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 کتاب خانه 
 سرگذشت و سوانِح دانشگاِه ایرانی

 در یک کتاب!

سهیل گلچین
نویسنده

 دکتـــر مقصـــود فراســـتخواه نـــام و چهـــره ای شناخته شـــده 
ـــی در  ـــژه آمـــوزش عال ـــه وی در عرصـــه  فرهنـــگ، نواندیشـــی و ب
ایـــران معاصـــر اســـت.  یکـــی از نوشـــته های ارزنـــده  او در زمینـــه 
بررســـی پیشـــینه آمـــوزش عالـــی و دانشـــگاه در ایـــران، کتابـــی 
اســـت تحـــت عنـــوان »سرگذشـــت و ســـوانح دانشـــگاه در 

ایران.«
 در مقدمـــه کتـــاب، ناشـــر بـــه اهمیـــت پرداختـــن بـــه دانشـــگاه، 
دانشـــجو و آمـــوزش دانشـــگاهی بـــه منزلـــه  امـــر پیچیـــده و 
چنـــد ســـویه در بافـــت و بســـتری چنـــد الیـــه پرداختـــه  اســـت. 
نکتـــه  مهـــم مـــورد اشـــاره ناشـــر ایـــن اســـت کـــه »همـــواره بیـــن 
گاهـــی و  ـــا آ ســـطح و کیفیـــت علمـــی و آموزشـــی دانشـــگاه هـــا ب
شـــعور سیاســـی اســـاتید و دانشـــجویان رابطـــه ای مســـتقیم و 
ــن  ــز چنیـ ــه نیـ ــه در جامعـ ــان کـ ــود دارد. همچنـ ــل وجـ متقابـ

اســـت.« 
دکتـــر فراســـتخواه در مقدمـــه ای چهـــار صفحـــه ای بـــه 
چیســـتی و چرایـــی پیدایـــش نهادهـــای علمـــی امروزیـــن بـــا 
کیـــد ویـــژه بـــه دانشـــگاه و آمـــوزش عالـــی پرداختـــه و رونـــد  تا
ــل توصیـــف در ــان را قابـ ــای دانـــش در جهـ ــی نهادهـ  دگرگونـ
 ۵ دوره )تمـــدن باســـتانی، ســـده های میانـــی، پـــس از 
رنســـانس تـــا روشـــنگری، پـــس از روشـــنگری از قـــرن ۱۹ و 
چالش هـــای پســـانوگرایی( دانســـته اســـت.  از ســـویی نظـــام 
دانشـــگاهی غربـــی را دارای پیشـــینه ای ۸۰۰ ســـاله برخـــوردار 
از ســـه دوره تمهیـــد، تکویـــن و توســـعه می  دانـــد، ولـــی نظـــام 
آمـــوزش دانشـــگاهی در ایـــران را دچـــار تعویـــق تاریخـــی و 
برگرفتـــه از تاریخـــی ۷۰-۸۰ ســـاله بازشناســـی کـــرده اســـت. 
رونـــد آمـــوزش عالـــی در ایـــران بـــه بـــاور و اســـتنادهای تاریخـــی 
نویســـنده دربردارنـــده  ۷ دوره پرفـــراز و نشـــیب و پابه پـــای 
رویدادهـــای اقتصـــادی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و سیاســـی 

خ داده اســـت. ر
نوشـــته در هشـــت گفتـــار )فصـــل( ســـازمان  دهـــی شـــده 
اســـت. در فصـــل نخســـت بـــه بررســـی و بازخوانـــی کلـــی 
پیشـــینه  تکاپوهـــا و نهادهـــای علمـــی در تمـــدن باســـتانی 
پرداختـــه شـــده، بـــا اشـــاره بـــه تمدن هـــای ســـومر، کـــرت، 
فنیقـــی و ایونـــی مقایســـه ای هـــم بـــا ایـــران پیـــش از اســـام و 
بازدارنـــده  هـــای ســـاختاری )برخاســـته از عوامـــل اقتصـــادی، 
اجتماعـــی، فرهنگـــی و سیاســـی ایـــران( صـــورت گرفتـــه کـــه 
ــم  ــاپور هـ ــدی شـ ــون گنـ ــانی همچـ ــه  درخشـ ــه نمونـ ــه بـ البتـ

اشـــاره شـــده اســـت. 
فصـــل دوم بـــه بررســـی ســـده  هـــای میانـــی )یـــک هـــزاره میـــان 
تمدن هـــای باســـتانی و جدیـــد( و لختـــی و گمگشـــتگی قـــرون 
وســـطی اختصـــاص یافتـــه اســـت. در ایـــن فصـــل دو پدیـــده  
برجســـته کـــه همانـــا پدیـــده تمدنـــی در ایـــران و اســـام و 
درخشـــش  هـــای ســـده ۹ و ۱۰ میـــادی و ســـپس رنســـانس 
ـــورد  ـــای ۱۲ و ۱۳( م ـــرن ه ـــطی )ق ـــرون وس ـــان ق ـــرب و پای در غ

بحـــث و اســـتناد قـــرار گرفتـــه انـــد.
 فصـــل ســـوم، دوره  پـــس از رنســـانس و روشـــنگری و 
ــر صفویـــه  ــران و جهـــان غـــرب را در عصـ ناهم زمانی هـــای ایـ
و گسســـت تاریخـــی مـــا از رونـــد دگرگونـــی علـــم و فنـــاوری مـــورد 

توجـــه قـــرار داده اســـت. 
فصـــل چهـــارم دوره پـــس از روشـــنگری در غـــرب و ورود 
مدرنیتـــه بـــه ایـــران در دوره قاجـــار همـــراه بـــا اســـتناد بـــه 

کشـــمکش هـــای سیاســـی در بـــر دارد. 
فصـــل پنجـــم عصـــر مشـــروطه را در رونـــد آمـــوزش عالـــی ایـــران 
مـــورد بررســـی قـــرار داده و فصـــل ششـــم بـــه جنبـــش نوســـازی 

کشـــور در دوره پهلـــوی اول پرداختـــه اســـت.
 فصـــل هفتـــم برپایـــی دانشـــگاه تهـــران و پهلـــوی دوم را 
دربـــر دارد و فصـــل هشـــتم بـــه آمـــوزش عالـــی ایرانـــی و فـــراز و 
فرودهـــای آن در دوران پـــس از انقـــاب اســـامی اختصـــاص 
یافتـــه اســـت. ایـــن کتـــاب اثـــری عالمانـــه و مســـتند اســـت 
کـــه هـــم بـــرای متخصصـــان حـــوزه آمـــوزش عالـــی )توســـعه 
و مدیریـــت و آمـــوزش( و هـــم بـــرای دوســـتداراِن پیگیـــِر 
رونـــد دگرگونی  هـــای اجتماعـــی ایـــران ســـودمند و پربـــار 
ــر  ــنِج دکتـ ــر و همـــه  ســـویه  سـ ــِد کل نگـ بـــه شـــمار مـــی  رود. دیـ
مقصـــود فراســـتخواه، درنـــگ  هـــا و تامل هـــای روادارانـــه و 
حق جویانـــه  ایشـــان، ســـندی ارزنـــده در ادبیـــات و تاریخچـــه 

ــت.  ــرده اسـ ــم کـ ــران فراهـ ــی ایـ ــوزش عالـ آمـ
در بخشـــی از کتـــاب آمـــده اســـت: »سرشـــت دانشـــگاه، 
کادمیـــک و آزادی علمـــی اســـت و از  مســـتلزم اســـتقال آ
ــازد  ــر سـ ــژه  هـــای خـــود را ظاهـ ایـــن طریـــق مـــی  توانـــد کارویـ
و راهگشـــای سیاســـت گذاری و مدیریـــت کشـــور باشـــد. 
امـــا ایـــن امـــر نیازمنـــد ســـاختارها و نهادهـــای سیاســـی، 

اقتصـــادی، و فرهنگـــی مناســـب اســـت.« 
کانـــون  هـــا و نهادهـــای دانشـــجویی، رونـــد دگرگونـــی آنهـــا، 
فـــراز و فرودهـــا و دســـتاوردها همگـــی در ایـــن نوشـــته بـــه شـــیوه 
و در چارچـــوب علمـــی مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه  انـــد. منـــش 
و روش نویســـنده، رواداری و باریـــک  بینـــی در اســـتنادها 
و نتیجه گیـــری  هـــا و ســـبک پـــردازش واژگانـــی روان و 
ــته و کارگاه  ــته، نوشـ ــای پیراسـ ــی  هـ ــی  نویسـ ــار از پارسـ سرشـ
آموزشـــی کـــم  نظیـــر و درخشـــان در ایـــن زمینـــه فراهـــم ســـاخته 
 اســـت. کتـــاب سرگذشـــت و ســـوانح دانشـــگاه درایـــران در
  ۷۸۰ صفحـــه تنظیـــم شـــده و بـــرای نخســـتین بـــار در 
ســـال ۱۳۸۸ از ســـوی موسســـه خدمـــات فرهنگـــی رســـا انتشـــار 
ـــده  دو مقدمـــه،  ـــه لحـــاظ ســـاختاری دربردارن یافتـــه اســـت و ب

هشـــت فصـــل، ســـیاهه منابـــع و نمایـــه اســـت.
ـــتاری  ـــی- نوش ـــای علم ـــرمایه  ه ـــری از س ـــا بهره گی ـــه ب ـــد ک  امی
از ایـــن دســـت، رونـــد توســـعه و بازآفرینـــی اجتماعـــی در ایـــران، 

جریـــان موثرتـــری یابـــد.

اسـتفان ترافیموییـچ در رمـان شـیاطین داستایفسـکی ماننـد کـودکان بهانه گیـری می کنـد، زودرنـج اسـت، کم طاقـت 
اسـت و کوچک تریـن چیزهـا باعـث آشـفتگی او می شـود؛ در عیـن حـال،  اطرافیـان گاه گاه بـه او بـه چشـم یـک عالـم 

سـرد و گـرم چشـیده نـگاه می کننـد. دلیـل رنـج اسـتفان چیسـت؟

پژمان رنجبر 
پژوهشگر فلسفه

داستایفســکی در یکــی از رمان هــای 
خــود بــه نــام شــیاطین، شــخصیتی را 
معرفــی می کنــد کــه ویژگی هایــی قابــل 

تأمــل را در خــود گــرد آورده اســت. 
ایــن شــخصیت کــه در رمــان مذکــور بــه 
او اســتفان ترافیموییــچ گفتــه می شــود، 
فــردی نســبتا تحصیل کــرده اســت کــه 
تحصیــات خــود را در فرانســه و بــه 
ــا انجــام داده و ایــن را در  تعبیــری در اروپ
کنده  تمامــی رونــد رمــان در گفتــار او کــه آ
از جمــات فرانســوی اســت، می تــوان 

مشــاهده کــرد.
 بــا این حــال، یعنــی به رغــم داشــتن 
ظاهــری موجــه بــه عنــوان عالمــی فرزانه 
در آن دوران روســیه، ایــن فــرد در زندگــی 
خــود عمــا هیــچ گاه نتوانســته کاری را 
بــه انجــام برســاند و در زندگــی و معــاش 
خــود بــه بیــوه ای اشــرافی وابســته اســت 
کــه تمامــی جوانــِب زندگــی او را در ســلطه 
خــود دارد و ایــن مــرد ماننــد کودکــی در 

دســتان اوســت. 
در رمــان خواننــده مشــاهده می کنــد کــه 
کــودکان  اســتفان ترافیموییــچ ماننــد 
بهانه گیــری می کنــد، زودرنــج اســت، 
ــا  ــن چیزه ــت و کوچک تری ــت اس کم طاق
باعــث آشــفتگی او می شــود؛ در عیــن 
حــال، مشــاهده می شــود کــه اطرافیــان 
گاه گاه بــه او بــه چشــم یــک عالــم ســرد و 

گــرم چشــیده نــگاه می کننــد.
کــه  می دانــد  فــردی  را  خــود  نیــز  او   
دارد  طرفه ســخن ها  جهــان  بــرای 
کــه موجــب تغییراتــی اساســی خواهــد 
شــد، لکــن هرچــه داســتان بیشــتر بــه 
پیــش مــی رود، کمتــر از او اثــری دیــده 
می شــود و او درنهایــت چونــان نــوزادی 
کــه از ازل سرنوشــتش  ناقص الخلقــه 
گــره خــورده، جــان  بــا رنــج و عــذاب 

 . د ر می ســپا
   ایــن نمونــه در تاریــخ ادبیــات، از آن 
نمونه هــای بنیادیــن اســت کــه پیونــد 
می دهــد.  نشــان  را  رنــج  بــا  زندگــی 
سرنوشــت دیگــر آدم هــای آن داســتان 
چنــدان بهتــر از اســتفان ترافیموییــچ 
نیســت و همگــی در نهایــت بــه نوعــی 

دچــار رنــج می شــوند. 
بــا نگاهــی بــه ایــن نمونــه ادبــی می تــوان 
ــا واقعــا  آدمــی  ــرد: آی ح ک پرسشــی را مطــر
همــواره بایــد چنیــن در رنــج باشــد؟ آیــا 
انســانیت بــا رنــج گــره خــورده اســت؟ 
آیــا راهــی هســت کــه بتــوان بــا اســتعانت 
و یاری گرفتــن از آن بــر ایــن زنجیــره 
ک رنــج فائــق آمــد و پیــروز شــد؟  دردنــا
جنــگ، قحطــی و بیمــاری و بایــای 
طبیعــی از جملــه بن مایه هــای معمــوِل 

زندگــی انســان هســتند.
ــن  ــه ای از ای ــخ لحظ ــول تاری ــی در ط  آدم
اســت.  نداشــته  مخاطــرات خاصــی 
درســت همیــن چنــد وقــت پیــش بــود 
کــه در کشــور خودمــان ایــران نیــز بایــای 
طبیعــی امــان از مــردم گرفتنــد و مــرگ 
و خرابــی و حرمــان را بــه بــار آوردنــد. 
درســت اســت کــه ایــن مــوارد بــه مــورِد 

اســتفان ترافیموییچ ربطــی ندارند، 

یــک دقیقــه از خوشــبختی و خوشــحالی 
بــه غــم و تــرس و خشــم گــذر کردیــد؟ 
کنــون در نظــر بگیریــد کــه این تصــورات  ا
ســالیانی درازی در ذهــن ما باشــند، اینها 
بــدل بــه ســلوک زندگــی مــا می شــوند.

 آنچــه باعــث رنــج اســتفان ترافیموییــچ 
شــده بــود، همیــن تصــورات نابــکار بــود. 
ایــن تصــورات بــه الگوهــای ذهنــی او 
بــرای صورت بنــدی و فهــم امــور بــدل 
شــده بودنــد و ماننــد یــک ملــودی ثابــت 
ــی  ــف زندگ ــای مختل ــی بخش ه در تمام
او نواختــه شــده و به گــوش می رســیدند. 
   از آنچــه تــا کنــون گفتــه شــد، می تــوان 
ــی  ــر هیجان گ ــه ا چنیــن نتیجــه گرفــت ک
منفــی در مــا هســت، ماننــد اضطرابــی 
مزمــن، تــرس از طــرد شــدن، از دســت 
دادن، شکســت خوردن، مریض شدن، 
کامــی همگــی بــه  ورشکســت شــدن و نا
خاطــر الگوهایــی اســت کــه بــه ســاز و 
کاِر شــناختی مــا بــدل شــده اند. ماننــد 
همــان خشــت اولــی اســت کــه معمــار 
کــج گذاشــته و ایــن بنــا تــا ثریــا کــج پیــش 

خواهــد رفــت.
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه همی ــز ب ــوروس نی اپیک
می کنــد کــه نبــود ناهنجــاری فکــری و 
جســمی موجــب خوشــبختی مــی شــود.
گر ما در شــناخت خود ســازه هایی  یعنــی ا
کارآمــد و نابهنجــار و بدریخــت ســاخته  نا
باشــیم، همین هــا هســتند کــه باعــث 
می شــوند مــا بــا فقــدان معنــا روبــه رو 
شــویم، در کار و روابــط شــخصی خــود 
احســاس رضایــت نکنیــم، و در نتیجــه از 

زندگــی دلــزده شــویم.
ــا  ــه الگــوی بدریخــت ذهنــی م  از آنجــا ک
مدتــی مدیــد در مــا بــوده و همــواره بــر 
ــا را  ــا آنه ــد، م ــته ان ــر گذاش ــا تاثی ــی م زندگ
هنجــار تلقــی می کنیــم، چــون همــواره 
گــر بــه  در بیــرون تاییــد شــده اند. مثــا  ا
نظــر مــا، مــا آدم هایــی مطرودیــم و همــه 
مــا را رهــا خواهنــد کــرد؛ فــردی کــه چنین 
فکــری در ذهــن دارد، همــواره یــا افرادی 
را انتخــاب می کنــد کــه او را رهــا کننــد، 
یــا بــا رفتــار خــود موجــب خواهــد شــد کــه 
دیگــران او را رهــا کننــد. در ایــن هنــگام 
آن الگــوی ذهنــی بــاال می آیــد و بــه فــرد 
ایــن عامــت را می دهــد کــه »دیــدی مــن 
ــرودی!«  ــک مط ــو ی ــم؛ ت ــت می گفت درس
بــه طــور معمــول هــم فــرد ایــن را پذیرفته 
و اصــا در این شــک نمی کنــد که شــاید او 

شــناخت درســتی از وقایــع نــدارد. 

حتمــا در زندگــی همــه مــا اتفــاق افتــاده 
کــه یــک ســوءتعبیر باعــث خرابــی خیلــی 

ــت.  ــده اس ــا ش چیزه
   ســازوکاری را کــه در بــاال از آن ســخن 
رنــج«  معیــوب  »چرخــه  گفتیــم، 
می نامیــم. ایــن چرخــه معیــوب ســه 
شــناختی،  خطــای   .۱ دارد:    بخــش 

۲. هیجان بد  و ۳. عذاب. 
کــه  اســت  آن  چرخــه  ایــن  معنــای 
)مثــا  شــناختی  خطــای  یــک  گــر  ا
ــاد  ــث ایج ــد، باع ــا باش ــدگی( در م طردش
یــک هیجــان منفــی می شــود )مثــا غــم 
یــا خشــم(، ایــن دو،  دســت در دســت 
هــم، موجــب رنــج مــا خواهنــد شــد. 
درســت در همین نقطه اســت که فلســفه 
ورود می کنــد و خطــای شــناختی را قطــع 
می کنــد. هنگامــی کــه خطــای شــناختی 
الجــرم  شــود،  حــذف  چرخــه  ایــن  از 
ــه وجــود نخواهــد آمــد  احســاس منفــی ب
و رنــج ناپدیــد می شــود. در نتیجــه، 
فلســفه می توانــد ســه کار در ایــن حــوزه 

انجــام دهــد: 
فلســفه ابزارهایــی بــه دســت مخاطــب 
آنهــا  واســطه  بــه  کــه  می دهــد  خــود 
چگونــه  دهــد  تشــخیص  می توانــد 
داشــت،  درســتی  شــناخت  می تــوان 
ع  نــو بیشــتری  کــه  شــناختی  یعنــی 
ــا موقعیــت را داشــته باشــد و  هم ســازی ب
اینکه چگونــه می توانیم شــناخت هایی 
ــی  ــد بازبین ــا می دهن ــه م ــران ب ــه دیگ را ک
آنهــا  بودنــد،  نادرســت  گــر  ا و  کــرده 
را نپذیریــم تــا بــه ایــن ترتیــب دوبــاره 
گرفتــار چرخــه رنــج نشــویم؛ مثــا مفهــوم 
خوشــبختی یا معنــاداری زندگــی؛ امروزه 
نمونه هــای بســیاری دیــده می شــود 
کــه خوشــبختی را در دو قطــب تفریــط 
کــرده و همیــن باعــث  و افــراط غــرق 
رنــج بســیاری می شــود؛ بــرای نمونــه 
بــه فــرد ایــن شــناخت را می دهنــد کــه 
خوشــبختی یعنــی دل بریــدن از تمامــی 
ــا برعکــس خوشــبختی یعنــی  ــات ی مادی
 دائمــا کارکــردن و اندوختــن مــال کــه

زیســتن  فرصــت  صــورت  دو  هــر  در   
می گیــــــرد. انســان  از  را  به کامانــه 

عــاوه بــر مــورد فــوق، فلســفه می توانــد 
راهکارهایــی را به انســان عرضــه کند که 
او را قــادر بــه کنــدوکاو در خــود ســازد؛ در 
این کنــدوکاو آدمی بــه الگوهــای دیرینه 

زندگــی خــود راه خواهــد بــود و مثــا در 
خواهــد یافــت کــه اهمــال کاری او از چــه 
ع شــناخت و تفکری در زندگی نشــئت  نو
می گیــرد، یــا معیارهــای ســخت گیرانه 
زندگــی او از کجــا آمــده و چــه چیــزی 

باعــث آن می شــود. 
در نهایــت، پــس از آنکــه فکــر  توانســت 
خــود  شــناختی  خطاهــای  ایــن  بــه 
فلســفه  حــال  کنــد،  پیــدا  معرفــت 
زندگــی  دیــری  کــه  را  پرســش هایی 
فــرد در یــک بن بســت نگــه داشــته، بــه 
پرســش هایی بــدل می کنــد کــه باعــث 
کیفیــت  تعمیــق زندگــی او شــده و بــه 
زندگــی او کمــک می کنــد؛ مثــا فــردی 
ــان  ــه اطرافی ــادی ب ــتگی زی ــق و وابس تعل
ــه قبــل آن را شناســایی  دارد، در دو مرحل
فیلســوف  اینــک  می کنــد،  قطــع  و 
کــه در  پرسشــی را بــه پیــش می کشــد 
واقــع صورت بنــدی دیگــری از همــان 
تجربــه اســت، البتــه ایــن بــار بــدون در 
کار بــودن هیجان هــای منفــی؛ پرســش 
چنیــن می توانــد باشــد: »اســتقال بشــر 
ــق  ــم تعل ــه ه ــه ب ــا چگون ــت؟« و »م چیس

داریــم؟« 
ایــن پرســش ها بی شــک بــه بشــر در 
شــناخت هرچــه بیشــتر خــود و جهــان 

پیرامــون کمــک خواهــد کــرد.
کمـــک   فیلســـوف می توانـــد بـــه فـــرد 
کنـــد پرســـش های دیگـــری نیـــز بپرســـد 
و بـــا تـــاش بـــرای پاســـخ گفتـــن بـــه آنهـــا 
خـــودکاوی و جهان شناســـی و بـــه تعبیـــر 
و  کنـــد  »هست آشـــنایی«   نویســـنده، 
بیشـــتر خـــود  حضـــور  و  هســـتی   بـــا 

 آشنا شود. 
گــر جهــان تهــی  در آخــر بایــد گفــت کــه ا
از معنــا بــه نظــر می رســد، شــاید ایــن 
احساســات  محصــول  تهی بــودن 
منفی ای باشــد کــه در خــود داریم، شــاید 
همــان الگوهایــی شــناختی خطایــی 
اســت کــه بــه مــا ارث رســیده و مــا نیــز 
آنهــا را بــا خــود بــه عنــوان هنجــار بــه ایــن 

طــرف و آن طــرف می کشــیم. 
پــس نخســت بایــد بیــدار شــد، ســپس 
بایــد از نــو شــناخت و ایــن شــاید یکــی از 
اموری باشــد که مســئولیت آن با فلســفه 
اســت. فلســفه کمــک خواهــد کــرد مــا 
صورت بنــدی کم رنج تــر و کارآمدتــری 

از زندگــی داشــته باشــیم. 

فلسفه و  رهایی از  رنج
فلسفه ابزارهایی به انسان می دهد تا به وسیله آنها به  شناخت برسد

امــا بن مایــه اساســی آن رنج اســت، خواه 
رنــج درون، خــواه رنــج بیــرون. پــس 
در کنــار رنج هــای بیرونــی،  رنج هــای 

درونــی نیــز وجــود دارنــد. 
   اپیکــوروس فیلســوف یونانــی پرســش 
درســتی بــه میــان مــی آورد و نگارنــده 
نیــز، بــه عنــوان دانشــجوی فلســفه، 
خــود را در ایــن مقــام ملــزم بــه میــان 
ــد؛ درســت  کشــیدن ایــن پرســش می دان
کــه فلســفه نمی توانــد در ســیل  اســت 
کاری بکنــد، نمی توانــد بیماری هــای 
مهلک را درمــان کنــد، نمی توانــد از زلزله 
جلوگیــری کنــد، امــا آیــا بــرای آدم هــای 
پــس از ســیل، آدم هــای پــس از زلزلــه و 
نیــز بــرای اســتفان ترافیموییــچ هــا نیــز 

کاری از دســتش برنخواهــد آمــد؟
گــر   اپیکــوروس گفتــه بــود چنــان کــه ا
طبیــب نتوانــد درِد جســم را التیــام و 
کار نخواهــد آمــد،  کنــد، بــه  درمــان 
گــر نتوانــد »رنــِج درون« را  فلســفه نیــز ا
درمــان کنــد، بــه هیــچ کار نخواهــد آمــد.
خــب، پرســش ایــن اســت کــه رنــج درون 
شــناخت؛  بهتــر  می تــوان  چگونــه  را 
چگونــه می تــوان بهتــر مصادیــِق آن  را 
شناســایی کــرد تــا مبتنــی بــر آن بتــوان از 

فلســفه توقــع ارائــه راهــکار داشــت.
گر بــه خوبــی نــگاه کنیــم، خواهیــم دید   ا
کــه رنــِج درون اساســا بــا دســته ای خاص 
از هیجان هــا گــره خــورده اســت؛ بــه ایــن 
کــه فــرِد در رنــج هیجان هایــی  معنــا 
گــران  او  بــر  کــه  می کنــد  تجربــه  را 
 هســتند و موجبــات عــذاِب او را پدیــد

 می آورند.
 اســتفان ترافیموییــچ دچــار ســیل یــا 
قحطــی نشــده بــود، امــا گویــی در جهــان 
خ مــی داد کــه ماننــد  درون او اتفاقاتــی ر
یــک نمایــش تراژیــک دائمــا  او را بــه 

ورطــه »خطا«می انــدازد. 
او از ایــن وقایــع رنــج می کشــد، آن هــم 
در حالــی کــه بــه نوعــی در تنعــم و نــاز 
کــه  و نعمــت زندگــی می کنــد. رنجــی 
اســتفان ترافیموییــچ تجربــه می کنــد، 
رنــِج روح اســت، درســت همــان چیــزی 
کــه اپیکــوروس درمــان و بیرون راندنــش 

را وظیفــه فلســفه می دانســت.
ع کنیــم، خواهیــم  گــر بــه رمــان رجــو  ا
دیــد کــه او دچــار هیجان هایــی ماننــد 
خشــم، دل زدگــی، تنفــر، محرومیــت و 
طردشــدگی می شــود؛ گویــی او فــردی 
اســت که دائمــا بــه دنبــال تاییــد دیگران 
اســت، گویــی او همــواره می کوشــد بــه 
خــود ایــن اطمینــان را بدهــد کــه بــرای 
دیگــران فــردی ارزشــمند اســت و ایشــان 
او را طــرد نخواهنــد کــرد، در حالــی کــه 

خــوِد او فرزنــدش را رهــا کــرده اســت.
 بــه نظــر می رســد رنــج درون یــا روِح او بــه 

خاطــر هیجان هــا و عواطفــی اســت 

کــه چنــان او را بــه خــود مشــغول کرده اند 
کــه حتــی نمی توانــد بــه فرزنــد خــود 
محبــت کنــد، بلکــه از او نیــز می ترســد 
و گاه گاه ســعی در دور کــردن او از خــود 

دارد. 
گــر بپذیــرم کــه ذهــن مــا دائمــا محیــط     ا
در  می کنــد،  »کدگــذاری«  اطــراف 
نتیجــه هیجان هایــی کــه در اثــر ایــن 
کدگذاری هــا بــه بــار می آیــد، حاصــل 
همــان تصــور و اندیشــه ای اســت کــه مــا 

از جهــان پیرامــون خــود داریــم. 
بــرای اینکــه ایــن مطلــب کمــی روشــن تر 
شــود، بایــد کمــی هیجان هــای اســتفان 
تصویــری  بازســازی  را  ترافیموییــچ 

. کنیــم
کنــون مــردی میان ســال  گرچــه ا  او 
اســت، لکــن رفتارهــای او و وابســتگی 
شــدید و هیجان هایــی کــه از خــود بــروز 
مــی دهــد، نشــان از کودکــی رنج دیــده 
دارد. در ایــن تصویرســازی می توانیــم 
کــه  کنیــم  تشــبیه  کودکــی  بــه  را  او 
از والدیــن خــود آســیب های فــراوان 
دیــده و در نخســتین لحظــات زندگــی 
خــود نتوانســته امنیــت عاطفــی کافــی 
را دریافــت کنــد، در نتیجــه نســبت بــه 
جهان نوعــی بدگمانی آمیختــه با ضعف 
دارد. ایــن تصــور در او شــکل گرفتــه؛ 
او نمی توانــد از دیگــران جــدا شــود، 
گــر چنیــن کاری انجــام دهــد،  چــون ا
وحشــت تمــام وجــود او را فراخواهــد 
گرفــت؛ چنــان کــه در نهایــت نیــز چنیــن 
می شــود؛ همیــن وحشــت و درماندگــی او 

را از پــا در مــی آورد. 
   ذهــن مــا کامــا بــه نحــوی اســتعاری 
بــا بــدل کــردن تأثــرات خــود از فضــای 
کــه در آن زندگــی  اطــراف و جهانــی 
ذهنــی،  صورت هــای  بــه  می کنیــم، 
دســتمایه هایی را بــرای صورت بنــدی 
ــی آورد.  ــود م ــه وج ــا ب ــون م ــان پیرام جه
برانگیختــن  باعــث  تصاویــر  ایــن 
هیجان هایــی مثبــت یــا منفــی در مــا 

 . ند می شــو
بــرای صــدق چنیــن ادعایــی تنهــا کافــی 
اســت کــه چشــمان خــود را بســته و روزی 
کامــا دل انگیــز را تصــور کنیــد، روزی کــه 
در آن هیــچ چیــز موجب آزار شــما نشــده و 
شــما هــر آنچــه را دوســت داریــد، در کنــار 

خــود خواهیــد یافــت.
ــا  کنــون تصــور کنیــد اژدهایــی بــزرگ )ی  ا
کــه شــما بیشــترین  چیــزی یــا فــردی 
گهــان ســر  از آن داریــد( نا را  هــراس 
می رســد و تمامــی خوشــبختی شــما را 

می ســوزاند؛ چــه شــد؟ در 


