«نور،صدا،تصویر ،بخوان!»
عملی بهینهخواندن ،بخش دوم
راهنمای
ِ

سیدمحمدحسین میرفخرایی | کارشناسیارشد فرهنگوارتباطات

نخست ،شرایط مکانی:
 .۱یکجانشـینی یـا کوچندگـی :بهتـر اسـت مـکان مطالعهمـان
را حتیاالمـکان ثابـت نگـه داریـم تـا مغـز مـا بـه مطالعـه در ایـن
محیـط عـادت کنـد .ایـن کار تمرکزمـان را افزایـش میدهـد
و باعـث میشـود تاحـدی شـرطی شـویم .البتـه در ایـن بـاره
نبایـد زیـادهروی کـرد ،چـون در ایـن صورت فرصـت مطالعه در
مکانهـای گونا گـون را از خودمـان سـلب میکنیـم.

کتـــابو کتابخـوانــی

اما آنچه در ادامه خواهیم گفت ،پاسـخی اسـت به دو پرسـش
کلی :نخسـت ،شـرایط مناسـب برای مطالعه چیست و چگونه
فراهم میآید؛ دوم ،از روی کاغذ بخوانیم یا نمایشـگر؟
سؤال اول :شرایط مناسب برای مطالعه چیست
و چگونه فراهم میآید؟
بــرای اینکــه بیشــتر و بهتــر بــه هــدف اصلیمــان یعنــی
«بهینهخوانــدن» برســیم ،بایــد شــرایط مطالعــۀ مفیــد را
بشناســیم و بــرای خودمــان فراهــم کنیــم .همهمــان کموبیــش
بــا ایــن شــرایط آشــناییم؛ قصــد داریــم دانســتههایمان را بــا
ً
هــم مــرور و احیانــا تکمیــل کنیــم .مطالــب ایــن بخــش را در دو
بخــش ســامان میدهیــم :شــرایط مکانــی؛ شــرایط زمانــی.
نکتـهای کـه پیـش از ورود بـه پاسـخ بایـد بگویـم ایـن اسـت کـه
ً
ایدئـال خوانـدن اسـت .مسـلما بسـیاری از مـا
اینهـا شـرایط
ِ
در بسـیاری از اوقـات نمیتوانیـم چنیـن شـرایطی را بهطـور
تماموکمـال بـرای خودمـان فراهـم کنیـم .پـس بهتـر اسـت
بهجـای اینکـه در ایـن بـاره بـه خودمـان سـخت بگیریـم و
لگـرا باشـیم ،واقعگـرا باشـیم و سـعی کنیـم در هـر شـرایطی
کما 
«اهـل مطالعه»بـودن یعنـی آمادگـی
شـویم.
کتاب
ه
ب
ت
دسـ
ِ
حدا کثـری بـرای مطالعـه ،حتـی در شـرایط نامسـاعد.

 .۲کتابخوانهـا فریـاد نمیزننـد :هـر چقـدر محیـط مطالعـه
از انـواع آلودگیهـای صوتـی دور باشـد ،بیشـتر متمرکـز
میشـویم و بهرهوریمـان افزایـش پیـدا میکنـد .باوجودایـن
عـدهای مطالعـه در محیطهـای بـاز را ترجیـح میدهنـد و
حتـی از شـنیدن صـدای پرندگان یـا آب در حین مطالعه لذت
هـم میبرنـد( .بمانـد کـه برخـی اینقـدر توانایـی دارنـد کـه
میتواننـد هـم صـدای تلویزیـون را بشـنوند و هـم بخواننـد!)
گذشـتهازاین شـاید در محیطهـای زندگـی امـروزی نشـود
بـه ایـن آسـانی محلـی بـا سـکوت کامـل پیـدا کـرد .بنابرایـن
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بهتـر اسـت در ایـن زمینـه هـم وسـواس بـه خـرج ندهیـم .ا گـر
در ایـن بـاره حساسـیت ویـژهای داریـم ،میتوانیـم از محیـط
کتابخانههـا اسـتفاده کنیـم.
اهـل خوانـش(!) :اینطـور کـه کارشناسـان
چـراغ ِ
 .۳ای چشـم و ِ
میگویند ،بهترین نور برای مطالعه نور طبیعی روز است .ترکیب
نورهای بهاصطالح «مهتابی» و «آفتابی» نیز تا حد زیادی شبیه
به همین نور است .چیزی که مهم است این است که نور کافی
باشـد ،نـه زیـاد و نـه کـم .بـرای جبـران کمبود نور محیط میشـود
از چراغ مطالعه استفاده کرد ،اما این کار بهشرطی صحیح است
که باعث تابیدن مسـتقیم نور در چشـمانمان (یا بازتاب شـدید از
روی کاغـذ) نشـود .خوانـدن در نـور کـم ا گرچـه به سلامت چشـم
آسـیبی نمیرسـاند ،موجـب خسـتگی چشـم و کاهـش بهینگـی
مطالعه میشـود.
« .۴هـوا» بـس ناجوانمردانـه نباشـد :حتیالمقـدور
محلـی را بـرای مطالعـه انتخـاب کنیم که
هـوای تـازه بهطـور مرتـب در آن جریـان
بهجـــای اینکـــه دربـــاره ش ــرایط مطالع ــه
داشـته باشـد .همچنیـن سـردی هـوا
لگ ــرا
ب ــه خودم ــان س ــخت بگیری ــم و کما 
موجـب کاستهشـدن انـرژی مـا و گرمـی
باش ــیم ،واقعگ ــرا باش ــیم و س ــعی کنی ــم در
آن موجـب کالفگیمـان میشـود.
ه ــر ش ــرایطی دس ـتبهکتاب ش ــویم« .اه ـ ِـل
ی حداکث ــری
مطالعه»بـــودن یعنـــی آمادگـ ـ 
 .۵حـواس ،پـر(!) :مطالعه در محیطهای
ب ــرایمطالع ــه،حت ــیدر ش ــرایطنامس ــاعد
پرتـردد یـا خـوردن و آشـامیدن در حیـن
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آنچه تا اینجا گفتیم ،اینهاست:
نخوانـدن مـا بهانههایـی دارد؛ ازجملـه اینکـه معتقدیم
• کتاب
ِ
«وقـت نداریـم»« ،جیبمـان خالـی اسـت»« ،مجلـه و وبـگاه و...
میخوانیـم» و . ...امیـدوارم تـا اینجـا زیـرآب ایـن بهانههـا را بـا
هـم زده باشـیم.
ْ
خوانـدن حـالوروز «خود»مان و «جامعه»مـان را روبهراه
• کتاب
میکنـد .مهمترازایـن« ،آرام»مان میکند.
• حــال کــه تصمیــم گرفتیــم بخوانیــم ،بایــد بدانیــم کــه
«هرچیزی»خوانــدن خــوب نیســت .انتخــاب مــا بایــد مبتنــی
بــر «نیــاز» و «عالقــۀ» مــا باشــد؛ بایــد «بهینــه» بخوانیــم.
• دانسـتیم کـه بـرای انتخـاب درسـت بهتـر اسـت از مشـورت
کتابخوانهـا و کتابدارهـا اسـتفاده کنیـم.
• قـرار شـد هرجـا کـه دیدیـم انتخابمـان خطـا بـوده اسـت ،بـا
خودمـان تعـارف نکنیـم؛ زود برویـم سـراغ گزینـهای بهتـر.

ـان مناســب قــرار نیســت از آســمان بیفتــد در بغلمــان؛ خودمــان بایــد بــرای خوانــدن
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نمیتوانی ــم ب ــه خوان ــدن اختص ــاص دهی ــم ،بای ــد از زمانه ــای خال ـ ِـی می ــان کاره ــا
اســتفاده کنیــم .بایــد زمانهــای بهاصطــاح «مــرده» را بــا خوانــدن زنــده کنیــم .حتــی
چ نخوان ــدن
پن ــج دقیق ــه خوان ــدن ه ــم بهت ــر اس ــت از هی ـ 

خواندنممکناستتمرکزمارا کم کند(.البته کسانیهمهستند
کـه تـا چیـزی بـرای خـوردن دم دستشـان نباشـد ،خواندنشـان
نمیگیـرد!) ا گـر در محیطهـای مشـترکی مطالعـه میکنیـم،
میتوانیـم بـه افـراد آ گاهـی بدهیـم کـه در حیـن مطالعه سـراغمان
نیاینـد .خوانـدن در حیـن گرسـنگی یـا سـیری زیـاد هـم چنـدان
مطلـوب نیسـت .و مهمتـر از همـه اینکـه ...دوسـتی میگفـت« :بـا
مـودم روشـن (بخوانیـد با حضـور این ابزارهای ارتباطی) نمیشـود
ِ
چیـزی خوانـد!» پـس گوشـی و دیگـر اقلام مرتبط و نامرتبـط را هم
مدتـی کنـار بگذاریـم و بـا خیـال آسـوده بنشـینیم پـای صحبـت
کتـاب .البتـه ا گـر از روی همیـن ابزارهـا نمیخوانیـم.
 .۶بنشـین ،پـا شـو :نحـوۀ اسـتقرار فیزیکـی نبایـد بهنحـوی
باشـد کـه در کوتاهمـدت خسـتهکننده و در درازمـدت آسـیبزا
باشـد .ا گـر قصـد داریـم چنـد سـاعتی را بـه مطالعـه بگذرانیـم،
نرمشهای کوچک و مفیدی هست که میتواند بدنمان را از
حالت یکنواختی و کسـالت درآورد .چه روی میز مینشـینیم،
ً
چـه زمیـن و چـه اصلا دراز میکشـیم ،فرقـی نمیکنـد؛ مدتـی
کـه گذشـت ،حالـت فیزیکیمـان را تغییـر دهیـم.
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دوم ،شرایط زمانی
 .۱صبـح اسـت سـاقیا قدحـی پـر کتـاب کـن :بهطـور کلـی ا گـر
بتوانیـم سـاعت مشـخصی از روز را بـه مطالعـه اختصـاص دهیم
ً
عالـی اسـت .عمومـا افـراد در سـاعات اولیـۀ روز ذهـن رقیقتـر
و پذیراتـری دارنـد .مطالعـۀ صبحگاهـی و بلکـه سـحرگاهی
میتوانـد حالمـان را در طـول روز خوش کنـد .باوجوداین ا گر به
هـر دلیلـی نتوانسـتیم سـاعتی از صبـح را بـه خوانـدن بگذرانیم،
دیگـر روز را بـرای ایـن کار در اختیـار داریـم .برخـی
هنـوز سـاعات ِ
هـم هسـتند کـه سـاعات پایانـی روز و بلکـه بـازۀ پیـش از خـواب
را بـرای خوانـدن انتخـاب میکننـد .بهتریـن کار ایـن اسـت کـه
مطابـق بـا برنامـۀ روزانـه و البتـه سـلیقۀ شـخصیمان زمـان
مناسـب را پیـدا کنیـم و دیگـر از دسـتش ندهیـم.
 .۲با سـرعت مطمئن برانید :ا گر چند سـاعتی سـرگرم مطالعهایم
(اول« ،خـوش بـه حالمـان» و بعـد) بهتـر اسـت زمانمـان را بـه
دورههـای مطالعه-اسـتراحت تقسـیم کنیـم .کارشناسـان
عددهـای مختلفـی در ایـن بـاره پیشـنهاد میدهنـد :از «نیـم
سـاعت-پنج دقیقـه» تـا «یـک سـاعت-یک ربـع» و بیشـتر .مهـم
ایـن اسـت کـه بگردیـم و بـازۀ مطلـوب خودمـان را پیـدا کنیـم .بـا
کمـی آزمونوخطـا میشـود بـه این عدد رسـید .مطالعۀ پیوسـته
ً
و بیشازحـد طوالنـی مطمئنا بازدهی مطلوبی نخواهد داشـت.
زمـان
 .۳بهجـای بهانـه ،وقـت بتراشـیم :کالم آخـر اینکـه
ِ
مناسـب قـرار نیسـت از آسـمان بیفتـد در بغلمـان؛ خودمـان
ْ
فهمیـدن زمـان بـاز کنیـم .ا گـر بـه هـر
بایـد بـرای خوانـدن و
زمـان سرراسـت و مناسـبی را نمیتوانیـم بـه
دلیلـی هیـچ
ِ
خالـی میـان
هـای
ن
زما
از
بایـد
دهیـم،
اختصـاص
خوانـدن
ِ
کارهـا اسـتفاده کنیـم .بایـد زمانهـای بهاصطلاح «مـرده» را
بـا خوانـدن زنـده کنیـم .حتـی پنـج دقیقـه خوانـدن هـم بهتـر
اسـت از هیـچ نخوانـدن.

سؤال دوم :از روی کاغذ بخوانیم یا نمایشگر؟
ً
قرار نیسـت جواب ما به این پرسـش لزوما یکی از این دو شـیوه
باشـد .هریـک از ایـن دو منافع و مضرات خـود را دارند .در اینجا
تالشـمان این اسـت که نمایی کلی از هرکدام ترسـیم کنیم.
نخست ،از روی کاغذ
بعضیهـا تـا بـوی کاغـذ بـه دماغشـان نخـورد و زبـری مالیمـش
ً
را بـا سـر انگشتانشـان حـس نکننـد ،اصلا حالوهـوای مطالعه
پیـدا نمیکننـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه حداقـل تاحـدی
خـود
بایـد بـه آنهـا حـق داد .برخـی از ایـن افـراد میگوینـد
ًِ
ْ
مطالعـه منبـع حواسپرتیانـد و دائمـا
دیجیتـال
ابزارهـای
ِ
ذهـن را از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه میپراننـد .ایـن را هـم
دسـتکم تاحـدی بایـد پذیرفـت( .برخـی مطالعـات میگوینـد
ِ
خواننـدگان دیجیتـال بهطـور میانگیـن هـر سـه دقیقـه یـک
بـار دچـار حواسپرتـی و اشـتغال بـه کاری دیگـر میشـوند).
برخـی دیگـر نیـز میگوینـد در ایـن روزگار کـه گوشـی همـراه و
دیگـر ابزارهـای دیجیتـال لحظـهای از دسـتمان نمیافتـد،
نبایـد فرصـت مواجهـه بـا کتـاب کاغـذی ر از دسـت داد .ایـن
بیشـتر چشـم و امـکان تمرکـز
را هـم میشـود پذیرفـت .آرامـش
ِ
جدیتـر بـر مطالـب را هـم بـه ایـن مزایـا بایـد افـزود.
دوم ،از روی نمایشگر
در مقابـل عـدهای هـم طـرفدار مطالعـۀ دیجیتـال هسـتند و
معتقدنـد کـه مطالعـۀ الکترونیـک ،بـا کاهـش مصـرف کاغـذ،
ازسـویی نقـش پررنگـی در حفاظـت از محیطزیسـت دارد و
ازسـویدیگر قیمـت تمامشـدۀ کتـاب را کاهـش میدهـد.
ْ
بهعلاوه سـختافزارها و نرمافزارهـای مطالعـۀ دیجیتـال
امکانـات گونا گونـی را در اختیـار کاربـر میگذارنـد کـه هرگـز در
مطالعـۀ کاغـذی در دسـترس او نیسـت ،ماننـد جسـتوجو،
تغییـر انـدازه و نـوع قلـم ،برقـراری پیونـد میـان بخشهـای
مختلف متن (هایپرلینک) ،تنظیم نور و . ...گذشتهازاینها،
بـا ابزارهـای دیجیتـال ،میتـوان کتابخانـهای را داخـل جیب
گذاشـت و بـه اینسـو و آنسـو رفـت .غیـر از ایـن اسـت؟
پیشنهاد ما
بهنظـر میرسـد معقولتریـن ْ
راه اسـتفاده از هـر دو شـیوه باشـد.
بهتـر اسـت خودمـان را از مزایـای هیچکـدام از ایـن دو شـیوه
محـروم نکنیـم .ا گـر تابهحـال تجربۀ جـدی مطالعۀ دیجیتـال را
نداشـتهایم ،بـد نیسـت بـا برنامکهایـی کـه بـرای گوشـیهای
هوشـمند طراحیشـدهاند آغـاز کنیـم .دو برنامـک «فیدیبـو» و
«طاقچـه» ایـن روزها از پرطرفدارها هسـتند .خیلی از کتابها
در ایـن دو برنامـک بهطـور رایـگان یـا بـا تخفیفهـای چشـمگیر
عرضـه میشـود .لـذت مطالعـه گـوارای وجودمـان!

معرف ـ ــیکت ـ ــاب
روح اهلل شریفی

نام کتاب :نوعروس؛
زندگینامه داستانی شهید رقیه رضایی الیه
نویسندگان :زینتالسادات موسوی و مریم طحان
ناشر :صریر
شمارگان 2000 :جلد
به کوشش اداره کل حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین
با حمایت مالی :شورای اسالمی و شهرداری قزوین
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معرفی کتاب
یکـی از فرازهـای مهـم تاریـخ خونبـار انقلاب اسلامی ،ماجرای
بیکفایتیهـای رژیـم آل سـعود در سـالهای متمـادی حـج بـه
شـمار مـیرود .ایـن بیکفایتـی کـه بـا دشـمنی آمیختـه شـده
بـود در سـال  1366حادثـهای را رقـم زد کـه بازروایـی آن و ثبـت
مشـاهدات شـاهدان آن ،میتوانـد برگـی از تاریـخ و ادبیـات
معاصـر را بـه شایسـتگی و بایسـتگی پـر کنـد.
رقیـه رضایـی شـهید شـاخص سـال  1395سـپاه ،یکـی از مفاخـر
آسـمان پرسـتارهی ایثار و شهادت استان قزوین به شمار میرود.
نوعـروس از جملـه آثـار منتشـر شـده بـه همـت بنیـاد حفـظ آثـار
و نشـر ارزشهـای دفـاع مقـدس اسـتان قزویـن اسـت کـه در زمینـه
زندگینامـه داسـتانی بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت .ده فصـل ایـن
کتابصفحاتزندگیبانورقیهرضاییالیه،جوانترینشهیدمکه
خونیـن 1366را سـاده و بیتکلـف ولـی موثـر بـه تصویر میکشـد.
نویسـنده در ایـن کتـاب مسـتقیم وارد وقایـع تاریخـی کـه
غالبـا خشـک و خسـتهکننده اسـت نگردیـده بلکـه داسـتانوار
سرگذشـت و مسـایل مهـم زندگـی  22سـالهی شـهیده و
تالطمهـای روحـی او را بـه نمایـش میگـذارد.
کتـاب نوعـروس حاصـل مصاحبـه و گفتگـو و نشسـتن پـای
درددل و حرفهـا و خاطـرات ناشـنیدهی اعضـای خانـواده،
دوسـتان و همکاران شـهیده رضایی اسـت که به مدد مدارک و
اسـناد موجـود بـه نـگارش درآمـده اسـت.
خصلتهـای زیبـای اخالقـی و انسـانی شـهیده رقیـه رضایـی
همـراه بـا آرامـش روحـی و شـوخ طبعیهایـش از او فـردی
دلنشـین و مصاحبـی تأثیرگـذار سـاخته بـود .ایـن اسـت کـه هـر
خواننـدهای میتوانـد فصلهای مختلف زندگینامه او را که گاه
لبخنـد بـر لـب مینشـاند و گاه گریـه ،بـدون احسـاس کمتریـن
خسـتگی ،مطالعـه نمایـد و از آن لـذت ببـرد و اسـتفاده کنـد.
در یکی از فصلهای میخوانیم:
« به هتل که رسید ،یکراست به اتاق آقاجانش رفت.
ـ چی شد مصطفی؟! رقیه را پیدا کردی؟
ـ یکـی از بچههـای کاروان خبـر داد کـه رقیـه پایـش تیـر
خـورده اسـت و در بیمارسـتان ملـک فیصـل بسـتری اسـت.
ممنوعالمالقـات اسـت .مـرا هـم راه ندادنـد.
خون زیر پوست صورت مصطفی دویده بود.
ُ
ـ مصطفی چرا صورتت گر گرفته؟ چه خبر است؟
راستش را به من بگو!
ـ آقاجان خستهام .گرمم شده.
مصطفـی پشـتش را بـه آمیـرزا کـرد و لیـوان آب را سـر کشـید.
دسـتش را کاسـه کرد و ته لیوان را خالی کرد توی دسـتش و آن را
پاشـید روی صورتـش! آمیـرزا متوجه اشـکهای مصطفی نشـد.
ـ آقاجان باید به منا و عرفات برویم».

