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 آسمانی و انسان ساز قرار دهد. آمینهای بزرگ و آشنایی با اندیشههای کتاب

 

 قباد کاکادانی

E.mail: dosti1359@yahoo.com  

Weblog: http://tahaketab.blogfa.com 

 

 



 
 

 

 چرا مطالعه؟

آفرینش انسان است  کتاب و مطالعه از جمله موضوعاتی است که پیشینه آن به قدمت

نبوده است. کتاب انبار علم و اندیشه بشر بوده و خواهد نیاز بی انسان از آنهیچگاه  و

یکدیگرند. آدمی از راه های و اقوام انسانی نیازمند استفاده از تجربیات و اندوخته ،بود

ها بهرهها آن باشدن کالم کند و از هممی دیدار و گفتگوها انسان کتاب و مطالعه با بهترین

 ،کند. با عالمان، ادیبانمی بزرگ مرواریدهای رخشان صیدهای برد و در دریای اندیشهمی

 پژوهشگران و بزرگان در فنون مختلف روبرو ،سیاستمداران، نویسندگان ،دانشمندان

از این روست که  برد.میها دهفایشان حکیمانه نصایح و سخنان ،نشیند و از تجاربمی

 «ترین اشخاص قرون است.مطالعه مکالمه با نجیب» ند:اآورده

 هیییاهیییا در سیییینهمیییی رود از سیییینه

 صییتبت صییالح تییو را صییالح کنیید    
 

 هییییااز ره پنهییییان صییییال  و کینییییه  

 صیییتبت فاسیییا تیییو را فاسیییا کنییید
 

هاست. کتاب عرصه دیدار با هاست. کتاب فوّاره تجربهآری، کتاب عصاره اندیشه

ویدان انسان است. کتاب عامل پیشرفت است. کتاب عامل بزرگان است. کتاب فرزند جا

آموزی است از سرنوشت و جوامع پیشرفته است. کتاب میدان عبرتها انسان شناخت

 خوبان و بدان.

 های نابای باغ پر سخاوت اندیشه

 جان من و تو یک نفس از هم جدا مباد
 

 پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب 

 ت، ای کتابای خوب جاودانه، ای دوس
 

توان باز گرداند. نمی یک ساعت از عمر گذشته را به هیچ قیمتی» :گویدمی منتسیکو

توان تمام عمر و تجارب بزرگترین عقال و عالمان ، میاما با دادن چند قطعه پول ناچیز

 ،در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند .جهان را تصرف کرد. کتاب عمر دوباره است
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مطالعه  ،ام که خواندن یک صفته کتاب از بین نبرده باشدمن هیچ غمی نداشتهنیست. 

 «.بخشبار به ساعات لذتهای ماللتکتاب یعنی تبدیل ساعت

آید و باالترین درجه سالمت و می لذت زندگی انسان با سالمتی و تندرستی بدست

گذارد که ى مىهمان اثرى را در وجود آدمتندرستی سالمت فکر و ذهن است. مطالعه 

مرگ تدریجی انسان آغاز » اند:از این روست که آورده .کندورزش در بدن ایجاد مى

 «خواهد شد اگر مطالعه نکند.

به مطالعه و تداوم و استمرار در آن از اهمیت باالیی برخوردار است آوردن ! رویآری

 :و واجبی ضروری و فرمانی الهیست

* ﴿              ﴾  :[1]العلا 

 . «به نام پروردگارت ،بخوان»

* ﴿        ﴾  :[1]القلم 

 . «نویسندمی و آنچهسوگند به قلم »
بدین گردد. می آغاز «بخوان :إقرأ»قرآن با کلمه و فرمان های اقیانوس عظیم اندیشه

و سالمی بر مبنای خواندن و مطالعه شکل گرفت دعوت ا آغاز رسالت وی ترتیب نقطه

 ها،خداوند از میان تمامی امتاین افتخار منتصراً برای اسالم بوده است. به همین خاطر 

و توفیا  امت اسالمی را برگزید و رسالت ابالغ دین خود را بر دوش این امت نهاد

راه یک ارتباط فکری و نه از طریا معجزات خارق العاده بلکه از  ،پیامبرش در این راه

 روحی با مردم بود.

از دیدگاه قرآن هیچ شب و روزی  .قرآن بهترین الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه است

مطالعه بایستی همیشگی باشد و به یک کتاب و دو کتاب  ،نباید بدون مطالعه بگذرد. آری

روزی امه شبانهد. بلکه بایستی جزو برنیا یک روز و یک ماه در سال اختصاص داده نشو

 :باشد

* ﴿             ﴾  :[8]المزمل 
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 .«هر شب آن مقدار که برایت مقدور است از قرآن مطالعه کن»

 *﴿            ﴾  :[7]المزمل 
 .«ر باشدتا در مسیر تالش سخت و پُرفشار روز تو را دستگی»

و رسول گرامیش شرط آزادی اسیران مشرک جنگ بدر را سوادآموزی به مسلمانان 

دهد نه گرفتن پول و مال. در هیچ جنگی در دنیا چنین شرطی دیده نشده است می قرار

سواد حتی در نزد  ،گردد. آریمی که هر اسیری ده مسلمان را سواد بیاموزد آزاد و رها

تواند جانش را نجات دهد. می رای ارزش است تا جایی کهاسیر مشرک هم متترم و دا

مطالعه را با مصالح کلی خود حتی در شرایط  اسالم سواد و ،آری! ای برادر و خواهرم

داند که می و پیامبر اسالم نیک علم بندگی خداستی ثمرهچرا که داند. می جنگی یکی

بنده و برده نفسانیات نیز نخواهد  بلکه حتی ،شودنمی انسان باسواد نه تنها بنده دیگران

 شود.

به تاریخ اسالم نگاهی بیاندازید. مسلمانان دو قرن در تالش برای معرفی عقیده 

های ها بودند. پس از تثبیت پایهبه سایر ملت ،های واالی انسان ساز آناسالمی و ارزش

در ابتدا وردند. علمی روی آهای مسلمانان یکی پس از دیگری به فتح قله ،عقیده اسالمی

خواندن احادیث  به نوشتن و از رحلت پیامبر مسلمانان به نوشتن وخواندن قرآن وپس

تا  سایر علوم پرداختند،ی مطالعه به جمع آوری و بعدی،های در قرن ،پس از آن و نبوی

 آقای جهانیان شدند. معنویت سرور و این که در علم دنیا و

 که در علوم مادی و و انسانی را بنا نهادند. المیتمدن اسبزرگترین  ،و بدین ترتیب

اندیشمندان زیادی را به جهانیان  و معنوی خدمات زیادی را به اجتماع بشری ارائه داد

علوم  دانش وی معرفی کرد، تا آن جا که از شرق تا غرب جهان آن روز در سیطره

 مسلمانان بود.

گواهی بر این مدعای ماست.  اعتراف و شهادت ویل دورانت تاریخدان بزرگ غرب،

 .«رسیدنمی اگر مسلمانان نبودند اروپا به اینجا» :گویدمی که
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شارلمانی پادشاه بریتانیا در قرن هفتم وزیر یهودی خود را  :به این داستان توجه کنید

فرستد تا بداند دلیل این همه پیشرفت مسلمانان در آن می به قلمرو حکومت اسالمی

 اسالمی در پاسخ شارلمانی هایسرزمینیهودی پس از بازگشت از  دوران چیست. وزیر

مسلمانان از کوچک و بزرگ و زن و مرد را مشغول مطالعه و سوادآموزی دیدم.  :گویدمی

 داشتند. شارلمانی دستورمی پر بود و عالمان و دانشمندان را بسیار متترمها مکتب خانه

رغم گذشت  را آغاز کنند و خود نیز علیدهد تمام مردم کشورش خواندن و نوشتن می

 کند.می هفتاد سال از عمرش، شروع به سوادآموزی

 ،با این تاریخ درخشان و این همه ارزش، آیا انصاف است که پیروان این دین واال

امروز بخشی از عقب مانده ترین و کم مطالعه ترین جوامع بشری باشند؟ طوری که 

های جدای از ضعف در آگاهی اند.دانی رضایت دادهخوانند و به جهل و نانمی کتاب

دانند نمی دینی و سیاسی و قوانین شهروندی، حتی راه و رسم درست زندگی کردن را هم

 و دائماً در خانه و مدرسه و خیابان و متل کار در کشمکش و زد و بندند.

 ا علم وتاریخی خود را از دست داد و بی نه این امت با گذشت زمان حافظهامتأسف

انشمندان گذشته خود را فرموش دعلمی های اندوخته وها گنجینه مطالعه بیگانه شد و

 به دستآن را  سروری دنیا را از دست داد و تا آن جا که به دلیل ضعف در مطالعه، کرد،

 به خوبی پیمودند. را مطالعه کسانی سپرد که راه علم و

ی میزان مطالعه ،و علم و تکنولوژیدر عصر انفجار اطالعات و انتشارات امروزه 

دینی که آغازش با خواندن و مطالعه و  ت.نیسها آن رسالت تمدن وی مسلمانان برازنده

ی امروزه کارش به جایی رسیده که در قافله ،افتخارش در سایه علم و مطالعه شکل گرفته

علمی های آن از میراث خویش و اندوختهی بهره مطالعه در آخر خط ایستاده است و

 .جهان اندک است

ت گوناگون مقاالو  نگارش کتابتالش اندیشمندان و متفکران دلسوز مسلمان نیز در 

توجهی مردم به بی و شناساندن چهره حقیقی اسالم، اگر بادفاع از کیان اسالم در جهت 
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د یش از پیش خوپتمدن بیگانه  فرهنگ و وتماماً به هدر خواهد رفت  ،مطالعه همراه باشد

نیازمند نویسندگان  بر اینکه عالوه جامعه پیشرو کند.می اسالمی تتمیلی را بر جامعه

 باشد.می نیازمند خوانندگان متفکر نیز ،توانمند و اندیشمند است

بجاى گرم نگه داشتن  ل احساس کنیم ورا مسئو گیریم وخودبتاریخ پند  از بیایید

بجاى مراجعه به  چرا ؟فروزان سازیم و خویش را گرم آینده بازار ،مهلک دشمن بازار

را با مطالعه  کننده وقت خود مبتذل و منترفلم هاى یتماشاى فاستریوها و خرید و 

 ؟؟ راستی چراکتاب سپرى نکنیم

 «بخوان :إقرأ»بدان که کلید پیروزی و نصرت دوباره امت اسالم زنده کردن شعار 

امت اسالم وجود ندارد. یکی از رهبران است. بدون خواندن و مطالعه امکان قیام دوباره 

در  «کنند.می خوانند و نه مطالعهمی ترسیم چون نهنمی ما از مسلمانان» :گویدمی یهودی

هیبت بی خواند امتینمی حقیقت این یهودی دروغگو راست گفته است. چون امتی که

 است و کسی از او هراسی ندارد.

توانیم انجام دهیم این است که می ه من و توحداقل کاری ک !برادر و خواهر مسلمانم

از جایگاه انتقاد  پایین بیاییم و ابتدا از خودمان شروع کنیم و همین حاال دست به کار 

سپس خانواده و دوستان  ،را نسوزانیم هافرصتمطالعه و کتابخوانی شویم و بیشتر از این 

کتاب و هدیه دادن کتاب زمینه  را نیز به این امر مهم تشویا و ترغیب کنیم و با خریدن

 مطالعه را در خانواده و دوستان ایجاد کنیم.

ها آن گرفتاری سبب عقبگرد مسلمانان و کلیدی وهای ضعف مطالعه یکی از ضعف

 سیب را بشناسد وآدر این شرایط نسل جوان مسلمان باید ابعاد این  در دام دشمنان است.

 خود قراردهد؛ی هاگ مطالعه را در اولویت برنامهترویج فرهن باال بردن میزان مطالعه و

این ی هم زمینه یعنی هم خود وقتی مشخص از شبانه روز را به خواندن اختصاص دهد و

 امر را برای دیگران به ویژه زنان فراهم کند.
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از این رو غالب زنان  امروزه فضای مناسبی برای مشارکت دینی زنان وجود ندارد،

 صتیح به این بدین معناست که پیام دینی به طور کامل و هستند ودیندار خانه نشین 

تالش برای آگاه سازی کسانی است که  ،تالش برای افزایش مطالعه زنان رسد.نمیها آن

مفاهیم  شناخت صتیتی از دین وبنابراین باید  ،آینده را بر عهده دارندهای تربیت نسل

 دینی داشته باشند.

خواندن و تتقیا در متون دینی یک دینداری و خداشناسی  دینداری بدون مطالعه و

 :کور است

 *﴿                                  

               ﴾ . :[9]الزمر 
 .«!؟(هرگز) ،برابر و یکسانند ،دانندبا کسانی که نمی ،دانندآیا کسانی که می»

 از آمییوختن یییک زمییان چییاره نیسییت  
 

 کییه گوییید کییه دانییا و نییادان یکیسییت   
 

مانند برتری من بر کمترین  ،برتری عالم بر عابد» :فرمایدمی * و رسول گرامیش

 .«شماست



 
 

 

 کتاب بهترین دوست

طبیعت انسانی و جاذبه هواهای نفسانی، گاهی اوقات صفات آدمی بنا به سرشت و 

کند. در حالی که خود می و با آن زندگی گزیندبرمی نامطلوب و ناپسندی را برای خویش

برد و کسی دیگر هم شاید از نمی ناسالم پیهای او نیز به واقعیت این صفات بد یا اندیشه

 کند.نمی شدنش، به او گوشزد ترس ناراحت

 تواند نقطه عطفی در زندگی او ایجاد نماید ومی غرضی کهبی این میان تنها دوستدر 

 آدمی را اصال  ،صدا و سربی کننده نیست و آرام واش زننده و ناراحتگفتههیچگاه 

گر درون است که در اخالقی و اصال های بیماری کند، کتاب است. کتاب شفابخشمی

 دهد.می و زندگی گوناگون درس انسانیتهای موقعیت

 بیاموزمیییییت کیمییییییای سیییییعادت  

 زیانکیییاری میییا از همنشیییین اسیییت  
 

 ز همصیییتبت بییید جیییدایی جیییدایی  

 عییذاب دوزا از بییئس القییرین اسییت   
 

و ها عیب بیشتر مردم حاضر نیستند کسی انگشت اتهام و اعتراض به سوی

مطالعه اعمالشان آگاه سازد. اما  هایشان دراز کند و آنان را نسبت به عاقبت بدکمی

کردن اخالق بد یاریگر انسان کن ریشه تواند به شکلی حکیمانه درمی مفیدهای کتاب

باشد و او را راهنمایی کند. کتاب روند اصال  انسان را سرعت بخشیده و به سوی 

بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی چه هر گردد.می کماالت معنوی رهنما

 د.برخوردار خواهید ش

آموزد و نُه دهم معلومات انسان از کتاب است می ب بیش از درس و معلم به انسانکتا

 .و یک دهم از معلم و درس



 00 کتاب بهترین دوست

 نشیییینی بیییه از کتیییاب مخیییواه  هیییم

 افیییزای جیییان و راحیییت دل  بهجیییت

 اییین چنییین همییدمی لطیییف کییه دییید؟ 
 

 گیییاهکیییه مصیییاحب بیییود گیییه و بیییی 

 هرچییه دلخییواه توسییت از آن حاصییل  

 کییییه نرنجییییید و نییییه برنجانییییید   
 

 
سازد. دوستی است که تو را فریب نشینی است که تو را خسته و ملول نمیهمکتاب 

قدمتر و  کتاب از تمام دوستان انسان ثابت. رسانددهد. رفیقی است که به تو آزار نمینمی

کند وفاتر و صبورتر است و هرگز در ایام بدبختی و متنت به انسان پشت نمی با

است. در دوره جوانی  آن برای استقبال همیشه گشوده برعکس آغوش مهربان ورأفت

سازد و در روزگار پیری و شکستگی تسلیت و دلداری انسان را سرگرم و مشغول می

 .دهدمی

 حریفیییی کیییه از وی نییییازرد کیییس   

 نرسییاند سییخن را بییه خیییوبی بییه بُیی  

 نگیییرد بییه کییس سییبقت ازهیییچ بییاب  
 

 بسییی آزمییودم، کتییاب اسییت و بییس    

 خنازد سُیییاهلل آغیییاز سییی  بیییه بسیییم 

 از او تیییا نپرسییییی نگویییید جییییواب  
 

دوستی بهتر از کتاب نخواهی یافت. چون کتاب  اند،امروز که دوستان خوب کم شده

گوید، تا می در دل و درون دارد همان راچه هر ظاهر و باطنش یکیست و ،کندنمی ریا

 کند.می گوید و هر وقت بخواهی، سکوتنمی شما نزد او نروی و از او نخواهی، سخنی

 بشناس فرق دوست ز دشمن به چشیم عقیل  

 چیییون بسیییی ابلییییس آدم روی هسیییت
 

 هاسییتکیه در پییس هیر چهییره، چهیره    

 پییس بییه هییر دسییتی نباییید داد دسییت 
 

 مااختیار  ت گذاشتن تمامی اطالعات خود را درکتاب تنها کسی است که بدون منّ

  .رزومند موفقیت اطرافیان استآمیم قلب صگذارد و از می

 :دغل باز به کتاب پناه بردهمنشینان  از ،چون حافظ شیرین سخن باید

 جز صراحی و کتیابم نبیود ییار و نیدیم    
 

 تا حریفیان دغیا را بیه جهیان کیم بیینم       
 

 :یا چون صائب باید از دو رویان جهان به کتاب روی آورد
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 نیست کاری به دو رویان جهانم صائب
 

 روی دل از همه عالم به کتابست مرا 
 

های درس شاهراه سالمت اخالقی و آموزگار بزرگ ،مفیدهای کتابه مطالعه حال ک

 !؟زندگانی است. پس تعلل و غفلت از مطالعه چرا



 
 

 

 اهمیت خواندن و مطالعه

مطالعه باعث افزایش  کهاند بر این باورند و بارها اعالم کردهکارشناسان علوم تربیتی 

تفکر و ساز  زمینه دایره واژگان شده وعلم و آگاهی فرزندان، گنجینه لغات و توسعه 

 مطالعه آموزنده است و راه و رسم بهتر زیستن را به انسان رود.خالقیت به شمار می

 دارد.می برحذرها ارزش شمارد و از ضدمیرا برها ارزش آموزد.می

 در او جیییوهر دانیییایی اسیییت هرکیییه 
 

 بیییر همیییه کیییارش توانیییایی اسیییت   
 

علوم و هنرهای  ،مختلفهای زمان ها،یا مطالعه با سرزمینکودکان و نوجوانان از طر

از تخیل ضرورت اساسی گیری بهره شود.می گوناگون آشنا شده و قوّه تخیل آنان فعال

 موزش غیرمستقیم راه و رسم زندگیآخالقیت است. امروزه مطالعه را ابزاری برای 

عشا به . وز جامعه خواهد شددانند که باعث آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل رمی

 .گشایددنیای یادگیری، فرهنگ و اندیشه را به روی نوجوانان میی مطالعه دروازه

ما از وقتی کتاب  ،اجازه» :گویدمی خوانکتابآموزان دانش یکی ازجهت نیست که بی

  «.زنیممان هم بهتر شده است و بهتر حرف میخوانیم انشایمان بهتر شده و دیکتهمی

 «ها یادآورند!کتاب» :شعار روز جهانی کتاب کودک این بود

بهتر  گفتن،یعنی بهتر سخن و بهتردانستن ،دانستن تربیش یعنی بهتر و کردن،مطالعه

 نیاز باشد!بی شود که از این خصوصیاتمی چه کسی یافت و ،کردنبهتر عمل اندیشیدن و

های کند. از شاخصمی پیشگیریها جعهکند و از فامی را مدیریت و حلها مطالعه بتران

میزان تولید و مصرف اطالعات و کاالهای  ،یافتگی هر جامعه سرانه مطالعهمهم توسعه

فرهنگی و  ،دینی ،مطالعه سبب تغذیه فکری، روحی، روانی ،است. آری فرهنگی در آن جامعه

همین بس  ،نیاجتماعی یک جامعه خواهد شد. در اهمیت نقش کتاب در تکامل جوامع انسا

 اند.که تمام ادیان آسمانی و بزرگان تاریخ بشری از طریا کتاب جاودانه مانده
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آزادی ها انسان به ،بخشدمی مطالعه انسان را از اسارت و بردگی باورهای غلط رهایی

آموزد. مطالعه صور می دهد و رمز و راز زندگی شرافتمندانه رامی فکر و شعور و اندیشه

آفریند. انسان اهل مطالعه به جایگاه و منزلت انسانی خود می ور بیداریحیات است و ش

 شکند. می پی برده و حصار تاریک جهل و نادانی را

شوند، کمتر احساس می باید بدانی کسانی که اهل مطالعه هستند کمتر افسرده

و  کنند، آرامش روانی بیشتری دارند، زندگی شادترمی هدفیبی سردرگمی و ،روزمرگی

زندگی مادی و معنوی را  هایراهرسند که می ایندتری دارند، به چنان رشد عقالنیهدفم

هه با دنیای بیرون از کنند. دنیای درون را رام و آرام کرده و در مواجمی بهتر احساس

 تر و عقالنی ترند.خود، منطقی

هر گونه کسی که اوقات آزاد و استراحتش را به مطالعه بپردازد در حقیقت فرصت 

گیرد و از عذاب روحی می سخن چینی و بطالت را از خود ،غیبت ،بیهوده گویی ،گناه

کند و در نتیجه از سالمت و بهداشت روان بیشتری می ناشی از گناهان نجات پیدا

 شود.می برخوردار

بیاد داشته باش اگر نفس خود را به امور درست و سعادت آور و کسب علم مشغول 

و را به امور باطل و بیهوده و عذاب آور و جهل و معصیت مشغول خواهد نکنی، نفست ت

یابم به همین می من در موقع مطالعه از فکر گناه نجات :گفتمی کرد. شخص کتابخوانی

 دهم.نمی خاطر این حداقل فایده را از دست

 هرکه با دونان نشیند، همچو دونان دون شود
 

 شود با خردمندان باش تا که عقلت افزون 
 

انسان در سایه مطالعه و تفکر از شرّ و آفت مجالس لغو و بیهوده و مسخره و  !آری

 ماند.می کند، دورمی خالفکار و بدکار و بیکاره که خوی بدشان سرایتهای آدم نشینی باهم

 پرتیآلزایمر و حواسافراد اهل مطالعه کمتر دچار فراموشی و » :گویندمی پزشکان

.«شوندمی



 
 

 

 عه بهترین سرگرمیمطال

 ،بگذرانند و غیره دهند وقت خود را با کار و تفریح و رستورانمی ترجیحبیشتر مردم 

کنند که این امر در فرایندی می با هستی سئوالهمواره خود را درگیر بزرگ های انسان اما

 ینوعی سرگرمها آن دهد و جالب اینکه مطالعه نیز برایمی به نام مطالعه خود را بروز

کند و البته چقدر خوب است که میان این همه لهو می را به خود مشغولها آن شود ومی

با یک  بزرگهای انسان سرگرمی انسان کتاب باشد. در واقع ها،و عبثها و لغوها و لعب

کنند و هم گرسنگی روحی و می . هم وقت خود را به خوبی پرزنندمی تیر دو نشان

 دهند.می فکری خود را تسکین

که از  ها آن انسان ضعیف جایی ندارد و در دنیای رقابتی فعلی،ناگفته پیداست که 

برای ریزی برنامه در ث هویت خود آگاهی دارند،برخوردارند و از میراتری عمیا افکار

از  لذا مطالعه را باید جدی گرفت که آن چیزی بیشتر ترند،رسیدن به هدف نیز موفا

 و یک سرگرمی روزانه است. پرنمودن اوقات فراغت

خانه  که درِکند می را مجبورخواننده مطالعه مبارزه با پوچی و تنهایی آدمی است و 

 از دیگری کمک بخواهد و بنابراین از خود بیرون بیاید. ،دیگری را بکوبد

 انییییس کییینج تنهیییایی کتیییاب اسیییت 

 میییزد و منیییت اوسیییتادی بیییود بیییی 

 درونیییش همچیییو غنچیییه از ورق پیییر

 میه هیم روی و هیم پشیت    ز یکرنگی ه

 بیییه تقرییییر لطیییایف لیییب گشیییایند  
 

 فیییروغ صیییبح دانیییایی کتیییاب اسیییت 

 ز دانیییش بخشیییدت هیییردم گشیییادی 

 ربییه قیمییت هییر ورق زان یییک طبییا دُ 

 گر ایشان را زند کیس بیر لیب انگشیت    

 هییییزاران گییییوهر معنییییی نماینیییید  
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برای  و در این دنیا حرفرا بشکنید  و بیهودگی د مرز روزمرگییخواهمی اگر ،بنابراین

فکر و  ،باید با سال  مطالعه« د؟بکنی چه باید» بدانید که اًاساس د ویگفتن داشته باش

 .دیخود را مجهز کنی اندیشه



 
 

 

 !نباشید ،شدهمطالب خواندهکردن فراموش نگران

شاید  سپاریم واصالًنمی مسلم است که ما تمام کلمات و جمالت کتاب را به خاطر

و یا اگر از ما بپرسند فالن کتابی که دو ایم خواندههایی ابفراموش کرده باشیم که چه کت

ولی این بدان معنا  .شاید نتوانیم به خاطر بیاوریم ،ندی در چه مورد بوداسال پیش خو

 اند.به فراموشی سپرده شده ثمر بوده و کامالًبی نیست که آن مطالعات

آن را  اًسریع اًطمئناگر به شکلی سطتی و ظاهری کتابی را خوانده باشیم م ،آری

زیرا  ،را ندادهای مطالعه در این صورتام گفته فراموش خواهیم کرد و چنانچه قبالً

است دو طرفه و نوعی درگیری و چالش است بین ذهن ای پدیده مطالعه )بر وزن مفاعله(

 َكَمَثل  ﴿شدن ذهن است. در فرایند مطالعه کتاب را ثمره همه مطالعات ما ورزیده ،و متن
َفارًا ُل َأسح کشیم بلکه مطالعه باعث شده است که اتفاقی در ذهن نمی بر دوش ﴾اْلح َمار  ََيحم 

کنیم می خوانیم و حفظمی کههایی داستان ما بیفتد و مهم همین اتفاق است نه جمالت و

 !کنیممی و فراموش

 نشانخود را در قدرت تجزیه و تتلیل ذهنی انسان  و اتفاقات ثیراتأثمره این ت

فکری و آشنایی های ترشدن الیهشدن فضای ذهنی و عمیاتروسیع دهد. ثمره مطالعهمی

ایم هاست. شاید کلمات و جمالتی را که خواندهگوناگون در تتلیل پدیدههای با متغیر

درست به  رود.نمی از بیناند فراموش کنیم ولی اثری که آن کلمات بر ذهن ما گذاشته

 زنند. می نویسند و بهتر حرفمی بهتر ،خوانندمی اهالی مطالعه بهترهمین خاطر است که 

انسانی که به معنی واقعی کلمه درگیر چالشی به نام مطالعه بوده است دیگر نگاهی 

یابد که باید می متعددیهای برایش الیهای پدیده بلکه هر .نداردها دهساده و گذرا به پدی

مطالعه وقتی بی تتلیل قرار گیرد. به طور مثال یک فردموشکافانه و عمیا مورد تجزیه و 
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بدون تجزیه و تتلیل مسائل تاریخی و  ،شودمی به نام ترافیک مواجهای پدیده با

 داند.می آن را تقصیر حکومت ،جغرافیایی و فرهنگی و اعتقادی و اقتصادی



 
 

 

 مطالعه همراه با تفکر

. بیندیشد ،خواندمی که چیزی آن ردموکند به دقت در می مطالعه که است کسی بهتر

 .بدتر از نخواندن است ،کردنرخواندن بدون فک :گویدمیای نویسنده

اگر این  ،زندمی قدم  دقت نظر در جاده کلمات و تفکر پرتو خواند و بامی کسی که

 :ممکن است با حقایقی به شر  زیر روبرو شود بپیماید، درستی  مسیر را به

آمیزد و می درون ذهنش به همهای مطالعه خویش را با دانسته ناشی ازهای یافته -1

 رسد.می جدیدی  به نکات

 اندیشد و سواالتی درمیها آن رود و در موردمی به فکر فرو خواندن مطالب با -3

کند و می جدید هدایتهای که او را به سوی کسب دانسته آیدیم ذهنش پدید

 .دشومی چراغ علم و دانش او فروزان تر

و اشتباه یافته  از پر را ایهکند و چه بسا نوشتنمی هر چیزی را چشم بسته قبول -2

 زداید.می آن را از ذهن

و معایب آن را سنجیده و کفه ترازو  پردازد و مزایامی خوانده شده به نقد مطالب -4

 آیا به سالمت جسم و رو  او کمک ،است به کدام سو متمایل  نگرد کهمی را

 تخریب گر اوست.کند و یا می

کند و با نویسنده مطلب ارتباط برقرار می در ذهنش را پیگیری پدید آمده ابهامات -5

را  هایشدانسته ،د و عالوه بر کسب اطالعات بیشترپردازمی تبادل نظر  به کرده و

 های قلم نویسنده شده و به او کمکو سبب رفع کاستی  کندمی به نویسنده منتقل

 کند. خلا تریکامل مطالب ه بتواندر آیند کند تامی

 قادر که اوست زیرا دارد، وجودکننده مطالعه سنگینی بر گردن رسالت امروزه -6

 را بردارند. درستیهای کمک کند تا آنان در راه خویش قدمنویسندگان  به است
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نویسندگانی گیری ساز شکلزمینه چه بسا بدون فکر، و خوانندگان منفعل

اثراتی که  بگذارد،برجا  اثرات نامطلوبی بر جامعه آنان لمق که جامعه شوند در

 .شودمی سالیان آینده به یکباره پدیدار

 خوانده شده با متخصصان و اندیشمندان مطالب خصوص در الفع خواننده -7

آموزد و می از نکات سودمند آن دهد ومی مورد تتلیل قرار مشورت کرده و آن را

و اند که بدون فکر خوانده شدههایی نوشته بسیارچه  شود.می از خطرات آن آگاه

 اند.گرفتار شدهها مصیبت خوانندگان شان به



 
 

 

   ؟کنیممند عالقه خواندن و را به مطالعهمان فرزندان خود و چگونه

 هستند وها به خاطر داشته باشید پدر و مادر اولین معلمان و استادان بچه -1

که پدر و مادرشان  هاییبچه دین است.عملکرد والتشویا و بهترین  بزرگترین

هستند و برای آن ارزش قائلند و ابزار الزم و اهل مطالعه خود افرادی کتاب خوان 

بیشتر به سمت کتاب و کتابخوانی  اند،برای کتابخوانی را در خانه مهیا کیرده

رو  و خانه بدون چراغ مانند جسم بی ،اطاق بدون کتاب .کنندمی گرایش پیدا

 .است

بگذارید تا  ند.برمی د و از مطالعه لذتنخوانمی کتاب والدینببینند که ها بچهباید  -2

که وقت بیشتری ها . مخصوصاً خانمکودک شاهد لذت بردن شما از مطالعه باشد

زنان و دختران  ،دراز انتظارم کوتاه شود ای کاش عمر» برای مطالعه دارند.

 و تجمالت چشمان جواهراتدر دوزا دیگر پروانه نگاه شان را  وطنم

راهی سرزمین کتاب ها با بال آن پروانه تنها یک بار ،روزی یک بار نسوزانند،

 «شوند. )امین گردیالنی(

به  شما زمانی که کودکبخوانی باید از کودکی شروع شود. کتافرهنگ و عادت به  -3

کتاب را  از ترس اینکه مبادا کتاب را پاره کند و دیپرن رود، از جامی طرف کتابی

یا بهتر نیست چند کتاب پاره شود ولی کودکانمان آد. یکنن پنهاناز دسترس کودک 

در  ،با کتاب مأنوس و بزرگ شوند؟ آیا بهتر نیست کودکان خود را قبل از مدرسه

 منزل با کتاب آشنا سازیم؟ 

که  هاییبچهقرار دهید. ها آن کتاب بخرید و آن را در دسترسها برای بچه -8

تعلا دارند که کتاب و سایر ابزار  هاییخانوادهشوند، معموالً به می نکتابخوا

 ا است.مطالعه در خانه مهیّ
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 ،کنندمی کنند و هزینهمی بیشتر پدران و مادران به تمام نیازهای فرزندان توجه -5

چه هر برای فرزندم اند:که گفته امشنیدهبجز به کتاب و کتابخوانی، و بارها 

بند و بار و سرکش شد؟ غافلند از بی چرا معتاد شد و یاخواست خریدم پس 

ترین مهم اینکه اولین تربیت فرزند باید تربیت روحی و تغذیه فکری باشد و

درس زندگی او باید مطالعه و ترین مهم خریدن کتاب برای او باشد. وها هزینه

نایی فرزندت کنید، هزینه دامی تتقیا باشد. والدین گرامی شما که این همه هزینه

را بپردازی، چون هزینه اش نادانیهای را هم بپرداز تا مجبور نشوی که هزینه

که یک ذره پیشگیری اولیه بسیار  جهل و نادانی بسیار بیشتر از دانایی است، چرا

 است از یک خروار مراقبت بعدی.تر مهم بهتر و

 ازعکس  جمله و چند قفسه بندی شده درست کنید.ای کتابخانه هادر اتاق بچه -6

. خرید میز مطالعه و در اتاقش نصب کنیدرا  ان بزرگو شاعر گاننویسند ها،کتاب

 یادتان باشد تواند مشوق او به مطالعه باشد.دادن کتاب، میچراغ مطالعه و هدیه

 .اش را بعدها خواهید دیدای که در این راه متتمل شوید، فایدههر نوع هزینه

اهمیت بودن آن نزد اطرافیان بی به خاطر ،زد بیشتر افرادکم اهمیت شدن مطالعه ن -7

 است چه در خانواده و چه در جامعه.

 کنییی تییو، چییه حاصییل خوانییدن نمییی
 

 در خانیییه اگیییر هیییزار کتیییاب اسیییت  
 

های کتاباجازه بدهید کودکان در کنار مطالعه درسی،  ،انمعلموالدین و  -4

به اتالف وقت نکنید. متهم  راها آن غیردرسی مورد عالقه خود را مطالعه کنند و

جربه ثابت کرده است اگر فردی لذت مطالعه را کسب کند، هرگز آن لذت را از ت

ها دهند این لذت شیرین را بچهاجازه نمیها دهدهد. بسیاری از خانوادست نمی

گیرد، تجربه کنند. به متض این که کودک مجله یا کتاب کودکان را به دست می

تو باید کتابی را بخوانی که فایده داشته باشد. »که نشینند یبه کرسی نصیتت م

کتاب درسی عالوه بر  .«این مجله چه فایده دارد. بهتر است کتاب درسی بخوانی
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آورد، او را از مطالعه آن که لذت مطالعه را برای کودک و نوجوان به ارمغان نمی

وان را آبیاری کرد. باید ی نوجبرای شروع مطالعه، باید ذوق و سلیقه. کنددور می

هر مجله یا روزنامه و کتابی که دوست دارد، برایش تهیه کرده و اگر میل پیدا کرد 

که حوادث روزنامه و کتاب را تعریف کند، با عالقه به آن گوش داده و اگر 

 فرصت هست، پس از مطالعه با او صتبت کرد

و لوازم تشویا به برای فرزندان خود کتاب  ،در کنار عروسک و تفنگ و توپ -9

پرورش بدون کتاب در متیطی  ی کهفرزندانمطالعه و کتابخوانی نیز تهیه نمایید. 

 توقع داشت کتابخوان بار بیایند.ها آن توان ازپیدا کنند، نمی

تا کودک با دیدن کتابخانه دیگران از  در خانه داشته باشید.ای کتابخانه حتماٌ  -11

 «این همه کتاب را بخوانند؟ کنندمیچطور حوصله » :خود نپرسد

. نوشتن درست کنید و دفتر خاطرات خانواده دفتر یادگاریاعضای برای  -11

 مطالعه و خواندن است. ،خاطرات و یادگاری تشویقی برای تقویت نوشتن

ضروری  کتاب را کاالیی تجملی و غیربر عکس باور بسیاری از مردم که   -12

 ین و بهترین کاالهاست.ترباید بدانید که کتاب ضروری ،دانندمی

عالقه داشته ها آن سعی کنید تا مطالبی را که کودکانتان ممکن است به خواندن  -13

و همچنین مطالب سرگرم کننده به ها آن مورد عالقههای باشند بیابید. از موضوع

 .عنوان نقطه شروع برای مطالعه استفاده کنید

نباشد ها آن ارید که در دیدرسرا خارج از دسترس نگه دها بچههای کتابنباید   -18

در  بلکهرا نه در جایی بلند، ها کتاب یا دسترسی به آن نداشته باشند. بهتر است

قرار دهید. مواد خواندنی گوناگونی مانند کتاب، مجله و حتی ها آن دسترس

 رنگارنگ تبلیغاتی را در نقاط متفاوت منزل جایی که به چشم بیایند،های بروشور

 .قرار دهید
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نسبتاً  ایههدیه دهید. کتاب هدیاش و مجالت بر اساس عالقه کتابها بچهبه  -15

چیزی که به صورت هدیه به کسی داده شود چون ارزان و بسیار مفید است. 

جای فراهم کردن اسباب  آیا بهتر نیست به کند.می ارزش و احترام بیشتری پیدا

 ؟کتابی هدیه بدهیمها آن هایمان بهتفریح بچه

 العه را به صورت یک تفریح درآورید. چیزی که از آن لذت برده شود همیشهمط -16

را به صورت نمایش درآورید، صدایتان را ها کتاب مورد عالقه است. داستان

 حوصلهبی کننده وشوق بیاورید. اگر داستان را خستهرا سر ها عوض کنید و بچه

اشتیاقی ها آن جذابی باشد،بخوانید، هرچقدر هم که داستان جالب و ها برای بچه

 برای دنبال کردن آن نخواهند داشت. 

کوچکتان های مرتب کتاب بخوانید. هر روز یا حتی چند بار در روز برای بچه -17

بزرگترتان را هم تشویا کنید که هر روز برای خود های کتاب بخوانید. بچه

چون تگو کنید. صتبت و گفها آن بااند مطالعه کنند و درمورد کتابی که خوانده

کودکان بزرگتر را به دهند. می کوچکتر بچه بزرگ خانواده را الگو قرارهای بچه

خواندن برای کوچکترها تشویا کنید. کودکان بزرگتر دوست دارند تا در برابر 

 .کوچکترها خودنمایی کنند

تلویزیون را خاموش کنید و کمی خانه را آرام کنید. خاموش بودن تلویزیون  -14

به دنبال سرگرمی دیگری برای خود باشند. تماشای بیش از ها شود بچهیم باعث

را به مطالعه ها آن مضر است، به ویژه اگر بخواهیدها اندازه تلویزیون برای بچه

تلویزیون را جایزه کتاب خواندن، و های دیدن برنامههیچگاه  اما تشویا کنید.

 .رار ندهیدتنبیه مطالعه نکردن را مترومیت از تلویزیون ق

طوالنی و دیر هنگام را تعطیل کنید، تفریتات و های و شب نشینیها مهمانی -19

خیابان گردیها را کمتر کنید، کمتر به بازار بروید و زود برگردید که بازار مجلس 

 از مردم سخن ،نشینندمی شیاطین است. کسانی که زیاد در رفت و آمدند و زیاد



 11 نیم؟مند کمان را به مطالعه و دواندن عالقهچگونه دود و فرزندان

شوند و فرصت مطالعه را می بسا به غیبت گرفتارگویند و به سخنان بیهوده و می

دارند اما  ایهگیرند. و بسیاری از مردم چنین شیومی از خود و خانواده و دیگران

 بزرگ از آن وحشت دارند. هایانسان

مورد عالقه های کتابببرید تا  یا کتابفروشی را به کتابخانهها بچه به شکل منظم  -21

با انتخابش مخالفت  ،اگر کتابی را انتخاب کرد د.شان را خودشان انتخاب کنن

تو که وقت نداری کتاب بخوانی! » :نکنید. و از بکار بردن جمالت زیر پرهیز کنید

 «...وهایت را بخوان الزم نکرده! همان درس؟ خواهی کتاب بخریبرای چی می

ب خنده دار و مفر  راه بسیار خوبی برای ترغیهای کتابیادتان باشد مجالت و  -21

به مطالعه ها است. یک راه خوب دیگر برای تشویا بچهخواندن کتاب بهها بچه

 مخصوص کامپیوتر و موبایل است.های کتاباستفاده از 

را به جلسات و مسابقات کتابخوانی در کتابخانه یا کتابفروشی متل ببرید. ها بچه -22

عالقه و اشتیاق  را از زبان افراد دیگر بشنوندها کتاب هاگاهی اوقات وقتی بچه

 کنند.می بیشتری به خواندن پیدا

چند فصلی خواننده را بیشتر ترغیب به های کتابچند فصلی بخوانید. های کتاب -23

شود برای اطالع یافتن از آخر داستان دوباره به سراغ می کند و باعثمی خواندن

 برسانند. کتاب بیایند یا آنقدر خواندنشان را ادامه دهند تا کتاب را به پایان

هایی با آن نوع شخصیت هاییکتابو  استفاده کنید.ها مورد عالقه بچهاز فیلم   -28

 که دوست دارند برایشان بخرید.

که در هاییدوست داشته باشند الالییها کمک بگیرید. شاید بچهها از الالیی  -25

کنید  خواندید را بار دیگر در کتاب بخوانند. پس کتابش را پیدامی کودکی برایشان

 و برایشان بخرید. 

بسیار ها را با هم بلند بلند بخوانید. این راه برای آموزش مطالعه به بچهها کتاب -26

عاشا در آوردن صدا هستند. پس هر زمان که وقت ها خوب است چون بچه
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را بلند بخوانید. بخصوص کودکانی که به دلیل ها کتاب کردید، با هم نشسته و

عه گریزان هستند. لذت بردن از داستان خوانی با صدای ضعف در خواندن از مطال

 فردی شاید باعث شود تا کودک دوباره به های بلند و دوری از تالش و کوشش

 .شودمند عالقه و مطالعهخواندن کتاب

 هایراهبینید که می به مطالعه کار چندان دشواری نیست.ها تشویا کردن بچه -27

های کتابتوجه کنید و برحسب آن ها آن ه عالیازیادی برای اینکار وجود دارد. ب

مناسبی در اختیارشان قرار دهید تا از همین کودکی با ارزش کتاب و مطالعه آشنا 

 شوند.

 .هایی را انجام دهید که با خواندن و دیکته کلمات در ارتباط باشندبازی -24

درباره  منزلهای کتاباز فرزندان خود بخواهید به کتابخانه رفته یا از میان  -29

 موضوعی تتقیقی داشته باشند. مثالً غیبت و اثرات بد آن یا دروغگویی و غیره.

در زمان صرف شام و یا زمانی که همه خانواده دور هم جمع هستند درباره  -31

د صتبت کنید و دیگران را نیز تشویا کنید تا این گونه عمل ایهمطالبی که خواند

 .کنند

ر خانه به عنوان زمان خواندن اختصاص زمانی را به صورت مشخص و منظم د -31

انجام تکالیف مدرسه، شاید قبل از شام، کمی قبل های دهید. زمانی جدا از ساعت

 از تاریک شدن هوا و یا هر زمان دیگری که خود مناسب برنامه روزانه خانواده

دانید. زمان مطالعه آزاد حتی اگر به کوتاهی ده دقیقه هم باشد به شکل گیری می

 .رت و عادت مطالعه در کودک شما کمک خواهد کردمها

های انگیزی از یک کتاب، قسمتهیجانهای کودک را تشویا کنید تا بخش -32

 د.تان با صدای بلند بخوانموجود در کتاب را برایهای جالبی از روزنامه و یا لطیفه

 الدچار اشکها به یاد داشته باشید حتی خوانندگان خبره هم در تلفظ برخی واژه

 .عیب و نقص بخواندبی شوند پس دلیلی ندارد تا کودک شما کامل ومی
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هایش را کودک بتواند به صورت مستقل کتاب متلی را در خانه مشخص کنید تا -33

باط صی داشته باشد و شما بر نظم و انضشخای کتابخانه . یادر آن جا قرار دهد

 کتابخانه نظارت کنید.

یاد آوری کنید که نیازی نیست ها آن بهد. رفی کنینشانة کتاب را به کودکانتان مع -38

توانند بعد از خواندن چند صفته یا چند می تا کتاب را در یک نشست تمام کنند،

دیگری از جایی که کتاب را  فصل کتاب را کناری گذاشته و در زمان مناسب

را که خواندن را پی گیرند. کودک را مجبور نکنید تا کتابی اند گذاری کردهعالمت

پیشنهاد کنید کتابی را که دوست ندارد کنار  به او .دوست ندارد تا آخر بخواند

 . مطالعه اجباری باعث کتاب گریزیگذاشته و کتاب جدیدی را شروع کند

 شود.می

جذاب برای کودک تان  ایهکننده، برنامجالب و سرگرمهای کتاببا انتخاب  -35

خواندن را فرایندی ( خی از بزرگساالنو حتی بر)آماده کنید. بسیاری از کودکان 

یا  ها آن خنده دار کتاب و بلند خوانیهای دانند. با انتخاب بخشمی بسیار جدی

 به کودکان نشان دهید که خواندن تا چه حد ،چیستان گونه و جذاب های ستاندا

 .تواند لذت بخش باشدمی

توانید استفاده می ی نیزدیگرهای برای ایجاد انگیزه مطالعه در کودکان از مشوق -36

کنید به طور مثال به کودک اجازه دهید بیش از معمول بیدار بماند تا بتواند بخشی 

به برساند، او را از انجام برخی وظایف خانگی معاف کنید.   از کتاب را به پایان

کودک بگویید اگر کتاب خاصی را که بر اساسش فیلمی ساخته شده بخواند او را 

 .آن فیلم خواهید برد برای تماشای

منوی غذا،  .از هر زمان و موضوع جالبی برای تشویا به خواندن استفاده کنید -37

مورد عالقة های متن ترانه ها،موجود در خیابانهای عالئم راهنمایی و نشانه

 .برای تقویت فرایند خواندن باشند ایهتوانند انگیزمی کودک همه
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اشته باشید و مطالب و نکات کلیدی و مهم همواره کاغذ و قلم را همراه خود د -34

 گوید: اگرمی «قابوس نامه»ابوالمعالی در را یاداشت کنید تا فراموش نکنید. 

باید  ،دیرخواب و زود خیز ،حریص به نوشتن ،طالب علمی پرهیزکار باش و قانع

خوانی تکرار کن و برای دیگران می هرچه ،کتاب و قلم و دفتر همیشه با تو بود

 و تا فراموش نکنی.بازگ



 
 

 

 اهمیت خواندن کتاب برای نوزادان

در ای است. فایدهبی برای نوزاد کارخواندن کتاب کنند کهوالدین اغلب تصور می -1

که اگر مادر کنار فرزند بنشیند و کتاب مناسبی برایش انتخاب کند، آمادگی  حالی

 و اشتیاق وی را برای یادگیری مشاهده خواهد کرد.

برد، برای او می شما لذتخواندن کتاب دو تولد از شنیدن صدایکودک از ب -2

ترین چیز در دنیاست. تا زمانی که شنیدن صدای گرم و دلنشین شما لذتبخش

   دهد کتابخوانی را ادامه دهید.می کودک با حوصله به سخنان شما گوش

ه های نوشتر والدین یا مربی هنگام خواندن کتاب، انگشت خود را زیر خطاگ -3

شود و به این ترتیب عالقه به شده قرار دهد، توجه وی به مطالب بیشتر می

مطالعه در نوزاد شکوفا خواهد شد. چنین نوزادی هنگامی که بزرگ شد، خود به 

 .سوی مطالعه در موضوعات گوناگون خواهد رفت

هایی بزرگی داشته باشد. بهتر است هر مقوایی انتخاب کنید که عکس هاییکتاب -8

طوری که قدرت تمرکز نوزاد در ه موضوعات زیادی نداشته باشد. همانصفت

هم بیشتر و بیشتر درک تواند کتاب را کند میهشت هفته اول زندگی پیشرفت می

و تصاویر کودکان دیگر است و چهره ها کند. نوزاد عاشا نگاه کردن به عکس

مانی بزرگ اگر چش اًکند. مخصوصا خیلی به خود جلب میاشخاص توجه او ر

 داشته باشد و بخندد. در هنگام خواندن کتاب به این تصاویر اشاره کنید و درباره

 با وی حرف بزنید و سایر افراد خانواده را به این کار تشویا کنید.ها آن

وقتی قدرت تمرکز نوزاد کامل شد و شروع به فهم تصاویر و در آوردن صداهای  -5

ییات آن کمی بیشتر است به وی نشان که جز هاییکتاببیشتری از خود کرد 

 دهید و برایش داستان بخوانید.
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ا درحالی که روی پای آهنگ کالم شم نوزاد عاشا آن است که به حالت صداها و -6

شما نشسته است گوش بدهد. زمان مناسب برای خواندن کتاب از یاد نرود. اگر 

نظر کند  شیاء اظهارتواند در مورد اای بزرگ شده که خود مینوزادمان به اندازه

پس باید به عالیا وی، کتاب را انتخاب کنیم. به عنوان مثال اگر نوزاد به گربه 

هایی همسایه توجه کند والدین کتابی را در مورد گربه تهیه کند. اگر چنین کار

 لذت از و شود بلکه عالقه به مطالعهانجام شود نه تنها ارتباط با فرزند تقویت می

 .آورده وجود میبرایش بآن را 



 
 

 

 تشویق به مطالعه در مدرسه

توانند تأثیر می از مطالب یک کتابای خالصه در مدرسه آموزگاران با خواندن -1

 خوب به آنان داشته باشند.های کتابمهمی در آشنایی کودکان با کتاب و معرفی 

 .«عادت نوجوانان موفا ۷»یا  «آموز برترسیمای دانش»کتاب مانند 

 .در مدرسه برگزار کنید ماهیانه یا فصلی کتابنمایشگاه  -2

 آموزان را به خواندن نشریات تشویا کنید و نشریات خوب متناسب با سندانش -3

ای به نشریه .روز و کوتاه را دوست دارندهای بهگزارشها آن را معرفی کنید.ها آن

 .دییا فصلنامه در مدرسه درست کن شکل ماهنامه

کار پرسش و ی بلندخوانی اختصاص دهید و در میانهساعاتی را در کالس به  -4

 .پاسخ داشته باشید



 
 

 

 عوامل مؤثر در کاهش سطح مطالعه و کتابخوانی

 عدم آگاهی از اهمیت مطالعه در پیشرفت روحی و اجتماعی افراد -0

نسبت به اهمیت مطالعه در پیشرفت روحی مناسبی  معموال در میان افراد جامعه آگاهی

. باید کتاب و کتابخوانی به عنوان خوراک رو  در سبد راد وجود نداردو اجتماعی اف

آورند که دنبال میفرزندان را طوری بار ها دهخانواغذایی خانواده قرار گیرد. متأسفانه 

کارهایی بروند که کمکی به بهبود وضع اقتصادی آنان بکند و چون مطالعه را در آن راستا 

 روند.بینند و به سمت کتاب و کتابخانه نمیه در خود نمیدانند، دلیلی برای مطالعنمی

 کتاب به عنوان یک کاالی فرهنگی  رسانی و عدم توجه بهضعف فرهنگ اطالع -1

، افراد از بسیاری در کشورهای توسعه نیافتهزمینه فرهنگی  درعدم اطالع رسانی  بدلیل

های کتاب در زاری نمایشگاهبرگ اطالعی ندارند. یا متصوالت فرهنگی اصالًها کتاب از

و دانشجویان، آموزان دانش و مراکز اطالع رسانی بهها اقصا نقاط کشور، معرفی کتابخانه

های کتاب و کتاب برگزاری جلسات نقد کتاب، بازدید از انشارات و برگزاری جشن

 عمومی از عوامل تاثیرگذار بر رونا بازار نشر و گسترشهای خوانی، گسترش کتابخانه

 باشند.می فرهنگ کتابخوانی

شنوند اصتاب رسانه و نظام آموزشی و بعد از آن هر شخص و سازمانی که مردم حرفش را می

 مانند اساتید دانشگاه و امامان مساجد، بایستی کتاب را به جامعه معرفی کنند.  ،پذیرندو می

لوگیری از درسی و جهای کتابدادن های سیستم آموزش در مهم جلوهنارسایی -3

  مطالعه متون غیر درسی و آزاد

گسترده تر و مجرای راهیابی به متون متنوع های مطالب درسی باید راهگشای عرصه

گوناگون و متفاوت به مسایل مطروحه در بتث بپردازد. در های دیگر باشد که با نظریه
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در متنی  ور کامل و جامعمتون درسی هدف آن نیست که دانش موجود در آن زمینه به ط

آماده و غیر قابل تجزیه و نفوذ به ذهن دانشجو انتقال  ایهآید و به عنوان بستواحد گرد 

یابد. نظام آموزش رسمی نباید دانشجو را موجودی وابسته بار بیاورد که در داخل 

به نام متون درسی در گردش باشد و به سختی بتواند پا را از این دایره فراتر  ایهدایر

افا دیدش را روشن نماید. زیرا در این نظام بیش ازآنکه استعداد و عالیا بگذارد و 

 .شایسته تر ،فردی مورد نظر باشد قابلیت انطباق مد نظر است، هرکه انطباق پذیرتر

 عدم حمایت فرهنگیان و نویسندگان -4

نظر گرفتن دستمزد  درو ها در بیشتر کشورهای توسعه نیافته به دلیل وجود تنگ نظری

ارند. نویسندگان و ناشران تمایلی به تولید کتاب ند سیار پایین برای کارهای فرهنگی،ب

کشور  درشود اما می کشورهای دیگر با استقبال روبرو درهایشان نویسندگانی که کتاب

برای نوشتن کتاب بعدی  ایهماند هیچ انگیزمیها کتابفروشی درها و سالها خودشان ماه

 شان نصیب انتشار کتاب سود چندانی درکه با وجود هزینه بسیار  یا ناشرانی ندارند

توجهی مسئوالن بی این کشورها سرانه مطالعه در بودنی از دالیل پایینشود. یکنمی

تفاوتی به بخش فرهنگ از معضالتی است که این بی فرهنگی نسبت به این امر است.

از  ییک چاپ و نشر بایستی و صنعت کتاب .کنندمی جوامع با آن دست و پنجه نرم

 و قوی باشد. رشد یافته ایعصن

عالقه ها آن کردند کهمی انجام شد اکثر افراد عنوان ایهبر اساس تتقیقاتی که روی عد

دارند. اما یا وقت ندارند یا هنوز از نویسندگان خوب کشورشان یا خواندن کتاب به

را تهیه  هایشانکتابنند از کجا دانمی نویسندگان خوب جهانی هیچ اطالعی ندارند و

تی اگر شخصی خواننده خوبی نباشد و به کتاب به عنوان نوعی وسیله سرگرمی . حکنند

دست بگیرد و نگاهی به آن بیندازد اما این حقیقت  درنگاه کند که هر از گاهی آن را 

اختصاص جایگاه به کتاب و اختصاص بودجه به این  ،خوب کتابوجود دارد که وجود 

 .کندمی بخش توسط دولت فرد را به فرهنگ جذب
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 های پرسر و صدارسانه -1

مان  شان برای است که انتخاب از میان شده مان زیاد تنوع رسانه آنقدر در اطراف

ولی ما ناگزیر باید ذایقه خود را از میان این موج عظیم پیدا کرده و دشوار شده است. 

غرق ها ید سر در گم و پریشان در دنیای رسانههای خود را انتخاب کنیم. نباعالقمندی

اینترنت و تفریتات و بازی در دنیای شان را صرف گشت و گذار وقت مردمبیشتر شد. 

یا تلویزیون ای مانند اینترنت کنند. البته اگر رسانهمی و ماهواره تلویزیونکامپیوتر و و 

شود می یتفریتاستفاده  انه بیشتر زمینه کتابخوانی را فراهم کند ایرادی نیست، اما متاسف

 .ها جایی ندارددر میان این فعالیتو مطالعه و تتقیا و کتابخوانی  نه استفاده تتقیقی.

تواند به باالرفتن سرانه مطالعه کمک بکه  یدبه صورت ابزاری درآ کامپیوتر بایداینترنت و 

بینیم شخصی به مروز وقتی میباید توسعه یابد. البته االکترونیکی های کتابکند و تعداد 

تماشای فیلمی مشغول است، او را هم باید ماهیتاً درحال مطالعه کتاب به حساب آورد؛ 

نامند! اما باز هم جای اش مینامه چرا که رو  هر فیلمی یک کتاب است، همان که فیلم

 گیرد و کتاب چیزی دیگر است.نمی کتاب را

 غریبههای کتاب -6

کنند. شان را پیدا نمیگویند کتاب مطابا میلمیایم که یاری را دیدههمه ما افراد بس

شان این نویسند و عمده توجهعده زیادی از نویسندگان ما برای مخاطب عام کتاب نمی

شان مورد توجه اهل فضل و اهل قلم واقع شود. این در حالی است که است که کتاب

اند، چقدر سواد دارند و جامعه چگونه که بدنه کندمیای به این نکته توجه کمتر نویسنده

ای که مند هستند؟ حتی باید تالش کرد مفاهیم عمیا را با بیان سادهبه چه مطالبی عالقه

نیز بتوانند به سهم خود از دانش و بینش ها آن برای اکثر مردم قابل فهم باشد، بیان کرد تا

 بزرگان ما بهره ببرند.
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 اندننخوکتاببد میراث  -1

ها بیشتر آنچه شناسی کودک در این مورد همصدا هستند که بچهکارشناسان روان

را سرمشا ها آن کرد آنهاست و رفتار آموزند، نه از گفتار پدر و مادر، بلکه از عملمی

بینند که بزرگترها درحال بینند یا بسیار کم میها نمیدهند. در جامعه ما بچهقرار می

گوید تمام عالقه من به مطالعه حاصل و نتیجه میراث چند صد می شکیمطالعه باشند. پز

 پدرم است. واقعاً که کتاب چه ارث و میراث نیکویی است. های کتابجلدی 

 جای خالی کتاب -3

زون که سفری به ایران داشته است، شناسان بزرگ معاصر، پروفسور لویییکی از ایران

شما چه متروی » :گویدمی خیلی عجیب بوده است. اوکند که برایش ای اشاره میبه نکته

کتاب تصویر  «کند!کس در آن مطالعه نمیزیبایی دارید، ولی چقدر عجیب است که هیچ

کتابی ببینیم. در حالی  میآید که در یک فضای عمومیآشنایی برای ما نیست. کمتر پیش 

ست، کتاب در مترو، اتوبوس و باالها آن که در بسیاری از کشورها که سرانه مطالعه در

شود، به ندرت پیش میدر دست تعداد زیادی از افراد دیده می های عمودیگر مکان

ها و ببینیم. در متلهخواندن کتاب آید که ما در چنین فضاهایی مردم را مشغولمی

ا اما صده ها، کتابفروشی مکان نادری است و ممکن است اصال وجود نداشته باشدخیابان

ها هم کم هستند و عادت به . به همان نسبت، کتابخانهبینیممی فروشگاه و نمایشگاه

عضویت در کتابخانه متل در میان ما وجود ندارد. این در حالی است که با توجه به 

در  میهای عموهای امروزی وجود کتابخانهگرانی کتاب و نداشتن فضای کافی در خانه

 رسد.میای ضروری به نظر هر متله

 شگرانی و دغدغه معا -1

باعث بسیار سخت های ذهنی و زندگیهای مشغولیت ،در کشورهای توسعه نیافته

به یک زندگی با متوسط امکانات در تالش برای رسیدن مردم این کشورها مدام  شده تا
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ریزی درست واقعیت این است که با وجود تمام مشکالت اقتصادی، اگر برنامه. اما نداشب

ایجاد کنیم. آن را  توانیم هم کتاب تهیه کنیم و هم وقت مطالعهمی اشته باشیم به راحتید

قیمت است با دو عدد ساندویچ یا یک عدد پیتزا، یا یک  یک کتاب معمولی تقریباً هم

جوراب مردانه مرغوب، یا یک روسری متوسط و... خالصه چندان گران نیست که مردم 

های ضروری گر اینکه بگوییم که مردم چنان درگیر هزینهرا از میدان به در کند، م

شان هستند که چیزی برای مصارف دیگری غیر از خوراک و پوشاک و موارد مهم زندگی

های ماهیانه و سالیانه خود، تقریباً ماند. بیشتر افراد جامعه در بودجهاز این قبیل باقی نمی

ید کاالهای فرهنگی در نظر جایی برای فرهنگ، بودجه و مصارف فرهنگی و خر

گران  ،هاهای تئاترهای بزرگ، یا جشنوارهاینکه بلیترغم گیرند؛ مثالً در اروپا علینمی

اند و تمایل دارند که از کاالهای فرهنگی استفاده کنند، حتی اگر هستند، مردم عادت کرده

ده استفاده از اینگونه شان مبلغ زیادی باشد؛ زیرا به پیامدهای سازنبه نسبت درآمد ماهیانه

جویی در مرحله اول، از بخش فرهنگی و کاالها به خوبی واقفند. اما در جامعه ما صرفه

 شود.خرید و استفاده از متصوالت فرهنگی آغاز می

 تقلیدی و تکراری و نداشتن حرف تازههای کتاب -01

ست و تکرار هاامروزین، جمع آوری و گرد آوری مطالب سایر کتابهای کتاببیشتر 

شده است. کتاب باید سعی کند مطابا ها کتاب گی بهعالقهبی اعتمادی وبی مطلب باعث

مطالب و سخنان تازه بیان کند تا با استقبال خوانندگان ای دوره با مقتضیات و تقاضای هر

 روبرو شود.

 زین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
 

 ه شودحد و اندازوارهد از هر دو جهان بی 
 

 های امروزخانه -00

خرد که باشد، متوسط در ماه دو یا سه کتاب میمند عالقه اگر شخصی به مطالعه کتاب

سالگی  21کتاب خواهد شد. پس اگر این شخص کتاب خریدن را از  36تا  28در سال 
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اش های اهدایی را به کتابخانههای درسی و کتابشروع کند، در چهل سالگی وقتی کتاب

شود به بینانه می فزاییم، بین پانصد تا هزار کتاب خواهد داشت که در یک حساب واقعبی

های پنجاه، شصت متری امروز واقعاً جایی برای این این نتیجه رسید که در خانه

طور مند به کتاب، مستأجر هم باشد، باید بهاگر این شخصِ عالقه ها نیست.کتابخانه

اش، بین نیم تا یک تن هم کتاب و وه بر کل اثاث خانهمتوسط هر دو سال یک بار عال

مند را های عالقهجا کند و همین فکر کافی است تا آدمکتابخانه را بر دوش بگیرد و جابه

 هم از کتاب خریدن و کتاب خواندن منصرف کند!

 تنبلی خودمان -01

والن فرهنگی و و مسوها دهخانوارا گفتیم و بسیاری از مشکالت را گردن ها این همه

شود که سهم خودمان را در این ضعف فرهنگی نادیده جامعه انداختیم، اما این دلیل نمی

بارها شنیده که کتاب خوراک رو  و روان است و می کم یک نسل سوبگیریم. دست

دهد. با این حال برای پرورش میدیدگاه و بینش فرد را نسبت به جهان دور و برش تغییر 

های مختلف از زیر مطالعه ایم و همیشه به بهانهر خودمان کمتر تالشی نکردهاین عادت د

ایم. حسن ختام این نوشته شاید این باشد که سوزنی به خودمان بزنیم و شانه خالی کرده

کنیم جایی می و غیرمهم هایی که در طول روز صرف کارهای غیرضروریدر میان وقت

مردم ما  :گویدمی کسی !یرممکنی نیست. امتتان کنیدکار غ م.را برای مطالعه خالی کنی

دانند و نیازی به مطالعه می کنند همه چیز رامی بودن دارند و فکر غرور کاذب عالمه دهر

 هاست. و یادگیری ندارند. و این آغاز تمام بدبختی
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 پیشنهادات

گریز نکند،  نظام آموزشی ما باید طوری باشد که نه تنها افراد را کتاب زده و علم -1

 میل به دانستن و خالقیت و ابتکار را بیدار نماید.ها آن بلکه در

را در نظر ها آن نویسندگان ما در هنگام خلا آثارشان مردم و سطح درک و سلیقه -2

 مند شوند.بهرهها آن بگیرند و اجازه دهند مردم عادی از دانش و بینش

هاى صوتى رسانه وها نشریه ،انقلم بدست ،هاى بزرگ دانشمندانولیتسئم یکى از -3

هاى مطالعه را به فایدهو است تا اذهان مردم را تنویر بخشیده  این تصویرى و

دهند. فرهنگ مطالعه را ترویج  اشکال گوناگونى به افراد جامعه رسانیده و

صدها وسایل  رادیوها و، ونهایشرایط فعلى که ایجاد روزافزون تلویز در خصوصاًم

 ازمسلمان نگه داشتن قشر جوان  به دور اغفال و ،کشاندن هراهبه بیدر دیگر 

سلمان بسیج میان مردم م مغلوب ساختن فرهنگ مطالعه در کتاب و مطالعه و

 جا بگذرانند.بی و توقعاتها بهانه س وأی س ورا به افسو هافرصتکه  تااند شده

ز آن برای همه های عمومی باید بیش از پیش گسترش یابد و استفاده اکتابخانه -8

ای گسترش یابد که در مردم به سهولت امکان داشته باشد و فرهنگ کتاب اجاره

این صورت هر یک جلد کتاب را حدوداً پنجاه نفر مطالعه خواهند کرد. درحال 

کنند طلبان کنکور استفاده می آموزان و داوها، دانشفضای کتابخانه حاضر از عمده

ها آمادگی برای کنکور از فضای نسبتاً شلوغ خانهکه به جهت مطالعات درسی و 

شود، آورند. البته از جهت اینکه کمکی به این عزیزان میها پناه میبه این کتابخانه

آزاد، که هدف ایجاد  بسیار خوب است؛ ولی کمکی به ترویج و رشد مطالعه

رسد که در ها به حدی بکند. باید رشد کتابخانههای عمومی هستند، نمیکتابخانه

وجود بیاید هر کتابی را که عالقه داریم بخوانیم، الزاماً نباید  نزد مردم این فکر به
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کنیم، حتماً آن کتاب را دارد، به امانت متله مراجعه می بخریم. به کتابخانه

دهیم، تا دیگران نیز به نوبه خود بتوانند از آن بهره خوانیم و پس میگیریم، میمی

 ببرند.

در مردم مؤثر است ها آن بخش مطالعه: کارشناسان و کسانی که حرفر آرامشتأثی -5

بخش مطالعه معتقد هستند، باید این مهم را به مردم منتقل نمایند و به تأثیر آرامش

دهد، در بسیاری که آرامش و لذتی که از مطالعه یک اثر خوب به آدمی دست می

یچ پدیده هنری همچون فیلم دیدن یا های قبل از خواب، با هاز مواقع، مثل زمان

 امثال آن قابل مقایسه نیست.

که در واقع کتابخانه هم مکانی باشد برای  ها،ایجاد کافی نت در کتاخانه -6

روز کردن اطالعات و متققان به قصد تقویت دانش و بهآموزان دانش ،دانشجویان

و گذراندن  صرفاً به قصد سرگرمیکسانی که  خود، و هم پاتوقی باشد برای

 گذارند.می آموزشی  -اوقات فراغت پا به آن مکان علمی 

گیر شدن از سنگ نوشته به چرم طور که قبالً برای ماندن و همهکتاب، همان -7

نوشته و از چرم نوشته به کاغذ نوشته تبدیل شد، در حال حاضر نیز برای 

د که بتواند در ماندگاری و اثرگذاری باید به شکل نوینی درآید و در قالبی برو

رسد این شکل باید چیزی ها به خدمت مشغول بماند. به نظر میکنار سایر رسانه

کتاب را در آن ذخیره کرد و هر زمان ها دهامروزی باشد و بتوان های  CDشبیه 

 که میل و عالقه بود، بر روی نمایشگرهای مخصوصی آن را خواند و لذت برد.



 
 

 

 سخنان بزرگان

 کتاب و مطبوعات است. ،ستون تمدن :گویدمی * پلو تارک

سیاده زیسیتن در    :عظمت انسان در سه چیز اسیت  :گویدمی * توفیا التکیم مصری

 اند.و تمام بزرگان چنین بوده ،زندگی، تواضع و ادب در برخورد و تعالی فکر و اندیشه

داد یک سعدی با نوشتن کتابش بیش از هزاران لشکر از بی :گویدمی * متمد حجازی

 ستمگران جلوگیری کرده است.

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسیی   :گویدمی * ویکتور هوگو

 .خوانخوب یا دوستان کتابهای کتابیا  ،دارد

های کتابنخواندن  ،خوبهای کتابشرط خواندن  :* مردی صاحب ذوق گفته است

 وقت خواندن کتاب خوب را دارم. بد است. چرا که زندگی بسیار کوتاه است و من تنها

 * جالل آل احمد همه جا دفترچه و قلم بهمراه داشت و هر جا ذهن خالقش چیزی

 نوشت.می یافتمی

 .هرجا آدم هست، آنجا کتاب هم باید باشد :گویدمی ینریش هاینهها* 

 .کتاب، بزرگترین اختراع بشر است :گویدمی * شکسپیر

اى از کتاب در آن جمع دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه :گویدمی * کارالیل

 .آورى شده باشد

هایی هستند که رو  ما را به عالم های کتاب به منزله بالبرگ :گویدمی ری بردبری* 

 .دهندروشنائی پرواز می

بیوگرافی و ها کتاب ترین و مفیدترینشریف ،آسمانی بعد از کتب :گویدمی ولتر* 

 .استبزرگان شر  حال 

http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
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کتاب را باید در ردیف ضروریات زندگی به شیمار آورد؛   :گویدمی * فرانسیس بیکن

شود و باید به وسییله مطالعیه از گرسینگی رهیایی     مان گرسنه میزیرا رو  ما مانند جسم

 .یابد

 دارو را دارد. برای بسیاری از مردم حکمخانه کتاب :گویدمی * شوپنهاور

 .انه جایی نبودخکتاب بهتر ز :گویدمی * آندره موروا

برای مردم چیزی بگو که به دردشان بخورد نه آنکه خوششان  :گویدمی * شیلر آلمانی

 بیاید.

 خورم نیستم.می سزاوار نانی که ،اگر نخوانم و ننویسم :گویدمی * گارسیا مارکز

کنم. پنجاه می خوابم و بیست ساعت کارمی فقط چهار ساعت :گویدمیای نویسنده* 

هشتاد و  ،امرا ساعت سه بعد از نصف شب نوشتهها کتاب ام و همهو یک کتاب نوشته

 یک سال دارم و سالم و قبراقم.

 .ارزش زیستن ندارد ،زندگی بدون مطالعه :گویدمی سقراط* 

 و خانه بدون چراغ است. رو مانند جسم بی ،اطاق بدون کتاب
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