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 که مصاحب بود گه و بیگاه    همنشینی به از کتاب مخوان   

 

پیشکش    به مناسبت روز جهانی کتاب به شما خوانندۀ عزیز این نوشتۀ مختصر را 

  میشنم.

نحکوه  از هانی کتاب را تجلیل میشنکد ،روز ج یخ سوم مارچساله به تاربشریت همه  

ککه ایکن تکاریخ را رزکم زد نکر  ن کر  ریشه ایمسایل انتخاب روز جهانی کتاب و 

 میشنم و فقط به ارائه اهمیت و نق  خود کتاب اکتفا میورزم . 

 

زنکدگی گششکته خکوی  را  چگکونگی  هکا در آنکتاب بمثابه آئینه ای است که انسان   

د . از روزیشکه بشکریت حکواد  و رویکداد هکای گونکاگون  را بصکورت کتابکت مینگر

، در حقیقت وارد مرحله ای جدیدی از زنکدگی خکود گردیکد . کتکاب میکرا  در آورد 

شکتگان را بکه مکا بکه ار  گشاشکته ککه  بکا دسکتاورد هکای بزرگ فرهنگی و معنوی گش

یشتر کسکب میشنکد نای بهر روز غنی تر میشود ، عمق و په نسل ها جدید و جدید تر

فت انگیککزی متحککوخ سککاخته و میسککازد . بککا در ن ککر وزنککدگی بشککریت را بشککور شککگ

تجلیل و  درج است میتوان گفت کهداشت اهمیت علم و دان  که در البالی کتاب ها 

من ککور از  بزرگداشککت روز جهککانی کتککاب  زککدردانی از کتککاب امککر تصککادفی نیسککت .

دولتی و خصونی مبنی بر ایجاد زمینه هکای الزم جلب توجه نهاد ها و سازمانهای 

بکرای کسکب علکم و دانک  اسکت. کتکاب کهکن تکرین میکرا  معنکوی و تسهیالت بیشتر 

 بشریت است. 
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از اهمیکت ویک ه ای بکر  همچنکان کتکاببا وجود پیشرفت های کم ن یر عصر حاضر 

ن و به خوردار است ، پیشرفت روز افزون تشنالوژی به هیچوجه به معنی پایان آمد

 سر رسیدن اهمیت کتاب نیست و نباید باشد.

 

بککرای بشککریت در مراحککل مختلکک  تعککالیم معنککوی ، دسککاتیر و رهنمککود هککای اخالزککی  

کتاب خوانی و  تاریخ در کتابهای مقدس نشانه بارزی از اهمیت بزرگ کتاب است .

مشالعکه بکه انسکان آگکاهی و زکدرت معنککوی  مکی بخشکد تکا امکورات زنکدگی خککوی  را 

 الت که منشه انواع بدبختی ها ست چیره شود.ن یم کند وبر جهت

  

دینکی  رهبکران در محراق توجه و دزکت همیشه اهمیت کتاب و دان  ، تعلیم و تربیه 

امامککان کککی   ارشککادات و مککشهبی اسککالمی در ادوار مختلکک  بککوده و هسککت ، چنانچککه

و  بککاخ شککده ه روشککنی و دزککت کامککل دناسککماعیلی بککه ارتبککام ایککن موضککوع بککشککیعه 

در ارشککادات خککوی   حضککرت موالنککا حاضککر امککام شککاه کککریم الحسککینی  درادامککه آن 

بکه یک  وجیبکه دینکی و مکشهبی بحیک   گام شکدن  در ایکن جهکت  راکسب دان  و پیشک

 پیروان  تونیه و تأکید میفرمایند. 

 

فرهنگ ملل وازوام مختل  را به هم نزدی  میسازد و درایجاد تفاهم روخ  کتاب     

کککه باعکک  عمکده بککازی میشنکد . تفککاوت فرهنکگ هککا بعضکای ی خلککه هکای را ایجککاد میشنکد 

کدورت و دشمنی بین ازوام ، ادیان و مشاهب میگردد ،پرککردن ایکن خلکه فقکط توسکط 

  کتاب و ارزش های مشترک انسانی میسر است .

   

 ،هکا سکخن میزننکد ، تقکابلی ککه بکا جنکگ برخی از محافل و حلقات از تقابل فرهنکگ 

شکاه ککریم امکام حاضکر اسکماعیلیان  در ایکن خصکو  است ،وحشت و ترور همراه  

اسککت . ایککن سککخن رهبککر  فرهنککگ هککا را تقابککل جهالککت هککا نامیککده  الحسککینی تقابککل

بککا مایککه گککرفتن از ، آنجائیشککه جنککگ وتککرور اسککماعلیان جهککان بککه وضککاحت میرسککاند 

 هککانمیتککوان از تقابککل فرهنککگ  ویککا اتنیشککی حشککم میرانککد ، دیگککرتعصککب کککور مککشهبی 

 سخن گفت . 

 

همکراه نیسکت ، تنوع فرهنگی وازعیت مسلم جوامک  انسکانی اسکت و الزامکای ی بکا تقابکل  

فرهنکگ هککای متفکاوت میتواننککد بصکورت مسککالمت آمیکز و یککا غیکر مسککالمت آمیککز در 

فرهنگی خوی  را د که مناسبات انسان ها هستن کنار همدیگر زرار گیرند و این خود

چگونگی وجکود نکدارد. مغلکوبیمشخص میسازند ، درهر نکورت فرهنکگ غالکب و 
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مشالعکه مردمانی تعیین میشنند ککه بکا  را متنوعکنار آمدن و هم زیستی فرهنگ های 

فشکری خکود را کنکار و کتاب سرو کار دارند و با توسعه دان  خوی  محدویت های 

 زفسککه کککه کتککاب هککا را درهککا توسککط کسککانی بککه راه مککی افتککد  . تقابککل جهالککتزده انککد

ایکن چنکین جا گشاشکته انکد و از محتکوای آنهکا خبکری ندارنکد . بشور نمایشی  ( الماری

،هکر گکروه و هکر گونکه فرهنکگ بیگانکه با هکرک   انسان های افرامی و زیاده خواه 

خ میشننکد ،چکون آمادۀ ستیز و جنکگ انکد و زنکدگی را بکه خکود و دیگکران بکه جهکنم بکد

به خکوبی زابکل درک اسکت کتاب را کنار گشاشته اند. از اینجا اهمیت کتاب و مشالعه 

، مشالعککه و کتککاب خککوانی همچککون غککشای روی اسککت ، بایککد بککه روی خککوی  غککشای 

وایکن سالم ساختن جامعکه خکوی  کمک  کنکیم مقوی بدهیم که با سالمت روی خود به 

بککدبختی هککا و م ککالم مککا انسککان هککا از انککواع شککاید یشککی از انککلی تککرین راه نجککات 

 اجتماعی باشد. 

 

رهنمکود هکای بکا از بحکر دانک  خکوی  بکرای مکا   شمندان و متفشرین رهبران ، دان  

که اگر آنرا درست بشار ببدیم در راه فالی زدم گشاشته ایم  نوشتار به ار  گشاشته اند

 .به سر منزخ مقصود رسیده و خواهیم رسید و بااممینان 

 

جماعت اسماعیلیان جهان افتخار داشتن پشتیبانی مکادی و معنکوی رهبکر خکوی  را   

باز گشاهی دروازه های مشاتکب و دانشکگاه هکا بکرای روی فرزنکدان عمال ی دارند که 

از انزوا کشانیده و به افراد فعاخ ، مبتشر و زابل افتخکار اهل جماعت ، این فرزه  را 

این رونکد همچنکان بکا سکرعت بیشکتر از پکی  میسازد. کشور های مبده مبدخ ساخته و

یچککه کککه در هسککتندادامککه دارد کککه رهبککر و مجککری انککلی آن پککرن  کککریم آغککا خککان 

فقط بکا و بالخره جهانیان باز گشاشته اند . سعادت مادی ومعنوی را برای اسماعیلیان

 د . کتاب وزلم میتوان جهان را دگرگون کرد و آنرا بر وفق مراد همگان بنا نها

                                        

    ومن هللا التوفیق                                                                               


