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 بنام خداوند دانا و توانا 
 با سالم و سپاس از دوستان عزیزم

 مقدمه
را ببه تماشبای شببانه روز ساعت  44اگر تمام 

شـکهه اـا  و... بنشینید ، یا که در  تلویزیون

و وقت کشی باشبید ،  مُهمالتبه دنبال  مجاز 

را با آب و تاب بخوانید  حوادث روزنامه اایا که 

بنشینید و خبرچینی کنید  اخکار، یا که به پای 

، هیچ وقت با اینهبا و امابالهم ، زنبدگی شبما 

تا وقتی که بر روال ثابت تغییری نخواهد کرد ! 

، عمل می کنید ، ایچ وقت شـااد تیییـرات 

ت و دلخواای در زندگیتان نخوااید شد ! مثک

هیچ وقت با دلخوشی های کوچک و آنبی نمبی 

دست یافت . آری کتاب ها تو را ببه تغییبر فبرا مبی  سکزو  موفقیت اا  بزرگتوان به 

خوانند و در این راه مال یک یار مهربان ، همواره همراه و هادی و حامی توست . تو را به 

می سازد. و تو را برای دگرگونی و تحول زندگیتان به حرکت  مدیریت و اهمیت زمان آگاه

 برکتِ کتابدر می آورد . آری اگر آماده حرکت هستید ، کتابتان را باز کنید و در انتظار 

باشید ! آری کتاب به تو نیرو و انرژی و انگیزه می بخشد ، در حالی که تلویزیون و شبکه 

نیرو و انرژی شما را تحلیل می برند و زمان شبما را های مجازی ، روزنامه ها و اخبار و... 

                                                                                         به رایگان، خرج خودشان می کنند و تو را در نهایت ، با دست خالی رهبا مبی سبازند !

                                                با تشکر

ظری گندشمینمحمد ن   
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 ونتـخش و هـمطالع

میلیون نزاع خیابانی  2با بیش از  ایراناست .  42نخستین کشور اسالمی در رتبه  مالزی

در  042رتبه ای بهتر از (4105)میلیون پرونده تازه در سال گذشته  05در سال و بیش از 

یعنبی جدول نیافته است . در این گزارش ، اروپبا آرام تبرین قباره و کشبورهای منبا 

خاورمیانه و شمال آفریقا خشونت آمیزترین کشورهای جهان بوده اند . مبالزی ، قطبر ، 

ببه بعبد  42اسالمی هستند که در باالی جبدول از  کویت ، امارات و اندونزی پنج کشور

کشور دنیا خیلی باالست که شامل هیچ کشور اسالمی نمی شود  45هستند . آرامش در 

کشور اسالمی فوق است . خشونت ببه انبوع  5ت که شامل کشور آرامش باالس 44. در 

کشور فوق هم روی خشبونت را سبفید  04کشور از جمله ایران باالست .  12مختلف در 

جالب ایبن کبه کرده اند که به جز روسیه و کره شمالی همه کشورهای اسالمی هستند . 

انا رنکینبگ کشور آرام جهان در صدر کشورهای پُر مطالعه هسبتند و ببدون اسبت 41

جنبش  "اینجاست که نقش پررنگ  مطالعه کشورهای خشونت آمیز بسیار پایین است . 

  و کانال ها  گروه های کتابخوانی بیشتر حس می شود ! "دقیقه مطالعه در روز  05

 دارند؟ رابطه ام با مطالعه و خشونت آیا
 

 عنبوان ببا 4101 السب در را خود گزارش ترینتازه ،«صلح و اقتصاد» مطالعاتی موسسه

 .کرد منتشر را "صلح جهانی شاخص"

 

 :از عبارتند کشورها ترین مهربان بررسی این در

ژاپن  -2کانادا  -1فنالند  -2سوئیس  -5نیوزیلند  -4اتریش  -4دانمارک  -4ایسلند  -0

 جمهوری چک -01استرالیا  -2
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 :از عبارتند کشورها ترین خشن

آفریقبای مرکبزی  -052سودان شمالی  -052نستان افعا -021عراق  -020سوریه  -024

روسیه  -054کره شمالی  -054پاکستان  -054کنگو  -055سودان  -052سومالی  -051

 نیجریه -050

کشور آرام جهان در صدر کشورهای پُر مطالعه هستند و بدون اسبتانا  41جالب این که 

ببدان معناسبت کبه  ایبنرنکینگ مطالعه کشورهای خشونت آمیز بسیار پایین است . 

کسانی کبه 

کمتر کتاب 

خوانند،  می

افببراد بببی 

 !سوادترند

بیشتر دعوا 

کنند و  می

آرامببببش 

کمتر دارند! 

که کشبور 

ما از آخبر 

رتبه بیست 

و چهارم را 

 .دارد
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مردم ما وقتی در تهاپو  رفتن به ترکیه و آنتالیا 

استند در سواحل امین کشـوراا ماـال اسـت 

اما مبا مسبافرت  ایی اا را بدون کتاب بکینند.اروپ

کنیم. فرق ندارد کجا! چبه  پاساژگرد  کنیم تا می

ترکیه چه سفر حج، چه قطب شمال یبا سبفر ببی 

. کتاب از وسایل چمدان ما نیستبازگشت به مریخ، 

دقیقبه  41این درحالیست که فقط و فقط ببا روزی 

ر مطالعه، جایگاه ما از صد و سی و چهبارمین کشبو

کشور صلح طلب دنیبا  01نزاع دوست دنیا، به جمع 

مطالعه حالت نکته ی مهم این است که  !پیونددمی

و اگر یکی از افراد خانواده کتابخوان  ویروسی دارد

 باشد، سایر اعضای خانواده به این ویروس مبتال می

شوند! پس در مرحله اول باعث رشد و پیشبرفت 

رحله بعد بباور خودمان و نسل آینده شویم و در م

کنیم که اگر خودمان تغییر کنبیم باعبث توسبعه 

کشورمان خواهیم شد. خودمان به داد خودمبان و 

 م.آینده کشورمان برسی
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را پهـن مـی  ککــاب و منقلیرانی اا وقتی به دریا کنار می روند ، بساط ا

 کنند ، ولی خارجی اا به ویژه اروپایی اا وقتی به دریا کنار می روند ، یهی

خواندن است ، کـه اـیچ وقـت کتـاب  کتــاباز کاراایی که می کنند ، 

 ر دریا کنار نکوده است و نیست !خواندن ، یهی از کاراا  ایرانیان د
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 جامعه بی مطالعه خطرناک تر از رسانه زرد

 -ایرنببا -تهببران

خطر جامعه ای که 

در آن میبببببزان 

مطالعه پایین است 

به مراتب ببیش از 

خطر رسانه ای زرد 

است که با عملکرد 

خبببود، اتبببرات 

تخریبببی روحببی، 

روانببی و فکببری 

شدیدی بر مخاطب 

مببی گببذارد و بببه 

دلیل قابل کنتبرل 

نبودن، شایعه را در 

جامعه ترویج مبی 

 .دهد

 موسسبه که (IEP) صلح و اقتصاد مطالعاتی موسسه ایرنا، فرهنگی خبرنگار گزارش به

 در است، دفتر دارای نیویورک و سیدنی در و است فاعیانت غیر و غیرحزبی مستقل، ای

 خشـونت و تـرین مهربـان صبلح، جهانی شاخص عنوان با خود 4101 سال گزارش

 .است کرده معرفی را کشوراا آمیزترین
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 پر کشورهای صدر در جهان آرام کشور 41 گرفتن قرار پژوهش، این در توجه قابل نکته

 آنها از ها ترین خشن عنوان به که کشورهایی در لعهمطا سرانه حالیکه در است، مطالعه

 .است پایین بسیار شده، یاد

 تباتیر انبد، گرفته قرار فهرست دو هر قعر و صدر در که کشورهایی نام به توجه از فارغ

 قابل ای نکته ها سرزمین این در خشونت میزان کاهش در کتاب خواندن و مطالعه مابت

 نخواهی رشد هرگز» نظیر عباراتی و جمالت ما باور به که حیث این از است، توجه و تامل

 پبیش از ببیش «روزانـه مطالعـه سایه در سعادت و فرزانگی» و «مطالعه با مگر کرد،

 .است اترگذار

 شده تاکید کتابخوانی و کتاب اهمیت بر همواره باال، فرهنگی پیشینه با کشوری ایران در

 کتباب ببا کبه کسبی: فرمایند می نیز( ع) علی حضرت همچون ما دینی بزرگان و است

 دسبت، این از مکرر های توصیه وجود با.شودنمی سلب آسایشش یابد، آرامش خواندن

 هبای شببکه گسبترش و اسبت گرفته قرار مهری بی مورد همچنان کتابخوانی و کتاب

 .زند می دامن توجهی کم این به روز به روز هم مجازی فضای و اجتماعی

 از زیـاد  درصـد تاصیالت میزان شده، اعالم آمارهای اساس بر هک حالیست در این

 بزهکاری و تحصیالت بین که گرفت نتیجه بتوان شاید و است دیپلم زیر کشور، مجرمان

 سبازمان رئبیس «بباقرزاده محمدرضبا» نیز پیش چندی .دارد وجود مستقیم ای رابطه

 حدود کشور، های زندان از یکی از ما مشاهدات اساس بر: کرد اعالم آموزی سواد نهضت

 تر پایین تحصیلی مدرک دارای بودند، قصاص یا اعدام حکم دارای که افرادی درصد 15

 .اند بوده مطلق سواد بی یا ابتدایی پنجم از

 افبزایش و مطالعبه ببا کبه گرفت نتیجه آمارها و اظهارات این همه از بتوان است ممکن

 وارد و کبرد جرمبی و بزه هر به اقدام راحتی به توان نمی آن، تبع به ها آگاهی و دانایی

  .شد استرس سراسر و جهل دنیای
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 و مطلب دنیایی توان می یک هر وصف در که دارد بسیاری فواید خوب کتاب یک مطالعه

 از جلبوگیری لغبات، دایره افزایش بهتر، زندگی و شغل دیگران، بهتر درک.نوشت مقاله

 .است کتاب خواندن و مطالعه مزایای جمله از آلزایمر
 

 یابد می تعالی انسان فهر مطالعه، با *

 

 مطالعه میزان اندازه هر است بدیهی: گوید می ایرنا خبرنگار به باره این در نویسنده یک

 اوقبات از بهینبه اسبتفاده هم آن دلیل آید، می پایین جنایت و جرم آمار باشد، بیشتر

 .است کتابخوان افراد توسط کتابخوانی و کتاب موضوع به پرداختن و فراغت

 سپری بطالت به را خود وقت هیچگاه کتاب دوستداران اینکه بیان با «علیزاده فرحناز» 

 خود دستان در «مهربان یار» گرفتن برای فرصتی هر از افراد این: افزاید می کنند، نمی

 آنهبا شتربی که فیلم یک تماشای یا و کتاب خواندن دارند، باور زیرا شوند می مند بهره

 افبراد: دهبد مبی ادامه وی.دهد می تغییر را نگاهشان افق است، کتاب یک از اقتباس

 بیشتر آنها آگاهی وقتی که دلیل این به برخوردارند کیفیت با و بهتر زندگی از کتابخوان

 .بروند تری عملی و بهتر راهکارهای دنبال به مشکالت، رفع برای توانند می باشد،

 و هبا تمایبل هبا، تجربه از ای عصاره کتاب ،«نجو را هایت سرسبیل» نویسنده گفته به

 .اند کرده آن آوردن دست به صرف را عمری که است افرادی اندیشه

 

 سازد می بهتر  اا  آدم ما از کتاب *

 را موجبود هایمحبدودیت بر غلبه و زندگی تغییر به امید مطالعه، اینکه بیان با علیزاده

 هبایآدم مبا از مطالعه: کند می اضافه بخشد،می ارتقا ترعادالنه جامعه یک ایجاد برای

 و دارد العبادهخارق لذتی خواندن، که آموخت فرزندان به باید بنابراین سازد می بهتری

 .است شدن بهتر برای ابزاری حال، عین در
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 می انسان عاید زیادی های تجربه مطالعه، با: گوید می نویسی داستان کارگاه مدرس این

 به فرد نگاه و بینی جهان این بر عالوه باشد، کرده تجربه را آنها خود او اینکه بدون شود،

 گفتبه ببه.یاببد مبی پبرورش نیز او افکار نتیجه در و گسترش کتاب خواندن با هستی

 روح و مجهبز جهان های نادرستی و کژی با مواجهه در را انسان کتاب، خواندن علیزاده،

 .رود می بین از خود به خود خشونت ، شرایط این در و کند می یهتغذ را انسان جسم و

 

 بگیریم بهره ام مجاز  فضا  از *

 های تلفن از مردم بیشتر برخورداری و مجازی های شبکه گستردگی به اشاره با علیزاده

 داسبتان و رمبان های فایل از و برد را کافی بهره فرصت این از باید: گوید می هوشمند

 گفتبه ببه.ندارد هم زیاد وقت گذاشتن به نیاز که کاری کرد؛ استفاده فضا این در موجود

 در را کتباب و نشسبت خلوت ای گوشه کتاب، یک خواندن برای نیست الزم حتما وی،

 از و داشبت همبراه را مجازی های کتاب توان می زمان هر و جا هر در بلکه گرفت دست

 .شد مند بهره هم آنها صوتی های فایل

 ادامه افزاید، می انسان واژگان دایره به صوتی فایل شنیدن اینکه بیان با ادبی نتقدم این

 گوشبی از استفاده با که بینیم می خیابان و کوچه در را مردم از بسیاری روزانه: دهد می

 داسبتان صوتی فایل توان می حالیکه در شنوند می موسیقی و آهنگ انواع ،(هندزفری)

 کتباب ببرای مجالی که امروز مدرن دنیای در: گوید می وی.کرد آن جایگزین را کتاب و

 مطالعبه هبای راه بنابراین برد کافی بهره مجازی فضای از توان می نیست، گرفتن دست

 .کرد مطالعه و نشست کتابخانه در حتما نیست نیاز دیگر و شده زیاد

 و اتوبوس در لعهمطا برای کوچک قطع در جیبی های کتاب از توان می علیزاده، گفته به

 .برد را بهره نهایت شود، می پیدا میان این در که وقتی اندک از و کرد استفاده مترو
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 است تر خطرناک زرد رسانه از مطالعه بی زرد جامعه *
 مهمتبرین از یکبی: گویبد می ایرنا فرهنگی خبرنگار به باره این در دیگر نویسنده یک

 مبورد خشبونت، و صبلح درباره المللی بین ساتموس ساالنه گزارش در باید که مواردی

 هستند مطالعه پر کشورهای صدر در جهان آرام کشور 41 که است این گیرد، قرار توجه

 .است پایین بسیار آمیز خشونت کشورهای مطالعه بندی رتبه استانا بدون و

 و امشآر به رسیدن تمرکز، به و کم را استرس مطالعه اینکه بیان با «صفت ماهی شهره» 

 تحصبیل دوران در مطالعه صرفا که ای جامعه در: افزاید می کند، می کمک خود با صلح

 میبزان ببه حتی شبانه مطالعه و کتابخوانی و شود عادت مقطعی و محدود طور به هم آن

 رفباه جسبتجوی در است آرامش همان که نیاز مهمترین برای همه شود، کمرنگ اندک

 .بود خواهند

 احیبای و تبرویج را افراد میان صلح و آرامش به رسیدن ابزارهای ینمهمتر از یکی وی

 و کتبابخوانی ترویج برای قطعا دولت: دهد می ادامه و دانسته کتابخوانی فرهنگ واقعی

 اتباق تشبکیل و مبدون ریزی برنامه با تواند می و است مسئولیت دارای مطالعه احیای

 دردی هر اینکه بیان با اجتماعی مسائل کارشناس این.بردارد گام مسیر این در مشاوران

 روحی رنج یک بلهه نیست بدنی ضعف یک خشونت: کند می اضافه دارد، خاص درمانی

 عنبوان به خشونت درد درمان بنابراین است اجتماعی روابط در افزایش به رو نقصی و

 .است دیگران و خود با صلح مسیر در حرکت روحی، معضل یک

 

  مطالعه و نیاز و راز برا  زمانی اختصاص *

 و خبدا ببا نیباز و راز و ارتببا  ببه محدود حتی زمانی اختصاص بر تاکید با صفت ماهی

 می و داند می جامعه در خشونت کاهش برای قطعی راهکاری را دو این مطالعه، همچنین

 اتبری انسبان فکبری آرامش و روح بر ماهواره و اینترنت نور، امواج که دنیایی در: گوید
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 کمک جسم و روح آرامش به آن مفاهیم و کلمات بر تمرکز و مطالعه قطعا دارد، یممستق

 هیباهوی از دور دهیم می اجازه و گذاشته احترام افکارمان به مطالعه با بنابراین کند می

 کودک عادت و مطالعه وی، گفته به.شویم متمرکز خود روحی عالیق و خواسته بر بیرون،

 تغذیه که کند می منتقل کودک به را مهم این روزانه، رفتاریگ نوع هر از صرفنظر آن به

 .است پرتالش روزی برای ضرورت یک مطالعه واسطه به روح

 کبردن دنببال و رمبان و داستان ویژه به ای حوزه هر در مطالعه: افزاید می صفت ماهی

 انیداست های شخصیت و باشیم مهربانتر که دهد می را فرصت این ما به کتاب در عالیق

 ،کند می تقویت نیز را میز کارکرد مطالعه، هرچند کنیم، تحلیل و قضاوت را تخیالت و

 ببا استراحت و تقویت به قطع طور به تحمیلی، جویانه مادی ابعاد کشاکش در آدمی مغز

 اثـر در نیـز افسردگی اینهه بیان با وی.دارد نیاز خارج محیط هیاهوی از دور به تمرکز

 قبدرت و کلمبات دایره همچنین مطالعه: دهد می ادامه ،شود می درمان مطالعه تداوم

 جبذاب و تر موفق را ما اجتماعی، روابط در نفس به اعتماد این و کرده تقویت را ما بیان

  .کند می تر

 شود می بااوشتر مطالعه از پس انسان *

 باهوش لعهمطا از پس انسان داده نشان که تحقیقی نتایج به استناد با اجتماعی فعال این

 را مابتبی تغییبرات کتاب مطالعه پایان از پس روز چند مغز: کند می اضافه شود، می تر

 ارتباطبات دلیبل ببه مغبز کارکرد در بهبود که اند دریافته دانشمندان و دهد می نشان

 بنبابراین شبود مبی ایجاد عضالنی حافظه در که است عصبی تغییرات و مغز در شدید

 یادگیری، و آموزش و دهد می خالقیت و سازی تخیل سازی، هرمانق امکان ما به مطالعه

 می کمک حافظه تقویت به مطالعه اینکه بیان با وی.کند می فراهم را جدید های مهارت

 از و دارد ببودن اجتمباعی ببه بیشتری تمایل بداند، بیشتر فردی وقتی: گوید می کند،

 .گیرد می فاصله فردگرایی
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 اجتمباعی رواببط در خشونت کاهش به تواند می خود با صلح است معتقد نویسنده این

 برنامبه ببا توانبد می بهتر گیرد، می قرار نسبی حتی آرامش در که افکاری و کند کمک

 .رسد نتیجه به آرامش و صلح از سرشار درونی در ریزی
 

 بشنوند داستان یک حداقل شب ار کودکان *

 شبب هبر هستند خانواده در شونتخ شاهد که کودکانی کند می پیشنهاد صفت ماهی

 و دینبی تعبالیم کنبار در بایبد: کند می تاکید و بخوانند یا بشنوند داستان یک حداقل

 بگیبریم یباد و بدهیم یاد دهیم، ترویج را مطالعه به عادت خانه در الهی عبادات الگوی

 مطالعه رایطش این در آرامش راه تنها برسیم، حداقلی رفاه به و کنیم کار همواره اگر زیرا

 تکبراری و کوتباه مطالب خواندن با و مطالعه مجازی، فضای ورود با: افزاید می وی.است

 و انسبانی های شاخص ترین بدیهی بنابراین ایم، کرده محدود تفکر و تعقل برای را فضا

 ببه را جامعه روند، این ادامه که ایم داده دست از را دیگری به کمک و ایاار مال اخالقی

 در کبه کند می خودنمایی بارزتر های خشونت تدریج به و دهد می سوق ونتخش سمت

 مبی اظهبار صفت ماهی.شود می تبدیل مجرم یک به عادی انسان یک قالب از فرد آن

 مجبازی فضبای در خبانوادگی های دورهمی حتی که بریم می سر به شرایطی در: دارد

 جشبن ندارد، وجود فیزیکی طور هب افراد ارتبا  و پیوند برای جایی دیگر و شده بیشتر

 ایبن از اسبت الزم بنابراین شود می انجام مجازی فضای در ها تسلیت و ها تبریک و ها

 را درون آرامبش ببه نیل فرهنگ مجازی، های ابزار جای به و بگیریم فاصله قدری فضا

 .بود نخواهد میسر مطالعه با جز این که کنیم تقویت و تمرین

 محبدود زمان کمترین در مطالعه امروزه اینکه بیان با 0414 افق رخبرنگا کتاب نویسنده

 حباکم جامعه بر زردی فضای: دهد می ادامه است، اخبار پیگیری آنهم مجازی فضای به

 خشونت افزایش موجب و کشاند می باطل انزوایی به را ماشینی انسان آن تداوم که شده

 (کارگر زینب: انتشار**اروجی پروین: خبرنگار - 0155**0221**فراهنگ) .شود می
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 رابطه عهس مطالعه و خشونت

های عمومی با کاهش خشبونت در سبطح مستقیم نهادینه شدن فرهنگ کتابخانه رابطه

 جامعه

شبدن فرهنبگ های عمبومی و نهادینهگیری از کتابخانهترویج فرهنگ عضویت و بهره

ونت و نزاع به ساحل امبن های سهمگین خشمطالعه قادر است کشتی جامعه را از توفان

عکبس مطالعبه و  های کالن جهبانی حکایبت از رابطبهاخالق و عقل برساند و پژوهش

جامعبه  ها ببا آن در ادارهها و حکومتیکی از مهمترین خطراتی که دولت.خشونت دارد

های اجتماعی است. در این میان نزاع، خشبونت، تبوهین، موادمخبدر، مواجهند، آسیب

 های اجتماعی قرار دارند.ر صدر این آسیبطالق و ... د
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دانان، نمایندگان مجلس، واضعان قبانون، محققبان علبوم اجتمباعی، دولتمردان، حقوق

های شناسان همه و همه در پی یافتن راهکارهایی برای مقابله با آسیبمددکاران و روان

ای دارد و هجدید ابعاد گسترد اجتماعی و به خصوص خشونت هستند. خشونت در جامعه

شامل انواع خشونت خانگی، جنسی، سنی، کالمی، روانبی، شبغلی، سبازمان یافتبه و... 

نشینی، بیکاری، تبعیض و احساس عدم امنیبت مهاجرت، حاشیه شود. خیل گستردهمی

مشکالت بسیاری را در جوامع شهرنشین امروزی و حتی روستانشین به بار آورده است. 

های اجتمباعی اسبت کبه ید اجتماعی، وجبود انبواع آسبیبهای جداین پدیده نتیجه

کند. ناپذیری را بر پیکر جامعه تحمیل میو جبران خسارات مالی، جانی، و روانی گسترده

شبود و های اجتمباعی میهای کالنی صرف مبارزه و مقابله با ایبن آسبیبساالنه بودجه

های ریزیها برنامبهین آسبیبپژوهشگران امروزه متفق هستند که راه اصلی مبارزه با ا

 سازی است.و فرهنگمدت، آموزش طوالنی

در اینجا تالش ما بر این است که در پی متغیری با محتوای فرهنگی و اجتمباعی باشبیم 

 موسسه»که تاتیر آن از نظر فرهنگی کاهش میزان خشونت در سطح کالن جامعه است. 

بررسی شاخصی پرداخته کبه از آن ببه  های اخیر، بهطی سال «مطالعاتی اقتصاد و صلح

از سبوی اسبتیو  4111شود. این موسسه در سبال می یاد« شاخص جهانی صلح»عنوان 

کیللیا استرالیایی بنیان نهاده شده و مقر اصلی آن در شهر سیدنی استرالیا واقع شبده 

صلح، اقتصاد و  آید. ماموریت موسسهبه شمار می اتاق فهر اثرگذار جهان ۵5است و جز 

های اقتصادی بنا نهاده شده است. این موسسه ی کردن ارزشبر مبنای بررسی صلح و کمّ

رو هستند و های اقتصادی خشونت، سطح ریسکی که کشورها با آن روبهبا ارزیابی هزینه

 کند.فهم اترات مابت صلح را بررسی می

عیارها کبه در زیرشاخص یا معیار تشکیل شده است. این م 44از « شاخص جهانی صلح»

از سوی گروهی از کارشناسان و متخصصان این « موسسه اقتصاد و صلح»ابتدای تاسیس 

گیرند. تمام امتیازات این معیارها در اند، ساالنه مورد بازبینی قرار میحوزه انتخاب شده
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اند )یک بهترین و پنج بدترین وضعیت(. همچنین این معیارهبا نرمال شده 5تا  0مقیاس 

اند. بر این اسباس، بندی شدهچهار بخش داخلی و خارجی و کیفی و کمی دسته براساس

درصبدی  41های داخلبی و درصدی شاخص 21امتیاز نهایی و شاخص کل نیز از ترکیب 

های داخلبی براسباس نظبر شود )اهمیت بیشتر شاخصهای خارجی تشکیل میشاخص

بندی معیار را در چهبار دسبته 44توان هیئت کارشناسان بوده است(. در این راستا می

سبطح »است که شامل « معیارهای داخلی و کیفی»اول بندی متفاوت معرفی کرد. دسته

، «های کوچبک و سببکسهولت دسترسی به سبالح»، «جرائم مشاهده شده در جامعه

احتمبال »، «آمیزسطح جرائم خشونت»، «دهی شدههای داخلی سازمانشدت درگیری»

مقیاس ترور و تبرس »و « اترات تروریسم»، «سیاسیتباتیبی»، «زآمیتظاهرات خشونت

تعبداد »اسبت کبه شبامل « معیارهای داخلی و کمبی»بندی دوم است. دسته« سیاسی

حجم داد و سبتد »، «تعداد زندانیان»، «هاتعداد قتل»، «نیروهای امنیتی پلیسی داخلی

هبای داخلبی در درگیریها شبدهتعبداد کشته»، «های مرسوم به عنوان خریبدارسالح

 شود.می« های داخلیتعداد ماندگاری درگیری»و « سازماندهی شده

مخبارج »دهنبد کبه شبامل تشکیل می «معیارهای خارجی و کمی»بندی سوم را دسته

، «های صلح سازمان مللتامین مالی ماموریت»، «تعداد نیروهای نظامی مسلح»، «نظامی

های اصلی و مرسوم به حجم داد و ستد سالح»، «ایهای سنگین و هستهظرفیت سالح»

تعداد، ماندگاری و نقش »، «های داخلیخانمانتعداد پناهندگان و بی»، «عنوان فروشنده

« هبای خبارجیها در درگیریشبدهتعداد کشته»و در نهایت « های خارجیدر درگیری

ه میبزان دهنبد کبمی تشبکیل« معیارهای خارجی و کیفبی»بندی آخر را است. دسته

 معیار اصلی آن است.« ارتبا  با کشورهای همسایه»

هر یک از این معیارها نیز از وزن متفاوت و منحصر به فبردی برخوردارنبد. ببر اسباس 

دنیای اقتصباد  کشور و دولت مستقل که در روزنامه 024آخرین نتایج به دست آمده از 

معرفی شد، جایگباهی  ۰۲۵۱آمیزترین کشور جهان در سال ایسلند صلحمنعکس شده، 
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کشورهای نیوزیلند، پرتغال، متعلق به این کشور است. پس از ایسلند،  4112که از سال 

لقب گرفتند. در انتهای فهرست امسبال نیبز  4101های صلح اتریش و دانمارک برترین

تغییرات چندانی ایجاد نشد و کشورهای سوریه، افغانستان، عراق و سبودان جنبوبی در 

آمیزترین اروپا صلح انتهایی این فهرست ایستادند. بر اساس این گزارش، ناحیههای رده

 ح را دارد، معرفی شدند.ای که بدترین وضعیت صلعنوان منطقهمنطقه و خاورمیانه به

درصد تولید  04/ 2ی خشونت دنیا را به اندازه هزینه« موسسه اقتصاد و صلح»همچنین 

دالر به ازای هر نفر اسبت. براسباس  0254که معادل  ناخالص داخلی جهانی برآورد کرد

ای در پلبه 4بندی امسال ببا جهشبی در رتبه ایران، «4101شاخص صلح جهانی »نتایج 

کشبور ایسبتاد. ایبران سبال  024آمیزترین کشورهای جهان در میان صلح 042ی رده

 شت.این فهرست قرار دا 042 ، در رده4105و در سال  044 گذشته در رتبه

های گذشبته های برتر این فهرست طی سالکه بین رتبهحائز اهمیت این است  اما نکته

های عمبومی باال و برخبورداری از کتابخانبه های برتر کشورهای با میزان مطالعهبا رتبه

کتباب از  مطالعبه سرانه بندیهمواره ارتبا  مستقیمی برقرار بوده است. با بررسی رتبه

کتباب،  مطالعبه بندی سرانهلی مطالعات گذران وقت و همچنین نتایج رتبهالملمرکز بین

گاردین از باسوادترین کشورهای جهان  نشریات در کشورهای جهان و نتایج منتشر شده

از « شباخص صبلح جهبانی»یابیم که تقریبا کشورهایی کبه در می به این نتیجه دست

برنبد. لعه نیز از شرایط همسانی بهره میهای مطاهای برتری برخوردارند در شاخصرتبه

آن با فرهنبگ مطالعبه و  توجه به معیارهای به کار رفته در شاخص صلح جهانی و رابطه

آسبا و زیربنبایی آن در کباهش میبزان های عمومی به تاتیر معجزهاستفاده از کتابخانه

 بریم.خشونت و نزاع در سطح کالن پی می

های گیری از خدمات کتابخانهبرای فرهنگ مطالعه و بهرهتشویق و ترغیب اقشار جامعه 

های عمومی در سطح کشور و جامعبه امبری اسبت کبه ببا عمومی و گسترش کتابخانه

های اجتماعی را ها و آسیبمدت قادر است بسیاری از خشونتکمترین هزینه در طوالنی
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هبای جامعبه را مهای تحمیلی بر بستر حکومت را کاهش دهبد و زخدر اجتماع و هزینه

ای آرام، عقالنبی و سازی جامعه را به سمت جامعهالتیام بخشیده و در بستر این فرهنگ

بدون تردید ترویج فرهنبگ عضبویت و های روانی سوق دهد.ها و آسیباعبه دور از نز

شدن فرهنگ مطالعبه قبادر اسبت کشبتی های عمومی و نهادینهگیری از کتابخانهبهره

های سهمگین خشونت و نزاع به ساحل امن اخالق و عقبل برسباند و فانجامعه را از تو

   عکس مطالعه و خشونت دارد. های کالن جهانی حکایت از رابطهپژوهش
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 ابوریاان بیرونی

 ؟بهتر است بدانم و بمیرم و یا ندانسته

ابوریحان بیرونی همه عمبر خبود را ببه 

تحصببیل و تحقیببق ومطالعببه و تببالیف 

د. در شرح حال او نوشته انبد سپری کر

که در تمام ایام سبال دسبت ببه قلبم 

داشته و چشم از کتاب برنمبی داشبته 

است. مداومت در کار و خستگی نایافتن 

از ادامه تحقیقات و مطالعبات و کسبب 

اطالعات جدید در تمام مراحل عمر تبا 

پایان زندگی از ویژگبی هبای شخصبی 

اوست. یکبی از دانشبمندان معاصبر او 

بوالحسن علی بن عیسبی الولبوالجی/ )ا

درکتاب معجم االدبا( نقل می کنبد کبه 

هایش  سد به دیدنش رفتم وی درحالی که نفهنگامی که بیرونی در بستر مرگ افتاده بو

به سختی از تنگنای سینه اش برمی آمد از من درباره یک مسئله فقهبی سبوال کبرد و 

، دوباره بگوی که چگونه بود. گفتم اکنون گفت یکبار این مساله را برایم شرح داده بودی

بهتر است بـدانم و بمیـرم و یـا چه جای این پرسش است؟ گفت کدام یک از این امر 

؟ من آن مسئله را دوباره شرح دادم و او خوب فرا گرفت. از نبزد وی بازگشبتم ندانسته

ه دیار باقی هنوز چند قدمی نرفته بودم که صدای شیون از خانه او بلند شد و فهیمدم .ب

هجبری قمبری رد داد، و  441سفرکرد. این اتفاق در روز جمعه، دوم مباه رجبب سبال 

 .ابوریحان هفتاد و هشتمین سال زندگی خود را طی می کرد
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 در آخرین لاظات زندگی حسابیمامود پروفسور 

 « ز گهواره تا گور ، کتاب بجوی» 

شام در کنار تخت اسبتاد ❤✌✌

ر نیازی سرد شده است. ظاهرا دیگ

به خوردن غذا نیست، پزشبکان و 

مسئوالن بیمارستان دانشبگاه ببه 

این نتیجه رسیدند که معالجه روی 

لبذا . قلب استاد دیگر اتری نبدارد

آنژیوکت چند دارو برای ادامه تپش 

قلبببب از رگ دسبببت راسبببت و 

آنژیوکببت تزریببق مسببکن درد از 

دست چپ ایشان را خارج و حتبی 

گر ریه ماسک تامین اکسیژن که دی

ها قادر به تامین آن نبود را برداشته اند و تنها سنسورهای تپش قلبب روشبن 

شگفت اینکه در چنین حالتی در کمال حیبرت پزشبکان و متخصصبین . است

پروفسور حسابی در آخرین لاظات حیات به بیمارستان کانتونال دانشگاه ژنو، 

نحصر به فبرد را این تصویر م.اندیشدچیز  جز مطالعه و افزایش دانش نمی

ستان به عنوان یک تصویر تکان دهنده و تاتیر گذار یکی از کارکنان خود بیمار

 .تبت کرده است
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 روز جهانی کتاب کودک

 04)براببر ببا  آوریبل 4کودک روز جهانی کتاب 

اـانس کریسـتین فروردین( به افتخبار زادروز 

های کودکان نامگذاری ، نویسنده داستاناندرسن

  .استشده

المللی کتباب روز توسط دفتر بینهر سال در این 

 ( مراسم باشبکوهی ببهIBBYبرای نسل جوان )

و  کتباب کبودکمناسبت برای بزرگداشت مقبام 

در کشبورهای جهبان  ادبیات کبودک و نوجبوان

 سبوئیسمبیالدی در  0254شود و مدیریت آن را این دفتر که از سبال جشن گرفته می

   است برعهده دارد.آغاز به کار کرده

شبود و ایبن مراسم این روز هر سال در یکی از کشور جهان که عضویت دارد برگزار می

 . .کندپیام روز جهانی کتاب را تهیه می و پوسترکشور 

 روز جهانی کتاب کودک در ایران

وزارت اسبت و شناخته شده رسمیتدر ایران به  0442روز جهانی کتاب کودک از سال 

 روز جهانی کتاب کـودکهر سال را  فروردین ۵۱روز  0451در سال  آموزش و پرورش

عضو برگزار  کشورهایداشت این روز هر سال در یکی از مراسم بزرگ.در ایران اعالم کرد

  .برگزارکننده این مراسم بود (0224) 0410شود و ایران نیز در سال می
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 روز جهانی کتاب

 4104پوستر روز جهانی کتاب و کپی رایت سال 

 World Book Day رسمی نام

 44روز جهانی کتاب یک رویداد ساالنه است که در 

 یونسبکوشود. ایبن روز توسبط ، برگزار میآوریل

یونسبکو  0225در سبال   نامگذاری شبده اسبت.

تصمیم گرفت که روز جهانی کتاب و حبق نشبر در 

ویلیبام این روز جشن گرفته شود. این روز همچنین مصبادف ببا سبالگرد در گذشبت 

  است. سسروانتو  شکسپیر

UNESCO World Book and Copyright Day 2012 poster 

 روز جهانی کتاب و حق مولف

National World Book Day (WND) 

ی پیش روز جهانی کتاب و حق مولف یا روز جهانی کتاب و حق مولف،یک رویداد ساالنه

دن و ام آوریل هر سال به منظور تبرویج خوانب44است که در  یونسکوبینی شده توسط 

این روز در اولین دوشبنبه مباه مبارس  بریتانیاشود. در احترام به حق مولف برگزار می

 معرفی شد.  0225گردد. روز جهانی کتاب و حق مولف اولین بار در سال برگزار می
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 بنیاد آزاد  خواندن

 

بیانیه آزادی خواندن اولین ببار 

در کنفبرانس  0254می در ماه 

وستچسببتر توسببط انجمببن 

های آمریکا و شبورای تابخانهک

این   ناشران آمریکا منتشر شد.

تشبکیل شبده  بند 1بیانیه از 

به شبرح زیبر  است ترجمه آن

 است: 

 

 

تر عقاید و آرا، حتبی پذیرکردن هرچه گستردهاز نظر کتابداران و ناشران دسترس .0

( و از نظبر اکاریبت unpopular) منفـور(، unorthodox) غیر متعارفآنها که 

 کند.روند، امری است که نفع عمومی را تامین میبه شمار می خطر آفرین

کننبد، موافبق و پذیر میهبر آنچبه کبه دسبترسکتابداران و ناشران ضرورتاً با  .4

شناسبانه ببه عنبوان عقیده نیستند. تحمیل اعتقاد سیاسی، اخالقی و زیباییهم

 معیار نشر و امانت، در تعارض با نفع عمومی است.

فبردی و   های یک فبرد ببر اسباس پیشبینهممانعت از دسترسی به آتار و نوشته .4

 ناشران مغایر با منافع عمومی است.وابستگی سیاسی وی توسط کتابداران و 

www.takbook.com
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کوشش برای تحمیل ذائقبه  .4

بببه دیگببران، ممانعببت از 

دسترسببی بزرگسبباالن بببه 

مواد خواندنی که برای افراد 

اند یببا بببالن نوشببته شببده

تراشبببببی ببببببرای مانع

نویسندگان در کسب بیبان 

هنببری خببود، در جامعببه 

 جایگاهی ندارد.

اجبار خواننده ببه پبذیرش  .5

که یک ایده داوری این پیش

گر و آن توطئبه  یا نویسنده

خطرناک اسبت، مغبایر ببا 

 منافع عمومی است.

برای مردم، باید ببا افبراد و  پاسکان آزاد  خواندنناشران و کتابداران به عنوان  .2

خود به جامعبه   ائقهذهایی که با تجاوز به این آزادی در صدد تحمیل عقاید و گروه

نبال کاهش یا انکبار حبق دسترسبی عمبوم ببه هستند، و با دولتمردانی که به د

 (هستند، مبارزه کنند.public informationاطالعات همگانی )

این مسئولیت بر دوش ناشران و کتابداران است که با فراهم کردن کتابهایی که به  .1

بدهند.  آزاد  خواندنبخشند معنای کاملی به اندیشه و بیان، کیفیت و تنوع می

پاسخ به یک توانند نشان دهند که سئولیت شایسته، آنها میبا ممارست در این م

 خوب.  یک ایده« بد»یک کتاب خوب است و پاسخ به یک ایده « بد»کتاب 

www.takbook.com
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 باز کتاب

 0251، کارل اشپیتسوگاتر  کرم کتابنقاشی 

عشق به کتاب اسبت و فبردی کبه   0بازیکتاب

باز در کتاب .باز گویندعاشق کتاب باشد را کتاب

معنای کالسیکش، کسی است که به خوانبدن و 

ها را تحسین کرده ورزد، کتابمطالعه عشق می

ای بزرگ و غلب، مجموعهکند و امی گردآوریو 

ببازی تخصصی از کتاب را گبردهم آورده. کتاب

ها نیسبت. لزوماً به معنای صرف گردآوری کتاب

تواند شامل افرادی باشد که ببه دنببال ماالً می

ها و جلدهای غیرمعمولند یبا کسبانی کبه چاپ

  .کنندهای امضاشده را جمع مینسخه

اشتباه شبود. در  جنون کتاببازی نباید با کتاب

مندی و گردآوری کتباب است، عالقه اختالل وسواس فکری عملی جنون کتاب که نوعی

اندازد و در آن، این واقعیت کبه در حدی است که روابط فردی یا سالمتی را به خطر می

ورزی به آن بپردازد یا عشق ای فیزیکی، کتاب است، کافی است تا فرد به گردآوریشی

)موضوع، شکل و دیگر خصوصیات کتاب اهمیت ندارد(. برخی اصطالح جنبون کتباب را 

بباز اسبتفاده از اصبطالح کتاب کتابخانه کنگرهگیرند و در حقیقت، باز میمترادف کتاب

کند. بلکه خواننبدگان و مراجعبانش را گردآورنبدگان )کلکسبیونرهای( کتباب یبا نمی

  .چنین است نیز کتابخانه عمومی نیویورک .خواندمجنونان کتاب می
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  سرانه مطالعه
ترین تعریبف از سبرانه عام

مطالعه میانگین مدت زمبان 

طالعببه یببک نفببر در یببک م

امبا لزومباً  روز اسبت.شبانه

این تعریبف صبادق همیشه 

تبوان ببه جبای نیست و می

مبببدت زمبببان از تعبببداد 

های خوانده شبده یبا کتاب

تعداد صفحات خوانده شبده 

در طول روز نیز برای تعریف 

  .سرانه مطالعه بهره جست

توان ترین حالت میدر ساده

عداد میزان مطالعه همه افراد یک جامعه را با هم جمع نمود و بر تعداد افراد آن جامعه و ت

گیری، متوسط مطالعه در یک جامعه برای اندازه نظر گرفته شده تقسیم نمود.روزهای در 

البته عوامل دیگری نیز همچبون  . دهندآماری محاسبه نموده و به تمام جامعه تعمیم می

پایین بودن سرانه مطالعه بر تولیدات .  گیری سرانه مطالعه اتر داردها بر اندازهتیراژ کتاب

ه صورت عرضبه ی و نویسندگان نیز بفرهنگ

 گذارد.و تقاضا اتر می

 سنجش سرانه مطالعه
 قمدر  مرعشی نجفی کتابخانهسالن مطالعه 
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  Perسبرانه  تواند به ما در سنجش این شاخص یاری دهبد.مفهوم سرانه مینگاهی به 

capita    مفهومی آماری است و اشاره به وضعیت یک متغیر یا شاخص نسبت به هر فرد

در یک مکان خاص در یک دوره زمانی معین )عموماً سال( دارد و اولبین کباربرد آن در 

، تولیبد ناخبالص درآمد سرانهولید سرانه، هایی نظیر تاست که شاخصعلم اقتصاد بوده

هایی حاصبل شباخص چنین. جستندمی بهره آن از …سرانه، تولید خالص ملی سرانه و 

جمع کل متغیر مورد بررسی و مخرج آن جمعیبت سباکن در کسری است که صورت آن 

یک محل خاص است. با این توصیف صورت کسر سرانه مطالعه )یا با توجه به شیوه بیان 

آن در اقتصاد، مطالعه سرانه( ایرانیان، میزان مطالعه مردم در طول یک سالِ معین است. 

طالعه شده باشد. همچنین مخرج تواند بر حسب زمان یا تعداد عناوین ممیزان مطالعه می

کسر جمعیت ایران )یا در برخی موارد جمعیت باسواد( در سبال مبورد بررسبی اسبت. 

پژوهش در حوزه میزان مطالعه عموماً به سه صورت عمده است که دو گونه آن پیمبایش 

 :  و یک گونه آن بر مبنای اَسناد است

هایی پبژوهش پرسشبنامه : در این نبوعپیمایش مطالعه به عنوان متییر  واحد .0

 .شودهای مختلف استخراج میشود و میزان مطالعه گروهتدارک دیده می

: در این نوع پیمایش که به اا  روزانهعنوان بخشی از فعالیتپیمایش مطالعه به .4

ای تنظبیم گونبهیا مصرف فرهنگی مشهورند، پرسشنامه به 4پیمایش گذران وقت

شبوند و یکبی از ار یکبدیگر سبنجیده میاست که چندین فعالیبت در کنبشده

 .ها مطالعه استفعالیت

: در این گونه مطالعه، تخمینی از میزان مطالعه مردم ببر مبنبای مطالعات اَسناد  .4

تبوان آن را در می و آیدمی دست به …های عمومی و بازار کتاب، امانت از کتابخانه

 :رابطه ذیل خالصه کرد

                                                           
2  - Time use research 
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 میزان+ امانت میزان+  گردش ضریب ×(…اب )نشریات و میزان مطالعه= میزان فروش کت

  اینترنت در مطالعه

شبود و در این رابطه منظور از ضریب گردش این است که یک نسخه چند بار خوانده می

  ت.این ضریب نیز مقداری در دست نیس برای

 سرانه مطالعه در جهان

  ها( سایر کشورها، مربو  به یکی از تحقیق0)جدول 

 دقیقه  کشور

  44 فنالند

  42 استونی

  44 آلمان

   40 هلند

  42 نروژ

   40 سوئد

  42 التویا

  45 لهستان

   40 بلژیک

   40 لیتوانی

  44 اسلونی

   40 انگلیس

  41 فرانسه

  41 استرالیا

   01 ژاپن

   02 ایتالیا

   05 بلغارستان

به  کشورهای جهانسرانه مطالعه  های ایرانبر اساس آمارهای اعالم شده در خبرگزاری

 .صورت زیر است

www.takbook.com
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 :دقیقه )خبرگزاری سیمرغ( 41دقیقه، آمریکا: 55دقیقه، انگلستان: 21ژاپن 

 :دقیقه )سایت خبری تحلیلی سیماب( 55دقیقه، ترکیه و مالزی: 21ژاپن 

توان رسید. در اما با پیگیری استنادهای این دقایق به منبع موتق و متکی بر پژوهی نمی

 ژورنالیسبتیهای مختلف بیشبتر جنببه اقع این آمار و ارقام اعالم شده در خبرگزاریو

توان درباره یکی از منابع موتقی که می .نیستند برخوردار محکمی علمی پایه از و داشته

شیوه گذران وقت مردم از آن استفاده کرد و میزان زمبان اختصباص داده شبده ببرای 

بر اساس تحقیقبی  ..المللی مطالعات گذران وقت استبینمطالعه را استخراج کرد، مرکز 

 یشترین زمبان اختصباص دادهت.کشور انجام داده اس 44در  4101ل که این مرکز در سا

دقیقه در روز  44فنالند است و شده برای مطالعه در بین مردمان جهان مربو  به کشور 

 ت.اس

های اعالم شود و اندازهدر ایران آمارهای متعددی گفته می:  سرانه مطالعه در ایران

 ت.دقیقه متغیر اس 12دقیقه تا  4از شده 

  :اا  اعالم شده برا  مطالعه ار ایرانیزمانه

 4 و اگر زمان درس خواندن را مه (ان خواندن قرآن، مفاتیح و روزنازم دقیقه )بدون

 دقیقه 2هم به آن اضافه کنیم 

 1  (20دقیقه )در سال 

 02 سال به باال( 04برای یک جامعه آماری با افراد  0422تانیه )سال  04و  دقیقه 

 25 دقیقه 

 041 دقیقه  

های کتابخانبه »یکی از تحقیقات آماری انجام شده در زمینه سرانه مطالعبه ببا عنبوان

، عضبویت و دیگبر آمـار امانـتاست بر اسباس سعی کرده «عمومی و سرانه مطالعه

www.takbook.com
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نی از میزان سرانه مطالعه در ایران انجام دهد. این پژوهش ای تخمیهای کتابخانهشاخص

 .های عمومی رسده استبه رابطه زیر میان سرانه مطالعه و میزان امانت از کتابخانه

FR=0٫441 L+04٫112   

FR: مطالعه آزاد؛ L:  امانت 

 های عمومی کشور چیزی نزدیک بهبر این اساس و بر اساس آمار امانت کتاب از کتابخانه

 د.شبواب، روزنامه، ادعیه و ...( میاست که شامل انواع مطالعه )کتدقیقه در روز بوده 04

وضبعیت »و ببا عنبوان « شورای فرهنگ عمبومی»های پژوهش دیگری که توسط یافته

به صورت گبذران وقبت  0421در سال « گذران وقت مردم شهری و روستایی کل کشور

های ایبن تحقیبق اساس یافتبهدیک است. بر است به تخمین این پژوهش نزانجام شده

دقیقبه اسبت  04 مردم ایرانمیزان زمان اختصاص داده شده توسط به مطالعه در میان 

  ت.روزنامه، ادعیه و ...( اس کتاب، )این زمان شامل مطالعه

کبه طوریهای اخیر بسیار کباهش داشبته. بهتیراژ کتاب در ایران در سال:  تیراژ کتاب

 511 ببه جمعیبت شدن دوبرابر وجود با خورشیدی 21 و 51 دهه در 4٬111تیراژ کتاب از 

ای ) پایین بودن تیراژ کتاب خودش شواهد و دالیل کافی بر. استرسیده 21دهه  در عدد

 پایین بودن سرانه مطالعه کتاب در جامعه ما را دارد ! (

سانسور و یکی از عوامل کاهش مطالعه در ایران : عوامل مؤثر بر سرانه مطالعه در ایران

، سانسور کتاب در موارد سیاسی، مبذهبی و  شودعنوان می اا  فرانگی دولتسیاست

در ایران از جمله عوامل  عدم احساس نیاز به مطالعههمچنین  .پذیردجنسی صورت می

هبای دیگبر آن عبادت تباریخی یکی از علت .شودپایین بودن سرانه مطالعه عنوان می

هبای منتشبر شبده در کتاب ازینه   باال و در آخر .  است ت شفاایادبیاایرانیان به 

  . باشدمندان به کتاب میهای اخیر برای دانشجویان ، دانش آموزان و عالقهسال
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 سانسور                   

یبا ( censure :فرانسویبه  ) سانسور

و انبواع  سبخنعمل کنترل  بازکاوی

ها است. دیگر بیان و ابراز وجود انسان

ها( موارد )و نه در همه آندر بسیاری 

 ی دولتبیهاسازماناین عمل توسط 

ای شود. انگیبزه واضبح ببرانجام می

یا  انجام سانسور ایجاد تبات در جامعه

ای است که بهبود وضعیت آن به گونه

 .سیطره دولت برامور را محقق کند

رود و در های عمومی واقع شوند، به کار میمعموالً واژه سانسور در مواردی که در محیط

 انگـار ه توسط تهدیداا  قانونی و جرمسرکوب اندیشترین وجه آن به شکل رسمی

 .شودها محقق میآن

همچنین معموالً بحث راجع به سانسور شامل ابزارهای کمتبر رسبمی کنتبرل عواطبف، 

 .شودنیز، می وسایل ارتبا  جمعیتوسط محروم کردن چندین اندیشه از 

کبه ممکبن تواند از کلمات خاص تا کل مفهوم تغییر کنبد شود، میآنچه که سانسور می

 .است تحت تأتیر نظام ارزشی قرار داشته باشد

)حبذف( ببه نبوع خاصبی از  sanitization مالی ومعنی ماسبتهای تقریباً همعبارت

سانسور از طریق حذف اشاره دارد که با هدف پاکسازی نمود حقایق یا موارد خاصی کبه 

اقض هسبتند انجبام پیش از آن دانسته هستند اما با دیدگاه سانسورچی در تضاد و تنب

  .گیردمی
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به  جامعهای ممکن است صحت سیاسی مفر  را نوعی محدودیت بدانند که از جانب عده

ها( که اگر این پدیده ببه اوج خبود برسبد ببه شود )و نه از طریق دولتفرد تحمیل می

 .خواهد شد تبدیل خودسانسور پدیده 
 

 اصطالحات

سانسورچی دو وظیفه  روماست. در گرفته شده censere التیناصطالح سانسور از کلمه 

 (Census)اصلی داشت، شمارش شهروندان و نظارت بر اخالق ایشان، ریشه اصبطالح 

 .نیز همین واژه است سرشماری

 0124ای که در سال در مقاله شستشو  فهر به معنای   whitewashاولین بار اصطالح 

مه در این کل 0211منتشر شد به کار رفت. در سال  بوستوندر   Evening Postو با نام 

در   Auroraمتون سیاسی رواج یافت و این درست در زمانی بود که یک سرمقاله با نام 

دهیبد، وی را به سبرعت شستشبوی مغبزی ن جان آدامز اذعان داشت که اگر فیالدلفیا

های آتبش هماننبد زبانبه ایاالت متحده آمریکباخواه سرتاسر حزب دموکرات جمهوری

  .دهدگیرد و شما را همچون دیواری کایف به سیاهی شیطان جلوه میدربرمی

تبلیغاتی به معنای ایجاد تغییبر -ای است که در فضای سیاسیواژه کار پنهاناصطالح 

ها نامناسب، جنجالی و متنباقض داشت جامعه از آندر اطالعاتی است که ممکن است بر

ای از استانداردهای مشخص و کاری معموالً به مجموعهباشد. سانسور در مقایسه با پنهان

ای از استانداردهای مخفی و محرمانه. معمبوالً در پدیبده واضح اشاره دارد و نه مجموعه

ی به اطالعات موجود در سانسور یک هویت مخفی و ناآشکار مانند یک شرکت، دسترس

ای درمیان دولبت کند. سانسور دولتی ممکن است در هر ردهفضای حاکم را قانونمند می

 .شودیا مردم شکل گیرد و بدین ترتیب از سانسور رسمی متمایز می
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 انواع

یا جلسات شهرداری در  مانند دادگاههای سازمان یافته های عمومی در مجمعاغلب نطق

شبوند. در منتشر می اینترنتیا  تلویزیون، رادیو، مطبوعات، هاروزنامهانند هایی مرسانه

وسایل ارتبا  جمعی به  از طریق مردمهر یک از موارد ذکر شده در ابتدا تعداد قلیلی از 

رپدیده سانسور محدود کردن عقاید خاص در یبک متن اصلی دسترسی دارند. معموالً د

گیرد بلکه تمایل آن است که جلوی پخش آنچه که ممکن است از فضای خالً صورت نمی

 .های ارتباطی گفته شود، گرفته شودرسانه
 

  :اند از. انواع اصلی آن عبارتاا متفاوت استمنطق سانسور در انواع مختلف داده

  «شبودآن هبر مطلبب خبالف اخبالق حبذف می که در طی« سانسور اخالقی. 

سانسورچی ارزشهای پس زمینه متن را زیر سباال ببرده و دسترسبی ببه آن را 

 .اشاره کرد تصاویر مستهجنتوان به های آن میکند. از نمونهمحدود می

  «است  های نظامیتاکتیکو  اطالعات نظامیفرایند نگهداری از « سانسور نظامی

محرمانه و دور از تیررس دشمن صبورت پبذیرد. از ایبن  بایست به صورتکه می

شبود و در واقع افشای اطالعات نظامی اسبتفاده می جاسوسیروش در مبارزه با 

اد محدودیت در پخش اطالعات موردی مانند ایج تواندهمچنین سانسور نظامی می

های نظامی مانند جنگ عراق را دربربگیرد. ماالً در جنگ عبراق در مورد عملیات

برداری از سربازان کشته شبده و پخبش آن در دولت آمریکا عکس برداری و فیلم

 .کردها را محدود میرسانه

  «دم در واقع روشی است که طی آن دولبت اطالعبات را از مبر« سانسور سیاسی

کند. هدف جلوگیری از ایجاد فضای آزادی بیانی است که ممکبن اسبت مخفی می

سانسور سیاسبی را آشبکارا  عموالًم های مردم ساالردولت .شود شورشمنجر به 

ه نارضبایتی در زنند. هرگوندانند اما به صورت مخفیانه به آن دست میناپسند می
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ای را تواند حربهشود که میمورد دولت به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می

های مبارزه هم به صورت مخفی هسبتند: ببه دشمن قرار دهد. تاکتیک در اختیار

 .رجوع کنید رسوایی واترگیت

  «در مورد هرگونه متنی که مخالف یک عقیده خاص است اعمال « سانسور مذاکی

هایی را ببر مبذاهب ضبعیف تبر اعمبال شود معموالً مذاهب غالب محدودیتمی

در خالف جهت خود همچنین ممکن است مذهبی عقاید مذهب دیگری را  .کندمی

 .ها جلوگیری کندببیند و از اشاعه آن

  «ها از افشبای نوعی از سانسور است کبه در طبی آن شبرکت« سانسور شرکتی

اطالعات مربو  به وضعیت اقتصادی و بازرگانی شرکت که آن را به صورت منفبی 

کننبد. دهبد خبودداری میجلوه می

های خصوصبببی کبببه در شبببرکت

دارنببد مطبوعببات نقببش « تجببارت»

گبباهی از افشببای اطالعببات درآمببد 

تبلیغاتی شان یا ارزش سبهام شبان 

کنند تبا دربازار بورس خودداری می

وجهه خود را خوب و مناسب جلبوه 

 .دهند

 در کبه گرایی سانسور هایسیاست از یکی

 بود حاکم سابق شوروی در و استالین زمان

 کبه ببود افبرادی تصباویر در تغییر ایجاد

 شبده محکبوم اعبدام هبب استالین توسط

 . بودند
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 ،مولوتبوف وروشبیلوف:راسبت ببه چبپ از(:مبیالدی) 0242 دسامبر از قبل باال تصویر

 سبپتامبر از بعبد:پبایین ،تصبویر ولگا-مسکو راه آب از بازدید هنگام یژوف و ،استالین

 .شود حذف عکس از یژوف که دهدمی دستور استالین.کندمی سقو  ،یژوف 0242

سانسبور ببه صبورت  دوران جنبگدر  توجه ناخواسته به برخی مسایلاسرار دولتی و 

آشکارا با هدف جلوگیری از افشای اطالعات مهبم و دسترسبی دشبمن ببه آن انجبام 

ها و تأخیر در افشبای گیرد. معموالً سانسور مخفی نگاه داشتن زمان و مکان عملیاتمی

یابد کبه ایبن زمانی ادامه می شود و این کار تااطالعات )مانند هدف کاری( را شامل می

های اخالقی نمود دیگبری دارنبد چبرا کبه اطالعات حائز اهمیت باشند. در اینجا ارزش

های فراوانی را بر نیروهای خودی تحمیل تواند ضررها و آسیبافشای اطالعات نظامی می

هایی کبه ، نامبهجنگ جهانی اولکند و حتی باعث شکست در میدان نبرد شود. در طی 

ها را شد. تعدادی فرد نظامی این نامهشد سانسور مینوشته می انگلیسیوسط سربازان ت

توانست باعث افشای اسرار نظامی خواندند وبا یک ماژیک مشکی روی مطالبی که میمی

به  کندها را غرق میدهن لقی کشتیعبارت  جنگ جهانی دومکشیدند در شود خط می

شد تا مراقبب رفت و از افراد درخواست میبه کار میعنوان توجیهی برای عمل سانسور 

 .باشند تا اطالعات با ارزش فاش نشوند
 

سابق حباکم ببود  شورویو در  استالینهای سانسور گرایی که در زمان یکی از سیاست

ایجاد تغییر در تصاویر افرادی بود که توسط استالین به اعدام محکوم شده بودنبد. اگبر 

شدند اما ایبن تغییبر عمبدی تباریخ در محلی مخفی نگهداری میچه تصاویر اصلی در 

خواه آن زمان ببود. های اصلی مکتب استالین و مکتب تمامیتاذهان مردم یکی از روش

هبایی کبه از ها به محلهمچنین در سالهای اخیر جلوگیری از ورود کارمندان تلویزیون

یق سانسبور اسبت اگبر چبه ایبن کند از مصادهای نظامیان عبور میآنجا کاروان تابوت
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ها و مجالت به ها در روزنامهسانسور تا حد زیادی ناکام مانده و تصاویر متعددی از تابوت

 .استچاپ رسیده

 
 

 کتب درسی

است چرا که مخاطبب برانگیز بودههای جنجالمحتوای کتب درسی همواره یکی از بحث

در این کتبب کماکبان ببه  شستشوی مغزیاصطالح آن افراد کم سن و سالی هستند و 

های مربو  به جنایبات نظبامی در حذف مغرضانه مطالب غیر دلخواه اشاره دارد. گزارش

، کشبتار نانکینبگانبد، ماننبد برانگیز بودهالشطول تاریخ و تاریخ سیاسی همواره چب

معمبوالً  .جنبگ ویتنبامو بازجویی سرباز زمسبتانی در  (هولوکاستیا رد ) هولوکاست

جوامع مختلف اشتباهات و سوء تدبیرهای خود را به صورتی ملبی گرایانبه و ببا حبس 

 .دهندپرستی جلوه میوطن

انبد تبا تبدریس هایی از تاریخ تبالش کردههای مذهبی در برهههمچنین برخی از گروه

شبان  عقایبد مبذهبیرا در مدارس ممنوع کنند چرا که این نظریه در تقابل با  فرگشت

 رابطه جنسیاست. تدریس مسایل جنسی و زناشویی در مدارس و ارائه مطالبی در مورد 

های دیگری هستند کبه های جلوگیری از باروری از حوزهسالم، کنترل زاد و ولد و روش

  .دهدها رد میسانسور در مورد آن

اتری در شخصیت افراد ایفا در مدارس راهنمایی نحوه ارائه حقایق تاریخی نقش بسیار م

ای دست به سانسور کند. به علت نامناسب دانستن این مفاهیم برای نسل جوان عدهمی

تواند برانگیز است و میکمی بحث نامناسب زنند. استفاده از کلمهاین نوع از اطالعات می

 .تر و سیاسی کندما را در یک سراشیبی تند قراردهد و پدیده سانسور را گسترده
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 ساز پیاده

و دیگبر  دیکتباتوریای از جلبوهپدیده سانسور در میان بسبیاری از متفکبران غبرب 

های به خصوص در میان دولت های مردم ساالرنظام .خواه استهای سیاسی تمامیتنظام

شوند کبه هایی در نظر گرفته میغربی و مفسران دانشگاهی و مطبوعاتی به صورت نظام

آزادی م در این جوامع مسئله درآنها پدیده سانسور کمتر سازماندهی شده و مسئله مه

های سانسور دولتی را به صورت وسبیعی برنامه وروی سابقاتحاد جماهیر ش .است بیان

مرکز  گالویلتکرد. مرکز اصلی فرماندهی حفاظت از اسرار نظامی و دولتی با نام اجرا می

و ودکا  مشروبهای حتی بر برچسب گالویلتاصلی سانسور دولتی در شوروی سابق بود 

ها و انتشبارات اتحباد نظارت داشت پرسنل این مرکز سانسور درهمبه دفباتر روزنامبه

سانسور چی وظیفه نظارت بر اطالعبات قببل از  1111شدند و جماهیر شوروی حاضر می

 ویتگالهای چاپشان را برعهده داشتند. هیچ رسانه جمعی نتوانست از زیردست کنترل

 گالویتعدادی از پرسنل موظف بودن ت تلویزیونیو  رادیوییهای رهایی یابد همه شبکه

 .را در شورای سردبیری خود استخدام کنند

ببرداری از تبلیغبات ها یا بهرهای از متفکران سانسور را مصداقی از سرکوب دیدگاهعده

ها و روابط اجتماعی یا ارائه اطالعات نادرست یا حتی ایجباد منفی، دخالت در کار رسانه

هبا اطالعبات مطلبوب ببا سیاسبت ز ایبن روشدانند. درهریک امراکز آزادی بیان می

جلوگیری از کسب مخاطب توسط عقاید مختلف و تشکیل جلسبات بحبث آزاد و دادن 

 .شودمیدان به عقاید به حاشیه رانده شده به افراد جامعه تحمیل می

فرد که عده خاصی از آن باخبر هسبتند دریبک گاهی اوقات اطالعات خاص و منحصربه

هبا گهداری شده و به عنوان عقاید براندازانه یبا نامناسبب ببا آنفضای شبه سانسور ن

متن اخالق جنسی و قانون را منتشبر کبرد  0212در سال  میشل فوکو .شودبرخورد می

که  قانون پاکی و درستی :اللفظیبا ترجمه تحت  La loi de la pudeurدر که اولین بار 
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طبه غیرقانونی و قوانین مربو  به سن فرد ببرای برقبراری راب تجاوز جنسیدر طی آن 

 .جنسی رضایت داشت رابطه مذهبی را جرم ندانست

جلوگیری از دسترسی افراد به ابزارهای اشاعه عقایبد هبم نبوعی سانسبور محسبوب 

 کمیسیون ارتباطات فدرالهای دولتی مانند ها معموالً توسط ارگانشود این سیاستمی

در  (CRTC) کانبادا تلویزیبون –در ایاالت متحده و کمیسیون ارتباطات راه دور رادیو 

ها موافق است چاپ مطالبی که ناشر با آنهایی که از شوند. حتی روزنامهکانادا اعمال می

ها را به افراد خاصی اجباره کنند، مسئولین سانسورهای سخنرانی که سالنخودداری می

ورزنبد از هایی خبودداری میدهند؛ و افرادی که از حمایت مالی چنبین سبخنرانینمی

سور در فضای جامعه هم نوعی سان حذف صدااا  خاصها هستند. عاملین این سیاست

های جمعی در برقبراری شود. حذف این افکار ناشی از عدم موفقیت رسانهمحسوب می

ها برای انعکاس اخبار تنها از منبابع دولتبی تماس با متهمان است )و بنابراین این رسانه

است که مرز بین اخبار واقعی و تفسیرهای آن مبهم گیرند( سانسور باعث شدهکمک می

ها مفسرانی را به خدمت بگیرند که دارای تمایالت جزئبی انهو نامشخص شود و حتی رس

هایی با عنبوان اخببار ، مقام دولتی سابق که در برنامهنانسی گریسخاص هستند مانند 

 .پرداختحضور داشت اما در واقع به تفسیر مطالب میواقعی 

برانگیز و مورد توجه بخشی از قشرها جامعبه بحث اخبارها به عدم انعکاس توجه رسانه

ای دسبته جمعبی در میبان افبراد مانند جلوگیری از پخش اخبار دقیق مبرگ و میرهب

است یا در حال جنگ است نوعی سانسور محسبوب ای که مورد حمله قرار گرفتهجامعه

شود. ارائه اخبار پرزرق و برق درمورد محصوالت یا خدمات مورد توجه رسانه خبری، می

مانند پخش اخبار درمورد مقایسه قیمت انواع ماشین یا سفرهای تفریحی به جای پخش 

در جهبت  و باغبانی در واقع نوعی سانسور اطالعبات صنایع دستی، هنرار در مورد اخب

 .زیبا جلوه دادن برخی از امور است
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، معموالً قوانین فرهنگی وتجاری حاکم بر یبک فضبا و نبه یبک قبدرت خود سانسور 

گیبرد کبه کند. وقتی یک رسانه تصبمیم میسانسورچی این نوع سانسور را تحمیل می

ه درجهت منافع خود اطالعات را دچار تحریف کند و دیدگاهی یکطرفه را ارائبه کنبد بب

های احساسی و بدون پایه و اساس علمی در ماالً دیدگاه  .استخود سانسوری دست زده

و داروهای شبفابخش نبوعی سانسبوری اسبت  مهندسی ژنتیک، ایانرژی هستهمورد 

ها انتظبار دارنبد کبه همچنین وقتی سیاست مداران یا اصحاب فرهنگ جامعه از رسانه

 .درا چاپ نکنن پیامبر اسالم کاریکاتورهاینظر بگیرند برای ماال  مسایل اخالقی را در
 

 منع و اجازه

از زمان اختراع صنعت چاپ، توزیع بروشورهای محدود محصوالت مختلف به عنوان یک 

های ضروری قدرتمنبد مطبرح شبد ببا اسبتفاده از شببکهراهکار برای مقابله با منابع 

 گذاری فایبلبه اشتراکهای و سیستم های ذخیره اطالعاتسیستماطالعاتی گسترده، 

ایم. در غلببه کبردهبر برخی از انواع سانسبور  فری نترکز مانند غیر متم نقطه به نقطه

تر که نوعی پدیده ضد سانسور است فرد مستقیماً با افراد جامعه صحبت ای جدیدپدیده

هبای نماید. افبراد مختلبف از روشها بیان میکند و عقاید فرهنگی خود را برای آنمی

های ارتبا  تحریف اصطالحات توسط رسانه کنند تا ازبرقراری ارتبا  جمعی استفاده می

در طول تاریخ اعتصاب و تظباهرات دسبته جمعبی ببه .جمعی قدرتمند جلوگیری کنند

است اگر چبه امبروزه ببا های ناخواسته مطرح بودهعنوان یک روش در مقابله با تحمیل

توان به راحتی کنتبرل سبخنرانی درمیبان یبک های آمپلی فایر میاستفاده از سیستم

ای فکر کنند است که عدهتکنولوژی تقویت صوت باعث شده .معیت را دردست گرفتج

همه افرادی که دریک اجتماع یا تظاهرات حضور دارند با مطالبی که از تریببون پخبش 

شود موافق هستند و حال آنکه در واقعیت ممکن است اجتماع حاضر تنها با بخشبی می

ها و حال اعبالم نظبر جمبع از طریبق رسبانه شود همسو باشد به هراز آنچه اعالم می
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است نوعی سانسور نظرات های ارتباطی براساس آنچه در پشت تریبون گفته شدهشبکه

در ایباالت  سانسور ادبیات جنسیجالب تر آنکه  .تک تک افراد حاضر در آن جمع است

 ببه جبایگیرد. ماالً های غیر آمریکایی صورت نمیمتحده همواره به صورت ارائه تلفظ

“shit”  یعنبی یبا انگلیسبی بریتانیبایی هبای اسبکاتلندیازنسخه زبانممکن است 

“Shite” یا به جای “Fuck” از “fook”  این  4114استفاده شود. )توجه: در اوایل سال

اعالم شد قبل از آنکه این شبکه متحمل جرایم اعبالم شبده  FCC مطلب در تلویزیون

د کردن دسترسی مناسب به اطالعات عمبومی ببر مروزه سانسور به شکل محدو( اشود

های بهینه تر از اطالعات الکترونیکی توسط موسسات قانون گذار. درحالیکه اساس روش

های مبتنی بر اطالعات عمبومی ببه موسسباتی محبدود حق دسترسی و پخش گزارش

غذ و توانند اسناد کاغذی را اسکن کرده و سپس بخوانند. هزینه خرید کاشود که میمی

دیگر لوازم مورد نیاز برای انعکاس اطالعات در مقایسه با هزینه کپی کردن بسیار زیباد 

ها نقش زیبادی دارد در بوده و همین امر در قانون مند کردن اشاعه اخبار در مورد دولت

هبای امنیتبی پیشبرفته کبه های الکترونیکی گسترده و دنیبای الگوریتمدنیای شبکه

کنند و با توجه به هزینه پبایین بازنمبایی هایی را قانونمند میدسترسی به چنین شبکه

های گزاف بر صنعت نشر که در انعکاس اخبار به صبورت محبدود تصاویر، تحمیل هزینه

از  01شود اما در قرن ای دارد با قوانین مالیات نشری که در آمریکا اعمال مینقش عمده

توانبد ای کبامالً بباز میارتباطات شببکهکند. حتی قوانین آمریکا حذف شد برابری می

کننبد کبه هایی کار میهایی بر اساس تکنولوژیمامنی برای سانسور باشد چنین شبکه

است افرادی که منابع کافی برای درمیان همه افراد جامعه به صورت مساوی توزیع نشده

لی از افراد هایی را در اختیار دارند و حتی ممکن است برای خیدسترسی به چنین شبکه

کنند و این ناشناخته باشند ازاین قدرت دسترسی خود برای تولید اطالعات استفاده می

شد را براسباس نظبر اطالعات را که قبالً توسط افرادی که کاربر شبکه نبودند تولید می

  .نمایندافراد قدرتمند تهیه می

www.takbook.com
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را رعایبت  سکوالریسمکشورهایی که اصل  سانسور بیشتر در کشورهای جهان سومی و

دهد، ببه این بدان معنا نیست که در کشورهای دیگر رد نمیدهد، ولی کنند رد مینمی

که یک کشور سکوالر است متبداول اسبت یبا سانسبور  ترکیهعنوان ماال سانسور در 

 .استسابق متداول بوده شورویتصاویر در 
 

 هاسانسور رسانه

 های ممنوع شده در ایرانکتاب 

 های ممنوعهکتاب 

 ی ممنوعههافیلم 

 سانسور موسیقی 

 ویرایش مجدد فیلم 

 المللیویرایش مطالب در سطح بین 

 های ویدئوییمسئله بازی 

 رسانه شرکتی 

 پدیابخش سانسور ویکی 

 انواع دیگر سانسور

 قوانین تبلیغات 

 سانسوردر فضای سایبر 

 های فاشیستیسانسوردر رژیم 

 سانسورتوسط موسسات مذهبی 

 سانسورمشترک 

 هاسانسورنامه 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 کتــاب جـز به بخواند را کتابی ایچ ندارد اجازه کس ایچ که اینست سانسور نتیجه

 شاو برنارد جرج ��.خواند نمی کس ایچ که اایی

 نه، خوانند؟یم را شما  ااکتاب ندیآیم دیکن سانسور مرا  ااکتاب دیکرد الیخ شما

 �� !را مـن کتـاب نـه خوانـد،یمـ را شما کتاب نه کند عادت سانسور به که یملت

 انیشیدرو اشرفیعل

برا  بیدار از نظر من 

شدن ، الزم نیست حتما 

کتاب اا  سانسور شده 

و ممنوعه را بخـوانیم ، 

ل کتـاب و کافیست اا

مطالعه باشیم ؛ آن گاه 

خواایم دانسـت چـه 

چیزاایی     ) افهـار و 

است  اندیشه اا ( ممهن

سانسور شده باشـند و 

کسی که کتـاب  چرا ؟!

نمی خواند ، نه کتـاب 

مـی اا  سانسور شده 

خواند ، نـه سانسـور 

 نشده را !

www.takbook.com
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 درمانیکتاب
: آلمببببانیکتبببباب درمببببانی )بببببه 

Bibliotherapieهای ( یکببی از شببیوه

درمانی است که با استفاده از فبن کتباب 

شود. کودکبان هنگبام خواندن انجام می

ینبد را تجرببه سه فرآ ،کتاباستفاده از 

کنند: همانند سبازی، درگیبر شبدن می

احساسات و یافتن راه حل مناسب. ایبن 

روش درمان اگر به درستی انجام گیبرد، 

سودهای بسیاری در پبی دارد، از جملبه 

کودک  تخلیه ی احساسات، همانند سازی

با شخصیت داستان، فعال شبدن تخیبل 

های شاد و تقویت کودک، تجربه ی لحظه

درمانی راهی مناسب برای کاهش فشارهای روحی و جسمی است کبه تفکر مابت. کتاب

 شود. استفاده از آن در موارد ویژه پیشنهاد می

 کتاب درمانی چیست؟
نبببدن روان درمبببانی ببببا اسبببتفاده از فبببن کتببباب خوا"کتببباب درمبببانی 

ببه  "تراپیا"به معنای کتباب و  "بیکلیوس"از دو واژه ی  "درمانیکتاب"اصطالح.است

هبای مختلبف معنای درمان گرفته شده است. کارشناسان، این روش درمانی را در حوزه

رسد کم و بیش فراموش شده کوشند تا از این شیوه که به نظر میاند و میگسترش داده

اختالالت روانی و جسمی نه تنها کودکان، بلکه بزرگساالن  است، برای درمان بسیاری از

 .نیز بهره ببرند

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 سوادآموز  تابعی

هایی که فرد با تأکید بر نیازها و مهارت آموختن سوادسوادآموزی تابعی عبارت است از 

 دگی در اجتماع نیاز دارد. برای زن

است: باسواد تابعی شخصبی با سواد تابعی را چنین تعریف کرده 0212یونسکو در سال 

های اجتمباعی، ها و معلومات اساسی بتواند در همه فعالیتاست که پس از کسب مهارت

های خواندن، که مستلزم سواد است، به نحو ماتری شرکت جوید و با استفاده از توانایی

نوشتن و حساب کردن، برای رشته خود و توسعه جامعه اش گام بردارد. به عبارت دقیق 

را توانبایی  سبواد اطالعباتی تر، سوادآموزی تابعی، خود تابعی انجمن کتابداران آمریکا

یابی، ارزیابی، و استفاده ماتر از اطالعات مبورد تشخیص نیاز به اطالعات و توانایی مکان

 کند. نیاز تعریف می

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 کتابخانه عمومی

 خواندنطالعه و درسم حال در نیویورک عمومیمراجعان کتابخانه 

نبوعی  عمبومیکتابخانه 

است که توسبط  کتابخانه

عمبببوم مبببردم قاببببل 

سببت و معمببوالً دسترسی

های آن از منببابع هزینببه

هبا عمومی ماننبد مالیات

کتابخانبه  .شودتأمین می

عمومی توسط کتاببداران 

 .عمومی اداره می شود
 

  :اا  عمومی عکارتند ازترین دالیل اامیت کتابخانهمهم

 .بخشدنشین آن جنب و جوش میکتابخانه به شهرهای افسرده و مناطق حاشیه .0

 .کتابخانه یکی از شرکای مهم در پایداری زیست محیطی است .4

 .گیردشان شکل میهای خاص کتابخانه در تطابق با نیازهای جامعهمجموعه .4

هبای اقلیبت( را ع و تاریخ شفاهی محلی خود )از جمله گروهکتابخانه آرشیو، مناب .4

 .کندحفظ می

شبان، ببه آن مراجعبه کتابخانه جایی است که مردم برای شبناخت خبود و محله .5

 .کنندمی

 .کندکتابخانه در حل مشکالت اجتماعی، نقش تسهیلگر را ایفا می .2

بخشبی از زنبدگی ساالری، های مردمکتابخانه با سرآمدی، بازتاب و ترویج ارزش .1

 .سیاسی جامعه است

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 .کندساختمان کتابخانه، فضای معماری فرهنگی را تامین می .2

کتابخانه منابع تجاری مهم را به ویژه برای کسب و کارهای کوچک محلبی فبراهم  .2

 .کندمی

گوینبد، کند آن دسته از اهالی که به زبان رسمی سبخن نمیکتابخانه تضمین می .01

 .محلی بیابندجایگاه خود را در جامعه 

های دهبد و فرصبتکتابخانه اطالعات مفیدی درباره جوامع جدید به مهاجران می .00

 .کندها معرفی میارتباطی را به آن

های خاص و معلولین درین کتابخانه اطالعات، منابع و حمایت خود را از گروه .04

 .کندنمی

 .کندم میای محلی فراهرمندان غیرحرفهبرای هنکتابخانه امکان مطرح شدن را .04

های آموزشی رایگان برای آشنایی ببا هنبر و ترغیبب ببه آن کتابخانه دوره .04

 .کندبرگزار می

 .کندکتابخانه دسترسی به هنر را برای همه، حتی فقرا، فراهم می .05

کتابخانه با منابع و خدمات فیزیکی و آنالیبن، مابل دانشبگاه مبردم عمبل  .02

 .کندمی

اه دور ببه خبدمات فرهنگبی و هایی ببرای دسترسبی از رکتابخانه فرصت .01

 .کندآموزشی فراهم می

 .کندکتابخانه فراتر از ارائه محتوا، کاربران را قادر به ایجاد محتوای خود می .02

 .کندهای شهروندی را ترویج میکتابخانه گفتمان مدنی و فعالیت .02

 .آموزدهای مهم زندگی را به نوجوانان میکتابخانه مهارت .41

های تابستانی خوانبدن، کیفیبت لیف درسی و برنامهکتابخانه با کمک به تکا .40

 .کندعملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان را تضمین می

 .تواند در تربیت و پرورش کودکان نقش مهمی ایفا کندکتابخانه می .44

www.takbook.com
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 تکادل کتاب

 کتباب تببادل یا کتاب مبادله

 یبک ببین کتابها مبادله عمل

 درمیبان. اسبت دیگری و نفر

 و دوسبتان ها،بکتا هایگروه

 انجبام کبار محل در همکاران

 ارزان راه یببک آن. شببودمی

 کتابهبا تبادل برای مردم برای

 هببایکتاب کنببد،می فببراهم

 یبک و کنندمی پیدا را جدید

 خوانبدن ببرای جدیبد کتاب

 دسبت به وجه پرداخت بدون

 اینکببه دلیببل بببه. آورنببدمی

 رد رایبت، کپبی مالک سود بدون و ی،انباردار یا مرکزی توزیع بدون افراد، بین معاوضه

 آنبالوگ اینکه بجز. اندشده مقایسه تورنت بیت مانند نظیر به نظیر هایسیستم. دهدمی

 .اندشده مبادله کپی هارد اصلی
  

   اا  تکادل کتاب کالجبرنامه

های مبادله آنالین را برای کمک به دانش پژوهبان ها برنامهها و کالجبسیاری از دانشگاه

هبا انبد. تعبدادی از کالجهبای درسبی توسبعه دادهبرای نگه داری پول ببر روی کتاب

ت شخص تالث های کاربردیشان را از فراهم کنندگان خدماهای خود را و سیستمسیستم

 سازند. می

www.takbook.com
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 اا  مکادله کتابوب سایت

   های مبادله کتابوب سایت

 Book swapping  یک سایت مبادله کتاب ،

 آنالین

 BookCrossing 

 BookMooch 

 Collaborative consumption 

 Netcycler 

 Swap.com 

 ReadItSwapIt 

 Lenro )مربو  به خوانندگان به صورت محلی )همان کالج، محله ، 

Bookupیک برنامه کتاب چاپی برای ، Ios 
 

ReadItSwapIt یببک سبببایت ،

 مبادله آنالین کتاب
 

Little Free Library ،

هبای های تجباری کبه کتابپست

رایگان جای داده شبده در ظبروف 

 کوچک به اعضای جامعه محلی
 

WhatsOnMyBookshelf یک ،

 سایت مبادله آنالین کتاب
 

PaperBackSwap 

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Book_swapping&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Book_swapping&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=BookCrossing&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=BookCrossing&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=BookMooch&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=BookMooch&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Collaborative_consumption&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Collaborative_consumption&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Netcycler&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Netcycler&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Swap.com&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Swap.com&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ReadItSwapIt&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ReadItSwapIt&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenro&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenro&action=edit&redlink=1
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 کتاب در گردش
در واقع به معنای رها کبردن ،  4کتاب در گردش

کتاب در مکانهبای عمبومی اسبت تبا بوسبیله 

اشخاص دیگر برداشته شبود و بعبد از خوانبده 

یگر در مکانی عمومی رهبا شبود تبا شدن بار د

دیگر افراد نیز از آن کتاب بهره مند شوند. ایبن 

واژه برگرفته شده از نام یک باشگاه کتاب خوانی 

باشد که می bookcrossing.com مجازی به نام

جهت تشویق مردم به کتابخوانی و با شعار تمبام 

 .دنیا را یک کتابخانه کنید تأسیس شده است

 تاریخچه

ه کتباب در گبردش اولبین ببار توسبط ران اید

ام آوریبل او سبایت را  01هفتبه بعبد در  4مطرح شد. حدود  4110هورنبیکر در مارس 

سبایت  4114اندازی کرد، سایتی که در سراسر دنیا رشد و گسترش یافت. در آوریل راه

 4114سال  در و داشت عضو 004٫111بیش از 

وارد فرهنگ لغت  "bookcrossing" واژه

تعداد اعضای  4104آکسفورد شد.در مارس 

این وب سایت از یبک میلیبون گذشبت و 

تعداد کتابهای تبت شبده در آن ببه رقبم 

  .رسید 2٫511٫111

 کتاب درگردش در فرانسه            

                                                           
3 - BookCrossing)   

www.takbook.com
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دومکتاب دست  

 

ــاب ۱دومکتــاب دســت ، کت

شده یـا مسـتعمل، استفاده

کتابی است که صاحب اولیه 

ا  هآن، شخص یـا کتابخانـ

باشد غیر از ناشر اصـلی یـا 

  .فروشکتاب

                                                           
4  - Used  book 

www.takbook.com
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 جنون کتاب

های درهم و نامرتب های با انبوه کتابقفسه

های ابتال ببه جنبون تواند یکی از نشانهمی

ای نشانهتواند ، می 5جنون کتاب.کتاب باشد

باشد که با  اختالل وسواس فهر  عملیاز 

شود گردآوری و انباشتن کتاب مشخص می

تواند تبا و این عالقه به گردآوری کتاب می

جببایی پببیش بببرود کببه فببرد را از روابببط 

اجتماعی بازدارد و ببه سبالمت او آسبیب 

 .برساند

 اشتباه دوستیکتابجنون کتاب را نباید با 

ختالل روانی کلینیکی در گرفت که عالقه طبیعی و عادی به کتاب است و به عنوان یک ا

تبوان ببه شود. از دیگبر رفتارهبای غیرطبیعبی مرببو  ببه کتباب مینظر گرفته نمی

 .اشاره کرد 2بخاکسپار  کتاو  1دزد کتاب، نیاز به  2خور کتاب

 ااویژگی

در میان رفتارهای غیرمعمول مربو  به کتاب، جنون کتاب حبالتی اسبت کبه فبرد ببه 

دازد که برای گردآورنده هیچ سودی ندارنبد و او ببرای آنهبا پرهایی میگردآوری کتاب

های متعدد از یک کتباب و خریبد بیشبتر از هیچ ارزش ذاتی قائل نیست. خرید نسخه

، جنون کتاب را یک اختالل DSM-IV .های آن باشندتوانند از نشانهگنجایش منزل می

 .استروانی ندانسته

                                                           
5- Bibliomania 
6  -bibliophagy 
7  -bibliokleptomania  
8  -bibliotaphy 

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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،  0205-0120( جان فریـار )دسبتین بار به، اول(Bibliomania) اصطالح جنون کتاب

 ریچارد اکرکار رفت که او برای دوستش پزشک درمانگاه سلطنتی منچستر در شعری به

کار نوشت. در آغاز سده نوزدهم از این اصطالح برای نامیدن افرادی ببه (0114-0244)

س فراگنال تومامیالدی،  0212رفت که عالقه عجیبی در گردآوری کتاب دارند. در سال 

، فیلیپ کانبلرا منتشر کرد؛  جنون کتاب؛ یا دیوانگی برای کتابکتابی با عنوان  دیکدین

هدف دانسته که تقلیدی های عجیب بیای از دیالوگمجموعه»منتقد ادبی، این کتاب را 

شناسی است و با تصویرهای زیاده از حد انباشته شبده و در ویبرایش مسخره از آسیب

« گبردآوری کتباب اسبت تاریخچبه و کتابشناسی  های متعدد دربارهویسدوم پُر از پان

 ببه شدید  عالقه» دیبدین،  های افراد مبتال به جنون کتاب در نوشتهاست. نشانهدانسته

هبای های اول، کتابفرد، ویرایشمنحصربه هاینسخه نرم، کاغذ نشده، بریده هایکتاب

  .است« یرقانونیهای غهای تصویردار و کتابگوتیک، نسخه

 منابع

 پبدیاکنندگان ویکیمشبارکت. «Bibliomania».  پبدیایویکی  دانشبنامهدر 
 .0424تیر  01شده در ، بازبینیانگلیسی

 پیوند به بیرون

 قاببل دیبوانگی یبک نام با کتابش  س دربارهنوتز با نیکوالس باسبانگفتگوی بوک 

 0225 اکتبر 05 کتاب، جنون و کتابدوستی: احترام

 کتاب بر از بین رفتن روابط شخصی  تأتیر جنون - دختر را ول کن؛ کتاب را بچسب

 افراد

  

www.takbook.com

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliomania&oldid=606354815
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://www.booknotes.org/Watch/67215-1/Nicholas+Basbanes.aspx
http://www.booknotes.org/Watch/67215-1/Nicholas+Basbanes.aspx
http://commonsense2.com/2008/11/essays/lost-the-girl-got-the-book/
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 ر آزاکتاب
عملی با قبدمت بسبیار   2آزاریکتاب

است کبه طبی آن، صبفحات کتباب 

هایی های نایاب و آنخصوص کتاب)به

هسبتند(،  تبذهیبکه دارای نقشه یا 

توسط مالک نسخه، از آن جدا شده و 

آزاری اغلب رسند. کتاببه فروش می

دهبد و های اقتصادی رد میبا انگیزه

دی یابد که ارزش مازمانی افزایش می

طببور، نخورده بیشببتر باشببد. همینصببفحات جداشببده، از ارزش مببادی کتبباب دسببت

های قبدیمی و نایباب، ترین ایرادی در کتاببه ایجاد کوچک نسبت گردآورندگان کتاب

فروش کبرده اسبت. ها را غیرقابلدهند که عمالً این کتابحساسیت زیادی به خرج می

مبیالدی رد داد چراکبه قیمبت نقبوش قبدیمی  21و  0211های اوج این عمل در دهبه

همه، به این علت کبه های نایاب، پیشی گرفت. با اینهای کهن، از کتابخصوص نقشهبه

های نایاب، دیدگی شدند، قیمت کتابهای نایاب و ارزشمند دچار آسیببسیاری از کتاب

یافته است. گردآورندگان کتباب نیبز نبرمش آزاری، کاهشیافته و میل به کتابافزایش

آزاری، معموالً دهند. اصطالح کتابها به خرج میبیشتری در برابر ایرادهای جزیی کتاب

آزار مالک کتاب مورد نظر نیسبت، که کتاببه سرقت آشکار صفحات کتاب، در مواردی 

های همه، موارد زیادی از سرقت صفحات دارای تبذهیب و نقشبهشود. با ایناطالق نمی

ای )در مبواردی ها وجود دارد. در ایران نیز برخی از اسبناد کتابخانبهقدیمی از کتابخانه

 بینند. های نایاب(، توسط مراجعان، آزار دیده و آسیب میکتاب

                                                           
9- Bookbreaking 

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 ۵۲نگار حاشیه

ببا  شبدهکاریتذهیبای از یک نسخه خطبی صفحه

 ) تصویر باال( نگاریهایی به عنوان حاشیهنقاشی

ترین ای از قبدیمیالتین در صفحه به نویسیحاشیه

 )تصویر پایین (ان اسپانیاییجا مانده به زبنسخه به

ه گبذاری در حاشبیبه هرگونبه عالمت نگاریحاشیه

توانبد شبامل تعلیقبه، یا سند، گویند کبه می کتاب

 تعلیقه.نویسی باشدحاشیه، تذهیب، نقد و یادداشت

ی کالسببیک، اولببین شببکل های خطببدر نسببخه

 قضیه آخر فرمبا .نگاری استشده از حاشیهشناخته

ی اسبت. اولبین ریاضبیات نویسیترین حاشیهمعروف

، مربو  ببه (Marginalia) نگاریتبت کلمه حاشیه

برخبی از  ادگار آلن پو .است 0202وود در مجله بلک

را تحت  0242تا  0245اش از های پراکندهآرا و نوشته

آوری کبرد. پبنج جلبد از نگاری جمبعوان حاشیهعن

شر شده منت ساموئل تیلور کولریجهای نویسیحاشیه

های مشهور، خود آتاری نگاریاست. برخی از حاشیه

 ولتر .اندجدی و کامل بودند که به دلیل کمبود کاغذ، در حاشیه آتار دیگر نگاشته شده

، پبیش از اعبدام، والتر رالی. تابی نوشتاتری را هنگامی که در زندان بود، در حاشیه ک

های کتابو با گسترش  0221اش را در حاشیه کتابی نگاشته است. از دهه بیانیه شخصی

 .وجود آمده استها بهخواننویسی در کتاب، شکل محدودی از امکان حاشیهالکترونیک

                                                           
10 -  Marginalia 

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%BE%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D9%86_%D9%BE%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
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 !نامهربانی با یار مهربان/ پاره کردن صفاات کتاب در کتابخانه ملی

 
شبوند، تعبدادی از شگاهی کشور را شامل میبرخی از اعضای کتابخانه ملی که قشر دان

ها برای متنببه کبردن اند. این کتابیاب آن را مورد آسیب جدی قرار دادههای کمکتاب

 .اندرسانان اخیراً در ورودی تاالر مطالعه کتابخانه ملی به نمایش درآمدهآسیب

 ببه خی مراجعانهایی که از سوی بربه گزارش خبرنگار مهر، به تازگی تصاویری از کتاب

کتاب، پباره کبردن  متن روی ماژیک کشیدن قبیل از هاییشیوه به ایران ملی کتابخانه

در صبفحات کتباب،  نویسیحاشیه و آن بر های دیگرصفحات، ریختن چایی و نوشیدنی

 .های این کتابخانه به نمایش درآمده استاند، در یکی از بخشآسیب دیده

والً دانشبجویان و مراجعان به کتابخانه ملی اصب

پژوهشگران مقطع کارشناسی به باال هستند و 

ار رفتب از نازیببا اسبت گلچینی تصویر 02این 

نامناسب برخی از ایبن فرهیختگبان در زمبان 

هببای موجببود در تاالرهببای اسببتفاده از کتاب

 .مطالعه کتابخانه ملی

هبای آسبیب دیبده از سببوی نمایشبگاه کتاب

عضو  ژوهشگرانپ و دانشجویان این تعدادی از

کتابخانه ملی در ورودیِ همان مکانی کبه آنهبا 

 تحویببببل هببببا را بببببرای مطالعببببهکتاب

 اسبت؛ شبده برپا ،(مطالعه تاالرهای) گیرندمی

عبه جام ببه تلنگبری باشبد؛ ایبن شاید هدف

فرهیخته دانشگاهی ما. )شباید هبم ببه صبدا 

 !(.درآوردن زنگ خطر

www.takbook.com

https://www.mehrnews.com/news/1578885/نامهربانی-با-یار-مهربان-پاره-کردن-صفحات-کتاب-در-کتابخانه-ملی
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بر اساس مقررات عمومی کتابخانبه ملبی 

دار کبردن ری اسالمی ایران، خدشهجمهو

ها و میز و صندلی، آسیب رساندن به کتاب

منابع کتابخانبه، هبر نبوع خبط کشبی و 

عالمت گذاری در منابع، گذاشتن هر نبوع 

وسیله از جملبه قلبم و... ببین صبفحات 

ای و های رایانهها، اختالل در سیستمکتاب

موارد مشبابه عبالوه ببر لغبو عضبویت، 

 .قانونی نیز خواهد بود مستوجب برخورد

این در حالی است که تصباویر نمایشبگاه 

دهد برخی از مراجعان تنها اخیر نشان می

به استفاده از خودکار، مبارکر و مبداد در 

متن کتاب، ریختن چای روی صفحات آن، 

استفاده از صفحات خالی به جبای چبرک 

نببویس و اقببداماتی از ایببن قبیببل اکتفببا 

 - صبفحات برخی ردناند و با پاره کنکرده

رفتبار  این چرخه -)!(  نیازشان مورد البُد

را تکمیببل « یببار مهربببان»نامناسببب بببا 

 .اندکرده

هبایی کبه کتاب -ها متاسفانه تمام این اتفاقات در مورد برخی نسخ خطی و تک نسخه

هم رد داده است؛ ببه عنبوان  -تنها یک نسخه از آنها در تاالرهای مطالعه موجود است 

از سبوی  (1326)نسخه متعلق به سال « المجالستافه»تعدادی از صفحات کتاب  ماال

 .است شده پاره گرفته، امانت به را آن یکی از اعضا که

www.takbook.com
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در موردی دیگر، تعداد زیادی از صفحات میانی کتباب 

پیر  نوشته« فرهنگ اساطیر یونان و رم»یاب مهم و کم

سخه از که تنها یک ن 522444گریمال به شماره تبت 

( در کتابخانبه ملبی موجبود 0452آن )مربو  به سال 

 .است، پاره شده است

بر اساس مقررات عمبومی کتابخانبه ملبی جمهبوری 

همراه داشتن هر گونبه مبواد »اسالمی ایران همچنین 

خببوراکی و آشببامیدنی و تببنقالت در سببالن ورودی و 

این در حالی است کبه «. تاالرهای مطالعه ممنوع است

 بعضاً ها به دلیل ریختن چایی ورخی از کتابصفحات ب

تباب اساسباً قاببل ک مبتن و شبودنمی باز اصالً شکر،

 رعایت عدم»: است آمده مذکور و پایانی مجموعه مقرررات 02در بند !بازیابی هم نیست

کتابخانه موجب ابطال کارت عضویت شده و مراتب به خانواده عضبو و دسبتگاه  مقررات

م و گزارش تخلف جهت پیگرد معرفی کننده، اعال

 «.قانونی به مراجع ذیصالح ارسال خواهد شد

پیگیبری »البته تاکنون هیچگونه گزارشی از ایبن 

و  -از سوی کتابخانه ملی صورت نگرفتبه « قانونی

شباید  -یا دست کم خبر آن منتشر نشده اسبت 

برپایی این نمایشگاه آخرین هشدار ببه اعضبایی 

« یبار مهرببان»ب خود ببا باشد که با رفتار نامناس

امکان استفاده از آن را برای دیگران هبم از ببین 

 .برندمی

 یصادق کمال عکس و گزارش از-----------------

www.takbook.com
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 خوانایی

ها است. یک متن خوانا نشان دهنده میزان سهولت خواندن و فهمیدن نوشته   00خوانایی

ند و به آسبانی مفهبوم آن را متنی است که خوانند آن بتواند به صورت روان آن را بخوا

است که در پی  مطالعات خواندنهای پژوهشی سنجش خوانایی یکی از حوزه .درک کند

یافتن احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک یک نوشته اسبت و در ایبن راسبتا، 

 کند. عوامل ماتر در موفقیت خوانده شدن و فهمیده شدن متن را بررسی می

 تاریخچه

نخستین فرمول سنجش خوانایی مطرح شد و با استقبال ناشران در مدت  0244در سال 

های مختلف پدید آمد. انتقاداتی نیبز ببه فرمول با مالفه 411کوتاهی پس از آن، بیش از 

متنی، عوامل برون کلوز، هایآزمون ها،ایده این سنتز  ها وارد شد و در نتیجهاین فرمول

های جدید خوانایی مطرح بندی متن و فرمولتن، سطحمفهوم بازدهی خواندن، چگالی م

 ایبن نتبایج. شبدند فعبال نیبز …نویسی وهای زبان ساده، سادهزمان، نهضتشدند. هم

، اسبناد خدمات عمبومیارتباطات جمعی، منابع آموزشی،   زمینه در سرعت به مطالعات

 هدف با 0241  در دهه این حوزه کمطالعات کالسی .یافتند را خود کاربردهای …حقوقی و

هبای آمباری انجام شد که ببه تحلیل بزرگسال و دانشجو مخاطبان با متن سطح تطبیق

 .های کالسیک خوانایی انجامیدهای تکرار واژگان و تدوین فرمولادبیات، ظهور فهرست

 کاربرداا

تحلیبل هبای درسبی، های مختلف، از جمله ارزشبیابی کتابسنجش خوانایی در حوزه

ها، اخبار رادیو و تلویزیون، ها، داستانها و خبرگزاریارتباطات جمعی و گروهی، روزنامه

ها، ها و اسبناد، بیمبه نامبهنامهها، موافقتهای سالیانه شرکتهای تجاری، گزارشآگهی

  .سطح سواد و سطح درک و فهم فراگیران کاربرد دارد

                                                           
11  -Readability ،legibility 

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
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 سنجش

به صورت رابطه زیبر  (r) برای خواننده مورد نظر (t) یک متن (I) آلیمفهوم درجه ایده

  :تعریف شده است
 

ای اسبت کبه خواننبده دریافبت نمایانگر میزان اطالعات قابل استفاده U در این رابطه

نرژی صرف شده برای دریافت اطالعات است کبه زمبان و نشان دهنده ا E کند، نمادمی

های نادرسبت یبا مببهم نیز بیانگر برداشت X دهد. نمادتالش مصرف شده را نشان می

خواننده است. هر چه صورت این کسر بزرگتر و هرچه مخرج این کسر کبوچکتر باشبد، 

 .هبد ببودآلی بباالتری برخبوردار خواحاصل کسر بزرگتر شده و متن از درجبه ایبده

های واژگانی و بعضاً نحوی ببه دسبت های سنجش خوانایی اولیه بر مبنای سنجهشاخص

های واژگانی در عمل بر میزان سختی واژه تمرکز دارند و بر سبه عامبل آیند. ویژگیمی

هبا و از جملبه ایبن فرمول .ها، تعداد حروف و فراوانی واژه در متن اسبتوارندتعداد واج

  :به موارد زیر اشاره کردتوان ها میشاخص

 فرمول رادولف فلش 

 شاخص خوانایی رابرت گانینگ 

 فرمول دیل چال 

 فرمول پاورز 

 فرمول هولمکیست 

 فرمول فلش کینکید 

انجبام شبده « های فارسبیمعیاری برای سطح خوانایی نوشته»در تحقیقی که با عنوان 

ای فارسی ارائه شبده بر فرمول فلش ب دیانیاست، فرمول فلش تعدیل شده و با عنوان 

  .است

 

www.takbook.com
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 به بهانه روز جهانی کتاب الهترونیک؛ بهترین اپلیهیشن اا  کتابخوان برا  موبایل

ها هایی که هر چنبد ببه اعتقباد بعضبیاست. کتاب کتاب الکترونیک امروز روز جهانی

شان را پر کنند اما حتی اگر از این دسته هم باشید باز های کاغذیتوانند جای نسخهنمی

وز افزون این فرمت را به خصوص در یک دهه گذشته کتمان کنید. توانید محبوبیت رنمی

خوان موبایلی های کتاببه همین مناسبت در مطلب پیش رو به سراغ بهترین اپلیکیشن

هبای خواهیبد ببا بهتبرین اپبنبابراین اگبر می .ایمها پرداختهکمتر به آن ایم کهرفته

 .باشید خوان گوشی آشنا شوید، تا پایان همراه ماکتاب
 

www.takbook.com

https://derang.ir/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1/
https://derang.ir/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1/
https://digiato.com/article/2016/08/18/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-2/
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 اا  صوتی انگلیسیخوانبخش اول: کتاب

Google Play Books 

 Google Play ساز و کار

Books  تفاوت چندانی ببا

های مشابه بقیه اپلیکیشن

تببرین نببدارد و شبباید مهم

چیزی که فروشبگاه را ببه 

ایببن حببد از محبوبیببت 

ونیکی به محبوبیت های الکتررسانده نام گوگل و عرضه آن در زمانی باشد که هنوز کتاب

همچنبان  Google Play Books هبااالن نرسیده بودند. هر چند ببا تمبام ایبن حرف

هبای الکترونیکبی را برطبرف منبدان ببه کتابهایی دارد که بتواند نیباز عالقهقابلیت

هبا، وجبود یبک هبا و کامیکمختلبف کتاب ها، پشتیبانی از فرمبتهایالیت متن.کند

ی، داشتن حالت شب، خواندن ادامه مطالب روی یبک دیبوایس ادیکشنری درون برنامه

هبای های شخصبی در فضبای اببری همگبی از ویژگیدیگر و حتی توانایی آپلود کتاب

به رکورد یبک میلیبارد دانلبود روی  Google Play Books اندهستند که باعث شده

 .اندروید برسد

 Google Play Books 

 رایگان  :قیمت 

 سازنده: Google 

 ستم عاملسی: iOS و اندروید 

 مگابایت 12.3 / 53.6 :حجم 

 پلیگوگل و      اپ استور:دانلود 

www.takbook.com

https://itunes.apple.com/us/app/google-play-books/id400989007?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-play-books/id400989007?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books&hl=en


  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

66  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍                

            

Audiobooks from Audible 

 Google اگرچه در اندرویبد

Play Books  بببین بقیببه

خوان های کتبباباپلیکیشببن

 کنبد امبا رویپادشباهی می

iOS  ایبن محصبول آمبازون

است که توانسبته گبوی را از 

رقبا برباید. در این اپ کاربران 

ها، به مجموعه بزرگی از کتاب

ها، داستان صوتی و نامهنمایش

هبای توانید فایلکنند و جدا از استریم آنالین، اگر خواستید میبار دسترسی پیدا میاخ

 Google Play اما برخالف.ها گوش بدهیدصوتی را دانلود کرده و بدون اینترنت به آن

Books خریبد، که رایگان بوده و هر محصولی که خواستید را جداگانبه میAudible 

دالر بپردازید تا اجازه اسبتفاده  05هر ماه باید نزدیک به نیازمند اشتراک ماهانه است و 

از سرویس را دریافت کنید. هر چند هنگام تبت نام، آمازون یک ماه رایگان را به کباربر 

 .دهدتازه وارد سرویسش هدیه می

 Audiobooks from Audible 

 رایگان با پرداخت درون برنامه ای  :قیمت 

 سازنده: Audible 

 سیستم عامل: iOS و اندروید 

 مگابایت 25 / 83 :حجم 

 لینک کمکیو    گوگل پلیو   اپ استور :دانلود 

www.takbook.com

https://itunes.apple.com/us/app/audible-audio-books-podcasts/id379693831?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/audible-audio-books-podcasts/id379693831?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audible.application&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audible.application&hl=en
http://digiato.com/article/2017/11/06/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C/
http://digiato.com/article/2017/11/06/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C/


  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

67  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍                

            

 اا  دیجیتالی انگیسیانخوبخش دوم: کتاب

Amazon Kindle 

 

Amazon Kindle 

 Google عملکردی شبیه به

Play Books   ،دارد 

فروشگاهی با ببیش از یبک 

میلیون کتاب که هبم در آن 

های الکترونیکی و صوتی را خرید و هم با ابزارهای مدیریتی که در اختیار توان کتابمی

هبای رایگبان زیبادی داشبته و آمازون کیندل کتابها را خواند. گیرد آنکاربر قرار می

برنامه  کاربری رابط برتری، این وجود با اما بخش آفالین هم دارند. Audiobooks مشابه

ها را نسببت ببه اسبتفاده از خالی از تبلیغات نیست و همین مسئله ممکن است بعضی

 .آمازون کیندل دلسرد کند

 Amazon Kindle 

 رایگان  :قیمت 

 سازنده: Amazon Mobile 

 سیستم عامل: iOS و اندروید 

 مگابایت 54.85 / 170 :حجم 

 دانلود: 

 اپ استور 

 گوگل پلی 

 لینک کمکی 

www.takbook.com

https://itunes.apple.com/us/app/amazon-kindle/id302584613?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&hl=en
http://digiato.com/article/2017/11/06/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C/
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Moon+ Reader 
 

بزرگتببببرین وجببببه 

 +Moon تمبببببایز

Reader  نسبت به بقیه

های کتبباب اپلیکیشببن

خببوان، آزاد گذاشببتن 

دست کاربر در شخصبی 

سببازی رابببط کبباربری 

برنامه است. نوع فونبت، 

پس زمینه، تبم برنامبه، 

حالت جستجو و نمایش همگی قابل تغییر هستند و به همین خاطر فضای اپ را آنگونبه 

رایگان است اما با پرداخت  Moon+ Reader .درست کنید توانیدکه دوست دارید می

های دالر تبلیغات حذف شده و پشتیبانی از فرمت پی دی اف هم به همراه قابلیت 4922

 .شوددیگری به برنامه اضافه می

 Moon+ Reader 

 رایگان با پرداخت درون برنامه ای  :قیمت 

 سازنده: Moon+ 

 اندروید :سیستم عامل 

 گابایتم 12.20 :حجم 

 دانلود: 

 گوگل پلی 

 لینک کمکی 

www.takbook.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreader&hl=en
http://digiato.com/article/2017/11/06/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C/
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 اا  دیجیتالی فارسیخوانبخش سوم: کتاب

 سکهتو

 

آمده تا یکبی  سبکتو

از بزرگترین مشکالت 

جامعه امروزی را حل 

کند؛ در اینجبا جبای 

هببا و مطالببب کتاب

طببوالنی سببازنده از 

تر منبابع اصبلی اش استفاده کرده، نسخه کوتاهها در برنامهها و میکرومقالهمیکروکتاب

ها هستند و بنبابراین زمبان کمتبری را از کباربر خود که تنها شامل چکیده کلیدی آن

 .گیرندمی

چرخبد و بیشتر محتویات سرویس سببکتو روی موفقیبت و تغییبر سببک زنبدگی می

هبای طبوالنی نداریبد و د کبه حوصبله کتاببنابراین اگر از آن دسته کسبانی هسبتی

معروفی  «یک تیر و دو نشان»خواهید در مسیر پیروزی قدم بگذارید، سبکتو همان می

 .است که باید به سراغش بروید

  مطالعه به روش میکروکتاب -سبکتو 

 رایگان  :قیمت 

 سبکتو :سازنده 

 اندروید :سیستم عامل 

 مگابایت 5.8 :حجم 

 دانلود: 

 کافه بازار 

www.takbook.com

https://digiato.com/article/2018/07/29/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DB%B9%DB%B7/
https://cafebazaar.ir/app/com.sabketo.app/?l=fa
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 طاقچه

 

هماننبببببد بقیبببببه 

های لیست در اپلیکیشن

طاقچببه هببم بببه تعببداد 

هبببای زیبببادی از کتاب

مختلف دسترسبی پیبدا 

توانید قببل کنید، میمی

سازی، ها را شنیده یا بخوانید و به واسطه قابلیت شخصیاز خرید کتاب چند دقیقه از آن

های خوانها را تغییر بدهید. اما طاقچه یک تفاوت جالب با بقیه کتابفرمت ظاهری متن

 ببا را کتباب یک از خاصی دیالوگ توانددر اینجا کاربر می.شبکه اجتماعی :فارسی دارد

به اشتراک بگذارد و با بقیه در رابطه با آن بحث کند. همچنین طاقچبه  دیگر نفر هزاران

نام در آن به نسبخه کامبل تمبام دارد که با تبت« خوانه همگانیکتاب»ام یک بخش با ن

کنید و دیگر نیازی به خریبدهای خوانه دسترسی پیدا میهای موجود در این کتابکتاب

 .جداگانه هر محصول نیست

 های الکترونیک و صوتیطاقچه: کتاب 

 رایگان  :قیمت 

 طاقچه :سازنده 

 سیستم عامل: iOS و اندروید 

 مگابایت 18.4 :جمح 

 کافه بازار:دانلود 

 گوگل پلی 

 نسخه iOS 

www.takbook.com

https://cafebazaar.ir/app/ir.mservices.mybook/
https://cafebazaar.ir/app/ir.mservices.mybook/
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 لوکوبوک

 

دنبال یک اما اگر به 

شبببکه اجتمبباعی 

تر نسببت گسترده

به طاقچه هسبتید، 

لوکببببوک همبببان 

چیزی است که باید 

دانلود کنیبد. ایبن 

های توانیبد داسبتانکند؛ با سیستم نویسبندگی آن میسرویس سه هدف را دنبال می

خوانی برنامبه قابلیبت ایبن را داریبد تبا خودتان را بنویسید، به کمک امکانات کتباب

های خود سرویس را بخوانید و به لطف ذات اجتماعی سبرویس بقیه یا کتاب هایداستان

ها ببه تان را در ارتببا  ببا داسبتانگذارید و نظراتکنید، پست میهم با بقیه چت می

 .گذاریداشتراک می

 لوکوبوک 

 رایگان  :قیمت 

 لوکوبوک :سازنده 

 سیستم عامل: iOS و اندروید 

 مگابایت 6 / 20.72 :حجم 

 دانلود: 

 کافه بازار 

 گوگل پلی 

 سیب اپ 

www.takbook.com

https://cafebazaar.ir/app/ir.mdade.lookobook/?l=fa
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 اا  صوتی فارسیخوانبخش چهارم: کتاب

 نوار
 

نوار هم مشابه 

سبکتو سبعی 

کرده مشبکل 

زمان کباربران 

را این ببار در 

های قالب فایل

های صبوتی کاری با ناشرین مختلف، کیفیت باالی صدا و وجود فایلصوتی حل کند. هم

های صوتی تبدیل کرده ولی خوانمختلف همگی نوار را به یک گزینه ایده آل برای کتاب

فشرده بهترین عنباوین موفقیبت و « هاکپسول»نوار یک ویژگی جذاب دیگر هم دارد؛ 

در اسبتودیو سبازنده تولیبد  دقیقبه 05روانشناسی جهان هستند که در زمانی حبدود 

هبا توانیبد از آنها ندارید میشوند و اگر زمان کافی برای خواندن و یا شنیدن کتابمی

 استفاده کنید.

 نوار، مرجع کتاب های صوتی 

 رایگان  :قیمت 

 سازنده: Navaar Audiobooks 

 سیستم عامل: iOS و اندروید 

 مگابایت 6.8 / 21.8 :حجم 

 دانلود: 

 گوگل پلی 

 سیب اپ 

www.takbook.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.navaar.android&hl=en_US
https://new.sibapp.com/applications/navaar
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 شنوتو

 

 

 

برای کسبانی 

خواهند که می

های پادکسبت

خودشبببان را 

درست کرده و 

هایشان تجربه

توانبد گزینبه خبوبی ی با بقیه به اشتراک بگذارند، شنوتو میرا در قالب یک فایل صوت

هزار دقیقه محتوای صوتی داشته و ببا در گبرفتن موضبوعات  411باشد. برنامه بیش از 

های خارجی و تکنولوژی توانایی این را دارد هر مختلفی همانند کارآفرینی، کمدی، زبان

های مشبابه در شبنوتو خببری از ای را پوشش بدهد. البته برخالف بعضی نمونبهسلیقه

 .قابلیت آفالین نیست و همیشه باید به اینترنت متصل باشید

 شنوتو 

 رایگان  :قیمت 

 بستر هوشمند رساآوا :سازنده 

 اندروید :سیستم عامل 

 مگابایت 11 :حجم 

 دانلود: 

 کافه بازار 

 گوگل پلی 

www.takbook.com
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 چیست؟ کتاب مشهل
 

 انجمبببن مبببدیرعامل

 استان ناشران فرهنگی

 مشبکل: گفبت اصفهان

 صبرفاً ایبران در کتباب

 بلکبه نیست، اقتصادی

 نبببود اصببلی دلیببل

 ایران در مطالعه فرهنگ

 .است

 اینکبه بیبان ببا اصبفهان، منطقبه - ایسنا خبرنگار با وگوگفت در بیدمشهی مهرانگیز

 و ورودی و ناشبرم مبن: کبرد اظهبار نیسبت، مناسب کشور در مطالعه و کتاب وضعیت

 کبه خبود همکباران و ناشران از. دانممی رودمی وزارتخانه به که را هاییکتاب خروجی

 وضبعیت و نداشته تغییری گذشته هایسال به نسبت کتاب وضعیت گویندمی پرسم،می

 .امعقیدههم آنها با که ندارد، خوبی

 در کبه نیبز اقتصبادی مشکالت با و داشتیم کم خوانکتاب ایران در امیشه: افزود وی

 تقاضای داشتیم، که هم خوانیکتاب مقدار همان رفت، باال که تورم و آمد وجود به کشور

 .اندکرده پیدا کتاب خرید برای کمتری

 اینکبه ببر مبنبی سوالی به پاسخ در اصفهان استان ناشران فرهنگی نانجم مدیرعامل

 امبا زدنبد،می حرف کتاب وضعیت بهبود از جاری سال ابتدای در هافروشیکتاب برخی

 بهتبر کتاب وضعیت: کرد تصریح است، شده سابق همچون وضع دوباره گویندمی اکنون

www.takbook.com
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 و مبن آنچبه امبا گویند،می اساسی چه بر را حرف این دانمنمی. شود بدتر که بود نشده

 .است کتاب برای تقاضا و کتاب نامساعد وضعیت بینیم،می اصفهان در همکارانم

 هاییکتاب و گیرندمی مجوز سخت که هاییکتاب خرید وضعیت اینکه بیان با بیدمشکی

 مجوزاـا بـه نخواندن کتاب: گفت ندارد، چندانی تفاوت گیرندمی مجوز سادگی به که

 .است نشده عادت ایران در خوانیکتاب فرانگ که است این دلیلش بلهه گردد،ینمبر

 بحبث یبک ببا کشور در: گفت است، "نخواندن " ایران اساسی مشکل اینکه بیان با او

 داشبته ایجامعبه بایبد یعنی. خوانندنمی کتاب مردم اکثریت که داریم کار و سر کالن

 موضوع این. نداریم ایجامعه چنین ولی خوانندب کتاب آن سطوح همه در مردم که باشیم

 آن اصلی دلیل من نظر به. گرددنمیبر اقتصادی مشکالت به فقط و دارد گوناگونی دالیل

 .گرددمی بر خوانیکتاب فرانگ به
 

 یافتهتوسبعه کشورهای در: داد ادامه اصفهان استان ناشران فرهنگی انجمن مدیرعامل

 اسبت، شده جامعه عادات جزو مطالعه به میل و شده بدیلت عادت یک به خواندن کتاب

 ببرای معیباری که داندمی فضیلتی را آگاای و کند پیدا آگاهی خواهدمی فرد هر زیرا

 نیز مردم گیرد قرار جامعه معیار آگاهی وقتی بنابراین. گیردمی قرار او شخصیت سنجش

 .روندمی پیش مطالعه سمت به
 

 نویسبندگان از برخی: کرد اضافه ایران در ادبی هایکتاب عیتوض به اشاره با بیدمشکی

 نسبخه هزارسبه هنوز شودمی ترجمه کتابشان وقتی که هستند بکت و چخوف همچون

 مشبکلی ادبیبات حوزه در حداقل گفت توانمی بنابراین. رسدمی فروش به نشده چاپ

 هایکتاب مخاطبان زیرا د،اننشده کم خوانندمی کتاب زمینه این در که افرادی و نداریم

 تهیبه گبرفتن امانبت یبا کتباب خریبد ببا شبکلی هر به را خود فهر  خوراک ادبی

 هبایکتاب شبدن خریبده ایبران جامعبه فعلبی فضبای در اینکبه بیان با وی.کنندمی

www.takbook.com
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 شـهرت اینکبه دلیبل ببه جوان نویسندگان: کرد اضافه است، سخت جوان نویسندگان

 ناشبران و شبودنمی خریداری کتابشان راحتی به ندارند، را جهان و قدیمی نویسندگان

 .کنندنمی چاپ سادگی به را گروه این کتاب نیز

 داده قرار ادبی هایکتاب بر خود انتشارات در را تمرکزش بیشتر اینکه بیان با بیدمشکی

: کرد اظهار دارد، زمینه این در هاحوزه سایر به نسبت بیشتری اطالعات دلیل همین به و

 قبرار توجبه مبورد را نویسبندگان نداشتن شهرت کمتر و کنممی نگاه اتر به بیشتر من

 فرهنگ کشوری هر زیرا دهند، اهمیت ملی ادبیات به باید مطالعه اهل و ناشران. دهممی

 ترجمه حوزه البته. کنیم توجه آنها نگارش و جوانان خالقیت به باید پس دارد را خودش

 نیز را تألیف اما باشیم داشته فرانگی تکادل نیز کشورها دیگر اب باید زیرا است مهم هم

 .ببریم یاد از نباید

 ادبی جایزه همچون هاجشنواره: گفت اصفهان استان ناشران فرهنگی انجمن مدیرعامل

 همبین از کبه را هاییداسبتان دوره سبه در من. است خوب بسیار گلشیری و اصفهان

 همچبون نویسندگانی هاجشنواره این از برخی در. مکرد چاپ آمدند بیرون هاجشنواره

 همبین در نیبز خبوبی نویسبندگان و بودنبد داور مسبتور مصبطفی و پورروانی منیرو

 نویسـندگان کشـف برای دست این از کارهایی باید پس کردند، پیدا رشد هاجشنواره

 از را نظبرم مورد معیارهای که برسد دستم به داستانی اگر: افزود بیدمشکی.شود انجام

 فبرد آن از تباکنون کبه دهممبی اهمیت کمتر و کنممی چاپ باشد، داشته کیفی لحاظ

 .است نشده چاپ داستانی

 به دولت ورود و ریزیبرنامه بر تأکید با اصفهان استان ناشران فرهنگی انجمن مدیرعامل

 تعیین دجهبو و باشد داشته برنامه چیز همه برای دولت شودنمی: کرد اضافه کتاب، بحث

 تا ناشران. دهد اهمیت ناشران به باید دولت. باشد نداشته ایبرنامه کتاب برای ولی کند،

 نمونه عنوان به. اندکرده حمایت حوزه این از و کتاب تولید برآمده شاندست از که جایی

www.takbook.com
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 جبا مطالعبه فرهنبگ که زمانی تا اما. کندمی منتشر سال در کتاب عنوان 0411 اصفهان

 .ندارد ایفایده نیفتد

 ببه اشباره ببا ( اصفهان استان ناشران فرهنگی انجمن مدیرعامل) بیدمشهی مهرانگیز

 ببودن نامساعد علت هاسال این در: داد ادامه اخیر هایسال در کتاب نامساعد وضعیت

 زده تکبراری هبایحرف باشبد، یکی علت که هنگامی و است بوده یکی کتاب وضعیت

 شده مشخص همه برای اخیر هایسال در که حوزه این مشکالت رفع برای باید. شودمی

 جهان مردم درصد ۱۲ که شد داده نشان آمار یک در. باشیم داشته برنامه و طرح است،

 ایـن در دنیـا کتـاب تولیـد درصـد 0۲ امـا دارند قرار نیافتهتوسعه کشوراا  در

 اما دارند قرار یافتههتوسع کشوراا  در دنیا جمعیت درصد 0۲ مقابل در. کشورااست

 در کتاب تولید درصد ۱۲

 بایـد. کشورااست این

 از را تفـاوت ایـن دلیل

 .بپرسیم خود

 

: کبرد تصریح بیدمشکی

 در کتاب مشکل رفع برای

 به جامع نگاهی باید ایران

 از ابتببدا در و داشببت آن

 کسی چرا که پرسید خود

 چببرا کنببد؟نمی مطالعببه

 ببه ما جوانان و نوجوانان

 رونبد؟نمی طالعهم سمت

www.takbook.com
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 .پرسید هستند جوانان پرورش و آموزش متولی که هاییوزارتخانه از را سواالت این باید

 دادن یـاد جا  به پرورش و آموزش وزارت: گفبت ایران، آموزشی نظام از انتقاد با او

 نوجوانـان ذاـن در مافوظـات کـردن تلنکار به تربیش اامدرسه در خوانیکتاب

 اگبر. کنبدمی دور کتاب از و خسته را هاآن ذهن سال 04 در خود کار ینا با .پردازدمی

. نببرد بین از بارکسالت هایبرنامه این با را هابچه خالقیت حداقل دهد،نمی پرورش هم

 نسببت تریبیش فشار و دهندمی قرار تیزهوشان مدارس در هم را گروهی این بر عالوه

 .کنندمی وارد هاآن بر سایرین به

 دنبال به باید پرورش و آموزش: افزود اصفهان استان ناشران فرهنگی انجمن مدیرعامل

 ببه...  و مهندس و پزشک خواهیدمی اگر. باشند آگاهی دنبال به که باشد افرادی تربیت

. آورنبد دست به را انسانیت مبانی و باشند انسان باید اول افراد این دهید تحویل جامعه

 .آوردنمی دست به باشد نداشته واقعی مطالعه که زمانی تا هم را مبانی این

 و خوانیکتباب و کتاب متولی تنها اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: داد ادامه بیدمشکی

 وارد نیبز دیگر نهادهای باید. کند اداره را کتاب حوزه تواندنمی تنهایی به اما است نشر

 اضافه او.دهد پوشش را حوزه این خوبی به بتواند تا کنند کمک وزارتخانه این به و شوند

 وارد حبوزه ایبن ببه نیز... و اسالمی تبلیغات سازمان شهرداری، همچون نهادهایی: کرد

 کباریموازی از نهادهبا این که کرد رفع را کتاب مشکل توانمی صورتی در اما شوندمی

 مشکالت منسجم یابرنامه با تا بپردازند کتاب مسئله به افزاییهم یک در و کنند دوری

 شود رفع خوانیکتاب و کتاب

 مطالعبه مشبکل اگر: کرد خاطرنشان اصفهان استان ناشران فرهنگی انجمن مدیرعامل.

 مترجمان و مالفان هاینگرانی و کتاب نرفتن فروش به همچون دیگر مشکالت شود، رفع

 .شودمی رفع نیز

www.takbook.com
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 کتاب چیست؟

 خود پرسیده ایم؟کتاب چیست؟ آیا تاکنون این سوال را از 

شاید همه ما تعریف کلی که از کتاب داریم این است که چند کاغذ که حروفبی روی آن 

 .چاپ شده و کنارهم قرار گرفته اند که با جلدی رنگارنگ و عنوانی وسوسه کننده دارد

 .از جهاتی و تاحدودی این تعریف کلی و ظاهری درست است

ه المعارف های انگلیسی جستوجو کنید همبین را در دیکشنری یا دایر book اگر واژه 

کاغذها و پوسته های نوشته شبده، کنبده کباری هبای .است شده تعبیه تعریف برایش 

 .قدیمی روی چوب و سنگ این ها هم گونه های دیگر کتاب است

 .اما معنی واقعی کتاب و تعریف کتاب چیزی اساسا متفاوت تر است از آنچه که گفته شد

www.takbook.com
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مردم  ممکن است بیشتر

این تعریف را از رادیو و 

تلویزیون شنیده باشند 

و یا دیده باشیم که مبی 

کتاب دریایی از  :گویند

اطالعات است و وسبیله 

ای ببببرای آمبببوختن 

 .نادانسته ها

این تعریف هبم تعریبف 

اما تعریف واقعی که شاید به جرات بتوان .دقیقی نیست ولی به اصل مطلب نزدیکتر است

المعارف یا وب سایتی نمی توان پیدا کرد مگر اینکه هر شخصی بعد  گفت در هیچ دایره

کتاب گنجی است که از هبر طبال و  » از خواندن کتاب های بسیار و متنوع این است که

دالری با ارزشتر و از هر سیاست و دولتی بزرگتر و از هر فرهنگی غنی تر اسبت کبه ببا 

کتاب جبزء منبابع طبیعبی هبیچ «. قیمتی نه چندان زیاد در هرجایی به فروش میرسد

کشوری نیست ولی همه از آن برخوردارند و هر کشور و ملتی می تواند تا ببه حبد ببی 

 .نهایت این منبع انبار کند، بفروشد یا استفاده کند و خود را قدرتمندتر کند

 کتاب دریچه زمان

 .چه ای استبه احتمال زیاد این هم تعریفی کلیشه ای خواهد بود که بگوییم کتاب دری

دریچه ای رو به جهان های متفاوت، دنیاهایی که شاید هبیچ گباه در واقعیبت زنبدگی 

اما این تعریف کلیشه ای را از زوایای دیگر  .خودمان فرصت تجربه کردنش را پیدا نکنیم

 .و عمیق تر نگاه کنیم
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کتاب دریچه ی زمان است که به هر جایی کبه شبما 

ه نبوعی میتبوان گفبت ب .بخواهید می تواند باز شود

ماشین زمان از همان ابتدای زندگی انسان به شبکل 

کتاب های سنگی ساخته شده است. تفاوت شاید در 

ماشین زمان کتاب با دسبتورالعمل  .نوع کارایی باشد

خود شما کار میکند و هرگونبه کبه شبما بخواهیبد 

 .هدایت می شود

 حال این شی با ارزش که گاهی واقعا نمیتوان قیمتی

برای آن تعیین کرد در بعضی از مجامع و کشورها به 

 .بببی تببوجهی ظالمانببه ای محکببوم شببده اسببت

محکومیتی ناجوانمردانه. گباهی حتبی ایبن حکبم 

 .تعریف انسانیت را هم ممکن است تغییر دهد

انسانیت زمانی تکمیبل میشبود کبه از کتباب هبا 

بیاموزیم و باورشان کنیم که زمانی قصه های کتباب 

شکل کمتر یا بیشتر حقیقت داشته انبد و در ها به 

زمان حال هم می شبود دوبباره ببه حقیقبت ببدل 

مبی شبود ببه  -می شود خواند کتاب هبا را .شود

راحتی عمل کرد گفته هایش را و می شود این حکم 

 .ظالمانه را لغو کرد

 .شویم قدرتمند – کنیم عمل –بخوانیم 
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 کتاب خوانیکتاب و روز جهانی 

ی کتاب و روز جهان 

کتاب خبوانی یبک 

این روز .جشن است

جشن نویسنده هبا، 

تصویرگران، کتباب 

ها و )از همه مهمتر( 

جشن کتاب خواندن 

 .است

در واقع، این بزرگترین نوع جشن است که توسط سازمان یونسکو به عنوان جشن کتاب 

کشبور ایبن جشبن  011و کتاب خوانی در سراسر جهان تعیین شده است و در ببیش از 

 .برگزار می شود

مبارس  0در  .است که در جهان روزی به نام کتاب وجبود دارد بیست و یکمین سالاین 

کودکان در تمام سنین دور هم جمع می شوند و شروع می کنند به خواندن کتباب  4102

هدف اصلی روز جهانی کتاب در انگلستان و ایرلند،  .با صدای بلند و با خوشحالی فراوان

به کشف لذت های کتاب و کتاب خواندن است که به آن ها این فرصبت تشویق کودکان 

 .را می دهد که کودکان کتابی برای خود داشته باشند

به همین دلیل به مدارس )از جمله آن دسته از مهد کودک ها و مبدارس متوسبطه کبه 

مخصوصا برای تبت نام شرکت می کنند( بسته های کتاب هبای دنبالبه دار و مجموعبه 

های روزانه برای سنین )مهد کودک، پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه( که پبر از کتاب 

 .ایده های تازه برای آن ها است ارسال میشود
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 آوریل به عنوان روز جهانی کتاب و کتاب خوانی ۰0دالیل نامگذار  
 

 آوریـل ۰0برخالف کشور ما روز  0225بررسی ها نشانگر آن است که یونسکو از سال 

 نمبوده نامگبذاری را به عنوان روز جهانی کتاب و حمایت از حق مولف روردین()سوم ف

کشور  011در این روز در  .است

جهان برنامه هایی در راسبتای 

تهیببیج و تشببویق نهادهببای 

مرتبط با نشر و خواندن برگزار 

انگیزۀ الهام بخبش  .می شوند

یونسکو در انتخباب ایبن روز 

روز مصادف شدن این روز ببا 

 منطقببببه در رُزو  کتبببباب

در .باشد می اسپانیا کاتالونیای

به این روز شهروندان کاتاالنی 

طبق آمبار موجبود در .دوستان خود رز اهدا می کنند و در مقابل کتاب هدیه می گیرند

هبزار کتباب  211میلیبون گبل رز و  4ویکی پدیا در طول این روز در کاتالونیا ببیش از 

شده در این زمینه نیمی از کتابهای به فروش رفتبه  مارهای ارائهطبق ا.فروخته می شود

در این منطقه در این روز خریداری می شوند. همچنین سنت مبادلۀ کتباب در ایبن روز 

بدین صورت که شهروندان کتابهایی که قبالً خوانده اند و عالقمند ببه  .نیز مرسوم است

 .گر مبادله می کنندخواندن آن توسط دوستان خود نیز هستند کتابهای خود را یکدی
 

از دیگر دالیل یونسکو برای جهانی سازی این روز مصبادفت آن ببا سبالروز درگذشبت 

 .است سروانتسو  شهسپیرنویسندگان شناخته شده ای چون 

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

84  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍                

            

شاید یکی از اصلی ترین علل عدم تبعیت جمهوری اسالمی ایران از یونسکو در انطبابق 

آوریبل سبومین روز از آغبازین  44روز  .باشدبا روز جهانی کتاب مساله تعطیالت نورز 

 در …روزهای سال نو می باشد و کلیه مدارس، دانشگاها ، و اکابر نهادهبای فرهنگبی و 

 .باشند می تعطیل ایران
 

 روز کتاب در ایران

 
از این رو پاسداشت کتباب 

ماه بعد  4در ایران به حدود 

 ( آبـان ۰۱)  آبان مباهدر 

یعنی زمان شکوفایی درس 

ادگیری در مببدارس و و یبب

دانشببگاه هببا منتقببل و در 

راستای تاتیرگذاری بیشتر 

از یک روز ببه یبک هفتبه 

 .افزایش یافته است

 
 

البته این سنت تنها محدود به ایران نیست و در کشبورهای دیگبر از جملبه اسبترالیا، 

ریل آو 44ختصاص یافته و روزهایی به غیر از ا منظور این به هفته یک نیز …انگلستان و 

اوت ببرای  42-44مبی ببرای انگلسبتان،  01-4است )بدین منظور در نظر گرفته شده 

 (.استرالیا

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

85  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍                

            

 کتاب چیست؟ و چه موقع خطرناک است؟

 نیاز به بازطراحی و تغییر دارند؟« مطالعه»و « کتاب»چرا مفاهیم 

ن را ماها از وقتبا پیشرفت تکنولوژی، سبک زندگی ما تغییر کرده است. روزانه، ساعت

گذرانیم؛ با این حال وقتی از های مختلف میهای اجتماعی و وبسایتبه مطالعه در شبکه

اش کنید؟ شاید به ندرت کسی زمان مطالعهافراد بپرسید در روز چند ساعت مطالعه می

دانیم. را باالی یک ساعت اعالم کند. شاید چون مطالعه را محدود به کتاب خواندن مبی

توانیم با سایر ابزار ا خوانده شدن است، یا هدف دیگری دارد که میاما هدف کتاب صرف

 هم به آن دست پیدا کنیم؟

پیونبد « خوانیکتباب»و « کتباب»های شک مفهوم مطالعه در ذهن اکار ما، با کلمبهبی

ای از صفحات صحافی شده است که خورده است. کتاب، طبق تعریف سنتی آن، مجموعه

اند. با تحوالت اخیر تکنولوژی و اتر آن بر سببک کتوب درآمدهاطالعات در آن به فرم م

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

86  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍                

            

زندگی افراد، این مفهوم هم نیاز به تکامل دارد: الزم است مفهوم کتاب را ببا توجبه ببه 

ی کتباب خوانبدن هدفمان از مطالعه بازتعریف کنیم تا بتوانیم به درک بهتری از تجرببه

 .مان مشخص کنیمدر زندگی ها رابرسیم و نقش این سبک از انتقال تجربه
 

 کتاب چیست؟

های نویسنده را از ها. کتاب اندیشهی ارتبا  ذهنهاست و وسیلهکتاب، گفتار ذهن آدم

دهد. ببرای های مختلف عبور میکند و از میان زمان و فرهنگمخفیگاه درون خارج می

ا به جا گذاشبتند ههایی از ایشان را که بر روی سنگشناخت نیاکانمان، هنوز هم نوشته

اولین کتابی که بشر خلق کرد، چیزی بیشتر از چند اتر رنگی ببر روی  .کنیممطالعه می

 !نبود. این گفتار طول عمر نداردها سنگ

ها، ای کبه در آن یافتبهها اسبت: رابطبهبرقراری نوعی از رابطه بین انسان هدف کتاب

شود. سببکی از انتقبال ها منتقل میای از انسانفکار یک انسان به مجموعهها و اتجربه

 .های زندگی نویسنده به افرادی که دنبال درک آن هستندتجربه
 

 !کتاب خواندن، خود یک تجربه است

کدام از ما، آنقدر وقت نداریم که هیچ

های ممکن برای زنبدگی ی تجربههمه

ی نیاز را خودمان از سر بگذرانیم. گاه

است بعضی تجربیبات را، ببا واسبطه 

زیسببت کنببیم: بخببوانیم و بشببنویم. 

مطالعه سبکی از این غیرمستقیم و با 

 .واسطه تجربه کردن ِ زنبدگی اسبت

همبین کسبب  ی کتاب خواندنفایده

 .ی پایین استتجربه با هزینه
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انجام شده  ی کالمی و مکتوباز دو مسیر عمده انتقال تجربهدر واقع از گذشته تا کنون 

است. مسیر کالمی، که نمودی از زبان است، مشکالت زیبادی داشبته، مابل مانبدگاری 

ی زیاد انتقال تجربه. مسیر مکتبوب پایین، خطر تحریف یا تغییر اصل تجربه و یا هزینه

تبوان ببه مانبدگاری، برای رفع این مشکالت به وجود آمد. از خصوصیات بارز کتاب می

توانائی بیشتر برای انتقبال عمبومی، توانبائی ارزیبابی همزمبان  صیانت از اصل محتوا،

 مسیر یک فقط کاغذ روی نوشتن. کرد اشاره …تجربیات مختلف، سرعت انتقال بیشتر و 

 .ها بوده، نه بیشترهدف این برای

 !شود؟چه زمانی کتاب خواندن خطرناک می

ه دارای مسائل کافی ببرای آید که جامعای از زندگی اجتماعی به کار میکتاب در مرحله

، نکبات طـرز فهـرتواند تجربیات، این مسائل می .انتقال به نسل کنونی و آینده باشد

شود آموزشی و یا حتی مسائل سرگرم کننده باشد. در این مرحله کتاب وارد فرهنگ می

شود تا تجربیات بازتکرار نشوند، طرز و کتابخوانی به عنوان جزئی از فرهنگ شناخته می

 انتقبال توان که دیگری مناسب وسیله هر اساسا خاطر همین به.  …فکرها نقد شوند، و 

 .تواند جایگزین کتاب کاغذی شودرا داشته باشد، می تجربه

ای قرار گرفته که این نیاز ببه وارد شبدن فرهنبگ به نظرتان آیا جامعه ما در آن مرحله

 کتابخوانی را دارا باشد؟

شناس و یبک کتباب ببه هایی از یک جامعهیست؟ را با نقل قولکتاب چ در نهایت مقاله

 :بریمپایان می

 :گویدشناسی نوین، میگذار جامعه، بنیانآگوست کنت

خوانید اگر برا  تفریح یا انتقال تجربه نکاشد، رو  ذان، طرز فهر ار کتابی که می» 

 «.گذارد و از ادف اصلی خود دور شده استو دیدگاه اثر می
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کند نقش های خوب، که وادارمان میترین خصوصیات کتاباز بزرگترین و جذاب یکی» 

مان دارد را ببینبیم، بسیار اساسی و در عین حال محدودی که خواندن در زندگی معنوی

مبا «. انگیبزش»بنامد و خواننده « گیرینتیجه»این است که ممکن است نویسنده آن را 

شود و شود که از آنِ نویسنده قطع مینجایی آغاز میکنیم، خِرَدمان از آقویا احساس می

آید این است که هایمان را بدهد؛ حال آن که تنها کاری که از عهدۀ او برمیمایلیم پاسخ

هرگاه آن را به  .امیالمان را تشدید کند. این است ارزش خواندن کتاب و نیز ناکارایی آن

ای ببیش نیسبت به چیزی که انگیزهاصلی در زندگی تبدیل کنیم به معنی آن است که 

خواندن کتاب بابِ زندگی معنو  است، می تواند ما را بـه تری محول کنیم. نقش مهم

 .آوردآن وارد کند ولی آن را برایمان به وجود نمی

ای باشد که جادویش کلید فتح بباب کنندهتا وقتی کتاب خواندن برای ما عامل تحریک

شود، که جز از این طریق به آن دسترسی نیست، نقبش های عمیقی در وجودمان بمکان

بیدار کردن ما نسکت به مان قابل احترام است. از طرف دیگر اگر به عوض آن در زندگی

، جای آن را بگیرد، به طوری که حقیقت دیگبر از نظرمبان آرمبانی زندگی مستقلِ ذان

قبق بشبود، و فقبط مبان محنباشد که با گسترش افکار خودمان و به نیروی تالش قلبی

عنصری مادی باشد که میان اوراق کتاب جا خوش کرده، همچون عسبلی کبه دیگبران 

اند، کافی است که ما دستمان را دراز کنیم و آن را از طبقۀ کتابخانه برایمان تدارک دیده

برداریم و با خیال آسوده و آرامش و مفعوالنه امتحان کنیم، و در آن صورت کتاب چیبز 

اتر آلبن  تواند زندگی شما را دگرگون کند؟پروست چگونه میازکتابِ «. تخطرناکی اس

 دوباتن
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 ؟چرا باید کتاب بخوانیم       

 خواندن تابک و مطالعه اهمیت و بخوانیم کتاب باید چرا کند؟ادبیات چه کمکی به ما می

 چیست؟ در

انبد پرسند و منتظر یک جواب خیلی حکیمانهاین سوالی است که افراد زیادی از من می

خوانی هستم و باید ادبیات حرف زدنم با سایر افراد تفاوت چون ناسالمتی من فرد کتاب

 !ای برای همه چیز داشته باشمهای حکیمانهداشته باشد و جواب

هایم ببا بقیبه خوانم که حرف زدنم یا جوابمن کتاب نمی :ستاما واقعیت چیز دیگری ا

ام و دریافتم از زندگی با بقیبه تفباوت خوانم که زندگیتفاوت داشته باشد، من کتاب می

 .داشته باشد

چیز را حفبظ کبنم و خواهم همهروش مطالعه من هم مال مطالعه کنکور نیست. من نمی

هم بفهمم و یاد بگیرم، این تفاوت زیادی ببا خواطبق آن حفظیات سنجیده شوم. من می

کنید و دیگران شبما را ببه وار حفظ کردن دارد! زمانی که شما مطالعه میخواندن طوطی

شناسند مهم این نیست که شبما ادببی و حکیمانبه حبرف خوان میعنوان فردی کتاب
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گی و همبه زنید یا نه، مهم این است که شما به نسبت بقیه دریافت بیشبتری از زنبدمی

 .کنیدمسایل مربو  به زندگی پیدا می

های ذهنی و روحی خود را باز بگذارید، اجازه دهیبد خوانید تمام دریچهوقتی کتاب می

ناخودآگاه بدون اینکه نیاز به حفظ کردن داشته باشبد  !ناخودآگاه شما وارد میدان شود

و به وقبت نیباز یادتبان  داردتمام آن چیزی را که برای شما مهم هست در خود نگاه می

آورد که برای کمک به شما چیزهایی در چنته دارد! در هنگام مطالعه ببه فکبر ایبن می

نباشید که این جمله را حفظ کنم تا جلوی دوستان و آشنایان به من وجهه و شان خوبی 

تان وجهبه اجتمباعی بدهد، به این فکر نکنید که قرار است با مطالعه و کتباب خوانبدن

! به این فکر نکنید که حاال باید هر چه بیشتر از جمالت قصار و اشبعار خبوب در بخرید

خوانی دیده شوم. نه! این حفظیات ببدون حرف زدنم استفاده کنم تا فرد معقول و کتاب

و بعد شروع به حفبظ  گوگل مطالعه هم قابل انجام دادن هستند. با یک سرچ کوچک در

 .کردن این کار شدنی است

ماننبد، خوانید تک تک جمالت در ناخودآگاه شما باقی میمی کتاب خوبزمانی که یک 

رار دهیبد. کتباب فقط کافی است کمی به آن فکر کنید و خودتان را در آن موقعیبت قب

خـط دهد در زندگی چطور رفتار کنید چطبور بیندشبید و چطبور خوب به شما یاد می

دهد ببه جبای خودتان را پیدا کنید و شکل بدهید. کتاب خوب به شما اجازه می فهر 

اید و به هایی که نداشتهاید زندگی کنید. به جای تمام تجربههایی که نداشتهتمام زندگی

اند فکر کنید و از قبل جواب مناسبب تان نیامدههایی که هنوز به سراغمجای تمام تصمی

 .را بدانید

شوید! انگار وقت در زندگی واقعی غافلگیر نمیهای خوب شما هیچبا مطالعه زیادتر کتاب

اید که چطور رفتار کنید. حفظ کردن جمالت یبا دانید و یاد گرفتههمه چیز را از قبل می

 .روح آدمی باید کتابی را بکلعدکنند! شما هیچ کمکی نمیادبی حرف زدن به 
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 .انداا  خوب کارخانجات عظیم انسان ساز ادبیات و کتاب

های متفاوت شما با هر با خواندن کتاب  

ای بارها از زوایای مختلف روببرو مسئله

شوید. مانند اینکه کسی نقشه فرار را می

و  هاروبروی شما گرفته باشد! تمامی راه

اند. ها برای شما روشبن و واضبحانتخاب

های متفاوت شما بارها در قالب شخصیت

های مختلفبی اید و تصبمیمزندگی کرده

ایببد. شببما کببم کببم همببان پیببر گرفته

شببوید کببه در تمببام خردمنببدی می

خوردیببد! ها حسببرتش را میداسببتان

ها حقیقت جالبی که در مورد اکار انسان

دباره و وجببود دارد آرزوی زیسببتن چنبب

های متفاوت است، اما اکار تجربه زندگی

 !کتاب خوبانبد! ها گذاشته شده غافلای که به راحتی در اختیار آنها از این تجربهآن

شما  ! زنند امان ادبیات استاا از آرزو  داشتنش دم میماشین زمانی که امه، سال

 (…شود خامی کنید. )بسیار سفر باید تا پختهبا مطالعه در زمان سفر می

ذهن شما به صورت ناخودآگاه سرشار از کلمات و لغات است، پس به صورت ناخوداگباه 

شما خیلی بهتر از بقیه قادر به توضیح درونیات و تفکرات و باز کردن مسبایل هسبتید. 

اید پس به راحتی استعاره پنهبان ها مواجه شدهشما با انواع استعاره و توصیف در کتاب

کنید. زندگی ما و این دنیا یک استعاره بزرگ است و چطبور درک می پشت هرچیزی را

 توانیم از این استعاره رازگشایی کنیم؟بدون درکی از ادبیات می
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تر از خوان حتی از یک فیلم هم بسیار متفاوتعنوان یک فرد کتابنحوه دریافت شما به 

خوان رد غیبر کتبابتر از یک فبها خیلی راحتشما در بحث.یک فرد عادی خواهد بود

. دیدگاه شما نسبت به خیلی از مسایل بازتر و شویدموفق به توضیح و صحبت کردن می

توانید تصمیماتی بگیرید که زنبدگی شبما را از اشبتباه و شود و به راحتی میوسیع می

 .های بد خالی کندتجربه

 !بعد از کتاب خواندن شما ارگز آدم قکلی نخوااید بود

انبد و چبه چیزهبایی که واقعا چه چیزهبایی در زنبدگی قاببل اهمیت شویدمتوجه می

گیرید روی چه مسائلی ها فکر کنیم. شما یاد میتر از آن هستند که حتی به آنارزشبی

 .متمرکز شوید و از کنار چه مسائلی عبور کنید

سازی اسبت. همبه در دنیای امروز چیزی که بیشتر از هر موضوعی اهمیت دارد شخصی

شبان هبای شخصبی ببرای زندگیسازی و درست کردن سبک و روشدر شخصی سعی

من سببک و عقیبده خبودم را  .هستند. چیزهایی که نشان دهد من با دیگری متفاوتم

کنبد. سبازی موفبق نمیچیز به اندازه کتاب خوب خواندن شما را در شخصیدارم. هیچ

اخوداگاه سببک زنبدگی و کند که نعمیقی پیدا میذهن شما قدرت پردازش و دریافت 

کند دهد. این تغییر است که شما را از بقیه متفاوت میعقاید شما را تحت شعاع قرار می

 !نه صرف بیان یک جمله از فالن نویسنده در فالن کتاب

ادبیات دست شما را باز گذاشته است کبه  .ها برخاسته استادبیات به نجات زندگی آدم

ولی برسید که در زنبدگی عبادی شباید هرگبز ببه آن با خواندن یک کتاب خوب به تح

دهد. این اجازه که خود العاده تصور و تخیل را میرسیدید! ادبیات به شما قدرت فوقنمی

را جای کس دیگری بگذارید که با همذات پنداری به تصفیه روح و روان خبود برسبید. 

یگر روا شده است و ببا های دهایی که به انسانشما با خواندن یک کتاب تاریخی و ستم

ها رنبج رسبید. رنبج تمبام انسبانقدرت همذات پنداری به درک عظیمی از زندگی می

توانیبد تفاوت باشید نمیتوانید به ظلم و تبعیض بیشخصی خود شماست پس دیگر نمی
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دهد که با خواندن یک کتاب خبوب خشونت نشان دهید. ادبیات به شما این اجازه را می

را پیدا کنید با خواندن یک داستان ببه فلسبفه و خودشناسبی برسبید.  تانخود واقعی

سازد با خوانبدن چون شما را قادر می ترین موتور مارک روح انسان استادبیات عظیم

غیره برسید، فکبر  و روانشناسی – فلسفه – سیاست –یک داستان به تاریخ یا اجتماع 

 .کنید و بفهمید

توانید یبک کتباب صبرف ها در همین است. شما نمیتهتفاوات اصلی ادبیات با سایر رش

فلسفه یا سیاست بخوانید و به همه مفاهیم ذهنی دیگر هم دسبت بیابیبد. امبا ادبیبات 

 .گیردزندگی است. چرا؟ چون دقیقا مال خود زندگی همه چیز را با هم دارد و در بر می

تانی را جبز خواننبدگان خیلی از افرادی که اهل مطالعه هستند خوانندگان ادبیات داسب

اند! ادبیات همه آن چیزی است که ما برای شمارند! این افراد در اشتباه محضجدی نمی

 تواند مسیر زندگی شما را تیییـر داـد.یک کتاب خوب می .زندگی کردن الزم داریم

دهند. یک نویسنده ببه عنبوان ها بیشتر از هر مرجع دیگری به شما آموزش میداستان

اش را بنویسبد و در ترین دریافت خود از زنبدگیخواهد بهترین و عمیقمی یک انسان

اختیار مخاطب قرار دهبد، خوانبدن 

این بسته اطالعباتی فشبرده دقیقبا 

مانند همان عصاره کیمیاگری اسبت 

های آزمبون و خطبا و که بعبد سبال

تجربه به دست آمده و در چند قطره 

ار کتـاب خـوب جمع شده اسبت. 

میاگر  از انسـانی امان مالول کی

توانیبد از . چطبور میبزرگ اسـت

 سرکشیدن محلول خودداری کنید؟
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توان بهتر زندگی کرد؟ مابل تمبام چیزهبای ما اینجاییم که زندگی کنیم. اما چطور می

دیگر با تمرین! کتاب خوب همان تمرینی است که ما را برای غلبه بر این زندگی غیرقابل 

ادبیات همان مربی سختکوشی است که عرق شما را خشک کند! بینی کار کشته میپیش

 !فرستدکند و شما را به داخل رینگ میمی

خوانیبد دانید اما شباید در کتبابی کبه میمقاومت نکنید! کتاب خوب بخوانید. شما نمی

ای، شخصیتی و یا کلیدی برای قفل درون شما وجود داشته باشد. از بباز کبردن و جمله

نترسید. از اینکه در سن کم به تجربه تمام دنیا برسبید نترسبید. وسیع شدن روح خود 

قطعا احساس پیری نخواهید کرد! شما کبم کبم ببه قبدرت انتخباب و آزادی و رهبایی 

ارزش دهید، خود را اسیر زنبدگی روزمبره و ببیرسید که دیگر به هرچیزی تن نمیمی

هبا ن ترس همبین تفاوتکنید. ممکن است دیگران مطالعه شما را مسخره کنند چونمی

ترس اینکه نکند او سهم بیشتری از زندگی ببرد و من نه! چون به  گذارد.شان نمیراحت

تر و رسید که بسبیار انسبانیهایی میتدریج شما به زندگی و مجموعه رفتارها و انتخاب

 .خوان استرهاتر از زندگی یک فرد غیر کتاب

یزد. از خراب شدن اعتقادات قدیمی خود رکتاب خوب امه ذانیات شما را به ام می

نترسید. کتاب خوب تزکیه 

نفس و فهر را به امـراه 

آییبد به خودتان می. دارد

ها تصبور بیند سبالو می

اید و اشبببتباهی داشبببته

دسببت بببه خودسببازی و 

چیببدن دوببباره افکببار و 

شببوید. عقایببد خببود می
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خوابد تبا ببه قبدرت میها های دردناکی است که مرتاض روی آنکتاب خوب همان میخ

تان توانید در خانبهبرد اما شما میکشد و رنج میها سختی میذهن برسد، مرتاض سال

و از تجربیات او درس بگیرید! احساس آگاهی و دریافت بیشتر از محیط  راحت بنشینید

پیرامون بهترین حسی است که ادبیات فروتنانه در برابر ما گرفته است. البته که هرچبه 

رنج آگاای صـد شود رنج شما بیشتر است اما ان دریافت شما از زندگی بیشتر میمیز

 .آگاای استبرابر بهتر از خوشی نا

خوانی؟ بگویید چون از بزرگ پس هر زمان دیگری که کسی از شما پرسید چرا کتاب می

خواهم به جای هبزار نفبر شدن روحم ابایی ندارم. چون من انسان حریصی هستم و می

 .ی کنمزندگ

 نگار نظر  :نویسنده مطلب ��
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 چرا کتاب بخوانیم؟  

 

ی ی بباالیی دارد، جامعبهی مطالعبهخواند و سرانهای که کتاب زیاد میگویند جامعهمی

فرهنگ یک جامعه  تری است. اما چرا؟ مگر کتاب چه چیزی دارد کهتر و با فرهنگعاقل

دهد؟ شاید اصال قضیه عکس این است: فرهنگ یک جامعه، آن را به سمت را افزایش می

چبرا جوامبع ببا فرهنبگ کتباب دهد! اگبر چنبین اسبت، چبرا؟ کتابخوانی سوق می

شید تا در این زمینه تببادل نظبر بخوانیم؟ با ما همراه بادر مطلب چرا کتاب  خوانند؟می

 .کنیم

 چرا کتاب بخوانیم؟

تواند بدبینی افرادی را که اهل کتاب خواندن نیستند از بین ببرد. پاسخ به این سوال، می

قبل از هر اقدامی، قبل از انتشار انواع و اقسام ابزارهای ارتقاء سطح کتابخوانی و غیبره، 
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 تا.  …ین مسئله روشن شود. فلسفه این کار چیست؟ هدف دقیقا چیست؟ وباید چرایی ا

 .هستیم چیزی چه دنبال دقیقا بدانیم

کند و نه به آدم بدتری. بلکه یک کتاب در کوتاه مدت، شما را نه به آدم بهتری تبدیل می

 ستها در طول عمرتان و صرف زمان برای کتابخوانیای از کتابخواندن هدفمندِ سلسله

تان های مهبم زنبدگیتواند تغییراتی در دیدگاه شبما ایجباد کنبد تبا در لحظبهکه می

 .های بهتری بگیریدتصمیم

ی ذهن ها در گوشهای که از خواندن یک کتاب پیدا کردید سالبر این اساس شاید تجربه

تاتیر  ناخودآگاه شما، بالاستفاده باقی بماند. اما ناخودآگاه، روی طرز تفکر و عملکرد شما

های جدیبد مواجبه کتابخوانی، شما را به صورت مداوم با مسبائل و دیبدگاه .گذاردمی

شود تان باز شود، مغز شما هم بیشتر تحریک میهر چه مسائل بیشتری در ذهن .کندمی

ها را تحلیبل کنبد. هرچبه مسبائل بیشبتری در زنبدگی تحلیبل کبرده باشبیم، تا آن

ی خیلبی از زوایبای فردتر خواهد بود. چراکه درببارهتر و منحصر به مان پختهشخصیت

 .ایمزندگی فکر کرده

 :کنیمدر این مقاله از دو ابزار برای پاسخ به سوال چرا کتاب بخوانیم؟ استفاده می

 دانش .۵

   جمعتجربه .۰

ی کتاب چه ی علمی )دانش( ماجرا بپردازیم. از لحاظ علمی مطالعهبگذارید ابتدا به جنبه

 ی ما و یا مغز ما دارد؟ای برافایده

 خواندن در برابر تماشا کردن

ها ترین این روشوجود دارد. دو مورد از پراستفاده های مختلفی برای انتقال تجربهروش

ی کتباب خبوب و ی کتاب و تماشای ویدیو هستند. طبق باور عمبومی، مطالعبهمطالعه

شده که کتبابخوانی دانبش تماشای تلویزیون بد است! به عنوان دانش عمومی پذیرفته 
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شود، در حالی که تماشای تلویزیبون دهد و باعث فکر کردن شما میشما را افزایش می

 وجبود مختلفبی هایفیلم و هاکتاب طرفی از کشد. ولی چرا؟های مغز شما را میسلول

ضعیف تا قوی. پس چرا کتاب را طبق قانونی کلبی خبوب و تماشبای  محصوالت دارند،

 بد بنامیم؟ تلویزیون را

 گوید؟  کتاب و تلویزیون چه میعلم درباره

روی مغبز از دیبد نوروسباینس )علبوم اعصباب(،  راجع به تاتیر کتبابخوانی و مطالعبه

-Huffington های جذابی کبه درهای زیادی انجام شده است، از جمله تحقیقتحقیق

Post   مطبرح شبده  تفاوت تاتیر کتاب خواندن و تماشای ویدیو بر مغز انسبانراجع به

 :است

طبق قسمتی از این تحقیقات که در دانشگاه توکیو در ژاپن انجام شده است، کودکبانی 

کنند، قسمت پیشانی مغزشان نی میهای تلویزیوکه زمان بیشتری را صرف دیدن برنامه

تر اسبت. ایبن است ضخیم 04یگایی از مغز که مربو  به برانگیختهو همین طور قسمت

های مغز، به کاهش توانایی استدالل کالمبی معبروف هسبتند. ضبمنا، خروجبی قسمت

 .تحقیق مستقل از سن، جنس و سطح اقتصادی افراد بوده است

یموری در آمریکا بر روی دانشجویان انجام شده، نشان تحقیقاتی موازی که در دانشگاه ا

هایی گذرانند، قسمتدهد که کسانی که بیشتر وقتشان را به مطالعه و کتابخوانی میمی

کند. طببق مطالعبات تباتیر ایبن از مغزشان که به زبان و ارتبا  مربو  است؛ رشد می

خوانند، و بیشبتر ببه خبود فعالیت روی مغز، مستقل از نوع محتوایی است که افراد می

 .فعالیت مربو  است

                                                           
12  -arousal  
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های مشابه نشان داده شبده کبه احتمبال ببروز آلزایمبر در افبراد به عالوه در تحقیق

برابر کمتر از افرادی است کبه تلویزیبون تماشبا  495پردازند میانسالی که به مطالعه می

درصبد  22اد را تواند سطح اضطراب افبردقیقه مطالعه در روز می 2همچنین  .کنندمی

بخش مال گوش دادن به موسیقی های آرامشکاهش دهد. تاتیری بیشتر از سایر فعالیت

 .درصد( 44و قدم زدن ) درصد( 54درصد(، نوشیدن چای یا قهوه ) 20)

 کنند؟چرا کتاب و تلویزیون عهس ام عمل می

های ویبدیویی ذهبن بینیم که برنامهتر شویم، میاگر بخواهیم در چرایی این روال دقیق

 :برنبدفرد را به حالت منفعبل می

تماشبباچی نیببازی چنببدانی بببه 

ی استفاده از تخیبل نبدارد، همبه

ها و بازیگران به شکل زنبده صحنه

مجسبببم شبببده و نمبببایش داده 

شببوند. در حببالی کببه هنگببام می

کتابخانی، فبرد ببه حالبت فعبال 

تواننبببد هبببا میرود: کتابمبببی

شبکل ها را به ها و صحنهشخصیت

ی تری نسبببت بببه برنامببهعمیببق

تلویزیونی و ویدیو توصیف کننبد. 

از طرفی الزم است خواننده، ببرای 

های محتوا از تجسم پر کردن گاف

 .و تخیل خود استفاده کند
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 یسرگرم نیبهتر هاکتاب

 آنهببا نیمبباب هسببتند،

 شود،ینم پخش غاتیتبل

 و  ندارنبد، یباطر به ازین

 پرداخت دالر هر قبال در

 یسبرگرم هاساعت شده

 جببادیا مخاطبببان یبببرا

 ار من که یزیچ .کنندیم

است  نیا دکنیم متعجب

 کتباب کی هاآدم چرا که

 یهباوقت کردن پر یبرا

 یزنبدگ در کبه یامرده

 اجتناب قابل ریغ روزمره

 .ددارنبینمب بر دهستن

. نـــگیک اســـتفن

 است یالهوسی ونیزیتلو

 ببه کبه یسبرگرم یبرا

 جببالم نفببر هبباونیلیم

 ببه زمانهم که دهدیم

 و دهنبد گوش جک کی

 . بماننبد تنها حال نیا با

  وتیال اسی ت
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 هبم اسبت، معلبم هبم ونیزیتلو

 هبم دلقک، هم ،یهمباز و دوست

 هبم دور نفبر چنبد که یوقت. لولو

 دیآ یم شان یتنبل شوند، یم جمع

 و اورنببدیب فشببار مغزشببان بببه

 دایببپ صببحبت یبببرا را یموضبوع

 حبل را مشکل نیا نویزیتلو. کنند

 یمب زل ونیبزیتلو ببه همه. کرده

 هبم اگبر. زننبد ینم یحرف و زنند

. است ونیزیتلو درباره بزنن یحرف

 کبار نیدشوارتر که میدان یم همه

 فکبر. اسبت کردن فکر بشر یبرا

 سبازگار بشبر مزاج به چیه کردن

 در جبور اببداً او یتنبل با و ستین

 از را بشببر ونیببزیتلو. دیببآ ینمبب

. کبرده خبالص کردن، فکر دردسر

 گبرید د،یباش داشته که ونیزیتلو

 نیبا از. دیندار کردن فکر به یازین

 را ونیبزیتلو تبوان یم که روست

 لبباس، پیبز و چیساندو با همراه

 بشبر خیتار اختراعات نیتر بزرگ

 یتنکابن دونیفر ✍. آورد شمار به

 یتنبل شیستا در ��
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 ؟ است چه طور فرانگ کتابخوانی در کشوراا  مختلف نهادینه شده

چگونه فرهنگ کتابخوانی در آمریکا  به این مطلب برخوردم که جالب بود::  بوربور سارا

 نهادینه شده است؟

نگین مطالعه کتاب در برخی کشورها، ببه شاید برای شما هم این ساال باشه که چرا میا

بیشتره. این ساال همیشه در ذهن من هبم ببود تبا اینکبه میزان قابل توجهی از ایران 

 فرزندم در آمریکا به مدرسه رفت.

گذاری آموزشی ببر روی دانبش آمبوزان بر خالف کشور ما، در آمریکا بیشترین سرمایه

چند سال مدرسبه رفبتن پسبرم اینبه کبه  من از این دوره ابتدایی انجام میشه. تجربه
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هرچیزی که قراره در جامعه بصورت فرهنگ در بیباد، در سبنین ابتبدایی در مدرسبه 

 آموزش داده میشه.

 

دقیقه  41پسرم به مدرسه رفت و خوندن و نوشتن رو یاد گرفت، باید روزی از زمانی که 

کتابهای ساده با عکسبهای  خوند. نکته قابل توجه برای من این بود که در اینجاکتاب می

های کم برای جذب بچه ها به کتابخونی و با دونستن تنها چنبد حبرف ببه زیاد و نوشته

دقیقه کتابخوانی روزانه، این کتابها  41وفور وجود دارد. در کنار تاکید معلمین مدرسه به 

 ها دارند.تاتیر بسزایی در کتابخون کردن بچه

 

ویق کودکبان ببه کتبابخونی مبورد اسبتفاده قبرار روشهای ساده دیگری هم برای تش

آموز تصویری سیاه و سفید از یک ماشین هست رو به دانش گیرند. ماال یک پازل کهمی

تونه یک تیکبه ایبن پبازل رو خوانی، میمیدن. دانش آموز به ازای هر نیم ساعت کتاب

که خوانده و مدت  رنگ کنه. در یک فرم جداگانه هم از والدین میخوان که اسم کتابهایی

زمان صرف شده را یادداشت کنند. در نهایت کسی که بیشترین تعداد پازل رنگ شبده 

گیره. یادمه که همین جایزه انگیزه بسیار خوبی رو داشته باشه، برنده میشه و جایزه می

 برای پسر من شده بود که بیشتر مطالعه کنه.

 

ها تکالیف زیبادی نکه مال ایران به بچهنکته جالبه دیگه در مدرسه این بود که بجای ای

ها بسیار محدود و فقبط شبامل چنبد صبفحه بدن که در منزل انجام بدن، تکالیف بچه

روزانه هست و ای بر کتاب خوانی در عین حال تمرکز ویژه تمرین ریاضی در هفته هست.

 ونده.والدین باید هر روز به معلم گزارش بدن که شب گذشته فرزندشون چقدر کتاب خ

-2ای تاتیر این کارهای ساده این شده که پسر من که کالس پنجم دبستان هست، هفته

 ای رو از کتابخونه به امانت میگیره و میخونه.صفحه 011کتاب  2
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در کنار فرهنگ سازی مدرسه ببرای 

کتاب خوانی، باید ببه محبیط بسبیار 

عالقمند کبردن  کتابخانه برای جذاب

اشاره کرد. همبه ها به کتابخوانی بچه

هایی که در آمریکبا دیبدم، کتابخانه

فضای قابل تبوجهی رو ببرای ببازی 

ها اختصاص دادند. این فضا کردن بچه

ها، کتباب و بازیمجهز به انواع اسباب

های کودکانببه، کببامپیوتر و دیسببی

 لپتاپ مختص کودکان هست.

ها برگبزاری کار جالب دیگه کتابخانه

انی روزانه ببرای کالسهای رایگان کتابخو

ماهگی! هسبت.  2کودکان بزرگتر از سن 

خوانی کالس کتـاببله، تعجب نکنیبد، 

در ایبن کالسبها از مااه.  ٦برا  نوزاد 

نوشته ببرای روی کتابهای پرعکس و کم

ها شبعر خونند و بعد ببا بچبهها میبچه

کنند. ایبن کالسبها خونند و بازی میمی

دختبر باعث شده که االن کتابخانه برای 

ترین ام یکی از دوست داشبتنیدو ساله

مکانها باشه، بطوریکه هر روز باید با گریه 

 از کتابخونبببه بیببباریمش بیبببرون.

@K1inUSA 
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ــــداد هــــایآمر در  تع

 از یعموم  اا انهـابخـکت

 کـم  ااودـف فست تعداد

 شما حال. است شتریب دونالد

ــر در ــهر ا ــت  ش  د،یاس

 انجام را سهیمقا نیا ناخودت

و این یعنی مـردم  !یدابد

آمریها کم مـی خورنـد و 

زیاد می خواننـد و مـردم 

اد مـی دیگـر زیـ وامعج

 خورند و کم و می خوانند ؟!

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

106  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍               

             

 پسرش معلم به نهلنیل آبرااام نامه
 .دیبده درس پسرم به

 همببه کبه بدانببد دیببا او

 هبا آن همه و عادل مردم

 ببه امبا سبتند،ین صادق

  یازا به که دیاموزیب پسرم

 یقیصبد انسان اد،یش هر

 او بببه. دارد وجببود هببم

 هبببر یازا دببببهییبگو

 خودخببواه، اسببتمداریس

 افتی هم یجوانمرد رهبر

 د،یباموزیب او به. شود یم

 دشبمن، هبر یازا در که

 یمب. هسبت هم یدوست

 رد،یبگ یمب وقت که دانم

 ببا اگبر دیاموزیب او به اما

 دالر پنج نیزم یرو ییجا که است آن از بهتر کند یکاسب دالر کی ش،یخو زحمت و کار

 غبطبه از را او. بببرد لبذت شبدن روزیپ از. ردیبگ پند باختن از که دیاموزیب او به. ابدیب

 .....دیشو ادآوری را دنیخند مهم ریتات و نقش او به. دیدار حذر بر خوردن

 تعمبق دییبگو او به. دیدا آموزش را یزندگ در کتاب موثر نقش او به د،یتوان یم اگر

 و باغچبه درون یهبا گبل ببه. شود قیدق آسمان دل در پرواز حال در پرندگان به کند،

 نیا بهتر مدرسه در که دیاموزیب پسرم به. شود قیدق کنند، یم پرواز هوا در که زنبورها
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 و میمال ها، میمال با دیبده ادی پسرم به. نرسد یقکول به تقلب با اما شود مردود که است

 اگبر یحت باشد داشته مانیا دشیعقا به دییبگو او به. باشد کش گردن ها، کش گردن با

 را یسبخن و بشنود را ها حرف همه که دیبده ادی پسرم به. بزنند حرف او خالف بر همه

 .کند انتخاب رسد یم درست نظرش به که

 در کبه دیببده ادی پسرم به دیتوان یم اگر. دیده آموزش پسرم به را یزندگ یها ارزش

 که دیاموزیب او به. نکشد خجالت ختنیر اشک از که دیاموزیب او به.  کند سمتب اندوه اوج

. معناست یب دل یبرا یگذار متیق اما کند، نییتع یمبلغ شعورش و فکر یبرا تواند یم

 و ستدیبا سخنش  پا داند یم حق بر را خود اگر و نشود ااویا میتسل که دییبگو او به

 نازپرورده کی او از اما دیده خرج به متیمال پسرم به سیتدر کار در. بجنگد قوا تمام با

 شجاع او که دیبگذار. دینساز

 ببه کبه دیباموزیب او به باشد،

 باشبد داشبته اعتقباد مردم

 دیبنیبب اما است یادیز توقع

. دیببکن دیبتوان یمب چبه که

 اریبسب سال کم کودک پسرم

 .است یخوب

 بـه را تو بزرگ معلم کی

 کنـد،ینم رانمون دانش

 حد نیباالتر تا را تو هبله

 تیاـدا فهـرت ییتوانا

 نهلنیل برااامآ.کندیم
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 م؟یدایم حیترج کیالهترون کتاب به را  کاغذ کتاب چرا ��

 میدارنگهیااراواقعکتاب
 نیشتریب و میدیپرس را سوال نیا بودند خواندن کتاب اهل که نفر هزار از قیتحق نیا در

 :قرارند نیا از میگرفت که ییها پاسخ

 یشب کیب کبه نیهم. است متفاوت یواقع کتابِ حس:  یواقع کتاب حس ٦5%��

 یرو ای هاصفحه یتو ییزهایچ ،یسینویم ادداشتی آن یتو ،یریگیم دستت را ملموس

 ،یکنببیمبب حببک جلببدش

 تبا یهاگوشبه به را خاطراتت

 ،یزنیم گره صفحاتش ۀخورد

 طیبل کی کتاب یهاصفحه یال

. اردد یمتفاوت حس ،یگذاریم

 را کار نیا یکاربرد ۀبرنام چیه

 .دهدینم انجام ما یبرا

  ریادگی ٦۵%��
 یریادگیب یببرا یواقعب کتاب

 یتوانیم چون است ترمناسب

 کوچبببک یهابرگبببه  آن در

 یهاصببفحه بببه را ادداشببتی

 ایبب یبچسبببان نظببرت مببورد

 یدار دوسبت که را ییسطرها

 چبه اصبال. یکن یگذارعالمت

 جلبد سبه که نیا بدون یکس
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 رد؟یگیم ادی زیچ باشند، باز زشیم یرو همزمان کتاب

 قبرض زانمانیعز و دوستان به شودینم را یکیالکترون کتاب : کتاب اشتراک 55%��

 .میبده

 جلبد، باحبال یطراح. است نیریش یواقع کتاب یبصر ۀتجرب:  کتاب دنید 50%��

 طبور نیبا و یبیطال یهاهیحاشب کتاب، آخر و اول یهاصفحه رنگ و فرم ،ییآراصفحه

 .کندیم لیتبد یهنر یش کی به را کتاب زهایچ

 تواندیم و داده را پولش چون است آدم خود مال یواقع کتاب:  مجدد فروش ۱5%��

 .کند عوض یکس با ای بفروشد را آن خواست دلش اگر

 ۀنسبخ نیاولب ،یمیقبد یهباکتاب ونیکلکسب ساخت:  کتاب کردن جمع ۱۱%��

 از یداشبتن دوسبت فیبرد کیب کبردن درست ای خاص یطراح با ییهاابکت ها،کتاب

 .است جذاب هایلیخ یبرا یشخص ۀکتابخان در مختلف یهاکتاب

 روببان کی شودینم. ندارد یلطف یکیالکترون کتاب دادن کادو:  دادن هیاد ۱۱%��

 .داد هیهد یکس به را آن و یکیالکترون کتاب دور دیچیپ قشنگ

 لمبس و کردن رو و ریز ۀتجرب و است بخش لذت یواقع کتاب دنیخر:  دیخر ۱۰%��

 و دیبکل صبفحه ۀدکم دادن فشار با سهیمقا قابل یکتابفروش یهاقفسه یالالبه هاکتاب

 .ستین نیآنال دیخر

 یبب یکبیالکترون کتباب. دارنبد دوست را یواقع کتاب یبو فقط  هایبعض:  بو ۵۵%��

 .بوست

 و بباهوش چقبدر شبما بفهمنبد کجبا از هیبق یواقع بکتا بدون: یفخرفروش  9%��

 د؟یهست کتابخوان
 ( ebookfriendly تیسا: منبع) میدارنگهیهاراواقعکتاب
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 شود؟ یم سیتدر ایدن سرتاسر مدارس در یموضوعات چه

  اسد میمر:ترجمه

 

 هایآمر متاده االتیا

 و یاجتمباع علبوم ،یعبیطب علبوم ات،یادب ات،یاضیر: رستانیدب در  اجکار موضوعات

 . یبدن تیترب

 ،یگریبباز:  کنبدیم انتخباب را مورد دچن ای یکی آموز دانش هر که یانتخاب موضوعات 

 مجسبمه ،ینقاشب ،یطبیمح یتکنولبوژ ،یخارج یها زبان وتر،یآمار،کامپ ،یبدن تیترب

 وب، یطراح وتر،یکامپ کیگراف رقص، ،ینوازندگ تئاتر، ،یلمبرداریف هنر ،یعکاس ،یساز

 .هستند زین ینجار و نیماش ریتعم ،یبرنگارخ

 ایاسترال

 یبدن تیترب ،یبوم زبان حساب، موضوعات بر عالوه ییابتدا مدارس در: ییابتدا مدارس

 .شود یم داده آموزش زین یسخنران نحوه کودکان به تیخالق یها درس و

 خ،یتار ،یاجتماع علوم ،یوتریکامپ سواد احتمال، ،یاضیر ،یسیانگل: ییراانما مدارس

 .هستند یاجبار موضوعات یعیطب علوم و یبدن تیترب هنر، ست،یز ا،یجغراف

 ببه. رندیگ یم ادی را خود ندهیآ حرفه هیاول اصول آموزان دانش رستانیدب در: رستانیدب

 فبارغ از بعبد بالفاصبله لیبدل نیهم به. گذرانند یم یکاردان دوره ها شرکت در عالوه

 .شوند یم کار جذب یلیالتحص

 یبباران هوا اگر و ندارد باشگاه یا مدرسه چیه که است نیا ایاسترال مدارس جالب نکته

 . شوند یم لیتعط کامال مدارس باشد
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 یسبوار موج یها آموزش باشد کینزد ساحل به مدرسه اگر که نیا گرید جالب نکته و

 .نندیب یم

 ژاپن

 دیبجد یژاپنب زبان بر وهعال آموزان دانش به ژاپن ییابتدا مدارس در: ییابتدا مدارس

 حسباب، شبعر، ،یسبیخوشنو نطوریهم و شود یم داده آموزش زین یمیقد یژاپن زبان

 .یدار خانه و یبدن تیترب ،یتجسم یهنرها ،یقیموس ،یاجتماع علوم ،یعیطب علوم

 دانشبگاه به رفتن خواندن درس از یاصل هدف. یعیطب علوم و یانسان علوم: رستانیدب 

 یمب انتخباب خودشبان دلخبواه به را موضوعات هیبق آموزان دانش لیدل نیهم به است

 یخارج یها زبان ،یپزشک ،یریگیماه تجارت، صنعت، ،یکشاورز: ماال عنوان به. کنند

 …گرید موارد یاریبس و

 

  سعود عربستان
 یعبیطب علوم و اتیاضیر مذهب، شامل یسعود عربستان مدارس در یاجبار موضوعات

 مطالعبات و خیتبار مابل یانسان علوم یخصوص مدارس در. شود یم( کیزیف و ستیز)

 .شوند ینم سیتدر یاجتماع

 

 رلندیا
 .یاضیر و یسیانگل زبان: شود یم سیتدر یاجبار موضوع 4 رلندیا مدارس در

 

 خواهنبد یمب که یموضوع در دیبا آموزان دانش. هستند یاریاخت کامال موضوعات هیبق

 علوم ،یحسابدار: جمله از دارند مختلف موضوع 44 مدارس. شوند قبول و بدهند آزمون
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 ،یخبارج یهبا زببان ،ینجبار اطالعات، یتکنولوژ ،ینقاش ، یقیموس ت،یریمد ،یتجار

 …گرید موارد یاریبس و تئاتر ،یکشاورز

 

 ایاسپان

 ،یاضیر ،یبدن تیترب ،یعیطب علوم ات،یادب ،ییایاسپان زبان شامل ییابتدا  اا آموزش

  یقیموس هنرو و یخارج یها زبان

 و یقیموسب ک،یپالست هنر ک،یگراف خ،یتار ا،یجغراف ،یاجتماع علوم: متوسطه مدارس 

 یتکنولوژ

 و یعبیطب علبوم ،یتکنولوژ ،یانسان علوم: دارد وجود یانتخاب رشته 4 ها رستانیدب در

 .هنر

 

 نیچ

  یبدن تیترب و یقیموس ،ینقاش ،یخارج زبان ،ینیچ زبان ات،یاضیر:  اجکار موضوعات

( سبتیز و یمیش ک،یزیف) یعیطب علوم: موضوعات رستانیدب و متوسطه مدارس در اما

 سبال هبر. شود یم داده آموزش وتریکامپ علوم و وتریکامپ یها مهارت ،یاجتماع علوم

 سبخت به نیچ مدارس لیدل نیهم به شود یم شتریب و شتریب مدارس یدگیچیپ سطح

 .ستنده معروف ایدن یآموزش یها ستمیس نیتر

 

 .دارند دیتاک هنر و یانسان علوم به شتریب شرفتهیپ یکشورها دینیب یم که همانطور

 یهبا سبتمیس نیا از کی کدام و شوند یم سیتدر یموضوعات چه ما کشور مدارس در

 است؟ تر کینزد شما به یآموزش
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 ۱5 ماکـت داشتن با ، کرمانشاه استان پاوه  مرز شهر،   یائیض مدرسه یکتاب وارید

 .است فرانگ و دانش با شهرستان نیا مردم یدوست از کایز  نماد کتاب،
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   شهر کانزاس کتابخانه عمومیتصویر مربوط به نما  زیکا  
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 ادیب ما به مدرسه در آنچه از یفهرست من

 ادی ما به آنها-0 :امکرده هیته را دهندینم

 دوسبت را یکسب چگونبه کبه دهندینم

 کبه دهنبدینمب دای ما به آنها -4.میبدار

 یزنبدگ یدرسبت ببه شبهرت در چگونه

 کبه دهنبدینمب ادیب مبا به آنها-4.میکن

 لببذت یزنببدگ از ،یگمنببام در چگونببه

 کبه دهنبدینمب ادیب ما به آنها-4.میببر

 جبدا میندار دوستش که یکس از چگونه

 ببه کبه دهندینم ادی ما به آنها-5.میشو

 فکبر گبذردیمب یگبرید ذهن در آنچه

 ببه کبه دهنبدینم ادی ما به آنها-2.میکن

 ادیـ ارزش کـه را  زیـچ چیا ما به آنها-1.مییبگو چه است مرگ حال در که یکس

 منیگ لین  ✍ی ا ماسه مرد  ��.داندینم ادی باشد، داشته گرفتن

 در را زهبایچ نیتبرمهم وقبتچیه که بود نیا گرفتم ادی مدرسه در که یزیچ نیترمهم

ی اـاروک  �� زنبمیمب حرف چه از زنمیم حرف که دو از �� ... دهند ینم ادی مدرسه

  یموراکام

 کنند، استدالل گیرند می یاد آن در ها بچه که است جایی دارم دوست من که ای مدرسه

ادوارد : ساله منببع_04_جودیت. کنند فکر خودشان برای همه از تر مهم و کنند درک

 بلیشن

 او کبردن دایبپ یبرا عمر تمام یشتال بلکه ستین رفتن مدرسه از یمحصول ، حکمت "

 نینشتیا آلکرت ". است
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 شیاایکتابفروش یفروپاش و زیتکر ��
 تصویر سمت راست ، 

 منطقه یک تبریز است !!!
 

 

  دیرش اهللروح

 کببار زِیببانگمالل برهببوت در��

 دو یکببی ز،یببتبر در یفرهنگبب

 چنبد یِشخصب اهتمام با چراغ

 شببهر شببهگو چنببد در جببوان

 .است روشن

 معدود از روزهیف کتابعه مجمو

 شهر یفرهنگ تنفس یهاپنجره

 کببامالً یهسببرما بببا کببه اسببت

 اوقاف امالک از یکی در یشخص

 راه یجاریاست صورت به استان،

 . است افتاده

 مالبک یسبو از هبایتراشمانع و هاینظرتنگ انواع با همواره افتاده، راه که یروز از اما

 شبانیاصل کبار ببر تمرکبز یجبا ببه هاجوان نیا که آنچنان. است بوده روبرو( اوقاف)

 راسبت و چبپ یدادگستر یراهروها در( محورابتک یهابرنامه یبرگزار و یرسانکتاب)

 اورندیدرب محل نیا از یشتریب سود دیبا کنندیم فکر اوقاف انیمتول چون چرا؟! روندیم

 یمسبتاجر دنببال! کند دیعا را یسود نیچن تواندینم ،یکتابفروش از یافتیدر رهاجا و

 ایب لبوکس نیماش ای بفروشد کیمات مستاجر، آن اگرچه بدهد؛ یشتریب پول که هستند

 !ینیزم بیس و جیهو
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 عمبالً و انبدانداخته راه را فروشبگاه ببرق قطبع نبهکودکا یباز که شودیم یماه چند

 . اندشده یبان را یبفرد منحصر یزیآبرور

 

 یآبروهبا از یکبی از دیببازد یببرا را کشبور هنر و فرهنگ یمل یهاچهره که روز آن

 انیمتول حهفات م،یشد روبرو آنجا یاجبار یکیتار با و میبرد یکتابفروش به شهر یفرهنگ

 .میخواند را شهر هنر و فرهنگ
 

 چیهب کبه دالر، و سکه رودارِیگ نیا در! اند؟انداخته راه که ست یامضحکه چه نیا آخر

 را اشیمعنبو و یمباد سبتین و هست مهه و آمده یکس گذرد،ینم الشیر تک از کس

 یملب یهسرما تومان اردهایلیم است؟ مرگتان چه گرید. شهر فرهنگِ و کتاب یپا ختهیر

 ملبت نیبا هنبر و فرهنبگ و فکر و مانیا و نید سر به یگل چیه و شماست ۂچنبر در

 .کنند خود حال به یفکر مردم خود دیبگذار الاقل د،یانزده
 

 یخواهادهیز خرِ از را اوقاف حضرات و دهد خرج به یمردانگ تواندیم یکس چه دانمینم

 و رؤسبا شیپب دادن پُبز وقبتِ ببه کبه هسبتند هبایلیخ که دانمیم اما اورد،یب نییپا

 .کشندیم رد به را یکتابفروش نیهم بزرگانشان،
 

 حال به دلش یکس مزخرف، یهابرج و جانبوها و هااوجوزمارکت شهرِ در که است معلوم

 دوتبا یکبی شده، که هم اریاغ شیپ ییخودنما یبرا ستین بد اما سوزد،ینم یکتابفروش

 !میباش داشته نینماد صورت به یکتابفروش

 یحرف ست؟ین حاکم قانون مملکت نیا در مگر است؟ دردت چه ؟یشنویم! اوقاف یآقا

 ؟یدهینم تن قانون به چرا پس هست؟ یاختالف ؟یدار

 شبما یگیهمسبا در امبن یپاتوق شهر یهاجوان دیبگذار و دیده انیپا را مضحکه نیا

 .شماست یحتم ۀفیوظ گرید نکهیا. باشند داشته
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 خواندیم محض گنجشک است صبح

 وارید وحدت یرو  زییپا

 شودیم اوراق

 را فساد حجم مفرح آفتاب رفتار

 پراندیم خواب از

 بیس کی

 پوسدیم لیزنب مشبک فرصت در

 ایاش غربت هیشب یحس

 گذردیم پلک یرو از

 سبز هیتان و درخت نیب

 الجورد تکرار

 زدیآمیم کالم حسرت با

 ...اما

 ! کاغذ یدیسپ حرمت یا

 ما حروف نبض

 زندیم مشاق مرکب بتیغ در

 شکل جاذبه حال، ذهن در

 رودیم دست از

 بست را کتاب دیبا

 شد بلند دیبا

 ...زد قدم وقت امتداد در

 .. .کرد نگاه را گل

 دیشن را ابهام

 بودن ته تا دیدو دیبا

 رفت فنا خاک یبو به دیبا

 دیرس خدا و درخت یملتقا به دیبا

 نشست دیبا

 انبسا  کینزد

   سپهر  سهراب    ...کشف و یخودیب انیم ییجا
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 خوانم؟چرا کتاب می

های روی زمبین به تعداد آدم

چبرا » برای این سوالِ مهم که

پاسخ وجود  «خوانم؟کتاب می

ی بعضبی تجربه دارد. در ادامه

 :ایماز افراد را برایتان آورده

بخش اسببت. آگبباهی لببذت» 

مخصوصا اگر وارد عمل شبود: 

عببات یببک سببری داده و اطال

ی زندگی به من رسیده درباره

بودند کبه تببدیل ببه دانبش 

 «.ها را بهتر بفهممها به من کمک کردند که آننشده بودند. کتاب

ها جاهل هسبتیم و ببرای های نزیسته و مطالبی است که به آنچون کتاب پر از تجربه»

 «.زندگی نیاز داریم

هبا و کنیم و ببه همبین خباطر ارزشهرکدام از ما در محیط متفاوتی پرورش پیدا می» 

ها و مشکالت متفاوتی داریبم؛ همگبی در تبالش های متفاوت و همچنین دغدغهاولویت

اند؛ برای مان برای ما شکل دادههایی هستیم که محیط و تواناییبرای رسیدن به خواسته

میلیبون تومبان کبه سباکن  095ساله یک کارمند ساکن تهران با حقبوق  05ماال پسر 

ی ساکن نیجریبه ببا ساله 45هایی متفاوت با یک زن ها و ارزشهرانپارس است دغدغهت

 «.شغل خدمتکاری و هشت فرزند و شوهری که به خاطر ایدز تلف شده دارد

ها را بشناسیم، وارد زندگی دیگران شویم و جهبان را کند که آدمکتاب به ما کمک می» 

شود و در درجه دوم ی اول باعث سرگرمی میهاز نگاه ایشان ببینیم، این مسئله در درج
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شود هنگام برخورد با آدمی متفاوت از خودمان، سعی کنیم او را ببا توجبه ببه باعث می

 «.تر بیایدزاویه دید خودش قضاوت کنیم. درنتیجه همدلی کنیم و تنش روابط پایین
 

شبود و بایبد ی تاریخ تکرار مبیکنم چرخهخوانم چون احساس میکتاب تاریخی می» 

خبوانم چبون شبنیدن دیبن ببا کتباب مبذهبی می» «بدانم چه شد که این طور شدیم

خوانم تا از دنیا عقب نمانم و از حس خبوب کتاب علمی می«»فهمیدنش خیلی فرق دارد

 «.فهمیدن و کشف کردن بهره ببرم

 «توانم هیجان و تخیلم را تخلیه کنمخوانم؟ چون میچرا کتاب می» 

 «.رم از دید نردبان یادگیری به این موضوع نگاه کنممن دوست دا»

ببه فباز « نمیدانم که نمیـدانم»تواند کمک کند که من از فاز گاهی کتاب خواندن می»

ای که چیزی از آن برسم. چطور؟ هر از گاهی یک کتاب را در حوزه« میدانم که نمیدانم»

زی یافتم که برایم سوالی ایجباد کنم، ورقی بزنم. شاید چینمیدانم، ورقی بزنم. تاکید می

ای در مورد هوش هیجانی ممکن است ببه مبن ی دو صفحهکرد. ماالً خواندن یک مقاله

ام باشبد. تواند ناشی از هوش هیجانیکمک کند که بفهمم عدم موفقیت من در کارم می

به عبارتی درک کنم که چیزی فراتر از یک مدرک خوب در یک دانشگاه خبوب هبم در 

ت موتر است. یا ورق زدن استعدادیاب کلیفتون به من کمک کند که بفهمم نقبا  موفقی

 نمیبدانم، کبه دانسبتم وقتبی هم گاهی.  …توانند باشند و قوت انسانها چه مواردی می

تبوانم هبدف دانم برساند. حباال میدانم که میرا به فاز می من که یابممی کتابی روممی

روم و جانی چیزی موتر بدانم. حاال با ایبن هبدف مبیداشته باشم که در مورد هوش هی

ای که در ی زندگی من است، صرف خواندن کتابی در حوزهعمرم را، که بزرگترین سرمایه

کنم. شخصاً با خواندن کامل یک کتاب، آن هم کتبابی راستای هدف من است، صرف می

رد، چنبدان موافبق که ندانم خواندن و نخواندن آن چه تفاوتی در من ایجاد خواهبد کب

 «گرایی در من باشدی نسبتاً شدید نتیجهنیستم. شاید این ناشی از روحیه
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 در چه ژانر  مطالعه کنیم؟

مان از مطالعه، ژانرهای متفاوتی از کتاب مناسب ما خواهند بود. برای ماال بسته به هدف

ی مطالعبهی زندگی و درک افراد مختلبف هسبتیم، وقتی به دنبال کسب تجربه درباره

های رمانکمک شایانی خواهند بود. برخی از  «04نگاریخودزندگی» و « رمانی»های کتاب

هستند. از  صد سال تنهایی، کشتن مرغ مقلد و دن کیشوتجنگ و صلح،  معروف جهان

و مجموعبه  جبای خبالی سبلوچتوان به سووشبون، کلیبدر، های خوب ایرانی میمانر

ها ببه واقعیبت نگاریها در خودزنبدگیهای عزاداران بیل اشاره نمبود. تجرببهداستان

من که در آن هلن کلبر ببه بیبان داسبتان  ر هستند. برای ماال داستان زندگیتنزدیک

ی یک فرد در قالب کتباب اسبت. کتباب ای از اشتراک تجربهپردازد نمونهش میزندگی

نگاری )به شکل کتاب کمیک( پرسپولیس اتر مرجانه ساتراپی نوع دیگری از خودزندگی

 .است
 

 :خوانیماز کتاب دون کیشوت اتر سروانتس می 

تر شود اما ارگز نخوااد شهست! و امواره تر و شهنندهحقیقت، ممهن است شهننده» 

 «.ایستداا قرار خوااد گرفت؛ درست مثل روغن که رو  آب میمافوق دروغ

دزیبره  یابند. رمانهای تاریخی انتشار میاخیرا بسیاری از روایات تاریخی در قالب رمان

های مابل است. در ایران نویسندگانی چون مسعود بهنود در کتاب ای از این ژانرو نمونه

 .اندها پرداختهامینه به تولید این گونه کتاب

و  رمان عاشقانه، پلیسیها در ژانرهای متنوعی مال تخیلی، علمی تخیلی، فانتزی، کتاب

تان تنها با خواندن کتباب در گردند. پیدا کردن ژانر مورد عالقهبسیاری دیگر عرضه می

 :گویدها امکان پذیر است. اما همانطور که صمد بهرنگی میام ژانرتم

                                                           
13 - Autobiography 
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برای شناختن اجتماع و جبواب » 

ها چند راه وجبود یافتن به پرسش

ها این اسبت دارد. یکی از این راه

که به روستاها سفر کنید و با مردم 

مختلف نشست و برخاست داشته 

باشید. راه دیگرش کتاب خوانبدن 

ها هر کتابی. بعضبی است، البته نه

هر کتابی به یبک ببار »گویند می

این حرف چرند « ارزد.خواندن می

است! در دنیا آنقدر کتباب خبوب 

داریم که عمر مبا ببرای خوانبدن 

هببا هببم کفبباف نصببف نصببف آن

هبا بایبد دهد. از میبان کتابنمی

ها را انتخاب کنبیم، کبه ببه خوب

های جوابهای جوراجور ما پرسش

 «.دهنددرست می
 

ها در هبر بهترین کتاببرای یافتن 

منبدان ، از دوستان یا عالقهژانری

 !خوانی بپرسیدبه کتاب و کتاب
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 اا را زمین بگذاریم و خود بیاندیشیمچرا گاای الزم است کتاب

ها اعتیاد به کتاب را خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست، شاید بعضیاهمیت کتاب و کتاب

در نظر بگیرند. همچنین برای کسی که سبخت راغبب ترین نوع تعلق خاطر بخشتسلی

بخش تر از این نیست که کتابی با عقل و جانش خوانی است، هیچ چیز لذتکتاب و کتاب

های عجین شود و او را به سفرهای ذهنی اعجاب آور در باب موضوع کتاب و شخصبیت

 .آن ببرد

همیشه در دسترس، مطالب ها، این دوستان گرانقدر و گونۀ کتابدر مورد شگفتی درمان

شبنویم، شود؛ اما موضوع این مقاله نه در مورد چیزی کبه معمبوالً میبسیاری یافت می

هبا و زمبین نگذاشبتن بلکه نیم نگاهی جزئی به خطرات جدی گرفتن بیش از حد کتاب

 !هاستبیش از معمول آن
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 این که نویسنده را با عقل کل اشتکاه بگیریم: 0مشکل شمارۀ 

 

های پیش آمده اوقاتی که در حال خواندن کتابی، به شدت با نویسنده یا شخصیتبسیار 

پنداری کنیم. این احساس گاهی به قدری عمیق است کبه آدم را ذاتداستانی کتاب هم

کند نویسنده را عقل کل بداند و در مورد همه چیز او را الگو و معیار رفتارهبای وادار می

، سخت است که نویسندۀ مورد پرستش ما حرفبی بزنبد، خود قرار دهد. به عبارت دیگر

  .ای به ما کند و ما آن را نپذیریمباوری را بازگو کند یا توصیه

تواند مزید بر علت باشد که در هنگام خواندن کتاب، با جمالتی روبرو این موضوع هم می

عباده از الشویم که از شدت ژرفای معنایی، نویسندۀ آن برای ما به شخصبیتی خارقمی

خواهد در مورد تمام مسائل زندگی با های نامحدود تبدیل شود، گویی دلمان میبصیرت

 .او مشورت کنیم و نظرش را جویا شویم

ای را در خود زنده کنیم، این که نویسندۀ یک کتاب خبوب، با این حال، ما باید مکاشفه

اری از مبوارد ببا او ممکن است در بسی .تنها یک نویسندۀ کتاب خوب است و نه بیشتر

ترین بدانیم، اما الزم است گاهی بهاترین و صمیمانههای او را گرانموافقت کنیم و توصیه

نبایبد سبعی کنبیم  .گویبدهم این حق را از او بگیریم که در مورد همه چیز راسبت می

تصمیمات جدی و طالیی زندگی خود را بر عهدۀ تراوشات ذهنی فردی بگذاریم که تنها 

و داستانی  از او شنیده جمله

ایم. بببه بیببانی از او خوانببده

دیگر، صِرفِ اینکه نویسبنده 

در مببورد یببک موضببوع بببا 

خِردی حکیمانه سخن بگوید، 

دلیلی بر عقل کل بودن او در 

 .تمام مباحث نیست
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 :نویسددر این باره در کتاب خود میهم  آلن دوباتن

در جستجوی زمان از دست تاریخ یعنی  ترین کتاب) نویسندۀ طوالنی پروستبه اعتقاد 

ممکبن  .هایمان آگاه کنندتوانند ما را به حد کافی نسبت به احساسها نمی، کتاب(رفته

است چشممان را باز کنند، ما را حساس کنند، قدرت درک ما را بر انگیزنند، اما سرانجام 

قضا، نه از بد اقبالی، شود، نه بر حسب اتفاق، نه دست بر ای متوقف میاین روند در نقطه

ای اجتناب ناپذیر با یک تعریف مشخص، که مبا آن نویسبنده نیسبتیم. در بلکه به گونه

کنیم چیزی متناقض است، درست رسد که احساس میای فرا میخواندن هر کتاب لحظه

درک نشده، یا محدودکننده است، و این وظیفۀ ماست که راهنمایمان را کنار بگذاریم و 

  .ن را شخصاً دنبال کنیمافکارما

این که پس از خواندن یک کتاب خوب قادر بـه نویسـندگی : 4مشکل شمارۀ 

 نخواایم بود

 ! فضایی برای بیان افکار خودمان )پس از خواند کتابی خوب(

، و ببه خصبوص گیرانه باشد که بگوییم خواندن بیش از اندازۀ کتبابشاید خیلی سخت

های خوب، این خطبر را کتاب

ارد که توجه ما را نسبت ببه د

افکببار خودمببان بببی اعتنببا 

توان گفت کند؛ در واقع میمی

خواندن کتابی خوب به ماننبد 

ماند، وقتی خبود را باتالقی می

در آن بیابیم، ناگهبان متوجبه 

شویم بیشبتر و بیشبتر در می

ای ایم و چببارهآن فببرو رفتببه

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

127  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍               

             

هم تا حدودی این مسئله صادق خوانی نیست جز تسلیم شدن و غرقِ آن شدن. در کتاب

کنیم که از نظرمان بسبیار کامبل و است؛ به طوری که وقتی شروع به خواندن رمانی می

کنند، تا جایی فراتر از تصورات ما است، افکار شخصی ما دیگر اهمیت چندانی پیدا نمی

 .که دیگر نظری نداریم که از خودِ واقعی ما نشأت گرفته باشد

ر حال خواندن کتاب مورد عالقۀ خبود، تمایبل داریبم کبه از شبدت به عبارتی دیگر، د

ای ندارد این نگه داشتن نفس در دراز مدت نتیجههیجان، نفس در سینه حبس کنیم، اما 

تواند خواندن کتاب خوب میدرست مال این است که  .کشتن قوۀ استقالل فهر  ماجز 

  .صدا  درون ما را بکُرَد

یای ادبیات هم به روشنی رد داده است؛ خواندن رُمان معبروف از قضا، این مسئله در دن

را بریبده ببود.  ویرجینیا وولف، صدای جستجوی زمان از دست رفتهپروست، یعنی در 

وولف عاشق کتاب پروست بود، ولی عشق او بیش از حد متعارف بود و این عالقه باعبث 

 :نویسدرنجش خاطر او شده بود. او در این باره می

ای را آغباز توانم جملبهت چنان میل مرا به نوشتن دگرگون کرده که به سختی میپروس

ترین آرزویم این است ، بزرگتوانستم مال او بنویسمای کاش میزنم، اوه، کنم، فریاد می

خوب بعد از  .که مانند او بنویسم

شود نوشت؟ چه آن دیگر چه می

تواند با نبوغی ماهرانبه کسی می

ها و افکارشبان ناز زندگی، انسا

ام را چنبگ سخن بگوید؟... قلم

زنم و در کمببال ناامیببدی مببی

ای بر کاغبذ توانم حتی جملهنمی

 .بیاورم
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های دیگرش بر این داللت داشت که او سرانجام با پروسبت و لحن کالم وولف در صحبت

 رغم نفس بند آمبده و غبرق شبدن در بباتالق،اش به صلح رسیده بود. علیاتر تاریخی

را بنویسبد. ایبن  خانم دالوو  و اتـاقی از آنِ خـوددانست همچنان بایبد می وولف

موفقیت او در خلق آتار برجستۀ ادبی، گویای درک تبدریجی ایبن واقعیبت اسبت کبه 

های ما دربارۀ افکبار خودمبان گیری پیشرفتدستاوردهای فرد دیگر نباید مانع از شکل

دادن وجود دارد، با اینکه در لحظه ممکن است ، و این که همیشه کاری برای انجام شود

 .غیر از این به نظر آید
 

 :گویدپروست خود در این باره می

تبدیل کتاب خواندن به یک اصل، بدان معنی است که به چیزی که فقط عامل انگیبزش 

تواند تری بدهیم. کتاب خواندن در حاشیۀ زندگی معنوی قرار دارد؛ میاست، نقش بزرگ

  .گیردزندگی معنوی وادار کند، اما کل زندگی معنوی را در بر نمی ما را به
 

 نتیجه گیر 

شود به ادبیات از نگاهی واال نگریست و بر خالف باور رایج این روزها، معتقدم که هم می

ها هبم شود از ته دل به آن خندید. به دالیل ذکر شده در باال، حتی بهترین کتابهم می

ه کناری افکنده شوند و فضایی را برای ما آماده کنند کبه ایبن مستحق آن هستند که ب

ای عمیبق در بباب وجبود اند، یعنی ادراکِ شخصی و مکاشفهها خود نماد آن بودهکتاب

 .فردیت خودمان

 نظر؟ موافق؟ مخالف؟ چرا؟ چرا نه؟
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 اقدامی جالب برا  تشویق مردم به کتابخوانی در کابل

افغانستان در اقدامی جالبب مبردم ایبن کشبور را ببه  دو موسسه فرهنگی در پایتخت

 .کتابخوانی تشویق کردند

و انتشبارات  "بانک ایده"بیت )ع( ب ابنا ب نهادی موسوم ببه به گزارش خبرگزاری اهل

عرفان با پهن کردن بسا  کتاب در پنج نقطه شهر کابل ب پایتخت افغانستان ب مردم را 

 .به کتابخوانی تشویق کردند

مندان کتاب به امانت گرفتن ، عالقه"ا  با کتابلاظه"برنامه سه روزه با عنوان  در این

های خیبر در افغانسبتان کتبابخوانی که در سبال با آن .شوندو تبادل کتاب تشویق می

 .افزایش یافته، ولی هنوز هم میزان کتابخوانی در این کشور چندان قابل توجه نیست

 .ردم درباره کتاب و کتابخوانی را در طوماری جمع کردندهای ممجریان این برنامه ایده

های مردم درباره کتابخوانی و توسعه آن ای را هم برای دریافت ایدهبانک ایده دفتر ویژه

 .اختصاص داده است
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 خوانند؟چرا ایرانیان کتاب نمی

 
   0424آبان  42

 هبدف با همگی تا استخو فرهنگ و فکر اصحاب از فراخوانی طی جامعی، مسجد احمد

 شبورای اعضای خود. شوند حاضر تهران های کتابفروشی در امروز کتابخوانی به دعوت

 کتاب و روندمی تهران شهر هایفروشیکتاب به روز این در نمادین اقدامی طی هم شهر

 ایبن در آنکبه دلیبل به که است کرده اعالم هم شورا رییس چمران مهدی. فروشندمی

 افراد تاکنون. رود می شهر این های کتابفروشی از یکی به دارد، حضور قم شهر در تاریخ

 و دانشبگاه اساتید تا گرفته سینما اهالی از. اند داده مابت پاسخ فراخوان این به زیادی

 گرفته قرار هشدار وضعیت در مطالعه سرانه که است آن از حاکی آمارها. قم علمای حتی

 طببق. روزشببانه یک در نفر یک مطالعه زمان مدت ینمیانگ یعنی مطالعه سرانه. است

 جوانبان از درصبد 12 کتبابخوانی، درباره جوانان ملی سازمان تحقیقات و مطالعات آمار

 مطالعبه به درصد 11 از بیشتر میان، این از که کنند می مطالعه دقیقه 41 از کمتر روزانه

 سازمان آمار اساس بر که یستحال در این.پردازند می بازاری و شناسی روان های کتاب

 طور به آن مطالعه میانگین که دارد قرار جهان مطالعه اول رده در ژاپن ایران، ملی اسناد

 و ترکیه مانند ای توسعه حال در کشورهای در میزان این. است روز در دقیقه 21 متوسط

 غیبر هبای کتاب مطالعه تعداد میانگین آمار این اساس بر. رسد می دقیقه 55 به مالزی

 باسواد افراد میان در و جلد 494 باسواد افراد بین در میزان این که بوده جلد 491 درسی

 02944 روزانه باسوادان برای مطالعه زمان میانگین. است بوده کتاب جلد 294 مطالعه اهل

 کتابخوانی معضل. است شده عنوان دقیقه 45905 مطالعه اهل باسواد افراد برای و دقیقه

 هبم را کشبور علمی و ای نخبه محافل و ها حوزه گریبان حتی که رفته پیش جایی به تا

 . است گرفته
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 سبنت شدن نهادینه برای که کرده اعالم راستا این در هم اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر

 جنتبی علبی. برانگیزیم نوجوانان و کودکان در را مطالعه شوق باید کشور در کتابخوانی

 بـه روندمی خواستگار  به که کسانی که برسد روز  که است دامی : »کبه است گفته

 سوال خوانیکتاب و کتاب با پیوندشان میزان از شود پرسیده آنها اموال از اینهه جا 

 پیبدا و اسبت عمومی فرهنگ هایآفت ترینپرخسارت از یکی مطالعه در سستی .شود

 .« باشد خوانیکتاب و کتاب توسعه مهم هایبرنامه از باید سستی این هایریشه کردن

 

 از. اسبت شبده مطبرح ایران در کتابخوانی پایین سرانه برای متفاوتی دالیل امروز به تا

 عمیبق شباید اما. روزمره های بهانه تا گرفته سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادی، دالیل

 که والس این تکرار. باشد ایران در کتابخوانی فرهنگ کمبود همان اتفاق این دلیل ترین

 عمق و نشده نهادینه شاید و باید که آنگونه ما جامعه در کتابخوانی و کتاب فرهنگ چرا

 افبراد حضبور همچبون اینچنینی نمادین های حرکت که این و است؟ نیافته گسترش و

  کنند؟ ایجاد روند این در تغییری توانند می ها کتابفروشی در سرشناس

 را الزم عمق ما جامعه در کتابخوانی فرهنگ که است معتقد شناس انسان فکوهی، ناصر

 بینیم،مبی کتابخوانی فرهنگ با ارتبا  در که ایاجتماعی کنش آن: »گوید می او. ندارد

 از برخبی نبزد مبواردی در فرهنبگ این البته ندارد؛ زیادی عمق و نیست شدهنهادینه

 دانشبگاه، تاداناسب مابل بخوانند کتاب باید ایحرفه صورت به که اجتماعی کنشگران

 و ایحرفه طیف این از اینکه محض به اما دارد زیادی پهنه نگاران،روزنامه و دانشجویان

 اسبتاد ایبن عقیبده ببه.« بازدمی رنگ کتابخوانی فرهنگ یکباره آییم،می بیرون نخبه

 هبای حوزه در اما دارند فرهنگی سرمایه که نخبگانی میان در حتی آسیب این دانشگاه

 و پزشـهان مدیران، امچون افراد . شود می دیده هم هستند کار به مشغول هفناوران

  اند؟ کرده درونی خود در را مطالعه کنش چقدر مهندسان
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 عقالنیبت و سبامانمندغیر و سطحی شکل یک ایران در مطالعه که است معتقد فکوهی

 اجتمباعی هایهپدیبد زیادی مقدار ما کتابخوانی فرهنگ در: » گوید می او. دارد نایافته

 ببرای خرنبدمی را کتبابی افراد که معنا این به شود؛می دیده خودنمایی مانند زاآسیب

 شبودمی خریده ایران در که هاییکتاب تعداد. امخریده را کتاب این بگویند تنها اینکه
 جامعی مسجد فراخوان ای عده اینحال با .«دارد باالیی رقم نظرم به شودنمی خوانده اما

. انبد دانسبته کتبابخوانی ببه دعوت برای جمعی حرکتی را آن و کرده قلمداد مابت ار

 کرده آمادگی اعالم و گرفته قرار هم کنار در فرهنگی و فکری ی برجسته های شخصیت

 مصبطفی اهلل آیبت همچون افرادی. کنند تاکید کتاب اهمیت میزان بر عمل این با تا اند

 معتمبدآریا، فاطمبه گلسبتان، لیلبی احمبدی، ضااحمدر کدکنی، شفیعی داماد، محقق

 ایبن جملبه از مستور مصطفی و اباذری یوسف دکتر موحد، ضیاء صالحی،دکتر سیدعلی

 در مردم با نزدیک از و میابند حضور شهر مختلف های فروشی کتاب در که هستند افراد

 فبردا راسبتا همبین در اسبت قرار که است گفتنی. کنند می صحبت آتارشان خصوص

 مراسم این در است قرار. شود برگزار هم «سینما و کتاب اندیشی هم» عنوان با نشستی

 .شود تجلیل کتابخوانی و کتاب فرهنگ مروج سینمایی هنرمند شش از

 مولبف و سبینماگر عنبوان ببه« 044 شبیار» فیلم کارگردان و نویسنده آبیار نرگس از 

 هبای شبب» فبیلم کارگردان موتمن فرزاد ادبیات، حوزه در کتاب عنوان 41 به نزدیک

 عنبوان به سجادی محمدعلی خود، سینمایی آتار در کتابخوانی ترویج خاطر به «روشن

 سبروش شبعر، مجموعه داشتن دلیل به فوالدوند اندیشه کتاب، مروج و مولف سینماگر

 مولبف عنوان به محمودی بهارک و کتابخوانی مروج کارگردان و هنرمند عنوان به صحت

  .شد خواهند تجلیل «سینما در شهر تصویر» کتاب

 

 شبفیعی محمدرضا مکان نام فرهنگی و فکری های چهره از برخی حضور محل و اسامی

 معتمدآریا فاطمه تالث نشر گلستان لیلی تالث نشر احمدی احمدرضا آینده نشر کدکنی
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 تالث شرن فوالدوند اندیشه تالث نشر مجابی جواد تالث نشر صالحی علی سید تالث نشر

 دکتبر فرهنگی -علمی انتشارات موسسه کوتری مسعود دکتر تالث نشر امرایی اسداهلل

 مجتهدی کریم دکتر سخن انتشارات شعبانی دکتررضا سخن انتشارات آذر امیراسماعیل

 ناصببر دکتببر کریمخببان خیابببان در فرهنگببی مطالعببات و انسببانیعلوم پژوهشببگاه

 رضا فوژان نشر خاکی المرضا فرهنگی مطالعات و انسانیعلوم پژوهشگاه همایونتکمیل

 مصطفی اهلل آیت قم انصاریان انتشارات امینی ابراهیم اهلل آیت بریانک کتاب شهر ساکی

 در عصبر و آینبده، کتابفروشی محل در و افشار ایرج موقوفه بنیاد در صبح دامادمحقق

 شبهر موحبد ضبیاء ردکت دلیل انتشارات جعفریان رسول دکتر اسالمیعلوم نشر مرکز

 البدینمیرجالل دکتر بهشتی شهید کتاب شهر اباذری یوسف دکتر بهشتی شهید کتاب

 بهشتی شهید کتاب شهر همدانیمعصومی حسین کترد بهشتی شهید کتاب شهر کزازی

 شببهر مسبتور مصبطفی

 بهشببتی شببهید کتبباب

 شهر اعتماد شاپور دکتر

 بهشببتی شببهید کتبباب

 شهر محبتی مهدی دکتر

 بهشببتی دشببهی کتبباب

 مسببجدجامعی احمببد

 طهببوری کتابفروشببی

 مختاببباد عبدالحسببین

 گویا هنر و فرهنگ خانه

 کتاب شهر رضازاده سین

 فببانی کببامران اقدسببیه

 .اساطیر انتشارات
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 رفتند ااکتابفروشی به که ااییچهره( تصاویر)
 هببایچهره از تعببدادی

 و فرهنبگ پیشکسوت

 مسبببئوالن و هنبببر

 شنبهپنج روز فرهنگی

 رد 0424 مببباهآبان 42

 حضببور هاکتابفروشببی

 گبزارش به. کردند پیدا

 فراخبوان پی در ایسنا،

 هاکتابفروشی در حضور

 توسبط کبه روز این در

( تهبران شبهر شورای عضو و اسالمی ارشاد و فرهنگ سابق وزیر) مسجدجامعی احمد

 ریبیس) فرسلطانی مسعود ،(اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر) جنتی علی بود، شده اعالم

 هنبری معباون) مرادخبانی علی و( دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، راثمی سازمان

 محمبود. کردند پیدا حضور هاکتابفروشی در که بودند مسئوالنی جمله از( فرهنگ وزیر

 اردکبانی، داوری رضا احمدی، احمدرضا قاسمی، سیدفرید آرا،فرمان بهمن آبادی،دولت

 اسبداهلل مختابباد، عبدالحسین یان،رشید اکبرعلی شیرچی، اسرافیل محمودی، سهیل

 در روز ایببن در کببه بودنببد هبباییچهره جملببه از نیببز سببالمی غالمحسببین و امرایببی

 برنامبه در مسجدجامعی ویژه میهمان هم بهرامی آمنه. کردند پیدا حضور هاکتابفروشی

 خاطراتش و زندگی کتاب که اسیدپاشی قربانی این. بود آبان 42 شنبهپنج روز کتابگردی

 در اسبت، شبده نشر بازار روانه سجودی مهدی قلم به «چشم برابر در چشم» عنوان با

 هایکتابفروشی در مسجدجامعی همراه به ها،کتابفروشی در حضور فراخوان به پاسخ

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

136  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍               

             

 خبببانکریم خیاببببان 

 فراخبوان. یافت حضور

 هاکتابفروشی در حضور

 در بارنخسببتین بببرای

 ببا و شبد انجبام ایران

 اهبل سبوی از استقبال

 برخبی و هنر و فرهنگ

 . بود همراه مدیران از
 

 کتابفروشبی افتتباح مراسبم در مسجدجامعی احمد کهاین ماهآبان 42 روز از دیگر خبر

 فراخبوان ببه ماببت پاسخ علت به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر جنتی علی از اساطیر

 کتباب هفتبه دوره ندومبی و بیست برگزاری همچنین و قم در هاکتابفروشی در حضور

 و پرشبورتر کتباب هفتبه از دوره ایبن: گفبت تهران شهر شورای عضو این. کرد تشکر

 عمبومی، نهادهبای هم و دولتی نهادهای هم دوره این در همچنین. شد برگزار ترمردمی

 کتاب هفته هایبرنامه در تاتیرگذاری و فعال مشارکت قلم اهل و هاکتابفروشی ناشران،

 تشبکر و تقبدیر یجبا که داشتند

 علببی حضببور بببه سببپس او. دارد

 وارشبباد فرهنببگ وزیببر جنتببی،

 قببم هایکتابفروشببی در اسببالمی

 مببدیران و وزیببر از و کببرد اشبباره

 بببرای اسببالمی ارشبباد و فرهنببگ

 برگزاری و هاکتابفروشی در حضور

 . کرد تشکر کتاب هفته شایسته

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

137  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍               

             

 

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

138  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍               

             

 م؟چگونه کتابخوانی را امگانی کنی
 امبب همببه تقریبببا 

 سبرانه کبه دانیممی

 ایبببران در مطالعبببه

 شباید. اسبت پایین

 از ناشببی فشببارهای

 کبافی وقت نبود کار،

 حتبی یا مطالعه برای

 کتباب قیمت افزایش

 ببرای باشبد ایبهانه

 ایبن تا ما از هرکدام

 را خبببود کببباریکم

 الببد و کنبیم توجیه

 کبه دانیممی ما همه

 کتبابخوانی و مطالعه

 آگبباهی افببزایش در

 و اسبت ترمبو چقدر

 کبه کتبابخوانی تبرویج ببرای امبا. آگباهی سایه در جز شودنمی محقق رفاه و سعادت

 داد؟ انجبام تبوانمی کار چه بود خواهد اترگذار ما از هرکدام زندگی کیفیت بر درنهایت

 مروری خواهیممی امروز ؟باشیم زندگی از بهتر  نوع ترویج داوطلب توانیممی چگونه

  : کتابخوانی ترویج زمینه در کشورها از برخی جربهت بر باشیم داشته
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 از استفاده: جنوبیآفریقا 

 توسبعه برای همراه هایتلفن

 مببردم بیشببتر کتببابخوانی

 شبهرهایی در جنوبیآفریقای

 روسبتایی منباطق یبا محروم

 بباالی نبرد. کنندمی زندگی

 هبببباینابرابری و بیکبببباری

 کببه شببده باعببث اجتمبباعی

 ببه قبادر جوانبان از بسیاری

 و نباشبند مدارس در تحصیل

 در نیز آموزاندانش از بسیاری

 هایضبعف نوشبتن و خواندن

 مبدارس از درصبد 2 تنها «فوندزا» سوادآموزی بنیاد گزارش بنابر. باشند داشته زیادی

 ببرای. سوادندبی سال05 باالی افراد از درصد02 حدود و دارند کتابخانه جنوبیآفریقای

 آغباز کشور این در میالدی 4100 سالدر «فوندزا» غیردولتی سازمان ضعیت،و این تغییر

 . زد جدیدی ابتکارات به دست کتابخوانی ترویج برای و کرد کاربه
 

 جنوبی،آفریقای در مطالعه فرهنگ نبود مهم دالیل از یکی: »گویدمی فوندزا بنیاد مدیر

. است مردم از بسیاری مالی توان زا خارج هاکتاب خرید قیمت و هاستکتاب بودن گران

. را کتبابی هر نه اما. دهیم افزایش را هاکتاب به مردم دسترسی امکان کنیممی تالش ما

 محتبوای ببین جوانبان تا دهیم افزایش را محلی محتوای دارای هایکتاب شمار باید ما

 و بداننبد خبود با مرتبط را هاداستان و کنند پیدا ارتباطی شانواقعی زندگی و هاکتاب

 .« دهند نشان واکنش خوانندمی که هاییداستان و هاکتاب به نسبت بتوانند
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. اسبت کرده استفاده خوانندگان با ارتبا  برای نیز همراهتلفن امکانات از «فوندزا» بنیاد

 تبا 04 میبان سبنی بیشترشبان که جنوبیآفریقای جوانان از نفر هزار51 از بیش ماهانه

 هایگوشبی در میکسبیتاپ و هارایانبه هوشبمند، هبایتلفن طریق از د،دارن سال45

 مطالعبه از پبس تواننبدمی خواننبدگان. کنندمی استفاده «فوندزا» سایت از تر،قدیمی

 مبدیر. کننبد اظهبارنظر یا کرده شرکت پاسخ و پرسش و وگوگفت تاالرهای در هاکتاب

 خواننبدگان شبویم مطمئن که است این کار فلسفه از بزرگی بخش: »گویدمی «فوندزا»

 سبایت در هبم دلیبل، همین به. گذارندمی اشتراک به دوستانشان با را مطالب محتوای

 مبا. کبردیم فراهم گذاریاشتراک به برای ابزاری میکسیت،اپ در هم و پاسخ و پرسش

 .«یمشو آینده در شانجوامع رشد باعث خوانندگانمان تشویق با تا کنیممی تالش واقعا
 

 نوجوانبان در را انتقـاد  تفهـر اا مهارت کنندمی سعی همچنین «فوندزا» کارکنان 

 بنیباد. گبذاردمی تبأتیر شخصی زندگی در هایشانانتخاب بر کار این زیرا کنند تقویت

 نویسنده 41 با حاضردرحال و آورده وجودبه را نویسندگان از تشکلی همچنین «فوندزا»

 آفریقبایی هبایزبان از وسبیعی طیف در را هاکتاب محتوای که اآفریق جنوب سراسر از

 ببه. پردازنبدمی جوان نویسندگان پرورش به همچنین آنها. کندمی کار اند،کرده فراهم

 ببرای آنهبا از و شبودمی داده گوییقصبه هبایمهارت تقویبت فرصت نویسندگان این

 زمبانی: »گویدمی جوان اننویسندگ این مربی. شودمی حمایت نویسندگی در رشدشان

 شبوند،می بهتر روزروزبه که را هایشاننوشته کههنگامی و بینیدمی را آنها پیشرفت که

 از.« است انگیزشگفت بسیار اید،بوده سهیم رشد این در که دانیدمی وقتی و خوانیدمی

 خوانندگان هب جنوبیآفریقای سراسر جوانان از نفر هزاران همراه،تلفن تکنولوژی طریق

 هاییمحبدودیت ببا هباکتاب به دسترسی برای هنوز وجود این با. اندشده تبدیل فعال

 . کند مهیا آنها برای هاییکتابخانه دارد سعی «فوندزا» سازمان و اندمواجه
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ــک  آمببوزش از ترکیبببی: بلژی

 در سنتی هایآموزش و دیجیتالی

 از بسببیاری از دیجیتببال عصببر

 آیبا کبه شودمی پرسیده معلمان

 هنوز شده چاپ درسی هایکتاب

 هاسکال در آموزاندانش برای هم

 واقعیبت، در آیبا و است؟ جذاب

 جبایگزین الکترونیکی هایکتاب

 معلبم بلین، آن است؟ نشده آنها

 در هلنبدی و انگلیسبی هایزبان

 بروکسل در فرانسوی مدرسه یک

 معلمببان بببه او مدرسببه. اسببت

 هبایوریفنا از که داده پیشنهاد

 درسبی هبایکتاب از اسبتفاده کبه است معلمانی معدود از یکی او. کنند استفاده نوین

 تبا دهدمی اجازه سیستم این او، نظر از. است کرده انتخاب تدریس برای را الکترونیکی

 ایبن ببا توانبدمی او مابال، عنوانبه. دهد ارایه آموزانشدانش نیاز با مطابق را هادرس

 روش، این با: »گویدمی او. دهد درس فردی صورتبه هم و گروهی شکل به هم سیستم،

 بایبد همیشبه حالت، این در زیرا شودمی بیشتر آموزش روند در آموزاندانش همکاری

 فرد و بپردازد اطالعات بندیدسته به باید دیگری فرد و بخواند را هادستورالعمل نفر یک

 سپس. داردبرمی یادداشت که نفری چهارمین و بخواند را لغت فرهنگ بتواند که سومی

 شبیوه ایبن بنابراین،. بفرستند من برای ایمیل یا پدآی طریق از را نتایج توانندمی آنها

 متبون ببرعالوه روش ایبن در.« کننبد کار یکدیگر با که کندمی مجبور را آموزاندانش
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 درسبی مبواد ببه تبا دشبومی داده رایانبه لوح یک آموزدانش هر به دیجیتال، درسی

 به سپس و دهد گوش برنامه صدای به ماال، برای تواندمی هرکس. باشد داشته دسترسی

 متبون. دارد زیبادی امتیبازات اببزار ایبن جوانان برای. دهد پاسخ هاتمرین و سواالت

 تبوانمی نیز هاتمرین اصالح برای و شوندمی ارایه دیجیتال نمایش صفحه روی آموزشی

 ترنآسبا نیبز کلمات کردنهجی و متون خواندن کار، این با. کرد عمل گروهی صورتبه

 . داشت نخواهد وجود کالس از غیبت برای ایبهانه دیگر ترتیب این به و شودمی
 مبا کبه را درسی متون تمام تواندمی هم است غایب که آموزیدانش: »گویدمی بلین آن

 تواننبدمی نیبز معلمان.« کند دریافت خانه در مستقیم طوربه دهیم،می انجام کالس در

 . کندمی کمک درسی موضوعات سازیآسان به که بگذارند اشتراک به را هاییفیلم
 

 ارتببا  تقویت: پرتیال

 توسببعه بببرای هانسببل

 تحقیقببات کتببابخوانی

 بببا کببه دهببدمی نشببان

 مبنظم، طورببه خوانبدن

 تواننببدمی مسببن افببراد

 را آلزایمر به ابتال احتمال

 کشبور در. دهند کاهش

 ایپببببروژه پرتغببببال

 سعی که اجراستدرحال

 را خواندن به عشق دارد

 ارتببا  ایجباد طریق از

. کند تقویت هانسل میان
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 صدا  شنیدن برا  خواندن» نام به ایپروژه پرتغال، کشور در داراینیا کالداس شهر در

 وقبت از بخشبی معلمبان، رزیرنظب آموزان،دانش پروژه این در. اجراستدرحال «انسان

 در کبه مسبنی افبراد با را آنها سپس و دهندمی اختصاص کتاب خواندن به را آزادشان

 از یکی سیمائو، انا. گذارندمی اشتراک به برندمی بسر شانمدرسه نزدیک سالمندانخانه

. مببر لذت قدیم ادبیات خواندن از چگونه که گرفتم یاد من: »گویدمی آموزاندانش این

 پرتغبال ادبی هایکتاب که مایلم بیشتر اکنون ماال. نداشتم آن به تمایلی قبال که چیزی

 دوستشبان درنهایبت و فهمیدمنمی چیزیهیچ اما بخوانم کردممی سعی قبال. بخوانم را

 از یکبی. شودمی استقبال گرمی به آموزاندانش از همیشه سالمندان،خانه در.« نداشتم

 جبوراین و معماها حکایات، ها،المالضرب: »گویدمی سالمندانخانه ساکن بازنشستگان

 ما کنند،می خواندن آواز به شروع کههنگامی و دارند دوست را آنها آموزاندانش. چیزها

 ببه که پروژه این.« کنممی همراهی آنها با اما نخواندم آواز هرگز من. پیوندیممی آنها به

 و تجارب گذاریاشتراک به و بودنهم با اهمیت بر شده، تبدیل خواندن برای ملی طرحی

 .دارد تأکید هاداستان

 آمبوزاندانش کبه کبردیم فکبر ما: »گویدمی پروژه این کنندههماهنگ ،کراوو فیلومنا 

 پبروژه این در که است چیزی این و باشند روش این اصلی بازیگران نحوی،به توانندمی

 و بهتر خواندن به اساسا و کنیممی بیشتر خواندن به تشویق را جوانان ما. دهیممی انجام

 ببا ترتیبب ایبن به آنها زیرا کنند رشد شهروندانمان عنوانبه که کنیممی کمک آنها به

 سبطح در پبروژه ایبن کبه اسبت سبالی دومبین ایبن.« دارند ارتبا  جامعه از بخشی

 آگباهی سطح کار، این که دکننمی تأکید مدارس. شودمی اجرا دبیرستانی آموزاندانش

 .است داده افزایش دیگران با پلی ایجاد دلیل به را آموزاندانش
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 ااداف برگزار  ار ساله نمایشگاه کتاب چیست؟

آیا ادف اصلی برگزار  این نمایشگاه فروش کتب درسی و کمک خبرگزاری تسبنیم: 

آیـا پـر  (  ریـر !م التایا که فروش لواز)  آموزشی به ماصلین و دانشجویان است؟

  بیننده بودن نمایشگاه تهران نسکت به نمایشگاه اا  جهان درد  را دوا می کند؟

نوشبت؛ کمتبر از دو  44 ، سبراجخبرگزاری تسنیم "های دیگررسانه"به گزارش گروه 

یعنی نمایشگاه کتاب نمانده است و همه ناشران هفته به آغاز بزرگترین رویداد فرهنگی 

داخلی و خارجی در تکاپو هستند تا با تجهیز غرفه خود خدمات بهتری را به مخاطببان 

 .این نمایشگاه ارائه دهند

در مدت برگزاری این نمایشگاه همه گروه ها و شبکه های رسانه ای با انتشار اخبار ریز و 

ه کتاب به این رویداد بزرگ فرهنگی می پردازنبد . درشت از چگونگی برگزاری نمایشگا
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گروه های رادیویی برنامه های زنده ای را تدارک خواهند داد و دربخش هایی نیز آتبش 

نشانی و گروه هالل احمر مستقر خواهد شد اما باید دید همه این تجهیزات و امکانات که 

 د؟هرساله در کنار هم جمع می شوند چه هدفی را دنبال می کنن

آیا هدف اصلی برگزاری 

ایبن نمایشببگاه فببروش 

کتببب درسببی و کمببک 

آموزشی به محصبلین و 

دانشجویان است؟ آیا پر 

بیننده بودن نمایشبگاه 

تهبببران نسببببت ببببه 

نمایشگاه هبای جهبان 

دردی را دوا می کند؟ و 

یا با برگزاری این نمایشگاه فرهنگ کتابخوانی و فرهنگ عمومی مبردم افبزایش یافتبه 

اه به غابت اصلی وجود این چنین نمایشگاه فرهنگی و توجه به آن سالهاسبت است؟ نگ

 .نادیده گرفته شده است

اما چیزی که امروز ببیش از  فعالیت های محتوایی این نمایشگاه بر کسی پوشیده نیست

هر چیزی مورد توجه است توجه به کمیت و گسترش ناشران و شبرکت کننبدگان ایبن 

 .لی را از متن به حاشیه برده استنمایشگاه است که هدف اص

اگر بخواهیم بر اساس شواهد و قرائن جمع بندی اجمالی داشته باشبیم، متاسبفانه ایبن 

طور به نظر می رسد که حتی برگزارکنندگان نمایشگاه نیز فارغ از ظرفیت های فبراوان 

ا بسیار  از بازدیدکنندگان نمایشگاه که صـرفاین رخداد فرهنگی در کشور، همچبون 

 .، اسیر نوعی تعبیر عوامانه از نمایشگاه شده اندبرا  تفرج به نمایشگاه می آیند
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اخببباری کببه ایببن روزهببا قبببل از برپببایی 

نمایشگاه بزرگ کتاب منتشر می شود همان 

چیزی است که به حاشیه رفته است تعبداد 

بازدید کنندگان و افزایش شمارگان کتاب ها 

ن نمایشبگاه و نمایشگاه تهران، پربازدیدتری

کتاب جهان است و چگونگی برگزاری ایبن 

نمایشگاه و چنین و چنان، اخباری است که 

بیش از نمایشگاه کتاب به گوش می رسبد و 

در این بین جای خبالی غایبت اصبلی ایبن 

نمایشگاه احساس می شود. البته ایبن نیبز 

شاید خواست رواببط عمبومی و مسبئوالن 

استه اند این اخبار پررنگ تبر ببه گبوش مخاطببان برگزار کننده نمایشگاه است که خو

اکنون که در سال فرهنگ و اقتصاد که به گفته رهبر معظم انقبالب فرهنبگ ببه .برسد

مانند هوا برای زندگی می ماند باید به ایبن 

رویداد بزرگ فرهنگی نگاه کارشناسبانه و 

مدبرانه ای داشت تبا دغدغبه رهببری در 

هنگ کتباب زمینه مطالعه سرانه کتاب و فر

   /انتهببای پیبام .خبوانی و ...رفبع شبود

مطالب خبری و  انتشار :خبرگزاری تسنیم)

های داخلی و خارجی لزومبا تحلیلی رسانه

به معنای تایید محتوای آن نیست و صبرفا 

ای جهت اطالع کباربران از فضبای رسبانه

 ( 0424فروردین  45 .شودبازنشر می

www.takbook.com

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

147  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍               

             

 «یار مهربان»نامهربانی با 

اریخ تبببببببببب

 خببببببببببببر:

1397/04/24  

 -ایرنببا  - تبریببز

غرببببت کتببباب و 

کتبابخوانی و سبیر 

نزولببی مطالعببه از 

جمله نگرانی هبای 

جامعه ایرانی است 

کببه باعببث شببده 

متخصصببببببان و 

قهـر »و  «نامهربانی بـا یـار مهربـان »کارشناسان امر بعضی اوقات از عباراتی مانند 

 برای توصیف این وضعیت استفاده کنند.« فرانگی

به گزارش ایرنا، کاهش مطالعه در جامعه، پدیده ای چندمتغیری است و نمی توان آن را با 

زیرا تجرببه توجیه کرد، « توسعه لجام گسیخته فضا  مجاز »تکیه بر یک متغیر مانند 

د کبه مطالعبه کتباب در کنبار کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه نشان می ده

  گسببترش اینترنببت و شبببکه هببای اجتمبباعی ماننببد گذشببته در آنهببا رایببج اسببت.

آور کتباب و اولویت نداشتن تالش برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه، قیمت سرسام 

کاغذ، اهمیت ندادن به فعاالن عرصه فرهنگ و نویسندگی به شبکل شایسبته و سبایه 

ادی و اجتماعی بر ذوق فرهنگی شهروندان از جملبه چبالش افکندن دغدغه های اقتص

  های حوزه کتاب و کتابخوانی است.

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌5جلد  -کتاب درمانی ✌ ❤✌❤✌❤✌

148  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین             ✍               

             

سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز، ارایه آمبوزش هبای شبهروندی و 

افزایش سرانه مطالعه و ترویج فرهنگ کتبابخوانی را از برنامبه هبای اولویبت دار ایبن 

: با وجود اینکه همه دستگاه ها حرف از ترویج فرهنگ سازمان اعالم می کند و می گوید

مبی  اصااب قلـم و کتـابمطالعه می زنند ولی راهکار علمی دستیابی به این هدف را 

  توانند ارایه کنند.

با بیان اینکه اصحاب قلم و کتاب برای یک شهر قدرت و قوت قلبب ببه  میهائیل نظر 

انند راهکارهای الزم را برای افبزایش سبرانه شمار می روند، می افزاید: این افراد می تو

وی  مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی به دستگاه های اجرایی و فرهنگی ارایبه دهنبد.

هایی اجرایی بتوان موقعیت درنگ و مطالعه ایجاد اظهار می کند: اگر در هر یک از بخش

حجم و در دسترس کمهای های کوتاه به مطالعه و خواندن کتابو شهروندان را در فرصت

 دعوت کرد، گام مهمی در جهت افزایش سرانه مطالعه در جامعبه برداشبته مبی شبود.

آل سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز می گوید: حرکت به نقطبه ایبده

  مطالعه نیازمند یک رویه هماهنبگ و منسبجم در مجموعبه مبدیریت شبهری اسبت.

و همراهی اصحاب قلم و دستگاه های فرهنگی و انتخاب نظری ادامه می دهد: با همکاری 

  راهکارهای مناسبب مبی تبوان افبراد جامعبه را ببا کتباب و کتبابخوانی آشبتی داد.

سیر نزولی امانت مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکبه 

، مبی گویبد: آمبار آغاز شده است 21کامال مشهود و این روند از سال  کتاب در ایران

میلیون جلبد  095بیش از  24 -24امانت کتاب از کتابخانه های کل استان طی سال های 

 411ن و به جای افزایش به حدود یبک میلیبو 22کتاب در سال بود که این آمار در سال 

 هزار جلد کاهش !!! ( 411. ) هزار جلد کاهش یافته است

ت برخبی رویبدادهای سیاسبی، اجتمباعی، می افزاید: این روند به علب شهرام خدایی

  فرهنگی و اقتصادی روی داده و این موج موجب بروز قهر فرهنگی در جامعه شده است.
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وی اظهار می کند: یکی از علت های کاهش رغبت مردم به مطالعه تولید محتوای کتباب 

  هاسببت کببه ایببن موضببوع بایببد بببه صببورت کارشناسببی بررسببی شببود.

طرح آزاد سـاز   11آذربایجان شرقی می گوید: در اوایل دهه مدیرکل کتابخانه های 

انجام شد و این امر موجب افزایش آمار چاپ در کشور فبارغ از داشبتن یبا چاپ کتاب 

  نداشتن ارزش چاپ برخی از کتاب ها شد.

خدایی با بیان اینکه در سال های اخیر ذهن افراد جامعه به سوی گفت و گوهای مجازی 

دنیا  مجاز  با وجود اینهه اطالعات می داد ولـی ادامه می دهد:  سوق یافته است،

  سواد و آگاای نمی داد، زیرا بیشتر اطالعات آن عمیق و از منـابع موثـق نیسـت.

وی با اشاره به اینکه مخالف دنیای مجازی نیست، می گوید: احتمال درستی یا نادرستی 

عات درج شده در کتباب هبا دارای اطالعات ارایه شده در این فضا وجود دارد ولی اطال

  عمق بوده و درست است.

خدایی می افزاید: وجود نقض از منظر حوصله اجتماعی و تولید محتوای کتاب ها موجب 

ریبیس کمیسبیون فرهنگبی  شده روند کتابخوانی در جامعه سیر نزولی داشبته باشبد.

یش نشبا  اجتمباعی، شورای اسالمی تبریز نیز افزایش سرانه کتاب و کتابخوانی، افبزا

آموزش شهروندی و توانمندسازی آسیب دیبدگان اجتمباعی را از اولویبت هبای ایبن 

 کمیسیون اعالم می کند.

محمد فرج محمدقلیزاده می افزاید: ایجاد ایستگاه های مطالعه در سراسر شهر از جمله  

تبلین  ، اختصاص درصدی از درآمد تبلیغات محیطی بهبوستان ها و ساختمان های اداری

کتاب و کتابخوانی، احداث فرهنگسراهای مشارکتی) خصوص( و ارایه زمین رایگان برای 

خیران و کتابخانه سازان از جمله برنامه های مصوب ایبن کمیسبیون ببرای اسبتفاده از 

وی یادآوری مبی کنبد: ببرای  فرصت ها برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.

ر فاخر، کمیسیون فرهنگی از شهرداری خواسته تا الیحه ای حمایت از تولیدکنندگان آتا
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در این زمینه برای تصویب به شورای اسالمی ارایه کند که نحوه حمایت از این افراد ببه 

  دور از برخورد سلیقه ای مشخص شود.

، برپایی نمایشگاه هبای مختلبف در سبطح جایزه کتاب سال تکریزفرج قلیزاده، احیای 

ان درصد تخفیف نمایشگاه های کتاب و توزیع کتاب در محبالت را از شهر، افزایش میز

جمله راهکارهای اجرایی برای افزایش سرانه مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی اعبالم 

  می کند.

نویسنده و فعال ادبی تبریز نیز می گوید: هر چقدر بتوان فرهنگ مطالعه را عمومی کرد 

  سبرانه مطالعبه در جامعبه افبزایش مبی یاببد.نتیجه بخبش شبده و به همان اندازه 

محمد اقبالی می افزاید: این کار باید از سطح مدارس شروع شود و راهکبار الزم ببرای 

  به صورت عبام ارایبه و از حالبت تخصصبی خبارج شبود. ترویج فرهنگ مطالعه باید

پیشانی  قرار گرفتن کتابخانه اا دروی عمومی سازی مطالعه، تبلین کتاب و کتابخوانی، 

و پخش کتاب های ارزان قیمت در محالت و منبازل را از شهر نه در کوچه پس کوچه اا 

 راه های افزایش سرانه مطالعه و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه اعالم می کند.

نویسنده و نمایشنامه نویس تبریزی نیز معتقد است در خصبوص راهکارهبای افبزایش  

نبگ مطالعبه در جامعبه بایبد جامعبه شناسبان و سرانه مطالعه و دالیبل کباهش فره

به تغییر شیوه مطالعه در جوامع از شکل  محمد رمضانی با اشاره روانشناسان نظر دهند.

کاغذی به صورت مجازی می افزاید: مطالعه و خواندن به شکل هبای مختلبف از جملبه 

کمرنبگ  دیجیتالی تداوم خواهد داشت و در این مسیر احتمال دارد شکل کاغذی کتاب

  شود.

وی با تاکید بر لزوم ارایه آموزش های کاربردی در خصوص شیوه مطالعبه در اینترنبت و 

فضای مجازی یادآوری می کند: از مطالعه در اینترنت نباید واهمه داشت بلکه باید نحوه 

نویسنده و نمایشبنامه نبویس  آن را آموزش داد و به منابع مطالب ارایه شده دقت کرد.
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گوید: فضای مجازی امکانات بسیاری برای انتقال مفاهیم و محتوا دارد و ببا  تبریزی می

ارایه آموزش های الزم می توان از این فضا برای توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه بهبره 

  برد.

، نشـریات زردرمضانی، معتقد است: شروع مطالعه با مفاهیم و کتاب های ساده تر حتی 

ان برای مطالعه و حرکت به سمت تعمیق مطالعه محسوب پلی برای عادت کردن خوانندگ

وی اظهار می کند: در زمان کنونی بین کتابداران و خوانندگان فاصله افتباده و  می شود.

  کتابداران به روز نبوده و کتاب های تازه چاپ شده در آن هبا کمتبر پیبدا مبی شبود.

م قد در برابر مرگ می داند نویسنده برجسته تبریزی نیز نوشتن و کتابت را مواجهه تما

انسان با تفهر، اندیشه، نوشتن و فیلم ساز  در برابر واقعیت مختوم مرگ و می گویبد: 

  ایستادگی و ماندگار  اندیشه را ثکت می کند.

توسعه جوامع را کتاب و کتبابخوانی مبی دانبد و مبی  عبدالمجید نجفی، شاخص اصلی

با سرعت راه توسعه و پیشرفت را طی کردنبد  که مالز  افزاید: با بررسی جوامعی مانند

می توان به نقش آموزش، مطالعه، فهم، دانایی، هنر و ادبیات در این خصوص پبی ببرد و 

  .از نان شب نیـز واجـب اسـتندفهمید که آن ها برای تفنن نبوده بلکه در این مسیر 

های کاغذی  نویسنده تبریزی، یادآوری می کند: در کشورهای توسعه یافته نسبت کتاب

و مکتوب با فضای مجازی و اینترنتی مشخص شده و ببین سبنت و مدرنیتبه ارتببا  و 

  هارمونی برقرار کرده اند.

نجفی، تشکیل ستاد کتاب و کتابخوانی با همکاری نهاد کتابخانه ها، آموزش و پبرورش و 

و  در محل های عمبومی کیوسک اا  کتابو  کتاب باکسسایر نهادهای ذیربط و ایجاد 

بوستان ها و توزیع کتاب های ارزان قیمت را از راهکارهای الزم ببرای تبرویج فرهنبگ 

وی معرفی کتاب هفتبه ببه  مطالعه و افزایش سرانه کتابخوانی در جامعه اعالم می کند.

به شکل های گوناگون در سبطح  کاروان اا  کتابزبان ساده و عامه پسند، راه اندازی 
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، تکریم خادمان کتاب ببا نگباه محلبه محبوری و 'من بپرس از 'شهر مانند تاکسی های 

در فصول مختلف سال، ارتبا  با کتابفروشی های جدی و  ماالت برتر کتابخوانیمعرفی 

برگزاری نشست های دوره ای با اصحاب قلم و خادمان کتاب را از راه های جلبب توجبه 

  نی می داند.شهروندان و مردم ساکن در مناطق مختلف به مطالعه و کتابخوا

نویس و مترجم تبریزی نیز حمایت از نویسندگان را ضبرورت مهبم توسبعه  نمایشنامه

ای که بین متولیان حوزه کتباب و مخاطببان فرهنگ مطالعه می داند و می گوید: فاصله

  رغبتی مردم به کتابخوانی است.افتاده از دالیل رکود و بی

ندگی جامعه ما در حوزه کتاب و مطالعبه مبی ما پور با اشاره به عقب سیدمرتضی هاشم

این موضوع واقعیتی فرهنگی افزاید: 

و اجتماعی بوده در حالی که مطالعه 

شببدن روز و کتببابخوانی الزمببه بببه 

شخصیت فردی و اجتمباعی افبراد 

وی یادآوری می کنبد: زمبان  است.

دقیقه  4یا  4به مطالعه در جامعه ما 

رده های گسبتو تبلین روزانه رسیده

تاتیر خاصی برای بهبود این وضعیت 

پور ادامبه مبی  هاشم نداشته است.

دهد: حمایت واقعی از نویسندگان از 

های اساسی در حوزه کتباب و شر  

مطالعه می باشد که متاسفانه این امر 

پیامبدهای در تبریز بسیار کمرنگ و 

 .آن نیز کامال مشهود است

نویسنده برجسته دفاع مقدس نیبز 
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یان اینکه مدیران فرهنگی باید خود پیشگام فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعبه با ب

باشند، می گوید: اگر مسووالن و مدیران فرهنگی خود را با کتاب مانوس کنند، می توان 

بزرگتـرین می افزایبد:  معصومه سپهر  به ارتقای سطح مطالعه در جامعه امیدوار شد.

این است که تیییر و اصالح خود می تواند به تیییر  درسی که از کتاب می توان گرفت

وی اظهار می  و عموما از این موضوع غافلیم و از آن فاصله گرفته ایم. اجتماع کمک کند

کند: انس با کتاب می تواند به همه لحظات ما عمق بخشد و در ساختن و اصالح جامعبه 

ه برای اتربخشی سخنان خود کمک کند؛ بنابراین بزرگان، مدیران و کارشناسان این حوز

نویسنده برجسته دفاع مقدس یادآوری مبی کنبد: در  باید با کتاب بیشتر مانوس شوند.

جامعه میزان بودجه و هزینه ای که کتاب و موضوعات فرهنگی به خبود اختصباص مبی 

سپهری ادامه می دهد: در کنار توجه  است. ورزشدهد بسیار کمتر از حوزه هایی مانند 

باید برای توسعه کتاب و کتابخوانی در جامعه سبرمایه گبذاری هبای معقبولی به ورزش 

سرمایه گـذار  بـر یعنی توجه به جسم انسان هبا و  سرمایه گذار  بر ورزش)  کرد.

یعنی  کتاب

توجببه بببر 

عقببببل و 

تفکبببببر 

انسان ها ؛ 

چببه بسببا 

غفلبببت از 

یکی به نفع 

دیگببببری 

 باشد! (
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 بانی با یار مهربان؛ کتابنامهر

قلمببببی روی 

کاغببببببببذ 

نشببببیند، می

ایی اندیشببببه

کند و پرواز می

جهببانی خلببق 

شببود بببه می

مهربببانی یببار 

 مهربان.

 کاغذ روی قلمی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حوزه ادبیاتبه گزارش خبرنگار

شود به مهربانی یار مهرببان، یبار یم خلق یجهان و کندمی پرواز اییاندیشه نشیند،می

هایش برگ، هایند و صفحهمهربانی به نام کتاب، کتابی که زمینی است که درختانش واژه

از طرف مالبف ببه سبوی  اوا  تازه در فضا  اندیشیدندرختانی که برای رسیدن به 

ای ف هم تجرببهاین پرواز اما به جز خواننده کتاب برای خود مال کنند.مخاطب پرواز می

 است.بخش لذت
 

 و شبودمی قلبم ببه دست نویسنده وقتی: گفت رابطه همین در احمد شاکری نویسنده

 ببرای بسبیار کبه آیبدمی وجبود ببه مشارکتی و تجربه رسد،می مخاطب به اشنوشته

 سبالیق ببا مخباطبین با رابطه مشترک، حس این تکایر، این است، بخشلذت نویسنده

 آورد که بسیار برای او خوشایند است .یسنده به ارمغان مینو در را حسی متنوع،

کتاب و کتاب خواندن مفهومی است که خواننده را به بیشتر دانستن و آگاهی سوق مبی 

  دهد، کتابی که برای رسیدن به مخاطب از دوران قدیم سفر طوالنی را طی کرده است.
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مورد همین سفر کتاب به خبرنگار ما گفت: مدیر چاپخانه و از فعاالن نشر در  رضا عابدین

به معنا و شکل امروزی چاپ شد و  الماس سوماترابه نام  اولین کتاب در جهان در چین

های بسیاری از افرادی اسبت کتاب برای رسیدن به این شکل، حاصل زحمت و ممارست

 اند.بودهبهتر اندیشیدن مردم جهان لی به فکر که به شک

 

 بیند.ین روزها در مرحله تألیف و حقوق مالف، مهربانی آنچنانی نمییار مهربان اما ا
 

پور عضو اتحادیه ناشران در مورد حقوق مالف گفت: ما متأسبفانه عضبو علیرضا داوودی

نیستیم، برای ماال در کشورهای عربی  رایت یا حقوق مالف،قانون جهانی موسوم به کپی

توانیم اعتراضی کنیم، اما، ما نمی رسد.چاپ میشود و به های ما کپی میبسیاری از کتاب

 چون خود به این قانون پایبند نیستیم.
 

های استاد فرشچیان با هزینه و قیمت گزافبی ببه پور ادامه داد: برای ماال کتابداوودی

چاپ رسید اما به علت نداشتن این قانون به فضای مجازی، تکایر در قالب لوح فشرده، و 

  .زد ضربه بسیار نشر صنعت بر رفت و همین اتفاق  های کوچکدر فلش
 

گذاری بسیار مبوترتری در ایبن رابطبه پورهمچنین خاطرنشان کرد: باید قانونداوودی

صورت بگیرد و کسانی پای این کار بیایند که خود در فضای صنعت نشر و کتاب تجرببه 

 داشته باشند.
 

است که فرصت برای سرقت بسبیار  گذاری شدهوی اظهار داشت: امروز به شکلی قانون

وجود دارد، و تا بخواهند با روال اداری رسیدگی کنند، کتاب به شکل غیرقانونی تکایر و 

اندازی سبامانه صبد و ده در فروخته شده است، ما احتیاج به ساز و کاری حتی مال راه

 اش بسیار باال باشد.راستای حل این معضل داریم که سرعت رسیدگی

بانی با مالف در حالی است که سرانه مطالعه در کشور تنها چند دقیقه اسبت و این نامهر

 اا  ماست.خریدن کتاب در آخرین اولویت خانواده
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مطالعه گفت: سبرانه مطالعبه در کشبور عابدین مدیر چاپخانه همچنین، در مورد سرانه 

ان، بیشبتر کبردن ایبن زمب حدود هشت دقیقه است که این بسیار فاجعه است و برای

گبذار همبه دسبت ببه ریزی احتیاج است، باید مسئوالن فرهنگی و قانونها برنامهسال

 دست هم بدهند تا این معضل حل شود.
 

اند که نبود هر هایی از یک زنجیرهکتاب، کتابخوانی، احترام به حق و حقوق مالف، حلقه

اسبت کبه در  گذارد و ایبن در حبالیکدام بر روند و حرکت صنعت نشر کشور تاتیر می

های گویا ما هم ببه سبرعت جهان با وجود اتفاقاتی مال کتاب در فضای مجازی یا کتاب

  گزارش از بهنام صادقی بیستری در این صنعت احتیاج داریم.
 

 نامهربانی با یار مهربان

های شبیه به هم نداریم، در نتیجه پر کردن اوقات فراغتمان طبیعتاً هیچ یک از ما سلیقه

  تواند شبیه هم باشد.هم نمی

شنویم که با کتباب از برخی افراد می ،گاهیخبرگزاری تسنیم هایبه گزارش گروه رسانه

کنند و هنگامی که کاری ندارنبد و وقتشبان میخواندن بخشی از اوقات فراغتشان را پر

تواند تفریح سبالم و خواندن در زمان بیکاری میپردازند. کتاب آزاد است به مطالعه می

دانیم؛ همینطور بارها و بارها از دیگبران مفرحی باشد، همه ما این مسئله را به خوبی می

ایم که کتاب خوب است، کتاب بخوانید. اما همبه مبا ایم یا در جایی حتماً خواندهشنیده

درست است. این مطلب حقیقت  دانیم که چقدر آمار مطالعه در کشور ما پایین است!می

دارد که آمار کتاب خواندن و مطالعه در کشورمان بسیار پایین است. همه ما به خبوبی از 

دایم زمان بیهار  و فراغت ارکار  با این حال ترجیح میاین مطلب آگاه هستیم، اما 

 م.بهنیم جز کتاب خواندن، یهسره سرمان تو  موبایل باشد اما یه صفاه کتاب نخوانی
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 کودکی، فرصت خوب عادت به کتابخوانی
ریشببه آمببار بسببیار پببایین 

گردد؟ میکتابخوانی به کجا باز

این قضیه حتی به  به کودکی؟

قبل از مدرسه رفبتن کبودک 

گردد. هنگببامی کببه میببباز

کودک در سنین بسیار پبایین 

  قرار دارد.

های شک با قرار دادن کتاببی

پالسبببتیکی در دسبببترس 

توان آنها را با پا میکودکان نو

کتاب آشبنا کبرد. در سبنین 

باالتر با کتاب خواندن برایش، 

 -در هر زمبانی از شببانه روز

 -قبل از خواب یا در طول روز

او را بببه دنیببای جببادویی و 

تبوان شگفت انگیز کتباب می

 برد.

هنگامی که کودک مدرسبه را 

کند و کم کم خوانبدن آغاز می

ا گیبرد، ببو نوشتن را فبرا می

های سباده فراهم آوردن کتاب
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توان تشویق کرد، اما این جا مهم است که اش، او را به کتابخوانی میو مناسب گروه سنی

حواسمان را جمع کنیم که تشویق به کتابخوانی تبدیل به زور و اجبار نشود زیرا ممکبن 

، روش هبای تشبویقاست با این کار کودک از کتابخوانی زده شود. یکی از بهترین روش

یعنی هنگامی که کودک، والدین خود را در حال مطالعه ببیند، خود به غیرمستقیم است؛ 

 شود.خود تشویق به این کار می

گذار، قرار دادن زمانی مخصبوص )یبا حتبی زنگبی های بسیار تأتیریکی دیگر از روش

است کبه البتبه در برخبی مبدارس  زنگ کتابخوانیمخصوص( در مدارس تحت عنوان 

 ن ساعتی در نظر گرفته شده است.چنی
 

 زمانی برا  مطالعه

گاهی فشار کبار یبا درس آنقبدر 

کنیم زیاد اسبت کبه تصبور مبی

حقیقتباً زمببانی ببرای اختصبباص 

دادن به کتابخوانی نداریم. اما اگر 

بنببدی بببا هببم نگبباهی بببه زمان

مان بینببدازیم متوجببه روزانببه

شویم کبه در اشبتباهیم.غالباً می

وره متوسطه زمان دانش آموزان د

زیببادی را صببرف درس خوانببدن 

کننببد و بببرای اسببتراحت بببه می

هبببای همبببراه، سبببراغ تلفن

کامپیوترهای شخصی یا تلویزیون 

 روند. اگر از هر کدام از اینمی
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تفریحات فقط چند دقیقه کم شود و ببه  

کتابخوانی اختصاص داده شود، تصور کنید 

در طببول یببک مبباه چببه زمببانی صببرف 

شود و پس از آن، در طبول می کتابخوانی

 یک سال چقدر؟!

ریزی روزانه یک شباغل حال اگر به برنامه

بینیم کبه همبان طبور بیندیشیم باز مبی

تواند بخش کوچکی از زمانش است. او می

را در مسیر رفت و برگشت به سر کبار در 

ببه مطالعبه  اتوببوسمترو، سبرویس یبا 

اختصاص دهد، تصور کنید که آمار مطالعه 

 قدر افزایش پیدا خواهد کرد!چ
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 تلفن امراه علیه کتاب

 

بدون اغراق در هر زمان 

و در هر مکبان کبه ببه 

کنیم، اطرافمان نگاه مبی

بینیم که همه، تمبام می

هوش و حواسشان را ببه 

هببای همراهشببان تلفن

کس اند. هببیچسببپرده

الً ممنوع شود اما های هوشمند بد هستند یا استفاده از آنها باید کامگوید که گوشینمی

استفاده بیش از حد هم مضر است. حیف نیست تمام وقت ارزشمندمان را تنهبا و تنهبا 

شبان صرف گشت و گذار در فضاهای مجازی کنیم با آن حجم اطالعاتی که منببع خیلی

توان صرف مطالعبه هم دقیق و مشخص نیست! در حالی که حداقل نصف این زمان را می

دانیم کتاب منبع بسیار صحیح و دقیقی ببرای اطالعبات شک می کرد، که همه ما بدون

 است!

گذرانیم و متأسفانه زمان روزانه زمان زیادی را در وسایل نقلیه عمومی، خصوصاً مترو می

دهیم. برخبی توانیم به خوبی از آن استفاده کنیم، به هدر مبیارزشی را که میبه این پر

شوند، تعداد زیادی ای خیره میاندازند و به نقطهفقط به این طرف و آن طرف نگاهی می

هبای همراهشبان مشبغولند و برخبی هبم البتبه اند و با تلفنسرشان را پایین انداخته

خوابند... تعداد بسیار بسیار کمی را شاید در حال مطالعه ببینیم. البته این را هم باید می

خواننبد؛ فن همراهشان کتباب میها در تلبگویم که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، خیلی

شاید شما هم اهل تکنولوژی باشید و این روش را بپسندید، اما این رقم بسیار محبدود 

 کاهد!است و چیزی از ناهمراهی تلفن همراه با یار مهربان نمی
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 کنم کتاب بخوانید!خوااش می

ید؛ خبواهش دانید ؛ کتاب بخوانگویم، چیزی است که به خوبی میمطلبی که در آخر می

گفت: من یبار مهرببانم... ببه کنم کتاب بخوانید! پس چه شد آن شعر قدیمی که میمی

گذارند؛ ببی منبت ببه مبا ها دوستانی هستند که ما را هیچ وقت تنها نمیراستی کتاب

 توانیم به آنها رجوع کنیم.دهند و در هر شرایطی میای میاطالعات ارزنده

انگیز و پبر کننده به دنیبای شبگفتیای روزمره و گاهی کسلها قادرند ما را از دنکتاب

تنها برای پر کردن اوقبات فراغبت  کتاب خواندنماجرای خود ببرند. شاید بهتر باشد، 

 غذا خوردن تکدیل به یک نیاز برا  زنده ماندن شود.نباشد بلکه همانند 
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 میشو سواد با بود قرار 
 صببحانه. میدیپوش فرم لباس و میشد داریب زود صبح عمر کی... میشو سواد با بود قرار

 ببه میافتباد راه زور، ببه ای ذوق با ناراحت، و خوشحال دار،یب و خواب نخورده، و خورده

 ...مدرسه سمت

 

 ...میشو سواد با بود قرار

 

 اهیسب گفتنبد یمب که یرنگ سبز ی تخته یرو گچ حرکت یصدا م،ینشست مکتین یرو

 پرنده مال خورد یم که آخر زنگ و میدیکش راحت نفس حیتفر زنگ با م،یدیشن را است

 ...میکرد پرواز یخوشحال از شود یم باز قفسش در که
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 ...میشو سواد با بود قرار

 گفتند کتهید ما به م،ینوشت مشق و میکرد له قلم فشار ریز را مان اشاره انگشت دوم بند

 ...  میسیبنو درست تا

 ...میگرفت ادی و مینوشت ما ،یریبگ ادی تا سیبنو تیها غلط یرو از گفتند

 ...میشو سواد با بود قرار

 قبانون از اباغورث،یف از جامعبه، از ز،یبخ حاصل مناطق از دور، یها گذشته از شعر، از

 ...میریبگ ادی را زیچ همه ما تا ، گفتند فیمندل جدول از جاذبه،

 دانشبجو دیبا نداشت، یشوخ نکورک. شدن ایدن تارک و یداریب شب... ینگران و استرس

 .میشد یم

 ...میشو سواد با بود قرار

 میشد سواد با گرید ما حاال کیتبر. شد تمام... نمره و امتحان کتاب، جزوه، دانشگاه،

 ...بپرسم سوال چند خواهم یم فقط

 م؟یدار یاجتماع رفتار سواد چقدر ما

  م؟یدار یفرانگ سواد چقدر ما

 م؟یردا رابطه سواد چقدر ما

 م؟یدار داشتن دوست سواد چقدر ما

  م؟یدار تیانسان سواد چقدر ما

 م؟یدار یزندگ سواد چقدر ما

 ... میشو سواد با بود قرار

 

 انیحائر نیحس
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