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شـال قشـنگ بـا ترکیـب رنگی
چندروز پیش یک
ِ
پرونده
خـاص خریـدم .جلـوی آینـه اتـاق پـرو ،متوجـه
شـدم مانتویـی نـدارم کـه بـا این شـال ِسـت شـود؛
مانتوی جدیـدی که قـرار بـود بخرم ،بـا کفشهای
کفـش نـو و طبیعتا
قدیمـیام اصلا جـور درنمیآمـد .پس یـک جفت
ِ
یـک کیـف تـازه هـم الزم داشـتم .بـه اینترتیـب ،بـی آنکـه بدانـم
افتادهبـودم تـوی چرخـهای کـه بیـرون آمـدن از آن راحـت نبـود .ایـن
موقعیت برایتان آشـنا نیسـت؟ تا حـاال برایتان پیـش نیامده خرید
یک وسـیله تازه ،توی چنین گردابی بیندازدتان؟ یـک کاناپه جدید

اثر دیدرو
چیست؟

دیدرو که زندگی هیچوقت به
او چنین روی خوشی نشان
ندادهبود ،هیجانزده از سخاوت
ملکه ،دست به کار شد .با بخشی
از پولش ،یک لباس گرانقیمت
خرید ولی وقتی لباس زیبا و
باشکوهش را پوشید ،متوجه شد
یک جای کار میلنگد...

میخـری و «این فرش هم که کهنه شـده و مگه میشـه رنـگ پردهها با
مبلمان هماهنگ نباشـه؟ چندتا تیکه دکوریجات جدید هم الزمه
تا حالوهوای وسـایل با هم جور دربیـاد و .».. .هرکس ،طـوری در این
گرداب ،گیـر میافتـد؛ یکی بعـد از خریدن گوشـی تلفن همـراه تازه
تا همه لـوازم جانبیاش را نخـرد ،آرام نمیگیرد؛ یکـی با خریدن یک
خودکار تـازه ،همه جامـدادی و کولهاش را نـو میکند و یکـی دربرابر
هماهنگ کردن وسـایل خانه و رختولباس ،اختیـار از کف میدهد.
خالصـه هرکـس بهنوعی دچـار ایـن پدیده اسـت کـه بـه «اثر دیـدرو»
معروف شده .حاال چرا اسـم اش را گذاشـتهاند دیدرو؟ چگونه رفتار
ما را تحت تأثیر قرار میدهد و چطور میشـود از شـرش خالص شد؟
جواب ایـن سـواالت را در پرونـده امـروز بخوانید.

«دنی دیدرو» فیلسوف و نویسنده فرانسوی ،روزی
از روزهــا به سرنوشت ناگزیر بیشتر نویسند هها
دچار شد و کفگیرش به ته دیگ خــورد .خبر به
گــوش «کاترین کبیر» ،ملکه روسیه رسید که
به هـــواداری هنر ،علم و فیلسو فهای عصر
روشنگری شهره بــود .ملکه کــل کتابخانه
دیدرو را خرید ،بعد هم او را بهعنوان کتابدار
استخدام کــرد و دستمزد 25ســال بعدش
را پیشپیش پــرداخــت .دیــدرو که زندگی
هیچوقت به او چنین روی خوشی نشان
نــداد هبــود ،هیجا نزده از سخاوت ملکه،
دست به کار شد .با بخشی از پولش ،یک
لباس گرا نقیمت خــریــد .وقتی لباس
زیبا و باشکوهش را پوشید ،متوجه شد
یــک جــای کــار میلنگد .ظــاهــرش مثل
ثروتمندان شدهبود اما خانهاش ،همچنان
خانه نویسند های بـیپــول بــود .تصاویر و
نقاشیهای قدیمی روی دیــوار را عوض کرد.
صندلی راحتیاش دیگر بهنظرش چندان راحت
نبود ،پس بهجایش صندلی تازهای آمد .به فاصله کوتاهی،
ی خودشان را به چیزهای تازه و قشنگ و مد روز
همه وسایل خانه جا 
دادند .میبینید؟ عطش خریدهای مدام برای هماهنگ کردن همه اجزای محیط
پیرامون ،میتواند در قرن هجدهم به جان فیلسوفی بزرگ هم بیفتد ،پس خیلی
خودتان را ناراحت نکنید .البته فرق دیدرو با ما این است که او فهمید چه بالیی به
سرش آمده و حتی دربارهاش مقاله هم نوشت؛ «در حسرت لباس خواب قدیمی».
دیدرو در این مقاله ،افتادنش در مسیر مصرف افراطی را اینطور توضیح میدهد:
«آن ردای قدیمی ،با خطوط مشکیرنگ بلندی که در انتهایش بود ،فایده مشهودی
برای من داشت .آن خطوط بلند و کشیده ،ادبیات را به رخ میکشیدند ،نویسنده را
مردی که کار میکند ،نشان میدادند .اکنون سیمای ثروتمندی را دارم که به هیچ
دردی نمیخورد .هیچ کس نمیداند من کیستم .ردای قدیمی من با اشیای کهنه
اطراف آن ،بخشی از یک مجموعه بودند؛ صندلی حصیری ،میز چوبی ،پایهای چوبی
که تعدادی کتاب را روی خود جا دادهبود و چند تصویر خاکستری بدون قاب که در
کنار پرده منقوشی آویزان بودند .بین این تصاویر سه یا چهار گچکاری معلق قرار
داشتند که بههمراه ردای قدیمیام ،نمایی موزون و یکدست از تنگدستی من را
به تصویر میکشیدند» .در این متن ،البته نگاه دیدرو ،جنبه فقرستایانه گرفتهاست
که منظور ما نیست؛ نکته مهم این است که بدانیم یک خرید تازه میتواند ما را ،حتی
اگر نویسنده و فلسفهدان باشیم ،برای خریدهای غیرضروریِ بعدی ،تحت فشار قرار
بدهد .اما چطور این کار را میکند؟
منبع :ترجمان

گفتوگو با دکتر قادری ،روانشناس ،درباره وجه روانشناختی اثر دیدرو

ولع سیریناپذیر خرید
مبنا و ِ
مهار ِ

برای اینکه بفهمیم اثر دیدرو دقیقا چه بالیی سر ما و جیبمان میآورد از «کاوه قادری» ،دانشآموختهدکترای تخصصی روانشناسی
از دانشگاه عالمه طباطبایی کمک گرفتیم .او اثر دیدرو را معادل «خرید تکانشی» در روانشناسی میداند و چگونگی عملکرد آن را از
جنبه عصبشناختی و هویتیابی بررسی و راهکارهایی پیشنهاد میکند تا بعد از این ،مغلوبش نشویم.
روانشناسی ،اثر دیدرو را چطور توضیح میدهد؟

رفتار خریدکردن را از چند جنبه میشود بررسی کرد؛ از
دیدگاهی کلی ریشهاش را باید در مفهومی به اسم «تنظیم
هیجان» جستوجو کنیم .خرید کردن رفتاری است که
با شادی به عنوان یک هیجان اصلی ارتباط دارد .هیجان
شادی به سیستم «لیمبیک» مغز ،مربوط و با افزایش
دوپامین در مغز نشان داده میشود .ترشح دوپامین،
احساس لذت به همراه دارد .روانشناسهای زیستی در
خریدکردن ،برای لوب فرونتال (قسمت قُدامی مغز) هم
نقشی قائلاند ،جایی که مهار و کنترل رفتارها ،توجه و
مگیری
توان تصمی 
تصمیمگیری در آن انجام میشود .اگر ِ
لوب فرونتال ضعیف شود ،قدرت مهار مغز کم میشود؛
اصطالحی که با عنوان ( )Ego depletionیا خالی شدن
توان و ظرفیت مهاری مغز مطرح است که چنین موضوعی
رفتارهای تکانشی ازجمله تکانشی خریدکردن را به
دنبال دارد .یکی از عواملی که قدرت تصمیمگیری مغز
ما را کاهش میدهد ،مواجه شدن با انتخابهای متعدد
است .برای همین است که از فروشگا ههای بزرگ ،با
کلی گزینه خرید ،بهجای یک کیسه خرید ضــروری با
چندین کیسه خرید غیرضروری خارج میشویم .لوب
پیشانی وقتی انتخابهای زیادی داشتهباشد ،قدرتش
کم میشود و سیستم هیجانی ،دست باال را میگیرد .در
پدیده اثر دیدرو ،مسئله سرایت تازگی هم مطرح است؛
یعنی سوال اینجاست که چرا یک وسیله نو ،میل به نو
کردن بقیه چیزها را هم برمیانگیزد؟ وقتی فرد چیز
تازهای میخرد ،این خرید تازه برایش اهمیت ویژهای
پیدا میکند و دیــگــران هم تأییدش میکنند؛ برای
لذت بیشتر ناشی از تأیید دیگران ،شروع به خریدهای
زنجیرهای میکند.
در تعریف اثر دیدرو ،میل ما به هماهنگی است که
خریدهای زنجیر های را رقم میزند .چرا هماهنگی
اینقدر برایمان مهم است؟

در روا نشــنــاســی مکتبی داریــم به اســم ِ
«گشتالت»؛
گشتالتیها معتقدند ذهن انسان ،کلنگر است و نقص
را دوست ندارد .تحقیقی در این زمینه انجام شده است؛
به چندنفر ،تعدادی تصویر نیمدایره نشان داد هشــد.
شرکتکنند هها بــدون اینکه بدانند چــرا ،دایر هها را
کامل کردند .این تحقیق و مطالعات دیگری در اینباره
ثابت میکند که ذهن کلنگر و گشتالتمحور ما ،به کامل
کردن چیزهای ناقص تمایل دارد .پس اینکه چطور یک
خرید تازه ما را تحت فشار هماهنگ کردن بقیه وسایل
قرار میدهد ،میتواند ناشی از رویکرد گشتالتیمان
کل یکپارچه بعد از یک خرید جدید ،بههم
باشد .یک ِ

میریزد پس فکر میکنیم همه چیز باید نو شود.

بین تعریف ما از هویتمان و خریدهای غیرضروری چه
ارتباطی وجود دارد؟

نظریهپردازها ،مراحلی را در شکلگیری هویت مطرح
ت
میکنند؛ از دوره کودکی که هویت هنوز شکل نگرفتهاس 
تا مرحلهای که فرد دارای هویت میشود .در بین این دو،
مراحل دیگری وجود دارد؛ بعضیها در مسیر هویتیابی
هستندولیهنوزهویتشانمعلقاست؛عدهایهویتشان
تقلیدیاستوتعدادیاصالبهدنبالهویتیابینمیروند.
بهطور طبیعی ،هویتیابی باید تا دوره جوانی تکمیل شود
اما بزرگ ساالنی هم هستند که هویت مشخصی ندارند یا
هویتشان تقلیدی و معلق است .افرادی که هویتشان
بهخوبی شکل نگرفتهاست و در مرحله تقلید و الگوبرداری
هستند ،بهلحاظ اخالقی در مرحلهای قرار دارند که نظر
دیگران برایشان فوقالعاده مهم میشود و کارها را نه
بهخاطر نفس عمل بلکه بهخاطر تأیید و تنبیه دیگران انجام
میدهند .آنها بیشتر گرایش دارند که خودشان را با لباس
و داراییشان تعریف کنند .اگر فرد هویت منسجمی برای
خودش شکل و به نظر دیگران تاحد معقولی اهمیت بدهد،
مفاهیم آرمانی و عمیقی برای فرایند هویتیابیاش درنظر
بگیرد و در مسیر آنها حرکت کند ،میل به خریدکردنهای
اینچنینیکاهشمییابد.نکتهدیگریکهبدنیستبدانیم
این است که خریدکردن افراطی ،حتی میتواند با عنوان
شناختی «خرید اعتیادی» مطرح شود؛ وقتی
اختالل روان
ِ
هدف فرد از خرید ،کاهش اضطراب و فرار از احساس یأس
باشد.
من فکر میکنم پدیده نوکیسگی ،همان اثر دیدرویی
است که فرصت بیشتری برای بروز پیدا
کردهاست.نظرشمادراینبارهچیست؟

شخصیراتصورکنیدکهدرتمامعمر
نتوانستهاستچیزهاییراکهدوست
دارد ،بخرد یا حداقل ارزیابیاش را
طوری عوض کند که با این مسئله
کنار بیاید .این فرد حجم زیادی از
تکانههاراباخودداردکههیچوقت
ارضا نشدهاند و وقتی ناگهان پول زیادی
بهدست میآورد ،مثل کسی رفتار میکند که
چندروزغذانخوردهاست.سرکوببلندمدت،
رفتا ِر تکانشی را به همراه دارد .نکته دوم
دربارهنوکیسگیایناستکهفردمیخواهد
از جایگاه فعلیاش به جایگاه بعدی ارتقا یابد
و تنها ابــزارش برای این ارتقا ،خرید و مصرف
است.درحالیکهمیدانیمجایگاهافراددرجامعه،یکمولفه
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چندفاکتوری اجتماعی و اقتصادی است و کسی صرفا با خرید
ِ
کردن،طبقهاشعوضنمیشود.

نقشبازاردراینماجراچیست؟تولیدکنندههاوفروشندگان
ازفروشلوازمجانبی سودخوبیبهجیبمیزنندوبهنظرمیرسد
نحوهکارکرداثردیدروراخیلیخوبمیشناسند.

تولیدکنندهها و فروشندهها ،به چندروش مصرفکننده را تحت
فشارهایروانیقرارمیدهند؛اولاینکه،باانتخابهایمتعددی
کهدراختیارفردمیگذارند،قدرتکنترلمغزاوراکاهشمیدهند.
وقتی فروشنده چندین نوع کاال را به شما نشان و درباره همهشان
توضیح میدهد ،باالخره ذهنتان یکجا خسته میشود؛ همان
جاییکهبهفروشندهمیگویید«خودتکدومروپیشنهادمیکنی؟»
دومین موقعیتی که ما را مغلوب فروشنده میکند ،زمانی است که
فکر میکنیم خرید نکردن از کسی که برایمان کلی وقت و انرژی
گرفته ،قدرنشناسی است .فروشندهها سعی میکنند مشتری را
زمانبیشتریدرمغازهنگهدارند؛هرچهمدتماندنتاندرفروشگاه
بیشترشود،احتمالخریدتانهمباالمیرود.عاملبیرونیدیگری
که رفتار خریدکردن را تحت تأثیر قــرار میدهد ،سرمایهداری
است؛ جامعه سرمایهداری متوجه شد نیازهای مردم محدود است
و درصورتی میشود فروش محصوالت را تا ابد تضمین کرد که در
مردم نیازهای کاذب ایجاد شود؛ «اگر هندزفریات از پشت گردن
واردگوشنمیشود،آدمبیکالسیهستی»!وقتیجامعه،هویتو
جایگاهاجتماعیافرادرابراساسمحصوالتتعیینکند،آدمهاهم
بامصرفیشدنخودشانراتعریفمیکنند.
ما حاال میدانیم فشار برای خریدهای پیاپی از کجا میآید اما
چطورمیتوانیمدربرابرشمقاومتکنیم؟

کنترل کردن خریدهای تکانشی ،مثل هر رفتار نامطلوب دیگری
از مسیر «سرکوبی» چندان به نتیجه نمیرسد .مثل کسانی که بعد
از یک دوره رژیم غذایی ،با حرص و ولع بیشتری شروع به خوردن
میکنندیامثلمعتادهاییکهبعدازکمپ،دوبارهشروعبهمصرف
میکنند.سرکوبی،چیزیراعوضنمیکند.برایکنترلرفتارهای
تکانشی ،الزم است قضاوت و توجه فرد تغییر کند .برای اینکه
قدرتمان را دربرابر وسوسه خریدکردن یا هر کار تکانشی دیگری
باالببریم،بایدرویتقویتساختارهایلوبفرونتالمانکارکنیم.
برای این کار ،الزم است باور داشتهباشیم که توانایی مهارکردن
چیزها را داریم .همچنین باید ارزیابیمان را از موقعیتها عوض
کنیمواجازهندهیمافکاراتوماتیکولحظهای،زندگیمانراکنترل
کنند.راهکارمفیددیگرایناستکهروابطبینفردیمانراطوری
سروسامانبدهیمکهتقویترادرنقاطمثبتدریافتکنیم؛یعنیاگر
دوستانمانکسانیهستندکهماراصرفاباخریدکردنمیسنجند،
الزم است در ارتباط با آنها تجدیدنظر کنیم .من همچنین چند
پیشنهادعملیتردارمکهدرشرایطخریدبهکمکمانمیآید؛یکی
اینکه در موقعیتهایی قرار بگیریم که دایره انتخابهایمان
خیلی زیاد نباشد .همانطور که گفتم انتخابهای زیاد ،توان
مغزی ما را پایین مـیآورد .دوم ،کنترل «توجه» است؛ یعنی در
هر موقعیت صرفا به چیزهایی توجه کنیم که در آن لحظه به آنها
احتیاجداریم.پیشنهادسومکهازدوتایقبلیکاراییبیشتریدارد،
بازارزیابی خرید است .یعنی بهجای سرکوبی مداوم؛ «نه ،من اینو
نمیخرم» ،از محصول ارزیابی منطقی داشتهباشیم .میتوانیم به
خودمانبگوییم«اینلباسجنسخوبیدارهامامنفعالبهشنیازی
ندارم»یا«ممکنهبعداالزمشداشتهباشمامابهقیمتاشنمیارزه».
اینروش،ازکنترلکردنموقعیتهایبیرونیوسرکوبکردنمیل
بهخرید،موثرتراست.
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افقی
-1نت پایانی – کشوری در غرب آفریقا  -فرمان – فرومایه  -شکم بند طبی  -2داخل شدن
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 -5عریض – کرشمه  -پند گرفتن  -جد -جهت -6قاصد – اشتها  -دشمن سخت  -سوگند-
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 -1دریچه باالی سوراخ سیلندر که گاز از آن خارج میشود  -نخبه  -2مساوی عامیانه
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