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در عصر حاضر آش��نایي با اص��ول، فنون و مهارت هاي  کتاب خوانِي1 س��ریع تر  و مطالعة 
مؤثرت��ر، نی��از همة اولیا و مربیاِن آگاه محس��وب می ش��ود، در حالی ک��ه برخی از آنان 

مهارت های کتاب خوانی را کسب نکرده و در فرایند مطالعه و دستیابي به منابع مورد 
نظر خود، دچار س��رگرداني و اتالف وقت هس��تند. از این رو، در این مقاله سعي شده 
است چند نکته به طور فشرده در  زمینة مهارت های مطالعه، تندخواني، خوب خواني 
و به  عبارت دیگر مطالعة س��ریع و مؤثر )صامت خواني( جهت راهنمایي و کمک به 
اولیا و مربیان عرضه شود2. اغلب از دیگران  سئوال مي کنیم: "چه مطالعه مي کني؟" 
و ب��ه ندرت اتفاق مي افتد که س��ئوال کنیم:"چگون��ه مطالعه مي کني؟" در حالي 
که چگونگي و نحوة مطالعه اس��ت که اشخاص سطحي و افراد ژرف اندیش را از 
یکدیگر متمایز مي کند. بدین ترتیب زیاد کتاب خواندن مهم نیست، بلکه خوب 

کتاب خواندن مطرح است.
به نظر مي رس��د با آش��نایي با فن��ون کتاب خواني و نکات��ي که در مطالعه 
باید به کار بس��ت، بتوان به اهمیت و منزلت کتاب و کتاب خواني آگاه ش��د و 
مجد و عظمت و غناي فرهنگ ایران اس��المي را که سالیان سال خود کانون 
ص��دور فرهنگ و ادب و علم به اقصي نقاط دنیا بوده، دوباره بازیافت. گرچه 
باید  اذعان کرد که پس از انقالب ش��کوهمند اس��المي، تا حدي تحول و 

دگرگوني چش��مگیري در این زمینه رخ داده  اس��ت. شاید یکي از علل 
"کم کتاب خوان��ي" در خانواده ها و عدم تمایل به مطالعه، 

عدم آش��نایي پدران و م��ادران با فنون و 

دکتر احمد به پژوه 

دانشیار روان شناسی دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي، دانشگاه تهران

چند نکته مهم دربـارة 

   مهـارت هـاي کتـاب خـواني   

     و مطالعه برای اولیا و مربیان 
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روش هاي  کتاب خواني سریع تر و موثر تر  باشد؟ با توجه به ویژگي هاي 
فرهنگ و تمدن در عصر جهانی ش��دن، یعني ارتباطات روزافزون و 
انفجار دانش و اطالعات، هر لحظه انسان هاي روي کره خاکي کمبود 
وقت احساس  مي کنند و ضرب المثل معروف “وقت، طالست” براي 
آنها بیش��تر محسوس و ملموس  مي شود. زمان، زمان سرعت است و 
اکثر افراد س��عي  مي کنند فعالیت هایشان را با سرعت هر چه بیشتر 
انجا م  دهند و در این رهگذر شنیده  مي شود که مي گویند: "اي کاش 
شبانه روز بیش از بیست و چهار ساعت بود!" و متأسفانه زمان آنچنان 
کاالي گران بهایي است که نه مي توان آن را اندوخت و ذخیره کرد و 

نه باز یافت و جبران نمود.
مطالع��ه ک��ردن ه��م از آن اموري اس��ت که انس��ان ها در پي آن  
هس��تند تا س��ریع تر آن را انجام دهند و با توج��ه به  اهمیت مطالعه 
و برق��راري رابطه با جهان اندیش��ه، آنان به دنبال بیش��تر خواندن و 
خواندن خواندني هاي ارزنده تر و بهتر مي روند. اینک اهل معرفت نیک 
مي دانن��د که دیگر زمان “هر کتاب��ي به یک بار خواندنش مي ارزد!” 
به س��ر آمده اس��ت و کثرت آثار چاپي و قلت زم��ان اجازه نمي دهد 
این حکم را کورکورانه بپذیریم و نس��نجیده هر کتاب، نشریه یا مادة 
خواندني را که به دس��تمان رس��ید، بدون هدف و برنامه و بي توجه 
به محتواي آن، مطالعه کنیم. لذا در انتخاب کتاب، نش��ریه یا سایت 
جهت مطالعه و بهره برداری باید بس��یار هوشیار بود و سنجیده عمل 
کرد تا پس از مطالعه آن، یا مراجعه به آن سایت، احساس خسران و 
زیان نکنیم. گفتنی است که انتخاب کتاب، نشریه یا سایت، با انتخاب 
دوست هیچ تفاوتي ندارد. همان گونه که باید براي معاشرت، دوستان 

خوب برگزید، براي مطالعه نیز باید کتاب هاي خوب انتخاب کرد.
اهمی��ت مطالع��ه عمقي و تحلیل��ي از دیر زمان ن��زد اهل علم و 
ادب ش��ناخته شده است و پیرامون آن سخن ها گفته اند. براي نمونه 
“فرانس��یس بیک��ن” )دانشمند  انگلیس��ي  1561-1626(، در  مقالة 
"تحصی��ل و مطالع��ه"3 مي نویس��د:" مطالعه ذات آدم��ي را به کمال 
مي رس��اند و خود ب��ا تمرین و تجربه کمال مي پذیرد. اس��تعدادهاي 
ذات��ي مثل گیاهان خودرو هس��تند و مطالعه ب��راي آنها در حک��م 
پیراست���ن ش��اخ و برگ است. مطالعه به  خودي خود بیش از آنچه 
الزم اس��ت راه هاي گوناگون در براب��ر آدمي مي نهد که براي محدود 
کردن این راه ها، تجربه ضرورت دارد. مردم نیرنگ  باز مطالعه را حقیر 
مي شمرند، س��اده دالن آن را مي ستایند و تنها خردمندان مطالعات 
خود را به کار مي بندند." در ادامة این مقاله، بیکن اضافه مي کند که:" 
هرگ��ز کتابي را به آن قصد نخوان که بخواهي آن را نقض کني و نیز 
به آن قصد که آن را بپذیري و مس��ّلم ش��ماري، یا براي آنکه مایه اي 
براي سخن گفتن پیدا کني، بلکه خواندن تو فقط باید براي سنجش 
و تأمل و اندیش��یدن باش��د )خوب خواندن(. از این روست که برخي 
از کتاب ها را باید چش��ید، بعضي دیگر را باید بلعید و تنها معدودي 
از کتاب ه��ا را باید خوب جوید و هضم کرد. به بیان دیگر ارزش همة 

کتاب ها یکسان نیستند، چرا که در مورد برخي از کتاب ها باید فقط 
بخش هایي را خواند، گروه دیگر را باید مورد مرور اجمالي و گذرا قرار 
داد و تنها معدودي از کتاب ها را باید تمام و کمال و در نهایت حوصله 

و دقت خواند و مطالب آن را مورد تأمل قرار داد.
زماني که به دنیاي کتاب و کتابخانه قدم مي گذارید، معارف بشري 
در زمینه هاي گوناگون در چش��م انداز شما قرار مي گیرند، اگر بر آن 
هستید که بر لطف طبع شما افزوده شود به سوي کتاب هاي شعر و 
ادبیات و هنر بروید. اگر تمایل دارید هوشیاري و زیرکي شما وسعت 
یابد، سراغ کتاب هاي ریاضیات بروید. چنانچه عالقه مندید به تهذیب 
نفس و وقار خود بیفزائید نشان از کتاب هاي عرفانی و اخالق بجوئید. 
اگر مي خواهید در مباحثه و بیان، توانایي هاي الزم را کس��ب کنید، 
کتاب هاي منطق و معاني بیان را مطالعه کنید و باالخره بدانید که هیچ 
نقصي در ذهن نیست که با مطالعه مناسب از میان نرود. همان گونه که 
هر ورزش مناسبی پرورش عضو خاصي از اندام انسان را در پی دارد.
بحث اصلی در این اس��ت که چه ش��یوه هایي را باید در خواندن 
به کار برد تا با صرف کمترین نیرو در حداقل زمان ممکن، نوشته اي 
را خوان��د، فهمید و مقصود نویس��ندة آن را درک ک��رد. یک پدر و 
مادر مسئول موظف است هرروز مطالعه کند و مقدار زیادي مطالب 
خواندني بخواند. این مطالب به ش��کل هاي گوناگون روزنامه، مجله، 
گ��زارش اداري، نامه هاي اداري، کتاب و مق��االت علمي و نظایر آن 
عرضه مي ش��وند و در نتیجه کمتر کسي اس��ت که در مقابل تراکم 
این مواد، کمبود وقت احس��اس نکن��د و از کمبود وقت ابراز نگراني 
ننماید. ش��اید اکثر اولیا و مربیان فهیم و آگاه، همیشه کتاب هایي را 
در لیست نوبت دارند تا روزي وقت آنها سر رسد و مورد مطالعه قرار 
دهند. از این رو، نیاز روزافزون به خواندن ما را ملزم مي کند به فنون 
و روش هاي تند خواني و مطالعة مؤثر آش��نا شویم. شایان ذکر است 
که امروزه خواندن، خود نوعي مهارت است که بایستي با تمرین هاي 
حس��اب شده و س��نجیده این مهارت را کس��ب کرد. لذا تعجب آور 
نیست که مالحظه کنیم در دانشگاه هاي بزرگ آمریکایي و اروپایي 
آزمایشگاه هایي را به سنجش سرعت خواندن  و تندخواني اختصاص  
داده ان��د. اگر مالحظه مي ش��ود فردی، دانش آموز یا دانش��جویي به 
هن��گام مطالع��ه، در جاهاي پررفت و آمد، تندتن��د قدم مي زند و با 
ص��داي بلند مطالعه مي کند، به این دلیل اس��ت که با فنون مطالعة 
درس��ت آش��نایي ندارد و مهارت هاي الزم را کس��ب نکرده است، او 
نمي داند که براي مطالعة درس��ت باید در گوش��ه اي س��اکت و آرام 
نشس��ت و آهس��ته کتاب خواند تا دچار پریش��اني حواس نشد و در 

نتیجه زود خسته و ناتوان نگردید.
به طور مسّلم شما تاکنون بر حسب عادت هاي شخصي با روش هاي 
گوناگون به کتاب خواني پرداخته اید که اینک با توجه به آنچه که از نظر 
شما گذشت، براي مطالعة مؤثرتر و سریع تر چند نکتة مهم فهرست وار 
ارائ��ه مي ش��ود تا به یاري حضرت حق بتوانی��د میزان کیفي و کمي 
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مطالعة خود را ارتقا دهید و بازده کتاب خوانی خود را پربارتر نمائید.
قبل از هر مطلبي، بجاست تأکید شود اگر تصمیم گرفته اید به طور 
جدي وضعیت مطالعة خود را بهبود بخشید، توصیه می شود موارد ذیل 
را به کار بندید و بدانید که مطالعه سریع تر و مؤثرتر نوعي مهارت است 
که با تمرین و تکرار حاصل مي شود و دوام مي یابد. بدیهی است که تنها 
“سریع خواندن” هدف نیست، بلکه مؤثر خواندن نیزمنظور است و در 
مجموع با نوع مطالعه، کمیت و کیفیت مطالعه، محتواي کتاب و هدف 
مطالعه مرتبط است. به دیگر سخن، سریع خواندن الزم است، اما کافي 
نیس��ت، بلکه فهمیدن و درک مطلب نیز به طور قطع ضرورت دارد و 

باالخره تندخواني و موثر خوانی الزم و ملزوم یکدیگرند.
قابل یادآوري است که این نکات، براساس تحقیقات انجام شده و 
بررسی و جمع بندي منابع و پیشینة موجود که در پایان مقاله معرفي 
شده اند، تهیه شده است. در ضمن شایسته است توضیح داده شود که 
اساس��ًا موضوع مورد بحث در فرهنگ ما تازگي دارد و تحقیق جدي 
پیرامون وضعیت مطالعة پدران و مادران و خانواده ها به زبان فارسي 

صورت نگرفته است.
نکتة اول:

براي اس��تفاده کامل از زمان مطالعه و صرفه جویي در آن، داشتن 
هدف هاي روشن و مشخص، برنامه از پیش اندیشیده، نظم و ترتیب 
در امور، س��رعت عمل در انجام کارها وجود حالت پذیرش روش ها و 
فنون جدید و موثر، ضرورت دارد. براي مثال، منظور از داشتن برنامه، 
این اس��ت که بدانیم کدام کتاب پایه و اصلي را اول بخوانیم و کدام 
کتاب فرعي را بعداً مورد مطالعه قرار دهیم. به همین ترتیب مطالعه 
نباید تصادفي و گاه گاهي و هرچند وقت یکبار باش��د، بلکه به عکس 
باید منظم، مستمر و پي گیرانه باشد. بنابراین شایسته است در شبانه 
روز وقت معیني را به مطالعه اختصاص دهید و فرهنگ کتاب خوانی 
را در خانوادة خود رواج دهید. توصیه می ش��ود به فصل هشتم کتاب 
"ازدواج موفق و خانوادة س��الم، چگونه؟" )به پ��ژوه، 1389( با عنوان 

خانوادة سالم و فرهنگ کتاب خوانی مراجعه فرمائید.
نکتة دوم: 

س��عي کنید در برخورد با موضوع م��ورد مطالعه، قبل از مطالعه، 
دقایقي را به طرح سئوال هاي گوناگون و اندیشیدن پیرامون موضوع 
مورد نظر بپردازید و بدانید که س��اعات مطالعه و تفکر، الزم و ملزوم 
یکدیگرند. مطالعه وس��یلة کسب معرفت و تفکر عامل ملکه ساختن 

آن در ذهن است، لذا مطالعة بي تفکر ثمري ندارد.
نکتة سوم:

 الزمة مطالعه سریع تر و مؤثرتر، لذت بردن از مطالعه و حفظ تمرکز 
حواس اس��ت. لذا موقع مطالعه، آماده ش��وید تا از نکات مهم و جالب 
یادداش��ت بردارید، زیرا که این عمل به یادگیري و تمرکز بخش��یدن 
حواس ش��ما کمک مي کند. بنابراین همیش��ه کاغذ و مداد یا خودکار 
همراه داشته باشید و در کاغذ یادداشت، تاریخ و منبع یادداشت برداري 

را هم بنویس��ید و آنها را به ط��ور منظم طبقه بندي و نگهداري کنید. 
سعي کنید با قلم  و  بیان و اندیشه شخصي خودتان همراه نقد، بررسي 
و ارزیاب��ي مطالب، از بخش هاي مهم کتاب یادداش��ت بردارید. در این 
رابطه خالصه نویسي مطالب و نوشتن مطالب با نظم و ترتیبی جدید به 
یادگیري موضوع مورد نظر کمک مي کند. براي مثال، مي توان با برهم 
زدن تقدم و تأخر مطالب به آن نظمي نوین و ساختاري جدید بخشید.

نکتة چهارم: 
اگر ضمن مطالعه، به مطلب جالبي برخوردید که با موضوع مورد 
نظرتان مرتبط است، آن مطلب را به منظور بازیابي، با ذکر مشخصات 
کتاب و یا مقاله با کلمات و جمالت خود یادداش��ت کنید. منظور از 
مشخصات کتاب، به ترتیب عبارت است از: نام خانوادگي و نام نویسنده، 
تاریخ انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ یا ویرایش، تعداد جلد، نام و نام 
خانوادگي مترجم، تاریخ انتشار، محل انتشار و نام ناشر و صفحة مورد 
نظر. چنانچه منبع مورد نظر مقاله باش��د، مشخصات آن را به ترتیب 
ذیل منعکس کنید: نام خانوادگي و نام نویسندة مقاله، تاریخ انتشار، 
عنوان مقاله، نام مجله یا نشریه، دوره یا سال، شماره و صفحه مورد نظر.

نکتة پنجم: 
اگ��ر کتابي را ک��ه مطالعه مي کنی��د، متعلق به  خودتان اس��ت، 
مي توانید براي مرور بعدي زیر بعضي از مطالب مهم خط افقي بکشید 
و یا خالصه مطلب یک بند )پاراگراف( را در دو یا س��ه کلمه س��مت 
راس��ت آن یادداشت کنید. همچنین اگر یک یا چند بند )پاراگراف( 
حاوي نکات پرمعنا بود، مي توانید کنار آن ها یک خط عمودي بکشید 
و ی��ا عالمت ضربدر بگذارید و یا یک س��ئوال کوت��اه طرح کنید که 
هنگام مطالعه مجدد، ش��ما را به  اندیشیدن دعوت کند. در هر حال 
سعي کنید روابط بین اجزا و کل را درک کنید و همواره این حقیقت 
را در نظر داشته باشید که اغلب، بندهاي یک فصل و تمام فصل هاي 

یک کتاب اجزاي یک سیستم واحد را تشکیل مي دهند.
نکتة ششم: 

در انتخاِب درس��ت کتاب، س��عي کنی��د با توجه ب��ه معیارهاي 
گوناگون، بهترین کتاب ها را در زمینة مورد مطالعه تان انتخاب کنید و 
در این راه مي توانید از افراد مطلع، صاحب نظر، متعهد و کتاب شناس 

کمک بگیرید و با آنها مشورت کنید. 
نکتة هفتم: 

براي گزینِش درست کتاب، سعي کنید قبل از شروع مطالعه، متن 
کتاب، مقدمه، پیشگفتار و یا دیباچه و فهرست آن را مرور کنید و از 
مطالعة این بخش ها حوصله تان س��ر نرود، زیرا که به طور معمول با 
مطالعة این بخش ها، می توانید ش��ناختي همه جانبه و برداشتي کلي 
نس��بت به کل کتاب بدس��ت آوری��د و به این ترتی��ب در وقت خود 
صرفه جویي کنید. عده ای این گونه مطالعه را، مطالعة اجمالي گویند و 
در صورتي که با موضوع مورد نظرتان ارتباط داش��ته باشد، می توانید 

آن را ُبعد مطالعه تحلیلي قرار دهید.
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نکتة هشتم: 
شما خوب مي دانید که هر کاري نیاز به برنامه ریزي دارد، سعي کنید 
براي مطالعة خودتان از نظر زماني، مکاني و موضوعي برنامه داش��ته 
باشید و با توجه به اولویت ها و تنگناهاي زماني  و  فعالیت های زندگی تان 
کتاب انتخاب کنید و از مطالعه کتاب های متفرقه که ارتباطي به هدف 
و برنامة مطالعاتی ش��ما ندارد، خودداري نمائید. بدیهي است مطالعة 
متفرقه و بي برنامه و اتفاقي بازده چنداني ندارد و به دامنة دانش شما 
چیزي نمی افزاید و پاره دانسته هایی سرگردان در ذهن خواهند ماند.

نکتة نهم: 
براي اینکه از کتاب خواني لذت و فایده ببرید، سعي کنید کتاب را 
متناسب با درک خودتان و سطح دانشتان برگزینید. در این مسیر )سیر 
مطالعاتي(، نردباني را تصور نمائید که قرار است پله های آن را یکي یکي 
طي کنید تا به تدریج در مسیر تکامل به سوي کامل شدن قدم بردارید.

نکتة دهم: 
ورق زدن ی��ک کتاب قبل از خواندن )تورق(، نظر اجمالي به کل 
مطال��ب کتاب انداختن، خواندن بعضي قس��مت ها ب��ه طور نمونه و 
تصادفي، مطالعة مطالبي که به عنوان معرفي، نقد و بررس��ي دربارة 
کتاب��ي خاص نوش��ته ش��ده اند و نظایر آن، روش هایی هس��تند که 
می توانند شما را در انتخاب کتاب "مناسب" براي "شما" و در رابطه با 
هدف مورد نظرتان کمک کنند4. گفتني است که در گزینش کتاب 
"مناس��ب" می توان از راهنمایي و ارشاد "کتابداِر کتاب شناس متعهد" 
)ن��ه کتابداِر کتاب بان!( نیز بهره جس��ت. در اینجا مقصود از متعهد، 
متعهد بودن کتابدار به "اصول اخالقي حرفه کتابداري" اس��ت. برای 

مثال، راهنمایي کتابدار بایستي ارشادي باشد نه القایي.
نکتة یازدهم: 

ب��ه منظ��ور حفظ تمرکز ح��واس، محیط اطراف ش��ما به هنگام 
مطالعه، باید آرام باشد، صداي رادیو، تلویزیون و صحبت های دیگران 
افکار و حواس شما را پریشان مي کنند. بنابراین مطالعه در یک محل 
خاص به تمرکز حواس بیش��تر و ایجاد آمادگي ذهني ش��ما، کمک 
می کند. در هر حال ش��رایط فیزیکي مکان مطالعه از نظر نور، صدا، 
هوا، درجه حرارت مناس��ب )حدود بیست درجه سانتی گراد( و نظایر 

آن بایستي مورد توجه قرار گیرند.
نکتة دوازدهم: 

سعي کنید زماني که با نشاط و شاداب هستید و می توانید تمرکز 
حواس داشته باش��ید مطالعه کنید نه هنگامي که خسته اید و دچار 
خواب آلودگي هس��تید. در هر حال هدف از مطالعه باید براي ش��ما 

روشن باشد )مطالعة سطحي، مطالعة تحلیلي یا مطالعة تفریحي(.
نکتة سیزدهم: 

زود تمام کردن مطالعة کتاب، هدف نیست، بلکه خوب تمام کردن 
کتاب یا خوب خواندن کتاب مورد نظر است. چرا که هدف، فهمیدن و 
درک مقصود نویسنده است و در این مورد نظامي گنجوی فرموده است:

مي کوش به هر ورق که خواني
تا مع�ني آن تم�ام دان��ي

هرگز از مطالعة کتابي که صفحات زیادي دارد، احساس خستگي و 
بی حوصلگی نکنید، بلکه آن را با برنامه و به طور مستمر و مرتب مطالعه 
کنید، زیرا کتابي که صفحات زیادي دارد، بي شک مطالب بیشتري هم دارد.

نکتة چهاردهم: 
اگر معناي کلمه یا جمله اي را نفهمیدید، از آن به راحتي نگذرید، 
بلک��ه آن کلمه یا جمله را روي کاغذي جداگانه یادداش��ت کنید، تا 
پ��س از مطالع��ه، معن��اي آن را در فرهنگ لغات پی��دا کنید و یا از 
شخص مطلعي س��ئوال کنید. بدین ترتیب به تدریج “خزانة لغات” 
شما براي بهتر خواندن و تند خواني گسترش می یابد. براي این منظور 
توصیه می ش��ود یک فرهنگ لغت فارسي به فارسي5و یک فرهنگ 
لغت انگلیسي به فارسي6 تهیه نمائید و مهارت الزم براي پیدا کردن 

معنای لغات فارسي یا انگلیسي را کسب کنید.
نکتة   پانزدهم: 

سعی کنید به محض نشستن پشت میز مطالعه، مطالعه را شروع 
کنید و از "وررفتن" با اش��یای اطراف خ��ودداري نمائید. در ضمن با 
حال��ت لمیده روي صندلي ننش��ینید، بلکه ط��وري در صندلي قرار 

بگیرید که شانه ها کامال به حالت کشیده باشد.
نکتة شانزدهم: 

س��عي کنید هم��ه بخش هاي کت��اب، اعم از تصاوی��ر، نمودارها، 
واژه نامه ها، پانویس ها، توضیحات اضافي، خالصه فصل ها و نظایر آن را 
پس از خواندن متن کتاب، مورد مطالعه و مالحظه قرار دهید، زیراکه 
این بخش ها براي تسهیِل فهم مطالب کتاب در نظر گرفته می شوند و 
چه بسا یک تصویر یا یک نمودار به اندازه چند صفحه، مطلب در بر داشته 
باشد. البته الزم به تأکید مجدد است که ابتدا متن کتاب را بخوانید 
و بر آن احاطه کامل بیابید و آنگاه حواشي را مورد مطالعه قرار دهید.

نکتة هفدهم: 
سعي کنید هنگام مطالعه، چشمانتان را وسط صفحه متمرکز کنید 
و با حرکت چشم، سطرها را دنبال کنید، نه آنکه گردنتان را به چپ 
و راست حرکت دهید. در ضمن چنانچه هنگام مطالعه با مشکالتي 
از قبیل: آبریزش چش��م، خس��تگي فوري و ناراحتي از ناحیه چشم 
برخورد کردید، قبل از هر اقدامي با مراجعه به چشم پزشک، از درست 
کار کردن چشم هایتان اطمینان حاصل کنید. در صورتي که هنگام 
مطالعه نیاز به عینک داش��ته باشید، حتمًا از عینک استفاده کنید.

نکتة هجدهم: 
فاصلة کتاب با چشمان شما باید در حد  معیني باشد )حدود بیست   
و  پنج س��انتي متر(، ل��ذا هرگز موقع کتاب خواندن س��ر خود را روي 
کتاب خم نکنید. همچنین کتاب بایستي در جاي ثابتي قرار گیرد، لذا 
مطالعه در حال قدم زدن یا هنگام حرکت اتوبوس و سایر وسایل نقلیه 

براي چشم کاماًل زیان آور است و چشم را زود خسته مي کند.
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نکتة نوزدهم:
 سعی کنید کتاب را همیشه تمیز نگه دارید و به نحو درست در دست 
بگیرید و از تا کردن جلد یا اوراق آن احتراز نمائید. هنگام نوشیدن چاي 
و ی��ا خوردن غذا مطالعه نکنید، چون در این هنگام مغز باید هم زمان 
دو عمل انجام دهد و در نتیجه زود خس��ته می شود و به تدریج از کار 
بازمی ماند و همچنین احتمال کثیف و آلوده شدن کتاب نیز وجود دارد.

نکتة بیستم: 
هنگام مطالع��ه، روي کلمه های غیر اساس��ي و غیرکلیدي مکث 
نکنید و براي دنبال کردن سطرها از مداد یا انگشت استفاده نکنید و 

این کار را با چشم هایتان انجام دهید.
نکتة بیست و یکم: 

هنگام مطالعه، کلمه ها را با صداي بلند نخوانید، بلکه اصطالحًا در دلتان 
بخوانید، به طوري که صدایتان شنیده نشود، گرچه مطمئن باشید که تارهاي 
صوتي شما فعال هستند و بگذارید فقط چشم و مغزتان نوشته را بخواند.

نکتة بیست ودوم: 
سعي کنید تلفظ صحیح کلمات را یاد بگیرید و هنگام مطالعه به 
معاني مختلف کلمه های یک ش��کل مانند: َحرف و ِحَرف یا اِعمال و 
اَعمال توجه کنید. بدیهي است استفاده از فرهنگ لغات در این موارد 

می تواند مفید واقع شود.
نکتة بیست و سوم:

 اگر براي کتابخانة ش��خصي  خودتان کتاب می خرید مشخصات 
کام��ل کتاب هم��راه تاری��خ خرید کت��اب و قیم��ت آن را در دفتر 

مخصوصي ثبت کنید.
نکتة بیست و چهارم: 

اگر در نظر دارید به دوس��تان خود کتاب امانت دهید، مشخصات 
امانت گیرنده کتاب و تاریخ امانت و تاریخ برگشت کتاب را در دفتري 
یادداش��ت کنید. در ضمن چنانچه کتابي را از کتابخانه دوس��تي یا 
کتابخانه عمومي به امانت گرفته اید، در جایي مشخص قرار دهید و با 

کتاب های شخصي خودتان مخلوط نکنید.
نکتة بیست و پنجم: 

اگ��ر کتاب��ي را جه��ت مطالع��ه از کتابخانه ای یا دوس��تي امانت 
می گیرید، س��عي کنید، در مهلت مقرر آن را مسترد نمائید تا به این 

ترتیب نشان دهید که شخصي منظم و مسئول و متعهد هستید.
نکتة بیست و ششم: 

براي ورق زدن کتاب یا مجله، به طور معمول از باالي صفحه ورق 
می زنند و براي این منظور تر کردن انگشت و تا کردن ورق کتاب یا 

مجله کار درستي نیست.
نکتة بیست و هفتم: 

هرگ��ز مداد، نامه، پول، تمبر، عک��س خانوادگي و مدارکي از این 
قبیل را الی کتاب نگذارید. بدیهي است براي نشان دادن محل توقف 

مطالعه، از یک مقواي مناسب یا کاغذ سفید می توان استفاده کرد.

نکتة بیست و هشتم: 
اگر ضمن مطالعه کت��اب، به غلط های چاپي یا غیرچاپي برخورد 
کردید که در غلط نامه پیش بیني نشده بود، می توانید آنها را در کاغذ 
جداگانه ای یادداش��ت کنید و در صورت امکان با مؤلف کتاب یا ناشر 

آن در میان بگذارید تا در چاپ هاي بعدي اصالح شود.
نکتة بیست و نهم: 

اگر کتاب متعلق به خودتان است، قبل از خواندن آن، چنانچه کتاب 
غلط نامه داشته باشد )همراه کتاب و یا جدا( بهتر است ابتدا غلط ها را 
در متن کتاب تصحیح کنید. چنانچه کتاب متعلق به کتابخانه است، 

بهتر است از کتابدار بخواهید که او این کار را انجام دهد.
نکتة سی ام:

 سعي کنید دربارة مطالب کتاب مورد مطالعه، با همسر و اعضای 
خانوادة خود، یا اشخاص عالقه مند به بحث و گفتگو بپردازید، تا بدین 

ترتیب، مطالب در  ذهن شما بیشتر جایگزین شود.
نکتة سي و یکم:

 نکتة بسیار مهم این است که هر مادة خواندني را که می خوانید، 
درک و فهمی��دن در مرحل��ة اول و پذیرفت��ن و نپذیرفتن در مرحلة 
دوم ق��رار دارد. در آغ��از، بکوش��ید ب��ه اصطالح "پیام" نویس��نده را 
دریابی��د، در بارة آن و پیرامون آن ش��ک کنی��د، فکر کنید، مباحثه 
کنید و سبک و سنگین کنید، اما باور نکنید تا زمانی که مرحلة دوم 
یعني مرحلة قبول پیش بیاید  و بپذیرید که با ارزش های الهي، فطرت 
انس��ان و فرهنگ اسالم و عقل س��لیم، هماهنگي و همسویي دارد و 
به س��اختمان فکري شما استحکام و استقالل می بخشد. همان طور 
که بزرگان گفته اند:"ش��نونده باید عاقل باشد." بدیهي است "خواننده 
هم، باید عاقل و هوش��یار باش��د." شایسته اس��ت یادآوري شود که 
نگارنده در این مورد تأکید خاصي دارد و همواره متذکر می ش��ود که 
قرار نیس��ت هر "حرف مکتوبي" را در هر جایي که "مکتوب" نوش��ته 
ش��ده و یا به چاپ رسیده اس��ت، خواند و آن را عینًا به لحاظ اینکه 
"نوش��ته اند" پذیرفت و هر روز از مکتب یا ایس��م خاصي پیروي کرد، 
این درس��ت مثل این است که بگوئیم"گفته اند یا می گویند!". در این 
حالت هر روز که کتاب جدیدي می خوانید باید باورها و ارزش هایتان 
را نیز تغییر دهید و دگرگون س��ازید!. این وضعیت حساس و ظریف 
را به خصوص در س��ال های نوجواني و  سال هایی که دانش آموزان یا 
دانشجویان مطالعة کتاب های متفرقه، غیر از کتاب های درسي خود را 
آغاز می کنند، شاهد هستیم. برای مثال زماني که آثار ژان پل سارتر 
را مطالعه می کنیم، مالحظه می شود که حرف یا اندیشه اش را آنچنان 
با دلیل و برهان ثابت می کند که انسان در وهلة اول باورش می شود 
و می پندارد که فلسفه و مکتب او بهترین و آخرین است! در حالي که 
اگر ثبات فکري داش��ته و از استقالل فرهنگي الزم برخوردار باشیم، 
به این س��رعت و سهولت تحت تأثیر قرار نمی گیریم و دچار تحول و 

دگرگوني نمی شویم.


