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جایگاه انشا و نوشتن

در گفتگو با دکترسید محمد کالنترکوشه
عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشکده
روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
شیرین خلفبیگی

به هر ســو که مینگریم ردپایی بــه عمق تاریخ
ِ
از نوشــتن وجــود دارد .کلمــات از ذهن جوانه
میزننــد؛ تفکــر آدمی تنیــده در روح اســت؛
همــان بخش پنهان هــر فرد ،همــان تنهایی و
خلــوت که در ســکوتش هــزاران کلمــه و واژه
زندگی میکنند.

دکت��ر کانت��ر در س��ه رش��ته ک��ه ب��ه
نظ��ر میتوانند مکم��ل یکدیگر باش��ند
تحصیات خود را گذراندهاند ،دروس
ح��وزوی را ت��ا س��طوح خ��ارج ادام��ه
دادن��د و البت��ه با محتوی��ات متعددی از
فقه و اصول گرفته تا فلس��فه اس��امی
و تفس��یر .در دروس دانش��گاهی نی��ز
فلس��فه غ��رب را ت��ا اتمام کارشناس��ی
ارش��د ب��ه پی��ش بردن��د .در کن��ار ای��ن
دو رش��ته ،رش��ته مش��اوره را نی��ز ت��ا
مقط��ع دکت��را ادامه داده و از دانش��گاه
پوت��را مال��زی در گرای��ش مذک��ور
فارغ التحصیل شدند.

ب��رای ورود ب��ه جای��گاه و اهمی��ت انش��ا ،ابت��دا
میخواه��م تعریف��ی از روان انس��ان بده��م .خب،
ب��رای تعریف روان انس��ان بهتر اس��ت به س��ه واژه
بپردازی��م؛ روان ک��ه معادل  Psycheاس��ت .ذهن
ک��ه مع��ادل  Mindاس��ت و روح که مع��ادل Soul
اس��ت .هر س��ه واژه مذکور به خصوص روان ریشه
اصیلی در یونان باس��تان به ویژه در مباحث مطرح
در کت��اب مح��اورات افالط��ون دارد .ام��ا اکنون با
کمی تس��امح میت��وان ادعا کرد که ذهن انس��ان
ح��اوی انرژیای به نام روان اس��ت .بر این اس��اس
روان همان توانمندیهای ذهن اس��ت که ش��امل
اندیش��یدن  ،آگاه ش��دن  ،با خبر شدن ،آگاهی از
خویشتن و حتی آگاهی از وجود بخش ناخودآگاه
از انس��ان م��ی ش��ود .بهع��الوه ،ذهن و ان��رژی آن
یعنی روان بهعنوان نقش واس��طهای میان بدن که
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ی��ک امر فیزیكال اس��ت و روح که ی��ک امر معنوی
است عمل می کنند .با فرض اعتقاد به متافیزیک
و بعد روحانی در انسان می توان ادعا کرد که اراده
و اختیار و ...که وضعی��ت خودانگیختگی دارند از
خاستگاه خویش یعنی روح به ذهن منتقل شده و
از آنجا تعامل با مغز رخ میدهد.
ب��ا توضیح��ی که در ب��اال گفته ش��د قطعا باید
گفت نگارش که همان اظهار کردن خویشتن است
خاس��تگاهی در روان دارد؛ البته برای معتقدین به
متافیزی��ک خاس��تگاه اصل��ی آن روح اس��ت ،کما
اینکه ب��رای چنین افرادی بهطور کلی خاس��تگاه
علم هم روح است .اما به هر حال روان انسان نقش
اساسی و مهمی در نگارش دارد .بهعالوه ،یكی از
ویژگیهای اصلی در نگارش وجود خالقیت است
ک��ه البته این نیز خاس��تگاهی روان��ی دارد .با این
بیان میتوان گفت نوشتن اختصاص به موجوداتی
دارد ک��ه از روان خالق برخوردارند ،خواه خالقیت
حداقل��ی و خواه خالقیت حداکثری .پس نگارش
از آن انسان است.
چ��ون انس��ان موج��ودی اس��ت اجتماع��ی،
خواس��ته یا ناخواس��ته همواره در تعامل ظاهری و
ذهنی با دیگر انس��انها است .اگر چنین است که
او موجود اجتماعی است پس از طرق مختلف باید
بتواند با دیگ��ران رابطه برقرار کند که یكی از آنها
و ش��اید علمیترین و دقیقتری��ن راههای برقراری
ارتب��اط هم��ان نگارش اس��ت؛ انس��ان ب��ا نگارش
خوی��ش را ب��ه دیگ��ران معرفی میکند؛ دوس��ت یا
دش��من پی��دا میکن��د؛ ف��ردی محبوب ی��ا منفور
قلم��داد میش��ود و البته با نگارش ابع��اد وجودی
خوی��ش را خ��واه هوش��یارانه و خواه ناهوش��یارانه
بهمنصهظهور میرس��اند .در این بی��ن ،نگارش به
م��دد روان اس��ت که تحق��ق مییابد .به م��دد روان
اس��ت که مش��اهدات به تجس��مات تبدیل ش��ده و
تجس��مات با ادبیات نگارش��ی میتواند به دیگران
عرضه ش��ود .پس ب��ه هنگام نگارش ،روان انس��ان
کامال درگیر است.
پی��ش از این ب��ه واژههایی همچ��ون خالقیت
و تجس��م اش��اره ک��ردم .زن��گ انش��ا هم��ان زن��گ
بهحرکتافتادن و رشد خالقیتها است .از مسائل
خیال��ی گرفته ت��ا مس��ائل واقع��ی ،از آالم و دردها

گرفته تا خوش��یها و لذتها ،از آرزوهای موهومی
گرفته تا امیدهای دس��تیافتنی ،جملگی در زنگ
انشا قابلیت ظهور و بروز دارند.
زن��گ انش��ا میتوان��د تم��ام ابع��اد وج��ودی و
نگرش��ی ی��ک دانشآم��وز را آش��كار کن��د و البت��ه
زنگی اس��ت ک��ه معل��م میتوان��د درک بهت��ری از
دانشآم��وزش پیدا کند .ب��ا این بی��ان میخواهم
بگوی��م زن��گ انش��ا میتوان��د از چن��ان قابلیت��ی
برخوردار باش��د که روان دانشآم��وز را به خوبی به
خدم��ت گیرد؛ مس��ائل روانش��ناختی مطرح برای
دانشآم��وز از جمله عزتنفس ،اعتم��اد به نفس،
جرئ��تورزی ،رابط��ه مثب��ت بادیگران  ،تس��لط بر
محیط و شرایط و حتی معنای زندگی و نیز نگرش
دانشآموز به این مقوالت میتواند در زنگ انش��ا و
به بهانه نگارش ،مورد طرح کاربردی واقع گردد.
توج��ه داش��ته باش��ید در نگ��رش علم��ی ،هر
درس��ی تاثیر خ��اص خ��ودش را دارد و من معتقدم
که زنگ انش��ا میتوان��د خالقیت اف��راد را افزایش
دهد .البته ذکر این نكته هم خالی از لطف نیست
ک��ه تاکید من ب��ر خالقیت با توجه ب��ه آینده نگری
برای دانشآموز اس��ت؛ امروزه ما با مشكل مهمی
به نام بیكاری مواجه هستیم که یكی از هستههای
اصلی و علل اصلی آن نه ایجاد شغل توسط دولت
که عدم ایجاد خالقیت مناسب در دانشآموز است
ت��ا پ��س از فارغالتحصیل��ی بتوان��د ب��دون ورود به
مجموعهای یا وابسته کردن خویش به مجموعهای،
خودش مجموعهساز باشد.
این نكت��ه را هم فرام��وش نكنیم ک��ه کارهای
خوب آنگاه کمرنگ شده و کمتر تكرار می شوند که
افراد به مزیتها و س��ودمندیهای آن توجه نكنند
و یا مزیتهای آن در جامعه به طور مبس��وط طرح
نگردد .به نظر من باید بررسی کرد چگونه میتوان
اف��راد را به نگارش راغب ک��رد .مدلهای مختلفی
در جه��ان برای ایج��اد انگی��زه در دانشآموز برای
نگارش وجود دارد که بهتر است متولیان و معلمان
با این مدلها بیشتر آشنا شوند.
ب��ه نظ��ر م��ن ن��گارش ب��رای دانشآم��وزان
بهخصوص در س��نین پایینتر م��ی تواند بهگونهای
توصیف ش��ود که فرد احس��اس کند در حال انجام
تفریح و نه تكلیف اس��ت .ن��گارش باید نوعی بازی

تلقی گردد که دانشآموز در حال بازی کردن باشد.
کمتری��ن نتیجه حذف یا ک��م توجهی به درس
انش��ا ،کاه��ش حداقل��ی از دروننگ��ری و البت��ه
خالقی��ت در انس��ان اس��ت؛ ن��گارش از آن جهت
ک��ه ب��ه تفكر و تام��ل نی��از دارد ،نوع��ی درونگرایی
را میطلب��د ،البت��ه درونگرای��ی ای ک��ه هم��راه با
اب��راز وج��ود خویش��تن خواه��د ب��ود .در آن دوره
ک��ه دانشآموز در حال رش��د و ارتقا اس��ت توجه به
مس��ائلی همچون خالقی��ت ،درونگرایی حداقلی
و ...مواردی اس��ت که با توجه و با اس��تفاده از این
درس میتوان در دانشآموزان ایجاد کرد.
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