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تصورناپذیر اس���ت. به نوش���ته رابین شارما، یک ش���ماره از مجله هفتگی 
نیویورک تایمز، حاوی اطالعاتی اس���ت بیش از آنچه که یک شخص قرن 

هفدهمی انگلیسی در همه عمر خود در معرض آن قرار می گرفت.1 

ک���ه م���ا را از همه س���و بمباران  در براب���ر افزای���ش بی���ش از ح���د اطالعات���ی 
می کنند، نیازمند مهارتی به نام س���واد اطالعاتی هستیم.2 چنین مهارتی 
یک���ی از مهارت ه���ای اساس���ی در ق���رن بیس���ت و یکم به ش���مار می رود و 

که هر شهروند فرهیخته ای از آن برخوردار باشد.3  انتظار می رود 

ک���ه یکی از آنه���ا توانایی  س���واد اطالعات���ی، ابع���اد و ارکان متعددی دارد 
مواجهه درس���ت با اضافه بار اطالعاتی و ارزشیابی اعتبار آنها است.4 به 
تعبی���ر دیگر، ش���خص دارای س���واد اطالعاتی می توان���د اطالعاتی را که با 
آنه���ا برخورد می کند، بس���نجد و صدف را از خزف تش���خیص دهد. این 
مه���ارت خود دو جنب���ه دارد: 1. توان انتخاب مناب���ع و اطالعات معتبر، 
مرتب���ط و روزآم���د. 2. ت���وان پ���س زدن و نادیده گرفت���ن مناب���ع و اطالعات 
نامعتبر، نامرتبط و از رده خارج ش���ده. از این منظر، الزمۀ سواد اطالعاتی 

توان تجزیه و تحلیل اطالعات و تفکر انتقادی است.5

ه���دف ای���ن نوش���ته پرداختن ب���ه جنبه س���لبی س���واد اطالعاتی اس���ت؛ 
که فاقد ارزش هس���تند. فرض اصلی این  کنارنهادن منابعی  یعنی ت���وان 
که امروزه بخش قابل توجهی از آثار منتشرشده، ارزش  نوش���ته آن اس���ت 
کرد.  خوان���دن ن���دارد و نبای���د س���رمایه مالی و عمری خ���ود را ص���رف آنها 

1. Robin Sharma, Who will cry when you die?: Life lessons from the monk who sold his 

Ferrari, Delhi, Jaico Publishing House, 2012, p. 109.

2. Information literacy.

3.  Bernie Trilling and Charles Fadel, 21st Century Skills: Learning for Life in Our 

Times, John Wiley & Sons, Inc. San Francisco, 2009, p. xxvi.

4. ب���رای آش���نایی با این ابعاد، ش���یوه تعلیم و نهادینه س���اختن آنها، ر.ک به: نرگ���س خالقی و مرضیه 
کتابدار و دانش���گاه قم، 1389و »س���طوح  س���یامک؛ آم���وزش مهارت های س���واد اطالعاتی؛ ته���ران، 
یژه به س���واد اطالعاتی، ش���ماره 128،  کلی���ات: نگاهی و کت���اب ماه  پنجگان���ه س���واد اطالعاتی«؛ 

مرداد، 1387.  
5. مهری پریرخ؛ آموزش س���واد اطالعاتی: مفاهیم، روشها و برنامه ها؛ تهران: کتابدار، چاپ دوم، 1390، 

ص 21.

اشاره
یک���ی از مهارت های س���واد اطالعات���ی، توان شناس���ایی و انتخ���اب آثار 
کنارنهادن آث���ار بد و فاقد ارزش اطالعاتی و اس���تنادی اس���ت.  خ���وب و 
یابی  الزمۀ این مهارت داش���تن معیارهایی روش���ن و مش���خص ب���رای ارز
آث���اری اس���ت که در برابرم���ان قرار می گی���رد. نقطه عزیمت ای���ن مقاله آن 
گرفت و خواند و س���پس  کتابی را به دس���ت  که امروز نمی توان هر  اس���ت 
که پیش���اپیش معیارهایی،  از خواندنش پش���یمان شد، بلکه الزم است 
هرچند نه بس���یار دقیق، داش���ته باش���یم و از آنها به مثابه اصول راهنمای 
عم���ل اس���تفاده کنیم. ب���ا این نگرش، مقال���ۀ حاضر در پی شناس���ایی و 
معرف���ی پان���زده معی���ار ب���رای شناس���ایی کتاب های ب���د و نخوان���دن آنها 
اس���ت. برخی از این معیارها عبارتند از: نق���ض ضوابط اخالق پژوهش، 

کهنگی منابع و اصیل نبودن. کلی گویی، استفاده از نام مستعار، 

کتاب خوبی اس���ت. هنگامی  کت���اب بدی، برابر با نخواندن  خواندن هر 
که آمار کتاب های منتش���ر ش���ده به گونه فزاینده ای رشد می کند و در برابر 
فرص���ت مطالعه کاهش می یابد، مس���ئله انتخاب کتاب���ی که باید خواند 
ک���ه ام���روز در معرض آن ق���رار داریم،  جدی ت���ر می ش���ود. حجم اطالعاتی 

کتاب خنواندن با وجدان آرام
چکیده: ییک از مهارت های سواد اطالعایت، توان شناسایی 
و انتخ��اب آث��ار خ��وب و کنارنه��ادن آثار ب��د و فاقد ارزش 
اطالعایت و اس��تنادی اس��ت. الزمۀ این مهارت، داشنت توان 
جتزیه و حتلیل اطالعات، تفکر انتقادی و معیارهایی روش��ن 
ب��رای ارزیایب آثار اس��ت. هدف نوش��تار حاض��ر، پرداخنت 
به جنبه س��لیب سواد اطالعایت اس��ت؛ یعین توان کنارنهادن 
منابیع که فاقد ارزش هس��تند. بر این اس��اس، نویس��نده 
در یپ شناس��ایی و مع��ریف معیاره��ایی جهت شناس��ایی کتاب 
ه��ای ب��د و خنواندن آنهاس��ت. وی پانزده معی��ار که بریخ از 
آنه��ا عبارتند از: نقض ضوابط اخ��الق پژوهش، کلی گویی، 
اس��تفاده از نام مستعار، کهنیگ منابع و اصیل نبودن و ... 

را برمشرده و تشریح یم نماید.

کلی��دواژه: معیاره��ای گزینش کت��اب، معیاره��ای ارزیایب 
کتاب.
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حج���م مفصل کتابی خوش���ش نیاید و با این س���نجه، بخواهد هر کتاب 
کن���ار بگذارد. یا ظاه���ر کتاب، از جمله نح���وه صفحه آرایی  حجیم���ی را 
و فون���ت کلمات را نپس���ندد و ب���ه همین دلیل هر کتابی را که چش���م نواز 
کنار بگذارد. اینها همه جزء »وجنات« کتاب می تواند باش���د. با  نباش���د 
ای���ن حال، چنین ش���یوه ای چندان قاب���ل دفاع به نظر نمی رس���د. به ویژه 
که از ش���ر وج���دان بی���دار خ���ود و پرس���ش های مک���رر آن رهایی  کس���انی 

ندارند، از تعلیم آقای خرمشاهی طرفی نمی بندند. 

کنارنهادن  ب���ا این نگرش، در زیر پانزده معیار و قاعده برای شناس���ایی و 
کتاب های ناخواندنی ارائه می ش���ود. این معیارها، هرچند ممکن است 
در م���واردی مناقش���ه پذیر باش���ند، در مجم���وع راهنم���ای مطمئن���ی برای 

سالمت عقل و حفظ الصحه ذهن به شمار می رود.

1. دم شیر را از سر آن تمیز دهید
کارنام���ه فک���ری برخی نویس���ندگان تنها ش���اهد دم ش���یر هس���تیم، نه  در 
س���ر آن. از خوان���دن این قبیل آث���ار دوری کنید. نقل می کنند ش���کارچی 
دروغ  بس���یار  س���عدی  گفت���ه  ب���ه  ک���ه  گ���روه  آن  از  ن���ه  جهان دی���ده ای، 
گش���وده  می گویند،10روزی کلکس���یون خود را برای یاران و خویش���ان خود 
بود و به آنان داش���ته های خود را نش���ان می داد. در این میان به دم شیری 
یخته ش���ده بود. ش���کارچی با دی���دن آن دم، آهی از  که به دیوار آو رس���ید 
س���ر رضایت کش���ید و گفت: »بله، ماجرا به سال های پیش باز می گردد، 
که در جنگل های آفریقا برای ش���کار رفته بودم«. آنگاه با مقدماتی  زمانی 
گش���ت و  مطنط���ن، ب���ه نق���ل ماج���رای آن دم پرداخ���ت و گفت: »پس از 
گذارهای طوالنی از دور چش���مم به ش���یری افتاد که البالی بوته ها لمیده 
بود. س���ریع ضامن تفنگ ش���کاری خود را آزاد کردم و دو تیر پی در پی به 

کردم. سپس خودم را به الشه شیر رساندم و دمش را بریدم«. او شلیک 

گفتگو با  ک���ودک ناخلفی بود و ب���ه آداب و رس���وم  که  یک���ی از میهمان���ان 
بزرگان چندان آش���نا نبود، پرس���ید: »ش���ما پس از این هم���ه زحمت، چرا 
دم ش���یر را بریدی���د؟ بای���د س���ر ش���یر را می بریدید ت���ا ارزش کارتان آش���کار 
ک���رد و ب���ا متانت  ش���ود«. پیرم���رد ش���کارچی کم���ی دره���م رف���ت، مکثی 
خاص���ی پاس���خ داد: »آخر، یک نفر دیگر قباًل س���ر ش���یر را بری���ده بود و من 

چاره ای جز بریدن دم شیر نداشتم«.

گاه نام »پژوه���ش« و »تحقیق« بر خود  ک���ه  کتاب هایی  حدی���ث برخی از 
گزیرند  دارند، در مایۀ همان دم ش���یر بریدن اس���ت و پاره ای از مدعیان نا
کتابت ما در  ک���ه به دم ش���یر بس���ازند. نمونه هایی از بری���دن دم ش���یر، در 
ح���وزه بحث ه���ای ناظر به آثار عالم���ه طباطبایی و مرح���وم مطهری دیده 
گس���ترده آن بزرگان  که عده ای بر خوان  می ش���ود. س���الیان درازی اس���ت 
نشس���ته و به جای تالش در جهت تعمیق و پیش بردن یافته های علمی 

گلس���تان؛ تصحی���ح  ی���د دروغ«:  گو 10. »گ���ر از بن���ده لغ���وی ش���نیدی ببخ���ش/ جهاندی���ده بس���یار 
غالمحسین یوسفی؛ تهران: خوارزمی، 1374، ص 81.

یاد اس���ت  کتاب، چنان ز حج���م آثار منتشرش���ده، به خصوص در قالب 
گزیر به گزینش هس���تیم و بای���د تصمیم بگیریم  ک���ه ب���ه دالیل متعددی نا
کتابی ب���رای خواندن، به  کتاب های���ی بخوانیم؛ اما انتخ���اب هر  ک���ه چه 
کار  کتاب دیگری اس���ت. به زبان اقتص���ادی به این  کنارنهادن  معن���ای 

می گویند:»هزینه فرصت«. 

در برخ���ی از راهنماهای آموزش���ی معیارهایی ب���رای انتخاب کتاب های 
خواندنی به دس���ت داده شده است؛ اما در این جا در پی به دست دادن 
معیارهایی برای کنارنهادن کتاب های ناخواندنی هس���تیم. دیگر سخن 
که:»هیچ  کلی آن پذیرفته نیس���ت  مع���روف ابوالفضل بیهقی، به ش���کل 
که به  که آخر هیچ حکایت از نکته ای  که به خواندن نیرزد،  چیز نیس���ت 
کار آی���د، خالی نباش���د«. 6البته همچنان متخصص���ان و صاحب نظران 
می توانن���د از هر نوش���ته ای، حت���ی ضعیف ترین آنها، لقم���ان وار بیاموزند 
و ب���ا تحلی���ل آنها به دیگران تعلیم دهند که چه بخوانند و چه بنویس���ند. 
ام���ا مخاط���ب ای���ن نوش���ته، آن متخصص���ان نیس���تند. بلک���ه جوان���ان 
که بیش���تر در پی یادگی���ری مس���تقیم و آموختن از  عالقه من���دی هس���تند 

منابع اصیل هستند.

ب���ا این ن���گاه و تعیین مح���دودۀ خود 
که  کی���د ب���ر مناب���ع اطالعات���ی  و ب���ا تأ
کت���اب منتش���ر می ش���ود،  قال���ب  در 
ک���ه چگونه  پرس���ش اصلی آن اس���ت 
کتاب های ب���د را تش���خیص دهیم؟ 
آقای بهاءالدین خرمشاهی در مقاله 
ی  کی رو کت���اب نخوان���دن آب پا هن���ر 
کتاب ها  دس���ت خوانندگان می ریزد و از آنان می خواه���د در قبال برخی 
کتاب ها  ی: »بس���یاری  به س���رعت بگذرند؛ ش���تر دیدی ندیدی. از نظر و
که  ی ش���کل و بو و به اصط���الح »وجنات« آنها بای���د فهمید  را فق���ط از رو
گرفتیم  کتابی در دس���ت  گر  خواندن���ی نیس���تند«.7 از این دیدگاه، حتی ا
و پ���س از اندک���ی پیش رفتْن متوجه انتخ���اب بد خود ش���دیم، باید آماده 
یم.8 در نتیج���ه، از اینکه آن را نخوانده ایم نباید  باش���یم که کنارش بگذار
کتاب را نتوانس���تم بخوانم،  ناراحت ش���ویم و »به جای آنکه بگوییم این 

کتاب نتوانست خوانده شود«.9 بگوییم: این 

که برای  کتاب اس���ت  این ش���یوۀ برخ���ورد نیازمند ش���ناخت »وجن���ات« 
یم  غالب جوانان دش���وار اس���ت. ما به معیارهای روش���ن تری احتیاج دار
که در عین حال از نظر اخالقی پذیرفتنی باش���ند. ممکن اس���ت کسی از 

کبر فیاض؛ ته���ران: علم،  یخ بیهق���ی؛ تصحیح عل���ی ا 6. اب���و الفض���ل محمد بن حس���ین بیهق���ی؛ تار
1374، ص 11.

کت���اب نخواندن، در س���یر بی س���لوک: مباحثی در زمینه دین، فلس���فه،  7. به���اء الدین خرمش���اهی؛ هنر 
زبان، نقد و نشر؛ تهران: ناهید، 1376، ص397. 

8. همان، ص 398
9. بهاء الدین خرمشاهی؛ بازخوانی بهتر از بسیار خوانی، در سیر بی سلوک؛ ص405.

امروز نمی توان هر کتایب را به 
دست گرفت و خواند و سپس از 

خواندنش پشامین شد، بلکه الزم 
است که پیشاپیش معیارهایی، 

هرچند نه بسیار دقیق، داشته 
باشمی و از آنها به مثابه اصول 

راهامنی معل استفاده کنمی. 

کتاب خنواندن با وجدان آرام
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لی عالمانه و متک���ی بر منطق خردپس���ندانه، به دقت  با اس���تدال
یابی نقادانه قرار داده و ابط���ال نموده ایم ]...[ و در پایان  م���ورد ارز
]...[ بر اس���اس دالیل عقلی و نقل���ی ]...[ ثابت کرده و هیچ گونه 

تردیدی ]...[ برای هیچ پژوهشگری باقی نگذاشته ایم.

کنیم و  کتاب ها را بر خ���ود ممنوع  بهتر اس���ت به توصیه نیچ���ه این قبیل 
گ���وش گیریم که می گوید: »هرگز نخوانی���د آنچه را که آن همه  پن���د او را به 
چیزدانان مغرور و مغش���وش می نویسند؛ زیرا سخن آنان نفرت انگیزترین 

عادت ناپسند و پرتناقض در امور منطقی است«.13

ک���ه در آن ها اص���ول اولیه نگارش رعایت نش���ده  کتاب های���ی  3. از 
کنید است، دوری 

کتابت، س���اختار کتاب و  کتاب���ی می نویس���د، باید با الفب���ای  که  کس���ی 
منطق و کالبد آن آش���نا باشد. الزمۀ چنین شناختی، فهم معنای فصل، 
کتاب بنویسد  کس���ی حق دارد  قس���مت، بند و جمله اس���ت. همچنین 

خ���ود،  کت���اب  انته���ای  در  گ���ر  ا ک���ه 
کتابنام���ه ای  آورد، بدان���د معنای این 
کار چیس���ت. ط���ی س���ال های اخی���ر 
ک���ه یا  کتاب ه���ای بس���یاری دی���ده ام 
نویس���ندگان آنه���ا به احتم���ال باال در 
کتابی ج���دی نخوانده اند  عمر خ���ود 
درس���ی  آنه���ا  از  و  خوانده ان���د  ی���ا 
نگرفته ان���د. ش���ق س���وم آن اس���ت که 
کتابت را بازی بی ارزش���ی  کل منطق 
می دانن���د. در ه���ر ص���ورت می توان با 

گرفت.  خیال راحت آنها را نادیده 

کتاب خ���ود را  ک���ه نویس���نده  کتابت آن اس���ت  مقص���ود از اص���ول اولی���ۀ 
ک���رده و آنه���ا را به دقت از هم ج���دا کرده  در چن���د بخ���ش و فص���ل تنظیم 
باش���د. همچنین در انته���ای کتاب خود، کتابنام���ه ای دقیق فراهم آورده 
که نویسنده از چه  کتاب، بازگوی آن است  کتاب نامه در انتهای  باش���د. 
کرده اس���ت. بدین ترتیب، نویسنده این فرصت را برای  منابعی استفاده 
خوانن���دگان جدی فراهم می کن���د تا دربارۀ اعتبار منابع و نحوه اس���تفادۀ 
وی از آنها داوری کند و به نظری صائب برس���د. نویس���نده ای که از آوردن 
کتابنام���ه ای فاقد مش���خصات کافی  کتاب نام���ه خ���ودداری می کن���د ی���ا 
م���ی آورد، عماًل ای���ن امکان را از خوانن���دگان می گی���رد. در نتیجه، ما حق 

کنیم.  کتابش پرهیز  که نسبت به چنین کسی بدبین باشیم و از  داریم 

در انته���ای برخ���ی از ای���ن کتاب ه���ا، کتاب نام���ه آم���ده اس���ت؛ اما چون 
بدون در نظرگرفتن منطق آن بوده اس���ت، نتیجه خوش���مزه ای به دس���ت 

ز آبادی؛  ی���ش نیچه؛ انس���انی، بس���یار انس���انی: کتابی ب���رای جانهای آزاده؛ ترجمه س���عید فی���رو 13. فردر
تهران: جامی، 1384، ص 592-591.

گاه بازنویس���ی آثارش���ان بس���نده می کنند و  آنان، تنها به نقل و بازگویی و 
گاه نوش���ته مختصر و چند صفحه ای عالمه طباطبایی به دست آنان به 
کتابی حجیم بدل می ش���ود، بی آنکه بحث اندکی پیش رفته باش���د. در 
گونه موارد همان نوش���ته های مختصر اصی���ل، مانند غذای مغذی  ای���ن 

و سالم بهتر از این آثار پف کرده و فست  فود مانند است.

2. از کتاب هایی که تکلیف عالم و آدم را مشخص می کنند، بپرهیزید
که عنوانی نه  گاه صد صفح���ه ای را دیده ایم  کم برگ و  بارها نوش���ته های 
کتابی در 137 صفحه با  گاه حیرت زا دارند، مانن���د  که  تنه���ا دهان پرکن 
کتاب دیگری ب���ا حجمی در  عنوان »نقدی بر فلس���فه ارس���طو و غ���رب«. 
کل حکمت متعالیه می ش���ود. با یک حس���اب  همین حد مدعی ابطال 
سرانگش���تی می ت���وان حدس زد که چنین نوش���ته هایی ب���رای معرفی نام 
که قرار اس���ت فلسفه ش���ان رد ش���ود ی���ا معرفی  و آث���ار آن فالس���فه غرب���ی 
یس���ته و دم زده اند و به رد  که از ص���درا به بعد در آن س���نت ز فالس���فه ای 
و اثب���ات ای���ن و آن نظریه دس���ت زده ان���د، کفایت نمی کن���د. نمونه دیگر 
ک���ه در 192 صفحه هم خواس���ته  کت���اب علم الکالم عرض و نقد11اس���ت 
گرایش ه���ای اعتزالی و  کالم اس���المی و  گزارش���ی از پیدایش علم  اس���ت 
کن���د. از قضا در ه���ر دو کار  اش���عری آن ب���ه دس���ت ده���د و ه���م آن را نقد 
کام مان���ده اس���ت و ج���ز کلی گویی های���ی رای���ج چیزی عرض���ه نکرده  ن���ا
که حس���اب  دو دو ت���ا چهارتا ب���ه ما می گوی���د نباید  اس���ت. اینجا اس���ت 

انتظار نکته ای جدی و مطلبی تازه در این قبیل آثار داشته باشیم. 

کتاب ه���ای آموزش���ی و مقدمات���ی را جدا  البت���ه در اینج���ا باید حس���اب 
کتابی  گاه نویس���نده ای برای معرف���ی ابعاد و مس���ائل یک دان���ش،  ک���رد. 
مختص���ر می نویس���د و عمده تری���ن بحث ه���ای طرح ش���ده در آن دان���ش 
را ب���ه کوتاه���ی م���ی آورد. در اینج���ا، مقص���ود چنین کتاب های آموزش���ی 
نیس���ت؛ برای مثال، همین امسال نشر هرمس مجموعه ای برای آشنایی 
ک���رد که نمونه  با معرفت شناس���ی، فلس���فه ذهن و فلس���فه علم را منتش���ر 
خوب���ی ب���رای کاری عالمانه به ش���مار می رود. از ای���ن مجموعه، نگارنده 

کتاب آشنایی با فلسفه علم12 را خواند و از آن لذت برد.

ک���ه ح���د و م���رز  یک���ی از ویژگی ه���ای نوش���ته ج���دی و آموزن���ده آن اس���ت 
بحثش روش���ن و معین و به خصوص محدود باش���د و بحث خود را نیز به  
اصطالح با »لیت و لعل« و با در نظرگرفتن احتماالت عقالیی پیش ببرد. 
ک���ه خواننده حیرت  کس���ان چنان جازمانه می نویس���ند  حال آنکه برخی 
می کن���د و گاه افس���وس داش���تن چنین اعتم���اد به نفس���ی را می خورد. در 

مقدمه یکی از این آثار مشعشع، چنین وعده داده شده است:  

در این نوشتار، نخست شبهه های منکران را با کمال بی طرفی و 
کرده ایم. آن گاه با  در نهایت بردباری و ش���کیبایی علمی، تبیین 
یخی،  تکی���ه بر اصول و مبانی عقلی و دالیل قرآنی و حدیثی و تار

11. عامر النجار، بورسعید؛ الظاهر؛ مکتبه الثقافه الدینیه، 2003.
کرباسی زاده؛ تهران: هرمس، 1391. 12. حسین شیخ رضایی و امیر احسان 

هدف این نوشته پرداخنت به 
جنبه سلیب سواد اطالعایت است؛ 
یعین توان کنارنهادن منابیع 
که فاقد ارزش هستند. فرض 
اصلی این نوشته آن است که 
امروزه خبش قابل توجهی از آثار 
منتشرشده، ارزش خواندن ندارد 
و نباید سرمایه مایل و معری خود 
را رصف آنها کرد.

کتاب خنواندن با وجدان آرام



12

مقاله

137 و 138

که نویس���ندگان آنها ظاهرًا دو نفر هس���تند با دو نام متفاوت. نش���انه های 
که این دو یک تن هستند و همین مرا نسبت به  گویای آن اس���ت  متعدد 
که  کسان  اعتبار این نوش���ته مردد می کند. تحلیل ش���وپنهاور دربارۀ این 
ی: از نام مستعار استفاده می کنند، همچنان آموزنده است. به نوشته و

گمنام���ی  و  ناچی���زی  ناش���یگری،  اغل���ب  ن���ام،  بودن  مس���تعار
ی���س را در خ���ود ف���رو می پوش���د. این���ان چ���ون نق���اب  نقدگونه نو
گمنام���ی ب���ه چه���ره زدن���د، دیگ���ر از هی���چ بی ش���رمی دس���ت باز 
نمی کش���ند و از هیچ گون���ه ش���یادی ادب���ی اب���ا ندارن���د. روس���و در 
مقدم���ه کتاب هلوئیز جدیدش نوش���ته: هر انس���ان ش���ریفی باید 

کند.15 که نوشته امضاء  یر آنچه را  ز

کنید کتابخانه ای، دوری  کتاب های زادۀ نگرش  5. از 
آث���ار کس���انی که تقریب���ًا در هر زمین���ه ای کتاب می نویس���ند و به اصطالح 
کس���ان فکر  کتابخان���ه ای دارن���د، شایس���تۀ خوان���دن نیس���ت. این  تفک���ر 
می کنن���د که همه کتاب ه���ای مورد نیاز یک کتابخان���ه را نباید از دیگران 
که خودش���ان همه آنها را بنویسند. ممکن  کافی اس���ت  فراهم آورد، بلکه 
گر  اس���ت از قضا کس���ی همه فنون مهندس���ی و معم���اری بلد باش���د؛ اما ا
بخواهی���م خان���ه ای بخری���م و در وصف آن به ما بگوین���د که صاحب این 
خانه نه تنها با دس���تانش این خانه را س���اخته اس���ت، بلکه همه مصالح 
گرفته تا لوازم الکتریکی به کار رفته در  آن را نیز، از آجر، موزاییک و کاش���ی 
خانه را خود ساخته است، احتمااًل در خرید آن دچار تردید خواهیم شد 
کارنامه تألیفی خودکتاب های  که در  کسی هم  و این تردید به جا اس���ت. 
متع���ددی در فق���ه و اصول و فلس���فه اس���المی داردو خ���ود را متکفل بیان 
اقتصاد و سیاس���ت و روابط بین الملل اس���المی نیز می دان���د و هم داعیه 
فهم و تفس���یر اصول هرمنوتیک، آن هم از نوع مدرن اش، را دارد و در عین 
ح���ال از مبارزه با ش���بهات وهابیان غافل نیس���ت و همزمان کتاب هایی 
مفص���ل در عرص���ه تفس���یر می نویس���د و در کن���ار آنه���ا از محیط زیس���ت، 
روان شناس���ی اس���المی و مسائل جدید پزش���کی و غیره نیز نه تنها بی خبر 
کن���د درباره  گر فرصت  کتاب هایی نوش���ته اس���ت و ا ک���ه در آنها  نیس���ت 
مناقش���ات ژئوپولیتی���ک خاورمیانه نیز کتابی مفصل خواهد نوش���ت، به 
احتم���ال ق���وی چندان حرف���ی برای گفت���ن و نکته ای ب���رای آموختن به ما 

کنیم. یم وقت خود را صرف چنین آثاری  ندارد. پس حق ندار

کتاب می زند، احتمااًل دچار  که در هر عرصه ای دست به تألیف  کس���ی 
یک���ی ی���ا تع���دادی از این درده���ا اس���ت. 1. از تألیف���ات دیگ���ران بی خبر 
اس���ت. 2. از آنها باخبر اس���ت، ولی ارزش���ی ب���رای آنها قائل نیس���ت. 3. 
که مش���کالت هم���ه عالم را او، و تنه���ا او، باید یک تنه حل  تصور می کند 
کن���د، حال آنکه برخی از این علل، زادۀ جهل اس���ت و برخی زادۀ تکبر و 

گفته اند: التکبر للمتکبر عباده. خودبرتربینی. درست 

یس���ندگی؛ ترجمۀ کامران فانی، در کتاب الفبا، به همت غالمحس���ین  ر؛ کتاب و نو پنهاو 15. آرتور ش���و
ساعدی، ج2، ]گاهنامه، تهران، دهه 1350؟[، ص 134.

کتاب ها طی ش���ش صفحه، عناوین  آمده اس���ت. در پایان یک���ی از این 
گونه مش���خصات دیگری، لیست شده است  کتاب، بدون هر  تعدادی 
و در ب���االی آنه���ا این عبارت به چش���م می خورد: »مص���ادر و مآخذ« و در 
زیر آن این توضیح افزوده ش���ده اس���ت: »نام مؤلفین در متن آورده ش���ده 
کتابی را در اینجا دید و خواست نام مؤلف  کس���ی نام  گر  اس���ت«. حال ا
کتابی  را بدان���د، بای���د کل کتاب را ورق بزند تا موفق ش���ود. از قضا اولین 
کتاب را  کتاب نامه آمده اس���ت، »قرآن« ن���ام دارد. اما نگارنده  که در این 

کرد، ولی در جایی »مؤلف قرآن؟« معرفی نشده بود.  تورق 

با توجه به معیار باال، برای نمونه، می توان نادیده گرفت: 1. »امت َمخرجه 
کتاب نامه، بدون  گونه  کتاب 287 صفحه ای فاقد ه���ر  کیس���ت؟«. این 
مقدمه یا پیش���گفتار، فاقد فصل بندی و حتی یک تیتر یا س���وتیر اس���ت. 
که در  گراف یا بن���د طوالنی اس���ت  در واق���ع، ای���ن نوش���ته مانند ی���ک پارا

سراسر آن، هیچ چیز فاصله نینداخته است.
 2. »مح���ی الدی���ن در آئین���ه فصوص: ش���رحی بر فص���وص الحکم«. این 
کت���اب با آنک���ه 736 صفحه دارد و در آن  از افراد و آثار متعددی نام برده 

کتاب نامه است. شده است، فاقد 

که نام های مستعار بر خود دارند، بپرهیزید  کتاب هایی  4. از 
آم���دن نام نویس���نده بر کت���اب اعتبارآفری���ن و در عین حال مس���ئولیت آور 
است. کسی که نام خود را بر اثری ثبت می کند، مسئولیت صحت نوشته 
گرفته اس���ت؛ اما کس���ی که با نام مستعار مطلبی  و ادعای خود را بر گردن 
را منتش���ر می کند، همچون کسی است که در تاریکی به پنجره ای سنگی 
پرتاب می کند و می گریزد.14 خواننده در برابر چنین آثاری نمی داند که یقه 
چه کس���ی را بگیرد. هر نویسنده ای اخالقًا ملزم است تا خود را به خواننده 
معرفی کند. ممکن اس���ت در شرایط سیاس���ی -اجتماعی خاصی برخی 
کنند؛ اما اص���واًل این روش  گزیر باش���ند تا از نام مس���تعار اس���تفاده  افراد نا
مقبولی نیس���ت که کسی در سایه پنهان شود و دیگران را دید بزند و اجازه 
ندهد تا دیگران هویت او را کشف کنند. کمترین آسیب کتاب هایی که 
نام های نویسندگانش���ان مستعار اس���ت، آن است که نویسنده مسئولیت 
مطالب���ی را که نوش���ته اس���ت، به عهده نمی گی���رد. حال چگون���ه می تواند 
از خوانن���ده بخواه���د ب���ه صحت چنی���ن مطالبی باور داش���ته باش���د. این 
س���بک که گاه در ردیه نویس���ی ها دیده می شود، به جای رشد علم و ترویج 
معرفت و فرهن���گ انتقادی، به رکود اندیش���ه و غبارآلودکردن فضای تفکر 

می انجامد و سودی برای جامعه علمی ندارد. 

ه���م اینک که در حال نگارش این س���طور هس���تم، دو کتاب در نقد یک 
موضوع و با س���بک نگارش���ی واحد و محورهای مش���ابه بر می���زم قرار دارد 

14. ش���اید گفت���ن ای���ن نکته تکراری باش���د که مقص���ود از نام مس���تعار، ن���ام قلمی نیس���ت. برخی از 
یس���ندگان نام قلمی دائمی برای خود انتخاب می کنند و با آن برای همگان ش���ناخته می شوند،  نو
یس���نده ای که نام مس���تعار بر خ���ود می گذارد،  مث���ل م���ارک تواین ی���ا بانوی اصفهان���ی. حال آنکه نو

بوقلمون وار نام عوض می کند.
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نگارن���ده در نوجوان���ی آث���ار متعدد نویس���نده ای را با ل���ذت می خواند و از 
کتاب  ی هیچ لقبی نداشت. تنها نام خود را بر  آن بس���یار می آموخت. و
ی  این گونه نقش می کرد: »مرتضی مطهری«. من حتی نمی دانس���تم که و
که به آوردن نام خود بسنده می کرد، »سید  روحانی اس���ت. عالم دیگری 
محمد حس���ین طباطبایی« بود. این جامعه علمی و خیل اندیشمندان 

که بعدها آن دو را عالمه و فیلسوف خواندند، نه خودشان.  بودند 

که خود ببوید. نتیجه: مشک آن است 

کنید کتاب«، دوری  کجا دیده ام در  7. از آثار »ندانم 
که همواره به پرس���ش ها و ابهام���ات خواننده  نویس���نده باید آماده باش���د 
که امکان  کن���د. بهترین راه آن اس���ت  گوی���د و اعتماد او را جلب  پاس���خ 
داوری برای خواننده و مرور مجدد ش���واهد برایش فراهم باشد. از این رو، 
گون���ه ای دقیق و روش���ن منابع و مس���تندات  که نویس���نده به  الزم اس���ت 
کتاب نامه  کند و برای خواننده دس���ترس پذیر س���ازد و در  خ���ود را معرفی 
که از  یم  خود مش���خصات دقیق آنه���ا را ثبت کند. در نتیجه بای���د بیاموز
که زبان حالش���ان »ندانم کجا دیده ام در کتاب«16 اس���ت،  نویس���ندگانی 

در  ناج���ی  س���عید  آق���ای  بپرهیزی���م. 
کتابی17 نوش���ته اس���ت،  که بر  نقدی 
یک���ی از اش���کاالت آن را اس���تناد ب���ه 
م���وارد  در  مؤل���ف  س���وی  از  حافظ���ه 
مختلف دانس���ته اس���ت. به نوش���تۀ 
که نویس���نده  ی، »یک���ی از منابع���ی  و
کت���اب ب���ه آن ارجاع  در چن���د ج���ای 
نموده، عبارت از محفوظات ذهنی« 
نویس���نده اس���ت و مثاًل به جای ارائه 
محفوظ���ات  »از  می نویس���د:  س���ند 

کرده ام«.18  ذهنی خود نقل 

کند و بر اس���اس  ک���ه خواننده بتواند خود بدان رجوع  منبع چیزی اس���ت 
آن در ب���اب صحت مدعیات نویس���نده داوری نمای���د، اما ذهن و ضمیر 
و حافظ���ه نویس���نده در اختیار خواننده نیس���ت. بنابراین نویس���نده باید 
که اواًل متناس���ب با مدعیات خود س���ند بیاورد و بعد  به درس���تی بیاموزد 

به آن سند نیز به شکلی درست و متعارف ارجاع دهد.

کنید که شما را مخاطب خود نمی دانند، دوری  کتاب هایی  8. از 
که او را مخاطب س���اخته اس���ت. به تعبیر  کتابی را بخواند  خواننده باید 
کتابش  کتابداری هندی، ه���ر خواننده باید بتواند  رانگاناتان، فیلس���وف 

16. »ندان���م کج���ا دی���ده  ام در کت���اب | ک���ه ابلی���س را دید ش���خصی به خواب«، )س���عدی؛ بوس���تان؛ 
تصحیح غالمحسین یوسفی؛ تهران: خوارزمی، 1372، ص 49(.

17. محمود نوالی؛ فلسفه علم و متدولوژی؛ تبریز: دانشگاه تبریز، 1380.
18. س���عید ناجی؛ »نقد کتاب فلس���فه عل���م و متدولوژی«؛ فصلنامه حوزه و دانش���گاه، س���ال نهم، 

شماره 34، بهار 1382، ص 167.

ک���ه ب���رای خ���ود لقب  می تراش���ند،  6. ب���ه کتاب ه���ای نویس���ندگانی 
اعتماد نکنید

کامل خ���ود، امضای خویش  هر نویس���نده ای »ملزم« اس���ت تا با آوردن نام 
کتاب���ش بگ���ذارد. افزون ب���ر آن ه���ر نویس���نده ای »مجاز« اس���ت، با  را پ���ای 
آوردن لقب���ی که جامعۀ علمی به او بخش���یده اس���ت، ب���ه خواننده بگوید 
کند.  ک���ه ف���رد قاب���ل اعتم���ادی اس���ت و او می توان���د به نوش���ته اش تکی���ه 
اهمیت القاب علمی، مانند دکتر، پروفس���ور یا رتبه های دانشگاهی چون 
اس���تادیار، دانش���یار و اس���تاد، به گونه ای اس���ت که گاه اس���تفادۀ غیرمجاز 
که پس از  کس���ی اس���ت  از آنها جرم به ش���مار می رود. از این منظر، »دکتر« 
کش���ور و گذراندن آن و نگارش رس���اله  ورود به مقطع تحصیالت تکمیلی 
و فراغت از تحصیل از س���وی نظام آموزش���ی کش���ور، دانش نام���ه  یا گواهی 
کس���ب م���درک دکترای تخصصی  که در آن بر  تحصیلی دریافت می کند 
که وارد نظام آموزش  کید شده است. همچنین برخی عالمان دین  وی تأ
رس���می کش���ور نش���ده اند، در پی س���ال ها خدمات علمی و فعالیت های 
پژوهش���ی خود به القاب���ی مانند »عالم���ه« مفتخر می ش���وند. حاصل آنکه 
تم���ام القاب علمی، از س���وی دیگران، به ش���کل رس���می یا ب���ه تدریج و به 
صورت غیررسمی به فرد اعطا می شود و بدین ترتیب به دانش آنها اعتبار 
می بخش���د. بدین ترتیب، هیچ کس حق ندارد خودش برای خودش لقب 

علمی انتخاب کند و خویشتن را به عاّلمگی یا دکتری ملقب سازد. 

ب���ا این ح���ال، برخی از نویس���ندگان یا از ای���ن منطق بی خبرن���د و یا آن را 
که  قب���ول ندارن���د. در نتیج���ه ب���ه دلخ���واه، پی���ش از ن���ام خ���ود ه���ر لقبی 
ک���ه خوانندگان و جامع���ه علمی نیز  بخواهن���د می افزاین���د و انتظار دارند 
کتاب س���ال ج���اری، به غرفه ای  آن را بپذیرد. در نمایش���گاه بین المللی 
گویا خودش نیز  که همۀ آثار موج���ود در آن متعلق به یک تن ب���ود و  رفت���م 
کردم.  ی  ناش���ر آن کتاب ها به ش���مار می رف���ت. نگاهی به کتاب ه���ای و
کتاب ها،  کاری ب���ه محت���وای آنها ن���دارم؛ اما نکت���ه جالب ای���ن  کن���ون  ا
الق���اب حی���رت آوری بود که چش���م را خیره می کرد. زیر نخس���تین عنوان 
کت���اب صورتی این گونه  ی آمده ب���ود: »...«؛ اما دومین  کت���اب تنها ن���ام و
ی چنین آمده  داش���ت: »المفک���ر...«. ب���ر س���ومین کتاب پی���ش از ن���ام و
گس���ترش یافته  ی این گونه  کتاب ن���ام و ب���ود: »الدکتور...«. ب���ر چهارمین 
کت���اب بعدی ش���اهد این الق���اب بودم:  ب���ود: »المفک���ر الدکت���ور...«. در 
کت���اب بع���دی ای���ن الق���اب را عرضه  »المفک���ر االس���المی الدکت���ور...«. 
کتاب بعدی  می کرد: »المفکر االس���المی الکبی���ر الدکتور...«. س���رانجام 
نویس���نده را این گون���ه معرف���ی می ک���رد: »العالم���ه المحق���ق الدکت���ور...«. 
ای���ن بازی ردیف ک���ردن القاب، بی���ش از آنکه اعتبارآفرین باش���د، به درد 
بی اعتبارس���ازی می خورد. در نتیجه بهتر اس���ت از کن���ار این گونه آثار که 
نویسندگانش���ان هر روز به خودش���ان القابی تازه عطا می کنند، گذشت و 
که  کس���ان مانند دیکتاتورهای نظامی هس���تند  گرفت. این  آنها را نادیده 

به خودشان مدال شجاعت می دهند. 

ییک از ویژیگ های نوشته جدی 
و آموزنده آن است که حد و 
مرز حبثش روشن و معنی و به 
خصوص حمدود باشد و حبث خود 
را نزی به  اصطالح با »لیت و 
لعل« و با در نظرگرفنت احامتالت 
عقالیی پیش بربد. حال آنکه بریخ 
کسان چنان جازمانه یم نویسند 
که خواننده حریت یم کند و گاه 
افسوس داشنت چننی اعامتد به 
نفیس را یم خورد.
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محافظ���ه کار بود و چن���دان در پی سنت ش���کنی و مدپرس���تی نبود. این 
که جای آن اینجا نیست.19   مطلب نیازمند توضیحی است 

کتاب های مغرضانه را نادیده بگیرید  .10
ه���دف عم���ده خوان���دن کت���اب، به ج���ز ل���ذت روح���ی، معرفت افزایی و 
ک���ه در آن نه دانش���ی دیده می ش���ود و نه  کتابی  ادب آم���وزی اس���ت؛ ام���ا 
درس اخ���الق می آم���وزد و به تعبی���ر قدما نه دارای ادب بحث اس���ت و نه 
گاه  گرد آن گش���ت.  ادب نف���س، به یک ب���ار خواندن نیز نمی ارزد و نباید 
ک���ه نمی دانیم اظهارات نویس���نده را حمل بر  کتاب���ی به دس���ت می گیریم 
کنی���م یا غ���رض ورزی؛ اما طبق اصل حم���ل بر صحت،  ی  بی س���وادی و
ک���ه آن را غ���رض ورزی بدانیم ت���ا این همه بی س���وادی! اخیرًا  بهتر اس���ت 
کتاب دیگری منتش���ر ش���ده اس���ت.  کت���اب بر ض���د  ردی���ه ای در قال���ب 
ردیه نویس در این کتاب، به بی اعتقادی و بدکیش���ی آن نویس���نده حمله 
ی با فقه ش���یعه، این جمله را از او  می برد و برای نش���ان دادن مخالفت و
نق���ل می کند: »بی اعتقادی ]نویس���نده[20 به جایگاه فقه در تش���یع از این 
ک���ه می گوید: »اس���تفراغ ]دل به هم خوردگی[21 ُوس���ع و  گفت���ه و اظه���ار او 

بذل جهد بی پایان در فروع دین« معلوم و آشکار است«.

ی چگونه آش���کار می ش���ود؟ عالمان مس���لمان  خوب، اما بی اعتقادی و
ب���رای اس���تنباط اح���کام دس���ت ب���ه اجته���اد می زنن���د و ب���رای تعری���ف 
»اجته���اد« از به کارب���ردن نهای���ت ت���وان خوی���ش ب���رای رس���یدن ب���ه حکم 
خداوند اس���تفاده می کنن���د و آن را در این جمله مع���روف بیان می کنند: 
»اس���تفراغ الوس���ع فی تحصیل الظن بالحکم الش���رعی«. بخش نخست 
این تعریف، یعنی »اس���تفراغ الوس���ع« م���ورد قبول عالمان ش���یعی و اهل 
س���نت است و حاجبی، از اهل سنت، و عالمه حلی شیعی، به یکسان 
از آن اس���تفاده می کنند.22آخوند خراس���انی نیز از همین تعبیر »اس���تفراغ 

الوسع« برای تعریف اجتهاد بهره می گیرد.23

که دلیلی بر »بی اعتقادی« آن نویس���نده به دس���ت داده نش���ده  ت���ا اینجا 
ی چیست؟ استفراِغ ُوسع، به  اس���ت؛ اما مقصود از اس���تفراغ در جمله و
زبان س���اده، یعنی نهایت س���عی خ���ود را کردن و بیش���ترین تالش خود را 
به کارب���ردن. اجته���اد نی���ز یعنی آن که ش���خص مجتهد همه س���عی خود 

ر؛  19. ب���رای توضیح بیش���تر در ای���ن باره، ر.ک ب���ه: دابلیو. وی. کوای���ن و جی. اس. اولیان؛ ش���بکه باو
کتاب طه، 1381. ترجمه امیر دیوانی، تهران: سروش و 

20. این قسمت افزوده من است.
21. این قسمت در اصل آن ردیه آمده است.

22. محم���د کاظ���م آخوند خراس���انی؛ کفایه االصول؛ تحقیق مؤسس���ه آل البی���ت )ع( الحیاء التراث؛ 
قم، 1409ق، ص463. 

ی���ف اجتهاد، آن را به کوش���ش بس���یار برای  23. هم���ان، ص 464. فخ���ر الدی���ن طریح���ی نی���ز در تعر
رس���یدن به حکم ش���رعی اس���تفاده می کند و همین تعبیر »اس���تفراغ الوس���ع« را به کار می برد )فخر 
الدی���ن طریحی؛ مجم���ع البحرین؛ بی���روت: دار و مکتبه اله���الل، بی���روت، 1989، ج3، ص32(. 
ئی سخن  بردن اس���تفراغ وس���ع رایج اس���ت. برای مثال، آقای عیس���ی وال در متون فارس���ی نیز به کار
آخوند را این گونه ترجمه می کند: »اجتهاد عبارت اس���ت از اس���تفراغ وسع جهت تحصیل حجت 
ئی؛ فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول؛ تهران: نشر نی، 1384، ص  به حکم ش���رعی« )عیس���ی وال

.)36

را بیابد. برخی ناش���ران به درس���تی در صفحه حقوق خویش، مخاطبان 
که راهنم���ای خوبی اس���ت؛ اما در این  کتاب را معی���ن می کنند  اصل���ی 
می���ان، برخ���ی نویس���ندگان در مقدمه خوی���ش، به جای آنک���ه مخاطبان 
ک���ه چه  خ���ود را معی���ن کنن���د، ب���ه ش���کل س���لبی پیش���اپیش می گوین���د 
کس���انی مخاطبان این آثار نیس���تند. برای مثال، نویس���نده ای در انتهای 
که این نوش���ته ب���رای خواص، نه عامه  کرده اس���ت  کید  مقدمۀ خویش تأ
کار آید و اوس���اط  خوانندگان، نوش���ته ش���ده اس���ت و تنها »اوحدی را به 
را س���ودمند نخواه���د بود چه رس���د به 
ضعاف را«. خوانندگان جوان باید از 
کتاب���ی به جد دوری  خوان���دن چنین 
ک���ه س���خن  کنن���د؛ زی���را در صورت���ی 
نویس���نده ص���ادق باش���د، از خواندن 
در  و  بس���ت  نخواهن���د  َطرف���ی  آن 
ک���ه چنین نباش���د، خواندن  صورت���ی 
ک���ه این گونه خود  کتاب نویس���نده ای 
را بیش از حد تحویل می گیرد، لذتی 

نخواهد داشت.

که برای آینده نوش���ته ش���ده  کتاب هایی  ب���ا همین س���نجه، از خوان���دن 
اس���ت، دوری کنید. برخی نویس���ندگان نس���ل حاضر را الیق نوشته های 
خود نمی دانند و به ناروا این ش���عر اقبال را ترجیع وار تکرار می کنند: »ای 
که تنها نس���ل های آینده  که بعد از مرگ زاد« و فک���ر می کنند  بس���ا ش���اعر 
کارش���ان را خواهند دانس���ت. پس بهتر اس���ت که به نظرشان احترام  قدر 
ی���م و گرد کتاب هایش���ان نگردیم و اجازه دهی���م که همان آیندگان  بگذار

کنند.  کارهایشان را بخوانند و درباۀ آنها داوری 

کنید  کشف بی مانند، دوری  کتاب های مدعی  9. از 
ک���ه مدع���ی کش���فی بدی���ع و بی نظیر هس���تند ی���ا راه حل  از کتاب های���ی 
کنید. برخی  قطع���ی فالن مس���ئله را به بهترین ش���کلی یافته ان���د، دوری 
تافته ه���ای  هم���ه  اول  عقیدت���ی،  و  یخ���ی  تار مس���ائل  در  نویس���ندگان 
پیش���ینیان را پنب���ه می کنن���د و ب���ی ارزش می ش���مارند و س���پس مدع���ی 
که بر اساس قرآن و حدیث یا  که برای اولین بار موفق ش���ده اند  می ش���وند 
کنند و یا فالن نظام فکری را بنیان  یخی، فالن مس���ئله را حل  اس���ناد تار
نهن���د. س���نت علم���ی از طریق داد و س���تد پیش م���ی رود و هر نویس���ندۀ 
ج���دی، وام���دار پیش���نیان و وام دهن���ده آین���دگان اس���ت؛ ام���ا آن مدعی 
ک���ه خود را از این س���نت بیرون می کش���د و ب���ا تخطئه آن می کوش���د برای 
خ���ود اعتبار کس���ب کند، ب���ه احتمال ق���وی نکته ای آموختنی و درس���ی 
که قلم به دس���ت می گیرد، بای���د فروتنانه  یادگرفتن���ی ب���رای ما ن���دارد. آن 
که  کس���ی  گرفته اس���ت.  کش���فیاتی صورت  احتم���ال دهد پیش از او نیز 
این ق���در تواض���ع یا ق���درت محاس���به و گمانه زنی ذهنی ن���دارد، احتمااًل 
نوش���ته اش فاق���د ارزش خوان���دن اس���ت. در واق���ع، بای���د در عرص���ه علم 

هدف معده خواندن کتاب، به 
جز لذت رویح، معرفت افزایی و 

ادب آموزی است؛ اما کتایب که در 
آن نه دانیش دیده یم شود و نه 

درس اخالق یم آموزد و به تعبری 
قدما نه دارای ادب حبث است و نه 
ادب نفس، به یک بار خواندن نزی 

نمی ارزد و نباید گرد آن گشت.
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نیس���ت که ش���ما قدرت ارائه انتقاد سازنده را داش���ته باشید، بلکه شاید 
فق���ط بلد باش���ید، مث���ل من، انتق���اد کنید؛ همی���ن و بس. ثانی���ًا فراموش 
که  کرد  که حک���م خواهد  که در نهایت این خود نویس���نده اس���ت  نکنید 
انتقاد ش���ما س���ازنده اس���ت یا ویرانگر و ای���ن حکم نیز معم���واًل تابع مزاج 
و حال���ت روحی او اس���ت. از ای���ن رو، احتیاط حکم می کن���د که به این-

ید. مگر آنکه فحش خورتان ملس باش���د.  گونه آثار حت���ی نگاهی نیانداز
همچنی���ن کتاب هایی که پیش���اپیش ه���ر گونه انتق���ادی را زاده غرض و 
ک���ه به این  م���رض یا بی س���وادی ناق���د می دانند و آن���ان را پرهیز می دهند 
یش���ی نگاه کنن���د و از ه���ر گون���ه بددل���ی بپرهیزند،  کت���اب ب���ه چش���م درو

شایسته خواندن نیستند.

حال حکم آن آثاری روش���ن می ش���ود که مصرانه و پیش���اپیش از خواننده 
خواسته اند چشم بر خطاهای نویسنده بپوشند و با خط جلی نوشته اند: 

ک���ه دس���ت از تعن���ت ب���دار به م���ردی  گر آید یکی از هزار  پسندت 

که بوی نا می دهند، نادیده بگیرید کتاب هایی را   .13
از قدی���م گفته اند که از خ���وردن غذای مانده که بوی ن���ا می دهد بپرهیزید. 
ای���ن حک���م با قوت بیش���تری درب���اره آثاری که مناب���ع آنها بوی ن���ا می دهد، 
صادق اس���ت. نویس���نده ای که به خود زحم���ت نمی دهد ت���ا از منابع تازه 
در حوزه پژوهش���ی مربوطه بهره بگیرد و به قفسه  های کتابخانه شخصی یا 
محله خود بسنده کرده است و هنوز فکر می کند کتابی مانند انسان موجود 
کارل، حرف آخر را در زمینه انسان شناسی می زند و یا  ناشناخته آلکسیس 

کتاب پند تاریخ منبع ارزش���مندی در 
حوزه تاریخ اس���ت، س���زایش آن است 
که آث���ارش را مص���رف نکنید ت���ا مبادا 
کتابی  کنید و بیمار ش���وید. آن  رو دل 
گفته اند غذای روح اس���ت، باید از  که 
مصالحی ت���ازه و ش���اداب فراهم آمده 
باش���د، ن���ه منابعی ک���ه در عرصه علم 

چند کفن پوسانده اند. 

مانن���د  عرصه های���ی  در  ام���روز 
روانشناس���ی و دیگر رش���ته های علوم 

اجتماع���ی از ش���یوه ارجاع درون متنی تاریخ محور اس���تفاده می ش���ود. در 
این سیس���تم که بر اساس ش���یوه انجمن روانشناسی آمریکا استوار است، 
ی���خ نش���ر اثر حرف اول را می زن���د و گردانندگان مجالت معمواًل از نش���ر  تار
ک���ه به آث���ار بیش از ده س���ال قبل، اس���تناد کرده ان���د، خودداری  مقاالت���ی 
که این اقدام را توجیه نماید.  گونه ای باشد  کار به  می کنند. مگر آنکه نوع 

به تازگی کتابی را بررس���ی می کردم که مقدمه و تقریظ آن متعلق به س���ال 
1343 خورش���یدی بود، یعنی 48 س���ال پیش. مؤل���ف بی هیچ اصالح، 

که حکم خداوند در این مس���ئله چیس���ت؟ اس���تفراغ  یابد  را بکن���د تا در
در ای���ن عبارت و عبارات مش���ابه، در متون تخصص���ی عربی، به معنای 
به کارب���ردن همه توان خویش اس���ت، نه اس���تفراغ کردن در زبان فارس���ی و 

دل به هم خوردگی و باالآوردن.

را  اس���تفراغ  س���خن،  فرهن���گ  اس���تناد  ب���ه  ردیه نوی���س  ای���ن  ام���ا 
کرده و این عبارت را به متن نقل ش���ده افزوده  »دل به هم خوردگی« تفس���یر 
که آن نویس���نده به فقه ش���یعه بی اعتقاد اس���ت  و چن���ان وانموده اس���ت 
و فق���ه را چی���زی در مای���ه دل به هم خوردگ���ی و اس���تفراغ می داند. خوب، 
که نباید  یا ای���ن ردیه نویس، با علم اصول و اصطالحاتش آش���نا نیس���ت 
س���لبًا و ایجابًا وارد این گونه مناقش���ات ش���ود یا آنکه آش���نا اس���ت؛ اما در 
پ���ی تخری���ب حریف اس���ت و از هر وس���یله ای ی���اری می گی���رد و حتی با 
دس���تکاری س���اده ترین جم���الت، می خواه���د مدعای خود را به کرس���ی 
ک���رد. در اینجا صرفًا  بنش���اند. در این ص���ورت نیز نباید به کارش اعتماد 
یخ���ی رخ نداده اس���ت. بلکه ای���ن نمونه  خطای���ی امالی���ی یا لغزش���ی تار
ک���ه بی اعتب���اری چنی���ن کتابی را آش���کار  آزمون���ی فیصله بخ���ش اس���ت 
که  یم. کس���ی  کنار بگذار می کن���د و به ما ح���ق می دهد تا آن را نخوانیم و 
این گونه آماده اس���ت تا یک اصطالح متعارف و شناخته ش���دۀ اصولی را 
چنی���ن تحری���ف کند، منطق���ًا این آمادگ���ی را دارد تا در موارد مش���ابه و با 
کند.  هم���ان قوت، نکات و مس���ائل دیگری را به س���ود خود دس���تکاری 
کتاب های مش���ابه  کتاب و  که این  بنابرای���ن عقل و ادب اقتضا می کند 

را نادیده بگیریم.

کتاب های نبش قبری بپرهیزید 11. از 
اش هس���تند. آنان  برخ���ی کس���ان متخصص نبش قبر و ب���ه گفته قدما نّبَ
ک���ه ب���ود و نبودش���ان  گذش���ته آن مس���ائلی را  کاوش در مس���ائل  پ���س از 
تعیین کننده نیس���ت و گاه طرح ش���ان خود مسئله س���از اس���ت، انتخاب 
که  کتاب عرض���ه می کنند و تازه از م���ا انتظار دارند  می کنن���د و در قالب 
کنی���م. نمون���ه ای از این ن���وع کارها را در  وق���ت و پ���ول خ���ود را صرف آنها 
یخ���ی می توان دید که خاصیت  ردیه های فرقه ای و طرح شبه مس���ائل تار
اصل���ی آنها دامن زدن به آت���ش جدایی میان مس���لمانان و پرکردن جیب 
یش مان اس���ت. خوان���دن این قبیل  ناش���ران از پولم���ان و خندی���دن ب���ه ر
کتاب ها نه بر دانش ما خواهد افزود و نه دین ما را قوت خواهد بخش���ید. 

کارکرد عمدۀ آنها غبارآلودکردن فضای علم و دین است و بس. 

که فق���ط همدلی ش���ما را می خواهند،  12. از خوان���دن کتاب های���ی 
کنید دوری 

ممک���ن اس���ت بخواهید هنگام خوان���دن کتابی درب���ارۀ آن نظری بدهید 
گر نویس���نده از آن کس���انی اس���ت  ک���ه نویس���نده را خوش نیاید. بنابراین ا
ک���ه در مقدم���ه اث���رش ش���ما را به همدل���ی با خود دع���وت کرده ی���ا خود را 
کرده اس���ت، بترسید. اواًل معلوم  تنها آماده پذیرش انتقادات »س���ازنده« 

نویسندگان جدی دغدغه و 
مسئله ای فکری دارند و در 
فرایند حتقیق آن را به مقاله یا 
کتایب تبدیل یم کنند تا خوانندگان 
را شریک دغدغه و مسئله 
خود سازند. شوپهناور در یک 
تقسمی بندی نویسندگان را به دو 
دسته تقسمی یم کند: آنان که حریف 
برای گفنت دارند و آنان که رصفًا 
در یپ نوشنت هستند.

کتاب خنواندن با وجدان آرام
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که  کتاب های حجیمی هس���تیم  س���ازند.26 امروز ش���اهد رش���د فزاین���ده 
گاه در قال���ب مجموعه مقاالت دیگران منتش���ر  گاه ب���ا عنوان مس���تقل و 
می ش���وند و به واق���ع هی���چ خط فکری در آنه���ا تعقیب نمی ش���ود و معلوم 
گردآورن���دگان آنه���ا در پ���ی چ���ه بوده ان���د. از قض���ا برخ���ی از  ک���ه  نیس���ت 
کنار  ک���ه مق���االت دیگ���ران را »هی���چ ترتیب���ی و آداب���ی«  کتابس���ازان  ای���ن 
ه���م می چیندند، خ���ود از آن مق���والت بی خبرند و دان���ش الزم را ندارند. 
که شغل شاغلشان  کس���انی را با این ویژگی ها می شناس���د  نگارنده خود 

کتاب سازی است. همین 

ی���ج رفتارهای ضد  کتاب هایی، ه���م مایۀ ترو خری���دن و خوان���دن چنین 
اخالق���ی اس���ت و ه���م جیب ش���ما را خال���ی می کن���د. همچنی���ن دانش 
و معرفت���ی نیز به ش���ما نخواه���د داد. بهتر اس���ت مانند نیچ���ه این گونه با 
که می ش���ود  خود عهد ببندید: »دیگر آثار نویس���ندگانی را نخواهم خواند 
یاف���ت در پی کتاب س���ازی بوده اند، بلکه فقط آث���ار آنانی را می خوانم  در

کتابی مبدل شده است.27  گاه به  که اندیشه های آنان ناخودآ

ضواب���ط ب���اال، ب���ه تعبی���ر پیش���ینیان ن���ه »جام���ع« اس���ت و ن���ه »مان���ع« و 
اس���تثناهایی بر آنها می توان یافت؛ اما در مجموع مفید اس���ت و می تواند 
که در پی اس���تفاده بهینه از  کس���انی را  کار رود و  به مثابه اصول راهنما به 
وقت خویش هس���تند، ی���اری نماید. برای مثال، وقتی کس���ی همزمان در 
چندین عرصه متفاوت و گاه دور از هم کتاب های مس���تقلی می نویسد، 
که به احتمال بسیار  کنیم و نتیجه بگیریم  کارش تردید  حق داریم درباره 
ب���اال، حرف تازه ای برای آموختن ندارد. با این حال، ممکن اس���ت منطقًا 
کوتاه ما، نباید دس���ت به این گونه ریس���ک ها  چنین نباش���د؛ ولی در عمر 
زد و بهتر اس���ت ب���ه جای آزمون و خط���ای مکرر در این مس���ائل، از تجربه 
گر کس���ی دوست دارد  دیگران س���ود برد و خطای آنها را تکرار نکرد. حال ا
که در چاردیواری  کند و معتقد اس���ت  که از وقت خود این گونه اس���تفاده 

کاری مجاز است، مسئله اش فرق می کند. روح خود هر 

کتاب به قص���د یادگی���ری و اس���تفاده بهینه  کس���ی در پ���ی خوان���دن  گر  ا
که همه تست شده اند و نگارنده  که معیارهای باال را  است، الزم اس���ت 
گر هم  کار بندند. ا صحت آنها را بارها س���نجیده و محک زده است، در 
گمان آنکه ارزش خواندن دارد،  گرفت و به  کتابی را در دست  ناخواسته 
که متوجه ش���د  تا میانۀ آن و حتی تا صفحات پایانی پیش رفت، همین 
آن کتاب دچار یکی از معضالت باال اس���ت، الزم اس���ت بالفاصله آن را 
کن���ار بگذارد و به دیگ���ران نیز همین نکته را بگوید. یکی از آس���یب های 
کتابی را در دس���ت می گیریم و پ���س از پی بردن به  مطالع���ه آن اس���ت که 
که چون آن را در دس���ت  گوی���ی خود را مکل���ف می دانیم  بی ارزش���ی آن، 

کریم امامی؛ »گندم نمای���ان جوفروش: پدیده  26. برای آش���نایی بیش���تر با این پدیده نحس، ر.ک ب���ه: 
رنده عبد الحس���ین آذرنگ؛  کتابس���ازی، در مجموع���ه مق���االت در گی���ر و دار کت���اب و نش���ر« گردآو

تهران: نیلوفر، 1385.
یش نیچه، انسانی، بسیار انسانی: ص 601. 27. فردر

کاه���ش و حتی توضیح���ی آن را در س���ال 1386 به  ویرای���ش، افزای���ش یا 
کرده  عن���وان »چاپ اول«، آن هم نه چاپ اول این ناش���ر خاص، منتش���ر 
که ب���وی ن���ا می دهند، به وی���ژه آنکه  ب���ود. ای���ن نمون���ه ای اس���ت از آثاری 
ک���ه معمواًل در  کتاب، ناظر به مس���ائل علمی چالش���ی اس���ت  محت���وای 
مع���رض بازنگ���ری قرار دارد و هر نکته و بحث تازه ای می تواند س���اختار و 

کند. محتوای آن را دگرگون 

14. از خوان���دن کتاب های���ی که در آنها اخالق پژوهش نقض ش���ده 
کنید است، دوری 

کتابش ضوابط اخالق پژوهش را رعایت  هر نویس���نده ای ملزم اس���ت در 
کند و بدین ترتیب، در عین جلب اعتماد خوانندهْ  به او احترام بگذارد. 
که بر خالف اخالق پژوهش عملی انجام دهد،  در برابر، هر نویس���نده ای 
کتابش اس���ت. برخی از  گرفتن  کم نادی���ده  مس���تحق نکوهش و دس���ت 
ضوابط اخالق پژوهش عبارتند از: 1. احترام به شعور و وقت خوانندگان؛ 
2. تتبع و دقت در تحلیل و پرهیز از سطحی س���ازی مس���ائل؛ 3. توجه به 
یافته ه���ای دیگران و اش���اره به آنها؛ 4. اس���تفاده مناس���ب از آثار دیگران 
و ارج���اع دقیق به آنه���ا؛ 5. امانت در 
نق���ل و تحلیل و پرهیز از دس���تکاری 
ی���ا  کاه���ش  نقل ش���ده،  س���خنان 
افزایش در آنها و تفس���یر ن���اروای آنها؛ 
6.رعایت ادب نس���بت ب���ه مخالفان 
خ���ود و عف���ت در نوش���تار و پرهی���ز از 
کی و درش���ت گویی.24همان طور  هتا
بدف���روش  و  گران ف���روش  س���زای  ک���ه 
که  کس���انی  نخریدن اس���ت، س���زای 
می کنن���د،  بداخالق���ی  آثارش���ان  در 

نخواندن است.

کنید کتاب سازان را تحریم   .15
نویس���ندگان جدی دغدغه و مس���ئله ای فکری دارند و در فرایند تحقیق 
آن را ب���ه مقال���ه یا کتابی تبدیل می کنند تا خوانندگان را ش���ریک دغدغه 
و مس���ئله خود س���ازند. ش���وپنهاور در یک تقسیم بندی نویس���ندگان را به 
ک���ه حرفی ب���رای گفتن دارن���د و آنان که  دو دس���ته تقس���یم می کن���د: آنان 

صرفًا در پی نوشتن هستند.25

کتاب س���ازان هیچ مس���ئله فک���ری ندارند و تنها دغدغه ش���ان  در براب���ر، 
ک���ه خود را ش���ریک پ���ول خوانن���دگان کنند و وقتش���ان را تلف  آن اس���ت 

24. س���ید حس���ن اس���المی؛ نوش���تن در جزایر پراکنده: جس���تارهایی در اخالق پژوهش؛ قم: نور مطاف، 
1391 و هم���و، »درآم���دی ب���ر اخالق پژوه���ش در علوم انس���انی و اس���المی، در اخالق پژوه���ش: مبانی و 

کوشش محسن جوادی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، 1390. مسائل«؛ به 
یسندگی؛ ص 131 کتاب و نو ر؛  پنهاو 25. آرتور شو

الزمۀ آموخنت، خواندن آثار خوب 
است و »خنستنی شرط خواندن 

کتاب های خوب، خنواندن کتاب های 
بد است«. در نتیجه همه کساین 

که برای وقت و ذهن و شعور 
خود ارزش قائل هستند، باید 

به جد از آثار و مکتوبات سسیت 
که در قالب کتاب منتشر یم شود، 

همچون بامیری واگری دوری کنند 
و اجازه ندهند که این قبیل آثار 

 جای کتاب های خوب را
 برایشان بگرید.
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مقاالت���ی در مجل���ه هفتگ���ی زن روز ب���ود. در آن زم���ان، ای���ن دیگ���ر از آن 
گر کس���ی این گون���ه فکر و عمل کند  کارها به ش���مار می رفت. در نتیجه، ا
و آث���ارش گوی���ای این توجه و تالش برای عمومی س���ازی علم و گس���تردن 

دانش باشد، از شمول داوری های فوق بیرون خواهد بود.

مطهری خود در مقدمه داس���تان راس���تان، با اش���اره به انگی���زه اش از این 
کارش داشته است، این گونه بیان می کند: که  کار، بازخوردی را 

بعضی از دوس���تان ضمن تحس���ین و اعتراف به سودمندی این 
کاره���ای به عقیده آنها مهم ت���ر و الزم تر خود  کت���اب، از اینکه من 
را موقت���ًا کنار گذاش���ته ام و به این کار پرداخته ام، اظهار تأس���ف 
می کردن���د و مالمتم می کردند که چرا چندین تألیف علمی مهم 
کار  گذاش���ته ام و ب���ه چنین  را در رش���ته های مختلف به یکس���و 
اقل به  س���اده ای پرداخته ام. حتی بعضی پیشنهاد کردند ]...[ ال
نام خودت منتش���ر نکن ]...[. اثری که به نام تو منتش���ر می شود، 
اقل باید در ردیف همان اصول فلس���فه باش���د، این کار برای تو  ال

کوچک است.28  

آن���گاه به نقد این نگ���رش می پردازد و آن را »یک بیماری اجتماعی و یک 
که حاصل آن  انح���راف بزرگ از تعلیمات عالیه اس���المی« بر می ش���مارد 
که  ک���ه با همه پیچیدگی زبان���ی و محتوایی  کتاب هایی اس���ت  نگارش 
که  چه بس���ا، »یک ذره به حال اجتماع« فایده نداش���ته باشند.29درس���ی 
ی از ای���ن اظه���ارات آموخت آن ب���ود که نه تنها نظ���رش را عوض نکند،  و
بلک���ه از ای���ن نگرش به مثابه ی���ک بیماری اجتماع���ی در مقدمه کتابش 
یاد کند. کتابی که س���اده اس���ت و به دلیل همین سادگی ممکن است، 
که حکمت های  گرفته ش���ود و عده ای »کس���ر ش���أن« خود بدانند  نادیده 
که حق  کار بندند.30اما تجربه و تأمل بیشتر نشان می دهد  س���اده آن را به 
کارها را سبک می شمردند و  که این گونه  با مطهری اس���ت، نه آن کسانی 

یج معارف دینی است.  کارها نیز بخشی از سنت ترو این گونه 

کوتاه، الزمۀ آموختن، خواندن آثار خوب است و »نخستین شرط  سخن 
کتاب های بد اس���ت«.31در نتیجه  کتاب های خوب، نخواندن  خواندن 
که برای وقت و ذهن و شعور خود ارزش قائل هستند، باید  کس���انی  همه 
به ج���د از آث���ار و مکتوبات سس���تی که در قالب کتاب منتش���ر می ش���ود، 
که ای���ن قبیل آثار  کنند و اج���ازه ندهند  گی���ر دوری  همچ���ون بیم���اری وا
کتاب ها  کتاب های خوب را برایش���ان بگیرد. از این رو، باید برخی  جای 
را برای خود ممنوع کنید و از گوش س���پردن به نویسندگانش���ان بپرهیزید؛ 

گفته اند: زیرا به حق 

28. مرتضی مطهری؛ داستان راستان؛ تهران: صدرا، 1387، ج1، ص21.
29. همان، ص 22.
30. همان، ص 24.

یسندگی؛ ص 138. ر؛ کتاب و نو پنهاو 31. آرتور شو

یم. هیچ دلیلی به س���ود ای���ن پندار خطا  گرفته ای���م، باید ت���ا آخر پیش برو
گر در وس���ط تماش���ای فیل���م به بی ارزش���ی آن پ���ی بردید،  وج���ود ن���دارد. ا
دلیل���ی ن���دارد که چون پ���ول بلیط داده ای���د، آن را تا آخر تحم���ل کنید. با 

یش صاحبش. کرد. مال بد بیخ ر کتاب بد نیز باید این گونه رفتار 

دو توضیح
نخس���ت آنک���ه برخ���ی محقق���ان و متفک���ران به دلی���ل موقعی���ت زمانی و 
کنند و  کار  که در زمینه ه���ای متنوع���ی  گزی���ر می ش���وند  گاه نا اجتماع���ی 
ی���ا حت���ی در زمینه  غیر تخصصی خود بنویس���ند؛ اما این کس���ان به دلیل 
کاری خود و رعایت ضوابط علم���ی خویش، باز  پایبن���دی به چارچ���وب 
در این س���نخ کارها خ���وب عمل کرده اند. برای مث���ال مرحوم مطهری که 
کنار تحقیق و تألیف در این  حوزۀ تخصصی وی فلسفه اسالمی بود، در 
ح���وزه آثار متع���ددی در زمینه های دیگری عرضه کرده اس���ت. وی حتی 
کریمی نوشت و داستان راستان  نقدی بر فیلم محلل س���اخته نصرت اهلل 
که به مجموعه آث���ارش می نگریم،  کرد. ب���ا این حال، هنگام���ی  را منتش���ر 
کارهایش چیره  که اواًل همچنان رنگ و بوی فلس���فی بر  متوجه می ش���ویم 
اس���ت. ثانی���ًا برخی آث���ار در واقع پاس���خ ب���ه یک نی���از یا دغدغ���ه ای بوده 
که  که دیگری متکفل آن نمی ش���ده اس���ت. برای نمون���ه هنگامی  اس���ت 
کریم���ی فیلم ج���ذاب و پربیننده خود را س���اخت، کس���ی متوجه خطای 
کل آن می چرخید، نش���د یا نخواست وارد  فقهی آن، که کل داس���تان بر کا
معرکه پاس���خ گویی ش���ود. در اینجا مطهری بی آنکه خود را منتقد فیلم یا 
فیلم ش���ناس بدان���د، این مقاله را نوش���ت و در آن نیز به ط���رح همان نکته 
فقهی پرداخت. ثالثًا برخی آثار مطهری، مانند مجموعه آشنایی با علوم 
اس���المی، در اصل درس های وی به دانش���جویان بوده اس���ت و بعدها به 
ش���کل کتابی آموزش���ی منتشر شده اس���ت. همچنین حماسه  حسینی و 
که به دلیل  مانند آن، در اصل س���خنرانی های عمومی ایش���ان بوده است 

کتاب درآمده است.  داشتن خصلت علمی و عالمانه بودن، به شکل 

دوم آنک���ه برخ���ی از متفک���ران و نویس���ندگان اصی���ل، ب���ه دلی���ل هم���ان 
که در واقع  گاه آث���ار متنوعی عرضه داش���ته اند  که داش���ته اند  دغدغه ای 
زادۀ س���طح بندی مخاطبان خویش اس���ت. برای نمون���ه همین مطهری، 
برخی آثار خود را به زبانی س���اده و برای مخاطبانی عام تر می نویس���د، بی 
آنکه از محور اصلی بحث خویش منحرف ش���ود. این گونه کس���ان بر این 
نظ���ر هس���تند که متخصص���ان نباید ب���ه بهانه تخص���ص از عمومی کردن 
کنند  گس���ترش معرفت خودداری  یج علم در جامعه و  دانش خ���ود و ترو
کنار  و این عرصه را به افراد بی مایه بسپرند. به همین سبب، مطهری در 
یخی را به نام داس���تان راس���تان و  آثار س���نگین و فنی، از اینکه نکات تار
یج آموزه های تربیتی اس���المی در میان نس���ل جوان و نوجوان  به قصد ترو
منتش���ر کند، نه تنها پرهیزی نداش���ت، بلکه آن را الزم می ش���مرد و نوعی 
ک���ه حتی اندکی  ی دس���ت به کاری زد  وظیف���ه ش���رعی قلمداد می کرد. و
گ���ر ادیب���ان ای���راد نگیرن���د( نوش���تن  دون ش���أن ب���ود. از آن دون ش���أن تر )ا
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ینده ای گوش فرادهد، او را پرس���تیده اس���ت. پس  گو هر کس به 
گر از  ینده از خداوند می گفت، خدا را پرس���تیده اس���ت و ا گو گر  ا

شیطان می گفت، شیطان را پرستیده است.32
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اندیش���ۀ نوش���تن این مقاله را وامدار پسرم محسن هس���تم. صبح جمعه ای به کوه پیمایی رفته بودیم، 
از م���ن پرس���ید که آی���ا از نظر اخالقی به ای���ن نکته که چ���ه کتاب هایی نخوانیم و چ���را نخوانیم فکر 
ک���ه برخی از نکاتی را که در این مقاله آمده اس���ت، برای او  ک���رده ام؟ پاس���خ مثبت دادم. پس از آن 
گفتم، تصمیم گرفتم با نش���ر آن قوت و ضعفش را محک بزنم. این مقاله تقدیم به او و همس���االنش 

که هم دغدغه دین دارند و هم اخالق و عقالنیت. باد 
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