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

 مقدمه
 معنی به انسان ، قدرت تحمل می بخشد !

کتاب سراسر معنای اسات و اگار 

کتاب معنی نداشات , دیگار قابال 

و این یعنی باا کتااب  خواندن نبود

خواناادن ماای خااواهیم بااه کتاااب 

ی ببخشیم ؛  که ناه زندگی مان معن

تنها قابل خواندن باشد بلکه بارای 

دیگران نیاز خوانادنی باشاد , باه 

خاطر هماین اسات کاه خوانادن 

زندگینامه مردان و زناان بازرو و 

مشااهور تاااریخی , لااذتبخش و 

خواندنی هستند . آری همان گوناه 

ا کتاب هاا که با نوع چینش کلمات در کنار هم , معانی جمالت نیز متفاوت می شود , گوی

نیز با چینش خودشان در کنار هم می خواهند به زنادگی ماا شاکل و معناای خا ای 

ببخشند . و این معنا است که اجازه می دهد کلمات بتواند در کنار هم قرار بگیرند وگرنه 

وقتی بی معنا بودند بایستی از هم جدا و دور شوند تا با ترکیبی با معنا در کنار هم , نظم 

یک زندگی بی معنا , پوچ , توخالی , بی رنگ و بی طعم به نظر مای ا کنند .و چینش پید

. گویا معنا همان چیزی است که به چایی , طعم و رنگ مای بخشاد و ماا را بارای  رسد

نوشیدن آن ترغیب می کند . از این رو است که ما هیچ وقت آرزو نمی کنیم که زنادگی 

یم , وقتی زندگی اش را بی معنا و بای هاد  مثل کسی داشته باشیم و یا به جای او باش
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دریابیم ؛ چرا که بدون معنا و هد  , انگار زندگی , احساس ارزشمندی خود را از دسات 

می دهد. اگر معنا مهم نبود , آن گاه می بایست قیمت و منزلت طال و آهن یکی بود ! اگر 

همین معنا یا به تعبیر  این همه جنگ و ستیز که در بین ملل و دول وجود دارد , به خاطر

دیگر اعتقاد و عقیده است و حتی در مقاایس هاای کوچاک یعنای در خاانواده هاا و 

اجتماعات شهری نیز از همین تاثیرات معنایی , کنش و واکنش هایی  ورت مای گیارد 

.آیا به راستی معقول است انسان به خاطر عقیده خود بجنگد و آن را به دیگران تحمیل 

و ما را  عمومی ( تعیین می کند –ای زندگی انسان , راه و مسیر ) خصو ی معنا برکند ؟!

از گمراهی و بیراه رفتن برحذر می دارد و ما را به بایدها و نباید های ملتزم و متعهد می 

سازد. کسی که در زندگی اش معنا ندارد , گویا سر دوراهی و چند راهی گیر کرده است 

هایش چیست ؟ و یک زندگی ناامنظم و  انتخاب و اجتناب و با افکار مردد خود نمی داند

تکانشی دارد و به روزمرگی و یکنواختی خو گرفته است . معنا به انسان , انگیزه و بهانه 

تالش و ادامه دادن می دهد . بی معنی بودن به انسان , احساس کسالت و ناامیدی و بای 

نا این باور را در انسان شکل مای انگیزگی می دهد و ا ال آینده برایش مهم نیست ! مع

بخشد که زندگی فقط  ورت مادی ندارد و چیزهای مهم دیگری به غیر از مادیاات هام 

وجود دارد. این معنا است که به گریه و شادی , اندوه , لبخند , خنده , تالش و ... معنای 

ی خا ا ظرافت های معنااییمی بخشد چیزهایی که مطلقا مادی نیستند و در خودشان 

دارند . آری وقتی کتاب می خوانیم با معانی آشنا می شویم و احساس با معنی بودن مای 

کنیم و قبول می کنیم که ما به چیزهای دیگری نیاز داریم که در قالب ماده ممکن نیست 

آنها را ارضا و برآورده سازیم و آن معنی است . آری این معنا است کاه باه روح سارد و 

دمد ! آری در زندگی فقاط در جساتجوی مادیاات زندگی را می  مکانیکی کلمات , روح

نباشیم , کمی هم در جستجوی معنی باشیم , که معنا هم مثل پول به انساان , قیمات و 

 بها می دهد , چرا که آدم بی معنی مثل آدم فقیر , ارج و بهایی ندارد !

 (محمد نظری گندشمین -) با تشکر                                                                                 
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 کی ابـکت خواندن.شودی نم خوب

 .است اارزشـب یگذار هیاـسرم

 

 تلگرام کتاب نیست !

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌6جلد - کتاب درمانی✌❤✌❤✌❤✌

7  ✍              ❤ ❤ مد نظری گندشمینمح                 ✍   

 کتاب درمانی چیست؟ 

منظور خواندنی به استفاده از مطالب

های جسمی و روانای درمان بیماری

عنوان درمااانی نااام دارد و بااهکتاب

رشاااته خا ااای از کتاباااداری 

شاامار بیمارسااتانی و سااازمانی به

درمااانی رود. ا ااطالح کتابماای

های یونانی بیبلاوس ترکیبی از واژه

معنی ها و تراپیاا باهبه معنی کتاب

 درمان است.

مفهااوم درمااانی کتاب. تاریخچــه

جدیدی نیست, بار کتیباه ساردر 

کتابخانه شاهر باساتانی تابس )در 

سواحل نیل( نوشاته شاده اسات  

. ارسطو معتقد بود "شفاخانه روح"

که ادبیات اثر درمانی دارد, همچنین 

های رومیان باستان دریافته بودند که میان خواندن و درمان ارتباط وجود دارد. یادداشت

اثر رابرت برتون, ارجاعات بسیاری را در زمینه کاربرد ادبیات  "کالبدشناسی مالیخولیا"

ای های روحی ارائه کرده است. برتون, کتاب مقدس را باه داروخاناهدر کاهش آشفتگی

شاود. ارتبااط ماذهب باا تشبیه کرده است که در آن داروی هر نوع بیماری یافات می

هاسات. یکای از بیمارستانها در درمانی, شاهدی دال بر قدمت حضاور کتابخاناهکتاب

درمانی در قرون وساطی و در قارن سایزدهم های استفاده از کتابترین پیشینهقدیمی

یافت شده است. در بیمارستان المنصاور کاه در قااهره سااخته شاده باود, در طاول 
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شاد. های پزشکی, خدمات خواندن قرآن توسط روحانیون برای بیماران ارائه میمراقبت

ای عنوان بخشی از طرح معالجه بیمار و شیوه, کتاب خواندن را به7673 بنجامین راش در

داشتن ذهن بیماران از آشفتگی پیشنهاد کرد. اثاری کاه منظور دور نگهدگرسوگرانه به

پزشکی داشت و موجب شد خادمات های روانراش منتشر کرد تأثیر بسزایی در تمرین

آوری پیشارفت کناد. طور شگفتنوزدهم به ای به بیماران روانی در اواخر قرنکتابخانه

, توسط جان مینسن گالت, در همایشی کاه 7646درمانی در نخستین مقاله درباره کتاب

توسط انجمن مدیران مؤسسات پزشکی امریکایی برگزار شده بود, ارائه شد. در مقاله او 

ساب هار گاروه های مناهای بیماران, و نوع خواندنیدرمانی, گروها ول و کاربرد کتاب

عمال برای درمان بیماران روانی از کتاب خواندن بهاره  7624معرفی شده بود. گالت در 

درمانی عالوه بر شناخت بیماری, شناخت کتااب نیاز ضارورت گرفت. چون در کتابمی

کم ضرورت نوعی همکاری کرد, کمداشت و از طرفی باور به تأثیر این فن افزایش پیدا می

درماانی تابداران احساس شد, به هماین دلیال پاس از مادتی کتابمیان پزشکان و ک

ای از حرفه کتابداری شناخته شد. نخساتین همکااری باین کتاباداری و عنوان جنبهبه

لین در ویورلی ماساچوست آغاز شد. انجمان کتاباداران پزشکی در بیمارستان مکروان

النه کتابداری را از طریق ایجاد ای بود که فعاهای حرفهامریکا*, یکی از نخستین سازمان

های ها و یا مؤسسات, پیش از قرن بیستم, رواج داد. نوشاتههایی در بیمارستانکتابخانه

پزشاک, های کتابداری هستند کاه باا همکااری روانای. کتلین جونز نخستین پیشینه

ح هاا داشاته اسات. ا اطالنقشی مؤثر در درمان بیماران روانی از طریق کاربرد کتاب

بار در یکی از مقاالت ساموئل ماک درمانی به شکل فعلی در منابع چاپی, نخستینکتاب

پزشکان ضمن استفاده از ایان کار رفت. گرچه پیش از این روانبه 7٦76کورد کرادرز, در 

نیاز  "مشااوره از طریاق کتااب"و پس از آن  "خوانش ا درمانی"ترتیب آن را فن, به

کتاب را برای حل مشکالت ن[ خواندن ]ن قرن بسیاری از پزشکاابتدای ای نامیدند. درمی

ای نظیر کارل و ویلیام منینگار, های روانی تو یه کردند. افراد برجستههیجانی بیماری
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که هر دو پزشک بودند, ضمن اینکه مطالعاات پژوهشای باالینی را دربااره اثربخشای 

دایت کردناد, کااربرد ها 7٦43سااله خاود طای دهاه  2گونه درمان در مطالعاات این

درمانی و رشد کتابخانه را در کلینیک منینگر نیز توسعه دادند. در حاوزه تعلایم و کتاب

 7٦23آغاز کردند. در طول دهاه  7٦43درمانی را از دهه تربیت, آموزگاران, کاربرد کتاب

درماانی در برخای کتاب 7٦63مطالعه گروهی به درمان افراد الکلی افزوده شد. در دهه 

ها نظیر اعتیاد به مواد مخدر, ترس, تغییرات نگرشی, بلوغ اخالقی, مرو, و هماه زمینه

ناماه واژه<عنوان یاک واژه متعاار  توساط , به7٦67موارد استثنایی پیشرفت کرد. در 

های ا ول نظاری یکی از نخستین کالس 7٦73پذیرفته شد. در دهه >المللی وبستربین

شناسان, مربیان تربیتای, و  ااحبان ن زمان به بعد رواندرمانی تدریس شد. از ایکتاب

های ها ساال, مقالاهمند شدند تا جایی که طی دهدرمانی عالقهمشاغل مرتبط, به کتاب

اعتماد به ها حاکی از عدممتعددی در این زمینه منتشر شد, اگرچه بسیاری از این مقاله

  شد.وسعه آن ابراز میاین روش درمانی جدید بود, اما تمایل قطعی برای ت

 .درمانیهدف از کتاب

عنوان ابازاری قدرتمناد بارای هادایت اندیشاه و تفکار ها باهدرمانی, کتابدر کتاب

درماانی هاد  از کتاب« نامه تعلیم و تربیتواژه» شود. در خوانندگان درنظر گرفته می
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خواننده و نوشتاری گونه مطرح شده است  نفوذ کامل از طریق فرایندی تعاملی میان این

منظور سنجش شخصیت, رشاد, ساازگاری, و تعادیل شود, بهکه مورداستفاده واقع می

تواند یک یا بیش از یک هد  داشاته درمانی میهای روانی یا مغزی ذهن. کتاببیماری

باشد از توسعه خودپنداره فردی و افزایش آگاهی و درك مسالله گرفتاه تاا تغییار در 

توان با دو رویکارد و دو درمانی را مینگرش و رفتارهای خواننده. کتابعملکرد یا تغییر 

درمانی پیشگیرانه به خواننده رویکردهای جدیدی برای ( در کتاب7هد  کلی انجام داد  

( مددجو 5شود؛ و فائق شدن بر مشکالتی که در آینده با آنها مواجه خواهد شد, ارائه می

د که شرایط مشابه او را دارند و از این طریاق بارای کنهایی مطالعه میدرباره شخصیت

 کند.حل مشکالت خود در زندگی واقعی اقدام می

درماانی تادوین ای بارای کتابهیچ روش ویژه.درمانی و مراحل آناجرای کتاب

نشده است. تشکیل کتابخانه 

تواند فراگیرتارین بخاش می

ایاان فعالیاات باشااد. ایاان 

ای هها باا کتابخاناهکتابخاناه

عمومی تفااوت دارناد؛ زیارا 

های خااار را تعقیااب هااد 

کنند. ایان دوره درماانی می

چیزی فراتر از اختصار دادن 

یک کتاب خار به فرد است. 

درمانی, دوره کنکاشای کتاب

ریازی است که نیاز باه طرح

دقیق دارد و در آن دو طار  

)مددکار و ماددجو( بایاد باا 
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درماانی وجاود های متعددی درباره مراحال کتابدرمانی موافق باشند. اگرچه نظرکتاب

( ارائه 4( انتخاب نوشتار؛ 5( شناسایی؛ 7مرحله بین همگان مشترك است   2دارد, لیکن 

( بصیرت. در طول دو مرحلاه اول, نیااز 2( پاالیش )تخلیه هیجانی(؛ و 4و همانندسازی؛ 

شاود؛ ایان می های مناسب بر اساس مساائل او انتخاابمددجو شناسایی شده و کتاب

انتخاب باید با آگاهی و مهارت  ورت گیرد تا موجب ایجاد امیاد و احسااس کااذب در 

مددجو نشود. تاکنون معیاری برای انتخاب کتاب با هد  درمانی تعیین نشده است, تنها 

گاه کتابداران, پزشکان, و سایرین مواردی از کاربرد ادبیات و متون نوشتاری را کاه بهگاه

اناد. مرحلاه منافعی در درمان بیماران مورد معالجه آنها داشته است, ذکار کرده مزایا و

دهد که خواننده خود را با شخصیت یاا شارایطی خاار در همانندسازی, زمانی رخ می

 ورت شفاهی از طریق شرکت در دهد؛ در مرحله پاالیش, مددجویان بهکتاب پیوند می

ها ااا های هنری نظیر اجرای نقش شخصیتوه ورت نوشتاری و یا شیها اا یا بهبخش

ای است که مددجو به فهم بهتاری از پردازند؛ بصیرت, مرحلهبه تخلیه هیجانی خود می

رسد. در این مرحله ممکن است ماددجو شرایط خود, بعد از همانندسازی و پاالیش, می

جدیدی برای حال های های پنهان اعمال خود و یا قادر به کشف راهقادر به دیدن انگیزه

مجدد مسائل خود شود. این بینش, ابزاری است که به مددجو امکان کنتارل شارایط و 

 دهد.پیامدهای خار را می

درمان ممکن است آموزگار فرد کتابشود؟درمانی توسط چه کسانی اجرا میکتاب

ی درمانمدرسه, کتابدار, و یا متخصص بهداشت روانی باشد. نکته مهم آن است که کتاب

دار اجرای آن باشد. هر تواند عهدهبایست با ظرافت بسیار انجام شود و هر کسی نمیمی

کار باا های ثبات و استواری شخصی و عالقه واقعی باهمند را که دارای ویژگیفرد عالقه

تاوان بارای ایان فرایناد گرایی باشد, مینمایی, تهدید, و یا اخالقدیگران بدون قدرت

شاود, های مختلف نیز تو ایه میوه, کار با مراجع و متخصصان حوزهعالتو یه کرد. به
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شناس مدرسه است. ایان همکااری باه مانند گروهی که شامل کتابدار, مشاور, یا روان

 کس مسلول نیست.طوری که هیچکند, بهدرمانی کمک میتوازن فرایند کتاب

خش خا ی از متن کتااب مطالعه کتاب, آن هم کتابی خار یا ب.درمانیتأثیرات کتاب

تواند این اثرهاا را داشاته شود, میکننده خا ی تو یه میمراجعهکه توسط درمانگر به

( آشنایی با سرگذشت زندگی دیگران و اینکاه چاه 5( توسعه شناخت و آگاهی؛ 7باشد  

( الگاو قارار دادن و 4اناد؛ راهکارهایی را بارای غلباه بار مشاکالت در پایش گرفته

( آماوختن 4شاود؛ هایی که مددجو در کتاب با آنان آشانا میبا شخصیتهمانندسازی 

( تداعی آزاد هنگام برخاورد 2هایی برای زندگی بهتر و تقویت تفکر مثبت؛ دستورالعمل

( تحریک خواننده به تفکر, تحلیال 6ای دارند؛ با مفاهیمی که برای خواننده معنای ویژه

های مخفی شده به سمت آگااهی؛ سات و تجربه( فراخوانی احسا7ها, و رفتارها؛ نگرش

( کمک به شناخت علل رفتار خود و 6

دیگران و تأمین سازگاری مطلاوب ؛ و 

عنوان ( کمک جساتن از کتااب باه٦

پناهگاه امنی که آرزوها و رویاهای ماا 

پیونادد و پایاان در آن به تحقاق می

بخشاد و خوش آنها باه ماا امیاد می

, فاارغ از پناهگاهی که به هنگام نیاز

هااای روزمااره بااه آنهااا روی واقعیت

آوریم. الزم به ذکر است, با وجاود می

های گذشت چندین دهه از تدوین پایه

درمااانی, هنااوز تمااامی نظااری کتاب

های کاربردی و تأثیر آن در افراد جنبه

  نابهنجار و بیمار شناخته نشده است.
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 .درمانیعنوان نوعی کودكدرمانی بهکتاب
تاااریخی, ادبیااات از نظاار 

کودکااان و نوجوانااان, در 

ابتدا, راهکاری باود بارای 

ریزی ذهان کمک به قالب

عالوه, نوجوانان باه آنها. به

کمااک داسااتان, نکااات 

اخالقی و آموزناده را نیاز 

گرفتنااد. امااروزه, فارا می

ادبیات کودکاان محادوده 

وساایعی از موضااوعاتی را 

تار گیرد کاه پیشدربرمی

ا مناع وگو درباره آنهگفت

هااای شاده بااود. در کتاب

هاا و تخیلی و غیرتخیلای از مارو, طاالق, رواباط جنسای, اعتیااد, و دیگار نگرانی

هاا پای شود. کودکانی که به توان نهفتاه در کتابهای کودك سخن گفته میدلمشغولی

ای مفرح برای رفاع تعاار , کااهش اضاطراب, تخلیاه عنوان وسیلهبرند, از آن بهمی

کنند, کودکی کاه ایان شایوه حال ساسات, و کسب آرامش استفاده میهیجانات و اح

درماانی کار خواهد بسات. در کودكمسلله را فرا گرفته است در بزرگسالی نیز آن را به

های درماانی ای جانبی و همراه با ساایر شایوهعنوان شیوهدرمانی بهبهتر است از کتاب

هی, و خانوادگی استفاده کرد. سه ناوع شناسی فردی, گرونظیر اقدامات دارویی و روان

دیده هیجاانی, کودکاان باا درمانی با هد  کودك درمانی برای کودکاان آسایبکتاب

 مشکالت سازگاری جزئی, و کودکان با نیازهای اساسی رشد وجود دارد.
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توان یاک فان درمانی را میکتاب. های درمانیدرمانی بر سایر روشامتیاز کتاب

های درمانی مختلف قرار گیرد. ها و روشتواند در خدمت نظامکه می درمانی معرفی کرد

توان باه ایان های درمانی دارد که از آن جمله میدرمانی امتیازهایی بر سایر روشکتاب

برند, پریشی رنج می( فراگیر بودن. تعداد افرادی که از مشکالت روان7موارد اشاره کرد  

علت وجود ماوانعی در ه, افراد دیگری وجود دارند که بهبسیار زیاد است. غیر از این گرو

کنند, شان, از تمام ظرفیت خود برای شاد, فعال, و مؤثر بودن استفاده نمیرشد و آگاهی

شاناختی. ( پاسخ به نیازهای زیبایی5درمانی برای این گروه عظیم نیز مؤثر است؛ کتاب

تاوان وسایله کتااب میهاسات. بهیکتاب بهترین وسیله برای انتقال بسایاری از زیبای

گر, کالم موزون و دلچساب, تجسام های تفکرات فلسفی, طنزهای گویا و معجزهزیبایی

هاای یک  حنه اوج, و درك یک مفهوم عارفانه را ممکن سااخت کاه در دیگار روش

توانناد ها می( ارتباط مهرآمیز و گساترده باا ماردم. داساتان4درمانی مقدور نیست؛ 

ها قرار دهند کاه ها و شکستهای ریز و درشت, غما آنچنان در جریان حادثهخواننده ر

خواننده قادر شود افراد واقعی جامعه را با آنان همسان ببیند و همان احساس محبات و 

این افاراد های داستان دارد, بهپیوستگی را که در زمان خواندن رمان, نسبت به قهرمان

تاوان فارد را باه درمانی میبه مرحله انتخاب. در کتاب( رسیدن 4واقعی انتقال دهد؛ و 

درماانی میزانی از شناخت و آگاهی رساند که خاود انتخاابگر باشاد. امتیازهاای کتاب

های تاریخی و شخصی منحصر به موارد مذکور نیست. درك این امتیازها برمبنای تجربه

 اند.استفاده کرده درمانیو مشاورانی است که از فن کتاب "کتاب"اندرکاران دست

هایی نیز های آن, محدودیتدرمانی در کنار مزیتکتابدرمانی.های کتابمحدودیت

( تعاداد 5ساوادان محادود اسات؛ ساوادان و کم( کاربرد آن در مورد بی7دارد, مانند 

های مربوط ( بیشتر کتاب4اند؛ های درمانی را فرا بگیرند, اندكهایی که تمام جنبهکتاب

های مشابه در این زمینه برای تادریس در های روانی و کتاباخت و درمان بیماریبه شن

( ممکان اسات 4اند و متن آنها برای عامه مردم ساده نشده است؛ دانشگاه نوشته شده
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برخی مددجویان پس از شروع کتاب از ادامه مطالعه خودداری کنند و از خاود مقاومات 

تر میسار مشاهده زبان بدن برای ارزیاابی دقیاقدرمانی ( در روش کتاب2نشان دهند؛ 

( عادت به مطالعه در بسیاری جوامع رواج ندارد و افرادی کاه تاوان خوانادن 6نیست؛ 

پزشک امکاان تعامال دلیل کمبود روان( به7دارند با روش  حی  مطالعه آشنا نیستند؛ 

دهاد؛ اد پاسخ نمیهای حدرمانی در درمان بیماری( کتاب6درمانی با بیماران کم است؛ 

دانند, بلکه ابزاری برای ایجاد تغییرات رفتااری و احساسای درمانی را علم نمی( کتاب٦

کند؛ درمانی را روشی غیرقطعی اعالم میهای موجود, کتاب( بررسی73کنند؛ معرفی می

( کتابداران آموزش دیده 75درمانی وجود ندارد؛ ( استانداردهای الزم برای فنون کتاب77

درماانی ( هیچ دوره رسمی برای کتاب74درمانی, کم رغبت دارند؛ و ماهر به انجام کتاب

هایی را که به آموزش ایجاد نشده است و در حال حاضر نیز مدارس کتابداری اندکی دوره

( داناش مشااوران 74کنند؛ درمانی یا راهنمایی مددجویان روانی بپردازد, ارائه میکتاب

ه نیازهای مطالعاتی مددجویان و دالیل گرایشات آنها به اثری خار درمانی نسبت بکتاب

درمانی  ورت های مختلف فن کتابهای اندکی درباره جنبه( پژوهش72محدود است؛ و 

 گرفته است.

درمانی محدود به کتاباداران و پزشاکان در در حال حاضر, کاربرد کتاب.وضعیت فعلی

شناساان, و شناساان, جامعهد. آموزگاران, روانشوها و مؤسسات درمانی نمیبیمارستان

هاای برناد. همچناین از آن در حوزهکار میدرماانی را باهمشااوران نیاز ا اول کتاب

کنند, زیرا امروزه بهداشت روانی شناسی روانی و زندگی اجتماعی هم استفاده میجامعه

ایان زمیناه  ای اجتمااعی مطارح اسات. درعنوان مسللهخارج از مؤسسات درمانی, به

درمانی به مدارس, مؤسسات تأدیبی, و مؤسسات بیماران کندذهن راه پیدا کارده کتاب

هایی از کتابداران که در زمینه کودکان فعالیت است. در حوزه ادبیات کودکان نیز کمیته

هایی را که در شرایط ویژه و خاار کااربرد دارناد, طور مستمر فهرست کتابدارند, به

شناسی بیشتر بار تر, تحقیقات روانکنند. طی دهه گذشته یا پیشه میگردآوری و تهی
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جای ادبیاات سانتی متمرکاز باود. درمانی از انواع آثار مکتوب باهروی استفاده کتاب

های ابتدایی, موفقیت بیشتر آثار غیرداستانی نسبت به آثار داساتانی و شاعری را یافته

هار چناد ناه چنادان آشاکار, میاان  های اخیر برخی خطاوط,دهد. در سالنشان می

مشاهده شده است. گرچه چندین دهاه از پاذیرش  "خودیاری"درمانی و جنبش کتاب

عنوان بخشی از روند درمان گذشته است, ولی مطالعه درباره آن همچنان درمانی بهکتاب

 در مرحله آزمایشی و تجربی باقی مانده و کاربردهای بالقوه آن کشف نشده است.

 ز دایره المعارف کتابداری و اطالع رسانیا تهبرگرف
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 ها درباره عشق چه نظری دارند؟مشهورترین نویسنده

ی پربسااامدز زبااان از عشااق, ایاان واژه

های ها و داسااتانبشااری, در افسااانه

اند. از زماان اباداع و بسیاری نقل کرده

 پیدایش نوشتن, هازاران هازار کتااب

ه و ی عشق و عشاق نوشته شاددرباره

و  شاماری بارای واژهنیز شاعرهای بی

مفهوم عشق سروده شاده اسات. چاه 

بسیار که نگارندگان و عشاق هم از ظن 

خااویش بااه شاارح و بیااان عشااق 

اند. گذشتگان هرچه ساخن از پرداخته

عشــق انااد بیشاتر از نااوع عشاق گفته

چناد کاه از اسات. هر آن بوده آسمانی

و تاأثیر وجاودی آن در  عشق زمینـی

عادی و روزمره نیز گریزی نیست زندگی 

توان به نقش پررنگ آن در زندگی و نمی

توجه توجه و یا کمشخصی و اجتماعی بی

ماند. در این مقاله, برای چگوناه جااری 

در زندگی واقعی و  کیمیای عشقساختن 

تر به ی لحظات عاشقانهنیز خلق و تجربه

 54ها و تجربیات شخصای نظری مطالعه

 .پردازیممی آشنای نامنویسنده
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 ی کتاب مردان مریخی زنان ونوسیجان گری؛ نویسنده -1 

ام را از من بارای آنکاه زنادگی

رفتااار و عشااق لبریااز کاانم, 

, اندکارهایی را که مولاد عشاق

پیش از هر چیز دیگری به انجام 

رسااانم. بارهااا بااه تجربااه می

ام که با انجاام کارهاای آموخته

در اهمیات ظاهر کمکوچک و به

تااوان بااه زنادگی زناشااویی می

های بزرو و مهمای دسات چیز

یافاات. ماان و همساارم آداب و 

ای باارای خااود آیااین عاشااقانه

داریاام, کارهااای کااوچکی کااه 

دیگران را به تحساین واداشاته 

با گذشات ده است؛ برای نمونه, 

ن . و اینکاه مارومگل به خانه مای مان من هنوز هم با چند شاخهسال از پیوند زناشویی

دهم. زمانی که متعلق به آنهاست, به بازی کردن وقت زیادی را به فرزندانم اختصار می

ظاهر شود. همین کارهای ساده و باهگذرد و هیچ چیزی باعث وقفه در آن نمیبا آنها می

) به نظار مای رساد .دارنداهمیت هستند که شور و اشتیاق عاشقانه را زنده نگه میکم

باشد تا کشف کردنی ! چرا که عشق  رفا چیزی نیست که بتوان عشق واقعی , آفریدنی 

آن را در شخص دیگری ) معشوق ( کشف و پیدا کرد , بلکه این تالش آگاهاناه و ارادی 

 ماست که شکل گیری بنای عشق را ممکن می کند (
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 ی کتاب زندگی، عشق و دیگر هیچئو بوسکالیا نویسندهل-2

هایی اسات کاه از آغااز در وقفه از خلق عشق بر پایهحقیقت روند بیعشق ورزیدن در

. اماا ها وجود دارددر تمامی انسان عشق, هموارهدرون ما وجود داشته و بنا شده است. 

کند. با وجود اینکه ی متفاوتی از رشد خود را طی میای از زندگی ما, مرحلهدر هر لحظه

رسد اما فقط شمارز اندکی از می داشت, سهل و آسان به نظرچشمعشق ورزیدنز ناب و بی

در عشق راستین نیازمند تصاحب نیسات. آیند. ی چنین عشقی برمیها از عهدهانسان

عشق ورزیدن باا واقع, هیچ توقعی جاری. دراین عشق, معشوق رهاست و مهرورزی, بی

رسد کاه کسای, نظر می به بعید زیرا ,است ناامیدی و سهر سط  توقعی, محکوم به یا

هاا گذشتگی, بتواند پاسخگوی تمام نیازهاای ماا آدمخودنظر از میزان عشق و از ر 

 .باشد
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 ی کتاب راه تحولنویسنده -شاکتی گواین -3
از ور کردن آتش عشق در زندگی خود هستید, باید کار را دنبال طریقی برای شعلهاگر به

عشق ورزیدن 

بااه خویشااتن 

یاد  آغاز کنید.

بگیریااد کااه 

بااا خودتااان را 

ها تمام کاستی

بپذیریااد, یاااد 

بگیریااد کااه 

های حتی بخش

ناخواسااااتنی 

خود را دوست 

بداریااااد. در 

عمل خواهیاد 

دید که عشاق 

در درون و 

پیراماون شاما 

شکوفه خواهد 

ما به ایان کرد. 

ایم جهان آمده

؛ عشااق انسااانی را بااا نیازهااا و آرزوهااا و ی عشااق را بیاااموزیمتااا هاار دو گونااه

 .های پیرامونشو عشق معنوی را با تمام نیکخواهی هایش,بلندیوپستی
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 ی کتاب جاده عشق؛ نویسنده دیپاك چوپرا -4

کنیم, در طلب عشق است. عشق, خداست. عشاق, ما در زندگی می ی کهی کارهایهمه

و محرك ا لی تمام کارهای ریز و درشتی اسات  انگیزه ی مقدسات است. عشق,تجربه

ی نوبال, عشاق را جوینادگان جاایزه»ر جایی گفتاه باود  دهیم. کسی دکه انجام می

هنگاامی کاه عشاق را باه زنادگی خاود .« ای بایش نیساتجویند. جایزه, بهاناهمی

کنیاد, آنگااه خوانید و هشیارانه و داوطلبانه زندگی خاود را مملاو از عشاق میفرامی

خاود عشاق  تان مظهاری ازپیوندد. زندگیمعجزات فراوانی در زندگی شما به وقوع می

تان اتفاقات ناممکن روی خواهند داد. بینید که در زندگی درونی و بیرونیخواهد شد. می

 .تان سرازیر خواهد شدی چیزهای خوب به زندگیورزی بکوشید همهاگر در عشق
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 ی کتاب در آغوش نور؛ نویسنده بتی جین ادی -5
هرچاااااه 

بیشتر غرق 

در عشاق و 

اعجاااااز و 

زیبااااایی 

پیراماااون 

خااااااود 

شااویم, می

عشاااااق 

بیشتری به 

زنادگی مااا 

ساااارازیر 

شاااود. می

هرچاااااه 

بیشاااااتر 

عشاااااق 

. وقتی به جهان و ساکنان آن عشق شودبورزیم توانایی ما برای عشق ورزیدن بیشتر می

گاردد. مانند بومرنگ به سوی ما بااز میورزیم, این عشق خود را آشکار ساخته و بهمی

شه و در هر موقعیتی, خود را به جای طر  های تمرین عشق این است که همییکی از راه

خواهد در دلم می»هایتان را عو  کنید و از خود بپرسید  مقابل خود بگذارید, گاه نقش

و بعد همان واکنش را نشان دهید. تردید نداشته باشید « این شرایط چه واکنشی ببینم؟

 .که این روش کامال کارساز است
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 وپ جوجه برای تقویت روحی کتاب س؛ نویسنده جک کنفیلد -6
دنبال عشق هستید زمانی را برای گوش سپردن به قلب خویش اختصاار دهیاد اگر به

قلب ماا منشاأ زیرا 

ارتباط و نزدیکی باا 

کل زنادگی اسات و 

 زندگی یعنی عشق.

ایاااان ویژگاااای 

اساارارآمیز عشااق, 

تمااام وجااود مااا را 

احاطه کرده اسات و 

همچاااون نیاااروی 

ی زماااین, جاذباااه

مااوس واقعاای و مل

است. با وجود ایان, 

چه بسیارند مواقعی 

که عشق را فراموش 

کنیم! عشاق باا می

درك ایاان واقعیاات 

شااود کااه آغاااز می

آنچه عمیقاا سابب 

ها و کارهای ما نیستند بلکاه وضاعیت قلاب, درون و شود, داراییرضایت خاطرمان می

آیا باه ن است  پرسیم بسیار ساده و روشاحوال ماست. آنچه در پایان زندگی از خود می

 ام؟ام؟ آیا به مردم پیرامونم و به جامعه و زمین, عمیقا عشق ورزیدهخوبی عشق ورزیده
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 ی کتاب شفای زندگی؛ نویسنده لوئیز ال. هی -7

من انسانی بودم سرشار از رنجش و ناخوشنودی, کسی کاه مرتاب باه حاال خاود دل 

کردم که عشق, چیزی است که میسوزاند و ا وال عشق را درك نکرده بود. من گمان می

وجو کنم و بیابم. ولی سرانجام وقتی باه مفهاوم باید آن را در خارج از وجود خود جست

ی تار از هماهمهمحا ل را کنار گذاشاتم. وجوی بیبردم که این جستواقعی عشق پی

؛ اگار خاود را دوسات نداشاته باشایم, عشاقز ورزی به خویشتن استها, عشقعشق

بخش نخواهد بود و اگر با کسانی در ارتباط باشیم که باه خاود ای ما رضایتکس برهیچ

شان بداریم باز هم کفایت نخواهد کرد زیرا آنهاا قدر هم که دوست ورزند هرعشق نمی

 .ورزنددر درون خود به خویشتن عشق نمی
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 ، داروهای طبیعی ی کتاب سالمت طبیعی؛ نویسنده اندرو ویل -8
به اعتقاد من, 

معنی عاشاق 

شاادن ایاان 

اساات کاااه 

انسان آنچاه 

را در درون 

خود احساس 

کنااد, باار می

چیاازی یااا 

کساااای در 

خاااااارج از 

وجااود خااود 

منعکس کند 

و اگر دیگران 

بتوانند درك 

کننااد کاااه 

عشااااق, از 

درون آنهاااا 

 خواهد وجود دورنی منشأ این با ارتباط برقراری برای راهی همیشه آنگاه گیردمی تنشا

در زنادگی اسات و از چناان نیرویای  آرامش و آسایش حفظ منبع یگانه عشق,. داشت

آسایی در قلمرو جسم و ذهن و معنویات تواند سبب شفای معجزهمیبرخوردار است که 

 .کران باشدی ما باید در جهت بارور ساختن و پرورش این نیروی بیتالش همه گردد.
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 افتد؟های خوب مید برای آدمی کتاب چرا اتفاقات بنویسنده  رابی هارولد کوشنر -9

اساس و جوهر عشق زناشویی, ماجراهای عاشقانه نیسات بلکاه ام که پایه, من دریافته

ی ماا کاه هماه ها و درك این واقعیت اساتها و کاستیبخشش, پذیرش و قبول عیب

بارد. وقتای عصابانی مان را از کوره باه در میها و رفتارهایی داریم که همسرانعادت

تنها امید من این است که همسرم این حالت مرا به عنوان واقعیات مان تلقای  شوممی

 .نکند و آن را  رفا به حساب یک بدخلقی گذرا بگذارد
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 ی کتاب عشق و روابط موهومجان ولوود؛ نویسنده -11
برای عشق ورزیدن راستین به دیگران, ابتدا باید ایان امکاان را باه آنهاا بادهیم کاه 

ی عشاق واقعای, الزماهپساندیم. مانی که هستند, و نه آنچه ما میخودشان باشند, ه

خاطر شخصایت و نه این که آنها را  ارفا باه هاست.دوست داشتن وجود و هستی آدم

 .دهندخاطر کارهایی که برای ما انجام میظاهر آنها دوست بداریم یا به
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 ی کتاب بازگشت به عشقماریان ویلیامسون؛ نویسنده -11

که اگر چنین  های ما حاکم است؟ز خود بپرسیم که آیا روح عشق بر افکار و اندیشهباید ا

جای هایی کاه باهتر خواهیم بود؛ انسانتر و بخشندههایی به مراتب مهربانباشد, انسان

جای حملاه هایی که بهجای تمسخر, حمایت. انسانکنند و بهمحکوم کردن, تقدیس می

 .ورزندراسیدن, عشق میجای هبخشند و بهکردن, می
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 ی کتاب انقالب غذایینویسنده - بینزجان را -12
به عبارت دیگر, ما نباید تمام تاوان عشاق  کلید عشق در گزینش نکردن معشوق است.

خود را به یک چیز و به یک فرد اختصار بدهیم بلکه بایاد باه هار آن چیازی کاه در 

مطلاوب بنشاینیم و  ار یاک کماالدسترس ماست, عشق بورزیم. به جای آنکه به انتظ

توانیم به تمام کسانی کاه در های قلب خود را به روی مخالفان خویش ببندیم, میدروازه

توانیم به کسانی عشق بورزیم که هرگز . حتی میگیرند, عشق بورزیمما قرار می مقابل

 (من خبر نداشته باشم ! )یعنی کسی هست که به من عشق بورزد و شناسیمایم و نه مینه آنها را دیده

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌6جلد - کتاب درمانی✌❤✌❤✌❤✌

30  ✍              ❤ ❤ مد نظری گندشمینمح                 ✍   

رابینز به عشق , نگاهی فراجنسیتی یا همان عشق مابین زن و مرد به نظر می رسد نگاه 

باشد . احتماال منظورش داشتن یک دیدگاه عاشقانه و دوستدارانه باه انساان و جهاان 

هستی باشد . و  رفا به عشق اختصا ی نظر نداشته و عشق عمومی را هم در بر داشته 

 عنی عشق به همنوع و سایر موجودات .است ی

همه ما کم و بیش ممکن است به برخی کسانی که ندیده ایم و نمای شناسایم و از نظار 

زمانی و مکانی فا له زیادی هم داشته باشیم یک حس قلبی خوبی نسبت به آنها پیادا 

باوده کنیم مثال در مورد بزرگان عر ه علم ودانش و ... که تالش آنها در خدمت انساان 

است . مثال من خودم سقراط را دوست دارم و تنها واسطه این دوست داشتن من هماناا 

 اندیشه های سقراط است که وجود دارد .

حتی خیلی از دختران هستند که  رفا بر اساس شنیده های خود به کسای ) ماردی ( 

کسی را عاشق می شوند و راضی به ازدواج هم می شوند , درواقع وقتی تعریف و تمجید 

برانگیخته می کند و تمایل دوست داشتن را در ما بیادار مای می شنویم گویی ما را نیز 

کند و شکل می بخشد. شاید بی دلیل نیست که چرا زنان از طریق گاوش عاشاق مای 

تعریف و تمجید دیگران ترغیب و تحریک به ازدواج  شوند ! درواقع برخی فقط به خاطر

  با فرد پیشنهادی می شوند !

دیگر اینکه دوست داشتن کسانی را که نمی شناسیم و ندیده ایم , چه بساا واقعای تار 

باشد , چرا که ممکن است  دوست داشتن کسانی را که می شناسیم و دیده ایم , از سار 

شارطی شادن  نیاز و تمناهایی باشد که دریافت می کنیم. و امروزه مثل همیشه شااهد

حتی در روابط زناشویی و خانوادگی هام نماود  عشق ورزی و دوست داشتن شده ایم و

دش مای بارد , دارد . مثال زن مرد خود را دوست دارد چون برایش طال می خرد به گار

لباس می خرد به سفر داخلی و خارجی می برد , به او توجه مای کناد و ... وقتای روزی 

نی هام دیگر از این دریافت ها خبری نباشد , آن گاه دیگر حس عشق و دوسات داشات

 هم بارش کند !  باقی نمی ماند و چه بسی دشنام و متلک و غیره
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همیشه وقتی سخن از عشق می شود , اولین فکری که به ذهن انسان ها خطور می کند , 

این تداعی تاریخی باه  اورت ملکاه ذهان و همانا رابطه عاطفی بین زن و مرد است و 

خارج از چارچوب جنسایت ماورد  کلیشه ای درآمده است. گویی که عشق را نمی توان

بحث و کاوش قرار داد. نکته جالب توجهی که الزم به اشاره می دانم این است که در این 

دچاار تزلازل معنای  از نظردهکده جهانی , عشق بین زن و مرد , امروز اوضاع و احوال 

 , این در حالی است که به غیر از این عشق , هر عشق دیگری را انساان هاا شده است

بیشاتر واقعا انجام می دهند , مثال بعید نیست که مردانی هستند که به پاول و ثاروت 

 ! و در مورد زنان هم به اشکال دیگر!عشق می ورزند تا همسرشان 

رابینز می گوید ما می توانیم حتی آنهایی را که با ما مخالف هساتند , دوسات باداریم . 

دارد , آساان اسات ؛ اماا دوسات بدون شک دوست داشتن کسی که ما را دوست می 

 داشتن کسی که ما را دوست نمی دارد , دشوار است ! 
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 ی کتاب از کاه کوه نسازیدنویسنده - ریچارد کارلسون -13
 

بخشد, تمایل ما به مانادن آنچه یک زندگی عاشقانه را به معنای واقعی رشد و تعالی می

های دشوار است, زیارا عاشاق ظهدر فضایی عاشقانه و پاسخگویی عاشقانه در همین لح

کند و رفتار دیگران در قبال هایی که همه چیز, سیر عادی خود را طی میماندن در زمان

مهم این اسات کاه بتوانیاد آمیز و عاشقانه است, کار دشواری نیست. ما رفتاری محبت

را  کنناد, عیاب شاماآرزوی شما رفتار می دیگران را در همان زمانی که مخالف منتهای

 .دهند, دوست بداریدهای شما را نمیکنند یا پاسخ محبتبازگو می
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 ی کتاب عشق، طب، معجزه؛ نویسنده برنی سیگل -14

اناد و های کودکانه را فراموش کردههایی که بازیعاشق بودن و مهر ورزیدن برای انسان

جود دشمنی و اند, بسیار دشوار است زیرا احتمال وکودكز درون خویش را سرکوب کرده

کینااه در ایاان 

افراد به مراتب 

 باااالتر اساات.

عشاق و بااازی 

همیشه هماراه 

. هسااتند هاام

خنده و قهقهه, 

کودك درون ما 

را نمایااااااان 

کنااااااد, می

هااااا و هراس

هایی که رنجش

از هماااادیگر 

ایم داشاااااته

پراکنااااااده 

سااااازد و می

عشااق و مهاار 

ورزیاااادن را 

تر آسااااااان

 .کندمی
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 ب هفت عادت مردمان مؤثری کتااستفان کاوی نویسنده -15

ی بنگرید. پرورشز عشق به خویشتن را سرلوحهعشق به عنوان واالترین کُنش زندگی به 

زناادگی خااود 

قاارار دهیااد. 

بایااد نیااروی 

الهی خداوناد 

را بااه سااوی 

خااود جااذب 

کنید تا قدرت 

بیان و اظهاار 

از  ایاان گونااه

عشق را پیادا 

ی کنیااد. واژه

دیگر « عشق»

« اساام»یااک 

ه نیساات بلکاا

« فعاال»یااک 

, کاااری اساات

است که بایاد 

انجاااااامش 

بدهید. عشق, 

از خااااااود 

 .گذشتن است
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 ی کتاب خوشبختی یک انتخاب است؛ نویسنده بری نیل کافمن -16

ماان ساارانجام بااه 

ای از تعریف سااده

ام. عشااق رساایده

تعریفی که آن را در 

های مختلاف جنباه

زنااادگی خاااودم 

امتحااان کاارده و از 

اش متحیر اثربخشی

ام. هوت مانادهو مب

این تعریاف شاامل 

ی مختلاف سه الیه

عشاااق,  اسااات؛

پذیرفتن و قضااوت 

عشق, . نکردن است

خواسااتن بهتاارین 

چیزها برای دیگری 

است. عشق, انجاام 

کاری مفیاد بارای 

های خود. اما برای عشق ورزیدن قبل دیگران است و کمکی به آنها برای شناخت ظرفیت

ون خویش بیابیم, زیرا تا زمانی که احسااس شاادمانی از هر چیز باید شادمانی را در در

نداشته باشیم, دوست داشتنی هم نخواهیم بود. پس از آنکه شاد زیساتن را آماوختیم, 

 .های قلب خود را به سوی عشق و محبت بگشاییمدریچهتوانیم می
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ی کتاب موافقتنامـه والـدینع عشـق، نویسنده ساماهیرا الیت کافمن -17

 ردنهدایت، رها ک

ام باود. هاای منفایی ویژگینخستین گام من دست برداشتن از انتقاد و قضاوت درباره

گونه که هستم, بپذیرم و نیاازی باه تغییار دادن خصو ایات آموختم که خود را همان

خود سبب دگرگونی خودیها بهام احساس نکنم؛ در حقیقت, پذیرش این ویژگیوجودی

دهم برای خلق یک نگرش عاشاقانه نسابت باه نجام میآنها نیز شد. هر کاری که من ا

من در زندگی است. به نظر  تمرکز یخویشتن و دیگران است که این, هد  ا لی و نقطه

 .ورزدشدت عشق میبرنده کسی است که بهمن 
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 ی کتاب روانشناسی حرمت نفس؛ نویسنده ناتانیل براندن -18
چگونااه عشااق را بااه 

زندگی خاود بیااورم؟ 

ایان اسات کاه پاسخ 

ای فزاینده باید به گونه

بار چیزهااایی تمرکااز 

کنیم که در این جهان, 

برای ماا از بیشاترین 

اهمیت برخوردارند. از 

آنجایی که خاانواده و 

کااارز ماان, باااالترین 

های زندگی من اولویت

هسااتند, بیشااترین 

ام را باه وقت و انرژی

ایااان دو اختصاااار 

من همچناین دهم. می

وقت زیادی را  ار  

اندیشاااایدن بااااه 

کنم کاه چیزهایی می

. ورزمبه آنها عشق می

ها من نسبت به موهبت

هایی که در زندگی از آنها برخوردار هستم, آگاهی دارم و هر روز باه آنهاا فکار و لذت

 .کنمام, عادی و بدیهی تلقی نمیکنم. هیچ چیز خوبی را در زندگیمی
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 عاشقانه ی کتاب مهرورزیشارون سالزبرگ؛ نویسنده -19

 

گویند بودا مانند بودن و ماندن در وضعیت انجماد است. میزیستن در ترس و وحشت به

عشق پادزهری بارای ) داد.با ترس آموزش می ی پادزهری برای مقابلهعشق را به منزله

شناسای شویم. گنااه در روانها و گناهان خود اذیت میها, داوریما از ترس ( ترس ها 

رساند, ها باه پایاان میی تنفر از خویشتن است. هنگامی که این دردنزلهبودایی, به م

 !(زندگی را با عشق آغاز کنیم.) شود و این همان قدرت عشق استزندگی آغاز می
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 ی کتاب راهنمای دلع سخنی در باب عشق؛ نویسنده بنجامین شیلد -21
کوشم تا من می

همااواره باار آن 

های جنباااااه

ام زناااااادگی

وم که متمرکز ش

 ی عشاقتجربه

را در وجاااودم 

اند. پرورش داده

هایی از جنباااه

زندگی که غرور 

ام و خودخواهی

اند را ذوب کرده

ها و و دلشاااوره

هااااای نگرانی

ی مرا از روزمره

انااد. یااادم برده

برای انجام ایان 

کاار نیاازی بااه 

 واقع, لحظات منحصر به فاردی در هماینخلوت گزیدن در کنج یک  ومعه نیست. در

توانند ارتباط ما را با دنیای عشق از نو برقارار کنناد. زندگی روزمره وجود دارند که می

مرا در خود  گوش دادن به یک موسیقی دلنشینیا  نوازش یک گربهای مثل کارهای ساده

 .کند که خویشتن را به سوی مرکز هستی یعنی عشق بکشانمکند و کمکم میغرق می
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 ی کتاب زندگی یک زنده؛ نویسن جوآن بوریسنکو -21
من همیشاه 

با کنادوکاو, 

مواجهاااه و 

فراگیااااریز 

ا ااااااول 

بنیااااادین 

زنااااادگی 

مااااوافقم و 

معتقدم کاه 

حتی زوایای 

تاریاااک آن 

هاااااااام 

هااایی درس

بااااااارای 

آمااااوختن 

دارنااد. بااه 

عنوان مثال, 

باارای آنکااه 

اباااااراز و 

زیارا  ,توانیم از خشم به عنوان معلمی بزرو کمک بگیریمدریافت عشق را بیاموزیم, می

چیزی از پایاه »گوید  که خشم یک واکنش ناب و خالص است. خشم, ندایی است که می

 .این پیام ممکن است آزاردهنده باشد, اما بسی ساده و روشن هم هست« خراب است.
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 ی کتاب عشق شفابخشنویسنده  هارویل هندریکس -22

گیری را کناار بگاذاریم وضعبرای اینکه بتوانیم به دیگران عشق بورزیم ابتدا باید این م

باید بتوانیم منطق حاکم بر ذهن مخاطاب خاود را درك « راه درست, راه من است.»که  

عشق واقعی از زمانی آغاز کنیم, در قالب او جای بگیریم و احساسات او را تجربه کنیم. 

ه آن شود که انسان به دور از نیاز و توقعات خود, متفاوت بودن دیگران را بفهمد و بامی

های همراه و همسار و عشق پایدار, چنین عشقی است؛ حتی اگر ویژگی احترام بگذارد.

 .ما همواره منطبق با میل و یا در جهت رفع نیازهای ما نباشد
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 کتاب هنر عشق ورزیدن - اریک فروم -23

هایی از یاک وجاود ی ما بخشهمهها از نظر ذات و جوهر یکسان هستند. ی انسانهمه

فقط  ورزیم.کند که به چه کسی عشق میما, یکی هستیم و بنابراین فرقی نمی واحدیم؛

 .مهم این است که همواره عشق بورزیم
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 شوند؟/ مزیت اسفناج و شیرینی کیک شکالتیمی چرا بعضی خوره کتاب

همیشااه سااوال  

اینجاست که چرا 

بعضاای همیشااه 

بااارای کتااااب 

خواناادن وقاات 

اضااافی دارنااد و 

بعضاای نااه. بااه 

تی این سوال عبار

همیشااه مطاارح 

است که انگیازه 

کتاااب خواناادن 

بااارای افاااراد 

مختلاااف چاااه 

 چیزهایی است؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( به نقل از آتالنتیک, از نظار شاکل و ظااهر یاا 

آماری بخواهیم بگوییم این افراد کسانی هستند که نوعی کتابفروشی یا کتابخانه سایار 

یف یا کوله پشتی خود کتابی اضافی برای وقت های اضافی خاود هستند و همیشه در ک

ها آنقادرها هام شوید این کتابتر نگاه کنید متوجه میدارند ولی وقتی بیشتر و دقیق

اضافی نیستند و به نوعی وقت اضافی برای کتاب خواندن برای این افراد معنای نادارد. 

ای اسات. وقتای ای کتاب کار سادههتبدیل شدن به این عالقمندان کتاب یا همان خوره

 .اضافی زیاد برای کتاب خواندن داشته باشید
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همیشه سوال اینجاست که چرا بعضی همیشه برای کتاب خواندن وقت اضافی دارناد و 

بعضی نه. به عبارتی این سوال همیشه مطرح است که انگیزه کتاب خواندن برای افاراد 

قات آکادمیک بسیاری در ماورد مطالعاه مختلف چه چیزهایی است؟ خب تا کنون تحقی

هاای رساد در ماورد خورهکتاب و آرامش روحی روانی کشف شده است ولی به نظر می

 طبق تحقیقات سازمان موقوفه ملی هنرهای آمریکا.تر باشدکتاب موضوع کمی پیچیده

(NEA)   752در د بزرگساالن آمریکایی که تعاداد آنهاا باه  24تقریباً  5377در سال 

های رسد, حداقل یک کتاب در سال مطالعه کردند که این رقام در سااللیون نفر میمی

گذشته بسیار متفاوت بوده است. در کشورهای مختلف آمارها به شادت تفااوت دارد و 

دهد هر جامعه بر اساس فرهنگ و نوع بافت اجتماعی آن به کتااب این مسلله نشان می

شناسی دانشگاه نورث وسترن ایالت ستاد جامعها« وندی گریسولد»دهد. عالقه نشان می

ای انجام داده است و اعتقاد دارد ایلینویس آمریکا درباره این موضوع تحقیقات گسترده

حتی جامعه آمریکا نیز در قرن اخیر نسبت به قرن گذشته کمتر به خواندن کتاب عالقه 

وده درحالیکاه ایان خوان باجامعه آمریکا یک جامعه کتااب 7٦دهند. در قرن نشان می

مشخصه در قرون اخیر وجود ندارد و به طور حتم مهمترین دلیال آن تلویزیاون باوده 

 .است

های زیادی در انس گرفتن افاراد باا کتااب وجاود دارد کاه گوید شاخصگرینولد می 

تواند در تحصیالت دانشگاهی یکی از آنهاست و حتی شهرنشینی و روستانشینی هم می

های بیرونی هستند و یر داشته باشد. ولی لزوماً همه این عوامل شاخصکتاب خواندن تاث

رسد شخصیت افراد مهمترین نقش را در کتاب خواندن داشته باشاد. دانیال به نظر می

شناسی دانشگاه ویرجینیا نیاز دربااره ایان موضاوع تحقیقاات ویلینگهام استاد روان

ه کتاب خوان شدن یا نشدن فرزنادان فراوانی دارد که حا ل آنها کتابی ارزشمند دربار

 گراهای درونشخصیتاست. در این کتاب که انتشارات جان وایلی آن را منتشر کرده او 

 .داندهای کتاب محتمل میرا بیشتر برای تبدیل شدن به خوره
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وره کتاب خوان شادن یاک خویلینگهام مثل بسیاری از محققان مهمترین دلیل را در  

هـای کتـاب معمـوالر در خورهستجو کرده است. او اعتقااد دارد فرد در کودکی وی ج

. به عبارتی فرهنگ خاانواده در عالقمناد کاردن اندهایی پر از کتاب بزرگ شدهخانه

های تحصیلی و دانشگاهی به طور قابل کودك به کتاب نقش اساسی دارد. حتی موفقیت

مطالعه کتاب بیشاتر از یاک هایی که توجهی به این فرهنگ وابسته هستند. در خانواده

عادت به عنوان یک لذت باشد, فرزندان و افراد آن خانواده بیشتر احتماال دارد کاه در 

 .آینده تحصیلی خود موفق باشند

سه عامال « کنندبزرگ کردن کودکانی که مطالعه می»ویلینگهام در کتابش با عنوان 

کند که اولاین آن زیابی میاساسی برای کتاب خوان شدن کودکان برای یک تمام عمر ار

کنناد به زمینه خانوادگی و مدرسه بستگی دارد. محیطی کاه کودکاان در آن رشاد می

بسیار در عالقمندی به کتاب تاثیر دارد. شناختی که افراد از دنیا دارند عامل دوم است و 

ست شود. والدینی که اطالعات دراین شناخت لزوماً از سوی والدین برای آنها فراهم می

دهند بیشترین کمک را به آنهاا در عالقاه باه و با محتوا در اختیار فرزندانشان قرار می

کنند. انگیزه از مطالعه کتاب در فرهنگ نهفته اسات کاه موضوعات فرهنگی و ادبی می

عامل سوم و شاید مهمترین آن است. شاید بعضی چیزها مثل خوردن سابزیجات بارای 

حتم خوردن شیرینی برای کودکاان لاذت بخاش تار از کودکان مفید است ولی به طور 

ت بسایاری در ست مصار  سابزیجات بارای کودکاان مزیاسبزیجات است. درست ا

توان مزه شیرین کیک شکالتی را برای آنها انکار کرد. کتااب شان دارد ولی نمیسالمتی

. آنها خواندن هم باید طوری به آنها معرفی شود که مزه شیرین آن را تجربه و حس کنند

توانند تجربه کافی برای درك مزیات کتاب خواندن را بفهمند و بهتر در سنین پایین نمی

است والدین راهی برای شیرین کردن مزه مطالعه پیدا کنند. والدینی که خودشاان باه 

کنند و عالقه به کتاب دارند به مراتب بیشتر از  ورت فعال در کتاب خواندن شرکت می

  .زه شیرینی مطالعه را به فرزندان منتقل کنندبقیه می توانند م
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! مـادری کـه  پدرعالقمند می کند ، نه  کتابرا به  کودكاست که  مادراین 

است ، چگونه می تواند کودك خود را به کتاب  شبکه های مجازیخود درگیر 

 است ! الگوی عمـل،  الگوی موفق یا موفقیـتکند؟!  عالقمندخواندن 
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 !کتاب ها را در قفسه های کتابخانه مان بچیندتا  امانم کمک می کنممن به م
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به من می گویـد ع تـو دختـر مادرم 

خوشبختی هستی ، چون هر مـادری 

نمـی بـرد ،  کتابخانهکودکش را به 

ها  برای  شبنمی خرد و  کتاببرایش 

او کتاب نمی خواند ! چون هر مادری 

نـه حولـله دارد و  نه سواد خواندن

! منم دوست داشـتم مـادرم  دنخوان

برایم کتاب بخواند ، ولـی افسـو  

 سواد کافی نداشت! مادربزرگت
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 بخواند ! کتـابخود ،  کودكآن است که با  مادر خـوب
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 بخواند ! ابـکتـخود ،  فرزند آن است که با در خـوبـپ
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 تاثیر مطالعه برای کودکان در سن یک سالگی

دهد که کودکانی که والدینشان در سن یک ساالگی نشان می نتیجه یک مطالعه جدید 

 .دهندهای لغوی بهتری از خود نشان میخوانند در سه سالگی مهاتبرایشان کتاب می

بارای والادینی کاه از  -پلبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( به نقل از تارنمای پی

ند خبر خوبی است که بدانند با خوانسنین آغازین کودکی همراه فرزندان خود کتاب می

 .بااود خواهنااد کودکانشااان یااادگیری ایاان کااار شاااهد یااک تفاااوت تاثیرگااذار در 
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های کودکاان دانشاگاه راتگارز ای که نتیجه آن ماه گذشته در مجله بیماریدر مطالعه

ساالگی  7امریکا منتشر شد محققان پی بردند که کتاب خواندن برای کودکان در سان 

 .سالگی خواهد داشت 4ها در سن بر شکوفایی و افزایش دایره واژگانی آنتاثیر مثبتی 

در د از والدین این کودکان که هار روز  47کودك انجام شد.  7775این تحقیق بر روی 

ها خواندند مشاهده کردند که کتاب خواندن منظم و روزانه برای آنها کتاب میبرای آن

 .باشادها تاثیرگاذار و مارتبط میواژگانی آن در سن یک سالگی قویا در نمرات آزمون

گوید که کودکان به خواندن کتاب برایشان در سانین نویسنده سرپرست این مطالعه می

 .ها استهای زبانی آندهند و این روشی موثر برای بهبود مهارتآغازین پاسخ مثبت می

شاکالت یاادگیری نتایج این تحقیق همچنین بر روی کودکانی که به  ورت ژنتیکی با م

کنند موثر بوده و نشان داد که حتی این گاروه از کودکاان نیاز در و پنجه نرم میدست

های درك واژگان توانایی بیشتری از همتایان خود که هیچ کتابی برایشان خوانده آزمون

اگر چه » مانوئل جیمزنز, سرپرست این تحقیق خاطرنشان کرد  .اندشوند نشان دادهنمی

ین شواهدی دال بر تاثیر مثبت کتاب خواندن برای کودکان وجود داشته اسات پیش از ا

اما این تحقیق تازه نشان 

دهد که کتاب خواندن می

باارای کودکااان خیلاای 

تواناد بسایار کوچک می

تاثیرگاااذار و تغییااار 

گیری در پیشرفت و چشم

ها داشته باشاد؛ رشد آن

بااه ویااژه آن دسااته از 

کودکااان کااه کماای در 

  .«تاخیر دارندیادگیری 
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 درمانی را جدی بگیریم کتاب

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه کتاب درمانی بایاد جادی  -ایرنا-تهران

که هار شاکلی از خواندن محدود نیست, بل گرفته شود, گفت  این موضوع تنها به کتاب

  .شوددریافت اطالعات را که به فرد در مواجهه با مشکالت کمک کند شامل می

الملال عمومی و اماور بین کل روابط به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از اداره

های تارویج و پنجمین نشسات از مجموعاه نشساتدر پنجاه  علیرضا نوروزیکانون, 

ساه عضاو درمانی در ترویج خواندن, باا اشااره باه یی با کتابخواندن با موضوع آشنا

ارتباطی چشم, گوش و زبان هر کدام از چهار مهارت شنیدن, گفتن, خواندن و نوشتن را 

 .مبنایی برای کتاب درمان تو یف کرد
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درماانی  وی اظهار داشت  در شنیدار درمانی, گفتار درمانی, نوشتار درماانی و خوانادن

های مختلفی مثل قصه خواندن, فیلم دیدن, شنیدن موسیقی و یاا ( روشدرمانی)کتاب 

  .شاودها استفاده میتالوت قرآن برای حل مسایل روحی و روانی و یا تسهیل تحمل آن

عنوان تعااملی درمانی بهسنجی دانشگاه تهران با تو یف کتاباین عضو کمیسیون علم

)اطالعات( هد  از آن را ارتقا و بهباود فعال بین شخصیت مخاطب )خواننده( و متن اثر 

  .عنوان درماان مکمال( خواناد وضعیت سالمتی روحی, روانی و جسمی فرد )عموما به

شده خانه درمانی و مطالعه هدایتشناسی با کتاب, کتابنوروزی از مشاوره با کتاب, روان

ن رنجوری, شب هایی برای درمان استرس و اضطراب, ترس از تاریکی, رواعنوان روش به

 .گری, پذیرش جدایی و مرو نام بردادراری, پرخاش
 

های مرتبط , تواند با استفاده از متخصصان رشتهوی یادآورشد  کانون پرورش فکری می

های مناسب برای بهبود مشکالت شناختی و اختالالت روحی و روانای فهرستی از کتاب

 .لاااادین بگااااذاردها و واکودکااااان تهیااااه کنااااد و در اختیااااار کتابخانااااه

هزینه اسات کاه در درمانی روشی کمعضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد  کتاب

 خانه قابل اجرا است. با اینخانه, مدرسه, بیمارستان, مراکز اجتماعی و مددکاری و کتاب

گر و درماان حال در این روش باید به مسایل مختلفی چاون آشانایی و مطالعاه روانای

جو, تناسب این منابع با تواناایی ناسب بین منابع برگزیده با مشکالت درماندار, تکتاب

جو و پیشاینه و جو, نیازها و شرایط جسمی و روانای درمااندرك و خواندن در درمان 

 .کتاب توجه کرد تخصص نویسنده

 

درمانی ممکن شناسی معکوس عنوان کرد  کتاب درمانی با روان نوروزی با مقایسه کتاب

گر باید درمان حال کتاب ت برای همه مناسب نباشد یا نتیجه یکسان ندهد اما در هر اس

حاال باه پیاام دینای, ماذهبی  جو و مشکلش آشنا باشد و در عینبا شخصیت درمان 

 .فرهنگی و نژادی موجود در اثر هم توجه کند
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ای از تاریخچهکارشناس ارشد علوم ارتباطات نیز در این نشست به ارایه  سهیال خوئینی

 .قاادمت بااا کتاااب و خواناادن تو اایف کاارددرمااانی پرداخاات و آن را همکتاب

و  مایالدی بارای کودکاان 7٦73طور خار در سال  درمانی بهبه گفته این محقق, کتاب

های آمریکا اجرا شد و تا به امروز این بحث مدام در حال گسترش خانهنوجوانان در کتاب

 .شدن است و تخصصی
 

درمانی را استفاده از مواد خواندنی برگزیده باه کارشناس کتابخانه کارآفرینی, کتاب این

شناسای باالینی و یاا بارای راهنماایی در حال عنوان مکمل درمان در پزشکی و روان

 .مشکالت فردی تو یف کرد

خوئینی با اشاره به شرایط دنیای امروز که امکانات و رفاه مادی در آن باه اوج رسایده, 

درمانی را بارای ی اختالالت و ناهنجاری روانی در حال افزایش است, استفاده از کتابول

پزشاکی و هزینه و ضروری در کنار درماان روانبهبود این شرایط روشی سودمند و کم

 .دارویی خواند

شاود و های تخیلی و آموزشی اساتفاده میاین کارشناس در این روش از کتاب به گفته

گرا باودن و تحریاک های او, واقاعمنادیید متناسب با سن فرد, عالقهانتخاب کتاب با

جو, کیفیت ادبای و تخلیاه درسات هیجاناات خالقیت, بازتاب درست مشکالت درمان

 .جو انجام شوددرمان

شخصیتی, مالحظات  های برجستهگر باید دارای ویژگیدرمانخوئینی توضی  داد  کتاب

جو که یا مشاکالت احساسای و رفتااری بتواند به درماناخالقی و علم و دانش باشد تا 

دارد, یا در بیمارستان بستری است و یا از افراد عادی و طبیعی ولی در معر  خطر است 

 .کمک کند

مااریم جلوداران**انتشااار دهنااده   دریافاات کننااده **7357**7664فراهنااگ**

 محمدجواد دهقانی
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 انقالب یها یکتابفروش
 بااه زدن ساار شااهیهم��

 انقااالب یهااا یکتابفروشا

  است زیانگ غم میبرا

 و رونااق یباا یهااا مغااازه

 .رمق یب انیمشتر

 ایا هیتو ا باه که یکسان

 یراها خاود, اساتاد اجبار

  اند شده انقالب

 و کنناد هیاته را یکتااب تا

 .بخوانند

 «خواندن کتاب» که یکسان

 .است شغل کی شان,یبرا

 ده ایا شاش ای سال چهار

 یما انجاام را کار نیا سال

 «لیالتحص فارغ» تاا دهند

 .شوند

 از کنناد یم استفاده Graduate واژه از ,یلیتحص مقطع انیپا یبرا ,یسیانگل زبان در

 شیپ به گام کی یمعنا به یلیتحص مقطع انیپا .«گام» و «پله» یمعنا به Grad ی شهیر

 .است باالتر ی پله کی به حرکت ای

 و  باوده کاار در ساخت یمانیزا که ییگو تو .میکن یم استفاده شدن «فارغ» از ما یول

 .میبازگرد یزندگ یعاد روند به میخواه یم اکنون
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  شدم مواجه ها یآگه نیا به انقالب ابانیخ در…میبگذر

  سندینو یم نامه انیپا تیبرا ارزان, اریبس متیق با

 یمتایق باا ISI مقالاه ,یفارس اتیادب و زبان اقتصاد, و تیریمد ,یاسیس علوم و خیتار

 باورنکردنی,

 !یبخواه که زبان هر با  کنند یم یسینو برنامه تیبرا

 تیریماد از یزیاچ آنکاه یب یتوانیم که شده, ادیز یحد در امکانات خوشبختانه ,یآر

 .یکن افتیدر را مدرکش ,یبفهم

 . یکن ترجمه ,یبدان زبان آنکه یب

 ساط  در آنهم ,یباش هداشت حوزه آن در ییها مقاله ,یبفهم اقتصاد و استیس آنکه یب

 به بلکه اد,یز نه آنهم یباش داشته پول است یکاف. یآ اس یآ و یالملل نیب یها ژورنال

 !! ییدانشجو نرخ

 که آنها و «دکتر» دهیپوش شلوار و کت که کس هر به هیهمسا فروش وهیم یوقت امروز از

 !خندم ینم زند یم  دا «مهندس» را پوشند یم اسپورت

 . شناسد یم تربه را جامعه او

 مقصاد باه یتاکسا کی گرفتن شدن, مهندس و دکتر ی نهیهز که داند یم هم او حتماً

 .است انقالب دانیم

 پلمیاد من درسته  دیگو یم شهیهم که خندم ینم شرکتمان حسابدار به گر,ید امروز از

 !است میقد پلمید اما دارم

 .است دهیفهم خوب را میقد و دیجد پلمید فرق او

 قاول به – است افزار سخت کارشناس که دوستم چرا که کنم ینم تعجب گرید زامرو از

 !ردیگ یم اشتباه گریکدی با را, تاپ لپ اطرا  یها سوراخ – خودش

 سازمان کی در یاقتصاد یباال سمت که انمیآشنا از یکی چرا, که دانم یم گرید امروز از

 .کند محاسبه جداگانه کند, یم پرداخت که را یوام ی«بهره» و «ا ل» تواند ینم دارد,
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 !!!«یلیالتحص فارغ  »مییگو یم چرا که دانم یم گرید امروز از 

 . میکن یم تقلب  که میا شده یمردم ما

 .میخر یم عنوان. میکن یم معامله دانش

 .یرانیا اتیادب ,یرانیا خیتار ,یرانیا فرهنگ ,یرانیا  نعت ,یرانیا اقتصاد

 بخرم تومان 7233 یا  فحه توانم یم را همه

 .ام گرفته نهیهز و وقت نیکمتر با را مدرکم که باشم خوشحال و 

 باه ز,یان خدمات و کاالها ریسا که کنم یم یزندگ یا جامعه در که کنم یم فراموش اما

 دیشاا دان,یم نیهم از را خود دانش که شود یم ارائه من به یکسان توسط ادیز احتمال

 !اند دهیخر تر, نییپا ای باالتر یکم

 نیچنا اوضااع اگر  دییگو یم البد

 و درد یب مردم چرا است, اسفناك

 اند رفتهیپذ را تیوضع نیا دغدغه

 ست؟ین نگران یکس و

 همااه» کااه اساات نیااا لشیدلاا

 جاور «زماانیچ همه» با «زمانیچ

 .است

 را راهمان بود, قرار که را نماز یوقت

 ینم کند, داریب را روحمان و هموار

 از پاس تاا میده یم پول و میخوان

 بخوانند مانیبرا مرو

 میدها یما هم را مان مقاله عتاًیطب

 . سدیبنو یگرید تا

 ...! میا برده ما که است ثواب ا ل,
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 ۀنشـان هـاکتاب نمادها, فرهنگ در

 الجاااارم پااااس ؛خاطراتنــــد

 یبارا یگااهپناه زین هایفروشکتاب

 هار. شاوندیما محساوب هاخاطره

 یباارا اساات یاناادهینما یکتاااب

 یاری دست که یروز یبرا ,یاخاطره

 یبرا ده,یلرز تنت تمام و یاگرفته را

 آوار باار ریاز تیهاشاانه که یزمان

 یبرا که بود شده دهیخم چنان اندوه

 شیخاو جان در رمق هم دنیکش آه

 سوو, لحظات تمام یبرا ,یافتیینم

 یاری بدون که دیام و حسرت شوق,

 نیزما بار برکات یب ,یکتاب کلمات

 .ماندندیم

 دسات از را شیخاو خاطرات از یبخش تو شود لیتعط محبوبت یفروشکتاب یوقت پس

 یتوانینم گرید. ندهیآ در یفر ت گذشته, از ییفضا را, اتحافظه از یبخش داد؛ یخواه

 یوقتا یکردیم شیتماشا که یاوریب ادی به را یروز و یستیبا شیاشهیش نیتریو مقابل

 در را یروز الیخ یتوانینم گرید کرد؛یم نگاه هاکتاب به و بود هستادیا جاهمان تو کنار

 ماا ییگاویما فروشاتکتاب قیرف به و یکنیم باز را یفروشکتاب در که یبپروران سر

 حاذ  نادهیآ در یمجاال و ساتین گذشته در یزیچ یسادگ نیهم به ینیبیم...میآمد

 کاه یوقتا م,یابیایم رفتاه باد بر را شیخو جان از یبخش ما یسادگ نیهم به شود؛یم

 .شودیم لیتعط شهیهم یبرا مانمحبوب یفروشکتاب

 رودی کتابفروش – اریکام نیرحسیام
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 نااه دلتاانگم, »بااود نوشااته

 شاتریب. یخا ا آدم دلتنگ

 چنان عشقم, تیفیک تابیب

 یحاال در را خودم که تابیب

 عاشـق تاوانمیم که ابمییم

 .«شوم نیزم زنان از یمین

 باه خودت از »نوشتم شیبرا

  بور. کاش ینکن فرار عشق

 یباارا ییتمنااا هاار. بمااان

 در یگاارید داشااتندوست

 یبرا یتشنگ از ینشان ذاتش

. دارد شیخاو داشتندوست

 آن باه برنگارد. کان تحمل

 هااا؛ابانیخ آن بااه روزهااا,

 آن باه ادهاا,ی آن به برنگرد

 بااه و برگشااتن. هاااالیخ

 یگاااه سااتنینگر سارپشت

 حسارت مارع کیا تاوانش

 داساااتان هیشاااب. اسااات

 نیآخاار در کااه اورفلااوس

 کااه کاارد دیااترد لحظااه

 ایارو و شد لیتبد غبار به زن که دید چشمانش با و برگشت عقب به نه؛ ای است دنبالش به معشوقش

 .«هست جانش که ییجا تا بمان, خودت با پس. سراب به

 باه دیشاا دادم جواب. سندینویم نامه گرید کمتر آدمها که فیح چه  نوشت یمدت بعد. کرد سکوت

 ارزد؛یاب نوشاتن نامه به که باشد داشته یتیفیک چنان که یکنیم دایپ را یکس ندرت به که لیدل نیا

 عسل مثل تلخ - اریکام نیرحسیام .بفهمد را نوشتن نامه
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 باه مبتال ماریب کی نامه

 نقاش , دوستش به سل

 در را یمااااااااااریب

 انسان سهم دنیشناسان

 یماااریب و سااالمت در

 "  دهدیم نشان خودش

 نیاا مان یمااریب علت

 یما کاار ادیاز که نبود

 کروبیم چند با ای کردم

 کارده حا ل تماس سل

 مان یماریب علت . بودم

 را خاودم کاه باود نیا

 یساع و باودم نشناخته

 کاه باشام یزیچ کردم

 باارون یلاایخ .نبااودم

 .کردمیم یزندگ انهیگرا

 و باودم تحرك پر اریبس

 اشتمد هم با را شغل سه

 آن باااه جاااهینت در و

 ارتبااط در مان روح باا و خواند یم ابــکت ,شدیدـان یم که خودم وجود از قسمت

 یهاایتوانائ و کارکردها با تا شد یفر ت و زهیانگ من یبرا یماریب ."نداشتم توجه است

 یم  رولو ✍ شتنیخوی درجستجو انسان ��.بشوم بودم,آشنا نشناخته زمان تاآن وجودم,که
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 !خوانند ینم کتاب که یکسان یژگیو 31 ��

 رند؛یگ یم قرار غاتیتبل ریتأث تحت راحت یلیخ-7

 زنند؛ یم یتکرار یها حر -5

 است؛ محدود اریبس آنها واژگان ی رهیدا-4

 شناسند؛ ینم را خود-4

 کنند؛ یم یزندگ احساس و جانیه با-2

 است؛ لیتعط باًیتقر آنها ذهن یاستدالل بخش-6

 کنند؛ یم دایپ را شدن ستیلپوپو استعداد-7

 است؛ افتهین پرورش آنها یعقل یقوا-6

 ندارند؛ کنترل یلیخ ندیگو یم آنچه بر-٦
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 آموزند؛ ینم را گرانید به کردن گوش-73

 هستند؛ عاتیشا رشیپذ مستعد-77

 کنند؛ ینم کشف را انسانها بودن متفاوت تیاهم-75

 کند؛ یم دایپ سولفاته حالت مغز,-74

 ابد؛ی یم کاهش شدت به آنها یریگادی غلظت-74

 دهند؛ یم دست از را یزندگ در کردن فکر فر ت-72

 اند؛ گانهیب «انتقاد» واژه با-76

 آورند؛ یم فراهم را ییاقتدارگرا تداوم یها نهیزم-77

 زنند؛ یم ادیز دهینسنج یها حر -76

  دهند؛ ینم صیتشخ یخوب به را خود منافع-7٦

 هستند؛ اناآشن «مشورت» واژه با-53

 کنند؛ یم خوشحال را ها حکومت-57

 رد؛ینگ شکل کشور کی در یحزب نظام که شوند یم باعث-55

 شوند؛ یم یعصبان زود-54

 هستند؛ ناآگاه گرانید و خود یشهروند حقوق از-54

 کنند؛ ینم ازین احساس ,یتیشخص و یفکر رشد یبرا-52

 کنند؛ یم نظر اظهار ها, نهیزم همه در-56

 گذارند؛ یم القاب گرانید رب راحت-57

 دانند؛ ینم را رتوهمیغ و توهم نیب تفاوت-56

 رود؛ ینم فراتر یانسان زیغرا از ,یزندگ خصور در فشانیتعر-5٦

 .ستیچ جهل دانند ینم-43

 یالتیا دانشگاه از المللنیب روابط یدکتر فوق)   القلم عیسر محمود دکتر   سندهینو✍ 

 (یبهشت دیشه دانشگاه یاسیس علوم گروه  تمام استاد کا,یآمر ویاوها
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 کنارتان در دیکن یسع شههمی

 باه کتااب. دیباش داشته کتاب

 معلاام میرمسااتقیغ  ااورت

 لیدلباااه ماااا. شماسااات

 یمکاان و یزمان یهاتیمحدود

 تجرباه را زیچهماه میتوانینم

 لهیوسابه میتاوانیما اما میکن

 استفاده گرانید تجربه از کتاب

 گاهچیه دیشا که یتجارب  میکن

 مواجه آنها با مانیزندگ طول در

 دوسات کاه طورهمان. مینشو

) .دیابخوان کتااب دیکنیم دایپ

شاید بهتر آن باشد که دوستی 

پیدا کنیم که کتاب می خواند , 

 و این چنین دو تا دوست داریم

 ورق را کتااب تنها شما اگر!!! ( 

 که است نیا مانند درست دیبزن

 یکای اما دیدار یادیز دوستان

 و دیابخوان قیاعم را کتااب دیاکن یساع پاس! ستین شما یمی م دوست زین آنها از

 هماان زیان کتاب یبرا دیهست قائل ارزش و احترام خوب دوست کی یبرا که طورهمان

 ��  ) سااالم باار تااو ای دوساات  اامیمی ماان ! (  .دیباشاا قائاال را ارزش و احتاارام

, عصر دوستی است , کااش مانم  عصر-گووچون میک �� طالستازابانیخهرسنگفرش

 یک دوست  میمی داشتم ! از آن دوستی هایی که قابل خرید و فروش نیست !
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 م؟یبخوان 96 سال در کتاب چند میخواهیم
 کمتر اگر م؟یخواند کتاب چند ٦2 سال

 از کمتار یعنای میاخوانده کتاب 75 از

 حادود) کتااب عدد کی یماه حداقل

 باشاد نیا مانفرض اگر و( یا فحه533

 کتااب شاتریب میبتاوان چقادر هر که

 اساات ممکاان اساات, بهتاار میبخااوان

 از یخاال یبعاد پاراگرا  سه خواندن

 . نباشد لطف

 ناام باه یجالب شیآزما 7٦٦6 سال -7

! شاد انجاام تربچه و یشکالت ینیریش

 انتخاب خوردند,یم یخوراک مواد گونهچیه شیآزما از قبل ساعت سه دینبا که گروه سه

 در گرچه. شد ابالغ یمتفاوت قانون گروه هر به و شدند شیآزما یفضا وارد هاگروه. شدند

 گاروه اماا بود, شده داده قرار تربچه و یشکالت ینیریش دوم و اول گروه شیآزما یفضا

 ینیریشا از آنچاه هار توانساتیما دوم گروه! داشتند را تربچه خوردن حق تنها اول

 داده قارار خاوردن یبرا زیچچیه زین سوم گروه یبرا. دبخور خواست, تربچه و یشکالت

 را طیشارا نیا تواندیم و آوردیم دوام یک تا گروه هر که بود نیا شیآزما پرسش. نشد

 گاروه گذاشت, پا ریز را قانون که یگروه نیاول که نبود انتظار از دور دیشا کند؟ تحمل

 چه شیآزما نیا نکهیا. کرد یالتشک ینیریش خوردن به شروع تربچه, یجا به و بود اول

 ساخنران و نیکاارآفر سانده,ینو) «چایپاسر لین» یآقا دارد, خواندنکتاب به یارتباط

 یشکالت ینیریش نقش ونیزیتلو. است اول گروه مانند ما تیوضع است معتقد( ییکانادا

 که ییجا در معموال م,یهست خانه در که یزمان. دارد را تربچه نقش کتاب و کندیم فایا را

 . است یدشوار اریبس کار تربچه خوردن و آن بر غلبه دارد, وجود ونیزیتلو
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 است ممکن. شودینم تمام اما میکنیم شروع را یکتاب که دیآیم شیپ هاوقت یلیخ -5

 دیاگویم «چایپاسر» یآقا. دارند را تیوضع نیا که میباش داشته کتاب چند االن نیهم

 کنمینم تمام را کتاب فالن مییبگو افتخار با دیبا بلکه. میباش تناراح مسلله نیا از دینبا

 کارهماهین را کتاب چهار ای سه که دیگویم خودش. ندارد خواندن ارزش یکتاب هر چراکه

 .بخوانم کامل که برسم یکتاب به تا کنمیم رها

-یعلما عمادتا یهاداساتان مشاهور سندهینو «نگیکاستفان» یآقا است ممکن -4

 روزانه مطالعه ساعت پنج به را انشیاطراف که شودیم نقل شانیا از. میبشناس را یلیتخ

 دیشان را حر  نیا یوقت که دارم یدوست من دیگویم «چایپاسر» یآقا. کندیم هیتو 

 هماان بعاد ساال چند. بکند را کار نیا تواندینم یکس و است مزخر  حر  نیا گفت

. باودم ساتادهیا نمایسا  اف در و رفته ییجا به التیتعط یبرا که کندیم نقل دوست

 نکهیا جالب و ستادهیا «نگیک استفان» او, یجلو که شودیم متوجه یاتفاق کامال طوربه

 توجهش چون. است خواندهیم کتاب او بودند، منتظر لف در آنها که یمدت تمام در

 کتاب داشت ودش خاموش نمایس یهاچراغ یوقت تا یحت دیگویم بود، شده جلب او به

 کرد باز را کتابش هم باز شد، روشن دوباره نمایس یهاچراغ که لمیف از بعد. خواندیم

 هام ماا هماه .شدیم خارج نمایس از داشت که یوقت یحت تا کرد خواندن به شروع و

 به را آنها میتوانیم و میدهینم انجام یدیمف کار که میدار شبمان و روز انیم در یقیدقا

 سااعت پانج میبتوان هم ما دیشا م,یکن امتحان. میکن اضافه مانیهاکتاب واندنخ قیدقا

 و نو سال معموال هایرانیا ما و میکنیم یط را ٦2 سال آخر یروزها ! میکن مطالعه روز در

 و اهدا  انیم در و نو یهامیتصم و هابرنامه اهدا , یبرا میشماریم یمتیغن را بهار اول

 میتوانیم که یماتیتصم نیبهتر از یکی دیشا م,یدار دمانیجد سال یابر که ییهابرنامه

 ٦6 ساال در میخاواهیما کاه اسات ییهاکتاب به کتاب یتعداد افزودن م,یکن اتخاذ

 .  میبخوان

 کیاستراتژ تیریمد مشاور - یشامخ دیوح
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 آن مورگان

 آن درباره وانیدتمی نفر یک کتاب هایقفسه به انداختن نگاه با که شود مى گفته اغلب

 وقتی خب, گویند؟می امدرباره چه من کتاب هایقفسه اما .بگویید چیزها خیلی شخص

 را خودم همیشه. داشتم ای دهندههشدار کشف پرسیدم, را این قبل سال چند خودم از

 داساتان کتاابم هایقفسه اما. دیدممی جهان شهروند نوعی به و فرهنگی نسبتا فردی

 آمریکاای نویساندگان باه آنهاا عنوان عمده بخش تقریبا. گفتندمی را متفاوتی نسبتا

  نقطه این به بردن پی. نبودند ترجمه هیچکدام تقریبا و داشت, تعلق بریتانیایی یا شمالی

 . بود بزرگی شوك ام,کتابخوانی در عظیم فرهنگی کور
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 کلی باید که مدانستمی. داشت شرمندگی جای برایم کردم, فکر آن درباره که هنگامی و

 انگلیسای از غیر زبانی به آثارشان که باشد نویسندگانی از بیرون آن جالب, داستانهای

 احتماال من که بود معنا این به من کتابخوانی عادات که بود انگیزغم فکرش واقعا و. است

 از ایفشارده مسایر خاودم بارای تا گرفتم تصمیم پس. امنداشته برخورد آنها با هرگز

 بریتانیا برای المللیبین خیلی سال یک بود قرار 5375. کنم تجویز را جهانی خوانیکتاب

 بعناوان آن از گارفتم تصامیم مان و. شاد برگازار لندن المپیک که سالی همان باشد؛

 از ناماه زندگی یا کوتاه داستانهای مجموعه یا رمان یک خواندن برای امزمانی چارچوب

 و باود انگیازهیجاان بسایار و. کاردم را کار این و. کنم استفاده جهان کشورهای همه

 ماایلم کاه شاد ایجاد میان این در جالبی ارتباطات و گرفتم یاد ایتوجه قابل چیزهای

 . بگذارم میان در شما با امروز

 لیساتهای روی کاردن کاار از بعاد. شاد هماراه کااربردی مشاکالت باا شروعش اما

 فهرسات باا آخار در ام,پاروژه در فادهاسات بارای جهاان کشورهای از بسیارمختلفی

 7٦6 مجماوع در و افازودم, آن به را تایوان البته که رفتم, پیش ملل سازمان کشورهای

 هماهنگی نویسی وبالو و کتابخوانی بین چطور گرفتم یاد که این از بعد و. شدند کشور

 را باود کااری آن روز پنج که هفته در کتاب چهار تقریبا برای را آنها درباره , کنم ایجاد

  دهم, انجام

 باه را کتابهاا هماه نباشم قادر احتماال که شوم مواجه اقعیتو این با شدم مجبور بعدش

 شده منتشر ادبی آثار از در د 4/2 حدود تنها. بیاورم بدست کشورها همه از انگلیسی

 گلیسایان جهاان بیشتر در ارقام این تقریبا و هستند, ترجمه بریتانیا در ساالنه بصورت

 دیگار کشاورهای از خیلای در شده ترجمه کتابهای تناسب چه, اگر. است یکسان زبان

 ایان که چیزی اما ,(است ناکافی) کمه خیلی شروع برای در د, 4/2. است باالتر بسیار

 هاایشابکه  ااحب کشورهای از کتابها آن از خیلی که است این گویدنمی شما به رقم

 از مشتری کردن پیدا هدفشان که هستند  نعت این هایایحرفه کلی و قوی انتشاراتی
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 از سااالنه کتااب 733 از بایش چه اگر مثال, برای خب. است زبان انگلیشی ناشران بین

 سوییس و فرانسه مثل کشورهایی از اغلب شود,می منتشر و ترجمه بریتانیا در فرانسوی

 خواهاد جلاب بخاود را ایجهتو بندرت دیگر سوی زبان,از فرانسوی آفریقای. یندآ می

 . کرد

 اثری هیچ انگلیسی به بازار در ادبیاتشان از که ملل از بسیاری که شودمی این اش نتیجه

 در را سهم بیشترین که زبانی خوانندگان برای کتابهایشان. هست کم خیلی که یا نیست,

 به جهانی مقیاس در کتابخوانی پای وقتی اما. ماندمی( مخفی)ناشناخته دارد, نشر جهان

 مان. کنم شروع کجا از دانستمنمی که بود واقعیت این برایم چالش بزرگترین آمد میان

 هیچ بودم, کرده بریتانیا و شمالی آمریکای کتابهای مطالعه  ر  تنها تقریبا را عمرم که

 باین از انتخابشاان و داساتانها کاردن پیدا و یابیمنبع سراغ چطور که نداشتم ایایده

 رماان هایچ. باشام سوییس از داستانی دنبال چطور نبودم بلد. باشم دنیا بقیه از مهآنه

 ادبایز هاراسز بیگاناه من —ندارم کردن پنهان برای چیزی. شناختمنمی نامبیا از خوبی

  بخوانم؟ را جهان ادبیان خواستممی چطور خدا رضای محض پس. بودم نادانی

 

 کااردم, نااام ثباات را بالگاام ,5377 بااراکت در بنااابراین. گاارفتمماای کمااک بایااد

ayearofreadingtheworld.com توضی . کردم پست انالین کوتاه درخواست یک و 

 اهمیات کاه کساانی از و باود, عماق کم اممطالعاتی دایره چقدر بودم, کسی چه دادم

 جهاان قسمتهای دیگر از آثاری چه که بگذارند پیغام برایم داشتم درخواست دادندمی

 چناد ظار  اماا باشاد, عالقمند کسی که کردم نمی را فکرش حتی موقع, آن. بخوانم

 دوستان اولش. کردند گرفتن تماس به شروع مردم گذاشتم, که آنالینی پست از ساعت

 . هاغریبه زود خیلی و. دوستان دوستانز بعد. بودند همکاران و

 در رفیادا اسم به زنی از را پیغامی گذاشتم, را آنالین درخواست که آن از بعد روز چهار

 باه سری توانستمی آیا آمده, خوشش من پروژه از که گفت. کردم دریافت المپورکواال
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 پست برایم و کرده انتخاب را اممالزیایی کتاب و بزند محلشان زبان انگلیسی کتابفروشی

 اویح یکی, جای به که کردم دریافت را بسته بعد, هفته چند و پذیرفتم, مشتاقانه کند؟

 انتخااب بارایم او باز که سنگاپور از کتاب یک و مالزیا, از رفیدا انتخاب —بود کتاب دو

 تاا دورتر کیلومتر ٦٫623 غریبه یک که داشت شگفتی جای برایم زمان آن در. بود کرده

 . کند کمک اینقدر نبیند را او شاید هرگز که کسی به و برود پیش حد این

 باه کردن کمک زحمت آدمها بارها. سال آن کلی الگوی بر دبو اثباتی رفیدا مهربانی اما

 دیگار برخای و دادناد, انجام تحقیق من طر  از حتی بعضی. دادند خودشان به را من

. بروند کتابفروشی به بجایم تا کردندمی کج کاری سفرهای و تعطیالت طی را مسیرشان

 ذهنـی با را آن با مواجه قصد اگر باشید، داشته را جهان مطالعه قصد اگر شد, معلوم

 در که شدمی کشورهایی نوبت وقتی. کرد خواهد کمک شما به جهان باشید، داشته باز

 . آمدندنمی کوتاه باز آدمها نداشتند, انگلیسی به اثری هیچ ا ال یا شمارانگشت بازار

 بود ایهمکالم حا ل پاناما, از کتابم مثال برای. آمدمی آوریشگفت منابع از اغلب کتابها

 دربااره وقتای و. دارد تاوییتر حساب پاناما کانال بله. داشتم پاناما کانال با توییتر در که

 پاناماایی, نویسانده از اثری نباشد بد شاید که داد پیشنهاد بهم کردم, توییت امپروژه

 دادم, پیغام برایش و کردم پیدا را مورگان سایت وب. کنم امتحان را مورگان دیوید خوان

 گفت او و. بود شده ترجمه انگلیسی به زبانش اسپانیایی رمانهای از یک هیچ آیا رسیدمپ

 اساب» اسام باه رمانش از نشده منتشر ترجمه یک اما بود, نشده ترجمه هیچکدام که

 کاه باشم کسانی اولین از یکی تا داد اجازه من به کرد, ایمیل برایم را آن. داشت «زرین

 . مبخوان انگلیسی به را کتاب

 ساوئد از. کرد قسمت با اینطور را اثرش که نبود سخنی استاد تنها وجه هیچ به مورگان

 و بودناد کنناده منتشار خودشاان که کتابهایی مترجمان و نویسندگان پاالئو, تا گرفته

 موجاود دیگار یاا بودناد نشده انتخاب انتشار برای انگلیسی ناشران سوی از که آنانی

 هاای جهاان از برخای اجماالی مطالعه امتیاز من به و کردند,می ارسال برایم را نبودند,
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 جنااوبی آفریقااای پادشاااه درباااره مثااال باارای. دادناادماای را توجااه قاباال تخیلاای

Ngungunhane و باود؛ کارده مقاومات نوزدهم قرن در پرتقالیها علیه که خواندم را 

 پاسخ. ترکمنستان در خزر دریای سواحل در دورافتاده ایدهکده در ازدواج آیین درباره

 . کردم مالقات را جونز بریجیت به کویت

 

 بخاوانم, را دنیا تا کردند من به کمک  ر  آدمها که وقتی از مثال, ترینجالب شاید اما

 کوچاک جزیاره یاک از کتابی به کردم سعی وقتی شود,می مربوط درخواستم پایان به

  ار  را مااه چند وقتی. یابم دست پپرنسی و سائوتومه آفریقایی ملت از زبان پرتقالی

 شده ترجمه ملت آن از انگلیسی به که بودم کرده کتابی یافتن برای راهی هر کردن پیدا

 داشته ایشده ترجمه  فر از اثر توانستممی آیا که بود این برایم باقیمانده راه تنها بود,

 مسااله این در بخواهد که دارد قصدشو کسی که بودم شده مشکوك واقعا دیگر باشم؟

 گذاشاتن از هفتاه یاک ظار  اماا. بگذارد آن مثل چیزی برای را وقتش و کند, کمکم

 بارای الزم حاد از بایش نیاروی زبانها, پرتقالی برای بوكفیس و توییتر روی فراخوانم

 ساردمدار خاود حاوزه در که کوستا, جول مارگارت جمله از داشتم, پروژه در مشارکت

 داشاتم, که دواطلبی نفر نه مراه به. نوبل جایزه برنده ساراماگو خوزه آثار مترجم است,

 اثار کافی هاینسخه توانستممی که شدم نویسنده تومیان سائو از کتابی یافتن به موفق

. بفرستم نسخه یک داوطلبانم از کدام هر برای و. آنهاست از یکی این. بخرم انالین را وی

 و ماندناد حرفشاان سار کردناد, انتخااب موعهمج این از کوتاه داستان تا دو هرکدام

 . داشتم خواندن برای کامل کتابی هفته, شش طی و کردند, ارسال برایم را هایشانترجمه

 دانش عدم شدم, مواجه امجهانى کتابخوانی سال در دفعات به که همانطور مورد, آن در

 نوبات وقتای. ودبا شده تبدیل بزرگی فر ت به محدودیتهایم به داشتن ازشرا  و کافی

 کشاف و جدیاد چیازی یاادگیری بارای الزم فر ت تنها نه شد, پرنسیپ و سائوتومه
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 تساهیل و آدمها از گروهی گردآوردنده همچنین بلکه بود داستانها از جدیدی مجموعه

 . بود شده پروژه قوت نقطه من ضعف. بود خالقانه مشترك تالش یک کردن

 لاذت کاه همانطور. گشود چیزها خیلی روی به را چشمم خواندم سال آن که کتابهایی

 و کردن بیخود خود از برای العادهخارق قدرتی کتابها مستحضرند کتابخوانی از بردندگان

 شده که هم مدتی برای بنابراین ,دارند دیگری شخص فکری چارچوب در دادندتان قرار

 بخصاور باشد, اراحتین ایتجربه تواندمی هرچند. بینیدمی متفاوت چشمانی با را دنیا

 خب اما. شماست فرهنگی ارزشهای از متفاوت کامال فرهنگی از خوانیدمی که کتابی اگر

 شافافیت باه ناآشنا هایایده با کردن نرم پنجه و دست. باشد روشنگرانه واقعا تواندمی

 آن از کاه شود کوری نقاط پدیداری باعث تواندمی همینطور و. کندمی کمک شما فکری

 . ایدکردهمی نگاه دنیا به قطری

 آن باا کاه نگارممی زبانی انگلیسی ادبیات از حجم آن به و گردمبرمی مثال برای وقتی

 جهان که غنایی با مقایسه در بوده, عمق کم چقدر که رسممی آگاهی این به شدم, بزرو

 آن کام, کام. افتااد هم دیگری اتفاق شدند,می زده ها ورق که همانطور و. کندمی ارائه

 شاده ثبات اساامی مشات یک از بودم کرده شروع را سال آن که کشورهایی فهرست

 . کرد تغییر سرزندگی پراز و زنده ماهیتهای به احساسبی و آکادمیک

 کشاور یک از واضحی تصویر کتاب, یک خواندن با تنها بگویم که نیست این قصدم االن

 موجاود مان از خوانادم, ساال آن کاه ایداستانه رویهمرفته, اما. شودمی ارائه شما به

. مانتوجه قابل سیاره پیچیدگی و تنوع غناء, لطف به ساخت, قبل به نسبت تری سرزنده

 در تاا بودناد گذاشاته مایه حد این تا که مردمی و جهان هایقصه که مانستمی این به

 قفسه به وقتی روزها, این. بود کرده ممکن برایم را کار این کنند کمک من به خواندشان

 نسابتا قصه کنم,می بررسی را امالکترونیکی کتابخوان روی آثار یا کنممی نگاه کتابهایم

 فضاای این در ما کردن متصل برای کتابها که قدرتی داستان. گویندمی برایم را متفاوتی
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 قصاه. دارناد ماذهبی و اجتمااعی فرهنگای, جغرافیایی, سیاسی, تفاوتهای از سرشار

 . کنند کار هم با باید که ایستبالقوه انسانهای
 

 االن اینترنات, لطف به کنیم,می زندگی آن در که ایالعادهخارق دوران بر است گواهی و

 با را کتاب یک جهانی, دیدگاه یک داستان, یک بخواهد ایغریبه که است راحتتر خیلی

 وارمدامی. کند نهمخوا است زمین از دیگری سوی در و نکرده مالقات هرگز که شخصی

 باشد داستانی این

 سااالهای در کااه

 شاااااارویمدرپی

 امیااد و. میخااوانم

 مااااااردم دارم

 مان باه بیشتری

 اگار. شوند ملحق

 را خواندمان دامنه

 دهاایم, گسااترش

 انگیاازه ناشااران

 باارای بیشااتری

 بیشتر هایترجمه

 و داشات, خواهند

 لحااا  ایاان از ماا

 خاواهیم تارغنی

. سپاساگزارم. بود

 (حضار تشویق)
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 کتاب دکتر شماست ! 
 

  دهم یم شما به را دکترم ینشان

 

  م,ینکرد عمل را دماغمان که ما -

 ماژه و مینداشات لب خط که ما -

 م,ینداشت یمصنوع

 بلناد قاد و بلوناد یماو که ما -

 م,ینداشت

 ...نبود یرنگ مانیها چشم که ما -

  م؛یخواند کتاب و میرفت

  م,یخواند که یکتاب هر با و

 م,یشد باتریز که میدید
 

  م,یکرد نگاه نهیآ در که بار هر که آنقدر

 .داشت کم ییبایز از یزیچ جهان وگرنه دیآفر را ما خدا شد خوب  میگفت

  ست؟یچ اسمش , کند یم باتریز را ما روز هر که جراح آن یدان می 

 .است "کتاب" اسمش

 .است درمان اش همه اما ندارد, درد شیچاقو

 .ارزد یم ییبایز نیا به باشد که قدر هر هم اشنهیهز

  دهمیم همه به را پزشک نیا مطب ینشان من

 آنجاا مشافق, بزیاطب آن د,یشو داخل یقبل وقت یب د,یدیرس که یکتابفروش نیاول به

 ینظرآهار عرفان . شماست منتظر است, نشسته
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 کنند  دهند افراد کتابخوان دو سال بیشتر عمر می تحقیقات نشان می

ترین افاراد همه ما از تاثیر مثبت کتاب خواندن بر زندگی و موفقیت آگاه هستیم. موفق

ها مطالعه کردن بوده است. عالوه بر تاثیرات ترین عامل در پیشرفت آنمعتقدند که مهم

دهاد کاه کیفیت زندگی ما دارد, تحقیقات اخیر نشاان میمثبتی که کتاب و مطالعه بر 

 .شودمطالعه مرتب باعث افزایش طول عمر انسان و تقویت مغز می

دقیقاه کتااب  43دهد افرادی که در هر روز حداقل باه مادت مطالعات جدید نشان می

 .تری بهره خواهند بردخوانند, از زندگی طوالنیمی

سال یا بیشتر داشتند  23نفر انجام شد, افرادی که  4642ای که بر روی براساس مطالعه

عمر حدود دو سال بیشاتر اند طولخواندن داشته عادت به کتابو در طول زندگی خود 

مااه زنادگی  54ها از خوانند, خواهند داشت. به عبارت دیگر آناز افرادی که کتاب نمی

 .برندبیشتر بهره می
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به دست آمده است. این پاژوهش  دانشگاه ییلعمومی ها در دانشکده سالمت این یافته

تر خواهناد دهد که هرچه افراد مطالعه بیشتری داشته باشند, عمری طاوالنینشان می

تواند تفاوت قابل توجهی ایجااد کناد. ساعت مطالعه در طول هفته می 4.2تنها داشت. 

ما از علت و نحوه اثار دهد ارا نشان می ی بین مطالعه و طول عمررابطهاین تحقیق تنها 

دادناد مطالعاه باعاث گوید. این پژوهش, تحقیقات موجود که نشاان میآن چیزی نمی

 .کندشود که مغز فعال و سالمت باقی بماند را اثبات میمی

دهد که فرآیند آهسته مطالعه عمیق یک کتاب اثر درگیری شناختی تحقیقات نشان می

داد به دست آمده بود و نشان می گاه اموری آنتالیادانشخواهد داشت. این نتیجه قبال در 

شود. باه های پردازش زبان در مغز میخواندن یک رمان باعث تحریک و تقویت قسمت

تواند تمرینی برای تقویت مغاز باشاد, کااری شابیه باه عبارتی دیگر مطالعه کردن می

 .دهیمبرای تقویت بدن انجام می باشگاهتمرینی که در 
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های داستانی باعث افازایش احسااس دهد که خواندن کتابنین نشان میمطالعات همچ

کند کاه شود , به ما کمک میتر شدن ارتباط با دیگران و جهان اطرا  میهمدلی و قوی

 .باشیم داشته تریطوالنی زندگی بنابراین و  تر باشیمشاد

واندن کتاب تااثیر خدهد که ها نشان مینکته جالب در این پژوهش اینجا است که یافته

 .دارد هاروزنامه و مجالت خواندن  بییشتری بر افزایش طول عمر نسبت به

گوید که علت این اتفاق این است که کتاب خواندن مغز انسان را بیشتر می آلیسون سیل

کند و فواید شناختی باالیی دارد به همین دلیل طاول عمار انساان افازایش درگیر می

 .یابدمی

ای مطالعاه هیچ که گروهی بودند؛ شده تقسیم گروه سه به مطالعه این  برای افراد نمونه

ای کردند و گروهی که زمان مطالعاهساعت مطالعه می 4.2نداشتند, گروهی که در هفته 

 .ساعت در هفته داشتند 4.2بیش از 

سال, افرادی  75با در نظر گرفتن عوامی چون جنیست, نژاد و تحصیالت, پس از گذشت 

میار کمتار  و مارو در اد 54 دارای داشتند, مطالعه ساعت 4.2 در هفته بیش از که 
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دادند نیاز ساعت در هفته را به مطالعه اختصار می 4.2بودند.احتمال مرو کسانی که 

 .کردند, کمتر بوده استدر د نسبت به اشخا ی که ا ال مطالعه نمی 77

ردازند کاه آیاا تفااوتی باین تااثیر پسواالت می محققان در حال حاضر به بررسی این

داساتانی وجاود دارد یاا خیار و های غیرای و کتابهای داستان و افسانهخواندن کتاب

کااه آیااا این

هاااای کتاب

و   ااااوتی

هاااای کتاب

 الکترونیکاای

هم به اندازه 

هاااای کتاب

مفید  کاغذی

گااذار و تاثیر

 .هستند

تواند بارای ساالمت ه چقدر مطالعه میکها مهر تاییدی بود بر ایندر هر حال این یافته 

محققان دریافتند کاه مطالعاه مرتاب باعاث افازایش  533٦انسان مفید باشد. در سال 

هم تحقیقی به عمل آمد که  533٦شود. در سال فعالیت مغز و جلوگیری از زوال عقل می

کاه در حالی .شود که سط  استرس انساان کااهش یابادداد مطالعه باعث مینشان می

حقیقات بیشتری نیاز است تا به طاور قطاع ثابات شاود ت

شود که طول عماری بیشاتر و عالقه ما به کتاب باعث می

مطملنا هایچ ضارری  تر و سالم داشته باشیم,ذهنی قوی

هاایی کاه در اطرافماان ندارد اگر شروع به مطالعه کتاب

 ( منیره پورمظاهری  نویسنده)  .وجود دارد, کنیم
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 که یابزار و کارخانه یفناور سراغ ا ال نه ای ابدیم توسعه یکشور دیدانب دیخواهی م اگر

 یبارا...  کارد یکپ ای دیدزد ای دیخر توانیم یراحت به را نهایا ؛ دینرو کندی م استفاده

 آموزش را ها بچه چگونه آنجا دینیبب یدبستان شیپ و دبستانها در    دیبرو توسعه دنید

 دهنـدیم آموزش چگونه دینیبب بلکه دهندی م وزشآم یزیچ چه ستین مهم دهندی م

 هیروح یدارا و تعامل.  گفتگو هیروح یدارا ,لبور  ,خالق ,پرسشگر را شما کودکان اگر.

 توانندی م که شد خواهند ییها تیوشخص انسانها نهایا.  آورند بار یمیت کار و مشارکت

 اقتصاد نوبل برنده | نورث داگالس. کنند جادیا توسعه
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 نکته برای افزایش ساعات مطالعه  11
بسیاری از افراد مایل 

افزایش سااااعت باااه

شااان هسااتند مطالعه

توانند ولی چندان نمی

 این هدفشان دستبه

نکااتی در ایان  .یابند

خصااور وجااود دارد 

گیااری از کااه بااا بهره

توان ساعات ا میهآن

بیشااااتری را در روز 

مطالعااه اختصااار به

 .داد

بر کسی پوشیده نیست که مطالعه تاثیرات خوب بسیاری در زندگی افراد دارد و همیشه 

نیز عالمان در حال تشویق مردم به مطالعه هستند. در حال حاضر در ایران نرخ مطالعاه 

ای ندارند و در مقابل وز هیچ مطالعهبسیار پایین است, به طوری که برخی افراد در طول ر

 .خوانند فحه کتاب می 233برخی دیگر در طول هفته حدود 

نرخ پایین مطالعه در حالی است که اغلب مردم با تاثیرات مثبت مطالعه آشنا هساتند و 

شان قرار دهند ولی گااهی ایان دوست دارند که مطالعه را نیز در جریان زندگی روزمره

های بسیاری برای قرار دادن مطالعه در برنامه شود. روششی سپرده میموضوع به فرامو

ها که برای نویسنده منبع این مقاله کاربردی روزانه وجود دارد که در ادامه با برخی از آن

 بوده آشنا خواهیم شد. 
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 هیچگاه از خانه بدون همراه داشتن کتاب خارج نشوید -1

 

تان هستید, بهتر است کاه همیشاه کتاابی را هماراه اگر مایل به افزایش میزان مطالعه

تواند شرایط نامناسبی را در زمینه مطالعاه ایجااد داشته باشید و همراه نداشتن آن می

هاای چااپی کند. البته باید بدین نکته نیز توجه داشت که مطالعه تنها مربوط باه کتاب

های هوشمند یاا ز روی تلفنخوانی را نیهای کتابتوانند اپلیکیشننیست و کاربران می

ها قادر هستند در هر مکانی مطالعاه کنناد. البتاه شان نصب کنند که از طریق آنتبلت

را دوست دارند و برخی نیز مایل باه  های چاپیکتابباید توجه داشت که برخی مطالعه 

هستند. پس با هر روشی که راحت هستید شروع باه  های الکترونیکیکتاباستفاده از 

 .لعه کنیدمطا
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 محاسبه میزان مطالعه -2

شوید که اگر برای مثال در زمینه دو ماراتن فعالیت داشته باشید, حتما همیشه پیگیر می

اید بدوید و البته برای طی کردن این میزان از مسافت نیاز چند مایل در هر روز توانسته

ردی خواهاد باود و اید. در خصور مطالعه نیز چنین اقدامی کاربچند دقیقه نیاز داشته

توانید با محاسبه میزان ساعات و  فحاتی که مطالعه کردید, تشویق شوید و مطالعه می

 .بیشتری داشته باشید

Goodreads  توان سااعات و  افحات مطالعاه نام سرویسی است که از طریق آن می

های دیگری نیز دارد که با استفاده از و البته سرویس مذکور قابلیت شده را محاسبه کرد

یاری .توانید هرچه بیشتر در مسیر مطالعه باشید و پیشرفت خوبی را تجربه کردها میآن

 .ها تا اتمام هر کتاب ادامه دارداین نوع از سرویس
 

ها را نیز با کتاب گذاری پیشرفت در مطالعهامکان به اشتراك Goodreads با استفاده از

تواند عادت مطالعاه را دوستانتان )از طریق فیسبوك( دارید. پیشرفت در این مسیر می

طور که دوندگان ماراتن با اشتراك گذاشاتن مساافت طای در ذهنتان ایجاد کند. همان

گذاری میزان مطالعه هر کتااب نیاز آورند, به اشتراكدست میشده, انگیزه بیشتری به

 .دهددر این جهت افزایش می انگیزه را
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هاا هایی را هم که در آینده تصمیم به مطالعاه آنتوان کتابمی Goodreads از طریق

محض اتمام کتابی که در حال مطالعه دارید یادداشت کنید و با استفاده از این ویژگی, به

دو  ای خالی بین ایانتوانید به سرعت سمت کتاب دیگری بروید و فا لهآن هستید می

 .در جهت پیدا کردن کتابی مناسب نخواهید داشت
 

 های مطالعهعضویت در گروه -3

های مطالعه کتاب چندان کاربردی به نظار با وجود اینکه در نگاه کلی, عضویت در گروه

رسد, اما تاثیر خوبی در این زمینه دارد. برای مثال اگر بدانید که تا زماان مشاخص نمی

شوید تا در طول روز و به اتمام برسانید, در این  ورت مجبور میباید کتاب را مطالعه و 

های این چنینی افرادی نیز هایی را برای مطالعه اختصار دهید. البته در گروهشب وقت

کنند که این موضوع ممکان ها شرکت میای ندارند و در بحثهستند که چندان مطالعه

هاایی را ر قصاد حضاور در چناین گروهای چندان جالب نباشد. البته اگاست برای عده

اطالع نباشید تا بلکه دیگران دارید, بهتر است که حتما مطالعه کنند و همانند آن فرد بی

 .از حضورتان آزرده خاطر نباشند

اعضای  .های مطالعه نکات جالب زیادی دارند و در حقیقت سرگرمی مفیدی هستندگروه

کنناد و شان شروع به بحث و گفتگو با یکادیگر میها بعد از اتمام مطالعه کتاباین گروه

البتاه باا عضاویت در ایان  .شودهمین موضوع باعث تشویق اعضا به مطالعه بیشتر می

 .شود که ذهن پویاتری داشته باشیدیابد و باعث میها اطالعاتتان نیز افزایش میگروه
 

 ها عالقمند هستیدآنهایی را مطالعه کنید که بهکتاب -4
 

ها عالقه دارند و در  ورتی که کتابی آنهایی را مطالعه کنند که بهاد بهتر است کتابافر

برید, ناتمام باقی گذاشتن آن به هیچ وجاه کنید و در واقع از آن لذت نمیرا مطالعه می

طور که اگر برای مثاال دو قسامت نخسات ساریال باعث شرمندگی نخواهد شد. همان
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کنند. البته اگر های آن را مشاهده نمیت افراد سایر قسمتنامناسب باشند, در این  ور

مشااهده ساریال ماذکور از جمله افرادی هستید که در این  اورت نیاز همچناان به

 .هایی از ))خودآزاری(( در شما وجود داردپردازید باید بگوییم که نشانهمی

صور نیاز چنادان پس بهتر است هر کتابی را که دوست دارید مطالعه کنید و در این خ

توجهی به نظر دیگران نداشته باشید. زیرا ممکن است سایر افراد کتابی را بسیار جالب و 

 .ای به آن نداشته باشیددوست داشتنی بدانند اما در مقابل شما هیچ عالقه
 

 های کوتاه برای مطالعه استفاده کنیداز فرلت -5
 

توانند باه مطالعاه ها میه افراد در آنهای کوتاه زیادی در طول روز وجود دارند کزمان

ریزی نشده همگای بپردازند. داخل تاکسی و اتوبوس و متر و سایر اوقات کوتاه اما برنامه

توانید حداقل چند  افحه از ها میهای مناسبی برای مطالعه هستند. در این زمانزمان

ها را پیدا تنها باید آن های این چنینی زیادی وجود دارند کهکتاب را مطالعه کنید. زمان

 .کنید
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 مطالعه در زمان ورزش -6
توانند در حاین ورزش نیاز افراد می

هاا مطالعه کنید. البته در تمام ورزش

امکان مطالعه وجود ندارد اماا بارای 

مثااال در زمااان ورزش کااردن بااا 

های ثابات و ماوارد مشاابه دوچرخه

امکان مطالعه وجود دارد. استفاده از 

وتی نیاز روش دیگاری بارای مطالعاه در حاین ورزش اسات کاه بارای های  کتاب

بسیاری از افراد در حین ورزش .رسدنظر میهای طوالنی مناسب و کاربردی بهرویپیاده

دهند و به همین دلیل گوش دادن به کتاب  وتی نیز چنادان کاار به موسیقی گوش می

داشت که از دیدگاه بسایاری از مشکلی برایشان نیست. البته باید بدین نکته نیز توجه 

شاود و البتاه بادون شاک شاان میافراد گوش کردن به موسیقی باعث افزایش انرژی

 .بخش هستندهای  وتی بیشتر آرامشکتاب

 قبل از خواب مطالعه کنید -7

بهتر است که هر شب پیش از خواب کمی مطالعه کنید. مطالعه اقدام مناسبی بارای باه 

بخش در مقایسه با تماشای تلویزیاون ت و البته مطالعه کتابی آرامپایان رساندن روز اس

 .کندکمک بسیاری به خوابتان می

افرادی که عالقه بسیاری به کتاب و مطالعاه  های کتابروابط نزدیک با خوره -8

دارند, همیشه در تالش هستند تا سایر مردم را نیز به مطالعه دعوت کنناد. ایان افاراد 

های خوبشان را با سایرین به اشاتراك بگذارناد و البتاه اقادامی تابدوست دارند تا ک

رسد. زیرا کتابی که حس خوب و قابل توجهی را در شما ایجااد کناد, منطقی به نظر می

هاا باه اشاتراك مایل خواهید بود با دادن کتاب مذکور به سایرین, این حاس را باا آن
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افزایش میزان مطالعاه بسایار مناساب تواند برای نزدیکی با چنین افرادی می.بگذارید

اناد باه اتماام کنند تا کتابی را که اخیرا به شاما دادهتان میباشد. زیرا همیشه تشویق

برسانید تا بلکه بتوانند در این خصور با شما گفتگو کنند. در حقیقات چناین افارادی 

 .شوند آرامش روانی داشته باشیدنوعی مربی خصو ی هستند که باعث می

 ها را در یک زمان مطالعه نکنیدای از کتابوعهممج -9

انجام چند کار در یک زمان گاهی اوقات اقدامی کاربردی است اما این موضوع چندان در 

شود کاه احسااس درساتی در جریاان زمینه مطالعه کتاب کاربردی نیست و باعث می

اساتانی و دیگاری هاا دمطالعه نداشته باشید. برای مثال ممکن است یکی از این کتاب

 .غیرداستانی باشد
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 در مکانی آرام مطالعه کنید -11

بهتر است در مکانی آرام مطالعه کنید. مطالعه در کتابخانه یا اتاقی ساکت بسیار مناسب 

است. البته باید بدین نکته نیز توجه داشت که مکان آرام شارط ا الی بارای مطالعاه 

در خصور محیط سااکت .متمرکز باشید نیست و بهتر است که در هر مکانی روی کتاب

توانیاد های شلوغ نیز میسر و  دا نیست. حتی در مکاننیز منظورمان محیطی کامال بی

یا همان  دای سفید به اندازه زیادی از  7از هدفونتان استفاده کنید و با پخش وایت نویز

هایی در یکیشنتری برای مطالعه داشته باشید. اپل دای اطرا  بکاهید و شرایط مناسب

اشاره کرد. این  White Noise Freeتوان به این خصور وجود دارند که در این بین می

های محیط کمتار شود  دایاپلیکیشن دارای چندین  دای مختلف است که باعث می

 .آزارتان دهند

 بخش کنیدبدیل به اقدامی آرامشمطالعه را ت -11

های شبانه یا در کند و بهتر است در حین مطالعههر کسی با روش خا ی آرامش پیدا می

ها را در حین خواندن کتاب اعمال کنید تا مطالعه برایتاان هر زمان دیگری نیز این روش

ند. بارای توانند برای هر فردی متفااوت باشاها میتری باشد. این روشبخشاقدام لذت

میل کنند  مثال برخی از افراد دوست دارند در حین مطالعه نوشیدنی بخورند یا خوراکی

 .دانندو برخی دیگر نیز گوش کردن به موسیقی را در حین مطالعه مناسب می

هایی برای افزایش ساعات مطالعه آشنا طور که در این مقاله مطالعه کردید, با روشهمان

 دهید؟تان چه اقداماتی را انجام مییش میزان مطالعهشدیم. شما برای افزا

 

  سعید میرزاپور  نویسنده

 

 
                                                           

1  White Noise  
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 زنـم،یمـ چشـم به را نکیع نیا چون نکهیا ع دارد وجود من ۀدربار موهوم باور دو

 که هاستسال افسانه دو نیا ! هنرمندم کند،یم ضرر میهالمیف چون نکهیا و روشنفکرم

ــدجیرا ــرای )  آلــنی وود... ن ــن ســـریع تــــرین راه ب در جــامـعـــه م

 روشـنفــکـر شـدن ، استـفاده از عــینــک آفتــابــی است !!! (
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  از کتابفروشی پرسیدند ع وضع کسب و کارت چگونه است؟

گفت ع بسیار بد ، چون آنهایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و آنهایی هم 

 ! رندپول ندا، که سواد دارند 

 در کتـابفروشی های جامـعه من ، آنچه به فـروش مـی رسـد ، کتــاب

 نیـست ، لـوازم التـحریر است !

 می فروشی کتاب یک نرفته فروش کتابهای که بر است وخاکی گرد همان فقر

 سـپری  اندیشـه بی را روز نیست، فقر سرکردن  غذا بی را شب نشیند، فقر

 « دکتر علی شریعتی» .است کردن
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 دیعقا حال, هر به! میپنداریم هوشمندانه اریبس را آن م,یفهمینم را یکتاب یوقت معموالً

 دشوار دانستن مرتبط وجود, نیا با. داد  یتوض کودکان زبان با توانینم را قیعم و ژر 

. دانسات نگاارش و اتیاادب یفضا در انحرا  از یاجلوه توانیم را بودن قیعم و بودن

 مابهم و مرماوز افراد که یوقت یعنی. میدار ییآشنا آن با یعاطف یزندگ در که یانحراف

 احتارام به را دل ساده یانسانها ذهن توانندیم روراست, و اعتماد قابل افراد از ترساده

 باتن دو آلن؛  فلسفهی های بخشی تسل .وادارند
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  Goodreads از نظر کاربران 2115کتاب برتر سال  16

کشاد و در ست که گهگاهی ما را از دنیای فعلی خود بیارون میکتاب همان یار مهربانی

ی کاه یاک شابکه   Goodreads ساازد. ساایتماجراهای درون خودش همسفر می

را از دیاد کااربران خاود در  5372ای هااجتماعی کتاب است به تاازگی بهتارین کتاب

 .زنیمها میسری به لیست این کتاب شما باهمراه اش اعالم کرده است. شبکه
 

تواند در ماورد آن کتااب نظار ی کسی که کتابی را خوانده است نمیکس به اندازههیچ 

در ژانرهای مختلف منتشار  5372هایی که در سال به کتاب Goodreads دهد. کاربران

ده بود, بر اساس نظر شخصی خود امتیاز دادند. هر کتابی کاه در ژانار مخصاور باه ش

 .خودش باالترین امتیاز را کسب کرده, برنده ی این رقابت در نظر گرفته شده است
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 ی هارپر لی، نوشته "برو دیده بانی بگمار"بخش داستانی   
 

کشاتن مارغ "ی داستان این کتاب در واقع ادامه 

که اولین اثر خانم هارپر لی بود. حااال است  "مقلد

 6سال از آن دوران گذشته و اسکات فینچ  53دیگر 

سااله شاده  56ی داستان کشتن مرغ مقلاد, ساله

شاود تاا پادر او از نیویورك راهی آالباما می .است

وقتای اساکات از  .پیرش, اتیکاس را مالقات کناد

ش بعضی اخبار ناخوشایند راجع به خانواده و زادگاه

شود, خاطرات قادیمی در ذهانش جاان باخبر می

 .گیرندمی

آالباماا باا   ایالات  هارپر لی این بار داساتان را از

دهاد. تری اداماه میهای دوست داشتنیشخصیت

ی محمد عباس آبادی ایان انتشارات فراز با ترجمه

 .کتاب را منتشر کرده است
 

، عزیـز "عشـق مـدرن"بخش غیرداساتانی  

 ک کلین برگانصاری و اری

 

اثر مشترك یک طنزنویس باه ناام  "عشق مدرن"

اریاک "و یک جامعه شناس به نام  "عزیز انصاری"

هاا باا نگااهی طنزآمیاز و اسات. آن "کلین برو

پردازند که در هوشمندانه به بررسی این موضوع می

 !عصر دیجیتال, قرارهای عاشقانه به چه شکل است
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ی ش اینترنت را در مورد بهتر یا بدتر شادن مقولاهانصاری و کلین برو در این کتاب نق

اند. انصاری, طنز و تجربیات شخصی خود را چاشنی اکتشافات خاود عشق بررسی کرده

 .کنددر زمینه عشق و پارادوکس های انتخاب در آن می
 

 ، پائوال هاوکینز "دختری در قطار" بخش معمایی و هیجانی  

 

در مسایر رفات و آماد هار  "ریچل"

اش با قطار به سمت لندن, از کناار زهرو

کند. این منزل یک زن و شوهر عبور می

زن و شوهر کامال افراد نرمالی باه نظار 

رسند. ریچل در تخیل خاود بارای می

ها سازد و حتی در مورد آنآنها اسم می

کناد. تاا سازی میدر افکارش داستان

این که یک روز در هنگام حرکت قطار, 

ای نگاران کننادهی ریچال باا  احنه

حاال مرز بین تخیالت و  .کندبرخورد می

واقعیت برای ریچل محو شده و کاشاف 

طاور کاه آید که شرایط آنبه عمل می

 .کرده, نبوده استریچل تصور می

 
 

ی شروع هاوکینز یک داستان هیجانی پر رمز و راز است که از لحظه "دختری در قطار"

 !تان خواهد افتادخواندن تا پایان آن, ترس به جان
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 ، کریستین هانا"بلبل"های تاریخی  بخش داستان 

 

گویاد  ی ایان کتااب خاود میکریستین هانا درباره

 "ام.ترین کتابی ست که تاا باه حاال نوشاتهسخت"

داستان کتاب مربوط به دوران جناگ جهاانی دوم در 

  خاواهر دو زنادگی روایت "بلبل"است.  7٦4٦سال 

خاواهر  "ویان"کنند. زندگی میکه در فرانسه  است

تر است و از روی اجبار میزبان یک سرباز ناازی بزرو

است در حالی که شوهرش در میدان جناگ مشاغول 

ی وین ساله 76خواهر  "ایزابل"هاست. جنگ با آلمانی

تواناد ست که بااور دارد فرانساه میدختری یاغی و سرکش است. او عاشق مرد جوانی

ی جغرافیاایی باعاث های متفاوت و فا الهدر حالی که دیدگاه .ها را شکست دهدنازی

شود, هانا به نشان دادن سرسختی دو خواهر دور افتاده از هم جدایی دو خواهر از هم می

 .پردازدمی

 "کار در حال پیشرفت"بخش خاطرات / زندگینامه   

 ، کونور فرانتا
 

ه درباار "کار در حال پیشرفت"در کتاب  "کونور فرانتا"

گوید و این سفرش از شهری کوچک به دنیای یوتیوب می

که چطور توانسته است به یکی از سوپراساتارهای ایان 

 53گاه تبدیل شود.فرانتا مانند خیلی دیگر از جوانان وب

ای زیادی بوده است اما بعد از ساله درگیر مسائل حاشیه

 .شود جایگاهش را در جهان پیدا کندمدتی موفق می
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نگاه اول به نظر برسد که مخاطب ا لی کتاب فرانتا, جوانان زرنگ, اماروزی و شاید در 

اهل دنیای دیجیتال هستند, اما در واقع اینطور نیست. این کتااب بارای تماام سانین 

 .هایی برای گفتن داردحر 

 ، میندی کالینگ "چرا من نه؟"بخش طنز  

 

دومین کتاب میندی کاالینز  "چرا من نه؟"

نرپیشاه اسات. ایان کتااب طنزنویس و ه

ی سفرش به هالیوود و تالش او برای درباره

ها و تو ایه هاای موفقیت است. داساتان

میندی در این کتاب ضمن  ادقانه بودن با 

طنز و کنایه همراه هستند. به هر حاال در 

 نعتی مثل هالیوود که انتظار دارد کامل و 

کار  "خود واقعی بودن"بدون نقص باشید, 

 .ی ستخیلی سخت

، اریـک "ی بیدارع آخرین مسیر از لوسیتانیامرده "بخش تاریخی / زندگینامه   

 الرسون
 

,  دمین سالگرد غرق شادن کشاتی 5372سال 

ترین کشتی مسافربر دنیا لوسیتانیا بود که بزرو

شد. این کشتی در اثر برخورد با یک محسوب می

 5333زیردریایی آلمانی غرق شد. در این فاجعه از 

مارد, زن و  7533نفر جمعیت حاضار در کشاتی, 

 .کودك کشته شدند
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ماجرای این کشتی اقیانوس پیما را از مبداء نیویورك تا مقصد لیورپاول  "ی بیدارمرده"

 .گذاردهایش را با مخاطب در میان میکند و یافتهدنبال می

 ، جنیفر نیون"های روشنی مکانهمه"بخش ادبیات نوجوان   

 

باه طاور اتفااقی  "ویولت مارکی"و  "ینچتلودور ف"

بینناد. شان میهمدیگر را در لبه پشت بام دبیرستان

فینچ تصمیم به خودکشی دارد. از طرفی ویولت تا روز 

فارغ التحصیلی تصمیم به شمارش معکوس گرفته تاا 

بعد از آن روز بتواند از شهر خود فرار کند و خااطرات 

 .موش کندخواهرش را که تازه مرده است, فرا

روایتی از دوستی, عشاق,  "های روشنی مکانهمه"

خودشناسی و زندگی در زمان حال است. نیون تصمیم 

 .دارد که برای ساخت فیلم این داستان وارد عمل شود

، سـارا "ملکه ی سایه ها"بخش علمی/ تخیلای   

 جی.مس

شود, او را از عاشق هر کس که می "سلنا ساردوثین"

چهاارمین  "های ساایهملکاه"ب دهد. کتادست می

سارا جی.مس اسات  "ایتخت شیشه"کتاب از سری 

که در آن هیچ چیز جلودار سلنا نیست و او قصد دارد 

مس از شروع داستان, خوانناده .انتقام شدیدی بگیرد

 .کندرا در سفر با سلنا همراه می
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هی و حقیقـت مـا  SeaWorldزیر پوستع نهنگ قاتل، "بخش علم و فناوری   

 ، جان هارگروف"سیاه
 

این کتاب توسط یک مربی سابق نهناگ نوشاته شاده 

باود.  "مااهی سایاه"است که یکی از برندگان مستند 

ای بحث اخالقی نبودن اسیر کاردن ادامه "زیر پوست"

نهنگ ها به بهانه ی حفاظت و یا ایجاد سارگرمی باا آن 

هارگرو , پس از این که شاهد کشته شادن دو .هاست

ها شد, نطقای بار اش توسط نهنگدوستان مربیتن از 

 ضد نمایش های آبی ارائه داد که یک طر  آن شارکت

SeaWorld  بود. 

 ، کالین هوور«اعتراف»بخش عاشقانه  
 

ریزی شده و بر اش برنامهتمام زندگی "اوبرن رید"خانم 

اساس حساب و کتاب است برای به دسات آوردن یاک 

شود.  ااحب داالس میموقعیت شغلی وارد استودیوی 

 "اوون جنتاری"این استودیو آقای خوش تیپی باه ناام 

ی این است. اوبرن به هیچ عنوان قصد ندارد که دلباخته

در ابتادا !ی مرموزآقا شود, آن هم مردی با یک گذشته

کند کاه اوون را نادیاده بگیارد اماا در اوبرن تالش می

کاه خورد. حاال ایان راز اوون اسات نهایت شکست می

کند و تنهاا امیاد اوون ایان ها را تهدید میی آنرابطه

 "اعترا "است که با یک اعترا  خودش را نجات دهد. 

 .یازدهمین رمان هوور است
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های علمای تخیلای  بخش داساتان 

 ، پیر  براون "پسر طالیی"

 

نویسانده جاوان و  "پیرس باراون"

 زود خیلای کاری ست که آثارش,تازه

 گرفته قرار هارینتپرفروش لیست در

دوماین  "طالیای پسر" کتاب. است

 "Red Rising" یکتاب از سه گاناه

است کاه ترکیبای از ساه داساتان 

و  "ازندر گیمز","هانگر گیمز"معرو  

را در کنار هم قارار  "گیم آ  ترونز"

 !داده است
 

، "هشدار تریگر"بخش فانتزی   

 نیل گیمن

 

ی ایااان رماااان مناساااب ذائقاااه

به گرافیاک و داساتان  مندانعالقه

 "نیال گایلمن"سات. های فانتزی

های کوتاااه ای از داسااتانمجموعااه

خود را در این اثار گلچاین کارده 

 .است
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، دیـن  "آد مقـد "بخش آثار ترسناك  

 کونتز

 

یک آشپز معمولی است که پس از  "آد توماس"

تواناد باا ارواح ی عجیب میدریافت یک هدیه

 . حبت کند

و آخارین کتااب از ساری  آد مقدس هفتمین

اسات و از  "آد تومااس"های داستانی حماسه

شود که آد باه شاهر کاوچکی آنجا شروع می

رود و توانایی های مافوق طبیعی اش در آنجا می

 .شوندظاهر می

 

 
 

حماسه، "بخش رمان های گرافیکی /کمیاک  

 ، برایان کی ون و فیونا استیپلز "4جلد 

 

روملاو و "داساتان این داستان تلفیقای از دو 

است که توانست  "جنگ ستارگان"و  "ژولیت

را در بخااش نویسااندگی و  Eisner یجااایزه

 .هنری از آن خود کند
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ی ملکـه"بخش اولین اثر یک نویسنده  

 ، ویکتوریا آویارد"سرخ

 

ای اولاین نویسانده "ویکتوریا آویاارد"

است که اولین اثارش در بخاش ادبیاات 

 هااایترینشپرفرو لیساات  نوجااوان در

تایمز قرار گرفته اسات. در ایان نیویورك

دساته تقسایم  5داستان مردم دنیا باه 

هاا. قرمزهاا ایشوند  قرمزهاا و نقرهمی

شاان همان مردم عادی هستند کاه خون

ای ها هم خاون نقارهایقرمز است و نقره

شود رنگ دارند و همین موضوع باعث می

 .بدانندهای ویژه خود را نژاد برتر با قدرت

ی یک دختر جاوان از دساته "میر بارو"

هااا قرمزهاساات کااه در قصاار نقااره ای

خدمتکار است. او پاس از مادتی کشاف 

کند که ناه تنهاا خاودش هام دارای می

تواند های مخصور است, بلکه میتوانایی

هاا ایها برای مغلوب سااختن نقرهاز آن

 .استفاده کند

  حمیده خادم زاده :نویسنده
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 گاهچیه دو نیا.میـرقصـب و میبخوان ابـــکت دییایب

 ولترد. فرانسوا رسان نخواهندی کس به یضرر

 کتاب ، رقص اندیشه در تاالر ذهن است !
رقص اگر رقص و رقصیدن لذتبخش است و به حرکت اندام ها مربوط می شود و به نوعی 

ذت دارد و قاادر است , می توان گفت کتاب خواندن نیز نوعی رقص است که ل جسمانی

اسات !  فکری –رقص روانی به حرکت و جنباندن ذهن است و کتاب خواندن درواقع , 

فکر نمی کنم با کتاب خواندن حال کسی به جای خوب شدن , بدتر شود , مگر اینکه در 

کتابی که می خواند مشکل داشته باشد یا در خواننده ! کتااب خوانادن ماا را از ضارر 

 دیگران منع می کند ! رساندن به خودمان و
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 بـه نابغه یک از همتا بی اثری اگر

 آن شـود، پیشکش معمولی ذهنی

 اندازه همان اثر آن از ساده ذهن

 نفـر یـک کـه شود می مند بهره

 به شدن دعوت از نقر  به مبتالی

 جهـت به فقط یکی. رقص مجلس

 آن و رود می مجلس به تشریفات

 نماندن عقب جهت به تنها دیگری

. خواند می را کتــاب فلهقـا از

واننده می خواند ، ) منظور این است آنچه نویسنده می نویسد با آنچه خ (شوپنهاور آرتور)

کتاب خواندن و رقصیدن هر دو چیزی هستند که در جامعه من به آنهاا  ( مساوی نیست !

! ند زش کنند ولی نمی توانند برقصمی توانند ور ایاهمیت داده نمی شود ! مردم جامعه 

کتاب خواندن و رقصیدن هر دو شادی بخش و انرژی زاست اما نمی توانند به جاای هام 

ورزش بارای ساالمتی ماردم  و  جایگزین شاوند !

! جامعه ای یا جامعه مفید است اما رقص نه  سالمتی

 وامع جبرخی ! در لتی که برقصند , بیمار می شوند م

,  واماعجبرخای رقص , نقص محسوب می شود ! در 

 تاا برقصید! )  ادی , خنده و رقص و ... حرام استش

 طباق. نشاید دچاار عقال زوال و ذهنای کُناد به

 زوال از در اد 72 تاا میتواناد رقصیدن تحقیقات,

 (!کند جلوگیری Dementia مغزی اختالالت و عقل
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 کردند منع دنیرقص از را زنها

 خواندن آواز از

 !دنیخند دن،یبوس

 رفتند فرو خود یهالهیپ در زنها

 دندیرقص انهیوحش شانیشعرها در و

 خواندند آواز

 دندیورز عشق

 دندیبوس

  نه خنده اما

 یبهبهان نیمیس ✍ ..ستندیگر فقط
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 فروشی شهر ترین کتابطاقچه؛ نزدیک

ی ها جای خود را در زنادگی روزمارهها و تبلتایلهای هوشمند, موباین روزها دستگاه

تاوان از هایی کاه میاند. یکی از مفیدترین و بهترین استفادهبیشتر ما به خوبی بازکرده

ی محتوای الکترونیک بر روی این گجت هاا اسات. خوانادن ها کرد, مطالعهاین دستگاه

 .ار خود را داردها طرفداران خکتاب, روزنامه و مجالت بر روی این دستگاه

 

های اخیر روند خوبی به خود گرفتاه و ی محتوای الکترونیک در سالدر کشور ما عرضه

ها اند. اما بیشتر این شرکتی فعالیت شدههای مختلفی در این حوزه وارد عر هشرکت

برخوردار نبوده و محصوالتشان متناسب با سالیقه مخاطاب  IT از تجربه کافی در فضای

ها به ناچار محصوالت خود را از خاارج حی نشده است و بعضی از این شرکتایرانی طرا

ها حقاوق مولاف و ناشار را اند. از سویی دیگر بعضی از این برنامهکشور خریداری کرده

 .کنندرعایت نکرده و به  ورت غیرقانونی محتوا را عرضه می
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تر نماودن دسترسای با هد  راحت ,طاقچهافزار کتابفروشی و کتابخوان الکترونیک نرم

شروع به کاار کارد و در  ٦5قانونی مخاطبان ایرانی به محتوای الکترونیک, در تابستان 

به طور رسمی در اختتامیه همایش ملی نشر الکترونیک در دانشگاه تهاران  ٦4ماه آبان

عرضه شده است, دو کاارکرد  iOS دو نسخه اندروید وافزار که در رونمایی شد. این نرم

ا لی دارد  اول آن که یک فروشگاه عرضه کتاب الکترونیک است که باه ناشاران ایان 

دهد تا در کمترین زمان ممکن, محصوالت خود را به کاربران عرضاه کنناد. امکان را می

کترونیک خاود را باه دوم نیز آنکه کتابخوانی در آن فراهم شده است تا شما کتابهای ال

 .راحتی مطالعه کنید
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نواز است و ا وال بعد کاربری طاقچه چشمهای ایرانی, رابطبرخال  بسیاری از اپلیکشین

های مورد نظر خود توانید کتاباز ورود به طاقچه نیازی به توضی  اضافی نیست. شما می

یاا بارای اطاالع از  را جستجو کنید, آنها را به  ورت موضوعی یا الفبایی مارور کنیاد

هایی از آن را دانلود کرده و در  ورت تمایال کتااب را بخریاد. محتوای کتاب, قسمت

های پرداخت متنوعی نیز فراهم شده است تا شما به راحتی بتوانیاد کتااب ماورد روش

ها برای همیشه در آرشیو شما در حساب کاربری عالقه خود را خریداری کنید. این کتاب

توانید در هر زمانی با حساب کاربری خود به آنهاا دسترسای داشاته می موجود است و

 .باشید

با توجه به مدت زمان کمی که از شروع به کار رسمی این نرم افزار گذشته است, ناشران 

خوب و بزرو کشور مانند سوره مهر, چشمه, ثالث, سروش, جامی, هیرمند و.... همکاری 

ها و محصوالت طاقچاه افازوده روز بر تعداد کتاببهو روزاند خود را با طاقچه آغاز کرده

شود. این گوناه شود. کتابهای ناشران در طاقچه در فضایی امن به کاربران عرضه میمی

های توزیع سنتی کتااب, در راساتای افزارهای کتاب الکترونیکی ضمن حذ  هزینهنرم

اغذ نیز بسیار مفید هستند. حفظ محیط زیست و استفاده کمتر از درختان برای تولید ک

ی خود را همراه خاود باه سافر ببریاد. توانید کتابخانهشما عزیزان در نوروز امسال می

های مناساب بارای ای از کتابی ویژهی کاربران خود بستههمچنین طاقچه برای عیدانه

روز در ی ایام نودر دی ویژه 43مطالعه در نوروز در نظر گرفته است و آنها را با تخفیف 

های زیر استفاده اختیار کاربران خود قرار داده است. برای دانلود این اپلیکیشن از لینک

  .کنید

 

 

  حمیدرضا مالکی :نویسنده           
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.mservices.mybook&hl=en
https://itunes.apple.com/ca/app/taaghche/id738455338?mt=8
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 ، برابر نیستند ! کتاب خوانده اندبا آنهایی که  کتـاب نخوانده اندآنهایی که 

 برابر نیستند ! کتـاب می خوانندبا آنهایی که  کتـاب خوانده اندآنهایی که 

 ، برابر نیستند! کتاب می خوانندبا آنهایی که  کتاب خواهند خواندآنهایی که 

 ، برابر نیستند!کتـاب می خوانندبا آنهایی که  کتـاب نمی خوانندآنهایی که 

 خوانده اند ، برابر نیستند ! کتـاب 111که خوانده اند با آنهایی  کتـاب 11آنهایی که 

www.takbook.com
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 ای که حتی یک کتاب چاپی هم در آن پیدا نخواهید کرد کتابخانه

ی نباشد دیگر آنقدرها هم دور از دسترس ها خبری از کتب کاغذهایی که در آنکتابخانه

تکنیک فلوریدا کاه بارای نخساتین باار در پااییز ساال جااری نیستند. دانشگاه پلی

 Santiago میلیاون دالری کاه توساط 63شود, از یک ساختمان ا الی بازگشایی می

Calatrava   طراحی شده برخوردار بوده و به یک کتابخانه مجهز است که حتای یاک

 .کندهای خود نگهداری نمیذی هم در قفسهکتاب کاغ

www.takbook.com

https://www.zoomit.ir/2014/9/1/13574/this-universitys-library-doesnt-have-a-single-paper-book/
https://www.zoomit.ir/2014/9/1/13574/this-universitys-library-doesnt-have-a-single-paper-book/
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های جاگیر و بزرو کتاب, تمامی فضا به سالن مطالعه و کار در این کتابخانه, بجای قفسه

 PC ای ازاختصار داده شده و در آن شاهد قرارگیری میزهای کار و مطالعه, و مجموعه

الکترونیکای آمااده ها هستیم که برای بهره جساتنن از محتاوای ها و تبلتتاپها, لپ

های گذشاته هایی که طی سالاند. این مرکز به تعداد انگشت شمار دانشگاهسازی شده

هاای اند پیوسته است. این کتابخانه بجای کتابای کردهاقدام به تاسیس چنین کتابخانه

کاغذی, قراردادی اختصا ی با ناشران کتب داشته که به موجب آن, دانشاجویان قاادر 

د به هر کتاب برای بار اول دسترسی کامال رایگان داشته باشند. در  ورتی که خواهند بو

دانشجو به آن کتاب نیاز داشته و قصد داشته باشد آن را برای مطالعات بعدی در اختیار 

گیرد, سیستم کتابخانه بصورت خودکار نسابت باه سافارش و افازودن آن عناوان باه 

نیست که کتب چااپی هناوز هام جایگااه  شکی.ی دانشگاه اقدام خواهد کردمجموعه

تکنیک فلوریدا رسد که دانشگاه پلیها دارند اما به نظر میای در آموزش و کتابخانهویژه

ی الکترونیاک ساازگاری منطقای باا ی کتابخاناهاز این نظر منحصر بفرد بوده و شیوه

ی دروس و ی تحصیلی ارائه شده در آن دارد. این دانشاگاه بصاورت کلای بار روبرنامه

و ریاضیات متمرکز شده است.   یعنی علم, تکنولوژی, مهندسی  STEMی مدارج حوزه

بر کسی پوشیده نیست که محتوای این علوم بدلیل نیاز به تازگی همیشاگی, در نشار 

تر و بهتری در مقایسه با کتب چاپی چند ساله داشته و اطالعات دیجیتال جایگاه منطقی

کنند. البته آنچه گفته شد بادان معناا به دانشجویان منتقل میتری را تر و سریع حی 

ی قار  نیست که هیچ خبری از کتب چاپی در این میان نباشد. این دانشگاه از برناماه

عنوان کتاب که اخیرا از یکی دیگر  7333ای بالغ بر دادن کتاب برخوردار است و مجموعه

اختیار دارد. البتاه مادیران مجموعاه  آوری شده را درتکنیک جمعهای پلیاز دانشگاه

نظر شما )  .اندگیری نکردهی برخورد با کتب چاپی موجود تصمیمهنوز در خصور نحوه

کنید کتب چاپی تا ها چیست؟ تصور میی کتاب, کتابخوانی و کتابخانهدر خصور آینده

 ( وزگارمسعود آم  نویسنده چه زمان قادر به مقاومت در برابر سیل دیجیتال هستند؟

www.takbook.com
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 کنم یم آرزو

 �� ،یبخوان خوب یها کتاب

  ،یکن گوش خوب یها آهنگ

 �� ،ییببو خوب یها عطر

 �� یبزن حرف خوب یها آدم با

 ینکن فراموش و

  ستین رید وقت چیه که

 یدار دوسـت کـه یزیچ بودن

 ❤ ...!یباش
 

 نیمع روزبه ��

 فقار" که عنوان نیا با سندیبنو ییانشا گفتم کالس یها بچه به یکار یب سرز از روز کی

 "؟عطر ای است بهتر

 و علام نیبا از. "فقر" نوشتند ها بچه از ینفر چند. بود میها یسرگرم از ساختن هیقاف

 و چشم چون است خوب "فقر"که بودند نوشته. کردند یم انتخاب را علم شهیهم ثروت

 یم مدهوش و هوشیب را آدم عطر, یول دارد یم نگه داریب را او و کند یم باز را آدم گوش

 بچاه از یکی فقط . بود شده بشانینص چون ندیبگو را فقر زیمج بودند کرده عادت. کند

 یهاا حس عطر" بود نوشته. بود جالب. دارم هم هنوز را شیانشا. "عطر" بود نوشته ها

 تبت یایرو ��  یوف بایفر ✍ "است کرده خاموش را آنها فقر که کند یم داریب را آدم

www.takbook.com
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 یلیخ خترد تو

 یباهوشاااااا

 واقعااا. یهساات

. یهساااااات

 هرچه یتوانیم

 یبشو یبخواه

 نیا به من! الیل

 و دارم نیقااای

 یوقتا دانمیم

 تمام جنگ نیا

 شااااااااود,

 تو به افغانستان

 شیمردها مثل

 یحتا دارد ازین

 از شاااااتریب

 چااون. مردهااا

ــ ــه کی  جامع

 تیموفق شانس

) لیالی  !یشانس چیه ,الیل ) کتاب نخوانند ! ( نکنند لیتحص شیهازن اگر ندارد

 تابان دیخورش هزار ��   ینیحس خالد ✍  من کتاب بخوان!(

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌6جلد - کتاب درمانی✌❤✌❤✌❤✌

113  ✍              ❤ ❤ مد نظری گندشمینمح                 ✍   

  انگلیسی گلف چوب ��
. آورم مای باال که است بار چندمین دانم نمی

 به .شده خارج دستم از تهوع روزهای حساب

 گاذارم,با مای بیارون خانه از پا اینکه محض

 .شود می شروع آدم اولین دیدن

 مای هام به دلم رود بعد می گیج سرم ابتدا

 لختاه هم آورم,آن می باال اواخر این و خورد

 .خون های

 ... گفتم دکترم به که را اینها

 را روانپزشـکی شماره فوراً و داد تکان سری

 »نوشات    کاغاذ روی باود, آشنایانش از که

   ندا پیش یار  .«بدهی نشان دکتر به باید را روانت جوان، است سالم بدنت

www.takbook.com
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 نسخه کتاب رایگان الکترونیکی کتابخانه بریتانیایی در گوگل  250,000 

گوگل در نظر دارد با همکاری یک کتابخاناه در بریتانیاا, 

را دیجیتالی کرده و در  هزار نسخه از کتاب های آن 523

اختیار کلیه کاربران قرار دهد. قرار است گوگل در عر  

سال آینده کلیه کتاب ها را در اختیار همه کاربران قرار  5

دهد. این قضیه مسلما برای ما که برای عضویت در کتابخانه ملی خودمان هم باید شرایط 

واهد بود. در اداماه اطالعاات خار و کارت دانشجویی داشته باشیم, بسیار ارزشمند خ

بیشتری در مورد این کتابخانه و پروژه گوگل مشاهده خواهیاد کرد.هماه ماا برناماه و 

سرویس های رایگان اینترنتی را دوست داریم. یک کتاب رایگان خیلی خوب خواهد بود 

 523هزار نسخه کتاب رایگان چیست؟ شما به زودی حادود  523ولی نظر شما راجع به 

را باه  اورت رایگاان از گوگال , در اختیاار  Out of Copy right سخه کتابهزار ن

 Copy کتاب هایی هستند که یا حاق out of copy right کتاب های.خواهید داشت

Right  برای آنها وجود نداشته و یا زمان مقرر برای حق کپی رایت این کتاب ها به پایان

دید نخواهند بود. در واقع هاد  گوگال رسیده است. بنابراین این کتاب ها خیلی هم ج

شما می .هم تبدیل کتاب های قدیمی و غیرموجود در اینترنت, به نسخه دیجیتالی است

بیابید و با کلیک  "کتاب های انگلیسی گوگل " توانید کتاب های زیادی را در وب سایت

ولی اجازه دانلود آن هاا را  .وتر خود بخوانیدا در کامپیآن ر Preview کردن روی دکمه

این کتابخانه,   Out of Copy Rightندارید. در حالی که با دیجیتالی شدن کتاب های 

شما می توانید آنچه نیاز دارید را از داخل کتاب جست و جو کنید و کتاب را هم ذخیاره 

شامل موضوعات مختلفی از انقاالب کتاب ها .کرده و در حافظه کامپیوتر خود نگه دارید

می شوند. یک نسخه از این کتااب  نعتی فرانسه گرفته تا مسایل مربوط به برده داری 

گوگل باا  .ذخیره خواهد شد  British Library های دیجیتالی هم در کتابخانه آنالین

 ( عارفه امینی نویسنده . ) این روش خدمت بزرگی به جوامع مختلف می کند

www.takbook.com

https://www.zoomit.ir/2011/6/21/787/google-partners-with-british-library-to-digitize-250000-books/
https://www.zoomit.ir/2011/6/21/787/google-partners-with-british-library-to-digitize-250000-books/
http://books.google.co.uk/
http://books.google.co.uk/
http://www.bl.uk/
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 خواندن کتاب بسته با امواج تراهرتزی توسط پژوهشگران ایرانی 

 

و جورجیاتک با همکااری یکادیگر فنااوری را توساعه  MIT پژوهشگران دو دانشگاه

 .ن بدون باز کردن کتاب آن را مطالعه کردتوااند که میداده

 

گیرید تا دفترچه خاطرات خاود را در مکاان پس از خواندن این خبر احتماال تصمیم می

در همراهی با همکارانی از دانشگاه  MIT تری نگه داری کنید! پژوهشگران دانشگاهامن

ناد کاه قاادر اسات اای از فناوری تصویر رداری را توسعه دادهجورجیاتک, نمونه اولیه

 .همراه باشیدما  های یک کتاب را بدون باز کردن بخواند. با نوشته

www.takbook.com

https://www.zoomit.ir/2016/9/13/135897/terahertz-radiation-books/
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ها تعدادی برگه را که بر روی هار در آخرین پژوهش  ورت گرفته توسط این گروه, آن

شادند تاا باا اساتفاده از  یک حرفی نوشته شده بود را بر روی هم قرار دادند و موفاق

ها را تشخیص دهند. ساامانه فناوری تصویربرداری خود حرو  نوشته شده بر روی برگه

کند امواجی که جدید تصویر برداری از امواج تراهرتزی برای تصویر برداری استفاده می

ای بین امواج میکروویاو و اماواج فروسارخ قارار در طیف الکترومغناطیس در محدوده

ی ایکس نیز قادر به های دیگر امواج الکترومغناطیس همچون اشعهند. البته طیفگیرمی

گذر از درون اجسام هستند ولی این گروه تصمیم به استفاده از امواج تراهرتزی گرفتند 

چرا که این امواج قادرند به نحوی ویژه بین جوهر و کاغذ تمایز قائل شاوند کاه اماواج 

با توجه به اینکه ماواد شایمیایی گونااگون در ناواحی  ایکس قادر نیستند. در حقیقت

ها با دهند, هر یک از آنمختلف و متفاوت طیف الکترومغناطیس از خود جذب نشان می

 .ی خا ی از طیف الکترومغناطیس قابل مشاهده هستندناحیه

قادر است تا تصویر باه دسات آماده باه  MIT الگوریتم توسعه داده شده در دانشگاه

این امواج را تا حد ممکن واض  به دست دهد. پس از آن الگوریتم توسعه داده  یوسیله

های به دست آمده را به  ورت حرو  مجزا شناسایی شده در دانشگاه جورجیا تک داده

ی دوربین توسعه داده شده برای خوانش در ایان پاژوهش در حاال کند. نمونه اولیهمی

کناد. باا های منقطع بسیار کوتااه ارساال میحاضر امواج تراهرتزی را به  ورت پالس

ی تفاوت در های مختلف به واسطههای هوای موجود بین برگهها به الیهبرخورد این پالس

ضریب شکست این امواج بازتاب پیدا کرده و به حسگرهای تعبیه شده درون دوربین باز 

 .گردندمی

های محاساباتی توساعه ریتمبا تحلیل مدت زمان رفت و برگشت این امواج توسط الگو

شود در نتیجه ی بین  فحات مختلف کتاب و دوربین تشخیص داده میداده شده, فا له

توان به توان متون نوشته شده در هر  فحه را به خوبی تشخیص داد. با این روش میمی

خوبی نویز ناشی از عوامل مزاحم را نیز در طی فرایند تشاخیص کااهش داد. باا تماایز 

www.takbook.com
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دن به امواج تراهرتزی با زمان بازگشت واقعی مربوط به شی هد  و در نظر گرفتن بخشی

های از پیش ثبت شده و محاسبات آمااری انرژی موج بازگشتی و مقایسه آن با پروفایل

توان در نهایت خوار شیمیایی شی ماورد نظار را باه دسات آورد و باا حذ  نویز می

متن خوراك دهی کرد تا در نهایت حر  نوشته های تشخیص استفاده از آن به الگوریتم

 !شده بر روی برگه کاغذ خوانده شود
 

در حال حاضر نمونه اولیه ساخته شده از این دستگاه قادر است تا ضخامت کاغاذی باه 

ی کاغذ را مورد بررسی قرار دهد چرا که پس از این ضخامت انرژی امواج ی نه برگهاندازه

هاا را شود که حسگرهای دوربین دیگر قابلیت تشخیص آنیای کم مبازگشتی به اندازه

هاای دقیاق تار و البتاه ی الگوریتمهای آتی این حوزه بر روی توساعهندارند. پژوهش

افزایش قدرت خوانش دستگاه با ا الح منبع تولید امواج و حسگرهای خوانشی تمرکاز 

ری از چناین فنااوری باه توان با بهره گیای نزدیک میخواهد داشت. احتماال در آینده

هاا باه سامت ها را بدون باز کردن و تنها با قرار دادن یکی از این دوربینسادگی کتاب

ها شانس آسایب های قدیمی که بازکردن آنها خواند, این قابلیت به ویژه برای کتابآن

 Natureی علمی باالیی را در پی دارد کاربردی خواهد بود. نتایج این پژوهش در نشریه

Communications نای در به چاپ رسیده است. جالب است بدانید پژوهشاگران ایرا

 .انداین پژوهش نقش بسیار پررنگی داشته
 

شوید؟ اگر روزی چناین شما چه کاربردهای دیگری را برای چنین دستگاهی متصور می

 هایی از آن خواهید داشت؟ن هوشمند شما یکپارچه شود چه کاربریقابلیتی در تلف

  کاوه جهان آرای :نویسنده
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ــدیز ــفرو گمون  بااا دی

 ریناپاذیریسا یحر 

 اگرچه و خواندیم کتاب

 اقسام و انواع در را خود

 وارنگ و رنگ یهاکتاب

 درجاه در کرد,یم غرق

 هاا,رمان یفتهیش اول

 و هامقاله ها,نامهشینما

 وهاااانی یشاااعرها

 .بود گوته فنولفگانگ
 یپا قتیحق نیا به دیفرو

 روانکاوان. است ندیخوشا نفسه یف( بافتن الیخ و کردن آرزو) کردن فکر  زر ز که برد

 از هم یزیچ الزیخ که دشونیم روبرو تجربه نیا با دفعات به رواندرمانگران همه باًیتقر و

 الیخ آن یواقع و ینیع متعلّقز از تر کننده ارضا مراتب به یجسم نظر از هم و یروان نظر

 شدّت یپا به تیواقع در یلذت و یخوش چیه شدّت که دیهمدل یرأ نیا با احتماالً. است

 کاردن فکار کارکرد د,یفرو دهیعق به. رسد ینم ذهن در موضوع همان یخوش وضوح و

 از و کاردن فکار. ساتین رونیب در یبخشلذّت تجربه کسب یبرا ینیچ مقدّمه ارههمو

 از( شیب اوقات یاریبس در و) شیپ همواره دن,یشیاند آرزوها به و یالپردازیخ آن قیطر

 یفاانتز) کاردن فکر گر,ید عبارت به. است بخش تیرضا دهد,یم رخ تیواقع در آنچه

 یابیـکام یبرا یراه کردن، فکر .اسات شدن بایکام و بردن لذّت یبرا یراه ,(کردن

 یمقدس محمود – دیفرو گموندیز – یروانکاو.  است( ارضا)
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 خوشبختانه

 کتابهاااااا

 شااااهیهم

 وجاااااود

 یم ما.دارند

 آن میتااوان

 در را هااااا

 و هاا قفسه

 هاا  ندوق

 و میبگااذار

 فراموششان

 ها آن م,یکن

 دسات به را

 و گرد و دیب

 غبااااااار

 و میبسااپار

 در ایاااااا

 ها نیرزمیز

 یمخفااااا

 به یتیاهم چیه ها کتاب یول م,ینکش ها آن یرو هم یدست سال, به سال یحت و میساز

 خاود در که را یمطالب تا مانند یم بسته و کنند یم  بر یآرام به دهند, ینم کارها نیا

 ماا انتظاار در شاهیهم ها کتاب)  ساراماگو ژوزه �� دخمه �� ..ندهند دست از دارند,

 �💃📚📚📚🟃🏃🃚📚📚�  ها کتاب یسو به شیپ(!  مینگذار منتظر را ها کتاب نیا از شیب  هستند,

www.takbook.com
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 اند نویسنده مشهور جهان که بر اریکه ثروت و شهرت تکیه زده 11

 بااا  نویسااندگان برجسااته

 ذار,گ تأثیر و جادویی قلمی

 مجاذوب  را خود خوانندگان

 کااه طااوری بااه کننااد,می

 را داسااتان رونااد عاشااقانه

 بااااا حتاااای و دنبااااال

  شاده خلاق هایشخصیت

 موهبت این. کنندمی زندگی

 درهای که است عاملی همان

اید. در ایان مجاال باه ساراغ گروهای از ایان گشمی آنان روی به را موفقیت و ثروت

 همراه باشید. مادامه با رویم. در انویسندگان شاخص می

ها پیش از آنکه ای همچون نورا رابرتز و جی.کی.رولینگ, مدتنویسندگان شناخته شده

در مقام نویسنده به شهرت و موفقیت دسات یابناد, تجرباه بارهاا و بارهاا رد شادن 

هاای رمانتیاک و دارناد. رمان شان از سوی ناشرین مختلف را در کارناماههایداستان

نورا رابرتز به کرّات از سوی ناشری مورد پذیرش قرار نگرفت که خود در حاال عاشقانه 

های شهرت و موفقیات را یکای پله  دزدی ادبی از آثار او بود. خالق هری پاتر که اکنون

کرد. اولاین کتااب از مجموعاه ها در مضیقه زندگی میکند, سالپس از دیگری طی می

از سوی دوازده ناشر مختلف  "پاتر و سنگ جادوهری "های هری پاتر تحت عنوان کتاب

 73رد شد, کتابی که بعدها سنگ بنای موفقیت رولینگ را پایه گذاری کرد. در اداماه باا 

ها نفار راه نویسنده معرو  و ثروتمند جهان آشنا خواهیم شد که با تسخیر قلب میلیون

 .خود به سوی سعادت و ثروت را هموار کردند
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 اِستفنی مِیِر
, رمان خون آشامی و یکی از بهترین آثار 5332در سال  5یسنده آمریکایی ازستفنی میرنو

ی بازار کارد. در طاول ساه را روانه  Twighlight یا همان "گرو و میش"خود یعنی 

میلیون نسخه از این کتاب را به فاروش رساانده و باه عناوان  23سال, میر موفق شد 

هایش ماه نو, کسو  و اب شود. این رمان و دنبالهانتخ 5336سازترین نویسنده سال پول

                                                           
2 -  Stephenie Meyer 
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ها در میان قشر نوجوان و جوان تبدیل شدند. تا ترین کتابسپیده دم به یکی از محبوب

رمان خون آشامی در جهان به فاروش رسایده  این  کنون بیش از  د میلیون نسخه از

ه شدند نیز, به نوباه اقتباس از این کتاب ساخت با که هاییفیلم مجموعه  است, همچنین

های ایان خود به فروشی خیره کننده دست یافتند. اکنون بلّا, ادوارد و دیگر شخصایت

هایی شناخته شده هساتند. مجموعاه ایان کتاب برای دوست داران ادبیات تخیلی نام

ای شناخته شاده, محباوب و عوامل دست به دست هم داده و این نویسنده را به چهره

 باا  داشات, ثاروت دالر میلیون 23 بر بالغ  5373ردند. میر که در سال ثروتمند تبدیل ک

 752حساب شده و تنها در طول چهار سال ارزش خالص دارایای خاود را باه  مدیریتی

 .میلیون دالر ازرتقا داده و رتبه دهم فهرست ما را از آن خود نمود

  دین کونتز

www.takbook.com
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شود, اساامی متعددی شناخته می با اسامی 4ی سرشناس آمریکایی دین کونتزنویسنده

ی همچون آرون وولف, دیوید اَکستون و لی نیکولز. آثار کونتز بیش از هر چیز بار پایاه

تخیلای و ترساناك را  -هایی از ادبیات علمیتعلیق و هیجان متمرکزند, هیجانی که رگه

 نیز در خود دارد. همچون دیگر نویسندگان نامی, کارهای او نیاز دسات مایاه سااخت

 کثارت، (hideaway) مخفیگااه  باه توانمی جمله آن از که  های متعددی بودهفیلم

(Intensity) ،یگانه بازمانده (Sole Survivor) و رودخاناه سایاه (Black River) 

های او در سط  جهانی به نسخه از کتاب میلیون 423 از بیش  7٦66اشاره کرد. در سال 

ست نویسندگان برتر نیویورك تایمز قرار داد. امسال فروش رسید, رقمی که او را در فهر

 رماان و نویساندگان  میلیون دالر ثروت, باه عناوان یکای از 742نیز کونتز با بیش از 

 .مطرح جهان انتخاب شده است و ثروتمند نویسان

                                                           
3 -  Dean Koontz 
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  نورا رابرتز
, شاید در شامار نویساندگانی باشاد کاه 4نویسنده و رمان نویس آمریکایی نورا رابرتز

ندان با او و آثارش آشنایی نداریم, اما در طول دوران کاریش آثاار متعاددی خلاق و چ

های  ورت گرفته ارزش خالص ها دالر درآمد کسب کرده است. براساس تخمینمیلیون

شود. رابرتز همچنین تحت عناوینی همچون جای میلیون دالر برآورد می 723دارایی او 

نیز قلم زده است. او باه عناوان یکای از بهتارین دی راب, جیل مارچ و سارا هاردزست 

ای است که تحات های عاشقانه آمریکا شناخته شده و اولین نویسندهنویسندگان رمان

هاای او باه  اورت مانظم در شامار رمان.این عنوان به تاالر مشاهیر آمریکا راه یافت

ی کوشاا نویسنده برای سه دهه, اینهای نیویورك تایمز قرار دارند. ترین کتابپرفروش

کاه باه چااپ  عناوان کتااب اسات 53٦مشغول فعالیت بوده و ما حصل کارش بیش از 

ی نویسندگی در وجود او در یک  ب  اولین جرقه .های قابل توجهی دست یافتندفروش

زده شد. کوالك و بر  شدید او و دو فرزندش   7٦7٦برفی و کسل کننده در فوریه سال 

های ه بود, در نتیجه برای سرگرم کردن خود شروع به نوشتن ایدهرا در منزل گرفتار کرد

سالگی, ناورا هناوز از بازنشساتگی  64ای از رویدادهای زندگی خود کرد. در سن اولیه

 5374آوریال ساال  72در  "کلکسایونر"ای بس طوالنی داشته و آخرین اثارش فا له

 .رونمایی شد

 

 

 
 

 جکی کالینز

                                                           
4  - Nora Roberts  
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اثر پرفروش به بازار عرضه کرده  5٦انگلیسی است که تا کنون ای نویسنده 2جکی کالینز

های نیویاورك تاایمز قارار گرفتاه و تریناست, آثاری که همگی در فهرست پر فروش

 233های تلویزیونی متعددی بر مبنای آنها ساخته شده اسات. بایش از ها و سریالفیلم

زباان زناده دنیاا ترجماه  40ه های او تا کنون به فروش رفته و بمیلیون نسخه از کتاب

به چاپ رسید, اماا  7٦66در  "دنیا پر از مردان متأهل است"اند. اولین رمان کالینز شده

این کتاب بازخورد مناسبی نداشته و در کشورهایی همچون استرالیا و آفریقای جناوبی 

ه های تحریک کنندی شصت بسیاری او را متهم به چاپ کتابممنوع اعالم شد. در دهه

های او نیز دنبال شده و به خوبی مشهود است. فهرست کردند, روندی که در دیگر کتاب

 .میلیون دالر برای او به ارمغان آورده است 763بلند باالی آثارش در مجموع 

                                                           
5   Jackie Collins  
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  جان گریشام
یکی از نویساندگان  6هایی با تم حقوقی عالقمند باشید, شاید جان گریشاماگر به کتاب

 .محبوب شما باشد

                                                           
6 -  John Grisham 
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گریشام سلطان بالمنازع تریلرهای حقوقی و قضایی است. او که به عنوان وکیل جناایی 

برای یک دهه مشغول به فعالیت بود به خوبی با زیر و بم اماور قضاا آشانایی داشاته و 

همین امر او را به یکی از نویسندگان معرو  و محبوب در این زمینه مبدل نموده اسات. 

به چاپ رسید و با اثر درخشاان دیگاری  7٦6٦در  "ی کشتنزمانی برا "اولین کتاب او 

بر اساس این داساتان فیلمای باا  7٦٦4دنبال شد. در سال  7٦٦7در  "شرکت"همچون 

, سااخته شاد (Mitch Mcdeere)بازی تام کروز در نقش شخصیت ا لی میچ مکدیر

ی از ساه رود. گریشاام یکابه شمار مای  ٦3 یدهه اوایل هایفیلم بهترین از یکی  که

های خود را به نویسنده ای است که در اولین تالش موفق شده دو میلیون نسخه از کتاب

رولینگ و تام کلنسی هستند. تاا ساال  -کی -ی دیگر جیفروش برساند, دو نویسنده

هاایش را درساط  نساخه از رمان 572ی زبده موفق شده بایش از این نویسنده 5375

میلیون دالر عایدی کسب کند, رقمی کاه او را  533دود جهانی به فروش رسانده و در ح

 .ی ثروتمند جهان تبدیل نمودبه ششمین نویسنده
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 تام کلنسی
پاا  7٦65, در سال 7تخیلی تام کلنسی -رمان نویس آمریکایی و استاد ادبیات جاسوسی

ال در س "شکار اکتبر سرخ"ی ادبیات و داستان نویسی نهاده و با انتشار کتاب به عر ه

ای فعالیت خود را آغاز کرد, کتابی که به اولین عنوان پرفاروش او به  ورت حرفه 7٦64

باازی وطان "تبدیل شد. به دنبال این موفقیت, دیگر آثار او در هماین ژانار همچاون 

هایی که بر به بازار آمد. داستان "هاترس تمام  یمجموعه" و "آشکار خطر" ,"پرستان

فق و پرفروشی با بازی الک بالدوین, هریسون فورد و بن افلاک های مومبنای آنها فیلم

ساخته شد. متأسفانه این کارشناس متبحر ادبیات علمی, نظامی و جاسوسی, در اکتبار 

اش برجای گذاشته بالغ بر ارزش دارایی که او برای خانواده .دار فانی را وداع گفت 5374

از جملاه عماارتی کاه دو میلیاون دالر میلیون دالر است, به عالوه دیگر متعلقات  433

 .قیمت دارد نیز از جزئی از این ارثیه قابل توجه است

 

                                                           
7 - Tom Clancy 
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  جیمز پترسون

شناخته  (Alex Cross) های الکس کراساین نویسنده بیشتر به دلیل مجموعه داستان

همچنین به دلیل تریلرهای باشکوه, غیر داستانی و مستند و  6شده است, جیمز پترسون

میلیون نسخه از  433های عاشقانه به شهرت رسیده است. پترسون بیش از ستانالبته دا

آثارش را در سط  جهانی به فروش رسانده است, آثاری که او را به یکی از ثروتمندترین 

رمان نویسان این سیاره تبدیل کردند. از یک حقوق پایین در یک آژاناس تبلیغااتی در 

و نشیب را طی کرده, و اکنون به جایگاهی مناسب , پترسون راهی بس پرفراز 7٦٦6سال 

 .شودمی برآورد  میلیون دالر 473های او در حدود دست یافته است. ارزش دارایی

 

 دانیل استیل
                                                           

8 -  James Patterson 
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های ترین نویساندهتارین و شاناخته شادهدانیل استیل را شاید بتوان یکی از معرو 

 .ه قشر نوجوان و جوان دانستهای عاشقانه غربی در بین مخاطب ایرانی و به ویژرمان

به دنیا آمد, باا ناام هناری  "دانیل فرناندز دومینیک شولین استیل"او که با نام ا لی 

میلیاون  633دانیل استیل خالق آثار مطرح و پر فروش متعددی شد. او اکنون با فاروش 

ی در قیاد حیاات جهاان و همچناین هایش به عنوان بهترین نویساندهنسخه از کتاب

اساتیل آثاار  .ها انتخااب شاده اساتی مطرح و محبوب همه زمانمین نویسندهچهار

زبان زنده دنیا ترجمه و در اختیاار  56محبوب بسیاری به نگارش در آورده که همگی به 

برداشت تلویزیونی نیاز در  55اند, همچنین عالقمندان در اقصی نقاط جهان قرار گرفته

های او اغلاب گلدن گلوب بودند. رمان جایزه دریافت نامزد آنها  کارنامه دارد که دو تای

های متعدد که درگیر اتفاقات یا گرفتار تنگناا هساتند. اساتیل مملو است از شخصیت

 472هایی برای کودکان به رشته تحریر در آورده است. ارزش دارایای او همچنین کتاب

 .شودمیلیون دالر تخمین زده می

 

 استیفن کینگ

های مطرحی همچون درخشش, میزری, رستگاری در ایران حتماً فیلم عاشقان هنر هفتم

هاای ایان هایی که باا الهاام از کتابدر شاوشنگ و مسیر سبز را به خاطر دارند, فیلم

 .نویسنده ساخته شده بودند

های استیفن کینگ, سلطان معا ر ادبیاات میلیون نسخه ا ز کتاب 423تا کنون بیش از 

تخیلای و فاانتزی, باه فاروش رسایده اسات,  -یقی, علمایترسناك, جاسوسی, تعل

های معرو  سینمایی, تلویزیونی و هایی که بسیاری از آنها دست مایه ساخت فیلمکتاب

رمان به رشاته تحریار در آورده کاه  23اند. او بیش از های مصور بودههمچنین داستان

من به چاپ رساانده اسات. تعدادی با نام ا لی و تعدادی را نیز تحت عنوان ریچارد بَچ

ی جاوایز متعادد ادبای کینگ همچنین نزدیک به دو هزار داستان کوتاه نوشته و برنده

www.takbook.com



  ✌❤✌❤✌❤✌6جلد - کتاب درمانی✌❤✌❤✌❤✌

131  ✍              ❤ ❤ مد نظری گندشمینمح                 ✍   

ی انجمن فانتزی انگلستان شده همچون جایزه برام استوکر, جوایز فانتزی ازوارد و جایزه

 جهان حاضر حال  ترین و ثروتمندترین نویسندگانتوان یکی از موفقاست. کینگ را می

 .میلیون دالر برآورد شده است 433هایش موفق که ارزش دارایی سرایی داستان دانست,
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 جِی. کِی. رولینگ

 

ای که به لطاف خلاق ی جهان رسید, نویسندهو باالخره نوبت به ثروتمندترین نویسنده

دنیایی جادویی و پسرکی با چشامان سابز بار قلّاه موفقیات گاام نهااده و در شامار 

 .نان جهان قرار گرفته استثروتمندترین ز

و  ( Robert Galbraith) رولینگ با عناوینی همچون رابارت گالبریاث "جو"جوآن 

های موفق و پر فروش هری پااتر اسات. فاانتزی جی.کی.رولینگ, خالق مجموعه کتاب

تخیلی رولینگ توجه جهان را به خود معطو  نموده و برنده جوایز متعادد ادبای شاد, 

ایان  .میلیون نسخه از آن در سط  جهان به فروش رسیده اسات 433کتابی که بیش از 

هاای جهاان در کال تااریخ ترین مجموعاه کتابمجموعه به عنوان بهترین و پرفروش

هایی که با اقتباس از آن سااخته شادند نیاز باه عناوان یکای از شناخته شده و فیلم

و نشیب این  فراز پر یزندگ داستان. شدند شناخته جهان  های تاریخسودآورترین فیلم

ای باا نویسنده الهام بخش بسیاری بوده است, تبدیل شدن از زنی معمولی به نویسانده

یک میلیارد دالر ثروت آن هم در عر  تنها پنج سال, جهشی غیر منتظاره باه شامار 

, در ساال "هری پاتر و قدیساان مرگباار"رود. هفتمین و آخرین جلد این مجموعه می

 7٦٦7ی پایان بر مسیری بود که با چاپ اولین کتااب در ساال آمد و نقطهبه بازار  5337

آغاز شده بود. اولین قسمت از فیلمی که با اقتباس از این کتاب ساخته شاد در ناوامبر 

  اکران شد. هم اکنون جی.کی. رولیناگ 5377و بخش دوم آن در جوالی سال  5373سال 

 از یکای عنوان به  ن خود نموده, او همچنینرا از آ زمین نویسنده  ثروتمندترین عنوان

شود, بانویی کاه در حادود حال حاضر جهان نیز شناخته می نویسندگان تأثیرگذارترین

 ( مریم ا النی   نویسنده) .یک میلیارد دالر ثروت دارد
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 دهند های چاپی را به الکترونیکی ترجیح میها همچنان کتابز آمریکاییدرلد ا 69

 56ها یک کتاب چاپی را مطالعه کردند, در د از آمریکایی 6٦در طی سالی که گذشت, 

اناد. در د به یک کتاب  اوتی گاوش داده 74در د یک کتاب الکترونیکی خواندند و 

کنند در حال رشد است ولی ی مطالعه میهای الکترونیکاگرچه بخشی از مردم که کتاب

هاای چااپی تعداد بسیار اندکی از افراد این نوع مطالعه را بطور کامال جاایگزین کتاب

هایی که خادمات و سارگرمی را باه ماا ارائاه این یک سنت است که دستگاه.اندکرده

 یسهشوند. اما بر اساس نتایج تحقیقات موسکنند بطور مرتب جایگزین یکدیگر میمی

Pew  ی مطالعاتی افاراد که در همین هفته منتشر شده است, این قضیه در مورد شیوه

آخرین اطالعات به دست آمده از  .کندتر در مورد مردم امریکا(  دق نمی)بطور مشخص

هاای پرسی انجام گرفته از این قرار است که با وجاود محبوبیات روزافازون کتابهمه

 .کننداپی هستند که همچنان سلطنت میهای چالکترونیک, این کتاب
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توجه داشته باشید که در نماودار بااال, ساال 

بعنوان یک اشتباه تایپی وارد شده است  5374

 .باید جایگزین آن گردد 5374و 

بینیاد, اغلاب افارادی کاه گونه که میهمان

کننااد, هااای الکترونیکاای مطالعااه میکتاب

خود  های چاپی را نیز در لیست مطالعاتکتاب

در د از اشاخار در  4نمایند. و تنها وارد می

هااای بطااور کاماال بااه کتاب 5374سااال 

هاای اند. هرچاه کتابالکترونیکی روی آورده

های بیشاتری در الکترونیک از طریق دستگاه

گیرند, بطاور مشاخص دسترس افراد قرار می

هایی نظیار د. دساتگاهرود که آمار استفاده از این نوع کتاب رو به افزایش باشانتظار می

ی رو به رشدی در دساترس افاراد قارار ها به گونهفونها و اسمارتها, تبلتخوانکتاب

 .ی کتب الکترونیکی پرداختتوان به مطالعهها میی آنگیرند که با استفاده از همهمی

های  اوتی بیشاترین تناوع حالات مطالعااتی را دارناد و در مقابال شنوندگان کتاب

ی انواع دیگر کتاب چندان راحت نیساتند. های چاپی معموال با مطالعهگان کتابخوانند

در اد از  76بر اساس این آمار که مربوط به شهروندان ایاالت متحده است, در مجموع 

هاای مختلاف را مطالعاه بزرگساالن طی دوازده ماه گذشته حداقل یک کتاب در فرمت

عدد  2شده و یا شنیده شده طی سال گذشته,  های خواندهمتوسط تعداد کتاب.اندکرده

کتاب و نیمی دیگر کمتر  2بوده است و بر اساس این آمار, نیمی از بزرگساالن بیش تر از 

نفر از  7,332ژانویه از میان  2تا  5طی روزهای  Pew مطالعات .اندکتاب مطالعه کرده 2از 

 4.4د خطا را مثبات و منفای سال به باال  ورت گرفته است. این سازمان در  76افراد 

 آموزگار مسعود  نویسنده .در د اعالم کرده است
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 گذارد یک کتاب خوب چه تاثیری بر مغز می

ی یک اعصاب, فواید مطالعهگذارد. متخصصان علوم کتاب خواندن بر مغز انسان تاثیر می

کنناد. در هنگاام مطالعاه, چاه اتفااقی در مغاز العاده تو یف میکتاب خوب را خارق

 افتد؟می

شوند. اما همدلی, یکی دیگار از می خشوع فکریها باعث افزایش دانش, آگاهی و کتاب

ی در زماان مطالعاه ,کتاابی  ورت منظم است. خواننادهترین فواید مطالعه بهباارزش

بیند و درد و لذتشان کند؛ از چشمان او میکلمات, به دیدگاه فردی دیگر اشرا  پیدا می

 .کندرا حس می
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شود. این مزیت تر شدن زندگی میبخشاین موضوع باعث کاهش احساس تنهایی و لذت

شاود. درك مشاتریان و همکااران باعاث انجاام اهر میحتی در تجارت نیز سودمند ظ

 .شودتر میکارهای بزرگتر و فعالیت خالقانه

, اساتاد ماریانه وولـفجای بگذارند؟ توانند چنین تاثیری از خود بهها, چگونه میکتاب

ی خاوانش کودك و متخصاص در زمیناهی رشد توفتس ماساچوست, در رشته دانشگاه

از نگااه  مغازی منظم بر تازگی در مرکز ادبی دانشگاه به بررسی تأثیر مطالعهاست. او به

های کامل این دانشامند بارای دوساتداران کتااب و علوم اعصاب پرداخته است. یافته

وجه است؛ اما نکات مهم ایان بررسای نیاز بارای اشاخار تشدت جالبخوانی بهکتاب

ها برای بهبود عملکرد خود هستند بسیار مفیاد دنبال بهره بردن از کتابای که بهحرفه

 .است

 « هیچ زورقی چون کتاب نیست» 
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شاود. بارای بخش در مورد جذابیت مطالعه کاردن آغااز میقول الهاممقاله, با چند نقل

از جملاه .هیچ زورقی چون کتااب نیسات  امیلی دیکنسون شاعر معرو ی مثال, جمله

ها اشااره شاده, دانساتن ایان اسات کاه نکات جالب دیگر که در ابتدای مقاله به آن

نویس مشاهور ایتالیاایی باه ماکیاولی, فیلسو  سیاسی, شاعر, آهنگساز و نمایشانامه

هایی خیالی بحث پوشیده وی خود لباس میمورد مطالعه هایهای کتابسبک شخصیت

 .انداخته استها به راه میبا آن

های ادبی به این طریق, شاید اندکی افاراط دیاده در ابراز همدلی ماکیاولی با شخصیت

ی خود نیز, به هر حال در زمان خوانادن ی روزمرهشود اما مردم حتی در سبک و شیوه

پناداری زیاادی های کتااب, هماذاتشوند و با شخصایتیک داستان در آن غرق می

 :کندکنند. وولف استدالل میمی

به گریباان هساتیم. رسایدن باه  ما در طول زندگی با احساسات متضاد بسیاری دست

جای دیگری بگذاریم, در درك طیف وسیعی شود خود را بهچنین دیدگاهی, که باعث می

در ماورد شود که آید. این موضوع همچنین باعث میاز احساسات متضاد به کمک ما می

 .کمتر احساس تنهایی کنیم خصور خود,عواطف پیچیده و به

سار های داساتان را پشتای مشابه شخصیتی کتاب, حقیقتا تجربهما در زمان مطالعه

 گذاریممی

حال سرگذشت یک شخصیت داستانی را خوانده و با خود فکار کارده اگر شما نیز تا به

یا اینکه بگویید  سی نبودم که این تفکر را داشتمخدا را شکر! ظاهرا من تنها کباشید که 

سادگی متوجه منظور خاانم وولاف , بهحال, از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودمتا به

 افتد؟سبب مطالعه, چه اتفاقی در مغز میشوید. اما در زمان تغییر دیدگاه ذهنی ما بهمی

 تاباندمطالعه به مغز نور می

ور شدن در یک کتاب قوی, تنها شد که فعالیت مغز در زمان غوطهدر این مقاله مشخص 

شود که مسلول پردازش زبانی این به درگیر شدن قسمتهای مشخصی از آن محدود نمی
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شدت با یک داستان ارتباط برقرار کارده بار هستند. در واقع زمانی که فرد بهکار مشقت

کند. بناابراین اگار را منعکس میهای داستان است, مغز او اعمال و احساسات شخصیت

هایی از مغز شما نیاز ی شما در حال شنا کردن باشد, بخششخصی در رمان مورد عالقه

 .شوندشوند, فعال میوپا زدن در یک استخر درگیر میکه در زمان دست

 :ی خود نوشته استوولف در قسمتی از مقاله

, از هاای جاین آساتینمغز با کتابعملکرد یکی از مقاالت مورد توجه در این پژوهش, 

همراهی دانشامندان علاوم اعصااب به نام ناتالی فیلیپس به 76پژوهشگر ادبیات قرن 

ها به مغز در زمان خواندن داستان دانشگاه استنفورد است؛ این مقاله به بررسی عملکرد

میاق پردازد. فیلیپس و همکاران او دریافتند که در زمان خوانش عهای مختلف میروش

شوند که این اتفاق, همگام با احساساات و یک داستان, نواحی مشخصی از مغز فعال می

 .دهدهای داستان رخ میاعمال شخصیت
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باشید و به قسمتی برسید کاه  آنا کارنینا به بیان دیگر, اگر در حال خواندن کتابی مانند

هایی از مغز شما که مسلول کنتارل حرکتای کند؛ قسمتها پرت میاو خود را روی ریل

های شوند. زمانی که در مورد یک لباس ابریشمی یا برواست, کامال با پرش او همراه می

شوند. ط با ادراك حسی است, فعال میهایی از مغزتان که مرتبخوانید, بخشخشک می

سر های داستان پشتای مشابه با شخصیتای مغزی, حقیقتا تجربهما, در یک سط  پایه

شود؛ از نگاه علم اعصااب, ماا در خواندن یک کتاب, تنها باعث فهم آن نمیگذاریم. می

 .کنیمسطحی با آن زندگی می

 :کندیبندی مگونه جمعهای خود را اینوولف, گفته

سازی طور فعاالنه, آگاهی شخص دیگری را شبیهخوانیم, مغز بهزمانی که داستانی را می

گاه حتی نتوانیم آشنایی با او را تصور کنیم. کند؛ ممکن است او شخصی باشد که هیچمی

شود که انسان بتواند حتی برای لحظاتی, خود را جای شخص دیگر این شرایط باعث می

ای العاادهاین شیوه از تمرین همدلی, تاثیر خارق.مان او به دنیا نگاه کندبگذارد و از چش

 .دارد

 از بازی کردن با لفحات دست بکشید و خود را در یک کتاب خوب غرق کنید

سابک سانتی های ذکرشده تنها مربوط به خاوانش عمیاق بهباید یادآور شد که یافته

شود و نه غرق می کتابدر جسمی به نام  شود؛ یعنی نوعی از مطالعه که فرد به تمامیمی

شود. اگار ما روی  فحات نمایشگر در این روزها محدود می کلیکنوعی از مطالعه که با 

ی مرورگرتان را ها تنها برای یافتن اطالعات خا ی هستید یا یکی از چند زبانهدر کتاب

ل کنیاد. آماوختن های ذکرشده را در مغز خود فعااتوانید قسمتکنید, نمیمطالعه می

 .دست آوردتوان همدلی بهواقعیات, یک نیاز ضروری است اما به این طریق نمی

 :کندوولف با نگرانی بیان می

را نسبت به غارق کاردن خاود در دنیاهاای  مانلبر شناختیدر  ورتی که آرام آرام, 

اد. چه بار ها کنار بگذاریم, موارد متعددی را از دست خواهیم دی درون کتابایجادشده

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7


  ✌❤✌❤✌❤✌6جلد - کتاب درمانی✌❤✌❤✌❤✌

141  ✍              ❤ ❤ مد نظری گندشمینمح                 ✍   

آید که هیچ زمانی شاروع باه شاناخت افکاار و احساساات سر خوانندگان جوانی می

آید کاه اند؟ چه بر سر خوانندگان بزرگسالی میشخصی کامال متفاوت با خودشان نکرده

باروز دهناد؟ ارتباط خود را با ابراز احساس همدلی نسبت به آشنا و غریبه از دست می

دستیابی باه جهال, تارس و عادم درك ای برای و ناخواستهاین موقعیت, فرمول کامل 

پاس ایان هفتااه, زماانی را باه دور از تمااام .اسات

های الکترونیکی پیدا کنید و ها و دستگاهپرتیحواس

ور کنیاد. ایان خود را درون یک کتاب خوب غوطاه

ی حقیقای را باه خوانش عمیاق, ارتبااط همدالناه

ی در این شرایط کند. چه کساطرافیان شما منتقل می

ی فراوان احساساات تنهاایی, کمای دشوار و تجربه

  فاطمه مختاری  نویسندهخواهد؟بیشتر همدلی نمی
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 نسبت به متون دیجیتال در یک پژوهش جدید  متون چاپی مزیت مطالعه

تر از یاادگیری آموزان از طریق متون چاپی بهینهبر اساس شواهد جدید, یادگیری دانش

 .از طریق  فحات نمایش است

هاای هوشامند, هایی مثال تلفناولین نسلی هستند که با فناوریآموزان امروزی دانش

گذارهابا هاا, والادین و سیاساترشد کردند. معلم های الکترونیکیکتابخوانها و تبلت

 .دهندواکنش نشان می ی فناوری, به آنتأکید بر تأثیر فزاینده

های کالس درس هستیم, در بعضای های بیشتری بر فناوریگذاریامروزه شاهد سرمایه

گیارد و باه ایان آموزان قارار میدر اختیار دانش  iPadمثل  های درس وسایلیکالس

, کالیفرنیاا 533٦های الکترونیکی دسترسی پیدا کنند.در سال توانند به کتاب ورت می

تصویب کرد؛ در سال  5353های کالج تا سال ی الکترونیکی تمام کتابقانونی برای عرضه

 تبادیل باه ملازم فلوریادا ولتاید مادارس آن اساس بر که , قانونی تصویب شد 5377
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هاا, های دیجیتاالی شادند. باا توجاه باه ایان روناد, معلمبه نسخه درسی هایکتاب

آموزان را برای رسیدن به گذارها, اولویت و آشنایی دانشآموزان, والدین و سیاستدانش

شاده ایان های انجامگیرند؛ اما بر اساس پژوهشدر نظر می بهتریری یادگ هایخروجی

 .نتیجه لزوما  حی  نیست

 

های باین ی یادگیری و درك مطلب متمرکز بر تفاوتها درزمینهبر همین اساس پژوهش

های چاپی و دیجیتالی هستند. بااینکه دسترسی و قابلیت حمال اناواع ی واسطهمطالعه

هاااای جدیااد فناوری

هاای رسی, مثل کتابد

درسااای دیجیتاااالی 

تر است, اما تنهاا آسان

بااه ایاان دلیاال کااه 

ی آموزان مطالعاهدانش

دیجیتااالی را تاارجی  

تااوان دهنااد, نمیمی

نتیجه گرفت این ناوع 

مطالعه برایشاان بهتار 

 .است
 

 سرعت، به ازای قیمت

هاااااااااای پژوهش

های زیاادی ناسازگاری

آمااوزان دارنااد. دانش
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ها رو به کااهش دهند؛ اما عملکرد واقعی آنی نمایش را ترجی  میی روی  فحهمطالعه

 چاپیبه شکل آموزان اطالعات را , دانش7٦٦5بود. برای مثال, طبق یک بررسی از سال 

د. این نتیجه باه اثار کنن فحات دیجیتالی با طول بیش از یک  فحه درك می بهتر از

مخرب مرور طوماری یا اسکرول بر درك مطلب هام وابساته اسات. در بررسای متاون 

ت ساطوح مختلاف درك یاا زماان تس به دیجیتالی و چاپی تعداد کمی از پژوهشگرها 

 .اندی مستند پرداختهمطالعه

 

 مرور طوماری یا اسکرولی اثر مخربی بر درك مطلب دارد

آماوزان کاالج از طریاق هش به بررسی توانایی درك مطلاب دانشترتیب سه پژواینبه

ای خاود های رسانهآموزان در ابتدا اولویتی دیجیتالی و کاغذی پرداختند. دانشواسطه

 ورت چاپی,  ورت آنالین یکی بهی دو متن, یکی بهبندی کردند. پس از مطالعهرا رتبه

بندی نکاات کلیادی هاا, فهرساتمتنی ا لی تو یف ایده :سه وظیفه را کامل کردند

 .ی محتویات مرتبط با متونموجود در مطالب و ارائه

ها خواسته شد عملکرد درك مطلب خود را بررسی کنند. وقتی کار به پایان رسید, از آن

آوری شد )بارای مثاال های مختلفی جمعهای بررسی طول متفاوتی داشتند و دادهمتن

های بین محتوای دیجیتاال و های کلیدی بر تفاوتعضی یافتهحال, بزمان مطالعه(. بااین

 :چاپی تأکید داشتند

 دادندی دیجیتالی را ترجی  میآموزان مطالعهدانش. 

 توجهی بیشتر بودی چاپی به شکل قابلی آنالین از مطالعهسرعت مطالعه. 

 ارزیاابی ی چااپی ی آنالین را بهتر از مطالعهآموزان عملکرد خود در مطالعهدانش

 .کردند

 ی دیجیتاال ارزیاابی ی چاپی بهتر از مطالعهها در مطالعهدر مقابل, درك کلی آن

 .شد
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 ی ا لی متن(های کلی نوع واسطه تفاوتی ندارد )مثل درك ایدهبرای سؤال. 

 آماوزان در شاود, درك مطلاب دانشهای مشخص مطرح میاما وقتی بحث سؤال

 .ی متن چاپی بیشتر بودمطالعه

 رسی متون چاپیبر

هایی را در مورد جایگاه متون چاپی در دنیاای روباه توان درسها میبر اساس این یافته

 .آموزان انتقال دادها, والدین و دانشگذارها, معلمرشد دیجیتال به سیاست

 بررسی هدف -7

دنبال پاسخی برای یک ساؤال بسایار کنند. گاهی بهافراد به دالیل مختلفی مطالعه می
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 .خواهند تیترهای خبری روز دنیا را مطالعه کنندمشخص هستند. گاهی اوقات,  رفا می

از آنجاکه هد  انتخاب یک مقاله یا متن به فرمت دیجیتال یا چاپی است, در ابتدا بایاد 

بارای یاک هاد   ی مطالعهدلیل و هد  مطالعه را پیدا کرد. در رابطه با بهترین واسطه

ی فراگیری برای مطالعه وجاود دیگر, هیچ واسطهبیانبه .داردنظر وجود مشخص اختال 

 .ندارد
 

 تحلیل وظیفه -5

بر اساس یکی از سازگارترین نتایج این پژوهش, برای بعضی کارها نوع واسطه اهمیتای 

ی بزرگی را درك کرده یاا باه خااطر آموزان خواسته شود ایدهندارد. اگر از تمام دانش

را از مطالب خود استخراج کنند, هایچ تفااوتی باین انتخااب  ی مهمیبسپارند یا نکته

 .و اولویت دادن یکی بر دیگری وجود ندارد واسطه

ی تکالیف به مشارکت یا درك بیشتری نیاز داشته باشاد, بهتار اسات اما وقتی مطالعه

آموزان آماوزش ها باید به دانششده مطالعه کنند. معلمآموزان از روی متون چاپدانش

هاا ی انتخاابی آنتواند تحت تأثیر واسطهها برای درك تکلیف میند که توانایی آنبده

توانند تناقض موجود در قضاوت نسبت به عملکرد خاود آموزان میباشد. درنتیجه دانش

 .دهند, کاهش دهندرا با آنچه واقعا در عمل انجام می
 

 سرعت را کاهش دهید -4

آموزان کالج بر اسااس روش مطالعاه و اری از دانشهای معناددر آزمایش سوم, پروفایل

 .ها از متون چاپی و دیجیتال ساخته شددرك مطلب آن

ها پس ها انتخاب شدند که درك مطلب آنآموزان از میان این پروفایلیک گروه از دانش

ی مطالعه از چاپی به دیجیتال بهبود پیدا کرد. بر اساس نتاایج, سارعت از تغییر واسطه

دیگر, بیانی این گروه از روی متن دیجیتالی نسبت به متن چاپی کندتر باود. باههمطالع
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توانستند با متن دیجیتالی ارتباط برقرار کنند. بر اساس ایان گاروه, دیگار خوبی نمیبه

 .آموزان تشویق شدند که با تمایل خود نسبت به متون دیجیتال مبارزه کننددانش

 

 ری نیستگیمعیاری که قابل اندازه -4

ی دالیل اقتصادی و محیطی متعددی برای عدم استفاده از کاغذ وجود دارد؛ اما یک نکته

ی تحصیل, افراد مرتب باه های چاپی در نظر گرفته نشده است. در دورهمهم در واسطه

هاا باا و قدیمی ایان گنج های کهنهکنند.  فحههای مختلف مراجعه میها و مقالهکتاب

 .اندحک شدهتفکر و اندیشه 

 .توان سط  جذابیت متون دیجیتالی و متاون چااپی را یکساان دانساتسختی میبه 

های چاپی در آموزان از فناوری, همیشه باید جایگاهی برای کتابنظر از درك دانش ر 

هیچ  ی آنالین بیها وجود داشته باشد. البته, حرکت به سمت مطالعهی تحصیل آندوره

های متون آنالین نیسات؛ ارزش تلقی کردن مزیتیابد و هد , کمه میکم و کاستی ادام

چراکه گستردگی و سرعت 

هاا بیشاتر دسترسی به آن

است. بلکاه هاد  ا الی 

یادآوری این نکته به اهالی 

دنیااای دیجیتااال اساات  

گرفتن ارزش متاون نادیده

چاااپی باارای یااادگیری و 

ی آکادمیک پیامدها توسعه

هی را توجهای قابلو هزینه

 .به دنبال خواهد داشت

  سارا ارجمند   نویسنده
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 های افزایش سرعت یادگیری از نگاه افراد مشهور تاریخ راه

اینشیتن, فاینمن 

و ایااالن ماسااک 

نوابااغ معروفاای 

هسااتند کااه بااه 

ی داناش واسطه

ود در دنیاااا خااا

شوند شناخته می

های جاالبی و راه

باارای افاازایش 

سرعت یادگیری 

 .اندداشته

کنیم که اینترنت برقراری ارتباط میان تمام مردم جهان را میسر ما در دنیایی زندگی می

های خود را به راحتای باا دیگاران در تواند تجربهای میکرده است. هر فرد در هر نقطه

جویی در اوقات استفاده از تجربیات دیگران بهترین راه برای  ارفهمیان بگذارد. گاهی 

مسائل  یادگیریهایی برای افزایش سرعت عنوان مثال یاد گرفتن تکنیکزمان است. به

که در زمان کمتاری آن کند نه تنها درك بهتری از موضوع پیدا کنیم بلسخت, کمک می

 .را یاد بگیریم

, ریچاارد فااینمن همکاار آلبرت اینشتینهای شناخته شده و معروفی مانند شخصیت

معارو ,  کاارآفرین, ایاالن ماساکی نوبل فیزیک و همچنین اینشتین و برنده جایزه

های افزایش سارعت یاادگیری باا دیگاران باه اشاتراك تجربیات خود را در مورد راه

 .پردازیمها میهای آنی به بررسی بیشتر راه حلی این مقالهاند. در ادامهگذاشته
 

www.takbook.com

https://www.zoomit.ir/2018/9/23/287230/how-learn-anything-faster/
https://www.zoomit.ir/2018/9/23/287230/how-learn-anything-faster/
https://www.zoomit.ir/2018/9/23/287230/how-learn-anything-faster/
https://www.zoomit.ir/tag/learning/
https://www.zoomit.ir/tag/learning/
https://www.zoomit.ir/tag/albert-einstein/
https://www.zoomit.ir/tag/albert-einstein/
https://www.zoomit.ir/tag/elon%20musk/
https://www.zoomit.ir/tag/elon%20musk/
https://www.zoomit.ir/tag/entrepreneur/
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 آلبرت اینشتینع از خودتان لذت ببرید -1

اینشتین, تصور ما نسبت به دنیای اطرافمان را تغییر داده است اما کار ساخت, ماانع از 

های فکاری و سارگرمی باا هام در این نشد که از کارش لذت نبرد. او معتقد بود جهش

ببرید, اطالعات با سرعت بیشاتری در  ارتباط هستند و هرقدر بیشتر از یادگرفتن لذت

 .شودتر میذهنتان ماندگار شده و دستیابی به موفقیت محتمل

ی ای به هانس آلبرت, پسر خود که قصد داشات نوازنادهدر نامه 7٦72اینشتین در سال 

باری و بسایار خوشاحالم کاه از ناواختن پیاانو لاذت می»ای پیانو شود نوشت  حرفه

وقتی بـه انجـام کـاری مشـغول .سازندزی که تو را خشنود مینواهایی را میآهنگ

بری و این بهترین راه کنی یعنی از آن لذت میشوی که گذر زمان را احسا  نمیمی

کنم شوم که فراموش مایای در کار غرق میاندازهمن نیز گاهی اوقات به یادگیری است.

 «.ناهار بخورم

www.takbook.com
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 برای یک کودك توضیح دهیدریچارد فاینمنع موضوع مورد نظر را  -2

 
ترین هاای خاود روی یکای از ساختای باه پااس فعالیتدان افساانهفاینمن, فیزیک

ی نوبل شد. او در رابطه با افزایش سرعت ی جایزهها یعنی مکانیک کوانتوم برندهموضوع

ای ساده کنید که حتی بارای یادگیری گفته سعی کنید موضوع مورد مطالعه را به اندازه

 :ک کودك هشت ساله نیز قابل درك باشد. او گفته استی

ها مطارح ای را از ابتدا تا پایان به زبان ساده و قابال فهام بارای بچاهزمانی که ایده» 

شوید مفهوم موضوع را بهتر درك کرده و با یک مثال قابل فهم درك کنید مجبور میمی

ده و ایرادهای خود را در فهام آن را راحت کنید. پس باید از کلمات عمومی استفاده کر

 «.موضوع پیدا کنید

www.takbook.com
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 ایالن ماسکع دانش را مانند یک درخت در نظر بگیرید -3

عنوان یکای از اینشتین به

ترین نواباغ دنیاا برجسته

شود و فاینمن شناخته می

دانی برجسته و نیز فیزیک

ی نوباال ی جااایزهبرنااده

است. اما زمانی که  حبت 

یان از یادگیری سریع به م

آید, ایالن ماسک یکی می

دانان پیش از خود داشته است. دیگر از افرادی است که شاید عملکرد بهتری از فیزیک

ی پرداخت آنالین را در سراسر دنیا تغییر داده,  نعت خودروساازی را متحاول او نحوه

کند و کرده و قصد دارد تا چند سال آینده رویای ورود بشر به مریخ را به واقعیت تبدیل 

 .ی وسعت باورنکردنی دانش او استدهندهاین نشان

های مختلف دانش کسب کند؟ او معتقد است تمام ایالن ماسک چگونه توانست در رشته

داناش را »  :کنند توانایی یادگیری دارند و گفته اساتمردم بیشتر از چیزی که فکر می

زی باید مفاهیم اولیه یعنای در نظر بگیرید. پیش از هر چی درخت معناییعنوان یک به

ی ضخیم را درك کنید ساپس ی درخت و شاخهتنه

های درخت باید سراغ یادگرفتن جزئیات یعنی برو

ای بارای هاا شااخهبروید, در غیر این  ورت برو

 «.اتصال نخواهند داشت
 

  بختبنفشه نیک :نویسنده
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 پرلگو، استارتاپی مشابه اسپاتیفای برای کتاب های مرجع 

پرلگو استارتاپی است که فعالیتی مشابه سایت اسپاتیفای, اما نه بارای موسایقی بلکاه 

 .میلیون دالر سرمایه جذب کند 4.6های مرجع دارد و حال توانسته برای کتاب

اند که دسترسی نامحادود باه فرمی طراحی کردهپلت Perlego استارتاپن گذارابنیان

در ازای ای را برای دانشجویان و متخصصان الکترونیکی مرجع و حرفه کتاب دها هزار 

ناشر از جمله انتشاارات  623پوند فراهم کرده است. این استارتاپ با  75پرداخت ماهانه 

میالن و آکسفورد, انتشارات دانشگاه پرینستون, انتشارات آموزش عاالی ماک دانشگاه

در اد حاق  62ده است. سهم ناشران از این معامله همکاری کر  Cengageانتشارات 

 .اشتراك پرداخت شده بر اساس مصر  توسط کاربران است

برابر یا سه برابر نرخ تورم افزایش پیدا  72حدود  7٦73قیمت کتاب مرجع نسبت به سال 

پوند در سال برای کتاب مرجع  44٦کرده است. در انگلستان هر دانشجو به طور متوسط 
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https://www.zoomit.ir/2018/9/11/286717/perlego-startup-like-spotify-for-textbooks/
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ی باالی تحصیل دانشاجویان و بادهی ی اضافه جدای از هزینهند. این هزینهکخرج می

ها بوده که قرار است امسال در انگلستان مجددا افزایش پیدا کند. استارتاپ پرلگو به آن

کند تا درآمد خوبی از فروش محتوای خود به دانشاجویان باا درآماد ناشران کمک می

های مرجع مورد نیاز خود را معماوال از جویان کتابپایین داشته باشند. این قشر از دانش

 .کنندی غیرقانونی آن را دانلود میهای دست دوم فروشی تهیه کرده یا نسخهفروشگاه

 

بنابراین همکاری باا 

این استارتاپ هم باه 

نفع ناشران و هم باه 

نفاااع دانشاااجویان 

اسااات. از طرفااای 

ناشران به لیساتی از 

ای پرطرفدار و سایر جزئیات خریدار نیز دسترسی خواهند هعناوین فروخته شده, کتاب

پوند به  اورت  75گوید دانشجویان تنها با پرداخت گذار این استارتاپ میداشت. بنیان

های مرجع دسترسی نامحدود خواهند داشت. شرایط استفاده از ماهانه به بهترین کتاب

خاوبی از  یدادهاشاران, امکانات سایت پیچیده نیست و عاالوه بار افازایش درآماد ن

هاا مقابلاه دهد و همچنین با کپی غیرقاانونی کتابخریداران را در اختیارشان قرار می

ای که به استارتاپ پرلگو قصد دارد با سرمایه.کندمی

تازگی جذب کرده تیم خود را گساترش داده و باازار 

زرو انگلستان و اروپا را تحت پوشاش قارار دهاد. ب

ی محصوالت خود بارای همچنین قصد دارد با توسعه

دانشجویان و افراد متخصاص امکاناات بهتاری را در 

 ( بختبنفشه نیک  نویسنده .)آینده ارائه دهد

www.takbook.com
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 ساعت بیل گیتس، جک ما و ایالن ماسک  5شرح قانون 

 

ترین موفاااااااق

های شاناخته چهره

ی سراسر دنیا شده

مردماای ماننااد مااا 

هستند که روزاناه 

حداقل یک ساعت 

کنناد و مطالعه می

مطالب جدیاد یااد 

 .گیرندمی
 

رسانه هساتید و اید, خسته و گتصور کنید بعد از یک روز کاری سخت به خانه بازگشته

داریاد و جلاوی ای اساتراحت کنیاد. غاذایی از یخچاال برمیخواهید چند دقیقهمی

شوید چند ساعت گذشته است و پنجماین نشینید بعد از مدتی متوجه میتلویزیون می

ی ماا اید. انجام این کار هیچ ایرادی ندارد و همهقسمت سریال محبوب خود را هم دیده

ی دلخواهمان استراحت کنیم. اما وز سخت کاری باید به شیوهبعد از سپری کردن یک ر

تماشای تلویزیون برای مدت زمان زیاد سرگرمی سالمی نیست و اغلب افاراد شاناخته 

شده و موفق در سراسر دنیا بخشی از اوقات فراغات خاود را باه یاادگیری اختصاار 

میلیاونر  533, محققی اسات کاه پانج ساال در ماورد رفتاار توماس کورلی .دهندمی

 66کنناد. خودساخته تحقیق کرده و متوجه شده است این افراد تلویزیون تماشاا نمی

در دشاان در  64کنند و موضوعات جدید مطالعه می یاد گرفتنها به منظور در د آن

 .کنند وتی گوش می کتابطول مسیر  بحگاهی خود 
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https://www.zoomit.ir/2018/8/5/285130/5-hour-rule-bill-gates-jack-ma-elon-musk/
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کنند بر کسی پوشایده نیسات و گفتاه شاده اسات اینکه افراد موفق زیاد مطالعه می

خوانند. سعی کنید شما هام در میلیونرها به طور متوسط در طول ماه دو تا سه کتاب می

ی خود سر بزنید و مطالاب جدیاد وبالگشاان را های مورد عالقهاوقات فراغت به سایت

های علمی و تخیلی بخوانید و دانش خود را گسترش دهید. اگر مطالعه کنید. حتی کتاب

ها یا ی  وتی کتابتوانید در طول مسیر به نسخهوآمد هستید نیز میدائم در حال رفت

 .گوش دهید پادکست

 

شاید با خودتاان فکار 

کنید ایان روزهاا چاه 

کسی فر ت نشستن و 

کتاااب خواناادن دارد؟ 

کسی که خسته از سار 

گاااردد و کاااار برمی

خواهد زمانش را به می

خانواده اختصار دهد 

کند. جالب است بدانید بااراك فر ت کافی برای مطالعه ندارد و این موضوع را بهانه می

ی ریاست جمهوری و زمانی که در کاخ سفید حضور داشت بخشای از در دوره اوباما نیز

ای بارای کمباود وقات داد پس دیگر بهاناهخواندن اختصار میوقت خود را به کتاب 

, ماارك کوباان و جاک ماا ایالن ماسک, وارن بافت, اپرا وینفری, بیل گیتس .ماندنمی

ی زیادی به مطالعه دارند. بیل گیاتس ی دیگری هستند که عالقهی شناخته شدهچهره

 :در مصاحبه با نیویورك تایمز گفته است

دگرفتن اساتفاده یاا های ا لی است که مان از بچگای بارایکتاب خواندن یکی از راه

 .کردممی
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باه  ی ایان مقالاهدر اداماه

معرفی بیشاتر قاانون پانج 

پاردازیم. قاانونی ساعت می

که توسط افراد شناخته شده 

در سراسر دنیا برای مطالعاه 

 .شودو یادگیری استفاده می
 

 قانون پنج ساعت

قانون پنج ساعت اولین باار 

ــیمونزتوسااط  ــل س  مایک

گویاد ای دارد. این قاانون میده و مفهوم بسیار سادهارائه ش Empact موسس شرکت

ها حداقل یک ساعت در روز )پنج مهم نیست افراد موفق تا چه اندازه مشغله دارند, آن

سیمونز این قانون را  .دهندکنند و دانش خود را گسترش میساعت در هفته( مطالعه می

الهاام گرفتاه اسات. او نیاز در  گذاران آمریکایکی از بنیان بنجامین فرنکلیناز زندگی 

 :گویدمی سیمونز .کرددوران بزرگسالی روزی یک ساعت مطالعه می

کنم  مطالعه به مدت یک ساعت در گونه تعریف میمن قانون پنج ساعت فرنکلین را این

 .روز به ازای هر روز هفته

شاد. او می شده و به خواندن و نوشتن مشغولفرنکلین هر روز  ب  زود از خواب بیدار 

کارد. حتای در آن زماان رویادادهای نوشت و پیگیاری میاهدا  شخصی خود را می

مند خودشان و جامعاه را پیشارفت دهناد. او کرد تا افراد عالقهخوانی برگزار میکتاب

 .کردمطرح می های فکریسوالهمچنین اطالعات جدید خود را آزمایش کرده و هر روز 

 ج ساعتی قانون پنسه زیر مجموعه

 .اندنکلین را به سه زیر مجموعه تقسیم کردهارهبران موفق امروزی قانون پنج ساعت فر

www.takbook.com
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ه بین یک تا میلیونرهای خودساخته مانند مارك کوبان و دن گیلبرت روزان  :خواندن -7

کنند. ایالن ماسک با مطالعه یاد گرفت چگونه موشاک بساازد و پنج ساعت مطالعه می

بابا معتقاد گذار شرکت علیگذاری کرد. جک ما, هم بنیانایکس را بنیانشرکت اسپیس

افرادی کاه کتااب  .دهدی خوبی برای شروع میاست مطالعه عالوه بر یادگیری, انگیزه

اگار عاادت .ها دارنادها و تاکتیکهتری از سایر  نایع, استراتژیخوانند شناخت بمی

دقیقه شروع  43تا  53ندارید روزی یک ساعت مطالعه کنید هیچ جای نگرانی نیست. از 

کنید. همیشه کتاب کوچکی همراهتان داشته باشید و هنگامی که منتظر هستید جلسه 

با گوشای هوشامند خاود کتااب اید کتاب بخوانید. آغاز شود یا در مطب دکتر نشسته

توانید در طول مسیر یا زمانی کاه دانلود کنید و به جای بازی مطالعه کنید. همچنین می

 .کنید کتاب  وتی گوش دهیدورزش می

قانون پنج ساعت عالوه بر مطالعه شامل فکر کردن و منعکس کردن    منعکس کردن -5

ها شوید یا آنید و در افکارتان غرق میشوای خیره میشود. اینکه به نقطهافکار نیز می

کنید بخشی از منعکس کردن است. جک دورسی مادیرعامل تاوییتر و را یادداشت می

میلیااردر  لی،سارا بلیـکجف وینر مدیرعامل لینکدین به فکر کردن معرو  هستند و 

ر موفق  نعت پوشاك نیز روزانه زمان زیادی را به نوشتن خاطرات و افکار خود اختصا
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ها و فکر کردن تمرکز کردن روی گذشته فر تی خوبی برای یاد گرفتن از اشتباه.دهدمی

اید. دانشگاه تگزاس نیز به تازگی اعالم کارده به کارهایی است که به درستی انجام داده

بخشد و درنتیجه فرد است استراحت ذهنی و منعکس کردن افکار یادگیری را بهبود می

اگر برای شروع مشکل داریاد, آن را باه .کندتر میندگی نزدیکرا یک قدم به اهدا  ز

دقیقه بعد از  ار  ناهاار زماان  53تا  72ی روزانه تبدیل کنید. معموال بخشی از برنامه

مناسبی برای این کار است. پس هر روز زمان کوتاهی را به این کاار اختصاار دهیاد و 

باشید. هر بار روی دو یا سوال تمرکاز  بالفا له کار را آغاز کنید تا احساس بدی نداشته

ای عنوان مثاال اگار در جلساهها را در ذهن مرور کنید. بهکرده و سعی کنید پاسخ آن

اید از خودتان بپرسید چه نکاتی در طاول جلساه مطارح شاد و چگوناه شرکت کرده

 به کار بگیرم؟ خود وکارکسبتوانم این نکات را در می
 

عنوان افرادی بنجامین فرنکلین و توماس ادیسون در سراسر دنیا به  آزمایش کردن -4

کردند. اینکه امروز سرویس جیمیل شوند زیرا همه چیز را آزمایش مینوآور شناخته می

های خود اجازه داد ایده در اختیار ما قرار گرفته به این دلیل است که گوگل به کارمندان

ها را باه واقعیات تبادیل کارده و نشاان آزمایش, فرضیه .جدید خود را آزمایش کنند

دهد و کدام راه حل باید فراموش شود. همچناین اجاازه دهد چه راه حلی جواب میمی

ی خود درس بگیرید و از بازخوردهاای دیگاران اساتفاده دهد از اشتباهات گذشتهمی

گوید کند. او میدیگران را به استفاده از دانش در زندگی واقعی تشویق میکنید. جک ما 

عنوان مثال اگر کتابی در مورد همکاری و کار گروهی مطالعه کردید, برای انجام کاری به

داوطلاب شااوید و داناش جدیااد خاود را در آن بااه کااار 

زمانی که یادگیری به عادت تبدیل شود موفقیات و .بگیرید

کنناد. باا هشاان را باه زنادگی فارد بااز میوری رابهره

وکارتان را گذاری روی مطالعه رشد خودتان و کسبسرمایه

 ( بختبنفشه نیک  نویسنده. ) تضمین خواهید کرد
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 هایی برای تقویت تندخوانی روش

های حجیم بلکه بارای خوانادن ایمیال, ی کتابمتدهای تندخوانی نه تنها برای مطالعه

 .کندجویی میها نیز مفید است و در زمان  رفهگزارش پروژه و سایر متن

 وریبهرهزان سالمتی, حافظه و می ,ها است و مطالعهترین مهارتیکی از اساسی خواندن

رسد در ی ما درگیر آن هستیم به نظر میدهد. با وجود حجم کاری که همهرا افزایش می

پاروژه و مقااالت  هاایهاا, گزارشایمیلها, ی پیغامپایان روز زمان زیادی برای مطالعه

ماند. گاهی اوقات مقدار اسنادی که باید در طول ساعات کااری مطالعاه جدید باقی نمی

های زیادی بارای رسد اما راهی دشواری به نظر میای زیاد است که وظیفهکنیم به اندازه

هاای دس زدید, تندخوانی یکای از تکنیکافزایش سرعت مطالعه وجود دارد. درست ح

کاربردی برای افزایش سرعت مطالعه است. اگرچه این تکنیک باه طاور سانتی بارای 
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, نویسانده و بیلابی مارکسی شود اما طبق گفتهحجیم استفاده می هایکتابی مطالعه

ی, این تکنیک برای خواندن هر متنی قابل اساتفاده اسات. تکنیاک متخصص تندخوان

 :گویدی جادویی است. بیل میوارد شبیه به حقهتندخوانی برای افراد تازه

های فعال, ذهنی و آگاهانه است که باه فارد اجاازه ای از استراتژیتندخوانی, مجموعه

 .پایین آورد ی خود را باال برده یادهد در شرایط خار سرعت مطالعهمی

های فرد باه مارور زماان ها برای هر شخصی قابل استفاده است و مهارتاین استراتژی

افزایش پیدا خواهد کرد. این یعنی زمانی که فرد به تندخوانی مسلط شد, سرعت مطالعه 

ال ببارد. در تواند تا دو و سه برابر افزایش دهد و همچنین میزان درك خاود را باارا می

 .پردازیمهای تندخوانی میبه معرفی بیشتر تکنیک ین مقالهی ایادامه

 
 میزان تمرکز خود را افزایش دهید -7

قبل از خواندن حتی یک کلمه از متن مورد نظر باید محیط خوبی بارای تمرکاز فاراهم 

انسان در این شارایط تنهاا  مغز .کنید. محیطی که هیچ عامل حواس پرتی نداشته باشد

شود و اطالعات را به راحتای و باا سارعت بیشاتر جاذب روی یک محرك متمرکز می
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کند. فراهم کردن چنین محیطی در دفتر کار با درهای بسته شاید ساده به نظر برسد می

بته این باه ایان کنند دشوار است. الاما کار برای افرادی که در محیط شلوغ فعالیت می

پذیر نیست, به این معنا اسات کاه های شلوغ امکانمعنا نیست که تندخوانی در محیط

 .های فرضی روی گوش نادیده گرفتباید حضور افراد را با گذاشتن هدفون
 

 از کارت سفید برای افزایش تمرکز استفاده کنید -5

شاوید ه کرده باشید, متوجه میاگر تا به حال در کتابخانه و در کنار سایر محققان مطالع

دهناد. ای یک کارت سفید رنگ را روی سطرهای کتاب مورد نظر تکاان میافراد حرفه

 :گویدهای تندخوانی است. بیل میاستفاده از کارت سفید اولین گام برای تقویت مهارت

تر میان لغات یک سطر حرکت کنند, به سطرهای کند راحتها کمک میاین متد به چشم

وانده شده نلغزند و میزان تمرکز را افزایش دهند. سرعت بیشتر, میزان تمرکز مغاز را خ

برد. البته محل قرارگیری کاارت مهام اسات و دهد و درك انسان را باال میافزایش می

 .دهندبسیاری از مردم آن را در جایگاه اشتباه قرار می

دهند کاارت سافید در ی  میای محققان پرسیدم ترجمن برای یکی از تحقیقات از عده

ها پاسخ دادند کارت را در قسامت زیارین کدام قسمت متن قرار داشته باشد؟ اکثر آن

شود و به خواننده دهند. این عادت بد رگرسیون نامیده میخوانند قرار میسطری که می

های خوانده شده بازگردد و مغاز خاود را باه شاک وادارد. در دهد به قسمتاجازه می

ی که چشم انسان باید به طر  پایین حرکت کند و قرار دادن کارت در زیار خاط  ورت

شود. بنابراین بهترین کار قرار دادن کارت باالی سطر مورد نظر یا روی مانع از این کار می

آن است تا از بازخوانی سطرهای مطالعه شده جلوگیری شود. قرار دادن کارت در بااالی 

 .کندسمت پایین یعنی مطالب خوانده نشده هدایت می ها را بهسطر مورد نظر چشم
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 از تکنیک کارت سفید برای سایر متون استفاده کنید -4

ی تکنیک استفاده از کارت سفید برای خواندن متون چاپ شده مانند کتااب و خال اه

دهد اما برای خواندن از روی مانیتور, تبلت یا ساایر  افحات مناساب پروژه جواب می

ی مانیتور برای خواندن ایمیال یاا فایال ا نگه داشتن یک کارت روی  فحهنیست. زیر

ی خوشایندی ندارد. اما شود. همچنین منظرها  باعث خستگی عضالت دست میدیپی

سازی کارت سفید روی متون چاپ نشاده پیشانهاد داده بیل تکنیک جالبی برای شبیه

 :گویداست. او می

ترین مانیتور تنها کافی است سطر اول ماتن را در بااال برای استفاده از این تکنیک روی

افزاری که متن مورد نظر را بااز ی باالیی نرمحالت ممکن قرار دهید. به طوری که حاشیه

اید در باالی اولین سطر قرار بگیرد. سپس به کمک نوار کنار  فحه, بعد از خواندن کرده

همانند تکنیک کاارت سافید روی هر سطر متن را به سمت پایین حرکت دهید. درست 

های تندخوانی خواهید تنها از یکی از تکنیککاغذ, سطرهای باالیی را بپوشانید. اگر می
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استفاده کنید این روش بهترین راه است. زیارا خوانادن ماتن از روی  افحه و بادون 

در اد کنادتر از خوانادن از روی کاغاذ انجاام  52استفاده از هیچ استراتژی, حدود 

 .ودشمی

آورد پس بهتر است با ها به طور طبیعی سرعت مطالعه را پایین میخواندن از روی  فحه

 .متدهای تندخوانی همراه باشد

 
 خواندن لغت به لغت را کنار بگذارید -4

تا اینجا یاد گرفتیم برای افزایش سرعت در مطالعه باید با قرار گرفتن در یک محیط آرام 

کنارمان هستند, تمرکز خود را افازایش دهایم. ساپس یااد  توجهی به افرادی کهیا بی

پرتی ذهن بهتر است متون خوانده شاده را باا کاارت گرفتیم برای جلوگیری از حواس

بپوشانیم تا چشم به سمت متن خوانده نشده هدایت شود. آخرین تکنیک برای تقویات 

غت در هار لحظاه مهارت تندخوانی, به کار گیری نمای جانبی برای دیدن بیش از یک ل

های چشم هنگام نگاه رو باه جلاو اسات. بیال است. نمای جانبی همان دیدن از گوشه

 :گویدمی
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اند در هر لحظه روی یک لغت تمرکز نکنند و در هر نگاه چناد افراد تندخوان یاد گرفته

 :عنوان مثال در متن زیر به کلمات پررنگ شده دقت کنیدلغت را همزمان بخوانند. به

لغات کلیدی  .ن راه برای تقویت این مهارت, خواندن کلمات و عبارات کلیدی استبهتری

ی ماتن را مانند تیترهای روزنامه که خال اه .تر هستندتر و مهمجمله بزرو معموال در

روی لغاتی متمرکز شود که سه حر  یا بیشاتر هساتند و باار  باید چشم .کنندبیان می

 .بخشندمعنایی بیشتری به جمله می

حال بار دیگر به اول متن بازگردید و فقط لغات پررنگ را مطالعه کنید. در ایان تمارین 

شوند. این یعنی مهارت نمای جانبی در حال شوند اما خوانده نمیلغاتز کمرنگ دیده می

تقویت است. راه حل دیگر, پیدا کاردن گروهای از کلماات در یاک جملاه اسات کاه 

 :عنوان مثال به متن زیر توجه کنیددهند. به ای را شکل میاندیشه

دهند./ جساتجو ای را شکل میاند/ که اندیشهها از گروهی از کلمات تشکیل شدهجمله

کند/ و میزان درك و فهم را تری را ایجاد میکردن این گروه کلمات/ نوار بصری گسترده

 .دهدافزایش می

ه کنید و سپس گروه لغات باین متن باال را ابتدا بدون در نظر گرفتن خطوط مورب مطالع

کند تمرکز هر خط را در نظر بگیرید. این تکنیک نیز هنگام مطالعه به خواننده کمک می

 .های خود را به بهترین نحو تقویت کندی حرکت چشمبیشتری داشته باشد و نحوه

ای نادارد و حتای سارعت را ها هیچ فایدهشاید احساس کنید به کار بردن این تکنیک

هاا وارد ناخودآگاهتاان آورد اما بعد از گذشت مدتی اساتفاده از ایان تکنیکین میپای

رود. ایان زماان باا خواهد شد. هر روز زمان زیادی بابت خواندن متون طوالنی هدر می

استفاده از متدهای تندخوانی قابل کاهش است و اگر به درستی 

ب ی کتااای برای عادم مطالعاهانجام شود دیگر شخصی بهانه

 .نخواهد داشت

 (  بختبنفشه نیک  نویسنده)  
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http://www.sciencealert.com/spending-more-time-reading-could-help-you-live-longer-suggests-a-new-study?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencealert-latestnews+%28ScienceAlert-Latest%29
http://www.sciencealert.com/spending-more-time-reading-could-help-you-live-longer-suggests-a-new-study?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencealert-latestnews+%28ScienceAlert-Latest%29
https://www.zoomit.ir/2016/8/11/134452/book-lover-live-more/
http://mashable.com/2016/03/04/ways-to-read-more/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29#WaYOFPWF_SqX
http://mashable.com/2016/03/04/ways-to-read-more/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29#WaYOFPWF_SqX
https://www.zoomit.ir/2016/4/11/129209/ways-to-read-more/
http://www.boredpanda.com/gifts-for-book-lovers/
http://www.boredpanda.com/gifts-for-book-lovers/
https://www.zoomit.ir/2015/12/6/26547/gifts-for-book-lovers/
http://uk.businessinsider.com/best-books-of-2015-according-to-readers-2015-12?r=US&IR=T
https://www.zoomit.ir/2016/2/18/127103/goodreads--lusitania-fantasy---book/
https://www.zoomit.ir/2016/2/18/127103/goodreads--lusitania-fantasy---book/
https://www.zoomit.ir/2015/3/28/19062/taghche-mobile-app/
https://www.inc.com/jessica-stillman/3-geniuses-best-tips-to-accelerate-learning.html
https://www.zoomit.ir/2018/9/23/287230/how-learn-anything-faster/
http://zurl.ir/c9iOj
https://www.zoomit.ir/2015/5/7/20167/polymer-clay-book-covers-mandarin-duck-aniko-kolesnikova/
https://www.zoomit.ir/2015/5/7/20167/polymer-clay-book-covers-mandarin-duck-aniko-kolesnikova/
http://zurl.ir/c9iOj
http://zurl.ir/482327
http://zurl.ir/558543
https://www.zoomit.ir/2014/9/1/13574/this-universitys-library-doesnt-have-a-single-paper-book/
https://www.zoomit.ir/2014/9/1/13574/this-universitys-library-doesnt-have-a-single-paper-book/
http://zurl.ir/482327
https://www.zoomit.ir/2011/6/21/787/google-partners-with-british-library-to-digitize-250000-books/
https://www.zoomit.ir/2011/6/21/787/google-partners-with-british-library-to-digitize-250000-books/
https://www.zoomit.ir/2011/6/21/787/google-partners-with-british-library-to-digitize-250000-books/
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-http://www .newatlas  

-https://www.zoomit.ir/2016/9/13/135897/terahertz-radiation-books/ 

https://www.ted.com/talks/ann_morgan_my_year_reading_a_book_from_ev
ery_country_in_the_world/ 
-http://www .the10mostknownلینک مطلب  

-https://www.zoomit.ir/2014/8/8/13091/10-worlds-ten-richest-authors/ 
-http://www .inc  
-https://www.zoomit.ir/2018/9/25/287310/what-a-great-book-does-to-your-

brain/ 
-http://www .techcrunch  
-https://www.zoomit.ir/2018/9/11/286717/perlego-startup-like-spotify-for-

textbooks/ 

-http://www .entrepreneur  

-https://www.zoomit.ir/2018/8/5/285130/5-hour-rule-bill-gates-jack-ma-

elon-musk/ 

-http://www .fastcompany  

-https://www.zoomit.ir/2018/5/30/272557/train-yourself-become-speed-

reader/ 

-https://www.zoomit.ir/2012/5/15/2223/سرعت تندخوانی خود را امتحان کنید 

-http://www .freshome  
-https://www.zoomit.ir/2014/8/25/13425/reading-can-fun-entertaining-
creative-reading-net 

-http://www .sciencealert  

-https://www.zoomit.ir/2018/4/30/271231/do-students-learn-better-from-

screens-or-print-textbooks-science-education/ 

-https://www.zoomit.ir/2018/4/10/270603/theres-actually-no-such-thing-as-
different-learning-styles/ 

-http://www .thenextweb لینک مطلب 

-https://www.zoomit.ir/2014/1/20/8935/pew-americans-read-book/ 

www.takbook.com

http://newatlas.com/terahertz-radiation-books/45348/
https://www.zoomit.ir/2016/9/13/135897/terahertz-radiation-books/
https://www.ted.com/talks/ann_morgan_my_year_reading_a_book_from_every_country_in_the_world/transcript?awesm=on.ted.com_8l4w&utm_campaign=alan_siegel_let_s_simplify_legal_jargon&utm_content=ted.com-talkpage&utm_medium=on.ted.com-twitter&utm_source=direct-on.ted.com&language=fa
https://www.ted.com/talks/ann_morgan_my_year_reading_a_book_from_every_country_in_the_world/transcript?awesm=on.ted.com_8l4w&utm_campaign=alan_siegel_let_s_simplify_legal_jargon&utm_content=ted.com-talkpage&utm_medium=on.ted.com-twitter&utm_source=direct-on.ted.com&language=fa
http://zurl.ir/937283
http://zurl.ir/937283
https://www.zoomit.ir/2014/8/8/13091/10-worlds-ten-richest-authors/
https://www.inc.com/jessica-stillman/this-is-what-a-great-book-does-to-your-brain.html
https://www.zoomit.ir/2018/9/25/287310/what-a-great-book-does-to-your-brain/
https://www.zoomit.ir/2018/9/25/287310/what-a-great-book-does-to-your-brain/
https://techcrunch.com/2018/09/10/perlego/
https://www.zoomit.ir/2018/9/11/286717/perlego-startup-like-spotify-for-textbooks/
https://www.zoomit.ir/2018/9/11/286717/perlego-startup-like-spotify-for-textbooks/
https://www.entrepreneur.com/amphtml/317602
https://www.entrepreneur.com/amphtml/317602
https://www.zoomit.ir/2018/8/5/285130/5-hour-rule-bill-gates-jack-ma-elon-musk/
https://www.zoomit.ir/2018/8/5/285130/5-hour-rule-bill-gates-jack-ma-elon-musk/
https://www.fastcompany.com/40574769/how-to-train-yourself-to-become-a-speed-reader
https://www.fastcompany.com/40574769/how-to-train-yourself-to-become-a-speed-reader
https://www.zoomit.ir/2018/5/30/272557/train-yourself-become-speed-reader/
https://www.zoomit.ir/2018/5/30/272557/train-yourself-become-speed-reader/
https://www.zoomit.ir/2012/5/15/2223/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://zurl.ir/725975
http://zurl.ir/725975
https://www.zoomit.ir/2014/8/25/13425/reading-can-fun-entertaining-creative-reading-net
https://www.zoomit.ir/2014/8/25/13425/reading-can-fun-entertaining-creative-reading-net
https://www.sciencealert.com/do-students-learn-better-from-screens-or-print-textbooks-science-education?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencealert-latestnews+%28ScienceAlert-Latest%29
https://www.sciencealert.com/do-students-learn-better-from-screens-or-print-textbooks-science-education?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencealert-latestnews+%28ScienceAlert-Latest%29
https://www.zoomit.ir/2018/4/30/271231/do-students-learn-better-from-screens-or-print-textbooks-science-education/
https://www.zoomit.ir/2018/4/30/271231/do-students-learn-better-from-screens-or-print-textbooks-science-education/
http://zurl.ir/669286
http://zurl.ir/669286
http://zurl.ir/354692
https://www.zoomit.ir/2014/1/20/8935/pew-americans-read-book/
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-http://ketabesabz.com/book/81596/ 7 دانلود کتاب درمانی - جلد 

-http://ketabesabz.com/book/81642/   5 دانلود کتاب درمانی - جلد 

-http://ketabesabz.com/book/81674/ 4 دانلود کتاب درمانی - جلد  

-http://ketabesabz.com/book/81743/ 4 دانلود کتاب درمانی - جلد     

http://ketabesabz.com/book/82826/   2 دانلود کتاب درمانی - جلد 
-http://lib.sutech.ac.ir/recently-added/-/asset_publisher/1uHe/blog/ کتاب درمانی چیست؟  
-https://www.irna.ir/news/82309294/ کتاب درمانی را جدی بگیریم  
-http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/284557/ تاثیر مطالعه برای کودکان در سن یک سالگی 

-http://www.ibna.ir/fa/doc/longtrans/282520/ چرا بعضی خوره کتاب میشوند 

 محمد نظری گندشمین
 كارشناس ارشد روانشناسي

 كارشناس امور بهزيستي

3٦744245456 

http://nazaribest.samenblog.com/ 

https://telegram.me/successmotivathion 

 nazaribest@yahoo.com 

http://ketabesabz.com/authors/1505 

55/37/674٦  

www.takbook.com

http://ketabesabz.com/book/81596/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1
http://ketabesabz.com/book/81642/%20%20%20دانلود%20کتاب%20درمانی%20-%20جلد%202
http://ketabesabz.com/book/81674/%20%20دانلود%20کتاب%20درمانی%20-%20جلد%203
http://ketabesabz.com/book/81743/%20%20%20%20%20دانلود%20کتاب%20درمانی%20-%20جلد%204
http://ketabesabz.com/book/82826/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-5
http://lib.sutech.ac.ir/recently-added/-/asset_publisher/1uHe/blog/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F;jsessionid=ADCD7CA33E0F086E41E679463CC3E9D5?redirect=http%3A%2F%2Flib.sutech.ac.ir%2Frecently-added%3Bjsessionid%3DADCD7CA33E0F086E41E679463CC3E9D5%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1uHe%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
https://www.irna.ir/news/82309294/%20%20كتاب%20درماني%20را%20جدي%20بگيريم
http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/284557/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C
http://www.ibna.ir/fa/doc/longtrans/282520/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://nazaribest.samenblog.com/
https://telegram.me/successmotivathion
mailto:nazaribest@yahoo.com
http://ketabesabz.com/authors/1505

