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بهترین کتاب افزایش اطالعات عمومی کدام است؟!
آشنایی با  ۸کتاب مشهور
تقریبــا همــه مــا از صحبــت کــردن بــا کســانی کــه از هــر موضوعــی چیــزی
میداننــد لــذت میبریــم .امــا اگــر خودمــان چنیــن قابلیــت و توانایــی داشــته
ی بهتــری داشــته
باشــیم ،ایــن لــذت دو چنــدان خواهــد شــد .اگــر اطالعــات عموم ـ 
باشــید تقریبــا میتوانیــد بــا تمــام افــراد گــروه بحثــی بــرای مکالمــه
پیــدا کنیــد .از ایــن طریــق میتوانیــد بــا آدمهــای بیشــتری آشــنا
شــوید ،فرصتهــای بیشــتری پیــش روی شــما قــرار بگیرنــد و
تجربیــات جدیــدی کســب کنیــد .عــاوه بــر ایــن همیشــه در نظــر
دیگــران فــرد اگاهــی بــه نظــر میرســید و دیگــران از صحبــت
کــردن بــا شــما لــذت میبرنــد .درســت ماننــد مهارتهای هــوش
کالمی و میــان فردی کــه شــما را قــادر بــه ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
دیگــران میکننــد .امــا یکــی از بهتــری راه هــای افزایــش اطالعــات
عمومــی ،مطالعــه کتــاب هــای اطالعــات عمومــی اســت.
اطالعــات عمومــی غنــی در هــر جنبــهای از زندگــی بــه شــما
کمــک میکنــد انتخابهــای بهتــری داشــته باشــید و بــه قــول
معــروف ســرتان کاله نــرود .در ایــن مقالــه بــه شــما کتابهایــی را
معرفــی خواهیــم کــرد کــه بــا خوانــدن آنهــا حجــم زیــادی از اطالعــات دربــارهی
همهچیــز بــه ســمت شــما ســرازیر میشــود .در ایــن جــا واقعــا منظــور همهچیــز
اســت بــه قــول خودمــان از شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد! پــس اگــر مــواردی کــه
در ابتــدای مقالــه گفتیــم بــرای شــما مهــم اســت از خوانــدن کتابهــای زیــر غافــل
نشــوید.
 –۱انیشتین چه چیزی را نمیدانست؟
بــه نظــرم اســم کتــاب بــه خــودی خــود بســیار جــذاب اســت .انیشــتین قریــب
بــه یقیــن یکــی از باهوشتریــن افرادیســت کــه دنیــا بــ ه خــود دیــده اســت.
چــه چیــزی را ممکــن اســت او ندانســته باشــد؟ ایــن کتــاب بــه ســواالتی پاســخ
میدهــد کــه شــاید انیشــتین هــم آنهــا را نمیدانســته .ایــن کتــاب اطالعــات
عمومــی بــه تمــام ســوالهای شــما از اینکــه چگونــه یــک آهنربــا کار میکنــد تــا
اینک ـه اورانیــوم انــرژی خــودش را از کجــا بــه دســت م ـیآورد جــواب خواهــد داد.
رابــرت ولــک نویســندهی ایــن کتــاب پروفســور بازنشســتهی شــیمی در دانشــگاه
پیترزبــرگ اســت .وی م ـارا در ایــن کتــاب خالقانــه بــا دیدگاههــای بســیار جالبــی
نســبت بــه حقایــق علمــی آشــنا میکنــد.
او در ایــن کتــاب راجــع بــه حقایــق قطعــی دربــارهی هــر پدیــدهای از تابلوهــای
نئونــی گرفتــه تــا نوشــیدنیهای گازدار صحبــت میکنــد .انیشــتین چــه چیــزی
را نمیدانســت اولیــن بــار در ســال  ۲۰۱۴منتشــر شــد .در ایــران ایــن کتــاب بــا
ترجم ـهی بهــرام معلمــی در نشــر مازیــار بــه چــاپ رســیده اســت.
  
 –۲تاریخچهی زمان
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آیــا زمــان آغــازی داشــته اســت؟ آیــا زمــان میتوانــد بــه عقــب برگــردد؟
جهــان نامتنهاییســت یــا مرزهایــی دارد؟
اینهــا تنهــا گوشــهای از ســواالتی اســت کــه در ایــن کتــاب تقدیــر شــده در

جهــان بــه آن پرداختــه شــده اســت .تاریخچ ـهی زمــان توســط فیزیکــدان شــناخت ه
شــدهی جهانــی و یکــی از بزرگتریــن نوابــغ دنیــا اســتیون هاوکینــگ نوشــته شــده
اســت .او ایــن کتــاب را بــا مــروری بــر تئوریهــای جهــان از نیوتــون و انیشــتین
شــروع میکنــد و بعــد بــه ســراغ رازهایــی از جهــان هســتی م ـیرود کــه بعضــی از
آنهــا هنــوز در قلــب مــکان و زمــان مخفــی ماندهانــد.
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اســتیون هاوکینــگ بــه ســراغ انفجــار بــزرگ ،ســیاهچالهها و کهکشــانهای
مارپیــچ مـیرود و بــا زبــان ســادهاش دنیــا و عجایبــش را بــه میلیونهــا
نفــر معرفــی میکنــد .اســتیون هاوکینــگ یکــی از نابغهتریــن
فیزیکدانهــا در تاریــخ بــه حســاب میآیــد بــا ایــن کتــاب بــه
افــراد زیــادی کمــک کــرده اســت تــا ســوالهای اساســی دربــارهی
فیزیــک را متوجــه شــوند .اینکــه جهــان از کجــا آمــده اســت؟ چطــور
و چــرا شــروع شــده اســت و آیــا روزی بــه پایــان میرســد؟ اگــر بل ـه
چطــور ای ـن اتفــاق میافتــد؟ هاوکینــگ ســعی کــرده جــواب هم ـهی
ایــن ســوالها را بــدون اســتفادهی زیــاد از اصطالحــات تخصصــی
بدهــد .پــس از خوانــدن آن نترســید چــون کــه زبــان ایــن کتــاب
بســیار ســاده اســت.
ایــن کتــاب افزایــش اطالعــات عمومــی هــم بــا ترجم ـهی رضــا
خزانــه در انتشــارات فاطمــی بــه چــاپ رســیده اســت.
–۳تاریخچهی کوتاه تقریبا همهچیز
“بــرای داشــتن ســیارهای مناســب زندگــی فقــط بایــد خیلــی خیلــی
خوششــانس باشــید”.
بیــل برایســون خــودش را مخالــف ســفر معرفــی میکنــد امــا حتــی او هــم
زمانــی کــه در اتــاق مطالع ـهاش اســت نمیتوانــد کنجــکاویاش دربــارهی دنیــای
اطرافــش را انــکار کنــد .تاریخچــهی کوتــاه تقریبــا همهچیــز کاوش بیــل بــرای
فهمیــدن همهچیــز از انفجــار بــزرگ تــا شــکلگیری تمدنهــا را نشــان میدهــد.
داســتان اینکــه مــا چطــور بــه اینجــا رســیدیم .از هیچچیــز تــا بــه اینجــا .تاریــخ
شــروع مــا .بیــل برایســون در ایــن کتــاب خــودش را بــه چالــش میکشــد تــا بــرای
ارائـهی مطالبــی مثــل جغرافیــا ،شــیمی و فیزیــک کــه اصــوال بــرای ما بســیار خســته
کننــده هســتند راهــی پیــدا کنــد تــا هرکســی کــه روزی فکــر میکــرد کــه بــه علــم
و دانــش هیــچ عالقــهای نــدارد ،نظــرش جلــب شــود و آن را بفهمــد .ایــن کتــاب
دربــارهی چیزهایــی ک ـ ه میدانیــم نیســت بلکــه دربــارهی ایــن اســت کــه چطــور و
از کجــا ایــن چیزهــا را میدانیــم.
مثــا از کجــا میدانیــم کــه در مرکــز زمیــن چیســت؟ ســیاهچاله چیســت؟ یــا
اینکــه  ۶۰۰میلیــون ســال قبــل قارههــا کجــا بودنــد و چطــور دیگــران ایــن مســائل
را کشــف کردنــد؟ یــا حتــی اینکه تندخوانــی چیســت و از کجــا آمــده (البتــه در
ایــن مــورد مطمئــن نیســتیم چیــزی در کتــاب گفتــه شــده باشــد!) بیل در ایــن
ســفر زمــان و مــکان بــا مجموعــهی جذابــی از دانشــمندان غیــر عــادی ،رقابتــی
و حتــی احمــق برخــورد میکنــد .مثــل دانشــمند خجالتــی هنــری َکوِنــدش کــه
روی معماهــای زیــادی مثــل وزن زمیــن کار کــرد ولــی هیــچ وقــت دربــارهی
یافتههایــش بــه دیگــران چیــزی نگفــت .بیــل برایســون مــا را در ایــن ســفر همــراه
خــودش کــرده تــا بــا هــم از رازهایــی در جهــان پــرده برداریــم کــه پیــش از ایــن
حتــی دربــارهی آنهــا نشــنیدهایم.
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–۴نمادها و نشانهها
تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع فکــر کردهایــد کــه از چــه زمانــی یکســری
عالمتهــا و یــا ژســتها نشــانگر یــک موضــوع خــاص شــدهاند؟ مثــا از چــه
زمانــی اخــم کــردن نشــانهی ناراحتــی یــا عصبانــی شــدن شــده اســت؟ جالــب
اســت نــه؟
بــرای هــزاران ســال اســت کــه انســانها از طریــق نمادهــا و نشــانهها بــا
یکدیگــر ارتبــاط برقــرار میکننــد .از یونیفرمهــای مختلــف بگیریــد تــا لوگــوی
شــرکتها .نمادهــا و ســمبلها همــه جــا هســتند .ایــن کتــاب بــه شــما کمــک
میکنــد تــا رازهــای ایــن نمادهــا ،معنــی و تاریــخ هرکــدام را متوجــه شــوید .مثــا
خورشــید ،شــب ،ســتارهها از خیلــی زمانهــای دور بــه عنــوان نشــانه و ســمبلهای
مختلــف در زبــان و ادبیــات کشــورهای مختلــف اســتفاده میشــده اســت .در ایــن
کتــاب افزایــش اطالعــات عمومــی شــما دلیــل تمــام ایــن نشــانهها را خواهیــد
فهمیــد.
عــاوه بــر ایــن متوجــه خواهیــد شــد کــه چطــور انســانها از الگوهــا ،اعــداد
و لباسهــا بــه عنــوان ســمبل اســتفاده میکردهانــد یــا دیگــر نمادهــا دربــارهی
ملیــت یــا خویشــاوندی از کجــا میآینــد .میرانــدا بــوروس میتفــورد در ایــن کتــاب
نمادهــا و نشــانهها راز بیــش از  ۲۰۰۰نمــاد در موضوعــات مختلــف مثــل مذهــب،
معمــاری و مــرگ و … را بــرای مــا آشــکار میســازد .ایــن کتــاب در انتشــارات
ســایان بــه چــاپ رســیده اســت.
 ۱۰۰ –۵دانشمندی که جهان را تغییر دادند
بــه نظرتــان اگــر علــم و یــا دانشــمندی وجــود نداشــت انســان در ایــن دنیــا
چقــدر دوام مــیآورد؟
اینکــه مــا امــروز زندهایــم و راحــت زندگــی میکنیــم را مدیــون بســیاری از
اختراعــات و اکتشــافات علمــی دانشــمندان مثــل بســیاری از داروهــای پزشــکی،
تلفــن ،هواپیمــا ،کامپیوتــر و حتــی المــپ هســتیم .امــا گاهــی هــم ایــن تحقیقــات
علمــی بــه اختراعــات و کشــفیات خطرناکــی مثــل اســلحه و بمــب اتــم هــم ختــم
شــده اســت .شــما فکــر میکنیــد مزایــای آن بیشــتر بــوده اســت یــا معایــب آن؟
در ایــن کتــاب دربــارهی دانشــمندانی میخوانیــم کــه چطــور بــا آزمایشــات و
مشــاهدات خودشــان طــی  ۲۵۰۰ســال گذشــته زندگــی امــروز مــا را کامــا تغییــر
دادهانــد .بــه عــاوه در ایــن کتــاب متوجــه میشــویم کــه مــا اطالعــات خودمــان
دربــارهی جهــان و کهکشــان و حتــی مغزمــان را چطــور بــه دســت آوردهایــم.
جــان بالچیــن در ایــن کتــاب طــرز ســادهی کشــف کشــفیات بــزرگ توســط
دانشــمندان بــه زیبایــی بــه قلــم درآورده و نظــر خواننــدگان را جلــب کــرده اســت.
مثــا اینکــه چطــور افتــان ســیبی از درخــت باعــث کشــف بــزرگ جاذبــه شــده
اســت .یــا مثــا ایــن ســوال کــه تمرکــز چیســت و چــه نقشــی در زندگــی مــا دارد بــه
خوبــی در ایــن کتــاب پاســخ داده شــده اســت .ایــن کتــاب توســط ســید یوســف
عرفانــی فــرد و بهنــاز دادمــان ترجمــه شــده اســت و در انتشــارات مازیــار بــه چــاپ
رســیده اســت.
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آخر دنیا! انفجار زمین یا زندگی جدید میان ستارهها؟

در حــال حاضــر بشــر آمــاده زندگــی در ســیارات دیگــر اســت .البتــه ضروریــت
اینــکار بیشــتر از احتمــال آن اســت .چــه بــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی و تمــام
شــدن منابــع طبیعــی و چــه اتفــاق افتــادن فاجع ـهای در زمیــن بشــر باالخــره ســر
از زندگــی در میــان ســتارهها در مــیآورد .فیزیکــدان شــناخته شــدهی جهــان
میچیــو کاکــو بــه شــکل گســتردهای مســئلهی ایجــاد زندگــی پایــدار در ســیارهی
دیگــر را بــا جزئیــات مــورد بررســی قــرار میدهــد .کاکــو بــا لحــن جــذاب و
خــاص خــودش در داســتان ســرایی بــه مــا نشــان میدهــد کــه چطــور در حــال
حاضــر داســتانهای تخیلــی بــه واقعیــت تبدیــل میشــوند .چــرا کــه کشــفیات
و اختراعــات جــذاب در زمینــهی رباتیــک ،نانــو تکنولــوژی و بایــو تکنولــوژی
میتواننــد انســان را قــادر ســازند کــه در مریــخ ســکونت پذیرنــد و شــاید روزی
بــا پیشــرفت بیشــتر تکنولــوژی انســان بتوانــد جســم فیزیک ـیاش را تــا ابــد حفــظ
کنــد.
دکتــر کاکــو خوانندههایــش را همــراه بــا خــود بــه ســفری هیجــان انگیــز بــه
آینــده میبــرد ،آینــدهای کــه در آن جــا انســان باالخــره بــه آرزوی ابدیــش یعنــی
زندگــی در میــان ســتارهها میرســد و حتــی شــاید میتوانــد بــه جاودانگــی
دســت پیــدا کنــد.
ایــن کتــاب بــا ترجمــهی یاشــار مجتهــدزاده در انتشــارات ســبزان بــه چــاپ
رســیده اســت.
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–۷چه کسی چه وقت چه چیزی را اختراع کرد
چــه اختراعــی در طــول زندگــی بشــر بــرای شــما از همــه جذابتــر اســت؟
شــاید بــرای اکثــر جوانــان گوشــی همــراه باشــد (کــه البتــه در ایــن مــورد بهتــر
اســت حتمــا مینیمالیســم دیجیتــال را نیــز بیاموزیــد!) .شــاید بــرای کســانی کــه
عاشــق غــذا هســتند ،یخچــال باشــد و بــرای یــک گیمــر پــی اس فایــو .چــه کســی
چــه وقــت چــه چیــزی را اختــراع کــرد تفکــرات و اختراعــات  ۵۰۰ســال گذشــته را
بــا مــا دوره میکنــد .اختراعاتــی کــه در اصــل زندگــی االن مــا را شــکل دادهانــد.
در ایــن کتــاب همــراه بــا دیویــد الیــارد بــه ســفری از اولیــن اختراعــات مثــل اولیــن
ســاعت جیبــی تــا آخریــن آنهــا در زمینــهی نانــو تکنولــوژی میرویــم .در ایــن
کتــاب اختراعــات بــر اســاس زمــان مرتــب شــدهاند و هــر اختــراع جدیــدی در
زمینــهی تاریخــی خــودش بررســی شــده اســت.
همچنیــن در ایــن کتــاب دربــارهی انگیــزهی مختــرع و دیــدگاه او نســبت بــه
اختراعــش را هــم متوجــه میشــویم .ایــن میــزان از اطالعــات دقیــق در ایــن کتــاب
ریشــه در زندگــی سراســر درگیــر بــا علــم دیویــد الیــارد اســت .او بــه عنــوان محقــق،
معلــم ،گوینــدهی رادیــو و تلویزیــون ،نویســندهی موفــق و مشــاور سیاســی دولــت
اعتقــاد زیــادی بــه نقــش علــم در زندگــی دارد.
ایــن کتــاب بــا ترجم ـهی دکتــر محمــد اســماعیل فلــزی در انتشــارات مازیــار
بــه چــاپ رســیده اســت.
 -۸اطالعات عمومی
کتــاب اطالعــات عمومــی یــا دانســتنیهای ایــران و جهــان اثر نصــراهلل
آژنگ شــامل کاملتریــن اطالعــات دربــارهی ایــران و حتــی جهــان اســت .در
ایــن کتــاب  ۲جلــدی شــما میتوانیــد اطالعــات زیــادی در زمینههــای زیــادی
مثــل تاریــخ ،جغرافیــا ،ورزش ،علــوم و حتــی ادیــان و چهرههــای مهــم ادبــی و علمــی
بدســت بیاوریــد .پــس اگــر عالقــه داریــد در اکثــر زمینــه دربــارهی ایــران و جهــان
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اطالعاتــی داشــته باشــید ایــن  ۲جلــد کتــاب کمــک زیــادی بــه شــما میکنــد.
نصــراهلل آژنــگ در ایــن  ۲جلــد کتــاب مــا را از ســیارات و کــرهی مــاه بــه تاریخچـهی
ســفرهی هفــت ســین میبــرد .بلــه همانطــور کــه گفتیــم در ایــن کتــاب از شــیر
مــرغ تــا جــان آدمیــزاد صحبــت شــده اســت.
کتاب برای افزایش اطالعات عمومی؛
سخن پایانی
میشــود گفــت اطالعــات عمومــی یکــی از ضروریــات زندگــی مــا
محســوب میشــود .هرچقــدر اطالعــات شــما در زمینههــای مختلــف
بیشــتر باشــد میتوانیــد دایــرهی ارتباطــی خودتــان را بزرگتــر
کنیــد .همــان طــور کــه خودتــان میدانیــد ارتبــاط بــا افــرادی کــه
اگاهــی و اطالعــات بیشــتری دارنــد بســیار جذابتــر از دیگــر افــراد
اســت .البتــه فرامــوش نکنیــد کــه صــرف داشــتن اطالعــات عمومــی
نســبتا بــاال بــرای موفقیــت در هــر کاری کافــی نیســت ۸ .کتابــی که در
ایــن مقالــه بــه شــما معرفــی شــد میتواننــد کمــک زیــادی بــه شــما در
زمین ـهی افزایــش اطالعــات عمومــی بکننــد.
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