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کتاب کاغذی الکترونیکی یا صوتی ؟
 کدامیک انتخاب بهتری است؟

ــه ســخن  ــه کمــک پیشــرفت علــم و فنــاوری واقعــا ب ــان مــا امــروزه ب ــار مهرب ی
ــی  ــا منته ــر تنه ــروز دیگ ــای ام ــی در دنی ــاب و کتابخوان ــت. کت ــده اس ــن در آم گفت
ــود در  ــی موج ــای چاپ ــار کتاب ه ــاال در کن ــا ح ــت. م ــذی نیس ــای کاغ ــه کتاب ه ب
ــا را  ــم آن ه ــه می توانی ــم ک ــی داری ــه، کتاب های ــه های کتابخان قفس
ــار  ــا ب ــرای م ــه ب ــدون آنک ــم ب ــم. آن ه ــود ببری ــراه خ ــا هم ــه ج هم
ــالی  ــد س ــی چن ــی و الکترونیک ــای صوت ــند. کتاب ه ــی ای باش اضاف
ــوان  ــر کتابخ ــردم و قش ــب م ــی از جان ــتقبال خوب ــا اس ــه ب ــت ک اس
ــت  ــی مزی ــه بررس ــم ب ــد داری ــه قص ــن مقال ــده  اند. در ای ــرو ش روب
هــا و معایــب هــر یــک از کتــاب هــای کاغــذی الکترونیکــی و صوتــی 
ــم  ــدن می توانی ــار خوان ــا یکب ــه ب ــا هرکدام چگون ــم ب ــم و ببیی بپردازی
ــان  ــا پای ــا ت ــم حتم ــه می کنی ــما توصی ــه ش ــس ب ــاد بگیریم؟ پ ی

ــید. ــا باش ــراه م هم

مزایا و معایب کتاب صوتی
 در مقایسه با الکترونیکی و کاغذی

ــدن”  ــل “خوان ــمت فع ــه س ــا ب ــن م ــوال ذه ــد، معم ــاب می آی ــرف از کت ــا ح ت
ــنویم”.  ــا را “بش ــم کتاب ه ــا می توانی ــاوری، م ــف فن ــه لط ــروزه و ب ــا ام ــی رود. ام م
کتاب هــای صوتــی مدت هاســت کــه توســط افــراد مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد. امــا تنهــا چنــد ســال از فراگیــر شــدن آن هــا بــه شــکل جــدی 
ــذی ،  ــا کاغ ــی ی ــاب الکترونیک ــی کت ــر یعن ــاب دیگ ــوع کت ــد دو ن ــذرد. مانن می گ
کتــاب صوتــی نیــز معایــب و مزایــای خــود را دارد. در ادامــه برخــی از ایــن معایــب و 

ــرد.  ــم ک ــی خواهی ــا را بررس مزای

           کتاب صوتی برای چه استفاده ای مناسب است؟

ــه در  ــت ک ــن اس ــی ای ــای صوت ــام کتاب ه ــت تم ــن مزی مهمتری
ــا! از  ــه ج ــنیده اید، هم ــت ش ــه درس ــتفاده اند. بل ــل اس ــا قاب همه ج
رختخــواب گرفتــه تــا داخــل تاکســی، متــرو، اتوبــوس و حتــی هنــگام 
ــا  ــد. ام ــوش کنی ــی گ ــای صوت ــه کتاب ه ــد ب ــما می توانی ــن ش راه رفت
ــت  ــف روای ــه لط ــی ب ــای صوت ــت. کتاب ه ــرا نیس ــام ماج ــن تم ای
داســتان بــرای شــما، باعــث تقویــت قــوه تصویرســازی شــما خواهنــد 
ــی  ــای صوت ــه کتاب ه ــد ک ــان می ده ــج یک تحقیق نش ــد. نتای ش
ــع  ــدازد. در واق ــه کار می  ان ــاب ب ــواع کت ــز شــما بیشــتر از ســایر ان مغ
ــت.  ــه اس ــن نکت ــز همی ــما نی ــازی ش ــز و تصویرس ــت مغ دلیل تقوی
ــه  ــوند. ب ــپرده می ش ــه س ــه حافظ ــر ب ــی بهت ــای صوت ــود در کتاب ه ــب موج مطال
ــه  ــان ب ــت و ده ــکل روای ــه ش ــتان ها ب ــتر داس ــته بیش ــم در گذش ــل ه ــن دلی همی

ــت.  ــده اس ــل می ش ــراد نق ــان اف ــان می ده
ــتانی  ــد داس ــد داری ــر قص ــه اگ ــت ک ــن اس ــی ای ــد کتابخوانی صوت از دیگر فوای
ــوع لحــن و ادای جمــات آن )در فرهنــگ مقصــد( آشــنا  ــا ن ــاد ب ــد کــه زی را بخوانی
ــا  ــه ب ــرا ک ــود. چ ــد ب ــوب خواه ــما خ ــرای ش ــی ب ــاب صوت ــتفاده از کت ــتید، اس نیس
اینــکار شــما بــه خوبــی بــا لحــن و نحــوه ادای کلمــات و حتــی منظــور افــراد از گفتــن 

https://soheilamani.com/how-to-study-less-by-learning-things-once/
https://soheilamani.com/how-to-study-less-by-learning-things-once/
https://www.pri.org/stories/2014-09-18/your-paper-brain-and-your-kindle-brain-arent-same-thing
https://soheilamani.com/mind-power-for-better-learning/
https://soheilamani.com/why-reading-is-important/


کتاب کاغذی 
الکترونیکی یا صوتی 
؟

SOHEILAMANI.COM

ــم  ــا خت ــه همینج ــی ب ــاب صوت ــای کت ــا جذابیت ه ــد. ام ــد ش ــنا خواهی ــا آش آن ه
ــراد  ــه اف ــد کتاب هــای زندگینام ــر داســتانی مانن ــه کتاب هــای غی نمی شــود. اگــر ب
مشــهور یــا کتاب هــای خودیــاری و مهارت آمــوزی عاقه مندیــد، خبرهــای 
ــار توســط خــود نویســنده روایــت شــده  ــن آث ــم. بیشــتر ای ــرای شــما داری ــی ب خوب
اســت. بــرای همیــن هــم گــوش کــردن آن هــا بــرای شــما لــذت دوچندانــی خواهــد 

داشــت. 
ــه  ــا تجرب ــرای همــه م ــم ب ــه دوستشــان می داری ــی ک ــاره کتاب های ــه دوب مطالع

ــی  ــما حت ــرای ش ــن کار ب ــد ای ــت داری ــر دوس ــت. اگ ــیرینی اس ش
ــی کتــاب  ــار هــم نســحه صوت شــیرین تر هــم شــود می توانیــد یــک ب
ــکات  ــی ن ــه برخ ــه متوج ــد. اینگون ــوش کنی ــود را گ ــه خ ــورد عاق م
ــد.  ــا نبوده ای ــه آن  ه ــان متوج ــدن خودت ــگام خوان ــه هن ــوید ک می ش
همچنیــن اگــر بــه ســامت دســتان خــود اهمیــت می دهیــد، 
ــنگین  ــور و س ــای قط ــن کتاب ه ــی را جایگزی ــاب صوت ــد کت می توانی

کنیــد!
کی و کجا نباید از کتاب صوتی استفاده کنیم؟

ــا  ــه ب ــتری را در مقایس ــان بیش ــوال زم ــی معم ــای صوت کتاب ه
کتــاب کاغــذی از شــما خواهنــد گرفــت. عــاوه بــر ایــن بهتــر اســت 
ــد، از  ــادی دارن ــم زی ــات مه ــه جزئی ــی ک ــه کتاب های ــرای مطالع ب

ــاب  ــل کت ــزه و می ــی انگی ــر خیل ــن اگ ــتفاده کنید. همچنی ــذی اس ــای کاغ کتا ب ه
ــع تکلیــف ســعی نکنیــد کــه از کتــاب  ــرای رف ــر اســت کــه ب ــد، بهت ــدن نداری خوان
ــت  ــا ارزش اس ــی ب ــا زمان ــن کتاب ه ــه ای ــوش دادن ب ــد. گ ــتفاده کنی ــی اس صوت
ــراد  ــی اف ــر برخ ــتباه دیگ ــد. اش ــام دهی ــن کار را انج ــی ای ــز کاف ــا تمرک ــما ب ــه ش ک
ایــن اســت کــه هنــگام انجــام کارهایــی ماننــد تمیــز کــردن خانــه یــا رســیدگی بــه 
کارهــای دیگــر کتــاب صوتــی گــوش می کننــد. ایــن کار کــه همــان چنــد وظیفگــی 
یــا مالتــی تســکینگ نــام دارد، از مهمتریــن عوامــل و دالیــل حــواس پرتی بــه شــمار 

ــد! ــر می دانی ــان بهت ــه… خودت ــم ک ــز ه ــدون تمرک ــدن ب ــاب خوان ــی رود. کت م

مزایا و معایب کتاب الکترونیکی
 در مقایسه با صوتی و کاغذی

امــا می رســیم بــه کتاب هــای الکترونیکــی )E-Books( یــا 
ــور  ــه ط ــا. ب ــی دی اف ه ــهورند، پ ــردم مش ــن م ــه در بی ــور ک همانط
کلــی آزادی عمــل شــما هنــگام مطالعــه کتــاب الکترونیکــی از کتــاب 
کاغــذی یــا حتــی صوتــی بیشــتر اســت. بــرای مثــال شــما می توانیــد 
ــه دوســت  ــا هرجــا ک ــد و ی ــان مشــخص کنی ــدازه حــروف را خودت ان
ــه  ــدون آنک ــم ب ــزی بنویســید، آن ه ــد و چی ــی بگذاری داشــتید عامت
ــوارد  ــراغ م ــه س ــال ب ــود. ح ــی ش ــط خوردگ ــار خ ــما دچ ــاب ش کت

ــم. ــی می روی ــای الکترونیک ــتفاده از کتاب ه ــدم اس ــتفاده و ع اس

           چه زمانی می توانیم از کتاب الکترونیکی استفاده کنیم؟

ــازه  یکــی از فواید بهتریــن کتاب هــای جهان ایــن اســت کــه بــه شــما اج
می دهــد در زمــان و مــکان ســفر کنیــد. آن هــم بــدون آنکــه نیــاز باشــد یــک متــر از 
ــا را  ــود کتاب ه ــتیم خ ــر می توانس ــد اگ ــه می ش ــا چ ــد. ام ــکان بخوری ــود ت ــای خ ج
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نیــز همیشــه و همــه جــا همــراه خــود ببریــم؟ خوشــبختانه کتاب هــای الکترونیکــی 
ایــن چالــش را هــم پشــت ســر گذاشــته اند. البتــه ایــن نکتــه را در مــورد کتاب هــای 
ــا  ــرو ی ــد کــه وارد مت ــن فکــر کنی ــه ای ــک لحظــه ب ــا ی ــم، ام ــه بودی ــی هــم گفت صوت
ــا  ــم را ب ــه های خش ــاب خوش ــم کت ــل پنج ــد فص ــد داری ــده اید و قص ــوس ش اتوب
ــد و… ای  ــرو می بری ــود ف ــف خ ــتتان را در کی ــد. دس ــوش کنی ــا گ ــاب گوی ــک کت ی
ــم  ــئله ه ــن مس ــه ای ــردن ب ــر ک ــی فک ــته اید! حت ــا گذاش ــود را ج ــری خ وای، هندزف
ــاب  ــدن یــک کت ــرای خوان ــا خوشــبختانه شــما ب ــاک اســت. ام ــرای انســان دردن ب
الکترونیکــی نیــازی بــه هندزفــری نداریــد، فقــط کافــی اســت گوشــی 

موبایــل یــا تبلتتــان همــراه شــما باشــد. 
ــر  ــی ارزانت ــای الکترونیک ــورد کتاب ه ــر در م ــب دیگ ــه جال نکت
بــودن آن هــا نســبت بــه کتاب هــای کاغــذی اســت. شــما می توانیــد 
ــاب  ــک کت ــد ی ــت خری ــر از قیم ــیار کمت ــی بس ــت مبالغ ــا پرداخ ب
ــداری  ــی خری ــورت قانون ــه ص ــی را ب ــای الکترونیک ــذی، کتاب ه کاغ
ــا را هــم  ــن کتاب ه ــی از ای ــد، خیل ــان بمان ــن خودم ــد )بی ــود کنی و دانل

ــد!(  ــود کنی ــت دانل ــگان از اینترن ــورت رای ــه ص ــد ب می توانی

           معایب کتاب های الکترونیکی

ــت آن  ــن مزی ــان بزرگتری ــع هم ــی در واق ــاب الکترونیک ــب کت ــن عی مهمتری
ــاب الکترونیکــی را روی گوشــی،  ــزاران کت ــی ه ــا و حت ــد صده اســت. شــما می توانی
ــه،  ــل؟ بل ــد، کجــا؟ روی موبای ــر کنی ــد. صب ــره کنی ــود ذخی ــاپ خ ــا لپ ت ــت و ی تبل
ــاره  ــن اش ــه ای ــم دیجیتال ب ــر و در مقاله مینیمالیس ــت. پیش ت ــکل همینجاس مش
کــرده بودیــم کــه گوشــی موبایــل شــما در واقــع مهمتریــن تهدیــد بــرای تمرکزتــان 
اســت. پــس اگــر در حــال مطالعــه کتــاب مــورد عاقــه خــود از روی تلفــن همراهتان 
ــه  ــن کار ب ــد. ای ــت بدهی ــود را از دس ــز خ ــت تمرک ــن اس ــه ممک ــتید، هرلحظ هس
ــه  ــه مطالع ــرای ادام ــز ب ــی تمرک ــا بازیاب ــد ام ــاق می افت ــوردن اتف ــی آب خ راحت
ــا  ــت ی ــک دوس ــی از ی ــن پیام ــود. کوچکتری ــد ب ــواری خواه ــیار دش ــا کار بس قطع
ــما را  ــد ش ــتاگرام می توان ــتوری های اینس ــردن اس ــک ک ــه چ وسوس

ــد! ــرق کن ــازی غ ــای مج ــاعت ها در فض س
ــزرگ کتــاب الکترونیکــی کــه  ــه دومیــن عیــب ب امــا می رســیم ب
ــا  ــتر م ــردن. بیش ــیو ک ــت، آرش ــا ایرانی هاس ــه م ــادت هم ــا ع تقریب
عــادت داریــم کتاب هــای زیــادی را دانلــود کــرده و روی دســتگاه  های 
خــود انبــار کنیــم. چــرا؟ چــون امیــد داریــم کــه باخــره روزی آن  ها را 
خواهیــم خوانــد. روزی کــه گویــا هرگــز نخواهــد رســید. از آنجایــی که 
ایــن کتاب هــا معمــوال حجــم زیــادی هــم از فضــای داخــل دســتگاه مــا 
ــی  ــا نیســتیم. موضوع ــداد آن ه ــران تع ــاد نگ ــد، زی را اشــغال نمی کنن
کــه در مــورد کتاب هــای کاغــذی صــدق نمی کنــد. چــرا کــه 
ــا آن هــا و مبلغــی کــه بــرای خریداریشــان پرداختیــم  روبــرو شــدن ب
ــه  ایــن عــذاب وجــدان را در مــا ایجــاد می کنــد کــه حتمــا ســریعتر ب

ســراغ خوانــدن آن هــا برویــم. 

مزایا و معایب کتاب کاغذی در مقایسه با 
صوتی و الکترونیکی

ــذی.  ــاب کاغ ــی کت ــود یعن ــای موج ــواع کتاب ه ــزرگ ان ــه پدرب ــیم ب می رس
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ــد.  ــاب می آین ــه حس ــاب ب ــوع کت ــن ن ــان پرفروش تری ــذی همچن ــای کاغ کتاب ه
ــز  ــان ها نی ــغله انس ــش مش ــاوری و افزای ــم و فن ــرفت عل ــی پیش ــی حت ــن یعن ای
ــای  ــاب  ه ــر کت ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــه در کن ــدان ب ــذی را از می ــاب کاغ ــته کت نتوانس
ــم  ــا ه ــد ب ــد.  حــال بیایی ــر روی مغز دارن ــه را ب ــر مطالع ــان همان تاثی ــی همچن چاپ
ــن  ــم محبوبتری ــان ه ــذی همچن ــای کاغ ــی باعــث شــده کتاب ه ــم چــه عوامل ببینی

ــند. ــردم باش ــن م ــاب در بی ــوع کت ن

           چرا کتاب کاغذی؟

ــاب  ــه کت ــبت ب ــذی نس ــاب کاغ ــری کت ــن برت ــاید مهم تری ش
ــوب  ــودن آن اســت. حــس خ ــس ب ــل لم ــی قاب ــا صوت ــی ی الکترونیک
ــای آن  ــی کاغذه ــوی نوی ــاب، ورق زدن آن و ب ــن کت ــت گرفت در دس
ــس  ــی ح ــت. حت ــایند اس ــوان خوش ــرد کتابخ ــک ف ــرای ی ــی ب همگ
خوبــی کــه پــس از انتخــاب و خریــد یــک کتــاب داریــم هــم بــرای مــا 
ــه، داشــتن  ــر هــم می شــود! بل ــن بهت بســیار ارزشــمند اســت. امــا ازی
ــما  ــه ش ــری را ب ــد حــس بســیار بهت ــه شــخصی می توان ــک کتابخان ی
منتقــل کنــد. جایــی کــه خاطــرات شــیرین مــا از مطالعــه کتاب هــای 
ــی را  ــه اســت، بی شــک حــس بســیار خوب ــف در آن جــای گرفت مختل

ــن احســاس در  ــد همی ــراد ادعــا کنن ــه شــاید برخــی اف ــد. البت ــا منتقــل می کن ــه م ب
ــز ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد،  ــا الکترونیکــی نی ــی ی مــورد کتاب  هــای صوت
ولــی مســلما حســی کــه دیــدن و لمــس کــردن یــک کتــاب کاغــذی و چاپــی بــه مــا 

ــل مقایســه نیســت.  ــاب قاب ــواع کت ــا ســیار ان ــد ب ــل می کن منتق
نکتــه مثبــت دیگــری کــه در کتاب هــای کاغــذی وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا 
می توانیــم آن  هــا را بــه دوســتانمان قــرض یــا هدیــه بدهیــم. صادقانــه بگویید،تــا بــه 
ــه داده اســت؟  ــاب الکترونیکــی هدی ــک کت ــه دوســتش ی حــال شــنیده اید کســی ب
ــاب  ــک کت ــرض دادن ی ــر ق ــی فک ــون حت ــم چ ــرض دادن حــرف نمیزن ــورد ق در م
ــه نظــر می رســد. حــال آنکــه  ــده دار ب ــه دیگــران هــم خن ــا الکترونیکــی ب ــی ی صوت

ــر کاری  ــه یکدیگ ــذی ب ــای کاغ ــرض دادن کتاب ه ــه دادن و ق هدی
کامــا معمــول و طبیعــی اســت. 

اگــر بــه خوانــدن کمیــک بوک هــا عاقــه داریــد و یــا بــه 
ــرای  ــدون شــک ب ــذی ب ــاب کاغ ــا هســتید، کت ــای زیب ــال جلده دنب
ــه  ــور ک ــن همانط ــود. همچنی ــد ب ــاده ای خواه ــاب فوق الع ــما انتخ ش
ــه  ــود در قفس ــذی موج ــای کاغ ــدن کتاب ه ــم، دی ــر گفتی ــی باالت کم
ــش  ــردن افزای ــه ک ــرای مطالع ــا را ب ــتیاق م ــل و اش ــان، می کتابخانه م

خواهــد داد.

           کتاب کاغذی برای چه کسانی مناسب نیست؟

بــه طــور کلــی دو نــوع آدم در جهــان وجــود دارنــد: دســته اول انســان هایی کــه 
مطالبــی کــه قصــد دارنــد روی کتــاب یادداشــت کننــد را بــه کمــک برچســب های 
ــان  ــا هم ــف )ی ــوق ال ــتفاده از چ ــا اس ــبانند و ب ــات آن می چس ــه صفح ــوص ب مخص

ــد. ــت می زنن ــد عام ــه کرده ان ــه مطالع ــی ک ــا جای ــاب را ت ــارک( کت بوکم
دســته دوم امــا هیوالهایــی هســتند کــه بــه جــای اســتفاده از چــوق الــف، گوشــه 
ــا  ــود را ب ــای خ ــات کتاب ه ــام صفح ــا تم ــد و ی ــا می کنن ــود را ت ــاب خ ــه کت صفح

ــد! ــی می کنن ــط خط ــک خ ــودکار و ماژی ــداد و خ م
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ــما  ــه ش ــذی را ب ــای کاغ ــتفاده از کتاب ه ــتید، اس ــلیقه ای نیس ــا س ــر آدم ب اگ
توصیــه نمی کنیــم. یادتــان باشــد بــرای تهیــه کتاب هــای کاغــذی درختــان 
ــرای تهیــه  ــه طبیعــت و زحمتــی کــه ب ــادی قطــع می شــوند. پــس بهتــر اســت ب زی
ــک  ــد. الزم نیســت روزی ی ــرام بگذاری ــاب کاغــذی کشــیده می شــود احت ــک کت ی
کتــاب بخوانیــد، همیــن کــه بیشــتر بــه چنیــن مــواردی توجــه داشــته باشــید کافــی 
ــرای  ــا مطالعــه از روی کاغــذ ب ــا هســتید و ی ــا نابین ــا ی اســت! همچنیــن اگــر کــم بین

ــد.  ــک کنن ــما کم ــه ش ــد ب ــاب می توانن ــواع کت ــایر ان ــوار اســت س ــما دش ش
 

کتاب کاغذی، صوتی یا الکترونیکی؛
 بهترین انتخاب برای من کدام است؟

ــرای  ــاب ب ــدام کت ــود، ک ــی خ ــه پرســش اصل ــم ب ــا برمی گردی ام
ــن  ــت. اولی ــخصی اس ــا ش ــوال کام ــن س ــخ ای ــت؟ پاس ــر اس ــا بهت م
ــود،  ــوال می ش ــن س ــخ ای ــودن پاس ــخصی ب ــث ش ــه باع ــزی ک چی
ــه  ــی ک ــم. از آنجای ــه آن را داری ــد مطالع ــا قص ــه م ــت ک ــی اس کتاب
ــه  ــی را مطالع ــای مختلف ــود کتاب ه ــاز خ ــا نی ــلیقه ی ــر س ــراد بناب اف
ــر  ــا بهت ــرای آن ه ــاب ب ــف کت ــواع مختل ــتفاده از ان ــد، اس می کنن
خواهــد بــود. عــاوه بــر ایــن میــزان صفحــات، تصویرهــای موجــود در 
ــدام  ــه هرک ــود ک ــث می ش ــت برداری باع ــاز به یادداش ــاب و نی کت

ــم.  ــردن انتخــاب کنی ــه ک ــرای مطالع ــاب را ب ــت کت ــا فرم ــوع ی ــک ن ــا ی از م
ــردن  ــه ک ــرای مطالع ــاب ب ــکل کت ــن ش ــال بهتری ــه دنب ــم ب ــما ه ــر ش ــس اگ پ
ــه جــواب  ــن ســواالت از خــود ب ــه شــد و پرســیدن ای ــه گفت ــی ک ــه نکات ــا توجــه ب ب

ــید: ــد رس ــواه خواهی دلخ
آیا من به جز مطالعه، باید متن کتاب را هم عامت بزنم؟  .1

کتاب من تا چه اندازه قطور است؟  .2
آیا پرداخت هزینه آن برای من مشکلی ایجاد نمی کند؟  .3

حمل آن و مطالعه در فضای عمومی آسان است؟  .4
سبک یادگیری من تا چه حد با فرمت کتاب همخوانی دارد؟  .5

           سخن پایانی

کتــاب و کتابخوانــی یکــی از بهتریــن عادت هایــی اســت کــه هــر فــرد در زندگــی 
ــراد  ــرای اف ــد ب ــف آن می توان ــای مختل ــواع قالب ه ــا ان ــد. ام ــته باش ــد داش می  توان
گوناگــون مفیــد باشــد. در ایــن مقالــه ســعی کردیــم تــا عــاوه بــر آشــنا کــردن شــما 
ــا و  ــان مزای ــن بی ــاب و همچنی ــی کت ــب کاغــذی، الکترونیکــی و صوت ــا هــر ســه قال ب
معایــب آن هــا، شــما را در تصمیــم گیــری بــرای انتخــاب هریــک راهنمایــی کنیــم. 
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