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 یادداشـت 
متن مرده است، تو آن را زنده کن!

الهام ماهری
نویسنده

ارســـطو در کتـــاب »پوئتیـــک« کـــه آن را »فـــن شـــعر« یـــا 
»بوطیقـــا« ترجمـــه کرده انـــد، در بـــاب تاثیـــر آثـــار هنـــری 
بـــر مخاطـــب، از واژه  »کاتارســـیس« اســـتفاده می کنـــد و در 
ــا  ــه تنهـ ــی نـ ــای یونانـ ــه تراژدی هـ ــد کـ ــح آن می نویسـ توضیـ
ــی را  ــه و پاالیـــش روحـ ــی از تزکیـ ــود نوعـ ــد در مخاطـــب خـ بایـ
ح و توضیـــح  ایجـــاد کننـــد، بلکـــه بایـــد قـــادر باشـــند خـــود را شـــر
ـــی پیـــام را دریافـــت کنـــد.  ـــه خوب ـــد ب ـــا مخاطـــب بتوان دهنـــد ت
به این ترتیـــب، زیبایی شناســـی ارســـطو نـــه تنهـــا محـــدود 
بـــه مولـــف و حتـــی ســـاختار متـــن نمی شـــود، بلکـــه بیشـــتر 
متوجـــه برداشـــت های مخاطـــب اســـت. پـــس از ارســـطو و 
طـــی گذشـــت قرن هـــا، فیلســـوفان زیـــادی دربـــاره مقولـــه 
»دریافـــت« و نقـــش مخاطـــب در مواجهـــه بـــا آثـــار هنـــری 
ســـخن گفته انـــد. شـــمار آنهـــا کـــم نیســـت و پرداختـــن بـــه آرای 
ـــاه، میســـر نمی شـــود. عـــده ای  همـــه آنهـــا در ایـــن نوشـــتار کوت
ـــه  از آنهـــا وظیفـــه مخاطـــب را برداشـــت مســـتقیم هـــر آنچـــه ک
ـــتند  ـــد هس ـــس معتق ـــد، پ ـــت می دانن ـــرده اس ـــف ک ـــف تعری مول
کـــه هویـــت مولـــف، نیـــت او، زندگی نامـــه و هرچیـــزی کـــه 
ــری  ــر هنـ ــد، در خوانـــش اثـ ــدا می کنـ ــط پیـ ــه شـــخص او ربـ بـ
موثـــر اســـت. امـــا عـــده ای دیگـــر، وظیفـــه اصلـــی را بـــر دوش 
مخاطـــب می گذارنـــد و همه چیـــز را وابســـته بـــه نقـــش او 
در برخـــورد بـــا اثـــر هنـــری می داننـــد. ســـارتر در ایـــن مـــورد 
می نویســـد: »حقیقـــت نـــدارد کســـی بـــرای خـــودش بنویســـد. 
بدتریـــن شکســـت زندگـــی اش همیـــن خواهـــد بـــود. خواننـــده 
بایـــد همه چیـــز را بســـازد.« و از همیـــن ســـاختن اســـت کـــه واژه 
ــر و ادبیـــات  ــا »علـــم تاویـــل« در دنیـــای هنـ »هرمنوتیـــک« یـ

اهمیـــت پیـــدا می کنـــد. 

رمانتیک یا مدرن؟
مهم تریـــن نماینـــده هرمنوتیـــک، شـــایر ماخـــر اســـت. در 
واقـــع او و دیلتـــای از نخســـتین کســـانی بودنـــد کـــه اصـــول 
ـــاح  ـــد و اصط ـــا نهادن ـــم بن ـــرن نوزده ـــته را در ق ـــن رش ـــه ای اولی
هرمنوتیـــک رمانتیـــک را روی کار آوردنـــد. طبـــق ایـــن 
اصطـــاح، مخاطـــب نقـــش اصلـــی را در مواجهـــه بـــا اثـــر هنـــری 
بـــه عهـــده دارد و همه چیـــز وابســـته بـــه تاویـــل او از متـــن  
ــه متـــن را  ــرد آن اســـت کـ ــزم اصلـــی ایـــن رویکـ ــا جـ اســـت، امـ
دارای معنـــای نهایـــی و قطعـــی می دانـــد. پـــس مخاطـــب 
بایـــد تاویـــل کنـــد تـــا آن معنـــای نهایـــی را کشـــف کنـــد. 
ــر  ــد گادامـ ــی ماننـ ــوفان مدرنـ ــش فیلسـ کنـ ــه وا ــئله ای کـ مسـ
و ریکـــور را برمی انگیـــزد و آنـــان را بـــه ابـــداع »هرمنوتیـــک 
مـــدرن« ســـوق می دهـــد. در هرمنوتیـــک مـــدرن، اثـــر هنـــری 
کامـــا وابســـته بـــه افـــق فکـــری مخاطـــب اســـت و شـــناخت اثـــر 
ع آن بـــا موقعیـــت، افـــق زندگـــی و  یعنـــی منطبق کـــردن موضـــو
ـــب  ـــان مخاط ـــه هم ـــده ک ـــای تاویل کنن ـــی پیش داوری ه حت
اســـت. به ایـــن ترتیـــب اثـــر هنـــری نمی توانـــد معنـــی قطعـــی 
و نهایـــی داشـــته باشـــد و همـــه معناهـــا وابســـته بـــه دریافـــت 
مخاطـــب هســـتند. اوســـت کـــه آنهـــا را می ســـازد و از نـــو تعریـــف 
می کنـــد. در واقـــع متـــن مـــرده اســـت و ایـــن مخاطـــب اســـت 
کـــه دوبـــاره آن را زنـــده می کنـــد. پـــس تاویل هـــای متعـــدد 
)معنی هـــای متعـــدد( را بایـــد معتبـــر شـــمرد و ایـــن دســـتاورد 

ــدرن اســـت. ــم هرمنوتیـــک مـ مهـ

تاریخچه هرمنوتیک
هرمنوتیـــک در اصـــل از واژهHermes بـــه معنـــاى خـــداى 
انتقـــال  اســـت. وظیفـــه هرمـــس  گرفتـــه شـــده  بالـــدار 
پیام هـــاى خداونـــدى بـــراى بشـــر اســـت. او را در اســـاطیر، 
پیامبـــر خدایـــان می داننـــد. او بـــه عنـــوان فرزنـــد زئـــوس، 
بایـــد آنچـــه را کـــه در وراى فکـــر و اندیشـــه بشـــر جـــاى دارد 
بـــه حـــوزه فکـــر و اندیشـــه انســـان هـــا انتقـــال دهـــد، موجبـــات 
کشـــف رمـــوز و معانـــی را فراهـــم ســـازد، انســـان هـــا را از آنچـــه در 
گاه ســـازد و باالخـــره دنیـــاى  محیـــط پیرامونشـــان می گـــذرد، آ
ــر  ــاى هـ ــا معنـ ــی یـ ــدد و معانـ ــم بپیونـ ــه هـ ــکار را بـ ــان و آشـ نهـ
ـــا شـــاخص را بشناســـاند. همـــان طـــور کـــه ماحظـــه  عامـــت ی
مـــی شـــود در روش تاویـــل، ورود بـــه دنیایـــی نهـــان، پیچیـــده 
ح اســـت کـــه بـــر وراى پدیده هـــاى عینـــی،  و ناآشـــکار مطـــر

ــد. ــاى دارنـ ــادى جـ ــوس و مـ ملمـ
ایـــن اصطـــاح تـــا چنـــد قـــرن پیـــش صرفـــا در عرصـــه متـــون 
قدســـی به ویـــژه کتـــاب مقـــدس بـــه کار می رفـــت، ولـــی 
هرمنوتیـــک از متـــون قدســـی بـــه متـــون عـــام راه یافـــت و 
امـــروزه خـــود هســـتی را نیـــز فـــرا گرفتـــه اســـت. در ابتـــداى قـــرن 
نوزدهـــم شـــایرماخر و دیلتـــاى هرمنوتیـــک را بـــه عنـــوان 
یـــک روش در علـــوم انســـانی طراحـــی و معمـــارى کردنـــد و 
ســـپس در قـــرن بیســـتم اندیشـــمندانی چـــون مارتیـــن هایدگـــر 
و گادامـــر از  »فهـــم«  بـــه عنـــوان نوعی»وجـــود« یـــاد کردنـــد. 
بنابرایـــن، دربـــاره ســـیر تحـــول هرمنوتیـــک بایـــد گفـــت کـــه 
از نوعـــی معرفـــت شناســـی بـــه گونـــه اى روش شناســـی و 
ســـپس نوعـــی هســـتی شناســـی یـــا  »نظریـــه هرمنوتیـــک« 

ــت. ــه اسـ ــول یافتـ تحـ

هرمنوتیک مدرن
 درک و کشـــف ایـــن نکتـــه کـــه هســـتی نیـــز بـــه انـــدازه دیـــن، 
رازدار و محجـــوب اســـت و دیـــدن نوعـــی رابطـــه متقابـــل بیـــن 
دیـــن و هســـتی، هرمنوتیـــک را از عرصـــه دیـــن بـــه عرصـــه 

ــاند. ــتی کشـ هسـ
آغـــاز و انجـــام هســـتی، فلســـفه حیـــات، هـــدف زندگـــی، کشـــف 
ح در ایـــن فضـــا اساســـی تریـــن  وجـــود و ســـایر مفاهیـــم مطـــر
ـــا هســـتی در غیبـــت انگاره هـــاى  ســـواالت آدمـــی در مواجهـــه ب
دینـــی بودنـــد. هایدگـــر از جملـــه اندیشـــمندان متفکـــر در 
قلمـــرو معنـــاى هرمنوتیـــک و گـــذر آن از عرصـــه دیـــن بـــه 
هســـتی اســـت. او معتقـــد اســـت کـــه دیـــدگاه مـــا در بـــاره متـــون 
ــد  ــم هماننـ ــی دانیـ ــه مـ ــا را راز وارانـ ــه آنهـ ــی کـ ــم دینـ و مفاهیـ

نگـــرش مـــا بـــه هســـتی اســـت. 
در هرمنوتیـــک مـــدرن کـــه هرمنوتیـــک عـــام و کلـــی نیـــز 
نامیـــده شـــده اســـت، تاویـــل معنـــی گرایـــش بـــه جهـــان 
گردش  »گئـــورگ  شـــمول شـــدن دارد.  مارتیـــن هایدگـــر و شـــا
ع هرمنوتیـــک کوشـــیده اند،  گادامـــر«  کـــه در تبییـــن ایـــن نـــو
ــد.  ــرده انـ ــذارى کـ ــژه« را بنیان گـ ــک »ابـ ــی هرمنوتیـ ــه نوعـ بـ
ج از ذهنیـــت  فعالیـــت هـــاى ابـــژه، پدیـــده یـــا انســـانی کـــه خـــار
 وجـــود دارد مـــی توانـــد مـــورد تاویـــل و تفســـیر قـــرار بگیـــرد. 
بـــه ایـــن هرمنوتیـــک، هرمنوتیـــک پدیدارشناســـانه نیـــز گفتـــه 

شـــده اســـت.

انگار کسـی در سـر  ما با ما حرف می زند... . همین که همـه ما حس می کنیـم تصویری از خودمان در سـرمان وجود 
دارد کـه می توانـد بـا مـا حـرف بزنـد و بـه مـا توصیه هایـی کنـد و موقعیت هـای مختلـف را بـرای مـا تفسـیر کنـد، یعنـی 
نوعی ذهـِن دوپـاره داریم: بخشـی از ما دسـتور می دهـد و بخشـی پیـروی می کند. امـا این »مـن گوینده« کیسـت؟

پژمان  رنجبر
پژوهشگر  فلسفه

همه مـا آدم هـا در درون خـود گویی یک 
»من گوینده« داریم که دائما با ما حرف 
می زند. انـگار  آواتار یک بـازی  ویدئویی 
ح می کند، مسیریابی  است که نقشه طر
می کنـد و تمام وقـت، موقعیت هایـی را 
کـه در آن قـرار داریـم، بـرای مـا تشـریح 
گویـی  گوینـده«  »مـن  ایـن  می کنـد، 
همیشـه در حـال حـرف زدن اسـت. ایـن 
»مـن گوینـده« اسـت کـه همـواره بـه مـا 
می گویـد چـه احساسـی داریـم، چگونـه 
کنـش بایـد نشـان دهیـم و از کجـا بـه  وا
کجـا بایـد برویـم و چـه مقصـدی در نظـر 
کـه مـن در حـال  داریـم. همیـن االن 
نوشـتن و شـما در حال خواندن هستید، 
گویـی یـک »مـن اسـتعاری« وجـود دارد 
کـه در سـر  مـا قـرار گرفتـه و بـه مـا می گوید 
کـه »فانـی تـو االن داری یـک مطلـب را 

می خوانی.«
کـه ایـن »مـن   چنیـن بـه نظـر می رسـد 
تمامـی  بـه  سـخنگو«  و  اسـتعاری 
محتویـات روان مـا دسترسـی دارد و 
می توانـد مبتنـی بـر گنجینـه ای کـه در 
دسـت دارد، هـر آنچـه را درک می کنیـم، 

کنـد. بـرای مـا تفسـیر 
نویسـنده  جینـز،  جولیـان  رأی  بنابـر   
گاهـی« ایـن  کتـاب معـروف »خاسـتگاه آ
»مـن گوینـده« در واقع سـازوکاری اسـت 
کـه دسـتگاه عصبـی مـا بـرای بقـای خود 

طراحـی کـرده اسـت.
 بـه نحـوی تمثیلـی می تـوان 

گفت کـــــه غریـــزه انســـان 

بـه انـدازه دیگـر حیوانات، بـه ویـژه دیگر 
کامـل نیسـت. در اینجـا  پسـتانداران، 
منظـور از کامـل بـودن، یعنـی یـک دایره 
بسـته بودن. غریزه ما ماننـد نهنگ یک 
دایـره بسـته نیسـت، بـه همیـن خاطـر 
اسـت که در تاریِخ حیات آدمـی بر زمین، 
انسـان همـواره حـاالت مختلفـی را از سـر 

گذرانـده اسـت. 
ایـن  و  می کنـد  تغییـر  همـواره  انسـان 
کـه  تغییـر از اسـاس تدبیرهایـی اسـت 
»مـن گوینـده« بـرای راهبـرد و مدیریـت 
بهتر انسـان در پیـش او قـرار داده اسـت. 
نظـر  بـه  کـه  اسـت  خاطـر  همیـن  بـه 
کسـی در سـر مـا  گویـی  جولیـان جینـز، 
گـر بـه  بـا مـا حـرف می زنـد و ایـن حالـت ا
موجـب  شـود،  منجـر  »بدهنجـاری« 

می شـود.  اسـکیزوفرنی  پدیدآمـدن 
می کنیـم  حـس  مـا  همـه  کـه  همیـن 
تصویـری از خودمـان در سـرمان وجـود 
دارد کـه می توانـد بـا مـا حـرف بزنـد و بـه 
کنـد و موقعیت هـای  مـا توصیه هایـی 
مختلـف را بـرای مـا تفسـیر کنـد، نوعـی 
ذهـِن دوپـاره داریـم؛ یعنـی بخشـی از 
مـا دسـتور می دهـد و بخشـی پیـروی 

. می کنـد
همـان  بتـوان  شـاید  را  ویژگـی  ایـن   
خصیصـه ای دانسـت کـه موجـب تمایـز 
مـا بـا دیگـر موجـودات می شـود. ایـن 
کارکـرد دسـتگاه عصبی ماسـت کـه برای 
حفـظ بقـای خـود چنیـن پیـش مـی رود.

 از آنجـا کـه مغـز مـا در ذهـن از مـا تصویـر 
می سـازد و آن را در مـکان و زمـان قـرار 
پیش رانـه  قدرتـی  او  بـه  و  می دهـد 
می دهـد، می تـوان پذیرفـت کـه مغـز مـا 
کار می کنـد؛ اسـتعاره اصلـی  اسـتعاری 
در اینجـا همـان »مـن گوینـده« یـا »مـن 

اسـت.  اسـتعاری« 
نوشـتار  ایـن  ابتـدای  در  چنان کـه 
گوینـده« بـه تمامـی  گفتـه شـد، »مـن 
محتویـات روان مـا دسترسـی دارد و بـا 
 بهره گیـری از آنهـا هـر موقعیتـی را تفسـیر

 می کند.
 بـر همیـن اسـاس، هیـچ بعیـد نیسـت در 
صورتـی کـه گنجینـه روانـی مـا خاطـرات 
یـا ایده هـا و انگارهـا و باورهای شـناختی 
نابهنجـاری در خـود داشـته باشـد، »مـن 
گوینـده« بـه عنـوان ناخـدا و سـکان دار 
درون مـا، زندگـی مـا را بـر اسـاس همـان 
الگوهـای شـناختی سـابق تفسـیر کـرده، 
بارهـا  بـرد.  پیـش  بـه  و  سـازد  موجـه 
و بارهـا اتفـاق افتـاده کـه در زندگـی بـا 
کـه  روبـه رو می شـویم  موقعیت هایـی 
نتیجـه ای همـواره یکسـان دربرداشـته 
است، گویی نتیجه از پیش رقم خورده 

اسـت.
گـر فـردی بنابـر الگـوی   بـرای نمونـه، ا
شـناختی غلطـی، انتخـاب رشـته کنـد و 
حـوزه ای از علـم را انتخاب کند و سـپس 
کنـد و بـه دنبـال رشـته ای  آن را رهـا 
دیگـر بـرود و باز هـم رهـا کنـد و بـه دنبال 
دیگـری بـرود و در نهایـت آن قـدر ایـن 
کـه تمامـی  رشـته بـه درازا بکشـد 
دسـت  از  او  فرصت هـای 

بـرود، »مـن گوینـده« او تمــــامی ایـــــن 
کامی  کامی هـا را بـر اسـاس تجربیـات نا نا
در  معمـول  تجربـه ای  کـه  شکسـت  و 
زندگـی هرکسـی اسـت، تفسـیر می کنـد و 
در نتیجـه بـه ایـن جمع بنـدی خواهـد 
رسـید کـه:» تـو بازنـده ای!« پرسشـی کـه 
ح کـرد آن اسـت  در اینجـا می تـوان مطـر
که آیـا بـه راسـتی چیـزی در ذاِت ایـن فرد 
قـرار داشـت کـه موجـب می شـد همـواره 
در تصمیـم و اقـدام بـه عمـل شکسـت 
گـر  کنـد؟ ا کامـی را تجربـه  بخـورد و نا
بـه یـاد آوریـم کـه الگوهـای شـناختی مـا 
دسـتمایه »ناخدای درونی« ما هسـتند و 
این ناخدا بر اسـاس همان دسـتمایه ها، 
حیات فکری و تصمیم و ارادۀ ما را پیش 
می بـرد، آن وقـت بـاز  هـم می توانیـم 
کام بـودِن آن فـرد بـاور داشـته  بـه ذاتـا نـا
باشـیم؟ بـه نظـر می رسـد کـه نمی تـوان 

چنیـن بـاوری داشـت.
گـر دسـتمایه های روان فـرد عنصر   آخـر، ا
داشـته  خـود  در  را  شکسـت  مفهـوم  و 
باشـد، »ناخـدای درون« مـا چـاره ای 
شکسـت  اسـتنتاِج  و  اسـتخراج  به جـز 
نخواهد داشـت. گواه این امر را می توان 
در زندگـی خـود و اطرافیـان مشـاهده 
بـه  نتوانسـته اند  کـه  آنهایـی  کـرد؛ 
گاهـی پیـدا  سـازوکارهای درونـی خـود آ
کننـد، خـواه بـه واسـطه آمـوزش خـواه 
تجربـه زیسـته، همـواره و در همـه حـال 
گـوش نـدای  مغلـوب و غـام حلقـه بـه 
گـر از بخت بد این  درونی خود هسـتند و ا
نـدای درونـی دسـتمایه های خوبـی در 
اختیـار نداشـته باشـد، بی شـک موجـب 
کامـی و  کشـاندن آن فـرد بـه ورطـه نا

شکسـت خواهـد شـد. 
کـه »ناخـدای  گـر روشـن شـده باشـد     ا
درونـی« مـا بـه عنـوان اسـتعاره ای از مـا 
بسـته  نقـش  عصبی مـان  سیسـتم  در 
و وظیفـه هدایـت زندگـی مـا را برعهـده 
دارد و او ایـن وظیفـه را تنهـا بـر اسـاس 
کـه در  دسـتمایه هایی انجـام می دهـد 
اختیـار دارد، اینـک بایـد پرسـید کـه ایـن 
دسـتمایه ها بـه چـه صورتـی بـه وجـود 
آمـده و مانـدگار می شـوند، بـه نحـوی 
کـه آن ناخـدای مذکـور هـرگاه نیـاز بـود 
سـری بـه ایـن گنجینـه زده و توشـه ای 
بـرای راهبری آینـده برمی گیـرد؟ منابعی 
گنجینـه درونـی مـا را پـر می کننـد،  کـه 

از: عبارت انـد 
 1. ژنتیک؛

 2. تربیت دوران کودکی؛
3. تجربه آموخته حیات.

کـه  را  آن چـه  تمامـی  منبـع  سـه  ایـن   
در آینـده خواهیـم بـود، رقـم خواهنـد 
کـه  زد، چـون همـان منابعـی هسـتند 
بـه ناخـدای مـا خـط می دهنـد تـا او بـه 
نوبـه خـود بـه مـا خـط داده و زندگـی 
مـا را بـر اسـاس تصمیم هـا و اراده هـا و 

بـرد.  پیـش  بـه  مـا  کنش هـای  وا
کـه زندگـی همیشـه بـر  همـه می دانیـم 
وفـق مـراد نیسـت، یعنـی همیشـه همـه 
چیـز آن گونـه کـه بایـد پیـش نمـی رود، 
نیـای  از  را  بدهنجـار  ژنـی  مـا  چه بسـا 
خـود بـه ارث ببریـم یـا چه بسـا کودکـی 
ما چنـان کـه بایـد مناسـب حـال پـرورش 
نهایـت  در  و  خوشـحال  کـودک  یـک 
بزرگسـالی سـالم نباشـد؛ در ایـن صـورت 
آیـا بایـد تـن بـه تسـلیم داد و نشسـت و 

فاجعه آفرینـی ایـن خاطـرات را تماشـا 
کرد؟ قبل از اینکـه راهکارهـای احتمالی 
مثـال  نیسـت  بـد  کنیـم،  بررسـی  را 
گـر در کودکـی شـما را  دیگـری بزنیـم. ا
والـدی پرتوقع یـا سـرزنش گر بـزرگ کرده 
گمانتـان چـه خواهـد شـد؟  باشـد، بـه 
فرانتس کافکا، نویسنده مشهور، کتابی 
بـا عنـوان نامـه بـه پـدر دارد. او در ایـن 
کتاب که در واقـع نامه ای اسـت که او به 
پـدرش نوشـته، از احسـاس خـود نسـبت 
بـه او می گوید. کافـکا دوبار تا مـرز ازدواج 
مـی رود، آن هـم بـا کسـی کـه عاشـقانه 
دوسـتش دارد، لکـن هربـار آن را برهـم 
زده و از زیـر بـار آن در می رود. بـه نظرتان 
چرا؟ بـا خوانـدن متن نامـه می تـوان پی 
برد که احساس ها و تصویرهایی که پدر 
کافـکا از او در طـول ترتیـب کودکـی اش 
داده، این الگـو را در او به وجود آورده که 
او هیـچ گاه نمی توانـد تمامـا خـوب باشـد 
یا تمامی کارهای او منجر به شرمسـاری 
خواهـد شـد؛ ایـن دقیقـا می توانـد اثـر 
منفی همان کاری باشـد که والـد پرتوقع 
و سرزنشـگر بـا کـودک می کند. بـه همین 
منظـور همـواره او درگیـر یـک گسسـت 
عقلی-احساسـی1  اسـت کـه بـه او اجـازه 
اتحـاد درون را نمی دهـد. کافـکا کـه از 
ایـن مسـئله بـه تنـگ آمـده، در نهایـت 
به عنـوان یـک نویسـنده راه رهایـی را در 

نوشـتن نامـه می یابـد. 
غ  نـگارش ایـن نامـه یقینـا نشـان از نبـو
این فرد دارد، چـرا که او با ایـن نامه نه با 
ج، همـان پدری  پـدر خـود در دنیای خـار
که از گوشت و پوست و استخوان است، 
بلکـه بـا نـدای درونی شـده والـد خـود 

سـخن می گویـد. 
بـا  بایـد  کـه  دریافـت  کافـکا  گویـی 
بـا  و  »ناخـدای درون« سـخن بگویـد 
کـه تربیـت و  او از خطایـی حـرف بزنـد 
نـگاه پـدرش بـه او موجـب پدیدآمدنـش 
شـده اسـت. همیـن نمونـه اساسـا مـا را 
بـه بررسـی یکـی از راهکارهـای رهایـی 
از نابهنجـاری دسـتمایه مـورد اسـتفاده 

می رسـاند.  درون«  »ناخـدای 
غلطـی  نقشـه های  مـا  همـه  درون  در 
وجـود دارد که هـرگاه ممکن اسـت ناخدا 
بـه سـراغ آنهـا رفتـه و آنهـا را برداشـته و 
کشتی درون ما را، هستی ما را، به سمتی 
سـوق دهـد کـه طوفـان و مـوج خروشـان 
بهترین اتفاقات ممکن آن مسـیر اسـت. 
همـان  نابهنجـار  شـناختی  الگوهـای 
کـه بایـد  کـی اسـت  نقشـه های خطرنا
پیـش از آنکـه ناخـدا آنهـا را پیـدا کنـد، به 
سراغشـان برویم، آنها را بازنویسی کنیم 
گـر ناخـدا از بـد حادثه آنهـا را پیـدا کرد،  و ا
کره جدی و  سـریعا باید با او وارد یـک مذا

پی گیرانـه شـویم.
کنون وقت آن است که بپرسیم چگونه  ا
می تـوان بـا »ناخـدای درون« سـخن 
گفت؟ برخـی افراد بـه سـختی می توانند 
کننـد و بـا خـود چنـد دقیقـه بـه  تمرکـز 
اصطـاح خلـوت کـرده و بـه گفت وشـنود 
بپردازنـد، در نتیجـه بهتریـن راه بـرای 
شروع، نوشتن است، یعنی همان کاری 
که کافکا انجام داد. پیش از آنکه شـروع 
بـه نوشـتن کنیـد، نخسـت بایـد ببینیـد 
کامی ها و اصا آن امـوری که در زندگی  نا
از آنهـا شـکایت می کنیـد، چـه چیزهایـی 
هسـتند، آنها را فهرسـت کـرده و در ادامه 
کامی هـا  بـه تفصیـل بنویسـید کـه ایـن نا
چه بر سر شـما آورده اسـت؛ سپس تاش 
کنیـد در کودکـی خـود، اغلـب تـا پیـش 
از نوجوانـی، بـه دنبـال ریشـه های آن 
بگردیـد. جایی خلـوت را پیـدا کـرده و در 
آنجـا بـه جسـت وجو و کاوش در کودکـی 

خـود بپردازیـد.
کـــه بـــا  کردیـــد  گـــر چیـــزی را پیـــدا   ا
همخوانـــی  شـــما  تفصیلـــی  فهرســـت 
داشـــت، آن را وارد فهرســـت تفصیلـــی 
کنـــون وقـــت آن اســـت  خـــود کنیـــد؛ ا
کـــه نامه نـــگاری را آغـــاز کنیـــد؛ هـــر 

چیـــزی، والدیـــن یـــا اطرافیـــان یـــا هـــر 
ــد باعـــث  ــر می کنیـ ــه فکـ ــز دیگـــری کـ چیـ
شـــده زمینـــه ای را ایجـــاد کنـــد کـــه شـــما 
الگـــوی شـــناختی غلطـــی را در ذهـــن 
ــه  ــی کـ ــان الگویـ ــد، همـ ــت کنیـ ــود ثبـ خـ
بـــه ضـــرر شـــما تمـــام شـــده اســـت، مدنظـــر 
قـــرار داده و بـــه آن نامـــه بنویســـید؛ در این 
نامـــه می توانیـــد هـــر شـــکایتی کـــه داریـــد 
ــیار  ــه بسـ ــا یـــک نکتـ ــد، امـ ح کنیـ ــر را مطـ
مهـــم نیـــز در اینجـــا بایـــد حتمـــا لحـــاظ 
شـــود و آن ایـــن اســـت کـــه بایـــد پـــس از 
ــه  ــه در نامـ ــی کـ ــکایت و دعوایـ ــه و شـ نالـ
بـــه راه انداختیـــد و هنگامـــی کـــه فکـــر 
کردیـــد حســـابی ســـبک شـــده اید، بـــه 
مخاطـــب نامـــه خـــود بگویـــد کـــه بهتـــر 
ــا چـــه می گفـــت و بـــه  بـــود چـــه می کـــرد یـ
آن توصیه هایـــی بکنیـــد کـــه بهتـــر بـــود 

آنهـــا را انجـــام مـــی داد. 
گـــر بـــه انـــدازه کافـــی ایـــن تکنیـــک     ا
را انجـــام دهیـــد و در آن مهـــارت پیـــدا 
کنیـــد، بـــه زودی می توانیـــد این بـــار 
ســـخن  خـــود  درون«  »ناخـــدای  بـــا 
بگوییـــد و او را مهـــار کـــرده و نگذاریـــد 
هـــر دســـتمایه ای را بـــرای پیش بـــرد 
زندگـــی شـــما اســـتفاده کنـــد، بلکـــه بـــه 
او بگوییـــد کـــه بهتـــر اســـت کـــه چنیـــن و 
چنـــان بکنـــد، یعنـــی همـــان چیزهایـــی را 
ـــه الگوهـــای  ـــه در نامـــه ب ـــه او بگوییـــد ک ب
همـــان  می گفتیـــد،  خـــود  شـــناختی 
توصیه هـــا را بـــه ناخـــدا نیـــز بگویـــد و او را 

کنیـــد. شـــگفت زده 
 ناخـــدا حتمـــا  نخســـت شـــگفت زده 
خواهـــد شـــد، ولـــی بـــه مـــرور عـــادت 
دســـتمایه ای  هـــر  بـــه  کـــه  می کنـــد 
ـــما  ـــا ش ـــزی ب ـــرای هرچی ـــد و ب ـــاد نکن اعتم
الهام بخـــش و  بـــه عنـــوان تصـــوری 
انگیزه آفریـــن مشـــورت کنـــد، بـــه مـــرور 
همیـــن ناخـــدا بـــه انـــگاره ای تغییـــر شـــکل 
می دهـــد کـــه همـــواره می توانـــد نـــه تنهـــا 
تصمیم هایـــی بگیـــرد کـــه شـــما دوســـت 
داریـــد گرفتـــه شـــود، بلکـــه از گرفتـــن 
تصمیم هـــای نابهنجـــار و مضـــّر نیـــز 

می کنـــد.  جلوگیـــری 
   روشـــی کـــه در ایـــن نوشـــتار بـــه اختصـــار از 
آن ســـخن گفتـــه شـــد، یـــک روش کامـــا 
اقتصـــادی اســـت. اقتصـــادی بـــودن 
ـــه شـــما  ایـــن روش از ایـــن جهـــت اســـت ک
همـــواره ناخـــدا را داریـــد، تنهـــا نیـــاز اســـت 
کـــه اینـــک او بـــه حـــرف شـــما گـــوش دهـــد 
و پـــس از مدتـــی او بـــه نحـــوی خـــودکار در 
ــت  ــما حرکـ ــوب شـ ــذت و مطلـ ــتای لـ راسـ

ــد. کنـ
گـر نیاز بـه یـک نمونه خـوب در نوشـتن   ا
نامه، به عنـوان قدم اول ایـن راه، یعنی 
مدیریـت گفت وگـوی درونـی، داشـتید، 
می توانیـد نامـه کافـکا را بخوانید، شـاید 
او حـرف هـای دل شـما را نیـز زده باشـد! 
نیچـــه درســـت گفتـــه بـــود کـــه فلســـفه 
ج مشـــترک نـــدارد، گاهـــی علـــم  مخـــر

اســـت و گاهـــی هنـــر.
ـــده ایـــن ســـطور، نخســـت  ـــه زعـــم نگارن  ب
بایـــد وحدتـــی در درون حاصـــل شـــود و 
ح  ســـپس پرســـش های بـــزرگ را مطـــر
کـــرد. کســـی کـــه در درون خـــود درگیـــر 
اســـت، نمی توانـــد نـــگاه خـــود را معطـــوف 
تعالی جویانه تــــــــر  جنبــــه هـــــــای  بـــه 
زندگـــی خـــود کنـــد، چـــرا کـــه هنـــوز در 
مرحلـــه ای اساســـی گیـــر افتـــاده و بـــاز 
هـــم بـــه زعـــم نیچـــه، در اینجـــا فیلســـوف 
بایـــد پزشـــک فرهنـــگ باشـــد و فرهنـــگ 
را در مســـیری قـــرار دهـــد کـــه بـــه مـــرور 
ـــا  ـــر آنه ـــرده، ب ـــر ک ـــود را پ ـــای خ دام چاله ه
ایســـتاده، ســـپس بتواند ســـرافرازی کرده 
ح کنـــد؛  و پرســـش های بـــزرگ را مطـــر
ــاید کمـــی تکلیـــف  ــه شـ پرســـش هایی کـ
آدمـــی  را بـــا چیســـتان خـــودش روشـــن تر 

ســـازد.
 نوشـــتار کنونـــی تنهـــا توصیه هـــای یـــک 
پزشـــک فرهنگـــی بـــود. امیـــد کـــه بتوانیم 
ناخداهـــای خوبـــی در درون خـــود تربیت 
ــا را در امـــن و امـــان بـــه وادی  ــا مـ کنیـــم تـ
کاوش هســـتی ســـوق  پرســـش گری و 
دهنـــد؛  همـــان هســـتی کـــه مدت هاســـت 
مـــا را بـــه خـــود می خوانـــد، لکـــن مـــا  در 
تاطـــم دریـــای خروشـــان درون، توانـــی 

بـــرای شـــنیدن آن نداریـــم.  
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