دکتر احمد به پژوه
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دانشيار روانشناسی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه تهران

در عصر حاضر آش��نايي با اص��ول ،فنون و مهارتها 
خواني 1س��ريعت ر و مطالعة
ي کتاب ِ
مربيان آگاه محس��وب میش��ود ،در حالی ک��ه برخی از آنان
مؤثرت��ر ،ني��از همة اوليا و
ِ
مهارتهای کتابخوانی را کسب نکرده و در فرايند مطالعه و دستيابي به منابع مورد
نظر خود ،دچار س��رگرداني و اتالف وقت هس��تند .از اينرو ،در اين مقاله سعي شده
است چند نکته بهطور فشرده درزمينة مهارتهای مطالعه ،تندخواني ،خوبخواني
و ب ه عبارت ديگر مطالعة س��ريع و مؤثر (صامتخواني) جهت راهنمايي و کمک به
اوليا و مربيان عرضه شود .2اغلب ازديگرانسئوال ميکنيم" :چه مطالعه ميکني؟"
و ب��ه ندرت اتفاق ميافتد که س��ئوال کنيم":چگون��ه مطالعه ميکني؟" در حالي
که چگونگي و نحوة مطالعه اس��ت که اشخاص سطحي و افراد ژرفانديش را از
يکديگر متمايز ميکند .بدينترتيب زياد کتاب خواندن مهم نيست ،بلکه خوب
کتاب خواندن مطرح است.
به نظر ميرس��د با آش��نايي با فن��ون کتابخواني و نکات��ي که در مطالعه
بايد به کار بس��ت ،بتوان به اهميت و منزلت کتاب و کتابخواني آگاه ش��د و
مجد و عظمت و غناي فرهنگ ايران اس�لامي را که ساليان سال خود کانون
ص��دور فرهنگ و ادب و علم به اقصي نقاط دنيا بوده ،دوباره بازيافت .گرچه
باي د اذعان کرد که پس از انقالب ش��کوهمند اس�لامي ،تا حدي تحول و
دگرگوني چش��مگيري در اين زمينه رخ دادهاس��ت .شايد يکي از علل
"کم کتابخوان��ي" در خانوادهها و عدم تمايل به مطالعه،
عدم آش��نايي پدران و م��ادران با فنون و

31

فروردین و اردیبهشت 1391

شماره 391 - 390

ي کتابخواني سريعتر و موثرترباشد؟ باتوجه به ويژگيهاي
روشها 
فرهنگ و تمدن در عصر جهانی ش��دن ،يعني ارتباطات روزافزون و
انفجار دانش و اطالعات ،هر لحظه انسانهاي روي کره خاکي کمبود
س ميکنند و ضربالمثل معروف “وقت ،طالست” براي
وقت احسا 
س ميشود .زمان ،زمان سرعت است و
آنها بيش��تر محسوس و ملمو 
ي ميکنند فعاليتهايشان را با سرعت هر چه بيشتر
اکثر افراد س��ع 
انجامدهند و در اين رهگذر شنيد ه ميشود که ميگويند" :اي کاش
شبانه روز بيش از بيست و چهار ساعت بود!" و متأسفانه زمان آنچنان
کاالي گرانبهايي است که نه ميتوان آن را اندوخت و ذخيره کرد و
نه باز يافت و جبران نمود.
مطالع��ه ک��ردن ه��م از آن اموري اس��ت که انس��انها در پيآن
هس��تند تا س��ريعتر آن را انجام دهند و با توج��ه ب ه اهميت مطالعه
و برق��راري رابطه با جهان انديش��ه ،آنان به دنبال بيش��تر خواندن و
خواندن خواندنيهاي ارزندهتر و بهتر ميروند .اينک اهل معرفت نيک
ميدانن��د که ديگر زمان “هر کتاب��ي به يک بار خواندنش ميارزد!”
به س��ر آمده اس��ت و کثرت آثار چاپي و قلت زم��ان اجازه نميدهد
اين حکم را کورکورانه بپذيريم و نس��نجيده هر کتاب ،نشريه يا مادة
خواندني را که به دس��تمان رس��يد ،بدون هدف و برنامه و بيتوجه
به محتواي آن ،مطالعه کنيم .لذا در انتخاب کتاب ،نش��ريه يا سايت
جهت مطالعه و بهرهبرداری بايد بس��يار هوشيار بود و سنجيده عمل
کرد تا پس از مطالعه آن ،يا مراجعه به آن سايت ،احساس خسران و
زيان نکنيم .گفتنی است که انتخاب کتاب ،نشريه يا سايت ،با انتخاب
دوست هيچ تفاوتي ندارد .همانگونه که بايد براي معاشرت ،دوستان
خوب برگزيد ،براي مطالعه نيز بايد کتابهاي خوب انتخاب کرد.
اهمي��ت مطالع��ه عمقي و تحليل��ي از دير زمان ن��زد اهل علم و
ادب ش��ناخته شده است و پيرامون آن سخنها گفتهاند .براي نمونه
ي  ،)1626-1561درمقالة
“فرانس��يس بيک��ن” (دانشمندانگليس�� 
"تحصي��ل و مطالع��ه" 3مينويس��د ":مطالعه ذات آدم��ي را به کمال
ميرس��اند و خود ب��ا تمرين و تجربه کمال ميپذيرد .اس��تعدادهاي
ذات��ي مثل گياهان خودرو هس��تند و مطالعه ب��راي آنها در حکــم
پيراستـــن شــاخ و برگ است .مطالعه بهخوديخود بيش از آنچه
الزم اس��ت راههاي گوناگون در براب��ر آدمي مينهد که براي محدود
کردن اين راهها ،تجربه ضرورت دارد .مردم نیرنگباز مطالعه را حقیر
ميشمرند ،س��اده دالن آن را ميستايند و تنها خردمندان مطالعات
خود را به کار ميبندند ".در ادامة اين مقاله ،بيکن اضافه ميکند که":
هرگ��ز کتابي را به آن قصد نخوان که بخواهي آن را نقض کني و نيز
به آن قصد که آن را بپذيري و مس��لّم ش��ماري ،يا براي آنکه مايهاي
براي سخن گفتن پيدا کني ،بلکه خواندن تو فقط بايد براي سنجش
و تأمل و انديش��يدن باش��د (خوب خواندن) .از اين روست که برخي
از کتابها را بايد چش��يد ،بعضي ديگر را بايد بلعيد و تنها معدودي
از کتابه��ا را بايد خوب جويد و هضم کرد .به بيان ديگر ارزش همة
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کتابها يکسان نيستند ،چرا که در مورد برخي از کتابها بايد فقط
بخشهايي را خواند ،گروه ديگر را بايد مورد مرور اجمالي و گذرا قرار
داد و تنها معدودي از کتابها را بايد تمام و کمال و در نهايت حوصله
و دقت خواند و مطالب آن را مورد تأمل قرار داد.
زماني که به دنياي کتاب و کتابخانه قدم ميگذاريد ،معارف بشري
در زمينههاي گوناگون در چش��مانداز شما قرار ميگيرند ،اگر بر آن
هستيد که بر لطف طبع شما افزوده شود به سوي کتابهاي شعر و
ادبيات و هنر برويد .اگر تمايل داريد هوشياري و زيرکي شما وسعت
يابد ،سراغ کتابهاي رياضيات بروید .چنانچه عالقهمنديد به تهذيب
نفس و وقار خود بيفزائيد نشان از کتابهاي عرفانی و اخالق بجوئيد.
اگر ميخواهيد در مباحثه و بيان ،تواناييهاي الزم را کس��ب کنيد،
کتابهاي منطق و معاني بيان را مطالعه کنید و باالخره بدانيد که هيچ
نقصي در ذهن نيست که با مطالعه مناسب از ميان نرود .همانگونه که
هر ورزش مناسبی پرورش عضو خاصي از اندام انسان را در پی دارد.
بحث اصلی در اين اس��ت که چه ش��يوههايي را بايد در خواندن
بهکار برد تا با صرف کمترين نيرو در حداقل زمان ممکن ،نوشتهاي
را خوان��د ،فهميد و مقصود نويس��ندة آن را درک ک��رد .يک پدر و
مادر مسئول موظف است هرروز مطالعه کند و مقدار زيادي مطالب
خواندني بخواند .اين مطالب به ش��کلهاي گوناگون روزنامه ،مجله،
گ��زارش اداري ،نامههاي اداري ،کتاب و مق��االت علمي و نظاير آن
عرضه ميش��وند و در نتيجه کمتر کسي اس��ت که در مقابل تراکم
اين مواد ،کمبود وقت احس��اس نکن��د و از کمبود وقت ابراز نگراني
ننمايد .ش��ايد اکثر اوليا و مربيان فهيم و آگاه ،هميشه کتابهايي را
در ليست نوبت دارند تا روزي وقت آنها سر رسد و مورد مطالعه قرار
دهند .از اينرو ،نياز روزافزون به خواندن ما را ملزم ميکند به فنون
و روشهاي تندخواني و مطالعة مؤثر آش��نا شويم .شايان ذکر است
که امروزه خواندن ،خود نوعي مهارت است که بايستي با تمرينهاي
حس��اب شده و س��نجيده اين مهارت را کس��ب کرد .لذا تعجبآور
نيست که مالحظه کنيم در دانشگاههاي بزرگ آمريکايي و اروپايي
ص
ن و تندخواني اختصا 
آزمايشگاههايي را به سنجش سرعت خواند 
دادهان��د .اگر مالحظه ميش��ود فردی ،دانشآموز يا دانش��جويي به
هن��گام مطالع��ه ،در جاهاي پررفت و آمد ،تندتن��د قدم ميزند و با
ص��داي بلند مطالعه ميکند ،به اين دليل اس��ت که با فنون مطالعة
درس��ت آش��نايي ندارد و مهارتهاي الزم را کس��ب نکرده است ،او
نميداند که براي مطالعة درس��ت بايد در گوش��هاي س��اکت و آرام
نشس��ت و آهس��ته کتاب خواند تا دچار پريش��اني حواس نشد و در
نتيجه زود خسته و ناتوان نگرديد.
به طور مسلّم شما تاکنون بر حسب عادتهاي شخصي با روشهاي
گوناگون به کتابخواني پرداختهايد که اينک با توجه به آنچه که از نظر
شما گذشت ،براي مطالعة مؤثرتر و سريعتر چند نکتة مهم فهرستوار
ارائ��ه ميش��ود تا به ياري حضرت حق بتواني��د ميزان کيفي و کمي

مطالعة خود را ارتقا دهيد و بازده کتابخوانی خود را پربارتر نمائيد.
قبل از هر مطلبي ،بجاست تأکيد شود اگر تصميم گرفتهاید به طور
جدي وضعيت مطالعة خود را بهبود بخشيد ،توصيه میشود موارد ذیل
را به کار بندید و بدانيد که مطالعه سريعتر و مؤثرتر نوعي مهارت است
که با تمرين و تکرار حاصل ميشود و دوام مييابد .بدیهی است که تنها
“سريع خواندن” هدف نيست ،بلکه مؤثر خواندن نیزمنظور است و در
مجموع با نوع مطالعه ،کميت و کيفيت مطالعه ،محتواي کتاب و هدف
مطالعه مرتبط است .به ديگر سخن ،سريع خواندن الزم است ،اما کافي
نيس��ت ،بلکه فهميدن و درک مطلب نيز به طور قطع ضرورت دارد و
باالخره تندخواني و موثر خوانی الزم و ملزوم يکديگرند.
قابل يادآوري است که اين نکات ،براساس تحقيقات انجام شده و
بررسی و جمعبندي منابع و پيشينة موجود که در پايان مقاله معرفي
شدهاند ،تهيه شده است .در ضمن شايسته است توضيح داده شود که
اساس��اً موضوع مورد بحث در فرهنگ ما تازگي دارد و تحقيق جدي
پيرامون وضعيت مطالعة پدران و مادران و خانوادهها به زبان فارسي
صورت نگرفته است.
نکتة اول:

براي اس��تفاده کامل از زمان مطالعه و صرفهجويي در آن ،داشتن
هدفهاي روشن و مشخص ،برنامه از پیش انديشيده ،نظم و ترتیب
در امور ،س��رعت عمل در انجام کارها وجود حالت پذيرش روشها و
فنون جديد و موثر ،ضرورت دارد .براي مثال ،منظور از داشتن برنامه،
اين اس��ت که بدانيم کدام کتاب پايه و اصلي را اول بخوانيم و کدام
کتاب فرعي را بعداً مورد مطالعه قرار دهيم .به همين ترتيب مطالعه
نبايد تصادفي و گاهگاهي و هرچند وقت يکبار باش��د ،بلکه بهعکس
بايد منظم ،مستمر و پيگيرانه باشد .بنابراين شایسته است در شبانه
روز وقت معيني را به مطالعه اختصاص دهيد و فرهنگ کتابخوانی
را در خانوادة خود رواج دهيد .توصيه میش��ود به فصل هشتم کتاب
"ازدواج موفق و خانوادة س��الم ،چگونه؟" (بهپ��ژوه )1389 ،با عنوان
خانوادة سالم و فرهنگ کتابخوانی مراجعه فرمائيد.
نکتة دوم:

س��عي کنيد در برخورد با موضوع م��ورد مطالعه ،قبل از مطالعه،
دقايقي را به طرح سئوالهاي گوناگون و انديشيدن پيرامون موضوع
مورد نظر بپردازيد و بدانيد که س��اعات مطالعه و تفکر ،الزم و ملزوم
يکديگرند .مطالعه وس��يلة کسب معرفت و تفکر عامل ملکه ساختن
آن در ذهن است ،لذا مطالعة بيتفکر ثمري ندارد.
نکتة سوم:

الزمة مطالعه سريعتر و مؤثرتر ،لذت بردن از مطالعه و حفظ تمرکز
حواس اس��ت .لذا موقع مطالعه ،آماده ش��ويد تا از نکات مهم و جالب
يادداش��ت برداريد ،زيرا که اين عمل به يادگيري و تمرکز بخش��يدن
حواس ش��ما کمک ميکند .بنابراين هميش��ه کاغذ و مداد يا خودکار
همراه داشته باشيد و در کاغذ يادداشت ،تاريخ و منبع يادداشتبرداري

را هم بنويس��يد و آنها را به ط��ور منظم طبقهبندي و نگهداري کنيد.
سعي کنيد با قل م وبيان و انديشه شخصي خودتان همراه نقد ،بررسي
و ارزياب��ي مطالب ،از بخشهاي مهم کتاب يادداش��ت برداريد .در اين
رابطه خالصه نويسي مطالب و نوشتن مطالب با نظم و ترتیبی جديد به
يادگيري موضوع مورد نظر کمک ميکند .براي مثال ،ميتوان با برهم
زدن تقدم و تأخر مطالب به آن نظمي نوين و ساختاري جديد بخشيد.
نکتةچهارم:

اگر ضمن مطالعه ،به مطلب جالبي برخورديد که با موضوع مورد
نظرتان مرتبط است ،آن مطلب را به منظور بازيابي ،با ذکر مشخصات
کتاب و يا مقاله با کلمات و جمالت خود يادداش��ت کنيد .منظور از
مشخصات کتاب ،به ترتيب عبارت است از :نام خانوادگي و نام نويسنده،
تاريخ انتشار ،عنوان کتاب ،نوبت چاپ يا ويرايش ،تعداد جلد ،نام و نام
خانوادگي مترجم ،تاريخ انتشار ،محل انتشار و نام ناشر و صفحة مورد
نظر .چنانچه منبع مورد نظر مقاله باش��د ،مشخصات آن را به ترتيب
ذیل منعکس کنيد :نام خانوادگي و نام نويسندة مقاله ،تاريخ انتشار،
عنوان مقاله ،نام مجله يا نشريه ،دوره يا سال ،شماره و صفحه مورد نظر.
نکتة پنجم:

اگ��ر کتابي را ک��ه مطالعه ميکني��د ،متعلق بهخودتان اس��ت،
ميتوانيد براي مرور بعدي زير بعضي از مطالب مهم خط افقي بکشيد
و يا خالصه مطلب يک بند (پاراگراف) را در دو يا س��ه کلمه س��مت
راس��ت آن يادداشت کنيد .همچنين اگر يک يا چند بند (پاراگراف)
حاوي نکات پرمعنا بود ،ميتوانيد کنار آنها يک خط عمودي بکشيد
و ي��ا عالمت ضربدر بگذاريد و يا يک س��ئوال کوت��اه طرح کنيد که
هنگام مطالعه مجدد ،ش��ما را بهانديشيدن دعوت کند .در هر حال
سعي کنيد روابط بين اجزا و کل را درک کنيد و همواره اين حقيقت
را در نظر داشته باشيد که اغلب ،بندهاي يک فصل و تمام فصلهاي
يک کتاب اجزاي يک سيستم واحد را تشکیل ميدهند.
نکتة ششم:

انتخاب درس��ت کتاب ،س��عي کني��د با توجه ب��ه معيارهاي
در
ِ
گوناگون ،بهترين کتابها را در زمينة مورد مطالعهتان انتخاب کنيد و
در اين راه ميتوانيد از افراد مطلع ،صاحبنظر ،متعهد و کتابشناس
کمک بگيريد و با آنها مشورت کنيد.
نکتة هفتم:

گزينش درست کتاب ،سعي کنيد قبل از شروع مطالعه ،متن
براي
ِ
کتاب ،مقدمه ،پيشگفتار و يا ديباچه و فهرست آن را مرور کنيد و از
مطالعة اين بخشها حوصلهتان س��ر نرود ،زيرا که به طور معمول با
مطالعة اين بخشها ،میتوانید ش��ناختي همهجانبه و برداشتي کلي
نس��بت به کل کتاب بدس��ت آوري��د و به اين ترتي��ب در وقت خود
صرفهجويي کنيد .عدهای اينگونه مطالعه را ،مطالعة اجمالي گويند و
در صورتي که با موضوع مورد نظرتان ارتباط داش��ته باشد ،میتوانید
آن را بُعد مطالعه تحليلي قرار دهيد.
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نکتة هشتم:

شما خوب ميدانيد که هر کاري نياز به برنامهريزي دارد ،سعي کنيد
براي مطالعة خودتان از نظر زماني ،مکاني و موضوعي برنامه داش��ته
ي وفعالیتهای زندگیتان
باشيد و با توجه به اولویتها و تنگناهاي زمان 
کتاب انتخاب کنيد و از مطالعه کتابهای متفرقه که ارتباطي به هدف
و برنامة مطالعاتی ش��ما ندارد ،خودداري نمائيد .بديهي است مطالعة
متفرقه و بيبرنامه و اتفاقي بازده چنداني ندارد و به دامنة دانش شما
چيزي نمیافزاید و پاره دانستههایی سرگردان در ذهن خواهند ماند.
نکتة نهم:

براي اينکه از کتابخواني لذت و فايده ببريد ،سعي کنيد کتاب را
متناسب با درک خودتان و سطح دانشتان برگزينيد .در اين مسير (سير
مطالعاتي) ،نردباني را تصور نمائيد که قرار است پلههای آن را يکي يکي
طي کنيد تا به تدريج در مسير تکامل به سوي کامل شدن قدم برداريد.
نکتة دهم:

ورق زدن ي��ک کتاب قبل از خواندن (تورق) ،نظر اجمالي به کل
مطال��ب کتاب انداختن ،خواندن بعضي قس��متها ب��ه طور نمونه و
تصادفي ،مطالعة مطالبي که به عنوان معرفي ،نقد و بررس��ي دربارة
کتاب��ي خاص نوش��ته ش��دهاند و نظاير آن ،روشهایی هس��تند که
میتوانند شما را در انتخاب کتاب "مناسب" براي "شما" و در رابطه با
هدف مورد نظرتان کمک کنند .4گفتني است که در گزينش کتاب
"مناس��ب" میتوان از راهنمايي و ارشاد "کتابدا ِر کتابشناس متعهد"
(ن��ه کتابدا ِر کتاببان!) نيز بهره جس��ت .در اينجا مقصود از متعهد،
متعهد بودن کتابدار به "اصول اخالقي حرفه کتابداري" اس��ت .برای
مثال ،راهنمايي کتابدار بايستي ارشادي باشد نه القايي.
نکتة يازدهم:

ب��ه منظ��ور حفظ تمرکز ح��واس ،محيط اطراف ش��ما به هنگام
مطالعه ،بايد آرام باشد ،صداي راديو ،تلويزيون و صحبتهای ديگران
افکار و حواس شما را پريشان ميکنند .بنابراين مطالعه در يک محل
خاص به تمرکز حواس بيش��تر و ايجاد آمادگي ذهني ش��ما ،کمک
میکند .در هر حال ش��رايط فيزيکي مکان مطالعه از نظر نور ،صدا،
هوا ،درجه حرارت مناس��ب (حدود بيست درجه سانتیگراد) و نظاير
آن بايستي مورد توجه قرار گيرند.
نکتة دوازدهم:

سعي کنيد زماني که با نشاط و شاداب هستيد و میتوانید تمرکز
حواس داشته باش��يد مطالعه کنيد نه هنگامي که خستهاید و دچار
خواب آلودگي هس��تيد .در هر حال هدف از مطالعه بايد براي ش��ما
روشن باشد (مطالعة سطحي ،مطالعة تحليلي يا مطالعة تفريحي).
نکتة سيزدهم:

زود تمام کردن مطالعة کتاب ،هدف نيست ،بلکه خوب تمام کردن
کتاب يا خوب خواندن کتاب مورد نظر است .چرا که هدف ،فهميدن و
درک مقصود نويسنده است و در این مورد نظامي گنجوی فرموده است:
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مي کوش به هر ورق که خواني

تا معـني آن تمـام دانــي
هرگز از مطالعة کتابي که صفحات زيادي دارد ،احساس خستگي و
بیحوصلگی نکنيد ،بلکه آن را با برنامه و بهطور مستمر و مرتب مطالعه
کنيد،زيراکتابيکهصفحاتزياديدارد،بيشکمطالببيشتريهمدارد.
نکتة چهاردهم:

اگر معناي کلمه يا جملهاي را نفهمیدید ،از آن به راحتي نگذريد،
بلک��ه آن کلمه يا جمله را روي کاغذي جداگانه يادداش��ت کنيد ،تا
پ��س از مطالع��ه ،معن��اي آن را در فرهنگ لغات پي��دا کنيد و يا از
شخص مطلعي س��ئوال کنيد .بدين ترتيب به تدريج “خزانة لغات”
شما براي بهتر خواندن و تندخواني گسترش مییابد .براي اين منظور
توصيه میش��ود يک فرهنگ لغت فارسي به فارسي5و يک فرهنگ
لغت انگليسي به فارسي 6تهيه نمائيد و مهارت الزم براي پيدا کردن
معنای لغات فارسي يا انگليسي را کسب کنيد.
نکتة پانزدهم:


سعی کنيد به محض نشستن پشت ميز مطالعه ،مطالعه را شروع
کنيد و از "وررفتن" با اش��يای اطراف خ��ودداري نمائيد .در ضمن با
حال��ت لميده روي صندلي ننش��ينيد ،بلکه ط��وري در صندلي قرار
بگيريد که شانهها کامال به حالت کشيده باشد.
نکتة شانزدهم:

س��عي کنيد هم��ه بخشهاي کت��اب ،اعم از تصاوي��ر ،نمودارها،
واژهنامهها ،پانويسها ،توضيحات اضافي ،خالصه فصلها و نظاير آن را
پس از خواندن متن کتاب ،مورد مطالعه و مالحظه قرار دهيد ،زيراکه
تسهيل فهم مطالب کتاب در نظر گرفته میشوند و
اين بخشها براي
ِ
چه بسا يک تصوير يا يک نمودار به اندازه چند صفحه ،مطلب در بر داشته
باشد .البته الزم به تأکيد مجدد است که ابتدا متن کتاب را بخوانید
و بر آن احاطه کامل بيابيد و آنگاه حواشي را مورد مطالعه قرار دهيد.
نکتة هفدهم:

سعي کنيد هنگام مطالعه ،چشمانتان را وسط صفحه متمرکز کنيد
و با حرکت چشم ،سطرها را دنبال کنيد ،نه آنکه گردنتان را به چپ
و راست حرکت دهيد .در ضمن چنانچه هنگام مطالعه با مشکالتي
از قبيل :آبريزش چش��م ،خس��تگي فوري و ناراحتي از ناحيه چشم
برخورد کرديد ،قبل از هر اقدامي با مراجعه به چشم پزشک ،از درست
کار کردن چشمهایتان اطمينان حاصل کنيد .در صورتي که هنگام
مطالعه نياز به عينک داش��ته باشيد ،حتماً از عينک استفاده کنيد.
نکتة هجدهم:


بيست
فاصلة کتاب با چشمان شما بايد در ح د معيني باشد (حدود
وپنج س��انتيمتر) ،ل��ذا هرگز موقع کتاب خواندن س��ر خود را روي
کتاب خم نکنيد .همچنين کتاب بايستي در جاي ثابتي قرار گيرد ،لذا
مطالعه در حال قدم زدن يا هنگام حرکت اتوبوس و ساير وسايل نقليه
براي چشم کام ً
ال زيانآور است و چشم را زود خسته ميکند.

نکتة نوزدهم:

سعی کنيد کتاب را هميشه تميز نگه داريد و به نحو درست در دست
بگيريد و از تا کردن جلد يا اوراق آن احتراز نمائيد .هنگام نوشيدن چاي
و ي��ا خوردن غذا مطالعه نکنيد ،چون در اين هنگام مغز بايد همزمان
دو عمل انجام دهد و در نتيجه زود خس��ته میشود و به تدريج از کار
بازمیماند و همچنين احتمال کثيف و آلوده شدن کتاب نیز وجود دارد.
نکتة بيستم:

هنگام مطالع��ه ،روي کلمههای غيراساس��ي و غيرکليدي مکث
نکنيد و براي دنبال کردن سطرها از مداد يا انگشت استفاده نکنيد و
اين کار را با چشمهایتان انجام دهيد.
نکتة بيستويکم:

نکتة بيستوهشتم:

اگر ضمن مطالعه کت��اب ،به غلطهای چاپي يا غيرچاپي برخورد
کرديد که در غلطنامه پيشبيني نشده بود ،میتوانید آنها را در کاغذ
جداگانهای يادداش��ت کنيد و در صورت امکان با مؤلف کتاب يا ناشر
آن در ميان بگذاريد تا در چاپهاي بعدي اصالح شود.
نکتة بيستونهم:

اگر کتاب متعلق به خودتان است ،قبل از خواندن آن ،چنانچه کتاب
غلطنامه داشته باشد (همراه کتاب و يا جدا) بهتر است ابتدا غلطها را
در متن کتاب تصحيح کنيد .چنانچه کتاب متعلق به کتابخانه است،
بهتر است از کتابدار بخواهيد که او اين کار را انجام دهد.
نکتة سیام:

هنگاممطالعه،کلمههاراباصدايبلندنخوانيد،بلکهاصطالحاًدردلتان
بخوانيد،بهطوريکهصدايتانشنيدهنشود،گرچهمطمئنباشيدکهتارهاي
صوتي شما فعال هستند و بگذاريد فقط چشم و مغزتان نوشته را بخواند.

سعي کنيد دربارة مطالب کتاب مورد مطالعه ،با همسر و اعضای
خانوادة خود ،يا اشخاص عالقهمند به بحث و گفتگو بپردازيد ،تا بدين
ترتيب ،مطالب درذهن شما بيشتر جايگزين شود.

سعي کنيد تلفظ صحيح کلمات را ياد بگيريد و هنگام مطالعه به
معاني مختلف کلمههای يک ش��کل مانندَ :حرف و ِح َرف يا اِعمال و
اَعمال توجه کنيد .بديهي است استفاده از فرهنگ لغات در اين موارد
میتواند مفيد واقع شود.

نکتة بسيار مهم اين است که هر مادة خواندني را که میخوانید،
درک و فهمي��دن در مرحل��ة اول و پذيرفت��ن و نپذيرفتن در مرحلة
دوم ق��رار دارد .در آغ��از ،بکوش��يد ب��ه اصطالح "پيام" نويس��نده را
دريابي��د ،در بارة آن و پيرامون آن ش��ک کني��د ،فکر کنيد ،مباحثه
کنيد و سبک و سنگین کنيد ،اما باور نکنيد تا زمانی که مرحلة دوم
يعنيمرحلة قبول پيش بياي د و بپذيريد که با ارزشهای الهي ،فطرت
انس��ان و فرهنگ اسالم و عقل س��ليم ،هماهنگي و همسويي دارد و
به س��اختمان فکري شما استحکام و استقالل میبخشد .همان طور
که بزرگان گفتهاند":ش��نونده بايد عاقل باشد ".بديهي است "خواننده
هم ،بايد عاقل و هوش��يار باش��د ".شايسته اس��ت يادآوري شود که
نگارنده در اين مورد تأکيد خاصي دارد و همواره متذکر میش��ود که
قرار نيس��ت هر "حرف مکتوبي" را در هر جايي که "مکتوب" نوش��ته
ش��ده و يا به چاپ رسيده اس��ت ،خواند و آن را عيناً به لحاظ اينکه
"نوش��تهاند" پذيرفت و هر روز از مکتب يا ايس��م خاصي پيروي کرد،
اين درس��ت مثل اين است که بگوئيم"گفتهاند يا میگویند!" .در اين
حالت هر روز که کتاب جديدي میخوانید بايد باورها و ارزشهایتان
را نيز تغيير دهيد و دگرگون س��ازيد! .اين وضعيت حساس و ظريف
را به خصوص در س��الهای نوجواني وسالهایی که دانشآموزان يا
دانشجويان مطالعة کتابهای متفرقه ،غير از کتابهای درسي خود را
آغاز میکنند ،شاهد هستيم .برای مثال زماني که آثار ژان پل سارتر
را مطالعه میکنیم ،مالحظه میشود که حرف يا اندیشهاش را آنچنان
با دليل و برهان ثابت میکند که انسان در وهلة اول باورش میشود
و میپندارد که فلسفه و مکتب او بهترين و آخرين است! در حالي که
اگر ثبات فکري داش��ته و از استقالل فرهنگي الزم برخوردار باشيم،
به اين س��رعت و سهولت تحت تأثیر قرار نمیگیریم و دچار تحول و
دگرگوني نمیشویم.

نکتة بيستودوم:

نکتة بيستوسوم:

ي خودتان کتاب میخرید مشخصات
اگر براي کتابخانة ش��خص 
کام��ل کتاب هم��راه تاري��خ خريد کت��اب و قيم��ت آن را در دفتر
مخصوصي ثبت کنيد.
نکتة بيستوچهارم:

اگر در نظر داريد به دوس��تان خود کتاب امانت دهيد ،مشخصات
امانت گيرنده کتاب و تاريخ امانت و تاريخ برگشت کتاب را در دفتري
يادداش��ت کنيد .در ضمن چنانچه کتابي را از کتابخانه دوس��تي يا
کتابخانه عمومي به امانت گرفتهاید ،در جايي مشخص قرار دهيد و با
کتابهای شخصي خودتان مخلوط نکنيد.
نکتة بيستوپنجم:

اگ��ر کتاب��ي را جه��ت مطالع��ه از کتابخانهای يا دوس��تي امانت
میگیرید ،س��عي کنيد ،در مهلت مقرر آن را مسترد نمائید تا به اين
ترتيب نشان دهيد که شخصي منظم و مسئول و متعهد هستيد.
نکتة بيستوششم:

براي ورق زدن کتاب يا مجله ،بهطور معمول از باالي صفحه ورق
میزنند و براي اين منظور تر کردن انگشت و تا کردن ورق کتاب يا
مجله کار درستي نيست.
نکتة بيستوهفتم:

هرگ��ز مداد ،نامه ،پول ،تمبر ،عک��س خانوادگي و مدارکي از اين
قبيل را الی کتاب نگذاريد .بديهي است براي نشان دادن محل توقف
مطالعه ،از يک مقواي مناسب يا کاغذ سفيد میتوان استفاده کرد.

نکتة سيويکم:
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