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بهاءالدین خرمشاهی

از قول ابوالفضل بیهقی نقل کردهاند که هیچ کتابی نیست که بهه یه
خواندن نیا زد ،یا هر کتابی به ی

با خواندن میا زد.

حال آنکه ایه قهول از موههو ا
د یافتهایم که بسیا ی کتابها به ی

بها

بیاسهاس اسهت ،هةهم مها بهه ه ربهه

با خواند نةیا زد ،حتی بسهیا ی کتابهاسهت

که ا زش و ق زدن جدی هم ندا د .و بر هکس بعضی کتابهاست که مادام العةر
میهوان و میبایدشان خواند (برای ما مثل قرآن کهریم ،احادیهث نبهوی ،بسهیا ی
ادعیه ،مثنوی معنوی ،دیوان حافظ و سعدی ونظایر آنها) .طراو

ایه کتابهها بها

هکرا خواندن ،اگر افزوده نوود ،کاسته نةیشود.
امروزه با پدیدهای که کا شناسان کتها

و کتابهدا ان «انف ها مببوعها »

اصبالح کردهاند ،مواجهیم .با هولید انبوه کتا  ،که نه فقط خواندن بلکهه خریهد
کتا

ا هم دشوا کرده است .فراوانی وهولید انف ا گونم کتا

کتابدوستان و کتا

بازان و شیدایان کتا

از ی

خوشایند است ،و از سوی دیگر باعث

هوویش خاطر آنان است که نةیدانند هکلیفوان با اینهةه کتا

چیست ،و هنهوز

کتابهای پا و پیرا ا نخوانده باید کتابهای جدیدهر ا هم بخوانند .شه
 نور دانش ،مرداد و شهریو  ،1362صص .26-30

سو برای

نیسهت
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که د ای هرافی

شدید ،به آسانی و بدون برنامه و نقوه و هدابیر الزم نةیههوان

اهی به دهی برد.
با ی داشتم بر خالف سخ بیهقی میگفتیم که کةتر کتابی اسهت کهه بهه
با خواندن بیا زد .مراد ای است که هةم کتابها ا هةگهان میخواننهد ،نهه

ی

اینکه کسی یا کسانی بخواهند یا بتوانند فیالةثل هةم کتابهای منتورة ی

سال ا

بخوانند .خوشبختانه هفاو

بینوها و نگرشها و سهلیقهها و هخصصهها بهه فریهاد

کتابخوانان میآید و انتخا

عهده فقهط

کتا

علةی ،غالباً د ی

اولیه ا ان ام میدهد .به طو ی که یه
شته ،میخوانند و ی

عده د هةام عةرشهان از کنها

چنی کتابهایی نةیگذ ند.
ی

شانس دیگر هم که ما آو دهایم ای است که د قیهاس بها کوهو های

پیورفته ،سبح هولید کتا

د ایران چندان باال نیست .اگر هعداد عناوی منتوهره

ساالنه د ایران د حدود  1500باشد ،کسی که ی

بیستم ای میزان ا (بخرد و)

بخواند کتابخوان فعالی است .میشود هفتاد و پنج عنهوان یعنهی هقریبهاً ههر پهنج
وزی ی

کتا  ،اما ی

انگلیسی یا فرانسوی اگر بخواهد ی

بیستم انتوها ا

ساالنم کوو ش ا (که هقریباً بالغ بر 40هزا عنوان د سال اسهت) بخوانهد بایهد
سالی  2000عنوان کتا

بخواند یعنی هفتهای چهل کتا

که امکان عةلی ندا د.

با ی بیوتر کتابخوانان طبق هةان محدودیتی که ذوق و سلیقه و هخصص
ای اد میکند به بیش از یکی دو زمینه عالقه ندا ند .مثالً هها ی ،،یها ج رافیها ،یها
ادبیا  ،یا علم هه و د ست هر بگوییم یکی از علوم و فنون هه یا فلسفه و دی  ،یا
یکی از هنرها و نظایر آن و حتی د کوو هایی چون فرانسه وانگلیس کهه مثهال
زدیم ساالنه بیش از  200کتا

د زمینم خها

مهو د عالقهم یه

فهرد بیهرون
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نةی آید .شانس دیگری که کتابخوانها د برابر انف ها مببوعها
است که بودجه و سایر امکانا

آو دهانهد ایه

خرید هةم کتابهای دلخواه خود ا هم ندا نهد و

غالباً د هنگنای زندگی آپا هةان نوینی (و عهوا ض ناشهی از پدیهدة موهابه کهه
انف ا جةعیت نام دا د) امروزه کةتر میهوانند کتابخانمیی د و پیکر بلند بهاالیی
برای خود هوکیل دهند ،مگر اینکه نخبهگرا و انتخابگر باشند و به یکی دو زمینهه
اکتفا کنند و د آن یکی دو زمینهه ههم کتابههای اساسهی ا نگهه دا نهد .و ههول
وحر

بیش از حد و بیقاعده نزنند.
اما کتابخانههای ملی و عةومیهم د ایران بهه انهدازة ا وپها فعهال و وا د

زندگی و پاسخگوی نیاز کتابخوانها نیستند و فقط عدة اندک شةا ی از محققهان
ا به خود جلب میکنند .کتابخانههای عةهومی بیوهتر اسهتراحتگاه و پناهگهاه از
سرما یا گرما هستند ،و کةتر کتابخوان حرفهای میپرو ند یا کتابخوان حرفهای ا
اضی نگه میدا ند .د ایران فقط کتابخانههای کانون پرو ش فکهری کودکهان و
نوجوانان کا ایی و پاسخگویی کافی دا ند.
هیچ معیا عینی برای اینکه به ما بگوید چهه بایهد بخهوانیم وجهود نهدا د
والحةداهلل خواننهدگان د محهدودة کتابههای موجهود (د بهازا یها د کتابخانهم
شخصی خود یا کتابخانههای عةومی) احساس آزادی میکننهد ،چندانکهه گهاه از
شد

آزادی سرد گم و ندانةکا میشوند .ولی عواملی برای فع ای سرد گةی

وجود دا د .از جةله هوصیهها واظها نظرهای دوستان و آشنایان و نقد و نظرهای
شفاهی وکتبی د با ة کتابها .هکلیف هعدادی از کتابهای اساسی ا هم که بهه آنهها
کالسی

میگویند ،ها ی ،،یعنی ها ی ،ادبیا

است .یعنی فیالةثل دانو وی ادبیا

یا ها ی ،هر علم و فنی هعیی کرده

فا سی ،اگر ههم یهه سهاققم ذوق خهویش
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شاهنامم فردوسی ،یا ها ی ،بیهقی یا کلیله و دمنه نخواند ،بهه هوهویق یها هکلیهف
شتم هحقیقی یا هحصیلی خود ناگزیر از خواندن چنی کالسیکهایی است.
ی

اما خریدن یا خواندن هر آنچه هم که د

شتم هخصصی یا مهو د عالقهم

شخص منتور میگردد ،و پا به پها انتوها ا

ههازه پهیش فهت ههم وشهی

افراطی است؛ و هفریبش که هةانا افتادن از آن سوی ای بام است ای است کهه
فیالةثل کسی که خو شیدشناس است ،از هحقیقا
فقط به ی

چند سالم اخیر (آن ههم نهه

زبان) د ای زمینه بیاطالع باشد .د علم و هکنولوژی ی

عالقةند ناگزیر است از آخری یافتهها و اخبا و اطالعا
باشد .د ادبیا

و هنر و فلسفه و دی هه که چنی

پژوهوگر

و اظها نظرهها بهاخبر

پیورفت و هحول نو به نهوی

مبرح نیست هه ای هةپای وز پیش فت  ،یا امهروزی بهودن (بهه هعبیهر دیگهر
وزآمد=  up to dateبودن) چندان ضرو

ندا د .کسی کهه ذوق فلسهفی دا د،

ب ای آنکه آخری آثا ویتگنوتای یا آثا ی ا که د با ة اوست ،یا آثا شاگردان
او و فالسههفم بعههد از ا و ا د حههال حیهها

انههد ،بخوانههد ،میهوانههد هةچنههان

مکالةههای افالطون ا بخواند یا بازخوانی و بازاندیوی کند.
البته هویا ی و حساسیت نسبت بهه آثها منتوهره د یه

زمینهه ،و شهم

کتاشناسی داشت  ،برای هر خواننهدهای اعهم از محقهق و متفهن مفیهد اسهت .د
زمینههای هحقیقی و علةی ه فنی کنترل دادههای کتابوناختی و قرا دادن آخهری
اطالعهها

جزقههی و هفصههیلی د اختیهها پژوهنههدگان ،جههزو نخسههتی وظههایف

کتابخانههای هخصصی و مراکز اسناد و مهدا ک علةهی اسهت .د ایه زمینههها،
محققی که فیالةثل د با ة کا برد لیز د جراحی چوم کا میکنهد ،الزم اسهت
که از آخری مقالههایی که د ای زمینه یا نزدی

به ایه زمینهه د سهةینا ها ه
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خوانده شده یا د م ال

منتور میشود ،نیز از چکیدهها و سالههای هحقیقی و

هزهای دانوگاهی باخبر باشد ،ها چه سد به کتا .
با ی حداقل اقدام الزم که برای اطالع از انتوا ا

جدیهد میههوان کهرد،

یکی هةاشای ویتری و قفسههای کتابفروشیهاست ،کهه کها ی خوشهایند اسهت
ولی غالباً وقت فا غ و دل خوش میخواهد و هةه کس امکان گوت و گذا د
هةم کتابفروشیها و هةاشای هةم قفسهها و ویتری هها ا نهدا د .مبالعهم لیسهت
کتابهای منتورة جدید (نظیر آنچه د نور دانش د میآیهد و کةها بهیش نیةهیاز
انتوا ا

جدید ا منعکس میکند) شق بهتری است .فهرستهای فصلی یا سهاالنه

یعنی کتابوناسی ملی ایران هم که د حال حاضهر هنهوز « وزآمهد» نیسهت و بهه
زودی فعال خواهد شد نیز قاعدهاً ای کا ا د حد کاملتری ان ام میدهد .لبف
ای فهرستها ای است که موضوعی است و میهوان مستقیةاً به سراغ زمینم مهو د
عالقه فت .یا به جبران نخواندن کتابهای زمینهههای دیگهر میههوان نگهاهی بهه
اسامی و عناوی آن زمینهها انداخت.
شاید ای سوالها برای کسانی مبرح باشد که بپرسند چقد و چگونه بایهد
کتا

خواند .پاس ،چقد و چگونه ا ه ربه وشه

میکنهد و بهه آن خهواهیم

پرداخت .اما شاید هنوز کسانی باشند که بپرسند چرا باید کتا

خوانهد پاسه،

ای چرا خیلی وش است .نخست آنکه مها فقهط بهه مهدد کتها  ،میههوانیم از
پیوینم فرهنگی مکتو

بور که بور از  4-3هزا سال سهابقه دا د ،آگهاه شهویم.

دوم اینکه ما با هةم معاصران خود م او یا از کا و با و نتایج پژوهوهای آنان
باخبر نیستیم .لذا دو افتادگی و جداماندگی ها یخی وج رافیایی ا به امهداد ایه
وسیلم مع زه آسا جبران میکنیم .کتا

حافظم جةعی و کتبی بور است .اگر بهر
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واقعم خا ق العاده و غیر منتظره ،مرکب کتابهای موجهود د جههان محهو

اثر ی

شود ،بوریت به بدویت چندی هزا سال پیش خود برمیگردد.
با ی د پاس ،به ای سؤال که چقد باید کتا

خواند باید گفت به قد

کافی! هةانبو که د پاس ،ای سؤال کهه چقهد بایهد کها کهرد چقهد بایهد
خوابید چقد باید خو د هم میهوان هةی جهوا

ا داد .پاسه ،عةلهی ههر و

ه ربیهر ای است که د زندگی امروز ای ما نیستیم که هعیهی مهیکنیم چقهد
باید کتا

خواند ،بلکه باید دید پس از ان ام کا وزمره و وظهایف اجتةهاعی و

خانگی و خانوادگی چقد وقت و دل ودماغ بهرای مها بهاقی میمانهد ،و از آنهان
مقدا  ،چه مقدا ش ا میهوان صرف کتا

کرد .به قول حافظ هر وقهت خهوش

که دست دهد م تنم شةا .
مسأله «چه باید خواند» ا چنانکه گفته شد ،ذوق و ه ربه و هخصص حل
میکند .د برابر سیل انتوا ا

بیوتر مسألم چه نباید خواند مبرح اسهت؛ هنهری

میلر نویسندة بز گ معاصر امریکایی (که اهفاقاً منتقد بیمحابای شیوة زندگی سهر
بههه هههوا و پههر اسههراف و مصههرف امریکههایی اسههت) د کتابیکههه از ه رب هههای
کتابخوانی و کتابوناسی خود نوشته است به هنر شگرفی اشا ه میکند کهه هةانها
هنر کتا

نخواندن است .نه ای هنر که نباید کتا

خوانهد ه کهه خهود ضهایعم

عظیةی است ه بلکه ای هنر که چه کتابهاقی ا نباید خواند.
نگا ندة ای سبو نیز کهه اصهوالً کتهابخوان فعهال و د م ةهوع مهوفقی
نیست ،گاه مانند بوهیةا د کنا انبوه کتابهای ناخوانده میایستد و از بیاعتبها ی
عةر و بیسوادماندگی خویش و ناخوانده مانده آنهةه کتا
بعد کتا

دیرمانده و ناخواندة کالسی

انهدوهگی میشهود.

یا نوینی ا بیرون میکود و هحت ههأثیر
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اسم وشهر

کتا

وخوشفروش از آ

و مؤلف و اهةیت ها یخی یا ادبییا موفقیتش د بازا کتها
د آمدنش ،آن ا به هر زو و زحةتی میخوانهد و ههازه د

پایان ای « یاضت» د مییابد که ودست خو ده است و د یغ از اه دو و نهج
بسیا .
بسیا ی کتابها ا فقط از وی شکل و بو ،و به اصبالح «وجنا » آنها باید
فهةید که خواندنی نیستند .خیلی ها به جای آنکه م هذو
مرعو

اهةیت کالسی

یا شهر

یه

کتها

باشهند.

افواهی آناند ،و با آنکه به ذاققهه خهود آن ا

ناگوا مییابند ،گرفتا ود بایستی و یای علةی ه هنری یا اسنوبیسم میشهوند،
و بدون هیچ حظ وحی یا بههرة علةهی کتها

نهامببوع نامهأکول ا بهزو فهرو

میدهند .فقط برای آنکه آن ا خوانده باشند .برای ههر کتها

عهالوه بهر پیوهینم

علةیوادبی مناسب ،س مناسب ،وقت مناسب ،حال مناسب ،خوانندة مناسب هم
وجود دا د .کتابی که بها زو خوانهده شهود ،هضهم نوهده و جهذ
میگردد .د زمانهای که فراغت دیریا

و دشوا یا

است و کتا

نوهده دفهع
اعم از قهدیم

و جدید ،از کالسی

ها مد ن ،اینهةه فراوان است و از سر و کول ما باال می ود،

چرا باید به زو کتا

خواند

یکی ازدوستان نگا نده ،د عالم کتابخوانی دو عاد
یکی بهتر .نخسهت اینکهه پها بهه پهای انتوها ا

حسنه دا د .یکهی از

جدیهد پهیش نةهی ود و ههیچ

الزامیبرای امروزی بودن مببوعاهی افراطی نوهان نةیدههد و بهرآن نیسهت کهه
جدیدهری کتابها لزوماً بهتهری کتابهها هسهتند .دوم اینکهه آزمهون خهوبی بهرای
هوخیص کتا

خو

یا بد از نظر خودش دا د .میگوید وقتی که کتابی ا برای

خواندن به دست میگیرم ،ی

آمادگی باطنی دا م برای آنکهه ههر لحظهه ایه
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ا ،اگر ناخوانا و نامأکول از آ

بستگی به هنر آن کتا

د آمد ،به گوشهای پر

کهنم .ایه دیگهر

دا د که اگر چیزی با ش هست وجاذبههای دا د مهانع از

ای کا شود و هةچنان د دست م باقی بةاند!
یکی دیگر از عوا ض ود بایستی د کا وبا کتهابخوانی ایه اسهت کهه
گاهی خوانندهای چندانکه د کتا

نامفهوم و بهی بها ه پهیش مهی ود

ه کتا

وحاصلی نةییابد ،هةنچنان دست از کهوفت آهه سهرد ،یها آ

د ههامون ،بهر

نةیدا د .آقای ابوالحس ن فی د بعضی از سخنرانیها و مقاال

خود ،بهه ایه

پدیدة نیةه شایع ،بویژه د مو د بعضی آثا هرجةه شده ،اشا ه کردهاند .و قریهب
به ای مضةون ا مبرح ساختهاند که بسیا ی از خوانندگان ای شبه کتابها و شبه
هرجةهها ه که غالباً فقط هرجةه به خط فا سهی اسهت نهه زبهان فا سهی! خهود
بالصراحه د نةییابند که چیزی از آنها د نةییابند ،و بدون حضو قلب ،ان هام
وظیفه یا بهتر بگویم فع هکلیف میکنند .گویها فقهط میخواهنهد آمها کتابههای
خوانده شدة خود ا باال ببرند .نگا ندة ای سبو هم مانند سایر اهل کتا  ،سی
ه چهل کتا  ،از ای کتابهای نامفهوم و بند

ه مفههوم ا ،اعهم از ههألیف یها

هرجةه ،می شناسد .ولی اشا ه وهصریح به عناوی آنها ا جز د مقام نقد که ایه
مقام نیست ه د ست نةیداند .شاید ای کتابها نیز نیازهایی ا برآو ده میسهازند،
وگرنه نه ناشر پیدا میکردند نه خواننده.
با ی کتا

خواندن ،سیصد و شصت بند فاخر دا د ،که ههر یه

از اههل

کتا  ،به دانش و بینش ،به صرافت طبع یا به مدد ه ربه بعضی از آنها ا کوهف
کردهاند .عالوه بر چند بند نیةه فاخر که شرحش گذشت ،به دو بنهد دیگهر نیهز
اشا ه میکنم .یکی از ای دو ی

شهر

بیاصل دیگر است که گروههی هصهو
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میکنند هر چه بیوتر کتا

بخوانند ،بهتر اسهت .یعنهی دانوهةندهر میشهوند.د

پای ،به ای غلط موهو باید گفت مهم ای است که هر چه بهتر کتها

خوانهده

شود ،و کتابهای هر چه بهتر ،نه هر چه بیوتر .خیلی ها با پرخوانی فقهط «امهتال
حافظه» و «سو هاضةم فکری» پیدا میکنند .دانوةندهری آدمها ،پرخهوان ههری
آدمها نیستند ،و پرخوان هری آدمها هم دانوةندهری آدمها نیستند .پرخوانی اگهر
هم برای دانوةند شدن الزم باشد ،کافی نیست .هزا نکتم با یکتر زمو این است.
البتههه کتابخوانهههای پرخههوان غالبهاً از وی فضههل و فروهنههی ،بههه ایه کهها وی
میآو ند ،و نیهز بهه خهاطر حهظ وحهی کهه از خوانهدن میبرنهد و اع ها
استحسانی که نسبت به کتا

و

دا ند.

ای هم واقعیت موهودی است که بعضهی از پرخوانهها وقتهی کهه مؤلهف
میشوند ومقاله یا کتا

مینویسند ،گویی خود حرفی برای گفت ندا ند ،و فقهط

کا شان هرصیع و موزاقی

سازی از اقهوال و آ ا دیگهران اسهت یعنهی سهراپای

اثرشان استناد و اهکا به آثا ای وآن است .گویی کهامپیوهری ا مهأمو هحقیهق و
گردآو ی مکانیکی اطالعا

کهردهاند .بعضهیها ههم هسهتند کهه ایه شهیوه ا

هحسی میکنند و با عینیت گرایی علةیقری مییابند .گول ظاهر ا نباید خو د.
علم بدون ابتکا و خالقیت فردی ه د جنب هةکا ی گروهی و ملی و جهانی ه
پیش نةی ود .د هر فصل از هر کتا

یا هر مقاله لزومهاً بایهد حهرف و مبلهب

نوی مبرح شود که اصالتاً هراوش اندیوم مؤلف آن باشد ،و نه صنعت و مونتاژ و
به اصبالح ای .اچ .کا  :استفاده از «چسب و قیچی .پهس از عایهت ایه اصهل،
یعنی لزوم ابتکا  ،د بعضی موا د هست کهه بایهد سهند یه
پیوینم ها یخی ه علةی آن وش باشد که د ای صو

قهول و پوهتوانه و

نقل مأخذ و استناد بهه
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آ ا دیگران ه که طبعاً فلسفه و منبهق خها

خهود ا دا د ه بالاشهکال و الزم

است.
کتابخوانان ببهو کلهی بهه دو دسهتم عةهدة هقسهیم میشهوند)1 :ژ فها و
)2پهنا و .ژ فا وها به کم وگزیده خوانهدن عالقهه دا نهد وحهد

گهرا هسهتند.

پهنا وها به بیوتر و گسترده هر خواندن و شیوة دایهره الةعها فی عالقهه دا نهد و
کثر

گرا هستند .هر کدام از ای دو گروه دالیل عدیدهای د دفاع از سیرة خود

دا ند .نگا ند ،ای سبو به امر بی االمری عقیده دا د ،و بر آن اسهت کهه بهتهر
است هر کتابخوانی با هر هخصصی که دا د ،ها سی سالگی پهنا و باشد ،و هر چه
به دستش می سد و برایش دندانگیر است به ویژه ادبیا

بخواند ،ولی از آن پس

بر مبنای ه ربم مبالعاهی که ها آن زمان میاندوزد ،ژ فا و شود.
آخری بند ای مقاله د با ة ضهرو
فراوانههی انتوهها ا

هنهدخوانی اسهت .کةبهود فراغهت،

و نههامعلوم بههودن ا زش کتابهههای جدیههد (یهها کتابهههایی کههه

قدیةیاست ولی جدیداً به دست ما می سد) و فراوان بودن کتابههایی کهه ا زش
ی

با خواندن ا فاقدند ،برآنةان میدا د که هم محتاط باشیم و هم قاطع و هم

چاب  .اگر ناگزیر از پرخوانی باشیم ،المحاله نهاگزیر از هنهدخوانی ههم هسهتیم.
وگرنه پرخوان کندخوان قرینم کوسم یش په است و بهتر اسهت از یکهی دو از
عاد

خود یا پرخوانی یا کندخوانی دست بردا د .عدة بسیا معهدودی از کتابهها

هستند که به با ها خواندن و آهسته خواندن و هأمل و هعةهق میا زنهد .بسهیا ی
کتابها فقط به د د و ق زدن ه که خود به کند و هند هقسیم میشود ه میخو نهد.
بعضی از کتابها ا باید گزیده خوانی کرد( .معةوالً آثا غیر ادبی ا ،چرا که غالب
آثا ادبی کلیت هةبسته و یکپا چهای دا ند) و بخوها یا فصلهایی ا که به عالقه

55

هنر كتاب نخواندن

یا هخصص یا گةودة هحقیقی مها مربهوط میشهود خوانهد .کتهابخوان چابه

و

حرفهای کسی که است که به جای خوان کلةا  ،سبو ا میخواند ،شاید بتوان
گفت د هر نگاه یا حرکت چوم نهیم سهبر ا .وگرنهه فهرقش بها غلهط گیهر و
نةونهخوان چاپخانه چیست
اگر نویسندهای گرفتا اطنا

مةل و د از نفسی بیحاصهل باشهد آیها بایهد

خواننده برده وا  ،شتهای بر گردن خود بینهدازد و بهه دنبهال او هسهپا شهود
هرگز چنی کتابهایی باید جسته جسته یا بریده بریده خواند .چرا که بهتر است از
و طم اطنا

مةل ،خود ا به ساحل ای از ،حتی ای از مخل ،بکوانیم .هةهانبو

که سزای گرانفروش نخریدن است .سزای د ازنویس هم نخواندن و با ی

د جه

هخفیف ،بریده بریده خواندن است.
کتابهای نیم خو دنه و نیم خوانده هم از د دسهرهای آشهنای اههل کتها
است .به هر حال آدمیزاد کا ها و طرحها و برنامههای ناهةام د اغلب حوزهههای
زندگیاش دا د .نیم خوانده ماندن کتابها هةه اش از بوالهوسی و سر به ههوایی و
حواس پرهی کتابخوان نیست ،و چنانکه گفته شهد یه

مقهدا ش بهه طبیعهت و

موضوع و ماهیت کتابها مربوط میشود .خیلی از کتابههای نهیم خوانهده د واقهع
زبان حالوان ای است که ما ا نباید خواند! این است که باید ای گونه کتابهها ا
به دو دسته هقسیم کرد .نخست آنهایی که بر اثر دخالهت عوامهل مهزاحم بیرونهی
ناهةام ماندهاند و شخص به ادامم مبالعم آنها عالقه مند است ه که بایهد پیگیهری
کرد و به سران اموان ساند .دوم آنهایی که عیب ذاهی داشتهاند و ناخوانا بهوده
اند که باید از نیةم ضر برگوت .یعنی به هةان حال هایوان کرد.
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ای سؤال و مسأله هم برای خیلیها مبرح است که آیا میهوان چند کتا
ا د عرضی هم یا د موازا
زوجا

هم خواند غالب کتابخوانها ای ههداخل و هعهدد

ا نةیپسندند .عیب و حس ای شیوه معلوم است .حداکثر حسنش ای

است که هنوع د بردا د .ولی حداقل عیبش ای است که د عةهل بهه بعضهی از
ای کتابها کم لبفی و بیوفایی میشود و د نیةم اه ها میشوند.
اینها که گفته شد ،قانون و قاعدة مسلم و محرزی نیست ،بلکه اظهها نظهر
سلیقهای و شخصی است و گرنه شیوههای کتابخوانی ،و نیز چم و خم هنر کتا
نخوانی ،به عدد انفس خالیق است.

