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روایتشیخصدوق،شیخمفیدوآیتا...سبحانیازآخرینوصایا و واپسینلحظات زندگیامیرمؤمنان(ع)

بخش سوم

نسبتاموردینیودنیویدردعا

« َال ّل ُه َّم ِانّان َْر َغ ُب ِا َل ْی َ
ریم ٍة ُت ِع ُّزب َِهاا ِ
الم
ال ْس َ
کفى َد ْو َل ٍة َک َ
الدعا ِة
َو َا ْه َل ُه َو ُت ِذ ُّلب َِهاالنِّ َ
فاق َو َا ْه َل ُه َوت َْج َع ُلنافیها ِم َن ُّ
قاد ِة اِلى َسبی ِل َ
طاع ِت َ
رام َة
ک َ ،وا ْل َ
اِلى َ
ک َوت َْر ُزقُنا بِها َک َ
الدنْیا َوا ْال ِخ ـ َـر ِة »؛ پروردگارا! ما از تو آرزوی دولت
ُّ
کریمه داریــم؛ ما در انتظار دولت کریمه هستیم؛
این فراز ،فرازی مهم در دعای شریف افتتاح است؛
در ایــن فــراز ،شاخصههای دولــت کریمه مطرح
میشود؛ دولت کریمه ،دولتی است که در آن اسالم
و اهل اسالم عزیز میشوند و از ظلم و ستم خالص
میشوند؛ نفاق و اهل نفاق ،چاپلوسی و ریاکاری
بساطشان برچیده میشود؛ در ایــن دولــت همه
دعوتکنندهبهبندگیخداهستندوازهمهامکانات
خلقخدا به سوی او و بندگی
و رسانهها برای دعوت ِ 
اواستفادهمیکنند.دردولتکریمه،همگاندست
یاری به سوی یکدیگر دراز میکنند .این دولت،
دولتی است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت
میرساندواینیکیازدرخواستهایبندگانخوب
خداستکهدرهمهشبهایماهمبارکرمضان،در
دعایافتتاحبهمحضرپروردگارعرضهمیشود.واقعا
این مضامین و ادبیات فاخر و باشکوه ،از زیباترین و
ارزشمندترین ذخایر معنوی اســام اســت .توجه
به ارتباط وسیع و تنگاتنگ بین شئون دین و دنیا،
همواره موردنظر اسالم بوده است .از دعا ،اینطور
استنباطمیشودکهدینودولت،دوموضوعدرهم
تنیده و به هم پیوسته هستند و در این فراز از دعای
افتتاح ،ما اینها را از یکدیگر جدا نمیبینیم و البته
این ،مسئله بسیار مهمی محسوب میشود؛ اینکه
در نظر داشته باشیم اسالم همان دینی است که
پروردگاربراینوعبشربرگزیده؛دینیکههمدنیارا
مدنظرقرارمیدهدوهمآخرترا.نگاهما دردعانیز،
باید متکی به چنین دیدگاهی باشد و بدانیم که در
این عرصه ،باید همان رویکردی را داشته باشیم که
ولیخدا،حضرتحجت(عج)بهمانشاندادهاست.

جهان کتاب

شترهابرایکودکانپاکستانی
کتابمیبرند

حدیثی اخالقی از مولیالموحدین(ع)

خوشاخالق ،رستگار در دو سرا

عکس :محمد جمال رنجبر

دعای افتتاح از ادعیه مشهوری است که
طبق منابع روایی ،حضرت حجت(عج)،
آن را بــه نــایــب خـــاص خـــود محمد بن
عثمانعمری آموزش دادند و با روایت او،
دیگر دوســـتداران اهلبیت(ع) نیز ،از
برکات معنوی این دعای ارجمند که زمان
قرائت آن ،شبهای ماه مبارک رمضان
اســت ،بهرهمند شدند .در مــاه مبارک
رمضان ،فرازهایی از این دعا را همراه با
تفسیر آن که توسط آیــتا ...سیداحمد
حسینیخراسانی،عضوجامعهمدرسین
حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان
رهبری بیان شدهاست ،طی چند قسمت،
دراختیارشماروزهدارانومؤمنانارجمند
قــرار خواهیم داد؛ آنچــه درپــی میآید،
قسمتسوماینبحثاست.

سخن اندیشه

مسجد خموش و شهرپرازاشک بیصداست
ایچاهخونگرفتهکوفه علی(ع) کجاست؟  
جواد نوائیان رودسری – کوفه در رمضان سال
 40هـ.ق ،در ُبهتی عظیم فرورفت؛ شب نوزدهم
ماه مبارک رمضان ،یکی از خوارج که از آوردگاه
نهروان جان سالم به در بردهبود ،ضربتی سخت
بر فرق موالی متقیان(ع) وارد کرد؛ ابنواضح در
کتاب «تاریخ یعقوبی» ،خبری عجیب را گزارش
دادهاس ــت؛ او مینویسد هنگامی که خبر ورود
ابنملجم مــرادی را به امیرمؤمنان(ع) دادنــد،
فرمود«:وقدوافى؟أماإنهمابقيعلىغيره،هذاأو
إنه»؛باالخرهرسید؟هماناجزآنچیزیبرعهدهمن
نماندهواکنون،هنگامآنرسیدهاست.امام(ع)از
آنچهدرپیشدارد،آگاهاست.
▪روایتیازشیخصدوق

شیخصدوق،در«عیوناخبارالرضا(ع)»روایتیرا
نقلمیکندکهشاهدیبرگزارشیعقوبیاست؛در
روایتصدوقبهنقلازامیرمؤمنان(ع)آمدهاست:
الل َما َا ْف َض ُل ْ َ
« ُق ْل ُت َیا َر ُس َ
ول َّ ِ
الش ْه ِر
ال ِفی َه َذا َّ
ال ْع َم ِ
ال َیا َا َبا ا ْل َح َس ِن َا ْف َض ُل ْ َ
(شهر رمضان) َفقَ َ
ال
ال ْع َم ِ
الش ْه ِرا ْل َو َر ُع َع ْن َم َحا ِر ِم َّ ِ
الل َع َّز َو َج َّلث َُّم َب َکی
ِفی َه َذا َّ
یک َفقَ َ
الل َما ُی ْب ِک َ
َفقُ ْل ُت َیا َر ُس َ
ول َّ ِ
ال َیا َع ِل ُّی َا ْب ِکی ِل َما
الش ْه ِر َک َانِّیب َ
ُی ْس َت َح ُّل ِم ْن َ
ْت ُت َص ِّلی
ک ِفی َه َذا َّ
ِک َو َان َ
ْ
ین َف َض َر َبکَ
َ
َ
ِل َر ِّب َ
ین َوال ِخ ِر َ
ک َو َق ِدان َْب َع َثا ْشقَ ی ْال َّو ِل َ
ک َف َخ َض َب ِم ْن َها ِل ْح َی َت َ
َض ْر َب ًة َع َلی َق ْر ِن َ
ک»؛ خدمت
رســولخــدا(ص) عــرض کــردم :ای پیامبرخدا!
برترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیست؟
فرمود :ای اباالحسن! برترین اعمال در این ماه،
پرهیز از محرمات الهی است؛ پس از این سخن،
گریهکرد.عرضکردم:چراگریهمیکنید؟فرمود:
برایآنچهدراینماهنسبتبهتوروامیشود؛انگار
میبینمکهتودرپیشگاهخداوندبهنمازایستادهای
ونابکارترینمردمکهاورااجیرکردهاند،ضربتیبر
فرق تو وارد میکند و محاسنت با خون آن زخم،
رنگینخواهدشد.
▪روایتیازشیخمفید

شیخ مفید در «االرشــاد» ،روایتهای متعددی را
دربــاره آگاهی امــام(ع) از شهادتش آوردهاســت؛
روایــاتــی کــه دل را سخت بــه درد مـــیآورد .اما
آنچه بیش از همه جانگداز به نظر میرسد ،نقل
روایتی از عثمان بن مغیره اســت؛ مفید به نقل
از وی مینویسد« :چــون ماه رمضان فرا رسید،
امیرالمؤمنین(ع) یک شب در منزل حسن(ع)،
یک شب در منزل حسین(ع) و شبی دیگر در
منزل عبدا ...بن جعفر(همسر زینب(س)) افطار
میفرمود و بیش از سه لقمه غــذا نمیخورد».
فرزندان نگران این وضعیت شدند و دلیل کم
خوردنغذاراپرسیدند،فرمود«:یأتینی ْأم َراهللوأنا
َخمیصإنَّما ِهی َلی َلةأو َلی َلتان»؛امرخدابهسراغمن
خواهد آمد و میخواهم در آن حال گرسنه باشم؛
یکی دو شب بیشتر نماندهاست .مفید به نقل از
راویمیگوید«:درشبدوم،ضربتبرفرقمطهر
امامواردشد».
▪آنلحظاتدردناک

استاد «رســول جعفریان» مینویسد«:روایات
فراوانی از طریق اهلبیت(ع) و نیز اهلسنت نقل
شده که نشان از وضعیت خاص روحی امــام(ع)
در شبی است که صبحگاه آن شب ،آن حضرت

ضربتخورد.ازجملهروایتیازامامباقر(ع)کهابن
ابیالدنیانقلکردهاستکهآشکاراآگاهیامام(ع)
را از شهادت خویش ،خبر میدهد« ».ابناعثم»
در کتاب «الفتوح» مینویسد«:علی(ع) به مسجد
رسید و بر فراز مأذنه قرار گرفت و اذان گفت ...در
همان هنگام ،ابنملجم از خانه قطام وارد مسجد
شد و گوشهای دراز کشید و خود را به خواب زد.
علی(ع) پس از اذان ،وارد مسجد شد و هر که را
خواب بود ،بیدار کرد و سپس ،به سوی محراب
رفتودرآنایستادونمازراآغازکرد؛بهرکوعرفت
وسپسپیشانیخودرابرسجدهگاهقرارداد،آنگاه
سربرداشتتاسجدهدومرابهجاآوردکهابنملجم
بهسمتاودوید«.»...ابنعبدالبراندلسی»،عالم
و مورخ مشهور اهلسنت در کتاب «االستیعاب»،
دربــاره لحظه ضربتخوردن امیرالمؤمنین(ع)
مینویسد«:ابنملجمضربتیبرفرقعلی(ع)وارد
کرد و فریاد زد :حکم از آن خداست نه از آن تو یا
علی![اینجملهشعارمعروفخوارجبود]علی(ع)
درحالیکهمحرابعبادتازخونمطهرشرنگین
شده بــود ،فرمود :سوگند به پروردگار کعبه که
رستگار شدم(».االستیعاب؛ ص )1125ناگهان
غوغاییدرمسجدبرپاشد.
▪امیرمؤمنان(ع)وصیتمیکند

آیتا ...جعفر سبحانی در کتاب ارزشمند «فروغ
والیت» ،گزارشی از ساعات پایانی حیات دنیوی
امیرمؤمنان(ع)آورد هکهسختتکاندهندهاست.
او مینویسد« :هنگامى كه امام(ع) ضربتخورد،
پزشكان كوفه به بالین وى گرد آمدند .در بین
آنان از همه ماهرتر اثیر بن عمرو بود كه جراحات
را معالجه مىكرد .وقتى او زخم را دید ،دستور
داد ُشش گوسفندى را كه هنوز گرم است ،براى
او بیاورند؛ سپس رگى از آن بیرون آورد و در محل
ضربت قرار داد و آنگاه كه آن را بیرون آورد ،گفت:
وصیتهاى خود را بكن ،زیرا این ضربت
یا على! ّ
به مغز رسیدهاست و معالجه مؤ ّثر نیست .در این
وصیتخود
هنگامامام(ع)كاغذودواتىخواستو ّ
را خطاب به دو فرزندش حسن و حسین (علیهما
السالم) نوشت؛ اما به واقع این وصیت ،وصیتی

براىتمامبشرتاپایانعالماست».
▪فرازهاییازوصیتپیشوایپارسایان

مورخانىكهقبل
عدهاىاز ّ
وصیترا ّ
این ّ
محدثانو ّ
سیدرضىمىزیستند،مانندمرحومشیخ
مرحوم
از
ّ
صدوق و شیخ مفید ،با ذكر سند نقل كردهاند و در
ادامه،فرازهاییازآنرامرورمیکنیم.
وص ُ
ُأ ِ
یكما ِب َتقْ َو ى ا ِ
الد نْیا َو ِإ ْن
هلل َو َأ ْن ال ت َْب ِغ َیا ُّ
ْ
َبغَ ْت ُكما َو ال تَأ َسفا َعلى َش ْی ء ِم ْنها ُز ِو َی َع ْن ُكما َو
اع َمال ِل َ
أل ْج ِر َو ُكونا ِل ّ
لظا ِل ِم َخ ْصم ًا
ِالح ِّق َو ْ
قُوال ب َ
وم َع ْو ن ًا ؛ شما را به تقوا و ترس از خدا
َو ِل ْل َم ْظ ُل ِ
سفارش مىكنم و اینكه در پى دنیا نباشید،
گرچه دنیا به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از
تأسف مخورید .سخن حق را
دست مىدهیدّ ،
بگویید و براى اجر و پاداش (الهى) كار كنید و
دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.
اهلل َ
َو َ
اهلل ِفی ا ْلجِ ِ
هاد ب َِأ ْموا ِل ُك ْم َو َأنْفُ ِس ُك ْم َو َأ ْل ِس َن ِت ُك ْم
ّواص ِل َوال َّتباذُ ِل َو ِإ ّی ُ
ِیل ا ِ
اك ْم
ِفی َسب ِ
لی ُك ْم بِال َت ُ
هللَ .و َع ْ
داب ِر َو ال َت ُ
ّقاطع .ال َت ْت ُر ُكوا ا َأل ْم َر بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف
َو ال َت ُ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ِ
رار ُك ْم ث َُّم
ش
م
ك
ی
ل
ع
ى
ل
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ی
ف
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ك
ن
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ل
ا
ن
ع
ی
ْ
ِ
ِ
َ
َ
َُ َ ْ ْ
ُ
ُ
َو ال َن ّْه َ
َ
جاب َل ُك ْم؛ خدا را ،خدا را ،در مورد
ت
س
ی
ال
ف
َ
ت َْد ُع َ
ُ
ون ُ ْ
جهاد با اموال و جانها و زبانهاى خویش در راه
خدا و بر شما الزم است كه پیوندهاى دوستى و
محبت را محكم كنید و بذل و بخشش را فراموش
ّ
نكنید و ازپشتكردن به هم و قطع رابطه برحذر
باشید .امر به معروف و نهى از منكر را ترک مكنید
كه اشرار بر شما مس ّلط مىشوند و سپس هرچه
دعا كنید مستجاب نمىشود .سپس فرمود:
ّ
عبدالمطلب ،نكند كه شما بعد از
اى نوادگان
شهادت من دست خود را از آستین بیرون آورید و
در خون مسلمانان فرو برید و بگویید امیرمؤمنان
كشته شد و این بهانهاى براى خونریزى شود.
▪آخرین وداع

فرزندان امــام(ع) خاموش نشسته بودند و در
حالى كه غم و اندوه گلوى آنان را مىفشرد ،به
سخنان دلپذیر و جا نپرور آن حضرت گوش
فرامىدادند .امــام(ع) در پایان این وصیت از
هوش رفت و چون مجدد ًا چشمان خود را باز

«محقق داماد» از نوآوریهای
یگوید
«مالصدرا» م 

كرد ،فرمود«:اى حسن ،با تو سخنى چند دارم.
امشب ،شب آخر عمر من است .چون درگذشتم
با دســت خــود مــرا غسل بــده و كفن كن و خود
شخص ًا مباشر اعمال كفن و دفن من باش و بر
جنازه من نماز بخوان و در تاریكى شب ،جنازه
مرا دور از شهر كوفه و مخفیانه به خاک بسپار تا
كسى از آن باخبر نشود ».طبق گزارش یعقوبی،
شب جمعه،
امام على(ع) دو روز زنده بود و در ِ
بیستویكم رمضان سال  40هجرى ،در 63
سالگى ،بدرود حیات گفت .مفید نقل کردهاست
که فرزند گرامی امیرمؤمنان ،امام حسن(ع)،
پدر را با دست خود غسل داد و بر او نماز خواند؛
َ
فرمود«:أما ِإ َنّها
در نماز هفت تكبیر گفت و سپس
ال ُت َك َّب ُر َعلى َأ َحد َب ْع َد ُه»؛ بدانید كه پس از على(ع)
برپیکرهیچكسهفتتكبیرگفتهنمىشود.پس
از آن ،امام(ع) را در جایى به نام «غرى» (نجف
اشرف فعلى) ،دفن کردند.

کیفیت مطالعه ،قربانی حواسپرتیهای دیجیتال

اپلیکیشنهایعرضهکتابدرپایینآمدنسرانهکتابخوانینقشدارند
گروه اندیشه  -یک فعال حوزه نشر معتقد
اســت که در کشور مــا ،فــنــاوری در کنار آثار
مثبت ،آثار منفی بیشتری داشته است؛ ازجمله
پدیده حوا سپرتیهای دیجیتال که کیفیت
مطالعه مردم را پایین میآورد و اساسا مردم را
از مطالعه دور میکند .به گزارش ایبنا ،کمال
کمایی میگوید :اگر اثرات فضای مجازی و
حواسپرتیهای دیجیتال در کشور ما به شکل
ساختارمند و اصولی ،ارزیابی و با آنها برخورد
نشود ،جبرانناپذیر خواهند بود .او میافزاید:
یکی از ایــن بــحــرانهــا ،حــواسپــرتـیهــای
دیجیتال و چالشهای فضای مجازی در حوزه
نشر است .این چالشها شکل و حالتهای
مختلفی دارد و در حال تبدیلشدن به یک
مسئله جدی در حــوزه مطالعه کتاب است.
رفتهرفته حوا سپرتیهای دیجیتال در همه
زمینهها رشد میکند؛ موضوعی که بیشتر
ناشران امــروزه به آن توجهی ندارند ،اما من
به عنوان یک مــدرس که تخصصم آ یتــی و
فناوری اطالعات است و همچنین به عنوان
یک ناشر ،نگران کاهش میل و گرایش مردم،
دانشجویان و عموم جامعه به مطالعه در تمام
زمینهها هستم.

حجت االســام جواهری  -امیرمؤمنان ،امام
علی علیهالسالم فرمودهاند« :أ ِلن َك َنفَ َك َفإ َِّن َمن
ُي ِلن َك َنفَ ُه َيس َت ِدم ِمن َق ِ
الم َح َّب َة»(غررالحکم
وم ِه َ
و دررالکلم ،ج  ،2ص  ،202حدیث )2376؛
نسبت به مردم ،اخالقی توام با نرمی و مهربانی
پیشه کن؛ زیرا کسی که خوشاخالقی و مهربانی
را نسبت به مــردم پیش گیرد ،همواره از آ نها
محبت خواهد دید و قومش ،همیشه او را دوست
خواهند داشــت .امیرمؤمنان علیهالسالم در
این روایت اخالقی ،مؤمنان را به خو شخلقی
و نر مخویی دعــوت میفرماید .بــر شیعیان و
دوستداران امیرمؤمنان امام علی علیهالسالم،
الزم اســت کــه بــا خــانــواده ،همسر ،فــرزنــدان،
همسایگان ،بستگان و عموم مــردم ،با نرمش
و مهربانی رفتار کنند و از خشونت رفتاری و
کالمی دوری گزینند .در حدیثی دیگر ،امام علی
َواض ْع ّ ِ
لل
علیهالسالم فرمودهاند« :أ ِل ْن َك َنفَ َك و ت َ
َير َف ْع َك» (غررالحکم و دررالکلم ،ج  ،2ص ،196
حدیث )2361؛ در مقابل خداوند فروتنی پیشه
کن تا پروردگار جایگاه تو را بلند گرداند .مقام
انسان خوشخلق و فروتن ،هم نزد پروردگار و هم
ِ
نزد بندگان او ،مقامی رفیع و بلند است؛ آنکه
با همنوعان خود با مهربانی برخورد میکند و
برای رفع نیازهای مشروع آنها میکوشد ،مورد
تعظیم و تکریم فراوان در دو جهان خواهد بود.

تازههای نشر

یک فعال حوزه نشر بیان کرد

در دوران کرونا و تعطیلی مـــدارس ،ایــن شترها
هستند که کتابها را به کودکان مناطق دوردست و
کمبضاعت پاکستان میرسانند .به گزارش ایبنا ،به
نقل از روزنامه گاردین« ،روشان» نام شتری است که
جمعه هرهفته ،با کولهباری از کتابهای مختلف به
شهرهای مختلف پاکستان سفر میکند تا کتابها
را به دست کودکان در مناطق محروم و دوردستی
که به دلیل کرونا مدرسهشان تعطیل شدهاست،
برساند .یکی از اهالی منطقه بلوچستان پاکستان
که «روشان» هرهفته با ُخرجین پر از کتابش به آنجا
میرود ،میگوید« :وقتی این شتر برای اولینبار به
محله ما آمد ،بچهها خوشحال و بسیار هیجانزده
بودند .مدرسهها مدت زیادی است که بسته شده
است و ما هیچ کتابخانه دیگری در شهرمان نداریم.
بچهها خیلی استقبال کردند ».فاضل بشیر ،یکی
از گردانندگان این کتابخانه ،میگوید« :والدین و
کودکان خیلی خوشحال هستند و برایشان بسیار
امیدبخش است که میتوانند بخوانند و مسئوالن
کمک بسیاری میکنند تا کتابها به مناطق هرچه
دورتر برود و در دسترس کودکان قرار بگیرد ».ایده
راهاندازی این کتابخانه سیار ،از زمانی شکل گرفت
که شیوع کووید  ،19موجب تعطیلی مــدارس در
پاکستانشد.دوزن درایالتبلوچستانپاکستانکه
مدیریکدبیرستانمحلیبودند،تصمیمگرفتندکه
کتابهاراباشتر،بهدستکودکانبرسانند.
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کــــتــــاب «ح ــک ــم ــت
بــرتــر؛ درسگــفــتــاری
یهــای
دربـــاره نــوآور 
فــلــســفــه صـــــــدرا»،
نوشته سیدمصطفی
محققداماد منتشر
شد .به گزارش ایسنا،
ایــن کــتــاب در ۲۳۴
صفحه ،با جلد گالینگور و قیمت  ۷۵هزار تومان،
توسط نشر سخن ،راهی بازار کتاب شده است.
در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم«:مجموعه
پــیــشرویتــان ســلــســلـهدرسهــایــی اســت که
اینجانب در ســال  ۱۳۸۵خورشیدی که به
دعــوت حضرت استاد جناب دکتر غالمرضا
اعوانی برای تدریس حکمت متعالیه در موسسه
حکمت و فلسفه ایران و در مقطع دکتری دعوت
شده بــودم ،طی یک ترم ارائــه دادهام .خداوند
این نعمت را نصیبم کرد که فضالیی در آن دوره
در کالس شرکت داشتند که از نشاط فلسفی
بسیار باالیی بــرخــوردار بودند و خوشبختانه
اکنون همگی در سمت عضویت هیئت علمی
دانشگاههای معتبر کشور اشتغال دارند .بنای
من در این دوره آن بود تا طرحی را که پیش از
آن در مقاله «حکمت متعالیه :ابداع یا التقاط؟»
طراحی و منتشر کــرده بــودم ،تکمیل کنم .در
آن مقاله ،قطعهای از صــدرا به نقل از أسفار
آورده بودم که او در آن ،حدود هفده مسئله را
میشمرد و معتقد است ذهن ابنسینا در این
مسائل ُکند شده و نتوانسته است آ نها را حل
کند ،اما خودش از عهده حل آنها برآمده است.
اینجانب میخواستم با مراجعه به منابع صدرا
و نیز ابنسینا ،بررسی کنم که این مسائل به چه
نحوی برای ابنسینا مطرح بوده و سپس چگونه
در حکمت متعالیه حل شده؛ در اثر حاضر مقاله
مذکور مندرج است و در دسترس قرار دارد».

▪مفهومحواسپرتیدیجیتال

کمایی دربــاره حواسپرتی دیجیتال و مفهوم
آن توضیح میدهد :وجود دسته گستردهای از
ابزارهای ارتباطی مانند شبکههای اجتماعی و
سرگرمیهای اینترنتی یکی از دالیل دورشدن
جامعه از مطالعه و محرومشدن آن از فواید این
کار است؛ زیرا با استفاده از گوشیهای مدرن و
هوشمند و رایانههای متصل به اینترنت ،توجه
و تمرکز بیشتر خوانندهها و مطالعهکنندگان
به مطالب علمی ،درســی ،دانشگاهی ،ادبی
و ...منحرف م ـیشــود.در شرایطی که سرانه
مطالعه کتاب در کشور ،از  ۱۰دقیقه که میزان
پایینی است ،عبور نکرده است ،حواسپرتیهای
دیجیتالتاثیربسیارزیادیرویمطالعههایکوتاه
و وقفههای مکرر حین مطالعه دارد؛ بهطوری که
رفتهرفتهاینسرانهمطالعهراهمکمترخواهدکرد.
کماییبهبرخیآمارهایبینالمللیدراینزمینه
اشارهمیکندومیگوید:مطالعاتشرکتمکنزی
در سال  ۲۰۱۲نشان میدهد مطالعهکنندگان
بهطور متوسط حدود  ۶۰درصد از ساعت کاری
توگذار در
خود را در ارتباطات الکترونیکی و گش 
فضای اینترنت سپری و حدود  ۳۰درصد از وقت
خود را نیز صرف خواندن و پاسخ دادن به فضای

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
دیجیتالمیکنندکهموضوعمهمیاست.
▪زیانجبرانناپذیراپلیکیشنهایمطالعه

وی یادآور میشود :اینروزها شاهدیم که تمایل
بعضی ناشران برای تبدیل کتابهای کاغذی
و سنتی به فایلهای پیدیاف و صوتی بسیار
زیاد شده است؛ در این زمینه باید گفت روند کلی
به دلیل سرعت و سهولت دسترسی به کتاب
خوب است ،اما نکتهای که به آن توجه نمیشود،
ایــن اســت کــه متاسفانه در اپلیکیشنهای
کتابخوانی یا سایتهای کتابخوانی و حتی
فایلصوتی،بهمسائلیکهمادرمطالعهبهآننیاز
داریــم توجهی نشده است؛ این مسائل شامل
توجه عمیق ،تمرکز حین مطالعه و همچنین
جلوگیری از مطالعههای مقطعی ،کــوتــاه و
وقفهداراست.بهعنوانمثال،مادراپلیکیشنها،
درکنارفایلهایمطالعاتی،تبلیغاتیرامیبینیم

که بهصورت بنر ظاهر میشود .این تبلیغات
که هیچ اصــول و رونــد خاصی ن ــدارد ،موجب
حواسپرتی خواننده میشود تا ببیند این تبلیغ
چیست و روند مطالعه او مختل میشود.
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