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" کتاب است ییُکنج تنها سیان " 

 

حمید انوری را با کمال عالقه خواندم. محترم انوری بسیار مفصل از مزایای   ۀ پُرمحتوی و خیلی عالی محترممقال
من شناخت شخصی از جناب انوری دارم چون و  تائید میکنماینجانب همین بخش را میتوانم خواندن کتاب نوشته اند، که 

به طور احسن از آن  ایشاندانسته که بخشیده است،  ایشانمیدانم هر شخصیت محترمی که این تحفۀ گرانبها را به 
 د. ندر حقیقت لیاقت این تحفه را  دارد کرد و نگهداری خواه

 

 مردم همبا تأسف عمیق باید یادآور شوم، که در وطِن از هرنگاه عقب  نگهداشتۀ ما حتی  در زمان قبل از جنگ ها اما 
 از نعمت سوادکوچک بسیار یک اقلیت هنوز هم  امروزو کتاب خواندن بی بهره مانده بودند و بیچارۀ ما از نعمت سواد 

شود. طفل ُخرد سال توسط مادر عالقه به و آموختانده ی دارد و باید آموخته کتاب شکل تربیوخواندن برخوردار است. 
کمبودی کتاب و ضعف  اقتصاد  ادی و گیر ماندن در فرهنگ متروک،کتاب پیدا می کند و تا آخر آنرا دوام می دهد. بیسو

در حالیکه در  ندارند. خریدنعقب مانده دلیل بر آن است که اکثریت مردم عادت به کتاب خوانی و کتاب های  کشوردر 
کشور های پیشرفته خواندن کتاب جزء فرهنگ شان شده و از دوران طفولیت به خواندن کتاب عادت میگیرند. اولین 

 ست. اکتاب با رسم های آموزنده میکند، ورق زدن در  ءکاری که مادر برای طفل یک سالۀ خود اجرا
، مکتب، فاکولته باالخره تا آخر عمر ، خواندن کتاب، مجله و اخبار جزء مصروفیت روزمرۀ در کودکستان ترتیببه همین 

 هاست.انانس

می خواهم، در رابطه به یک نوآوری در جهان تخنیک جهت سهولت خواندن کتاب ها به  جناب انوریاز نوشتۀ زیبای  با الهام

که ازین است . امید ارائه دارمد، کمی معلومات ندوستان و به خصوص به نسل جوان ما که بیشتر با تخنیک و انترنت سروکار دار

 طریق به تعداد کتابخوانان ما افزوده شود.

 میدیا و یا جناب انوری من میخواهم روی آن مکث کنم اینست که ایشان در نوشتۀ خود از دو نوعنکته ای را که از نوشته های 

یکی کتاب و یکی هم کمپیوتر است که اگر  میدیا و یا رسانه رسانۀ یاد آور شده  و بطور مقایسوی آنرا تحلیل نموده اند و آن دو 

دو رسانه با هم در بسیار جهات سازگاری ندارند. یعنی تفاوت های شان کمی دقت به خرج دهیم به وضاحت میتوانیم ببینیم که این 

 شاید اما در فیصدی بزرگتر اصالً قابل مقایسه نیست و نمی باشد. زیرا طرح کمپیوتر اصالً برای کتاب خوانیو در فیصدی کوچک 

مثالً میباشد.  مشخصاب نهایت نیست بلکه هدف طرح کمپیوتر یک مرجع در یک سطح بسیار وسیع است که این حدوده در کت

 ایشان در ارتباط با مزیت های کتاب در برابر انترنت چنین می نویسند: 

 :هم کتاب دارد که انترنت ندارد گرید تیچند مز"

زند و  یشان م خیکنند ( یم زیشوند و فر یم یعصب ند،یآ یساعته، داغ م نیمتواتر چند ۀها با استفاد وتریعموما کامپ •

  .)خورند یاز جا تکان نم

 و چشم هارا با سرعت دهیو درد مفاصل گرد یسازد، باعث کمر درد یم دهیکتاب در انترنت، کمر را خم کی ۀمطالع •
 وبیو صبر ا یسیع ۀدر انترنت، حوصل یکتاب چند صد صفحه ئ کی ۀسازد و مطالع یتر م فیو ضع فیضع

 .خواهدیم

 ساحل بحر و در هر جا و مکان و ا،یدرخت، لب در یۀسا ریز ،یتوان در بستر خواب، در لب جو یرا اما م کتاب •

 .ستیصادق ن هیقض نیوقت و زمان مطالعه کرد، اما در انترنت اکثراً ا هر

 و تا قاف دیپرداز یپول م کباریکتاب صرف  کی دیخر یپول پرداخت، اما برا دیجهت استفاده از انترنت، هرماه با •
 "کتابخانه ها و امانت گرفتن ده ها کتاب. تیدر خدمت شماست، صرف نظر از موجود امتیق
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پذیرم که چنین است. اما؛ این مزیت برای ممالک جهان سه  من در برابر این گفته های شان اعتراضی ندارم و می

اهی هم ناممکن است. در بسیار محدود و گ جا  E-readerکه امکانات انترنت، دسترسی به کمپیوتر ها و ای ریدرد
 غیر آن هم مسائل نبود برق و انتر نت در سراسر کشور و امثالهم.

 
بلی برای همچو ممالک گفته های ایشان به خوبی صدق میکند. اما اگر ما این مقوله را همچنان در شرایط ممالک  

جهان اول و دوم هم بخواهیم بپذیریم. ممکن نیست. زیرا ما و شما همه به چشم سر می بینیم که قدرت تکنالوجی 
، کسی در ن انداز بین رفتدر حال ازت کتابخانه ها قدر در اوجش رسیده که حتی امروز در همه محالندرین ممالک آ

خانه اش کتاب ها را فقط برای نمود میگذارند و حتی در بسیاری جا ها کتب را منحیث یک شئ انتتیک و زینتی نزد 
( دیگر کتاب خوانی را برای مردم E-readers ل مدرن امروزی مثل )ای ریدر هائخود نگهمیدارند . زیرا این وسا

 دعوت می کنم که کتاب ها ندارند مثالً:« ایریدر»هل ساخته است. در ذیل شما را به خواندن مزیت های از نهایت س
 

تخنیک مونیتور ای ریدر که ما میتوانیم بدون  .1

روی مونیتور کتاب  نور و آفتابانعکاس 

 مورد عالقه ات را در هر جا که خواسته باشی

 . ممکن است و لب حوض حتی لب ساحل

 

 

 

 

یا زیاد تر و یا  1000هم که نوعی از کمپیوتر گفته میشود میتوانیم در یک زمان بیشتر از  «ای ریدر»در یک  .2

 کمتر کتاب را دونلود کنیم و هر کدام را که بخواهیم در هر موقع که بخواهیم بخوانیم. 
 

کتاب را به چاپ برسانیم شما کار ندارد. اما اگر ما بخواهیم که در یک زمان هزار زیاد که این کار مصرف پولی 

خود به اندیشید که چقدر چوب برای ساختن کاغذ به کار خواهد بود، چقدر مصارف قطع و صحافت این کتب دربر 

و هم اگر بخری، چقدر باید برای هر کتاب بپردازیم و  ، چقدر ضرر برای محیط زیست می رسدخواهد گرفت

و چقدر یک کوچکشی زحمت دارد و در صورت حریق و  اریمبالخره چقدر جای برای گذاشتن آنها ضرورت د

در حالیکه فقط یکبار کاپی ده ها هزار کتابهای . سیالبی و از بین رفتن کتاب ها چه زیانی را متحمل می شویم

در حالیکه در  می کنیم. دونلود  ذخیره کرده و در صورت ضرورت دوباره  Cloudرا در  « ای ریدر»مربوط  

فقط یک مصرف ضرورت است که همین وسیله را به یکباره بخیرم و بعد هر آنقدر کتابی که  «ای ریدر»یک 

 خواسته باشیم در آن دونلود کنیم.
 

 

هم و  ، بر سر کوچبا ایریدر همچنان میتوانیم که در بستر خواب .3

بدون هر نوع مشکلی که برای چشم پیدا شود و یا سبب آزار و 

  اذیت چشم گردد مطالعه کنیم.
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با ایریدر میتوانیم اندازۀ الفباء را به هر حد و  .4

معیاری که خواست خود ماست عیار سازیم که 

حتی ضرورت به داشتن و پوشیدن عینک هم 

 نشود.
با ایریدر میتوانیم جاهای که برای ما مهم است 

نشانی کنیم با هر رنگی که خواسته باشیم و در 

ورت کتاب هم کدام خرابی و یا کثافت کاری ص

نگیرد و هر زمانی که خواستیم این نشانی ها 

را دوباره پاک کنیم. در حالیکه این کار را در 

کتاب ها ممکن نیست خاصتاً کتبی که به وام 

گرفته میشوند. و یا از کتاب خانه های به کرایه 

 گرفته میشوند.
 

 

سهولت دیگری که به خوبی امکان  .5

استفاده از آن در ای ریدر ها 

است بودن و داشتن یک موچود 

کتابی را  رلغتنامه است که اگ

بخواهیم به یک زبان دیگر مطالعه 

کنیم به سادگی در همان صفحه از 

دکشنری و یا لغتنامۀ مورد نظر هم 

 میتوانیم استفاده کنیم.

 

  

 

 سهولت دیگری که ما در ایریدر ها داریم .6
که متن است یعنی تکنولوجی ( Text to Speach)تکست تو اسپیچ  

را که  Read Aloud کتاب را میتوانیم صوتی بشنویم. شما دکمه ای

با انگشت فشار میدهید و متن  این کار را برای تان ممکن می سازد

 صفحه برای تان صوتی خوانده میشود و شما گوش میکنید. 

 

 

 
 

 
 

 تکنالوجی اگر موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم همانطوریکه  نتیجه اینکه نظر به پیشرفت و توسعۀ
ر کرد که حتی پُ جای اطلس ها و نقشه ها را  ها و یا راهنمای راه  Navigation میبینیم که به چی سرعتی نویگشن

ون های خانگی را حاال در بازار اطلس کشور ها تقریباً در حال ازبین رفتن است. تیلفون های موبایل چگونه جای تیلف
مطمئناً این ایریدر ها هم به زود ترین فرصت جای کتاب ها را می گیرند و به اصطالح عام قبر کتاب ها را گرفت، 
 میکنند.

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

