مطالعه پرسشگرانه یعنی مطالعه هدفمند،
معروف
یعنی مطالعهای که مثل همان مثال
ِ
گلوله برفی ،از یک توپ کوچک برفی شروع
میشـود و بـا هـر بـار ِقلخـوردن (بخوانیـد هـر
بار کتابخواندن) پرسـشها و دانسـتههای
ما هم بیشـتر و بزرگتر میشـوند
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کتـــابو کتابخـوانــی

چگونه«مؤثر»بخوانیم؟
عملی بهینهخواندن ،بخش سوم
راهنمای
ِ

سیدمحمدحسین میرفخرایی | کارشناسیارشد فرهنگوارتباطات
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بهجای مقدمه ،خالصهای از آنچه تا اینجا گفتیم:
نخوانــدن مــا بهانههایــی دارد؛ ازجملــه اینکــه
• کتاب
ِ
معتقدیــم «وقــت نداریــم»« ،جیبمــان خالــی اســت»« ،مجلــه
و وبــگاه و ...میخوانیــم» و . ...امیــدوارم تــا اینجــا زیــرآب ایــن
بهانههــا را بــا هــم زده باشــیم.
• کتابخوانــدن حــالوروز «خود»مــان و «جامعه»مــان را
روب ـهراه میکنــد .مهمترازایــن« ،آرام»مــان میکنــد.
• حــال کــه تصمیــم گرفتیــم بخوانیــم ،بایــد بدانیــم کــه
«هرچیزی»خوانــدن خــوب نیســت .انتخــاب مــا بایــد مبتنــی
بــر «نیــاز» و «عالقــۀ» مــا باشــد؛ بایــد «بهینــه» بخوانیــم.
• دانســتیم کــه بــرای انتخــاب درســت بهتــر اســت از مشــورت
کتابخوانهــا و کتابدارهــا اســتفاده کنیــم.
• شــرایط ایدئــال مکانــی و زمانــی بــرای مطالعــهی مفیــد را
هــم مطــرح کردیــم و گفتیــم کــه «اهــل مطالعه»بــودن یعنــی
آمادگــی حدا کثــری بــرای مطالعــه ،حتــی در شــرایط نامســاعد.
• مزایــا و معایـ ِـب خوانــدن از روی کاغــذ و نمایشــگرها را مــرور
کردیــم و بــه پیشــنهادی ترکیبــی (اســتفاده از هــر دو ابــزار)
رســیدیم.
حــال ،ادامــۀ موضــوع :ایــن بــار ،راهکارهایــی بــرای مطالعــۀ
مؤثــر.
ً
پیــش از هــر چیــز بایــد بدانیــم کــه مطالعــهی مؤثــر اصــا بــه
چــه معناســت؟ مطالعــهی مؤثــر یــا مفیــد یعنــی خوانــدن

بهروشــی کــه شــما را بــا َصــرف کمتریــن زمــان و انــرژی ،بــه
ً
هــدف موردنظــر برســاند .طبعــا وقتــی مشــغول مطالعـهی یکــی
از آثــار داســتانی هســتیم ،هدفمــان متفــاوت اســت بــا وقتــی
کــه ســرگرم مطالعــه بــرای امتحانیــم .امــا در اینجــا صحبــت از
هــدف نیســت؛ صحبــت از ایــن اســت کــه بــا کمتریــن زحمــت
بــه بیشــترین مقــدار از ایــن هــدف (هرچــه باشــد) دســت پیــدا
کنیــم .در ادامــه راهکارهایــی را معرفــی میکنیــم کــه شــاید
بیشــترمان بــا آنهــا آشــناییم و ایــن نوشــتار ،بیشــتر عهــدهدار
مــرور آنهاســت.
جمعبنــدی و
ِ
 .۱بپرســیم و بخوانیــم :همــه مــا ،چــه براســاس شــنیدهها و
خواندههــا و چــه برمبنــای تجــارب شــخصیمان ،میدانیــم
کــه مطالعــهی باتمرکــز مطالعــهی با کیفیتتــری اســت.
مســئله ایــن اســت کــه ایــن تمرکــز چطــور بهدســت میآیــد؟
بــرای دســتیابی بــه ایــن تمرکــز راهکارهایــی هســت کــه در
یادداشــت قبــل بــه برخــی از آنهــا اشــاره کردیــم :رعایــت
شــرایط زمانــی و مکانــی .امــا ایــن بــار میخواهیــم بدانیــم کــه
پــس از فراه ـمآوردن شــرایط الزم بــرای خوانــدن ،ایــن بــار در
طــول مطالعــه و همچنیــن پیــش و پــس از آن چــه بایــد کــرد؟
یکــی از ایــن راهکارهــای آزمــوده و جوابپــسداده« ،طــرح
ً
ســؤال» اســت .احتمــاال بســیاری از مــا وقتــی بــه کتابهــا
مراجعــه میکنیــم کــه بــا پرس ـشهایی روب ـهرو شــده باشــیم.
امــا مســئله ایــن اســت کــه ایــن پرســشها بایــد دقیقتــر و
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فاطمه سرباز
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معرفی کتاب
محمدحسـین خا کسـاران در سـال  1321در قزویـن متولـد شـد
او تحصیلات خـود را از حـوزه علمیـه آغـاز کـرد ،امـا بـه خاطـر
فعالیتهـای گسـترده انقالبـی و دسـتگیریهای متعـدد،
نتوانسـت تحصیلات خـود را ادامـه دهـد .وی در دانشـکده
تـازه تأسـیس اسلامی عربسـتان پذیرفتـه شـد ،امـا بـه علـت
ممنوعالخـروج بـودن ،مانـع از سـفر ایشـان بـه آن کشـور شـدند.
محمدحسـین خا کسـاران بـا تعـدادی از اعضـای برجسـته
سـازمان مجاهدیـن خلـق ،ارتبـاط غیرمسـتقیم داشـت ،امـا بـا
تغییر ایدئولوژیک و تغییر در کادر رهبری آن و همچنین ارتباط
و پیونـدی کـه بـا روحانیـت داشـت ،ایـن ارتباط انـدک هم قطع
شد.
آقـای خا کسـاران در طـول مبـارزات ،بارهـا دسـتگیر ،زندانـی و
شـکنجه گردیـد .علاوه بـر شـکنجههای عمومـی ،مـورد اذیـت و
آزار شـدید سـاوا ک و بازجوهـای زنـدان قـرار گرفـت بـه طوری که
آثـار ایـن شـکنجهها تـا پایـان عمـر بـه همـراه ایشـان بـود.
« ...در ایـن مـدت ا گرچـه پاهایـم از ضربـات بازجوهـای سـاوا ک
در امـان مانـد ،شـکنجههای دیگـری را که بعضـی از آنها جنبه
تفریـح و سـرگرمی بـرای شـکنجهگران داشـت ،تحمـل میکـردم؛
ً
مثلا یکبـار ،یکـی از آنـان رو بـه مـن کرد و گفت« :چـرا صورتت را
اصلاح نکـردی؟» و بعـد بـا پنبـه مقـداری الـکل بـه صورتم مالید
و گفـت« :حـاال مـن اصلاحاش میکنـم ».کبریـت را روشـن کـرد
و نزدیـک صورتـم آورد کـه تمـام صـورت یکبـاره آتـش گرفـت و
آنـان قاهقـاه خندیدنـد و مـن مشـغول خامـوش کـردن آتـش و
تمیـز کـردن صورتـم شـدم .بعـد بـا حالـت تمسـخرآمیزی گفـت:
«برو جلوی آینه ،ببین چقدر قشـنگ صورتت را اصالح کردم».
(قسـمتی از متـن کتـاب ،صفحـه )173
در زنـدان نیـز ضمـن اینکـه از حـرکات ایذایـی منافقیـن در
زنـدان مصـون نبـود ،مـورد بیاحترامـی و تمسـخر آنـان نیـز قـرار
می گرفـت.
بعـد از پیـروزی انقلاب نیـز در مناصـب مختلـف ،از جمله ،مدیر
کل صدا و سـیمای قم و امور اسـتانهای سـازمان صدا و سـیما
و مرکـز جهانـی اهـل بیـت ؟ع؟ خدمت کرده اسـت.
مجموعه خاطرات ایشان طی  32جلسه در مرکز اسناد انقالب
اسلامی قـم ضبـط شـده و پـس از پیادهسـازی و بازنویسـی در 5
فصل سـامان یافته اسـت.
فصـل اول ،بـه خاطـرات دوران کودکـی ،تحصیلات ،وضعیـت
خانوادگـی و اوضـاع سیاسـیاجتماعی قزویـن میپـردازد.
فصـل دوم ،حـوادث و وقایـع نهضـت امـام خمینـی ؟هر؟ را
بررسـی میکنـد.
فصـل سـوم ،وقایـع و فجایـع مربـوط بـه دوران دسـتگیری،
بازجویـی و زنـدان را بیـان میکنـد.
فصـل چهـارم ،بـه دو موضوعی که افکار بسـیاری از اهل تحقیق
و مـردم عـادی را بـه خـود مشـغول کـرده بـود ،یعنـی ماجـرای
کتـاب شـهید جاویـد و دکتـر شـریعتی میپـردازد.
فصـل پنجـم نیـز بـه خاطـرات مربـوط بـه سـازمان مجاهدیـن
خلق(منافقیـن) اختصـاص دارد.
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محدودتــر شــوند تــا اشــتیاق و دقــت بیشــتری در مــا ایجــاد پســینی مطالعــه اســت .ا گــر کتـ ْ
ـاب متعلــق بــه خودمــان
ِ
کننــد .بــرای ایــن کار الزم اســت ابتــدا نگاهــی بــه فهرســت اســت ،نبایــد از خطخطیکردنــش ترســی داشــته باشــیم.
ً
کتــاب بیندازیــم و بعــد برخــی قســمتهای آن را اجمــاال تمیــزی کتــاب مهــم اســت؛ امــا نــه بهانــدازۀ اهمیتــی کــه درک
تــورق کنیــم .بــا ایــن کار تصویــری از کل کتــاب در ذهنمــان مطلــب دارد .گذشــتهاز ایــن ،خیلــی اتفــاق میافتــد کــه همــه
ً
خواهــد نشســت و طبعــا ســؤاالتی معطــوف بــه محتــوای آن بخشهــای یــک کتــاب بــه یــک انــدازه بــه کار مــا نمیآیــد یــا
ً
برایمــان پیــش خواهــد آمــد .بهاینترتیــب هدفمندتــر از قبــل اینکــه اصــا لزومــی نــدارد بخشهایــی از آن را بخوانیــم .بــا
ب هســراغ کتــاب خواهیــم رفــت و ایــن کار تمرکــز بیشــتری در خالصهنویســی و برجستهســازی نــکات موردعالقهمــان،
ـدی روایــت خودمــان از کتــاب را شــکل خواهیــم داد و ایــن یعنــی
طــول مطالعــه برایمــان ایجــاد خواهــد کــرد .بخــش بعـ ِ
فراینــد پرسشــگری مربــوط بــه بعــد از مطالعــه اســت .بــا مطالعــه بهســبک مــا!
ـمت مســتقل از کتــاب ،بهتــر
خوانــدن کتــاب ،بایــد از خودمــان بپرســیم کــه آیــا بــه ً جــواب بــا پایــان هــر فصــل یــا هــر قسـ ِ
ســؤاالتمان رســیدهایم یــا خیــر .پاســخ ایــن ســؤال لزومــا آری یــا اســت تــاش کنیــم مطالــب آن بخــش را در ذهنمــان
خیــر نخواهــد بــود .ممکــن اســت بــه مقــداری از جــواب رســیده مــرور کنیــم و نــکات مهــم را بــه خاطــر بیاوریــم .ایــن کار بــه
باشــیم و مقــداری از موضــوع هنــوز برایمــان مبهــم باشــد .بــا تثبیــت آموختههایمــان کمــک میکنــد .میتوانیــم ایــن کار
مــرور محتــوای کتــاب میتوانیــم بــه پاس ـخهای بیشــتری را بهصــورت کتبــی هــم بکنیــم و بعــد بــا مراجعــه بــه متــن
ً
اصلــی ،میــزان توفیقمــان در درک مطالــب را متوجــه
برســیم و نهایتــا ایــن پرس ـشها مــا را رهنمــون میشــوند
شــویم .رســم نمــودار درختــی یــا دیگــر انــواع نمــودار
بــه مطالع ـهای دیگــر .مطالعــه پرسشــگرانه یعنــی
هــم میتوانــد بــه شــکلگیری تصویــر
مطالعــه هدفمنــد ،یعنــی مطالع ـهای
ذهنــی کامــل از کتــاب کمــک کنــد.
ـروف گلولــه
کــه مثــل همــان مثــال معـ ِ
نوشــتن ،مکمـ ِـل خوانــدن اســت و آزمونــی
ایــن نمودارهــا شــبیه بــه مدلهایــی
برفــی ،از یــک تــوپ کوچــک برفــی
بــرای ســنجش کیفیــت و کمیــت فهممــان
هســتند کــه عــاوهبــر تعییــن اجــزای
شــروع میشــود و بــا هــر بــار ِقلخــوردن
از مت ــن .یادداشـ ـتبرداری از ن ــکات
اصلــی و فرعــی کتــاب ،روابــط ایــن
(بخوانیــد هــر بــار کتابخوانــدن)
مه ــم ی ــا خطکش ــیدن ز ی ــر قس ــمتهای
ـت کتابه ــا س ــادهترین راه ب ــرای
ـ
ی
پراهم
بخشهــا بــا یکدیگــر را نیــز در یــک
پرس ـشها و دانســتههای مــا هــم
ِ
م ــرور س ــریع مطال ــب در موقعیته ــای
نــگاه بــه مــا میفهماننــد.
بیشــتر و بزرگتــر میشــوند.
ً
ـت
ـ
س
ا
ـه
ـ
ع
مطال
ـینی
ـ
س
پ
نکتــه پایانــی :همانطــور کــه
 .۲از بــاال نــگاه کنیــم :معمــوال میــان
ِ
پیداســت ،برخــاف توصیههــای
اجــزای کتابهــا پیوندهایــی برقــرار
شــماره قبــل ،ایــن توصیههــای
اســت و میتــوان بــا توج ـ ه بــه ایــن روابــط،
شــبکه معنایــی کتــاب را اســتخراج کــرد .ا گــر در پایــان هــر فصل س ـهگانه را نمیتــوان و حتــی نبایــد در مطالع ـهی هــر کتابــی
ً
تــاش کنیــم ارتبــاط ایــن جزءهــا بــا همدیگــر را کشــف و مرتــب بــه کار بســت .ایــن شــگردها عمومــا وقتــی بــه کار میآینــد
کنیــم ،درنهایــت دیـ ِـد جامعتــری بــه کتــاب موردمطالعهمــان کــه بــا متنــی رســمی طــرف هســتیم؛ کتابــی کــه میخواهیــم
خواهیــم داشــت .در توصیــه قبلــی ،ابتــدا دیــدی کلــی بــه ســراپایش را خــوب برانــداز کنیــم ،دربــارهاش حســابی فکــر
کتــاب پیــدا میکردیــم و ســپس وارد جزئیــات میشــدیم؛ امــا کنیــم و در حــد امــکان از آن بیاموزیــم و آموختههایمــان را
در ایــن مرحلــه ،جزئیــات را کنــار هــم قــرار میدهیــم و بــا کشــف ب ـهکار بگیریــم .همیشــه اینطــور نیســت .گاهــی بایــد فــار غ
رابطههــا ،بــه همــان ِشــمای کلــی میرســیم .ترکیــب ایــن دو از ایــن مقدمهچینیهــا و تمهیــدات ،یــک راســت بهســراغ
شــگرد باعــث میشــود ریزودرشـ ِـت کتــاب در ذهنمان بنشــیند کتابــی برویــم و الجرعــه ســرش بکشــیم! گاهــی بایــد رخــت و
و بــا کمــی تمریــن ،عالوهبــر کتابخــوان ،کتابشــناس شــویم! لبــاس رســمی را از تنمــان درآوریــم و بــا لباســی ســاده و راحــت
ـاب کتــاب چیســت .گاهــی بایــد
بــرای اجــرای بهتــر ایــن توصیــه ،میتوانیــم از رســم نمودارهــا بنشــینیم ببینیــم حــرف حسـ ِ
هــم کمــک بگیریــم .در ادامــه ،ایــن موضــوع را بیشــتر توضیــح بــا کتــاب رفاقــت کنیــم تــا حرفهایــش را بــه مــا بگویــد .گاهــی
بایــد آســوده بخوانیــم و آســان بگیریــم.
خواهیــم داد.
 .۳قلــم چــارهی فراموشــی اســت! خاطــرم هســت کــه بــه
خیلیهــا گفت ـهام کــه مطالع ـهی بیقلــم را نمیفهمــم! ا گــر از
چیــزی کــه خواندهایــم ،ننویســیم ،چطــور مطمئــن شــویم کــه
فهمیدهایــم یــا خواندههایمــان را فرامــوش نخواهیــم کــرد؟
نوشــتن ،مکمـ ِـل خوانــدن اســت و آزمونــی بــرای ســنجش
کیفیــت و کمیــت فهممــان از متــن .یادداشـتبرداری از نــکات
مهــم یــا خطکشــیدن زیــر قســمتهای پراهمیـ ِـت کتابهــا
ســادهترین راه بــرای مــرور ســریع مطالــب در موقعیتهــای

عنوان :خاطرات محمدحسین خا کساران
تدوین :مرکز اسناد انقالب اسالمی
نوبت چاپ :پاییز 1383
ناشر :انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی
شمارگان 1500 :جلد

