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امروزه، در نظر اهل فرهنگ و اندیشه، افول کتاب خوانی یکی از ملموس ترین بحران های جامعۀ 
ماست. هر روز اخبار و آمار جدید و گاه مبالغه آمیزی دربارۀ بحران کتاب خوانی و درصد روبه کاهش 
کتاب خوان ها می شنویم. 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 نخواندن، همیشـه و در هر حال، آسـیب اسـت؟ 
کتابـی بخواننـد؟ آیـا بهتـر  کـه نمی داننـد چـه  آیـا مشـکل بسـیاری از خواننـدگان بالقـوه ایـن نیسـت 
نیست، به جای راهنمایی مخاطبان با رویکردی هنجاری، اشتیاقی برای خواندِن مطابق با نگرش 
شـخصی در خواننـدگان ایجـاد کنیـم؟ در مجموعـۀ »خوانـدن«، به دنبال نشـان 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 توییتـر، 
مـروری بـر تاریـخ خوانـدن و تحـوالت آن در مواجهـه بـا چالش هـای هـر دوره می کنـد تـا تبیینـی از 
بحـران امـروزی خوانـدن در گـذار از فنـاوری چاپـی بـه عصـر دیجیتـال بـه دسـت دهـد. بـه عقیدۀ 
فوردی، ریشۀ معضل معاصر خواندن نه در سیطرۀ فناوری های دیجیتال، بلکه در کمرنگ شدن 
کـه بایـد بـا تکیـه بـر  کتاب خوانـی را فی نفسـه ارزشـمند می شـمارد، معضلـی  کـه  فرهنگـی اسـت 

مدارس و با آموزش و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، 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 

کراه از خواندن کند. جایگزین هراس و ا

سخن ناشر





گاهی بشر را دگرگون کرده و دنیا را تغییر داده است. فارغ از نقش آن در مقام یک رسانۀ  مطالعه آ
قدرتمند ارتباطی و منبع لذت، دریچه ای به سوی دانش دربارۀ تقریبًا همۀ چیزهای مهم باز کرده 
است. در سراسر جهان انگلیسی-آمریکایی، خواندن را با سواد1 اشتباه می گیرند. سواد مهارتی 
اسـت بـرای رمزگشـایی از متـون مکتـوب، و در جامعـۀ مـدرن، کـه چنین بـه ارتباطات تکیـه دارد، 
باید این مهارت را داشـت. اما خواندن فراتر از سـواد اسـت. در مطالعه با تفسـیر و تخیل سـروکار 
یـم؛ مطالعـه یعنـی دسـتاوردی فرهنگـی که معنا از طریق آن به دسـت می آید. بـا خواندِن »بین  دار
خطـوط«2، خواننـده می توانـد تخیـل و دانـش خـود را بـرای فهـم متـن پیـش روی خـود و دریافـت 

معنایش به کار بگیرد.
و ادعـای  کتـاب  کنـار هشـدارها پیرامـون زوال  نگرانی هـا دربـارۀ وضعیـت سـواد غالبـًا در 
اثـرات مضـر اینترنـت بـر ظرفیـت کتاب خوانی ما مطرح می شـوند. آن هایی کـه از انحطاط فرهنگ 
کتاب خوانی شـکوه می کنند غالبًا برچسـب »دایناسـورهای فرهنگی« می خورند. در برخی محافل 
مـد شـده اسـت کـه می گوینـد، در جهـان ارتباطـات فراگیـر، آن هایی کـه در پی یافتن معنـا از طریق 

کـه محیـِط همیشـه متغیـر و هـر لحظـه غنـی از رسـانه ها در اختیارشـان می گـذارد از  منابعی انـد 

کتاب خوان ها سبقت می گیرند.

احساس شهودی ام این بود که هر دو طرف دعوا، دربارۀ آیندۀ مطالعه و فناوری دیجیتال، 

کـه یـک فنـاوری  یک سـویه بـه ماجـرا می نگرنـد و احتمـااًل اشـتباه می کننـد. بـه نظـرم بعیـد بـود 

رسـانه ای جدیـد سرنوشـت فرهنـگ کتاب خوانـی را رقـم بزنـد: البد پـای چیز دیگری در میـان بود. 

چـون فرضیـات فرهنگـی رایـج همواره بر معنای عمل کتاب خوانـی اثر می گذارند، تصمیم گرفتم 

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

پیشگفتار



خوانشی تاریخی از مطالعه داشته باشم تا ببینم در طول تاریخ چه برداشتی از معنای آن نزد مردم 

و تأثیرش بر آن ها وجود داشته است. 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 تاریخـی بهـره می گیـرم تا هـم بر مضامین 

کید کنم؛ برای اینکه مشخصه های متمایز و منحصربه فرد  متباین و هم بر الگوهای تکرارشونده تأ

فرهنـگ کتاب خوانـی در گـذار فعلـی از فنـاوری چاپـی به دیجیتال را نشـان دهم. نتیجه گیری ام 

ایـن اسـت کـه فرهنـگ کتاب خوانـی با برخی چالش های جدی مواجه اسـت، امـا نباید در قلمرو 

گشـت. چالـش اصلـی فـراروی مـا احیـای فرهنـگ و  فنـاوری به دنبـال سـائقه های ایـن چالش هـا 

رسـومی اسـت که خواندن را فی نفسـه یک دسـتاورد فرهنگی ارزشمند می داند. برای آغاز این کار 

جایی بهتر 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 پژوهش  کمک بالعوض آ

برای نوشتن این کتاب بوده است. از کمک مالی آن ها سپاسگزارم. همکارانم دکتر جنی بریستو3 و 

دکتـر الـی لـی4 همـواره نقدهـای تأمل برانگیـزی بـر کارم داشـتند. نیـک کیتـر5 پیشـنهادات مفیـدی 

بـرای متمرکزترکـردن برخـی اسـتدالل هایم داشـت. ریچارد میسـون6، ویراسـتار این اثر، خیلی 

عالی روی متن کار کرد. جیمی بیرکت7 در انتشارات بلومزبری8 همواره با توصیه هایش به یاری ام 

که، از آغاز، اهمیت  کار، رابین بیرداسـمیت9، هسـتم  می آمد. و مدیون دبیر سـفارش دهندۀ این 

کرد و در هر مرحله مشوق من بود. پرداختن به این پروژه را درک 

شهر کادونا
ناحیۀ لمباردی، ایتالیا، ۱۴ مۀ 20۱5
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چـرا کتاب خوانـی در قـرن بیسـت ویکم چنیـن مسـئلۀ حـادی شـده اسـت؟ در اخبـار، معمـواًل در 

از جایـگاه مخاطره آمیـز آن هـم عرضـه می شـود. عمـل  پـی واژۀ »سـواد« روایـت نگران کننـده ای 

کتاب خوانی در تلۀ چندین و چند مناقشۀ به ظاهر متنوع گرفتار شده است، و زبان متعارفی که 

گرفته می شود معمواًل از ادبیات بحران بهره می گیرد. آموزش کتاب خوانی  کار  برای این بحث به 

به شدت سیاست زده شده است، و در جوامع انگلیسی-آمریکایی به عرصۀ جدال های افراطی 

تبدیل شده که با عنوان »جنگ های مطالعه«1 از آن یاد می کنند.

در همیـن حـال، تشـخیص مشـکالت مطالعـه نیز تـا حد زیادی به عرصۀ پزشـکی تفویض 

شده است. اعالم می شود تعداد روزافزونی از مردم به یک یا چند ناراحتی مربوط به خواندن، مثل 

خوانش پریشـی2، مبتال هسـتند. غالبًا ادعا می شـود که ظهور رسـانه های دیجیتال به کاهش بازۀ 

توجـه دامـن زده اسـت، و بـه همین دلیل پیش بینی های غم انگیزی دربـارۀ »پایان کتاب« و »مرگ 

کتاب خوان« می کنند.

1. the Reading Wars
2. dyslexia
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گهـی ترحیـم فرهنگـی کتاب خوان هاسـت در مقابـِل  کـه مشـخصۀ ایـن آ روایـت غـم زده ای 
تلقـی قدیـم جوامـع باسـواد از مطالعـه قـرار می گیـرد. متفکـران بـزرْگ کتاب خوانـی را راه حلـی بـرای 
مخمصه هـای فـراروی خـود می دانسـتند. در سـنت های یهـودی و مسـیحی، مطالعـه بـه جایـگاه 
یک فضیلت اخالقی، به جایگاه واسـطه ای برای دسـتیابی به حقیقت، رسـیده بود؛ از رنسـانس 
بدین سـو، کتاب خوانـی هـادی و راهنمـای سـفر به سـوی کشـف خویشـتن بـود؛ عصـر روشـنگری 
کتاب خـوان را داور عقالنیـت و پیشـرفت می دانسـت؛ در نظـر دمکرات هـا و انقالبی هـا، مطالعـه 

منبعی اخالقی و فکری برای حیات عمومی پرنشاط و ابزار دگرگونی اجتماعی بود.
گرفـت، و  در قـرن هجدهـم، ایـدۀ »عشـق بـه مطالعـه«1 در بسـیاری از نقـاط جهـان غربـی پـا 
کتاب خوانـی را  کـه فی نفسـه حائـز ارزش اسـت. در قـرن نوزدهـم،  کاری قلمـداد می شـد  مطالعـه 
سرچشـمۀ بهبود خویشـتن می دانسـتند، که به بسـیاری افراد انگیزه می داد خودشـان، یا با کمک 
اعضـای خانـواده، خوانـدن بیاموزنـد. حتی در بخش عمدۀ قرن بیسـتم، سـواد هم وسـیله ای برای 
دسـتیابی بـه روشـنگری یـا لـذت، و هـم ابـزاری بـرای کمـک به حل مشـکالت مرتبط با فقـر و رکود 

اقتصادی دانسته می شد.
پـس چـه چیـزی عـوض شـده اسـت؟ عصـر مـا اولین فصـل تاریخ نیسـت کـه اضطراب ها و 
دلواپسـی هایی دربـارۀ نقـش مطالعـه و اثـر آن بـر جامعـه دارد. همان طـور کـه در فصل هـای بعـدی 
که همۀ اجزای  کانون مجادله و نگرانی بوده اسـت. اما آن نخ تسـبیحی  گفته ایم، مطالعه همواره 
فهرسـت روزافـزون اضطراب هـای معاصر را به هـم وصل می کند از روند نگران کننده تری حکایت 
می کنـد: جوامـع مـدرن به وضـوح در تصریح به ارزش های فرهنگی شـان مشـکل دارند. بسـیاری 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 رایانـه ای، سـواد 
هیجانی، سـواد جنسـی، سـواد اقلیمی، سـواد رسـانه ای، سـواد چندفرهنگی، سـواد مالی( تلویحًا 
گر مطالعه فقط یک نوع از انواع  جایگاه منحصربه فرد و اقتدار فرهنگی سواد را زیر سؤال می برد. ا

سواد باشد، مبتذل می شود.
هدف این کتاب بررسی آن خاستگاه ها و عوامل ذی نفوذ تاریخی است که الهام بخش شیوۀ 

تفکـر مـا دربـارۀ مطالعه انـد، تـا بفهمیـم تلقی امـروزی جامعه از ایـن عمل چه ویژگی متمایـزی دارد. 

1. love of reading
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کتاب خوانی را به چالش می کشیم و استدالل می کنیم  کاستن از ارزش و اقتدار  میل امروزی به 

کـه، علی رغـم نوآوری هـای فناورانـه و نفـوذ رسـانه های جدیـد، آن آرمـان انسـان گرایانه از خواننـدۀ 

بصیری که قادر به قضاوت مستقل است باید آرمان فرهنگی امروز نیز باشد.

نگرانی های امروزی پیرامون اثر مضر فناوری دیجیتال و اینترنت بر سواد و افراد کتاب خوان 

نابجاست. پرورش هویت فردی، از طریق مطالعه، امکان های بی شماری برای رشد فردی فراهم 

می سازد، و چالش فراروی جامعۀ امروْز فرهنگی و سیاسی است، نه فناورانه.

پارادکس سقراطی
افالطون، که از زبان سقراط می نوشت، اولین هشدار را دربارۀ مشتاقان مطالعه داد. او از گسترش 

سـواد نگران بود، تا حدی به این دلیل که اعتقاد داشـت سـواْد مسـئولیت یادآوری را از دوش افراد 

برمی دارد. سقراط، در مقام استعاره ای برای نوشتن، از واژۀ یونانیpharmakon )داروی مخدر( 

کـه خوانـدن هـم می توانـد دوا باشـد و هـم سـم.1 در  اسـتفاده می کـرد تـا بیانگـر ایـن پارادکـس باشـد 

سـده های پـس از آن، ایـن پارادکـس در تنشـی میـان دو تلقـی از مطالعـه متبلـور شـد: واسـطه ای 

مفید برای روشنگری و ارتباطات، و کانالی برای طرح پرسش های دلهره آوری که پیش روی نظم 

اخالقی قرار دارند.

سـقراط هشـدار می داد که ایده های مکتوب حیاتی از آِن خود می یابند. گفت وشـنودهای 

شفاهی، همانند آنچه بین سقراط و هم صحبتانش می گذشت، میان افرادی با جایگاه مشابه و 

رسـوم مشـترک رخ مـی داد، آن هـم در یـک محیـط فرهنگـی محصـور و امـن. ولی واکنش هـا و رفتار 

خوانندۀ دورازدسترس را نمی توان سنجید. سقراط می گفت نوشته جات قدرت تمییز ندارند چرا 

کـه »بـه همه جـا سـرک می کشـند«؛ نوشـته میان خواننـده ای کـه آن را می فهمد و از محتوایش سـود 

می برد با کسـی که گمراه و سـردرگم می شـود فرق نمی گذارد. او اخطار می داد که هر نوشـته هم به 

که به دردشـان نمی خورد«.2 سـقراط،  دسـت آن هایی می رسـد »که آن را می فهمند و هم آن هایی 

همسو با جهان بینی قیم مآب دورانش، فرض می کرد اندک دانشی که در دامن نادرست گذاشته 

شود تهدیدی علیه نظم اجتماعی است.

کلمـات مکتـوب بـه  کـه خوانـدن  در بسـتر فرهنـگ سیاسـی آتـن در دوران سـقراط، آن هـا 

کلمـات  گیـر مـردم بودنـد، یعنـی بی سـوادان. از دیـدگاه او، حتـی  دردشـان نمی خـورد اکثریـت فرا
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گر نوشته شوند، زمینه ساز سردرگمی می شوند. باورش این بود که اگر مشکالِت  حکمت آموز هم ا

برخاسـته از دست نوشـته ها در محضر فردی حکیم حل وفصل نشـوند، مسئله ساز خواهند شد. 

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 وظیفـه ای  سـقراط معتقـد بـود جسـت وجوی حقیقـت چنـان طاقت فرساسـت 

را فقـط بـه معـدودی از شـهروندان آتـن می تـوان سـپرد؛ همیـن نکته یکـی از دالیل کراهتـش از متن 

کلمات  که مثل سایر علوم بتوان در قالب  مکتوب بود. او اصرار داشت معرفت »چیزی نیست 

گرد در جسـت وجوی موضـوع« اسـت که  درآورد«؛ فقـط »پـس از مـراودۀ طوالنـی میـان آمـوزگار و شـا

معرفت حقیقی به روح راه می یابد.4 گویا افالطون، بیش از آنکه دلواپس متن مکتوب باشد، نگران 

انتشار آن میان تودۀ مخاطبان بود:

گـر گمـان می کـردم که می شـود این ها را به قالب کلمات مکتوبـی درآورد که برای انبوه  ا

مـردم مفیـد باشـند، کاری شـرافتمندانه تر از ایـن در عمـرم نمی یافتـم... کـه بـر ماهیت 

چیزهـا پرتـو بیفکنـم تا همگان ببینند. اما گمان نمی کنم »تفحص«، عنوانی که بدین 

 معـدودی از آن ها، 
ّ

مطالـب داده می شـود، هیـچ سـودی بـه حـال مردم داشـته باشـد، اال

یعنـی کسـانی کـه بـا اندکـی راهنمایـی می تواننـد خودشـان حقیقـت را کشـف کننـد. و 

مابقـی برخـی دچـار حقارتـی بی بنیـاد و ناشایسـت می شـوند، و برخـی مبتال بـه غروری 

مبالغه آمیز و ابلهانه، انگار که چیزی عظیم آموخته اند.5

گاهانه سعی در فراگیرشدن دارد، میل سقراط  که آ در فرهنگ عمومی دمکراتیک امروزی 

بـه محدودسـازی آزادی مـردم در خوانـدن محتـوای دلخواهشـان در شـرایط دلخواهشـان تکفیـر 

می شـود. امـا حتـی در قـرن بیسـت ویکم نیـز عامۀ مـردم را به گونه ای جلوه می دهنـد که انگار قربانیان 

بی دفاعی هسـتند در برابر دسـت کاری رسـانه 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.




