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۱۷/۰۹/۲۰۱۵                                                             صمد احمد نثار

  

آن مطالعهو  کتاب  

. هر دیار است . کتاب آب است و محتویات آن عمق آب است . کتاب یار کتاب رفیق صدیق است
 .نمایشګر ماضی ، درمانګر فعلی و تحلیلګر بعدی استکتاب 

صفحه  ۴۹است که بیشتر از   کتاب یک اثر چاپی صحافی شده یونسکو : تعریف کتاب از طرف
  . ای منتشر نشود  صورت دوره  به که است ینشریات، تحت یک عنوان ثابتمانند داشته باشد و 

 
توانیم لوله کنیم ولی کتاب   ، چند جلدی. کتاب نازک را میضخیمنازک،  :است نوعسه  کتاب
 کرد.  استفادهن بصورت یکجایی انمیتوچند جلدی را هم . کتاب چنین کرد توان  را نمی ضخیم

 
در بس، سب وی، طیاره، موتر، رستورانت و تواند   کتاب جیبی از همه بهتر است چون آدم می

 د.و دوباره با آسانی در جیب بګذار غیره مطالعه کند
 

 .ین نیستبهترخودش بذات خود کتاب بهترین هدیه است اما میګویند که 
 ، چون:روری و حیاتی استخصوصأ به جوانان خیلی ض فواید مطالعه کتاب
 .و اندیشه ای وسیع می شود دارای سطح فکر

 .ذهنش برای فراگیری فعالتر می شود
 .لغاتش کاملتر می شود زخیره  

 .افقهای جدیدی پیش رویش باز می گردد
 .بیشتر می شود مکتب و کالجمادگیش برای یادگیری درسهای آ

 .می دارد به صورت جدیدتر و قویتر در راه کسب علم گام بر
. پس کتاب یک سرمایه و نعمت بزرګی صورت، کتاب دروازه ایست بسوی علم و معرفتبه هر 

 .ګفته است که کتاب مادر تمدنها و مولود آنست علما برای جامعه پنداشته می شود.
 

ری نموده علم است که یک یا چندین انسان آنرا جمع آو کتاب مجموعه ای از تفکر، ذوق، هنر و
نموده و آنرا  وقت را غنیمت شمرده از تنوع فکری بشر استفاده  مثبتاست. پس بر ما است تا 

 دیم میکند .اییم . این هدیه ایست که کتاب بما تقنم پیاده
جامعه  عادت و کلتور مطالعه  کتاب عامل ترقی و پیشرفت جامعه انسانی می باشد. معذالک، 

است که یکی از  حقیقت ثابتو این یک مؤفق آن است که رواج کتاب خوانی در آن زیاد باشد 
 عوامل پس ماندګی جامعه فقدان کلتور مطالعه  کتاب است.

زی ابن سینا در خانه  خود . روایت است که رو علما ګفته اند که رفیق بهتر از کتاب وجود ندارد
وی آنرا  .فراوان به دست آورده بود و تالش بود که با زحمات مصروف مطالعه کتاب افالطون

سوال نمود  اشوق زاید مطالعه می کرد که نا ګهان همسایه  وی از در آمد و از ابن سینبا ذوق و 
 که محترما! چرا تنها نشسته اید؟
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ابن سینا که تسلسل فکری اش بهم خورد و مختل شد پاسخ داد که تا فعأل تنها نبودم بلکه با این 

 رفیق خود محو ګفتګو بودم، ولی اکنون که شما آمدید تنها شدم!
 

بقول یک  واقعأ که کتاب بهترین دوست است بشرطیکه کتاب صحیح و دوست صحیح باشد. بلی،
چی بهتر که با چنین کتاب قربت و  عالم کتاب خوب از طرف نویسنده  آن هدیه ایست به بشریت .

دوستی با کتاب به انسان سعادت، رفعت و حرمت می بخشد. پس بیایید  رفاقت داسته باشیم.
 خوانی را وسعت داده و عادت نماییم. کتاب  فرهنګ  
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