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 ورید؟آمیاد ی ههفت كوتوله را بنام آیا 

 اومبرتو اكو 

 برگردان مهدی فتوحی 

 
Fool’s Cap Map of the World (1590) 

درنگ نام هفت ود این است كه ببینند آیا كسی بیشمییك بازی گروهی كه پی در پی انجام 

داستان ی برخاسته از هاهكه البته مربوط است به سوژ)من  یهورد؟ تجربآمیاد ی هكوتوله را ب

كنند می قفلسند ولی روی نام هفتمین رمیوید: اشخاص معموالً به شش گمیمن  به (سفید برفی

وانید این را با هفت پادشاه رم هم تمیود. شمیای عوض و طبیعتاً این هفتمین برای هر سوژه

بیازمایید. یكبار سرویو تولّیو خواهد بود و یكبار تولّو اوستیلیو. ولی یكی از هفت نام تا آخر غیر 

 اند. ممی یادآوریقابل 
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 یهاگر برای شما هم رخ داد با یك ترفند یادسپاری آن را امتحان كنید. كوشش كنید یك صحن

 هخوابد در حالی كمثالً یك پزشك سرما خورده و ناالن را كه دارد می اد بیاورید.یهساده را ب

آلو، خنگول، ئو، غرغرو، خوابدكتر، عطسه»ندد؛ حاال خمیك پرستار خنگ خجالتی به او ی

 تان هستند. پیش روی «رو و شنگولكم

رده باشد. تر است ولی حتماً كسی هست كه آن را هم حل كبا هفت پادشاه قضیه كمی پیچیده

كردند پیشنهاد می (كه این داستان از یونان قدیم آغاز شده است) «یادسپاری فن» دفترهایلفان ؤم

ك تصویر اختصاص یافته ی ههایش بای بسازید. جایی كه هر یك از مكانمعماری یهمجموع

ا فالن ی هها فالن واژها و متضادبه حدی كه برای همنام (انگیز و گاه ترسناكگاه شگفت) .باشد

 خاطر آورد. محتوا یا فالن اصل علمی یا فالن امر یا سلسله مراتب آسمانی را به

حمل و نقل  اند وی متمادی مردم ابزار ثبت و ضبط نداشتههاهباید به این بیندیشیم كه سد

شوار بوده و دانش از طریق حافظه منتقل ی سرامیكی و موم( دهاهخاصه روی تخت)اطالعات 

تجربه پژوهان و وكالی بیكه برای استادان و واعظان و دانشـ ادآوری چیزها یده و برای شمی

ها جواب و اگر این تكنیك های خاصی بودهنیاز به تكنیك ـ ناپذیر بودهو از این دست اجتناب

ای ی بسیار پیچیدههاهاند چون ساماندهشمینه هر چند گاه برخی به خاطر آنها دیوا)داده هم می

وردند بدون این آمیاد یهوان گفت كه این مردم بسیاری چیزها را بتمی سپ (طراحی كرده بودند

 ی ما را در اختیار داشته بوده باشند. هاهگسترده و رایان یهكه كتابخان

ما ادامه دادند تا  یهیادسپاری به فتح گونخالصه باید مد نظر داشته باشیم كه این تجهیزات 

سازی فایده شدند و به اقداماتی برای هماهنگوقت باالجبار بیهای چاپی كه از آنپیدایش كتاب

آن چیزی كه  یهكه نه فقط حاوی هم بدل شدند تمام دانش كیهان و ساختن تئاتری جهانی
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های تازه به كار بود كه برای تولید آگاهیآن چیزهایی هم  یههم یدربرگیرندهدانستیم بلكه می

 .یشانوشتاریپ یكیالكترون میعظ یهانیمانند ماش؛ مدآمی

ها آن یهكه پائولو روسّی و فرانسیس ییتس از قدیم دربار)هنر حافظه  یههای درباربرخی كتاب

ببینید. جایی كه  مارینوانگیزشان در سن وانید با حكاكی غالباً سوررئال شگفتتمیرا  (اندنوشته

پیش دانشگاه محلی، بنیاد یانگ را در آنجا افتتاح كرده كه حاوی هر آن چیزی است كه  یههفت

 های كنونی.یادسپاری گرفته تا دانش قراردادهای عجیبحافظه نوشته شده است. از  یهدربار

تنویس مربوط به از یك دس)های مدارك كهن با حضور در نمایشگاه و خواندن كاتالوگ بخش

همگانی سخن نگفت.  یهد از حافظشمین (هیجدهم یههایی تا سدی میانه گرفته تا كتابهاهسد

همگانی[  یه]حافظ ها آن هویت  من آن خواه افراد و خواه گروهی هدانشگاهی كه ب یهیك رشت

ال میان انیم چه كسی است( و این كه به هر حدافظه را نمیحگرچه بی)یزند رمیرا پی 

هم گویا در  هاهحافظ چرخندها میپایان هزاره در دهان یهآمیزی كه دربارهای تهدیدبینیپیش

ید برای ما آمیچه را به كار یادسپاری شماری از هر نوع، آنند چون تجهیزات بیامسیر تضعیف

 كاهلبه حدی كه مغز را  (ذارندگمیو وقتی به آن نیاز داریم در اختیارمان )كنند حفظ می

 كنند.می

را به خاطر نسپرد.  هاجدولوان تمیطبیعی است كه با یك ماشین حساب خوب الكترونیكی 

. برای مفید استكردن مغز  برای ورزیدهبه و  وردخمیفقط به درد محاسبه ن جدولولی حفظ 

فتد. بدیهی است كه با وجود ماشین و قطار و هواپیما دیگر نیاز امیتفاق پاها مغز هم همان ا

كمتری خواهیم داشت به راه رفتن. ولی وای اگر همان چند ساعت در روز را هم راه نرویم؛ و 

جایی از یك مكان بهدهد. راه رفتن فقط به درد جااین درست همان است كه در ورزش رخ می

ورد، بلكه برای طول عمر الزم است و بدین ترتیب شخصی كه در تمام خمیبه مكان دیگر ن
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به  تر از كسی است كهعمرش آموخته روزی چند بیت به خاطر بسپارد در هشتاد سالگی جوان

  یا كتاب پیدا كند. دیتواند آنها را در سیاین متكی بوده كه اگر به ابیات نیاز پیدا كرد می

را  هاهبرنام یهرایانه همچون  هم نیست كه طوراینكه اند دقق شدهافرادی هم بر این موضوع م

ما را مخدوش  یهدارد، حافظو آنها را به كار وا می دانستهو قواعد كاركردشان را  داشتهاد یهب

حتا در مدرسه. ، های یادسپاری بیشتری انجام بدهیمدوخوب است ما هم قدم . اما باز همكندمی

قطعاً آموختن هر دانش ادبی یا تاریخی و به خاطر سپردن چند شعر یا فهرستی از تاریخ ها 

ست برای بیمه شدن در برابر اهم راهی  «1اسب بازگشته» محدود كننده است ولی حتا یادگیری

 آلزایمر. 

 

 ها:پانوشت

 ( شعری از جوواّنی پاسكولی la cavallina storna) اسب بازگشته( 1

 


