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پیشگفتار مترجم

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟
و دلم جای دیگر است در میان جمع  من 

و جمع های  بــه دورهمی هــا  ما  روزگار  در  بیــت ســعدی  ایــن  تعبیر  شــاید 
و  شــور  بــا  اســت.  کوتــاه  خوشی شــان  عمــر  کــه  باشــد  مربــوط  دوســتانه ای 
و دور هم جمع می شــویم،  را هماهنــگ می کنیــم  قــرار دوســتانه ای  شــوق 
یا ســرمان در  از احوالپرســی و صحبت های پیش پاافتاده  امــا دقایقی پس 
لطیفه  بهترین حالــت  در  یــا  تلفــن حــرف می زنیم  با  و  مــی رود  فرو  گوشــی 
را به هم نشان می دهیم و اخبار و  گرام  اینستا تعریف می کنیم، پست های 
کوله بار حرف هایی  با  که  را مرور می کنیم. این طور می شود  کشور  وقایع روز 
که  یــا روحی  گوشــی شــنوا  یافتن  ی دلمان ســنگینی می کند، بدون  کــه رو
که  برمی گردیم )تعجبی نیست  تنهایی مان  به غار  کند،  را درک  ما  حقیقتًا 
را درســت درک  یا دیگران  که  تقدیم می کند  کســانی  به  را  کتاب  نویســنده 
یافتن شنونده ای تمام عیار  یا خودشــان درست درک نشــده اند(.  نکرده اند 
برای  دادن،  گــوش  راه و رســم  کتاب  ترجمۀ  دارد.  را  کیمیا  حکم  روزهــا  این 
که دانستم در  کورسوی امیدی بود  را در سر داشتم،  که این دغدغه ها  من 
از  با خواندن سطر به ســطر آن ندایی  به واقع  و  تنها نیســتم  اندوه  ایــن  درک 

ما می گویی«. زبان  از  که »جانا سخن  برمی خاست  درونم 
از آدم های  ی اســت،  روزنامه نگار کــه  بــه اقتضای حرفه اش  نویســنده، 
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کــه جزو  اســت  کــرده  نقــل  برخــی نشــریات  را در  مختلــف حکایت هایــی 
اســت  بوده  این  علتش  خودش  گفتۀ  به  و  بوده اند  مطالب   پرخواننده ترین 
گوش می داده اســت.  آنهــا  بــه حرف های  بــا دل و جــان  و  او حقیقتــًا  کــه 
این  بردارنــد.  پــرده  ی مگو  اســرار از  تا  واداشــته  را  آنهــا  گــوش دادن  همیــن 
نژادها و  از سن ها،  افرادی  با  او از صحبت  بر تجربه های  کتاب نیز مبتنی 
روایت هایی  کتاْب  در  طبقه های اجتماعی مختلف نگاشته شده است. 
نقل   ، ی خانه دار مــادر تا  گرفته  نمایندۀ ســازمان ســیا  از  گون،  گونا افــراد  از 
که نویســنده در سراسر  می شــود و همین مســئله ازجمله چیزهایی اســت 
گوش دادن تبعیض قائل نشویم،  از ما طلب می کند، اینکه در  کتاب  این 

آموخت.   از هرکسی چیزی  که می شود  چرا
که دامن گیر تمام جهان است مطرح  را  در مقدمه، نویســنده مشــکلی 
از نهاد همگی مان برمی خیزد، خواننده  انگار  که  با این درد دل،  و  می کند 
با داســتان  رو  با خود همراه می کند. تقریبًا تمام 17 فصل پیِش  آغــاز  از  را 
گوش دادن  که قرار است به واسطۀ او نکته ای را دربارۀ  فردی آغاز می شود 

یم. بیاموز آن می پردازد __  به  آخر  در فصل  نویسنده  __ که  ندادن  گوش  یا 
که همه طالب شــنیده شــدن اند.  یاد می گیریم  کتاب  بــا خواندن این 
کافی  گوش بدهیم  که واقعًا  گوش می کنیم، همین  کنیم  الزم نیست وانمود 
تســریع  را  ما  فردگراتر شــدن  رســانه های اجتماعی  که  یاد می گیریم  اســت. 
چگونه  بدهیم؛  جــواب  چگونه  کســی  دل های  درد  به  پاســخ  در  می کنند؛ 
کنیم  را برای تبدیل شدن به انسان هایی بهتر و سالم تر تربیت  فرزندانمان 

 . و خیلی چیزهای دیگر
که پانوشت های  کتاب، توضیح این نکته الزم است  دربارۀ ارجاع های 
پانوشــت های مترجــم تفکیک شــده اند.  از  بــا ســتاره  توضیحــی نویســنده 
برای مترجم  باقی  و  نویســنده  برای  پانوشــت های ســتاره دار  بنابراین، تمام 
کتاب ذکر می شود،  است. در بخش یادداشت ها، منابع استفاده شده در 
آن مطلب در  بــا  به منبــع مرتبط  کروشــه  اعــداد داخل  که  این صــورت  بــه 
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مترجم پجشگفتار

زبان  منابــع  از  اطــالع  گر  ا بنابرایــن،  ارجــاع می دهــد.  یادداشــت ها  بخــش 
به  توجــه  از  می تواننــد  نیســت،  گرامــی  خواننــدگان  مدنظــر  کتــاب  اصلــی 
بهتــر مطالب تخصصی  برای فهم  و فقط  کروشــه صرف نظر  اعــداد داخل 

کنند. کتفا  ا پانوشت ها  به مطالعۀ 
آقــای محمدعلی معین فر صمیمانه سپاســگزارم  از جناب  پایــان،  در 
برادرهای  از  نبود. همچنین،  کتاب میســر  این  که بی همراهی شــان ترجمۀ 
از  را  ارزشمندشان  راهنمایی های  که  و دوستانی  عزیزم، محمود و محمد، 

بی اندازه متشکرم. نکردند  یغ  در من 





کسانی  تقدیم به تمام 
که یا درســــتدیگران
یــــا  رادرکنکردهانــــد 
خودشان درستدرک

نشدهاند.
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مقدمه
گوش  بــود؟ منظورم  کی  گوش دادید  کســی  که به حرف های  ی  بار آخریــن 
که می خواهید بعدش  کنیــد  این فکر  به  اینکه  بدون  اســت،  واقعی  دادن 
که  یــد وســط حرف هایش  بپر یا  باشــد  گوشــی  توی  یا ســرتان  چــه بگویید، 
به حرف هایتان  ݧً  واقعاݧ کســی  که  ی  بار و آخرین  کی بود؟  را بگویید.  نظرتان 
و جوابش  بــود  بــه حرف هایتــان  آن قدر حواســش  آیــا  بــود؟  کــی  گــوش داد 

واقعًا درک می شوید؟ کنید  که احساس  بود  آن قدر سنجیده 
یم،  گوش بسپار به قلبمان  که  را تشویق می کنند  ی، ما  امروز در زندگی 
به ندرت  اما  یم،  بســپار گوش  به حرف های دلمان  و  بــه نداهای درونی مان 
گوش دادن دقیق و مصممانه به حرف های دیگران تشــویق می شــویم.  به 
گویا ناشنوایند. اغلب  که  کسانی می شــویم  با  درعوض، مشــغول صحبت 
با یکدیگر  با خانواده،  ی و حتی سر میز شام  کار در مهمانی ها، جلســات 
، رشتۀ  گفت وگو کردن  که به جای دنبال  بحث می کنیم؛ انگار یاد می گیریم 
ی فقط مشــغول  را به دســت بگیریم. به صــورت آنالین و حضور صحبــت 
و تکرار همــان حرف های  گفتــن  توضیــح دادن دربــارۀ خودتــان، داســتان 
نه آنچه  القا می کنیــد،  کــه  ارزش در آن چیزی اســت  همیشــگی هســتید. 

جذب می کنید.
گوش دادن مسلمًا از حرف زدن ارزشمندتر است. به خاطر  بااین حال، 
از هم  باد رفته و دوســتی ها  به  پا شــده، ثروت ها  به  گــوش ندادن جنگ ها 
که، »هیچ کســی  کولیْج معروف اســت  کلویــن  ایــن جملۀ  پاشــیده اســت. 

مقدمه
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گوش  با  اســت.«]1[ فقط  نشــده  بیکار  کار  از  گوش دادن  به خاطر  تابه حــال 
پیونــد می یابیم، همدلی  که همــراه می شــویم، درک می کنیم،  اســت  دادن 
گوش دادن برای شکل گیری تمام  می کنیم و در مقام انسان رشد می کنیم. 
ی است. درحقیقت،  و حرفه ای ضرور رابطه های موفق شخصی، سیاسی 
اما دو  زبان  یــک  اپیکتتوس، می گوید، »طبیعت  باســتان،  فیلســوف یونان 
آنچه حرف  از  بیشــتر  که دوبرابر  امید  این  به  اســت،  انســان داده  به  گوش 

بشنویم.«]2[ را  می زنیم حرف های دیگران 
گروه هــای  دانشــکده ها  و  دبیرســتان ها  کــه  اســت  عجیــب  بنابرایــن، 
کالس ها  به نــدرت  اما  دارند  اقنــاع  و  ی  فنون ســخنور و دوره های  مباحثــه 
گر  ا البته  برگــزار می کنند؛  گوش دادن  آمــوزش دقیق  برای  یــا فعالیت هایی 
ی  گفتار ارتباط  باشند. می توانید دکترای  کالس هایی داشــته  اصًال چنین 
بگیرید و برای تکمیل مهارت سخنرانی عمومی تان در باشگاه هایی مانند 
کید  تأ برای  آموزش مشابهی  یا  اما هیچ مدرک  توست مســترز1 عضو شوید، 
با  امــروزه، تصویر فردی  بــه آن وجود ندارد.  گوش دادن و تشــویق  بــر عمل 
فردی مشــغول ســخنرانی  یا  ِســن  ی  رو بی تابانه  زدن های  و قدم   میکروفون 
در  کردن  سخنرانی  است.  قدرت  و  موفقیت  تصویر  عین  تریبون  پشــت  از 

یا. رؤ یعنی محقق شدن  فارغ التحصیلی  یا جشن  ک  تدتا برنامۀ 
برای اعالم هر  ی  با وجود رســانه های اجتماعی، همه بلندگویی مجــاز
اختیار  در  نظر مخالفــی  کــردن هر  فیلتر  بــرای  ی  ابزار و همین طور  عقیــده 
را  و پست های صوتی  مزاحم می پندارند  را  تلفنی  آدم ها تماس های  دارند. 
نادیده می گیرند، آنها پیام یا شکلک را ترجیح می دهند. اگر آدم ها مشغول 
به چیزی باشند، احتماًال موسیقی متن فیلم های منتخبشان،  گوش دادن 
که مثل  این حباب های صوتی  آنها داخل  ایرباد است.  یا  با هدفون  آن هم 

بر می گیرد احساس امنیت می کنند.  را در  ی زندگی شان  حصار

1. Toastmasters
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مقدمه

را  انسان  که  یجی تنهایی و پوچی اســت  امر احســاس تدر نتیجۀ این 
کردن صفحات.  کلیک های بی پایان و زیرورو  هرچه بیشتر وادار می کند به 
برای پرورش  امــا حتی  را درگیر می کند،  حواس پرتی هــای دیجیتالــی ذهن 
پــرورش عمق احساســات؛ همان  به  برســد  ذهــن هم بی فایده اســت، چه 
که درون روان و تا مغز  که به طنین صدای فرد دیگری نیازمند است  امری 
روانی،  تأثیرپذیری جســمی،  واقعی یعنی  گوش دادن  کند.  نفوذ  اســتخوان 

. فردی دیگر از شنیدن داستان  و عقالنی  عاطفی 
اینکه  از  تأســف  اظهــار  و  اســت  گــوش دادن  کتــاب در تمجیــد  ایــن 
افســون شــنوایی مانیم.  از دســت دادن  مــا در فرهنگمــان در حــال  ظاهــرًا 
خیابانی،  کــودکان  تا  نوبــل  جایزۀ  برنــدگان  از  هرکســی،  با  روزنامه نگار  مــِن 
من  البته  و  می دانم،  حرفــه ای  شــنونده ای  را  خودم  کرده ام.  مصاحبه  بارها 
بــرای بهبود  راهنمایی  کتــاب  ایــن  بــه همیــن دلیل  هــم بی نقص نیســتم، 

نیز هست. ی  مهارت های شنیدار
بــه دو ســال در پژوهش های علمی  نزدیک  کتاب،  ایــن  بــرای نگارش 
و  بیومکانیکــی  __ فرایندهــای  کــرده ام  کنــدوکاو  دادن  گــوش  بــا  مرتبــط 
کوفتی ای  یست شناسِی عصبی و همین طور اثرات روانی و عاطفی. هارد  ز
گرفته  بویزی1  از  افرادی  با  از صدها ساعت مصاحبه  که  ی میزم هست  رو
دادن مطالعه  گــوش  ابعــاد  برخــی  دربــارۀ  یــا  افــراد  این  اســت.  پــر  پکن  تــا 
گوش دادن متمرکز است، ازجمله جاسوسان،  کارشان  می کنند یا مثل من 
گروگان،2 آرایشگران،  کره کنندگان  کافه دارها، مذا کشیش ها، روان درمانگران، 
رادیویــی و مدیران  برنامه های  ، تولیدکننــدگان  پــرواز کارشناســان مراقبــت 

کانونی3. گروه های 

شهری در ایالت آیداهو   .1
کره می کند.  hostage negotiator: فردی که برای آزادی گروگان با گروگان گیران مذا  .2

3. focus group moderator
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که در طول  رفتم  کسانی هم  باذکاوت ترین  و  از قابل ترین  سراغ بعضی 
__  هنرمندان،  کرده ام  آنها مصاحبه  با  یا  نوشته  را  این سال ها شرح حالشان 
مــد،  طراحــان  اقتصاددانــان،  دانشــمندان،  سیاســتمداران،  مدیر عامــالن، 
و  نویســندگان  یگــران،  باز سرآشــپزها،  کارآفرین هــا،  حرفــه ای،  ورزشــکاران 
چه  چیســت،  نظرشــان  از  دادن  گوش  مفهــوم  بپرســم  تا  مذهبی __  رهبــران 
گوش  حرف هایشان  به  کســی  وقتی  راغب اند،  دادن  گوش  به  بیشــتر  موقع 
گوش نمی دهد  کسی به حرف هایشان  می دهد چه احساسی دارند و وقتی 
اتفاقی در  کــه  کســانی  رســید  به تمام  نوبت  چــه احساســی دارند. بعد هم 
که در رستوران،  کســانی  یا شــاید  کنارم نشســتند  یا قطار  اتوبوس، هواپیما 
به من  با سگم،  ی  پیاده رو در حین  یا  فروشــگاه  بیسبال،  مهمانی، مسابقۀ 
گــوش دادن حاصل  ارزشــمندترین بینش هایم دربارۀ  از  برخــی  برخوردنــد. 

بود. آنها  به  دادن  گوش 
که من متوجه  __ همان طور  کتاب متوجه خواهید شــد  این  با خواندن 
اســت.  افراد  حرف هــای  ِصرف  شــنیدن  از  فراتــر  دادن  گــوش  کــه  شــدم __ 
که در  ی  کار افراد و  کردن به نحوۀ بیان   گوش دادن شامل توجه  همچنین، 
شدن  طنین انداز  نحوۀ  و   ، گفت وگو بستر  می دهند،  انجام  صحبت  حین 
هنگام  که  نیست  این  فقط  دادن  گوش  شماســت.  ذهن  در  گفته هایشــان 
این اســت.  تقریبًا برعکس  یــد.  را نگــه دار زبانتــان  صحبــِت طــرف مقابل 
که چگونه پاسخ بدهید؛ یعنی  گوش دادن درمورد این است  بخش اعظم 
را با چه دقتی استنباط می کنید و به این ترتیب، افکار  افکار طرف مقابل 
گــوش دادن می تواند  و تعمدی  را بهتر شــکل می دهید. درســت  خودتــان 
به تجربه و  گزیر  نا که  کند  انســان و جهان پیرامونتان دگرگــون  از  را  درکتان 
روابط  و  می شــوید  خردمندتر  این گونه  می بخشــد.  تعالی  و  غنــا  زندگی تان 

ید. پرمعنایی می ساز
هــم  شــاید  می دهیــد،  انجــام  روز  هــر  کــه  اســت  ی  کار دادن  گــوش 
اینکه  اما  ید،  را امری بدیهــی بپندار گــوش دادن  نمی دهید. ممکن اســت 



17

مقدمه

گــوش بدهیــد و تحــت چــه  کســی  بــه چــه  گــوش بدهیــد،  چقــدر خــوب 
را رقم می زند __ چه خوب، چه  را بکنید، مسیر زندگی تان  کار  شرایطی این 
ندادنمان،  گــوش  یا  گــوش دادن جمعی  ما   ، کلی تر به طــور  بــد. همچنین، 
هریک  می گذارد.  اثر  ما  بر  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  لحاظ  به  عمیقًا 
دنبــال می کنیــم. صدای  زندگی  در  کــه  مــا حاصــل چیزهایــی هســتیم  از 
راهنما،  اســتاد  تذکر  مربی،  راهنمایی  عاشــق،  نجوای   ، مادر آرامش بخــش 
شــکل  را  مــا  کــه  چیزهایی انــد  رقیــب  گوشــه وکنایه های   ، رهبــر ســخنرانی 
یا اصًال  گــوش دادن  یــده  گز گــوش دادن،  بــد  پــس  می دهنــد و می ســازند. 
کردن  و محــروم  از جهــان  کــردن درکتــان  بــه معنی محــدود  نــدادن  گــوش 

بهترین حالت ممکن است. به  تبدیل شدن  از  خودتان 
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مصاحبه  ْکس  ســا ُالیــِور  بــا  و  بودم  نشســته  اتاق خوابــم  ی  کمددیــوار کــف 
شده  باعث  خانه ام  مقابل  خیابان  در  ساخت وســاز  ســروصدای  می کردم. 
آنجا  به همیــن دلیل  بــروم.  بتوانم  کــه  باشــد  کت ترین جایی  کمد ســا بــود 
شلوارهای  پاچه های  و  پیراهن ها  بودم،  نشسته  یکی  تار در  چهارزانو  بودم، 
و در همان  کنار مــی زدم  گوشــی ام  از مقابــل میکروفون هدســت  را  آویــزان 
که به  و نویســندۀ برجســته صحبت می کــردم  با این عصب شــناس  حــال 
با  فیلمی  که  کتابــی  اســت،  ی ها،1 معروف  بیدار کتاب خاطراتش،  ســبب 

آن ساخته شد. براساس  نیز  دنیرو  رابرت  و  یلیامز  و رابین  هنرنمایی 
محبوبش  کتاب هــای  و  فیلم هــا  دربــارۀ  صحبت  مصاحبــه  از  هــدف 
روزنامۀ  ریویــوی  ســاندی  بخــش  در  کوچکــی  ســتون  در  گــزارش  به منظــور 
با شوق درمورد  و  بودیم  کرده  رها  را  بودلر2  اما ما بحث  بود.]1[  تایمز  نیویورک 
تعبیــر  بــه  کــه  دیگــری  پدیده هــای  و  ی3  بیــدار حیــن  یاهــای  رؤ توهمــات، 
بودیم. سگم  گرم صحبت  اثر می گذارند،  »اقلیم ذهن«  بر  کس  شاعرانۀ سا
کس هم داشت توضیح می داد  کمد خنج می انداخت و سا داشت به دِر 

1. Awakenings
شاعر و نویسندۀ فرانسوی   .2

ی برای فرد حادث می شــود؛ بــرای مثال  یاهایــی کــه در زمــان بیــدار waking dreams: رؤ  .3
یاهای قبل از خواب.  رؤ

هنر فراموش شدۀ گوش دادن
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گاهی اقلیم ذهنش در تشخیص چهره ها، حتی تصویر خودش، ناتوان  که 
ی که حتی بعد  را هم تشــخیص نمی داد، به طور ابری می شــد.]2[ مسیرها  و 

پیدا می کرد. را  راه خانه اش  به سختی  کوتاهی  ی  پیاده رو از 
گــزارش این  بایــد عالوه بر  بــود. من  تنــگ  روز  وقــت هــر دو نفرمــان آن 
کس هم البه الی  آماده می کردم و ســا تایمــز  برای  را  گــزارش دیگری  ســتون، 
من  به  هم  وقتــی  ســخنرانی  و  یس  تدر بیماران،  یــت  ویز ازجمله  کارهایــش 
کشیده  که جایی حرفمان  بودیم  گفت وگو شده  بود، ولی چنان غرق  داده 
روحی: نگرش  برای حاالت  استعاره های آب وهوایی  کردن  ردوبدل  به  شد 
آفتابی، درک مه آلود، آذرخش الهام، خشکسالی خالقیت، طوفان اشتیاق. 
از  بارقه هایی  او  بــه  دادن  گــوش  با  بودم،  نشســته  یکی  تار کمد  در  هرچنــد 
می کردم.  احســاس  را  همدلی  و  شــوخ طبعی  خالقیت،  شــناخت،  بینش، 
اما  از دنیا رفت،  گفت وگویمان،  از  کس در سال 2015، چند ســال بعد  ســا

زنده است. در خاطرم  حرف هایمان هنوز 
ســایر  گاه وبــی گاه  خبرنــگار  و  تایمــز  دائمــی  نویســندۀ  ِســَمت  در  مــن 
متفکران  حرف هــای  بــه  کــه  داشــته ام  را  افتخــار  ایــن  خبــری،  رســانه های 
کمترشناخته شده  کس و همین طور اندیشمندان  برجسته ای مانند الیور سا
کارگران ســاختمانی،  تا  گرفته  از طراحان مد  اندازه خردمند،  به  همــان   اما 
بــاال  را  درکــم  و  داده  وســعت  را  نگرشــم  اســتثنا  بــدون  آنهــا  بدهــم.  گــوش 
از آن دسته افرادی  گذاشته اند. مردم مرا  اثر  ی عمیقًا بر من  برده اند. بسیار
این  امــا درواقع مســئله  بزننــد،  با همه کــس حرف  کــه می تواننــد  می داننــد 
ی  روزنامه نگار در  کار  این  به همه کس گوش بدهم.  که من می توانم  اســت 
گفت وگوهای  از  اغلــب  گزارشــم  ایده های  بهترین  اســت.  خــورده  دردم  به 
را در  ی  نور فیبر  زمینی  کابل کشی  که  آدمی  با  تصادفی پیدا می شــود، مثًال 
خیابان اجرا می کرد، بهداشت کار دهان و دندان در مطب دندانپزشکم یا 

در سوشی خانه دیدمش. و من  بود  دامدار شده  که  ی  سرمایه دار
فهرســت  در  نوشــته ام،  تایمــز  بــرای  کــه  گزارش هایــی  از  ی  بســیار
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که  گرفته اند، نه به این دلیل  پرارسال ترین ها و پرخواننده ترین مطالب قرار 
برمی داشتم،  پرده  رســوایی ها  از  یا  انتقاد می گرفتم  باد  به  را  فرد قدرتمندی 
را  آنهــا  آنچــه  دربــارۀ  مــردم  حرف هــای  بــه  مــن  کــه  بــود  ایــن  علــت  بلکــه 
گوش  یا پریشان  می کرد  ، نگران  آزرده خاطر  ، کنجکاو خوشــحال، غمگین، 
و  کنم  توجه  آنچه می گفتنــد  بــه  تا  را می کردم  تالشــم  تمام  بعد  و  مــی دادم 
از طراحی  قبل  الزم  اقدام   با  واقعًا  کار  این  توضیح بدهم.  درباره اش  بیشتر 
و  بــه مشــتریان، جذب  ارائۀ خدمــات درجه یک  کاالهــای مصرفــی موفــق، 
کار همانی  این  نــدارد.  فرقی  یــا فروش چیزی  کارکنان  بهترین  نگهداشــت 
نیاز  بــودن  مادر  و  پــدر  یا  برای دوســت خوب، شــریک عاطفــی  که  اســت 

دادن است. گوش  اینها  تمام  در  موفقیت  رمز  است. 
پنج  یا  که شــاید چهــار  نوشــته ام،  که  گزارشــی  از صدها  یــک  بــرای هر
یا بیســت نفر برای تأیید، اطالعات  با ده  آنها ببینید، احتماًال  نقل قول در 
گفت وگویم  که  اما همان طور  کرده ام.  یا صحت ســنجی صحبت  زمینه ای 
کمددیواری نشان می دهد، ماندگارترین و معنی دارترین  کس در  با الیور سا
یا  می شــدند  انجــام  به اجبار  کــه  نبوده انــد  آنهایــی  مــن  بــرای  مصاحبه هــا 
بوده اند  مصاحبه هایی  بلکــه  می کردند،  فاش  را  ماجرایی  بودن  بی اســاس 
شــخصی  مســائل  به  و  می کرد  تغییر  آنها  در  گهــان  نا صحبت  موضــوع  که 
یا  فوبیا  و محکم،  اعتقادی قرص  رابطه ای،  کشیده می شــد  __ شاید دربارۀ 
به  را  این  »تابه حال  کسی می گوید  که  مواقعی  ؛ همان  اتفاقی سرنوشت ساز
که  زبان نیاورده بودمش، متوجه نشده بودم  یا »تا وقتی به  کســی نگفته ام« 

دارم«. را  این احساس 
کســی  از این بی پرده گویی ها عمیقًا شــخصی بودند و من تنها  بعضی 
از آن باخبر می شــدم و شاید هنوز هم باشم. آن شخص به اندازۀ  که  بودم 
کامًال  گذشته بود متحیر به نظر می رسید. هیچ کداممان  من از آنچه بینمان 
که چطور به آن لحظه رسیده ایم، اما آن لحظه مهم، مقدس و  نمی دانستیم 
از  کنده  گهانی مشــترک و آ نــاب به نظر می آمد. آن لحظه حاصل ادراک نا
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که بر هر دویمان اثر می گذاشت و تغییرمان می داد.  اعتمادی دوجانبه بود 
را داشت. کاتالیزور  را فراهم می کرد و نقش  گوش دادن این فرصت 

کمتر می شــوند. مردم قبًال  روز  ی هــر  امروز چنیــن لحظاتــی در زندگی 
به حرف هــای یکدیگر  و  آتــش می نشســتند  و دور  ایــوان جلــوی خانــه  در 
در  کــه  آنیــم  از  پریشــان خاطرتر  یــا  پرمشــغله تر  حــاال  امــا  می دادنــد،  گــوش 
یلســون،  یگان و کنیم. چارلز ر کاوش  اعمــاق افکار و احساســات یکدیگر 
آمریکای جنوبی در دانشــگاه  یــخ و مطالعات  تار بازنشســتۀ  اســتاد ممتاز 
ِولتِی داســتان نویس پرسید  از یودورا  که  به خاطر می آورد  می سی ســی پی، 
»عزیزم،  گفت،  او  می دهد.  پرورش  بزرگ  نویســنده های  آن قدر  جنوب  چرا 
بزنیــم و  ایــوان بنشــینیم و حــرف  اینکــه در  ی نداشــتیم جــز  کار مــا هیــچ 

را می نوشتند.« آن حرف ها  بعضی هایمان 
 ، جلــو ایوان هــای  به جــای  امــروزی،  خانه هــای  یــاد،  ز احتمــال  بــه 
انتهای  را در  که ماشــین های اهالی خانــه  پارکینگ هــای روبه جلویی دارند 
و  آپارتمانــی  واحد هــای  در  مــردم  اینکــه  یــا  فرومی بلعنــد  پرمشــغله  روزی 
مجتمع ها زندگی می کنند و در آسانسور به یکدیگر بی اعتنا هستند. اگر در 
کسی از روی  که  بیشــتر مناطق مســکونی این روزها قدم بزنید، بعید است 
نرده خم شود، برایتان دستی تکان بدهد و چیزی بگوید. تنها نشانۀ زندگی 

کامپیوتر یا تلویزیون از پنجرۀ طبقات فوقانی است. نور آبی رنگ صفحۀ 
و خانــواده  نــزد دوســتان  و شــخصًا  گذشــته یکی یکــی  درحالی کــه در 
یا در  توئیــت می کنیــم  پیــام می دهیــم،  یــاد  ز بــه احتمــال  می رفتیــم، حــاال 
یم. امروز می توانید هم زمان برای ده ها،  رسانه های اجتماعی پست می گذار
امــا چندبار فرصت  بفرســتید،  پیام  نفر  و حتی میلیو ن ها  صدهــا، هزاران 
با  گفت وگویی عمیق، طوالنی مدت و شخصی  که در  تمایل داشــته اید  یا 

هرکدامشان غرق شوید؟
تا به جای  را دست به دست می گردانیم  گوشی  در تعامالت اجتماعی، 
به جای پیدا  کنیم.  نگاه  را  کرده ایم، تصاویر  یــا تجربه  آنچه دیده  توصیف 
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به هم  را  یوتیــوب  یدئوهای  و و  اینترنتــی1  کردن شــوخی مشــترک، میم های 
می شــود.  َحَکم  گوگل  بیاید،  وجــود  به  اختالف نظر  گــر  ا و  می دهیم  نشــان 
ثانیه طول بکشد، سرها  از سی  که بیشتر  کند  کســی داستانی تعریف  گر  ا
امتیازات  دیدن  پیام ها،  خوانــدن  برای  بلکه   ، تفکر بــرای  نه  می رود،  پایین 
آدم ها جای خود  به  دادن  گوش  توانایی  آنالین.  آخرین مطالب  یا  ورزشــی 
با ما مخالف اند  که  آنهایی  به ویژه  آنها داده اســت،  کردن  به امکان دور  را 

نمی روند. زود سر اصل مطلب  یا خیلی 
با  کســی در خیابــان، چــه  بــا  افــراد مصاحبــه می کنــم __ چــه  بــا  وقتــی 
کسی  که عادت ندارند  مدیرعامل یا با فردی مشهور __ اغلب حس می کنم 
گفته هایشــان  به  با عالقه ای صادقانه  گوش بدهد. وقتی  به حرف هایشــان 
نظــر  بــه  بزننــد  بیشــتر حــرف  تــا  تشــویق می کنــم  را  آنهــا  و  پاســخ می دهــم 
آنها به طرز مشهودی  تازه است.  انگار تجربه ای  می رســد تعجب می کنند؛ 
خیالشــان  می دهند.  کامل تــری  و  متفکرانه تــر  پاســخ های  و  می شــوند  آرام 
کنم  را قطع  کنم، حرفشــان  نیســت دستپاچه شان  قرار  که  راحت می شــود 
کار  که  اســت  به همیــن دلیل  بینــدازم. فکر می کنــم  نــگاه  گوشــی ام  به  یــا 
من  __ بی آنکه  می کشــد  حساســی  مســائل  چنیــن  گفتــن  بــه  ی شــان  بسیار
را  کسی  آنها  آنم.  که در حال نگارش  گزارشی  با  کامًال بی ارتباط  و  بخواهم 

داد. گوش خواهد  به حرف هایشان  باالخره،  که  در من می یابند 
روان شناســی  پژوهشــگران  می شــوند.  تنها  ندادن  گوش  دلیل  به  آدم ها 
آمریکا هشــدار  ایــاالت متحدۀ  را در  تنهایــی  و جامعه شناســی همه گیــرِی 
زیرا احساس  را بحران سالمت عمومی می نامند،  آن  کارشناسان  داده اند. 
و اعتیاد به مشــروبات  توأمان چاقی  اندازۀ وجوِد  به  ارتباْط  و نبود  تنهایــی 
بر ســالمت  آن  اثر منفی  افزایش می دهد.]3[  را  الکلی خطر مرگ زودهنگام 

internet meme: اصطالحــی بــرای توصیف موضوع هــا و عقیده هایی که اینترنت باعث   .1
گسترش و شهرت آنها می شود. 
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در  درحقیقــت،  اســت.  مخرب تــر  ســیگار  نــخ  چهــارده  ی  روز کشــیدن  از 
زوال  قلبی، ســکته،  ی  بیمــار و  تنهایی  میــان  مطالعــات همه گیرشناســی، 

یافت شده است. روابطی  ایمنی  کارکرد ضعیف سیستم  و  عقل 
که  بود  ناشناســی  پیام شــخص  تنهایْی  کنونی  آفت  شــاید زنگ خطر 
اینترنتی داشت شدیدًا حکم فرما  انقالب  که  در ســال 2004، درست زمانی 
تنها هستم،  »من  نوشت،  را  این  کمترشناخته شده ای  می شد، در چت روم 
ک میلیونی  او به سرعت به اشترا بزند.«]4[ درد دل  با من حرف  کســی  کاش 
کرد و باعث تکثیر مطالب  کثیری را جمع  رسید، پاسخ ها و توجه رسانه ای 

برقرارند. آنالین  گفت وگوی  تاالرهای  امروز هنوز در  تا  که  مشابهی شد 
نه  تنهایند،  یــادی  ز افراد  کــه  پســت ها متوجه خواهید شــد  با خواندن 
اطرافم  آدم  کلی  روز  »هــر  بود،  نوشــته  نفر  که بی کس اند. یک  این دلیل  به 
تنها  آدم های  ی می کنم.«  آنها احساس دور از  به طرز عجیبی  هســت، ولی 
آنها در میان بگذارند و  با  را  و احساساتشــان  افکار  تا  را ندارند  هیچ کســی 
ندارند  را  آنها هیچ کســی  که  اســت  این  دارد  اهمیت  اندازه  به همان  آنچه 
اولین نوشته  که آن  کنید  آنها بگوید. دقت  را برای  که افکار و احساساتش 
کسی صحبت  کسی با او حرف بزند. نمی خواست خودش با  می خواست 
گزیر  نا ارتباْط  گوش بدهد.  کسی  به حرف های  او دلش می خواســت  کند؛ 
گفته های طرف  از طرفیــن به  ماننــد خیابانی دوطرفه اســت؛ یعنی هریک 

را درک می کند. آنها  و  گوش می دهد  مقابل 
تنهایی  و  انزوا  که احســاس  افرادی  تعداد  پســِت سال 2004،  آن  از  بعد 
بیســت هزار  از  نظرســنجی ای  در  اســت.  بیشــتر شــده  می کننــد همین طور 
که تعامالت اجتماعی  گفتند  از آنها  آمریکایی در سال 2018، حدود نیمی 
با یک  گفت وگویی مفصل  مثــل  تی  تعامال ندارند،  ی  و معنی دار شــخصی 
که  که اغلب حتی زمانی  گفتند  دوست به طور منظم.]5[ حدود همان میزان 
در جمع اند، احساس تنهایی و بی کسی می کنند. این میزان را با آمار دهۀ 
 20 زمان، فقط  آن  در  کنید،]6[ طبق مطالعات مشابه  مقایســه  1980 میالدی 
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افراد چنین احساســی داشــتند. امروزه، آمار خودکشی در ایاالت  از  درصد 
گذشــته اســت.]7[ 30 درصد  باالترین میزان ســی ســال  یــکا در  آمر متحــدۀ 
بیشتر از سال 1999. امید به زندگی مردم آمریکا به دلیل خودکشی، اعتیاد 
ی های اصطالحًا  و سایر بیمار الکلی  به مشــروبات  اعتیاد  افیونی،  به مواد 
به احســاس تنهایی مربوط می شوند]8[ در حال حاضر  که اغلب  اضطرابی 

کاهش است.]9[ به  رو 
تنهایی  نیســت.  یــکا  آمر ایــاالت متحــدۀ  به  مربــوط  ایــن موضــوع فقط 
بهداشــت جهانــی، طی  گــزارش ســازمان  اســت. طبــق  پدیــده ای جهانــی 
، آمار خودکشی در تمام دنیا 60 درصد افزایش داشته  چهل وپنج سال اخیر
بــه 9 میلیون  کمک  بــرای  بــود  راغــب  انگلســتان  اســت.]10[ در ســال 2018، 
گزارشی به سفارش دولت در سال 2017__ همیشه  که __طبق  شهروند خود 
تنهایــی«]11[  بــرای  تنهایــی می کردنــد، »وزیــری  اوقــات احســاس  اغلــب  یــا 
نظیــر  شــرکت هایی  احــداث  در  افزایشــی  هــم  ژاپــن  در  کنــد.]12[  منصــوب 
را استخدام  یگرانی  باز این شــرکت ها  رومنس1 وجود داشــته است.  فمیلی 
را  تنها  افراد  یا شــریک عاطفی  تا نقش دوســت، اعضای خانواده  می کنند 
فقط  مشتریان  نیست؛  دخیل  قرارها  این  در  جنسی  مسائل  کنند. ]13[  ی  باز
کرایه  یافت توجه پول می پردازند. برای مثال، شاید مادری پسری را  برای در
او به دیدنش بیاید.  با پسر واقعی خودش قهر است  که  تا در مقطعی  کند 
با  به خانه می آید  کار  از سر  تا وقتی  کند  کرایه  را  زنی  شــاید جوان مجردی 

بزند. او حرف 
آخرین مطالعات،  نمی شــود.]14[ طبق  قائل  تبعیض  آدم ها  بین  تنهایی 
با  چنــدان  مختلــف  نژادهــای  در  یــا  زنــان  و  مــردان  در  تنهایــی  احســاس 
این مطالعه، احتمال احســاس  این، طبــق  بــا وجود  نیســت.  هم متفاوت 
بزرگ  نمایشــگْر  صفحات  بــه  خیره  که  نســلی  اولین  ِزد،  نســل  در  تنهایــی 

1. Family Romance
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که  می کنند  اظهــار  خودشــان  نســل  این  اعضای  و  اســت  بیشــتر  شــدند، 
وخیم تــر  ســالمندان،  جملــه  از  نســل ها،  ســایر  از  سالمتی شــان  وضعیــت 
که  کودکاِن در سن مدرسه و نوجوانانی  از سال 2008 به بعد، تعداد  است. 
دوبرابر  از  بیش  شدند  بستری  ناموفق  خودکشــی  یا  خودکشی  فکر  دلیل  به 

است.]15[ شده 
گذاشتن  قرار  برای  ی  امروز نوجوانان  بی رغبتی  دربارۀ  ی  بسیار مطالب 
یا حتی بیرون  رانندگی  گواهینامۀ  گرفتن  با دوستان،  کســی، بیرون رفتن  با 
بیشتری  زمان  آنها  اســت.]16[  شــده  تألیف  والدینشــان  بدون  خانه  از  رفتن 
گوشی هایشــان، در  نــور  بازتــاب  بــه لطــف  را در تنهایــی ســپری می کننــد؛ 
از آن است  کی  افســرده خویند. پژوهش ها حا احوال و همین طور در ظاهر 
با صفحات نمایشــگر بیشــتر باشــد، احساس  که هرچه زمان صرف شــده 
میان  در  بالینــی  افســردگی  بــه  ابتــال  احتمــال  می شــود.  بیشــتر  نارضایتــی 
اجتماعی  رسانه های  دائمی  کاربران  که جزو  کالس هشــتمی  دانش آموزان 
نارضایتی  و احتمال احساس  محســوب می شوند 27 درصد بیشتر است 
پلتفرم هایی نظیر  را در  کمتــری  زمــان  که  با هم ساالنشــان  آنهــا در مقایســه 
گرام ســپری می کننــد، 56 درصد بیشــتر  اینســتا و  فیس بــوک، اســنپ چت 
بر  بنا  کــه  فراتحلیلــی دربــارۀ جوانانی  ترتیــب، پژوهشــی  بــه همیــن  اســت. 
به  آنها  ابتالی  کــه احتمال  یدئویی می کنند نشــان داد  و ی های  باز عادت 

بیشتر است.]17[ افسردگی  و  اضطراب 
بیرون  »از خانــه  تنهایی  بــا  کــردن  بــرای مبارزه  که  آدم هــا می گویند  بــه 
ی  کار داوطلبانه  به صــورت  کنند،  شــروع  را  ورزشــی  بروند،  باشــگاه  بزنند«. 
از   ، بــه عبــارت دیگر بروند.  کلیســا  به  بگیرنــد،  بدهنــد، مهمانــی  انجــام  را 
که  امــا همان طور  ببینند.  را  مــردم   » »رودررو و  بلنــد شــوند  پــای فیس بــوک 
تنهایی می کنند. وقتی  آدم ها اغلب در جمع احســاس  پیش تر ذکر شــد، 
برقــرار می کنید؟  ارتبــاط  مــردم  بــا  « هســتید چگونــه  »رودررو و  بیــرون«  »آن 
نیســت.  نظر می رســد  به  که  به همین ســادگی  اما  گوش می دهید.  آنها  به 
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ی  بسیار ظاهرًا  که  اســت  مهارتی  کســی  حرف های  به  حقیقی  دادن  گوش 
نگرفته اند. یاد  را  آن  ابتدا اصًال  از  یا شاید  کرده اند  فراموشش 

عضوی   ، عزیز دوستی  شاید  نیستند.  بدی  آدم های  لزومًا  بد  شــنونده های 
افتضاحی است. شاید  که شنوندۀ  ید  یا شــریک عاطفی ای دار از خانواده 
زیرا  بخشید،  را  شــما  می شود  ولی  نباشــید،  عالی  شــنونده ای  هم  خودتان 
زمانی فکر  به  ندادن عادت داده انــد.  گوش  به  را  ی جهات شــما  بســیار از 
بده!«  گــوش  »بــه من  مــادر می گفت،  یــا  پدر  گــر  ا بودید.  کــودک  کــه  کنیــد 
نبود  قرار  بــود(، قطع و یقین  گرفته  را  )شــاید درحالی که محکم شــانه هایتان 
که معلــم، مربی  بیایــد. زمانی  کــه مطرح می شــد خوشــتان  از حرف هایــی 
باشگاه لیتل لیگ یا مشاور اردو با اشاره می گفت، »گوشتان به من باشد!« 

بود.  راه  در  تفریحتان  برای  و محدودیت  قانون، دستور  کلی  معموًال 
فرهنــگ عامه  یــا  رســانه  در  گــوش دادن  همچنیــن، قطعــًا محســنات 
اغلــْب  ســاندی1  گفت وگومحــور  برنامه هــای  و  اخبــار  نمی شــود.  تقویــت 
تــا تاالرهای  بــرای »مچ گیری« هســتند  ینــات پرهیاهویی  یــا تمر مســابقات 
برنامه های  بررســی نظرهــای مختلف.  برای  با احترام  گفت وگویــی آمیخته 
و  مهمانان  صحبت های  به  دادن  گوش  از  بیشتر  آخرشبی،  گفت وگومحور 
و سطحی،  امور پیش پاافتاده  از  رفتن  فراتر  برای  بیشــتر  توضیِح  به  تشویق 
از بقیه می گــذرد. مصاحبه های  گرفتن حق صحبــت  و  کــردن  بــا پرحرفی 
دســت  بــه  حــدی  بــه  عمدتــًا  هــم  روز  طــی  و  صبحگاهــی  برنامه هــای 
که  و تنظیم می شــوند  کنترل  روابــط عمومی  مدیــران تبلیغات و مشــاوران 
گفت وگوهایی  گفت وشــنودی واقعــی، دراصــل  مجــری و مهمــان، به جای 

روخوانی می کنند. را  ازپیش نوشته شده 
بــه تصویــر درمی آیــد  و فیلم هــا  تلویزیــون  کــه در  گفت وگوهایــی  کثــر  ا

1. Sunday talk shows
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دادن  گــوش  محصــول  کــه  مفصــل  و  ســاده  گفت وشــنودی  به جــای  نیــز 
آرون ســورکیِن  برای مثال،  کردن می گــذرد.  و پرحرفی  با ســخنرانی  اســت، 
فیلمنامه نویس به ســبب اســتادی اش در دیالوگ نویســی تمجید می شود. 
در  را  او  شــخصیت های  کالمــی  نزاع هــای  و  نفس گیــر  بذله گویی هــای 
خاطر  بــه  اجتماعــی3  شــبکۀ  و  خــوب2  مــرد  چنــد  غربــی،1  بــال  فیلم هــای 
زدن صحبت  که شخصیت در حین قدم  تماشای صحنه هایی  ید.  بیاور
ی  که نمونه های بی شمار می کند و مواجهه های حماسه وار در فیلم هایش 
از آن در یوتیوب وجود دارد،]18[ جالب و پر از جمالت عالی است __ مثل 
ی  اینکه طور برای  اما  کنی!«4 __  را هضم  این دیالــوگ: »نمی توانی حقیقت 
داشــته  رضایت بخشــی  و  مشــتاقانه  دوجانبۀ  گفت وگوی  تــا  بدهید  گــوش 

نیستند. آموزنده  فیلم ها  این  باشید، 
که  دارد  یشــه  ر مهــم ســخنرانی متظاهرانه  در ســنت  اینها  تمام  البتــه، 
و  نویســندگان، منتقدان  از  َالگونْکوین5 مربوط می شــود __ گروهی  به میزگرد 
َالگونْکوین  ناهار در هتل  وقــت  روز  که هر  یگــران در دهۀ 1920 میالدی  باز
کلمات  بــا  ی  باز کنایه،  تــا  را مالقــات می کردند  در منهتــن یکدیگــر  واقــع 
و  رقابت طلبانــه  حاضرجوابی هــای  کننــد.  ردوبــدل  را  بذله گویی هایــی  و 
کشور  آن دوران منتشــر می شــد مردم  روزنامه های مهم  در  که  تندوتیزشــان 
با همان  گفت وگویی  به احتمال قوی، مردم هنوز هم  و  را مســحور می کرد 

را هوشمندانه می دانند. و سیاق  سبک 
در  عضویــت  وجــود  بــا  میزگــرد،  ایــن  دائمــی  اعضــای  از  ی  بســیار امــا 
و  تنها  دیــدار می کردنــد، عمیقــًا  با هم  روز  هــر  تقریبــًا  که  گــروه ســرزنده ای 

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

دیالوگی از فیلم چند مرد خوب   .4
5. Algonquin round table
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ناموفق  نویســنده سه خودکشی  پارکرِ  برای مثال، دوروتی  بودند.]19[  افســرده 
به  ی  از خودبیزار ، الکســاندر وولکات، به حــدی  تئاتر داشــت]20[ و منتقــد 
داد  رخ  قلبی  اثــر حملۀ  بر  که  از مرگش  اندکی پیش  که  بود]21[  آمده  ســتوه 
گروه  گفتن نداشــتم.« درواقــع، اعضای این  برای  گفــت، »هیچ وقت حرفی 
واقعی  ارتباطی  ی  برقرار برای  آنهــا  نمی دادند.  گوش  یکدیگر  حرف های  به 
تا یک  بودند  افراد دور میز تالش نمی کردند، فقط مترصد فرصتی  باقی  بــا 

کنند. پرتاب  را  کالمشان  ترقه های  بتوانند  آنها  و  بگیرد  نفس  نفر 
بــه  بیشــتری  تمایــل  کــه  عمــرش  پایانــی  ســال های  در  پارکــر  دوروتــی 
که  بود  از آدم هایــی  گفــت، »آن میزگــرد فقط جمعــی  اندیشــیدن داشــت، 
کلی  یــف می کردنــد. فقط  تعر از خودشــان  بقیه  بــرای  و  لطیفــه می گفتنــد 
و  می داشــتند  نگــه  را  شوخی هایشــان  ی  روز چنــد  کــه  خودنمــا  وّراج  آدم 
کننــد... ذره ای حقیقــت در هیچ یک  رو  را  آنهــا  تــا  بودند  منتظــر فرصتــی 
حقیقت  گفتن  پــس  بود،  کنایه زنی  ک  هولنــا روزگار  نبــود.  گفته هایشــان  از 

نداشت.«]22[ ضرورتی 
مضحکــۀ  نیســتند.  دادن  گــوش  الگــوی  هــم  سیاســی مان  رهبــران 
که در  نظــر بگیرید  را در  یــکا1  آمر ایاالت متحــدۀ  کنگرۀ  اســتماع  جلســات 
کردن ســناتورها  و ســرزنش  انتقاد  اظهار فضــل، نکوهش،  بــا وضعیت  آنها 
آنها  از  که قبل  یا پریدنشــان وســط حرف هر بخت برگشته ای  و نمایندگان 
برجســته ترین  و  رایج ترین  نیســت.  اســتماع خبری  از  حرف می زند، خیلی 
از رونوشت هایش پیداست، همهمه  که  کنگره  مشخصۀ جلسات استماع 
کردن با هم اند و رونویس کننده  که نشان می دهد همه در حال بحث  است 

از حرف های هیچ کدام سر دربیاورد. یا نگارندۀ مباحث نمی تواند 

U.S. congressional hearings: جلســاتی کــه به منظــور بهره گیــری از نظــر کارشناســان و   .1
ی و تحلیل اطالعات در مراحل ابتدایی  نماینــدگان خــارج از کمیته و همچنین گــردآور

ی ها در کمیته های کنگرۀ ایاالت متحدۀ آمریکا برگزار می شود.  سیاست گذار
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