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 م.یکتابخوانی را بر همگان به خصوص کتابداران و کتاب دوستان تبریک می گویفرا رسیدن هفته کتاب و 
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است. در واقع نقطه آغازین ایجاد عشق و عالقه به کتاب و کتابخوانی از خانواده آغاز می « خانواده»کتاب و کتابخوانی، عوامل متعددی نقش دارند که نخستین آنها برای ایجاد عالقه به 

عالقه مند به کتاب فرزندانی دوستدار مطالعه خواهند داشت و گردد؛ زیرا طبق دیدگاه روان شناسان، شخصیت و هویت کودک در قدم اول در خانواده شکل می گیرد. به طور طبیعی والدین 

ی نواده هایی که تمایلتجربه نشان داده است که فرزندانی که در خانواده های اهل دانش بزرگ می شوند، میزان مطالعه و گرایش به کتابخوانی در آنان نسبت به خا. عکس آن نیز صادق است

ابخانه ای ند که کتتر است. اکثر علما و دانشمندان در خانواده هایی رشد نموده اند که والدین آنان اهل مطالعه و پژوهش بوده اند. زمانی که فرزندی می بیبه کتاب و مطالعه ندارند بسیار بیش

 وجود ندارد« باید مطالعه کنی»در خانه هست و پدر و مادر و همگی اعضای خانواده، ساعاتی را به مطالعه اختصاص می دهند، دیگر، حتی نیاز به گفتن این که 

 

عدم »نقیصه، ریشه ها و علت های مختلفی می تواند داشته باشد که شاید در رأس آنها یکی از مشکالت و کاستی های جامعه ما گریز از کتاب و پایین بودن سطح فرهنگ مطالعه است. این 

 قرار نگیرد، در پی رفع آن نخواهد افتاد« نیاز»است. تا وقتی انسان در وضعیت « احساس ضرورت

حبت به میان می آید، احساس کنیم در آن زمینه بی اطالعیم و شرمسار شویم اگر در پاسخ شبهه های اعتقادی و پرسش های سیاسی دربمانیم، یا در مجلس و محفلی که از موضوع خاصی ص

ند شوق به مطالعه و کتابخوانی را در ما تقویت و احساس کنیم از چرخه زمان و گردونه پرشتاب مسایل علمی و فکری جامعه عقب مانده ایم، نسبت به خأل و نیاز آگاه می شویم و این می توا

 .کند

 

 

جانبه جامعه را، بدون در نظر گرفتن مطالعه و أثیر عمیق کتاب درگسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشیدن به پیشرفت روزافزون آن، انکارناپذیر است و نمی توان توسعه و رشد همه ت

نظر می رسد. پیرایش فرهنگ از زاویه های کتاب مورد بحث و نظر قرار داد. از این جهت، کتاب و کتاب خوانی، از مقوله های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری به 

مه سطوح و برای تمام قشرهای جامعه، به تالش و هم بستگی همگانی نیازمند است که کتاب می تواند در این عرصه و میدان، زیان آور و آرایش آن با پاکی و خلوص و گسترش آن در ه

 .به خوبی به کار گرفته شود و کارایی خود را به نیکی ظاهر سازد

 



 

نویسی و خالصه کتابخوانی مسابقات انجام:زه منظور مجذوب کردن افراد برای مطالعه و کتابخوانی، شیوه های زیادی برای تشویق افراد وجود دارند که تعدادی از این راهها عبارتند اب  

 عدادت کتابخوانی موجب که مسابقات باید بر اساس اصول و ضوابط ویژه ای انجام گردد این که است ذکر به الزم. شود کتاب خواندن برای افراد در اشتیاق ایجاد موجب توانندها میکتاب

 ابکت خواندن برای اشتیاق و انگیزه ایجاد موجب توان می است باال صفحات تعداد همراه به قطور کتاب یک در که مطالبی کردن خالصه و از طریق چکیده کردن.گردد می افراد از زیادی

ویسی که آثار عالی و سودمند خالصه ن. به دلیل اینکه تعداد زیادی از مردم به دلیل مشغله زیاد و نداشتن وقت به میزان کافی نمی توانند به کتابخوانی بپردازند ولی زمانی شد افراد در

 که نوجوانان و کودکان برای کتابخوانی هایفرصت و امکانات مهیا کردن .یشتر می شود و در زمینه کتاب و کتابخوانی اثرگذار می باشدگردد، تمایل افراد به خواندن کتاب ب

 دهند مانجا دقیق مشارکت و ریزیبرنامه منظور این به باید آنها مربیان هم و است احتیاج خودشان تالش و سعی به هم کتابخوانی و مطالعه برای کوکان. دارند پشتیبانی به احتیاج

 هاونمایشگاه ودیدن رفتن برای بایددرکودکان همچنین.باشند همراه آنهابایدباکودکان ومربیان نمایند اقدام خریدکتاب و تهیه به نسبت شده و جذب کتابخوانی و مطالعه به کودکان تا

 دریافت با توانند می کودکان و اهمیت ویژه داد موضوع کتاب و کتابخوانی به باید دبستان از پیش کودکان در همچنین.ایجادنمایند وجذابیت کتاب،رغبت ویاهدیه کتاب هایفروشگاه

 .و عالقه مند شوند و این عالقه و اشتیاق در آنها تثبیت شود جذب کتاب خواندن به خود مربیان از ویژه هدیه

 
 

 های گروه تمامی در مطالعه فرهنگ متاسفانه ولی. باشد داشته ادامه جامعه در کتاب مطالعه ، افراد در هیجان و عالقه شور، کردن عمومی با تا نمود اقدام هااندیشه و تمامی افراد، طرز فکرها در کتاب خواندن عادت کردن تثبیت به نسبت باید اهمیت به کتاب و کتابخوانی به منظور افزایش

 وجود به یکتابخوان و کتاب با ارتباط در که سدهایی تمامی تا شود تالش باید حاضر حال در .کرد بسیاری کوشش باید عمومی فرهنگ ارتقای و مورد این پیشرفت از جلوگیری د به همین دلیل باید به منظورزننمی سرباز کتاب خواندن از افراد از تعدادی هنوز و است نبوده رشد با همراه جامعه

 و نمایند بازرسی فرهنگی مسائل بر زیاد دانایی و قدرت با باید و دارند مسئولیت آن قبال در دولتی هایبخش که باشد می کشود فرهنگی مسائل جمله از آن اهمیت به کتاب و مطالعه .قدم برداشته شود مطالعه کتاب و کتابخوانی احیای منظور به زیاد پشتکار و همت با و شود برداشته آمده

باید عنوان کرد که افرادی  کتاب و کتابخوانی از تعریف و در مورد ترویج  .شود جامعه در سازی فرهنگ سبب تا دهند قرار عموم دسترس در را پژوهششان نتایج و دهند انجام پژوهش و مطالعه مورد این در تا بخواهند قلم اهل و متفکر افراد از باید دولتی مسئولین همچنین . نمایند حل را آنها

 .ی پاداش زیاد می باشدکه منتشر کننده و خلق کننده کتاب می باشند مسئولیت سنگین و بااهمیتی را دارند و باید بدانند که کارشان بسیار مفید و سودمند و دارا

 



 

 .کنندماه شیب از دیگران عمر می ۳۲حققان دااگشنه لیی عنوان کرده اند: افرادی هک عادت هب کتابخوانی دارند، هب طور متوسط م 
نجام آمریکا ا” دانشگاه ییل“های یک پژوهش که در براساس یافته

نظیرِ نژاد، ثروت، آموزش، هایی شده: افرادی که عادت به کتابخوانی دارند فارغ از مولفه

این موضوع .کنندو بهداشت و سالمت، دست کم دو سال بیشتر از سایرین عمر می

)افزایش طول عمر کتابخوانان در قیاس با افرادی که مطالعه ندارند(درمیان افرادی که 

 .تر استضعیف کنند،روزنامه مطالعه می

عادت به کتابخوانی دارند، به طور متوسط افرادی که محققان دانشگاه ییل عنوان کرده اند: 

هیجانی -طالعه عمیق، درک و هوشِ احساسیم .کنندماه بیش از دیگران عمر می ۳۲

تواند به افزایش طول عمر منجر دهد و این امر به نوبه خود میها را افزایش میانسان

 .شود

 Alzheimer’s Society/سازمانی با نام جامعه آلزایمر 

ها کاهش طالعه و کتابخوانی(، خطر ابتال به زوال عقل را در انساناعالم کرده:عادت دادن ذهن به ورزش )م

دهد. این سازمان از یافتن کار و یا چیزی که شما آن را دوست داشته باشید و در عین حال، مغزتان را می

   .کندکشد، طرفداری میبه چالش می

به چالش طلبیدن ذهن )به صورت منظم(، : سازمان جامعه آلزایمر در وب سایت خود گفته است

دهد. این سازمان در ادامه گفته: توانایی ذهن انسان جهت مقابله با بیماری آلزایمر را افزایش می

یا باید از آن  ((  توان بواسطه آن در مورد مغز انسان فکر کرد این است که: هایی که مییکی از راه

 ))د داداستفاده کنید و یا آن را از دست خواهی
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 کتاب مقدس هم اولین قدری است که معجزة پیامبر اکرم )ص( از نوع کتاب است و در این  دین مبین اسالم وکالم اهلل مجید برای مطالعه و کتابخوانی و کسب علم ارزش و اعتبار خاصی قائل شده است. اهمیت کتابخوانی در اسالم به

کتاب در اسالم تا حدی است که خداوند متعال به قلم و به آنچه می نویسد، قسم یاد می کند.  آیاتی که بر پیامبر )ص( نازل شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب، قلم، و علم توام شده است. اهمیت کتاب و کتابخوانی و عظمت و شرافت

هدایت، رستگاری، و پیشرفت علمی و فرهنگی انسان ها و ، معنا، و مفهوم کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن کریم، دین مبین اسالم، پیامبر اسالم)ص(، و ائمۀ اطهار)ع( است. همچنین نقش کتاب در هدف این پژوهش، بررسی جایگاه

معانی اصطالحی مختلفی را اطالق « کتاب»تحلیل محتوای کالم اهلل مجید، احادیث، و سایر متون موجود انجام گرفته است. قرآن کریم در مورد  جامعۀ بشری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مطالعه به روش کتابخانه ای و از طریق

ضبط می کند. هم در قرآن و هم در روایات و گفتار بزرگان بر نقش سازندة کتاب و و  کرده است: الف( کتب شرایع دین، ب( کتبی که اعمال بندگان را ثبت و ضبط می کند، و ج( کتبی که جزئیات نظام هستی و حوادث واقعه را ثبت

ی کند. همچنین، قرآن و را به دو قسمت جوامع دارای کتاب و جوامع بدون کتاب تقسیم م کتابخوانی در رشد و تعالی فکری و اجتماعی انسان ها با تاکید فراوان اشاره شده است. به طوری که، در یک تقسیم بندی جالب، جوامع بشری

وی و اخروی مطالعه و به میراث گذاشتن دانش برای آیندگان اشارات فراوان می کند. قرآن کریم، روایات، کتاب و کتابخوانی را وسیله ای برای حفظ و سازماندهی و انتقال ذخایر فرهنگی و علمی به نسل های آینده دانسته بر تاثیرات معن

و اعتبار خاصی قائل شده و ویژگی مهم علم و دانش را، دوام  و دانش و کسب علم و تفکر در پدیده های جهان هستی اهمیت خاصی قائل شده است، به تبع آن، برای دانشمندان و علمای دین و دانش هم فضیلتبه سبب اینکه برای علم 

و هم وری که، در روایات و احادیث هم عالمان بر عابدان برتری دارند؛ چون منافع عبادت فقط شامل شخص عابد است ولی منافع علم هم شامل عالم و ماندگاری منافع آن هم در این دنیا و هم در آخرت برای افراد دانسته است. به ط

 ۳بار، واژة قلم  28۳بار، واژة علم  ۳22اهلل مجید نشان داد که واژة کتاب به اشکال مختلف  مشامل سایر افراد می شود. به طوری که، در قرآن و اسالم، کتاب و کتابخوانی از جایگاهی بس عظیم برخوردار است. بررسی آماری محتوای کال

است. به همین سبب توجه به بسترسازی های  احادیث و گفتار بزرگان دانشبار در قرآن تکرار شده است. در نتیجه مطالعه و کتابخوانی و تحصیل علم و دانش از فرایض بسیار موکد در دین مبین اسالم، قرآن کریم و  ۲بار، و واژة اقرا 

 .الزم و ایجاد مراکز کتابخوانی و کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی و ترویج فرهنگ مطالعه از راه های مختلف الزم و ضروری است



 

  کسی هک با کتاب اه تسلی و آرامش یابد، رهگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.  )ع(: امام علی
نمی کند و با کتاب است هک می توان هب  تو را شا  ر  هترین سخن گویان و یاران، کتاب است و آن گاه هک دوستان تنهایت نهند، می توانی هب آن سرگرم شوی. اگر او را هم راز خویش قرار دهی، س ب  بیهقی :

 ت .دانش و نیکی اه دست یاف 

  رتین رفیق ربای ره انسان است. رتین، مفیدرتین و همیشگیتوقعکتاب راستگورتین، بی :مارک تواین
 . کتاب باشندیا کتاب اهی خوب یا دوستانی هک اهل   خوشبخت، کسی است هک هب یکی از این دو چیز دسترسی دارد :ویکتور هوگو
 . بهتر است هک اجازه دهیم با خواندن از نیب ربوند پشت رنده اهی آهنی بپوسند ما معتقدیم هب جای این هک اجازه بدهیم کتاب اه دور از چشم مردم :ژول ورن

https://setare.com/fa/news/11497/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA


 “ را نخوانندفقط کاری کنید هک مردم آن اه  مجبور نیستید ربای از نیب ربدن یک فرهنگ کتاب اه را بسوزانید: ری ربدبوری 
ا ربای حقایق تلخ و راه اهی جدید باال میبرد. خواندن کند. خواندن قدرت تحمل ما ر اهی مغز را ورزیده میکند. ماهیچهکند. قدرت تفکر را تقویت میاهی ذهن را پاک میاتر عنکبوت، خواندن :چاک سوییندل

  کند.زبرگ شدن را جایگزین پیرشدن می
  اهی اوست.ااگشنه ره فرد مجموهع کتابکنیم. زبرگترین داه را شروع میشویم هب کتاب اهیی بستگی دارد هک پس از تمام شدن کار استادان، اتزه آنرد نهایت میآنچه  :توماس کارالیل

 رساند. دهد. و رفیقی است هک هب تو آزار نمیسازد. دوستی است هک تو را فریب نمیکتاب، همنشینی است هک تو را خسته و ملول نمی :شکسپیر  

 science directاشتراك پايگاه  اطالع رساني در خصوص اتمام *
  Clinicalkeyالع رساني در خصوص اتمام اشتراك پايگاه باليني اط *

  Ulriches webسترسي به مجموعه ي اطالع رساني در خصوص قطع د *

 ويژه همکاران كتابدار هاي كتابدار آموزشيشناخت مهارت "برگزاري كارگاه  *

http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=79615&ctp_id=11&id=19967&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=79614&ctp_id=11&id=19966&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=78279&ctp_id=11&id=19406&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=78279&ctp_id=11&id=19406&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=78279&ctp_id=11&id=19406&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=79613&ctp_id=11&id=19965&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=79613&ctp_id=11&id=19965&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=79581&ctp_id=11&id=19956&sisOp=view
http://nurse-mid.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=management/content_view.php&cnt_id=79581&ctp_id=11&id=19956&sisOp=view
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