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کـــه در دانشـــکدۀ بازرگانـــی  يابـــی در دانشـــگاه نیویـــورک اســـت  آدام آلتـــر اســـتاديار ۳7ســـالۀ رشـــتۀ بازار

يابـــی مشـــغول اســـت. آلتـــر دارای مـــدرک  اســـترن بـــه تحقیـــق در حوزه هـــای روان شناســـی و بازار

کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری در  کارشناســـی در روان  شناســـی از دانشـــگاه نیوســـاوت ولز  و مـــدارک 

همـــان رشـــته از دانشـــگاه پرينســـتون اســـت. به عـــاوه، مقـــاالت او در بســـیاری از نشـــريات همچـــون 

نیویورک تايمـــز، واشنگتن پســـت و نیویورکـــر منتشـــر می شـــود. 
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مقدمه

ݧُرتومولکیـوالر سـایکایتری در سـال 1979 بـا مقالـه ای  ݧ ݧ اݧ آخریـن شـمارۀ نشـریۀ علمـی 

کـه ذهـن مسـئولین زنـدان، مربیـان فوتبـال و والدیـِن  کالسـیک شـروع شـد1، مطلبـی 

کـرد. نویسـندۀ مقالـه، پرفسـور الکسـاندر شـاوس، آزمایـش سـاده ای را  کالفـه را بـارور 

کـه از 153 نفـر جـوان تندرسـت، یـک آزمایشـگر، دو مقـوای رنگـی بـزرگ،  ترتیـب داد 

اتـاق  وارد  مـردان جـوان تک تـک  تشـکیل می شـد.  روشـن  بسـیار  آزمایشـگاه  یـک  و 

کننـد. در ابتـدا،  آزمایشـگاه می شـدند تـا در آزمـون عجیب وغریـب »قـدرت« شـرکت 

آزمودنی هـا بـه یکـی از مقواهـا زل می زدنـد. نیمـی از آن هـا بـه مقوایـی به رنگ آبِی سـیر 

گذشـت یـک  چشـم می دوختنـد و نیمـی دیگـر بـه مقوایـی بـه رنـگ صورتـی. پـس از 

دقیقۀ تمام، آزمایشـگر از هر آزمودنی می خواسـت تا دسـت های خود را مقابل بدنش 

نگـه دارد. در همـان حـال، آزمایشـگر بـر دسـت آزمودنی فقط آن قدر فشـار می آورد که 

دسـت هایش پاییـن آمـده و در دو طـرف بدنـش قـرار گیـرد. وقتـی آزمودنـی تجدیـد قـوا 

می کـرد، آزمایشـگر نکاتـی را، پیـش از آنکه مجددًا آزمایش را انجام دهد، می نوشـت. 

سـپس از آزمودنـی می خواسـت کـه بـه مقـوای دیگر نگاه کنـد و دومرتبه تسـِت قدرت 

را انجـام  مـی داد.

آزمودنی هـا،  یکدیگـر همخوانـی داشـت. همـۀ  بـا  به شـدت  آزمایش هـا  نتایـج 

و  داشـتند  کمتـری  قـدرت  صورتـی،  مقـوای  بـه  خیره شـدن  از  پـس  نفـر،  دو  جـز 

کردنـد. در مقابـل،   به نـدرت در مقابـل ِاعمـاِل فشـاِر رو بـه پاییـِن آزمایشـگر مقاومـت 
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نگاه کـردن بـه مقـوای آبـی، چـه در مرتبـۀ اول دیـده می شـد چـه در مرتبـۀ دوم، خللـی 

در نیـروی آزمودنی هـا ایجـاد نکـرد. از قـرار معلـوم، رنـگ صورتـی موقتـًا زور آزمودنی هـا 

را تخلیـه کـرده بـود. 

کنـد نتایـج ایـن آزمایـش اتفاقـی  تـا اثبـات  شـاوس آزمایـش دومـی ترتیـب داد 

نبـوده اسـت. او ایـن بـار میـزان دقیق تـری از نیـرو را به کاربـرد و از شـرکت کننده ها، 

کـه مردهایـی 38سـاله بودنـد، خواسـت تـا بـه یـک ابـزار اندازه گیـری به اسـم دینامومتر 

فشـار وارد کنند. مردان 38سـاله، پس از خیره شـدن به مقوای صورتی، بدون اسـتثنا 

کردنـد.  و یکـی پـس از دیگـری فشـار ضعیف تـری بـه دسـتگاه اندازه گیـری وارد 

کرد و، در جلسـات عمومی، از نیروی سـحر آمیز  شـاوس به سراسـر آمریکا سـفر 

و آرامش بخـِش رنـگ صورتـِی بـراق سـخن گفـت. در یکـی از ایـن جلسـات، کـه بـرای 

بـار  چنـد  مشـهور،  آهنیـن  مـرد  کالیفرنیـا،  شـد،  آقـای  فیلم بـرداری  آمریـکا  تلویزیـون 

گرفـت، ولـی بعـد از آنکـه بـه مقـوای صورتـی خیـره شـد به زحمـت  به  راحتـی عضلـه 

کار را تکرار کند. شاوس، با توجه به قدرت رنگ ها، پیشنهاد  توانست یک بار هم آن 

کـه نگهبانـان زنـداْن زندانی هـای خشـن را در سـلول های صورتی رنـگ زیـر نظـر  کـرد 

بگیرنـد. در نتیجـه، دو افسـر بازداشـتگاه مرکـزِی نیـروِی دریایـِی ایاالت متحـده در 

سـیاتِل واشـنگتن دیوار یکی از سـلول های بازداشـتگاه را صورتی براق کردند. اسـتوار 

جدید الـورود  زندانی هـای  مـاه  هفـت   به مـدت  میلـر  ران  سـروان  و  بیکـر  جـان  یکـم 

کـه چگونـه زندانی هـای خشـمگین و آشـفته وارد  گرفتنـد. آن هـا دیدنـد  را زیـر نظـر 

سـلول صورتـی می شـدند، ولـی پانـزده دقیقـه بعـد، آشـکارا آرام تـر بیـرون می آمدنـد. 

علی القاعـده، زندانیـان تـازه وارد پرخاشـگرند ولـی افسـران مزبـور، در طـی ایـن دور ۀ 

گـزارش ندادنـد.  آزمایشـی هفت ماهـه، حتـی یـک مـورد حادثـۀ خشـونت بار را 

به منظـور تجلیـل از دو افسـر یادشـده، ایـن رنـگ صورتـِی بیکر-میلـر نامیـده 

درآمدنـد.  بادکنکـی  آدامـس  به رنـگ  آمریـکا  سراسـر  در  بازداشـتگاه ها  بقیـۀ  و  شـد 
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اثـر  در  جـوان،  زندانی هـای  از  برخـی  کالیفرنیـا،  سـن خوزۀ  در  بازداشـتگاهی  در 

کـه فقـط روزی چنـد  کـم زور شـده بودنـد  بازداشت شـدن در سـلول صورتـی، آن قـدر 

ایالتـْی  کوچـک  بازداشـتگاه های  مسـئوالن  زمانی کـه  از  می کردنـد.  قلـدری  دقیقـه 

به عنـوان  مزبـور  رنـگ  انداختنـد،  صورتـی  سـلول های  بـه  را  خشـن  مسـِت  زندانیـان 

شـد.  نام گـذاری  مسـتان1  بازداشـتگاه  صورتـِی 

گسـترده ای رواج یافـت. شـاوس  در ابتـدای دهـۀ 1980، رنـگ صورتـی به طـور 

دریافت که روان پزشـکاِن آشـفته خاطر، دندان پزشـکان، معلمان و والدیْن دیوارهای 

کن عمومْی  محـِل کار یـا زندگی شـان را به رنـگ صورتـی بـراق درآورده انـد. مسـئولین اما

بـارز رفتارهـای  کاهـش  از  و  کردنـد  ایـن  سـاختمان ها را صورتـی  دیوارهـای داخلـی 

خشـونت آمیز خبـر دادنـد؛ شـرکت های اتوبوس رانی نیز با صورتی کـردن صندلی های 

کردنـد. اتوبوس هـا از رفتارهـای تخریب کننـده جلوگیـری 

کارمنـدان خیریـۀ »راه متحـد«2 یونیفورم هـای صورتـی پوشـیدند، از قـرار  زمانی کـه 

ُکلـرادو  ایالـت  در  فوتبـال  مربیـان  کردنـد.  کمـک  همیشـه  برابـر  سـه  دو  خیریـن  معلـوم 

کـه رخت کـن  کمیته هـای ورزشـی محلـی دسـتور دهنـد  و دانشـگاه لـووا، پیـش از آنکـه 

کردند  تیم های میزبان و مهمان باید یکسـان باشـد، رخت کن تیم های مهمان را صورتی 

کابویز، شاوس  تا حریفانشان را آرام سازند. ِتکس شرام، مربی باسابقۀ تیم فوتبال داالس 

را فراخواند و نظر وی را در مورد به کاربستن همان استراتژی در تیمش جویا شد. رقبایی 

کمـی بـرای پیـروزی در رینـگ بوکـس داشـتند بنـا بـه پوشـیدن شـورت های  کـه شـانس 

کردنـد و در برخـی مـوارد حریفـان قدرشـان را مغلـوب سـاختند. ورزشـی صورتـی 

گون  خالصـه، رنـگ صورتـی راهـکاری بدیـع بـرای حل معضـالت و مسـائل گونا

شـد، از پرخاشـگری و بیش فعالـی گرفتـه تـا اضطـراب و طراحی راهبردهـای رقابتی.2 

1.  Drunk Tank Pink

2.  united way
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شـور و هیجانـی کـه ایـن رنـگ در محافـل علمـی برپـا کـرد تـا دهـۀ 1990 ادامه داشـت. 

کان رنگ صورتِی بازداشـتگاه مسـتان را »بی حسـی غیردارویی« می نامد  شـاوس کما

بـه  همچنـان  او  می گـذرد،  مزبـور  رنـگ  مهیـج  کشـف  از  دهـه  سـه  آنکـه  از  پـس  و، 

کـه هـر سـاله دراین بـاره مطـرح می شـوند.3 پرسـش های فراوانـی پاسـخ می دهـد 

کتـاب حاضـر تالشـی اسـت بـرای پرده بـرداری از نقـش صورتـِی زندان مسـت ها 

کـه طـرز تفکـر، احسـاس و رفتـار مـا را شـکل  و یـک عالمـه نیروهـای پنهـان دیگـری 

کجاآبـاد سـر  می دهنـد. برخـی از ایـن نیروهـا، مثـل صورتـِی بازداشـتگاه مسـتان، از نا

بر آورده انـد و شـاید روزی بـه افسـانه های فرهنـگ عامـه تبدیـل شـوند. برخـی دیگـر، 

مثـل آفتـاب تابنـده و زنـان زیبـارو، دیـری اسـت کـه در فهـم عامیانه جایگاهـی ویژه را 

بـه خـود اختصـاص داده انـد، هرچنـد کـه فهـم عامیانـه در درک پیچیدگی هـای رفتـار 

کام می ماند. مابقـی نیروها، مثل نام هایی که بر کـودکان می گذاریم  انسـانی اغلـب نـا

و شـغل های جدیـدی کـه مسـتلزم خطرکردن انـد، جایی پنهان شـده اند کـه به  راحتی 

گاه باشـیم، در زندگـی روزمـره،  کـرد. آن هـا بی آنکـه از نفوذشـان آ می شـود پیدایشـان 

در  نشـانه ها(  روان شناسـان  قـول  بـه  )یـا  نیروهـا  ایـن  می کننـد.  هدایـت  را  افکارمـان 

ـم مختلـف سرچشـمه می گیرنـد: عالـم 
َ
َاشـکال فراوانـی ظاهـر می شـوند کـه از سـه عال

ذهنی، که از نشـانه هایی تشـکیل شـده که به مغز ما نقب می زنند؛ عالم اجتماعی، 

کـه بـا مـا در ارتبـاط اسـت؛  و عالـم وسـیع تر مـادی، کـه مـا را در میـان گرفتـه اسـت. هـر 

کـه  یـک از مـا محصـول درحال تحـول سـه عالـم و قابلیت هـای پنهـان آن هـا هسـتیم 

تمـام افـکار، احساسـات و رفتارهـای مـا را شـکل می دهنـد: عالمی که درون ماسـت، 

عالمـی کـه میـان ماسـت و عالمـی کـه پیرامـون ماسـت. 



دنیای درون ما 

]بخش اول[





تقدیرباورینامانگارانه
کارل یونـگ، از نام دارتریـن روان پزشـکان قـرن بیسـتم، پیـش خـودش فکـر می کـرد  زمانـی 

کـه یک دفعـه  کـه چـرا این قـدر دل بسـتۀ موضـوع تولـِد دوبـاره اسـت. در همیـن فکرهـا بـود 

کـرد: نـام خانوادگـی او یونـگ اسـت و یونـگ بـه معنـای جـوان )یانـگ 1(  جـواب را پیـدا 

اسـت. از همیـن رو، از بـدو تولـد، مفاهیـم جوانی، سـال خوردگی و زایـِش دوباره ذهـن او را به 

خود مشـغول سـاخته بود. سـایر روان شناسـاِن سرشـناِس اوایل سـدۀ بیسـتم به برنامه های 

کـه یونـگ توضیـح می دهـد  کرده انـد، ولـی همان طـور  کامـاًل متفاوتـی مبـادرت  پژوهشـی 

»آقـای فرویـد )کـه نامـش در آلمانـی بـه معنـای لـذت اسـت( از اصـل لـذت دفـاع می کنـد. 

آقـای آدلـر )در آلمانـی بـه معنای عقاب( مدافع میل به قدرت اسـت و آقای یونگ )جوان( 

از ایـدۀ تجدیـد حیـات حمایـت می کنـد«. بـه نظـر یونـگ، نام هایـی کـه در بـدو تولـد بـر مـا 

می گذارنـد، سالیان سـال، همچـون مشـعلی بـر مسـیر تقدیرمـان پرتـو می افکننـد.

1.  Young

]1[

نام ها
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نشـریۀ  خواننـدگان  نظـر  سـتوِن  نویسـندگاِن  از  یکـی   ،1994 در  بعـد  سـال ها 

نیوساینتیسْت پدیدار مزبور را تقدیرباوری نام انگارانه1 نامید که معنای تحت اللفظی 
آن »پیامد ناشی از نام« است. این نویسنده یادآور شد که دو اورولوژیست به نام های 

دکتـر اسـپلت و دکتـر ویـِدن، در مجلـۀ اورولـوژی بریتانیـا1، مطلبـی در مـورد مشـکل 

فعلـِی دادگسـترِی  رئیـس  یـاد اسـت.  ز باُمسـما  اسـم های  نوشـته اند.2  ک  ادرار دردنـا

کل انگلسـتان و ِولـز جاسـتیس ایگـور جـاج اسـت.3 در دنیـای ورزش، ِلیـن بیچلـی 

قهرمـان هفـت دوره موج سـواری دنیـا اسـت؛4 اسـتیون ُرباَتـم قهرمـان پاروزنـی بریتانیـا 

بـود؛5 یوسـین بولـت سـریع ترین دونـدۀ دنیـا در دوی صدمتـر و دویسـت متر اسـت.6 

برخـی اسـامی خبـر از سرنوشـتی شـوم می دهد؛ کریسـتوفر ُکک یک موادفـروش بدناِم 

جامائیکایـی اسـت7، و ِبلـک راب، خواننـدۀ رپ، بـه ُجـرم سـرقتی بـزرگ بـه هفـت 

سـال زنـدان محکـوم شـد.8 ممکـن اسـت وسوسـه شـویم که از ایـن نمونه هـا، به عنوان 

کـه  کنیـم، ولـی پژوهشـگران نشـان داده انـد  مـواردی پراکنـده و اتفاقـی، چشم پوشـی 

نام هـای مـا عمیقـًا در دنیـای ذهنـی و روانـی مـا ریشـه می دواَننـد و چونـان کهربـا مـا را 

کـه ناممـان در بـر دارد.2 به سـوی مفهومـی می کشـاَنند 

یـاد  از  به آسـانی  کـه  می کننـد  منتقـل  اطالعـات  آن قـدر  اسـم ها  حقیقـت،  در 

عـدد  نیسـتند.  برخـوردار  طبیعـی  معانـی  از  اعـداد،  مثـاًل  برخـالف  آن هـا،  می بریـم 

فرانسـوی(  )ده  دیـس  اسـپانیولی(،  )ده  دی یـز  ِتـن،  را  آن  اینکـه  از  صرِف نظـر   ،10 

1.  nominative determinism

۲.   در زبان انگلیسی اسپلت )Splat( به معنای پاشیدن و وی )Wee( به معنای ادرار است ]مترجم[. 
۳.  جاستیس)Justice( به معنای دادگستری و جاج )Judge( به معنای قاضی است ]مترجم[. 

۴.   بیچلی)Beachly( به معنای ساحلی است ]مترجم[. 
۵.   رو )Row( به معنای پارو زدن است ]مترجم[.

6.   بولت )Bolt(  به معنای فرار کردن است ]مترجم[.
7.   ُکک )Coke( به معنای ذغال است ]مترجم[.

۸.   راب )Rob( به معنای دست ُبرد زدن است. نام رابین هود هم با همین کلمه شروع می شود ]مترجم[.
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یـا دیئچـی )ده ایتالیایـی( بخوانیـم، همیشـه یـک معنـا را می دهـد و بـه  همیـن  خاطـر 

اسـت کـه دانشـمندانی کـه به دنبـال تمـاس فرازمینـی هسـتند زبانـی ریاضیاتـی ابداع 

کننـد. یـک پالـِس منفـرِد صـدا  می کننـد تـا بـا َاشـکال نامأنـوس حیـات ارتبـاط برقـرار 

همیشـه پالسـی منفـرد یـا واحـد اسـت و دو پالـس صـدا همـواره دو سـیگنال صوتـی 

خواهد بود. ولی در مورد نام ها، که در بند زبان هستند، نمی شود ویژگی های جهانی 

و همه فهـم را بـه  کار  بسـت. ظرافـت نظـر یونـگ، در مـورد این که نام فروید باعث شـد 

کـه  کشـیده شـود، فقـط وقتـی معلـوم می گـردد  کـه او به سـمت »دفـاع از اصـل لـذت« 

کلمـۀ فرویـد در زبـان آلمانـی بـه معنـی »لـذت« اسـت. پـس نام هـا تنهـا وقتـی  بدانیـد 

که با مفاهیم ُپرمعنای دیگری تداعی شـوند. در بعضی از فرهنگ های  قدرت دارند 

خـاص، والدیـن، بـه هنـگام نام گـذاری بچه هایشـان، از ایـن ایـده اسـتقبال می کنند. 

ک جاناتـان، درسـت و حسـابی به معنای اسـمش نائل  رئیس جمهـور نیجریـه، گـودال

کـه بانوهـای اول  گردیـد1 و همسـرش ِپْیشـنس )بـه معنـی صبـر( نامیـده شـد، صفتـی 

کشـور، زمانی کـه همسرانشـان از پلـکان سیاسـت بـاال می رونـد، به شـدت بـه آن نیـاز 

نامـی نهـاده  بـر طبـق یـک ضرب المثـل نیجریـه ای، »وقتـی روی شـخصی  دارنـد.3 

کـه از پـا  کـه والدینـی  می شـود، خدایانـش آن را می پذیرنـد«. از همیـن  جهـت اسـت 

کا )معنـای تحت اللفظی، دسـتم را بگیر(  افتاده انـد بعضی وقت هـا فرزندشـان را دومـا

ِگلـی )کسـی کـه آمـده اسـت تـا غذا بخـورد( می نامنـد. ایل َمـردان قبیلۀ موّسـی  یـا اوبیا

در بورکینافاسـو مسـئلۀ تقدیربـاورِی نام انگارانـه را قدمـی جلوتـر برده انـد و در حالـت 

شـومی  بسـیار  اسـم های  شـوند،  وارد  صلـح  در  از  تقدیـر  بـا  آنکـه  بـرای   اسـتیصال، 

که بیش از یک فرزند را از دسـت داده اند  روی بچه هایشـان می گذارند. مثاًل والدینی 

کـو )برای  نـام بچـۀ بعـدی را کیـدا )می آیـد تـا بمیـرد(، کوندی )شـیء بی جان( یا جینا

ُمردن زاده شـده( می گذارند.

ک)good luck(  به معنای »موفق  باشی« است ]مترجم[. ۱.   گودال
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سـایر والدیـن تمـام تالششـان را می کننـد تـا فرزندانشـان را از تالطـم پیامد هـای 
ناشـی از نام گذاری نجات بخشـند. مثاًل ویاچسـالو وُرنین نامی داشـت که، در زبان 
روسـی ، بـه معنـای »برده« اسـت. تداعی های این اسـم، همچـون داغ ننگی، صاحب 
ـوا، 

ُ
ِفُرل ینـا  مار همسـرش،  و  وُرنیـن  نتیجـه،  در  می کنـد.  دنبـال  سایه به سـایه  را  اسـم 

تصمیم گرفتند که پسـِر نوزادشـان را از این مصیبت نجات دهند. این پسـربچۀ الغر 
و موحنایـی در تابسـتان 2002 در بحبوحـۀ طغیـان سـیل های وحشـت بار روسـیه بـه 
ینـا، به خاطر عهدی که بسـته بودند، نامی عـام را انتخاب  دنیـا آمـد. ویاچسـالو و مار
 .BOHdVF260602 :کـه معناپذیـر نباشـد کردنـد. ایـن نـام طـوری طراحـی شـده بـود 
ظاهـرًا ایـن اسـم بی معناسـت ولـی در واقع کوته نوشـت عبـارت زیر اسـت: »محصول 
کـه در 26 ژوئـن 2002 زاده شـده1 «. امـا  واهـا 

ُ
انسـانی و زیست شـناختی وُرنین هـا و ِفُرل

در عمل BOHdVF260602 کوچولو به اسـم Boch )که به سـختی بوچ تلفظ می  شـود( 
را  پسـرش  »زندگـی    Boch نـام  کـه  اسـت  مدعـی  ویاچسـالو  مـی داد.  نشـان  واکنـش 
آسـان تر خواهـد سـاخت، طـوری کـه دیگر بـا آن آدم هـای احمقی مواجه نخواهد شـد 
که فکر می کنند اسـم آدم معِرف شـخصیت اوسـت.4 هر کسـی که نامی سـنتی دارد 
خودبه خـود بـه پیش زمینـۀ تاریخـی اش وصـل می شـود. امـا، بـا ایـن نـام، پسـِر مـن از 

میـراث تاریخـی پـدرش در امـان خواهـد بـود«.
را  بچه هایشـان  رویکردهـا،  و  قاعده هـا  اقسـام  و  انـواع  از  اسـتفاده  بـا  افـراد، 
وام  ادبـی  یـا  تاریخـی  قهرمان هـای  نام هـای  از  افـراد  بعضـی  می کننـد.  نام گـذاری 
کانشـان را پی می گیرند و بعضی ها صرفًا  می گیرند، برخی دیگر سـنت نام گذاری نیا
کـه ببیننـد فـالن اسـم چطـور بـه نظـر می رسـد یـا چـه چیـز جالبـی را بـه  دوسـت دارنـد 
یـاد آنـان مـی آوَرد. باوجودایـن، در تمامـی مـوارد، اسـِم بدون معنا از ایـن طریق معنادار 
می شـود کـه مفاهیمـی را تداعـی می کنـد کـه خـود معنادارند. بـا در نظر گرفتـن نیروی 

کـه چـرا اسـم آدولـف، در خـالل جنـگ  جهانـی دوم و  تداعـی، می تـوان توضیـح داد 

1. Biological Object Human descendant of the Voronins and Frolovas, born on June 26, 2002.


