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 مترجم  ۀ مقدم

 نی تحت عنوان قوان   ی د ی کتاب جد  ن ی بود که متوجه شدم رابرت گر  97سال   ز ییپا   ی ها مه ی ن 
سرعت محتوا و مطالب کتاب، به   ۀجستجو و مطالعه دربار   یسرشت انسان نوشته است. با کم 

 یکرد، فقط موضوع جالب و کاربرد   ب ی کتاب ترغ   ن ی جذب آن شدم. اما آنچه مرا به خواندن ا 
پس از نگارش   ی وجود داشت که مدت کوتاه  یمن در اتفاق ناگوار   گر ی د  ۀ ز یه انگ آن نبود، بلک 

سرشت انسان را پس از   نی نگارش کتاب قوان   نی افتاد. رابرت گر   ن ی خود رابرت گر   ی کتاب برا
بعد از اتمام نگارش   ی. او اندک د ی شش سال به طول انجام   ند ی فرا  ن ی آغاز کرد و ا   یرگ ی کتاب چ 

 د ی گو ی ها مرا از سر گذراند. خودش در مصاحبه   یکرد و خطر بزرگ   ی عی نسبتًا وس   ۀکتاب سکت 
ا  ن ی هم  بعد   ۀ ی اول   ۀ د ی اتفاق  بودن   یی  رایاز م   ی آگاه  ۀ شده که دربار   اش ی کتاب  انسان و کوتاه 
 ۀ. نقط می دار   ار ی اخت   اکنون در است که هم   یی هاکمال از فرصت و تمام   ۀاستفاد   جه ی و در نت   ی زندگ 
آن   ی( است که موضوع و محتوا 18)فصل    یان یکتاب و در فصل پا   ن ی اما در هم   ده ی ا   نی آغاز ا 

 نی رابرت گر   دی جالب است بدان   نکه یکتاب بود. ضمن ا   ن یا   ۀترجم   ی ُپررنگ من برا   ل یاز دل   ی ک ی 
 .کتاب را مطالعه کرده است   300کتاب، حدود    ن ی نوشتن ا  ی برا 

در   یی های لوحساده   ی و حت ی سادگ   ۀ کتاب داشتم، مشاهد   ن ی ا ۀ ترجم  ی که برا   ی گر ی د  ل ی دل 
. احتمالً م ی دچار آن هست   ش ی ما کماب   ۀ من هم  ۀ د ی بود که به عق   کانم ی از دوستان و نزد  ی برخ
نخست با لبخند و   ی که در برخوردها  ی . آدممی انابکار را داشته   ی اعتماد به آدم  ۀ ما تجرب   ۀ هم
 می بعد احساس کرد   یدر دلمان جا باز کرده اما مدت   ن ی و کالم دلنش   بایز   یها خوش و لباس   یرو 
 س،ی رئ   ، یعاطف  ک یدر قالب شر   تواند ی م ی آدم  ن ی نبوده است. چن  ش ی ب  ی پرداز و دروغ   کار ب ی فر 

 ود ظاهر ش  ی گر ی در هر لباس د   ا ی(  ی! نستاگرام ی ا  ی ها معّلم   ًا ر ی معّلم )اخ   مدار، است ی همکار، س 
و   مار ی ب   ی ها و آدم   کاران ب ی ها، فر محافظت از خودمان در برابر شارلتان   ی . برا بد یو شما را بفر 
با اول   می ن ی و بب   م ی قدم به عقب برو   ک ی   ی حت   کند، ی ها چطور کار مذهن آن   می بدان   د ی آزارگر، 

افراد   رابر و در ب  کاهد ی ما م  یلوحاز ساده   ی ادیتا حد ز   ن ی. ا کندی اساسًا ذات بشر چگونه کار م
نتوانستم همان   گر یکتاب د   ن ی ا   ۀعّلت بود که بعد از مطالع   ن ی . به هم کندی مجهزمان م  یسمّ 

 ۀشما هم پس از مطالع  کنمی ها داشته باشم و تصّور مسابق را به آدم   ی و سرسر  ینگاه  سطح 
 یا عّده   ی ها ی کار ب یدر دام فر   جه ی و در نت  د ی ش یندی ب  گران یخودتان و د  ۀ دربار  تر ق ی کتاب عم   ن ی ا 

 .د ی فت ی ها ن از افراد و ظاهر خوش رنگ و لعاب آن 

 شتن یخو  تر  ق یهم دارد و آن شناخت عم   ی گر ی کتاب کارکرد د  ن ی ا  ۀ مطالع   ن، ی از ا   ر ی غ   اما 
مز  خودتان    نی ا   ت ی است.  است که  آن   را  - وجودتان   تر ک یتار   های جنبه   احتماًل   و - قسمت 

نت   د ی ر ی پذ می  اما کار هم د ی رس ی م   ی کپارچگ ی به صلح و    شتن یبا خو  جه ی و در  پا   نی .  به   انی جا 
وجودتان را مبدل   کیتار   ی ها حاصل از جنبه   ی تا انرژ   کند ی کتاب به شما کمک م  ن ی و ا  رسد ی نم
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 ای شما از خشم    ی بزرگ بعد  ۀپروژ   دی . شا دی مثبت و ُپرحاصل بزن   یعمل  ای و آن را به کار    د ی کن 
اتفاق   نی ا   د ی صورت با ن ی و در ا  ردیدرونتان سرچشمه بگ   ی  فتگ ی خودش  ا یحسادت    ای   یپرخاشگر 

از   یک ی مبدل کند،    ییوجود خود را به روشنا  یها ی ک ی بتواند تار   ی انسان  نکه ی . ا د ی ر را مبارک بشما
 .آموزدی بودن را به شما م  ن ی چن ن ی رسم او کتاب راه   ن ی هنرهاست و ا   نی و ارزشمندتر   ن ی والتر 

 روسی و  وع ی ش   یو در پ   98کتاب گرفتم؛ اواخر سال    ن یا  ۀ به ترجم   م ی چه شد تصم   نکه ی ا  اما 
 عمدتًا به انمی با دانشجو  مارتباط  ه،ج ی کردم و در نت   ل ی را تعط  امی حضور  یها کرونا، تمام کالس 

دچار   نکهی ا  ی داشتم و برا   ی شتر یوقت آزاد ب   ل یدل   نی شد و به هم   ل یتبد   ی رحضور ی غ   یارتباط 
 ی ک ی   ۀبه ترجم   می نشوم و احساس مؤثر نبودن نکنم، تصم   تی از عدم فعال   ی ناش  یمالل و دلزدگ 

سرشت انسان گرفتم.   ن ی کتاب قوان   ی عنی  اش،ی سندگ یدر سراسر عمر نو   ن ی آثار رابرت گر   نی از بهتر 
 داشتندبه من    یرگ یبعد از مطالعه کتاب چ   ز یکه خوانندگان عز   ی بعد از لطف فراوان  نکهی ضمن ا

بازخوردها  ارزشمند   یو  و  عّده   ۀترجم   ۀدربار   یمثبت  ارائه کردند،  من  به  ا   یا آن کتاب   نی از 
 تی فعال   ۀ ن ی ب به زم کتا  نی موضوع ا   ی ک یبا توجه به نزد   انم، یدانشجو   ن ی همراهان گرانقدر و همچن 

 .نمودند  ق ی آن تشو  ۀ من، مرا به ترجم

ترجم  در  رابرت گر   ۀ مورد  ا  ن ی آثار  اشاره کرده   ران، ی در  قبالً  طور که  تعداد همان  از   ی ام، 
 ایاما غالبًا    اند، ده ی ها کشکتاب   ۀ ترجم   یکه حتمًا برا   ی زحمات فراوان  رغم ی مترجمان محترم، عل
و   یو نوشتار    یکپارچگ ی در حفظ لحن و    ا ی  نی مدنظر رابرت گر   می و مفاه   یدر انتقال درست معان

 نی ا   ۀدقت در ترجم   ت ی دو مورد را با نها   نی ا   امده ی اند. من کوش در هر دو مورد ناتوان بوده   ا ی 
هدف  ن ی به ا دن ی در رس  دوارم ی . ام د ی مطالعه کن   یبا استاندارد عال  ی کنم تا شما اثر   ت ی کتاب رعا 

 ناً ی کتاب ع   ی جا ام در همه نخواسته   ن ی اوجود  سربلند بوده باشم. با    ی نزد شما خوانندگان گرام
کنم. لذا   ی سی رونو ی کلمه از متن اصلبه کلمه   ا یرا به کار ببرم،    ی همان ساختار جمله در متن اصل

اند. در مانده   یده باقدست نخور   می ام اما مفاه داده   ر یی اگر لزم بوده ساختار جمله را تغ   یگاه 
 .و انتقال درست مفهوم بوده است   ی من فهم بهتر معن ت ی واقع اولو

به   تواند ی من م  یها ی ساز شفاف   ا ی  حاتی هرجا که احساس کردم توض   ، یرگ ی کتاب چ   مثل 
 .ام نوشته  ها س ی درک بهتر مطالب کمک کند آن را در پانو

تجرب   ن ی ا   ۀ دربار   ی بعد   ۀ نکت  چطور  ا   ی بهتر   ۀ است که  خواندن  باش   نی از  داشته   د؛ی کتاب 
ا  شنهادی پ  حوصله کن   ن ی من  داستان   د ی است که  با  شو   ی هاو  همراه  فصل  هر  ا دی اول   نی . 

و جّذابند و نکات   ی د ی کل   ار یبس   کنند،ی مطالب فصل آماده م   یها غالبًا ذهن شما را برا داستان 
 نی که رابرت گر   د ی . فراموش نکند ی ها استخراج کن از آن   د ی توان ی را م  یا دهنده نش ی ب پندآموز و  

 یو بردبار   نانیبا اطم   نی کاربلد است، بنابرا   ی گو و قّصه   س ینو داستان   کی خوانده و    کی کالس   خ ی تار 
 .د ی کتاب را مطالعه کن   ن ی ا 

جلو   ی ک ی ی ک ی و    د ی شماره بخوان   ب ی ها را به ترت فصل   ستی ن   یاز ی کتاب ن   ن ی ا  ۀ مطالع  ی برا 
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 یا زه ی و هرکدام که توجهتان را جلب کرد و برق انگ   د ی ن یو موضوعات هر فصل را بب   ن ی عناو .  د ی برو
( 18و    17کتاب )فصل    ی انی پا   یها . هرچند فصل د ی در دلتان به وجود آورد از همان جا آغاز کن 

که چند فصل از کتاب   ی وقت  ی برا   د ی ها را بگذار آن   ۀ مطالع   کنم ی م  شنهاد یترند و پ فکورانه   ی ک اند 
کتاب هم در   ن ی ا   یها و غالبًا فصل   ست یمطلق ن   یبند دسته   ن ی ا  نکهی . با وجود اد ی اخوانده   را 
زم و کسب   ۀ ن ی زم  در زم   ۀ ن ی کار، هم در  و هم   یبرا اما من    دند، یمف   ی شخص  ۀ توسع   ۀ ن ی روابط 

 :کنم ی ارائه م  یشنهاد ی و پ  ی موضوع   یبند دسته  کی بهتر شما،  یی راهنما 

ها را فصل   نی دارد ابتدا ا   ت ی اولو  تان ی برا  ی شغل  ۀ کار و توسعو کسب   ۀ ن ی در زم   نش ی اگر ب  •
 15، فصل  14، فصل  13، فصل  11، فصل  3: فصل  د ی بخوان 

: فصل د ی ها را بخوان فصل   ن ی دارد ابتدا ا   تی اولو   تان ی برا   ی و اجتماع   یاگر بهبود روابط فرد  •
 16، فصل  10، فصل  7، فصل  5، فصل  4، فصل 2

: فصل د ی ها را بخوان فصل   ن ی دارد ابتدا ا  ت ی اولو  تان ی برا  یو بهبود شخص   ی اگر خودشناس •
 18، فصل  17، فصل  12، فصل  9، فصل  8، فصل  6، فصل 1

 ست؛ی چ   ۀ کتاب دربار   ن ی ا   م ی بگو   ده ی طور مختصر و چک نکته، اگر قرار باشد به   ن ی آخر   عنوان به 
اشاره م   قت ی حق   ن ی به ا با و  کنم ی ژرف  وجود،   ک ی تار   یها و جنبه   ی منف  ی ها ی ژگ ی که مواجهه 

ارزشمند   ی کار   م ی که بتوان   کند ی م   جاد ی را در ما ا  تی ظرف   ن ی ا  ، یمواجهه با احساسات و عواطف منف
و کمال   شی وال   ۀ . مواجهه با مرگ ما را به نقطم ی ماندگار خلق کن   یو اثر   می و وال انجام ده 

ارساند ی م  هدف  تبد ن ی .  تمامًا  ظرف   ل ی کتاب  منف  یها ت ی کردن  و  خروج  ،یخفته   ییها ی به 
 .است   یو انسان   کران ی باشکوه، ب 

است.   ر ینظ ی ها ب آن   یتشکر کنم که همراه نی فکر نشر نو و خوش   ای پو  می از ت  لمی آخر ما   در 
عز  مخاطبان  و  خوانندگان  ترجم   تی نها ی ب   زمیاز  از  پس  چ   ۀ ممنونم که   مانه یصم   یرگ ی کتاب 

 ن ی . همچن شد ی جانم روشن م  نوشتند ی م  م یرا برا   شرفتشانیپ   ی ها داستان   یهمراهم بودند و وقت 
 شک ی ممنونم. ب   مانه یصم   زشانی انگ و شگفت   ر ینظ ی محبت و عشق ب   یبرا   زم یعز   مادر از پدر و  
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 .مطالعه خواهم کرد   اقی اشت 
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 مقدمه 

های منفی  این ویژگی   نگذارید ها مواجه شدید...  با رذالت و حماقت انسان   وقتی 
عنوان یک سری  ها را صرفًا به شما را به هم بریزند یا بیازارند، بلکه بکوشید آن 

طور به قضیه نگاه کنید  تان درنظر بگیرید؛ این داده برای بال بردن دانش و آگاهی 
کاوید.  شوید و آن را می سانی آشنا می های طبع و ذات ان که دارید با واقعیت 

طبیعت  پژوهشگر  یک  مثل  راه  این  در  جزئی شما  هستید که  ترین  شناس 
 کاود. ها را می های طبیعت، مواد معدنی و امثال این خصوصیات و ویژگی 

 آرتور شوپنهاور  - 

 

موجب شویم که  ناخواه با افراد سمی مختلفی مواجه می مان خواه هریک از ما در طول زندگی 
کنند. بعضی از این افراد مدیر یا رئیس مان را تلخ و تار می شوند و زندگی دردسر و رنجش ما می 

ها افرادی هستند. ممکن است آن   ن ها همکار و عدۀ دیگری هم از دوستانما ما، بعضی از آن 
رند. گی پرخاشگر باشند، اما درهرصورت استادانه احساسات ما را به بازی می - پرخاشگر یا منفعل 

کنیم این افراد رسند. تصور می نظر می نفس به افزا و بااعتمادبه ها از دور جذاب، دلنشین، روح آن 
شویم، ها می های درخشان خود به ما کمک کنند یا مثالً جذب شور و شوق آن توانند با ایده می 

نفس یم اعتمادبه شو ها بر ما آشکار شود. ما تنها زمانی متوجه می اما امان از روزی که باطن آن 
شویم این افراد ساختگی یا غیرعقالنی است که دیگر خیلی دیر شده است، زمانی متوجه می 

های آنان سنجیده و کارآمد نیست که کار از کار گذشته است. در بین همکاران ما، این افراد ایده 
ارند یا کارمان گذ واسطۀ حسادتی پنهان چوب لی چرخ ما می هایی باشند که به توانند همان می 

شوند. یا ممکن کنند و از اینکه ما را زمین بزنند از درون غرق در لذت و شعف می را خراب می 
شویم فقط است همکاران یا کارمندان ما باشند که بعدًا، در کمال تأسف و ناراحتی، متوجه می 

های ردبان موفقیت اند و صرفًا هدفشان این بوده است که ما را نکرده به منافع خودشان فکر می 
 بعدی خود کنند.

دلیل اینکه توقع چنین دهد این است که ما، به ها روی می ناخواه در این موقعیت آنچه خواه 
های ها اغلب توجیه شویم. این تیپ خوریم و برآشفته می رفتاری را از طرف مقابل نداریم، یکه می 

 کنند وای را سپر بال می کنند، یا عده می تر  آورند و ما را سردرگم یکی برای اعمال خود می درجه 



 ||  قوانین سرشت انسان   14

 

دانند چطور ما را گیج و سردرگم کنند و سپس به ها می اندازند. آن ها می تقصیرها را گردن آن 
غوغا یا ماجرایی بکشانند که کنترل آن دست خودشان است. ما در واکنش به اعمال این افراد 

رسیم؛ یت به احساس عجز و درماندگی می ممکن است اعتراض کنیم یا عصبانی شویم، اما درنها 
آورد. سپس، مدتی بعد فرد دیگری از همین قماش پا گونه ما را از پا درمی ها این ضربۀ کاری آن 

 شود.گذارد و این داستان همواره تکرار می مان می به زندگی 

 اغلب، مشابه  این احساس گیجی و سردرگمی درمورد خودمان و رفتارمان نیز به ما دست
آوریم و موجب رنجش رئیس، دوست یا همکار خود دهد. مثالً ناگهان سخنی به زبان می می 
دانیم و مطمئن نیستیم که این حرف از کجا آمد، اما در کمال شویم؛ خودمان دقیقًا نمی می 

ای بروز کرده شیوه شویم مقداری خشم یا عصبیت از درون ما سر برآورده و به ناراحتی متوجه می 
آید که با نهایت  شوق شده است. یا مثالً گاهی اوقات پیش می   ن ما ون موجب پشیمانی که اکن

شویم این کار چقدر کنیم، اما بعدًا متوجه می و انگیزه، خود را وقف یک پروژه یا فعالیت می 
شویم احمقانه و بیهوده و صرفًا اتالف وقت بوده است. یا شاید با فردی وارد رابطۀ عاطفی می 

دانیم، دردنخورترین نوع شریک عاطفی برای ماست و ما این را می ترین و به ًا نامناسب که دقیق
پرسیم: چه کنیم و می توانیم جلوی خودمان را بگیریم. در چنین شرایطی تعجب می اما نمی 

 بالیی سر من آمده است؟

موقعیت  این  در  می ما  رفتاری خودمخرب  الگوهای  به ها گرفتار  الگوهایی که  نظر شویم؛ 
ای درون ها کنترلی نداریم و دست ما نیستند. قضیه طوری است که انگار غریبه رسد روی آن می 

کند و ما را به سمت طور مستقل و بدون اراده و اجازۀ ما کارهایی می ماست و در لحظاتی به 
دهد که به ضررمان است. ضمن اینکه این غریبۀ درون ما موجودی عجیب و اعمالی سوق می 

 پذیرفتنی نیست.فهم یا  زند که برای ما چندان قابل ز است و دست به کارهایی می مرمو 

یعنی اعمال زشت و ناپسند دیگران و رفتارهای بعضًا -توان دربارۀ این دو مورد  آنچه می 
گفت این است که ما معمولً از علت و منشأ چنین رفتارهایی   - آور خودمان غیرمنتظره و تعجب 
های ساده و دم  دستی روی بیاوریم و بگوییم: »این آدم ن است به توجیه آگاه نیستیم. ممک 

دانم چه شد. دست خودم نبود. یک لحظه انگار کنترلم را موجودی رذل و پلید است«، یا »نمی 
توانیم علت و فرض و دم  دستی نمی های پیش از دست دادم و خودم نبودم«، اما با این توجیه 

ی را درک کنیم یا مانع تکرار این الگو در آینده شویم. واقعیت این سبب واقعی چنین رفتارهای 
گویند و انجام ها درکی سطحی از رویدادها داریم و صرفًا به آنچه دیگران می است که ما انسان 

. ما دربارۀ خودمان و دیگران عقایدی داریم که 1دهیمدهند واکنشی آنی و هیجانی نشان می می 
خ تااندازه  و  ساده  همه طی ای  و  به اند  را  دسترس آسان چیز  در  و  برای ترین  ممکن  شکل  ترین 

 کنیم.خودمان توجیه و تفسیر می 

 
 م.- شویم تر نمی دهیم و عمیق نشان می   واکنش بینیم  منظور این است که فقط به آنچه جلوی چشممان می  1



 15||      مقدمه 

 

رویم و ب توانستیم از سطح ظواهر فراتر شد اگر می البته به این فکر کنید که چقدر خوب می 
ببریم. ترتیب به ریشه و علت واقعی رفتارهای انسانی پی این چشم بر اعماق درون بگشاییم و به 

کنند، ها حسادت می اند، چرا بعضی گونه ها این فهمیدیم چرا انسان شد اگر می چقدر خوب می 
نفس کاذب دارند که خود را قدر اعتمادبه ها آن گذارند، یا چرا بعضی چوب لی چرخ دیگران می 

اگهان ها ن فهمیدیم چرا آدم شد اگر می بینند؟ چقدر خوب می موجودی خطاناپذیر و خداگونه می 
می  سرشان  می به  رفتار  غیرعقالنی  و  جنبه زند  یا  به کنند،  را  خود  باطن  تاریک  نمایش های 

اند تا برای اشتباهات خود توجیهی عقالنی بیاورند، یا گذارند، یا چرا همیشه حاضر و آماده می 
 شوند؟ روزی ما می شویم که درنهایت موجب بدبختی و تیره چرا ما پیوسته جذب رهبرانی می 

ها را ها را ببینیم و شخصیت واقعی آن توانستیم باطن آدم شد اگر می فکر کنید چقدر خوب می 
گذاری روی فرد اشتباه در روابط ترتیب از استخدام افراد نامناسب یا سرمایه این ارزیابی کنیم و به 

 ناپذیر آن در امان بمانیم.مان خودداری کنیم و از صدمات عاطفی جبران شخصی 

توانستند سختی می های سمی و مخرب به کردیم، تیپ واقع ریشۀ رفتار بشر را درک می اگر به 
خوردیم و با در  باغ ها را نمی آسانی فریب آن بابت اعمال خود مدام قسر در بروند، زیرا دیگر به 

های آنان کاری توانستیم ترفندها و فریب شدیم. در آن صورت می سبز نشان دادنشان گمراه نمی 
دادیم ها را ببینیم. ضمن اینکه دیگر به خودمان اجازه نمی تشخیص دهیم و چهرۀ واقعی آن را 

ها دانستیم آن ها شویم یا خود را گرفتار هیاهو و غوغایشان کنیم، زیرا می های آن اسیر جوسازی 
 پایه و اساس ما را تحت کنترل خود درآورند؛ اما اگر های بی قصد دارند با وعده و وعید دادن 

ای ها را کشف کنیم و دیگر طعمه توانستیم باطن واقعی آن کردیم، می ریشۀ رفتار بشر را درک می 
 ها نبودیم.حاضر و آماده برای آن 

توانستیم به درون نگاه کنیم و به شد اگر می همچنین، درمورد خودمان، چقدر خوب می 
سوی این احساسات ما را به  منشأ احساسات دردسرآفرین خود پی ببریم و بفهمیم چرا و چگونه  

شد اگر شویم. چقدر خوب می دهند که بعدًا از انجام دادنشان پشیمان می رفتارهایی سوق می 
اختیار در طلب همان چیزی های دیگران داریم و بی فهمیدیم چرا تا این اندازه چشم به داشته می 

کنیم، تا جایی که افراد ه می قدر خود را وابسته به یک گروها دارند، یا چرا این هستیم که آن 
فهمیدیم چرا شد اگر می دانیم؟ چقدر خوب می خارج از دایرۀ اعضای گروه را پلید و بدکردار می 

رانیم گوییم، یا چرا ناخواسته دیگران را از خود می کسی که هستیم دروغ می دربارۀ خودمان و آن 
 مانیم؟و تنها می 

شویم که تر بشناسیم، آنگاه متوجه می را بهتر و شفاف که بتوانیم غریبۀ درون خود  درصورتی 
یابیم که ما بسیار او اصالً یک غریبه نیست، بلکه قسمتی از وجود خود ماست. همچنین درمی 

کردیم. از طریق همین آگاهی است تر از آنیم که خودمان تصور می تر و جذاب مرموزتر، پیچیده 
صورت ها رها سازیم. دراین را از بند آن   خود کنیم و  توانیم الگوهای منفی و مخرب را بش که می 

های خودمان توانیم رفتار و انتخاب داریم و در نتیجۀ آن بهتر می جویی دست برمی از توجیه و بهانه 
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 د کنترل کنیم.گذر و آنچه را که بر ما می 

شود از بسیاری جهات داشتن چنین وضوح و شفافیتی دربارۀ خودمان و دیگران موجب می 
مسیر زندگی ما دستخوش تغییر شود، اما قبل از پرداختن به آن باید دربارۀ یک سوءبرداشت 
ارادۀ  باوریم که رفتار ما تا حد زیادی آگاهانه و به میل و  این  بر  اغلب  ابهام کنیم:  رایج رفع 
خودمان است. تصور اینکه بخشی از اعمال ما دست خودمان نیست ممکن است فکر ترسناکی 

تأثیر نیروهایی از اعماق درون خود . ما تحت ا درواقع این یک حقیقت محض است ام باشد،  
دارند، ضمن دهند و ما را به رفتارهای بخصوصی وامی جهت می   نهستیم که به اعمال و رفتارما 

پایین  نیروها  این  از سطح خودآگاهی ما فعالیت می اینکه  از عملکرد آن تر  لذا  ها آگاه کنند؛ 
اما به خاستگاه   - خویمان و افکار، رفتار و ُخلق - بینیم ها را می  نتایج و خروجی نیستیم. ما صرفاً 

شود و ما را به سوی رفتارهای معینی آنچه موجب برانگیخته شدن عواطف و هیجاناتمان می 
 اندکی داریم.  دهد دسترسی آگاهانۀسوق می 

عنوان مثال، هیجان خشم را درنظر بگیرید. ما معمولً یک شخص یا یک گروه را سبب به 
با خودمان صادق باشیم و اندکی درون خویشتن دانیم، اما اگر  برانگیخته شدن خشم خود می 

می  متوجه  بکاویم،  می را  ما  درماندگی  یا  خشم  تحریک  موجب  اغلب  آنچه  شود شویم که 
تری دارد. شاید این موضوع ریشه در کودکی ما داشته باشد یا زنجیرۀ بخصوصی های عمیق ریشه 

اگر   شوند.  منتهی  هیجان  این  تحریک  به  شرایط  یا  رویدادها  می از  بنگریم،  به خوب  توانیم 
شویم. شود، عصبانی می یابیم وقتی چنین یا چنان می الگوهای مشخصی پی ببریم؛ مثالً درمی 

کند، بلکه درستی کار نمی کنیم، قوۀ تفکر یا عقالنیتمان به ای که احساس خشم می اما در لحظه 
گیریم. این را ن می ریزیم و انگشت مالمت را به سمت دیگرا فقط احساس خود را بیرون می 

می می  برانگیخته  ما  در  هیجاناتی که  از  بسیاری  به  رویدادهای توان  مثالً  داد؛  تعمیم  شوند 
باره موجب احساس اطمینان، تزلزل، تشویش، عالقه به فردی خاص یک بخصوصی هستند که به 

 شوند.یا عطش جلب توجه در ما می 

سرشت کشانند  سو می سو و آن ما را به این   نیروهایی را که از اعماق درون    بیایید مجموعۀ 
ها، نحوۀ آرایش سیستم بنامیم. سرشت انسان ریشه در پیکربندی بخصوص مغز ما انسان   1انسان
دارد. همۀ این موارد طی پنج   پردازش احساسات و هیجانات   فرد مان و شیوۀ منحصربه عصبی 

های موجود اند. بسیاری از ویژگی افته میلیون سال تکامل  گونۀ ما در وجودمان توسعه و تکوین ی 
اند؛ فرد تکامل ما در راستای تضمین بقا بوده در سرشت ما محصول و نتیجۀ نحوۀ منحصربه 

آنکه میلیون  بقیۀ مثل  با  رفتار خود را  یا  با دیگران همکاری کنیم،  ها سال پیش یاد گرفتیم 
هایی ارتباط با دیگران خلق و شیوه هایی بدیع برای برقراری اعضای گروه تطبیق دادیم، یا روش 
. این توسعۀ اولیه همچنان در نهاد و طبع ما زنده کردیمبرای برقراری نظم در گروه مشخص  

 
1human nature   م.- توان گفت طبع، نهاد، خوی، ذات و طبیعت انسان نیز می 



 17||      مقدمه 

 

ای که امروزه در آن زندگی ، حتی در دوران مدرن و پیچیده ن است و روی بسیاری از رفتارهایما 
 . 1کنیم سایه انداخته استمی 

ها هیجانات در انسان نگاه کنید. بقای اجداد اولیۀ ما مدت عنوان یک نمونه، به تکامل  به 
ها در ارتباط برقرار کردن با یکدیگر بستگی داشت. برای این منظور قبل از ابداع زبان به توانایی آن 

ای را توسعه دادند و کامل کردند؛ هیجاناتی مثل خشنودی، ها احساسات و هیجانات پیچیده آن 
شد و ها آشکار می های این هیجانات فورًا در چهرۀ آن زردگی. نشانه شرم، قدردانی، حسادت و آ 

خوبی به دیگری مخابره حال خود را به و ها حس ترتیب، آن این رؤیت بود. به برای دیگری قابل 
آن می  به کردند.  حیرت ها  و طرز  بودند  حساس  یکدیگر  هیجانات  و  احساسات  به  انگیزی 

ها برای یکدل ن احساسات و هیجانات داشتند. این شیوۀ آن های نیرومندی برای درک ای گیرنده 
 -زیرا خشنودی یا اندوه یک نفر، خشنودی و اندوه همگان بود - و یکپارچه ساختن اعضای گروه  
 ها و خطرها بود.یا متحد ماندن در مقابل سختی 

انسان  یان های تیز و نیرومندی برای درک حالت و هیجانات اطراف ها هنوز هم گیرنده ما 
شود؛ مثل تقلید موجب بسیاری از رفتارهای ما می   - آنکه خودمان بدانیم بی - خود داریم و این 

راه   ن ناخودآگاهما  آن و از  آنچه  خواستن  دیگران،  از روش  پذیرفتن  تأثیر  و  دارند  اختیار  در  ها 
ۀ خود کنیم این کارها را به میل و اراد احساسات فراگیر گروه مانند خشم و نفرت. ما تصور می 

دهیم، و غافلیم از اینکه تأثیرپذیری بالی ما از احساسات و هیجانات سایر اعضای انجام می 
 های ما تأثیرگذار است.گروه، تا چه اندازه روی اعمال و واکنش 

 نما عمیق   توانیم به موارد دیگری نیز اشاره کنیم، یعنی به نیروهایی که ریشه در گذشتۀ می 
عنوان مثال نیاز ما به اینکه پیوسته اند؛ به نمایان   ن هم ما فتارهای روزانۀ حال در ر دارند و درعین 

شأن و جایگاه اجتماعی خود را بسنجیم و آن را با دیگران مقایسه کنیم، رفتاری است که در میان 
ها، رواج داشته است. این یک گردآورنده، حتی در میان شامپانزه - های شکارچی تمام فرهنگ 

دارد تا افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم کنیم. ای است و ما را وامی یله غریزۀ جمعی و قب 
های بدوی اضافه کرد، مثاًل میل ما به نقاب زدن توان به این ویژگی های دیگری را نیز می خصلت 

می  احساس  رفتارهایی که  مخفی کردن  باعث و  َرویه  این  ناپسندند.  و  بد  قبیله  نظر  از  کنیم 
شود؛ سایه همان بُعدی از وجود است که شامل تمایالت ر شخصیت ما می گیری سایه د شکل 

این سایه را درک می ها را سرکوب کرده تاریک و سیاهی است که آن  نیاکان ما  کردند و ایم. 
می  تصور  هرچند  بودند،  آن  خطرهای  برمی متوجه  خبیث  ارواح  به  آن  ریشۀ  گردد که کردند 

 - برای توجیه  این قضیه -بدن افراد خارج شوند. ما امروزه  گیری از های جن بایست طی آیین می 
گوییم: »دست خودم نبود« یا »چیزی از بیرون بر ایم و می افسانۀ متفاوتی برای خودمان ساخته 

 من غلبه کرد«.

 
 م.- اند دارند و از آنجا نشئت گرفته   ن ما ۀ های سرشتی ما ریشه در رفتارهای اجداد اولی بسیاری از ویژگی یعنی    1
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شویم و آن را در رفتار خود مشاهده محض اینکه از این جریان یا نیروی بدوی آگاه می به 
به  می  بسته  منحصربه کنیم،  شرایط  همچنین  و  نشان روحیات  واکنش  آن  به  فوراً  فردمان، 
شویم و ناچیزش درستی درکش کنیم سرسری از روی آن رد می دهیم و معموًل بدون اینکه به می 
تکامل ویژۀ ما تعداد این نیروهای   دلیل نحوۀ زنیم. به انگاریم، یا اینکه دست به توجیه می می 

ضور دارند محدود و مشخص است و اغلب این نیروها به رفتارهایی بدوی که در سرشت انسان ح
بودن، پنداری، غیرمنطقی  تر اشاره کردیم؛ رفتارهایی مثل حسادت، خودبزرگ انجامند که پیش می 

نیروها بینی، هم کوته  این  و پرخاشگری منفعل. همچنین  پرخاشگری  با جماعت،  رنگ شدن 
 لی نیز منجر شوند.ممکن است به رفتارهای مثبتی مثل همد 

آمد، محکوم برای هزاران سال، وقتی صحبت از شناخت خودمان و سرشتمان به میان می 
شماری دربارۀ حیوان بودیم به اینکه در تاریکی به دنبال پاسخ آن بگردیم. ما اسیر توهمات بی 

کوتی آفریده طور جادویی از خاستگاهی الهی و مل کردیم به انسانی بودیم؛ ازجمله اینکه تصور می 
سانان. هرگونه نشانه یا دانستیم، نه نخستی ها می ایم. خود را از تبار فرشته و به زمین آمده  شده 

گرفتیم و به انکار و سرکوب مان را نادیده می شواهدی دال بر سرشت بدوی و خاستگاه حیوانی 
تمایالت و تکانه این واقعیت می  انواع وپرداختیم.  با  تاریک خود را  اقسام توجیهات و   های 

ها لپوشانی کردیم و با این کار موجب شدیم تا برخی افراد بتوانند بابت اعمال ناپسند تراشی دلیل 
توانیم پرده از ای قرار داریم که می اکنون در نقطه راحتی قسر در بروند؛ اما درنهایت، هم خود به 

پاسخ دهیم   « ا چه کسی هستیم؟ م »  پرسش  به  اسرار ناپیدای ذات بشر بگشاییم. ما قصد داریم 
ها دربارۀ سرشت انسان و بناست در این میان از دانش و معلوماتی بهره ببریم که طی این سال 

 ایم.گردآوری کرده 

شناسی که طی ها و کارهای ارزشمند بسیاری در حوزۀ روان توانیم از پژوهش در این راه می 
توان به موارد زیر اشاره این آثار می   ازجملۀاند بهره ببریم؛  صد سال گذشته گردآوری شده یک 

تأثیرات دوران کودکی )مالنی کالین  بالبی1کرد: درزمینۀ مطالعات مرتبط با کودکان و  ، 2، جان 
(، نیمۀ 4های آن )هاینتس کوهوت(، آثاری در خصوص خودشیفتگی و ریشه 3دونالد وینیکات

یونگ )کارل  ما  یا سایۀ شخصیت  ریشه 5تاریک  بارون ها (،  )سایمن  و 6کوهن-ی همدلی ما   )
های پژوهشی مختلف توانیم با گردآوری یافته (. همچنین می 7پیکربندی هیجانات ما )پل اکمن

به  اخیر حاصل شده پیشرفت   واسطۀکه  بهتر خویشتن های علمی  و درک  به خودشناسی  اند، 

 
1 Melanie Klein 
2 John Bowlby 
3 Donald Winnicott 
4 Heinz Kohut 
5 Carl Jung 
6 Simon Baron-Cohen 
7 Paul Ekman 
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پژوهش  ازجمله:  کنیم،  داماسیوکمک  )آنتونیو  مغز  با  مرتبط  ل دو،  1های  ئی.  (، 2جوزف 
های مرتبط (، پژوهش 3فرد ما )ادوارد اُ. ویلسونهای مرتبط با آرایش زیستی منحصربه پژوهش 
سانان )فرانس های مرتبط با نخستی (، پژوهش 4بین ذهن و بدن )وی. اس. راماشاندران  با رابطۀ
مرتبط با اقتصاد رفتاری )دنیل های  (، پژوهش 6ها )جارد دایموند گردآورنده - (، شکارچی 5دو وال
 (.9، الیوت آرونسان8ها )ویلفرد بایون( و چگونگی عملکرد ما در گروه 7کانمن

می  بین  این  شوپنهاوردر  )آرتور  اشاره کنیم:  نیز  فیلسوفان  از  برخی  به کارهای  ، 10توانیم 
ت   11فریدریش نیچه خوبی های سرشت انسان را به جنبه ها بسیاری از  (. آن 12و خوزه اورتگا یی گاس 

نویسان نیز های متعدد بسیاری از رمان توانیم از بینش اند. همچنین می روشنی شرح داده و به 
ترین افراد در ها اغلب حساس (. آن 15، رالف الیسون14، هنری جیمز 13بهره ببریم: )جورج الیوت

جنبه  می برابر  سرانجام  بشرند.  رفتار  نادیدۀ  به های  بی   توان  زندگی تعداد  از  و نامه شماری  ها 
ها در اختیار ماست اشاره کرد؛ با مطالعۀ اکنون تعداد بسیار زیادی از آن سرگذشت افراد که هم 

 های مختلفی از سرشت انسان وقوف یابیم.توانیم به جنبه ها می آن 

لف از های مخت این کتاب تالشی است در راستای گردآوری این گنجینۀ عظیم دانش و ایده 
یک راهنمای دقیق و آموزشی دربارۀ سرشت انسان   های گوناگون و هدف آن تهیه و ارائۀ شاخه 

های است. همچنین مطالب آن مبتنی بر شواهد و مستندات علمی است، نه بر اساس دیدگاه 
بینانۀ گونۀ انسان است؛ از این شدت واقع های اخالقی. این کتاب ارزیابی به شخصی یا قضاوت 

تحلیل ذات و فطرت خویش بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم و است در آن به تجزیه رو بن
 که: ما کی هستیم؟ تا از رهگذر این نگاه موشکافانه با آگاهی و هشیاری بیشتری زندگی کنیم.

ها درنظر بگیرید. را کتابی راهنما برای رمزگشایی از رفتار آدم   قوانین سرشت انسانکتاب  
لعۀ این کتاب بتوانید طیف کاملی از رفتارها را در دیگران تشخیص دهید و دریابید بناست با مطا 

 
1 Antonio Damasio 
2 Joseph E. LeDoux 
3 Edward O. Wilson 
4 V. S. Ramachandran 
5 Frans de Waal 
6 Jared Diamond 

7  niel KahnemanDa ی هر دو کتاب را به فارس   ن ی . نشر نو ز ی و آهسته و نو   ع ی تفکر سر   ی ها کتاب   ۀ سند ی ؛ نو 
 .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. 
پردازد. عنوان قانون را روی ها یا قوانین سرشت انسانی می هر فصل از این کتاب به یکی از جنبه 

تحت ها گذاشته آن  وقتی  چون  می ایم،  قرار  بنیادی  نیروهای  این  نسبتًا تأثیر  رفتاری  گیریم، 
پذیر خواهیم داشت. هر فصل داستانی از یک یا چند شخصیت مشهور بینی مشخص و پیش 

ها و شود. در ادامۀ فصل ایده آن، قانون  مرتبط با همان فصل شرح داده می   کمک  که به   دارد 
اند تأثیر این قانون قرار گرفته مواجهه با خودتان و دیگرانی که تحت هایی دربارۀ نحوۀ  استراتژی 

بیان شده است. در پایان هر فصل نیز قسمتی وجود دارد دربارۀ اینکه چگونه این نیروی انسانی  
به  تبدیل کنیم؛  ُپرحاصل  و  ثمربخش  مثبت،  دستاوردی  و  خروجی  به  را  یاد این پایه  ترتیب 

 انسان نباشیم، بلکه فعالنه در دگرگونی آن بکوشیم.  گیریم بردۀ منفعل سرشتمی 

است.  ازُمدافتاده  و  قدیمی  اندکی  دانش  این  تصور کنید  و  است وسوسه شوید  ممکن 
ایم، تر از گذشته طور استدلل کنید که: ما امروزه بسیار داناتر و فهیم هرحال ممکن است این به 

ایم، درنتیجه اکنون موجوداتی داشته های چشمگیری در عرصۀ فناوری  ضمن اینکه پیشرفت 
ایم؛ ما های حیوانی خود فاصله گرفته و فراتر رفته مراتب از ریشه مترقی و روشن هستیم؛ ما به 

حقیقت کامالً  درواقع  اما  آن هستیم،  بر  حاکم  قوانین  و  خویش  بازنویسی سرشت  حال  در 
ذات و سرشت انسانی خویش و   تأثیر اندازۀ امروز تحت برعکس این است؛ ما در هیچ دورانی به 

بستن بر این واقعیت عمالً داریم با دم شیر ایم و با چشم  های مخرب و نابودگر  آن نبوده ظرفیت 
 کنیم.بازی می 

های اجتماعی چقدر بیشتر از لطف شبکه نگاه کنید تا متوجه شوید تأثیرپذیری هیجانی ما به 
شویم یا از طرفی آلت ت فراگیر و جمعی می راحتی فریفتۀ احساساکه به قبل شده است، طوری 

برداری گیریم؛ رهبرانی که تنها هدفشان کنترل و بهره فریب قرار می دست رهبران مکار و عوام 
وضوح نمایش داده کردن از ماست. به خشونت و پرخاشگری  عریانی که در دنیای مجازی به 

های شخصیت ها و سایه احتی عقده ر شود نگاه کنید. دنیای مجازی محلی است که افراد به می 
ها را بگیرد. به این دقت کنید که آنکه پیامد این کار گریبان آن ریزند، بی خود را در آن بیرون می 

ها، چقدر میل ما به رقابت، تر به آن تر با دیگران و دسترسی گسترده واسطۀ امکان ارتباط سریع به 
جلب توجه از طریق جایگاه اجتماعی بیشتر و   های دیگران و میل بهمقایسه، حسادت به داشته 

با - اکنون  نگاه کنید که هم   نما گرایی های قبیله شدیدتر از قبل شده است. سرانجام به گرایش 
توانیم گروهی را راحتی می اند؛ ما به بهترین فضا را برای بروز یافته   - های اجتماعی وجود شبکه 

های شدۀ خودمان را از طریق باورها و ارزش رکوب یابی کنیم، سپس عقاید س پیدا و با آن هویت 
ترتیب این ها را محکوم کنیم و پلید بشماریم و به گروه در دالن مجازی فریاد بزنیم، غیرخودی 

در دل انبوه مردم ترس و وحشت ایجاد کنیم. ظرفیت خلق آشوب و آشفتگی که خاستگاه آن 
 است.  یافتهازپیش عرصۀ بروز ه بیش گردد امروز به جنبۀ بدوی و حیوانی سرشت ما برمی 

مراتب بیشتر از هر فرد، نهاد یا پیشرفت فناورانه قضیه ساده است: قدرت سرشت انسانی به 
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نمایش کنیم به های بدوی آن، خود را در هر آنچه خلق یا ابداع می است. سرشت انسانی و ریشه 
های شطرنج روی صفحۀ زندگانی ه دهد. سرشت انسانی ما را مانند مهر گذارد و به آن شکل می می 
 کند. جا می جابه 

ها متوجه خودتان است. امتناع از گرفتن آن بستن بر این قوانین یا نادیده  مسئولیت چشم  
معنی افتادن در عنوان یک واقعیت آشکار صرفًا به رویارویی با سرشت انسان و پذیرفتن آن به 

ورای    ورطۀ است که  رفتاری مخربی  و الگوهای  به سردرگمی  درنهایت  این  و  کنترل شماست 
 د.شومنتهی می  تان درماندگی 

 *** 

های رفتار انسان طوری طراحی شده است تا شما را با تمام جنبه   قوانین سرشت انسانکتاب  
ای این رفتارها را روشن سازد. اگر بگذارید این کتاب راهنمای شما باشد، آشنا کند و علل ریشه 
ها را جور دیگری خواهید دید و شیوۀ کاماًل متفاوتی را در تعامل و آدم   در آن صورت اساساً 

. همچنین با مطالعۀ این کتاب نگاه شما به خودتان نیز کردها اتخاذ خواهید  رویارویی با آن 
ها شیوه دستخوش تغییر خواهد شد. این تغییراتی که بناست در نگرش شما اتفاق بیفتد به این 

 شود:محقق می 

آرامی و با هشیاری بیشتری مشاهده و ها را به گیرید انسان ه کمک این قوانین یاد می ، باول 
های احساسی بیهوده که ترتیب دیگر درگیر ماجراها و جنجال این ها را ارزیابی کنید؛ به درون آن 

 کنند نخواهید شد. تان را تخلیه می انرژی 

شود، زیرا های درونی ما می ا و ناامنی هها باعث بال آمدن اضطراب قرار گرفتن در کنار آدم 
محض بینند و چه دیدگاهی دربارۀ ما دارند. به ها چگونه ما را می اندیشیم که آن مدام به این می 

ها را مشاهده کنیم، زیرا درستی آدم توانیم به شویم دیگر نمی اینکه دچار چنین احساساتی می 
 شخصیصورت  های دیگران را به ار و گفته ترتیب رفتاین غرق احساسات خودمان هستیم و به 

آید رویم که آیا از من خوشش می کنیم؛ مثالً پیوسته در ذهنمان کلنجار می تعبیر و تفسیر می 
ای کنند تا به چنین تله یا نه؟ مرا دوست دارد یا نه؟ و الی آخر. این قوانین به شما کمک می 

درمی  قوانین  این  مطالعۀ  با  چراکه  روی یابید  نیفتید،  و هم مردم  احساسات  درگیر  رفته 
ناکامی ها دارد. آن اند که ریشۀ عمیقی در آن هایی گرفتاری  ها و کمبودهایی ها در حال تجربۀ 

ها ها وجود داشته است. اکنون وقتی سر راه آن تر از مواجهه با شما در آن هستند که خیلی قبل 
می  آماده قرار  و  ناامیدی شوید که خش ای می گیرید، طعمۀ حاضر  و  خالی م  بر سرتان  را  شان 

کنند که خودشان دوست دارند ببینند. در هایی را روی شما فرافکنی می ها ویژگی کنند. آن می 
 ها با شما یک ارتباط شخصی و نزدیک نیست.اغلب موارد، ارتباط آن 

با مطالعۀ این نباید شما را ناراحت یا آزرده کند، بلکه برعکس باید با این بینش آزاد شوید.  
ها را به خودتان ها و اظهارات دیگران را شخصی تلقی نکنید و آن آموزید که حرف این کتاب می 
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ها پاسخ یا گیرید که در مواجهه با آدم نگیرید. هرچقدر بیشتر این را هضم کنید، بهتر یاد می 
کجا نشئت گرفته   ها احتماًل از واکنشی احساسی نشان ندهید، بلکه به این فکر کنید که رفتار آن 

است. وقتی این مهارت را در خود بپرورید، آرامش بیشتری خواهید داشت و از آن به بعد دیگر 
عنوان هایی را که دارند به ها و کاستی بلکه برعکس، آن   مردم را قضاوت اخالقی نخواهید کرد؛ 

انسان می  از سرشت  دراین بخشی  دا پذیرید.  دوستتان خواهند  بیشتر  مردم  زیرا صورت  شت، 
 بینند اهل مدارا هستید. شوند و می متوجه نگرش پذیرا و ُبردبار شما می 

ها از خود بروز هایی را که آدم توانید با مهارت و خبرگی نشانه ، به کمک این قوانین می دوم 
ها ترتیب قادرید شخصیت آن این ها پی ببرید؛ به دهند تفسیر نمایید و به معنی و مفهوم آن می 
 بینی برآورد کنید.واقع را با  

انسان  رفتار  به  وقتی  معموًل  می ما  دقت  آن ها  اعمال  داریم  عجله  در کنیم،  را  ها 
ها اغلب ها نتیجه بگیریم. قضاوت ما دربارۀ آدم آن   های معین قرار دهیم و فورًا دربارۀ بندی دسته 

اشتباه باشد. یا وابسته به مفروضات ذهنی خودمان است و به همین دلیل ممکن است کامالً 
ها را بپذیریم و قانع شویم. با استفاده از آن   از طرف دیگر، امکان دارد توضیحات خودخواهانۀ

توانید شوید که چقدر راحت می شوید، زیرا متوجه می این قوانین شما از چنین عادتی رها می 
تا چه اندازه ممکن است ها  های اولیۀ ما از آدم دربارۀ دیگران دچار اشتباه شوید و اینکه برداشت 

تان های اولیه کنید، به قضاوت ترتیب سرعت خودتان را کم می این نادرست و فریبنده باشند. به 
 کنید.  ارزیابی و    تحلیل بینید  گیرید آنچه را می جای آن یاد می کنید و به چندان اعتماد نمی 

ز اصل تضاد این است گیرید به اصل تضاد توجه کنید؛ منظور ابه کمک این قوانین یاد می 
حد برجسته از نفس بال یا رفتار قاطعانه را بیش ها یک ویژگی یا صفت مثل اعتمادبه که وقتی آدم 

دهند، در واقعیت احتمالً برعکس آن ویژگی را در خود دارند. شما و ُپررنگ از خود نشان می 
ان کنند پیوسته در حال نقش ها برای اینکه سایۀ شخصیت خود را از نظرها پنه یابید که آدم درمی 

های آشکار شدن و بیرون دهند. شما نشانه خواه و بااخالق نشان می اند و خود را ترقی بازی کردن 
برید که وقتی ها خواهید دید. شما به این واقعیت پی می آن   افتادن سایۀ افراد را در رفتار روزمرۀ

شان همخوانی ندارد، در چنین همیشگی   نظر با منش معمول ودهند که به افراد عملی انجام می 
ها ترند. اگر افرادی احمق یا تنبل باشند، مدت شان نزدیک لحظاتی بیش از همیشه به خود واقعی 

های ظریفی از این خصوصیات را در شان باعث آزار شما شود، نشانه قبل از اینکه این ویژگی 
ها و سنجش میزان وفاداری و تعهد م ها رصد خواهید کرد. توانایی ارزیابی ارزش واقعی آد آن 

و مهمی است که باید بر آن مسلط باشید. این   بسیار ضروری   هایها، یکی از مهارت کاری آن 
های اشتباه و روابطی که باعث کند از استخدام افراد نامناسب، شراکت مهارت به شما کمک می 

 شوند جلوگیری کنید.تان می وتار شدن زندگی تیره 

های زهرآگین که توانید با فراست و هوشمندی بر آدم، با استفاده از این قوانین میسوم
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ها در امان  مدت آنگیرند چیره شوید و از صدمات عاطفی بلندناخواه در مسیرتان قرار میخواه
 بمانید. 

. اندگونه زنند که این وقت با صدای بلند فریاد نمی کار هیچ مردمان پرخاشگر، حسود و فریب 
نظر برسند و از چاپلوسی اند که در برخوردهای اول خوب و خوشایند و دلپذیر به ها یاد گرفته آن 

زده و بقیۀ ترفندها بهره ببرند تا ما را خلع سالح کنند. زمانی که ما را با رفتار زشت خود شگفت 
ها به شویم. آن کنیم در حقمان بدی شده است و عصبانی و برآشفته می کنند، احساس می می 

دانند با این کار ذهن کنند، زیرا می دهند و فشار بیشتری به ما وارد می بدرفتاری خود ادامه می 
کنند. ما هم در چنین شرایطی امکان درست فکر ریزند و ما را خسته و ناتوان می ما را به هم می 

 گیری یک استراتژی مناسب را نخواهیم داشت.کار کردن و به 

ها را شناسایی آموزید چگونه پیش از آنکه دیر شود این تیپ کتاب می   شما از قوانین این 
سالمت از کنار این افراد عبور کنید و هاست. چه به ترین دفاع شما در برابر آن کنید و این بزرگ 

ها غافلگیرتان نخواهند کرد. چه از قبل دستشان را بخوانید و گرفتارشان نشوید، درهرصورت آن 
بهتر می ازاین  تعادل هیجانی رو  می توانید  یاد  را حفظ کنید.  آن تان  باد  در ذهنتان  را گیرید  ها 

ها و گیرید روی ضعف طور که واقعًا هستند ببینید. همچنین یاد می ها را همان بخوابانید و آن 
آنان که پشت دادوقال ناامنی  هایشان پنهان است تمرکز کنید. شما فریب قصۀ های برجستۀ 

گویند نخواهید خورد، و این مسئله حس تهدید یا ارعابی را ربارۀ خودشان می دروغینی را که د 
هایی که این سازد. شما به توجیهات و داستان اثر می ها سعی دارند به شما منتقل کنند بی که آن 

بافند، توجهی نخواهید کرد. توانایی افراد برای سرپوش گذاشتن روی رفتار خودخواهانۀ خود می 
شود واکنشی کند و اغلب همین باعث می ها را خشمگین می متانت و آرامشتان آن شما در حفظ  

 نشده بروز دهند یا مرتکب اشتباهی شوند.نسنجیده و حساب 

شدن با این افراد برآشفته و دلواپس شوید، در جای اینکه از مواجه  حتی ممکن است به 
کردن تر  با آنان را فرصتی برای قوی تان باشید، زیرا مواجهه  ها در زندگی دل قدردان حضور آن 

شدن بر فقط دانید. چیره تان در رویارویی با مسائل و مشکالت می بردن سرسختی خود و بال  
توانید پس از ای به شما خواهد داد طوری که می العاده نفس فوق یکی از این نوع افراد اعتمادبه 

 وبی اداره کنید.خهای سرشت بشر را به ترین جنبه آن بدترین و تاریک 

ها و بخشیدن به آدم هایی حقیقی برای انگیزه  ، شما با استفاده از این قوانین روش چهارم 
آن  بر  نفوذ  و  می تأثیرگذاری  را  به ها  و  زندگانی این آموزید  مسیر  ساده ترتیب  هموارتر تان  و  تر 

 شود.می 

کنند. در چنین مخالفت می های ما  ها و برنامه آید که افراد با ایده ها پیش می خیلی وقت 
کردن یا وعده و   صالح نیست که سعی کنیم با جروبحث کردن، سخنرانی شرایطی منطقی و به 

ها کاری کنیم نظرشان را تغییر دهند و با ما موافقت کنند، زیرا همۀ این موارد وعید دادن به آن 
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تفاده از قوانین موجود شود. شما با اس شان می ها و افزایش سرسختی تر شدن آن موجب تدافعی 
کنند. اند و در برابر تأثیر و نفوذ ما مقاومت می ها ذاتًا یکدنده آموزید که آدم در این کتاب می 

گاه، ها را پایین بیاورید و هیچ کاری که شما باید انجام دهید این است که بکوشید مقاومت آن 
به  آن حتی  قرار گرفتن  باعث  ناخواسته،  دفاع طور  حالت  در  می ها  یاد  شما  نشوید.  گیرید ی 
آن ها و ضعف بینی خودکم  و هیچ های  را شناسایی کنید  برانگیخته ها  باعث  آن   وقت  ها شدن 

ای را که راجع به خودشان دارند تأیید کوشید عقیده اندیشید و می می   هامنافع آن نشوید. شما به  
 ها را پایین بیاورید.ترتیب مقاومت آن این کنید و به 

یابید که مؤثرترین پذیر دارند، درمی ک کنید که احساسات و هیجانات ماهیتی انتقال وقتی در 
حال و نگرشتان را تغییر دهید. مردم و شیوه برای تأثیر گذاشتن روی دیگران این است که حس 

دهند. بنابراین باید هرگونه هایتان اهمیت می به انرژی کلی و طرز رفتار شما بسیار بیشتر از حرف 
مقابلتان   حالت  طرف  به  صادقانه  آرامش کنید،  احساس  درعوض  و  بگذارید  را کنار  تدافعی 
شگفت عالقه  تأثیر  برخورد  طرز  این  دهید.  انتقال  او  به  را  عالقه  این  و  باشید  و مند  انگیز 

که رهبر یک مجموعه گیرید درصورتی گذارد. شما یاد می ای روی طرف مقابل می کننده میخکوب 
کردن دیگران با خودتان این است که از طریق نگرش، همدلی یوه برای همراه  هستید، بهترین ش 

 هوای مناسب را بر فضا حاکم کنید. و تان حال و وجدان کاری 

یابید نیروهای ذاتی و سرشتی درون شما چقدر عمیق و ، به کمک این قوانین درمی پنجم 
دست ن و تغییر الگوهای منفی را به شکست نیرومندند و با این آگاهی قدرت موردنیاز برای درهم  

 آورید. می 

جنبه  به  راجع  می وقتی  چیزی  بشر  سرشت  تاریک  می های  یا  واکنش خوانیم  شنویم، 
این قضایا مبرا می طبیعی  از  این است که خود را  این دیگران هستند که مان  دانیم. همیشه 

خودبزرگ  غیرمنطقی، حسود،  یا  خودشیفته،  پرخاشگر  زیرا - منفعل پندار،  ما.  نه  پرخاشگرند، 
تصور ما دربارۀ خودمان این است که همواره بهترین نیت را داریم. اگر رفتار نادرستی از ما سر 

اند. قوانین این کتاب موجب بزند، تقصیر شرایط یا مردم است که ما را به چنین واکنشی واداشته 
فریب  می  از  همیشه  برای  بردارید شوند  دست  خودتان  همۀ دادن  جوهره   .  یک  از  و ما  ایم 

های یکسانی داریم؛ شما نیز از این قاعده مستثنی نیستید. هرچقدر زودتر این واقعیت گرایش 
آمدن بر این صفات منفی نهفته در وجودتان بیشتر خواهد را بپذیرید، قدرت شما برای فائق  

ایۀ شخصیتتان را ببینید و از هایتان را ارزیابی کنید، سکوشید انگیزه ترتیب شما می این شد. به 
پرخاشگر خودتان آگاه شوید. این کار شناسایی چنین صفاتی را در دیگران -های منفعل گرایش 

 کند.تر می مراتب برایتان آسان به 

شوید به آن صورت که قباًل تان بیشتر خواهد شد و متوجه می همچنین تواضع و فروتنی 
شود دربارۀ خودتان احساس گناه . این ذهنیت باعث نمی کردید، برتر از دیگران نیستید تصور می 
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عنوان بینی شوید، بلکه برعکس، شما خودتان را به کنید یا با آگاهی از نواقصتان دچار خودکم 
تان را کنار هم در آغوش خواهید های مثبت و منفی یک فرد کامل خواهید پذیرفت و ویژگی 

عنوان فردی معصوم و منزه ساخته ز خودتان به شود تصویر دروغینی که ا گرفت. این باعث می 
صورت دیگر نیازی به تظاهر و تر شود. دراین بینانه بودید فروبریزد و نگاه شما به خودتان واقع 

شود دیگران مجذوب دورویی نخواهید داشت و بیشتر شبیه  خودتان خواهید شد. این باعث می 
 شما شوند.

ترتیب این به   تبدیل خواهند کرد؛   یمیزان همدلی بیشتر ، این قوانین شما را به فردی با  ششم
  با دیگران برقرار کنید.   یدارتر تر و معنی توانید روابط عمیق می 

ای برای درک احساس دیگران داریم. این قدرتی العاده ها از بدو تولد ظرفیت فوق ما انسان 
. بر این اساس، اجداد اولیۀ اند و در ما نهادینه شده است است که اجداد اولیۀ ما توسعه داده 

ها را درک جای دیگران حالت و احساسات آن ما آموختند که چگونه با قراردادن خودشان به 
 کنند.

آموزید چگونه از این نیروی پنهان به بهترین نحو ممکن استفاده شما از قوانین این کتاب می 
را که در ذهنتان جریان دارد خاموش پایانی  وگوی درونی بی گیرید گفت کنید. بر این اساس یاد می 

های گیرید تا با دیدگاه عالوه یاد می کنید و با دقت بیشتری به طرف مقابلتان گوش دهید. به 
از تخیل و تجربه  تا همان هایتان استفاده می طرف مقابل همراه و همسو شوید. شما  کنید 

ها در حال آورید. اگر آن   وجود ها ممکن است داشته باشند در خودتان به احساسی را که آن 
های دردناک خودتان کننده هستند، شما نیز به تجربه کردن ماجرایی دردناک و ناراحت تعریف  

تا آن رجوع می  بهتر درک کنید و با حس کنید  نوا حالی که در لحظه دارند همسو و هم و ها را 
این فرایند همدلی از طرف   کنید، بلکه اطالعاتی را که طی شوید. شما فقط به شهودتان تکیه نمی 

کنید تا دربارۀ او به بینش و آگاهی دست یابید. شما پیوسته آورید تحلیل می دست می مقابل به 
کوشید مشاهدات خودتان را از طرف جایی هستید و همواره می بین همدلی و تحلیل در جابه 

ها ببینید افزایش دهید. اگر این تان را برای اینکه دنیا را از چشم آن روز کنید و توانایی مقابل به 
خوبی انجام دهید و بر آن مسلط شوید، متوجه  نوعی احساس اتصال عمیق و کامالً تمرین را به 

 درونی بین خودتان و طرف مقابل خواهید شد.

توانید دقیقًا پی ببرید که گاه نمی در طول این فرایند به مقداری فروتنی نیاز دارید. شما هیچ 
خصوص دچار اشتباه شوید. کنند و ممکن است خیلی راحت دراین ه چیزی فکر می دیگران به چ 

کردن دربارۀ طرف مقابلتان عجله نکنید و صبور باشید تا اطالعات بیشتری   بنابراین در قضاوت 
کنید. هدف شما صرفًا این است تر از آن هستند که تصور می ها پیچیده دستگیرتان شود. آدم 
بتوانید دیدگاه   بهتر و شفاف آن که  را  فرایند پیش می ها  این  ببینید. همچنان که در  روید، تر 

 شود.تر می ای خواهد شد که با هر بار تمرین قوی تان مانند عضله همدلی 
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شماری به همراه خواهد داشت. همۀ ما موجوداتی رسیدن به این سطح از همدلی مزایای بی 
ایم. اینکه از زندان دنیای درونی خویش ه خودخواه هستیم که در دنیای کوچک خود قفل شد 

کننده خواهد بخش و آرام ای رهایی خارج شویم و به دنیای ذهنی انسانی دیگر پا بگذاریم، تجربه 
کند، یعنی وارد شدن به ذهن و بود. این همان چیزی است که ما را جذب فیلم و داستان می 

ین تمرین شیوۀ تفکر شما را تمامًا دگرگون اند. ا انداز افرادی که از جهاتی با ما متفاوت چشم 
هایتان را کنار بگذارید، در لحظه بمانید و پیوسته داوری ها و پیش فرض گیرید پیش کند. یاد می می 

ترتیب ذهن شما سیال این دیگران دارید با واقعیت  موجود منطبق کنید. به   عقایدی را که دربارۀ
کارتان خواهد ها نیز به ها و زمینه ته در سایر حوزه رف هم شود و این ویژگی روی و منعطف می 

ها گیرید به گزینه آمد؛ مثالً ذهنتان برای حل مسائل و مشکالت توانمندتر خواهد شد، زیرا یاد می 
 و احتمالت متعدد دیگری نیز بیندیشید. این جوهرۀ تفکر خالق است. 

وجودتان را دگرگون   ۀهای بالقو ، استفاده از این قوانین نوع نگاه شما به ظرفیت درنهایت 
باید آن را متجلی شوید که می ترتیب از گوهری وال در وجود خویش آگاه می این خواهد کرد و به 

 و به عالم ارائه کنید.

« متضاد در وجودمان داریم؛ یکی خود برتر و دیگری توان گفت ما انسان می  ها دو نوع »خود 
معموًل   فرومایه  خود  فرومایه.  تکانه قوی خود  است.  به تر  را  ما  وجود   از  بخش  این  های 

جانبی به کنند که احساس حق دهند و کاری می های هیجانی و وضعیت دفاعی تنزل می واکنش 
خواند و های آنی و زودگذر فرامی و خودبرتربینی داشته باشیم. خود فرومایه ما را به تجربۀ لذت 

کردن از این جنبه از وجود کند؛ پیروی  ام دهیم پرت می گونه حواسمان را از کاری که باید انج این 
شود دردسرترین مسیر ممکن. خود فرومایه باعث می ترین و بی گذاشتن در آسان یعنی قدم  

 شویم. نظر جمع می   ترتیب بنده و بردۀ این عقل خود را خاموش و از افکار دیگران تبعیت کنیم. به 

کنیم در سطحی آییم و قصد می یش بیرون می البته وقتی از دنیای محدود و کوچک خو
جای کنیم، به تر با دیگران ارتباط برقرار کنیم، همچنین ذهن خود را غرق در کارمان می عمیق 

می  دادن  نشان  می واکنش  دنبال  را  خودمان  مسیر  زندگی  در  استعدادهای اندیشیم،  و  کنیم 
کنیم. خود خود برتر را احساس می   هاییابیم، در چنین مواقعی تکانه فردمان را می منحصربه 

تر  سرشت ماست که مدام در حال واکنش نشان دادن است، ما فرومایه جنبۀ حیوانی و َپست 
افتیم، اما خود برتر جنبۀ انسانی و والی راحتی در دام خود فرومایه می به اگر هشیار نباشیم  

ها کند. از آنجایی که تکانه خودآگاه می ای که ما را تبدیل به انسانی فکور و  سرشت ماست. جنبه 
 شدن به آن نیازمند کوشش و بینش است.ترند، متصل  های خود برتر ضعیف و فراخوان 

ساختن این خود برتر که در وجود ماست، همان هدف و غایتی است که به دنبالش متجلی  
ها که ما انسان   بخشیدن به این جنبه از وجود است ساختن و تحقق  هستیم، زیرا در متجلی  

مان تجربه کنیم. مطالعۀ این واقع احساس خشنودی و رضایت عمیق را در زندگی توانیم به می 
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طور بالقوه در وجودتان مثبت و تأثیرگذارند، هایی که به ساختن شما از مؤلفه   کتاب از طریق آگاه 
 کند.شما را در رسیدن به این هدف یاری می 

از گرا به  وقتی  مثال،  به غیرمنطقی  یش فطری عنوان  درمی مان  آگاه شویم،  یابیم که بودن 
کنند گیرند و اندیشۀ ما را تحریف می چگونه احساسات و هیجانات جلوی تفکر شفاف ما را می 

شدن به فردی کاماًل گذاشتن این هیجانات و تبدیل    (. این آگاهی توانایی لزم برای کنار 1)فصل  
 نگذارد. وقتی به این آگاهی برسیم که چگونه نگرشما شما می منطقی و خردورز را در اختیار  
طور طبیعی و از سر به   ن دهد مؤثر است و اینکه چگونه ذهنما روی آنچه در زندگی بر ما رخ می 

گیرید چگونه ذهنتان (، در آن صورت یاد می 8شدن گرایش دارد )فصل  ترس به انجماد و بسته  
وجود آورید. وقتی از این واقعیت آگاه باک را در خودتان به بی توسعه و  را باز کنید و نگرشی روبه 

(، آنگاه از این 10کردن خودتان با دیگران گرایش دارید )فصل    طور فطری به مقایسه شوید که به 
کنید، جلو در اجتماع استفاده می ای برای پیشرفت و حرکت روبه عنوان محرک و انگیزه قابلیت به 

آموزید کسانی را که به دستاوردهای دهید؛ ضمن اینکه می یفیتی که ارائه می البته از طریق کار باک 
ها را سرمشق و الگوی پیشرفت خویش قرار دهید و از رسند در دل تحسین کنید و آن عالی می 

کار بگیرید و طی آن یک های این کتاب به توانید در تمام قانون ها الهام بگیرید. این َرویه را می آن 
ترتیب با استفاده از دانش این ی بدوی را به عنصری وال و متعالی تبدیل کنید، به ویژگی فطر 

که ما را - فرومایه    نیرومند خود    آورید در برابر وسوسۀ دست می وسیعی که از سرشت انسان به 
 کنید.مقاومت می   -کشاند به قهقرا می 

ها آغاز شناخت انسان   عرصۀ  تان را در شاگردی   گونه بنگرید: قرار است دورۀ به این کتاب این 
ها آموزید؛ اینکه چگونه منش و شخصیت سایر انسان هایی می کنید. شما در این دوره مهارت 

کوشید خودتان چشم بگشایید. می   شدۀ تر شناخته های کم را مشاهده و برآورد کنید و به جنبه 
ید. شما با تمرین فراوان به خود برترتان را از اعماق وجود بیرون آورید و آن را به عالم عرضه کن 
های توانید خود را از گزند آدم فردی خبره و توانمند در این حوزه تبدیل خواهید شد، طوری که می 

تر و ُپردستاوردتر تبدیل تر، خودآگاه سمی و پلید در امان بدارید و خودتان را به شخصیتی منطقی 
 کنید. 

د که به او نشان دهید واقعًا  شوکند و بهتر می انسان فقط زمانی پیشرفت می 
 کیست.

 آنتون چخوف  - 
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 خود چیره شوید  بر هیجانات

 

 قانون غیرمنطقی بودن 

 

و   تصور کنید  خویش  سرنوشت  بر  حاکم  را  خودتان  دارید  تمایل  شما 
زندگی می  برای  بهترین شکل  به  در حال  پندارید  ریزی هستید.  برنامه تان 

غافل از اینکه عمیقًا زیر سلطۀ هیجاناتتان قرار دارید. هیجانات، شما را  
تان  هایی که نفس و خودبینی دهند؛ به ایده به جهات مشخصی سوق می 

می  ارضا  می را  باعث  هیجانات  به کنند.  به شوند  گزینشی  دنبال  شکل 
دانسته  تأییدکنندۀ  که  بگردید  قبلی شواهدی  باعث    ن تا های  هستند. 

فاصله  می  این  و  ببینید  دارید  دوست  ببینید که  را  چیزی  همان  شوند 
الگوهای مخربی است که   و  اشتباه  واقعیت منشأ تصمیمات  با  داشتن 

دهد. خردگرایی یعنی توانایی احاطه بر  الشعاع قرار می تان را تحت زندگی 
ردن قبل از  ها؛ یعنی فکر ک این عواطف و هیجانات و خنثی کردن تأثیر آن 

افتد، واکنش نشان دادن؛ یعنی توجه به اینکه واقعًا چه اتفاقی دارد می 
بینم. خردگرایی در ذات و نهاد ما نیست،  نه اینکه من آن را چگونه می 

بلکه قدرتی است که باید آن را در خود بپروریم و در حین انجام دادن  
 بریم. مان پی می العاده های فوق این کار به ظرفیت
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 آتنای درون

پایانی سال   روزهای  از  ناگواری   432در یکی  اخبار  آتن  از میالد مسیح، شهروندان  قبل 
وارد شهر شده و شروط جدید صلح را به شورای   1دریافت کردند: نمایندگانی از ایالت اسپارت

درصورتی حکومت  بودند.  ارائه کرده  آتن  یونانی داری  نمی که  موافقت  شروط  این  با  ، کردندها 
ترین دشمن آتن بود و از بسیاری جهات دقیقًا در کرد. اسپارت اصلی اسپارت اعالم جنگ می 

که آتن بر پایۀ انجمنی از ایالت دموکراتیک شکل گرفته بود، نقطۀ مقابل آن قرار داشت. زمانی  
دریایی کرد. آتن به نیروی  اداره می   2هاسالر مشهور به پ لوپون زی اسپارت را یک حکومت اشراف 

فعالیت  پیشتاز  )زیرا  بود  متکی  ثروتش  بود(، و  مدیترانه  منطقۀ  در  بازرگانی  و  تجاری  های 
آمد. حساب می بود. درحقیقت، اسپارت یک ایالت کاماًل نظامی به   که برتری اسپارت ارتش درحالی 

ابرقدرت  این  ویران ها، به تا آن زمان، هر دوی  پیامدهای  از رویارویی دلیل  پیکار   کنندۀ آن،  و 
تنها نفوذ خود را در منطقه از دست مستقیم با یکدیگر اجتناب کرده بودند؛ طرف مغلوب، نه 

زندگی می  بلکه شیوۀ  برای آتن به اش تمامًا دگرگون می داد،  این  از دست رفتن شد که  معنی 
اکنون، جنگ اجتناب  اما  بود؛  ثروتش  به دموکراسی و  ازاین نظر می ناپذیر  و  س رو احسارسید 

 الوقوع شهر را فراگرفت.مصیبتی قریب 

، 3ای ترتیب داد و اعضای آن در نیکس هیلچند روز بعد، مجلس نمایندگان آتن جلسه 
تپه منطقه  آکروپولیسای  به  مشرف  ضرب   4مانند که  پیرامون  تا  آمدند  هم  الجل بود، گرد 
مجلس به روی همۀ   ها مشورت کنند و درنهایت راجع به آن تصمیمی بگیرند. درهای اسپارت 

شهروندان مرد آتن باز بود و آن روز نزدیک ده هزار نفر از آنان برای مشارکت در این مباحثه به 
دار جنگ بودند با شور و حرارت ای از نمایندگان که طرف ها، عده تپه آمده بودند. در میان آن 
تر گرفت و سریع ش را می کردند. به باور این افراد، آتن باید دست پی فراوان در بحث شرکت می 

اما عده به اسپارت حمله می  نبردهای کرد؛  نیروهای اسپارتی در  یادآوری کردند که  آنان  به  ای 
ناپذیرند، لذا شروع جنگ به این شیوه نوعی خودکشی است. نمایندگان رقیب و شکست زمینی بی 

ها متذکر شدند که این طلب اعتقاد داشتند باید شروط صلح را پذیرفت، اما بسیاری به آن صلح 
افزاید. پذیرش صلح فقط به ها می دهد و بر عزم اسپارتی مسئله آتن را بزدل و ضعیف نشان می 

ترتیب، بحث و مناظرۀ نمایندگان با حرارت این داد تا ارتش خود را تقویت کنند. به ها زمان می آن 
زدند و هرکس چیزی اد می شد. مردم فری تر می لحظه احساسی به رفت و لحظه و هیجان پیش می 

 شد. حلی پیدا نمی گفت، اما راه می 

 
1 Sparta 
2 Peloponnesians 
3 Pnyx Hill 

4 Acropolis  ای به ارتفاع بنایی عظیم در یونان باستان که در دوران امپراتوری آتن ساخته شد. این بنا روی صخره
 م.- متر قرار گرفته است    45
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حوالی بعدازظهر، چهرۀ آشنایی از نمایندگان برای ارائه سخنرانی بلند شد و جمعیت ساکت 
پریکل سشدند تا صحبت  این شخص کسی نبود جز  او را بشنوند.  کار ، سیاستمدار کهنه 1های 

ار داشت. پریکلس فرد محبوبی بود و نظرش بسیار سالگی قر آتنی، که اکنون در آستانۀ شصت 
ها برای وی قائل بودند، او رغم عزت و احترامی که آتنی شد، اما علی بااهمیت و محترم تلقی می 

به  منحصربه را  و  عجیب  خصوصیات  با  رهبری  می عنوان  به فرد  درواقع  آن شناختند؛  ها نظر 
برا  سیاستمدار.  تا  بود  فیلسوف  یک  بیشتر  سن پریکلس  می و ی کسانی که  قد  و سالشان  داد 

آور آوردند، موفقیت و قدرت کنونی وی بسیار تعجب یاد می های نخست فعالیت او را به سال 
 داد.انجام نمی   کاری را به طریق معمول و رایج بود، زیرا او هیچ 

های نخست برقراری دموکراسی در یونان، پیش از ورود پریکلس به عرصۀ سیاست، در سال 
های توانستند خطابه ها می ها تیپ شخصیتی بخصوصی داشتند. آن رهبران موردعالقۀ یونانی 

بخش ارائه کنند و شور و هیجان را در مردم برانگیزند. چنین مردانی در میدان آتشین و الهام 
ها اغلب در پی افزایش افراد دادند. آن جنگ جسور بودند و از خطر کردن هراسی به دل راه نمی 

ش و هدایت کارزارهای جنگی بودند تا از این طریق به عظمت و اقتدارشان اضافه کنند. این ارت
بردند. رهبران از طریق اتحاد با یکی از احزاب مجلس و پیشبرد منافع آن حزب کارشان را جلو می 

ها یا اشراف بودند. این سیاست باعث ایجاد شکاف داران، نظامی غالب این احزاب معمولً زمین 
آوردند و خیلی زود جای خود را به شد. رهبران معمولً در قدرت دوام نمی زیادی بین احزاب می 

ها به کسانی که مدت زیادی در ها با این قضیه مشکلی نداشتند؛ آن دادند، اما آتنی نفر بعدی می 
 اعتماد بودند.ماندند، بدبین و بی رأس قدرت باقی می 

قبل از میالد کار خود را آغاز کرد و پس از آن سیاست یونان   463پریکلس حوالی سال  
از طبقۀ اشراف   اگرچه آور بود.  تمامًا دگرگون شد. اولین اقدام او نامعمول و حیرت  خودش 

آمد، اما از همان ابتدا بنای اتحاد با طبقات فرودست و متوسط جامعه را گذاشت؛ ازجمله می 
رفتند. پریکلس کاری کرد شمار می گرانی که غرور آتن به وزنان، دریانوردان و صنعت کشاورزها، پار 

آن  پای  برسد، حتی  به گوش  بیشتر  افراد  این  با گسترش تا صدای  و  باز کرد  به مجلس  را  ها 
دموکراسی قدرت بیشتری به آنان بخشید. او صرفًا رهبر یک حزب کوچک در مجلس نبود، بلکه 

شد. در ابتدا ادارۀ همۀ این افراد، با نمایندۀ اکثریت مردم آتن محسوب می واسطۀ این کار  به 
ها قدر آن رسید، اما او آن نظر می ها و منافع متعددی که داشتند، غیرممکن به توجه به خواسته 

شان رفته اعتماد و پشتیبانی کرد که رفته شمرد و برای افزایش قدرتشان تالش می را محترم می 
 ورد.دست آ را به 

زمان با این موضوع، شروع به تحکیم جایگاه نفوذ پریکلس در حال گسترش بود و او هم 
به  قلمرو تدریج سیاست خود در مجلس کرد و  او به گسترش  بر آن را تغییر داد.  های حاکم 

 
1 Pericles  م.- آتنی  جنگاور   و  بزرگ   خطیب   و   سیاستمدار 
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روی شان زیاده قدر در پیشروی ها آن امپراتوری آتن معترض بود، زیرا بیم این را داشت که آتنی 
ه تسلط بر قلمرو وسیع خود را از دست بدهند. درعوض، او به استحکام امپراتوری و کنند ک 

عنوان  یک ژنرال جنگی خدمت جنگ و زمانی که به   موقع تقویت متحدان فعلی اعتقاد داشت.  
های کرد به افزایش افراد ارتش پایان داد و درعوض به پیروزی از طریق مانورها و تاکتیک می 

تا آورد  این این به   جنگی روی  از نظر بسیاری،  از دست بدهند.  افراد کمتری جانشان را  ترتیب 
ای از سابقه سیاست بزدلنه بود، اما مدتی بعد که آثار مطلوب آن آشکار شد، شهر وارد دورۀ بی 

شدند مورد که فقط باعث خالی کردن خزانه می های بی فراوانی و وفور نعمت گردید. دیگر از جنگ 
 کرد.دردسرتر از همیشه فعالیت می ال دولت داشت بی خبری نبود. ح

تنها صرف مقاصد بودجۀ خزانۀ دولت در حال زیاد شدن بود و پریکلس این بودجه را نه 
وساز و خدمات عمومی کرد؛ تصمیمی که باعث ُبهت و حیرت مردم سیاسی، بلکه صرف ساخت 

ترتیب کارگران و این را داد و به   های کنسرت آتن شد. او دستور ساخت معابد، تئاترها و سالن 
شد که شهر کرد متوجه می ای نگاه می کار گرفته شدند. هرکس به هر گوشه گران زیادی به صنعت 

طور باشکوهی در حال زیباتر شدن است. فرم موردعالقۀ پریکلس در معماری بازتابی بود از به 
 1ترین پروژۀ او پارتنون نی. عظیم یادماندیعنی منظم، همسان و به   ؛های موردپسند خودش مؤلفه 

َرد  گر  آتن بود، قرار داشت. آتنا روح  هدایت   2متری عظیم آتنا14بود که روی آن مجسمۀ   الهۀ خ 
نمایندۀ تمام ویژگی 3و هوش عملی آتنا  پریکلس قصد ها و ارزش . درحقیقت،  بود که  هایی 

را دگرگون کرد و آتن با او به دورۀ   تنها، ظاهر و باطن شهر ها را داشت. پریکلس دست ترویج آن 
 طالیی علوم و هنرهای گوناگون قدم گذاشت.

دار. های عجیب پریکلس طرز سخن گفتن او بود: موقر و خویشتن احتمالً یکی از مهارت 
نقص های بی های رایج آن زمان نبود. درعوض، مخاطبانش را از طریق استدلل او اهل لفاظی 
های او گوش دهند تا منطق  پشت شد مردم با دقت به صحبت ث می کرد. این باع متقاعد می 

صحبت حرف  دریابند.  را  او  آرام های  او  به  دادن  با گوش  مردم  و  بود  متقاعدکننده  او  های 
 گرفتند.می 

شد آتن را ها در رأس قدرت ماند، طوری که نمی پریکلس برخالف سایر رهبران آتن سال 
جا سروصدا در هر گوشۀ شهر رد و نشانی از خود به ها بی ل بدون او تصور کرد. او طی این سا 

قدر در قدرت ناپذیر بود. او آن گذاشته بود. پریکلس دشمنانی هم داشت. این موضوع اجتناب 
خداست کردند او یک بی کردند. اغلب گمان می مانده بود که وی را به دیکتاتوری  پنهان متهم می 

 
1 Parthenon   پنجم پیش از میالد ساخته شد. پارتنون درحقیقت   ۀ آکروپلیس در آتن که در سد   ۀ روی تپ معبدی

 م.- معبد آتناست 
2 Athena  م.- خرد و جنگاوری مبتنی بر تعقل و درایت در یونان باستان بود   ۀ اله 
3  practical intelligence    عملی برخالف هوش ذهنی که گاه ممکن است کاربردی و عینی نباشد، نتایج  هوش

 م.- و به نتیجه رسید  کار گرفت در امور ملموس و روزانه به را  ها  توان در دنیای بیرون دید و آن را می 
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سنت  و  آیین  به  اعتناییو  آتن  عجیب   های  رفتار  منحصربه   ندارد.  اتهام و  این  با  نیز  او  فرد 
 توانست دربارۀ دستاوردها و نتایج  رهبری وی تردید کند.خوانی داشت، اما کسی نمی هم 

به همین دلیل، زمانی که او بعدازظهر آن روز در مجلس بلند شد تا نظرش را دربارۀ جنگ با 
اعالم کند، همگان ساکت شدند   اسپارت  را دولت  وی  تا سخنان  بودند  منتظر  تشویش  با  و 

 خصوص بشنوند.دراین 

او شروع به صحبت کرد و گفت: »مردم آتن! دیدگاه من مثل همیشه است. من مخالف 
ها و درنتیجه پذیرش شروط صلح آنان هستم. گرچه اکنون مجموعۀ امتیاز دادن به اسپارت 
شود، مطمئنًا بسیاری از شما موافقان ور  اند تا شور جنگ در شما شعله رویدادها باعث شده 

بینید که شور تان گذراست. شوید و می جنگ، وقتی پای عمل برسد از تصمیم خود پشیمان می 
فصل شود، اما ممکن است و واسطۀ حکمیت حل قرار بود که اختالفات ما و دولت اسپارت به 

ما بد است؛ اما شروع جنگ طرفۀ اسپارت باشد که این برای  های یک رأی نهایی به نفع خواسته 
زمینی هم حماقت محض است و برای ما عین خودکشی است.« درعوض، آنچه او پیشنهاد داد 

 شکل دفاعی.یک شیوۀ جنگی کاماًل تازه بود: نبردی محدود و به 

های آتن بیاورد. پریکلس ادامه برنامۀ او این بود که همۀ ساکنین شهر را به درون دیواره 
کنند؛ بگذارید همان جا تردید ما را به جنگیدن تحریک می شوند و بی ا نزدیک می هداد: »اسپارت 

زمین بی  در  نمی هدف  دامشان  در  ما  بزنند.  خیمه  ما  آن های  با  زمین  روی  و  درگیر افتیم  ها 
توانیم برای مدتی طولنی غذا و مایحتاج شهر را شویم. ما به دریا دسترسی داریم، پس می نمی 

ها به بریم. آن های ساحلی آنان یورش می مان به شهر ا استفاده از نیروی دریایی تأمین کنیم. ب 
شان کند. بعد از مدتی آذوقه شان می شویم و این کالفه بینند ما وارد جنگ نمی مرور زمان می 

دار شوند، حزب طرف ها باهم درگیر می آورند. متحدان آن شود و بودجه و پول کم می تمام می 
شود و عاقبت مجبورند یک پیشنهاد صلح واقعی و رت با فشار و انتقاد مواجه می جنگ در اسپا 

 ایم.پایدار ارائه کنند و این در حالی است که ما متحمل کمترین خسارات جانی و مالی شده 

تان به شما ارائه توانم دلیل متعدد دیگری مبنی بر پیروزی قطعی پریکلس اضافه کرد: »می 
با شما به فکر کنم. پیروزی  این مدت  نگه دارید و در  آنکه ذهنتان را متمرکز  به شرط  ست، 

و کارهای  بگیرید  تصمیم  خودسرانه  نباید  این،  بر  عالوه  نباشید؛  و کشورگشایی  فتوحات 
آمیز انجام دهید. تنها چیزی که من از آن بیم دارم نقشه و استراتژی دشمن نیست، بلکه مخاطره 

پیشنها است.«  خودمان  بحث اشتباهات  اگرچه  پریکلس  هوشمندانۀ  فراوانی   د  تردیدهای  و 
دلیل طلبان را، درنهایت به طور کامل متقاعد کرد و نه صلح وجود آورد و نه موافقان جنگ را به به 

به خوش  قرار گرفت.  همگان  موافقت  مورد  او  درایت  و  جنگ این نامی  بعد  ماه  چند  ترتیب 
 ساز آغاز شد.سرنوشت 

از بینی پریکلس پیش نرفت. اسپارتی یط طبق پیش در ابتدای جنگ شرا  ها و متحدانشان 
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ها بودند که طولنی شدن جنگ کالفه نشدند، بلکه انگیزۀ بیشتری پیدا کردند. برعکس، این آتنی 
هایشان بودند، اما ها ناامیدانه شاهد تخریب زمین دادند؛ آن داشتند روحیه خود را از دست می 

نداش  انتقام گرفتن  بااین امکان  آتنی تند.  اگر  داشت  اعتقاد  پریکلس  و حال،  صبر کنند  ها 
ثمر خواهد نشست؛ اما در دومین سال جنگ رخدادی دار باشند، نقشۀ او مطمئنًا به خویشتن 

که تحت - هم زد و آتن گرفتار طاعون شد. بیماری خیلی زود در شهر غیرمنتظره معادلت را به 
سوم جمعیت را به کام مرگ فرستاد و سربازان را گسترش یافت و حدود یک   - محاصره بود 

طور که در بستر مرگ بود، کابوسی که قمع کرد؛ حتی خود پریکلس هم گرفتار شد و همان و قلع 
: تمام زحماتی که او طی چند دهه برای آتن شد خواست ببیند جلوی چشمانش ظاهر  هرگز نمی 

رفت. مردم دچار نوعی آشفتگی و جنون جمعی شده از بین می باره داشت  یک کشیده بود به 
توانست ماند، می گرفت. او مطمئن بود اگر زنده می بودند و هرکس برای خودش تصمیم می 

مردم را آرام کند و مدتی بعد با دولت اسپارت مذاکره کند و صلحی پایدار را رقم بزند؛ اما دیگر 
 خیلی دیر شده بود.

ها پریکلس را مقصر ها برای رهبرشان سوگواری نکردند. آن ین بود که آتنی تر از همه ا عجیب 
شدت خشمگین بودند. همچنین دیگر دانستند و از ناکارآمدی برنامۀ او به شیوع طاعون می 

آن  نظر  از  نداشتند.  ایده تحمل  و  آمده  سر  به  پریکلس  دورۀ  بود. ها  شده  منسوخ  هایش 
لس جای خود را به نفرت داد. حال سران احزاب در نبود او لبریز ها به پریک ترتیب، عشق آن این به 

توزی مردم آتن ها آتش کینه دار جنگ به محبوبیت رسید. آن از خشم و انتقام بودند. حزب  طرف 
ها نیز از شیوع طاعون به نفع خود بهره بردند و به ورتر کردند. اسپارت به قوم اسپارت را شعله 

طلبان  مجلس  آتن به مردم قول دادند که ابتکار عمل را در دست د. جنگ شان ادامه دادن پیشروی 
طبع بسیاری از ها باب وقمع کنند. این حرف بگیرند و با یک استراتژی تهاجمی اسپارت را قلع 

ها نحوی راحت کرد؛ گویی حرف دل خودشان بود که مدت ها را به مردم آتن بود و خیال آن 
 سرکوبش کرده بودند.

ها بر اوضاع سوار شدند یج که شهر در حال پشت سر گذاشتن بالی طاعون بود، آتنی تدر به 
رو جناح اسپارت به رقیب پیشنهاد صلح و نسبت به دشمن در موقعیت برتر قرار گرفتند. ازاین 

طور کامل درهم بکوبند، به پیشروی خود ادامه خواستند سپاه خصم را به ها که می داد. آتنی 
کمال ناامیدی متوجه شدند دشمن قوای خود را بازیافته است؛ بار دیگر ورق به دادند، اما در  

های سال به همین ترتیب گذشت؛ گاهی آتن و گاهی اسپارت چیرگی نفع اسپارت برگشت. سال 
کرد. خشم و خشونت در دو جناح به اوج رسیده بود. در یک مقطع، مختصری بر رقیب پیدا می 

لوس ور شد و زمانی که ساکنان جزیره تسلیم حمله   - از متحدان اسپارت  یکی -  1آتن به جزیره م 
اتفاق آرا مردان جزیره را قتل عام کردند و زنان و کودکان را به اسارت بردند. ها به شدند، آتنی 

 
1 Melos 
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 هرگز تحت فرمانروایی پریکلس چنین اتفاقی رخ نداده بود.

ل از میالد، تعدادی از رهبران آتن قب  415نتیجه، در سال  سرانجام بعد از چند سال پیکار بی 
کرد. یکی از متحدان حیاتی دولت به طرحی رسیدند که به اعتقادشان کار دشمن را یکسره می 

 1کرد ایالتی به نام سیراکوز ای از مایحتاج و منابع اصلی آنان را تأمین می که بخش عمده   اسپارت 
قدرت  از  یکی  سیراکوز  جزیره سیسی بود.  در  نوظهور  درصورتی های  و  بود  آتنی ل  موفق که  ها 

برجستۀ خود به این ناحیه لشکرکشی کنند و شهر را به تصرف   شدند به کمک نیروی دریایی می 
زدند؛ یعنی هم سیراکوز را به امپراتوری یونان ملحق خود درآورند، آنگاه با یک تیر دو نشان می 

و می  به منابع حیاتی  برای دسترسی  را  اسپارت  و هم  می   کردند  به دردسر  انداختند. موردنیاز 
نمایندگان فوراً با این طرح موافقت کردند و شصت کشتی مجهز به قشون جنگی را برای انجام 

 این مأموریت به منطقه فرستادند.

نام داشت. نیسیاس دربارۀ این   2که برای این مأموریت انتخاب شده بود نیسیاس  ی سردار 
ر  آن  اجرای  و  بود  مردد  بسیار  نمی طرح  عاقالنه  آتنی  دانست. ا  داشت که  را  آن  بیم  در او  ها 
کم گرفته باشند؛ به همین دلیل تمام احتمالت منفی و محاسبات خود قوای اسپارت را دست 

سناریوهای شکست آتن را به رهبران گوشزد کرد و در پایان نتیجه گرفت که آتن برای پیروزی در 
خواست فکر این نقشه را از سر رهبران آتنی دارد. او می   تری نیاز این نبرد به قشون بسیار بزرگ 

تر کنیم، ها گفتند اگر بناست قشون را بزرگ بیرون کند، اما توضیحاتش نتیجۀ عکس داد. آن 
کنیم. لذا تصمیم بر آن شد که صد کشتی جنگی با دوبرابر سرباز به منطقه پس این کار را می 
توانست کردند و چیزی نمی بوی پیروزی را استشمام می ها از این استراتژی  اعزام شوند. آتنی 

 ها را از تصمیمشان منصرف کند.آن 

سن  هر  با  آتنی  شهروندان  روزها  آن  در گوشه و در  نقشه و سالی  سیسیل  برای  شهر  کنار 
پروراندند. هایی را که قرار بود به آتن سرازیر شود در سر می کشیدند و رؤیای غنائم و ثروت می 
ها به کوبیدن آخرین میخ به تابوت اسپارت سرمست و شادمان بودند. روز اعزام کشتی ها از  آن 

ترین روزها در تاریخ آتن تبدیل شد. مردم تا آن روز چنین منظرۀ باشکوهی یادماندنی یکی از به 
ی های نیروی دریایی  عظیم  آتن با نظم و آرایشکرد کشتی یاد نداشتند: تا آنجا که چشم کار می را به 

درخشیدند و در صفوف منظم پا به شان می تماشایی کنار بندر پهلو گرفته بودند. سربازها در زره 
 کننده از ثروت و قدرت آتن بود.گذاشتند. این نمایشی خیره ها می عرشۀ کشتی 

ماه ماه  در  بودند.  پیروزی  اخبار  شنیدن  تشنۀ  مردم  لشکرکشی،  از  بعد  ابتدایی، ها  های 
ها سیراکوز را با موفقیت محاصره کردند، اما در آخرین عددی سپاه آتن، آن به برتری  باتوجه 

ها در موضع دفاعی لحظات قشون کمکی از اسپارت سررسید و معادلت را برهم زد. حال آتنی 

 
1 Syracuse  م.- شهری باستانی در جزیره سیسیل 

2 Nicias 



 ||  قوانین سرشت انسان   36

 

ای به مجلس نمایندگان فرستاد و وضعیت را برای آنان شرح قرار گرفته بودند. نیسیاس نامه 
نی و بازگشت به آتن یا ارسال فوری نیروهای کمکی بود. نمایندگان که نشی داد. پیشهاد او عقب 

ترتیب، دومین این توانستند شکست را باور کنند، فورًا به ارسال نیروهای کمکی رأی دادند. به نمی 
های بعد، تشویش بزرگی ناوگان اول بود به منطقه فرستاده شد. طی ماه ناوگان دریایی آتن که به 

های خود را برای این جنگ گذاشته بودند و ها تمام داشته ا به اوج رسید. آن هو هراس آتنی 
 پذیرش شکست برایشان غیرممکن بود.

ای در نزدیکی آتن، از زبان یک مشتری شایعه   1روزی یک آرایشگر یونانی در بندر پیرائوس
یعنی تمام کشتی  شنید که نبرد قلع گویا قشون آتن،  اند. شایعه ده قمع ش و ها و سربازان، در 

شهر در بُهت و وحشت فرورفت.   کم سرعت در شهر پیچید. باورش بسیار سخت بود، اما کم به 
رسید؛ بدون نظر می زوال و قهقرا به یک هفته بعد، صحت این موضوع تأیید شد و آتن روبه 

 پول، بدون ارتش و بدون سرباز.

های تسلیم نشدند؛ اما طی سال   آسایی مقاومت کردند وطرز معجزه ها به حال آتنی بااین 
، تا ت خوردندس شکپی  در و پی   شدها ضعیف  دلیل ضربات مهلک نبرد سیسیلی قوای آن بعد، به 

از میالد، کار ارتش آتن یکسره شد. آن   405اینکه سرانجام در سال   ها شکست سختی قبل 
ای و این بار چاره   شد ها تحمیل  ای از جانب دولت اسپارت به آن رحمانه خوردند و شرایط صلح بی 

ها، دورۀ ها، امپراتوری دموکراتیک  باعظمت آن های شکوه آتنی جز پذیرش آن نداشتند. سال 
سال  مردی که  بود.  شده  محو  روزگار  صفحۀ  از  همیشه  برای  اکنون  پریکلس،  ها طالیی 

ه بود جویی، طمع، تکبر و خودپسندی را مهار کردها، یعنی ستیزه ترین هیجانات آتنی خطرناک 
 ها پیش از دنیا رفته و میراث وی برای همیشه فراموش شده بود.مدت 

 *** 

عنوان سیاستمدار متوجه شد که اغلب رهبران آتن پریکلس در ابتدای کار خود به   تفسیر: 

دانند چطور باید بینانه در سر دارند و می دانند و بر این باورند که اهدافی واقع خود را منطقی می 
رو به نقاط مختلف شان را بیشتر کنند و ازاین کردند قدرت سیاسی ها تالش می آن   به هدف رسید. 
کردند. هدف اصلی این افراد گسترش مرزهای آتن و ُپر کردن جیب دولت بود. لشکرکشی می 

هایی عالی برای توجیه داشتند. رسید، دلیل و بهانه ها به نتیجه نمی های آن زمانی هم که نقشه 
کردند و سؤال این بود که وطئۀ دشمن یا در صورت نیاز ارادۀ خدایان را بهانه می ها همیشه تآن 

اگر همۀ این دولتمردان به ادعای خودشان افرادی منطقی و خردورز بودند، پس دلیل این همه 
اش تا این مرج وجود داشت و دموکراسی و نظمی و ویرانی چه بود؟ چرا در آتن هرج آشوب، بی 

ای چرا دولت تا این اندازه درگیر فساد و تالطم بود؟ این موضوع دلیل ساده حد شکننده بود؟  

 
1 Piraeus 
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ها صرفًا کردند اصالً منطقی نبودند. آن داشت: چون سیاستمداران آتنی برخالف آنچه تصور می 
کرد احساسات و هیجانات ها را هدایت می گر بودند. چیزی که تصمیمات آن خودخواه و حیله 

ها برای تحقق این اهداف عملکردی زیرکانه ، دیده شدن و پول. آن خودشان بود: عطش قدرت
یک از اقداماتشان به دستاورد پایداری که به نفع آتن و دموکراسی و تاکتیکی داشتند، اما هیچ 

 شد.آن باشد منتهی نمی 

کرد این بود عنوان  یک متفکر و چهرۀ برجسته به خود مشغول می آنچه ذهن پریکلس را به 
فرماست که چگونه گرفتار این تله نشود و چگونه در موقعیتی که عواطف و هیجانات در آن حکم 

حل حال اثربخش و نیرومند بود. این راه حل او ممتاز و درعین معقول و منطقی باقی بماند. راه 
باید چیزی را بپرستد، یعنی حل ایدئال ما باشد. پریکلس معتقد بود ذهن بشر همواره می راه باید  

داند. برای اکثر باید توجه خود را به چیزی معطوف کند که آن را ارزشمندتر از هرچیز دیگری می 
عده آدم  برای  و  نفسشان  تمناهای  یا  ایگو  همان  این  یا ها،  قومیت، خدا  خانواده،  دیگر،  ای 
تجلی داشت که به زبان   nousلتشان است؛ اما برای پریکلس این قضیه در مفهومی به نام  م 

نیرویی است که در تمام هستی جریان   Nousباستانی یونان معادل »ذهن« یا »ذکاوت« است.  
آفریند. ذهن انسان ذاتًا به این نظم گرایش دارد؛ این نیرو منشأ دارد و در عالم  معنا و نظم می 

در الهۀ یونان باستان یعنی   nousهوش و توانمندی ذهنی ماست. برای پریکلس مظهر کامل  
 یافت.آتنا تجلی می 

متولد شد. نام آتنا نیز که ترکیبی از »خدا«   1ا از سر زئوسای، آتن های اسطوره بر اساس داستان 
 (theos ( »و »ذهن )nous است نشانگر همین موضوع است، اما آتنا شکل خاصی از توانمندی )

کرد: کاماًل اثربخش، زنانه و زمینی. او صدایی است که قهرمانان به هنگام ذهنی را نمایندگی می 
نقص برای پیروزی و ای بی کارد؛ ایده بذر آرامش را در آنان می   شنوند؛ صدایی که را می   نیاز آن 

دهد. ها می کند و سپس انرژی لزم برای دستیابی به آن را به آن موفقیت را در ذهنشان جاری می 
مشّرف شدن به پیشگاه آتنا از بالترین برکات در یونان باستان بوده است و درحقیقت این انرژی  

کار بوده و های برجسته، هنرمندان برتر، مخترعان و مردان کسب گر  ژنرال آتنایی است که هدایت 
ترین تواند دنیا را با شفافیتی کامل ببیند و درست واسطۀ نفوذ  آتناست که مرد یا زنی می است. به 

ها برای استقرار  نظم و یکپارچگی در شهر به درگاه  آتنا اقدام  ممکن را در لحظه انجام دهد. آتنی 
باور داشتند اوست که موجب وفور و توانگری می می   دعا  شود. در یک کالم، آتنا کردند، زیرا 

های فانی بوده است، زیرا همین به تنهایی ترین هدیۀ خدایان به انسان و بزرگ   2مظهر  خردورزی
َردی آسمانی عمل کند.  کافی است تا انسان بر مبنای اتصال به خ 

 
1 Zeus  ها نماد آن  سیاره . معادل رومی آن »ژوپیتر« است. در میان  خدای خدایان و قدرتمندترین خدای المپ

 م.- ترین سیارۀ منظومۀ شمسی است »مشتری« است که بزرگ 
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یافت تا بر عواطف و هیجانات خویش س ابتدا باید راهی می برای پرورش آتنای درون، پریکل 
، دور از واقعیت. در این حالت، مغلوب nousبرند، دور از  چیره شود. عواطف  ما را به درون می 

حل باشیم، این ای به دنبال راه شویم. اگر برای مسئله هایمان می بینی ها و خودکم خشم یا ضعف 
ترتیب دورنمای این بینیم؛ به ها می دازند و ما مسئله را از دریچۀ آن ان هیجانات بر ذهن ما سایه می 

شود. پریکلس خود را عادت داد که هرگز به مسائل واکنش آنی نشان وتار می مان تیره ذهنی 
تحت  زمانی که  هرگز  و  او ندهد  درعوض،  نگیرد.  مهمی  تصمیم  است  نیرومند  عواطف   تأثیر 

غلب مواقع، زمانی که بادقت به خشم یا احساس ترس و کرد. در ا احساساتش را تحلیل می 
کدام از این احساسات توجیه  واقعی ندارند و شد که هیچ کرد، متوجه می اش نگاه می دلواپسی 

دادند. گاهی اوقات او لزم ترتیب اهمیت و شدتشان را زیر نگاه موشکافانۀ او از دست می این به 
جلسات نمایندگان فاصله بگیرد و به منزل برود، سپس دید از فضای ُپرالتهاب و احساسی  می 

تنها می  روز  آرام می چند  را  افکارش  و  آتنا در ذهنش طنین ماند  تا سرانجام صدای  انداز کرد 
  شد. می 

او تصمیم گرفت تمام تصمیمات سیاسی خود را تنها بر یک اصل استوار کند: آنچه به نفع 
شهروندان بود و این هدف را از طریق عشق به دموکراسی مردم آتن است. او به دنبال اتحاد همۀ  

اندیشید. این استاندارد به او کمک کرد تا به کرد. پریکلس به شکوه و عظمت آتن می دنبال می 
سرنوشت  در  فرودست  طبقات  دادن  مشارکت  او  اصلی  هدف  زیرا  نیفتد،  خودخواهی  دام 

ممکن بود این استراتژی به ضرر خودش   شان و افزایش دایرۀ نفوذ آنان بود، با اینکهسیاسی 
معنی ها را محدود کند، بااینکه این کار به تمام شود. این طرز فکر باعث شد تا او تعداد جنگ 

کمتر دیده شدن خودش بود. سرانجام نتیجۀ این طرز تفکر به بهترین وجه در آتن آشکار شد؛ 
برای مردم انجام داد و چهرۀ آتن  ساز و خدمات عمومی که اوو های ساخت درواقع همان پروژه 

  را برای همیشه دگرگون کرد.

ها و او برای پیشروی بهتر در این مسیر تا جایی که ممکن بود ذهنش را به سمت ایده 
شنید. عالوه بر این، قبل از اینکه را نیز می   مخالفانشمختلف گشود و حتی سخنان رقبا و    اتنظر 

کرد. او شود، تمام پیامدهای احتمالی آن را تجسم می   به اجرای یک استراتژی مشخص پایبند 
های گیری یکی از دوره ها باعث شکل رسید که اجرای آن هایی می با آرامش و ذهنی باز به ایده 

قادر بود با عقالنیت و خردورزی خویش روی یک شهر اثر بگذارد. که  طالیی تاریخ شد. انسانی  
چیز است. لشکرکشی ت بر آتن رفت، خود گویای همه آنچه بعد از خروج پریکلس از صحنۀ سیاس 

به سیسیل دقیقًا نمایندۀ طرز فکری بود که پریکلس همواره با آن ضدیت داشت. تصمیمی که 
ها را بر پیامدهای واقعی آن گوش آتنی و انگیزۀ پنهانی آن طمع برای فتوحات بیشتر بود و چشم 

 بست.

طور فکر کنید فردی منطقی هستید، اما این شما هم مثل بقیه ممکن است    : یادتان باشد 
نیست. عقالنیت قدرتی نیست که ما با آن متولد شویم، بلکه آن را با آموزش و تمرین کسب 
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اکنون درون شما وجود دارد؛ قابلیتی کنیم. صدای آتنا تمثیلی است از قدرتی برتر که هم می 
ای از تفّکر  زیاد روی یک مسئله ایده  بالقوه که احتمالً در لحظات آرامش و تمرکز یا وقتی پس

اید. اگر در حال حاضر به این قدرت برتر متصل آید، آن را تجربه کرده نقص به ذهنتان می بی 
تأثیر هیجانات است. درست مثل پریکلس در نیستید، تنها دلیلش این است که ذهنتان تحت 

اند. برای دیگران مسبب آن بوده   اید کهمجلس نمایندگان، شما هم اسیر هیاهو و هیجاناتی شده 
همین، پیوسته در حال واکنش نشان دادن به بقیه هستید و دارید امواجی از هیجان، اطمینان 

کنید و این کار متمرکز شدن را برایتان دشوار نداشتن به خود، تردید و تشویش را تجربه می 
این  از  تاب  به آن ساخته است. توجه شما مثل  بد سو می سو  ون وجود یک استاندارد رود و 

هیچ  بدهد،  جهت  تصمیمات شما  به  به عقالنی که  تعیین وقت  اهداف  به  تان شده طور کامل 
اراده کنید می نمی  این شرایط را تغییر دهید: رسید. هر لحظه که  با یک تصمیم ساده  توانید 

خواهد یافت   چگونه؟ آتنای درونتان را تقویت کنید. پس از آن عقالنیت جایگاهی وال برایتان
 تان عمل خواهد کرد.و همچون راهنمای زندگی 

ها و تصمیمات شما تأثیر اولین کار این است که ببینید کدام هیجانات پیوسته روی ایده 
گذارند؟ خودتان را به پرسشگری عادت دهید: چرا آنجا عصبانی شدم؟ دلیل آن خشم چه می 

های تحت چنین ارزیابی   آید؟ ن نیاز از کجا می قدر دوست دارم موردتوجه باشم؟ ای بود؟ چرا این 
گویند جای اینکه مدام به آنچه دیگران می دقیقی دیگر در بند هیجانات خویش نخواهید بود. به 

گیرید خودتان روی مسئله فکر کنید. هیجانات  افق  ذهن را محدود واکنش نشان دهید، یاد می 
ای تمرکز کنیم که نیاز آنی ما به قدرت و دیده ه شوند فقط روی یک یا دو اید کنند و باعث می می 

می  ارضا  را  ایده شدن  می کنند،  تمام  ضررمان  به  معموًل  آرام هایی که  ذهنی  با  حال  شوند. 
گیرید صورت یاد می های ممکن بیندیشید. دراین حل ها و راه توانید به طیف وسیعی از انتخاب می 

تدریج برایتان هایتان را دوباره ارزیابی کنید. صدا به قشه قبل از اقدام کردن بیشتر تأمل کنید و ن 
کنند، تر خواهد شد. وقتی مردم شما را با هیاهو و هیجانات سطحی محاصره می و واضح   واضح 

َردتان، جلوتر از آن توانید با به شوید و می ها نمی دیگر اسیر مزاحمت آن  ها فکر کنید. کار بردن خ 
با  ورزشکاری که  مثل  قوی   درست  مدام  پیوسته  می تمرین   به تر  هم  شما  ذهن  تدریج شود، 

ها ترتیب پاسخ این کند. حال ذهنتان آرام و شفاف است و به انعطاف و تحرک بیشتری پیدا می 
 کند.ای را خواهید دید که به فکر کسی خطور نمی های خالقانه حل و راه 

این  به گاهی  می طور  از  نظر  دومی  نسخۀ  انگار  درست کنارمان رسد که  ما 
که دیگری بر ایستاده است. از این دو، یکی معقول و منطقی است، درحالی 

ای غفلت منطق و گاه مسخره انجام دهد. لحظه آن است تا کارهای تمامًا بی 
انجام دادن همان کارهای بی کنید و ناگهان درمی می  منطق و یابید در حال 

گرچه این کار برخالف ارادۀ شماست، دانید چرا.  اید؛ خودتان هم نمی احمقانه 
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بندید خواهید انجامش دهید. پس با تمام توان چشم بر عقالنیت می اما می 
 خواهید انجامش دهید. دهید، چون می و آن کار را انجام می 

 1فئودور داستاِیفسکی، جوان خام  - 

 های درک سرشت انسان کلید 

طور طبیعی رسیم، به خوریم یا به نتایج دلخواهمان نمی بست می هروقت در زندگی به بن 
چرا نتیجه گردیم. حال اگر پاسخی مناسب برای این سؤالت که:  دنبال توضیحی برای آن می 

شود؛ اما موضوع این است پیدا نکنیم، حالمان بدتر می   ام موافقت نشد؟ چرا با ایده   یا نگرفتم؟  
هایی گردیم، معمولً به پاسخ هایمان می دنبال توضیح یا پاسخی برای دلیل شکست که وقتی  

و کلیشه  می تکراری  من ای  از  احتمالً  من گذاشتند،  چرخ  لی  چوب  افرادی  یا  فرد  رسیم: 
های پشت پرده، قیدهای اجتماعی و دولت نگذاشتند کارم را انجام آمد؛ دست خوششان نمی 

های غلطی به من کردند یا اطالعات لزم را ندادند. بدتر از همه دهم. مردم بدخواه نصیحت 
 کنیم.هایمان قلمداد می اینکه بخت بد و شرایط نامساعد را مسئول شکست 

کار کنند. حتی اینکه بگوییم: »من باید چه تر می این توضیحات عمومًا درماندگی ما را پررنگ 
خواست به من صدمه بزند؟« هم فالنی می   توانستم بفهمم کردم که نکردم؟« یا »چطور می می 

ها را خواهانۀ آدم توانیم اقدامات بد اند. معمولً نمی کنند چون بسیار مبهم کمک چندانی نمی 
بینی کنیم، شاید فقط بتوانیم آن را حدس بزنیم یا تصور کنیم ممکن است چنین دقیقًا پیش 

شم، کالفگی و افسردگی را بیشتر شود. این توضیحات فقط شدت هیجانات منفی ما ازجمله خ
خوریم. از همه گیریم و به حال خودمان تأسف می خواهند کرد. بعد از آن زانوی غم بغل می 

بیرون جست مهم  دنیای  در  را  دلیل  است که  این  ما  واکنش  اولین  می تر،  البته وجو  کنیم. 
م بیشتری از این فاجعه پذیریم که بخشی از مسئولیت  آنچه رخ داده بر عهده ماست، اما سه می 

اندازیم. این واکنش ریشه در سرشت گونۀ بشر دارد. در را به گردن دیگران و عوامل بیرونی می 
اما در عصر حاضر ما اسامی دوران کهن، مردم خدایان و ارواح خبیث را مقصر می  شمردند، 

 گذاریم. ها می متفاوتی روی این 

اس بااین  متفاوت  بسیار  ماجرا  حقیقت  موقعیت حال  و  افراد  تردید  بدون  البته  هایی ت. 
ها نداریم، پیوسته روی زندگی ما تأثیرگذارند و موارد زیادی هم در دنیا هستند که کنترلی روی آن 
اشتباه  و محاسبات  نادرست  و تصمیمات  باعث گمراهی  آنچه  اول  در درجه  شود می   ن ما اما 

دهیم هیجانات بر ذهنمان سایه ازه می ماست؛ یعنی زمانی که اج   دار منطقی عمیق و ریشه بی 
منطقی را ببینیم، زیرا از توانیم این بی بیندازند و حکمرانی کنند. نکته اینجاست که خودمان نمی 

عنوان سندی آشکار از این ضعف بیایید های بزرگ ماست. به آن ناآگاهیم و این یکی از ضعف 
 

1 Fyodor Dostoyevsky, A Raw Youth 
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توان انواع گوناگونی از نابخردی ه در آن می بیندازیم. رویدادی ک   2008نگاهی به بحران مالی سال  
 منطقی انسان را مشاهده کرد.و بی 

هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا اعالم کردند ها دلیل عمدۀ آن را به بعد از این بحران، رسانه 
ایجاد شده بود. از پیامدهای این مسئله این بود   2000بهرۀ اوایل دهۀ  های کم واسطۀ وام که به 

توانست تقریبًا غیرممکن شد، درنتیجه کسی نمی   1شدهگذاری دقیق روی اوراق مبادله که ارزش 
بازی هم بودند گیری کند. ضمنًا باندهای تبهکار و حقه درستی اندازه میزان سود یا ضرر خود را به 

  2دو های مسکن درجه خبر وام آلود ماهی گرفتند و با زدوبند با یکدیگر به مردم بی که از آب گل 
ترتیب سود بیشتری به جیب بزنند. قوانین دولتی زیاد بودند، اما عمالً دولت این اعطا کردند تا به 

 .3نظارتی بر این فرایند نداشت؛ تا اینکه کار به ورشکستگی و سقوط بازار رسید 

گیرند. قبل از سقوط توجهی یک واقعیت اساسی را نادیده می شکل قابل این توضیحات به 
سال   میلیون 2008مالی  می ،  تصمیم  روز  هر  مردم  از  نفر  مسکن ها  طرح  در  آیا  گرفتند که 

سرمایه سرمایه  برای  درحقیقت  یعنی  نه؛  یا  بکنند  انتخاب گذاری  حق  نکردن  یا  گذاری کردن 
توانست های مالی می ای از این معامالت و تراکنش داشتند. هر فروشنده یا خریدار در هر لحظه 

گیری کند، اما چنین تصمیمی نگرفت. نظر و از معامله کناره رخطر صرف های پ گذاری از سرمایه 
دادند. فقط چند سال قبل بود که سقوط زمان افراد زیادی دربارۀ وجود یک حباب هشدار می هم 

خوبی ابعاد یک سقوط مالی بزرگ اتفاق افتاده بود که به  4LTCMگذاری عظیم صندوق سرمایه 
بیفتند؛   1987توانستند یاد حباب سال  کرد، می گر حافظۀ مردم یاری می داد. ا را به مردم نشان می 

بازار سهام در سال  اگر آن   1929ها تاریخ خوانده بودند حتمًا متوجه حباب و سپس سقوط 
های بدون بیعانه یا تواند مخاطرۀ وام دار شدن دارد، می شدند. تقریبًا هرکسی که قصد خانه می 

 درک کند.  سودهای با رشد شتابان را

منطقی فروشندگان و خریداران بود ها از آن غفلت کردند بی درحقیقت، آنچه همۀ تحلیل 
آن  اقدامات شتاب که  و  تصمیمات  به  را  آن ها  واداشت.  تأمل  بدون  و  پول زده  رؤیای  با  ها 

 
1 Derivatives  ها وابسته به ارزش اوراق بهادار، کال، شود که ارزش آن اوراق مشتقه: به قرارداد یا اوراقی گفته می

 م. - ارزش مستقلی ندارند گونه    شمش یا ارز اصلی است و هیچ 
2 mortgage subprime  درآمد  عبارتی به قشر کم تر یا به گیرندگانی با اعتبار و درآمد  پایین به وام   که   نوعی وام

 م.- شوداعطا می 
مردم    اشتیاق   و به دنبال آن   گیرندگان وام دو به  های درجه وام   ۀ اعطای فزایند :  2008بحران سال    ۀ مختصری دربار  3

قیمت مسکن افزایش    که بهره باعث شد  های بلندمدت و کم دار شدن از طریق این وام برای خانه   گذاران و سرمایه 
های بیشتری گرفتند. روند ساخت مسکن شتاب گرفت و به جایی رسید که ای طمع کردند و وام پیدا کند. عده 

دارایی خریداران   ترتیب این به  قیمت خانه افت کند و  . این باعث شد بودمیزان عرضه بسیار فراتر از تقاضای بازار 
ها تدریج نقدینگی بانک شد و خریداران در بازپرداخت وام به مشکل خوردند. به مسکن به پول نقد تبدیل نمی 

 م.- کاهش یافت و با اعالم ورشکستگی بانک لمن برادرز بحران مالی رسمًا آغاز شد 
4Term Capital Management -Long  بلندمدت، یک صندوق پوشش ریسک بود که   ۀ ت مدیریت سرمای شرک

 م.- شد دلیل بدهی منحل  به   2000در سال 
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. کند کرده را نیز هیجانی می گذاران تحصیل بادآورده اغوا شدند. این مسئله حتی افراد و سرمایه 
کردند که هایی را تکرار می ها هم به این مسئله دامن زدند و مدام حرف ها و کارشناس پژوهش 

بودند؛ صحبت مردم بسیار مستعد پذیرش آن  با دفعات قبل فرق ها  »این دفعه  هایی مثل: 
»قیمت مسکن هیچ می  یا  افت نمی کند«  به وقت  از خوش این کند.«  بینی کاذب ترتیب موجی 
ای میان مردم فراگیر شد. سپس سقوط فرارسید و هراس و وحشت به گسیخته شکل افسار به 

های بینی یابی  پیش جای ریشه ها با واقعیتی تلخ مواجه شدند. بدتر اینکه به جان مردم افتاد و آن 
ترین افراد گوش همه را بسته بود و باعث شده بود تا باهوش و نادرست و سرخوشانه که چشم 

کنند، انگشت اتهام به سمت دلیل بیرونی رفت. به همین دلیل توجه  کسی   ها رفتار مثل احمق 
البته جای شگفتی هم ندارد؛ مشابه  همین  به منشأ واقعی  این جنون جمعی معطوف نشد. 

آهن راه و همچنین بحران خطوط    1929و    1987های  توضیحات و دلیل قبالً در بحران سال 
هم ارائه شده بود. مردم تقاضای   1720در    2ی دریای جنوبو حباب کمپان  1840در    1انگلستان

ها جواب نداد، اصالح سیستم را داشتند؛ یک سری قوانین جدید وضع شد، اما هیچ کدام از این 
 زیرا منشأ اصلی ماجرا چیز دیگری بود.

دهند. این باعث کنند، رخ می دلیل کشش هیجانی شدیدی که در مردم ایجاد می ها به حباب 
گذاری طمع ما را برای هایی برای سرمایه دلل افراد کور شود. چنین فرصت شود تعقل و است می 

آورند کنند. سخت است ببینیم دیگران دارند پول درمی کسب سود آسان و نتایج فوری بیدار می 
ای روی کرۀ زمین وجود ندارد که بتواند سرشت انسان ها ملحق نشویم. هیچ نهاد نظارتی و به آن 

ها مرتبًا تکرار ها و سقوط شویم، حباب رو نمی آنجاکه با منشأ واقعی مسئله روبه را کنترل کند و از 
خوانند روی زمین حضور دارند، این لوحان و کسانی که تاریخ نمی شوند و تا زمانی که ساده می 

ها باز هم تکرار خواهند شد. وقوع چندبارۀ چنین رویدادهایی نشانگر این ها و سقوط حباب 
ها مان همچنان با همان مسائل و اشتباهات همیشگی مواجهیم و از آن زندگی   است که ما در 
تدریج نوعی الگوی رفتاری منفی شکل بگیرد و تا زمانی شود به ایم. این باعث می درس نگرفته 

ها توانیم از این تجربه می   سختیبه که به درون نگاه نکنیم و دلیل حقیقی را نادیده بگیریم،  
 چیزی بیاموزیم.

این است که   برای منطقی شدن  قدم  اولین  باشد:  بنیادین بی یادتان  را   منطقی  خودمان 
 ها توجه کنیم: اول اینکه هیچباید به آن خصوص دو مؤلفۀ مهم وجود دارد که  بفهمیم. دراین 

ترین فرد، از تأثیری که عواطف و هیجانات روی ذهن دارند در امان نیست و انسانی، حتی عاقل 
زدگی عملکردی وابسته به ساختار مغز ماست و در منطقی و هیجان توان گفت بی ه می دوم اینک 

سرشتمان نهادینه شده است، بنابراین تقریبًا از کنترل ما خارج است. برای اینکه این موضوع را 
 بهتر درک کنیم باید به تاریخچۀ تکامل هیجانات نگاهی بیندازیم.

 
1 railway mania 
2 South Sea bubble 
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ای شان متکی بودند؛ غریزه ی بقا و زنده ماندن به غریزه ها سال برا موجودات زنده تا میلیون 
ترتیب یک خزنده در کسری از ثانیه متوجه این خوبی با محیط اطراف سازگار شده بود. به که به 

ای گریخت. درواقع بین تحریک و اقدام فاصله شد و در دم از مهلکه می خطری در محیط می 
از حیوانات این ادراک حسی از محیط تکامل یافت و تدریج برای برخی  . سپس به 1وجود نداشت
تر تبدیل شد: احساس  ترس. در آغاز این ترس فقط شامل سطح تر و طولنی به چیزی وسیع 

برانگیختگی می  از  این دربارۀ بالیی  بود؛  آزاد شدن مواد شیمیایی بخصوص همراه  با  شد که 
ای که در پی با این برانگیختگی و هشیاری داد. حال خطری بالقوه در محیط به حیوان هشدار می 

توانست به چند طریق واکنش نشان دهد )نه اینکه فقط فرار کند(. این آمد، حیوان می آن می 
های شد که حیوانات حساسیت بیشتری در برابر محیط اطراف پیدا کردند و توانستند از تجربه 

های ا افزایش داد، زیرا اکنون گزینه ها را برای بق گوناگون درس بگیرند. این موضوع شانس آن 
بود. این احساس ترس مدت بسیار کوتاهی، شاید در حد چند ثانیه و   بیشتری پیش رویشان 
 العمل سریع بسیار ضروری بود.آورد، زیرا نشان دادن عکس حتی کمتر، دوام می 

تری را م مراتب مه تر و به ها و احساسات در حیوانات اجتماعی نقش عمیق این برانگیختگی 
عنوان مثال، صداهای ای حیاتی برای برقراری ارتباط تبدیل شدند. به کردند و به شیوه ایفا می 

منظور فراری دادن دشمن یا اعالم خطر بود یا مثاًل خشن یا سیخ شدن موها نشانۀ عصبانیت به 
کار ای مشخص، تمایل جنسی یا آمادگی برای شروع رابطه را آش وضعیت بدنی خاص یا رایحه 

کرد؛ عالئم یا حالت بدنی بخصوصی نشان از میل به بازی کردن داشتند؛ صداهایی ویژه از می 
آن  عمیق  ترس  بیانگر  می کودکان  نشان  را  مادر  حضور  به  احتیاجشان  و  بود  در ها  داد. 

مثالً در پژوهشی نشان داده شد که  .تر هم بود تر و دقیق این شیوه حتی پیچیده  2ساناننخستی 
توانند حسادت یا میل به انتقام و همچنین چند هیجان دیگر را احساس کنند. ها می شامپانزه 

  3های شناختیتازگی، توانمندی چنین تکاملی در طول صدها میلیون سال اتفاق افتاده است. به 
انسان  و  حیوانات  در  زبا نیز  ابداع  با  و  پیدا کرده  رشد  محصول ها  )که  انتزاعی  تفکر  و  ن 

 های شناختی ما هستند( این سیر تکاملی به اوج خود رسیده است. توانمندی 

اند، این سیر تکاملی منجر به ایجاد مغز شناسان تأیید کرده طور که بسیاری از عصب همان 
ترین قسمت، قسمت  تری شده که متشکل از سه قسمت است. قدیمی پیشرفته   4پستانداری  

و درواقع قسمت غریزی   6های خودکار را بر عهده داردمغز است که وظیفۀ کنترل واکنش   5ندۀخز 

 
است که هیچ  1 این  نمی   منظور  پردازشی صورت  یا  تحلیل  و هرگونه محرک  نوع  را   گرفت  اقدام  فوراً  بیرونی 

 م.- انگیخت برمی 
2 primates  م.- ها ها و انسان ای از پستانداران شامل میمون اصطالحی در جانورشناسی، راسته 

3 cognitive powers 
4 mammalian brain 
5 reptilian part 

 م.- هایی مثل گردش خون، تنفس، خواب، حفاظت از خود و ... است های خودکار  فعالیت منظور از واکنش  6
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قرار گرفته که حاکم بر احساسات و هیجانات ماست   1مغز است. بالی این قسمت، مغز لیمبیک 
های تکامل یافته است؛ قسمتی از مغز که توانمندی   2و بالی این قسمت نیز بخش نئوکورتکس

 کند.ها زبان را کنترل می و برای انسان   شناختی 

برانگیختگی جسمانی به این منظور طراحی شده است تا حواسمان جمع شود و متوجه  
صورت چیزی در اطرافمان شویم؛ سرچشمۀ هیجانات از همین جاست. شروع یک هیجان به 

بفهمیم، باید   های شیمیایی و در قالب احساسات است و ما برای اینکه این هیجانات راواکنش 
ها ]هیجانات و کلمات[ در دو ناحیۀ که این ها را در قالب کلمات معنی کنیم؛ اما ازآنجایی ابتدا آن 

شود و با لغزش و صورت ناقص انجام می شوند، ترجمۀ هیجانات به متفاوتی از مغز پردازش می 
که ممکن است لی خطا همراه است. مثالً فرض کنید ما از آقای »ایکس« عصبانی هستیم، درحا 

آگاهی  پایین  سطوح  در  ما  یعنی  باشد؛  احساس  این  حقیقی  منشأ  )در حسادت  مان 
کنیم و دوست داریم چیزی ناخودآگاهمان( در برابر آقای »ایکس« احساس کوچکی و حقارت می 

را که او دارد داشته باشیم، اما حسادت به هیچ وجه احساسی نیست که ما با آن راحت باشیم 
یا تر ترجمه می تر و پذیرفتنی ن را به احساسی خوشایند و اغلب آ  کنیم: مثاًل عصبانیت، تنفر 

شویم و به تابی از خواب بیدار می ریختگی و بی هم خشم. یا فرض کنید یک روز با احساس  به 
آید و در همان حال رویم؛ سپس خانم »ایگرگ« در زمانی نامناسب به سمت ما می شرکت می 

که حواسمان نیست این عصبانیت ریشه در موضوعی دیگر دارد کنیم، درحالی می به او پرخاش  
و ربطی به رفتار یا گفتار خانم »ایگرگ« نداشته است. یا تصور کنید ما از دست آقای »ز د« بسیار 

ته  این خشم در وجود ما  اما  بوده که در عصبانی هستیم.  نشین شده و مسبب آن شخصی 
کنندۀ آن دلیل آنکه آقای »ز د« برای ما تداعی ب رسانده است و حال به گذشته عمیقًا به ما آسی 

 کنیم.شخص است، عصبانیتمان را سر او خالی می 

وجود عبارت بهتر، ما به ریشه و منشأ هیجاناتمان و احساسی که این هیجانات در ما به  به 
نی را در خود احساس محض اینکه هیجا توانیم به آورند آگاهانه دسترسی نداریم. فقط می می 

کردیم، آن را در قالب زبان برای خودمان تفسیر کنیم، اما مشکل اینجاست که در اغلب مواقع 
اند و با کنیم که ساده شویم؛ یعنی یا تفاسیری را قبول می در انجام دادن این کار دچار اشتباه می 

ایم. فهمیم برای چه افسرده می شویم، مثاًل نآیند یا اینکه گیج و سردرگم می ذهنیت ما جور درمی 
گوییم هیجانات جنبۀ ناخودآگاه دارند یک معنی دیگر هم دارد، یعنی بسیار سخت اینکه می 

گونه ها چیزی یاد بگیریم. مثاًل متوقف کردن یا جلوگیری کردن از یک رفتار وسواس است که از آن 
ده است. مثالً کودکی که احساس شده تبدیل ش بسیار دشوار است، زیرا عمالً به یک الگوی تثبیت 

اش الگوهای طردشدگی را طرد شدن از جانب والدین خود را تجربه کرده است، بعدها در زندگی 
می  موضوع خلق  این  به  بیشتر  جلوتر  )کمی  بداند.  را  آن  دلیل  خودش  اینکه  بدون  کند، 

 
1 limbic brain 

2 neocortex  م.- گویند مغز جدید نیز می   که به آن 
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 پردازیم.(می 

هیجان  ارتباطات  درباره کارکرد   در  اجتم - ها  در حیوانات  مؤلفۀ سرنوشت که  ساز اعی یک 
شود. مثاًل ما خشم نیز باید گفت که این مؤلفه گاهی برای ما دردسرساز می   - آید حساب می به 

خشم ما   که عماًل احساس دیگری داریم یا اینکه دهیم، درحالی خود را به طرف مقابل نشان می 
داند و درنتیجه ند و نمی بیمتوجه  فرد دیگری است، اما شخصی که طرف مقابل ماست این را نمی 

طور شخصی مورد حمله قرار گرفته است. این منجر به واکنشش بر مبنای این تصور است که به 
 شود که همگی مبتنی بر یک سوءتعبیر هستند. هایی می ای از واکنش مجموعه 

یکدیگر اند. این دو در مغز ما با  دلیل متفاوتی تکامل یافته هیجانات در مقایسه با تفکر بنا به 
دلیل آنکه نیازی به ترجمۀ احساسات و تفسیر آن ارتباطی پیوسته و یکپارچه ندارند. حیوانات به 

قالب کلمه  راحت در  خود  هیجانات  با  ندارند  درحقیقت،  ها  موجودات هیجان  اند.  این  در 
جاد  که برای ما شکاف میان هیجان و تفکر عمالً منشأ ای کند، درحالی طور که باید عمل می همان 
های درونی  مداوم است؛ درست مثل اینکه یک خود هیجانی  دیگر درون ما وجود دارد تعارض 

کنند، و خارج از ارادۀ ما مشغول فعالیت است. حیوانات برای مدت کوتاهی احساس ترس می 
کنیم، بر شود ولی ما ترس را نشخوار می چیز تمام می رود و همه سپس این احساس از بین می 

چنبر  می آن  مدت ه  تا  و  می زنیم  آن  درگیر  دچار ها  پیوسته  است  ممکن  حدی که  تا  شویم، 
 اضطراب و تشویش باشیم.

های عصر مان و پیشرفت های ذهنی دلیل توانمندی ها ممکن است تصور کنند که ما به خیلی 
یید ها در تأخوبی مهار کنیم. آن ایم بر این خود هیجانی مسلط شویم و آن را به حاضر توانسته 

اولیه های خود می صحبت  اجداد  مثل  ما دیگر  باألخره  بند گویند:  در  یا  مان خشن، خرافاتی 
های دنیا و رشد فناوری تغییری احساسات  ُپرشورمان نیستیم؛ اما این یک وهم است. پیشرفت 

کنیم و نوع عدم اند، بلکه فقط شکل هیجاناتی که تجربه می در ذات و فطرت ما ایجاد نکرده 
های نوظهور اکنون زمینۀ مساعدتری در اختیار عنوان  مثال، رسانه اند. به نیت ما را تغییر داده عقال 

هایی تا احساسات ما را به بازی بگیرند؛ صد البته به شیوه   اند سیاستمداران )و دیگران( قرار داده 
کنند. مؤثر بمباران می العاده  های زیرپوستی فوق ها ما را با پیام چی تر. تبلیغات تر و پیچیده ظریف 

با شبکه  ما  پیوستۀ  می ارتباط  باعث  اجتماعی  در معرض هیجانات جمعی و های  بیشتر  شود 
وقفۀ اند. با حضور مداوم و بی ها برای آرامش و تأمل طراحی نشده فراگیر قرار بگیریم. این رسانه 

د. ما، درست مثل شوهای اجتماعی، فضای ذهنی ما برای خلوت و تفکر دائمًا کمتر می شبکه 
 ایم. فایده و غیرضروری محاصره شده هایی که در مجلس بودند، با عواطف و هیجانات بی یونانی 

توانند معانی متعددی داشته باشند. می   غیرمنطقی و    منطقیواضح است که کلماتی مثل  
یاز داریم زنند. آنچه ما ن منطق« می کنند انگ »بی ها مخالفت می مردم همیشه به کسانی که با آن 

ها را قضاوت ای از این مفاهیم است تا بتوانیم با حداکثر دقت ممکن تفاوت بین آن تعریف ساده 
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آید ممکن است معیار مناسبی در این زمینه باشد: و ارزیابی کنیم. توضیحاتی که در ادامه می 
ذارند و گ کنیم و این هیجانات پیوسته روی تفکر ما اثر می ما مدام هیجانات را احساس می 

شوند ذهنمان عمدتًا پیرامون افکاری بگردد که برایمان خوشایند است و به ما احساس باعث می 
مان را در افکار خود دخیل دهد. غیرممکن است بتوانیم احساسات و امیال شخصی برتری می 

ند تا توان نگری و تأمل  فردی می اند و از طریق درون های منطقی از این مسئله آگاه نکنیم. آدم 
ای اثر هیجاناتشان را کم کنند و اجازه ندهند این موارد روی تفکر آنان تأثیر منفی بگذارند، اندازه 

ها فورًا و بدون درنظر گرفتن پیامدهای یک عمل اما افراد غیرمنطقی این آگاهی را ندارند. آن 
 زنند.دست به اقدام می 

آمده دست دهند و نتایج به انجام می  هاشود در تصمیمات و اقداماتی که آدم تفاوت را می 
ها را به پایان برسانند، اهدافشان کنند که قادرند پروژه تدریج ثابت می ها دید. افراد منطقی به از آن 

به  محقق کنند،  در را  غیرمنطقی  افراد  بیافرینند.  ماندگار  چیزی  و  در گروه کار کنند  مؤثر  طور 
زند، دردسرها ها سر می ند؛ مثالً اشتباهاتی که مرتب از آن شان الگوهای منفی و ناموفق دار زندگی 

وقت هایی که هیچ هاست، رؤیاها و پروژه روند همراه آن هایی غیرضروری که هرجا می و تعارض 
وقت به یک اقدام یا خروجی ملموس گیرند و تمایل به تغییر که هیچ رنگ واقعیت به خود نمی 

ولی خودشان درمورد آن هشیار نیستند. هرکسی   1اندنشی ها هیجانی و واک شود. آن تبدیل نمی 
آید که از کنترل و تسلط ما ممکن است تصمیمات نامعقول بگیرد، زیرا گاهی شرایطی پیش می 

العاده هایی ناب و فوق توانند به ایده ترین افراد هم می خارج است و گاهی اوقات حتی هیجانی 
ان فورًا به موفقیت دست پیدا کنند. به همین دلیل ش گرایی برسند یا از طریق جسارت و عمل 

بسیار مهم است که شخصیت افراد را در بلندمدت ارزیابی کنیم تا مشخص شود در کدام دسته 
توانند موفقیت خود را ها می گیرند: منطقی یا غیرمنطقی. به این توجه کنید که آیا آن قرار می 

د به چند استراتژی خوب و اثربخش دست پیدا کنند؟ توانن برای زمانی پایدار حفظ کنند؟ آیا می 
ها با گذشت زمان ها هستند؟ همۀ این ها اهل سازگاری با شرایط و یاد گرفتن از شکست آیا آن 

  شود. معلوم می 

این  بر  می عالوه  ما  موقعیت ها،  در  و توانیم  منطقی  افراد  بین  تفاوت  بخصوصی  های 
بندی کارها ت از محاسبۀ تأثیرات بلندمدت و اولویت غیرمنطقی را ببینیم؛ خصوصًا وقتی صحب 

عنوان  مثال: فرض کنید زوج جوانی در آستانۀ طالق گرفتن از یکدیگر هستند و بحث شود. به می 
اوقات  موقعیتی  چنین  در  منطقی  افراد  است.  حضانت کودک  سر  را کنار بر  تعصب  و  تلخی 

ندمدت به نفع کودک است. افراد غیرمنطقی کنند چه تصمیمی در بل گذارند و به این فکر می می 
دهند کینه و انتقام ترتیب اجازه می این شوند و به عیار با طرف مقابل می درگیر جنگ قدرتی تمام 

شود صالح کودک ها تأثیر بگذارد. در این بین به تنها چیزی که توجه نمی روی تصمیمات آن 

 
مطلوب،    ۀ برای رسیدن به نتیج اقدام کردن  ابتکار عمل و    در دست گرفتن جای  منظور از واکنشی این است که به  1

 م.- دهند آید واکنش نشان می کنند و به رویدادهایی که برایشان پیش می صبر می 
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 بیند.ک آسیب می کند و کود طور ادامه پیدا می است. این جدال همین 

شود، افراد منطقی از »شایستگی« وقتی صحبت از استخدام یک دستیار یا شریک کاری می 
ها به این توجه دارند که آیا این شخص ن کنند؛ آ عنوان معیار و سنجۀ اصلی خود استفاده می به 

ها ردی آدم برخو تأثیر جذابیت و خوش آید؟ اما فرد غیرمنطقی خیلی زود تحت از عهدۀ کار برمی 
ها تسلط یابد یا کسانی که برای او کند که بتواند روی آن هایی را استخدام می گیرد، آدم قرار می 

شوند، بدون اینکه دلیل پشت این تصمیمات را درک کند. این خطر یا تهدیدی محسوب نمی 
را گردن منطق تقصیرها  انجامد و در این مورد فرد بی رویه به ضعف و ناکارآمدی سیستم می 

هایی شود، افراد منطقی به دنبال موقعیت اندازد. وقتی صحبت از تصمیمات شغلی می بقیه می 
خوانی دارد. افراد غیرمنطقی بر این اساس تصمیم ها هم گردند که با اهداف بلندمدت آن می 
این موقعیت   توانند از زیر کار در بروند یاتوانند به جیب بزنند، چقدر می گیرند که چقدر پول می می 

شود فرد در یک شغل تا چه اندازه منجر به جلب توجه سایرین خواهد شد. این افکار باعث می 
 بست شغلی گیر بیفتد.ثابت و یکنواخت یا به عبارت بهتر یک بن 

می  تفاوت  آنچه  موارد،  این  تمام  از در  منطقی  افراد  است.  فرد  آگاهی  میزان  آفریند 
آگاه گرایش  خود  غیرمنطقی  به های  را  آن  و  می اند  ازاین سادگی  می پذیرند،  باید رو  دانند 
زنگ و هشیار باشند؛ اما در سمت مقابل، وقتی ریشۀ هیجانی تصمیمات افراد غیرمنطقی به گوش 

آن  به  می را  به ها گوشزد  را  تصمیمشان  یا  می چالش می کنید  احساساتی  فوراً  و کشید،  شوند 
ها درصورت بروز اشتباه، خودارزیابی و یادگیری نیستند. آن   ها قادر به دهند. آن واکنش نشان می 

 گیرند.شوند و جبهه می شدت تدافعی می به 

ها نیست. توجه کنید که منظور ما از منطقی بودن، از یاد بردن هیجانات یا کنار گذاشتن آن 
انرژی آتنا و خود پریکلس نیز ارزش فراوانی برای اقدام دلیرانه و ماجراجویانه قائل بود. او به  

خواست که عاشق شهر خود . او از مردم و سیاستمداران آتن نیز می ورزید عشق می الهامات وی  
باشند و با سایر شهروندان احساس نزدیکی و همدلی کنند. آنچه او مد نظر داشت، وضعیتی 
اه متعادل بود؛ یعنی بفهمیم چرا اکنون چنین احساسی داریم، زیرا وقتی از هیجانات خود آگ 

خواست آن انرژی نیرومندی ها را بر فکرمان کاهش دهیم. پریکلس می توانیم تأثیر آن شویم می 
آید به نفع تفکرمان در اختیار بگیریم، نه اینکه آن را نادیده بگیریم ها و هیجانات می را که از تکانه 

عنوان ا باید به و کنارش بگذاریم. این تصویر ذهنی او از خردگرایی بود و همان چیزی است که م
 یک ایدئال بپذیریم.

سادگی با شناخت و اجرای یک ای نیست. این کار به خوشبختانه منطقی شدن کار پیچیده 
نابخردی   یا منطقی  بی پذیر است. در مرحلۀ اول، باید از مفهومی به نام  ای امکان مرحله فرایند سه 

تی است که پیوسته در زندگی و آگاه شویم. این موضوع تابع احساسات و احوال   سطح پایین
می  تجربه  ناخودآگاه  سطح  برنامه در  مشغول  وقتی  تصمیم کنیم.  یا  خبر ریزی  گیری هستیم، 
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نداریم که این احساسات  ناخودآگاه تا چه اندازه ممکن است ما را دچار کژاندیشی کنند و فرایند 
وجود ای به های برجسته سوگیری توانند در اندیشۀ ما  ها می تفکرمان را به انحراف بکشانند. آن 

ها و ادوار دارند که شواهدشان را در تمام فرهنگ  قدر درون ما ریشه ها آن آورند و این سوگیری 
می  سوگیری تاریخ  این  دست بینیم.  یا  تحریف  با  می ها  باعث  واقعیت  تصمیمات کاری  شوند 

ها بتوانیم تأثیرشان را به از آن اشتباه و ناکارآمد بگیریم. به همین دلیل مهم است که با آگاهی  
 حداقل برسانیم.

این حالت زمانی رخ  آشنا شویم.   منطقی سطح بال بی در مرحلۀ دوم، باید با مفهومی به نام  
شوند. در این های معینی برانگیخته می دلیل فشارها یا محرک دهد که هیجانات ما عمومًا به می 

خشم، عصبانیت یا بدگمانی خواهیم داشت. درحقیقت، هایی هیجانی ناشی از  شرایط واکنش 
تر کنیم. ما حساس شنویم از دریچۀ این هیجانات تعبیر و تفسیر می بینیم و می هرآنچه را می 

گیریم. عصبانیتی ساده نشده قرار می های هیجانی و کنترل شویم و بیشتر در خطر بروز واکنش می 
بی  و  خشم  به  است  تبدی ممکن  عمیق  واکنش اعتمادی  همین  شود.  باعث ل  هیجانی  های 

به کنترل می  میل  یا  مهارنشدنی  شدید، طمع  وسواس  مثل خشونت،  رفتارهایی  افراد  شوند 
ها، تری مثل بحران منطقی ریشۀ مشکالت عمیق دیگران را از خود نشان دهند. این شکل از بی 

شود زمانی باعث می   بار است. آگاه شدن از چگونگی عملکرد آن ها و تصمیمات فاجعه تعارض 
نشده داریم، آگاه شویم و قبل از اینکه دیر شود و پشیمان شویم که رفتاری هیجانی و کنترل 

 خود را مهار کنیم و به حالت عادی بازگردیم.

های خاصی مجهز شویم که با استفاده از ها و تمرین در مرحلۀ سوم، لزم است به استراتژی 
مغز را تقویت کنیم و در جدال همیشگی آن با عواطف، قدرت ها قسمت مربوط به تفکر  آن 

 بیشتری به آن ببخشیم.

خوانید سفر عقالنیت و ای که در ادامۀ این بخش می توانید با استفاده از سه مرحله شما می 
هایتان شود هر سه مرحله را همراه باهم در مطالعات و تمرین خردورزی را آغاز کنید. توصیه می 

 کار بگیرید.شت انسان به در زمینۀ سر 

 ها را تشخیص دهیدمرحلۀ اول: سوگیری 

طور پیوسته و بدون اینکه خودمان آگاه باشیم، در حال تأثیرگذاری روی فرایند هیجانات، به 
ها یکی گرایش به لذت و دیگری اجتناب ترین نوع این هیجان تفکر و تصمیمات ما هستند. رایج 
تقریبًا در اغلب مواقع، افکار ما پیرامون همین دو گرایش   از درد است. اگر نگوییم همیشه،

کنیم. تصور اند دوری می هایی که برایمان ناخوشایند یا دردناک گردد. ما از فکر کردن به ایده می 
در جست می  واقع کنیم  یا  درحالی وجوی حقیقت  این   بین هستیم،  آن که  و فقط  نیست  طور 
کنند یا برایمان خوشایندند، که ما را از تنش و فشار رها می دهیم  هایی را به ذهن راه می ایده 
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