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سخن ناشر
ملموس تریـن  از  یکـی  کتاب خوانـی  افـول  اندیشـه،  و  فرهنـگ  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،  نامناسـب  گاهـی محتـوای  و  کتاب خوانـی معرفـی می شـود  از  روی گردانـدن 
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 نیسـت، به جای راهنمایی مخاطبان با رویکردی هنجاری، اشـتیاقی 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 کمرنگ هستند.
فرانـک فـوردی، جامعه شـناس مشـهور معاصـر، در  قـدرت خوانـدن، از سـقراط تـا 
توییتر، مروری بر تاریخ خواندن و تحوالت آن در مواجهه با چالش های هر دوره می کند 
گـذار از فنـاوری چاپـی بـه عصـر دیجیتـال بـه  تـا تبیینـی از بحـران امـروزی خوانـدن در 
دست دهد. به عقیدۀ فوردی، ریشۀ معضل معاصر خواندن نه در سیطرۀ فناوری های 
دیجیتـال، بلکـه در کمرنگ شـدن فرهنگـی اسـت کـه کتاب خوانی را فی نفسـه ارزشـمند 
کتاب خوانی  که باید با تکیه بر مدارس و با آموزش و ترویج فرهنگ  می شـمارد، معضلی 

نه صرفًا سواد برطرف شود. 



انتشارات ترجمان علوم انسانی در انتخاب و انتشار  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.



پیشگفتار
کرده و دنیا را تغییر داده اسـت. فارغ از نقش آن در مقام  گاهی بشـر را دگرگون  مطالعه آ
یک رسـانۀ قدرتمند ارتباطی و منبع لذت، دریچه ای به سـوی دانش دربارۀ تقریبًا همۀ 
چیزهای مهم باز کرده است. در سراسر جهان انگلیسی-آمریکایی، خواندن را با سواد1 
اشـتباه می گیرنـد. سـواد مهارتـی اسـت بـرای رمزگشـایی از متـون مکتـوب، و در جامعـۀ 
مـدرن، کـه چنیـن بـه ارتباطـات تکیـه دارد، باید این مهارت را داشـت. امـا خواندن فراتر 
یـم؛ مطالعـه یعنـی دسـتاوردی  از سـواد اسـت. در مطالعـه بـا تفسـیر و تخیـل سـروکار دار
کـه معنـا از طریـق آن بـه دسـت می آیـد. بـا خوانـدِن »بیـن خطـوط«2، خواننـده  فرهنگـی 
کار  می تواند تخیل و دانش خود را برای فهم متن پیش روی خود و دریافت معنایش به 

بگیرد.
نگرانی ها دربارۀ وضعیت سواد اغلب در کنار هشدارها پیرامون زوال کتاب و ادعای 
اثـرات مضـر اینترنـت بـر ظرفیت کتاب خوانی ما مطرح می شـوند. آن هایی کـه از انحطاط 
فرهنگ کتاب خوانی شکوه می کنند اغلب برچسب »دایناسورهای فرهنگی« می خورند. 
در برخی محافل مد شده است که می گویند، در جهان ارتباطات فراگیر، آن هایی که در 
پی یافتن معنا از طریق منابعی اند که محیِط همیشه متغیر و هر لحظه غنی از رسانه ها در 

اختیارشان می گذارد از کتاب خوان ها سبقت می گیرند.

1. literacy

between the lines .2: یافتن معنای تلویحی متن به جای معنای مشهود آن ]مترجم[.



احساس شهودی ام این بود که هر دو طرف دعوا، دربارۀ آیندۀ مطالعه و فناوری 
دیجیتال، یک سویه به ماجرا می نگرند و احتمااًل اشتباه می کنند. به نظرم بعید بود که 
یک فناوری رسانه ای جدید سرنوشت فرهنگ کتاب خوانی را رقم بزند: البد پای چیز 
دیگری در میان بود. چون فرضیات فرهنگی رایج همواره بر معنای عمل کتاب خوانی 
اثر می گذارند، تصمیم گرفتم خوانشـی تاریخی از مطالعه داشـته باشـم تا ببینم که در 
طول تاریخ چه برداشـتی از معنای آن نزد مردم و تأثیرش بر آن ها وجود داشـته اسـت. 
در اینجا تالش می کنم طرحی کلی از معانی دشوار و اغلب تناقض آمیزی بدهم که به 

این کار مهم نسبت داده می شود.
هرچنـد حرفـه ام جامعه شناسـی اسـت، از دیـدگاه تاریخی بهره می گیـرم تا هم بر 
کید کنم؛ برای اینکه مشخصه های  مضامین متباین و هم بر الگوهای تکرارشونده تأ
گـذار فعلـی از فنـاوری چاپـی بـه  کتاب خوانـی در  متمایـز و منحصربه فـرد فرهنـگ 
دیجیتـال را نشـان دهـم. نتیجه گیـری ام ایـن اسـت کـه فرهنـگ کتاب خوانـی با برخی 
چالش هـای جـدی مواجـه اسـت، امـا نباید در قلمرو فناوری به دنبال سـائقه های این 
چالش ها گشت. چالش اصلی فراروی ما احیای فرهنگ و رسومی است که خواندن 
را فی نفسـه یـک دسـتاورد فرهنگـی ارزشـمند می دانـد. بـرای آغـاز ایـن کار جایـی بهتـر 
از مدارسمان به نظرم نمی رسد. به جای آموزش مهارت های سواد به دانش آموزانمان، 

باید به آن ها بیاموزیم که اهل مطالعه شوند.
کادمی بریتانیا1 و کمک هزینۀ پژوهشی صندوق لورُهلم2 تسهیلگر  کمک بالعوض آ
پژوهش برای نوشـتن این کتاب بوده اسـت. از کمک مالی آن ها سپاسـگزارم. همکارانم 
دکتر جنی بریستو3 و دکتر الی لی4 همواره نقدهای تأمل برانگیزی بر کارم داشتند. نیک 
کیتـر5 پیشـنهادات مفیـدی بـرای متمرکزترکـردن برخـی اسـتدالل هایم داشـت. 

1. The British Academy

2. Leverhulme Trust

3. Jennie Bristow

4. Ellie Lee

5. Nick Cater



کـرد. جیمـی بیرکـت2  کار  ریچـارد میسـون1، ویراسـتار ایـن اثـر، روی ایـن متـْن عالـی 
در انتشـارات بلومزبـری3 همـواره بـا توصیه هایـش بـه یـاری ام می آمـد. و مدیـون دبیـر 
سـفارش دهندۀ این کار، رابین بیرداسـمیت4، هسـتم، که از آغاز اهمیت پرداختن به 

این پروژه را درک کرد و در هر مرحله مشوق من بود.
شهر کادونا
ناحیۀ لمباردی، ایتالیا، ۱۴ مۀ 20۱۵

1. Richard Mason

2. Jamie Birkett

3. Bloomsbury

4. Robin Baird-Smith





مقدمه
چـرا کتاب خوانـی در قـرن بیسـت ویکم چنیـن مسـئلۀ حـادی شـده اسـت؟ در اخبـار 
معمواًل در پی واژۀ »سواد« روایت نگران کننده ای از جایگاه مخاطره آمیز آن هم عرضه 
می شود. عمل کتاب خوانی در تلۀ چندین و چند مناقشۀ به ظاهر متنوع گرفتار شده 
اسـت، و زبـان متعارفـی کـه بـرای ایـن بحـث بـه کار گرفتـه می شـود معمـواًل از ادبیات 
بحـران بهـره می گیـرد. آمـوزش کتاب خوانـی به شـدت سیاسـت زده شـده اسـت، و در 
جوامـع انگلیسـی-آمریکایی بـه عرصـۀ جدال هـای افراطـی تبدیـل شـده که بـا عنوان 

»جنگ های مطالعه«1 از آن یاد می کنند.
در همین حال، تشخیص مشکالت مطالعه نیز تا حد زیادی به عرصۀ پزشکی 
تفویـض شـده اسـت. اعـالم می شـود تعـداد روزافزونـی از مـردم بـه یک یا چنـد ناراحتی 
کـه  مربـوط بـه خوانـدن، مثـل خوانش پریشـی2، مبتـال هسـتند. اغلـب ادعـا می شـود 
ظهـور رسـانه های دیجیتـال بـه کاهـش بـازۀ توجـه دامـن زده اسـت، و بـه همیـن دلیـل 

پیش بینی های غم انگیزی دربارۀ »پایان کتاب« و »مرگ کتاب خوان« می کنند.
گهی ترحیم فرهنگی کتاب خوان هاست در  روایت غم زده ای که مشخصۀ این آ
مقابـِل تلقـی قدیم جوامع باسـواد از مطالعه قرار می گیرد. متفکـران بزرْگ کتاب خوانی 

1. the Reading Wars

2. dyslexia
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یهـودی  سـنت های  در  می دانسـتند.  خـود  فـراروی  مخمصه هـای  بـرای  راه حلـی  را 
و مسـیحی، مطالعـه بـه جایـگاه یـک فضیلـت اخالقـی، بـه جایـگاه واسـطه ای بـرای 
و  هـادی  کتاب خوانـی  بدین سـو،  رنسـانس  از  بـود؛  رسـیده  حقیقـت،  بـه  دسـتیابی 
کتاب خـوان را داور  کشـف خویشـتن بـود؛ عصـر روشـنگری  راهنمـای سـفر به سـوی 
عقالنیـت و پیشـرفت می دانسـت؛ در نظـر دموکرات هـا و انقالبی هـا، مطالعـه منبعی 

اخالقی و فکری برای حیات عمومی پرنشاط و ابزار دگرگونی اجتماعی بود.
در قـرن هجدهـم، ایـدۀ »عشـق مطالعـه« در بسـیاری از نقـاط جهـان غربـی پـا 
گرفت، و مطالعه کاری قلمداد می شد که فی نفسه حائز ارزش است. در قرن نوزدهم، 
کـه بـه بسـیاری افـراد انگیـزه  کتاب خوانـی را سرچشـمۀ بهبـود خویشـتن می دانسـتند، 
مـی داد خودشـان، یـا بـا کمـک اعضـای خانـواده، خوانـدن بیاموزنـد. حتـی در بخـش 
عمـدۀ قـرن بیسـتم، سـواد هـم وسـیله ای بـرای دسـتیابی بـه روشـنگری یـا لـذت، و هـم 

ابزاری برای کمک به حل مشکالت مرتبط با فقر و رکود اقتصادی دانسته می شد.
کـه  پـس چـه چیـزی عـوض شـده اسـت؟ عصـر مـا اولیـن فصـل تاریـخ نیسـت 
اضطراب ها و دلواپسی هایی دربارۀ نقش مطالعه و اثر آن بر جامعه دارد. همان طور که 
کانون مجادله و نگرانی بوده است. اما  در فصل های بعدی گفته ایم، مطالعه همواره 
آن نخ تسبیحی که همۀ اجزای فهرست روزافزون اضطراب های معاصر را به هم وصل 
می کند از روند نگران کننده تری حکایت می کند: جوامع مدرن به وضوح در تصریح به 
ارزش های فرهنگی شان مشکل دارند. بسیاری از صداهای پرنفوذ عمیقًا دربارۀ ارزش 
و آیندۀ مطالعه دودل شده اند. حتی آموزگاران و نظریه پردازان سواد هم جایگاه مقتدر 

فرهنگی سواد را زیر سؤال برده اند.
ابـداع و شـیوع انـواع جدیـد سـواد )سـواد بصـری، سـواد شـنیداری، سـواد 
رایانه ای، سـواد هیجانی، سـواد جنسـی، سـواد اقلیمی، سـواد رسـانه ای، سـواد 
چندفرهنگـی، سـواد مالـی( تلویحـًا جایـگاه منحصربه فـرد و اقتـدار فرهنگـی 
گر مطالعه فقط یک نوع از انواع سواد باشد، مبتذل  سواد را زیر سؤال می برد. ا

می شود.
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هـدف ایـن کتـاب بررسـی آن خاسـتگاه ها و عوامـل ذی نفـوذ تاریخـی اسـت کـه 
الهام بخـش شـیوۀ تفکـر مـا دربـارۀ مطالعه انـد، تـا بفهمیـم تلقی امـروزی جامعـه از این 
عمل چه ویژگی متمایزی دارد. میل امروزی به کاستن از ارزش و اقتدار کتاب خوانی 
را بـه چالـش می کشـیم و اسـتدالل می کنیـم که، علی رغـم نوآوری های فناورانـه و نفوذ 
کـه قـادر بـه قضـاوت  رسـانه های جدیـد، آن آرمـان انسـان گرایانه از خواننـدۀ بصیـری 

مستقل است باید آرمان فرهنگی امروز نیز باشد.
نگرانی هـای امـروزی پیرامـون اثـر مضـر فنـاوری دیجیتـال و اینترنـت بـر سـواد و 
کتاب خـوان نابجاسـت. پـرورش هویـت فـردی، از طریـق مطالعـه، امکان هـای  افـراد 
بی شـماری برای رشـد فردی فراهم می سـازد، و چالش فراروی جامعۀ امروْز فرهنگی و 

سیاسی است، نه فناورانه.

پارادکس سقراطی
افالطون، که از زبان سـقراط می نوشـت، اولین هشـدار را دربارۀ مشتاقان مطالعه داد. 
او از گسترش سواد نگران بود، تا حدی به این دلیل که اعتقاد داشت سواْد مسئولیت 
یـادآوری را از دوش افـراد برمـی دارد. سـقراط، در مقـام اسـتعاره ای برای نوشـتن، از واژۀ 
یونانـیpharmakon )داروی مخـدر( اسـتفاده می کـرد تـا بیانگر این پارادکس باشـد 
کـه خوانـدن هـم می توانـد دوا باشـد و هم سـم.1 در سـده های پـس از آن، ایـن پارادکس 
در تنشـی میـان دو تلقـی از مطالعـه متبلـور شـد: واسـطه ای مفیـد بـرای روشـنگری و 
ارتباطـات، و کانالـی بـرای طـرح پرسـش های دلهـره آوری کـه پیـش روی نظـم اخالقی 

قرار دارند.
می یابنـد.  خـود  آِن  از  حیاتـی  مکتـوب  ایده هـای  کـه  مـی داد  هشـدار  سـقراط 
گفت وشـنودهای شـفاهی، هماننـد آنچـه بیـن سـقراط و هم صحبتانش می گذشـت، 
میـان افـرادی بـا جایـگاه مشـابه و رسـوم مشـترک رخ مـی داد، آن هـم در یـک محیـط 
فرهنگـی محصـور و امـن. ولـی واکنش هـا و رفتـار خواننـدۀ دور از دسـترس را نمی توان 
سـنجید. سـقراط می گفـت نوشـته جات قـدرت تمییـز ندارنـد چـرا که »به هرجا سـرک 
می کشـند«؛ نوشـته میـان خواننـده ای کـه آن را می فهمـد و از محتوایـش سـود می بـرد با 
کسی که گمراه و سردرگم می شود فرق نمی گذارد. او اخطار می داد که هر نوشته هم به 
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دست آن هایی می رسد »که آن را می فهمند و هم آن هایی که به دردشان نمی خورد«.2 
سـقراط، همسـو بـا جهان بینـی قیم مـآب دورانـش، فـرض می کـرد انـدک دانشـی کـه در 

دامن نادرست گذاشته شود تهدیدی علیه نظم اجتماعی است.
کلمـات  کـه خوانـدن  در بسـتر فرهنـگ سیاسـی آتـن در دوران سـقراط، آن هـا 
مکتوب به دردشان نمی خورد اکثریت فراگیر مردم بودند، یعنی بی سوادان. از دیدگاه 
او، حتی کلمات حکمت آموز هم اگر نوشـته شـوند، زمینه سـاز سـردرگمی می شـوند. 
باورش این بود که اگر مشـکالِت برخاسـته از دست نوشـته ها در محضر فردی حکیم 
حل وفصل نشـوند، مسئله سـاز خواهند شـد. سقراط دربارۀ چنین متونی می گفت که 
»وقتی نقد و حمله ای غیرمنصفانه به آن ها شود، همواره به حمایت پدر نیاز دارند، که 

یکه و تنها نه تاب دفاع از خود دارند و نه توان حمایت از خویش«.3
کـه چنیـن  سـقراط معتقـد بـود جسـت وجوی حقیقـت چنـان طاقت فرساسـت 
وظیفـه ای را فقـط بـه معـدودی از شـهروندان آتـن می تـوان سـپرد؛ همیـن نکتـه یکـی از 
که مثل  کراهتش از متن مکتوب بود. او اصرار داشت معرفت »چیزی نیست  دالیل 
سـایر علـوم بتـوان در قالـب کلمـات درآورد«؛ فقـط »پس از مراودۀ طوالنـی میان آموزگار 

کـه معرفـت حقیقـی بـه روح راه می یابـد.4  گرد در جسـت وجوی موضـوع« اسـت  و شـا
گویـا افالطـون، بیـش از آنکـه دلواپـس متـن مکتـوب باشـد، نگران انتشـار آن میـان تودۀ 

مخاطبان بود:

کلمـات مکتوبـی درآورد  کـه می شـود این هـا را بـه قالـب  گمـان می کـردم  گـر  ا
در عمـرم  ایـن  از  کاری شـرافتمندانه تر  باشـند،  مفیـد  مـردم  انبـوه  بـرای  کـه 
نمی یافتم... که بر ماهیت چیزها پرتو بیفکنم تا همگان ببینند. اما گمان 
نمی کنـم »تفحـص«، عنوانـی کـه بدیـن مطالب داده می شـود، هیچ سـودی 
 معـدودی از آن ها، یعنی کسـانی که با اندکی 

ّ
بـه حـال مـردم داشـته باشـد، ال

راهنمایی می توانند خودشان حقیقت را کشف کنند. و مابقی برخی دچار 
حقارتی بی بنیاد و ناشایست می شوند، و برخی مبتال به غروری مبالغه آمیز 

و ابلهانه، انگار که چیزی عظیم آموخته اند.5

گاهانه سـعی در فراگیرشـدن دارد،  در فرهنـگ عمومـی دموکراتیـک امروزی که آ
میل سقراط به محدودسازی آزادی مردم در خواندن محتوای دلخواهشان در شرایط 
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دلخواهشان تکفیر می شود. اما حتی در قرن بیست ویکم نیز عامۀ مردم را به گونه ای جلوه 
می دهند که انگار قربانیان بی دفاعی هستند در برابر دست کاری رسانه ای روزنامه ای زرد 

یا فنون تبلیغاتی. در عصر اینترنت، چنین دغدغه هایی چند برابر شده اند.

سرچشمۀ گم گشتگی اخالقی
فیلسوف یونان باستان روی نکتۀ مهمی دست گذاشت. همین  که کلمات مکتوب 

اجازه یابند »همه جا سرک بکشند«، تغییری بازگشت ناپذیر در دنیا پدید می آید.
دربـارۀ  متفـاوت  ایده هـای  و  دیدگاه هـا  بـه  می سـازد  قـادر  را  مـردم  مطالعـه 
مخمصمه شان دست یابند، و مروج نگرشی می شود که خوانندگان را تشویق می کند 
گاهـِی معطـوف بـه تغییـر  دنیـا را به طـرز جدیـدی ببیننـد. از طریـق مطالعـه اسـت کـه آ
پدیـد می آیـد و میـل به نوشـدن امکان می یابد. عمل مطالعه همـواره قابلیت براندازی 
کـه بـه تجربـۀ بشـری معنـا دهـد. امـا  پیش فرض هـا را دارد. همچنیـن وعـده می دهـد 
چـون متـن مکتـوب طالـب نقـد اسـت، معنایی کـه از مطالعه حاصل می شـود اغلب 
گذراسـت. تاریـخ مطالعـه نشـان می دهـد کـه خوانـدن، بیـش از آنکـه پاسـخ بـه دسـت 

دهد، پرسش برمی انگیزد.
جست وجوی معنا چنان گریزپاست که نسل ها یکی پس از دیگری اعالم می کنند: 
»اطالعات موجود بیش از حد است«. سابقۀ این شکایت حتی از ابداع دستگاه چاپ 
نیز قدیمی تر است، چه رسد به اینترنت. هم جوونال1، شاعر رومی که در اوایل قرن دوم 
میالدی درگذشـت، نگران سـربار اطالعات بود، و هم پترارک2، نویسـندۀ انسان گرای قرن 
کاتبـان روزگارش بیـش از انـدازه اسـت. اراسـموس3،  گلـه می کـرد تعـداد  کـه  چهاردهـم، 
فیلسـوف انسـان گرای هلنـدی عصر رنسـانس، به »هجمـۀ کتاب های جدیـد« اعتراض 
داشت.۶  در سال 1۶۰۰ میالدی، نویسندۀ انگلیسی، بارنابی ریچ4، چنین تأسف می خورد: 
»یکی از بالیای بزرگ این عصْر انبوه کتاب هاست، که چنان دنیا را پر کرده اند که دنیا از 

پس هضم محتواهای بیهوده ای برنمی آید که هر روز زاده شده و پا به دنیا می گذارد«.7

1. Juvenal

2. Petrarch

3. Desiderius Erasmus

4. Barnaby Rich
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در قرن هفدهم، همگان تصور می کردند که ازدیاد متن های منتشرشده ایرادی 
جـدی دارد. یـک منتقـد انگلیسـی، بـا اشـاره بـه وفور متن هـای چاپی، می گفـت آن ها 
»فقط به وجود آمده اند تا قضاوت های نه چندان استوار پژوهشگران را به بیراهه برده و 
ضایع کنند«.8 از این جهت، اینکه احساس می کنیم متونی که منتشر شده اند بیش 
از حد زیادند همواره بیانگر این احساس ناامنِی درونی مان بوده که شاید بشر ظرفیت 

درک دنیای پیرامونش را نداشته باشد.
فراوانی کتاب ها به معنای فراوانی گزینه ها بود، که به  نوبۀخود این سؤال را ایجاد 
می کـرد: کـدام متـن حائـز اعتبـار و وثاقـت اصیل اسـت که شـایان اعتمادمان باشـد؟ 
کـه نصیحت هـای اخالقـِی پیرامـون مطالعـه، از دوران  ایـن از جملـه دالیلـی اسـت 
باستان تا عصر مدرن، نسبت به خطرات مطالعۀ فراوان هشدار می داده اند. سنکا1، 
فیلسـوف رواقـی روم، توصیـه می کـرد که »مطالعـۀ کتاب های فراوان مایـۀ حواس پرتی« 
که خواننده را »گم گشته و ضعیف« می سازد، و می گفت: »اگر می خواهید به  است، 
گیر شوند، باید در میان تعداد محدودی از  ایده هایی برسید که محکم در ذهنتان جا
بزرگ متفکران پرسه بزنید و آثارشان را هضم کنید«.9  توصیۀ سنکا تا دوران متأخر نیز 
تکلیفِی  همچنان هواداران فراوانی داشت.1۰  دیدگاه های رقیب با یکدیگر به نوعی بال
وجـودی دامـن می زننـد، که محدودسـازی تنـوع کتاب ها البد خواننـده را از مواجهه با 

تکلیفی معاف می کند. این بال
بـود  اوایـل دوران مـدرن چنـان  دیـد جوامـع باسـتانی، قرون وسـطایی، و حتـی 
کـه متـن مکتـوب را خیلـی جـدی می گرفـت. دست نوشـته ها اغلـب حالتـی مقـدس 
یـا شـبه مقدس داشـتند، چنان کـه می تـوان در قسـم خوردن بـه انجیـل یـا سـنت لمـس 
کتـاب دیـد. در اولیـن هـزارۀ پیـش از میـالد، عبـارت »چـون مکتـوب اسـت« اعتبـاری 
قداست آمیز داشت. دقیقًا به خاطر این جایگاه مقدس بود که متن مکتوب مستلزم 
کـه مسـئولیت تفسـیر و شـرح آن را بـر عهـده  کاتبـان بـود  گروهـی از کشیشـان و  توجـه 
کوچکی از مفسـران متخصص متن محدود  گروه  داشـتند. تا زمانی  که این وظیفه به 
می شد، مطالعه به عنوان یک مسئلۀ اجتماعِی جدی قلمداد یا طرح نمی شد. اعتبار 

آنچه »مکتوب« بود بالنسبه با مشکلی مواجه نبود.

1. Seneca
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در قـرن هفدهـم، فرهنـگ سـواْد حضـوری معنـادار و جـدی در اروپـا بـرای خـود 
دسـت و پـا کـرده بـود. گسـترش عمل مطالعه نسـخه های مرجع از متن مکتـوب را زیر 
سـؤال بـرده بـود. همیـن  که خوانندگان به متن مکتوب دسترسـی پیـدا می کردند، دیگر 
نیازی به کشیشـان و مفسـران نداشـتند و می توانسـتند تفسیر مد نظر خود را انتخاب 
کننـد. رشـد مطالعـه در ابتـدا مرجعیـت خـود متن مکتـوب را متزلزل نکـرد، بلکه فقط 
زیـرآب تفسـیری خـاص از آن را زد. مناقشـه بـر سـر تفسـیر متـون مقـدس نشـانۀ اولیـن 
مرحله در منازعۀ نوظهور بر سر مرجعیت اخالقی بود. اما این تفسیرهای رقیب گاهی 
کـه ادعـای مرجعیـت  اوقـات در قالـب شـرح های جدیـد بـر متونـی متبلـور می شـدند 
داشـتند. اینکه مطالعه مشـوق پرسشـگری از امر مقدس می شد، که به نوبۀخود مروج 

کفر بود، دلیل اصلی مخالفت کلیسای قرون وسطا با این رویه بود.
کارشـان را در خلـوت پـی  کـه  رنسـانس انسـان گرا خواننـدگان را تشـویق می کـرد 
گاهی شخصی  بگیرند. حرکت به سمت کتاب خوانی خصوصی مستقیمًا به ظهور آ
کـرد. در خلـوت، هـر خواننـده آزاد بـود تـا ایده هـا و عرف هـای رایـج را بـکاود و  کمـک 
کتاب خوانـی خصوصـی در شـکوفایی حیـات درونـی خواننـدگان  زیـر سـؤال ببـرد. 
سـهم داشـت و فهـم ایشـان از خویشـتن را تحکیـم می کـرد. ایـن رویـه پرورش دهنـدۀ 
کـه بـه برخـی خواننـدگان اجـازه مـی داد دیدگاه هایـی  فضـای تجربه گـری و تأمـل بـود 
مغایـر بـا هنجارهـای غالب اتخاذ کنند. در این فضای فرهنگـی »نظر فردی الجرم بر 

راست کیشی می چربید، چرا که هر خواننده ای یک مرجع می شد«.11
میان صحه گذاشتن بر جایگاه مقدس متن و درعین حال به حاشیه راندن اثرات 
تباه کنندۀ مطالعۀ عمومی چالشـی وجود داشـت که مسـیحیت قرون وسـطایی پیش 
که به قرن پانزدهم کشـید، خوانندگان معمولی  کار  از هر نهاد دیگر با آن مواجه شـد. 
انجیـل بـه زبـان مادری شـان هـم صاحب نظـر شـده بودنـد و انتقادهایـی می کردنـد که 
برای حفظ راست دینی تعلیمات و مرجعیت اخالقی کلیسا دردسر درست می کرد. 
گره گشـایی از این چالش بود که به تفکیک آن میان پروتستانیسـم  کامی کلیسـا در  نا
و کلیسـای کاتولیـک منجـر شـد: اولـی مرجعیت مقدس خـود متن مکتـوب را گرامی 

می داشت، و دیگری مرجعیت عرف و سنت را.
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واکنش کلیسا به آنچه اثر فسادانگیز اخالقِی مطالعه قلمداد می شد را ِسر تامس 
مور1 به شیوایی بیان کرده است. هرچند او در ابتدا از ایدۀ ترجمۀ انجیل به زبان مادری 
استقبال می کرد، درنهایت با آن خصومت ورزید چون می ترسید، »به جای پرهیزکاری، 
بـه جـدل میـان عـوام دامـن بزنـد«.12  هشـدار او، کـه مطالعـه سرچشـمۀ منازعـۀ اخالقـی 
خواهد شد، درست از آب درآمد. مطالعه، که فی نفسه شامل عمل تفسیر است، غالبًا 
مردم را به نتیجه گیری هایی می کشاْند که نظم اخالقی غالب را به چالش می کشیدند.

مشکالت مطالعه
پارادکـس سـواد، کـه سـقراط پیـش از همـه مطـرح کـرد، هنوز گره گشـایی نشـده اسـت. به واقع، 
از هر راهی که برویم به این نتیجه می رسـیم که این مسـئله هیچ گاه حل وفصل نخواهد شـد. 
علی رغم گرایش فعلی که سواد را مهارت قلمداد می کند، مطالعه همواره چیزی فراتر از عمل 
مکانیکـی رمزگشـایی از متـن بـوده اسـت. مطالعـه راهـی اسـت برای کسـب معرفت، محملی 
برای ارتقای خود، سرچشمۀ لذت، و واسطه ای برای کسب معنا. مطالعه مهم ترین دروازه ای 

است که از راه آن پرسش های ارزشی را درونی، بیان و تبیین می کنیم.
کلمات مکتوب، از خاستگاه های قدیم خود تا کنون، هم بیانگر و هم تهدیدی 
کـه وجـود  گـوراس2، آن سوفسـطایی مشـهور  علیـه هنجارهـای اخالقـی بوده انـد. پروتا
که فهمید کلمات مکتوب  خدایان را زیر سـؤال می ُبرد، یکی از اولین فالسـفه ای بود 
می تواننـد چـه حـس تهدیـد جـدی ای را در جامعـه برانگیزنـد. او در سـال 411 ق.م 
گوراس می گفت: »دربارۀ  کمه شـد. گفته می شـود پروتا به خاطر بی ایمانی در آتن محا
خدایان، ناتوان از دانستِن آنم که وجود دارند یا خیر«.13  برای این بی ایمانی، تبعید شد 
کتاب هایش را در بازار سوزاندند. نوشته هایش تهدیدی برای فضیلت مدنی تلقی  و 

می شد، و باید از خوانندگان بالقوه در برابر اثر فسادانگیز آن ها مراقبت می شد.
متـون  آتـی  سانسـورهای  بـرای  سـابقه ای  گـوراس  پروتا نوشـته های  سـوزاندن 
کـه بدگمانـی و سـخت گیری بـه  کـرد. خـوب می دانیـم  مشـکل آفرین اخالقـی ایجـاد 
جماعِت قادر به خواندن3 مشخصۀ واکنش بسیاری از نهادهای مذهبی و سیاسی 

1. Sir Thomas More

2. Protagoras

3. reading public
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بوده اسـت، اما آنچه اغلب نادیده می ماند آن اسـت که حتی فالسـفه و جنبش های 
هـوادار ارزش هـای لیبـرال و دموکراتیـک نیـز در برخـی از ایـن بدگمانی هـا همدسـت 
دشـمنان سیاسی شـان بودند. به عنوان مثال، متفکران عصر روشـنگری که به قدرت 
آمـوزش و عقـل اعتقـاد داشـتند، درعین حـال، چنـدان مطمئـن نبودنـد که عامـۀ مردم 
بتوانند مسـئوالنه مطالعه کنند و به نتیجه های »درسـت« برسـند. چنین بود که انگار 
ایدئال هایی وجود دارند که اگر خردمندان بخوانند صادق و روشنگر می شوند، اما اگر 

درس نیاموختگان بخوانند خطر می آفرینند.
بسـیاری از متفکـران عصر روشـنگری، علی رغـم هواداری شـان از خودمختاری 
اخالقـی، قبـول داشـتند کـه جماعـت قـادر بـه خوانـدن فاقـد توانایـی تمییـز درسـت از 
که، با دسترسی به داستان های عامه پسند  نادرست هستند. این ترس وجود داشت 
کلمـات ظریـف مافوق هـای درس آموختـۀ خـود فاصلـه بگیرنـد.  کم هزینـه، مـردم از 
مخالفتشـان بـا مطالعـه نبـود، بلکـه با مطالعۀ محتوایی بود که حـواس مـردم را از درک 
وعدۀ روشنگری پرت کند. از این گونه حواس پرتی ها، در اواخر سدۀ هجدهم و اوایل 
سدۀ نوزدهم، با ادبیات اعتیاد آسیب شناسی می شد، و آماج انتقادها نیز رمان بود. 
ادعـا می شـد کـه ایـن حکایت هـای عشـق و ماجراجویـی هیـچ سـودی بـرای خواننـده 
ندارد؛ به واقع آن ها مردم را تشویق می کردند که »زیاد« بخوانند. »خواندن برای خواندن« 

نه تنها بی هدف که حتی بالقوه فعالیتی فسادانگیز تلقی می شد.
که از پیوند مطالعه و آسیب شناسـی اعتیاد می گوید سـه مضمون مکرر  روایتی 
و مهم را منتقل می کند. اول، عدم اطمینان به ظرفیت فرهنگ نخبگان در اثرگذاری 
گسـترده تر مـردم اسـت. دوم، خوار دانسـتن  کتاب خوانـی جماعـت  و هدایـت ذائقـۀ 
سالیق عامیانه است و نشانه اش اطمینان از آن است که مردم به سوی بی پایه ترین و 
کلمات مکتوب  فسادانگیزترین آثار ادبی کشیده می شوند. مضمون سوم در قدرِت 
در مهار و هدایت رفتار انسان اغراق کرده و عموم مردم را بیچارگان ادبی می داند که 
تاب مقاومت در برابر نفوذ سوءاستفاده گر کلمات مکتوب را ندارند. چنین استدالل 
کـه متـون ارزشـمند عصـر روشـنگری تـوان رقابـت بـا چنیـن نیـروی توانمنـد و  می شـد 

مقاومت ناپذیری را ندارد.



قدرت خواندن28

امروز، که هواداران سواد مکررًا برای زوال عادت کتاب خوانی سوگواری می کنند، 
کـه در گذشـته ای نه چنـدان دور دربـارۀ مخاطـرات مطالعـۀ  عجیـب بـه نظـر می رسـد 
بی مالحظـه هشـدار می دادنـد. امـا کتاب خوانـی، از آغاز خـود، فعالیتی پرخطر تلقی 
کـه می توانـد سـالمت را بـه مخاطـره بینـدازد. سـنکا اخطـار مـی داد: »مراقـب  می شـد 
کتاب هایـی از هـر جنـس شـما را  باشـید، مبـادا مطالعـۀ آثـاِر بسـیاری از مؤلفـان و 

سرگردان و متزلزل کند«.14
انتقاد زیبایی شناختی از »خواندن برای خواندن« و مطالعۀ »کتاب های فراوان« 
را می تـوان تالشـی بـرای اثرگـذاری بـر ذائقـۀ مـردم و جلـب حمایتشـان از مرجعیـت 
فرهنگـی نخبـگان دانش آموختـه دانسـت. در قـرن هجدهـم، بـا ظهـور چـاپ و نشـر و 
پیدایش دستۀ بزرگی ازجماعت قادر به خواندن، دیگر نمی شد جلوی دسترسی افراد 
بـه کتاب هـا را گرفـت. به عالوه، کتاب خوانی به طرز فزاینده ای همچون یک دسـتاورد 
فرهنگی جلوه داده می شد که آموزش و روشنگری نوع بشر را تسهیل می کند. اما جامعۀ 
غربی نمی توانست خود را با این ایده وفق دهد که باید برای همۀ کتاب خوانان و همۀ 
شکل های مطالعه ارزش قائل شد. کتاب خوانی به خودی خود هرگز دستاوردی برای 
جامعـۀ بشـری تلقـی نمی شـد، و در هـر برهه ای هم کـه از حمایت فرهنگی معناداری 

برخوردار بود کانون ناآرامی و حتی منشأ هول و اضطراب بود.
کتـب به دنبـال  از قـرن هجدهـم بدین سـو، مرورهـا، اعالمیه هـا و چکیده هـای 
راهنمایـی خواننـدگان بوده انـد. ایـن ابزارهـا در بهتریـن حالـت خـود در صـدد آموزش، 
اطالع رسـانی و کمـک بـه شـکل گیری مردمـی نقـاد و اسـتاد بودنـد. امـا »توصیـۀ مفیـد« 
دربـارۀ نحـوۀ مطالعـه و تشـخیص میـان متـون خـوب و بـد اغلـب لحـن موعظـه ای 

می یافت که برنامۀ اخالقی مؤلفانش را ترویج می کرد.15
در قرن نوزدهم، مطالعه به سرچشمۀ مجادله و ستیز میان نخبگان سیاسی-
 فرهنگـی تبدیـل شـده بـود. آن هایی که گرایشـات محافظه کارانه یا ارتجاعی داشـتند 
مطالعـه )به ویـژه توسـط توده هـا( را منشـأ بی ثباتـی و مخاطـرات اخالقـی می دیدنـد. 
کتـاب دیگـران، مطالعـه می توانسـت بـه تزریـق فضایـل و ارزش هـای  در حسـاب و 
کنـد.  امیـد طیـف سیاسـی  کمـک  مسـتحکم یـک جامعـۀ آداب دان بـه عامـۀ مـردم 
 رادیـکال نیـز ایـن بـود کـه مطالعـه بتواند ابـزار آمـوزش، رهایی اجتماعـی و آزادی شـود.
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 اما، علی رغم تفاوت هایی که میان آن ها فاصله می انداخت، همگی باور داشتند که 
باید فرد کتاب خوان را بسیار جدی گرفت. اهمیت فوق العاده ای برای جماعت قادر به 
خواندن لحاظ می شد، و چالش اصلی همانا نفوذ و )در صورت لزوم( هدایت سلیقه 
و نظـرات آن هـا بـود. همـۀ آن هـا در صـدد رام و منضبط کـردن  فهم جمعی بودنـد.1۶  ولی 

کتاب خوان ها گاه تن به رام شدن نمی دادند.
تـا اواخـر قـرن نوزدهـم، آسیب شناسـی مطالعـه معمـواًل بـا لحنـی بیـان می شـد کـه 
گاهـی اخالقـی در آن مـوج مـی زد. داسـتان های رمانتیـک »سـم اخالقـی« توصیـف  خودآ
کید می کردند.17  در نیمۀ اول  می شدند و منتقدان بر اثرات هرزگی آور و فسادانگیزشان تأ
قرن بیسـتم، نیز چنین احساسـاتی به صورت گسـترده مطرح می شد. منتقد ادبی، کیو. 
دی. لیویـس1، بـا متهم کـردن خوانندگانـی کـه معتـاد بـه مصـرف »ادبیات سـُبک« بودند، 

پیشنهاد داد که کارآمدترین واژه برای توصیف این »فسق« صفت »اتالف« است.18
در وعـظ اخالقـی پیرامـون عـادات و مشـکالت مطالعۀ مـردم، اغلب به توصیف 
بیماری گونۀ آن ها، آن هم با روایتی طبی و پزشکی، اتکا می شد. روایت طبی به پیدایش 
عارضه هایی از این قبیل منجر شد: کتاب شیفتگی، ِکرم مطالعه، اعتیاد به کتاب، یا 
فرسودگی از مطالعه. عارضۀ معاصر »اعتیاد به اینترنت« آخرین نسخه از این تمایلی 
کـه چندیـن قـرن سـابقه دارد: تشـخیص یـک بیمـاری روان شـناختی بـرای زدن  اسـت 

برچسب روی رفتارهای به ظاهر پریشان مطالعه.
کـه در قطـب مخالـف  کنـد  همچنیـن روایـت طبـی می توانـد مسـائلی را تبییـن 
مطالعـۀ وسواسـی قـرار دارنـد. اضطراب هـای قدیـم زیاده خوانـی را هـدف می گرفتنـد 
ذاتـًا  فعالیـت  یـک  مطالعـه  طبـی،  زبـان  در  را.  کم خوانـی  امـروزی  اضطراب هـای  و 
غیرطبیعی است: به واقع بنا به گفتۀ یک تاریخ نگار آمریکایِی مطالعه، این کار »یکی 
از غیرطبیعی ترین فعالیت هایی است که انسان به آن پرداخته است«.19  کارشناسانی 
که دربارۀ مسـائل مطالعه نظر می دهند دائمًا ادعا می کنند که مطالعه با طبیعت بشـر 

بیگانه است.

1. Q. D. Leavis
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کـه »مـا  اکنـون عصب شناسـی هـم در دفـاع از ایـن نظریـه بسـیج شـده اسـت 
کـه شـرح  بـرای خوانـدن بـه دنیـا نیامده ایـم«.2۰  یکـی از هـواداران ایـن روایـت می گویـد 
مسـائل و بیماری های مربوط به مطالعه در قرن هجدهم شـاید بر پایۀ تشـخیص اولیۀ 
»جسـمانی بودن شـدید« مطالعـه اسـت: »آن هـا به طـور شـهودی چیـزی را فهمیدنـد کـه 
کـرده اسـت، یعنـی اینکـه مطالعـه فعالیتـی  فنـاوری به تازگـی امـکان کشـفش را فراهـم 

طاقت فرساست که به ذهن و تن شما شکل می دهد«.21
در اوایل قرن بیست ویکم، »ناتوانی در خواندن« کانون توجه مسئلۀ مطالعه شده 
 است. مشکل ناتوانی تمرکز بر متن مکتوب در نسل جوان تشخیص داده شده است.
کـه از  کـه ممکـن یـا واقع بینانـه نیسـت  کارشناسـان و آمـوزگاران مدعی انـد   بسـیاری 
»بومیان دیجیتال« و جوانان انتظار داشت زحمت خواندن یک کتاب را به خودشان 
بدهنـد، و فنـاوری دیجیتـال یـا حواس پرتی هـای فرهنـگ مصرفـی نیـز مقصر کاهش 
بـازۀ توجـه آن هـا شـمرده می شـود. ادعـای سـقراط، که نوشـتن موجـب ضعف حافظۀ 
خواننده می شود، طالیه دار این موج فعلی از سندرم های بی توجهِی مرتبط با اینترنت 

است.
و امروز، دست نزدن به کتاب است که نشانۀ مشکل سالمت حساب می شود. 
به گفتۀ اندرو سـالمن1، نرخ روزافزون افسـردگی و افزایش بیماری آلزایمر را می توان به 
که بحران مطالعه در ایاالت متحده  زوال مطالعه نسبت داد: او به واقع مدعی است 

بحرانی در حوزۀ سالمت ملی است.22
پـس روایـت طبـی بازتعریـف شـده اسـت، به گونـه ای کـه مطالعـه به عامـل بهبود 
کید می کنند که این کار باعث بهبود  سالمت تبدیل شده است. هواداران مطالعه تأ
مهارت هـای ذهن خوانـی شـما می شـود،23 می توانـد اسـترس را کاهـش دهـد )به گفتۀ 
برخی محققان، کافی است شش دقیقه در سکوت مطالعه کنید تا »ضربان قلب را 

کاهش داده و گرفتگی عضالت را آرام کنید«(،24  و پادزهری برای افسردگی است.25 
مطالعه دیگر نه یک »سم اخالقی« بلکه نوشدارویی جادویی است.

1. Andrew Solomon
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کارگـزاران  کالس هـای درس نگـران اسـت و  هرچنـد جامعـه از بحـران سـواد در 
فرهنگ دربارۀ زوال مطالعۀ جدی هشدار می دهند، اینترنت کانون اصلی مشکالت 
گریبان گیـر  کـه می گفتنـد  مطالعـه در قـرن بیسـت ویکم اسـت. آن مشـکالت قدیمـی 
خوانندگان دست نوشـته ها می شـود دوباره کشـف و البته تقویت شده اند، تا به عنوان 
خطـرات مصـرف فرهنـگ دیجیتـال مطـرح شـوند. فراخـوان سـنکا، بـرای خـودداری از 
عادت مطالعه، بازگو شده و با زبانی دیگر هشدار می دهد: »وقتی سربار محرک های 
متنوع روی مغزمان آوار شوند، توانایی یادگیری مان به شدت به خطر می افتد«.2۶  هول 
و اضطراب پیرامون سواد، مطالعۀ ادبیات، تهدید پیامک ها و رسانه های اجتماعی و 
البته هرزه نگاری آنالین علیه فرهنْگ مشتی از خروار عالمت های مسائلی هستند که 

به مطالعه در عصر دیجیتال مربوط اند.
در ظاهـر، بحث هـای جـاری پیرامـون مطالعـه در عصـر دیجیتـال یـک نسـخۀ 
کاریکاتوری از جنجال های پیشین اند. اما، چنان که در فصل های بعد می آید، تاریخ 
فقط تکرار گذشته نیست و مشکالت کتاب خوانی ما گویای مشخصه های متمایزی 

از دوران ماست.





]۱[

تناقضات فرهنگی سواد

بـا  همـراه  سـواد  فایـدۀ  تأییـد  چـون  بـوده،  اخالقـی  ابهـام  سـوژۀ  همـواره  کتاب خوانـی 
اضطراب هایـی پیرامـون اثراتـش بـر خواننـدگان بـوده اسـت. در طـول قـرون متوالـی، ایـن 
کـه امـروزه  دودلـی پیرامـون سـواد همـراه بـا یـک دل مشـغولی مـدام بـه چیـزی متبلـور شـد 
مالحظـات  از  بسـیاری  کـه  اسـت  خاطـر  همیـن  بـه  می گوییـم.  رسـانه«1  »تأثیـر  آن  بـه 
افالطـون همچنـان در عصـر اینترنـت و ارتباطـات دیجیتال نیز به نوعی بیان می شـوند. 
ایدئال سـازی از عشـق بـه مطالعـه بـه موازات نگرانـی عمیق دربارۀ اثـرش بر نظم اخالقی 

پیش می رود.

هشدار نویسندگان دربارۀ نوشتن
مؤلـف آلمانـی، هانـس ماگنـوس انسـنس برگر2، زمـان دریافـت جایـزۀ هاینریـش ُبـل3 از شـهر 
گرفـت سـخنرانی اش در مراسـم پذیـرش جایـزه را بـه سـتودن  کلـن در سـال 1985، تصمیـم 
 فضایل بی سوادی اختصاص دهد. او، که به وضوح از رسوم آموزشی دورانش ناخرسند بود،

1. the media effect

2. Hans Magnus Enzensberger

3. Heinrich Böll
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گفـت: »مـن  کـرد و   توجهـات را بـه خسـران های فرهنگـی ناشـی از افزایـش سـواد جلـب 
زیرکـی اش،  تمرکـزش،  ظرفیـت  حافظـه اش،  به خاطـر  می کنـم  حسـادت  بی سـواد  بـه 
گفـت درگیـر تخیـالت  نـوآوری اش، سرسـختی اش، سـامعۀ حساسـش«. انسـنس برگر 
حـرف  رمانتیـک  اشـباح  »از  نیسـت:  قدیـم  دوران  نجیـب«1  »وحشـی  از  نوسـتالژیک 
نمی زنم، بلکه از آدم هایی می گویم که مالقاتشـان کرده ام«.1 انسـنس برگر، در ستایشـش 
از بی سوادی، توجهات را به »سهم« آن در فرهنگ بشری جلب کرد، که منظورش ابداع 
و انتشـار اسـطوره ها، داسـتان های کودکان و ترانه ها بود. او مدعی شد که »بدون سنت 

شفاهی، شعری در کار نبود؛ بدون بی سوادها کتابی در کار نبود«.2
بنا به شور و حال جریان عوام گرای فرهنگی در اواخر دوران مدرن، دودلِی انسنس برگر 
در قبـال سـواد از آن رو بـود کـه بـا کاربـرد آن به مثابـۀ روشـی بـرای کنتـرل اجتماعـی مشـکل 
داشت. خوزه اورتگا یی گاست2، فیلسوف لیبرال اسپانیایی، از دیدگاهی متفاوت اما با 
وقوف به نخبه گرایی اش هشدار داد: »عادت به خواندن، که اکنون غریزۀ ثانویه مان شده 
اسـت، چنـان ابلهمـان کـرده که از مزیت های آشـکار کلمات مکتوب )یـا به واقع چاپی( 
لذت می بریم، اما اتالف ها و خطراتی را که به بار می آورد نمی بینیم«. مهم ترین خطری که 
گاست را نگران می کرد تهدید کلمات مکتوب بود علیه »جهان شفاهی« و »برجسته ترین 

اعجاز انسانی، گفت وشنود و بالغت، یعنی تنها جادوی واقعی«.3

گاست، مثل انسنس برگر، توانی فوق العاده در خلق متون مکتوب داشت. اینکه 
تصمیـم گرفـت میلـش بـه جـادوی گفت وشـنود شـفاهی را در قالـب یـک رسـالۀ 
مکتـوب بیـان کنـد نشـانۀ آن بـود کـه، در کنـار پاسداشـتش از »اعجـاز انسـانِی« 
جهان شفاهی، می دانست نوشتن فقط یک ضرورت عملیاتی نیست. درنهایت 
او آماده بود بپذیرد که از دسـت دادن جادوی گفت وشـنود بهایی بصرفه اسـت در 
قبـال مزایـای حاصـل از فنـاوری متـن مکتـوب، و نوشـت: »کلمـات مکتـوب تـا 
حدی فاقد روح و صفات انسانی اند که هرچند سخن وری را شبح گون می کنند، 

اما نوعی گمنامی و فاصله به متن می دهند، نوعی عینیت، که برای انتقال مثاًل 

نظریه ها ضروری است«.4

1. noble savage

2.  José Ortega y Gasset
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ایـن پذیـرش حسـرت آلودۀ کتـاب بـا زبانـی بیـان شـد کـه یـادآور آن حـس بیگانگی 
قدیمـی اسـت، همـان تجربـۀ برخـی افـراد از قلمـرِو سـرد و افسون زدایی شـدۀ متن هـای 
مکتوبی که مکانیکی تولید می شوند. این حس   وحال همچنان بر تأمالت پیرامون رسانه 

در عصر فناوری دیجیتال اثر دارد.
کـه نفـوذ مخـرب را بـه خوانـدن و نوشـتن مربـوط می داننـد اغلـب  اسـتدالل هایی 
می گویند که این دو به واقع شیوه هایی غیرطبیعی یا غیرانسانی از ارتباط و درونی سازی 
دانش اند که از خاصیت معنا و احساس ُتهی هستند. این دلواپسی ها هم زمان با کشف 
فنـون خوانـدن و نوشـتن مطـرح شـدند: همیـن که خواندن به عنوان یک عمل جدید بشـر 

پدیدار شد، هشدارهای منتقدان نسبت به پیامدهای مخاطره آمیزش آغاز شد.
هرچند تمدن غربی با سنت »کتاب های عظیم« شناخته می شود، بیان منسجم 
شـک ها و تردیدهـا دربـارۀ نوشـتن و خوانـدن بسـیار زودتـر از تأمـالت مثبـِت بزرگ تریـن 
کتاب هـا’«، بـود  گاسـت »اولیـن  ‘نویسـندۀ  هوادارانـش آغـاز شـد. افالطـون، یـا بـه تعبیـر 
کشـید. برخـی از  کـه اولیـن اسـتدالل منسـجم و سـنجیده را علیـه متـن مکتـوب پیـش 
بزرگ ترین چهره های ادبیات دنیا )میگل د سروانتس1، ساموئل جانسون2، ساموئل تیلور 
ُکلریج3، آنتونی ترولوپ4، جورج الیوت5، ادیت وارتون۶، ویلکی کالینز7، توماس هاردی8، 
جیـن آسـتین9، ویرجینیـا وولـف1۰ و بسـیاری دیگـر( دربارۀ خطـرات خواندن اندیشـیده و 

نوشته اند.
پارادکس نویسندگانی که دربارۀ نوشتن هشدار می دهند بیانگر تناقض میان منظور 
و نتیجه اسـت. هدف یا آرزوی نویسـندگان هرچه که باشـد  نمی توان نتیجۀ بیانشـان را 
پیش بینی کرد. در نظر افالطون، یک تباین مهم میان فرهنگ شفاهی و مکتوب یوناْن 
دامنـۀ خطرهـای مربـوط بـه هریـک بـود. او فقدان کنترل بر جهت و تأثیـر متن مکتوب را 

تهدیدی علیه ثبات اجتماعش می دید.

1. Miguel de Cervantes                                                              6. Edith Wharton  

2. Samuel Johnson                                                                      7. Wilkie Collins

3. Samuel Taylor Coleridge                                                       8. Thomas Hardy      

4. Anthony Trollope                                                                    9. Jane Austen

5. George Eliot                                                                            10. Virginia Woolf


