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 درباره نویسنده

بود. او مشاور  یپزشک، پرفسور سالمت جهانی و مربی عمومی مشهور 1هانس رزلینگ

در سوئد و بنیاد  2، همچنین در تاسیس پزشکان بدون مرزبود سازمان سالمت جهانی و یونیسف

 .داشتهمکاری  3گپ مایندر

تایمز به عنوان  و در مجلهدیده میلیون بار  35د باالی تِکنفرانس جهانی هایش در سخنرانی

پایانی های سال و در حالی که 2017. هانس در سال فرد تاثیرگذار جهان معرفی شدیکی از صد 

 ن فرو بست.عمرش را به نوشتن این کتاب مشغول بود، چشم از جها

 ن بنیاد گپ مایندر هستند.موسساو ، پسر و عروس هانس 4اوال رزلینگ و آنا رزلینگ رونالند

ده دارد. کنون بر عهتا 2010، سپس از سال 2007تا  2005اوال هدایت این موسسه را از سال 

به شرکت )ابزاری برای گرافیکی کردن اطالعات، متعلق  5افزار ترندالیزرپس از آنکه گوگل، نرم

، اوال به عنوان رئیس تیم اطالعات عمومی گوگل و آنا به عنوان طراح را خرید گپ مایندر(

آنها به دریافت جوایز جهانی در کارشان  ی. هر دوند( تیم انتخاب شدUXارشد تجربه کاربر )

 ند.اهنائل شد

                                                      

1 Hans Rosling 
2 Médecins Sans Frontières 
3 the Gapminder Foundation 
4 Ola Rosling and Anna Rosling Rönnlund 
5 Trendalyzer 





 یادداشت نویسنده

هایم طی ده سال گذشته در و سخنرانی 1دتِارائه در کنفرانس ت همانند جلسااین کتاب 

ایستم و می روی سکو ،شوممن دیده میمعموال است. اگرچه سراسر جهان، حاصل کار سه نفر 

شنوید و می هایماما تمام مطالبی که در سخنرانی ،شوممی تشویق و تمجید کنم،می سخنرانی

م اوال و سال همکاری نزدیک من با پسر18صل خوانید، حامی تمام مطالبی که در این کتاب

 .استعروسم آنا 

د.  جهانی تاسیس شمخربِ  با هدف مبارزه با ناآگاهیِ 2، بنیاد گپ مایندر2005در سال 

را به عنوان یک دکتر، یک محقق و یک سخنران در ام هانرژی، کنجکاوی و یک عمر تجرب

های ول تحلیل داده، اختراع توضیحات بصری، داستانسالمت جهانی صرف کردم. آنا و اوال مسئ

کنند و  گیریاندازهند. ایده آنها بود که مرتبا ناآگاهی را بودها اطالعاتی و طراحی ساده ارائه

روشی که با  3دالِر اِستریتکردند.  ریزیبرنامهحبابی انیمیشنی زیبایمان را طراحی و های چارت

شود، ذهنیت کودکی آنا بود. می ده برای توضیح جهان استفادهبه عنوان داها استفاده از عکس

شدم، در عوض اوال و آنا می از همیشهتر زمانی که از ناآگاهی مردم در رابطه با جهان عصبانی

دادند و ایده فروتنانه و آرامش بخش واقعیت را به تصویر می من انجام را فراتر از خشمها تحلیل

شود، را تعریف می یگر ابزارهای تمرینی فکری که در کتاب ارائهکشیدند. همراه با یکدمی

 کردیم.

در عوض نتیجه مکالمه  نبوده است.« 4نابغه تنها»اختراعی در رابطه با  ،خوانیدمیآنچه 

وت است. این متفاهای آگاهی و دیدگاهها، پایدار، مشاجرات و همکاری بین سه نفر با توانایی

                                                      

1 TED 
2 Gapminder Foundation 
3 Dollar Street 
4 Lone Genius 
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اغلب خشن اما عمیقا سازنده، منجر به شیوه نمایش جهان و نحوه  شیوه کاری غیرمتعارف و

توانستم به تنهایی به وجود آورم.تفکر در مورد آن شده است، که من هرگز نمی



 مقدمه

 مقدمه

 

 چرا سیرک را دوست دارم

 ر هواو صدا را د پر سر عاشق تماشای شعبده بازی که زنجیر من عاشق سیرک هستم؛

ی و لذتی شگفت تماشا، حس. عاشق کندتردستی اجرا میکه روی طناب  یبندبازچرخاند و می

 گیرم.می غیرممکن اظاهرهستم که از تماشای کارهای 

ن، داشتن . اگرچه آرزوی والدینم برای مشومهنرمند سیرک  ی آرزو داشتم کهکودک در

 کی تمام کردم.بنابراین تحصیالتم را در رشته پزشند. که خودشان نداشت تحصیالت خوبی بود

 در حالرد گلو خشکی در رابطه با نحوه کارک سخنرانیِ  در یک بعدازظهر در مدرسه پزشکی،

توان راه گلو را با فشار می در گلو گیر کرده باشد، چیزیر اگ»انجام بود، استادمان توضیح داد، 

عبده بازی شی از نمایش مطلب، عکس ایکس رِ برای «دن استخوان چانه به جلو، باز کرد.دا

 دهد، نشان داد.می را قورت یکه شمشیر
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، زمانی که قبل از آناز این موضوع الهام گرفتم. رؤیای من به پایان نرسیده بود! چند هفته 

هایم، که از بین تمام همکالسی فهمیدمکردم، می را مطالعه «بدن غیر ارادیهای العملعکس»

بدون  ،دستم را تا بیشترین جایی که امکانش هست در گلو پایین ببرم انتوانم انگشتمی تنها من

مهمی  تواناییکردم که نمی . در آن لحظه، خیلی به خودم افتخار نکردم؛ فکرباال بیاورمآنکه 

. تصمیم دوباره جان گرفتم ادانم و اینگونه شد که رؤیای کودکیمی را . اما االن قدرشباشد

 که شعبده باز قورت دادن شمشیر شوم. گرفتم

قالب ماهیگیری به از  ،نداشتم چون شمشیرابتدایی من قابل تحسین نبودند. های تالش

 ، اما موفق نشدم.و تمرین کردم ین مرتبه جلوی آینه حمام ایستادمچند آن استفاده کردم.جای 

 برای بار دوم از رؤیای خود دست کشیدم.

بودم. یکی از اولین بیمارانم  یپزشکی در بخش عمومی بیمارستانسه سال بعد، کارآموز 

از بیمارانم در رابطه با اینکه چه کارهایی عادت داشتم  مداوم داشت.های پیرمردی بود که سرفه

داده می شد که شمشیر قورت مشخص پیرمرد،مورد  . دربپرسمسؤال  اند،در زندگی انجام داده

مردی مشخص شد این مرد بسیار شبیه به تصویر اشعه ایکس است. تعجبم را تصور کنید که 

: ب ماهیگیری را به او گفتم، پاسخ دادبا قالهایم تالش !است که شمشیر را قورت داده بود

مسطح را فرو های وسایل و تیغهتوانی می دانی که گلو صاف است؟ تنهانمی ، تودکتر جوان»

 «کنیم.می دهی، برای همین است که از شمشیر استفاده
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بالفاصله  وسوپخوری با دسته صاف پیدا کردم  آن شب بعد برگشت از سر کار، یک مالقه

. هیجان زده شدم رمببتمریناتم را از سر گرفتم. به زودی توانستم تمام دسته را در گلویم فرو 

عد، تبلیغی را در بدهد آرزوی من نبود. روز می اما تبدیل شدن به کسی که دسته مالقه را قورت

رتشی سوئدی یک چاقوی ا را یافتم؛روزنامه محلی چاپ کردم و به زودی آنچه دنبالش بودم 

از  یور عمیقبردم، هم زمان حس غرمی که چاقو را در گلو پایین همانطور. 1809ساخت سال 

 داشتم.ها ت اسلحهعالی برای بازیاف حلراهخودبینی از یافتن وردم و حس ادست

 ظاهر ناممکن، که چگونه کارهای بهاند هشعبده بازهای قورت دادن شمشیر همیشه نشان داد

 گاهی. کنندیم و عمل فکر ،کارها فراتر از ظاهر ،الهام بخشهای انسان ممکن شود. ندتوامی

اجرا  جهانی عهتوس مورد درهایم سخنرانی از یکی پایان در را هند باستانی هنر این، اوقات

مزین شده به  جلیقه سیاه تا کنممی را باز چهارخانه رسمیروم، پیراهن می روی میز .منکمی

ها، طبل همراه با صدای کوبشو  کنممی کاملتقاضای سکوت را نشان دهم.  آذرخش طالیی

 آیند.می وجد بهحضار کنم و می را بازهایم دهم. دستمی فروآهسته تیغه چاقو را در گلویم 

 خودت را بیازمای

؟ و ک شروع شدچرا با سیر. بنابراین است از جهان نمااین کتاب در رابطه با جهان و فهم

دهم. می ی توضیح؟ به زودسانمبربه پایان  هیجانبا ایجاد  را هایمسخنرانی خواستم تاچرا می

 کاغذای هیک مداد و تکفا لط یابی کنم.زجهان ار ان را در رابطه بام تا اطالعاتتاما در ابتدا، مایل

 سؤال زیر پاسخ دهید. 13تهیه کرده و به 

 انآموزانشددرصد از ، چند جهانپایین در  ه در تمامی کشورهای با سطح درآمدامروز -1

 رسانند؟می دختر تحصیالت ابتدایی را به پایان

 درصد 20الف:  □

 درصد 40ب:  □

 درصد 60پ:  □
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 ؟کنندمی زندگی اکثریت جمعیت جهان کجا -2

 الف: کشورهای با سطح درآمد پایین □

 ب: کشورهای با سطح درآمد متوسط □

 پ: کشورهای با سطح درآمد باال □

 ...کنندمیدر بیست سال گذشته، درصد جمعیت جهان که در فقر شدید زندگی  -3

 دوبرابر شده است. الف: تقریبا □

 است.ب: تقریبا همان اندازه، بیشتر یا کمتر باقی مانده  □

 به نصف کاهش پیدا کرده است.پ: تقریبا  □

 چند سال است؟در جهان امروز امید به زندگی  -4

 سال 50الف:  □

 سال 60ب:  □

 سال 70پ:  □

بق گفته سازمان سال وجود دارد. ط 15تا  0میلیارد کودک بین سنین  2امروزه در دنیا  -5

 ودک در جهان وجود خواهند داشت؟چند ک 2100ملل متحد در سال 

 میلیارد 4الف:  □

 میلیارد 3ب:  □

 میلیارد 2پ:  □

 4ز ابیش  جمعیت جهان، 2100ده است که تا سال کر بینیپیشسازمان ملل متحد  -6

 تواند باشد؟می اصلی چه دلیل. یافتخواهد  میلیارد نفر افزایش

 سال( 15) زیر سن  داشتد نالف: کودکان بیشتری وجود خواه □

 سال( 74تا  15) سنین  د داشتنب: بزرگساالن بیشتری وجود خواه □

 سال و سنین باالتر( 75پ: افراد مسن وجود خواهند داشت )  □
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 ؟بوده است چگونهناشی از بالیای طبیعی در صد سال گذشته  ،تلفات انسانی سالیانه -7

 .ه استالف: بیش از دو برابر شد □

 .ه استب: تقریبا همان میزان باقی ماند □

 .ه استپ: به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد □

دگی مردم را است. کدام نقشه بهتر مکان زنمیلیارد نفر  7 حدود جهانجمعیت امروز  -8

 جمعیت است(.نفر میلیارد 1نشان دهنده  آدمک)هر  دهد؟می نشان

 
 الف ب پ

 

واکسینه ها سبت به برخی بیماریدر جهان امروز نچه تعداد از کودکان زیر یک سال  -9

 اند؟هشد

 درصد 20الف:  □

 درصد 50ب:  □

 درصد 80پ:  □

شان را در متوسط ده سال از عمر بطور در سراسر جهان، آقایان دارای سی سال سن -10

ر مدرسه دمتوسط چند سال از عمر خود را  بطورهمسن شان های خانم اند،همدرسه گذراند

 اند؟هگذراند

 سال 9الف:  □

 سال 6ب:  □

 سال 3پ:  □
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حیوانات در  سیاه در لیستهای الجثه و کرگردنببرها، پانداهای عظیم 1996در سال  -11

 در معرض خطر جدی بطورچه تعداد از این سه گونه امروز اند. هقرار داشتانقراض معرض خطر 

 قرار دارند؟ انقراض

 الف: دو گونه □

 ب: یک گونه □

 پ: هیچکدام □

 چه تعداد از مردم جهان به برق دسترسی دارند؟ -12

 درصد 20الف:  □

 درصد 50ب:  □

 درصد 80پ:  □

 توسط دما...سال آینده، م 100این باورند که طی  ن آب و هوای جهانی برکارشناسا -13

 شود.می الف: گرمتر □

 ماند.می ب: یکسان باقی □

 شود.می پ: سردتر □

 

 

 درست در زیر آمده است:های جواب

-12پ، -11الف، -10پ، -9الف، -8پ، -7ب،  -6پ، -5پ، -4پ، -3ب، -2پ،  -1

 الف.-13پ، 

 بنویسید. دهید و امتیاز کل را بر روی کاغذب 1درست امتیاز های به هر یک از پاسخ
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 و شماها دانشمندان، شامپانزه

زنید؟ اگر می ؟ احساس کردید که زیاد حدسداشتید؟ اشتباه زیاد ه بودطورچ عملکردتان

 چنین است، بگذارید با گفتن دو مطلب شما را آرام کنم.

. نه به خاطر اینکه من ، زمانی که کتاب را به انتها برسانید، خیلی بهتر عمل خواهید کرداوالً

ن پروفسور سالمت م) را بخاطر بسپاریدآمارهای جهانی شما را مجبور خواهم کرد که بنشینید و 

کر راحت را با شما بهتر عمل خواهید کرد چرا که ابزارهای تف (.جهانی هستم اما دیوانه نیستم

از جهان رستی د کرد که تصویر بزرگ و دنگذارم. این ابزارها به شما کمک خواهمی در میان

بدون آن  ؛فتخواهد یان بهبود از چگونگی کارکرد جها ناتو دید داشته باشید و همچنین حس

 که نیاز داشته باشید تا تمام جزئیات را یاد بگیرید.

به این کسانی که  راید، بدانید که عملکرد اکثه، اگر در این آزمون عملکرد بدی داشتثانیاً

 مانند شما بوده است. اند،سواالت پاسخ داده

در رابطه با فقر و ها مانند این هاییگذشته، صدها سوال در مورد واقعیتهای در طول دهه

 یط زیستثروت، رشد جمعیت، تولد، مرگ، تحصیالت، سالمت، جنسیت، خشونت، انرژی و مح

ها آزمون ام.هان گذاشتبا هزاران نفر در سراسر جهان در می را -جهانیای هالگوها و روندهای پای-

دارای حقایقی که که از ام هبود من محتاطاند. هاز پیچیدگی و سؤاالت انحرافی برخوردار نبود

دم، عملکرد بسیار مستندات هستند و بحث برانگیز نیستند، استفاده کنم. همچنان بسیاری از مر

 اند.هداشتها در آزمون بدی

ذشته نسبتی بیش از بیست سال گروند فقر شدید است. در  راجع به برای مثال، سؤال سوم

ست. قطعا این به نصف کاهش پیدا کرده ااند هکردمی از جمعیت جهان که در فقر شدید زندگی

 ام در نظرزندگی در طول دوره جهانی ترین تغییررخداد انقالبی است. من این اتفاق را مهمیک 

 گیرم.می

 بطور دانند.نمی مردم اما ،است زمین بر روی زندگی مورد در یک واقعیت بسیار خوب این

 ! کنندمیدر فقر شدید زندگی درصد،  7 تنها متوسط
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 Ipsos-MORI[1] & Novus[1]منابع: 

 (ام.هدر رابطه با کاهش فقر جهانی زیاد صحبت کرد ،سوئدی زبانهای در رسانه)

انشان حقایق که مخالف کنندمی و جمهوری خواهان در ایاالت متحده اغلب ادعاها دموکرات

مکن است بیشتر بسنجند، ماطالعاتشان را  ،همدیگر ندرزیر سؤال بدانند. اگر به جای نمی را

درصد  95ند. اهاددما جواب درست  سوالدر ایاالت متحده به  افراد درصد 5. تنها شوندمتواضع 

 ،دتر از آناشته یا بکه نرخ فقر شدید در بیست سال گذشته تغییری ند اعتقاد داشتندباقی مانده 

 ست.المه مخالف اتفاقی است که رخ داده دوبرابر شده است، که به معنای واقعی ک

امروزه  ،در رابطه با واکسیناسیون. تقریبا تمام کودکان 9 سوال بزنم؛بگذارید مثال دیگری 

های که تقریبا تمامی انسان یعنیاست. این  انگیزشگفتشوند. می در سراسر جهان واکسینه
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.داده انددرستپاسخسؤالبهکهافرادیدرصد:3سؤالنتایج
؟...می کنندزندگیشدیدفقردرکهجهانجمعیتازنسبتیگذشته،سال20در
(استشدهنصفتقریبا:درستپاسخ)
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اولیه دسترسی دارند. اما بسیاری از مردم این  بهداشتی مدرنِهای امروزه به برخی مراقبت ،زنده

 پاسخ درست دادند. ،سؤالاین درصد از مردم به 13متوسط تنها  بطوردانند. نمی را

 
 Ipsos-MORI[1] & Novus[1]منابع: 

. در دادنددرصد از مردم به سؤال آخر در رابطه با تغییرات آب و هوایی جواب درست  86

ه اطالعات عمومی را به صورت آنالین مورد آزمایش قرار دادیم، تمامی کشورهای ثروتمندی ک

دانستند. فقط در طی می متخصصان در رابطه با گرم شدن آب و هوا را بینیپیشبیشتر مردم 

موفق  نمونهعلمی از آزمایشگاه در دسترس عموم قرار گرفت. این یک های چندین دهه، یافته

یرات آب و هوایی، داستان مشابهی برای ناآگاهی زیاد صرف نظر از تغی .استاز آگاهی عمومی 

نیست، تنها فقدان اطالعات درست  دیگری، یا هر موضوع حماقت)منظور  عموم مردم وجود دارد

جواب  نماهزار نفر خواستیم تا به سؤاالت12تقریبا از کشور،  14در ما  2017در سال  است(.

دو پاسخ درست به دوازده سؤال نخست دادند. هیچکس به تمامی سؤاالت  ،متوسط بطوردهند. 
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.درصد افرادی که به سؤال پاسخ درست داده اند: 9نتایج سؤال 
؟چه تعداد از کودکان زیر یک سال در جهانِ امروز، نسبت به برخی بیماری ها واکسینه شده اند

%(80: پاسخ درست) 
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در  سؤال پاسخ درست داد. 11سؤال به  12پاسخ درست نداد، تنها در کشور سوئد یک نفر از 

 درصد هیچ امتیازی نگرفتند. 15کمال تعجب، 

ری نیز رد بهتتر در پاسخ به سؤاالت عملکر کنید که افراد دارای تحصیالت باالفک شاید

 اند؟ههتر جواب دادمند به اینگونه موضوعات هستند به سؤاالت بهیا افرادی که عالق اند؟هداشت

را از همه نقاط دنیا  اما در اشتباه بودم. من مخاطبان ،مکردمیاینچنین فکر  زمانی،من هم قطعا 

استادان دانشگاه، ها، ام: دانشجویان پزشکی، معلمدهبررسی کرزندگی های شیوه و با تمامی

چندملیتی، های گذار، مدیران اجرایی در شرکتشمندان برجسته، بانکداران سرمایهدان

، به طرز نگاران، فعاالن و حتی تصمیم گیرندگان سیاسی ارشد. اما اکثر آنهاروزنامه

م حتی نسبت به اطالع عموها ی به بیشتر سؤاالت پاسخ اشتباه دادند. برخی از گروهانگیزشگفت

 و نوبل جایزه نبرندگا گروه از بدست آمده نتایج بدترین از برخیامتیاز بدتری کسب کردند؛ 

 بینند.می یرانیو رو به ،جهان را ،رسد همهمی ند. مسأله هوش نیست. به نظربود پزشکی محققان

 که عنییاین بینند، یماشتباه  نیز به طور سیستماتیککه  ،بدبینانه و ویرانگرانه بطورنه تنها 

نتایج بدست : ، بدترندهم . آنها از تصادفی بودننیست تصادفی ،نتایج بدست آمده از تحقیق

 .اشتندکه هیچ اطالعاتی ند آمدمی بدست بدتر از چیزی است که اگر از مردمی ،آمده

گرفتم. ها میگرفتم به باغ وحش بروم و آزمونم را از شامپانزهمی تصور کنید که تصمیم

به اند هدمشخص ش Cو  A ،Bهای بغلی پر از موز، که هر کدام با نشانهکه با تصور کنید 

ا صدای رسا و بایستم، هر سؤال را بلند، ب محوطه شامپانزه وارد شوم. سپس بیرون از حصار

ه و برای خوردن ی که جواب هر شامپانزه حرفی باشد که بر روی موز چسبیدبطورخوانم ب شمرده

 کند.می انتخاب

که هایی نید(، شامپانزهاما تصور ک ،دهمنمی واقعا این کار را انجاماین کار را انجام دهم )اگر 

که  دهفریب خورشوند، همواره از افراد تحصیل کرده اما می به صورت تصادفی انتخاب

با  ،هاشامپانزههای کامال شانسی، دسته بطور .کنندمی بهتر عمل اند،هرا انجام دادهایم آزمون

دهند. به یاد داشته میدرست  سؤال پاسخ 12سؤال از  4درصد در هر سؤال یا به 33 تمالاح

 سؤال، 12ؤال از س 2میانیگن به  بطور ،امهگرفتاز آنها تست را این که هایی باشید که انسان

 اند.هداد درست جواب
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)از سه پاسخ موجود(  بین دو پاسخ اشتباه ،در هر سوالها اشتباهات شامپانزهمیزان به عالوه، 

یل داشته است. بوده است در حالی که اشتباهات انسانی تماما به یک جهت تما تقریبا یکسان

و تر تر، خشنداشتند که جهان ترسناک ردم که از آنها سؤال پرسیدم باورهر گروه از م

  از واقعیت است.تر ناامیدکننده

 دهیم؟نمی را شکستها چرا شامپانزه

اشند؟ چطور امکان ل در اشتباه بیاری از مردم راجع به بسیاری مسائدارد که بس چطور امکان

 از تصادف! امتیاز کمتری کسب کرده باشند؟ بدترها دارد که اکثریت افراد از شامپانزه

، 1990زمانی که نخستین بار نگاه گذرایی به این حجم از ناآگاهی داشتم، در اواسط دهه 

در سوئد کرده  1تدریس دوره سالمت جهانی در موسسه کارولینسکا شروع به تازهخشنود شدم. 

قبل از آنکه تدریس را  آیاان به شدت باهوش بودند؛ آموزدانشو کمی استرس داشتم.  بودم

 نسبت بهم جویاندانش که متوجه شدم در کمال شگفتیدانستند؟ می همه چیز را ،شروع کنم

 دانند.می کمتر از جهانها شامپانزه

بردم، نه تنها می شان پیبیشتر به آگاهی نداشتنگرفتم، می هرچه بیشتر از مردم آزمون اما

ننده است که مردم . متوجه شدم که ناامید کننده و نگران کانم بلکه همه جاآموزدانشدر میان 

کنید، می استفاده GPSاز تان در ماشینند. زمانی که هانشان تا حد زیادی در اشتباهنسبت به ج

مسیر ز شما را ا حس کنیداگر از اطالعات درست استفاده کند.  GPSسیار مهم است که ب

خواهید ن اعتمادن به آ، به مکان اشتباهی خواهید رسیدکه  دانیدو ب ،کندمی راهنمایی متفاوتی

یق نادرست عمل اگر بخواهند با حقا، . بنابراین تصمیم گیرندگان سیاسی و سیاستمداراندرک

جهانی درستی  دید راگ، مشکالت جهانی را حل کنند؟ فعاالن اقتصادی توانندمی چگونه ،کنند

چگونه هر  و؟ هایشان تصمیمات منطقی بگیرندتوانند برای سازمانمی ، چگونهنداشته باشند

 بایستی نگران باشد؟که در رابطه با کدام مسائل زندگی کسی بداند 

. تصمیم گرفتم که افراد، فراتر بروم آگاهینااز آزمون دانش و نشان دادن تصمیم گرفتم که 

بفهمم چرا؟ چرا این ناآگاهی در رابطه با جهان بسیار شایع است و همواره وجود دارد؟ همه ما 
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، اما چگونه است که اکثریت مردم تا این حد نسبت به کنیم، حتی منمی برخی اوقات اشتباه

 ند؟ریگمینمره کمتری ها نزهجهان ناآگاه هستند؟ چرا بسیاری از مردم از شامپا

دم مشکل شمتوجه  .که کشفی انجام دادمشبی تا دیروقت در دانشگاه مشغول کار بودم، 

ادف، بدتر از از تص های بدترپاسخبه جای توانستند می تنها فقدان دانش افراد نیست، زیرا

های پاسخمثل –فی نادرست تصادهای پاسخ های به طور سیستماتیکی اشتباه،، پاسخهاشامپانزه

منتج بدی  متیازاتِاچنین تواند به می ،اشتباه «دانشِ» متوجه شدم که تنهادهند. ب -هاشامپانزه

 شود.

کردم، می متمادی فکرهای یا برای سال داشتمبرخورد  با آنکه ای همسألآها! متوجه شدم! 

به ها ی سالطکسانی که ان سالمت جهانی من و تمامی آموزدانشیک مسأله ارتقا یافته بود: 

ال برای چند دهه پیش اما دانش آنها قدیمی و معمو اند،هدانش را داشت اند،هپاسخ داد هایمآزمون

 ند.ه بودام کردهایشان مدرسه را تمکه معلم مربوط به زمانی استافراد اطالعات بوده است. 

، نیاز داشتم تا آگاهی افراد دمگرفته بوکه ای هیا نتیج ،راین برای از میان بردن ناآگاهیبناب

اطالعات  نشان دادن بهتربرای  آموزشی ابزار توسعه به نیاز کار این انجام ارتقا پیدا کند. برای

 ی، هر دوصحبت کردم هاشچالاین در رابطه با  2الو او 1نابه آ ،شام خانوادگیدر یک . داشتم

مشارکت کرده و شروع به توسعه نمودارهای متحرک کردند. با این ابزارهای در طرح آنها 

های شرکت مدیره هیئت به کن، و برلین مونتری، در 3تاکتد به بعد،آموزشی در دنیا سفر کردم. 

متحده  ایاالت خارجه امور وزارت به جهانی،های بانک به ،IKEA و کوکاکوال مانند ملیتی چند

نشان دهم که چگونه  افراد. هیجان داشتم که با استفاده از نمودارهای متحرک به شدمدعوت 

که  اندبودهلباسی بی پادشاهویم که است که به همه بگ ء تفریحاتمجهان تغییر داشته است. جز

 بدهیم. افرادبه ای هجهانی ارتقا یافت خواهیم که دیدمی د.ستنداننمی هیچ چیز از دنیا

تحقیق های . ناآگاهی که از یافتهمسأله بزرگتری مطرح استاما به تدریج متوجه شدیم که 

های ناآگاهی تنها با فراهم کردن انیمیشناین نبود. آگاهی  بدست آوردیم تنها مسأله ارتقا یافتن

متأسفانه اطالعاتی درست یا ابزارهای آموزشی بهتر به سادگی قابل برطرف شدن نبود. زیرا 
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 گوشهایم هایم را دوست داشتند، واقعا به حرفحتی کسانی که سخنرانیکه جه شدم متو

دید منفی و قدیمی تحسین کنند اما بعد از سخنرانی، به ای هلحظ بطورند. آنها شاید دهنمی

شنوم که میهایم شوند. حتی بعد از ارائهنمی جدید ایجادهای گردند. ایدهمیخود از جهان بر

که پیش از این ثابت  کنندمی بیانای هرا در رابطه با فقر و رشد جمعیت به گون مردم نظرشان

 ند. تقریبا تسلیم شدم.اشتباه درام هکرد

را سرزنش کرد؟ ها توان رسانهمی اینقدر ماندگار است؟ آیا این نوع نگرش به جهانچرا 

کنم، می بعدا بحث ود ندار نقشها نبود. قطعا، رسانهاین  ،اما پاسخ ام.همسلما به این فکر کرد

  اما ما نباید آنها را به یک تبهکار تبدیل کنیم.

 در کشور سوئیس 1در مجمع جهانی اقتصاد در شهر کوچک و مدرن داووس 2015در ژانویه 

یک هزار نفر از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین رهبران سیاسی  داشتم. یک لحظه تعیین کننده،

 نگاران و حتی بسیاری از مقاماتفرینان، محققان، فعاالن اجتماعی، روزنامهو اقتصادی دنیا، کارآ

 2اجتماعی اقتصادرابطه با  در رویداد این اصلی نشستهای کرسی برای متحد ملل سازمان ارشد

زمانی که بر روی صحنه رفتم اتاق  بودند. انتظار در صف 4سبیل و ملیندا گیت ،3و توسعه پایدار

برخی سران ایالتی و دبیرکل سابق سازمان ملل را شناختم. سران سازمان ملل، را بررسی کردم، 

 شناختمشان را دیدم.انی که از تلویزیون مینگارروزنامهچند ملیتی و های اکثریت رهبران شرکت

 زانمیاز حضار سه سؤال بدیهی در رابطه با فقر، رشد جمعیت و نرخ  قصد داشتم

، دانستندمی تم رادرست به سؤاالهای گران بودم. اگر حضار پاسخاندکی نواکسیناسیون بپرسم و 

هایی اشت و پاسخدسپس هیچ کدام از اسالیدهای باقی مانده که نشان از در اشتباه بودن آنها 

 آمد.نمی دادند، دیگر به کارمی که بهتر بود به سؤاالت

چند روز آینده را برای توضیح المللی عالی رتبه که . این حضار بینداشتممی ینگراننباید 

 61دانند. می گذراندند، در واقع بیشتر از عموم مردم در مورد فقرمی دادن جهان به یکدیگر

درصد آنها پاسخ درست دادند. اما برای دو سؤال بعدی، در رابطه با رشد آینده جمعیت و دسترسی 
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عملکرد بدتری داشتند. این در ها پانزهماسالمت، همچنان از شای هاولیه و پایهای به مراقبت

 کهاند هی بودناای مشاورحالی است که این افراد به آخرین اطالعات دسترسی داشته و دار

بینی توانسته به جهاننمی مداوم اطالعاتشان را به روز کنند. ناآگاهی آنها بطورتوانستند می

جهان در اشتباه های واقعیتمنسوخ شده مربوط باشد. آنها همچنان در رابطه با بدیهیات و 

 ند.بود

 به خود شکل گرفتند.پس از نشست داووس، مسائل 

 بینی بیش از حد دراماتیک ماغرایز دراماتیک و جهان

این  گذارم.ک میام را با شما به اشترادهوربدست آ که نهایتاً یکتاب حاضر، نتایجمن در 

ن چگونگی و شنید ،مبتنی بر واقعیتبینی تالش در زمینه تدریس جهانها حاصل سالنتایج 

در  . نتایج منودبچشمانشان  حتی زمانی که در مقابل هستند،ها واقعیتتفسیر اشتباه افراد از 

ن دارای تحصیالت متخصصا از عموم مردم تا قشر باهوش و ،ه چرا بسیاری از مردمرابطه با اینک

 اند؛جهان گرفتههای تواقعیمبتنی بر  در رابطه با سؤاالتها عالی، امتیاز کمتری از شامپانزه

 خالصه: بطورتوانید انجام دهید.( می و خواهم گفت چه کارباشد. )می

فساد. نسانی، به جهان فکر کنید. جنگ، خشونت، بالیای طبیعی، بالیای ناشی از دخالت ا

ن وتمندادهد، درست است؟ ثرمی رسد و حسی از بدتر شدن مسائل به انسانمی بد به نظر

؛ به زودی ما با اتمام شوند و فقرا فقیرتر، و تعداد افراد فقیر در حال افزایش استمی ثروتمندتر

ویری است که برایش کاری جدی انجام دهیم. حداقل این تصمگر آنکه  شویم،میمنابع روبرو 

بیش از بینی هانبینند و در ذهنشان جای دارد. من این را جمی هایشاندر رسانهها اکثر غربی

 آمیز است.زا و مغلطهنی استرسیبنامم. این جهانمی راماتیکحد د

در واقع، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان در جایی در میانه مقیاس درآمدی جهانی 

 کنیم، اما در فقر شدید هم زندگیمی . شاید آنها طبقه متوسطی نباشند که ما فکرکنندمی زندگی

با دو هایی در خانواده شوند،می روند، فرزندانشان واکسینهمی مدرسه . دخترانشان بهکنندمین

برای تعطیالت که به خارج از کشور بروند، نه به عنوان تمایل دارند ، و کنندمی فرزند زندگی

، اعدهو نه هر سال، اما به عنوان یک ق گیریاندازهنه در هر شاخص  تدریجی بطورپناهنده. 
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ما پیشرفت ازیادی مواجه است، های اگر چه جهان با چالش است.جهان در حال بهتر شدن 

 است. مبتنی بر واقعیت بینیایم. این جهانداشتهای هالعادفوق

منفی و افراطی های بینی بیش از حد دراماتیک است که افراد را به سمت پاسخاین جهان

بینی گیرند، به جهانمی و از جهان یاد کنندمی گمان ود. مردم همواره زمانی که فکر دهمی سوق

ور سیستماتیک، طو به  مرتباً بینی شما اشتباه است،. بنابراین اگر جهانکنندمی خود مراجعه

تنها بر و گی به ساد ،بینی بیش از حد دراماتیکد. اما این جهانزخواهید  یاشتباههای حدس

تصور ، عاتبه آخرین اطالدسترسی  باحتی افرادی  .شودنمی مبنای اطالعات قدیمی ایجاد

ار جعلی یا حقایق تبلیغات، اخبها، داشتند. و من متقاعد شدم، تقصیر رسانهاز جهان ی نادرست

 اشتباه نیست.

ا حتی زمانی رحقایق  ،که افرادهایی تجربه من در سخنرانی، آزمایش و مشاهده راهها دهه

بینی ساند که جهانبه این نتیجه ر رادر نهایت م ،کنندمی لشان است، اشتباه تفسیرکه در مقاب

، ف مغز ماکارکرد مختلهای به شیوهکند زیرا که می بیش از حد دراماتیک به سختی تغییر

 بستگی دارد.

 خطای دید
 ؟به دو خط افقی زیر نگاه کنید. کدام خط بلندتر است

 

دانید می .رسدظر میبن از باالییخط پایینی بلندتر اید. هاحتماال پیش از این، تصویر را دید

رای خودتان اندازه دانستید، حتی اگر خطوط را بمی که این طور نیست، اما حتی اگر پیش از این

 بینید.مین همچنان طول دو خط را یک اندازه ذیرید که آنها یکسان هستند،بگیرید و بپ
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سازد. اما زمانی می است که مشکل دیدم را برطرف خودم مخصوص یعینک من دارای لنز

 تباه تفسیرشا تمامی افرادبینم را مانند می که کنم، تصویریمی نگاه خطای دیدکه به این 

 به طور سیستماتیکدهد. آنها می رخ نما، بلکه در مغزدر چشم ما ، نهطاخ کنم. چرا که اینمی

اینکه بیشتر  مشکالت دید شخصی داشته باشند. ربطی بهشوند، بدون اینکه می اشتباه تفسیر

توانید کنجکاو می یشخجالت بکشید. به جانباید که شما  استبینند به این معنی می افراد اشتباه

 د؟دهمی رخ طاباشید، چگونه خ

کشیدن صرف  و از خجالت کنید نگاه عمومیهای نظرسنجی نتایج به توانیدمی مشابه، بطور

به د؟ چرا مغز مردم دهمی رخچگونه جهانی  خطایاین نظر کنید. به جایش کنجکاو باشید، که 

 کند؟می جهان را اشتباه تفسیر طور سیستماتیک

ه اجدادمان یم که بمتصلسال تکامل است، و ما به غرایضی ها نتیجه میلیون ،مغز انسان

ما بدون فکر  کوچک شکارچی و جمع کننده به بقا ادامه دهند. مغزهای کمک کرد تا در گروه

کرده می کمک گیرد، این توانایی به اجتناب از خطرهای ناگهانیمی یع نتیجهکردن زیاد سر

فت اخبار و اطالعات تنها منبع دریا که قبالًچرا چینی و شایعات عالقه داریم، است. ما به سخن

منابع  ع، بهتریندر زمان کمبود منابکه  ، چرااست. به شکر و چربی اشتیاق داریم بودهمفید 

 ه است، اما امروزهپیش مفید بودغرایز بسیاری داریم که هزاران سال  .اندبودهانرژی برای بقا 

 کنیم.می بسیار متفاوتی نسبت به گذشته زندگی در جهانِ

ن مشکالت عالقه ما به شکر و چربی منجر به بیماری چاقی شده است، یکی از بزرگتری

و ها شیرینی ، که ازدمان و فرزندانمان آموزش دهیمسالمتی در جهان امروز. بایستی به خو

کرده و واکنش  به طریق مشابه، مغز و امیال ما نسبت به وقایع سریع فکرچیپس دوری کنند. 

تباه و بیش از بینی بر مبنای تصورات اشغرایز دراماتیک ما باعث ایجاد جهان دهند،می نشان

 شوند.می حد دراماتیک

اشت نکنید. ما همچنان به غرایز دراماتیک برای معنی دادن به جهانمان را اشتباه برد منظورم

را به صورت منطقی  یرا غربال کرده و هر تصمیمای هاگر ما هر داد نیازمندیم.و داشتن کنش 

شود. ما نبایستی از شکر و چربی دست می تجزیه و تحلیل کنیم، زندگی عادی غیرممکن

شود را می یم که بخشی از مغزمان که به عواطف مربوطبکشیم، و نباید از یک جراح بخواه

اشتهای مهار نشده ما برای  .کنیم از جهان کنترلرا مان تصاویر دریافتینیاز داریم تا  امابردارد. 
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گیرد و ما را به سمت گمراهی می جلوی دیدن جهان را آنگونه که هست ،دیدن دراماتیک وقایع

 برد.می هولناکی

 بینی مبتنی بر واقعیتواقعیت و جهان

هی مخرب جهانی ام در جهت مبارزه با ناآگااین کتاب آخرین نبرد من به عنوان هدف زندگی

مردم، آرام  تغییر شیوه فکر کردن رایب ،است. آخرین تالش من برای تأثیرگذاری بر جهان

است.  دهسازنهای شان به سمت فعالیتشان و هدایت مجدد انرژیغیرمنطقیهای کردن ترس

افزارهای مفید، سبک عظیم، نرمهای از دادهای هرا با مجموع ، خودامهای قبلیدر تالش

وارم که این کتاب اینها کافی نبود. اما امیدحرارت، و سرنیزه سوئدی مجهز کردم. سخنرانی پر

 کافی باشد.

 آرامشنبعی از ماست که به عنوان  یدرمانها، دانستید: این دادهنمی وقتکه هیچ هاییداده

 نیست. رسد، دراماتیکمی که به نظرای هشود. زیرا که جهان به اندازمی روحی تعریف

 از زندگیی و بهتر است که جزئ ،تواندمی مداوم، واقعیت، همانند رژیم سالم و تمرین

ش از حد دراماتیک بینی بیخواهید توانست که جهان کنید، و تان باشد. شروع به تمرینروزانه

در بهتری بگیرید،  خواهید توانست تصمیمات مبتنی بر واقعیت تغییر دهید. بینیخود را با جهان

ا مسائل اشتباه بخطرات واقعی و احتماالت هشیار باشید، و از استرس مداوم در رابطه  مقابل

 اجتناب کنید.

یص دهید و ماتیک را تشخبیش از حد دراهای به شما آموزش خواهم داد که چطور داستان

خواهید توانست  سان را به شما خواهم داد. سپتبرخی ابزار تفکر برای کنترل غرایز دراماتیک

و هر بار  بینی مبتنی بر واقعیت حرکت کنید،که از تصورات اشتباه، به توسعه یک جهان

 را شکست دهید.ها شامپانزه

 به سیرک برگردیم

دهم برای اینکه به روش خاصی می شمشیر را قورتهایم سخنرانیبعضی از اوقات در پایان 

دانش واقعی  ند. پیش از حرکت نمایشم،شومی به ظاهر غیرممکن، ممکنکارهای ثابت کنم که 
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که جهان کامال  ،دهممی. به آنها نشان همدمیحضار در رابطه با جهان را مورد آزمایش قرار 

بسیاری از تغییراتی که  کنم کهمی . به آنها ثابتکنندمی متفاوت از چیزی است که آنها فکر

حس کنم تا می تالش این اتفاق افتاده است. وقت اتفاق نیفتد، پیش ازکردند هیچمی فکر

مطلقا متفاوت از چیزی است  ییزممکن است، چه چ یکنجکاویشان در رابطه با اینکه چه چیز

 بیدار کنم.بینند، می ر اخبارنها باور دارند، و از مطالبی که هر روز دکه آ

 تواند اشتباه باشد.می چقدر درکشان ببینند، خواهم که حضارمی دهم زیرامی شمشیر را قورت

ه آنچه به کخواهم تایید کنند می ، متوجه شوند.دهممی شانکه نشانآن چیزی را خواهم می

، مغایرت دارد شانعقاید قبلیبا  هرچند (،فرو بردن شمشیر و مواردی از جهانآنها نشان دادم )

 .ستقعی اوااما ، آیدمیغیرممکن به نظر  هرچند

کردند، می کرفخواهم بعد از آنکه متوجه شدند در رابطه با جهان اشتباه می من از مردم

ز سیرک که من ارا ب، تحسین و کنجکاوی احساس خجالت نکنند، اما آن حس کودکانه تعج

 واو،»اشته باشند: ، ددارم پس از فهمیدن اینکه در اشتباه بودم همچنان هربار و ،به یاد دارم

 «چگونه ممکن است؟

، و ستا شماب. همچنین کتابی در رابطه واقعیت آن استدر رابطه با جهان و  کتاب حاضر

هان را آنگونه که چرا شما )و همچنین تمام کسانی که تا به حال مالقاتشان کردم( که جاینکه 

توانید انجام می تانبینیجهانچه کاری برای کتاب در رابطه با این است که  .دیاهست ندیده

بیشتر بعد از  شود حس مثبت بیشتر، استرس کمتر و امیدواریمی دهید، و این که چگونه باعث

 داشته باشید. را بیرون آمدن از سیرک و بازگشت به جهان واقعی

در راه درست  ،دهید حباب خود به زندگی ادامهآنکه در به جای مندید که هبنابراین، اگر عالق

ین تا جایگزاید همادخود هستید؛ اگر برای تفکر انتقادی آ بینیجهانباشید؛ اگر خواستار تغییر 

 ؛زده شدن هستیدو آماده شگفت دارید؛ کنجکاوی تان شود؛ و اگر حس فروتنی وواکنش غریزی

 پس لطفا به خواندن ادامه دهید.

 



 : غریزه شکاففصل اول

 فصل اول
 

 

 غریزه شکاف
 

 اسیر کنیدکاغذ در کالس ای هیک هیوال را تنها با تک

  

 جایی که همه چیز شروع شد

 مبارزه خواهممی شب آن دانستم کهمی کالس از بعد کمی من و بود 1995 اکتبر

 کنم.  شروع جهانی اشتباه تصورات بارا  العمریمادام

نرخ مرگ و میر کودکان در عربستان چقدر است؟ دستتان را باال ببرید، فقط فریادش »

 نتایج کسل کننده به نظر م.داد را نشان 1یونیسف سالنامه از 5 و 1 جداولهای کپی «بزنید!

 رسید، اما هیجان زده بودم.می

 .«35»ان یک صدا فریاد زدند. آموزدانشگروهی از 

                                                      

1 UNICEF 
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ز میان سالگی ا5کودک پیش از سن  35. درست است. این بدین معنی است که 35بله.»

 «میرند. حاال وضعیت کشور مالزی را بگویید؟می هزار تولد

 .«14»گروه گفت: 

 پالستیکی لمفی یک روی سبز قلم یک با را شدند، آنهامی که اعداد به من گفته همانطور

 نوشتم.می پروژکتور روی

  «!عربستان سعودیکمتر از ». «14»تکرار کردم، 

 ان خندیدند.آموزدانش. «مالیزی»و من نوشتم  ایجاد کردمن شوخی کوچکی  غلط امالیی

 «برزیل؟»

«55» 

 «تانزانیا؟»

«171» 

و میر وسواس  دانید چرا به اعداد نرخ مرگمی آیا»خودکار را بر زمین گذاشتم و گفتم، 

ی از عملکرد دهم. این مقیاسمی فقط به خاطر این نبوده است که به کودکان اهمیت «دارم؟

به  کند.گیری میدمای کل جامعه را اندازه ،دماسنج خیلی بزرگهمه جامعه است. همانند یک 

تواند کودکان را می ند. مسائل خیلی زیادی وجود دارد کهپذیرخاطر اینکه کودکان بسیار آسیب

کودک  986میرند، یعنی می کودک در مالزی 1000کودک از هر  14زمانی که  از بین ببرد.

 ز تمامی خطراتی کهکه آنها را ا کنندمی شان مدیریتمانند. والدین آنها و جامعهمی دیگر زنده

. بنابراین هاینقحطی، خشونت و مانند اها، میکروب ؛محافظت کنند ،شانتواند از بین ببردمی

سیستم فاضالب اند. هشتدر مالزی به اندازه کافی غذا داها گوید که اکثر خانوادهمی به ما 14عدد 

یه دارند و سالمتی اولهای شان نشت ندارد، دسترسی خوبی به مراقبتآنها به آب آشامیدنی

یست، بلکه کیفیت نمادرها سواد خواندن و نوشتن دارند. این عدد فقط در مورد سالمتی کودکان 

 کند.می گیریاندازهه را تمام جامع
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ادامه  «گویند.یم پشت اعدادهای اعداد جالبی نیستند. اعداد به ما از زندگی صرفا ،هااین»

عداد در این کشورها . ا171و  55، 35، 14نگاه کنید که این اعداد چقدر متفاوت هستند: »دادم. 

 «بسیار متفاوتند.

چگونه  دیعربستان سعوسال پیش در  35 به من بگویید که زندگی»م. شتخودکار را بردا

 «.فوت کردند؟ به ستون دوم نگاه کنید 1960بوده است؟ چه تعداد کودک در سال 

«242» 

  242ان کاهش پیدا کرد : آموزدانشتن صدای 

ین طور ی داشته است، اانگیزشگفتپیشرفت  عربستان سعودیبله، درست است، جامعه »

 «نیست؟

ال کاهش یافت. س 33نفر تنها در  35به  242ازای هر هزار نفر از مرگ و میر کودکان به 

سال زمان  77 ،راهی که از سوئد با سرعت بیشتری پیموده شد. ما برای پیمودن همین مسافت

 کردیم. صرف

 «چگونه بود؟ 1960. در سال 14در رابطه با مالزی چطور؟ امروز »

هایشان جو در لیستون شروع به جستاآموزدانشپاسخ داده شد. تمام  خیلی آهسته «93»

اما بدون انم دادم. آموزدانشمشابهی به های کردند. مبهوت و گیج شدند. یک سال پیش، مثال

ا بهبود وضعیت در رابطه بکه هایی و آنها به سادگی حرفهیچ لیست اطالعاتی به عنوان منبع 

ان آموزدانش است، درست روبرویشانی که م را باور نکردند. حاال با تمام شواهده بودگفتجهان 

های کشور من آیا هاینک دیدن ، برایردانندگمی هااز باال تا پایین ستونرا هایشان چشم، امسال

ها ا تصویری که در دادهگمراه کنم یا نه. آنه را آنها کردم سعی و بودم کرده انتخاب را استثنایی

 د.، نبوداشتندز جهان در ذهنشان اکه تصویری  شبیه. کنندمین بینند را باورمی

 شمیر کودکان کنید که مرگ و کشوری را پیداتوانید نمی ،فقط برای اینکه بدانید»گفتم 

نجان قهوه فکلی بهتر شده است. بیایید یک  بطوربرای اینکه جهان  .افزایش یافته باشد

 «بنوشیم.
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 «جهان به دو بخش تقسیم شده است»که  یتصور نادرست

 است. منکاف شغریزه یعنی ، ما دراماتیک از ده غریزه غریزهنخستین در مورد این فصل، 

 متمایز گروه دو به را چیز همه باید ما کنم کهمی صحبت مقاومت قابل غیر وسوسه این مورد در

در بینشان.  -عدالتییک شکاف عظیم بی- کنیم، با یک شکاف تصور شده تقسیم متضاد اغلب و

رابطه با  تصویری در ذهن مردم در ،این است که چگونه غریزه شکافموضوع در رابطه با 

 یر.کند: ثروتمند در مقابل فقمی جهانی با دو نوع کشور یا دو نوع مردم ایجاد

ین بار نگاه دقیقی برای اول 1995کنید. عصر ماه اکتبر  دارا پی تصور نادرستآسان نیست که 

ی انگیزهیجانبه بسیار قهوه رخ داد، و تجرخوردن د از دقیقا بع ،اتفاقاین . انداختمبه حیوانات 

 رنداشتم.ب بزرگ نادرستِ تصوراتِ از شکارِدست  ،بود که از آن به بعد

 فهمی مردمکج چگونگی بر زیادی بسیار نامم، چرا که تاثیرمی بزرگ تصور نادرستآنها را 

 کلی بطور -غنی وفقیر - گروهتقسیم جهان به دو از همه بدتر است.  ،این یکی .از جهان دارند

 .کندمی تحریف مردم ذهن در را یجهان مناسبات تمامی

 بزرگ تصور نادرستشکار اولین 

بارانی های در جنگلای هغاز کردم، مرگ و میر کودکان در جوامع قبیلآدوباره سخنرانی را 

 یح دادم.توضو میان کشاورزان سنتی در مناطق روستایی دورافتاده در سرتاسر جهان را 

این والدین در  .کنیدمی مشاهده تلویزیون در غریب و مستندهای عجیب در را افرادی»

و همچنان  شان دارند،بر سر بقای خانواده سایر افرادتری نسبت به سختهای درگیری ،هامستند

د که نمتری مجبورانه، مردم کمتر و کدهند. خوشبختمی ندانشان را از دستتقریبا نصفی از فرز

 «زندگی کنند.ای هتحت چنین شرایط ناراحت کنند

آنها هیچ » سرش را تکان داد و گفت: در ردیف اول دستش را باال برد.دانشجوی جوانی 

 ایید او پرداختند.تمام دانشجویان حاضر در کالس به ت «توانند مانند ما زندگی کنند.نمی وقت
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مان بیانیه شوم، اما اصال نشدم. این هم مانند همی کرد که من غافلگیرمی شاید تصور

زده شدم. همان چیزی بود که بارها پیش از این شنیده بودم. غافلگیر نشدم، هیجان «شکافی»

 نویسم پیش رفت:می بود که به آن امید داشتم. مکالمه ما همانند چیزی که

 چه کسانی است؟ «آنها»من: ببخشید، منظور شما از 

 مردم دیگر کشورها است. دانشجو: منظورم

 من: تمام کشورها به جز سوئد؟

ی کنند. امکان زندگ مثل ماتوانند نمینها آدانشجو: نه. منظورم، کشورهای غیرغربی است. 

 ندارد.

 ؟)انگار که حاال منظورش را متوجه شدم( منظورت مانند ژاپن است من: آها!

 دارند. «سبک زندگی غربی»دانشجو: نه، ژاپن نه. آنها 

 من: پس مانند مالزی؟ آنها سبک زندگی غربی ندارند، درست است؟

تند سبک زندگی دانشجو: نه، مالزی، کشور غربی نیست. تمام کشورهایی که تا االن نتوانس

 شوید.می توانند، متوجه منظورمنمی غربی را داشته باشند. آنها

 صحبت «بقیه»و  «غرب»راجع به  دانم منظورت چیست. لطفا توضیح دهید. شمانمی من: نه،

 کنید، درست است؟می

 دانشجو: بله. دقیقا.

 شود؟می محسوب «غرب» ... من: آیا مکزیک

 او فقط به من نگاه کرد.

 منظورم این نبود که او را به چالش بکشم، اما هیجان داشتم که ببینم بحث به کجا کشیده

دنیا  «بقیه»توانند مانند ما زندگی کنند؟ یا جزئی از می و آنهااست  «غرب»شود. آیا مکزیک می

غرب »شروع کردید و بعد آن را به « ما و آنها»شما با  من گیج شدم»گفتم توانند؟ نمی و ستا

را ها چیست. بارها این برچسب تانجهان تغییر دادید. بسیار مشتاقم که بدانم منظور «و بقیه

 «ام.هرا درک نکردها برچسب وقتام، اما صادقانه بگویم هیچشنیده
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کرد،  حاال یک زن جوان از ردیف سوم برای نجاتش پیش قدم شد. در چالش من شرکت

د اشاره کرد و گفت، کرد. او به برگه بزرگی که در مقابلش بو ماما به طریقی که بسیار غافلگیر

یم و فرزندان دار، فرزندان کمتری «ما در غرب»اش کنیم: شاید بتوانیم به این صورت معنی»

ند و بسیاری از ، کودکان زیادی دار«آنها در دیگر نقاط جهان»میرند. در حالی که می کمتری

اطالعات  ودانشجو  طرز فکرکرد تا تعارض ایجاد شده بین می او تالش. «میرندمی کودکان

حل کند.  جهان تقسیم چگونگی برای تعریفی پیشنهاد با واقع درو ای، خالقانه روش بهمن را 

و البته بیشتر . شد نم خوشحالی ، باعثبود )و به زودی متوجه شد( در اشتباه بخاطر اینکه کامالً

 توانستم آزمونش کنم.به این دلیل خوشحال بودم که او در مسیری بود که می

وضیح آماده شدم. تخودکارم را برداشتم و برای  «العاده است.العاده است، خارقعالی، خارق»

 عداد کودکانی کهبگذارید جهان را به دو گروه کشورها براساس تعداد کودکانی که دارند و ت»

 «میرند تقسیم بندی کنیم.می

 ل کرده است،را آنقدر خوشحاتالش برای فهمیدن آنکه چه چیزی مبدبینانه، در های چهره

 شدند. کنجکاو

آزمایشش ها داده در مقابل شدمی تعریف زن جوان را دوست داشتم زیرا بسیار شفاف بود.

سیار مفید است که ب ،برند، متقاعد کنیدمی رنج تصور نادرستکرد. اگر بخواهید کسانی را که از 

 .ونه عمل کردممورد آزمایش قرار دهید. بنابراین اینگ در مقابل اطالعات موجود عقایدشان

ی رنگی که برای بزرگ طوسو این کار را در ادامه زندگی کاریم انجام دادم. ماشین فتوکپی 

بارزه با تصورات شد، اولین شریک من در ممی برای مردم استفادهها کپی گرفتن از جداول داده

 ه من اجازهب، شریک جدیدی داشتم، یک دستگاه پرینتر رنگی که 1998تا سال  نادرست بود.

راک بگذارم. سپس اشت کشورها را با دانشجویانم بههای داد تا تصویر حبابی و رنگی از دادهمی

یش رفت. آنا و اوال ام نیاز پیدا کردم و از آن زمان همه چیز با سرعت پبه اولین شریک انسانی

ی پیوستنشان به دلیل اصل و همین،زده شدند بسیار هیجاننادرست  تصوراتبا نمودارها و ایده 

 ای حبابی انیمیشنیمودارهناتفاقی منجر به راهی انقالبی شد که صدها داده با  بطورو من بود، 

جهان »ادرست که ن تصورنمودار حبابی به سالح منتخب ما در مبارزه برای برچیدن  ارائه شدند.

 شد.تبدیل ، «شودمی تقسیم بخش به دو
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 مشکل این تصویر چیست؟

هان در حال ج»ا کردند. دیگران در رابطه بمی صحبت «آنها»و  «ما»دانشجویانم درباره 

استفاده ها ممکن است شما نیز از این برچسب زدند.حرف می« یافتهتوسعهجهان »و  «توسعه

یران و محققین همیشه نگاران، سیاستمداران، فعاالن اجتماعی، دبکنید. چه اشکالی دارد؟ روزنامه

 .کنندمی استفادهها از برچسب

 ه آن فکربعا گویند، چیزی که واقمی «یافتهتوسعه»و  «در حال توسعه»مردم  زمانی که

، «غرب/بقیه»است. معموال لغت  «کشورهای ثروتمند»و  «کشورهای فقیر»، کنندمی

 کلمات به هک زمانی ، تابه هر حالشنوم. مینیز  را «کم درآمد/پر درآمد»و  «شمال/جنوب»

ا اهمیتی ندارد است، واقع واقعیت راساسب چیزی معنای به و ذهنشان در مربوطه تصاویر ایجاد

از این دو اصطالح  . اما زمانی کهکنندمی مردم از چه اصطالحاتی برای تفسیر جهان استفادهکه 

 ا واقعیت مقایسهرسد؟ و چگونه آن تصاویر بمی ذهنشان بهچه تصاویری ، کنندمی ساده استفاده

 شوند؟می
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