آیا خواندن در خطر انقراض است؟
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چکیده
مقالۀ حاضر تأملی است بر سرشت و سرنوشت خواندن در جهان معاصر و نویسنده میکوشد
به س���هم خود به این پرس���ش پاس���خ دهد که آیا در س ��ایه تحوالت اخیر در رس ��انههای اطالعاتی
و ارتباطی ،روزگار مطالعه و خواندن  -که کتابخوانی بارزترین ش ��کل آن اس ��ت  -س ��پری ش ��ده
است؟ آیا با غلبۀ جریان چندرسانهای در فرایند تولید و انتشار اطالعات« ،متن» به حاشیه رانده
خواهد شد و انسان معاصر از خواندن بینیاز میشود؟ انسانی که چند دهۀ اخیر را به تعبیر «نیل
پس���تمن» ،پای تلویزیون «زندگی در عیش و مردن در خوش ��ی» را تجربه کرده و چند سالی است
با نگریستن به صفحۀ مانیتور و تلفن همراه در دنیای مجازی غرق شده ،آیا دوباره به کهکشان
گوتمبرگ باز خواهد گشت؟ به باور نویسنده تحوالت اخیر از ارزش و اهمیت مطالعه نکاسته و
«خواندن» همچنان در کانون فرایند تولید ،توزیع و مصرف اطالعات جای دارد .اما شاخصها و
مصادیقش دگرگون شده است .در نتیجه اگر در برخی از پیشفرضهای خود دربارۀ این مفهوم
کمی درنگ کنیم خواهیم دید که نه تنها روزگار متن سپری نشده است ،بلکه آدمی هر روز بیشتر
از گذشته به خواندن نیاز دارد .هرچند تعاریف متداولی که از مطالعه در خاطره جمعی ما ثبت
ش���ده ممکن اس���ت به روش���نی بیانگر حضور مستمر مطالعه در زندگی نباش ��د ،اما ما همگی در
سپهری از متون و کتابها زندگی میکنیم .حتی کتابهایی که نخواندهایم و نمیخوانیم نیز بر
زندگی ما اثر میگذارند .زیرا ذهن و زبان بشر در طول قرنها زیست جمعی در این کرۀ خاکی در
پرتو متون و خواندن شکل گرفته است و این روند همچنان پابرجاست.
 .1چکیده مقاله حاضر در «دومین همایش بین المللی خواندن» ارائه شده است .این همایش در  11و  12اردیبهشت  1396در
دانشگاه کردستان برگزار شده است.
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مقدمه
واژۀ «انق���راض» در واژهنامهه���ا مت���رادف ب���ا کلمات���ی
همچ���ون از می���ان رفت���ن ،ناب���ودی ،س���رنگونی ،واژگونی،
انه���دام ،زوال ،فق���دان ،فن���ا ،مح���و ،نیس���تی ،ه�ل�ا ک،
افول ،س���قوط ،ع���دم ،انحط���اط ،از میان رفت���ن ،برچیده
ش���دن ،سپری شدن ،به آخر رس���یدن ،خاموشی ،انهدام،
اضمح�ل�ال ،از هم پاش���یدگی ،پای���ان یافتن ،س���رنگونی،
ویرانی و انحالل آمده اس���ت .همانطور که میبیند فصل
مش���ترک هم���ۀ ای���ن کلمهه���ا «زوال» و «نابودی» اس���ت و
بس���ته به اینکه واژۀ انق���راض را در چه بافتی و همراه با چه
مفهومی به کار بریم معنای آن تا حدودی متفاوت است.
ً
مثال وقتی میگوییم ببر مازن���دران که با نامهایی همچون
ببر هیرکانی ،کاسپین یا تورانی شناخته میشده منقرض
ش���ده اس���ت ،یعنی از حدود نیم قرن پیش هیچ ببری در
جنگلهای آن دیار ندیده نش���ده اس���ت .در حالی که در
گذش���ته در طبیعت آنجا ببر زندگی میک���رده که به دلیل
بیمهری انسان از صفحه روزگار محو شده است .بنابراین

در قلم ��رو زیستشناس ��ی زمانی که از انق ��راض یک گونه
یش ��ود  -به نقل از ویکیپدیا  -به این معناست که:
یاد م 
نابودی گونهای وضعیتی در زیستشناسی و
«انقراض یا
ِ
کار یک گونه گفته میشود.
بومشناسی است که به ِ
پایان ِ
عضو یک گونه
انقراض هنگامی پدید میآید که واپس ��ین
ِ
مثل
میمی ��رد و آن گون ��ه دیگ ��ر نمیتواند با زای ��ش و تولید ِ
طبیع ��ی ب ��ه زندگی خ ��ود ادامه ده ��د .این رخ ��داد با گذر
زمان مشخص میشود ،زیرا اطمینان دقیق از نابود شدن
یک گونه به پیدا نش ��دن آن گونه در آینده بس ��تگی دارد».
وقتی در متون تاریخی از انقراض یک سلس ��له پادش ��اهی
س ��خن میگویم به معنای فروپاش ��ی آن پ ��س از یک دورۀ
زمان ��ی یا شکس ��ت در مقاب ��ل مهاجمان اس ��ت .انقراض
میتواند به ش ��کلی طبیع ��ی و در اثر مرور زمان رخ دهد ،یا
بر اث ��ر دخالت عوامل خارجی اتفاق افتد .انقراض ممکن
اس ��ت ناگهان ��ی باش ��د یا ب ��ه تدریج ب ��روز کند .ام ��ا در هر
صورت همیشه نشانههایی برای آن وجود دارد .به همین
ً
دلی ��ل معم ��وال در رس ��انهها خبره ��ای هش ��دار دهندهای
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برای پیش���گیری از انقراض بسیاری از گونههای گیاهی و
جانوری میش���نویم .دربارۀ مفهوم مطالعه نیز هشدارها و
نگرانیها به حدی رس���یده است که گویی «خواندن» 1در
خطر انقراض اس���ت .گویا شرایط به گونهای پیش میرود
ک���ه دورۀ خوان���دن س���پری ش���ده و در آینده نزدیک بش ��ر از
خواندن بینیاز خواهد ش���د .اما ب���ا اندکی درنگ میتوان
فهمید ک���ه این موضوع وجوه متع���ددی دارد که نمیتوان
به س���ادگی آن را به یک داوری ش���تابزده فروکاست .بر این
اس���اس ،در این مقاله میکوشم به این پرسش پاسخ دهم
ً
که آیا به راس���تی روزگار مطالعه به س���ر رس���یده و آیا اساسا
میتوان تمدن بشری را بدون کنشی فردی و اجتماعی به
نام «خواندن» متصور ش���د؟ آیا آموزش ،پژوهش و پرورش
نسلهای آتی بدون حضور فعال «مطالعه» ممکن است؟
عالئم و نشانههای انقراض خواندن
مدتهاس���ت که رس���انهها آ کن���ده از خبره���ای نگران
کنن���ده از رکود و افول مطالعه در جوامع هس���تند .در میان
ش���اخصهایی که بیانگر این شرایط نامساعدند میتوان
شاخص «کاهش ش���مارگان کتاب»« ،پایین بودن
به س���ه
ِ
سرانه مطالعه» و «فراگیری ابزار چندرسانهای» اشاره کرد.
با اس���تناد به این آمارهای نگران کننده میدانیم که ما هر
روز کمتر کتاب میخوانیم و بیم آن میرود که در آیندهای
ن���ه چن���دان دور خواندن ب���ه خاطرهای مربوط به گذش ��ته
تبدی���ل ش���ود .البته تردیدی در درس���تی این ش���اخصها
ن���دارم و تجربۀ ش���خصی خ���ودم هم بیانگر کاهش س ��هم
و س���اعات خوان���دن در زندگی ماس���ت .هم تی���راژ کتاب
  .1در متن حاضر دو واژه «خواندن» و «مطالعه» مترادف تلقی ش���ده اس ��ت.
ً
هرچن���د در متون تخصصی معموال رابطهای اع���م و اخص میان آنها برقرار
اس���ت .ب���ه این معنا ک���ه «خواندن» واژهای عام اس���ت و هر ن���وع تعامل ذهن
خواننده با انواع منابع اطالعاتی را زمانی که به قصد فهم متن و کسب آ گاهی
باش���د در ب���ر میگیرد .بنابراین ،طیفی بس���یار وس���یع دارد و از مرور س���طحی
خبرهای یک روزنامه تا بررس���ی دقیق کتابی تخصصی را میتوان درون این
طیف وس���یع تصور کرد .اما «مطالعه» ماهیتی خاص دارد و بیش���تر شکلی
از خواندن اس���ت که هدفمند ،روش���مند و به قصد بررس���ی موضوعی معین
باشد .با توجه به اینکه در مقاله حاضر هر دو شکل خواندن مورد نظر است،
نویسنده از هر دو کلمه استفاده کرده است.
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نس ��بت به گذش ��ته کاهش یافته ،ه ��م س ��رانه مطالعه در
وضعیت نامطلوب ��ی قرار دارد و هم فراگیری رس ��انههایی
مثل ش ��بکههای اجتماع ��ی ،تلفن هم ��راه و نرمافزارهایی
همچون تلگرام از میزان توجه ما به کتاب کاس ��ته است.
ً
بنابرای ��ن ،کامال طبیعی اس ��ت که اهال ��ی فرهنگ نگران
سرنوش ��ت مطالعه و بویژه کتابخوانی باشند .این نگرانی
بجاست و من هم با آنان در این دغدغه شریکم و اهمیت
ای ��ن ش ��اخصها را نف ��ی نمیکنم .ام ��ا به نظ ��رم فروکاهی
فرهنگ مطالعه به این متغیرها ما را از رسیدن به تصویری
کلی از آنچه در واقعیت رخ میدهد باز خواهد داشت.
بل ��ه تردیدی نیس ��ت که ش ��مارگان کتاب نس ��بت به
ً
گذش ��ته کمتر شده اس ��ت ،اما این کاهش الزاما به معنای
ت شدن مفهوم مطالعه نیست.
به حاشیه رفتن و کم اهمی 
زیرا هم تعداد عناوین کتابها نس ��بت به گذش ��ته بسیار
بیش ��تر اس ��ت و هم رس ��انههای ت ��ازهای ب ��رای خواندن در
اختیار جامعه قرار گرفته اس ��ت .به سخنی دیگر ،بدیهی
است که کاهش شمارگان کتاب و هجوم انواع رسانههای
جدید نمایانگر کاهش استقبال جامعه از منابع خواندنی
در معن ��ای س ��نتی آن اس ��ت .اما این رخداده ��ا به معنای
کاس ��تن از رونق ب ��ازار خواندن نیس ��ت .بیتردی ��د اگر تیراژ
کتاب بیش ��تر از آمار امروز بود و اگر بازار نش ��ر رونق بیشتری
داشت ،بسیار بهتر بود .اما آنچه بر آن تاکید دارم این است
ک ��ه اگر م ��ا در برخی از بدیهی ��ات درنگ کنی ��م ،به تصویر
دیگری از وضعیت موجود خواهیم رس ��ید .به بیانی دیگر،
تلقی ما از معنا و مفهوم خواندن بر تصویری که از سرنوشت
آن دار ی ��م تاثیر مس ��تقیم دارد .در این مقاله به هفت مولفه
از مولفههای مرتبط با س ��نجش وضعیت خواندن اش���اره
میکنم که در ارزیابی آینده خواندن باید به آنها بنگریم.
 .1بازنگری در هستیشناسی خواندن
منظور از هستیشناس ��ی خواندن تعریفی اس ��ت که
از ذات و ماهی ��ت مفهومی به ن ��ام «مطالعه» و «خواندن»
ً
داریم .هر چند این مفهوم بدیهی تلقی میشود و معموال

در آث���ار مربوط ب���ه مطالعه به تعری���ف آن نمیپردازیم ،اما
ارائ���ه هر اس���تدالل در ای���ن زمین���ه ،نیازمن���د بازنگری در
سرش���ت خوان���دن اس���ت .اگ���ر خوان���دن را  -در عامترین
ش���کل خ���ود و ب���دون ارزیاب���ی کیفی���ت آن  -ب���ه معنای
تعامل آ گاهانه ذهن آدمی با هر منبع اطالعاتی بدانیم که
با هدف رس���یدن به فهم���ی تازه از متن و کس���ب آ گاهی
صورت میپذیرد ،آنگاه دامنۀ مصادیقش بسیار گسترده
خواهد ش���د .زی���را در این تعریف هی���چ محدودیتی برای
ن���وع و محت���وای منبع اطالعات���ی وجود ن���دارد .این منبع
میتوان���د در طیف���ی از کتاب خط���ی تا پی���ام تلگرامی در
نوس���ان باش���د ،مفص���ل یا مختص���ر باش���د ،بر ل���وح گلی
نوش���ته ش���ده باش���د یا بر صفحه مانیتور ظاهر شود .آنچه
در اینجا اهمیت دارد همان تعامل ذهن با متن اس���ت و
همان هدف کس���ب آ گاهیس���ت که خواننده ک���ه از این
تعامل دارد .بر این اس���اس م���رور گزیدههایی از کتابها
در کاناله���ای تلگرام���ی هم مصداقی از مطالعه اس���ت.
هرچند ممکن اس���ت این ش���یوۀ گذرا و سطحی چندان

س ��ودمند نباش ��د ،ام ��ا در ه ��ر ص ��ورت رخ ��دادی ب ��ه نام
خوان ��دن اتف ��اق افتاده و تعاملی میان ذه ��ن با متن برقرار
ش ��ده و ش ��کلی از آ گاهی پدید آمده است .ممکن است
این آ گاهی عمیق ،س ��ودمند یا روشنگر نباشد ،اما نفس
ای ��ن تعام ��ل جل ��وهای از خواندن اس ��ت ک ��ه در رگهای
جامعه جاریست.
 .2تردید در سودمندی سرانۀ مطالعه
یکی از ش ��اخصهای متداول ولی ن ��ه چندان مفید
برای ترس ��یم تصو ی ��ری از وضعیت مطالع ��ه در هر جامعه
«س ��رانه مطالعه» اس ��ت .این عدد بیانگر میانگین زمانی
اس ��ت که ش ��هروندان هر کش ��ور ب ��ه خوان ��دن اختصاص
میدهند .روشهای س ��نجش آن هم متفاوت اس ��ت که
ب ��ه آن نمیپردازم .اما بیایید ف ��رض کنیم با مطمئنترین
روش ممک ��ن ،دقیقتر ی ��ن ع ��دد را ب ��رای س ��رانه مطالع ��ه
ِ
ً
محاس ��به کنیم .آن ��گاه باید دید این ع ��دد دقیقا چه چیز
ً
را نش ��ان میدهد و اساسا چه اهمیتی دارد .زیرا پرسشی
ٔ
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ک���ه در اینج���ا مطرح اس���ت می���زان س���ودمندی ای���ن آمار
در بی���ان جای���گاه مطالعه در جامعه اس���ت .ب���ه این معنا
ک���ه آیا فقط زمان صرف ش���ده ب���رای مطالع���ه میتواند به
تنهای���ی ش���اخص معتب���ری ب���رای س���نجش «اثربخش ��ی
مطالعه» باشد؟ چه ارتباطی میان سرانه مطالعه با میزان
فرهیختگ���ی جامع���ه وج���ود دارد؟ بیتردی���د در ارزیاب ��ی
کیفی���ت خوان���دن و تاثی���ری ک���ه ب���ر جریان زندگ���ی فردی
و اجتماع���ی م���ا میگذارد ،م���دت زمانی که ب���ه خواندن
اختص���اص مییابد اهمی���ت دارد ،اما «زم���ان» فقط یک
متغیر از میان دهها متغیر است .زیرا کیفیت و اثربخشی
خواندن بی���ش از آنکه به زمان صرف ش���ده برای مطالعه
بس���تگی داشته باش���د ،به محتوای اثری که میخوانیم و
چگونگی فهم و برداشتی که از آن داریم بستگی دارد.
هرچن���د ه���ر چه زمانی ک���ه یک فرد ی���ا جامعه صرف
خواندن میکند بیشتر باشد ،بیانگر نهادینه شدن مطالعه
در جامعه اس���ت ،اما کیفیت مطالعه به مراتب مهمتر از
زمان آن اس���ت .باید دید ی���ک جامعه چه چیزهایی را ،با
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چه هدف ��ی و چگون ��ه میخواند و این رون ��ق خواندن چه
دس ��تاوردی دارد؟ برای آنکه بفهمی ��م مطالعه در جامعه
نهادینه ش ��ده اس ��ت ،بجای آمارگیری از دقیقههایی که
صرف خواندن میش ��ود باید به دستاوردهای آن بنگریم.
ا گ ��ر در جامع� �های زندگ ��ی میکنیم که فرهن ��گ رانندگی
آن سرش ��ار از انص ��اف و قانونم ��داری اس ��ت ،س���رمایه
اجتماع ��ی آن رو به رش ��د اس ��ت و جرم و جنای ��ت هر روز
کاه ��ش مییاب ��د ،دیگر چ ��ه اهمیت ��ی دارد ک ��ه بخواهیم
بدانی ��م س ��رانه مطالعه در آن چقدر اس ��ت! ای ��ن عدد هر
چه باش ��د نش ��ان میدهد که خرد جمعی حاکم است و
رونق بازار اندیشه در بهبود شرایط جامعه موثر بوده است.
اما اگر جز این باش ��د ،آنگاه حتی اگر صدرنش ��ین جدول
سرانه مطالعه هم باشیم آنگاه این صدرنشینی نمیتواند
به تنهایی مبنایی برای مباهات باشد.1
  .1توضیحات بیش ��تر در این زمینه را در آذر ماه  1391در یادداشتی با عنوان
«جنگ و صلح در بیس ��ت دقیقه» نوش ��تهام که در س ��ایت لیزنا منتشر شده
است.

 .3حضور نامرئی «خواندن» در زندگی
خواندن در زندگی ما حضوری همیشگی و گاه نامرئی
دارد .م���ا با خوان���دن زندگی میکنیم بیآنک���ه از حضور و
کتاب «از کتاب
آثارش آ گاه باش���یم« .ژان کلود کری���ر» در
ِ
رهایی نداریم» در گفتگو با «امبرتو اکو» به این نکته اشاره
ً
میکند که اساسا ذهن ما با خواندن شکل میگیرد .حتی
حرکات چش���مان ما متاثر از خواندن است ،بیآنکه از آن
آ گاه باش���یم .او میگوید« :چرخاندن یا کلیک کردن .این
نکته بسیار آموزنده است .برای خواندن کتاب ،چشمان
از چ���پ به راس���ت و از باال ب���ه پایین حرک���ت میکند .در
خطوط عربی ،فارس���ی و عبری بر عکس اس���ت .چشم از
راس���ت به چپ حرکت میکند .گاهی از خود پرس���یدهام
آیا حرکات دوربین در س���ینما ،تحت تاثیر این دو حرکت
قرار ندارد؟ تراولینگ در س���ینمای مغرب زمین ،بیشتر از
چپ به راست صورت میگیرد .در حالی که در سینمای
ای���ران ،اگ���ر بخواهم تنها از همین کش���ور ی���اد کنم ،اغلب
عک���س آن را دی���دهام .چرا نباید تصور کنی���م که عادتمان
در مطالع���ه میتوان���د در نحوهء دیدمان تاثی���ر بگذارد و در
ح���رکات غری���زی چش���مهایمان؟» (ص .)53 .بنابراین،
تاثیر مطالعه بر ذهن و ضمیر ما همیشگی و مستمر است،
حتی اگر به پیامدهای آن توجه نداشته باشیم.
 .4یگانه بودن جایگاه خواندن
خوان���دن جایگزی���ن ن���دارد و ی���ک ض���رورت اس���ت.
رس���انههای تولید و انتش���ار اطالعات تغیی���ر میکنند ،اما
خوان���دن همیش���ه با ماس���ت .زی���را خوان���دن امکاناتی در
اختیار ما قرار میدهد که سایر روشهای ارتباطی قادر به
آن نیستند« .پل ریکور» در کتاب «زندگی در دنیای متن»
میگوید« :نوش���تار مناسبتی میگشاید ،بارها گستردهتر از
نسبت مکالمه که همواره در ارتباط میان من -تو محصور
میماند .متن مخاطبهایی دارد نامحدود ،در حالی که
نس���بت مکالمه نسبتی است بسته .متن به روی هر کس
ک���ه میتواند بخواند گش���وده اس���ت ،و هم���گان میتوانند  

خوانن ��دهء بالقوه آن باش ��ند .پس در قیاس با بس ��ته بودن
مکالم ��ه ،متن گش ��وده اس ��ت .همی ��ن نکته به اث ��ر ادبی
ام ��کان میدهد که در نهایت اثری باش ��د گش ��وده ،تعداد
خواندنها بیپایان باشد و به نظر من هر یک از خواندنها
رخدادی اس ��ت تازه در گفتن ،که مت ��ن را در بر میگیرد تا
بدان فعلیتی تازه بخشد»( .ص.)23 .
 .5پیوند خواندن با فعالیتهای فرهنگی و آموزشی
خوان ��دن اهمیت ��ی منحصر ب ��ه ف ��رد در فعالیتهای
فرهنگ ��ی و آموزش ��ی دارد .فرهن ��گ و آم ��وزش در غی ��اب
خواندن قابل تصور نیست .در پیشگفتار کتاب «خواندن
ب ��رای موفقی ��ت :راهکارهای ��ی ب ��رای تش ��ویق ک ��ودکان و
نوجوانان به لذت خواندن»  یکی از نویسندگان کتابهای
ک ��ودکان به نام آلن گیبونز 1در این زمینه مینویس ��د« :همه
کس ��انی که ب ��ه نحوی ب ��ا آموزش ک ��ودکان ارتب ��اط دارند و
ب ��ه آینده آن ��ان عالقمندند در این نکته ه ��م عقیدهاند که
خواندن اساس� �یترین اص ��ل در آموزش اس ��ت .کودکانی
که اهل مطالعه هس ��تند به احتمال بیش ��تری در تحصیل
و زندگی اجتماعی موفقند و به احتمال بیش ��تری نسبت
ب ��ه جامعه و جهانی ک ��ه در آن زندگی میکنند احس ��اس
مس ��ئولیت خواهن ��د ک ��رد .در نتیج���ه آن ��ان ب ��ا احتم ��ال
بیشتری برای بهبود جامعه نیز خواهند کوشید .او در ادامه
مینویس ��د که ای ��ن فرضیه بیش از آنکه  باور ش ��خصی او
باش ��د مبتنی بر نتایج تحقیقات اخیر «سازمان همکار ی
اقتصادی و توس ��عه» یا  OECDاس ��ت» .مطالعه در کانون
آموزش ،پرورش و یادگیری قرار دارد و بدون خواندن هیچ
یک از این امور میسر نیست .بنابراین ،همانطور که پیشتر
گفته ش ��د ،خواندن یک ضرورت اجتن ابناپذیر اس ��ت و
گریزی از آن نیست.
 .6مرز مبهم خواندن و نخواندن
«پییربایار»در کتابیباعنوان«چگونهدربارۀ کتابهایی
1. Alan Gibbons
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که نخواندهایم حرف بزنیم» تعاریف متداول دربارۀ خواندن را
به چالش میکش���د .او با انتخاب عنوانی هوش���مندانه برای
کتابشمخاطبانرامجذوبمیکندو در بدیهیاتذهنآنان
نسبت به این مقوله تردید ایجاد میکند .در نگاه نخست به
نظرمیرسد کهسخن گفتندربارۀ کتابهایی کهنخواندهایم
از یکس���و دش���وار و از سوی دیگر ناپسند است .اما زمانی که
یمیبریم کههمهما
این کتابرامیخوانیمبهاینحقیقتپ 
در موقعیتهای مختلف درباره کتابهایی که نخواندهایم
صحب���ت میکنیم! زیرا م���ا در زمینه مطالعه ب���ا پارادوکس یا
تناقضی غریب مواجهایم .از یک س���و کتابهای بسیاری را
خواندهایمو از سویدیگر گویی هیچ کتابی رانخواندهایم!اگر
هدف از خواندن هر متن فهم معنای کامل باشد ،چه کسی
ً
میتوان���د ادعا کند متن���ی را کامال فهمیده اس���ت .حتی اگر
خط به خط آن را از ابتدا تا انتها خوانده باشد .حتی نویسندۀ
متن هم نمیتواند چنین ادعایی کند! زیرا زمانی که نوش ��ته
خود را میخواند دیگر نویسنده نیست و یک خواننده جدید
یش ��ود .در
اس ��ت .با هر بار خواندن ،یک متن دوباره متولد م 
نتیجه به تعداد خوانندگان هر اثر نسخهای از آن وجود دارد و
در نهایت هیچکس نمیتواند مدعی فهم کامل متن باشد.
همیشه فاصلهای هست و معنای کامل هر اثر در جایی دور
از دس���ترس ما قرار میگیرد ،حتی دور از دس���ترس نویسنده!
کژتابیهای زبان نیز بر این آشفتگی دامن میزنند .در نتیجه
همیشه شکافی میان ذهن نویس���نده و خواننده وجود دارد و
این شکاف بر اساس زمان خواندن ،زبان خواننده و زمینهای
ً
که در آن قرار دارد متفاوت است .مثال نویسندهای که کتاب
خودرامیخواندهمانآدمینیست کهآنرانوشتهاست.زیرا
در خالل فاصلۀ زمانی ایجاد شده بین نگارش متن و خواندن
دوباره آن در ذهن و ضمیرش تغییراتی رخ داده و فاصلهای با
متن ایجاد ش���ده است .اینجا بیشتر عامل زمان نقشآفرین
ً
اس ��ت .اما عوامل دیگر هم در این فرایند حض ��ور دارند .مثال
آثاری که ترجمه میش���وند به دلیل تغییر زبان متن اصلی با
متنی کهخوانندهمیخواندفاصلهبیشتریخواهندداشت.
از سوی دیگر چه بسیارند کتابهایی که ما خواندهایم
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و از یاد بردهایم .تکلیف این آثار چیست؟ آیا اکنون میتوانیم
مدعی ش ��ویم که آنه ��ا را خواندهای ��م؟ این مش ��کل در مورد
کتابهایی که مرور کردهایم یا بخشهایی از آن را خواندهایم و
یا فقط درباره آنها ش ��نیدهایم نیز به شکلهای دیگری وجود
دارد .بنابرای ��ن ،مرز میان خواندن و نخواندن مبهم اس���ت.
اما ما در چنین ش ��رایطی از خواندن دس ��ت نمیکش���یم .ما
این واقعیتها را میپذیریم و در سپهری از کتابها زندگی
ً
میکنی ��م و با هر ی ��ک رابطهای خاص دار ی ��م .مثال چند نفر
از ما ش ��اهنامه فردوس ��ی را از ابت ��دا تا انته ��ا خواندهایم؟ اما
آیا این به معنای نبود رابطهای میان ما و ش ��اهنامه اس���ت.
شاهنامه در حافظه جمعی و فرهنگ ما حضور دارد و از آن
تاثیر میپذیریم و دربارهاش داوری میکنم و به آن مفتخریم
و اینها همه به معنای وج ��ود نوعی رابطه بین دنیای امروز
ما با این متن اس ��ت .1توضیحات بیش ��تر در این زمینه را در
یادداشتی با عنوان «مرز مبهم خواندن و نخواندن» نوشتهام
که در تیرماه  1395در سایت خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)
منتشر شده است.2
 .7ناپیدایی نقطۀ شروع و پایان خواندن
همانطور ک ��ه مرز می ��ان خواندن و نخوان ��دن چندان
روشن نیست ،نقطۀ آغاز و پایان خواندن نیز مبهم است.
ً
ظاهرا مطالعۀ یک اثر با صفحه نخست آغاز میشود و در
صفحه آخر نیز به پایان میرس ��د .اما در عمل مطالعه یک
اث ��ر مدتها قبل از صفحه و جمله اول آغاز ش ��ده اس���ت و
مدته ��ا پس از پایان آن نیز ادام ��ه مییابد .ما هرگز با ذهنی
یش ��ویم .تمام
خالی با یک کتاب یا هر اثر دیگر مواجه نم 
شنیدهها و دانستههای ما بر قضاوتی که درباره یک کتاب
یگ ��ذارد .حتی طرح جلد در ای ��ن زمینه نقش
دار ی ��م اثر م 
آفرین اس ��ت« .جومپا الهیری» در اثری با عنوان «تنپوش
کتابها» بر اساس تجربه خود از تاثیر جلد و جامۀ کتاب
بر داوری ما درباره محتوای آن سخن میگوید .این مواضع
  .1دکتر داریوش شایگان در کتاب «پنچ اقلیم حضور» به زیبایی و با نگاهی
عمیق و دقیق به این موضوع پرداختهاند.
2. http://www.ibna.ir/fa/doc/note/237648/

همگی بخشی از تجارب خواندن ما محسوب میشوند.
پ���س از خواندن متن نیز داوری ما درب���اره هر آنچه در متن
م���ورد نظر خواندهایم متفاوت خواهد بود .در نتیجه فرایند
خواندن پس از پایان آخرین صفحه نیز در زندگی روزمره ما
اس���تمرار دارد .زیرا ردپای آنچه خواندهایم بر ذهن و ضمیر
ما اثر خواهد گذاش���ت و این تعامل ت���داوم خواهد یافت.
توضیحات بیشتر را در یادداشتی با عنوان «نقطۀ نامعلوم
آغاز و پایان در فرایند خواندن» نوش���تهام که در آذر 1395
در خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) منتشر شده است.1
سخن پایانی
وقتی میگوییم خواندن در خطر انقراض اس���ت یعنی
حداقل ب���ه یکی از فرضیههای زیر ب���اور داریم :خواندن در
مقایس���ه با امکانات رقیب از صحنه حذف خواهد ش���د،
م���ا از خواندن بینیاز میش���ویم ،ی���ا خوان���دن کارکردهای
خود را از دس���ت خواهد داد .برای بررس���ی فرضیه نخست
باید دید مهمترین رقبای خواندن چه چیزهایی هس���تند.
ً
ظاهرا ابزارهای چند رسانهای و جذابیتی که با ارائه صدا و
تصویر عرضه میکنند ،مهمترین رقبا محسوب میشوند.
بس���یاری بر ای���ن باورن���د در روزگاری که فیل��� م و عکس در
مقی���اس انب���وه در اختیار همگان اس���ت ،ه���ر روز از تعداد
خوانندگان متون مختلف کاس���ته میش���ود .آموزش���ی که
روزگاری متن محور بود تصویری خواهد شد و دانشآموزان
نی���ازی به خوان���دن ندارن���د .آنان هم���ه چی���ز را در تصاویر
و فیلمه���ای آموزش���ی میبینن���د و از خوان���دن بینیازن���د.
فیلمهای سینمایی هم جایگزین رمانها میشوند ،رادیو و
تلویزیون هم که سالهاست رقیب مطبوعات هستند .در
نتیجه برای هر متنی میتوان نسخهای دیداری -شنیداری
تصور کرد که مت���ن اولیه را از میدان بیرون خواهد راند .اما
حداقل به دو دلیل این اتفاق نخواهد افتاد .نخست آنکه
برای تولید هر پیام چندرسانهای به متنی اولیه نیاز است.
دوم آنکه تجربۀ بش���ر نش���ان میدهد همانطور که با اختراع

دوربین عکاس ��ی هنر نقاش ��ی نابود نش ��د ،یک قرن تاریخ
س ��ینما و چند دهه تاریخ تلویزیون در جهان نیز خللی در
جایگاه متون ایجاد نک ��رد .هرچند تحوالتی در چگونگی
مواجه ��ه ما با متن ایجاد ش ��د ،اما نفس خواندن همچنان
زنده اس���ت .در مورد فرضیه بی نی���ازی از خواندن؛ همین
ب ��س که به «نقش ارتباطی» خوان ��دن توجه کنیم .خواندن
ته ��ای چهارگان ��ه ارتباط اس ��ت و همچون
یک ��ی از مهار 
گذشته در جایگاه ارتباطی خود نقشآفرین خواهد بود .اگر
بش���ر میتواند حیات خود را بدون ارتباطات انسانی تصور
کند ،آنگاه میتواند درباره بینیازی از خواندن نیز س ��خن
بگو ی ��د .همانطور که ما هرگز از گفتن ،ش ��نیدن و نوش ��تن
بینیاز نخواهیم شد ،همواره نیازمند خواندن هم خواهیم
بود .بنابراین ،روزگار خواندن سپری نشده است و در خطر
انقراض نیست و هر روز بر رونق بازار آن افزوده خواهد شد.
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