
 

 

 

 اجتماعی بودن
 گو در کنج چهاردهموروایت یک گفت

 



 

 9 از 1                                                                                              بودنجتماعی ا
 

 «سالم به همگی! موضوع دیسکاشن رو عوض کردم»
اون باال نوشته بود. خب، همین اول  غزلاین چیزی بود که 

ی ناآشنا با بحث شاید از خودش چند تا کاری خواننده و شنونده
 سوال بپرسه: 

 موضوع قبلی چی بوده که حاال عوض شده؟. 1

 موضوع تازه چیه؟. 2

 غزل چرا موضوع رو عوض کرده؟. 3

که خیلی و چنین خواننده و شنونده عزیزی در صورتی 
بیشتری هم براش ایجاد شده  یکنجکاو باشه ممکنه سواال

سری از این و یک کیا هستن« این همگی»باشه؛ از جمله اینکه 
های بنیادین! که به این خواننده و شنونده عزیز دست سوال

ای ، بلکه گوشهبذارهکه اندکی دندان بر جگر  هشتوصیه اکید می
 )و شاید هم نه!( هدر ادامه این مطلب پیدا کن روها از پاسخ

از موضوعاتی که ذهن من رو درگیر کرده  هیکی دیگ»
من بر » دهادامه می غزلاجتماعی بودن؟  «اجتماعی بودنه

تونم با خالف بقیه اطرافیانم خیلی اجتماعی نیستم و سخت می
گه که این مسأله خیلی داره میبعد از این « بقیه ارتباط بگیرم

شما » کنه و از باقی دوستاش سوال مهمی داره:اذیتش می
 «چطور؟

البد  اعضاکه تمام  هاین سوالی! من چطور؟ من چطور
من اجتماعی هستم؟ ارتباط با : ن پرسیدنوچند باری از خودش
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که غزل  میشه فهمیدبقیه واسم راحته یا سخت؟ تا همینجا 
 چقدر سوالش رو خوب طرح کرده

و این یعنی متوجه این نکته « در مقایسه با اطرافیانم»
بوده که اجتماعی بودن یا نبودن چیزیه که فقط از راه مقایسه با 

آد، و هر آدم بسته به جمعی که توش اطرافیان به دست می
ی اون جمع اجتماعی محسوب بشه عضوه، ممکنه نسبت به بقیه

 ببریمبه دقت و عمق سوال غزل پی میشه ...و اینجاست که یا نه
و اگه همچنان پیگیر « اوه...» بگیمیواشکی  مونو پیش خود

برامون ایجاد در ادامه  همای های دیگه، ممکنه سوالیمباش
؛ مثالً اینکه آیا اجتماعی بودن و ارتباط با بقیه آدما چیزیه بشه

یا صرفا چون در یه  که غزل دوست داره در خودش تقویت کنه
 غزلپاسخ  خواد مثل بقیه باشه؟محیط اجتماعی قرار داره می

 تر باشه.و در عین حال روشنه: دوست داره اجتماعی ساده

ای کاراتره. این کاریه که همیشه همدردی از هر نسخه
کنه. از کنه. از تجربه شخصی خودش تعریف میمی یمصطف

غزل بوده همین مشکلو داشته، اینکه اونم وقتی به سن و سال 
اما بعد از رفتن به دانشگاه و پیدا کردن چند تا دوست اجتماعی 

گه چطوری با اونها دوست شده!( )که به طرز مشکوکی نمی
تونسته بیشتر اجتماعی بشه. آخرشم یه نکته مهم رو به همه 

از زبون  «دور و بر آدمای اجتماعیِ الگوبرداری از رفتارِ»گه: می
 شنیدنش لطف بیشتری داره:  یمصطف خود
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ها و رفقا خیلی تاثیر دارن. اگه آدم اجتماعی بنظرم دوست»
هاش دقت کن. حتی شناسی دوروبرت به رفتار و دیالوگمی

تونی الگوهای رفتارهای اجتماعی قابل قبول رو پیدا بنویس. می
الگوبردای از رفتار  «کنی و بعد مثل مشق از روی اونا تمرین کنی

آدمای دیگه...اما یعنی دقیقا چطوری؟ یعنی جمالتی که در 
شون موقع برن رو حفظ کنیم؟ از زبان بدنارتباطاتشون به کار می

ارتباط با بقیه تقلید کنیم؟ برای دونستن جواب این سواالت باید به 
 رجوع کرد. مصطفی

تر گه که اون هم وقتی کوچیکمی نفر بعدیه. آفرینشنو
بوده اجتماعی نبوده، به جز چند نفر آدم خاص که با اونا خیلی 

تر شده بصورت خودخواسته گه وقتی بزرگصمیمی بوده. بعد می
گه چطوری تونسته این تغییر کمی بیشتر اجتماعی شده )ولی نمی

و  رو در خودش ایجاد کنه. یعنی صرفا با باال رفتن سن و خواست
آفرین اگه به نوششما شه به تغییر امیدی داشت؟  میل و اراده، می

ها رو مستقیما از خودش این سوال شاید بتونید داریددسترسی 
های هنوز حرف آفریننوش( ولی به کوری چشم دشمنان، یدبپرس

  مهمی برای گفتن داره:

ی های اخالقی آدما با هم متفاوته، حتبه نظر من ویژگی»
هیچ اشکالی هم نداره و بچه نه.  هخانواده مثال پدر اجتماعی هی تو

اگر خودت دوست  .داره وهای خاص خودش رهر کس ویژگی
ای کوچولو شروع کنی. تونی با قدمتر باشی میداری که اجتماعی

 «.اری و انجامش بدیذرای خودت یه تمرین بمثال هر روز ب
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یعنی  رسیم؛قسمتی از جواب سوال قبلی میبه  اینجا
ولی چه تمرینی؟ آیا این از همون  برای اجتماعی بودن. تمرین
پیشتر  که مصطفی «رفتار آدمای اجتماعیهالگوبرداری از »جنس 

 گفته بود؟ 

شه. وارد بحث می گالرهیه دوست دیگه   اینجاخب، 
گه اون هم این مشکل رو پیشترها داشته اما با بزرگ گالره می
درجه اجتماعی بودنش رفته باال. گالره یه حرف خوب  ،شدن سن

باید به حرفای » آفرینه:زنه که خیلی شبیه حرف نوشهم می
 «نهاشوه، مخصوصا به نکتتوجه کرد ببزرگترها خو

عجب کلمه سختی! اینا یعنی کیا؟ پدر «...ترهابزرگ»
تر یعنی مادرها؟ بازیگرای فیلما؟ فیلسوفای بزرگ؟ اصن بزرگ

هاش نهتر؟ نشوتر از خودمون میشه بزرگگچند سال بزرچی؟ 
گذاره، میای از ابهام یی هستن که گالره در هالهاینا سواالچیه؟ 

 .شاید دوست داره که خودمون جوابش رو واسه خودمون پیدا کنیم

اجتماعی  ترهای کمای برای ما آدمولی گالره توصیه
جتماعی بودن خودمون رو مون کنه که میزان اتونه کمکداره؟ می

چون فضوله؟ نه! پرسه. ولی چرا؟ می علیبهبود بدیم؟ این رو 

شایدم باشه(؛ اما گویا دلیلی اصلیش اینه )البته هنوز مطمئن نیستم،
هر بار خودش هم همین مشکل اجتماعی بودن رو داره، یعنی که 

 هو مجبور هدرو از دست می شدوستای قبلی هکنکه شهر عوض می
و اما  بگیره که خب، اونم خیلی سخته واسش.آدمای تازه ارتباط با 

 :رو با هم بشنویم این دوست اجتماعی گروه – گالرهجواب 
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ظاهر کسی  روی ی اجتماعی بودن اینه که ازهیک نکت»
به و نی وچون زود قضاوت کردن باعث پشیم، قضاوت نکنیم ور

 متوجه شدید؟  «شهها میخوردن دوستیهم 

اجتماعی بودن رو در گرو ارتباط با دوستان  گالرهدر واقع 
دونه. اینکه با قضاوت نکردن و صمیمی و تقویت همین ارتباط می

شه می هایی که هر انسانی در زندگیش دارهحفظ و تقویت دوستی
 )چون گالره قبال گفته های اجتماعی بودن رو طی کرد.کم پلهکم

ن یعنی همی «(ست دوستانی دارهزندهزمانی که انسان تا »که 
تونه می های کم با دوستان صمیمی )در صورت بقا و تقویت(ارتباط
با  شما هم اینجاتر بشه. آیا تر و گستردهساز ارتباطات بزرگزمینه

المثل قدیمی شنیدن این نکته مهم و کلیدی گالره، به یاد ضرب
 ید؟ افتاد« رفته رفته جمع گردد وانگهی دریا شود»

که گالره گفت « قضاوت نکردن»خیلی با این نکته  غزل
ها رو مستلزم این قضاوت نکردن موافقه. یعنی بقای دوستی

خانوم همینجا  گالرهدونه. اما اگه شما فکر کردید که نکات مهم می
  زهی خیال باطل: تمام شد

ولی  «داره اجتماعی شدن بستگی به شخصیت هر فرد »
تونیم ؟ یعنی میشخصیت آیا قابل تغییره د یعنی چی؟شخصیت فر

آفرین و خود و نوش های مصطفیمثل توصیهبا یه سری کارها،
ها این به وجود بیاریم؟« شخصیت»گالره، تغییری در این 

مونن، اما حتما در جواب میهایی هستن که در اینجا بیسوال
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شن تا در ای از ذهن خواننده/شنونده دقیق یادداشت میگوشه
 های تازه پرسیده بشن.های آینده سروک در قالب دیسکاشنصلف

اما یه سوال اساسی که از جواب گالره در مورد ارتباط بین 

آیا اجتماعی »رسه: می علیاجتماعی بودن و دوستی به ذهن 

بذارید سوال  «بودن ارتباط مستقیم با میزان صمیمیت با افراد داره؟
 رو از زبون خود علی بشونیم:

شه یه نفر خیلی خیلی اجتماعی باشه توی جمعا و می»

  مهمونیا، ولی دوست صمیمی نداشته باشه؟

کل آدمایی »در واقع سوالم اینه که آیا اجتماعی بودن بیشتر با تعداد 
دوستای »تعریف میشه، یا با تعداد « که باشون ارتباط داریم

هشت تا دوست خیلی صمیمی -مثال اگه من هفت ؟«نزدیکمون
م، آیا نیازی دارم که و همه وقتمون رو با اونها بگذرونداشته باشم 

همچنان برم بیرون و با بقیه معاشرت کنم؟ آیا به من میگن آدم 
 غزلهای سختی هستند، نه؟ ولی خوشبختانه سوال «اجتماعی؟

 براشون جواب داره:

ای که بتونی با آدم هاینبه نظر من اجتماعی بودن »
مختلف معاشرت کنی و وقتی تو یک جمعی قرار داری بتونی با 

ا اونو درکشون کنی و یا با نظرات  هاشون ارتباط بر قرار کنی
، «درک»، «ارتباط» ،«های مختلفآدم» «مخالفت یا موافقت کنی

کات امتحانی هستن که باید ها همه از ناین «موافقت و مخالفت»
 ها خط کشید! زیر اون



 

 9 از 7                                                                                              بودنجتماعی ا
 

، یعنی فهای مختلاجتماعی بودن یعنی درک کردن آدم
ت و بیان صریح و صادقانه درباره نظرا هااون گوش دادن به حرف

سعی در های اطرافیان، گوش دادن حرف»ها.  پس چی شد؟ اون
 غزلاز نظر  این«. و ابراز نظر صادقانه هادرک کردن این حرف

گذار ارتباطات ها، و پایهها، بقای دوستیکلید صمیمت با آدم
بخوایم کمی برداشت  علیتر و اجتماعی شدنه. بذارید از وسیع

 خودش رو از این حرف مهم غزل برامون بگه: 

«! مختلف»های آدماجتماعی بودن یعنی معاشرت با »
تا دوست هم داشته باشم ولی مدام فقط  1۰۰ ییعنی من اگه حت

هایی که واسم آشنا نیستن رو اصال با همونا معاشرت کنم و آدم
« اجتماعی»معنی واقعی کلمه  بذارم کنار و اصال نشناسمشون، به

شم. یعنی انگار اجتماعی بودن یکمی هم شجاعت نمی حساب
 «دارهها و مسایل ناشناخته رو هم در خودش برای آشنایی با آدم

تموم نشده و یه نکته مهم امتحانی دیگه  غزلولی حرف 
الی البه« اجتماعی بودن»و « صمیمیت»درباره تمایز بین 
های اینکه اجتماعی بودن یعنی ارتباط با آدم حرفاش باقی مونده:

« صمیمی»ها دممتفاوت و مختلف، و لزومی نداره که با همه این آ
ها بری مسافرت و پیک نیک نیست با آدم همونطور که الزم بود،
ی نزدیک ونی اجتماعی باشی چون آدم این جاها رو با دوستاتا بت

 «و صمیمی میره
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با  نیعنی اینکه او لحاال آیا به عقیده شما این حرف غز
حرف علی درباره اینکه اجتماعی بودن لزوما ربط مستقیمی با 

 وت با شما!ها نداره موافقه؟ قضامیزان صمیمیت با آدم

ذارید از گالره درباره صمیمیت بشنویم، درباره اینکه باما 

 جان، بفرمایید، گالره اصال یعنی چی؟« دوست صمیمی»

 گوشمون با شماست:

یعنی  ،شرایطی داره آدمانتخاب کردن بهترین دوست »
ادم باید برای انتخاب دوست صمیمی به اون اعتماد کنه و قبل 

 « هامتحان کن ور شاز اون هم نیازه که دوست خود

خب، دقت کردید؟ کلمات کلیدی در این عبارت گالره چی 
 نمره(: 3بودند؟ )با ذکر مثال؛ 

 صمیمیت 

 اعتماد 

 امتحان 

 حاال در یک جمله به کار ببرید: 
ناممکن است و اعتماد پیش از صمیمت بدون اعتماد 

 امتحان ناممکن.

پیشتر گفته بود که  گالرهخب،  ؟مون چیهمنظور
حفظ ارتباط و صمیمی  ی اجتماعی شدن، داشتن دوستایالزمه

صال گه اتر و میره عقبره یه قدم میبا این دوستانه؛ حاال دا
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شه این دوستان صمیمی رو پیدا کرد. امتحان کنیم، چطور می
 شه امتحان کرد؟یم؛ اما چطور میکنیم، صمیمی بش اعتماد

مثال در یک شرایط سختی که هستی ببین کمکت »
شید شنا میآم کم تو همین کار ها باهم بیشتر میکنه یا نه. بعد ک

 «میاری دست به بیشتری اطالعات شهو خانواد و تو هم از اون
 «خانواده»: و این هم کلمه کلیدی آخر

مورد این نکته آخری البته گالره توضیح بیشتری در 
رسه، اما شاید این ما در همینجا به پایان می ده، و بحثنمی

اجتماعی »کلیدی باشه برای فهم بهتر ماجرای « خانواده»کلمه 
ه، و گیرمی« اجتماع»، چیزی که ریشه لغویش رو از «بودن
ترین واحد اجتماع که کوچک دونهده عزیز حتما بهتر مینخوان

 با رسم شکل( –نمره  3چیست؟ )


