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افسانه فرقدان

زمانی جوانان ایرانی برای رســیدن 
به شهرت، درباره سینما و نه حتی تئاتر 
رویاپردازی می کردند و نقش بســتن 
چهره شان بر پرده نقره ای سینما را در 
خواب هایشــان می دیدند. تقریبا از هر 
10 نفر، 9 نفرشان یا آرزوی بازیگر شدن 
داشتند، یا در حال در تالش برای بازیگر 
شدن بودند یا ته دلشان از این که خوب به 
هر حال روزی بازیگر شــوند و شهرت و 
البد ثروتی به هم بزنند، بدشان نمی آمد. 
در این میان بُر خوردن میان هنرمندان 
سینمایی هم افتخاری محسوب می شد 
برای خودش که با تغییــر ظاهر و فرم 
لباس پوشیدن و برخی عادت های روزانه 
همراه بود. به دســت آوردن محبوبیت 
و شهرت بخشی از احساس فرِد موفق 
بودن به خود و خانواده و افرادی بود که 
او را می دیدند. جهانی کــه گویا تنها از 
بیرون زیبا می نمود و در واقع بحران های 
هویتی درون آن ناپیدا بود یا از آن حرفی 
زده نمی شد، مبادا که به آن انتقال حس 
موفقیت لطمه ای وارد شــود. اما پایان 
دهه 80 و آغاز دهــه 90، زمان دیگری 
بود؛ حاال پُز روشــنفکری و کتابخوانی 
و البته نویســنده بودن با قدرت هر چه 
تمام تــر، مفهوم جوان موفــق بودن یا 

بااستعداد بودن را چون ویروسی مسری 
در تمام کافه ها و پاتوق ها منتشر کرد تا 
کالس های داستان نویسی از دو یا سه 
مرکز در پایتخت به چندصد مرکز برسد 
تا اکنون که مدرسان داستان-نویسی 
رکورد دو هزار و اندی را برای خود ثبت 
کرده اند. حاال دیگر تالش برای نویسنده 
شدن جای تالش برای بازیگر شدن را 
گرفته است، چاپ کتاب و گرفتن ژست 
روشنفکری و شرکت در رونمایی های 
کتاب و البته فرم پوشش متفاوت، عده 
زیادی را به این توهم گرفتار کرده که اگر 
نمی شود به پرده نقره ای سینما راه یافت، 
از راه نویسنده شدن و به هر ضرب و زوری 
کتاب چاپ کردن که می شود، به شهرت 
دست یافت. خوب حاال کافه ها و گالری ها 
و فضای مجازی به همان میزان می تواند 
جایی برای جوالن دادن و شهرت طلبی 
را پر کند. این روند به همین جا ختم نشده 
و وارد مراحل دیگری شده است؛ عده ای 
برای داشتن رویکردی متفاوت با رفتن 
به کالس هــای زبان آموزی راه مترجم 
شــدن را در پیش گرفتند، بدون آن که 
تکنیک این کار را بدانند یا به قدر کافی 
سواد ادبی داشــته باشند و اندوخته ای 
ذخیره کرده باشــند، عده ای به چاپ 
کتاب های روانشناسی و نسخه پیچیدن 
برای مردم روی آوردند، بدون آن که علم 
و کارشناسی درستی نســبت به روان 
انسان معاصر داشته باشند. اما مرحله 

بعدتر، نه تأســف بار که ننگ آور است؛ 
چرا که عده ای مشــغول کتاب سازی 
در تمام زمینه های علوم انسانی شدند 
که دامنــه آن از تاریخ تا نقد و فلســفه 
را شامل می شــد. این در حالی بود که 
نظریه پردازی فلسفه در ایران به دالیل 
زیادی که اکنون مجال گفتنش نیست، 

وجود ندارد. 
در سال های اخیر همواره مشاهده 
شده که شخصی مقاله یا کتابی را با اندک 
تغییراتی به نام خود منتشر کرده تا از این 
طریق برای خود کســب نام و نان کند. 
حتی در مواردی دیده شــده که فردی 
کتاب مترجم یا نویسنده ای را خالصه 
کرده و آن را به نام خود به چاپ رسانده 
اســت. این پدیده در ســال های اخیر 
شکلی متفاوت یافته و عالوه بر انتحال، 
کار به سوی تقلب و دست بردن به مقاالت 
علمیـ  پژوهشی در علوم انسانی رفته 
است. یعنی به هر قیمتی افراد می خواهند 
در نشــریات علمیـ  که امتیازی برای 

پژوهشگر دارندـ  پذیرش بگیرند. 

روند صعودی کتاب سازی
در حالی کتاب سازی و مقاله سازی 
در کشوری مانند ایران زیادتر شده است 
که در غرب تقریبا این معضل را نمی توان 
دید. در کشور ما قانونی وجود ندارد که 
به درستی مقاله ســاز و کتاب ساز را به 
عنوان متقلب تحت تعقیب قرار دهد. 
علت اصلی چنین رویکــردی که افراد 
سرشــناس در این حوزه نیــز از آن در 
امان نمانده اند، شــهرت، پول و ارتقای 
مقام به ویژه در حوزه های دانشــگاهی 
است. استاد باید کار علمی کند و رتبه 
بگیرد، اما بحث بر ســر 

این اســت که کار اصیــل باید خودش 
باشــد. در غرب مگر کاری نمی شــود. 
اســتاد اگر در هر ترم یک مقاله ندهد او 
را بیرون می کنند. نمونه های بسیاری 
می توان از افراد صاحب نــام گفت که 
عمال با دزدی از کار دیگرانـ  چه کتاب 
و چه مقالهـ  به جایی رسیده اند و کسی 
هم چیزی نمی گوید. وقتی شــخصی 
استاد دانشگاه اســت با کتاب سازی و 
مقاله سازی ترفیع پیدا می کند و دارای 
امتیاز می شود. حال آیا نباید با شخصی 
که دکتری خود را با برداشــت از اثر فرد 
دیگــری می گیرد، برخورد شــود؟ در 
کشــوری که مدرک گرایی بسیار زیاد 
اســت این خطر وجود دارد که افراد با 
کتاب سازی، مقاله ســازی و دزدی از 
مال دیگران به راحتی ترفیع پیدا کنند، 
بنابراین به شدت باید برخورد قضایی 
شود و جاهایی باشند که با آن ها برخورد 
کنند. بخش اعظمــی از این مجرمین 
بیشتر مدرک گرا هستند و شایستگی اش 
را هم ندارند و جایی هم نیست که تحت 
تعقیب قرارشان دهد، به همین دلیل به 

سرقت کار دیگران می پردازند.
اگر مراکز رسمی برای نقد این کارها 
باشد به مراتب خیلی کم خواهد شد. اما 
مهم این است که این فرد بترسد و بفهمد 
جایی هســت که از او سؤال کنند. مثال 
اعالم می شود فالن مقام دولتی مقاله ای 
را به نام خود چاپ کرده است و هیچ کس 
واکنش نشــان نمی دهــد و وقتی فرد 
می بیند به این شکل است، حتی تشویق 
هم می شود. در هر صورت باید این موارد 
را افشا کرد و فرد را تحت تعقیب قرار داد 
تا بداند این اعمال پیامدهای قضایی و 
بی آبرویی در پی دارد. چرا در غرب این 
اتفاقات نمی افتد؟ اول برای این که جرم 
اســت و دیگر این که فرد می داند افشا 
خواهد شد و برای آینده علمی اش بسیار 
خطرناک است، به همین دلیل دست به 

این کار نمی زند. 
راهکارهای مقابله با تقلب

اگر مسئولین بنا را بگذارند که از چنین 
کتاب سازی هایی جلوگیری کنند، برای 
آن راه حل وجــود دارد؛ یعنی اگر همه 
این آثار فایل الکترونیک را داشته باشند 
و کارشناس ممیزی یک فرد متخصص 
باشد و فرم حروفچینی شــده را به یک 
دستگاه بدهد، راه حلی بسیار موثر است. 
 ISI برای مثال در مجموعــه مجالت
نرم افزاری وجود دارد کــه با آن نرم افزار 

می توان فهمید مقاالتی که االن هست، 
دزدی است یا دزدی نیســت. یعنی از 
طریق آن نرم افزار و تعداد بسیار زیادی 
بانک اطالعاتی کنترل می شــود. مثال 
معلوم می شــود این مقاله، 70 درصد 
سرقت است. اگر این هم در سطح کشور 
ما جــا بیافتد که کتاب هایــی به آن جا 
می روند، ممیزی همه فایل الکترونیک 
داشته باشــند و صادقانه به دنبال این 
باشــند که کنترل کننــد. بنابراین اگر 
کارشناسان ممیزی ما متخصص باشند 
و به دنبال حذف یا مانع شــدن سرقت 
باشــند، می توانند مؤثر واقع شوند. این 
روزها در خیابان انقالب زیاد می بینیم که 
در و دیوار دانشگاه ها اعالمیه هایی تحت 
عنوان »مشاوره در دکتری« و »مشاوره 
در کارشناسی ارشد« چسبانده اند. عمال 
یعنی این که پول دهید تا ما برایتان رساله 
بنویسیم. برخی از استادان مشاور اصال 
پایان نامه را نمی خوانند، بنابراین دانشجو 
هم از دیگران کپی می کند و پایان نامه ای 
ارائه می دهد که به پیشــرفت آن رشته 
مربوطه هیچ کمکــی نمی کند و هیچ 
مقامی نیســت که با آن ها برخورد کند. 
از طرف دیگر اگر تمهیداتی اندیشــیده 
شود که نســخ کتاب ها یا رساله ها همه 
الکترونیک شوند، می شود جست-وجو 
کرد و دید چه کســانی خطا کرده اند و 
چه کسانی کتاب ها و مقاله های دیگران 
را به نام خود جــا زده اند. ایــن دو باید 
دست به دست همدیگر دهند تا تقلب 
کم شــود. اگر این برخوردها به صورت 
جدی صورت بگیرد احتمالش هســت 
که کتاب سازی کمتر شود. برای همین 
است در کشورهای پیشرفته تقلب اتفاق 
نمی افتد، ولی در کشور ما تقلب به وفور 
دیده می شود و برای فرد متقلب هیچ گونه 

تبعات حقوقی و قضایی به دنبال ندارد.

یادداشتی در باب چاپ ناکتاب ها

شیوع مفرط »خودنویسنده پنداری« در کشور

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»تاریخ فلسفه«؛
از دکارت تا الیپ نیتس

یــخ  ر تا « ب  کتــا
فلســفه« اثــر فردریک 
چارلز کاپلســتون یکی 
از برجســته ترین آثــار 
کالسیک در زمینه تاریخ 
فلسفه  است که در 11 جلد 
به نگارش درآمده است. 
کاپلســتون فیلسوف و 

تاریخ نگار بریتانیایی در فاصله سال های 19۴۴ تا 
197۴ مجموعه نه جلدی »تاریخ فلسفه« را تألیف 
می کند و با انتشار آن به شهرت می رسد. او که سابقه 
تدریس در دانشگاه های آکسفورد شایر و دانشگاه 
گریگوری را دارد، در کنار تألیف این اثر و نیز بازخوانی و 
بسط آرای توماس آکویناس با انجام مناظره ای درباره 
وجود خداوند با برتراند راسل در 19۴8 نیز معروف 
شده است. این مجموعه نه جلدی در انتشارات علمی و 
فرهنگی با همراهی مترجمانی چون سیدجالل الدین 
مجتبوی، عبدالحسین آذرنگ، اسماعیل سعادت، 
داریوش آشوری، غالمرضا اعوانی، ابراهیم دادجو، 
بهاءالدین خرمشاهی و امیرجالل الدین اعلم به انجام 
رسیده اســت. جلد چهارم این مجموعه به بررسی 
وضعیت فلسفه غرب از دکارت تا الیب نیتز اختصاص 
دارد که با ترجمه غالمرضا اعوانی منتشر شده است. 
این کتاب درباره بخش قابل توجهی از تاریخ فلسفه 
غرب در دوران پیش از ظهور کانت بحث می کند که 
به دوره ظهور نظام های فلسفی عقل گرا مشهور است.

    
 درمان شوپنهاور؛ 

واقعیت و تخیل
همه ما زمانی ممکن 
است، به این فکر بیافتیم 
که در مواجهــه به مرگ 
چــه کار خواهیــم کرد. 
ژولیوس که یــک روان 
درمانگر است، پس از یک 
معاینه پزشکی، از سرطان 
درمان ناپذیــر خود آگاه 

می گردد. مواجهه با مرگ، ژولیوس را به فکر بازنگری 
در زندگی و کار خود می اندازد. آیا او تغییر قابل تأملی 
در زندگی بیماران خود ایجاد کرده است؟ در مورد 
بیمارانی که در درمان آن ها شکســت خورده است 
چه طور؟ چه اتفاقی برای آن ها افتاده است؟ آیا اکنون 
آن قدر خردمند و پخته شده است که بتواند به آن ها 
کمک کند؟ در تکاپوی بازبینی گذشته، ژولیوس با 
یکی از بیماران خود به نام فیلیپ مواجه می شــود. 
فیلیپ را 23 سال پیش برای اعتیاد جنسی، درمان 
می کرد. در آن زمان تنها روش ارتباط فیلیپ با سایر 
انسان ها، ارتباطات جنسی بود که با زنان بی شماری 
برقرار می کرد و درمان ژولیوس برای او ناکام ماند. حاال 
فیلیپ ادعا می کرد که خود را با مطالعه آثار فیلسوف 
بدبین و انسان گریز تاریخ »آرتو شوپنهاور«درمان 
کرده است. در نهایت شگفتی، فیلیپ مشاور فلسفی 
شده بود و در مقابل تعلیم روش شوپنهاور در درمان 
به ژولیوس، از او درخواســت تأییدیه برای دریافت 
مجوز درمان داشت که نیازمند نظارت ژولیوس بر 
کار فیلیپ طی یک دوره بود. ژولیوس بی میل بود، 
چه طور ممکن بود که فیلیپ، درمانگر شود؟ او هنوز 
هم همان آدم مغرور، بی مالحظه و خودمحوری بود 
که قبال بود. باالخره ژولیــوس موافقت کرد، ولی به 
شرطی که فیلیپ ابتدا برای 6 ماه در جلسات گروه 
درمانی او شرکت کند، به این امید که فیلیپ در ارتباط 
با سایر بیماران گروه درمان متوجه رفتار انسان گریز 
خود گردد و مهارت هــای ارتباطی او برای درمانگر 
شدن بهبود یابد. فیلیپ وارد گروه درمانی می شود، 
اما او بیشتر سعی می کند تا فلسفه شوپنهاور را که 
به زعم او قادر به درمان همه است، به گروه بیاموزد. 
به زودی ژولیوس و فیلیپ که دو دیدگاه متفاوت در 
درمان استفاده می کنند، برای تصاحب قلب و ذهن 
اعضای گروه با هم رقابت می کنند. آیا این آواز قوی 
ژولیوس می گردد و منجر به متالشی شدن گروه و به 
باد رفتن سال ها کار می شود؟ یا این که اعضای گروه 
و فیلیپ دچار تحولی شگرف می گردند. این داستان 
واقعیت و خیال را در هم می آمیزد و تصویر دقیقی از 
گروه درمانی در عمل ارائه می کند، به عالوه این که 
زندگی آرتور شوپنهاور و تأثیر آن در زندگی فیلیپ و 
تحول او را، به تصویر می کشد. درمان شوپنهاو نوشته 
اروین یالوم با تر جمه ســپیده حبیب در نشر قطره 

منتشر شده است.

معرفی کتاب

آبان مصدق

رمان »پنلوپیاد« نوشته مارگارت اتوود به تازگی با ترجمه 
طهورا آیتی در انتشــارات کتاب پاگرد منتشــر شده است. 
این کتاب، دومین عنوان، از عناویــن مجموعه »بازخوانی 
اساطیر جهان« است که این ناشر چاپ می کند. این مجموعه 
مربوط به آثار نویسندگان معاصری است که اسطوره ها را در 

سال ها و دهه های اخیر بازنویسی کرده اند.
مارگارت اتوود نویسنده کانادایی که سال 2019 به خاطر 
جدیدترین کتابش »وصیت ها« یا »شهود« که با دو ترجمه 
در ایران ارائه شده، برنده جایزه بوکر شده است. »سرگذشت 
ندیمه«، »چشــم گربــه« و ... از جمله آثار شناخته شــده 

این نویسنده 80 ساله هستند.
او در کتاب »پنلوپیاد« ســراغ اودیسه اثر حماسی هومر 
شــاعر یونانی رفته و شخصیت پنلوپه همســر ادوسئوس 
را دستاویز داستانش قرار داده اســت. پنلوپه، از نزدیکان و 
خویشان هلن، زن زیبای ماجرای تروا بوده که به عنوان نمونه 
وفاداری شناخته می شود. او پس از ربوده شدن هلن و سفری 

که ادوسئوس برای مبارزه به تروا داشت، 20 سال تنها ماند 
و توانســت در مواجهه با شــایعاتی که به رسوایی اش دامن 
می زدند هم قلمرو ایتاکا را حفظ کند، هم پسر سربه هوایش 
را بزرگ کند و هم بیش از 100 خواســتگارش را دســت به 

سر کند.
در ادامه داستان حماسی تروا، وقتی ادوسئوس سرانجام 
به خانه برمی گردد، خواســتگارهای پنلوپه و 12 ندیمه او را 
می کشد. اتوود در کتاب پیش رو، همین داستان را بازنویسی 
و از نو روایت کرده اســت. پنلوپه در این داســتان، راوی اول 
شخص اســت و ندیمگانش هم ســهمی از روایت قصه را به 

عهده دارند.
کتاب اتوود درباره اســطوره پنلوپــاد، 29 فصل دارد که 

عناوین شان به این ترتیب است:
هنر پست، همسرایی: ســرود طناب بازی، کودکی من، 
همســرایی: ماتم کودکی مرثیه ندیمگان، سوسن سفید، 
ازدواج من، زخم، همسرایی: اگر شــاهدختی بودْم ترانه ای 
عامیانه، مرغ معتمد، همسرایی: تولد تلماخوْس یک ایدیل، 
هلن زندگی ام را تباه می کند، انتظار، همسرایی: ناخدای مکاْر 

یک سرود ملوانی، خواستگارها دلی از عزا درمی آورند، کفن، 
خواب های بد، همســرایی: زورق های رویا یک باالد، خبر از 
هلن، فریاد شادی، شــایعات دروغین، همسرایی: مصائب 
پنلوپْه یک نمایشــنامه، هلن حمام می کند، ادوســئوس و 
تلماخوس ندیمه ها را می کشــند، همســرایی: خطابه ای 
انسانش شناختی، قلب سنگی، همسرایی: محاکمه ادوسئوْس 
با فیلمبرداری ندیمه هــا، زندگی خانوادگــی در هادس، 
همسرایی: ما پشت سرت هســتیْم ترانه ای عاشقانه، سخن 

واپسین.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

»سر و کله خواســتگارها بالفاصله پیدا نشد. ده ساِل اوِل 
غیبت ادوسئوس می دانستیم او کجاســت » در تروا بود« و 
می دانستیم هنوز زنده است. نه،  آنان قصر را محاصره نکردند 
تا زمانی که امید تحلیل رفت و سوسوهای واپسین را زد. اولین 
پنج نفر آمدند، بعد ده نفر، بعد پنجاه هرچه تعدادشــان باال 
می رفت، افراد بیش تری هم از ترس این که ضیافت همیشگی 
و بخت آزمایی ازدواج با من را از دست بدهند به این سو کشیده 
می شدند. مثل الشخورهایی که گاوی مرده را کشف کرده 
باشند، یکی می نشیند، بعد آن  یکی، تا آن که باالخره می بینی 

همه الشخورهای دور و بر در حال دریدن الشه اند.
خیلی راحت هر روز جلو در قصر می آمدند و ادعا می کردند 
مهمان من اند و من را به زور میزبان خودشان می کردند. بعد 

از ضعف من و نبــود قدرت مردانه سوءاســتفاده می کردند 
و با احشــام ما حسابی به خودشــان می رسیدند؛ خودشان 
حیوانات مان را قصابی می کردند، به کمک خدمتکاران شان 

گوشت ها را کباب می کردند...«

رمان پناوپیاد

بازخوانی یک اسطوره یونانی

یادداشت

 چاپ کتاب و گرفتن ژست 
روشنفکری و شرکت در 

رونمایی های کتاب و البته 
فرم پوشش متفاوت، 

عده زیادی را به این توهم 
گرفتار کرده  که از راه 

نویسنده شدن و به هر 
ضرب و زوری کتاب چاپ 
کردن، می شود به شهرت 

دست یافت

در کشوری که 
مدرک گرایی بسیار زیاد 

است این خطر وجود دارد 
که افراد با کتاب سازی، 

مقاله سازی و دزدی از آثار 
دیگران به راحتی ترفیع 

پیدا کنند

 شماره   553 /        شنبه 14 تیر   1399  /   12  ذی القعده 1441  / 4 ژوئیه   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
@t osee. i r ani :اینستاگرام              t oseeir ani . i r :نشانی سایت


