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چگونه کتابخوان شویم ؟ 
نکاتی برای شکل دادن عادت مطالعه

ــرق  ــود غ ــاعت ها در خ ــا را س ــد م ــه می توان ــت ک ــی اس ــا جای ــای کتاب ه دنی
کنــد و از زندگــی خودمــان جــدا ســازد. شــاید بســیاری از شــما هــم در طــول زندگــی 
ــه برنامــه روزمــره زندگــی  ــی را ب ــاب و کتابخوان بارهــا ســعی کــرده باشــید کــه کت
ــد.  ــاکام بوده ای ــوارد ن ــتر م ــاال در بیش ــا احتم ــد. ام ــه کنی ــود اضاف خ
ــب  ــرایط مناس ــا با ش ــودن م ــنا نب ــه آش ــیاری از جمل ــل بس عوام
مطالعــه و یــا عــدم تســلط بــر مهارت هــای مطالعــه باعــث می شــوند 
ــن  ــم. حــال در ای ــم عــادت مطالعــه را در خــود بپرورانی ــا نتوانی ــه م ک
ــه  ــم کــه چگون ــاد بگیری ــم ی ــان قصــد داری ــر ایرانی ــه هــوش برت مقال
ــود  ــره خ ــی روزم ــه زندگ ــردن را ب ــه ک ــویم و مطالع ــوان ش کتابخ

ــم.  ــه کنی اضاف

چگونه می  توانیم به یک فرد 
کتابخوان تبدیل شویم ؟

ــع  ــراد و جوام ــرفت اف ــل پیش ــی از عوام ــک یک ــدون ش ــی ب ــاب و کتابخوان کت
ــه  ــران و جهان ب ــر و در مقاله ســرانه مطالعــه ای ــا همانطــور کــه پیــش ت اســت. مث
ــک جامعــه  ــا رشــد علمــی و اقتصــادی ی ــد ب ــزان مطالعــه می توان ــم، می آن پرداختی
پیشــرفت مســتقیمی داشــته باشــد. بــه عــاوه کتــاب خوانــدن و آشــنایی بــا مطالــب 
جدیــد فرصت هــای بهتــری را بــرای مــا فراهــم می کنــد. فرصت هایــی کــه 
ــک  ــج ی ــر آن نتای ــاوه ب ــد. ع ــا در ارتباطن ــه ای م ــغلی و حرف ــرفت ش ــد و پیش رش
ــا را  ــی م ــط اجتماع ــد رواب ــردن می توان ــه ک ــه مطالع ــد ک ــان می دهن تحقیق نش
نیــز بهبــود ببخشــد. نکاتــی کــه در ادامــه بــرای پاســخ بــه ســوال چگونــه کتابخــوان 
ــه  ــه ب ــه مرحل ــه ب ــه مرحل ــد ک ــک می کنن ــما کم ــه ش ــوند، ب ــه می ش ــویم گفت ش
اهــداف خــود نزدیــک شــوید. پــس ســعی کنیــد حتمــا ایــن نــکات را 

بــه ترتیــب دنبــال کنیــد. 
 

           انتخاب ژانر و سبک مورد عالقه

ــه و  ــی از برنام ــه بخش ــدن را ب ــاب خوان ــد کت ــت داری ــر دوس اگ
ــبک  ــر و س ــا ژان ــد حتم ــد، بای ــه کنی ــود اضاف ــه خ ــای روزان فعالیت ه
ــوع  ــن موض ــر ای ــرای درک بهت ــد. ب ــدا کنی ــود را پی ــه خ ــورد عاق م
ــه کشــف  ــه ب ــزان ک ــان می ــه هم ــا ب ــز م ــه مغ ــد ک ــد نیســت بدانی ب
چیزهــای جدیــد عاقــه دارد، در مقابــل برخــی تغییــرات نیــز مقاومت 
ــه  ــه مطالع ــی ک ــام رمان های ــال تم ــه ح ــا ب ــر ت ــا اگ ــد. مث می کن
ــوار  ــما دش ــرای ش ــی ب ــای تاریخ ــدن کتاب ه ــد، خوان ــقانه بوده ان ــد عاش کرده ای
خواهــد بــود. همچنیــن اگــر قــرار اســت بــه تازگــی کتــاب خوانــدن را شــروع کنیــد، 
خوانــدن چیزهایــی کــه بــا ســلیقه شــما در یــک راســتا هســتند برایتــان بهتــر اســت. 
ــدازه  ــه ان ــد ب ــه می خوانی ــی ک ــد از کتاب ــرار باش ــر ق ــب اگ ــرا؟ خ ــید چ می پرس

ــوید. ــه زده می ش ــی زود از مطالع ــه خیل ــد ک ــذت نبری ــی ل کاف
ــث  ــد، باع ــرار دارن ــته ق ــک دس ــا در ی ــایق م ــا س ــه ب ــی ک ــه کتاب های مطالع
ــا  ــه م ــه ب ــه رفت ــادت رفت ــن ع ــود. ای ــا می ش ــه در م ــادت مطالع ــری ع ــکل گی ش
ــود  ــه خ ــه روزان ــه برنام ــه را ب ــویم و مطالع ــه کتابخــوان ش ــه چگون ــد ک ــاد می ده ی
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ــر کتــاب را مطالعــه کنیــد  ــواع ژان ــم. پیشــنهاد می کنیــم حتمــا مقاله ان ــه کنی اضاف
تــا بفهمیــد بــه کــدام ژانرهــا عاقــه بیشــتری داریــد. در ضمــن پیشــنهادات زیــادی 

ــرار دارد. ــما ق ــه ش ــورد عاق ــبک های م ــا س ــبک ی ــرای س ــه ب ــن مقال ــم در ای ه

           انتخاب فرمت مناسب مطالعه

ــد،  ــتری داری ــه بیش ــاب عاق ــای کت ــدام ژانره ــه ک ــد ب ــه فهمیدی ــد از اینک بع
نوبــت بــه ایــن می رســد کــه ســبک مطالعــه خودتــان را مشــخص کنیــد. مــا معمــوال 
ــا اســتفاده از کتاب هــای کاغــذی، الکترونیکــی و صوتــی می توانیــم مطالعــه کنیــم.  ب
ــه  ــد مطالع ــود می توان ــه خ ــوع مطالع ــری و ن ــبک یادگی ــس بنابر س ــر ک ــا ه ام
ــد  ــد نیســت بدانی ــد ب ــدا کنی ــن موضــوع پی ــری از ای ــه درک بهت ــرای اینک ــد. ب کن
ــا  ــن تفاوت ه ــد. ای ــی دارن ــم تفاوت های ــا ه ــری ب ــزان یادگی ــوع و می ــراد در ن ــه اف ک
ــری  ــر کســی یادگی ــا اگ ــد. مث ــم دی ــاب ه ــوع کت ــن انتخــاب ن ــوان در همی را می ت
شــنوایی بهتــری دارد، بــدون شــک کتاب هــای صوتــی بــرای او کتاب هــای بهتــری 
خواهنــد بــود. یــا اگــر شــما عــادت داریــد کــه کتــاب را در دســت بگیریــد و مطالعــه 

ــود. ــرای شــما مثــل یــک کتــاب چاپــی نخواهــد ب کنیــد، هیــچ چیــز ب
ــا  ــم تنه ــه می کنی ــا مطالع ــه م ــی ک ــوع کتاب ــت. ن ــرا نیس ــام ماج ــن تم ــه ای البت

وابســته بــه نــوع یادگیــری مــا نیســت. اســتفاده مــا از مطالــب موجــود 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــم ب ــم ه ــه آن داری ــه از مطالع ــی ک ــاب و هدف در کت
ــکات  ــب و ن ــت مطال ــرار اس ــر ق ــا اگ ــت. مث ــروری اس ــم و ض مه
زیــادی را در کتــاب یادداشــت کنیــم، کتاب هــای الکترونیکــی 
ــف  ــی و کثی ــط خوردگ ــه خ ــرا ک ــود چ ــد ب ــری خواهن ــاب بهت انتخ
ــا اگــر  ــه چشــم نمی خــورد. ی ــوع از کتاب هــا ب شــدن کتــاب در ایــن ن
کتــاب را صــرف در رختخــواب و قبــل از خوابیــدن مطالعــه می  کنیــم، 
ــور  ــه ن ــه ب ــه ن ــم ک ــاب کنی ــی را انتخ ــای صوت ــم کتاب ه می توانی
خاصــی نیــاز دارنــد و نــه الزم اســت آن  هــا را بــا خــود بــه رختخــواب 
ببریــم. بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع حتمــا مقاله کتــاب کاغــذی، 

ــد. ــه کنی ــی را مطالع ــا الکترونیک ــی ی صوت

           این یک مسابقه نیست!

یکــی از اشــتباهات بزرگــی کــه افــراد هنــگام مطالعــه کــردن انجــام می دهنــد، 
ــه اول کار  ــاش در درج ــن ت ــه ای ــت. البت ــتر اس ــه بیش ــه هرچ ــرای مطالع ــاش ب ت
ــد  ــد، می توان ــنا باش ــش تندخوانی آش ــردی با دان ــر ف ــا اگ ــت. مث ــتباهی نیس اش
ــه  ــری مطالع ــد براب ــت چن ــی دق ــرعت و حت ــا س ــب را ب ــت مطال ــت کیفی ــدون اف ب
ــد، ســعی می کننــد کــه  ــی ندارن ــراد چنیــن مهارت ــد. امــا از آن جــا کــه بیشــتر اف کن

ــد. ــران کنن ــود ســرعت را جب ــن کمب ــکل ای ــه دو ش ب
دســته اول کســانی هســتند کــه بــدون اســتراحت و بــی وقفــه مطالعــه می کننــد. 
ایــن افــراد تصــور می کننــد کــه اســتراحت کــردن هنــگام مطالعــه موجــب از دســت 
ــتراحت  ــت. اس ــتباه اس ــت اش ــه در حقیق ــزی ک ــود. چی ــا می ش ــان آن ه ــن زم رفت
ــد.  ــود بگیرن ــز خ ــتگی را از مغ ــه خس ــد ک ــک می کن ــراد کم ــه اف ــه ب ــن مطالع حی
ــوید  ــه خســته ش ــی زود از مطالع ــما خیل ــه ش ــد شــد ک ــث خواه ــز باع خســتگی مغ
ــتراحت  ــک اس ــه ی ــی ک ــید. در حال ــته باش ــه دادن نداش ــرای ادام ــی ب ــر تمایل و دیگ

ــد. ــش ده ــمگیری افزای ــکل چش ــه ش ــما را ب ــی ش ــد بازده ــاه می توان کوت
ــا  ــده ی ــه دی ــی ک ــر کتاب ــد ه ــه می خواهن ــتند ک ــانی هس ــا کس ــته دوم ام دس
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ــازه کار  ــای ت ــد از ژانره ــای جدی ــدن کتاب ه ــه خوان ــد. اگرچ ــنیده اند را بخوانن ش
ــروع  ــن کار را ش ــد ای ــا بای ــی و کج ــم از ک ــدا بفهمی ــد ابت ــا بای ــت، ام ــتباهی نیس اش
ــه  ــم ک ــاد بگیری ــم و ی ــدن را شــروع کنی ــاب خوان ــازه کت ــرار اســت ت ــر ق ــم؟ اگ کنی
ــاب  ــی انتخ ــد خیل ــای جدی ــی از ژانره ــدن کتابهای ــویم، خوان ــوان ش ــه کتابخ چگون

ــم! ــر گفتی ــل ت ــی قب ــش را کم ــرا؟ دلیل ــت. چ ــمندانه  ای نیس هوش

           انتخاب محل مناسب برای مطالعه

فرقــی نــدارد کــه قــرار اســت کتــاب شــعر بخوانیــد یــا 
ــی مناســب  ــه محل ــر دو صــورت ب ــی، در ه ــی معمای ــان جنای یک رم
ــد  ــه چن ــب مطالع ــل مناس ــد. مح ــاز داری ــردن نی ــه ک ــرای مطالع ب
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــد ک ــته باش ــد داش ــم بای ــی مه ویژگ

: می کنیــم
ــور  ــی ن ــدازه کاف ــه ان ــما ب ــه ش ــل مطالع ــر مح ــور کافی: اگ ۱- ن
ــه را  ــی وزد مطالع ــده و خیل ــته ش ــما خس ــمان ش ــد، چش ــته باش نداش

کنــار می گذاریــد.
ــاده  ــت و س ــی راح ــد خیل ــی می توانن ــکوت: صداهای بیرون ۲- س
ــی  ــه جای ــم ب ــنهاد می کنی ــس پیش ــد. پ ــرت کنن ــما را پ ــواس ش ح

ــد. ــه کنی ــا مطالع ــد و آنج ــه بروی ــد کتابخان مانن
ــواس  ــال ح ــد، احتم ــر باش ــه ت ــم ریخت ــما به ــاق ش ــه ات ــب بودن: هرچ ۳- مرت
پرتــی شــما بیشــتر اســت. بــرای اینکــه از مطالعــه خــود عــاوه بــر لــذت بــردن چیــز 

ــد حتمــا اتاقتــان را مرتــب کنیــد. جدیــدی هــم بیاموزی
ــر صــورت  ــد، در ه ــه می کنی ــه کجــا مطالع ــدارد ک ــای مناســب: فرقی ن ۴- دم

ســعی کنیــد دمــای محــل مطالعه تــان نــه خیلــی ســرد و نــه خیلــی گــرم باشــد.
ــما و  ــیاری ش ــطح هش ــی را در س ــش مهم ــی نق ــیژن کاف ــردش هوا: اکس ۵- گ
ــاز  ــا آن را ب ــره دارد حتم ــان پنج ــر اتاقت ــه اگ ــر اســت ک ــد. بهت ــا می کن ــان ایف مغزت
ــد.  ــما می رس ــز ش ــون و مغ ــه خ ــازه ب ــیژن ت ــوای آزاد و اکس ــه ه ــد. اینگون بگذاری
)البتــه بــه شــرطی کــه ســر و صداهــای بیــرون موجــب از دســت رفتــن تمرکزتــان 

نشــود!(

           سنگ بزرگ نشانه نزدن است

ــم  ــن ه ــرای همی ــر کســی نیســت. ب ــور کار ه ــم و قط ــای حجی ــه کتاب ه مطالع
ــد.  ــا دوری کنی ــن کتاب ه ــدن از ای ــوان ش ــیر کتابخ ــدای مس ــت در ابت ــر اس بهت
ــز عــادت مطالعــه را در خــود شــکل  ــد قبــل از هرچی ــد کــه شــما بای فرامــوش نکنی
ــی  ــد، احتمــاال خیل ــه ســراغ کتاب هــای قطــور بروی دهیــد. پــس اگــر یــک دفعــه ب
ــدای  ــه در ابت ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م ــد. پیش ــد ش ــردن زده خواهی ــه ک زود از مطالع
مســیر بــه ســراغ داســتان کوتــاه برویــد. داســتان های کوتــاه خیلــی زودتــر از آثــار 
قطــور شــما را بــه ســر منــزل مقصــود می رســانند. پــس اینگونــه می تواننــد میــل بــه 
کتابخوانــی را بــه مــرور زمــان در مــا ایجــاد کننــد و بــه مــا نشــان دهنــد کــه چگونــه 
ــه  ــی ک ــتان “یوزپلنگان ــه داس ــا مجموع ــم حتم ــنهاد می کنی ــویم. پیش ــوان ش کتابخ
ــم  ــی کردی ــای ایرانی معرف ــن کتاب ه ــه در مقاله بهتری ــد” را ک ــن دویده ان ــا م ب

ــد. بخوانی

           کتاب بخرید و کتاب ببرید
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اگــر کمــی دقــت کنیــد میبینیــد مــا خیلــی قــدر چیزهایــی کــه برایشــان پولــی 
ــای  ــا چیزه ــه ت ــی گرفت ــای بچگ ــباب بازی ه ــم. از اس ــم نمی دانی ــت نکرده ای پرداخ
ــد  ــرای خری ــه ب ــی ک ــا زمان ــد. ام ــرار گرفته ان ــا ق ــار م ــه در اختی ــتی ک ــز و درش ری
ــرای آن  ــتری ب ــت بیش ــودآگاه ارزش و اهمی ــم، ناخ ــت می کنی ــول پرداخ ــزی پ چی
ــن قاعــده مســتثنی نیســت. شــما ممکــن  ــا هــم از ای ــل می شــویم. قصــه کتاب ه قائ
اســت کوهــی از کتاب هایــی کــه بایــد خوانــد را داشــته باشــید کــه از پــدر، بــرادر، 
ــا  ــن کتاب ه ــوارد ای ــا در بیشــتر م ــه شــما رســیده اســت. ام ــان ب ــا خواهرت ــادر ی م
ــی  ــا زمان ــر ام ــوند. از طــرف دیگ ــه نمی ش ــما مواج ــادی از ســوی ش ــتقبال زی ــا اس ب
ــرای مطالعــه آن افزایــش  ــد، انگیــزه شــما ب ــول می پردازی کــه شــما بابــت کتــاب پ

بــد. می یا
ــه  ــیر چگون ــا را در مس ــد م ــم می توان ــر ه ــکار دیگ ــک راه ــن ی ــر ای ــاوه ب ع
ــرای اینکــه رفتــه رفتــه عــادت کتابخوانــی را در  کتابخــوان شــویم همراهــی کنــد. ب
خــود بپرورانیــم، بهتــر اســت کــه همیشــه همراهمــان یــک کتــاب داشــته باشــیم. 
ــم و  ــود ببری ــا خ ــتیم ب ــه هس ــا ک ــر ج ــم ه ــی را می توانی ــک و جیب ــای کوچ کتاب ه
مطالعــه کنیــم. اگــر در متــرو در حــال رفتــن یــا برگشــتن از محــل کار خــود هســتید و 
ــه راحتــی کتــاب را از  ــی منتظــر رســیدن دوســتتان نشســته اید، می توانیــد ب ــا جای ی
کیــف خــود بیــرون بیاوریــد و چنــد صفحــه ای از آن را مطالعــه کنیــد. امــا اگــر کتابــی 
کــه در حــال مطالعــه آن هســتیم نســخه جیبــی نــدارد و یــا زیــادی قطــور اســت بایــد 
چــه کنیــم؟ بهتریــن راهــکار ایــن اســت کــه نســخه الکترونیکــی یــا صوتــی کتــاب را 
هــم بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــید. اینگونــه دیگــر الزم نیســت نگــران حمــل 

ــا خــود باشــید! یــک کتــاب ۱۰۰۰ صفحــه ای ب

           تابو شکنی کنید

ــل از  ــت قب ــر اس ــه بهت ــم ک ــما گفتی ــه ش ــه ب ــدای مقال ــد ابت ــان باش ــر یادت اگ
ــدای  ــن کار در ابت ــد. ای ــدا کنی ــه خــود را پی ــر و ســبک مــورد عاق ــدا ژان هــرکار، ابت

شــکل دهــی عــادت مطالعــه بســیار مهــم اســت. امــا اگــر قــرار باشــد 
ــی  ــه اتفاق ــم چ ــر را بخوانی ــا دو ژان ــک ی ــای ی ــط کتاب ه ــط و فق فق
ــد  ــته خواهی ــی زود خس ــه خیل ــم ک ــول می ده ــما ق ــه ش ــد؟ ب می افت
شــد. بلــه، هــر چیــزی هــر چقــدر هــم کــه بــرای مــا عزیــز و لذتبخــش 
باشــد، بــه مــرور زمــان موجــب دلزدگــی مــا خواهــد شــد. خــب حــاال 
در چنیــن شــرایطی بایــد چــه کار کــرد؟ اگــر مــا بــه یکبــاره از خوانــدن 
کتاب هــای انگیزشــی خســته شــدیم، آیــا بایــد کتــاب خوانــدن را بــه 
طــور کلــی فرامــوش و رهــا کنیــم؟ در چنیــن شــرایطی بهتریــن راهکار 
ــم.  ــان کنی ــم امتح ــر را ه ــبک های دیگ ــا و س ــه ژانره ــت ک ــن اس ای
ــا  ــه م ــت ب ــک از آن هاس ــس هری ــه در پ ــدی ک ــای جدی ــف دنی کش

ــم. ــی را بازیابی ــه کتابخوان ــل ب ــا می ــد ت ــک می کن کم
 

           نوبت چالش است!

ــی  ــای کتابخوان ــه گروه ه ــی اســت ک ــه می رســیم. مدت ــن مرحل ــه آخری خــب ب
و مطالعــه گروهــی در کشــور مــا هــم رواج پیــدا کــرده اســت. البتــه هرچنــد االن کــه 
ــم زده  ــا را به ــام برنامه ه ــا تم ــروس کرون ــتیم، وی ــه هس ــن مقال ــگارش ای ــال ن در ح
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اســت! امــا بهتــر اســت کــه شــما هــم عضــور چنیــن گروه هایــی شــوید. عضویــت در 
ــاب  ــد کت ــالی چن ــد اینکه س ــی مانن ــی و شــرکت در چالش های ــروه کتابخوان ــک گ ی
ــطه  ــه واس ــن ب ــد. همچنی ــظ کن ــن راه حف ــا را در بی ــزه م ــد انگی بخوانیم می توان
ــه  ــویم ک ــنا می ش ــری آش ــوان دیگ ــراد کتابخ ــا اف ــا ب ــا م ــن گروه ه ــت در ای عضوی
ــس  ــد. پ ــخ داده ان ــویم پاس ــوان ش ــه کتابخ ــوال چگون ــه س ــا ب ــا قب ــی از آن ه خیل

ــه ایــن ســوال کمــک کننــد. ــه مــا هــم در پاســخ ب شــاید حــاال بتواننــد ب

نکته بسیار مهم:
۳ مرحلــه پایانــی ذکــر شــده در ایــن مقالــه مربــوط بــه 
زمانــی هســتند کــه مدتــی از شــروع کتــاب خوانــدن شــما 
ــدای  ــا را در ابت ــدام از آن ه ــر هرک ــع اگ ــذرد. در واق می گ
ــد  ــد، می توان ــه کار گیری ــه کتابخــوان شــویم ب مســیر چگون
کامــا تاثیــر منفــی بــر روی شــکل گیــری عــادت مطالعــه 
ــه  ــود ب ــس در انتخــاب مســیر خ ــد. پ ــته باش ــما داش در ش

ــد. ــت کنی شــدت دق

           چگونه کتابخوان شویم ؛ سخن پایانی

یادتــان نــرود تــا زمانــی کــه از کتاب هایــی کــه می خوانیــد چیــزی یــاد 
ــعی  ــس س ــورد. پ ــچ دردی نمی خ ــه هی ــما ب ــردن ش ــه ک ــادت مطالع ــد، ع نگیری
ــه دیگــران  ــز دادن ب ــی پ ــزه شــما از کتابخوان ــن انگی ــه جــای اینکــه مهمتری ــد ب کنی
ــه فکــر یادگیــری و اســتفاده از آموزه هــای جدیــد در زندگــی خــود باشــید.  باشــد، ب

ــول ســعدی شــیرین ســخن:  ــه ق ب
یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل!
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