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خطاهايمادرديدنوشنيدنازكجاميآيد؟

 وقتي تخم شيطان را 
تخم مرغ شيطان مي بينيم!

سبكشناخت سبكنگرش

ذهنيتهاييكهازمكانهااعتبارميگيرندوواقعيترافيلترميكنند

»مكانزدگي«واقعيترامسخميكند

عياريبرايفهمآلودگيبه»مكانزدگي«
اما پرسش اين است كه آيا »مكان  زدگي« يعني 
دخالت دادن مكان در قضاوت ما درباره يك انسان 
يا يك حرف يا هر چيز ديگري مختص آدم هاي 
همان ايستگاه مترو اين مطلب است يا نه اغلب ما 
دچار اين خطاهاي شناختي و معرفتي مي شويم؟ 
فرض كنيد زير عنوان همين مطلب، اس��م نويس��نده را 
محمد مهر معرفي كرده اند، شما با اين نام آشنا هستيد و 
به تناوب مطالب نويس��نده را در خالل صفحات س��بك 
زندگي ديده ايد. ح��ال فرض كنيد از هفته بع��د نام او را 
اينط��ور بنويس��ند: »دكتر محم��د مهر، ف��وق دكتراي 
روانشناس��ي، استاد دانش��گاه آكس��فورد و رئيس مركز 
بين المللي مطالعات روانكاوي و يونگ شناسي لندن«، حاال 
اين فرض را در نظر بگيريد، عجالتاً به جايي برنمي خورد. 
سؤال من اين است كه در افق نگاه ش��ما با مشاهده اين 
عنوان تغييري حاصل مي شود؟ يعني چيزي در مردمك 
چشمتان گرد مي شود يا نه همان جرياني كه پيشتر بوده، 
ادامه مي يابد؟ اگر خود را بگرديد و ببينيد در شما ذره اي 
تغيير در كيفيت مطالعه مطالب نويسنده حاصل نشده و 
مطالب او را همانطور و با همان كيفيت مي خوانيد كه در 
هفته هاي قبل مي خوانديد - يعني اگر مطالب او را جدي 
مي گرفتيد و با عالق��ه مي خوانديد اكنون ه��م با همان 
جديت و عالقه مي خوانيد - يا نه اگ��ر مطالب او را جدي 
نمي گرفتيد و محتواي سخنان او را فاقد اصالت و جذابيت 
مي دانستيد هم اكنون هم ديدگاه و رأي تان همان است و 
عنوان او تغييري در ديدگاهتان پديد نياورده من به شما 
تبريك مي گويم شما همان كودك سه ساله اي هستيد كه 
هنوز آلوده »مكان زدگي« نشده است، يعني همان انساني 
كه با واقعيت و ب��ا بودن در تماس اس��ت نه ب��ا ذهنيت 
جهت داِر منبعث از م��كان يا هر چيز ديگ��ري، بنابراين 
برايش فرق نمي كند كه آن نوازنده را در يك مكان مجلل 

مالقات كند يا نه در ايستگاه مترو. 

مكانزدگيبهزايشرفتارهاينمايشيو
غيراصيلكمكميكند

اما اگ��ر به مح��ض اينكه ش��ما درمي يابيد 
في المثل محمد مه��ر عناوين پرطمطراقي 
دارد و كيفيت خوانش ش��ما هم تحت تأثير 
اين عناوين قرار مي گيرد، بنابراين مي توانيد 
دريابيد كه از بيم��اري »مكان زدگي« رنج 
مي بريد و اين بيماري مي تواند تحريك كننده بسياري از 
بيماري ه��ا از جمل��ه مدرك گراي��ي، مدرك س��ازي، 
مدرك  خري و مدرك فروشي باشد. چطور؟ فرض كنيد 
مطالب محمد مهر مورد استقبال قرار نمي گيرد، اما او به 
جاي اينكه برود اص��ل ماجرا را درس��ت كند با خودش 
مي گويد- و از يك زاويه هم درست مي گويد- مطالب من 
خوانده نمي ش��ود چون من هنوز دكتري نگرفته ام. در 
سمينارها، همايش ها و... به من توجهي نمي شود، بنابراين 
درآمدي هم ندارم، چون قبل از اسم من عنوان دكتري و 
فوق دكتري وجود ندارد، بنابراين او مي رود اين نقيصه را 
برطرف مي كند و با كمال شگفتي متوجه مي شود اكنون 
مورد اقبال قرار گرفته است و همه او را تحويل مي گيرند، 
بنابراي��ن مكان زدگي به عنوان يك بيم��اري خود باعث 
رفتارهاي غير اصيل و نمايشي مي شود و در نهايت دوباره 
همين رفتارهاي غير اصيل و نمايشي به زايش مكان زدگي 
كمك مي كند، چرا؟ چون آدم هايي كه در جامعه حضور 
يافته اند اغلب دنبال كشف حقيقت نيستند و به سادگي 
مقهور مكان ها و اسم و رسم ها مي شوند. توجه كنيد من 

وقتي تحت تأثي��ر منصب ها و عناوين ق��رار مي گيرم به 
شدت مقهور مكان ها شده ام، چون فرض من اين است كه 
اگر كسي عنوان دكتر يا فوق دكتري را يدك مي كشد يا 
نام او به دانشگاه هاي خارجي گره خورده بنابراين حتماً 
حرف قابل اعتنايي خواهد زد. من اينجا در حقيقت دنبال 
مكان مي گردم و مكان براي ارزشيابي من حرف اول و آخر 
را مي زند. اگر همان دكتر به هر دليلي نخواهد اسم و رسم 
خود را فاش كند من به سخن او گوش نخواهم داد، چون 
فرض من اين است كه اين فرد حرف ارزشمندي ندارد و 
شما توجه كنيد كه بسياري از روشنفكران - درست تر اين 
است بگوييم افرادي كه تصور مي كنند روشنفكر هستند- 
كه خودخواهانه خ��ود را مركز تفك��ر و دانش مي دانند 
موهبت آموختن را از دست مي دهند، چون آنها اغلب پر 
از نظريه و فرضيه اند و به اين توجه ندارند كه مي شود از 
يك كشاورز هم آموخت چون كشاورز هم مي تواند كاماًل 
فيلس��وفانه و دقيق به عالم نگاه كن��د، همچنان كه يك 
كودك هم مي تواند كاماًل فيلسوفانه و دقيق به عالم نگاه 
كند، اما وقتي من مقهور مكان زدگي هستم مي گويم آخر 
اين كشاورز بي سواد با اين لباس بدون پرستيژ كه نه در 
عمرش دانشگاهي ديده و نه استادي و نه كتاب درخوري 
خوانده چه حرفي مي تواند براي گفتن داش��ته باش��د، 
در حالي كه آن كشاورز اگر عالم حضور را زيسته باشد در 
آن صورت مي تواند نكته هايي را عرضه كند كه شايد در 

كمتر كتابخانه اي بشود آنها را يافت. 

اعتبارهايموهومكهازمكانهاميگيريم
حال جامعه اي را تصور كنيد كه يك فرض 
اوليه و خدشه ناپذير در آن جامعه وجود 
دارد و آن اين اس��ت كه اگ��ر مي خواهي 
حرف��ت ش��نيده ش��ود ب��رو و عناوي��ن 
پرطمطراق به دس��ت بياور. آي��ا اينگونه 
ريشه علم واقعي خش��كانده نمي شود؟ من حرفي براي 
گفتن دارم، كشفي در حوزه هنر، علم يا هر حوزه ديگري 
انجام داده ام، اما هيچ وقت صداي من شنيده نخواهد شد، 
هنر من ديده نخواهد شد و من جدي گرفته نخواهم شد، 
چون اصاًل قرار نيست كس��ي هنر يا حرف يا علم شما را 
ببيند، اي��ن برچس��ب ها و عناوين شماس��ت كه ديده 
مي شود. اين سخن به معناي نفي ديد كارشناسي نيست، 
اما اينطور هم نيس��ت كه هر كس��ي حتي اگ��ر عنوان 
كارشناس را يدك مي كش��د و عناوين پرطمطراق دارد 

حتماً حق با اوس��ت. به ف��رازي از كتاب »هنر ش��فاف 
انديش��يدن« رولف دوبلي، ترجمه عادل فردوسي پور، 
بهزاد توكلي و علي ش��هروز توجه كني��د: »حدود يك 
ميليون اقتصاددان كارآزموده روي اين س��ياره زندگي 
مي كنند، اما حتي يكي شان هم نتوانسته به طور دقيق 
زمان بحران اقتصادي سال 2008 را پيش بيني كند - به 
استثناي نوريل روبيني و نسيم طالب- چه برسد به اينكه 
بتواند چگونگي اين سقوط را از تركيدن حباب امالك و 
مس��كن گرفته تا فروكش كردن مب��ادالت اعتباري در 
بحبوحه بحران اقتصادي حدس بزند. هيچ گاه يك گروه 
از متخصصان اينچنين شكست نخورده اند... در طول دهه 
گذش��ته خطوط هوايي نيز با خطرات خطاي مرجعيت 
آشنا شدند. قبل تر خلبان مثل پادشاه بود. دستورات او 
زير سؤال نمي رفت. اگر كمك خلبان متوجه از قلم افتادن 
موضوعي مي شد از روي احترام يا ترس جرئت نمي كرد 
خلبان را از آن مطلع كند. با پي بردن به اين رفتار تقريباً 
تمام خطوط هواي��ي از مديريت منابع كاري اس��تفاده 
مي كنند ك��ه خلبانان و خدمه پ��رواز را ترغيب مي كند 
آزادانه و به سرعت درباره هر موضوعي به بحث بپردازند. 
به بي��ان ديگر آنها به دق��ت خطاي مرجعي��ت را از كار 
مي اندازند. در 20 سال گذشته مديريت منابع كاري بيش 
از هر پيشرفت فني ديگري توانسته است امنيت را براي 

پروازها فراهم كند.
مي بينيد؟ مي گويد م��درك نمي تواند به معناي عبور از 
خطاها يا پيش بيني درست باشد، چون از ميان آن همه 
اقتصاددان فقط دو نفر توانس��تند يك بحران اقتصادي 
بزرگ را پيش بيني كنند يا چه بسا هواپيماهايي سقوط 
كرده اند، فقط به خاطر اينكه كمك خلبان جرئت نكرده 
به خلبان بگوي��د دارد تصميم هاي اش��تباه مي گيرد، يا 
اينكه كمك خلبان متوجه شده، اما با خودش گفته مگر 
ممكن است يك خلبان بزرگ در اين سطح اشتباه كند، 
حتماً اين من هستم كه دارم اش��تباه فكر مي كنم. مگر 
مي شود خلباني كه در فالن دانشگاه و فالن مكان درس 
خوانده دچار چنين خطاي فاحشي شود؟ كمك خلبان 
مي بيند هواپيما دارد سقوط مي كند، اما مي گويد حتماً 
من دارم اش��تباه مي كنم. مي بيند كه نشانگرها هشدار 
سقوط را نشان مي دهند اما مي گويد حتماً نشانگرها از 
كار افتاده اند و تنظيمات آنها به هم خورده اس��ت، چون 
فالني كه از فالن مكان فارغ التحصيل شده اين هواپيما 

را هدايت مي كند. 

آي�اواقعاًدرج�ويحقي�ر،مرواريدپيدا
نميشود؟

فروغ ف��رخ زاد در ش��عري مي گويد: »هيچ 
صيادي در ج��وي حقيري كه ب��ه گودالي 
مي ريزد، مرواريدي صيد نخواهد كرد« اما آيا 
اين انتظار و كنش��ي كه او ايج��اد مي كند 
مبتني بر همان مكان زدگي نيست؟ ما انتظار 
داري��م الم��اس را حتم��اً پش��ت ويتري��ن مجل��ل يك 
جواهرفروشي، زير نور دقيق و طراحي شده ببينيم و حتي 
اگر آن قطعه واقعاً الماس نباشد به اعتبار اينكه در چه جايي 
قرار گرفته حكم مي دهيم ك��ه حتماً آن قطعه يك الماس 
اس��ت، يعني اگر حتي آن جواهرفروش بگويد اين الماس 
قالبي بوده مي گوييم نه شوخي مي كند. مي گوييم چطور 
ممكن است من اين همه پول به حساب شما واريز كرده ام 
مگر مي شود كه اين الماس قالبي باشد. شما اين همه اعتبار 
داريد. مغازه شما در فالن جاست يا فالن نور به صورت دقيق 
روي اين الماس تابيده شده، مگر مي شود اين الماس نباشد؟ 
از آن سو حاال فرض كنيد كه يك قطعه الماس در گوشه اي 
از پياده رو افتاده باش��د. يك هنرمند بسيار معروف به طور 
ناش��ناس و بيرون از زرق و برق ها و زواي��اي نوري كه بر او 
تابيده و اهميت او را به ما يادآور مي شود بيرون از هياهوي 
تبليغات بخواهد كار خودش را گوشه اي در پياده رو انجام 
دهد، اگر ما به هنر او اهميت مي دهيم و نه به آن تبليغات، 
آيا همان احساس را درباره او نخواهيم داشت؟ اگر من در آن 
سالن كنس��رت احساس��اتي مي شوم و اش��ك هاي كاماًل 
رومانتيك در گوش��ه چش��مانم هويدا مي ش��ود، اگر اين 
احساسات و اشك ها ماحصل تبليغات و مكان زدگي نيست 
پس بايد در همان گوش��ه پياده رو هم به آن هنرمند اعتنا 

كنم و دچار همان احساسات شوم. 

نگاهدوبارهبه»قضاوته�ايمكانمحور«
بيندازيد

هر وقت گزاره اي در رابطه با يك مكان به كار 
مي بري��د كه ح��اوي نوعي قضاوت اس��ت 
مي توانيد آن گزاره را يك بار ديگر بررس��ي 
كنيد. فرض كنيد آن گزاره اين باشد: »همه 
آدم هايي كه قبل از ظهر در پارك مي نشينند 
عالف يا معتاد هس��تند« و اين آيا باعث نمي ش��ود افراد 
بس��ياري از نشس��تن در روي نيمكت هاي پارك محروم 
شوند، صرفاً به اين خاطر كه اگر در آن ساعت روي نيمكت 
پارك بنشينند احساس راحتي نمي كنند چون نگاه هاي 
سنگيني را روي خود حس مي كنند، يا اينگونه مي پندارند 
كه نگاه هايي روي آنها س��نگيني مي كند. آدم هايي كه از 
باشگاه هاي بدن س��ازي بيرون مي آيند يك مشت جوان 
تهي مغزند كه براي نشان دادن عضالت خود به دخترها له 
له مي زنند... كارمنداني كه در ادارات نشس��ته اند روزي 
بيشتر از نيم ساعت كار نمي كنند... در بيمارستان ها فقط 
آدم ها را مي كشند - حاال تصور كنيد كه وقتي اين جمله را 
مي گوييد كودك يا نوجوان شما هم اين جمله را مي شنود 
و برحسب تصادف او يكي دو ماه بعد نياز به بستري شدن 
در بيمارستان پيدا مي كند- ... آدم هايي كه در ادارات نماز 
اول وقت مي خوانند يك مش��ت ري��اكار بدون تخصص 
هس��تند... بازار يعني يك عده كالهب��ردار كه منتظرند 
جنس بنجل به تو قالب كنند و جيبت را بزنند و....   از اين 
دست جمله ها چقدر در حافظه مان حي و حاضر داريم؟ 
ماحصل اين قضاوت هاي كلي چيست؟ احساس ناامني، 
تنفر و خشم! آيا مي توانيم نگاه دوباره اي به قضاوت هايي 

بيندازيم كه يك سر آنها به مكان برمي گردد؟

خاط�رمميآيديكب�اردرس�الهاي
دور-نقدكهنميش�ودگفت-گزارشي
ازيكنمايشياهمانتئاتركهآنروزها
رويصحن�هرفت�هب�وددرروزنامهكار
كردهب�ودم.دربخش�يازآنمطلببه
س�خنيك�يازش�خصيتهاينمايش
اش�ارهكردهبودمكهدرقس�متيازآن
ازعبارت»تخمشيطان«استفادهكرده
بود،اماحروفچي�نروزنامهايكهدرآن
كارميكردمبهجايتخمشيطاننوشته
بودتخممرغشيطان،حاالماالبتهمتوجه
قضيهشديموپيشازآنكهتخمشيطان
بهصورتتخممرغش�يطانچاپشود
مرغبيچ�ارهراازميانهتخموش�يطان
بيرونكش�يديم،اماداس�تانبرايمن
همانموقعجالببودكهچراحروفچين
چنينخطاييكردهاست،يعنيكلمهاي
كهدرمتننب�ودهبهحس�اباينكهآن
كلمهدرمتنوجودداردگذاشتهواساسًا
خودمتنيتازهرابهوجودآوردهونكته
مهمتراينكهآيااي�نخطاهايعجيبو
غريبصرفًاخطايحروفچينهاستيا
اغلبماهمدچارچنينخطاهايفاحشي
ميش�ويم؟يعنيچيزيراميبينيمكه
واقعًاوجودن�دارد-جالبنيس�تآدم
چيزيراببين�دكهوجودن�دارد؟البته
بهتراستبهجايجالبازواژههاييمثل
نگرانكنندهياهش�داردهندهاستفاده
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  نوشيدنيمجازيامجاني؟
بگذاري��د يك مث��ال ديگ��ر ه��م از خودم 
بزن��م. چند روز پي��ش يك رم��ان خارجي 
را مي خوان��دم كه در آن يك عب��ارت به نام 
نوش��يدني مجاني وج��ود داش��ت و من به 
خيال خود كه اين متن ي��ك رمان خارجي 
است و حتماً در اين عبارت دست برده اند و 
سانسور شده نوشيدني مجاني را چندين بار 
نوشيدني مجاز خواندم- توجه كنيد كه همه 
اين اتفاقات در كس��ري از ثانيه و به سرعت 
روي مي دهد- تصور مي ك��ردم كه منظور، 
همان نوشيدني بدون الكل است، در حالي 
كه وقتي ديدم يك چيزي در متن با آنچه من 
مي خوانم نمي خواند دقت كردم و ديدم كه 
من چندين بار نوشيدني مجاني را نوشيدني 

مجاز ديده ام و عبور كرده ام. 
اين هم��ان خطايي اس��ت ك��ه حروفچين 
روزنامه انجام داده اس��ت. او دارد كلمات را 
از روي دستنوش��ته من مي خواند و ارتباط 
چش��مي با دستنوش��ته و مانيتور دارد، اما 
چشم او مثل چشم همه ما با ذهنيت هايش 
هم خلط شده است. او هزاران بار كلمه تخم 
را در كنار مرغ ديده است، بنابراين حال هم 
مي خواهد به هر قيمتي ش��ده به همان راه 
برود، بنابراين بالفاصله بعد از تخم مي نويسد 

مرغ و در ادامه شيطان. 
 مثلشكارچيرّدخطاهارابزنيد

يك ب��ار با دق��ت ب��ه خطاهاي دي��داري و 
شنيداري تان توجه كنيد و مثل يك كاشف 
كه دنبال ناشناخته ها مي رود رّد اين خطاها 
را در خودتان بزنيد. اگر اين كار را دقيق انجام 
دهيد به ذهنيت هاي خود خواهيد رسيد. من 
اين ذهنيت را در خود جمع كرده ام كه وقتي 
كلمه نوشيدني در رمان هاي خارجي مي آيد 
اشاره به يكي از مشروبات الكلي دارد، بنابراين 

مجاني را مجاز مي بينم. 
بارها در روزنامه ها يا كتاب ه��ا به خطاهاي 

نگارش��ي در كلمات برخورده اي��م كه از زير 
چشم حروفچين ها، مصحح ها، خبرنگارها، 
دبيرها و س��ردبيرها عب��ور كرده اند. ش��ما 
مي بينيد با اينكه اين همه فيلتر وجود دارد، اما 
باز اشكاالت تايپي همچنان سر جايش است. 
چرا؟ آيا موضوع به كمي دقت برمي گردد يا نه 
داستان وسيع تر از اين است. مثاًل شما كلمه 
موفقيت را موقفيت مي نويسيد و هيچ كسي 
متوجه نمي شود، حتي ممكن است خواننده 
هم آن را موفقيت بخواند. چرا؟ به خاطر اينكه 
ذهن ش��ما انتظار دارد كه كلمه موقفيت را 
موفقي��ت بخواند، بنابراين همي��ن انتظار را 
هم عملي مي كند و به همين راحتي ش��ما 
موقفيت را موفقيت مي خوانيد. پس روي اين 
كلمه بسيار مي توانيد تأمل كنيد چون يكي 
از ريش��ه هاي مهم در خطاهاي ماست. من 
انتظار دارم كه موقفيت همان موفقيت باشد 
و همين انتظار و خوش داشتن باعث مي شود 

كه موقفيت را موفقيت ببينم. 
 كيفيتديدنوقتيپيادهياس�واره

هستيد
حال اين خطاهاي بصري را از متن كلمات به 
متن روابط اجتماعي مان بياوريم. من وقتي 
پياده هستم جهان، آدم ها، قوانين، روابط و 
انتظارات را يك طور مي بينم و وقتي سواره 
هس��تم طور ديگر. اگر خودت��ان را زير نظر 
بگيريد، حتم��اً دچار اين خطاه��ا خواهيد 
شد. مثاًل من وقتي پياده هستم انتظار دارم 
كه راننده هاي خودروها درك كنند كه من 
يك پياده هس��تم، اما وقت��ي راننده خودرو 
مي شوم انتظار دارم كه پياده روها درك كنند 
كه من عجله دارم. وقتي پياده هس��تم سايز 
يك ماش��ين ها را در اندازه واقعي مي بينم، 
ماش��ين را به صورت يك حجم بزرگ قابل 
توجه جلوي چشم مي بينم بنابراين انتظار 
دارم كه اين حجم آهني عابر را مراعات كند، 
اما به محض اينكه سوار خودرو مي شوم دچار 
يك خطاي بصري مي شوم. من با اينكه سوار 
ماشين شده ام حجم ماشين خود را نمي بينم 
چون در ماشين نشسته ام و نمي توانم از دور 
به ماش��ين خود نگاه كنم، بنابراين با اينكه 
ماش��ين را مي رانم، اما متوجه نمي شوم كه 

يك حجم طوالني دارد جابه جا مي شود. 
 آيامطمئنيد»آنچيزيراميشنويد

كهواقعاًميشنويد؟«
به تجربيات ش��خصي خود ن��گاه كنيد و از 
خود بپرسيد آيا واقعاً ش��ما همان چيزي را 
مي ش��نويد كه طرف مقابل مي گويد يا نه، 
آن حرف را آنطور مي ش��نويد كه دوس��ت 
داريد بشنويد؟ آيا اين خطاي فاحش كانون 
بسياري از س��وء تفاهم ها و جنگ و جدال ها 
نيست؟ ديده ايد كه ما به طور روزانه و مكرر 
از »ببخش��يد من فكر كردم شما گفتيد...« 
استفاده مي كنيم؟ تازه اين وجه خوشبينانه 
قضيه اس��ت، يعني آنجا كه س��وء تفاهم ها 
عموماً كوچك هس��تند و با يك عذرخواهي 
ختم به خير مي ش��وند، اما اينكه ما به طور 
مكرر از »ببخش��يد من فكر كردم ش��ما...« 
استفاده مي كنيم نشان دهنده اين است كه 
ما سخن طرف مقابل را خوب نشنيده ايم، يا 
اينطور بگوييم سخن طرف مقابل با آنچه ما 
به عنوان يك پيش ف��رض در ذهنمان آماده 
كرده ايم قاتي شده است. توجه كنيد كه اين 
پيش فرض هاي فرهنگي و جنسيتي و دهها و 
صدها متغير از اين نوع چه باليي سر ديدن ها 

و شنيدن هاي ما درمي آورند. 
ما عموماً شنيدن را يك عمل منفعل و بسيار 
راحت مي پنداري��م. چرا؟ به خاط��ر اينكه 
مي گوييم خب يكي اينجا نشس��ته است و 
حرف مي زند، جان مي كند كه سخني پيدا 
و نثار م��ا كند، در حالي كه م��ا اينجا راحت 
و فارغ البال نشس��ته ايم و فقط س��خن او از 
مجراي شنوايي ما مي گذرد و به ما مي رسد، 
اما آيا اين ف��رض بيش از حد خوش��بينانه 
نيست؟ در واقع سخن هيچ كسي به گوش ما 
نمي رسد، يا اينطور بگوييم سخن هيچ كسي 
آنطور كه در واقعيت هست به ما نمي رسد، 
مگر اينكه ما از آن پيش فرض ها، ذهنيت ها و 
قالب ها خالي شده باشيم و آيا اين كار بسيار 

سهمگين نيست؟
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