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قانون  :1صاف بایستید و شانههایتان را عقب بدهید

قانون 1
صاف بایستید و شانههایتان را عقب بدهید
خرچنگها – و قلمرو
اگر مثل خیلی از افراد دیگر باشید ،پس معموال به خرچنگها فکر نمیکنید – مگر اینکه
مشغول خوردن آن باشید! به هر حال ،این سختپوستان جالب و خوشمزه ،خیلی ارزش فکر
کردن دارند .سیستم عصبی نسبتا سادهی آنها ،نورونها (سلولهای جادویی مغزی) بزرگ و
به راحتی قابل مشاهدهای دارد .به همین دلیل دانشمندان توانستهاند مدار عصبی خرچنگها
را به شکل دقیقی ترسیم کنند .همین امر به ما کمک کرده است تا ساختار و عملکرد مغز و
رفتار حیوانات پیچیدهتر ،از جمله خود انسان را ،درک کنیم .خرچنگها ببیشتر از آنچه فکر
میکنید ،ویژگیهای مشترکی با شما دارند (مخصوصا زمانی که بدعنق میشوید – .)
خرچنگها در بستر اقیانوس زندگی میکنند .آنها در آنجا به یک پایگاه خانگی نیاز
دارند ،محدودهای که در آن طعمههای خود را شکار میکنند و در اطراف به دنبال هرگونه
آتوآشغالهای سرگردانِ قابل خوردن هستند که از آشفته بازار همیشگی اجساد و الشهها در
فاصلهای بسیار دور از باالی سرشان دائما به پایین فرو میریزد .آنها جایی امن میخواهند،
جایی که مناسبِ شکار و دور هم جمع شدن باشد .آنها منزلی میخواهند.
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اما این خودش مشکلساز خواهد شد چون تعداد خرچنگها در آنجا زیاد است .چه
میشود اگر دو خرچنگ در کفِ اقیانوس ،به طور همزمان قلمرویی مشابه را اشغال کنند و
هر دو بخواهند در آنجا زندگی کنند؟ چه میشود اگر صدها خرچنگ وجود داشته باشد و
همگی بخواهند در قطعهای از ماسهها و آشغالها ،زندگی بسازند و خانواده تشکیل بدهند؟
سایر موجودات نیز این مشکل را دارند .برای مثال ،وقتی پرندههای آوازخوان 1در بهار به
سمت شمال میآیند ،وارد جنگی وحشیانه بر سر قلمرو میشوند .آن آوازهایشان که برای
گوش انسان بسیار آرامشبخش و زیبا است ،در واقع صداها و فریادهایی حاکی از سلطهگری
است .پرندهای خوش اَلحان ،جنگجوی کوچکی است که فرمانروایی خود را اعالم میکند.
برای نمونه ،الیکایی 2را در نظر بگیرید؛ یک پرندهی آوازخوان کوچک و پرجنبوجوش و
حشرهخوار که در آمریکای شمالی به وفور یافت میشود .یک الیکایی تازه از راه رسیده
مکانی امن و دور از باد و باران برای ساختن النه میخواهد .او مکانی در مجاورت غذا و
جذاب برای جفتهای احتمالی میخواهد .همچنین میخواهد محدوده قلمروی خود را به
رقبایش نشان دهد تا فاصلهشان را با او حفظ کنند.

پرندگان – و قلمرو
وقتی ده ساله بودم ،من و پدرم خانهای را برای خانواده یک الیکایی درست کردیم .مثل
یک گاری بود و در جلو در کوچکی داشت .این خانه برای الیکاییهای کوچک اندام مناسب
بود اما برای دیگر پرندگان بزرگ که نمیتوانستند داخل بیایند ،مناسب نبود .خانم پیر
همسایهمان نیز خانهی پرندهای داشت که در همان موقع از پوتین الستیکی کهنهای برایش

 - 1این نوع از پرندگان ،برای برقراری ارتباط با همنوعانشان آواز میخوانند .آنها برای ارتباط با یکدیگر اصواتی
آهنگین تولید میکنند .این پرندگان شاخهنشین هستند و پاهایی با  3انگشت رو به جلو و یک انگشت رو به
عقب دارند.
 - 2پرندگانی از راسته گنجشکسانان و تیره الیکاییان هستند که جثهای کوچک دارند و بسیار پرجنبوجوش
هستند.
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ساختیم .درِ این خانهی پرنده ،به اندازه کافی برای پرندههایی مثل سینهسرخ بزرگ بود .خانم
پیر همسایهمان منتظر روزی بود که پرندهای وارد این خانه شود.
طولی نکشید که یک الیکایی وارد خانهی پرندهی ما شد و آنجا را النهی خودش کرد.
در اوایل بهار آواز چهچههی طوالنیاش را که یکریز تکرار میکرد ،میشنیدیم .با این حال،
وقتی که النهی خود را در آن گاری سرپوشیده ساخته بود ،مستأجر پرندهای ما شروع کرد به
حملِ چوبهای کوچک به پوتین همسایه که در همان نزدیکی بود .او این پوتین را آنقدر پُر
کرد که سایر پرندهها ،بزرگ و کوچک ،امکان داخل شدن نداشتند .همسایه ما از این حمله
پیشدستانه راضی نبود ،اما کاریش نمیشد کرد .پدرم گفت« :اگر این پوتین را پایین بیاریم و
تمیزش کنیم و دوباره بزاریمش باالی درخت ،الیکایی بازم میره پُرش میکنه ».الیکاییها
کوچک و بامزه ،اما بیرحماند.
زمستان سال قبلش موقع اسکی – اولین باری که از باالی تپه پایین میآمدم – پایم
شکست و مقداری پول از بیمه مدرسه که برای بچههای نگونبخت و دست و پا چلفتی
طراحی شده بود ،گرفته بودم .با عواید این بیمه یک دستگاه ضبط کاست (که در آن زمان
تکنولوژی پیشرفتهای محسوب میشد) خریدم .پدرم پیشنهاد داد تا ضبط صوت را در محوطه
حیاط چمنی پشتی بگذارم ،صدای الیکایی را ضبط کنم و بعدش پخش کنم تا ببینیم چه
اتفاقی میافتد .خالصه در هوای روشن و آفتابی بهار رفتم بیرون و چند دقیقهای از صدای
الیکایی را که خشمگینانه با آواز خواندن در حال نشان دادن قلمروی خودش بود ،ضبط
کردم .سپس گذاشتم صدای خودش را بشنوند .آن پرنده کوچک ،با جثهی یک سوم اندازه
گنجشک ،به سر من و ضبط صوت فرود آمد و نزدیک بلندگو هی عقب و جلو شیرجه
میرفت .اینجور رفتار را زیاد دیدیم ،حتی در غیاب ضبط صوت .اگر پرنده بزرگتری جرئت
میکرد روی هر درختی نزدیک خانهی پرنده ما بنشیند و استراحت کند ،به احتمال زیاد با
حملهی انتحاری یک الیکایی نابود میشد.
باید توجه داشت که الیکاییها و خرچنگها بسیار متفاوتند .خرچنگها پرواز نمیکنند،
نمیخوانند و روی درختها نمینشینند .الیکاییها پر دارند و از تیره سخت پوستان نیستند.
الیکاییها نمیتوانند زیر آب نفس بکشند و به ندرت با کَره خورده میشوند! با این حال ،این
دو ویژگیهای مهم مشابهی نیز دارند .برای مثال ،هر دوی آنها ،همانند بسیاری از موجودات
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برجسته دیگر ،عقده مقام و موقعیت دارند .جانورشناس و روانشناس تطبیقیِ نروژی ،ثورلیف
اِشجِلدِراپ اِبِ ،1مشاهده کرد که حتی مرغهای معمولی مزرعه نیز «سلسله مراتب» وضع
میکنند.
تشخیص اینکه «هر کس چه جایگاهی دارد؟» در دنیای مرغها پیامدهای مهمی برای
بقای هر پرنده دارد ،مخصوصا در مواقعی که غذا کمیاب است .پرندگانی که همیشه در
دسترسی به غذاهایی که صبحها در حیاط مزرعه ریخته میشود برتری دارند ،مرغان
مشهوری هستند .پس از آنها رده دومها ،دنبالهروها و مقلدها میآیند .سپس مرغهای رده
سوم راه میافتند و این روند ادامه مییابد تا نوبت به مرغهای فلکزدهای میرسد که کثیف،
پر و بال ریخته و بدنشان پر از جای نوکِ مرغهای دیگر است .این مرغها پایینترین و
دورترین بخش از سلسله مراتب را اشغال کردهاند.
مرغها نیز همانند شهرکنشینان ،گروهی زندگی میکنند .پرندههای آوازخوان مثل
الیکایی گروهی زندگی نمیکنند اما آنها نیز در یک سلسله مراتب برتری زندگی میکنند.
فرقش این است که این نوع سلسله مراتب برتری بین چندین قلمرو تقسیم میشود.
مکارترین ،قویترین ،سالمترین و خوششانسترین پرندگان ،قلمرو اصلی را اشغال کرده و از
آن دفاع میکنند .به همین دلیل ،احتمال زیادی وجود دارد که جفتهای نابی را جذب کنند
و جوجههایی بیاورند که بیشتر زنده بمانند و رشد کنند .حفاظت از باد ،باران و شکارچیها و
نیز دسترسی آسان به غذای بهتر ،فشار عصبی هستی را بسیار کمتر میکند .قلمرو ،مهم
است و تفاوت اندکی بین حقوق قلمرویی و جایگاه اجتماعی وجود دارد .قلمرو ،اغلب مسئله
مرگ و زندگی است.
اگر بیماری واگیرداری وارد محلهای از پرندگان آوازخوان شود که به خوبی سلسله مراتب
مناسبی را تشکیل دادهاند ،پرندگانی که کمترین سلطهگری و بیشترین فشار عصبی را دارند و
در پایینترین درجات دنیای پرندگان قرار دارند ،به احتمال زیاد همانهایی هستند که مریض
شده و میمیرند .وقتی ویروس آنفلوآنزای مرغی و دیگر بیماریها روی کره زمین شایع
میشود ،این شرایط دقیقا برای محلههای انسانی نیز صادق است .نخست کسانی میمیرند

Thorlief Schjelderup-Ebbe
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که فقیرند و فشار عصبی دارند ،آن هم به تعداد زیاد .آنها همچنین خیلی بیشتر در معرض
بیمارییهای غیر عفونی نظیر سرطان ،دیابت و بیماریهای قلبی قرار دارند .همانطور که قبال
گفته شد ،وقتی طبقه اشراف سرما میخورند ،طبقه کارگر از سینه پهلو میمیرند.
چون قلمرو مهم است و چون مکان همیشه کمیاب است ،یافتن قلمرو در میان حیوانات،
همیشه با نزاع همراه است .خودِ این نزاع هم مشکل دیگری ایجاد میکند :چگونه پیروز
شویم یا ببازیم بدون آنکه دو طرفِ مخالف ،هزینه چندان زیادی متحمل نشوند .متحمل
نشدن هزینهی زیاد ،بسیار مهم است .تصور کنید که دو پرنده بر سر مکانِ النهگزینیِ
مناسبی جر و بحث میکنند .این تعامل میتواند خیلی ساده به دعوایی کامال فیزیکی منجر
شود .در چنین شرایطی ،یکی از پرندهها ،معموال بزرگتر ،در نهایت پیروز میشود – اما حتی
همین پرنده پیروز ،شاید به دلیل جراحات وارده ،نتواند خوب بپرد و آسیبش بیشتر شود .این
یعنی یک پرنده سوم ،یک تماشاگر زرنگ و آسیبندیده میتواند وارد معرکه شود و فرصت
طلبانه ،پرنده پیروز و اکنون چالق را شکست دهد .این موضوع اصال برای دو پرنده اول
خوشایند نیست.

تعارض – و قلمرو
طی هزاران سال ،جانورانی که باید در قلمرویی مشابه با دیگران همزیست شوند ،در
نهایت ترفندهای زیادی را برای بنا کردن سلطهگری آموختهاند که با کمک آنها کمترین
آسیب احتمالی را متحمل میشوند .برای نمونه ،گرگ شکست خورده به پشت خودش غلط
میخورد ،گلوی خودش را به گرگ پیروز نشان میدهد؛ گرگ پیروز به دلیل برتریاش،
خودش را کوچک نمیکند تا گلوی گرگ بازنده را پاره کند .به هر حال ،گرگ برتر فعلی،
شاید هنوز هم به شریک شکار برای آینده نیاز دارد؛ حتی اگر گرگی به نگونبختی دشمن
شکستخوردهاش باشد .اژدهای ریشدار ،1که مارمولکی اجتماعی و استثنایی است ،پاهای
 - 1اژدهای ریشدار نوعی مارمولک است که به طور طبیعی در مناطق بیابانی استرالیا یافت میشود .اسم آن از
سر مثلثیشکلش و ردههای پولک میخ شده در اطراف آن گرفته شده است .این پولکها در زمانی که خطری
اژدها را تهدید میکند ظاهر میشود که شبیه ریش است.
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جلویی خودش را با آرامش برای دیگری تکان میدهد تا تمایلش را برای سازش اجتماعیِ
پایدار اعالم کند .دلفینها در هنگام شکار و دیگر زمانهایی که هیجان باالیی دارند،
صداهای خاصی از خودشان تولید میکنند تا از نزاع بالقوه بین اعضای برتر گروه و اعضای
تابع بکاهند .چنین رفتاری مختص اجتماع موجودات زنده است.
خرچنگها که در کفِ اقیانوس برای خودشان در اطراف میچرخند ،مستثنی نیستند .اگر
تعدادی از خرچنگها را بگیرید و آنها را به مکان جدیدی منتقل کنید ،رسم و رسوم و
روشهای جایگاهسازیشان را مشاهده خواهید کرد .هر خرچنگی ابتدا شروع به بررسی قلمرو
جدید میکند؛ هم برای ترسیم جزئیاتش و هم برای یافتن مکانی خوب برای ساخت یک
سرپناه .خرچنگها درباره مکان زندگیشان خیلی میآموزند و چیزی را که بیاموزند به خاطر
میسپارند .اگر یکی از آنها را در نزدیکی النهاش بترسانید ،با سرعت برق و باد به سمت
النهاش حرکت میکند و در آنجا مخفی میشود .با این حال اگر او را زمانی بترسانید که
دورتر از النهاش هست ،مثل تیر خیلی فوری از جا میپرد و به سمت نزدیکترین پناهگاه
مناسب که قبال شناسایی کرده و حاال به یادش میآورد ،میرود.
خرچنگ به مکانی امن و عاری از شکارچیان و نیروهای طبیعت برای استراحت نیاز دارد.
همچنین ،همانطور که خرچنگها بزرگ میشوند ،پوستاندازی یا در واقع الکاندازی می-
کنند که باعث میشود برای مدتی طوالنی نرم و آسیبپذیر شوند .سوراخی زیر یک تخته
سنگ برای خرچنگ خانهی مناسبی است ،مخصوصا اگر این سوراخ جایی باشد که وقتی
خرچنگ راحت داخل خانهاش آرام میگیرد ،پوستههای مردهی جانوران و آوارهایی وجود
داشته باشد که با جریان آب آرامآرام نزدیک خانهاش بیایند و ورودی را بپوشانند .با این حال،
شاید فقط تعداد اندکی پناهگاه و مخفیگاه مناسب در هر قلمرو جدید وجود داشته باشد .آنها
کمیاب و ارزشمندند .سایر خرچنگها نیز همواره به دنبال آنها هستند.
این بدان معناست که خرچنگها معموال وقتی در حال جستجوی مکان هستند با
یکدیگر درگیر میشوند .محققان نشان دادهاند که حتی خرچنگی که به تنهایی بزرگ شده
است ،میداند که وقتی با چنین چیزی مواجه میشود باید چکار کند .این خرچنگ رفتارهای
دفاعی و تهاجمی پیچیدهای دارد که دقیقا در سیستم عصبیاش ساخته شده است .این
خرچنگ مثل یک بوکسور ،شروع میکند به رقصیدن ،چنگالهایش را باز میکند و باال
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میبرد ،به سمت عقب و جلو حرکت میکند و از یک سو به سویی دیگر ،حرکات حریفش را
عینا دنبال میکند و چنگالهای باز شدهاش را عقب و جلو حرکت میدهد .در همین لحظه،
مایعاتی را که زیر چشمش قرار دارد ،به سوی حریفش میپاشد .فواره مایع شامل مخلوطی از
مواد شیمیایی است که اطالعاتی از قبیل اندازه ،جنس ،سالمت و روحیهی خرچنگ حریف را
به او مخابره میکند.
برخی اوقات یک خرچنگ از روی اندازه چنگال حریفش بالفاصله میتواند تشخیص
دهد که از حریفش بسیار کوچکتر است و بدون مبارزه برگردد .اطالعات شیمیایی که در
فواره پاشیدن مایع تبادل میشود ،میتواند اثر مشابهی داشته باشد و خرچنگی را که سالمتی
و نیروی تهاجمی کمتری دارد ،مجبور به عقبنشینی کند .این ،مرحلهی یک حلِ اختالف
است .هرچند اگر دو خرچنگ اندازه و توانایی ظاهری مشابهی داشته باشند و اگر تبادل مایع
به اندازه کافی حاوی اطالعات مفیدی نباشد ،آنها وارد مرحلهی دومِ حل اختالف میشوند.
یکی از آنها با شاخکی که وحشیانه شالق میزند و چنگالهایی که رو به پایین جمع شدهاند،
پیش میرود و دیگری عقب میکشد .آنگاه مدافع پیش میرود و مهاجم عقب میکشد .پس
از چند دوره تکرار این رفتار ،خرچنگ عصبانیتر شاید احساس کند که ادامه دادن این رفتار
به نفعش نیست .او دُمش را به طور غیر ارادی تند تند تکان میدهد ،به سرعت به سمت
عقب میرود و ناپدید میشود تا شانسش را جایی دیگر امتحان کند .اما اگر هیچکدام کوتاه
نیایند ،خرچنگها وارد مرحلهی سه میشوند که مبارزهای واقعی است.
در این لحظه ،خرچنگهای عصبانی با چنگالهای کامال باز ،بیرحمانه به سمت یکدیگر
میآیند تا گالویز شوند .هر کدامشان تالش میکنند تا به پشتِ دیگری ضربهای سریع بزنند.
خرچنگی که با موفقیت به پشتش ضربه خورده به این نتیجه میرسد که حریفش توانایی
آسیب رساندن به او را دارد .این خرچنگ معموال تسلیم میشود و صحنه را ترک میکند
(اگرچه تنفر شدیدی در دل میپروراند و بیوقفه پشت سر خرچنگ پیروز بدگویی میکند!).
اگر هیچکدام نتوانند دیگری را از پای در آورند – یا اگر یکی از آنها علیرغم آنکه در حال
ضربه خوردن است کوتاه نیاید – خرچنگها وارد مرحلهی چهار میشوند .این مرحله خطر
باالیی دارد و چیزی نیست که بدون احتیاط وارد آن شد :یک یا هر دوی خرچنگها ،از
جنگ بعدی زخمی یا شاید هم مرده بیرون میآیند.
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خرچنگها با سرعت فزایندهای به سوی یکدیگر پیش میروند .چنگالهایشان باز است،
پس میتوانند پا ،شاخک ،چشم یا هر جای دیگر حریف را که بیپناه و آسیبپذیر باشد،
محکم بگیرند .وقتی بخشی از بدن حریف با موفقیت گرفته شد ،خرچنگ گیرنده دمهایش را
تندتند تکان میدهد .آنگاه ،خیلی تیز رو به عقب حرکت میکند .در همین حال ،چنگال که
آن عضو بدن را محکم گرفته و بسته شده ،میکوشد تا آن عضو را از بیخ و بن بکند.
کشمکشهایی که تا این مرحله پیش میآیند معموال یک برنده و یک بازنده دارد .بازنده غیر
محتمل است که زنده بماند ،مخصوصا اگر در قلمرویی بماند که برنده ،حاال دیگر دشمن
مرگبار ،مالک آن است.
پس از باختِ نبرد ،صرف نظر از اینکه یک خرچنگ چقدر ستیزهجویانه جنگیده است ،اما
دیگر تمایلی برای جنگیدن بیشتر ندارد ،حتی مقابل کسی که قبال حریف شکستخوردهای
بوده است .رقیب سرکوبشده اعتماد به نفسش را برخی اوقات حتی تا روزها از دست
میدهد .گاهی وقتها شکست حتی پیامدهای وخیمتری دارد .مثال هرگاه یک خرچنگ برتر
به شدت مغلوب شود ،مغزش اساسا از بین میرود .سپس مغزی جدید و ثانویه رشد میکند –
این مغز دوم برای موقعیت جدید و ردهپایین خرچنگ ،مناسبتر است .مغز اصلی خرچنگ به
اندازهی کافی پیشرفته نیست تا فرآیند دگرگونیِ از عرش به فرش آمدن را ساماندهی کند.
بنابراین ،مغز تقریبا به طور کامل فرو میپاشد و دوباره رشد میکند .کسانی که تجربه
دگرگونی دردآورِ پس از شکست سنگین عشقی یا شغلی را تجربه کردهاند ،شاید بتوانند
شرایط سخت پوستی که زمانی موفق بوده را تا حدودی درک کنند.

شیمی اعصاب شکست و پیروزی
شیمی مغز خرچنگ بازنده با شیمی مغز خرچنگ برنده بسیار متفاوت است .این تفاوت
در قیافههای نسبی آنها بازتاب مییابد .اینکه خرچنگ اعتماد به نفس دارد یا ترسو است،
بستگی به نسبت دو ماده شیمیایی دارد که روابط بین نورونهای خرچنگ را تنظیم میکند:
سروتونین و اُکتاپامین .برنده شدن باعث افزایش میزان هورمون سروتونین نسبت به
اُکتاپامین میشود.
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خرچنگی با سطوح باالی سروتونین و سطوح پایین اُکتاپامین ،سختپوستی ازخودراضی
است که شق و رق راه میرود و اگر کسی او را به مبارزه بطلبد ،بعید است کوتاه بیاید و پا
پس بکشد .این به دلیل آن است که سروتونین حالت خمیدگی ژست را تنظیم میکند.
خرچنگی با ژست خمیده اندامهای ثانوی 1خود را کِش میدهد تا به نظر قدبلند و خطرناک
برسد؛ مثل کاری که کلینت ایستوود 2در فیلمهای وسترن اسپاگتی 3انجام میدهد .وقتی
خرچنگی که تازه نبردی را باخته در معرض سروتونین قرار میگیرد ،بدنش را میکِشد ،حتی
با خرچنگهای پیروز قبلی گالویز میشود و بیشتر و شدیدتر میجنگد .داروهای تجویز شده
به افراد افسرده ،که بازدارندههای انتخابی بازجذب سروتونین هستند نیز از نظر تأثیر شیمیایی
و رفتاری شباهت بسیار زیادی با ترشح سروتونین در خرچنگ بازنده دارند .داروی ضد
افسردگی پروزاک 4که یکی از شگفتیهای بارزِ تداوم تکاملی 5زندگی در کره زمین است،
حتی خرچنگها را نیز شاد میکند.
سروتونین باال یا اُکتاپامین پایین ،ویژگی خرچنگ پیروز است .ترتیب شیمی اعصاب
متضاد ،یعنی نسبت باالی اُکتاپامین نسبت به سروتونین ،خرچنگی شکست خورده ،مچاله
شده ،کمرو ،پژمرده و ترسو که به احتمال زیاد سر خیابان دارش میزنند ،تولید میکند که با
اولین نشانه دردسر پا به فرار میگذارد .همچنین سروتونین و اُکتاپامین حرکت غیر ارادی
تکان دادن تند تند دم را تنظیم میکنند .این حرکت غیر ارادی دم ،خرچنگ را در مواقع فرار،
با سرعت رو به عقب پیش میراند .در خرچنگ مغلوب انگیزش کمتری برای تحریک آن

 - 1هرگونه اندامی یا بخشی از بدن جانوران که از بدن او بیرون میزند .دم ،شاخک و غیره خرچنگ را
میتوان اندام ثانویه بر شمرد.
Clint Eastwood

2

 - 3در دهه  60میالدی ،منتقدان به فیلمهای وسترنی که فیلمسازان ایتالیایی یا دیگر فیلمسازان اروپایی می-
ساختند ،لقب «وسترن اسپاگتی» دادند چون فکر میکردند این وسترنها در مقابل وسترنهای آمریکایی
بیارزش هستند.
Prozac

 - 5طبق اصل تداوم تکاملی ،تمامی رفتارها و ظرفیتهای جانوران در تداوم با دیگر گونهها وجود دارد.
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حرکت غیر ارادی الزم است .بازتاب این حرکت را میتوان در ویژگی واکنش
شدید سرباز یا بچه کتک خورده با اختالل استرسی پس از رویداد 2مشاهده کرد.

یکهخوردن1

اصل توزیع نامساوی
وقتی یک خرچنگ مغلوب برای جنگیدن مجدد ،شجاعت و جرئتش را دوباره به دست
میآورد ،هرچند که شاید بتوان از روی فهرست مبارزههای قبلیاش برد و باخت این خرچنگ
مغلوب را از لحاظ آماری پیشبینی کرد ،اما احتمال باخت دوبارهاش بسیار بیشتر از این
پیشبینی است .در طرف مقابل ،حریف پیروزش ،به احتمال بیشتری برنده میشود .طبق این
اصل که در دنیای خرچنگها همه چیز فقط نصیب شخص برنده میشود ،که دقیقا در جوامع
بشری نیز وجود دارد 1 ،درصد از برترینها صاحب غنایمی به اندازه  50درصد از رده پایینها
میشوند .همچنین ،هشتاد و پنج نفر از ثروتمندترین افراد به اندازه سه و نیم میلیارد نفر از
رده پایینها ،دارایی دارند.
این اصل بیرحمانهی توزیع نابرابر ،به طور مشابهی در خارج از حوزه امور مالی کاربرد
دارد – در واقع ،جاهایی کاربرد دارد که تولید خالقانه الزم است .بیشتر تحقیقات علمی
توسط گروه بسیار اندکی از دانشمندان انجام و نتایج آن منتشر میشود .درصد بسیار اندکی از
موسیقیدانها تقریبا تمامی موسیقیهای ضبط شدهی تجاری را تولید میکنند .کل بازار
فروش کتاب ،تنها در دست عدهی کمی از نویسندگان است .ساالنه یک و نیم میلیون کتاب
با عنوانهای مختلف (!) در آمریکا به فروش میرسد؛ اما فقط پانصد عنوان از این کتابها،
بیش از یکصد هزار نسخه میفروشند .به طور مشابهی ،فقط چهار آهنگساز کالسیک (باخ،
بتهوون ،موتسارت و چایکفسکی) وجود دارد که تقریبا تمامی آهنگهایی را که ارکسترهای

 - 1واکنشی دفاعی نسبت به محرکی ناگهانی یا تهدیدکننده است که اغلب با عاطفه منفی همراه است .معموالً
آغاز واکنش یکه خوردن ،یک عمل واکنشی غیرارادی که از ساقه مغز نشأت میگیرد و فرار از محرک ناگهانی
را تسهیل میکند.
 - 2این اختالل پس از مشاهده یا تجربهی یک عامل استرسزا و آسیبزای شدید روی میدهد که میتواند به
مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود.
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امروزی نواختهاند ،ساختهاند .باخ به سهم خودش آنقدر آثار فراوانی نوشته است که دهها سال
طول میکشد تا فقط پارتیتورهایش 1را با دست روی کاغذ بنویسیم؛ با این وجود تنها بخش
کوچکی از کارهای عظیمش معموال اجرا میشود .این مورد مشابه برای سه عضو دیگر این
گروهِ آهنگسازان کامال برتر ،صدق میکند :تنها بخش اندکی از کارهای آنها همچنان به
طور گستردهای اجرا میشود .بدین ترتیب بخش اندکی از موسیقی که عدهی کمی از
آهنگسازان کالسیک آنها را قبال ساختهاند ،تقریبا همهی آن موسیقی کالسیکی است که دنیا
میشناسند و دوست دارد.
این اصل گاهی اوقات به نام قانون پرایس ،2برگرفته از نام دِرِک جی .دُسوال پرایس،3
شناخته میشود؛ محققی که سال  1963کاربرد این اصل را در علم کشف کرد .میتوان این
اصل را با استفاده از یک نمودار تقریبا  Lشکل مدلسازی کرد .در این نمودار ،محور عمودی
تعداد افراد و محور افقی بهرهوری یا منابع قرار میگیرد .البته اصل اساسی خیلی قبلتر
کشف شده بود .ویلفردو پارتو ،)1848-1923( 4دانشمند ایتالیایی ،در اوایل قرن بیستم به
کاربرد این اصل در زمینه توزیع ثروت توجه کرد .این اصل ظاهرا در هر جامعهای که مورد
مطالعه قرار گرفته ،صرف نظر از نوع حکومتش ،صدق میکند .این اصل در چند زمینه از
جمله جمعیت شهرها (تعداد بسیار اندکی از شهرها تقریبا همهی افراد را در خود جای داده-
اند) ،توده اجرام آسمانی (تعداد بسیار اندکی از اجرام آسمانی همهی مواد را در خود انباشته
دارند) و تکرار لغات در یک زبان ( 90درصد از ارتباطات با استفاده از  500لغت انجام
میشود) نیز صدق میکند .برخی اوقات آن را اصل متی( 5انجیل متی فصل  25آیه )29
میخوانند ،که از جملهای گرفته شده که ممکن است خشنترین جملهای باشد که تاکنون به

 - 1پارتیتور (به انگلیسی score :و به ایتالیایی )partitura :به نت نوشته یا نوتاسیون کامل یک قطعه
موسیقی گفته میشود .در این نوتاسیون ،نتهای نوشته شده برای هر ساز بر روی یک خط جداگانه درج
میشود و در مقابل چشمان رهبر ارکستر قرار میگیرد.
2

Price’s law
Derek J. de Solla Price
4
Vilfredo Pareto
5
Matthew Principle
3
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مسیحیان مربوط بوده است« :آنانی که دارا هستند ،بیشتر به دست خواهند آورد؛ آنانی که
ندار هستند ،بیشتر از دست خواهند داد».
برگردیم به سختپوست سرکش :طولی نمیکشد تا خرچنگهایی که همدیگر را محک
میزنند بدانند که با کدام خرچنگ میتوان کلنجار رفت و از کدامیک باید دوری کرد؛ زمانی
که خرچنگهای اطرافشان را بشناسند ،سلسله مراتب حاصل بسیار پایدار خواهد شد .تمام
کاری که یک خرچنگ پیروز پس از برنده شدن باید بکند این است که شاخک خود را با
حالتی تهدیدآمیز تکان بدهد .در همین حالت ،حریف قبلی در غباری از ماسه از جلویش
ناپدید میشود .خرچنگ ضعیفتر دست از تالش بر میدارد ،جایگاه پایینتر خود را میپذیرد
و پاهایش را به بدنش میچسباند .در مقابل ،خرچنگ برتر – که بهترین سرپناه را اشغال
میکند و با خیال راحت مشغول استراحت و خوردن غذای خوشمزهای میشود – برتری خود
را در اطراف قلمرویش به رخ میکشد و شب هنگام خرچنگهای زیردست را از سرپناهشان
بیرون میکشد تا به آنها یادآوری کند اینجا رئیس کیست!

همه دختران
خرچنگهای ماده (که آنها نیز در مراحل آشکارِ مادرانهی زندگیشان بر سر قلمرو به
شدت میجنگند) خرچنگ برتر را فوری شناسایی میکنند و به طور مقاومتناپذیری جذب
آنها میشوند .از نظر من این استراتژی فوقالعادهای است .مادههای بسیاری از گونههای
جانوری از جمله انسان نیز از این استراتژی استفاده میکنند .مادهها به جای اینکه با حساب و
کتاب کردن بهترین فرد نر را شناسایی کنند ،این کار دشوار را به محاسبات ماشینی سلسله
مراتب برتری میسپارند .آنها میگذارند تا نرها بر سرِ سلطهگری بجنگند و سپس معشوق-
هایشان را از بین برترینها گلچین میکنند .این روند بسیار شبیه به چیزی است که برای
قیمتگذاری بازار بورس اتفاق میافتد ،جایی که ارزش هر شرکت بخصوصی را بر اساس
رقابت با دیگر شرکتها تعیین میکنند؛ هرچه در این رقابت برتر باشد ،ارزشش بیشتر می-
شود.
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وقتی مادهها آمادهی پوست انداختن و اندکی نرم شدن هستند ،به جفتگیری عالقهمند
میشوند .آنها شروع میکنند به پلکیدن اطراف محل زندگی خرچنگ برتر و بوهایی جذب
کننده و مادههای شهوتزایی را به سوی او میپراکنند و سعی میکنند تا او را اغوا کنند.
چون موفقیت خرچنگ نرِ برتر به دلیل حمله تهاجمیاش بوده ،پس احتماال با حالتِ سلطه-
جویی و تندخویی به جفتگیری واکنش نشان میدهد .به عالوه ،او بزرگ ،سالم و قدرتمند
است .کارِ سادهای نیست که بخواهد توجهش را از جنگیدن به جفتگیری تغییر دهد( .البته
اگر خرچنگ ماده به خوبی او را مجذوب کند ،رفتارش را در مقابل خرچنگ ماده تغییر خواهد
داد .این خرچنگ نر معادل شخصیت کتاب «پنجاه سایه خاکستری ،»1رکورددار سریعترین
فروش در بین همهی کتابها و نیز داستان جاودانه و عاشقانهی کهن الگوی «دیو و دلبر»2
است .این نوعی الگوی رفتاری است که همواره در فانتزیهای ادبی جنسی آشکارا نمود پیدا
میکند و محبوبیت آن در میان خانمها به اندازهی محبوبیت عکسهای برهنهی خانمها در
میان آقایان است).
با این حال باید خاطر نشان کرد که قدرت فیزیکی محض ،پایهی باثباتی نیست که
بتوان برتری دائمی را بر روی آن پایهریزی کرد .در همین راستا نخستیشناس 3هلندی،
فرانس دو وال ،4کوشش بسیاری کرده است تا این مورد را اثبات کند .از بین دسته
شامپانزههایی که وی مورد مطالعه قرار داده ،نرهای موفق مجبور بودند تا شجاعت خود را در
مدت طوالنیتری با ویژگیهای پیچیدهتر تقویت کنند .حتی بیرحمترین شامپانزهی مستبد
نیز با دو حریف که هر کدام به طور متوسط سه چهارم او جثه دارند ،در نهایت میتواند از
پای در آید .در نتیجه ،نرهایی که زمان بیشتری در ردهی باالیی باقی میمانند ،آنهایی
هستند که ائتالف دو سویهایی را با همقطاران پاییندست خود تشکیل میدهند و توجه

Fifty Shades of Grey
Beauty and the Beast

1
2

 3نخستیشناسان بر روی نخستیسانان یعنی پستاندارانی که اندازهی جثهی آنها بزرگ است و دستها و
پاهایشان به دلیل داشتن انگشت شست برای چنگ زدن مناسب است و انگشتان آنها معموالً ناخنهای صاف
دارد ،پژوهش میکنند تا بتوانند جنبههای مختلف تکامل و رفتار آنان را دریابند.
Frans de Waal
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زیادی به گروه مادهها و بچههایشان میکنند .سیاست مکارانه بوسیدن بچهها 1تقریبا
میلیونها سال قدمت دارد .اما چون خرچنگها همچنان نسبتا بدوی هستند ،بنابراین استفاده
از عناصر سادهی داستان «دیو و دلبر» برای آنها کفایت میکند.
زمانی که «دیو» با موفقیت مجذوب شد ،خرچنگ مادهی پیروز لباس بیرون میآورد،
پوستاندازی میکند ،خودش را به طور خطرناکی نرم و آسیب پذیر میکند و آماده
جفتگیری میشود .در زمان مناسب ،خرچنگ نر که حاال به عاشقی حواسجمع تبدیل شده،
دستهای اسپرم را در جای مناسب میریزد .پس از آن ،خرچنگ ماده هفتهها همان جا پرسه
میزند و پوستش سفت میشود (پدیدهای دیگر که در میان انسانها خیلی هم ناشناخته
نیست) .خرچنگ ماده در زمان اوقات فراغتش ،با حملِ تخمهای بارور شده ،به محل اقامت
خودش بر میگردد .در این زمان ،خرچنگ مادهی دیگری کاری مشابه انجام میدهد – و
این روند بین خرچنگهای ماده دیگر ادامه مییابد .خرچنگ نر برتر ،با ژست صاف و
مطمئنش ،نه تنها ملکِ مرغوب و دسترسی آسان به بهترین زمینهای شکار به دست
میآورد ،بلکه تمامی دختران را نیز از آن خود میکند .اگر یک خرچنگ نر باشید ،موفق
شدن ،هی بیشتر و بیشتر ارزشمند میشود.
چرا همهی این موارد به هم دیگر مربوط است؟ غیر از آن دالیلی که واقعا واضح است،
چندین دلیل جالب دیگر نیز وجود دارد .نخست ،میدانیم که خرچنگها ،با اشکال متفاوت،
بیش از  350میلیون سال است که وجود دارند .شصت و پنج میلیون سال قبل ،دایناسورها
همچنان زندگی میکردند .این همه قدمت برای ما غیر قابل تصور است .اما برای
خرچنگها ،دایناسورها تازه به دوران رسیده بودند که طی گردش زمانی تقریبا بینهایت،
ظاهر و ناپدید شدند .این بدان معناست که سلسله مراتبهای برتری لزوما از ویژگیهای
اصلی محیط زیست بوده که زندگی پیچیده کامال با آن سازگار شده است .یک سوم میلیارد
سال پیش ،مغزها و سیستمهای عصبی موجودات نسبتا ساده بودند .با این حال ،آنها همان
موقع نیز ساختار و شیمی اعصاب الزم را برای پردازش اطالعات درباره جایگاه و جامعه
داشتند .این حقیقت اهمیت بسیار زیادی دارد.

 - 1اشاره به سیاستمدارانی دارد که برای کسب محبوبیت عموم به کودکان اهمیت میدهند و آنها را میبوسند.
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ذاتِ طبیعت
نیازی به گفتن نیست که تکامل در زیستشناسی موضوعی قدیمی محسوب میشود.
وقتی چیزی تکامل مییابد ،باید بر اساس چیزی بنا شود که طبیعت آن را پیش از این تولید
کرده است .ویژگیهای جدیدی نیز شاید اضافه و ویژگیهای قدیمی ممکن است دستخوش
تغییراتی شوند ،اما بیشتر چیزها همچنان بدون تغییر باقی میمانند .به همین دلیل است که
بالهای خفاش ،دستهای انسان و بالههای وال به طور شگفتانگیزی در حالت اسکلتیشان
نیز مشابه به نظر میرسند .آنها همچنین تعداد استخوانهای مشابهی دارند .مدتها قبل،
تکامل ،شالودهی روانشناسی پایه را بنا کرد.
امروزه تکامل به میزان زیادی با تنوع و انتخاب طبیعی سر و کار دارد .تنوع به دالیل
زیادی به وجود میآید ،از جمله (ساده و واضح بگوییم) جابجایی ژنها و جهش تصادفی .به
همین دالیل است که موجوداتِ گونههای مختلف با یکدیگر متفاوتند .طبیعت ،با گذشت
زمان از بین آنها دست به انتخاب میزند .این نظریه همانطور که ذکر شد ،دلیل
دگرگونیهای مداوم اشکال زندگی طی هزاران سال است .اما سؤال دیگری هست که در ته
ذهن باقی میماند :در «انتخاب طبیعی»« ،طبیعت» دقیقا به چه معناست؟ «محیط زیست»
دقیقا چیست که جانوران خود را با آن تطبیق میدهند؟ ما فرضیات بسیاری درباره طبیعت –
درباره محیط زیست – ارائه میکنیم که پیامدهایی به همراه دارند .مارک تواین 1زمانی گفته
است« :چیزی که نمیدانیم ما را به دردسر نمیاندازد .چیزی که میدانیم و از آن مطمئنیم ما
را به دردسر میاندازد».
نخست ،تصورش ساده است که «طبیعت» چیزی است که ذات دارد – چیزی ثابت .اما
اینطور نیست :دستکم نه در مفهوم سادهی آن .طبیعت به طور همزمان هم پویا است و هم
ثابت .محیط زیست – طبیعتی که انتخاب میکند – خودش دگرگون میشود .نمادهای
مشهور یین و یانگ تائوگراها به زیبایی این مورد را در خود دارند .از نظر تائوگراها« ،وجود»
 خودِ واقعیت – از دو اصل متضاد تشکیل شده است که معموال به عنوان زنانه و مردانه ،یاحتی دقیقتر به عنوان مذکر و مؤنث برداشت میشود .با این حال یین و یانگ به طور
Mark Twain
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دقیقتری به عنوان بینظمی و نظم شناخته میشوند .نماد تائوگرایی دایرهای است که دو مار
دوقلو آن را از سر تا دم احاطه کردهاند .مار سیاه ،بینظمی ،نقطهای سفید در سرِ خود دارد.
مارِ سفید ،نظم ،نقطهای سیاه در سرِ خود دارد؛ زیرا بینظمی و نظم تبادلپذیرند و همواره در
کنار یکدیگرند .هیچ اطمینان صددرصدی وجود ندارد که این تبادلپذیری و در کنار هم
بودن قابل تغییر نباشد .حتی خورشید هم خودش چرخههای ناپایداری دارد .به عالوه ،چیزی
آنقدر تغییرپذیر وجود ندارد که نتواند پایدار شود .هر تغییر اساسی ،نظم جدیدی به وجود می-
آورد .هر مرگی ،به طور همزمان ،دگرگونی هم هست.
اگر طبیعت را مطلقا ثابت در نظر بگیریم ،خطاهای شناختی بزرگی ایجاد میشود.
طبیعت «انتخاب» میکند .ایدهی انتخابها ،ایدهی تناسب نیز هست که کامال درون آن
جای گرفته است .در واقع این «تناسب» است که انتخاب میشود .به طور کلی تناسب یعنی
احتمالِ زاد و ولد موجودی زنده (یعنی در طول زمان ژنهایش را تکثیر میدهد) .از این رو،
تناسب تطبیق ویژگیهای موجود زنده با تقاضای محیط زیستی است .اگر این تقاضا ثابت در
نظر گرفته شود – یعنی طبیعت پایدار و غیر قابل تغییر در نظر گرفته شود – آنگاه تکامل،
مجموعهای بیپایان از پیشرفتهای مرحلهای در طول زمان است .ایدهی محافظهکارانه و
همچنان قدرتمندِ پیشرفت تکاملی ،که مرد در رأس قرار دارد ،نتیجهی ناقصِ این مدلِ
طبیعت است .این ایده باعث این تصور اشتباه میگردد که در انتخاب طبیعی ،مقصدی وجود
دارد (یعنی افزایش تناسب با محیط زیست) و اینکه این مقصد را میتوان نقطهای ثابت در
نظر گرفت.
اما طبیعت ،یعنی عامل انتخابی ،انتخابکنندهی ثابتی نیست – نه در معنای ظاهریاش.
طبیعت در زمانهای مختلف ،لباسی متفاوت میپوشد .طبیعت مثل پارتیتور موسیقی متفاوت
است و تا اندازهای به دلیل همین تفاوت است که موسیقی اشارات عمیق معنایی خود را تولید
میکند .چون محیط زیست از دگرگونیها و تغییرات گونهها حمایت میکند ،بنابراین
ویژگیهایی که موجودی را در بقا و تولید مثل موفق میسازد نیز دگرگون میشود و تغییر
میکند .بنابراین ،در نظریه انتخاب طبیعی ،فرض بر این نیست که موجودات خودشان را
دقیقا با الگویی تطبیق میدهند که دنیا تعیین کرده است .در واقع به این شکل است که
موجودات با طبیعت مشغول رقصیدن هستند؛ البته رقصی مرگبار .در داستان «آلیس در
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سرزمین عجایب» ،ملکه سرخ به آلیس میگوید« :در قلمرو پادشاهی من ،باید تا میتوانی
سریع بدوی تا تازه در جایی که هستی ،بمانی 1».کسی که ثابت ایستاده باشد ،پیروز نمی-
شود؛ هر چقدر هم این ثابت ایستادن بیعیب و نقص باشد.
همچنین ،طبیعت صرفا پویا نیست .برخی چیزها به سرعت تغییر میکنند اما آنها در
البالی چیزهای دیگری جای میگیرند که آهستهتر تغییر میکنند (موسیقی نیز همواره از
همین مورد الگوبرداری میکند) .برگها خیلی سریعتر از درختان تغییر میکنند و درختان
خیلی سریعتر از جنگلها .هوا زودتر از اقلیم تغییر میکند .2اگر روال طبیعت به این شکل
نباشد ،آنگاه محافظهکاری تکامل جواب نمیدهد ،مثال ریختشناسی بنیادی دستها و
انگشتها باید با سرعتی مشابه به سرعت تغییر اندازهی استخوانهای دست و عملکرد
انگشتان ،تغییر کند .این بینظمی است ،درون نظم ،درون بینظمی ،درون نظمی واالتر.
واقعیترین نظم ،پایدارترین نظم است و این نظم لزوما نظمی نیست که به راحتی قابل
مشاهده باشد .وقتی یک ناظر برگی را مشاهده میکند ،ممکن است باعث شود که او درخت
را نبیند؛ و درخت باعث میشود که او جنگل را نبیند .برخی چیزها که واقعیتر هستند (مثل
سلسله مراتب برتری همیشگی) به هیچ وجه قابل «مشاهده» نیستند.
همچنین این اشتباه است که طبیعت را احساساتی مفهومسازی کنیم .ساکنان ثروتمند
شهرهای مدرنِ احاطه شده با ساختمانهای بتونی که با تابش خورشید داغ و تفتان میشوند،
محیط زیست را چیزی ناب و بهشتی ،همانند یک تابلو نقاشی به سبک امپرسیونیست 3از
منظرهای فرانسوی ،تصور میکنند .فعاالن محیط زیست خیلی آرمانگرایانهتر طبیعت را به

 - 1در داستان آلیس در سرزمین عجایب ،هنگامی که ملکهی سرخ میخواهد آلیس را به زمین بازی ببرد با
سرعتی مثل باد شروع به دویدن میکند و پس از مدتی طوالنی سرانجام میایستد و دست او را رها میکند.
آلیس متوجه میشود هنوز در همان مکان قبلی قرار دارند .آلیس به ملکه میگوید« :در سرزمین ما اگر کسی
اینقدر سریع بدود حتما به جایی دیگر میرسد ».ملکه پاسخ میدهد« :معلوم است سرزمین خیلی کندی دارید.
در اینجا برای آنکه در جایی که هستی باقی بمانی با این سرعتی که دیدی باید بدوی .ولی اگر بخواهی به
جای دیگری برسی باید خیلی سریعتر از اینها بدوی».
 - 2منظور از هوا وضعیت جوی یک محل در لحظهای معین و کوتاهمدت است .منظور از اقلیم ،شرایط آب و
هوایی یک منطقه در درازمدت است.
impressionist
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طور متناسبی متعادل و کامل تصور میکنند که عاری از دخالتها و ویرانگریهای بشر
است .متاسفانه« ،محیط زیست» روی دیگری نیز دارد :پیل پایی 1و کرمهای گینه( 2اَخ
چندش!) ،خشکسالی تا آستانه قحطیزدگی ،ایدز و «طاعون سیاه» .اگرچه این جنبههای
منفی از طبیعت به همان اندازه از جنبههای مثبت و بهشتی طبیعت ،واقعی هستند ،ولی آنها
را در وصف طبیعت بکار نمیگیریم .البته با وجود همین چیزهاست که میکوشیم اطرافمان را
دستکاری کنیم ،از بچههایمان محافظت کنیم ،شهرها و سیستمهای حمل و نقل بسازیم و
غذا و برق تولید کنیم .اگر «مادر طبیعت» قصد تخریب ما را نداشته باشد ،آنگاه به راحتی
میتوانیم در هماهنگی کامل با فرمانهایش زندگی کنیم.
همین موضوع ،ما را به اشتباه سوم میرساند :اینکه طبیعت چیزی است که از
ساختارهای فرهنگی که درون آن پدیدار شدهاند ،کامال جدا شده است .هرچه نظمِ درون
بینظمی و نظمِ «وجود» ،طبیعیتر بوده ،دوام بیشتری داشته است .این به دلیل آن است که
«طبیعت» آن چیزی است که انتخاب میکند .هرچه یک ویژگی بیشتر باقی بماند ،در نتیجه
زمان بیشتری باید صبر کند تا انتخاب شود و زندگی بسازد .مهم نیست که آن ویژگی
فیزیکی و زیستی یا اجتماعی و فرهنگی باشد .از دیدگاه داروینی ،3تنها چیزی که مهم است،
پایداری است .همچنین ،سلسله مراتب برتری ،به هر طریقی که ظاهر شود مثال اجتماعی یا
فرهنگی ،نیم میلیارد سال است که وجود دارد .این سلسله مراتب ،پایدار و واقعی است.
سلسله مراتب برتری ،سیستم سرمایهداری نیست .در واقع کمونیسم هم نیست .مجموعهای
صنعتی – نظامی نیست .مردساالری نیست :محصولی فرهنگی ،یکبار مصرف ،انعطافپذیر و
قراردادی ساختهی دست بشر .حتی آفرینشِ انسان هم نیست؛ البته نه در ژرفترین مفهوم
آن .در حقیقت ،سلسله مراتب برتری ،جنبهی تقریبا پایدار محیط زیست است و بیشتر
انتقادی که از این نشانههای ناپایدارتر میشود ،دربارهی پیامدِ موجودیتِ تغییرناپذیر سلسله
 - 1پیلپایی یا الفانتیازیس ( )elephantiasisکلفت شدن پوست برخى نقاط بدن انسان و بافت زیر آن در
نتیجة انسداد مجارى لنفاوى ،غالباً ناشى از وجود انگلی است که معموالً با گزیدن انواع خاصى از پشهها منتقل
مىشود.
 )guinea( - 2کرمهایی که غالبا با آب آلوده منتقل شده و باعث عفونت میشوند.
 - 3منظور مجموعهای از جنبشها و مفاهیم مربوط به ایدههای تغییر شکل گونهها یا تکامل است که به چارلز
داروین ( )Charles Darwinمرتبط است.
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مراتب برتری است .ما (مای فرمانروا ،مایی که از بدو حیات بودهایم) مدت مدیدی است که
در یک سلسله مراتب برتری زندگی میکنیم .پیش از آنکه پوست ،دست ،شُش یا استخوان
داشته باشیم ،مشغول مبارزه برای کسب موقعیت بودهایم .چیزهای کمی وجود دارد که از
فرهنگ ،طبیعیتر باشند .سلسله مراتبهای برتری ،قدیمیتر از درختان هستند.
در نتیجه ،آن بخشی از مغزمان که موقعیت ما را در سلسله مراتب برتری دنبال میکند،
فوقالعاده کهن و بنیادی است .این بخش ،یک سیستم کنترل ارشد است که ادراک،
ارزشها ،احساسات ،افکار و فعالیتهایمان را تنظیم میکند .این بخش قدرتمندانه بر تمامی
جنبههای «وجود» ،خودآگاه و ناخودآگاهمان به طور یکسانی اثر میگذارد .به همین دلیل
است که وقتی شکست میخوریم ،بسیار شبیه به خرچنگهایی عمل میکنیم که مبارزه را
باختهاند .ژست ما ،خم میشود .نگاهمان رو به پایین میافتد .احساس خطر ،درد ،اضطراب و
ضعف میکنیم .اگر شرایط بهتر نشود ،دچار افسردگی مزمن میشویم .تحت این شرایط،
نمیتوانیم به راحتی آن مبارزهای را که زندگی میطلبد ،ارائه دهیم و تبدیل به طعمههایی
آماده برای قلدرهای پوستکلفتتر میشویم .البته فقط این شباهتهای رفتاری و تجربی
نیست که چشمگیرند .بیشترِ بخشهای شیمی اعصاب نیز به همین شکل چشمگیر است.
سروتونین ،ماده شیمیایی که ژست و فرار را در خرچنگ کنترل میکند ،را در نظر
بگیرید .خرچنگهایی که در ردهی پایین سلسله مراتب قرار دارند ،سطوح نسبتا پایینتری از
سروتونین تولید میکنند .این مسئله برای انسانهای رده پایینترِ سلسله مراتب نیز صادق
است (و این ترشح در سطوح پایین ،با هر شکستی ،کمتر میشود) .سروتونین پایین ،یعنی
کاهش اعتماد به نفس .سروتونین پایین ،یعنی واکنش بیشتر به استرس و آمادگی فیزیکی
پرهزینهتر برای مواقع اضطراری؛ چون در انتهای سلسله مراتب هر چیزی در هر زمانی
ممکن است اتفاق بیفتد (البته به ندرت چیز خوبی اتفاق میافتد) .سروتونین پایین یعنی
خوشبختی کمتر ،رنج و اضطراب بیشتر ،بیماری بیشتر و طول عمر کوتاهتر در انسانها؛ دقیقا
مثل سختپوستان .نقاط باالتر سلسله مراتب برتری و سطوح باالتر سروتونین که خاصِ
کسانی است که در درجات باالی این سلسله مراتب زندگی میکنند ،به معنای بیماری،
بدبختی و مرگِ کمتر است .این شرایط حتی وقتی عواملی از قبیل درآمد مطلق – یا میزان
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پسماندهی غذاهای مصرف شده – ثابت هستند نیز حاکم است .این حقیقت اهمیت بسیار
زیادی دارد.

باال و پایین
یک ماشین حساب ابتدایی وصفناپذیری در عمق وجودتان ،درست در شالودهی مغزتان،
بسیار پایینتر از افکار و احساساتتان وجود دارد .این ماشین حساب به رصدِ دقیق موقعیت
شما در جامعه میپردازد – فرضا بر اساس مقیاس یک تا ده .اگر شماره یک ،یعنی باالترین
سطح جایگاه باشید ،بیچون و چرا فرد موفقی هستید .اگر مذکر باشید ،در دسترسی به
بهترین مکانها برای زندگی و باکیفیتترین غذاها ،برتری دارید .افراد با یکدیگر رقابت
میکنند تا برای شما کاری انجام دهند .شما بینهایت فرصت برای روابط عشقی و جنسی
دارید .شما یک خرچنگ موفق هستید و دلبرترین مؤنثها به صف میشوند و برای جلب نظر
شما رقابت میکنند.
اگر مؤنث باشید ،به بسیاری از خواستگاران عالی دسترسی دارید :قدبلند ،خوشبنیه و
عضالنی؛ خالق ،قابل اطمینان ،صادق و دستودل باز .همچنین ،همانند همتای برتر
مذکرتان ،خشونتآمیز حتی بیرحمانه به رقابت میپردازید تا موقعیت خود را در یک سلسله
مراتب جفتیابی رقابتی ،حفظ کنید یا بهبود بخشید .اگرچه برای انجام این کار احتمال
اندکی وجود دارد که از تهاجم فیزیکی استفاده کنید ،اما ترفندها و استراتژیهای زبانی مؤثر
بسیار زیادی از جمله بدگویی از حریفان ،در اختیار دارید و ممکن است در استفاده از این
ترفندها بسیار ماهر باشید.
در مقابل ،اگر شما رتبهی ده باشید که بسیار پایین است ،مذکر یا مؤنث ،جایی برای
زندگی ندارید (یا جای زندگی خوبی ندارید) .همیشه گرسنگی میکشید اما وقتی غذایی هم
پیدا میکنید ،غذایی افتضاح است .وضعیت فیزیکی و روانی شما خوب نیست .کمترین جاذبه
عاشقی را برای دیگران دارید ،مگر آنکه آنها هم مثل شما افسرده باشند .احتمال زیادی وجود
دارد که بیمار شوید ،زود پیر شوید و یا در جوانی بمیرید و تعداد اندکی افراد (همین مقدار هم
اگر باشند!)  ،برایتان عزاداری کنند .حتی خود پول هم شاید خیلی دردی را درمان نکند.
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نمیدانید چطور از پول استفاده کنید ،چون استفاده درست از آن مخصوصا وقتی با آن ناآشنا
باشید ،دشوار است .پول ،شما را در معرض وسوسههای خطرناکِ مصرف مواد مخدر و الکل
قرار میدهد .زمانی که مدت طوالنی از لذتِ آنها محروم بودهاید ،مصرف آنها شما را ارضا
میکند .همچنین پول از شما طعمهای برای شکارچیان و جنایتکاران روانی میسازد که در
ن
بهرهکشی از آنهایی که در ردههای پایینتر جامعه قرار دارند ،بسیار موفقاند .ردههای پایی ِ
سلسله مراتب برتری ،مکانی وحشتناک و خطرناک برای زیستن است.
بخش کهنِ مغز شما که برای ارزیابی میزان برتری تخصص یافته است ،نحوهی رفتار
دیگران را با شما تحت نظر میگیرد .طبق این شواهد ،این بخش مغز ارزش شما را تعیین
میکند و یک جایگاه به شما تخصیص میدهد .اگر همقطارانتان ،شما را کمارزش قضاوت
کنند ،کنتور این بخش کهنِ مغز ،موجودی سروتونین را کاهش میدهد .این کاهش
سروتونین شما را از لحاظ فیزیکی و روانشناختی نسبت به هر شرایط یا رویدادی که می-
تواند باعث بروز احساسات شود ،مخصوصا موارد منفی ،خیلی بیشتر واکنشگراتر میکند.
وجود شرایط اضطراری در بخشهای پایینی سلسله مراتب ،فراوان است و باید برای بقای
خود آماده باشید.
متاسفانه ،این واکنش افراطیِ فیزیکی و هشیاری دائمیِ این بخش از مغز ،انرژی و منابع
فیزیکی ارزشمند زیادی را هدر میدهد .این واکنش در واقع همان چیزی است که همه آن را
استرس مینامند که البته نمیتوان آن را صرفا و حتی اساسا روانشناختی محسوب کرد .در
حقیقت این واکنش ،بازتابِ محدودیتهای اصلی در موقعیتهای ناگوار است .وقتی شخصی
رتبهی پایینی در سلسله مراتب دارد ،کنتور مغز کهن او تصور میکند که حتی کوچکترین
مانع ناخواسته ممکن است زنجیرهای غیر قابل کنترل از رویدادهای منفی ایجاد کند که باید
توسط خود شخص مدیریت شود ،چون در حقیقت دوستان به درد بخور در حاشیه جامعه
اندک است .از همین روی ،شما آن چیزی را که میتوانید به طور فیزیکی برای آینده ذخیره
کنید ،مدام قربانی میکنید و آن را با اشتیاق زیاد و احتماال سرسری و با دستپاچگی ،تماما در
زمان حال مصرف میکنید .وقتی نمیدانید چه کار کنید ،باید آماده باشید تا هر کاری و هر
چیزی را در مواقع الزم انجام دهید .وقتی سوار ماشینتان میشوید ،با فشار پایتان ،پدال گاز و
ترمز پایین میروند؛ اما فشار بیش از حد به پدالها ،چه سرعت زیاد و چه ترمز ناگهانی ،همه
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چیز را نابود میکند .کنتور بخش کهن مغز حتی سیستم ایمنی بدنتان را از کار میاندازد،
انرژی و منابعی را که برای سالمت آیندهتان الزم است ،به دلیل بحرانهای کنونی مصرف
میکند .در نتیجه باعث میشود که شما از روی انگیزه آنی و بدون فکر عمل کنید ،به
گونهای که برای مثال هر فرصت جفتیابی کوتاهمدت یا هر شانس لذتجویی را هرچقدر
هم پست ،شرمآور و غیرقانونی باشد ،سریع میقاپید .احتمال خیلی زیادی وجود دارد که
وقتی فرصت کمیابی خودش را نشان میدهد ،این بخش کهنِ مغز ،شما را به حال خودتان
بگذارد تا بر اساس آن فرصت ،بیخیال زندگی کنید یا بمیرید .نیازهای فیزیکیِ آمادگی
اضطراری ،شما را از هر لحاظی فرسوده میکند.
خزندگان1

از طرفی دیگر ،اگر جایگاه باالیی داشته باشید ،مکانیسم قدیمی و ماقبل
کنتورِ بخشِ کهن مغز فرض میکند که موقعیت خوب شما مصون ،پربار ،امن و پشتتان به
حمایت اجتماعی گرم است .این کنتور تصور میکند احتمال اینکه چیزی به شما آسیب بزند،
پایین است و به راحتی میتوان از قبل برای مقابله با آسیب آماده شد .تغییر میتواند نوعی
فرصت باشد ،نه فاجعه .سروتونین به مقدار کافی ترشح میشود که به شما اعتماد به نفس و
آرامش میدهد ،باعث میشود صاف و راست بایستید و خیلی کمتر الزم میشود که همیشه
به حالت آمادهباش باشید .چون موقعیت شما مصون است ،احتماال آینده برایتان خوب خواهد
شد .کارِ سودمندی است که در درازمدت فکر کنید و برای فردایی بهتر برنامه بریزید .شما
مجبور نیستید با انگیزهی آنی و بدون فکر هر خرده چیزی را که به سر راهتان ظاهر میشود
بقاپید ،زیرا میتوانید به طور واقعگرایانهای منتظر چیزهای خوبی باشید که موجود باقی
خواهند ماند .شما میتوانید خواستههایتان را به تاخیر بیندازید ،نه اینکه آنها را برای همیشه
فراموش کنید .2میتوانید به شهروندی قابل اعتماد و با مالحظه تبدیل شوید.

 - 1اشاره به قدمت این بخش از مغز دارد که از دوره پیش از خزندگان تاکنون در جانوران تکامل یافته است.
 - 2یکی از مفاهیم کلیدی روانشناسی رفتاری است که با صبر کردن و به تاخیر انداختن خواستهها ( Delay
 )Gratificationدر زمان حال (نه فراموشی آنها برای همیشه) ،در آینده آن خواستهها را با شرایطی بهتر به
دست خواهیم آورد.
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نقص فنی
اما گاهی اوقات ساز و کار این کنتور مغز درست کار نمیکند .عادتهای نامنظم خوابیدن
و خوردن میتواند عملکرد آن را مختل کند .تردید ،میتواند آن را به ورطه پیچیدگی بیندازد.
بدن ،با بخشهای مختلفش ،باید همانند یک گروه ارکسترِ کامال آماده عمل کند .هر
سیستمی باید نقش خودش را به خوبی ایفا کند ،درست در زمان مناسب؛ وگرنه اختالل و
بی نظمی در پی خواهد داشت .به همین دلیل است که نیاز چندانی به برنامه روزمره نیست.
کارهای زندگی که هر روز تکرار میکنیم ،باید خودکار شوند .این کارها باید به عادتهایی
پایدار و مطمئن تبدیل شوند ،به گونهای که پیچیدگیشان از بین برود و پیشبینیپذیر و
ساده شوند .این موضوع را میتوان به وضوح در مورد بچههای کوچک مشاهده کرد؛ وقتی
برنامههای خواب و غذایشان ثابت باشد ،شاد و شنگول و سرزنده هستند ،اما وقتی برنامهشان
ثابت نباشد ،بداخالق ،نقنقو و بدقلق میشوند.
به همین دالیل است که همیشه در درجه اول از بیماران بالینی خودم دربارهی خوابشان
سوال میپرسم .آیا آنها صبحها تقریبا مانند ساعت بیداری افراد عادی و هر روز در ساعتی
مشابه از خواب بلند میشوند؟ اگر جواب منفی باشد ،برطرف کردن این مسئله اولین چیزی
است که به آنها پیشنهاد میدهم .خیلی مهم نیست اگر هر شب در ساعتی مشابه به
تختخواب بروند یا نه ،اما بیدار شدن در ساعتی همیشگی ،ضروری است .اگر فرد بیمار،
برنامههای روزمره غیرقابل پیشبینی داشته باشد ،اضطراب و افسردگیاش به راحتی قابل
درمان نیست .سیستمهایی که احساس منفی را تعدیل میکنند ،به شدت به ریتمهای
چرخشی شبانهروزی مناسب وابستهاند.
نکته بعدی که از بیمارانم سؤال میکنم ،صبحانه است .به آنها توصیه میکنم که بعد از
بیدار شدن از خواب ،صبحانهای تا جای ممکن چرب و پروتئیندار بخورند (نه کربوهیدرات-
های ساده ،نه شکر و نه شیرینیها؛ چون آنها خیلی زود هضم و باعث خیزش قند خون و
افت فوری میشوند) .به همین دلیل است که افراد مضطرب و افسرده خیلی زود دچار
استرس میشوند ،مخصوصا اگر زندگیشان برای مدت مناسبی تحت کنترل نبوده باشد .از
همین روی ،اگر درگیر فعالیتی پیچیده یا دشوار شوند ،بدن آنها آمادهی ترشح بیش از حدِ
انسولین میگردد .حال اگر آنها انجام این فعالیت را با دهان ناشتا و قبل از خوردن چیزی در
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صبح انجام دهند ،انسولین زیادی در جریان خون آنها تمامی قند خونشان را پاکسازی
میکند .آنگاه دچار هیپوگلیسیمی 1و از لحاظ فیزیولژیکی–روانی بیثبات میشوند .تمامِ روز.
سیستمهای آنها تا بعد از خوابِ بیشتر ،مجددا تنظیم نمیشود .بیماران بسیار زیادی داشتهام
که درست پس از آنکه طبق برنامهای قابل پیشبینی خوابیدند و صبحانه خوردند،
اضطرابشان به سطوح عادی رسید.
سایر عادتهای بد نیز میتوانند دقت کنتور مغز را مختل کنند .گاهی اوقات این مورد با
توجه به دالیل بیولوژیکی تقریبا ناشناخته ،مستقیما اتفاق میافتد و برخی اوقات هم به این
دلیل است که آن عادتها یک حلقه بازخورد مثبت 2پیچیده ،راه میاندازند .حلقه بازخورد
مثبت به یک ردیاب ورودی ،یک تقویت کننده و قالبی از خروجی نیاز دارد .تصور کنید
سیگنالی که ردیاب ورودی دریافت کرده است تقویت شود و سپس در همان حالت تقویت
شده منتشر شود .تا این جای کار مشکلی نیست .مشکل زمانی شروع میشود که ردیاب
ورودی ،آن خروجی را تشخیص میدهد و دوباره آن را درون سیستم به جریان میاندازد و
آن را مجددا تقویت و منتشر میکند .چند بار تقویتسازی انجام میشود و کارها به طور
خطرناکی از کنترل خارج میگردد.
زمانی که سیستم صوتی در کنسرتها سوت آزاردهندهای میکشد ،بیشتر افراد در
معرض زوزه گوشخراش بازخورد قرار میگیرند .میکروفون سیگنالی به بلندگوها میفرستد.
بلندگوها سیگنال را انتشار میدهند .میکروفون میتواند سیگنال را اگر خیلی بلند باشد یا
خیلی به بلندگوها نزدیک باشد ،دریافت کند و دوباره به سیستم انتقال دهد .صدا خیلی زود تا
سطوحی غیر قابل تحمل تقویت میشود که اگر ادامه یابد ،راحت بلندگوها را تخریب میکند.
 - 1قند خون پایین نیز گفته میشود که زمانی اتفاق میافتد که سطح گلوکز در خون از سطح نرمال پایینتر
میرود.
 - 2بازخورد ( )feedbackبه مفهوم بازگرداندن بخشی از خروجی یک سیستم و ترکیب آن با ورودی به
منظور کنترل خروجی است .از مزایای بازخورد میتوان به کاهش حساسیت ،کاهش اعوجاج و افزایش پهنای
باند اشاره کرد .بازخورد در بدن انسان ،نقش عمدهای در تنظیم دما و کنترل ترشح داخلی غدد ایفا میکند .حلقه
بازخورد مثبت نشانگر فرآیندهای مشخصی هستند که در آنها افزایش (کاهش) در یک متغیر ،بعد از یک تأخیر
باعث افزایش (کاهش) همان متغیر میشود.
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حلقهی مخرب مشابهی در زندگی افراد نیز اتفاق میافتد .اگرچه این اتفاق صرفا و لزوما
در روان افراد اتفاق نمیافتد ،ما آن را بیماری روانی مینامیم .اعتیاد به الکل یا هر دارویی که
باعث تغییر خلق و خو میشود ،یک فرآیند بازخورد مثبت است .شخصی را تصور کنید که از
خوردن الکل لذت میبرد و ممکن است اندکی هم زیادهروی کند .او سه یا چهار بار مشروب
میخورد .الکل خون او به سرعت باال میرود .این کار میتواند فوقالعاده لذتبخش باشد،
مخصوصا برای کسی که به طور ژنتیکی تمایل به الکل دارد .اما این لذت فقط در صورتی
اتفاق میافتد که سطوح الکل خون مرتب باال رود و این باال رفتن فقط در صورتی ادامه
مییابد که فرد نوشیدن الکل را ادامه دهد .وقتی دست از نوشیدن میکشد ،نه تنها الکل
خون او به سطحی ثابت میرسد و سپس شروع به تهنشین شدن میکند ،بلکه وقتی بدنش
اتانول از پیش تولید شده را میسوزاند ،شروع به تولید انواع مختلفی از سموم میکند .وقتی
سیستمهای اضطراب 1که در زمان مستی سرکوب شده بودند شروع به واکنش بیش از حد
معمول میکنند ،این شخص دچار عارضه ترک الکل 2میشود .بعد از آنکه این شخص
نوشیدن را متوقف کرد ،خماری شروع میشود .خماری در واقع همین عارضه ترک الکل
است (که بیشتر اوقات شخص معتاد به الکل را که االن از مصرف دست کشیده زجرکش
میکند) .برای ادامهی سرخوشی و دوری از عواقب ناخوشایند آن ،مشروبخور باید اینقدر
نوشیدن را ادامه بدهد تا همهی مشروبهای توی خانهاش تمام شود ،همهی مشروبخانهها
تعطیل شوند و پولش تمام شود.
روز بعد که مشروبخور از خواب بیدار میشود ،خماری وحشتناکی دارد .تا اینجای کار
مشکل خاصی نیست و مشروبخور فلکزده باید این خماری را تحمل کند .مشکل اصلی
زمانی شروع میشود که در مییابد این خماری را میتواند با مقداری نوشیدن در صبحِ بعد از
مشروبخوری« ،درمان» کند .البته چنین درمانی موقتی است .این درمان فقط نشانههای
 - 1سیستمهای اضطراب که با نام سیستم بازداری رفتاری هم شناخته میشوند ،به محرکهای تنبیه ،فقدان
پاداش ،محرکهای جدید و محرکهای ترسآور ذاتی پاسخ میدهند و منجر به صفات شخصیتی اضطرابی و
حساسیت باال به محرکهای تهدید کننده میشوند.
 - 2عارضه ترک الکل ( )alcohol withdrawalزمانی اتفاق میافتد که فردی که هر روز مقدار زیادی
الکل مینوشد مصرف آن را به طور ناگهانی متوقف کند .عالیم آن اضطراب ،افسردگی ،سردرد ،کابوس،
خستگی ،تعریق و لرزش است.
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خماری را اندکی به تعویق میاندازد .اما اگر مصیبت این خماری در کوتاهمدت بسیار شدید
شود ،این درمان الزامی خواهد شد .بنابراین اکنون او آموخته است که برای درمان
خماریاش ،بنوشد .وقتی دارو باعث بیماری میشود ،حلقه بازخورد مثبت به راه میافتد .تحت
چنین شرایطی فرد خیلی سریع در معرض اعتیاد به الکل قرار میگیرد.
چنین چیز مشابهی اغلب در افرادی که اختالل اضطراب ،1مثال ترس از محیطهای باز
دارند ،اتفاق میافتد .افرادِ دچار ترس از محیطهای باز آنقدر تحت تأثیر این ترس قرار
میگیرند که خانههایشان را دیگر ترک نمیکنند .ترس از محیطهای باز پیامدِ حلقه بازخورد
مثبت است .اولین رویدادی که این اختالل را تسریع میکند ،معموال یک حملهی هراس2
است .فرض کنید شخص مبتال به این اختالل زنی میانسال است که به سایر افراد بسیار
متکی است .احتماال او که پیش از این وابستگی بیش از حدی به پدرش داشته است ،خیلی
سریع وارد رابطهای با نامزد یا شوهری بزرگتر و نسبتا برتر میشود .او در این رابطه برای
مستقل بودن خودش فرصتی اندک دارد یا اصال هیچ فرصتی ندارد.
چنین خانمی در هفتههای پس از ظهور اختالل ترس از محیطهای باز ،معموال موردی
غیر منتظره و غیر عادی را تجربه میکند .این مورد میتواند موارد روانشناختی مثل تپش
قلب باشد که در هر شرایطی پیش میآید و احتمال بروز آن در یائسگی که فرآیندهای
هورمونی تنظیم کنندهی تجربیات روانشناختی زنان به طور غیر قابل پیشبینی دائما در حال
تغییر است ،بیشتر میشود .هر تغییر محسوسی در ضربان قلب میتواند منجر به بروز افکاری
هم درباره حمله قلبی و هم درباره ظهور کامال آشکار و خجالتآورِ اندوه و رنجِ پس از حمله
قلبی شود (مرگ و تحقیر اجتماعی ،دو نوع ترس بسیار پایهای هستند) .البته این اتفاق غیر
منتظره می تواند تعارض در زناشویی فرد مبتال و یا بیماری یا مرگ زن یا شوهر باشد.
همچنین این اتفاق غیر منتظره میتواند طالق یا بستری شدن یکی از دوستان باشد .یک
رویداد واقعی معموال افزایش اولیهی ترس از مرگ و قضاوت اجتماعی را تسریع میکند.

 - 1نگرانی ،ترس یا اضطراب بیش از حد و غیر معمول.
 - 2حمله هراس ( )Panic attackیا وحشتزدگی نوعی استرس و اضطراب بسیار شدید است که به فرد
احساس درماندگی و حتی احساس مرگ دست میدهد.
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پس از بروز یکی از آن ضربات روحی گفته شده برای این خانم که ترس زیادی از
محیطهای باز دارد ،ممکن است روزی خانهاش را ترک کند و به سمت مرکز خرید برود.
خیابان شلوغ و یافتن جای پارک دشوار است .همین قضیه او را هی بیشتر دچار تنش
میکند .افکار آسیبپذیری ،ذهنش را اشغال میکنند چون تجربه ناخوشایند اخیرش درست
در مقابل چشمانش آمده و مدام به آن فکر میکند .این افکار باعث بروز اضطراب میگردد.
ضربان قلبش افزایش مییابد .نفس کشیدنش کوتاه و تندتند میشود .احساس میکند قلبش
دارد به سرعت کار میکند و با خودش فکر میکند که دچار حمله قلبی شده است .این فکر،
اضطرابش را بیشتر میکند .حتی کوتاهتر نفس میکشد که باعث میشود سطوح
دیاکسیدکربن در خونش زیاد شود .به دلیل ترس مضاعفش ،ضربان قلبش دوباره افزایش
مییابد .او این ترس مضاعف را میفهمد و ضربان قلبش دوباره باال میرود.
واویال از این حلقه بازخورد مثبت! این اضطراب خیلی سریع تبدیل به هراس میشود.
یک سیستم مغزی متفاوت که برای شدیدترین تهدیدها طراحی شده است ،این هراس را که
میتواند از ترس بسیار زیاد ناشی شود ،کنترل میکند .نشانههای بیماری این خانم ،او را از
پای در میآورد و روانه بخش اورژانس میکند .در آنجا پس از انتظاری مضطربانه ،عملکرد
قلبش بررسی میشود .هیچ مشکلی وجود ندارد .اما او خاطر جمع نیست.
یک حلقه بازخورد مثبت دیگری الزم است تا آن تجربه ناخوشایند به یک ترس از
محیط باز تمام عیار تبدیل شود .دفعهی بعد که میخواهد به مرکز خرید برود ،ترس زیاد از
محیط باز در واقع به اضطراب تبدیل میشود و آن چیزی که دفعه قبل اتفاق افتاده را به
خاطر میآورد .اما به هر حال او میرود .در مسیر میتواند احساس کند که قلبش سخت
میتپد .همین امر باعث ایجاد حلقهای دیگری از اضطراب و نگرانی میشود .برای جلوگیری
از بروز هراس ،از استرسِ مرکز خرید دوری میکند و به خانه برمیگردد .اما در این زمان
سیستمهای اضطراب در مغزش توجه میکنند که او از مرکز خرید فرار کرده و نتیجه
میگیرند که پیمودن این فاصله از خانه تا مرکز خرید واقعا خطرناک است .سیستمهای
اضطراب ما بسیار مفیدند .آنها هر چیزی را که از آن فرار میکنیم ،خطرناک فرض میکنند.
دلیلش هم البته این است که ما واقعا فرار کردهایم.
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بنابراین ،در این حالت به مرکز خرید ،عنوانِ «نزدیک شدن به مرکز خرید بسیار
خطرناک است» داده میشود (یا ترس از محیط بازِ رو به رشد این خانم را اینجوری
برچسبگذاری میکند« :این خانم برای نزدیک شدن به مرکز خرید بسیار آسیبپذیر
است») .اما شاید هنوز خیلی مانده تا اتفاقاتی بیفتد که باعث بروز مشکل واقعی شود.
مکانهای دیگری برای خرید وجود دارد .اما شاید سوپرمارکت نزدیک خانهشان آنقدر شبیه
مرکز خرید باشد که وقتی واردش میشود ،واکنشی مشابه ایجاد گردد و عقبنشینی کند.
اکنون سوپرمارکت در گروه مشابهی قرار میگیرد .آنگاه نوبت به مغازه سر چهارراه میرسد.
بعد نوبت اتوبوس و تاکسی و مترو میشود .به زودی همه جا را فرا میگیرد .این ترس از
محیط باز سرانجام تبدیل به ترس از خانه خودش نیز میشود و اگر بتواند ،این خانم حتی از
خانهاش فرار میکند .اما نمیتواند .طولی نمیکشد که در خانهاش حبس میشود.
عقبنشینی ناشی از اضطراب ،باعث عقبنشینی از همهی چیزهایی میشود که بیشتر از
همه ،منشا اضطراب آنهاست .عقبنشینی ناشی از اضطراب ،خویشتن را کوچکتر و دنیای
همیشه خطرناکتر را بزرگتر میسازد.
سیستمهای بسیاری برای تعامل بین مغز ،بدن و دنیای اجتماعی وجود دارد که میتوانند
در حلقههای بازخورد مثبت گیر بیفتند .برای مثال ،با وجود این بازخورد ،افراد افسرده احساس
بیهودگی ،بیحوصلگی و نیز اندوهگینی و رنجوری میکنند .همین امر باعث خودداری آنها
از تماس با دوستان و خانواده میشود .آنگاه این خودداری ،آنها را بیشتر تنها و منزوی
میکند و احتماال بیشتر احساس بیهودگی و بیحوصلگی کنند .آنگاه این خودداری آنها بیشتر
میشود .در این حالت ،افسردگی افزایش مییابد و تقویت میگردد.
اگر شخصی در برههای از زندگیاش به شدت آسیب ببیند – ضربه روحی بخورد –
کنتورِ سلسله مراتب برتری میتواند به گونهای تغییر کند که نه تنها احتمال بروز آسیبی دیگر
کمتر نشود ،بلکه بیشتر هم بشود .این مورد در افرادی اتفاق میافتد که اکنون بزرگسال
هستند و قلدرهای بدجنس در کودکی یا نوجوانی آنها را اذیت کردهاند .آنها فوری مضطرب
و به راحتی ناراحت میشوند .آنها با حالت دفاعی ،از خودشان محافظت میکنند و از تماس
چشمی مستقیم که ممکن است دیگران آن را نشانهی مبارزهطلبی برداشت کنند ،خودداری
میکنند.
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این بدان معناست که آسیبِ ناشی از زورگویی (یعنی کاهشِ جایگاه و اعتماد به نفس)
میتواند ادامهدار باشد؛ حتی پس از آنکه قلدری تمام شده باشد .در موارد سادهتر ،افرادی که
پیشتر رتبه پایینی داشتهاند ،بالغ شدهاند و به مکانهای جدید و موفقتری در زندگیشان
رسیدهاند .اما آنها درست متوجه قضیه نیستند .تطابقهای فیزیولوژیکیِ آسیبزایِ فعلی آنها با
واقعیت پیشین (جایگاه پایین) همچنان باقی میماند و آنها بیش از اندازه استرس دارند و
دچار تردید هستند .در موارد پیچیدهتر ،تصور همیشگی از فرمانبرداری ،فرد را بیش از اندازه
دچار استرس و تردید میکند و ژست سلطهپذیر همیشگی آنها باعث جلب توجه منفی واقعی
از جانب یک یا چند نفر از قلدرهایی میشود که در دنیای بزرگساالن نیز وجود دارند و
معموال تعدادشان اندک است و افراد کمتر موفقی هستند .در چنین شرایطی ،پیامد
روانشناختی زورگویی پیشین ،احتمال زورگویی دائمی را در زمان حال افزایش میدهد
(اگرچه به طور کلی این احتمال به دلیل بلوغ یا تغییر مکان جغرافیایی یا ادامه تحصیل یا
ارتقای جایگاه عینی ،نباید افزایش یابد).

برخاستن
برخی اوقات افراد ،زورگویی میکنند به دلیل اینکه نمیتوانند متقابال با قلدرها مبارزه
کنند .این مورد برای افرادی اتفاق میافتد که از لحاظ فیزیکی نسبت به رقبای خود
ضعیفترند .این یکی از رایجترین دالیلی است که به بچهها زورگویی شده است .حتی
گردنکلفتترین فرد بین شش سالهها حریف یک بچهی نه ساله نمیشود .با این حال،
بسیاری از این ناهمسانی قدرت در بزرگسالی از بین میرود؛ نخست ،به دلیل ثبات تقریبی و
جور شدن از لحاظ اندازهی فیزیکی (به استثنای آن مواردی که به مردان و زنان مربوط
است؛ مردها مخصوصا در باالتنه معموال بزرگتر و قویتر هستند) و دوم ،به دلیل
مجازاتهایی است که در بزرگسالی برای کسانی که تهدیدهای فیزیکی را ادامه میدهند ،در
نظر میگیرند.
اما در کل ،معموال به افراد زورگویی میکنند زیرا آنها توان مقابله به مثل ندارند .این
اتفاق غالبا برای افرادی پیش میآید که ذاتا مهربان و فداکارند – مخصوصا اگر هیجانات
منفی باالیی داشته باشند .همچنین ،وقتی شخصی آزارگر با این افراد مواجه میشود ،آنها
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سروصدای زیادی – ناشی از رنج – به راه میاندازند که برای فرد آزارگر لذتبخش است.
(برای مثال بچههایی که زود گریه میکنند ،خیلی بیشتر مورد زورگویی قرار میگیرند).
همچنین این مورد برای افرادی اتفاق میافتد که به هر دلیلی به این نتیجه رسیدهاند که
تمامی گونههای پرخاشگری حتی احساسات مربوط به عصبانیت ،از لحاظ اخالقی اشتباه
است .من افرادی را با حساسیت فوقالعاده زیاد نسبت به ستمگری کوتهنظرانه و رقابت بسیار
خشونتآمیز دیدهام که تمامی احساساتی را که ممکن است منجر به بروز این چنین ویژگی-
های منفی شوند در خودشان کنترل میکنند .معموال آنها افرادی هستند که پدرانشان به
شدت عصبانی و کنترل کننده بودهاند .اما نیروهای روانشناختی در نوع خود تک بعدی
نیستند و ظرفیت بسیار هولناک عصبانیت و پرخاشگری در ایجادِ ستمگری و آشوب ،با
قابلیت آن نیروهای اساسی تعدیل میشود که برای پس زدن ظلم ،راست گفتن و برانگیختن
حرکتی مصمم و رو به جلو در مواقع نزاع ،تردید و خطر به کار میروند.
کسانی که کامال یا صرفا مهربان و فداکار (و ساده و قابل سوء استفاده) هستند و ظرفیت
پرخاشگری خود را با یک اصول اخالقی بسیار باریک کنترل کردهاند ،نمیتوانند آن خشم
کامال بهجا و منطقی خودمحافظتی را که برای دفاع از خودشان الزم است ،بکار بگیرند .مثال
اگر توانایی نیشزدن را داشته باشند ،معموال مجبور به انجام این کار نیستند؛ مگر در مواقع
ضروری .اگر توانایی واکنشِ همراه با پرخاشگری و خشونت به طور ماهرانهای منسجم شود،
آنگاه این توانایی منجر به کاهش احتمال لزومِ پرخاشگری واقعی میشود .اگر همچنان در
چرخه ستمگری ،نه بگویید و روی حرفتان جدی باشید (بدان معنا که امتناع خود را با
شرایطی غیر نامطمئن بیان و از آن دفاع کنید) ،آنگاه فرصتِ ستمگری از جانبِ ستمگر،
کامال محدود و محصور باقی خواهد ماند .نیروهای ستمگری بیرحمانه افزایش مییابند تا
فضایی را پر کنند که برای موجودیت آنها به وجود آمده است .افرادی که از ایجاد واکنش-
های قلمرویی خودحفاظتی مناسب در خودشان امتناع میکنند ،همانند افرادی که به خاطر
یک ناتوانی اساسیتر یا عدم تعادل در قدرت نمیتوانند به درستی برخیزند و از حق خود دفاع
کنند ،در معرض سوء استفاده قرار میگیرند.
افراد ساده و مظلوم معموال ادراک و اعمال خود را با تعداد اندکی از قوانین کلی هدایت
میکنند :آدمها در کل خوبند؛ هیچکس واقعا نمیخواهد دیگری را آزار دهد؛ تهدید (و قطعا
76

قانون  :1صاف بایستید و شانههایتان را عقب بدهید

استفاده از) قدرت فیزیکی یا غیره ،اشتباه است .جنبهی بدتر این است که این قوانین کلی در
حضور افرادی که ذاتا بدجنس هستند ،فرو میپاشد .بدتر یعنی اینکه باورهای ساده میتواند
به دعوتنامهای مثبت برای سوء استفاده تبدیل شود زیرا آنهایی که قصدِ آزار رساندن دارند،
متخصصِ شکارِ افرادی هستند که دقیقا همین طرز تفکر را دارند .با چنین شرایطی ،قواعد
کلی بیآزاری ،باید از نو ساماندهی شود .در کارِ بالینی خودم ،معموال توجه بیمارانم که فکر
میکنند افراد خوب هرگز عصبانی نمیشوند را به حقیقتهایی محض درباره ناخشنودیهای
خودشان معطوف میکنم.
هیچکس دوست ندارد امر و نهی بشود ،اما افراد اغلب برای مدتها با آن کنار میآیند.
بنابراین ،بیمارانم را ترغیب میکنم تا نخست ،آزردگی خودشان را عصبانیت قلمداد کنند و
دوم ،آن را نشانهای از اینکه چیزی باید گفته شود (که مخصوصا الزمهی صداقت است) ،در
نظر بگیرند .سپس ،آنها را ترغیب میکنم که این عمل را بخشی از نیرویی قلمداد کنند که
ستمگری را محاصره میکند – در سطح اجتماعی و به همان اندازه در سطح فردی .بسیاری
از بروکراتها ،دیکتاتوری کوتهنظرانهای در خودشان دارند که منجر به ایجاد قوانین و
آییننامههایی غیر ضروری میشود تا بدین طریق صرفا قدرت را ابراز و تحکیم کنند .چنین
افرادی جریانهای نهفته قدرتمندی از آزردگی را در اطراف خودشان ایجاد میکنند که اگر
این جریانهای نهفته بروز یابد ،ابرازِ قدرت بیمارگونهی آنها را محدود میکند .در همین
شرایط است که اشتیاقِ فرد برای دفاع از حق خودش منجر به حفاظت همگان از فسادِ
جامعه میشود.
وقتی افراد ساده ،ظرفیت خشم در خودشان را کشف میکنند ،شوکه میشوند؛ برخی
اوقات درجه این شوک بسیار زیاد است .نمونهی بارز این مورد را میتوان در آسیبپذیری
سربازان جدید نسبت به اختالل استرسی پس از رویداد مشاهده کرد که معموال به دلیل
مشاهده چیزی که خودشان مشغول انجام آن هستند ،اتفاق میافتد و نه به خاطر چیزی که
برایشان اتفاق افتاده است .آنها مانند افراد دیو سیرتی واکنش نشان میدهند که واقعا
می توانند در شرایط نبردهای سنگین حضور یابند و تجلی آن ظرفیت دنیایشان را نابود
میکند .جای تعجبی هم نیست .شاید آنها تصور میکردند که تمامی تبهکاران خبیث در
تاریخ افرادی کامال متفاوت از خودشان بودهاند .شاید آنها هیچوقت قادر نبودهاند تا ظرفیتِ
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ستمگری و زورگویی را در خودشان ببیند (و شاید ظرفیتِ خودشان را برای دفاع از حق و
موفقیت نیز ندیدهاند) .بیمارانی داشتهام که سالهای طوالنی این وحشت را داشتند که به
دلیل دیدنِ چهرهی شرور فرد ضارب در زمان حمله به آنها ،به تشنج هیستریک روزانه مبتال
بشوند .چنین افرادی معموال اهل خانوادههایی کامال ایمن هستند که در آنجا هیچ چیز
وحشتناکی اجازه اتفاق افتادن ندارد و همه چیز در یک فضای ایدهآلِ شگفتانگیز قرار دارد.
وقتی بیداری اتفاق میافتد – یعنی افرادی که قبال ساده بودهاند رگههای شرارت و دیو
سیرتی را در خود تشخیص میدهند و خودشان را خطرناک (یا حداقل با قابلیت خطرناک
بودن) قلمداد میکنند ،ترسشان کاهش مییابد .مناعت طبع آنها بیشتر میشود .آنگاه احتماال
شروع به مقاومت در برابر ستمگری میکنند .آنها متوجه میشوند که چون خودشان هم
هولناک هستند ،پس توانایی مقاومت دارند .آنها متوجه میشوند که میتوانند و باید محکم
بایستند زیرا تازه فهمیدهاند که خودشان چقدر واقعا دیوسیرت میشوند ،در غیر این صورت از
ناخوشنودی خودشان بهره خواهند برد و این ناخوشنودی را به مخربترین خواستهها تبدیل
میکنند .بار دیگر باید بگوییم که :ظرفیتِ آشوب و تخریب که با یکدیگر منسجم میشوند،
با توان شخصیت 1تفاوت بسیار اندکی دارد .این یکی از دشوارترین درسهای زندگی است.
شاید شما یک بازنده باشید .شاید هم نباشید – اما اگر باشید ،مجبور نیستید که به همین
حالت زندگیتان را ادامه دهید .شاید فقط عادت بدی دارید .شاید هم صرفا مجموعهای از
عادتهای بد هستید .به هر حال درست است که ژست واقعا ضعیفی دارید و به آن خو
گرفتهاید – و یا در خانه یا مدرسه به شما بیمهری و زورگویی کردهاند – اما در حال حاضر
این وضعیت ،چندان مناسب نیست .شرایط عوض میشود .اگر شل و ول راه بروید ،رفتاری
که نشاندهندهی خرچنگ شکست خورده است ،افراد شما را در جایگاه پایینی قلمداد
میکنند و کنتور قدیمی مغز که با سختپوستان به اشتراک دارید و در قسمتهای بسیار
پایینی مغزتان قرار دارد ،شماره سلطهگری پایینی به شما اختصاص میدهد .آنگاه مغزتان
سروتونین کافی تولید نخواهد کرد .این امر از شادی شما میکاهد ،شما را بیشتر مضطرب و
غمگین میکند و به همین دلیل ،زمانی که باید محکم بایستید و از خودتان دفاع کنید ،به
 - 1توان شخصیت ( )Character of strengthرا میتوان صفات مثبتی دانست که در افکار ،احساسات و
رفتارها نمود پیدا میکند.
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احتمال زیاد عقبنشینی میکنید .به عالوه احتمال کمی وجود دارد که در محلهای خوب
زندگی کنید ،دسترسی به منابع باکیفیت داشته باشید و جفتی سالم و مورد پسند اختیار کنید.
در ادامه ،احتمال سوء مصرف مواد مخدر و الکل در شما زیاد میشود ،چون در حال حاضر در
دنیایی پر از آیندههای مبهم زندگی میکنید .این باعث میشود شما بیشتر در معرض
بیماریهای قلبی ،سرطان و زوال عقل قرار بگیرید .روی هم رفته ،اصال وضع خوبی نیست.
شرایط تغییر میکند ،شما هم میتوانید تغییر کنید .حلقههای بازخورد مثبت که پیامدی
را به پیامدی دیگر اضافه میکنند ،به طور زیانبخش و افزایشی میتوانند در مسیری منفی
حرکت کنند ،اما میتوانند پیشرفت شما را نیز رقم بزنند .این درسِ بسیار خوشبینانهترِ دیگری
از قانون پرایس و توزیع پارتو است :آنهایی که برای کسب روزی راه میافتند ،احتماال بیشتر
نصیبشان میشود .برخی از این حلقههای در حال حرکت رو به باال ،میتوانند در فضای
شخصی و درونی خودتان اتفاق بیفتند .تغییرات در زبان بدن نمونه بسیار مهمی است .اگر
محققی از شما بخواهد که ماهیچههای صورتتان را یکییکی به حالتی حرکت دهید که از
دید یک ناظر غمگین به نظر برسید ،خودتان را غمگینتر نشان میدهید .اگر از شما بخواهند
که ماهیچهها را تکتک به حالتی نشان دهید که خوشحال به نظر برسید ،خودتان را
خوشحالتر نشان میدهید .احساس تا اندازهای تحت تاثیر نمایش جسمانی است و میتواند
با آن ،افزایش (یا کاهش) یابد.
برخی از حلقههای بازخورد مثبت که نمونهاش در زبان بدن وجود دارد میتوانند فراتر از
مرزهای شخصیِ تجربه درونی اتفاق بیفتند .این موارد را شما در فضای اجتماعی با دیگر
افراد به اشتراک میگذارید .برای مثال اگر ژست شما ضعیف باشد – یعنی شل و ول راه
رفتن ،شانههای رو به جلو و افتاده ،سینهها جمع شده ،سر پایین ،ظاهر احمقانه ،شکست
خورده و بیهوده (از لحاظ نظری ،حالت دفاعی در برابر حمله از پشت) – آنگاه احساس
میکنید که احمق ،شکست خورده و بیهوده هستید .واکنشهای دیگران این احساس را
بیشتر میکند .افراد همانند خرچنگها همدیگر را تقریبا از روی طرز ایستادن ،برانداز
میکنند .اگر خودتان را شکست خورده نشان دهید ،آنگاه افراد جوری نسبت به شما واکنش
نشان میدهند که گویی در حال شکست خوردن هستید .اگر راست و صاف بایستید ،آنگاه
افراد به شما نگاه و رفتاری متفاوت خواهند داشت.
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شاید اعتراض کنید که داشتنِ رتبهی پایین قابل تغییر نیست .دگرگونی محضِ ژست
برای تغییر هر چیزِ ثابت شدهای ناکافی است .اگر در موقعیت رتبهی ده هستید ،آنگاه صاف
ایستادن و برتر ظاهر شدن ممکن است فقط توجه آنهایی را جلب کند که بار دیگر
میخواهند شما را به زمین بزنند .تاحدودی هم درست است .اما صاف ایستادن و شانهها را
عقب دادن ،چیزی نیست که فقط جنبه فیزیکی داشته باشد ،چون شما فقط جسم نیستید.
شما همچنین یک روح ،به تعبیری – یک روان – هستید .ایستادن فیزیکی نه تنها به
ایستادن متافیزیکی نیاز دارد بلکه به آن محتاج است و از آن کمک میگیرد .ایستادن یعنی
پذیرفتن داوطلبانهی بارِ «وجود» .وقتی داوطلبانه با نیازهای زندگی مواجه میشوید ،سیستم
عصبی شما به حالتی کامال متفاوت واکنش نشان میدهد .در این صورت ،شما به یک مبارزه
واکنش نشان میدهید ،نه اینکه بخواهید برای یک فاجعه آماده بشوید .خود را بر طالهایی
که اژدها تلمبار میکند متمرکز میکنید ،نه اینکه بخواهید از حقیقت کامال واقعی وجودِ اژدها
در وحشت فرو بروید .شما به جلو پیش میروید تا مکان خود را در سلسله مراتب برتری به
دست آورید و قلمرو خودتان را اشغال کنید و در عین حال تمایل خود را برای دفاع ،گسترش
و دگرگونی نشان میدهید .تمام این موارد میتواند به طور عملی یا نمادین در قالبِ نمایش
فیزیکی یا مفهومی انجام گردد.
صاف ایستادن و شانهها را عقب دادن ،پذیرش مسئولیت دشوار زندگی با چشمانی کامال
باز است .این یعنی تصمیمگیری برای تغییر داوطلبانهی بینظمی بالقوه به واقعیتهای نظمِ
زیست پذیر .این یعنی سازگاری با فشارِ آسیبپذیری خودآگاه و پذیرش پایانِ بهشتِ
ناخودآگاه کودکی که در آن درک محدودیت و فناپذیری کامال مبهم است .این یعنی تقبلِ
مشتاقانه فداکاریهای الزم برای تولید یک واقعیت مؤثر و معنادار (در زبان باستان ،یعنی
انجام عملی برای رضایت خدا).
صاف ایستادن و شانهها را عقب دادن یعنی کشتی بسازی و بشر و حیوانات را از سیل
نجات دهی ،یعنی پیروانت را که از ظلم گریختهاند در بیابان هدایت کنی ،یعنی از خانه گرم و
نرم و کشورت دور بشوی و حرفهای پیامبرانه به آنهایی بزنی که بیوهها و کودکان را از یاد
بردهاند .یعنی صلیب که  Xرا نشان میدهد بر روی دوش حمل کردن؛ منظور از  Xمکانی
است که شما و «وجود» شما ،کامال همدیگر را قطع میکنند .صاف ایستادن یعنی تبدیل
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نظم بیروح ،خشک و بسیار ظالمانه به بینظمی که از آن نشئت گرفته؛ به عبارتی دیگر
تحملِ تردیدی که در پی خواهد آمد و در نتیجه پیریزی نظمی بهتر ،بامعناتر و مؤثرتر.
خالصه به ژست خودتان خیلی دقت کنید .از سر به زیر انداختن و قوز کردن خودداری
کنید .عقیده خود را بیان کنید .آرزوهای خود را مطرح کنید جوری که انگار حقِ داشتن آنها را
دارید – دست کم مثل دیگران که این حق را دارند .راست راه بروید و خیره به سمت جلو
نگاه کنید .جرئت خطرناک بودن را داشته باشید .سروتونین را ترغیب کنید تا به اندازه کافی
در مسیرهای عصبی جریان یابد و بیصبرانه منتظر تأثیر آرامشبخش آن باشید.
افراد ،از جمله خود شما ،تصور خواهند کرد که فردی شایسته و توانمند هستید (یا دست
کم آنها خیلی زود چیزی مخالف این دو صفت را درباره شما تصور نخواهند کرد) .از آنجایی
که با واکنشهای مثبتی که اکنون دریافت میکنید تقویت میشوید ،در نتیجه کمتر مضطرب
خواهید شد .آنگاه راحتتر به نشانههای ظریف اجتماعی که مردم در زمان برقراری ارتباط
آنها را مبادله میکنند ،توجه میکنید .گفتوگوهای شما بهتر جریان مییابد و وقفههای
وحشتناک اندکی بین آنها به وجود میآید .این باعث میشود که به احتمال بیشتری افراد را
مالقات کنید ،با آنها تعامل کنید و آنها را تحت تأثیر قرار دهید .انجام این کار نه تنها حقیقتا
باعث افزایش احتمال وقوع چیزهای خوب برای شما میشود ،بلکه از وقوع آن چیزهای
خوب ،احساس بهتری پیدا خواهید کرد.
چنین توانمند و پردل و جرئت که باشید ،ممکن است «وجود» را در آغوش بگیرید و
برای پیشرفت و بهسازی آن تالش کنید .چنین توانمند که باشید ،حتی زمانی که یکی از
عزیزانتان بیمار باشد یا حتی زمانِ مرگ پدر یا مادر ،قادر خواهید بود تا صبورانه بایستید و به
دیگران اجازه دهید تا برایشان نقطهی قوت و تکیهگاه باشید؛ که در غیر این صورت آنها زیرِ
بارِ ناامیدی گرفتار خواهند شد .چنین پردل و جرئت که باشید ،راهیِ سفرِ زندگیتان میشوید،
به تعبیری میگذارید تا نورتان بر تپهی ملکوتی بتابد 1و به دنبال سرنوشت سزاوار خود می-

 - 1برگرفته از برخی آیات انجیل که میگوید شما نور جهان هستید .شما همچون شهری هستید که بر تپهای
بنا شده و در شب میدرخشد و همه آن را میبینند .پس نور خود را پنهان نکنید .بگذارید نور شما بر مردم بتابد
تا کارهای نیک شما را ببینند.
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روید .آنگاه شاید معنای زندگیتان برای غلبه بر تأثیرِ گمراه کنندهی ناامیدی مرگبار ،کافی
باشد.
آنگاه شاید قادر باشید تا بارِ وحشتناک این دنیا را بپذیرید و شادی را بیابید.
به دنبال الهام از خرچنگ پیروز باشید که  350میلیون سال حکمت تجربی دارد .صاف
بایستید و شانههایتان را عقب بدهید.
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قانون 2
با خودتان مانند کسی رفتار کنید که گویی
مسئول کمک کردن به او هستید

چرا قرصهای لعنتیات را درست نمیخوری؟
تصور کنید که برای صد نفر یک دارو تجویز کنند .خب حاال ببینید بعدش چه میشود.
یک سوم از آنها این دارو را تهیه نمیکنند .نیمی از شصت و هفت نفر باقیمانده ،داروها را
تهیه میکنند ،اما به درستی مصرف نمیکنند؛ مقدار دقیق تجویز شده را نمیخورند ،سرِ موقع
نمیخورند ،شاید هم اصال نخورند!
پزشکان و داروسازان معموال چنین بیمارانی را به دلیل سرپیچی از مصرف دارو ،تنبلی و
اشتباه در مصرف سرزنش میکنند .اگر طرف خودش نخواهد که با زور نمیشود کاری از
پیش برد ،باالخره بهانهای میآورد .روانشناسان معموال نظر مساعدی به این چنین عیب-
جوییها ندارند .به منِ روانشناس آموزش دادهاند که بپذیرم عدم انجام توصیههای پزشکی
توسط بیماران ،تقصیر پزشک است ،نه بیمار .ما معتقدیم که تأمین کنندگان خدمات سالمت
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و درمان وظیفه دارند تا مشاورههایی ارائه دهند که افراد آنها را دنبال کنند ،سیاستهای
مداخله ای پیاده کنند که افراد به آن احترام بگذارند ،وضعیت بیمار یا مراجعه کننده را پیگیری
کنند تا زمانی که نتیجه مطلوبی به دست آید و پیگیر باشند که همه چیز به خوبی پیش
میرود .این تازه یکی از دالیلی است که چرا روانشناسان اینقدر عالی هستند  .ما برخالف
دیگر پزشکانِ به ستوه آمده و متعجب از اینکه چرا افراد داروهایشان را نمیخورند ،مطمئنا
اوقات بسیار خوشی را با بیمارانمان میگذرانیم .مشکل این افراد چیست که دارو نمیخورند؟
یعنی دوست ندارند حالشان بهتر شود؟
قضیه از این هم بدتر است .تصور کنید شخصی یک عضو پیوندی دریافت کند .فرض
کنید این عضو ،کلیه است .معموال پیوند عضو پس از آنکه شخص دریافت کننده انتظاری
طوالنی و نگران کننده را پشت سر میگذارد ،انجام میشود .فقط تعداد اندکی از افراد پس از
مرگشان (و تعداد خیلی کمتری از افراد وقتی که هنوز نفس میکشند و جان دارند) عضو
بدنشان را اهدا میکنند .تنها تعداد اندکی از اعضای پیوندی برای دریافت کنندگانِ امیدوار
مناسب است .این یعنی شخص دریافت کنندهی عضو پیوندی سالهاست که تنها راه
جایگزین را انجام میدهد؛ یعنی دیالیز .دیالیز ،کشیدن تمام خون بیمار از بدنش و فرستادن
آن به یک دستگاه تصفیه و سپس وارد کردن آن به بدن است .این درمان باورنکردنی و
معجزهآساست؛ پس روی هم رفته خوب است اما خوشایند نیست .دیالیز باید پنج تا هفت بار
در هفته و هر بار هشت ساعت انجام شود .و باید وقتی انجام شود که بیمار خواب است.
خیلی سخت است .هیچ کس نمیخواهد همیشه دیالیزی باشد.
به هر ترتیب ،یکی از عوارض پیوند عضو ،پسزدن آن است .بدن شما خوشش نمیآید
که بخشهایی از بدن یک شخص دیگر را به آن بدوزند .سیستم ایمنی شما به این عناصر
بیگانه حمله و آنها را نابود میکند؛ حتی اگر این عناصر برای زنده ماندنتان حیاتی باشند.
برای جلوگیری از این اتفاق باید داروهای ضد پسزدن مصرف کنید که ایمنی را ضعیف و
احتمال ابتال به بیماریهای عفونی را زیاد میکند .بسیاری از مردم با خوشحالی این معامله را
میپذیرند .علیرغم وجود و کاربرد این داروها ،دریافت کنندگان عضو پیوندی همچنان از
تاثیرات پس زدن عضو رنج میبرند .البته نه به این دلیل که داروها جواب نمیدهند (اگرچه
برخی اوقات واقعا جواب نمیدهند) ،اما بیشتر به این دلیل است که داروها را نمیخورند .اصال
84

قانون  :2با خودتان مانند کسی رفتار کنید که گویی مسئول کمک کردن به او هستید

باورکردنی نیست .اصال درست نیست که بگذارید کلیههایتان از کار بیفتد .دیالیز عشق و حال
نیست .جراحی پیوند عضو پس از انتظاری طوالنی ،ریسک و هزینه زیادی انجام میشود .از
دست دادن کلیهها فقط به این دلیل که داروهایتان را نمیخورید؟ چطور مردم میتوانند
چنین بالیی سر خودشان بیاورند؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟
البته نباید فراموش کرد که این ،مسئلهی پیچیدهای است .بسیاری از افرادی که عضو
پیوندی دریافت کردهاند به دلیل مشکالت متعدد مربوط به سالمت جسمی ،منزوی میشوند
یا با این مشکالت دست و پنجه نرم میکنند (صرف نظر از مشکالت مربوط به بیکاری یا
بحرانهای خانوادگی) .آنها شاید از نظر شناختی 1آسیب ببینند یا افسرده شوند .ممکن است
به پزشکشان کامال اعتماد نکنند یا به ضرورت داروها توجه نکنند .شاید اندکی از داروها را
بتوانند بخرند و از روی ناچاری آنها را جیرهبندی کنند که البته هیچ فایدهای هم ندارد.
حاال این مورد خیلی جالب را در نظر بگیرید :تصور کنید شخص مریض شما نیستید،
بلکه سگ شماست .خالصه سگتان را میبرید پیش دامپزشک .دامپزشک برای سگ دارو
تجویز میکند .بعدش چه اتفاقی میافتد؟ شما به همان دالیل زیادی که به یک دکتر اعتماد
ندارید ،به دامپزشک هم اعتمادی ندارید .به عالوه ،اگر حیوان خانگیتان برای شما آنقدر
کماهمیت بود که برایتان فرقی نمیکرد نسخهای به درد نخور ،غیر استاندارد یا پر از اشتباه
برایش تجویز کنند ،آنگاه او را فورا پیش دامپزشک نمیبردید .پس بردن او پیش دامپزشک
یعنی به سگتان اهمیت میدهید؛ کارهای شما این نکته را ثابت میکند! در حقیقت ،روی هم
رفته ،بیشتر از خودتان ،به سگتان اهمیت میدهید .مردم داروهای تجویز شده را به حیوانات
خانگیشان میدهند و دستورات دامپزشک را به طور کامل دنبال میکنند؛ اما برای خودشان
نه .این درست نیست .حتی از دیدِ حیوان خانگیتان هم درست نیست .حیوان خانگیتان
(احتماال) شما را دوست دارد ،پس اگر داروهایتان را مصرف کنید ،خوشحالتر میشود.

 - 1شناخت ( )cognitionمربوطه به فعالیتهای ذهنی مانند تفکر ،طبقهبندی و فرآیندهایی که انجام این
فعالیتها را ممکن میکند میشود .شناخت به طور کلی به زمینههای بینایی ،تفکر و استدالل کردن ،حافظه،
توجه ،یادگیری و مباحثِ مرتبط به زبان مربوط میشود.
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خیلی دشوار است که از این حقایق ،نتیجهای غیر از این بگیریم که مردم ظاهرا سگها،
گربهها ،موشخرماها ،پرندگان (و حتی شاید مارمولکهایشان) را بیشتر از خودشان دوست
دارند .چقدر بد است؟ چقدر خجالتآور است که چنین چیزی حقیقت داشته باشد؟ چه چیزی
میتواند باعث شود که مردم حیوانات خانگیشان را به خودشان ترجیح دهند؟
داستانی قدیمی در «کتاب پیدایش - »1اولین بخشِ کتاب «عهد عتیق - »2هست که
به من کمک کرد تا جواب آن سؤال پیچیده را بیابم.

قدیمیترین داستان و ماهیت دنیا
دو داستان دربارهی «خلقت» از دو منبع متفاوت خاورمیانهای ،در زمینهی روایتِ
«پیدایش» وجود دارد که ظاهرا با یکدیگر پیوند میخورند .در روایت نخست که از نظر زمانی
قدیمیتر ولی از لحاظ تاریخی جدیدتر است – به نام «کاهنی – »3خداوند کائنات را با کالم
الهیاش آفرید :گفت نور ،آب ،زمین و سپس گیاهان و اجرام آسمانی موجود شوند ،پس
شدند .آنگاه پرندگان و حیوانات و ماهیان را (باز هم با کالمش) آفرید .در نهایت آدم را آفرید،
به صورت نر و ماده؛ هر دو را بر تصویر خودش خلق کرد .4تمام این موارد در فصل  1کتاب
 )Book of Genesis( - 1نخستین بخش از کتاب عهد عتیق است که مشتمل بر پنجاه فصل است .در
این کتاب روایت آفرینش عالم هستی توسط خدا و برخی از معروفترین داستانهای عهد عتیق ،همچون آدم و
حوا ،هابیل و قابیل ،کشتی نوح ،برج بابل و غیره گفته شدهاست.
 - 2عهد عتیق ( )Old Testamentکتاب مقدس یهودیان است که مسیحیان نیز آن را پذیرفته و به عنوان
بخش اول از دو بخش کتاب مقدس (انجیل) قرار دادهاند.
 - 3کتاب مقدس یهودیان که مسیحیان آن را «عهد عتیق» مىنامند ،سه بخش دارد :تورات ،کتب انبیا
(نویئیم) و مکتوبات (کتوویم) .در مباحث جدید نقادى کتاب مقدس گفتهاند که تورات چند منبع اساسى دارد:
منبع «یهوهاى» ( )Jahwistمنبع الوهیمى ( ،)Elohistمنبع کاهنى ( ،)Pristlyمنبع تثنیهاى
( .)Deuteronomyدر دو منبع نخست ،نام خدا به ترتیب ،به صورت «یهوه» و «الوهیم» آمده و از همین رو
به این نامها نامیده شدهاند .منبع کاهنى بر احکام کاهنان و معبد متمرکز است.
« - 4خداوند آدم را بر تصویر خودش آفرید»؛ منظور این است که انسان در کماالتی که به او نسبت داده
میشود ،مانند خداوند است .به عبارتی دیگر ،انسان در کماالت خود ،با خدا مشابهت دارد و به سبب همین
مشابهت است که انسان از کماالت خود ،پی به کماالت الهی میبرد .عرفا عقیده دارند که خداوند انسان را
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«پیدایش» اتفاق میافتد .در روایت دوم و قدیمیتر به نام «یهوهای ،»1با داستان خلقت
دیگری مواجه میشویم .در این روایت آدم و حوا (در اینجا جزئیات خلقت تاحدودی متفاوت
است) و نیز هابیل و قابیل ،نوح و برج بابل 2داریم .این روایت دوم در فصلهای  2تا 11
کتاب «پیدایش» است .برای درک فصل  1کتاب «پیدایش» ،یعنی داستان «کاهنی» ،که بر
روی کالم به عنوان نیروی اساسی آفرینش اصرار میکند ،الزم است تا ابتدا تعدادی از
فرضیات اساسی و کهن را بررسی کنیم (این فرضیات از نظر نوع و هدف با فرضیات علمی
که از لحاظ تاریخی واقعا بدیع هستند ،کامال متفاوت است).
حقایق علمی فقط پانصد سال است که با کارهای فرانسیس بِیکن ،3رِنه دِکارت 4و ایزاک
نیوتن کشف شدهاند .به هر ترتیبی ،نیاکان ما پیش از کشف حقایق علمی نظارهگر دنیا
بودهاند ،اما این نظاره با دوربینهای علمی نبوده است (همچنین آنها لنزهای شیشهای مشابه
تلسکوپهای امروزی نداشتند تا ماه و ستارگان را ببینند) .از آنجایی که امروز بسیار علمی–
و فوقالعاده زیاد مادهگرا هستیم – برایمان خیلی دشوار است که حتی بدانیم که روشهای
دیگر مشاهده نیز میتواند وجود داشته باشد .اما آنهایی که در گذشتههای دور – دورانی که
حماسههای بنیادین فرهنگمان به وجود آمد – زندگی میکردند ،بیشتر به فعالیتهای
تضمین کننده بقا (و به تفسیر دنیا با حالتی متناسب با این فعالیتها) عالقهمند بودند؛ نه به
چیزی مشابه که اکنون آن را حقیقت عینی میدانیم.
برای مثال و نمونه ذات و صفات و افعال خود آفریده است .ذات او مانند ذات خدا است (ذات یعنی روح و نفس
او) و او را به صورتی آفریده است که قدرت خلق و امر دارد.
 - 1مراجعه کنید به توضیح شماره .1
 - 2در کتاب پیدایش ،داستان برج بابل به عنوان افسانه اصلی علت پیدایش زبانهای مختلف دانسته میشود.
طبق این داستان ،پس از سیلی عظیم ،مردم به یک زبان صحبت میکردند .آنان به سمت شرق حرکت کردند و
به سرزمین شنعار (( )Shinarدر بابل) رسیدند .در آنجا توافق کردند که برجی بلند بنا کنند تا به بهشت برسند.
خداوند زبان آنان را مختلف قرار داد تا حرف یکدیگر را نفهمند و آنان را در زمین پراکنده ساخت.
 - 3فرانسیس بیکن (( )Francis Baconدرگذشته  )1626فیلسوف ،سیاستمدار ،دانشمند ،حقوقدان و
نویسنده انگلیسی بود .بسیاری وی را محور اصلی تحول فکری در قرون وسطی میدانند تا جایی که او را از
بانیان انقالب علمی میشمارند و پایان سلطه کلیسا بر تفکر را به اندیشههای او نسبت میدهند.
 - 4رنه دِکارت (( )René Descartesدرگذشته  )1650ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی معروف عصر
روشنگری است.
87

 12قانون زندگی

پیش از ظهور جهانبینی علمی ،واقعیت به گونهای متفاوت تعبیر میشد« .وجود» را
محل اتفاق میدانستند ،نه محل اشیا« .وجود» را چیزی شبیه به داستان یا نمایش
میدانستند .وقتی این داستان یا نمایش خودش را لحظه به لحظه در خودآگاه هر شخص
زندهای نشان میداد ،شخص آن را زندگی میکرد :تجربهای ذهنی .چیزی شبیه داستانهایی
بود که ما درباره زندگیمان و اهمیت آن برای شخص خودمان ،برای همدیگر تعریف
میکنیم؛ چیزی شبیه به اتفاقاتی که رماننویسان وقتی که موجودیت را در صفحات
کتابهایشان ضبط میکنند ،توصیف میکنند .تجربه ذهنی نه تنها شامل چیزهای آشنایی از
قبیل درختان و ابرها میشود که اساسا در موجودیت خودشان واقعی هستند؛ بلکه (مهمتر از
آن) شامل چیزهایی از قبیل احساسات و رویاها و نیز گرسنگی ،تشنگی و درد نیز میشود.
این موارد – که شخصا تجربه میشوند – از دیدگاهی کهن و به طور شگفتانگیزی
بنیادیترین عناصر زندگی انسان هستند و به راحتی ،حتی با ذهن تقلیلگرا 1و مادهگرای
مدرن ،تفکیک و عینی نمیشوند .برای مثال ،درد را در نظر بگیرد؛ درد ذهنی .درد چیزی
بسیار واقعی است که هیچ استداللی نمیتواند با آن مخالفت کند .همه به گونهای رفتار
میکنند که انگار درد واقعی است – واقعیتی قطعی و اساسی .مسئله مهم ،درد است و این
مسئله از ماده مهمتر است .من معتقدم که به همین دلیل است که بسیاری از سنتهای
جهان ،رنجِ ناشی از هستی را حقیقتی تقلیلناپذیر از «وجود» قلمداد میکنند.
به هر حال ،واقعیتی که ما به صورت ذهنی تجربه میکنیم را میتوان بیشتر به یک
رمان یا فیلم تشبیه کرد تا به توصیفی علمی از واقعیت فیزیکی .این واقعیت ذهنی ،نمایشِ
تجربهی زیستشده 2است :تجربهی ویژه ،غمانگیز و شخصی از مرگ پدرتان در مقایسه با
مرگ عینی ثبت شده در دفاتر بیمارستانها؛ درد جدایی از اولین عشقتان؛ سرخوردگی ناشی
از آرزوهای بر باد رفته؛ لذتِ حاصل از موفقیت یک کودک.

 - 1این مفهوم در شناختشناسی و علوم تقلیلگرایی یا فروکاستگرایی ( )Reductionismمربوط به تقلیل
و فروکاهی طبیعت اشیاء و رفتار پیچیده پدیدهها به مجموع مؤلفهها و اصول بنیادین آنها است
 - 2منظور موردی است که شخص به صورت واقعی و در زندگی خودش تجربه کرده است.
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حیطهی چیزی که مهم است ،نه حیطهی اهمیت
دنیای علمی ماده را میتوان تا اندازهای به عناصر تشکیل دهنده بنیادین تجزیه کرد:
مولکولها ،اتمها ،حتی کوارکها .1البته دنیای تجربه نیز اجزای اصلی دارد .این اجزا
عناصری مهم هستند که تعامالت آنها تعیین کننده نمایش و داستان است .یکی از این
عناصر ،بی نظمی است .دیگری ،نظم است .سومی (و آخرین مورد) فرآیندی است که بین آن
دو مورد یعنی نظم و بینظمی واسطه میشود که به نظر میرسد عینا شبیه به چیزی است
که مردم آن را خودآگاه مینامند .سرسپردگی همیشگی ما به دو عنصر اول ،ما را نسبت به
اعتبار هستی به شک میاندازد؛ این سرسپردگی ما را وادار میکند تا با ناامیدی ،تسلیم شویم
و نتوانیم به درستی از خودمان مراقبت کنیم .شناخت درست از عنصر سوم ،تنها راه خروج را
به ما نشان میدهد.
بینظمی در حیطهی ناآگاهی جای دارد .بینظمی قلمرویی ناشناخته است .بینظمی
چیزی است که دائما و بدون محدودیت فراتر از مرزهای تمامی کشورها ،تمامی ایدهها و
تمامی مقررات گسترش مییابد .بینظمی شخص بیگانه ،شخص غریبه ،عضو گروهی دیگر،
صدای خشخش البالی بوتهها هنگام شب ،هیوالی زیر تخت ،خشم نهفته مادرتان و
بیماری کودکتان است .بینظمی ناامیدی و وحشتی است که وقتی شخصی عمیقا به شما
خیانت کرده ،درک میکنید .بینظمی همان مکانی است که وقتی همه چیز به هم میخورد،
نهایتا به آنجا میرسید؛ مثال وقتی رویاهایتان نابود میشود ،شغلتان از بین میرود و یا زندگی
مشترکتان به پایان میرسد .بینظمی جهان زیرین داستان پریان و افسانهها است؛ جایی که
اژدها و طالهایی که از آن مراقبت میکند ،در کنار یکدیگر همزیستی میکنند .بینظمی
جایی است که هستیم ،وقتی که نمیدانیم کجا هستیم و کاری است که میکنیم ،وقتی که
نمیدانیم چه کاری میکنیم .به طور خالصه ،بینظمی تمام آن چیزها و موقعیتهایی است
که نه میدانیم ،نه درک میکنیم.

 - 1کوارک ( )quarkیک ذره بنیادی و یکی از اجزای پایهای تشکیلدهنده ماده است .کوارکها با هم
ترکیب میشوند تا ذرات مرکبی به نام هادرون را پدید آورند که پایدارترین آنها پروتون و نوترون ،اجزای
تشکیلدهنده هسته اتم هستند.
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همچنین ،بینظمی ظرفیت نامشخصی است که طبق فصل  1کتاب «پیدایش» ،خداوند
در آغازِ زمان با این ظرفیت و با استفاده از کالم ،نظم را پدید آورد .این ظرفیت همان
ظرفیتی است که ما انسانها که بر تصویر خداوند آفریده شدهایم ،رمانها و لحظات دائما در
حال تغییر زندگیمان را پدید میآوریم .بینظمی آزادی نیز هست؛ آزادی هراسانگیز.
بر خالف بینظمی ،نظم ،قلمرویی شناخته شده است .نظم ،سلسله مراتب صدها میلیون
سالهی مکان ،موقعیت و قدرت است .نظم ساختار جامعه است .ساختاری است که
زیستشناسی نیز آن را ارائه میدهد -مخصوصا تا آنجایی که با ساختار جامعه ،سازگار
میشویم؛ به همین شکلی که االن سازگار هستیم .نظم قبیله ،مذهب ،خانواده ،خانه و
مملکت است .نظم اتاق نشیمن گرم و امن است که آتش شومینه نور و گرما میدهد و
بچهها بازی میکنند .نظم پرچم کشور است .ارزش پول است .زمینِ زیر پایتان و برنامهی
روزانهتان است .نظم عظمت سنت ،ردیف نیمکتهای کالس درس ،قطارهایی که سر موقع
حرکت میکنند ،تقویم و ساعت است .نظم آن ظاهر عمومی است که از ما میخواهند آن را
بپوشیم ،ادبِ حاکم در جلسهی غریبههای متمدن و یخ نازکی است که همگی بر روی آن
اسکیت سواری میکنیم .نظم جایی است که رفتار دنیا با توقعات و آرزوهای ما هماهنگ
میشود؛ مکانی که تمام چیزها بر وفق مرادمان میشود .اما نظم برخی اوقات ستمگری و
بیهودگی نیز هست؛ آن زمان که تقاضا برای یقین ،همسانی و خلوص ،بسیار نامتوازن
میشود.
جایی که همه چیز مطمئن باشد ،ما در نظم هستیم .ما در نظم هستیم وقتی که همه
چیز طبق برنامه پیش میرود و هیچ چیز ،جدید و آزار دهنده نیست .در حیطهی نظم ،چیزها
مرتب و سر جای خودشان رفتار میکنند .ما دوست داریم در این نظم باشیم .محیطهای آشنا
مطلوب هستند .در نظم ،قادر خواهیم بود تا در دراز مدت درباره چیزها فکر کنیم .در نظم،
همه چیز کار میکند و ما پایدار ،آرام و کارآمد هستیم .به همین دلیل ،به ندرت آن
مکانهایی را که میشناسیم – جغرافیایی یا مفهومی – ترک میکنیم .اما وقتی که مجبور
به ترک این مکانها بشویم یا این ترک کردن ناخواسته اتفاق بیفتد ،قطعا از این وضع
خوشمان نخواهد آمد.
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وقتی دوستی با وفا دارید ،یک یار مورد اعتماد ،شما در نظم هستید .وقتی همین شخص
به شما خیانت میکند ،به رفاقت پشت پا میزند ،شما از دنیای روشن ،شفاف و نور به جهان
زیرین و تاریکِ بینظمی ،سردرگمی و ناامیدی وارد میشوید .دقیقا مثل زمانی است که
وقتی شرکت شما ورشکست میشود و شغلتان به خطر میافتد ،از وضعیتی مطلوب (نظم) به
وضعیتی نامطلوب (بینظمی) وارد میشوید .وقتی فرمهای مالیاتیتان را پر میکنید و تحویل
میدهید ،این یعنی نظم .وقتی فرمهای مالیاتی را تحویل نمیدهید و اداره دارایی خودش
اقدام به حسابرسی میکند ،این یعنی بینظمی .بیشتر مردم ترجیح میدهند تا غارت شوند اما
حسابرسی نشوند! قبل از فروپاشی برجهای دوقلو ،1نظم وجود داشت .بعد از آن واقعه
بینظمی خودش را نشان داد .همه این بینظمی را درک کردند .اوضاع کشور تیره و تار شد.
دقیقا چه چیزی بود که فرو ریخت؟ این سؤال اشتباهی بود .باید پرسیده میشد دقیقا چه
چیزی ثابت باقی ماند؟ مسئله مورد بحث همین بود.
وقتی روی یخی که سفت است ،اسکیت سواری میکنید ،این نظم است .وقتی که یخ
میشکند ،همه چیز فرو میریزد و ناگهان در یخ فرو میروید ،این بینظمی است .نظم،
سکونتگاه هابیتها ،شایر ،در کتاب تالکین است :2آرام ،پربار ،ایمن برای زیستن و دارای
افرادی ساده .بینظمی قلمروی جهان زیرین کوتولهها است که اسماگ ،3اژدهایی که گنجها
را احتکار کرده ،آن را غصب کرده است .بینظمی اعماق اقیانوس است که پینوکیو برای
نجات پدرش از دست هیوالی دریا – نهنگ و اژدهایی که از دهانش آتش خارج میشود –
به آنجا سفر میکند .آن سفر به تاریکی برای نجات دادن ،دشوارترین چیزی است که اگر
یک عروسک میخواهد مثل آدمها ،واقعی بشود؛ اگر میخواهد خودش را از وسوسههای
 - 1اشاره به حمالت انتحاری  11سپتامبر  2001در آمریکا دارد.
 - 2هابیتها ( )Hobbitsگونهای از موجودات تخیلی در رمانهای تالکین ( John Ronald Reuel
 )Tolkienهستند که در این داستانها در منطقهی خیالی شایر ( )Shireزندگی میکنند.
 - 3اسماگ ( )Smaugیک موجود خیالی در داستانهای تالکین است که به رمان هابیت در  1937مربوط
میشود .اسماگ اژدهایی ترسناک و نیرومند است که وقتی مطلع میشود که کوتولهها در پادشاهیشان که در
کوه تنها ( )Lonely Mountainقرار دارد ،ثروت زیادی اندوختهاند ،به آنها یورش میبرد و کوه را آتش
میزند .او پس از بیرون کردن کوتولهها از قلعهشان 150 ،سال در این کوه باقی میماند و نگهبان گنج
کوتولهها میشود.
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تقلب ،دغلبازی ،آزار ،لذت آنی و سرسپردگی خودکامگی جدا سازد؛ اگر میخواهد جایگاهش
را در دنیا به عنوان «وجود» واقعی به دست بیاورد ،باید انجام دهد.
نظم ،ثبات ازدواج شماست .نظم با سنتهای پیشین و با توقعات شما مستحکم میشود؛
یعنی معموال به طور نامرئی درون آن سنتها جای گرفتهاند .بینظمی آن ثباتی است که
پس از کشف بیوفایی شریک زندگیتان ،زیر پایتان له میشود .بینظمی وقتی است که خط
راهنماها و سنتهای شما فرو میریزند و تلوتلو خوردنِ رها و بدون پشتیبان را در فضا تجربه
میکنید.
نظم مکان و زمانی است که قوانین کلی که غالبا نامرئی هستند و با آنها زندگی میکنید،
تجربه و اعمال شما را طوری ساماندهی میکنند که آنچه باید اتفاق افتد ،اتفاق میافتد.
بینظمی مکان و زمانِ جدیدی است که وقتی فاجعه ناگهان ظاهر میشود ،یا شرارت سیمای
حیرتآورش را نشان میدهد ،حتی در چارچوب خانه خودتان ،به وجود میآید .وقتی برنامهای
در حال چیدمان است ،صرف نظر از اینکه تمام شرایط آشنا باشد ،همیشه چیزی ناخواسته و
نامطلوب میتواند بینظمی را ظاهر کند .اگر این اتفاق بیفتد ،قلمرو عوض شده است .البته
در این مورد اشتباه نکنید :فضا ،فضای هویدا ،شاید همان فضای مشابه باشد .اما ما هم در
زمان و هم در فضا زندگی میکنیم .در نتیجه ،حتی قدیمیترین و آشناترین فضاها ظرفیتی
تمام نشدنی برای غافلگیری شما در اختیار دارند .ممکن است با خوشحالی با ماشینی که
سالها آن را میشناسید و دوستش دارید مشغول رانندگی در جاده باشید .اما زمان در گذر
است؛ ترمز میتواند از کار بیفتد .ممکن است با بدنی که همیشه به آن تکیه کردهاید ،مشغول
قدم زدن در جاده باشید؛ اما اگر قلبتان درست عمل نکند ،حتی برای لحظهای ،همه چیز
تغییر میکند .سگهای پیر صمیمی هنوز هم میتوانند گاز بگیرند .دوستان قدیمی و مورد
اعتماد هنوز میتوانند سرِ ما را کاله بگذارند .ایدههای جدید میتوانند یقینهای قدیمی و
مطمئن را تخریب کنند .این چیزها مهم هستند .اینها واقعیاند.
وقتی بینظمی ظاهر میشود مغز ما با مدارهای ساده و بسیار سریعش فورا واکنش نشان
میدهد .این مدارها از دوران باستان ،همان دورانی که نیاکان ما در جنگل ساکن بودند و
مارها ناگهانی حمله میکردند ،باقی مانده است .پس از آن واکنشِ بدنی (بازتابی عمیق و
کمابیش سریع) نوبت به واکنشهای رو به تکامل و پیچیدهتر اما کندترِ احساسات میرسد.
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بعد از آن ،نوبت به فکر کردن به نظمی باالتر میرسد که میتواند بیش از چند ثانیه ،دقیقه یا
سال طول بکشد .این واکنش از جهاتی کامال غریزی است؛ اما هرچه این واکنش سریعتر
باشد ،غریزیتر میشود.

بینظمی و نظم :شخصیت ،مؤنث و مذکر
بینظمی و نظم دو عنصر بسیار بنیادین تجربهی زیستشده 1هستند؛ دو زیر شاخهی
بسیار اساسی «وجود» .اما آنها چیزها یا اشیا نیستند ،آنها بدین شکل تجربه نمیشوند.
چیزها یا اشیا بخشی از دنیای عینی هستند .آنها بیجان هستند؛ بیروح .آنها مردهاند .اما
در مورد بینظمی و نظم اینجوری نیست .بینظمی و نظم (تا جای ممکن) در قالب
شخصیتها ادراک ،تجربه و شناخته میشوند و نیاکان باستانی مردم مدرن نیز این ادراکها،
تجربهها و شناختها را دقیقا داشتهاند ،اما مدرنگراها به آن توجه نمیکنند.
اینجور نیست که اول نظم و بینظمی به صورت عینی (مانند چیزها یا اشیا) شناخته و
سپس به آنها شخصیت داده شود .این امر زمانی صادق است که نخست واقعیت عینی را
درک کنیم و سپس قصد و هدف آن را استنباط کنیم .اما صرف نظر از پیشپندارههای ما،
ادراک به این شکل عمل نمیکند .برای مثال ،ادراک چیزها به عنوان ابزارآالت قبل از یا
همزمان با ادراک چیزها به عنوان اشیا اتفاق میافتد .ما به همان سرعت یا حتی سریعتر از
آنکه متوجه شویم چیزها چه هستند ،متوجه معنای چیزها میشویم .همچنین ،ادراک چیزها
به عنوان موجودیتهایی 2داری شخصیت ،قبل از ادراک چیزها به عنوان اشیا اتفاق میافتد.
این ادراک نه تنها مخصوصا درباره دیگران – دیگرانِ زنده – صدق میکند ،بلکه ما «دنیای
عینی» غیرزنده را جاندار و با قصد و هدف میبینیم .این نتیجهی عملکرد چیزی است که

Lived experience

 - 2موجودیت ( )Entityبه چیزی خیالی یا واقعی گفته میشود که به ذات خویش وجود دارد.
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روانشناسان آن را «عاملیاب بیشفعال »1نامیدهاند .ما طی هزاران سال در شرایط سخت
اجتماعی تکامل یافتهایم .این بدان معناست که مهمترین عناصرِ محیط زیستِ خاستگاه ما،
شخصیتها بودهاند؛ نه چیزها ،اشیا یا موقعیتها.
شخصیتهایی که ما برای ادراک کردن پرورش دادهایم در قالبی پیشبینیپذیر و در
وضعیتهایی نمادین و سلسله مراتبی ،از هر لحاظ همیشه در اطرافمان بودهاند .برای مثال
آنها میلیاردها سال است که مؤنث یا مذکر هستند .این مدت ،خیلی طوالنی است .تقسیم
حیات به دو جنسیت پیش از تکامل حیوانات چندسلولی اتفاق افتاد .طی یک پنجم آن زمان
بود که پستانداران که به شدت از بچههایشان مراقبت میکنند ،ظاهر شدند؛ این زمان بسیار
چشمگیر است .از همین روی ،گروه «والدین» و یا «فرزند» 200 ،میلیون سال است که
وجود دارد .این زمان بیشتر از مدتی است که پرندگان به وجود آمدهاند و بیشتر از مدتی است
که گلها روییدهاند .درست است که یک میلیارد سال نیست ،اما همین مدت هم بسیار
طوالنی است .این زمان آنقدر زیاد هست که مذکر و مؤنث و والدین و بچهها تبدیل به
بخشهای بنیادین محیط زیست که ما با آن تطبیق یافتهایم ،بشوند .این بدان معناست که ما
مذکر و مؤنث و والدین و بچهها را گروه محسوب میکنیم؛ یعنی گروههایی طبیعی که عمیقا
در ساختارهای ادراکی ،احساسی و انگیزشی جای گرفتهاند.

ادامه دارد ...
برای دریافت کتاب کامل ،و کسب اطالعات بیشتر ،به وبسایت نشر نوین
مراجعه کنید:
Nashrenovin.ir

 -1تصور بر این است که انسان مجهز به سیستم عاملیابی خطر یا آسیب محتمل به منظور ادامهی بقا است
که عامل خطر را شناسایی میکند .برای مثال ،اگر انسانی با رد پای شیر روبرو شود ،این احتمال را میدهد که
شیر حضور دارد و اقدامات پیشگیرانه را انجام میدهد.
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