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Abstract 

 چکیده

 به بازتحلیل برنامه کتاببا هدف پژوهش این انجام  هدف:

روتین تلویزیون جمهوری  هایعنوان یکی از اولین برنامه

ی است. دلیل انتخاب کتابخوانزمینه کتاب و  یران دراسالمی ا

توجه به سرگرمی و نشاط در معرفی و ترویج کتاب  این برنامه

 ی بوده است.کتابخوانو 

شده در های پخشجامعه آماری پژوهش کلیه برنامه روش:

سایت شبکه نسیم است که از طریق وب بازفصل اول کتاب

ی اش تحلیل محتوگردآوری شده است. روش انجام پژوه

وارسی محقق ساخته ها سیاههوری دادهآکیفی و ابزار گرد

 است.

کننده میآور و سرگرمنشاط استفاده از رویکردهای نتایج:

مؤثر باشد. استفاده از افراد  یکتابخوانتواند در ترویج 

ی و معرفی کتابخوان بارههای آنان درشده و بیان تجربهتهشناخ

تواند افراد را به ها میتوسط آنگذار تأثیر هایکتاب

برنامه نشان  128ی ای دعوت نماید. تحلیل محتوکتابخوان

دادکه خانواده در دوران کودکی نقش مؤثر در عادت به 

در دوران پیش از دبستان در  گوییداشته و قصه خواندن

تقویت قدرت شنیداری و افزایش تخیل نقش مهمی را ایفا 

 

Purpose: The purpose of this research is to 

analyze the book program as a routine 

distributed program on the TV of the 

Islamic Republic of Iran in the field of 

books and reading. The reason for choosing 

this program is its goal of making 

entertainment and in introducing and 

promoting the book. 

 

Method: The statistical population of the 

study is all the distributed programs in the 

first chapter of the Ketab Baz (128 

programs) that was collected through the 

Nasim Network website. The method of 

research is qualitative content analysis and 

the data collection tool is a researcher-made 

checklist.  

 

Findings: The results of the study showed 

that the use of Intimate atmosphere, which 

connects the concept of third place and also 

the use of a variety of entertaining 

approaches can be effective in introducing 

the book and promoting reading. Using 

known people and expressing their 

experiences in reading books and 

introducing effective books by them can 

                                                 
  khadijemorady@gmail.com، شناسی دانشگاه الزهراات و دانشدانشجوی علم اطالع .1

 
 دانشگاه کردستان



 1396زمستان ، 2، شماره 1سال                                                کردستاندانشگاه های خواندن، فصلنامه پژوهش   69 صفحه

های تاریخ به ترتیب اولویت نموده است. شعر، ادبیات و

را تشکیل داده و آثار نویسندگان کالسیک  مهمانانخواندن 

توجه بسیاری از  ایرانی همچون مولوی، حافظ، سعدی مورد

بوده است. در ادبیات آثار مارکز و کتاب صدسال  مهمانان

 هاگذاشته و توسط آن مهمانانرا بر  تأثیرتنهایی وی بیشترین 

نهادهای مختلف فرهنگی که درزمینه کتاب شده است. معرفی

های عمومی که با همه افراد کنند همچون کتابخانهفعالیت می

توانند جهت جذب مخاطب از جامعه سروکار دارند می

های خود استفاده نمایند تا ها در کتابخانهگونه فعالیتاین

کننده که باعث دوری برخی از افراد کتابخانه از محیط کسل

د به محیطی شاد و جذاب تبدیل گردد همچنین گردمی

هایی همکاری کرده و توانند با چنین برنامهها میکتابخانه

باعث شناخت بیشتر مردم از خدمات و امکانات این 

عدم معرفی آثار برگزیده نویسندگان مطرح  مراکزگردند.

معاصر ایرانی و همچنین معرفی نکردن مراکز مهم مرتبط با 

تواند کتابخانه و عدم مصاحبه با کتابداران می جمله کتاب از

 برنامه باشد.این های عمده از ضعف

 خوانی، معرفی کتابباز، کتابسرگرمی، کتاب کلیدواژه:

invite people to reading. 

Content analysis of 128 TV program 

showed that family and storytelling were the 

most factor to engage participants in reading 

books. Peom, literature and history were the 

priority topics in their reading. And classic 

works such as Saadi, Hafez declared to be 

read the most. Gabriel Garcia Marquez's 

"One Hundred Years of Solitude” was the 

most effective book which mentioned by 

participants. Public organizations such as 

public libraries may use these approaches 

alike to absurb more clients. And make 

interested environment to inform people 

with library services. 

Lack of contemporary works, lack of 

introducing libraries and information centers 

and lack of librarian presence in this 

program was the most critics we could point 

to. 

 

Keywords: intertainment, KetabBaz, 

Reading, Book Review, 

 

 مقدمه

-های توسعه جوامع مختلف در نظر گرفته میترین شاخصی همواره یکی از مهمکتابخوانکتاب و 

عنوان یک رسانه چاپی همچنان به حیات به های مختلف ارتباطی و اطالعاتی، کتابشود. با ظهور فناوری

عنوان یکی فردی که در مقایسه با دیگر رقبای خود داشته بههای منحصربهخود ادامه داده و به دلیل ویژگی

تنها نتوانسته است از اهمیت کتاب های مختلف نهشود. ظهور فناوریگذار معرفی میتأثیرهای از رسانه

تر شدن آن نیز شده است. برای ها باعث گستردهوارد استفاده از این فناوریبکاهد بلکه در بسیاری از م

های مختلف و محمل بینایان را به کتاب افزایش دادههای صوتی دسترسی نابینایان و کمتهیه کتاب ،مثال

های مجازی همچون تر به آن نقش داشته است و شبکههای الکترونیکی و وب در دسترسی آسانمثل کتاب

کنونی  های مختلف در جامعهبوک و ... در معرفی و تبلیغ آن مؤثر بودند. بررسیلگرام، اینستاگرام، فیست

ی، جامعه ایرانی استقبال کمی از آن دارند. برخی کتابخوانرغم اهمیت واالی کتاب و دهد که علینشان می
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م اقبالی به این رسانه مهم عنوان رسانی کم در حوزه کتاب را یکی از علل کصاحبنظران تبلیغات و اطالع

تواند در این زمینه نقش مهمی را ایفاء کند. بر های فراگیر میعنوان یکی از رسانهاند. تلویزیون بهکرده

نفر  15307درصد از  52( 1392نقل از زارعی، )به 1391در سال  اساس پژوهش مرکز تحقیقات صداوسیما

پردازند و اوقات فراغت خود را به تماشای تلویزیون می شهر کشور، 31ساله در تهران و  35تا  18از افراد 

 نگرند.عنوان سرگرمی میکتاب به خواندن ها بهبیشتر آن

در آن با های مرتبط ، نشر و سایر حوزهخواندنی، کتابخوانهای کتاب، شده در حوزه تولید هایبرنامه

های اول، برنامه دسته :تقسیم کرد دسته کلیبه دو توان در تلویزیون کشور ایران را می چند سال اخیر

د و گیرنرونق می ی کتاب یا هفته کتابالمللبرپایی نمایشگاه بینهمچون که در روزهای  هستند مناسبتی

و برای  بوده های مختلفتولیدات منظم شبکه ءکه جزی هستند دارهای روتین و دنبالهدوم، برنامه دسته

ها معموالً بیشتر کارشناسی و دارای گونه برنامهاین (1395روشنی، ) شوندتهیه می مند خودمخاطبان عالقه

 و در بسیاری از آنان رندمخاطبان خاص و تخصصی بوده و به سمت فرهیختگی و روشنفکری گرایش دا

 اند مانندهایی که دارای رویکرد طنز بودههای اخیر برنامهگردد. در سالهای تخصصی معرفی میکتاب

اساس پژوهش اند و برنین معرفی کتاب پرداختهو همچ یکتابخوان فرهنگ خندوانه و دورهمی به ترویج

اجرا شده در آن  یکتابخوانشده در برنامه خندوانه و مسابقات معرفی های(کتاب1395) موریغمرادی و ی

 امه شده است.شده در برنمعرفی هایکتاب ها به خواندنمند شدن مردم و ترغیب آنباعث عالقه

صورت منظم از تلویزیون درباره کتاب با رویکرد سرگرمی و به 1395برنامه جدیدی که در سال 

 باز سعی دارد از وجه سرگرمی به کتاب نزدیک شود.باز است. برنامه کتابشده است برنامه کتابساخته

کند: اینگونه بیان می بازباین برنامه هدف خود را از ساخت برنامه کتا کارگردان، محمدرضا رضائیان

ای بسازیم و فرهیختگی و پز روشنفکری را از کتاب دور کنیم و به بیننده کنندهخواستیم برنامه سرگرممی"

دانیم که کتاب خواندن برای توان از کتاب خواندن لذت برد اما این را هم میم که خیلی راحت مییبگوی

 (.1396 س،)خبرگزاری فار "آوردافراد فرهیختگی می

فصل اول آن به کارگردانی محمدرضا رضائیان و  .شده استاین برنامه در دو فصل اول و دوم ساخته

ری سیمای جمهو 1از شبکه نسیم 20شنبه ساعت در روزهای یکشنبه الی پنج با اجرای امیرحسین صدیق

شبکه نسیم در حال در زمان انجام این پژوهش فصل دوم آن نیز در قسمت پخش شد.  128در اسالمی 

المللی کتاب تهران در شبکه دوم سیما همزمان با آغاز نمایشگاه بین بازپخش است. فصل اول برنامه کتاب

                                                 
 سیما )نشاط و سرگرمی شعار شبکه نسیم هم هست( ر حوزه تفریح و سرگرمیشبکه نسیم یک شبکه تخصصی د. 1
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شبکه نسیم در توضیح این برنامه تلویزیونی آورده  1سایتشروع و در شبکه نسیم تولید آن ادامه یافت. وب

خواهد پرداخت و با تمرکز به وجوه  ی کتابباز به موضوعات گوناگونی درحوزهکتاب"است:

باز در قالب کتاب "ی را با بینندگان به اشتراک خواهد گذاشت.کتابخوانکننده کتاب، حال خوب سرگرم

ای و مجری محور، در نظر دارد در فضایی صمیمانه و در گفتگوهایی بدون تکلف دقیقهیک برنامه سی

های مفید و خواندنی را به مخاطب و فهرستی از کتابهایش به معرفی کتاب بپردازد مجری با میهمان

 های این برنامه به شرح زیر است:عرضه کند. برخی از ویژگی

 نام برنامه -1

باز دارای چندین مفهوم شده و دارای نوعی خالقیت است زیرا کتابنام برنامه هوشمندانه انتخاب

 بازدارد. کتابرا در وهله اول به تفکر وامیاست و معانی مختلفی را در ذهن مخاطب بازنمایی کرده و وی 

ور است و غوطه خواندنفردی باشد که با کتاب، بسیار سروکار دارد و مرتب در کتاب و  -1 تواندمی

 خواندنتواند کتابی باز باشد که همه افراد را به باز میکتاب -2 کتاب جزئی از زندگی او است

 این مفهوم باشد که کتاب، باز، هست.تواند به باز میکتاب -3خواندفرامی

داند و موضوع را بر محمل شناسی آثار را مهم میکه توجه کردن به نشانه 2برنامه مهمانانیکی از 

دهد. از دید وی باز در هنگام گفتگو با مجری ارائه میدهد تعبیر جالبی از نام برنامه کتابترجیح می

-کنیم و معکوس میاست که کتاب؛ وقتی کتاب را باز می شدهلیتشکباز از دو کلمه کتاب و باز کتاب

سنجی دارد، تیزبین ای دارد. چشمان نکتهدر فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه بینیم، شبیه پرنده است و باز که

 .داردتر است و سرعتش بیشتر است و قدرت مانور بیشتری است جاهایی از عقاب تیزبین

 مجری برنامه -2

از  ،باز نیز جهت جذابیت بیشتراست. کتاب مجری آن ،برای جذابیت یک برنامهیکی از عوامل مهم 

حضور در  آشنایی است که سابقهامیرحسین صدیق بازیگر نام استفاده کرده است. آشنانامیک مجری 

های گذشته در سال یکتابخوانرا در کارنامه خود دارد که به موضوع کتاب و  3هدهد فروشیکتابسریال 

درباره کتاب و  حالتابهای هیچ برنامه" کند،که کارگردان برنامه عنوان می همانگونهته است. پرداخ

 طوربهبگیرد و  بر عهدهاجرای آن را  شدهشناختهدر تلویزیون نبوده است که یک چهره  یکتابخوان

                                                 
2B8%D7%A8%D8%A8%D8%20%A8%D7%A8%AA%D8%D9%https://tvnasim.ir/program/%DA%A1 

 جهانگیر الماسی)بازیگر( -2
مینی و به کارگردانی مرضیه برومند، نویسندگی نغمه ث 1385یک مجموعه تلویزیونی محصول  فروشی هدهدکتاب-3

 کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام ست که از شبکه پخش سه شد.تهیه
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صدیق اعالم  نیسرحیام بازدر اولین قسمت برنامه کتاب "دعوت کند. یکتابخوانغیرمستقیم بیننده را به 

باز نیست و سعی دارد تا بازمانده و خود کتاب کار از خواندن کتاب واسطه بهکند که چند سالی است می

های بازگردد. وی خواندن کتاب را از سال بازها به فضای خواندن کتابدر این پاتوق و گفتگو با کتاب

که چه  سؤالداشته است و به این  خواندن آخر دوران دبستان شروع کرده و از دوران کودکی عادت به

شاید به دلیل این بوده که سرعت "دهد که پاسخ می اینگونه چیزی باعث شد که وی کتاب نخواند؟

اما به گفته  "حاال بروم دنبال زندگی و کار. امزندگی خیلی زیاده بوده است، شاید چون زیاد خواندم گفته

مغز افتاده و قصد دارد مجدد وارد دنیای کتاب  قاروقوراست وی به  و معتقد همه بهانه است هانیا" خودش

 "و خواندن شود.

 مخاطبان برنامه -3

 کند. برنامهسال به باال معرفی می 20را عموم مردم و مخاطبان  بازکتابمخاطبان  ،کارگردان برنامه

 هایی را نیز به کودک و نوجوان اختصاص داده است.نگاهی عام داشته و بخش

 ر برنامهدکو -4

توصیفی است که یک خبرنگار از  «هایشباز، پاتوق رنگی امیرحسین صدیق و مهمانبرنامه کتاب»

برنامه، صمیمی  دکوردهد. فضای شود، ارائه میزمانی که برای اولین بار وارد آن می ،بازدکوربرنامه کتاب

است. دیوارهای آن از  یکتابخوانهای مختلف است و همچون پاتوقی برای و متشکل از انواع رنگ

و هیجان رنگ قرمز و آرامش رنگ سبز را در کنار هم به مخاطب القا  شده لیتشکهای مختلفی رنگ

های رنگی های معماری قدیمی ایرانی همانند درب چوبی و ترکیب شیشهکند. در چینش دکور از المانمی

دستگاه  خصوصبهرامافون، دوربین و ، گدیوسفاهیس وسایل قدیمی همانند تلویزیون و شدهاستفاده

 شود. باز نیز بسیار نزدیک است در چیدمان آن دیده مینویس قدیمی که به موضوع برنامه کتابماشین

هایی از بزرگان و مشاهیر ایرانی چیده شده که به انتخاب میهمان برنامه یکی از دیوارها سردیس روی

برنامه که حاصل سلفی  مهمانانهایی از دیوار دیگر، عکس یروگردد. یادگاری به وی اهدا می عنوانبه

 شود.است که به آن دیوار خاطرات گفته می شدهنصباست،  هاآنمجری برنامه با 

 

 ق غذای جسم با غذای روح در دکورتلفی -5

دهد. یک را به بیننده نشان می یوجهاست که فضایی دو  شدههیتعببرنامه  دکوردیواری متحرک در 

کند و در پشت آن آشپزخانه هاست که غذای روح را تداعی میی با انواع کتاباکتابخانهن سمت آ
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ها آورد و مجری برنامه به فراخور موقعیت از یکی از قسمتمانندی است که غذای جسم را فراهم می

 نماید.استفاده می

 سرگرمی در برنامه -6

باز توجه به جنبه سرگرمی و ایجاد مه کتابهای برناکه در مقدمه ذکر شد یکی از ویژگی گونههمان

 یکتابخوانمحیطی شاداب جهت جذب مخاطب به برنامه و سپس سعی در توجه وی به بحث کتاب و 

جذابیت بیشتر برنامه  برای ،های مجری و میهماناست. در همین راستا در طول برنامه عالوه بر صحبت

 است: شدهاشاره هاآنیر به برخی از انجام گرفت که در ز مهمانانبرخی اقدامات توسط 

 هایی که از مطالعه آن لذت برده بودند را با کتاب مهمانان: برخی موردعالقه هایمعرفی کتاب

هایی که باعث عالقه آنان کردند و قسمتخود به برنامه آوردند و آن را برای بینندگان معرفی 

 به آن کتاب شده بود را تشریح نمودند.

  به نگارش درآورده بودند. مهمانانکه خود معرفی آثاری 

  مهمانانخواندن شعر توسط برخی از. 

 .خواندن برخی از غزلیات دیوان حافظ 

 .معرفی کتاب با طراحی و صحافی ویژه توسط یکی از میهمان با توجه به حوزه موضوعی خود 

  عنوانبهستوده  ایرج افشار و استاد ادیزندهتعریف کتابشناس و معرفی کتابداری با یادی از 

 های معروف.کتابشناس

 معرفی غیرمستقیم آثار  هدف باها و معرفی کتاب بعد از اجرای پانتومیم پانتومیم با عنوان کتاب

 به بینندگان.

 ها.هایکو با عناوین کتاب 

 هایی از یک کتاب در یک بخش از برنامه به نام رادیو کتاب.خواندن بخش 

  رک در یک دفترچه.داستان کوتاه مشت 11یادداشت 

  و اهدای آن به ایشان توسط برنامه. مهمانانانتخاب سردیس بزرگان توسط 

 
 های مختلف برنامهبخش -7

 .آشپزی در برنامه توسط مجری 

 ترها.گویی کودکان برای بزرگترها برای کودکان و قصهبزرگ گوییقصه 

 زمینه کتاب. در شوخی با مردم 
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 بازار، کتابخانه ملی، زورخانه.شاپ، جمعهحضور در نانوایی، چاپخانه، کافی 

  نوش و شربت توسط مجری.با چای، دم مهمانانپذیرایی از 

 و  یکتابخوانبه همسرم(: مخاطب لذت  هانامه)هنر شفاف اندیشیدن و  مسعود فروتن یکتابخوان

 حس شنیدن را بچشد.

 عث جذب مخاطب های قدیمی، باسلفی مجری با میهمانش و چاپ عکس در لحظه با دوربین

 بیشتر در یک فضای نوستالژیک است.

 های کاغذی.کمپین پنجشنبه 

 های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.معرفی فعالیت 

 .معرفی مرکز تبادل کتاب 

  کاغذتامعرفی. 

 .تصویرگری کتاب کودک 

 
 راه ارتباطی بینندگان با برنامهنامه،  -8

-جهت اعالم نظرات بینندگان درباره برنامه درج می زیرنویس صورتبهجمله زیر در طول برنامه 

 هچوها رو ندارید )ی این، اما اگر حوصلهپستالکارتدوست داریم برای ما نامه بفرستید، یا حتی " گردید:

 "باز بگویید.پیامک بزنید و نظرتان را درباره پاتوق کتاب 30008787حیف( به شماره 

باز بوده که در راستای هدف این های برنامه کتابی از خالقیتدرخواست نوشتن نامه برای برنامه یک

 نگاری یکی از ابزارهای افزایش قدرت نگارش و از طرفی مستلزم خواندن کتاب است.برنامه است. نامه

 

 بازکتاب مهمانان

باز، مصطفی رحماندوست بود و بعد از وی بسیاری از هنرمندان و اهالی اولین مهمان برنامه کتاب

به گفتگو نشستند. نمودار زیر  کتابخوانیباز دعوت و حول موضوع کتاب و رهنگ و ادب به پاتوق کتابف

 دهد:همراه با تخصص آنان را نشان می مهمانانبه تفکیک تعداد 

های موضوعی مختلف اعم از شده در حوزههای سرشناس و شناختهحاضر در برنامه از چهره مهمانان

دان، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و ... بودند. در بیشتر ورزشکار، سرآشپز، موسیقی بازیگر، نقاش، عکاس،

 تأثیرموارد بحث و گفتگوی برنامه با پرسشی درزمینه ارتباط کتاب و حرفه تخصصی میهمان و نقش و 

، گردید برای مثال فوتبال و کتاب، آشپزی و کتابشان آغاز میها در حوزه کاریدر موفقیت آن خواندن
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آهنگسازی و کتاب، مستندسازی و کتاب، بازیگر و کتاب، فیلمبرداری و کتاب .... پاسخ به این سؤال از 

به کتابخوانی و نقش مؤثر شان نوع نگاه آنها، از دیدگاه خواندنتواند اهمیت کتاب و ، میمهمانانسوی 

 ارائه نماید.  راها شان از زبان خود آنی تخصصیموفقیت آنان در حوزه درکتاب  خواندن

 

 
 بازبرنامه کتاب مهمانانمشاغل  .1 نمودار

 

 های پژوهشیافته
 نظر شما درباره اهمیت کتاب و نقش آن در موفقیت کاری شما چیست؟ -1

 موارد زیر را مطرح نمودند:  مهماناندر پاسخ به این پرسش 

 :افزایش دایره واژگان و سخنوری بهتر 

کتاب در افزایش دایره واژگان اشاره کردند. یکی از ورزشکاران  دنخوان تأثیربه  مهمانانبسیاری از 

خواندن کتاب اشاره کرد و  میهمان برنامه به افزایش واژگان و همچنین تقویت قدرت سخنوری از طریق

د و دایره نتوانستند خوب حرف بزنچون قهرمانان ادبیات خوبی نداشتند و جلوی دوربین نمی"گفت: 

گری است شروع همین جهت رفع این معضل در عرصه قهرمانی که عرصه جلوه بهتند. واژگانی خوبی نداش

یره کند هرچه دابرخی دیگر اعتقاد داشتند چون انسان از طریق زبان فکر می ".به کتاب خواندن کردم

 های بهتری در زندگی خواهد گرفت.بهتر فکر کرده و تصمیم تری داشته باشد،واژگانی وسیع

  ها: با تمامی حوزهرابطه کتاب 
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کتاب و موفقیت حوزه کاری خود را  خواندنهای مختلف ارتباط تنگاتنگ در حوزه مهمانانتمامی 

ترین ابزارهای رسیدن به پختگی در حرفه خود برشمردند. یکی از را یکی از مهم خواندنمهم دانستند و 

ماندگاری وقایع ورزشکاران به  مجریان ورزشی فوتبال در اهمیت نوشتن و ثبت رویدادها در کتاب و

 ای از المپیک اشاره کرد و گفت:خاطره

 ".کردلحظات را دقیق ثبت می های ورزشی در المپیک یک نویسنده حضور داشت که تمامیکنار گروه"

 :ظرفیت صادرات فرهنگی از طریق کتاب 

ات کاالی فرهنگی کتاب باز اشاره به صادرهای کتابیکی از برنامه در شدهیکی از موارد مهم مطرح

فرهنگی و شناسایی محصوالت فرهنگی ایرانی به  و بود. صادرات کاالهای فرهنگی در توسعه اقتصادی

مانند عواملی  گذارد.کل تجارت می روی توجهی قابل مثبت و اتتأثیرو داشته دیگر جوامع اهمیت باالیی 

ی امیری، صالح) جمله کتاب مؤثر هستند دین، زبان و فرهنگ مشترک در صادرات کاالهای فرهنگی از

کند وی (. محمدکاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغان به این امر تأکید می1389 کاوسی، تقدسی،

که دارای زبان، خط، آداب معاشرت، فرهنگ و ادبیات عامیانه  راکشورهای افغانستان، تاجیکستان و ایران 

داند. وی فرهنگی بزرگ که وطن زبان فارسی بوده است، می متعلق به ایران را بسیار نزدیکی به هم هستند

الی  80حدود "ی وی به گفته داندها میترین پل ارتباطی بین افغانستان و ایران در این سالکتاب را بزرگ

هایی که در داخل هستند یعنی کتاب ایرانی هایهای افغانستان کتابفروشیها و کتابدرصد کتابخانه 90

های خارجی با ام چاپ ایران بوده است حتی رمانهایی که خواندهشده است. بیشتر کتابایران چاپ

 ."ترجمه مترجمان ایرانی و چاپ در داخل ایران

 
در آثار هنری مثل سینما، نقاشی، موسیقی، عکاسی،: دوبله،  رابطه کتاب و هنر برای مثال اقتباس کتاب -2

 خوانندگی، مستند چگونه است؟

اندازهای نوینی را برای معرفی ادبیات یک ملت به جهانیان یژه اقتباس آثار داستانی چشمواقتباس به

ه بسیاری از نویسندگان از طریق اقتباس اثرشان در یک کار هنری به سرتاسر جهان شناسانده شد .نمایاندمی

(. یکی 1389 سی،)لزگی، مراد عبا توجه افراد مختلف قرارگرفته است و آثارشان در کشورهای دیگر مورد

در برنامه پرسیده شد تبدیل یک کتاب به هنری بود که میهمان برنامه در آن  مهمانانهایی که از از سؤال

برنامه اعتقاد داشتند که آثار  مهمانانکرد. همه و به اقتباس کتاب در آثار هنری اشاره می تخصص داشت

اند به این دلیل که در آثار ادبی عنصر شده اقتباس هاآنهایی هستند که از روی تر از سینما و فیلمادبی موفق

گردد برخالف فیلم و سینما که تخت هستند و تخیل زیاد است و معانی توسط خواننده در ذهن بازنمایی می
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-در این زمینه ارائه می مهمانانهایی از پرسش و پاسخ مجری و نمایند. در زیر نمونهمعنای خاصی را القا می

 گردد: 

 مند بودید که تبدیل به نقاشی توان یک کتاب را به تابلوی نقاشی تبدیل کرد و چه کتابی را عالقهآیا می

اثر جالل ال  بریماز رنجی که میتوان یک کتاب را در یک تابلوی نقاشی کشید. کتاب خیر نمی»کنید؟ 

 . «احمد را دوست داشتم به نقاشی تبدیل کنم

 مند بودید به موسیقی تبدیل کنید؟ توان برای یک کتاب یک موسیقی ساخت و چه کتابی را عالقهآیا می 

توان موسیقی نوشت وقتی یک بله، هرکسی برداشت خاصی از خواندن یک کتاب دارد برای کتاب می 

ژوزه  اثرکوری دوست داشتم موسیقی رمان  »خوانم یک موزیک در داخل ذهنم است. کتابی را می

 «اثرآن ماری سلینکو را بسازم. دزیره ساراماگو.

 شازده کوچولوهای جای تمام شخصیت» دوست دارید جای کدام شخصیت یک کتاب صحبت کنید؟ 

 .«دوست دارم صحبت کنم

 از طریق  بازی کنید؟ نقش کتاب در بازیگری چیست و دوست دارید جای کدام شخصیت یک کتاب

 توان بازیگری را یاد گرفت.ن میخواندن کتاب و همچنین نوشت

 «.اثر ایوان گنچاروفآبلوموف  شخصیت ایلیا ایلیچ آبلوموف در کتاب »

 «.پیشه همچون فرهاد، رومئو را دوست دارم که بازی کنمکاراکترهای عاشق»

 «.گرگ بیابانو گروگر در کتاب  برادران کارامازوفیکی از »

 «.اثر ژان پل سارتر و در عرفان بایزید بسطامی مردهای بی کفن و دفنکانوریس در کتاب  »

اثر سیمین دانشور را بازی کنم که این اتفاق در تئاتر  سووشون خیلی دوست داشتم نقش زری در کتاب »

 «.برای من افتاد

 اید؟ بلهآیا یک کتاب را تاکنون با ریتم و با صدای بلند خوانده 

 
 چگونه است؟ خواندنرابطه بین هنر و  -3

به این سؤال، هنرمندان حاضر در برنامه هنر را جوششی که برخاسته از خود فرد است، معرفی در پاسخ 

تر نماید. شاعر، نقاش و آهنگساز میهمان تواند بر عمق آن بیفزاید و آن را گستردهمی خواندنکردند که 

اصل هنر ارتباطی "که  پاسخ داد ؟گذاشته است تأثیر هابر هنر آن خواندنبرنامه در پاسخ به سؤالی که آیا 

تواند آن را بسط داده و می خواندنسواد و  به مطالعه ندارد به این معنی که هنر ارتباطی به سواد ندارد.

اما درنهایت باید خودش  بخواندتر نماید. هنرمند برای ساخت یک اثر هنری ممکن است بسیار گسترده



 78 صفحه   ...عرفی کتاب: مطالعه موردیرویکردهای سرگرمی محور به ترویج و م                1396 زمستان، 2، شماره 1سال 

بزرگی هستند که سواد آنچنانی ندارند. در شعر باید در شعر شاعران  باشد و اثری از خود برجای بگذارد.

بینی هر انسان است و کوشش بعد آن برای ترمیم و بسط آن ابتدا جوششی اتفاق بیفتد شعر حاصل جهان

 "تر شود.شود نگاه یک شاعر شاعرانهباعث می خواندناست. 

 
 تعریف شما از مطالعه چیست؟ -4

نگریستن به هر چیز برای واقف شدن به آن و تأمل و تفکر و نامه دهخدا، معنای واژه مطالعه در لغت

برنامه اعتقاد داشتند مطالعه فقط خواندن کتاب یا یک  مهماناندر پاسخ به سؤال فوق، همه  اندیشه است.

مطالعه  معرفی کردند. تأثیرگذارهای نیست. بیشتر آنان مطالعه میدانی را یکی از انواع مطالعه شدهمتن نوشته

لحظه دریافت داشت و این دریافت بهتوان از جهان لحظهمی .تواند نوعی خواندن تلقی شودی هم میمیدان

خوب نگاه کردن، خوب شنیدن، تماشای یک فیلم، گوش دادن به یک موسیقی،  اش مطالعه است.معنی

کردن در  ترها، دقتها، طبیعت، سفرکردن، شنیدن خاطرات بزرگدیدن یک مستند، مشاهده رفتار انسان

، تماشای یک مسابقه فوتبال 1مهماناناز  یتواند نوعی مطالعه در نظر گرفته شود. یکمحیط اطراف و ... می

توان اتفاقات چون می .حتی نگاه کردن فوتبال نیز نوعی مطالعه است» را نوعی مطالعه عنوان کرد و گفت:

ها در هنگام مشکالت و غره نشدن به کردن سختیخوب و بد زندگی را از طریق آن بهتر فهمید؛ تحمل

نگاه  2مهمانانیکی دیگر از  «.آموزدها در هنگام خوشی مواردی هستند که فوتبال به ما میلذت شادی

تجربه مطالعه » عمیق داشتن در زندگی و مطالعه را مهم و هر دو را نوعی مطالعه دانست. به اعتقاد وی:

به شرطی که شما  هم هستعمیق نگاه کنیم و برعکس آن چیزهاست، زندگی کردن مطالعه است اگر به هم

 «.عمیق بخوانید

 
 شدید؟ خواندنو اهل  کتابخوانچگونه  -5

ی اعالم کتابخوانحاضر در برنامه در پاسخ به این سؤال؛ دوران کودکی خود را آغاز  مهمانانبسیاری از 

مند شدن خود مؤثر دانستند. برخی از در عالقهویژه پدر و مادر خود را به نقش خانواده هاکردند و بیشتر آن

گویی مادربزرگ، مادر و دیگر اعضای خانواده و با شنیدن قصه واسطه از دوران قبل از تحصیل به مهمانان

حضور  ی گردیدند.کتابخوان بستهها دلها به دنیای کتاب وارد شدند و با اجرای نمایشی برخی از قصهقصه

در محیط خانه و دسترسی آسان به کتاب و دیگر منابع چاپی مورد دیگری است کتاب و وجود کتابخانه 

                                                 
 .90محمدحسین میثاقی، مجری تلویزیونی و گزارشگر فوتبال، گزارشگر برنامه  .1

 سیدحمیدرضا برقعی، شاعر. 2
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های کردند. داشتن کتابآن را عاملی برای جذب خود به کتاب در دوران کودکی عنوان مهمانانکه 

ها توسط والدین و دیگر اعضای آن های زیاد در خانه و خواندنفراوان توسط پدر و یا وجود کتاب

 ات دیگری بود که به آن اشاره شد.خانواده از نک

کانون پرورش فکری کودکان و  ،بودند 60و اوایل دهه 50که اغلب متعلق به دهه مهمانانتعدادی از 

و همچنین نقش برخی  ءبه درس انشا مهمانانشدن خود مؤثر دانستند. برخی از  کتابخواننوجوانان را در 

از سوی ایشان را  یق، اهدای کتاب و برپایی کتابخانههای دوران تحصیل خود اشاره کردند و تشومعلم

ها در جذب و مطالعه مجله کیهان بچه خود دانستند. یکتابخوانجذب به  مند شدن وعامل مهمی در عالقه

در دوران کودکی و نوجوانی مؤثر بوده است. در برخی  یکتابخوانبه  مهمانانبسیاری از  خواندنعادت به 

از » شده است. برای مثال: یکتابخوانده شده باعث ورود آنان به دنیای خوان کتابدیگر جذابیت یک 

سگ خواندن کتاب با »یا  «.مند شدمعالقه یکتابخوانبه  دزیره دوران نوجوانی با خواندن یک کتاب مانند

من را  خواجه تاجدار». «ی شدمکتابخوانچخوف که توسط فردی به من اهدا شد دچار جنون  ولگرد
 .«ی و تاریخ کردکتابخواند به منعالقه

بازی دوران کودکی خود معرفی کرد و نقش پررنگ پدر و وجود کتاب را اسباب مهمانانیکی از 

پدرم نویسنده بودند و از بچگی در ». ی دانستکتابخوانترین عامل کشش به های متعدد ایشان را مهمکتاب

ها بازی میکودکی پدرم اهل کتاب بود با کتاب از» .«ایی بزرگ شدم که پر از کتاب و نوشته بودخانه
ی معرفی کردند و وجود کتابخانه در کتابخوانبرخی دوران مدرسه را آغاز  .«ام کتاب بودبازیکردم اسباب

یکی از میهمان برنامه کتابسازی در دوران پیش از مدرسه و تهیه  ی خود دانستند.کتابخوانمدرسه را عامل 

ی معرفی کرد. یکی دیگر کتابخوانران مدرسه خود را عامل مهم جذب به کتاب و روزنامه دیواری در دو

واسطه ها بهچینی بود و تعامل نزدیکی که با انواع کتاب، محیط کاری خود که صحافی و حروفمهماناناز 

 شدن خود معرفی کرد. کتابخوانمحیط کار خود داشت را عامل اصلی 
 

 دانید؟ی میکتابخوانماعی را رقیب کتاب و عاملی برای کاهش های اجتی و شبکهزآیا فضای مجا -6

ها فضای مجازی و نظرات متفاوتی با یکدیگر داشتند، برخی از آن مهماناندر پاسخ به سؤال فوق 

ی عنوان کردند و مشغول کردن کتابخوانهای اجتماعی را عاملی برای کاهش مشغول شدن افراد به شبکه

بایل، تبلت و رایانه و دسترسی آسان کودکان به این وسایل توسط والدین و کودکان و نوجوانان با مو

سرگرم کردن کودکان به آنان را در عدم رغبت کودکان و نوجوانان به مطالعه کتاب مؤثر دانستند. از 
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چون بسیاری از مسائلی که از  .گیردقرار نمی خواندنها خواندن در فضای مجازی جزو سرانه دیدگاه آن

 ی نخواهد گذاشت. تأثیر فردشود در زندگی طریق خوانده میاین 

این فضا  . از دیدگاه آنانفضای مجازی را تهدیدی برای کتاب ندانستند مهمانانبرخی دیگر از 

 ی قلمداد شود.کتابخوانکننده به تبلیغ و ترویج کمک تواند ابزاریمی واسطه افزایش ارتباطاتبه

 
فروشی به سراغش خواهید رفت ای که در کتاب)اولین قفسه چیست عالقه شما حیطه موضوعی مورد -7

 کدام است(؟

 خواندنبدین معنا که جدای از  .برنامه بوده است مهمانانهدف از سؤال فوق، غیر از تخصص اصلی 

ای را جهت خواندن کتاب انتخاب خواهند کرد. در پاسخ به تخصصی در حوزه شغلی و تحصیلی چه حوزه

های دوم و سوم را به ویژه تاریخ معاصر ایران به ترتیب رتبهستان رتبه اول، شعر و تاریخ بهاین سؤال، دا

های کودکان موضوعات دیگری بودند که برخی از خود اختصاص دادند. تئاتر، نمایشنامه، عرفان و کتاب

ه است کدام بوده داشت تأثیردر پاسخ به سؤالی که چه کتابی در زندگی شما  بدان اشاره کردند. مهمانان

برنامه آثار گابریل گارسیا مارکز را یکی از بهترین آثار معرفی کردند  مهماناناست؟ بیش از هشتاد درصد 

مارکز را از نویسندگانی دانستند که مایلند  گذار معرفی نمودند وتأثیرو کتاب صدسال تنهایی وی را کتابی 

ارگاریتا و آثار ویلیام شکسپیر از دیگر آثار موردعالقه با ایشان مالقات و گفتگو داشته باشند. مرشد و م

 بودند. مهمانان

 

 گیرینتیجه

عنوان یک رسانه جمعی فراگیر که بیشتر وقت جامعه ایرانی را در اوقات فراغت براساس تلویزیون به

معرفی ی و تبلیغ و کتابخوانتواند در ترویج می ،دهدسیما به خود اختصاص می و سازمان صدا پژوهش

جمله  کتاب به جامعه نقش مهمی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف باید از رویکردهای مختلفی از

های تلویزیونی با های ویژه کتاب، پخش آگهیهای کتاب در دکور، نمایش نشستنمایش کتابخانه و قفسه

کتاب در لوکشین فیلم و  ی، استفاده ازکتابخوانهایی با درونمایه کتاب و موضوع کتاب، نمایش فیلم

های ها استفاده نماید. در هرکدام از برنامهگذار فیلمتأثیرهای های اصلی و یا شخصیتدیالوگ شخصیت

 شده و سپس بر بینندهذکرشده ابتدا باید از راهکارهایی استفاده نمود که مخاطب به برنامه تلویزیونی جذب

گیری گرفته، بهرههای اخیر برای جذب بیننده در پیشن در سالهایی که تلویزیویکی از شیوه بگذارد. تأثیر

های ها در برنامهتوان از حضور آناز مشاهیر و افراد مشهور فرهنگی، هنری، ورزشی و ... است که می



 1396زمستان ، 2، شماره 1سال                                                کردستاندانشگاه های خواندن، فصلنامه پژوهش   81 صفحه

مؤثر  هاهایی که در زندگی آنویژه با برشمردن کتابی استفاده نمود. بهکتابخوانگوناگون برای دعوت به 

ارزش  ،خود خواندنهای ها جذاب بوده است یا توصیف عادتهایی که برای آنمعرفی کتاببوده یا 

کنند. این شیوه به این دلیل اهمیت دارد که مشاهیر اغلب در جایگاه  نروش را برای بینندگان یکتابخوان

 ثر باشندمؤ خواندنشدت در سوق دادن جامعه به سمت توانند بهمرجعیت فکری جامعه قرار دارند و می

نشان داد که از دیدگاه  (1395) موریغمرادی و ی تایج پژوهشن(. 1396)بیچرانلو، غفوری، مهربان، 

را در جذب  تأثیرباالترین  ،جمعیمنزله قدرتمندترین و فراگیرترین رسانه ارتباطکتابداران تلویزیون، به

 . بر اساسی باشدکتابخوانبه  ادافرای مناسب در جذب حجم عظیمی از تواند وسیلهمخاطب دارد و می

هایی از متن کتاب، های سرشناس در معرفی کتاب، نمایش تصویری بخشحضور چهره ،هاپژوهش آن

 تأثیر به کتاب افرادتواند در جذب های تلویزیونی میتیزرهای تبلیغاتی و نمایش مکرر آن در برنامه

خندوانه که یک پرمخاطب تلویزیونی  هنامبر همچنین پژوهش آنان مشخص کرد .چشمگیری داشته باشد

شده نقش معرفی هایکتاب خواندنکننده و شاد است در معرفی کتاب و تشویق افراد به برنامه سرگرم

های ( نیز نشان داد که تلویزیون با تولید برنامه1395) مهمی داشته است. نتایج پژوهش فیضی و امیرپناهی

 نامهباز و کتابهای تلویزیونی خندوانه، کتاببرنامهو  ی مؤثر باشدتواند در ترویج کتابخوانمیجذاب 

 .شده در بین مخاطبان شده استمعرفی هایوخرید کتاب خواندنموجب افزایش 

باز هدف اصلی خود را همانگونه که کارگردان و دیگرمتصدی اجرای برنامه در کتاب برنامه

صمیمی و شاد جهت بحث و گفتگو درباره کتاب است که  ارائه فضایی ،های مختلف اظهار کردندمصاحبه

ی دعوت نماید. استفاده از یک مجری کتابخوانکننده بودن، بیننده را نیز به سعی دارد در کنار سرگرم

های تخصصی خود هستند و معرفی ی که از افراد مشهور در حوزهمهمانانشده و همچنین دعوت از شناخته

 خواندنها، ارتباط بین ای و موفقیت آنمطالعه در زندگی حرفه تأثیرا، بیان هآن های مختلف توسطکتاب

 مهمانانهای تخصصی از زبان خواندن کتاب در عمق بخشیدن به آثار هنری و دیگر حوزه تأثیرو هنر و 

عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ساخت اشاره و کتاب را به خواندنعمیق  تأثیرتوانسته است به 

گونه و شاد، فراهم کردن چای، ها به بینندگان معرفی نماید. استفاده از فضایی پاتوقبینی انسانجهان

و حتی در برخی مواقع آشپزی توسط مجری به  مهماناننوش و شربت توسط مجری برنامه برای دم

انند هایکو و کننده برای معرفی کتاب مهایی شاد و سرگرمصمیمیت فضا افزوده است. استفاده از روش

شده در میان هایی از کتاب توسط افراد شناختهبازی پانتومیم توسط میهمان و خواندن شعر، خواندن بخش

های شاخص این برنامه تلویزیونی در ترویج و معرفی کتاب است. یکی دیگر از وجوه برنامه از ویژگی
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های آنان به مین از طریق هدیه دادن سردیسز متمایز این برنامه معرفی مشاهیر و بزرگان ادبیات کهن ایران

است که در بسیاری از موارد میهمان دلیل انتخاب سردیس موردنظر خود را که شامل معرفی  مهمانان

برنامه به شعر و ادب کهن ایرانی و  مهمانانکوتاهی از آن شخصیت است را بازگو نموده است. توجه ویژه 

واند بیننده را به خواندن این آثار ترغیب نماید. آشنایی بینندگان با کانون تبه این آثار می هاعالقه آن زاراب

پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه ملی، مرکز تبادل کتاب و همچنین معرفی فرهنگ خرید 

های تصویری، توجه به امر صادرات های صوتی، کتابکتاب و اضافه کردن کتاب به سبد خانوار، کتاب

نوان یک کاالی فرهنگی، اقتباس آثار ادبی در آثار سینمایی، تفاوت روایت داستانی و روایت عکتاب به

ها ازجمله آشپزی، ورزش، دوبله، هواشناسی، گویندگی، شعر، نقاشی کتاب در تمامی حوزه تأثیرسینمایی، 

 های ویژه این برنامه تلویزیونی بود.و .... از بخش

داشته است  خواندنای در ایجاد عادت به کنندهنقش بسیار تعیین نتایج پژوهش نشان داد که کودکی

تواند این عادت را در کودکان و نوجوانان ایجاد کند ترین عواملی که میعنوان یکی از مهمو خانواده به

ی اعضای خانواده در تقویت کتابخوان، وجود کتاب در محیط خانه، کتابخوانشده است. پدر و مادر معرفی

های ی از ابتدای تولد کودک تا سالکتابخوانگویی و قصه در کودکی نقش دارد. خواندنادت به کردن ع

ها را بلکه قدرت تخیل آن ،گرددتنها باعث افزایش قدرت شنیداری کودک مینه قبل از ورود به دبستان

بع خواندنی مراکزی همانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وجود منا دهد.نیز افزایش می

ی در مدارس، وجود کتابخانه در مدارس، زنگ کتابخوانها، معلمان و توجه به بحث همچون کیهان بچه

 های جذاب و خواندندیواری و همچنین معرفی کتابهایی مانند روزنامهانجام فعالیتسازی و ، کتابءانشا

مطرح شدند. امکانات جدیدی  انانمهمتوسط  یکتابخوانها از دیگر عوامل مؤثر در ایجاد عادت به آن

خرید و  های تصویری و همچنین قرار گرفتن فرزندان در محیط کتابخانه،های صوتی، کتابهمچون کتاب

 ی است. کتابخوانمند کردن کودکان و نوجوانان به هدیه دادن کتاب نیز از عوامل مؤثر در عالقه

-توان از ظرفیتبرخی معتقدند که می .ه داردفضای مجازی کارکردی دوگانبه باور مهمانان برنامه، 

ی استفاده کتابخوانهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات جهت تبلیغ و ترویج کتاب و افزایش فرهنگ 

توجهی به نگری، کاهش تمرکز و از عوامل بینمود و برخی دیگر فضای مجازی را دلیلی برای سطحی

 مهمانانویژه تاریخ معاصر سه حیطه موضوعی پرخواننده توسط کتاب دانستند. شعر، ادبیات و تاریخ به

 ترینگابریل گارسیا مارکز و از مهم شدندکه در برنامه معرفی  نویسندگانی ترینمعرفی گردیدند. از مهم

 آن مرشد و مارگاریتا و آثار ویلیام شکسپیر بودند.  از و بعد کتاب صدسال تنهایی گذارتأثیر هایکتاب
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های عمومی که با همه کنند همچون کتابخانهکتاب فعالیت می زمینه تلف فرهنگی که درنهادهای مخ

هم در فضاسازی  ،توانند از رویکردهایی شادی که در این برنامه استفاده شدمی ،افراد جامعه سروکار دارند

مکاری کرده و باعث هایی ههای خود استفاده کنند و همچنین با چنین برنامهو هم در ارائه خدمات و برنامه

های برنامه عدم معرفی آثار برتر در کنار نقاط مثبت برنامه، یکی از ضعف ها شوند.شناخت بیشتر کتابخانه

عنوان یکی از ها بوده است. در برنامه، کتابخانه بهمعاصر ایرانی به بینندگان و تبلیغ آن نویسندگان مطرح

توانست معرفی اجمالی حضور بسیار کمرنگی داشت و می یکتابخوانترین مراکز به بحث کتاب و نزدیک

های عمومی انجام شود و امکانات و خدماتی که توسط این مراکز کتابخانه جمله ها ازاز برخی از کتابخانه

ها در برنامه عنوان مشاوران امین مردم در کتابخانهدر برنامه معرفی گردد. کتابداران به ،شودبه مردم داده می

های عمومی، شورای کتاب های شاخص در امر کتاب همچون کتابخانهسسهؤنداشتند. معرفی محضور 

ترویج خواندن و همچنین معرفی مروجان خواندن  زمینه کودک و نوجوان و اقدامات صورت گرفته در

 باعث افزایش انگیزه در امر ترویج خواندن در جامعه شود. هاتوانست عالوه بر شناخت بیشتر آنمی
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های مرتبط صداوسیما در چند ی، نشر و حوزهکتابخوانهای کتاب، نگاهی مختصر به برنامه(. 1395) روشنی، میالد

 بازیابی شده از: (.2)2، 2کتابدار (. : تلویزیونسال اخیر )بخش اول

http://lib2mag.ir/4390/a-quick-look-at-the-program-book-reading-radio-and-

television-broadcasting-and-related-areas-in-recent-years-part-i-tv/ 

 های اسالمی صداوسیما.. تهران: مرکز پژوهشیکتابخوانرسانه ملی و فرهنگ (. 1395) زارعی، عیسی

(. بررسی عوامل مؤثر در صادرات کاالهای 1389) تقدسی، پوراندخت و ی امیری،رضا؛ کاوسی، اسمعیلصالح

 .93-73، (9)4، مدیریت فرهنگیراهبردهای مدیریتی.  ارائهفرهنگی در ایران و 

اجالس  ی. کتابخوانالعه وبررسی نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ مط(. 1395) فیضی، اکبر؛ امیرپناهی، کامل
وپرورش استان زنجان، اداره کل آموزش، شناسی و راهکارهای آسیبکتابخوانای فرهنگ مطالعه و منطقه

 .زنجان
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خندوانه، کتاب "نقش تبلیغات تلویزیونی در جذب مخاطب: بررسی برنامه (. 1395) موری، فائزهغمرادی، خدیجه؛ ی

 (.20و  19)6، ب مهرفصلنامه کتا. "و زندگی

های زبان و پژوهش(. اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر. 1389) ؛ مرادعباسی، مزدااهللبیحبلزگی، 
 .100-85، (5)1، ادبیات فارسی

 


