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بهترین کتاب افزایش اطالعات عمومی کدام است؟! 
آشنایی با ۸ کتاب مشهور

ــزی  ــی چی ــر موضوع ــه از ه ــانی ک ــا کس ــردن ب ــت ک ــا از صحب ــه م ــا هم تقریب
ــته  ــی داش ــت و توانای ــن قابلی ــان چنی ــر خودم ــا اگ ــم. ام ــذت می بری ــد ل می دانن
باشــیم، ایــن لــذت دو چنــدان خواهــد شــد. اگــر اطالعــات عمومــی  بهتــری داشــته 
ــرای مکالمــه  ــا تمــام افــراد گــروه بحثــی ب باشــید تقریبــا می توانیــد ب
ــنا  ــتری آش ــای بیش ــا آدم ه ــد ب ــق می توانی ــن طری ــد. از ای ــدا کنی پی
شــوید، فرصت هــای بیشــتری پیــش روی شــما قــرار بگیرنــد و 
ــن همیشــه در نظــر  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــدی کســب کنی ــات جدی تجربی
دیگــران فــرد اگاهــی بــه نظــر می رســید و دیگــران از صحبــت 
ــوش  ــد مهارت های ه ــد. درســت مانن ــذت می برن ــا شــما ل ــردن ب ک
کالمی و میــان فردی کــه شــما را قــادر بــه ارتبــاط برقــرار کــردن بــا 
ــات  ــش اطالع ــای افزای ــری راه ه ــی از بهت ــا یک ــد. ام ــران می کنن دیگ

ــت. ــی اس ــات عموم ــای اطالع ــاب ه ــه کت ــی، مطالع عموم
ــما  ــه ش ــی ب ــه ای از زندگ ــر جنب ــی در ه ــی غن ــات عموم  اطالع
ــول  ــه ق ــید و ب ــته باش ــری داش ــای بهت ــد انتخاب ه ــک می کن کم
ــی را  ــما کتاب های ــه ش ــه ب ــن مقال ــرود. در ای ــرتان کاله ن ــروف س مع
معرفــی خواهیــم کــرد کــه بــا خوانــدن آن هــا حجــم زیــادی از اطالعــات دربــاره ی 
ــز  ــور همه چی ــا منظ ــا واقع ــن ج ــود. در ای ــرازیر می ش ــما س ــمت ش ــه س ــز ب همه چی
ــا جــان آدمیــزاد! پــس اگــر مــواردی کــه  ــه قــول خودمــان از شــیر مــرغ ت اســت ب
در ابتــدای مقالــه گفتیــم بــرای شــما مهــم اســت از خوانــدن کتاب هــای زیــر غافــل 

نشــوید. 
 

۱– انیشتین چه چیزی را نمی دانست؟

بــه نظــرم اســم کتــاب بــه خــودی خــود بســیار جــذاب اســت. انیشــتین قریــب 
ــت.  ــده اس ــود  دی ــه  خ ــا ب ــه دنی ــت ک ــن افرادیس ــی از باهوش تری ــن یک ــه یقی ب
ــخ  ــواالتی پاس ــه س ــاب ب ــن کت ــد؟ ای ــته باش ــت او ندانس ــن اس ــزی را ممک ــه چی چ
ــات  ــاب  اطالع ــن کت ــته. ای ــا را نمی دانس ــم آن ه ــتین ه ــاید انیش ــه ش ــد ک می ده
ــا  ــد ت ــا  کار می کن ــک آهنرب ــه ی ــه چگون ــما از اینک ــوال های ش ــام س ــه تم ــی ب عموم
اینکــه  اورانیــوم انــرژی خــودش را از کجــا بــه دســت مــی آورد جــواب خواهــد داد. 
رابــرت  ولــک نویســنده ی ایــن کتــاب پروفســور بازنشســته ی شــیمی در دانشــگاه 
ــا دیدگاه هــای بســیار جالبــی  ــه ب ــرگ اســت. وی مــا را در ایــن کتــاب خالقان پیترزب

ــد. ــنا می کن ــی آش ــق علم ــه حقای ــبت ب نس
ــاره ی هــر پدیــده ای از تابلو هــای  او در ایــن کتــاب راجــع بــه حقایــق قطعــی درب
ــزی  ــه چی ــتین چ ــد. انیش ــت می کن ــیدنی های گازدار صحب ــا نوش ــه ت ــی گرفت نئون
ــا  ــاب ب ــن کت ــران ای ــد. در ای ــر ش ــال ۲۰۱۴ منتش ــار در س ــن ب ــت اولی را نمی دانس

ــه چــاپ رســیده اســت. ــار ب ترجمــه ی بهــرام معلمــی در نشــر مازی
  

۲– تاریخچه ی زمان

ــردد؟  ــب برگ ــه عق ــد ب ــان می توان ــا زم ــته اســت؟ آی ــازی داش ــان آغ ــا زم آی
ــی دارد؟ ــا مرز های ــت ی ــان نامتنهاییس جه

ــده در  ــر ش ــاب تقدی ــن کت ــه در ای ــت ک ــواالتی اس ــه ای از س ــا گوش ــا تنه این ه
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جهــان بــه آن پرداختــه شــده اســت. تاریخچــه ی زمــان توســط فیزیکــدان شــناخته  
ــگ نوشــته شــده  ــا اســتیون هاوکین ــغ دنی ــن نواب ــی و یکــی از بزرگتری شــده ی جهان
ــتین  ــون و انیش ــان از نیوت ــای جه ــر تئوری ه ــروری ب ــا م ــاب را ب ــن کت ــت. او ای اس
ــی از جهــان هســتی مــی رود کــه بعضــی از  ــه ســراغ رازهای شــروع می کنــد و بعــد ب

ــد. ــی مانده ان ــان مخف ــکان و زم ــب م ــوز در قل ــا هن آن ه

ــان های  ــیاهچاله ها و کهکش ــزرگ، س ــار ب ــراغ انفج ــه س ــگ ب ــتیون هاوکین اس
مارپیــچ مــی رود و بــا زبــان ســاده اش دنیــا و عجایبــش را بــه میلیون هــا 
نفــر معرفــی می کنــد. اســتیون هاوکینــگ یکــی از نابغه تریــن 
ــه  ــاب ب ــن کت ــا ای ــد ب ــاب می آی ــه حس ــخ ب ــا در تاری فیزیکدان ه
ــاره ی  ــا ســوال های اساســی درب ــرده اســت ت ــادی کمــک ک ــراد زی اف
فیزیــک را متوجــه شــوند. اینکــه جهــان از کجــا آمــده اســت؟ چطــور 
و چــرا شــروع شــده اســت و آیــا روزی بــه پایــان می رســد؟ اگــر بلــه  
چطــور ایــن  اتفــاق می افتــد؟ هاوکینــگ ســعی کــرده جــواب همــه ی  
ــی  ــات تخصص ــاد از اصطالح ــتفاده ی زی ــدون اس ــوال ها را ب ــن س ای
ــاب  ــن کت ــان ای ــه زب ــون ک ــید چ ــدن آن نترس ــس از خوان ــد. پ بده

ــت. ــاده اس ــیار س بس
ــا ترجمــه ی رضــا  ــاب افزایــش اطالعــات عمومــی هــم ب ــن کت ای

ــه چــاپ رســیده اســت. ــه در انتشــارات فاطمــی ب خزان
 

۳–تاریخچه ی کوتاه تقریبا همه چیز

“بــرای داشــتن ســیاره ای مناســب زندگــی فقــط بایــد خیلــی خیلــی 
باشــید.”  خوش شــانس 

ــم  ــی او ه ــا حت ــد ام ــی می کن ــفر معرف ــف س ــودش را مخال ــون خ ــل برایس بی
ــای  ــاره ی دنی ــد کنجــکاوی اش درب ــاق مطالعــه اش اســت نمی توان ــی کــه در ات زمان
ــرای  ــل ب ــز کاوش بی ــا همه چی ــاه تقریب ــه ی کوت ــد. تاریخچ ــکار کن ــش را ان اطراف
ــد.  ــان می ده ــا را نش ــکل گیری تمدن ه ــا ش ــزرگ ت ــار ب ــز از انفج ــدن همه چی فهمی
ــخ  ــا. تاری ــه اینج ــا ب ــز ت ــیدیم. از هیچ چی ــا رس ــه اینج ــور ب ــا چط ــه م ــتان اینک داس
شــروع مــا. بیــل برایســون در ایــن کتــاب خــودش را بــه چالــش می کشــد تــا بــرای 
ارائــه ی مطالبــی مثــل جغرافیــا، شــیمی و فیزیــک کــه اصــوال بــرای ما بســیار خســته 
کننــده هســتند راهــی پیــدا کنــد تــا هرکســی کــه روزی فکــر می کــرد کــه بــه علــم 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــود و آن را بفهم ــب ش ــرش جل ــدارد، نظ ــه ای ن ــچ عالق ــش هی و  دان
دربــاره ی چیزهایــی کــه  می دانیــم نیســت بلکــه دربــاره ی ایــن اســت کــه چطــور و 

ــم. ــا را می دانی ــن چیزه ــا ای از کج
ــا  مثــال از کجــا می دانیــم کــه در مرکــز زمیــن چیســت؟ ســیاهچاله چیســت؟ ی
اینکــه ۶۰۰ میلیــون ســال قبــل قاره هــا کجــا بودنــد و چطــور دیگــران ایــن مســائل 
ــه در  ــده )البت ــا آم ــت و از کج ــی چیس ــی اینکه تندخوان ــا حت ــد؟ ی ــف کردن را کش
ــن  ــد!( بیل در ای ــده باش ــه ش ــاب گفت ــزی در کت ــتیم چی ــن نیس ــورد مطمئ ــن م ای
ــی  ــادی، رقابت ــر ع ــمندان غی ــی از دانش ــه  ی جذاب ــا مجموع ــکان ب ــان و م ــفر زم س
ــه  ــدش ک ــری َکِون ــی هن ــمند خجالت ــل دانش ــد. مث ــورد می کن ــق برخ ــی احم و حت
ــاره ی  ــت درب ــچ وق ــی هی ــرد ول ــن کار ک ــل وزن زمی ــادی مث ــای زی روی معما ه
ــه دیگــران چیــزی نگفــت. بیــل برایســون مــا را در ایــن ســفر همــراه  یافته هایــش ب
ــن  ــش از ای ــه پی ــم ک ــرده برداری ــان پ ــی در جه ــم از رازهای ــا ه ــا ب ــرده ت خــودش ک

ــنیده ایم. ــا نش ــاره ی آن ه ــی درب حت
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۴–نماد ها  و نشانه ها

ــری  ــی یکس ــه زمان ــه از چ ــد ک ــر کرده ای ــوع فک ــن موض ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ت
ــه  ــال از چ ــده اند؟ مث ــاص ش ــوع خ ــک موض ــانگر ی ــت ها نش ــا ژس ــا و ی عالمت ه
ــب  ــت؟ جال ــده اس ــدن ش ــی ش ــا عصبان ــی ی ــانه ی ناراحت ــردن نش ــم ک ــی اخ زمان

ــه؟ ــت ن اس
ــا  ــانه ها ب ــا و نش ــق نماده ــان ها از طری ــه انس ــت ک ــال اس ــزاران س ــرای ه ب
ــوی  ــا لوگ ــد ت ــف بگیری ــای مختل ــد. از یونیفرم ه ــرار می کنن ــاط برق ــر ارتب یکدیگ
ــک  ــما کم ــه ش ــاب ب ــن کت ــتند. ای ــا هس ــه ج ــمبل ها هم ــا و س ــرکت ها. نماده ش
ــخ هرکــدام را متوجــه شــوید. مثــال  ــی و تاری ــن نمادهــا، معن ــا رازهــای ای ــد ت می کن
ــوان نشــانه و ســمبل های  ــه عن ــی زمان هــای دور ب خورشــید، شــب، ســتاره ها از خیل
ــن  ــف اســتفاده می شــده اســت. در ای ــات کشــور های مختل ــان و ادبی ــف در زب مختل
ــد  ــانه ها را خواهی ــن نش ــام ای ــل تم ــما دلی ــی ش ــات عموم ــش اطالع ــاب افزای کت

فهمیــد.

ــداد  ــا، اع ــان ها از الگو ه ــور انس ــه چط ــد ک ــد ش ــه خواهی ــن متوج ــر ای ــالوه ب ع
ــاره ی  ــا درب ــر نماده ــا دیگ ــد ی ــتفاده می کرده ان ــمبل اس ــوان س ــه عن ــا ب و لباس ه
ملیــت یــا خویشــاوندی از کجــا می آینــد. میرانــدا بــوروس میتفــورد در ایــن کتــاب 
ــل مذهــب،  ــف مث ــاد در موضوعــات مختل ــا و نشــانه ها راز بیــش از ۲۰۰۰ نم نماد ه
ــارات  ــاب در انتش ــن کت ــازد. ای ــکار می س ــا آش ــرای م ــرگ و … را ب ــاری و م معم

ــه چــاپ رســیده اســت. ســایان ب
 

۵– ۱۰۰ دانشمندی که جهان را تغییر دادند

ــا  ــن دنی ــان در ای ــت انس ــود نداش ــمندی وج ــا دانش ــم و ی ــر عل ــان اگ ــه نظرت ب
چقــدر دوام مــی آورد؟

ــیاری از  ــون بس ــم را مدی ــی می کنی ــت زندگ ــم و راح ــروز زنده ای ــا ام ــه م اینک
ــکی،  ــای پزش ــیاری از داروه ــل بس ــمندان مث ــی دانش ــافات علم ــات و اکتش اختراع
ــات  ــن تحقیق ــم ای ــی ه ــا گاه ــتیم. ام ــپ هس ــی الم ــر و حت ــا، کامپیوت ــن، هواپیم تلف
ــم  ــم خت ــم ه ــب ات ــلحه و بم ــل اس ــی مث ــات و کشــفیات خطرناک ــه اختراع ــی ب علم
ــب آن؟  ــا معای ــوده اســت ی ــای آن بیشــتر ب ــد مزای شــده اســت. شــما فکــر می کنی
ــات و  ــا آزمایش ــور ب ــه چط ــم ک ــمندانی می خوانی ــاره ی دانش ــاب درب ــن کت در ای
مشــاهدات خودشــان طــی ۲۵۰۰ ســال گذشــته زندگــی امــروز مــا را کامــال تغییــر 
ــان  ــا اطالعــات خودم ــه م ــاب متوجــه می شــویم ک ــن کت ــه عــالوه در ای ــد. ب داده ان

ــم. ــه دســت آورده ای ــور ب ــان را چط ــی مغزم ــان و حت ــان و کهکش ــاره ی جه درب
ــط  ــزرگ توس ــفیات ب ــف کش ــاده ی کش ــرز س ــاب ط ــن کت ــن در ای ــان بالچی ج
دانشــمندان بــه زیبایــی بــه قلــم درآورده و نظــر خواننــدگان را جلــب کــرده اســت. 
ــده  ــه ش ــزرگ جاذب ــف ب ــث کش ــت باع ــیبی از درخ ــان س ــور افت ــه چط ــال اینک مث
اســت. یــا مثــال ایــن ســوال کــه تمرکــز چیســت و چــه نقشــی در زندگــی مــا دارد بــه 
ــف  ــید یوس ــط س ــاب توس ــن کت ــت. ای ــده اس ــخ داده ش ــاب پاس ــن کت ــی در ای خوب
عرفانــی فــرد و بهنــاز دادمــان ترجمــه شــده اســت و در انتشــارات مازیــار بــه چــاپ 

ــت. ــیده اس رس
 

۶-آینده ی بشر

آخر دنیا! انفجار زمین یا زندگی جدید میان ستاره ها؟ 
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در حــال حاضــر بشــر آمــاده زندگــی در ســیارات دیگــر اســت. البتــه ضروریــت 
ــام  ــی و تم ــرات آب و هوای ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــال آن اســت. چ ــتر از احتم ــکار بیش این
ــن بشــر باالخــره ســر  ــادن فاجعــه ای در زمی ــاق افت ــع طبیعــی و چــه اتف شــدن مناب
ــان  ــده ی جه ــناخته ش ــدان ش ــی  آورد. فیزیک ــتاره ها در م ــان س ــی در می از زندگ
ــدار در ســیاره ی  ــه شــکل گســترده ای مســئله ی ایجــاد زندگــی پای ــو ب ــو کاک میچی
ــذاب و  ــن ج ــا لح ــو ب ــد. کاک ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــات م ــا جزئی ــر را ب دیگ
ــال  ــور در ح ــه چط ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــرایی ب ــتان س ــودش در داس ــاص خ خ
ــفیات  ــه کش ــرا ک ــوند. چ ــل می ش ــت تبدی ــه واقعی ــی ب ــتا ن های تخیل ــر داس حاض
و اختراعــات جــذاب در زمینــه ی رباتیــک، نانــو تکنولــوژی و بایــو تکنولــوژی 
ــاید روزی  ــد و ش ــکونت پذیرن ــخ س ــه در مری ــازند ک ــادر س ــان را ق ــد انس می توانن
ــد حفــظ  ــا اب ــد جســم فیزیکــی اش را ت ــوژی انســان بتوان ــا پیشــرفت بیشــتر تکنول ب

کنــد.
ــه  ــز ب ــان انگی ــفری هیج ــه س ــود ب ــا خ ــراه ب ــش را هم ــو خواننده های ــر کاک دکت
ــه آرزوی ابدیــش یعنــی  ــرد، آینــده ای کــه در آن جــا انســان باالخــره ب آینــده می ب
زندگــی در میــان ســتاره ها می رســد و حتــی شــاید می توانــد بــه جاودانگــی 

ــد. ــدا کن ــت پی دس
ــاپ  ــه چ ــبزان ب ــدزاده در انتشــارات س ــار مجته ــه ی یاش ــا ترجم ــاب ب ــن کت ای

ــت. ــیده اس رس
 

۷–چه کسی چه وقت چه چیزی را اختراع کرد

ــت؟  ــر اس ــه جذاب ت ــما از هم ــرای ش ــر ب ــی بش ــول زندگ ــی در ط ــه اختراع چ
ــر  ــورد بهت ــن م ــه در ای ــه البت ــد )ک ــراه باش ــی هم ــان گوش ــر جوان ــرای اکث ــاید ب ش
ــه  ــانی ک ــرای کس ــاید ب ــد!(. ش ــز بیاموزی ــال را نی ــم دیجیت ــا مینیمالیس ــت حتم اس
ــو. چــه کســی  ــی اس فای ــک گیمــر پ ــرای ی عاشــق غــذا هســتند، یخچــال باشــد و ب
چــه وقــت چــه چیــزی را اختــراع کــرد تفکــرات و اختراعــات ۵۰۰ ســال گذشــته را 
ــد.  ــکل داده ان ــا را ش ــی االن م ــل زندگ ــه در اص ــی ک ــد. اختراعات ــا دوره می کن ــا م ب
در ایــن کتــاب همــراه بــا دیویــد الیــارد بــه ســفری از اولیــن اختراعــات مثــل اولیــن 
ــن  ــم. در ای ــوژی می روی ــو تکنول ــه ی نان ــا در زمین ــن آن ه ــا آخری ــی ت ــاعت جیب س
ــدی در  ــراع جدی ــر اخت ــده اند و ه ــب ش ــان مرت ــاس زم ــر اس ــات ب ــاب اختراع کت

ــت. ــده اس ــی ش ــودش بررس ــی خ ــه ی تاریخ زمین
ــه  ــبت ب ــدگاه او نس ــرع و دی ــزه ی مخت ــاره ی انگی ــاب درب ــن کت ــن در ای همچنی
اختراعــش را هــم متوجــه می شــویم. ایــن میــزان از اطالعــات دقیــق در ایــن کتــاب 
ریشــه در زندگــی سراســر درگیــر بــا علــم دیویــد الیــارد اســت. او بــه عنــوان محقــق، 
ــت  ــق و مشــاور سیاســی دول ــون، نویســنده ی موف ــو و تلویزی ــده ی رادی ــم، گوین معل

ــم در زندگــی دارد. ــه نقــش عل ــادی ب ــاد زی اعتق
ــار  ــزی در انتشــارات مازی ــر محمــد اســماعیل فل ــا ترجمــه ی دکت ــاب ب ــن کت ای

ــه چــاپ رســیده اســت. ب
 

۸- اطالعات عمومی

کتــاب اطالعــات عمومــی یــا دانســتنیهای ایــران و جهــان اثر نصــراهلل 
ــت. در  ــان اس ــی جه ــران و حت ــاره ی ای ــات درب ــن اطالع ــامل کامل تری آژنگ ش
ــادی  ــای زی ــادی در زمینه ه ــات زی ــد اطالع ــما می توانی ــدی ش ــاب ۲ جل ــن کت ای
مثــل تاریــخ، جغرافیــا، ورزش، علــوم و حتــی ادیــان و چهره هــای مهــم ادبــی و علمــی 
بدســت بیاوریــد. پــس اگــر عالقــه داریــد در اکثــر زمینــه دربــاره ی ایــران و جهــان 

https://www.goodreads.com/author/show/18165683._
https://www.goodreads.com/author/show/18165683._
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ــد.  ــما می کن ــه ش ــادی ب ــک زی ــاب کم ــد کت ــن ۲ جل ــید ای ــته باش ــی داش اطالعات
نصــراهلل آژنــگ در ایــن ۲ جلــد کتــاب مــا را از ســیارات و کــره ی مــاه بــه تاریخچــه ی 
ــیر  ــاب از ش ــن کت ــم در ای ــه گفتی ــور ک ــه همان ط ــرد. بل ــین می ب ــت س ــفره ی هف س

ــت شــده اســت. ــزاد صحب ــا جــان آدمی ــرغ ت م

کتاب برای افزایش اطالعات عمومی؛ 
سخن پایانی

می شــود گفــت اطالعــات عمومــی یکــی از ضروریــات زندگــی مــا 
محســوب می شــود. هرچقــدر اطالعــات شــما در زمینه هــای مختلــف 
ــر  ــان را بزرگ ت ــی خودت ــره ی ارتباط ــد دای ــد می توانی ــتر باش بیش
ــه  ــرادی ک ــا اف ــاط ب ــد ارتب ــان می دانی ــه خودت ــور ک ــان ط ــد. هم کنی
ــر از دیگــر افــراد  ــد بســیار جذاب ت اگاهــی و اطالعــات بیشــتری دارن
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 می تواننــد کمــک زیــادی بــه شــما در 

ــد. ــی بکنن ــش اطالعــات عموم ــه ی افزای زمین
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