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سخن ناشر

ملموس تریـن  از  یکـی  کتاب خوانـی  افـول  اندیشـه،  و  فرهنــ  اهـل  نظـر  در  امـروزه، 
بحران هـای جامعـۀ ماسـت. هـر روز اخبـار و آمـار جدید و گاه مبالغه آمیـزی دربارۀ بحران 
کتاب خوانی و درصد رو به کاهش کتاب خوان ها می شنویم. گاهی قیمت کتاب عامل 
کتاب هـا،  گاهـی محتـوای نامناسـب  کتاب خوانـی معرفـی می شـود و  گردانـدن از  روی 
ترجمـه و تألیف هـای بـد و شـیوع رسـانه های دیجیتـال. امـا تأمـل دربـارۀ برخـی سـؤال ها 
شاید نگاه ما را به خواندن و چالش اصلی آن تغییر دهد: آیا می توانیم تفاوت بارزی میان 
خوانـدن و نخوانـدن قائـل شـویم؟ آیـا نخوانـدن، همیشـه و در هر حال، آسـیب اسـت؟ آیا 
مشـکل بسـیاری از خواننـدگان بالقـوه ایـن نیسـت کـه نمی دانند چـه کتابی بخواننـد؟ آیا 
بهتر نیست، به جای راهنمایی مخاطبان با رویکردی هنجاری، اشتیاقی برای خواندِن 
مطابـق بـا نگرش شـخصی در خواننـدگان ایجاد کنیم؟ در مجموعـۀ »خواندن«، به دنبال 
نشان دادن جنبه هایی از این مسائل هستیم که در بحث های امروزی ما کمرنـ هستند.
لـذت خوانـدن در عصـر حواس پرتـی کتابـی اسـت دربـارۀ خوانـدن بـر اسـاس میـل 
درونـی و گرایش هـای شـخصی. آلـن جیکوبـز، منتقد و پژوهشـگر ادبی و اسـتاد دانشـگاه 
بیلـر، بـا تکیـه بـه تجربـۀ کتاب خوانـی خـود، خواننـدگان کتابـش را دعـوت می کند تـا تمام 
کنـار بگذارنـد و، بـا  کتاب خوانـی و فهرسـت های »باید/نبایـد بخوانیـد« را  راهنماهـای 

آغاز کردن از هوس، لذتشان از کتاب ها را بکاوند و راهنمای کتاب  خوانی قرار دهند.  



انتشـارات ترجمان علوم انسـانی در انتخاب و انتشـار  برخی از آثار این مجموعه از 
مشورت و پشتیبانی »نهاد کتابخانه های عمومی کشور«  بهره مند شده است. امیدواریم 
حاصل تالشمان، پیش از هر چیز، کتاب هایی لذت بخش و خواندنی دربارۀ کتاب ها 

باشد و عشق به خواندن را جایگزین هراس و اکراه از خواندن کند.



خوانندهبداند                   آنان که همیشه از خواندن بیزار، یا آنان که نسبت به 
آن بی تفاوت بوده اند ممکن است چیز دندان گیری در این کتاب نیابند. اما 
آنان که جرعه ای از جام ماالمال از لذت، خرد و شادِی خواندن را نوشیده اند، 
حتی اگر مدت ها پیش بوده باشد، مخاطبانی هستند که این کتاب برایشان 

نوشته شده است.





سپاسگزاری 

کـه بـه مـن خوانـدن  در کتابـی دربـارٔه خوانـدن از چـه کسـی بایـد تشـکر کـرد؟ از والدینـم 
آموختند؟ کسانی که در تمام این سال ها کتاب هایی را توصیه کردند که درنهایت زندگی 
گر مراقب نباشم این را پایانی نیست. تقدیم نامٔه اول کتاب   مرا تغییر داد؟ بله و بله، اما ا
که از قدردانی بابت آن مخصوصًا   ]به دانشـجویانم[ نشـان دهندٔه دینی اساسـی اسـت 

خشنودم؛ و حال، با التزام تمام به گزیده گویی به چند مورد دیگر اشاره می کنم:
یـد، کـه مشـوق و حامـی ایـن پـروژه بـود، آن را اصالح کـرد،  در  ویراسـتارم، سـینتیا ر
پی وضوح بود، حکایت هایی را پیشنهاد کرد  و در طول فرایند نوشتن، با خوش رویی و 

مهربانی، با من در تماس بود؛
کسـفورد کـه حرفه ای گـری و ادبشـان  تمامـی دسـت اندرکاران انتشـارات دانشـگاه آ

سرمشق وار بوده است؛
که به  طرق بسـیار زیادی زندگِی این نویسـنده را آسـان تر  کریسـتی فلچر،  کارگزارم، 

ساخته است؛
کـه آخریـن  سـوزان ُهلمـن، تیـم الرسـن، برایـان مک گـرا، َدن ترایـر و جـان ویلسـون 
کثـرًا، امـا نـه در  دسـت نویس کتـاب را خوانـده و نصایـح بسـیار مفیـدی ارائـه دادنـد )کـه ا

تمام موارد، پذیرفتم(؛



http://text-patterns.( پترنــز  ِتکســت  گــم،  وبال نظردهنــدگان  و  خواننــدگان 
بــرای  کتــاب  ایــن  ایده هــای  از  بســیاری  آن  در  کــه   ،(thenewatlantis.com

کــه در طــول نوشــتن ایــن  اولین بــار محــک خوردنــد؛ همســرم تــری و پســرم وزلــی 
عشــق  اشــکال  دیگــر  تمــام  و  خوش بینــی  تشــویق،  تســکین،  حمایــت،  کتــاب 

داشــتند؛ عرضــه  را  خانوادگــی 
و در آخـر، شـرکت کنندگان سـمیناِر پـروژٔه الهیـات زیسـته1 در شـهر ویرجینیـا: 
گورنیک، پاتریشیا همپل، چارلز مارش  کارلوس آیر، مارک  سوزان ُهلمن سابق الذکر، 
ک متیوز. شاید تنها آن ها خواهند فهمید که این کتاب به  )مدیر و سرپرست(، و چا
چه معنا تمرینی است در الهیات زیسته. یاری آن ها طی چند سال گذشته معنای 
یـادی برایـم داشـته اسـت و امیـدوارم کـه اعتمـاد و دیگـر پیوندهـا طی سـال های آتی  ز

باقوت پایدار بمانند.

که در سال 2000 با هدف ارتباط برقرارکردن میان الهیات و تجربیات زندگی  The Project on Lived Theology .1: پروژه ای 
شـکل گرفـت و بـا دعـوت از الهی دانـان و پژوهشـگران حـوزۀ ادیـان در کنـار مردم عادی تحقیقـی جامع دربارۀ ابعـاد رابطۀ دین و 

زندگی در چارچوب ادیان ابراهیمی شکل داده است ]مترجم[.



آری، ما می توانیم!   چنـدی پیـش پسـر نوجوانـم سالنه سـالنه قدم بـه اتاقی 
گذاشـت کـه در آن مشـغول خوانـدن بـودم، و سـرش را کـج کـرد تـا عنـوان کتابـی را کـه در 
دستانم بود ببیند، کتاب کالسیک و ارجمند چگونه کتاب بخوانیم1، اثر مورتیمر ادلر2 
و چارلز فن دورن3. او گفت: »ای داد! این رو باید پارسـال تو مدرسـه می خوندم. شـاید 
کتاب یاد می گرفتم، اما بعد از اون هیچ وقت نخواستم که  چیزی دربارٔه چطور خوندِن 

دوباره کتاب بخونم«.
مورتیمـر ادلـر در سـال 1940 نخسـتین ویرایـش از چگونـه کتـاب بخوانیم را منتشـر 
کـه از محبوبیـت سـریع و مانـدگار آن متعجـب شـده اسـت.  کـرد  کـرد و بعدهـا اظهـار 
کـه  هرچنـد ادلـر از برخـی جنبه هـا ابایـی از ابـراز نخبه گرایـی اش نداشـت -ایـن اعتقـاد 
کتاب ها هستند  که همین  کتاب های تراز اول 4 هستند و این باور  کتاب ها  بعضی از 
کتاب  که بیش  از همه ارزش خواندن دارند به سراسـر زندگی اش روح بخشـید- چگونه 
بخوانیم متعلق به سنت ارزشمند عوام گرایی آمریکایی است.   شالودٔه سراسر این اقدام 
یـادی صرف مدرک دانشـگاهی  متهورانـه  ایـن عقیـدٔه راسـخ بـود کـه الزم نیسـت هزینٔه ز
کنید تا بتوانید حتی چالش برانگیزترین متون را نیز با مهارت بخوانید؛ به جای آن، کمی 
 راهنمایی الزم دارید -به  اندازٔه یک جلد کتاب مملو از تدابیر و راهبردهای توصیه شده-

1. How to Read a Book

2. Mortimer Adler

3. Charles van Doren
کالسیک ادبیات غرب است ]مترجم[. Great Books .4: همچنین مخفف نام مجموعه ای ۶0 جلدی از برترین آثار 
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 و بعد خودتان به تنهایی می توانید راهتان را تا قله های دانایی ادامه دهید و خود را الیق 
گردی فروتن برای آن بود. راهنمای ادلر برای  سنت  غنی ای 1 کنید که ادلر خود تنها شا
خواندن مثل برنامٔه »نرمش پویا«ِی چارلز اطلس2 برای بدن سازی بود: برنامه ای معقول 
کـه شـهامت انجـام کارهـا به تنهایـی3 را دارد.  و عملـی بـرای آمریکایـِی طبقـۀ متوسـطی 
)قطعاتی ترغیبی در چگونه کتاب بخوانیم وجود دارند که بسیار به گفتار چارلز اطلس 
شـبیه اند: »فقـط بـا قـدرت ذهنتـان بـر روی نمادهایـی کـه پیـش رویتـان اسـت به نحوی 
عمـل می کنیـد کـه به تدریـج خـود را از وضعیـت فهم کمتر به وضعیت فهم بیشـتر ارتقا 
می دهیـد«. ایـن معـادل فکـرِی رویکـرد »نرمـش پویـا«ِی اطلـس بـه بدن سـازی اسـت کـه 
به جای استفاده از وزنه ها »ماهیچه را علیه ماهیچه به جنـ وا می دارد«.( و در زمانه ای 
که آمریکایی های نسـبتًا کمی به دانشـگاه می رفتند و آمریکایی های باز هم کمتری به 
کیـد بـر علـوم مقدماتـی4، معلوم شـد که عطـش عظیمی وجـود دارد  دانشـگاه هایی بـا تأ

برای این جنس تعلیمات مطمئن که ادلر ارائه می داد.
وقتی سه دهه بعد  ادلر از چارلز فن دورن یاری طلبید تا به او کمک کند راهنمای 
خواندنش را بازنویسی کند، بافت اجتماعی آمریکا به نحو قابل  مالحظه ای تغییر کرده 
یـادی به دلیل الیحٔه جی.آی5  پس از جنـ، که شـهریٔه دانشـگاه سـربازاِن  بـود. تـا حـد ز
برگشـته از جنــ را می پرداخـت، در آن زمـان درصـد بسـیار بیشـتری از آمریکایی هـا بـه 
که در چنین شرایطی دستورات ادلر ارزش  کنیم  دانشگاه می رفتند. ممکن است فکر 
کمتری می داشتند، اما او استدالل کرد که دانشگاه ها چنان زیاد بر اشاعٔه واقعیت های 
علمی و چنان کم بر جست وجوی فهم تمرکز کرده اند که، علی رغم افزایش تعداد کسانی 
کـه بـه دانشـگاه رفته انـد، توانایی هـای خوانـدن عمـوم آمریکایی هـا پیشـرفت چندانـی 
 نداشته است. عالوه برآن، اتفاق دیگری نیز از دهٔه  1940به بعد افتاده است: تلویزیون. 

کــه در آن برتریــن رمان نویس هــای انگلیــس  کتابــی در نقــد ادبــی از اف. آر. لیویــس  The Great Tradition .1: اشــاره ای اســت بــه نــام 
را معرفــی می کنــد ]مترجــم[.

2. Charles Atlas

3. do-it-yourself
ــی  ــالن در تمام ــه محص ک ــد  ــه می ش گفت ــی  ــت علم ــه هف ــطا ب ــرون وس ــای ق ــات( در اروپ ــی )مقدم ــوم مقدمات Liberal arts .4: عل
ــان، علــم منطــق، علــم بالغــت،  ــد از: دســتور زب ــد. ایــن علــوم عبارت ان ــه یادگیــری آن هــا اهتمــام می ورزیدن رشــته ها می بایســتی ب

هندســه، حســاب، نجــوم و موســیقی  ]مترجــم[. 
G.I.Bill .5: الیحــه ای کــه منجــر بــه تصویــب قانونــی در آمریــکا بــرای بهره منــدی ســربازان بازمانــدۀ جنـــ جهانــی دوم 
از مزایــای مختلــف معیشــتی شــد. از جملــۀ ایــن مزایــا عبــارت بــود از پرداخــت هزینه هــای آموزشــی در دبیرســتان و 

کســب وکار و حقــوق بیــکاری بــه مــدت یــک ســال ]مترجــم[. کم بهــره بــرای راه انــدازی  دانشــگاه، وام هــای 


