
 

 های ایجاد فرهنگ کتابخوانی در خانوادهراه

 *احمد عابدی

 مقدمه

 1های رشد و تهاسی فرهنگوی اسو . ی از نشانادکامروزه تواا با کواب و کوابخوانی، 
فوواری در رونود عادت با مطاسها، امری اکو ابی اسو  کوا ماننود ددگور اسگوهوای ر

ایرد. عادت با مطاسها واسوددن،  ااوماعی شدن فرد، پادا اوسیا آن در خانواده شکل می
ها بوا راحووی بوا کوواب  شود. آن سبب تشود  اعضای خانا در پ در  ادن م ئلا می

شوان، اوزء  شووند و مطاسهوا در زندای ایرند، با سوی آن ا ب می انس و اسف  می
ا وورده در اامهوا اموروز بوا ادجواد  یرات ارتبواطییتغ شود. امور ضروری تلتی می

هوا را چنود برابور کورده  ن و فرزندان، سزوم مراقبو  خانوادهدان واسدیم یافی ن لکش
ها بوا  رید اادگزدن شدن نهادهادی چوون آمووز  و پورور  و رسوانا علی  2اس .

ری و فکوری زداد کا  پ در کردن افراد در سطح وسیع و مشغلااای خانواده در اامها
شود وق  کموری برای فرزندان خود داشوا باشند، واسددن هنووز  واسددن کا سبب می

توانند فرزندان خود را با کواب با عنوان دوسوی مهربان آشنا کرده و تصوودری هد می
آنان ادجاد کنند تا فرهن  کوواب و کووابخوانی  ذهن داشونی از آن در ا اب و دوس 

 ها درونی شود.  در آن
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  یهای ترویج کتابخوان یوهش

 یآشنایی با اهمیت و فواید کتابخوان. 1

ها  شادبا اند ،لا آنیبا وس یان ان اس  کا هر فرد یااوماع یازهایمطاسها، ازئی از ن
منود  گران بهرهدد یو ادب یعلم یو از دسواوردها کند میگران ارتباط برقرار دار دکو اف
إِيیَن اَل »د: درماف شود. قرآن در باب اهمی  دانش می می إِيیَن َیْعَلُمإوَن َوالَّ َهإْل َیْسإَتِوی الَّ

بنابرادن میان «. اند؟ م اوی ،دانند ا نمیک انی کدانند با  ا میک انی کا دبگو آ 1:َیْعَلُموَن 
ار اسو ؛ زدورا علود و دانوش، در یدان ون و ندان ون، خواندن و نخواندن فاصلا ب و

رهبر مهظود انتو ب دربواره اهمیو   2دارد. بهبود کیفی  زندای آدمی نتشی اساسی
 فرمادد:  کواب و کوابخوانی می

ی دکوواب خوب، کای با سوی اهان ا ورده دانش و مهرف  اس  و  دروازه واب،ک

 بخوش، بوا و زنودایدای زیون دندا با اک ی کمال بشری اس . کن ابزارهای داز بهور

ن دشووریز از بیوواورد ان وانی و نن دسودتور از مهد کش بی ؛ارتباط ندارد واب،کای یدن

ا افوراد کومل ، خ ارتی بزرگ اسو   دکمهارف اسهی و بشری محروم اس . برای 

وواب کا با کمی اس  ی  عظیفرد، توف دکار نداشوا باشند و برای ک و واب سرکآن با 

   3د.زهای تازه باشیهنی آموخون چدری از آن، یانوو و همواره در حال بهرهأم

 یارضوا ها تردن آن های اونااونی باشد کا مهد ت ارفوا از انگیزهأند نشتوا یمطاسها م
 یارضا   ودن نو  ع ددن با ایو وسه  بخش یا و حرفا ی  ذوقدل شخصی، ع یم
اموروز، در   ا اامهواکوندبوا تواوا بوا ا 4اس . یو مهنو ی، روحیرکمبرم ف یازهاین

وواب و کاس ، یرق شده  یوماعاا یها اکودژه شب با یل ارتباط امهداسوفاده از وسا
ذهن و عملکرد ان وان در زنودای شخصوی و  رب اثرهای ب یاریتواند  می یوابخوانک

   ااوماعی داشوا باشد. 
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نشان داده اس  کا مطاسها،  1در دانشگاه ساسکس 2۰۰۹شده در سال  تحتیتات انجام 
َِي» فرموده اس : امام صادق 2مؤثرتردن رو  برای متابلا با اسورو اس .

ْ
نْ نىََی  ل  ََع 

اِسَ ْا اُنَََال م  ْرٍجَََز  َََه  ُكون  ن 
ْ
ْ َی  ُِ ََِفيِهََََل  َِبُكُتِب

ا در آن روز کورسود  روزاار پرآشوبی فرا موی 3: ِإَلا
  بنا بر تحتیتوات منوشور شوده در مجلوا«. ایرند های خود انس نمی وابکمردم از با 

شود کا مغز در سونین  یخواندن کواب در تمام طول عمر باعز م 4آن دن نوروسوژی،
های درایرکننوده مغوز ماننود  پیری، توانادی خود را حفظ کند. بزرا اتنی کا فهاسی 

 5شووند؛ دهند، کمور با بیماری آسزادمور مبوو  موی کواب خواندن و حل مهما انجام می
کنند، ناچارند چیزهای زدوادی را  زدرا زمانی کا افراد دک کواب دا داسوانی را دنبال می

 دن امر مواب تتود  حافظا خواهد شد.اخاطر ب سارند.  با
روزانا برای مطاسها و کوابخوانی نا تنها سبب کاهش اسورو و دکی از   داشون برناما 

شوود افوراد در  های متابلا با اخو تت خواب اسو ؛ بلکوا سوبب موی بهوردن رو 
بوا تواند  بخوانی میکوا کنند. ایری موااها با م ائل زندای، با آااهی بیشوری تصمید

شووود. عضووود  در  سووبب بهبووود کیفیوو  زنوودای  ،دووک سوورارمی رادگووانعنوووان 
ای را  رسویدن بوا چنوین م وئلا ،ها های آن مندی از کواب های عمومی و بهره کوابخانا

 کند.  ب یار آسان می

 برای تشویق و ترغیب خانواده به کتابخوانی هاییپیشنهاد. 2

سطح فرهن ، رفوارهوا  یدر ارتتا ید، نتش ب زایاد ااوماعن نهیخانواده با عنوان اوس
از خوانواده  ی،ووابخوانکوواب و کفرزندان با  یدفرد دارد. از ادن رو آشنا یها و عادت
رد. محتتان مهوتدنود عوادت بوا یا یل مکاو در خانواده ش یها شود و ریب  یآیاز م

در  یووابخوانکر فرهنو  زان مطاسها افراد اامها اسو . ااویدر م یمطاسها، عامل اصل
د علو  آن را در ب وور د  ، بایبرخوردار ن یا گاه ارزندهداامها رواج ندارد و از اا
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 یدر رفوارهوارا  یووابخوانکواب و کفرزندان با بادد علل بیگانا بودن  ا  .خانواده 
از و یون دوکبوا عنووان  یووابخوانکوواب و کده دوهنووز پد ؛ زدراردکا وجو  واسددن

وضهی  نامطلوب مطاسهوا  حاکی ازها نیز  مطرح نشده اس . بررسی یضرورت واقه
 ،13۹۸آمارهوای مواوود در سوال بور اسواو و کوابخوانی در ادران اس  تا آنجا کوا 

ار یدقیتوا اسو  کوا در متاد وا بوا سوادر کشوورها، ب و 13سرانا مطاسها در کشور، 
برخوی راهکارهوای  کوارایری توان با با ادن در حاسی اس  کا می 1ز اس .یانگ سفأت

ادن آمار را ارتتا داد. برای متال خوانودن کوواب  ،عملی برای تشود  خانواده با مطاسها
هوای صووتی  توس  اوانان خانواده برای واسددن و ساسمندان، اوو  دادن بوا کواب

بورای   ای چاپی ندارند دا تهیوا کووابه برای افرادی کا زمان کافی برای مطاسها کواب
هوا باشود، برخوی از ادون    خاص کا موناسب با وضوهی  ا ومانی آنافراد با شراد

 راهکارهاس .

 افزارهای اندرویدی  های الکترونیک، نرم تهیه کتابخوان. 3

ورونیک، نوعی وسیلا اسکورونیکی قابل حمول اسو  کوا بورای خوانودن ککوابخوان اس
ا قادر باشد ای ک ها  ونشردات اسکورونیکی طراحی شده اس . اار چا هر وسیلا کواب

توانود بوا عنووان کووابخوان اسکورونیکوی موورد  مون را بر صفحا خود نشان دهد، می
اسوفاده قرار ایرد؛ اما ادن وسادل مزادای فناوری کایو  اسکورونیوک را ندارنود. کایو  

تور از آن مطاسهوا زدواد بوا اسووفاده از  مودت و مهد اسکورونیک، امکوان شوارژ طوتنی
کند. نمادشگر دسوگاه هویچ نووری توسیود  ا چشد را فراهد میکوابخوان بدون آسیب ب

کند و در نویجا تصودری کام ا شبیا با کای ، بدون بازتاب نور و قابل مطاسهوا در  نمی
شوود؛ از  کند. ادن نو  نمادشگر مانند کای  در تاردکی ددوده نمی نور م وتید توسید می
ها داخل دسووگاه تهبیوا شوده توا در های ادن دسوگاه چراا مطاس ادن رو در بیشور مدل

افزارهای اندرودودی مخصووص  صورت نیاز نور آن را بووان با اندازه تنظید کرد. نرم
تواند سبب ارادش بیشور اعضای خانواده  مطاسها نیز از ددگر راهکارهادی اس  کا می
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   1با کوابخوانی شود.

 ریزی منظم و مناسب  برنامه. 4

اعضای خانواده، داشون برناما منظد و دقی  در زنودای  تردن نیازهای دکی از ضروری
هوا باشود،  آن یو روانو یا وم یازهاین تمام در برایرنده اکای  اس . داشون  برناما

و  یشورع فیاسکوت تواند م یر موفتی  و سهادت را برای آنان هموار کنود. انجوام می
، در امور خانا یارک، هموندزدتلو ی، تماشایدرس فیاسکت ، انجام، ورز ی، بازیندد

زموان  2و... از ادون قبیول اسو . یووابخوانکو  ، مطاسهواخانواده یها شرک  در بحز
بادود  آن،توان انکار کرد. برای اسوفاده بهینا از  محدود اس  و ادن واقهی  تلخ را نمی

 ویار چوا ب ؛با ادن نکوا تواا کرد کا زداد کوواب خوانودن، نشوانا موفتیو  نی و 
شوان نداشووا  زندایسبک اند، اما تأثیری در  هادی کا تهداد زدادی کواب خوانده ان ان

های مورد  ردزی مناسب و منظد برای کوابخوانی، بادد کواب اس . در اوسین قدم برناما
ای و مطاسهوا نکردنشوان چوا  ها چا فادوده ع قا را با ادن نگاه تهیا کرد کا مطاسها آن

واندن کوابی هیچ فادده در خووری بورای زنودای نداشووا باشود، ضرری دارد؟ اار خ
هوای مفیود  مطاسها نکردن آن بهور اس ؛ زدرا زمان بیشوری برای خواندن کوواب  قطهاا 

هوا  های مورد ع قا و مفید، بادد بورای خوانودن آن شود. پس از تهیا کواب ذخیره می
هود کوواب خوانود و هود تووان  برناما مشخصی در نظر ارفوا شود. برای متوال نموی

وقو  سوودمند اسو  و  ،تلودزدون تماشا کرد دا در فضای مجازی چرخیود! مطاسهوا
تواند با عادتی شیردن و مفید تبددل شود کا اثری از خواندن کواب در زندای فرد  می

باقی بماند. از ادن رو بهور اس  برای مطاسها، زمان خاصی در نظور ارفووا شوود کوا 
تلفن هموراه و ... مزاحمووی بورای  و،دون، راددزدامهی مانند تلوددگر وسادل ارتباط 

روز کا هما اعضوای خوانواده در کنوار  مطاسها ادجاد نکند. اخوصاص ساعوی از شبانا
دکددگر حضور دارند، با خواندن بخشی از دک کواب و بحز و افوگوو دربواره آن، 

                                                           
                                            .20/06/1390؛ «مطاسهووا بووا کوووابخوان اسکورونیووک»رسووانی تبیووان؛  . ر.ک: مؤس ووا فرهنگووی اط   1

https://article.tebyan.net/179208 
؛ پورتوال «تأثیر اادگاه علمی واسددن در نهاددنا شدن فرهن  مطاسهوا در فرزنودان». ناهید شیرافکن؛  2

 https://b2n.ir/150151. 08/07/1396 های مهنوی، پژوهش



92    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

 اس . ردزی منظد برای کوابخوانی دکی ددگر از راهکارهای برناما
هوای کوتواه نیوز  ، برای مطاسها برناما منظد و دقیتی داش  و از وق شهید مطهری

افو :  کرد. دکی از شااردان ادشوان در دانشوکده اسهیوات می برای مطاسها اسوفاده می
ددددد قبل از ما در کو و ه ووند و مشوغول مطاسهوا  رفوید، می وقوی سر ک و می»

بیان اهمی  و ارز  کووابخوانی، ددگوران را بوا  شهید با ادن رفوار  ضمن«. ه وند
 1کرد. صورت عملی با مطاسها و اسوفاده بهینا از وق  خودش دعوت می

 در منزل  ایجاد کتابخانه. 5

هور چنود کوچوک کوا اعضوای خوانواده ق وموی از آن را بوا   واود دک کوابخانوا 
واب و مطاسهوا های مورد ع قا خود اخوصاص دهند، تمادل و ریب  خواندن ک کواب

هوای دائموی کوواب  ها و فروشگاه کند. حضور در نمادشگاه را در میان آنان تتود  می
با برانگیخوگی حس مطاسهوا، انگیوزه اعضوا را بورای مطاسهوا هد همراه اعضای خانا، 

بوا آن  ،با افزودن کوب خردداری شده با کوابخانا کوچوک خانوا هدکند و  زدادتر می
توانود ضومن آشونادی بوا  موینیوز های عمومی  ر کوابخانابخشد. عضود  د رون  می
های بیشور و ا ور  دامنا مطاسها افراد خوانواده، آنوان را بوا ارز  و اهمیو   کواب

 کواب بیش از پیش آشنا کند. 

 کتاب در سبد خرید خانواده. 6

بوا انوتوال تواند  می ،اخوصاص بخشی از سبد خردد ماهانا خانواده با کواب و مج ت
بوا  ؛با ارز  و با اهمی  اس  ،کواب نیز مانند خوراک و پوشاکها کا  با آنپیام  ادن

تووان م وئوسی   د. بددن منظور مویهها را با سم  و سوی مطاسها سوق د راحوی آن
خردود آن را هور بوار بوا دکوی از اعضوای  نیزهای تازه و مفید و  تنظید سی   کواب

 خانواده واا ار کرد. 

 عنوان هدیه یا پاداشاهدای کتاب به . 7

و هددا ارفون، دکی از کارهادی اس  کا حس خوشوادندی در افوراد بوا  هددا دادن 
                                                           

                      .۰۸/۰2/13۹3؛ «ان فرزندنشاز زب سبک زندای شهید مطهری»اسمللی قرآن؛  . خبرازاری بین1
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 هدهنود توانود نشوان  هوای مخولوف، موی آورد. هددا دادن کواب در مناسوب  واود می
اادگاه ااوماعی شخصی باشد کا کواب را هددا داده و از طرف ددگر منجر با ادجاد 

اهدای کواب با اعضوای خوانواده ایرد، شود.  هددا را می حس احورام در شخصی کا
های اونااون با عنوان تشود  دوا پوادا  در متابول دوک عمول نیوک و  در موقهی 

های مخولف مانند اشن توسود، اشون تکلیوف،  ای برای مناسب  پ نددده و دا هددا
واده باشد. دهنده اهمی  و ارز  کواب برای اعضای خان  تواند نشان سویاتی و ...، می

مناسب خواندن و هددا دادن نی  ؛ چنانکوا  ،اار چا بادد تواا داش  کا هر کوابی
 فرموده اس :  خدا رسول

 ََ امَ ُیْؤ َاْلِقي  ْوم  ِ َی  ل  اِحِبَاْلق  ناَََِِىَِبص  نُهَِفيم  م  ل  ُظنُرَق  ْْ ي  اٍرَف  اٍلَِمْنَن  ْقف  ْيِهَِبا  ل  ُ َع  اٍرَُیْقف  اُبوٍتَِمْنَن   َ ِفىَ
اهَُ ْجر  ََا  اع   َ اُهَِفىَ ْجر  َا  ان  ِاْنَك  ْعِصنيَ ََِِف  اُهَِفنىَم  ْجنر  َا  ان  َِاْنَك  اُبوُتَو  ُهَالتا ْْ َع  کا اِنِهَف  َِرْضو  ََِِاللِهَو 

یفاًَ ِر َخ  ْبِعين  اُبوِتَس  ا بوا کصاحب قلد را روز قیام  در تابوتی آتشین  1:اللِهَهویَِفىَالتا

ا قلود را در چوا کنند ببینند ک می آورند. سسس نگاه می ،های آتش ب وا شده اس  قفل

ار ارفووا کواه  با اردان انداخوا اس ؟ اار قلد را در اطاع  و رضای اسهوی بوا 

ا آسیبی ددده باشود[ وسوی ااور از قلود در راه کآن آورند ]بی باشد، از تابوت بیرون می

رده باشد، با اندازه هفواد خردف )م اف  چهول سوال راه  کمهصی   خداوند اسوفاده 

 داند.[. شود ]و شدت ع اب او را خدا می رتاب میپ

مواوب نیوز ای  هر کوابی را نبادد نوش  و هر کوابی را نبادد خواند. هور مطاسهواپس 
شود. نوشون و خواندن مطاسب مبو ل  سهادت و رسوگاری ان ان و اوامع ان انی نمی

 آدود. ا شومار مویشود؛ بلکا از اناهان کبیره بو کننده نا تنها مواب کمال نمی و امراه
بنابرادن در هددا دادن کواب، ضمن تواا با محووای کواب و مفید بودن آن، بادود بوا 
سن و سال افراد و موضوعات مورد ع قا آنان نیز تواا کرد. برای متوال از آنجوا کوا 
نود نده هر کووابی، سوبک نوشوواری و بیوان مخووص بوا خوود را دارد؛ هددوا دادن 

تواند با بهبود مهارت نوشوون و  اار چا می ،های اونااون ناهای مخولف در زمی کواب
با رشوا تحردر درآوردن افکار فرد کموک کنود، اموا سوبب از هود ا ویخوگی ذهون 

 شود.   خواننده می
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 برگزاری مسابقات کتابخوانی. 8

مشخص کردن دک بازه زمانی خاص برای مطاسها دک کواب مهین، برازاری م ابتا  
توانود مشووقی بورای مطاسهوا و کووابخوانی اعضوای  نفر برتر، مویو اهدای اادزه با 

خانواده باشد. برازاری م ابتا بهوردن خاطره از کوابخوانی میوان اعضوای خوانواده و 
هوای مطاسهوا شوده توسو   اهدای اادزه با بهوردن خاطره دا بازی با عنواودن کوواب

اسوری کووابخوانی و اعضای خانواده در قاسب پوانوومید و نیوز پیگیوری م وابتات سر
تشود  اعضای خانواده برای شرک  در آن و تهیا اادزه مخصوص برای هر دوک از 

هوادی اسو  کوا  کننود، از ددگور رو  اعضای خانا کا در ادن م ابتات شرک  موی
ها فرهن  کوابخوانی را در خوانواده بویش از پویش تورودج  ایری از آن توان با بهره می
 داد.

 نوشتن جمالت خاص تهیه یک تابلو برای. 9

ای کا در مهرض ددد همگوان باشود،  برد و نصب آن در نتطا با تهیا دک تخوا واد  
توان اعضای خانواده را تشود  کرد کا بهوردن املا دا ام توی را کوا در کووابی  می

اند، روی تابلو دادداش  کنند تا ددگر اعضای خانواده نیز از آن اسووفاده کننود.  خوانده
انود،  توانند کلمات ادددی را کا با خواندن کواب داد ارفوا اد خانواده میهمچنین افر

روی توابلو دادداشو   ،اه  اسوفاده و ا ور  دادره سغات ددگور اعضوای خوانواده
 کنند.

 اختصاص فضای معینی از منزل برای کتابخوانی. 10

رای شرطی بو یفراهد کردن دک فضای خاص و مهین برای کوابخوانی در منزل، حاسو 
کند کا اسوفاده از ادن فضا، م ولزم بوا دسو  اورفون دوک  اعضای خانواده ادجاد می

طوری  کواب دا نشردا و مطاسها آن اس ؛ مانند تهیا دک قف ا کواب در کنار مبلمان با
کا هد در مهرض ددد همگان باشود و هود دارای فضوادی بورای راحو  نش وون و 

اند مشوق ب ویار خووبی بورای هور دوک از تو مطاسها کردن باشد. واود کوابخانا می
آمده اسو  کوا  اعضای خانواده در امر کوابخوانی باشد. در خاطرات شهید مطهری

ادشان کوابخانا ب یار خوبی داش  و ع قا فراوان ادشان با مطاسها و تحتیو ، زبوانزد 
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پودرم از وقو  و عمور ، کموال اسووفاده را »اودد:  عام و خاص بود. فرزندشان می
کرد. در دکی از روزهادی کا با کوابخانا ادشان رفوا بودم و با کنجکاوی و دق  با  می

کردم، پدرم با من اف : مجوبی! من در طوول عمورم خیلوی  های ادشان نگاه می کواب
ام و رشد و کمال علمی خود را نیز تا حودی مرهوون هموین مطاسهوا و  کواب خوانده

 1.«داند تفکر می

 در ایام ویژه سالبرنامه کتابخوانی . 11

ای خواص و ودوژه ه  توانند در ادام مهینی از سال کا بوا مناسوب اعضای خانواده می 
؛ دارد، موضوعات مورد مطاسها خود را مرتب  با همان ادوام انوخواب کننوداخوصاص 

همچنوین  ها در ادام محورم. مانند انوخاب چند کواب درباره واقها عاشورا و مطاسها آن
ها و با تبع آن، واقهوا عاشوورا بوا دکوددگر  درباره دکی از آن کواب توانند هر شب می
 نظر و افوگو کنند. تبادل

بادد با ادن نکوا نیز تواوا داشو  کوا محوی  و شوراد   ،بر موارد اشاره شده افزون
خانواده، رو  تربیوی و آموزشی واسددن، طرز تفکر و نگور  واسوددن در رابطوا بوا 

سوطح اقوصوادی و  نیوزکوب و نشردات قابل دسوورو و مطاسها و کوابخوانی، واود 
 2نتش ب زادی در تتود  عادات مطاسها و کوابخوانی دارد. ،پادگاه ااوماعی خانواده

 گیری نتیجه

خانواده عامل ب یار مؤثری در ادجاد عادت با مطاسها و تورودج فرهنو  کووابخوانی  
دن، طرز تفکر و نگور  اس . محی  و شراد  خانواده، رو  تربیوی و آموزشی واسد

واسددن در رابطا با مطاسها و کوابخوانی، واود کوب و نشردات قابول دسوورو و نیوز 
سطح اقوصادی و پادگاه ااوماعی خانواده، نتش ب زادی در ادجاد فرهن  کووابخوانی 

های بیان شده دا راهکارهوای ددگوری  کارایری رو  در خانواده و تتود  آن دارد. با
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تواند شوق و انگیزه کوابخوانی در میوان  ا ذهن خواننداان برسد، میکا ممکن اس  ب
 .اعضای خانواده را افزادش دهد
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