
 به نام چاشنی بخش زبان ها

بود  و چه کرد ؟ چهکتاب   

در گذشته های بسیار دور ، انسان پس از کشف زبان ، قلم ، خط و نوشتار ، به این نتیجه رسید که برای زندگی راحت تر و برطرف 

یادگار بگذارد. بهترین وسیله ای ل آینده به سکردن نیاز های کوچک و بزرگش ، به وسیله ای نیاز دارد که دانش و تاریخ را برای ن

 که برای این کار وجود داشت ، کتاب بود.

کتاب در اوایل تولد خود از پوست و چرم تشکیل می شد که با خط انسان بر روی آن می نوشتند . این نوع کتاب مدت خیلی 

ها نیز در سمرقند از چینی ها این علم زیادی ادامه داشت تا آن که کاغذ های اولیه توسط چینی ها اختراع شد و پس از آن عرب 

هجری قمری کشف کردند ، همان  311را آموختند و توانستند کیفیت کاغذ چینی را افزایش دهند. کاغذی که عرب ها در سال 

 کاغذی است که ما امروز بر روی آن می نویسیم و تا به امروز کاغذی به صرفه تر و با همان کیفیت کشف نشده است .

ب ها پوستی و چرمی بود ، وزن بسیار زیادی داشت و سنگین بود. به دلیل خطی بودن کتاب و جنس آن قیمت بسیار وقتی کتا

 باالیی هم داشت. به همین سبب ، در آن دوره فقط افراد ثروتمند جامعه قادر به خرید کتاب بودند.

باعث ارزان تر شدن کتاب ها و خارج شدن آن ها از پس از اختراع کاغذ کتاب ها ارزان و سبک شدند و کشف صنعت چاپ دراروپا 

حالت خطی شد. این ها همه تالش های مردم برای جامع کردن کتاب برای تمام طبقات جامعه بود و پس از آن حتی مردمان 

 کشاورز هم می توانستند آن کتاب های ارزان و سبک را بخرند و به سادگی با خود حمل کنند .

رفت کرد و کامپیوتر و تلفن همراه در دست اکثر مردم پیدا می شد. همان کتاب های سبک نیز برای ما بد وقتی که تکنولوژی پیش

بار شدند و حمل همان کتاب ها نیز برای مان سخت شد. پس از گذشت زمان و فوران راحت طلبی در انسان دیگر خواندن کتاب 

 های قطور نیز بسیار دشوار شد. 

و مردم بتوانند در وقت های مرده شان نیز کتاب نی بازگردند کری می کردند تا مردم به کتاب خواپس از آن مخترعان باید ف

بخوانند و دیگر بهانه ی سنگینی یک کتاب چند کیلویی را نگیرند. مردم می خواستند در مترو و اتوبوس و حتی هنگام راه رفتن ، 

 مل ببرند.کتاب بخوانند تا از وقت های مرده شان نیز استفاده ی کا

را پیشنهاد کردند تا ما با قرار دادن صد ها کتاب   (ebook)"کتاب های الکترونیکی"مخترعان برای ما بهانه گیر های کتاب نخوان 

در یک گوشی چند گرمی ، کتاب بخوانیم. به دست آوردنشان هم بسیار راحت بود و با اتصال به اینترنت و چند کلیک و سپس 

ماندن در ترافیک دانلود یک کتاب را به صورت رایگان یا با قیمت بسیار کم و بدون هیچ  وزنی دریافت می کردیم. دیگر نگرانی 

برای خرید و یا استرس باز یا بسته بودن فروشگاه هم نداشت ، حتی دیگر انبارداری و از این دست کار های پر زحمت هم نیاز 

 نداشت



صفحه به ولی باز هم ما بهانه گیر های کتاب نخوان ، سخت مان بود این کار های ساده را انجام دهیم و گفتیم به دلیل نگاه کردن 

را   (book reader)تبلت یا لب تاب ، چشم هایمان آسیب می بیند. مخترعان باز هم برایمان فکر کردند و کتاب خوانیش نما

اختراع کردند که فقط مخصوص کتاب خواندن الکترونیکی بود و از تکنولوژی جوهر دیجیتالی استفاده می کرد تا این مشکل کتاب 

 های الکترونیکی هم حل شود . 

نکشید که ما باز بهانه آوردیم که این کتاب خوان ها به اینترنت وصل نمی شوند و باید با فلش یا اتصال به کامپیوتر در  ولی طولی

را نیز رعایت نمی کنند. پس  (copy right)آن ها کتاب وارد کنیم و همین طور این کتاب خوان ها قانون مالکیت معنوی 

دند ، این کتاب ها هم از قانون مالکیت معنوی پشتیبانی می کردند هم دیگر چشممان را رضه کرعمخترعان کتاب صوتی را به بازار 

 ابل دریافت بودند و وزنی هم نداشتند .فآزار نمی دادند و هم مانند کتاب الکترونیکی به راحتی 

و کتاب  ”amazon.com“حال اگر شما به دنبال کتاب الکترونیکی با کتاب صوتی هستید می توانید کتاب های خارجی را از 

 .دانلود کنید  (fidibo.ir)"  فیدیبو "های ایرانی را از 

به هر حال می فهمیم که همه و همه در تالش هستند که ما مردمان مدرن ، بیش از گذشته ، ما را با دوست هنرمندمان آشنا 

 بشنویم .کنند ، تا بیشتر  پای سخن آن یار مهربان و دانای خوش زبان بنشینیم و پند 

 سپهر وکیلی

 


