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   دانستن، مطالعه و یادگیری از طریق خواندن برای کسب تجربه سودمند 
خوب  مطالعه  یک  نمایند.  شیرین تر  و  پربارتر  را  زندگی  می توانند  و  است 
می تواند به زندگی ما معنی و هدف ببخشد، خواندن کتاب قادر است ساعتی 
سختی ها و رنج ها را از خاطرمان دور کند. یا حداقل مشکالت ما را در دیدگاه 

تازه ای قرار بدهد تا بتوانیم راه حل مناسبی برای آن پیدا کنیم. 
   با آن که امر مطالعه و تاثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی برای بسیاری از 
خانواده ها پوشیده نیست، اما شوربختانه گروه بزرگی از آن ها به دلیل اینکه با 
مهارت های مورد نیاز در امر مطالعه آشنا نیستند، انگیزه کافی برای دستیابی 
به سطح مطلوبی را در خود ایجاد نمی کنند. در این راستا،  در شماره چهارم 
می پردازیم.  خانوادگی«  زندگی  در  کتابخوانی  »جایگاه  موضوع  به  دژنبشت 
با  آشنایی  برای  فضاهای مجازی  معرفی  از مطالب در حوزه  برخی  بنابراین، 
از آن ها در حوزه  بهره گیری  به منظور  این فضا  عناوین کتاب ها و سومندی  
مطالعه و خواندن است، از  توران میرهادی خواهیم گفت و تاثیر آن در ایجاد 
و گسترش شورای کتاب کودک تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
جشنواره هایی که در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در حال برگزاری 

هستند. 
نشریه دژنبشت از تمام عالقه مندان دعوت می کند تا مقاالت و مطالب خود 
را برای ما بفرستند تا در شماره های آتی از آنان استفاده کنیم، از نظرات و 
پیشنهادات شما به منظور بهبود سطح کیفیت نشریه استفاده خواهیم کرد. و 
در آخر از اساتید، دانشجویان و ویراستارن این شماره تشکر و قدردانی می کنم.

سپاس

سخنسردبیر
نگارزرگر:دانشجویکارشناسیعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهخوارزمی
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   آی بولتن)iBulletin( خبرنامه انگلیسی زبان است که حاصل همکاری مشترک کمیته روابط بین الملل انجمن 
کتابداری و اطالع رسانی ایران و اداره کل ارتباطات بین الملل سازمان اسناد ملی جمهوری اسالمی ایران است. 
»i« در آی بولتن سه کلمه ی Information, Iran and international را در خود جای داده است به عبارتی 

مخفف سه کلمه ی یاد شده می باشد که به صورت دو ماهنامه و در قالب چاپی و الکترونیکی منتشر می شود. 
   هدف از انتشار آی بولتن اطالع رسانی اخبار و فعالیت های حوزه ی علم اطالعات و دانش شناسی در ایران به زبان 

انگلیسی به جهانیان است.
   دکتر فریبرز خسروی به عنوان مدیر مسئول و خانم فاطمه پازوکی و دکتر صالح زمانی سردبیران آی بولتن 
هستند. هیات تحریریه آی بولتن را افرادی عالقمند و داوطلب تشکیل داده اند که در گردآوری، ترجمه و ویراستاری 
مطالب مورد نظر همکاری الزم را به عمل می آورند. نخستین شماره این نشریه در 26 ژوئن )5تیر( منتشر شد. 
در حال حاضر چهار شماره از این خبرنامه منتشر شده است. شماره ی سوم آن به دلیل هم زمانی با هشتاد و 
چهارمین کنفرانس ساالنه ایفال 2018 به طور ویژه به فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری )ایفال( 

و تعامالت ایرانیان با آن اختصاص یافته است.
   آی بولتن به صورت الکترونیکی )همراه با افزوده های چندرسانه ای( در نشانی ibulletin.info قابل دسترس 

است.
   نظرات و پیشنهادهای خود را دربارۀ این نشریه از طریق رایانامه info@ibulletin.info در میان بگذارید.

معرفیآیبولتن
فاطمهپازوکی:مسئولکمیتهروابطبینالمللانجمنکتابداریواطالعرسانیایرانوسردبیرآیبولتن
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   طبق عادت همیشه، دور هم که جمع می شویم، بعد از گپ و گفت ها و درددل های زنانه که تمامی 
هم ندارد، آرام آرام گروه های دو سه نفره تشکیل می شود و حرف های درگوشی، که یکهو یکی بحث 

را عوض می کند.
-کتاب جدید چی خوندی؟

   و دوباره همه ی گوش ها تیز می شود. شروع می کند از کتابی که خوانده، تعریف کردن. با خودم فکر 
می کنم حیف که ماهی یک بار هم نمی توانیم اینطور پر و پیمان دور هم جمع شویم.

   همین هم می شود که چند روز بعد، دقیقا آخرین روز از خرداد 1394، ایده داشتن یک صفحه 
اینستاگرامی برای معرفی کتاب، توی سرم زنگ می زند. همان موقع دست به کار می شوم، هر چه 
دوست و آشنا می شناسم فالو می کنم، برایشان پیغام می گذارم و قضیه را تعریف می کنم. بعد از یک 

شبانه روز فکر کردن، اسمش می شود»پشتجلد«.
   همیشه کتابی که متن در پشت جلدش ندارد، کالفه ام می کند و مجبورم برای خریدنش دست به 
دامن فروشنده شوم، تازه اگر شانس بیاورم و فروشنده درباره کتاب بداند؛ اگر نه، تلفن می زنم به این 
دوست و آن آشنا. حاال اما می شد در پشت جلد هر کسی هر کتابی که خوانده را معرفی کند و کسانی 

مثل من را از سردرگمی درآورد،  حتی اندک. و قصه »پشت جلد« اینطور آغاز شد.
اطالعات غرق  دریای  در  رفته، گاهی حس می کنیم  باال  اطالعات  انتشار  روز که سرعت  امروزه     
می شویم، درباره کتاب هم همینطور شده، کافی است در اینترنت جستجو کنی تا به اطالعات اولیه 
تا  باشی،  را روی گوشی همراهت داشته  الکترونیکی  اپلیکیشن خواندن کتاب های  یا  برسی؛  کتابی 
بتوانی حتی در نیمه های شب، کتاب ها را بخری و بخوانی. اما سوال مهم تر اینکه بین این همه کتاب،  
با این زمان کم، کدام شان می تواند حال من را خوش کند، به من اطالعات مفیدتری بدهد یا کمکم 
کند؟! چه کتاب هایی را جدیدا همه می خوانند؟ اصال می خواهم بدانم در دنیای کتاب ها چه می گذرد؟

   همین هم شد که در پشت جلد قرار بر این است، هر کسی که کتابی را خوانده و برایش مفید بوده، 
یا حس و حالش را عوض کرده، چند خطی درباره آن بنویسد، تا دیگران هم با خبر شوند که در آن 
کتاِب َدر بسته چه می گذرد؛ چه تاثیری روی مخاطب خود گذاشته و چه حال و هوایی دارد. و یک 
هشتک برایش کنار گذاشتم تا جستجو راحت تر باشد، قرار هم بر این شد که هر کس هر کتابی را که 
دوست داشته معرفی کند، و نه کتابی که مطابق میلش نبوده؛ چون اینجا پشت جلد است، و معموال 
روی جلد پشتی کتاب، کسی از کتاب بد نمی گوید. یکـکتابـخوب را برای آن هشتک می کنم. 
و حاال هستند کسانی که از اینجا کتاب های مورد عالقه شان را پیدا می کنند، می خوانند و این برای 

من بسیار دلگرم کننده است.
   با خودم فکر کردم حاال که بستر مناسبی پیدا شده،  خوب است بیشتر در هوای کتاب ها نفس 
بکشیم. پس شروع کردم به اضافه کردن قسمت هایی که بتواند بیشتر ما را در این فضا نگه دارد. یک
ـحرفـخوبـیکـکتابـخوب ، یکی از آن ها شد. همان قسمت هایی از کتاب که زیرش 
خط می کشیم، یا های الیت می کنیم. همان ها شدند، یک حرف خوب از یک کتاب خوبی که خواندیم. 
در فضایی که مطالب بدون ذکر منبع درست و حسابی، از این دست به آن دست می چرخند؛ سعی 
کردم چارچوبی بگذارم تا تمام حرف ها را خودمان از کتاب ها بیرون بکشیم، برایش منبع بگذاریم، و 
اسم نویسنده و مترجم و ناشر داشته باشد. و با کمال احترام، از کسانی که مطالبی بدون ذکر منبع 
را از جایی فوروارد کرده اند و خودشان تولید محتوا نکرده اند، عذرخواهی کردم و خواستم خودم و 

دوستانم در هوای پاکی تنفس کنیم. همینطور هم شد. 
و آرام آرام بخش های بیشتری هم به پشت جلد اضافه کردم،  گاهی که خودم یا دوستان به جاهایی 
سرک می کشیم که برای خریدن یا خواندن کتاب جذاب و دلپذیر است، معرفی می کنیم. اگر حرفی، 
خوب  نویسندگان  می گذاریم.  میان  در  هم  با  داریم،   کتاب  هوای  و  حال  در  پیشنهادی  خاطره ای، 
معاصرمان و حتی تصویرگران کتاب را معرفی می کنیم. از جمع های کتاب خوانی می گوییم. درباره 
فیلم های اقتباسی می نویسیم. و نمی گذاریم از اتفاقات و رویدادهای حوزه کتاب غافل شویم. اگر وقتی 
دست دهد در رویدادها شرکت می کنم و گزارش مختصری از آنچه اتفاق افتاده برای دوستانم ارائه 

می دهم.
که  افرادی  و  شاعران  مترجمان،  نویسندگان،   ناشران،  برخی  که  بگویم  می توانم  افتخار  با  حاال     
کتاب خوان های حرفه ای هستند به دوستانم اضافه شدند و امیدوارم بتوانم برای خودم و اطرافیانم در 

عالم کتاب ها چراغی روشن کنم.

پشتجلدیبرایهمهکتابها
نجمهخیری:کارشناسیارشدمهندسیصنایع
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قبلازمراجعهبهکتابفروشی،
ابتداسریبهکتابدونیبزنید!

نگارزرگر:دانشجویکارشناسیعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهخوارزمی

انتقادهایی که امروزه برای کاهش آثار کتابخوانی در جامعه وجود دارد متوجه     بیشتر 
شبکه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی می توانند هم تاثیر مثبت و سازنده داشته 
باشند و هم تاثیر مخرب، اما این به انتخاب خود افراد برمی گردد که کدام یک از این جنبه ها 
را انتخاب کنند، با این وجود نمی توان تاثیر آن ها را نادیده گرفت چرا که امروزه همه اعضای 
از  نگاه بسیاری  از  یک خانواده حتی کوچکترین عضو آن هم یک موبایل هوشمند دارد. 
از کتاب و کتابخوانی فاصله گرفته و به  تا مخاطبان  منتقدین، فضای مجازی باعث شده 
مطالب کوتاه موجود در شبکه های اجتماعی رجوع کنند. در کنار وجود تاثیرات منفی فضای 
مجازی در زمینه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اما فعاالن بسیاری در این زمینه وجود دارند 

که دغدغه آن ها بهبود فرهنگ مطالعه است.
   در این زمینه فردی به نام مصطفی قرانلو قاجار، در پیج اینستاگرامی خود به نام کتابدونی 
به معرفی کتاب می پردازد. به بیان مصطفی قرانلو قاجار: »هدف کتابدونی این است که عالوه 
باورهای اشتباه را  از  افزایش می دهد، یک سری  را  اینکه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه  بر 
هم اصالح می کند. مثل اینکه کتاب یک شی مقدس نیست. کتاب در حقیقت کاالیی برای 
رشد و آگاهی ماست. به کتاب نباید به عنوان یک شی مقدس نگاه کرد؛ بلکه وسیله ای برای 
آگاهی است. کتاب برای تزیین نیست؛ برای گذشتن روی طاقچه نیست. کتاب می تواند 

همراه ما در رختخواب باشد، می  تواند در مترو همراه ما باشد و در هر جای دیگری.
افراد  نگاه کردن  پایین  به  باال  از  بردن فرهنگ  بین  از  اهداف کتابدونی،  از     یکی دیگر 
کتابخوان است. سعی شده از کسی هم که رمان عامه پسند می خواند حمایت شود. زیرا یکی 
از پایه های مطالعه، خواندن چنین رمان هایی است و ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم از 
همه افراد جامعه یک رمان سخت یا سبک رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز را بخوانند. 
شیوه ای که در کتابدونی دنبال کرده ایم این است که یک پاراگراف خیلی کوتاه از کتاب را 
انتخاب می کنیم و بعد مشخصات کتاب را دقیق می نویسیم. ابتدا عنوان کتاب، نویسنده، 
مترجم و در نهایت انتشارات. اما نقدی که به ما شده این است که ما مخاطب را به کپشن 
خوانی می کشانیم، اما هدف ما اینگونه نیست که مینمالیستی عمل کنیم. ما گزیده ای از 
آثار را انتخاب می کنیم و در حقیقت به معرفی آن می پردازیم.« همانطور که  هنری میلر 
در کتاب خواندن در توالت می گوید: »خواندن گزیده ای از آثار نویسندگان به مراتب بهتر 

از نخواندن آن ها است.«
   بنابراین، می توانیم از فضایی که بیشترین انتقادها بر آن است که ما را از دنیای کتاب و 
کتابخوانی دور کرده است و به نوعی هووی کتاب به حساب می آید، جهت ترویج فرهنگ 

کتابخوانی استفاده کرد. 
   هرکدام از ما می توانیم با همین فضاهایی که در اختیار داریم و هر روز و هر لحظه با آن ها 
زندگی می کنیم گامی جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی برداریم و با این عمل جهان 

هستی و اطراف خود را غنی کنیم.
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مقدمه
   در روزگاری که رشد فکری، روانی و شخصیتی کودک بسیار بیشتر از پیش مورد اهمیت  واقع شده و یا به عبارتی دغدغه اصلی قشر فرهنگی در 
سراسر جهان شده است، سخن گفتن از سیر تشکیل نظام آموزشی نوین امروز و شخصیت های تاثیرگذار در آن نه تنها خالی از لطف نیست بلکه 

امری الزم است.
   در اینجا سخن از شورای کتاب کودک به میان می رود، سازمانی که باید شناخته شده تر از آنچه امروز هست باشد. سازمانی مستقل و غیر دولتی و 
نخستین سازمانی که برای پیشبرد ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران پایه گذاری شد. همچنین گرامی داشت شخصیتی تاثیر گذار و علمی که می توان 

گفت شاید بزرگ ترین قدم در راستای تشکیل شورای کتاب کودک و همچنین ساختار نظام آموزشی نوین را برداشته است.

مختصریاززندگیتورانمیرهادی
   توران میرهادی متولد 25 خرداد 1306 در شمیران به دنیا آمد پدرش سید فضل اهلل میرهادی مهندس مکانیک ماشین آالت و راه و ساختمان سازی 
و مادرش گرتا دیتریش مجسمه ساز و هنرمند آلمانی بود. او چهارمین فرزند از پنج فرزند این خانواده اهل علم و هنر بود. پدر و مادر او برای اینکه 
کودکانشان به بیماری های واگیرداری که آن زمان رایج بود مبتال نشوند تابستان ها به شمیران می رفتند و در چادر زندگی می کردند توران در یکی از 
این چادرها به دنیا آمد. مادرش که موسیقی نیز می دانست برای آن ها قصه ها و شعر های کودکانه آلمانی می خواند. او که بعد از پیدا کردن عالقه خود 
به علوم تربیتی از طریق آشنایی با استادی چون جبار باغچه بان از رشته علوم طبیعی )زیست شناسی( دانشگاه تهران انصراف داده بود به قصد تحصیل 
روانشناسی تربیتی در دانشگاه سوربن به فرانسه رفت و ادامه تحصیل خود را در کالج سوونیه در رشته آموزش پیش دبستانی گذراند و این موقعیت 
را داشت تا از دیدگاه بزرگانی چون هنری والون و ژان پیاژه استفاده ببرد. در اروپایی که از ویرانی های به جا مانده از جنگ جهانی دوم  رنج می برد 
و به گفته  خودش به آن ها جیره غذایی روزانه می دادند  او و دوستانش بیشتر خود را با شاه  بلوط سیر می کرند، در این فضای قحطی زدۀ  ویران،  
توران به این نتیجه رسید که آموزش و تربیت اولین قدم در راستای ایجاد ارزش انسانی و در نهایت بدست آوردن جهانی بهتر است. به گفته خودش 
پس از شنیدن خبر تصادف برادر هنرمند 17 ساله اش به ایران برگشت و تصمیم گرفت این غم عظیم را تبدیل به عاملی برای حرکت کند و پس از 
پایان تحصیل و ازدواجش به این فکر افتاد تا کودکستانی به نام فرهاد برادرش دایر کند و برای تحقق این آرزو از خانه پدری خود که مادرش طراحی 
کرده بود استفاده کرد. در کودکستان فرهاد هم مدیر بود و هم مربی که پس از استقبال خانواده های ایرانی مدرسه فرهاد هم در کنار کودکستان 
فرهاد تاسیس شد. او همچنین بنیان گذار و مسئول طرح فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، اولین کتاب مرجع ایرانی برای کودکان و نوجوانان است. 
در سال 1341 توران به کمک گروهی از افرادی که به تاثیر قابل توجه کتاب در رشد کودک باور داشتند از جمله لیلی ایمن  پس از برگزاری سه 
دوره نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان شورای کتاب کودک را تاسیس کرد، این شورا امروزه بیش از 700 عضو )رسمی و وابسته( دارد و در سه بخش 
سازماندهی شده: ادبیات کودک و نوجوان، تالیف فرهنگنامه کودک و نوجوان و ترویج خواندن فعالیت دارد . توران میرهادی در طی 50 سال نقش 
ویژه ای در هدایت و راهبرد شورای کتاب کودک و نظام آموزشی کشور داشت. او در تربیت معلم مشهد، تهران، رشت و تبریز تدریس می کرد و طی 
سال ها کتاب های بسیاری در حوزه تخصصی خود و همچنین کتاب های تاریخ و تعلیمات اجتماعی برای تدریس در چهارم ابتدایی منتشر کرد او به 
خاطر تسلط خود بر سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی  همیشه به عنوان یک چهرۀ فرامرزی شناخته می شد و سال ها در کنگره های بین المللی کتاب 

کودک و به عنوان ژوری جایزۀ هانس کریستین اندرسن فعالیت داشت. سر انجام در آبان ماه 1395 در سن 89 سالگی از دنیا رفت.

بخشیازآثاراو
   -آن که رفت آن که آمد،1377

   -توران میرهادی،1386
   -جست  و جو در راه ها و روش های تربیت،1362

   -دو گ ف ت ار: ک ت اب خ ان ه آم وزش گ اه ی و ن ق ش آن در ای ج اد ع ادت ب ه م طال ع ه،1357
   -و...

منابع
   -کتاب گفت و گو بازمان )مجموعه  ی گفت و گوهای توران میرهادی( تدوین مسعود میراعالیی

)www.cbc.ir( وبسایت اصلی شورای کتاب کودک-   

تورانمیرهادی:آموزشبرایصلح
عارفهشریفی:دانشجویکارشناسیعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهخوارزمی

تصویر:هدیحدادی
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تأثیروالدینبرمطالعهوکتابخوانیکودکان
رهاسیفینیا:دانشجویکارشناسیعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهخوارزمی

   کودکی یکی از مهم ترین دوران زندگی است که به علت عدم شناخت کودک از جهان پیرامون بیشتر تحت تأثیر اطرافیان قرار می گیرد1،  به 
نوعی کودکان همچون آیینه ای هستند که والدین می توانند مجموعه ای فشرده از رفتارهای خود را در کودکانشان مشاهده کنند.)یا بازتاب رفتار 

خود را در کودکان مشاهده کنند(. 
   امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نوعی وابستگی که بشر با دنیای مجازی پیدا کرده و طرز تفکر نادرست بعضی خانواده ها که مطالعه ی کتاب های 

غیر درسی برای نوجوانان را نوعی عقب افتادگی از درس می دانند سبب شده تا کودکان و نوجوانان از  دنیای کتاب و کتابخوانی فاصله بگیرند.
   مصطفی رحماندوست نویسنده فعال ادبیات کودک و نوجوان درباره ی عدم تمایل کودکان و نوجوانان به کتابخوانی معتقد است، در کشورهای 
دیگر که فضای مجازی به شدت بیشتری رواج دارد و امکانات دیداری و شنیداری بیشتری دارند، موجب نمی شود کودکان از کتاب دور شوند و از 
این رو عماًل ثابت شده که این امکانات مانع مطالعه آنان نیست زیرا در آن جا برنامه ریزی زمانی برای کودکان و نوجوانان رعایت می شود و از آن جا 

که ما هیچ  احساس نیازی به کتابخوانی نداریم، خیلی از مسائلی که مطرح می شود بهانه ای برای فرار از مطالعه است2.  
   اگر والدین علی رغم تمام مشغله های کاری و فکری خود اندکی از زمان خود را به مطالعه اختصاص دهند کودکان با مشاهده ی الگوهای خود) 
والدین( از آنان پیروی کرده و رفته رفته عادت به مطالعه شکل گرفته و باعث رشد اخالقی در آنان می شود. همچنین والدین با خرید کتاب و در 
دسترس قرار دادن آن می توانند باعث تشویق کودک برای مطالعه شوند چراکه بچه ها زمانی کتابخوان می شوند که ابزار مطالعه برای آن ها فراهم 

باشد.
   والدین به کودکان خود بیاموزند کتابخوانی صرفاً فقط مطالعه در تخت خواب نیست طبق تحقیقات صورت گرفته مطالعه در تخت خواب باعث 

می شود که مغز بین خواب نوعی ارتباط ایجاد کند و هرگاه قصد مطالعه داشتید احساس خواب آلودگی کنید. 
   والدین به کودکان خود کتاب های مناسب گروه سنیشان را هدیه دهند و کم کم عادت به خرید کتاب را در آن ها تقویت کنند، و حتی والدین 
می توانند برای کودکان خود کارت عضویت در کتابخانه دریافت کنند و از کودک خود بخواهند آخر هفته در مورد کتابی که مطالعه کرده گزارشی 
شفاهی ارائه دهد و یا جمالتی را که به نظرش زیباست یادداشت کند و به اعضای خانواده هدیه دهد البته همه ی این انتظارات مستلزم آن است 

که کودک در دست والدین خود هنگام اوقات فراغت چیزی تحت عنوان کتاب خواه چاپی و یا الکترونیکی ببیند.
   نباید این نکته را فراموش کرد که دادن جایگاه خاص به مقوله کتاب و مطالعه در خانواده و خانه چقدر می تواند باعث ایجاد انگیزه مطالعه در 

کودک شود3.   
   در اینجا مقصود از مطالعه و خواندن متفاوت است؛ مطالعه شامل روندی است از به کارگیری ذهن به منظور دریافت اطالعات و شامل خوب 

دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن و پرسش کردن و عموماً به دنبال پاسخ ها رفتن است) فرهنگ وبستر، ص1808(.
   خواندن زیر مجموعه مطالعه می باشد علمی که در آن دیدن، شناسایی کردن، عالئم نوشتاری به صوتی، درک مجموعه عالئم و آواها در نتیجه 
درک معنا از آن ها حاصل می شود اما این درک بی هدف صورت نمی گیرد و خوانندگان به قصد آموختن، زمانی برای آگاه شدن و گاهی هم به 

قصد لذت بردن و پر کردن اوقات فراغت به آن رو می آورند که هر سه می تواند با یکدیگر همراه شوند) قزل ایاق1383، ص121(.
   مطالعه هنگامی است که فرد تنها به خاطر عالقه و احساس نیاز در راستای هدفی مشخص کتابی بدست گیرد و آن را با اشتیاق بخواند) ذاکری 

نژاد، 1387(.

1. Civilica.com
2. Mehrkhane.com
3. Ihoosh.ir
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1.فایدهکتابخوانیبرایماچیست؟
با درود خدمت شما و خوانندگان شما.

   اجازه بفرمایید نخست تعریف خودم را از کتاب 
به شما ارائه کنم و بعد به فایده آن برای عزیزان 

بپردازیم.
و اما تعریف: آموزش به عنوان مقدس ترین فعالیت 
فرصت  عالی ترین  به عنوان  یادگیری  و  آدمی 
عنوان  به  اعم(  معنی  )به  کتاب  و  زندگی  در 
ممتازترین ابزار ارتباط و مبادله دانش  بشری در 

طول تاریخ مطرح بوده و هست.
دنبال  به  هم  باز  کتاب  از  تعریفی  چنین  با     
فایده کتاب خوانی هستید. بدیهی است به عنوان 
چیزهایی  چه  که  بدانیم  تا  میخوانیم  انسان، 
زندگی را می سازد و چه چیزهایی زندگی را نابود 
به طور  و  قالب داستان و رمان  می کند. چه در 

کلی ادبیات و چه در قالب آثار علمی.
در  جمله ای  بزرگان  همه  تقریبا  که  می دانید 
ستایش کتاب گفته اند و بدون شک این جمله را 
زمانی بیان داشته اند که به عمق ارزش کتاب و 

کتاب خوانی پی برده اند.
جویا  و  پویا  اذهان  پیرو  است  قرار  اگر  بنابراین 

باشیم، باید بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم.
بیشتر  بخوانیم،  بیشتر  هرچه  است  جالب 
بنابراین  نمی دانیم.  چیزی  زیاد  که  می فهمیم 
دانسته های  رد  یا  و  تایید  و  تقویت  در  خواندن 
از  آگاهی  افزایش   نقش می نماید.  ایفای  پیشین 

تبعات مطالعه است.
2.بهنظرشمامابهعنواندانشجویانرشته
علماطالعاتودانششناسیوهمبهعنوان
نقش میتوانیم چگونه جامعه در فرد یک

گفتگوبا
سیدکاظمحافظیانرضوی

پیشکسوتحوزهعلماطالعاتودانششناسی

خودرابرایافزایشسرانهمطالعهایفاکنیم؟
   شما برای افزایش سرانه مطالعه زیاد به خودتان 
با ترویج و تبلیغ  زحمت ندهید. شما تالش کنید 
کتابخوانی سطح رفتار فرهنگی جامعه را درمسیر 
مثبت به حرکت درآورید. چگونه؟ ببینید اینکه در 
کتابخانه  ویژه  )به  کتابخانه  یک  مدیریت  وظایف 
و  کودکان  یا  شهری  و  روستایی  از  اعم  عمومی 
و خدمات  امکانات  و  کتابخانه  معرفی  بزرگساالن( 
آن به جامعه هدف است یعنی ترویج خواندن. اینکه 
ترویجی- امکانات  از  استفاده  با  باید  کتابخانه  در 

سایت  در  کتاب ها  معرفی  یا  تازه ها  تابلوی  از  اعم 
کتابخانه یا برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب ها 
یعنی  پرداخت،  خواندنی ها  معرفی  امثالهم-به  و 

تبلیغ و ترویج خواندن.
زیاد  جامعه  می توانید  شما  که  باشد  یادتان  البته 
کتابخوان  کم  یا  کتابخوان  حدودی  تا  کتابخوان، 
داشته باشید ولی هرگز جامعه صد درصد کتابخوان 

ندارید.
سرانه را زیاد در پی اش نباشید، راه بجایی نمی برید.

محیط  در  کتابخوان  و  فرهنگی  جامعه  یک  رفتار 
و  اجتماعی  قرارداد های  از  تبعیت  و  اجتماعی 
احترام به حقوق شهروندی متبلور است نه سرانه 
کتابخوانی. در مورد فرد فرهنگ دار هم این صدق 

می کند.
3.دردنیاییکهحجمعظیمیازکتابهادر
باید چگونه نظرشما به هست انتشار حال
پیدا را بهترینکتابها کتابخواند؟چگونه
انجام ازوقتمان را استفاده بهترین و کنیم

دهیم؟
   بدیهی است که حجم عظیمی یا تعداد زیادی 
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کتاب در دنیا منتشر می شود به چند صد زبان و خط و الفبا و 
شکی نیست که ما کتاب هایی را می توانیم بخوانیم که به زبان 
و خط آن ها مسلط باشیم این خود محدودکننده اول است. 
بعد هرکسی عالیقی در خواندن کتاب دارد و در جستجوی 
کتاب  برای  عمر  ساعات  اینکه  مهم تر  نیست.  کتاب ها  همه 
خواندن هم محدودیت دیگری است. می بینید چگونه حجم 

عظیم دارد کوچک می شود اما بهرحال حجم عظیم است.
چگونه؟  خواند،  منتخب  و  کرد  انتخاب  باید  پس  خوب     
از طریق معرفی در مجالت نقد کتاب، مطالعه پیشگفتار و 
دنیای  در  باشد  یادتان  کتاب.  خود  و چکیده  مقدمه  گاهی 
امروز اگر هفته ای یک تا دو کتاب خوب هم بخوانید، در کنار 
خواندنی ها، نهایت سهم کوچکی از این حجم عظیم به شما 

تعلق گرفته است.
اما استفاده خوب از وقت!

بهتر است تفریحات سالم، موسیقی، سینما، نمایش، گردش 
و ورزش  در کنار دوستان و خانواده بودن را در دستور زندگی 
خود قرار دهید.مطالعه کتاب خوب قسمتی از زندگی است 

نه همه آن.
کتابخواندن که میبینیم را کتابخوانی افراد گاهی .4
درزندگیآنهاچنداناثرنگذاشتهودررفتارآنها
تاثیر ما زندگی در کتاب آنکه برای نشده. متبلور

داشتهباشدچگونهکتاببخوانیم؟
ولی  نمی بینید.  همیشه  می بینید،  گاهی  که  خداراشکر     
واقعا اگر کتاب خواندن بویژه خوب خواندن نتواند در رفتار 
پس  بگذارد،  تاثیر  ما  اقتصادی  حتی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

بیهوده خوانده ایم و بیهوده   وقت گذرانده ایم.
   اما من تصورم اینست که کتابخواندن در اکثر افراد تاثیر 
آموزش  محصول  شفاف  و  سالم  جوامع  می گذارد.  مثبت 
زیادی  حدود  تا  آن ها  اساس  و  پایه  که  هستند  پرورشی  و 

کتابخوانی مردم-اعم از عامه و دولتی-است.
این از آن ها که دنیا دیده  تر هستند بپرسید تا شهادت بدهند.

خواند،  باید  باشد  داشته  تاثیر  زندگی  در  کتاب  آنکه  برای 
فهمید، عمل کرد. همین و دیگر هیچ

تندخوانی آموزشی های کالس بازار ها روز این .5
بسیارپررونقاستنظرشمادرموردتکنیکهایتند
خوانیچیست؟آیاکتابخوانهابایداینتکنیکها

رافرابگیرند؟

نمی دانم این تکنیک ها و روش ها برای چه نوع مطالعه ای و یا 
کتاب هایی توصیه و آموزش داده می شوند ولی باالخره برای 
آموزش دهندگان نان دارد اگر برای فراگیران آب نداشته باشد!

تندخوانی کنید!  را  فلسفی  شما چگونه می توانید یک کتاب 
کتابی که قرار است تند خوانده شود بهتراست خوانده نشود، 
کتابخوان وقت خودرا برای یادگیری این روش ها تلف نکنند 

بهتر است البته تا آنجا که من می فهمم.
که باشند افرادی ما مخاطبان بین در است ممکن .6
بخواهندازامروزکتابخوانیراآغازکنندبهاینافراد
راشروع کتابخوانی کتابی باچه دارید؟ توصیهای چه

کنیم؟
   انشااهلل مبارک است حتما کتابخوان شوند. ولی حقیقت این 
است که خواندن باید به یک عادت در پرتو استمرار بدل شود 
و اینکه با چه کتابی شروع کنند همبستگی به عالقه فرد دارد 
خواندنی  امروز  دنیای  در  موفق  انسان های  نامه های  زندگی 
به عصرما، مجموعه داستان های  به دلیل مسائل مبتال  است 
کوتاه و سپس خواندن رمان های جدید نیز شاید اثر مثبت در 

استمرار خواندن داشته باشند. 
بهره گیری از دایره المعارف ها و فرهنگنامه ها درکنار خواندن 
می کنم  عرض  دوستان  به  باالخره  است  خوبی  کار  کتاب ها 
آستانه  66 سالگی  در  نمی کنید من  بخوانید ضرر  و  بخوانید 
هستم آرامشی را که دروجود انسان های با مطالعه سراغ دارم 

در بقیه کمتر دیدم، باور کنید. 
کنید:  معرفی  مخاطبانمان  به  خوب  کتاب  چند  لطفا     
مقصودتان از مخاطبان، خوانندگان نشریه شما هستند برای 
من بسیار سخت است فقط چند کتاب خوب معرفی کنم. من 
در طول عمرم کتاب زیاد خوانده ام توصیه می کنم به مجالتی 
آخرین های جهان  از  و  کنید  مراجعه   کتاب«  مانند »جهان 
کتاب و نشر اطالع حاصل نمائید خودم همین کار را می کنم، 
یک توصیه دیگر هروقت فرصت دارید به کتاب فروشی های 
خوب برویید و زمانی را به دیدن کتاب ها اختصاص دهید برای 

من سرگرمی بسیار مفیدی است شاید برای شما هم باشد.
ارشد  کارشناسی  نریمانی)دانشجوی  ایمان  تنظیم:  و تهیه

علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی(
پیادهسازی:مهسا ترابی)دانشجوی کارشناسی علم اطالعات 

و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی(
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   جشنواره کتابخوانی رضوی زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور از سال 1390 هر ساله در تهران و شهرستان های مختلف 
برگزار می شود.  هدف از اجرای این طرح در درجه اول گسترش 
فرهنگ کتابخوانی و دعوت گسترده مردم به مطالعه است. از دیگر 
معارف  و  ائمه  سیره  با  مردم  بیشتر  آشنایی  به  می توان  اهداف 
نویسندگان  از  تقدیر  دینی خصوصا معارف رضوی و شناسایی و 

کتاب هایی با این موضوعات اشاره کرد. 
   هر ساله تعداد افرادی که در این مسابقه شرکت می کنند، رو 
افزایش است. در ششمین جشنواره )سال 1395( 238 هزار  به 
نفر و هفتمین جشنواره )سال 1396( 631 هزار و 536 نفر در 
این مسابقه مشارکت داشته اند، که طبق این آمار می توان گفت 

جشنواره هرساله با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه می شود.
   یکی از داللیل این افزایش را شاید  بتوان اینطور تعبیر کرد که 
در تعداد کتاب های انتخاب شده تنوع وجود دارد. برای مثال در 
هشتمین دوره جشنواره، در بخش بزرگساالن سه کتاب معرفتی، 
به  احترام  نوعی  به  عمل  این  شد.  گرفته  نظر  در  علمی  و  رمان 
آنان است، که در جذب مخاطب  مخاطب و سلیقه های متفاوت 

بسیار تأثیرگذار است.
نوجوان  )کودک،  گروه  های سنی  تمام  برای  مسابقه  برگزاری     
به  را  امکان  این  ویژگی  این  و  است  امکان پذیر  بزگسال(  و 
کتابخوانی  )مسابقه  بخش  در  که  می دهد  شرکت کنندگان 
خانوادگی( شرکت کنند و این، خود سبب می شود تمام اعضای 
با یکدیگر مشارکت کنند و به  خانواده در امرکتاب و کتابخوانی 
خانواده  اعضای  تمام  شدن  جمع  که  بپردازند  باهم  بحث و گفتو 

درکنارهم از جمله معضالت جامعه امروزی است. 

 بخشبینالمللواتباعخارجیدرجشنواره
با همکاری جامعه     در هشتمین دوره جشنواره )سال 1397( 
المصطفی برخی از منابع را از فارسی به 3 زبان انگلیسی، عربی و 
اردو ترجمه کرده اند تا عالقه مندان از کشورهای مختلف نیز بتوانند 
المصطفی در جشنواره کتابخوانی رضوی  از طریق سایت جامعه 
کشورهای  تبعه  افراد  از  بسیاری  حضور  دلیل  به  کنند.  شرکت 
عالقه مند  کشورکه  مختلف  استان های  در  همسایه  زبان  فارسی 
به شرکت در این جشنواره هستند، بخش دیگری با عنوان اتباع 
خارجی در این جشنواره پیش بینی شده است. بخش الکترونیک 
بهینه  با هدف مصرف  از دیگر بخش های جشنواره است که  نیز 

کاغذ و حفظ محیط زیست به آن توجه می شود.

روندانتخابمنابعهشتمینجشنواره

طرحکتابخوانیرضوی
پریانخاکپور:دانشجویکارشناسیعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهخوارزمی

از 700 کتاب چاپ و منتشر شده در حیطه موضوعی     در بین بیش 
 7 نهایت  در  انجام شده  بررسی های  و طی  انتخاب  کتاب  جشنواره، 70 
رده سنی مختلف: کودک)11-7(،  برای سه  منابع  انتخاب شدند.  کتاب 

نوجوان)11-17( و بزرگسال)17 سال به باال( معرفی شدند. 

نحوهشرکتدرمسابقهبدینشرحاست
شرکت کنندگان در رده سنی نوجوان، جوان و بزرگسال می توانند هر کدام 

از منابع معرفی شده را انتخاب و به سواالت آن پاسخ دهند. 

برایکودکاندوروشوجوددارد
   1. نقاشی از جذاب ترین بخش کتاب به انتخاب خود کودک

   2. ضبط فایل ویدئویی از معرفی کتاب به همراه خواندن بخشی از کتاب
   والدین پس از ارسال این فایل ها می توانند با هشتگ # کتابخوانی رضوی 

در سامانه جشنواره فایل خود را بارگزاری کنند. 
   مسابقه در دو بخش مکتوب و الکترونیکی برگزار می شود. طبق آمار 
اعالم شده توسط آقای مهدی رمضانی، دبیر هشتمین جشنواره کتابخوانی 
رضوی، تعداد شرکت کنندگان بخش الکترونیک نسبت به سال گذشته 

80 درصد افزایش داشته است. 
  

 -بخشالکترونیک
   با مراجعه به بخش الکترونیکی و ثبت نام، سواالت متناسب با گروه سنی 
افراد نمایش داده می شود و پس از انتخاب گروه سنی خود، در مسابقه 

شرکت و به سؤاالت پاسخ می دهند. 

  -بخشمکتوب
   برای شرکت در این بخش کافیست به کتابخانه عمومی محل سکونت 
خود مراجعه کنید و بخواهید سؤاالت را در اختیارتان بگذارند و پس از 

تکمیل  سؤاالت به آن ها تحویل دهید.
نهاد  به سایت  میتوانید  در جشنواره   یا شرکت  و  بیشتر  اطالعات  برای 

کتابخانه های عمومی کشور به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. 
www.Iranpl.ir

منابع

www.iranpl.ir  
www.pana.ir/news  
www.mehrnews.com  
www.irna.ir  

اختتامیههشتمینجشنوارهکتابخوانیرضویدرتهران
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few days ago, I read a book entitled “Strees Reduction”. 
The report argues that reading will make us free of dai-
ly tensions and help us to be calm1. I can confirm the 
idea developed through this report and emphasize that 
when I am studying, while I have stress, I imagine my-
self as one of the characters of the story unconsciously. 
So, I will forget the cause made me sad or angry and 
once again be relaxed.
In my opinion, when a person spends their time to study 
a given story, their mind become intoxicated (Analyzes 
the characters of the story - Tries to guess the end - 
Even criticize the writer’s pen - Take notes of beautiful 
sentences and keep them) and over time, this process 
boosts the memory.
According to the findings of a research, young peo-
ple who dedicate their life to creative activities (like 
reading)have 32 percent fewer chance to be infected 
by dementia2. So, if you want to be free of any mental 
pressure including stress and decrease the probability 
of suffering from the Alzheimer read a few minutes 
every day.

A

Read and 
be Healthy
Raha Seyfinia, Bachelor’s Student, Department of Information Science and 
Knowledge Studies, Kharazmi University

1,2. Nabzema.com
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چراکتابمعرفینمیکنیم؟
ایماننریمانی:دانشجویکارشناسیارشدعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهخوارزمی

   معرفی کتاب یکی از ویژگی های مثبت یک کتاب خوان است که عالوه بر منفعت شخصی کمک زیادی نیز به سایر افراد می کند. در کشور ما هرساله 
تعداد زیادی کتاب در موضوعات مختلف ترجمه و تألیف می شوند. درحالی که همه ما می دانیم که همه این کتاب ها مفید و حتی قابل خواندن نیستند، 
نیاز به شناخت کتاب های خوب بیشتر احساس می شود. بهترین راه برای شناخت کتاب های خوب، معرفی کتاب است. اگر کتابی توسط دوستان مورد 
اعتماد یا متخصصان موضوعی معرفی شود، رغبت ما برای خواندن آن دوچندان خواهد بود. همچنین معرفی کتاب می تواند به معرفی کننده آن نیز 

کمک کند تا از طریق معرفی، مطالب کتاب را مرور و در ذهن خود تثبیت کند.
اما با این همه ضرورت و اهمیت، چرامعرفیکتابنمیکنیم؟
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   این موضوع می تواند دالیل مختلفی مانند کمبود وقت، عدم مهارت 
در نوشتن، انگیزه نداشتن، تنبلی، ترس از قضاوت دیگران و خجالت 
داشته باشد. اما آنچه موضوع بحث این یادداشت است، ترس از قضاوت 
و یا خجالت از معرفی کتاب است. این موضوع شاید کمی عجیب برسد 
نکنند.  معرفی  کتاب  دیگران،  واکنش  از  نگرانی  دلیل  به  افرادی  که 
بااین حال، شاید ریشه این موضوع را بتوان در یک مرحله قبل تر، یعنی 

کتاب خوانی دانست. 
زمانی که من به دانشگاه وارد شدم، برعکس بسیاری از همکالسی ها و 
دوستانم خیلی اهل کتاب خواندن و به خصوص خواندن رمان نبودم و 
حتی نام بسیاری از نویسندگان بزرگ ادبیات جهان را هم نمی دانستم) 
دقیقاً حسی شبیه جودی ابوت در بابالنگ دراز که حتی آثار شکسپیر را 
نخوانده بود(. این موضوع باعث شد به سرعت شروع به مطالعه کتاب ها و 
رمان های کالسیک کنم. طبیعی است که در چنین شرایطی، اطرافیان 
می گرفتم  امانت  کتابخانه  از  جدیدی  کتاب های  هرروز  اینکه  از  من 
بااین حال واکنشی نسبت  اما  بودند،  و مطالعه می کردم متعجب شده 
به معرفی  زمانی که تصمیم  و  اما یک مرحله جلوتر  نداشتند.  آن  به 
اینستاگرام  در  شخصی ام  صفحه  در  سپس  و  وبالگ  در  ابتدا  کتاب، 
آمد.  سراغم  به  دیگران  قضاوت  به  نسبت  عجیب  نگرانی  یک  کردم، 
هیچ کدام از دوستانم تا آن زمان نمی دانستند که من کتاب خوان شده ام 
نگران  آن ها  واکنش  به  نسبت  کمی  که  می شد  باعث  موضوع  این  و 
باشم) احتماالً آن زمان زیاد از حد به حرف دیگران اهمیت می دادم!( 
بااین حال بر این نگرانی ها غلبه کردم و کتاب هایی که خوانده بودم را 
از  بسیاری  برعکس تصورم،  بدانید که  اما جالب است  معرفی کردم.  
افرادی که حتی فکرش را هم نمی کردم، من را در جمع های مختلف به 
خاطر این ویژگی ستایش می کردند و یا به طور غیرمستقیم به همین 
دلیل از من تعریف می کردند. شاید این رفتار را بتوان این طور توجیه 
کرد که  کتاب خواندن در نظر بسیاری هنوز یک فضیلت است هرچند 
که شاید در ظاهر آن را پنهان می کنند)اینکه چرا پنهان می کنند نیز 

دلیل مفصلی دارد که در یادداشتی دیگر به آن خواهم پرداخت(.
اما آیااینتنهامشکلمنبود؟

که شرایطی  دوستانم  از  برخی  به سراغ  این سؤال  به  پاسخ  برای     
پاسخ ها  کردم.  آن ها  از  را  و همین سؤال  رفتم  داشتند  را  من  مشابه 
ضدونقیض بودند. برخی به کلی وجود چنین مشکلی را رد می کردند 
و معرفی نکردن کتاب را ناشی از نخواندن آن و یا دالیلی مثل نبود 
وقت و مهارت نوشتن می دانستند. اما عده ای هم دقیقاً شرایطی مشابه 
که  زمانی  که  گفتند  آن ها  از  برخی  حتی  بودند.  کرده  تجربه  را  من 
کتاب معرفی می کردند مورد تمسخر واقع می شدند یا دوستانشان فکر 
می کردند که آن ها این کار را برای خودنمایی انجام می دهند. این مورد 
آخر را خودم گاهی هم زمانی که نوشته هایم را در اینستاگرام منتشر 

می کنم، احساس می کنم! 
طنز  دستمایه  هم  تلویزیونی  سریال های  در  حتی  موضوع  این     
نویسندگان بوده است. برای مثال یکی از دیالوگ های معروف سریال 

پژمان زمان هایی است که پژمان کلمه ای کتابی و پرطمطراق می گوید و 
وحید از او می پرسد: پژمان! تو مگه کتاب می خوانی؟؟؟ تو داری کتاب 

می خوانی؟؟؟ تو روزنامه می خوانی؟ تو مجله غیر زرد می خوانی؟
و پژمان هم می گوید: من قول دادم که دیگر کتاب نخوانم!

اینکه  به دلیل  برادرش  بارها توسط  یا در سریال مسافران رامبد جوان 
کتاب می خواند مورد تمسخر قرار می گیرد. 

امابرایغلبهبرایننگرانیهاچهبایدکرد؟
   برای جواب به این سؤال دوباره به ابتدای این یادداشت بازمی گردیم، 
کتاب  که  باشد  نهادینه  ما  وجود  در  باور  این  اگر  کتاب!  معرفی  فواید 
و  اطرافیان  ما،  به  می تواند  کتاب  معرفی  و  است  ارزش  یک  خواندن 
درنهایت جامعه ما کمک کند، دیگر به واکنش ها و قضاوت های دیگران 

نسبت به آن توجهی نخواهیم کرد. 
   یکی از دالیلی که این افراد ممکن است این رفتار شمارا درک نکنند 
این است که به دالیل مختلفی تاکنون طعم مطالعه یک کتاب خوب را 
نچشیده اند و نظام آموزشی نادرست کشور، آن ها را نسبت به کتاب بیزار 

کرده است. این افراد نمونه بارز این غزل موالنا هستند:
شمامستنگشتیدوزانبادهنخوردیدچهدانیدچه

دانیدکهمادرچهشکاریم
   نباید از کسانی که از لذت کتاب خواندن سرمست نشده اند توقع داشته 
باشید که این رفتار شمارا درک کنند. به قول استاد عزیز، دکتر پرویز 
درگی زمانی که شما می خواهید همانند یک عقاب در آسمان پرواز کنید 
و اوج بگیرید طبیعی است که نسبت به بسیاری از افرادی که در سطح 
پایین پرواز می کنند فاصله خواهید گرفت، اما این پرواز در اوج شیرینی 

و لذتی دارد که ارزش آن فاصله را خواهد داشت.
درنهایت می توان به عنوان یک جمع بندی دو نکته را ذکر کرد:

   اول: اگر به تازگی به فرقه کتاب خوانان وارد شده اید و از اینکه دیگران 
این راز را متوجه شده اند نگران هستید، به این فکر کنید که چرا کتاب 
می خوانید و کتاب خواندن چه فایده ای دارد. آنگاه دیگر توجهی به حرف 

دیگران نخواهید داشت.
   دوم: پیشنهاد همیشگی من به افراد کتاب خوان آن است که کتاب هایی 
امروزه  بگذارید. خوشبختانه  اشتراک  به  دوستانتان  با  می خوانید  که  را 
همه ما دارای رسانه هایی ازجمله وبالگ، وب سایت و شبکه های اجتماعی 
به  یکدیگر  با  را  کتاب خوانی مان  ناب  تجربه های  می توانیم  و  هستیم 
که  را  آنچه  تا  می کند  کمک  شما  به  هم  عمل  این  بگذاریم.  اشتراک 
آموختید در قالب یک معرفی با دوستانتان به اشتراک بگذارید و هم به 
دوستانتان در انتخاب و مطالعه کتاب کمک می کند و درنهایت با افزایش 

سرانه مطالعه منجر به داشتن جامعه ای بهتر خواهد شد.
  ممنون می شوم اگر پیشنهادات، نقد ها و تجربیات شخصی خود را 

پیرامون این یادداشت به ایمیل من 
iman.narimani.1995@gmail.com

ارسال بفرمایید.
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دنیایکتابباکودکان!
مهساترابی:دانشجویکارشناسیعلماطالعاتودانششناسیدانشگاهخوارزمی

   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ مؤسسه دولتی، فرهنگی، و هنری  از مهم ترین و معتبرترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب های این دو 
گروه سنی در ایران، و تهیه کننده مهم فیلم ها و سایر فرآورده های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است.

   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دی  ماه 1344 به عنوان مؤسسه ای فرهنگی، هنری، و غیرانتفاعی، زیرنظر دفتر فرح پهلوی )دیبا( تأسیس 
شد و پس از انقالب اسالمی، همچنان به  عنوان شرکتی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می دهد.

   سازمان. کانون زیرنظر هیئت مدیره و مدیرعامل اداره می گردد که توسط “مجمع عمومی” انتخاب می شوند. این مجمع هر چهار سال یک بار تشکیل 
جلسه می دهد و شامل وزیران آموزش و پرورش، آموزش عالی، اقتصاد و دارایی، و نیز رئیس سازمان صدا و سیما است. بخش های مختلف کانون ذیل 

چهار معاونت “تولید”، “فرهنگی و استان ها”، “پژوهش”، و “مالی و اداری” سازماندهی شده اند.
 بیشترین فعالیت کانون نیز در زمینه چاپ کتاب تعریف می شود؛ 

   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای گسترده ترین شبکه کتابخانه های کودکان و نوجوانان و نیز از برجسته ترین تولیدکنندگان و ناشران 
کتاب های کودکان و نوجوانان در ایران به شمار می رود. کانون عالوه بر ایجاد کتاب های متنوع برای سنین 6 تا 14 سال خدمات دیگری نیز ارائه 

میدهد مانند گروه فیلم تئاتر نقاشی و بازی های کودکانه.
کانون سعی دارد فضای متنوعی را در اختیار کودکان قرار بدهد.

   امروزه بیش از 1000 مرکز فرهنگی ثابت، سیار شهری، سیار روستائی و پستی در سراسر ایران و با ارایه فعالیت های فرهنگی، هنری با مخاطبان 
تولید  از 3 میلیون در سال،  با شمارگانی بیش  انتشار 140 عنوان کتاب  برقرار می کند.  نزدیک  و  به چهره  ارتباطی چهره  نوجوان خود  و  کودک 
هزاران دقیقه فیلم های کوتاه، بلند، زنده، مستند و پویانمایی، تولید ده ها عنوان نوار موسیقی، نمایش عروسکی، سرگرمی های سازنده، اسباب بازی و 

نرم افزارهای آموزشی رایانه ای از آن جمله به شمار می روند1.
   ایجاد کانون به دنبال چاره اندیشی برای پرکردن اوقات و فراغت گروه نوجوانان ایران و فراهم آوردن آموزش و سرگرمی برای آن ها بود. هم چنین 

در راستای فراگیر کردن فرهنگ کتاب خوانی بین کودکان و نوجوانان و با حمایت  وزارت آموزش و پروش راه اندازی شد.
   تا پیش از بنیان کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان در ایران برای ادبیات کودک و نوجوان جایی ویژه نبود و ادبیات کودک شامل داستان هایی 
بوده که از طریق قصه گویی شفاهی به کودکان گفته می شد. با تأسیس این کانون، برای نوشتن ادبیات کودک و نوجوان، از نویسندگان، روزنامه ها و 
شعرا دعوت گسترده ای به عمل آمد و کانون از همکاری کشورهایی چون فرانسه، ایاالت متحده آمریکا و مجارستان )در زمینه نقاشی کتاب کودکان( 

استفاده های فراوان برد2. 
   کانون پرورش فکری زیر نظر هیئت مدیره و مدیرعامل اداره می شد. سازمان کانون بدین قرار بود: امور اداری، کتابخانه ها، چاپ کتاب، سینما، تئاتر، 

جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، پژوهش های فرهنگی و هنری، بایگانی فیلم، روابط عمومی و امور تدارکات و انبار.
   سال هاست که خانواده های ایرانی از در دسترس نبودن کتاب  های مناسب کودک و نوجوان گله مند هستند و براستی هنگام دنبال کردن این 
کتاب های مناسب و نیافتن آن ها آشفته می شوند و گاه اصل کار را  کنار می گذارند. کتاب های کودک و نوجوان از جمله پدیده های فرهنگی است 
که نقش خانواده یا آموزگار و مربی در تهیه آن انکارناپذیر است. در این مورد این کودک نیست که انتخاب می کند بلکه بزرگترها برای او کتاب را 
انتخاب می کنند. در عین حال فعالیتهاي کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان تنها به داخل ایران محدود نمي شود بلکه همکاریهاي وسیع کانون 
با نهادهاي بین المللي و حضور گسترده  آثار اعضا و تولیدات  فرهنگي و هنري در رقابت هاي هنري جهان از فعالیتهاي  بین المللي کانون به شمار 

مي رود که از این راه افتخارات فراواني نصیب کودکان، نوجوانان، هنرمندان و نویسندگان ایراني شده است.
   بهترین تعبیری که می توان از کانون داشت همان تعبیر عشق و مهربانی است هم به جهت نوع خدماتی که ارائه می دهیم که همراه با عطوفت و 
مهربانی است وهم مجموعه همکاران که چیزی جز عشق نمی تواند آنها را دلگرم نماید و عشق به کودکان و نوجوانان باعث می شود که همه همت و 
تالش خود را در ارائه خدمات به جامعه هدف به کار بگیرند و خوشبختانه تولیدات محصوالت فرهنگی با اصل و تفکر ایرانی اسالمی در کانون توانسته 
به دنیای کودکان راه پیدا نماید  و کانون در حال حاضر از یک استاندارد مناسبی برخوردار هست وهم از لحاظ کمی وهم کیفی جای کار بیشتری دارد.

مهم ترین اساس فعالیت کانون بر حول محور کتاب و کتاب خوانی است که حوزه فرهنگی را شامل می شود که در این حوزه سعی بر ایجاد فرهنگ 
کتاب خوانی با الگوی تربیتی اسالمی و ایرانی است.

کانون تا امروزه به فعالیت های خود ادامه داده است و کودکان و نوجوانان بسیاری را جذب خود کرده است.
چه خوب است فرزندانمان را از همان ابتدا به کتاب خواندن عادت دهیم.

1. www.wikipedia.org
2. www.tabnak.ir
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eading is a foundational activity for the humanities. Via 
its American Time Use Survey, the U.S. Bureau of Labor 
Statistics collects data on the amount of time Americans 
aged 15 and older spend reading for personal interest. 
The Bureau’s findings reveal that the average time spent 
reading varies depending on age and education level, 
but across almost every demographic category, reading 
time has waned in recent years.
   From 2005 to 2015, the average amount of time Amer-
icans spent reading for personal interest on weekend 
days and holidays fell by 6 to 21 minutes per day (On 
work days, Americans spent an average of two fewer 
minutes reading per day.) In comparison, Americans 
spent an average of three hours and 17 minutes each 
day on weekends and holidays watching television, and 
30 minutes playing games and using computers for lei-
sure. The time spent on each of the latter activities had 
increased over the previous 10 years. Higher levels of 
education are associated with more time spent reading 
for personal interest. Throughout the 2005–2015 peri-
od, the average time American adults with a college de-
gree spent reading was at least 2.5 times as great as for 
those who had not earned a high school diploma—and 
four times as great in 2015 (32 minutes compared to 8). 
The averages for Americans with only a high school de-
gree and with some college or an associate’s degree fell 
roughly halfway between the two poles.
   The average time American adults spend reading for 
personal interest has declined at every educational lev-
el. The largest absolute decline occurred among those 
with college degrees, with the average falling from 45 
minutes per day on weekends and holidays in 2005 to 
30 minutes in 2014. (The average time rebounded some-
what in 2015.) The largest proportional decline occurred 
among Americans with less than a high school educa-
tion, where the average time spent reading fell 43%, 
from 14 minutes per day to eight. Over the 2006–2015 
time period, older Americans consistently spent the most 
time reading for personal interest. For example, in 2015, 
Americans 75 and older spent an average of 65 min-
utes per weekend day reading. In comparison, the four 

R youngest age cohorts, those composed of Amer-
icans age 15 to 44, spent an average of seven to 
12 minutes reading. There are substantial differ-
ences between “Frequent Readers” and “Infre-
quent Readers,” who only read for fun one day 
a week. 75% of Infrequent Readers “say they 
haven’t read a book for fun in a while.” When 
you look at how such a difference accumulates 
as children age, the numbers get interesting. A 
Frequent reader, age 6-11, reads about 44 books 
per year, while an infrequent reader reads only 
around 22; and that difference increases sub-
stantially as kids get older. Infrequent readers, 
age 12-17, only read 4.7 books a year.
   Perhaps that sounds shocking, if you live in the 
sort of household where books line the rooms, 
where children’s bedrooms are piled high with 
brightly-colored picture books. It shouldn’t. 
Families on limited budgets, balanced to the 
penny, don’t factor in money for new books. 
They can’t. The Imagine project works in two 
main neighborhoods in Bradford, focused on 
children’s centers at the heart of each communi-
ty. The Ofsted reports on each of those centers 
paint a picture of the diverse demographics 
there.
   As well as providing books for children in 
the two nominated areas, the scheme expanded 
in 2013 to cater to children in the care of the 
local authority, with books posted to their foster 
homes or wherever they were being cared for. 
Due to confidentiality about details of children 
in care, the day-to-day administration was han-
dled by Bradford Council. However, last year 
the scheme was temporarily put on hold be-
cause of administration problems at City Hall.

Information resources
-data.unicef.org
-data.worldbank.org

Children
Information Literacy
Mehrab Najaeinejad, Bachelor’s Student, Department of Information Science 
and Knowledge Studies, Kharazmi University
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e have heard from friends and also in our family gather-
ings that Studying has an amazing effect on mental, emo-
tional and psychological abilities. Is it correct? In this 
note, we will discuss it in brief. Psychologists believe that 
happiness, vitality, enjoyment of life, and purposefulness 
require a healthy personality. In order to achieve that par-
ents, as the first and the best teachers of their children play 
an important and influential role in enhancing the well-be-
ing of family members through close and positive rela-
tionships. The primary Training we receive in the family 
maintains our mental and psychological balance. If family 
is unable to respond to this need or does not provide the 
necessary pre-requisites, the member will experience vari-
ous personality and psychological conflicts. Mental health 
is generally used to refer to a condition in which someone 
who has a high level of behavioral and emotional compli-
ance, not just somebody who doesn’t have a mental illness 
(Reber, 2005).
   Allport considers the development of this concept, its 
intimate relationship with others, emotional security, real-
istic perception, skills and duties, self-realization, and the 
unique philosophy of self-renewal, as seven criteria for a 
healthy personality. 
The World Health Organization (WHO) has introduced 
the following 10 skills to raise the level of mental health 
of people in the community:
    -Self-awareness skill
    -Communicating
    -Interpersonal
    -Problem solving
    -Creative thinking
    -Emotional coping
    -Coping
    -Empathy
    -Decision, and
    -Critical thinking (Kahnooji, Rashidi Nejad, 2017).
   These abilities help people to have better behavior in so-
ciety. As mentioned, family is one of the effective factors 
in shaping the behavior of the individual. Home sphere, 
patterns and behavior of parents are the primary and most 
persistent factors for the personality development. A lot of 
research projects have been done focusing on the impact 
of study on soul and mind. For example, Sachs Univer-
sity researchers showed that studying saves people from 

stress as much as 68 percent. The reason is 
the engagement of mind and becoming free of 
stressful problems. According to another study 
published in The Online Journal of Neurology, 
regular studying helps brain to retain its ability 
(Rahmani, 2017).
   One of the researchers, Robert Wilson, from 
the Medical Center of the University of Chica-
go said “Our studies have shown that a mental 
activity like reading is essential for brain health 
as the person gets older. So, we should not ig-
nore the effects of routine habits on ourselves, 
our children and our parents”. Other bene-
fits of reading include mental stimulation and 
Alzheimer’s prevention, empathy, spoken word 
expansion, memory enhancement, analytical 
thinking skills, and more.
Regarding these arguments, we can not only use 
the book for leisure time, academic achieve-
ments, and making the bookshelf beautiful, But 
also mental health can be guaranteed. Making a 
child an addicted person to reading should pri-
marily be done in the family. Children observe 
parents and follow their acts and patterns of be-
havior. The studying will refine the behavioral 
patterns of the individual in the society. A per-
son with mental health is at a high level of ad-
aptability and is able to control their emotions.
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