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 پيشگفتار

سازي اوقات  اما جوانان و نوجواناني كه از كتاب براي غني ،تعطيالت تابستاني است
و من به عنوان يك كتابفروش به شدت به اين . كم هستندخيلي برند،  ت بهره ميفراغ

و پرداختن اين بردن  قلم دست به. باشم نمي موضوع اعتراض دارم و اصالً به آن راضي
 . سطور پاسخي به اين مهم است

ام و  گيرم كه از سر دلسوزي نوشته مي نويسد شاهد مي و خدا را بر اين قلم و آنچه
درست به همين دليل از خواننده گرامي . ام گونه انگيزه مادي و يا بيان فضل نداشتههيچ

آن را  نيز درخواست دارم كه توجه كافي و وافي را به اين نوشته داشته باشد و دلسوزانه
 .نشر و توزيع آن است ،به ديگران نيز برساند كه زكات علم و كتابت

كتاب كوچك را دروازه ورود به دنياي  از پروردگار هستي اميد آن دارم كه اين
 آمين. آسماني و انسان ساز قرار دهدهاي  بزرگ و آشنايي با انديشههاي  كتاب
 

 قباد كاكاخاني

E.mail: dosti1359@yahoo.com  
Weblog: http://tahaketab.blogfa.com 

 
 



 
 

 

 

 چرا مطالعه؟

آفرينش انسان است  كتاب و مطالعه از جمله موضوعاتي است كه پيشينه آن به قدمت
كتاب انبار علم و انديشه بشر بوده و خواهد . نبوده استنياز  بي انسان از آنهيچگاه  و

آدمي از راه . يكديگرندهاي  و اقوام انساني نيازمند استفاده از تجربيات و اندوخته ،بود
ها  بهرهها  آن باشدن  كالم كند و از هم مي ديدار و گفتگوها  انسان كتاب و مطالعه با بهترين

 ،با عالمان، اديبان. كند مي بزرگ مرواريدهاي رخشان صيدهاي  برد و در درياي انديشه مي
 پژوهشگران و بزرگان در فنون مختلف روبرو ،سياستمداران، نويسندگان ،دانشمندان

از اين روست كه  .برد ميها  دهفايشان  حكيمانه نصايح و سخنان ،نشيند و از تجارب مي
 ».ترين اشخاص قرون است مطالعه مكالمه با نجيب« :ندا آورده

ــينه ــي رود از سـ ــينه مـ ــا در سـ ــا هـ  هـ
 صــحبت صــالح تــو را صــالح كنــد    

 

ــه   ــالح و كينــ ــان صــ ــا از ره پنهــ  هــ
 صـــحبت فاســـق تـــو را فاســـق كنـــد

 

كتاب عرصه ديدار با . هاست كتاب فواره تجربه. هاست آري، كتاب عصاره انديشه
كتاب عامل . كتاب عامل پيشرفت است. ويدان انسان استكتاب فرزند جا. بزرگان است

آموزي است از سرنوشت  كتاب ميدان عبرت. و جوامع پيشرفته استها  انسان شناخت
 .خوبان و بدان

 هاي ناب اي باغ پر سخاوت انديشه
 جان من و تو يك نفس از هم جدا مباد

 

 پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب 
 ت، اي كتاباي خوب جاودانه، اي دوس

 

. توان باز گرداند نمي يك ساعت از عمر گذشته را به هيچ قيمتي« :گويد مي منتسيكو
توان تمام عمر و تجارب بزرگترين عقال و عالمان  ، مياما با دادن چند قطعه پول ناچيز

 ،در دنيا لذتي كه با لذت مطالعه برابري كند .كتاب عمر دوباره است. جهان را تصرف كرد
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مطالعه  ،ام كه خواندن يك صفحه كتاب از بين نبرده باشد من هيچ غمي نداشته. نيست
 .»بخش بار به ساعات لذت هاي ماللت كتاب يعني تبديل ساعت

آيد و باالترين درجه سالمت و  مي لذت زندگي انسان با سالمتي و تندرستي بدست
گذارد كه  ى مىهمان اثرى را در وجود آدممطالعه . تندرستي سالمت فكر و ذهن است

مرگ تدريجي انسان آغاز « :اند از اين روست كه آورده .كند ورزش در بدن ايجاد مى
 ».خواهد شد اگر مطالعه نكند

به مطالعه و تداوم و استمرار در آن از اهميت بااليي برخوردار است آوردن  روي! آري
 :و واجبي ضروري و فرماني الهيست

* ﴿              ﴾ ]1: العلق[ 

 . »به نام پروردگارت ،بخوان«

* ﴿        ﴾ ]1: القلم[ 

 . »نويسند مي و آنچهسوگند به قلم «
بدين . گردد مي آغاز »بخوان :إقرأ«قرآن با كلمه و فرمان هاي  اقيانوس عظيم انديشه

و سالمي بر مبناي خواندن و مطالعه شكل گرفت دعوت ا آغاز رسالت وي  ترتيب نقطه
 ها، خداوند از ميان تمامي امتبه همين خاطر . اين افتخار منحصراً براي اسالم بوده است

و توفيق  امت اسالمي را برگزيد و رسالت ابالغ دين خود را بر دوش اين امت نهاد
راه يك ارتباط فكري و نه از طريق معجزات خارق العاده بلكه از  ،پيامبرش در اين راه

 .روحي با مردم بود
از ديدگاه قرآن هيچ شب و روزي  .قرآن بهترين الگو براي ترويج فرهنگ مطالعه است

مطالعه بايستي هميشگي باشد و به يك كتاب و دو كتاب  ،آري. نبايد بدون مطالعه بگذرد
روزي  امه شبانهبلكه بايستي جزو برن. ديا يك روز و يك ماه در سال اختصاص داده نشو

 :باشد
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* ﴿             ﴾ ]4: المزمل[ 

 .»هر شب آن مقدار كه برايت مقدور است از قرآن مطالعه كن«

 *﴿            ﴾ ]7: المزمل[ 

 .»ر باشدتا در مسير تالش سخت و پرفشار روز تو را دستگي«
و رسول گراميش شرط آزادي اسيران مشرك جنگ بدر را سوادآموزي به مسلمانان 

در هيچ جنگي در دنيا چنين شرطي ديده نشده است . دهد نه گرفتن پول و مال مي قرار
سواد حتي در نزد  ،آري. گردد مي كه هر اسيري ده مسلمان را سواد بياموزد آزاد و رها

. تواند جانش را نجات دهد مي راي ارزش است تا جايي كهاسير مشرك هم محترم و دا
مطالعه را با مصالح كلي خود حتي در شرايط  اسالم سواد و ،اي برادر و خواهرم! آري

داند كه  مي و پيامبر اسالم نيك علم بندگي خداستي  ثمرهچرا كه . داند مي جنگي يكي
بنده و برده نفسانيات نيز نخواهد  بلكه حتي ،شود نمي انسان باسواد نه تنها بنده ديگران

 .شود
مسلمانان دو قرن در تالش براي معرفي عقيده . به تاريخ اسالم نگاهي بياندازيد

هاي  پس از تثبيت پايه. ها بودند به ساير ملت ،هاي واالي انسان ساز آن اسالمي و ارزش
در ابتدا . وردندعلمي روي آهاي  مسلمانان يكي پس از ديگري به فتح قله ،عقيده اسالمي

خواندن احاديث  به نوشتن و از رحلت پيامبر مسلمانان به نوشتن وخواندن قرآن وپس
تا  ساير علوم پرداختند،ي  مطالعه به جمع آوري و بعدي،هاي  در قرن ،پس از آن و نبوي

 .آقاي جهانيان شدند معنويت سرور و اين كه در علم دنيا و
 كه در علوم مادي و .و انساني را بنا نهادند الميتمدن اسبزرگترين  ،و بدين ترتيب

انديشمندان زيادي را به جهانيان  و معنوي خدمات زيادي را به اجتماع بشري ارائه داد
علوم  دانش وي  معرفي كرد، تا آن جا كه از شرق تا غرب جهان آن روز در سيطره

 .مسلمانان بود
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. گواهي بر اين مدعاي ماست اعتراف و شهادت ويل دورانت تاريخدان بزرگ غرب،
 .»رسيد نمي اگر مسلمانان نبودند اروپا به اينجا« :گويد مي كه

شارلماني پادشاه بريتانيا در قرن هفتم وزير يهودي خود را  :به اين داستان توجه كنيد
فرستد تا بداند دليل اين همه پيشرفت مسلمانان در آن  مي به قلمرو حكومت اسالمي

 اسالمي در پاسخ شارلماني هاي سرزمينيهودي پس از بازگشت از  وزير. دوران چيست
. مسلمانان از كوچك و بزرگ و زن و مرد را مشغول مطالعه و سوادآموزي ديدم :گويد مي

 شارلماني دستور. داشتند مي پر بود و عالمان و دانشمندان را بسيار محترمها  مكتب خانه
رغم گذشت  را آغاز كنند و خود نيز عليدهد تمام مردم كشورش خواندن و نوشتن  مي

 .كند مي هفتاد سال از عمرش، شروع به سوادآموزي
 ،با اين تاريخ درخشان و اين همه ارزش، آيا انصاف است كه پيروان اين دين واال

امروز بخشي از عقب مانده ترين و كم مطالعه ترين جوامع بشري باشند؟ طوري كه 
هاي  جداي از ضعف در آگاهي .اند داني رضايت دادهخوانند و به جهل و نا نمي كتاب

دانند  نمي ديني و سياسي و قوانين شهروندي، حتي راه و رسم درست زندگي كردن را هم
 .و دائماً در خانه و مدرسه و خيابان و محل كار در كشمكش و زد و بندند

 ا علم وتاريخي خود را از دست داد و بي  نه اين امت با گذشت زمان حافظهامتأسف
انشمندان گذشته خود را فرموش دعلمي هاي  اندوخته وها  گنجينه مطالعه بيگانه شد و

 به دستآن را  سروري دنيا را از دست داد و تا آن جا كه به دليل ضعف در مطالعه، كرد،
 .به خوبي پيمودند را مطالعه كساني سپرد كه راه علم و

ي  ميزان مطالعه ،و علم و تكنولوژيدر عصر انفجار اطالعات و انتشارات امروزه 
ديني كه آغازش با خواندن و مطالعه و  .تنيسها  آن رسالت تمدن وي  مسلمانان برازنده

ي  امروزه كارش به جايي رسيده كه در قافله ،افتخارش در سايه علم و مطالعه شكل گرفته
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علمي هاي  آن از ميراث خويش و اندوختهي  بهره مطالعه در آخر خط ايستاده است و
 .جهان اندك است

ت گوناگون مقاالو  نگارش كتابتالش انديشمندان و متفكران دلسوز مسلمان نيز در 
توجهي مردم به  بي و شناساندن چهره حقيقي اسالم، اگر بادفاع از كيان اسالم در جهت 

د يش از پيش خوپتمدن بيگانه  فرهنگ و وتماماً به هدر خواهد رفت  ،مطالعه همراه باشد
نيازمند نويسندگان  بر اينكه عالوه جامعه پيشرو .كند مي اسالمي تحميلي  را بر جامعه

 .باشد مي نيازمند خوانندگان متفكر نيز ،توانمند و انديشمند است
بجاى گرم نگه داشتن  ل احساس كنيم ورا مسئو گيريم وخودبتاريخ پند  از بياييد

بجاى مراجعه به  چرا ؟فروزان سازيم و خويش را گرم آينده بازار ،مهلك دشمن بازار
را با مطالعه  كننده وقت خود مبتذل و منحرفلم هاى يتماشاى فاستريوها و خريد و 

 ؟؟ راستي چراكتاب سپرى نكنيم
 »بخوان :إقرأ«بدان كه كليد پيروزي و نصرت دوباره امت اسالم زنده كردن شعار 

يكي از رهبران . امت اسالم وجود نداردبدون خواندن و مطالعه امكان قيام دوباره . است
در  ».كنند مي خوانند و نه مطالعه مي ترسيم چون نه نمي ما از مسلمانان« :گويد مي يهودي

هيبت  بي خواند امتي نمي چون امتي كه. حقيقت اين يهودي دروغگو راست گفته است
 .است و كسي از او هراسي ندارد

توانيم انجام دهيم اين است كه  مي ه من و توحداقل كاري ك !برادر و خواهر مسلمانم
از جايگاه انتقاد  پايين بياييم و ابتدا از خودمان شروع كنيم و همين حاال دست به كار 

سپس خانواده و دوستان  ،را نسوزانيم ها فرصتمطالعه و كتابخواني شويم و بيشتر از اين 
كتاب و هديه دادن كتاب زمينه  را نيز به اين امر مهم تشويق و ترغيب كنيم و با خريدن

 .مطالعه را در خانواده و دوستان ايجاد كنيم
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ها  آن گرفتاري سبب عقبگرد مسلمانان و كليدي وهاي  ضعف مطالعه يكي از ضعف
 سيب را بشناسد وآدر اين شرايط نسل جوان مسلمان بايد ابعاد اين  .در دام دشمنان است

 خود قراردهد؛ي  ها گ مطالعه را در اولويت برنامهترويج فرهن باال بردن ميزان مطالعه و
اين ي  هم زمينه يعني هم خود وقتي مشخص از شبانه روز را به خواندن اختصاص دهد و

 .امر را براي ديگران به ويژه زنان فراهم كند
از اين رو غالب زنان  امروزه فضاي مناسبي براي مشاركت ديني زنان وجود ندارد،

 صحيح به اين بدين معناست كه پيام ديني به طور كامل و هستند وديندار خانه نشين 
تالش براي آگاه سازي كساني است كه  ،تالش براي افزايش مطالعه زنان .رسد نميها  آن

مفاهيم  شناخت صحيحي از دين وبنابراين بايد  ،آينده را بر عهده دارندهاي  تربيت نسل
 .ديني داشته باشند

خواندن و تحقيق در متون ديني يك دينداري و خداشناسي  دينداري بدون مطالعه و
 :كور است

 *﴿                                  

               ﴾ .]9: الزمر[ 

 .»!؟)هرگز( ،برابر و يكسانند ،دانند با كساني كه نمي ،دانند آيا كساني كه مي«
ــت   ــاره نيس ــان چ ــك زم ــوختن ي  از آم

 

ــت    ــادان يكيس ــا و ن ــه دان ــد ك ــه گوي  ك
 

مانند برتري من بر كمترين  ،برتري عالم بر عابد« :فرمايد مي و رسول گراميش* 
 .»شماست



 
 

 

 

 کتاب بهترين دوست

طبيعت انساني و جاذبه هواهاي نفساني، گاهي اوقات صفات آدمي بنا به سرشت و 
در حالي كه خود . كند مي و با آن زندگي گزيند برمي نامطلوب و ناپسندي را براي خويش

برد و كسي ديگر هم شايد از  نمي ناسالم پيهاي  او نيز به واقعيت اين صفات بد يا انديشه
 .كند نمي شدنش، به او گوشزد  ترس ناراحت

 تواند نقطه عطفي در زندگي او ايجاد نمايد و مي غرضي كه بي اين ميان تنها دوستدر 
 آدمي را اصالح ،صدا و سر بي كننده نيست و آرام و اش زننده و ناراحت گفتههيچگاه 

گر درون است كه در  اخالقي و اصالحهاي  بيماري كتاب شفابخش. كند، كتاب است مي
 .دهد مي و زندگي گوناگون درس انسانيتهاي  موقعيت

ــعادت   ــاي ســـ ــت كيميـــ  بياموزمـــ
ــت   ــين اسـ ــا از همنشـ ــاري مـ  زيانكـ

 

ــدايي   ــدايي جـ ــد جـ ــحبت بـ  ز همصـ
ــت    ــرين اس ــئس الق ــذاب دوزخ از ب  ع

 

و ها  عيب بيشتر مردم حاضر نيستند كسي انگشت اتهام و اعتراض به سوي
مطالعه اما . اعمالشان آگاه سازد هايشان دراز كند و آنان را نسبت به عاقبت بد كمي
كردن اخالق بد ياريگر انسان  كن  ريشه تواند به شكلي حكيمانه در مي مفيدهاي  كتاب

كتاب روند اصالح انسان را سرعت بخشيده و به سوي . باشد و او را راهنمايي كند
بيشتر كتاب بخوانيد، بيشتر از زندگي حقيقي چه  هر .گردد مي كماالت معنوي رهنما

 .دبرخوردار خواهيد ش
آموزد و نُه دهم معلومات انسان از كتاب است  مي ب بيش از درس و معلم به انسانكتا

 .و يك دهم از معلم و درس
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ــم ــواه   هـ ــاب مخـ ــه از كتـ ــيني بـ  نشـ
ــت ــت دل   بهجـ ــان و راحـ ــزاي جـ  افـ

 ايــن چنــين همــدمي لطيــف كــه ديــد؟ 
 

 گـــاه كـــه مصـــاحب بـــود گـــه و بـــي 
ــل   ــت از آن حاص ــواه توس ــه دلخ  هرچ
 كــــه نرنجيــــد و نــــه برنجانيــــد   

 

 
دوستي است كه تو را فريب . سازد نشيني است كه تو را خسته و ملول نمي همكتاب 

قدمتر و   كتاب از تمام دوستان انسان ثابت. رساند رفيقي است كه به تو آزار نمي. دهد نمي
كند  وفاتر و صبورتر است و هرگز در ايام بدبختي و محنت به انسان پشت نمي با

در دوره جواني . است آن براي استقبال هميشه گشوده برعكس آغوش مهربان ورأفت
سازد و در روزگار پيري و شكستگي تسليت و دلداري  انسان را سرگرم و مشغول مي

 .دهد مي
ــس    ــازرد كـ ــه از وي نيـ ــي كـ  حريفـ

ــ   ــه ب ـــوبي ب ــه خ ــخن را ب ــاند س  نرس
ــاب   ــيچ ب ــبقت ازه ــس س ــه ك ــرد ب  نگي

 

ــس     ــت و ب ــاب اس ــودم، كت ــي آزم  بس
ــم  ــه بسـ ــ   بـ ــاز سـ ــاهللا آغـ  خنازد سـ

 از او تـــا نپرســــي نگويـــد جــــواب  
 

چون كتاب . دوستي بهتر از كتاب نخواهي يافت اند، امروز كه دوستان خوب كم شده
گويد، تا  مي در دل و درون دارد همان راچه  هر ظاهر و باطنش يكيست و ،كند نمي ريا

 .كند مي گويد و هر وقت بخواهي، سكوت نمي شما نزد او نروي و از او نخواهي، سخني
 بشناس فرق دوست ز دشمن به چشـم عقـل  
 چـــون بســـي ابلـــيس آدم روي هســـت

 

 هاســت كـه در پــس هـر چهــره، چهـره    
ــد داد دســت  ــه هــر دســتي نباي  پــس ب

 

 مااختيار  ت گذاشتن تمامي اطالعات خود را دركتاب تنها كسي است كه بدون منّ
  .رزومند موفقيت اطرافيان استآميم قلب صگذارد و از  مي

 :دغل باز به كتاب پناه بردهمنشينان  از ،چون حافظ شيرين سخن بايد
 جز صراحي و كتـابم نبـود يـار و نـديم    

 

 تا حريفـان دغـا را بـه جهـان كـم بيـنم       
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 :يا چون صائب بايد از دو رويان جهان به كتاب روي آورد
 نيست كاري به دو رويان جهانم صائب

 

 روي دل از همه عالم به كتابست مرا 
 

هاي  درس شاهراه سالمت اخالقي و آموزگار بزرگ ،مفيدهاي  كتابه مطالعه حال ك
 !؟پس تعلل و غفلت از مطالعه چرا. زندگاني است



 
 

 

 

 اهميت خواندن و مطالعه

مطالعه باعث افزايش  كهاند  بر اين باورند و بارها اعالم كردهكارشناسان علوم تربيتي 
تفكر و ساز   زمينه دايره واژگان شده وعلم و آگاهي فرزندان، گنجينه لغات و توسعه 

 مطالعه آموزنده است و راه و رسم بهتر زيستن را به انسان .رودخالقيت به شمار مي
 .دارد مي برحذرها  ارزش شمارد و از ضد مي را برها  ارزش .آموزد مي

ــه  ــت هركـ ــايي اسـ ــوهر دانـ  در او جـ
 

ــت    ــايي اسـ ــارش توانـ ــه كـ ــر همـ  بـ
 

علوم و هنرهاي  ،مختلفهاي  زمان ها، يق مطالعه با سرزمينكودكان و نوجوانان از طر
از تخيل ضرورت اساسي گيري  بهره .شود مي گوناگون آشنا شده و قوه تخيل آنان فعال

 موزش غيرمستقيم راه و رسم زندگيآامروزه مطالعه را ابزاري براي . خالقيت است
عشق به . وز جامعه خواهد شددانند كه باعث آشنايي كودكان و نوجوانان با مسائل ر مي

 .گشايد دنياي يادگيري، فرهنگ و انديشه را به روي نوجوانان ميي  مطالعه دروازه
ما از وقتي كتاب  ،اجازه« :گويد مي خوان كتابآموزان  دانش يكي ازجهت نيست كه  بي
  ».زنيم مان هم بهتر شده است و بهتر حرف مي خوانيم انشايمان بهتر شده و ديكته مي

 »!ها يادآورند كتاب« :شعار روز جهاني كتاب كودك اين بود
بهتر  گفتن، يعني بهتر سخن و بهتردانستن ،دانستن تر بيش يعني بهتر و كردن، مطالعه

 !نياز باشد بي شود كه از اين خصوصيات مي چه كسي يافت و ،كردن بهتر عمل انديشيدن و
هاي  از شاخص. كند مي پيشگيريها  جعهكند و از فا مي را مديريت و حلها  مطالعه بحران

ميزان توليد و مصرف اطالعات و كاالهاي  ،يافتگي هر جامعه سرانه مطالعه مهم توسعه
فرهنگي و  ،ديني ،مطالعه سبب تغذيه فكري، روحي، رواني ،آري. است فرهنگي در آن جامعه

همين بس  ،نيدر اهميت نقش كتاب در تكامل جوامع انسا. اجتماعي يك جامعه خواهد شد
 .اند كه تمام اديان آسماني و بزرگان تاريخ بشري از طريق كتاب جاودانه مانده
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آزادي ها  انسان به ،بخشد مي مطالعه انسان را از اسارت و بردگي باورهاي غلط رهايي
مطالعه صور . آموزد مي دهد و رمز و راز زندگي شرافتمندانه را مي فكر و شعور و انديشه

انسان اهل مطالعه به جايگاه و منزلت انساني خود . آفريند مي ور بيداريحيات است و ش
 . شكند مي پي برده و حصار تاريك جهل و ناداني را

شوند، كمتر احساس  مي بايد بداني كساني كه اهل مطالعه هستند كمتر افسرده
و  كنند، آرامش رواني بيشتري دارند، زندگي شادتر مي هدفي بي سردرگمي و ،روزمرگي

زندگي مادي و معنوي را  هاي راهرسند كه  مي اي ندتري دارند، به چنان رشد عقالنيهدفم
هه با دنياي بيرون از دنياي درون را رام و آرام كرده و در مواج. كنند مي بهتر احساس
 .تر و عقالني ترند خود، منطقي

هر گونه كسي كه اوقات آزاد و استراحتش را به مطالعه بپردازد در حقيقت فرصت 
گيرد و از عذاب روحي  مي سخن چيني و بطالت را از خود ،غيبت ،بيهوده گويي ،گناه

كند و در نتيجه از سالمت و بهداشت روان بيشتري  مي ناشي از گناهان نجات پيدا
 .شود مي برخوردار

بياد داشته باش اگر نفس خود را به امور درست و سعادت آور و كسب علم مشغول 
و را به امور باطل و بيهوده و عذاب آور و جهل و معصيت مشغول خواهد نكني، نفست ت

يابم به همين  مي من در موقع مطالعه از فكر گناه نجات :گفت مي شخص كتابخواني. كرد
 .دهم نمي خاطر اين حداقل فايده را از دست

 هركه با دونان نشيند، همچو دونان دون شود
 

 شود با خردمندان باش تا كه عقلت افزون 
 

انسان در سايه مطالعه و تفكر از شرّ و آفت مجالس لغو و بيهوده و مسخره و  !آري
 .ماند مي كند، دور مي خالفكار و بدكار و بيكاره كه خوي بدشان سرايتهاي  آدم نشيني با هم

 پرتي آلزايمر و حواسافراد اهل مطالعه كمتر دچار فراموشي و « :گويند مي پزشكان
.»شوند مي



 
 

 

 

 عه بهترين سرگرمیمطال

 ،بگذرانند و غيره دهند وقت خود را با كار و تفريح و رستوران مي ترجيحبيشتر مردم 
كنند كه اين امر در فرايندي  مي با هستي سئوالهمواره خود را درگير بزرگ هاي  انسان اما

 ينوعي سرگرمها  آن دهد و جالب اينكه مطالعه نيز براي مي به نام مطالعه خود را بروز
كند و البته چقدر خوب است كه ميان اين همه لهو  مي را به خود مشغولها  آن شود و مي

با يك  بزرگهاي  انسان در واقع. سرگرمي انسان كتاب باشد ها، و عبثها  و لغوها  و لعب
كنند و هم گرسنگي روحي و  مي هم وقت خود را به خوبي پر. زنند مي تير دو نشان

 .دهند مي فكري خود را تسكين
كه از  ها  آن انسان ضعيف جايي ندارد و در دنياي رقابتي فعلي،ناگفته پيداست كه 

براي ريزي  برنامه در ث هويت خود آگاهي دارند،برخوردارند و از ميراتري  عميق افكار
از  لذا مطالعه را بايد جدي گرفت كه آن چيزي بيشتر ترند، رسيدن به هدف نيز موفق

 .و يك سرگرمي روزانه است پرنمودن اوقات فراغت
خانه  كه درِكند  مي را مجبورخواننده مطالعه مبارزه با پوچي و تنهايي آدمي است و 

 .از ديگري كمك بخواهد و بنابراين از خود بيرون بيايد ،ديگري را بكوبد
 انـــيس كـــنج تنهـــايي كتـــاب اســـت 

ــي  ــود بـ ــتادي  بـ ــت اوسـ ــزد و منـ  مـ
 درونـــش همچـــو غنچـــه از ورق پـــر

 مـه هـم روي و هـم پشـت    ز يكرنگي ه
ــايند   ــب گشـ ــايف لـ ــر لطـ ــه تقريـ  بـ

 

 فـــروغ صـــبح دانـــايي كتـــاب اســـت 
ــادي  ــردم گشـ ــدت هـ  ز دانـــش بخشـ
 ــق د ــه قيمــت هــر ورق زان يــك طب  رب

 گر ايشان را زند كـس بـر لـب انگشـت    
ــد   ــي نماينــ ــوهر معنــ ــزاران گــ  هــ

 



 مطالعه؛ چرا و چگونه؟   16

 

براي  و در اين دنيا حرفرا بشكنيد  و بيهودگي د مرز روزمرگييخواه مي اگر ،بنابراين
فكر و  ،بايد با سالح مطالعه» د؟بكني چه بايد« بدانيد كه اًاساس د ويگفتن داشته باش

 .ديخود را مجهز كني  انديشه



 
 

 

 

 !نباشيد ،شده مطالب خواندهکردن  فراموش نگران

شايد  سپاريم واصالً نمي مسلم است كه ما تمام كلمات و جمالت كتاب را به خاطر
و يا اگر از ما بپرسند فالن كتابي كه دو ايم  خواندههايي  ابفراموش كرده باشيم كه چه كت

ولي اين بدان معنا  .شايد نتوانيم به خاطر بياوريم ،ندي در چه مورد بوداسال پيش خو
 .اند به فراموشي سپرده شده ثمر بوده و كامالً بي نيست كه آن مطالعات

آن را  اًسريع اًطمئناگر به شكلي سطحي و ظاهري كتابي را خوانده باشيم م ،آري
زيرا  ،رخ ندادهاي  مطالعه در اين صورتام  گفته فراموش خواهيم كرد و چنانچه قبالً

است دو طرفه و نوعي درگيري و چالش است بين ذهن اي  پديده )بر وزن مفاعله(مطالعه 

 َكَمَثلِ ﴿در فرايند مطالعه كتاب را . شدن ذهن است ثمره همه مطالعات ما ورزيده ،و متن
كشيم بلكه مطالعه باعث شده است كه اتفاقي در ذهن  نمي بر دوش ﴾احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفارًا

كنيم  مي خوانيم و حفظ مي كههايي  داستان ما بيفتد و مهم همين اتفاق است نه جمالت و
 !كنيم مي و فراموش

 نشانخود را در قدرت تجزيه و تحليل ذهني انسان  و اتفاقات ثيراتأثمره اين ت
فكري و آشنايي هاي  ترشدن اليه شدن فضاي ذهني و عميقتر وسيع ثمره مطالعه. دهد مي

ايم  شايد كلمات و جمالتي را كه خوانده. هاست گوناگون در تحليل پديدههاي  با متغير
درست به  .رود نمي از بيناند  فراموش كنيم ولي اثري كه آن كلمات بر ذهن ما گذاشته

 . زنند مي نويسند و بهتر حرف مي بهتر ،خوانند مي اهالي مطالعه بهترهمين خاطر است كه 
انساني كه به معني واقعي كلمه درگير چالشي به نام مطالعه بوده است ديگر نگاهي 

يابد كه بايد  مي متعدديهاي  برايش اليهاي  پديده بلكه هر .نداردها  دهساده و گذرا به پدي
مطالعه وقتي  بي به طور مثال يك فرد. تحليل قرار گيردموشكافانه و عميق مورد تجزيه و 
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بدون تجزيه و تحليل مسائل تاريخي و  ،شود مي به نام ترافيك مواجهاي  پديده با
 .داند مي آن را تقصير حكومت ،جغرافيايي و فرهنگي و اعتقادي و اقتصادي



 
 

 

 

 مطالعه همراه با تفکر

. بينديشد ،خواند مي كه چيزي آن ردموكند به دقت در  مي مطالعه كه است كسي بهتر
 .بدتر از نخواندن است ،كردنرخواندن بدون فك :گويد مياي  نويسنده

اگر اين  ،زند مي قدم  دقت نظر در جاده كلمات و تفكر پرتو خواند و با مي كسي كه
 :ممكن است با حقايقي به شرح زير روبرو شود بپيمايد، درستي  مسير را به

آميزد و  مي درون ذهنش به همهاي  مطالعه خويش را با دانسته ناشي ازهاي  يافته -1
 .رسد مي جديدي  به نكات

 انديشد و سواالتي در ميها  آن رود و در مورد مي به فكر فرو خواندن مطالب با -2
كند و  مي جديد هدايتهاي  كه او را به سوي كسب دانسته آيد  يم ذهنش پديد

 .دشو مي چراغ علم و دانش او فروزان تر

و اشتباه يافته  از پر را اي هكند و چه بسا نوشت نمي هر چيزي را چشم بسته قبول -3
 .زدايد مي آن را از ذهن

و معايب آن را سنجيده و كفه ترازو  پردازد و مزايا مي خوانده شده به نقد مطالب -4
 آيا به سالمت جسم و روح او كمك ،است به كدام سو متمايل  نگرد كه مي را

 .تخريب گر اوستكند و يا  مي

كند و با نويسنده مطلب ارتباط برقرار  مي در ذهنش را پيگيري پديد آمده ابهامات -5
را  هايش دانسته ،د و عالوه بر كسب اطالعات بيشترپرداز مي تبادل نظر  به كرده و

 هاي قلم نويسنده شده و به او كمك و سبب رفع كاستي  كند مي به نويسنده منتقل
 .كند خلق تري كامل مطالب ه بتواندر آيند كند تا مي

 قادر كه اوست زيرا دارد، وجودكننده  مطالعه سنگيني بر گردن رسالت امروزه -6
 .را بردارند درستيهاي  كمك كند تا آنان در راه خويش قدمنويسندگان  به است
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نويسندگاني گيري  ساز شكل زمينه چه بسا بدون فكر، و خوانندگان منفعل
اثراتي كه  بگذارد،برجا  اثرات نامطلوبي بر جامعه آنان لمق كه جامعه شوند در

 .شود مي ساليان آينده به يكباره پديدار

 خوانده شده با متخصصان و انديشمندان مطالب خصوص در الفع خواننده -7
آموزد و  مي از نكات سودمند آن دهد و مي مورد تحليل قرار مشورت كرده و آن را

و اند  كه بدون فكر خوانده شدههايي  نوشته بسيارچه  .شود مي از خطرات آن آگاه
 .اند گرفتار شدهها  مصيبت خوانندگان شان به



 
 

 

 

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

 هستند وها  به خاطر داشته باشيد پدر و مادر اولين معلمان و استادان بچه -1
كه پدر و مادرشان  هايي بچه .دين استعملكرد والتشويق و بهترين  بزرگترين

هستند و براي آن ارزش قائلند و ابزار الزم و اهل مطالعه خود افرادي كتاب خوان 
بيشتر به سمت كتاب و كتابخواني  اند، براي كتابخواني را در خانه مهيا كـرده

روح و خانه بدون چراغ  مانند جسم بي ،اطاق بدون كتاب .كنند مي گرايش پيدا
 .است

بگذاريد تا  .ندبر مي د و از مطالعه لذتنخوان مي كتاب والدينببينند كه ها  بچهبايد  -2
كه وقت بيشتري ها  مخصوصاً خانم. كودك شاهد لذت بردن شما از مطالعه باشد

زنان و دختران  ،دراز انتظارم كوتاه شود اي كاش عمر« .براي مطالعه دارند
 و تجمالت چشمان جواهراتدر دوزخ ديگر پروانه نگاه شان را  وطنم

راهي سرزمين كتاب ها  با بال آن پروانه تنها يك بار ،روزي يك بار نسوزانند،
 »)امين گرديالني. (شوند

به  شما زماني كه كودك. بخواني بايد از كودكي شروع شودكتافرهنگ و عادت به  -3
كتاب را  از ترس اينكه مبادا كتاب را پاره كند و ديپرن رود، از جا مي طرف كتابي

يا بهتر نيست چند كتاب پاره شود ولي كودكانمان آ. ديكنن پنهاناز دسترس كودك 
در  ،با كتاب مأنوس و بزرگ شوند؟ آيا بهتر نيست كودكان خود را قبل از مدرسه

 منزل با كتاب آشنا سازيم؟ 
كه  هايي بچه. قرار دهيدها  آن كتاب بخريد و آن را در دسترسها  براي بچه -4

تعلق دارند كه كتاب و ساير ابزار  هايي خانوادهشوند، معموالً به  مي نكتابخوا
ا استمطالعه در خانه مهي. 
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 ،كنند مي كنند و هزينه مي بيشتر پدران و مادران به تمام نيازهاي فرزندان توجه -5
چه  هر براي فرزندم :اند كه گفته ام شنيدهبجز به كتاب و كتابخواني، و بارها 

بند و بار و سركش شد؟ غافلند از  بي چرا معتاد شد و ياخواست خريدم پس 
ترين  مهم اينكه اولين تربيت فرزند بايد تربيت روحي و تغذيه فكري باشد و

درس زندگي او بايد مطالعه و ترين  مهم و. خريدن كتاب براي او باشدها  هزينه
نايي فرزندت كنيد، هزينه دا مي والدين گرامي شما كه اين همه هزينه. تحقيق باشد

را بپردازي، چون هزينه اش  نادانيهاي  را هم بپرداز تا مجبور نشوي كه هزينه
كه يك ذره پيشگيري اوليه بسيار  جهل و ناداني بسيار بيشتر از دانايي است، چرا

 .است از يك خروار مراقبت بعديتر  مهم بهتر و

 ازعكس  جمله و چند .قفسه بندي شده درست كنيداي  كتابخانه ها در اتاق بچه -6
خريد ميز مطالعه و . در اتاقش نصب كنيدرا  ان بزرگو شاعر گاننويسند ها، كتاب

 يادتان باشد .تواند مشوق او به مطالعه باشد دادن كتاب، مي چراغ مطالعه و هديه
 .اش را بعدها خواهيد ديد اي كه در اين راه متحمل شويد، فايده هر نوع هزينه

اهميت بودن آن نزد اطرافيان  بي به خاطر ،زد بيشتر افرادكم اهميت شدن مطالعه ن -7
 .است چه در خانواده و چه در جامعه

ــي ــدن نم ــل  خوان ــه حاص ــو، چ ــي ت  كن
 

ــزار كتـــاب اســـت   ــر هـ  در خانـــه اگـ
 

هاي  كتاباجازه بدهيد كودكان در كنار مطالعه درسي،  ،انمعلموالدين و  -8
. به اتالف وقت نكنيدمتهم  راها  آن غيردرسي مورد عالقه خود را مطالعه كنند و

جربه ثابت كرده است اگر فردي لذت مطالعه را كسب كند، هرگز آن لذت را از ت
ها  دهند اين لذت شيرين را بچه اجازه نميها  دهبسياري از خانوا. دهد دست نمي
گيرد،  به محض اين كه كودك مجله يا كتاب كودكان را به دست مي. تجربه كنند

. تو بايد كتابي را بخواني كه فايده داشته باشد«كه نشينند  يبه كرسي نصيحت م
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كتاب درسي عالوه بر  .»بهتر است كتاب درسي بخواني. اين مجله چه فايده دارد
آورد، او را از مطالعه  آن كه لذت مطالعه را براي كودك و نوجوان به ارمغان نمي

بايد . وان را آبياري كردي نوج براي شروع مطالعه، بايد ذوق و سليقه. كند دور مي
هر مجله يا روزنامه و كتابي كه دوست دارد، برايش تهيه كرده و اگر ميل پيدا كرد 
كه حوادث روزنامه و كتاب را تعريف كند، با عالقه به آن گوش داده و اگر 

 فرصت هست، پس از مطالعه با او صحبت كرد
و لوازم تشويق به براي فرزندان خود كتاب  ،در كنار عروسك و تفنگ و توپ -9

پرورش بدون كتاب در محيطي  ي كهفرزندان. مطالعه و كتابخواني نيز تهيه نماييد
 .توقع داشت كتابخوان بار بيايندها  آن توان از پيدا كنند، نمي

تا كودك با ديدن كتابخانه ديگران از  .در خانه داشته باشيداي  كتابخانه حتماٌ  -10
 »اين همه كتاب را بخوانند؟ كنند مي چطور حوصله « :خود نپرسد

نوشتن . درست كنيد و دفتر خاطرات خانواده دفتر يادگارياعضاي براي  -11
 .مطالعه و خواندن است ،خاطرات و يادگاري تشويقي براي تقويت نوشتن

ضروري  كتاب را كااليي تجملي و غيربر عكس باور بسياري از مردم كه   -12
 .ين و بهترين كاالهاستتر بايد بدانيد كه كتاب ضروري ،دانند مي 
عالقه داشته ها  آن سعي كنيد تا مطالبي را كه كودكانتان ممكن است به خواندن  -13

و همچنين مطالب سرگرم كننده به ها  آن مورد عالقههاي  از موضوع. باشند بيابيد
 .عنوان نقطه شروع براي مطالعه استفاده كنيد

نباشد ها  آن اريد كه در ديدرسرا خارج از دسترس نگه دها  بچههاي  كتابنبايد   -14
در  بلكهرا نه در جايي بلند، ها  كتاب بهتر است. يا دسترسي به آن نداشته باشند

مواد خواندني گوناگوني مانند كتاب، مجله و حتي . قرار دهيدها  آن دسترس
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  رنگارنگ تبليغاتي را در نقاط متفاوت منزل جايي كه به چشم بيايند،هاي  بروشور
 .قرار دهيد

نسبتاً  اي هكتاب هدي. هديه دهيداش  و مجالت بر اساس عالقه كتابها  بچهبه  -15
چيزي كه به صورت هديه به كسي داده شود چون . ارزان و بسيار مفيد است

جاي فراهم كردن اسباب  آيا بهتر نيست به .كند مي ارزش و احترام بيشتري پيدا
 ؟كتابي هديه بدهيمها  آن هايمان به تفريح بچه

 چيزي كه از آن لذت برده شود هميشه. العه را به صورت يك تفريح درآوريدمط -16
را به صورت نمايش درآوريد، صدايتان را ها  كتاب داستان. مورد عالقه است
 حوصله بي كننده و اگر داستان را خسته. شوق بياوريدرا سر ها  عوض كنيد و بچه

اشتياقي ها  آن جذابي باشد،بخوانيد، هرچقدر هم كه داستان جالب و ها  براي بچه
 . براي دنبال كردن آن نخواهند داشت

كوچكتان هاي  هر روز يا حتي چند بار در روز براي بچه. مرتب كتاب بخوانيد -17
بزرگترتان را هم تشويق كنيد كه هر روز براي خود هاي  بچه. كتاب بخوانيد

چون . تگو كنيدصحبت و گفها  آن بااند  مطالعه كنند و درمورد كتابي كه خوانده
كودكان بزرگتر را به . دهند مي كوچكتر بچه بزرگ خانواده را الگو قرارهاي  بچه

كودكان بزرگتر دوست دارند تا در برابر . خواندن براي كوچكترها تشويق كنيد
 .كوچكترها خودنمايي كنند

خاموش بودن تلويزيون . تلويزيون را خاموش كنيد و كمي خانه را آرام كنيد -18
تماشاي بيش از . به دنبال سرگرمي ديگري براي خود باشندها  شود بچه يم باعث

را به مطالعه ها  آن مضر است، به ويژه اگر بخواهيدها  اندازه تلويزيون براي بچه
تلويزيون را جايزه كتاب خواندن، و هاي  ديدن برنامههيچگاه  اما .تشويق كنيد

 .رار ندهيدتنبيه مطالعه نكردن را محروميت از تلويزيون ق
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طوالني و دير هنگام را تعطيل كنيد، تفريحات و هاي  و شب نشينيها  مهماني -19
خيابان گرديها را كمتر كنيد، كمتر به بازار برويد و زود برگرديد كه بازار مجلس 

 از مردم سخن ،نشينند مي كساني كه زياد در رفت و آمدند و زياد. شياطين است
شوند و فرصت مطالعه را  مي بسا به غيبت گرفتارگويند و به سخنان بيهوده و  مي

دارند اما  اي هو بسياري از مردم چنين شيو. گيرند مي از خود و خانواده و ديگران
 .بزرگ از آن وحشت دارند هاي انسان

مورد عالقه هاي  كتابببريد تا  يا كتابفروشي را به كتابخانهها  بچه به شكل منظم  -20
با انتخابش مخالفت  ،اگر كتابي را انتخاب كرد .دشان را خودشان انتخاب كنن

! تو كه وقت نداري كتاب بخواني« :و از بكار بردن جمالت زير پرهيز كنيد. نكنيد
 »...وهايت را بخوان  همان درس! الزم نكرده؟ خواهي كتاب بخري براي چي مي

ب خنده دار و مفرح راه بسيار خوبي براي ترغيهاي  كتابيادتان باشد مجالت و  -21
به مطالعه ها  يك راه خوب ديگر براي تشويق بچه. استخواندن  كتاب بهها  بچه

 .مخصوص كامپيوتر و موبايل استهاي  كتاباستفاده از 

. را به جلسات و مسابقات كتابخواني در كتابخانه يا كتابفروشي محل ببريدها  بچه -22
عالقه و اشتياق  را از زبان افراد ديگر بشنوندها  كتاب ها گاهي اوقات وقتي بچه
 .كنند مي بيشتري به خواندن پيدا

چند فصلي خواننده را بيشتر ترغيب به هاي  كتاب. چند فصلي بخوانيدهاي  كتاب -23
شود براي اطالع يافتن از آخر داستان دوباره به سراغ  مي كند و باعث مي خواندن

 .برسانند كتاب بيايند يا آنقدر خواندنشان را ادامه دهند تا كتاب را به پايان
هايي  با آن نوع شخصيت هايي كتابو  .استفاده كنيدها  مورد عالقه بچهاز فيلم   -24

 .كه دوست دارند برايشان بخريد
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كه در  هايي دوست داشته باشند الالييها  شايد بچه. كمك بگيريدها  از الاليي  -25
كنيد  پس كتابش را پيدا. خوانديد را بار ديگر در كتاب بخوانند مي كودكي برايشان

 . و برايشان بخريد

بسيار ها  اين راه براي آموزش مطالعه به بچه. را با هم بلند بلند بخوانيدها  كتاب -26
پس هر زمان كه وقت . عاشق در آوردن صدا هستندها  خوب است چون بچه
بخصوص كودكاني كه به دليل . را بلند بخوانيدها  كتاب كرديد، با هم نشسته و

لذت بردن از داستان خواني با صداي . عه گريزان هستندضعف در خواندن از مطال
 فردي شايد باعث شود تا كودك دوباره به هاي  بلند و دوري از تالش و كوشش

 .شودمند  عالقه و مطالعهخواندن  كتاب

 هاي راهبينيد كه  مي .به مطالعه كار چندان دشواري نيستها  تشويق كردن بچه -27
هاي  كتابتوجه كنيد و برحسب آن ها  آن ه عاليقب. زيادي براي اينكار وجود دارد

مناسبي در اختيارشان قرار دهيد تا از همين كودكي با ارزش كتاب و مطالعه آشنا 
 .شوند

 .هايي را انجام دهيد كه با خواندن و ديكته كلمات در ارتباط باشند بازي -28

درباره  منزلهاي  كتاباز فرزندان خود بخواهيد به كتابخانه رفته يا از ميان  -29
 .مثالً غيبت و اثرات بد آن يا دروغگويي و غيره. موضوعي تحقيقي داشته باشند

در زمان صرف شام و يا زماني كه همه خانواده دور هم جمع هستند درباره  -30
د صحبت كنيد و ديگران را نيز تشويق كنيد تا اين گونه عمل اي همطالبي كه خواند

 .كنند

ر خانه به عنوان زمان خواندن اختصاص زماني را به صورت مشخص و منظم د -31
انجام تكاليف مدرسه، شايد قبل از شام، كمي قبل هاي  زماني جدا از ساعت. دهيد

 از تاريك شدن هوا و يا هر زمان ديگري كه خود مناسب برنامه روزانه خانواده
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زمان مطالعه آزاد حتي اگر به كوتاهي ده دقيقه هم باشد به شكل گيري . دانيد مي
 .رت و عادت مطالعه در كودك شما كمك خواهد كردمها

هاي  انگيزي از يك كتاب، قسمت هيجانهاي  كودك را تشويق كنيد تا بخش -32
 .دتان با صداي بلند بخوانموجود در كتاب را برايهاي  جالبي از روزنامه و يا لطيفه

 الدچار اشكها  به ياد داشته باشيد حتي خوانندگان خبره هم در تلفظ برخي واژه
 .عيب و نقص بخواند بي شوند پس دليلي ندارد تا كودك شما كامل و مي

هايش را  كودك بتواند به صورت مستقل كتاب محلي را در خانه مشخص كنيد تا -33
باط صي داشته باشد و شما بر نظم و انضشخاي  كتابخانه يا. در آن جا قرار دهد

 .كتابخانه نظارت كنيد

ياد آوري كنيد كه نيازي نيست ها  آن به. درفي كنينشانة كتاب را به كودكانتان مع -34
توانند بعد از خواندن چند صفحه يا چند  مي تا كتاب را در يك نشست تمام كنند،

ديگري از جايي كه كتاب را  فصل كتاب را كناري گذاشته و در زمان مناسب
را كه كودك را مجبور نكنيد تا كتابي . خواندن را پي گيرنداند  گذاري كرده عالمت

پيشنهاد كنيد كتابي را كه دوست ندارد كنار  به او .دوست ندارد تا آخر بخواند
 مطالعه اجباري باعث كتاب گريزي. گذاشته و كتاب جديدي را شروع كند

 .شود مي

جذاب براي كودك تان  اي هكننده، برنام جالب و سرگرمهاي  كتاببا انتخاب  -35
خواندن را فرايندي ) خي از بزرگساالنو حتي بر(بسياري از كودكان . آماده كنيد

يا  ها  آن خنده دار كتاب و بلند خوانيهاي  با انتخاب بخش. دانند مي بسيار جدي
 به كودكان نشان دهيد كه خواندن تا چه حد  ،چيستان گونه و جذاب هاي  ستاندا

 .تواند لذت بخش باشد مي
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توانيد استفاده  مي ي نيزديگرهاي  براي ايجاد انگيزه مطالعه در كودكان از مشوق -36
كنيد به طور مثال به كودك اجازه دهيد بيش از معمول بيدار بماند تا بتواند بخشي 

به . برساند، او را از انجام برخي وظايف خانگي معاف كنيد  از كتاب را به پايان
كودك بگوييد اگر كتاب خاصي را كه بر اساسش فيلمي ساخته شده بخواند او را 

 .آن فيلم خواهيد برد براي تماشاي

منوي غذا،  .از هر زمان و موضوع جالبي براي تشويق به خواندن استفاده كنيد -37
مورد عالقة هاي  متن ترانه ها، موجود در خيابانهاي  عالئم راهنمايي و نشانه

 .براي تقويت فرايند خواندن باشند اي هتوانند انگيز مي كودك همه

اشته باشيد و مطالب و نكات كليدي و مهم همواره كاغذ و قلم را همراه خود د -38
 اگر: گويد مي »قابوس نامه«ابوالمعالي در . را ياداشت كنيد تا فراموش نكنيد

بايد  ،ديرخواب و زود خيز ،حريص به نوشتن ،طالب علمي پرهيزكار باش و قانع
خواني تكرار كن و براي ديگران  مي هرچه ،كتاب و قلم و دفتر هميشه با تو بود

 .و تا فراموش نكنيبازگ



 
 

 

 

 اهميت خواندن کتاب برای نوزادان

در  . اي است فايده بي براي نوزاد كارخواندن  كتاب كنند كه والدين اغلب تصور مي -1
كه اگر مادر كنار فرزند بنشيند و كتاب مناسبي برايش انتخاب كند، آمادگي   حالي

 .و اشتياق وي را براي يادگيري مشاهده خواهد كرد

برد، براي او  مي شما لذتخواندن  كتاب دو تولد از شنيدن صدايكودك از ب -2
تا زماني كه . ترين چيز در دنياست شنيدن صداي گرم و دلنشين شما لذتبخش

   .دهد كتابخواني را ادامه دهيد مي كودك با حوصله به سخنان شما گوش

ه هاي نوشت ر والدين يا مربي هنگام خواندن كتاب، انگشت خود را زير خطاگ -3
شود و به اين ترتيب عالقه به  شده قرار دهد، توجه وي به مطالب بيشتر مي

چنين نوزادي هنگامي كه بزرگ شد، خود به . مطالعه در نوزاد شكوفا خواهد شد
 . سوي مطالعه در موضوعات گوناگون خواهد رفت

بهتر است هر . هايي بزرگي داشته باشد مقوايي انتخاب كنيد كه عكس هايي كتاب -4
طوري كه قدرت تمركز نوزاد در  همان. ه موضوعات زيادي نداشته باشدصفح

هم بيشتر و بيشتر درك تواند كتاب را  كند مي هشت هفته اول زندگي پيشرفت مي
و تصاوير كودكان ديگر است و چهره ها  نوزاد عاشق نگاه كردن به عكس. كند

ماني بزرگ اگر چش اًمخصوص. كند ا خيلي به خود جلب مياشخاص توجه او ر
 در هنگام خواندن كتاب به اين تصاوير اشاره كنيد و درباره. داشته باشد و بخندد

 .با وي حرف بزنيد و ساير افراد خانواده را به اين كار تشويق كنيدها  آن

وقتي قدرت تمركز نوزاد كامل شد و شروع به فهم تصاوير و در آوردن صداهاي  -5
ييات آن كمي بيشتر است به وي نشان كه جز هايي كتاببيشتري از خود كرد 

 .دهيد و برايش داستان بخوانيد
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ا درحالي كه روي پاي آهنگ كالم شم نوزاد عاشق آن است كه به حالت صداها و -6
اگر . زمان مناسب براي خواندن كتاب از ياد نرود. شما نشسته است گوش بدهد

نظر كند  شياء اظهارتواند در مورد ا اي بزرگ شده كه خود مي نوزادمان به اندازه
به عنوان مثال اگر نوزاد به گربه . پس بايد به عاليق وي، كتاب را انتخاب كنيم

هايي  اگر چنين كار. همسايه توجه كند والدين كتابي را در مورد گربه تهيه كند
 لذت از و شود بلكه عالقه به مطالعه انجام شود نه تنها ارتباط با فرزند تقويت مي

 . آورد ه وجود ميبرايش بآن را 



 
 

 

 

 تشويق به مطالعه در مدرسه

توانند تأثير  مي از مطالب يك كتاباي  خالصه در مدرسه آموزگاران با خواندن -1
 .خوب به آنان داشته باشندهاي  كتابمهمي در آشنايي كودكان با كتاب و معرفي 

 .»عادت نوجوانان موفق 7«يا  »آموز برتر سيماي دانش«كتاب مانند 

 .در مدرسه برگزار كنيد ماهيانه يا فصلي كتابنمايشگاه  -2
 آموزان را به خواندن نشريات تشويق كنيد و نشريات خوب متناسب با سن دانش -3

اي به  نشريه .روز و كوتاه را دوست دارند هاي به گزارشها  آن .را معرفي كنيدها  آن
 .دييا فصلنامه در مدرسه درست كن  شكل ماهنامه

كار پرسش و ي  بلندخواني اختصاص دهيد و در ميانهساعاتي را در كالس به  -4
 .پاسخ داشته باشيد



 
 

 

 

 عوامل مؤثر در کاهش سطح مطالعه و کتابخوانی

 عدم آگاهی از اهميت مطالعه در پيشرفت روحی و اجتماعی افراد -١
نسبت به اهميت مطالعه در پيشرفت روحي مناسبي   معموال در ميان افراد جامعه آگاهي

بايد كتاب و كتابخواني به عنوان خوراك روح در سبد . راد وجود نداردو اجتماعي اف
آورند كه دنبال  مي فرزندان را طوري بار ها  دهخانوامتأسفانه . غذايي خانواده قرار گيرد

كارهايي بروند كه كمكي به بهبود وضع اقتصادي آنان بكند و چون مطالعه را در آن راستا 
 .روند بينند و به سمت كتاب و كتابخانه نمي ه در خود نميدانند، دليلي براي مطالع نمي

 کتاب به عنوان يک کاالی فرهنگی  رسانی و عدم توجه به ضعف فرهنگ اطالع -٢
، افراد از بسياري در كشورهاي توسعه نيافتهزمينه فرهنگي  درعدم اطالع رساني  بدليل

هاي كتاب در  زاري نمايشگاهبرگ .اطالعي ندارند يا محصوالت فرهنگي اصالًها  كتاب از
و دانشجويان، آموزان  دانش و مراكز اطالع رساني بهها  اقصا نقاط كشور، معرفي كتابخانه

هاي كتاب و كتاب  برگزاري جلسات نقد كتاب، بازديد از انشارات و برگزاري جشن
 عمومي از عوامل تاثيرگذار بر رونق بازار نشر و گسترشهاي  خواني، گسترش كتابخانه

 .باشند مي فرهنگ كتابخواني
شنوند  اصحاب رسانه و نظام آموزشي و بعد از آن هر شخص و سازماني كه مردم حرفش را مي

 . مانند اساتيد دانشگاه و امامان مساجد، بايستي كتاب را به جامعه معرفي كنند ،پذيرند و مي

لوگيری از مطالعه درسی و جهای  کتابدادن  های سيستم آموزش در مهم جلوه نارسايی  -٣
  متون غير درسی و آزاد

گسترده تر و مجراي راهيابي به متون متنوع هاي  مطالب درسي بايد راهگشاي عرصه
در . گوناگون و متفاوت به مسايل مطروحه در بحث بپردازدهاي  ديگر باشد كه با نظريه

در متني  ور كامل و جامعمتون درسي هدف آن نيست كه دانش موجود در آن زمينه به ط
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آماده و غير قابل تجزيه و نفوذ به ذهن دانشجو انتقال  اي هآيد و به عنوان بستواحد گرد 
نظام آموزش رسمي نبايد دانشجو را موجودي وابسته بار بياورد كه در داخل . يابد
به نام متون درسي در گردش باشد و به سختي بتواند پا را از اين دايره فراتر  اي هداير

زيرا در اين نظام بيش ازآنكه استعداد و عاليق . افق ديدش را روشن نمايدبگذارد و 
 .شايسته تر ،فردي مورد نظر باشد قابليت انطباق مد نظر است، هركه انطباق پذيرتر

 عدم حمايت فرهنگيان و نويسندگان -٤
نظر گرفتن دستمزد  درو ها  در بيشتر كشورهاي توسعه نيافته به دليل وجود تنگ نظري

. ارندنويسندگان و ناشران تمايلي به توليد كتاب ند سيار پايين براي كارهاي فرهنگي،ب
كشور  درشود اما  مي كشورهاي ديگر با استقبال روبرو درهايشان  نويسندگاني كه كتاب

براي نوشتن كتاب بعدي  اي هماند هيچ انگيز ميها  كتابفروشي درها  و سالها  خودشان ماه
 شان نصيب انتشار كتاب سود چنداني دركه با وجود هزينه بسيار  يا ناشراني ندارند

توجهي مسئوالن  بي اين كشورها سرانه مطالعه در بودن ي از داليل پايينيك. شود نمي
تفاوتي به بخش فرهنگ از معضالتي است كه اين  بي .فرهنگي نسبت به اين امر است
از  ييك چاپ و نشر بايستي و صنعت كتاب .كنند مي جوامع با آن دست و پنجه نرم

 .و قوي باشد رشد يافته ايعصن
عالقه ها  آن كردند كه مي انجام شد اكثر افراد عنوان اي هبر اساس تحقيقاتي كه روي عد

اما يا وقت ندارند يا هنوز از نويسندگان خوب كشورشان يا . دارندخواندن  كتاب به
را تهيه  هايشان كتابنند از كجا دا نمي نويسندگان خوب جهاني هيچ اطالعي ندارند و

تي اگر شخصي خواننده خوبي نباشد و به كتاب به عنوان نوعي وسيله سرگرمي ح. كنند
دست بگيرد و نگاهي به آن بيندازد اما اين حقيقت  درنگاه كند كه هر از گاهي آن را 

اختصاص جايگاه به كتاب و اختصاص بودجه به اين  ،خوب كتابوجود دارد كه وجود 
 .كند مي بخش توسط دولت فرد را به فرهنگ جذب
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 های پرسر و صدا رسانه -٥
مان  شان براي است كه انتخاب از ميان شده مان زياد تنوع رسانه آنقدر در اطراف

ولي ما ناگزير بايد ذايقه خود را از ميان اين موج عظيم پيدا كرده و . دشوار شده است
غرق ها  يد سر در گم و پريشان در دنياي رسانهنبا. هاي خود را انتخاب كنيم عالقمندي

اينترنت و تفريحات و بازي در دنياي شان را صرف گشت و گذار  وقت مردمبيشتر . شد
يا تلويزيون اي مانند اينترنت  البته اگر رسانه. كنند مي  و ماهواره تلويزيونكامپيوتر و و 

شود  مي يتفريحاستفاده  انه بيشتر زمينه كتابخواني را فراهم كند ايرادي نيست، اما متاسف
 .ها جايي ندارد در ميان اين فعاليتو مطالعه و تحقيق و كتابخواني  .نه استفاده تحقيقي

تواند به باالرفتن سرانه مطالعه كمك ب كه  يدبه صورت ابزاري درآ كامپيوتر بايداينترنت و 
بينيم شخصي به  مروز وقتي ميالبته ا. بايد توسعه يابدالكترونيكي هاي  كتابكند و تعداد 

تماشاي فيلمي مشغول است، او را هم بايد ماهيتاً درحال مطالعه كتاب به حساب آورد؛ 
اما باز هم جاي ! نامند اش مي نامه چرا كه روح هر فيلمي يك كتاب است، همان كه فيلم

 .گيرد و كتاب چيزي ديگر است نمي كتاب را

 غريبههای  کتاب -٦
. كنند شان را پيدا نمي گويند كتاب مطابق ميل مي ايم كه  ياري را ديدههمه ما افراد بس

شان اين  نويسند و عمده توجه عده زيادي از نويسندگان ما براي مخاطب عام كتاب نمي
اين در حالي است كه . شان مورد توجه اهل فضل و اهل قلم واقع شود است كه كتاب
اند، چقدر سواد دارند و  جامعه چگونه  كه بدنه كند مياي به اين نكته توجه  كمتر نويسنده

اي كه  مند هستند؟ حتي بايد تالش كرد مفاهيم عميق را با بيان ساده به چه مطالبي عالقه
نيز بتوانند به سهم خود از دانش و بينش ها  آن براي اكثر مردم قابل فهم باشد، بيان كرد تا

 .بزرگان ما بهره ببرند
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  اندننخو كتاببد ميراث  -٧
ها بيشتر آنچه  شناسي كودك در اين مورد همصدا هستند كه بچه كارشناسان روان

را سرمشق ها  آن كرد آنهاست و رفتار آموزند، نه از گفتار پدر و مادر، بلكه از عمل مي
بينند كه بزرگترها درحال  بينند يا بسيار كم مي ها نمي در جامعه ما بچه. دهند قرار مي

گويد تمام عالقه من به مطالعه حاصل و نتيجه ميراث چند صد  مي شكيپز. مطالعه باشند
 . واقعاً كه كتاب چه ارث و ميراث نيكويي است. پدرم استهاي  كتابجلدي 

 جای خالی کتاب -٨
زون كه سفري به ايران داشته است،  شناسان بزرگ معاصر، پروفسور لويي يكي از ايران

شما چه متروي « :گويد مي او. خيلي عجيب بوده استكند كه برايش  اي اشاره مي به نكته
كتاب تصوير  »!كند كس در آن مطالعه نمي زيبايي داريد، ولي چقدر عجيب است كه هيچ

در حالي . كتابي ببينيم  مي آيد كه در يك فضاي عمو مي كمتر پيش . آشنايي براي ما نيست
ست، كتاب در مترو، اتوبوس و باالها  آن كه در بسياري از كشورها كه سرانه مطالعه در

شود، به ندرت پيش  مي در دست تعداد زيادي از افراد ديده  مي  هاي عمو ديگر مكان
ها و  در محله. ببينيمخواندن  كتاب آيد كه ما در چنين فضاهايي مردم را مشغول مي 

ا اما صده ها، كتابفروشي مكان نادري است و ممكن است اصال وجود نداشته باشد خيابان
ها هم كم هستند و عادت به  به همان نسبت، كتابخانه. بينيم مي فروشگاه و نمايشگاه

اين در حالي است كه با توجه به . عضويت در كتابخانه محل در ميان ما وجود ندارد
در   مي هاي عمو هاي امروزي وجود كتابخانه گراني كتاب و نداشتن فضاي كافي در خانه

 .رسد مي اي ضروري به نظر  هر محله

 شگرانی و دغدغه معا -٩
باعث بسيار سخت هاي  ذهني و زندگيهاي  مشغوليت ،در كشورهاي توسعه نيافته

به يك زندگي با متوسط امكانات در تالش براي رسيدن مردم اين كشورها مدام  شده تا
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ريزي درست  واقعيت اين است كه با وجود تمام مشكالت اقتصادي، اگر برنامهاما . نداشب
. ايجاد كنيمآن را  توانيم هم كتاب تهيه كنيم و هم وقت مطالعه مي اشته باشيم به راحتيد

قيمت است با دو عدد ساندويچ يا يك عدد پيتزا، يا يك   يك كتاب معمولي تقريباً هم
خالصه چندان گران نيست كه مردم ... جوراب مردانه مرغوب، يا يك روسري متوسط و

هاي ضروري  گر اينكه بگوييم كه مردم چنان درگير هزينهرا از ميدان به در كند، م
شان هستند كه چيزي براي مصارف ديگري غير از خوراك و پوشاك و موارد مهم  زندگي

هاي ماهيانه و ساليانه خود، تقريباً  بيشتر افراد جامعه در بودجه. ماند از اين قبيل باقي نمي
يد كاالهاي فرهنگي در نظر جايي براي فرهنگ، بودجه و مصارف فرهنگي و خر

گران  ،ها هاي تئاترهاي بزرگ، يا جشنواره اينكه بليترغم  گيرند؛ مثالً در اروپا علي نمي
اند و تمايل دارند كه از كاالهاي فرهنگي استفاده كنند، حتي اگر  هستند، مردم عادت كرده

ده استفاده از اينگونه شان مبلغ زيادي باشد؛ زيرا به پيامدهاي سازن به نسبت درآمد ماهيانه
جويي در مرحله اول، از بخش فرهنگي و  اما در جامعه ما صرفه. كاالها به خوبي واقفند

 .شود خريد و استفاده از محصوالت فرهنگي آغاز مي

 تقليدی و تکراری و نداشتن حرف تازههای  کتاب -١٠
ست و تكرار ها امروزين، جمع آوري و گرد آوري مطالب ساير كتابهاي  كتاببيشتر 

كتاب بايد سعي كند مطابق . شده استها  كتاب گي به عالقه بي اعتمادي و بي مطلب باعث
مطالب و سخنان تازه بيان كند تا با استقبال خوانندگان اي  دوره با مقتضيات و تقاضاي هر

 .روبرو شود
 زين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

 

 ه شودحد و انداز وارهد از هر دو جهان بي 
 

 هاي امروز خانه -١١
خرد كه  باشد، متوسط در ماه دو يا سه كتاب ميمند  عالقه اگر شخصي به مطالعه كتاب

سالگي  20پس اگر اين شخص كتاب خريدن را از . كتاب خواهد شد 36تا  24در سال 
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اش  هاي اهدايي را به كتابخانه هاي درسي و كتاب شروع كند، در چهل سالگي وقتي كتاب
شود به  بينانه مي  فزاييم، بين پانصد تا هزار كتاب خواهد داشت كه در يك حساب واقعبي

هاي پنجاه، شصت متري امروز واقعاً جايي براي اين  اين نتيجه رسيد كه در خانه
طور  مند به كتاب، مستأجر هم باشد، بايد به اگر اين شخصِ عالقه  .ها نيست كتابخانه

اش، بين نيم تا يك تن هم كتاب و  وه بر كل اثاث خانهمتوسط هر دو سال يك بار عال
مند را  هاي عالقه جا كند و همين فكر كافي است تا آدم كتابخانه را بر دوش بگيرد و جابه

 !هم از كتاب خريدن و كتاب خواندن منصرف كند

 تنبلی خودمان -١٢
والن فرهنگي و و مسوها  دهخانوارا گفتيم و بسياري از مشكالت را گردن ها  اين همه

شود كه سهم خودمان را در اين ضعف فرهنگي ناديده  جامعه انداختيم، اما اين دليل نمي
بارها شنيده كه كتاب خوراك روح و روان است و  مي  كم يك نسل سو دست. بگيريم

با اين حال براي پرورش . دهد مي ديدگاه و بينش فرد را نسبت به جهان دور و برش تغيير 
هاي مختلف از زير مطالعه  ايم و هميشه به بهانه ر خودمان كمتر تالشي نكردهاين عادت د

حسن ختام اين نوشته شايد اين باشد كه سوزني به خودمان بزنيم و . ايم شانه خالي كرده
كنيم جايي  مي  و غيرمهم هايي كه در طول روز صرف كارهاي غيرضروري در ميان وقت

مردم ما  :گويد مي كسي !امتحان كنيد. يرممكني نيستكار غ .مرا براي مطالعه خالي كني
دانند و نيازي به مطالعه  مي كنند همه چيز را مي بودن دارند و فكر  غرور كاذب عالمه دهر

 . هاست و اين آغاز تمام بدبختي. و يادگيري ندارند
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 پيشنهادات

گريز نكند،  نظام آموزشي ما بايد طوري باشد كه نه تنها افراد را كتاب زده و علم -1
 .ميل به دانستن و خالقيت و ابتكار را بيدار نمايدها  آن بلكه در

را در نظر ها  آن نويسندگان ما در هنگام خلق آثارشان مردم و سطح درك و سليقه -2
 .مند شوند بهرهها  آن بگيرند و اجازه دهند مردم عادي از دانش و بينش

هاى صوتى  رسانه وها  نشريه ،انقلم بدست ،هاى بزرگ دانشمندان وليتسئم يكى از -3
هاى مطالعه را به  فايدهو است تا اذهان مردم را تنوير بخشيده  اين تصويرى و

. دهندفرهنگ مطالعه را ترويج  اشكال گوناگونى به افراد جامعه رسانيده و
صدها وسايل  راديوها و، ونهايشرايط فعلى كه ايجاد روزافزون تلويز در خصوصاًم

 ازمسلمان نگه داشتن قشر جوان  به دور اغفال و ،كشاندن هراهبه بيدر ديگر 
سلمان بسيج ميان مردم م مغلوب ساختن فرهنگ مطالعه در كتاب و مطالعه و

 .جا بگذرانند بي و توقعاتها  بهانه س وأي س ورا به افسو ها فرصتكه  تااند  شده

ز آن براي همه هاي عمومي بايد بيش از پيش گسترش يابد و استفاده ا كتابخانه -4
اي گسترش يابد كه در  مردم به سهولت امكان داشته باشد و فرهنگ كتاب اجاره

درحال . اين صورت هر يك جلد كتاب را حدوداً پنجاه نفر مطالعه خواهند كرد
كنند  طلبان كنكور استفاده مي آموزان و داو ها، دانش فضاي كتابخانه  حاضر از عمده

ها  آمادگي براي كنكور از فضاي نسبتاً شلوغ خانهكه به جهت مطالعات درسي و 
شود،  البته از جهت اينكه كمكي به اين عزيزان مي. آورند ها پناه مي به اين كتابخانه

آزاد، كه هدف ايجاد   بسيار خوب است؛ ولي كمكي به ترويج و رشد مطالعه
رسد كه در ها به حدي ب بايد رشد كتابخانه. كند هاي عمومي هستند، نمي كتابخانه
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وجود بيايد هر كتابي را كه عالقه داريم بخوانيم، الزاماً نبايد   نزد مردم اين فكر به
كنيم، حتماً آن كتاب را دارد، به امانت  محله مراجعه مي  به كتابخانه. بخريم

دهيم، تا ديگران نيز به نوبه خود بتوانند از آن بهره  خوانيم و پس مي گيريم، مي مي
  .ببرند

در مردم مؤثر است ها  آن كارشناسان و كساني كه حرف: بخش مطالعه ر آرامشتأثي -5
بخش مطالعه معتقد هستند، بايد اين مهم را به مردم منتقل نمايند  و به تأثير آرامش

دهد، در بسياري  كه آرامش و لذتي كه از مطالعه يك اثر خوب به آدمي دست مي
يچ پديده هنري همچون فيلم ديدن يا هاي قبل از خواب، با ه از مواقع، مثل زمان

  .امثال آن قابل مقايسه نيست

كه در واقع كتابخانه هم مكاني باشد براي  ها، ايجاد كافي نت در كتاخانه -6
روز كردن اطالعات  و محققان به قصد تقويت دانش و بهآموزان  دانش ،دانشجويان

و گذراندن  صرفاً به قصد سرگرميكساني كه  خود، و هم پاتوقي باشد براي
 .گذارند مي آموزشي  -اوقات فراغت پا به آن مكان علمي 

گير شدن از سنگ نوشته به چرم  طور كه قبالً براي ماندن و همه كتاب، همان -7
نوشته و از چرم نوشته به كاغذ نوشته تبديل شد، در حال حاضر نيز براي 

د كه بتواند در ماندگاري و اثرگذاري بايد به شكل نويني درآيد و در قالبي برو
رسد اين شكل بايد چيزي  به نظر مي. ها به خدمت مشغول بماند كنار ساير رسانه

كتاب را در آن ذخيره كرد و هر زمان ها  دهامروزي باشد و بتوان هاي   CD شبيه 
 .كه ميل و عالقه بود، بر روي نمايشگرهاي مخصوصي آن را خواند و لذت برد



 
 

 

 

 سخنان بزرگان

 .كتاب و مطبوعات است ،ستون تمدن :گويد مي پلو تارك* 
سـاده زيسـتن در    :عظمت انسان در سه چيز اسـت  :گويد مي توفيق الحكيم مصري* 

 .اند و تمام بزرگان چنين بوده ،زندگي، تواضع و ادب در برخورد و تعالي فكر و انديشه
داد يك سعدي با نوشتن كتابش بيش از هزاران لشكر از بي :گويد مي محمد حجازي* 

 .ستمگران جلوگيري كرده است
خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز دسترسـي   :گويد مي ويكتور هوگو* 

 .خوان خوب يا دوستان كتابهاي  كتابيا  ،دارد
هاي  كتابنخواندن  ،خوبهاي  كتابشرط خواندن  :مردي صاحب ذوق گفته است* 

 .وقت خواندن كتاب خوب را دارم چرا كه زندگي بسيار كوتاه است و من تنها. بد است
 جالل آل احمد همه جا دفترچه و قلم بهمراه داشت و هر جا ذهن خالقش چيزي* 

 .نوشت مي يافت مي
 .هرجا آدم هست، آنجا كتاب هم بايد باشد :گويد مي ينريش هاينهها* 
 .كتاب، بزرگترين اختراع بشر است :گويد مي شكسپير* 
اى از كتاب در آن جمع  دانشگاه واقعى، جايى است كه مجموعه :گويد مي كاراليل* 

 .آورى شده باشد
هايي هستند كه روح ما را به عالم  هاي كتاب به منزله بال برگ :گويد مي ري بردبري* 

 .دهند روشنائي پرواز مي
بيوگرافي و ها  كتاب ترين و مفيدترين شريف ،آسماني بعد از كتب :گويد مي ولتر* 

 .استبزرگان شرح 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/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
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كتاب را بايد در رديف ضروريات زندگي به شـمار آورد؛   :گويد مي فرانسيس بيكن* 
شود و بايد به وسـيله مطالعـه از گرسـنگي رهـايي      مان گرسنه مي زيرا روح ما مانند جسم

 .يابد
 .دارو را دارد براي بسياري از مردم حكمخانه  كتاب :گويد مي شوپنهاور* 
 .انه جايي نبودخكتاب بهتر ز :گويد مي آندره موروا* 
براي مردم چيزي بگو كه به دردشان بخورد نه آنكه خوششان  :گويد مي شيلر آلماني* 
 .بيايد

 .خورم نيستم مي سزاوار ناني كه ،اگر نخوانم و ننويسم :گويد مي گارسيا ماركز* 
پنجاه . كنم مي خوابم و بيست ساعت كار مي فقط چهار ساعت :گويد مياي  نويسنده* 

هشتاد و  ،ام را ساعت سه بعد از نصف شب نوشتهها  كتاب ام و همه و يك كتاب نوشته
 .يك سال دارم و سالم و قبراقم

 .ارزش زيستن ندارد ،زندگي بدون مطالعه :گويد مي سقراط* 
 .و خانه بدون چراغ است روح مانند جسم بي ،اطاق بدون كتاب



 
 

 

 

 کتابنامه

  قرآن كريم 
  مدارس هوشمند 1400آفتاب نشريه 
 اللطيف ناروئي عبد ،چرا كتاب بخوانيم 
 دكتر راغب سرجاني ،ارزش مطالعه در زندگي 
 آبتين اميري ،جوانان و ضعف مطالعه 
 آكام اميني ،خوانيم نمي چرا كتاب 

  حميد آقايي ،با تفكرخواندن 
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