“ﺳﻮت ﻗﺪرت دروﻧﺮاﻫﺎ” ﯾ از ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ
ﺳﺎل  ۲۰۱۲دﻧﯿﺎ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب “ﺳﻮت ،ﻗﺪرت درون ﮔﺮاﻫﺎ در دﻧﯿﺎﯾ ﮐﻪ از ﺣﺮف زدن ﺑﺎز ﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ” ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم

ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﮐﺘﺎب ﺳﻮزان ﮐﯿﻦ اﻓﺘﺎد ف ﮐﺘﺎﺑ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪ دروﻧﺮاﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﯾ از ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ اﯾﺮاﻧ ﮐﺘﺎب در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد و
ازﺷﻮن ﺑﺎ ﮐﻠ ذوق ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺧﺎﻧﻢ اﻋﺘﺪال ﻣﻬﺮ زﺣﻤﺖ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮب را ﺑﻪ ﮐﻤ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮادﯾﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ
————————————————————
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب ﺳﻮت ،ﻗﺪرت درون ﮔﺮاﻫﺎ در دﻧﯿﺎﯾ ﮐﻪ از ﺣﺮف زدن ﺑﺎز ﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ
” ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺘﺎﺑ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮاﻧ و ﺳﺮدرﮔﻤ ﮐﻪ درﺑﺎره ی زﻧﺪﮔ داﺷﺘﻢ ،ﺣﻖ ﺑﺪﻫﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﺮدم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ
ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاری اﺳﺖ ،ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا و ﺟﻤﻊ
ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ “ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ” و “ﻣﻨﺰوی” را ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ام.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﮐﻪ “ﯾ ﺟﺎی ﮐﺎرﻣﻦ اﯾﺮاد دارد” اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻮﻧﻪ از ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺘﻮدن
ﺗﯿﭗ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎرﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭼﻮﻧﻪ اﯾﺪه آﻟ ﺑﻪ ﻧﺎم “اﯾﺪه آل
ﺑﺮوﻧﺮاﯾ ”ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ارزش ﮔﺮوه ﮔﺮاﯾ ،ﺧﻮش ﺳﺮو زﺑﺎﻧ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮدن ،از
ﺳﻮت ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درون و ﻓﻮر ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ روﯾﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد ﺳﺎﯾﺮﺟﻮاﻣﻊ و ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ درون ﮔﺮاﯾ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
ﺑﻌﻀ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ درون ﮔﺮاﯾ را ﺑﯿﺶ از ﺑﺮون ﮔﺮاﯾ ارج ﻣ ﻧﻬﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪن
در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﯾ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺮ ﺑﺎور ﮐﺮده ام ﮐﻪ درون ﮔﺮا ﺑﻮدن ﯾ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺸﻠ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻃﺮﻓﺶ
ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮش دﻫﯿﻢ.
ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻧﻘﺪر ﺑﻪ دل ﻣﻦ ﻣ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ،ﺷ ﻣ ﮐﺮدم ﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در زﻧﺪﮔ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درون ﮔﺮا ﺑﻮدن ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﺎﻧ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ
ﮐﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ”.

ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺸ از ﯾ از ﭘﺮﻃﺮف دارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ” ﺳﻮت ،ﻗﺪرت درون ﮔﺮاﻫﺎ در دﻧﯿﺎﯾ ﮐﻪ از
ﺣﺮف زدن ﺑﺎز ﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ” در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون اﺳﺖ .ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ،ﺣﺮف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤ از ﻣﺮدم درون ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾ ﻣ رود ،اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﺎﻧ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن زﯾﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ارزش ﮔﺬاری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع  ،درون ﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺸﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺳﻌ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﻫﻤﺮﻧ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اداﻣﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺨﻨﻮر
ﻧﺒﺎﺷ ،اﮔﺮ زﯾﺎد ﺣﺮف ﻧﺰﻧ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧ ﺧﻮدت را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ ،ﯾ ﺟﺎی ﮐﺎرت اﯾﺮاد دارد.
روزاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب آﻣﻮزش ﻧﻔﻮذ در دﯾﺮان ،ﻓﻨﻮن
ﺳﺨﻨﺮاﻧ ،زﺑﺎن ﺑﺪن ،راه ﻫﺎی رﻫﺒﺮی دﯾﺮان و … دارﻧﺪ و ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﻣ ﺧﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻃﻼﯾ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﺎی ﮐﺘﺎﺑ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻮت دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻟ ﺑﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب:
ﻧﺎم :ﺳﻮت ،ﻗﺪرت درون ﮔﺮاﻫﺎ در دﻧﯿﺎﯾ ﮐﻪ از ﺣﺮف زدن ﺑﺎزﻧﻤ اﯾﺴﺘﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺳﻮزان ﮐﯿﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻮادﯾﺎن /ﻧﻌﯿﻤﻪ اﻋﺘﺪال ﻣﻬﺮ
ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻧﺎران
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول1393/
ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب:
ﮐﺘﺎب ﺳﻮت در ﺳﺎل  2012در آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ /واﺷﯿﻨﺘﻦ
ﭘﺴﺖ /ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ/NPR/INDIE/ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮان آﻣﺮﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎزون آن را در
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  2012ﻗﺮار داد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ اﻧﻠﯿﺴ زﺑﺎن اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را در ﻟﯿﺴﺖ  10ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  2012اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.

