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فهرست |    

تاریخ الزویر

آیا صنعت انتشار مقاالت علمی به ضرر 
علم است؟

صنعتی که به هیچ کسب وکار دیگری شبیه نیست و حاشیۀ سودی 

باالتر از گوگل، اپل و آمازون دارد

| نوشتۀ استیون بورانی

نقش مخدرها در تحکیم یا فروپاشی مرزهای فرهنگی

هر نسلی مخدر خاص خودش را دارد
از کوکائین و هروئین تا ال.اس.دی و اکستازی تا مخدرهای امروزی: 

نشئگی ما بازتاب میل ها و ترس های زمانۀ ماست

| نوشتۀ کدی دلسرتاتی

عقل سلیم تقویت شده  

ایسلند چطور جوانانش را از الکل و مواد 
مخدر نجات داد؟

ممنوعیت زمانی، ورزش و حامیت در کاهش چشمگیر مرصف مواد 

در این کشور سهم داشته اند

| نوشتۀ اِما یانگ

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

20

32

42

50

رسمقاله

ضرورت مرورنویسی و مرورخوانی
به جای آنکه تأسف بخوریم چرا مردم کتاب منی خوانند بهرت است 

بپرسیم چرا بخوانند؟

| نوشتۀ محمد مالعباسی رسمقاله

14

بدن شام هم سخن می گوید

اولین برخوردها مهم است، اما چرا؟ 
ایمی کادی قضاوت های شتا ب زده، احساسات صمیامنه و اهمیِت 

برتری جویی را بررسی می کند 

| نوشتۀ کرِگ لَمرِبت

ِ

ِ
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فهرست |    

نوشنت یا درس دادن؟

اورهان پاموک: گاهی تدریس یک رمان 
حسی دارد شبیه خیانت به ادبیات

پاموک از تجربۀ رمان نویسی سخن می گوید که از قضای روزگار 

درجایگاه استادی ادبیات قرار گرفته است 

| نوشتۀ اورهان پاموک

از کینز تا هایک، تاچر و ترامپ

نئولیبرالیسم: ایده ای که جهان را بلعید
چطور »ایدۀ بزرگ« دنیای ما را مال خود کرد؟

| نوشتۀ استیون متکالف

داستان های خیالی، واقعیت های آماری

کمک وارونه: چطور کشورهای فقیر 
کشورهای غنی را توسعه می دهند

 پژوهشی جدید می گوید جریان پولی کشورهای در حال توسعه 

به سوی غرب تریلیون ها دالر بیش از جریان عکس آن است

| نوشتۀ جیسن هایکل

نوشتار

نوشتار

نوشتار

67

80

90

نوشتار

صدا و خشونت 58

آنجا که موسیقی خشونت است
موسیقی قادر است راه عقل را سد کند، خشم را به جوشش آورد، 

درد بیافریند و به قتل برساند

| نوشتۀ الکس راس

استثناگرایِی تغییرشکل داده 

پایان نظم انگلیسی  -آمریکایی
برای دهه ها، تعریف انگلیسی-آمریکایی از دموکراسی و آزادْی 

جهان را تعریف می کرد، اما امروز چه؟

| نوشتۀ یان بروما نوشتار

70
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سلربیتی ها چطور فلسفۀ آملانی را تسخیر کردند؟

فیلسوف باید شوَمن باشد، مثل ریچارد 
پرشت

اگر فیلسوف ها می خواهند در 2017 به آن ها گوش سپرده شود، 

عالوه بر تفکر باید منایش هم اجرا کنند 

| نوشتۀ استوارت جفریز

اسطورۀ قرن بیستم: انتخاب عقالنی 

نظریۀ انتخاب عقالنی؛ فلسفۀ پنهان آمریکا 
در دوران جنگ سرد

نگرانی از نفوذ کمونیسم چگونه به نظریه ای در علم، اقتصاد و 

سیاست منجر شد؟

| نوشتۀ جان مک کامرب

با ترس به گذشته نگاه کنید

در آرزوی بازگشت
چرا یک فرهنْگ آرزوها و آرمان های خود را از طریق اشتیاق به 

گذشته ای ازدست رفته بیان می کند؟

| نوشتۀ سیمون گلدهیل

نوشتار

نوشتار

106

116

130

فهرست |    

تاریخ فروبستۀ رهاسازی

جهانی سازی: ظهور و سقوط ایده ای که جهان را 
درنوردید

اقتصاددانانی که روزگاری حامیان پرشور جهانی سازی بوده اند در 

زمرۀ برجسته ترین منتقدانش شده اند

| نوشتۀ نیِکل ساِول
نوشتار

94

گرامشی و انقالب روسیه

گرامشی دلدادۀ انقالب همیشگی بود
گرامشی تصوری از شکاف های درونی انقالب روسیه نداشت

| نوشتۀ دانیال موسی، آلوارو بیانکی

نوشتار

124

نوشتار

ِ



www.tarjomaan.com

7فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  پاییز  1396|  شمارۀ  5

جهاْن رقص سایه هاست 

فلسفۀ شوپنهاور در ژرف ترین الیه اش 
»مشق مرگ« است

زندگی کابوسی است که مرگ می تواند ما را از آن بیدار کند 

| نوشتۀ جولیان یانگ

142

غرور و تعصب

قدرْت مغز صاحبش را می خورد
قدرمتندان چگونه توانایی های ذهنی ای را از دست می دهند که 

برای رسیدنشان به قدرت رضوری بوده اند

| نوشتۀ جری یوسیم

در ستایش شکست

شکست مقدمۀ پیروزی نیست، مقدمۀ 
شکستی دیگر است 

در برابر مرگ، این شکست نهایی و عظیم، بازی منی کنید که پیروز 

شوید، بازی می کنید که یاد بگیرید چگونه ببازید

| نوشتۀ کاستیکا براداتان

سازوکار خودکامگی

عضویت در یک فرقه چه مزه ای دارد؟
روان شناسی که روزگاری عضو یک فرقه بود دربارۀ سازوکارهای 

متامیت خواهی تحقیق می کند 

| نوشتۀ الکساندرا استین

152

157

148

فهرست |    

معنای انسان بودن 

آیا انسانیت رو به زوال است؟
انسانیت از نظر تکنولوژیک قدرمتندتر از همیشه است، اما هنوز 

حس می کنیم در آستانۀ اضمحاللیم

| نوشتۀ کلر کلربوک

134

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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حرست فقدان

در عصر اینستاگرام، رمانتیک بودن 
نابودتان می کند

دنیای مدرن مداوماً به ما القا می کند که بقیه دارند خوش می گذرانند 

ولی سهم ما کسالت و ناکامی است

| نوشتۀ آلن دوباتن

170
نوشتار

همه دروغ می گویند

مردم به گوگل چیزهایی می گویند که به 
هیچ کس دیگر نمی گویند 

ترندهای گوگل مهم ترین مجموعۀ داده ای هستند که تا کنون دربارۀ 

 روان برش جمع شده است 

| گفت وگو با ست  استیونز داویدوویتس

بحران مارکسیسم

لویی آلتوسر: کمونیسم همه جا هست، 
حتی روی پشت بام

مارکس هیچ چیز از دولت منی فهمید

| گفت وگو با لویی آلتورس

180

174

دست وپا چلفتی ها
کتابی جدید از ترشیح علمی این احساس خجالت آور و چگونگی 

غلبه بر آن می گوید

| گفت وگو با تای تاشیرو

187

فهرست |    

فهم مسکو

رازِ ذهنیت روسی
کریستین نف که سه دهه در روسیه روزنامه نگار بوده است، در 

آستانۀ بازنشستگی و خروج از مسکو، دربارۀ ذهنیت یکتای روسی 

نوشته است

| نوشتۀ کریستین نف

164

گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو

نوشتار
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بازبینی در اقتصاد

اقتصاددان قرن بیست ویکمی باید اقتصاد را 
مثل دونات ببیند

مروری بر کتاب اقتصاد دوناتی که باید نویسنده اش را کینز قرن 

بیست ویکم نامید 

| نوشتۀ جورج مونبیو

پایان کار؟

ایاالت متحدۀ کار
کارفرمایان کنرتل بی سابقه ای روی زندگی ما پیدا کرده اند، حتی 

وقتی رس کار نیستیم

| نوشتۀ میا توکومیتسو

207

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

199

سپیده دمان خدایان پول

چطور اقتصاد به دین تبدیل شد؟
آیین نامۀ اخالقی اقتصاد وعدۀ رستگاری می دهد، ولی شاید پذیرش 

عمدۀ مناسکش فقط از رس ایامن باشد

| نوشتۀ جان رپلی

216
بررسی 
کتاب

فهرست |    

آیفونی که دست شامست بوی خون می دهد 

زندگی و مرگ درشهر ممنوعۀ اپل
مرچنت مخفیانه به کارخانۀ چینی ساخت آیفون سفر کرده است، 

هامن جایی که مدام کارگرانش خودکشی می کنند

| نوشتۀ برایان مرچنت

192
بررسی 
کتاب

پول چیست؟204

در باب لنین، کیم کارداشیان و توالت هایی 
با روکش طال

پول چیز خوبی است که کارهای بدی انجام می دهد، چیز بدی 

است که کارهای خوبی انجام می دهد

| نوشتۀ  پاسکال بروکِن 

بررسی 
کتاب

ِ
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جادۀ اسالمی به غرب 

دنیای اسالم و غرب: از جدال سرنیزه ها 
تا بازی واژه ها

دو کتاب جدید ادعا می کنند دنیای اسالم پذیرای بسیاری از 

پیرشفت ها بوده است، اما به شیوۀ مخصوص خودش

| نوشتۀ مالیز راتِون

گفت وگو

251

شوک درمانی

قدرت چطور از فاجعه سود می برد؟
برشی از کتاب تازۀ نائومی کالین که به دولت دونالد ترامپ 

اختصاص دارد

| نوشتۀ نائومی کالین

سه روایت از کامیابی اقتصاد آملان

اقتصاد؛ بازی ای که در پایان آلمان برنده اش 
می شود

چگونه آملان باز هم، به عنوان قدرتی بالمنازع، از میان خاکسرتهای 

جنگ رس بر آورد؟

| نوشتۀ ولفگانگ اشرتیک

233

243

منطقه زدایی از فلسفه

کتاب جدید پیتر آدامسون نشانۀ انقالب در 
تاریخ فلسفه است

مرزهای روی نقشه را برداریم، تا فلسفه نفس بکشد

| نوشتۀ کارلوس فرانکل

260

فهرست |    

خشونت و تاریخ نابرابری  

برابری به قیمت خون
والرت شایدل، استاد تاریخ دانشگاه استنفورد، ایدۀ آخرین کتابش، 

هم ترازساز بزرگ  ، را رشح می دهد
| نوشتۀ والرت شایدل

224
بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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آزادی مثبت 

اَکسل هونت و نسخۀ جدیدی از 
سوسیالیسم 

کتاب جدیداَکسل هونت می خواهد معنا و قدرتی نو به آرمان 

سوسیالیسم  ببخشد 

| نوشتۀ مارتین جی 

گفت وگو

282

ساخنت و تخریب بورژوازی از ماکیاولی تا ِبلو

مدرنیته و گله مندانش
همیشه وسوسه می شویم بدانیم حق با مدافع مدرنیته است یا منتقد 

آن؛ شاید طرح چنین پرسشی از اساس اشتباه است

| نوشتۀ آورلیان ِکِرِیه تو

تاریخ آزادی مذهبی

آزادی مذهبی در اروپا اقتضای دولت داری 
بود نه حاصل آزادفکری

مارک کویاما که به همراه تونل جانسون کتاب آزار و مدارا  را نوشته  

از ایدۀ اصلی کتابشان می گوید که در  2018 منترش خواهد شد

| نوشتۀ  مارک کویوما

270

275

رفاقتی که مدرنیته را رقم زد

تجارت فکری دو دوست اسکاتلندی
که تفکر  کافر و استاد: دیوید هیوم، آدام اسمیت، و رفاقتی  بررسی کتاب 

مدرن را ساخت  نوشتۀ دنیس سی. راسموسن
| نوشتۀ جیکوب هایلربون

288

فهرست |    

ایدۀ دنیای اسالم266

روایتی از خلق »دنیای اسالم« به عنوان 
یک کل یکدست

اسالم هراسان و اسالمیست های رادیکال به یک اندازه روایت تفاوت 

و تعارض متدنی را می پذیرند

| نوشتۀ اسامء افرسالدین

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

ِ
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پیشگوی دوران امروزی 

مروری بر اندیشه های ساموئل هانتیگتون، 
پیامبر عصر ترامپ

نوشته های این استاِد درگذشتۀ علوم سیاسی هاروارد طالیه دار 

نربدهای سیاسی و فکری آمریکایند

| نوشتۀ کارلوس لوزادا

299

طرح تازه ای الزم است 

آیا اعتراض فایده ای هم دارد؟!
ما تظاهرات می کنیم ولی هیچ نتیجه ای حاصل منی شود؛ شاید اساساً 

راه را اشتباه می رویم

| نوشتۀ نِینت هلر

خیزش مطالعات فرهنگی

استوارت هال: متفکر فرهنگ عامه پسند
هال می خواست بداند چطور سیاست و اقتصاد در تاروپود 

روایت های فرهنگی تنیده می شود

| نوشتۀ هوا هسو

306

318

فهرست |    

چشم دوخنت به ستارگان

ابداع سلبریتی: تاریخی متفاوت از عرصۀ 
عمومی مدرن

سلربیتی ها محصول عرص اینرتنت نیستند، بلکه در متام دورۀ مدرن 

حضور داشته اند

| نوشتۀ دارن ام. مک ماهون

322

جنگ نهایت ها

زندگی پس از آرماگدون: اثر روانی عمیق 
جنگ جهانی دوم

ترس و آزادی تصویری است از اینکه آدم ها چطور به زندگی ادامه 
دادند، وقتی دیگر هیچ چیز مثل سابق نبود

| نوشتۀ جان گری

294
بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب



www.tarjomaan.com

13فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  پاییز  1396|  شمارۀ  5

فهرست |    

کلامت و شکلک ها

آیا ایموجی ها فایده ای دارند؟
شکلک ها در ارتباطات دیجیتال نقش زبان بدن را بازی می کنند

| نوشتۀ ویوین اونز

330

رمانی روشنفکری در ژانر جنایی

چه کسی روالن بارت را کشت؟
شاید امربتو اکو رسنخی داشته باشد 

| نوشتۀ مایکل دیردا

326

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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رسمقاله  

ضرورِت مرورنویسی و مرورخوانی
به  جای آنکه تأسف بخوریم چرا مردم کتاب منی خوانند بهرت است بپرسیم چرا بخوانند؟

شلوغ  و  پویا  بازاری  فارسی  کتاب های  نشر  بازار 
کتاب جدید منتشر می شود و  است. هر ساله هزاران 
کار خود را به  نویسندگان و مترجمان تازه ای حاصل 
خوانندگان عرضه می کنند. در این هزاران عنوان هم 
کتاب خواندنی و ازدست ندادنی فراوان است، هم 
کتاب بی فایده و وقت تلف کن. اما مشکل آن است 
که هیچ مرجِع مناسبی وجود ندارد که چنین تفکیکی 
که  کاری است  این  کند.  فراهم  برای خوانندگان  را 

سبکی از ژورنالیسِم کتاب باید بر عهده بگیرد.

کتاب می خواندند«.  کاش مردم  »ای 
کتاب خوان هاســت. بــا آن  ایــن محبوب تریــن دریــغ 
خودشــان را از بقیــه ســوا می کننــد و بــه ســبک زندگی شــان 
گــر یکــی  می بالنــد و بــه حــال دیگــران تأســف می خورنــد. ا
کنیــد دیگــر چــه بهتــر.  دو قلــم عــدد و آمــار هــم اضافــه 
کشــور مــا ســه دقیقــه در ســال اســت. یــا  ســرانۀ مطالعــه در 
در مــاه. شــاید هــم در روز. فرقــی نمی کنــد، هــر چــه باشــد 
ــالن  ــان و ف ــن و آلم ــا در ژاپ ــت. ام ــوب نیس ــدازۀ مطل ــه ان ب
کتــاب  کشــورهای پیشــرفته مــردم روزی هشــت ســاعت 

می خواننــد یــا ده ســاعت.  

و  اســت  همدیگــر  مشــابه  پیش داوری هــا  ســاختار 
کنــار می آینــد. پیش  داوری هــای جماعــت  راحــت بــا هــم 
ــم  کنی ــال  ــر خی گ کتاب خــوان  هــم مســتثنا نیســت، حتــی ا
را  پیش  داوری هایمــان  اســت  قــرار  کتاب خوانــدن  کــه 
کتاب نخوانــی مــردم،  کاهــش دهــد. بنابرایــن تأســف بــرای 
کسی  به ســادگی، همنشــین می شــود با نظریه های رایج در تا
دربــارۀ دالیــل عقب ماندگــی مــا و پیشــرفت بقیــه. البتــه ایــن 
کــه پیش  داوری هــا و  کلیشــه اســت  هــم خــودش نوعــی 
کســی اســت  قضاوت هــا و تعمیم هــای نــاروا فقــط در تا
ــن  ــاری اش نصیبمــان می شــود. واقعیــت ای ــق اجب ــه توفی ک
کــه پیش  داوری هــا همه جــا حاضرنــد: در جمع هــای  اســت 
و  بحــث  کانال هــای  دوســتی،  محافــل  خانوادگــی، 
کافه هــا، یادداشــت های روزنامــه، یا  گفت وگــوی تلگرامــی، 
ــا  ــا هرکج ــال، پیش داوری ه ــگاه. به هر ح ــای دانش کالس ه
کــه بــه میــان می آینــد ماهیــت واحــدی از  و دربــارۀ هــر چیــز 
ــور و  ــردن وضــع ام ــد: ثابت فرض ک خودشــان نشــان می دهن
ناامیــدی از هرگونــه تغییــر یــا بهبــود و ممانعــت از فکرکــردن 
ابتــکارات جدیــد. بگذاریــد همه چیــز  یــا  راه حل هــا  بــه 
کــه هســت بمانــد، این طــوری بــا خیــال راحــت  همین طــور 

ــه غصــه خــورد.  ــه حــال بقی کشــید و ب می شــود آه 
هیــچ  امــا  می دهنــد،  تســکینمان  پیش داوری هــا 
آنکــه  بهتــر  پــس  نیســت.  ســاخته  دستشــان  از  کمکــی 
ــیم:  ــد بپرس ــاید بای ــم. ش ــش بگیری ــری را در پی ــیر دیگ مس
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کاری، هــر  کاری بکنیــم. چنیــن  و بــرای نیازهــای آن هــا 
چــه باشــد، قطعــًا بــرای خــود مــا نیــز فایــدۀ بســیار خواهــد 
کمــی از تجربۀ شــخصی خــودم در این  داشــت. بگذاریــد 

ــم.  ــاره بگوی ب
چنــد هفتــه پیــش، یکــی از دوســتانم در تلگــرام برایــم 
ــد و  کتــاب بخوان ــارۀ موضوعــی  ــاز دارد درب کــه نی نوشــت 
گــر منبعــی بــه ذهنــم می رســد معرفــی  ــا ا از مــن خواســت ت
کــردم، ولــی  کتــاب معرفــی  کــردم و دو ســه تــا  کنــم. فکــری 
کــه  کــه احتمــااًل بهتریــن چیــزی  گهــان بــه ذهنــم رســید  نا
کــه در  در ایــن رابطــه می توانــد بخوانــد مقالــه ای اســت 
یــک مجموعــه مقالــه بــه چــاپ رســیده اســت. نویســندۀ 
کــرده بــودم  مقالــه را می دانســتم، امــا عنــوان آن را فرامــوش 
و چیزهایــی هــم از اســم آن مجموعــه مقالــه بــه یــاد داشــتم. 
ــا یــک جســت وجوی ســادۀ  کــه حتمــًا ب گفتــم  ــا خــودم  ب
کــه از عنــوان  کلماتــی  اینترنتــی پیــدا خواهــد شــد. آن 
در  و خوشــبختانه  کــردم  بــود جســت وجو  یــادم  کتــاب 
کتــاب و ویراســتار اصلــی اش را به دســت  اولیــن نتایــج نــام 
از  نیــز  را  کتــاب  کــه فهرســت  بــود  کافــی  آوردم. خــب 
جایــی ببینــم و بــه دوســتم بگویــم. امــا متعجبانــه متوجــه 
کــه در ادامــه دربــاره اش  کوتــاه  کــه، جــز یــک معرفــِی  شــدم 
یــا  خالصــه  نمی شــود  هیچ کجــا  زد،  خواهــم  حــرف 
ــه  ــدِن آنک ــرای فهمی ــع، ب ــت. در واق ــاب یاف کت ــروری از  م
کتــاب چــه می گــذرد، تنهــا یــک راه جلــوی پایتــان  در آن 

کتــاب بخواننــد؟« شــاید بایــد ایــن  »اصــاًل چــرا مــردم بایــد 
کتاب نخــوان نــگاه  پرســش را از نــگاه خــود همیــن مــردم 
ــد،  گونــی دارن گونا کنیــم. اقشــار مختلــف مــردم نیازهــای 
حوصله ســربر  و  بیهــوده  را  رمان خوانــدن  خیلی هایشــان 
می داننــد -و اتفاقــًا در بســیاری از مــوارد ایــن احســاس 
بلکــه حاصــِل خوانــدِن  نخوانــدن،  رمــان  از  ناشــی  نــه 
کــه هیــچ لذتــی از آن نبرده انــد-، خیلی هــا  رمانــی اســت 
نیــازی بــه خوانــدن جامعه شناســی و تاریــخ و سیاســت 
کارآمــد  و  ســاده  راهنمایــی  دلشــان  بلکــه  نمی بیننــد، 
کــه  کــه بــا اســتفاده از آن بتواننــد اختالفاتــی را  می خواهــد 
کننــد، یــا می خواهنــد  بــا دختــر نوجوانشــان دارنــد حــل 
کــه  کتــاب جمع و جــور و جــذاب دربــارۀ شــهری  یکــی دو 
ــا می خواهنــد  کننــد بخواننــد ی ــه آنجــا ســفر  می خواهنــد ب
کوچــک  کواریــوم  آ ماهی هــای  از  بایــد  بداننــد چطــور 
کــه زودبــه زود تلــف نشــوند.  کننــد  خانگی شــان مراقبــت 
کــه فضــای  کتاب خوان هــا ولــی ازشــان انتظــار داریــم  مــا 
کــور را دوســت داشــته باشــند یــا بــرای  غریــب و تلــِخ بــوف 
زندگــی ســخت روشــنفکران روس در دوران اســتالین دل 
بســوزانند یــا بــه بحران هــای سیاســی بین المللــی عالقــه 

ــد.  نشــان دهن
کارمــان بــا  کــه از قضــای روزگار ســر و  مــا جماعتــی 
ــر  ــن تبخت ــد از ای ــک روز بای ــت ی ــاده اس ــم افت ــاب و قل کت
کتاب نخوان هــا  همیــن  ســراغ  برویــم  و  برداریــم  دســت 
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 75 نــدارد:  را  شــما  قابــل  قیمــت؟  بخریــد.  را  آن  بــود: 
کتابــی منظــورم  هــزار تومــان. حــاال بگذاریــد بگویــم چــه 
کتــاب را  کمــی ماجــرا روشــن تر شــود. نــام آن  اســت تــا 
احتمــااًل شــنیده اید: متن هایــی برگزیــده از مدرنیســم تــا 
کتــاب مجموعــه ای اســت از بیســت و  پست مدرنیســم. 
چنــد متــن بســیار مهــم و تاریخــی از متفکرانــی درجــۀ اول 
کرده انــد و یکــی  کــه مترجمانــی برجســته آن هــا را ترجمــه 
از جدی تریــن ناشــران علــوم انســانی در ایــران آن را بــه 
کــه مــن بــه دنبالــش بــودم  چــاپ رســانده اســت. مقالــه ای 
کــه میشــل  نیــز مقالــۀ »نیچــه، تاریــخ، تبارشناســی« بــود 
ــال ها از  ــه س ک ــی  کتاب ــن  ــت. از چنی ــته اس ــو آن را نوش فوک
بارهــا تجدیدچــاپ  کنــون  تا و  آن می گــذرد  اول  چــاپ 
کارآمدی  کلمــه هیــچ »مــرور«  شــده اســت، بــه معنــی دقیــِق 
گفتــم  کــه  کل وب فارســی وجــود نــدارد. همان طــور  در 
کتــاب می توانیــد پیــدا  تنهــا یــک نوشــتۀ مختصــر دربــارۀ 
کــه آن را هــم اســتاد داریــوش آشــوری نوشــته اســت و  کنیــد 
کتــاب پرداختــه، امــا بخــِش  در آن چندخطــی بــه معرفــی 
کتــاب اختصــاص  اصلــی نوشــته اش را بــه نقــِد ترجمــۀ 

داده اســت. 
کنــار بگذاریــد، وضعیــت دربــارۀ  گــر اســتثنائات را  ا
زبــان فارســی  کتاب هــای موجــود در  اتفــاق  بــه  قریــب 
کتاب خوان هــا  گــر خودتــان جــزء دایــرۀ  چنیــن اســت. ا
بــا ایــن فضــا  کــه  یــا دوســتانی نداشــته باشــید  نباشــید 
ــه  ک ــدارد  ــود ن ــی وج ــچ مرجع ــند، هی ــته باش ــنایی داش آش
گــر دربــارۀ فــالن موضــوع می خواهیــد  بــه شــما بگویــد ا
کتاب هــا  کــدام  ســراغ  آوریــد،  دســت  بــه  اطالعاتــی 
آن مهم تــر، هیچ کــس ســرنخی در اختیارتــان  از  برویــد. 
کتاب هــا وقتتــان را تلــف خواهــد  کــدام  کــه  نمی گــذارد 
گــول اســم و ظاهرشــان را بخوریــد. از قــرار  کــرد و نبایــد 
کتاب خوان هــا یک جــور شــبکۀ بــزرِگ شــفاهی  معلــوم، 
ســاخته اند،  کتاب هــا  خوانــدِن  نهــِی  یــا  توصیــه  بــرای 
یعنــی  دیگــران،  امــا  گاهــی.  آ بــزرِگ  قفــِس  یک جــور 
شــبکه  ایــن  از  می تواننــد  به ســختی  کتاب نخوان هــا، 

کســی جلــوی  کــه  کننــد. مســئله ایــن نیســت  اســتفاده 
ــن  ــئله ای ــت، مس ــه اس گرفت ــا را  ــن فض ــا از ای ــتفادۀ آن ه اس
ــا از  ــرای ساده شــدِن اســتفادۀ آن ه ــا تالشــی ب ــه م ک اســت 

نکرده ایــم.  فضــا  ایــن 
کتــاب  »مــرور  فراموش شــدۀ  وظیفــۀ  همــان  ایــن 
معتبرتریــن  از  برخــی  گویــا  کــه  کاری  اســت،  نویســی« 
کتاب  کتــاب نیویــورک1 یــا مــرور  نشــریات دنیــا، مثــل مــرور 
گذاشــته اند و بســیار ســایت  لنــدن2 تمرکزشــان را روی آن 
کارشــان  و مجلــۀ پرخواننــدۀ دیگــر بخش هایــی مهــم از 
شــایان  جمــع  قضــا،  از  داده انــد.  اختصــاص  آن  بــه  را 
کار  توجهــی از نویســندگان و متفکــران پــرآوازه نیــز در ایــن 
جدیــد  کتاب هــای  بــد  و  خــوب  از  و  می شــوند  ســهیم 

یســند.   می نو
نادیده گرفته شــده  فضایــی  نویســی  کتــاب  مــرور 
آن،  خالــی  جــای  کــه  اســت  فارســی زبان  دنیــای  در 
ــانه های  ــزون رس ــِت روزاف ــا اهمی ــروز، ب ــوص ام علی الخص
دیجیتــال به شــدت بــه چشــم می آیــد. مثــاًل مجله هــای 
کتــاب در حیطه هــای مختلــف  کــه خانــۀ  تخصصــی ای 
مثــل دیــن، علــوم اجتماعــی، هنــر و... منتشــر می کنــد را 
در نظــر بگیریــد. ایــن مجله هــا تــا مدتــی پیــش ماهنامــه 
کتــاب معمــواًل هفته نامــه  بودنــد )مجــالت معتبــر مــرور 
امــا اخیــرًا شــده اند فصلنامــه!  یــا دوهفته نامــه هســتند( 
در  بخواهیــد  گــر  ا نیــز  را  فصلنامه هــا  همیــن  مقــاالت  و 
کار  اینترنــت بخوانیــد، بایــد بخریدشــان. فکــر نمی کنــم 
کنــد  کــه بــه ایــن خوبــی تضمیــن  کــرد  دیگــری بشــود 
کســی ســراغ ایــن مقاله هــا نخواهــد رفــت. از طــرف دیگــر، 
کــه قــرار اســت 10 تــا 15  ســایِت مرجعــی مثــل خانه کتــاب3، 
کتــاب را در یک فایل پــی .دی. اف  صفحــۀ ابتدایــی هــر 
در دســترس بگــذارد، در مــوارد بســیاری ایــن امــکان را بــه 
که همان  کاربــر نمی دهــد. یعنی شــما از حداقــِل اطالعات 
کتاب باشــد محرومید. ســایت های اختصاصِی  فهرســت 
ــا هیــچ  نشــرها نیــز از ایــن قاعــده دور نیســتند. آن هــا هــم ی
کرده انــد  کــه خودشــان منتشــر  کتاب هایــی  مــروری دربــارۀ 
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زیــر  سرهم بندی شــده  ســطِر  چنــد  یــا  نمی دهنــد  ارائــه 
امــکان  خواننــده  بــه  به نــدرت  و  نوشــته اند  عنــوان  هــر 
کتــاب را ببینــد.  می دهنــد تــا چنــد صفحــه ای از متــن 
کــه روی  کتاب هایــی اســت  از آن ناامیدکننده تــر، مــرور 
کتــاب  درگاه خبرگزاری هــا یــا رســانه های دیجیتــال حــوزۀ 
کــه بگذریــم، بیشــتر ایــن  قــرار می گیــرد. از اســتثنائات 
ــراِف جداشــده  گ ــز نوعــی چیدمــان از چنــد پارا مرورهــا نی
گــراف از متــن پشــت جلــد،  کتاب انــد. یــک پارا از خــود 
گــراف از مقدمــۀ مترجــم و احیانــًا یکــی دو جمله  یــک پارا
کتــاب. بــدوِن آنکــه ایــن چیدمــاِن نقل قول هــا »طرحــی  از 

ــه دهــد.   ــده ارائ ــه خوانن کتــاب را ب کلــی« از 
یــا  نویســنده  به نــدرت  کــه  اســت  آن  دیگــر  نکتــۀ 
روی  مرورنویســی  بــه  شناخته شــده  و  معتبــر  متفکــری 
ِک  مغــا ایــن  از  کــه  هــم  کتاب هایــی  انــدک  مــی آورد. 
گمنامــی و نادیده گرفته شــدن بیــرون می جهند و نویســندگاِن 
ســر  از  معمــواًل  می نویســند  چیــزی  درباره شــان  نام آشــنا 
کــه  ایــن دلیــل  بــه  نــه اقبالشــان.  بدشانسی شــان اســت 
چنیــن نوشــته هایی4 غالبــًا ُفــرم »نقــد ترجمــه« را بــه خــود 
دربــارۀ  آشــوری  داریــوش  اســتاد  نوشــتۀ  مثــاًل  می گیرنــد، 
کــه  ــا نوشــته های دیگــر نویســندگانی  ــاال، ی کتــاب ب همــان 
گذاشــته اند و بیــش از آنکــه  کتاب هــا  ــر برخــی  انگشــت ب
کتــاب چیــزی بگوینــد ترجمــۀ آن را نکوهیده انــد.  از خــوِد 
گاهــی نیــز اصــاًل از همــان اول رک و راســت تیتــر زده انــد 
کــه نبایــد خوانــد«. نقــِد ترجمــه الزم اســت و  »کتاب هایــی 
حتمــًا بایــد بیشــتر از این هــا نوشــته شــود، ولــی نبایــد جــای 
کتــاب را بگیــرد. مــرور بــه قــوِل بــرد هوپــر، مرورنویــس  مــرور 
چیره دســت آمریکایــی، »یــک قانــون ثابــت و همیشــگی« 
دارد. ایــن قانــون ســخن گفتن دربــارۀ دو چیــز اســت: »1. 
کتــاب در مــورد چیســت؟ و 2. تــا چــه حــد خــوب اســت؟« 
بــه خواننــده  کوتــاه  زمانــی  در  اســت  قــرار  کتــاب  مــرور 
کنــد. به  کتــاب ارائــه  کیفیــت  کلــی« از چیســتی و  »طرحــی 
کتــاب چــه می گــذرد، مهم تریــن  کــه در  او مختصــرًا بگویــد 
کتــاب آمده چیســت،  کــه در  موضوعــات و اســتدالل هایی 

نثــر آن چگونــه اســت، بــه درد چه مخاطب هایــی می خورد 
ــه.   ــا ن کتــاب خوبــی هســت ی ــًا  و نهایت

نوشــته هایی  اول  قــدم  در  کتاب هــا  مــرور  آنکــه  بــا 
امــا، در  بــه نظــر می رســند،  تاریــخ مصــرف طوالنــی  بــا 
زمانمنــد  کامــاًل  ماهیتــی  می توانــد  کتــاب  مــرور  عمــل، 
کتــاب معیــن را در برهه هــای زمانــی  داشــته باشــد. یــک 
بــه  خوانــد.  گــون  گونا منظرهــای  از  می تــوان  مختلــف 
کتاب هــا را می  تــوان بــه اقتضــای مســائل  عبــارت بهتــر، 
یــا  آموخــت  آن هــا  از  دوبــاره  فراخوانــد.  دوبــاره  زمــان 
کــرد. اهتمــام بــه معرفــِی  دوبــاره از ایده هایشــان اجتنــاب 
کتاب هایــی  بــرای  مــرور  نوشــتن  و  جدیــد  کتاب هــای 
گفتن  که همچنان برای مســائل روز ســخنی برای  قدیمی 
اســت،  »ژورنالیســم«  از  ســبکی  به خودی خــود  دارنــد 
گرچــه نشــانه هایی از آن در مجــالِت  کــه ا ژورنالیســمی 
فرهنگــی و اجتماعــی فارســی زبان دیــده می شــود، امــا در 
وب فارســی نــادر و ناپایــدار اســت. با وجودایــن، شــاید 
دنیــای  در  ژورنالیســمی  چنیــن  ایجــاد  ضــرورِت  امــروز 
مجــازی به مراتــب از دنیــای رســانه های مکتــوب بیشــتر 

باشــد.  
ترجمــان، بــه یــک معنــا، تالشــی بــوده اســت بــرای 
ناآشــنا.  و  راه پیموده نشــده  ایــن  برداشــتن قدم هایــی در 
ــِن موضوعیــت  کــه، در عی ــۀ فرمــی از متــن  ــرای ارائ تــالش ب
باشــد.  داشــته  درازمــدت  اســتفادۀ  قابلیــِت  زمانــی، 
ژورنالیســمی نــه در جهــِت تثبیــِت یک خط فکــری، بلکه 
در جهــِت تکثیــِر راه هــای اندیشــیدن بــه یــک موضــوع. 
کــه وظیفــۀ خــود را دعــوِت خوانندگانــش بــه  ژورنالیســمی 
قدم گذاشــتن در راه اندیشــه می دانــد، نــه رســاندن آن هــا 
ــه  ــه مقصــدی پیشــاپیش معیــن. ژورنالیســِم پیشــنهاد، ن ب
کــه بخــش عمــده ای از  تصمیــم. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه ترجمــان اقــدام بــه ترجمــه و انتشــار آن هــا  نوشــته هایی 
کتاب هــا ســیر می کننــد یــا از نوشــتارهایی  می کنــد در دنیــای 
ــه شــمار  کتــاب« ب ــرور  ــه در اســاس »م ک تشــکیل می شــوند 

ونــد.   می ر
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کوتــاه از یکــی  کتابــی  انتشــارات ترجمــان نیــز به تازگــی 
از مرورنویســان باتجربــه و مشــهور آمریکایــی، بــرد هوپــر، را 
کتاب بنویســیم  کرده اســت. چگونه مرور  ترجمه و منتشــر 
خواندنــی  مثال هــای  از  مملــو  اســت  راهنمایــی  کتــاِب 
می خواهــد  کــه  کســی  بــرای  کاربــردی  روش هــای  و 
کتــاب قالب هــای  کتــاب بنویســد. هوپــر در ایــن  مــرور 
نوشــت  کتاب هــا  دربــارۀ  می شــود  آن  در  کــه  مختلفــی 
کــدام را توضیــح می دهــد  توضیــح می دهــد، ملزومــات هــر 
تفــاوت  جالب توجــه  مصداق هایــی  ارائــۀ  بــا  نهایتــًا  و 
ــر  ــر، هوپ آن هــا را از یکدیگــر نشــان می دهــد. از ایــن مهم ت
کــه چطــور بــر اســاس  توصیه هایــی بــه خواننــده می کنــد 
کتاب هــا  ک و معیــار« دربــارۀ خوبــی یــا بــدی  نوعــی »مــال
کتاب هــا  کارآمــدی  کارآمــدی یــا نا کنــد و میــزاِن  قضــاوت 
را تنهــا براســاس ســلیقۀ خــود نســنجد یــا، بــه تعبیــر دیگــر، 
کتــاب را براســاِس نیازهــای خواننــده بنگــرد و نــه براســاس 
خواســِت خــود. ایــن دعــوت بــه قضــاوِت اندیشیده شــده 
البتــه وظیفــه ای فراتــر از مرورنویســی اســت. شــاید تلنگــری 
اســت بــه همــۀ مــا، بــرای تردیــد در پیش فرض هایمــان و 

تأمــل در پیش داوری هایمــان.    
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کتاب«  »مرور  میان  هست  تفاوتی  تکنیکی  نظر  از   4

ارائه  کتاب  از  کلی  طرحی  کتاب  مرور  کتاب«.  »نقد  و 
می دهد، اما نقد کتاب بر جنبۀ خاصی از کتاب تمرکز کرده 
و روی آن بحث می کند. از این جهت، باید نوشته های 

کرد.   کتاب تصور  مذکور را نوعی نقد 

چگونه مرور کتاب بنویسیم؟

کتاب هــا  فــروش  بــرای  مرورهــا  از  کتابــداران  و  ناشــران 
کاری  اســتفاده می کننــد، پــس مرورنویس هــا می تواننــد 
که همیشه  مهم برایشان انجام دهند. نخستین سؤالی 
ــه  ــه »چگون ک در ایــن مــورد از مــن می پرســند ایــن اســت 
ــی  ــرای مرورنویس ــی ب ــود؟« مدرک ــس می ش ــی مرورنوی کس
وجــود نــدارد. بــرای اشــتغال بــه مرورنویســی لزومــًا بــه 
نویســندگی  یــا  روزنامه نــگاری  ادبیــات،  و  زبــان  مــدرک 
خــالق نیــاز نیســت. همه چیــز در تجربه خالصه می شــود. 
بــه قــول یکــی از شــخصیت های نمایشــنامۀ  گلن گــری، 
گلــن راس فــروش ملــک یعنــی موقعیــت ملــک، موقعیــت 
ملــک، موقعیــت ملــک. مرورنویســی هــم یعنــی تجربــه، 
کــه بــه  کتــاب ایــن اســت  تجربــه، تجربــه. هــدف ایــن 
کتــاب و بــه مرورهای  خواننــدگان بیامــوزد چگونــه بــه یک 
دیگــران از کتاب هــا بنگرنــد تــا بیاموزنــد مؤلفه هــای اصلی 
کدام انــد و چگونــه بایــد مــرور بنویســند.  یــک مــرور خــوب 
قلــم جویــس  بــه  گویــا  کتــاِب  مــروِر  نیــز دربــارۀ  فصلــی 

ــدار خبــره، آمــده اســت.  کتاب ســاریکس، نویســنده و 
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