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مقدمه

درآستانۀجنگجهانیدوم،فرماندهیارتشبریتانیاباتهدیدیوجودی
مواجهشدهبود.لندنراخطریسهمگینتهدیدمیکرد.شهر،بهقولکسی
بهناموینستونچرچیل،»بزرگترینآماججهانراشکلدادهبود،نوعی
گاوبسیارفربه،گاوچاقوباارزشیکهبهجاییبستهاندتاحیواناتدرنده

راجلبکند.«]1[
حیواندرنده،البته،آدولفهیتلروماشینجنگیاوبود.اگرجمعیت
بریتانیادربرابروحشتیکهبمبافکنهایاوایجادمیکرددرهممیپاشیدند،
معنایشپایانملتبود.یکیازژنرالهایبریتانیاباهراسگفت»عبورو
مرورمتوقفمیشود،بیخانمانهابرایکمکضجهمیزنند،شهرسراسر
غوغامیشود.«]2[میلیونهاغیرنظامیتسلیمتنشعصبیمیشوندوارتش
تودههای را بالش و دست چون کند جنگیدن به شروع نمیتواند حتی
جنونزدهخواهندبست.چرچیلپیشبینیمیکردکهحداقلسهتاچهار

میلیونلندنیازشهربگریزند.
هرکسمیخواستدربارۀشّریکهافسارشگسیختهمیشدچیزی
بخواندفقطالزمبودبهیککتابرجوعکند:روانشناسیتودهها،نوشتۀ
هیتلر فرانسوی. لوبوِن1 گوستاو زمانه، محققان تأثیرگذارترین از یکی

1. Gustav Le Bon
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کتابراسرتاتهخواندهبود.موسولینی،استالین،چرچیلوروزولتهم
همینطور.

کتابلوبونواکنشافرادبهبحرانرامرحلهبهمرحلهشرحمیدهد.
پایین تمدن پلکان از پله چند »انسان بالفاصله تقریباً او، نوشتۀ طبق
میرود.«]3[وحشتوخشونتبروزمیکنندوماانسانهاسرشتراستین

خودرانشانمیدهیم.

آلمان برنامۀحملۀ دربارۀ را ژنرالهایش اکتبرسال1939 در19 هیتلر
توجیهکرد.»بهکارگیریبیوقفۀلوفتوافه1برضدکانونارادۀانگلیسیها،

درلحظۀمعینمیتواندصورتبگیردوخواهدگرفت.«]4[
همهدرانگلستانصدایشمارشمعکوسرامیشنیدند.دقیقۀنودی
برایکندنشبکهایازپناهگاههایزیرزمینیدرلندننقشهایمیکشیدند
وحشت که سکنه بودند نگران چون گذاشتند کنارش نهایت در ولی
ازپناهگاهخارجنشوند.درآخرینلحظهچند فلجشانکردهبودهرگز
موج اولین به تا کردند برپا شهر حومۀ در صحرایی روانی بیمارستان

قربانیانرسیدگیکند.
وبعدآغازشد.

مانش کانال از 1940 سال سپتامبر 7 در آلمانی بمبافکن 348
گذشتند.هوایخوبباعثشدهبودلندنیهایزیادیبیرونخانهباشندو
درنتیجهوقتیآژیرهاساعت4:43عصربهصدادرآمد،چشمهابهآسمان

دوختهشد.
اینروزسپتامبریدرتاریخبانامشنبۀسیاهثبتشدهوچیزیکهبه
دنبالآنآمدبانام»بلیتز2«.درنهماهبعدی،بیشازهشتادهزاربمبفقط
رویلندنریختهشد.بعضیمحلههاکالًنابودشد.یکمیلیونساختمان

Luftwaffe .1؛ نیروی هوایی آملان نازی. ــ م.
The Blitz .2؛ حمالت هوایی برق آسای ارتش نازی در دوران جنگ جهانی دوم. ــ م.
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پایتختآسیبدیدیاویرانشدوبیشازچهلهزاربریتانیاییجانخود
راازدستدادند.

خب،واکنشبریتانیاییهاچهبود؟وقتیکشورچندماهپشتسرهم
بمبارانشدچهاتفاقیافتاد؟آیامردمحالتتشنجبهشاندستداد؟آیامثل

وحوشرفتارکردند؟

اجازهدهیدباروایتدستاولروانپزشکیکاناداییشروعکنم.
دکترجانمککوردی1دراکتبرسال1940ازناحیۀجنوبشرقیلندن
عبورکردتابهمحلهایفقیرکهسختآسیبدیدهبودسربزند.تنهاچیزی
کهاینجاوآنجاباقیماندهبودقیفهایانفجاروخانههایمتالشیبود.از

جاییاگرانتظاربلوامیرفت،همینجابود.
خب،دکترچندلحظهبعدازآژیرحملۀهواییچهدید؟»پسربچهها
بهبازیدرپیادهروادامهمیدادند،خریدارانهنوزچانهمیزدند،پلیسیبا
بیحوصلگیباشکوهیترافیکراراهنماییمیکردودوچرخهسوارانمرگ
وقوانینرانندگیرابهچالشمیکشیدند.تاجاییکهمندیدم،هیچکس

حتینگاهیهمبهآسماننینداخت.«]5[
به مربوط روایات تمامی در مشترک نکتۀ یک بخواهیم اگر واقع در
بلیتزپیداکنیم،توصیفآنهاازآرامشعجیبیاستکهدرآنماههادرلندن
حکمفرمابود.خبرنگاریامریکاییکهبازوجیبریتانیاییدرآشپزخانهشان
مصاحبهکردبهایناشارهمیکندکهدرهمانلحظهایهمکهپنجرۀچارچوب
خانهایمیلرزیدبهنوشیدنچایخودادامهدادند.خبرنگارجویاشدکهمگر

نمیترسند.پاسخشنید»اوه،نه،اگربترسیمبرایمانچهفایدهایدارد؟«]6[
مشخصبودکههیتلرحسابیکچیزرانکردهاست:شخصیتذاتی
انگلیسی.نشانندادناحساسات.طنزشیطنتآمیزیکهمیشددرعالمتی
دیدکهمغازهدارانجلویدکانتخریبشدۀخودنصبمیکردند:بازتر از 

1. John MacCurdy
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همیشه.یاصاحبنوشگاهیکهدرمیانخرابیهاتبلیغمیکردکه:پنجره 
نداریم ولی روحیۀ ما عالی است1. بیایید و امتحان کنید.]7[

انگلیسیهاهمانطوریکهتأخیرقطارراتحملمیکردند،بمبارانهوایی
آلمانرانیزتابآوردند.بله،شکینیستکهاعصابخردکنبودندولیکالً
میشدتحملشانکرد.ناگفتهنماندکهبرنامۀقطارهانیزدرطیبلیتزادامه
داشتوتاکتیکهایهیتلرتأثیرچندانیرویاقتصادنمیگذاشت.دوشنبۀ
عیدپاکدرآوریلسال1941آسیببیشتریبهماشینجنگیبریتانیاوارد

کردچونهمهآنروزراتعطیلبودند.]8[
در آنها بودکهگزارش نگذشته آلمان بمبارانهای آغاز از چندهفته
بلیتزیخواهد »امشبخیلی بود: هواشده رسانههاشبیهگزارشوضع
بود.«]9[بهگفتۀشاهدیامریکایی،»سرعتسررفتنحوصلهنزدانگلیسیها
ازسرعتآنهادرهرچیزدیگریبیشتراستودیگرکسیچندانسرشرا

نمیدزدد.«]10[
تخریبذهنیچه؟ازمیلیونهاقربانیدچارضربۀروحیکهمتخصصان
اخطاردادهبودندچهخبر؟عجیباینبودکهپیدایشاننبود.شکینیستکه
غموخشموجودداشت؛غمجانکاهازدستدادنعزیزان.امابخشهای
روانیخالیبود.نهتنهااین،بلکهسالمتروانیعمومیدرواقعبهترهم
شدهبود.اعتیادبهالکلکمشد.تعدادخودکشیهاکمتراززمانصلحبود.
بعدازجنگ،بریتانیاییهایزیادیدلشانبرایایامبلیتزتنگشدهبود،
برایدیگران بههمکمکمیکردند،عقایدسیاسیکسی ایامیکههمه

اهمیتنداشتوبهاینکهفقیرییاثروتمنداهمیتینمیداد.]11[
بعدهامورخیبریتانیاییچنیننوشت:»جامعۀبریتانیاازبسیاریلحاظ

بابلیتزتقویتشد.اثرشبرهیتلرسرخوردگیبود.«]12[
نظریاتیکهگوستاولوبون،روانشناسمشهوررفتارتودهایارائهکرد،وقتی
آزمودهشدندباواقعیتتفاوتیاساسیداشت.بحرانباعثبروزبدترین

1. کلمۀ spirits دو معنی دارد. »نوشیدنی های ما عالی است« معنای دیگر این جمله است. ــ م.
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صفاتافرادنشد،بهترینصفاتآنهاراروآورد.حتیشایدبتوانگفت
کهاهالیبریتانیادرپلکانتمدنچندپلهباالرفتند.خبرنگاریامریکاییدر
دفترچۀخاطراتخودمعترفشدکه»شجاعتوشوخطبعیومهربانی
مردمانعادیهنوزهمشگفتانگیزاست،حتیدرشرایطیکهبسیاریاز

مشخصاتیککابوسرادارد.«]13[
اینآثارغیرمنتظرۀبمبارانآلمانیباعثشدکهدربریتانیامجادلهای
برسرراهبردهاینظامیآغازشود.هنگامیکهنیرویهواییسلطنتیدر
تدارکاعزامناوگانهایبمبافکنخودشبرعلیهدشمنمیشد،پرسش

چگونگیرساندنعملیاتبهمؤثرترینحالتبهمیانآمد.
این بر هنوز کشور نظامی متخصصان شواهد، وجود با اینکه طرفه
عقیدهبودندکهروحیۀیکملترامیشودخردکرد.بابمب.اینادعاکه
درموردبریتانیاییهاجوابندادهبودحقیقتداشتولیآنهااستثنابودند.
هیچملتدیگریدرجهاننمیتوانستبهخونسردیومقاومتآنهاباشد.
آلمانیهاکهاصالً،همانکسانیکه»فقدانساختاراخالقی«بنیادینشانبه
اینمعنیبودکهحتی»نمیتوانستندیکچهارمبمبارانهاییراکهاهالی

بریتانیاتحملکردند،تاببیاورند.«]14[
یکیازکسانیکهمدافعایننظربود،دوستنزدیکچرچیلفردریک
لیندمنبودکهشهرتدیگرشلردِچرِول1است.یکیازمعدودعکسهایی
کهازاوداریمتصویرمردیبلندقدباعصاوکالهلگنیوصورتیفاقد
نیرویهوایی راهبرد برسر پرشور مباحثۀ در لیندمن است.]15[ احساس
برنظرخودپابرجاماند:بمبارانکارمیکند.اومثللوبوننظریمنفیبه
تودههاداشتوآنهاراموجوداتیبیاهمیتوبزدلمیدانستکهبهراحتی

بهوحشتمیافتند.
شهرهای به روانپزشک گروه یک خود مدعای اثبات برای لیندمن
بیرمینگهاموهالفرستاد؛دوشهریکهبمبارانآلمانبهآنهاآسیببسیار

1. Frederick Lindemann, 1st Viscount Cherwell 
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زیادیزدهبود.آنهاباصدهامردوزنوکودککهخانۀخودرادربلیتزاز
دستدادهبودندمصاحبهکردندوجویایریزترینجزئیاتشدند...»در
حدتعدادلیواننوشیدهشدهوتعدادآسپیرینهاییکهداروخانههافروخته

بودند.«]16[
گروهچندماهبعدبهلیندمنگزارشداد.نتیجهگیریآنهاکهباحروف

بزرگدرصفحۀاولنوشتهبودنداینبود:
هیچ نشانه ای از فروپاشی روحیه وجود ندارد.]17[

آنتوجهنکرد. به نتیجۀبیقیدوشرطچهکرد؟ این با لیندمن پس
تصمیمخودراازقبلگرفتهبودکهبمبارانراهبردیحتماًکاراییداردو

حقایِقحقیرتأثیریبرتفکراونداشت.
پسدریادداشتیکهبرایچرچیلفرستادچیزیکامالًمتفاوتنوشت:

تحقیقاتنشانمیدهدکهازدستدادنخانهآسیبزیادیبهروحیه
میزند.افرادظاهراًازآنحتیبیشترازمرگدوستانیاحتیبستگان
ناراحتمیشوند.نشانههایتألمروحیدرهالبارزبود،هرچندفقط
یکدهمخانههاویرانشدهبود.طبقاینآمارمیتوانیمآسیبیمشابهبه
همۀ58شهراصلیآلمانواردکنیم.ظاهراًشکینیستکهاینباعث

فروپاشیروحیۀمردمآلمانخواهدشد.]18[

اینختمبحثدربارۀاثربخشیبمبارانبود.تماموقایعبهشکلیکهبعدها
مورخیشرحداد،بهوضوحچنینبودکهانگاردنبالمقصرمیگردند.]19[
دانشمنداِنباوجدانیکهباتاکتیکهدفگرفتنغیرنظامیانآلمانیمخالف

بودندبهبزدلیوحتیخیانتمتهمشدند.
درهمانزمان،بمبطلبانفکرمیکردنددشمنبایدضربهایبخورد
بر را جهنم آتش و کرد اشارهای چرچیل باشد. شدیدتر نیز این از که
سرآلمانفروباریدند.وقتیبمبارانباالخرهتمامشد،قربانیاندهبرابر
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قربانیانبلیتزبودند.دریکشبودرشهردرسدن،تعدادزنانومردان
وکودکانکشتهشدهبیشازکشتههایلندندرکلجنگبود.بیشاز
نیمیازشهرهاوشهرستانهایآلماننابودشدند.کشوربهتلیازآوار

سوختهتبدیلشد.
درتماماینمدت،فقطگروهکوچکیازنیرویهواییمتفقینعمالً
اهدافراهبردیازقبیلکارخانهوپلراهدفگرفتهبود.تاهمانماههای
جنگ پیروزی راه مطمئنترین که داشت اصرار هم هنوز چرچیل آخر،
ریختنبمببرسرغیرنظامیانبرایتخریبروحیۀملیاست.درژانویۀ
سال1944یکیادداشتنیرویهواییسلطنتیاینطرزفکرراتأییدکرد:

»هرچهبیشتربمبارانمیکنیم،نتیجهرضایتبخشتراست.«
نخستوزیرباقلمقرمزمشهورشزیراینکلماتخطکشید.]20[

آیانتیجۀبمبارانهامطلوببود؟
بگذاریدبازهمباروایتیعینیازروانپزشکیبرجستهآغازکنم.دکتر
فردریشپانزه1درماههایمهتاژوئیۀسال1945باتقریباًیکصدآلمانیکه
خانهشاننابودشدهبودمصاحبهکرد.یکیگفت:»بعدشحسابیسرکیف
آمدموسیگاریگیراندم.«یکیدیگرگفتکهبعدازحمله،حسوحال

عمومیپرشعفبود،»مثلزمانبعدازجنگیکهبردهباشی.«]21[
کهکمی نقاطی در برعکس، نمیشد. دیده ازجنونهمگانی نشانی
پیشضربهخوردهبودند،ساکناناحساسخالصیمیکردند.پانزهنوشت:
»کمکهمسایگانشگفتآوربود.باتوجهبهشدتومدتفشارذهنی،

برخوردعمومیبهشکلعجیبیمحکموآرامبود.«]22[
گزارشهایادارۀامنیتکهبادقتجمعیتآلمانرازیرنظرداشت
کمک همدیگر به حمالت از بعد افراد است. مشابه تصویری حاوی
میکردند.قربانیانرااززیرآواربیرونمیآوردند،آتشراخاموشمیکردند.

1. Friedrich Panse 
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مصدومان و بیخانمانها به عجله با هیتلری جوانان سازمان اعضای
میرسیدند.یکبقالباشوخطبعیاعالنیجلویمغازۀخودنصبکرد:

کرۀ فاجعه موجود است!]23[
)قبول،طنزانگلیسیهابامزهتربود.(

کمیبعدازتسلیمآلماندرماهمهسال1945،گروهیازاقتصاددانان
دولمتفقازکشورشکستخوردهبازدیدکردندوازطرفوزارتدفاع
ایاالتمتحدمأموریتداشتندکهتأثیربمبارانراارزیابیکنند.مهمترین
برای اینروش آیا که بود این بدانند میخواستند امریکاییها که چیزی

پیروزیدرجنگمناسباستیاخیر.
یافتههایدانشمندانواضحبود:بمبارانغیرنظامیانمایۀآبروریزیبوده.
درواقعبهنظرمیرسیدکهاقتصادزمانجنگآلمانراتقویتکردهودر
نتیجهباعثطوالنیترشدنجنگشدهباشد.آنهافهمیدندکهتولیدتانک
درآلمانبینسالهای1940و1944ُنهبرابرشدهبودوتولیدهواپیماهای

جنگندهچهاردهبرابر.
گروهیازاقتصاددانانانگلیسینیزبههمیننتیجهرسیدند.]24[تولید
دربیستویکشهروشهرکشدیداًآسیبدیدهایکهآنهابازدیدکردنداز
تولیددرگروهمقایسهایچهاردهشهربمباراننشدهسریعترافزایشیافته
بود.یکیازاقتصاددانانامریکاییاعترافکردکه»داشتیممتوجهمیشدیم
کهدربرابریکیازبزرگترین،شایدهمبزرگترینخطایمحاسباتیجنگ

قرارگرفتهایم.«]25[

چیزیکهدراینروایتمرابیشترازهمهمجذوبمیکندایناستکههمۀ
بازیگراناصلیبههمیندامافتادند.

لوبون ادعایگوستاو آنها لیندمن،همۀ هیتلروچرچیل،روزولتو
روانشناسرامبنیبراینکهظاهرمتمدنمافقطیکپوستۀنازکاست
قبولکردهبودند.آنهااطمینانداشتندکهبمبارانهواییاینپوستۀشکننده
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رانابودخواهدکرد.اماهرچهبیشتربمبارانکردند،پوستهضخیمترشد.
بهنظرمیرسدکهاصالًپوستهاینازکنبودهبلکهیکپینهاست.

امریکایی نیروهای شدند. متوجه دیر نظامی متخصصان متأسفانه
بیستوپنجسالبعدسهبرابرکلآتشیراکهدرجنگجهانیدومریخته
قبل از اینموردحتی در ویتنامریختند.]26[مقیاسشکست بودندروی
همبزرگتربود.حتیوقتیهمکهشواهددرستپیشچشمانماناست
بهنحویمیتوانیمنفیاشکنیم.تاهمینامروزنیزبرخیبراینباورندکه

انگلیسیهاست. مقاومتمردمبریتانیادرهنگامبلیتزخاِصّ
هیچهمخاّصانگلیسیهانیست.متعلقاستبهتمامیانسانیت.



1

یک واقع بینی نوین

1
اینکتابدربارۀایدهایرادیکالاست.

ایدهایکهمدتهاستمیدانیمحکامراناآراممیکند.ایدهایکهادیان
از آننمیپردازندو به ایدئولوژیهانفیاشمیکنند،رسانههایخبری و

روایاتتاریخجهانزدودهشدهاست.
تأییدش تمامیشاخههایعلم تقریباً ایدهایاستکه درعینحال،
میکنند.ایدهایکهتکاملشاهدیبرآناستوزندگیروزمرهتأییدش
متوجهش که است نهادینه بشر سرشت در آنقدر که ایدهای میکند.

نمیشویموازآنغفلتمیکنیم.
ممکن که است ایدهای داشتیم؛ را گرفتنش کاششجاعتجدیتر
استآغازگریکانقالبباشد.جامعهرازیروروکند.چونوقتیواقعاً
معنایآنرادرککنید،درکمترینحالتخودداروییاستکهتفکررا

تغییرمیدهدوتضمینمیکندکهجهانراازدیدیدیگرنگاهکنید.
خب،اینایدۀرادیکالچیست؟

اینکهاغلبافراد،درباطن،نسبتاًنیکهستند.
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*

کسیرانمیشناسمکهبتوانداینایدهرابهترازتامُپستمز1توضیحبدهد،
استادروانشناسیاجتماعیدردانشگاهخرونینگن2درهلند.سالهاستاز

شاگردانشسؤالیتکراریپرسیدهاست.

هواپیماییراتجسمکنیدکهفروداضطراریمیکندوسهتکهمیشود.
باپرشدنکابینازدود،همۀافرادداخلشمیفهمندکه:بایدازاینجا

خارجشویم.چهاتفاقیخواهدافتاد؟

درسیارۀالف،مسافرانبهافرادکنارخودرومیکنندوازوضعآنها 	•

میپرسند.کسانیراکهنیازمندکمکهستنداولازهواپیماتخلیه
میکنند.افرادحاضرندجانخودرافداکنند،حتیبرایکسانیکه

اصالًنمیشناسند.

درسیارۀب،هرکسیبههولووالمیافتدکهخودشرانجاتدهد. 	•

وحشتهمهرامیگیرد.کلیهمدیگرراهلمیدهند.کودکان،پیرها
وافرادمعلولزیردستوپامیمانند.

حاالپرسشایناست:ماساکنکدامسیارههستیم؟

پروفسورپستمزمیگویدکه»منتخمینمیزنمحدود97درصدافرادفکر
میکنندساکنسیارۀبهستیم.واقعیتایناستکهتقریباًدرتمامیموارد

ساکنسیارۀالفهستیم.«]1[
مهمنیستازچهکسیبپرسید.دستراستییادستچپی،دارایاندار،
بیسوادیاپرمطالعه،همهقضاوتاشتباهیکسانیمیکنند.پستمزباناراحتی
میگوید:»نمیدانند.نهسالاولیها،نهسالدومیها،نهدانشجویانمقاطع
باالتر،نهاغلبمتخصصانونهحتیکارکناناورژانسوآتشنشانی.و

1. Tom Postmes   2. Groningen
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در دادهها این دوم ازجنگجهانی نیست. تحقیقاتهم مشکلکمبود
دستمابودهاست.«

حتیبدترینفجایعتاریخیهمدرسیارۀالفاتفاقافتادهاند.حتیغرق
شدنتایتانیک.اگرفیلمرادیدهباشیدشایدفکرکنیدکههمهبهدستوپا
افتادهبودند)غیرازکوارتتزهی(.درواقعتخلیۀکشتیخیلیمنظمبود.
یکیازشاهدانبهیادآوردکه»هیچنشانیازوحشتیاجنوننبود،هیچ

فریادترسوهیچاینطرفوآنطرفدویدنیدرکارنبود.«]2[
سوختن هنگام آورید. یاد به را سپتامبر یازده تروریستی حمالت یا
برجهایدوقلو،هزاراننفرباآرامشازپلههاپایینآمدند،بااینکهمیدانستند
جانشاندرخطراست.برایآتشنشانانومجروحانراهبازمیکردند.یکی
ازجانبهدربردگانبعدهاتعریفکردکه»مردمواقعاًمیگفتند”نه،نه،تو
اولبرو“.باورمنمیشدکهدراینلحظهافرادواقعاًبگویند”نه،نه،جایمن

مالتو“.غریببود.«]3[
بنابرافسانهایدیرپا،انسانبهواسطۀسرشتشخودخواهوتهاجمیو
زودترساست.اینهمانیاستکهزیستشناسهلندی،فرنسِدوال1
دوستداردنظریۀلفافهبنامد:ایننظرکهتمدنفقطلفافهاینازکاست
برعکسشحقیقت واقعیت، در فرومیپاشد.]4[ تلنگر باکوچکترین که
باال یاسیالب فرومیبارند بمبها وقتی میدهد، بحرانرخ وقتی دارد.

میآید،ماانسانهابهبهتریننسخۀخودتبدیلمیشویم.

توفانکاترینادر29اوتسال2005نیواورلئانرادرنوردید.آببندهاو
دیوارههایمحافظیکهقراربودازشهرحفاظتکنندتخریبشدند.بعداز
توفان،هشتاددرصدازخانههایمنطقهزیرسیالبرفتندوحداقل1836
نفرجانخودراازدستدادند.اینیکیازمخربترینبالیایطبیعیتاریخ

ایاالتمتحدبود.

1. Frans de Waal 
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درسراسرآنهفته،روزنامههاپربودازروایتهایتجاوزوتیراندازی
درسراسرنیواورلئان.گزارشهایوحشتناکیازدارودستههایسرگردان،
داده میگرفت نشانه را نجات هلیکوپترهای که تکتیراندازی و غارت
میشد.داخلاستادیومسرپوشیدۀسوپردوم1کهنقشبزرگترینپناهگاه
شهرراداشت،حدود25,000نفردرهممیلولیدندوبرقوآبنداشتند.
خبرنگارانگزارشدادندکهگلویدونوزادرابریدهوکودکهفتسالهای

رابعدازتجاوزکشتهبودند.]5[
رئیسپلیسگفتکهکارشهرداردبهآشوبمیکشدوفرماندارایالت
لوئیزیانانیزازهمینمیترسید.اوگفت:»چیزیکهبیشترازهرچیزدیگر
بدترین میشود باعث فجایع نوع این که است این میکند مراعصبانی

خصوصیاتافرادنمایانشود.«]6[
ایننتیجهگیریهمهجاپخششد.مورخنامی،تیموتیگارتونَاش2در
روزنامۀگاردینچیزیرابیانکردکهدرفکرهمهبود:»نیازهایبنیادین
حیاتمتمدنوسازمانیافتهیعنیغذا،مسکن،آبآشامیدنیوحداقلهای
امنیتفردیراحذفکنید،بهچندساعتنمیکشدکهبهاوضاعهابزِی
طبیعیبرمیگردیم،نبردهمهباهمه.]...[اندکشمارندآنهاییکهموقتاً

فرشتهمیشوند،اکثریتبهخویمیمونیبازمیگردند.«
دوبارهظاهرشدهبود،باتمامابهتش:نظریۀلفافه.نیواورلئانبهزعم
گارتونَاشسوراخیریزبازکردهاستدر»پوستۀنازکیکهبررویگدازۀ
شامل هم را بشر کهسرشت نازکی پوستۀ کشیدهایم؛ طبیعت پرآشوب

میشود.«]7[

چندماهبایدمیگذشتوخبرنگارانمیرفتندوسیالبفرومینشستو
سرمقالهنویسانسراغاعالمنظربعدیمیرفتندوآنگاهبودکهمحققان

چیزیراکهواقعاًدرنیواورلئانافتاد،برمالکردند.

1. Superdome   2. Timothy Garton Ash
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صداییکهشبیهنفیرگلولهبوددرواقعصدایسوپاپاطمینانیک
مخزنگازبودکهعملکردهبود.ششنفردرسوپردوممردهبودند:چهار
نفرقربانیعللطبیعی،یکیاززیادهرویدرمصرفموادویکیبهدلیل
خودکشی.رئیسپلیسمجبورشدقبولکندکهنمیتواندحتییکمورد
تجاوزیاقتلراکهرسماًگزارششدهباشدذکرکند.حقیقتداردکهتاراج
کردهبودندولیبیشترشکاردستههاییبودکهبرایبقادورهمجمعشده

وحتیدربرخیمواردهمدستپلیسشدهبودند.]8[
محققانمرکزتحقیقدربارۀبالیاازدانشگاهِدالِور1نتیجهگرفتندکه
»اکثریتقاطعفعالیتهاییکهظاهرشد،سرشتسودمندیبرایجامعه
برای تگزاس دوری به نقاطی از قایق از راستین ناوگان یک داشت«.]9[
تشکیل نجات گروه غیرنظامی بود.صدها آمده ازسیالب مردم نجات
تاراجگرانرابینهودگذاشتهبود، را نامخودش دادند،مثلگروهیکه
گروهیمتشکلازیازدهدوستکهبهدنبالغذاولباسودارومیگشتندو

آنهارابهنیازمندانمیرساندند.]10[
در بلوا و کاتریناسرریزشدنخودخواهی نتیجۀ اینکه خالصۀکالم

نیواورلئاننبود.برعکس،شهرغرقشجاعتوخیرخواهیشدهبود.
در انسانها واکنش نحوۀ دربارۀ علمی دانستههای تأییدکنندۀ توفان
برابربالهابود.برخالفچیزیکهمعموالًدرفیلمهامیبینیم،مرکزتحقیق
دربارۀبالیادردانشگاهدالِورمشخصکردهاستکهدرتقریباًهفتصد
مطالعۀمیدانیازسال1963بهبعد،هرگزبلوایکاملنداشتهایم.هرگزهر
کسبرایخودشنیست.جرم،قتلودزدیوتجاوز،معموالًکممیشود.
افرادشوکهنمیشوند،آرامشخودراحفظمیکنندودستبهکارمیشوند.
یکمحققبالیامیگوید»هرچقدرهمتاراجداشتهباشیم،اهمیتآندر
برابرخیرخواهیگستردهایکهمنجربههدیهدادنوبهاشتراکگذاشتن

آزادانهوپرحجمکاالوخدماتمیشودرنگمیبازد.«]11[

1. Delaware 
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فاجعههاباعثمیشوندکهبهترینخصوصیاتافرادظاهرشود.من
هیچیافتۀجامعهشناختیکهتااینحدتأییدمحکمداشتهباشدوتااینحد
بهراحتینادیدهگرفتهشدهباشدندیدهام.تصویریکهرسانههابهخوردما
میدهنددائماًبرعکسچیزیاستکهبعدازوقوعفاجعهاتفاقمیافتد.

درهمانزمانودرنیواورلئان،تمامیاینشایعاِتدیرپابهقیمتجانافراد
تماممیشد.

بهکندی واردشهرشوند، محافظ بدون نبودند کهحاضر امدادگران
حدود عملیات اوج در و شد فراخوانده ملی گارد نیروی شدند. بسیج
72,000نظامیدرمحلبودند.فرمانداراعالمکردکه»ایننظامیانبلدند

چگونهشلیککنندوبکشندوانتظاردارمهمینکاررابکنند.«]12[
وکردند.رویپلدانزیگر1درشرقشهر،پلیسبهرویششسکنۀ
بیگناهوغیرمسلحسیاهپوستآتشگشودوپسریهفدهسالهومردیبا
معلولیتذهنیوچهلسالسنراکشت)پنجتنازافسرانمربوطهبعدها

بهحبسهایطوالنیمدتمحکومشدند(.]13[
درستاست،فاجعۀنیواورلئانموردیافراطیبود.اماپویشهنگامۀ
ازهمکاری موجی و میشود نازل بال است: یکسان همیشه تقریباً بالیا
و میافتند وحشت به مقامات بعد برمیخیزد، جوابش در خودجوش

فاجعهایثانویهبهراهمیاندازند.
)2009( جهنم در ساختهشده بهشتی کتابش که سولنیت2 ربکا
روایتیاستادانهازوقایعبعدازتوفانکاترینابهدستمیدهد،مینویسد:
»برداشتخودمایناستکههراساشرافازافراِددارایقدرتبرمیآید
کهتمامیانسانهارابهشکلخودشانتصویرمیکنند.«]14[دیکتاتورها
از جلوگیری برای اغلب آنها همۀ ژنرالها، و فرمانداران مستبدها، و
روی شدید خشونت به است خودشان ذهن در فقط که سناریوهایی

1. Danziger   2. Rebecca Solnit
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فردی نفع تابع عادی فرد فالن که است این فرضشان چون میآورند
خودشاست،درستمثلخودشان.

2
درتابستانسال1999ودرمدرسهایکوچکدربورِنم1بلژیک،نهکودک
دچاربیماریاسرارآمیزیشدند.صبحشبدونعوارضخاصیبهمدرسه
آمدهوبعدازناهارهمهمریضبودند.سردرد.تهوع.تپشقلب.معلمانکه
دنبالپیداکردندلیلبودندبهفکرشانفقطکوکاکوالییرسیدکهآننهنفر

دروقتاستراحتخوردهبودند.
چندانطولنکشیدکهخبرنگارانمطلعشدند.تلفنهایدفترمرکزی
اطالعیهای غروب همان شرکت کرد. زدن زنگ به شروع کوکاکوال
مطبوعاتیصادرکردودرآنگفتداردمیلیونهابطریراازمغازههای
بلژیکجمعآوریمیکند.سخنگوییگفت:»ماباعجلهدرحالتحقیق

هستیموامیدواریمدرچندروزآیندهبهجوابقاطعیبرسیم.«]15[
امادیرشدهبود.عوارضبیماریدرسراسربلژیکگسترشیافتو
باعبورازمرزبهفرانسههمرسید.کودکانرنگپریدهوازحالرفتهرابا
آمبوالنسمیبردند.چندروزینگذشتهبودکهبههمۀمحصوالتکوکاکوال
شککردند.فانتا،اسپرایت،نستیا،آکواریوس2...همهظاهراًبرایکودکان
خطرناکبودند.»ماجرایکوکاکوال«یکیازسنگینترینضرباتمالیدر
تاریخ107سالۀشرکتبودوشرکتمجبورشدهفدهمیلیوننوشابهرا
دربلژیکجمعوذخیرۀانبارشراامحاکند.]16[درنهایتبیشازدویست

میلیوندالرهزینهشد.]17[
بعداتفاقغریبیافتاد.چندهفتهبعد،متخصصانسمشناسیگزارش
خودرامنتشرکردند.باانجامآزمایشرویبطریهایکوکاچهفهمیده

1. Bornem    2. Fanta, Sprite, Nestea, Aquarius
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بودند؟هیچی.سمینبود.عاملبیماریزانبود.فلزاتسمینبود.هیچ.
آزمایشروینمونۀخونوادرارصدهابیمارچه؟صفر.دانشمندانحتی
یکعاملشیمیاییبرایعوارضشدیدیکهتاآنزماندربیشازهزار

دختروپسرثبتشدهبودنیافتند.
یکیازمحققانگفت:»آنبچههاواقعاًمریضبودند،شکینیست.

ولیمشکلنوشیدنکوکانبود.«]18[

ماجرایکوکاکوالیادآوریکپرسشفلسفیکهناست.
حقیقتچیست؟

در آب نکنی. چه و کنی باورشان چه دارند، حقیقت چیزها برخی
یکصددرجهسلسیوسمیجوشد.سیگارکشندهاست.رئیسجمهورکندی

بیستودومنوامبرسال1963درشهرداالسترورشد.
برخیچیزهایدیگربالقوهحقیقتدارند،اگرباورشانداشتهباشیم.
باورمابهچیزیتبدیلمیشودکهجامعهشناسانبهآنپیشگوییکامبخش
میگویند:اگرپیشگوییکنیدکهبانکیورشکستهمیشودواینباعثشود
تعدادیزیادمتقاعدشوندوحسابخودراببندند،پسشکینیستکه

بانکورشکستهمیشود.
یااثردارونمارادرنظربگیرید.اگرپزشکشماقرصیتقلبیتجویزکند
وبگویدشمارادرمانمیکند،احتمالداردواقعاًحالتانبهترشود.هرچه
دارونماپرزرقوبرقترباشد،ایناحتمالبیشترمیشود.تزریقسرجمع
مؤثرترازقرصاستودرروزگارقدیمحتیحجامتهمکاراییداشت...
نهبهدلیلپیشرفتهبودنداروهایقرونوسطایی،بهایندلیلکهمردمفکر

میکردنددرمانیکهتااینحدچشمگیرباشدحتماًمؤثراست.
ودارونمایبرتر؟جراحی!روپوشسفیدبپوش،مادۀبیهوشیمصرف
کنوبعدبنشینوبرایخودتلیوانیقهوهبریز.وقتیبیماربههوشآمد
بهاوبگوعملموفقیتآمیزبوده.نشریۀپزشکیبریتانیامطالعۀگستردهای
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برای )مثالً دروغین جراحی با را واقعی جراحی عملیات که داد انجام
کمردردوترشکردن(مقایسهمیکرد.اینتحقیقنشاندادکهدارونماها
نیزدرسهچهارممواردکمکمیکنندودرنیمیازمواردبهاندازۀعمل

واقعیتأثیردارند.]19[
امابرعکسشهمصادقاست.

اگرقرصیتقلبیبخوریدوفکرکنیدمریضتانمیکند،بعیدنیست
بکند.بهبیمارانخوداخطاربدهیدکهداروییعوارضجنبیخطرناکدارد
واحتماالًخواهدداشت.اثربدنما1بهدالیلبدیهیبهشکلیگستردهآزموده
نشدهاستچوناخالقیاتمتقاعدکردنافرادسالمبهاینکهمریضهستند
واضحنیست.بااینهمه،همۀشواهدنشانمیدهدکهبدنماهامیتوانند

بسیارقویباشند.
مقاماتبهداشتیبلژیکنیزدرتابستانسال1999بههمیننتیجه
رسیدند.شایدواقعاًیکیدوتاازکوکاهاییکهآنکودکاندربورنمنوشیده
بودندمشکلداشت.کسیچهمیداند؟اماورایاین،دانشمندانصراحت
داشتند:صدهاکودکدیگردرسراسرکشورآلودۀ»بیماریناشیازروانتنی

جمعی«شدهبودند.بهعبارتدیگر،خیاالتیشدهبودند.
ازهزارکودک ادادرمیآوردند.بیش ایننیستکه اینحرف معنی
بلژیکیواقعاًدچارتهوعوتبوسرگیجهشدهبودند.اگربهاندازۀکافی
بهچیزیباورداشتهباشید،ممکناستحقیقتبیابد.اگرفقطیکدرس
ازاثربدنمابگیریمایناستکهایدههاهرگزایدۀِصرفنیستند.ماهمان
پیدا هستیم دنبالش که را چیزی ما داریم. باور آن به که هستیم چیزی

میکنیم.وآنچهپیشگوییمیکنیم،رخمیدهد.

شایدمتوجهشدهباشیدکهمیخواهمبهچهنتیجهایبرسم:دیدمنفیما
نسبتبهبشریتنیزیکبدنمااست.

1. nocebo
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اگرباورداشتهباشیمکهنمیشودبهاغلبافراداعتمادکرد،بایکدیگر
باهمینتفکررفتارخواهیمکردوهمهضررمیکنند.کمترباوریبیشتر
ازدیدگاهمانسبتبهدیگراندرشکلگیریجهانقدرتدارد.چوندر
نهایتهمانچیزیگیرشمامیآیدکهانتظارشراداشتهاید.اگربخواهید
بابزرگترینچالشهایایندورانبرخوردکنید،ازتغییراتاقلیمیگرفته
تابیاعتمادیفزایندۀمابهدیگران،بهنظرمنبایدازدیدگاهخوددربارۀ

سرشتآدمیشروعکنیم.
ازبابتوضیح:اینکتابموعظهایدربارۀنیکیذاتیمردمنیست.
مشخصاستکهمافرشتهنیستیم.موجوداتیپیچیدهایم،باوجههاینیک
ووجههاینهچنداننیک.مسألهایناستکهبهسراغکداموجههمیرویم.
بهعنوان خود، سرشت ــطبق ما است: این من استدالل سادۀ بیان
فاجعهــ وقوع هنگام آغازجنگ، هنگام نامسکون، جزیرهای در کودک،
تمایلشدیدیبهسویۀنیکخودداریم.شواهدعلمیزیادیارائهخواهم
کردکهنشانمیدهنددیدگاهمثبتتربهسرشتانسانتاچهحدواقعبینانه
است.درعینحالمتقاعدشدهامکهاگرشروعبهباورشبکنیم،میتواند

بیشترواقعیبشود.
قصهایبامنشأنامشخصدراینترنتهست.چیزیدراینقصههست

کهبهنظرمنحقیقتیسادهاماژرفاست:

مردپیریبهنوۀخودمیگوید:»درونمغوغاییاست.نبردیهولناک
ــعصبانی،طمعکار،حسود، استمیاندوگرگ.یکیشروراست
فروتن، مهرورز، ــصلحجو، است نیک دیگری بزدل. و خودبین
دستودلباز،شریفوطرفاعتماد.ایندوگرگدرونتونیزدر

نبردند.ودرونهرفرددیگر.«
پسرکبعدازلحظهایمیپرسد:»کدامگرگپیروزمیشود؟«

پیرمردلبخندمیزند.
»همانیکهبهاوغذابدهی.«
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3
درچندسالاخیرهرگاهبهدیگراندربارۀاینکتابیکهرویشکارمیکنم
مکث بدون آلمانی ناشری نکردند. باور دیدهام. را تعجبشان گفتهام،
ندارند. باور انسان نیکیذاتی به آلمان اهالی راردکرد.گفت پیشنهادم
یکنفرازروشنفکرانپاریسیباتأکیدبهمنگفتکهفرانسویاننیازمند
نظارتقویدولتهستند.ووقتیبعدازانتخاباتریاستجمهوریسال
2016درایاالتمتحدمیگشتمهمهدرهمهجاازمنپرسیدندکهعقلم

سرجایشاستیانه.
بیشترمردمنیکاند؟تاحاالتلویزیونراروشنکردی؟

که کرد ثابت دوباره امریکایی روانشناس دو مطالعات پیش، کمی
مردمچقدرمیتوانندلجوجانهبهخودخواهِیسرشتماباورداشتهباشند.
محققانبهافرادموردبررسیوضعیتهاییراشرحمیدادندکهدرآنها
افراِددیگرکارهاییظاهراًخوشایندمیکردند.چهچیزییافتند؟اینکهما

اصوالًآموزشدیدهایمکههمهجاخودخواهیببینیم.
میبینیدکسیبهسالخوردهایکمککندازخیابانردشود؟

عجبآدمخودنمایی.
میبینیدکسیبهیکبیخانمانپولبدهد؟

حتماًمیخواهداحساسبهتریراجعبهخودشداشتهباشد.
حتیبعدازاینهممحققانبهافرادموردبررسیدادههایمشخصارائه
دادنددربارۀغریبههاییکهکیفپولپسمیدهندیااینکهاکثریتقاطع
جمعیتمتقلبیادزدنیست،اغلبافراددیدگاهمثبتتریبهبشریتپیدا
نکردند.طبقنوشتۀروانشناسان:»برعکس،تصمیمگرفتندکهرفتارهای

ظاهراًغیرخودخواهانهحتماًدرنهایتخودخواهانههستند.«]20[
بدبینینظریهایهمهشمولاست.فردبدبینهموارهحقدارد.
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حاالشایدفکرکنیدکه:وایسابینم،مناینجوریتربیتنشدم.منمال
جاییهستمکهبههماعتمادداشتیموبههمکمکمیکردیمودرخانهرا
قفلنمیکردیم.وحقدارید.اگرازنزدیکببینیم،بهراحتیمیشودفرض
کردکهمردمخوبهستند.مردمیازقبیلخانوادهودوستانما،همسایهها

وهمکارانما.
سوءظن میبینیم، را بشریت باقی و میرویم دورتر که هنگامی ولی
بهسرعتغالبمیشود.مثالًآمارگیریجهانیارزشهارادرنظربگیرید؛
آمارگیریگستردهایکهازدهۀ1980بهبعدشبکهایازدانشمندانعلوم
اجتماعیدرتقریباًصدکشورانجامدادند.یکیازپرسشهایاستاندارداین
است:»بهبیانکلی،ازنظرشمامیتوانبهاغلبافراداعتمادکردیابایستی

دربرخوردبامردمخیلیمحتاطبود؟«
نتایجخیلیناامیدکنندههستند.تقریباًدرتمامیکشورها،اغلبافراد
عقیدهدارندکهبهبیشترمردمنمیتواناعتمادکرد.حتیدرحکومتهای
مردمساالرانۀجاافتادهایمثلفرانسه،آلمان،بریتانیایکبیروایاالتمتحد

نیزاکثریتجمعیتهمیندیدمنفیرابههمنوعانخوددارند.]21[
چرا که است این کرده مشغول خودش به مرا مدتها که پرسشی
چنیندیدگاهمنفیایبهبشریتداریم؟وقتیغریزۀماایناستکهبهافراد
جامعۀهمجوارخودماناعتمادکنیم،پسچراوقتیدربارۀکلیتمردمفکر
میکنیم،نظرمانتغییرمیکند؟چرافرضاولیۀبسیاریازقوانینوقواعد،
بسیاریازشرکتهاونهادها،ایناستکهنمیتوانبهمردماعتمادکرد؟
چراوقتییافتههایعلمیهموارهبهمامیگویندساکنسیارۀالفهستیم،

اصرارداریمباورکنیمکهساکنسیارۀبهستیم؟
متفکر دهها کتاب این در من وجه. هیچ به است؟ آموزش نقص
معرفیخواهمکردکهبهبیاخالقیمااعتقادراسخدارند.باوریسیاسی؟
باور از راجزئی انسانها بودِن ادیانغرقگناه از بسیاری بازهمخیر.
ما همۀ انگیزۀ که میکنند فرض متعددی سرمایهداران میدانند. خود
آفتی را بشریت زیست ازطرفدارانمحیط بسیاری است. نفعشخصی




