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چكيده 
ــور  ــال به باالي كش ــيار پايين و براي براي جمعيت ۷ س ميزان مطالعه کتاب در ايران بس
ــت. مطالعه كتاب ۱/۹ درصد و مطبوعات ۵/۴ درصد از سرانه  ــبانه روز اس ۶/۷ دقيقه در ش
زماني اوقات فراغت را به خود اختصاص مي دهند، در حالي كه سهم مشاهده تلويزيون در 
ــت. اين آمار با مقايسه با کشورهاي ديگر، بحراني بودن قلت ميزان  اين ميانه ۴۲ درصد اس
کتابخواني در ايران را نشان مي دهد. نتايج تحقيقات، به خصوص درباره اوقات فراغت نشان 
ــود (در يک نمونه،  ــت جوانان بيهوده تلف مي ش ــه بخش زيادي از اوقات فراغ ــد ك مي ده
ــي  تنها ۱/۱ درصد از اوقات فراغت دانش آموزان در دوران تحصيل، صرف مطالعه غيردرس

مي شود).

ــاندن کتاب و مختصات نشر صورت  شناس
خواهد پذيرفت. کتاب يک رسانه بصري و 
ــتاري است که امکان مطالعه و مرور را  نوش
ــب بارها و بارها مي دهد. برخالف  به مخاط
راديو که رسانه لحظه اي و آني است. امکان 
ــود  ــنيده مي ش ــت و مرور آنچه ش بازگش
ــار و مکتوبات بايد  ــود ندارد. معرفي آث وج
ــنونده  ــه اي هنرمندانه و کدوار به ش به گون
ــده به  ــا باراطالعاتي منتقل ش ــود ت القاء ش
ــه جزيي از محفوظاتي  مخاطب در هر ثاني
ــات طوالني  تري در ذهن  ــود که تا لحظ ش

تداعي مي شود. 
ــه عرصه  ــا با ورود ب ــت ت ــي نياز اس گاه
ــرفت و به بهانه صرفه جويي  ــرعت، پيش س
ــان  ــي آس ــان، و يا با انگيزه دسترس در زم
ــک راديو کتاب  ــر با کم ــريع و فراگي و س
ــه هايي که در قالب  ــر لحظه به انديش در ه
ــت. در صورت  ــت ياف کتاب درآمده اند دس
ــاي  ــدن فعاليت ه ــدن و فراگيرش عملي ش
ــد در آينده اي  ــي کتاب، باي ــبکه راديوي ش
ــي فرهنگي در  ــاهد انقالب نه چندان دور ش
ــات جامع، متنوع و  عرصه درتزريق اطالع
موضوعي با سرعت باال در دريافت و انتقال 

اطالعات بود. 
«راديو از لحاظ سرعت و مداومت انتشار 
ــار، برترين  ــعت حوزه انتش و همچنين وس
ــيله ارتباط جمعي است. راديو وقايع و  وس
حوادث را زودتر از مطبوعات و حتي زودتر 
ــش مي کند.  ــا پخ ــون در همه ج از تلويزي
ــاس آن بر سرعت و مداومت  ولي چون اس
انتشار گذاشته شده است، فرصت تجزيه و 
تحليلي و تفسير اخبار را از دست مي دهد. 
در عين حال بايد درنظر داشت که ويژگي 
ــت کار راديو، بيش از آن که از طرز  و اصال
ــمه بگيرد، از  ــار پيام هاي آنها سرچش انتش
طرز دريافت آنها ناشي مي شود. تا جايي که 
ــاص راديو، در  ــت خ ــوان گفت اصال مي ت
توانايي برقراري رابطه مستقيم شنوندگان 
ــان زمان وقوع  ــا وقايع و حوادث فدر هم ب
ــت که به  ــت و همين خصلت اس نهفته اس
ــار اخبار بر  ــکان مي دهد در انتش راديو ام
ــايل ارتباطي ديگر سبقت گيرد و افراد  وس
ــه و همچنين تلويزيون  ــر از روزنام را زودت
ــاي اجتماعي بگذارد.»  در جريان رويداده

(معتمدنژاد، کاظم، وسايل ارتباط جمعي، 
(۱۹۱ :۱۳۸۳

غذاي روح کتاب و انديشه هاي نابي است 
ــر قرار  ــترس بش که در قالب کتاب در دس
ــت براي  ــه و راديو کتاب فرصتي اس گرفت
ــنيداري در دريافت  ــري از توان ش بهره گي
ــدن با اين  ــي و آشناش ــته هاي فرهنگ بس

انديشه ها. 
ــراي  ب ــانه اي  رس ــاي  فرصت ه ــايد  ش
ــر و معرفي آثار  ــت دادن به عرصه نش اهمي
منتشرشده داخلي و خارجي و با موضوعات 
مختلف، زياد نبوده و نباشد. اما راديو کتاب 
فرصت و موقعيت مناسبي براي اين منظور 
ــه ها و  ــي ابعاد مختلف انديش ــت. بررس اس
ــنده کتاب، دغدغه هاي  سرفصل هاي نويس
ــتن و ارتباط با ناشر و شنيدن  او براي نوش
ــار عالوه بر آنکه  ــر آث معيار ها و چرايي نش
ــنايي مخاطب با موضوعات و اطالعات  آش
جديد و مورد نياز را سبب مي شود، انگيزه 
مشتاقان و صاحبنظران را نيز براي نوشتن 
ــت راديو  ــد کرد. اميد اس ــدان خواه دوچن
ــاره  ــيدن به اهداف مورد اش ــاب در رس کت

موفق باشد. 
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ــکل مي دهد، زيرا  ادبيات، شهروندان را ش
ــايد که آرنولد  ــي را مي بخش به آنان دانش
ــته  آن را «بهترين هايي که در جهان دانس
ــده است» مي خواند. ادبيات  و انديشيده ش
ــينما و  ــاي امروزي آن (يعني س و جلوه ه
تلويزيون) از ابتدا وظيفه آموزش شهروندي 
ــر، ۱۳۸۴: ۱۵) و  ــتند (ميل را برعهده داش
به صورت غيرمستقيم و با استفاده از جاذبه 
ــتند تا به  ــرگرم کننده خود، تالش داش س
مخاطبان خود (به ويژه جوانان که بيشترين 
ــينما را  ــتاني و س ــان ادبيات داس مخاطب
ــد در زندگي  ــکيل مي دهند)، آنچه باي تش
اجتماعي خود بدانند و انجام دهند، آموزش 
ــا را جامعه پذير مي کنند.  دهند، يعني آنه
اين وظيفه در دوران حاضر، بيشتر بر عهده 
ــوز ادبيات  ــينما قرار گرفته، و البته هن س

اثرگذاري خود را از دست نداده است.
ــنايي با شيوه تفکر و زندگي افرادي  - آش
متفاوت با خود: علت گسترش آثار ادبي در 
ــت که روابط  ــن عصر عقالني، خالئي اس اي
ــبات مدرن در انسان ها ايجاد کرده  و مناس
ــه اي براي  ــي مدرن، عرص ــت. در زندگ اس
ــت زندگي  ــتقيم جهان يا کلي ــه مس تجرب
اجتماعي وجود ندارد، و آثار ادبي و به ويژه 
ــتقيم آن را  ــه غيرمس ــان، امکان تجرب رم
ــان، ۱۳۸۲: ۲۰)  فراهم مي کند. (محمودي
ــا و نهادها از هم  ــدرن، حوزه ه در دوران م
ــده اند و فرد اشراف خود را بر کليت  جدا ش
ــت داده است. و ارتباطش با  زندگي از دس
ــه اطرافيانش  ــده و محدود ب جهان کم ش
ــت. و نيز در زندگي مدرن، فرد،  ــده اس ش
ماجرا يا حادثه خطيري را در زندگي از سر 
ــده  ــدت خرد و حقير ش نمي گذراند و به ش
است. عصر جنگ هاي سلحشورانه، انقالبات 
و عشق هاي بزرگ سپري شده است. ديگر 
ــخصي خود،  فرد نمي تواند با کنش هاي ش
ــير تاريخ يا حتي سير کلي زندگي خود  س
ــر را تغيير دهد. زندگي  و برخي افراد ديگ
ــور و التهاب و پيچيدگي تهي  از تحول، ش
مي شود و حوادث و ماجراهاي خرد، سراسر 
آن را دربر مي گيرد. در اين دوران، رمان راه 
ــايد. خواننده بدون اينکه  گريزي را مي گش

ــود را به خطر اندازد،  موقعيت اجتماعي خ
يا وضعيت داده شده جهان را نقض کند، از 
جهان زندگي واقعي و روزمره جدا مي شود 
ــره  و به مطالعه و تجربه ذهني جهاني يکس

متفاوت مي پردازد. 
ــان: رمان  ــا جه ــود ب ــق دادن خ - تطبي
ــک مي کند تا خود  ــن به مردم کم همچني
ــره بي ثبات  ــان پر از تکثر و يکس ــا جه را ب
ــد. در رمان  ــدرن تطبيق دهن و متحول م
گستره وسيعي از امور نو و بديع، ماجراهاي 
ــزارش  ــتثنايي گ ــوادث اس ــي و ح احتمال
ــد قرائت  ــوع در فراين ــوند. در مجم مي ش
ــا فاصله گرفتن  ــان ب ــگارش رمان، انس و ن
ــي مدرن، حد  ــاي عملي زندگ از دغدغه ه
ــوان و آمادگي را براي درگيري  معيني از ت
ــکالت اين زندگي به دست  با مسائل و مش
مي آورد. وقتي با دختري دوست مي شويم، 
بر مبناي رمان هايي که خوانده ايم، از خود 
ــيم که آيا عاشق او هستيم يا خير؛  مي پرس
در لحظه بروز حوادث مانند شخصيت هاي 
ــم.  ــان مي دهي ــل نش ــا عکس العم رمان ه

(محموديان، ۱۳۸۲: ۳۴)

ــان ملي:  ــه بهتر زب ــر چ ــن ه - فراگرفت
ــاي زباني،  ــتفاده از ظرافت ه ــل اس به دلي
ــدگان امکان و توان  مصرف ادبي به خوانن
ــتر  ــاعه) هر چه بيش مبادله (فراگيري و اش
ــژه درباره زبان) را  ــش و اطالعات (به وي دان

مي دهد.
ــرف ديگر  ــاي زندگي: از ط ــم معن - فه
ــراي درک معناي  ــت ب ــي اس ــات راه ادبي
ــي و پيچيدگي ها و گاه تناقضات آن،  زندگ

به معناي لوکاچي آن.
ــرف ادبي يك  ــد، مص ــر ش ــه ذک چنانچ
ــت. اما  ــرروت جدي در هر جامعه اي اس ض
ــکالت  ــي، با توجه به مش ــه ايران در جامع
ــراوان و نيز تعداد باالي جوانان،  فرهنگي ف
ــتفاده از ادبيات براي جامعه پذيري اين  اس
ــود. در مطالعه اي  ضرورت، دوچندان مي ش
که درخصوص مصرف کاال در کشور انجام 
گرفته است مشخص شده که ميزان مطالعه 
ــني  ــتان در مجموع در رده س رمان و داس
ــال در حدود ۶۰ درصد از کل  ۱۲ تا ۲۵ س
ــت (احمدي،  ــتان اس مطالعه رمان و داس
ــگاه مهم ادبيات  ــئله جاي ۱۳۸۴). اين مس

ــژه مطالعه آثار ادبي که  کتابخواني (به وي
ــي و روزنامه تفاوت  ــه کتب درس با مطالع
ــدي دارد) کارکردهاي فراواني دارد، که  ج
يکي از آنها جامعه پذيري نسل جوان است 
و به همين دليل، پايين بودن اين ميزان، در 

جوانان و نوجوانان نگران کننده است.
ــئله ذکر  ــددي براي اين مس ــل متع دالي
شده است، از جمله: گراني كتاب، نداشتن 
ــد کتاب به  ــه و امکان خري ــت مطالع فرص
داليل اقتصادي، ضعف فرهنگ كتابخواني 
و نبودن آموزش مناسب در دوران کودکي 
ــب  مناس ــاپ  عدم چ ــي،  کتابخوان ــراي  ب
ــاوت و قابل حمل،  ــاب در قطع هاي متف كت
عدم برنامه ريزي براي گروه ها و سليقه هاي 
ــه كتاب، نقش  ــار و عرض متفاوت در انتش
مخرب رسانه هاي جمعي در پرکردن اوقات 
فراغت، و نيز فقدان نويسندگاني که بتوانند 
ــخگوي نيازهاي  ــود پاس ــته هاي خ با نوش

جامعه از طريق ادبيات باشند.
ــش مطالعه آثار  ــراي افزاي ــزي ب برنامه ري
ادبي در اوقات فراغت، يکي از ضرورت هاي 
مناسب ترين  ــکارپيت،  اس ــت.  ماس جامعه 
ــر  زي ــات  اوق در  را  ــه  مطالع ــاي  زمان ه
ــت رفتني  ــات خالي از دس ــد: لحظ مي دان
ــد و  ــده در آم ــاي صرف ش ــد زمان ه (مانن
ــتراحت در  ــد، تغذيه و صرف غذا، و اس ش
محيط کار)؛ اوقات فراغت (که عمدتًا زمان 
ــر دارد)؛ و زمان هاي  ــل از خواب را درب قب
ــا، تعطيالت، ايام  ــال (مانند جمعه ه غيرفع
ــه ما،  ــتگي). در جامع ــاري، و بازنشس بيم
ــه داليل متعدد،  ــون در اين زمان ها، ب اکن
ــود دارد، حال  ــه وج ــکان مطالع کمتر ام
ــب و شناخت  ــتگذاري مناس آنکه با سياس
ــه در هر يک از  ــال به مطالع ــل عدم اقب عل
ــطح  ــوان به افزايش س ــن مقاطع، مي ت اي

کتابخواني در جامعه کمک کرد. 
ــي گذرا به وضعيت  ــه حاضر، با نگاه مقال
ــي در ايران و علل پايين بودن آن،  کتابخوان
ــگاه مطالعه در  ــت و جاي ــئله اهمي به مس
ــتگذاري براي  ــات فراغت و لزوم سياس اوق

افزايش ميزان آن مي پردازد.
ــي دارد كه  ــاب انواع گوناگون مصرف كت
نمي توان همه آنها را خواندن دانست. اسکار 
پيت، استفاده از کتاب را به دو دسته ابزاري 

ــيم مي کند. انواع مصرف  و غيرابزاري تقس
ــت از:  ــزاري کتاب از نظر وي عبارت اس اب
ــه كتاب، خريد كتاب به  مصرف خودنمايان
منظور سرمايه گذاري، خريد كتاب از روي 
عادت، خريد كتاب به دليل وفاداري به يک 
ــد كتاب به عنوان  ــخص، و خري آرمان يا ش
ــكارپيت، ۱۳۷۶).  ــري (اس يك کاالي هن
ــن نوع از مصرف كتاب، مصرف اقتصادي  اي
است، يعني داشتن، خريد و تصاحب کتاب، 

و در عين حال عدم استفاده از آن. 
ــرف  مص ــان  مي ــن  همچني ــكارپيت  اس
ــاب تمايز  ــي كت ــرف ادب ــردي و مص کارک
ــوان ابزاري  ــي كتاب به عن ــذارد. گاه مي گ
ــتفاده مي شود و  ــتن يا عمل اس براي دانس
گاه خواندن كتاب به قصد لذت بردن از آن 
ــت و هيچ قصد بيروني از مطالعه كتاب  اس
ــرف کارکردي  ــواع مص ــت. ان موجود نيس
كتاب نيز از نظر وي عبارت است از: کسب 
ــناد و مدارک، کتاب  اطالع و گردآوري اس
ــتي  درماني، تمدد اعصاب و ورزش بهداش
ــي، كتاب خواندن  مانند خواندن رمان پليس
ــراي تأثير بر نظام عصبي مانند تأثير مواد  ب
ــهواني،  ــرف كتاب با کاربرد ش مخدر، مص
ــتفاده از كتاب به عنوان متون مبارزاتي،  اس
ــوز. در تمام اين  ــوان متون خودآم و به عن
ــتفاده از کتاب ابتدا براي کسب  موارد، اس
ــت، در حاليكه  چيزي غير از خود كتاب اس
در مصرف ادبي، هدف اصلي مطالعه كتاب 
ــار ادبي، تجربه  ــت و البته با خواندن آث اس
ــاي تازه اي  ــود و چيزه ــزوده مي ش فرد اف
ــوزد و... اما اين موارد غرض اصلي از  مي آم
ــدف اصلي مطالعه  ــت. بلكه ه مطالعه نيس

آثار ادبي، خود آن آثار ادبي است. 
ــه، مطالعه آثار  ــر چند منظور از مطالع ه
ــاير انواع  ــت؛ اما س ادبي يا مصرف ادبي اس
ــي، مطالعه  ــد مطالعه مذهب ــه، مانن مطالع
ــاي اجتماعي و  ــه کتاب ه ــه، مطالع روزنام
ــي و... نيز مي تواند مطالعه  فرهنگي، تاريخ
ــود و از منظري كه در اين مقاله  قلمداد ش
به دنبال آن هستيم، مورد توجه واقع شود. 
ــر، اگر چه  ــام متن حاض ــن، در تم بنابراي
خواندن آثار ادبي مدنظر است، اما مي توان 

آن را به ساير صور مطالعه نيز تسري داد.
بنابراين مي توان از منظر جامعه شناختي، 
خواندن و مطالعه آثار ادبي را مورد بررسي 
ــي خواندن به معناي  قرار داد. جامعه شناس
ــورت پديده اي  ــت كه خواندن به ص آن اس
ــود كه به بررسي  ــتقل درنظر گرفته ش مس
ــا «جنبه  ــاز دارد ت ــريحي ني ــي و تش علم
اجتماعي رفتار خوانندگان» را روشن سازد. 
ــواري  ــه، ۱۳۷۷) البته به دليل «دش (تادي
ــناختي كه قادر به  تدوين روشي جامعه ش
ارزيابي و درك تنوع خواندن هاي يك متن 
ــاخه از جامعه شناسي  ــد» اين ش واحد باش
ــت  ــته اس ــرفت چنداني نداش ادبيات پيش
ــي  ــر حال، بررس ــار ۱۳۷۷: ۹۴). در ه (لن
ــه به  ــا توج ــدن، ب ــناختي خوان جامعه ش
كاركردهاي ادبيات، براي جامعه ما ضرورت 
فراواني دارد. به ويژه آنكه ميزان مطالعه در 
ــيار پايين است. ازاين رو، در مقاله  ايران بس
حاضر، پس از مرور علل پايين بودن ميزان 
ــئله مطالعه  ــه ادبيات در ايران، مس مطالع
ــي مي شود و سپس  در اوقات فراغت بررس
پاره اي نكات درباره مطالعه كتاب در اوقات 

فراغت ذكر خواهد شد.
كاركردهاي ادبيات

ــي، كاركردهاي  ــار ادب ــراي خواندن آث ب
ــده كه مهمترين آنها چنين  فراواني ذكر ش

است:
- وسيله گذران اوقات فراغت: چون قصد 
ــدن آثار ادبي، گذران اوقات  اصلي در خوان
ــت، لذا مي توان  ــب لذت اس فراغت و كس
ــاي ادبيات را  ــي از مهمترين كاركرده يك
ــتفاده از آن در اوقات  در دوران مدرن، اس

فراغت دانست. 
ــاي متعدد  ــي کارکرده ــرف ادب ــا مص ام
ــي کارکرد پنهان  ــري دارد، که به نوع ديگ
ــته از منظر خواننده) آن  (يا پيامد ناخواس
است. يعني خواننده کتاب، تنها قصد لذت 
ــت را مدنظر دارد، اما  و گذران اوقات فراغ
اين موارد، آن چيزي است که «پس از» (از 
ــه زماني) مطالعه آثار ادبي  لحاظ رتبي و ن

خواهد آمد.
ــهروندي:  ــوزش ش ــري و آم - جامعه پذي

کتابخوانـي (به ويژه مطالعـه آثار ادبي که با مطالعه کتب درسـي 
و روزنامـه تفاوت جـدي دارد) کارکردهاي فراواني دارد، که يکي از 
آنها جامعه پذيري نسل جوان است و به همين دليل، پايين بودن اين 

ميزان، در جوانان و نوجوانان نگران کننده است.
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ــکل مي دهد، زيرا  ادبيات، شهروندان را ش
ــايد که آرنولد  ــي را مي بخش به آنان دانش
ــته  آن را «بهترين هايي که در جهان دانس
ــده است» مي خواند. ادبيات  و انديشيده ش
ــينما و  ــاي امروزي آن (يعني س و جلوه ه
تلويزيون) از ابتدا وظيفه آموزش شهروندي 
ــر، ۱۳۸۴: ۱۵) و  ــتند (ميل را برعهده داش
به صورت غيرمستقيم و با استفاده از جاذبه 
ــتند تا به  ــرگرم کننده خود، تالش داش س
مخاطبان خود (به ويژه جوانان که بيشترين 
ــينما را  ــتاني و س ــان ادبيات داس مخاطب
ــد در زندگي  ــکيل مي دهند)، آنچه باي تش
اجتماعي خود بدانند و انجام دهند، آموزش 
ــا را جامعه پذير مي کنند.  دهند، يعني آنه
اين وظيفه در دوران حاضر، بيشتر بر عهده 
ــوز ادبيات  ــينما قرار گرفته، و البته هن س

اثرگذاري خود را از دست نداده است.
ــنايي با شيوه تفکر و زندگي افرادي  - آش
متفاوت با خود: علت گسترش آثار ادبي در 
ــت که روابط  ــن عصر عقالني، خالئي اس اي
ــبات مدرن در انسان ها ايجاد کرده  و مناس
ــه اي براي  ــي مدرن، عرص ــت. در زندگ اس
ــت زندگي  ــتقيم جهان يا کلي ــه مس تجرب
اجتماعي وجود ندارد، و آثار ادبي و به ويژه 
ــتقيم آن را  ــه غيرمس ــان، امکان تجرب رم
ــان، ۱۳۸۲: ۲۰)  فراهم مي کند. (محمودي
ــا و نهادها از هم  ــدرن، حوزه ه در دوران م
ــده اند و فرد اشراف خود را بر کليت  جدا ش
ــت داده است. و ارتباطش با  زندگي از دس
ــه اطرافيانش  ــده و محدود ب جهان کم ش
ــت. و نيز در زندگي مدرن، فرد،  ــده اس ش
ماجرا يا حادثه خطيري را در زندگي از سر 
ــده  ــدت خرد و حقير ش نمي گذراند و به ش
است. عصر جنگ هاي سلحشورانه، انقالبات 
و عشق هاي بزرگ سپري شده است. ديگر 
ــخصي خود،  فرد نمي تواند با کنش هاي ش
ــير تاريخ يا حتي سير کلي زندگي خود  س
ــر را تغيير دهد. زندگي  و برخي افراد ديگ
ــور و التهاب و پيچيدگي تهي  از تحول، ش
مي شود و حوادث و ماجراهاي خرد، سراسر 
آن را دربر مي گيرد. در اين دوران، رمان راه 
ــايد. خواننده بدون اينکه  گريزي را مي گش

ــود را به خطر اندازد،  موقعيت اجتماعي خ
يا وضعيت داده شده جهان را نقض کند، از 
جهان زندگي واقعي و روزمره جدا مي شود 
ــره  و به مطالعه و تجربه ذهني جهاني يکس

متفاوت مي پردازد. 
ــان: رمان  ــا جه ــود ب ــق دادن خ - تطبي
ــک مي کند تا خود  ــن به مردم کم همچني
ــره بي ثبات  ــان پر از تکثر و يکس ــا جه را ب
ــد. در رمان  ــدرن تطبيق دهن و متحول م
گستره وسيعي از امور نو و بديع، ماجراهاي 
ــزارش  ــتثنايي گ ــوادث اس ــي و ح احتمال
ــد قرائت  ــوع در فراين ــوند. در مجم مي ش
ــا فاصله گرفتن  ــان ب ــگارش رمان، انس و ن
ــي مدرن، حد  ــاي عملي زندگ از دغدغه ه
ــوان و آمادگي را براي درگيري  معيني از ت
ــکالت اين زندگي به دست  با مسائل و مش
مي آورد. وقتي با دختري دوست مي شويم، 
بر مبناي رمان هايي که خوانده ايم، از خود 
ــيم که آيا عاشق او هستيم يا خير؛  مي پرس
در لحظه بروز حوادث مانند شخصيت هاي 
ــم.  ــان مي دهي ــل نش ــا عکس العم رمان ه

(محموديان، ۱۳۸۲: ۳۴)

ــان ملي:  ــه بهتر زب ــر چ ــن ه - فراگرفت
ــاي زباني،  ــتفاده از ظرافت ه ــل اس به دلي
ــدگان امکان و توان  مصرف ادبي به خوانن
ــتر  ــاعه) هر چه بيش مبادله (فراگيري و اش
ــژه درباره زبان) را  ــش و اطالعات (به وي دان

مي دهد.
ــرف ديگر  ــاي زندگي: از ط ــم معن - فه
ــراي درک معناي  ــت ب ــي اس ــات راه ادبي
ــي و پيچيدگي ها و گاه تناقضات آن،  زندگ

به معناي لوکاچي آن.
ــرف ادبي يك  ــد، مص ــر ش ــه ذک چنانچ
ــت. اما  ــرروت جدي در هر جامعه اي اس ض
ــکالت  ــي، با توجه به مش ــه ايران در جامع
ــراوان و نيز تعداد باالي جوانان،  فرهنگي ف
ــتفاده از ادبيات براي جامعه پذيري اين  اس
ــود. در مطالعه اي  ضرورت، دوچندان مي ش
که درخصوص مصرف کاال در کشور انجام 
گرفته است مشخص شده که ميزان مطالعه 
ــني  ــتان در مجموع در رده س رمان و داس
ــال در حدود ۶۰ درصد از کل  ۱۲ تا ۲۵ س
ــت (احمدي،  ــتان اس مطالعه رمان و داس
ــگاه مهم ادبيات  ــئله جاي ۱۳۸۴). اين مس

ــژه مطالعه آثار ادبي که  کتابخواني (به وي
ــي و روزنامه تفاوت  ــه کتب درس با مطالع
ــدي دارد) کارکردهاي فراواني دارد، که  ج
يکي از آنها جامعه پذيري نسل جوان است 
و به همين دليل، پايين بودن اين ميزان، در 

جوانان و نوجوانان نگران کننده است.
ــئله ذکر  ــددي براي اين مس ــل متع دالي
شده است، از جمله: گراني كتاب، نداشتن 
ــد کتاب به  ــه و امکان خري ــت مطالع فرص
داليل اقتصادي، ضعف فرهنگ كتابخواني 
و نبودن آموزش مناسب در دوران کودکي 
ــب  مناس ــاپ  عدم چ ــي،  کتابخوان ــراي  ب
ــاوت و قابل حمل،  ــاب در قطع هاي متف كت
عدم برنامه ريزي براي گروه ها و سليقه هاي 
ــه كتاب، نقش  ــار و عرض متفاوت در انتش
مخرب رسانه هاي جمعي در پرکردن اوقات 
فراغت، و نيز فقدان نويسندگاني که بتوانند 
ــخگوي نيازهاي  ــود پاس ــته هاي خ با نوش

جامعه از طريق ادبيات باشند.
ــش مطالعه آثار  ــراي افزاي ــزي ب برنامه ري
ادبي در اوقات فراغت، يکي از ضرورت هاي 
مناسب ترين  ــکارپيت،  اس ــت.  ماس جامعه 
ــر  زي ــات  اوق در  را  ــه  مطالع ــاي  زمان ه
ــت رفتني  ــات خالي از دس ــد: لحظ مي دان
ــد و  ــده در آم ــاي صرف ش ــد زمان ه (مانن
ــتراحت در  ــد، تغذيه و صرف غذا، و اس ش
محيط کار)؛ اوقات فراغت (که عمدتًا زمان 
ــر دارد)؛ و زمان هاي  ــل از خواب را درب قب
ــا، تعطيالت، ايام  ــال (مانند جمعه ه غيرفع
ــه ما،  ــتگي). در جامع ــاري، و بازنشس بيم
ــه داليل متعدد،  ــون در اين زمان ها، ب اکن
ــود دارد، حال  ــه وج ــکان مطالع کمتر ام
ــب و شناخت  ــتگذاري مناس آنکه با سياس
ــه در هر يک از  ــال به مطالع ــل عدم اقب عل
ــطح  ــوان به افزايش س ــن مقاطع، مي ت اي

کتابخواني در جامعه کمک کرد. 
ــي گذرا به وضعيت  ــه حاضر، با نگاه مقال
ــي در ايران و علل پايين بودن آن،  کتابخوان
ــگاه مطالعه در  ــت و جاي ــئله اهمي به مس
ــتگذاري براي  ــات فراغت و لزوم سياس اوق

افزايش ميزان آن مي پردازد.
ــي دارد كه  ــاب انواع گوناگون مصرف كت
نمي توان همه آنها را خواندن دانست. اسکار 
پيت، استفاده از کتاب را به دو دسته ابزاري 

ــيم مي کند. انواع مصرف  و غيرابزاري تقس
ــت از:  ــزاري کتاب از نظر وي عبارت اس اب
ــه كتاب، خريد كتاب به  مصرف خودنمايان
منظور سرمايه گذاري، خريد كتاب از روي 
عادت، خريد كتاب به دليل وفاداري به يک 
ــد كتاب به عنوان  ــخص، و خري آرمان يا ش
ــكارپيت، ۱۳۷۶).  ــري (اس يك کاالي هن
ــن نوع از مصرف كتاب، مصرف اقتصادي  اي
است، يعني داشتن، خريد و تصاحب کتاب، 

و در عين حال عدم استفاده از آن. 
ــرف  مص ــان  مي ــن  همچني ــكارپيت  اس
ــاب تمايز  ــي كت ــرف ادب ــردي و مص کارک
ــوان ابزاري  ــي كتاب به عن ــذارد. گاه مي گ
ــتفاده مي شود و  ــتن يا عمل اس براي دانس
گاه خواندن كتاب به قصد لذت بردن از آن 
ــت و هيچ قصد بيروني از مطالعه كتاب  اس
ــرف کارکردي  ــواع مص ــت. ان موجود نيس
كتاب نيز از نظر وي عبارت است از: کسب 
ــناد و مدارک، کتاب  اطالع و گردآوري اس
ــتي  درماني، تمدد اعصاب و ورزش بهداش
ــي، كتاب خواندن  مانند خواندن رمان پليس
ــراي تأثير بر نظام عصبي مانند تأثير مواد  ب
ــهواني،  ــرف كتاب با کاربرد ش مخدر، مص
ــتفاده از كتاب به عنوان متون مبارزاتي،  اس
ــوز. در تمام اين  ــوان متون خودآم و به عن
ــتفاده از کتاب ابتدا براي کسب  موارد، اس
ــت، در حاليكه  چيزي غير از خود كتاب اس
در مصرف ادبي، هدف اصلي مطالعه كتاب 
ــار ادبي، تجربه  ــت و البته با خواندن آث اس
ــاي تازه اي  ــود و چيزه ــزوده مي ش فرد اف
ــوزد و... اما اين موارد غرض اصلي از  مي آم
ــدف اصلي مطالعه  ــت. بلكه ه مطالعه نيس

آثار ادبي، خود آن آثار ادبي است. 
ــه، مطالعه آثار  ــر چند منظور از مطالع ه
ــاير انواع  ــت؛ اما س ادبي يا مصرف ادبي اس
ــي، مطالعه  ــد مطالعه مذهب ــه، مانن مطالع
ــاي اجتماعي و  ــه کتاب ه ــه، مطالع روزنام
ــي و... نيز مي تواند مطالعه  فرهنگي، تاريخ
ــود و از منظري كه در اين مقاله  قلمداد ش
به دنبال آن هستيم، مورد توجه واقع شود. 
ــر، اگر چه  ــام متن حاض ــن، در تم بنابراي
خواندن آثار ادبي مدنظر است، اما مي توان 

آن را به ساير صور مطالعه نيز تسري داد.
بنابراين مي توان از منظر جامعه شناختي، 
خواندن و مطالعه آثار ادبي را مورد بررسي 
ــي خواندن به معناي  قرار داد. جامعه شناس
ــورت پديده اي  ــت كه خواندن به ص آن اس
ــود كه به بررسي  ــتقل درنظر گرفته ش مس
ــا «جنبه  ــاز دارد ت ــريحي ني ــي و تش علم
اجتماعي رفتار خوانندگان» را روشن سازد. 
ــواري  ــه، ۱۳۷۷) البته به دليل «دش (تادي
ــناختي كه قادر به  تدوين روشي جامعه ش
ارزيابي و درك تنوع خواندن هاي يك متن 
ــاخه از جامعه شناسي  ــد» اين ش واحد باش
ــت  ــته اس ــرفت چنداني نداش ادبيات پيش
ــي  ــر حال، بررس ــار ۱۳۷۷: ۹۴). در ه (لن
ــه به  ــا توج ــدن، ب ــناختي خوان جامعه ش
كاركردهاي ادبيات، براي جامعه ما ضرورت 
فراواني دارد. به ويژه آنكه ميزان مطالعه در 
ــيار پايين است. ازاين رو، در مقاله  ايران بس
حاضر، پس از مرور علل پايين بودن ميزان 
ــئله مطالعه  ــه ادبيات در ايران، مس مطالع
ــي مي شود و سپس  در اوقات فراغت بررس
پاره اي نكات درباره مطالعه كتاب در اوقات 

فراغت ذكر خواهد شد.
كاركردهاي ادبيات

ــي، كاركردهاي  ــار ادب ــراي خواندن آث ب
ــده كه مهمترين آنها چنين  فراواني ذكر ش

است:
- وسيله گذران اوقات فراغت: چون قصد 
ــدن آثار ادبي، گذران اوقات  اصلي در خوان
ــت، لذا مي توان  ــب لذت اس فراغت و كس
ــاي ادبيات را  ــي از مهمترين كاركرده يك
ــتفاده از آن در اوقات  در دوران مدرن، اس

فراغت دانست. 
ــاي متعدد  ــي کارکرده ــرف ادب ــا مص ام
ــي کارکرد پنهان  ــري دارد، که به نوع ديگ
ــته از منظر خواننده) آن  (يا پيامد ناخواس
است. يعني خواننده کتاب، تنها قصد لذت 
ــت را مدنظر دارد، اما  و گذران اوقات فراغ
اين موارد، آن چيزي است که «پس از» (از 
ــه زماني) مطالعه آثار ادبي  لحاظ رتبي و ن

خواهد آمد.
ــهروندي:  ــوزش ش ــري و آم - جامعه پذي

کتابخوانـي (به ويژه مطالعـه آثار ادبي که با مطالعه کتب درسـي 
و روزنامـه تفاوت جـدي دارد) کارکردهاي فراواني دارد، که يکي از 
آنها جامعه پذيري نسل جوان است و به همين دليل، پايين بودن اين 

ميزان، در جوانان و نوجوانان نگران کننده است.
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كرده اند. 
ــه در ايران، در  ــودن ميزان مطالع پايين ب
ــار كتاب  ــه ميزان انتش ــت ك وضعيتي اس
ــته و يكي از  ــد صعودي داش ــران رش در اي
باالترين ميزان ها را در جهان داراست و در 
ــد ميزان انتشار  نتيجه، همواره به غلط، رش
كتاب، از سوي مسئوالن و دست اندركاران، 
به رشد مصرف هم تعبير مي شود. بسياري 
ــتي ها در  ــان به رغم همه كاس از كارشناس
ــتاندارد توليد  ــر كتاب و پايين بودن اس نش
ــه «كتاب در  ــران، معتقدند ك كتاب در اي
بازار هست اما از كتابخوان خبري نيست». 
اين افزايش توليد، هم در كليت كتاب هاي 

منتشره است و هم در توليد کتاب ادبي.
مدير كل اداره كتاب و كتابخواني وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين زمينه گفته: 
ــال ۸۳ حدود ۴۰ هزار عنوان كتاب  در س
ــده بود كه اين آمار در سال ۸۴ به  چاپ ش
حدود ۵۰ هزار عنوان رسيد. تا ۱۵دي ماه 
ــده است. از  ۳۶ هزار و ۵۸۷ عنوان چاپ ش
اين رقم ۲۸ هزار و ۴۴۸ عنوان تأليف است 

و ۸ هزار و ۱۳۹ عنوان ترجمه.
ــر ۱۶ هزار و  ــاي چاپ اول بالغ ب كتاب ه
ــه ايران،  ــت. (روزنام ــوان بوده اس ۶۸۹ عن
ــتاني  ــن ۱۳۸۵) درباره ادبيات داس ۴ بهم
ــال هاي ۱۳۷۰ تا،۱۳۸۲  ــالل س نيز در خ
ــاب، به طور  ــوان كت ــزار و ۳۳۴ عن ــه ه س
ــط هر سال يك ميليون و ۵۴۹ هزار  متوس
ــتاني با شمارگان  ــخه كتاب داس و ۵۷ نس
۲۰ميليون و ۳۷ هزار و ۷۵۰ نسخه منتشر 
ــت. ميزان توليد آثار ادبي ازسال  ــده اس ش
۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ يعني سال پاياني تحقيق، 
ــت. به  ــد فزاينده اي پيدا كرده اس مدام رش
ــندگان به چند برابر  نحوي كه تعداد نويس
سال هاي قبل رسيد. (احمدي، ۱۳۸۴الف) 
علل پايين بودن ميزان مطالعه در ايران
پژوهش هاي علمي درباره علل پايين بودن 
ميزان كتابخواني در ايران بسيار كم است. 
ــتان  ــن تحقيقات که در اس ــي از اي در يك
ــده (مانند بحراني، ۱۳۷۹)،  فارس انجام ش
ــد ميزان  ــه مي توان ــي ک ــن عوامل مهمتري
کتاب خواندن فرزندان را تبيين کند (و از آن 

ــه علل عدم كتاب خواندن  طريق، مي توان ب
پي برد) چنين ذکر شده است. 

- جنسيت
- عضويت در كتابخانه هاي عمومي

- ميزان مطالعه اعضاي خانواده
- ميزان برخورداري از كتاب و قصه گويي 

در كودكي
ــراي ايجاد فضايي  ــويق خانواده ها ب - تش

جهت مطالعه كودكان
ــد  درص  ۳۱ ــر،  ديگ ــش  پژوه ــک  ي در 
ــد  ــح مي دهن ــي ترجي ــخگويان تهران پاس
ــرف خواندن  ــات فراغت خود را ص كه اوق
كتاب هاي غيردرسي بكنند. رشد فرهنگي 
ــخگويان  ــن انگيزه پاس ــري مهمتري و فك
ــت (۴۰ درصد). ۳۱  ــه كتاب اس در مطالع
ــب اطالعات تخصصي  درصد به منظور كس
و ۲۰درصد براي پركردن اوقات فراغت در 
ــتند. تنها ۲۶ درصد  پي مطالعه كتاب هس
از پاسخگويان عضو كتابخانه هستند و ۷۴ 
ــتفاده  ــد بقيه از امكانات كتابخانه اس درص
ــاب، پايين بودن  ــد. گران بودن كت نمي كنن
ــواد در فرهنگ، كم بودن كتاب،  ــطح س س
ــتن وقت كافي، مشكالت اقتصادي و  نداش
اجتماعي از جمله مهمترين داليل ابرازشده 

از سوي پاسخگويان بوده است. 
ــزان  ــودن مي ــل پايين ب ــاره عل ــا درب ام
ــران،  صاحبنظ ــران،  اي در  ــي  كتابخوان
ــئوالن  ــندگان، منتقدان ادبي و مس نويس
ــد. داليل  ــر كرده ان ــددي ذك ــل متع دالي
ــده نوعًا تك علتي بوده، اما مي توان  بيان ش
ــته بندي  ــرات را به صورت زير دس ــن نظ اي
كرد. البته اين دسته بندي، فقط جمع بندي 
ــت و آزمون صحت و سقم آنها و  نظرات اس
نيز اهميت و اولويت آنها مستلزم تحقيقات 

بعدي است.
الف) سطح فردي و نظام آموزشي

فقدان آموزش درباره کتاب از کودکي در 
ــي و دانشگاهي. در  خانه و در نظام آموزش
اين باره، داليلي چون فقر فرهنگ مطالعه؛ 
ــئله كه نظام آموزشي و دانشگاهي  اين مس
نمره محور و مدرك محور است و به مسئله 
ــاب  ــارج از كت ــه خ ــي و مطالع كتابخوان

بي توجه است و دانشجويان و دانش آموزان 
ــد، و از  ــويق مي كن ــي تش را به جزوه نويس
ــزوم آموزش  ــق نمي خواهد؛ ل ــا تحقي آنه
ــه دليل  ــي ب ــدن از دوره كودك كتاب خوان
ــياري از  اينكه عادت به مطالعه همانند بس
ــكل  ــاي ديگر در دوران كودكي ش عادت ه
ــرد و به همين دليل آموزش مطالعه  مي گي
ــاز  ــه مثابه امري سرنوشت س كتابخواني ب
ــاء (كه با انديشه سر و  مي باشد؛ درس انش
كار دارد و قدرت ابداع و تفكر دانش آموزان 
ــه ها مهم تلقي  ــد مي دهد) در مدرس را رش

نمي شود. 
ــگ،  ــواد در فرهن ــطح س ــودن س پايين ب
ــواد ادبي، براي فهم آثار  ــطح س به ويژه س
ادبي. در غير اين صورت، مصرف کتاب هاي 
ــتان هاي عامه پسند رواج  ــاده مانند داس س
ــئله به ضعف فرهنگ  پيدا مي کند. اين مس
كتابخواني و فقدان آموزش آن در كودكي 
ــتر  نيز باز مي گردد؛ فرهنگ ايرانيان، بيش
ــت و كمتر به مطالعه روي  ــنيداري اس ش

مي آورند.
ــاي  گرفتاري ه و  ــراوان  ف ــتغاالت  اش
معيشتي، كه اين اشتغاالت ذهني وفكري، 
از اصلي ترين موانع رغبت و فرصت نداشتن 

براي مطالعه قلمداد شده است.
ب) سطح حکومت و نظام سياسي

عدم  اعتماد متقابل نويسندگان و ناشر 
ــر از ديگر صنايع  با حکومـت: کتاب کمت
ــاط دارد و لذا  ــاد ارتب ــا اقتص ــي، ب فرهنگ
نويسندگان با حکومت (و با نظام اقتصادي 
ــت) رابطه  ــيار متأثر از حکومت اس که بس
ــته نيستند.  تنگاتنگي ندارند و به هم وابس
به ويژه اينکه نويسندگان ما حرفه اي نيستند 
و از محل ادبيات ارتزاق نمي کنند (برعکس 
ــينماگران). از طرف ديگر، فقدان کتاب  س
(در ظاهر و بدو امر) باعث بحران جدي در 
ــود، ولي فقدان فيلم  نظام فرهنگي نمي ش
ــينما و تلويزيون  ــرعت خود را در س به س
ــان مي دهد. لذا هر دو طرف (اديبان و  نش
ــتند. نه  حكومت) در نظرات خود مصر هس
اهالي ادبيات ذره اي نرمش نشان مي دهند 
ــي به آنها اعتماد مي كند.  و نه نظام سياس
ــه رابطه  ــي ادبيات ك ــه طيفي از اهال البت
ــي دارند، به تدريج در  مثبتي با نظام سياس

ــر دانشجو  ــني که قش را در ميان گروه س
ــکيل مي دهد  نيز بخش مهمي از آن را تش
ــراي تربيت و  ــه ب ــي ک ــت عظيم و ظرفي
آموزش نسل جوان و هدايت آنها به کسب 
هويت هاي تعريف شده و معين از اين طريق 

وجود دارد را نشان مي دهد. 
پايين بودن ميزان مطالعه در ايران

ــي در پايين بودن ميزان  اکنون ديگر کس
مطالعه ادبي در ايران شکي ندارد و به اعتقاد 
ــئله اجتماعي  ــئله، يک مس برخي، اين مس
ــه كاركردهايي كه  ــت، به ويژه با توجه ب اس
ــد. اين آمار با مقايسه  براي ادبيات ذکر ش
با کشورهاي ديگر، بحراني بودن قلت ميزان 
کتابخواني در ايران را نشان مي دهد. نتايج 
ــات، به خصوص درباره اوقات فراغت  تحقيق
ــادي از اوقات  ــان مي دهد كه بخش زي نش

فراغت جوانان بيهوده تلف مي شود.
ــزان مطالعه در  ــي، مي ــگاه کل ــک ن در ي
ــر جهان کاهش يافته است و درصد  سراس
ــه مطالعه ادبي  ــاالن در جمعيت ك بزرگس
ــال ۱۹۸۲ به  ــد از ۵۶/۹ درصد در س دارن
ــال ۲۰۰۲ رسيده است.  ۴۶/۷ درصد در س
بيشترين ميزان مطالعه در گروه سني ۵۴-

ــت و كاهش  ــال با ۵۱/۶ درصد اس ۴۵ س
خوانندگان ادبي در گروه هاي سني ۱۸-۲۴ 
و ۳۴-۲۵ شديدتر بوده و از ۵۸/۹ و ۶۳/۱ 
ــه ۴۲/۸ و ۴۷/۷  ــال ۱۹۸۲ ب درصد در س
ــت. كاهش خوانندگان  ــيده اس درصد رس
ادبيات با افزايش استفاده از انواع رسانه هاي 
ــت، بازي هاي  ــامل اينترن ــي ش الكترونيك
ــل ديجيتال  ــايل قابل حم ــي و وس ويديوي
ــتگي دارد. در سال ۱۹۹۰، خانوارها  همبس
ــرف خريد كتاب و ۶  ۵/۷ درصد هزينه ص

درصد صرف خريد ويديو و وسايل صوتي و 
تصويري مي كردند. اين رقم در سال ۲۰۰۲ 
ــايل الكترونيکي و  ــه ۲۴ درصد براي وس ب
۵/۶ درصد براي خريد كتاب رسيده است. 

(احمدي، ۱۳۸۴ب)
اما هنوز ميزان مطالعه در جهان باالست. 
ــتان بر روي ۱۲۰۰۰  در تحقيقي در انگلس
نفر فرد ۱۶ سال به باال، بزرگساالن بيش از 

۵ ساعت در هفته مطالعه مي كنند و بيش 
از ۱۵ درصد از جمعيت، حداقل ۱۱ ساعت 
ــد. (فعاليت هاي ملي  در هفته مطالعه دارن

كتابخواني، ۲۰۰۷)
ــيار  ــا ميزان مطالعه ادبي در ايران، بس ام
ــت. ميزان  ــي اس ــرانه جهان ــر از س پايين ت
ــه  مطالعه كتاب در ميان ايرانيان در مقايس
ــيار  ــورهايي چون هند وفيليپين بس با كش
ــت. در واقع تنها ۹ درصد ايرانيان  پائين اس
ــاب مي خوانند و  ــم كت ــواد به طور دائ باس
ــالت  ــراد داراي تحصي ــد اف ــز ۲۰ درص ني
دانشگاهي به طور مرتب مطالعه مي كنند و 
سرانه مطالعه هفتگي ايرانيان ۵۶ دقيقه در 
هفته است. (در مقايسه با هند كه هفته اي 
۱۰ ساعت مي باشد.) واقع هر بيست ايراني 
ــاعت كتاب مي خواند.  در يك سال يك س

(جابري مقدم، ۱۳۸۵)
ــب پژوهش ملي مصرف كاالهاي  به موج
فرهنگي در ايران، سرانه مطالعه كتاب براي 
جمعيت ۷ سال به باالي كشور ۶/۷ دقيقه 
ــبانه روز و مطالعه مطبوعات براي كل  در ش
جمعيت ۲۰ دقيقه، براي باسوادان ۲۳دقيقه 
ــبانه روز  و براي اهل مطالعه ۵۴دقيقه در ش
است. مطالعه كتاب ۱/۹ درصد و مطبوعات 
ــي اوقات فراغت  ــرانه زمان ۵/۴ درصد از س
ــود اختصاص مي دهند در  ايرانيان را به خ
ــاهده تلويزيون در اين  حالي كه سهم مش

ميانه ۴۲ درصد است. 
ــر (بحراني، ۱۳۷۹)  ــك تحقيق ديگ در ي
ــت، نتايج  ــه در اوقات فراغ ــاره مطالع درب
به دست آمده نشان مي دهد كه در مجموع، 
بخش زيادي از اوقات فراغت دانش آموزان 
ــود  ــوده تلف مي ش ــل بيه ــام تحصي در اي
ــد از كل اوقات فراغت)، ۲۲/۸  (۳۶/۲درص
درصد از اوقات فراغت روزانه صرف مطالعه 
ــاي  ــرف تماش ــد ص ــي، ۷۱/۶ درص درس
ــا ۱/۱ درصد صرف مطالعه  تلويزيون و تنه
ــرانه  ــود. به طوري كه س ــي مي ش غيردرس
ــطه  ــدت مطالعه آزاد دانش آموزان متوس م
ــت. دختران  ــدود ۵/۵ دقيقه اس در روز ح
ــي و هم مطالعه  ــم از لحاظ مطالعه درس ه
ــي مدت زمان زيادتري را گزارش  غيردرس

پايين بودن ميـزان مطالعه در 
ايـران، در وضعيتي اسـت كه 
ميزان انتشـار كتاب در ايران 
رشد صعودي داشته و يكي از 
باالتريـن ميزان ها را در جهان 
داراسـت و در نتيجه، همواره 
به غلط، رشـد ميزان انتشـار 
مسـئوالن  سـوي  از  كتـاب، 
و دسـت اندركاران، بـه رشـد 

مصرف هم تعبير مي شود.
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كرده اند. 
ــه در ايران، در  ــودن ميزان مطالع پايين ب
ــار كتاب  ــه ميزان انتش ــت ك وضعيتي اس
ــته و يكي از  ــد صعودي داش ــران رش در اي
باالترين ميزان ها را در جهان داراست و در 
ــد ميزان انتشار  نتيجه، همواره به غلط، رش
كتاب، از سوي مسئوالن و دست اندركاران، 
به رشد مصرف هم تعبير مي شود. بسياري 
ــتي ها در  ــان به رغم همه كاس از كارشناس
ــتاندارد توليد  ــر كتاب و پايين بودن اس نش
ــه «كتاب در  ــران، معتقدند ك كتاب در اي
بازار هست اما از كتابخوان خبري نيست». 
اين افزايش توليد، هم در كليت كتاب هاي 

منتشره است و هم در توليد کتاب ادبي.
مدير كل اداره كتاب و كتابخواني وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين زمينه گفته: 
ــال ۸۳ حدود ۴۰ هزار عنوان كتاب  در س
ــده بود كه اين آمار در سال ۸۴ به  چاپ ش
حدود ۵۰ هزار عنوان رسيد. تا ۱۵دي ماه 
ــده است. از  ۳۶ هزار و ۵۸۷ عنوان چاپ ش
اين رقم ۲۸ هزار و ۴۴۸ عنوان تأليف است 

و ۸ هزار و ۱۳۹ عنوان ترجمه.
ــر ۱۶ هزار و  ــاي چاپ اول بالغ ب كتاب ه
ــه ايران،  ــت. (روزنام ــوان بوده اس ۶۸۹ عن
ــتاني  ــن ۱۳۸۵) درباره ادبيات داس ۴ بهم
ــال هاي ۱۳۷۰ تا،۱۳۸۲  ــالل س نيز در خ
ــاب، به طور  ــوان كت ــزار و ۳۳۴ عن ــه ه س
ــط هر سال يك ميليون و ۵۴۹ هزار  متوس
ــتاني با شمارگان  ــخه كتاب داس و ۵۷ نس
۲۰ميليون و ۳۷ هزار و ۷۵۰ نسخه منتشر 
ــت. ميزان توليد آثار ادبي ازسال  ــده اس ش
۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ يعني سال پاياني تحقيق، 
ــت. به  ــد فزاينده اي پيدا كرده اس مدام رش
ــندگان به چند برابر  نحوي كه تعداد نويس
سال هاي قبل رسيد. (احمدي، ۱۳۸۴الف) 
علل پايين بودن ميزان مطالعه در ايران
پژوهش هاي علمي درباره علل پايين بودن 
ميزان كتابخواني در ايران بسيار كم است. 
ــتان  ــن تحقيقات که در اس ــي از اي در يك
ــده (مانند بحراني، ۱۳۷۹)،  فارس انجام ش
ــد ميزان  ــه مي توان ــي ک ــن عوامل مهمتري
کتاب خواندن فرزندان را تبيين کند (و از آن 

ــه علل عدم كتاب خواندن  طريق، مي توان ب
پي برد) چنين ذکر شده است. 

- جنسيت
- عضويت در كتابخانه هاي عمومي

- ميزان مطالعه اعضاي خانواده
- ميزان برخورداري از كتاب و قصه گويي 

در كودكي
ــراي ايجاد فضايي  ــويق خانواده ها ب - تش

جهت مطالعه كودكان
ــد  درص  ۳۱ ــر،  ديگ ــش  پژوه ــک  ي در 
ــد  ــح مي دهن ــي ترجي ــخگويان تهران پاس
ــرف خواندن  ــات فراغت خود را ص كه اوق
كتاب هاي غيردرسي بكنند. رشد فرهنگي 
ــخگويان  ــن انگيزه پاس ــري مهمتري و فك
ــت (۴۰ درصد). ۳۱  ــه كتاب اس در مطالع
ــب اطالعات تخصصي  درصد به منظور كس
و ۲۰درصد براي پركردن اوقات فراغت در 
ــتند. تنها ۲۶ درصد  پي مطالعه كتاب هس
از پاسخگويان عضو كتابخانه هستند و ۷۴ 
ــتفاده  ــد بقيه از امكانات كتابخانه اس درص
ــاب، پايين بودن  ــد. گران بودن كت نمي كنن
ــواد در فرهنگ، كم بودن كتاب،  ــطح س س
ــتن وقت كافي، مشكالت اقتصادي و  نداش
اجتماعي از جمله مهمترين داليل ابرازشده 

از سوي پاسخگويان بوده است. 
ــزان  ــودن مي ــل پايين ب ــاره عل ــا درب ام
ــران،  صاحبنظ ــران،  اي در  ــي  كتابخوان
ــئوالن  ــندگان، منتقدان ادبي و مس نويس
ــد. داليل  ــر كرده ان ــددي ذك ــل متع دالي
ــده نوعًا تك علتي بوده، اما مي توان  بيان ش
ــته بندي  ــرات را به صورت زير دس ــن نظ اي
كرد. البته اين دسته بندي، فقط جمع بندي 
ــت و آزمون صحت و سقم آنها و  نظرات اس
نيز اهميت و اولويت آنها مستلزم تحقيقات 

بعدي است.
الف) سطح فردي و نظام آموزشي

فقدان آموزش درباره کتاب از کودکي در 
ــي و دانشگاهي. در  خانه و در نظام آموزش
اين باره، داليلي چون فقر فرهنگ مطالعه؛ 
ــئله كه نظام آموزشي و دانشگاهي  اين مس
نمره محور و مدرك محور است و به مسئله 
ــاب  ــارج از كت ــه خ ــي و مطالع كتابخوان

بي توجه است و دانشجويان و دانش آموزان 
ــد، و از  ــويق مي كن ــي تش را به جزوه نويس
ــزوم آموزش  ــق نمي خواهد؛ ل ــا تحقي آنه
ــه دليل  ــي ب ــدن از دوره كودك كتاب خوان
ــياري از  اينكه عادت به مطالعه همانند بس
ــكل  ــاي ديگر در دوران كودكي ش عادت ه
ــرد و به همين دليل آموزش مطالعه  مي گي
ــاز  ــه مثابه امري سرنوشت س كتابخواني ب
ــاء (كه با انديشه سر و  مي باشد؛ درس انش
كار دارد و قدرت ابداع و تفكر دانش آموزان 
ــه ها مهم تلقي  ــد مي دهد) در مدرس را رش

نمي شود. 
ــگ،  ــواد در فرهن ــطح س ــودن س پايين ب
ــواد ادبي، براي فهم آثار  ــطح س به ويژه س
ادبي. در غير اين صورت، مصرف کتاب هاي 
ــتان هاي عامه پسند رواج  ــاده مانند داس س
ــئله به ضعف فرهنگ  پيدا مي کند. اين مس
كتابخواني و فقدان آموزش آن در كودكي 
ــتر  نيز باز مي گردد؛ فرهنگ ايرانيان، بيش
ــت و كمتر به مطالعه روي  ــنيداري اس ش

مي آورند.
ــاي  گرفتاري ه و  ــراوان  ف ــتغاالت  اش
معيشتي، كه اين اشتغاالت ذهني وفكري، 
از اصلي ترين موانع رغبت و فرصت نداشتن 

براي مطالعه قلمداد شده است.
ب) سطح حکومت و نظام سياسي

عدم  اعتماد متقابل نويسندگان و ناشر 
ــر از ديگر صنايع  با حکومـت: کتاب کمت
ــاط دارد و لذا  ــاد ارتب ــا اقتص ــي، ب فرهنگ
نويسندگان با حکومت (و با نظام اقتصادي 
ــت) رابطه  ــيار متأثر از حکومت اس که بس
ــته نيستند.  تنگاتنگي ندارند و به هم وابس
به ويژه اينکه نويسندگان ما حرفه اي نيستند 
و از محل ادبيات ارتزاق نمي کنند (برعکس 
ــينماگران). از طرف ديگر، فقدان کتاب  س
(در ظاهر و بدو امر) باعث بحران جدي در 
ــود، ولي فقدان فيلم  نظام فرهنگي نمي ش
ــينما و تلويزيون  ــرعت خود را در س به س
ــان مي دهد. لذا هر دو طرف (اديبان و  نش
ــتند. نه  حكومت) در نظرات خود مصر هس
اهالي ادبيات ذره اي نرمش نشان مي دهند 
ــي به آنها اعتماد مي كند.  و نه نظام سياس
ــه رابطه  ــي ادبيات ك ــه طيفي از اهال البت
ــي دارند، به تدريج در  مثبتي با نظام سياس

ــر دانشجو  ــني که قش را در ميان گروه س
ــکيل مي دهد  نيز بخش مهمي از آن را تش
ــراي تربيت و  ــه ب ــي ک ــت عظيم و ظرفي
آموزش نسل جوان و هدايت آنها به کسب 
هويت هاي تعريف شده و معين از اين طريق 

وجود دارد را نشان مي دهد. 
پايين بودن ميزان مطالعه در ايران

ــي در پايين بودن ميزان  اکنون ديگر کس
مطالعه ادبي در ايران شکي ندارد و به اعتقاد 
ــئله اجتماعي  ــئله، يک مس برخي، اين مس
ــه كاركردهايي كه  ــت، به ويژه با توجه ب اس
ــد. اين آمار با مقايسه  براي ادبيات ذکر ش
با کشورهاي ديگر، بحراني بودن قلت ميزان 
کتابخواني در ايران را نشان مي دهد. نتايج 
ــات، به خصوص درباره اوقات فراغت  تحقيق
ــادي از اوقات  ــان مي دهد كه بخش زي نش

فراغت جوانان بيهوده تلف مي شود.
ــزان مطالعه در  ــي، مي ــگاه کل ــک ن در ي
ــر جهان کاهش يافته است و درصد  سراس
ــه مطالعه ادبي  ــاالن در جمعيت ك بزرگس
ــال ۱۹۸۲ به  ــد از ۵۶/۹ درصد در س دارن
ــال ۲۰۰۲ رسيده است.  ۴۶/۷ درصد در س
بيشترين ميزان مطالعه در گروه سني ۵۴-

ــت و كاهش  ــال با ۵۱/۶ درصد اس ۴۵ س
خوانندگان ادبي در گروه هاي سني ۱۸-۲۴ 
و ۳۴-۲۵ شديدتر بوده و از ۵۸/۹ و ۶۳/۱ 
ــه ۴۲/۸ و ۴۷/۷  ــال ۱۹۸۲ ب درصد در س
ــت. كاهش خوانندگان  ــيده اس درصد رس
ادبيات با افزايش استفاده از انواع رسانه هاي 
ــت، بازي هاي  ــامل اينترن ــي ش الكترونيك
ــل ديجيتال  ــايل قابل حم ــي و وس ويديوي
ــتگي دارد. در سال ۱۹۹۰، خانوارها  همبس
ــرف خريد كتاب و ۶  ۵/۷ درصد هزينه ص

درصد صرف خريد ويديو و وسايل صوتي و 
تصويري مي كردند. اين رقم در سال ۲۰۰۲ 
ــايل الكترونيکي و  ــه ۲۴ درصد براي وس ب
۵/۶ درصد براي خريد كتاب رسيده است. 

(احمدي، ۱۳۸۴ب)
اما هنوز ميزان مطالعه در جهان باالست. 
ــتان بر روي ۱۲۰۰۰  در تحقيقي در انگلس
نفر فرد ۱۶ سال به باال، بزرگساالن بيش از 

۵ ساعت در هفته مطالعه مي كنند و بيش 
از ۱۵ درصد از جمعيت، حداقل ۱۱ ساعت 
ــد. (فعاليت هاي ملي  در هفته مطالعه دارن

كتابخواني، ۲۰۰۷)
ــيار  ــا ميزان مطالعه ادبي در ايران، بس ام
ــت. ميزان  ــي اس ــرانه جهان ــر از س پايين ت
ــه  مطالعه كتاب در ميان ايرانيان در مقايس
ــيار  ــورهايي چون هند وفيليپين بس با كش
ــت. در واقع تنها ۹ درصد ايرانيان  پائين اس
ــاب مي خوانند و  ــم كت ــواد به طور دائ باس
ــالت  ــراد داراي تحصي ــد اف ــز ۲۰ درص ني
دانشگاهي به طور مرتب مطالعه مي كنند و 
سرانه مطالعه هفتگي ايرانيان ۵۶ دقيقه در 
هفته است. (در مقايسه با هند كه هفته اي 
۱۰ ساعت مي باشد.) واقع هر بيست ايراني 
ــاعت كتاب مي خواند.  در يك سال يك س

(جابري مقدم، ۱۳۸۵)
ــب پژوهش ملي مصرف كاالهاي  به موج
فرهنگي در ايران، سرانه مطالعه كتاب براي 
جمعيت ۷ سال به باالي كشور ۶/۷ دقيقه 
ــبانه روز و مطالعه مطبوعات براي كل  در ش
جمعيت ۲۰ دقيقه، براي باسوادان ۲۳دقيقه 
ــبانه روز  و براي اهل مطالعه ۵۴دقيقه در ش
است. مطالعه كتاب ۱/۹ درصد و مطبوعات 
ــي اوقات فراغت  ــرانه زمان ۵/۴ درصد از س
ــود اختصاص مي دهند در  ايرانيان را به خ
ــاهده تلويزيون در اين  حالي كه سهم مش

ميانه ۴۲ درصد است. 
ــر (بحراني، ۱۳۷۹)  ــك تحقيق ديگ در ي
ــت، نتايج  ــه در اوقات فراغ ــاره مطالع درب
به دست آمده نشان مي دهد كه در مجموع، 
بخش زيادي از اوقات فراغت دانش آموزان 
ــود  ــوده تلف مي ش ــل بيه ــام تحصي در اي
ــد از كل اوقات فراغت)، ۲۲/۸  (۳۶/۲درص
درصد از اوقات فراغت روزانه صرف مطالعه 
ــاي  ــرف تماش ــد ص ــي، ۷۱/۶ درص درس
ــا ۱/۱ درصد صرف مطالعه  تلويزيون و تنه
ــرانه  ــود. به طوري كه س ــي مي ش غيردرس
ــطه  ــدت مطالعه آزاد دانش آموزان متوس م
ــت. دختران  ــدود ۵/۵ دقيقه اس در روز ح
ــي و هم مطالعه  ــم از لحاظ مطالعه درس ه
ــي مدت زمان زيادتري را گزارش  غيردرس

پايين بودن ميـزان مطالعه در 
ايـران، در وضعيتي اسـت كه 
ميزان انتشـار كتاب در ايران 
رشد صعودي داشته و يكي از 
باالتريـن ميزان ها را در جهان 
داراسـت و در نتيجه، همواره 
به غلط، رشـد ميزان انتشـار 
مسـئوالن  سـوي  از  كتـاب، 
و دسـت اندركاران، بـه رشـد 

مصرف هم تعبير مي شود.



سال يازدهم، شمـاره 69، فروردين 1392 ماهنـامه علمـي تخصصـي66
صـداي جمهـوري اسالمي ايـران 67

شبکه هاي مختلف تلويزيوني و اينترنت) بر 
ــه به دليل جذابيتي که در آنها وجود  جامع
ــت تا مردم بيشتر به  ــده اس دارد، باعث ش
ــد. نظرات نيل  ــوي آنها تمايل پيدا کنن س
پستمن در زمينه خطرات سيطره تلويزيون 
ــي پژوهش ها،  ــت. در برخ ــل توجه اس قاب
ــردن و  ــن ورزش ك ــي داري بي ــه معن رابط
ــون در نوجوانان و جوانان  ــاي تلويزي تماش
ــت، يعني جوان  ــده اس در ايران يافت نش
براي تماشاي تلويزيون از وقت ورزش خود 
ــه برخي فعاليت هاي. يعني از  نمي زند، بلك

ابزارهاي ديگر فراغتي کاسته مي شود. 
نشـر خارج از برنامـه و انبـوه کتاب: 
ــت و بي رويه در چاپ  ــاي نادرس حمايت ه
ــا، باعث وجود انبوهي از کتاب هاي  کتاب ه
ــت. اين مسئله در  ــده اس بدون خواننده ش
درازمدت به بي اعتمادي خواننده به کتاب 

چاپ شده منجر شده است. 
ــذار ترجمه  ــاي اثرگ ــه دوره ه ــي ب نگاه
ــه برعکس دهه  ــان مي دهد ک در ايران نش
ــي ناموفق در  ــه جنبش ــه بعد، ک ــاد ب هفت
ــاني در ايران آغاز  ــه ترجمه علوم انس زمين
ــده و تقريبًا هر کسي، با هر سطح زباني،  ش
ــه مي کند؛ در دهه هاي  هر کتابي را ترجم
ــات درگير  ــات مؤسس ــا ۵۰ در ادبي ۳۰ ت
ــد کتاب هاي جيبي، اميرکبير،  ترجمه مانن
ــتفاده از مترجمين زبده،  و فرانکلين با اس
بهترين آثار- البته با جهت گيري خاص- را 

ترجمه کردند. 
ــي، بدون  ــون، كتاب هايي انبوه ــا اکن ام
ــته باشد به بازار سرازير  اينكه مخاطب داش
ــود و اين مسئله به بازار كتاب صدمه  مي ش
ــوه باعث  ــن توليد انب ــد. به عالوه اي مي زن

سردرگم شدن مخاطب مي شود. 
و  ــندگان  نويس ــت  فعالي ــن  همچني
ــتند و در اين  ــي كه حرفه اي نيس مترجمان
عرصه ماندگار نمي شوند، باعث مي شود به 
ــود. خيلي از  ــران مخاطب دامن زده ش بح
ــران اگر (حتي) اثر ارزشمندي را چاپ  ناش
مي كنند، صرفًًا هدف آنها چاپ كردن كتاب 
ــمندبودن آن كتاب برايشان  ــت و ارزش اس

اهميتي ندارد. در نتيجه وقتي خواننده آثار 
دلخواه خود را در بازار كتاب پيدا نمي كند، 

از كل بازار دلسرد مي شود. 
نداشتن كتاب نويس و بي توجهي به نياز 
مخاطب: برخي معتقدند اگر كتاب نويس و 
محقق و مؤلف داريم، چرا نمي توانيم چند 
روز، چند هفته و حتي چند ماه پس از هر 
حادثه اي بزرگ و تعيين كننده در كشورمان 
ــام و خاص  ــراي فهم مخاطبان ع كتابي ب
ــه كنيم؟ (آزادارمکي، ۱۳۸۵) در اغلب  تهي
کشورهاي جهان، بعد از هر حادثه اي براي 
ــت تر و بهتر متفكران و  تصميم گيري درس
محققان به داوري نسبت به آن مي پردازند. 
با مراجعه به روزها و هفته ها و ماه هاي بعد 
ــود  ــپتامبر ديده مي ش از حادثه يازدهم س
ــركت هاي انتشاراتي به چاپ  كه بيشتر ش
ــده در مورد آن حادثه و  تحليل هاي تهيه ش
فضاي ايجادشده اقدام كردند. اما در ايران، 
ــه پيش مي آيد،  وقتي حادثه اي چون زلزل
مردم انتظار فهم داليل، نتايج و آينده اين 
ــد. اگر كتابي در اين باره  نوع حادثه را دارن
ــود و آن نيازها بي پاسخ گذاشته  نوشته نش
ــر كتابخوان تربيت نمي شود و  ــود، قش ش
طبيعتًا افراد براي پاسخ به نيازهاي تحليلي 
ــع، منبعي غير از کتاب را  خود درباره وقاي
پيدا مي کنند و در موارد بعدي نيز ديگر به 

کتاب مراجعه نمي کنند.
به اعتقاد نگارندگان، هر چند تمام عوامل 
ــزان کتابخواني در ايران  در پايين بودن مي
ــئله در  ــا مهمترين مس ــت دارند، ام اهمي
ــت. تجارب  ــنده اس اين باب، فقدان نويس
ــين نشان مي دهد که هرگاه کتابي در  پيش
ــب منتشر شده، اقبال به آن نيز  وقت مناس
قابل توجه بوده است. از طرف ديگر، اقبال 
ــند، نشان از  مخاطب به کتاب هاي عامه پس
ــال نياز خود  ــن دارد که مخاطب به دنب اي
ــت و اگر اين نياز در کتاب و در ادبيات  اس

برآورده شود، به آن رو خواهد آورد.

د) صنعت کتاب
ــطح  ــي در س ــودن تعداد كتابفروش كم ب

كشور و توزيع نامناسب آنها در سطح شهر. 
ــاه هزار عنوان  ــاليانه پنج با وجود توليد س
کتاب در کشور. يكي از راه هاي رونق کتاب 
در کشور ، ايجاد کتابفروشي هاي زنجيره اي 
ــت که اگر ايجاد شود بسيار مي تواند در  اس
ــي ديگر، ايجاد  ــد. يک اين زمينه موفق باش

کتابفروشي هاي تخصصي است.
فقدان تبليغـات درباره کتـاب: كتاب 
ــت كه حداقل تبليغات در مورد  كااليي اس
آن انجام مي شود. درباره همه مسائل ارقام 
ــود، ولي  نجومي براي تبليغات خرج مي ش

در مورد كتاب اين اتفاق نمي افتد. 
غالب  کيفيت پاييـن آثار چاپ شـده: 
ــده در ايران، از کيفيت  کتاب هاي منتشرش
ــت، هم در ويراستاري  پاييني برخوردار اس
ــود،  ــاب دقت هاي الزم نمي ش ــاپ کت و چ
ــي در پاورقي ها (به ويژه در  توضيحات اضاف
ترجمه ها) ارائه نمي شود، كتاب در قطع هاي 

متفاوت و قابل حمل ارائه نمي شود و... .
گراني کتاب: بسياري از دست اندرکاران 
ــاي  علت ه ــن  مهمتري از  ــي  يک ــاب،  کت
ــي در ايران را قيمت  ــودن کتابخوان پايين ب
ــد و گاه آن را با يک  ــاب مي دانن باالي کت
ــه مي کنند و به همين  وعده غذا و... مقايس
ــل کتاب هاي همراه، جيبي و با کيفيت  دلي
ــنهاد مي کنند.  ــا با تيراژ باال را پيش نازل ي
ــئله نوعي توهم و  ــا، اين مس ــا به نظر م ام
ــئله اصلي  فرافکني براي بي توجهي به مس
ــد، خريد  ــه توضيح داده ش ــت. چنانچ اس
کتاب با توجه به هزينه آن و فقدان فايده، 
ــل (rational) صرفه  ــب عاق ــراي مخاط ب

اقتصادي ندارد.
عدم توجه به امكانات جديد اطالعاتي 
و ارتباطـي بـراي ترويـج کتابخواني و 

اطالع رساني درباره کتاب ها
ــت مي تواند نقش مؤثري در ترويج  اينترن
ــد و در كنار  ــي ايفا كن ــگ كتابخوان فرهن
ــاي  ــايي كتاب ه ــد و شناس ــف و نق توصي
مختلف به افراد، امكان دسترسي همگاني به 
كتاب هاي گوناگون را فراهم سازد. اينترنت 
ــه تنها اطالعات كتاب را به طور مفصل در  ن
ــر ارائه مي دهد، بلكه  ــنده و ناش مورد نويس
ــراي آن انتخاب باز مي كند  ذهن افراد را ب
ــيار مؤثرتر از  و به همين دليل نقش آن بس

ــت، اما غلبه (حداقل در  حال گسترش اس
نمود و در تبليغات) با كساني است كه هيچ 
ــي ندارند و  ــي در مقابل نظام سياس نرمش
هيچ وجه مثبتي در نظام نمي بينند، حتي 
آنها كه با حكومت پهلوي مدارا مي كردند، 
اكنون از همه ابزارها براي مخالفت با نظام 
ــتفاده مي كنند و متأسفانه در سال هاي  اس
ــا به بيگانگان  ــياري از اين ابزاره اخير، بس
ــت.  اتكا دارد و از حمايت آنها برخوردار اس
مواردي مانند برخورد نويسندگان با جايزه 
ــا عدم انعطاف وزارت  ــال ۱۳۸۵ ي كتاب س
ــران براي  ــت ناش ــاد در برابر درخواس ارش
يكپارچه شدن بخش هاي داخلي و خارجي 
ــگاه كتاب ۱۳۸۶ شواهدي از هر دو  نمايش

سمت هستند. 
ــدن  ــادي متقابل موجب بسته ش بي اعتم
ــئله  ــود و همين مس فضاي فرهنگي مي ش
ــود قدرت مانور از نويسندگان  سبب مي ش
ــندگان و اهل قلم ما، از  ــلب شود. نويس س
ــته  فرهنگي بهره مي برند كه در محيط بس
پيش از انقالب شكل گرفته و اين فرهنگ 
ــلب  ــدرت پيگيري و پويايي را از آنان س ق
ــت و مي كند. بسته بندي فرهنگ  كرده اس
ــندگان نتوانند در  ــده است نويس سبب ش
ــور دهند  ــود به خوبي مان ــه عمل خ حيط
ــوند و اين  ــه خنثي نويس مي ش و رفته رفت
ــود كه هميشه  ــدگي سبب مي ش خنثي ش
ــنده و اهل قلم  ــر از نويس ــب، جلوت مخاط

حركت كند.
برنامه ريزي هـاي نادرسـت حمايتـي: 
يكي از داليل پايين بودن ميزان كتابخواني 

ــاد برمي گردد.  ــيوه هاي حمايتي ارش به ش
ــت كه کتاب هايي مورد حمايت  مدت هاس
ــمي جامعه و نه  ــه فرهنگ رس ــتند ک هس
ــج مي کنند. اما  ــگ واقعي آن را تروي فرهن
ــه اين ترويج و  ــه نوعي اعتراض ب در جامع
ــذا کتاب هاي  ــود دارد و ل ــگ وج آن فرهن
ــر خوانده  ــاس كمت ــده بر آن اس ترويج ش

مي شوند.
ج) نظام فرهنگي

هماهنگ نبودن ارگان ها و فقدان «نظام 
برنامه ريزي» فرهنگي در کشـور: هنوز 
ــي در  بخش هاي مختلف فرهنگي و آموزش
ــتند. اين مسئله  ــازگار نيس جامعه با هم س
ــه ارگان هاي مختلف با هم  نه تنها در رابط
ــه گاه در زيرمجموعه هاي  وجود دارد، بلك
ــي نيز اين تعارض وجود  يك ارگان فرهنگ
ــك فرد در  ــال كتاب ي ــوان مث دارد. به عن
ــال پذيرفته  ــي جايزه كتاب س بخش نهاي
ــرد در معاونت ديگري  ــود و همان ف مي ش
در ارشاد نمي تواند مجوز انتشار كتاب خود 
ــبكه  ــا گاه در تلويزيون، دو ش ــرد. ي را بگي
مختلف در يك ساعت، برنامه پرمخاطب را 
ــاخت  پخش مي كنند، برنامه اي كه براي س
ــت.  ــده اس ــر دقيقه آن هزينه گزافي ش ه
ــره اي از خودخواهي  ــن نوع مديريت، به اي
ــي دارد، در حاليكه مجموعه  ــا قبيله گراي ي
ــور بايد تمام امكاناتت خود را  فرهنگي كش
ــتفاده كند. براي نمونه،  در جهت بهينه اس
ــواب برمي خيزد،  صبح كه دانش آموز از خ
ــد، در راه  ــده دار پرورش وي باش راديو عه
مدرسه، تبليغات خياباني به جامعه پذيري 
ــه، گروه  ــش مدرس ــد، نق ــك نماي وي كم
ــا و.. همه بايد  ــاالن، تلويزيون و بازي ه هم
ــد.  ــود تا تالش ها هم جهت باش ــن ش روش
ــه جذاب  ــش يك برنام ــن، گاه پخ بنابراي
تلويزيوني در انتهاي شب مناسب نيست، و 
كودك يا نوجوان بايد با شنيدن يك رمان 

يا قصه كوتاه به خواب رود. 
نقش رسانه در پركردن اوقات فراغت: 
ــانه هاي نوين ارتباطي،  ــروزه با ورود رس ام
(بعد از تلويزيون) مانند كامپيوتر، وضعيت 
كتابخواني اسفناك تر شده است. گسترش 
فناوري اطالعات در سطح جامعه (اينترنت) 
و ترويج گذران اوقات فراغت از راه هايي غير 
ــده تا ميزان روي آوردن  از مطالعه، باعث ش
ــانه ها  ــتري اصلي اين رس جوانان (كه مش
ــتند) به مطالعه كمتر از گذشته شود.  هس
ــري (از جمله  ــانه هاي تصوي حاکميت رس

اطالعـات  فنـاوري  گسـترش 
در سـطح جامعـه (اينترنـت 
و ماهـواره) و ترويـج گذران 
راه هايـي  از  فراغـت  اوقـات 
غير از مطالعه، باعث شـده تا 
ميزان روي آوردن جوانان (كه 
مشـتري اصلي اين رسـانه ها 
هسـتند) بـه مطالعـه كمتر از 

گذشته شود.
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شبکه هاي مختلف تلويزيوني و اينترنت) بر 
ــه به دليل جذابيتي که در آنها وجود  جامع
ــت تا مردم بيشتر به  ــده اس دارد، باعث ش
ــد. نظرات نيل  ــوي آنها تمايل پيدا کنن س
پستمن در زمينه خطرات سيطره تلويزيون 
ــي پژوهش ها،  ــت. در برخ ــل توجه اس قاب
ــردن و  ــن ورزش ك ــي داري بي ــه معن رابط
ــون در نوجوانان و جوانان  ــاي تلويزي تماش
ــت، يعني جوان  ــده اس در ايران يافت نش
براي تماشاي تلويزيون از وقت ورزش خود 
ــه برخي فعاليت هاي. يعني از  نمي زند، بلك

ابزارهاي ديگر فراغتي کاسته مي شود. 
نشـر خارج از برنامـه و انبـوه کتاب: 
ــت و بي رويه در چاپ  ــاي نادرس حمايت ه
ــا، باعث وجود انبوهي از کتاب هاي  کتاب ه
ــت. اين مسئله در  ــده اس بدون خواننده ش
درازمدت به بي اعتمادي خواننده به کتاب 

چاپ شده منجر شده است. 
ــذار ترجمه  ــاي اثرگ ــه دوره ه ــي ب نگاه
ــه برعکس دهه  ــان مي دهد ک در ايران نش
ــي ناموفق در  ــه جنبش ــه بعد، ک ــاد ب هفت
ــاني در ايران آغاز  ــه ترجمه علوم انس زمين
ــده و تقريبًا هر کسي، با هر سطح زباني،  ش
ــه مي کند؛ در دهه هاي  هر کتابي را ترجم
ــات درگير  ــات مؤسس ــا ۵۰ در ادبي ۳۰ ت
ــد کتاب هاي جيبي، اميرکبير،  ترجمه مانن
ــتفاده از مترجمين زبده،  و فرانکلين با اس
بهترين آثار- البته با جهت گيري خاص- را 

ترجمه کردند. 
ــي، بدون  ــون، كتاب هايي انبوه ــا اکن ام
ــته باشد به بازار سرازير  اينكه مخاطب داش
ــود و اين مسئله به بازار كتاب صدمه  مي ش
ــوه باعث  ــن توليد انب ــد. به عالوه اي مي زن

سردرگم شدن مخاطب مي شود. 
و  ــندگان  نويس ــت  فعالي ــن  همچني
ــتند و در اين  ــي كه حرفه اي نيس مترجمان
عرصه ماندگار نمي شوند، باعث مي شود به 
ــود. خيلي از  ــران مخاطب دامن زده ش بح
ــران اگر (حتي) اثر ارزشمندي را چاپ  ناش
مي كنند، صرفًًا هدف آنها چاپ كردن كتاب 
ــمندبودن آن كتاب برايشان  ــت و ارزش اس

اهميتي ندارد. در نتيجه وقتي خواننده آثار 
دلخواه خود را در بازار كتاب پيدا نمي كند، 

از كل بازار دلسرد مي شود. 
نداشتن كتاب نويس و بي توجهي به نياز 
مخاطب: برخي معتقدند اگر كتاب نويس و 
محقق و مؤلف داريم، چرا نمي توانيم چند 
روز، چند هفته و حتي چند ماه پس از هر 
حادثه اي بزرگ و تعيين كننده در كشورمان 
ــام و خاص  ــراي فهم مخاطبان ع كتابي ب
ــه كنيم؟ (آزادارمکي، ۱۳۸۵) در اغلب  تهي
کشورهاي جهان، بعد از هر حادثه اي براي 
ــت تر و بهتر متفكران و  تصميم گيري درس
محققان به داوري نسبت به آن مي پردازند. 
با مراجعه به روزها و هفته ها و ماه هاي بعد 
ــود  ــپتامبر ديده مي ش از حادثه يازدهم س
ــركت هاي انتشاراتي به چاپ  كه بيشتر ش
ــده در مورد آن حادثه و  تحليل هاي تهيه ش
فضاي ايجادشده اقدام كردند. اما در ايران، 
ــه پيش مي آيد،  وقتي حادثه اي چون زلزل
مردم انتظار فهم داليل، نتايج و آينده اين 
ــد. اگر كتابي در اين باره  نوع حادثه را دارن
ــود و آن نيازها بي پاسخ گذاشته  نوشته نش
ــر كتابخوان تربيت نمي شود و  ــود، قش ش
طبيعتًا افراد براي پاسخ به نيازهاي تحليلي 
ــع، منبعي غير از کتاب را  خود درباره وقاي
پيدا مي کنند و در موارد بعدي نيز ديگر به 

کتاب مراجعه نمي کنند.
به اعتقاد نگارندگان، هر چند تمام عوامل 
ــزان کتابخواني در ايران  در پايين بودن مي
ــئله در  ــا مهمترين مس ــت دارند، ام اهمي
ــت. تجارب  ــنده اس اين باب، فقدان نويس
ــين نشان مي دهد که هرگاه کتابي در  پيش
ــب منتشر شده، اقبال به آن نيز  وقت مناس
قابل توجه بوده است. از طرف ديگر، اقبال 
ــند، نشان از  مخاطب به کتاب هاي عامه پس
ــال نياز خود  ــن دارد که مخاطب به دنب اي
ــت و اگر اين نياز در کتاب و در ادبيات  اس

برآورده شود، به آن رو خواهد آورد.

د) صنعت کتاب
ــطح  ــي در س ــودن تعداد كتابفروش كم ب

كشور و توزيع نامناسب آنها در سطح شهر. 
ــاه هزار عنوان  ــاليانه پنج با وجود توليد س
کتاب در کشور. يكي از راه هاي رونق کتاب 
در کشور ، ايجاد کتابفروشي هاي زنجيره اي 
ــت که اگر ايجاد شود بسيار مي تواند در  اس
ــي ديگر، ايجاد  ــد. يک اين زمينه موفق باش

کتابفروشي هاي تخصصي است.
فقدان تبليغـات درباره کتـاب: كتاب 
ــت كه حداقل تبليغات در مورد  كااليي اس
آن انجام مي شود. درباره همه مسائل ارقام 
ــود، ولي  نجومي براي تبليغات خرج مي ش

در مورد كتاب اين اتفاق نمي افتد. 
غالب  کيفيت پاييـن آثار چاپ شـده: 
ــده در ايران، از کيفيت  کتاب هاي منتشرش
ــت، هم در ويراستاري  پاييني برخوردار اس
ــود،  ــاب دقت هاي الزم نمي ش ــاپ کت و چ
ــي در پاورقي ها (به ويژه در  توضيحات اضاف
ترجمه ها) ارائه نمي شود، كتاب در قطع هاي 

متفاوت و قابل حمل ارائه نمي شود و... .
گراني کتاب: بسياري از دست اندرکاران 
ــاي  علت ه ــن  مهمتري از  ــي  يک ــاب،  کت
ــي در ايران را قيمت  ــودن کتابخوان پايين ب
ــد و گاه آن را با يک  ــاب مي دانن باالي کت
ــه مي کنند و به همين  وعده غذا و... مقايس
ــل کتاب هاي همراه، جيبي و با کيفيت  دلي
ــنهاد مي کنند.  ــا با تيراژ باال را پيش نازل ي
ــئله نوعي توهم و  ــا، اين مس ــا به نظر م ام
ــئله اصلي  فرافکني براي بي توجهي به مس
ــد، خريد  ــه توضيح داده ش ــت. چنانچ اس
کتاب با توجه به هزينه آن و فقدان فايده، 
ــل (rational) صرفه  ــب عاق ــراي مخاط ب

اقتصادي ندارد.
عدم توجه به امكانات جديد اطالعاتي 
و ارتباطـي بـراي ترويـج کتابخواني و 

اطالع رساني درباره کتاب ها
ــت مي تواند نقش مؤثري در ترويج  اينترن
ــد و در كنار  ــي ايفا كن ــگ كتابخوان فرهن
ــاي  ــايي كتاب ه ــد و شناس ــف و نق توصي
مختلف به افراد، امكان دسترسي همگاني به 
كتاب هاي گوناگون را فراهم سازد. اينترنت 
ــه تنها اطالعات كتاب را به طور مفصل در  ن
ــر ارائه مي دهد، بلكه  ــنده و ناش مورد نويس
ــراي آن انتخاب باز مي كند  ذهن افراد را ب
ــيار مؤثرتر از  و به همين دليل نقش آن بس

ــت، اما غلبه (حداقل در  حال گسترش اس
نمود و در تبليغات) با كساني است كه هيچ 
ــي ندارند و  ــي در مقابل نظام سياس نرمش
هيچ وجه مثبتي در نظام نمي بينند، حتي 
آنها كه با حكومت پهلوي مدارا مي كردند، 
اكنون از همه ابزارها براي مخالفت با نظام 
ــتفاده مي كنند و متأسفانه در سال هاي  اس
ــا به بيگانگان  ــياري از اين ابزاره اخير، بس
ــت.  اتكا دارد و از حمايت آنها برخوردار اس
مواردي مانند برخورد نويسندگان با جايزه 
ــا عدم انعطاف وزارت  ــال ۱۳۸۵ ي كتاب س
ــران براي  ــت ناش ــاد در برابر درخواس ارش
يكپارچه شدن بخش هاي داخلي و خارجي 
ــگاه كتاب ۱۳۸۶ شواهدي از هر دو  نمايش

سمت هستند. 
ــدن  ــادي متقابل موجب بسته ش بي اعتم
ــئله  ــود و همين مس فضاي فرهنگي مي ش
ــود قدرت مانور از نويسندگان  سبب مي ش
ــندگان و اهل قلم ما، از  ــلب شود. نويس س
ــته  فرهنگي بهره مي برند كه در محيط بس
پيش از انقالب شكل گرفته و اين فرهنگ 
ــلب  ــدرت پيگيري و پويايي را از آنان س ق
ــت و مي كند. بسته بندي فرهنگ  كرده اس
ــندگان نتوانند در  ــده است نويس سبب ش
ــور دهند  ــود به خوبي مان ــه عمل خ حيط
ــوند و اين  ــه خنثي نويس مي ش و رفته رفت
ــود كه هميشه  ــدگي سبب مي ش خنثي ش
ــنده و اهل قلم  ــر از نويس ــب، جلوت مخاط

حركت كند.
برنامه ريزي هـاي نادرسـت حمايتـي: 
يكي از داليل پايين بودن ميزان كتابخواني 

ــاد برمي گردد.  ــيوه هاي حمايتي ارش به ش
ــت كه کتاب هايي مورد حمايت  مدت هاس
ــمي جامعه و نه  ــه فرهنگ رس ــتند ک هس
ــج مي کنند. اما  ــگ واقعي آن را تروي فرهن
ــه اين ترويج و  ــه نوعي اعتراض ب در جامع
ــذا کتاب هاي  ــود دارد و ل ــگ وج آن فرهن
ــر خوانده  ــاس كمت ــده بر آن اس ترويج ش

مي شوند.
ج) نظام فرهنگي

هماهنگ نبودن ارگان ها و فقدان «نظام 
برنامه ريزي» فرهنگي در کشـور: هنوز 
ــي در  بخش هاي مختلف فرهنگي و آموزش
ــتند. اين مسئله  ــازگار نيس جامعه با هم س
ــه ارگان هاي مختلف با هم  نه تنها در رابط
ــه گاه در زيرمجموعه هاي  وجود دارد، بلك
ــي نيز اين تعارض وجود  يك ارگان فرهنگ
ــك فرد در  ــال كتاب ي ــوان مث دارد. به عن
ــال پذيرفته  ــي جايزه كتاب س بخش نهاي
ــرد در معاونت ديگري  ــود و همان ف مي ش
در ارشاد نمي تواند مجوز انتشار كتاب خود 
ــبكه  ــا گاه در تلويزيون، دو ش ــرد. ي را بگي
مختلف در يك ساعت، برنامه پرمخاطب را 
ــاخت  پخش مي كنند، برنامه اي كه براي س
ــت.  ــده اس ــر دقيقه آن هزينه گزافي ش ه
ــره اي از خودخواهي  ــن نوع مديريت، به اي
ــي دارد، در حاليكه مجموعه  ــا قبيله گراي ي
ــور بايد تمام امكاناتت خود را  فرهنگي كش
ــتفاده كند. براي نمونه،  در جهت بهينه اس
ــواب برمي خيزد،  صبح كه دانش آموز از خ
ــد، در راه  ــده دار پرورش وي باش راديو عه
مدرسه، تبليغات خياباني به جامعه پذيري 
ــه، گروه  ــش مدرس ــد، نق ــك نماي وي كم
ــا و.. همه بايد  ــاالن، تلويزيون و بازي ه هم
ــد.  ــود تا تالش ها هم جهت باش ــن ش روش
ــه جذاب  ــش يك برنام ــن، گاه پخ بنابراي
تلويزيوني در انتهاي شب مناسب نيست، و 
كودك يا نوجوان بايد با شنيدن يك رمان 

يا قصه كوتاه به خواب رود. 
نقش رسانه در پركردن اوقات فراغت: 
ــانه هاي نوين ارتباطي،  ــروزه با ورود رس ام
(بعد از تلويزيون) مانند كامپيوتر، وضعيت 
كتابخواني اسفناك تر شده است. گسترش 
فناوري اطالعات در سطح جامعه (اينترنت) 
و ترويج گذران اوقات فراغت از راه هايي غير 
ــده تا ميزان روي آوردن  از مطالعه، باعث ش
ــانه ها  ــتري اصلي اين رس جوانان (كه مش
ــتند) به مطالعه كمتر از گذشته شود.  هس
ــري (از جمله  ــانه هاي تصوي حاکميت رس

اطالعـات  فنـاوري  گسـترش 
در سـطح جامعـه (اينترنـت 
و ماهـواره) و ترويـج گذران 
راه هايـي  از  فراغـت  اوقـات 
غير از مطالعه، باعث شـده تا 
ميزان روي آوردن جوانان (كه 
مشـتري اصلي اين رسـانه ها 
هسـتند) بـه مطالعـه كمتر از 

گذشته شود.
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ــتاد در کالس، انتظار  ــور اس ــش از حض پي
ــور، پشت چراغ قرمز،  براي رسيدن آسانس
ــريال هاي  ــان تبليغات بين فيلم ها و س زم

تلويزيوني و...
ــتند، آنچه  ــون اين زمان ها کوتاه هس  چ
ــتفاده مي شود، بايد هم در  براي مطالعه اس
ــد و هم کوتاه باشد تا امکان  ــترس باش دس
ــد. بنابراين بايد  ــود باش ــتفاده آن موج اس
ــه افراد چيزي براي خواندن  آموزش داد ک
«همراه» داشته باشند، مانند کتاب جيبي 
 Readers ــتفاده از تجربه يا پالتويي، با اس
ــتانک  ــه و... . داس ــه، مجل Digest، روزنام
(مينيمال) نيز در اين موارد مي تواند به کار 

بيايد. 
ــب براي  نمونه خوبي از کتاب هاي مناس
ــت.  اين زمان ها در ايران، «كتاب مترو» اس
ــه برخي عناصر  ــه در اين مورد، بايد ب البت
ــراي مطالعه کوتاه  ــه کرد: اگر کتاب ب توج
ــواي آن براي  ــد محت ــود، باي ــه مي ش تهي
ــد، لذا کتاب هاي  همين زمان مناسب باش
ــبي نيستند. و اگر  ــوارفهم گزينه مناس دش
بناست کتاب ها در مترو خوانده شوند (که 
ــئله  از عنوان آن هم چنين برمي آيد)، مس
ــراي خواندن در يک  ــب فونت متن ب تناس
ــورد توجه  ــلوغ بايد م ــط پرتکان و ش محي

باشد.
ــت»  ــر، دوهفته نامه «يادداش نمونه ديگ

ــر  ــت که دفتر پژوهش هاي راديو منتش اس
مي کند و براي استفاده اهالي راديو تدارک 
ــتفاده از جذابيت هاي  ــا اس ــده و ب ديده ش
ــدن ترغيب  ــده را به خوان ــري، خوانن بص

مي کند و البته متن هر مطلب، کمتر از دو 
ــه براي خواندن زمان مي برد و از آنجا  دقيق
که مطالب صفحات جدا هستند و نيز قطع 
ــت (پالتويي)،  ــب براي حمل اس آن مناس
ــتقبال مخاطبان از آن نيز معقول است،  اس

که چنين نيز شده است.
ــجويي  ــريات دانش ــک تجربه ديگر، نش ي
ــهل تر  ــت، که آنها که براي خواندن س اس
ــتر مورد توجه واقع مي شوند،  هستند، بيش
ــگاهي به  ــد «بهاريه»هاي جهاد دانش مانن
ــه مطبوعات  ــاه رمضان، يا دک ــبت م مناس
ــگاه، در چند مکان، روزنامه  در کوي دانش
ــل مي کنند و در  ــده، به ديوار وص را باز ش
ــردن مي توان آن را  زمان هاي کوتاه گذرک

خواند.
ب) اوقات فراغت: اوقات فراغت را با اين 
ــتن وقت  ــي تعريف کرده اند: داش دو ويژگ
آزاد، يعني خارج از تعهدات کاري و شغلي 
ــات  ــورداري از امکان ــي؛ و برخ و خانوادگ
ــتفاده و بهره گيري (از طريق  الزم براي اس
ــش- يعني آن طور که  فعاليت هاي لذت بخ
ــت دارد) از فراغت. بر اين اساس  فرد دوس
ــکارپيت، بهترين زمان  ــق نظر اس و بر طب
ــام يا  کتابخواني در اوقات فراغت، قبل از ش
ــب  ــاعات آخر ش بعد از آن، و مطالعه در س
ــت كه تلويزيون در  ــئله اينجاس است. مس
ــب  خانه ها حضور جدي دارد و تا انتهاي ش

ناشري است كه تنها قادر است يك بروشور 
ــته را ارائه دهد. اما مؤسسات درگير در  بس
ــتفاده  صنعت کتاب، کمتر از اين عرصه اس
ــي هاي  ــد. کتابخانه ها و کتابفروش مي کنن
ــًا در ايران رواج ندارد و جز  اينترنتي تقريب
ــايت، هنوز گسترش پيدا نکرده  يکي دو س

است.
عدم برنامه ريزي براي گروه هاي متفاوت 
براي انتشار و عرضه كتاب مناسب براي 

هر گروه 
ناکارآمـدي كتابخانه هـاي عمومـي و 

عدم مجهزشدن آنها به امکانات روز
راه حل ها

ــه آنچه در باب علل پايين بودن  با توجه ب
ــطوح نظام سياسي  ميزان کتابخواني در س
و نظام فرهنگي گفته شد، برنامه ريزي هاي 
جزيي در باب کتابخواني، بدون توجه جدي 
ــکل کتاب و ادبيات،  ــي به حل مش و اساس
ــود. اين  ــز نخواهد ب ــدان موفقيت آمي چن
ــئله نياز به يك برنامه ريزي همه جانبه  مس
و ديدن تمام ابعاد مسئله دارد. ازاين رو، لذا 
ــي در ادبيات ساختاري است،  مسئله اساس
ــنده تربيت و حمايت نشود،  يعني تا نويس
خواننده هم تربيت نخواهد شد و بالعکس. 
ــل حکومت و جامعه اصالح  و تا نگاه متقاب
نشود، بسياري از راه هاي ديگر راه به جايي 

نخواهد برد. 
ــاب  ــي در ب ــش هاي اساس ــي پرس برخ
ــت، که حل  ــي مطرح اس ــي ادب کتابخوان
مسئله منوط به پاسخ به آنهاست: آيا فقط 
كتاب خواندن مهم است يا نوع آن هم مهم 
ــت؟ چه کسي و براساس چه صالحيتي  اس
ــد تصميم بگيرد که خوانندگان چه  مي توان
ــوًال چنين تصميم گيري  بخوانند؟ و آيا اص
ــئله ديگر توجه جدي  ــت؟ مس اي الزم اس
ــر عادت مخاطب  ــي و تغيي به نظام آموزش
به مطالعه کردن است و ورود کتاب به سبد 

کاالهاي فرهنگي خانوار.
اما در اين شرايط، و با علم به محظوراتي 
ــطوح  ــوان در س ــم مي ت ــد ه ــه ذکر ش ک
ــکات در باب راهکارهاي  ــر، برخي ن پايين ت

ــرف ادبي (با  ــش ميزان مطالعه و مص افزاي
ــات فراغت) ذکر کرد.  ــئله اوق توجه به مس
ــن نکات فقط  ــود اي باز هم يادآوري مي ش
ــا تحقيقات  ــه بايد ب ــت ک حدس هايي اس
ــود. البته اين  ــي ش ــدي، دقيق تر بررس بع
ــا را هم مي توان در چارچوب مدل  راه حل ه
ــده»  ــي برنامه ريزي ش ــرات اجتماع «تغيي
ــي الخاني، ۱۳۸۰)  ــه و عباس (جوادي يگان
ــتراتژي هاي  ــن مدل، اس ــه کرد. در اي ارائ
تغيير برنامه ريزي شده، به چهارنوع اساسي 
ــي و قدرتي  ــهيلي، ترغيب ــوزي، تس بازآم
ــاس  ــوند که مي توان براس ــيم مي ش تقس
ــون ميزان آگاهي گروه هدف از  مواردي چ
ــاي انجام تغيير،  ــر، لزوم تغيير و راه ه تغيي
ــر، درك نياز به تغيير  ميزان تعهد به تغيي
ــترس بودن يك خدمت يا كاال و يا  (در دس
ــاني مناسب در مورد وجود  حتي اطالع رس
آن، استفاده از آن را تضمين نمي كند، بلكه 
ــات، نياز وجود  ــراي آن كاال يا خدم بايد ب
داشته باشد)، ظرفيت قبول تغيير در هدف، 
ــردن تغييرات، منابع در  ظرفيت نهادينه ك
ــترِس كارگزاران تغيير، و تقسيم بندي  دس
ــر و ديرپذير و...  ــتم هدف به زودپذي سيس
ــا ترکيبي از  ــتراتژي ها ي هر يک از اين اس
ــتفاده قرار داد. تفصيل اين  آن را مورد اس
ــتراتژي ها و تطبيق آن با وضعيت ايران  اس

به فرصتي ديگر موکول مي شود.

فرصت هاي مناسب براي کتابخواني
ــکار پيت (۱۳۷۶)، زمان هاي مناسب  اس
ــه دسته تقسيم  براي مطالعه ادبي را به س
ــات خالي  ــته لحظ ــه دس ــد. اين س مي کن
ــت و زمان هاي  ــت رفتني، اوقات فراغ ازدس
غيرفعال هستند. ما در ادامه تالش خواهيم 
ــکارپيت، برخي از  ــرح نظر اس کرد تا با ش
ــران را هم به آن  ــاص جامعه اي ــر خ عناص
ــا، اکنون در اين  ــه کنيم. در جامعه م اضاف
ــل متعدد، کمتر  ــا و اوقات، به دالي زمان ه
ــال آنکه با  ــه وجود دارد، ح ــکان مطالع ام
ــناخت علل  ــب و ش ــتگذاري مناس سياس
ــک از اين  ــه مطالعه در هر ي ــال ب عدم اقب
مقاطع، مي توان به افزايش (هر چند اندک) 

سطح کتابخواني در جامعه کمک کرد. 
ــف) لحظـات خالي ازدسـت رفتني:  ال
ويژگي هاي اين لحظات، نامرتبي و كوتاهي 

و قطع شدن هاي مكرر است. 
ــوان آثار خاص  زمـان حمل و نقل: مي ت
سفر تعريف كرد، مانند رمان هاي پليسي كه 
براي دو ساعت مطالعه نوشته شده است، يا 
ريدز دايجست. به همين منظور کتاب هاي 
کوچک ۱۶ يا ۳۲ يا ۶۴ يا ۹۶ صفحه اي (به 
ــيرهاي ۱۰  اندازه فرم هاي چاپ) براي مس
ــاعته تعريف شده است.  دقيقه اي تا يك س
البته مي توان كتاب حجيم را براي مصرف 
ــد، ولي حمل و نقل  ــد هفته تدارك دي چن

آن دشوار است. 
ــر چند  زمـان تغذيـه و صـرف غذا: ه
ــکارپيت، مطالعه در زمان صرف غذا را  اس
ــکان معتقدند  ــنهاد مي کند، اما پزش پيش
ــه در زمان خوردن، اثرات مخرب آن  مطالع

بر سالمتي و تغذيه دارد.
زمان اسـتراحت در محيـط کار: البته 
ــوار است، زيرا  مطالعه در اين زمان ها، دش
ــب جدي آن  ــتانه رقي ــاي دوس گفت وگوه
ــه اي را در  ــوان اتاق مطالع ــت. اما مي ت اس
ــتراحت  ادارات تعريف كرد كه در زمان اس

به كار آيد.
انـواع ديگـر زمان هاي معطل شـدن: 
ــوس، لحظات  ــف اتوب ــاي بانک، ص صف ه
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در  عوامـل  تمـام  چنـد  هـر 
کتابخواني  ميزان  پايين بودن 
در ايـران اهميـت دارنـد، امـا 
مهمترين مسـئله در اين باب، 

فقدان نويسنده است.

دسـت اندرکاران  از  بسـياري 
مهمتريــن  از  يکــي  کتــاب، 
علت هـــاي پـاييـــن بــودن 
کتابخواني در ايـران را قيمت 
بـاالي کتاب مي دانند و گاه آن 
را با يک وعده غذا و... مقايسه 
مي کننــد و بـه هميــن دليل 
کتاب هـاي همـراه، جيبي و با 
کيفيـت نازل يا با تيراژ باال را 

پيشنهاد مي کنند.
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ــتاد در کالس، انتظار  ــور اس ــش از حض پي
ــور، پشت چراغ قرمز،  براي رسيدن آسانس
ــريال هاي  ــان تبليغات بين فيلم ها و س زم

تلويزيوني و...
ــتند، آنچه  ــون اين زمان ها کوتاه هس  چ
ــتفاده مي شود، بايد هم در  براي مطالعه اس
ــد و هم کوتاه باشد تا امکان  ــترس باش دس
ــد. بنابراين بايد  ــود باش ــتفاده آن موج اس
ــه افراد چيزي براي خواندن  آموزش داد ک
«همراه» داشته باشند، مانند کتاب جيبي 
 Readers ــتفاده از تجربه يا پالتويي، با اس
ــتانک  ــه و... . داس ــه، مجل Digest، روزنام
(مينيمال) نيز در اين موارد مي تواند به کار 

بيايد. 
ــب براي  نمونه خوبي از کتاب هاي مناس
ــت.  اين زمان ها در ايران، «كتاب مترو» اس
ــه برخي عناصر  ــه در اين مورد، بايد ب البت
ــراي مطالعه کوتاه  ــه کرد: اگر کتاب ب توج
ــواي آن براي  ــد محت ــود، باي ــه مي ش تهي
ــد، لذا کتاب هاي  همين زمان مناسب باش
ــبي نيستند. و اگر  ــوارفهم گزينه مناس دش
بناست کتاب ها در مترو خوانده شوند (که 
ــئله  از عنوان آن هم چنين برمي آيد)، مس
ــراي خواندن در يک  ــب فونت متن ب تناس
ــورد توجه  ــلوغ بايد م ــط پرتکان و ش محي

باشد.
ــت»  ــر، دوهفته نامه «يادداش نمونه ديگ

ــر  ــت که دفتر پژوهش هاي راديو منتش اس
مي کند و براي استفاده اهالي راديو تدارک 
ــتفاده از جذابيت هاي  ــا اس ــده و ب ديده ش
ــدن ترغيب  ــده را به خوان ــري، خوانن بص

مي کند و البته متن هر مطلب، کمتر از دو 
ــه براي خواندن زمان مي برد و از آنجا  دقيق
که مطالب صفحات جدا هستند و نيز قطع 
ــت (پالتويي)،  ــب براي حمل اس آن مناس
ــتقبال مخاطبان از آن نيز معقول است،  اس

که چنين نيز شده است.
ــجويي  ــريات دانش ــک تجربه ديگر، نش ي
ــهل تر  ــت، که آنها که براي خواندن س اس
ــتر مورد توجه واقع مي شوند،  هستند، بيش
ــگاهي به  ــد «بهاريه»هاي جهاد دانش مانن
ــه مطبوعات  ــاه رمضان، يا دک ــبت م مناس
ــگاه، در چند مکان، روزنامه  در کوي دانش
ــل مي کنند و در  ــده، به ديوار وص را باز ش
ــردن مي توان آن را  زمان هاي کوتاه گذرک

خواند.
ب) اوقات فراغت: اوقات فراغت را با اين 
ــتن وقت  ــي تعريف کرده اند: داش دو ويژگ
آزاد، يعني خارج از تعهدات کاري و شغلي 
ــات  ــورداري از امکان ــي؛ و برخ و خانوادگ
ــتفاده و بهره گيري (از طريق  الزم براي اس
ــش- يعني آن طور که  فعاليت هاي لذت بخ
ــت دارد) از فراغت. بر اين اساس  فرد دوس
ــکارپيت، بهترين زمان  ــق نظر اس و بر طب
ــام يا  کتابخواني در اوقات فراغت، قبل از ش
ــب  ــاعات آخر ش بعد از آن، و مطالعه در س
ــت كه تلويزيون در  ــئله اينجاس است. مس
ــب  خانه ها حضور جدي دارد و تا انتهاي ش

ناشري است كه تنها قادر است يك بروشور 
ــته را ارائه دهد. اما مؤسسات درگير در  بس
ــتفاده  صنعت کتاب، کمتر از اين عرصه اس
ــي هاي  ــد. کتابخانه ها و کتابفروش مي کنن
ــًا در ايران رواج ندارد و جز  اينترنتي تقريب
ــايت، هنوز گسترش پيدا نکرده  يکي دو س

است.
عدم برنامه ريزي براي گروه هاي متفاوت 
براي انتشار و عرضه كتاب مناسب براي 

هر گروه 
ناکارآمـدي كتابخانه هـاي عمومـي و 

عدم مجهزشدن آنها به امکانات روز
راه حل ها

ــه آنچه در باب علل پايين بودن  با توجه ب
ــطوح نظام سياسي  ميزان کتابخواني در س
و نظام فرهنگي گفته شد، برنامه ريزي هاي 
جزيي در باب کتابخواني، بدون توجه جدي 
ــکل کتاب و ادبيات،  ــي به حل مش و اساس
ــود. اين  ــز نخواهد ب ــدان موفقيت آمي چن
ــئله نياز به يك برنامه ريزي همه جانبه  مس
و ديدن تمام ابعاد مسئله دارد. ازاين رو، لذا 
ــي در ادبيات ساختاري است،  مسئله اساس
ــنده تربيت و حمايت نشود،  يعني تا نويس
خواننده هم تربيت نخواهد شد و بالعکس. 
ــل حکومت و جامعه اصالح  و تا نگاه متقاب
نشود، بسياري از راه هاي ديگر راه به جايي 

نخواهد برد. 
ــاب  ــي در ب ــش هاي اساس ــي پرس برخ
ــت، که حل  ــي مطرح اس ــي ادب کتابخوان
مسئله منوط به پاسخ به آنهاست: آيا فقط 
كتاب خواندن مهم است يا نوع آن هم مهم 
ــت؟ چه کسي و براساس چه صالحيتي  اس
ــد تصميم بگيرد که خوانندگان چه  مي توان
ــوًال چنين تصميم گيري  بخوانند؟ و آيا اص
ــئله ديگر توجه جدي  ــت؟ مس اي الزم اس
ــر عادت مخاطب  ــي و تغيي به نظام آموزش
به مطالعه کردن است و ورود کتاب به سبد 

کاالهاي فرهنگي خانوار.
اما در اين شرايط، و با علم به محظوراتي 
ــطوح  ــوان در س ــم مي ت ــد ه ــه ذکر ش ک
ــکات در باب راهکارهاي  ــر، برخي ن پايين ت

ــرف ادبي (با  ــش ميزان مطالعه و مص افزاي
ــات فراغت) ذکر کرد.  ــئله اوق توجه به مس
ــن نکات فقط  ــود اي باز هم يادآوري مي ش
ــا تحقيقات  ــه بايد ب ــت ک حدس هايي اس
ــود. البته اين  ــي ش ــدي، دقيق تر بررس بع
ــا را هم مي توان در چارچوب مدل  راه حل ه
ــده»  ــي برنامه ريزي ش ــرات اجتماع «تغيي
ــي الخاني، ۱۳۸۰)  ــه و عباس (جوادي يگان
ــتراتژي هاي  ــن مدل، اس ــه کرد. در اي ارائ
تغيير برنامه ريزي شده، به چهارنوع اساسي 
ــي و قدرتي  ــهيلي، ترغيب ــوزي، تس بازآم
ــاس  ــوند که مي توان براس ــيم مي ش تقس
ــون ميزان آگاهي گروه هدف از  مواردي چ
ــاي انجام تغيير،  ــر، لزوم تغيير و راه ه تغيي
ــر، درك نياز به تغيير  ميزان تعهد به تغيي
ــترس بودن يك خدمت يا كاال و يا  (در دس
ــاني مناسب در مورد وجود  حتي اطالع رس
آن، استفاده از آن را تضمين نمي كند، بلكه 
ــات، نياز وجود  ــراي آن كاال يا خدم بايد ب
داشته باشد)، ظرفيت قبول تغيير در هدف، 
ــردن تغييرات، منابع در  ظرفيت نهادينه ك
ــترِس كارگزاران تغيير، و تقسيم بندي  دس
ــر و ديرپذير و...  ــتم هدف به زودپذي سيس
ــا ترکيبي از  ــتراتژي ها ي هر يک از اين اس
ــتفاده قرار داد. تفصيل اين  آن را مورد اس
ــتراتژي ها و تطبيق آن با وضعيت ايران  اس

به فرصتي ديگر موکول مي شود.

فرصت هاي مناسب براي کتابخواني
ــکار پيت (۱۳۷۶)، زمان هاي مناسب  اس
ــه دسته تقسيم  براي مطالعه ادبي را به س
ــات خالي  ــته لحظ ــه دس ــد. اين س مي کن
ــت و زمان هاي  ــت رفتني، اوقات فراغ ازدس
غيرفعال هستند. ما در ادامه تالش خواهيم 
ــکارپيت، برخي از  ــرح نظر اس کرد تا با ش
ــران را هم به آن  ــاص جامعه اي ــر خ عناص
ــا، اکنون در اين  ــه کنيم. در جامعه م اضاف
ــل متعدد، کمتر  ــا و اوقات، به دالي زمان ه
ــال آنکه با  ــه وجود دارد، ح ــکان مطالع ام
ــناخت علل  ــب و ش ــتگذاري مناس سياس
ــک از اين  ــه مطالعه در هر ي ــال ب عدم اقب
مقاطع، مي توان به افزايش (هر چند اندک) 

سطح کتابخواني در جامعه کمک کرد. 
ــف) لحظـات خالي ازدسـت رفتني:  ال
ويژگي هاي اين لحظات، نامرتبي و كوتاهي 

و قطع شدن هاي مكرر است. 
ــوان آثار خاص  زمـان حمل و نقل: مي ت
سفر تعريف كرد، مانند رمان هاي پليسي كه 
براي دو ساعت مطالعه نوشته شده است، يا 
ريدز دايجست. به همين منظور کتاب هاي 
کوچک ۱۶ يا ۳۲ يا ۶۴ يا ۹۶ صفحه اي (به 
ــيرهاي ۱۰  اندازه فرم هاي چاپ) براي مس
ــاعته تعريف شده است.  دقيقه اي تا يك س
البته مي توان كتاب حجيم را براي مصرف 
ــد، ولي حمل و نقل  ــد هفته تدارك دي چن

آن دشوار است. 
ــر چند  زمـان تغذيـه و صـرف غذا: ه
ــکارپيت، مطالعه در زمان صرف غذا را  اس
ــکان معتقدند  ــنهاد مي کند، اما پزش پيش
ــه در زمان خوردن، اثرات مخرب آن  مطالع

بر سالمتي و تغذيه دارد.
زمان اسـتراحت در محيـط کار: البته 
ــوار است، زيرا  مطالعه در اين زمان ها، دش
ــب جدي آن  ــتانه رقي ــاي دوس گفت وگوه
ــه اي را در  ــوان اتاق مطالع ــت. اما مي ت اس
ــتراحت  ادارات تعريف كرد كه در زمان اس

به كار آيد.
انـواع ديگـر زمان هاي معطل شـدن: 
ــوس، لحظات  ــف اتوب ــاي بانک، ص صف ه

ماهنـامه علمـي تخصصـي
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در  عوامـل  تمـام  چنـد  هـر 
کتابخواني  ميزان  پايين بودن 
در ايـران اهميـت دارنـد، امـا 
مهمترين مسـئله در اين باب، 

فقدان نويسنده است.

دسـت اندرکاران  از  بسـياري 
مهمتريــن  از  يکــي  کتــاب، 
علت هـــاي پـاييـــن بــودن 
کتابخواني در ايـران را قيمت 
بـاالي کتاب مي دانند و گاه آن 
را با يک وعده غذا و... مقايسه 
مي کننــد و بـه هميــن دليل 
کتاب هـاي همـراه، جيبي و با 
کيفيـت نازل يا با تيراژ باال را 

پيشنهاد مي کنند.
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مقدمه
توليد علم يکي از بنيان هاي اساسي رشد 
ــت و در جوامع دانش مدار  خرد و دانش اس
ــوب  ــاس قدرت محس ــروزي، دانش اس ام
ــه ادوار چنين  ــود؛ همچنانكه در هم مي ش
ــي در بيش از  ــت. فردوسي طوس بوده اس
ــال قبل در بيتي از اشعار خود به  ۱۰۰۰ س
اين امر اشاره كرده و باالتر از آن در قرآن 
ــده كه خداوند  كريم نيز اين امر مطرح ش

ــاني  را كه ايمان آورده اند و نيز آنان را  كس
ــه درجات باال  ــتند ب كه صاحب دانش هس
ــعه مبتني بر دانش  نائل مي كند . تنها توس
ــعه اي پايدار محسوب  و علم است که توس
ــود. توليد علم موجب افزايش دانش  مي ش
و فناوري و در نتيجه اشتغال و ثروت شده 
ــح، قدرت و امنيت  و در نهايت موجب صل

اجتماعي مي  گردد (صبوري، ۱۳۸۲). 
ــر علمي،  ــوري نش ــالوه، در هر کش به ع

ــي، به عنوان يک  ــر مجالت علم به ويژه نش
ــعه علم و  ــم و عملي براي توس ــيله مه وس
ــناخته مي شود. بنابراين، براي هر  دانش ش
ــه داراي ابزارهايي  ــت ک ــوري مهم اس کش
ــا يافته هاي  ــيله آنه ــد تا بتواند به وس باش
ــي خود را ترويج نمايد. در عصر حاضر  علم
يکي از مهم ترين   اين ابزارها مجالت علمي 
هستند. با عنايت به اين موضوع، کيفيت و 
ــده در يک کشور  کميت مجالت منتشرش

ــت. معموًال هم هميشه برنامه اي  روشن اس
براي نگاه كردن دارد.

ــبانه بيشتر براي افراد جاافتاده  مطالعه ش
ــت و پا به سن گذاشته كه كمتر جذب  اس
سرگرمي هاي بيروني (از جمله تلويزيون و 

گردش شبانه) مي شوند. 
ــار مکان  ــودن كتاب كن ــن مورد، ب در اي
ــراي خوابيدن با  ــوزش ب ــواب، و نيز آم خ
کتاب از زمان کودکي، اهميت فراوان دارد.
ــکارپيت،  ج) زمان هـاي غيرفعـال: اس
ــاي غيرفعال موارد زير را ذکر  براي زمان ه

مي کند: 
ــل البته رقبايي  جمعه ها: روزهاي تعطي
ــي يا خواندن  ــد ورزش و كارهاي ذوق مانن
ــه مطبوعات دارد. در ايران،  ويژه هاي جمع
ــد،  ــئله ديگر که مي تواند مانع باش يک مس
ــوزان در  ــش از اندازه دانش آم ــف بي تکالي
ــه اي که  ــت، به گون ــل اس ــاي تعطي روزه
ــل بيش از  ــراي روزهاي تعطي ــان، ب معلم
ــف مي دهند و براي  زمان هاي عادي، تکلي
ــتفاده  ــوزان عمًال امکاني براي اس دانش آم
غيردرسي در روزهاي تعطيل وجود ندارد. 
ــاير روزهاي  نکته ديگر درباره جمعه ها و س
ــت که مراکزي که  تعطيل در ايران، اين اس
ــتفاده براي اوقات فراغت هستند  مورد اس
(مانند موزه ها، کتابخانه ها، کتابفروشي ها)، 
بايد در زمان فراغت باز باشند و ارائه خدمت 
ــد، اما برخي از اين مراکز، به ويژه آنها  نماين
ــتند، تنها در ساعات اداري  که دولتي هس

باز هستند.
ــتفاده  - تعطيالت: نکته اي که درباره اس
ــالت در ايران بايد  ــي در تعطي از کتابخوان
ــت كه بايد  ــورد توجه قرار گيرد، اين اس م

ــردم براي  ــه م ــهرهايي ك ــن و ش در اماک
ــد، كتابخانه ها و  ــه آنجا مي رون تعطيالت ب
کتابفروشي هاي مناسب در دسترس باشد، 
ــدون برنامه ريزي (از نظر  زيرا اکثر مردم ب
ــد و کتاب  ــافرت مي کنن کتابخواني)، مس
ــا كتابخانه ها  ــود نمي برند. ام ــه همراه خ ب
ــهرهًا، معموال  ــن ش ــي هاي اي و كتابفروش
ــتند، به عالوه  به دليل محلي بودن فقير هس
اين مراکز، در طول سال، تنها در زمان هاي 
ــاير ايام  خاصي مراجعه كننده دارند و در س

سال خالي هستند.
ــور تجهيزكتابخانه  ــن منظ بيماري: بدي

بيمارستان ها، اهميت دارد.
بازنشستگي: هم بايد کتاب هاي مناسب 
ــتگان طراحي شود و هم اين  براي بازنشس
کتاب ها، در مکان هاي حضور بازنشستگان؛ 
ــالمندان و  ــا و خانه هاي س ــد پارک ه مانن

مساجد در دسترس باشد.
ــکارپيت گفته، برخي  ــداي از آنچه اس ج
ــتند که  ــاي غيرفعال ديگر هم هس زمان ه
مي توان مطالعه را در آن ترويج کرد، مانند 

زندان ها و پادگان ها.
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