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افسانه فرقدانی

یکی از دغدغه های امروزین والدین 
برای فرزندانشان و شاید حتی چالشی 
که خود با آن مواجه هســتند، استفاده 
بیش از حد نیاز از تلفن همراه و کامپیوتر، 
لب تاپ و تبلت است؛ ابزارهایی که موجب 
می شوند نه تنها ما زمان و انرژی زیادی را 
صرف آن ها کنیم، بلکه استفاده نابجا از 
برخی سایت ها و محتواهای تولیدشده، 
زندگی روزمره و حتی روانی ما را مختل 
می کند تا آنجا که حتی ممکن است به 
عاملی برای تغییر روند تفکر و شــرایط 
روحی و زیســت ما منجر شود و عواقب 
جبران ناپذیر آن تا پایــان زندگی با ما 
بماند. این وقت  هدردادن فقط شــامل 
سایت های سرگرمی یا خالی از محتوا 
نیست، بلکه ممکن اســت ما را درگیر 
محتواهایی شویم که اتفاقا بسیار هدفمند 

ما را جذب خود می کننــد. هدفی که 
چیزی نیســت غیر از آنکه ما را به سوی 
یک تفکــر همگانی ســوق می دهند و 
چنان تفکر شــخصی را از ما می گیرند 
که دیگر چیزی نیستیم جز آلت دست 
سودجویان و طبیعتا مصرف کننده هر 
گونه محتوایی که به خورد ما دهند و در 
مرحله بعدی خود، به یک مبلغ تبدیل 
می شــویم. خواندن این سطرها شاید 
آنقدر تکراری به نظر برسند و گوشمان 
چنان از شنیدنشان پر شده باشد که دیگر 
واکنشمان را از دست داده باشیم، اما باز 
هم از اهمیت مطلب نمی کاهد. بی شک 
مقابله با چنین فضاهایی نیاز به آگاهی 
و برخورد درست و هوشمندانه ای دارد. 
از این میان یکی از بزرگ ترین متفکران 
و فیلســوفان، منتقد ادبی و متخصص 
قرون وسطی و نشانه شناس ساختارگرا و 
زبان شناس بزرگ ایتالیایی که مدتی نیز 
رئیس دانشگده انسان شناسی بولونیای 

ایتالیا بود و برای ایرانیان نیز نامی آشنا 
دارد و از محبوبیــت زیــادی برخوردار 
اســت، اما اومبرتــو بیشــتر به عنوان 
رمان نویس شناخته شــده که تقریبا 
تمام آثارش به فارسی ترجمه شده است 
که محبوب ترین اثرش در میان ایرانیان 
»نام گل سرخ« نام دارد که در سراسر دنیا 
بیش 10 میلیون نسخه فروخته است 
و این میزان فروش به یک راز حل نشده 
تبدیل شده است. اکنون کتابی با عنوان 
»چگونه با ماهی قزل آال سفر کنیم؟« اثر 
اومبرتو اکو با ترجمه غالمرضا امامی در 
انتشارات کتاب کوچه منتشر شده است. 
در واقع اومبرتو اکو این کتاب را به عنوان 
یک کتاب ننوشته اســت، بلکه کتاب، 
شامل بخشی از طنزها و یادداشت های 
این فیلسوف فقید ایتالیایی است که در 
مطبوعات ایتالیا منتشــر شده بودند و 
غالمرضا امامی مقاالت و یادداشت های 
منتشر شده از اومبرتو اکو را جمع آوری و 
ترجمه در قالب کتاب به نشر سپرده است. 
نکته جالب توجه در این کتاب، پرداختن 
این فیلسوف بزرگ به موضوعاتی است 
که در نظر ما و در نگاه نخســت پرتکرار 
و دم دستی به  نشر می رسند، اما دغدغه 
او برای این موضوعات و اقدام به نوشتن 
یادداشــت از طرف او، اهمیت مسئله را 
به ما یادآوری می کند. یادداشت هایی 
که اومبرتو اکو گاه با طنز ظریفی فاجعه 
بودنشان گوشــزد می کند، چرا که گاه 
چنان هولناک اند که نمی تــوان از نثر 
جدی برای بیانشــان اســتفاده کرد. 
یادداشت های منتشر شده در کتاب به 

شرح زیر است:
»نامه اومبرتو اکو به نوه اش و نسل نو« 
»چگونــه مراســم اعــدام را بــا 
 پخش مســتقیم و زنــده از تلویزیون 

تماشا کنیم؟«

»چگونه برای جست وجوی چیزی از 
اینترنت استفاده کنیم؟«

»چگونه در برابر هرج و مرج رسانه ای 
دوام بیاوریم؟«

»چگونه به چهره های آشنا واکنش 
نشان دهیم؟«

»چگونه از زمان آگاه نباشیم؟«
»چگونه یک کتابخانه شــخصی را 

سازماندهی کنیم؟«
»چگونه یک کتابخانــه عمومی را 

اداره کنیم؟«
»چگونه از گمرک رد شویم؟«

»چگونه از ســه نقطه )...( استفاده 
کنیم؟«

»چگونه به چهره ای محبوب تبدیل 
شویم؟«

»چگونه بستنی بخوریم؟«
»چگونه می توان با کشیدن سیگار 

برگ پیام فرستاد؟«
»چگونه از موبایل استفاده نکنیم؟«

»چگونــه در خانــه بــه فلســفه 
بپردازیم؟«

»چگونــه منحرفین جنســی را 
فراموش نکنیم؟« 

و در نهایت »چگونه با آرامش برای 
مرگ مهیا شویم؟«

یکــی از مهم تریــن نکته های این 
یادداشت ها، نگاه در سطح عام اومبرتو 
اکو به مسائل است. در این یادداشت ها 
اومبرتو اکو از جایگاه یک فیلسوف سخن 
نمی گوید یا حداقل وانمود می کند که 
زبان این یادداشت ها هیچ ربطی به فلسفه 
ندارند. او یکی از بزرگ ترین فیلسوفان 
قرن بیستم اســت که بسیار به مسئله 

فرهنگ پرداخته است. 
دغدغه اومبرتو اکو در استفاده از 

سایت های غیراخالقی
اکو در در نخستین یادداشت، یعنی در 
نامه به نوه اش که درباره چگونگی استفاده 
از اینترنت و فضای مجازی از طریق تبلت 
است، می گوید: »فقط می خواهم به تو 

توصیه ای بکنم، االن که داری از 
تبلت استفاده می کنی، این عمل 

می تواند برات مفید باشد. 
نمی خواهم بــه تو توصیه 

کنم که این کار را نکنی، البته 
نه به این دلیل که به نظرت مثل 

یک پیرمرد احمق به نظر 

نرسم، بلکه چون خودم هم از اینترنت 
اســتفاده می کنم. تنها توصیه ای که 
می توانم به تو بکنم این است که به صدها 
ســایت پرونوگرافی توجهی نکن. اگر 
من فقط رابطه جنســی را در کامپیوتر 
می دیدم، پدرت هرگز به دنیا نمی آمد 

و تو هم وجود نداشتی.« 
اومبرتو اکو در ایــن نامه، با نوه اش از 
زبان کودکانه و ساده ای سود می جوید 
و خودش را همراه و در جایــگاه او قرار 
می دهد. از نصیحــت پرهیز می کند و 
دغدغه هایش دربــاره خطرات فضای 
مجــازی را بــا او در میا می گــذارد. او 
نمی گوید از تبلت استفاده نکن یا چه طور 
اســتفاده کن، بلکه به ســادگی خطر 
تماشای فیلم های پورن را برای نوه اش 
بازمی گوید. این همان خطری است که 
بسیاری از روانشناسان به آن می پردازند 
و درباره آن سخن می گویند اما شاید هنوز 
موفقیت چندانی نصیبشان نشده است. 
همان طور که در دوران قرنطینه اپیدمی 
کرونا، آمریکایی ها در تماشای فیلم های 
پورن از طریق سایت های پورنوگرافی 
رکورد شکستند و البته این آمار کمتر 

یا بیشتر در دیگر نقاط دنیا نیز رخ داد.
اکو در ادامه این یادداشت هم توصیه 
مهم دیگری به نوه اش می کند و آن این 
اســت که هر وقت برای جست وجوی 
مفهومی از اینترنت کمک گرفت، تالش 
کند تا آن را به خاطر بسپارد تا برای همان 
مفهوم دوباره به اینترنت رجوع نکند، چرا 
که این کار باعث می شود حافظه اش را به 
کار بیاندازد و وابستگی اش به اینترنت 
کمتر شــود و مغز نیز فعالیت خود را از 

دست ندهد.
ایران در یادداشت های اومبرتو اکو

چنیــن دیدگاهــی در ســایر 
یادداشت های او نیز به چشم می خورد. 
او در یادداشت »چگونه تعطیالتی فاخر 
داشته باشیم؟«، با انتقاد از نویسندگان 
نامدار و مشــهوری که هنگام پیشنهاد 
مطالعاتی شان مخاطبان را بی مایه 
و کم سواد معرفی می کنند، 
بدون تکبر و فخرفروشــی 
مرسوم، به معرفی کتاب به 
مخاطبــان 

می پردازد. او در ایــن معرفی حتی آثار 
متعلق به سنت فرهنگ ایرانی-اسالمی 
را نیــز فرامــوش نکــرده و کتاب های 
»قابوس نامه« و »الســعاده و السعاد« 
را به مخاطبان به عنــوان آثاری جذاب 

پیشنهاد می کند.
اومبرتو اکو در یادداشــت »چگونه 
مراسم اعدام را با پخش مستقیم و زنده از 
تلویزیون تماشا کنیم؟«، با زبانی طنزآمیز 
انتقاد خودش را به پابرجایی اعدام نشان 

می دهد.
همه جهانیان اومبرتو اکو را به عنوان 
یک فیلسوف و رمان نویس می شناسند، 
اما اکو در یادداشت هایش چهره دیگری 
دارد؛ چهره ای کامال شخصی و صمیمی. 
غالمرضا امامی در مقدمــه خود بر این 
کتاب نوشته اســت: »همواره از اکو سه 
چهره به یادگار می ماند: چهره اســتاد 
بزرگ دانشــگاه، محقق نشانه شناسی 
و قرون وسطی که بیش از سی دانشگاه 
بزرگ جهان بــه وی دکترای افتخاری 
دادند، اما او تا پایــان عمر به تدریس در 
دانشگاه بولونیا -کهن ترین و معتبرترین 

دانشگاه اروپا-  پرداخت.
چهره دیگر وی نویســنده ای نامدار 
اســت که با رمــان »نام گل ســرخ« و 
رمان های دیگر شــهرتی جهانی یافت. 
ســومین چهــره وی که کمتــر به آن 
پرداخته شــده، چهره روزنامه نگاری 
زبردست و نویســنده ای یگانه است که 
هر هفته در مطبوعات ایتالیا به جد و طنز 

یادداشت هایی می نوشت.«
عنوان یادداشت ها نشان می دهد که 
این بار می توان اومبرتو اکو را فارغ از اینکه 
چه سن و سال و تحصیالت و تخصصی 

داریم، بخوانیم.

نگاهی به یادداشت های نشانه شناس بزرگ قرن بیستم

پاسخ اومبرتو  اکو  به  »چگونه ...؟«های پرتکرار این روزها 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مارپیچ سیاه؛ مارپیچ زندگی 
امروز و اکنون ما

علیرضا بهنام شاعر 
نویســنده و پژوهشگر 
ادبی، مجموعه داستان 
»مارپیچ سیاه«، دومین 
مجموعه داستانش را در 
نشر سیب سرخ منتشر 
کرد. نخستین مجموعه 
داستان او »حلقه ای که 

ما بودیم« نام دارد در انتشارات امرود منتشر شده است. 
»مارپیچ سیاه« شامل هشت داستان کوتاه است که 
گویا دغدغه های اجتماعی نویسنده را نشان می دهند. 
این موضوعات طیف گسترده ای را از مسئله مهاجرت تا 
مشکالت زندگی طبقه متوسط و آزادی بیان و موقعیت 
انسان معاصر در میانه بحران را در برمی گیرند. علیرضا 
بهنام با نشان دادن گوشه هایی از زندگی این سال های 
جامعه ایرانی دغدغه هایش را به تصویر می کشد. در این 
داستان ها تکیه روایت بر ایجاد بینامتنیت با متن های 
دیگر است. حال این متن ها می توانند هر چیزی باشند. 
بهنام در این کتاب شکل تازه ای از مواجهه با روایت را 
دنبال می کند. در بخشی از یک داستان این مجموعه 
می خوانیم:  »آوازه خان فریاد بلندی می کند و حفره ای 
که روی صندوق بزرگ است را باز می کند و به درون آن 
می خزد در حالی که جنازه ناجی را دنبال خود می کشد. 
زندانیان در حالی که دیوانه وار آواز می خوانند به دنبال او 
می روند گویی آنها خود را از دنیا به بیرون پرت می کنند. 
وقتی که آخرین محکوم از نظر ما اپدید شد در چعبه 
بسته می شود، سکونی ناگهانی حکم فرما می شود 
پس از آن لحظه ای از پشت جعبه دود سیاه غلیظی به 

صورت مارپیچ به هوا می رود«.
    

لئوناردو کوهن؛ در مقام یک 
رمان نویس

کتاب »بازنده های 
نازنین« نوشته لئونارد 
کوهــن؛ ترانه ســرا، 
آهنگســاز، خواننــده 
و نویســنده کانادایی با 
ترجمه محمد رزازیان 
در نشــر نیماژ شد. این 
دومین رمــان لئونارد 

کوهن اســت که همزمان با ورود او به عالم موسیقی 
و شهرت عالمگیرش در دهه 1۹۶0 میالدی منتشر 
شده اســت و پس از آن دیگر رمانی ننوشت، هرچند 
به نویسنده ای شــناخته شــده و عجیب در جهان 
رمان نویسی تبدیل شــده بود. این رمان، بازخوانی 
سرگذشت قدیسه ای سرخ پوست در مونترال قرن 
هفدهم به قلم نویســنده ای اســت که در تحوالت 
سیاسی دهه شصت مونترال با پارانویا دست و پنجه 
نرم می کند. تداعی موســیقی تلویحی اثر و در عین 
حال وفــاداری به گســتره ای از تکنیک های روایی 
مورد عالقه لئونــارد کوهن لذتی دوچنــدان از این 
کتاب را برای خواننده فارسی زبان به همراه می آورد. 
خواننده ای که پیشتر از این با متن ترانه ها و آهنگ های 
زیبای کوهن خاطره داشته است. این رمان تلفیقی از 
مضامینی است که کوهن در بسیاری از ترانه هایش 
در مدح عشق، اســطوره، مذهب و سیاست به آن ها 
پرداخته است. استیون اسکوبی؛ شاعر و نویسنده ی 
کانادایی، بازنده های نازنین را چنین توصیف می کند: 
»اثری خیال پردازانه، گســتاخ، عمیق و مســخره، 
زیبا و خنده دار، کامل ترین و آشفته ترین گلچین از 
دلمشــغولی های آن روزهای کوهن. باب دیلن، او را 
ترانه سرای شماره یک جهان می دانست و البته خودش 
را شماره صفر! و معتقد بود: بندهای تلفیقی او خصلتی 
آسمانی به آثارش می بخشــند در موسیقی مدرن 
هیچ کس حتی به او نزدیک نشده.« اشاره ی دیلن به 
تلفیقی بین آوازهای بومی و اشعاری ژورنالیستی بود، 
فرمی که کوهن در نویسندگی نیز در جستجویش 
بود؛ مخلوطــی از مضامینی در پیوند با سیاســت، 
عشق، مذهب، اســطوره و اندوه. بازنده های نازنین 
نوعی هاله لویای بلند است، ترانه ای که اولین بار آن 
را در اواسط دهه ی ۸0 میالدی اجرا می کند، تلفیقی 
است از موسیقی راک با تمی مسیحایی که به »نیایش 
دنیوی« معروف می شود. آلن گری یر مورخ کانادایی، 
قدیسه »بازنده های نازنین« را مرلین مونروی رنجور 
کوهن می داند. گری یر ریاضت و عذاب خودخواسته 
شــخصیت های داســتان را به توصیفی نیچه ای از 
بیهودگی رنج و زیبایی شناسی آن ربط می دهد که بر 

تمام وجوه انسان می تواند سایه بیندازد.

معرفی کتاب

»ویتگنشتاین، پوپر و سیخ بخاری«، اثری 
طنزآمیز از دیوید ادموندز و جان آیدینو است 
که با ترجمه  حسن کامشاد در نشر نی منتشر 

شده است. 
ما جرای این کتاب از این قرار است که انجمن 
علوم اخالقی کمبریج -گروه بحث و گفت وگوی 
هفتگی فالســفه  دانشــگاهی و دانشجویان 
فلسفه- یکی از نشســت های متعارف خود را 
در شامگاه جمعه ۲۵ اکتبر 1۹۴۶ تشکیل داد. 
طبق معمول اعضای انجمن در ساعت هشت و 
نیم شب در کالج کینگ در چند اتاق متصل به 

هم -شماره  سه پلکان اِیچ- گرد آمدند.
سخنران میهمان آن شب، دکتر کارل پوپر، 
از لندن می آمد تا خطابه ای بــه ظاهر بی آزار 
را با عنوان »آیا مسئله  فلســفی وجود دارد؟« 
ایراد کند. یکی از حاضران، پروفسور لودویگ 
ویتگنشتاین، رئیس هیئت مدیره انجمن بود 
که بسیاری او را بااستعدادترین فیلسوف زمان 
خودش می شمردند. برتراند راسل هم آنجا بود 
که در فلسفه و نیز مبارزات سیاسِی چپ شهرت 

جهانی داشت.

پوپر اخیراً به ِسمت دانشیار منطق و روش 
علمی در مدرســه ی اقتصاد لنــدن منصوب 
شــده بود. او از خانواده ای یهودی-اتریشــی 
بود، ســال های جنگ را در زالندنو به تدریس 
گذرانده بود و تازگی به انگلســتان آمده بود. 
جامعه  باز و دشمنان آن، ویران سازی بی امان 
توتالیتاریسم،که او در روز ورود نازی ها به اتریش 
شروع به نگارش کرد و سرنوشت جنگ که ورق 
خورد به پایان رساند، همان ایام در بریتانیا انتشار 
یافته بود. کتاب بالفاصله ستایش گروه نخبه ای 

-از جمله برتراند راسل- را برانگیخت.
این تنها موقعی بود که این ســه فیلسوف 
بزرگ -راســل، ویتگنشــتاین و پوپر- با هم 
یک جا بودند. با این حال، هنوز اختالف هست 
که آن روز دقیقاً چه روی داد. آنچه مسلم است 
بگومگوِی شــدیدی بین پوپر و ویتگنشتاین 
دربــاره  ماهیت اصلی فلســفه درگرفت؛ پوپر 
می گفت تردید نیست که مسائل فلسفی وجود 
دارد؛ ویتگنشتاین می گفت که نه! این ها صرفاً 
معماست. این مشــاجره اکنون به افسانه  بدل 
شده است؛ یک روایت اولیه حادثه می گوید که 

پوپر و ویتگنشتاین برای به کرسی نشاندن حرف 
خود سیخ های تفته  بخاری را به طرف هم نشانه 
رفتند. پوپر در خاطراتش می نویسد: »عجیب 
اســت که اندکی بعد نامه ای از زالندنو دریافت 
کردم، نویســنده می پرســید راست است که 
من و ویتگنشتاین سیخ بخاری به دست، با هم 

گالویز شده ایم؟«
آن ده-دوازده دقیقه  ۲۵ اکتبر 1۹۴۶ هنوز 
به شدت موضوع مناقشه است. یک اختالف نظر، 
بیش از همه، همچنان با شــور و حرارت بر جا 
مانده اســت: آیا آنچه کارل پوپر بعدها منتشر 
کرد، روایتی نادرست از ماجرا بود؟ یعنی دروغ 

گفت؟ اگر دروغ گفت، این عمل فقط با آب و تاب 
دادِن بی شــائبه  واقعیت نبود. اگر دروغ گفت، 
دروغش مســتقیماً با دو آرزوی عمده  زندگی 
او ربط داشــت: یکی، در زمینه  نظریه شکسِت 
فلسفه  زبان که بسیار در قرن بیستم رونق یافته 
بود و دیگری، در زمینه  شــخصی و پیروزی بر 
ویتگنشتاین، جادوگری که مزاحم پیشرفت 

کار او بود.
روایــت پوپــر در زندگینامــه  فکری اش، 
»جســت وجوی بی پایان« آمده است که در 
1۹۷۴ منتشر شد. پوپر تأکید می کند که وی 
شماری مسائل واقعی فلســفه را مطرح کرد و 
ویتگنشــتاین بی درنگ همه  آن ها را رد کرد. 
پوپر به خاطر می آورد که ویتگنشتاین با حالتی 
عصبی با سیخ بخاری بازی می کرد و آن را برای 
تأکید گفته هایش، مانند میزانه  رهبری ارکستر، 
در هوا تکان می داد. در این هنگام پوپر چیزی 
درباره  جایگاه اخالقیات می گوید و ویتگنشتاین 
از او می خواهد مثالــی از قواعد اخالقی بیاورد. 
پوپر می گوید که جواب دادم: »تهدید نکردن 
میهمان سخنران با سیخ بخاری«. ویتگنشتاین 
با شــنیدن این حرف ســیخ را به خشم پایین 
انداخت و با داد و فریاد از اتاق بیرون رفت و در را 

محکم پشت خود کوبید!
در 1۹۹۴ که پوپر درگذشت، روزنامه ها در 
سوگنامه هایشان داستان را به نقل از او کلمه به 

کلمه تکرار کردند )از جمله تاریخ نادقیق جلسه 
را -۲۶ به جای ۲۵ ماه(. سه سال بعد، خاطرات 
یکی از حاضران در صورت جلسه  درج شد و باز 
به ذکر همین رشته حوادث پرداخت. نویسنده 
جانشین پوپر در مدرسه  اقتصاد لندن، پروفسور 
جان واتکینز بود و روایت او توفانی از اعتراض در 
پی داشت و موجب مبادله  شماری نامه  تند و تیز 
در صفحات ضمیمه  ادبی تایمز لندن شد. یکی از 
هواخواهان دو آتشه  ویتگنشتاین که خود در آن 
گردهمایی شرکت داشت، پروفسور پیتر گیچ، 
روایت پوپر را مردود شمرد و آن را سراپا نادرست 
خواند و این نخستین بار نبود که پروفسور گیچ، 
این اتهام را وارد می کرد. مکاتبات شدیداللحنی 
در پی آمد و شــاهدان یا هواخواهان بعدی دو 

قهرمان داستان به معرکه پیوستند.
قســمتی از کتاب ویتگنشــتاین، پوپر و 

ماجرای سیخ بخاری:
ویتگنشــتاین پیش بینی می کرد چنانچه 
آلمان به دســت نازی ها بیافتد وضع بی اندازه 
وخیم می شــود: فکرش را بکــن اگر حکومت 
کشوری به دست گروه های گانگستر بیفتد چه 
وضعی پیش می آید. دوران سیاه قرون وسطا 
دوباره در راه اســت. من تعجــب نمی کنم که 
شاهد فجایعی چون زنده سوزی افراد به عنوان 

جادوگر باشیم. «
منبع: سایت شهر کتاب

دعوای تاریخی دو فیلسوف بزرگ

ویتگنشتاین، پوپر و سیخ بخاری 

نقد

یکی از مهم ترین نکته های 
یادداشت های اومبرتو اکو، 
نگاه در سطح عام به مسائل 

است. در این یادداشت ها 
او از جایگاه یک فیلسوف 
سخن نمی گوید یا حداقل 

وانمود می کند که زبان این 
یادداشت ها هیچ ربطی به 

فلسفه ندارند

همه جهانیان اومبرتو اکو 
را به عنوان یک فیلسوف و 
رمان نویس می شناسند، 

اما اکو در یادداشت هایش 
چهره دیگری دارد؛ 

چهره ای کامال شخصی و 
صمیمی
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