
 چگونه يك كتاب مشكل را بخوانيم
هنگام سفر به نقاط مختلف كشور ،افراد بسياري را ديدم كه اشتياق سرشاري براي درك موضوعات دشـواري ماننـد علـم                      

افـراد در مـي     .هاي اين اشتياق به خاموشي مي گراييـد           اما گاه شعله  .  هاي سياسي داشتند      ،فلسفه ،مذهب ،اقتصاد و نظريه    
به واقع ،هركتـابي    . ي كه آنها مشتاقانه و به اميد فراگيري مي گشايند ،به چيزي فراي فهم آنها مبدل مي شود                 يابند كتاب هاي  

قصد دارد مطلب را به خواننده عادي برساندو اين ممكن نيست ؛مگر آن كه اگر شما به درستي به آن نزديك شـويد ، راه                         
شما بايد كتاب را قبل از تسلط بر آن ،                  .م خواندن نهفته است     درست نزديك شدن به آن چيست ؟پاسخ در يكي از قواعد مه           

توانيـد آن هـا را  بفهميـد و خودتـان را در مطالـب دشـوار گرفتـار                      ابتدا در پي چيزهايي باشيد كـه مـي        . سطحي بخوانيد   
ب حاوي مطـالبي اسـت كـه        كتا. هاي پيشين،پانويس،مباحث ومراجعي را كه از آنها گريزانيد درست بخوانيد           پاراگراف.نكنيد

توانيد كتاب مورد مطالعه را        درصد مطالب يا كمتر را درك كرديد،شما مي        ٥٠حتي اگر   ..شما بي درنگ آن را درك مي كنيد         
شما هرگز از طريق سـطحي خـواني        .هاي كتابخواني سطحي به خواندن اجمالي موسوم است           يكي از روش  .تا حدودي بفهميد    

در عين حال خواندن اجمالي روش كـاربردي        .آيد ،دست يازيد      ه با خواندن و مطالعه فرا چنگتان مي       توانيد به آن چيزي ك      نمي
با سطحي خواني و اغلب با دقت شگفت آوري،مـي توانيـد دركـي       .است در مواقعي كه شما با انبوهي از كتاب سروكارداريد         

 .كلي از محتواي كتاب به دست آوريد
 .هاي زير روشي مناسب براي شروع و پرداختن به كتاب به صورت اجمالي است براي سطحي خواني يا خواندن ،گام 

هايي توجه كنيد كه به هدف و چشم انـداز            به عنوان صفحه و مقدمه نگاه كنيد و به ويژه به عناوين فرعي يا ديگر نشانه                -١
 .كتاب يا مقصود نويسنده اشاره دارند

تار كتاب ، بخوانيد از فهرست همچون نقشه جاده قبل از شروع سفر فهرست مطالب را براي كسب دريافتي كلي از ساخ -٢
 بهره بگيريد 

فهرست اعالم يا موضوعي را بازبيني كنيد تا با دامنه موضوعات تحت پوشش يا منـابع مـورد اسـتفاده ازمؤلفـان آشـنا                      -٣
ر ،آن ها را در متن جستجو       هرگاه فهرست اصطالحات در پايان هر فصل ،مهم و حساس به نظر رسيد،براي درك بهت              . شويد  

 كنيد  كنيد ،بدين ترتيب شما كليد نزديك شدن به مؤلف را پيدا مي

 حاال شما براي خواندن كتاب يا سطحي خواني ،هركدام راكه انتخاب كنيد، آماده هستيد ،اگر به سطحي خواني رأي مي دهيد                 
شده در شروع يا پايان صـفحه يـا فصـل هسـتند ،سـپس        به فصلهايي نگاه كنيد كه حاوي بندهاي اصلي يا به عبارات خالصه             

صفحاتي را ورق بزنيد،يك يا دو پاراگراف وگاهي هم چند صفحه متوالي را بخوانيد بدين نحو كتـاب را ورق زده ،همـواره در                
 .جستجوي ضربان اصلي مطلب باشيد

سا در پايان پي ببريد كه به هيچ وجه در          اگر شما از اين روش براي شروع به سطحي خواني كتاب استفاده كنيد چه ب              : هشدار
وقتـي كتـاب را بـر زمـين مـي      . حال سطحي خواندن نيستيد ،بلكه آن را مي خوانيد ،آن را مي فهميد و از آن لذت مي بريـد                

 .گذاريد،در خواهيد يافت كه بعد از اين هيچ موضوعي برايتان دشوار نخواهد بود
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