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تقدیم به نائومی و ایان
که به من، دلیل اجتماعی بودِن مغزم را نشان دادند



پیشگفتار               



جرمی بنتام1 فیلسوف، حدود دو سه قرن پیش نوشته بود، »این درد و لذت 
انجام می دهیم، هر آنچه می گوییم و هر آنچه فکر  است که در هر آنچه 
می کنیم، بر ما حکمرانی می کند.« شکی در این نیست که ما خواهان لذت های 
جسمانی هستیم و سخت تالش می کنیم تا از دردهای جسمانی اجتناب 
کنیم. اما آیا این لذت ها و دردها »در همه چیز بر ما حکمرانی می کنند؟« آیا 
این همة آن چیزی است که ما هستیم؟ من گمان می کنم که سهم لذت ها و 
دردها در مدیریت ما بسیار کمتر ازآن چیزی است که بطور معمول فکر می 
کنیم. نهادها و ساختارهای انگیزشی جوامع تا حد زیادی مبتنی بر نظر بنتام 
عمل می کنند و به همین دلیل بخشی از اثربخش ترین  عوامل انگیزاننده 

رفتار انسان را نادیده می گیرند.
آنچه ما و بنتام اغلب نادیده می گیریم این است که انسان ها عالیق دیگری 
نیز دارند که به اندازة درد و لذِت جسمانی اساسی و مهم هستند. ما برای 
با  ارتباط  سمت  به  را  ما  قوی  انگیزه هایی  ساخته شده ایم.  بودن  اجتماعی 

1. Jeremy Bentham
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دوستان و خانواده پیش می رانند. ما ذاتًا کنجکاویم که بدانیم در ذهن دیگران 
چه می گذرد. هویت ما محصول ارزش هایی است که توسط گروه هایمان به 
ما منتقل می شود. این ارتباطات منجر به رفتارهای عجیبی می شود که نمی توان 
آن ها را با نفع شخصِی معقول1 توجیه کرد و تنها در صورتی قابل درک هستند 

که ماهیت اجتماعی انسان را مبنای نگاه خود قرار دهیم.
بیش از دو دهه است که من و همکارانم شاخة جدیدی از علم به نام علوم 
اعصاب شناختی2 اجتماعی  را پایه گذاری کرده ایم. ما با استفاده از ابزارهایی 
به  توانسته ایم   3)fMRI( مغناطیسی عملکردی  چون تصویربرداری تشدید 
جهان  به  مغز  پاسخ  می دهد  نشان  که  دست  یابیم  خیره کننده ای  یافته های 
اجتماعی چگونه است. این یافته ها پیش  از این قابل دستیابی نبودند. عالوه بر 
این یافته های ما موید این امرند که مغز ما برای ارتباط با دیگران شکل گرفته 
است. منشأ برخی از قسمت های ذهن اجتماعی به اولین پستانداران در صدها 
میلیون سال قبل بازمی گردد. سایر قسمت های ذهن اجتماعی اخیرًا تکامل 
یافته اند و مختص انسان ها هستند. دانستن نحوة تأثیر این سازوکارهای ذهنی 
بر رفتار برای بهبود بخشیدن به زندگی افراد و سازمان ها ضروری است. این 
کتاب به سازوکارهای عصبی ذهن اجتماعی می پردازد و می کوشد تا اهمیت 

آن را در زندگی اجتماعی ما روشن سازد.

1. Rational Self-interest
2. Social Cognitive Neuroscience
3. Functional Magnetic Resonance Imaging



بـخش اول
سـرآغـاز
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ارو و گلوریا بیش از نیم قرن با هم زندگی کردند. زندگی مشترک آن ها 
مصداق رویای آمریکایی بود. آن ها که فرزندان دوران رکود بزرگ اقتصادی 
زمان  گذشت  با  ولی  داشتند  پایینی  سطح  زندگی  ابتدا  بودند  آمریکا  در 
توانستند پیشرفت کنند و در آتالنتیک سیتی تبدیل به اشخاص محبوبی شوند. 
آن دو زمانی که نوجوان بودند با یکدیگر آشنا شدند و در دوران دبیرستان، 
رابطة شان به یک دوستی پایدار بدل شد. اِرو در دانشگاه دوک پذیرفته شد اما 
تصمیم گرفت برای کمک به میهن خود در جنگ جهانی دوم، به عنوان خلبان 
نیروی دریایی خدمت کند. هنگامی که به خدمت اعزام شد، گلوریا نیز همراه 
با او رفت. آن ها پس از جنگ با یکدیگر ازدواج کردند و صاحب دو فرزند 
شدند؛ فرزندانی که در آینده تبدیل به وکیل های موفقی شدند. اِرو خانة خود 
و گلوریا را با دستان خویش ساخت. بعدها او در شغل خریدوفروش خانه 
فعالیت کرد و گلوریا نیز در همان دفتری که او کار می کرد مشغول شد. آن دو 
مهارت زیادی در شغل خود داشتند، به طوری که چندین پارکینگ خریداری 
آن  در  گسترش  حال  در  کازینوهای  توسط  بعدها  پارکینگ ها  این  کردند. 
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حوالی خریداری شدند. اِرو و گلوریا جدایی ناپذیر بودند. آن ها در زندگی، 
کار و تفریح در کنار یکدیگر بودند.

به سرطان پروستات است و  مبتال  اِرو در سن 67 سالگی دریافت که 
اکثر  کرد.  وارد  گلوریا  به  سنگینی  ضربة  او  مرگ  درگذشت.  بعد  چندی 
انسان ها در زندگی دچار سختی می شوند و راه هایی را برای گذر از سختی ها 
پیدا می کنند. اما گلوریا نتوانست چنین کاری بکند. پس از مرگ همسرش، 
روزها را با فکر کردن به او سپری می کرد و ذهن و حافظه اش روز به روز 
بیشتر تحلیل می رفت. با گذشت زمان، گلوریا تبدیل به یک انسان دیگر شد. 
او که همواره جذاب، بذله گو و غمخوار دیگران بود، پس از مرگ اِرو تبدیل 

به شخصی خودمحور، بی توجه و گاهی بدجنس شد.
دوستان گلوریا نمی دانستند که چرا او به این شکل درآمده و یک به یک او 
را ترک می گفتند. برای خانواده نیز تحمل خلق و رفتار او را کاری دشوار بود. 
توجیهاتی که برای این تغییرات آورده می شد غالبًا متکی بر نوروبیولوژی بود. 
شاید او مبتال به نوعی از آلزایمر یا دمانس شده بود اما غیر از زوال حافظه، 
می گفتند  عده ای  نمی کرد.  ادعاهایی حمایت  چنین  از  دیگری  شاهد  هیچ 
شاید داروهایی که برای کنار آمدن با سوگ همسرش مصرف می کند او را 
دچار آسیب نورولوژیک بلندمدت کرده است. اما خود گلوریا توجهی به این 
سؤاالت نشان نمی داد. او می دانست که اشکال کار کجاست؛ بهتر بود می مرد 
تا اینکه یک روز بدون اِرو زندگی کند. من این را می دانم زیرا خود او در 
هر فرصتی که به دست می آورد این را به من می گفت. گلوریا مادربزرگ من 
بود. او معتقد بود که این دل شکستگی است که دارد او را می کشد. سال ها بعد 
وقتی از پدرم پرسیدم چه چیز باعث شد تا مادربزرگم تا این حد تغییر کند، 
او در جواب گفت »او هم زمان با همسرش مرد. بعد از آن، حتی یک لحظه 

هم روی خوشی را ندید.«
من در طول دوران رشدم همواره پدربزرگ و مادربزرگم را الگوی بلوغ 
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و پختگی می دانستم. از نظر من، زندگی آنان مظهر یک ازدواج خوب و 
سالم بود و مزایای داشتن یک همراه همیشگی را به خوبی نشان می داد. 
تابستان هاِی اولین سال های زندگی ام را در خانة آنان گذراندم؛ خانه ای که 
بابا اِرو ساخته بود. می دیدم که چقدر به یکدیگر و دیگران توجه می کنند 
و عالقه نشان می دهند. امروز من و همسرم نیز مانند اِرو و گلوریا در یک 
حرفه مشغول به کار هستیم و دفترهایمان شش متر از هم فاصله دارد. من از 

پدربزرگ و مادربزرگم آموختم که خوشبختی یعنی همین.
 چه اتفاقی باعث می شود رابطه ای که سال ها ما را تا این حد خوشحال 
نگه می داشت، زمانی که به پایان خود می رسد باعث می شود که زندگی در 
نظر ما بی ارزش جلوه کند؟ چرا مغز ما طوری ساخته شده است که زمانی که 
عزیزی را از دست می دهیم چنین درد عظیمی را به ما تحمیل  کند؟ آیا این 

درد نشانگر نقصی در معماری عصبی ماست؟
مطالعاتی که من و همسرم در یک دهة گذشته انجام داده ایم نشان می دهد 
که این واکنش نه تنها تصادفی نیست بلکه برای بقای ما حیاتی است. مغز ما 
طوری تکامل یافته است که تهدیْد نسبت به ارتباطات اجتماعی مان را مانند درد 
جسمانی تجربه می کند. تجربة درد اجتماعی، با فعال کردن مدار مغزِی مرتبط با 
درد جسمانی باعث می شود که با نزدیک نگه داشتن فرزندانمان به خود، از بقای 
آنان اطمینان حاصل کنیم. ارتباط عصبی بین درد اجتماعی و جسمانی همچنین 
باعث می شود که ارتباطات اجتماعی مانند غذا و گرما یک نیاز دائمی محسوب 
شوند. با در نظر گرفتن اینکه مغِز ما درد اجتماعی و جسمانی را یکسان ادراک 
می کند، آیا نگاهی که ما به عنوان یک جامعه به درد اجتماعی داریم باید متفاوت 
از مغزمان باشد؟ ما انتظار نداریم کسی که پایش شکسته است »با این درد کنار 
بیاید«. اما وقتی به کسی می رسیم که در حال تجربة درِد از دست دادن کسی 
است، خیلی راحت به او می گوییم که »با این درد کنار بیاید«. پژوهش هایی که 
من و دیگران با استفاده از fMRI )تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی( 
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انجام داده ایم نشان می دهد که تجربة ما از درد اجتماعی با آنچه گمان می کنیم 
متفاوت است. ما غالبًا فکر می کنیم که درد جسمانی و اجتماعی از اساس با 
یکدیگر متفاوت هستند اما پردازش مغز ما نشان می دهد که آن ها بیش از آنچه 

گمان می کنیم به هم شباهت دارند.
بر سه سازگاری1 عمدة مغز است؛ سازگاری هایی که  این کتاب  تأکید 
باعث می شود ارتباط بیشتری با جهان اجتماعی داشته باشیم و با بهره گیری 
از این ارتباطات اجتماعی، گروه ها و سازمان های منسجم تری را شکل دهیم. 
همپوشانی عصبی بین درد اجتماعی و جسمانی، اولین سازگاری از این سه 
سازگاری است. این همپوشانی باعث می شود که ارتباطات اجتماعی در همة 

عمر، انگیزه بخش زندگی هایمان باشد.

انتخاب یک رئیس جمهور

در 21 اکتبر سال 1984، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، رونالد ریگان 
و رقیب او والتر ماندیل، دومین مناظرة تلویزیونی را برگزار کردند. اگرچه 
ریگان هنوز محبوب بود اما این محبوبیت به دلیل نگرانی هایی که در مورد 
سن و سال او وجود داشت رو به کاهش بود. عملکرد ضعیف او در مناظرة 
روانی وی  مورد سالمت  در  تا  بود  موجب شده  قبل  هفته  سه  در  اولش 
به  تبدیل  می شد،  انتخاب  مجددًا  درصورتی که  آید.  وجود  به  شک وشبهه 
مسن ترین رئیس جمهور تاریخ ایاالت متحده می شد )او در زمان مناظره 73 
سال سن داشت(. از عملکرد ریگان در این مناظرة پایانی، عمومًا به عنوان 
نقطة عطف این انتخابات یاد می شود. عملکرد او باعث شد تا حمایت مردمی 
از او افزایش یابد و قاطع ترین پیروزی یک رئیس جمهور در تاریخ ایاالت 

متحده را رقم بزند.

1. Adaptation


