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 دیربا آدم اصرلاً  کرم یمر فکر  …» : پوالک  اسکار دوستش به کافکا فرانتس  ۀنام از بخشی

 بره نخرلدد مُشر  کیر مثر   یخلانیم که یکتاب اگ . زنمدیم ششین و  ندیگیم گازش که بخلاند ییهاکتاب

 هر  کتراب بردون بشرلد؟ خرلش مان حال تل قلل به که مش؟یخلانیم چ ا پس نکمد، دادمانیب و مانجمجمه

 دا مران حرال کره  یسریبمل ییهراکتاب نیرا از  یترلانیمر خلدمان باشد، ازم تازه. بلد حال خلش شلدیم که

 مثر  کمرد  متاث مران دددنرا  سخ ِ   یحال ناخلش کی مث  که  یداد ییهاکتاب به ازین اما ما. کمدیم خلش

  همره از دود  ،یردویمر شیپر هراجمگ  دد کره یزمران مثر    یداشرت دوسرتش شت یب خلدمان از که یکس م گ

 «…ددونمان  خزدهی یایدد یب ا باشد یتب  مث  دیبا ابکت. یخلدکش کی مث  ها آدم



  ✌❤✌❤✌❤✌3جلد  -درمانی کتاب✌❤✌❤✌❤✌

4                           ✍       ❤ ❤ مینمحمد نظری گندش                  ✍      

 پنهوا  را یزیچ یخالاست اگر

  !بگذار ابوکت کوی یک ،یکن

 !خالانند ینم باوکت ملت نیا

 شاملال احمد

 

) بـه نظــرم منظورآقــای شــاملو از 

مخفی کردن چیزها در الی کتـاب ، 

صرفا اشیاء نبوده باشد ، بلکه مـی 

توان گفت حقایق و واقعیـت هـای 

زیادی نیز الی کتـاب هـا مخفـی 

هستند ولـی خیلـی هـا از اینکـه 

متوجــه آن ، کتـاب نمــی خواننـد 

 حقایق مخفی نمی شوند یا اینکـه

واننـد ، نمـی آن طور کـه بایـد بخ

زارع کتواب اوا مو ( خواننـد !

 واقعیت اا و حقایق اسوتند ! 

مطالعه کتاب می تواند بـه آنهـایی 

که به درستی قـادر بـه مشـاهده 

محیط نیستند ، کمک کند و آنها را 

با حقایق پنهان محـیط و طبیعـت 

آشنا سـازند و بـه قـول معـروف 

 ! وانند ، نادیدنی ها را ببینندبت



  ✌❤✌❤✌❤✌3جلد  -درمانی کتاب✌❤✌❤✌❤✌

5                           ✍       ❤ ❤ مینمحمد نظری گندش                  ✍      

 یاقسـام خـودش یبرا هم جهل

 از شیپـ کـه انهیعام جهل: دارد

 جهل و دارد وجـود دانش لیتحص

 دانـش کسـب از بعـد که عالمانه

 یاولـ. شودیم انسان ریگ بانیگر

 کـال کـه اسـت یکسان به مربوط

. خواننـدینمـ کتاب و سوادندیب

 کـه اسـت یکسـان جهـل یدوم

ــاکتاب ــ یه ــد را یفراوان ــ بَ  یم

 نشیـب فاقـد آدمهـا نیا. خوانند

ــتند ــان و هس ــته مغزش  از انباش

 بـه یسـود کـه اسـت ییکتابها

 چارلزو  آدلر  .ندارد حالشان

 کهیی روستا زنا  از یبرخ

 از بهتر ؛ دارند یلیانج تنها

 بوا نازپرورده ثروتمند آ 

 یم ارزشمند، یا کتابخانه

 ؛ علو  کتاب نیا از تالانند

        . امالزنودیب یشاد و یتسل

 اسه ا ارم ✍
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 کن  راا را شب که دیآینم دل 

 ... بخالاب  یطالرنیام و

 �� ... است قشنگ شب

 گوالر یتال  یخالاایم عمر کی

 زنوده انالز یوقت...   یبخالاب

 ااشوب دیوآیم ف یح است ،

 ! بخالاب 

 �� ... ماند داریب دیبا شب

 ااستاره یِسالمت به یگاا

 ... دینالش رازیش حافظِ  شرابِ 
⭐⭐ 
 ... دیکش گاریس

 ... زد حرف

 ... کرد هیگر

 ... خالاند کتاب دیبا شب

 ... دید ل یف

 ✨�� ! شد عاشق دیبا شب

 ترکمن فاضل ��
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 (پاسخ به یک پرسش 02چرا کتاب نمی خالانی ؟ ) 
 ویژگــی از یکــی

 جامعـــه هـــای

 واجـد که ایرانی

 در منفـی نتـای 

ـــای عرصـــه  ه

 جمعـی و فردی

ــت، ــزان اس  می

 پــایین بســیار

 بـه. است مطالعه

 ی جامعــه واقــع

 توان می را ایران

ــه ــی ی جامع  ب

. نهـاد نام مطالعه

. بشـنوند خواندن، جای به دهند می ترجیح که مردمی . است قهر کتاب با که ای جامعه

 خـط و کتاب با ایرانی ی جامعه!  است فاجعه حد در چیزی ایران در مطالعه پایین سرانه

 از را ایرانـی هـر سـهم. دهند می گواهی هنشد و شده تایید آمارهای را این ، است قهر

 ، دارد آزاری دل و نـاگوار شـرایط ، نشر و مطالعه. اند برشمرده دقیقه 52 تا 5 از مطالعه

 سـه نهایـت در و دوهزار ، هزار با هایی کتاب. فهمید توان می کتاب شمارگان از را این

این اواخر  کتاب هـایی ) در . دهند می نشان را ای کننده نگران وضعیت شمارگان، هزار

 بـا کـه هـایی کتـاب همـیندویست هم  وجود دارنـد ! ( و صد حتی با شمارگانی زیر 

 کـه ایـن از..  برسند فروش به تا کشد می طول ها سال ، شوند می چاپ اندک شمارگان

 شوند؟ می مطالعه ، رفته فروش های کتاب آیا ، بگذریم
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 رخـت دیـار ایـن از ،اندیشه خشکسالی و رفتمع پاییز چرا که تاملی، و کرد باید فکری

. اسـت شده نور بی و فروغ بی ،عقالنیت لرزا  شمع چرا که کرد باید تاملی. بندد برنمی

. است کشته را تفکر شمع و نموده خاموش را معرفت و خرد چراغ طوفان، کدام راستی به

 ایـن بـا. است دیدهنور در را ها زندگی زوایای و یافته سیطره تاریکی، که است چگونه و

. نیسـت ممکـن کتاب مسیر از جز نجات، که نماید می چنین هست؟ نجاتی راه آیا همه،

 و بـردارد گـام ظلمـت و تـاریکی در اسـت محکوم همواره است، قهر کتاب با که ملتی

 و دانـد نمـی را روی پیش راه چون و برود راه سرنوشت، دیوار بر دست کورمال کورمال

 اسـت ناچـار و حرکتنـد در کـه کنـد خیره هایی شبح بر چشم ستا مجبور بیند، نمی

 وادی آن از را آنهـا راهنما، ی منزله به تا بگردد هایی سایه دنبال به ترسناک و حقیرانه

. شود می برمال گونه این وار، برده و عقالنی غیر های پیروی و تبعیت راز. برهاند خوفناک

 نمی باقی حقیرانه، پبروی و ذلیالنه بردگی جز یی چاره ،معرفت خسالف و کتاب غیبت در

 روشن سرزمین این در گاه به گاه که را هایی شمع قدرت، اربابان که روست این از. ماند

 .کنند می خاموش شوند، می
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 بـه اندیشـه، بـار و برگ بی زندگی درخت

 جـز سرنوشـتی که ماند می خشکی چوب

 یـی چاره روزگار، تلخ آتشدان در سوختن

 میـزان میان یی رابطه و نسبت. داردن دیگر

 از اش فاصـله بـا ملـت یک افتادگی عقب

 تـوان می آماری زبان به. دارد وجود کتاب،

 بیشـتر کتاب با فاصله چه هر که داد نشان

 در زیسـتن و مانـدگی عقـب میـزان باشد

 کتـاب از کـه ملتـی. اسـت بیشتر فالکت،

 اش، ناکــامی و روزی ســیه باشــد، دورتــر

 مـدد به فرانگی بالندگی .تاس تر نزدیک

 بـر کتاب خالرشید تابیدن گرو در نیز معرفت رشد. شود می ممکن معرفت و تفکر رشد

 است ای گرفته خاک و تاریک های ذهن

 گرفتـار مرکـب جهل در است دیری که

 شکوفایی و بالندگی رو، این از. اند آمده

. بـود نخواهد میسر کتاب بدون فرهنگ،

ــمیم ــواز ش ــت دلن ــرزمینی در معرف  س

 جـدی را کتـاب کـه شود می استشمام

 بـارور فرهنگـی جـا هـر. باشند گرفته

 تنومنـد درخـت آن کـه بدانیم دیدیم،

 و خـرد های چشمه و کتاب با را فرهنگ

 گـل چنـین که اند کرده ی آبیار دانایی،

 .دارد شیرین و مفرح های میوه و تر های
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 جامعه که بیندیشیم ای لحظه

 بـه نگرشـی چگونه ایران، ی

 فاصله آن از چرا و دارد کتاب

 خزان است؟ یافته دردناک یی

 ،خورد پاییز و معرفت بوستان

 حیله هیچ به که است واقعیتی

. نیسـت پوشـیدن چشم قابل

 کتاب خسالف چرایی از پرسش

 سرنوشـت پرسـش ،ایرا  در

 دیگـر، تعبیـر به. است سازی

 ی باره در تامل و پرسش طرح

  نروش راهی آغاز تواند می آن،

 کـه شـرطی بـه. شـود تلقی

 و.)بگیــریم جــدی را پرســش

 سالها و ها سال که است ای متروکه کاالی کتاب، سرزمین، این در(. گرفت نخواهیم البته

 کـه است ای پژمرده درخت. یابد نمی خریداری و خورد می خاک تاریخی انبار در است

 دیـده، خـزان باغ نای در که افسوس. نیست پایانی گویی را ریزانش برگ و خزان فصل

 افـزون هست که این از را درد و تر خراب هست که این از را کار سیاست، زمخت دست

 آن وقـت آیـا اسـت؟ افتـاده مهجور ما سرزمین در کتاب چرا راستی به. است کرده تر

 میـان در را ساز سرنوشت پرسشی و شویم اندوهناک کتاب، سوگ در که است نرسیده

 با چرا و است؟ گشته سو کم چنین معرفت، و دانایی چراغ علت، و دلیل چه به که بنهیم

 دارد؟ رو پیش ای کننده ناامید وضعیت ایران در مطالعه چرا ایم؟ کرده قهر کتاب
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 کننـده ناامیـد وضـعیت شرح در

 از. انـد کرده بیان را عللی ،مطالعه 

  فقدان کتاب، بودن گران:  جمله آن

 سـرگرم مطالعـه، برای کافی وقت

 نبـود یـا و جانبی مسایل به شدن

 هـای سـلیقه بـرای مناسب کتاب

 امـا هسـت اینهـا ی همه. مختلف

 بسـیار. نیسـت هـا ایـن مسئله،

ــانی ــای در را جوان ــومی فض )  عم

شبکه های مجازی مانند تلگـرام و 

 مشاهده توان می اینستاگرام و... (

 کـه افـرادی فراواننـد و هسـتند آن و ایـن به پیامک ارسال سرگرم ها ساعت که کرد

 فرصـتی افـراد بـرای ، بطالـت البته. اند داده اختصاص تلویزیون تماشای به را وقتشان

 نمـی کتـاب به دسترسی سختی یا و وقت کمبود یا کتاب ی باال قیمت. گذاشت نخواهد

 را دالیلی حقیقتا. باشد ایران در مطالعه پایین میزان برای خوبی ی دهنده توضیح تواند

 بلکـه کـرد محسوب دلیل توان نمی شمرند، برمی ایران در مطالعه وضع برای عموما که

 !است جویی بهانه و گیری خرده بیشتر

 تـوان مـی ایـران در مطالعـه اسـفبار وضـعیت تشریح و توصیف برای متعددی عوامل

 فرهنـگ توی هزار در شده پنهان و غامض و پیچیده هم در عوامل ی مجموعه برشمرد،

 را واقعـی علـل بایـد. کنـد مـی رویرو مانع با را شناخت و سخت را تحلیل که ایرانی،

 را یـک هـر تـاثیر و کـرد معلوم را روابطشان نشاند، هم کنار در را آنها و کرد جستجو

 غفلـت مـورد عموما که را عللی شد خواهد تالش کوتاه ی نوشته این در. نمود مشخص

 .شود گذاشته بحث به است، بوده
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 به نیازی یراز خالانی  نمی کتاب -۱

 .کنی  نمی احساس کتاب
 

 بــرآوردن پــی در ، خوانــدن و مطالعــه

 است پرسشی برای پاسخ یافتن و نیازی

 و کـرده مشـغول خـود بـه را ذهن که

 ای تشنه چونان. است ربوده در را خواب

 نام و یاد دم، یک و است آب جویای که

 جرعه یافتن تا و کند نمی ترک را او آب

 تشـنگی اگر. نشست نخواهد پای از ای

 :کند می توصیه موالنا رو این از دارد؟ معنایی چه خواری آب و خواهی آب ، نباشد
 

 پست و باک از بجالشدآبت تا            بدست آور تشنگی جال ک  آب
 

 دیگر شد نیاز چه آن. است طلبیدن ی مقدمه ، خواستن و است نیاز عطش را آب جستن

 و محبـوب سـوی بـه دوان دوان شـد، عاشق که آدم. نیست نیازی هشدار، و توصیه به

 کتـاب بـه نیازی. نیست ممانعت و اندازی سنگ توان را کسی و دود می خویش معشوق

. اسـت معرفـت سـوی به درون گشودگی پرسش. داریم پرسش بی درون چون نداریم،

 کـه اسـت انسـانی اسـت، گذاشـته کم انسان، ذاتی ویژگی از گویی پرسش، بی انسان

  امـا اسـت آرام ظـاهرا سئوال، بی انسان. است بسته رازها و هستی سوی به را شدرون

 ممیـزه وجـه کـه است ای اندیشه و خرد گذاشتن معطل. است جهل جنس از آرامشش

 بـه انسـانی هـر و شـود می معنا هایش پرسش با آدمی. است موجودات سایر از آدمی

 هـای کاوش و خواندن سیدن،پر. شود می سنجیده هایش اندیشه و فکری های دغدغه

 .است هستی برابر در حساس و بیدار ذهن ی نشانه همگی معرفتی،
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 تشنه که ملتی

ـــت ی  و معرف

 اسـت، آگاهی

ــی ــه مردم  ک

 را "دانسـتن"

 ی الزمـــــه

 بودن و زندگی

 داند، می خود

ــه ــد البت  تمهی

ــه ــی مقدم  م

 ملتـی اما. کند

ــه ــود در ک  خ

ـــازی ـــه نی  ب

ــاهی ــی آگ  نم

ـــــــد  و بین

 هیچشــــش

 ی تشـــــنه

ـــــتم  و عرف

 نیست، آگاهی

 تـا کـرد باید کاری هر. دوخت نخواهد کتاب بر چشم لختی ببارد کتاب هم دیوار و در از

. نیسـتیم تشـنه مـا چرا اما. شود بیدار،  ملت این کاذب اما شده اشباع کام در تشنگی

 .کند روشن را واقعیت از بخشی تواند می پرسش این واکاوی
 توواب ببوارد، باز محال است این ملت،کتاب بخالانند.اگر از در و دیالار ایرا  من،ک 
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 را وای دیالار و در از اگر

 باز ،کتوواب ببوارد، من

 ایووون اسوووت محوووال

 !بخالانند ابووت،کتومل

 خیابا  شریعتی تهرا  :تصالیر روبرو 
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 که این علت مهمترین

 ی تشــنه مــا چــرا

 در ، مینیسـتدانستن 

 مـا درون که است این

ــش از ــئوال و پرس  س

 ی مقدمـه. است خالی

ـــتن ـــوق و دانس  ش

ــه رســیدن  آگــاهی، ب

 پرســش وجـود همانـا

 و روح کـه است هایی

 کند می تاب بی را جان

 رها را آدمی دم یک و

 نمـی قـرار.  کند نمی

 و در به را خود و یابند

 می ضمیر و ذهن دیوار

 بیابنـد پاسخی تا زنند

 شـاخک. گیرند وآرام

 آدمــی معرفــت هــای

 تلقـی خـویش وجودی ی مولفه بلکه و خود حق را پرسش که دشو می حساس هنگامی

 پرسش و شک و اند بسته سئوالی هر برابر در را خود ذهن ی خانه صندوق که آنان. کند

 خـود در کـاوش و جستجو به نیازی هیچ ، کنند می تصور دینداری در تردید و شبهه را

 خواهشی و طلب چرا است؟ لسئوا از خالی ما درون چرا که این باز و. کنند نمی احساس

 دانیم؟ نمی که دانیم نمی و گیرد نمی شکل ما در
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 زیرا خالانی  نمی کتاب -0

 شوویفتگی خووالد دچووار

 .ای  شده فرانگی

 

 و فرهنگـی شـیفتگی خود

 اسـت شـده سـبب قومی

ــوعی  و ســیری احســاس ن

 درون کـاذب شدگی اشباع

 همـه از مـا. بگیرد فرا را ما

ــریم ــن.  برت ــاریخ را ای  و ت

 هقن ـحُ مـا بـه مـان نقالبا

 شـکوه. اسـت کرده( اماله)

ــــاریخی ــــان ت  و پارتی

 وجـد بـه را ما هخامنشیان

 ، اسـت ما نزد هنر و علم وقتی. بس و است ایرانیان نزد هنر:  بگوییم خود به تا آورد می

 است ملل سایر هنرهای و آثار به کردن توجه و دیگران مکتوبات خواندن جای چه دیگر

 سرفرازانه که کند می ایجاد ما در افتخاری چنان بعد به سوم قرن اسالمی تمدن شکوه. 

 نیسـتند کم. دانیم می خود خواران ریزه را جهان و نگریم می را دیگران تفاخر با البته و

 تمـدن و مسـلمین از همگـی را جدیـد علوم ، پیشرفته کشورهای معتقدند که کسانی

 دیـار علوم به آوردن روی جای چه دیگر است چنین وقتی. اند گرفته عاریت به اسالمی

 ابـن که ما. دانند می محتاج را خود هنوز که است کسانی آن از خواندن و دانستن. غرب

  بـه نیـازی دیگـر داریـم...  محمد نظری گندشـمین  و مالصدرا و رازی و فارابی و سینا

 همـه خوبـان چـه آن دیگر تعبیری به.  نداریم علمی تامل و تحقیق و مطالعه و پژوهش
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. بوییم می را آن برسیم که گل هر به باشیم، کرده گم را گلی وقتی .داریم یکجا ما دارند

 پرسـش و بوییدن و جستن باشد، ما اختیار در جملگی حقیقت بوستان که هنگام آن اما

 جسـتجوی در کسـی. ندارد معنایی دیگر ، زدن دیوار و در به را خود و تابی بی و کردن

 بـر سـر ، آرامش سرزمین به واصلین اما. باشد نیافته را آن که دود می " قتحقی آواز"

 یا. اند رفته فرو ابدی آرامش در گویی رباید، می را چشمانشان خواب و گذارند می زمین

 .گذارند می شادمانه را شان تاریخی تعطیالت سرخوشانه دیگر تعبیری به

 

 .ترسی  می ما  نظری اای هپای در کرد  شک از زیرا خالانی  نمی کتاب -5
 توانـد مـی شک که اندیشیم می چنین. است دوانده ریشه ما در وپرسش شک از ترس

 باورهـای ایـم ندیده آموزش زیرا نداریم درونی طلب و پرسیم نمی ما. برباید را ایمانمان

 انتقـادی رویکردهـای بـا را مان

 مـی فرار پرسش از. کنیم بررسی

 هـر رشپذی ترسیم می زیرا کنیم

 اعتقاداتمـان ی مجموعه سئوالی

 و سـنتی نظـم و ریـزد هم در را

 مـی. بپاشد هم از را مان گذشته

 و معرفتــی هندســی ترســیم

 شکسـته مان باورهای چهارچوب

 بـه هراسانیم تغییرات از ما. شود

 مجبـور کتاب خواندن با اگر ویزه

 مطالعـه. شویم درونی تغییرات به

 هـم و است یافتن پاسخ برای هم

 . جدید های پرسش شروع
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 احسواس زیرا خالانی  نمی کتاب -0

 ای  رسیده یقین اای قله به کنی  می

 

 انـد، رسـیده معرفتـی یقین به که کسانی

ــاج ــتجو محت ــدن و جس ــه و خوان  مطالع

 به و حقیقت رسیدگان خورشید به. نیستند

 چیـزی البته – معرفت شدگان واصل یقین

 وانـدهناخ سـخن و یابند نمی دانستن برای

 ی روحیـه. بیننـد نمـی خوانـدن برای ای

 از معرفتی سیری احساس با طلبی حقیقت

 دینـی نگرش میان، این در. رود می دست

 کـه دینـدارانی. کنـد می بازی اسای نقش

 توسـط است بوده الزم چه آن هر معتقدند

 همـه بـاقی و اسـت شده داده آنها به دین

 ، اسـت "علم ی الشه" بلکه و نیست علم

 و علوم دیگر روی به را شان معرفتی زهدروا

 ی خانـه تاریـک بـه و بندنـد مـی معارف

 یقین به رسیدن برای آموختن. کنند می افتخار شان گرفته خاک های دارایی و ذهنشان

 بسته بر رخت ذهنش آسمان از غبار و است رسیده حقیقت خورشید به که کسی و است

 پرسـش بـه راه رسـیده آرامـش به درون. کند نمی احساس خود در طلبی و نیاز است،

. اسـت مـا تصـاحب و درتملـک مطلـق، حقیقت ، کنیم می احساس وقتی. داد نخواهد

(  ظـاهر به) کاخ بیفتد، گو بیفتد که اتفاقی هر ایم، شده چیزدانی همه دچار که هنگامی

 .نهد نمی اثر هیچ او بر و خورد نمی تکان ما سخت باورهای و اعتقادات مستحکم
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 خوالانی  نموی کتاب -3

 مسئله کنی  می فکر زیرا

 .داردن وجالد مبهمی ی
 

 چیزهـایی آن ی همه پاسخ

 بـدانیم، خواسـتیم مـی که

 پرسـش. دانـیم مـی اکنون

 پاسخ فرجام به تماما ما های

 ترتیـب این به و اند رسیده

ــاج ــاوش محت ــی ک  و عقل

. نیسـتیم معرفتی جستجوی

 و بـودیم سئوال یکپارچه کودکی دوران در ":اند نوشته "مارتین ریمون و کالک دنیل"

 را مان کودکانه کنجکاوی تمام شدیم، بزرگ که بعد. انگیخت می بر را ما شگفتی ، جهان

. کرد سرکوب را ما اساسی های پرسش که شدیم گرفتار هایی پاسخ زندان و ریختیم دور

 اما یافتیم، را ها اسخپ ما. کنند ایجاد ای انگیزه ما در تواند نمی ها پرسش این دیگر حاال

 بنـد در و شـدن ای کلیشـه هـای پاسـخ زنـدانی. "ایم داده دست از را راز عوض در

 حاشیه به را "آگاهی " که است کرده کاری ما با گشتن، تاریخی منجمد های چهارچوب

 پاسـخ،.  ایـم کـرده سد مان اندیشه به را پرسش نفوذ های راه و ایم رانده مان بودن ی

 پاسـخ ما رایب. است عقالنی های پژوهش و اندیشه بر زدن پایان مهر. تاس تفکر مرگ

 ی دریچه تنها ، ما دیدگاه که کنیم می متقاعد را خود "رو این از است پرسش از مهمتر

 و اتهام ، "اندیشی دگر" که است جهت این به. "است راستین واقعیت روی به مطمئن

 همـه کـه ای جاافتاده و عرفی های پاسخ بلمقا در زیرا شود، می تلقی نابخشودنی گناه

 .طلبد می مبارزه به را آنها و کند می سرکشی ایم، سرکرده آنها با را عمر
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 خوالانی  نمی کتاب -4

 خالانود  کتاب چال 

 .است سختی کار
 

) دشوار است کاری مطالعه

( عمومی برداشت برخالف

 قـرار هم کنار در حروف. 

 سـاخته واژه تـا گیرد می

 آنگاه و کلمه سسپ.  شود

 مستلزم خواندن... و. جمله

 برابـر در شکیبایی و صبر

 راحتی به که است جمالتی

 نمـی شـدن فهـم بـه تن

 بـی و ذانی تنبلی. دهند

 ، روزمره زندگی گذران برای که کثیری های مشغله و کار حجم از ناشی های گی حوصله

 های چشم. کنیم تلقی دهبیهو حتی و گیر وقت را مطالعه شود می سبب ، مشغولیم بدان

 مـی فـیلم و زنـیم می حرف ها ساعت و ها ساعت راحتی به. ندارند عادت حروف به ما

. کنـد مـی خسـته را مـا مطالعه، دقایقی اما شکنیم، می تخمه یکدیگر کنار در و بینیم

 فرهنـگ ی زمانـه در هنـوز که ایرانی فرهنگ برای ویژه ،به است دشواری کار مطالعه،

 ربایند می را وقتمان ی همه که بیگانگانی با اما ایم بیگانه کتاب با. برد می رس به شفاهی

 تحمل که آنان برای.  است شفاهی ی جامعه ایرانی ی جامعه. هستیم دوستی و صلح در

 ! است آور عذاب چه خواندن ، ندارند مطالعه و تفکر ، ،اندیشه تامل
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 چال  خالانی  نمی کتاب -7

 یحوال بوی و تنبلی دچار

 . ای  شده
 

 " بـه را مـا ،تواریخی تنبلی

 کشـانده " اندیشه در امتناع

 شـده کرختـی دچار ما. است

 در آسـایی تن و حالی بی. ایم

 جریان ما زندگی منافذ ی همه

 راحـت و تنبلـی. اسـت یافته

 اقتصاد است شده باعث طلبی

 انواع با مان اجتماعی سامان و

 کـافی. شـود روبرو ها آسیب

 سـودمند کـار میـانگین است

 دیگـر کشـورهای بـا را ایران

 ثابت ادعا این تا کنیم مقایسه

 بـه مفیـد کـار میـزان که دهد می نشان بیمارگون، بورکراسی نظام و اداری وضع. شود

 .نیست خوشایندی کار عمومی افواه در کوشی سخت که جایی. است پایین شدت
 

 سختکالش مردما  بر جها  گیرد می ختطبع             س روی کز کاراا آسا  گیر خالد بر گفت
 

 کسانی داریم یاد به و ، داریم یاد رابه مان دانشجویی و آموزی دانش زمان ما ی همه البد

 مـی خوانـدن در را تالششـان و سـعی تمام و گرفتند می جدی را خواندن درس که را

 .شدند می شناخته القابی چه به گذاشتند،
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 نموی کتاب -6

  بیش زیرا خالانی 

 سوواده حوود از

 ذاون و انگاری 

 .داری  بسیط
 

 سوواده جنووبش "

 چون امور "سازی

ـــوره ـــه خ  ی هم

ـــاحت ـــای س  ه

 ، ورزی سیاست به است کافی فقط. است پوسانده درون از را مان عملی و فکری زندگی

 ایرانیـان مـا چشم در گویی. بیفکنید نظری ایرانی، زندگی های عرصه سایر و دینداری

 شله و ریش به دینداری ، سخنرانی به سیاست.  است شده ساده ازهاند از بیش چیز همه

 ساده را چیز همه بسیط، ذهن. است یافته تقلیل حفظیات برخی به علم و سیاه پیراهن و

 رو ایـن از نیست، ها پیچیدگی درک به قادر اساسا زیرا کند فهم را آن بتواند تا کند می

 بـرهم ی منزلـه بـه روشـنفکران و شـود می یاد تمسخر به "تحلیل اال " از که است

 مـی را ها خواب که آنان. شوند می شناخته هایی مزاحم و زندگی ی ساده نظم زنندگان

 و لعن و طعن مستحق رو این از نشانند؛ می آدمی جان بر را اضطراب و تشویش و ربایند

 ابکتـ ، هـا پیچیـدگی ی کننده بیان اصلی متهمان از یکی. هستند شدید برخوردهای

 را شـده سـاده جهان و کشاند می آشوب و کشمکش به را اندیشه و تفکر ، کتاب. است

 .کشاند می پیکار و جدال به را ذهنی های دارایی و ها آموخته کتاب،. کند می پیچیده
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 زیرا خالانی  نمی کتاب -4

 جودی ما برای چیز ایچ

 .نیست
 

 "سازی جدی غیر جنبش "

 بنیـان تـاریخی نحـو به نیز

 را مـا هـای اندیشـی سست

 در گـویی. است کرده فراهم

 قـدر آن چیـز هیچ دنیا این

 آن بخـاطر کـه نیست جدی

 ســختی و تعـب بــه را خـود

 جـدی غیـر جهانی. بیفکنیم

 آن جـوی لـب بـر بایـد که

 می سخت را زندگی که کسانی بر گیرد سخت جهان زیرا. ببینیم را عمر گذر و بنشینیم

 گرفتن جدی غیر  ی روحیه.  شمار غنیمیت دم و باش خوش پس بگذرد، نیز این. گیرند

 را آن و چکاندنـد ایرانـی  فرهنـگ دهان بر صوفیان که بود ای کشنده و زهرتلخ ، امور

 جـدی کـه تر واضح این از ای نشانه. نیست چاره هیچش دیگر که کردند مسموم چنان

. کشـانیم می یلودگ و شوخی مسلخ به را مان باورهای ترین مقدس حتی و مسایل ترین

 در تعمـق و تفکـر و نیسـتند تحقیق و پرسش سزاوار جدی غیر امور که است معلوم و

 همـه کـه بیند می قدر و نشیند می صدر بر هنگامی کتاب.نیست روا جدی غیر مسایل

 دارد وا پرسش و تامل به را ذهن که جدی چنان آن. شود قلمداد جدی کافی قدر به چیز

 جدی کامال و فعال برخوردی که است فرهنگی آن از کتاب. واندفراخ فهمش به را تفکر و

 .داند می آن شناخت نیازمند را خود و دارد جهان با
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 زیورا خالانی  نمی کتاب -۱2

 معرفتی ی ،پیمانه تدریج به

 دست از را خالد ظرفیت ما 

 .است داده
 چنـدان مـا معرفتـی ی پیمانه

 خواندن با که است شده کوچک

 احساس کتاب، یک از سطر چند

 ایـم، شده علم از مملو کنیم می

 فتح را عل  اای قله پنداریم می

 یـک نوشـیدن بـا. ایـم کرده

 کنـیم می مستی بد می، جرعه

 می را جانمان شرری اندک به و

 طلبـه کننـد می نقل. سوزانیم

 علمیه ی حوزه به وارد تازه ای

 صـرف تالش، ماه چند از پس ،

 روزی. بود کرده حفظ را افعال

 می و بود ایستاده آیینه جلوی

..... ضـربوا ضربا، ضرب،: خواند

 برانگیـر اعجاب حالت با سپس

 مـی اشـاره خود به آور بهت و

 یـک:  کـرد می زمزمه و نمود

 علم؟ همه این و سینه
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 .نیستی  آگاه ما  درونی تناقضات به زیرا خالانی  نمی کتاب -۱۱
 

ــه ــات ب  تناقض

ــی ــان درون  م

 و نیستیم آگاه

ــا ــن حــل ی  ای

 برای تعارضات

 اهمیتــی مــا

 یـک هر. ندارد

 لحظه اگر ما از

ــه ای ــود ب  خ

ــــیم  بیندیش

 دیــد خــواهیم

ــه  ســرزمین ک

ــــــا  و باوره

ـــان  اعتقاداتم

 و خوانند نمی دیگر های پاره با باورها از هایی پاره. هاست ناسازگاری و تناقضات از مملو

 حاضریم گاه و پایبندیم چنان هم آنها ی همه به ما  اما.  کنند می نفی و طرد را دیگر هم

 دانـیم نمـی عموما. کنیم قربانی تناقضات، این پای در را دیگران جان و خود جان حتی

 معرفتـی الزم تکـاپوی فاقد که است جهت این به و هستیم ناسازگار باورهای واجد چرا

 ابـ ترسـیم می زیرا خوانیم نمی کتاب. هستیم مان درونی ها ناسازه کردن بسامان برای

 و زیرین های آشوب و ها ناسازگاری و گندآبها اعتقاداتمان، آرام ظاهر به رویه زدن کنار

 .شوند کشانده آگاهی سطح به و شود عیان شده، پنهان
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 .استی  وار تالده ملتی زیرا خالانی  نمی کتاب -۱0
 

 وار، تـوده ملت مرام و مشی

 از تقلیـد و تبعیـت و پیروی

 کمتر رو این از. است دیگران

 و باورهـا مسئولیت شود می

 دوش بر را مان های پنداشت

 و) گریزی مسئاللیت. بگیـریم

 گریوز ،(فروم اریک تعبیر به

 روشون ی نشانه آزادی، از

 .اسوت وار توالده ی جامعه

 مـی خـود از وار توده انسان

 عقالنیـت وار تـوده انسـان. آورد دست به امنیت تا کند می قربانی را فردیتش ، گریزد

 مسـلم. شود می رهبرانش راستین مرید( هوفر اریک تعبیر به) و نهد می فرو را خویش

 جسـتجوهای و خـردورزی اندیشه، تفکر، تامل، به نیازی  تقلید، و پیروی برای که است

 و پیـروی مخـل خردورزانه های فعالیت از دسته این برعکس، درست و. نیست عقالنی

 می آن جای بر را انتقادی ی اندیشه و دارد می باز پیروی از را آدمی کتاب،. است مریدی

. خواند می فرا ارزیابی و اندیشه به را او زیرا است گریزا  کتاب از وار توده انسان .نشاند

 کتـاب،. اسـت رهبـران از هـا تـوده روی دنبالـه یافتن پایان معنای به کتاب، پذیرش

 ، ایـن از پـیش کـه حـالی در. نهد می وا کتاب خواننده شخص به را فهمیدن مسئولیت

 آزادی نیاز پیش کتاب، که آن نتیجه. بود کرده واگذار دیگری به را خویش فهم و ادراک

 .ندارند  اسارت از گزیری و گریز باشند قهر کتاب با که ملتی.  است
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 .دانی  نمی را آگاای و دانایی  ارزش زیرا خالانی  نمی کتاب -۱5
 

 زیرا خوانیم نمی کتاب

 را آگـــاهی و دانـــایی

 غیـر و فـانتزی کاالیی

 کمی. دانیم می یضرور

ــه ــه توج ــبات ب  مناس

 را نکته این ، اجتماعی

 کـه کنـد می یادآوری

 ی مولفه دانایی عنصر

 محســوب قدرتمنــدی

 بـرای گویی. شود نمی

ــــط تنظــــیم  و رواب

 حـــل و مناســـبات

 انــدک بــه ، منازعــات

 ایم کرده قناعت دانایی

 در آن کـــاربرد بـــه و

ـــــدگی ـــــاور زن  ب

 زندگی هم شاید.نداریم

 داده سامان گونه آن را

 بـه نیازی دیگر که ایم

 .نداریم آگاهی و دانایی
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 خالانی  نمی کتاب -۱0

 سوووو  : زیوووورا

 نحال به ما خالشاینداای

 نوزول آمیوزی رقت

 .است کرده
 سطوح در ما های آل ایده

ــایین ــود پ ــرار خ . دارد ق

 میـان از کـه فرهیختگـی

ــرود، ــه، ب ــاوآرز البت  و ه

 سقوط نیز اهی آیند خوش

 دلخوشـی بـه و کنـد می

 آور تهوع و دستی دم های

 و ساعات. گردد می تبدیل

ــای ــی روزه ــل ب  را حاص

 بـی. کنـیم نمـی احساس

 آزارمـان روزمره، حاصلی

 و کجا ما. ایم کرده عادت ها گشتگیسر و ها گردی خیابان و ها جوک همین به. دهد نمی

 بـازی اسباب به که مانیم می کودکی به ؟کجا خرد بلندی و کجا ما کجا؟ عقالنیت، ارتفاع

. آورد می بر سر شوق فریاد پالستیکی، ماشین یا و عروسکی دیدن با و شود می سرگرم

 هیچ و کند می سر هم حقیر امور همین به البته گیرد، ارتفاع است نتوانسته که وجودی

 در فتنیـادگر لـذت و دانسـتن شوق. یابد نمی عمر گذران از هم ناخوشایندی احساس

 .کند نمی شیرین را نافرهیخته کام خرد، و معرفت ساحت
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 نمووی کتوواب -۱3

 نموی :زیورا خالانی 

 که دانی  نمی و دانی 

 اموا . دانوی  نمی

 عنوالا  با که چیزی

  آ از مرکوب جهل

  .برند می نام
 

 مان چشمان که رو آن از

 کـرده عادت تاریکی به

 دانـیم نمـی حتی است،

 می سر به تاریکی در که

 کنــیم مـی فکـر .ریمبـ

. بخـوانیم کتـاب بایـد چرا که اندیشیم می خود با رو این از و داریم را پاسخی هر پاسخ

 پاسـخ تـا. کننـد پیـدا را سعادت و خوشبختی راه تا ایم گذاشته دیگران برای را کتاب

 در را سـواالت ی همـه پاسخ و ایم یافته را سعادت راه که ما. بیابند را شان های پرسش

 برای کهنه پاسخ به زیرا خوانیم نمی کتاب بخوانبم؟ کتاب باید چرا ما داریم، مان آستین

 فالکت وضعیت همین به روزمره زندگی در که هگون همان. ایم کرده عادت نو های پرسش

 مـی رضایت هم خاصیت بی و شونده تکرار های پاسخ به ایم، داده رضایت سطحی و بار

 کننـده نگران نحو به اندیشه و معرفت ساحت در که یمهست هایی انسان اصوال ما. دهیم

 .خواهیم زیاده و حریص آزاردهنده، نحو به زندگی، مادی ساحت در اما. هستیم قانع ای
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 و تقلید راه: زیرا خالانی  نمی کتاب -۱4

  .ای  یافته تر راحت را تبعیت و پیروی
 

 تاریخ که سوزی خرد و برانداز خانمان تقلید

 پژمـرده و سـوخته سـرزمین به را ما تفکر

 کـرده عادت پیروی به ما. است کرده تبدیل

 مـی آن و ایـن بـه را اختیارمـان عنان. ایم

 تـا نهیم می آن و این آستان بر سر و دهیم

 دور خود از را فهمیدن درد و را انتخاب رن 

 سـرود چنـین کـه اسـت رو ایـن از. کنیم

 ما خواهی قهرمان. دهیم می سر را قهرمانان

 به که است هایی مسئولیت از گریز ی تیجهن

 زنـدگی گویـا. داریم دوش بر انسان عنوان

 ناساز و قبیح هم چندان را وابسته و وار برده

 از را مـان اختیـار اختیـار، به ما. دانیم نمی

 انتخاب را آن و این بندگی و ایم داده دست

 جـای به تا ایم برگزیده را دیگری. ایم کرده

 از .بگیـرد تصـمیم ما جای به و بیندیشد ما

 کشـیده پایین را عقل پرچ  که است رو این

 باداوای. ایم کرده بلند را تبعیت ل عَ و ایم

 اسـت، جریان در سو از که خرافات مسمالم

 خردانه بی های تبعیت ناپذیر چاره ی نتیجه

  .است
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 بوه تن: زیرا خالانی  نمی کتاب  -۱7

 ایون بوه و ای  داده ندانستن تحقیر

  .ای  کرده عادت ا  رتحقی
 را نـادانی. دهد نمی آزارمان جهل، حقارت

 و خود میان ی مقایسه در. دانیم نمی عیب

 احسـاس انـد، رشـدیافته کـه دیگـر ملل

 نمـی مانـدگی عقب بار تاسف و ناخوشایند

 کرده سو کم را خرد چراغ تنها نه ما. کنیم

 نمـی کار چندان نیز مان احساس گویا ایم،

 حـس کـه مـانیم می کسی نآ مانند. کند

 را اش خانـه گـرفتن آتـش و سـوختن تنـد بوی و است داده دست از را خود ی شامه

 کـه اسـت کسـی چه. رود می دست از اش سرمایه ی همه که این تا. کند نمی احساس

 می را خرد و دانایی غیبت که است کسی چه  دهد؟ می آزارش نادانی، و ندانستن تعفن

 ایـن به که آن فهمد؟

 نکــرده عــادت ضــعو

 سختی کار چه و. باشد

ـــس آن دارد ـــه ک  ک

 عـادت از را ما بخواهد

ــای ــاریخی ه ــان ت  م

ــرون  نشــان و آورد بی

ــد ــه ده ــا در ک  کج

 .ایم ایستاده
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 کنشوی را گوال و گفوت ما ، جاری فرانگ در: زیرا خالانی  نمی کتاب -۱6

 .نداری  گال و گفت مهارت و دانی  نمی مندانه فضیلت
 نمـی را ستد و داد این ضرورت که آن اما .است دیگران با عقالنی ستد و داد گو، و گفت

 عملـی را آن و داند

 تلقی مندانه فضیلت

 چگونـه کنـد، نمی

ــی ــد م ــاب توان  کت

 یکی کتاب،. بخواند

 و روشن مصادیق از

 و گفـت جریان تام

ـــو ـــه در گ  جامع

. شـود می محسوب

 بـه ایـران ی جامعه

ــتی ــه راس  ی جامع

 گــو و گفــت بــدون

ــت  مناســبات. اس

 از نشــان اجتمـاعی

 و گفت که دارد این

 کرده فراموش را گو

 آن جـای بـه و ایم

ــم ــزاع و تخاص  و ن

 نهاده را پرخاشگری

 .ایم
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: زیرا خالانی  نمی کتاب -۱4

 نمایشی و ایااال پر زندگی

  .ای  برگزیده را
 

 بـاری اسـف وضـعیت دچار ما

 سیاست و داری دین. ایم گشته

ــدگی و ورزی ــای زن ــان، ه  م

 و سـر پـر و نمایشـی جملگی،

 که آن جای به. است شده صدا

 و معابر در باشیم، داشته ایمان

 بـه. زنـیم می فریاد ها خیابان

ــه آن جــای  ورزی سیاســت ک

 تمایـل باشـیم، داشته عقالنی

 معـابر و ها خیابان در که داریم

 دست از را آرامش. بزنیم فریاد

 را آسـایش و آرامـش کـه کند می شدر سرزمینی در کتاب رنگارنگ های گل. ایم داده

 فرامـی خویشـتن ی بـاره در تامل و خود به را آدمیان که جا آن در. باشند کرده تجربه

 ی مقدموه سوکالت،. شـود می محسوب فرانگی فضیلتی سکالت، که جا آن در. خواند

 هـای نـاآرامی و فریادها امواج و متالطم های زندگی در کتاب .است دانستن و خالاند 

 آشـتی بـرای. کتـاب مـرگ یعنی هیاهو به گرایش. میرد می و رود می دست از درونی،

 و سـکون سـکوت، محتـاج مـان، های پرسش ی هبار در ورزیدن تامل و کتاب با کردن

 .گردد می منجر خرد شد  تع یل به کرد ، زندگی نمایشی. هستیم تنهایی و آرامش
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 خوالانی  نموی کتاب باکخره، و  -02

 اجتماعی زندگی ی همجمالع در زیرا،

 زیسوتن، خردمندانه و شد  دانا ما ،

 نموی دوا موا از دردی و ندارد جایی

 . کند
 

 

 محسوب فضیلتی دانایی که یابیم می وقتی

 عـدالت در خردمندی، و دانایی و شود نمی

 بـرای معیـاری اساسا و ندارد جایی توزیعی

 حساب به ها فرصت و امتیازات به دسترسی

 داشـته انتظـار توانیم یم چگونه آید، نمی

 عنـوان به کتاب، سوی به گرایش که باشیم

 سرزمینی در. یابد افزایش خردمندی، منبع

 اخالقــی و گفــتن ســخن خردمندانــه کــه

 بالهت از باالتر ای هزینه مراتب، به زیستن،

 کـه سرزمینی در دارد، بودن اخالقی غیر و

 در اسـت، نابخشودنی جرم دانایی، و دانش

 گلزار بر سیاست، تطاول دست که سرزمینی

 اربابان و شود می گشوده اندیشگی نخبگان

 در کنـد، مـی لگدمال را آن مهابا بی قدرت

 تـار سو هر از معرفت صاحبان که سرزمینی

 و کتـاب تروی  انتظار نباید شوند، می مار و

 .داشت خوانی کتاب
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 ا یم در ییااوکتاب مردا  زنا ،

 ییبـایز و کـردیمـ سحرش که او نام جز به مرد ؟یدار دوستم چرا که بود دهیپرس زن

 کتـاب نکـهیا جـز بـه یزیچ دانست؛ینم زن درباره یزیچ بود، ریگنفس که چشمانش

 شیرابـ و رفـت قلـم و کاغذ سراغ به یروز پس) زنی که کتاب می خواند ! (. خواندیم

 :نوشت شرح نیا به یانامه

 یناش چون ندارد، تیواقع در ییمبنا است من قلب در که یعشق تو گمان به که دانمیم»

 کـه ینکـات دانـم،ینم اتدرباره را یاریبس یزهایچ که کنمینم انکار. ستین شناخت از

 التتیتحصـ ای یکنیم چه معاش امرار یبرا دانمینم مثال. است مهم یعاد یزندگ  یبرا

 دسـت در یکتـاب امدهید را تو که هربار. یخوانیم کتاب که دانمیم همه نیا با ست؛یچ

 در کـه امانداختـه یکتـاب اسـم به هم ینگاه چشمانت، یتماشا از پس من و یاداشته

 هر در را ما نیا و یدار خواندن در یدرست و قیدق قهیسل که دانمیم. است بوده دستانت

 چه کتاب عشاق که یکن باور باشد سخت تیبرا است ممکن. کندیم کینزد هم به حال



  ✌❤✌❤✌❤✌3جلد  -درمانی کتاب✌❤✌❤✌❤✌

36                           ✍       ❤ ❤ مینمحمد نظری گندش                  ✍      

 تیـواقع اما دارند یپررنگ شترکم وجوه 

 یکتـاب سـراغ بـه مـا یوقت که است نیا

 یرو بـر شده چاپ کلمات صرفا میرویم

 یسووفر در بلکـه میخــوانینمــ را کاغـذ

 بـه یسـفر م؛یکنـیمـ مشارکت یدرون

 سـنده،ینو آن توسـط شـده خلق جهان

 کیشـر دهـدیمـ اجازه ما به که یسفر

 کتـاب یهاتیشخص یهاهراس و اهایرو

ــه م،یابیــب آنهــا در را شیخــو م،یشــو  ب

 و مییایـب شوق به ای میببر رن  شانهمراه

ــرانجام ــانسرنوشت از س ــاد ش ــ ش  ای

 خبر مشترک یهاکتاب. میشو نیاندوهگ

 من. دهندیم یدرون مشترک اتیتجرب از

 ییفضـا بـه بارهـا هـم جا نیهم تا تو و

 .کنـدیمـ کیـنزد هم به را ما احساس نیا م،یاداشته مشابه یحس و کرده سفر کسانی

 من یوقت کنم؛یم بازتکرار قلبم در را او حسرت و دیترد من یبریم نام ایهل از تو یوقت

 هـاکتاب. یکنـیمـ درک را انیـطغ و جسـارت به دعوتم تو کنمیم اشاره محمدگل به

 و نبوده هم کنار که یزمان برد،یم شیپ زمان در را ما که آورندیم دیپد مانانیم یوندیپ

 یفردا یاهایرو دهندهنشان هم و انندیآدم نیشیپ خاطرات انیراو هم هاکتاب. میابوده

 زمان ینگاه نیچن با. است ندهیآ و گذشته در حضور و اکنون در ستادنیا خواندن،. آنان

 که یکم زمان بابت تو دلهره در من نیهم یبرا ندارد؛ را جشیرا یخط ساختار آن گرید

 یازلـ واررهیـدا زمـان در چنـان خوانـدن برکت به ما ستم،ین کیشر میاگذرانده هم با

 بـه را تیقابل نیا خواندن. میاساخته یسپر هم کنار را یعمر ییگو که میاشده ورغوطه
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 ییهاتجربـه باشـد؛ داشته یزندگ تجربه اشستهیز زمان از شتریب که دیبخشایم یآدم

 کنندیم مانکمک هاکتاب. است کرده کینزد هم به را من و تو ناخواه خواه که مشترک

 تـا یچنـدبار دیشـا کاغـذ و کلمه انیم ما. میکن یزندگ هم شانیهاقهرمان یجا به که

 فـاتح و مغلـوب م،یادهیجنگ هم کنار ما. میاشده دور هم از و دهیرس هم به حال نیهم

 کـه دانـمیمـ ؟یریگیم دهیناد را همه نیا تو. میاکرده هیمو یگرید آن مرگ  بر و شده

 و ایـرو بـه کـارش اما باشد خواندن لهیقب اهل یآدم شودینم. یپرورالیخ و اپردازیرو

 یمجال بافتن الیخ یبرا و دهندیم جرات داشتن ییایرو بابت ما به هاکتاب. نکشد الیخ

 رد جز که میاکرده باور را یجهان و میاگذشته تیواقع مرز از بارها من و تو. کنندیم ایمه

 کـه باشد دشوار چندان تیبرا دینبا پس است، نداشته وجود ما قلب در و سندهینو ذهن

 یکنـیم گمان دیشا. سمینویم چشمانت غروب و طلوع از که یوقت یکن باور مرا اکنون

 اما کنمینم انکارش. کنم تیاغوا رابطه نیا رشیپذ یبرا تا امگرفته کار به را کلمات نیا

 کلمـه بـه  یتدر به و میریگیم خو کلمات با ما هاکتاب واسطه به ؟دارد یاشکال چه نیا

 از سرشار ییایدن کنند،یم ممکن را دگرگونه یجهان ساختن که یکلمات م،یشویم لیتبد

 و برنـدیمـ کار به درست و جا به را آن کلمه، یهاآدم. یستیهمز و یهمبستگ ،یهمدل

 آمـدن،خوش انیـم کـه داننـدیمـ آنها. بگذارند یدرست نام شاناحساس یرو قادرند

 فکـر تو به که هربار هستم؛ عاشقت که دانمیم. است اریبس تفاوت ،ییدایش و خواستن

 و شومیم لیتبد عشق به من ابد،ییم تیهو بندد،یم شکل قلبم در عشق کلمه کنمیم

 یکنـ باور امر که خواهمینم رمانده؛ و ترسانده را تو که است تندباد نیهم. وزمیم تو بر

 شکل به دلت در حروف نیا ایآ که ینیبب بعد و یبخوان مرا کلمات که خواهمیم شیجا به

 .«ند؟یآیدرم داشتندوست

 زن بـه را آن تـا مانـد منتظر و گذاشت یکتاب صفحات انیم را آن مرد شد تمام که نامه

 تـا منتظرمانـد و ابـدیب را نامه تا ماند منتظر و بخواند را کتاب زن تا دمان منتظر و بدهد

 کتاب ملت نیا !بگذار کتاب کی یک ،یکن پنها  را یزیچ یخالاست گرا) بدهد یپاسخ
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 یزمـان خـدا آسـمان ریز زیچ هر یبرا که دانستیم رایز ( شاملال احمد؛  !خالانند ینم

 آموختـه هاکتاب از هم را نیا مرد... دنیبردل یبرا یزمان و بستندل یبرا یزمان است،

  .بود

 حساب حرف کلمه دو �� کرگدن مجله؛   اریکام نیرحسیام
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 یشکسوتگ لد .کنودیمو تورت شوجاع سوتنیگر .کندیم ترتیقال درد

 .کندیم دورتی معنیب یزاایچ تمام از کتاب اما .کندی م خردمندترت

 کتواب بهتر است یا صوالرت ؟!
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 !کتاب خالب بخالانید تا مغزتا  بهتر کار کند

ایموری آمریکا محققان دانشگاه 

گویند که خواندن یک کتـاب می

خوب می تواند اتصاالت موجـود 

ــبی را  ــرات عص ــز و تغیی در مغ

افزایش داده و عملکرد مغز را به 

 .روز افزایش دهد 3مدت حداقل 
 

به گزارش ایرنا، دانشمندان مـی 

گویند: پس از خواندن یک کتاب، 

 3عملکرد مغز به مدت حـداقل 

این تحقیق  روز افزایش می یابد.

ــان  ــط محقق ــه توس ــد ک جدی

دانشگاه ایموری آمریکا انجام شده است، نشان می دهد که خواندن یک کتاب خوب می 

تواند اتصاالت موجود در مغز و تغییرات عصبی را افزایش دهد. به گفته دانشمندان ایـن 

بوده  تغییرات در قشر سمت چپ مغز، یعنی منطقه ای که با گیرنده های زبان در ارتباط

 .و منطقه اصلی احساس در مغز است، ثبت می شوند

پروفسور گئورگی برنز عصب شناس و سرپرست این گروه تحقیقاتی در این باره گفت: ما 

تغییرات عصبی را که با سیستم احساس های فیزیکی و سیستم حرکتی همراه است، در 

می تواند سبب همزاد  مغز پیدا کردیم. این تغییرات نشان می دهد که خواندن یک کتاب

پنداری انسان با شخصیت اصلی داستان شود. پیش از این تحقیقات دانشمندان نشـان 

داده بود که داستان های خوب می تواند انسان را به صورت مجازی در شخصیت قهرمان 

 .داستان فرو ببرد
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لـوژیکی اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که این اتفاق دلیل علمی داشته و تغییرات بیو

دانش آموز خواسته شد همگی کتاب  0۱در مغز انسان دلیل آن است. در این پژوهش از 

را بخوانند. این کتاب یک روایت خطـی دارد و از ایـن نظـر مـورد توجـه  ˈشهر پمپی ˈ

روز، دانش آموزان هر بعداز ظهر بخشی از این کتاب را مـی  ۱4دانشمندان بود. در مدت 

مورد بررسی قـرار  fMRI عالیت مغزی آنها با استفاده از اسکنخوانند و صبح روز بعد ف

 .می گرفت

همچنین پس از اتمام کتاب نیز فعالیت مغزی آنها به مدت پن  روز تجزیه و تحلیل شد. 

نتای  بررسی ها نشان داد تغییرات عصبی به وجود آمده در مغز تا پن  روز پس از اتمام 

کتاب تاثیر فوری بر مغز ندارد، بلکه تاثیر آن در  کتاب ادامه دارد. همچنین مشخص شد

 .دراز مدت و به صورت پایدار است
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 خالاند  یک رما  و تاثیرش روی مغز

 
ــات،  ــدن کلم ــل خوان عم

انگیز اسـت. بـاور شگفت

ــه  ــایجی ک ــا نت ــد ام کنی

ـــــه آن  ـــــکان ب پزش

اند از خوانـدن یافتهدست

 .انگیزتر استهم شگفت

 
ــت میلیون ــال اس ــا س ه

و نیاکانمان، چنـان  اجداد

انــد کــه مــا تکامــل یافته

امــروز بــا چشــمانمان 

مان خوانیم و مغز یاریمی

هزار سال  3کند. ما اما می

ایم که هایی یافتهاست چنان پیچیدگی

مطالعه کنیم. مهارت مطالعه هنـوز در 

دانشمندان  .حال تکامل و تحول است

اند با اسـتفاده از علوم طبیعی توانسته

ترین ابزارهـا نکـات پیچیـدهبرخی از 

جالبی را در رابطه با کارکرد داخل مغز 

انسان را در حـین مطالعـه اسـتخراج 

 :کنند
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است که چند نقطه مختلف از مغز را بـا خـود درگیـر خواندن یک عمل بسیار پیچیده -

 .کندمی

آور این است که مغز از مدارهای عصبی مشابهی برای خوانـدن در گـذر عمـر شگفت -

 .کنندشوند و تغییر میکند و این مدارها با گذر زمان و عمر جابجا میفاده نمیاست

های بـین مـدارهای تواند موجب بهبودی اتصالآید خواندن میاین طور که به نظر می -

 .شده را بهتر کندمختلف مغزی شود و از این راه درک کلمه نوشته

توانـد باعـث بـاقی مانـدن ساده می اند که خواندن یک رمانشواهد اخیر نشان داده -

 .های مفید حتا چند روز بعد از تمام شدن کتاب باشداتصال

اند گویند به این موضوع دست پیدا کردهدانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه اموری، می

های مغزی ایجاد کنـد تواند تغییراتی را در نوع ارتباطکه فقط خواندن یک رمان هم می

 آید و اثری درازمدت خواهد داشت.تر از مطالعه یک رمان به حساب میکه پاداشی بیش

ها مانند دیدن یا شنیدن یا استعدادی ذاتی نیست. مطالعه و خواندن تنها یکی از حس -

است که اخیرا یکی از محققان آن را مـورد برررسـی قـرار « اختراع فرانگی»این یک 

های د هزار سال پیش بود که برخی از انسانداده و به این نتیجه رسیده که اولین بار چن

های غار حک کردند و پیدایش مطالعه را رقـم زدنـد. امـا خالق نمادهایی را روی دیواره

زمان زیادی طول کشید تا توانست از این خالقیت به شکل کنـونی خوانـدن و نوشـتن 

« خوانـدن»ها تالش صورت گرفته تا از ابزاری قدیمی مثل دیـدن، توانـایی مدتبرسد. 

 .بیرون بیاید

اند گویند به این موضوع دست پیدا کردهدانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه اموری، می

های مغزی ایجاد کنـد تواند تغییراتی را در نوع ارتباطکه فقط خواندن یک رمان هم می

 .آید و اثری درازمدت خواهد داشتکه پاداشی بیشتر از مطالعه یک رمان به حساب می

مرد استخراج شده است که هـر  4زن و  ۱0این نتای  با استفاده از یک آزمایش بر روی 

 .انددقیقه، مورد مطالعه مغزی قرر گرفته 52روز و هر روز  ۱4ها به مدت کدام از آن
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مغز این  .بود« رابرت هریس»نوشته « پومپی»رمانی که به آنان داده شد تا بخوانند رمان 

 4روز پس از آن مورد بررسی و اسکن قرار گرفت و هر  3از مطالعه تا روز قبل  3افراد از 

کردند.اسکنرهای مغزی، در روز یک فصل از کناب را قبل از اسکن شبانه مغز مطالعه می

این آزمایش نشان دادند که پس از اولین فصـل خوانـده شـده، افـزایش شـدیدی در 

از تمـام شـدن کتـاب هـم بـاقی روز بعد  3های عصبی مغز رخ داده است که تا شبکه

 .صفحه دارد 530در انگلیس منتشر شده و  0225این رمان سال .اندمانده

 

 تاثیر م العه بر کارکرد مغز

مطالعه فرصتی مناسب را برای غرق شدن یک فرد در افکار و احساسات فـردی دیگـر 

هـن شـما کند. به همین دلیل تاثیری که خواندن یک داستان یـا رمـان بـر ذفراهم می

ها گــذارد، تــا مــدتمی

 ماند.همراهتان باقی می

ای با مطالعـه، در تجربـه

کنید و جدید زندگی می

خود را در محیطـی نـو 

ـــاس می ـــد. احس کنی

توانـد باعـث مطالعه می

شود تا بخشی از هـوش 

ــود.  ــت ش ــان تقوی انس

مطالعه تخیل را تقویـت 

شـود کرده و موجب می

بــرخالف تلویزیــون و 
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تر شـود. پردازد قـویداری دیگر، بخشی از کارکرد مغز که به جزئیات میهای دیرسانه

عنوان کنـد. بـهشناختی در مغز را تحریک میهای عصبشود که مطالعه بخشگفته می

« دارچـین»مثال، پژوهشگران در اسپانیا طی یک مطالعه دریافتند کـه خوانـدن کلمـه 

ای دیگـر طور مشابه، مطالعهکند. بهیهای وابسته به حس بویایی در مغز را فعال مبخش

فوتبالیست توپ را شوت عنوان مثال، در فرانسه نشان داد که مطالعه درباره اقدامات )به

هـای انـد محرککند. مطالعات علمـی نشـان دادهکرد( قشر حرکتی مغز را تحریک می

و ضـایعات  توانند پیشرفت کنند. از آلزایمـرشوند و میذهنی در حین مطالعه فعال می

اندازد. مغز هم مانند بـدن نیـاز بـه شود و زوال عقل را به تاخیر میمغزی جلوگیری می

خوبی کارکرد خود را حفظ کنـد. ورزش کردن و فعالیت دارد تا بتواند در سالیان پیری به

توان باید مطالعه کرد و مرتب این کار را انجـام داد. رو است که توصیه شده تا میاز این

همچنـین  عه کردن کارکردی مشابه با شطرن  بازی کردن یا حـل یـک پـازل دارد.مطال

مطالعه در کاهش استرس و اضطراب موثر است. مهم نیست چقدر مضـطرب باشـید یـا 

فضای کاری پرتنشی را تجربه کنید. وقتی یک صفحه از یک کتاب خوب را جلوی خـود 

بازنـد و بـه تمـدد اعصـاب نگ میها رکنید، همه آنگذارید و شروع به خواندن میمی

انجامد. عادت به مطالعه حتی در عصر دیجیتال و دنیای تکنولوژی کماکـان در میـان می

توانند تفاوت میان میزان مطالعه داستان درستی نمیشود. هرچند آمار بهمردم دیده می

ا کـرد کـه توان ادعطور حتم میهای گذشته مقایسه کنند، اما بهدر دهه اخیر را با دهه

گرایش به مطالعه داستان و رمان در دنیای کنونی بیشتر از مطالعه متون علمی، پژوهشی 

بر تمامی آنچه گفته شد، مطالعه قادر است به افزایش و بهبـود و مطبوعاتی است. عالوه

توانایی اجتماعی منجر شود. رفتار و گفتار فردی که هـر روز زمـان مشخصـی را بـرای 

روز به خواندن کتاب اختصاص گیرد با فردی که هیچ وقتی را در شبانهیمطالعه در نظر م

 نداده، قابل قیاس نیست.
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 فایده ی کتاب خالند  در زندگی روزمره ۱۱

ــد  خیلــی از آدمهــا از فوای

خوندن یه کتاب خوب خبر 

دقیقـه  ۱2ندارن. بـا روزی 

کتاب خوندن، شما میتونید 

ــد  ــای جدی ــک دنی وارد ی

ــرفتن  ــاد گ ــا ی بشــید، و ب

چیزهای جدید از این دنیـا، 

ون رو بهبـود زندگی خودتـ

تـا  ۱۱ببخشین. پس با هـم 

فایده ی کتاب خوندن کـه 

باعث بهتـر شـدن زنـدگی 

 :میشه رو بخونیم
 

 خالند  باعث جلالگیری از آلزایمر میشه -۱

تحقیقات خیلی وقته که نشون داده کسانی که زمان مطالعه مرتب ندارند، دو و نیم برابر 

در معرض بیماری آلزایمر قرار دارنـد.  بیشتر از کسانی که به طور مرتب مطالعه می کنند

این به این معنی نیست که تنها با خوندن کتاب میشه از این بمیاری پیشگیری کرد، امـا 

 !نشون میده که قطعا رابطه ای بین خوندن و پیشگیری از این بیماری وجود داره
 

 امیشه در حال یاد گرفتن چیزاای جدید استید-0

ز االن دیگه بدونید! کتاب خوندن مغزتون رو با اطالعات جدید اگه تا حاال نمیدونستید، ا

پر میکنه. اطالعاتی که نمیدونیم کی و کجا، اما قطعا به موقع به یادمون میان و کارهامون 

https://rangirangi.com/11-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%85%d8%b1%d9%87/
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رو راه میندازن. خوندن آدمها رو باهوش میکنه، چون نه تنها اطالعات جدیدی بـه مغـز 

 .ها رو به راحتی به خاطر بیاریماضافه میکنه، بلکه باعث میشه بتونیم اون

کسانی که کتاب میخالنن به احتمال زیاد ورزش میکنن، رای مید ، و اجتماعی تر -5

 استن

آمارگیری ها نشون داده کسانی که زیاد مطالعـه میکـنن، از لحـاد مـدنی و اجتمـاعی 

 موقعیت های بهتری دارن. این به تنهایی نشون میده که کتاب خوندن باعث میشه تـوی

 .زندگی برنده شی

 کتاب خالند  استرس رو از بین میبره و حالت رو خالب می کنه-0

وقتی که کتاب میخونی، خودت و ذهن نگرانت رو به یه دنیای دیگه منقل می کنی، برای 

اینکه سختی های زندگی رو برای دقایقی از زندگیت حذف کنی. تحقیقت نشون داده که 

 !استرس رو کاهش بده 46۶ا دقیقه کتاب خوندن میتونه ت 4فقط 

 !کتاب درمانی کنید-3

میتونه باعـث بشـه  –مثل فیلم دیدن یا گوش دادن به یه موزیک خوب  –کتاب خوندن 

یات گذشته رو دوباره زندگی کنیم، و از یه بعد جدید بهشون نگاه کنـیم. مـثال که تجرب

خـودت وقتی داری کتابی میخونی که توش مشکالت شخصیت داسـتان بـه مشـکالت 

شباهت داره، میتونی کلی از این فرصت استفاده کنی تـا تصـمیم هـای بهتـری تـوی 

 .زندگیت بگیری

 !خالند  باعث میشه شما فرد جذاب تری به نظر برسید-4

آمار ها یه بار دیگه نشون دادن که یکی از معیارهای مهم موقع جذب شدن بـه جـنس 

ر از اطالعاته و همیشـه حرفهـای مخالف، میزان هوش اون هست. کیه که از آدمی که پ

جدید برای گفتن داره خوشش نیاد؟ پس بهتره سرتون رو بکنید توی کتاب، تا اطرافیان 

 !خودشون رو به تکاپو بندازن تا حواستون رو پرت کنن
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 کتاب خالند  قدرت آنالیز کرد  رو باک میبره-7

ید، قابلیـت تشـخیص درسته! دکترها، مهندسین، و وکالی آینده! هر چقدر بیشتر بخون

 !دادن الگوها و آنالیز کردن روابط براتون راحت تر میشه

 خالند  دایره ی لغاتتال  رو وسیع تر میکنه، بنابراین باسالاد تر به نظر میرسین-6

هرچی کتاب های بیشتری باز کرده باشی، با کلمات بیشتری درگیر شدی. ایـن کلمـات 

زمره تون پیدا می کنند. و به خاطر اینکه همه باالخره یه روزی جاشون رو توی ادبیات رو

ی ما باالخره توی یه مرحله ای از شغلمون به کلمـات و قـوه ی تکلـم احتیـاج داریـم، 

 .احتمالش هست که باعث موفقیت های کاریمون هم بشه

 باز کرد  کتاب شما رو نالیسنده ی بهتری می کنه-4

میتونه باعث بشه که مهارت هـای  باز هم تحقیقات نشون داده که خوندن یه کتاب خوب

نوشتن اون نویسنده روی مهارت های خودتون تاثیر بذاره. درست مثل وقتی که گـوش 

 .دادن به موزیک خوب میتونه به سلیقه ی موسیقایی تون جهت بده

 کتاب خالند  باعث میشه دیگرا  رو بهتر در  کنید-۱2

ا میکنید که زندگی ای بـه غیـر از با خوندن کتاب های داستان، شما این قابلیت رو پید

زندگی خودتون، با قابلیت های خیلی باالتر رو تجربه کنید. مثال ممکنـه کـه هیچوقـت 

توی زندگیتون پیش نیاد که به اروپا سفر کنید، اما با خوندن راجع به فرهنگ و زنـدگی 

 .مردم این کشور، شما میتونید احساس نزدیکی بیشتری به مردم جهان بکنید

 !کسانی که بیشتر م العه میکنند، شغل و زندگی بهتری نسبت به بقیه دارنددر کل -۱۱

خوندن درهای زیادی رو برای آدم باز میکنـه و “ویلسون فلچر،کارگردان معروف، گفته: 

می کنه. در آخر روز نمیفهمی چطور، اما کتاب خوندن کلی حالت رو  زندگی رو راحت تر

 ”!بهتر میکنه

 !از امین امروز !فکر یه برنامه ی مرتب م العه روزانه باشی  پس امه بهتره به
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 خالانیچند دلیل محک  علمی، برای کتاب

های آورید؟ هر روز عادت دارید بـه شـبکهدر روزهای پیش را به یاد می آخرین مطالعه

 فضاها بخوانید؟ برای اطالع از مزایای مطالعه مرتب، به اجتماعی رفته و مطالبی را در آن

 پردازیم:ها میفهرستی از آن

شـوند و هـای ذهنـی در حـین مطالعـه فعـال میاند محرکمطالعات علمی نشان داده

شـود و زوال عقـل را بـه تـاخیر جلـوگیری می آلزایمورتوانند پیشرفت کنند. از می

کردن و فعالیت دارد تـا بتوانـد در سـالیان  ورزشاندازد. مغز هم مانند بدن نیاز به می

تـوان به خوبی کارکرد خود را حفظ نماید. از این روی است که توصیه شده تـا میپیری 

باید مطالعه کرد و مرتب این کار را انجام داد. مطالعه کردن کارکردی مشابه بـا شـطرن  

 بازی کردن و یا حل یک پازل دارد.

تقویت را  تخیلتواند باعث شود تا بخشی از هوش انسان تقویت شود. مطالعه مطالعه می

بخشی از کـارکرد   های دیداری دیگر،شود برخالف تلویزیون و رسانهکرده و موجب می

 تر گردد.پردازد قوییات میمغز که به جزئ
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و اضطراب موثر است. مهم نیست چقدر مضـطرب باشـید یـا استرس مطالعه در کاهش 

لوی خود فضای کاری پر تنشی را تجربه کنید. وقتی یک صفحه از یک کتاب خوب را ج

بازنـد و بـه تمـدد اعصـاب ها رنگ میکنید همه آنمی خواندن گذارید و شروع بهمی

 انجامد.می

کنیم همـواره و مـنظم مشـغول یـادگیری هسـتیم و گفتن ندارد که وقتی مطالعه مـی

شـود و اگـر  دانوشتواند منجر به افزایش شود. این اطالعات میاطالعات ما بیشتر می

 شخص گردد. ه صورت گیرد، منجر به افزایش خردآگاهان خواندن این

فرد در گروی مطالعه بیشتر است. عالوه بر ایـن کـه مطالعـه کـردن  تالسعه دایره لغات

شود چشم ما در دیدرس رساند، باعث میهای مغز مدد میدانش را باال برده و به توانایی

بـه تـدری  بـاالتر هـم  سرعت پردازش ذانیواژگان بیشتری قرار گیرد و از این راه، 

توانیم در حین گفتگو و اندیشیدن درباره مسائل دیگر هم بازتر بیاندیشیم و رود. میمی

 برای توصیف حاالت مختلف از لغات بیشتری بهره جوییم.

های لغات و ای از کاراکترها، سوابق، تاریخ، تفاوتشود، مجموعهمی خوانده وقتی کتابی

ای، مسیرهای مغزی را بندد. مغز در عملیات پیچیدهماجراهای مختلف در ذهن نقش می

 شود.تر میقوی مدتحافظه کالتاهتقویت کرده و از این طریق 

خـود را تقویـت  جالییعدالتهای متنوع موجب شده افراد بتوانند حس کتاب خواندن

های گوناگون قرار دهند. از این طریق حس همدردی در کرده و خود را به جای شخصیت

 شود.کنند تقویت میهایی که الی کتاب را باز نمیخوان نسبت به آنکتاب انسان

 

یابد. ثابت شده است که با مطالعه بیشتر، امکان تطبیـق افزایش می مهارت فکر تحلیلی

تواند صـحت و کند. یک خواننده دائمی میها افزایش پیدا میمنطقی مطالب و استدالل

 پایه و اساس دوری کند.لب بیسقم را بیشتر تشخیص دهد و از مطا
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رسـد. هـر بریم که تمرکز در آن دست نیافتنی به نظـر میای به سر میدر دنیای دیوانه

های اینترنتی هستیم. چند دقیقه مشغول بررسی پست الکترونیک یا اظهارنظر در شبکه

مـام یک کتاب، ت خواندن اما باآید.تمرکز امری محال به نظر می در چنین فضایی داشتن

رود. کننده بر روی یک موضوع است و مابقی دنیا برای مدتی کنار مـیفرد مطالعه تمرکز

دقیقه قبل از کار کردن، مثل وقتی کـه در  02تا  ۱3به لحاد علمی توصیه شده است که 

اتوبوس در حال رفتن به سر کار هستیم یا صبح قبل از خروج از خانـه مطالعـه صـورت 

 گیرد.

توانـد موجـب خوانی میدهد. کتابرا افزایش می تالانایی نالشتنیگر مطالعه از جهتی د

هایمان اعتماد تری داشته باشیم و نوشتهتر بنویسیم. نثر پختهتر و صحیحشود که راحت

 و تاثیرگذاری بیشتری را شاهد باشند.

هایی هستند است. همیشه کتاب سرگرمی رایگانیشده، مطالعه جدای همه مسائل گفته

ها یا اینترنت تهیه کـرد و مطالعـه کـرد. حتـی اگـر خانهتوان به رایگان از کتابیکه م

یافته کتاب هم مطالعه از هـر سـرگرمی های افزایشبخواهیم کتاب هم بخریم، با قیمت

تـــر محســـوب دیگـــری ارزان

 شود.می

پیـدا  خوانـدن سبک خود را در

کنیم و آهسـته آهسـته شـروع 

کتــاب کنــیم.  خوانــدن بــه

چه فکر زودتر از آن خواندنکتاب

ــــه  ــــود را ب ــــد راه خ کنی

هایمان باز خواهد کرد و روزمرگی

 با آن خداحافظی خواهد کرد.
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 داستا  بر عملکرد ذان تأثیر م العه

هایی کـه از نتای  اسـکن

 3ی مغز انسان با فاصـله

روز پس از خواندن یـک 

کتاب شده است به خوبی 

اند که تـأثیری نشان داده

استان بر ذهـن که یک د

ها همراه گذارد تا مدتمی

مانـد. از با فرد بـاقی می

ــت در  ــر اس ــن رو بهت ای

انتخـــاب کتـــابی کـــه 

خواهیم برای مدتی در می

میان صـفحاتش زنـدگی 

 کنیم بیشتر تأمل کنیم.
 

 

ی اخیر به این نتیجه رسیدند کـه متخصصان اعصاب با توجه به تحقیقات علمی در دهه

اند بر عملکرد ذهن در سطوح متفاوت تأثیرگذار باشد. جدیدترین توخواندن داستان می

ی داستان و عملکـرد ذهـن در دانشـگاه ی یافتن ارتباط میان مطالعهپژوهش در حوزه

اثر کوتاه مدت و بلند مدت خواندن رمـان انجام گرفت. عنوان اصلی این تحقیق  ۱اموری

 .بر ارتباط پذیری ذهن است

                                                           
1 - Emory 
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ی این مهم بود که تماماً مجذوب یک رمان شدن و غرق شـدن نتای  تحقیق بیان کننده

تواند ارتباط پذیری ذهن را افزایش داده و در نتیجه بر عملکرد در داستان اصلی آن می

تواند ی جالب به دست آمده این بود که خواندن داستان میمغز تأثیر مثبت بگذارد. نکته

ه کند به طـوری کـه فـرد بـه راحتـی آماد اوج گرفتن تخیلذهن یک خواننده را برای 

ی نگـاه او تواند خود را به جای شخصیت اصلی داستان بگذارد و به وقایع از دریچـهمی

 .بنگرد

عادت به مطالعه حتی در عصر دیجیتال و دنیای تکنولوژی کماکان در میان مردم دیـده 

داسـتان در  یتوانند تفاوت میـان میـزان  مطالعـهشود. هرچند آمار به درستی نمیمی

توان ادعـا کـرد کـه های گذشته مقایسه کنند اما به طور حتم میی اخیر را با دههدهه

ی متـون علمـی، ی داستان و رمان در دنیای کنونی بیشـتر از مطالعـهگرایش به مطالعه

تنها چهار کتاب از بیسـت کتـاب  02۱0نمونه در سال پژوهشی و مطبوعاتی است. برای 

 (02۱0های غیرداستانی بودند. )برگلند، بمطرح و پرفروش کتا
 

ی داسـتان ی مـردم بـه مطالعـهکارول فیتزجرالد در شبکه گزارش کتاب در باب عالقه

مند هستند. در یک کتاب میـان صـفحات محـدودی عالقه مردم به گریختن»گوید: می

. ایـن در رسدکند و در نهایت به پایان میشود، رشد و پرورش پیدا میداستانی آغاز می

افتد به ایـن شـکل نیسـت. ایـن همـان حالی است که آنچه در دنیای واقعی اتفاق می

 «.توانیم از آن لذت ببریمگریختن  کپسوله شده در کتاب است که می

  

اش در کند که فراتر از خود حقیقیی داستان فرد این توانایی را پیدا میاینکه با مطالعه

های اصلی داستان قرار بدهد به این ا به عنوان شخصیتدنیای واقع حرکت کند و خود ر

ی تخیلش را بیشتر از معنی است که توانسته است عملکرد ذهنش را افزایش داده و قوه

 .همیشه زنده کند
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یک پیمایشی انجام گرفت که بر اساس نتای  به  02۱0در موسسه تحقیقاتی پیو در سال 

رای خوانـدن داسـتان بـه صـورت کلـی انگیزش و هدف اصـلی بـدست آمده در آن، 

ی ها در این پیمایش علت عالقـهکننده ترکردن شخصیت افراد بود. یکی از شرکتغنی

من دوست دارم که خودم را در معرض »خود به خواندن داستان را این طور توصیف کرد: 

تجربـه  ها و وقایع گوناگون را در دل کتـابها، مکانهای گوناگون قرار بدهم و زمانایده

ها نگاه خودش به خواندن داستان را این طور بیان کرد: یکی دیگر از شرکت کننده« کنم.

دیگری از زندگی « کنم.و آرامش بخش نگاه می محر  ذانیمن به آن به عنوان یک » 

متفـاوت در دنیـای نیابتی در دل شخصیت داستان و بهره بردن از یک زنـدگی ذهنـی 

 .کتاب، یاد کرد

ی کتاب به صورت کلی یک سبک زندگی است که در آن مین پژوهش، مطالعهبر اساس ه

در  تواند برای مدتی هرچند کوتاه خودش را از جریان سـریع اطالعـات بصـریفرد می

ی زیاد بـه خوانـدن کتـاب دنیای کنونی )خصوصاً تلویزیون( جدا کند. افرادی که عالقه

این برای من دلپذیرتر اسـت »دادند:  ی خود را توضیحداشتند این طور علت این عالقه

پردازی کنم تا اینکـه تصـویر آن را در تلویزیـون تماشـا کـنم. که در ذهن خودم خیال

 «.مطالعه بهتر از هرچیز الکترونیک است
 

اش در کند که فراتر از خود حقیقیی داستان فرد این توانایی را پیدا میاینکه با مطالعه

های اصلی داستان قرار بدهد به این د را به عنوان شخصیتدنیای واقع حرکت کند و خو

ی تخیلش را بیشتر از افزایش داده و قوهمعنی است که توانسته است عملکرد ذهنش را 

شـود مربـوط بـه همیشه زنده کند. تغییراتی که با خواندن یک رمان در ذهن ایجاد می

زش اطالعـات زبـانی را ی پرداقسمت قشرخاکستری لب گیجگاهی مخ است که وظیفه

را دارند که برای فـرد ایـن  هایی که در این قسمت مغز هستند، این قابلیتدارد. نورون

تصور دروغین را به وجود بیاورند که او مشغول انجام کاری است که در دنیای واقع آن را 
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یافتـه یـاد تجس   انجام نمی دهد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان شناخت

دهد که با خواندن یک شود. وجود این قابلیت در ذهن افراد به آنها این توانایی را میمی

توانند رفتار کننـد. خودشـان را در داستان تصور کنند که هم چون شخصیت اصلی می

کردنـد. خوانـدن شرایط او قرار بدهند و به این فکر کنند کـه کـدام راه را انتخـاب می

 .دهدذهن را افزایش میداستان درحقیقت این قابلیت 
 

 گیرینتیجه

رساند. مطالعه بـه انسـان ایـن پردازی به اوج میخواندن داستان ذهن را در عالم خیال

ی خود جدا شود و خود را در عالم فانتزی که دهد که از روند عادی روزمرهقابلیت را می

شود که فیلمی میالبته برای مخاطب یک دنیای باورکردنی است قرار بدهد. کمتر دیده 

ی خود کتاب مخاطب را تحـت تـأثیر قـرار که از یک کتاب ساخته شده است به اندازه

بدهد. علت ایـن اسـت کـه ذهـن در 

ــر از  ــدرتی فرات ــل ق ــردازش تخی پ

ی یک فیلم سـینمایی های ویژهجلوه

هایی کــه از مغــز دارد. نتـای  اســکن

روز پس از خواندن  3ی انسان با فاصله

است به خوبی نشـان یک کتاب شده 

اند که تأثیری که یک داستان بـر داده

ها همراه با فرد گذارد تا مدتذهن می

ماند. از این رو بهتر اسـت در باقی می

خـواهیم بـرای انتخاب کتابی کـه می

مدتی در میان صفحاتش زندگی کنیم 

 .بیشتر تأمل کنیم
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 ؟ تقالیت یا تغییر چیست؟ مغز روی خالاند  رما  تاثیر

تیم تحقیقاتی سال گذشته طی یک آزمایش علمی و با استفاده از اسکن مغز، نحوه یک 

تاثیر رمان خواندن روی مغز انسان را بررسی کرده اند. البته موضوع و نتای  این آزمایش 

جای تعجب ندارد؛ چون مغز ما مرتب در حال تغییر است و تقریباً هر کاری که می کنیم 

گذارد. اگر کسی فقط یک رمان کوتاه هم در عمرش خوانـده  روی این تغییرات تاثیر می

باشد، بخوبی قدرت این نوع کتاب را درک کرده است. با خوانـدن رمـان، مغـز درگیـر 

داستان، شخصیت ها و رویدادها می شود و قطعاً این درگیری روی مغز تاثیر می گذارد. 

ی  آن صحبت می شـود. در این تحقیق سر و صدای زیادی راه انداخت و هنوز هم از نتا

این ساختنی به بررسی نتای  این آزمایش علمی می پردازیم و سعی می کنـیم تفسـیر 

 .درستی از نحوه تاثیر کتاب خواندن روی مغز ارائه کنیم
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 فکر می کنید با رما  خالاند  مغزتا  تغییر می کند یا تقالیت می شالد؟

تیم تحقیقاتی بـرای انجـام 

” نـام  بررسی ها از روشی به

   ” Fmri  حالت اسـتراحت

استفاده کرده است. در ایـن 

روش شرکت کنندگان بدون 

اینکه کاری کنند در دستگاه 

اسکن دراز می کشند. نحـوه 

آزمایش هم به این شکل بود 

 ۱4که فعالیت های مغزی هر 

نفرشان زن  ۱0که داوطلب ) 

بودند( بصورت روزانـه و بـه 

ــن روش  ۱4مــدت  ــا ای روز ب

شد. در پن  روز اول اسکن می

آزمایش، داوطلبان باید فقط 

بــرای اســکن مراجعــه مــی 

کردند. در نه روز میانی باید شب قبل از اسکن را صرف خواندن یک فصل از رمان پمپئی 

کردند. در این روزها داوطلبان قبل از آماده شـدن بـرای اسـکن،  اثر رابرت هریس می

درباره آن پر می دادنـد. پـن  روز نهـایی آزمونی درباره محتوای کتاب و احساس شان 

آزمایش هم داوطلبان فقط برای اسکن به آزمایشگاه مراجعه می کردنـد؛ بـدون اینکـه 

کتابی بخوانند یا در آزمونی شرکت کنند. این پن  روز نهایی با ایـن هـدف در آزمـایش 

 .خص شودگنجانده شده بود که اثرات باقیمانده از مطالعه کتاب روی داوطلبان هم مش
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برای اینکه درک درستی از نتای  این آزمایش داشته باشیم، باید نگاهی به تکنیک مورد 

در بیشـتر مطالعـاتی کـه   Fmri استفاده در این آزمایش بیاندازیم : حالت اسـتراحت

برمبنای اسکن مغزی انجام می شوند، از داوطلبان خواسته می شـود کـار خاصـی را در 

د تا مشخص شود کدام الگوهـای فعالیـت مغـزی بـا آن کـار دستگاه اسکن انجام دهن

یک روش غیر معمـول اسـت  Fmri بخصوص در ارتباط است. تکنیک حالت استراحت

چون داوطلبان نباید در حین اسکن کار خاصی بکنند )دراین آزمایش داوطلبان باید بـا 

نشـان داده چشمان بسته در دستگاه دراز می کشیدند(. مطالعات حالت استراحت قبلی 

اند که نواحی از فعالیت مغز انسان پشت سر هم تغییر می کنند. ایـن مشـاهدات ایـن 

بین مناطق همبسته مغز اتصاالت عملکردی وجـود دارد. فرضیه را مطرح کرده است که 

این الگوهای متصل کننده در طول زمان تغییر می کنند و شواهدی مبنی بـر تغییـرات 

یطی نظیر اسکیزوفرنی و زوال عقل وجود دارد. هـدف اصـلی غیر عادی آنها در اثر شرا

این تحقیق هم روی تغییرات همین الگوهای متصل کننده متمرکز بوده اسـت. در واقـع 

 .روزه آزمایش چه تغییری می کنند ۱4محققان می خواستند بدانند این الگوها طی دوره 
 

ص شد میانگین الگوهـای طبق گفته محققان، مهمترین نتیجه آزمایش این بود که مشخ

متصل کننده مغزی شرکت کنندگان در اثر خواندن رمان تغییر کرده است. بـا بررسـی 

های بیشتر مشخص شد که سه مرکز فعالیت در مغز، بطور خاص تغییراتی در واکنش به 

درگیـر در  –فازهای خاصی از مطالعه داشته اند. این سه مرکز در ناحیه پیشـانی چـپ 

درگیر در  –و در نزدیکی شیار مرکزی  –انی و تبیین دیدگاه های دیگران فعالیت های زب

قرار داشتند. این تغییرات تا پن  روز بعد از اتمـام  –کنترل بدن و پردازش حس المسه 

 .دوره مطالعاتی رمان در مغز داوطبان دوام داشتند

داوطلبـان تسـت توجه به این نکته بسیار مهم است که محققان بعد از مطالعه کتاب، از 

های روانشناسی نگرفتند و به همین خاطر داوطلبان در جریان این اهمیت کارکردی این 
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تغییرات مغزی نبودند. مسائل دیگری هم هست که باید بـه آنهـا توجـه کـرد : اینکـه 

وقتی یک داوطلب داخل دستگاه است، دقیقاً به چیزی فکر می کنـد محققان نمی دانند 

این تکنیک آزمایشی مربوط به همین نکته است(، محققـان نمـی  به)بیشترین انتقادها 

روزه آزمایش چه اتفاقاتی برای داوطلبان افتاده است. با در نظر گرفتن  ۱4دانند در دوره 

این نکات، سخت است بگوییم چه تاثیری در اتصاالت مغزی در اثر مطالعه رمـان ایجـاد 

هایی که قبالً بـه آن اشـاره کـردیم را شده است. محققان برای حل این مشکل، آزمون 

 .طراحی کردند

گذشته از این، در مقاله به اندازه و حجم تغییرات اتصال مغزی اشاره نشده است. یکـی 

دیگر از اشکاالت این آزمایش، نبودن گروه کنترل است که باعث می شود نتـوان تـاثیر 

سـکن را مشـخص کـرد. در شب قبـل از ا –بجز مطالعه رمان  –فعالیت های داوطلبان 

داوطلبان هم اطالعاتی تهیه میشد تـا  –بویژه رمان  –همچنین باید از سابقه کتابخوانی 

 .تاثیر آن روی نتای  مشخص شود

مغـز داوطلبـان علیرغم تمام این مجهوالت، محققان گمان می کنند تغییراتـی کـه در 

مشاهده کرده اند توانایی درک رمان و دیدگاه های دیگران را بهبود مـی بخشـد. ایـن 

نتیجه گیری قابل قبول است )در واقع سایر تحقیقات هـم بخـوبی تـاثیر مطالعـه روی 

و واضح نیست. ما مـی دانـیم کـه توانایی های مغزی افراد را نشان داده اند( اما روشن 

باعث رشد مغزی می شـود. بهبـود توانـایی هـای  –ز جمله مطالعه ا –تمرین هر کاری 

 .داوطلبان زمانی مهم و غیرعادی محسوب میشد که با تغییرات اتصاالت مغز همراه نبود

چیزی که در این آزمایش اهمیت بیشتری دارد، تغییر مرکز عملکردی المسه و کنتـرل 

نده این واقعیت است کـه مطالعـه است. محققان بر این باورند که این تغییرات نشان ده

یک رمـان مـی  رمان فعالیت های مغزی مرتبط با حواس بدن را تحریک می کند. وقتی

خوانیم خودمان را جای شخصیت های خیالی می گذاریم و با استعاره های لمسـی مـتن 

کتاب درگیر می شویم. به این ترتیب مسیرهای مغزی مربوط به کنتـرل و بـروز حـواس 

http://saakhtani.ir/archive/1394/04/12127
http://saakhtani.ir/archive/1394/04/12127
http://saakhtani.ir/archive/1394/04/12127
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ان هم فعال می شود. مثالً وقتی در رمانی که می خوانید نوک انگشت یکی از بدنی خودم

الی در گیر میکند و نویسنده حس کاراکتر را توصیف میکند، نواحی مرتبط شخصیت ها 

با این حس در مغز ما فعال می شود. این نتیجه بسیار شگفت انگیز است و حتـی باعـث 

ندن رمانی که خط داستانی سـریعی دارد، وزن توانند با خوا شده عده ای گمان کنند می

کم کنند! اما نمی توان به معنای دقیق هیچیک از این تغییرات اتصـاالت مغـزی بـدون 

 .آزمایش های رفتاری پی برد

در بازتاب های خبری این تحقیق به مزایای رمان خواندن برای مغز اشاره زیـادی شـده 

د این مطالعه هیچ مزیت عملکردی را ثابت است. اما همانطور که خودتان هم متوجه شدی

نکرده است. جالب است بدانید که برخی از الگوهای اتصال مغز بعد از مطالعه کاهش می 

یابد. گذشته از این، برخی از تغییرات مغزی در فازهای آخر مطالعه رمان بشدت کـاهش 

 .می یابند

اگر بخواهیم دستاوردهای این تحقیق را بررسی کنیم، باید به استفاده صحیح و مـوثر از 

روش اسکن در حالت استراحت به عنوان یک ابزار تشخیصی اشاره کنیم. در واقع ایـن 

مطالعه هیچ چیزی را درباره تقویت فعالیت های مغزی ثابت نکـرده اسـت. اسـتفاده از 

این روش، نتای  پایدار و قابل اعتمادی را در اختیار محققـان قـرار مـی  اسکن مغزی با

دهد. با تهیه تصویری از اتصاالت حالت استراحت مغزی یک نفر می توانید تصویر خوبی 

از حالت مغزی بلند آن فرد در بلند مدت داشـته باشـید. در واقـع هـدف ایـن گـروه 

روز دوام  ۱4ال حالت استراحت در مغـز تحقیقاتی این بوده که نشان دهند الگوهای اتص

 .دارند و فعالیت هایی مثل خواندن رمان روی آنها تاثیر میگذارد

بله؛ رمان خواندن روی مغز ما تاثیر میگذارد و برخی از الگوهای آن را تغییر می دهد اما 

یت توانایی ها و عملکردهای مغزی ما را تقویت نمی کند. اگر هم این تاثیرات منجربه تقو

هنوز هیچ تحقیق علمی نتوانسـته ایـن بهبودهـا را  –که احتماالً می شوند  –مغز شوند 

 .نشان دهد

http://saakhtani.ir/archive/1394/01/9806
http://saakhtani.ir/archive/1394/01/9806
http://saakhtani.ir/archive/1394/01/9806
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 تاثیر م العه کتاب خالب بر مغز انسا 

اغلب ما می خـوانیم تـا 

بیشتر بدانیم و گاه مـی 

خوانیم تنها به این هدف 

که از آنچه می خـوانیم، 

لذت ببریم! در هر حـال 

 مطالعه کتاب و مقالـه و

هر نوشـته ای خـالی از 

لطف نیست البته منظور 

این نیست که هر نوشته ای ارزش خواندن دارد! این جمله که هـر کتـابی ارزش یکبـار 

خواندن را دارد، این روزها اصال درست نیست! زیرا با نسـخه هـای چـاپی و اینترنتـی 

رد که زیان هـم بسیاری مواجه هستیم که اتفاقا خواندن برخی از آنها نه تنها سودی ندا

دارد! از سوی دیگر زمان نیز محدود است پس چاره ای نداریم جز اینکه از بین این همه 

دانشمندان نیز انتخاب .کتاب و نوشته آنهایی را انتخاب کنیم که برایمان مفیدتر هستند

داستان خوب، خواننده را  کتاب مناسب را توصیه می کنند. بر اساس پژوهش های اخیر،

ت قهرمان داستان فرو می برد و از این طریق تاثیرگذار استاخیرا نیز پروفسور در شخصی

گئورگی به اتفاق همکارانش در دانشگاه ایموری ایاالت متحده، پس از تحقیقات بسـیار 

مطالعه باعث تغییرات بیولوژیکی  به عقیده این دانشمند،.دلیل این تاثیر را اعالم کردند

ین ترتیب مطالعه کتاب خوب، اتصاالت مغز و تغییرات عصبی در مغز انسان می شود، به ا

این تغییرات در قشر سمت چپ مغز، یعنی منطقه ای که با گیرنـده  .را افزایش می دهد

 .های زبان در ارتباط بوده و منطقه اصـلی احسـاس در مغـز اسـت، ثبـت مـی شـوند

بلکه تاثیر درازمدتی براساس این پژوهش، مطالعه کتاب روی مغز تاثیر فوری نمی گذارد 

 .روز تحت تاثیر قرار می دهد 3دارد و عملکرد مغز را تا 
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 تاثیر کتاب بر مغز کالدکا 

مطالعات نشـان مـی 

ــدن  ــه خوان ــد ک ده

کتاب و داستان برای 

کودکان می تواند بـه 

تقویت بخش هایی از 

 .مغز آنهـا بیانجامـد

خواندن کتاب بـرای 

کودکـــان یکـــی از 

ــــای  ــــیه ه توص

همیشگی متخصصان 

روانپزشــــــکی و 

ن والدین و فرزند، می تواند بـه تقویت پیوند بیروانشناسی بوده است. این کار عالوه بر 

افزایش توان ذهنی و رشد توانایی زبانی آنها بیانجامد. با این حال تاکنون مطالعه خاصی 

 کودکان پرداخته باشد به انجام نرسیده بـود. که به بررسی مستقیم تاثیر این کار بر مغز

درصـد از  57 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 3تا  5کودک خردسال  ۱4در این مطالعه 

این کودکان از خانواده های کم درآمد بودند. پدر و مادر هـر یـک از ایـن کودکـان بـه 

پرسشنامه ای که برای ارزیابی میزان محرک های شناختی در خانه طراحـی شـده بـود 

پاسخ دادند. این پرسشنامه به سه حوزه مهم می پرداخت: کتاب خواندن والد و کـودک 

د دفعات کتابخوانی و نوع کتابها(، تعامل والد و کودک )صحبت )دسترسی به کتاب، تعدا

و بازی میان آنها( و نیز آموزش مهارت های خاص نظیر شمارش و یا اشکال هندسی بـه 

مورد بررسی قرار گرفت.  fMRI سپس فعالیت مغزی این کودکان توسط شیوه کودکان.

نها از طریق هدفون گـوش در واقع وقتی کودکان داشتند به داستان هایی مناسب سن آ

http://behdashtnews.ir/fa/news-details/16968/-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-/
http://behdashtnews.ir/fa/news-details/16968/-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-/
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می دادند، فعالیت مغزی آنها بررسی شد. گفتنی است در این مدت هیچ گونـه محـرک 

دیداری برای آنها وجود نداشت. هدف از این آزمایش، بررسی تفاوت های مغزی موجود 

نتیجه نهایی نشان داد کـه هـر ش های مرتبط با زبان در مغز بود.در درک داستان در بخ

فعالیت بخش های خاصی از مغـز ر خانه بیشتر با کتابخوانی روبرو می شد، قدر کودک د

که به پردازش معنایی )دریافت معنا از زبان( مربوط می شد بیشتر بود. ایـن بخـش هـا 

همچنین بخش هایی از مغز که به تصور  ر زبان شفاهی برای خواندن دارند.نقش مهمی د

بودند و این نشان می داد که تصویرسـازی مربوط می شد در این مطالعه به شدت فعال 

ذهنی نفش مهمی در درک داستان دارد و در واقع کودکان می تواننـد در ذهـن خـود، 

این امر در فرآیند رشد اهمیت زیادی دارد، زیرا به تدری  تصاویر از «. ببینند»داستان را 

د کـه ایـن کتاب های آنها حذف می شود.یکی دیگر از یافته های این پژوهش ایـن بـو

 فعالیت مغزی هیچ ربطی به وضعیت اقتصادی خانواده ها نداشت.
 

 اا را نزنیدنخالا  عزیز! ل فاً این حرفکتاب
 ها بپرسیدپانزده سؤالی که نباید از کتابخوان

 برگردان علیرضا شهمیرزادیان |کارولین کیوچی 
 

اسـت در اغلـب  نوشـته« چـرا ادبیـات»ی کتـاب ماریو بارگاس یوسا در مقدمهاشاره: 

ی امضـا و رود، یـا حتـی در جلسـههای جدیـدش مـیتورهایی که برای معرفی کتاب

خواهنـد آینـد و از او میکتابخوانی، همیشه مردانی با سرووضـع مرتـب سـراغش می

اغلبشـان »نویسـد: کتابشان را برای همسر، مادر یا دختر مـرد امضـا کنـد. یوسـا می

یم، سرمان حسابی شلوغ اسـت و وقتـی بـرای رمـان گویند اوه ما خیلی مشغله دارمی

یالسوا « اا خیلی رما  دوست دارند.ز دانید که ماند، اما خب میخواندن برایمان نمی

از ایـن  او گالید انالز بسیاری باور دارند رما  خالاند  یوک امور زنانوه اسوت.می

هـا دیگیرد و معتقد است این باور غلـط بـه ایـن زوهای همیشگی سرگیجه میجواب
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رسیده لببهکارولین کیوچی در یادداشتی با امضای یک کتابخوان جانشود. درست نمی

 آورد، نوشته است.هایی که خون هر کتابخوانی را به جوش میسوال
 

آنهــایی کــه کتــاب 

ــب می ــد اس خوانن

شــاخ نیســتند. تک

فکر نکنید آنها کـه 

ــــی کتــــاب  خیل

هـای خوانند آدممی

ای هسـتند افسرده

ید خودشـان را که با

ــان  ــر نش ــه دکت ب

بدهند، یا اینکه مترصـد اولـین فرصـت هسـتند تـا شـما را دک کننـد و بـه سـمت 

آید از دست شـما دربرونـد و بـه هایشان هجوم ببرند. البته خیلی هم بدشان نمیکتاب

هایی هستید که ی آدموغریبتان جواب ندهند. اما اگر شما هم در دستههای عجیبسؤال

هـا کتابخوانخوانید برای خاطر آبروداری در معاشرت یا نیازردن ی کتاب نمیبه هر دلیل

هایی ها نپرسید. اینها جملهها را از کتابخوانوگوهای اتفاقی بهتر است این سؤالدر گفت

 کالم بشوید بهتر است بر زبان نیاورید:خواهید با یک آدم کتابخوان هماست که اگر می

این سؤالی است که جوابش را خود مـا هـم  ندتا کتاب داری؟ات چتالی کتابخالنه. یک 

 دانیم. پس لطفاً سؤال بعد.نمی

شویم خوانیم خوشحال میی چیزی که داریم میباره. فکر نکنید ما از قطع شدن یکدو

خـوانیم و منتظر هستیم که کسی از عالم غیب برسد و ما را از دست کتابی که داریم می

توانید بروید خواند، نه کار دیگری، مید چون طرف دارد کتاب مینجات بدهد. فکر نکنی
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شـود رفـت اش این نیست که پس هیچ کاری ندارد و میسروقتش؛ کتاب خواندن معنی

 سراغش.

قـدر کتـاب بـرای چـی این»کنم مدام سؤال نکنید . نپرسید، نپرسید، بله تکرار میسه

صـورت درک کنید، چون در غیر این  سعی کنید این مسأله را« خونی؟ که چی بشه؟می

نفـر کـه  00توانیم از شما بپرسیم چه لذتی دارد اینکه یک ساعت به تماشای ما هم می

نشینید یا اصالً هر بازی دیگری که یک مشت آدم توی یک دوند، میدنبال یک توپ می

 برد.دوند. بپذیرید که کتابخوان از کتاب خواندن لذت میزمین دنبالش می
 

گویید شما از آن بله، بله، درست می« راستش من وقت برای کتاب خوندن ندارم.. »ارچه

ها خواناید، اما کتابدسته بزرگساالنی هستید که درگیر زندگی واقعی و تعهداتش شده

اند که کتاب خواندن یادشـان وقت اضافی دارند و کار درست و حسابی و مشغله نداشته

شـوند و خودشـان را درسـت روز درگیر زندگی واقعـی می هرحال آنها هم یکبرود. به

 کنند، بله کتاب خواندن یعنی اینکه طرف دلش خوش است و بیکار.می
 

امان از این سـؤال، چـرا دارم، ا ن برایتـان « کار بهتری برای انجام دادن نداری؟. »پنج

را از ایـن شکن کف دست جنابعالی بگـذارم. واقعـاً چـگویم، اینکه یک جواب دندانمی

آیـد، شوید؟ رها کنید دوست من، ما از کتـاب خوانـدن خوشـمان میسؤال خسته نمی

 دنبال دلیل دیگری نگردید.

بله خیالتان را راحت کنم من یکی که « اوه اوه پس تو مدرسه چه خرخونی بودی.. »شش

بیخ غلط ی مدرسه هم نابغه بودند از ها در دورهخوانی کتاببودم، اما این فرض که همه

 است.

واقعاً به سؤالتان دوباره فکر « خونی، از مردم خوشت نمیاد؟قدر کتاب میچرا این. »افت

کنید معلوم است که دوست نـدارم کنید و بعد تکرارش کنید. خوب با این سؤالی که می

 با شما معاشرت کنم.
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نیست که  ی مقدسات، کمک کن تا درک کنند از سر بدبختی و تنها ماندن. ای همهاشت

 شود.ای میکتاب خواندن عادت عده

این یکی دیگر از « قدر پول پای کتاب خریدن بدی؟چطور دلت میاد این». نگویید که نه

آورد، جالب است که اگر کسـی خیلـی هایی است که خون آدم را به جوش میآن سؤال

را از او  بیشتر از اینها پول پای رخت و لباس و وسـایل الکترونیـک بدهـد ایـن سـؤال

 خورند!پرسند، عوضش به او غبطه مینمی

خوره، اون هم برای تو که تو زمونه به چه دردی میعضو کتابخونه بودن تو این دوره. »ده

دانید چون شما هـم مـاهواره داریـد، هـم دلیلش را می« قدر کتاب داری؟ات اینخونه

 روید.خرید و هم سینما میدی میویدی

« خـری؟ات رو خوندی که کتاب جدید میهای توی کتابخونهی کتابهیعنی هم. »یازده

شود؟ دانید. چون هر روز کلی کتاب تازه منتشر میها را هم خودتان میخوب البد جواب

شـوند ممکـن اسـت های کالسیکی که صد سال است مدام تجدید چاپ میچون کتاب

 یم و دست خودمان نیست؟تمام بشوند و دیگر در بازار نباشند؟ چون ما مشکل دار

 های سؤال باال که دوباره به شکل سؤال پرسیده شوند.. هر کدام از جوابدوازده

آید عصر یک ها از تماشای تلویزیون بیزار نیستند، اتفاقاً بدشان نمیخوان. کتابسیزده

 اند، تماشا کنند.اقتباس تمیز، از رمانی که خوانده

 خوانده بودم، خب که چه؟« نخونده بودی؟ یعنی این کتاب رو قبالً. »چهارده

مالیسـتی هـای بـزرگ و زنـدگی مینیی رمان. خب ما خیلی کاری به کار خالصهپانزده

 طور بیکار و بیعار بمانیم.نداریم، بفرمایید و اجازه بدهید ما به کتابمان همین

 

 ارادتمند

 رسیدهلببهکتابخوان جان
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 شوووهیام ،فرانوووگ

 یراب زیچ نیتروحشتنا 

 رایز است، کتاتالرید کی

 کتوواب کووه یمردموو

 بورده ارگوز بخالانند،

 الیوآنتالن“…شد نخالااند

 ”لالبالآنتالنس
 

  یباش گنده گاو مثل اگر

 مثول اگر،   "دوشنتیم"

ی م بارت"ی باش یقال خر

 اسوب مثول اگر،  "کنند

 سوالارت"ی باشو دونده

 از فقووط "شووالندی موو

 .ترسندی م تال د یهموف

 یعتیشری علدکتر 
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 دشومن دیوکتاتالری ! ، کتواب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمـ رشـد جهـان در را یتینارضا اتیادب. هاست یکتاتورید همه یعیطب دشمن اتیادب

 وجود به شهروندان درون در را بهتر یا جامعه داشتن یآرزو و دیام حس خواندن و دهد

 نفـر کیـ یوقتـ. کننـد دنبال آزادانه را خود یاهایرو بتوانند مردم که ییجا.  آورد یم

 کیـنزد هـا کتاب یایدن به را تیواقع تا کند یم دایپ یانتقاد یکردیرو کند یم مطالعه

 گور تا گهواره از که را سلطه مقابل ستادنیا و دادن رییتغ یبرا یدرون لیم اتیادب.  کند

 در شـدن مجهـز یبرا یراه خواندن خوب کتاب .کند یم داریب. دارد ما کنترل در یسع

 یزنـدگ آن در کـه است یجهان در ینادرست هرچه با شدن رو بهرو و اعتقادات بحبوحه

 یایـدن به را آن و میبکوش جهان رییتغ جهت در میبتوان قیطر آن از که یراه.  میکن یم

 .میکن کینزد. میا کرده خلق مان یها تیمحدود و ها یکاست وجود با که یالتیتخ

 السای بارگاس الیمار
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 ینالشت که یا نامه

 ... نکرد ران نگ ارگز        

 نیا از بعد یا گفته

 !داشت ینخالاا دوست مرا 

 ...اما
 

  ات نامه   

 است؟ یطالکن نقدرآ چرا    

 ...ییا نالشته زیتم

 برگ؛ دوازده رو و پشت

 کالچک کتاب کی خالدش نیا

 !است
 

 یخداحافظ یبرا کس چیا

 !سدینال ینم نیچن یا نامه   

  ات نامه

 ...نکرد نگران         

 

 « ااینه ااینریش  »               
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 کتابخالانیمعایب 

 

کتـاب در بخش اول نوشـتم 

.  خوانی یک ایراد بزرگ دارد

ایرادی که به ایـن ایـراد وارد 

است تا حدودی درست است 

و تا حدودی هم نه . ادله کافی 

برای اثبات ندارم مگر این که 

خواننده حاذق به از سر وقت 

 و حوصله به تجربه این مـورد

را فکورانه نگاه کند یا آن را بر اساس گذر زمان لمس کند یا شاهدی عینی باشد بر ادله 

ایی که در زیر می نویسم . حاال این ادله می تواند درست و یـا غلـط باشـد امـا میـزان 

درستی و غلطی ادله هم بسته به این است که از کجا به آن موضـوع نگـاه مـی کنیـد . 

ایی است که بسته به موضوع مورد بحث نیست بلکه بسته بـه چیزی به مانند فلسفه زیب

این است که شما با چه میزانی به آن فکر می کنید یا به آن احتیاج داریـد و نگـاه مـی 

  . کنید

از معایبی که کتاب خواندن به میزان زیاد دارد این است که آدم را از همه چیـز و همـه 

قی او از بسیاری از موضوعات اطرافش را کس جدا می کند و چون کتاب انسان و طرز تل

می تراشد و شکلی جدید می دهد آدم نمی تواند با بسیاری هـم کـالم شـود و بتوانـد 

اگر از سنین نوجوانی شروع به خوانـدن کنیـد و  ارتباطی طوالنی با دیگری برقرار کند .

کـه در  غرق در عوالم مطلوب خود بشوید شما را از دوستانتان جدا می کند بـه نحـوی

حالی که همه دور یکدیگر هستند فرد کتابخوان در خانه دراز کشیده است و دارد کتابی 
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را می خواند که در دست دارد . این جدا شدن باعث کم شدن ارتبـاطی مـی شـود کـه 

بسیاری در هر دورانی از عمر به آن نیاز دارند . این امر مختص به سنین نوجوانی نیست 

یط میان سالی قرار گرفته اید باز هم نمی توانید ارتباطی موثر و و وقتی که حتی در شرا

نتوانستن نیست بلکه به این معنی است که پایدار برقرار کنید و این به معنی نخواستن و 

چرا که وجه مشترک شـما چیـزی  حرفی برای گفتن با آدم های دور و اطرافتان ندارید

وقتی شما شروع به صحبت مـی کنیـد و  است که بسیاری حال و حوصله آن را ندارند و

ناخوداگاه چون کتابی که خوانداید به موضوع می پردازید و درباره آن صحبت می کنید ، 

بسیاری یا حرف شما را نمی فهمند و یا وجه غالـب اشـراف شـما بـه موضـوع را نمـی 

 .پسندند

وعات اطراف این دو دلیل که جدا شدن از دوستان و تراش خوردن طرز تلقی تان از موض

شما و سایرین است پر رنگ ترین و غالب ترین وجه عیب کتاب خواندن است ، آن هـم 

 . به میزان زیاد

این تصویر را شاید آدم های کتاب خوان درک کرده باشند کـه در مسـیر رفـت و آمـد 

روزانه به محل کار یا درس و یا هرجای دیگر از ایستگاهشان عبور کرده اند و مقداری از 

فت را پیاده گز کرده اند یا این که مسیرشان را خوب نمی بینند چرا که دائم مشغول مسا

 . خواندن هستند

ایراد پر رنگتر دیگری که باید بنویسم و به همین دلیل آن را با دو دلیـل دیگـر همـراه 

نکردم و اگر کسی تا آخر این نوشته را بخواند شاید متوجه باشد که دارد هزینه تجربـه 

آدم را از خواندن کتب درسی غافل می احب این صفحه را میخواند این است که گزاف ص

کند و عالمی می سازد انتزاعی . عالمی که با عالم محسوسات همخوانی ندارد و به جـای 

این که سکوی پرتابی باشد به سمت و سوی جایگاه اجتماعی باالتر در ایران امروز آن را 

ین موضوع که البته به جایش فردی با سواد تحویل اجتماع از آدم می گیرد با اعتراف به ا

 . می دهد . فردی که از اطرافیان خودش جلوتر را می بیند
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 روایت سروش صحت از کتابی که دزدید و پس داد 
 

کتاب تهران بود ماجرای  نمایشگاه« جهان و کتاب من»که مهمان نشست  سروش صحت

 دزدیدن یک کتاب و پس دادن آن را برای حاضران تعریف کرد.
 

ــرآنالین: ــت او  خب ــی: گف ــاله ۱4 وقت ــودم س ــه از. ب ــاب ای،کتابخان ــد راه» کت  رش

 تـاب راسـت و کنی من یعالقه یحوزه در فهمیدم هم بعد. دزدیم را «داریغیرسرمایه

 دانم.برگرداندم. همچنان پس از چند سال معنای اسم این کتاب را نمی

 

ام من را با کتاب آشنا کـرد، ادامـه داد: از بار داییکه نخستینسروش صحت با بیان این

تـر از قبـل کتـاب خوانی را به طور جدی آغاز کردم و هر روز بیشهمان نوجوانی کتاب

کـه مـاهواره و هایم به دلیل ایننسلهای نوجوانی من و هماو افزود: در سال خواندم.می

و ما گـاهی بـر سـر د خواندنتر کتاب میهای خیلی بیشموبایل و اینترنت نبود، نوجوان

 و نوجـوان کانون پرورش فکـری کودکـانا هم رقابت داشتیم. کم کم با کتاب خواندن ب

 خواندم.کردم و میان را تهیه میهای داستآشنا شدم و از آن طریق کتاب

های فارسـی های محبوبش نیز گفت: از میان نویسـندهی نویسندهسروش صحت درباره

مند هستم صادقی بسیار عالقه احمد، احمد محمود و جعفر مدرسهای جالل آلداستان

تـر از کنم. بیشو آثار نویسندگان متعددی از ادبیات جهان هم دوست دارم و دنبال مـی

ی بسـیار خـالق و ستایوفسـکی را دوسـت دارم. بـه نظـرم او نویسـندههمه فئودردا

شناسی، تاریخ و های فلسفه، جامعهگذاری است. عالوه بر رمان و ادبیات، آثار حوزهتاثیر

 خـوانم.ام و میخوانـده عالقه دارم و آثار متعددی هـم در ایـن حـوزه روانشناسی هم

 

اش و کتـابخوانی تعریـف ران نوجوانیای از دوسروش صحت در طی این نشست خاطره

https://www.fardanews.com/fa/news/519128/روایت-سروش-صحت-از-کتابی-که-دزدید-و-پس-داد
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را « داریراه رشد غیرسرمایه»ای، کتاب کرد و گفت: وقتی شانزده ساله بودم. از کتابخانه

ی عالقه من نیست و بعد کتاب را برگرداندم. همچنـان دزدیم. بعد هم فهمیدم در حوزه

 دانم.پس از چند سال معنای اسم این کتاب را نمی

 

ـــــه  وی در زمین

نگ کتابخوانی فره

نیز گفت: فرهنـگ 

کتابخوانی باید بـه 

موازات هم در همه 

جا تـروی  شـود. 

بینیم در مـیمثال 

ه بیکارنـد مترو هم

ــــاب  ــــی کت ول

ــــد.نمی  او خوانن

سال هایی کـه در 

تهران زندگی کرده 

ـــــــواره در  هم

ــاب  نمایشــگاه کت

حضور داشته است 

واندن را بـه می شود کتاب خدهد ولی نهمیشه خیلی زیاد کتاب هدیه میو معتقد است 

این بازیگر در ادامه این نشست شخصیت های محبوب خود را در  دیگران تحمیل کنیم.

چند رمان که دوست داشت برای مخاطبان بازگو کرد و از اکبر عبدی و اصغر فرهادی به 

 اش یاد کرد.عنوان هنرمندان ایرانی مورد عالقه
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 اای یک نالیسنده بزرگ در آستانه شصت سالگی آخرین تالصیه
 

انـد، ها که در آغاز راهکم به آنتوان بازگشت و از نو ساخت؛ اما دستافسوس که نمی "

ای بـزرگ ها کلمات نویسندهاین ".توان یادگاری کوچکی داد؛ شاید به کارشان بیایدمی

 های بلندش.در آستانه شصت سالگی است. آن هم در مقدمه یکی از آخرین داستان
 

 کـه کتـابی. اش "آرام عاشـقانه یـک" ماندگار کتاب و است ابراهیمی نادر از صحبت 

 نـادر خـود قول به که درسی. دهدمی عاشقی درس دارد و است آرام نامش مثل درست

 شاید در ادبیات ایران کم نظیر باشد. که است ارزشمندی "یادگاری" یابراهیم
 

 "کشـد!کنـد، فریـاد نمیعاشق زمزمه می "شود: عاشقانه آرام با این جمله شروع می

کوشد کـه بگویـد ای میابراهیمی در تمام طول این داستان بلند دویست و چهل صفحه

اش حرافـی، و سـر و صـدا دربـاره آن طوری نیست که همه جا با آب و تاب و "عشق"

  کنند.کاغذها را سیاه می

 

او داستانش را با مـاجرای 

ــیت ــنایی شخص های آش

اصلی داستان، گیله مردی 

ریز نقش و دختر خوش قد 

کند و باالی آذری آغاز می

و همان صفحات اول کتاب 

بسـته که گیلـه مـرد دل

شود، تعریف می "عسل"

ــاز  ــود از عاشــق را آغ خ

https://www.fardanews.com/fa/news/524197/آخرین-توصیههای-یک-نویسنده-بزرگ-در-آستانه-شصت-سالگی
https://www.fardanews.com/fa/news/524197/آخرین-توصیههای-یک-نویسنده-بزرگ-در-آستانه-شصت-سالگی
https://www.fardanews.com/fa/news/524197/آخرین-توصیههای-یک-نویسنده-بزرگ-در-آستانه-شصت-سالگی
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آن هم عاشق اصیل؛ درست مثل عسلی که گیله مرد در جست و جویش دل بـه کند. می

 دیگری یافته است: "عسل"کوهستان زده و حاال 
 

گیرد و به نان زند. عاشق در باب زندگی سخت نمیگیرد. عاشق نق نمیعاشق بهانه نمی

 خالی با ظرف پر از محبت راضی است!
 

پردازی به نظر برسد اما این کتاب قرار است این جمالت شاید در ابتدای کتاب کمی رویا

. پس درست مثل زندگی واقعی، روزهای "درس زندگی یا عاشقانه زندگی کردن بدهد"

های آغازین، رنگ و بویی آرمانی و خیالی داشته باشـد. امـا همـین کـه اول و عاشقانه

 مقداری پیش بروی میرسی به اینجا:

 

 کند.مشکل، زندگی را زندگی می "

 دهد.ل به زندگی معنی میمشک

گیرد که تو بر مشکالت غلبه کنی. بدون این غلبه، شیرینی زندگی از آنجا سرچشمه می

کننـد، و بـه آب بمانند، هیچ مشکلی را حس نمیزندگی خالی خالی است.گل ها اگر بی

 همین دلیل گل خوشبخت وجود ندارد.

 "و گل عاشق هم! .... -

 

عنـوان کتـاب نوشـته، هـیچ ابـایی نـدارد کـه در  ۱22 ای که خودش بیش ازنویسنده

اش به کتابخوانی افراطی و چشم بسته هم حمله کنـد و آن را دسـتمایه بحثـی عاشقانه

ای وسیع و میان زن و شوهر داستان قرار دهد. بحثی که در آخر گیله مرد که کتاب خانه

و بایود  "افی اسوتصد کتاب، برای یک عمر بلند ک "پذیرد که صدها کتاب دارد، می

 "زندگی را لمس کند، نه این که آ  را بخالاند!"
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را در قالـب  "زنـدگی عاشـقانه"نادر ابراهیمی در این کتاب تمام ابزارهای داشتن یک 

زند که به قولش قیمـت آن همیشـه از شمارد. از تحمل حرف میمان میداستانش برای

های ود برای روزهای سخت و زمسـتانگوید که باید انبار شعشق کمتر بوده. از امید می

عاشـق تـرک لبخنـد  "گویـد: زندگی و آن جمله معروف و زیبای اوایل کتاب کـه می

 "کند، لبخند تذهیب زندگی است.نمی
 

های معروف این کتاب که بارها و بارها در صفحات اجتمـاعی های پاراگرافیکی از بخش

ر اواخـر فصـل اول کتـاب جـای هاسـت، دبه اشتراک گذاشته شده و محل بحث خیلی

  گرفته:
 

عاشوق توان عاشق شد: عاشق زن، عاشـق مـرد، یک بار، یک بار، و فقط یک بار می "

عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق... یک بار، و فقط یک بار. بار دوم، دیگـر  اندیشه،

گیرد؛ خـود نمـایی خبری از جنس اصل نیست. شوق تصرف، جای عشق به انسان را می

عشق به وطن را، ریا جای عشق به خدا را... یک بار، یک بار، و فقـط یـک بـار. در  جای

مگر آنکه به بـدکارترین ریاکـار  تـن پرسـت  بـی  -عشق، حرفه ای شدن ممکن نیست

 اندیشه تبدیل شده باشیم.
 

تری از عشق که در طول این صـفحات بـه تکامـل رسیم به تعریف کاملو بعد از آن می

 رسیده است:

مگذار که عشق ، به عادت  دوست داشتن تبدیل شود ... عشق ، عادت بـه دوسـت " "

داشتن و سخت دوست داشتن  دیگری نیست ، پیوسته نو کردن  خواستنی ست که خود 

پیوسته ، خواهان  نو شدن است و دیگرگون شدن. تازگی ، ذات  عشق است و طـراوت ، 

از عشق گرفت و عشق همچنـان عشـق شود تازگی و طراوت را بافت  عشق . چگونه می

سپارد ، مگر یک بار برای همیشه . جام  بلـور ، تنهـا بماند ؟ عشق، تن به فراموشی نمی
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های داشـت . امـا شکسـتههایش را ، نگهاش را ، تکهشکند . میتوان شکستهیک بار می

شود ز کهنه میهای تیز  برَنده ، دیگر جام نیست . احتیاط باید کرد . همه چیجام ،آن تکه

 ”…گیرندها جای حس  عاشقانه را خوب میو اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز . بهانه
 

ادامه صفحات این کتاب زندگی دشوار این زوج را در شرایط مختلف، با بـه دنیـا آمـدن 

شـان کند کـه بـرای همههای شوهر و مشکالت مختلف روایت میفرزندان، زندان رفتن

داند کـه ممکـن اسـت شمار است و نویسنده میای که عناوینش بیرنامهبرنامه دارند. ب

 گوید:ای کمبود وقت را بهانه کنند پس میعده
 

رسیم گویند : حیف که نمیکنند . آنها میام که از وقت کم شکایت میها را دیدهبعضی "

نه خـود هسـتند . های کاهالها واقعا بیمار خیالبافی. گرفتاریم . وقت نداریم . عقبیم این

مصرف مانده و بوی نا گرفته وقت علی االصول بسیار بیش از نیاز انسان است . ما وقت بی

سـوزانیم ، بـه بطالـت کنیم ، میهایمان داریم : وقتـی کـه فنـا مـیبسیاری در کیسه

  "گذرانیم.می
 

عاشـقانه را  گیله مرد و عاشق این ماجرا که گویا خود نادر ابراهیمی است، الزمه زندگی

کند تعریف مفصلش از داند و در صفحات پایانی سعی میپویایی، رسیدگی و مراقبت می

کند، اما این به مفهـوم لـزوم حذف کامل فاصله را درخواست می"عشق را کاملتر کند: 

 "شباهت میان دو نیمه سیب نیست. عشق نافی شباهت است و شباهت پایان عشق!

 

شان را با همین تعریف ها، بـا خواه زندگیو همسرش برنامه دل در پایان کتاب، گلیه مرد

ها و مشکالت، با موفقیت به پایـان مـی رسـانند. خودشـان گذراندن تمام فراز و نشیب

اند اما چیزی که در پایان مانـده همـان لبخنـدی اسـت کـه شود و خستهباورشان نمی

 همچنان تذهیب زندگی است ...
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 ه شاید خواندنش خالی از فایده نباشد:های دیگری از کتاب کبخش

 

 زندگی ، "

 شود ، بدون روزهای اشک و درد و غم.بدون روزهای بد نمی

 ریزندهای پائیزی ، باور کن که شتابان فرو میاما روزهای بد همچون برگ

 ، و در زیر پاهای تو 

 اگر بخواهی،

 شکنند،استخوان می

 ماند.و درخت استوار و مقاوم بر جای می

 عزیز من،

های پائیزی بی شک در تداوم بخشیدن به مفهوم درخـت و مفهـوم بخشـیدن بـه برگ

 تداوم درخت ،

 "سهمی از یاد نرفتنی دارند..... 
 

 

شـویم و ایـن دور شـدن بـه مشکل این است که از همه رویاهای خوش آغاز دور می "

معنای قبـول سـلطه 

رحمانه زمان است بی

. بــر ســر قــول و 

ــای ن ــتین قراره خس

ــــاور  ــــدن ، ب نمان

رشدگی روح اسـت پی

 ". خالاجگی عاطفهو 
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 اگر سر به سر تن به کشتن دای  محال است که کتاب بخالانی  

ام به زبانی که به هیچ جای هیچ کسـمان بـر کردهمن در این کتاب سعی » ابراهیم رها: 

رود توی چشم خودمـان نخورد، رفتارهای اجتماعی و فراگیرمان را که تبعاتش صاف می

مرور کنم. اگر از دسته گل بودن خود، اطرافیان، فامیل، دوست، راننده خطی دور میدان 

د، ایـن کتـاب را تان به تنگ آمدید یا بـه هـر چیـز دیگـر آمدیـیا سوپر مارکت محله

 «…بخوانید
 

انتشارات مروارید اخیرا کتاب جامعه شناسی 

چقدر »ابراهیم رها با عنوان طنزی را از آقای 

منتشر کرده اسـت کـه در ادامـه « ما خوبیم

 :قسمتی از آن را با هم میخوانیم
 

یعنی اگر داغ و درفش مان کنند و به مـیخ و 

ــهر  ــند و از دروازه ی ش ــان بکش ــیخ م س

مان فرمایند و... اگر سر به سر تـن بـه آویزان

که کتاب بخوانیم. ما اصـال کشتن دهیم عمرا 

در برابـر کتـاب  یک جور مقاومـت عجیبـی

خواندن داریم که تفلون در برابـر چسـبیدن 

غذا به ماهی تابه ندارد. چنان نسبت به کتاب 

خواندن نفوذناپذیریم که ایزوالسـیون هـیچ 

چنین عایق  پشت بامی نسبت به باران و برف

خاراندن پس  سر و شمردن شوره هـای روی شـانه  نیست. یعنی حاضریم وقت مان را با

 .مان تلف کنیم اما دو صفحه یا چهار خط کتاب نخوانیم

https://www.fardanews.com/fa/news/445005/اگر-سر-به-سر-تن-به-کشتن-دهیم-محال-است-که-کتاب-بخوانیم
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یکی از بارزترین خصوصیات ما ایرانیان که دیگر دارد به شناسنامه مان تبدیل می شود و 

جالب این است که .کتاب نخواندن استهمین اوراق هویتی و شاخصه ی ممیزه ی ماست 

تمام دک و پُزمان به گذشته ی مکتوبمان است که بع له... اما به حال و گذشته و آینـده 

عمال و .ی مکتوب خود به اندازه ی ی تخم گشنیز )مودب برخورد کردم( هم اعتنا نداریم

شمین نخندید به محمد نظری گند) لطفا علنا به کسانی که کتاب می خوانند می خندیم. 

آشکارا اگر کسی کتاب خوان باشد جزو قوم یعجوج و ماجوج می دانیمش. معتقدیم تا ( !

. وقتی می شود رفت جُردن یا خیابان اندرزگو یا... )هر شـهری، محلـی( دور دور کـرد 

اگر کسی در خانـه اش کتابخانـه .خریت محض است وقتت را حرام کنی و کتاب بخوانی

 .منزلش بند رخت کشیده و رویش پیژامه آویزان کرده باشد دارد انگار در توالت
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کشی یخچال سـایدبای در اثاث 

ساید و حمل و نقل آن برای مـان 

ــا  از بــدیهیات اســت امــا چهارت

 کــارتن کتــاب را بــدبارترین،

سـنگین تــرین و مــزاحم تــرین 

)جالب این اسـت  اثاثیه می دانیم

که عزیزانی که شغل شریف شان 

ر و اثاثیـه و همین جابجـایی بـا

اسباب کشی است هم از یخچال 

فریزر و لباسشویی و گاز و کمد... 

هـای کمتر گله دارند تا از کارتن 

ــــــــــــــــــــاب  !کت

مملکتی که تیـراژ کتـاب در آن 

ــد،  ــد جل ــد ششص ــده پانص ش

مردمانش نباید دکتر بروند؟ یعنی 

صفا مـی کنـیم بـرای خودمـان. 

کتاب فروشی ها مـی شـود چـه 

ها حداکثر شده قرائت خانه ی پشت کنکوری ها، تیراژ کتاب الی پیتزافروشی، کتابخانه 

هم که شـیرین  باقالی، کتاب خوان ها )اگر بیابیم( اهالی مریخند، ما هم که باحالیم! همه

زبان و طناز و بذله گو، از طرف می پرسی آخرین کتابی که خوانده ای کی بوده؟ می گوید 

هم هرهر می خندد طوری که بیست و یـک می خواستم آخرین درسم را پاس کنم. بعد 

دندان خراب از مجموع سی و دو دندانش را می شود شمرد. خب کتاب نمی خـوانی کـه 

 !مسواک هم نمی زنی بعد می شود این و نق می زنی به قیمت دندانپزشکی
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 خالاند  !ن اتحاد ملی کتاب

 خالاند  بپیالندید !ن اینجا ایرا  است ،ل فا به اتحاد ملی کتاب
وشــبختانه تنهــا خ

مسئله ای که بـین 

تمــام صــنوف از 

پزشک و داروسـاز 

ــا  ــک ت دندانپزش

کارمند و راننـده و 

حسابدار و مکانیک 

ــــــان و...  و باغب

مشــترک اســت 

ـــین کتووواب  هم

 اســت! خالانوود ن

ما دانست و یقین داشت همه تا همیشـه بـر آن  میثاق جمعییعنی اصال می شود آن را 

و فـارس و (  !گندشـمین ) به غیر از محمد نظری رک تُ و  لر وفادار خواهند ماند. کُرد و

گیلک و مازنی و ... هم ندارد. شکر خدا تمام اقوام و طوایف مختلف ما نیز در یک اتحـاد 

دست یازیده اند که  میهنی بر سر کتاب نخواندن به توافق و تفاهمی چنان سترگ -ملی

می شمارندش و  ضبوطی گرانقدرتربی آن که جایی ثبت اش کنند از هر قانون مثبوت و م

آن طرف دنیا تیراژ کتاب هایشان میلیـونی !در پاسداشت آن به جد و به جان می کوشند

است و یک دهه ای می شود ای بوک را هم فراگیر کرده اند اما ما توانسته ایم طی یـک 

دهه ی اخیر تیراژ کتاب هایمان را به یک سوم کاهش دهیم و از شوق این امـر همگـی 

  منافذمان را پر کند ... المبادا برقصیم و احساس شعف کلیه ی
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 چه زمانی م العه کتاب جرات می خالااد؟

 

امروز حین مطالعه کتاب ، لحظاتی ،ذهنم مشغول 

این مسئله شد که اساسا ما انسانها تـا چـه حـد 

تمایل به شنیدن حقیقت و تحمل پـذیرش آن را 

 داریم؟

آرامش برای ادامه آیا حقیقتی که بخواهد امید و 

زندگی را بگیرد، شومی و نحسی ای بیش نیست 

و دروغ و کذبی که چاشنی امید و آرامـش را بـه 

این چنین است که اگر  زندگی ارزانی دهد، هزاران بار نمی ارزد به چنان حقیقت شومی؟

 چنین  وکار کسب بازار  امیدی و راهی برای محو کردن چنین حقیقتی وجود می داشت،

 .زیبایی فروش امروز بیشتر خواهد گرفت های جراحی بازار از کاذبی پردازان تحقیق
 

 ...به حاشیه رفتم

با مطرح شدن این مسئله به نظرم آمد که حتی مطالعه برخی کتابها جرات و جسارت می 

خواهد ، اگر خواندن کتابی باورهایی را که بنای امیدبخش و آرامش بخش زنـدگی مـان 

ست ما بگیرد یا پایه های آنها را لرزان کند ، رفتن به سمتش شجاعت می اند را از دبوده 

خواهد. هنر و رسالت برخی کتابها شک برانگیختن و لرزان کردن باور ها و فـرض هـای 

، ما را در گنگی و گیجی به وجود آمده رها کند و مستحکم و مـتقن  زندگی انسانهاست

اگر چنین باشد، شاید خواندن داسـتان  ... ردنبودن باورهای ما را به طعن و پوزخند بگی

 و فروشـی فخـر برای گزینه بهترین. …معاشقه عشاق و ثروتمند شدن در سه سوت! و 

 .باشد خوانی کتاب ادعای

 .بزنند احتماال باید روی جلد چنین کتابی باید هشداری برای با احتیاط نزدیک شدن
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ب فروشی که خالدش کتاب آیا میا  نانالایی که خالد ا  نا  می خالرد و کتا

 نمی خالاند، تفاوتی است ؟

اگر نخـوام  .پاسخ این سوال می تونه منفی باشه ) از نظر هر کسی ( می تونه مثبت باشه

وارد قضاوت های ارزشی و از اینکه بهم بگن آقا چیکار داری خردیدت رو کن و برو پـی 

 .کنم داری خود …نه نه ؟کارتو و هر کسی مختار چی کار کنه و چی کار نکنه و تو رو س

باید بگم شرافتا تصدیق کنید که بسی باید دست به آسمان ببریم و شـاکر باشـیم کـه 

حداقل اگر قطحی نان پیش آید و نانوا برای مصرف شخصی خودش از فروش نان ) آرد ( 

اگر قحطی یا کمبود کتاب هم پیش بیاد، این مشکل خـود خودداری کند در دومی حتی 

تهـش ایـن  کتاب خوران است و کتاب فروش کتاب نخور دریغ از فروش کتاب نمی کند

است که در این داستان یه شیطنت کوچولویی کند و کتاب را گران بفروشد. حـاال ایـن 

کتـاب را میـان  کتاب خور ها هستن که باید دوستانه یا خصمانه معضل کمبود یا قحطی

اینم قابل توجه همه اونهایی که می گن کتاب خوری و اعتیـاد بـه  .خودشان فیصله بدن

کتاب فایده ندارد. انصافا فکرش 

را هم می کردید در اعتیـاد بـه 

کتاب چنـین فوایـدی مسـتتر 

به جان مـن   بروید و دعا باشد؟

کنید که چنین نکته ظریفـی را 

 .به شما گوشزد کردم

 اللوغوشم ارگرا وک

 استند خالاند  ابوکت

 ! یدشال دور ل فا ،
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 م العه نسبتا جامع در مقابل م العه جزیی

نوشته زیر به ماننـد تمـامی 

نوشــته هــای دیگــر صــرفا 

ــی نویســنده  برداشــت ذهن

است و عالوه برآنکه توسـط 

مخاطب قابل نقـد و بررسـی 

اسـت ، احتمــال تعــدیل یــا 

اصالح یا تقویت آن از سـوی 

نده را خواهـد نویسنده در آی

اینکه مطالعـه کتـاب .داشت

چه ضرورتی دارد و گذشته از 

ضرورت، مطالعه کتاب فایده ای دیگری از قبیل لذت دارد یا خیر و اینکه چگونه کتـاب 

اینهاو بحثهای دیگری از این دست در خصوص کتاب ، همگـی اهمیـت  همه …بخوانیم و

 .ه میشوددارند و این روزها به این مباحث به خوبی پرداخت

اما مسئله ای که این بار به آن می پردازم و فکر می کنم ، این اسـت کـه آیـا هـدف از 

است یا باالتر ازصرف زمان به یک امرمطلوب و  مشغاللیت فرانگیمطالعه کتاب، داشتن 

 هم داشته باشیم؟ سبک م العاتی، می بایست در مطالعه  خالرا  فکریداشتن 

رفته ام از این به بعد کتابخوان بشوم. حال اگر فـردا در مثال فرض کنید که من تصمیم گ

زمینه کاشت پیاز یک کتاب بخوانم و در خصوص روانشناسی یونگ هم بخوانم بعد بروم 

سراغ کتاب با ارزش قوی سیاه و به همین ترتیب از هر دری و هر باغی کتابی را انتخاب 

ی در بردارد ؟ بیایید ایـن روش کنم و بخوانم چنین شیوه ای گذشته ازدرستی ، فایده ا

 .در نظر بگیریم درا  خالانیکتابخوانی را در اینجا به نام 
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به نظرم می رسد که روش درهمخوانی گرچه بی فایده نیسـت امـا چنـدان سیسـتمی 

نیست. به عبارت بهتر ، کسی منکر ارزشمندی کتابخوانی و همچنین کسب اطالع در هر 

به آن عالقه دارم. اما اگـر اهـداف جـدی تـری از  حوزه ای نیست، چیزی که خودم هم

مطالعه کتاب داشته باشیم، چنین شیوه ای نه تنها در بلند مدت مطلوبیت نـدارد بلکـه 

 .و فریبنده ما باشد راز  ذانممکن است 

پیش از اینکه بخوام برای بیـان مقصـود خـودم مثـالی بـزنم ، چنـد جنبـه نامناسـب 

 .درهمخوانی را بیان کنم

ر هم خوانی در بلند مدت مطلوبیت ندارد چرا که باعث می شود ما نتـوانیم روش د .۱

در بلند مدت در حداقل یک یا دو زمینه به خصوص دارای اطالعات کامـل و قابـل 

 .ارائه و قابل اتکا باشیم

روش در همخوانی اگر غفلت کنیم ممکن است رهزن ما باشد و ما را به گمان اینکه  .0

قل یک کتاب خوب خوانده ایم ما را فریب بدهد و باعث در حوزه های مختلف حدا

شود در قضاوت ها و تحلیل های خودمان دچار شتاب و نتیجه گیری های نادرست 

 .و یا غیر جامع کند

روش درهم خوانی باعث می شود برای بهبود زندگی شخصی خود محتویات ذهنی  .5

های گرفته شده از یک  کاملی نداشته باشیم و در عمل نتوانیم بهره ای از آموخته

 .کتاب را استفاده کنیم

فرض کنید من کتاب چرا ملت ها شکست می خورند را از اقتصاددان ترکیه ای بخوانم و 

دیگر به جست وجو و تحقیق در خصوص طبقه بنـدی موضـوع ایـن کتـاب نپـردازم و 

ل هـای کتابهای مشابه همین موضوع را پیدا نکنم. این باعث می شود ما از وجود تحلیـ

مخالف یا موافق محتویات کتاب مذکور نامطلع باشیم و به فریب اینکه کتاب مـذکور بـه 

استناد معیارهای مختلف کتاب ارزشمندی است. تمامی تحلیل های بعـدی خـود را بـا 

 .اتکای ذهنی به محتویات و نتیجه گیری های کتاب فوق ارائه کنیم
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کردم. اگر جـو گیـر  ی یونگ مطالعهمنظر روانشناسفرض کنید من در خصوص هویت از 

نباشم و غره نشوم که من هم چیزی در خصوص هویت خوانده ام و در جمـع پرچـونگی 

نکنم. احتماال در بهترین شرایط باعث می شود در زمان تحلیل در خصوص موضوعی که 

به نحوی به هویت مربوط است، بسیار اطالعات نحیف و ناکافی ای در این خصوص داشته 

 .باشم

پس اگر تصمیم دارم به مطالعه کتاب بپردازم، به نظرم مطلوب ترین سیاست کتـابخوانی 

بشوم ، اینکه بتوانم در خصوص یک موضوع واحد ارائه  کتابخالا  حرفه ایآن است که 

ای مکتوب یا شفاهی اما در خور ارائه بدهم، مطلوب تر از داشتن یـک سـری اطالعـات 

 .ک کتاب واحد استفشرده در یک موضوع آن هم از ی

فلسفه  همچنین و( …سعی کنیم در زمینه های علمی ) تجربی ، انسانی ، فناوری و: پس

کتب مرتبط  .داریم تری عملیاتی هدف و شدیم مند عالقه بیشتر که موضوعی هر به …و

را پیدا کنیم تا از وجود تحلیل های مختلف در موضوع مدنظر مطلع شویم چه بسا با این 

ینده بتوانیم به فکر تولید محتوای در خور بپردازیم و ای بسا در آن زمینه بـه شیوه در آ

 .بیافتیم هم …فکر ترجمه کتاب و

ناگفته نماند و مجددا تاکید می کنم که گرچه من هم عالقه مندم در حوزه های مختلـف 

 حداقل یک کتاب ارزشمند بخوانم. اما بی اندازه واضح است که کتابی نبوده است تنهـا

مرجع آن یک کتاب باشد.پس اگر ما هم هدف جدی ای از کتاب خوانی داریـم و احیانـا 

تمایل داریم که در آینده به تولید محتوا به شیوه های مرسوم و سنتی ) کتـاب و مقالـه 

( بپردازیم. مطالعه صرفا یک یا دو کتاب هر چند دیجیتال فضای) نوین یا و  (…کاغذی و

بته اینکه در هر موضوع و زمینه ای چه میزان کتاب یـا مقالـه معروف کفایت نمی کند.ال

محتوای قابل اتکا به ما می دهند که ما هم بتوانیم از آنها برای تحلیل خود بهره ببـریم ، 

مطلق نیست و بستگی به قدمت موضوع ، میزان محتواهای تولید شده قبلـی ، کیفیـت 

 .دارد …مدنظر ما برای تولید محتوای خود و
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 ء با مالضالع کتاب!انشا

 

کتاب مثل اقیانوس بی کرانی اسـت 

که ناشناخته هـای بسـیاری دارد و 

هر کس به فراخـور حـالش دل بـه 

ژرفای آن می سپارد و با انبانی پـر 

در این دریای عمیـق  .باز می گردد

معرفت، گوهرهای نابی وجـود دارد 

ی یک کتاب را بـاز مـی وقت .که تنها تالشگران چیره دست می توانند به آن دست یابند

کنیم از صفحه اول تا آخرین صفحه، فقط کتاب با ما حرف می زند و به ما چیز یـاد مـی 

دهد؛ مثالً شعرهای قشنگ، زندگی امامان علیهم السـالم ، زنـدگی آدم هـای بـزرگ و 

موفق، مسائل علمی؛ مثل جغرافیا، ستاره شناسی و خیلی چیزهای دیگر. خوانـدن ایـن 

ورواجور باعث می شود که ما از خیلی از چیزهایی که نمی دانیم با خبـر همه چیزهای ج

 .در نتیجه توی زندگی کمتر اشتباه می کنیم و زنـدگی بهتـری خـواهیم داشـت .شویم

در اثر مطالعه و کتابخوانی اختراعات جهان صنعتی امروز مدیون دانشمندان زیادی بوده، 

 .یار مؤثری را در زندگی بشر ایفا کرده استکه نقش بس و اکتشافات فراوانی بوجود آمده

چه بسا در اثر کتابخوانی پیشرفتهایی حاصل گردیده که جان انسانها را نجـات داده یـا 

 .دشواریهای زندگی را بر آنها سهل کرده است

 :کتاب برای اینکه ما را دوست داشته باشد، سه تا شرط تعیین کرده است

 اول اینکه همیشه آن را بخوانیم؛ 

 دوم اینکه به چیزهای خوبی که یاد می گیریم عمل بکنیم؛ 

 و سوم اینکه از کتاب، خوب مواظبت کنیم و آن را کثیف و پاره نکنیم. 

 .اگر این سه شرط را رعایت کنیم کتاب هم ما را دوست دارد
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 کـهن اسـت یاواقعیت 

نمی توان تاثیرات مثبت 

ـــوانی را در  ـــاب خ کت

 .زندگی کسی منکر شد

ه فقط مرکبـی ها نکتاب

نوشته شـده بـر کاغـذ 

ــــه  ــــتند ، بلک هس

گویندگانی هستند کـه 

با شنونده خـود سـخن 

ها مثل نسیم بهاری باعث طراوت بخشیدن به روح انسان شده و در واقع کتاب. گویندمی

هـا و هـا، زیبـاییبین کتابها اگر از خوبیدر این  .تشنگی روح انسان را سیراب میکنند

های مفید و علمـی، در کتاب .ت زندگی، پربار و محکم خواهد شدها بگوید، درخراستی

و چنـان گـران بهاینـد کـه حضـرت  انـدشرافت و افتخار، برتر از حتی خون شهیدان

از دنیا برود و و از او یک ورق کـه بـر  هرگاه مؤمنی»فرماید: رسول)ص( در این مورد می

 .ن او و آتش جهنّم خواهد بودآن نکته علمی نگاشته شده باشد، باقی بماند، سپری بی

باید در انتخاب کتاب دقت کنیم ، چرا که بعضی از کتابها خیلی عمیقند که جهان با همه 

شودو بعضی از آن ها آن قدر کوچکند که خـود را بـه زور نشـان وسعتش در آن گم می

 ممکن است نه به عمق کتابهای خیلی عمیق پی برده و نه از کـوچکی کتابهـای.اندداده

پس باید کتابی که انتخاب می کنیم مناسب با قدرت درک و فهم .  سطحی سودی ببریم

خواهی، چیزی بفهمی، چیزی را حس باید وقتی کتاب می .کتاب باید مفید باشد .ما باشد

کنی، باید چیزی را به دست آوری، باید نفعی و معنایی ببری؛ حداقل به اندازه وقتی کـه 

 .ا مفید و بزرگوار باشندهباید کتاب .گذرانده ای
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 در سـر گناه، از یزیچ من

 مطمــئن تــازه و آورمینمــ

 بـه هم یاعتقاد که ستمین

 . باشم داشته آن
 

 گنـاه ،یمـاه کشتن  دیشا

 گنـاه گمـانم به. باشد بوده

 نیـا یبـرا اگر یحتّ بوده،

 را خودم که باشمَش کشته

 چند شکم و دارم نگه زنده

 اگـر. کنم ریس را گرید نفر 

 گناه یکار هر باشد، نجوریا

. نبـاش گنـاه فکر  به. است

 بـه کـردن فکـر یبرا حاال

 تـازه. شده رید یلیخ گناه،

 پـــول مـــردم از یبعضـــ

 فکـر گنـاه به تا رندیگیم

 فکر  به هاهمان بگذار. کنند

 به نیا یبرا تو. باشند گناه

   ریگیمـاه که یا آمده ایدن

 !یشو) گناهکار ! ( 
 

 ینگالیام ارنست  ✍

 ایدر و رمردیپ ��
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 : استند کتاب مانند ااانسا  یگاا

 

 مشق دیبا هاانسان یبعض یرو از ��

 نوشت؛

ــبا هــایبعضــ یرو از ��  مــهیجر دی

 بـار چنـد دیبا را هاآدم ینوشت؛بعض

 د؛یفهم را شانیمعن تا خواند

 بـه شـهیهم یبرا دیبا را هایبعض ��

 سپرد؛ خاطر

 ورد و نخونـد دیبا را هاآدم یبعض ��

 انداخت؛

ــ �� ــایبعض ــد  ه  جل

 دارند، یکیش و قشنگ

 یدیـمف مطلب چیه اما

 ندارند؛

ــ �� ــایبعض ــاهر  ه  ظ

 از پر اما دارند، یاساده

 دند؛یمف مطالب

 هسـت کتاب کی و ��

 شـهیهم راآن دیـبا که

 جسم و روح و قلب یتو

 ��!  داشت نگه
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 ۀکتابخانـ یکتابهـا داشتم دیع از قبل ��

 طبـق. کـردم یمـ یریگردگ را کوچکمان

 عنـوان  داشـتم؛ یبرم را کتاب هر معمول

 یم ورق را صفحه چند کردم؛ یم نگاه آنرا

 . کردم یم زشیتم دستمال با بعد و زدم

 "یتشکّر و میتقد" یها جمله به ام توجه

 نخسـت ۀصفح در سنگانینو که شد جلب

 بـه کـردم احسـاس . انـد نوشته ها کتاب

 . نمکـ یمـ کشـف یا قاعـده دارم  یتدر

 . بود نطوریا من ۀکتابخان در حداقل
 

 خـود همسر از ندرت به زن سندگانینو -

 میتقـد او بـه را خود کتاب ای کرده تشکر

 مـرد سـندگانینو مقابـل در .بودند کرده

 مطـرح سوال نیا میبرا !بودند کرده تشکر همسرشان تحمّل و یهمراه ،یصبور از غالبا

 همانجـا کنند؟ یم تشکر همسرشان از زن ندگانسینو از یکم اریبس تعداد چرا که شد

 یبرخـ .کـردم فکـر  شناختم یم واسطه یب ای واسطه با که یمردان و زنان به و نشستم

 تیمسوئالل که سندیبنال یکتاب اند شده مالفق یزمان زنا  اکثر که داد یم نشان شواهد

 غالبـا هـم مـردان شتریب و !اند شده جدا خالد شالار از و شده کمتر خانه نیسنگ یاا

 الیـخ و داشـته عهـده بر را خانه تیمسئول که بوده یهمسر که اند نوشته کتاب یزمان

 جوامـع، از یاریبسـ در. اسـت بـوده راحت شان یشخص امور یحت و خانه امور از  آنان

 یهـا تیمسـئول تا نشد آن موجب خانه از رونیب در زنان یاقتصاد و یاجتماع مشارکت

 . شد افزوده آنان یقبل فیوظا بر دیجد فیوظا واقع در. ابدی کاهش خانه در آنان
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 کـه یزنـ لذا-

ـــــد  دارد قص

 سـدیبنو یکتاب

ــبا ــت دی  نخس

 یهـا تیمسئول

ـــه  و یدار خان

! یشــــوهردار

 انجـام  را خود

 از پــس و دهـد

 و یوقتـ اگر آن

 یباق یا حوصله

 شـانهمسر یدگیرس و تیحما از همواره مردان مقابل در .سدیبنو کتاب و ندیبنش ماند

 تیمسـئول از یبخشـ مردان ای  :ماند یم یباق راه دو ط،یشرا نیا در. اند بوده برخوردار

 جـدا آنکـه ایـ سـندیبنو کتاب و شده راحت زنان الیخ تا رندیبگ عهده بر را خانه یها

کتـاب  مشـهور ) در این مورد می توان به نویسنده .ابندیب نوشتن یبرا یفرصت و شوند

 راه کـه یا سندهینو زنان ستندین کم ایوگ  رد ، جی کی رولینگ (های هری پاتر اشاره ک

 :دیرس یم گوش به هم«  میمر جان »  ترانه تأمّالت، نیا با همزمان !اند دهیبرگز را دوم

 گندمارو  یکن درو  ،یبر کارمال  سرِ ایب         نرو ش یپ از یمن مالِ درو، وقتِ دیرس ایب

 یمـ معشـوق بـه! اسـت جالب و بیعج چقدر هم انمرد ما یورز عشق گفتم خودم با

 سـر میبرو دیبا و است دهیرس درو وقت چون . نرو من شیپ از. یهست من مال تو: مییگو

 یخواسـت کجـا هر شد تمام درو کار که یهنگام و بمان لطفا. میکن درو را ها گندم و کار

  .! یبرو یتوان یم

 النیگ دانشگاه یانسان علوم و اتیادب دانشکده اریاستاد -  خواهیعل نیفرد
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 !شالند یم ثروتمندتر یبزرگسال در کتابخالا ، کالدکا 
ــاس ــاتیتحق براس ــاخ ق  ر،ی

 رشـد هنگـام در که یکودکان

 منـزل در یادیـز یهـاکتاب

 در و بلــوغ از پــس دارنــد،

 بـه یشتریب درآمد ،یبزرگسال

 .آورند یم دست

ــان ــا در محقق ــات،یتحق نی  ق

 دمـر هزار شش از شیب یزندگ

 ستمیب قرن مهین در که را بالغ

 ،بودنـد ییاروپا کشور 4 ساکن

 قـرار مطالعـه و یبررسـ مورد

 اسـاس بـر افـراد نیـا. دادند

. شدند یبند طبقه گروه چهار در داشتند، خانه در یکودک زمان در که ییها کتاب تعداد

 تا ابخانهکت کی سوم گروه کتاب، قفسه کی دوم گروه کتاب، عنوان ده از کمتر اول گروه

 .داشتند خانه در کتاب شتریب ای کتابخانه دو چهارم گروه و کتاب عنوان صد

 نیبـ موجـود زیتما یبررس با را افراد درآمد زانیم بر آموزش ریتاث محققان یکل طور به

 ادیز ای اندک تعداد به افراد نیا یدسترس نیهمچن و ییروستا و یشهر مناطق نیساکن

 بـه ییروسـتا مناطق نیساکن که نیا وجود با. کردند مطالعه یسالگ ۱2 سن در ها کتاب

 در کـه یافـراد داشـتند، قـرار مدارس و یآموزش نظام راتییتغ ریتاث تحت یجد طور

 اثـر در کـه یا مالحظه قابل درآمد از اند،داشته یدسترس کتاب یادیز تعداد به یکودک

 .اندشده مند بهره آورند،یم دست به یاضاف یها آموزش کسب
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 شیافـزا ن،یـا وجود با

 مدارس در لیتحص دوره

ــه ــ مــدت ب  ســال، کی

 درآمـد شیافـزا موجب

 درصد نه زانیم به افراد

 یافراد البته. است شده

 تعـداد به یکودک در که

 یدسترسـ کتـاب یکم

ـــتند، ـــهینت در داش  ج

ــزا ــ شیاف ــال کی  س

ــ ــا ،یلیتحص ــن  تنه  پ

 بـه یاضاف درآمد درصد

ــد؛ آورده دســت ــا ان  ام

 در درآمد شیافزا زانیم

 لیتحصـ سـال کی اثر

 کـه یافراد یبرا شتر،یب

. رسدیم درصد کی و ستیب به داشتند، یدسترس کتاب یادیز تعداد به یکودک زمان در

 .اند آورده دست به شهرها در را یبهتر و شتریب یشغل یهافرصت راداف نیا نیهمچن

 افـراد، درآمـد زانیـم در تابک به یدسترس زانیم یرگذاریتاث علت محققان اعتقاد به 

 ممکـن نیـا وجود با است؛ مطالعه مثبت راتیتاث از یمند بهره و مطالعه به آنها قیتشو

 یبرتـر از یشاخصـ کتـاب، از پـر کتابخانه کی به ساله ده کودک کی یدسترس است

 .شود محسوب یو خانواده یاقتصاد و یاجتماع
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 تمـام رمیبم یروز اگر

ــاب ــا کت ــه را ییه  ک

 خـودم با دارم تدوس

 از را قبرم . برد خواهم

ــس ــان عک ــه یکس  ک

ــان ــر دارم دوستش  پ

 خوشحال و کرد خواهم

 یکـوچک اتاق نکهیا از

 ندهیآ از آنکه یب دارم

. باشـم داشته یوحشت

 .کشم یم دراز

 یمـ روشـن یگاریس

 همـه خـاطر به و کنم

 دوسـت کـه یدختران

ـــوش در داشـــتم  آغ

 خــواهم هیــگر رمیـبگ

 ذت،ل هر درون اما کرد

 پنهـان بـزرگ یترس

 شـو بلنـد   :دیـبگو و بدهد تکان را ات شانه یکس زود صبح نکهیا از ترس . است شده

  … کار سر میبرو دیبا  !ریساب

 هاکا ریساب – باشم کارگر هم مرگ از بعد ترسم یم: کتاب 

 

 یقبان نزار.نبالدند بلد بزرگ،خالاند  عاشقا !ستین اا درکتاب عشق
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 وقــت یبعضــ

 رهرچقـد ها،

 کتـاب که هم

 ،یباش خوانده

 کـه اندازه هر

ــــت  اطالعات

 باشد، ادیز

 ینمـ هـم باز

 یبعضـ یتوان

 یخـال یجاها

 معلوماتت با را

 !یکن پر

ــا ــال یج  یخ

 هستند ییها

 بــا فقــط کــه

 یمـ پـر دیام

ـــا شـــوند،  ب

 و تـــــالش

 یمعن پشتکار

 ...کرد یخواه کامل دنیرس فعل با را جمله یانتها تو کنند،و یم دایپ

    ...کن پر ممارست با را یخال یجاها و  باش، داشته دای به پس

 یسردشت ساغر(  ❤عشق پر کن کتاب ) با                                         
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 یجلو خواندم یم کتاب چه هر

 روز بـه روز چیـدم؛ یم پنجره

 فکـرم شـد، یمـ تاریک اتاقم

 ...!روشن

 د،یـبخوان کتـاب جلد هزار اگر

 و دیکن ینم حثب یکس با گرید

 ...دیکن یم شهیپ سکوت

 لیـب مشـهور یکارهـا از یکی

 که بود «تفکر یااافته» تسیگ

 در اشیکار فیوظا از هاآن یط

 و دیـگزیم یدور کروسافتیما

 و قلـم و کتاب نیچند همراه به

. بـردیم پناه کلبه کی به کاغذ

 یکار نیچن انجام از هدفش��

 مسـائل رامـونیپ قیـعم تفکر

 یمرکز مقرّ در را کار نیهم نیع دیشا. داشتند قرار کروسافتیما یفرارو که بود یبغرنج

 را هـاکنپرتحواس تمام کلبه، کی به بردن پناه با اما دهد انجام توانستیم هم شرکت

 درسـت �� . دادیم قرار یبهتر تیموقع در را خود کردن تمرکز یبرا و کردیم منحرف

 بـه کـه یهنگام پاتر یهر یهاداستان مجموعه ۀسندینو  نگیرول یک یج آنچه مطابق

 زبـان بر کند، تمام را مجموعه آن از جلد نیآخر تا رفت نبورگیاد در ستاره پن  یهتل

 یهافرصت و زهیانگ د،یکن جادیا خود یکار معمول یفضا در نیادیبن یرییتغ اگر » : راند

 وپورتین کال �� قیعم کار ��.«دیاداده شیافزا قیعم کار در شدن ریدرگ یبرا را خود
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 کیـ مثـل شـما یزندگ

 عنوان صفحه. است کتاب

 مقدمـه. شماست نام آن

 بــه شــما یمعرفــ آن

ــتیدن ــفحات. اس  آن ص

 هـا، تالش روزانه گزارش

 أسی و لذتها  ها، کوشش

 هـر .باشـد یم شما یها

 در شما اعمال و افکار روز

 ثبـت تـان یزندگ کتاب

 سـاعت هـر. گـردد یم

 یم وجود هب یا خچهیتار

 شـهیهم یبرا دیبا دکهیآ

 یم فرا یروز. بماند یباق

 دیـبا انیپا کلمه که رسد

 نوشـته شـما کتاب یرو

 کـه دیکن یکار پس.شود

:  ندیبگو کتابتان مورد در

 هدف از است یاخچهیتار

 و غیـدر یب خدمت ،یعال

 ✍. خـوب اریبس کارکرد

 همه �� استوارت یجیم

 است ریپذ امکان زیچ
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 بلکوه سند،یبنال و بخالانند تالانند ینم که ستندین یکسان 0۱ قر  سالادا یب-

 دوبواره و زنود،یبر دور را کهنه یاا آمالخته تالانند ینم که استند یکسان

 0تافلر الالین -…امالزندیب

 چیزی آ  در  تفکر و تعمق حاصل بلکه  .نیست زیاد خالاند  حاصل سالاد،-

 کارل ایلتی ..است  شده خالانده که ستا

 زندگی در دائما یادگرفته که  است کسی واقعی ی تحصیلکرده فرد امروز-

 پیت دراکر .ببیند آمالزش

                                                           
2 - Alvin Toffler. 
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 یعنوی کنند،یم عالض را جامعه آ  ی،چهره خالانندیم کتاب یوقت جامعه کی مردم

 کشف یمردم ا یم در شالدیم را چهرهیب یجامعه کی.داندیم چهره شا جامعه به

 اتواقیبو یانتظاراا در و انتظار یاااتاق در اتالبالس، صف در اتالبالس، در که کرد

 یزیوچ نه و رندیگیم یزیچ نه ا  به کرد  نگاه از و کنندیم نگاه ا  به و منتظرند

 یاچهورهیبو یجامعوه کنندیم نگاه ا  به منتظرانش گروه که یاجامعه.داندیم

 ییایرو داهللی.ستا
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 گارویف یفرانسال یروزنامه نظر از یخالانکتاب دیفالا
 .است یذهن فعال ندیفرا کی مطالعه. ۱

 .سازدیم فعال را مهارت یهاهیپا مطالعه. 0

 .بخشدیم وسعت را شما واژگان یرهیدا مطالعه. 5

 .دیشو آشنا مناطق و هافرهنگریسا با یاجمال صورت به دهدتا یم شما به را امکان نیا مطالعه. 0

 .دهدیم شیافزا را تمرکز مطالعه. 3

 .شودیم نفس به اعتماد جادیا باعث مطالعه. 4

 .دهدیم شیافزا را یفرد انضباط مطالعه. 7

 .دهدیم شیفزاا را تیخالق مطالعه. 6

 .دیکن صحبت یموضوع با رابطه در تا دهدیم شما به را امکان نیا مطالعه. 4

 .است یارزان یسرگرم کتاب یمطالعه. ۱2

 .دیاموزیب را مطالب خود اریاخت به تا دهدیم شما به را امکان نیا مطالعه. ۱۱

 .دهدیم شیافزا را شما استدالل یقوا مطالعه. ۱0

 .کند دایپ کاهش ماناشتباهات تا شودیم باعث مطالعه. ۱5

 .دهدیم کاهش را کسالت مطالعه. ۱0

 .دهد رییتغ را شما یزندگ تواندیم مطالعه. ۱3

 .دهدیم کاهش را استرس مطالعه. ۱4

 .سازدیم دور یتالیجید یایدن مضرات از را شما مطالعه. ۱7

 .است بهتر لمیف یتماشا از همواره کتاب یمطالعه. ۱6

 .کندیم جادیا یذهن مشارکت مطالعه. ۱4
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   یکنیم مرد  به آغاز یآرام به

 ینکن سفر اگر

 ینخالان کتاب اگر
 ینکن گوش یزندگ اصوات به اگر

 ینکن یقدردان خودت از اگر

 یکنیم مرد  به آغاز یآرام به

 یبکش خودت در را یخودباور که یزمان

 کنند کمک تو به گرانید ینگذار یوقت

   یکنیم مرد  به ازآغ یآرام به

 یشو خود یهاعادت برده اگر

 یبرو یتکرار راه کی از شهیهم اگر

 ینده رییتغ را یروزمرگ اگر

 ینکن تن به متفاوت یهارنگ اگر

 ینکن صحبت ناشناس افراد با اگر ای

   یکنیم مرد  به آغاز یآرام به تال

 حرارت و شور از اگر

 سرکش احساسات از

 دارندیوام درخشش به را تچشمان که ییزهایچ از و

 کنندیم تندتر را قلبت ضربان و

 یکن یدور

   یکنیم مرد  به آغاز یآرام به تال

 ینکن عوض را آن ،یستین شاد عشقت ای شغلت، با که یهنگام اگر

 ینکن خطر نامطمئن در مطمئن یبرا اگر

 ینرو تیاهایرؤ یورا اگر

 ینده اجازه خودت به اگر

 تیزندگ امتم در بارکی حداقل که

 یبرو یشیاندمصلحت یورا

 کن آغاز را یزندگ امروز

  کن مخاطره امروز

 بکن یکار امروز

   یریبم یآرام به که نگذار

 نکن فراموش را یشاد

  نرودا پابلال  ��

 شاملال احمد  ترجمه با ��
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ــی ــوانمی را آدم ــناخت ت  از :ش

ـــاییکتاب ـــه ه ـــدمی ک  و خوان

 هاییسـتایش و دارد که دوستانی

 و هـــایشلباس و کنـــدمی کـــه

 که هاییداستان از و  هایشسلیقه

 زیرا،  اشخانه ظاهر و کندمی نقل

 و مسـتقل زمین روی بر چیزهیچ

 تا چیزها یهمه بلکه نیست مجرد

 .دارند تاثیر و پیوند هم با نهایتبی

 والدو رالف

 

 ایـدن. دیـکن نگـاه خود اطراف به

ــو ــراد از ممل ــ اف ــرده لیتحص  ک

ــا درس.اســت ــه ییه  در شــما ک

 از قبـل یحت دیا آموخته دانشگاه

 فـارغ مدرک یامضا جوهر که آن

ــما یلیالتحصــ ــود خشــک ش  ش

 شـده محسـوب یمیقد و منسوخ

 آموخته اساس بر شما تیموفق! اند

 نییتع دیآموز یم روز هر که ییها

 شود یم

 یاارد دار 
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 ... یرینظ یب ما��
 

 از را یادیـز زمـان ر،یـاخ یسـالها یط در انصافا. ستین رید یریادگی یبرا یزمان چیه

 در یمختلفـ مواضع معموال. میا نگرفته یجد یلیخ را آموزش موضوع و میا داده دست

 : است ریز شرح به آنها از یبرخ که میکن یم اتخاذ یریادگی ی مقوله قبال

 

 دهندا نشان یمنف نه و مثبت نه یالعمل عکس چیه داده، ادامه یقبل روند به همچنان( ۱)

 م؛یکن یم یط یالیخ یب انه،یعام عبارت به و

 م؛یستین یگرید حرکت فکر به ت،یشکا جز و میکن یم هیارا کوبنده ینقدها مدام( 0)

 و دیـپا ینم یرید عمدتا که میده قرار را خود مثبت ییها انیجر در میکن یم یسع( 5)

 م؛یا کرده لخوشد را خود زدن، حرف حد در و بایز یامهایپ کردن بدل و رد با صرفا

 و موثر ی ریادگی حال در مایدا کرده، پررنگ را خود نقش ،یمعدود ی عده مانند ای و( 0)

 .میدان یم یاساس یامر را ها دانسته و اتیتجرب انتقال و میهست تیفیک با

 ماسـت با انتخاب. شد خواهد خود یمقتض  ینتا به منجر باال، یروشها از کی هر اتخاذ

 و یکلـ یخروجـ کـه آنجـا از. میکن افتیدر ییها یخروج چه و مییانم عمل چگونه که

 پـس اسـت، مـا از کیـ هر تک تک ی خروج ندیبرا جامعه، در ها نهیزم تمام در یینها

 را خـود که میمجبور واقع در. میبنگر درست یا گونه به جامعه در خود نقش به میموظف

 تیرضـا سـطح اگـر. مینکن عمل یانفعال ،یریادگی و آموزش ی حوزه در و دانسته موثر

 ایـ فـرد نکـهیا از قبل ست،ین باال...  و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع از یعموم

 که یزمان هر تا. میکن نگاه خودمان به نخست دیبا و دیبا م،یکن قلمداد مقصر را یسازمان

 یکـتحر م،یکنـ منتقـل نخـور درد به و یمنف اخبار مدام م،یکن تیشکا م،یبزن غُر فقط

 پـول که چند هر) میشیندیب پول به فقط و فقط م،یکن مسخره را آموزش م،یباش نداشته
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 و خـورد نخواهـد تکان آب از آب م،یکن آن یفدا را لیمسا ریسا و( دارد یادیز تیاهم

 .شد خواهد بدتر مراتب به اوضاع،

 نـه) یعـواق یمعنـا بـه هنـر باشد، نداشته یقرب و ارج کتاب، و مطالعه که یزمان تا ��

 سخت مانیبرا رفتن نمایس یبرا کردن نهیهز باشد، نداشته یگاهیجا مردم نزد( یحیتفر

 یاجتماع یها برنامه در مشارکت نباشد، تیاولو در بدن یشاداب و ورزش به توجه باشد،

 باشـد، تـر مهـم آموزش تیفیک از مدرک تیاهم نباشد، مهم مانیبرا یدوست همنوع و

 باشـد، برخـوردار یشـتریب تیاولو از یعموم منافع به سبتن قد، تمام ،یشخص منافع

 و چیهـ و چیهـ باشد، مان یزندگ ریناپذ ییجدا بخش اتیچرند و اتیهجو به پرداختن

 خانواده، افراد، تک تک) گرانید از مدام و مینکن تعارف هم با. افتاد نخواهد یاتفاق چیه

 داشـته خودمـان از یکلـ یابیرزا کی و میکن یقاض را خود. مینکن تیشکا...(  و جامعه

 فرهنـگ یارتقـا و شـده گفته یها نهیزم تمام در و میکرد کار خود یرو هرگاه. میباش

 و شـهروند کی عنوان به میتوانست گاه هر م،یکرد حرکت فعاالنه مان یعموم و یشخص

 نقـد میتـوان یم حال م،یده انجام یقبول قابل سطح در را خودمان فیوظا اجتماع، عضو

 از شتریب م،یبرس یاجتماع و یفرد درست گاهیجا آن به که یصورت در چند هر. مینک هم

 یسـاز فرهنگ م،یبزن غُر نکهیا از شتریب و میکار یم بذر م،یکن باز تیشکا به لب نکهیا

 .میکن یم

 نکتـه نیـا بـه و میکن شروع خودمان از دیبا م،یرشد خواهان اگر. مینکن تعارف خود با

 کننـده نییتع ما، تیفیک و گرفته شکل ما تک تک از جامعه، ساختار بند بند که میبرس

 .میباش تیفیک با دییایب. بود خواهد جامعه یکل تیفیک ی

 

 (یهژبر احمد)  ...روز آن دیام به
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 دانشگاه از عل  کالچ �� 

 

 ا،یاسترال فرانسه، کانادا، چرا ��

 رانیا همانند...  و ژاپن انگلستان،

 منتشـر را دخـو علم دیتول آمار

 آمـار اسـت محـال  کنند؟ ینم

 ژاپـن شده منتشر مقاالت تعداد

ــابیب را ــرا؟. دی ــرا چ ــط چ  فق

ــورها ــد ییکش ــتان، مانن  پاکس

 مقـاالت آمار عطش هند و لیبرز

 دارند؟

 تنها ما که میبدان است جالب ��

 علـم رشـته که میهست یکشور

 چراکـه است؛ ریدا ان در یسنج

 یسـنج علـم سـرگرم مـا فقط

 .میدار اریاخت در را حوزه نیا در مقاالت انتشار نیباالتر ما. میهست خودمان

 نـه اسـت یسنج مجله واقع در است، آمده یکتابدار حوزه از که یسنج علم هدف ��

 اصـالً اصـطالح نیا مبدع. ندارد را علم یمحتوا لیتحل قدرت یسنج علم. علم قتیحق

 .یفیک نه است یکمّ یها شاخص رانگیب صرفاً یسنج علم. است نداشته  یمنظور نیچن

. است نبوده علم دیتول دهنده نشان گاه چیه مقاله دیتول ،یعلم لیاص یها سنت در ��

 کتـاب نیـا خصـوص در مقاله 0322 حال به تا. ینوآور اشاعه نام به نوشته یکتاب راجرز

 ینبردهـا نیا. است یعلم مناقشه کی ست،ین علم دیتول مقاالت نیا. است شده منتشر

 .علم خود الزاما نه است علم دیتول ساز نهیزم یعلم
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 مقاله، دیتول در یسرآمد بر عالوه ما باشد، نیهم گرید سال ده تا ارتقا نامه نییا اگر ��

 !داشت میخواه زین را ایدن تمام استاد نیشتریب

 publish or perish سـنت از کـه اسـت سال یس از شیب انگلستان مثل یکشور ��

 .است گذشته

 اسـتفاده ISI یها شاخص از کی چیه که دارد وجود ایدن در یعلم زهیجا 022 حدود ��

 .کنند ینم

 آن ماننـد و ریتـأث بیضـر ،ISI یهـا شـاخص به اصالً انگلستان یپژوهش سنت در ��

 به و کنند یم مبادرت خودشان وهیش به مقاالت یابیارز به مجدد آنها. شود ینم یتوجه

 .کنند یم اقدام..   آن مانند و پژوهانه پرداخت

 برنامـه رانیـا از خارج که است ینظام اساس بر رانیا یها دانشگاه یبند رتبه نظام ��

 در میا گرفته اشتباه ها شاخص نیا اعمال با را کردن کار یالملل نیب ما و شود یم یزیر

 .دکن یم استفاده نظام نیا از زیناچ طور به است، ISI واضع که کایآمر خود که یحال

 هیـانیب نیـا در. نگرفت درس بود همه به یهشدار که سکویسانفرانس هیانیب از رانیا ��

 کردند اعالم ایدن معتبر یعلم مجله 622 حدود و پژوهشگر و دانشمند هزار چند از شیب

 .دینده قرار مجالت اساس بر ها یابیارز در را مبنا که

 از یکـی فقـط کـردم سـوال اشـتندد یالملل نیب مقاله 022 که یدیاسات از یکی از ��

 .بود سکوت پاسخ د؟یببر نام دیا کرده حل کشور در که را یمشکالت

 را یداخلـ مجالت زین 45۶ کنند، ینم استفاده ISI مقاالت از 47۶ کشور رانیمد از ��

 م؟یسینو یم یکس چه یبرا! کنند؟ یم استفاده آنها از نه و شناسند یم نه

 کار یمل پروژه یرو یا زهیانگ چه با پژوهشگر شد، کسیندا اچ یابیارز شاخص یوقت ��

 هستند شیخو یارتقا فکر به تنها افراد قاطبه که است نیا اتفاق نیا عمده لیدل ؟!کند

 ( ییپاشا مسعود ) .کشور نه
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 شصت کتاب از نالیسندگا  ز  که ار مردی باید بخالاند

 ااناامید از فهرست

 اا را پیدا کنیداای خالب بیشتر از آ  چیزی استند که ارگز فرصت خالاند  آ کتاب
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های کتاب بـه مـا های نقد ادبی است. فهرستترین شکلفهرست کتاب یکی از قدیمی

ناپذیر دارد. شـما ای مقاومتگوید آن را نخوانید، این را بخوانید. همین سادگی جذبهمی

ها نهفته است. هرچند کنید که در پس تهیۀ این فهرستای اعتماد میبه فراست نقادانه

شود فراست یک خواننده همتای تعصب کورکورانۀ دیگری است. نبایـد اغلب معلوم می

ها ای مشابه در مطالعه تحت فشار گذاشت. شاید این فهرستهمه را برای گذراندن دوره

 فقط کمک کنند که فهرست خودتان را بیابید.

 ادبی نقد هایشکل ترینگرانهحیله و ترینقدیمی از یکی کتاب فهرست — تی.ال.اس

 هـاقرن کـه باشد واتیکا  ۱اای ممنالعۀفهرست کتاب هاآن مشهورترین شاید اما. است

آخورین  و سیمال  دوبالار0جنس دوم که هداد ادامه خود حیات به قدرآن و شده تقویت

 نسـخۀ پـس  در که ایانگیزه. بگنجاند  خود در را کازانتزاکیس نیکالس 3مسی  وسالسۀ

: زندمی هم بر را آرامش همچنان است کتاب فهرست دوستادب ظاهراً و سکوالر مدرن،

ناپذیر دارد تای مقاومرا بخوانید. همین سادگی جذبه این گوید آن را نخوانید،می ظاهراً

ها نهفتـه کنید که فرضاً در پس تهیۀ این فهرسـتای اعتماد میو شما به فراست نقادانه

شود فراست یک خواننده همتای تعصب کورکورانۀ دیگری است. هرچند اغلب معلوم می

 است.

قرن نوزدهم شاهد ظهور بازار انبوه کتاب بود که رشد بـازار  فهرسـت کتـاب را ایجـاب 

در قالب دیجیتال بود. در میـان ایـن وفـور ژانر دار رواج این آن پدیده طالیه کرد ومی

طور خاص، خوانندگان خودآموز( ظاهراً برای انتخاب نعمت جدید، خوانندگان )و شاید، به

صد کتاب  رو، نشریاتی چونای نیاز داشتند. ازاینچیزی برای خواندن به راهنمایی  حرفه

 هـزار چهـل از بـیش هفته چند طی کرد، منتشر  ۱664  در ۵پال مال گازت ، که۴برتر

 الیالت جالرج و آستن جین نشـریه، این در ،بردو  الیزابت مری داشتند؛ فروش نسخه

ویلیوام کرد و  پیشنهاد( زن شاعر هیچ نام ذکر بدون و) مرد نویسرمان یازده کنار در را

http://www.the-tls.co.uk/articles/public/let-down-by-the-lists/
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تا راسکین و کارالیـل  بئوولف فهرستی مستقل عرضه کرد که از کتاب مقدس و مالریس

و متعاقب آن، «(. بندی کنمدانم چطور این آثار را طبقهنمی»گرفت )و نوشت: را در بر می

، منتشـر شـد کـه ۱646، در ۶بوالکمن شوالرتر درصد اثر برتر از نظـر کلمنـت ک ـی. 

 درگذشته تازگیبه که مالریس  ویلیام اثر ۸کجاایچخبرهایی از  و با آغاز 7کیشالتد  با

 اوایـل هایفهرست و نوزدهم قرن در شدهگردآوری هایفهرست میان. شدمی تمام ،بود

 که است همان کلی هوای و حال اما شود،می دیده آشکاری هایتفاوت ویکمبیست قرن

 .بود

کنم ناامیدکننـده اسـت: ظـاهراً ریافت مـید هاییفهرست چنین از که پیامی افسوس،

آن چیزی هستند که هرگز فرصت )یا حتی تمایـل(  های خوب بیشتر ازگویند کتابمی

های مدرن هم که بگذریـد ها و موریسهای بردونها را پیدا کنید. از فهرستخواندن آن

فهرسـت  گودریـدز شـود. مـثالً، درو به سراغ رأی مردمی بروید باز چیزی عـوض نمی

آخرین باری کـه نام دارد. « ویکهای قرن بیستبهترین کتاب»یی است که «هابهترین»

هایی کـه هـرکس کتاب»شد. کتاب را شامل می ۳323نگاهی به این فهرست انداختم، 

 مورغ کشوتن اواآ عنوان بودند که در صدر  ۱۶۴۳۱، «کم یک بار بخواندباید دست

قدر یک پسر جادوگر بود. افراد در این فهرست آن شخصیت دربارۀ رمان قدری و ۹مقلد

جوزف اسمیت، پسر( رأی داده بودند کـه در شـمار صـد «: ممترج)»۱2مالرمال  به کتاب

 کتاب برتر قرار گرفته بود.

تر باشد. مـثالً هایی مناسب  نیازهایم مفیدتر و انگیزانندهرو، شاید نگاه به فهرستازاین

های جنایی انتشاریافته از سوی انجمن نویسندگان جنایی چطـور فهرست بهترین رمان

، نشسته است. یا فهرست صد ، اثر ژوزفین تِی۱۱دختر زما  است؟ در صدر این فهرست

عاشق  و شوم خیالبی را ۱0شبهای نیمهبچهکتاب قرن لوموند )که شاید کتاب پرطرفدار 

 رنس باز شود(؟ال ایچ دی از دیگر اثری برای جا تا کنم حذف را ۱3لیدی چترلی
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 بایـد  مـردی هـر که تربر کتاب هشتاد»: است ۱0اسکوایر فهرست مفیدی هم در مجلۀ

 این شد، متوجه ۱3هابلیتسایت در گذشته پاییز در ساللنیت ربکا که طورهمان. «بخواند

 مجلـۀ مخاطبان همان آقایان،) مرد خوانندگان به نظر فهرست این. نبود او برای فهرست

د ...( تهیه شده بود. سولنیت یادآور شد که، بر این اساس، خوانندگان مراسکوایر مردانۀ

زنان را بخوانند، بلکه باید تـا حـد زیـادی خـود را بـه « متفاوت»های نباید فقط کتاب

تنهـا اسـتثنا در  فلنری اُکنرهای نویسندگان مرد محدود سازند. بنابراین خواندن کتاب

نام( بر مبنای اشتیاق صرف مردانه گردآوری شده اسـت. فهرستی است که )به شکل بی

شـود را شـامل می امینگوالیو  داستایالفسکیر کالسـیک ناپذیاین فهرست آثار بحث

اای افسانه امچنین امـا( است «مردانگی درس» ۱۶آینداا برای که به صدا درمیزنگ)

بسیار مذکر و  هریسون» که  دلیل این به تنها دارد، خود در نیز را اریسال  جی  ۱۳خزا 

آور خیلی زود مـاللکسی مخالف هریسون نیست، اما این روند «. خام و سرسخت است

ــای خــوب و فوقکتاب»نویســد: طــور کــه ســولنیت میشــود. آنمی ــادهه ای در الع

، که عاشق آن هستم، بـرای ۱۸دیکمالبی خورند، اما حتیبه چشم می اسکوایر فهرست

من یادآور این است که کتابی که زنی در آن نیست اغلب اثری دربـارۀ انسـانیت فـرض 

بـرای «. شـودان را مرکز توجه قرار داده کتابی زنانه قلمداد میشود، اما کتابی که زنمی

ها با عناوین صـد پتیـارۀ نام این فهرست و برچسب زدن بر آنتعقیب گردآورندگان بی

 برتر انگیزۀ کافی داریم.

ها حتـی . ظاهراً فهرست کتاب۱ارزش بودند، اگر این موارد صحت نداشتند: این امور بی

. ظـاهراً ایـن فهرسـت خـاص از 0اند؛ و آموزشی با ما ماندهلی شبهشکبیشتر از قبل به

هـای سادگی، راهای حیاتی دربارۀ ادبیات تخیلی غافل شده: }اینکه این ادبیات{ بهنکته

ها شـما نیسـتید. در واقـع، ادبیـات دهد که دغدغۀ اصلی در آنگوناگونی را نشان می

دهـد، حتـی دیـدن جهـان پیشنهاد میهای بودن و دیدن جهان را تخیلی دیگر شیوه
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« تخیلـی»ای متفاوت؛ )سرنخی که شاید به ذهن کسـی برسـد در واژۀ مردان از دریچه

شـوم، ایـن چیزهـا بـه همـان انـدازه کـه . من تسلیم می5است.( و، در نهایت اینکه، 

 توانند فریبنده باشند.آورند مییأس

بیـان کـرد، ایـن نـوع  لالسی ورسولیام دانی به نطور که اخیراً تاریخحال، همانبااین

ها های سال در رسـانهسوگیری سال به سال در جای خود باقی است. اعالم ساالنۀ کتاب

انـد از نظـرات هایی کـه مایلگونۀ دیگری از این فهرست است، البته از جنس فهرست

ان طور کـه ورسـلی بیـحال، هماننویسندگان حمایت کنند، تا مراجع ناشناخته و بااین

هایی نیز سوگیری خاص خـود را داشـته باشـند. او کند، ممکن است چنین فهرستمی

 0۱کتـاب از  ۱4امروز و همینطـور  تایمز هشت کتاب از نه کتاب تاریخ سال در»نوشت: 

« من را که تحت تأثیر قرار نـداد.»و ادامه داد: « امروز آثار مردان هستند تلگراف کتاب

که در زمان نوشتن  #،HistoryBooksbyWomenنید، یک هشتگ توییتر را دنبال ک

انـد و اش توییت کردهاین یادداشت ادامه دارد و مردان و زنان، در حجم وسیعی، درباره

اند. شاید این فهرست رو به تکامل در نهایت ها پیشنهاد دادههایی را در تمام زمینهکتاب

گیری آن بخش شـکلیی کـه الهـامهامند مفیدتر باشد تا توصیهبرای خوانندگان عالقه

ها پـیش رواج رجوع کنیـد کـه از مـدت #readwomenبودند. )همچنین، به هشتگ 

 کند.(ذابی برای خواندن ارائه میداشته و مدام پیشنهادهای جدید و ج
 

کـه بـر ایـن دوران « هم خدا را خواستن و هـم خرمـا را»در هماهنگی با حال و هوای 

نیا از اتحادیۀ اروپا )برگزیت( حاکم است، فهرست خود را شکست از جنبش خروج بریتا

کنم. بله، فهرست تجویزی دیگری از عناوین، این بار با این هدف که فهرسـت عرضه می

شـود(؛ ایـن مطلـب  مردانۀ سال گذشته تکمیل شود )بنابراین فلنری اُکنـر حـذف می

ای بـا همـین د، نمونـهوبالگی، که سال گذشته با الهام از جایزۀ گلداسمیت نوشـته شـ

پـذیرتر( از شصـت کتـاب، صـرفاً ای )مدیریتموضوع است. هدف آن است که گزیـده
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هـا، داستانی، جدید و قدیمی، بدون هیچ ترتیبی ارائه شـود کـه تنهـا پیـرو بازخوانی

ها و سلیقۀ ک  خودم است. به نظرم در اینجا خودسری هوسـبازانۀ محـض جـای توصیه

ای وانمـود گیـرد. حتـی لحظـههایی از این جنس را میفهرستپذیری اغلب بینیپیش

هـای کنم که این فهرست جامع است و }قبول دارم{ از برخی )البته نه تمام( ذخیرهنمی

ام و بـه قـرن گذشـته ، مانند هارپر لی، چشم پوشـیده«هابهترین»بدیهی در فهرست  

ــبیده ــیچس ــا معرف ــاری در اینج ــا آث ــندگان ب ــی نویس ــده ام؛ و برخ ــه ش اند ک

 البتـه،. انددانسته ترجذاب  مشهورترشان هایگزیده از را هاآن تی.ال.اس هایبازخوان

 هایشخصـیت) اسـت گرفتـه صـورت گیرچشـم هـایغفلت و هاافتادگیازقلم برخی

مپتون برنت، آنتونی وایت و بسیاری دیگر، یعنی کسـانی کـه کا آیوی چون ایالعادهفوق

تنهایی فهرستی را تکمیل کنند(، که تعدادشان بـه گمـانم نستند بهتواشود گفت میمی

هایی است که جایشان در این فهرست خالی است. سوگیری این البد چندین برابر کتاب

منزلۀ تبعید فهرست به سمت غرب و گذشتۀ نزدیک است. البته، حذف در اینجا نباید به

هـا تـوان از آنهمان نقاطی هستند کـه میها تلقی شود، بلکه این آثار آن آثار به نمایه

ای مشابه در مطالعه تحت فشار گذاشت. تنها آغاز کرد. نباید همه را برای گذراندن دوره

 شاید بتوان گفت اجازه دهید این فهرست کمک کنـد فهرسـت خودتـان را بیابیـد... .

 

ها تواند به آنشصت کتاب برتر نویسندگان زن که هر مردی باید بخواند )اما همواره می»

 «توجه باشد و به فیلیپ راث بچسبد(بی

 

 فهمید وقتی مادر که شده ثبت طوراین»- ۱۹چنگی در میدا  لالندز ریچل فرگالسن،( ۱

ــه دارد ــودمی داربچ ــه ش ــدر ب ــت پ ــتن،’»: گف ــین آس ــه بب ــار چ ــردی ک  «(‘!ک

 

بسـیار فراتـر از ها این داسـتان» -02نهار شنبه با خانالاده برونینگ پنلالپه مالرتیمر،( 0
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های عذاب در زندگی افراد آمیز هستند، بلکه استادانه روی زمانهای تحریکبافیخیال

هـایی آور زوجای تقریباً معمولی انگلیسی تمرکز دارند. بسـیاری توصـیف دلهـرهحرفه

، تـی.ال.اس )درونت می،« ها به نقطۀ شکست رسیده استهستند که خشم دوسویۀ آن

۱442) 

هـای ترین جهاننیکوال بارکر تاکنون یکی از نامتعـارف»- 0۱در حالالی بارکر، نیکالک( 5

های نـاجور و غیرعـادی؛ دربرگیرنـدۀ داستانی انگلیسی را خلق کرده: مردمی با وصله

نداشتنی چون لوتُن، اشفورد و جزیرۀ شپی؛ مملو از بقایـای فرهنگـی های دوستمکان

گردد؛ و قـدر بـازمیبید آن راهـب گرانه سنتمسیحیت؛ فرورفته در میراثی ادبی که ب

ــوخی بزن ــوری از ش ــه دور مح ــان ب ــزنچرخ ــکر،« ب ــی.ال.اس )روت اس  (02۱0، ت

 

ن آخری  برای وقتی بود، خوانده رمان همهآن که کسندرا،»- 00پاکدیا  الیزابت تیلر،( 0

ا تجربـه توانست مطمئن باشد که احساسات درستی رخوابش ایستاده بود میبار در اتاق

تر بـه نظـر کند... . اتاق کامالً تغییر کرده بود و عجیب اینکه بدون مبلمـان کوچـکمی

دفاع بـه های خیرۀ افراد بیرون در باالی ترامواها، بیآمد و بدون پرده، در مقابل نگاهمی

 «آمد.نظر می

 

 زیبایی  حس تأثربرانگیز، داستان این طول تمام در»- 03سفر در تاریکی جین رایس،( 3

 لئونـورا) «است تأسف و تیرگی کنندۀجبران که کندمی روشن را چراغی رایس دوشیزه

 (۱450 اس،.ال.تی آیلس،

 

چیـزی »-، ترجمـۀ کیتـی ون آنکـوم 0۴دختر ابریشو  مصونالعی کیال ، ارمگارد( 4

 چنـین  شـودمی باعـث نوشـته انـرژی  و طنز که ویکمبیست قرن 03فالندرزمال شبیه
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 عقل از فراتر که افزوده بدان ایفلسفه نویسنده اما... . نباشد معنیبی ندانچ ایمقایسه

 (۱450، تی.ال.اس رندل، الک) «است بدگمان دنیایی 

 

بـریم، گلوی آن زن را با تیغ می»-، ترجمۀ الن شریدان 0۶دفترچه آگالتا کریستالف،( 7

را روی هر دو جسد و  کشیم. بنزینرویم و از یک ماشین نظامی بنزین بیرون میبعد می

 «رویم.زنیم و بــه خانــه مــیریــزیم؛ آتشــش مــیروی دیوارهــای خانــه می

 

این کتـابی اسـت کـه مـردم »-، ترجمۀ توماس تیل 0۳کتاب تابستانی تالو جنسال ،( 6

رحمانه، تخیل شود که ما، بیوقت ثابت میتوانند آن را بفهمند و آنها نمیگویند بچهمی

 (۱473، اس.ال.تـی )فیلیپیا پیـرز،« ایمکم گرفتهن خود را دستکنشگر خوانندگان جوا

 

حذف یا تمام نگفـتن مـا را بـه »-، ترجمۀ باربارا بر ی 0۸بازدوئل ( مارگریت دوراس،4

)جــورج « کنـدهـا را از مـتن حـذف میدارد، در عـین آنکـه، آنفریـاد و نالـه وامـی

 (۱464، تی.ال.اس کریگ،

 

 تاکسـتان  مالـک عیـارتمام متحجرانـی»- 0۹مسایه کناریز  ا یالانده اومالتالسال،( ۱2

 درسـت قرمـز شراب گاهی و سفید شراب بطری معینی و محدود تعداد بودند، کترجین

 .«عمـش... ط خاطربـه نـه. دانسـتنمی خوردن قابل را یکهیچ هورتنسیا که کردندمی

 

 یـا کنـدمی ذبجـ را غمگین افراد فلسفه آیا»- 32سایۀ آبی گمشده جنی اردال،( ۱۱

 «انجامــد؟می ناشــادی بــه کــه اســت فلســفی درگیــری  طبیعــت  در چیــزی اینکــه
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 خشونتی  سویک از... انگیزهراس شوری با شدهنوشته»- 3۱کمیابی عشق کاوا ، آنا( ۱0

گر منفعالنه؛ یا اینکه جهان از دید پارانویـای شـکنجه زجری سویی از و است عقالنهبی

 (۱47۱، تی.ال.اس )جین میلر،« سد؟رگونه به نظر میاین

 

های معصومشان که روی در کاخ»-ترجمۀ ماریا جولس  ،30نماافال  ناتالی ساروت،( ۱5

ای، نوری مانند نور روز، کـه های شیشهاند، با پنجرهخطوط مستقیم و پاک ساخته شده

اشـد. پتابد، روی سطح گستردۀ نـرم میجلویش گرفته شده و معلوم نیست از کجا می

فایـده یـا چیز آرام، ساکت، جدی و پاک است، و هیچ چیز  تردیدانگیز، تقلبـی، بیهمه

 .«تقلیدی نیست که دیده را بیازارد... 

 

گیرانه، بامزه، غمناک، هوشمندانه این کتاب سخت» -33گل آبی پنلالپه فیتزجرالد،( ۱0

ای از طنز مایهدرونشود که و بسیار گیراست. قصۀ تراژیک آن با نوعی خشکی گفته می

جای خـانم گسـکل دربـارۀ خـواهران برونتـه ماند که جین آستن بهدارد، مثل این می

 (۱443، تی.ال.اس )گبریل آنان،« بنویسد

 

 را خـود 53مرد نامرئی اینکه رلف الیسونیک نسل قبل از  -3۴شن روا  نال کرسن،( ۱3

 در نویسـیرمان بـود، کـرده خلق نامرئی زنی امریکایی پوستانسیاه ادبیات کند ابداع

... است مبهم ایآزارنده شکل به هایشداستان مثل اشزندگی که هارلم رنسانس نهضت

 (0224، تی.ال.اس اندرسون، میشل) «.

 

فروپاشـی »-، ترجمـۀ ایـدرا نـوو ی 54.شالق از نظر جی. ایچ کالریس لیسپکتالر،( ۱4

تر بـوده کند که پیشزنی را توصیف می گیرد: اوای صورت میالعادهقهرمان به طرز فوق
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قول دیدند سامان یافته و در نقلاما دیگر نیست، زنی که در قالب آنچه دیگران در او می

 (02۱0، تی.ال.اس )لندگ وایت،« کند.از کالم دیگران جاودانه زندگی می

 

 چشمگیر  تیموفقی با رمان اولین تنهانه»- 3۳آبنباتی بیداای وارنر، تانسند سیلالیا( ۱7

 اورلـو) «.مـدرن داسـتان در شـیطان کردن وارد مناسب روش برای است الگویی بلکه

 (۱404، تی.ال.اس ویلیامز،

له زبا از  پر که ایستاده اندازیچشم در سالهسیزده دختری»- 3۸نل زینک، نیکالتین( ۱6

در زند. افـق شـهر بنـدری کارتاگنـا، است و با دیدن یک خوک اهلی معمولی جیغ می

زمینه است و در پوششی از ابر پنهان شـده کـه در اقیـانوس آرام فـرو کلمبیا، در پس

 «رود.می

 

 کـه شـودمی  دیده امر این بر مور تأکید در اخالقی شرافتی»- 3۹پارس لالری مالر،( ۱4

آورتـرین ها ارزش دارند که استادانه مستند شوند؛ اینکـه ماللزندگی سوترینکم حتی

که، مور دقیقـاً چیزهـایی را بـه مـا کنند. درحالیتوصیف را ایجاب می تریندقایق قوی

توانیم به آن آورد که نمیها را به زبان میخواهیم بشنویم، با صدایی آنگوید که نمیمی

 (02۱0، تی.ال.اس )سم بایرز،« گوش ندهیم.

 

 کتـاب  .گذاردمی نمایش به را درخشان ایقریحه»- ۴2زیر تالری ایریس مالردو ،( 02

 اتفاقـات نویـد شـده آن خلـق صرف که استعدادی و است دستاورد یک خودخودیبه

 (۱430، تی.ال.اس اوالرد، ریچارد) «.دهدمی را بزرگی

 

                                    - ۴۱ایچرخوووهدر حوووال گوووذر: رموووانی قهرمانی بریگیووود بروفوووی،( 0۱
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« Ce qui m’étonnait c’était qu’itt آورد{ این بـود کـه چه مرا به شگفت می}آن

 «اول از همه فرانسوی من از هم پاشیده شد.

 

 نیسـت  مدعی و دارد را خود خاص تواضع گوئین لو»- ۴0کوینیا اورسالک لال گالئین،( 00

ی اسـت کـه وگوهـایگفت از اثرگذار سندی او رمان. گرفته را ویرژیل دستاورد جای که

 (0224، تــی.ال.اس )دینــا بــرچ،« انــد.ادامــه دادههــا، نویســندگان بــزرگ، طــی قرن

 در مخـالف چینـی زن یـک اعدام قصۀ لی یونیی»- ۴3ااخانما بی یال  لی،یی( 05

 اتفـاق مـادی رودخانـۀ در داسـتان. کندمی بازگو را ،۱4744 سال در مائو، از پس چین 

بار شود. یکل میشکل شگفتی، آرام نقولناک، مختصر و، بهه هایی،قسمت در و، افتدمی

 (0224، تی.ال.اس )ای. اس. بیات،« کنید.که آن را بخوانید فراموشش نمی

 

 فلسـطین،  سوریه، به. است عادی هابچه مردن»- ۴۴من قۀ جزرومدّی سارا ماس،( 00

ا و یونان نگـاه کنیـد. ایتالی سواحل در جزرومد خط به. بیندازید نگاهی سومالی و اریتره

آنجلـس نگـاه کنیـد. های خاصی از شیکاگو و لسن بحثیم، به بخشحاال که مشغول ای

دنیای پرستاران بچه و نسخۀ بیمارستانی  وضعیت  عادی واقعیت دارد و آنچه اغلب ما در 

 «دانیم دروغ است.اینجا و اکنون  زندگی عادی می

 

 متسـال  با تواندنمی ایزنده موجود هیچ»- ۴۵ایتسخیر خانۀ تپه شرلی جکسال ،( 03

 که کنندمی فکر برخی دهد؛ ادامه خود حیات به محض واقعیت در زیادی مدت برای عقل

 نبـود، عاقـل کـه ای،تپـه خانـۀ. بینندمی رؤیا درازشاخک هایملخ و هاچکاوک حتی

ته بود؛ هشتاد سال داش نگه خود درون را تاریکی و ایستاده هاتپه مقابل در خودخودیبه

د و احتماالً هشتاد سال دیگر هم بماند. در درون، دیوارها همچنـان طور ایستاده بوهمان
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ها محکم بودنـد و درهـا خوبی کنار هم قرار گرفته بودند، کفیایستاده بودند، آجرها به

ریخت ای میهای خانۀ تپهها و سنگوقفه بر چوبطور معقولی بسته بودند؛ سکوت بیبه

بازخوانی شـرلی جکسـون: یـک زنـدگی  -«رفت.رفت تنها راه میو هرچه آنجا راه می
 شود.زودی منتشر میقلم روت فرانکلین که بهبه  وبیش تسخیرشدهکم

 

 و تغییـر  از دنیـایی تصـویر  با او،»- ۴۶سالی جنالبسالارکاری به وینیفرد االلتبی،( 04

را نشان داده که هـیچ ضـعف یـا کوشـش  ناپذیرزوال چیزهایی زمینۀپس شور، و ترس

 (۱454، تی.ال.اس )لئونارا آیلس،« ها را خراب کند.تواند آنی نمیانسان

 

  از یکـی تنهـا بخواهـد کسـی اگر»- ۴۳دیالار خالی الیزابت سنکسی االلدینگ،( 07

 ایـن کنـد، انتخـاب شـدهفراموش شـاهکاری عنوانبه را واینمن مجموعۀ هایداستان

تأهل از طبقۀ متوسط امریکا که در دار و مگزیند. داستان زنی شاد، خانهیبرم را داستان

اصطالح، تارعنکبوت قتل و فریب گرفتار شده است. پیرنگ آن ساده است، ولـی آن، به

 (02۱4، تی.ال.اس )یان سنسوم،« کتاب پیچیده است.

 

خانـه را »-، ترجمۀ دنیل بلدرسـتون ۴۸گالنه بالداایشا  اینچهره سیلالینا اوکمپال،( 06

ـــداد  ـــا تع ـــد و تنه ـــته بودن ـــد.گش ـــان در آن یافتن ـــۀ پنه ـــادی گوش  «زی

 

 چیزهمـه»  :کـرد اعـالم پیروزمندانه نگاهی با- ۴۹چیز خالب استامه جین باولز،( 04

 خـوب چیـز همـه». «اسـت همـین واقعیت»: گفت تشکشان داخل از زن. «است خوب

 «کـرد.وز داشـت اخـم میهنـ سـالکهن زن امـا بودنـد، خـوب همـه ظـاهراً. «است
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 ۵2اله یخک آ  کالئین،( 52
 نویسـانرمان  برخـی از متـأثر... برجسته و اول رمان یک» -

 موفـق اثـری یـخ کوه اما. سینما در نو مبهم جریان از و ساروت، ناتالی چون فرانسوی،

د که انشده گرفته کار به رمانی تولید برای فنون این بار اولین برای که معنا این به است،

 -)مـارتین سـیمور« م کـامالً نامتظاهرانـه اسـت.هم کامالً فضایی انگلیسی دارد و هـ

 (۱440، تی.ال.اس اسمیت،

 خشمگین  آهنگیضرب با قطار»- ۵۱اایی در یک ق ارغریبه اسمیت،پاتریشیا اای( 5۱

 دفعـات بـه و ترکوچـک هایایسـتگاه در بود مجبور. کردمی حرکت سرعتبه نظمبی و

ماند، بعد دوباره بـه چمنـزار قه منتظر میصبرانه یک دقیتر بایستد، که در آنجا بیبیش

 «برد. اما پیشروی نامحسوس بود.حمله می

 

، ترجمـۀ کـارن ۵0ااکرده: و دیگور داسوتا عشق در شهری سقالط اِیلین چانگ،( 50

شود لطفاً بروی و یـک آتشـدان عـود مسـی می»-اس.کینگزبری با مشارکت نویسنده 

ای پوشـیده شـده، زدهه طرز جذابی با سبز کپکبیاوری، میراثی آبا و اجدادی که حاال ب

ای بعد چند برش تند و تیز از گیاه صبر زرد را در آن روشن کنی. گـوش بـده تـا قصـه

 .«کنگی را برایت بگویم... هنگ

 

 میـان  در تـاریکی ستارۀ استد کریستینا»- ۵3روباه لتی: بخت او کریستینا استد،( 55

 غفلـت او زنگاری درخشش از چرا که فهمید توانیم سخت... . است مدرن نویسانرمان

 یـا مشهور؟ خدایان معبد به افراطی توجه یا بود؟ جنگ از پس هایمشغله خاطربه. شد

 (۱476، تـی.ال.اس دوچنـه، آنـه) «او؟ به توجهیبی برای مردانه تبانی یک شاید حتی

 

 ژنـت،  سویفت، ،سید»- ۵۴اای آرزوی ااریمنی دکتر اافمنماشین آنجال کارتر،( 50
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 ترکیـب در خـود از ردی شـاید دیگـر بسـیاری و کـارول لـوئیس دفـو، استوکر، برم

 «.اسـت نویسـنده خـود  آن  از نهـایی نتیجـۀ اما باشند، گذاشته باقی اثر شناختیزبان

 (۱470، تی.ال.اس ناشناس، بازخوان)

 رسـید، لکلـیا مشروب با کوئیزین آلبرت کهزمانی»- ۵۵المنافعمشتر  ا  پچت،( 53

 «.شد عوض تعمید مراسم مهمانی وهوایحال

 العـادهفوق هـایرمان ایـن»- ۵۶ماری اولیالیر: شرح یوک زنودگی سینکلر، می( 54

 ترجمـان  [نویسـنده یـک قلم به 36زندگی و مرگ هریت فرین و 37ماری اولیویر یعنی]

ر رمان اول، بـا شدۀ مدرنیستی است، دهای درونیی به روایتسنت نویسیرمان اطالعات

جویی زبـانی. ایـن دو رمـان حداکثر گسترش موضوعی و، در دومی، با حـداکثر صـرفه

، همواره غمزده( از زندگی خانوادگی عصر هریت فرین آمیز )و درتحلیلی خصمانه و طعنه

پـدر و  ،34رونـدراهی که همـه می توان در کنارها را میدهند و آنویکتوریایی ارائه می
 هرمیـون) «.داد قـرار 40کنـدچشـمه طغیـان می یـا 4۱سوی فانوس دریـاییبه ،42پسر

 (0222، تی.ال.اس لی،

 

رمانی که به تجربۀ مهـاجران و »- ۶3اای جدیدی نیاز داری نام نالویاللت بالکوایال،( 57

شکسته بپردازد، چیز جدیدی نیست؛ تبحر نوویولت بوالوایو در خلق صدای هویت درهم

 نهـایی فهرسـت در را های جدیدی نیاز داریـمنام قرار گرفتن گیرای دارلینگ است که

 از ترقوی که افسونگر زنی خندۀ و زندگی  ندای... کندمی توجیه بوکرمن جایزۀ نامزدان

 (02۱5، تـی.ال.اس اسـکولز، لوسـی) «.کـرده تبـاه را اشکودکی که است هاییسختی

 

 اما مشهورند  که نویسندگانی از متأسفانه»- ۶۴بیندختر آدم خالش اودورا ولتی،( 56

 آثـار اولـین از ولتـی اودورا رمـان آخرین اگر. شودمی غفلت ندارند، خودنمایی به میل
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ــنده ــد اینویس ــود، جدی ــون ب ــک همچ ــاهکار ی ــاد آن از ش ــدمی ی ــری) «.ش  رزم

 (۱475، تی.ال.اس دینگ،

هایش مثـل دنـدان»-، ترجمۀ فیلیپ بیم ۶۵روباه امیشه شکارچی بالد ارتا ماللر،( 54

اش سنی را های سفید صیقلی. چهرههای سیاه شده و دنداندندانریزه بودند، نیمسنگ

 .«آمد... اش نمیداد که به صدای کودکانهنشان می

  خـانم»- ۶۶تراوای کالتواهاا و رما ترانۀ کافۀ غمگین: داستا  کارسن مکالرز،( 02

قرار دارد. موضوع  وی او را با ویلیام  ترالرز در صف مقدم نویسندگان امریکایی جوانمک

دهد، اما او خود را از بند ابهامات  ها پیوند میترین ایالتفاکنر و دیگر نویسندگان جنوبی

نویسـد، نوعی بر این مکتب اثرگذار است رهانیده و گرچه در این سنت میسبکی که به

ــنده ــود نویس ــت.خ ــتقل اس ــیل و مس ــاول،« ای اص ــونی پ ــی.ال.ا )آنت  (۱430، ست

 

  کریسـتین یـک رُز»- ۶۳رُزمجمالعه آثار کریسوتین بورو  رُز،کریستین برو ( 0۱

 ناتالی کنار در که کسانی معدود از یکی... . است رُزبروک کریستین یک که است رُزبروک

گری گوی اروپایی، دست به تجربهال در نو نویسیرمان عنوانبه گریه،روب الین و ساروت

 (0224، تـی.ال.اس )علـی اسـمیت،« تار فُرمـی انگلیسـی زده اسـت.حقیقی در نوشـ

 

نگری نگری، نه نوعی درونرمانی سرشار از درون» -۶۸سالِ گریک مارگارت درَبل،( 00

رحمانـه دقیـق... . شـکلی بیسـروته، بلکـه تحلیلـی و بهجویانه و بیبیمارگون، ترحم

اما از نمادباوری غلیظ آن بـه دور  ]مارگارت دربل[ از پیشگویی آیریس مرداک برخوردار

 (۱440، تی.ال.اس )سارا کورتیس،« است.

 تعلق دریا  و زمین و جنگل و خانه این به هاآن»- ۶۹ماری باتس، مسل  به دیالانگی( 05

خواسـتند چیز میهمه کنند؛ نوازیمهمان بودند مایل و نبود بساطشان در پولی داشتند؛
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سنگی دراز کشـیده بودنـد کـه آن حال، لخت روی تختهخواستند و، در چیز نمیو هیچ

 «نقطۀ پایان زمینشان بود.

ایـن کتـاب از »-، ترجمۀ گـریس فریـک ۳2خاطرات اادریا  مارگریت یالرسنار،( 00

یاب ها منتشر شده... و ترکیبی کمهای تاریخی است... که در این سالترین رمانبرجسته

دارد کـه بقـای همیشـگی آن را ممکـن  شـناختی و سـبکاز فرهیختگی، بینش روان

 (۱433، تی.ال.اس )پیتر گرین،« سازد.می

 کمـدی و تنهایی در کارشناسی همواره پیم دوشیزه»- ۳۱زنا  سرآمد باربارا پی ،( 03

 (۱477، تی.ال.اس دوچن، آنه) «.است بوده انگلیسی عالی

 دیـویس  لیدیا هنر در هوشیاری مختلف  انواع»- ۳0مجمالعه داستا  لیدیا دیالیس،( 04

 تـکتک سـرحد تـا چیز هر دقیق آوردن پدید به نسبت هوشیاری: خوردمی چشم به

 اسـت مطـرح میزان همین به نیز گذارینشانه در هشیاری این هایشان،بخش یا هاکلمه

همچنین(؛ هوشیاری نسـبت یز بهن تراژدی راز و تراژدی؛ و است کمدی سنجیزمان راز)

ک؛ هشیاری نسبت به آزمون و خطاهای شخصی خودش، مبادا زنـدانی های ناپابه انگیزه

های جدید خود در انجام امور شود؛ هوشیاری نسبت به مواقعی کـه جـایی بـرای روش

 (02۱5، تــی.ال.اس )کریســتوفر ریکــس،« تکــرار آنچــه واقعــاً اهمیــت دارد نیســت.

 

 سـاکن نفـر هدوازد النـگ مـاود پزشکی بخش در»- ۳3یاد مرگ مالریل اسپار ،( 07

 دانستنمی و نامیدمی 70نانوا جین  دو را هاآن بخش مسئول(. مونث سالمند، افراد) بودند

 طـوراین بود؛ خورده گوشش به عبارت این فقط تاست، سیزده واقع در نانوا جین دو که

 «دهنـد.معنای بیانی خـود را از دسـت می قدیمی و خوب هایگفته از بسیاری که است

 

 بـار: کـرد ترک را ما بار دو سال، یک در پدرم،»- ۳۵نگال ایچ نداری  ن تیئن،مادلی( 06
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 «.کــرد خودکشــی وقتــی دوم بــار و ازدواجــش بــه دادن خاتمــه بــرای اول

 

 دهـۀ در جنـگ، از پـس کـه پلی»- ۳۶تغییرات عظی  در دقیقۀ آخر پلِی، گریس( 04

هـای ه دربـارۀ رن شـوند کـهایی گفته مینوشت احساس کرد تنها داستانمی ،۱4322

تاریخی عظیم و عموماً مردانه هستند... . پلی به افراد در حاشیه و محـروم توجـه دارد، 

ــه جــایی نمی ــه صدایشــان ب ــت،« رســد.کســانی ک ــراین چی ــی.ال.اس )ب  (۱446، ت

 

 مانند کتاب،  این جذابیت»- ۳۳اای دیگرمهمانی باغ: و داستا  کاترین مانسفیلد،( 32

 ایـن. اسـت مانسـفیلد دوشـیزه نگـارش و نگـاه روش خاطربه نهایت در وی، قبلی اثر

 در مانسـفیلد دوشـیزه توسط... نگرش این و دارند خود پس  در نگرشی غالباً هاداستان

 آرتـور) «.سـازدمی عجیـب و نـو مطبـوعی شـکلبه را آن کـه شودمی ثبت تصویری

 (۱400، تی.ال.اس مکدوال،

 امـا  ملمـوس چنـداننه نـاراحتی، جـو ّ نوعی»- ۳۸اامالیس گلنت، گزیده داستا ( 3۱

 تعـدادی در و تـوالی بـه وی که است حاکم گلنت مویس هایداستان بر مرتبط احتماالً

، تـی.ال.اس بروکنـر، آنیتا) «پرداخته هاآن تولید به تاکنون، ۱432 دهۀ از برانگیز،رشک

۱447) 

. خودکفاسـت  جهـانی خلـق رمان این حقیقی دستاورد»- ۳۹الینالر کتال ، تمرین( 30

. دارد شـدت بـازیگران و هاعاشق بین جوان، دختران بین آوردلهره همدستی احساس

 از امـا است، دیگری چیز رونوشت چیز هر است؛ سیالیت و هیجان خطر، شاهد خواننده

ـــار در نســـخه دو چیـــزهیچ ـــی.ال.اس اس،هـــ لیـــدیجا) «.نیســـت ک  (0224، ت

خوار پیش از آنکه همسـرم گیـاه»-ترجمۀ دبورا اسمیت ، ۸2خالارگیاه اا  کانگ،( 35

 «دانستم.شود، همیشه او را از همه لحاد کامالً معمولی می
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  هـایرمان بهتـرین... قـرن ایـن در»- ۸۱تفوری  پادشوااا  سی.ای. مالرگا ،( 30

. زادی اسمیت، دونا تارت، الینور کتون، مگ ولیتزر و اندنوشته زنان معموالً را «برجسته»

نویسـی معاصـر النا فرانتی از جمله کسانی هستند که دستاوردهای بزرگـی در داستان

شمول خود، تفریح پادشاهان، به اند و سی. ای. مورگان با دومین اثر عظیم و جهانداشته

، تی.ال.اس )میشل لپوینت،« منتشر شد( 0224در 60هاهمۀ زندهاین جمع پیوسته است. )

02۱4) 

 کـرد،  نگـاه را رونـد این تمام خواب، در»- ۸۴مثل آب ،۸3شادی ا،چینلال اوکپرانت( 33

 را آن که نبود تلویزیون صفحۀ روی اما. دیدمی تلویزیون صفحۀ در را آن داشت که انگار

ــاه ــرد، نگ ــه ک ــک در بلک ــب ی ــابون قال ــف ص ــدیمی  و ظری ــوری ق ــود آی  «... .ب

 

چیز خ است که باید همهچه تل»-، ترجمۀ سوزان برنوفسکی ۸۵دیدار جنی ارپنبک،( 34

های نقره را. انگار زمان جنـگ های پیوتر و ظرفرا دفن کند، ظروف چینی م یسن، پارچ

 «است.

 بـا مـردم بقیۀ که طورهمان امشده بزرگ دانش با من»- ۸۶سرخالشی لیلی کینگ،( 37

 .«اند... رگ شدهبز کروکدیل یا خدایان خدا،

 

  و نـوآور نویسـیداستان منتـل هـیالری»-  3ای در عشوقتجربه ایالری منتل،( 36

 ناشـاد، هایخانواده جمله از مختلف موضوعات به رحمانهبی گذشته، در که، نماستسیاه

 او هایداستان. است پرداخته فرانسه انقالب و روم کاتولیک کلیسای اجتماعی، خدمات

درگیـر دارد. امـا، سرد و موضعی غیرپراکنند. معموالً لحنی خونانه را میهجوگر بینشی

شخص از زبان قهرمان داستان، کارمل، است که چـون دارد رمان جدیدش به روایت اول

                                                           
3 An Experiment in Love 
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روی در طنزی تند و عواقب آن را بـه جـان گوید، در واقع خطر زیادهداستان خود را می

گونه نیست که همۀ راویان خریده: شاید حس همدردی }خواننده{ را از دست بدهد. این

، تـی.ال.اس)جولیـا اوفـولین،« داشتنی باشند، مثالً هامبرت هامبرت.تشخص دوساول

۱443) 

  وایلـد اوی رمـان اولـین»- ۸۹صدایی انالز کالچوک ،۸۸پس از آتش اوی وایلد،. 34

به پسران اسـت.  پدران از جنگ از حاصل هایآسیب انتقال روند از انتقادآمیز ایمطالعه

هـای میـان سفیدپوسـتان و دکـان، تنشوی همچنین خشونت هرروزی علیه زنان و کو

کند. یکـی کـردن بومیان استرالیا، و تباین میان زندگی شهری و روستایی را تصویر می

بسـتگی او بـه بخش و رویایی وایلد است و همچنـین دلهای پراکنده سبک فرحروایت

دریا )آن« های وحشتناکی نیستند.دهند، اما آدممردانی که کارهای وحشتناکی انجام می

 (0224، تی.ال.اس واکر،

 

انگیز دیگر کـارآیی نـدارد. نیـازی این بوق شیپوری هیجان ویرجینیا وولف. قبالل.( 42

دریغا زمان! دریغـا  نیست کسی شما را ترغیب کند که ویرجینیا وولف بخوانید، مگر نه؟

 سنت!

 ها:نوشتپی

 در Let down by the lists نبـا عنـوا 02۱4نـوامبر  52* ایـن مطلـب در تـاریخ 

 ۱544اردیبهشت  4در تاریخ  ترجمان سایتوب و است شده منتشر تی.ال.اس سایتوب

مردی باید بخواند ترجمـه و این مطلب را با عنوان شصت کتاب از نویسندگان زن که هر 

 منتشر کرده است.

 

http://www.the-tls.co.uk/articles/public/let-down-by-the-lists/
http://tarjomaan.com/
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[۱ ] Index Librorum Prohibitorum 

[0 ] The Second Sex 

[5 ] The Last Temptation of Christ 

[0 ] The Best Hundred Books 

[3 ] pall Mall Gazette 

[4 ] The Bookman 

[7 ] Don Quixote 

[6 ] News from Nowhere 

[4 ] To Kill a Mockingbird 

[۱2 ] The Book of Mormon 

[۱۱ ] The Daughter of Time 

[۱0 .] Midnight’s Overrated Children 

[۱5 ] Lady Chatterley’s Lover 

[۱0 ] Esquire 

[۱3 ] LitHub 

[۱4 ] For Whom the Bell Tolls 

[۱7 ] Legends of the Fall 

[۱6 ] Moby-Dick 

[۱4 ] A Harp in Lowndes Square 

[02 ] Saturday Lunch with the Brownings 

[0۱ ] In the Approaches 

[00 ] Palladian 
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[05 ] Voyage in the Dark 

[00 ] The Artificial Silk Girl 

[03 ] Moll Flanders 

[04 ] The Notebook 

[07 ] The Summer Book 

[06 ] La Douleur 

[04 ] The Woman Next Door 

[52 ] The Missing Shade of Blue 

[5۱ ] A Scarcity of Love 

[50 ] The Planetarium 

[55 ] The Blue Flower 

[50 ] Quicksand 

[53 ] Invisible Man 

[54 ] The Passion according to G. H. 

[57 ] Lolly Willowes 

[56 ] Nicotine 

[54 ] Bark 

[02 ] Under the Net 

[0۱ ] In Transit: An heroi-cyclic novel 

[00 ] Lavinia 

[05 ] The Vagrants 

[00 ] The Tidal Zone 

[03 ] The Haunting of Hill House 
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[04 ] South Riding 

[07 ] The Blank Wall 

[06 ] Thus Were Their Faces 

[04 ] Everything Is Nice 

[32 ] Berg 

[3۱ ] Strangers on a Train 

[30 ] Love in a Fallen City: And other stories 

[35 ] Letty Fox: Her luck  

[30 ] The Infernal Desire Machines of Dr Hoffman 

[33 ] Commonwealth 

[34 ] Mary Olivier: A life 

[37 ] Mary Olivier 

[36 ] The Life and Death of Harriett Frean 

[34 ] The Way of All Flesh 

[42 ] Father and Son 

[4۱ ] To the Lighthouse 

[40 ] The Fountain Overflows 

[45 ] We Need New Names 

[40 ] The Optimist’s Daughter 

[43 ] The Fox Was Ever the Hunter 

[44 ] The Ballad of the Sad Café: The shorter novels and stories 

[47 ] The Christine Brooke-Rose Omnibus 

[46 ] The Garrick Year 
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[44 ] Armed with Madness 

[72 ] Memoirs of Hadrian 

[7۱ ] Excellent Women 

[70 ] Collected Stories 

[75 ] Memento Mori 

زن [ دو جین  نانوا معادل سیزده عدد نان بود یعنی، برای جبران کمبود احتمالی و70]

شد تا نانوا جریمه نشود.ها، یک نان اضافه به مشتری داده مینان  

[73 ] Do Not Say We Have Nothing 

[74 ] Enormous Changes at the Last Minute 

[77 ] The Garden Party: And other stories 

[76 ] Selected Stories 

[74 ] The Rehearsal 

[62 ] The Vegetarian 

[6۱ ] The Sport of Kings 

[60 ] All the Living 

[65 ] Happiness 

[60 ] Like Water 

[63 ] The Visitation 

[64 ] Euphoria 

[67 ] An Experiment in Love 

[66 ] After the Fire 

[64 ] a Still Small Voice 
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 کتاب تأثیرگذار با مالضالع کسب و کار  0۵

 

بدون شک بسیاری از افراد موفق و ثروتمند در سراسر دنیا، یکی از عوامل تأثیرگذار در 

 .دانندموفقیت کسب و کار خود را مطالعه می
 

روزی پانصـد صـفحه گوید می (گذار دوران ماشک ماهرترین سرمایهبدون ) وار  بافت

دهد و مثـل سـود مرکـب ثمر می  مطالعه کلید موفقیت است، زیرا دانش به این صورت

بسیاری از زنان و مردان تاجر مهم، مطالعه را به بخشی از  یابد.به همین دلیلگسترش می

ساالنه پنجاه کتاب  بیل گیتساند. بر همین اساس ی خود تبدیل کردههای روزمرهفعالیت

هم سال خود را بـا هـدف  مار  زاکربرگکند و ای یک کتاب( مطالعه میهفته )دقیقا

 .کندای یک کتاب آغاز میی هفتهمطالعه



  ✌❤✌❤✌❤✌3جلد  -درمانی کتاب✌❤✌❤✌❤✌

133                           ✍       ❤ ❤ مینمحمد نظری گندش                  ✍      

ی متنـوع از و یـک مجموعـه اای تفکر جدیدروشهای جدید، خواهید به ایدهاگر می

 کتاب 03دانش و اطالعات برسید، مطالعه بسیار حائز اهمیت است. در ادامه فهرستی از 

ی ایـن ارائه شده است، اگر زمان برای شما ارزشمند است مطالعـهوکار کسبتأثیرگذار 

 :شودها توصیه میکتاب

 

 اثر جا  بروکزماجرااای کسب وکار  -۱

میلیون دالری شـرکت فـورد موتـور معـروف بـه ادسـل، ظهـور سـریع و  532بحران 

ک و تگزاس گولف سولفور های باورنکردنی جنرال الکتریانگیز زیراکس و رسواییشگفت

ای برای چگونگی تعریف یک شرکت شاخص بر چه نقاط مشترکی دارند؟ هر کدام نمونه

هـا در درک فعلـی اساس یک موقعیت شهرت یا رسوایی هستند؛ اهمیـت ایـن گزارش

 .اندها رخ دادهی زمانی است که این اتفاقپیچیدگی حیات سازمانی، به اندازه

 

وبالگ خـود گیتس در نکته: بیل

نویسـد، می gatenotesبه نـام 

وارن بافت نه تنها این کتاب را به 

ی خـود عنوان کتاب مورد عالقه

در مورد کسب و کار معرفی کرده 

هــای اســت بلکــه یکــی از کپی

شخصی خود را برای او فرستاده 

ن کتاب نویسد ایاست. گیتس می

حتی در چهار دهه پس از اولـین 

بهترین کتابی است که  چاپ هم 

 .تاکنون مطالعه کرده است

https://www.gatesnotes.com/
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 بنجامین گرااامگذار االشمند، اثر سرمایه -0

گذاری بزرگترین مشاور سرمایه

قرن بیستم، بنجامین گراهـام، 

مدرس و الهـام بخـش افـراد 

مختلفی در سراسر جهان بوده 

 .است

ــفه ــام درفلس ــورد  ی گراه م

ــرمایه ــاب  گذاری ارزش،س کت

ــه ســرمایه گذار هوشــمند را ب

هــای ارزشــمند یکــی از کتاب

بازار از زمان اولین چاپ خـود 

گذارها در مقابل خطاهای اساسی تبدیل کرده است، این فلسفه از سرمایه ۱404در سال 

 .آموزدها میمدت را به آنهای طوالنیی استراتژیکند و روش توسعهمحافظت می

گذاری گذار هوشمند را به عنوان بهترین کتاب مرتبط با سرمایهوارن بافت سرمایه :نکته

 .معرفی کرده است

داود، اثور نالآور: کتابی انقالبی که روش کسب و کار شما را تغییور میمعمای  -5

 کالیتال  ام. کریستنسال 

های ی شـرکتهاهـا و شکسـتی موفقیتمعمای نوآور به عنوان راهنمایی برای ارائـه 

ی نوآوری ساختارشکنانه را ارائه گذاری بر پدیدهپیشتاز، یک مجموعه از قوانین سرمایه

 .دهدمی

  استیو جابز از این کتاب به عنوان توضیحی برای دلیل کاربرد محاسبات ابـری در :نکته

 استیوجابز به تکرار از جف بزوس هـم اسـم بر عالوه کتاب این در کند،می استفاده اپل

 .برده شده است
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ــدیرعامل اابیگانووه -0 ــت م : هش

غیرمعمولی و ردپای منطقی و بنیـادی 

ویلیوام ا  ، اثـر ها بـرای موفقیـتآن

 تالرندیک

هـایی یک مدیرعامل موفق چه ویژگی

دارد؟ اغلب افراد با یک تعریـف آشـنا 

شوند: یـک مـدیر مـاهر بـا رو میروبه

تخصص باال در صـنایع. بقیـه هـم بـه 

ــاویژگی ــل ه ــق مث ــدیرعامل موف ی م

های ارتبـاطی مفیـد، و کاریزما، مهارت

ی یـک سـازمان اند. اما چه عاملی بـرای ادارهسبک مدیریتی قابل اطمینان اشاره کرده

حائز اهمیت است؟ ویژگی بارز عملکرد یک مدیرعامل استثنایی چیست؟ پاسـخ سـاده 

هـایی کـه در است، خروجی

داران مدت به سـهامطوالنی

 .رسدیشرکت م

 

ی اول ها ، رتبـهبیگانه :نکته

لیست پیشنهادی وارن بافت 

ی شـرکت را در سند سالیانه

  Berkshire گذاریسرمایه

 Hathaway  بـــه خـــود

 .اختصاص داده است
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 دیل کارنگیتالا  بر دوستا  پیروز شد و بر افراد تأثیر گذاشت اثر چگالنه می -3

شماری بتوانند در زنـدگی اعث شده افراد بیو پایدار دیل کارنگی ب شدهی تستتوصیه

 .وکار خود از نردبان موفقیت باال بروندشخصی و کسب

 

ــی از پرفروش ــتازترین یک ــرین و پیش ت

چگونه بر دوستان خود  های تاریخ،کتاب

پیروز شوید و بر افـراد تـأثیر بگذاریـد، 

روش بـرای  ۱0روش برای محبوبیـت،  4

ای روش بـر 4پیروز شدن طـرز تفکـر، 

تغییر افـراد بـدون نیـاز بـه تحریـک و 

ها و ... را بـه شـما آمـوزش رنجاندن آن

 .دهدمی

 سا  تزوانر جنگ اثر  -4

این کتاب در که قرن ششم پیش از میالد نوشته شده است هنـوز بـه عنـوان یکـی از 

های استراتژی جنگ کاربرد کتاب

ــدونگ،  .دارد ــای زی ــاپلئون، م ن

رال ژنرال وو انگیون گیـاپ و ژنـ

داگالس مک آرتور همگی از ایـن 

انـد. و فراتـر از کتاب الهام گرفته

جنگ جهانی، اساتید مـدیریت و 

 را تزو سان هایایده  کسب و کار

 هایاســتراتژی و هاسیاســت بــر

 .کنندسازی میپیاده سازمانی
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 دنیل گاللمناست، اثر  IQ االش احساسی: چرا اامیت آ  بیشتر از -7

های واضح و لگولمن از طریق مثا

ی پـن  مهـارت روشن به ارائـه

ـــوش احساســـی  ضـــروری ه

پردازد. او در این کتاب نشان می

ها چه تأثیری دهد این مهارتمی

بر موفقیت افراد در روابط، کار و 

. دارنـد جسـمانی سالمت حتی 

کامال جدید را  راهکاری کتاب این

 بـودن بـاهوش و هوش مورد در 

 .دهدمی ارائه

 

 ناپلئال  ایلو ثروتمند شال، اثر فکر کن  -6

ـــا انجـــام  ـــاپلئون هیـــل، ب ن

هایی بر افراد میلیـاردر ، پژوهش

بـه گـردآوری فلسـفه و سـبک 

ی زندگی افراد موفـق در زمینـه

مالی پرداخته است. اگرچه هدف 

هیل راهنمـایی دیگـران بـرای 

رسیدن به ثروت است، امـا اثـر 

فکر کن و ثروتمند شو بیشتر به 

در مسـیر هـدف تشویق افـراد 

 .پردازدمی
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 اثر شریل سندبرگاا به رابری، تغییر مسیر: زنا ، کار و تمایل آ  -4

زنـان در  موضوع تغییر مسیر 

های محیط کار، بیـان تجربـه

ی آمـار و شخصی کوتاه، ارائه

ــت  ــژوهش در جه ــام و پ ارق

وگو از آنچه زنـان تغییر گفت

تواننـد توانند به آنچه مینمی

دبرگ در این است. شریل سن

کتــاب راهکارهــایی را بــرای 

ــدگی  ــان زن ــدیریت همزم م

 .دهدشخصی و کاری ارائه می

 

 استفن آر. کالویافت عادت افراد تأثیرگذار، اثر  -۱2

این کتاب بـه عنـوان یکـی از 

ــــــــــام ترین و بخشاله

ها پس از تأثیرگذارترین کتاب

سال همچنان طرفدارهای  03

خود را دارد. این کتاب زندگی 

ها ، سیاری از رئسا، مدیرعاملب

اســاتید و والــدین را متحــول 

کرده است، که به طور خالصه، 

ها فرد از سـنین شامل میلیون

 .و مشاغل مختلف است
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 ناب استارتاپ -۱۱

ها شکست آپاغلب استارت

خورند. اما تعداد زیادی از می

ـــن شکســـت ـــل ای ها قاب

استارتاپ  .پیشگیری هستند

د و ناب یـک راهکـار جدیـ

ـــه در سراســـر تطبیق یافت

ی جهــان اســت کــه نحــوه

ـــرکتشـــکل ها و گیری ش

ی محصوالت جدیـد را ارائه

 .دهدتغییر می

 

 جی  کالینزکنند و بقیه خیر، اثر اا پیشرفت میخالب تا عالی: چرا بعضی شرکت -۱0

 

های بررسی خوب تا عـالی بسـیاری از یافته

های هها را متحیر کرده و به تمام حوزخواننده

 .کندکاربردی و استراتژی مدیریت اشاره می
 

 :ی جیم کالینزبه گفته

بعضی مفاهیم کلیـدی در ایـن بررسـی، در 

خــالف جهــت تمــایالت و فرهنــگ مــدرن 

وکار هستند، و صادقانه بگویم، بعضـی کسب

 .رنجاندافراد را می
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 نسی  نیکالکس طالبقالی سیاه، اثر  -۱5

قوی سیاه یک رویداد اسـت کـه 

صرفنظر مثبت یـا منفـی بـودن، 

رسـد امـا غیر محتمل به نظر می

تواند پیامدهای بزرگـی را بـه می

دنبال داشته باشد. در این کتـاب 

پیشتاز، طالب با یک روش جالب 

دهد که رویدادهای قوی نشان می

سیاه تقریبا هر چیـزی در مـورد 

دهنـد امـا جهان را توضـیح می

 افراد معمولی و حتی افراد خبره و

 .کارشناس هم درکی از آن ندارند

 

 آندرو راس سالرکینبرای شکست زیادی بزرگ است، اثر  -۱0

ـــی از  ـــورکین، یک ـــدرو راس س آن

های نیویورک تایمز و یکی از نویسمقاله

گرهـای مـالی قابل احترام ترین گزارش

ترین آمریکــایی، در یکــی از جالــب

های مالی، به شرح اولین بحـران روایت

 .پردازدم در دنیا میاقتصادی مه
 

ی جرالد لوب بـرای ی جایزهبرنده :نکته

 وکاری کسببهترین کتاب در زمینه
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 اثر آدام اسمیتثروت ملل،  -۱3

این کتاب توصیفی از دستیابی به 

دهـد و ها ارائـه میثروت در ملت

امروزه یکی از آثار اصلی اقتصـاد 

ــی ــمار م ــه ش ــیک ب رود. کالس

اب های اصــلی ایــن کتــموضــوع

ــترده ــاوین گس ــه عن ای از جمل

وری و تقسیم نیـروی کـار، بهـره

 .بازارهای آزاد هستند

 

 بریا  بالروگ و جا  ایلربربراا در دروازه، اثر  -۱4

 

روایت کسب و  بهترین قطعا و تایمز نیویورک هایکتاب ترینپرفروش این کتاب یکی از 

کاری است کـه تـاکنون نوشـته 

 زا کالسـیک گزارش یک شده و 

ــه   RJR ســقوط نابیســکو ارائ

دهد. یک شـاهکار دقیـق از می

نگاری پژوهشی اثر برایان روزنامه

ایـن کتـاب  .بوروگ و جان هیالر

گفتـار جدیـد از شامل یـک پس

هــایی اســت کــه داســتان مؤلف

حرص و تزویر را همچنان پس از 

 .دارندبیست سال زنده نگه می
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آور اینرو  اثر بتانی نگیز و سقالط رسالاییاافراد اتاق: صعالد شگفتترین بااالش -۱7

 کایندلین و پیتر المک

ــــی از  ــــرون یک ــــوایی این رس

ــین ــرکتبرانگیزتحس های ترین ش

ــه ــی می ۱442ی ده ــد. را معرف کن

های بیشــماری در هــا و مقالــهکتاب

اند اما مورد این رسوایی نوشته شده

ترین افراد اتاق یک دهه بعد باهوش

ل یـک روایـت از این اتفاق به شـک

 .شودتعریفی ارائه می

 

ی طالکنی مدت، اثر خالرد: صعالد و سقالط مدیریت سرمایهنابغه شکست میوقتی  -۱6

 روجر لالنستین

ــیب ــراز و نش ــتین ف ــر لونس های روج

ــان مــدت انگیز مــدیریت طوالنیهیج

کند. لونستین با تأکید سرمایه را ثبت می

های داخلـی و مصـاحبه بـا بر یادداشت

ی از عوامل کلیدی، نـه تنهـا روش تعداد

تولید سرمایه و از دسـت رفـتن پـول را 

دهد بلکـه تـأثیر شخصـیت توضیح می

شرکای بلندمدت، تکیه بر قطعیت ریاضی 

و فرهنـگ وال اسـتریت را بـر صــعود و 

 .دهدها نشان میسقوط شرکت
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 جی کنراد لالینسال بازاریابی چریکی،  -۱4

وقتی کتـاب بازاریـابی چریکـی 

 ۱465اولـین بـار در سـال  برای

منتشر شد، جی لوینسون با روش 

  تهاجمی خود در یافتن مشتری،

بازاریـابی را بـرای  هایاستراتژی

مالکین کسب و کارهای کوچـک 

ی لوینسـون متحول کرد. فلسفه

ی اثربخش به بر اساس صدها ایده

روش جدید یادگیری سهم بازار و 

ی دسـتیابی بـه آن کمـک نحوه

 .کندمی

 

اای آمریکایی، اثر تالمواس اایی از بهترین شرکترتری: درسوجالی بدر جست -02

 پیترز و روبرت اچ. واترمن

این کتاب، بر اساس یک بررسـی 

شرکت برتر آمریکـایی از  05از 

ـــه ـــک مجموع ـــیعی از  ی وس

وکار به توصـیف های کسببخش

ــرای  ــدیریتی ب ــل م هشــت اص

پـردازد: ها میموفقیت سـازمان

اقـدام، کاربردهـای  تشویق بـه

 .افزایش سود و مردم محور
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بخش، اثر جی  کالینز اای الهاماای مالفق شرکته برای ماند : عادتساخته شد -0۱

 و جری ای پالراس

جیمز سی کالینز و جری آی. 

 یـک بـر تأکیـد بـا  پوراس

له در سا 4 پژوهشی یپروژه

ــار  دانشــکده ی کســب و ک

 انتخاب دانشگاه استنفورد و 

 استثنایی، و دیرپا رکتش ۱6

ــر ــدام ه ــه را ک ــورت ب  ص

 مقایسه رقبایشان با مستقیم

 .است کرده

 

 جیمز بی استالارتگاه دزداا، اثر کمین -00

 

ــت کمین ــا روای ــاه دزده گ

ــوایی  ــک رس ــاملی از ی ک

ــل  ــی را نق ــاری داخل تج

کند که تقریبا منجر بـه می

اسـتریت شـد، نابودی وال

روایتـی از افـرادی کــه در 

آن مقاومت کردنـد و  مقابل

هـا پیگیری کـه بـرای آن

 .عدالت را به ارمغان آورد
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مهندسی مجدد سازما : یک بیانیه برای تحالل اقتصادی، اثر مایکل امر و جیمز  -05

 ای. چامپی

های دست همر و چامپی بر اساس تجربه

دهنـد کـه چگونـه اول خود نشـان می

ی جهـانی های برجستهبعضی از سازمان

مهندسی مجـدد بـرای نجـات از اصول 

صدها میلیـون دالر در سـال اسـتفاده 

ای سابقهکنند تا بتوانند به سطوح بیمی

از رضایت مشتری برسند و تمـام ابعـاد 

عملیاتی خود را تسریع کـرده و بـه آن 

کلید مهندسی مجدد رها  .انعطاف بدهند

ای است که سـازمان کردن مفاهیم اولیه

 .شودها بنا میمدرن بر اساس آن

 

اایی برای آمریکای سازمانی، با ویرایش کورنوس اای وار  بافت: درسمقاله -00

 ای. کانینگهام

مانــدگاری و محبوبیــت 

این کتـاب تأییـدی بـر 

به سـمت  میل گسترده

تألیف منحصر بـه فـرد 

افکار بافـت اسـت کـه 

ــراری و  ــامع، غیرتک ج

 .قابل هضم است
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ی دنیا چه کوار متفواوتی را انجوام برجسته را بشکن: مدیرا اول تمام قالانین  -03

 داند، اثر جی  اارترمی
 

ــه ــالوپ یافت ــارات گ های انتش

ی انقالبی خود در مطالعه برجسته

هزار مدیر را در  62مورد بیش از 

کنـد و بـه ایـن کتـاب ارائـه می

های متفـــاوت معرفـــی اقـــدام

ـــان  ـــدیران جه ـــرین م بزرگت

هایی پردازد. این کتاب با درسمی

ــدامات  ــاغل و اق ــورد مش در م

هایی بـــرای ضـــروری و ایـــده

هـــا، یکـــی از ســـازی آنپیاده

ــرای ترین کتابپرخواننــده هــا ب

 .مدیران در تمامی سطوح است

 

 
 

  سارا ارجمند :نویسنده

 

 

 

 

https://www.zoomit.ir/user/saraarjmand/
https://www.zoomit.ir/user/saraarjmand/
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 آشنایی با مهارت اای کتاب خالانی برای کالدکا 
چه هایی که به خانواده های گسترده تعلق ب

دارند, نسبت به بچه هایی کـه دسترسـی 

کمتری به افراد بزرگسال دارند, در خواندن 

 .پیشرفته ترند 
بین ساختار خانوادگی و موفقیت کودک در 

خواندن و زبان، روابط دو جانبـه ای وجـود 

 .الن استدارد که یکی از مهم ترین آنها در حیطه ی تعامل با بزرگسا
بچه هایی که به خانواده های گسترده تعلق دارند و به طور مرتب به دیدن اعضای بزرگ 

تر فامیل می روند و با بزرگساالن به گردش و مسافرت می روند و به انجام فعالیت هـای 

مختلف می پردازند، نسبت به بچه هایی که دسترسی کمتری به افراد بزرگسال دارنـد، 

 .ته ترنددر خواندن پیشرف
این خبر برای والدین ناامید و خسته خبر خوبی است: توانایی های زبـانی فرزنـدانتان و 

توانایی آنها در خواندن تنها به شما بستگی ندارد. اگر می خواهید بچه هایی بار بیاورید 

که هم عاشق خواندن و هم مطالعه کننده های موفقی باشند. ایجاد ارتباط بـین آنهـا و 

 .ن دیگر می تواند کمی بار را از دوش شما برداردبزرگساال
اگر والدینتان مهمان شما هستند. از آنها بخواهید در این قصه خـوانی شـبانه شـرکت 

کنند. اغلب پدربزرگ ها و مادربزرگ ها دوست دارند که بدین ترتیب مرکز توجه قـرار 

هنگامی کـه از خانـه  بگیرند. گهگاهی از والدین یا از همسایه های مسن ترتان بخواهید

بیرون می روید از فرزندانتان مراقبت کنند. مطالب خوانـدنی نیـز در اختیارشـان قـرار 

 .دهید تا با بچه ها بخوانند
اگر بچه ها عادت کرده باشند که فقط والدین خودشان برایشان کتاب بخوانند، ابتدا باید 

االن دیگر لذت ببرنـد. بـرای او آنها را آماده کرد تا بتوانند از سبک کتاب خوانی بزرگس
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تفاوت در سبک رفتاری افراد را توضیح دهید. اگر کسی می خواهد برای اولین بار برای 

فرزندانتان قصه بخواند، بهتر است کتاب جدیدی را در اختیار او قرار دهید، تا ایـن کـه 

 د.ان آن را از بر می داننکتابی را بخواند که مورد عالقه بچه هاست و داست
قانونی وجود ندارد که بگوید فقط بزرگساالن باید برای بچه ها کتاب بخوانند، بچه هـای 

 د.توانند از این فرصت استفاده کنن بزرگ تر می
وقتی کوچک تر ها می بینند که خواندن چقدر مهم است و می بینند که بزرگ ترهـا بـا 

د. اگر فرزند بزرگ تر خود موفقیت می خوانند، خود نیز برای خواندن انگیزه پیدا می کنن

 ت.صدای بلند بخواند بسیار موثر اس را تشویق کنید کتاب های مورد عالقه خود را با
 خوان می خواهید؟کودک کتاب

خواندن با صدای بلند، باعث فصاحت می شود و دایره لغات بچه ها را بهبود می بخشد و 

نند. جلب رضایت شنوندگان کم به آنها می آموزد که چگونه با حالت و لحن مناسب بخوا

سن و سال کار ساده ای نیست و کسی که می خواهد قصه را با موفقیت بخواند بایـد بـا 

 د.صدای واضح و با لحن مناسب بخوان احساس، با
اگر به طور موقت این نقش خود را به فرزند بزرگ ترتان محول کنید تجربـه خـوبی بـه 

کند که این نقش را به خوبی اجرا کند. هنگامی دست می آورد و ممکن است انگیزه پیدا 

برادران  که روابط نسبتاً صلح آمیز است، بچه های کوچک تر از صرف وقت با خواهران و

 د.بزرگ تر خود سود می برن
وقتی کوچک ترها می بینند که خواندن چقدر مهم است و می بینند که بزرگ ترهـا بـا 

ن انگیزه پیدا می کنند. اگر فرزند بزرگ تر خود موفقیت می خوانند، خود نیز برای خواند

 ت.صدای بلند بخواند بسیار موثر اس را تشویق کنید کتاب های مورد عالقه خود را با

 
 مهارت اای کتاب خالانی برای کالدکا 
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ای هرچند کوچک دارد ای که کتابخانهپیش از هر چیز باید در نظر داشته باشید که خانه

از آن را به کودک اختصاص داده است، میل خواندن درکودک و قسمتی هر چند کوچک 

را افزایش خواهد داد و همچنین کتابخانه مکتب عامل بسیار مؤثری در پیدایش و تقویت 

 د.روشمار میآموز بهالعه در دانشعادت مط
 د.به او بگویی قبل از خواندن کتاب، عنوان کتاب و اینکه درباره چه موضوعی است را

 نیکتاب خوا
هنگام خواندن داستان، کتاب را طوری بگیرید که تصاویر را ببیند. بعد از خواندن کتاب 

هـایی بـا از او بخواهید درباره تصاویر آن توضیح دهد.در سنین ابتدای دبسـتان، کتاب

تان را روی آن کلمـه قـرار حروف درشت انتخاب کنید و موقع تلفظ هر کلمه، انگشـت

 د.ل نوشتاری کلمات هم آشنا شوبا شکبدهید تا فرزندتان 
متنی بعد از چند دقیقه خواندن، خالصه داستان را برایش تعریف کنید و سواالتی درباره 

 د.اید، از او بپرسیکه خوانده
 :پس از من، تو برایم بخوان

پس از آنکه کتاب را برای فرزندتان خواندید و دربـاره آن بـا وی صـحبت کردیـد از او 

ار او برای شما بخواند. این کار عالوه بر کمک به پویـایی ذهـنش بـه او بخواهید تا این ب

 اعتماد به نفس می دهد. با این کار او را تشویق می کنید تا بتوانـد در جمعـی نیـز بـه

 د.راحتی و با کلمات مختلف صحبت کن
دار بـا مـتن تکـراری انتخـاب کنیـد و از فرزنـدتان های ریتمهای شعر و داستانکتاب

 د.دار را تکرار کنهای ریتمد قسمتیبخواه
های آن با او صحبت کنیـد و بعد از خواندن کتاب و تمام شدن داستان، درباره شخصیت

نقاط اشـتراک و تفـاوت را  ها و موضوعات دیگر مقایسه وبخواهید داستان را با داستان

 د.بیان کن
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اپ کلمات، عکس های برای کودکان برخی از کتاب ها جذاب نیست. شاید آنها از نوع چ

کتاب یا طراحی جلد کتاب خوششان نیامده و کتاب برای آنها کسل کننده باشد. باید به 

 د.کتاب یکی از شاهکارهای ادبی باش سلیقه کودک احترام گذاشت، حتی اگر آن
این عجیب نیست که کتابی برای کـودکی جالـب نباشـد و او :از دید کودکتان نگاه کنید

داستان نداشته باشد. در اینگونه موارد او را تـوبیخ نکنیـد و بـه وی  تمایلی به شنیدن

 د.رار نکنید که شنونده آن کتاب باشاص
والدین باید به کتاب از دید کودک نگاه کنند. برای کودکان برخی از کتـاب هـا جـذاب 

نیست. شاید آنها از نوع چاپ کلمات، عکس های کتاب یا طراحی جلد کتاب خوششـان 

کتاب برای آنها کسل کننده باشد. باید به سلیقه کودک احترام گذاشت، حتـی  نیامده و

 د.کتاب یکی از شاهکارهای ادبی باش اگر آن
هنگام خواندن کتاب 

وقتی به کلمات جدید 

رسید، معنی آن را می

ها بگویید و برای بچه

چند سوال هم درباره 

آن برایشــان مطــرح 

کنیـد. همچنـین بـه 

 العمل فرزندتانعکس

توجه کنید. هر وقـت 

ـــد  ـــاس کردی احس

خسته شـده اسـت، 

کتــاب خوانــدن را 

 د.متوقف کنی
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 کتاب خالانی سریالی و مصائبش
از قدیم گفتـه انـد دل بایـد 

جوان باشد وگرنه سن عـدد 

است البته جـوان مانـدن دل 

راه دارد راهش هم هیچ ربطی 

ــردن و  ــزک دوزک ک ــه ب ب

جراحی زیبایی و این چیزهـا 

ــ ــت ن ــافی اس ــط ک دارد فق

ــوانی  ــه در ج ــایی را ک کاره

ــود و در  حوصــله انجــامش ب

میان سالی به بهانه های مختلف از انجامش سر باز می زنیم, دوباره شروع کنیم یکـی از 

این کارها خواندن سریالی رمان های یک نویسنده است یادم هست که در جـوانی آثـار 

 خیلی از نویسندگان را سریالی می خواندم 
لبته مد سال های جوانی و اواخر نوجوانی نسل من، ماکسـیم گـورکی بـود و میخاییـل ا

شولوخف. بعد به دالیل سلیقه همان روزگار، رسیدم به ژرمینال  امیـل زوال کـه بعـد از 

 ترجمـه ماکـارجلدی خانواده روگن  02خواندنش تصمیم گرفتم هرچه کتاب از مجموعه 

، «سهم سـگان شـکاری)» مجموعه این از رمان سه خوشبختانه. بخوانم ترتیب به شده،

را دکتر محمدتقی غیاثی ترجمه کرده بـود. از یـک «( دارایی خانواده روگن»و « زمین»

طرف تسلط دکتر غیاثی بر ادبیات فرانسه و از سوی دیگر ترجمـه سـه رمـان بـه هـم 

مطلوبی داشت.  پیوسته از این مجموعه، کامال بر من  خواننده بدون ادعای آن زمان، تأثیر

نثر هر سه رمان یکدست بود و همه اصطالحات و اسم های خاص یکدست ترجمه شـده 

بود؛ بنابراین واقعا حس می کردی از یک نویسنده کتاب های مختلف می خـوانی. البتـه 

، شاهکار زوال، با ترجمه سروش حبیبی هم برای خودش شـاهکاری مضـاعف «ژرمینال»
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و « شکسـت»غبرایی هم دو کتاب از زوال ترجمه کرده بـود: بود. آن زمان مرحوم فرهاد 

ترجمه هایی خوب و باز هم شانس خواندن دو اثر یکدست از نظر ترجمـه از «. آسوموآر»

یک نویسنده؛ اما خواندن کتاب های دیگر این مجموعه )که بهتر است اسم مترجمـانش 

یابان انقالب، مثال ترجمـه را نبرم( فاجعه بودند. با هزار زحمت و گشتن در دخمه های خ

پیدا می کردم که انگار نه انگار نویسـنده اش امیـل زوال « دکتر پاسکال»یا « نانا»ای از 

ماکار را شرح دهد، پسرخاله  -است. در کتاب هایی که قرار بود زندگی دو خانواده روگن 

ها بـود. شده بود پسر عمه و دایی شده بود عمو. این تازه کمترین مشکالت این ترجمه 

اصال اثری از رد پای ناتورالیستی ای که در ترجمه ها غبرایی و غیـاثی و حبیبـی دیـده 

بودم، در این کتاب های پیدا نمی شد. یک داستان بی سر وته بود کـه بایـد خـودم در 

خیاالت خودم امیل زوالیی اش می کردم. اکنون یک نسل از آن روزگار می گذرد و مـن 

ست، رد کرده ام؛ اما چند وقتی است که دوباره افتادم به سـریالی هرچه را آثار جوانی ا

خواندن. به چندین دلیل که از جمله تمایلم به شناخت نشانه شناسی و زبان شناسـی و 

برایم جالب ترین نویسنده شده است. در یک برنامه هدفمنـد  «اومبرتو اکو»این چیزها، 

 52و را بخوانم. فکر نمی کردم اکنون کـه تصمیم گرفتم تمام آثار ادبی ترجمه شده از اک

سال از دوران امیل زوال خوانی من گذشته است، در اومبرتو اکـو خـوانی دچـار همـان 

مشکل تاریخی شوم. من عنوان این مشکل را با گرته برداری از خود  اومبرتـو اکـو مـی 

؛ امـا گذارم: بیش تفسیری برآمده از چند مترجمی! خیلی من درآوردی است، می دانـم

باور کنید همین طور است. اتفاقا این مشکل االن با کثـرت پدیـد آمـده از نظـر تولیـد 

 .مترجم بیشتربه چشم می خورد
کافی است تصمیم بگیرید رمان های یک نویسنده را سریالی بخوانیـد و گیـر کنیـد در 

ی شود بیش تفسیری و بدفهمی های مترجم ها از متن. انگار که نویسنده شما پاره پاره م

و شما به جای خواندن کم کم تبدیل می شوید به پازل درست کردن از متن هـای یـک 

نویسنده واحد با نثرها و تفسیرهای متفاوت! اولین رمان اومبرتو اکو، یعنی نام گل سرخ 
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را چندین سال پیش با ترجمه مترجم عزیزی )که بگذارید اسمش را نیاورم( خواندم. وای 

کردم خب دارم رمانی از یک فیلسوف می خوانم و معلوم است که  که چه زجری بود! فکر

رمان پیچیده است... . کم کم فکر کردم البد من خیلی بی سوادم درباره این رمان... بـه 

هر جان کندنی شد، رمان تمام شد؛ ولی نفهمیدم چرا این رمان یکی از عجایب ادبیـات 

با ترجمه رضا علیزاده را خواندم. « کوآونگ فو»شده است. تا اینکه چند سال پیش رمان 

به عنوان سخت ترین رمان اومبرتو اکو تحلیل شده است. خواندنش غیـر « آونگ فوکو»

 .از فهرست مطول ارجاعت فرامتنی که از خصوصیات اکو است، هیچ سختی ای نداشـت
این  تازه فهمیدم اومبرتو اکو خواندن یعنی چه. خوشبختانه این مترجم دو رمان دیگر از

)که همان نام گل سرخ باشـد( و همچنـین « آنک نام گل»و ایضا « بائودولینو»نویسنده 

را ترجمه کرده است. حاال تقریبا احساس می کـنم « اعترافات رمان نویس جوان»کتاب 

می فهمم اومبرتو اکو خوانی یعنی چه. اخیرا خبر رسید که آقای مترجم عزیزی، آخرین 

را ترجمه و منتشر کرده است و این ترجمه متأسفانه پر از « رشماره صف»رمان اکو یعنی 

 .اشتباه است
خوشبختانه گویا رضا علیزاده هم در حال اتمام ترجمه این کتاب است و می توانم صـبر 

کنم آن ترجمه بیرون بیاید؛ ولی در اینجا می خواهم از مترجمان خوب خواهشی کـنم و 

ایت! آن را که نداریم؛ دسـت کـم بـه فکـر مـا به قول جوان ها بگویم: بی خیال کپی ر

خوانندگان باشید. وقتی می بینید مترجمی روی آثار یک نویسنده خارجی تمرکز کـرده 

و کارهای وی را مرتب ترجمه می کند، شما از ترجمه موازی آثار چشم بپوشید. مسـابقه 

 لیلی فرهادپور .که نمی دهید، کار فرهنگی می کنید
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 ا  شالی چگالنه کتابخال
چگونه کتابخوان شـویم مقالـه زیـر 

ــا  ــای محمدرض ــته ه ــی از نوش یک

شعبانعلی اسـت کـه توصـیه هـای 

کاربردی و بسیار خوبی برای افزایش 

سهم مطالعـه در زنـدگی, را در آن 

سالهاست که هر وقت به من میگویند چه توصیه هایی بـرای پیشـرفت  .مطرح می کند

را توصیه میکنم. اخیراً بعضی دوستانم میگوینـد  بیشتر و بهتر داری، من کتاب خواندن

که ما میخواهیم، اما به هزار و یک دلیل نمیشود. به عنوان آدمی که پانزده سـال اخیـر 

صفحه کتاب را خوانده ام، سعی کردم چند نکته مهم در این زمینه را  72متوسط روزانه 

ومی را هـم بدانیـد. طبیعـی ( تالش کنید غیر از فارسی زبان داول اینکه: اینجا بنویسم

است دست شما در پیدا کردن کتاب مناسب بازتر میشود. شاید برای کسانی که کار فنی 

میکنند یا فلسفه میخوانند، زبان آلمانی، برای مدیریت و اقتصاد زبان انگلیسی و بـرای 

شیفتگان ادبیات زبان فرانسه گزینه های جذابی باشند. البته من در این مـورد صـاحب 

نظر نیستم و این حرف کامالً سلیقه شخصی من است. دانستن زبـان دوم حتـی میـزان 

درک زبان اول را نیز باال می برد. این نکته ای است که سالهاست در روانشناسی اثبـات 

( کتابهایی بخوانید که خوب ترجمه شده باشد. متأسفانه در جامعه دوم اینکه .شده است

ت و انسانهای زیادی را می بینید که برای یادگرفتن بهتـر ما، ترجمه بسیار سلیقه ای اس

زبان، دست به ترجمه کتابها میزنند. حتماً در زمان خرید یک کتاب، یک صفحه آن را به 

صورت تصادفی باز کنید و کامل بخوانید و اگر دیدید با نگارش راحت نیسـتید کتـاب را 

توصیه کرده بود. من کامالً اعتقـاد  نخرید. حتی اگر مطمئن ترین فرد آن کتاب را به شما

( در سالم اینکه .دارم بسیاری از ما به خاطر ترجمه های بد و ضعیف، کتاب زده شده ایـم
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کتابهـای »شروع کار به سراغ کتابهای کالسیک نروید. مارک تواین زمـانی گفتـه بـود: 

نـد کـه کالسیک، کتابهایی هستند که هیچکس حوصله ندارد بخواند اما همه آرزو میکن

در »یکی از دوستان من برای شـروع کتـابخوانی رمـان «. ای کاش آنها را خوانده بودند!

نوشته مارسل پروست را گرفته بود. آلن دو باتن در مورد « جستجوی زمان از دست رفته

این کتاب میگوید: خواندن این کتاب دو پیشنیاز دارد: تنهایی کشنده و پای شکسته! به 

کتـاب  00کتاب یا  42کتاب یا  ۱22»یکنم که سراغ لیستهایی شبیه: همین دلیل توصیه م

( بـرای کتـابخوانی زمـان و مکـان چهارم اینکوه «که قبل از مرگ باید خواند نروید  یا

مشخصی در نظر بگیرید. یک صندلی یا یک پشتی یا یک گوشه اتاق یا داخل مترو یا هر 

ان مشخصـی وجـود داشـته باشـد و جا که دوست دارید، اما عادت کنید که زمان و مک

همیشه در آنجا کتاب. به این شکل ذهن شما شرطی میشود. هر وقت در آن محل قـرار 

گرفتید ناخودآگاه، ذهن شما متمرکز میشود و آماده کتاب خواندن میشوید. به شخصـه 

فکر میکنم سجاده هم یکی از کارکردهایش این است که ما را برای نماز خواندن شرطی 

و وقتی روی آن می ایستیم، تمرکز پیدا میکنیم )البته بعضی شرطی شده اند که  میکند

( هدفهای بزرگ نگذارید. اگر پنج  اینکه! روی سجاده به بدهیها و طلبهایشان فکر کنند

صفحه است کـه  52صفحه کتاب بخوانید و همیشه بخوانید بهتر از روی  5بتوانید روزی 

دتی روزی سه صفحه خواندیـد هیجـان زده نشـوید و گاهی آن را ترک کنید. اگر هم م

هدف خود را باال نبرید. باید سیستم ذهن و زندگی ما به تدری  به سبک جدیـد عـادت 

( اگر شازده کوچولو نوشته اگزوپری را نخوانده اید یا قلعه حیوانات جرج فعالً اینکه .کند

لسفه میگردید و دنیای سـوفی اورول را نخوانده اید، یا اگر دنبال کتاب ساده ای برای ف

شریعتی را نخوانـده ایـد « هبوط در کویر»)نوشته یاستین گوردر( را نخوانده اید یا اگر 

  .شاید بهتر باشد فعالً از همین ها شروع کنید و به سراغ کتاب دیگری نروید

 محمدرضا شعبانعلیروزنوشته های  -  موفق باشید
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 ؟دقیقا کجایی ،عزیزم کجایی ،کتاب خالا  اا در ایرا 

شنیده ایم که جامعۀ امروز دچار بی مسئلگی یا اگر ترجیح می دهیـد، گرفتـار مسـائل 

کاذب است. آدمیان می کوشند تا با خودشان، با مسائلشان و بـه طـورکلی بـا حقیقـت 

ا آن ها خـوش مواجه نشوند و در نتیجه مسائل کاذبی را جعل می کنند تا چند صباحی ب

باشند؛ این جعل مسائل کاذب وجه دیگری از کارکرد فرهنگ عمومی است و در این معنا 

فرهنگ و تمدن برای صیانت از خود نیازمند فریب انسان ها هستند؛ لذا افزایش میـزان 

 .مطالعه، ارتقای دانش و حتی باال بردن فرهنگ، همه از یک قماشند
از زمین و زمان به گوش می رسد؛ معنای این شعار « هتروی  فرهنگ مطالع»امروزه شعار 

واقعاً چیست؟ روشن است که این تروی  نسبت به محتوای مطالعه بی تفاوت است، هدف 

فقط افزایش میزان مطالعه و باال رفتن سرانه ای است که فرهنـگ دوسـتان ایرانـی بـا 

نگی و تحصیالت باک کتاب واقعاً چرا ما با این سابقۀ فرا»شرمساری از آن یاد می کنند؛ 

 «نمی خالانی  و رااکاراای برو  رفت از این وضعیت چیست؟
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سؤال فوق به موضوع اصلی بسیاری از مقاالت، مصاحبه ها، سخنرانی ها و همـایش هـا 

بدل شده است. یادداشت مختصر حاضر در صدد است تا نشان دهد که نه تنها این سؤال 

ۀ طرح آن و رویکرد نهفته در پس آن نیازمند نقد و فی نفسه غلط انداز است، بلکه شیو

 .تحلیل است
به ساده ترین بیان به دنبال افزایش میزان مطالعـه در جامعـه « تروی  فرهنگ مطالعه»

است؛ از این منظر، کتاب ها دارای محتویاتی هستند که باید آن ها را هرچه بیشـتر بـه 

ن محتویـات بافرهنـگ تـر شـود؛ مخاطب منتقل ساخت و مخاطب بناست با دریافت ای

مشابه تجربۀ افزایش سطح تحصیالت که چند سالی است کوس رسوایی اش به صـدا در 

آمده است. همان گونه که سطح تحصیالت آدمی ربطی به دانشش ندارد، افزایش مطالعه 

 .نیز هیچ ارتباطی به ارتقای فرهنگ عمومی ندارد
، «ار روستا، یک دانشگاه»ا شعار نانوشتۀ می دانیم که فرهنگ دانشگاهی سازی ایران ب

کاربردی -با احداث دانشگاه های ریز و درشت اعم از آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و علمی

و همچنین افزایش ظرفیت چشمگیر دانشگاه های سراسری هیچ نتیجه ای جز افـزایش 

ه حتی صنعت را مدرک نداشته است )نه سواد را افزایش داد، نه فرهنگ را بارور کرد و ن

بهبود بخشید(، بلکه فقط و فقط تیشه به ریشۀ نهاد دانشگاه در ایران زده است؛ به طور 

مشابه، تروی  فرهنگ کتاب خوانی نیز در صورت تحققش )که البته بعید بـه نظـر مـی 

 .رسد( نتیجه ای معکوس خواهد داشت
ه معنـای انتقـال مشـتی از نظر این متولیان یا دلسوزان فرهنگ مملکت، مطالعه صرفاً ب

اطالعات از فالن کتاب به بهمان ذهن است و در این معنا به نظـر مـی رسـد کـه تنهـا 

است. گره گاه « حقیقت»عنصری که مدنظر قرار نمی گیرد یعنی قربانی اصلی همانا خود 

اصلی بحث دقیقاً همین جا است: برداشت عامیانه از حقیقت؛ و پیامد این برداشت، یعنی 

 .ناحقیقتتروی  
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علت اصلی این سوءفهم در قبال حقیقت، تن سپردن به مفهوم عامیانـه و غیرنقادانـه از 

حقیقت به مثابه یک دادۀ ایجابی است؛ در این معنا، حقیقت مجموعـه ای از داده هـای 

ایجابی یا گزاره های صادق است که می توان با مطالعه و یادگیری آن ها به حقیقت دست 

شت از حقیقت نیز امروز در نهادهای آموزشی )از آموزش و پرورش تـا یافت. همین بردا

فرو می کاهد. این رویکـرد وجـه « یادگیری»را به « تفکر»آموزش عالی( حاکم است که 

نفی کننده و نقادانۀ حقیقت را نادیده می گیرد و تفکر را با حافظه خلط مـی کنـد. امـا 

 مگر می شالد تفکر را ا  آمالخت؟: سؤال بعدی که به ذهن متبادر می شود این است
پارادوکس اصلی در همین تالش برای آموختن نهفته است. برخالف شعارهای مد روز در 

راستای آموزش تفکر نقادانه )و مضحک تر از آن، آموزش خالقیت!(، پاسخ سـؤال فـوق 

، تفکر به واسطۀ نسبت مسئله دارش بـا ، تفکر را نمی تالا  آمالختخیر»روشن است: 

قت از تن سپردن به آموزش سر بازمی زند. حقیقت را نمی توان آموخت و آموزانـد، حقی

حقیقت اگر آموخته شود بالفاصله از وجه نفی کنندۀ خود تهـی شـده و در نتیجـه بـه 

 «.ناحقیقت بدل می شود
عالوه بر این، مشکل اصلی یک انسان فقدان دانش نیست، تا زمانی که مسئله ای وجود 

روارها دانش نیز هیچ راهی به حقیقت نخواهد داشت؛ لذا این تعبیر کـه نداشته باشد خ

مشوکل »امروز گاهی در گفتار اساتید مطرح می شود واجد سطحی از حقیقـت اسـت: 

پاسخ های بسـیاری در کتـاب .« جامعۀ ما فقدا  پاسخ نیست، بلکه فقدا  پرسش است

چرا؟ چون اصالً مسـئله ای فروشی ها خاک می خورند و کسی اصالً سراغشان نمی رود، 

در نسبت با حقیقت وجود ندارد. مسئلۀ حقیقت داشتن، فرد را تشنه و مستعد تفکر می 

سازد و تازه اینجاست که مطالعه می تواند به میانجی خودکاوی های دیگران، به مواجهۀ 

 .فرد با مسئلۀ خود سمت وسو دهد
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این خود فرد است که نهایتاً باید با پس اوالً، مطالعه فی نفسه مشکلی را حل نمی کند و 

مسئله اش مواجه شده و آن را رفع نماید؛ ثانیاً، تا زمانی که مسـئله ای وجـود نداشـته 

باشد یا مطالعه ای رخ نخواهد داد، یا حتی اگر مطالعه ای هم صورت پذیرد صوری و بـی 

ماننـد « لعـهتروی  فرهنگ مطا»حاصل خواهد بود؛ در نتیجه تالش های مذبوحانه برای 

مادرانی که به زور به کودکانشان غذا می دهند، نه تنها بی ثمر، بلکه اساساً مخربند. تـا 

مسئله ای وجود نداشته باشد، مطالعه کردن و مطالعه نکردن ماهواً تفاوتی بـا یکـدیگر 

ندارند؛ لذا سؤال بعدی که احتماالً همان رویکرد عامیانه از ما خواهد پرسید این اسـت: 

 «چگونه مسئله را ایجاد کنیم؟ پس»
اوالً، مسئله را نمی توان به صورت فرمایشی از باال ایجاد کرد یا دسـتور داد؛ مسـئله را 

نمی توان انتقال داد؛ مسئله واجد جنبه ای منفی است که نمی توان آن را به داده هـای 

. البتـه مـی ایجابی تقلیل داد؛ مسئله نتیجۀ مواجهۀ نقادانۀ فرد با وضعیت خویش است

توان بستری را فراهم آورد که بر مبنای آزادی بیان و تضارب آرا امکانی برای گفت وگـو 

« ترویج فرانگ کتواب خوالانی»حول مسائل مختلف فراهم آورد، اما آیا شما متولیان 

واقعاً به دنبال همین هدف هستید؟ مسئله دار )پروبلمـاتیزه( کـردن جامعـه؟ مطمـئن 

نمی ترساند؟ کمی حواستان را جمع کنید، آیا شـما واقعـاً خواهـان هستید؟ این شما را 

 رواج تفکر انتقادی در جامعه هستید؟ آیا تبعاتش را می پذیرید؟
شنیده ایم که جامعۀ امروز دچار بی مسئلگی یا اگر ترجیح می دهیـد، گرفتـار مسـائل 

ده انـد کـه اگـر کاذب است. مسائل زودگذر و فریبنده ای بر اذهان انسان ها سایه افکن

بدانیم، همگی گمراه کننده اند. آدمیان می کوشند تا با خودشان، بـا « حقیقت»معیار را 

مسائلشان و به طورکلی با حقیقت مواجه نشوند و در نتیجه مسائل کاذبی را جعـل مـی 

کنند تا چند صباحی با آن ها خوش باشند؛ این جعـل مسـائل کـاذب وجـه دیگـری از 

ی است و در این معنا فرهنگ و تمدن برای صیانت از خود نیازمند کارکرد فرهنگ عموم

فریب انسان ها هستند؛ لذا افزایش میزان مطالعه، ارتقـای دانـش و حتـی بـاال بـردن 
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یکی از همین مسائل « ترویج فرانگ م العه»فرهنگ، همه از یک قماشند؛ خود مسئلۀ 

 .گمراه کننده است
ای عمیق تر و کلیدی تر سوق می دهند کـه در پرسش های فوق ما را به سوی پرسش ه

 کـدام»و « کـدام فرهنـگ»یادداشت حاضر مجالی برای پرداختن بـه آن هـا نیسـت: 

« ارتقا» اما می توان ادعا کرد که آرمان ارتقای فرهنگ اگر در معنای راستین « حقیقت؟

ولیان به کار رود چیزی نیست جز نفی دیالکتیکی فرهنگ موجود؛ و همین جاست که مت

فرهنگ )از مسئوالن وزارت ارشاد و نهادهای ریز و درشت فرهنگـی گرفتـه تـا حتـی 

«( اهالی اهلی شدۀ اهلی سـاز فرهنـگ»نویسندگان و ناشران و منتقدان و به طورکلی 

همگی موضعی محافظه کارانه بر ضد حقیقت نفی کننده و نقادانـه اتخـاذ مـی کننـد و 

بافرانوگ »یا امید به « ارتقای فرانگ عمالمی»چون دانسته یا نادانسته از عباراتی هم

اما حقیقـت از بطـن  .مردم در نخ نماترین و ارتجاعی ترین معنا سخن می گویند« شد 

مواجهۀ نقادانه بااین همه برخواهد خواست و در نتیجه، یک سره نبرد است، نبرد با خود 

می توان دستور داد، نمی و دیگران. حقیقت را نمی توان آموخت، نمی توان منتقل کرد، ن

توان محاسبه کرد، نمی توان تجویز کرد، نمی توان در داده های ایجابی نمایش داد، بلکه 

حقیقووت را 

فقووط مووی 

تالا  زیست 

و بر سر آ  

 جنگیوووود؛

نبـــــردی 

روشـمند تــا 

 .پای جان
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