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 کتابمیکرو
شود کسی نمی خوانید؟میچند کتاب در ماه 

، را پیدا کرد که بگوید کتاب خواندن بد است
اما افراد زیادی هستند که به علت نداشتن 

خواندن کتاب را از برنامه ، وقت کافی
غافل از اینکه این  کنندمیشان حذف زندگی

تواند نکاتی به ما بیاموزد که یار مهربان می
 .تاثیرات معجزه آسایی در زندگی داشته باشد

خواهد فرهنگ کتاب خوانی را میکتاب میکرو 
افراد در شرایط  گسترش دهد و به همه

کتاب  5تا حداقل ماهی  مختلف کمک کند
و  . میکروکتاب در واقع چکیدهبخوانند
ز مطالب مفید و مهم یک کتاب ای اخالصه

 معقولاست که شما بتوانید آن را در زمانی 



زیادی رت پِ  هایزمان  بخوانید. همه ما در روز
توانیم با میکروکتاب آن را به میداریم که 

 .زمان طالیی تبدیل کنیم

های ثابتی ها شامل بخشکتابمیکرو 
هستند، در ابتدا توضیحاتی در مورد نویسنده 

د چرا که وقتی شما با نویسنده آشنا وجود دار
کنید. در باشید بهتر با کتاب ارتباط برقرار می

بخش بعدی مقدمه یا توضیحی کلی در مورد 
یک نگاه با در کتاب است که شما بتوانید

مبحث کلی کتاب آشنا شوید و بخش آخر هم 
 .است آنچکیده مفید 

ها یک فایل صوتی هم دارند همه میکروکتاب
را برایتان راحت تر از قبل  نخواندتا کتاب 

کنند. گوش کردن یک میکروکتاب شاید به 



باشد که در طول روز  موزیکی ۱۰تا  5 اندازه
 .کند ترتواند شما را آگاهکنید اما میگوش می

  



 مقدمه
  نیارزشمندتر از یکی شهیکتاب هم

 یالهیبوده است. کتاب وسانسان  یهاییدارا
و آگاه کردن افراد است  اتیانتقال تجرب یبرا

باشد  شتریب یادر جامه یآگاه زانیو هرچه م
 دایپ شیکل جامعه هم افزا تیدرصد موفق

آگاهند  میقد اتیچون از تجرب مردم و کندیم
. جامعه نندیآفریخود م یبرا یسرنوشت بهتر 

پر بار شکل  یاو گذشته یغن یما، از فرهنگ
. شودیمختلف م یهاگرفته که شامل تمدن

 اریجامعه بس نیمطالعه در هم زانیاما م
به جز ابراز  میگرفت میاست. ما تصم نییپا

راه  نیقدم در ا کی تیوضع نیاز ا ینگران
 مینیو بب میبه عمل کن لیو حرف را تبد میبردار



 توانیاز کجاست؟ و چه طور م مشکلواقعا 
جهت  نیمشکل را برطرف کرد؟ به هم نیا

در  یمجاز  زگردیم کیُنوآ شکل گرفت.  ۰۰۶نوآ
 زگردیم نی. افراد دور ااتاق فکر پادُپرس است

مشخص  یشوند و در مورد موضوعیجمع م
 همطالع تیبا محور ۰۰۶نوآ. کنندیصحبت م

هر آنچه که از مطالعه  افراد شکل گرفت و
سوال داشتند را مطرح کردند. از  ایدغدغه 

بامزه، تا  یهاو سوال یذهن یهایر یدرگ
 انی. در پایکشور  نکال یو حت یمسائل جد

آنقدر جالب و  اتیها و تجربحرف زگردیم نیا
 میگرفت میبود که تصم یجذاب و البته کاربرد

 هیته یکروکتابیها مصحبت نیاز دل همه ا
همه افراد و به  یمطالعه را برا ۱۰۰تا  ۰تا  میکن

با  کروکتابیم نی. ایمده حیزبان ساده توض



متفاوت است  سبکتو یهاکروکتابیم ریسا
 .دیآن هست سندگانیچون همه شما جز نو

افراد را با کتاب  میخواهیم کروکتابیم نیا با
 لیلوکس تبد یو مطالعه را از کار  میده یآشت
شما هم با اشتراک  میدواری. اممیکن عادتبه 

 .دیکن یراه همراه نیآن ما را در ا یگذار 

  



کرسی یونسکو در  پیشگفتاری از

 دانشگاه صنعتی شریف
اید چرا کتاب کرده آیا تا به حال فکر

خوانیم؟ شاید چون خوانیم یا کم مینمی
کتاب و سبک مورد عالقه خود را پیدا 

 اید!نکرده

این جمله کتاب بهترین دوست است. آیا 
غریبی است؟ احتماال شما دوستان زیادی 

ها دوست داشتید و دارید. چند نفر از آن
برای شما بودند؟ به این معنی که رک  واقعی

و رو راست مسائل را برای شما باز کردند و به 
شما چیزهای خوب و مفید آموختند )چه 
برای شما خوشایند باشد و چه ناخوشایند(. 



نشینی با بیشتر دوستان خود آیا واقعا از هم
گیرید؟ به احساس خوب دارید و آرامش می

بار کتاب را به کنیم که یک شما پیشنهاد می
عنوان دوست صمیمی خود برگزینید. کتاب 
همه شرایط الزم و کافی به عنوان یک دوست 
خوب را دارد. فقط کافی است که آن را 

 بخواهید و بخوانید.

 

 دکتر ساناز مقیم

های مدیر توسعه ارتباطات و برنامه
 المللی کرسی یونسکوبین

 

  



 ۰۰۶نوآ
 یکه برا یبابت وقت میما دوست دار همه

را داشته  یبازده نیشتریب میگذاریمطالعه م
 ایاست  یکه کتاب درس کندینم ی. فرقمیباش

عالوه بر  میخواه ی. میزشیکتاب انگ کی
 م،یبسپار ادیمطالب آن را به  یبه راحت نکهیا

 .میاز خواندن هر خط آن هم لذت ببر

تنه رکورد  کی میریگ یم میکه تصم یگاه اما
 یو برا ،میرا جابه جا کن رانیسرانه مطالعه در ا

 م،یریگ یم یکتاب دیبه خر میشروع تصم
کتاب به  کیکه  میده صیچطور تشخ

نه؟  ایخصوص اگر ترجمه باشد خوب است 
ما  یکتاب برا نیکه چقدر ا میاز کجا بدان

  ست؟ه یکتاب خوب ایمناسب است و اصال آ



پرسش ها را از خود شما  نیراه حل ا ما
شکل گرفت  ۰۰۶نوآاتاق فکر  ای. پروژه میگرفت

باشد تا همه افراد هر  یمجاز  زگردیم کیتا 
که در مورد مطالعه  یذهن یر یدرگ ایسوال 

دارند را مطرح کنند و همه با هم در مورد آن 
 . میصحبت کن

دغدغه  ،یاز ما بدون مناسبت خاص یلیخ
از ما  یلی. خمیمطالعه و فرهنگ مطالعه دار
هم  یو برخ میکتاب خواندن را دوست دار

 اری نیبه ا شانیها یفرار از روزمرگ یبرا
تر به  قیکه عم یآورند. اما کم یمهربان پناه م

فراتر  یز یکتاب خواندن چ، میموضوع نگاه کن
است. در  تجمال یاز چشم چرخندان رو

مطرح شد که  یجالب اریسواالت بس ۰۰۶نوآ
. زیتامل برانگ یمثل تلنگر بود و برخ یبرخ



بود که چه طور  نیدغدغه افراد اهل مطالعه ا
و چه  میشود کتاب را به همه جا برسان یم

نفر  کیاما  میکن ریفراگ فرهنگ را نیطور ا
کتاب  دیمطرح کرد: چرا با یسوال جالب

 م؟ینابخو

  



 ؟میناکتاب بخو دیبا چرا
سنگ نبشته و  دیکتاب شا یاصل سرچشمه

باشد.  نینخست یمربوط به انسان ها ریتصاو
همه موافق بودند که از همان  یاما به طور کل

رسالت داشته و  کیزمان تا به امروز کتاب 
است. هر کتاب  یو آگاه اتیآن انتقال تجرب

را  یتواند مطالب یخاص خودش م یبا محتوا
هرگز به  دیکه شا ندک انیب سندهینو دگاهیاز د

 .باشدذهن شما خطور نکرده 

ها از کتاب آدم فیکه رخ داد تعر یجالب اتفاق
همه ما از کتاب  فیدر ظاهر تعر دیبود. شا

 یاست: تعداد ییایپدیکیو فیهمان تعر
 ای ریتصو ایآن نوشته  یپوست که رو ایکاغذ 



سمت محکم  کیهر دو را دارد و معموال از 
 شده است.

 دهد؟یم یشما چه معن یکتاب برا واقعا اما
که از کاغذ ساخته شده و هروقت  یالهیوس

فرار از همه اتفاقات  یبود برا ریذهنتان درگ
که  یالهیوس ای د؟یسپاریخودتان را به آن م

 ای د؟یزنیآن را ورق م دیدار ازشیهر وقت ن
هر  دیکنیم یکه سع یمیدوست قد کی

 .دیتان را با آن بگذرانلحظه

 یابه چه بهانه ستیمهم ن گفتیم یدوست
که سراغ آن را  نیهم د،یرویسراغ کتاب م

 شیافزا تانیآگاه دیکنیو مطالعه م دیریگیم
 ادیو تجربه را بدون تجربه کردن  کندیم دایپ
 .دیریگیم



کتاب  یاحرفه کیطور مثل  چه

؟میبخر  
 نینوبت ا ،یعلت کتاب خوان بررسیاز  بعد

را انتخاب  یکتاب یااست که مثل افراد حرفه
 اریکتاب بس دی. البته حوزه خرمیکن دیو خر

 ریرمان و شعر بگ یهاگسترده است از کتاب
شما در  نکهی. ایخیتار یهاتا فلسفه و کتاب

 دیکتاب بخر دیکه در آن تخصص دار یاحوزه
 یبهتر  جهینت عااست و قط یعال یلیخ
ها تخصص اما همه ما در همه حوزه دیریگیم

دائم در مورد  میو قطعا دوست ندار میندار
 نیچرا که ا ،میبخوان یموضوع تکرار  کی

عالقه به کتاب  تواندیم ییموضوع به تنها
 کاهش دهد. یادیخواندن را تا حد ز



که همه به آن معتقد بودند  یجیاز نتا یکی
 مثل یادیز ی. ابزارهابود هااشتراک تجربه

هستند  goodreads.comشبکه اجتماعی 
ن در مورد تماایتجرب اینظر  میتوانیکه م

و  میخاص را با همه به اشتراک بگذار یکتاب
کتاب  خواندنبه  میتصم یطور وقت نیهم

آن و خواندن  یبا جست و جو میریگیم
 نیکه ا میشویمتوجه م دینظرات قبل از خر

 نه. ایکتاب مناسب است 

  



 ترجمه شده یهاکتاب
که  ییهاکتاب دیدر مورد خر نکهیا یبرا

و عذاب را  دیریبگ میترجمه شده هستند تصم
راهکار  نیدبه چن دیلذت مطالعه نکن نیگزیجا
 :میدیرس

احتماال  دیباش یمند به حوزه خاصعالقه اگر
که چند مترجم  دیادهیرس جهینت نیبه ا

با  کنندیم تیحوزه فعال نیمشخص در ا
متوجه  عیسر یلیکتاب، خ ۳تا  ۲ نخواند

 واتریتر و شروان یکه ترجمه چه کس دیشویم
. اما اگر دیبریاست و از خواندن آن لذت م

 هاانبه جمع کتاب خو دیخواهیتازه م
 نترنتیدر ا یبهتر است کم دیوندیبپ



تا  دیو نظر چند نفر را بخوان دیوجو کنجست
 نصفه نماند. تانیهاکتاب نیاول

ترجمه خوب  صیتشخ یهااز روش گرید یکی
و از  دیاز مترجم ندار یشناخت چیه یوقت

 یاجهیهم نت نترنتیوجو در اجست
توجه به ناشر و ظاهر کتاب است.  د،یاهنگرفت

شما جلد خالق  یاز دوستان وقت یکیبه نظر 
 یاحرفه یصفحه بند کیو جالب در کنار 

 کهباشد  نینشان دهنده ا تواندیم دینیبیم
 جهیکتاب دارد و در نت بهتردر ارائه  یناشر سع

هم استفاده کرده  یامترجم حرفه کیاز 
هم صدق  شهیموضوع هم نیاست. البته ا

جلد ساده چنان  کیبا کتاب  یو گاه کندینم
که تا کتاب تمام  دارد یروان و قوترجمه 



 شیرها مهیو ن دیگذارینم نینشود آن را زم
 .دیکنینم

که  میرا دار ییهاما تجربه کتاب شتریب بایتقر
. میاهآن را ادامه نداد گریو د میادهخوان مهین

نصفه خواندن کتاب احساس عذاب  یگاه
به همراه خودش دارد که ما را از  یوجدان

 جهیو در نت کندیهم منع م شتریکتاب ب دیخر
 ،هاصحبت نی. اما در بشودیاوضاع بدتر م

 یو گفت: بعض دز ینفر حرف جالب کی
. به طور مانندیم نیتامیها مثل وکتاب

. کنندیمصرف نم نیتامیمعمول هر روز همه و
به  یو گاه میهست ماریکه ب یمثال فقط زمان

البته  میخوریم C نیتامیپزشک و زیتجو
دراژه کامل از آن را  کیهم  شهیهم
بعد نگه  یسر  یرا برا یباق یو گاه میخورینم



است.  نیمهم هم هم نکته کی. میداریم
را نصفه خوانده و آن را رها  یاگر کتاب نکهیا

 ستیو الزم ن دیستیمشکل شما نشاید  دیکرد
. دیموضوع خودتان را سرزنش کن نیبابت ا

بوده و  یگر یموضوع د ریذهنتان درگ یگاه
هم  یاست. گاه دادهیاجازه تمرکز به شما نم

 نیبه قول معروف حسش نبوده. البته ا
افراد مختلف  یتواند برایم تیوضع

بعضی مختلف داشته باشد. مثال  یهاحالت
 کیعادت را ترک کنند  نیا نکهیا یبرا افراد،

را  حتما بخوانند کتاب که دوست داشتند
را تمام  ایاگر کتاب نصفه و کردندیانتخاب م

را به خودشان کتاب مورد عالقه آن  کردندیم
کارها الزم  نیهمه ا. اما قبل از دادندیم زهیجا

خواندن  یخوب برا بکتا کیاست که 



 یدیخاطر سوال جد نی. به هممیانتخاب کن
 مطرح شد.

  



، دیکه خواند یخوب یهانوشته

 داشتند؟ یاتیچه خصوص
 

که به زبان ساده نوشته  یمطالب یطور کل به
است  یو نگارش ییامال یهاشده و دور از غلط

لذت بخش خواندن آن  و پسندندیرا همه م
 یلیکه خ میخوانیم یاز ما مطالب یاست. برخ

 میبریو از آن لذت م میشویآن م ریدرگ عیسر
: گفتیاز دوستان که م یکیمثل تجربه 

نقد در  کیجذب کرد  وکه من یمطلب نیآخر
در مورد  هایاز خبرگزار  یکیمورد خبر ناموثق 

مطلب  نیکه در ا یز یحافظ بود. چ وانید
و پاراگراف  تریت انیجالب بود داشتن م میبرا
 ریاز تصاو نکهیمطلب بود و اخوب  یبند



جذاب استفاده شده و با سند و مدرک حرف 
 زده بود.

مطلب چقدر خوب است را تنها  کی نکهیا
. اما کندیشما مشخص م یشخص یارهایمع

 کی م،یچیبپ ینسخه کل کیاگر قرار باشد 
به  ،ییوایو ش یمطلب خوب عالوه بر سادگ

است. و  اتیو هجو یسیدور از اضافه نو
 یو پر ابهام خال نیمعموال از کلمات سنگ

به  یموارد کامال بستگ نیاست. البته همه ا
 .هم دارد شودیکه نوشته م یینوع محتوا

 لیتحل کیرمان درام قطعا با  کیمثال 
 یبرا زیچ کیمتفاوت است اما تنها  یاقتصاد

خواننده مهم است و آن روان و قابل درک 
 بودن مطلب است.



خوب  یهاکه در مورد انواع نوشته نطوریهم
در جمالت  یموضوع شدیو بد صحبت م

 کیبا  یبه سوال لیافراد پر رنگ شد و تبد
 .عالمت سوال بزرگ شد

  



 یکتابخوان فرهنگ
 

کتاب هرچقدر که خوب و روان نوشته  کی
ما  یخواننده دارد. ول کیبه  ازیشده باشد ن

که سرانه مطالعه  نیا م؟یخوانیچقدر کتاب م
 قتیحق کیاست  نییآمار پا یاز رو رانیدر ا

سوال  نیاست؟ ا یواقعا نشانه بد یاست ول
از دوستان مطرح شد و گفت از  یکیتوسط 

و انتقال  یآگاه یابر یالهیکتاب به عنوان وس
 لیبه دل رانی. در اشودیتجربه استفاده م

تنها درمورد کتاب اجرا  تیرا یقانون کپ نکهیا
 ترراحت لمیمثل ف گرید یهاو روش شودیم

 نیبه هم دیشا رسدیبه دست م و ارزانتر
از  خوانندیاست که کمتر مردم کتاب م لیدل



با هم  ادیکه ز میهست یما مردمان یطرف
 یهاصحبت به نسل نیو ا میکنیصحبت م

 کینظر  نی. البته اکندیم دایبعد هم انتقال پ
 یول شودینفر است و شامل همه افراد نم

بتوان گفت که مطالعه مانند بستن  دیشا
 دییبگو دیتوانیکمربند خودرو است. شما نم
پس  کنمیم یکه من با سرعت کم رانندگ

 زیچ چی. هنمیبینم بیو آس بندمیکمربند نم
شود و همه  یکتاب و مطالعه نم نیگزیجا

 شیبا هم و در کنار هم پ دیروش ها را با
 یکاغذ یهاعه چه در کتابال. لذت مطمیببر

 ستین یز یها چها و کتابخوانو چه در تبلت
 کرد.  دایپ نیگزیآن جا یکه بتوان برا

فراتر از کتاب خواندن  یز یمطالعه چ فرهنگ
 یعادت کتابخوان جادیدر مورد ا شتریاست و ب



که  منظور نیدر واقع به ا .کندیصحبت م
و از آن  مینیلوکس نب یکتاب را به عنوان کاال

 دی. شامیاستفاده کن یزندگ یبه عنوان راهنما
در  دشویحرف از فرهنگ مطالعه م یوقت

 در دست کتاب فرد کی ریتصو یذهن برخ
فنجان قهوه  کیو  یراحت یصندل کی یرو

 یفرهنگ کتابخوانکه  یدر حال بندد،ینقش م
شده باشد. افراد  یاز زندگ یکتاب بخش یعنی

از  دیشود با نهینهاد فرهنگ نیا نکهیا یبرا
اطرافمان  طیو به مح میخودمان شروع کن

 ییهادوستانمان کتاب ی. مثال برامیکمک کن
 هستند.  مندعالقهآن  اتکه به موضوع میبخر

در مورد فرهنگ  یاز دوستان تجربه جالب یکی
 فیداشت و تعر گریدر کشور د یکتابخوان

 .آمده است ایبه دن کای: پسر من در آمرکردیم



کتاب  دیاند که باداده ادیاز دبستان به آنها 
 یبرادر خانه  یفیلبخوانند. پسرم معموال تک

هم  دوبار و آن یابه جز هفته دادن انجام
نداشت و در عوض با  یاضیفقط درس ر

تا عادت  کنندیم یمختلف سع یهاروش
کنند. مثال  نهیکتاب خواندن را در آنها نهاد

 یکه در ازا دهندیها مبه بچه سفید یهاپازل
 کیساعت کتاب خواندن اجازه داشتند  کی

سال هر  انیقطعه از پازل را رنگ کنند و در پا
 زهیرنگ کرده بود جا یشتر یکه پازل ب یابچه

 یمدرسه و گاه رو توسط کاد گرفتیم
ها . در کتابخانهشدیم قیت تشودول یاعضا

 یها وجود دارد حتمخصوص بچه یهم فضا
مخصوص کودکان  یبخش دیجالب است بدان

آنها  یماهه است که کارکنان کتابخانه برا ۶



بزرگ  یهایبا نقاش ییهاکتاب داستان
که دختر کوچکم در  یبه طور  خواندندیم
که به آنجا  خواستیهفته با اصرار م ولط

 و کتاب بخواند. میبرو

از دوستان هم جالب بود که  یکینظر  البته
در  لیدل نیبه ا ی: کتابخوانگفتیم

 تیرا یرواج دارد که قانون کپ گرید یکشورها
 افتیدر یراه برا نیوجود دارد و کتاب ارزانتر

 است.  اتیو تجرب یآگاه

هر  یر یادگی هیپا دیدانیهمانطور که م اما
 جهیبنانهاده شود نت یاگر از کودک یز یچ

به عادت فرد  لیزود تبد یلیداشته و خ یبهتر 
کودکان واقعا  یها. اما کتابشودیم

 نیاز مهمتر یکیهستند؟  یمناسب یهاکتاب



بزرگساالن را به  یکه کودکان و حت ییزهایچ
آن  یرساز ینوع تصو کندیکتاب جذب م کی

جذاب و رنگارنگ در کنار  ریاست. تصاو
تا با هر  کندکمک میروان و ساده ،  یداستان

هر چند  د،ینکته جد کی خواندیکه م یکتاب
 .ردیبگ ادیکوچک 

تنها به کودکان  یفرهنگ کتابخوان جادیا البته
وجود  رانیدر سراسر ا دیو با شودیختم نم

هم که مطرح  یاز مباحث یکیداشته باشد. 
  .موضوع بود نیشد هم

  



از خانه را کتابخوانی فرهنگ  چطور

 رانیو به سراسر ا میببر رونیخودمان ب

 ؟میسانبر

سال است که کانون  نیخوشبختانه چند
 یهانیکودکان توسط ماش یپرورش فکر 
 یهاروستاها و دهستان نیمخصوص ب

به آنها  ایجاده یدسترس یمختلف که حت
تا آنها عادت به  برندیمکتاب سخت است 

کردن را از دست  دایپ یکتاب خواندن و آگاه
گسترش فرهنگ  یندهند. به نظر شما ما برا

انجام  میتوانیم ییچه کارها یبخوانکتا
رها کردن کتاب در  هااز روش یکی م؟یده

صورت که هر  نیاست به ا یعموم یهامکان
خودش را در  یهاچندتا از کتاب یکس



را  آن گرانیتا د گذاردیم یعموم یهامکان
رها کنند.  یگر ید یعمومبخوانند و در مکان 

 دافرا اریکتاب در اخت یکل بیترت نیو به هم
که افراد  دیفکر کن دی. شاردیگیقرار م یادیز

آنها به جای رها کردن و  دارندیها را برمکتاب
در  !فروشندیرا به عنوان کتاب دست دوم م

 یکس میثبت فکر کنم یکم دیصورت با نیا
 شیبرا دیشا کندیکه کتاب را دوباره رها نم

 اریاتفاق بس کی نیو ا بوده یکاربرد یلیخ
اگر همه بدانند که  نطوریاست. هم وبخ
در  گانیرا را شانیهاکتاب توانندیم

آن را  دیکنند، چرا با دایپ یعموم یهامکان
هم کتاب  هایکتابفروش جهیبخرند؟ در نت

 یمختلف یها. روشخرندیدست دوم نم
وجود دارد که  یفرهنگ کتابخوان جادیا یبرا



از سمت  یحرکت جمع کیهمه آنها مستلزم 
 و شماست. من

 سوال جالب هم مطرح شد: کی نیب نیا در

  



کتاب خواندن لذت  ییهادر چه مکان 

 بخش است؟ 

 م،یباش یدرست طیها اگر در شراوقت یلیخ
. اگر دهدیرخ م مانیهم برا یاتفاقات خوب
که از بودن در آن  دیریقرار بگ ییشما در فضا

آنجا انجام  درهم  یپس هر کار  د،یبریلذت م
خواهد بود. به طور  بخشلذت تانیبرا دیهد
 دیکنیمطالعه انتخاب م یکه برا ییفضا یکل
برخوردار بوده و فاصله کتاب  یاز نور کاف دیبا

باشد. و در  ی مترسانت ۳۰حدود  دیاز چشم با
باشد که احساس  ییجا دیبا ، طیشرا نیکنار ا
 ایاز مطالعه در مترو  یکی. مثال دیکن یراحت

دوست دارد در  یگر یو د بردیاتوبوس لذت م
مبل لم دهد و کتاب  یخانه کنار پنجره رو



کتاب  ندیکه مهم است خود فرآ یز یبخواند. چ
که  ییهااز کتاب دیتوانیم. است نخواند

و  دیکن هیته یبیج یهانسخه دیدوست دار
 چیو ه دیهمراهتان داشته باش شهیهم

 . دیمطالعه از دست نده یرا برا یفرصت

چرا که . نظر برسد هب بیعج یکم دیالبته شا
مردم را در حال مطالعه در  میاهعادت نکرد

خود ما  ی. ولمینیمختلف شهر بب یهابخش
 میدهیجامعه را شکل م یکه رفتارها میهست

 .میبا خودمان شروع کن دیپس با

مختلف جالب  یهابحث نیدر ب یانکته اما
عادت مردم در نوع خواندن فرق  نکهیبود ا

که  یافراد د،یدقت کن یکرده است. کم
 د،یکن سهیرا با گذشته مقا خوانندیروزنامه م



نشان  دیجد قاتیاند؟ تحقچقدر کمتر شده
خواندن  یبرا یلیتما گریکه افراد د دهدیم

کوتاه را  یاهندارند و متن یطوالن یهامتن
از  یکیموضوع  نیهم دی. شادهندیم حیترج
به نام  یدیجد یدهیبه وجود آمدن پد لیدال
 بوده است. کروکتابیم



کنند؟می کمکها کروکتابیمآیا   
آنها  ها،کروکتابیماز  سبکتو فیتعر طبق
هستند که  یاصل یهااز کتاب دیمف یادهیچک

اند. شده یسیخالصه نو یخاص نیتحت قوان
 توانندیم هاکروکتابیم ایبود که آ نیسوال ا

همه موافق  بایها باشند؟ تقرکتاب نیگزیجا
 شتریهر روز مردم ب نکهیبودند با توجه به ا

 یو وقت کمتر  شوندیم یگکار و روزمر  ریدرگ
 هاکروکتابیم کنندیم دایمطالعه پ یبرا
 باشند. یدرست نیگزیجا توانندیم

هستند  یکیالکترون یهانسخه هاکروکتابیم
مردم  یروزها نیمهم ا اریو با دو عادت بس

خالصه و به دور از  نکهیا یکی :سازگار است
به جهت  نکهیا یگر یاست و د ییاضافه گو



قابل استفاده در  یکیالکترون یهاوجود نسخه
هاست. البته فعال و کتابخوان لیانواع موبا

رمان و  یهاوارد حوزه کتاب هاکروکتابیم
 نیا قتیاند چون حقسرگرم کننده نشده

است که  یطوالن اتییجز نیاست که هم
و با حذف شدن آنها  کندیرمان را جذاب م

 یطرف از اما .رودیم نیلذت کتاب هم از ب
ها از جمله کتاب ریسا یبرا میکروکتاب

و  دیمف اریبسو آموزشی  یزشیانگ یهاکتاب
ز تجربه از دوستان ا یکیاست.  یکاربرد

 یکه وقت گفتیم شیخوان کروکتابیم
را   تیموفقدر زمینه  کروکتابیم کیتوانست 

بخواند و به شدت  قهیدق ۴۰حدود  یدر زمان
 یایبود، باور کرد که وارد دن دیمف شیبرا

تمام  یکاغذ یهاو عصر کتاب شده یدیجد



 یهاسخهن هاکروکتابیشده است. م
موضوع  نیا دیهستند و شا یکیالکترون

باشد که عادت مردم عالوه  نینشان دهنده ا
 رییهم تغ یبر نوع نوشتار، از جهت تکنولوژ 

موضوع کارکرد  نیعلت ا دیکرده است. شا
عادت را در  نیبا تلفن همراه است که ا ادیز

است  نیا قتیکرده اما حق جادیزمان ا رگذ
سمت در حال حرکت  نیبه ا ایکه تمام دن

 هستند.

  



 یجا یکیالکترون یهاکتاب ایآ

 کاغذ را خواهند گرفت؟
 هاشنیکیها و اپلشدن انواع گجت ریفراگ
 لیاز موبا شتریناخواه ما را به استفاده ب ،خواه

از  یبه بخش لیتبد اند وتبلت سوق داده ای
 اند.شده مانیسبک زندگ

  نیآنال یکتابفروش یهابرنامهبا افزایش  
 ایها خواندر کتاب کتاب مطالعهکم عادت کم

شده  یعاد مانیبرانیز  همراه هایگجت
 های الکترونیکیکتاب موضوع. اما است

سر  ییقدر ساده است؟ چه بال نیواقعا هم
کتاب چه  شگاهینما د؟یآیها مکتابخانه



 هیچه طور؟ شب هایو کتاب فروش شود؟یم
 شوند؟یم لیفروشگاه موبا

 یلیموضوع خ نیاز دوستان ا یکینظر  به
 یکتابخوان داشت و برا کی بود او یعاد

مطلب مورد  تیالیو ها یسیخالصه نو
مختلف استفاده  شنیکیلپنظرش از دو ا

کتاب  گفت،می از دوستان گرید یکی. کردیم
که بو و  یو حس داردن ینیگزیجا چیه یکاغذ

از  یبخش دهدیلمس کاغذ به انسان م
 ییکتاب است که اگر حذف شود گو یتوامح

 حذف شده است. یاز متن اصل یبخش

در حال  ندیفرآ نیاست که ا نیا قتیحق اما
اما  میمانع آن باش میتوانیانجام است و ما نم

 میکتاب بخوان شتریتا حد امکان ب میتوانیم



از ورق زدن کتاب را به خاطر  بایحس ز نیو ا
 .میبسپار

 سرانه مطالعه
 شگاهیدر دوره نما شتریکه ب یاز معضالت یکی

سرانه  شودیآن صحبت و بحث م یکتاب رو
 یو فرهنگ کتابخوان رانیدر ا نییمطالعه پا

 رانیکه آمار سرانه مطالعه در ا نیاست. ا
 یدیاست متاسفانه خبر جد نییپا اریبس

 نیمورد است ا نیکه در ا یاما بحث ستین
 نیرا ب هنگفر نیا توانیاست که چه طور م

را به  یکتابخوان به مردم جا انداخت و عادت
 کی میتوانیهر کدام از ما م ؟درها بخانواده

خوب  یهاکتاب ی. با معرفمیباش کتاب ریسف
 یهاقرض دادن کتاب ایبه دوستانمان 



مند کردن در راه عالقه یخودمان به آنها، قدم
 .میبردار یافراد به کتاب و کتابخوان

که  دیگویم کتاب اثرمرکبدر  یهارد دارن
کوچک ما هستند که  اریبس یهاعادت

. اگر دهندیرا شکل م ندمانیاتفاقات بزرگ آ
چند  یکه هر روز حت میهر کدام از ما عادت کن

 میماه خواه انیدر پا میصفحه کتاب بخوان
که  یاالعادهکه عالوه بر احساس فوق دید

چقدر مطالب و  م،ینسبت به خودمان دار
 یو نگاهمان در زندگ میگرفت ادی دیکات جدن

 است. بازتر شده

  



 در یک نگاه ۰۰۶نوآ
ما در رویدادهاِی ُنوآ، میزبان یک میزگرد 

های پرمخاطِب مجازی راجع به یکی از دغدغه
کنیم مخاطبان شویم و تالش میپادُپرس می

نفعان مرتبط با موضوع را به میزگرد و ذی
 کنیم.دعوت 

 



 

 
 

  



 پایان
  .ممنون که این میکروکتاب را مطالعه کردید

امیدواریم که از آن لذت برده و به 
 .ایتان افزوده شده باشدهآموزه

های برای دسترسی به مقاالت و پادکست
روزانه در زمینه موفقیت و سبک زندگی به 

 :وبسایت ما سر بزنید
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بهتر.  یهابه مسئله دنیرس یبرا یتیوبسا
ها و ها، پرسشو در پادپرس دغدغه دییایب

و  دیبه اشتراک بگذار گرانیرا با د اتتانیتجرب
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