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 نامگذاری روز کتاب و کتاب خوانی

 خوانی تعیین شد. این روز، یکی از روزهای هفته کتاب نیزروز کتاب و کتاب آبان به عنوان  24خورشیدی  1372در سال 

با پیام رهبر فرزانه انقالب  1372سال  . نخستین هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران در روزهای چهارم تا دهم دی ماههست

 .اسالمی برگزار شد

موضوع چاپ  های کتاب و سخنرانی درها و جشنهای کشور نمایشگاهها، و استاندانشگاه در هفته کتاب، در مدارس، مساجد،

 .ودشو نشِر کتاب برگزار می

 مطالعه و کتابخوانی

 با ارزش تر از کتاب نیست؛ چرا که کتاب، مایه آرامش روحی انسان است. کتاب بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و

 .به او حکمت های جان پرور می آموزد همدمی است که اندوه را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در می آورد و

 از پای درآورد، یا شبهه ها ذهن جوانان را فلج کند، بدون شک یکی از مهم ترین و بی خبری، جامعه ای راوقتی جهل 

های ذهنی را دفع کند و ایمان و اطمینان را به  کارهایی که می تواند آفت جهل را بزداید، مطالعه است و آنچه می تواند شبهه

توانند  چنبره پرسش ها و محاصره شدگان در میان انبوه شبهه ها، میاست. گرفتاران در  قلب ها باز آورد، کتاب خوانی

به جنگ شبهه ها بروند و پاسخی در برابر القائات و  برای استمداد فکری به کتابخانه مراجعه کنند و از آن جا نیرو گیرند و

 .بیابند شبهه افکنی های دیگران

بخوانیخانواده، نقطه آغازین ایجاد عشق به کتا  

یک کتاب خوب میتواند مسیر 

 زندگانی شما را تغییر دهد.

 



 

است. در واقع نقطه آغازین ایجاد  خانواده ایجاد عالقه به کتاب و کتابخوانی، عوامل متعددی نقش دارند که نخستین آنها برای

در  زیرا طبق دیدگاه روان شناسان، شخصیت و هویت کودک ،از خانواده آغاز می گردد عشق و عالقه به کتاب و کتابخوانی

کتاب فرزندانی دوستدار مطالعه خواهند داشت و عکس  گیرد. به طور طبیعی والدین عالقه مند به قدم اول در خانواده شکل می

 .آن نیز صادق است

  

 خانواده های اهل دانش بزرگ می شوند، میزان مطالعه و گرایش به کتابخوانی در تجربه نشان داده است که فرزندانی که در

است. اکثر علما و دانشمندان در خانواده هایی رشد  آنان نسبت به خانواده هایی که تمایلی به کتاب و مطالعه ندارند بسیار بیشتر

خانه هست و پدر و  زندی می بیند که کتابخانه ای دراهل مطالعه و پژوهش بوده اند. زمانی که فر نموده اند که والدین آنان

 باید مطالعه کنیمی دهند، دیگر، حتی نیاز به گفتن این که  مادر و همگی اعضای خانواده، ساعاتی را به مطالعه اختصاص

 .وجود ندارد

  

 علت عمده کتاب گریزی در جامعه

 

مطالعه است. این نقیصه، ریشه ها و علت  ن بودن سطح فرهنگاز مشکالت و کاستی های جامعه ما گریز از کتاب و پایی یکی

قرار  نیازاست. تا وقتی انسان در وضعیت « عدم احساس ضرورت»شاید در رأس آنها  های مختلفی می تواند داشته باشد که

 .نگیرد، در پی رفع آن نخواهد افتاد

در مجلس و محفلی که از موضوع خاصی صحبت به میان سیاسی دربمانیم، یا  اگر در پاسخ شبهه های اعتقادی و پرسش های

زمان و گردونه پرشتاب مسایل علمی  احساس کنیم در آن زمینه بی اطالعیم و شرمسار شویم و احساس کنیم از چرخه می آید،

تقویت  را در مانیاز آگاه می شویم و این می تواند شوق به مطالعه و کتابخوانی  و فکری جامعه عقب مانده ایم، نسبت به خأل و

 .کند

 المکتاب های ناس 

 

 و سست های نوشته خطرهای و ها آفت معرض در است ممکن بگیریم، بهره کتاب از توانیم می هک اندازه همان به تردید، بی
 و فکری مسمومیت واقع در ها، خانه و ها مدرسه به ناسالم های کتاب دادن راه. گیریم قرار هم انحرافی و مسموم و بیمار

 سالمت جامعه در آن، محتوای بررسی و کتاب چاپ بر نظارت بنابراین،. آورد می فراهم خودمان دست به را ما نسل اخالقی
 پذیرند نمی دارند، بستگی دل جامعه افراد های گرایش و باورها و اندیشه سالمت به که آنان .است ضروری دوراندیش و خواه
 نباشد محدودیتی و نظارت و مرز و حد   شده، منتشر آثار عرضه در که

 

 .آیدولی از آن بدتر، بددانی است که از بدخوانی می نادانی بد است

 خواهد سالم و زنده بمانددفن کتاب فاسد و مرده، وظیفه خواننده ای است که می

 .کتابی که حرفی برای گفتن داشته باشد، حرف ندارد

 .اگر واقعاً کتاب خوانی، یک برگ از کتاب وجود خودت را بخوان



 

 

 

 

 بخوانی بدانید :کتاتمام چیزی که باید در مورد کتاب و 

خبرنامه مطالعه در آن کشور اشاره کرد. در این  از شاخص های مهم برای ارزیابی سواد هر کشور می توان به کتابخوانی و سرانه

 .چگونگی پیدا کردن کتابی خوب آشنا شوید میتوانید با فواید کتابخوانی و



ید کتاب بخوانیم؟ سرانه مطالعه در کسی پوشیده نیست. چرا با ها برکتابخوانی بر ارتقای فرهنگ، علم و اقتصاد ملت تأثیر

رشد خود را مدیون خواندن  یافته همواره بیشتر از کشورهای فقیر و جهان سوم بوده و اگر بگوییم رونق و کشورهای توسعه

ایم کتاب هستند بیراه نگفته . 

و درسی نیست. شما با مطالعه یک کتاب تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهام ط کتاب دانشگاهی فقمنظور از خواندن کتاب، 

توانید فرصت ورود به بازار بورس ایران را به دست آورید و بدون داشتن تحصیالت دانشگاهی سرمایه خود را چندین می

 برابر کنید.

تری نسبت به دهند که در زمان سفر کنید و با درس گرفتن از گذشته، بینش عمیقخی این امکان را به شما میهای تاریکتاب

 وقایع پیش رو داشته باشید.

دهد از ترین و بهترین درک نویسنده از زندگی را در خود جای داده است و به ما این امکان را میهای داستانی عمیقکتاب

 های دیگری را تجربه کنیم.ل بنگریم و زندگیدید فرد دیگری به مسائ

کند. حال آنکه بسیاری از چیزهایی که بشر ساخته است، ابتدا در رویاهای خود مطالعه کتاب، قوه تخیل شما را تقویت می

 دیده بوده است.

ثری در بهبود زندگی تواند بینش شما را نسبت به زندگی، اقتصاد و جامعه تغییر دهد و نقش مؤگاهاً مطالعه یک کتاب می

شما داشته باشد. به عالوه تحقیقات علمی ثابت کرده است یادگیری از طریق خواندن، نسبت به ابزارهای بصری نظیر ویدئو 

دارد. در حالی که در ویدئو و گیرد. چرا که خواندن، ذهن فرد را به تفکر و تجسم وا میو تلویزیون بهتر صورت می

 ماند.جسم ندارد و ذهن در حالت منفعل باقی میتلویزیون مغز نیازی به ت

دهد تأثیر مطالعه و کتابخوانی در ایجاد آرامش از کارهایی خواندن کتاب فواید جسمی فوق العاده ای دارد. تحقیقات نشان می

احت تری نظیر گوش دادن به موسیقی و پیاده روی به مراتب بیشتر است. به عالوه افرادی که اهل مطالعه هستند خواب ر

 کند.هایی نظیر آلزایمر در سنین پیری جلوگیری میدارند. خواندن کتاب به تقویت حافظه کمک کرده و از ابتالء به بیماری

 

مثل ملت عشق، قلعه حیوانات، شازده کوچولو و هایی توانید با کتاباید، می اگر به تازگی شروع به کتابخوانی کرده

 شروع کنیدیا دنیای سوفی 

 :های رمان، روانشناسی و فلسفهمعرفی تعدادی از کتاب

 کتاب رمان:

 کتاب غریبه ای در خانه تألیف شاری الپنا ترجمه عباس زارعی· 

 کتاب روانشناسی:

 جمه پرویز علیزادهزندگی ارزش زیستن دارد اثر متیو مک کی تر· 

 کتاب فلسفه

 بار هستی اثر میالن کوندرا ترجمه همایون پور· 

 



 

 

 

 

 

 

ماند. از کنید مطالب آن در ناخودآگاه شما باقی میآن را حفظ کنید. وقتی مطالعه میبرای خواندن کتاب نیاز نیست جمالت 

کند. بنابراین خواندن کتاب به تدریج در عملکرد و رفتار گیرد و بر اساس آن عمل میطرفی خودآگاه از ناخودآگاه نشأت می

 .کند تا به فرد بهتری تبدیل شویدگذارد و به شما کمک میشما تأثیر می

صفحه مطالعه کنید بسیار مفید  ۵شود. اگر هر روز برای مطالعه برنامه ریزی کنید. عادت به کتابخوانی یک شبه ایجاد نمی

صفحه مطالعه کنید و مدتی آن را رها کنید. برای اینکه به مطالعه عادت کنید بهتر است  ۵۰تر از این است که یکباره 

به آن عمل کنید. با انجام این کار به تدریج کتابخوانی به بخشی از زندگی شما  های کوچکی در نظر بگیرید و هر روزهدف

 توانید کم کم میزان مطالعه خود را افزایش دهید.تبدیل خواهد شد و می

شود و وقتی زمان و مکان مشخصی را در نظر بگیرید و همیشه در آن مطالعه کنید. با انجام این کار ذهن شما شرطی می

 شوید.شود و برای مطالعه آماده میگیرید، ذهن شما متمرکز میو مکان قرار می در آن زمان

 شود.ها عالقه دارید. اگر کتابی برای شما جذاب نباشد، خواندنش مشکل میهایی را بخوانید که به آنکتاب

  :و در پایان

 

 اعتیاد جدیدتان مبارک!

تواند دنیای ما را دگرگون کند. موارد باال را که رعایت کنید، کم کم معتاد به کتاب خواندن میشوید. عادت به کتابخوانی می

 ن در دنیا وجود داشته باشد.فکر نکنم اعتیادی لذت بخش تر از ای

 

چگونه کتاب 

شویم خوان تر   


