" َو ُق ْر َءان ًا َف َرقْنَا ُه لِتَ ْق َرأ ُه َع َ
[با عظمت را] بخش بخش [بر تو] نازل كرديم تا آن را بهآرامى بر مردم بخوانى و آن را
بهتدريج نازل كرديم".
"لفظ آيه با صرفنظر از سياق آن ،تمامى معارف قرآنى را شامل مىشود ،و اين معارف
در نزد خدا در قالب الفاظ و عبارات بوده كه جز بهتدريج در فهم بشر نمىگنجد ،لذا بايد
بهتدريج كه خاصيت اين عالم است نازل گردد تا مردم بهآسانى بتوانند تعقلش كرده ،حفظش
نمايند" (طباطبایی ،1374 ،ج  ،13ص .)305

 .2-1نشاط و آمادگی روحی

یکی از موضوعهای مهم و قابل توجه در ارتباط با مطالعه و کتابخوانی و به تبع آن ،یادگیری،
انتخاب زمان است .عاملي که زمان مناسب برای مطالعه و یادگیری را مشخص میسازد،
آمادگی و توانایی ذهن و فکر انسان است؛ زیرا آمادگی شخص فراگیر بر میزان آموزش و
یادگیری او بسیار مؤثر است .هیچ چیز به اندازه سستی و کسالت و بیمیلی مانع تعلیم و تعلم
آدمی نمیشود و از اثرات آن نمیکاهد .حضرت علی (ع) در ارتباط با انجام مستحبات ،بر
شرط تمايل و نشاط سفارش كرده و میفرمایند:
َ
ت َفاقْتَ ِ
"إ ِ َّن ل ِ ْل ُق ُل ِ
ص ُروا ب ِ َها
اح ِم ُلو َها َع َلى الن ََّوافِلِ َو إ ِ َذا أ ْدب َ َر ْ
وب إِقْبَاالً َو إ ِ ْدبَارا ً َفإ ِ َذا أَقْبَ َل ْ
ت َف ْ
َع َلى ال ْ َف َرائِض" (نهجالبالغه حکمت" )312 :دلها را روی آوردن و نشاط و پشت کردن و
فراری است؛ پس آنگاه که نشاط دارند آن را بر انجام مستحبات وادارید و آنگاه که پشت کرده
بینشاط است ،به انجام واجبات قناعت کنید" .بنابر این اصل در حدیث معصوم میتوان بیان
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کرد ،شخصی که به مطالعه میپردازد بايد از لحاظ جسمی و نيز روحی ،آمادگی کامل داشته
باشد .در مقابل ،هنگام بیحالی و سستی میزان یادگیری فرد کاهش مییابد.
گفته دلشاد تهراني اين مطلب را تأييد ميکند كه "وادار کردن شخص به امری که تمایلی
بدان ندارد یا توانایی آن در وی حاصل نشده است ،مانعی جدی در شخص ایجاد میکند،
حتی وادار کردن نفس به اندیشه درباره چیزی که -بهدلیل خستگی یا ناتوانی و مانند اینها -از
آن نفرت دارد ،سبب افزونی بی میلی و ناراحتی و نفرت میشود و حجاب و مانعی سخت
در ذهن و خیال و اندیشه آدمی بهوجود میآید و نمیگذارد آنچه را که اندیشیده است ادراک
کند و بهدرستی دریابد" (دلشاد تهراني ،1378 ،ص .)244
حضرت علی (ع) در کتاب کافی در مورد هفتم از امتیازات و نشانههای علم ،میفرمایند:
السال َمه ُ" یعنی حرکت و انگیزش براي کسب علم و تداوم و ماندگاری آن در قلب
" َو ِه َّمتُ ُه َّ
و روح سالم صورت میگیرد؛ زيرا الزمه کسب علم برخورداری از قوه تفکر و تدبر است
و روح بیمار مانع از چنین امری خواهد بود (کلینی1429 ،ق) .میتوان گفت ،شروع مطالعه
با یاد و نام خداوند متعال بهطور قطع ،نتایج مثبتی را بهدنبال خواهد داشت و واالترین و
باارزشترین آرامش روح و روان آدمی در پرتو یاد و نام خداوند میسر خواهد شد:
ئن ُّال ْ ُق ُلوب" (قرآن " )28 :13همان
ئن ُّ ُق ُلوب ُ ُهم ب ِ ِذ ْكرِاهلل ِأَال ب ِ ِذ ْك ِرِاهلل ِت َْط َم ِ
ين َءا َمنُوا ْ َو ت َْط َم ِ
"الَّ ِذ َ
كسانى كه ايمان آوردهاند و دلهايشان به ياد خدا آرام مىگيرد آگاه باش که با یاد خدا دلها
آرامش مییابد".
بنابراین متع ّلم بايد هنگام درس و مطالعه ،از عوامل ایجاد ناراحتیهای روحی و
درگيريهاي ذهنی که از موانع فهم صحیح و عمیق مطالب است ،دوری جوید.

 .3-1آرامش و سکوت

آرامش و سکوت در هنگام مطالعه سبب تمرکز ذهن بر روی مطالب و دقت در مفاهیم شده
و درنتیجه افزایش یادگیری را به همراه ميآورد .ازجمله عواملی که در ایجاد آرامش در فرد
هنگام مطالعه و افزایش میزان بازدهی و بهرهوری از آن تأثیرگذار است ،انتخاب مکان و فضای
مناسب است" .فراهم آوردن مکانی مناسب برای مطالعه ،ضمن ایجاد شرایط روانی مطلوب و
افزایش عالقه به مطالعه ،به تمرکز حواس نیز ميانجامد و از توجه به مسائل حاشیهای  -که
مکان مطالعه میتواند موجد آن باشد -ممانعت بهعمل میآورد" (شجری ،1379 ،ص .)31
به طور معمول ،در گام نخست آنچه که در انتخاب مکان مناسب برای مطالعه مورد توجه
قرار میگیرد ،آرامش مکان براي اجتناب از شلوغی و ازدحام و دیگر عوامل مزاحم است.
انتخاب زمان مناسب نیز میتواند شرط آرامش و سکوت برای مطالعه را فراهم سازد.
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شب هنگام از بهترین مواقعی که ذهن و فکر آدمی آرام و برای آموزش و یادگیری مستعد
است" :قرآن و روایات ،مراحل مختلف شب را بهترین اوقات برای تفکر ،فهم مطلب و کسب
علم و دانش معرفی میکند .مضاف بر آن که از نظر قرآن ،شب همچنین بهترین زمان برای
خواب و تجدید قوای ذهنی و جسمی برشمرده شده است" (برومند ،1379 ،ص .)205
زيرا در هنگام شب بسیاری از امور روزمره که ممکن است ذهن انسان را به خود مشغول
دارد ،دستکم بهصورت موقت وجود ندارد .ازجمله میتوان به وقت نماز شب اشاره کرد
أشد ً
وطأ وأقوم قی ً
چنانکه خداوند متعال میفرمایدَّ :
"إن ناشئهال ّلیل ِهی ُّ
ال" (قرآن " )6 :73قطع ًا
برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار در آن هنگام راستینتر است" زيرا در شب بهخاطر
آرامش و سکوت طبیعی ،میزان توجه به آیات و درک معانی آن افزایش مییابد.
ابنکثیر دمشقی (1419ق) در تفسیر این آیه گفته است :بیدار ماندن (و عبادت) بهترین
تناسب را میان دل و زبان ایجاد میکند و مناسبترین وقت برای تالوت (قرآن) است .به
همین دلیل ،خداوند میفرماید" :هی أشدّ ً
وطأ وأقوم قی ً
ال" یعنی "انسان با خاطری جمعتر از
روز به قرائت قرآن و فهم آن میپردازد .چون روز ،هنگام رفت و آمد مردم و سخن گفتن و
کسب معاش آنهاست" (نجاتی.)1367 ،

 .4-1تکرار و مترین

از دیگر عواملی که میتواند زمینهساز مطالعه موفق و کاربردی باشد ،تکرار در مطالعه منبع
مطالعاتي و مرور یافتههاست .تکرار در مطالعه از یک طرف به کسب مفاهیم جدید منجر
میشود و از طرف دیگر ،به ماندگاری آموختهها و مطالب در ذهن فرد کمک میکند.
قرآن کریم برای تثبیت و اثرگذاری برخی حقایق و واقعیتها همچون امور مربوط
به وحدانیت خداوند متعال ،دعوت به تفکر و تعقل ،اجتناب از گناه و جز آن ،آنها را در
جایجای سور و آیات قرآن کریم ،تکرار میکند .زيرا تکرار مفاهیم باعث تثبیت و اثرگذاري
در اذهان مردم خواهد شد .از جمله این موارد ،آیات مربوط به یکتایی و یگانگی خداوند
متعال بهصورت مکرر در سوره نمل است (قرآن  ،)64 -60 :27یا در سوره الرحمن که آیه
"فبأی االءِ ربّکما ّ
تکذبا ِن" بارها تکرار شده است.
ِّ
نصيرالدين طوسي نيز بر نقش تکرار در حفظ و يادگيري تأکيد کرده است" :و شایسته
است که طالب علم برای خودش در تکرار درس اندازهای قرار دهد؛ چون این کار باعث
میشود 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
1
مرتبه و روز قبل از آن را یک مرتبه تکرار نماید که این کار منجر به حفظ درس میشود"

العلم أن َّی ِع َّد ویق ّد َر
َ " .1ویَنب ِغی ِللطا ِل ِب ِ
ل ِنَفسه تقدیراًفی التکرار .فا ّن ُه ال یستق ُّر
یبلغ َ
قلبه [نفسه] حتی َ
ذلک املبلغ.
َویَنبغی أن یَّتک ّرر َ
خمس مرّاتٍ
األمس َ
َسبق ِ
َ
األمس أربعَ مرّاتٍ
وسبق الیوم ا ّلذی قبل ِ
َ
وسبق ا ّلذی قبله ثالثاً وا ّلذی قب َله اثنتین
وا ّلذی قبله واحد ًة فهذا أدعی إلی الحفظِ "
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ٌ
حرف َو
"الدّرس
(طوسی ،1385 ،ص  .)39-38شاید به این دلیل است که گفته میشود:
ُ
التِّکرا ُر ٌ
ألف" (آشتیانی ،1362 ،ج  ،1ص .)190
البته باید توجه داشت که این تکرار مطالب زمانی مفید است که همراه با فهم آنها باشد:
"زیاد فکر کردن و فهمیدن از زیاد تکرار کردن و درس خواندن سودمندتر است" (1تمیمیآمدی،
 ،1386ج ،2ص  .)296در غیر این صورت ،تأثیری در روند رشد علمی شخص نخواهد داشت،
چرا که تکرار محض و بدون تحلیل مطالب صرف ًا بهمعنای حفظ و تثبیت مطالب ،در ذهن براي
یادآوری سریع آنهاست.

تبرداری
 .5-1یادداش 

ُ .1
"فضل ِفک ٍر وتفهّم أنجعُ ِمن
َفضلِ تکرا ٍر و دراس ٍة"
" . .2و قد روی عن النّبی صلی
الله علیه وآله أ ّنه قال :ق ّیدوا العلمَ .قیل َو
ما تقییدهُ؟ َ
قال کتابتهَُ .و رَوی ّأن رج ًال منَ
النبی صَ َّلی الل ُه
األنصا ِر کان ی ُ
َجلس إلی ِّ
َ
الحدیثفیعجب ُه
علیهوآله،فیَسمعُ منه
فال یَحفظهَ ،
ّبی ص َّلی
ن
فشکا ذلک إلی ال ِّ
الل ُه علیه وآله ،فقال له ُ
رسول الل ِه ک
َ
بیمینک وأوما بیده أی ُخ َّط"
أست ِعن
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از جمله شیوههای بسیار مناسب و تأثیرگذار در امر مطالعه و یادگیری و حفظ مطالب،
یادداشتبرداری است .با استفاده از این شیوه حجم مطالب کمتر و به ثبت مطالب در حافظه
کمک میشود .به گفته محدثي (" )1389یادداشتبرداری هنگام مطالعه یا پس از آن ،از
راههایی است که مطالعات انسان را مفیدتر مىسازد و زمان صرفشده برای مطالعه را بارور
میگرداند .به تعبیر دیگر ،یادداشتبرداری خود نوعی از مطالعه بهشمار میرود" (محدثی،
 ،1389ص .)60
در سیره معصومان (ع) نوشتن و یادداشت کردن مطالب ،یکی از شیوههای مرسوم
آموزشی بوده است" .آنان افزون بر سفارشهای الزم به شاگردان خود در نوشتن آموزهها،
گاه خود مطالب را برای آنان مینوشتند و گاه مطالب را بهگونهای بیان میکردند که بتوانند
یادداشت کنند و حتی گاهی آنان را بر یادداشت نکردن آموزهها توبیخ میکردند" (حسينيزاده،
 ،1380ج ،4ص  .)156در روایتی 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 مردی از انصار
حضور پیامبر اکرم (ص) میرسید و در مجلس ایشان شرکت میجست و سخنانی از آن
حضرت میشنید که سخت او را به وجد میآورد و برای او شگفتانگیز مینمود؛ ولی
نمیتوانست آنها را بهخاطر بسپارد؛ لذا نگرانی خود را با حضرت درمیان گذاشت .رسول
خدا (ص) به او فرمود" :برای حفظ و نگهداری این سخنان از دست خویش مدد گیر و به
دستش اشاره فرمود که گفتار و بیاناتش را بنویسد"( 2شهید ثانی ،1373 ،ص ص.)268 -267
چنانکه از این روایت برمیآید پیامبر اکرم (ص) بر امر نگارش در جهت حفظ مطالب
و جلوگیری از نسیان و فراموشی آنها تأکید کرده است؛ زیرا که نگارش مایههای علمی،
سبب پایداری و ماندگاری آنها میشود" .لذا گفتهاند :کسی که معلومات و مایههای علمی
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خود را بر روی نوشتافزار و کاغذ نیاورد و آن را ثبت وضبط نکند ،نمیتواند این مایهها را
در شمار علم و دانش خویش محسوب کند [ َمن لَم یَکتُب عل َمه ،لم یُعدّ علم ُه علم ًا] .چون
فرار و گریزان است و تا آنگاه که نوشته نشود این سرمایهها
اینگونه مایههای ضبط ناشدهّ ،
مورد دستبرد نسیان و تطاول فراموشی واقع میشود و حامل علم از آن تهیدست مىگردد"
(حجتی ،1387 ،ص .)427
لم فانَّ ُکم التَح َفظون حتَّی تَکتبُوا"
امام صادق (ع) در اينباره میفرمایند" :اُکتُبوا العِ َ
(محمدی ریشهری ،1375 ،ج ،3ص " .)2663دانش را بنگارید زیرا شما بدون نگارش
نمیتوانید آن را حفظ کنید" .ابوبصیر روایتی مشابه اين روایت را از ایشان نقل ميکند و
ي َعبْ ِد َّ
الل ِ(ع) َف َق َ
ال َما يَ ْمنَ ُع ُك ْم م ِ َن ال ْ ِكتَ ِ
ت َع َلى أَب ِ 
اب إِنَّ ُك ْم ل َ ْن ت َْح َف ُظوا َحتَّى ت َْكتُبُوا
میگویدَ " :دخَ ْل ُ
ن أَ ْشيَا َء َف َكتَبُو َها" (نوري1408 ،ق ،ج،17
ي َع ْ
إِنَّ ُه خَ َر َج م ِ ْن ِعنْ ِدي َر ْه ٌط م ِ ْن أَ ْهلِ الْبَ ْص َرة ِ َس َألُون ِ 
ص " .)293بر ابيعبداهلل (امام صادق (ع)) وارد شدم كه فرمود چه چيز شما را از نوشتن
بازميدارد؟ شما هرگز ياد نخواهيد گرفت مگر آنكه بنويسيد .هماكنون گروهي از اهل بصره
از نزد من رفتند كه از مسائلي از من سؤال كردند و آنها را نوشتند".
ب يَ َّت ِك ُل َع َلى ال ْ ِكتَابَه :دل به نوشته اعتماد دارد" (کلینی،
همچنین آمده است که "ال ْ َق ْل ُ
1429ق ،ج ،1ص  .)129این حدیث امام (ع) از سويي میرساند که نویسنده مطالب و
نوشتهها نسبت به حفظ و بقا و ماندگاری آنها اعتماد و قوت قلب و اطمینان دارد؛ از آن
روی که کمترین نوشتهها از قویترین حافظهها قدرت ماندگاری و کارایی بیشتری دارند و
از سوي دیگر ،انسانها به نوشتهها و آثار مکتوب و اعتبار آنها ،اعتماد و اتکاء بیشتری دارند
تا به آثار منقول و شفاهی.

.2عواملغیرمستقیم
 .1-2فرهنگ اقتصادی

شرایط اقتصادی و سطح زندگی افراد جامعه ازجمله عواملی است که میتواند در گرایش
به تحصیل علم و به تبع آن ،گرايش به مطالعه مؤثر واقع شود؛ بدين معني كه بين وضعيت
اقتصادي افراد جامعه و ميزان گرايش آنان به مطالعه رابطه مستقيم برقرار است .تجربه نشان
داده است كه وضعيت اقتصادي بر ميزان گرايش افراد به كتابخواني و مطالعه تأثير مستقيم
دارد؛ هرچه وضعيت اقتصادي افراد جامعه رو به ضعف باشد ،به همان ميزان گرايش افراد به
1
مطالعه و تحصيل كمرنگتر ميشود.
اين امر ،بديهي است هنگامي كه دغدغه تأمين معاش از دل مشغوليهاي انسان باشد،
پرداختن به مطالعه در اولويتهاي بعدي و حتي جزو آخرين اولويتهاي او قرار خواهد گرفت.

 . 1در این زمینه موارد استثنایی نیز
یافت میشود كه نباید آنها را از نظر
دور داشت.
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ناداري و فقر اقتصادی "مانع دست یافتن انسان به آموزش و پرورش و برخورداری از نتایج
آنها میشود و در برابر رشد فکری و فرهنگی او حائل میگردد و او را از آگاه ساختن خود و
شعلهور گرداندن نیروهای ادراکی بازمیدارد و به همین جهت ،عقبافتادگی در قلمرو فکری و
فرهنگی (آموزشی و پرورشی) را بر انسان تحمیل مىکند" (حکیمی ،1383 ،ج  ،4ص .)403
نقطه مقابل فقر اقتصادی ،يعني تکاثر و زیادهخواهي و فزونخواهی نيز همردیف با فقر
میتواند مانعی بر سر راه تحصیل علم و دانش باشد .تکاثر و زیادهخواهی ،تفکر و اندیشه
انسانها را بهخود مشغول میسازد" :ال ْ َه ُ
يك ُم التَّك َاثُر" (تکاثر" )1/تفاخر به بيشتر داشتن ،شما را
غافل داشت" .همچنانکه فقر ،عقل و اندیشه او را مشوش میسازدَ " :فإ ِ َّن ال ْ َف ْق َر َمنْ َق َص ٌهل ِ ِّ
لدينِ
َمدْ َه َشه ٌ ل ِ ْل َع ْقلِ َدا ِعيَه ٌ ل ِ ْل َم ْقت" (همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل
دشمنی است (نهج البالغه حکمت.)319 :

 .2-2فرهنگ سیاسی

سبک حکومت حاکمان در شیوه رفتاری و سبک زندگی مردم تحت سلطه خود ،تأثیر بسیاری
َّاس ب ِ ُأ َم َرائِهِ ْم أَ ْشبَ ُه مِنْ ُه ْم بِآبَائِهِم" (حرانی ،1404،ص)208
دارد .حضرت علی (ع) مىفرمایند" :الن ُ
که این سخن حکیمانه از ایشان میزان تأثیر عملکرد حکام یک جامعه و خطمشی آنها را در
رفتار افراد آن جامعه در زمینههای مختلف روشن میسازد؛ اگر حکومت ،حکومتی صالح و
الز َمان"
الس ْل َطانُ تَ َغ َّي َر َّ
الهی باشد ،مردم به صلح تمایل دارند و اگر فاسد باشد به فساد" :إ ِ َذا تَ َغ َّي َر ُّ
(نهجالبالغه نامه .)31:تغییر قدرت و حاکمیت سیاسی در شیوههای تعلیم و تربیت نیز تأثیر
خواهد گذاشت .شيوه حکومت و نوع نگاه دولتمردان به مسائل فرهنگي و در رأس آنها ،فرهنگ
كتاب و كتابخواني ،نقش بيبديل و غيرقابل انکاري در ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني
خواهد داشت" .در حکومت ستم ،انسانها به خواری کشیده میشوند ،گناه و معصیت میکنند
و دست به تباهگری میزنند و در حکومت عدل ،استعدادها شکوفا میشود ،خردها به کمال
میرسد و حکمت و علم فراگیر میشود .شاخصه و نمونه اعالی این تربیت با حضور حجت
حق و خورشید مغرب ،امام زمان (عج) ،تحقق مییابد" (دلشاد تهرانی ،1376 ،ص  .)46امام
محمدباقر (ع) در وصف حکومتي که نمونه راستین حکومت الهی و بشردوستانه است و نیز
درباره میزان توجه به علم و حکمت و دانش در آن حکومت میفرمایند:
اب اهلل ِ تَ َعالَى َو ُسنَّه ِ
"تُؤْ ت َْونَ ال ْ ِح ْك َم َة فِي َز َمان ِ ِه َحتَّى إ ِ َّن ال ْ َم ْرأَ َة لَتَ ْق ِ
ضي فِي بَيْت ِ َها ب ِ ِكتَ ِ
َر ُسو ِلاهلل (ص)"" :در دولت مهدی (عج) به همه مردم علم و حکمت میآموزند تا آنجا که
زنان در خانهها با کتاب خدا و سنّت پیامبر (ص) قضاوت مىکنند" (نعمانی1397،ق ،ص
.)239
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بر همین اساس ،باید گفت که بحث تحصیل دانش و یادگیری آن در دین اسالم از
حد مسئلهای فردی و خصوصی فراتر ميرود ،متوجه تمامی افراد جامعه ميشود و حتی
حکومتهای اسالمی را نیز در این امر شریک و سهیم میداند.
حضرت علی (ع) نیز ضمن بیان مطالبی ،توسعه علم و دانش را جزو وظایف حاکم
إن لِی َع َل ُ
َّاس َّ
لی
و حکومت اسالمی معرفی کرده است ،میفرمایند" :أیُّ َهاالن ُ
یکم َح َّق ًا َو ل َ ُکم َع َّ
یر َفیئ ِ ُکم َع َل ُ
لی َفالن ِ
یم ُکم َکیال تَج َه ُلوا َو تَأدِیبُ ُکم
َّص َ
یکم َوتَعل ِ ُ
حقٌّ َ .فأ َّما َح َُّق ُکم َع َّ
یح ُه ل َ ُکم و تَوف ِ ُ
َکی َما تَع َل ُموا" :"...ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است .حق شما بر من
آنکه از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیتالمال را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را
آموزش دهم تا بیسواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید"...
(نهج البالغه خطبه.)34 :

 .3-2فرهنگ عمومی

محیط زندگی انسان یکی دیگر از عوامل مؤثر در سیستم فکری در ایجاد روحیه علمی و
فراگيري افراد است .عامل محیط در رشد و شکلگیری شخصیت فرد به شيوههاي مختلف
تأثیرگذار است" .نوع عادات و مهارتهایی که فرد کسب میکند مربوط به اوضاع و احوال
محیطی است که او در آن زندگی میکند" (شریعتمداری ،1371 ،ص  .)80از نظر اسالم،
رابطه ميان محیط و تربیت افراد ،رابطهای مستقیم و دوسویه است.
سه عامل فضاي حاکم بر خانواده ،دوستان و محيط اجتماعي -فرهنگي از مهمترين
عوامل محيطي هستند:
فضای تعلیمی و تربیتی خانه و خانواده اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در گرایش فرد به
کتاب و مطالعه دارد" :محیط خانه و خانواده نخستین محیط تربیتی است که انسان را تحت
تأثیر خود قرار میدهد و به ساماندهی شاکله تربیتی انسان مىپردازد" (دلشاد تهرانی،1379 ،
ص  .)102یک محیط خانوادگی 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 اين طریق،
اندیشه خود را نسبت به اطراف خود و جهان هستی رشد و تعالی ميبخشد .در مقابل،
بیسوادی پدر و مادر و دوری و فاصله آنها از کتاب میتواند از مهمترین موانع در سر راه
عالقهمندی فرزند به مطالعه باشد؛ چرا که کودک بر دین و آیین و آداب و رسوم خانواده رشد
و نمو کرده و از خوی و خصلت والدین و دیگر اعضای خانواده تأثیر میپذیردُّ :
"کل مولودٍ
ینصرانه" (معتزلی ،1404 ،ج ،6ص " )140هر نوزادی
علی الفطرةَِ ،فإنَّماأبَوا ُه یه ّودانه أو ّ
یولَدُ َ
بر فطرت الهی بهدنیا میآید .پس پدر و مادر او را به دین یهود و یا نصرانی گرایش میدهند".
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محیط خانه و خانواده برای فرد حکم الگو را دارد" .تأثیر الگو و نقشپذیری انسان یک
امر طبیعی است که از غریزه تقلید سرچشمه میگیرد" (امینی ،1372 ،ج ،2ص .)98
نقش و تأثیر دوستان و معاشران از مسائل عمده در تعلیم و تربیت اسالمی است.
معاشرت با صالحان و خردمندان و اهل علم و فضل میتواند در گرایش انسان به نیکیها و
ازجمله علم و دانایی مؤثر واقع شود .در قرآن کریم ،بر نقش دوستان دونهمت در سرنوشت
تى لَيْتَنىِ ل َ ْم أَ َّ ِ
تخ ْذ ُفالن ًا خَ لِي ً
انسان اشاره شده است" :يَا َويْ َل َ
ال" (قرآن " )28 :25اىواى ،كاش
فالنى را دوست [خود] نگرفته بودم".
در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که "ال ْ َم ْر ُء َع َلى دِينِ خَ لِيل ِ ِه َو َقرِينِه" (حر
عاملی ،1409 ،ج ،12ص " )48انسان بر دین و آیین دوست و همنشین خود است" .این
روایت نشان میدهد که دوستان و همساالن در ساختار و شخصیت فکری و تربیتی يکدیگر
بسیار تأثیرگذار هستند تا آنجا که گفته شده است" :اصل همه فسادها از قرین بد خیزد"
(غزالی ،1374 ،ج ،2ص .)27
درآراي علمای بزرگ اسالمی نيز به این عامل مهم تربیتی اشارات زیادی شده است،
خواجه نصیر طوسی در بحثهای تربیتی خود تأثیر هیچ چیز را در فرد بیشتر از تأثیر همنشين
و معاشر نمیداند و یادآور میشود" :هیچ چیز را نفس تأثیر ،زیادت از تأثیر جلیس و خلیط
نباشد" (نصیرالدین طوسی ،1360 ،ص ؛  155نقل در عطاران ،1366 ،ص .)114
محیط اجتماعی و فرهنگ حاکم بر یک جامعه ،هم بهعنوان عاملي مثبت و هم بهعنوان
مانعي در اين راه ،بر تعلیم و تربیت افراد آن جامعه تأثیر جدّی دارد .روابط اجتماعی گسترده
باعث شده است که رفتارها و آداب و رسوم یک جامعه راحتتر به جامعه دیگر انتقال یافته
و انتقال افکار و اندیشهها نیز سریعتر و گستردهتر صورت پذیرد .این امر ،باعث شباهت
اجتماعات گوناگون و همرنگشدن صفات و خُ لقیات آنها در ابعاد مختلف شده است؛ تا
جایی که شباهت آنها به يکدیگر بیش از شباهت و نزدیکی به خُ لقیات خانوادگی شده است:
اس بزمانهم أشبَ ُه منهم بآبائهم" (معتزلی ،1404 ،ج ،19ص .)209
"النّ ُ
محیط و جریان زندگی اجتماعی است که میتواند یکی را اهل مطالعه و علم و دانش،
دیگری را گریزان از کتاب و دانایی ،یکی را اهل دوستی و محبت ،و دیگری را اسیر دشمنی
و عداوت کند .خداوند متعال در جایجای آیات قرآن کریم نقش محیط اجتماعی و فرهنگی
را بر تربیت افراد متذکر مىشود و مىفرماید:
لى َق ْومٍ يَ ْع ُكفُونَ َع َ
" َو َجا َو ْزنَا بِبَنىِ إ ِ ْسرائ ِ َ
اج َعل
يل الْبَ ْح َر َف َأت َْوا َع َ
وسى ْ
لى أ ْصنَامٍ لَّ ُه ْم َقالُوا ْ يَا ُم َ
َ
لَّنَا إِل َ ًها َك َما ل َُه ْم َءال ِ َه ٌة َق َ
تج َه ُلون" (قرآن " )138 :7و فرزندان اسرائيل را از دريا
ال إِنَّ ُك ْم َق ْو ٌم َْ
گذرانديم .تا به قومى رسيدند كه بر [پرستش] بتهاى خويش همت مىگماشتند .گفتند :اى
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مطالعه مفید و
اثربخش از نگاه آیات و روایات

موسى ،همانگونه كه براى آنان خدايانى است ،براى ما [نيز] خدايى قرار ده .گفت :راستى
شما گروهى هستيد كه نادانى مىكنيد".

نتیجهگیری

از آنچه گذشت ميتوان گفت که کتاب و کتابخوانی و قرائت در دین اسالم ارزش واالیی
داشته و بر آن تأکید شده است و از همان آغاز دعوت اسالم ،با محور قرار گرفتن وحی الهی
اين موضوع بهعنوان بخشی از فرهنگ اسالمی درآمده و جایگاه خاصی را بهخود اختصاص
داده است .با این حال ،هرچند که آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) کمتر بهطور
مستقیم به موضوع مطالعه و پژوهش به معنای امروزی آن پرداختهاند ،از البالی این متون
مقدس استنباط میشود که مطالعه و کتابخوانی روشمند ،به عنوان اصلیترین راهبرد توسعه
و پیشرفت ،یکی از شاخصهای مورد توجه شارع مقدس بوده و برای چگونگی اثربخشی
آن در زندگی فردی و اجتماعی آدمی راهکارهایی ارائه شده است که عمل به آنها موجب
بهرهبرداری اثربخش از کتاب و کتابت خواهد شد .بديهی است ارائه این مبانی و اصول برای
طالبان علم و دانش ،بهويژه دانشگاهیان مسلمان ،از ضروریات است و در منابع و متون علوم
انسانی جای آن خالی بهنظر میرسد.
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161

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،25شامره(3پاییز)1393

سهرابمروتی
محسنحسنوندی
دلشاد تهرانی ،مصطفی ( .)1376سیری در تربیت اسالمی .تهران :مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.
_________ ( .)1378ماه مهرپرور :تربیت در نهجالبالغه .تهران :خانه اندیشه جوان.
_________ ( .)1379منظر مهر :مبانی تربیت در نهجالبالغه .تهران :دریا.
شجری ،فتح اهلل ( .)1379پاسخگویی خالق .تهران :انجمن قلم ایران.
شریعتمداری ،علی ( .)1371روانشناسی تربیتی .تهران :امیرکبیر.
الشهیدالثانی ،زینالدینبن علی ( .)1373منیه المرید فی ادب المفید والمستفید (رضا مختاری ،محقق) .قم:
مکتب االعالم االسالمی.
طباطبایی ،محمدحسین ( .)1374تفسیر المیزان (سیدمحمدباقر موسوی همدانی ،مترجم) .قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
عطاران ،محمد ( .)1366آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک .تهران :مدرسه.
غزالی ،محمدبن محمد ( .)1374کیمیای سعادت (حسین خدیوجم ،به کوشش) .تهران :شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.
کلینی ،محمدبن یعقوب (1429ق) .اصول کافی .قم :دارالحديث.
محدثی ،جواد ( .)1389روشها .قم :نشر معروف.
محمدی ریشهری ،محمد ( .)1375میزان الحکمه .قم :دارالحدیث.
معتزلی ،ابن ابیالحدید (1404ق) .شرح نهجالبالغه .قم :کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی.
نجاتی ،محمدعثمان ( .)1367قرآن و روان شناسی (عباس عرب ،مترجم) .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی.
نصیرالدین طوسی ،محمدبن محمدبن الحسن ( .)1360اخالق ناصری (مجتبی مینوی و علیرضا حیدری،
تصحیح و توضیح) .تهران :خوارزمی.
_________ ( .)1385آداب المتعلمین (محسن احمدوند ،مترجم) .قم :نهاوندی.
نعمانی ،محمد بن ابراهیم (1397ق) .الغیبه .تهران :نشر صدوق.
نوري ،حسينبن محمدتقي (1408ق) .مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .قم :مؤسسه آل البيت
عليه مالسالم.

استناد به اين مقاله:

مروتي ،سهراب؛ حسنوندي ،محسن ( .)1393مطالعه مفید و اثربخش از نگاه آیات و روایات .مطالعات
ملي كتابداري و سازماندهي اطالعات.162-151 ،)3( 25 ،

162

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ،25شامره(3پاییز)1393

