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معرفی نویسنده
نیل واِیت، کتابدار حوزۀ مجموعه سازی و مشاور خوانندگان، متولد 1938 نویسندۀ 
سـتون »قفسـۀ خواننـده« بـرای الیبـرری جرنـال اسـت و عالوه برایـن به عنـوان تدوینگـر 
بخش آنالین این نشریه به نام »دنیای وایت« فعالیت می کند. او همچنین نویسندۀ 
سـتون »جمـع آور هشـیار«، همـکار ناولیسـت، و مرورنویـس بوک لیسـت اسـت. او در 
کتـاب صوتـی  کتابـداری آمریـکا فعـال بـوده، به عنـوان رئیـس هـم در جایـزۀ  انجمـن 
کـوِدس و هـم در شـورای کتاب هـای برجسـته فعالیـت کـرده، و عضو هیئـت اجرایی 
کتابداری آمریکا بوده اسـت. خانم  کاربر و شـورای انجمن  انجمن خدمات مرجع و 
کرده،  وایت به عنوان سخنران در موضوعات مختلف مشاورۀ خوانندگان سخنرانی 
کتابداری آمریکا و همین طور  کتابخانۀ عمومی و انجمن  و برنامه هایی را در انجمن 
در تعداد زیادی رویداد کتابخانه ای محلی و منطقه ای طراحی و اجرا کرده است. او 
کاتولیکی آمریکا دریافت  کتابخانه ای را از دانشـگاه  کارشناسـی ارشـد خود در علوم 

کرده و البته یک مدرک کارشناسی ارشد در ادبیات دارد. 
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سخن ناشر
از ملموس تریـن  یکـی  کتاب خوانـی  افـول  اندیشـه،  و  فرهنـگ  اهـل  نظـر  امـروزه، در 
گاه مبالغه آمیـزی دربـارۀ  بحران هـای جامعـۀ ماسـت. هـر روز اخبـار و آمـار جدیـد و 
بحـران کتاب خوانـی و درصـد  رو بـه کاهـش کتاب خوان ها می شـنویم. گاهی قیمت 
کتاب عامل روی گرداندن از کتاب خوانی معرفی می شود و گاهی محتوای نامناسب 
کتاب ها، ترجمه و تألیف های بد و شیوع رسانه های دیجیتال. اما تأمل دربارۀ برخی 
سؤال ها شاید نگاه ما را به خواندن و چالش اصلی آن تغییر دهد: آیا می توانیم تفاوت 
بـارزی میـان خوانـدن و نخوانـدن قائـل شـویم؟ آیـا نخوانـدن، همیشـه و در هـر حـال، 
آسـیب اسـت؟ آیا مشـکل بسیاری از خوانندگان بالقوه این نیست که نمی دانند چه 
کتابی بخوانند؟ آیا بهتر نیست، به جای راهنمایی مخاطبان با رویکردی هنجاری، 
کنیـم؟ در  اشـتیاقی بـرای خوانـدِن مطابـق بـا نگـرش شـخصی در خواننـدگان ایجـاد 
مجموعـۀ »خوانـدن«، بـه دنبـال نشـان دادن جنبه هایـی از ایـن مسـائل هسـتیم کـه در 

بحث های امروزی ما کمرنگ هستند.
کتاب های غیرداسـتانی شـامل گسـتره ای وسـیع و جذاب از کتاب ها می شـود 
کتاب  کانون توجه خدمت مشـاورۀ خوانندگان قرار ندارد. نیل وایت در  و معمواًل در 
کتاب هـای غیرداسـتانی  ابتـدا مفاهیـم اصلـی  راهنمـای مشـاورۀ خواننـدگان بـرای 
خدمـت مشـاورۀ خواننـدگان را در حیطـۀ کتاب هـای غیرداسـتانی توضیـح می دهـد 
و سـپس، بـا کاوش موضوعـی در ایـن کتاب هـا، عوامـل کشـش هر موضـوع را توضیح 
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کتاب هـای رایـج در هـر موضـوع، نویسـندگان مهـم و نمونه هایـی از  می دهـد و انـواع 
نوشته های معیار آن را معرفی می کند. 

انتشارات ترجمان علوم انسانی در انتخاب و انتشار  برخی از آثار این مجموعه 
کشـور«  بهره منـد شـده اسـت.  کتابخانه هـای عمومـی  از مشـورت و حمایـت »نهـاد 
امیدواریـم حاصـل تالشـمان، پیـش از هـر چیـز، کتاب هایی لذت بخـش و خواندنی 

کراه از خواندن کند. دربارۀ کتاب ها باشد و عشق به خواندن را جایگزین هراس و ا



سپاسگزاری
کسی متولد شد. جویس ساریکس1 و من در یکی  این کتاب در صندلی عقب یک تا
گردهمایی بودیم  کتابداری آمریکا2 در مسـیر برگشـت از مرکز  از همایش های انجمن 
که او از من پرسید تا به حال به نوشتن کتاب فکر کرده ام یا نه. من واقعًا مدیون جویس 
هسـتم. او نه تنهـا مـرا به عنـوان نویسـندۀ ایـن کتـاب بـه مدیـرش در انتشـارات انجمـن 
کتابـداری آمریـکا3 پیشـنهاد کـرد، بلکه در مراحـل ابتدایی تصمیم گیری برای نوشـتِن 
کرد و پیشنهادهای راهگشایی برای طی کردن این  آن هم صحبت های زیادی با من 
فرایند ارائه داد. جویس پیش نویس اولین فصل از کتاب را مطالعه و نکات ارزشمندی 
به آن اضافه کرد تا آن فصل، و طبیعتًا دیگر فصل ها، از کیفیت بهتری برخوردار شود. 
درنهایـت نیـز، در کوتاه تریـن زمـان ممکن، تقریبًا کل کتاب را خوانـد، و باز هم من را از 

پیشنهادهای ارزشمند و ویرایش فوق العاده بهره مند ساخت.
همین طـور بایـد تشـکر قلبـی و عمیقـم را نثار نانسـی ِپرل4 کنـم. زمانی که من به 
نوشـتن این کتاب فکر می کردم، نانسـی مشـغول نوشـتن کتاِب عطش کتاب بیشتر: 
خواندنی هـای پیشـنهادی بـرای هـر حا ل وهـوا، زمـان  و منظـور5 بـود و درحالی کـه من با 
نسخۀ اولیۀ کتابم سروکله می زدم، او کتاب دیگری به نام جنون کتاب: برای کودکان و 
نوجوانان -خواندنی های پیشنهادی برای هر حال وهوا، زمان و عالقه۶ را نیز نگاشت. 

1. Joyce Saricks   3. ALA Editions

2. ALA    4. Nancy Pearl

5. More Book Lust: Recommended Reading for Every Mood, Moment, and Reason

6. Book Crush: For Kids and Teens—Recommended Reading for Every Mood, Moment, and Interest
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که سـرش خیلی شـلوغ بود، برای صحبت دربارۀ  نانسـی، در آن دوران و در شـرایطی 
کتاب ها، پردازش ایده ها، ارائۀ پیشـنهادها برای بهبود اثر، و نصیحت های راهگشـا 

بی نهایت سخاوتمند بود.
که  کنم: مادرم،  که مایلم از آن ها قدردانی و تشـکر  افراد بسـیاِر دیگری هسـتند 
همۀ فصل ها را خواند و، از دیدگاه خودش به عنوان یک کتاب خواِن مشتاق، کتاب 
را با شـور و اشـتیاقی زیاد رنگ و لعابی جذاب تر بخشـید، محال بود بتوانم ویراسـتار 
خانگی ای بهتر از او پیدا کنم؛ برادرانم، که رنج گفت وگوهای طوالنی دربارۀ »کتاب« 
کنار تشویق و روحیه بخشِی بسیار، کتاب های مورد عالقه شان  کردند و در  را تحمل 
را پیشـنهاد دادنـد؛ جینجـر آرمسـترانگ1، دوسـت و همـکار عزیزم، کـه به تنهایی هم 
حامی بود، هم مشاور، هم منتقد و هم مشوق؛ آن تیس2، همکار و خالق وب سایت 
Overbooked.org، که در کنار پیشنهاد برخی کتاب ها، مشوقی همیشگی بود؛ همۀ 

کت4، و کارول وایز5؛ دانکن اسمیت6،  دیگر همکاران و به خصوص ربکا نیس3، ترزا پا
که بیشـتِر نسـخۀ اولیه را خواند و یادداشـت ها و  نابغۀ مبدع پایگاه دادۀ ناولیسـت7، 
پیشنهادهای فوق العاده ای ارائه داد؛ دال کولتر8، که او هم در ناولیست کار می کند، 
کتلین تاوی9 برای حمایت،  کرد تا بتوانم از پِس فصل تاریخ بر بیایم؛  و به من کمک 
اسـکول الیبـرری  کنـی10، سرویراسـتار  برایـان  بی ماننـدش؛  رفاقـت  و  روحیه بخشـی 
کرنـی هیـل13 و دایـان زابـل14  جرنـال11، و ُاسـبلی تـاال12  بـرای حمایـت و دلگرمی شـان؛ 
بـرای اشـتیاق وصف ناپذیرشـان، همـۀ آن هایـی کـه در الیبـرری جرنال15 حمایتشـان 
یـغ نکردنـد و اجـازه دادنـد هـر هفتـه سـتون »دنیـای وایت«16را بنویسـم و هر  را از مـن در
ماه سـتون »رِف خواننده«17 را ویرایش کنم؛ هیئت تحریریۀ بوک لیسـت18، که کمک 

1. Ginger Armstrong        10. Brian Kenney                  

2. Ann Theis                 11. School Library Journal  

3. Rebecca Neas        12. Osbely Tala                         

4. Teresa Puckett              13. Corinne Hill

5. Carol Wise                  14. Diane Zabel

6. Duncan Smith           15. Library Journal

7. NoveList                                 16. Wyatt’s World

8. Della Coulter                         17. The Reader’s Shelf

9. Cathleen Towey               18. Booklist 



15 سپاسگزاری

یـادی بـه مـن کردنـد تـا بتوانـم خود را جـای خواننده بگـذارم، ِکیتی میدیاتور اسـُتِور1 ،   ز
کـه ایـدۀ بـازی َمـد لیبز2  مشـاورۀ خواننـدگان اولین بار به ذهن او خطـور کرد؛ جورجین 
ُالسـن3 کـه ایـدۀ گزارمـان 1-3را مطـرح کـرد و بـه مـن یـاد داد کـه چطـور بـه کتـاب نگاه 
یـادی آموخـت و مـرا بـه کتابـداری کـه  کنـم؛ پروفسـور جیـن پریـر4  کـه بـه مـن مطالـب ز
امـروز هسـتم تبدیـل کـرد؛ لیـا و کـول ِگیـل5، بـه دالیل بسـیار؛ و لیزا کلمر بروکـز6، رفیق 
گرمابـه و گلسـتانم، کـه در شـام هایی کـه بـا هم خوردیم و تماس هـای تلفنی که با هم 
داشـتیم لذت ها و ترس های نوشـتن را با من در میان گذاشـت، و باعث شـد که این 
کـه تـرس روی دنیایـش  کارهـا را هـم در حالـی انجـام داد  کار ممکـن شـود و همـۀ ایـن  
کـه قهرمانانـه در عـراق  کریـس، همسـر او،  سـایه ای سـنگین افکنـده بـود، به سـالمتی 

خدمت می کند.
و درنهایت عمیق ترین تشکرها تقدیم به ویراستارم، لورا پلهاچ7. لورا باعث شد 
کـه نوشـتن ایـن کتـاب لذت بخـش شـود. رفتـار او بی انـدازه دلسـوزانه و دلگرم کننـده 
بـود و در طـول ایـن فراینـد همـواره مـرا از نظـرات خردمندانـه و اصالحگـرش بهره منـد 

می ساخت. ممنونم لورا.

1. Katie Mediatore Stover   5. Lia and Cole Gayle

2. Mad Libs    6. Lisa Clemmer Brooks

3. Georgine Olson   7. Laura Pelehach

4. Jean Preer





مقدمه
به جهان غیرداستانی خوش آمدید، حوزه ای گیرا، پرشور، و معمواًل مسرت بخش که 

انـواع و اقسـام خواننده هـا، نویسـنده ها و دالیـل خوانـدن را در خـود جای داده اسـت، 

جهانی بکر و ناشناخته که می خواهیم کاوش آن را آغاز کنیم. این کتاب را می توانید 

از جهاتـی یـک نقشـه و از جهاتـی یـک دعوت نامـه تصـور کنیـد. امیـد مـن ایـن اسـت 

کـه ایـن کتـاب نقشـۀ چشـم انداِز غیرداسـتانی را به خوبـی ترسـیم کنـد و خواننـدگان و 

کتابداران را به سمت مناطق اعجاب آور آن بکشاند. 

کـه همـۀ  گذاشـتن در مسـیر غیرداسـتانی، بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم  بـرای پـا 

کتـاب را به دلیلـی مشـابه انتخـاب نمی کننـد، و هیـچ اسـتاندارد  خواننـدگاْن یـک 

کـه بتوانـد تضمیـن کنـد کتابـی مـورد اسـتقبال یـک خواننـده  مشـخصی وجـود نـدارد 

قـرار می گیـرد یـا نـه. کتـاب پیش رویتان میان خوانندگان یا مسـیر انتخابی شـان برای 

سـفر در دنیای غیرداسـتانی تفاوتی قائل نمی شـود، فرقی نمی کند که خواندنشـان به 

قصـد لـذت، اسـتراحت یـا آموختن باشـد. عالوه بر این کتاب هایی که داسـتان محور 

کتاب نقشه ای است برای تمام دنیای بی اندازه  کنار نمی گذاریم. این  هستند را نیز 

کتاب هایـی  کتابـداران آن را حـاوی  کـه خواننـدگان و  غنـِی غیرداسـتانی. امیـدوارم 

ببینند که بی صبرانه منتظر خواندنشان یکی پس از دیگری باشند، برای شخص من 

برانگیزاننده ترین بخش خدمت مشاورۀ خوانندگان همین بخش است. 
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کـه خدمت مشـاورۀ خواننـدگان را تنهـا به بخش داسـتانی  رسـم بـر ایـن اسـت 
کتاب هـای خواندنـی1 خـوب  کـه بـرای یافتـن  محـدود بدانیـم. عمدتـًا نخواسـته ایم 
وارد  و  کـرده  عبـور  دیویـی2  رده بنـدی  تقسـیمات  از  مراجعه کنندگانمـان  بـرای 
کتاب  قسـمت غیرداسـتانی قفسـه هایمان شـویم.  وقتی خوانندگان از ما پیشـنهاد 
موثـق3  کتاب هـای  فهرسـت  بـرای  را  کتاب هایـی  می خواهیـم  وقتـی  می خواهنـد، 
کتـاب4 ترتیـب می دهیـم،  یـادی، وقتـی نمایـش  کنیـم، و حتـی، تـا حـد ز مشـخص 
یم. ابـزار مرجع مرسـوم ماننـد ژانرفلکتینگ5؛  گرایـش بـه تمرکـز بـر حـوزۀ داسـتانی دار
کتاب هـای  ناولیسـت؛ حـاال اینـو بخـون6؛ بعـد از ایـن چـه بخوانـم؟ 7 و بسـیاری از 
کتابـداری  انجمـن  انتشـارات  سـوی  از  منتشرشـده  مختلـف  ژانرهـای  بـا  مرتبـط 
ی حـوزۀ داسـتانی متمرکـز شـده اند. حتـی  آمریـکا و الیبرریـز آنلیمیتـد8 همگـی رو
وقتـی از آن جمله هـای مرسـوم بـرای شـروع مشـاورۀ خواننـدگان اسـتفاده می کنیـم 
کـه به تازگـی خوانـده ای و لـذت بـرده ای را بگـو«(، انتظـار  کتاب هایـی  )»چنـد تـا از 
کـه در پاسـخ نـام چنـد کتـاب داسـتانی را بشـنویم. حـدس مـن این اسـت که  یـم  دار
یسـمان  ها، ابعاد پنهان  ݩݩݩَرر ݧ ݩَبݧ ݧ ݧ ݧ گـر پاسـخ مراجعه کننـده کتاب هایـی مثـل جهـان زیبـا: اݧ ا
گریـن10 باشـد، بسـیاری از مـا غافل گیـر  و جسـت وجو بـرای برتریـن نظریـه9 اثـر برایـان 
گر با چنین پاسـخی روبه رو شـویم، مراجعه کننده را به میز  خواهیم شـد. و احتمااًل ا
مرجـع11 می فرسـتیم تـا شـاید آنجـا پاسـخ سـؤالش را بیابـد )در تمـام ایـن مـدت هم با 

یسمان دیگر چه صیغه ای است(. که اَبرر کنیم  خود فکر 
بهتریـن  همـۀ  و  خواننـدگان،  مشـاورۀ  خدمـت  در  انجام شـده  کارهـای  کثـر  ا
تـازه ای جـان  کـه  افـرادی  اسـت.  شـده  متمرکـز  داسـتانی  حـوزۀ  بـر  مـا،   ابزارهـای 

1. readable

Dewey divide.2 : اشاره به جداسازی بخش های داستانی و غیرداستانی در رده بندی دیویی ]مترجم[.
کتابدار از محبوبیتش بین خوانندگان مطمئن است ]مترجم[. که  کتاب ها  sure-bet cart.۳ : مجموعه ای از 

4. book display   7. What do I read next?

5. Genreflecting    8. Libraries Unlimited

6. Now Read This

9. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory

10. Brian Greene   11. reference desk
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گونۀ داسـتانی  کار را با اسـتفاده از  کار مشـاورۀ خوانندگان مدرن بخشـیدند، این   به 
کـه بیشـتر خانـوادۀ مشـاورۀ خواننـدگان این گونـه  انجـام دادنـد، شـاید بـه ایـن دلیـل 
کتاب هـا را می خواننـد یـا شـاید بـه ایـن خاطـر که، قبـل از ایـن، تعداد کمـی از ما برای 
کرده ایم. هر چه باشـد حوزۀ غیرداسـتانی  کتاب به حوزۀ غیرداسـتانی فکر  پیشـنهاد 
حـوزه ای بسـیار تخصصـی اسـت. کتـاب غیرداسـتانی تقریبـًا شـبیه یک ابزار اسـت، 
نوعی سرگرم کننده و نه چندان جدی از کتاب مرجع. بیشتر ما با خواندن کتاب های 
دسـت  آن  )از  می شـویم  لـذت  بـه  قصـد  مطالعـه  دنیـای  وارد  کـه  اسـت  داسـتانی 
یک ساعت به من کاری نداشـته باش و بگذا و  سـیری ناپذیر  پرهیجـان،  مطالعه هـای 
کثـر ما به خوانـدن فکر می کنیم،  ر فقط بخوانـم(. حـدس مـن ایـن اسـت کـه زمانی که ا
بالفاصلـه رمان هـا در ذهنمـان رخ می نماینـد. انتخاب های گروه  هـای کتاب خوانی، 
یـادی، بـه رمان هـا محـدود  کثـر جوایـز ادبـی، تـا حـد ز گزینه هـای ُاپـرا1، و ا فیلم هـا، 
می شـود. این رمان ها هسـتند که رؤیاها و خاطرات ما را برمی انگیزند. در اتاق انتظار 
مطب هـا یـا در پـرواز هواپیمـا، رمان ها را بـرای مطالعه انتخاب می کنیم. به این ترتیب 
گونۀ داستانی فرمانروای این قلمرو است، و تقسیم بندی  که  این طور به نظر می رسد 
گنجینـۀ پیشـنهادی مـا را مشـخص می کنـد: در یـک  کاری  دیویـی هـم محدودیـت 
یـم، و در طـرف دیگـر  کـه آن هـا را خواندنـی بـه شـمار می آور کتاب هایـی هسـت  سـو، 

کتاب هایی هستند که آن ها را محدود به بخش مرجع می پنداریم.
و  داسـتان  از  تلفیقـی  کتاب هـای  بودیـم،  بچـه  وقتـی  کـه  کرده ایـم  فرامـوش  
غیرداستان می خواندیم، کتاب هایی که بیشترشان به صورت مساوی تقسیم شده و 
یا حتی بخش غیرداستانی وزن بیشتری در آن داشت. تمام کتاب های دایناسورها، 
کتاب های علمی تصویری2 و کتاب های مربوط به چیزهای عجیب وغریب، که عاشق 
خواندنشان بودیم، همگی غیرداستانی بوده اند. لذت کشف به داستانی و غیرداستانی 
محـدود نمی شـد. لـذت را در میـان صفحـات کتابی که عاشـقش بودیـم )هر کتابی( 

کتابخوانی اپرا وینفری، تهیه کننده، مجری و هنرپیشۀ آمریکایی، که غالبًا رمان هایی را برای مطالعه به بینندگان  ۱. باشگاه 
برنامۀ تلویزیونی اش پیشنهاد می داد ]مترجم[.

2. Eyewitness Books
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 می یافتیم. کتاب مورد عالقۀ فرزندخوانده های من رکوردهای جهانی گینس1 است. 
غریـب،  و  عجیـب  چیزهـای  و  بنشـینند  متمـادی  سـاعت های  حاضرنـد  آن هـا 
حال به هـم زن، یـا غیرقابل بـاور )البتـه واقعـی( را بـه مـن نشـان دهنـد. ایـن بچه ها هنوز 
تفاوت میان داسـتانی و غیرداسـتانی را نمی دانند، این تفاوت را در مدرسـه خواهند 
آموخـت. آنـان نیـز به نحـو نامحسوسـی، ماننـد همـۀ ما در گذشـته، خواهنـد آموخت 
کـه بایـد گونـۀ داسـتانی را مایـۀ لـذت بدانند و گونۀ غیرداسـتانی را کمکی بـرای انجام 

تکالیف.
بااین حال هنوز برای آنان یا حتی شاید برای ما امیدی باقی است. کتاب های 
کتاب هایـی  کرده انـد.  فوق العـاده ای، آرام آرام، جـای خـود را در اذهـان عمومـی بـاز 
کـه خواندنشـان ماننـد خوانـدن بهتریـن رمان هاسـت. آنچـه آن هـا را حتـی از داسـتان 
هـم بهتـر می کنـد واقعی بودنشـان اسـت. کتاب هایی ماننـد توفان تمام عیار: داسـتان 
یـا 2 نوشـتۀ سباسـتین جانگـر3، و به سـوی هـوای رقیـق:  حقیقـی انسـان ها در برابـر در
کاوئر5 توانسته اند شانه به شانۀ  روایتی شخصی از فاجعۀ قلۀ اورست4، نوشتۀ جان کرا
کتاب هایی مانند سی بیسکویت:  پرفروش ترین داستان های هیجانی مطرح شوند. 
اسـطوره ای آمریکایی6، نوشـتۀ لورا هیلنبرند7، و شـیطان در شـهر سفید: قتل، جادو، 
کـه آمریـکا را تغییـر داد8، نوشـتۀ اریـک الرسـن9، نیـز از راه  و جنـون در نمایشـگاهی 
رسیدند و به جمعیت خوانندگان این طور القا کردند که آثار غیرداستانی می تواند به 
اندازۀ داسـتان جذاب و خواندنی باشـد. خوانندگان، هر روز بیش از پیش، به دنبال 
کتابـداران مشـاور خواننـدگان نیـز بـا خوانـدن و  کتاب هـا هسـتند و  یافتـن این گونـه 

عالقه مندشدن به این کتاب ها به دنبال نمونه های بیشتری از این دست هستند. 
گذشته، ارائۀ خدمت مشاورۀ خوانندگان  در این شرایط، در حدود شش سال 
کـرده اسـت. ایـن فراینـد در ابتـدا بـا پیشـنهاد  غیرداسـتانی به مـرور جـای خـود را بـاز 
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