
 
 کتاب نخوانیم

 
 چرا؟. 1

"چررا کتراب اریانیم؟".    اصاًل این است که ی کتاب  در نسبِت با مسئله تر ایم؛ سؤال درست را اشتباه پرسیدهبه نظرم سؤال 
 کند که "چرا باید ایران، به نظرم سؤال اصح را این می مقیاِس اجتماعییر و کارکردپذیرِی "مطالعه" در کشی مطالعه  سرانه

گری، بردوِن    زنده؟". خیانند اند که "چرا مردم کتاب منی ها مدام این سؤال را سریشم شده دامن چرا بعضی منیکتاب خیاند؟". 
ی یک ایرانری در   معاِش هر روزه کجای هیچکنم  گمان منی. رود خیلی هم خیب پیش می رود؛ کتاب خیاندن هم پیش می

هرای   کاترالی  "مرن  کره  -میزشیای درسی و بعضی از این مزخرفاِت آه کتاباز خیِر این ی "کتاب" باشد. یعنی اگر گرو
شرید کره "چررا کتراب      فرهنِگ حاضر ایرن مری  ی  بگذریم، سؤاِل اولیه -ند و مشخصًا سیاِی کتاب کنم می  صداشان "منا راه

چره چیرزی را بره     خیانی کند که بایسته بیدن است؟ کتاب برطرف میگِی ایرانی  از زنده نیازهایی را .  کتاب چهایانیم؟"
 هرا  ی معلرم  که "کتاب ایانید". مههکند  بری تیصیه می ش را باید مامت بگیریم؟ ره دهد که االن ما نداشنت فرهنِگ ایرانی می
". گیید "کاشکی کتاب خیاندن ُمد بید دیری تیی سریاِل "شیخی کردم"ش میصیه را دارند. مهران مدر هر سطحی این تی

ین را مثل یک ا ش بی سیادی ی حتی پدربزرِ  خدابیامرِز بنده هم با مههگیید کتاب ایانید.  ضًا پدِر مشا میمادِر من و بع
وتاب تبدیل شده  طیر با آب جیاب کدام مسئله که اینکدام درد است و  کتاب خیاندن شفایچرا؟ اما . گفت راِز مقدس می

ی "کتراب   ن لابرل فهرم اسرت؛ امرا بقیره     ایر  هرا الالرل   و نییسرنده  هرا  به بازارگرمِی هر منربی. در مریرِد کتراب فرروش   
 تعرداد مهرین  ام،  من حساب کرده)ییند کتاب ایانیدگ مهه میزنند؟  حرف را میاین مدام ایانید"بگیهای این حیالی چرا 

و، شرید؛ د  ی مطالعه دوبرابر مری  افتد: یک، سرانه گر کتاب ایانند دو اتفاق مهم میایانید"، اگییند "کتاب  هایی که می آدم
کره خیانردیم، آ آ ... حراال مهره     . حراال گیرریم   (تر است دومی از اولی میمینالبته که ...  شید ها نصف می ران تعداد سخن
 کند؟ خیان. چه چیزی فرق می کتاب

گیررد؛ حقریق    پانصرد حقریق مری    و چهارصرد، یرک  و عرض کنم: پدِر مرن مراهی یرک   بگذارید مقدمه را یک جیِر دیگر 
 رود رِد آدم خیبی است. صبح می سراغ کاِر آزاد. برودروزها ش کرده که  ، ملزمگی بازنشسته این (!)فراغِت گی.  بازنشسته

شرید، کراِر    ش که متام می کاِر بیرون آورد خانه. پنجاه و خردی هم سن دارد. ش را می کارش، ظهر هم برای ناهار تشریف
آپ  سست فرستادن تیی واتهای خربی و ُپ ماِن تلییزیین، گشت زدن تیی سایتز شید نگاِه کردِن هم اش می داخِل خانه

اِی  هرای للرس و رلبراِی رسرانه     من حیِث اطالع، از خیِد منایندهتیامن گیاهی دهم که  و وایرب)از من به روزتر است(. می
را حلظره   التصادی و هنریو فرهنگی و ورزشی و سینمایی و حقیلی و  اخباِر سیاسی و اجتماعیها باخربتر است؛  شبکه

کننرد".   های آزمین ارشد را پخرش مری   شنبه کارت ت باشد، یک اق که "حیاسشب آمده بید دِر ات به حلظه دارد. مهین دی
هرم   ... ترا یرادم نرفتره، درس    شان رود سراِغ صفحه لازی م عضی بید که اآلن دیگر نیست؛ میسابقًا کیهان و یالثارات ه

شید گفرت کره یرک     میش  اف یک آدم داریم که وضعیِت معاشیی کشاورزی، برِق صنعتی؛ با این اوص کده دانش دهد: می
هرایی   کتابمند است.  گی است و به مسائِل روز هم عاللهی فرهن شید. بازنشسته گاه حمسیب می . مدرس دانشدارد یثبات

ام، حراال مهرین    شان ندیده ِت شریفها هم تا حاال کتاب دس غیر از آن هستند. 57دهد مهه چاِپ  شان درس می که از روی
تراب  ک چررا بایرد کتراب ایانرد؟     این آدم بگی که باید کتاب ایاند!تی بیا به و  گیید "کتاب ایان"! آید به من می آدم می
ش و مثرِل مرن و چهرار ترا آدِم      هرا بنشریند پریِش رفقرای     خیاهد شرب  کند؟ می ن چه نیازی را از این آدم رفع میخیاند
خیاهرد   زند. می با رفقا کباب میو رود کیه  ها حرف بزند؟ خیر، می میرِد مسائِل انتزاعِی تیی کتاب در ،کار جیِی بی دانش
هرای چراِپ    رود سِر کالس و با کتراب  رِی بیشینه استفاده کند؟ خیر، میو هبرهش از عامل در انتخاِب شغل آینده و  از درک

فایرِل  ی و ویردئی پروژکتریر و فلرش و    یژی کمری تکنیلر   خرفاِت بیست سال پیش را به اضافهبیست سال پیش مهان مز
سال از تیی آرشریِی چنرد سراِل     خیدم هر مهین ش را هم دهد. منینه سؤاالت امتحانات میهای مردم  بچهتی نشان پی..پی
 زمن. این آدم به کتاب چه نیازی دارد؟   چاپ میاز نی آورم و  رمیش د پیش



ی فییضات  ایم و مثِل مهه خیاندن را یک فضل و یک فیض گرفتهبه نظرم مسئله مهین جاست. ما، منی دامن از کجا، کتاب 
. و حاال بردار بنر کن و به جیِب اِش ایم ش کرده فرض و فضیالت)مجِع فضل؟( دیگر بدون هیچ پرسشی مقدس و بایسته

کتاب  ما "کتاب خیاندن" را پیش از این که اصاًل در میرِدگییم  تیاند باشد؛ می گییم نیست، یا منی منیی دییار.  غات یلهتبلی
مرن  کنیم مثاًل با چپاندِن زورکِی یرک حمصریل مثرِل "    فکر میباب کنیم. خیاهیم به هر روشی  رده باشیم مییاندن فکر کخ
حرف مرن  خیانی چیست و چه تبعاتی دارد.  دانیم کتاب جاست که ما منی ف اینشیند، اما حر خیان می ها کتاب ، آدم"ام زنده
ات و تبعاتی است در دارای خصیصی ی دیگر، هر مرض دیگر، رسانه هری دیگر،  جاست که "کتاب" هم مثِل هر پدیده این

مران کنریم و بره اسرِم      گری  اهیم این "اصل" را وصِل سبک زندهخی که می ایم لعه کردهلدر این تبعات را مطا فرهنگ. ما چه
یک "حر""   برای این تبعات و معتقدیم کهایم  لدر سهِم جربزه کنار گذاشته ما چه "خیراک" بچپانیم تیی سبِد خرید ملت؟

خریانیم؟"،   سؤال" این نیست که چرا "کتراب منری  "و کتاب،  رهنگِی مادر نسبِت فگییم  یمکه هست خاطر مهین هم  است؟
 کتاب ایانیم؟".باید سؤال این است که "چرا 

 
 . زخم2

ای کره هنریز مشرخ      یک پاسِخ احتمالی است به مسرئله  خیاندن" کتاب"که "کتاب" و  تر این تر و اصلی ی اساسی مسئله
این را مثراِل بردن بگیریرد: اول     کند. اِر فرهنگ بروز میای که از تشخیِ  یک ضعف یا درد در تِن بیم نشده. مهان مسئله

 اش  درِد حرس شرده  بیمار با ایرن  ، باید حس شید ای شید. این صدمه در لالب درد یا هتدیدی منجر به صدمه اید آسیبیب
شرید. حراال بررای درمران      شک و حِس درد به تشخیِ  درد و متعالبرًا بره تشرخیِ  زخرم منجرر مری      رود سراِغ پز می
 هناد است، اما خیِد درد و خیِد زخم کدام است؟  خیاندن یک پیش هناداتی است. کتاب پیش
 
 . ریشه3
ل" به غرب. دامن چاپ اصاًل ماِل ما نبیده. یعنی حبِث نیستالژی هم که باشد این یک اطیاری است متع که من می جا تا آن 

سرت بره   که مشرهیر ا  گی در عیش، مردن در خیشی( ، به روایِت کتاِب زندهمن ستپ به لیِل نیِل)غرب یک دورانی داشته
من تفسیِر  پست ه وجید آورده.ت را ب ی شئیِن امِت غربی "فرهنگِ" کتاب . عصِر چاپ در مههت یا عصِر کتاب عصِر چاپ
ت دلیقرًا یرک    چاپ و کتاباصرار دارد که  است."عصر"  تعبیِری این دوره دارد. تأکید این بابا شدیدًا روی  جالبی درباره

یک فرهنگ است. این فرهنرگ   مالزم وجید ،عصر صِر تاریکی. وجیِد اینصِرطالیی یا عمثِل ع شید، "عصر" حمسیب می
بینیم که این عصر با خارج کردِن احنصار اجنیل و احنصراِر   مردم می دارِی آن دوره منید کرده. در میرِد دینی شئیِن  در مهه

آورد. وارِد  ا عنیاِن پروتستانیسم به وجید مری گرایِی جدید را ب دین با انتشار کارهای لیتر نیعی کلمات مقدس از کلیسا و
. مالِک هر چیرزی  خیرد ا رلم میزده های طیالنی بین نام بینیم که تأیین حاکم، از مباحثه شییم می ی سیاست که می حیزه

تیانرد آن   ه فرد چره لردر خیانرده و چره لردر مری      کنند. این ک سه میِب "سیادِ" کتابتی فرد مقایرا تیی این دوره با حسا
خریانی   فرهنِگ کتراب. کتراب  ی  شید گذاشت دوره د. جیری که اصاًل این دوره را میش را شخصی کند و منتقل کن خیان

یراد  گراِه تراریخی    از یک ایسرت  دارد ،خیانی" زند و "کتاب دارد. ولتی غرب از "کتاب" حرف میریشه در فرهنِگ غرب 
خنیانی  . و اگر از کتاببرسد جایی که هست اینبه جا طی گرفته تا  ؛ که مسیرش را از آنپشِت سر خیدش داردکند که  می

هراِیی   خیانی بایرد بکنرد، احیراِی ارزش    غرب برای کتابنالد، حبِث آسیب خیردن به یک فرهنگ است. کاری که  هم می
رب، اضافه شدن "کتاب" به فرهنگ و پس به وجید آمردن فرهنگری   پس در غ ش وجید داشته. است که یک زمانی برای

ِی مرردم  ، سیاست را متحیل کرده، مراجع لدرت را عیض کرده، در میرِد وضِع معاشر حیل کردهدین را متمالزم با کتاب، 
خریانی و   "فرهنرِگ کتراب  . ام( من که چیزی پیدا نکردهخیدمان داریم؟) ا کجاِی تاریِخما این ر تصمیم گیرنده بیده و چه؛

ایرم بره حصریِل     دست رفته است که این طیر چسربیده  ی از زنیم، کدام داشته کتاب"ی که ما مدام از آن حرف می فرهنِگ
 لددش؟  

ی است که تا به حال نه تنرها تریی ایرن ملرک مرؤثر      "فرهنگ"طیر بگییم، دعیای "ترویج کتاب"، دعیاِی  تر است این به
هرا   ی آدم برسرد. حمتریاِی رفتارهرای روزانره    ت  اًل ولت نکرده که به "عصرِ" کتابنبیده، که اصاًل وجید نداشته. ایران اص



و سرینمایی اسرت. حبرِث     های تلییزیینی های رمانی، شبیِه آدم های مکتیب یا شخصیت که برگردد به گزاره تر از این بیش
ریشره تریی ایرن تلکرت برا آن       رفِت بی مثِل خیلی مسائِل دیگر که با پیشای و گسِل فرهنگی مطرح است.  گسِل رسانه
زنریم،   خیانی" از آن حررف مری   چیزی که ما با ناِم "فرهنگ کتاب یک چیزی را بدون خجالت عرض کنم،. ایم یدهمیاجه ب
ینه بزنیم، اول ش را به س ت سنگاِل ما نیست. و اگر لرار اسم -گردیدخیاهید ب هر کجاِی تاریِخ این کشیر را می-اساسًا 

گییم هییتی، یعنی اصاًل در فرهنِگ ما تفکر امِر  اینی که می). با آن معلیم کنیم -مان را و هییتی-مان را  باید نسبِت والعی
مران   رِد ایراد در مهین خرده منشریرات  وای و حذِف آراء  ، پس این مهه بگیر و ببنِد رسانهمثبتی گرفته شده؟ که اگر آری

 به خاطِر چیست؟(
هرا را   تررین انیمیشرن   خیاهیم به ولت می ی کمیک نداریم، آن ائِل ما صدق می کند. ما تاریخ چهدر میرِد خیلی از مساین 

های ما اساسًا نقرِش   رین سینما را داشته باشیم. نقاشیت خیاهیم به ولت می ی ختیل ناب نداریم، آن چه تیلید کنیم. ما تاریخ
ت. مثرِل معمراری و   مران نیسر   هامان هم که به خیال هامان، داشته . . این از نداشتهخیاهیم .. در کناِر منت و ما میند  کمکی

 شهرکشی و غیره.
گرییم   وارِد فرهنگ کند؟ اینی کره مری  آن  اب" را در معناِی حقیقِیحاال باید پرسید که آیا ایرانی مجاعت حاضر است "کت

کره   "عصر کتاب" به این دیار، یعنی پذیرِش حدالل اینگاِه  در فرهنگ و اضافه کردِن ایست "کتابشیخی نیست، پذیرِش "
دبیاِت حملِی غیرجهرانی روبره رو   با یک ای بروز داشته باشند. ما  ها اجازه ی کتاب اجازه داده شید کتاب، هر کتابی و مهه
باید خیدمان را بره  صیرت  در اینیت کرد. ی نشِر خیلی چیزها را داد و حتی محا هستیم. باید از این گذر کرد. باید اجازه

ر هنایرِت ایرن   ی جهانی لضیه برسانیم. یعنی چندین برابر تعداد مترمجانی که اآلن وجید دارند باید فعال شیند. و د عرصه
های  جایی ای که وجید دارد به نظرم طغیان اجتماعی است. یعنی درست مثِل غرب باید پذیراِی جابه هم اول خطِر اساسی

  در لدرت باشیم. آیا حاضریم؟
ی   سررانه که "چررا   این .، اصاًل هنیز حملی از اعراب ندارندایم شان کرده کی مطرح هیل هیلو پیش از این پس سؤاالتی که 

 کره  (، یا ایرن ِث جداستی مطالعه دو حب خیانی با سرانه ی کتاب ")فرامیش نکنیم که سرانه؟یا مطالعه کم است خیانی کتاب
ضرر. سرؤال   ای است. اصاًل جدی نیست. نه در حاِل حا های مسخره سؤالبه نظرم  ،؟"ند البال چرا مردم نسبت به کتاب بی"

 کند. که تکلیِف ما را در پذیرِش تاریخِی چیزی که تا به حال وجید نداشته مشخ  میسؤالی  مهانی است که گفتم.
 
 . تفکر4

ایرانی لاز و صالح است؟ که اگر هسرت ...   فرهنِگ حبِث تفکر است. آیا تفکر در ائله،ی اصلِی این غ مسئله که، آخر این
 (شید زد ها که منی خیلی حرف)
 
 . کاربرد7
که بایرد بیفترد ایرن اسرت کره       خیانی باب شید، اولین اتفالی به نظرم اگر لرار است کتابام بگییم یا نه، اما  این را مانده 

ه نیعی کاربرد باشد. مرثاًل چره   حمتیِم ب ،حیاِت اجتماعیخیانی" کاربردی شید. یعنی یک در معاِش فردی و دو در  "کتاب
تکن است نرسری بره    گیید برای تی حیاتی است و بدون آن مثاًل تلییزیین به تی می طیر که فالن چیزی که دامن، مهان می

شرته باشرد.   هرا دا  ِط مستقیمی به معاِش آدمرب -جیری دامن چه من منی-جیری  ت، کتاب هم باید یک ی فالن دریافِت سهیه
خیاهد تشخی  دهد که آیا دچاِر بیمارِی روانی شرده یرا    بینید. یارو می هایی که احتمااًل می ش هم مهین فیلم مثاِل واضح
خیاهرد   . یارو میخانه رود کتاب ش بداند، لبل از دکتر می ی مرض درباره خیاهد خانه. یارو می رود سراِغ کتاب نه، اول می

طیر که اینترنرت   مهین-خانه برای غربی کتاب خانه. رود کتاب دان، اول می تیی بیرس وارد شید، لبل از مشاوره با حقیق
دان است. برای باب کردِن کتاب باید این فرهنگ و این  ؛ جیابهاست حمِل جیاب -کشد به یک شکلی دارد جیرش را می

شریند،   خیان می شید گفت که مردم کتاب که تازه آن میلع هم منی ها بروز کند. فروشی ها و کتاب خانه گییی در کتاب پاسخ
 .رسیم. مهین ی می"خیان کتاب"به فرهنِگ فقط میلع  آن
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