
 
 
 
 
 

  هنر کتاب نخواندن
 بهاءالدین خرمشاهی

 

ی نیست که بهه کهب بها     که هیچ کتاب  اند هاز قول ابوالفضل بیهقی نقل کرد

 . ا زد کا هر کتابی به کب با  خواندن میزد، خواندن نیا 

اس اسهت، هةهم مها بهه ه ربهه      اسه  بهی اکن قهول از مهههو ا    حال آنکه 

ا زد، حتی بسهیا ی کتابهاسهت    د نةیبا  خواناکم که بسیا ی کتابها به کب  د کافته

بعضی کتابهاست که مادام العةر و بر هکس . که ا زش و ق زدن جدی هم ندا د

برای ما مثل قرآن کهرکم، احادکهن نیهوی، بسهیا ی     )باکدشان خواند  هوان و می می

بها   اطراو  اکهن کتابهه  (. ادعیه، مثنوی معنوی، دکوان حافظ و سعدی ونظاکر آنها

 . شود ةیخواندن، اگر افزوده نهود، کاسته ن هکرا 

« انف ها  مبیوعها   »ان که کا شناسان کتها  و کتابهدا    ای هامروزه با پدکد

با هولید انیوه کتا ، که نه فقط خواندن بلکهه خرکهد   . اند، مواجهیم اصبالح کرده

گونم کتا  از کب سو برای فراوانی وهولید انف ا . کرده استکتا   ا هم دشوا  

ابدوستان و کتا  بازان و شیداکان کتا  خوشاکند است، و از سوی دکگر باعن کت

نهةه کتا  چیست، و هنهوز  دانند هکلیفهان با اک ةیاست که نههوکش خاطر آنان 

شهب نیسهت   . باکد کتابهای جدکدهر  ا هم بخوانند هدکتابهای پا  و پیرا   ا نخوان
                                                           

    13-63، صص 2631نهر دانش، مرداد و شهرکو. 
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ههوان   ةیمه و نقهه و هدابیر الزم نکه د  اکن هرافیب شدکد، به آسانی و بدون برنا

 .  اهی به دهی برد

گفتیم که کةتر کتابی اسهت کهه بهه     میا ی داشتم بر خالف سخن بیهقی ب

خواننهد، نهه    مهی مراد  اکن است که هةم کتابها  ا هةگان . کب با  خواندن بیا زد

ال  ا الةثل هةم کتابهای منتهرة کب س کا کسانی بخواهند کا بتوانند فی اکنکه کسی

و هخصصهها بهه فرکهاد     هها  هخوشیختانه هفاو  بینهها و نگرشها و سلیق. بخوانند

به طو ی که کهب عهده فقهط    . دهد میآکد و انتخا  اولیه  ا ان ام  میکتابخوانان 

انند و کب عده د  هةام عةرشهان از کنها    خو میکتا  علةی، غالیاً د  کب  شته، 

 . گذ ند ةیچنین کتابهاکی ن

اکم اکن است که د  قیهاس بها کههو های     گر هم که ما آو دهکب شانس دک

 هعناوکن منتههر اگر هعداد . پیهرفته، سبح هولید کتا  د  اکران چندان باال نیست

 (بخرد و)بیستم اکن میزان  ا  باشد، کسی که کب 2033ان د  حدود د  اکر ساالنه

هقرکیهاً ههر پهنج    شود هفتاد و پنج عنهوان کعنهی    می. بخواند کتابخوان فعالی است

 وزی کب کتا ، اما کب انگلیسی کا فرانسوی اگر بخواهد کب بیستم انتهها ا   

بخوانهد باکهد   ( سال اسهت عنوان د   هزا 03که هقرکیاً بالغ بر )ساالنم کهو ش  ا 

 . کان عةلی ندا دچهل کتا  که ام ای هاند کعنی هفتعنوان کتا  بخو 1333سالی 

ةان محدودکتی که  ذوق و سلیقه و هخصص با ی بیهتر کتابخوانان طیق ه

رافیها، کها   مثالً هها ک،، کها ج   . عالقه ندا ندکند به بیش از ککی دو زمینه  میاک اد 

دکن، کا  ه وفکا فلسهه  و د ست هر بگوکیم ککی از علوم و فنون هه ملکا عادبیا ، 

ال ثه ی چون فرانسه وانگلیس کهه م ککی از هنرها و نظاکر آن و حتی د  کهو هاک

کتا  د  زمینم خها  مهو د عالقهم کهب فهرد بیهرون        133ساالنه بیش از زدکم 
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د اکهن  انه  هشانس دکگری که کتابخوانها د  برابر انف ها  مبیوعها  آو د  . آکد ةین

است که بودجه و ساکر امکانا  خرکد هةم کتابهای دلخواه خود  ا هم ندا نهد و  

ض ناشهی از پدکهدة مههابه کهه     و عهوا  )غالیاً د  هنگنای زندگی آپا هةان نهینی 

د  و پیکر بلند بهاالکی   کی کتابخانمهوانند  میامروزه کةتر ( انف ا  جةعیت نام دا د

بگر باشند و به ککی دو زمینهه  گرا و انتخا نخیهبرای خود ههکیل دهند، مگر اکنکه 

و ههول  . و د  آن ککی دو زمینهه ههم کتابههای اساسهی  ا نگهه دا نهد      ا کنند اکتف

 . قاعده نزنند بیاز حد و  وحر  بیش

هم د  اکران بهه انهدازة ا وپها فعهال و وا د      میی ملی و عةوها هاما کتابخان

اندک شةا ی از محققهان  و فقط عدة زندگی و پاسخگوی نیاز کتابخوانها نیستند 

ی عةهومی بیههتر اسهتراحتگاه و پناهگهاه از     ها هکتابخان. کنند می ا به خود جلب 

ای  ا  پرو ند کا کتابخوان حرفه میای  و کةتر کتابخوان حرفه رما هستند،سرما کا گ

ی کانون پرو ش فکهری کودکهان و   ها هد  اکران فقط کتابخان. دا ند می اضی نگه 

 . نوجوانان کا اکی و پاسخگوکی کافی دا ند

هیچ معیا  عینی برای اکنکه به ما بگوکد چهه باکهد بخهوانیم وجهود نهدا د      

د  بهازا  کها د  کتابخانهم    )  محهدودة کتابههای موجهود    والحةداهلل خواننهدگان د 

کننهد، چندانکهه گهاه از     میاحساس آزادی ( ی عةومیها هشخصی خود کا کتابخان

 ةیولی عواملی برای  فع اکن سرد گ. شوند میندانةکا   شد  آزادی سرد گم و

ای واظها  نظرهای دوستان و آشناکان و نقد و نظره ها هاز جةله هوصی. وجود دا د

هکلیف هعدادی از کتابهای اساسی  ا هم که بهه آنهها   . شفاهی وکتیی د با ة کتابها

م و فنی هعیین کرده ها ک،، کعنی ها ک، ادبیا  کا ها ک، هر عل ،گوکند میکالسیب 

سهاققم ذوق خهوکش   کهه  الةثل دانه وی ادبیا  فا سی، اگر ههم   کعنی فی. است
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هکلیهف  دمنه نخواند، بهه هههوکق کها     و هکا کلیلشاهنامم فردوسی، کا ها ک، بیهقی 

 . خود ناگزکر از خواندن چنین کالسیکهاکی است شتم هحقیقی کا هحصیلی 

اما خرکدن کا خواندن هر آنچه هم  که د   شتم هخصصی کا مهو د عالقهم   

انتهها ا  ههازه پهیش  فهتن ههم  وشهی        پها  گردد، و پا به میکب شخص منتهر 

ن سوی اکن بام است اکن است کهه  افتادن از آ افراطی است؛ و هفرکبش که هةانا

ههم نهه    آن)الةثل کسی که خو شیدشناس است، از  هحقیقا  چند سالم اخیر  فی

د  علم و هکنولوژی کب پژوههگر . اطالع باشد بید اکن زمینه ( فقط به کب زبان

و اخیا  و اطالعا  و اظها نظرهها بهاخیر    ها هعالقةند ناگزکر است از آخرکن کافت

که چنین  پیهرفت و هحول نو به نهوی   ههد  ادبیا  و هنر و فلسفه و دکن . اشدب

بهه هعییهر دکگهر    ) بهودن  هةپای  وز پیش  فتن، کا امهروزکن  اکن هه مبرح نیست

فلسهفی دا د،   کسی کهه ذوق . چندان ضرو   ندا د (بودن up to date=  وزآمد

ا ة اوست، کا آثا  شاگردان ب ای آنکه آخرکن آثا  وکتگنهتاکن کا آثا ی  ا که د ب

هوانههد هةچنههان  مههیاو و فالسههفم بعههد از ا و  ا د  حههال حیهها  انههد، بخوانههد، 

 .ی افالطون  ا بخواند کا بازخوانی و بازاندکهی کندها همکالة

الیته ههیا ی و حساسیت نسیت بهه آثها  منتههره د  کهب زمینهه، و شهم       

د  . ق و متفهنن مفیهد اسهت   اعهم از محقه   ای هکتاشناسی داشتن، برای هر خواننهد 

ی کتابهناختی و قرا  دادن آخهرکن  ها هفنی کنترل داد ه  ی هحقیقی و علةیها هزمین

اطالعهها  جزقههی و هفصههیلی د  اختیهها  پژوهنههدگان، جههزو نخسههتین وظههاکف  

هها،   هد  اکهن زمینه  . مدا ک علةهی اسهت   مراکز اسناد و ی هخصصی وها هکتابخان

کنهد، الزم اسهت    لیز  د  جراحی چهم کا  می الةثل د با ة کا برد محققی که فی

 ه  کی که د  اکن زمینه کا نزدکب بهه اکهن زمینهه د  سهةینا ها    ها هکه از آخرکن مقال
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ی هحقیقی و ها هو  سال ها هشود، نیز از چکید میخوانده شده کا د  م ال  منتهر 

 .هزهای دانهگاهی باخیر باشد، ها چه  سد به کتا 

کهرد،  ههوان   مهی که برای اطالع از انتها ا  جدکد  با ی حداقل اقدام الزم

هاست، کهه کها ی خوشهاکند اسهت      کتابفروشی های هککی هةاشای وکترکن و قفس

گهت و گذا  د   و هةه کس امکان خواهد  میولی غالیاً وقت فا غ و دل خوش 

لیسهت   مبالعهم . هها  ا نهدا د   و وکترکن ها هها و هةاشای هةم قفس هةم کتابفروشی

از  ةهی آکهد و کةها بهیش نی    مینظیر آنچه د  نهر دانش د  )ة جدکد ی منتهرکتابها

فهرستهای فصلی کا سهاالنه  . شق بهتری است( ندک میانتها ا  جدکد  ا منعکس 

ه نیسهت و به  «  وزآمهد »کعنی کتابهناسی ملی اکران هم که د  حال حاضهر هنهوز   

لبف . دهد میان ام  زودی فعال خواهد شد نیز قاعدهاً اکن کا   ا د  حد کاملتری

هوان مستقیةاً به سراغ زمینم مهو د   میاکن فهرستها اکن است که موضوعی است و 

ههوان نگهاهی بهه     مهی ی دکگهر  ها هنخواندن کتابهای زمینکا به جیران . عالقه  فت

 . انداخت ها هن زمیناسامی و عناوکن آ

ه باکهد  شاکد اکن سوالها برای کسانی مبرح باشد که بپرسند چقد  و چگون

کنهد و بهه آن خهواهیم     مهی پاس، چقد  و چگونه  ا ه ربه  وشن  . کتا  خواند

اما شاکد هنوز کسانی  باشند که بپرسند چرا باکد کتا  خوانهد  پاسه،   . پرداخت

ههوانیم از   مهی نخست آنکه ما فقهط بهه مهدد کتها ،     . اکن چرا خیلی  وشن است

. ل سهابقه دا د، آگهاه شهوکم   هزا  سا 0-6پیهینم فرهنگی مکتو  بهر که بهر از 

دوم اکنکه ما با هةم معاصران خود م او  کا از کا  و با  و نتاکج پژوهههای آنان 

لذا دو افتادگی و جداماندگی ها کخی وج رافیاکی  ا به امهداد اکهن   . باخیر نیستیم

اگر بهر  . کتا  حافظم جةعی و کتیی بهر است. کنیم میوسیلم مع زه آسا جیران 
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موجهود د  جههان محهو     لعاده و غیر منتظره، مرکب کتابهایعم خا ق ااثر کب واق

 . گردد میبدوکت چندکن هزا  سال پیش خود برشود، بهرکت به 

ال که چقد  باکد کتا  خواند  باکد گفت به قد  با ی د  پاس، به اکن سؤ

ال کهه چقهد  باکهد کها  کهرد  چقهد  باکهد        د  پاس، اکن سؤ هةانبو  که! کافی

پاسه، عةلهی ههر و    . هوان هةین جهوا   ا داد  میقد  باکد خو د  هم خوابید  چ

کنهیم چقهد     مهی هر اکن است که د  زندگی امروز اکن ما نیستیم که هعیین  بیه ر

باکد کتا  خواند، بلکه باکد دکد پس از ان ام کا   وزمره و وظهاکف اجتةهاعی و   

 ناز آنها  انهد، و م مهی خانگی و خانوادگی چقد  وقت و دل ودماغ برای مها بهاقی   

به قول حافظ هر وقهت خهوش   . هوان صرف کتا  کرد میمقدا ، چه مقدا ش  ا 

 . که دست دهد م تنم شةا 

 ا چنانکه گفته شد، ذوق و ه ربه و هخصص حل « چه باکد خواند»له مسأ

 د  برابر سیل انتها ا  بیهتر مسألم چه نیاکد خواند مبرح اسهت؛ هنهری  . کند می

محابای شیوة زندگی سهر   بیکه اهفاقاً منتقد )ی معاصر امرککاک میلر نوکسندة بز گ

ی هها  هکهه از ه ربه   بید  کتها ( ی اسهت به هوا و پهر اسهراف و مصهرف امرککهاک    

کند کهه هةانها    میکتابخوانی و کتابهناسی خود نوشته است به هنر شگرفی اشا ه 

اکعم کهه خهود ضه    ه  نه اکن هنر که نیاکد کتها  خوانهد  . هنر کتا  نخواندن است

 . بلکه اکن هنر که چه کتابهاقی  ا نیاکد خواند هاست  ةیعظی

نگا ندة اکن سبو  نیز کهه اصهوالً کتهابخوان فعهال و د  م ةهوع مهوفقی       

اعتیها ی   بیاکستد و از  مینیست، گاه مانند بوهیةا  د  کنا  انیوه کتابهای ناخوانده 

. شهود  مهی مانده آنهةه کتا  اندوهگین  ناخوانده سوادماندگی خوکش و بیعةر و 

کهد و هحت ههأثیر   میبعد کتا  دکرمانده و ناخواندة کالسیب کا نوکنی  ا بیرون 
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کا موفقیتش د  بازا  کتها    بیاسم وشهر  کتا  و مؤلف و اهةیت ها کخی کا اد

و ههازه د    خوانهد  میةتی و  و زحوخوشفروش از آ  د  آمدنش، آن  ا به هر ز

کابد که  ودست خو ده است و د کغ از  اه دو  و  نهج   مید «  کاضت»پاکان اکن 

 . بسیا 

آنها باکد « وجنا »بسیا ی کتابها  ا فقط از  وی شکل و بو، و به اصبالح 

. جای آنکه م هذو  کهب کتها  باشهند    ه خیلی ها ب. فهةید که خواندنی نیستند

ه ذاققهه خهود آن  ا   آنکه ب اند، و با کالسیب کا شهر  افواهی آنمرعو  اهةیت 

شهوند،   میهنری کا اسنوبیسم  ه  کابند، گرفتا   ود باکستی و  کای علةی میناگوا  

و بدون هیچ حظ  وحی کا بههرة علةهی کتها  نهامبیوع نامهأکول  ا بهزو  فهرو        

برای ههر کتها  عهالوه بهر پیههینم      . آن  ا خوانده باشندفقط برای آنکه . دهند می

، وقت مناسب، حال مناسب، خوانندة مناسب هم وادبی مناسب، سن مناسب ةیعل

کتابی که بها زو  خوانهده شهود، هضهم نههده و جهذ  نههده دفهع         . وجود دا د

از قهدکم   اعم که فراغت دکرکا  و دشوا کا  است و کتا  ای هد  زمان. گردد می

 ود،  میو جدکد، از کالسیب ها مد ن، اکنهةه فراوان است و از سر و کول ما باال 

 زو  کتا  خواند  ه کد بچرا با

ککهی از  . ککی ازدوستان نگا نده، د  عالم کتابخوانی دو عاد  حسنه دا د

 ود و ههیچ   ةهی دکهد پهیش ن  نخسهت اکنکهه پها بهه پهای انتهها ا  ج      . ککی بهتر

و بهرآن نیسهت کهه     دههد  ةهی برای امروزکن بودن مبیوعاهی افراطی نهان ن میالزا

دوم اکنکهه آزمهون خهوبی بهرای     . ا هسهتند جدکدهرکن کتابها لزوماً بهتهرکن کتابهه  

گوکد وقتی که کتابی  ا برای  می. ههخیص کتا  خو  کا بد از نظر خودش دا د

گیرم، کب آمادگی باطنی دا م برای  آنکهه ههر  لحظهه اکهن      میخواندن به دست 
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اکهن دکگهر   . پر  کهنم  ای هکتا   ا، اگر ناخوانا و نامأکول از آ  د آمد، به گوش

دا د مهانع از   ای هر آن کتا  دا د که اگر چیزی با ش هست وجاذبه بستگی به هن

 ! اکن کا  شود و هةچنان د  دست من باقی بةاند

  کتهابخوانی اکهن اسهت کهه     باکگر از عوا ض  ود باکستی د  کا وککی د

 ود  مهی پهیش   ه  ا ی به کتا  نهامفهوم و به   ه  چندانکه د  کتا  ای هگاهی خوانند

، بهر  ههامون ههن سهرد، کها آ  د    ن دست از کهوفتن آ کابد، هةنچنا ةیوحاصلی ن

ها و مقاال  خود، بهه اکهن    آقای ابوالحسن ن فی د  بعضی از سخنرانی. دا د ةین

و قرکهب  . دان ههرجةه شده، اشا ه کرد پدکدة نیةه شاکع، بوکژه د  مو د بعضی آثا 

و شیه  اد که بسیا ی از خوانندگان اکن شیه کتابهان هبه اکن مضةون  ا مبرح ساخت

خهود  ! که  غالیاً فقط هرجةه به خط فا سهی اسهت نهه زبهان فا سهی      ه ها ههرجة

ان هام   کابند، و بدون حضو  قلب، ةیکابند که چیزی از آنها د  ن ةیبالصراحه د  ن

خواهنهد آمها  کتابههای     مهی گوکا فقهط  . کنند میکم  فع هکلیف وظیفه کا بهتر بگو

دة اکن سبو  هم مانند ساکر اهل کتا ، سی نگا ن. خوانده شدة خود  ا باال بیرند

مفههوم  ا، اعهم از ههألیف کها      هچهل کتا ، از اکن کتابهای نامفهوم و بنهد       ه

ولی اشا ه وهصرکح به عناوکن آنها  ا جز د  مقام نقد که اکهن  . شناسد میهرجةه، 

زند، سها  میشاکد اکن کتابها نیز نیازهاکی  ا برآو ده . داند ةید ست ن ه  مقام نیست

     .کردند نه خواننده میوگرنه نه ناشر پیدا 

با ی کتا  خواندن، سیصد و شصت بند فاخر دا د، که ههر کهب از اههل    

کتا ، به دانش و بینش، به صرافت طیع کا به مدد ه ربه بعضی از آنها  ا کههف  

عالوه بر چند بند نیةه فاخر که شرحش گذشت، به دو بنهد دکگهر نیهز    . د ان هکرد

اصل دکگر است که گروههی هصهو     بیککی از اکن دو کب شهر  . کنم می اشا ه
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د  .شهوند  مهی کعنهی دانههةندهر   . کنند  هر چه بیهتر کتا  بخوانند، بهتر است می

پاک، به اکن غلط مههو  باکد گفت مهم اکن است که هر چه بهتر کتها  خوانهده   

امهتال   »رخوانی فقهط  خیلی ها با پ. شود، و کتابهای هر چه بهتر، نه هر چه بیهتر

 دهرکن آدمها، پرخهوان ههرکن  دانهةن. کنند میپیدا « سو  هاضةم فکری»و « حافظه

پرخوانی اگهر  . پرخوان هرکن آدمها هم دانهةندهرکن آدمها نیستندآدمها نیستند، و 

. هزا  نکتم با ککتر زمو اکن است. شدن الزم باشد، کافی نیست هم برای دانهةند

پرخههوان غالیههاً از  وی فضههل و فروهنههی، بههه اکههن کهها   وی الیتههه کتابخوانهههای 

برنهد و اع ها  و    مهی خهاطر حهظ  وحهی کهه از خوانهدن      ه آو ند، و نیز به  می

 . استحسانی که نسیت به کتا  دا ند

مههودی است که بعضهی از پرخوانهها وقتهی کهه مؤلهف      اکن هم واقعیت 

گفتن ندا ند، و فقهط   نوکسند، گوکی خود حرفی برای میشوند ومقاله کا کتا   می

کا شان هرصیع و موزاقیب سازی از اقهوال و آ ا  دکگهران اسهت کعنهی سهراپای      

گوکی کهامپیوهری  ا مهأمو  هحقیهق و    . اثرشان استناد و اهکا به آثا  اکن وآن است

هها ههم هسهتند کهه اکهن شهیوه  ا        بعضهی . د ان هگردآو ی مکانیکی اطالعا  کرد

 . گول ظاهر  ا نیاکد خو د. کابند میقرکن  ةیکی علکنند و با عینیت گرا میهحسین 

 هجهانی   د  جنب هةکا ی گروهی و ملی و ه  علم بدون ابتکا  و خالقیت فردی

مبلهب   د  هر فصل از هر کتا  کا هر مقاله لزومهاً باکهد حهرف و   .  ود ةیپیش ن

 نوی مبرح شود که اصالتاً هراوش اندکهم مؤلف آن باشد، و نه صنعت و مونتاژ و

پهس از  عاکهت اکهن اصهل،      .چسب و قیچی»استفاده از : کا . چا. به اصبالح ای

کعنی لزوم ابتکا ، د  بعضی موا د هست کهه باکهد سهند کهب قهول و پههتوانه و       

علةی آن  وشن باشد که د  اکن صو   نقل مأخذ و استناد بهه   ه  پیهینم ها کخی
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بالاشهکال و الزم   ه  دکه طیعاً فلسهفه و منبهق خها  خهود  ا دا      ه  آ ا  دکگران

 .است

ژ فها و  (2: شهوند  مهی کتابخوانان ببو  کلهی بهه دو دسهتم عةهدة هقسهیم      

. قهه دا نهد وحهد  گهرا هسهتند     ها به کم وگزکده خوانهدن عال ژ فا و. پهنا و(1

ها به بیهتر و گسترده هر خواندن و شیوة داکهره الةعها فی عالقهه دا نهد و     پهنا و

د  دفاع از سیرة خود  ای هدو گروه دالکل عدکدهر کدام از اکن . کثر  گرا هستند

ن االمرکن عقیده دا د، و بر آن اسهت کهه بهتهر    ، اکن سبو  به امر بینگا ند. دا ند

سالگی پهنا و باشد، و هر چه سی است هر کتابخوانی با هر هخصصی که دا د، ها 

ن پس وکژه ادبیا  بخواند، ولی از آبه  سد و براکش دندانگیر است  میبه دستش 

 .  و شوداندوزد، ژ فا میبر مینای ه ربم مبالعاهی که ها آن زمان 

کةیهود فراغهت،   . آخرکن بند اکن مقاله د با ة ضهرو   هنهدخوانی اسهت   

کهها کتابهههاکی کههه )فراوانههی انتههها ا  و نههامعلوم بههودن ا زش کتابهههای  جدکههد 

 زش کهه ا و فراوان بودن کتابههاکی  (  سد میاست ولی جدکداً به دست ما  ةیقدک

دا د که هم محتاط باشیم و هم قاطع و هم   میآنةان کب با  خواندن  ا فاقدند، بر

. تیماگر ناگزکر از پرخوانی باشیم، المحاله نهاگزکر از هنهدخوانی ههم هسه    . چابب

 از کوسم  کش پهن است و بهتر اسهت از ککهی دو  وگرنه پرخوان کندخوان قرکنم 

عدة بسیا  معهدودی از کتابهها   . ست بردا د  خود کا پرخوانی کا کندخوانی ددعا

بسهیا ی  . ا زنهد  مهی مل و هعةق و هأ هستند که به با ها خواندن و آهسته خواندن

. خو نهد  می ه  شود میکه خود به کند و هند هقسیم  ه  کتابها فقط به د د و ق زدن

غالب معةوالً آثا  غیر ادبی  ا، چرا که . )بعضی از کتابها  ا باکد گزکده خوانی کرد

و بخهها کا فصلهاکی  ا که به عالقه ( دا ند ای هآثا  ادبی کلیت هةیسته و ککپا چ
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کتهابخوان چابهب و   . شهود خوانهد   مهی کا هخصص کا گةهدة هحقیقی ما مربهوط  

خواند، شاکد بتوان  میجای خوان کلةا ، سبو   ا ه کسی که است که ب ای هحرف

قش بها غلهط گیهر و    فهر نهه  وگر. گفت د  هر نگاه کا حرکت چهم نهیم سهبر  ا  

 خوان چاپخانه چیست  نةونه

د از نفسی بیحاصهل باشهد آکها باکهد      اطنا  مةل و  گرفتا ای هاگر نوکسند

بر گردن خود بینهدازد و بهه دنیهال او  هسهپا  شهود        ای هخواننده برده وا ،  شت

ز چرا که بهتر است ا. هرگز چنین کتابهاکی باکد جسته جسته کا برکده برکده خواند

هةهانبو   . و طم اطنا  مةل، خود  ا به ساحل اک از، حتی اک از مخل، بکهانیم

سزای د ازنوکس هم نخواندن و با کب د جه . کدن استکه سزای گرانفروش نخر

 . هخفیف، برکده برکده خواندن است

و نیم خوانده هم از د دسهرهای آشهنای اههل کتها       هکتابهای نیم خو دن

ی هها  هی ناهةام د  اغلب حوزها هکا ها و طرحها و برنامبه هر حال آدمیزاد . است

نیم خوانده ماندن کتابها هةه اش از بوالهوسی و سر به ههواکی و  . ش دا دا زندگی

حواس پرهی کتابخوان نیست، و چنانکه گفته شهد کهب مقهدا ش بهه طییعهت و      

ع خیلی از کتابههای نهیم خوانهده د  واقه    . شود میموضوع و ماهیت کتابها مربوط 

اکن است که باکد اکن گونه کتابهها  ا  ! زبان حالهان اکن است که ما  ا نیاکد خواند

نخست آنهاکی که بر اثر دخالهت عوامهل مهزاحم بیرونهی     . به دو دسته هقسیم کرد

که باکهد پیگیهری    ه  د و شخص به ادامم مبالعم آنها عالقه مند است ان هناهةام ماند

د و ناخوانا بهوده   ان هنهاکی که عیب ذاهی داشتدوم آ. کرد و به سران امهان  ساند

 . کعنی به هةان حال  هاکهان کرد. اند که باکد از نیةم ضر  برگهت
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چند کتا  هوان  میها مبرح است که آکا  ال و مسأله هم برای خیلیاکن سؤ

کتابخوانها اکن ههداخل و هعهدد    هم کا د  موازا  هم خواند  غالب عرضی ا د  

حداکثر حسنش اکن . عیب و حسن اکن شیوه معلوم است. سندندپ ةیجا   ا نزو

ولی حداقل عییش اکن است که د  عةهل بهه بعضهی از    . است که هنوع د  بردا د

 . شوند میشود و د  نیةم  اه  ها  میوفاکی  بیاکن کتابها کم لبفی و 

اکنها که گفته شد، قانون و قاعدة مسلم و محرزی نیست، بلکه اظهها  نظهر   

ی کتابخوانی، و نیز چم و خم هنر کتا  ها هو شخصی است و گرنه شیو ای هسلیق

 .نخوانی، به عدد انفس خالکق است

 


