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تعاریف

جایگاه اجتماعی1
ــ موقعیت فرد در جامعه؛ واژه اي برگرفته از واژة التین statum یا جایگاه )اسم 

مفعول فعل stare در زبان التینی به معناي قرار داشتن، ایستادن(.
ــ این واژه در معناي دقیق تر به جایگاه حقوقی یا حرفه اي فرد در گروه اشاره 
ـ كه در این كتاب  دارد )متأهل، ستوان، یا از این قبیل(. ولي در معناي گسترده ترـ 

بیشتر كاربرد دارد ــ به ارزش و اهمیت فرد از دیدگاه جامعه اشاره دارد.
كرده اند:  اعطا  اجتماعی  گروه های  به  مختلفي  منزلت هاي  مختلف  جوامع  ــ 
بارَور.  شكارچیان، جنگجویان، خاندان های قدیمی، روحانیان, شوالیه ها، زنان 
نه چندان روشن و  )قلمروی  دنیاي غرب  در  اجتماعی  از سال 1776 جایگاه 
مشخص اما آشنا که موضوع بحث ماست( اغلب با توجه به دستاوردهاي مالي 

تعیین شده است.
ــ جایگاه اجتماعی واال پیامدهاي خوشایندي به دنبال دارد, از جمله امكانات، 
آزادي، فرصت, آسایش، فراغت و شاید مهم تر از همه، احساس مورد توجه و 
ـ احساسی كه از طریق دعوت شدن به مهمانی ها، تملق شنیدن،  ارزشمند بودنـ 
خندیدن به شوخي هاي فرد )حتي زماني كه خنده دار نباشند(، احترام دیدن و در 

کانون توجه قرار داشتن به فرد دست مي دهد.

1. status
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ــ جایگاه اجتماعی واال از نظر بسیاري از بهترین نعمت های زمینی است )هرچند 
انگشت شمارند کسانی که این مطلب را به صراحت تصدیق کنند(.

اضطراب جایگاه اجتماعی
ــ نوعي نگراني که چنان تباه كننده است که می تواند گستره هاي مختلف زندگي 
ما را نابود کند, نگرانی از این که نتوانیم خود را با آرمان هاي موفقیت که جامعه 
تعیین کنندة آن است تطبیق دهیم و از شأن و احترام محروم شویم؛ نوعي نگراني 
از این كه از لحاظ منزلت اجتماعي در پایین ترین مرتبه یا در آستانة سقوط به 

مرتبه اي پایین تر قرار داشته باشیم.
ــ این اضطراب در نتیجة ركود اقتصادی، اخراج از کار، ترفیع گرفتن همکاران، 
بازنشستگي، گفتگو با همكاران در صنعتي مشابه، خواندن شرح موفقیت هاي 
بزرگ  دوستان در روزنامه ها و مواردي از این قبیل ایجاد مي شود. آشکار کردن 
این احساس  به حسادت )كه در مورد  اقرار  مانند  اضطراب هم ممکن است 
هم وجود دارد( به لحاظ اجتماعي امري نکوهیده باشد. از این رو بروز دادن 
نشانه هاي این برانگیختگي دروني معمواًل امری نامتعارف است و بعد از شنیدن 
خبر موفقیت دیگری به نگاهي حاکی از اشتغال خاطر، لبخندي سرد یا مكثي 

طوالنی محدود مي شود.
ــ اگر جایگاه ما بر نردبان منزلت اجتماعي موجب چنین دغدغه هایي شده باشد 
به این دلیل است كه تصور ما از خودمان به شدت به تصور دیگران از ما بستگي 
دارد. به استثناي افراد خاصي مانند سقراط یا عیسي ]ع[، اكثر ما براي این كه 
احساس خوبی دربارة خود داشته باشیم متكي به نشانه هاي احترامي هستیم كه 

از جامعه دریافت مي كنیم.
پایان عمر دشوارتر  تا  ــ متأسفانه كسب منزلت اجتماعي دشوار و حفظ آن 
است. بجز جوامعي كه در آن ها جایگاه اجتماعي از بدو تولد تعیین  شده و خون 
اشرافي در رگ هاي صاحبان منزلت جریان دارد، به دست آوردن مرتبه اي واال 
در اجتماع به میزان موفقیت هاي ما بستگي دارد، و ممکن است به دلیل حماقت، 
عدم خودشناسي، مسائل اقتصاد كالن یا سوءنیت دیگران از رسیدن به جایگاه 

اجتماعی بازبمانیم.
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ــ و شكست سرچشمة حس حقارت است: آگاهِي تباه كننده از این موضوع كه 
نتوانسته ایم دنیا را متقاعد سازیم که فردی ارزشمندیم و از این پس محكومیم به 

افراد موفق غبطه بخوریم و از وجود خود شرمسار باشیم.

نظریه1
ــ اضطراب جایگاه اجتماعی قابلیتي استثنایي در ایجاد درد و رنج دارد.

ــ تمایل به داشتن جایگاه اجتماعي مانند همة تمایالت دیگر كاربردهایي دارد: 
ایجاد انگیزه براي به كارگیري استعدادها، ترغیب به متمایز دیده شدن، ممانعت 
از رفتارهاي نامتعارف و زیانبار و انسجام بخشیدن به اعضاي جامعه حول یك 
مانند سایر موارد مي تواند  این تمایل هم  افراط در  ارزشي متداول. ولي  نظام 

كشنده باشد.
ــ و این كه شاید سودمندترین راه براي پرداختن به این وضعیت درك آن و 

صحبت دربارة آن باشد.

1. thesis
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1
بي عشقي

تمایل به جایگاه اجتماعي
1

دربارة انگیزه هایي كه ما را وادار به کسب جایگاه اجتماعي مي کنند فرضیات 
متداولي وجود دارد كه از میان آن ها مي توان آرزوي ثروتمند شدن، كسب شهرت 

و نفوذ را نام برد.
ولي شاید دقیق تر این باشد که مجموِع آنچه را در جستجویش هستیم در 
واژه اي خالصه كنیم كه به ندرت در نظریة سیاسي از آن استفاده مي شود: عشق. 
بعد از تأمین نیازهاي ابتدایي مانند غذا و سرپناه، مهم ترین خواستة ناخودآگاهی 
که انگیزة کسب جایگاهی واال در سلسله مراتب اجتماعي می شود، بیش از آن كه 
به دست آوردن اموال یا قدرت باشد، میزان عشقي است كه به دنبال كسب جایگاه 
اجتماعي از آن برخوردار می شویم. پول، شهرت، و نفوذ به عنوان نشانه های 
عشق ــ و ابزارهاي رسیدن به عشق ــ داراي ارزش اند و به خوديِ خود هدف 

محسوب نمي شوند.
یا  مادر  و  پدر  از  ما  خواسته هاي  با  عمومًا  كه  را  واژه اي  می توان  چطور 
همسرمان مرتبط است در مورد آنچه از دنیا مي خواهیم و دنیا مي تواند به ما 
بدهد استفاده کرد؟ شاید بتوان عشق را در قالب روابط خانوادگي، جنسي، یا 
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دنیوي، به مثابة احترام و اهمیتی تعریف كرد كه فردی براي وجود فرد دیگر 
قایل است. برخوردار شدن از عشق كسي به معناي مورد توجه و مراقبت واقع 
شدن است. حضورمان اهمیت مي یابد، ناممان در خاطر کسی می ماند، كسي به 
نظرهایمان گوش مي كند، كسي هست كه در هنگام شكست دلداري مان بدهد و 
نیازهایمان را برطرف سازد. و ما با چنین مراقبتي شكوفا مي شویم. تفاوت هایي 
بین عشق به جنس مخالف و شكل هاي مختلف عشقي كه به دنبال به دست 
آوردن منزلت اجتماعي از آن برخوردار می شویم وجود دارد: عشق نوع دوم ُبعد 
جنسي ندارد، به ازدواج منتهي نمی شود، كساني كه چنین عشقي را نشان مي دهند 
معمواًل انگیزه هاي دیگري براي ابراز آن دارند، و با وجود این كساني كه از چنین 
عشقي برخوردار می شوند درست مانند عشاق رمانتیك، از لطف و گشاده رویي 

دیگران بهره مند مي شوند.
معمواًل دربارة فردی كه در اجتماع از جایگاه مهمي برخوردار است می گویند 
برای خودش »كسي« است و افرادی را که در نقطة مقابل قرار دارند »هیچ کس« 
ما برحسب ضرورت  یاوه است چون همة  می خوانند ــ كه في نفسه عبارتي 
افرادي داراي هویت هستیم و به یک اندازه حق حیات داریم. ولي چنین واژگاني 
بیانگر انواع رفتارهایي است كه براي گروه هاي متفاوت مقرر شده اند. افراد فاقد 
منزلت دیده نمي شوند، با بی حوصلگی با آن ها برخورد می شود، مشکالتشان و 

نیز هویتشان نادیده گرفته مي شود.
تاوان  مادي جلوه گر نمي شود.  ابعاد  اجتماعي صرفًا در  منزلت  فقدان  آثار 
خالصه  جسمي  رنج هاي  و  معاش  امكان  حداقِل  در  به ندرت  فقداني  چنین 
مي شود. جایگاه اجتماعي نازل شاید بیش از همه عزت نفس فرد را تحت تأثیر 
قرار دهد. این رنج را تا زماني كه تحقیر به دنبال نداشته باشد، مدت ها بدون 
شكایت می توان تحمل  کرد. مثاًل سربازان و کاوشگرانی كه با میل و ارادة خود 
محرومیت هایي بیش از محرومیت فقیرترین اقشار جامعه را تاب می آورند, با 
آگاهي از احترامي كه دیگران برایشان قایل اند این دوران پرمشقت را پشت سر 

می گذارند.
مزیت هاي موقعیت اجتماعي واال نیز فقط به ثروت محدود نمي شود. جاي 
تعجب نیست اگر افراد بسیار متمول همچنان به مال اندوزي براي پنج نسل بعد 
از خود ادامه مي دهند. تقالي این افراد زماني غیرعادي به نظر مي رسد كه صرفًا 
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انگیزة مالي این ثروت اندوزي را در نظر بگیریم. آن ها عالوه بر پول، در جستجوي 
احترامي هستند كه روند كسب ثروت به دنبال دارد. معدودند کسانی که مشخصًا 
عاشق هنر و زیبایي یا راحت طلب و خوشگذران باشند، ولي تقریبًا همة ما ولع 
دیسك هاي  پاداش جمع آوري  جامعه اي  آینده  در  اگر  و  داریم؛  احترام  و  عزت 
پالستیكي كوچك را برخورداری از عشق قرار بدهد، چندي نخواهد گذشت كه 

چنین اقالم بي ارزشي محور پرشورترین سوداها و اضطراب هاي ما خواهند شد.

2
آدام اسمیت، نظریة عواطف اخالقي1 )ادینبرو، 1759(: 

»این همه زحمت و هیاهو در جهان برای چیست؟ این همه طمعكاري و جاه طلبي، 
مال اندوزي، و کسب قدرت و برتري به كجا منتهي مي شود؟ آیا همة این ها به 
منظور تأمین نیازهای طبیعي صورت مي گیرد؟ دستمزد بي بضاعت ترین كارگران 
این صورت مزیت هاي هدف بزرگ زندگي  نیازهاست. در  تأمین آن  به  قادر 

انسان كه آن را بهبود وضع زندگي مان مي نامیم كدام اند؟ 
»مي توان گفت كه مزایاي همة این ها دیده شدن، مورد توجه قرار گرفتن، 
جلب احساس همدردي و همدلي دیگران، آسودگي خاطر، و رضایت است. 
ثروتمند به اموال خود مي بالد چون احساس مي كند از این طریق طبیعتًا مورد 
است چون  شرمسار  ندارِي خود  از  فقیر  مقابل،  در  مي گیرد.  قرار  دنیا  توجه 
احساس مي كند از میدان توجه انسان ها بیرون رانده شده است. مورد توجه نبودن 
قطعًا پرشورترین خواسته هاي طبیعت بشر را سركوب می کند. فقیر بدون آن كه 
دیده شود مي آید و مي رود، و در میان جمع نیز همان قدر گمنام است كه در 
آلونک خود. در مقابل، فردی با جایگاه اجتماعی ممتاز را همة مردم دنیا مي بینند. 
همه مشتاق دیدنش هستند. اعمالش مورد توجه عموم است. گفتار و رفتارش 

به ندرت با بی توجهی مواجه می شود.«

3
زندگي هر فرد بزرگسالي را مي توان از دیدگاه دو ماجراي عشقي بزرگ تعریف 

1. The Theory of Moral Sentiments
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ـ را همه مي شناسند، مسیر آن روشن  ـ ماجراي جستجوي عشق جنسيـ  كرد. اوليـ 
است، نوسانات آن دستمایة اصلي موسیقي و ادبیات است، و به لحاظ اجتماعي 
پذیرفته شده و مورد احترام است. دومي ــ ماجراي طلب برخورداری از عشق 
مردم دنیا ــ قصه اي ا ست مخفیانه تر و شرم آورتر. اگر به آن اشاره شود, اغلب با 
عباراتی گزنده  و نیشدار بیان می شود؛ به عنوان مضموني مختص طینت هاي حسود 
یا ناپاك، و گاهي نیز انگیزة كسب منزلت تنها از ُبعد اقتصادي تفسیر می شود. و با 
این حال قصة عشق دوم از لحاظ شور، پیچیدگي، و اهمیت و فراگیر بودن چیزی 
از اولی کم ندارد، و شكست در آن نیز به اندازة شکست در اولي دردناك است. 
چنین شكستي دل شکستگی نیز به دنبال دارد؛ همان گونه كه در نگاه سرد و حاكي 
از تسلیم آن دسته از افراد كه دنیا به عنوان هیچ کس كنارشان گذاشته مي توان دید.

اهمیت عشق
1

ویلیام جیمز، اصول روان شناسي1 )بوستون، 1890(:
»به حال خود رها شدن در جامعه و نادیده گرفته شدن از سوي اعضاي آن, اگر 
در عمل چنین اتفاقی شدنی باشد، ظالمانه ترین مجازات است. وقتي با ورودمان 
کسی سرش را به سویمان برنگرداند، وقتي حرف مي زنیم پاسخمان را ندهد، یا 
براي كاري كه مي كنیم اهمیتي قایل نباشد، وقتي همه ‘تظاهر به ندیدنمان  كنند’، 
و طوري برخورد  کنند که انگار وجود نداریم، چندي نمي گذرد كه نوعي خشم و 
درماندگي عاجزانه در ما انباشته مي شود كه بي رحمانه ترین شكنجه هاي جسمي 

در مقابل آن تسكین بخش به نظر مي رسند.«

2
فقدان عشق چه تأثیری در ما مي گذارد؟ چرا نادیده گرفته شدن ما را به چنان 
»خشم و درماندگي عاجزانه اي« دچار می کند كه شكنجة جسمي در مقابل آن 

تسكین بخش به نظر مي رسد؟
شاید بتوان گفت توجه دیگران از این لحاظ براي ما حایز اهمیت است كه 

1. The Principles of Psychology
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ذاتًا در مورد ارزش خود دچار تردید هستیم ــ در نتیجه آنچه دیگران دربارة 
ما فکر می کنند نقش مهمی در تصور ما از خودمان دارد. حس هویت ما در 
بند قضاوت هاي اطرافیانمان است. اگر شوخی هایمان آن ها را سرگرم سازد، به 
قدرت شوخ طبعی مان اطمینان پیدا مي كنیم. اگر تحسینمان كنند, احساس برتري 
مي كنیم. و در صورتي كه به هنگام ورودمان به اتاق نگاهمان نكنند یا پس از پي 
بردن به شغلمان نشانه هایي از بي حوصلگي در آن ها مشاهده كنیم، دستخوش 

تردید مي شویم و احساس بی ارزش بودن مي كنیم.
در دنیایي آرماني مي توان نفوذناپذیرتر بود. چه نادیده گرفته شویم, چه تحسین 
شویم و چه تمسخر، تزلزل ناپذیر باقی می مانیم. اگر كسي اغواگرانه مجیزمان را 
بگوید بیش از حد تحت تأثیر قرار نمي گیریم. و اگر قضاوت منصفانه ای در مورد 
خود داشته باشیم و به ارزش خود پي برده باشیم، نظر نامربوط دیگري لطمه اي 
به ما وارد نمي کند. ما ارزش خود را مي دانیم و خصوصیاتمان را مي شناسیم. اما 
در دنیای غیرآرمانی درون ما مجموعه ای از دیدگاه های متضاد دربارة خودمان 
از  هم  حماقت هایمان،  از  هم  و  آگاهیم  خود  زیركي هاي  از  هم  دارد.  وجود 
شوخ طبعي و هم از كسالت بار بودنمان، و هم مهم بودنمان و هم ز یادی بودنمان. 
و در چنین وضعیت متزلزلي، مسئلة تعیین منزلت ما به دیدگاه جامعه دربارة ما 
بستگي دارد. بي توجهي به ما ارزیابي هاي منفي مان را تشدید می کند، و لبخندي یا 
تعریفي به همان سرعت موجب تشدید ارزیابي هاي مثبت ما از خودمان می شود. 

ما براي پذیرفتن خود نیازمند مرحمت دیگرانیم.
»ایگو«1 یا تصور ما از خودمان را مي توان بادكنك سوراخي در نظر گرفت 
بماند،  باقي  بادكرده  تا  است  دنیاي خارج  از  هلیوِم عشق  نیازمند  همواره  كه 
بادكنكي كه در مقابل كمترین خراشیدگي هاي ناشي از بي توجهي هاي دیگران 
به شدت آسیب پذیر است. میزان خوشحالي ناشي از توجه دیگران و لطمه اي كه 
بي توجهي آن ها بر ما وارد مي سازد تأمل برانگیز و در عین حال نامعقول است. 
گاهي به دنبال سالم سرد یك همكار یا پاسخ ندادن كسي به تلفن هایمان خلقمان 
تنگ مي شود، و گاهي فقط به این دلیل كه كسي ناممان را به خاطر داشته و سبد 

میوه اي برایمان فرستاده زندگي در نظرمان معنادار و ارزشمند مي شود.

1. ego
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3
از این رو تعجبی ندارد که دربارة جایگاهمان در دنیا, چه از دیدگاه عاطفي و چه 
مادي, دچار چنین تنش و اضطرابي شویم. این جایگاه تعیین كنندة میزان عشقي 
است كه از آن برخوردار می شویم, كه این نیز به نوبة خود عشق و اعتمادي را 
كه به خود داریم تعیین مي كند. این جایگاه كلید دستیابي به متاعي است كه از 
اهمیتي بي مانند برخوردار است: عشقي كه بدون آن نه مي توانیم به خود اعتماد 

كنیم و نه خصوصیاتمان را تاب بیاوریم.

پیامدهاي مورد بي توجهي واقع شدن

خودانگارهنگرش دیگران
من مایة ننگمتو شکست خورده ای

من کسی نيستمتو اهميتی نداری
من احمقمتو خنگی

من زیرکم

من قابل قبولم
من ارزشمندم

خودانگارهنگرش دیگران
من زیرکمتو باهوشی

من قابل قبولمتو مهمی
من ارزشمندمتو موفقی

من مایة ننگم

من کسی نیستم
من احمقم

پیامدهای عشق
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2
افاده

1
در اولین سال هاي زندگي كسي اهمیت نمي دهد چه مي كنیم و وجودمان به تنهایی 
كافي است تا از لطف و محبتي بي قید و شرط برخوردار شویم. مي توانیم بعد از 
غذا آروغ بزنیم، با نهایت قدرت جیغ بکشیم، نه پولي درآوریم و نه دوستان 

مهمي داشته باشیم ــ و با این همه ارزشمند باشیم.
ولي رسیدن به سنین بزرگسالي به معناي ورود به دنیایي است تحت تسلط 
شخصیت هاي سرد و افاده اي كه رفتارشان باعث ایجاد اضطراب جایگاه اجتماعی 
در ما می شود. اگرچه برخي دوستان و دوستدارانمان اطمینان مي دهند حتي در 
از  یكي  در  حتي  شاید  )كه  نمی كنند  تركمان  بدنامي  و  ورشكستگي  صورت 
روزهاي خوب زندگي بتوانیم باورشان كنیم(، عمومًا فقط به لطف توجه مشروط 

افراد افاده اي است كه یک جوری زندگی را سر می کنیم.

2
واژة »snobbery« )افاده( اولین بار در دهة 1820 در انگلستان به کار رفت. در 
گذشته بسیاري از كالج هاي آكسفورد و كمبریج در كنار نام دانش آموزان عادي 
آن  مخفف  یا شكل  اشراف زادگی(  فاقد  معني  )به   sine nobilitate مي نوشتند 
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»s.nob« را می نوشتند تا بتوانند آن ها را از همترازان اشرافي شان تشخیص دهند، 
و واژة snob یا افاده اي نیز از همین روال سرچشمه گرفته است.

این واژه در گذشته به معناي فردي فاقد منزلت واالی اجتماعي بود، ولي 
به سرعت معناي جدید و كاماًل متضادي پیدا کرد: كسي كه از افراد فاقد منزلت 
واالی اجتماعي بیزار است. همچنین روشن بود كساني كه از این واژه استفاده 
مي كردند آن را با لحني تحقیرآمیز براي توصیف موقعیتی به کار می گرفتند که 
كتاب خود  در  َتِكري  ویلیام  بود.  مایة مضحكه  و  تأسف برانگیز  آن ها  نظر  از 
تحت عنوان كتاب افاده اي ها 1 )1848(، كه یكي از اولین كتاب هایي است كه در 
این زمینه نوشته شده, می گوید افاده اي ها در بیست و پنج سال اخیر »مانند ریل 
راه آهن به سراسر انگلستان راه یافته اند. آن ها در قلمرویی كه خورشید هرگز در 
آن غروب نمي كند به رسمیت شناخته شده اند«. ولي در واقع آنچه تازگي داشت 
افاده نبود، بلكه روحیة مساوات طلبانه اي بود كه در مقایسه با آْن رفتار سنتی 
تبعیض آمیز به شكل فزاینده اي نپذیرفتنی به نظر مي رسید, حداقل براي مرداني 

مانند تكري. 

3
از آن زمان به بعد افاده اي به کسی اطالق مي شود كه رفتارش نشان دهندة تعصبات 
علني فرهنگي یا اجتماعي است و به وضوح از برتري فرد, موسیقي یا نوشیدنی 
خاصی دفاع مي كند. بر این اساس, افاده اي ها كساني هستند كه پافشاري خود بر 

برترِي ارزش هاي مورد نظرشان را به طور علني ابراز مي كنند.
با این حال شاید دقیق تر باشد كه معناي افاده را محدود کنیم به روش خاصي 
که تعیین می کند چه كساني و چه چیزهایي باید مورد احترام باشند. مشخصة بارز 
افاده اي ها صرفًا رفتارهاي تبعیض آمیزشان نیست بلكه اصرارشان بر رابطة مستقیم 

مرتبة اجتماعي با ارزش انساني است.
گرچه افاده اي ها در قدیم به نوعي اشراف زاده بودند )چون در ابتدا نامشان در 
زبان انگلیسي در زمان و مكاني برده شد كه در آن طبقة اشراف در صدر طبقات 
اجتماعي قرار داشت(، مفهوم افاده فراتر از شور و اشتیاق براي شكار و عضویت 

1. Book of Snobs
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در باشگاه افراد متشخص بود. افاده اي ها در سراسر تاریخ خود را به گروه های 
ـ سربازان )اسپارت، 400 ق.م(، اسقف ها )رم، 1500(، شاعران )وایمار،  برجستهـ 
ـ نزدیک می ساختند و در پی جلب نظر آن ها  1815(، كشاورزان )چین، 1967(ـ 
بودند, زیرا قدرت در صدر عالیق افاده ای ها قرار داشت, و با تغییر قدرت به طور 

طبیعی و بالفاصله اهدافشان را تغییر می دادند.

4
افاده اي ها به راحتي مي توانند ما را خشمگین و عصبي کنند چون هویت درونی مان 
ـ نمی تواند رفتار آن ها  ــ همان فردی كه خارج از موقعیت اجتماعي مان هستیمـ 
را با ما تعیین کند. شاید حکمت سلیمان و هوش و زیرکی اودیسه به ما عطا 
شده باشد، ولي تا وقتی که نتوانیم ویژگي هاي ارجمند اجتماعی کسب کنیم، به 

ما اعتنایی نخواهند کرد. 
این ماهیت مشروط مي تواند موجبات درد و رنجمان را فراهم سازد چون 
الگوي عشق بزرگسالي همان عشق بي قید و شرط والدین به كودك است. اولین 
تجربة ما از عشق مربوط به زماني است كه برهنه و درمانده تحت مراقبت قرار 
گرفته بودیم. در واقع جبران مراقبت هاي اولیه اي كه از نوزاد مي شود و عشقی 
که از آن برخوردار می شود با پاداش هاي مادي امكان پذیر نیست. آن ها صرفًا به 
دلیل وجودشان از عشق و مراقبت برخوردار می شوند ــ هویت در عریان ترین 
و ابتدایي ترین حالت. والدین  با وجود یكدندگي ها و فغان های بی وقفة کودکان، 

یا گاهي به دلیل آن، به آن ها عشق مي ورزند. 
با بزرگ شدن فرد، این محبت به دستاوردهاي او مشروط مي شود: ادب و 
تربیت، موفقیت در مدرسه و مراحل باالتر، و رسیدن به مقام و منزلت. چنین 
دستاوردهایي شاید مورد توجه و عالقة دیگران قرار گیرد، ولي محبتي كه به 
با طعم نوازش هاي سخاوتمندانه  دلیل كارهایمان دریافت مي كنیم در مقایسه 
و بي قید و شرطي كه به خاطر چیدن مكعب هاي چوبي روي کف آشپزخانه یا 
داشتن بدني نرم و تپل و چشماني درشت و  معصوم در دوران كودكي از آن 

برخودار می شدیم، جذابیت و درخشش چندانی ندارد.
چنین تمنایي نشان مي دهد كه فقط آدم های ناشی اذعان می کنند که به دنبال 
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ایجاد رابطة دوستي حول محور قدرت یا شهرت اند. چنین معیارهایي دالیلي موهن 
و  متزلزل براي دعوت به ناهار به نظر مي رسند چون خارج از دامنة خوِد واقعي و 
تقلیل ناپذیرمان قرار دارند. ممکن است شغلمان را از دست بدهیم و نفوذمان کم 
شود, اما نیاز دوران كودكي مان به محبت کم نمی شود. از این روست كه متملقان 
باهوش مي دانند كه باید نشان دهند دقیقًا به همان بخش بي منزلت طعمه شان عالقه 
دارند، و ماشین سفارت، تصاویر وی در روزنامه ها یا این که او مدیر فالن شرکت 

است صرفًا مشخصه هاي اتفاقِي یك وابستگي عمیق و خالص اند.
با این حال علي رغم تالش هاي آن ها، ممکن است طعمه تلون مزاج نهفته در 
زیر ظاهر موجه افاده اي ها را تشخیص دهد و محفل آن ها را ترک کند, چون این 
افراد می ترسند از این که ماهیتشان با منزلتي كه شاید مدتي کوتاه آن را در اختیار 

داشته باشند منطبق نباشد.

5
افاده اي ها كه توجه و عالقة خاصي به شهرت و موفقیت دارند، زماني كه وضعیت 
اجتماعی آشنایانشان دستخوش تغییر مي شود، به شکلی غم انگیز و در عین حال 
خنده دار حساب و کتاب می کنند که صمیمی ترین دوستانشان در شرایط فعلی 

چه کسانی هستند.
عصري مه آلود در پاریس در اواخر قرن نوزدهم راوی بورژواي رمان در 
شام  صرف  براي  پروست  مارسل  اثر   )1922( ازدست رفته  زمان  جستجوي 
نام ماركي دو سن لو وارد رستوراني گران قیمت  به  از طبقة اشراف  با دوستي 
مي شود. او زودتر از سن لو مي رسد،  و خدمه كه مشتري شان را با توجه به كت 
مندرس و ناِم ناآشنایش قضاوت مي كنند فرض را بر این می گذارند كه یكي از 
آن هیچ كس ها وارد رستورانشان شده است. از سر بنده نوازي او را سر میزي در 

معرض سوز هواي سرد مي نشانند و با اكراه از او پذیرایي مي كنند.
ولي یك ربع بعد كه ماركي از راه مي رسد و دوستش را معرفي مي كند ناگهان 
در برخورد خدمه با راوی تحولي شگرف ایجاد مي شود. مدیر در مقابلش تا کمر 
خم مي شود، منو را مقابلش قرار مي دهد، با آب و تاب دربارة غذاي مخصوص 
روز توضیح مي دهد، از لباسش تعریف مي كند، و براي این كه راوی تصور نكند 
این ادب و نزاكت كوچك ترین ارتباطي با ماركي نجیب زاده دارد، هرازگاهي 
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لبخندي دزدانه به او تحویل مي دهد كه ظاهراً نشان دهندة محبتي كاماًل شخصي 
هم  به  را  پاشنه هایش  او  مي خواهد  نان  كمي  مدیر  از  راوی  وقتي  اوست.  به 

مي كوبد و مي گوید:

»حتمًا جناب بارون!« با اندوهي تصنعي به او گفتم: »من بارون نیستم.« گفت: 
»اوه مرا ببخشید جناب كنت!« اگر براي بار دوم با او مخالفت مي كردم بدون 

شك تا مرتبة ماركي ارتقا مي یافتم.

این تغییر رفتار ناگهانی گرچه گرم و خوشایند است، واقعیت نهفته در پس آن 
سرد و بي روح است, چون مدیر به هر صورت نظام ارزشِي افاده ای اش را اصالح 
نكرده است. او تنها در محدوده هاي ظالمانة تفکر خود رفتاري متفاوت ارائه 
كرده ــ و فرصت یافتن ماركي دو سن لو یا شاهزادة قصه هایي كه به نمایندگي 
از ما بتواند دنیا را در مورد نجابت طینتمان متقاعد سازد به ندرت دست می دهد. 

 ناگزیر در غالب اوقات شاممان را در همان سوز سرما به پایان می رسانیم.

6
روزنامه ها نیز به این مشكل دامن مي زنند. از آن جا كه افاده اي ها قوة قضاوت 
مستقل ضعیف و از طرفی عطشي سیري ناپذیر به دانستن نظر افراد متنفذ دارند، 

جو مطبوعاتی اثر تعیین كننده ای بر عقایدشان دارد.
به گفتة تكري ردپاي کنجکاوی وسواس گونة انگلیسي ها در مورد مرتبه هاي 
باالي اجتماعي و اشراف را از قدیم مي توان در روزنامه هاي این كشور یافت كه 
روزانه پیام هایي را دربارة منزلت اجتماعي افراد سرشناس و مشهور، و به طور 
تلویحي پیام هایي را در مورد مردم عادي و پیش پاافتادگي افراد فاقد نام و شهرت 
به مردم القا مي كردند. كابوس خاص او در این زمینه بخش »گزارش دوره ای از 
زندگی های درباری«1 روزنامه ها بود كه مهماني ها، تعطیالت، تولدها و مرگ هاي 
خاصي  روزهاي  در  مي داد.  پوشش  محترمانه  شكلي  به  را  اشرافي«  »جامعة 
افاده اي ها،  كتاب  عنوان  تحت  تکری  كتاب  انتشار  با  همزمان  اكتبر 1848،  از 
روزنامة مورنینگ ُپست2 گزارش هایی منتشر می کرد دربارة مهماني شكار ُلرد 

1. court circular  2. Morning Post
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بروگام در سالن بروگام )»همه در این ورزش مفرح شركت كردند«(، وضع حمل 
قریب الوقوع بانو اگنس داف در ادینبرو و ازدواج جورجینا پاكنهام با لرد برگلي 
)»او در لباس ساتن سفید با آن چین هاي توري و یقة ایستاده بانویي تمام عیار به 

نظر مي رسید. نیازي به گفتن نیست كه او فوق العاده شده بود«(.
تكري با تعجب می پرسد: »چطور مي توانید این اراجیف را بشنوید و باز هم 
جزو افاده اي ها باشید؟ مرگ بر این روزنامه ها، این ابزار اشاعه و تبلیغ افاده اي ها!« 
و در تصدیق تفكر تكري باید گفت اگر روزنامه ها بخشي از عالقه و توجهشان به 
بانو اگنس داف و پیروانش را بر معنا و اهمیت زندگي عادي متمركز مي ساختند، 
مي توانستند در كاهش میزان اضطراب جایگاه اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

7
براي درك بهتر این مشكل شاید بتوان گفت كه تنها عامل افاده ای بودن ترس 
است. كساني كه از جایگاه اجتماعی خود مطمئن اند هرگز دیگران را تحقیر 
نمي كنند. پشت تكبر ترس نهفته است. ایجاد حس حقارت در دیگران در واقع 

به دلیل حس عذاب آور حقارت در خودمان است.
این ترس نسل اندر نسل منتقل مي شود. افاده اي ها طبق الگویي كه در همة 
رفتارهاي تعدي گرایانه به چشم مي خورد، نسل جدیدي از افاده اي ها را به وجود 
می آورند. نسل قبلي كه در ذهنش رده هاي پایین اجتماع با قدرتي غیرعادي فاجعه 
را تداعي مي كنند، آن را به نسل هاي بعدي منتقل مي كند. به این ترتیب نسل بعدي 
از بستر احساسي الزم براي درک این که جایگاه فرودست )چه جایگاه خودشان 
چه جایگاه دیگران( لزومًا معادل بي ارزش بودن، و جایگاه واال لزومًا معادل برتري 

نیست، محروم مي ماند.
پانچ در سال 1892، دختري كه در صبحی  از كارتون هاي مجلة  در یكي 
بهاري با مادرش در هایدپارك مشغول قدم زدن است به مادر مي گوید: »مامان، 
خانوادة اسپایسر ویلكاكس را ببین! به من گفته اند آن ها خیلی دوست دارند با ما 

آشنا شوند. بهتر نیست صدایشان كنیم؟«
مادر پاسخ مي دهد: »به هیچ وجه عزیزم. اگر خیلی دوست دارند با ما آشنا 
شوند پس ارزش آشنایي را ندارند. تنها كساني ارزش آشنا شدن با ما را دارند كه 

نمي خواهند با ما آشنا شوند!«
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تنها در صورتي امید اندكي هست كه مادر بتواند خانوادة اسپایسر ویلكاكس 
را مورد عنایتي بي قید و شرط قرار دهد كه به او كمك شود زخم هاي روحش، 
ـ و امید اندك تري هست كه در چرخة  كه رفتارش گواه بر آن هاست، بهبود یابدـ 

افاده های نشئت گرفته از ترس کوچک ترین وقفه ای ایجاد شود.
با این حال دشوار مي توان مانند افاده اي ها رفتار نكرد، چون این عارضه اي جمعي 
است. رنجشي كه در دوران جواني از افاده اي ها به دل گرفته ایم نمي تواند مانع از این 
شود که خودمان به تدریج به یكي از آن ها تبدیل شویم، چون بي توجهِي گستاخانة 
آدم ها به ما طبیعتًا عطش جلب توجه آن ها را در ما تشدید می کند )این که مردم را 
دوست نداشته باشیم دلیل نمی شود كه نخواهیم دوستمان داشته باشند(. از این روست 
كه فخرفروشي گروه هاي برجستة جامعه مي تواند جمعي را به سمت جاه طلبي هاي 
اجتماعي سوق دهد كه در ابتدا تمایلي به آن نداشتند ولي اكنون آن را یگانه ابزار 

بدیهي براي به دست آوردن شهرت و محبوبیت می دانند.
كردنشان  تحقیر  جای  به  آن ها  درك  و  افراد  این  براي  تأسف  اظهار  شاید 

»مامان، خانوادة اسپایسر ویلكاكس را ببين! به من گفته اند آن ها خيلی دوست دارند با ما 
آشنا شوند. بهتر نيست صدایشان كنيم؟« »به هيچ وجه عزیزم. اگر خيلی دوست دارند با 
ما آشنا شوند پس ارزش آشنایي را ندارند. تنها كساني ارزش آشنا شدن با ما را دارند كه 

نمي خواهند با ما آشنا شوند!« 
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واكنش درست تری باشد، چون رفتارشان در واقع از تمایلي تحت تأثیر ترس و 
سرخوردگي برای كسب شأن و منزلت سرچشمه مي گیرد.

تمناهاي مضطربانه  مقابل  در  مي شویم  احتمااًل وسوسه  كه  واكنشي  اولین 
برای رسیدن به موقعیت اجتماعي نشان دهیم مسخره کردن آن هاست: كله گنده ها 
و صاحبان شیرهاي طالیي. یكي از مشخصه هاي غالب تاریِخ اثاثیه در دوران 
ساخت  آن ها  از  بسیاري  بود.  بی سلیقگی  نهایت  در  وسایلي  خرید  ویكتوریا 
كارشان  خودنمایانه ترین  كه  بودند  لندن  در  واقع  گراهام  و  جكسون  شركت 
بوفه اي از چوب بلوط با كنده كاري هایي به شكل پسراني در حال چیدن انگور، 
دو ستون زن پیكر و چند ستون تزییني بود. روي این بوفه یک گاو نر زرین به 

ارتفاع شصت سانتیمتر قرار گرفته بود.
پیش از استهزاي هر كسي كه این اثر را خریده شاید منصفانه تر این باشد كه 
در زمینه و بستر گسترده تري تأمل كنیم كه این نوع اثاثیه در آن ساخته و استفاده 
می شدند. شاید به جاي سرزنش خریداران باید جامعه اي را كه در آن زندگي 
می کردند سرزنش کنیم كه شرایط ایجادشده در آن خرید چنین بوفه هاي پرزرق 
و برقي را به لحاظ روان شناختي ضروري و ارضاكننده مي ساخت، جامعه اي كه 
احترام در آن وابسته به ویترین هاي عهد باروك بود. تاریخچة تجمالت ماجراي 
حرص و طمع نیست بلكه به طور دقیق تر مي توان آن را سندي گواه بر ضایعة 
عاطفی1 نامید. این تاریخچه میراث كساني است كه به دلیل حس حقارتي كه 
دیگران در آن ها به وجود مي آوردند احساس مي كردند براي این كه بتوانند عشق 
و محبت دیگران را بخرند باید اقالمي خارق العاده را به خوِد واقعي شان بیفزایند.

8
اگر فقر تاوان مادي معمول برای جایگاه پست اجتماعي است، نگاه هاي سرد و 
بی اعتنا را مي توان تاوان عاطفی آن به شمار آورد كه افاده اي ها نمی توانند از تحمیل 

آن بر کسانی که فاقد نمادهاي برتری اجتماعی هستند دست بکشند.

1. emotional trauma



بوفة كنده كاري شده از چوب بلوط، اثر جكسون و گراهام، لندن، 1852
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3
توقعات

پیشرفت مادي
1

افتتاح  براي   1959 ژوئیة  در  نیكسون  ریچارد  آمریكا  رئیس جمهور  معاون 
نمایشگاهي از دستاوردهاي فناوري و مادي كشورش به مسكو سفر كرد. قسمت 
بود: خانه اي  آمریكایي  كارگر معمولی  از خانة یك  نمونه ای  نمایشگاه  جالب 
موكت شده, با تلویزیوني در اتاق نشیمن، دو حمام و دستشویي، گرمایش مركزي 

و آشپزخانه اي با یك ماشین لباسشویي، رخت خشك كن، و یخچال.
یکی از روزنامه های روسي كه با دیدن نمایشگاه به خشم آمده بود در گزارش 
خود با عصبانیت این موضوع را انكار كرد و گفت كه ممكن نیست یك كارگر 
معمولی آمریكایي با چنین تجمالتي زندگي كند و بعد از آن كه به تمسخر آن را 
»تاج محل« نامید، به خوانندگانش توصیه كرد كل خانه را تبلیغي توخالي به نفع 

آمریكا تلقي كنند.
نیكیتا خروشچف هم كه نیكسون را در نمایشگاه همراهي مي كرد به اندازة 
خبرنگار به این قضیه مشكوك بود. او مقابل آشپزخانة آن خانة مدل به یك 
آبلیموگیري برقي اشاره كرد و به نیكسون گفت هیچ آدم عاقلي چنین »وسیلة 

احمقانه اي« را نمي خرد.
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نیكسون پاسخ داده بود: »هر چیزي كه باعث شود خانم ها كمتر در خانه كار 
كنند حتمًا سودمند است.«

خروشچف با عصبانیت پاسخ داده بود: »زنان از نظر ما, و برخالف آنچه شما 
در نظام سرمایه داري تان فكر مي كنید، كارگر نیستند.«

آن روز عصر نیكسون براي مصاحبه به تلویزیون شوروي دعوت شد، و او 
از این فرصت براي تبلیغ دربارة مزایای زندگي آمریكایي استفاده كرد. او زیركانه 
سخنانش را با اشاره به دموكراسي یا حقوق بشر آغاز نكرد؛ بلكه موضوع پول 
و پیشرفت هاي مادي را مطرح ساخت. نیكسون شرح داد كشورهاي غربي تنها 
در چندصد سال اخیر از طریق كارآفریني و صنعت موفق شده اند بر گرسنگي 
و فقري كه تا اواسط قرن هجدهم ادامه داشت، و همچنان در بسیاري از نقاط 
دنیا ادامه دارد، غلبه كنند. او در مقابل مخاطبان روس كه بسیاري از آن ها حتي 
از امكان دسترسي به حمام و دستشویي شخصي یا داشتن كتري محروم بودند 

نيكيتا خروشچف و ریچارد نيكسون مقابل آشپزخانة »تاج محل«، 
نمایشگاه ملي آمریكا، مسكو، 1959


