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 Peterson, Jordan  -   جردن  ترسون،ی پ  :  سرشناسه

 ترسونی جردن پ  نوشته   / ی نظم ی ب   ی نوشدارو   ؛ ی قانون زندگ   12 :  دآوری و نام پد   عنوان 

 .1397توسعه،    ن ی تهران، نو  :  نشر  مشخصات 

 صفحه.  392 :  یظاهر   مشخصات 

 3-63-8738-600-978 :   شابک

 پای ف  :  یس ی نو فهرست 

 Rules for Life; 2018 12:  ی عنوان اصل  :  ادداشتی 

 ی زندگ   ت ی ر ی مد   ت، ی موفق  :   موضوع

 BJ  1589پ/  9د 9  1397 :  کنگره   ی بند رده 

 170/ 044 :  یی و ی د   ی بند رده 

 5216768 : ی مل   ی شناس کتاب   شماره 

 

 
 

 ناشـر   ی از آن، بـرا ی بخشـ   ـا ی اثـر، از جملـه حـق انتشـار تمـام   ـن ی حقـوق ا ی تمامـ 
 محفـوظ اسـت.
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 ی نظم ی ب   ی نوشدارو   ؛ ی قانون زندگ   12 :  عنوان

 ترسون ی . پ ی جردن ب  :  هدن س ی و ن 

 ی بهمن   ی هاد   ان، ی حامد رحمان  :  مترجم

 ینرگس عاف  :  راستاری و 

 ی زدان ی فاطمه   :  خواننمونه 

 نسخه   1000، سوم،  1400 :  نوبت چاپ

 نسخه   3000 کل تاکنون:   راژ ی ت 

 توسعه   ن ی نشر نو  :   ناشر 

 978- 600- 8738- 63- 3 :  شابک 

 تومان   115,000 :  متی ق 

 
 زیست تعهد ما به پایداری محیط 

 در اسـت کـه   یطـ ی مح  سـت یرنـگ و ز سـبک، خوش  ی کاغـذ   ، یکاغـذ بالکـ 
 و   شـودی م  ـد ی تول  د ن الن ف همچـون سـوئد و    یـز ی خ باران  ی کشـورها 

 کتاب اسـت.  ـد ی تول  مخصـوص 

 تــا   شــوندی کاغذهــا چــاپ م  ــن یا   یبــر رو   ــز ی ن  ــن ی نشــر نو ی هــا کتاب 
 خوانندگانمـان، بـا هـم،   یخـوب مطالعـه بـرا   ە  بـر سـاختن تجربـ   هو ال ع 

 .ـم ی بردار  سـت یز ط ی حفـظ مح   یبـرا   یگامـ
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 فهرست 
 

 9        شگفتار ی پ 

 29      مقدمه 

 39     د ی را عقب بده  تان ی ها و شانه   د ی ستی( صاف با 1قانون  

 67     د ی که مسئول کمک به او هست  د ی رفتار کن  ی ( با خودتان مانند کس2قانون  

 101    خواهند ی م   تانی را برا  ها ن ی که بهتر   د ی دوست شو   ی( با کسان 3قانون  

 119      گر ی د   ینه با امروزِ شخص  د، ی کن   سه ی تان مقا روز ی ( خودتان را با د 4قانون  

 145     د ی ها متنفر شو کنند که از آن   یفرزندانتان کار  د ی ( نگذار 5قانون  

 177     دی اول خودتان را اصالح کن   د، ی انتقاد کن   ا یاز آنکه از دن   ش ی ( پ6قانون  

 191     که معنادار است   د ی را دنبال کن  ی ز ی ( چ7قانون  

 231    د یی کم دروغ نگو دست   ای د؛  یی را بگو   قتی ( حق 8قانون  

 259      دی دان ی بداند که شما نم   یز ی ممکن است چ   د ی ( فرض کن 9قانون  

 281     د ی باش ح ی ( در گفتار خود صر 10قانون  

 305     د ی مزاحمشان نشو   کنند، ی م  ی سوار ت ی ها اسک بچه   ی( وقت 11قانون  

 355     د ی او را نوازش کن   د، ی رو شد روبه   ی ا با گربه  ابان ی ( هرگاه در خ12قانون  

 377     چه کار کنم؟   دی با   د ی داِر جد خودکاِر چراغ   نی کالم آخر( با ا 



 ن ا مقدمۀ مترجم

زمینه کتاب  در  خودیاری  روان های  و  خودشناسی  موفقیت،  و های  طرفداران  شناسی، 
. ندسبک کم نیست های پرفروش در این  مندان بسیاری در سراسر دنیا دارند و تعداد کتاب ه عالق 

کنند سعی می   و گاهی سخت و پیچیده   فهمبه زبانی ساده و قابل   ها معمولا نویسندگان این کتاب 
برنامه  دستورات،  قوانین،  ایده تا  به ها،  بتواند  خواننده  تا  دهند  ارائه  عملی  راهکارهایی  و  ها 

 هایی در زمینه زندگی، کار، روابط و خودشناسی دست یابد.پیشرفت 

نوشته ُجردن ِبرنت    ی نظم ی ب   ی نوشدارو :  ی قانون زندگ   12خودیاری    ِش های پرفرو یکی از کتاب 
و    شناس روان کاناداست. او    ی شهر ِفیرویو در استان آلبرتا   ه شد پیترسون بزرگ دکتر  پیترسون است.  

جنسیت، نزاکت سیاسی و چگونه    ِز ی برانگ درباره موضوعات بحث   و اینترنتی است    معروِف   ه چهر 
دیدگاه   ی زندگ  سال   ی جالب   ی ها کردن  در  پیترسون  اخیر دارد.  ویدئو   ، های  تهیه  انجام    ها با  و 

تبدیل به یک    ، شناختی روان   مورد موضوعات سیاسی، اجتماعی و مخصوصاا   های زیاد در مصاحبه 
فرهنگی    منتقدِ است    مجادله   اهل   و   ادعا فردی روراست، بی که  اینترنتی شده است. او    چهره معروِف 

  ی ها اره و طرح   کاناداست. پیترسون که سابقه نوشتن کتاِب   در   تورنتو   دانشگاهِ   معروِف   استادانِ و از  
قانون ارائه دهد تا خواننده را با قوانینی    دوازده جدیدش   کوشد تا در کتاِب را دارد، این بار می  معنا 
  ن ی قوان   ن ی ا   است   معتقد   او کردن آشنا کند.    ی درباره چگونه زندگ ثیرگذار  أ اما بسیار مهم و ت   ، ساده 

 شود. ها می زندگی اجتماعی آن   شدن زندگی شخصی و متعاقباا باعث دگرگون  

آنجایی شروع می ایده جمع  از  این کتاب  شود که پیترسون در یک سایت آوری و نوشتن 
ودیاری، زندگی، موفقیت و شناسی، خالتی مربوط به روان ؤ شود و سپرسش و پاسخ عضو می 

ها به صورت ویدئویی در اینترنت در همین زمینه را  دهد. همچنین نظرات خود  غیره را جواب می 
طرف خوانندگان و   و ویدئوها با استقبال گرم و مثبت از   نظرات ها،  کند. این پاسخ منتشر می 

روب بیننده  می ه ها  می رو  تصمیم  پیترسون  رو،  همین  از  تاشوند.  با   گیرد  مرتبط  مطالب  همه 
کند. او برای آوری کردن را در قالب قوانینی برای زندگی جمع   خودیاری و چگونه زندگی  ، موفقیت 
شناسی بلکه از ساده در زندگی نه تنها از رشته روان  ثیرات مثبت این قوانیِن ظاهراا أ دادن ت نشان 

 کند.تشریح می گیرد و این قوانین را  ها و موضوعات نیز کمک می دیگر رشته 

های اش در حوزه شناختی و مطالعات بسیار گسترده او در این کتاب با استفاده از دانش روان 
این   تکِ کوشد تا تک ادبی و غیره می   شناسی، علمی، فلسفی، مذهبی، تاریخی، سیاسی، اسطوره 



 ر این کتابپیترسون د   نویسندگیِ   کند. شگردِ   تفسیر و    تشریح هایی جداگانه  قوانین را در بخش 
شخصی یا کاری ی  زندگ ای  هعلمی، خاطره   تحقیقاِت   ای، نتایجِ اسطوره   و   های تاریخی ذکر داستان 

این قوانین در  جرایکند که ای مآهسته و پیوسته خواننده را قانع  مطالباین   . او با ادغامِ است
امروزی کارآیی دارد و موجب پیشرفت و تفاوت در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی   زندگیِ 
شود. متفاوت و پیچیده می   ی کتاب گاه   ، سبک نویسنده و بالطبع متنِ به همین خاطر.  شود می 

ها که یافتن مرجع آن   کند ی م  استفاده  هاییواره از جمالت، عبارات یا جمله   نویسندههمچنین گاه  
با دیدگاهی کامالا دشوار است ، هااسطوره   از   گرفتن   بهره   با  و متفاوت    . پیترسون در این کتاب 

قانون، چگونه   دوازده کوشد تا در قالب این  خودش می   شناسی و تجربیات کاریِ تاریخ، علم، روان 
 .دهد هایی طالیی و راهگشا ارائه توصیه   وکردن را به خواننده بیاموزد    ی زندگ 

قلم دوسِت نویسنده شود. پیشگفتار به گفتار و یک مقدمه شروع می این کتاب با یک پیش 
، از متن ها برای نوشتن این دو  قلم خود نویسنده است. آن و مقدمه به    - دکتر نورمن دویج - 

کمی پیچیده به نظر   مطالب اند. به همین دلیل ممکن است ها بهره گرفته ها و حوزه رشته   بیشترِ 
قوانین در هر فصل، تا حدودی از این پیچیدگی کاسته   تشریحِ   با پرداختن بهحال،  د. بااین ن برس 
بیشتری این کتاب را   کنیم با دقت، تمرکز و صبوریِ شود. توصیه می تر می فهم مطالب قابل   شده 
پیچیدگی بخ  از  بی وانید و  ناامید نشوید. مطمئناا های گاه و  از تجربه   گاه متن  انتهای کتاب،  در 

همراه  انگیز  شگفت   ی سفر  اصل شد  د ی نویسنده خشنود خواه به  دلیلی خواستید  هر  به  اگر   .
سراغ فصل اول بروید و مطالعه پیشگفتار و مقدمه را به بعد موکول   مستقیم مطلب را بخوانید،  

 متوجه را  نویسنده    هر فصل به شکلی است که ممکن است در ابتدا منظورِ   ساختارِ   البته کنید.  
 نکته طالیی ، سناریوی مد نظر نویسنده برای بیان  دی ندار ای که انتظارش را  بعد در نقطه   اما   ،نشوید 

 شود.آن فصل، برایتان آشکار می 

نظمی به نظم را تشریح بی   یلِ نحوه تبدتمام    زیباییِ   بانویسنده    کتاب،   نی ا   در   یکل   طور   به 
 د.مان باش های زندگی نظمی بی برای  ی تواند نوشداروی کتاب می این    کرده است. خواندنِ 





 

 پیشگفتار

 یشگفتار پ

های که موقعیت   ی روحخشک و بی  ؟ آیا زندگی بدون قوانینِ قوانین؟ باز هم قوانین؟ واقعاا 
با توجه به   ؟نیست کننده  پیچیده و محدود   کافی   به اندازه ند  گیر نمی   در نظر ما را    یِ فرد   و  ژهی و 

پرورش متفاوت    کامالا   اش های زندگی بر اساس تجربه در هر فرد  است و   1یما پالستیک   مغز اینکه 
 باشد؟  د ی مف ما  برای همه  قانون  ی شمار انگشت یابد، چرا باید توقع داشت که تعداد  می 

ی از استقبال مردم از قوانین ا ه شند. حتی در انجیل هم نشان کی مردم برای قوانین هورا نم
 پس از غیبتی طولنی از کوهستان پایین  که حضرت موسی  است وجود ندارد. در انجیل آمده  

ها نوشته شده است. او متوجه روی آن د که ده فرمان  ن کو الواحی را با خود حمل می د  ی آی م 
های فرعون و چهارصد سال ها برده . آن ندا گذرانی خوش مشغول عیاشی و  اسرائیل  بنی   شود که می 
در بیابان   ی سرگردانچهل سال    با ها را  آن   حضرت موسی   ، پس از آن   .بودند   او   ه قوانین ظالمان   تابعِ 

اکنون که  شوندپاک    بودن   وار برده   از تا    2کرد  مواجه   برهوت  شد   در ها  آن .  آزاد  ند، ا ه نهایت 
 جسمانیفساد  همه نوع  و  رقصند  می   - ی طالیی ا ه گوسال - وِر یک ُبت  د   و خودسرانه   گسیخته عنان 

 .دهند انجام می 

»خبر  ز ی م  فریادقانونگذار   برایتان  ند:  دارم.  البته  دارم...  خوبی  هم  بدی  را کدام خبر  یک 
 ؟«د ی بشنو نخست  د ی خواه ی م 

 دهند: »خبر خوب را!«جویان پاسخ می لذت 

 »خداوند را متقاعد کردم که پانزده فرمان را به ده فرمان کاهش دهد!« 

 
را دارد که با ایجاد اتصاالت عصبی    ت ی قابل   ن ی ا پذیر است. مغز  قابل تغییر و بسیار انعطاف   یزندگ مغز ما در طول    1

 گویند. می . به این قابلیت نوروپالستیسیتی  کند   فراهم   انسان   ی برا   را  ی د ی جد   ی ها ت ی موقع   و   ها ی ر ی ادگ ی جدید  
بنی   2 از مرگ فرعون و رهایی  بنی پس  به  به سرزمین مقدس اسرائیل و موسی، خداوند  تا  اسرائیل فرمان داد 

اسرائیل از این فرمان سرپیچی کردند و موسی سخت )فلسطین( بروند و آنجا را محل سکونت خود قرار دهند. بنی 
ها چهل سال در بیابان چنین مقرر داشت که آن ناراحت شد و به پیشگاه خداوند شکایت کرد. سپس خداوند  

 )صحرای سینا( سرگردان بمانند. 
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 خبر بد چیست؟«و !  خدا را سپاس زند: » جمعیت سرکش فریاد می 

 « ! است   شده   اعالمممنوع ده فرمان    در »زنا 

قوانین   هستندخالصه که  می   احتمالا   ؛ همیشه  خودتان  باشند با  زیاد   لطفاا ولی    ، گویید: 
نظر افراد پرشور و   از حتی اگر بدانیم برایمان مفیدند. قوانین    مشکوکیم،قوانین    بهد! ما  ن نباش

در پیشبرِد   شانبه حِس پویایی و غرور   محدودیت و توهین  ه و افرادی با شخصیت خاصسرزند 
 گیریم؟ب مورد قضاوت قرار   را باید بر اساس قانون فردی دیگر ان است. چ ششخصی  زندگیِ 

 ،»ده پیشنهاد«نه  به موسی    وند خدا حقیقت،    در گیریم.  ما مورد قضاوت قرار می   ، هرحالبه 
، اولین واکنشم به یک ودآزاد بوضعیت من اکنون مانند یک بازیکن  اگر    .بلکه »ده فرمان« داد

 ،چه کاری باید بکنم  این را ندارد که بگوید   کس، حتی خدا، حقِ که هیچ   بود این    واقعاا فرمان شاید  
 ن قوانینکند که بدوطالیی به ما یادآوری می   اما داستان گوساله   ؛ ولو اینکه برایم مفید باشد 

 .وجود نخواهد داشت   گریزی های امیال خود تبدیل خواهیم شد و هیچ راه  به برده  درنگ بی 

داست  ما    نکتهان  این  به  نیز  را  وکن می   گوشزددیگری  راهنما  بدون  تکیه   د:  قضاوت   بر   با 
پرستیم که ارزششان یم و چیزهایی را می رس می ارزش  کم   هدفی به    زود خودمان، خیلی  ه  ناآموخت 

پایین  ما  است از  پرستش  تر  داستان  این  در  نمونه،  برای  می   ساختگیحیوانی  .  تا باعث  شود 
خوبی نشان به   کهن ریزد. این داستان  ب بیرون    بدون هیچ قاعده و قانونیان  می حیوانهای  غریزه 
در پی غیاب قوانینی که    در   ،رفتار متمدن   برایما    شانس موفقیت   ه دهد که پیشینیان دربار می 

 ردند.کی هستند، چه فکری م معیارهای ما و ارتقای  تقویت نگاه کنجکاوانه  

گذاران یا مدیران، قانون   ، انجیل این است که برخالف وکال  یکی از نکات خوِب این داستانِ 
 وکند  پرماجرا ادغام می   ی بلکه این قوانین را در حکایت   ؛ کند فهرست نمی   وضوح به قوانینش را  

شود. تر می آسان   درک این قوانین نتیجه    نیاز داریم و در   ها چرا به آن که  دهد  نشان می   گونه این 
 ؛دهد می ن ازده قانون خودش را ارائه  تنها دو   استاد پیترسون   پیش رو، مشابهی، در کتاب    به طور 

گیرد تا توضیح دهد ها بهره می کند و از دانش خود در تمامی زمینه هایی تعریف می بلکه داستان 
کنند و ما را را تسهیل می   مان بلکه اهداف   ، کنندما را محدود نمی واقع    در که چرا بهترین قوانین  

 .دهند سوق می تر و آزادتر کامل   زندگی یک  به سوی 

دو دوست مشترک،   پیترسون را در خانه  اولین بار ُجردنبود که برای    2004سپتامبر    دوازدهم
پزشک امراض داخلی مالقات   ، 2ِیرتلویزیون و همسرش ِاسِترا بِکی   کنندهتهیه   ،1آقای ُوِدک ِشمبرگ 

 
1  Wodek Szemberg 
2  Estera Bekier 
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که در دوران حکمرانی شوروی   اند کردم. جشن تولد ُوِدک بود. ُوِدک و ِاسِترا مهاجران لهستانی 
بسیاری از موضوعات ممنوع است و   انستند صحبت دربارهد ی جایی که همه م   ،اند بزرگ شده 

صحبت   مخصوصاا و  های فلسفی ) همچنین زیر سؤال بردن بسیاری از مقررات اجتماعی و ایده 
 خوِد رژیم( دردسر بزرگی خواهد شد.در رابطه با  

با برگزاری مهمانی قا  آ   ،اکنون  اما یی راحت و وگوگفت ، از  ساده و زیبا های  و خانم میزبان 
 دربارهراحتی  به   رده پ ی ب   هایی وگوگفت در  ا  ه ی مهمانکنندگان در این  شرکت   . ددن بر صادقانه لذت می 

در آن .  دهند نیز گوش می های دیگران حرف به   د و متقابالا ناندیش می   واقعاا زنند که  حرف می  ه آنچ 
شد، سیاسی می   وگوگفت پرده بگو.« اگر  قانون این بود: »نظرت را بی   ،مهمانی که من دعوت بودم 

با عقاید سیاسی افرا ا   یقت،حق   در   که- متفاوت    د  بودند نوع گفت   ین مشتاقانه منتظر  با   - وگو 
راحت  می   یکدیگر  این  گونه   به   ؛ زدندحرف  مدل   ازپیش بیش   وگوگفت ای که   گاهید. ش ی پذیر 
او را به که    کسی آنگاه    .آمد هایش از دهانش بیرون می خنده   مثلخوِد ُوِدک    یها حقایق یا ایده 

حتی - یمیت بسیار زیاد  صم با    ،بگوید   پردهبرانگیخته بود تا نظرش را بی   یا خنده انداخته بود،  
 ؛ا بوده ی . این بهترین بخش مهمانکشید ی در آغوش م   - داشت   را   خودش انتظارش   بیشتر از آنچه 

ترغیب به ش را داشت تا او را  ُوِدک بود که ارزش  شور پر های  کردن   و بغل کالم  همین صداقت  
موزونی  به طور در همین حال، صدای ِاسِترا کنیم یا او را بخندانیم. هایش  ایده   زدن درباره  حرف 

انفجار حقایق   نه تنها .  کردحرکت می در مسیری بسیار دقیق به سوی شنوندگان مشتاقش در اتاق  
 ،(ردند کی را بیشتر م انفجار حقایق  ها هی  تازه آن )شود    سنگین د که َجو مهمانی  ش ی باعث نم  اصالا 
بسیار  ی شب   در نتیجه و   انداخت و بیشتر ما را به خنده می   داد می   ی آزاد  زدن به ما   برای حرف بلکه 

 ،ِیرامثال ِشمبرگ و بِکی  ، اروپای شرقی افراد سرزنده در کنار یرا  ز  خورد؛ برایمان رقم می خوشایند  
بخش فرح   کالم واقعاا   آن صداقت و    کار داریدید که با چه چیزی و با چه کسی سرو همیشه آگاه بود

بالزاِک  دو  اُنوره  از کتاب ،  نویسرمان   1بود.  در یکی  مهمانی زمانی  و  زبان هایش مراسم  به  را  ها 
 در واقع،  یک مهمانیکه همیشه    بود   و به این نتیجه رسیده  اش، فرانسوی توصیف کرده مادری 

ُپر ممهمانی، جلس  در ساعات اولیه  دو مهمانی بود!  که ژست و   ی ا ه کنند د از افراد خسته ش ی ه 
می  و  قیافه  احتمالا   کسانیگیرند  مالقات کنند    بودند   آمده   که  را  خاصی  فرد  و   و تا  زیبایی  از 
د. بعد از آن، درست در واپسین ساعات مهمانی، پس از آنکه بسیاری از ن تعریف کن  شجایگاه 
و گ و ت ، گف اینجاشد. در  شروع می تازه  یعنی مهمانی اصلی    ، ها رفته بودند، مهمانی دوممهمان 

خنده  و  تقسیم  حاضر  افراد  تمامی  دوست بین  مهمانی های  خشک  فضای  جایگزین  داشتنی 
این  شد. در مهمانی می  ُوِدک،  ِاسِترا و  از ا  ه ی ویی و صمیمیت که در مهمانگ ک ر   نوعهای   تازه 

 
1  Honoré de Balzac 
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 شد.حض ورود ما به اتاق شروع می م   به ود، معمولا شی شروع م به بعد   شبنیمه 

دنبال شکارِ   دار همیشهیال شیری    است که همچون  خاکستریمو   یک شکارچی ُوِدک    به 
بتوانند در مقابل   اا افرادی را پیدا کند که واقع   چطور داند  است. او می   مستعد   1روشنفکران عمومی
این )دوربین    اند اصیل   واقعاا ها  ، چون آن به نظر برسند   اصیل صحبت کنند و    دوربین تلویزیون

افراد را به این محافل   این   (. او معمولا شوند کند و تماشاچیان متوجه می ویژگی را ضبط می 
، دانشگاه تورنتو ممحل تدریس را از دانشگاه    شناسی روان کند. آن روز ُوِدک یک استاد دعوت می 

اس. ُوِدک اولین نفری بود که شرایط جور بود: هم تفکر داشت و هم احساین  آورده بود که با  
ب را معلمی مُجردن پیترسون را جلوی دوربین  او  آموزان دانش   یوجو جست در  که    ید د ی رد و 

دادن بود. خوشبختانه دوربین را دوست داشت و در مقابل،   توضیح   همیشه آماده   ، چوناست
 دوربین نیز او را دوست داشت.

ها ای از لب دوِر میز مجموعه   . بودند  چیده پذیرایی  میز    ، یر در باغ ِشمبرگ و بِکیِ   ، عصر آن روز 
فضولی بودیم   گرفتار زنبورانِ   اما ظاهراا   ؛پرحرف نشسته بودند   و هنرشناسانِ   یهای معمول و گوش 

 یای ما سر در بیاورند. در آنجا آقای جدید ه ف آوردند تا از حر که وزوزکنان به سوی ما هجوم می 
 به حرف  خیال این زنبورها بود و بی   دوِر میز نشسته   اش ای کابویی ه و کفش   2آلبرتایی  هبا لهج 

کردیم تا از شِر این بازی می داشتیم صندلی  ما اما    ، دز ی حرف م   طور همین داد. او  زدنش ادامه می 
زیرا این آقای جدید   ؛کردیم تا دوِر میز بمانیمسعی می   حالدرعین حشرات مزاحم خالص شویم.  

 شده بود، آدم خیلی جالبی بود.که به جمع ما اضافه 

که بیشترشان - ند  که سر میز نشسته بود   افرادیبا    ، هاپرسش ترین  پیچیده   درباره   هایش حرف 
 وقتی همیا  !زد های خودمانی می انگار داشت حرف آنقدر عجیب بود که  - آشناهای جدید بودند 

شناسی؟« یا »یه »از کجا ُوِدک و ِاسِترا را می   جملهبین    هزد، فاصل های خودمانی می حرف   واقعاا که  
 میلیاردم ثانیه بود.، یک ترمهم زمانی زنبوردار بودم، پس بهشون عادت دارم« و موضوعات  

دور یکدیگر ن  ا یا متخصص  استادان هایی بشنویم که  را در مهمانی   هاییپرسش شاید چنین  
موضوعی خاص بین دو متخصص، دور از دیگران در   و دربارهگو ت گف   د، اما معمولا شون جمع می 
در   یک نفر  گو در کِل گروه در جریان باشد، معمولا و ت یابد یا اگر گف ای از مهمانی ادامه می گوشه 
خودنمایی با حرف ست که  هگروه   فردی   هایش  اینکه  وجود  با  پیترسون،  آقای  این  اما  کند. 

فروش را نداشت. او شوق و ذوِق کودکی را داشت که تازه ای فضل هم دانشمند است، رفتار آد 

 
بلکه در بین عموم مردم جامعه نیز  ، که نه تنها در بین دانشگاهیان و متخصصان   ند ست ه منظور آن روشنفکرانی  1

 ند. ا ه شناخته شد 
2  Albertan ( های کانادا ستان ا   از )یکی  آلبرتا    اهل ؛ 
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قبل از -  ا ه ه مثل بچ انگار  و باید آن را با دیگران در میان بگذارد.  است  جدیدی یاد گرفته   مطلب 
اگر این تصور را دارد که   -کننده باشند توانند خسته می که بزرگسالن چقدر  نکته    نی به ا  بردن ی پ 

پسرانه در این آقای ی  خصلتبرای او جالب است، پس برای دیگران نیز باید جالب باشد.    ی موضوع 
در شهری   در کنار یکدیگر ما    همها   گویی کردن موضوعاتش وجود داشت؛    کابوی و در مطرح 
خانواده  یا  بودیم  کوچک  شده  بزرگ  یکسان  همگیای  فکر   و  مشغول  مدت  به   تمام  کردن 

 ایم.بسیار مشابه پیرامون هستی انسان بوده  مشکالت 

زدن داشت   برای حرف   را   « نبود؛ او مهارت فنی کافی و متداول غیرعادی »   ی آدم  اصالا پیترسون  
گفت، بیراه زیاد می بدو  1950 مثل یک روستایی دهه و زمانی استاد دانشگاه هاروارد بود. اگرچه 

بود محترمی  باشند(که کابوی   طور همان )  مرد  محترم  است  ممکن  با   ، حالبااین .  ها  همه 
ه کرد که مورد عالق را مطرح می   هایی پرسش   در واقع زیرا او    ، دادند مشتاق گوش می   هایی چهره 

 افراد سر میز بود.  مه ه 

داشت. حس خوبی    ،زندبحرف    راست ورک   البته عادت داردبودن با شخصی بسیار عاِلم که  
بود؛    پیترسون   کردنِ   فکر  می   طور این حرکتی  نظر  از قشر   و   فکر کند   بلند   د ی با  رسید که به  باید 

باید سریع    یحرکت این قشر  اما خود    .کردن استفاده کند   مغز خود برای فکر   1حرکتی به کار نیز 
 موتور حرکتی مغزش  کردنِ   خیزش برآید. سرعِت درجا کار   به   ودرستی عمل کند  تا به   اد افت می 

ریختند. اما برخالف د. افکاِر پرشور از مغز پیترسون بیرون می ش ی واری زیاد مدیوانه   به طور تقریباا  
دارند، نند و فقط نظر خودشان را قبول  کی سخنرانی مشروع به  که در جلسات    ی استادانبسیاری از  

د. م آ خوشش می   واقعاا او  کرد،  پرسید یا اشتباهاتش را تصحیح می الی می ؤاگر کسی از پیترسون س
 :گفتبا حالتی خودمانی می   بلکه   ، کردشد و صدایش را بلند نمی از جایش بلند نمی   ی او ناگهان

د، سرش را تکان ی را از قلم انداخته بوا ه کرد. اگر نکت « و سرش را غیرارادی خم می . درستهآهان،  » 
 دیگری از مسئله  ه جنب کسی به  خندید. اگر  ای بیش از حدش می ه ی وی گی کل   به خاطر داد و  می 

یک  درباره  تفکر  ، او نظر  از   و معلوم بود که کرد تشکر می از او  پیترسون  ، کردمی اشاره مورد بحث 
 است.  یی وگوگفت یندی  ا مسئله فر 

خار نمی  مورد  این  درباره ه  لعادا ق توان  را  از   دیگر  نشد:  متعجب  و  شنید  نظر   پیترسون 
های پیترسون ماهیت بسیار عملی داشت. ، حرف ند مندا عالقه ه ه نظری انی که بیشتر به  فکر روشن 
چگونه مبلمان بسازیم   ؛ وکارهایش مملو از کاربردهایی در زندگی روزمره بود: مدیریت کسب مثال 

زیباسازی اتاق )که حال تبدیل   ؛ساده  ایطراحی خانه   ؛(بود   )بسیاری از مبلمانش را خودش ساخته

 
ای محرکه دارد و ه ن مستقیمی با نورو   ه قشر یا نواحی حرکتی، مناطقی از سلسله اعصاب مرکزی است که رابط   1

 ند. ک ی حرکات ارادی را اجرا م 
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طراحی   : مربوط است   ش به آموز   دیگر که اختصاصاا   ی شده است( و مورد   1به یک میم اینترنتی
باز   برخط نوشتاری    پروژه  تحصیل  ترک  از  را  اقلیت  دانشجویان  او دارد می   که  پروژه،  این  در   .

 هابدین طریق آن   که   داردروی خودشان وامی   شناختی روان دانشجویان را به انجام نوعی تمرین  
آیند و  روش   ان شه گذشته، حال  به  آزاد  را  »برنامه  امروزه )   تشریح کنند   2تداعی  پروژه  این   نام 

 است(.  3لیفی«أ خودت 

هایی که در آن به    ،ام عالقه خاصی داشته   آمریکا  یشمال مرکز   همنطق   اهالی من همیشه به  
طبیعت یاد  چیز را درباره همه ند )و در آنجا امزرعه  ه شد نند و بزرگ ک ی چمنزارها زندگی مدشت و  
اه گرفته  یا  دستان خیلی  شهرهای    ی لا اند(  با  و کسانی که  د، ان ساخته چیزهایی    خود  کوچک 
 رغمعلی و    اند خودآموخته   اند، معمولا های زیادی را بیرون از خانه با شرایط سخت گذرانده ساعت 

می  دانشگاه  به  زیاد  از مشکالت  آن   روند.  من  اندازه نظر  تا  اما هم   از ای  ها  فرهیخته  قطاران 
و به  است تحصیالت عالی   ابتدا افراد شهری از همان  ند. هدِف ا شان متفاوت شهری ه  شد دگرگون 

ای از مرحله   دانند یا در حقیقت آن را نه پایان، بلکه صرفاا همین دلیل آن را حق مسلم خود می 
ند: ا آمریکا متفاوت   یشمال مرکز  ه منطق کنند. اهالی زندگی در خدمِت پیشرفت کاری قلمداد می 

در   خود   ردیفان تر از بسیاری از هم خودساخته، بدون القاب اشرافی، فعال، مهربان و ساده ها  آن 
بزرگ  زندگی ا شهرهای  بیشتر  خانه سپری می ند که  را در  الگوکنند و مشغول  شان  در   4هاتغییر 

این  ند کامپیوتر  می   ظاهراا کابوی    شناس روان .  اهمیت  تفکری  آن  به  طریقی فقط  به  داد که 
 توانست برای شخصی مفید باشد.می 

زیرا   ؛ شدم  ش عاشق ادبیات مجذوب   کاو روان پزشک و  ما با یکدیگر دوست شدیم. مِن روان 
عاشق   نه تنها بود. او بسیاری خوانده   ای آموزشیِ هب کتا   طرف بودم که بالینی    شناسروان   ک ی با

کرد که انگار ها رفتار می با آن   طوری های پرشور روسی، فلسفه و عرفان باستان بود، بلکه  رمان 
هستند.   او  میراث  دیگر،    از ارزشمندترین  سازنده طرف  آماری  درباره تحقیق  و   ای  شخصیت 

 
ند.  ک ی ذاری از شخصی به شخص دیگر گسترش پیدا م گ ک ه با به اشترا ( ایده و مفهومی است ک memeمیم )   1

« یک میم اینترنتی فارسی است. در اینجا، این  نه »پ   وانند تصویر، ویدئو و حتی کلمات باشند. مثالا ت ی ها م میم  پ 
 . پیترسون تبدیل به میم اینترنتی شده است: »اتاقت را قشنگش کن«   جمله 

2   ( روان associate-freeتداعی آزاد  به کاوی ه روان   مراجع شناسی است که  ( روشی در  افکار خطورکننده  مه 
می   ذهنش  بیان  مقاومت را  روش کاهش  این  از  هدف  است کند.  دفاعی  احساسات ی طور به   ، های  و  افکار  که 

 ناخودآگاه ظاهر شوند.
3  Self-Authoring Program 

سازی متون یا ات نمادین، آماده ی هاست که در محاسبات و ریاض ن تغییر روابط و عبارات در شکل نمادین آ   4
ب سازی شبیه  می ه  ها  به کار  با رود.  و کار  خانه  در  ماندن  با  تنها  افراد  از  این گروه  است که  این  منظور  طور کلی 
 برند.بینند و کارهایشان را پیش می افزارهای کامپیوتری آموزش می نرم 
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 یفتارشناسر   در زمینهشناسی مطالعه کرده بود. اگرچه  عصب   در زمینه وخو انجام داده و  خلق 
، تداوم تعارضات هاالگوو کهن یاها  ؤر ی با محوریت  کاو روان مجذوب    شیفته و آموزش دیده بود،  

اولین   وی . همچنین  شده بود و نقش دفاع و توجیه عقالنی در زندگی روزمره    یبزرگسال کودکی در  
 داد.تو بود که کارهای بالینی نیز انجام می دانشگاه تورن  شناسی روان عضِو بخش  

َپس -   پیترسون   رفتم، می دیدارش که  به   در  شهری کوچک  دوران  کرانه اهل   آلبرتا که 
ایستاد و به اش می دِم دِر خانه   - بود   کردهسپری    1فیلم فوبار  ن مثل داستا   را دقیقاا اش  نوجوانی 

و   - َتمی -   شد. همسرش با شوخی و خنده شروع می   مان وگوهایگفت   گفت. آمد می خوش من  
ترین و به جالب   کرده بودند   ل ی تبد و آن را    آوردهشان را بیرون  خانه   خوِد پیترسون دل و روده 

آثار هنری، تعدادی شان  خانه در  ها  بودم. آن   دهی متوسط که تا آن زمان د  طبقه  هترین خانهولناک 
 تای رئالیس هی ی عظیم از نقاش ا ه مجموعاما زیر  داشتند.    انتزاعی  هایپرتره شده و  حکاکی نقاب  

شده   دفن شوروی    جماهیرِ اتحاِد    اولیه و سفارش   هایسوسیالیستی اصل از لنین و کمونیست 
نفس راحتی   دنیا  بیشتر شوروی و پس از آنکه    . طولی نکشید که پس از فروپاشی جماهیرِ بودند 
ها و حتی حمام و دیوارها، سقف   تبلیغاتی را مفت خرید. همه، پیترسون این تابلوهای ند کشید

ها به نهادند. نقاشی را ارج می   2بود که روح انقالب روسیه  شده  هایی پوشیدهدستشویی از نقاشی 
دردی با دیکتاتوری داشت، بلکه دلیلش آن بود که این دلیل آنجا نبودند که ُجردن احساس هم 

هند دی دانست خودش و دیگران ترجیح مادآوری کند که می را به خودش ی مطلبی    قصد داشت 
 ند.ا شهر کشته شده فراموش کنند: اینکه صدها میلیون نفر به نام آرمان   را   آن 

 با توهمی   شده« ن ی »تزئ   وزده  جن تقریباا    ی ا ه به این خانه عادت کردم؛ خانتا    د ی طول کش   ی مدت
را   تی وضع   نی ا پیترسون، َتمی،   نظیر بی و    انگیز شگفت . اما همسر بود بشر را نابود کرده عمالا  که 
 قی و آن را تشو   القب است   جانی به ابراز ه   یرعاد ی غ   از ی ن   نی او از ا   .بود   هکردو در آن مشارکت    لی تسه 
 دادنظرفیت انسانی ما برای انجام    در قبال  ها نگرانی ُجردننقاشی  با دیدن این  مهمانان . کردی م 

نام    کارهای بد   نکهی ا )   کنند ی م   درک   مالا ا ک  راخودفریبی    شناختی روان و معمای    کارهای نیک به 
عالوه   ما.   ه مشترک هم  ه عالق   - تواند خودش را فریب بدهد و از آن فرار کند؟(  چطور شخصی می 

نیز  بر  لحظاتی  مسئلمی بحث    ایمسئله   دربارهاین،  را  آن  من  نامم می   تر کوچک   هکردیم که 
 منظور ؛  بدی خاطر خوِد   به   بدی  دادن است(: ظرفیت انسان برای انجام   تر کمیاب چون    تر کوچک ) 

 ،شاعر انگلیسی  ، را جان میلتون  موضوع برند. این  که برخی افراد از تخریب دیگران می   است لذتی  

 
گذرانی شان با تفریح و خوش دو دوست قدیمی آلبرتایی است که دوران نوجوانی   ( درباره FUBARاین فیلم )   1

 شود.سپری می 
رخ داد و به سرنگونی حکومت تزارها و تشکیل دولت اتحاد جماهیر شوروی به رهبری   ۱۹۱۷این انقالب در سال    2

 والدیمیر لنین انجامید. 
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 بسیار عالی توصیف کرده است.  1بهشت گمشدهدر کتاب  

ای دیوارش با مجموعه بود و  مردگان    که مثل دنیای - اش  زدیم و در آشپزخانه خالصه گپ می 
ی بصری ا ه نشان   هنری ه  این مجموعنوشیدیم.  چای می   - ین شده بود ی تز   وغریب عجیب از هنرهای  

طیف   انگارانه، یعنی ایدئولوژی ساده   به فراسوی کردن    حرکت به منظور  ُجردن    پژوهش جدی از  
چای نوشیدن  ذشت،  گی . مدتی که ماستاشتباهات گذشته    نکردن  چپ یا راست و تکرار   سیاسی
آن  ع -  آشپزخانه   در  از شوم   ی ها کس که  بود آو دیوارهایش    ی  مسائل   درباره   وگو گفت   و   - یزان 

الب نبود و فقط در دنیای دیگر برایمان ج   ،هایی که خوانده بودیم جدیدترین کتاب   و  خانوادگی 
 .کردیممی زندگی    - ها هست یا به همین شکلی که در برخی از مکان   به همان شکلی که بود-عادی  

او بینش عمیق خود را  ، 2معنا ی ا هه وار طرح از این کتاب،   پیش در اولین و تنها کتاب ُجردن  
جهان  ش ه اسطور   عمومیموضوعات    بارهدر  می ا   .گذارد می   اشتراک   بهناسی  توضیح   دهد که و 

وپنجه دست   ای نظمی اند تا به ما کمک کنند با بی هایی خلق کرده ها داستان فرهنگ   همه   چگونه 
نظمی این بی  . ابی کنیمی ه را زمین  ن نهایت آ  و در  ایم شده  آن پرتاب  ون که از بدو تولد در نرم کنیم  

در دنیای   چه  ،هر قلمروی ناشناسی است که باید آن را درنوردیم  و  برای ما   اشناختهن   هایچیز   ه هم
مباحث   ،دو دهه قبل منتشر شد تقریباا    که  معنا   یا هه وار طرح . کتاب  ن در رواِن خودما   و چهخارج  

به تکامل، عص   و   فروید نظریات    ، یونگ  نظریات از بهترین    بخشی ناسی احساسات،  ش ب مربوط 
فِ بزرگ نیچه، داستاِی  آثار بیشتر   با   3رای و فرانکلفسکی، سولژنیتسین، ایلیاد، نیومن، پیاژه،  را 

انسان تعامِل    گی دیدگاه وسیع ُجردن به درک چگون  دهنده نشان   این کتاب   کند. یکدیگر ادغام می 
 ید که ما در زندگی روزمره آ ی این موقعیت زمانی پیش م  است.  ییالگو موقعیت کهن در  و مغز  

کتاب این است که ه  کنیم. ویژگی برجست رو شویم که آن را درک نمی ه روب   موضوعیخود باید با  
ترین و کهن   هایمان ، مغز ما  ای . ان .تکامل، دییند  ا فر این موقعیت در    چگونه دهد  ُجردن نشان می 

ها این داستان ماندن    زنده دلیل  دهد که  می   توضیحاو    این،   عالوه بر ریشه دارد.    ن هایما داستان 
 .ند ناپذیر اجتناب   یهاو ناشناخته   ها ها همچنان راهنمایی برای مقابله با تردید ن این است که آ 

های معنا« واره ورود به »طرح   هنقط یک  ین است که  پیش رو ا کتاب  های فراوان  مزیت یکی از  
می  فراهم  خواننده  این  کندبرای  اس   البته کاری.  پیچیده  زمانی    ؛تبسیار   روی  جردن   کهچون 

، نوشتن هرحال به مشغول نوشتن این کتاب بود.    کرد،کار می   شناسیروان   زمینه در    شدیدگاه 
با یکدیگر مان  های زندگی ها یا تجربه ژن که چقدر  مهم نیست    چون   ؛کاری بنیادی بود این کتاب  

 
1  Paradise Lost by John Milton 
2  Maps of Meaning 
3  Nietzsche, Solzhenitsyn, Eliade, Neumann, Piaget, Frye and Frankl 
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یا  فرق دارند  به اینکه  ،  ب   مغزهای پالستیکی ما  کشی مان سیم هایتجربه   وسیله   ه طور متفاوتی 
نظمی به نظم برسیم. به کنیم تا از بی مواجه شویم و تالش    ها ما باید با ناشناخته   شوند، همه می 

این کتاب قوانین  بیشتر  دلیل است که  اساس کتاِب   ، همین  بر  تدوین   معنا  یا هه وار طرح   که 
 ند.اشمول ، جهان اندشده 

جنگ سرد   هنوجوانی که در بحبوح -   از آگاهی دردناک ُجردن  معنا  ی ا هه وار طرح نوشتن    جرقه
ند ا زمین   کردن سیاره  منفجر   ها گویی در آستانهآگاهی از اینکه بیشتر انسان   : زده شد  -بزرگ شده 
چیز را فدای همه چطور افراد   دبدان در پی این بود که  دفاع کنند. او  خود   های مختلفتا از هویت 

هایی آن ایدئولوژی او در پی شناخت  این، عالوه بر . باشد حال هر هویتی  ،نند کی میک »هویت« 
: کشتن ند کرد می مشابه    یهای دیکتاتوری را وادار به انجام انواع گوناگونی از رفتار که رژیم   بود 

 یکی از مواردی ایدئولوژی  و بار دیگر در همین کتاب،    معنا یا هه وار طرح شهروندان خودشان. در 
دهد مراقبش باشند؛ مهم نیست چه کسی و با چه هدفی ه خوانندگانش هشدار می که او ب   است 

 پراکند.آن ایدئولوژی را می 

مدعی تفسیر   و   شوندمخفی می   در پوشش علم یا فلسفه   که ند  اساده   ییها ایده   هاایدئولوژی 
هستند   هایی آن . مبلغان ایدئولوژی  برای رفع نواقص آن هستند راهکارهایی    و ارائهپیچیدگی دنیا  

از دنیا »مکانی بهتر« کنند که می نظمی درونشان، ادعا می بی توجه به  از    پیشکه   دانند چگونه 
نظمی ها را در برابر آن بی هد، آن دی ها م شان به آن ی که ایدئولوژی ا ه بسازند )هویت جنگجویان 

می  این    .کند( حفاظت  خودبرتربی  رفتار البته  دلیل   ؛ استنی  نوعی  همین  از    به   ترینمهم یکی 
 اصلاین    برای اجرایُجردن    که   ، « موضوعات این کتاب این است که اول »خودتان را اصالح کنید 

 است.  ارائه داده ای عملی  توصیه 

مبلغان ایدئولوژی به قدرت   هنگامی که و    اند هایی برای دانش حقیقی ها جایگزین ایدئولوژی 
دهر   کند عالمه که فکر می لوح  ساده   ی زیرا دیدگاه شخص  . وندش ی م  خطرناک   همواره   ، رسند می 

 بی وغر ب ی عج   اجتماعی  تدابیر  ی ، وقتبه عالوهنیست.    هماهنگ هستی  جهان  با پیچیدگی است، 
را مقصر   ی کسان  همه بلکه    ، خودشان   نه   ها آن   شود، ی م   مواجه   شکست   با   ها ی دئولوژ ی مبلغان ا 

دانشگاه   برجسته   استادان یکی دیگر از  ،  1فیور  ئیس لو  . اندنخورده   را   ا هی از س ه ساد  فریب که    دانندی م 
ها که ایدئولوژی است  به این نتیجه رسیده   2شناسانی دئولوژ ی و ا  ی دئولوژ ی ا در کتاب خود،    تورنتو
و  دهی سازمان ا را دوباره هن اند، این داستا های بسیار مذهبی را گرفته جای داستان   ادعا که  با این 

اسرائیل در مصر داستان بنی از  کنند. کمونیسم  ها را حذف می آن   شناختی روان ارزِش حکایتی و  

 
1  Lewis Feuer 
2  Ideology and the Ideologists 
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از دارد  مثل لنین    ی هبر ر   و   ، ظالمان ثروتمند بردگان   ه طبق   که است  اقتباس شده   که به خارج 
 ،شهرآرمان )   موعود ها را به سرزمین  کند و سپس برده زندگی می   دارهارود، بین برده کشور می 

 .کندهدایت می   ( 1کارگر  حاکمیت طبقه

دوران  های کار اجباری اردوگاه  گسترده به مطالعه   به طور  نه تنها ُجردن برای درک ایدئولوژی،  
لوکاست و ظهور نازیسم را نیز مطالعه کرد. هرگز پیش از این و بلکه ه  ، شوروی پرداختحکومت  

که برای شدت ناراحت باشد  به اما از چیزی    ،باشد شخصی را ندیده بودم که مسیحی و از نسل من  
انجام داده   واقعهاین    یی چرا  به   بردن   برای پی   و تحقیقات زیادی   است   یهودیاِن اروپا اتفاق افتاده

عمیقاا باشد  را  واقعه  این  هم  من  از    .  خودم  پدر  بودم.  اردوگاهنجات مطالعه کرده   یافتگان 
ه رحمان بی   ی ا ه)پزشک نازی که آزمایش  3ر جوزف منِگلدکت با مادربزرگم  وقتی  . است  2ویتسآُش 

، زنی میانسال بود. مادربزرگم از دستور شد رو در رو  داد(  ناشدنی روی قربانیانش انجام می وصف 
و در عوض کند  می سرپیچی  انو ضعیف   ها ، موسفید میانسالن به صف  پیوستن   برای این پزشک 

. او یافتویتس نجات آُش  اردوگاهاز  شود و به همین ترتیب تر می جوان افراد صف  یواشکی وارد  
به   ؛تر به نظر برسدش را در قبال رنگ مو فروخت و موهایش را رنگ زد تا جوان ای غذای   دهوع 

پیرش   چهره خاطر    نُبردند. خالصه مادربزرگم به های گاز  ی بار دوم به اتاق همین دلیل او را برا 
اما با خوردن اولین لقمه از غذای  . نجات یافت 4ناز بازداشتگاه موتاسِ  کشته نشد. پدربزرگم نیز 

 ،را نقل کردم   موضوع   ن ی قبل از جشن روز آزادی، خفه شد و مرد. ا   جامدی که به او دادند، دقیقاا 
کالسیک در دفاع از آزادی -لیبرال ُجردن، وقتی ُجردن با دیدگاهی    باها پس از دوستی  چون سال 

 .است متعصب   ی ی گرا راست   زدند که می  تهمت او به  گرا چپ   تندروهایفت، گ ی بیان سخن م

رین ته ان بین خوش : در  بگویم درباره این قضیه  تعصبی، مایلم نظر خودم را    گونه بدون هیچ 
ند؛ اما من اه ُجردن پیترسون انجام نداده  ی دربار ا ه بایست   زنندگان ارزیابی کامالا تهمت حالت، آن  
توان ردیاب صوتی زیردریایی ساخت بلکه می   ،رادار نه تنها،  ام خانوادگی  هپیشین م. با  ا ه انجام داد 

، ام خانوادگی   هبا پیشین   ،تر مهم از این    حتی  . رایی یک شخص را ارزیابی کردگت تا تعصب راس 
با  می  را  فردی  شناسایی کردمهارت،  ،  ادراک ه  قو توان  مبارزه  شجاعِت  و  وال  ُجردن   . همت 

 د است.پیترسون همین فر 

تالش   امیتی نارضا  به  یاسیِ علوم س   یها از  ناز   مدرن  و   یکتاتورید  یسم، منظور درک ظهور 

 
در این مرحله   . کار برده شد ه  ای از سوسیالیسم ب توصیف مرحله  کارل مارکس برای   وسیله ه  اصطالحی است که ب  1

 گیرند. کارگران قدرت را در اختیار می   را از دست می دهند و داران قدرت  سرمایه   بورژوا یا   طبقه 
2  Auschwitz   در زمان اشغال لهستان ساخته بودند. که   ها ی ناز   ی  اردوگاه کار اجبار   ن ی و مجهزتر   ن ی تر بزرگ 

3  Josef Mengele 
4  Mauthausen 
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مباحث   ،علوم سیاسی   م در رابطه بامطالعات  که تصمیم گرفتم در کنار   بود  ای دلیل عمده   ،تعصب 
به   فرافکنیمربوط  ناخودآگاه،  گروه،   شناسی روان در    2رویواپس   ظرفیت ی،  کاو روان ،  1ضمیر 

همین دلیل از علوم سیاسی تغییر مسیر  خاطر  به. ُجردن  را نیز مطالعه کنم پزشکی و مغز  روان 
عقیده هم ها« )خدا را شکر!(  پاسخ » ه دربار وقت  ای مشترک، هیچ ه ی ند م ه این عالق وجود داد. با 
 .ایم عقیده هم  ها پرسش درباره همیشه تقریباا  اما   ؛م ای نبوده 

 های منعادت یکی از  .  وتار شودتیره   ن ما دوستی شد که  نظرها باعث نمی اختالف البته این  
بنابراین سر کالِس   ؛ شرکت کنمدر دانشگاه خودمان    همکارم استادان  های  در کالس   این است که 

 صورت  به ها نفر  میلیون امروز  و آنچه را که    بود ر  هایش همیشه پُ کالس ُجردن نیز حاضر شدم.  
سخنران عمومی یک  :  حضوری مشاهده کردم   به صورت اند، من دیده   )در سایت یوتیوب( برخط 
مثل   ،زد کننده از هر موضوعی حرف می خیلی جالب و سرگرم انگیز که  شگفت  بسیار و  العاده فوق 

بداهه نوازنده  تمام  زیبایی  به  می ای که  دوآتیش   کند. نوازی  به کشیش  شبیه  های دشت ه  گهگاه 
لحاظ توانایی   ، از شور و اشتیاقش لحاظ    بلکه از   ، شد )نه در تبلیغ مذهبینواحی مرکزی آمریکا می 

(. ست هاانواع ایده   عدم پذیرشیا    پذیرش  که شاملمخاطرات زندگی    درباره هایی  داستان   نقل 
گیز ان ند و شگفت م م ای نظاکرد تا خالصه راحت موضوع صحبتش را عوض می   خیلی پس از آن،
و کنند تفکر  بیشتر اینکه برای  ،کمک به دانشجویان   در مطالعات علمی ارائه دهد. او    از مجموعه 

آموخت که به بسیاری می ها  بود. به آن   بسیار ماهر   ، قائل شوندهمیت  ا  شان خودشان و آینده   برای 
ارائه   الینی های واضحی از کارهای ب مثال   ؛ احترام بگذارندشده  تاکنون نوشته   بزرگ   های از کتاب 

ش نقاط ضعفحتی از    ؛کرد جا( آشکار می به موقع و  به اش را )البته  افکار و احساسات درونی   ؛ دادمی 
. در دنیایی کرد می   برقرار های مذهبی  جذابی بین تکامل، مغز و داستان   روابط و    گفتسخن می 

متضاد   تکامل و مذهب کامالا دهند که  ( به دانشجویان یاد می 3که )متفکرانی مثل ریچارد داکینز
تکامل   داد که  نشان  دانشجویانش  به  ُجردن  طور یکدیگرند،  می تعجب   به  تا آوری کمک  کند 

عقالنیت   و  داستان   عمیقِ   شناختی روان جذابیت  از  دهیم بسیاری  توضیح  را  باستان  از   ، های 

 
ها و امیال ناپسند خود اعمال، عیب   ناآگاهانهدادن    ( یعنی نسبت projectionشناسی، فرافکنی ) در علم روان   1

 آید.شمار می   واقع سازوکاری دفاعی به   به دیگران که در 
شناسی، برگشتن به رفتارهای گذشته و مراحل اولیه، برای نمونه برگشتن به رفتارهای کودکی، مکانیسم در روان   2

تواند راه مناسبی برای  افتد که فرد نمی اق می روی وقتی اتف شود. واپس روی نامیده می دفاعی بازگشت یا واپس 
ای گردد که در آن به شیوه نتیجه به مراحل رشدی قبلی برمی   در   ، اش پیدا کند های فعلی شدن با تعارض   رو ه روب 

ای نمونه، وقتی زنی بعد از اولین جروبحث با همسرش به محیط ر ها مقابله کرده است. ب آمیز با تعارض موفقیت 
 روی است.نوعی واپس این حرکت  گردد،  والدینش برمی   امن زندگی با 

3  Richard Dawkins 



 قانون زندگیدوازده   |  20

ه را دربار ی  ی هاان ناسی مصر و انجیل. برای نمونه، او داست ش ه اسطور تا    زندگی بوداو    1گیلگمش
داد کرد و توضیح می نقل می   -  داستان قهرمانِ   هسفر ماجراجویان - هاداوطلبانه به ناشناخته  سفرِ 

 تکامل یافته  ها آن انجام    به خاطر مغز  اند که  وظایف عمومی نمای  تمام ه  ها آیین که این داستان 
 توانسته   کرد کهادعا نمی وقت  نبود و هیچ   2گراگذاشت، تقلیل ها احترام می . او به داستان است
داستان   است  دهد   وکمال تمام را    ا هحکمت  دربار توضیح  اگر  یا ه  .  تعصب  مثل  موضوعی 

این کرد،  بحث می   یتفاوت جنسیت ه  های آن یعنی ترس و نفرت یا روی هم رفته دربار وابسته 
 .ها را توضیح دهد ابقای آن   و دلیل   هااین ویژگی   تکامل  نحوها توانایی را داشت ت 

مهم  همه  را  از  دانشجویانش  او  می   از تر،  آگاه  دانشگاه موضوعاتی  در  در   ها کرد که کمتر 
پیشینیان، از بودا گرفته تا نویسندگان ه  هممثل این حقیقت ساده که    ؛شد بحث می   شانمورد

 است.   آور داند: زندگی رنج آن را می   ای حوصله بی تقریباا    بزرگسال دانستند که هر  انجیل، آنچه را می 
موضوِع متأسفانه  اما    ؛انگیز است ی غم ا ه برد، مسئل می برید یا کسی از نزدیکان شما رنج  می اگر رنج  
یا »نظام اان احمق مدار سیاست که »نیست  این دلیل    به   صرفاا ما  رنِج  نیست.    خاصی   خیلی ند« 

منطقی خودمان را از   به طور توانیم  مثل هرکس دیگری، می تقریباا    فاسد است« یا من و شما، 
دلیلش این است که ما انسان به دنیا بلکه    ؛بعضی لحاظ قربانی چیزی یا شخصی توصیف کنیم 

شما یا   اکنون شود. این احتمال وجود دارد که اگر  رنج برایمان تجویز می   کافی آییم و مقدار  می 
د؛ مگر آنکه ن یبیا سراغتان  ها به  رنج برید، طی پنج سال آینده  هرکسی که دوستش دارید رنجی نمی 

کردن سخت است، پیری، مریضی و   ار شانس باشید. پرورش کودکان سخت است، ک خوش   واقعاا 
ه بردن از یک رابط   بدون بهرهاین کارها را  ه  اگر هم که    داشت   تأکید مرگ سخت است و ُجردن  
بینش  یا  حکمت  یا  ده   تنها   کامالا  و   بزرگ   ان شناسروان   شناختی روان های  عاشقانه   ید، انجام 

می سخت  نمی   شوند.تر  را  دانشجویان  بحث    در   . ترساند او  این  دانشجویان  صریح واقع   برای 
گوید صحیح می ُجردن    آنچه دانستند  می   ذهنشانِق  ا عم ا ها در  زیرا بیشتر آن   ؛بود کننده  گرم دل 

برای  هیچ   گرچه   ، است فرصتی  دربار وقت  نظر  نداشتنده  تبادل   والدینشان   چون شاید  .  آن 
خودشان را با این خیال ای که  گونه   به   ؛محافظت کرده بودند ها  از آن وحانه بیش از حد  ل ه ساد

محافظت   آن   در برابر   سحرآمیزی   به طور   هایشان ، بچه چیزی نگویند   رنج   از   اگر فریب دادند که  
 د.شون می 

به پیروی از   3فرهنگی که اُتو َرنککند؛ موضوعی میان می   حکایت قهرمانان را  ه  افسان   ُجردن

 
1  Gilgamesh 

( بر reductionistگرا ) ها. تقلیل پدیده   مفهومی است مربوط به تقلیل و فروکاهی طبیعت اشیا و رفتار پیچیده   2
 .گذرد این باور است که راه شناخت کل از شناخت اجزای آن می 

3  Otto Rank 
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ها شبیه قهرمانان در بسیاری از فرهنگ ه  گوید که افسان می . او انه کردکاو روان آن را کاوشی   فروید 
 2و ِاریک نیومن  1ازجمله کارل یونگ، جوزف َکمِپل   ، موضوعی که خیلی از افراد  ؛ است  یکدیگر به  

شناخِت   ه مطالع  بر  تمرکز  با  فروید  اگرچه  دادند.  ادامه  را  قهرمانِ   آن  ما  خورده شکست   آنچه 
 گر ی د  م ی مفاه   از   ی لی و خ   4نجوریر در توضیح روان  سزایی به نقش  ، ( 3نامیم )مثل داستان اُدیپمی 

داستان   ، قهرمانِ موفقیت های  این داستان ه  هم پیروز تمرکز کرد. در    ، ُجردن بر قهرمانانِ داشت 
به   بود  و  ناشناخته سمت  مجبور  جدید و  بزرگ    ای مبارزه با    ، برودنشده  کشف   های سرزمین ها 

باید بمیرد یا بخشی از وجودش  یند،  ابزرگی را به جان بخرد. در این فر مواجه شود و خطرات  
و   شود  متولد  دوباره  بتواند  تا  شود  رو ه  مبارز   در تسلیم  شجاعت   پیش  این کار  مقابله کند. 

بحث اش  درباره درسی    های یا کتاب   ها کالس که خیلی کم در  است    موضوعی این مورد    ؛ خواهدمی 
من »سخنرانی اجباری«   آنچه دفاع از آزادی بیان و مخالفت با  سخنرانی ُجردن در . آخرین اندکرده 
بسیار های سیاسی را بیان کنند(،  د تا دیدگاه خواه شهروندان می به اجبار از  دولت    چوننامم ) می 

خودش و    بدهداز دست  را    یاد یز   مواهبُجردن  با آن سخنرانی امکان داشت    ساز بود.سرنوشت 
( چنین شجاعتی را همچنین همسرشتنها متوجه شدم که او )و    ، نه هرحالبه ست.  دان این را می 

ان را بر اساس بسیاری از قوانین ش ی ، بلکه زندگ دهند می از خودشان نشان  در دفاع از آزادی بیان  
 .دهندمی ادامه   -ها بسیار دشوار است که برخی از آن -  این کتاب 

بودم که   قوانین کردن طبق    زندگی با  شاهد  برجسته ُجردن    ،این  بوداز شخص  به   ،ای که 
 تدوین یند نوشتن این کتاب و  اواقع، فر   . در شد تبدیل می تر  مراتب توانمندتر و مطمئن به شخصی  

در   ،د. به همین دلیل مخالفت کن سخنرانی اجباری یا تحمیلی   با ُجردن  باعث شد که این قوانین  
منتشر زندگی و این قوانین در اینترنت  درباره را  اتش تفکر تصمیم گرفت تا  ، ات اتفاق  آن  هبحبوح 

بار دیده شده است؛ میلیون  صدبیش از    تا به امروز هایش در یوتیوب  سخنرانی   هایفیلم د.  ن ک 
 .هایش در دل مخاطبانش اثر کرده استاین یعنی حرف 

 هایبه سخنرانی   ها رابیننده ه  العادخارق   توان واکنِش با توجه به تنفر ما از قوانین، چطور می 
نظیرش و اشتیاق بی   خود ُجردن  جذابیت   به خاطر   قطعاا این  این قوانین توجیه کرد؟    درباره  ُجردن
به بود که از همان اول طیف وسیعی از افراد  شده توسط خودش  مطرح   لو اص  پایبندی به در  

های اولین اظهاراتش در یوتیوب خیلی زود ؛ تعداد بیننده هایش را شنیدندصحبت   برخط   صورت

 
1  Joseph Campbell 
2  Eric Newman 
3  Oedipus 

زا واکنش  ( یکی از صفات شخصیتی بنیادین است که افراد مبتال به عوامل استرس neurosesرنجوری ) روان   4
 کنند. های کوچک را یأس شدید تعبیر می اوضاع عادی را تهدیدآمیز و ناکامی   و معموالا   دهند ضعیفی نشان می 
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 ، گویدآنچه او می   چون  ؛ دهندمی هایش ادامه به صدهاهزار نفر رسید. اما مردم به شنیدن حرف 
، هستیم   رهایی از قوانین ما خواهان  با وجود اینکه  زیرا    ؛کندرا برآورده می   ناگفته و    ژرف نیازی  
 یم.ساختار  در پی همگی 

کم قوانین، یا دست   به امروزه اشتیاق بسیاری از جوانان  ای وجود دارد که  کننده انع دلیل ق 
در در غرب،    1نسل هزاره  در هر صورت، است.  شده  رهنمودها، بیشتر از قبل    ها به اشتیاق آن 
ها که در مدارس، دانشکده   اند ها اولین نسلی کند. معتقدم آن زندگی می   ای تاریخی ویژه   موقعیِت 
نسل هم از افراِد   یاری بس توسط   ،اخالقیاته متناقص دربار   ظاهراا ه  دو ایده  در زمین   ،ها و دانشگاه 

دانشجویان را بدون هیچ رهنمودی   ، اند. این تناقضده ی و کامل آموزش د   زمان هم   به طور   من 
که است  ایی محروم کرده  ه ت ثروها را از  آمیزتر اینکه آن گهگاه سردرگم و مردد کرده و فاجعه 

 حتی از وجودشان آگاه نیستند.

این است که اخالقیات نسبی است و در بهترین حالت، »قضاوتی بر  نخست  ایده یا آموزش
در   ؛چیز وجود ندارد هیچ های شخصی« است. نسبی یعنی درست و غلِط مطلق در  مبنای ارزش 

افراد یا رویدادها و »وابسته به«   مختلِف   عقایدِ   ه عوض، اخالقیات و قوانیِن مربوط به آن، بر پای
است   ای فرهنگی یا تاریخی   ه یا »مربوط به« چارچوب خاصی مثل قومیت فرد، تربیت فرد یا بره 

)که ایده    بر اساس ایننیست.    2حقیقت، چیزی جز رویداد تولد  شود. در که فرد در آن متولد می 
های ها و گروه آموزد که ادیان، قبایل، ملت می به ما  تاریخ  ،(شود محسوب می اکنون یک اعتقاد 

بنیادین  با  مخالفت  به  قومی   دمسائل  مخالفت کرده گرایش  هم  همیشه  و  امروزه ارند  اند. 
ی قدرت کارگیر یک گروه چیزی جز کوشش برای به در  اخالق  که    کنند ادعا می گرا  چپ   سانوگراهای پَ 

های مشخص شد »ارزش   پس از آنکه-   است که  آن  علیه گروهی دیگر نیست. بنابراین، کار شایسته 
های کنند و پیشینه افرادی که متفاوت فکر می   در قبال  - قراردادی است   تانه اخالقی« شما و جامع 

نظر بسیاری از   کید بر صبر آنقدر مهم است که از أ . این ت باشیم  ور متفاوت )یا متضادی( دارند صب 
ترین ، نامناسب عالوه   به ست.  او بودن«    قضاوتی یکی از بدترین نقاط ضعف یک شخص، »   ، افراد

پند و جوانان  چگونه زیستن به    این است که درباره   ، توانند انجام دهندن می بزرگسال کاری که  
 ب است.دانیم چه چیزی خودهیم و نمی درست را از غلط تشخیص نمی دهند؛ چون ما اندرز  

 »حکمِت   درستیبه که زمانی آن را    است   بزرگ شده  وضعیتی یک نسل ناآموخته در  ، بنابراین
د گوین می   که معمولا   ،در غرب   جدید ه  هزار   نامیدند. نسلِ   -های پیشین راهنمای نسل   و - عملی«  

 
 اند. نود  میالدی زاده شده   هشتاد یا اوایل دهه   در دهه شود که به نسلی گفته می   1
شود )خصوصیات اخالقی،  هر خصوصیت یا ویژگی که به خاطر تولد در شرایطی خاص و خانوادگی ایجاد می   2

 خانوادگی یا حتی ملیت( و به شخص بستگی ندارد.   پیشینه 
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ذهنی   شدیدِ واقع از نوعی غفلت    ند، در ا ه در مقایسه با تمام دنیا داشت را  بهترین تحصیالِت ممکن  
 دانشجویان نسلِ   استادانِ ها  که خیلی از آن   ، گراهای نسل من و ُجردناند. نسبی و اخالقی رنج برده 

ارزش فضیلت بی   کسب ه  نحو ه  هزاره شدند، ترجیح دادند تا هزاران سال دانش بشری را دربار 
دانستند. آور« می حتی »رنج ربط« یا  ، »بی « افتاده   کار   از » زیرا فضیلت را    ؛کنند و آن را مردود بشمارند

سد و اگر ر ی »فضیلت« قدیمی به نظر م  ها در این کار آنقدر موفق عمل کردند که خوِد لغِت آن 
 شود.مذهِب خودبیِن قدیمی محسوب می خشک یک   ، کسی آن را به کار ببرد

ارسطو اخالق ندارد )درست و غلط، خوب و بد(.  ه  با مطالع شباهتی  تقریباا    فضیلت ه  مطالع 
شوند. رذیلت کند که موجب سعادت در زندگی می های رفتاری توصیف می روش   فضیلت را صرفاا 

ه فضیلت رسید ک  نتیجه به این  د. او  ن شو های رفتاری است که کمتر به سعادت منجر می روش 
از  دنبال    بههمیشه   اجتناب  و  در کتاِب رذیلت   های تندروی تعادل  ارسطو  اخالق   هاست. 

مطالع   1کوماخوسی ن  رذیلت فضیلت ه  به  و  و ها  تجربه  اساس  بر  این کتاب  است.  پرداخته  ها 
. پرورش قضاوت ست هانوع سعادِت ممکن برای انسان ه  و نه حدس و گمان، دربار   ، مشاهده

 چیزی که هرگز منسوخ نخواهد شد.  ،حکمت است   تفاوت بین فضیلت و رذیلت آغاِز ه دربار 

چگونه زیستن ه  شود که قضاوت دربار این ادعا آغاز می ما با    گرایی مدرنِ در مقابل، نسبی 
است  بسیار   ؛غیرممکن  مورد  دو  این  )چون  ندارد  وجود  فضیلت حقیقی  و  واقعی  زیرا خوِب 

رایی به »فضیلت«، »صبر« است. فقط صبر گی ترین تشابه نسب(. از همین روی، نزدیک اند نسبی 
رساندن به یکدیگر   آسیب ایجاد کند و ما را از  انسجام اجتماعی  های مختلف  تواند بین گروه می 

اصطالح   بهخود را    های اجتماعی، شما فضیلِت در فیسبوک و دیگر شبکه   ،نجات دهد. بنابراین
تا مانید  د و منتظر می ی و مهربان   گو ست راگویید که چقدر صبور،  و به همه می   کنید می   مخابره 

 ؛مردم، فضیلت نیست   برای های خود  فضیلت توصیف  )هرچند که    .یید کنند أدیگران شما را ت 
 به احتمال زیاد،  ، فضیلت ه  مخابر ود.  شی فضیلت، فضیلت محسوب نم ه  مخابر است.    تعریفی ود خ 

 .(هاست انسان  در  رذیلت   ترین رایج 

های دیگران )هرچقدر هم ناآموخته و نامنسجم باشد( فقط اشتباه دیدگاه  در قبال  نابردباری 
 این   . بدتر از اشتباه است  نابردباری بلکه در جهانی که درست و غلطی وجود ندارد، این    نیست؛ 
 .دی خطرناک   لوح یا احتمالا آوری ساده خجالت  به طور هد که شما دی نشان م  ویژگی

در زندگی ذاتی موجود    - نظمی بی -   توانند این خل نمی ه بسیاری از افراد  است ک   مشخص   اما 
توانند ها نمی آن   : د کنبدتر می را  نابردباری  این  رایی اخالقی  گی سبطرف دیگر، ن   از   .تحمل کنند را  

اخالقیبدون قطب  زندگی   داشتنِ بدون    ، نمایی  در  )از آرمان  زندگی کنند.  نسبی   شان  گراها، نظر 
 

1  Nicomachean Ethics 
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دارند که ن  ارزش آنقدر  « و  اند »نسبی   ها کامالا ارزش ه هم   ثل و م  شوند محسوب می ها ارزش  آرمان 
ناامیدی و  ، گراییشاهِد گسترش پوچ  ،رایی گی در کناِر نسب  ،ها کنیم.( بنابراینخودمان را فدای آن 

دهند و ها ارائه می ای که ایدئولوژی گرایی اخالقی هستیم: یقیِن کورکورانه نسبی   لِف ا خ همچنین م 
 چیز جواب دارند.کنند که برای همه ادعا می 

 با آن بمباران شده  در غرب  رسیم که نسل هزاره می یا ایده  آموزش  نوع  در اینجا به دومین  
که تاکنون   مطالعه کنند   هایی را کتاب تا برترین  شوند  می های علوم انسانی  رشته وارد  ها  . آن است

هزاره   نسلِ ها را تکلیف درسِی دانشجویاِن  این کتاب   استادان  اینکه  به جایاما  .  است  نوشته شده 
این ای هولناک به  هی از سه بر اساس برخی از ساد ه  ک -  خود را حمالت ایدئولوژیکی    تعیین کنند،

شوند، گراها پر از تردید می . هرکجا که نسبی هنددبه دانشجویان ارائه می   - کنند وارد می ها  ب کتا 
ایدئولوژی   م  سراسر مبلغان  یقین  از  آن شی پر  و شدیداا وند.  قضاوتی  بسیار   و  انتقادآمیزند  ها 

 کسانی رسد تنها  به نظر می   گاهی کار کنند.  ه  دانند که بدی دیگران چیست و باید با آن چ همیشه می 
هایی هستند که دانش بسیار د، آن پند و اندرز دهن دیگران  به  را  گی ای نسب در جامعه   اند مشتاق که  

 اندکی دارند.

اخالقیِ گی نسب دارد.    رایی  بسیاری  مامدرن منابع  بیشتر    های غرب   وقتی  را  آموختیم، تاریخ 
دریاها   پس از سفر به اند.  تاریخی قوانین اخالقی متفاوتی داشته   گوناگون های  که دوره   دریافتیم 

 شانمتفاوت  که قوانین اخالقیِ   یافتیم های مختلف  ای را در قاره و اکتشاف جهان، قبایل دورافتاده 
. ِعلم نیز با حمله به دیدگاه مذهبی دنیا درک بود قابل   آن   در چارچوب   ها یا آن   جوامع   در ارتباط با 

پای   آسیب با    نتیجه   در و   به  علوم ه ه رساندن  ایفا کرد.  نقشی  قوانین،  و  اخالقیات  مذهبی  ای 
مشاهده، عینی و »واقعی«( قابل توانیم دنیا را به حقایق )ما می   بیانگر آن بود کهگرا  اجتماعی ماده 

توانیم با حقایق موافقت کنیم می   اوله  در درج  ،ها )ذهنی و شخصی( تقسیم کنیم. آنگاهو ارزش 
به هنوز خیلی مانده آن روز برسد(.  البته  )   هیم ی اخالق ارائه دو شاید روزی، قانونی علمی برا 

اهمیت کم   با   و   به حقایق دارند  نسبت کمتری    ها واقعیِت ، علم با اشاره به این نکته که ارزش عالوه
توانیم )اما اینکه می   .گرایی اخالقی سهم داشتدیگر در نسبی   نوعیبه  ،  هان ارزش کرد   قلمداد 

لوحانه باقی لوحانه بود و ساده ساده   ای ایده ،  ها را از یکدیگر جدا کنیمراحتی حقایق و ارزش به 
به چه چیزی توجه کند و چه  خواهدمی  دهد که اونشان می   ایاندازه های شخص تا ماند؛ ارزش 

 .(آوردبه شمار می چیزی را حقیقت 

و قوانین  متفاوت  جوامع  دارند   یاتاخالق   اینکه  نیز   ،متفاوتی  باستان  دنیای   ایایده   برای 
گرایی گرایی، پوچ دنیای مدرن )نسبیت   دنیای باستان با واکنِش   واکنِش ه  شده بود. مقایس شناخته 

ایدئولوژی( به این شناخت   به نیز  باستان    یونانیانِ هنگامی که  توجه است.  جالب و  از راه دریا 
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که مکان تا مکان - ها را  ر کردند، این قوانین، اخالقیات و سنت ها سفهندوستان و دیگر مکان 
 است،متوجه شدند توضیح اینکه چه چیزی درست یا غلط    ها. آن کشف کردند   - متفاوت بود 

 به نام   جدید   ابتکاریناامیدی، بلکه  نه  داشت. واکنش یونانیان    موروثی   ی ریشه در قدرت  معمولا 
 .« بود فلسفه » 

متضاد، تصمیم   آگاهی از این قوانین اخالقیِ   در پیوجودآمده  تردیِد به سقراط با واکنش به  
تا   ایدئولوژی شدن، زندگی گرا، نسبی پوچ   به جای گرفت  یا مبلغ  را وقف تحقیق دربارهگرا   اش 

اش ها باشد؛ او کمک کرد تا فلسفه ابداع شود. او زندگی تواند دلیل این تفاوت حکمتی کند که می 
تواند »چطور شخصی می   یا   ؤالت پیچیده و بنیادین کرد: »فضیلت چیست؟« را صرف پرسیدن س 

 را بررسی کرد  گوناگون های  او دیدگاه   ، به عالوه»عدالت چیست؟«   یا زندگی خوبی داشته باشد؟«  
بود  و   این  پی  دیدگاه یک  که کدام در  این  نظر از  به  منسجم   آید می   ها  انسان  طبیعت  و با  تر 

 بخشد.است که به این کتاب جان می الت  ؤس ظر من همین نمونه ن   به  . تر استهماهنگ 

پیشینیان، کشف    از  بین های  دیدگاه انواع  نظر  در  مختلف   گوناگون  چگونه ه  دربار   مردمان 
و منجر کرد  تر  عمیق را  ها از انسانیت  درک آن   بلکه  ها نشد؛آن   باعث توقفلحاظ تجربی،    از   زیستن

 اند.انجام داده   ه زیستن چگون   ربارهتاکنون د ا  ه ن انسا   ی شد که وگوهای گفت ترین  بخش به رضایت 

معتقد ها در قوانین اخالقی،  این تفاوت وجود    از   سردی دل جای    به . او  طورهمین ارسطو نیز  
تمایل   یکسان است  آنچه ،  متفاوت استها مکان به مکان  که اگرچه قوانین، مقررات و سنت   بود 
. اگر بخواهیم با عبارات ستهامکان ه  هم   در   ها قوانین، مقررات و سنت به وضع    ها انسان   ی ذات

می  نظر  به  کنیم،  نگاه  موضوع  این  به  انسان مدرن  تمامی  که  استعداد رسد  نوعی  با  ها، 
به اخالقیات  شناختیزیست  آنقدر  از قوانین و مقررات   عالقه دارند،  باشیم ساختاری  که هرجا 

این ایده که ز می  از  ندگی انسان می سازیم.  وهم و خیال   ،باشد  یاخالق   هایدغدغه تواند عاری 
 است.

 گرایی مدرنِ م، نسبیت هستی   اخالقی   . از آنجایی که ما حیواناِت یم ما تولیدکنندگان قوانین 
نیستیم،   آنچهبه بودِن    تظاهر ؟ این بدان معناست که ما با  بر ما خواهد گذاشتچه اثری    سطحی

ند، ز ی که آن را مکه فردی  نقابی عجیب    ؛ گیریم. این یک نقاب استمی   جلوی پیشرفت خودمان را 
را را با گ ی نسب  انوگرایِ ترین استاِد پسباهوش  ماشین مرسدس بنِز اگر خورد. می را    بش فری  معمولا 
رایی )با این ادعا که درست یا غلطی گی که چقدر سریع نقاب نسب   خواهید دید ش دهید،  را کلید خ 
 یزد.ر ی فرو موی    بنیادینِ  بردباریِ  ندارد( و پوشِش وجود  

هنوز اخالقیاتی بر اساس ما    چون   گیرد، نمی ها را نادیده  قوانینش گذشته در تشریح  ُجردن  
ند و کی هزاران سال حکمت را به نام خرافات رد نمُجردن    عبارت دیگر،   به   . علم مدرن نداریم 
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: هد این است دی یرد. کار بسیار خوبی که او انجام م گ ی دستاوردهای اخالقی را نادیده نم  ترینبزرگ 
ها مناسِب که از نظر انسان   ندک ی ادغام م  هاییبا کتاب   ،آموزیم که امروزه می را  بهترین چیزهایی  او  

جان سالم   ، شاننابودی زمان به    گرایِش   رغم علی هایی که  هزاره است و داستان   حفاظت از نسلِ 
 ند.اه به در برد 

کند که اند: او ادعا نمی منطقی همیشه انجام داده   ارشادگران که    دهد را انجام می   ُجردن کاری
. پردازد می رهنمودهای خودش به  ،اول  در درجه شود، بلکه  حکمت انسانی از خودش شروع می 
از بیاِن   ردن معمولا جُ معلوم است که  ها  فصل   از عنوان،  انداگرچه موضوعات این کتاب جدی 

ی ها فصل در    ی ند که کتابش دقیق و کامل است و گاهک ی برد. او ادعا نم ها با زبانی طنز لذت می آن 
 سررشته دارد.  هادر آن ُجردن    کهشویم  مواجه می   شناسیروان   گوناگون مباحث  با انواع    این کتاب

این نباید  چرا  راحت - »رهنمودها«    از   ی کتاب   را   خالصه  بسیار  دوستانه اصطالحی  و تر،  تر 
 ؟نامید   - پذیرتر از اصطالح غلوآمیز »قوانین« انعطاف 

تان را باید مسئولیت زندگی شما  قانون این است که    ترین مهم   و   . اندن وقان   ها واقعاا چون این 
 برعهده بگیرید.

حقوق، حقوق ه  ار ان دربش ی نسلی که مدام از معلمان بسیار ایدئولوژیک با خود بیندیشید  شاید  
شنید  خودشان  به  متعلق  حقوِق  نمی ند،  ا ه و  آن دیگر  به  بگویند پذیرند که  بهتر   ها  شدن   برای 

این نسل در   . درست است که بسیاری از افرادِ تمرکز کنند پذیری  مسئولیت شان باید روی  زندگی 
از حد حمایتی و    ، کوچک  ی های خانواده  و در اند  بزرگ شده   در نهایِت مراقبت با والدینی بیش 
با »فضای امن«دانشگاه  جایی که مجبور نیستند چیزهایی بشنوند که -   انددرس خوانده   1هایی 

وجود ها نفر نیز در این نسل  اما میلیون   - باشند   ز یگر اند که ریسک خواهند بشنوند و یاد گرفته نمی 
از    دارند  این  آن   . اندخسته شده   نیرومندشان  2آوریِ تاب   شمردنِ   ارزش کم که  را   پیامِ ها  ُجردن 

 که هر شخصی مسئولیتی اساسی دارد که باید تقبل کند و اگر شخصی بخواهد زندگیِ اند  پذیرفته 
را به ش  تواند عاقالنه توجه آن می   از   و پس   خودش را اصالح کند   اولداشته باشد، باید    ُپرباری 

به این موضوع، من و ُجردن را  افراد این  معطوف کند. گستردگی واکنش    تر بزرگ های مسئولیت 
 .کرده استمتأثر  بسیار 

 
ها در آن توانند آزادانه  می   ، قوم و نژادی   ، گرایش   ،با هر نوع تفکر   ، ز افراد هایی که همه گروه ا مدارس یا دانشگاه   1

 کند. کس به دیگری توهین نمی درس بخوانند و هیچ 
آمدن با   ای است که بر اساس رویکرد مبتنی بر نقاط قوت بنا شده و حاکی از قابلیت افراد در کنار آوری سازه تاب   2

سازگاری مثبت در واکنش به شرایط   یآور شناختی، تاب لحاظ روان  . به عبارت دیگر، از است مشکالت و خطرات 
ترین و  که یکی از مهم طوری کند. به زا محافظت می شناختی حوادث مشکل همچنین از تأثیر روان   ؛ ناگوار است 

 هاست.ن آوری آ میزان تاب   ، ی سالمت روانی افراد ها ترین مبنا اساسی 
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که   آغاز کنید  را یندی  افر  گام به گام خواهند  از شما می  هاآن . دشوارند این قوانین بسیار    گاهی 
 مستلزمِ کار  این    ، که گفتم   طور همان البته  د.  ن ک می   جدید ی  ا ده محدو  واردِ زمان شما را  ر  گذ   در 

ناشناخته سفری مخاطره  به  فعلی   فراسوی خودتان  ه  توسع هاست.  آمیز  تان، مرزهای خویشتِن 
 و، بالتر  ترند هایی که بال آرمان   ؛ هاست کردن آرمان   دنبال دقیق و آنگاه    کردن   نیازمند انتخاب 

 یابید.ها دست می توانید همیشه مطمئن باشید که به آن نمی  هایی که آرمان ،  فراتر از شما

ها خودمان برای رسیدن به آن   اصالا هایمان جای تردید دارد، چرا  یافتن به آرمان   دست اما اگر  
ان مکرد که زندگی   م وقت احساس نخواهیهیچ   ، مطمئناا م ها نرسیدهیم؟ زیرا اگر به آن را آزار می 
 د.معنایی دار 

اما  به نظر می   وغریب عجیب هرچند   به  رسد،  دوست ما  ه  هم   باشد که دلیل    همین شاید 
 مورد قضاوت قرار بگیریم. بر اساس عقل و درایتمان   داریم

 

 ، دکترای پزشکی 1دکتر نورمن دویج 

 2دهدیم ر ییکه خودش را تغ  یمغز کتاب   هنویسند

 

 
1  Norman Doidge 
2  The Brain That Changes Itself 
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 کنیم. کوتاه شروع می ه  بلند دارد. ابتدا با تاریخچ   یک تاریخچه   کوتاه و ه  تاریخچ یک  این کتاب  

 هر موضوعیه  ند دربار ن توامی   همهشدم. در کورا    1بود که وارد وبسایتی به نام کورا  2012سال  
جواب  ن بپرس ال  ؤ س و  می ب د  خوانندگان  را  ی  أ ر توانند  دهند.  خود  هایی که پاسخ   برای - موافق 

ثبت کنند. در این حالت،  -هایی که دوست ندارند آن  برای- مخالف خود را ی  أ ر و   -دوست دارند 
ها به دست فراموشی سپرده در حالی که دیگر پاسخ   ؛ گیرند ها در صدر قرار می سخ مفیدترین پا

 خوشم آمد. مباحث اکثراا   ش بودن  همگانی   از ماهیِت   و   مند شدم سایت عالقه وبشوند. به این  می 
مشابه به وجود   پرسشی   بر اساس ی بود که  گوناگون   های جالب دیدِن ایده ه  و نکت   ند کننده بودقانع 
 ند.آمد می 

و   رفتمی مسراغ کورا    (، معمولا گرفتم از کار فاصله می )یا    بودماستراحت  مشغول  هروقت  
»تفاوت بین شادی و   التی از قبیلِ ؤل کنم. س و مشغبا آن  گشتم تا خودم را  می الی  ؤسدنبال  

شود؟« و »چه چیزی زندگی شوید چه چیزهایی از زندگی بهتر می رضایت چیست؟«، »وقتی پیر می 
 دادم.پاسخ می ها  به آن نهایت   کردم و در کند؟« را بررسی می تر می دار را معنا

ت اند و چه تعداد رأی موافق دریاف ان را دیده ت دهد که چند نفر جواب کورا به شما نشان می 
التتان را تشخیص دهید و متوجه شوید که ؤدسترسی به سه  توانید دامن اید. بنابراین، می کرده 

می ایده ه  دربار   دیگران  فکری  چه  شما  آن بسیار    تعدادکنند.  های  از  را اندکی  پاسخی  هایی که 
سال پس ویسم و پنج  ن ی که این کتاب را م  کنون تا   2017دهند. از جولی  بینند، رأی موافق می می 

 نسبتاا   نا سؤال مخاطب   این کند؟«، پاسخ من به  »چه چیزی زندگی را معنادار می   پاسخِ   از نوشتنِ 
 رانفر پاسخ م  7200 در حالی که  ؛رأی موافق(   133مشاهده و    هزار چهارده اندکی پیدا کرده است )
وفقیت دست آورده است. مه  رأی موافق ب  36اند و  شدن مشاهده کرده   به سؤال مربوط به پیر 

نبود.   دارد که ،  حال بااین چشمگیری  سایت   احتمال  چنین  در  شوند.  بیشتر  ارقام  هایی، این 
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پاسخ ا مخاطب  از  به خیلی  نمی ن  زیادی  توجه  پاسخ   اندکی تعداد    اما   کنند، ها  از حد از  بیش  ها 
 د.ن شومحبوب می 

ی که هرکسی نکاتطولی نکشید که پس از آن سؤال دیگری را جواب دادم: »ارزشمندترین  
من   چیست؟«  بداند  پرسش،  باید  این  جواب  یا  در  قوانین  از  حکیمانه قول نقل فهرستی  های 

از آن  از آن   ها کامالا نوشتم؛ برخی  با طعنه و کنایهجدی و برخی  هایتان، رغم رنج : »علی بود   ها 
« ده مخفی نکنید چیزها را پشت پر «، » ید که از آن متنفر   د ی انجام نده سپاسگزار باشید«، »کارهایی را  

آن  بود.  آمده  این فهرست خوششان  از  دربار و غیره. خوانندگان کورا  نظراتی  این فهرست ه  ها 
 همثل ی و این فهرست رو چاپ    حتماا از این قبیل: » ی  مطالب نوشتند و آن را به اشتراک گذاشتند. 

دیگه سایت رو   ! ترکوندی .« و »کورا رو  نه العاد فوق   واقعاا .  کنمبخش ازش نگهداری می مبنع الهام 
شدید ه  عالق و  آمدند  پیش من    ، تورنتو محل تدریسم،  تعطیلش کنیم!« دانشجویان دانشگاه    باید 

به سؤال   مراهزار نفر پاسخ  120. تا به امروز،  با من در میان گذاشتند را  این فهرست  خود به  
است. فقط چند صد رأی موافق به دست آورده    2300اند و  که...« دیده   نکاتی »ارزشمندترین  

برای اند. وقتی  دوهزار رأی موافق را شکسته   رکوردِ   ،ششصدهزار سؤال در کوراتقریباا    سؤال از 
خیلی سایت    خوانندگان ،  د ش ی م  دیر ارسال جواب  دم و  ش ی مافکارم  الی غرق در  ؤ پاسخ سنوشتن  
 .دهندگان برتر سایت بودم درصد پاسخ 1من همیشه بین آن  ند! دش ی مناراحت 

به تقریباا    از آب دربیاید.زندگی، مطمئن نبودم خیلی خوب    فهرست قوانینِ نوشتن    هنگام 
ی که...« نکات»ارزشمندترین    ال ؤس مورد    در پاسخی که طی چند ماه  ای  رده وشصت و خ آن  ه  هم

به بهترین حالت ممکن را  ، کورا تحقیق بازاری  این   . با وجود کردمتوجه زیادی می ،  م نوشته بود 
می  پاسخ ارائه  ناشناس دهد.  آن ان دهندگان  بی د.  واقعی  معنای  به  ایده ا طرف ها  آن ند.  ها های 

دلیل موفقیت بیش ه  من به نتایج توجه کردم و دربار   ، غرضانه است. خالصه خودانگیخته و بی 
کردم، فکر کردم. شاید به این دلیل بود که وقتی فهرست قوانین را تدوین می   پاسخاز حِد آن  

ساختاِر این قوانین   بین موارد معلوم و مجهول تعادل مناسبی برقرار کردم. شاید مردم شیفته
 آید، همین!ها خوششان می از فهرست رفته   هم  روی شده بودند. شاید مردم 

دریافت کردم. او صدای مرا   1ادبیه  یمیلی از یک نمایند، ا2012، در مارس  تر پیش چند ماه  
ه اید از  . در این برنامه،نام »به خوشبختی نه بگو« شنیده بود  به ی  ا در برنامه  2از رادیو سی.بی.سی

هدِف »  است   وکمالتمام   خوشبختی  دهه   « زندگی  طی  بودم.  قبل، کتاب انتقاد کرده  های های 
اتحادِ   قرن بیستم، مخصوصاا   بسیار زیادی درباره  اندوهناِک  نازی و  آلمان  بر    جماهیرِ با تمرکز 

 
 هایشان را برای چاپ و فروش به ناشران معرفی کنند. کنند تا کتاب افرادی هستند که به نویسندگان کمک می   1

2  CBC 
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سولژنیتسین الکساندر  بودم.  خوانده  مستندساِز 1شوروی  فیلم   ،  دربار بزرگی که  اردوگاه ه  هایی 
« ی انگیز ، زمانی نوشته بود که »ایدئولوژی رقت است  کارگران َبرده در شوروی ساخته انگیز  وحشت 

ه بود که »با اولین ضرب   ی ایدئولوژ همان  شود«،  که اعتقاد دارد »بشر برای خوشبختی آفریده می 
ناپذیری که زندگی با خود ی، رنِج اجتناب بحران  قع ا در مو   . ا از بین رفت« هه برد  چماِق سرکارگر بر سِر 

اما   یرد.گ می ه  به سخر   این ایده را که خوشبختی هدِف غایی افراد استخیلی زود  به همراه دارد،  
کردم   یادآوری . در آنجا  داریمنیاز    ی تر به معنای عمیق   آن   ی جا  به  ما رادیویی گفتم که  ه  در آن برنام 
تکرار شده و این معنا بیشتر با   گذشته  های معروِف در داستان   چنین معنایی دائماا   که ماهیِت 

بلند   هنه با خوشبختی. این بخشی از تاریخچ  ،رنج سروکار داشته است  برابرِ پرورش شخصیت در 
 کتاب حاضر است.

-  امتنها کتاب دیگری که منتشر کرده   سه ساعت رویتقریباا    هر روز   ، 1999تا    1985از سال  
های پس از آن، در طول آن دوره و سال   ، همچنین  .کار کردم   - های معنا: معماری عقیده واره رح ط 

پس در دانشگاه تورنتو س ای دانشگاه هاروارد و  هس کتاب را نخست در یکی از کال مطالب آن  
سال و  2013  تدریس کردم.  یوتیوب  آمدن  روی کار  به  توجه  با  از به ،  برخی  محبوبیت  دلیل 

تا   2اُووی تی   ، ناداکاتلویزیونی  های  برای یکی از شبکه هایی که  برنامه  انجام دادم، تصمیم گرفتم 
ها مخاطبان منتشر کنم. این فیلم   آنالین  به صورتم را ضبط و  ا های دانشگاهی و عمومی سخنرانی 

ها تعداد بیننده   پس،. از آن  2016میلیون بیننده تا آوریل  یک بیش از    ،بسیار زیادی جذب کردند 
 اکنون که مشغول نوشتن این   بیننده تا  میلیون بیش از هجده افزایش یافت )  چشمگیری   به طور 
یک بحث سیاسی شدم که توجه بسیار   اما این محبوبیت بیشتر به این دلیل بود که درگیِر   ؛ کتابم( 

 زیادی را جلب کرد.

 حتی شاید کتابی دیگر.  ،دیگر است ی این خودش داستان

 گذشته، مخصوصاا   های مذهبیِ ها و داستان نشان دادم که افسانه   معنا   یا هه طرحوار در کتاب  
از سنت پیشین آن  نه   ،اند، مفهومی اخالقی دارند سینه نقل شده به سینه ند و  ا هایی که برگرفته 

دنیا چه بودند که   این   پی  در که    کردند نمی   انی دانشمند  مانند ها خودشان را  توصیفی. بنابراین، آن 
 گفتم که نیاکانِ کتاب    کند. در آن باید عمل    گونه بشر چ که  کردند  تمرکز می   ر اینب ها  بلکه آن   ؛بوده 

، این نکته به عالوهنه مکانی برای اشیا.    ، کردندساِن یک صحنه یا نمایش تصور می   ه ما دنیا را ب 
نمایش ه صحن  که آن را -   دنیا این   هکه چگونه به این باور رسیدم که عناصر سازند را تشریح کردم  

 نظمی است، نه اشیای مادی.نظم و بی   -پنداریم می 

 
1  Aleksandr Solzhenitsyn 
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اجتماعی عمل ه  شد شناخته   کامالبر اساس هنجارهای    یان شما نظم جایی است که اطراف 
شده کشف اجتماعی، قلمروی    بخش باقی بمانند. نظم، دنیای ساختارِ و یاری   پذیر بینی کنند و پیش 

شود. این نظم مردانه قلمداد می  - و خیالی -   ادین نم به طور  است. حالِت نظم معمولا   و آشنایی
اند؛ مانند جامعه که ظالم است که همیشه به یکدیگر پیوند خورده   حکیم و شخِص   مثل پادشاهِ 

 هم ساختار است و هم ظلم. زمان هم 

نظمی در فتد. بی ا ی غیرمنتظره اتفاق م  امری است که    -یا زمانی -  نظمی جایی در مقابل، بی 
که فکر گویید  لطیفه می افرادی  برای شود که شما در مهمانی  افتاده وقتی ظاهر می پا پیش حالتی  

آن می  می کنید  را  خجالت ها  سردی  و  سکوت  و  می شناسید  حاکم  جلسه  بر  اما آوری  شود. 
یا عشقتان به بینید  خودتان را ناخواسته بیکار می   وقتی چیزی است که  آن  نظمی  بارتر، بی فاجعه 

ای زنانه قلمداد طور خالقانه   به   مردانه،متضاِد نظمِ   ،نظمی فتد. بی ا شما خیانت کرده، اتفاق می 
بینی است که ناگهان در میان چیزهای معموِل پیش قابل غیر نظمی آن ناآشنای جدید و  شود. بی می 

 ؛است (  مردگان   مقصدِ )  یو ویران   (چیزهای جدید   )خاستگاه   نظمی، آفرینشد. بی وش ی آشنا ظاهر م
 چون طبیعت، برخالف فرهنگ، هم تولد است و هم مرگ.

تنیده از سر تا درهم   هستند: دو مارِ   2، یانگ و یین1نظمی نماد معروف تائوگرایی نظم و بی 
 سیاه در سفیده  آن است. نقط ه نظمی، جفِت سیاه و زنانسفید و مردانه است؛ بی   دم. نظم، مارِ 

نقطه-  سیاه   و  در  زمانی که کارها    احتمالِ ه  دهندنشان   -سفید  درست  است:  نظر   به دگرگونی 
می   مخاطره بی  ناشناخته روند پیش  طور ها  ،  می   به  پدیدار  و گسترده  برعکس، ناخواسته  شوند. 

نظمی تواند از بطِن فاجعه و بی چیز تباه شده، نظم جدید می همه رسد  می   درست وقتی به نظر 
 پدیدار شود.

ند یافت اه یکدیگر حلقه زد   نظر تائوگراها، معنا در مرزِ بین آن جفت که همیشه به دورِ   از 
 الهی. همان راهِ  ، رفتن روی آن مرز، ماندن در مسیر زندگی استراه شود.  می 

 خوشبختی است.و این خیلی بهتر از  

نمایند   ، کردموقتی این مسائل را بحث می  با من تماس گرفتادبی که  ه  آن خانم   .گفتم 
تری سؤالت عمیق مرا که شنیده بود،  ه  مصاحببود.    گوش دادهصدای مرا از رادیو سی.بی.سی  

 
مملکت بدون وجود   فیلسوف چینی است که بر اداره  ، ( Laoziتائو روش فکری منسوب به الئوتسه )   فلسفه   1

 نامند.( می Taoistعمال ا شکال خاص حکومت اعتقاد دارد. پیروان این روش فکری را تائوگرا ) دولت و بدون ا  
صل متضاد ولی مکمل وجود دارد. یانگ های غیرایستا، دو ا پدیده   از دیدگاه چینیان باستان و تائوگراها، در همه  2

ند. یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان  ا تضادهای جهان   دهنده ( نشان yang and yinو یین ) 
 اند. هستی   بخشی از چرخه 
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موم ع. او به من ایمیل زد و پرسید که آیا تا به حال به نوشتن کتابی برای  برایش پیش آمده بود 
و   یم حج کتاب   ری از تم فه قابل ه  تا نسخ سعی کرده بودم  از آن    پیش. نهام یا فکر کرده   خوانندگان 

ای انگیزه آن کتاب بودم، نویس  پیش  مشغول تهیه  وقتیاما    ؛تهیه کنم  معنا ی ا هه وار طرح دشوار 
اینکه   به جایبود که   ش این نظرم دلیل  به. نهایی چیز جالبی از آب درنیامد نویس  و پیش   نداشتم 
ام و ارائه دهم، داشتم خوِد قبلی  ی و چیز جدید   اده نظمی قرار د بین نظم و بی در مکانی خودم را  

را   ام ادبی پیشنهاد دادم تا چهار سخنرانی ه  خانم نمایند آن  کردم. من به  ام را تقلید می کتاب قبلی 
 .انجام دادم، در کانال یوتیوب خودم تماشا کند اُو وی تی  در شبکه های بزرگ«  »ایده  هکه در برنام 

توانستیم در این رابطه می تر  تر و دقیق آگاهانه   د، ر کمی ها را تماشا  اگر او این سخنرانی نظرم    به 
 بنویسم. تر ی همگان  ی دسترسبا  را باید در کتابی موضوعاتی  بحث کنیم که چه  

ها با یکی از آن ه  گو دربار و ت ی و گف آن چهار سخنران  پس از تماشای همه   ،چند هفته بعداو  
ه بود که همین شد   ازپیشبیش به این پروژه    ش همکارانش، با من تماس گرفت. عالقه و تعهد 

- هایم  از واکنش مثبِت مردم به حرف همیشه  من  .  بود   غیرمنتظره   البته   امیدوارکننده و   برای من 
. از اینکه برای اولین بار در بوستون و اکنون شوممی  گیر غافل   - دارند جدی و عجیب  که ماهیتی 

تا   تشویقم کردند(  حتی  )و  دادند  اجازه  من  به  تورنتو  حرف در  را همین   ،م تدریس کن  هایم 
توجه   دقیقاا دهم  چیزهایی که آموزش می به    مردم کردم اگر  زده شدم. همیشه فکر می شگفت 
من نگرانی  این که    توجه خواهید شد م دردسر بزرگی خواهد شد. بعد از خواندن این کتاب کنند،  

 ☺.  جاست به 

ر که ه  بنویسیم  رهنمودهایی   مجموعه  -ای در هر زمینه -ادبی پیشنهاد داد تا  ه  خانم نمایند 
برای »خوب  آن «  زیستن   فردی  در سایت کورا ها  به  فهرست خودم  فکرِ  به  بالفاصله  دارد.  نیاز 

نوشته  - که در سایت منتشر کرده بودم -انین  آن قوه  بیشتری دربار های  ایده   مدت،افتادم. در آن  
که تناسب خوبی بین   آمد د. از همین روی، به نظرم  بوها مثبت  بودم. واکنش افراد نیز به آن ایده 

ایده  و  سایت کورا  نمایند فهرست  وجود  ه  های  برایش داردادبی جدیدم  را  فهرست  بنابراین،   .
 فرستادم. او از این فهرست خوشش آمد.

ویس و نن رما ،  1ِگرِگ هورویتز -  در همان روزها، یکی از دوستان و از شاگردان سابقم   تقریباا 
نام    داشت  -نویس نمایشنامه  ترین پرفروش بعدها    که   نوشت می   2مجهول  م ی ت ی کتابی جدید به 

وادار   را  ، شخصیت اول کتابش3میا  و  قوانین خوشش آمد این  کتاب سبک هیجانی شد. او هم از  
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 نیز یکی روی دِر یخچالش بچسباند. این  ای مناسب یکی ه ن منتخبی از این قوانین را در زما   تا   کرد 
ام پیشنهاد دادم تا ادبی ه  دیگری بر اثبات تصور من از جذابیت این قوانین بود. به نمایند   گواه 

 هانداز که تا  -نویس کتاب را  پیش   ، او موافقت کرد. بنابراین   .برای هر قانون یک فصل بنویسم 
های واقعی ، وقتی شروع به نوشتن فصل حالبااین نوشتم.    -اد دی مطلوبی قوانین را توضیح م

 هر قانون مطلبه  دربار   ، ردمکی . خیلی بیشتر از آنچه تصور مخیلی طولنی شدندکتاب کردم،  
 برای گفتن داشتم.

ه دربار را صرف تحقیق    به این دلیل بود که زمان بسیار زیادیای  تا اندازه لب  ا مط   شدن   طولنی 
 شناسیروان   ی، کاو روان ناسی،  ش ب ناسی، عص ش ه تاریخ، اسطور ه  : مطالع م کرده بودم کتاب اولین  

 2دانته  دوزخِ و    1گوتهفاوسِت  میلتون،    ه بهشت گمشدهای وسیعی از انجیل.  کودک، شعر و بخش 
ادغام با یکدیگر ها را آن  ه درک کردم. من هم های زیادی از این آثار را  قسمت  اتفاقاا را خواندم و  

ست بن ای پیچیده را بررسی کنم: دلیل یا دلیل ب چه بد. سعی کردم تا مسئله  و   چه خوب   ، کردم
 ودند های عقیده آنقدر برای مردم مهم ب نظام  چراه شدم ک متوجه نمی   اصالا ای جنگ سرد. هسته 

 من  ای عقیده به جان بخرند. ه م محافظت از آن نظا   در قبالِ خطر نابودی دنیا را    که مایل بودند 
کنند. همچنین به همدیگر را درک می   مشترک  ه های عقیدنظام مردم با  به این نتیجه رسیدم که  
 عقیده نبودند.ه  ها صرفا دربار این نظام این نتیجه رسیدم که  

بینی پیش برای همدیگر قابل   متقابالا کنند،  زندگی می   یکه با مجموعه قوانین مشابه   کسانی 
در   ها آن کنند. حتی می همکاری    و ا و آرزوهای یکدیگر عمل  هه ها مطابق با خواست شوند. آن می 

داند که از دیگری چه انتظاری دارد. یک زیرا هرکس می   ، کنند می آرامش با یکدیگر رقابت    کمال
 چه   ،را   ه همآید، و تا حدی به اجرا در می است    شناختیروان ای که تا اندازه   ،مشترک   هقید نظام ع 

و   دیگران، ساده   چه از دید خود شخص  را هم کند. عقیده می   ی ساز از دید  دنیا  های مشترک 
توانند با کمک یکدیگر دنیا را می   ، ندا زیرا افرادی که از انتظارات یکدیگر آگاه  ؛ کنند می   ی ساز ساده 

شد. اگر این ساختار وجود نداشته باازی  س ه ساد  از حفظ این ساختارِ   تر مهم رام کنند. شاید چیزی  
 د.و شمی ای نظام متزلزل  هه تهدید شود، پای 

جنگند ها می بلکه آن   ؛قاد دارند بجنگند اعت   به آن   آنچه   به خاطر نیست که مردم    طور این   لزوماا 
ها هماهنگی ایجاد کنند. آن  ، تا بین آنچه به آن اعتقاد دارند، آنچه انتظار دارند و آنچه آرزو دارند

حفظ   رفتار دیگران هماهنگی ایجاد کنند. دقیقاا   نوع خواهند جنگید تا بین آنچه انتظار دارند و  
بینی و پیش دیگران باآرامش، قابل   در کنار سازد تا  ی همین هماهنگی است که هرکسی را قادر م
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زندگی کند.   هماهنگی  ا پربازده  آمیزه   شود که می باعث  ین  و  بی تردید  احساساِت ای  از   نظم 
 .یابد کاهش   - شک محصوِل تردید است که بی -  ناپذیر تحمل 

که بین - اجتماعی مقدس    قراردادِ آن  کند.  به عشقش خیانت می   وفادار   ی تصور کنید عاشق
این فرد طبق این قرارداد یک عاشِق وفادار بود، اما   .دو شمی دار  خدشه   -د دار   وجوداین دو نفر  

 ، اینهرترتیب به دانی نیست! به عمل کار برآید به سخن  ، قول معروف   به اکنون یک خائن است.  
ویران   -بود   دو طرف مذاکره شده محتاطانه بین    که -را  صمیمی    یا رابطه ه  خیانت آرامِش شکنند

بی می  از  پس  می کند.  محاصره  وحشتناکی  احساسات  با  افراد  ) وفایی،  اهانت  تنفر،   بهشوند: 
- تعارض  وجود    ، ی. در این حالت واپسدل کار(، گناه، اضطراب، خشم و  خودش و شخص خیانت 

- مشترک ه  های عقید ناپذیر است. نظام اجتناب  - ود شی که برخی اوقات با نتایج مهلکی همراه م 
تمامی آن نیروهای قدرتمند را تنظیم و کنترل   - مورد توافق   انتظارات رفتاری های مشترِک  نظام 
ه ها را از محاصر کنند. جای تعجبی نیست که افراد برای حفاظت از چیزی خواهند جنگید که آن می 

 دهد. یری( نجات می و ورود به نزاع و درگ تباهی  ه  و سپس از محاصر ) هراس  نظمی و  احساِس بی 

تعامل انسانی را   نه تنهافرهنگی مشترک   هاست. یک نظامِ تر از این حرف اما مسئله پیچیده 
مراتِب ارزش که در آن به برخی سلسله   یعنی   است؛ارزش    یک نظامِ ، بلکه خود  کند مستحکم می 

 این نظاِم ارزش، مردم واقعاا   شود و به برخی دیگر نه. در غیاِب اولویت و اهمیت داده می امور  از  
زیرا هم اقدام و هم ادراک   ؛ توانند درک کنندها نمی حقیقت، حتی آن   وانند اقدامی کنند. در ت ی نم

خود را در بطن   ارزشمند است. ما بیشتِر احساس مثبِت   معتبر لزوماا   هدف است و هدِف   نیازمندِ 
خودمان را نبینیم، شاد   انی که پیشرفِت بخواهیم بگوییم، تا زم  تر کنیم. دقیق اهداف تجربه می 

ی ا . اما از آن بدتر این حقیقت است که معناستارزش  مستلزِم  پیشرفت،  ه  این اید شویم و  می ن 
م، درد و ی هست   پذیر و فانی ما آسیب   از آنجا کهست.  ی ن   خنثی   واقعاا زندگی بدون ارزِش مثبت،  

که -   علیه رنج   تا اضطراب بخشی جدانشدنی از هستی انسان است. ما باید چیزی داشته باشیم  
ذاتی   به طور . ما باید معنایی داشته باشیم که  بگیریمبه کار    - ناپذیر »وجود« است جدایی   بخِش 

اهد سرعت حاکم خو به   ی وحشِت هست  ، در غیر این صورت  ؛وجود دارد  بنیادی  ارزِش   نظامِ   یک   در 
 ود.ش ی پدیدار م اش ی د یو ناام س  أی با   یی گراپوچ  ، شد و آنگاه

نداردارزشوقتی    جه، ی نت   در  وجود  داشت   معنا   ،ی  نخواهد  وجود  احتمال   ،هرحالبه .  هم 
نظام  بین  در مخمص تعارض  ابد  تا  ما  از همین روی،  دارد.  ارزش وجود   گرفتار   بزرگ ی  ا ه های 

 وجودِ ند؛  ک ی تحمل مغیرقابل بار و  نظم، مصیبت زندگی را بی   ،محور گروه ه  عقید  : نبودِ شویممی 
دیگر گروه شک  بی محور،  گروه ه  عقید  با  تعارض  می موجب  حال ها  در  غرب،  در  ما  شود. 
محورمان هستیم تا خطر تعارض محور و حتی ملی محور، مذهب های سنت نشینی از فرهنگ ب عق 
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هستیم   معناییدرماندگِی بی گرفتاِر    ازپیش بیش   طرف دیگر،   از   .را مقداری کاهش دهیم   ی گروه
 شود.نمی   ی حاصلپیشرفت  اصالا در این شرایط  و  

بیش از این توانایی نوشتم، به این نکته هم پی بردم که دیگر  را می   معنا  یا ه ه وار طرح وقتی  
نداریم را  تعارض  با  باشیم،  مقابله  داشته  را  توانایی  این  هم  اگر  بزرگی ه  انداز   مطمئناا .  به  آن 

اند. های تخریبی ما بیش از حد قدرتمند شده فناوری   م نیست! های بزرگ قرن بیست سوزی تش آ 
های ارزش، عقاید و توانیم نظام نمی   ،حال درعین بار است.  فاجعه   اقعاا جنگ و   احتمالی پیامدهای  

نیز  فرهنگ  را  ما  کامالا های خودمان  تب ه ه رها کنیم.  در  این مسئل ا   نشدنیحل ظاهر  به   هوتاِب 
پنهان بود؟ در همین روزها بود که شبی خواب   من  بودم. آیا روش سومی وجود داشت که از دید
زیر   ام. چند متر بالتر از زمین، دقیقاا چسبیده   چلچراغدیدم در بین زمین و هوا معلقم و به یک 

زیادی ه و دور بودند. فاصل  ریز روی زمین زیر پایم   کلیسایی بسیار بزرگ بودم. افرادِ   سقف گنبدیِ 
 د.س گنبد بوأبین من و دیوارها و حتی ر 

آنجا که خوانده   شناسی روان   از  ر یاد گرفته   ، ام بالینی  به  توجه کنمؤام  باعث ؤ ر   .یاها  یاها 
د که عقل هنوز خیلی مانده تا به آنجاها سفر کند. من ن شو های تاریکی می شدن مکان   تر روشن 
هرچند همیشه در   ،های مذهبی دیگرام )بیشتر از سنت مسیحیت نیز اندکی مطالعه کرده ه  دربار 

انم بیشتر د ی مآنچه انند دیگران باید از  م   ، بنابراین   ؛ پی آنم که این کمبود اطالعاتم را جبران کنم( 
می نمی   آنچهاز   استفاده کنم.  ساخته دانم  صلیب  یک  شکل  به  جامع  دانستم که کلیساهای 
رنج، مرگ   ترینرگ بز محِل    هم دانستم که صلیب  زیرِ گنبد مرکز صلیب است. می ه  شوند و نقط می 

خواستم باشم. سعی دنیاست. این جایی نبود که من می نمادین  مرکز  هم  و    است  و دگرگونی 
اما   ؛پایین بیایم و به زمیِن امن، آشنا و ناشناس برگردم   -از آسمان نمادین - کردم تا از ارتفاع  

اتاق خواب و تختخوابم ، به  یا ؤ رهمچنان در    ، . آنگاهباید این کار را انجام دهم  م چگونهست داننمی 
برگشتم و سعی کردم دوباره به خواب و آرامش ناخودآگاه برگردم. اما پس از آنکه آرام شدم، 

دوباره مرا تا    پیچید در خود می . باد شدیدی مرا  ه بودبدنم منتقل شد توانستم حس کنم که  می 
عیاری بود. تمام بوس  مرکزی جای دهد. راه گریزی نبود. کا ه  به کلیسای جامع ببرد و در آن نقط

خواب، به نیمه خوردند.  بالشتم تکان می   بالی   ، های پشت سرمزور بیدار کردم. پرده به خودم را  
خودم دادم و درها ناپدید   ی بهپایین تخت نگاه کردم. درهای کلیسای جامع را دیدم. تکان محکم

 شدند.

ها طول کشید تا »وجود« قرار داد و هیچ راه فراری نبود. ماه   خوابی که دیدم مرا در مرکِز 
محور اصلی از  تری  و کامل   تر ملموس درک    توانستم   . در همین حین،را درک کنممعنای آن خواب  

 ،شودذاری می گ ه نشان صلیب د. مرکز با کن اشغال می را  : فرد مرکز  کنم پیدا   پیشینیان های داستان 
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هستی در آن ضربدر رنج و دگرگونی است و از همه   ضربدر. عالمت دادن یک نقطه با  نشان  مثل 
. این امکان وجود دارد که از پیروی کورکورانه از گروه استحقیقت    این ه  پذیرفتن داوطلبان   تر مهم 

و در   گرایی دوری کنیمیعنی پوچ   ،ش مقابله  از خطرات نقط   زمانهم و  رها شویم  و تعالیمش  
 مناسب بیابیم.  یفردی معنای ه  و تجرب  تا در خودآگاهی این امکان وجود دارد  مقابل، 

طرف دیگر عاری   تعارض و از   وحشتناِک ه  مخمصتوانست عاری از  طرف می یک چگونه دنیا از  
طریق توسعه و پیشرفت فردی و   و اجتماعی شود؟ جواب این بود: از   شناختی روان از فروپاشی  

آن باید    ماه  هم .  هدر مسیر قهرمانان   گذاشتن  به تحمل باِر »وجود« و پا   همگانطریق اشتیاِق    از 
باید حقیقت ما  ه  که برای زندگی فردی، جامعه و دنیا نیاز است. هم  بپذیریم   را مسئولیتی    میزان 

در هم بشکنیم و از نو   را نه و منسوخ  های که تعمیر کنیم و چیز را  ی خراب  ها را بگوییم و چیز 
؛ کند ی را مسموم م  یاکه دن   کاهش دهیم   را   توانیم رنجیمی است که  ایط  این شر   تحتبسازیم.  

چیز لزم همه   ،لبد. برای انجام این کار ط ی کاِر زیادی م  امری که تحقق آن بسیار ضروری است و 
ه نظمی دولِت فروپاشیده، فاجع دیکتاتوری، بی   ه عقید  انگیزی وحشت -   است. اما راه جایگزین

 بدتر است.  مشخصاا  - هدف بی  وجودی فردِ   ضعِف سیخته، نگرانی و گم دنیای طبیعی لجا  نگیِز ا م غ 

ایده به  هاست که  دهه  فکر  این  سخرانی آن   دربارهو  ها  مجموعه کنم می   ها  از   ای .  عظیم 
که تفکراتم   کنمنمی   هرچند اکنون ادعا  ؛ امها تهیه کرده این ایده   با  مرتبط ها و مفاهیم  داستان 
تر از آن است که شخصی بتواند آن را بشناسد ند. »وجود« بسیار پیچیده انقص صحیح یا بی  کامالا 

به نحو احسن ارائه   ،انمد ی ی را که مآن چیز دانم. بنابراین، فقط  جزئیات آن را نمی ه  همو من هم  
 هم.دی م 

اندک به این جستارهایی بود که اندک   ام،قبلی   تفکراتآن تحقیقات و  ه  همه  ، نتیج لهرحا به 
آن چهل   همه ه  دربار   تدوین کنم که بود که جستاری کوتاه    ام این اولیه ه  کتاب تبدیل شد. اید 

این   1م هاوس کانادا«انتشاراتی »پنگوئن َرندُ ه  سس ؤ م  . که در سایت کورا نوشته بودم   بود   پاسخی
سپس به شانزده و   ، 25نوشتن بودم، تعداد قوانین را به  پیشنهاد را قبول کرد. اما وقتی مشغول  

و توجه ویراستار   راهنمایی با    ،تای فعلی کاهش دادم. طی سه سال اخیر  نهایت به دوازده   در 
ویرایش ل  مشغو  ، ش گفتم( اه دربار   ام )و با نقدهای جانانه و بسیار دقیق هورویتز که قبالا رسمی 

 دم.بو  شده گلچین این قوانین  

زیادی   برگزینمتا  طول کشید  زمان  اسمی  این کتاب  زندگ   12:  برای  نوشدارو ی قانون   ی: 
بقیه   .ی نظمی ب  به  این اسم را  به  تر مهم ؟ نخست و  ترجیح دادم موارد    چرا  خاطر   از هرچیزی، 

 در غیر این   ؛ دکنن   دهی سامان اصول را    باید   دهد که مردم وضوح نشان می به اش. این اسم  سادگی 
 

1  Penguin Random House Canada 
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به سمت خودشان می نظمی  بی   ،صورت ارزش کشانند را  و  استانداردها  قوانین،  به  ما  نیاز .  ها 
 ،  خودآورِ رنج   توجیه هستیِ یم. ما برای  باربر   ی حیوانات  ما دیگر.  یک چه تنها باشیم و چه با    ، داریم
روزمره و سنت نیاز داریم. این نظم است. نظم   ه . ما به برنام سنگینی این بار را تحمل کنیمباید  
رق و غ تواند ما را در باتالق گرفتار  نظمی می جالب نیست؛ اما بی   که البته   باشد، تواند کمرشکن  می 
بمانیم. از همین روی،   دقیق این نیز جالب نیست. ما باید در مسیری مشخص و    که البته   ، کند 
آن . ندبرای ماندن در آن مسیر  راهنمایی خط  - ها و توضیحات آن -  دوازده قانون این کتاب  ه هم
کافی ه  به انداز   زمانهم که ما  این مسیر جایی است  نظمی است.  نظم و بی   هکنند جدا   مرِز «  مسیر » 

کافی ه  شویم، به انداز کافی دگرگون می ه  کنیم، به انداز کافی کاوش می ه  مانیم، به انداز پایدار می 
را برای توجیه است که ما معنایی    آنجا مکانیکنیم.  کافی همکاری می ه  کنیم و به انداز تعمیر می 

اجتناب  رنِج  و  می زندگی  پیدا  وزِن ناپذیرش  بتوانیم  کنیم،  زندگی  درست  اگر  شاید  کنیم. 
نندگی شک  بهمان را تحمل کنیم. شاید اگر درست زندگی کنیم، بتوانیم آگاهی خود را خودآگاهی 
فناپذیر  قربانیِ داشتن  بدون    ، تحمل کنیم  مان بودن  و  باعث  رنج   حِس  نخست   ایجاددیده که 
 یاگر درست زندگ   د ی. شا شودی جویی و تخریب م، سپس حسادت و آنگاه میل به کینه سرخوردگی

 ی نابسندگ   به   مانی آگاه  قبال  در   مان خود   از   تا  می پناه ببر   ی کتاتور ی د   نِ ی ق یبه    می نشومجبور    م،ی کن 
. شاید بتوانیم به خودمان بیاییم و از آن مسیرهایی که به »جهنم« م ی محافظت کن   مانو جهالت

 .یست « واقعی چ ایم که »جهنمِ بیستم دیده   وحشتناِک   ما در قرنِ  ؛ کنیم  دوری د سن ر ی م 

بدانند ها به مردم کمک کند تا چیزهایی را  امیدوارم این قوانین و توضیحات مربوط به آن 
»وجود« اصیل است و ه  ان قهرمان اعماِل  ه  قفه تشن وی ب   افراد   اند: اینکه روحِ دانسته که از قبل می 
 یری برای زیستنی معنادار است.گ م آن مسئولیت مانند تصمی   پذیرِش اینکه اشتیاِق 

 شکوفا خواهیم شد. همگی ما درست زندگی کنیم،  ه اگر هم 

 دارم.را   ها بهترین  ی زنید، آرزو ورق می صفحات این کتاب را  شما که  ه برای هم 

 دکتر ُجردن بی. پیترسون 

 شناسی روانبالینی و استاد  شناسروان



 

 هایتان را عقب بدهیدصاف بایستید و شانه ( 1قانون 

 1انون ق

 هایتان را عقب بدهید صاف بایستید و شانه

 ها و قلمروخرچنگ 

مگر اینکه مشغول خوردن  ؛ کنید ها فکر نمی به خرچنگ   زیاد ، مردم از   بسیاری  مانند  احتمالا 
پوستان جالب و خوشمزه خیلی ارزش فکرکردن دارند. ، این سخت هرحال به باشید!  ها  یکی از آن 

عصبی مغز(  )سلول   شان گ بزر ی  ها نورون   و   ساده  نسبتاا   ها آن   سیستم  جادویی  راحتی به های 
و   ها را دقیقاند مدار عصبی خرچنگ به همین دلیل دانشمندان توانسته .  است  مشاهده قابل 
 ،تر ترسیم کنند. همین امر به ما کمک کرد تا ساختار و عملکرد مغز و رفتار حیوانات پیچیده   کامل 

های مشترک کنید با شما ویژگی ها بیشتر از آنچه فکر می درک کنیم. خرچنگ  را هاازجمله انسان 
 (.☺شوید زمانی که بدعنق می   دارند )مخصوصاا 

 . ها در آنجا به یک پایگاه خانگی نیاز دارند کنند. آن ها در بستر اقیانوس زندگی می خرچنگ 
به دنبال آن  کنند و در اطراف  های خود را شکار می که در آن طعمه است  ی  ا ه محدوداین پایگاه  

از    ی خوردنهای سرگرداِن قابل وآشغال آت  ها در همیشگی اجساد و لشه   بازارِ آشفته هستند که 
خواهند، ها جایی امن می ریزد. آن به پایین فرو می   دائماا   ، از بالی سرشان  ،ی بسیار دور ا ه فاصل

 خواهند.می   سرپناهها باشد. آن  ی همر جایی که مناسِب شکار و دو

شود اگر دو خرچنگ در ه می هاست. چ خرچنگ زیاِد تعداد  آید، که در آنجا پیش می   ی مشکل 
و هر دو بخواهند در آنجا زندگی کرده  شغال  قلمرویی مشابه را اِ   زمان هم طور    کِف اقیانوس، به 
ها زندگی بسازند ها و آشغال ای از ماسه شود اگر صدها خرچنگ بخواهند در قطعه کنند؟ چه می 

 و خانواده تشکیل دهند؟

ب  ی مشکل  چنین سایر موجودات نیز   ای آوازخوان در بهار به هه ، وقتی پرندنمونه رای  دارند. 
شوند. آوازهایشان که برای گوش آیند، وارد جنگی وحشیانه بر سر قلمرو می سمت شمال می 

از سلط  بخش و زیباست، در انسان بسیار آرامش  ری است. گه واقع صداها و فریادهایی حاکی 
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کند. برای نمونه، کوچکی است که فرمانروایی خود را اعالم می   َالحان، جنگجویِ ای خوش پرنده 
پرند اِ  حشر پرجنب   ، کوچک  آوازخوانِ   ه لیکایی  و  است وار خ ه وجوش  شمالی  ی  آمریکای  در  که 
لیکایی تازه از راه رسیده مکانی امن و دور از باد و باران برای ساختن شود. یک اِ وفور یافت می به 

از .  است های احتمالی  مکانی در مجاورت غذا و جذاب برای جفت ل  به دنبا خواهد. او  لنه می 
 .بفهماند که نباید به قلمروی او نزدیک شوند به رقیبانشخواهد  می او  سوی دیگر، 

 پرندگان و قلمرو

مثل یک این لنه درست کردیم.  لنه  ِالیکایی یک  ه  پدرم برای خانواد  همراه  که   بود   م ده سال 
اما   ، اندام مناسب بودکوچک های  لیکایی برای اِ   لنه کوچکی داشت. این    درِ از جلو    کهگاری بود  

مان نیز مناسب نبود. خانم پیر همسایه   -توانستند داخل بیایند که نمی - برای دیگر پرندگان بزرگ  
این  ورودیم.  ی ه بود ای برایش ساخت ای داشت که همان موقع از پوتین لستیکی کهنه پرنده ه  لن 
مان منتظر بود سرخ بزرگ بود. خانم پیر همسایه هایی مثل سینه کافی برای پرنده ه  به انداز   لنه

 شود.  این لنه ای وارد روزی پرنده 

ه اوایل بهار چهچه   کرد.   سازی به لنه   شروعما شد و  ه  لن وارد    ِالیکایی طولی نکشید که یک  
خود را در آن گاری   هلن   پس از آنکه ،  حالبااین کرد.  ر می که یکریز تکرا   شنیدیم ی م  را  اش طولنی 

بود  رفت   پوتین همسایه   سراغ مستأجر ما  ه  سرپوشیده ساخت، پرند  نزدیکی  او   . که در همان 
چه و    کوچکچه  ها،  پرنده   بقیهپوتین را ُپر کرد که  آنقدر این    برد وآنجا می   بهرا  های کوچک  چوب 
دستانه راضی نبود، اما کاری پیش   ما از این حمله  . همسایه توانستند واردش شوند نمی بزرگ،  
اریمش بالی ذ شد کرد. پدرم گفت: »اگر این پوتین را پایین بیاریم و تمیزش کنیم و دوباره ب نمی 

 اند.رحم اما بی   و   بامزه  ،کوچک هایی  پرنده  ها لیکایی نه.« اِ ک ی ه ُپرش مر ی بازم م  ِالیکاییدرخت،  

که از بالی تپه   بود   اولین باری-   موقع اسکی  ،زمستان در فصل یک سال پیش از این ماجرا، 
اسکی   می با  شکست   - آمدم پایین  بیم   . پایم  از  پول  های بچه   مختِص که  -  مدرسه ه  مقداری 

)که   صوت ضبط یک دستگاه    ، گرفته بودم. با عواید این بیمه  -بود وپاچلفتی  بخت و دست نگون 
صوت ضبط دستگاه  شد( خریدم. پدرم پیشنهاد داد تا  ی محسوب می ا ه پیشرفت   فناوری در آن زمان  

صدا را پخش کنیم   بعد  . را ضبط کنم  ِالیکاییصدای     خانه جاسازی و چمنی پشِت   حیاِط توی  را  
از   فتد. خالصه در هوای روشن و آفتابی بهار رفتم بیرون و چند دقیقه ای ببینیم چه اتفاقی م   تا 

با خواندنِ ضبط کردم  را    ِالیکاییصدای   نشان  ودش قلمروی خ  داشت آواز    که خشمگینانه   را 
گنجشک،   ه جث   سومِ یک کوچک، با  ه  شنود. آن پرند صدای خودش را پخش کردم تا ب  . سپسدادمی 
آن رفت.  و نزدیک بلندگو هی عقب و جلو شیرجه می   حمله کرد صوت  ضبط دستگاه  من و    به 
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ت ئ جر   تریبزرگ ه . اگر پرند کردمرتب تکرار    صوتضبط دستگاه  رفتار را حتی در غیاب  پرنده این  
بنشیند و استراحت کند، به احتمال   ما ه  حیاط خان ه  پرنده  لن  به   کرد روی هر درختی نزدیکمی 

 شد.د می نابو ِالیکایی انتحاری یک    هزیاد با حمل 

کنند، ها پرواز نمی ند. خرچنگ اها بسیار متفاوت و خرچنگ   ها ِالیکایی باید توجه داشت که  
روی درخت نمی  و  نمی خوانند  تیرهپَ   هاِالیکایی نشینند.  ها  از  و  دارند  نیستند. سخت   ر  پوستان 

د! ن خور نمی با َکره    ها، ها را مانند خرچنگ آن   معمولا توانند زیر آب نفس بکشند و  نمی   ها ِالیکایی 
ها، مانند بسیاری از ، هر دوی آن نمونههای مشابه مهمی دارند. برای  ویژگی این دو  ،  حالبااین 

عقد  و  ه  موجودات،  جانورشناس  دارند.  موقعیت  و  ثورلیف   شناس روان مقام  نروژی،  تطبیقِی 
مراتب« وضع سلسله های معمولی مزرعه نیز »که حتی مرغ   در تحقیق خود پی برد   1اِشِجلِدراپ ِاِب 

 کنند.می 

پیامدهای مهمی   ،در مواقعی که غذا کمیاب است  مخصوصاا   ،هاجایگاه در دنیای مرغ   تعیین 
وارد   انه صبح قبل از بقیه برای خوردن  همیشه    اولین گروهی که دارد.  ها  آن هریک از  برای بقای  

این گروه، رده .  ندهور مش  هایمرغ شوند،  می حیاط مزرعه   از  روها و مقلدها دنباله   ، ها دوم بعد 
که آیند  می ی  کثیف   و   زدههای فلک مرغ   نهایت  در فتند و  ای سوم راه م های رده مرغ   ،آیند. سپسمی 

از جای نوِک مر   شان پروبال پر  و بدنشان  این مرهغ ریخته  و پایین در  ا  ه غ ای دیگر است.  ترین 
 ند.اساکن مراتب سلسله  بخِش دورترین 

 ، ازجملههای آوازخوانپرنده اگرچه  کنند.  نشینان گروهی زندگی می حومه ها نیز مانند  مرغ 
دارند که فراتر از   سکونت   گریسلطه مراتب  سلسله در یک    ،کنند گروهی زندگی نمی   ها،ِالیکایی 
می قلمرو  قوی یابدیشان گسترش  مکارترین،  سال .  خوتم ترین،  و  پرندگان، ت س ان ش ش رین  رین 
کنند. به همین دلیل، احتمال زیادی وجود دارد که اصلی را اشغال و از آن دفاع می   ی قلمرو 
هایی بیاورند که بیشتر زنده بمانند و رشد کنند. حفاظت از جذب کنند و جوجه  خوبیهای جفت 

ند. کی ها و نیز دسترسی آسان به غذای بهتر، فشار هستی را بسیار کمتر مباد، باران و شکارچی 
 این تفاوتدارد.  وجود  اجتماعی    قلمرویی و جایگاهِ   حقوقِ بین  قلمرو مهم است و تفاوت اندکی  

 رگ و زندگی است.م ه  اغلب مسئل

آن ند،  ا ه بندی شد طبقه خوبی  به شود که  ی  ای از پرندگان آوازخوان وارد محله   مسریاگر بیماری  
جایگاه در ترین  پایین در  ند و  اری و بیشترین فشار عصبی گ ه سلط  میزان   کمترین دارای  پرندگانی که  

آنفلوآنزای   ویروس   اگر د.  میرن و می   شوند می مریض  زیاد  احتمال  به  ،  قرار دارنددنیای پرندگان  
های انسانی نیز برای محله   زمین شایع شود، این شرایط دقیقاا   ها روی کره مرغی و دیگر بیماری 

 
1  Thorlief Schjelderup-Ebbe 
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می   ؛ صادق است دارند نخست کسانی  فشار عصبی  و  فقیرند  زیاد.   ، میرند که  تعداد  به  هم  آن 
های ای غیرعفونی نظیر سرطان، دیابت و بیماری هی ها خیلی بیشتر در معرض بیمار آن   ، همچنین 

 میرند.پهلو می سینه کارگر از ه  خورند، طبق اشراف سرما می ه  ، طبق به قول معروفقلبی قرار دارند. 

 همواره، یافتن قلمرو در میان حیوانات است   قلمرو مهم و مکان همیشه کمیاب  از آنجا که 
: چگونه پیروز شویم یا ببازیم آوردپیش می دیگری  ه  مسئل با نزاع همراه است. خوِد این نزاع هم  

زیاد بسیار مهم   ه هزین   نشدنِ   متحمل چندان زیادی متحمل نشوند.  ه  هزین  ، که دو طرِف مخالف
لن بر سر مکاِن  پرنده  دو  تعامل زینِی مناسب جروبحث می گه است. تصور کنید که  این  کنند. 

پرنده   تواند خیلی ساده به دعوایی کامالا می  از  ها، فیزیکی منجر شود. در چنین شرایطی، یکی 
 به خاطر شاید    نیز   پیروز ه  اما حتی همین پرند   .شودنهایت پیروز می   ، در تربزرگ   پرنده   معمولا 
 ی، تماشاگر دیگر  ای شود. این یعنی پرنده می بیشتر  جراحتش  رد و  بپَ   یخوب به نتواند    دیدگیآسیب 

چالق را شکست اما  پیروز  ه  طلبانه پرندوارد معرکه شود و فرصت تواند  ندیده می زرنگ و آسیب 
 اول خوشایند نیست.ه برای دو پرند  دهد. این موضوع اصالا 

 و قلمرو  نزاع 

بر همین شوند،    زیستهم با دیگران    یکسان   های طی هزاران سال، جانورانی که باید در قلمرو
تا یاد گرفته ترفندهای زیادی    اساس اندک   ، حالدرعین   .شان را محقق کنند ری گه سلط   اند  خطرِ 
 خوردمی   ت خورده به پشت غل شکست برای نمونه، گرگ    خرند. را به جان می حتمالی  دیدگی ا آسیب 

کردن گلویش( در حِق   پاره این لطف را )پیروز    گرِگ   اما   ؛ دهد پیروز نشان می   گلویش را به گرِگ   و 
شاید هنوز هم برای آینده به گر،  کنون سلطه پیروز و ا   گرِگ چون    ؛ کند خورده نمی گرِگ شکست 

نیاز دا  شریِک  اش باشد. ورده خ ت ختی دشمن شکسب ن گرگی به نگو   ولو اینکه   ، شته باشد شکار 
را با آرامش برای   اشار، که مارمولکی اجتماعی و استثنایی است، پاهای جلویی د ش اژدهای ری 

ها هنگام دهد تا تمایلش را برای سازش اجتماعِی پایدار اعالم کند. دلفین تکان می   مارمولکی دیگر 
از نزاع که هیجان بالیی دارند، صداهای خاصی از خودشان تولید می   مواقعی شکار و   کنند تا 
. جلوگیری کنندگروه  در    )مطیع(   تحت سلطه و اعضای    گر )حکمران( سلطه بین اعضای    احتمالی 

 موجودات زنده است. مختص اجتماعِ چنین رفتاری 

ها  . اگر تعدادی از خرچنگ چنین رفتاری دارند   زنند، پرسه می   ها که در کِف اقیانوس نیز  ها  خرچنگ 
را مشاهده    ها آن   سازی های جایگاه یوه سم و ش مرا ها را به مکان جدیدی منتقل کنید،  را بگیرید و آن 

و هم    کند   ترسیم ش را  هم جزئیات   کند تا وارسی می را  جدید    ی خواهید کرد. هر خرچنگی ابتدا قلمرو 
برای مکانی   سرپناه   مناسب  یک  خرچنگ بیابد   ساخت  زندگی ه  دربار زیادی  نکات  ها  .  شان  مکان 
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اش بترسانید، با سرعت  ها را در نزدیکی لنه سپارند. اگر یکی از آن به خاطر می   ها را آن آموزند و می 
اگر او را زمانی    ، حال بااین شود.  ند و در آنجا مخفی می ک اش حرکت می برق و باد به سمت لنه 

رین پناهگاه  ت ک پرد و به سمت نزدی از جا می   فنر مثل    سریع ، خیلی  باشد اش دور  بترسانید که از لنه 
 . ورد آ به یاد می مکانش را    حال شناسایی کرده و    که قبالا   کند حرکت می   ی مناسب 

به خرچنگ برای استراحت به مکانی امن و عاری از شکارچیان و نیروهای طبیعت نیاز دارد.  
در پوست   شدن   بزرگ در حین  ها  خرچنگ چون  ،  عالوه یا   ، در نندک ی اندازی مواقع لک   اندازی 
سنگ برای سوراخ زیر یک تخته یک شود.  می پذیر  نرم و آسیب بدنشان برای مدتی طولنی  نتیجه 

اگر این سوراخ جایی باشد که وقتی خرچنگ راحت داخل   مخصوصاا   ؛ مناسبی استه  خرچنگ خان 
اش بیایند و ورودی رام نزدیک خانه آ م جانوران با جریان آب آرا ه  بقایای پوسید ،  گرفتهاش آرام  خانه 

دید ج   ی مناسب در هر قلمرو   ، شاید فقط تعداد اندکی پناهگاه و مخفیگاه حال بااین را بپوشانند.  
 هستند.  در پی این قلمروهاها نیز همواره  ها کمیاب و ارزشمندند. سایر خرچنگ . آن یافت شود 

با   اند، مکانی مناسب ی  وجو جست ها در حال  وقتی خرچنگ   این بدان معناست که معمولا 
می  درگیر  محققان  یکدیگر  خرچنگی که  دریافته شوند.  حتی  شدهبه اند که  بزرگ   ،است   تنهایی 

کند. این خرچنگ رفتارهای دفاعی و تهاجمی ه  باید چ   شرایطی در مواجهه با چنین  که  داند  می 
 ،بازیک بوکس   مانند   ، . این خرچنگندا تعبیه شده اش  در سیستم عصبی   ای دارد که دقیقاا پیچیده 

، چپ و جلو،  به سمت عقباو مدام    .کند شروع به رقصیدن می   بال  به   وو ر های باز  چنگال با  
به سمت های بازش را  چنگال   و  ند ک ی م  تکرار حرکات حریفش را  . در همین حال،  درومی   راست 

اشد. پی حریف م  سمت به    را   دهد. در همین لحظه، از زیر چشمش مایعیعقب و جلو حرکت می 
اطالعاتی از قبیل اندازه، جنس، سالمت و   ، مخلوطی از مواد شیمیایی است  کهمایع  ه  فوار این  
 کند.حریف به او مخابره می   خرچنِگ   هروحی 

دهد که از بالفاصله تشخیص می   ، چنگال حریفشه  از روی انداز   ، یک خرچنگ  ، برخی اوقات
 به دست پاشیدن مایع    از گردد. اطالعات شیمیایی که  است و بدون مبارزه برمی   تر کوچک او بسیار  

یروی تهاجمی کمتری دارد تواند اثر مشابهی داشته باشد و خرچنگی را که سالمتی و ن ، می آوردی م 
اگر دو خرچنگ اندازه و   اما.  است حِل اختالف  نخسِت  ه  این مرحل نشینی کند.  مجبور به عقب 

کافی حاوی اطالعات مفیدی ه  توانایی ظاهری مشابهی داشته باشند و اگر تبادل مایع به انداز 
خکی که وحشیانه شالق با شا   ، هاشوند. یکی از آن حل اختالف می دوِم ه  مرحل ها وارد نباشد، آن 

 ، کشد. آنگاهرود و دیگری عقب می اند، پیش می هایی که رو به پایین جمع شده ند و چنگال ز ی م 
می  پیش  می مدافع  عقب  مهاجم  و  رفتار رود  این  تکرار  دور  چند  از  پس  خرچنِگ ها کشد.   ، 

غیر ارادی   ور به ط این رفتار به نفعش نیست. او ُدمش را  ه  تر شاید احساس کند که ادامعصبانی 
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ناپدید می سرعت به سمت عقب می به هد،  د ی تند تکان متند  در را   خود   ِ شود تا شانس رود و 
شوند که می سوم ه مرحلها وارد کدام کوتاه نیایند، خرچنگ جایی دیگر امتحان کند. اما اگر هیچ 

 ای واقعی است.مبارزه 

لحظه، خرچنگ  این  با چنگال در  بی   کامالا های  های عصبانی  به سمت یکدیگر باز،  رحمانه 
به پشِت دیگری بزند. خرچنگی   آسابرق ای  کند تا ضربه شوند. هرکدام تالش می می گالویز    و یند  آی م 

 در   ؛را دارد   کردنش   زخمی رسد که حریفش توانایی  به این نتیجه می   ،که به پشتش ضربه خورده 
پروراند کند )اگرچه تنفر شدیدی در دل می می شود و صحنه را ترک  تسلیم می  او معمولا نتیجه،  
کدام نتواند دیگری را از پای در آورد کند!( اگر هیچ وقفه پشت سر خرچنگ پیروز بدگویی می و بی 

شوند. می   چهارم ه  ها وارد مرحلخوردن کوتاه نیاید(، خرچنگ   کتکرغم  ها علی )یا اگر یکی از آن 
جنگ زخمی این  گدار به آب زد: یک یا هر دو خرچنگ از این مرحله خطر بالیی دارد و نباید بی 

 آیند.رده بیرون می یا شاید هم مُ 

  ، هایشان باز است چنگال چون  روند.  ی به سوی یکدیگر پیش می ا ه ها با سرعت فزایند خرچنگ 
محکم بگیرند.  را  حریف  از    ی دیگر پذیر  ب نمایان و آسی   قسمت توانند پا، شاخک، چشم یا هر  ی م 

هد.  د ی ند تکان م ت د ، دمش را تن گیرد می باموفقیت را بخشی از بدن حریف ها یکی از خرچنگ وقتی 
بدن را محکم    که آن عضوِ   ی چنگال با  د. در همین حال،  رو عقب می سمت  به   مثل برق و باد آنگاه  

هایی که تا این مرحله پیش  وبن بکند. کشمکش بیخ کوشد تا آن عضو را از  می   ، شده   چفت گرفته و  
در چنین شرایطی بعید است که بازنده جان سالم به در  یک برنده و یک بازنده دارد.    معمولا   ، آید می 
 مالک آن است.   - بار مرگ   حال دیگر دشمنِ -   اگر در قلمرویی بماند که برنده   مخصوصاا   ببرد؛ 

 ، دیگر تمایلی برای جنگیدنِ بود  ویانه جنگیدهجه از اینکه چقدر ستیز   نظر صرف   بازنده،  خرچنگ
شده سرکوب   ای بوده است. رقیِب خورده شکست   حریِف   حتی مقابل کسی که قبالا   ؛ بیشتر ندارد
شکست پیامدهای گاهی نیز این  دهد.  تا روزها از دست می   گاهی را حتی    خود  نفساعتمادبه 
از   شدت مغلوب شود، مغزش اساساا به   گر سلطه هرگاه یک خرچنگ   برای نمونه،  ؛تری دارد وخیم 

این مغز برای موقعیت جدید   .ند ک ی مغزی جدید و ثانویه رشد مآن    به جای سپس    و   رود بین می 
یند ا کافی پیشرفته نیست تا فر ه  خرچنگ به انداز   اصلی   تر است. مغِز پایین خرچنگ مناسب و رده 
اشد پ می   کامل فرو  به طور تقریباا    بنابراین، مغز   ؛ کند  دهی سامان گونِی از عرش به فرش آمدن را  دگر 

را   ی دردآور   دگرگونیِ ،  ند. کسانی که پس از شکست سنگین عشقی یا شغلیک ی و دوباره رشد م
 درک کنند.   - که زمانی موفق بوده -را  پوستی  بتوانند شرایط سخت   یا اندازه   تا  ند، شاید اه تجربه کرد
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 شکست و پیروزیدر    1اعصابشیمی 

خرچنگ برنده بسیار متفاوت است. این تفاوت در  خرچنگ بازنده با شیمی مغِز  شیمی مغِز 
نفس دارد یا ترسو است، بستگی د. اینکه خرچنگ اعتمادبه کن می   بروز   شان نسبی   های گیری قیافه 

  2د: سروتونین ن کن های خرچنگ را تنظیم می نورون شیمیایی دارد که روابط بین  ه  دو ماد  به نسبِت 
 .کند بیشتر می اُکتاپامین  را در مقایسه با  هورمون سروتونین  ترشح  شدن    برنده . 3و اُکتاپامین 

مغرورانه  پوستی است که  خرچنگی با سطوح بالی سروتونین و سطوح پایین اُکتاپامین، سخت 
این موارد    همها د، بعید است کوتاه بیاید و پا پس بکشد.  رود و اگر کسی او را به مبارزه بطلب راه می 

که بدنش خمیده  کند. خرچنگی  را تنظیم می  بدن سروتونین حالت خمیدگی  به این دلیل است که 
کاری که کلینت    مانند هد تا قدبلند و خطرناک به نظر برسد؛ د ی را ِکش م   4اشهای ثانوی اندام   شده، 

ا در فیلم   5ایستوود  نبردی را باخته در معرض  د ی نجام م های وسترن  تازه  هد. وقتی خرچنگی که 
شود  گالویز می   پیروزی دارند ه  ی که سابق های ِکشد، با خرچنگ گیرد، بدنش را می سروتونین قرار می 

انتخابی    های مهارکننده که    ، نیز   های تجویزشده به افراد افسرده جنگد. دارو و بیشتر و شدیدتر می 
شیمیایی و رفتاری شباهت بسیار زیادی با ترشح سروتونین در    تأثیر نظر    از   ، ند ا بازجذب سروتونین 

پروزاک  داروی ضدافسردگی  دارند.  بازنده  یکی    ، 6خرچنگ  تداوم  های  نشانه   نگیزترین ا از حیرت که 
 کند. ها را نیز شاد می زمین است، حتی خرچنگ   ه کر حیاِت روی  تکاملی  

اعصاب متضاد، شیمی   حالت سروتونین بال یا اُکتاپامین پایین، ویژگی خرچنگ پیروز است.  
پژمرده رو،  شده، کم خورده، مچاله سروتونین، خرچنگی شکست   بهیعنی نسبت بالی اُکتاپامین  

 مزاحمت،ه  اولین نشان دیدن  با    و   زنند کند که به احتمال زیاد سر خیابان دارش می و ترسو تولید می 
تنظیم نیز  دم را    دادنِ   تکان تندتند    غیرارادیِ   تگذارد. سروتونین و اُکتاپامین حرک پا به فرار می 

اند. ر ی به عقب پیش م  باسرعت رو   ، دم، خرچنگ را در مواقع فرار  کنند. این حرکت غیرارادیِ می 
خرچنگ مغلوب است.    تحریکِ   ، در  لزم  غیرارادی  آن حرکت  برای  فر کمتری  » ادر  واکنش یند 

از    اضطراباختالل  که از    خورده کتک   شدیداا ه  سرباز یا بچ   شدید  7«وردنِ خه یک  رنج   حادثه پس 
 

  ، های عصبی رسان پیام   ، مواد شیمیایی عصبی   دانشی است که به مطالعه   (Neurochemistry)  شیمی اعصاب   1
 پردازد.ها می ها بر نورون ها در دستگاه عصبی بدن و تأثیرات آن نقش آن 

2  serotonin 
3  octopamine 

 دم و شاخک خرچنگ.مثل   ؛ زند ان بیرون می هرگونه اندام یا بخشی از جانوران که از بدنش   4
5  Clint Eastwood 
6  Prozac 

  واکنشی دفاعی به محرکی ناگهانی یا تهدیدکننده که اغلب با هیجان منفی همراه است. معموال آغاز واکنش یکه   7
 کند.خوردن، یک عمل واکنشی غیرارادی است که فرار از محرک ناگهانی را تسهیل می 
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 .شودمی مشاهده این حرکت عیناا برند،  می 

 اصل توزیع نامساوی

آورد، دوباره به دست می   برای جنگیدنِ تش را  ئ مغلوب شجاعت و جر   خرچنِگ   هنگامی که 
ینی ب ش لحاظ آماری پی  را از  شرد و باخت بُ میزان    اش های قبلی شاید بتوان از روی فهرست مبارزه 

 ینی است. در طرف مقابل، حریِف ب ش ش بسیار بیشتر از این پی اه دوبار   اما احتمال باخِت   ؛ کرد
برنده می   پیروزش به احتمال جوامع بشری،   مانند   رستها، د دنیای خرچنگ در  شود.  بیشتری 

درصد از 50 ه انداز به صاحب غنایمی  ، ها درصد از برترین 1  و  ود شی چیز نصیب شخص برنده مهمه 
میلیارد نفر از 3/ 5ه  انداز به   ،نفر از ثروتمندترین افراد   85  در جوامع بشری، وند.  شی ا مهن پایی رده 
 ا دارایی دارند. هن پایی رده 

که  جا  هر واقع،    در   . کاربرد دارد نیز  امور مالی    در خارج از حوزه   ، نابرابر   توزیعِ   ه رحمان بی   این اصلِ 
این اصل خالق کاربرد دارد   تولیدِ  بیشتِر ست ا   ضروری   ،  از    را علمی    های مقاله   .  اندکی  گروه بسیار 

  ی تجار های تمامی موسیقی تقریباا   ها دان . درصد بسیار اندکی از موسیقی کنند دانشمندان منتشر می 
تولید می   ه شد ضبط  تنها در دست عد را  بازار فروش کتاب  از نویسندگان است.    ه کنند. کل  کمی 

اما فقط پانصد عنوان   ؛ رسد های مختلف در آمریکا به فروش می میلیون کتاب با عنوان 1/ 5سالنه  
این کتاب  نسخه    توانند می   ها از  یکصدهزار  از  به  ب بیش  ترتیب فروشند.  تمام  تقریباا    ، همین 

نواخته آهنگ  امروزی  ارکسترهای  که  چ   اند، هایی  بتهوون،  توسط  )باخ،  آهنگساز کالسیک  هار 
ها  که ده   ساخته آنقدر آثار فراوانی    ، به سهم خود   ، . باخ شده است   ( ساخته 1موتسارت و چایکفسکی 

  معمولا   ، این   را با دست روی کاغذ بنویسیم؛ با وجود   2کشد تا فقط پارتیتورهایش سال طول می 
برتر    سه عضو دیگر این گروِه کامالا   در مورد شود. این  تنها بخش کوچکی از کارهای عظیمش اجرا می 

شود.  اجرا می   گسترده   به طور ها همچنان  ارهای آن کند: تنها بخش اندکی از ک صدق می نیز  آهنگسازان  
اند،  ساخته   تر پیش ها را  کمی از آهنگسازان کالسیک آن   ه که عد   ای بخش اندکی از موسیقی   بنابراین، 
 د. ن شناسند و دوست دار دنیا می   مردم   که   شود محسوب می آن موسیقی کالسیکی    ه هم   کمابیش 

از نام ِدرِک جی. ُدسول   . این عنوانشود شناخته می   3این اصل گاهی به نام قانون پرایس
کاربرد این اصل را در علم کشف کرد. این اصل را   1963سال در  محققی که  ،  گرفته شده   4پرایس

 
1  Tchaikovsky 

موسیقی   نوشته یا نوتاسیون کامل یک قطعه( به نت partituraو به ایتالیایی:    scoreپارتیتور )به انگلیسی:    2
 شود.شده برای هر ساز روی یک خط جداگانه درج می های نوشته شود. در این نوتاسیون، نت گفته می 

3  Price’s law 
4  Derek J. de Solla Price 
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محور عمودی در  سازی کرد. در این نمودار،  توان مدل می   مانند   «L» تقریباا    با استفاده از یک نمودار 
کشف   تر پیش گیرد. البته اصل اساسی خیلی  ری یا منابع قرار می و ه ر محور افقی به در  تعداد افراد و  

اوایل قرن بیستم   (، دانشمندِ 1848-1923)   1شده بود. ویلفردو پارتو این   ، ایتالیایی، در  کاربرد 
نظر از ، صرف شده ای که مطالعه  در هر جامعه   کرد. ظاهراا   بررسی توزیع ثروت  ه  در زمین را  اصل  

 جمعیِت   :د آی می   به کار   های گوناگونیزمینه در    همچنین کند.  صدق می این اصل  ،  نوع حکومت 
اجرام ه  تود  ، (سکونت دارند تعداد بسیار اندکی از شهرها    یک کشور در افراد    ه هم  شهرها )تقریباا 

در یک   واژگان( و تکرار  گیرند ها را در بر می تمام توده   هاآن تعداد بسیار اندکی از  تنها  آسمانی ) 
صل ابرخی اوقات  این اصل را  شود(.  لغت انجام می   پانصد با    کالمی تنها  ارتباطات   درصدِ 90ن ) زبا 

که تاکنون به است  ی  ا ه ترین جمل خشن   چه بساکه  شده  اقتباس  ی  ا ه جمل از    و   نامند می   2متی
 یز آنکه ندارد، همان که دارد ن   و از   ؛ داده خواهد شد یشتر مسیحیان مربوط بوده: »به هرکه دارد، ب 

 (25:29ی، )مت   گرفته خواهد شد.« 

 فهمید که واقعاا پوستان، دستوراتتان را اجرا کنند، آنگاه می اگر اطرافیان شما، حتی سخت 
 انروایی هستید!م برای خودتان فر 

  ، زنند دیگر را محک می یک هایی که  پوست سرکش: خرچنگ سخت   خوب دوباره برویم سراغ 
  .د نن یک باید دوری ک و از کدام   وند ر ب کلنجار    ند توان که با کدام خرچنگ می   شوند متوجه می   خیلی زود 
. تمام  بود حاصل بسیار پایدار خواهد    مراتِب سلسله ای اطرافشان را بشناسند،  ه گ خرچن   مادامی که 

  تا   دهد کاری که یک خرچنگ پیروز باید بکند این است که شاخک خود را با حالتی تهدیدآمیز تکان  
ر دست از تالش  ت ف شود. خرچنگ ضعی ناپدید    چشمانش   در غباری از ماسه از جلوی   اش حریف قبلی 

چسباند. در مقابل، خرچنگ  پذیرد و پاهایش را به بدنش می تر خود را می دارد، جایگاه پایین بر می 
خوشمزه    ی غذای   و کند می و با خیال راحت استراحت   کند از آن خود می که بهترین سرپناه را -  برتر 
تحِت  های  خرچنگ   ، هنگام کشد و شب خود را در اطراف قلمرویش به رخ می   ی گر سلطه   - د خور می 

 ! است رئیس  چه کسی  اینجا  که  ها یادآوری کند  کشد تا به آن را از سرپناهشان بیرون می   سلطه 

 ختراند ۀ هم 

خرچنگ   ، جنگند( شدت می به بر سر قلمرو    بارداری های ماده )که در مراحل آشکاِر  خرچنگ 
او می مقاومت   به طور کنند و  برتر را فوری شناسایی می  این   نم   ظر ن   هب شوند.  ناپذیری جذب 

 راهبرد از این    ها ماده  ،ازجمله انسان  نیز، های جانوری بسیاری از گونه   در العاده است. فوق   راهبرد

 
1  Vilfredo Pareto 
2  Matthew Principle 
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به   - لحاظ محاسباتی دشوار است   که از -  را   مرد بهترین    ها کار شناسایی خانم نند.  ک ی استفاده م
ذارند تا گ ی ها م. آن کندکه مانند محاسبات ماشینی عمل می سپارند  ی م  گری سلطه مراتب سلسله 

نند. این روند کی ا گلچین مه ن معشوقشان را از بین برتری   آنگاه گری بجنگند و  نرها بر سِر سلطه 
ارزش هر شرکتی را بر   و  افتدی اتفاق مذاری بازار بورس  گ ت قیم  در بسیار شبیه به چیزی است که 
شرک  دیگر  با  رقابت  مهت اساس  تعیین  باش ها  شرکت   هرچه  ؛ نندکی ا  برتر  رقابت  این  د، ن در 

 شود.بیشتر می  ان شارزش 

اندکی    پوست ه  آماد ها  وقتی ماده  و  به جف   نرمانداختن  مند یری عالقه گ ت شدن هستند، 
آن می  پلکیدن  شوند.  به  زندگی خرچنِگ در  ها شروع  بوهای   کنند ی م  گر سلطه   اطراف محل  و 

پراکنند تا او را اغوا کنند. چون موفقیت زایی را به سوی او می های شهوت کننده و ماده جذب 
نِر   حمله   گر سلطه خرچنگ  دلیل  احتمالا تهاجمی   به  پس  بوده،  سلطه   اش  حالِت  و با  جویی 
کاِر   ؛ عالوه، او بزرگ، سالم و قدرتمند است  دهد. به واکنش نشان می   گیریجفت تندخویی به  

گیری تغییر دهد. البته اگر خرچنگ یست که بخواهد توجهش را از جنگیدن به جفت ای ن ساده 
خوبی او را مجذوب کند، رفتارش را در مقابل خرچنگ ماده تغییر خواهد داد. این خرچنگ به ماده  
و   - ا هب کتا   ه ترین فروش در بین هم رکورددار سریع -   1یِگر   هی پنجاه سا شخصیت کتاب    مثلنر  

الگوی رفتاری است که   2«و دلبر   یو د» الگوی  کهن   ه و عاشقان  ه جاودانداستان   این نوعی  است. 
 هانداز   به  ، هاخانم   برای کند و محبوبیت آن  های ادبی جنسی آشکارا نمود پیدا می همواره در فانتزی 
 آقایان است.  برای  زنان   ههای برهن محبوبیت عکس 

دائمی  ه  سلط باتی نیست که بتوان  ث ا ب ه  کرد که قدرت فیزیکی محض، پای   یادآوری باید    ، حال بااین 
بسیاری    تحقیقات ،  4هلندی، فرانس دو وال  3ناِس ش ی نخست   ، ریزی کرد. در همین راستا را بر آن پایه 
  هایی که وی مورد مطالعه قرار داده تا این مورد را اثبات کند. از بین دسته شامپانزه   است   انجام داده 

ر تقویت  ت ه های پیچید ر با ویژگی ت ی طولن   ی مدت   طی ، نرهای موفق مجبور بودند تا شجاعت خود را  بود 
  چهارمِ سه متوسط    به طور دو حریف که هرکدام  وجود  با    ، مستبد نیز   ه ترین شامپانز رحم کنند. حتی بی 

مراتب  سلسله   بالی   ه در رد نتیجه، نرهایی که زمان بیشتری    آید. در می نهایت از پای در   او جثه دارند، در 
دست خود تشکیل  قطاران پایین با هم   طرفه دو   ی هایی هستند که ائتالف آن   ، مانند باقی می   گری سلطه 

 
1  Fifty Shades of Grey 
2  Beauty and the Beast 

ها و پاهایشان به دلیل دست   ، ها بزرگ است آن   ه جثه انداز   کنند که پستاندارانی پژوهش می شناسان روی  نخستی   3
شناسان  نخستی   .های صاف دارد ها معموالا ناخن زدن مناسب است و انگشتان آن   داشتن انگشت شست برای چنگ

 های مختلف تکامل و رفتار آنان را دریابند.بتوانند جنبه   در پی این هستند که 
4  Frans de Waal 
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  1ها بوسیدن بچه ه  کنند. سیاست مکاران هایشان توجه زیادی می ها و بچه هند و به گروه ماده د ی م 
، استفاده از عناصر  اند بدوی  ها همچنان نسبتاا خرچنگ ها سال قدمت دارد. اما چون  میلیون تقریباا 
 کند. ها کفایت می »دیو و دلبر« برای آن   داستانِ ه  ساد 

پیروز  ه  ، خرچنگ ماد کند خودش می   مجذوب را  با موفقیت »دیو«    خرچنِگ »دلبر«   پس از آنکه 
کند و  ذیر می پ آسیب خطرناکی نرم و    به طور کند، خودش را  اندازی می آورد، پوست لباس بیرون می 

جمع تبدیل شده،  ر که حال به عاشقی حواس شود. در زمان مناسب، خرچنگ نَ گیری می جفت ه  آماد 
  تا د  کن می  زنی پرسه   چند هفته ریزد. پس از آن، خرچنگ ماده ای اسپرم را در جای مناسب می دسته 

ست(. در زمان اوقات  ها خیلی هم ناشناخته نی ای دیگر که در میان انسان شود )پدیده پوستش سفت  
. در این  های بارور شده است که پر از تخم   گردد بازمی   سکونت خود به محل    خرچنگ ماده ،  ش فراغت 

ادامه    های ماده خرچنگ دیگر  ین روند بین  . ا دهد دیگری کاری مشابه انجام می   ه زمان، خرچنگ ماد 
مرغوب و دسترسی آسان    قلمرویی تنها    ، با ژست صاف و مطمئنش، نه گر سلطه   یابد. خرچنگ نرِ می 

کند. اگر  می   ش دختران را نیز از آن خود ه  هم آورد، بلکه  به دست می را  های شکار  به بهترین زمین 
 شود. بیشتر و بیشتر ارزشمند می   یت موفق   آنگاه   نر باشید،   یک خرچنِگ 

چندین   ،ند اواضح   به صورت مضحکیآن دلیلی که    عالوه بر است؟  مهم    ها این   هچرا هم 
، بیش از گوناگون شکال  با اَ   ،ها انیم که خرچنگ د ی دلیل جالب دیگر نیز وجود دارد. نخست، م 

دارند.  350 وجود  دایناسورها همچنان وپنج  شصت میلیون سال است که  قبل،  میلیون سال 
ها، اما برای خرچنگ   ؛تصور است قابل غیر برای ما    ها  خرچنگ کردند. این همه قدمِت زندگی می 

، ظاهر و ناپدید تغییر بی تقریباا    در یک سیِر زمانیبودند که    هاییرسیده دوران به تازه اسورها  داین 
که    . شدند معناست  بدان  ویژگی   گریسلطه های  مراتب سلسله این  پایداِر های  از  بسیار 
 میلیارد سالِ   سومِ است. یک   با آن سازگار شده   پیچیده کامالا سراسر    که زندگیِ اند  زیست محیط 

ها همان موقع ، آن حالبااین   ؛ ساده بودند   های عصبی موجودات نسبتاا پیش، مغزها و سیستم 
را در   و جامعه   موقعیت اجتماعی ه  پردازش اطالعات دربار برای  لزم  و ساختار    اعصاب نیز شیمی 
 .بسیار مهم است  یداشتند. این حقیقت اختیار 

 ذاِت طبیعت

. کنند قلمداد می  2کارای محافظه را نظریه تکامل  ،ناسی ش ت نیازی به گفتن نیست که در زیس 

 
 بوسند.ها را می دهند و آن مدارانی دارد که برای کسب محبوبیت عموم به کودکان اهمیت می اشاره به سیاست   1
 ، در طول تاریخ جهان هستی، ساختارهای قدیمی بودن  تکامل )یا فرگشت( این است که    کار منظور از محافظه   2

طور   در حالی که دنیا به   ؛ اند های زنده محفوظ و بدون تغییر باقی مانده ها و سلول ازجمله ذرات بنیادی، اسیدآمینه 
 ای تکامل یافته یا در حال تکامل است.پیچیده 
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. است تولید کرده    تر پیش که طبیعت  شکل گیرد    آنچهه  پاییابد، باید بر  تکامل می   موجودی وقتی  
های قدیمی دستخوش و ویژگی شده  نیز اضافه    ی های جدید ممکن است ویژگی یند  ادر این فر 

مانند. به همین دلیل است که اما بیشتر چیزها همچنان بدون تغییر باقی می   ؛ تغییراتی شوند
 شبیه به یکدیگر انگیزی  شگفت   به طور وال    ی ها ه انسان و بال   ی ا ه ت های خفاش، دس بال اسکلت  
 ها قبل، شالود هت مد ،  تکامل  شان نیز یکسان است! هایتعداد استخوان ،  به عالوه .  رسند به نظر می 

 بنا نهاد.ایه را پ  شناسی روان 

 یلتنوع دلوجوِد  .  پردازد می تنوع و انتخاب طبیعی  موضوع    بهزیادی    تا حدِ تکامل    ، امروزه
 به خاطر .  است  و جهش تصادفی )به بیاِن ساده(  ها  ژن   ها درآمیختگی آن ه  از جمل  که   دارد   یادی ز 

در گذر زمان طبیعت  و  ندا های مختلف با یکدیگر متفاوت همین دلیل است که موجوداِت گونه 
طی   های زندهگونه   پیاپی های  این نظریه دگرگونی   ،که ذکر شد  طور همان   کند.ها را گلچین می آن 

ماند: »طبیعت« در باقی می   مانذهنه  گوش . اما سؤال دیگری در  دهدتوضیح می   را   هزاران سال
وران خود را با آن چیست که جان  زیست« دقیقاا محیط به چه معناست؟ »  »انتخاب طبیعی« دقیقاا 

کنیم که ارائه می   - زیست محیط ه  دربار -طبیعت  ه  دربار   متعددی   هایه دهند؟ ما فرضی تطبیق می 
تواین مارک  دارند.  همراه  به  نمی   1پیامدهایی  »چیزی که  دردسر   ، دانیمزمانی گفته:  به  را  ما 

 ندازد.« ای ما را به دردسر م  ،دانیم و از آن مطمئنیم ه می ؛ آن چیزی ک اندازد نمی 

چیزی    ، »طبیعت« چیزی است که ذات دارد توان خیلی ساده تصور کرد که  می ،  اول ه  در درج 
هم پویاست و هم    در آِن واحد آن. طبیعت    ه ساد   م نه در مفهومِ ک ت دس   ، نیست   طور این ثابت. اما  

شود. نمادهای مشهور یین  خودش دگرگون می   - کند طبیعتی که انتخاب می - زیست  محیط ثابت.  
  - خوِد واقعیت - نظر تائوگراها، »وجود«   دارند. از   شان را در خود  نکته زیبایی این  به تائوگراها    و یانِگ 

  تر ق ی دق   به طور زنانه و مردانه، یا حتی    ها را ن آ   که معمولا   است   از دو اصل متضاد تشکیل شده 
قلمداد  نظمی و نظم  تر بی دقیق   به طور را  یین و یانگ    ، هرحال به .  کنند تعبیر می نث  ؤ مذکر و م 

سیاه    اند. مارِ دوقلو آن را از سر تا دم احاطه کرده   ای است که دو مارِ ند. نماد تائوگرایی دایره کن می 
زیرا    . ای سیاه در سِر خود دارد نقطه   ( نظم )   ای سفید در سرِ خود دارد. ماِر سفید نقطه   ( نظمی بی ) 

در کنار یکدیگرند. هیچ اطمینان صددرصدی وجود ندارد که    همیشه پذیرند و  و نظم تبادل   نظمی بی 
های ناپایداری دارد.  تغییر نباشد. حتی خورشید هم خودش چرخه قابل   همبستگی پذیری و  این تبادل 
به    ، چیزی آنقدر تغییرپذیر وجود ندارد که نتواند پایدار شود. هر تغییر اساسی نظم جدیدی به عالوه 
 . شود نیز محسوب می ، دگرگونی  زمان هم طور    ورد. هر مرگی، به آ ی وجود م 

شود. طبیعت بزرگی ایجاد می   ادراکی   ی ثابت در نظر بگیریم، خطاها   اگر طبیعت را مطلقاا 

 
1  Mark Twain 


