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 مقدمه 
رود زیستن وجود دارد. از ما انتظار میشماری دربارۀ چگونهبی هایداستان

مان خوبی مراقب سالمتیطلب باشیم تا عشق پایدار بیابیم و بهبلندهمت و جاه
های عنوان سرمشقتوان بهغالب میمخصوص های اجتماعی باشیم. از روایت

توانند زندگی ما را نیز ها گاهی می. آنبهره بردزندگی  برای آسانی و راحتیرفتاری 
کنند، اما هایی که ممکن است از و داستان _ تان هستنددر اصل داس شادتر 

 ،هاداستان ذهن بشر امروزی سرچشمه نگرفته باشند. بر این اساس، بسیاری از این
ای رحمانهبی شکلبهبلکه  ،تنها مفید نیستندنهکنند که نوعی ناسازگاری ایجاد می

 ۀهم افسانا شوند که بمی *روایی هایها تبدیل به تلهآن .شوندباعث آسیب می
 سازند.ونقص را میعیبزندگی بی

 

 کارگر ۀقهرمان طبق
کنم. ای از خودم شروع میهاست، با تجربهکه این کتاب دربارۀ داستان آنجا از

شود و کارگر است که استاد دانشگاهی می ۀکودکی از طبق ۀدربار ،این داستان

 
*    narrative traps  
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 کنندتعیین می)مضر( که دانشگاهیان  یرفتارش را مطابق روایت رود تامیانتظار 
در « در برابر منطقعاطفه » ۀگرد جذابی دربارتغییر دهد. چند سال قبل، در میز

کشور ولز شرکتاوندر شهر هی ،*«شودنور چگونه وارد می» ۀجشنوار  وی در 
گرفتن غذا می شدم.  روروبه سالهرفتم، با مردی پنجاهکردم. وقتی داشتم برای 

گاهانه ،او به کتاب نخست من ۀمواجهۀ ما با اظهار عالق  خوبیبه **خوشبختی آ
کنایه پرسید 8آغاز شد. اما چرا باید نقش قهرمان طبقۀ کارگر را بازی » ،بعد با 

کتابت این کار را کردی» ،از او خواستم منظورش را بیان کند. گفت« کنی؟ به  .در 
که داشتم ی حال در .«دهیکار را انجام می خودت نگاه کن، االن هم داری همین

ها لباس کنپاکدودکش خواندم و مانندرا می ***«یی _چیم چیم چری»ترانۀ 
  پوشیده بودم، متوجه منظورش نشدم.

کار را کردم تا استقبال می یبودناز هر نوع قهرمان معموالا  کنم، اما در اینجا این 
احساسی شبیه یک احمق داشته باشم. مرد به سخنرانی من دربارۀ اینکه چگونه 

اشاره « دهیممجبوریم رفتارمان را تغییر  ،رسیموقتی به مرتبه و سطح خاصی می»
کلمۀ  ظاهراا  .کرد. به من گفت که نباید ناسزا بگویم بار در میزگرد  را دو« لعنتی»من 

کردم. این جنایت بدتر از قبلی بود؛ زیرا دو زن یک در  «سالمیان»ساعته استفاده 
ممکن است با  ها، این موجودات ظریفدانید زناین میزگرد بودند. شما می

کید دچار فروپاشی عصبی شوند.شنیدن یک ناسزا به  عنوان ابزار تأ
استاد مدرسۀ علوم اقتصادی و سیاسی  در نقشکه من  داشتاین مرد اصرار 

کردم. منظور او از بهتربودن برای مخاطبان انتخاب میرا مثال بهتری باید لندن، 
این است که با تصور غالب از رفتار یک استاد دانشگاه سازگار باشد )نگاهی 

 
*  How The Light Gets In 

**   Happiness by Design ( گا منتشر خواهد شد.زودی در نشر لِ بهزهرا آزادفر  با ترجمۀکتاب حاضر) 
***  Chim Chim Cher-ee 
  



                                                                                                            9                                                                                                                                                                                            مقدمه

  
 

گروهکوتاه به تارنمای هر  های یا دیگر دانشگاه ایاسهای علمی مدرسۀ الیک از 
 .دهد(را نشان میم روشنی منظوررو بیندازید، تصاویر دانشکده و کارکنان بهپیش
گذاشت تا سمت روایتی اجتماعی گرایش داشت که باری بر دوش من میاو به

ای با اسمتوسط رفتار کنم. مدرسۀ ال ۀبر اساس حرفۀ طبق ،ای خاصشیوهبه
های محدودیتمطابق با روش و رفتاری کند، اما انتظار من بسیار خوب رفتار می

هایی برای من بدبختی وبیگاه باعثهنوز هم گاه ،تنگ تصورات قالبی دانشگاهی
چقدر خودشان را  طور خاص با این مسئله درگیرم که دانشگاهیانشود. من بهمی

 گیرند.جدی می
این تر این است که تصورات قالبی دقیقاا از این نوع، با ایجاد مهم ۀمسئل

شان را سرکوب کنند تا مطابق واقعی احساس در کودکان طبقۀ کارگر که باید خوِد 
های بزرگی در دارد. گامبه دانشگاه بازمی راهیابیها را از هیان شوند، آندانشگا

کارگر انگلستان و آمریکا برای غلبه بر تعصب  علیه پذیرش دانشجو از طبقۀ 
بیش از  ،ایاسیان طبقۀ کارگر در الاست. سهم پذیرش دانشجو برداشته شده

کار ستودنی استدانشگاه اما کسانی که  ،های دیگر انگلستان شده است. این 
باید این را نیز  ،کنندکودکان طبقۀ کارگر را به کسب تحصیالت عالی تشویق می

کودکان به های برتر خواهند وارد دانشگاهراستی نمیبدانند که بسیاری از این 
ها فرق دارند. بسیاری از کودکان طبقۀ کارگر، ا کسانی بیامیزند که با آنشوند و ب

گذرانی با زیرا این امر نیازمند وقت ؛ویژه پسرها، از رفتن به دانشگاه اکراه دارندبه
متوسطی  افراد طبقۀ متوسطی است که تفکر و رفتاری متفاوت دارند و معلمان طبقۀ

ارتباط « بدیل و جایگزین»های بینیتوانند با جهاننمیکه  اندهها آموزش دادبه آن
ها در این محیط جدید باقی بمانند و آن را تحمل کنند، برقرار کنند. حتی اگر آن

کارگری خود، که در آن همیشه  این خطر وجود دارد که نسبت به زمینۀ طبقۀ 
 حس راحتی داشتند، احساس بیگانگی کنند.
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آرزوهای  ،کودکانکه با این فرض ه طبقۀ متوسط در تجربۀ من، افراد خیرخوا
کودکان طبقۀ کارگر را به تحصیالت عالی  تا کنندتالش میطبقۀ متوسط را دارند، 

وقت نداشتم. هایی ندارند. من هیچها چنین خواستهاما بسیاری از آن. برسانند
قۀ تردید طبهم بی من بسیار خوب، پس من شغل طبقۀ متوسط را دارم و کودکان

وقت به دانشگاه نرفتند و من متوسط هستند. اما بسیاری از دوستان من هیچ
 ،سازانام. من با بدنام را حفظ کردهها و رفتارهای طبقۀ کارگریبعضی از ارزش

 ،سازیبدن ۀکفش بدون بند در مسابق جفتزنم. دیدن کت یا یکوزنه می
 وجود این بالم. باها میِپِهن اسب چوبی نایاب است. من به این تفاوت ۀاندازبه

)یا در عوض، از ها شدم که از دانشگاهیانتظاراتی می منطبق بادانم که اگر می
  شد.تر میزندگی من راحت سازان( دارندبدن

انجام و  چیزی بخواهنداینکه مردم باید چه ۀهای اجتماعی دربارروایت
 که کندهایی را تجویز میبه چه فکر کنند، نسخهیا احساس کنند و  یادهند، 

گذارد. وقتی با یک داستان اجتماعی که انتظار داریم ناخواه بر ما تأثیر میخواه
شویم و کنترل خود را از بسیار جوزده می افراد پیرامون ما مطابق آن شوند ۀهم

کارگر دهیم، در تلۀ روایی میدست می افتیم. اگر قرار باشد من قهرمان طبقۀ 
توانند که می مشکلی نشان دهکارگر را بههای طبقۀ خواهم بچهخوانده شوم، می

صورت ای غیرمنتظره را دنبال کنند و هنوز هم خودشان باشند و نه بهحرفه
هایی روایتگیریم که چگونه دار کند. وقتی یاد میها را خدشهی که اصالت آنتنبیه

هایی داستان مهارشانس  ؛شوندرا کشف کنیم که مانع شادی و خوشبختی ما می
که بپذیریم ممکن  دهیم. هنگامیافزایش می نداهها ما را کنترل کردرا که مدت

را انجام  آنچهتوانیم میتوانیم فکر کنیم که آیا و چگونه است در تله بیفتیم، می
که استادان دانشگاهیتوانیم امیدواحتی می6.تغییر دهیم دهیممی  ر باشیم 

 ساز بیشتری داشته باشیم.بدن
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 داستان چیست؟
چگونه زندگی باید  گویندهایی است که میهای مدنظر من، داستاننوع داستان 

کنون نوشته تفاوت  است شده کنیم. این تعریف تجویزی از یک روایت، با آنچه تا
و به افراد کمک  هایی شخصی استهایی که متمرکز بر داستانبا آن ،یعنی ؛دارد
کنند و هویتتا  کندمی های خاص خود را فرازوفرودهای تجارب خود را درک 

هایی اجتماعی است که از منابع بیرونی وایتر ،من ۀبسازند. در عوض، دغدغ
ها تطبیق و شما خود را با آن کنندها را تجویز میگیرند، دیگران آنریشه می

 شوند.شخصی مستقیم یا بازخورد مثبت بیان نمی ۀتجرب با ضرورتاا و  دهیدیم
« هنجارهای اجتماعی»های اجتماعی شبیه شناس، روایتاز دید یک روان

 معموالا تعریف هنجار اجتماعی وجود ندارد، اما معیاری برای ثابت هستند. 
شامل ترکیبی از این سه عنصر است: دربردارندۀ قوانین رفتاری است؛ معنای 

همچنین،  9هایی مرتبط با انحراف از آن وجود دارد.دارد؛ تحریم «بایدی»
رود ای هستند که انتظار میکنندههنجارهای اجتماعی، قواعد رفتاری محدود

کنند، ازمردم از آن باشید، بدوبیراه  ایاساگر شما استاد ال»جمله  ها پیروی 
نشویم، متحمل مجازات  انتظار آنها. اگر مطابق و مانند این ،«گوییدنمی

  ک مجادلۀ کالمی کوچک باشد.ی ۀاندازشویم، حتی اگر بهاجتماعی می
هاست: نقطۀ آغاز یک اقتصاددان برای درک هر نوع رفتار، بررسی اولویت

ها و وضعیت جهان. های روشن و معین برای کاالها، خدمات، تجربهخواسته
ها )آنچه دهند( و فرااولویتهای آشکار )آنچه مردم انجام میگاهی بین اولویت
وقت داستان نهند. ممکن است هیچهند( تمایز میانجام د تا مردم دوست دارند

 داستان ادبی دیاما از آن افرادی باشید که دوست دار ،ادبی نخوانده باشید
 صرفاا هایی که نهند: آنهای فردی و اجتماعی نیز تمایز میبخوانید. بین اولویت

افزون بر هایی که شوند، در مقایسه با آنرفاه شخصی برانگیخته و ایجاد می با
گیرند. بنابراین، تعریف من از روایت این، تأثیر رفتار ما بر دیگران را نیز در نظر می
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دانست که بیانگر این میل است که  *«اولویت فرااجتماعی»توان اجتماعی را می
 چگونه رفتار کنیم. بایدما ۀ هم

های اجتماعی را مشخص کردم که با عنوان من سه دستۀ گسترده از روایت
 دستیابی، مرتبط سه دسته را با عنوان ها اشاره خواهم کرد. اینبه آن« هافراروایت»

توان در یکی شده را میبحث« های فرعیروایت»مشخص کردم. همۀ  و مسئول
فراروایت دستیابی، از اهداف آرمانی بخش اول از این سه فراروایت پیدا کرد. در 

رود ها هستیم. از ما انتظار میرسیدن به آنوقفه در پی کنم که بیخود بحث می
کرده باشیم. منظور از فراروایت مرتبط که بخواهیم ثروتمند، موفق و تحصیل

اند: برگرفتهترین روابط ما را در های اجتماعی است که صمیمی)بخش دوم(، روایت
 ۀهمسر باشیم و بچه داشته باشیم. درباریعنی، اینکه باید ازدواج کنیم، تک

مانندی را روایت را برشمردم که انتظارات بیدر بخش سوم، سه  یت مسئولافرارو
  اراده عمل کنیم. دوست باشیم، سالم باشیم و بانهند: نوعبر ما می

از  هااند. آنها در برابر چندین نسل از تغییر مقاومت کردههمۀ این روایت 
ها، اقدامات ها، رسانهها، قوانین، خانوادهساختارهای قدرت، فرهنگ سوی

یخی و حتی مزیت گرفتهتار اند. های تکاملی با درجات مختلفی شکل 
شناسی روانانسانی برآمده از  های ذاتیهای اخیر، تا حدود زیادی انگیزهبندیطبقه

که ما از  است فرض بر این امور، این ۀهمدر  .دنکاجتماعی را ترسیم می
 4.شویمی( برانگیخته و هدایت می)یعنی غیرقابل یادگیر **«اولیه»های پاداش
 بهبودیخود آوری منابع )ثروتمند(؛برای جمع احتکارند از: اهای اصلی عبارتانگیزه

کرده(؛ )تحصیل بینیمعنای مشترک و پیش درکدیدن خود )موفق(؛ برای شایسته
برای مراقبت  پرورش برای داشتن ارتباط نزدیک با دیگران )متأهل(؛ تعلق و عشق

 
*   Meta social preference 

ها موجودات و فرزندان آنهای پاداش هستند که به بقای ای از محرکهای اولیه، دستهپاداش** 
 کنند _ م.کمک می
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 قراردادن بدندوست(؛ خطردیدن دیگران )نوعبه بی اعتماد ؛ها(از فرزندان )بچه
شرایط احتمالی مفروض بین رفتار و  کنترلدر شرایط جسمی مطلوب )سالم( و 

ها فرهنگ ۀدهد که در هممیها معنای جهانی امر به روایت پیامدها )ارادی(. این
  توان آن را اجرا کرد.می

قوانین تفکر و عمل  ،از امیال ذاتی ما یبا خرسند ، غالباا های اجتماعیروایت
کند. با تر میجهان پیچیده را آسانمعنای که این امر درک  دنزنرقم میرا 

منسجم زیستن، یک مسیر هایی دربارۀ چگونهسرنخ ، در پیجوی روایتوجست
خواهیم مناسب و سازگار با تنها میکنیم. نهایجاد می رویهو منطقی برای دنبال

نیز عصبانی  ،دهندآن شویم، بلکه از دست کسانی که این کار را انجام نمی
شویم. در حقیقت، اکنون طیف وسیعی از مطالعات وجود دارد که نشان می
شوند مجازات ما سازگار نمی دهد وقتی بتوانیم کسانی را که با انتظاراتمی

حتی حاضریم برای مجازات کسانی  5دهد.کنیم، احساس لذت به ما دست می
کردهکه فکر می معنای دقیق اند، هزینه بپردازیم )بهکنیم قرارداد اجتماعی را نقض 

  پردازیم(.نقدی میهزینۀ کلمه، 
 

 قدرت و داستان
مراتب حمایت از سلسله بهای من تمایل شدیدی احتماالا دوستان جشنواره

گیری سلطۀ جهت» مختصۀکسانی که به  .اجتماعی موجود داشته باشند
دهند، وقتی دیگران به یک هنجار خاص پایبند باالیی می ۀنمر« اجتماعی

گیری سلطۀ اجتماعی، معیاری است جهت 2شوند.نباشند، واقعاا از آن بیزار می
مراتب اجتماعی اند تا میزان تأیید سلسلهکردهشناسان اجتماعی ایجاد که روان

کنند. یک عبارت برای نمونه این است گروه»، یک فرد را تعیین  ها بعضی از 
گروه گیری جهت»باالیی در  ۀکسانی که نمر .«ترندهای دیگر پستنسبت به 

با آن موافق باشند و کسانی که بیشتر دارند، احتمال دارد « سلطۀ اجتماعی



  ونقصعیبرهایی از افسانۀ زندگی بی                                                                                                                 14

 

را  بیشتری هایرا دوست ندارند. همچنین احتمال دارد جایگاه ،ندابهرهبی
آمیزشان وجود کردن ترجیحات تبعیضفرصت عملی اشغال کنند که در آن

مطابق  استادان باید»در نیروی پلیس. داستانی مانند  حضورجمله  داشته باشد، از
 کند.مراتب کمک میبه امنیت این سلسله ،«ای خود عمل کنندکلیشۀ حرفه

استفاده  جایگاه شمامراتب سلسهاغلب برای تعریف  ،طبقۀ اجتماعی
طبقات اجتماعی بر اساس وضعیت اقتصادی و از سوی دیگر، شود. می

شوند، اما شغل تعریف می با اوقاتها بیشتر شوند. آنتعریف مینیز اجتماعی 
دارند )و همگی عناصر روایت  بسیاری همبستگیگاهی با درآمد و تحصیالت، 

مشاغل طبقۀ کارگر نسبت به طبقۀ  ،دهند(. در انگلیسدستیابی را تشکیل می
، متحدهایاالت تر و درآمد کمتر است. درمتوسط دارای مهارت کمتر، منزلت پایین

« سفیدیقه»و « آبییقه»اصطالحات از دستی و مشاغل اداری  کارِ  میانبرای تمایز 
  باالتر است.نیز باشد، طبقه « بهتر»چه شغل . اصوالا هرکنندیاستفاده م

هایی در ای از طبقه است و اینکه تفاوتدانم که این تعریف بسیار سادهمی
ه وتحلیل طبقآن تجزیه ارتباطدر اینجا،  8.تعریف طبقه وجود دارد ۀها دربارکشور

تا با کسی که در جامعه قدرت دارد و کسی که تصور  داردبر آن میما را  است که
 مراتبسلسله های اجتماعی برای حفظدارد مقابله کنیم. از روایتکه قدرت شود می

قدرتمندترین توجه به عدم ،بنابراین. شوداجتماعی موجود استفاده می
بندی دسته که افراد را بر اساس طبقۀ اجتماعی _ مراتبسلسله هایهجلو
مباالتی های اجتماعی، نوعی غفلت و بیداستان ۀدر کتابی دربار _کندمی

 قدرتمندزیرا از افراد  ؛دنداربیشتری برای غلبه ها احتمال است. بعضی از داستان
ها سود شکل نامتناسبی به آنشوند و بهها تقویت میآن از سوی گیرند،ریشه می

 رسانند.می
گویند که از درصد مردم می 26تصورات قدرت نیز مهم است. در انگلیس، 

طبقۀ کارگر هستند، حتی اگر فقط نیمی از افراد در مشاغل معمولی و دستی 
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کنند نسبتاا ثابت مانده گونه معرفی میاگرچه تعداد افرادی که خود را این 8.باشند
عنوان به 888۰ی وجود دارد که از سال یاست، یک کاهش مداوم در خانوارها

کارگر تعریف  طبقۀ سانی که خود را از تعداد ک ،متحده. در ایاالتاندشدهطبقۀ 
 ۵۰۰۲افزایش یافته است. طبق نظرسنجی گالوپ که در سال  دانندکارگر می

در  ،دانند. این میزانها خود را از طبقۀ کارگر میانجام شد، نیمی از آمریکایی
که  دهدمتحده نشان میها در انگلیس و ایاالتسوم بود. دادهتنها یک ۵۰۰۲سال 

-این واقعیت ظاهراا وضعیت افراد کف نردبان بهتر شده است، اما ممکن است

  طور نباشد.
کنم که قدرت برای کسانی استفاده می« طبقۀ کارگر»از اصطالح  ،در ادامه

و از  وجود داردها آن ۀده چنین تصوری دربارطور گسترکمتری دارند یا به نسبتاا 
طور دارند یا به یبیشتر برای کسانی که قدرت نسبتاا « طبقۀ متوسط»اصطالح 

های گروه. آنجایی که در میان وجود داردها آن ۀگسترده چنین تصوری دربار
اجتماعی  هایگیریم که روایت، نتیجه میاستها تفاوت ارزشدر قدرت  ،مختلف

بیشتری  هماهنگی و همخوانیاز بدون قدرت  به نسبت با افراد ،قدرتمندبا افراد 
 ۀهای طبقزیستن با ارزشچگونه به عزیمت داستان تنها. نهاست برخوردار
رود انی دارد، بلکه انتظار میکارگر همخو ۀهای طبقبیش از ارزش ،متوسط

 قدرتمندهای افراد مراتب اجتماعی با ارزشسلسلهجایی جابهدر  کسیهر
 .بودخواهد ، قضاوت منفی ، در غیر این صورتهماهنگ شود

توان طبقه را در مقایسه با در مباحث مربوط به برابری و تبعیض اجتماعی نمی
در  این خصوصیاتهمگی نادیده گرفت.  نژاد، معلولیت و جنس ،*جنسیت
شوند و به این معناست که حمایت می۵۰۰۰تحت قانون برابری  ،انگلستان

 
*   gender (نقشجنسیت :)دو جنس زن  ۀها و رفتارهای اجتماعی است که جامعه بر عهدها، اندیشه

 _ م. درگذاو مرد می
 
 


