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از اعــم   قالب هــا  تمــام  در  نشــر  و  حقـــــوق چــاپ 
 بـــرای

ً
کاغــــذی، الکترونیکــــی و صوتـــی انحصـــــــــــارا

انتشـــارات ترجمـــان علــــــوم انسـانـــــی محفـــوظ اســـت.

کاغـــــذ حمایتــــــی منتشــــر شـــده است. کتــــــاب بـــــا  این 



معرفـــینویسنــــده

ِکیـــتِمرفـــی روزنامه نگاِر مســـتقر در هیوســـتوِن تگزاس اســـت کـــه تابه حال در 
روزنامه های نیویورک تایمز، اکونومیســـت، خبرگزاری فرانسه و تگزاس مقاالتی 

منتشـــر کرده است .
مقـــاالت او گســـترۀ وســـیعی از موضوعـــات را در بر می گیرد، اعم از ســـامت، 
، علم، هنـــر و نظايـــر آن. شـــهرت او به خاطر  تکنولـــوژی، اقتصـــاد، کســـب وکار
تبیین های روشـــن و قابل فهمی اســـت که از موضوعات پیچیده ارائه می دهد.

اين کتاب در آدمی شوروشـــوقی آتشـــین برای گوش کردن ايجـــاد می کند، کتابی 
اســـت آموزنـــده و تفکربرانگیـــز که کمـــک می کند پرســـش ها و پاســـخ هايمان را 

جـــوری تنظیم کنیم کـــه باعث ايجاد صمیمیت شـــود.
فایننشال تایمز

شـــما هم مثـــل اکثر مـــردم احتمـــاًال از هنـــر خوب گوش کـــردن بی بهره ايد. چه 
، اين  کســـی می تواند بهتر از روزنامه نگاری بااســـتعداد، با چاشـــنی علم و طنز

مهارت را به شـــما بیاموزد؟
آدام گرنت



تقدیمبههمۀکسانیکهحرفهاییرادرستدرکنکردهاندیا
احساسمیکنندحرفهایشاندرستدرکنشدهاست.

-نویسنده
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تقدیر و تشکر
که بی اندازه سپاسگزار  گزارش به منابع آن است. برای همین است  در دنیای خبرنگاری، ارزش 

افـراد بی شـماری هسـتم کـه، در تحقیقـم بـرای ایـن کتـاب، وقـت و دانششـان را سـخاوتمندانه در 

گذاشـتند. هیچ کدامشـان مجبـور نبودنـد بـه تماس هـا یـا ایمیل هایـم جـواب بدهنـد یـا  اختیـارم 

حضـوری مـرا ببیننـد، ولـی ایـن کارهـا را کردنـد. بیـش از آنچـه توان بیانش را داشـته باشـم قـدردان 

رضایتشـان بـرای گفت وگو هسـتم.

کـه نـام تک تکشـان را بیـاورم، و در واقـع خیلی هایشـان  تعـداد ایـن افـراد بیـش از آن اسـت 

کـه نوشـته ام اثرگـذار  هـم نمی خواهنـد نـام بـرده شـوند، امـا تک تـک گفت وگوهـا مهـم، و بـر چیـزی 

کـه بـا آن هـا  گوش کـردِن مصاحبه هـای ضبط شـده و به خاطـر آوردِن صـدای افـرادی  بـوده اسـت. 

کـرده بـودم -حیـن خوانـدن یادداشـت هایم- باعـث می شـد در روزهـای تنهایـی هـم  مصاحبـه 

کنارم حس کنم. این کتاب، از بسیاری جهات، هدیۀ متقابل من به آن هاست. همراهانی را در 

همچنین باید از پژوهشگران رشد، علوم رفتاری، اجتماعی و اعصاب که به پژوهش هایشان 

ارجـاع داده ام تشـکر کنـم. قـدردان آن هایی هسـتم که بزرگوارانه نسـخه های کامل پژوهش هایشـان 

را برایـم فرسـتادند و صبورانـه بـه سـؤال هایم پاسـخ دادنـد. و همچنیـن مدیـون پژوهشـگرانی هسـتم 

که مقاالتشـان را در اینترنت با دسترسـی آزاد در اختیار همه قرار داده اند.

یافتـن  و  جسـت وجو  در  کـه،  سپاسـگزارم  هـم  اینترنـت  آرشـیو  و  گوتنبـرگ  پـروژۀ  از 

گمنـام، بی نهایـت ارزشـمند بودنـد. ایـن دو برنامـۀ غیرانتفاعـی، بـا حمایـت  کتاب هـا یـا متـون 

داوطلبانـه، میلیون هـا کتـاب و متـن را دیجیتال کرده و در دسـترس پژوهشـگران، دانش پژوهان 

ِن1   و عالقه منـدان قـرار داده انـد. و بایـد یـاد کنـم از کتابخانۀ عمومی هیوسـتون و کتابخانۀ فاندِر

1.  Fondren Library
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شـهر  در  واقـع  تگـزاس  دانشـگاه  در  ِپری کاسـتانیدا2  کتابخانـۀ  همچنیـن  و  رایـس1،  دانشـگاه 

کـرده  ام. یـادی  ز اسـتفادۀ  آنجـا  سـکوت  همچنیـن  و  کتاب هایشـان  از  آسـتین. 

َمتـزی، به خاطـر همـکاری و زمان بنـدِی بی نقصـش تشـکر ویـژه   از دسـتیارم، بریجیـت 

می کنـم، و همین طـور از بقیـۀ تیـم شـرکت مدیریـت خـالق آویتاس به خاطر پشـتیبانِی خوبشـان، 

به خصـوص از ِاسـموند هارمـزُورث بابـت مشـاوره های حکیمانـه اش و چلسـی ِهلـر بابـت دانـش 

بین المللـی اش.

زحمـت  خوش رویـی،  و  اشـتیاق  بـا  کـه،  عصفـور  غـاده  از  می کنـم  قدردانـی  و  سـتایش 

کشـید. همچنیـن درود می فرسـتم بـه ِبـن ِمرفـی  کتـاب را  کلمـات ایـن  حقیقت سـنجِی تک تـک 

بابت نمایه سـازِی هوشـمندانه اش، و الیزابت کاتاالنو بابت مدیریت همۀ تدابیر پشـت صحنه و 

کتـاب بالفعـِل فیزیکـی. تبدیـل یـک فایـل بسـیار طوالنـِی قالب نیافتـه بـه یـک 

کـه  کـه ناشـری نوپـا امـا ممتـاز اسـت  سـپاس بسـیار از ِسـِلدان  بوکـس3، ناشـرم در آمریـکا، 

کـرده  بـه نویسـندگانش اهمیـت می دهـد. ویراسـتارم، رایـان دوئرتـی، حمایـت بی وقفـه ای از مـن 

کـه تعریـف می کنـد همیشـه دلگرم کننـده و امیدبخـش اسـت.  و حرف  زدنـش و داسـتان هایی 

کـه می خواهـم. »می خـوای یـه قصـه بشـنوی؟«. بلـه، البتـه 

کار با چندین ناشـر ارجمند را نمی داشـتم،  گر افتخار  کتاب نوشـته نمی شـد ا و البته این 

یـادی کـه مقاله نویـِس نیویـورک  تایمـز بودم. از سـردبیران سـابق و کنونی ام در  خصوصـًا سـال های ز

روزنامـه تشـکر می کنـم، ازجملـه تریـش هال، اسـکال ویل، آنـر جونز، مایکل میسـن، پتریک فارل، 

که به من اختیار عمل دادند و چیزی  کرسـِتتر و الکسـاندرا جیکوبز. آن ها بودند  روبرتا ِزف، جیم 

بـه مـن دادنـد که اساسـًا جواِز گوش کردن اسـت.

1.  Rice University
2.  Perry-Castañeda Library
3.  Celadon Books



کـرده  گـوش  ݧً     ݧ واقعـاݧ کـه  طـوری   بـود؟  ِکـی  کردیـد  گـوش  کسـی  حرف هـای  بـه  کـه  آخرین  بـاری 

کنیـد یـا بپریـد  گوشـی همراهتـان نـگاه  کنیـد بعـدش چـه بگوییـد، بـه  باشـید، بـدون اینکـه فکـر 

کـرده  گـوش  حرفتـان  بـه  ݧً  ݧ واقعـاݧ کسـی  کـه  آخرین بـاری  و  بگوییـد.  را  نظرتـان  تـا  حرفـش   وسـط 

ِکی  بوده؟ طوری  که آن قدر حواسـش به حرفتان بوده و واکنِش بجایی نسـبت  به آن بحث داشـته 

که احسـاس کرده اید واقعًا درک شـده اید. 

کـه بایـد بـه حـرف دلمـان، بـه صداهـای درونمـان و بـه  در زندگـِی مـدرن، بسـیار شـنیده ایم 

کـه بایـد مشـتاقانه و بادقـت بـه حـرف  گوشـمان خـورده  کنیـم، امـا به نـدرت بـه  گـوش  غریزه مـان 

که انگار ناشنوایند،  کسانی هستیم  گفت و گو با  کنیم. درعوض، همیشه در حال  گوش  دیگران 

کاری و حتـی سـِر شـام های خانوادگـی می پریـم تـوی  و خیلـی اوقـات در مهمانی هـا، جلسـات 

کنیـم. عمومـًا  گفت وگوهـا آن هـا را هدایـت  گرفته ایـم به جـای دنبال کـردِن  حـرف هـم، چـون یـاد 

بـه  شـکل دادن  خـود،  متمایز کـردِن  حضـوری-  چـه  باشـد  آنالیـن  -چـه  گفت وگـو  از  هدفمـان 

روایـت و اصـرار بـر دیدگاه هایمـان اسـت. مـا چیزهایـی را ارزشـمند می دانیم که بیـان می کنیم، نه 

کـه دریافـت می کنیـم. چیزهایـی را 

مقدمه
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ولی می شـود به  یقین گفت که گوش کردن از حرف زدن ارزشـمندتر اسـت. چه جنگ هایی 

کـه  کـه بـه بـاد نرفتـه و چـه دوسـتی هایی  گوش نکـردن بـه پـا نشـده، چـه ثروت هایـی  کـه به خاطـر 

گوش کـردن  کـه بـا  کوِلـج1 جملـۀ معروفـی دارد: »تا به حـال هیچ کـس نبـوده  َکلویـن  خـراب نشـده! 

خـودش را از کار بیـکار کنـد!«1. فقـط با گوش کردن اسـت که می توانیـم گفت وگویی ایجاد کنیم، 

کنیم و انسـانیتمان را ارتقا ببخشـیم. گوش کردن اسـاِس  درک کنیم، ارتباط برقرار کنیم، همدلی 

هـر رابطـۀ موفقـی ا سـت، ازجملـه روابـط شـخصی، حرفـه ای و سیاسـی. اپیکتتـوس2، فیلسـوف 

یونـان باسـتان، هـم گفتـه اسـت »طبیعـت بـه انسـان یـک زبـان و دو گـوش داده تـا بتوانیـم دو  برابـِر 

آنچـه می گوییم بشـنویم«2.

کالس هـای  و  گروه هـای مناظـره  و دانشـگاه ها  کـه دبیرسـتان ها  بنابرایـن عجیـب اسـت 

کالس هـا یـا فعالیت هایـی  گـر نگوییـم هرگـز،  سـخنوری و متقاعد سـازی دارنـد، امـا به نـدرت، ا

گرفـت  گفتـاری  گوش کـردن« را آمـوزش بدهنـد. می شـود دکتـرِی رشـتۀ ارتبـاِط  کـه »بادقـت  دارنـد 

کنیـم، ولـی  گروه هایـی مثـل ُتست َمسـِترز3 پیوسـت تـا توانایـِی سـخنرانی مان را بهتـر و بهتـر  و بـه 

کنـد. اصـاًل  کیـد و تشـویق  گوش کـردن تأ کـه بـه  هیـچ مـدرک یـا دورۀ آموزشـِی مشـابهی نیسـت 

کـه میکروفون به دسـت روی  کسـی ا سـت  تصویـِر امـروزِی موفقیـت و قـدرت در ذهـِن مـا تصویـِر 

صحنـه ای قـدم می زنـد یـا پشـت تریبونـی نطـق می کنـد. سـخنرانی کردن در ِتـد4 یـا در روِز جشـِن 

خیلی هاسـت. رؤیـای  دانش آموختگـی 

کرده انـد تـا تمـاِم افکارشـان را بریزنـد  رسـانه های اجتماعـی بلندگویـی بـرای آدم هـا فراهـم 

بیـرون، و راهـی هـم در اختیـار آن هـا گذاشـته اند تـا بتواننـد تمـاِم دیدگاه هـای مخالـف را غربـال و 

حـذف کننـد. آدم هـا حـاال دیگر تماس های تلفنی را ناخوشـایند می دانند و به پیغام های صوتِی 

گـر بـه چیـزی  همدیگـر جـواب نمی دهنـد. ترجیحشـان پیامـک یـا ایموجی هـای بی زبـان اسـت! ا

 از طریـق هدفـون یـا هندزفـری اسـت، جایی کـه در ایـن حباب های صوتی 
ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
گـوش کننـد، احتمـاال

منتخـب )موسـیقی متِن فیلـم زندگی هـای محصورشـان( امنیـت دارنـد.

1.  Calvin Coolidge
2.  Epictetus

Toastmasters .3 : سازمانی غیرانتفاعی و بین المللی با هدف آموزش ارتباط، سخنرانی و رهبری ]مترجم[.
4.  TED
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نتیجـه اش حـِس فزاینـدۀ انـزوا و پوچی ا سـت که خـودش باعث اسـکرول کردن، ضربه زدن و 

کلیک کـردِن هرچه بیشـتر می شـود. حواس پرت کن هـای دیجیتـال ذهن را مشـغول نگـه می دارند، 

کاِر چندانـی بـرای تغذیـۀ آن نمی کننـد و، حتـی بدتـر، در جهـِت تعمیـِق احسـاس در فـرد هـم  امـا 

تقریبـًا بـه هیـچ دردی نمی خورنـد، امـری  کـه نیازمنـِد طنیـِن صـدای دیگـری در تـن و روحمـان 

گوش کـردِن حقیقـی یعنـی انگیخته شـدِن فیزیکـی، شـیمیایی، عاطفـی و ذهنـی توسـط  اسـت. 

روایـِت یـک شـخِص دیگر.

در  گوش کـردن  جـادوی  ازدسـت دادن  سـوگ  در  و  گوش کـردن،  سـتایش  در  کتـاب  ایـن 

فرهنگمـان اسـت. مـن روزنامه نـگارم و مصاحبه هـای بی شـماری بـا افـراد مختلـف داشـته ام، از 

برنـدگاِن جایـزۀ نوبـل گرفتـه تـا کـودکاِن نوپـای بی خانمـان. خـودم را شـنونده ای حرفـه ای می دانـم، 

امـا با وجودایـن مـن هـم گاهـی انتظـارات را برآورده نمی کنم. و به همین دلیل اسـت که این کتاب 

گوش کـردن هـم هسـت. راهنمایـی بـرای بهبـوِد مهارت هـای 

بـرای نوشـتِن ایـن کتـاب، حدود دو سـال را صرِف کاویـدِن پژوهش های دانشـگاهی دربارۀ 

کـرده ام )فرایندهـای زیسـت مکانیکی و عصب شـناختی و همچنیـن آثـار عاطفـی و  گوش کـردن 

روان شـناختِی آن هـا(. روی میـزم چـراِغ کوچـِک هارد اکسـترنالی چشـمک می زند که پـر از صدها 

کـه درمـورد جنبـه ای از گوش کـردن  سـاعت مصاحبـه بـا افـرادی از بویـزی1 تـا پکـن اسـت، افـرادی 

جاسـوس ها،  ازجملـه  اسـت،  متمرکـز  گوش کـردِن  مـن  مثـل  شغلشـان  یـا  می کننـد  پژوهـش 

آرایشـگرها،  گروگان گیری هـا،  در  کـره  مذا طرف هـای  کافه دارهـا،  روان درمانگرهـا،  کشـیش ها، 

کنترلگرهـای ترافیـک هوایـی، تهیه کنند ه های برنامه هـای رادیو و مجری هـای گروه های کانونی2.

کـه قبـاًل  کـرده ام  کسـانی هـم مراجعـه  از طرفـی، بـه بعضـی از حاذق تریـن و باهوش تریـن 

مدیرعامـالن،  )طنزپـردازان،  بـودم  کـرده  مصاحبـه  آن هـا  بـا  یـا  نوشـته  شـرح حال  درباره شـان 

سیاسـت مداران، دانشـمندان، اقتصاددانـان، طراحـان لبـاس، ورزشـکاران حرفـه ای، کارآفرینان، 

برایشـان  گوش کـردن  بپرسـم  از آن هـا  تـا  نویسـندگان و رهبـران مذهبـی(  سرآشـپزان، هنرمنـدان، 

چـه ارزشـی دارد و وقتـی کسـی بـه آن هـا گـوش نمی کنـد، چـه حسـی پیـدا می کننـد. و کسـانی هـم 

کسـانی  کـه شـاید  کنـارم می نشسـتند، یـا  کـه به طـور اتفاقـی در هواپیمـا، اتوبـوس یـا قطـار   بودنـد 

Boise  .1 : مرکز ایالت آیداهو در غرب آمریکا ]مترجم[. 
2.  کسانی که یک مباحثۀ گروهی را هدایت می کنند ]مترجم[.
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و  برخـورد  آن هـا  بـا  پیـاده روی  موقـع  یـا  خواربارفروشـی  بیسـبال،  بـازی  مهمانـی،  رسـتوران،  در 

گوش کـردن بـه  گوش کـردن را از راه  گفت و گـو داشـته ام. بعضـی از ارزشـمندترین ایده هایـم دربـارۀ 

همیـن آدم هـا بـه دسـت آوردم.

گوش کـردن امـری ا سـت ورای صرفـًا  کـه  کتـاب، شـما هـم مثـل مـن خواهیـد دیـد  در ایـن 

شـنیدِن حرف هـای دیگـران؛ گوش کـردن شـامل توجه کردن بـه طرز بیان و کاری کـه طرفمان موقع 

حـرف زدن می کنـد، موقعیـِت آن حـرف و چگونگـِی تأثیـِر آن روی ماسـت. گوش کـردن فقـط ایـن 

نیسـت کـه تحمـل کنیـد تـا طـرف مقابـل ُپرگویـی اش را تمـام کنـد؛ کامـاًل برعکـس! بخـش زیادی 

کـه منظـور دقیـق طـرف مقابـل را  گوش کـردن بـه واکنـش شـما مربـوط اسـت، یعنـی مرحلـه ای  از 

به درسـتی  گـر  ا گوش کـردن  می دهیـد.  شـکل  را  خودتـان  افـکار  آن،  طـی  و،  می کنیـد  اسـتنباط 

کـه قطعـًا  کنـد  گاهانـه انجـام شـود، می توانـد درک شـما از آدم هـا و جهـان اطرافتـان را دگرگـون  و آ

باعـث غنـا و تعالـی تجربـه و زندگـی شـما می شـود. و همیـن موجـب رشـد ِخـرد و ایجـاد روابـط  

می شـود. ارزشـمند 

گوش کـردن کاری  اسـت کـه هـر روز انجامـش می دهیم -البته شـاید هم نه. هر چند ممکن 

اسـت بـه آن توجهـی نکنیـم، امـا خـوب یـا بـد گوش کـردن، بـه چه  کسـی گوش کـردن، و تحـت چـه 

گوش کـردن باعـث می شـود مسـیر زندگی مـان -خـوب یـا بـد- شـکل بگیـرد و در سـطِح  شـرایطی 

یـادی  ز فرهنگـِی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  تأثیـِر  آن،  فقـداِن  یـا  جمعـی،  گوش کـردِن  هـم  وسـیع تر 

کـه در زندگـی بـه آن هـا توجـه  روی مـا می گـذارد. هرکـدام از مـا محصـول همـۀ چیزهایـی هسـتیم 

می کنیـم. صـدای آرامش بخـِش مـادر، زمزمـۀ معشـوق، راهنمایـِی معلم، سـرزنِش ناظـر، ندای یک 

کـه رویمـان اثـر می گـذارد و مـا را شـکل می دهـد. و خـوب  رهبـر، طعنه هـای رقیـب: این هاسـت 

گوش نکـردن برابـر اسـت بـا محدودکـردِن  گزینشـی، یـا اصـاًل  گوش کـردن به صـورت   گوش نکـردن، 

درکمـان از جهـان، و محروم کـردِن خـود از تبدیل شـدن بـه بهتریـن خـوِد ممکـن.
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کس1 مصاحبـه می کـردم. ساخت وسـاِز  کمددیـوارِی اتاق خوابـم نشسـته بـودم و بـا الیـور سـا کـِف 

کت ترین جای ممکن در خانه ام باشـد.  روبـه روی آپارتمانـم باعـث شـده بـود ایـن کمددیواری سـا

بنابرایـن چهارزانـو و در تاریکـی آنجـا نشسـته بـودم و مدام لباس هـای آویزان و پاچه های شـلوار را 

از میکروفـون هدسـتم کنـار مـی زدم و با این نویسـنده و عصب شـناِس کاربلـد صحبت می کردم. 

کـه بـر  اسـاس آن فیلمـی بـا  کتابـی  کتـاب خاطراتـش -بیداری هـا  2- معـروف اسـت،  او به خاطـر 

بـازِی رابیـن ویلیامـز3 و رابرت دنیرو4 سـاخته شـده اسـت.

کس بـرای  کتاب هـا و فیلم هـای مورد عالقـۀ سـا هـدف از ایـن مصاحبـه حـرف زدن دربـارۀ 

گـزارِش یکشـنبۀ روزنامـۀ نیویـورک  تایمـز بـود. مـا بحـث دربـارۀ  کوتاهـی 1 در بخـِش  نوشـتِن سـتوِن 

بودلـر5 را پشـت سـر گذاشـتیم و بـا کلـه وارِد بحـِث توهمـات، رؤیـا در بیـداری و دیگـر پدیده هایـی 

کمـد  کس- بـر »جـّو ذهـن« اثـر می گذارنـد. سـگم داشـت بـه دِر  کـه -به تعبیـر شـاعرانۀ سـا شـدیم 

در  ناتوانـی  گاهـی  کـه  جـّوی  کـرد،  توصیـف  را  خـودش  ذهـِن  جـّو  کس  سـا کـه  می کشـید   پنجـه 

1.  Oliver Sacks   4.  Robert De Niro
2.  Awakenings   5.  Baudelaire 
3.  Robin Williams   
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تشـخیص چهره هـا2 -از جملـه تصویـر چهـرۀ خـودش- آن  را ابـری می کـرد. آن موقـع هیـچ حـِس 

جهت یابی ای هم نداشـت، و این باعث می شـد پیدا کردِن خانه اش حتی بعد از پیاده روی های 

کوتاه سـخت شـود.

گـزارِش  بایـد  بـرای روزنامـه،  ایـن سـتون  از  بـود. غیـر  آن روز سـِر هردویمـان خیلـی شـلوغ 

کس هم مصاحبه با من را به سـختی بین ویزیِت  دیگری هم برای مجلۀ تایمز  می فرسـتادم، و سـا

گفت وگویمان غرق شدیم، تا جایی  بیماران و تدریس و سخنرانی هایش جا داده بود. ولی ما در 

کردیـم: دیـدگاِه آفتابـی،  یـادی بـرای حالت هـای ذهـن اسـتفاده  کـه از اسـتعاره های آب و هوایـی ز

کمـدی تاریـک  کـه در  درِک مه آلـود، بـرِق الهـام، خشـکِی خالقیـت، سـیِل هـوس. درسـت اسـت 

نشسـته بـودم، امـا بـا گوش کـردن بـه او نـور بینـش، شـناخت، خالقیـت، شـوخ طبعی و همدلـی را 

کس در سـال 2۰15 -یعنی چند سـال بعد از گفت وگوی ما- از دنیا رفت، اما  احسـاس کردم. سـا

گفت وگویمـان هنـوز هـم در حافظـه ام زنـده اسـت.

گاهـی بـرای روزنامه هـای دیگـر نوشـته ام،  کـه بـرای تایمـز و  به خاطـر مقاله هـای متعـددی 

متفکـراِن  دیگـر  و  کس  سـا الیـور  مثـل  ممتـازی  اندیشـمنداِن  بـه  کـه  داشـته ام  را  فرصـت  ایـن 

گـوش  کارگرهـای سـاختمانی-  گرفتـه تـا  کمتر شناخته شـده امـا همان قـدر بصیـر -از خیاط هـا 

کنـم. همه شـان بـدون اسـتثنا جهان بینـی ام را گسـترش و درکـم را افزایـش داده اند. خیلی هایشـان 

کـه می توانـد بـا  گذاشـته اند. بعضی هایشـان مـرا از آن آدم هایـی می داننـد  عمیقـًا روی مـن تأثیـر 

کنـم. ایـن  کـه مـن می توانـم بـه هرکسـی گـوش  هرکسـی حـرف بزنـد، امـا درواقـع موضـوع ایـن اسـت 

کار در خبرنـگاری برایـم مفیـد بـوده اسـت. بهتریـن ایده هـای خبـری ام را معمـواًل از گفت وگوهـای 

ً  گفت وگو با کسـی  که مشـغول نصب کابل های فیبـر نوری زیر خیابان 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
اتفاقـی پیـدا می کنـم، مثال

کـه بـه  اسـت، یـا بهداشـت کاِر دهـان و دنـداِن مطـِب دندان پزشـکم، یـا متخصـِص امـوِر مالـی ای 

گاوداری روی آورده بـود و در یـک سوشی فروشـی بـا او آشـنا شـدم.

و  اشـتراک گذاری  باالتریـن  فهرسـت  در  نوشـته ام  تایمـز  بـرای  کـه  مقاله هایـی  از  خیلـی 

کشـیده  کـه فـرد قدرتمنـدی را پاییـن  گرفته انـد، و علتـش هـم ایـن نبـوده  پرخواننده ترین هـا قـرار 

کـه بـه حـرف آدم هـا دربـارۀ چیزهایـی  یـا از رسـوایِی بزرگـی پـرده برداشـته باشـم؛ دلیلـش ایـن بـوده 

کـه خوشحالشـان می کـرد، غمگینشـان می کـرد، مجذوبشـان می کـرد، آزارشـان مـی داد، نگـران یـا 
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گفته انـد بپـردازم  گـوش می کـردم و بعـد تمـام تالشـم را می کـردم تـا بـه چیـزی  کـه  گیجشـان می کـرد 

و بـه حرفشـان چیـزی اضافـه کنـم، دقیقـًا مثـل کارهایـی  کـه باید انجـام بدهیم تا محصـول موفقی 

کارمنـدان اسـتخدام و حفـظ شـوند، یـا  طراحـی شـود، خدمـِت درجه یکـی فراهـم شـود، بهتریـن 

کـه بایـد انجـام بدهیـم تـا دوسـت خـوب، شـریک  کارهایـی  چیـزی بـه فـروش برسـد. مثـل همـان 

گوش کـردن مربـوط اسـت. خـوب بـرای زندگـی، یـا پـدر و مـادر خوبـی باشـیم. همـه اش بـه 

در هرکـدام از صدهـا مقالـه ای کـه نوشـته ام شـاید چهـار یا پنـج نقل قول ببینیـد. احتمااًل با 

کـرده ام.  َده یـا بیسـت نفـر بـرای تأییـد، دریافـت اطالعـات زمینـه ای یـا صحت سـنجی صحبـت 

کس نشـان می دهـد، مهم ترین و ارزشـمندترین  امـا، همان طورکـه گفت وگویـم در کمـد بـا الیور سـا

مصاحبه هـا برایـم آن هایـی نبودنـد کـه صرفـًا حامـِل یـک خبـر بودنـد، بلکـه مصاحبه هایـی بودنـد 

کـه از موضـوع خـارج شـده و وارد امـور شـخصی می شـدند )مثـاًل دربـارۀ یـک رابطـه، یـک اعتقـاد 

قلبـی، هـراس یـا اتفـاق تعیین کننـده ای در زندگـی(، یعنـی همـان وقت هایـی کـه فـردی می گفـت 

گفتـم نمی دانسـتم چنیـن را  ایـن  کـه  »تـا همیـن االن  یـا  کسـی نگفتـه ام«  بـه  را  ایـن   »هیچ وقـت 

 حسی داشته ام«.

گاهـی ایـن رازهـا بـه  حـدی شـخصی بودنـد که من تنها کسـی بودم کـه از آن ها خبر داشـتم، 

و شـاید هنـوز هـم همین طـور باشـد. طـرِف مقابـل هـم انـگار از چیـزی  کـه بینمـان برقـرار شـده بـود 

به انـدازۀ مـن متعجـب بـود. هیچ کداممـان نمی دانسـتیم چطـور بـه آن لحظـه رسـیده بودیـم، امـا 

کـه  برایمـان مهـم، مقـدس و نـاب بـود، تجلـی ای مشـترک در لفافـه ای از حـِس اعتمـادی مشـترک 

کـرده و به عنـوان  کـرده و تغییـر داده بـود. گوش کـردن ایـن فرصـت را ایجـاد  هـر دو نفرمـان را متأثـر 

کاتالیـزور وارد عمـل شـده بـود.

دور  یـا  ایـوان  در  پیش تـر،  می کنـد.  کمیاب تـر  و  کمیـاب  را  لحظـات  ایـن  مـدرْن  زندگـِی 

آتـش می نشسـتیم و بـه حـرف هـم گـوش می کردیـم، امـا حـاال پرمشـغله تر یـا حواس پرت تـر از آنیـم 

یِگـن ِولِسـن1 -اسـتاد بازنشسـتۀ رشـتۀ  کـه عمـق افـکار و احساسـات یکدیگـر را بکاویـم. چارلـز ِر

کـه یـک بـار از   تاریـخ بـا تمرکـز روی تاریـخ جنـوب، در دانشـگاه می سی سـی پی- تعریـف می کـرد 

1.  Charles Reagan Wilson
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این همـه  جنـوب  پرسـیده چطـور  کوتـاه-  داسـتان های  نویسـندۀ  و  -رمان نویـس  ِولتـی1  یـودورا 
نویسـندۀ بـزرگ تربیـت کـرده اسـت. ولتـی گفتـه بـود »آن وقت ها ما کاری نداشـتیم جـز اینکه روی 

ایـوان بنشـینیم و حـرف بزنیـم عزیـز، و خـب بعضی هایمـان هـم ایـن حرف هـا را می نوشـتیم«.
کـه آخـِر یـک روِز  گاراژی رو بـه خیابـان دارنـد  بیشـتِر خانه هـای امـروزی، به جـای ایـوان، 
کاماًل  شـلوغ و پرکار ماشـیِن اهِل خانه را در خود می بلعد. مردم در آپارتمان ها و مجتمع هایشـان 
جـدا از هـم زندگـی می کننـد و حتـی در آسانسـور هـم بـه یکدیگـر توجهـی نمی کننـد. ایـن روزهـا 
کـه از پشـت پرچیـن  کـه راه برویـد، احتمـااًل هیچ کـس نیسـت  در بیشـتر محله هـای مسـکونی 
گپـی بزنیـد. تنهـا عالمـت حیـاْت درخشـِش  کنـد تـا بـا هـم  سـر و کله اش پیـدا شـود و صدایتـان 

کامپیوتـر از پنجـرۀ طبقـات باالتـر اسـت. آبی رنـِگ صفحه هـای تلویزیـون یـا 
قدیم هـا، یکی یکـی و حضـوری بـه دوسـتان و اعضـای خانواده مـان سـر می زدیـم، امـا حـاال 
 پیامـک یـا توییـت یـا پسـتی در رسـانه های اجتماعـی می فرسـتیم. ایـن روزهـا می توانیـم 

ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
احتمـاال

هم زمـان بـه َده هـا، صدهـا، هـزاران و حتـی میلیون هـا نفـر پیـام بفرسـتیم، امـا چقـدر پیـش می آیـد 
کـه وقـت یـا تمایلـش را داشـته باشـیم کـه حتـی بـا یکـی از آن هـا وارد گفت وگویـی عمیـق، طوالنـی 

و روَدررو شـویم؟
در موقعیت هـای اجتماعـی، به جـای اینکـه آنچـه دیده یا تجربه کرده ایـم را توصیف کنیم، 
گوشـی هایمان را دست به دسـت می کنیـم و بـه یـک مشـت عکـس زل می زنیـم؛ به جـای اینکـه 
دنبـال شـوخی های مشـترک در گفت وگوهـا باشـیم، میم هـای اینترنتـی یـا ویدئوهای یوتیـوب را به 
گـوگل آن وسـط داوری می کنـد!  گـر اختالف نظـری بینمـان پیـش بیایـد،  هـم نشـان می دهیـم. و ا
گـر کسـی ماجرایـی تعریـف کنـد کـه بیـش از سـی ثانیـه طـول بکشـد، سـرها پاییـن می افتنـد، امـا  ا
نـه بـرای تأمـل بلکـه بـرای خواندن پیامک، دنبال کردن نتایج مسـابقات ورزشـی یا خبردار شـدن از 
ترندهـای اینترنـت. توانایـِی گوش کـردن بـه هرکسـی جایـش را داده بـه توانایـِی بی توجهـی بـه همه، 

به خصـوص بی توجهـی بـه کسـانی  کـه بـا مـا مخالف انـد یـا فـوری اصـِل حرفشـان را نمی گوینـد.
وقتـی بـا دیگـران مصاحبـه می کنـم -چـه رهگـذری در خیابـان باشـد، چه یـک مدیرعامل، 
گـوش  حرفشـان  بـه  کسـی  ندارنـد  عـادت  می کنـم  حـس  معمـواًل  مشـهور-  هنرپیشـه ای  چـه 

می کنـم  تشویقشـان  و  می دهـم  نشـان  واکنـش  حقیقـی  عالقـۀ  بـا  حرف هایشـان  بـه  وقتـی  کنـد. 

1.  Eudora Welty
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ا سـت.  جدیـدی  تجربـۀ  برایشـان  انـگار  می شـوند؛  غافل گیـر  انـگار  دهنـد،  ادامـه  حـرف زدن  بـه 

 این طـوری  مطمئـن می شـوند قـرار نیسـت هولشـان کنـم، حرفشـان را قطع کنم یـا مدام گوشـی ام را 

چـک کنـم، و آن وقـت اسـت کـه به وضـوح خیالشـان راحـت می شـود و دقیق تـر و جامع تـر جـواب 

می دهنـد. فکـر می کنـم بـه همیـن خاطـر باشـد که خیلی هایشـان آخرسـْر چیزهـای حساسـی را با 

مـن در میـان می گذارنـد )چیزهایـی کـه من نپرسـیده ام و به گزارشـی هم که می نویسـم هیچ ربطی 

ندارنـد(. آن هـا در مـن کسـی را می یابنـد کـه باالخـره، بعـد از مدت ها، به حرفشـان گـوش می کند.

و  روان شناسـی  پژوهشـگراِن  می کننـد.  تنهایـی  احسـاس  شنیده نشـدن   به خاطـر  آدم هـا 

جامعه شناسـی نسـبت  بـه همه گیـرِی تنهایـی در آمریـکا هشـدار می دهنـد. متخصصـان آن  را 

بحرانـی در بهداشـت عمومـی می نامنـد، چرا که احسـاس انـزوا و عدم ارتباط هـم، به اندازۀ مجموع 

تأثیـر چاقـی و اعتیـاد بـه الـکل، خطر مرگ زودهنـگام را افزایش می دهد.3 اثر منفی آن بر سـالمت 

بیشـتر از اثر مصرف روزانۀ چهارده سـیگار اسـت. درواقع، پژوهش های همه گیرشـناختی به این 

کـه میـاِن تنهایـی و بیماری هـای قلبـی، سـکتۀ مغـزی، زوال عقـل و عملکـرد  نتیجـه رسـیده اند 

ضعیـف سیسـتم ایمنـی ارتبـاط وجـود دارد.

سـال 2۰۰4،  در  کـه  باشـد  ناشناسـی  شـخِص  امـروز  جهـاِن  تنهایـِی  بـالی  خطـِر  آژیـِر  شـاید 

درسـت زمانی کـه انقـالب اینترنـت داشـت جـای پایـش را محکـم می کـرد، در اتـاِق گفت وگـوی آنالیـِن 

کمترشناخته ای پست گذاشت: »من تنهام. کسی هست باهام حرف بزنه؟«4. این فریاد پراحساس 

کـه ایـن پیـام باعـث شـد  کـرد،  چرا همه جـا پیچیـد و شـمار عظیمـی پاسـخ و توجـه رسـانه ای جلـب 

کـه هنـوز هـم در انجمن هـای اینترنتـِی متعـددی جریـان دارنـد. موضوعـات مشـابهی ایجـاد شـوند 

امـا  می کننـد،  تنهایـی  احسـاس  خیلی هـا  کـه  می شـوید  متوجـه  پسـت ها  آن  خوانـدِن  بـا 

یـادی اطرافـم هسـتند،  کـه تنهـا هسـتند. یـک نفـر نوشـته بـود »هـر روز آدم هـای ز نـه بـه ایـن دلیـل 

کـه افـکار و  کسـی را ندارنـد  امـا احسـاِس جدایـِی عجیبـی نسـبت  بـه آن هـا دارم«. آدم هـای تنهـا 

احساساتشـان را بـا او در میـان بگذارنـد، و کسـی را هـم ندارنـد کـه افـکار و احساسـاتش را بـا آن هـا 

کنـد؟  کـه بـا او صحبـت  کسـی را می خواسـت  کـه آن پسـِت اول  کردیـد  در میـان بگـذارد. توجـه 

بـه حرف هـای کسـی  کـه حرفـش را بشـنود، بلکـه دلـش می خواسـت  کسـی را نمی خواسـت   او 

گـوش کنـد. ارتبـاْط خیابانـی دوطرفـه اسـت کـه بایـد هر یـک از طرفیـِن گفت وگو به حـرِف دیگری 

گـوش کنـد و  آن را درک کنـد.
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کـه احسـاس انـزوا و تنهایـی می کننـد از زمـاِن آن پسـت، در سـال 2۰۰4،  تعـداِد آن هایـی 

از 2۰  هـزار آمریکایـی5،  نظرسـنجی  امـروز خیلـی بیشـتر شـده اسـت. در سـال 2۰1۸، در  بـه  تـا 

گفتنـد به صـورت روزانـه هیـچ تعامـِل اجتماعـِی حضـوری و بامعنایـی -مثـاًل  تقریبـًا نصفشـان 

گفتنـد بیشـتر اوقـات  گفت وگویـی طوالنـی بـا یـک دوسـت- ندارنـد. تقریبـًا همیـن تعـداد از افـراد 

کنارشـان هسـتند. حاال  احسـاس تنهایی و فراموش شـدن می کنند، حتی وقتی کسـی یا کسـانی 

ایـن آمـار را بـا دهـۀ 1۹۸۰ مقایسـه کنیـد6 کـه در پژوهش هایـی مشـابِه ایـن پژوهـش  فقـط 2۰ درصـد 

کـرده بودنـد. میـزان خودکشـی در آمریـکا امـروزه در باالتریـن حـد  گـزارش  افـراد چنیـن احساسـی را 

خود طی سـی سـال گذشـته اسـت7 و، از سـال 1۹۹۹، 3۰ درصد افزایش داشـته است. امروزه امید 

بـه زندگـی در آمریـکا رو بـه نزول اسـت۸ و دلیل این امر خودکشـی، اعتیـاد به موادمخدر، اعتیاد به 

الـکل و بیماری هـای موسـوم بـه افسـردگِی مربـوط بـه تنهایـی۹ اسـت.

و فقـط هـم آمریـکا نیسـت؛ تنهایـی پدیـده ای جهانـی ا سـت. سـازمان بهداشـت جهانـی 

کـه، در چهل وپنـج سـال اخیـر، میـزان خودکشـی در جهـان 6۰ درصـد افزایـش پیـدا  کـرده  گـزارش 

کـرده اسـت.1۰ در سـال 2۰1۸، دولـت بریتانیـا مجبـور شـد وزیـر جدیـدی بـه نـام »وزیـر تنهایـی«11 

منصـوب کنـد، آن هـم بـرای کمـک بـه ۹ میلیـون شـهروندی کـه، بـر اسـاس گزارشـی کـه بـه دسـتور 

 یا همیشـه احسـاس تنهایی می کردنـد. و در ژاپن 
ً ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
دولـت در سـال 2۰17 انجـام شـده بـود12، معموال

کارشـان اسـتخدام بازیگرانی  گرفته اند و  هم شـرکت های متعددی، مثل فمیلی روَمنس1، شـکل 

ا سـت که وانمود می کنند دوسـت، یکی از اعضای خانواده یا همسـر افراِد تنها هسـتند.13 در این 

توافـق، هیـچ امـِر جنسـی ای در کار نیسـت؛ مشـتری ها بـرای توجـه اسـت کـه پـول می دهنـد. مثـاًل 

مـادری کـه پسـر واقعـی اش او را طـرد کـرده این طـوری می توانـد بـرای خـودش پسـری کرایـه کنـد کـه 

گاهـی بـه او سـر بزنـد. یـا مثـاًل مـرِد مجـردی که می خواهد همسـری کرایه کنـد تا وقتی از سـر کار به 

خانـه می آیـد حالـش را بپرسـد.

تنهایـی تفاوتـی بیـن افـراد قائـل نیسـت.14 آخریـن پژوهش هـا نشـان می دهنـد، در احسـاس 

تنهایـی، تفـاوت چندانـی بیـن مردهـا و زن هـا یـا نژادهـای مختلـف نیسـت. البتـه ایـن پژوهش هـا 

1.  Family Romance
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کـه بـا دسـتگاه های دیجیتـال بـزرگ شـد،  کـه نسـل ِزد ]Z[، یعنـی اولیـن نسـلی  نشـان می دهنـد 

بیشـترین احتماِل احسـاِس تنهایی را دارند و خودشـان می گویند نسـبت  به دیگر نسـل ها -حتی 

کـودکاِن سـنیِن مدرسـه و  نسـبت  بـه سـالمندان- وضعیـِت سـالمتِی نابسـامان تری دارنـد. تعـداد 

کـه به خاطـر افـکاِر مسـتعِد خودکشـی یـا اقـدام بـه خودکشـی بسـتری شـده اند از سـال  نوجوانانـی 

2۰۰۸ تـا  کنـون بیـش از دو  برابـر شـده اسـت.15

تا کنون، مطالب زیادی نوشـته شـده که نشـان می دهد نوجوانان امروزه کمتر با دوستانشـان 

وقـت می گذراننـد، کمتـر بـه گواهینامه داشـتن اهمیـت می دهنـد یـا حتـی بـدون پـدر  و مادرشـان 

از خانـه بیـرون می رونـد.16  آن هـا بیشـتِر وقتشـان را تنهـا هسـتند، و تحـت تأثیر نور آبی و درخشـان 

صفحه هـای  بـه  نگاه کـردن  مدت زمـاِن  هرچـه  کـه  داده  نشـان  پژوهش هـا  دستگاه هایشـان. 

نمایـش بیشـتر باشـد، نگرانـی هـم بیشـتر می شـود. دانش آمـوزان کالس هشـتمی که از رسـانه های 

یـادی می کننـد خطـر ابتـالی خـود بـه افسـردگی بالینـی را 27 درصـد افزایـش  اجتماعـی اسـتفادۀ ز

که  می دهند و احتمال اینکه بگویند ناراحت اند در آن ها 56 درصد بیشـتر از هم سـاالنی ا سـت 

گرام می گذرانند. به  همین  صورت، فراتحلیِل  وقِت کمتری را در فیسـبوک، اسـنپ چت و اینسـتا

کـه احتمـال ابتـال بـه  کـه مرتبـًا بازی هـای ویدئویـی می کننـد نشـان داد  پژوهش هـا دربـارۀ جوانانـی 

اضطـراب و افسـردگی در آن هـا بیشـتر اسـت.17

 بـرای مبـارزه بـا تنهایـی بـه آدم هـا می گوینـد »بـزن بیـرون!«، عضـو یـک باشـگاه شـو، 
ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
معمـوال

کلیسـا  کـن، مهمانـی بگیـر، در  کـن، کارهـای اجتماعـی داوطلبانـه  یـک رشـتۀ ورزشـی را شـروع 

کنـار بگـذار و بـا آدم هـا »چشم تو چشـم« شـو. امـا، همان طورکـه  ً فیسـبوک را 
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
کـن، یـا مثـال فعالیـت 

 در حضـور دیگـران هـم احسـاس تنهایـی می کننـد. وقتـی »زدیـم 
ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
گفتـه شـد، آدم هـا معمـوال  

ً
قبـال

بیـرون« و بـا مـردم »چشم تو چشـم« شـدیم، چطـور بـا آن هـا ارتبـاط برقرار کنیـم؟ باید بـه آن ها گوش 

کـه  گوش کـردن صمیمانـه بـه دیگـران مهارتـی ا سـت  کنیـم، امـا بـه همیـن سـادگی ها هـم نیسـت. 

کرده ایـم یـا شـاید اصـاًل هیچ وقـت آن  را یـاد نگرفته ایـم. خیلی هایمـان انـگار فراموشـش 

***

 دوسـت عزیـز، بـرادر یـا  همسـری داشـته 
ً ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
شـنونده های بـد لزومـًا آدم هـای بـدی نیسـتند. احتمـاال

کـه اصـاًل شـنوندۀ خوبـی نباشـد. شـاید خـود شـما هـم شـنوندۀ چنـدان خوبـی نباشـید.  باشـید 
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گـوش نکنیـد.  کـه  کرده ایـد  البتـه، می تـوان شـما را بخشـید چـون، از راه هـای مختلـف، عـادت 

در حالی کـه  -مثـاًل  کـن!«  »گـوش  می گفـت  مادرتـان  یـا  پـدر  گـر  ا برگردیـد.  بچگی تـان  دوران  بـه 

کـه بعـدش گفتـه شـده حـرِف چنـدان  یـاد حرفـی  محکـم شـانه هایتان را گرفتـه بـود- بـه  احتمـال ز

خوشـایندی نبـوده اسـت. وقتـی معلمتـان، مربـی تیـم ورزشـی تان، یـا مشـاور اردوی تابسـتانی تان 

صـدا مـی زد »همگـی گـوش کنیـن!«، معمـواًل حرف های بعدش یک مشـت قانون و دسـتورالعمل 

اسـت. بـوده  خوش گذرانی تـان  در  محدودیت هایـی  و 

گوش کـردن را تقویـت نمی کننـد. اخبـار  کـه قطعـًا فضایـل  و رسـانه ها و فرهنـگ عامـه هـم 

و برنامه هـای روزهـای تعطیـل معمـواًل رقابـِت بیـِن فریـادزدِن هر چه بیشـتر و تمریـِن »ُمچ انـدازی« 

برنامه هـای  کاوش در دیدگاه هـای متفـاوت. اصـل  بـرای  گفت وگوهایـی احترام آمیـز  نـه  اسـت، 

بـه حرفـی  گوش کـردن  تـا  اسـت  لطیفه هایشـان  و  بیشـتر تک گویی هـا  آخـر  شـب ها  گفت وگـوی 

سـطحی.  و  تکـراری  حرف هـای  از  فراتر رفتـن  بـه  تشـویق  و  دارنـد  گفتـن  بـرای  مهمان هـا  کـه 

روابـط  تبلیغـات و مشـاوران  را هـم مدیـران  برنامه هـای صبحگاهـی و طـول روز  مصاحبه هـای 

گفت وگویی  که میزبان و مهمان اساسًا دارند   عمومی معمواًل طوری مدیریت و طراحی می کنند 

از پیش تعیین شـده را انجـام می دهنـد، نـه تعاملـی حقیقـی.

نمایش دراماتیک گفت وگو در تلویزیون و فیلم های سینمایی هم بیشتر اوقات سخنرانی 

کـه گوش کـردن ممکـن می کنـد. مثـاًل  ِاِرن  و تک گویـی  اسـت، نـه بده بسـتاِن روان و روبه گسترشـی 

سـورِکِن1 فیلم نامه نویس را اسـتاد دیالوگ نویسـی می دانند. به حاضرجوابی ها و شمشـیربازی های 

کالمـِی شـخصیت هایش در »بـال غربـی«2، »چنـد مرد خوب«3 و »شـبکۀ اجتماعی«4 فکر کنید. 

صحنه هـای حـرف زدن حیـن راه رفتـن و رویارویی هـای حماسـی اش -کـه کلیپ هایـش تـا دلتـان 

بخواهـد در یوتیـوب پیـدا می شـود1۸- جذاب انـد و دیالوگ هـای معرکـه ای دارند: »طاقِت شـنیدِن 

حقیقـت رو نـداری!«5. باوجودایـن، ایـن مـوارد بـه مـا یـاد نمی دهنـد چطـور گـوش کنیـم تـا بتوانیـم 

گفت وگویـی متقابـاًل تأثیرپذیر و رضایت بخش داشـته باشـیم.

1.  Aaron Sorkin
2.  The West Wing
3.  A Few Good Men
4.  The Social Network

5.  دیالوِگ جک نیکلسون در »چند مرد خوب« ]مترجم[. 
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بی شـک، این هـا دنبالـۀ سـنت خودنمایـی در گفت وگوهاسـت کـه بـه میز گـرد آلگونکویـن1 

کـه در دهـۀ 1۹2۰ هـر روز ظهـر، در هتـل  گروهـی از نویسـندگان، منتقـدان و بازیگـران  برمی گـردد: 

بـا  و  می کردنـد  یکدیگـر  بـار  شـوخی  و  کنایـه  و  می شـدند  جمـع  هـم  دور  منهتـن،  آلگونکویـِن 

کـه در روزنامه هـای مهـم آن  کلمـات بـازی می کردنـد. ایـن حاضرجوابی هـای زیرکانـه و رقابتـی، 

 زمـان هـم چـاپ می شـد، کل کشـور را مجـذوب کـرد و می تـوان گفـت هنـوز هم نمونـۀ گفت وگوی 

هوشـمندانه در تصـوِر عمـوم اسـت.

ولی خیلی از اعضای دائم میز گرد آدم هایی بسـیار تنها و افسـرده بودند1۹، با اینکه عضوی 

کـه هـر روز یکدیگـر را می دیدنـد. مثـاًل دورثـی پارکـِر2 نویسـنده  از گروهـی سـرزنده و شـاداب بودنـد 

سـه بـار اقـدام بـه خودکشـی کرد2۰، و الکسـاندر وولکات3، منتقـد تئاتر، چنان درگیـر بیزاری ازخود 

گفـت »مـن هیچ وقـت حرفـی بـرای  کوتاهـی قبـل از مرگـش بـر اثـر حملـۀ قلبـی،  کـه، مـدت  بـود21 

گفتـن نداشـتم«. ولـی خـب، این هـا آدم هایـی نبودنـد کـه به یکدیگر گـوش کنند؛ قصد نداشـتند 

بـا بقیـۀ افـراِد دور میـز بـه معنـای واقعی ارتبـاط برقرار کنند. فقط منتظِر یـک فرصت بودند؛ منتظر 

کـه بـه  کلمـۀ جالبـی را  بودنـد یـک نفـر یـک لحظـه دهانـش را ببنـدد تـا آن هـا هـم بتواننـد چهـار 

ذهنشـان رسـیده پـرت کننـد سـمت دیگران!

دورثـی پارکـر بعدهـا، در سـال هایی کـه پخته تـر شـده بـود، گفـت »تـوی اون میز گـرد فقـط یـه 

مشـت آدم بـود کـه ُجـک می گفتـن و بـه همدیگـه ثابـت می کـردن چقـدر کارشـون درسـته. فقط یه 

کـه خودنمایـی می کـردن و ُجک هاشـون رو چنـد روز نگـه می داشـتن تـا فرصتـی  مشـت الف زن 

مزخـرِف  دوراِن  دوراْن  نبـود.  حرف هاشـون  تـوی  حقیقتـی  هیـچ   ... کنـن  پیـدا  گفتنشـون  بـرای 

نیش و کنایـه بـود ... و بـرای همیـن اصـاًل بـه حقیقـت نیـازی نبـود«.22

رهبـران سیاسـی مان هـم شـنونده های چنـدان خوبـی نیسـتند. مثـاًل حال و هـوای جلسـات 

 شـامل چیزی به اسـم شـنیدن نیسـت، 
ً

اسـتماع کنگـرۀ ایاالت متحـده را در نظـر بگیریـد کـه اصال

کـه  کـه بـرای هـر بخت برگشـته ای  بلکـه فقـط فرصت هایـی ا سـت بـرای سـناتورها و نماینده هـا 

1.  Algonquin Round Table
2.  Dorothy Parker
3.  Alexander Woollcott
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کننـد، یـا  کننـد، محکـوم یـا سرزنشـش  کننـد، خودشـیرینی  جلویشـان ظاهـر شـده اظهـار فضـل 

کنگـره عبـارت  حداقـل اینکـه بپرنـد وسـط حرفـش. رایج تریـن مشـخصۀ رونوشـت های جلسـات 

»صحبـِت هم زمـان« اسـت کـه یعنـی همـه دارنـد هم زمان حـرف می زنند و رونوشـت بردار یا کسـی 

 کـه مناظـره را ضبـط می کنـد عمـرًا بتوانـد بفهمـد چـی بـه چـی اسـت!

به همین ترتیب، جلسۀ پرسش از نخست وزیر، یعنی جلسۀ هفتگِی سؤال از نخست وزیر 

بریتانیا توسـط اعضای پارلمان، هم بیشـتر یک تئاتر کابوکی1 اسـت، و چیزی به اسـم گوش کردن 

که خیلی از اعضا دیگر در آن شـرکت  در آن دیده نمی شـود. این خودنمایی تا جایی پیش رفته 

گفـت »بـه نظـر مـن،  نمی کننـد. جـان برکـو2، در طـی ریاسـتش در مجلـس عـوام23، بـه بی بی سـی 

کـم رو و نازک طبـع  کـه اصـاًل هـم  ایـن یـه مشـکل واقعیـه. تعـدادی از اعضـای باتجربـۀ پارلمـان 

کـه مـن تـوش شـرکت نمی کنـم، نمی خـوام اونجـا باشـم،  نیسـتن می گـن ‘ایـن جلسـه اون قـدر َبـده 

ݩً باعـث خجالت زدگـی م می شـه’«.
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
اصـال

هـم در آمریـکا و هـم در سـایر کشـورها، گزافه گویـی و تفاخـر تا حدی علت آشـفتگی و تفرقۀ 

سیاسـی مداوم اسـت، چرا که مردم بیشـتر و بیشـتر احسـاس می کنند که با مقامات دولتی ارتباط 

ندارنـد و ایـن مقامـات حـرِف آن هـا را نمی شـنوند. ایـن احسـاْس موجـه بـه نظـر می رسـد، چـون 

رهبـران سیاسـی، رسـانه های غالـب و طبقـاِت باالیـِی جامعه حیـراِن نارضایتی هایی شـدند که با 

نتایج انتخابات خودش را نشان داد، به خصوص پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2۰16 و رأی 

مـردم بریتانیـا بـه خـروج از اتحادیـۀ اروپـا در همـان سـال. رأی دهنـدگان انـگار نارنجکـی انتخاباتـی 

انداختنـد تـا توجـه رهبرانشـان را جلـب کننـد. البتـه عـدۀ معـدودی آن  را پیش بینـی می کردند.

درِک  و  جوامـع  در  مـردم  بـه  گوش کـردن  بـرای  خوبـی  جایگزیـن  نظرسـنجی  شـد  معلـوم 

نیسـت. می کنـد  هدایـت  را  تصمیماتشـان  کـه  ارزش هایـی  و  زندگی شـان   واقعیت هـای 

گـوش  بیشـتری  جامعیـِت  و  نکته سـنجی  دقـت،  بـا  سیاسـی  امـور  پیش بینی کننـدگاِن  گـر  ا

از  به دسـت آمده  داده هـای  نمی بـود.  تعجـب آور  آن قـدر  برایشـان  انتخابـات  نتایـِج  می کردنـد، 

نمونه هـای آمـاری غیرمعـرف )مثـل افـرادی کـه به تماس شـماره های ناشـناِس نظرسـنجی جواب 

داده بودنـد24 و افـرادی کـه صادقانـه بـه سـؤاالت نظرسـنجی جـواب داده بودنـد( گمراه کننـده بـود، 

1.  تئاتر سنتی ژاپنی همراه با رقص ]مترجم[. 
2.  John Bercow
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شـبکه های  بـه  به شـدت  عمومـی  افـکار  سـنجش  بـرای  کـه  رسـانه ای ای  پوشـش  همین طـور  و 

اجتماعـی تکیـه داشـت.

به عنـوان  همچنـان  اجتماعـی  رسـانه های  در  فعالیت هـا  و  نظرسـنجی  با این حـال،  ولـی 

نماینده ای دربارۀ تفکر »مردم واقعی« به کار گرفته می شوند. این راحتی و دسترسی ظاهرًا خیلی 

که خبرنگاران مطبوعات و تلویزیون، به جای اینکه  وسوسـه انگیز بوده، و حاال بسـیار رایج شـده 

کننـد، از توییتـر و فیسـبوک نقل قـول می کننـد.  بیـرون برونـد و نقل قول هایـی از خـوِد افـراد جمـع 

کارآمـد و داده محـور تلقـی  کـه  دنبال کـردن ترندهـا در رسـانه های و انجـام پیمایش هـای آنالیـن، 

توسـط مطبوعـات، سیاسـت مداران، البیگـران،  گوش کـردن  از نحـوۀ  اعظمـی  می شـود، بخـش 

فعـاالن و تاجـران در قـرن بیسـت و یکم اسـت.

کلی از جامعه  که آیا فعالیت ها در رسانه های اجتماعی بازتابی  اما این سؤال پیش می آید 

کاربـرِی جعلـی یـا ربات هـای  کـه حسـاب های  اسـت یـا نـه؟ بررسـی های فراوانـی نشـان داده انـد 

یـادی از ایـن محتـوا هسـتند.25 تخمیـن می زننـد کـه 15 تـا 6۰ درصـد  اینترنتـی تولیدکننـدۀ بخـِش ز

که  حسـاب ها در رسـانه های اجتماعی متعلق به افراد حقیقی نیسـتند.26 یک پژوهش نشـان داد 

2۰ درصد توییت های مربوط به انتخابات سـال 2۰16 آمریکا توسـط ربات ها فرسـتاده شـده بود.27 

بررسـِی حسـاب های توییتِر هنرمنداِن عرصۀ موسـیقی، ازجمله ِتیِلر سـوئیفت1، ریانا2، جاسـتین 

بیبـر3 و کیتـی پـری4، نشـان داد کـه اکثریـِت َده هـا میلیـون دنبال کننده شـان ربات اند!2۸

کـه  کسـانی اند  دیدزن هـا  حتـی پرتعدادترنـد.  »دیدزن هـا«5  اجتماعـی،  رسـانه های  در 

کاِر دیگـران دربیاورنـد، امـا خودشـان به نـدرت  کاربـری درسـت می کننـد تـا سـر از  حسـاب های 

فعالیـت می کننـد، یـا حتـی هیـچ فعالیتی ندارند. قانـوِن 1 درصد2۹، یا قانـون ۹۰-۹-1، در فرهنگ 

گ ها، ویکی ها،  اینترنت می گوید ۹۰ درصِد کاربراِن هر بسـتر آنالین -رسـانه های اجتماعی، وبال

سایت های خبری و ...- فقط و فقط مشاهده گرند، ۹ درصد هرازگاهی نظر می دهند و مشارکت 
می کننـد، و 1 درصـد کوچـِک باقی مانـده بیشـتِر محتـوا را تولیـد می کنند. هر چند تعـداد کاربرانی 

1.  Taylor Swift   3.  Justin Bieber
2.  Rihanna    4.  Katy Perry
5.  اصطـالِح منفـِی دیـدزن ]lurker[ را شـرکت های اینترنتـی بـرای اشـاره بـه کاربـراِن غیردرآمـدزا ایجـاد کردنـد. بسـترهای 
آنالیـن معمـواًل بـرای کسـب درآمـد داده هایـی را کـه کاربـران داوطلبانه به آن هـا می دهند جمع آوری کرده و به شـرکت های 

تبلیغاتی می فروشـند ]نویسنده[.


