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مقدمۀ مترجم
نیمههای پاییز سال  97بود که متوجه شدم رابرت گرین کتاب جدیدی تحت عنوان قوانین
سرشت انسان نوشته است .با کمی جستجو و مطالعه دربارۀ محتوا و مطالب کتاب ،بهسرعت
جذب آن شدم .اما آنچه مرا به خواندن این کتاب ترغیب کرد ،فقط موضوع جالب و کاربردی
آن نبود ،بلکه انگیزۀ دیگر من در اتفاق ناگواری وجود داشت که مدت کوتاهی پس از نگارش
کتاب برای خود رابرت گرین افتاد .رابرت گرین نگارش کتاب قوانین سرشت انسان را پس از
کتاب چیرگی آغاز کرد و این فرایند شش سال به طول انجامید .او اندکی بعد از اتمام نگارش
ً
نسبتا وسیعی کرد و خطر بزرگی را از سر گذراند .خودش در مصاحبهها میگوید
کتاب سکتۀ
همین اتفاق ایدۀ اولیۀ کتاب بعدیاش شده که دربارۀ آگاهی از میرایی انسان و کوتاه بودن
زندگی و در نتیجه استفادۀ تماموکمال از فرصتهایی است که هماکنون در اختیار داریم .نقطۀ
آغاز این ایده اما در همین کتاب و در فصل پایانی (فصل  )18است که موضوع و محتوای آن
یکی از دلیل ُپررنگ من برای ترجمۀ این کتاب بود .ضمن اینکه جالب است بدانید رابرت گرین
برای نوشتن این کتاب ،حدود  300کتاب را مطالعه کرده است.
دلیل دیگری که برای ترجمۀ این کتاب داشتم ،مشاهدۀ سادگی و حتی سادهلوحیهایی در
برخی از دوستان و نزدیکانم بود که به عقیدۀ من همۀ ما کمابیش دچار آن هستیم .احتما ًل
همۀ ما تجربۀ اعتماد به آدمی نابکار را داشتهایم .آدمی که در برخوردهای نخست با لبخند و
روی خوش و لباسهای زیبا و کالم دلنشین در دلمان جا باز کرده اما مدتی بعد احساس کردیم
فریبکار و دروغپردازی بیش نبوده است .چنین آدمی میتواند در قالب شریک عاطفی ،رئیس،
معلم (اخیر ًا ّ
همکار ،سیاستمدارّ ،
معلمهای اینستاگرامی!) یا در هر لباس دیگری ظاهر شود
و شما را بفریبد .برای محافظت از خودمان در برابر شارلتانها ،فریبکاران و آدمهای بیمار و
آزارگر ،اول باید بدانیم ذهن آنها چطور کار میکند ،حتی یک قدم به عقب برویم و ببینیم
ً
اساسا ذات بشر چگونه کار میکند .این تا حد زیادی از سادهلوحی ما میکاهد و در برابر افراد

سمّ ی مجهزمان میکند .به همین ّ
علت بود که بعد از مطالعۀ این کتاب دیگر نتوانستم همان

نگاه سطحی و سرسری سابق را به آدمها داشته باشم و تصوّ ر میکنم شما هم پس از مطالعۀ
این کتاب عمیقتر دربارۀ خودتان و دیگران بیندیشید و در نتیجه در دام فریبکاریهای ّ
عدهای
از افراد و ظاهر خوش رنگ و لعاب آنها نیفتید.
اما غیر از این ،مطالعۀ این کتاب کارکرد دیگری هم دارد و آن شناخت عمیقتر خویشتن
است .مزیت این قسمت آن است که خودتان -و احتما ًل جنبههای تاریکتر وجودتان -را
میپذیرید و در نتیجه با خویشتن به صلح و یکپارچگی میرسید .اما کار همین جا به پایان
نمیرسد و این کتاب به شما کمک میکند تا انرژی حاصل از جنبههای تاریک وجودتان را مبدل
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کنید و آن را به کار یا عملی مثبت و ُپرحاصل بزنید .شاید پروژۀ بزرگ بعدی شما از خشم یا
پرخاشگری یا حسادت یا خودشیفتگی درونتان سرچشمه بگیرد و در این صورت باید این اتفاق
را مبارک بشمارید .اینکه انسانی بتواند تاریکیهای وجود خود را به روشنایی مبدل کند ،یکی از
والترین و ارزشمندترین هنرهاست و این کتاب راهورسم اینچنین بودن را به شما میآموزد.
اما اینکه چه شد تصمیم به ترجمۀ این کتاب گرفتم؛ اواخر سال  98و در پی شیوع ویروس
ً
عمدتا به
کرونا ،تمام کالسهای حضوریام را تعطیل کردم و در نتیجه ،ارتباطم با دانشجویانم
ارتباطی غیرحضوری تبدیل شد و به همین دلیل وقت آزاد بیشتری داشتم و برای اینکه دچار
مالل و دلزدگی ناشی از عدم فعالیت نشوم و احساس مؤثر نبودن نکنم ،تصمیم به ترجمۀ یکی
از بهترین آثار رابرت گرین در سراسر عمر نویسندگیاش ،یعنی کتاب قوانین سرشت انسان گرفتم.
ضمن اینکه بعد از لطف فراوانی که خوانندگان عزیز بعد از مطالعه کتاب چیرگی به من داشتند
و بازخوردهای مثبت و ارزشمندی دربارۀ ترجمۀ آن کتاب به من ارائه کردندّ ،
عدهای از این
همراهان گرانقدر و همچنین دانشجویانم ،با توجه به نزدیکی موضوع این کتاب به زمینۀ فعالیت
من ،مرا به ترجمۀ آن تشویق نمودند.
در مورد ترجمۀ آثار رابرت گرین در ایران ،همان طور که قب ً
ال اشاره کردهام ،تعدادی از
ً
ً
غالبا یا
حتما برای ترجمۀ کتابها کشیدهاند ،اما
مترجمان محترم ،علیرغم زحمات فراوانی که
در انتقال درست معانی و مفاهیم مدنظر رابرت گرین یا در حفظ لحن و یکپارچگی نوشتار وی و
یا در هر دو مورد ناتوان بودهاند .من کوشیدهام این دو مورد را با نهایت دقت در ترجمۀ این
کتاب رعایت کنم تا شما اثری با استاندارد عالی مطالعه کنید .امیدوارم در رسیدن به این هدف
نزد شما خوانندگان گرامی سربلند بوده باشم .با وجود این نخواستهام در همهجای کتاب عی ًنا
همان ساختار جمله در متن اصلی را به کار ببرم ،یا کلمهبهکلمه از متن اصلی رونویسی کنم .لذا
گاهی اگر لزم بوده ساختار جمله را تغییر دادهام اما مفاهیم دست نخورده باقی ماندهاند .در
واقع اولویت من فهم بهتر معنی و انتقال درست مفهوم بوده است.
مثل کتاب چیرگی ،هرجا که احساس کردم توضیحات یا شفافسازیهای من میتواند به
درک بهتر مطالب کمک کند آن را در پانویسها نوشتهام.
نکتۀ بعدی دربارۀ این است که چطور تجربۀ بهتری از خواندن این کتاب داشته باشید؛
پیشنهاد من این است که حوصله کنید و با داستانهای اول هر فصل همراه شوید .این
ً
غالبا ذهن شما را برای مطالب فصل آماده میکنند ،بسیار کلیدی و ّ
جذابند و نکات
داستانها
پندآموز و بینشدهندهای را میتوانید از آنها استخراج کنید .فراموش نکنید که رابرت گرین
قصهگوی کاربلد است ،بنابراین با اطمینان و بردباری
تاریخ کالسیک خوانده و یک داستاننویس و ّ
این کتاب را مطالعه کنید.
برای مطالعۀ این کتاب نیازی نیست فصلها را به ترتیب شماره بخوانید و یکییکی جلو
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بروید .عناوین و موضوعات هر فصل را ببینید و هرکدام که توجهتان را جلب کرد و برق انگیزهای
در دلتان به وجود آورد از همان جا آغاز کنید .هرچند فصلهای پایانی کتاب (فصل  17و )18
اندکی فکورانهترند و پیشنهاد میکنم مطالعۀ آنها را بگذارید برای وقتی که چند فصل از کتاب
ً
غالبا فصلهای این کتاب هم در
را خواندهاید .با وجود اینکه این دستهبندی مطلق نیست و
زمینۀ کسبوکار ،هم در زمینۀ روابط و هم در زمینۀ توسعۀ شخصی مفیدند ،اما من برای
راهنمایی بهتر شما ،یک دستهبندی موضوعی و پیشنهادی ارائه میکنم:
•

اگر بینش در زمینۀ کسبوکار و توسعۀ شغلی برایتان اولویت دارد ابتدا این فصلها را
بخوانید :فصل  ،3فصل  ،11فصل  ،13فصل  ،14فصل 15

•

اگر بهبود روابط فردی و اجتماعی برایتان اولویت دارد ابتدا این فصلها را بخوانید :فصل
 ،2فصل  ،4فصل  ،5فصل  ،7فصل  ،10فصل 16

•

اگر خودشناسی و بهبود شخصی برایتان اولویت دارد ابتدا این فصلها را بخوانید :فصل
 ،1فصل  ،6فصل  ،8فصل  ،9فصل  ،12فصل  ،17فصل 18
بهعنوان آخرین نکته ،اگر قرار باشد بهطور مختصر و چکیده بگویم این کتاب دربارۀ چیست؛

به این حقیقت ژرف اشاره میکنم که مواجهه با ویژگیهای منفی و جنبههای تاریک وجود،
مواجهه با احساسات و عواطف منفی ،این ظرفیت را در ما ایجاد میکند که بتوانیم کاری ارزشمند
و وال انجام دهیم و اثری ماندگار خلق کنیم .مواجهه با مرگ ما را به نقطۀ والیش و کمال
ً
تماما تبدیل کردن ظرفیتهای خفته و منفی ،به خروجیهایی
میرساند .هدف این کتاب
باشکوه ،بیکران و انسانی است.
در آخر مایلم از تیم پویا و خوشفکر نشر نوین تشکر کنم که همراهی آنها بینظیر است.
از خوانندگان و مخاطبان عزیزم بینهایت ممنونم که پس از ترجمۀ کتاب چیرگی صمیمانه
همراهم بودند و وقتی داستانهای پیشرفتشان را برایم مینوشتند جانم روشن میشد .همچنین
از پدر و مادر عزیزم برای محبت و عشق بینظیر و شگفتانگیزشان صمیمانه ممنونم .بیشک
تا ابد مدیون محبتهای آنان خواهم بود .شما خوانندگان عزیز در صورتی که در حین مطالعۀ
کتاب ایده یا نکتهای به ذهنتان رسید که دوست داشتید آن را با من به اشتراک بگذارید میتوانید
پیامهایتان را به ایمیل  arsam.hoordad@gmail.comارسال کنید ،من همۀ پیامها را با
اشتیاق مطالعه خواهم کرد.
آرسام هورداد  -پاییز 1۴00

مقدمه
وقتی با رذالت و حماقت انسانها مواجه شدید ...نگذارید این ویژگیهای منفی
ً
صرفا بهعنوان یک سری
شما را به هم بریزند یا بیازارند ،بلکه بکوشید آنها را
داده برای بال بردن دانش و آگاهیتان درنظر بگیرید؛ اینطور به قضیه نگاه کنید
که دارید با واقعیتهای طبع و ذات انسانی آشنا میشوید و آن را میکاوید.
شما در این راه مثل یک پژوهشگر طبیعتشناس هستید که جزئیترین
خصوصیات و ویژگیهای طبیعت ،مواد معدنی و امثال اینها را میکاود.
 -آرتور شوپنهاور

هریک از ما در طول زندگیمان خواهناخواه با افراد سمی مختلفی مواجه میشویم که موجب
دردسر و رنجش ما میشوند و زندگیمان را تلخ و تار میکنند .بعضی از این افراد مدیر یا رئیس
ما ،بعضی از آنها همکار و عدۀ دیگری هم از دوستانمان هستند .ممکن است آنها افرادی
پرخاشگر یا منفعل-پرخاشگر باشند ،اما درهرصورت استادانه احساسات ما را به بازی میگیرند.
آنها از دور جذاب ،دلنشین ،روحافزا و بااعتمادبهنفس بهنظر میرسند .تصور میکنیم این افراد
میتوانند با ایدههای درخشان خود به ما کمک کنند یا مث ً
ال جذب شور و شوق آنها میشویم،
اما امان از روزی که باطن آنها بر ما آشکار شود .ما تنها زمانی متوجه میشویم اعتمادبهنفس
این افراد ساختگی یا غیرعقالنی است که دیگر خیلی دیر شده است ،زمانی متوجه میشویم
ایدههای آنان سنجیده و کارآمد نیست که کار از کار گذشته است .در بین همکاران ما ،این افراد
میتوانند همانهایی باشند که بهواسطۀ حسادتی پنهان چوب لی چرخ ما میگذارند یا کارمان
را خراب میکنند و از اینکه ما را زمین بزنند از درون غرق در لذت و شعف میشوند .یا ممکن
ً
بعدا ،در کمال تأسف و ناراحتی ،متوجه میشویم فقط
است همکاران یا کارمندان ما باشند که

ً
صرفا هدفشان این بوده است که ما را نردبان موفقیتهای
به منافع خودشان فکر میکردهاند و
بعدی خود کنند.
آنچه خواهناخواه در این موقعیتها روی میدهد این است که ما ،بهدلیل اینکه توقع چنین
رفتاری را از طرف مقابل نداریم ،یکه میخوریم و برآشفته میشویم .این تیپها اغلب توجیههای
درجهیکی برای اعمال خود میآورند و ما را سردرگمتر میکنند ،یا عدهای را سپر بال میکنند و
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تقصیرها را گردن آنها میاندازند .آنها میدانند چطور ما را گیج و سردرگم کنند و سپس به
غوغا یا ماجرایی بکشانند که کنترل آن دست خودشان است .ما در واکنش به اعمال این افراد
ممکن است اعتراض کنیم یا عصبانی شویم ،اما درنهایت به احساس عجز و درماندگی میرسیم؛
ضربۀ کاری آنها اینگونه ما را از پا درمیآورد .سپس ،مدتی بعد فرد دیگری از همین قماش پا
به زندگیمان میگذارد و این داستان همواره تکرار میشود.
اغلب ،مشابه این احساس گیجی و سردرگمی درمورد خودمان و رفتارمان نیز به ما دست
میدهد .مث ً
ال ناگهان سخنی به زبان میآوریم و موجب رنجش رئیس ،دوست یا همکار خود
ً
دقیقا نمیدانیم و مطمئن نیستیم که این حرف از کجا آمد ،اما در کمال
میشویم؛ خودمان
ناراحتی متوجه میشویم مقداری خشم یا عصبیت از درون ما سر برآورده و بهشیوهای بروزکرده
که اکنون موجب پشیمانیمان شده است .یا مث ً
ال گاهی اوقات پیش میآید که با نهایت شوق
ً
و انگیزه ،خود را وقف یک پروژه یا فعالیت میکنیم ،اما بعدا متوجه میشویم این کار چقدر
ً
صرفا اتالف وقت بوده است .یا شاید با فردی وارد رابطۀ عاطفی میشویم
احمقانه و بیهوده و
که دقیق ًا نامناسبترین و بهدردنخورترین نوع شریک عاطفی برای ماست و ما این را میدانیم،

اما نمیتوانیم جلوی خودمان را بگیریم .در چنین شرایطی تعجب میکنیم و میپرسیم :چه
بالیی سر من آمده است؟
ما در این موقعیتها گرفتار الگوهای رفتاری خودمخرب میشویم؛ الگوهایی که بهنظر
میرسد روی آنها کنترلی نداریم و دست ما نیستند .قضیه طوری است که انگار غریبهای درون
ماست و در لحظاتی بهطور مستقل و بدون اراده و اجازۀ ما کارهایی میکند و ما را به سمت
اعمالی سوق میدهد که به ضررمان است .ضمن اینکه این غریبۀ درون ما موجودی عجیب و
مرموز است و دست به کارهایی میزند که برای ما چندان قابلفهم یا پذیرفتنی نیست.
ً
بعضا
آنچه میتوان دربارۀ این دو مورد -یعنی اعمال زشت و ناپسند دیگران و رفتارهای
غیرمنتظره و تعجبآور خودمان -گفت این است که ما معمو ًل از علت و منشأ چنین رفتارهایی
آگاه نیستیم .ممکن است به توجیههای ساده و دم دستی روی بیاوریم و بگوییم« :این آدم
موجودی رذل و پلید است» ،یا «نمیدانم چه شد .دست خودم نبود .یک لحظه انگار کنترلم را
از دست دادم و خودم نبودم» ،اما با این توجیههای پیشفرض و دم دستی نمیتوانیم علت و
سبب واقعی چنین رفتارهایی را درک کنیم یا مانع تکرار این الگو در آینده شویم .واقعیت این
ً
صرفا به آنچه دیگران میگویند و انجام
است که ما انسانها درکی سطحی از رویدادها داریم و
میدهند واکنشی آنی و هیجانی نشان میدهیم .1ما دربارۀ خودمان و دیگران عقایدی داریم که
تااندازهای ساده و خطیاند و همهچیز را بهآسانترین و در دسترسترین شکل ممکن برای
خودمان توجیه و تفسیر میکنیم.
 1منظور این است که فقط به آنچه جلوی چشممان میبینیم واکنش نشان میدهیم و عمیقتر نمیشویم-م.
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البته به این فکر کنید که چقدر خوب میشد اگر میتوانستیم از سطح ظواهر فراتر برویم و
چشم بر اعماق درون بگشاییم و بهاینترتیب به ریشه و علت واقعی رفتارهای انسانی پی ببریم.
چقدر خوب میشد اگر میفهمیدیم چرا انسانها اینگونهاند ،چرا بعضیها حسادت میکنند،
چوب لی چرخ دیگران میگذارند ،یا چرا بعضیها آنقدر اعتمادبهنفس کاذب دارند که خود را
موجودی خطاناپذیر و خداگونه میبینند؟ چقدر خوب میشد اگر میفهمیدیم چرا آدمها ناگهان
به سرشان میزند و غیرعقالنی رفتار میکنند ،یا جنبههای تاریک باطن خود را بهنمایش
میگذارند ،یا چرا همیشه حاضر و آمادهاند تا برای اشتباهات خود توجیهی عقالنی بیاورند ،یا
چرا ما پیوسته جذب رهبرانی میشویم که درنهایت موجب بدبختی و تیرهروزی ما میشوند؟
فکرکنید چقدر خوب میشد اگر میتوانستیم باطن آدمها را ببینیم و شخصیت واقعی آنها را
ارزیابی کنیم و بهاینترتیب از استخدام افراد نامناسب یا سرمایهگذاری روی فرد اشتباه در روابط
شخصیمان خودداری کنیم و از صدمات عاطفی جبرانناپذیر آن در امان بمانیم.
اگر بهواقع ریشۀ رفتار بشر را درک میکردیم ،تیپهای سمی و مخرب بهسختی میتوانستند
بابت اعمال خود مدام قسر در بروند ،زیرا دیگر بهآسانی فریب آنها را نمیخوردیم و با در باغ
سبز نشان دادنشان گمراه نمیشدیم .در آن صورت میتوانستیم ترفندها و فریبکاریهای آنان
را تشخیص دهیم و چهرۀ واقعی آنها را ببینیم .ضمن اینکه دیگر به خودمان اجازه نمیدادیم
اسیر جوسازیهای آنها شویم یا خود را گرفتار هیاهو و غوغایشان کنیم ،زیرا میدانستیم آنها
قصد دارند با وعده و وعید دادنهای بیپایه و اساس ما را تحت کنترل خود درآورند؛ اما اگر
ریشۀ رفتار بشر را درک میکردیم ،میتوانستیم باطن واقعی آنها را کشف کنیم و دیگر طعمهای
حاضر و آماده برای آنها نبودیم.
همچنین ،درمورد خودمان ،چقدر خوب میشد اگر میتوانستیم به درون نگاه کنیم و به
منشأ احساسات دردسرآفرین خود پی ببریم و بفهمیم چرا و چگونه این احساسات ما را به سوی
ً
بعدا از انجام دادنشان پشیمان میشویم .چقدر خوب میشد اگر
رفتارهایی سوق میدهند که
میفهمیدیم چرا تا این اندازه چشم به داشتههای دیگران داریم و بیاختیار در طلب همان چیزی
هستیم که آنها دارند ،یا چرا اینقدر خود را وابسته به یک گروه میکنیم ،تا جایی که افراد
خارج از دایرۀ اعضای گروه را پلید و بدکردار میدانیم؟ چقدر خوب میشد اگر میفهمیدیم چرا
دربارۀ خودمان و آنکسی که هستیم دروغ میگوییم ،یا چرا ناخواسته دیگران را از خود میرانیم
و تنها میمانیم؟
درصورتیکه بتوانیم غریبۀ درون خود را بهتر و شفافتر بشناسیم ،آنگاه متوجه میشویم که
او اص ً
ال یک غریبه نیست ،بلکه قسمتی از وجود خود ماست .همچنین درمییابیم که ما بسیار
مرموزتر ،پیچیدهتر و جذابتر از آنیم که خودمان تصور میکردیم .از طریق همین آگاهی است
که میتوانیم الگوهای منفی و مخرب را بشکنیم و خود را از بند آنها رها سازیم .دراینصورت
از توجیه و بهانهجویی دست برمیداریم و در نتیجۀ آن بهتر میتوانیم رفتار و انتخابهای خودمان
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و آنچه را که بر ما میگذرد کنترل کنیم.
داشتن چنین وضوح و شفافیتی دربارۀ خودمان و دیگران موجب میشود از بسیاری جهات
مسیر زندگی ما دستخوش تغییر شود ،اما قبل از پرداختن به آن باید دربارۀ یک سوءبرداشت
رایج رفع ابهام کنیم :اغلب بر این باوریم که رفتار ما تا حد زیادی آگاهانه و به میل و ارادۀ
خودمان است .تصور اینکه بخشی از اعمال ما دست خودمان نیست ممکن است فکر ترسناکی
باشد ،اما درواقع این یک حقیقت محض است .ما تحتتأثیر نیروهایی از اعماق درون خود
هستیم که به اعمال و رفتارمان جهت میدهند و ما را به رفتارهای بخصوصی وامیدارند ،ضمن
اینکه این نیروها پایینتر از سطح خودآگاهی ما فعالیت میکنند؛ لذا از عملکرد آنها آگاه
ً
صرفا نتایج و خروجیها را میبینیم -افکار ،رفتار و ُ
خلقوخویمان -اما به خاستگاه
نیستیم .ما
آنچه موجب برانگیخته شدن عواطف و هیجاناتمان میشود و ما را به سوی رفتارهای معینی
سوق میدهد دسترسی آگاهانۀ اندکی داریم.
بهعنوان مثال ،هیجان خشم را درنظر بگیرید .ما معمو ًل یک شخص یا یک گروه را سبب
برانگیخته شدن خشم خود میدانیم ،اما اگر با خودمان صادق باشیم و اندکی درون خویشتن
را بکاویم ،متوجه میشویم که آنچه اغلب موجب تحریک خشم یا درماندگی ما میشود
ریشههای عمیقتری دارد .شاید این موضوع ریشه درکودکی ما داشته باشد یا زنجیرۀ بخصوصی
از رویدادها یا شرایط به تحریک این هیجان منتهی شوند .اگر خوب بنگریم ،میتوانیم به
الگوهای مشخصی پی ببریم؛ مث ً
ال درمییابیم وقتی چنین یا چنان میشود ،عصبانی میشویم.
اما در لحظهای که احساس خشم میکنیم ،قوۀ تفکر یا عقالنیتمان بهدرستی کار نمیکند ،بلکه
فقط احساس خود را بیرون میریزیم و انگشت مالمت را به سمت دیگران میگیریم .این را
میتوان به بسیاری از هیجاناتی که در ما برانگیخته میشوند تعمیم داد؛ مث ً
ال رویدادهای
بخصوصی هستند که بهیکباره موجب احساس اطمینان ،تزلزل ،تشویش ،عالقه به فردی خاص
یا عطش جلب توجه در ما میشوند.

بیایید مجموعۀ نیروهایی را که از اعماق درون ما را به اینسو و آنسو میکشانند سرشت
انسان 1بنامیم .سرشت انسان ریشه در پیکربندی بخصوص مغز ما انسانها ،نحوۀ آرایش سیستم
عصبیمان و شیوۀ منحصربهفرد پردازش احساسات و هیجانات دارد .همۀ این موارد طی پنج
میلیون سال تکامل گونۀ ما در وجودمان توسعه و تکوین یافتهاند .بسیاری از ویژگیهای موجود
در سرشت ما محصول و نتیجۀ نحوۀ منحصربهفرد تکامل ما در راستای تضمین بقا بودهاند؛
مثل آنکه میلیونها سال پیش یاد گرفتیم با دیگران همکاری کنیم ،یا رفتار خود را با بقیۀ
اعضای گروه تطبیق دادیم ،یا روشهایی بدیع برای برقراری ارتباط با دیگران خلق و شیوههایی
برای برقراری نظم در گروه مشخص کردیم .این توسعۀ اولیه همچنان در نهاد و طبع ما زنده
 human nature 1طبع ،نهاد ،خوی ،ذات و طبیعت انسان نیز میتوان گفت-م.
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است و روی بسیاری از رفتارهایمان ،حتی در دوران مدرن و پیچیدهای که امروزه در آن زندگی
میکنیم سایه انداخته است.1
بهعنوان یک نمونه ،به تکامل هیجانات در انسان نگاه کنید .بقای اجداد اولیۀ ما مدتها
قبل از ابداع زبان به توانایی آنها در ارتباط برقرارکردن با یکدیگر بستگی داشت .برای این منظور
آنها احساسات و هیجانات پیچیدهای را توسعه دادند و کامل کردند؛ هیجاناتی مثل خشنودی،
شرم ،قدردانی ،حسادت و آزردگی .نشانههای این هیجانات فور ًا در چهرۀ آنها آشکار میشد و
برای دیگری قابلرؤیت بود .بهاینترتیب ،آنها حسوحال خود را بهخوبی به دیگری مخابره
میکردند .آنها بهطرز حیرتانگیزی به احساسات و هیجانات یکدیگر حساس بودند و
گیرندههای نیرومندی برای درک این احساسات و هیجانات داشتند .این شیوۀ آنها برای یکدل
و یکپارچه ساختن اعضای گروه -زیرا خشنودی یا اندوه یک نفر ،خشنودی و اندوه همگان بود-
یا متحد ماندن در مقابل سختیها و خطرها بود.
ما انسانها هنوز هم گیرندههای تیز و نیرومندی برای درک حالت و هیجانات اطرافیان
خود داریم و این -بیآنکه خودمان بدانیم -موجب بسیاری از رفتارهای ما میشود؛ مثل تقلید
ناخودآگاهمان از راهوروش دیگران ،خواستن آنچه آنها در اختیار دارند و تأثیر پذیرفتن از
احساسات فراگیر گروه مانند خشم و نفرت .ما تصور میکنیم این کارها را به میل و ارادۀ خود
انجام میدهیم ،و غافلیم از اینکه تأثیرپذیری بالی ما از احساسات و هیجانات سایر اعضای
گروه ،تا چه اندازه روی اعمال و واکنشهای ما تأثیرگذار است.
میتوانیم به موارد دیگری نیز اشاره کنیم ،یعنی به نیروهایی که ریشه در گذشتۀ عمیقمان
دارند و درعینحال در رفتارهای روزانۀمان هم نمایاناند؛ بهعنوان مثال نیاز ما به اینکه پیوسته
شأن و جایگاه اجتماعی خود را بسنجیم و آن را با دیگران مقایسه کنیم ،رفتاری است که در میان
تمام فرهنگهای شکارچی-گردآورنده ،حتی در میان شامپانزهها ،رواج داشته است .این یک
غریزۀ جمعی و قبیلهای است و ما را وامیدارد تا افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم کنیم.
خصلتهای دیگری را نیز میتوان به این ویژگیهای بدوی اضافه کرد ،مث ً
ال میل ما به نقاب زدن
و مخفی کردن رفتارهایی که احساس میکنیم از نظر قبیله بد و ناپسندند .این َرویه باعث
شکلگیری سایه در شخصیت ما میشود؛ سایه همان بُعدی از وجود است که شامل تمایالت
تاریک و سیاهی است که آنها را سرکوب کردهایم .نیاکان ما این سایه را درک میکردند و
متوجه خطرهای آن بودند ،هرچند تصور میکردند ریشۀ آن به ارواح خبیث برمیگردد که
میبایست طی آیینهای جنگیری از بدن افراد خارج شوند .ما امروزه -برای توجیه این قضیه-
افسانۀ متفاوتی برای خودمان ساختهایم و میگوییم« :دست خودم نبود» یا «چیزی از بیرون بر
من غلبه کرد».
 1یعنی بسیاری از ویژگیهای سرشتی ما ریشه در رفتارهای اجداد اولیۀمان دارند و از آنجا نشئت گرفتهاند-م.
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بهمحض اینکه از این جریان یا نیروی بدوی آگاه میشویم و آن را در رفتار خود مشاهده
میکنیم ،بسته به روحیات و همچنین شرایط منحصربهفردمان ،فور ًا به آن واکنش نشان
میدهیم و معمو ًل بدون اینکه بهدرستی درکش کنیم سرسری از روی آن رد میشویم و ناچیزش
میانگاریم ،یا اینکه دست به توجیه میزنیم .بهدلیل نحوۀ تکامل ویژۀ ما تعداد این نیروهای
بدوی که در سرشت انسان حضور دارند محدود و مشخص است و اغلب این نیروها به رفتارهایی
میانجامند که پیشتر اشاره کردیم؛ رفتارهایی مثل حسادت ،خودبزرگپنداری ،غیرمنطقی بودن،
کوتهبینی ،همرنگ شدن با جماعت ،پرخاشگری و پرخاشگری منفعل .همچنین این نیروها
ممکن است به رفتارهای مثبتی مثل همدلی نیز منجر شوند.
برای هزاران سال ،وقتی صحبت از شناخت خودمان و سرشتمان به میان میآمد ،محکوم
بودیم به اینکه در تاریکی به دنبال پاسخ آن بگردیم .ما اسیر توهمات بیشماری دربارۀ حیوان
انسانی بودیم؛ ازجمله اینکه تصور میکردیم بهطور جادویی از خاستگاهی الهی و ملکوتی آفریده
شده و به زمین آمدهایم .خود را از تبار فرشتهها میدانستیم ،نه نخستیسانان .هرگونه نشانه یا
شواهدی دال بر سرشت بدوی و خاستگاه حیوانیمان را نادیده میگرفتیم و به انکار و سرکوب
این واقعیت میپرداختیم .تمایالت و تکانههای تاریک خود را با انواع و اقسام توجیهات و
دلیلتراشیها لپوشانی کردیم و با این کار موجب شدیم تا برخی افراد بتوانند بابت اعمال ناپسند
خود بهراحتی قسر در بروند؛ اما درنهایت ،هماکنون در نقطهای قرار داریم که میتوانیم پرده از
اسرار ناپیدای ذات بشر بگشاییم .ما قصد داریم به پرسش «ما چه کسی هستیم؟» پاسخ دهیم
و بناست در این میان از دانش و معلوماتی بهره ببریم که طی این سالها دربارۀ سرشت انسان
گردآوری کردهایم.
در این راه میتوانیم از پژوهشها و کارهای ارزشمند بسیاری در حوزۀ روانشناسی که طی
یکصد سال گذشته گردآوری شدهاند بهره ببریم؛ ازجملۀ این آثار میتوان به موارد زیر اشاره
کرد :درزمینۀ مطالعات مرتبط با کودکان و تأثیرات دوران کودکی (مالنی کالین ،1جان بالبی،2
دونالد وینیکات ،)3آثاری در خصوص خودشیفتگی و ریشههای آن (هاینتس کوهوت ،)4نیمۀ
تاریک یا سایۀ شخصیت ما (کارل یونگ ،)5ریشههای همدلی ما (سایمن بارون-کوهن )6و
پیکربندی هیجانات ما (پل اکمن .)7همچنین میتوانیم با گردآوری یافتههای پژوهشی مختلف
که بهواسطۀ پیشرفتهای علمی اخیر حاصل شدهاند ،به خودشناسی و درک بهتر خویشتن

1
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John Bowlby
3 Donald Winnicott
4 Heinz Kohut
5 Carl Jung
6 Simon Baron-Cohen
7 Paul Ekman
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کمک کنیم ،ازجمله :پژوهشهای مرتبط با مغز (آنتونیو داماسیو ،1جوزف ئی .لدو،)2
پژوهشهای مرتبط با آرایش زیستی منحصربهفرد ما (ادوارد اُ .ویلسون ،)3پژوهشهای مرتبط
با رابطۀ بین ذهن و بدن (وی .اس .راماشاندران ،)4پژوهشهای مرتبط با نخستیسانان (فرانس
دو وال ،)5شکارچی-گردآورندهها (جارد دایموند ،)6پژوهشهای مرتبط با اقتصاد رفتاری (دنیل
کانمن )7و چگونگی عملکرد ما در گروهها (ویلفرد بایون ،8الیوت آرونسان.)9
در این بین میتوانیم به کارهای برخی از فیلسوفان نیز اشاره کنیم( :آرتور شوپنهاور،10
فریدریش نیچه 11و خوزه اورتگا یی گاست .)12آنها بسیاری از جنبههای سرشت انسان را بهخوبی
و بهروشنی شرح دادهاند .همچنین میتوانیم از بینشهای متعدد بسیاری از رماننویسان نیز
بهره ببریم( :جورج الیوت ،13هنری جیمز ،14رالف الیسون .)15آنها اغلب حساسترین افراد در
برابر جنبههای نادیدۀ رفتار بشرند .سرانجام میتوان به تعداد بیشماری از زندگینامهها و
سرگذشت افراد که هماکنون تعداد بسیار زیادی از آنها در اختیار ماست اشاره کرد؛ با مطالعۀ
آنها میتوانیم به جنبههای مختلفی از سرشت انسان وقوف یابیم.
این کتاب تالشی است در راستای گردآوری این گنجینۀ عظیم دانش و ایدههای مختلف از
شاخههای گوناگون و هدف آن تهیه و ارائۀ یک راهنمای دقیق و آموزشی دربارۀ سرشت انسان
است .همچنین مطالب آن مبتنی بر شواهد و مستندات علمی است ،نه بر اساس دیدگاههای
شخصی یا قضاوتهای اخالقی .این کتاب ارزیابی بهشدت واقعبینانۀ گونۀ انسان است؛ از این
رو بناست در آن به تجزیهوتحلیل ذات و فطرت خویش بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم
که :ما کی هستیم؟ تا از رهگذر این نگاه موشکافانه با آگاهی و هشیاری بیشتری زندگی کنیم.
کتاب قوانین سرشت انسان را کتابی راهنما برای رمزگشایی از رفتار آدمها درنظر بگیرید.
بناست با مطا لعۀ این کتاب بتوانید طیف کاملی از رفتارها را در دیگران تشخیص دهید و دریابید
1

Antonio Damasio
Joseph E. LeDoux
3 Edward O. Wilson
4 V. S. Ramachandran
5 Frans de Waal
6 Jared Diamond
Daniel Kahneman 7؛ نویسندۀ کتابهای تفکر سریع و آهسته و نویز .نشر نوین هر دو کتاب را به فارسی
ترجمه و منتشر کرده است.
8 Wilfred Bion
9 Elliot Aronson
10 Arthur Schopenhauer
11 Friedrich Nietzsche
12 Jose Ortega y Gasset
13 George Eliot
14 Henry James
15 Ralph Ellison
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آیا رفتارشان عادی و معمولی است؟ عجیب و غیرعادی است؟ یا سمی و مخرب؟ و الی آخر.
هر فصل از این کتاب به یکی از جنبهها یا قوانین سرشت انسانی میپردازد .عنوان قانون را روی
ً
نسبتا
آنها گذاشتهایم ،چون وقتی تحتتأثیر این نیروهای بنیادی قرار میگیریم ،رفتاری
مشخص و پیشبینیپذیر خواهیم داشت .هر فصل داستانی از یک یا چند شخصیت مشهور
دارد که به کمک آن ،قانون مرتبط با همان فصل شرح داده میشود .در ادامۀ فصل ایدهها و
استراتژیهایی دربارۀ نحوۀ مواجهه با خودتان و دیگرانی که تحتتأثیر این قانون قرار گرفتهاند
بیان شده است .در پایان هر فصل نیز قسمتی وجود دارد دربارۀ اینکه چگونه این نیروی انسانی
پایه را به خروجی و دستاوردی مثبت ،ثمربخش و ُپرحاصل تبدیل کنیم؛ بهاینترتیب یاد
میگیریم بردۀ منفعل سرشت انسان نباشیم ،بلکه فعالنه در دگرگونی آن بکوشیم.
ازمدافتاده است.
ممکن است وسوسه شوید و تصور کنید این دانش اندکی قدیمی و ُ
بههرحال ممکن است اینطور استدلل کنید که :ما امروزه بسیار داناتر و فهیمتر از گذشتهایم،
ضمن اینکه پیشرفتهای چشمگیری در عرصۀ فناوری داشتهایم ،درنتیجه اکنون موجوداتی
مترقی و روشن هستیم؛ ما بهمراتب از ریشههای حیوانی خود فاصله گرفته و فراتر رفتهایم؛ ما
در حال بازنویسی سرشت خویش و قوانین حاکم بر آن هستیم ،اما درواقع حقیقت کامالً
برعکس این است؛ ما در هیچ دورانی بهاندازۀ امروز تحتتأثیر ذات و سرشت انسانی خویش و
ظرفیتهای مخرب و نابودگر آن نبودهایم و با چشم بستن بر این واقعیت عم ً
ال داریم با دم شیر
بازی میکنیم.
نگاه کنید تا متوجه شوید تأثیرپذیری هیجانی ما بهلطف شبکههای اجتماعی چقدر بیشتر از
قبل شده است ،طوریکه بهراحتی فریفتۀ احساسات فراگیر و جمعی میشویم یا از طرفی آلت
دست رهبران مکار و عوامفریب قرار میگیریم؛ رهبرانی که تنها هدفشان کنترل و بهرهبرداری
کردن از ماست .به خشونت و پرخاشگری عریانی که در دنیای مجازی بهوضوح نمایش داده
میشود نگاه کنید .دنیای مجازی محلی است که افراد بهراحتی عقدهها و سایههای شخصیت
خود را در آن بیرون میریزند ،بیآنکه پیامد این کار گریبان آنها را بگیرد .به این دقت کنید که
بهواسطۀ امکان ارتباط سریعتر با دیگران و دسترسی گستردهتر به آنها ،چقدر میل ما به رقابت،
مقایسه ،حسادت به داشتههای دیگران و میل به جلب توجه از طریق جایگاه اجتماعی بیشتر و
شدیدتر از قبل شده است .سرانجام به گرایشهای قبیلهگراییمان نگاه کنید که هماکنون -با
وجود شبکههای اجتماعی -بهترین فضا را برای بروز یافتهاند؛ ما بهراحتی میتوانیم گروهی را
پیدا و با آن هویتیابی کنیم ،سپس عقاید سرکوبشدۀ خودمان را از طریق باورها و ارزشهای
گروه در دالن مجازی فریاد بزنیم ،غیرخودیها را محکوم کنیم و پلید بشماریم و بهاینترتیب
در دل انبوه مردم ترس و وحشت ایجاد کنیم .ظرفیت خلق آشوب و آشفتگی که خاستگاه آن
به جنبۀ بدوی و حیوانی سرشت ما برمیگردد امروزه بیشازپیش عرصۀ بروز یافته است.
قضیه ساده است :قدرت سرشت انسانی بهمراتب بیشتر از هر فرد ،نهاد یا پیشرفت فناورانه
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است .سرشت انسانی و ریشههای بدوی آن ،خود را در هر آنچه خلق یا ابداع میکنیم بهنمایش
میگذارد و به آن شکل میدهد .سرشت انسانی ما را مانند مهرههای شطرنج روی صفحۀ زندگانی
جابهجا میکند.
مسئولیت چشم بستن بر این قوانین یا نادیده گرفتن آنها متوجه خودتان است .امتناع از
ً
صرفا بهمعنی افتادن در
رویارویی با سرشت انسان و پذیرفتن آن بهعنوان یک واقعیت آشکار
ورطۀ الگوهای رفتاری مخربی است که ورای کنترل شماست و این درنهایت به سردرگمی و
درماندگیتان منتهی میشود.

***
کتاب قوانین سرشت انسان طوری طراحی شده است تا شما را با تمام جنبههای رفتار انسان
آشنا کند و علل ریشهای این رفتارها را روشن سازد .اگر بگذارید این کتاب راهنمای شما باشد،
ً
اساسا آدمها را جور دیگری خواهید دید و شیوۀ کام ً
ال متفاوتی را در تعامل و
در آن صورت
رویارویی با آنها اتخاذ خواهید کرد .همچنین با مطالعۀ این کتاب نگاه شما به خودتان نیز
دستخوش تغییر خواهد شد .این تغییراتی که بناست در نگرش شما اتفاق بیفتد به اینشیوهها
محقق میشود:
اول ،به کمک این قوانین یاد میگیرید انسانها را بهآرامی و با هشیاری بیشتری مشاهده و
درون آنها را ارزیابی کنید؛ بهاینترتیب دیگر درگیر ماجراها و جنجالهای احساسی بیهوده که
انرژیتان را تخلیه میکنند نخواهید شد.
قرار گرفتن در کنار آدمها باعث بال آمدن اضطرابها و ناامنیهای درونی ما میشود ،زیرا
مدام به این میاندیشیم که آنها چگونه ما را میبینند و چه دیدگاهی دربارۀ ما دارند .بهمحض
اینکه دچار چنین احساساتی میشویم دیگر نمیتوانیم بهدرستی آدمها را مشاهده کنیم ،زیرا

غرق احساسات خودمان هستیم و بهاینترتیب رفتار و گفتههای دیگران را بهصورت شخصی
تعبیر و تفسیر میکنیم؛ مث ً
ال پیوسته در ذهنمان کلنجار میرویم که آیا از من خوشش میآید
یا نه؟ مرا دوست دارد یا نه؟ و الی آخر .این قوانین به شما کمک میکنند تا به چنین تلهای
نیفتید ،چراکه با مطالعۀ این قوانین درمییابید مردم رویهمرفته درگیر احساسات و
گرفتاریهاییاند که ریشۀ عمیقی در آنها دارد .آنها در حال تجربۀ ناکامیها و کمبودهایی
هستند که خیلی قبلتر از مواجهه با شما در آنها وجود داشته است .اکنون وقتی سر راه آنها
قرار میگیرید ،طعمۀ حاضر و آمادهای میشوید که خشم و ناامیدیشان را بر سرتان خالی
میکنند .آنها ویژگیهایی را روی شما فرافکنی میکنند که خودشان دوست دارند ببینند .در
اغلب موارد ،ارتباط آنها با شما یک ارتباط شخصی و نزدیک نیست.
این نباید شما را ناراحت یا آزرده کند ،بلکه برعکس باید با این بینش آزاد شوید .با مطالعۀ
این کتاب میآموزید که حرفها و اظهارات دیگران را شخصی تلقی نکنید و آنها را به خودتان
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نگیرید .هرچقدر بیشتر این را هضم کنید ،بهتر یاد میگیرید که در مواجهه با آدمها پاسخ یا
واکنشی احساسی نشان ندهید ،بلکه به این فکرکنید که رفتار آنها احتما ًل از کجا نشئت گرفته
است .وقتی این مهارت را در خود بپرورید ،آرامش بیشتری خواهید داشت و از آن به بعد دیگر
مردم را قضاوت اخالقی نخواهید کرد؛ بلکه برعکس ،آنها و کاستیهایی را که دارند بهعنوان
بخشی از سرشت انسان میپذیرید .دراینصورت مردم بیشتر دوستتان خواهند داشت ،زیرا
متوجه نگرش پذیرا و ُبردبار شما میشوند و میبینند اهل مدارا هستید.
دوم ،به کمک این قوانین میتوانید با مهارت و خبرگی نشانههایی را که آدمها از خود بروز
میدهند تفسیر نمایید و به معنی و مفهوم آنها پی ببرید؛ بهاینترتیب قادرید شخصیت آنها
را با واقعبینی برآورد کنید.
ما معمو ًل وقتی به رفتار انسانها دقت میکنیم ،عجله داریم اعمال آنها را در
دستهبندیهای معین قرار دهیم و فور ًا دربارۀ آنها نتیجه بگیریم .قضاوت ما دربارۀ آدمها اغلب
وابسته به مفروضات ذهنی خودمان است و به همین دلیل ممکن است کام ً
ال اشتباه باشد .یا
از طرف دیگر ،امکان دارد توضیحات خودخواهانۀ آنها را بپذیریم و قانع شویم .با استفاده از
این قوانین شما از چنین عادتی رها میشوید ،زیرا متوجه میشوید که چقدر راحت میتوانید
دربارۀ دیگران دچار اشتباه شوید و اینکه برداشتهای اولیۀ ما از آدمها تا چه اندازه ممکن است
نادرست و فریبنده باشند .بهاینترتیب سرعت خودتان را کم میکنید ،به قضاوتهای اولیهتان
چندان اعتماد نمیکنید و بهجای آن یاد میگیرید آنچه را میبینید تحلیل و ارزیابی کنید.
به کمک این قوانین یاد میگیرید به اصل تضاد توجه کنید؛ منظور از اصل تضاد این است
که وقتی آدمها یک ویژگی یا صفت مثل اعتمادبهنفس بال یا رفتار قاطعانه را بیشازحد برجسته
و ُپررنگ از خود نشان میدهند ،در واقعیت احتما ًل برعکس آن ویژگی را در خود دارند .شما
درمییابید که آدمها برای اینکه سایۀ شخصیت خود را از نظرها پنهان کنند پیوسته در حال نقش
بازی کردناند و خود را ترقیخواه و بااخالق نشان میدهند .شما نشانههای آشکار شدن و بیرون
افتادن سایۀ افراد را در رفتار روزمرۀ آنها خواهید دید .شما به این واقعیت پی میبرید که وقتی
افراد عملی انجام میدهند که بهنظر با منش معمول و همیشگیشان همخوانی ندارد ،در چنین
لحظاتی بیش از همیشه به خود واقعیشان نزدیکترند .اگر افرادی احمق یا تنبل باشند ،مدتها
قبل از اینکه این ویژگیشان باعث آزار شما شود ،نشانههای ظریفی از این خصوصیات را در
آنها رصد خواهید کرد .توانایی ارزیابی ارزش واقعی آدمها و سنجش میزان وفاداری و تعهد
کاری آنها ،یکی از مهارتهای بسیار ضروری و مهمی است که باید بر آن مسلط باشید .این
مهارت به شما کمک میکند از استخدام افراد نامناسب ،شراکتهای اشتباه و روابطی که باعث
تیرهوتار شدن زندگیتان میشوند جلوگیری کنید.
سوم ،با استفاده از این قوانین میتوانید با فراست و هوشمندی بر آدمهای زهرآگین که
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خواهناخواه در مسیرتان قرار میگیرند چیره شوید و از صدمات عاطفی بلندمدت آنها در امان
بمانید.
مردمان پرخاشگر ،حسود و فریبکار هیچوقت با صدای بلند فریاد نمیزنند که اینگونهاند.
آنها یاد گرفتهاند که در برخوردهای اول خوب و خوشایند و دلپذیر بهنظر برسند و از چاپلوسی
و بقیۀ ترفندها بهره ببرند تا ما را خلع سالح کنند .زمانی که ما را با رفتار زشت خود شگفتزده
میکنند ،احساس میکنیم در حقمان بدی شده است و عصبانی و برآشفته میشویم .آنها به
بدرفتاری خود ادامه میدهند و فشار بیشتری به ما وارد میکنند ،زیرا میدانند با این کار ذهن
ما را به هم میریزند و ما را خسته و ناتوان میکنند .ما هم در چنین شرایطی امکان درست فکر
کردن و بهکارگیری یک استراتژی مناسب را نخواهیم داشت.
شما از قوانین این کتاب میآموزید چگونه پیش از آنکه دیر شود این تیپها را شناسایی
کنید و این بزرگترین دفاع شما در برابر آنهاست .چه بهسالمت از کنار این افراد عبور کنید و
چه از قبل دستشان را بخوانید و گرفتارشان نشوید ،درهرصورت آنها غافلگیرتان نخواهند کرد.
ازاینرو بهتر میتوانید تعادل هیجانیتان را حفظ کنید .یاد میگیرید در ذهنتان باد آنها را
ً
واقعا هستند ببینید .همچنین یاد میگیرید روی ضعفها و
بخوابانید و آنها را همانطور که
ناامنیهای برجستۀ آنان که پشت دادوقالهایشان پنهان است تمرکز کنید .شما فریب قصۀ
دروغینی را که دربارۀ خودشان میگویند نخواهید خورد ،و این مسئله حس تهدید یا ارعابی را
که آنها سعی دارند به شما منتقل کنند بیاثر میسازد .شما به توجیهات و داستانهایی که این
افراد برای سرپوش گذاشتن روی رفتار خودخواهانۀ خود میبافند ،توجهی نخواهید کرد .توانایی
شما در حفظ متانت و آرامشتان آنها را خشمگین میکند و اغلب همین باعث میشود واکنشی
نسنجیده و حسابنشده بروز دهند یا مرتکب اشتباهی شوند.
حتی ممکن است بهجای اینکه از مواجه شدن با این افراد برآشفته و دلواپس شوید ،در
دل قدردان حضور آنها در زندگیتان باشید ،زیرا مواجهه با آنان را فرصتی برای قویتر کردن
خود و بال بردن سرسختیتان در رویارویی با مسائل و مشکالت میدانید .چیرهشدن بر فقط
یکی از این نوع افراد اعتمادبهنفس فوقالعادهای به شما خواهد داد طوری که میتوانید پس از
آن بدترین و تاریکترین جنبههای سرشت بشر را بهخوبی اداره کنید.
چهارم ،شما با استفاده از این قوانین روشهایی حقیقی برای انگیزه بخشیدن به آدمها و
تأثیرگذاری و نفوذ بر آنها را میآموزید و بهاینترتیب مسیر زندگانیتان سادهتر و هموارتر
میشود.
خیلی وقتها پیش میآید که افراد با ایدهها و برنامههای ما مخالفت میکنند .در چنین
شرایطی منطقی و بهصالح نیست که سعی کنیم با جروبحث کردن ،سخنرانی کردن یا وعده و
وعید دادن به آنها کاری کنیم نظرشان را تغییر دهند و با ما موافقت کنند ،زیرا همۀ این موارد
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موجب تدافعیتر شدن آنها و افزایش سرسختیشان میشود .شما با استفاده از قوانین موجود
در این کتاب میآموزید که آدمها ً
ذاتا یکدندهاند و در برابر تأثیر و نفوذ ما مقاومت میکنند.
کاری که شما باید انجام دهید این است که بکوشید مقاومت آنها را پایین بیاورید و هیچگاه،
حتی بهطور ناخواسته ،باعث قرار گرفتن آنها در حالت دفاعی نشوید .شما یاد میگیرید
خودکمبینیها و ضعفهای آنها را شناسایی کنید و هیچوقت باعث برانگیخته شدن آنها
نشوید .شما به منافع آنها میاندیشید و میکوشید عقیدهای را که راجع به خودشان دارند تأیید
کنید و بهاینترتیب مقاومت آنها را پایین بیاورید.
وقتی درک کنید که احساسات و هیجانات ماهیتی انتقالپذیر دارند ،درمییابید که مؤثرترین
شیوه برای تأثیرگذاشتن روی دیگران این است که حسوحال و نگرشتان را تغییر دهید .مردم
به انرژی کلی و طرز رفتار شما بسیار بیشتر از حرفهایتان اهمیت میدهند .بنابراین باید هرگونه
حالت تدافعی را کنار بگذارید و درعوض احساس آرامش کنید ،صادقانه به طرف مقابلتان
عالقهمند باشید و این عالقه را به او انتقال دهید .این طرز برخورد تأثیر شگفتانگیز و
میخکوبکنندهای روی طرف مقابل میگذارد .شما یاد میگیرید درصورتیکه رهبر یک مجموعه
هستید ،بهترین شیوه برای همراه کردن دیگران با خودتان این است که از طریق نگرش ،همدلی
و وجدان کاریتان حالوهوای مناسب را بر فضا حاکم کنید.
پنجم ،به کمک این قوانین درمییابید نیروهای ذاتی و سرشتی درون شما چقدر عمیق و
نیرومندند و با این آگاهی قدرت موردنیاز برای درهم شکستن و تغییر الگوهای منفی را بهدست
میآورید.
وقتی راجع به جنبههای تاریک سرشت بشر چیزی میخوانیم یا میشنویم ،واکنش
طبیعیمان این است که خود را از این قضایا مبرا میدانیم .همیشه این دیگران هستند که
خودشیفته ،غیرمنطقی ،حسود ،خودبزرگپندار ،پرخاشگر یا منفعل-پرخاشگرند ،نه ما .زیرا
تصور ما دربارۀ خودمان این است که همواره بهترین نیت را داریم .اگر رفتار نادرستی از ما سر
بزند ،تقصیر شرایط یا مردم است که ما را به چنین واکنشی واداشتهاند .قوانین این کتاب موجب
میشوند برای همیشه از فریب دادن خودتان دست بردارید .همۀ ما از یک جوهرهایم و
گرایشهای یکسانی داریم؛ شما نیز از این قاعده مستثنی نیستید .هرچقدر زودتر این واقعیت
را بپذیرید ،قدرت شما برای فائق آمدن بر این صفات منفی نهفته در وجودتان بیشتر خواهد
شد .بهاینترتیب شما میکوشید انگیزههایتان را ارزیابی کنید ،سایۀ شخصیتتان را ببینید و از
گرایشهای منفعل-پرخاشگر خودتان آگاه شوید .این کار شناسایی چنین صفاتی را در دیگران
بهمراتب برایتان آسانتر میکند.
همچنین تواضع و فروتنیتان بیشتر خواهد شد و متوجه میشوید به آن صورت که قب ً
ال
تصور میکردید ،برتر از دیگران نیستید .این ذهنیت باعث نمیشود دربارۀ خودتان احساس گناه
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کنید یا با آگاهی از نواقصتان دچار خودکمبینی شوید ،بلکه برعکس ،شما خودتان را بهعنوان
یک فرد کامل خواهید پذیرفت و ویژگیهای مثبت و منفیتان را کنار هم در آغوش خواهید
گرفت .این باعث میشود تصویر دروغینی که از خودتان بهعنوان فردی معصوم و منزه ساخته
بودید فروبریزد و نگاه شما به خودتان واقعبینانهتر شود .دراینصورت دیگر نیازی به تظاهر و
دورویی نخواهید داشت و بیشتر شبیه خودتان خواهید شد .این باعث میشود دیگران مجذوب
شما شوند.
ششم ،این قوانین شما را به فردی با میزان همدلی بیشتری تبدیل خواهند کرد؛ بهاینترتیب
میتوانید روابط عمیقتر و معنیدارتری با دیگران برقرار کنید.
ما انسانها از بدو تولد ظرفیت فوقالعادهای برای درک احساس دیگران داریم .این قدرتی
است که اجداد اولیۀ ما توسعه دادهاند و در ما نهادینه شده است .بر این اساس ،اجداد اولیۀ
ما آموختند که چگونه با قراردادن خودشان بهجای دیگران حالت و احساسات آنها را درک
کنند.
شما از قوانین این کتاب میآموزید چگونه از این نیروی پنهان به بهترین نحو ممکن استفاده
کنید .بر این اساس یاد میگیرید گفتوگوی درونی بیپایانی را که در ذهنتان جریان دارد خاموش
کنید و با دقت بیشتری به طرف مقابلتان گوش دهید .بهعالوه یاد میگیرید تا با دیدگاههای
طرف مقابل همراه و همسو شوید .شما از تخیل و تجربههایتان استفاده میکنید تا همان
احساسی را که آنها ممکن است داشته باشند در خودتان بهوجود آورید .اگر آنها در حال
تعریف کردن ماجرایی دردناک و ناراحتکننده هستند ،شما نیز به تجربههای دردناک خودتان
رجوع میکنید تا آنها را بهتر درک کنید و با حسوحالی که در لحظه دارند همسو و همنوا
شوید .شما فقط به شهودتان تکیه نمیکنید ،بلکه اطالعاتی را که طی این فرایند همدلی از طرف
مقابل بهدست میآورید تحلیل میکنید تا دربارۀ او به بینش و آگاهی دست یابید .شما پیوسته
بین همدلی و تحلیل در جابهجایی هستید و همواره میکوشید مشاهدات خودتان را از طرف
مقابل بهروز کنید و تواناییتان را برای اینکه دنیا را از چشم آنها ببینید افزایش دهید .اگر این
تمرین را بهخوبی انجام دهید و بر آن مسلط شوید ،متوجه نوعی احساس اتصال عمیق و کام ً
ال
درونی بین خودتان و طرف مقابل خواهید شد.
ً
دقیقا پی ببرید که
در طول این فرایند به مقداری فروتنی نیاز دارید .شما هیچگاه نمیتوانید
دیگران به چه چیزی فکر میکنند و ممکن است خیلی راحت دراینخصوص دچار اشتباه شوید.
بنابراین در قضاوت کردن دربارۀ طرف مقابلتان عجله نکنید و صبور باشید تا اطالعات بیشتری
ً
صرفا این است
دستگیرتان شود .آدمها پیچیدهتر از آن هستند که تصور میکنید .هدف شما
که بتوانید دیدگاه آنها را بهتر و شفافتر ببینید .همچنان که در این فرایند پیش میروید،
همدلیتان مانند عضلهای خواهد شد که با هر بار تمرین قویتر میشود.
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رسیدن به این سطح از همدلی مزایای بیشماری به همراه خواهد داشت .همۀ ما موجوداتی
خودخواه هستیم که در دنیای کوچک خود قفل شدهایم .اینکه از زندان دنیای درونی خویش
خارج شویم و به دنیای ذهنی انسانی دیگر پا بگذاریم ،تجربهای رهاییبخش و آرامکننده خواهد
بود .این همان چیزی است که ما را جذب فیلم و داستان میکند ،یعنی وارد شدن به ذهن و
ً
تماما دگرگون
چشمانداز افرادی که از جهاتی با ما متفاوتاند .این تمرین شیوۀ تفکر شما را
میکند .یاد میگیرید پیشفرضها و پیشداوریهایتان را کنار بگذارید ،در لحظه بمانید و پیوسته
عقایدی را که دربارۀ دیگران دارید با واقعیت موجود منطبق کنید .بهاینترتیب ذهن شما سیال
و منعطف میشود و این ویژگی رویهمرفته در سایر حوزهها و زمینهها نیز بهکارتان خواهد
آمد؛ مث ً
ال ذهنتان برای حل مسائل و مشکالت توانمندتر خواهد شد ،زیرا یاد میگیرید به گزینهها
و احتمالت متعدد دیگری نیز بیندیشید .این جوهرۀ تفکر خالق است.
درنهایت ،استفاده از این قوانین نوع نگاه شما به ظرفیتهای بالقوۀ وجودتان را دگرگون
خواهد کرد و بهاینترتیب از گوهری وال در وجود خویش آگاه میشوید که میباید آن را متجلی
و به عالم ارائه کنید.
میتوان گفت ما انسانها دو نوع «خود» متضاد در وجودمان داریم؛ یکی خود برتر و دیگری
خود فرومایه .خود فرومایه معمو ًل قویتر است .تکانههای این بخش از وجود ما را به
واکنشهای هیجانی و وضعیت دفاعی تنزل میدهند و کاری میکنند که احساس حقبهجانبی
و خودبرتربینی داشته باشیم .خود فرومایه ما را به تجربۀ لذتهای آنی و زودگذر فرامیخواند و
اینگونه حواسمان را ازکاری که باید انجام دهیم پرت میکند؛ پیروی کردن از این جنبه از وجود
یعنی قدم گذاشتن در آسانترین و بیدردسرترین مسیر ممکن .خود فرومایه باعث میشود
عقل خود را خاموش و از افکار دیگران تبعیت کنیم .بهاینترتیب بنده و بردۀ نظر جمع میشویم.
البته وقتی از دنیای محدود و کوچک خویش بیرون میآییم و قصد میکنیم در سطحی
عمیقتر با دیگران ارتباط برقرار کنیم ،همچنین ذهن خود را غرق در کارمان میکنیم ،بهجای
واکنش نشان دادن میاندیشیم ،در زندگی مسیر خودمان را دنبال میکنیم و استعدادهای
منحصربهفردمان را مییابیم ،در چنین مواقعی تکانههای خود برتر را احساس میکنیم .خود
فرومایه جنبۀ حیوانی و َپستتر سرشت ماست که مدام در حال واکنش نشان دادن است ،ما
اگر هشیار نباشیم بهراحتی در دام خود فرومایه میافتیم ،اما خود برتر جنبۀ انسانی و والی
سرشت ماست .جنبهای که ما را تبدیل به انسانی فکور و خودآگاه میکند .از آنجایی که تکانهها
و فراخوانهای خود برتر ضعیفترند ،متصل شدن به آن نیازمند کوشش و بینش است.
متجلی ساختن این خود برترکه در وجود ماست ،همان هدف و غایتی است که به دنبالش
هستیم ،زیرا در متجلی ساختن و تحقق بخشیدن به این جنبه از وجود است که ما انسانها
میتوانیم بهواقع احساس خشنودی و رضایت عمیق را در زندگیمان تجربه کنیم .مطالعۀ این
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کتاب از طریق آگاه ساختن شما از مؤلفههایی که بهطور بالقوه در وجودتان مثبت و تأثیرگذارند،
شما را در رسیدن به این هدف یاری میکند.
بهعنوان مثال ،وقتی از گرایش فطریمان به غیرمنطقی بودن آگاه شویم ،درمییابیم که
چگونه احساسات و هیجانات جلوی تفکر شفاف ما را میگیرند و اندیشۀ ما را تحریف میکنند
(فصل  .)1این آگاهی توانایی لزم برای کنار گذاشتن این هیجانات و تبدیل شدن به فردی کام ً
ال
منطقی و خردورز را در اختیار شما میگذارد .وقتی به این آگاهی برسیم که چگونه نگرشمان
روی آنچه در زندگی بر ما رخ میدهد مؤثر است و اینکه چگونه ذهنمان بهطور طبیعی و از سر
ترس به انجماد و بسته شدن گرایش دارد (فصل  ،)8در آن صورت یاد میگیرید چگونه ذهنتان
را بازکنید و نگرشی روبهتوسعه و بیباک را در خودتان بهوجود آورید .وقتی از این واقعیت آگاه
شوید که بهطور فطری به مقایسه کردن خودتان با دیگران گرایش دارید (فصل  ،)10آنگاه از این
قابلیت بهعنوان محرک و انگیزهای برای پیشرفت و حرکت روبهجلو در اجتماع استفاده میکنید،
البته از طریق کار باکیفیتی که ارائه میدهید؛ ضمن اینکه میآموزید کسانی را که به دستاوردهای
عالی میرسند در دل تحسین کنید و آنها را سرمشق و الگوی پیشرفت خویش قرار دهید و از
آنها الهام بگیرید .این َرویه را میتوانید در تمام قانونهای این کتاب بهکار بگیرید و طی آن یک
ویژگی فطری بدوی را به عنصری وال و متعالی تبدیل کنید ،بهاینترتیب با استفاده از دانش
وسیعی که از سرشت انسان بهدست میآورید در برابر وسوسۀ نیرومند خود فرومایه -که ما را
به قهقرا میکشاند -مقاومت میکنید.
به این کتاب اینگونه بنگرید :قرار است دورۀ شاگردیتان را در عرصۀ شناخت انسانها آغاز
کنید .شما در این دوره مهارتهایی میآموزید؛ اینکه چگونه منش و شخصیت سایر انسانها
را مشاهده و برآورد کنید و به جنبههای کمتر شناختهشدۀ خودتان چشم بگشایید .میکوشید
خود برترتان را از اعماق وجود بیرون آورید و آن را به عالم عرضه کنید .شما با تمرین فراوان به
فردی خبره و توانمند در این حوزه تبدیل خواهید شد ،طوری که میتوانید خود را ازگزند آدمهای
سمی و پلید در امان بدارید و خودتان را به شخصیتی منطقیتر ،خودآگاهتر و ُپردستاوردتر تبدیل
کنید.

ً
واقعا
انسان فقط زمانی پیشرفت میکند و بهتر میشود که به او نشان دهید
کیست.
 -آنتون چخوف

1
بر هیجانات خود چیره شوید
قانون غیرمنطقی بودن

شما تمایل دارید خودتان را حاکم بر سرنوشت خویش تصور کنید و
می پندارید به بهترین شکل برای زندگیتان در حال برنامه ریزی هستید.
ً
عمیقا زیر سلطۀ هیجاناتتان قرار دارید .هیجانات ،شما را
غافل از اینکه
به جهات مشخصی سوق می دهند؛ به ایده هایی که نفس و خودبینیتان
را ارضا می کنند .هیجانات باعث میشوند به شکل گزینشی بهدنبال
شواهدی بگردید که تأییدکنندۀ دانستههای قبلیتان هستند .باعث
می شوند همان چیزی را ببینید که دوست دارید ببینید و این فاصله
داشتن با واقعیت منشأ تصمیمات اشتباه و الگوهای مخربی است که
زندگی تان را تحت الشعاع قرار می دهد .خردگرایی یعنی توانایی احاطه بر
این عواطف و هیجانات و خنثی کردن تأثیر آن ها؛ یعنی فکر کردن قبل از
ً
واقعا چه اتفاقی دارد میافتد،
واکنش نشان دادن؛ یعنی توجه به اینکه
نه اینکه من آن را چگونه می بینم .خردگرایی در ذات و نهاد ما نیست،
بلکه قدرتی است که باید آن را در خود بپروریم و در حین انجام دادن
این کار به ظرفیتهای فوقالعادهمان پی میبریم.

 || 30قوانین سرشت انسان

آتنای درون
در یکی از روزهای پایانی سال  432قبل از میالد مسیح ،شهروندان آتن اخبار ناگواری
دریافت کردند :نمایندگانی از ایالت اسپارت 1وارد شهر شده و شروط جدید صلح را به شورای
حکومتداری آتن ارائه کرده بودند .درصورتیکه یونانیها با این شروط موافقت نمیکردند،
ً
دقیقا در
اسپارت اعالم جنگ میکرد .اسپارت اصلیترین دشمن آتن بود و از بسیاری جهات
نقطۀ مقابل آن قرار داشت .زمانی که آتن بر پایۀ انجمنی از ایالت دموکراتیک شکل گرفته بود،
اسپارت را یک حکومت اشرافسالر مشهور به پلوپونزیها 2اداره میکرد .آتن به نیروی دریایی
و ثروتش متکی بود (زیرا پیشتاز فعالیتهای تجاری و بازرگانی در منطقۀ مدیترانه بود)،
درحالیکه برتری اسپارت ارتش بود .درحقیقت ،اسپارت یک ایالت کام ً
ال نظامی بهحساب میآمد.
تا آن زمان ،هر دوی این ابرقدرتها ،بهدلیل پیامدهای ویرانکنندۀ آن ،از رویارویی و پیکار
مستقیم با یکدیگر اجتناب کرده بودند؛ طرف مغلوب ،نهتنها نفوذ خود را در منطقه از دست
ً
تماما دگرگون میشد که این برای آتن بهمعنی از دست رفتن
میداد ،بلکه شیوۀ زندگیاش
دموکراسی و ثروتش بود؛ اما اکنون ،جنگ اجتنابناپذیر بهنظر میرسید و ازاینرو احساس
مصیبتی قریبالوقوع شهر را فراگرفت.
چند روز بعد ،مجلس نمایندگان آتن جلسهای ترتیب داد و اعضای آن در نیکس هیل،3
منطقهای تپهمانند که مشرف به آکروپولیس 4بود ،گرد هم آمدند تا پیرامون ضربالجل
اسپارتها مشورت کنند و درنهایت راجع به آن تصمیمی بگیرند .درهای مجلس به روی همۀ
شهروندان مرد آتن باز بود و آن روز نزدیک ده هزار نفر از آنان برای مشارکت در این مباحثه به
تپه آمده بودند .در میان آنها ،عدهای از نمایندگان که طرفدار جنگ بودند با شور و حرارت
فراوان در بحث شرکت میکردند .به باور این افراد ،آتن باید دست پیش را میگرفت و سریعتر
به اسپارت حمله میکرد؛ اما عدهای به آنان یادآوری کردند که نیروهای اسپارتی در نبردهای
زمینی بیرقیب و شکستناپذیرند ،لذا شروع جنگ به این شیوه نوعی خودکشی است .نمایندگان
صلحطلب اعتقاد داشتند باید شروط صلح را پذیرفت ،اما بسیاری به آنها متذکر شدند که این
مسئله آتن را بزدل و ضعیف نشان میدهد و بر عزم اسپارتیها میافزاید .پذیرش صلح فقط به
آنها زمان میداد تا ارتش خود را تقویت کنند .بهاینترتیب ،بحث و مناظرۀ نمایندگان با حرارت
و هیجان پیش میرفت و لحظهبهلحظه احساسیتر میشد .مردم فریاد میزدند و هرکس چیزی
میگفت ،اما راهحلی پیدا نمیشد.
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 Acropolis 4بنایی عظیم در یونان باستان که در دوران امپراتوری آتن ساخته شد .این بنا روی صخرهای به ارتفاع
 45متر قرارگرفته است -م.
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حوالی بعدازظهر ،چهرۀ آشنایی از نمایندگان برای ارائه سخنرانی بلند شد و جمعیت ساکت
شدند تا صحبتهای او را بشنوند .این شخص کسی نبود جز پریکلس ،1سیاستمدار کهنهکار
آتنی ،که اکنون در آستانۀ شصتسالگی قرار داشت .پریکلس فرد محبوبی بود و نظرش بسیار
بااهمیت و محترم تلقی میشد ،اما علیرغم عزت و احترامی که آتنیها برای وی قائل بودند ،او
را بهعنوان رهبری با خصوصیات عجیب و منحصربهفرد میشناختند؛ درواقع بهنظر آنها
پریکلس بیشتر یک فیلسوف بود تا سیاستمدار .برای کسانی که سنوسالشان قد میداد و
سالهای نخست فعالیت او را بهیاد میآوردند ،موفقیت و قدرت کنونی وی بسیار تعجبآور
بود ،زیرا او هیچکاری را به طریق معمول و رایج انجام نمیداد.
در سالهای نخست برقراری دموکراسی در یونان ،پیش از ورود پریکلس به عرصۀ سیاست،
رهبران موردعالقۀ یونانیها تیپ شخصیتی بخصوصی داشتند .آنها میتوانستند خطابههای
آتشین و الهامبخش ارائه کنند و شور و هیجان را در مردم برانگیزند .چنین مردانی در میدان
جنگ جسور بودند و از خطرکردن هراسی به دل راه نمیدادند .آنها اغلب در پی افزایش افراد
ارتش و هدایت کارزارهای جنگی بودند تا از این طریق به عظمت و اقتدارشان اضافه کنند .این
رهبران از طریق اتحاد با یکی از احزاب مجلس و پیشبرد منافع آن حزب کارشان را جلو میبردند.
غالب این احزاب معمو ًل زمینداران ،نظامیها یا اشراف بودند .این سیاست باعث ایجاد شکاف
زیادی بین احزاب میشد .رهبران معمو ًل در قدرت دوام نمیآوردند و خیلی زود جای خود را به
نفر بعدی میدادند ،اما آتنیها با این قضیه مشکلی نداشتند؛ آنها به کسانی که مدت زیادی در
رأس قدرت باقی میماندند ،بدبین و بیاعتماد بودند.
پریکلس حوالی سال  463قبل از میالد کار خود را آغاز کرد و پس از آن سیاست یونان
ً
تماما دگرگون شد .اولین اقدام او نامعمول و حیرتآور بود .اگرچه خودش از طبقۀ اشراف
میآمد ،اما از همان ابتدا بنای اتحاد با طبقات فرودست و متوسط جامعه را گذاشت؛ ازجمله
کشاورزها ،پاروزنان ،دریانوردان و صنعتگرانی که غرور آتن بهشمار میرفتند .پریکلس کاری کرد
تا صدای این افراد بیشتر به گوش برسد ،حتی پای آنها را به مجلس باز کرد و با گسترش
ً
صرفا رهبر یک حزب کوچک در مجلس نبود ،بلکه
دموکراسی قدرت بیشتری به آنان بخشید .او
بهواسطۀ این کار نمایندۀ اکثریت مردم آتن محسوب میشد .در ابتدا ادارۀ همۀ این افراد ،با
توجه به خواستهها و منافع متعددی که داشتند ،غیرممکن بهنظر میرسید ،اما او آنقدر آنها
را محترم میشمرد و برای افزایش قدرتشان تالش میکرد که رفتهرفته اعتماد و پشتیبانیشان
را بهدست آورد.
نفوذ پریکلس در حال گسترش بود و او همزمان با این موضوع ،شروع به تحکیم جایگاه
خود در مجلس کرد و بهتدریج سیاستهای حاکم بر آن را تغییر داد .او به گسترش قلمرو
 Pericles 1سیاستمدار و خطیب بزرگ و جنگاور آتنی-م.
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امپراتوری آتن معترض بود ،زیرا بیم این را داشت که آتنیها آنقدر در پیشرویشان زیادهروی
کنند که تسلط بر قلمرو وسیع خود را از دست بدهند .درعوض ،او به استحکام امپراتوری و
تقویت متحدان فعلی اعتقاد داشت .موقع جنگ و زمانی که بهعنوان یک ژنرال جنگی خدمت
میکرد به افزایش افراد ارتش پایان داد و درعوض به پیروزی از طریق مانورها و تاکتیکهای
جنگی روی آورد تا بهاینترتیب افراد کمتری جانشان را از دست بدهند .از نظر بسیاری ،این
سیاست بزدلنه بود ،اما مدتی بعد که آثار مطلوب آن آشکار شد ،شهر وارد دورۀ بیسابقهای از
فراوانی و وفور نعمت گردید .دیگر از جنگهای بیمورد که فقط باعث خالی کردن خزانه میشدند
خبری نبود .حال دولت داشت بیدردسرتر از همیشه فعالیت میکرد.
بودجۀ خزانۀ دولت در حال زیاد شدن بود و پریکلس این بودجه را نهتنها صرف مقاصد
سیاسی ،بلکه صرف ساختوساز و خدمات عمومی کرد؛ تصمیمی که باعث ُبهت و حیرت مردم
آتن شد .او دستور ساخت معابد ،تئاترها و سالنهای کنسرت را داد و بهاینترتیب کارگران و
صنعتگران زیادی بهکار گرفته شدند .هرکس به هرگوشهای نگاه میکرد متوجه میشد که شهر
بهطور باشکوهی در حال زیباتر شدن است .فرم موردعالقۀ پریکلس در معماری بازتابی بود از
مؤلفههای موردپسند خودش؛ یعنی منظم ،همسان و بهیادماندنی .عظیمترین پروژۀ او پارتنون
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بود که روی آن مجسمۀ 14متری عظیم آتنا 2قرار داشت .آتنا روح هدایتگر آتن بود ،الهۀ خ َرد
و هوش عملی .3درحقیقت ،آتنا نمایندۀ تمام ویژگیها و ارزشهایی بود که پریکلس قصد
ترویج آنها را داشت .پریکلس دستتنها ،ظاهر و باطن شهر را دگرگون کرد و آتن با او به دورۀ
طالیی علوم و هنرهای گوناگون قدم گذاشت.
احتما ًل یکی از مهارتهای عجیب پریکلس طرز سخن گفتن او بود :موقر و خویشتندار.
او اهل لفاظیهای رایج آن زمان نبود .درعوض ،مخاطبانش را از طریق استدللهای بینقص
متقاعد میکرد .این باعث میشد مردم با دقت به صحبتهای او گوش دهند تا منطق پشت
حرفهای او را دریابند .صحبتهای او متقاعدکننده بود و مردم با گوش دادن به او آرام
میگرفتند.
پریکلس برخالف سایر رهبران آتن سالها در رأس قدرت ماند ،طوری که نمیشد آتن را
بدون او تصور کرد .او طی این سالها بیسروصدا در هر گوشۀ شهر رد و نشانی از خود بهجا
گذاشته بود .پریکلس دشمنانی هم داشت .این موضوع اجتنابناپذیر بود .او آنقدر در قدرت
مانده بود که وی را به دیکتاتوری پنهان متهم میکردند .اغلب گمان میکردند او یک بیخداست
 Parthenon 1معبدی روی تپۀ آکروپلیس در آتن که در سدۀ پنجم پیش از میالد ساخته شد .پارتنون درحقیقت
معبد آتناست-م.
 Athena 2الهۀ خرد و جنگاوری مبتنی بر تعقل و درایت در یونان باستان بود-م.
 practical intelligence 3برخالف هوش ذهنی که گاه ممکن است کاربردی و عینی نباشد ،نتایج هوش عملی
را میتوان در دنیای بیرون دید و آنها را در امور ملموس و روزانه بهکارگرفت و به نتیجه رسید-م.
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و به آیین و سنتهای آتن اعتنایی ندارد .رفتار عجیب و منحصربهفرد او نیز با این اتهام
همخوانی داشت ،اما کسی نمیتوانست دربارۀ دستاوردها و نتایج رهبری وی تردید کند.
به همین دلیل ،زمانی که او بعدازظهر آن روز در مجلس بلند شد تا نظرش را دربارۀ جنگ با
دولت اسپارت اعالم کند ،همگان ساکت شدند و با تشویش منتظر بودند تا سخنان وی را
دراینخصوص بشنوند.
او شروع به صحبت کرد و گفت« :مردم آتن! دیدگاه من مثل همیشه است .من مخالف
امتیاز دادن به اسپارتها و درنتیجه پذیرش شروط صلح آنان هستم .گرچه اکنون مجموعۀ
ً
مطمئنا بسیاری از شما موافقان
رویدادها باعث شدهاند تا شور جنگ در شما شعلهور شود،
جنگ ،وقتی پای عمل برسد از تصمیم خود پشیمان میشوید و میبینید که شورتان گذراست.
قرار بود که اختالفات ما و دولت اسپارت بهواسطۀ حکمیت حلوفصل شود ،اما ممکن است
رأی نهایی به نفع خواستههای یکطرفۀ اسپارت باشد که این برای ما بد است؛ اما شروع جنگ
زمینی هم حماقت محض است و برای ما عین خودکشی است ».درعوض ،آنچه او پیشنهاد داد
یک شیوۀ جنگی کام ً
ال تازه بود :نبردی محدود و بهشکل دفاعی.
برنامۀ او این بود که همۀ ساکنین شهر را به درون دیوارههای آتن بیاورد .پریکلس ادامه
داد« :اسپارتها نزدیک میشوند و بیتردید ما را به جنگیدن تحریک میکنند؛ بگذارید همان جا
بیهدف در زمینهای ما خیمه بزنند .ما در دامشان نمیافتیم و روی زمین با آنها درگیر
نمیشویم .ما به دریا دسترسی داریم ،پس میتوانیم برای مدتی طولنی غذا و مایحتاج شهر را
تأمین کنیم .با استفاده از نیروی دریاییمان به شهرهای ساحلی آنان یورش میبریم .آنها به
مرور زمان میبینند ما وارد جنگ نمیشویم و این کالفهشان میکند .بعد از مدتی آذوقهشان
تمام میشود و بودجه و پول کم میآورند .متحدان آنها باهم درگیر میشوند ،حزب طرفدار
جنگ در اسپارت با فشار و انتقاد مواجه میشود و عاقبت مجبورند یک پیشنهاد صلح واقعی و
پایدار ارائه کنند و این در حالی است که ما متحمل کمترین خسارات جانی و مالی شدهایم.
پریکلس اضافه کرد« :میتوانم دلیل متعدد دیگری مبنی بر پیروزی قطعیتان به شما ارائه
کنم .پیروزی با شماست ،به شرط آنکه ذهنتان را متمرکز نگه دارید و در این مدت به فکر
فتوحات و کشورگشایی نباشید؛ عالوه بر این ،نباید خودسرانه تصمیم بگیرید و کارهای
مخاطرهآمیز انجام دهید .تنها چیزی که من از آن بیم دارم نقشه و استراتژی دشمن نیست ،بلکه
اشتباهات خودمان است ».پیشنهاد هوشمندانۀ پریکلس اگرچه بحث و تردیدهای فراوانی
بهوجود آورد و نه موافقان جنگ را بهطور کامل متقاعد کرد و نه صلحطلبان را ،درنهایت بهدلیل
خوشنامی و درایت او مورد موافقت همگان قرار گرفت .بهاینترتیب چند ماه بعد جنگ
سرنوشتساز آغاز شد.
در ابتدای جنگ شرایط طبق پیشبینی پریکلس پیش نرفت .اسپارتیها و متحدانشان از
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طولنی شدن جنگ کالفه نشدند ،بلکه انگیزۀ بیشتری پیدا کردند .برعکس ،این آتنیها بودند که
داشتند روحیه خود را از دست میدادند؛ آنها ناامیدانه شاهد تخریب زمینهایشان بودند ،اما
امکان انتقام گرفتن نداشتند .بااینحال ،پریکلس اعتقاد داشت اگر آتنیها صبر کنند و
ً
مطمئنا بهثمر خواهد نشست؛ اما در دومین سال جنگ رخدادی
خویشتندار باشند ،نقشۀ او
غیرمنتظره معادلت را بههم زد و آتن گرفتار طاعون شد .بیماری خیلی زود در شهر -که تحت
محاصره بود -گسترش یافت و حدود یکسوم جمعیت را به کام مرگ فرستاد و سربازان را
قلعوقمع کرد؛ حتی خود پریکلس هم گرفتار شد و همانطور که در بستر مرگ بود ،کابوسی که
هرگز نمیخواست ببیند جلوی چشمانش ظاهر شد :تمام زحماتی که او طی چند دهه برای آتن
کشیده بود بهیکباره داشت از بین میرفت .مردم دچار نوعی آشفتگی و جنون جمعی شده
بودند و هرکس برای خودش تصمیم میگرفت .او مطمئن بود اگر زنده میماند ،میتوانست
مردم را آرام کند و مدتی بعد با دولت اسپارت مذاکره کند و صلحی پایدار را رقم بزند؛ اما دیگر
خیلی دیر شده بود.
عجیبتر از همه این بود که آتنیها برای رهبرشان سوگواری نکردند .آنها پریکلس را مقصر
شیوع طاعون میدانستند و از ناکارآمدی برنامۀ او بهشدت خشمگین بودند .همچنین دیگر
تحمل نداشتند .از نظر آنها دورۀ پریکلس به سر آمده و ایدههایش منسوخ شده بود.
بهاینترتیب ،عشق آنها به پریکلس جای خود را به نفرت داد .حال سران احزاب در نبود او لبریز
از خشم و انتقام بودند .حزب طرفدار جنگ به محبوبیت رسید .آنها آتش کینهتوزی مردم آتن
به قوم اسپارت را شعلهورتر کردند .اسپارتها نیز از شیوع طاعون به نفع خود بهره بردند و به
پیشرویشان ادامه دادند .جنگطلبان مجلس آتن به مردم قول دادند که ابتکار عمل را در دست
بگیرند و با یک استراتژی تهاجمی اسپارت را قلعوقمع کنند .این حرفها بابطبع بسیاری از
مردم آتن بود و خیال آنها را بهنحوی راحت کرد؛ گویی حرف دل خودشان بود که مدتها
سرکوبش کرده بودند.
بهتدریج که شهر در حال پشت سر گذاشتن بالی طاعون بود ،آتنیها بر اوضاع سوار شدند
و نسبت به دشمن در موقعیت برتر قرار گرفتند .ازاینرو جناح اسپارت به رقیب پیشنهاد صلح
داد .آتنیها که میخواستند سپاه خصم را بهطور کامل درهم بکوبند ،به پیشروی خود ادامه
دادند ،اما در کمال ناامیدی متوجه شدند دشمن قوای خود را بازیافته است؛ بار دیگر ورق به
نفع اسپارت برگشت .سالهای سال به همین ترتیب گذشت؛ گاهی آتن و گاهی اسپارت چیرگی
مختصری بر رقیب پیدا میکرد .خشم و خشونت در دو جناح به اوج رسیده بود .در یک مقطع،
آتن به جزیره ملوس- 1یکی از متحدان اسپارت -حملهور شد و زمانی که ساکنان جزیره تسلیم
شدند ،آتنیها بهاتفاق آرا مردان جزیره را قتل عام کردند و زنان و کودکان را به اسارت بردند.
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هرگز تحت فرمانروایی پریکلس چنین اتفاقی رخ نداده بود.
سرانجام بعد از چند سال پیکار بینتیجه ،در سال  415قبل از میالد ،تعدادی از رهبران آتن
به طرحی رسیدند که به اعتقادشان کار دشمن را یکسره میکرد .یکی از متحدان حیاتی دولت
اسپارت که بخش عمدهای از مایحتاج و منابع اصلی آنان را تأمین میکرد ایالتی به نام سیراکوز

1

بود .سیراکوز یکی از قدرتهای نوظهور در جزیره سیسیل بود و درصورتیکه آتنیها موفق
میشدند به کمک نیروی دریایی برجستۀ خود به این ناحیه لشکرکشی کنند و شهر را به تصرف
خود درآورند ،آنگاه با یک تیر دو نشان میزدند؛ یعنی هم سیراکوز را به امپراتوری یونان ملحق
میکردند و هم اسپارت را برای دسترسی به منابع حیاتی و موردنیاز به دردسر میانداختند.
نمایندگان فور ًا با این طرح موافقت کردند و شصت کشتی مجهز به قشون جنگی را برای انجام
این مأموریت به منطقه فرستادند.
سرداری که برای این مأموریت انتخاب شده بود نیسیاس 2نام داشت .نیسیاس دربارۀ این
طرح بسیار مردد بود و اجرای آن را عاقالنه نمیدانست .او بیم آن را داشت که آتنیها در
محاسبات خود قوای اسپارت را دستکم گرفته باشند؛ به همین دلیل تمام احتمالت منفی و
سناریوهای شکست آتن را به رهبران گوشزد کرد و در پایان نتیجه گرفت که آتن برای پیروزی در
این نبرد به قشون بسیار بزرگتری نیاز دارد .او میخواست فکر این نقشه را از سر رهبران آتنی
بیرون کند ،اما توضیحاتش نتیجۀ عکس داد .آنها گفتند اگر بناست قشون را بزرگتر کنیم،
پس این کار را میکنیم .لذا تصمیم بر آن شد که صد کشتی جنگی با دوبرابر سرباز به منطقه
اعزام شوند .آتنیها از این استراتژی بوی پیروزی را استشمام میکردند و چیزی نمیتوانست
آنها را از تصمیمشان منصرف کند.
در آن روزها شهروندان آتنی با هر سنوسالی در گوشهوکنار شهر برای سیسیل نقشه
میکشیدند و رؤیای غنائم و ثروتهایی را که قرار بود به آتن سرازیر شود در سر میپروراندند.
آنها از کوبیدن آخرین میخ به تابوت اسپارت سرمست و شادمان بودند .روز اعزام کشتیها به
یکی از بهیادماندنیترین روزها در تاریخ آتن تبدیل شد .مردم تا آن روز چنین منظرۀ باشکوهی
را بهیاد نداشتند :تا آنجا که چشم کار میکرد کشتیهای نیروی دریایی عظیم آتن با نظم و آرایشی
تماشایی کنار بندر پهلو گرفته بودند .سربازها در زرهشان میدرخشیدند و در صفوف منظم پا به
عرشۀ کشتیها میگذاشتند .این نمایشی خیرهکننده از ثروت و قدرت آتن بود.
ماهها بعد از لشکرکشی ،مردم تشنۀ شنیدن اخبار پیروزی بودند .در ماههای ابتدایی،
باتوجهبه برتری عددی سپاه آتن ،آنها سیراکوز را با موفقیت محاصره کردند ،اما در آخرین
لحظات قشون کمکی از اسپارت سررسید و معادلت را برهم زد .حال آتنیها در موضع دفاعی
 Syracuse 1شهری باستانی در جزیره سیسیل-م.
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قرار گرفته بودند .نیسیاس نامهای به مجلس نمایندگان فرستاد و وضعیت را برای آنان شرح
داد .پیشهاد او عقبنشینی و بازگشت به آتن یا ارسال فوری نیروهای کمکی بود .نمایندگان که
نمیتوانستند شکست را باورکنند ،فور ًا به ارسال نیروهای کمکی رأی دادند .بهاینترتیب ،دومین
ناوگان دریایی آتن که بهبزرگی ناوگان اول بود به منطقه فرستاده شد .طی ماههای بعد ،تشویش
و هراس آتنیها به اوج رسید .آنها تمام داشتههای خود را برای این جنگ گذاشته بودند و
پذیرش شکست برایشان غیرممکن بود.
روزی یک آرایشگر یونانی در بندر پیرائوس 1در نزدیکی آتن ،از زبان یک مشتری شایعهای
شنید که گویا قشون آتن ،یعنی تمام کشتیها و سربازان ،در نبرد قلعوقمع شدهاند .شایعه
بهسرعت در شهر پیچید .باورش بسیار سخت بود ،اما کمکم شهر در ُبهت و وحشت فرورفت.
یک هفته بعد ،صحت این موضوع تأیید شد و آتن روبهزوال و قهقرا بهنظر میرسید؛ بدون
پول ،بدون ارتش و بدون سرباز.
بااینحال آتنیها بهطرز معجزهآسایی مقاومت کردند و تسلیم نشدند؛ اما طی سالهای
بعد ،بهدلیل ضربات مهلک نبرد سیسیلی قوای آنها ضعیف شد و پیدرپی شکست خوردند ،تا
اینکه سرانجام در سال  405قبل از میالد ،کار ارتش آتن یکسره شد .آنها شکست سختی
خوردند و شرایط صلح بیرحمانهای از جانب دولت اسپارت به آنها تحمیل شد و این بار چارهای
جز پذیرش آن نداشتند .سالهای شکوه آتنیها ،امپراتوری دموکراتیک باعظمت آنها ،دورۀ
طالیی پریکلس ،اکنون برای همیشه از صفحۀ روزگار محو شده بود .مردی که سالها
خطرناکترین هیجانات آتنیها ،یعنی ستیزهجویی ،طمع ،تکبر و خودپسندی را مهار کرده بود
مدتها پیش از دنیا رفته و میراث وی برای همیشه فراموش شده بود.

***
تفسیر :پریکلس در ابتدای کار خود بهعنوان سیاستمدار متوجه شد که اغلب رهبران آتن
خود را منطقی میدانند و بر این باورند که اهدافی واقعبینانه در سر دارند و میدانند چطور باید
به هدف رسید .آنها تالش میکردند قدرت سیاسیشان را بیشترکنند و ازاینرو به نقاط مختلف
لشکرکشی میکردند .هدف اصلی این افراد گسترش مرزهای آتن و ُپر کردن جیب دولت بود.
زمانی هم که نقشههای آنها به نتیجه نمیرسید ،دلیل و بهانههایی عالی برای توجیه داشتند.
آنها همیشه توطئۀ دشمن یا در صورت نیاز ارادۀ خدایان را بهانه میکردند و سؤال این بود که
اگر همۀ این دولتمردان به ادعای خودشان افرادی منطقی و خردورز بودند ،پس دلیل این همه
آشوب ،بینظمی و ویرانی چه بود؟ چرا در آتن هرجومرج وجود داشت و دموکراسیاش تا این
حد شکننده بود؟ چرا دولت تا این اندازه درگیر فساد و تالطم بود؟ این موضوع دلیل سادهای
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ً
داشت :چون سیاستمداران آتنی برخالف آنچه تصور میکردند اص ً
صرفا
ال منطقی نبودند .آنها
خودخواه و حیلهگر بودند .چیزی که تصمیمات آنها را هدایت میکرد احساسات و هیجانات
خودشان بود :عطش قدرت ،دیده شدن و پول .آنها برای تحقق این اهداف عملکردی زیرکانه
و تاکتیکی داشتند ،اما هیچیک از اقداماتشان به دستاورد پایداری که به نفع آتن و دموکراسی
آن باشد منتهی نمیشد.
آنچه ذهن پریکلس را بهعنوان یک متفکر و چهرۀ برجسته به خود مشغول میکرد این بود
که چگونه گرفتار این تله نشود و چگونه در موقعیتی که عواطف و هیجانات در آن حکمفرماست
معقول و منطقی باقی بماند .راهحل او ممتاز و درعینحال اثربخش و نیرومند بود .این راهحل
باید راهحل ایدئال ما باشد .پریکلس معتقد بود ذهن بشر همواره میباید چیزی را بپرستد ،یعنی
باید توجه خود را به چیزی معطوف کند که آن را ارزشمندتر از هرچیز دیگری میداند .برای اکثر
آدمها ،این همان ایگو یا تمناهای نفسشان و برای عدهای دیگر ،خانواده ،قومیت ،خدا یا
ملتشان است؛ اما برای پریکلس این قضیه در مفهومی به نام  nousتجلی داشت که به زبان
باستانی یونان معادل «ذهن» یا «ذکاوت» است Nous .نیرویی است که در تمام هستی جریان
دارد و در عالم معنا و نظم میآفریند .ذهن انسان ً
ذاتا به این نظم گرایش دارد؛ این نیرو منشأ
هوش و توانمندی ذهنی ماست .برای پریکلس مظهر کامل  nousدر الهۀ یونان باستان یعنی
آتنا تجلی مییافت.
بر اساس داستانهای اسطورهای ،آتنا از سر زئوس 1متولد شد .نام آتنا نیزکه ترکیبی از «خدا»
( )theosو «ذهن» ( )nousاست نشانگر همین موضوع است ،اما آتنا شکل خاصی از توانمندی
ذهنی را نمایندگی میکرد :کام ً
ال اثربخش ،زنانه و زمینی .او صدایی است که قهرمانان به هنگام
نیاز آن را میشنوند؛ صدایی که بذر آرامش را در آنان میکارد؛ ایدهای بینقص برای پیروزی و
موفقیت را در ذهنشان جاری میکند و سپس انرژی لزم برای دستیابی به آن را به آنها میدهد.
مشرف شدن به پیشگاه آتنا از بالترین برکات در یونان باستان بوده است و درحقیقت این انرژی
ّ
آتنایی است که هدایتگر ژنرالهای برجسته ،هنرمندان برتر ،مخترعان و مردان کسبوکار بوده
است .بهواسطۀ نفوذ آتناست که مرد یا زنی میتواند دنیا را با شفافیتی کامل ببیند و درستترین
اقدام ممکن را در لحظه انجام دهد .آتنیها برای استقرار نظم و یکپارچگی در شهر به درگاه آتنا
دعا میکردند ،زیرا باور داشتند اوست که موجب وفور و توانگری میشود .در یک کالم ،آتنا
مظهر خردورزی 2و بزرگترین هدیۀ خدایان به انسانهای فانی بوده است ،زیرا همین به تنهایی
کافی است تا انسان بر مبنای اتصال به خ َردی آسمانی عمل کند.

 Zeus 1خدای خدایان و قدرتمندترین خدای المپ .معادل رومی آن «ژوپیتر» است .در میان سیارهها نماد آن
«مشتری» است که بزرگترین سیارۀ منظومۀ شمسی است-م.
2 rationality
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برای پرورش آتنای درون ،پریکلس ابتدا باید راهی مییافت تا بر عواطف و هیجانات خویش
چیره شود .عواطف ما را به درون میبرند ،دور از  ،nousدور از واقعیت .در این حالت ،مغلوب
خشم یا ضعفها و خودکمبینیهایمان میشویم .اگر برای مسئلهای به دنبال راهحل باشیم ،این
هیجانات بر ذهن ما سایه میاندازند و ما مسئله را از دریچۀ آنها میبینیم؛ بهاینترتیب دورنمای
ذهنیمان تیرهوتار میشود .پریکلس خود را عادت داد که هرگز به مسائل واکنش آنی نشان
ندهد و هرگز زمانی که تحتتأثیر عواطف نیرومند است تصمیم مهمی نگیرد .درعوض ،او
احساساتش را تحلیل میکرد .در اغلب مواقع ،زمانی که بادقت به خشم یا احساس ترس و
دلواپسیاش نگاه میکرد ،متوجه میشد که هیچکدام از این احساسات توجیه واقعی ندارند و
بهاینترتیب اهمیت و شدتشان را زیر نگاه موشکافانۀ او از دست میدادند .گاهی اوقات او لزم
میدید از فضای ُپرالتهاب و احساسی جلسات نمایندگان فاصله بگیرد و به منزل برود ،سپس
چند روز تنها میماند و افکارش را آرام میکرد تا سرانجام صدای آتنا در ذهنش طنینانداز
میشد.
او تصمیم گرفت تمام تصمیمات سیاسی خود را تنها بر یک اصل استوار کند :آنچه به نفع
مردم آتن است .او به دنبال اتحاد همۀ شهروندان بود و این هدف را از طریق عشق به دموکراسی
دنبال میکرد .پریکلس به شکوه و عظمت آتن میاندیشید .این استاندارد به او کمک کرد تا به
دام خودخواهی نیفتد ،زیرا هدف اصلی او مشارکت دادن طبقات فرودست در سرنوشت
سیاسیشان و افزایش دایرۀ نفوذ آنان بود ،با اینکه ممکن بود این استراتژی به ضرر خودش
تمام شود .این طرز فکر باعث شد تا او تعداد جنگها را محدود کند ،بااینکه این کار بهمعنی
کمتر دیده شدن خودش بود .سرانجام نتیجۀ این طرز تفکر به بهترین وجه در آتن آشکار شد؛
درواقع همان پروژههای ساختوساز و خدمات عمومی که او برای مردم انجام داد و چهرۀ آتن
را برای همیشه دگرگون کرد.
او برای پیشروی بهتر در این مسیر تا جایی که ممکن بود ذهنش را به سمت ایدهها و
نظرات مختلف گشود و حتی سخنان رقبا و مخالفانش را نیز میشنید .عالوه بر این ،قبل از اینکه
به اجرای یک استراتژی مشخص پایبند شود ،تمام پیامدهای احتمالی آن را تجسم میکرد .او
با آرامش و ذهنی باز به ایدههایی میرسید که اجرای آنها باعث شکلگیری یکی از دورههای
طالیی تاریخ شد .انسانی که قادر بود با عقالنیت و خردورزی خویش روی یک شهر اثر بگذارد.
آنچه بعد از خروج پریکلس از صحنۀ سیاست بر آتن رفت ،خود گویای همهچیز است .لشکرکشی
ً
دقیقا نمایندۀ طرز فکری بود که پریکلس همواره با آن ضدیت داشت .تصمیمی که
به سیسیل
انگیزۀ پنهانی آن طمع برای فتوحات بیشتر بود و چشموگوش آتنیها را بر پیامدهای واقعی آن
بست.
یادتان باشد :شما هم مثل بقیه ممکن است فکر کنید فردی منطقی هستید ،اما اینطور
نیست .عقالنیت قدرتی نیست که ما با آن متولد شویم ،بلکه آن را با آموزش و تمرین کسب
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میکنیم .صدای آتنا تمثیلی است از قدرتی برتر که هماکنون درون شما وجود دارد؛ قابلیتی
بالقوه که احتما ًل در لحظات آرامش و تمرکز یا وقتی پس از تف ّکر زیاد روی یک مسئله ایدهای
بینقص به ذهنتان میآید ،آن را تجربه کردهاید .اگر در حال حاضر به این قدرت برتر متصل
نیستید ،تنها دلیلش این است که ذهنتان تحتتأثیر هیجانات است .درست مثل پریکلس در
مجلس نمایندگان ،شما هم اسیر هیاهو و هیجاناتی شدهاید که دیگران مسبب آن بودهاند .برای
همین ،پیوسته در حال واکنش نشان دادن به بقیه هستید و دارید امواجی از هیجان ،اطمینان
نداشتن به خود ،تردید و تشویش را تجربه میکنید و این کار متمرکز شدن را برایتان دشوار
ساخته است .توجه شما مثل تاب از اینسو به آنسو میرود و بدون وجود یک استاندارد
عقالنی که به تصمیمات شما جهت بدهد ،هیچوقت بهطور کامل به اهداف تعیینشدهتان
نمیرسید .هر لحظه که اراده کنید میتوانید با یک تصمیم ساده این شرایط را تغییر دهید:
چگونه؟ آتنای درونتان را تقویت کنید .پس از آن عقالنیت جایگاهی وال برایتان خواهد یافت
و همچون راهنمای زندگیتان عمل خواهد کرد.
اولین کار این است که ببینید کدام هیجانات پیوسته روی ایدهها و تصمیمات شما تأثیر
میگذارند؟ خودتان را به پرسشگری عادت دهید :چرا آنجا عصبانی شدم؟ دلیل آن خشم چه
بود؟ چرا اینقدر دوست دارم موردتوجه باشم؟ این نیاز ازکجا میآید؟ تحت چنین ارزیابیهای
دقیقی دیگر در بند هیجانات خویش نخواهید بود .بهجای اینکه مدام به آنچه دیگران میگویند
واکنش نشان دهید ،یاد میگیرید خودتان روی مسئله فکرکنید .هیجانات افق ذهن را محدود
میکنند و باعث میشوند فقط روی یک یا دو ایدهای تمرکزکنیم که نیاز آنی ما به قدرت و دیده
شدن را ارضا میکنند ،ایدههایی که معمو ًل به ضررمان تمام میشوند .حال با ذهنی آرام
میتوانید به طیف وسیعی از انتخابها و راهحلهای ممکن بیندیشید .دراینصورت یاد میگیرید
قبل از اقدام کردن بیشتر تأمل کنید و نقشههایتان را دوباره ارزیابی کنید .صدا بهتدریج برایتان
واضح و واضحتر خواهد شد .وقتی مردم شما را با هیاهو و هیجانات سطحی محاصره میکنند،
دیگر اسیر مزاحمت آنها نمیشوید و میتوانید با بهکار بردن خ َردتان ،جلوتر از آنها فکرکنید.
درست مثل ورزشکاری که با تمرین پیوسته مدام قویتر میشود ،ذهن شما هم بهتدریج
انعطاف و تحرک بیشتری پیدا میکند .حال ذهنتان آرام و شفاف است و بهاینترتیب پاسخها
و راهحلهای خالقانهای را خواهید دید که به فکر کسی خطور نمیکند.

گاهی اینطور بهنظر میرسد که انگار نسخۀ دومی از ما درست کنارمان
ایستاده است .از این دو ،یکی معقول و منطقی است ،درحالیکه دیگری بر
ً
تماما بیمنطق و گاه مسخره انجام دهد .لحظهای غفلت
آن است تا کارهای
میکنید و ناگهان درمییابید در حال انجام دادن همان کارهای بیمنطق و
احمقانهاید؛ خودتان هم نمیدانید چرا .گرچه این کار برخالف ارادۀ شماست،
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اما میخواهید انجامش دهید .پس با تمام توان چشم بر عقالنیت میبندید
و آن کار را انجام میدهید ،چون میخواهید انجامش دهید.
 -فئودور داستایِفسکی ،جوان خام
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کلیدهای درک سرشت انسان
هروقت در زندگی به بنبست میخوریم یا به نتایج دلخواهمان نمیرسیم ،بهطور طبیعی

دنبال توضیحی برای آن میگردیم .حال اگر پاسخی مناسب برای این سؤالت که :چرا نتیجه
نگرفتم؟ یا چرا با ایدهام موافقت نشد؟ پیدا نکنیم ،حالمان بدتر میشود؛ اما موضوع این است

که وقتی دنبال توضیح یا پاسخی برای دلیل شکستهایمان میگردیم ،معمو ًل به پاسخهایی
تکراری و کلیشهای میرسیم :فرد یا افرادی چوب لی چرخ من گذاشتند ،احتما ًل از من

خوششان نمیآمد؛ دستهای پشت پرده ،قیدهای اجتماعی و دولت نگذاشتند کارم را انجام
دهم .مردم بدخواه نصیحتهای غلطی به من کردند یا اطالعات لزم را ندادند .بدتر از همه
اینکه بخت بد و شرایط نامساعد را مسئول شکستهایمان قلمداد میکنیم.
ً
عموما درماندگی ما را پررنگتر میکنند .حتی اینکه بگوییم« :من باید چهکار
این توضیحات
میکردم که نکردم؟» یا «چطور میتوانستم بفهمم فالنی میخواست به من صدمه بزند؟» هم
کمک چندانی نمیکنند چون بسیار مبهماند .معمو ًل نمیتوانیم اقدامات بدخواهانۀ آدمها را
ً
دقیقا پیشبینی کنیم ،شاید فقط بتوانیم آن را حدس بزنیم یا تصور کنیم ممکن است چنین
شود .این توضیحات فقط شدت هیجانات منفی ما ازجمله خشم ،کالفگی و افسردگی را بیشتر
خواهند کرد .بعد از آن زانوی غم بغل میگیریم و به حال خودمان تأسف میخوریم .از همه
مهمتر ،اولین واکنش ما این است که دلیل را در دنیای بیرون جستوجو میکنیم .البته
میپذیریم که بخشی از مسئولیت آنچه رخ داده بر عهده ماست ،اما سهم بیشتری از این فاجعه
را به گردن دیگران و عوامل بیرونی میاندازیم .این واکنش ریشه در سرشت گونۀ بشر دارد .در
دوران کهن ،مردم خدایان و ارواح خبیث را مقصر میشمردند ،اما در عصر حاضر ما اسامی
متفاوتی روی اینها میگذاریم.
بااینحال حقیقت ماجرا بسیار متفاوت است .البته بدون تردید افراد و موقعیتهایی
پیوسته روی زندگی ما تأثیرگذارند و موارد زیادی هم در دنیا هستند که کنترلی روی آنها نداریم،
اما در درجه اول آنچه باعث گمراهی و تصمیمات نادرست و محاسبات اشتباهمان میشود
بیمنطقی عمیق و ریشهدار ماست؛ یعنی زمانی که اجازه میدهیم هیجانات بر ذهنمان سایه
بیندازند و حکمرانی کنند .نکته اینجاست که خودمان نمیتوانیم این بیمنطقی را ببینیم ،زیرا از
آن ناآگاهیم و این یکی از ضعفهای بزرگ ماست .بهعنوان سندی آشکار از این ضعف بیایید
Fyodor Dostoyevsky, A Raw Youth
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نگاهی به بحران مالی سال  2008بیندازیم .رویدادی که در آن میتوان انواع گوناگونی از نابخردی
و بیمنطقی انسان را مشاهده کرد.
بعد از این بحران ،رسانهها دلیل عمدۀ آن را بههم خوردن تعادل عرضه و تقاضا اعالم کردند
که بهواسطۀ وامهای کمبهرۀ اوایل دهۀ  2000ایجاد شده بود .از پیامدهای این مسئله این بود
که ارزشگذاری دقیق روی اوراق مبادلهشده1
ً
تقریبا غیرممکن شد ،درنتیجه کسی نمیتوانست
ً
ضمنا باندهای تبهکار و حقهبازی هم بودند
میزان سود یا ضرر خود را بهدرستی اندازهگیری کند.

که از آب گلآلود ماهی گرفتند و با زدوبند با یکدیگر به مردم بیخبر وامهای مسکن درجهدو

2

اعطا کردند تا بهاینترتیب سود بیشتری به جیب بزنند .قوانین دولتی زیاد بودند ،اما عم ً
ال دولت
نظارتی بر این فرایند نداشت؛ تا اینکه کار به ورشکستگی و سقوط بازار رسید.3
این توضیحات بهشکل قابلتوجهی یک واقعیت اساسی را نادیده میگیرند .قبل از سقوط
مالی سال  ،2008میلیونها نفر از مردم هر روز تصمیم میگرفتند که آیا در طرح مسکن
سرمایهگذاری بکنند یا نه؛ یعنی درحقیقت برای سرمایهگذاری کردن یا نکردن حق انتخاب
داشتند .هر فروشنده یا خریدار در هر لحظهای از این معامالت و تراکنشهای مالی میتوانست
از سرمایهگذاریهای پرخطر صرفنظر و از معامله کنارهگیری کند ،اما چنین تصمیمی نگرفت.
همزمان افراد زیادی دربارۀ وجود یک حباب هشدار میدادند .فقط چند سال قبل بود که سقوط
صندوق سرمایهگذاری عظیم  LTCM4اتفاق افتاده بود که بهخوبی ابعاد یک سقوط مالی بزرگ
را به مردم نشان میداد .اگر حافظۀ مردم یاری میکرد ،میتوانستند یاد حباب سال  1987بیفتند؛
ً
حتما متوجه حباب و سپس سقوط بازار سهام در سال 1929
اگر آنها تاریخ خوانده بودند

ً
تقریبا هرکسی که قصد خانهدار شدن دارد ،میتواند مخاطرۀ وامهای بدون بیعانه یا
میشدند.
سودهای با رشد شتابان را درک کند.
درحقیقت ،آنچه همۀ تحلیلها از آن غفلت کردند بیمنطقی فروشندگان و خریداران بود
که آنها را به تصمیمات و اقدامات شتابزده و بدون تأمل واداشت .آنها با رؤیای پول

 Derivatives 1اوراق مشتقه :به قرارداد یا اوراقی گفته میشود که ارزش آنها وابسته به ارزش اوراق بهادار ،کال،
شمش یا ارز اصلی است و هیچ گونه ارزش مستقلی ندارند-م.
 subprime mortgage 2نوعی وام که به وامگیرندگانی با اعتبار و درآمد پایینتر یا بهعبارتی به قشر کمدرآمد
اعطا میشود-م.
 3مختصری دربارۀ بحران سال  :2008اعطای فزایندۀ وامهای درجهدو به وامگیرندگان و به دنبال آن اشتیاق مردم
و سرمایهگذاران برای خانهدار شدن از طریق این وامهای بلندمدت و کمبهره باعث شد که قیمت مسکن افزایش
پیدا کند .عدهای طمع کردند و وامهای بیشتری گرفتند .روند ساخت مسکن شتاب گرفت و به جایی رسید که
میزان عرضه بسیار فراتر از تقاضای بازار بود .این باعث شد قیمت خانه افت کند و بهاینترتیب دارایی خریداران
مسکن به پول نقد تبدیل نمیشد و خریداران در بازپرداخت وام به مشکل خوردند .بهتدریج نقدینگی بانکها
ً
رسما آغاز شد-م.
کاهش یافت و با اعالم ورشکستگی بانک لمن برادرز بحران مالی
 Long-Term Capital Management 4شرکت مدیریت سرمایۀ بلندمدت ،یک صندوق پوشش ریسک بود که
در سال  2000بهدلیل بدهی منحل شد-م.
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بادآورده اغوا شدند .این مسئله حتی افراد و سرمایهگذاران تحصیلکرده را نیز هیجانی میکند.
پژوهشها و کارشناسها هم به این مسئله دامن زدند و مدام حرفهایی را تکرار میکردند که
مردم بسیار مستعد پذیرش آنها بودند؛ صحبتهایی مثل« :این دفعه با دفعات قبل فرق
میکند» یا «قیمت مسکن هیچوقت افت نمیکند ».بهاینترتیب موجی از خوشبینی کاذب
بهشکل افسارگسیختهای میان مردم فراگیر شد .سپس سقوط فرارسید و هراس و وحشت به
جان مردم افتاد و آنها با واقعیتی تلخ مواجه شدند .بدتر اینکه بهجای ریشهیابی پیشبینیهای
نادرست و سرخوشانه که چشموگوش همه را بسته بود و باعث شده بود تا باهوشترین افراد
مثل احمقها رفتار کنند ،انگشت اتهام به سمت دلیل بیرونی رفت .به همین دلیل توجه کسی
به منشأ واقعی این جنون جمعی معطوف نشد .البته جای شگفتی هم ندارد؛ مشابه همین
توضیحات و دلیل قب ً
ال در بحران سالهای  1987و  1929و همچنین بحران خطوط راهآهن
انگلستان 1در  1840و حباب کمپانی دریای جنوب 2در  1720هم ارائه شده بود .مردم تقاضای
اصالح سیستم را داشتند؛ یک سری قوانین جدید وضع شد ،اما هیچ کدام از اینها جواب نداد،
زیرا منشأ اصلی ماجرا چیز دیگری بود.
حبابها بهدلیل کشش هیجانی شدیدی که در مردم ایجاد میکنند ،رخ میدهند .این باعث
میشود تعقل و استدلل افراد کور شود .چنین فرصتهایی برای سرمایهگذاری طمع ما را برای
کسب سود آسان و نتایج فوری بیدار میکنند .سخت است ببینیم دیگران دارند پول درمیآورند
و به آنها ملحق نشویم .هیچ نهاد نظارتیای روی کرۀ زمین وجود ندارد که بتواند سرشت انسان
ً
مرتبا تکرار
را کنترل کند و ازآنجاکه با منشأ واقعی مسئله روبهرو نمیشویم ،حبابها و سقوطها
میشوند و تا زمانی که سادهلوحان و کسانی که تاریخ نمیخوانند روی زمین حضور دارند ،این
حبابها و سقوطها باز هم تکرار خواهند شد .وقوع چندبارۀ چنین رویدادهایی نشانگر این
است که ما در زندگیمان همچنان با همان مسائل و اشتباهات همیشگی مواجهیم و از آنها
درس نگرفتهایم .این باعث میشود بهتدریج نوعی الگوی رفتاری منفی شکل بگیرد و تا زمانی
که به درون نگاه نکنیم و دلیل حقیقی را نادیده بگیریم ،بهسختی میتوانیم از این تجربهها
چیزی بیاموزیم.
یادتان باشد :اولین قدم برای منطقی شدن این است که بیمنطقی بنیادین خودمان را
بفهمیم .دراینخصوص دو مؤلفۀ مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم :اول اینکه هیچ
انسانی ،حتی عاقلترین فرد ،از تأثیری که عواطف و هیجانات روی ذهن دارند در امان نیست و
دوم اینکه میتوان گفت بیمنطقی و هیجانزدگی عملکردی وابسته به ساختار مغز ماست و در
ً
تقریبا از کنترل ما خارج است .برای اینکه این موضوع را
سرشتمان نهادینه شده است ،بنابراین
بهتر درک کنیم باید به تاریخچۀ تکامل هیجانات نگاهی بیندازیم.
railway mania
South Sea bubble
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موجودات زنده تا میلیونها سال برای بقا و زنده ماندن به غریزهشان متکی بودند؛ غریزهای
که بهخوبی با محیط اطراف سازگار شده بود .بهاینترتیب یک خزنده در کسری از ثانیه متوجه
خطری در محیط میشد و در دم از مهلکه میگریخت .درواقع بین تحریک و اقدام فاصلهای
وجود نداشت .1سپس بهتدریج برای برخی از حیوانات این ادراک حسی از محیط تکامل یافت و
به چیزی وسیعتر و طولنیتر تبدیل شد :احساس ترس .در آغاز این ترس فقط شامل سطح
بالیی از برانگیختگی میشد که با آزاد شدن مواد شیمیایی بخصوص همراه بود؛ این دربارۀ
خطری بالقوه در محیط به حیوان هشدار میداد .حال با این برانگیختگی و هشیاریای که در پی
آن میآمد ،حیوان میتوانست به چند طریق واکنش نشان دهد (نه اینکه فقط فرار کند) .این
شد که حیوانات حساسیت بیشتری در برابر محیط اطراف پیدا کردند و توانستند از تجربههای
گوناگون درس بگیرند .این موضوع شانس آنها را برای بقا افزایش داد ،زیرا اکنون گزینههای
بیشتری پیش رویشان بود .این احساس ترس مدت بسیار کوتاهی ،شاید در حد چند ثانیه و
حتی کمتر ،دوام میآورد ،زیرا نشان دادن عکسالعمل سریع بسیار ضروری بود.
این برانگیختگیها و احساسات در حیوانات اجتماعی نقش عمیقتر و بهمراتب مهمتری را
ایفا میکردند و به شیوهای حیاتی برای برقراری ارتباط تبدیل شدند .بهعنوان مثال ،صداهای
خشن یا سیخ شدن موها نشانۀ عصبانیت بهمنظور فراری دادن دشمن یا اعالم خطر بود یا مث ً
ال
وضعیت بدنی خاص یا رایحهای مشخص ،تمایل جنسی یا آمادگی برای شروع رابطه را آشکار
میکرد؛ عالئم یا حالت بدنی بخصوصی نشان از میل به بازی کردن داشتند؛ صداهایی ویژه از
کودکان بیانگر ترس عمیق آنها بود و احتیاجشان به حضور مادر را نشان میداد .در
نخستیسانان 2این شیوه حتی پیچیدهتر و دقیقتر هم بود .مث ً
ال در پژوهشی نشان داده شد که
شامپانزهها میتوانند حسادت یا میل به انتقام و همچنین چند هیجان دیگر را احساس کنند.
چنین تکاملی در طول صدها میلیون سال اتفاق افتاده است .بهتازگی ،توانمندیهای شناختی

3

نیز در حیوانات و انسانها رشد پیدا کرده و با ابداع زبان و تفکر انتزاعی (که محصول
توانمندیهای شناختی ما هستند) این سیر تکاملی به اوج خود رسیده است.
همانطور که بسیاری از عصبشناسان تأیید کردهاند ،این سیر تکاملی منجر به ایجاد مغز
پستانداری 4پیشرفتهتری شده که متشکل از سه قسمت است .قدیمیترین قسمت ،قسمت
خزندۀ 5مغز است که وظیفۀ کنترل واکنشهای خودکار را بر عهده دارد 6و درواقع قسمت غریزی
 1منظور این است که هیچ نوع تحلیل یا پردازشی صورت نمیگرفت و هرگونه محرک بیرونی فور ًا اقدام را
برمیانگیخت-م.
 primates 2اصطالحی در جانورشناسی ،راستهای از پستانداران شامل میمونها و انسانها-م.
3 cognitive powers
4 mammalian brain
5 reptilian part
 6منظور از واکنشهای خودکار فعالیتهایی مثل گردش خون ،تنفس ،خواب ،حفاظت از خود و  ...است-م.
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مغز است .بالی این قسمت ،مغز لیمبیک 1قرارگرفته که حاکم بر احساسات و هیجانات ماست
و بالی این قسمت نیز بخش نئوکورتکس 2تکامل یافته است؛ قسمتی از مغزکه توانمندیهای
شناختی و برای انسانها زبان را کنترل میکند.
برانگیختگی جسمانی به این منظور طراحی شده است تا حواسمان جمع شود و متوجه
چیزی در اطرافمان شویم؛ سرچشمۀ هیجانات از همین جاست .شروع یک هیجان بهصورت
واکنشهای شیمیایی و در قالب احساسات است و ما برای اینکه این هیجانات را بفهمیم ،باید
ابتدا آنها را در قالب کلمات معنی کنیم؛ اما ازآنجاییکه اینها [هیجانات و کلمات] در دو ناحیۀ
متفاوتی از مغز پردازش میشوند ،ترجمۀ هیجانات بهصورت ناقص انجام میشود و با لغزش و
خطا همراه است .مث ً
ال فرض کنید ما از آقای «ایکس» عصبانی هستیم ،درحا لیکه ممکن است
حسادت منشأ حقیقی این احساس باشد؛ یعنی ما در سطوح پایین آگاهیمان (در
ناخودآگاهمان) در برابر آقای «ایکس» احساس کوچکی و حقارت میکنیم و دوست داریم چیزی
را که او دارد داشته باشیم ،اما حسادت به هیچ وجه احساسی نیست که ما با آن راحت باشیم
و اغلب آن را به احساسی خوشایندتر و پذیرفتنیتر ترجمه میکنیم :مث ً
ال عصبانیت ،تنفر یا
خشم .یا فرض کنید یک روز با احساس بههمریختگی و بیتابی از خواب بیدار میشویم و به
شرکت میرویم؛ سپس خانم «ایگرگ» در زمانی نامناسب به سمت ما میآید و در همان حال
به او پرخاش میکنیم ،درحالیکه حواسمان نیست این عصبانیت ریشه در موضوعی دیگر دارد
و ربطی به رفتار یا گفتار خانم «ایگرگ» نداشته است .یا تصور کنید ما از دست آقای «زد» بسیار
عصبانی هستیم .اما این خشم در وجود ما تهنشین شده و مسبب آن شخصی بوده که در
ً
عمیقا به ما آسیب رسانده است و حال بهدلیل آنکه آقای «زد» برای ما تداعیکنندۀ آن
گذشته
شخص است ،عصبانیتمان را سر او خالی میکنیم.
به عبارت بهتر ،ما به ریشه و منشأ هیجاناتمان و احساسی که این هیجانات در ما بهوجود
میآورند آگاهانه دسترسی نداریم .فقط میتوانیم بهمحض اینکه هیجانی را در خود احساس
کردیم ،آن را در قالب زبان برای خودمان تفسیر کنیم ،اما مشکل اینجاست که در اغلب مواقع
در انجام دادن این کار دچار اشتباه میشویم؛ یعنی یا تفاسیری را قبول میکنیم که سادهاند و با
ذهنیت ما جور درمیآیند یا اینکه گیج و سردرگم میشویم ،مث ً
ال نمیفهمیم برای چه افسردهایم.
اینکه میگوییم هیجانات جنبۀ ناخودآگاه دارند یک معنی دیگر هم دارد ،یعنی بسیار سخت
است که از آنها چیزی یاد بگیریم .مث ً
ال متوقف کردن یا جلوگیری کردن از یک رفتار وسواسگونه
ال به یک الگوی تثبیتشده تبدیل شده است .مث ً
بسیار دشوار است ،زیرا عم ً
ال کودکی که احساس
طرد شدن از جانب والدین خود را تجربه کرده است ،بعدها در زندگیاش الگوهای طردشدگی را
خلق میکند ،بدون اینکه خودش دلیل آن را بداند( .کمی جلوتر بیشتر به این موضوع
limbic brain
 neocortex 2که به آن مغز جدید نیز میگویند-م.
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میپردازیم).
درباره کارکرد هیجانها در ارتباطات -که در حیوانات اجتماعی یک مؤلفۀ سرنوشتساز
بهحساب میآید -نیز باید گفت که این مؤلفه گاهی برای ما دردسرساز میشود .مث ً
ال ما خشم
خود را به طرف مقابل نشان میدهیم ،درحالیکه عم ً
ال احساس دیگری داریم یا اینکه خشم ما
متوجه فرد دیگری است ،اما شخصی که طرف مقابل ماست این را نمیبیند و نمیداند و درنتیجه
واکنشش بر مبنای این تصور است که بهطور شخصی مورد حمله قرارگرفته است .این منجر به
مجموعهای از واکنشهایی میشود که همگی مبتنی بر یک سوءتعبیر هستند.
هیجانات در مقایسه با تفکر بنا بهدلیل متفاوتی تکامل یافتهاند .این دو در مغز ما با یکدیگر
ارتباطی پیوسته و یکپارچه ندارند .حیوانات بهدلیل آنکه نیازی به ترجمۀ احساسات و تفسیر آن
در قالب کلمهها ندارند با هیجانات خود راحتاند .درحقیقت ،هیجان در این موجودات
همانطور که باید عمل میکند ،درحالیکه برای ما شکاف میان هیجان و تفکر عم ً
ال منشأ ایجاد
تعارضهای درونی مداوم است؛ درست مثل اینکه یک خود هیجانی دیگر درون ما وجود دارد
و خارج از ارادۀ ما مشغول فعالیت است .حیوانات برای مدت کوتاهی احساس ترس میکنند،
سپس این احساس از بین میرود و همهچیز تمام میشود ولی ما ترس را نشخوار میکنیم ،بر
آن چنبره میزنیم و تا مدتها درگیر آن میشویم ،تا حدی که ممکن است پیوسته دچار
اضطراب و تشویش باشیم.
خیلیها ممکن است تصورکنند که ما بهدلیل توانمندیهای ذهنیمان و پیشرفتهای عصر
حاضر توانستهایم بر این خود هیجانی مسلط شویم و آن را بهخوبی مهار کنیم .آنها در تأیید
صحبتهای خود میگویند :باألخره ما دیگر مثل اجداد اولیهمان خشن ،خرافاتی یا در بند
احساسات ُپرشورمان نیستیم؛ اما این یک وهم است .پیشرفتهای دنیا و رشد فناوری تغییری
در ذات و فطرت ما ایجاد نکردهاند ،بلکه فقط شکل هیجاناتی که تجربه میکنیم و نوع عدم
عقالنیت ما را تغییر دادهاند .بهعنوان مثال ،رسانههای نوظهور اکنون زمینۀ مساعدتری در اختیار
سیاستمداران (و دیگران) قرار دادهاند تا احساسات ما را به بازی بگیرند؛ صد البته به شیوههایی
ظریفتر و پیچیدهتر .تبلیغاتچیها ما را با پیامهای زیرپوستی فوقالعاده مؤثر بمباران میکنند.
ارتباط پیوستۀ ما با شبکههای اجتماعی باعث میشود بیشتر در معرض هیجانات جمعی و
فراگیر قرار بگیریم .این رسانهها برای آرامش و تأمل طراحی نشدهاند .با حضور مداوم و بیوقفۀ
ً
دائما کمتر میشود .ما ،درست مثل
شبکههای اجتماعی ،فضای ذهنی ما برای خلوت و تفکر
یونانیهایی که در مجلس بودند ،با عواطف و هیجانات بیفایده و غیرضروری محاصره شدهایم.
واضح است که کلماتی مثل منطقی و غیرمنطقی میتوانند معانی متعددی داشته باشند.
مردم همیشه به کسانی که با آنها مخالفت میکنند انگ «بیمنطق» میزنند .آنچه ما نیاز داریم
تعریف سادهای از این مفاهیم است تا بتوانیم با حداکثر دقت ممکن تفاوت بین آنها را قضاوت
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و ارزیابی کنیم .توضیحاتی که در ادامه میآید ممکن است معیار مناسبی در این زمینه باشد:
ما مدام هیجانات را احساس میکنیم و این هیجانات پیوسته روی تفکر ما اثر میگذارند و
ً
عمدتا پیرامون افکاری بگردد که برایمان خوشایند است و به ما احساس
باعث میشوند ذهنمان
برتری میدهد .غیرممکن است بتوانیم احساسات و امیال شخصیمان را در افکار خود دخیل
نکنیم .آدمهای منطقی از این مسئله آگاهاند و از طریق دروننگری و تأمل فردی میتوانند تا
اندازهای اثر هیجاناتشان را کم کنند و اجازه ندهند این موارد روی تفکر آنان تأثیر منفی بگذارند،
اما افراد غیرمنطقی این آگاهی را ندارند .آنها فور ًا و بدون درنظر گرفتن پیامدهای یک عمل
دست به اقدام میزنند.
تفاوت را میشود در تصمیمات و اقداماتی که آدمها انجام میدهند و نتایج بهدستآمده
از آنها دید .افراد منطقی بهتدریج ثابت میکنند که قادرند پروژهها را به پایان برسانند ،اهدافشان
را محقق کنند ،بهطور مؤثر در گروه کار کنند و چیزی ماندگار بیافرینند .افراد غیرمنطقی در
زندگیشان الگوهای منفی و ناموفق دارند؛ مث ً
ال اشتباهاتی که مرتب از آنها سر میزند ،دردسرها
و تعارضهایی غیرضروری که هرجا میروند همراه آنهاست ،رؤیاها و پروژههایی که هیچوقت
رنگ واقعیت به خود نمیگیرند و تمایل به تغییرکه هیچوقت به یک اقدام یا خروجی ملموس
تبدیل نمیشود .آنها هیجانی و واکنشیاند 1ولی خودشان درمورد آن هشیار نیستند .هرکسی
ممکن است تصمیمات نامعقول بگیرد ،زیرا گاهی شرایطی پیش میآید که ازکنترل و تسلط ما
خارج است و گاهی اوقات حتی هیجانیترین افراد هم میتوانند به ایدههایی ناب و فوقالعاده
برسند یا از طریق جسارت و عملگراییشان فور ًا به موفقیت دست پیدا کنند .به همین دلیل
بسیار مهم است که شخصیت افراد را در بلندمدت ارزیابی کنیم تا مشخص شود در کدام دسته
قرار میگیرند :منطقی یا غیرمنطقی .به این توجه کنید که آیا آنها میتوانند موفقیت خود را
برای زمانی پایدار حفظ کنند؟ آیا میتوانند به چند استراتژی خوب و اثربخش دست پیدا کنند؟
آیا آنها اهل سازگاری با شرایط و یاد گرفتن از شکستها هستند؟ همۀ اینها با گذشت زمان
معلوم میشود.
عالوه بر اینها ،ما میتوانیم در موقعیتهای بخصوصی تفاوت بین افراد منطقی و
ً
خصوصا وقتی صحبت از محاسبۀ تأثیرات بلندمدت و اولویتبندی کارها
غیرمنطقی را ببینیم؛
میشود .بهعنوان مثال :فرض کنید زوج جوانی در آستانۀ طالق گرفتن از یکدیگر هستند و بحث
بر سر حضانت کودک است .افراد منطقی در چنین موقعیتی اوقاتتلخی و تعصب را کنار
میگذارند و به این فکر میکنند چه تصمیمی در بلندمدت به نفع کودک است .افراد غیرمنطقی
درگیر جنگ قدرتی تمامعیار با طرف مقابل میشوند و بهاینترتیب اجازه میدهند کینه و انتقام
روی تصمیمات آنها تأثیر بگذارد .در این بین به تنها چیزی که توجه نمیشود صالح کودک
 1منظور از واکنشی این است که بهجای در دست گرفتن ابتکار عمل و اقدام کردن برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب،
صبر میکنند و به رویدادهایی که برایشان پیش میآید واکنش نشان میدهند-م.
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است .این جدال همینطور ادامه پیدا میکند و کودک آسیب میبیند.
وقتی صحبت از استخدام یک دستیار یا شریک کاری میشود ،افراد منطقی از «شایستگی»
بهعنوان معیار و سنجۀ اصلی خود استفاده میکنند؛ آنها به این توجه دارند که آیا این شخص
از عهدۀ کار برمیآید؟ اما فرد غیرمنطقی خیلی زود تحتتأثیر جذابیت و خوشبرخوردی آدمها
قرار میگیرد ،آدمهایی را استخدام میکند که بتواند روی آنها تسلط یابد یا کسانی که برای او
خطر یا تهدیدی محسوب نمیشوند ،بدون اینکه دلیل پشت این تصمیمات را درک کند .این
رویه به ضعف و ناکارآمدی سیستم میانجامد و در این مورد فرد بیمنطق تقصیرها را گردن
بقیه میاندازد .وقتی صحبت از تصمیمات شغلی میشود ،افراد منطقی به دنبال موقعیتهایی
میگردند که با اهداف بلندمدت آنها همخوانی دارد .افراد غیرمنطقی بر این اساس تصمیم
میگیرند که چقدر پول میتوانند به جیب بزنند ،چقدر میتوانند از زیرکار در بروند یا این موقعیت
تا چه اندازه منجر به جلب توجه سایرین خواهد شد .این افکار باعث میشود فرد در یک شغل
ثابت و یکنواخت یا به عبارت بهتر یک بنبست شغلی گیر بیفتد.
در تمام این موارد ،آنچه تفاوت میآفریند میزان آگاهی فرد است .افراد منطقی از
گرایشهای غیرمنطقی خود آگاهاند و آن را بهسادگی میپذیرند ،ازاینرو میدانند باید
گوشبهزنگ و هشیار باشند؛ اما در سمت مقابل ،وقتی ریشۀ هیجانی تصمیمات افراد غیرمنطقی
را به آنها گوشزد میکنید یا تصمیمشان را بهچالش میکشید ،فور ًا احساساتی میشوند و
واکنش نشان میدهند .آنها قادر به خودارزیابی و یادگیری نیستند .آنها درصورت بروز اشتباه،
بهشدت تدافعی میشوند و جبهه میگیرند.
توجه کنید که منظور ما از منطقی بودن ،از یاد بردن هیجانات یا کنار گذاشتن آنها نیست.
خود پریکلس نیز ارزش فراوانی برای اقدام دلیرانه و ماجراجویانه قائل بود .او به انرژی آتنا و
الهامات وی عشق میورزید .او از مردم و سیاستمداران آتن نیز میخواست که عاشق شهر خود
باشند و با سایر شهروندان احساس نزدیکی و همدلی کنند .آنچه او مد نظر داشت ،وضعیتی
متعادل بود؛ یعنی بفهمیم چرا اکنون چنین احساسی داریم ،زیرا وقتی از هیجانات خود آگاه
شویم میتوانیم تأثیر آنها را بر فکرمان کاهش دهیم .پریکلس میخواست آن انرژی نیرومندی
را که از تکانهها و هیجانات میآید به نفع تفکرمان در اختیار بگیریم ،نه اینکه آن را نادیده بگیریم
و کنارش بگذاریم .این تصویر ذهنی او از خردگرایی بود و همان چیزی است که ما باید بهعنوان
یک ایدئال بپذیریم.
خوشبختانه منطقی شدن کار پیچیدهای نیست .این کار بهسادگی با شناخت و اجرای یک

فرایند سهمرحلهای امکانپذیر است .در مرحلۀ اول ،باید از مفهومی به نام بیمنطقی یا نابخردی
سطح پایین آگاه شویم .این موضوع تابع احساسات و احوالتی است که پیوسته در زندگی و
در سطح ناخودآگاه تجربه میکنیم .وقتی مشغول برنامهریزی یا تصمیمگیری هستیم ،خبر
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نداریم که این احساسات ناخودآگاه تا چه اندازه ممکن است ما را دچار کژاندیشی کنند و فرایند
تفکرمان را به انحراف بکشانند .آنها میتوانند در اندیشۀ ما سوگیریهای برجستهای بهوجود
آورند و این سوگیریها آنقدر درون ما ریشه دارند که شواهدشان را در تمام فرهنگها و ادوار
تاریخ میبینیم .این سوگیریها با تحریف یا دستکاری واقعیت باعث میشوند تصمیمات
اشتباه و ناکارآمد بگیریم .به همین دلیل مهم است که با آگاهی از آنها بتوانیم تأثیرشان را به
حداقل برسانیم.
در مرحلۀ دوم ،باید با مفهومی به نام بیمنطقی سطح بال آشنا شویم .این حالت زمانی رخ
ً
عموما بهدلیل فشارها یا محرکهای معینی برانگیخته میشوند .در این
میدهد که هیجانات ما
شرایط واکنشهایی هیجانی ناشی از خشم ،عصبانیت یا بدگمانی خواهیم داشت .درحقیقت،
هرآنچه را میبینیم و میشنویم از دریچۀ این هیجانات تعبیر و تفسیر میکنیم .ما حساستر
میشویم و بیشتر در خطر بروز واکنشهای هیجانی و کنترلنشده قرار میگیریم .عصبانیتی ساده
ممکن است به خشم و بیاعتمادی عمیق تبدیل شود .همین واکنشهای هیجانی باعث
میشوند افراد رفتارهایی مثل خشونت ،وسواس شدید ،طمع مهارنشدنی یا میل به کنترل
دیگران را از خود نشان دهند .این شکل از بیمنطقی ریشۀ مشکالت عمیقتری مثل بحرانها،
تعارضها و تصمیمات فاجعهبار است .آگاه شدن از چگونگی عملکرد آن باعث میشود زمانی
که رفتاری هیجانی و کنترلنشده داریم ،آگاه شویم و قبل از اینکه دیر شود و پشیمان شویم
خود را مهار کنیم و به حالت عادی بازگردیم.
در مرحلۀ سوم ،لزم است به استراتژیها و تمرینهای خاصی مجهز شویم که با استفاده از
آنها قسمت مربوط به تفکر مغز را تقویت کنیم و در جدال همیشگی آن با عواطف ،قدرت
بیشتری به آن ببخشیم.
شما میتوانید با استفاده از سه مرحلهای که در ادامۀ این بخش میخوانید سفر عقالنیت و
خردورزی را آغاز کنید .توصیه میشود هر سه مرحله را همراه باهم در مطالعات و تمرینهایتان
در زمینۀ سرشت انسان بهکار بگیرید.

مرحلۀ اول :سوگیریها را تشخیص دهید
هیجانات ،بهطور پیوسته و بدون اینکه خودمان آگاه باشیم ،در حال تأثیرگذاری روی فرایند
تفکر و تصمیمات ما هستند .رایجترین نوع این هیجانها یکی گرایش به لذت و دیگری اجتناب
ً
تقریبا در اغلب مواقع ،افکار ما پیرامون همین دو گرایش
از درد است .اگر نگوییم همیشه،
میگردد .ما از فکرکردن به ایدههایی که برایمان ناخوشایند یا دردناکاند دوری میکنیم .تصور
میکنیم در جستوجوی حقیقت یا واقعبین هستیم ،درحالی که اینطور نیست و فقط آن
ایدههایی را به ذهن راه میدهیم که ما را از تنش و فشار رها میکنند یا برایمان خوشایندند،
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