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 تنبيه شخص ثالث چيست؟

 يك مدير ارتباطات، قبل از سوار شدن به هواپيما، 
توئيتي نس��نجيده مي فرس��تد. يك دندانپزشك 
شيري را مي كشد. دونالد ترامپ تقريباً هر چيزي را 
به زبان مي آورد. در همه اين موارد، چرخ دنده هاي 
اينترنت هر بار كمي بيشتر در مسير قضاوت، انزجار و تحقير 
مي چرخد. اين نمونه هاي پياپي رسواكردن آنالين براي برخي 
نش��انگر آن اس��ت كه رفتار عموم مردم سمت و سوي بسيار 
نامناسبي به خود گرفته اس��ت و براي برخي ديگر اين نشانه 
رشد اجتماعي و شنيده شدن صداهايي است كه هميشه در 
نطفه خفه مي شد، اما از نظر جيلين جردن از دانشگاه ييل، اين 
سرنخي است درباره يك رفتار انساني همه گير به نام »تنبيه 

شخص ثالث.«
تنبيه شخص ثالث در واقع تنبيه افرادي است كه رفتار نامناسبي 
دارند و قوانين اجتماعي را زير پا مي گذارند با اينكه اقداماتشان ما 
را به طور مستقيم تحت تأثير قرار نمي دهد. هر فرهنگي مقداري 
از اين رفتار را در خود دارد. نشانه هاي شروع اين رفتار را مي توان 
از همان ابتداي تولد جست وجو كرد: بچه هاي هشت ماهه جذب 
گوزني مي ش��وند كه فيل بي خاصيت را تنبيه مي كند. اين نوع 
تنبيه ها معموالً هزينه هايي هم دارد: رس��واگرها ممكن اس��ت 
شغلشان را از دست بدهند، تظاهركنندگان در معرض بازداشت 
و برخورد فيزيكي هس��تند، افرادي كه توئيت هاي مخالفت آميز 
مي نويسند، ممكن است هدف انتشار اطالعات خصوصي و اذيت 
و آزار قرار بگيرند و مهم تر از همه، تنبيه گران زمان، انرژي و روابط 
اجتماعي را از ك��ف مي دهند. به  اين  ترتيب چ��را بايد خود را به 
زحمت بيندازيم؟ چرا كسي را سرزنش كنيم كه آسيب مستقيمي 

به ما نرسانده است؟

 آيا تنبيه گران قابل اعتماد هستند؟
به  اعتقاد برخي دانشمندان، اين رفتار با اجرايي كردن 
هنجاره��اي اجتماعي و تضعي��ف خودخواهي يا 
بدرفتاري، به استحكام جوامع انساني كمك مي كند. 
اگر چنين باش��د، گروه هايي كه دس��ت به تنبيه 
شخص ثالث مي زنند بايد عملكرد بهتري از گروه هاي غير داشته 
باشند. شايد هم چنين باشد، اما منافع جمعي نمي تواند مبين دليل 
افراد براي پذيرفتن هزينه تنبيه باشد. چرا يك نفر راحت ننشيند 

و وظيفه تنبيه را به ديگران نسپارد؟
جردن، با دقت در اطرافش سرنخ ديگري را در رسواكردن آنالين 

يافت. »به برخي از دوستانم فكر كردم كه در حوزه عدالت اجتماعي 
درگير بودند. حرف هاي اخالق زده زيادي زده مي شد كه به نظر 
مي رسيد بيشتر به ارتقاي جايگاه شخص مربوط است.« به عبارت 
ديگر، شايد تنبيه شخص ثالث اساس��اً نشانه اي است كه با آن به 
ديگر شاهدان ماجرا نش��ان مي دهيد كه شما فردي قابل اعتماد 
هستيد، درست به همان صورتي كه دم يك طاووس يا شاخ گوزن 
نشان از برتري ژنتيكي اش دارد. اين رفتار پيامي واضح را به ديگران 
منتقل مي كند: وقتي به تنبيه خودخواهي تمايل دارم، مي توانيد 

بفهميد كه رفتار خودخواهانه اي با شما نخواهم داشت. 
چنين برداشتي تنها زماني برقرار است كه تنبيه نشانه اي صادقانه 
از قابليت اعتماد باشد، زماني كه افرادي كه دست به تنبيه مي زنند 
واقعاً قابل اعتمادتر از كساني باشند كه اين كار را نمي كنند. به نظر 
جردن اين چنين است، زيرا همان عواملي كه مشوق افراد براي قابل 
 اعتماد بودن است مشوق آنها براي تنبيه افراد بدرفتار نيز هست. مثاًل 
اگر با همكارانتان تعاملي مكرر داشته باشيد )يك همكار دائمي را 
با يك دستيار چند ماهه مقايسه كنيد( يا اگر به نهادي تعلق داشته 
باشيد كه منشورهاي اخالقي مشخصي را به اجرا در مي آورد، احتماالً 
رفتار بهتري با هم رديفانتان خواهيد داشت. در اين موقعيت ها، منافع 
بيشتري از تنبيه به دس��ت مي آوريد )چراكه موضعتان را به گروه 
بزرگي از همكاران بلندمدتتان اعالم مي كنيد( و همچنين هزينه هاي 

كمتري مي پردازيد )زيرا تعداد بيشتري حامي تان هستند.(

  اگر راه بهتري وجود داش�ته باش�د تنبيه را نتخاب 
نمي كنيم

جردن در كنار ديويد َرند، روانشناسي كه در حوزه 
هم��كاري مطالع��ه مي كند، اي��ن ايده ه��ا را با 
به كارگيري صدها داوطلبي انجام داد كه از طريق 
»ترك مكانيكي آمازون«)1( جذب ش��ده بودند و 
بازي اي مرتبط با اعتماد را در دو مرحله انجام مي دادند. در فاز اول، 
يك نفر كه نقش ياريگر داشت، مي توانست انتخاب كند كه پول را 
با فرد ديگري كه نقش گيرنده داش��ت تقسيم كند يا نه. اگر اين 
ياريگران عملكرد خودخواهانه اي داشتند، فرد ديگري كه نقش 
تنبيه گر داشت، مي توانست مجازاتشان كند. يك نفر ديگر نيز، به 
 عنوان انتخاب كننده، ش��اهد همه اين اتفاقات ب��ود. در فاز دوم، 
انتخاب كننده مقداري پول دريافت مي كرد و مي توانست بخشي از 
آن را نزد تنبيه گر سرمايه گذاري كند. آن سرمايه گذاري سه برابر 
شده و در اختيار تنبيه گر قرار داده مي شد و سپس او مي توانست 
تصميم بگيرد كه چه مقدار از آن را به انتخاب كننده برگرداند. به 
 اين  ترتيب انتخاب كننده بايد براساس عملكرد تنبيه گر در بازي 

اول، تصميم مي گرفت كه تا چه حد مي تواند به او اعتماد كند. 
يافته هاي جردن نش��ان از آن دارد كه انتخاب كننده ها تمايل 
بيش��تري به س��پردن پول به تنبيه گراني دارند كه ياريگران 
خودخواه را مجازات كرده باش��ند. او مي گوي��د »آنها تنبيه را 
به مثابه نش��انه اي از احتمال خوب بودن مي پندارند« و در اين 
مورد حق با آنها بوده، زيرا در نهايت تنبيه گراني كه خودخواهان 
را مجازات كرده بودند پول بيش��تري هم به انتخاب كنندگان 

بازگرداندند. آنها به واقع قابل اعتمادتر بودند. 
بعد از آن، جردن اين آزمايش را با كم��ي تغيير، دوباره اجرا كرد. 
اين بار انتخاب كننده ها در مرحله دوم مي توانس��تند يا با يار يگر 
بازي كنند يا با تنبيه گر. در اين ترتيبات، تنبيه ديگر تنها نشانه 
قابليت اعتماد نيست؛ ياري كردن نيز حاوي اطالعات مشابهي در 
اين باره است. به  گفته رند »پيش بيني ما اين بود افراد وقتي فرصت 
اين را داشته باشند كه به شكلي ديگر خوب به نظر برسند، كمتر 
دست به تنبيه خواهند زد.« اين پيش بيني درست بود: اين بار نظر 
انتخاب كنندگان كمتر تحت تأثير تنبيه بود و تنبيه گران نيز تمايل 

كمتري به استفاده از آن داشتند. 
ج��ردن مي گويد: »اين نش��ان مي دهد كه اف��راد تنها به دليل 
آسيب زدن به فرد خودخواه نيست كه به تنبيه دست مي زنند؛ 
آنها مي خواهند نشان دهند قابل اعتماد هستند. اگر راه بهتري 
براي نش��ان دادن اين موضوع وجود داشته باشد، تنبيه را كنار 
مي گذارند.« به همين شكل، از ديدگاه انتخاب كننده نيز »قضيه 
صرفاً ارج نهادن تنبيه به هر صورتي نيست، بلكه پيش بيني اين 

است كه چه كسي مي تواند قابل اعتماد باشد.«

 تنبيه كردن هم مثل ياري رس�اندن نشانه همكاري 
است

به گفته پَت باركلي در دانشگاه گوئلف:»اين آزمايش 
مشخص مي كند چرا در بعضي مطالعات تنبيه گران 
منتفع مي ش��وند و در بعضي ديگر ن��ه. كمك به 
ديگران عالمت بهتري از همكاري يك فرد است، به 
همين دليل افراد هر جا كه الزم باش��د، از آن به عنوان سيگنال 

خوب بودن استفاده مي كنند.«
باركلي و چند نفر ديگر، پيش از آن پيش بيني كرده  بودند كه تنبيه 
شخص ثالث مي تواند نشانه اي گويا از نيت همكارانه باشد، اما به 
گفته نيكوال ريحاني از كالج دانشگاهي لندن »اين مقاله تأييدي 
عملي براي آن پيش بيني فراهم كرده است.« اين تيم همچنين 
ايده هايشان را در مدلي رياضي جاي دادند كه ميزان تأثير تنبيه 
روي افراد مجازي را، هنگام بازي اعتماد، شبيه سازي مي كرد. نتايج 
حاصل از اين مدل تا حد زيادي ب��ر نتايج حاصل از آزمايش هاي 
واقعي منطبق بود كه نشان مي دهد اين ابزار مي تواند، براي كاوش 

تكامل تنبيه، فراتر از اين نيز كارا باشد. 
جردن و رند هشدار مي دهند كه اين دورنما يك دورنماي تكاملي 
است. در اين باره كه چرا در وهله اول تنبيه شخص ثالث در ميان 
انسان ها ظهور يافته است، معني آن اين نيست افرادي كه انزجار 
خود را به شكل آنالين يا غيره ابراز مي كنند، اين كار را به خاطر نفع 
شخصي مي كنند. جردن مي گويد: »ما نمي گوييم كه افراد دروغگو 
هستند، مثالً بگويند به چيزي اهميت مي دهند، در حالي  كه واقعاً 
برايشان مهم نيست. افراد حقيقتاً احساس انزجار و خشم مي كنند، 
اما حداقل بخشي از دليل توجهي كه به اين نوع موضوعات مي كنند 

مزاياي مربوط به خوش نامي است.«
با  اي��ن  همه، تنبي��ه مي توان��د متقاب��اًل موج��ب بدنامي نيز 
بش��ود. اگرچه كه آزمايش ها نش��ان داده اند اف��راد حاضرند 
پول بيشتري را به تنبيه كنندگان بس��پارند، اما همانطور كه 
باركلي مي گويد:»اكثر پژوهش ها بيانگر آنن��د كه افراد لزوماً 
تنبيه كنندگان را بيش��تر از ديگران دوست ندارند. آنها اعتقاد 
دارند كه تنبيه كنندگان كار درست را انجام مي دهند، اما عالقه 
ويژه اي به آنها ندارند، شايد به اين دليل مي ترسند، خودشان 

هم مورد تنبيه قرار بگيرند.«
س��ارا متيو، از دانش��گاه ايالت آريزونا مي گويد ك��ه نمي توان 
نتيجه گيري هاي اين گ��روه را به كل تعمي��م داد. اين نتايج با 
تجربيات حاصل از مشاهدات او از روستاييان توركانا در شرق 
آفريقا همخواني ن��دارد. او مي گويد: »در مي��ان اهالي توركانا، 
كساني را كه تنبيه نمي كنند مفت سوار)2( مي دانند.« اين افراد 
»به دردنخورهايي« لقب مي گيرند كه مشاركت الزم را در اجتماع 
ندارند.«در اين شرايط، افراد به خوشنامي شان به عنوان تنبيه گر 
اهميت مي دهند، اما نه به اين خاطر اين شكلي از عالمت دهي 
اس��ت، بلكه به اين دليل كه تنبيه يكي از حيطه هاي همكاري 
است، درس��ت همانند ياري رس��اندن به ديگران يا شركت در 

جنگ.«
وی مي افزايد:»صحيح نيست براي مطالعه خاستگاه هاي تنبيه 
ش��خص ثالث به دولت هاي بزرگ بنگري��م. در چنين جوامعي، 
نهادهاي رس��مي، مانند نظام قانوني، وظيفه س��نگين برقراري 
نظم اجتماعي را بر عهده دارند كه شيوه نگرش ما را به افرادي كه 
دست به تنبيه مي زنند تغيير مي دهد. اين در حالي است كه در 
بخش عظيمي از تاريخ تكاملي مان، اين نهادها اصالً وجود خارجي 
نداشته اند.« به گفته متيو، »اين تا حدي مثل اين است كه بخواهيم 
با مطالعه افرادي كه به كشاورزي مش��غولند درباره رژيم غذايي 

انسان نتيجه گيري كنيم.«
 پي نوشت:

Amazon Mechanical Turk  )1: نوعي بازار اينترنتي است 
كه كسب وكارها و پژوهشگران مي توانند از آن براي تأمين منابع 
انساني كارهايي استفاده كنند كه نياز به هوش انساني داشته و از 

عهده كامپيوترها خارج است. 
free- rider  )2: كس��ي كه بدون اينكه كار خاصي انجام دهد، 

سعي مي كند از نتايج اقدامات ديگران به نفع خود استفاده كند. 

سبك سالمت

 مي توان از منزل تا ايس��تگاه اتوبوس را به حالت دو و پياده روي تند انجام داد، 
مي توان يك ايس��تگاه قبل از منزل از اتوبوس يا سواري پياده شد و بقيه مسير 
را پياده تا منزل طي كرد. بهتر است هر شخصي فعاليت هاي بدني را به عنوان 
يك س��بك در زندگي خود پياده كند نه اينكه به اين مسئله فكر كند كه االن 
بايد در اين زمان حتماً ورزش كنم و در زمان ديگر بايد به پايان برسانم. سعي 
كنيم ورزش را البه الي زندگي بگنجانيم و از آن لذت ببريم. در واقع بهتر است 
ورزش را به فعاليت��ي در زندگي تبديل كنيم. اين فعالي��ت مي تواند به صورت 
دس��ته جمعي اتفاق بيفتد، شما مي توانيد  همراه همس��ر و فرزندانتان بعضي 
مواقع به كوه و كوهپيمايي برويد. اين كار نه تنها باعث مي ش��ود ورزش بيشتر 
سرگرم كننده باشد بلكه براي شما و اعضاي خانواده هم مي تواند لذتبخش بوده 
و در آنها ايجاد انگيزه كند. ورزش دس��ته جمعي در انسان احساس بهتري را 
ايجاد مي كند. برنامه ورزشي خود را در زمان هايي قرار دهيد كه بيشترين انرژي 
را داريد. شايد به كرات ديده باش��يد افرادي كه صبح هاي زود به كوه مي روند 
شاداب تر و سرحال ترند و حس خوبي نس��بت به زندگي و محيط اطراف خود 
دارند. در افرادي كه تحت فشار اختالالت عاطفي يا افسردگي هستند ورزش 
و كوهپيمايي مي تواند كارآمد باش��د و زندگي آنها را متحول كند. گاهي افراد 
به خاطر ضعف جسماني يا درد در نواحي مفاصل و زانوها از ورزش كردن خود را 
منع مي كنند كه در اينجا الزم است بگوييم اين فكر كاماًل اشتباه است كه ورزش 
سبب درد بيشتر و احساس تورم در نواحي آسيب ديده مي شود، قبل از ورزش 
بهتر اس��ت با پزش��ك متخصص خود در اين رابطه صحبت كنيد و در بهترين 
شرايط روحي و رواني به ورزش ادامه دهيد و هيچگاه ورزش كردن را از زندگي 
خود حذف نكنيد. هيچ گاه نبايد درد اعضاي بدنتان را ناديده بگيريد بلكه بايد 
با مشورت يك متخصص آنچه را كه صالح شما است انجام دهيد. گاهي اوقات 
تمرين و تكرار بيشتر اما به مدت كوتاه تر مي تواند براي شما معجزه كند. بسياري 
از افراد در جامعه هستند كه از ورزش كردن براي خود كوهي ساخته اند، كوهي 
كه نمي توان از آن باال رفت! اين افراد سخت در اشتباه هستند. بسياري از ما حتي 
در بهترين شرايط روحي و عاطفي ش��ايد انگيزه اي براي ورزش كردن نداشته 
باشيم اما با كمي تحرك و قلقلك دادن احساساتمان مي توانيم اين انگيزه را در 
خود ايجاد كنيم. همه ما شايد موقعيت يا وقت اينكه در سالن هاي ورزشي ثبت 
نام كنيم را نداشته باشيم اما با كمي جست وجو كردن در برنامه هاي ورزشي و 
اصالحي مي توان بدن خود را روي فرم نگه داشت. در مورد ورزش كردن مهم 
نيست كه شما چه سني داريد يا در چه جايگاهي قرار داريد مهم اين است كه 
ش��ما مي خواهيد بدن خود را س��الم نگه داريد. بعضي از افراد به خاطر شرايط 
كاري يا حتي سن باال از ورزش كردن خود را منع كرده اند كه اين تفكر نادرستي 
است. مطالعات گوناگون در اين زمينه نش��ان داده است ورزش منظم و دقيق 
مي تواند به طرز باور نكردني احساس خستگي و كوفتگي را در ما از بين ببرد و 

كاهش دهد و همچنين باعث افزايش انرژي در بدن شود. 
ورزش مي تواند احس��اس بهتري نس��بت به زندگي در ما ايجاد كند، با ورزش 
كردن هماهنگي بين اعص��اب و مراكز عصبي و تقويت اعص��اب ايجاد و باعث 
مي شود كارهاي فكري را آسان تر و راحت تر انجام دهيم. البته شايد اوايل موانع 
زيادي جلوي پاي خود داشته باشيم  اما بايد بگويم قدم به قدم مي توان موانع را 
برداشت، مخصوصاً هنگامي كه برخي افراد از ناراحتي هاي افسردگي يا خلقي در 
رنجند. هر چه بيشتر ورزش كنيد و آن را در زندگي روزمره خود قرار دهيد انرژي 
بيشتري پيدا خواهيد كرد، بنابراين اينجاست كه بايد به شما بگوييم احساس 
آمادگي و آرامش بيشتري نسبت به انجام كارهايتان داريد. بهتر است به خود 
قول دهيد  بيشتر روزها فعاليت هاي ورزشي خود را هر چند اندك و كم اما انجام 
دهيد، فعاليت مس��تمر و پي در پي باعث ش��ادابي روح و خلق آدمي مي شود. 
مخصوصاً آن دسته از افرادي كه با افسردگي دس��ت و پنجه نرم مي كنند. در 
بعضي مواقع وقتي شما ورزش را مداوم انجام دهيد، ديگر به صورت يك عادت 
مي شود و مي توانيد دقايق بيشتري را به ورزش اختصاص دهيد. ورزش كردن 
در اينگونه افراد باعث مي شود قدرت انعطاف بيشتري داشته باشند و وقتي در 
زندگي روزمره با حوادث مختلف و وقايع تلخ روبه رو مي شوند مي توانند راحت تر 
كنار بيايند و برايشان قابل هضم تر است. بعضي افراد كه در اين مرحله از زندگي 
قرار دارند به جاي روي آوردن به ورزش به دخانيات روي مي آورند و كاًل خود 
را از چرخه زندگي خارج مي كنند. روي آوردن به دخانيات نه تنها باعث ايجاد 
رفتارهاي منفي و تشديد عاليم بلكه باعث مي شود از ديد مردم عادي يك فرد 
طرد شده به نظر برسيم. اما كساني كه به ورزش روي مي آورند نه تنها مي توانند 
با مشكالت دست و پنجه نرم كنند بلكه باعث تقويت سيستم ايمني بدن خود 
و كاهش سطح استرس در بدن مي ش��ود. ورزش كردن براي هر كدام از ما نه 
تنها موجب شادابي و طراوت روح و روان و سالمت مي شود، بلكه باعث تقويت 
ذهني ما نيز مي شود. ورزش مس��تمر مي تواند يك خواب خوب را در ما ايجاد 
كند بعضي ها هستند كه شب ها هنگام خواب ورزش هايي مانند يوگا يا حركات 
كششي ماليم و روان را انجام مي دهند. اينگونه افراد خواب عميق تر و آرامش 

بخشي را تجربه مي كنند و هميشه از خواب خود لذت مي برند. 
ورزش كردن همچنين در افراد باعث مي ش��ود با چالش هايي در زندگي روبه رو 
شوند)چالش ها مي تواند فكري يا روحي باش��د(  كه موجب شود قدرت انعطاف 
بيشتري نسبت به حل مس��ائل داشته باش��ند. همچنين ورزش مي تواند رشد 
سلول هاي مغز را تحريك  و از پيري زودرس جلوگيري كند. اعتماد به نفس باال و 

داشتن حس عزت نفس باال در افرادي كه مرتب ورزش مي كنند بيشتر است. 

ورزش در تمام ایستگاه ها و مسیرهای زندگی

کوهی نیست
 که نتوان از آن باال رفت

  اكرم آشتیاني
درباره اهمی�ت ورزش همه به اتف�اق معتقدند بای�د در زندگي به ورزش 
بها و آن را در جایگاه مناس�بي قرار دهیم تا بتوانیم از فواید آن بهره مند 
ش�ویم. وقتي ورزش را در زندگي قرار دادیم مطمئن�ًا از فعالیت هاي آن 
لذت برده و بهره بیش�تري از زندگ�ي نصیبمان مي ش�ود. هیچ گاه الزم 
نیس�ت فعالیت هاي س�خت و فش�رده را در سالن هاي ورزش�ي انتخاب 
كرده و بخواهیم خود را س�اعت ها درگیر این فعالیت ه�ا كنیم، همین كه 
بتوانیم فعالیت های�ي را انتخاب كنیم كه حتي در من�زل هم آنها را انجام 
دهیم و از آنها لذت ببریم، كافي اس�ت. گاهي اوقات مي شود در البه الي 
زندگي روزمره زمان هاي نابي پیدا كرد كه بتوان ورزش را در آن گنجاند. 

  حامد جمالی
كاش لحظات خوب هيچ گاه در ذهن انس��ان باقي نمي ماند، 
خاطراتي كه ياد آنها حسرتي تلخ برايمان به ارمغان مي آورد. 
ياد خان��ه پدرب��زرگ و مادربزرگ ب��ا آن ح��ال و هوايي كه 
توصيفش براي همگان آشناست؛ لبخند هاي پر مهر و محبت 
آنها در البه الي چروك هاي صورتشان منظره اي به ياد ماندني 

را در ذهنمان به جاي گذاشته است.
 دورهمي هاي شلوغ و با صفا كه غم و غصه را زمينگير كرده 
بود. همه خاله و دايي ها با فرزندانشان دور هم جمع مي شدند 
و بهترين لحظ��ات را در كن��ار پدرب��زرگ و مادربزرگ رقم 
مي زدند، مهماني هايي كه به هر بهانه اي تش��كيل مي شد و 

سرشار از ش��ادي و صميميت بود. من كه آن دوران را به ياد 
مي آورم احساسم اين است چيزي به اسم غم وجود نداشت 
و غم واژه اي جديد اس��ت كه االن بر ما حاكم شده است. آن 

دنبال هم دويدن ها و دور حوض چرخيدن هايي كه با بچه ها 
داشتيم و تمام درگيري ذهني مان بازي بود. مگر مي شود كه 
به يكباره همه چيز تمام شود. آن همه ديد و بازديد،آن همه 

دوست داشتن ها، من معناي زندگي را آنگونه فهميده بودم.
 اما چه شده اس��ت با اينكه امكانات االن بس��يار بهتر و بيشتر 

است، ولي از هم بي خبر هستيم. 
شايد مادربزرگ از همه ما بيشتر ناراحت است، او هر لحظه 
اس��تكان هاي كمر باريك با نعلبكي هاي گل سرخ را آماده 
مي كند و چايي پر عطر دم ش��ده اش را بار ه��ا مي ريزد، اما 
كسي نيست او را از تنهايي در بياورد، احساس مي كنم روح 
خانه پدرب��زرگ و مادربزرگ پر كش��يده و ديگر آن صفاي 
گذشته را ندارد. هرچند ش��يوع كرونا ناگزير رفت و آمدها 
را محدود كرده اس��ت، اما مي توان هرازگاهي جوياي حال 

يكديگر بود. 
امروزه مي بينيم ب��رادر و خواهر بر اثر كوچك ترين مس��ائل 
سال هاست با هم حرف نمي زنند و چنان كينه به دل گرفته اند 
كه گويا دش��من همديگر ند. به نظر مي رس��د سبك زندگي 

بي روح و خاموش غرب در جامعه ما س��ايه انداخته است، در 
حالي كه جامعه اس��المي- ايراني ما داراي فرهنگي غني و با 

صالبت است كه هيچ جاي دنيا مثلش را ندارد. 
دين مبين اس��الم اهميت زيادي به مس��ئله صله رحم داده 
اس��ت و بارها مس��لمانان را به اين فضيلت اخ��الق دعوت  و 
همچنان كه براي انجام آن آث��ار فراواني بيان كرده به همان 
اندازه آثار سوء براي ترك كننده آن ذكر كرده است. اهميت 
اين امر آنقدر زياد اس��ت كه عالمه مجلسي در كتاب شريف 
بحاراالنوار 110 حديث درباره صله رح��م بيان كرده و تمام 
ابعاد و زواياي آن را مورد بررس��ي قرار داده است. صله رحم 

رزق را زياد مي كند و فقر را از بين مي برد. 
عمر افزايش مي يابد و بال كم مي شود. موجب خوش اخالقي 
مي شود و اينها تنها بخش��ي از آثار دنيوي صله رحم است و 
از آنجا كه اجر و پاداش اصلي در س��راي ديگر است براي اين 
فضيلت اخالق��ي آثار اخ��روي فراوان��ي را فرموده اند كه هر 
روشن دلي را شوق مي دهد به س��وي فراگيري اين فضيلت 

به ياد رفته.

 جوياي
 حال هم باشیم

نسیم زندگي

نگاهي تحلیلي به پدیده »تنبیه شخص ثالث« در مناسبات اجتماعي

تنبيه می كنيم ولی دوست نداريم تنبيه شويم!

درباره دالیل تمایل ما به تنبیه افرادي كه حرف نادرس�تي مي زنند یا كار ناشایستي 
مي كنند، دیدگاه هاي متفاوت�ي وجود دارد. برخي آن را نش�انه  بي مباالتي در فضاي 
مجازي مي دانن�د و برخي دیگر آن را گامي دیگر در پیش�برد آزادي بیان به  وس�یله 
ش�بكه هاي اجتماعي، اما احتمال دیگري هم هس�ت؛ ش�اید تمایل ما ب�ه تاختن به 
دیگران سیگنالي است كه نش�ان دهیم افراد قابل اعتمادي هس�تیم و شاید اگر راه 
بهتري براي نش�ان دادن آن بیابیم، دیگر تمایلي به تنبیه دیگران هم نداشته باشیم. 
این مطلب را اِد یانگ نوش�ته و در وب س�ایت آتالنتیك منتش�ر ش�ده اس�ت یانگ 

ژورنالیس�ت و دانش آموخت�ه رش�ته هاي هن�ر و فلس�فه از دانش�گاه یو. س�ي. ال 
اس�ت. اغلب یادداش�ت هاي او در حوزه عل�م بوده و به واس�طه ش�یوه نوآورانه اش 
در این حوزه برنده چندین جایزه ش�ده اس�ت. او پی�ش از این با گاردین، اس�لیت، 
نیویورك تایم�ز، س�اینتیفیك امریك�ن، وای�رد، و نیویوركر همكاري كرده اس�ت 
و در ح�ال حاضر به ش�كل تمام وق�ت در آتالنتیك مش�غول ب�ه كار اس�ت. مقاله او 
در هش�تمین ش�ماره فصلنامه ترجمان علوم انس�اني ب�ا ترجمه سیدامیرحس�ین 
میرابوطالب�ي منتش�ر و در وب س�ایت ترجم�ان نی�ز بازنش�ر ش�ده اس�ت.

تنبیه شخص ثالث در واقع تنبیه افرادي است 
كه رفتار نامناسبي دارند و قوانین اجتماعي 
را زیر پا مي گذارند با اینكه اقداماتشان ما را 
به طور مستقیم تحت تأثیر قرار نمي دهد. 
هر فرهنگي مقداري از این رفتار را در خود 
دارد. نشانه هاي شروع این رفتار را مي توان 
از همان ابتداي تولد جس�ت وجو كرد این 
نوع تنبیه ها معم�والً هزینه هایي هم دارد

اف�راد تنه�ا به دلیل آس�یب زدن ب�ه فرد 
خودخواه نیست كه به تنبیه دست مي زنند؛ 
آنها مي خواهند نش�ان دهند قابل اعتماد 
هستند. اگر راه بهتري براي نشان دادن این 
موضوع وجود داشته باش�د، تنبیه را كنار 
مي گذارند. قضیه صرف�اً ارج نهادن تنبیه 
به هر صورتي نیست، بلكه پیش بیني این 
است كه چه كسي مي تواند قابل اعتماد باشد

سبك رفتار


