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 مقدمه مترجم

تر آزادتر، ثروتمندتر و سالمهای تاریخی قبلمان، ما در مقایسه با مردمان دوره
همه چیز به شکل وحشتناکی به فنا رفته رسد به نظر میاما در عین حال، هستیم. 

ها، ورشکستگی ناپذیر دولتاست. گرمایش مداوم سیاره زمین، اشتباهات جبران
های اجتماعی به قلب و ذهن های اقتصادی و هجوم بی امان شبکهسیستم

. در زمان شاردفآدمیان، بخشی از بحرانی هستند که دنیای مدرن را در خود می
، آموزش و امکانات ارتباطاتی، به آوری، با این که امکان دسترسی به فنحیات ما

قدریست که اجداد ما حتی توان تصور آن را نیز نداشتند، اما هنوز احساس ناامیدی 
. ما را چه از هر دوره تاریخی دیگری در گذشته، بیشتر استما های معاصر نسلدر 
 خواهید یافت. ها به این سؤال را در کتاب حاضریکی از بهترین پاسخ شود؟می

لزومًا شود هایی که ارائه میگیریدر یک اثر نوشتاری، برای تمام جمالت و نتیجه
ایج توسط ها درستی آن نتایی وجود داشته باشد که بر پایه آنهفرضپیشباید 

ای یک کتاب از نظر ما درست شود محتوچه باعث میخواننده، پذیرفته شود و آن
 هاست. فرضو قابل پذیرش باشد، میزان قابل اتکا بودن و درستی همان پیش

کمتر کتابیست که این نقد بر آن وارد نباشد و کتاب مارک منسون، با نام 
Everything is fucked هاست. تمام یکی از این کتابچیز به فنا رفته، یا همه

ر اساس مطالعات و مشاهدات علمی مستند بنا شده های این کتاب، بفرضپیش
و مستندات مربوطه نیز در قالب پاورقی در اختیار خواننده قرار گرفته است. معمواًل 

دهند ولی من سعی ها را در اختیار خواننده قرار نمیهای فارسی، پاورقیدر ترجمه
صورت تمایل بتواند  های مهم کتاب را نیز ترجمه کنم تا خواننده درام پاورقیکرده

نویسنده را تحقیق کند. قطعًا یکی از دالیل اصلی موفقیت  هایفرضصحت پیش
ث های مارک منسون، همین دقت نظر و توجه به شعور مخاطب است که باعکتاب

های جهان ترین کتابشده کتاب اولش به مدت چند سال در صدر فهرست پرفروش
 قرار گیرد. 

 کتاب اول نویسنده با نامهای چاپی نسخههای الکترونیکی، صرف نظر از نسخه
 The subtle art of not giving a fuck خیالیکه در ایران با نام "هنر ظریف بی" 

بیش از شش میلیون نسخه در  به چاپ رسیده،توسط ناشرین متعددی ترجمه و 



های نسخهسراسر جهان به فروش رسیده است. تصور چنین رقمی برای تعداد 
 فروخته شده یک کتاب، واقعًا دشوار است. 

دهم چرا که با خواندن سطرهای توضیح بیشتری در مورد کتاب و محتوای آن نمی
صفحات کتاب  بی اختیار، دارد. شماگویی جادویی شما را به خواندن وا می اول آن،

در فرصتی دیگر گذارید تا ادامه آن را میکتاب را بر زمین زنید و وقتی را ورق می
شود و برای فرصتی دیگر و مطالعه ادامه کتاب، مطالعه کنید، دلتان برایش تنگ می

با یک کتاب داستان یا رمان جذاب سر و تر این که کنید. و مهمشماری میلحظه
کار نداریم. این کتاب، کتاب زندگیست و تفکرات اندیشمندان بزرگی چون نیچه و 

نهایت زیباست و امیدوارم در دهد. بیواننده قرار میکانت را در معرض قضاوت خ
، مرتکب قصور و کوتاهی نشده انتقال این زیبایی به شما خواننده عزیز فارسی زبان

 باشم. 
من را در تهیه و انتشار این اثر، یاری دانم از عزیزانی که در پایان، بر خود الزم می
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 1فصل 

 حقیقت تلخ
 

در میان شهر آرامش خارج در قطعه زمین کوچکی واقع در در اروپای مرکزی، 
موقعیت در یک کل نیروهای شیطان تمرکز ، قدیمیسربازخانه  یکانبارهای 
کنون تاتر از هر چیز دیگری که دنیا تر و تاریکغلیظ. سر برآوردخاص، جغرافیایی 

ای کاماًل به شیوهطی چهار سال متوالی  قرار بود در این محلبه خود دیده است. 
 هبعد از شکنجو  شدهگمارده کار به مثل برده میلیون نفر  3/1 بیش ازیافته، سازمان
تر از سنترال که فقط کمی بزرگ ایمحدودهدر  هااینو همه برسند قتل  به ،شدن

کس نیز قرار نبود برای . هیچدادمی ، رخبودکیلومتر مربع(  ٥/3)پارک منهتن 
 جلوگیری از آن، کاری بکند. 

 به جز یک مرد.

سوی  سراسیمه به مان،قهر:  مانستمیمصور  هایکتاب هایها و داستانافسانه به
ها دور فرصتشیطان درآویزد.  راَند تا با تجلی عظیمآتشین جهنم پیش می هدهان

نماید. اما قهرمان خیالی ما هرگز، تردید به خود راه و منطق آدمی مضحک می
اژدها را  قامتش استوار است،کند. دهد و از مسیر پیش رویش، عدول نمینمی

داند؟ دهد و که میرا نجات می زمینشکند، را درهم میکند، اشرار مهاجم ذبح می
 دخترانی را نیز. دختی یا شاهشاید شاه

 و برای مدت کوتاهی، امید زنده بود. 

فتن تمام و را فنیی ندارد. این داستان، سرگذشت بهاما در این داستان، امید جا
در میان آسایش امروز،  قیاسرفتنی که با نسبت و ا فنکمال همه چیز است. به

مقابل  و پیچیدهبه دور خود ای که نفرههای یکپتویراحتی فای و های وایشبکه
 توانیم آن را تصور کنیم. من و شما به سختی مینشینیم، تلویزیون می
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شود  اردوگاه اسرای جنگیمخفیانه وارد  پیش از آن که تصمیم بگیرد 1ویتولد پیلکی
به  1918شوروی در سال  جوانی که در جنگ لهستان باافسر یک قهرمان بود. نیز 

ها و جوایز متعددی دریافت کرده هایی که به خرج داده بود، نشانخاطر شجاعت
دانست منظور از یک کمونیست حرامزاده چیست، او زمانی که حتی کسی نمی  بود.

نواحی  یکی ازکرده بود. بعد از جنگ، پیلکی به  بیرونها را با اردنگی کمونیست
و صاحب دو  با یک معلم مدرسه ازدواج کرد ،حومه کشور لهستان نقل مکان کرد

سیگار گذاشت و های فانتزی بر سر میکاله برد،سواری لذت میفرزند شد. او از اسب
 کشید. زندگی ساده و خوب بود. می

ها بتوانند و پیش از آن که لهستانیسر و کله هیتلر، پیدا شد بعد از آن، 
 و نیمی از کشور را اشغال کرده 2ها شهر بلیتزکریگهایشان را بپوشند، نازیمهچک

تسلط خود به کشورشان به طور کامل  هایلهستان از یک ماه بعد، بودند. کمی بیش
ر حمله ها به غرب کشونازی وقتی: ای نبودنبرد کاماًل عادالنهالبته، . را از دست دادند

. نه راه پس داشتند نه راه پیشها لهستانی. حمله کردکردند، شوروی نیز از شرق 
دنیا را به تسخیر  در تالش است، تمایل ذاتی به قتل عام دارد و دشمن پیش رو
کشی بی دلیل و به نسل ناپذیریاشتیاق سیری نیزدشمن پشت سر خود درآورد و 

و کدام، دانم کدامیک دشمن پیش رو البته خودم هم هنوز نمیافسارگسیخته دارد. 
 دشمن پشت سر است. 

ها آندانید؟ میترند. رحمها بسیار بیها خیلی زود نشان دادند که از نازیشوروی
را که دولتشان  جماعتی و شروع کردندها بسیار زودتر از نازی را ی خودهاکاریهگ  

ها اما هنوز های ایدئولوژی معیوب خود بدل کردند. نازیسقوط کرده بود، به برده
کنی، به های هیتلر نگاه میسبیل تصویرهای امپریالیست بودند )که وقتی به باکره

شود ، تخمین زده میهای ابتدایی نبردتوانی تجسمشان کنی(. در آن ماهراحتی می
و به شرق فرستادند.  هآوردیک میلیون شهروند لهستانی را گرداز ها بیش شوروی که

فکر کنید. یک میلیون نفر در مدت چند ماه، کاماًل ناپدید شدند.  موضوع به ایلحظه

                                                                                                         

1- Witold Pilecki 

2- Blitzkrieged 
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ها در سیبری فرستاده شدند. برخی دیگر دهه 1های کار اجباریبرخی به اردوگاه
 االثر هستند. جمعی پیدا شدند و بسیاری تا به امروز، مفقودهای دستهبعد در گور

. بود هجنگیددر میدان نبرد،  هاها و هم در برابر شورویهم در برابر آلمانیپیلکی 
یرزمینی را به همراه افسران لهستانی دیگر، یک گروه مقاومت ز  او پس از شکست

 . نامیدندن ها نام خود را ارتش مخفی لهستادر ورشو تشکیل داد. آن

ای دست یافت مبنی بر ، ارتش مخفی لهستان، به اطالعات محرمانه1940بهار در 
در بسیار بزرگی جمعی های دستهزندانمجموعه  ها در حال ساختاین که آلمان

اردوگاه ها را ا این مجموعه زندانهکشور هستند. آلمان کنار شهرهای آرام جنوب
هزاران تن از افسران نظامی و رهبران  1940. در تابستان نامیده بودند 2اسرای جنگی

 ،ومتملی کشور لهستان در بخش غربی کشور ناپدید شدند. در میان گروه مقا
جمعی که در ناحیه شرقی توسط های دستههمان بازداشتمبادا که  برپا شد هراس
بین  .در دسترس باشدنیز ها انجام شده بود، حاال در منوی غرب کشور شوروی

اردوگاه اسرای گرفت که به احتمال زیاد، قطارانش، این شک قوت میپیلکی و هم
دارد که زندانی به بزرگی یک شهر کوچک بود، در ناپدید شدن افراد، نقش  جنگی

جا نگهداری شده و در حال حاضر ممکن است هزاران نفر از سربازان لهستانی در آن
 باشند. 

شود.  اردوگاه اسرای جنگیدر همان زمان، پیلکی داوطلب شد که مخفیانه وارد 
شد و بعد این مأموریت در بدو امر، یک مأموریت نجات بود. او باید بازداشت می

ش و ی دیگر سربازان لهستانی، عملیات الزم برای شورجا با هماهنگاز ورود به آن
 داد. فرار از اردوگاه زندان را ترتیب می

دن که از فرمانده خود مجوز نوشیشبیه بود قدر به خودکشی این مأموریت، همان
های ارشد تصور کردند کرد. مقامیک سطل مایع سفید کننده را درخواست می

 نیز گفتند. دیوانه شده و این را به خود او 

                                                                                                         

 شد.گفته می Gulageها به این اردوگاه -1

2-Auschwitz 



 همه چیز به فنا رفته 10

. هزاران نخبه لهستانی وخامت اوضاع، شدیدتر هم شداما با گذشت چند هفته، 
، هنوز در شبکه اطالعاتی متفقین یک نقطه اردوگاه اسرای جنگیناپدید شدند و 

د، ادجا رخ میآمد. متفقین راجع به اتفاقاتی که در آنبه حساب می بزرگکور 
گونه اطالعاتی نداشتند و برای یافتن این اطالعات نیز شانس کمی وجود هیچ

داشت. سرانجام، فرماندهان پیلکی تسلیم شدند. یک روز عصر طی عملیات بازرسی 
معمول شهر ورشو، پیلکی به جرم نقض مقررات رفت و آمد، توسط اس اس 

. او تنها مردی تقرار گرف، اردوگاه اسرای جنگیبازداشت شد و بالفاصله در مسیر 
 .رفتمی هااردوگاه کار اجباری نازی بهکه داوطلبانه  بود

، اردوگاهرا دید و دریافت حقیقت اردوگاه او پس از ورود به آن مکان، چهره واقعی 
تر است. تیراندازی به افراد در صف کردند، بسیار وخیمچه مردم تصور میاز آن

جزئی مثل حرکت دادن ناخودآگاه دست  یحضور و غیاب، آن هم به خاطر تخلفات
یا پا یا راست نایستادن در صف به یک قاعده معمول بدل شده بود. کارهای یدی، 

 باید مردان تا لحظه مرگ، به معنای واقعی کلمهبود. پایان بیکننده و بسیار خسته
ی ای که هیچ نتیجه یا هدفهم در اغلب موارد، کارهای بی فایدهکردند. آنکار می

یک سوم مردانی  سپری کرد،جا پیلکی در آندر اولین ماهی که کرد. را دنبال نمی
با  .کشته شدندالریه یا با شلیک گلوله به دلیل خستگی یا ذات همراهش بودندکه 

های مصور، هنوز کتاب نابکار، پیلکی این ابرقهرمان 19٤0 سال اواخراین وجود تا 
 های جاسوسی خود را به طریقی اجرایی کند. برنامه خواستمی

چگونه آیی. به پرواز درمی هاکه بر فراز پرتگاهای قهرمانی ، یتانای ت، پیلکی اوه
دهی کنی؟ توانستی یک شبکه اطالعاتی را با کمک سبدهای لباس شسته، سازمان

دیوی های دزدی، توانستی راچه طور با کمک قطعات وسایل مستعمل و باطری
های حمله به اردوگاه زندان را به ترانزیستوری خودت را بسازی و پس از آن، برنامه

های قاچاق را ارتش سری لهستان در ورشو انتقال دهی؟ چه طور توانستی حلقه
فراد را کنی و بی شمار ا دهیسازمانبرای ورود غذا و دارو و لباس برای زندانیان، 

های قلب آدمیان، توانستی به دورترین بیابان از مرگ حتمی نجات دهی؟ چه طور
 تواند چنان که سزاوارش هستی از تو تقدیر کند؟  نور امید بتابانی؟ دنیا چه طور می

یک واحد  ،اردوگاه اسرای جنگیداخل توانست  پیلکیدر طول مدت دو سال، 
اص . این واحد مقاومت، زنجیره فرامین اجرایی خمقاومت تمام و کمال ایجاد کند
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مراتب افسران نیز داخل آن مشخص شده بود. عالوه بر خود را داشت که سلسله
این، شبکه تدارکات و خطوط ارتباط با دنیای خارج نیز در آن ایجاد شده بود و 

هدف از دید نگهبانان اس اس، مخفی ماند. تقریبًا دو سال، ها به مدت تمام این
شکل دهد. او باور  داخل اردوگاها این بود که یک شورش سراسری ر پیلکینهایی 

فرار از زندان خود را  تواند با کمک و هماهنگی دنیای خارج، برنامهداشت که می
ها هزار چریک مبارز تبلیغ کرده، بر نگهبانان کم تعداد  اس اس برتری یابد و ده

 ها انتظار کشید و توانست جان به در برد. لهستانی را آزاد کند. او ماه

موج فرستاد، عصبانیت و برآشفتگی هایی که پیلکی به دنیای خارج میدر گزارش
تلفات ممکن است رسانند. نفر را به قتل میهزار ها ها هر روز دارند دهآن. زدمی

ها نفر برسد. او از ارتش سری لهستان خواست کل اردوگاه را در یک ما به میلیون
نید اردوگاه را آزاد کنید، حداقل آن را بمباران تواآزاد کند. او گفت اگر نمی مرحله

 های گاز را از بین ببرید. کنید. به خاطر خدا، حداقل اتاق

دارد اغراق کرد او کرد ولی تصور میهای او را دریافت میارتش سری لهستان، پیام
 گنجید. به هیچ وجه. ها نمیهمه چیز در مخیله آنرفتگی فنابهکند. این حد از می

به دنیا هشدار داد. اطالعات  کشتار اسرای جنگییلکی اولین نفری بود که در مورد پ
لهستان، دست به دست  کشور های مختلف مقاومت در اقصی نقاطاو بین گروه

به دولت لهستان رسید که در آن زمان در انگلستان و در تبعید به  تا این کهشد می
دهی متفقین های او را به مرکز فرمان. پس از آن، دولت لهستان، گزارشبردسر می

 در لندن انتقال داد و سرانجام، این اطالعات، در اختیار آیزنهاور و چرچیل قرار گرفت. 

 . کندمیها نیز تصور کردند پیلکی در گزارش خود اغراق آن

اش برای شورش و فرار از زندان، هرگز قرار ، پیلکی فهمید که نقشه1943در سال 
ها و شود: ارتش سری لهستان، تصمیم به آمدن نداشت. آمریکایینیست عملی 

ها نیز قصد آمدن نداشتند و بر طبق همه احتماالت، تنها کسی که قرار بود انگلیسی
بدتر بودند. پیلکی به این نتیجه رسید ها از آلمانی خود ها بودند کهبیاید، شوروی

 فرار فرارسیده است. که ماندن در اردوگاه، بسیار خطرناک است و زمان 

زد و مجوز رفتن به بیمارستان  بیماریالبته این کار برای او آسان بود. ابتدا خود را به 
گفت به پزشکان دروغ جا در مورد گروه کاری خود اردوگاه را دریافت کرد. بعد در آن
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گاه به عنوان کارگر شیفت شب به نانوایی که در لبه مرزی اردو که باید کرد و وانمود 
و نزدیک رودخانه بود، بازگردد. وقتی پزشکان او را مرخص کردند، سری به نانوایی 

پرداخت. از جا به کار میصبح و تا پخت آخرین نان در آن 2زد که باید تا ساعت 
کرد این بود که سیم تلفن را قطع کند، مخفیانه و آن به بعد تنها کاری که باید می
اه کند و بدون این که توجه نگهبانان اس اس را جلب بی سر و صدا به بیرون در نگ

در  را به تن کند و حدود یک مایل دورتر دزدیده شدههای غیر نظامی کند، لباس
و با کمک ستارگان، راه خود را به به رودخانه بپرد  کنند،حالی که به او شلیک می

 . پیدا کندسمت شهر 

 افناست. البته این به  فنا رفته ا بهرسد خیلی از دنیای ممیامروزه روز، به نظر 
توان گفت تا حد زیادی ها نیست، ولی هنوز مینازیجنایات  هایرفتن، در اندازه

 است.  فنا رفته به

دهد. این بخش است و به ما امید میهایی نظیر سرگذشت پیلکی، الهامداستان
نتی، شرایط او خوب، لع: "بسیار کنند که از خود بپرسیمما را وادار میها داستان

 "ام؟خود من به تازگی چه کار کرده اما تر بود ولی توانست موفق شود.خیلی وخیم
، احتمااًل این همان سؤال خشنهای پورن فیلمتوییتری و  هایعصر طوفاندر 

که باید از خودمان بپرسیم. اگر کمی نقطه دید خود را باالتر برده و است درستی 
قهرمانانی چون پیلکی دنیا را  وقتییابیم که ی پیدا کنیم، درمیتر انداز وسیعچشم
، ما جز مگس پراندن و شکایت از پایین بودن درجه کولر گازی، کار دادندمینجات 
 . دادیمنمیانجام  دیگری مفید

ترین داستانی است که من در زندگی خود با داستان پیلکی بدون شک، حماسی
های زیرکانه شجاعت یا اراده یا اجرای برنامه بهانی فقط ام؛ زیرا قهرمآن مواجه شده
امید در شرایطی که هیچ  ایجادتوانایی  یعنی شود. نه، قهرمان بودن،محدود نمی
همان روشن کردن کبریت در اطاق تاریک است،  ندارد. قهرمان بودن، امیدی وجود
مندی از دنیایی بهتر است )نه فقط دنیای بهتری که دلمان امکان بهرهنشان دادن 

دانستیم وجود آن ممکن خواست وجود داشته باشد، بلکه دنیای بهتری که نمیمی
کامل رفته است،  ایفنبه بودن یعنی شرایطی را که همه چیز، ظاهرًا قهرماناست(. 

 دریابیم و به طریقی آن را بهبود بخشیم. 
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ای فراگیر است. اما در قهرمان ای فراگیر است. مقاومت نیز پدیدهپدیدهشجاعت، 
بزرگ را پیش رویمان " چرای"ای فلسفی وجود دارد. قهرمانان، یک بودن، مؤلفه

ماند. و این ای یا باوری که در هر شرایطی پابرجا باقی میگذارند. علت افسانهمی
. م امیدی به یک قهرمان نداردچشما در عصر حاضر،  تمدنهمان دلیلی است که 

به این دلیل که  بلکهبریم، لزومًا نه به این دلیل که در شرایط نامناسبی به سر می
 ایم. کرد، گم کردههای پیشینمان را هدایت میما آن چرای صریح را که نسل

یک عالمت یا موفقیت یا  فقدان صلحاین نیاز، تمدن ما نیاز خاص خود را دارد. 
 تمدن ماها را داریم. . ما همه ایننیست مانهای تمام برقیبرای اتومبیل یعالبرند 

 تمدن و ملت ما به امید نیاز دارد. . داردنیاز  تربه چیزی بسیار متزلزل

های جنگ، شکنجه، مرگ و قتل عام را دید، پیلکی بعد از این که تمام آن سال
ه خانواده و دوستانش را از دست دادامیدش را از دست نداد. او با این که کشور، 

مرگ پیش رفت، هرگز امیدش را از دست نداد. حتی پس از  دمو خود نیز تا  بود
برای رسیدن به یک را های دردناک سلطه شوروی، هرگز امیدش جنگ، طی سال

لهستان آزاد و مستقل از دست نداد. او هرگز امیدش را به یک زندگی آرام و شاد 
دیگر یا چند زندگی از دست نداد. او هرگز امیدش را برای نجات برای فرزندانش 
 دیگر از دست نداد.  انسانکمک به چند 

ادامه داد، اما این بار  آوری اخبارجمعپیلکی بعد از جنگ به ورشو بازگشت و به 
. او بار جا تازه به قدرت رسیده بودطرف مقابلش، حزب کومونیست بود که در آن

این بار  ساخت.آگاه میهای شیطانی فعالیتمردم را از بود که  دیگر، اولین کسی
همچنین او کردند؛ ها تقلب میو در انتخاباتنفوذ کرده دولت لهستان  بهها شوروی

 پیشگام شد.در طول جنگ در شرق کشور ها شورویدر مستندسازی جنایات 

هرچند این بار، لو رفت. به او اطالع دادند که قرار است او را بازداشت کنند و او 
پیلکی از این کار، امتناع ورزید. این فرصت را داشت که به ایتالیا فرار کند. اما 

ترجیح داد بماند و در لهستان بمیرد تا فرار کند و به عنوان موجودی که شناختی 
مه دهد. تنها منشأ امید برای او یک لهستان آزاد و از او نداشت، به حیات خود ادا

 ستقل بود. بدون آن، او هیچ نبود.م

ها پیلکی را در و به همین دلیل بود که این امید، عامل نابودیش شد. کومونیست
بازداشت کردند و رفتار چندان مالیمی با او نداشتند. او به مدت یک  1947 سال



 همه چیز به فنا رفته 14

اردوگاه کارهای "ی که به همسرش گفته بود: ابود، به گونه سال، تحت شکنجه
 ." بودیک بداخالقی مالیم شبیه چیزی ها در مقایسه با آن اسرای جنگی

 اما او هرگز با بازجوهایش همکاری نکرد. 

قادر نیستند از او اطالعات بگیرند، تصمیم ها فهمیدند در نهایت، وقتی کومونیست
 ییک دادگاه نمایش 1948ها در سال ان قرار دهند. آنگرفتند او را سرمشق دیگر

خواستند از جعل اسناد و نقض مقررات رفت و تشکیل داده و هر اتهامی را که می
را  آمد تا مشارکت در جاسوسی و خیانت، به او نسبت دادند. یک ماه بعد، او

کردند. در روز آخر دادگاه، پیلکی اجازه صحبت  محکوممرگ  گناهکار شناخته و به
گرفت. او گفت همیشه به لهستان و مردمش وفادار بوده و هرگز به هیچ یک از 
شهروندان لهستان آسیب نزده و خیانت نکرده است. او گفت که از هیچ چیز 

گیری کرد: "همیشه سعی پشیمان نیست. او در پایان صحبتش این طور نتیجه
ی زندگی کنم که گویی ساعت مرگم فرا رسیده است و احساس لذت را ام طور کرده

  ."بدهمبر ترس، ترجیح 

تر سراغ دارید، است، قوی نهفته سرگذشتاگر از حس ایمان و اعتقادی که در این 
 را بشنوم.  خواهد آنمن نیز دلم می

  توانم کمکتان کنم؟چه طور می
 جای این که نام افراد را روی فنجان قهوهکردم، به کار می اگر من در استارباکس

 نوشتم: ها بنویسم، این جمله را میآن

دارید، روزی خواهید مرد و تشان میشما و تمام کسانی که دوس
، طی مدت عده کمیدهید، جز برای گویید یا انجام میچه میآن

زندگیست  "حقیقت تلخ"نهایت کوتاه، اهمیتی ندارد. این زمانی بی
دهید، برای اجتناب کنید یا هر کاری که انجام میو هر فکری که می

که روی کیهانی ناچیزی هستیم  غبارهایاز این حقیقت است. ما 
سرگردانیم و  ایم،که آن را کره زمین نامیده حشره کوچک آبی رنگی

پیماییم. اهمیت ما فقط در تصورات خودمان است و خودمان راه می
 کنیم. ما هیچ نیستیم. می ابداعرا اهدافمان 

 لذت ببر. ت از قهوه
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، کشدنوشتن آن کمی طول می چون توانم خالصه کنم ومسلمًا باید آن را تا می
باعث خواهد شد صف مشتریانی که در ساعات پر رفت و آمد صبح، پشت 

یکی از دالیلی که هیچ کس مرا استخدام احتمااًل . شوداند، بسیار طوالنی درایستاده
 کند، همین است. نمی

 "روز خوبی داشته باشی"بگویید کسی توانید به ، چه طور میگذشته از شوخیاما 
فراموش برای  اونیاز بی پایان  در، اوهای دانید تمام افکار و انگیزهدر حالی که می

 ؟ داردانسان ریشه  خودش به عنوان یک وجودذاتی پوچی کردن 

پایان فضا/زمان، برای کائنات مهم نیست که عمل جراحی مفصل زیرا در گستره بی
به دانشگاه بروند یا باید های شما یا بچهرفته چه طور پیش  مادر شمازانوی 
اید. برای کائنات مهم نیست هکند کار خود را درست انجام ندادتان فکر میرئیس

دهد که خواهان و اهمیتی نمیشوند یا جمهوری ها در انتخابات پیروزکه دموکرات
در حالی مصرف کوکائین  در حیندر حمام هواپیما مشهور های ی از سلبریتییک

ها به کلی آتش بگیرند اگر جنگل .خود شده استاز خود بیشدت به دیده شده که 
ها باال بیاید یا همه ما به وسیله یک موجود ها آب شوند یا آب اقیانوسیا تمام یخ

فقط شما اهمیت . دهدنمیهیچ اهمیتی کائنات بیگانه برتر به بخار تبدیل شویم، 
 دهید.می

که  هم استبرای شما ماید زیرا دهید و خود را کاماًل متقاعد کردهشما اهمیت می
 ها معنایی بزرگ در کائنات وجود داشته باشد. در پشت تمام این

دهید چون در اعماق وجودتان برای گریز از حقیقتی که ناراحتتان شما اهمیت می
در هم شکسته  ان، برای گریز ازگریز از غیر قابل درک بودن وجود خودت کند، برایمی

و شما درست  بودن نیاز دارید. به احساس مهم شدن توسط وزن ناچیز خودتان
مثل من و درست مثل هر انسان دیگری حس خیالی اهمیت خود را در جهان 

 دهد. کنید، زیرا این کار به شما امید میاطراف خود پخش می

جا قهوه دیگری را در نظر بگیرید. من حتی یک آیا برای این مکالمه زود است؟ این
ام. جالب نیست؟ منتظر ی آن نقاشی کردهزن نیز با شیر روچهره خندان چشمک

 مانم که آن را در اینستاگرام پست کنید. می
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اوکی، کجا بودیم؟ اوه بله! غیر قابل درک بودن وجود آدمی. درست؟ حاال شاید فکر 
کنم که همه ما به دلیلی اینجا هستیم و هیچ بسیار خوب مارک، من باور می"کنید 

همه کارهای ما  به این دلیل که ، آن همیت داریمچیز اتفاقی نیست و همه ما اهم
و در این شرایط اگر بتوانیم به کسی کمک کنیم، گذارد روی فرد دیگری تأثیر می
  "ارزشش را دارد. درست؟

داستانی است که در ذهن شما  در واقع،رساند. امید شما را می گفته،ببینید، این 
چرخد تا صبح فردا دلیلی برای بیدار شدن از خواب داشته باشید: باید یک چیز می

مهم وجود داشته باشد زیرا بدون یک چیز مهم، هیچ دلیلی برای زندگی وجود 
نوع دوستی یا کاهش رنج، ندارد و همیشه در ذهن ما بعضی از اشکال ساده هم

این احساس را در ما به وجود آورد که انجام هر کاری،  در حال گردش است تا
 ارزشش را دارد. 

طور که ماهی برای حیات خود به آب نیاز دارد، روان ما نیز برای زنده درست همان
کند. ماندن به امید نیاز دارد. امید، سوختی است که ماشین ذهن ما را تغذیه می

های شیرین زیادی لیم. استعارهماایست که روی بیسکوییت خود میمانند کره
افتد یا توان برای آن ذکر کرد. بدون امید، کل سیستم ذهنی شما از کار میمی

گوید آینده ما بهتر از امروزمان به این امید که میشود. اگر تغذیه آن قطع می
گاه ، باور نداشته باشیم، آنخواهد بود و زندگی ما به طریقی بهبود خواهد یافت

روحی لحظه مرگ ما فرا رسیده است. خوب بالخره اگر هیچ امیدی به  به لحاظ
بهبود شرایط زندگی خود نداشته باشیم، چرا باید زندگی کنیم؟ چرا اصاًل کاری 

 بکنیم؟ 

 لاند: نقطه مقابخواهم چیزی را مطرح کنم که بیشتر مردم آن را درک نکردهمی
یا اندوهناک باشید، یعنی هنوز صبانی یا اندوه نیست. اگر ع عصبانیتخوشحالی، 

دهید. یعنی هنوز چیزی برای شما مهم است. یعنی هنوز امید به چیزی اهمیت می
 دارید. 

پایان تسلیم و خیر، نقطه مقابل خوشحالی، ناامیدی و افق خاکستری و بی
پس اساسًا چرا باید  فنا رفتهگوید همه چیز به ت. باوری است که میستفاوتیبی

 ؟کاری بکنم
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گوید هیچ نقطه امیدی ناامیدی نوعی نهیلیسم سرد و مغموم است، حسی که می
رابطه برقرار با همسر رئیسم ؟ چرا وجود ندارد پس به درک. چرا به سیم آخر نزنم

 خاموش یاین همان حقیقت تلخ است، درک مدرسه تیراندازی نکنم؟یک یا در  نکنم
سرعت به صفر ها اهمیت بدهیم، بهآنتوانستیم به که چیزهایی که احتمااًل می

 .دنشونزدیک می

ها دستیذهنی و افسردگی است. منبع تمام تنگ ناامیدی ریشه اضطراب، بیماری
هاست و در این هیچ اغراقی نیست. اضطراب مزمن یکی از و علت تمام اعتیاد

د، معناست. توهم، اعتیاای بیپیامدهای ناامیدی است. ناامیدی باور به آینده
ای هستند که مغز، به ناچار برای تولید های ناامیدانهها تالشوسواس، همه این
گونه نمود که هر بار به صورت تیک عصبی یا اشتیاق وسواس دهدامید انجام می

 کند. پیدا می

شود( به برنامه پس از آن، اجتناب از ناامیدی )که در راستای تولید امید انجام می
شود. به طور کلی، هر چیزی که ما در مورد خودمان و دنیای می اصلی مغز ما تبدیل
کنیم، با هدف حفظ امید است. بنابراین، امید تنها چیزی است اطرافمان درک می

بمیریم. امید چیزی است که باور با کمال میل به خاطرش حاضریم که همه ما 
 یم.کنتر است و بدون آن، نیستی خود را باور میداریم از ما بزرگ

خواندم، پدربزرگم از دنیا رفت. به مدت چند سال پس وقتی من در کالج درس می 
ای زندگی کنم که او به از آن، این حس شدید در من وجود داشت که باید به گونه
طور نبود. نمود، ولی اینمن افتخار کند. این احساس به نظر منطقی و روشن می

ابطه نزدیکی با پدربزرگم نداشتم. ما در واقع، هیچ منطقی در آن نبود. من هیچ ر
هرگز تلفنی با هم صحبت نکرده بودیم. هیچ چیز ما شبیه هم نبود. من طی پنج 

 او را ندیده بودم.حتی سال آخر زندگیش، 

ای که او افتخار الزم به ذکر نیست: او مرده بود پس، برنامه من برای زندگی به گونه
 داشته باشد.توانست تأثیری روی او کند، نمی

مرگ او باعث شد در مورد آن حقیقت تلخ، تجدید نظر کنم. به همین دلیل، مغز 
سعی گرایی، از پوچ داشتنمو دور نگه من کارش را شروع کرد و برای تقویت من 
این تصمیم را ذهن من از آن جهت کرد امید را خارج از آن شرایط تولید کند. 

ایجاد امید در زندگی خود  وانایی خود برایاز تگرفت که حاال دیگر پدربزرگ من 
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و برای افتخار  ادامه بدهمو این بسیار برای من مهم بود که امید را محروم شده بود 
مذهبی شخصی که او نفس بکشم. این تکه امید کوچکی برای ذهن من بود. خرده

 داد. به حیات من جهت می

مبتذل و تهی من، اهمیت  زندگی بهبرای مدت کوتاهی مرگ او و جواب هم داد! 
شما نیز اگر پیش از این یکی و این معنا به من امید بخشید. کرد و معنا را تزریق 

از نزدیکان خود را از دست داده باشید، ممکن است تجربه مشابهی را احساس 
خواهم طوری گویید میکرده باشید چون این احساس، عمومیت دارد. با خود می

گویید، زندگیم دوستش دارم، احساس غرور کند. با خود میزندگی کنم که کسی که 
گویید، حتمًا این کار، بسیار مهم و خواهم کرد. با خود میاو  تجلیل ازرا وقف 

 پسندیده خواهد بود. 

و این کار پسندیده، همان چیزی است که در این لحظات وحشت وجودی به ما 
کردم که مثل یک گم را تجسم میزدم و پدربزر دهد. من در اطراف قدم مینیرو می

مردی که وقتی کند. های من نگاه میآید و مدام از روی شانهروح فضول، دنبالم می
موفقیت من در امتحان برایش  شناختمش، حاالبه سختی میزنده بود 
 آمد. نهایت مهم بود. واقعًا با منطق جور در نمیبی ،داریحساب

های کوچک را از خود شود، این قبیل روایتوقتی روان ما با مصیبتی مواجه می
های امید را زنده نگه داریم، حتی اگر کند. و ما باید همیشه این روایتابداع می

ای کنندهها تنها نیروی تثبیترسند. زیرا این روایتغیر منطقی و مخرب به نظر می
 کنند. ، محافظت می"حقیقت تلخ" هستند که اذهان ما را در برابر آن

احساس هدفمند بودن را در زندگی ما ایجاد های امید، بعد از آن، این روایت
د نکنکنند و نه تنها بر وجود چیزی بهتر در آینده داللت دارند، بلکه تأکید نیز میمی

توانید شانس خود را امتحان کنید. وقتی هتر میکه برای به دست آوردن آن چیز ب
ها کنند، منظور واقعی آنمی پرگوییبه یافتن "هدف زندگی"  شانردم در مورد نیازم

دانند ها مرز بین مهم و غیر مهم مشخص نیست و نمیاین است که دیگر برای آن
به عمل آورند.  روی کره زمین، چه استفاده مفیدی چه طور از وقت محدود خود بر

ها برای این که بتوانند داشته باشند. آن دانند به چه چیز امیدبه طور خالصه، نمی
 کنند. روایت امید زندگی خویش را بیابند، به سختی تالش می
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جهت  ترین بخش کار اوست و این سختی از آند هر کس، سختیافتن روایت امی
، وجود یمااست که هیچ راهی برای دانستن این که داستان درست را پیدا کرده

، شوند، زیرا مذاهبگرد مذاهب جمع می ،یاری از مردمندارد. به همین دلیل بس
دهند. شاید این وضعیت پایدار ناآگاهی را تأیید کرده و ایمان را دربرابر آن قرار می

افراد مذهبی بسیار کمتر از  بیندلیل این که آمار افسردگی و اقدام به خودکشی 
ها را در ست آمده، آنافراد غیرمذهبی است، همین باشد: ایمانی که با تمرین به د

 کند. ، محافظت می"حقیقت تلخ"برابر آن 

توانند هر چیزی باشند. منبع کوچک امید من همین میهای امید شما اما روایت
روایتی که من در دهد و دهد، به من معنا میکتاب است زیرا به من هدف می

تواند به ام، این است که من باور دارم که این کتاب میحوالی آن امید ساخته
تواند زندگی من و کل دنیا را کمی بهتر بعضی از مردم کمک کند. باور دارم که می

   کند. 

آیا من به این موضوع، اطمینان دارم؟ خیر ولی این روایت امید من است و به آن 
ها از خواب بیدار شوم و زندگی را برای من شود صبحاعث میام. بچسبیده
 کند. و این نه تنها چیز بدی نیست، بلکه تنها چیز موجود است. انگیز میهیجان

 . برای بعضی دیگر،استکودکانشان روایت امید، برای بعضی پرورش مناسب 
حب برای برخی هم به دست آوردن یک دسته اسکناس و تصا ،نجات محیط زیست

بعضی هم خیلی ساده، سعی دارند ضربات خود یک کشتی کوچک تفریحی است. 
 را در بازی گلف، بهتر کنند. 

ایم که به ها را داریم. ما انتخاب شدههمه ما دانسته یا نادانسته این قبیل روایت
هر دلیل که شده زندگی کنیم. مهم نیست اگر راهی که برای به دست آوردن امید 

های مبتنی بر مشاهده یا بصیرت درونی گذرد یا از نظریهاز مذهب میکنید، طی می
شوند: شما باید باور به نتیجه یکسانی ختم میها زیرا همه آن ،یا یک دلیل منطقی

هایی کنید که )الف( آینده بشر استعداد رشد یا بهبود یا رستگاری را دارد و )ب( راه
همین است. روز  جا برسانیم.ود را به آنتوانیم خها میوجود دارد که از طریق آن

این حکایات امید  پایاناز همپوشانی بیزندگی ما سال پس از روز و سال  پس از
کند هویج وصل شده به انتهای چوب را تداعی میحکایت ساخته شده است و این، 

 ماند.تر رفته و از دسترس به دور میروی، هویج نیز پیشتر میکه هر چه پیش
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کنم اشتباه برداشت نکنید. دهد، خواهش میگرایی میها بوی پوچحرف ایناگر 
گرایی پردازد. برعکس، این کتاب، بر خالف پوچگرایی نمیاین کتاب، به بحث پوچ

ای که به نظر گرایی فزایندهگرایی درون فردی باشد، خواه پوچاست، خواه پوچ
اید با حقیقت تلخ شروع کنید. ب. رسد در دنیای مدرن امروز در حال ظهور استمی
بنا کنید، ولی نه هر امیدی. شما ای برای امید کنندهقانع دلیلجا باید به آرامی از آن

امید نیاز دارید. امیدی که به جای پراکندن و جداکردن خیرخواهانه به فرم پایدار و 
ما بتواند ما را در کنار هم قرار دهد. امیدی ستبر و توانمند که بر خرد و واقعیت 

شناسی و رضایت تا پایان استوار است. امیدی که بتواند ما را با حسی از حق
 عمرمان بر دوش بکشد. 

توان گفت که از و یکم، با قاطعیت می ای نیست و در قرن بیستمسلمًا کار ساده
مراه آن است، تمنای مفرطی که هگرایی و تر است. پوچهر زمان دیگری سخت

هدف ، قدرت ،قدرتهدف گرایی، دنیای مدرن ما را فرا گرفته است. در پوچ
کند گرایی، چرای بزرگ را نفی میپوچ لذت است. ،لذتهدف و  موفقیت ،موفقیت

است حقیقت یا یک علت بزرگ، پایبند است. دلیل آن سادهو بر عدم وجود یک 
ت که همان چیزی اساین گونه که خواهیم دید، "چون حس خوبی دارد." و همان

 باعث شده همه چیز، تا این حد بد به نظر برسد. 

 پارادوکس پیشرفت
چیز بهتر از هر توان گفت همهکنیم که به طور حتم میدوره جذابی زندگی می ما در

کنیم که فکر میبه این زمان دیگری در گذشته است. با این حال، همه ما وقتی 
کشد. ، مغزمان سوت میکاسه توالت عظیمی در حال سرریزشدن استشبیه دنیا 

یک نوع حس ناامیدی غیر قابل درک در سراسر دنیای پیشرفته و ثروتمند ما در 
اجهیم: هرچه محيط حال گسترش است. در واقع، ما با پارادوکس پیشرفت مو

 .1کنیممی احساسشود، ظاهرًا اضطراب و درماندگی بیشتری را اطراف ما بهتر می

                                                                                                         

های کمپانی افکارسنجی در دنیای ثروتمند و پیشرفته ما بدبینی، گسترش وسیعی پیدا کرد. وقتی داده -1

YouGov  ها پرسیده بود فکر از آن 2٠1٥را که طی نظرسنجی در میان مردان هفده کشور جهان در سال

ماند، کمتر از ده درصد مردم طور باقی میشود یا همانرود یا بدتر میکنند دنیا رو به بهبود میمی

 رود. ثروتمندترین کشورهای دنیا باور داشتند که دنیا رو به بهبود می
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طی  2و هانس روسلینگ 1های اخیر، نویسندگانی چون استیون پینکردر سال
مورد شرایط دنیای کنونی  ای که درگرایانهاند که احساس منفیای نشان دادهمطالعه

ما وجود دارد، اشتباه است و در عمل، همه چیز در بهترین شرایطی است که تا  در
و به احتمال زیاد، این شرایط، بهتر نیز خواهد شد. هر دوی این  وجود داشتهکنون 

اند که این نمودارها های قطوری پر از نقشه و نمودار انتشار دادهنویسندگان، کتاب
وشه صفحه شروع شده و در گوشه مقابل، پایان ها در اغلب موارد، از یک گو نقشه
اند که تمایالت و فرضیات غلطی ها به طور مفصل شرح دادهیابند. هردوی آنمی

که همه ما در ذهن داریم، باعث شده احساس کنیم همه چیز در بدترین شرایط 
کنند، در طول تاریخ ها در موردش بحث میممکن است. جریان پیشرفتی که آن

تر از تمام تر و باسوادکردهدون وقفه ادامه داشته است. مردم دنیا تحصیلمدرن، ب
های متمادی، رو به ها و شاید صدههستند. خشونت، به مدت دهه ادوار گذشته

نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی و خشونت علیه  افول داشته است.
. ما به عنوان ابناء ار داردشده بشر قرترین حد خود در تاریخ ثبتزنان در پایین

بشر، از بیشترین حقوق برخورداریم. نیمی از سیاره ما به اینترنت دسترسی دارد. 
ترین حد خود در طول تاریخ قرار دارد. فقر مطلق در مقیاس جهانی در پایین

اتفاق  در مقایسه با ادوار گذشته ترین حد خودتعدادترین و کمها در کوچکجنگ
کنند. ثروت از هر زمان میرند و مردم بیشتر عمر میدکان کمتر می. کوافتندمی

 ها را درمان کنیم. ما قادریم بیشتر بیماریدیگری در گذشته بیشتر است. 

هاست. بسیار مهم است که این حقایق را بدانیم اما خواندن این و حق نیز با آن 
های عموی بزرگتان است که در مورد این صحبت به دادنها نیز مانند گوشکتاب

 او کند.بدتر بود، پرگویی می زندگی که وقتی همسن شما بود، چه قدر شرایط
ید، بهتر احساستان را راجع به مشکالتی که دار گوید، اما لزومًا راست می هرچند
 کند. نمی

آمارهای  این باشود، چرا که در کنار تمام خبرهای خوبی که این روزها منتشر می
: عالئم اضطراب و افسردگی در ایاالت متحده، در شویممواجه میآور نیز شگفت

                                                                                                         

1- Steven Pinker 

2- Hans Rosling 



 همه چیز به فنا رفته 22

روند سال، و در میان جمعیت میانروند صعودی هشتاد ساله میان جمعیت جوان، 
با نه تنها تعداد نفرات بیشتری این یعنی . دهدصعودی بیست ساله را نشان می
سنین های بعد، در نسلدر این اتفاق ه ، بلکاضطراب دست به گیربان هستند

به این طرف، میزان رضایت از زندگی در  198٥ افتد. از سالتری اتفاق میپایین
به تواند دهد. بخشی از آن میتری را نشان میمیان مردان و زنان، سطح پایین
با فراگیرتر شدن بحران . باشدسی سال گذشته  دلیل باالبودن سطح استرس، طی

خدر در ایاالت متحده و کانادا، مصرف بیش از حد دارو نیز اخیرًا به باالترین مواد م
در بین جمعیت ایاالت متحده، احساس تنهایی و انزوای سطح خود رسیده است. 

ها در حال حاضر احساس اجتماعی بسیار باالست. نزدیک به نیمی از آمریکایی
تماد اجتماعی اند. سطح اعش دادهانزوا، رها شدگی یا تنهایی را در زندگی خود گزار

و این یعنی اعتماد  در کشورهای پیشرفته، پایین نیامده بلکه سقوط کرده است
ترین حد خود تا به امروز ها و به طور کلی، دیگران، به کممردم به دولت، رسانه
کنندگان در یک نظرسنجی ، وقتی محققین از شرکت1980رسیده است. در سال 

ل شش ماه گذشته با چند نفر در مورد مسائل مهم شخصی خود پرسیدند: در طو
این عدد  200٦ بود در حالی که در سال 3 ها عدداید، پاسخ بیشتر آنگفتگو کرده

 به صفر رسیده بود. 

های است. ابلهان یا به سالح فنا رفتهحال، محیط زیست به طور کامل، به در عین
گرایی در افراطای دسترسی دارند یا در چند قدمی دستیابی به آن هستند. هسته

سراسر جهان، در تمام اشکال خود و در هر دو جناح چپ و راست، هم در میان 
پردازان توطئه، دهد. تئوریها به رشد خود ادمه میدینها و هم بیمذهبی
)که برای آماگدون یا نبرد نهایی  2و آمادگان 1گراهای، پایستنظامشهروند نیروهای 
هدفشان بدل  شوند کهتری میهای محبوبفرهنگهر روز خردهشوند(، آماده می

 شدن به یک فرهنگ غالب فراگیر است. 

                                                                                                         

1- Survivalists  گرا ترجمه شده، کسانی هستند که به فاجعه آخرالزمان اعتقاد که به فارسی به پایست

 شوند. داشته و با جمع آوری غذا و مایحتاج خود برای آن روز آماده می

2- Preppers گرایی هستند. که به فارسی آمادگان ترجمه شده، پیرو سبک زندگی پایست 
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ترین ابناء بشر در طول تاریخیم که در عین حال، ترین و موفقاساسًا ما ایمن
هرچه به کنیم. احساس میکه بشر به خود دیده، ا بیشترین حس ناامیدی ر

شود. این همان کنیم، احساس یأسمان نیز بیشتر میچیزهای بهتری دست پیدا می
دهنده خالصه پارادوکس پیشرفت است و شاید بتوان آن را در یک حقیقت تکان

تر باشد، احتمال این که مرتکب نمود: هر چه محل زندگی شما ثروتمندتر و امن
 شود. خودکشی شوید، بیشتر می

سالمتی، امنیت و ثروت مادی بشر طی چند  هایحوزه ای که درالعادهپیشرفت فوق
ها آمارهای مربوط به صد سال گذشته صورت گرفته، قابل انکار نیست ولی این

: ما باید به ناچار در جای دیگری دنبال امید بگردیم لیاند، نه آینده. وگذشته
 اندازی که از آینده داریم.چشم

چرا که امید، به آمار متکی نیست. امید به نزولی بودن روند مرگ و میر ناشی از 
دهد و اهمیت شلیک گلوله یا تلفات ناشی از تصادفات خودرو اهمیتی نمی

دهد که در سال گذشته حتی یک هواپیمای تجاری سقوط نکرد یا سوادآموزی نمی
اگر خودتان شهروند  لبتهدر مغولستان به باالترین سطح خود در تاریخ رسید )ا

 مغولستان نباشید(. 

دهد. امید، تنها به اند، اهمیت نمیامید به مشکالتی که تا به امروز حل شده
دهد که تا به امروز، حل نشده و باید حل شوند. چرا که هر مشکالتی اهمیت می

یابد، چیزهای بیشتری برای از دست دادن چه دنیا به چیزهای بهتری دست می
کنیم و هر چه چیزهای بیشتری برای از دست دادن داشته باشیم، احساس دا میپی
 کنیم چیزهای کمتری برای امیدوار بودن در اختیار داریم. می

برای ایجاد امید و حفظ آن به سه چیز نیاز داریم: حس کنترل، باور به ارزشمند 
حدی کنترل  بودن چیزی و یک جامعه. "کنترل" به این معناست که حس کنیم تا

توانیم سرنوشتمان را تحت تأثیر قرار دهیم. زندگی خودمان را در دست داریم که می
در جهت رسیدن به آن تالش کنیم، چیزی به معنای یافتن چیزی مهم که  "ارزش"

بهتر که ارزش کوشش ما را داشته باشد. و "جامعه" به این معناست که ما عضوی 
ها دهد و برای رسیدن به آنهای ما اهمیت میاز یک گروهیم که به همان ارزش

ها هیچ چیز ارزش دنبال کردن ندارد و بدون کنترل، به کند. بدون ارزشتالش می
توانیم دنبال چیزی برویم. اگر یکی از این سه کنیم که نمیقدری احساس ضعف می
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سه مورد روند و اگر همه این مورد را از دست بدهیم، دو مورد دیگر نیز از دست می
 ایم. را از دست بدهیم، امید را از دست داده

بریم، باید مکانیزم امید را برای این که بفهمیم چرا امروزه ما از بحران امید رنج می
درک کنیم. باید نحوه تولید امید و محافظت از آن را یاد بگیریم. سه فصل بعدی 

ردازد: احساس کنترل پاین کتاب، به نحوه تولید این سه محدوده در زندگی می
 (. 4فصل ( و جامعه ما ) 3فصل ها ) (، ارزش2فصل ) 

گذرد که با بعد از آن به سؤال اولیه خود باز خواهیم گشت: در دنیای ما چه می
 رود؟ احساس ما رو به وخامت میوجود بهبود دائمی همه چیز، 

آور باشد. تواند برایتان شگفتو جوابش می



 ٢فصل 
 کنترل نفس، یک توهم است

 

 1.چیز با یک سردرد شروع شدهمه

یک شرکت موفق. همکاران و الیوت، مرد موفقی بود، یکی از مدیران اجرایی 
شما را با و باشد جذاب بسیار توانست او میداشتند. نزدیکانش او را دوست می

ها به آخر هفته. او همسر بود، پدر بود، دوست بود و هایش خلع سالح کندشوخی
 . گذراندحسابی  خوش میرفت و میتعطیالت ساحلی 

این سردردها با سردردهایی که با  گرفت وبه طور منظم، سردرد می جز این که او
با  ، گوییکرداین سردردها مغز را خرد میشوند، فرق داشت. یک مسکن مداوا می

  . کوبیدنداو میجرثقیل به پشت حدقه چشم 

استرس خود ، سعی کرد عصر را امتحان کردخواب ، مصرف دارو را شروع کردالیوت، 
ود را حفظ کند و زیاد سخت نگیرد. را کم کند، سعی کرد خونسرد باشد و آرامش خ

هم شد. به زودی تر ولی سردردها همچنان ادامه داشت. در واقع، کمی بعد، وخیم
شبها بخوابد یا در طول روز، توانست وخامت حالش به جایی رسید که الیوت نمی

 کار کند. 

داد  دستوررا انجام داد و  دکتری وظایفمراجعه کرد. دکتر، دکتر در نهایت، او به 
، خبر بدی برای دکتریو بعد از دریافت نتایج انجام دهند را دکتری آزمایشات 

ب قدامی مغز. درست هم ی داشت، آنالیوت داشت: او یک تومور مغز  درست در ل 
 خدای من،شود. بینی؟ همان لکه خاکستری که در جلوی مغز دیده میجا میهمان

 بال است. یک توپ بیس . با حساب من، به اندازهبزرگ استاین خیلی 

                                                                                                         

در  مشهور( آنتونیو داماسیو )متخصص اعصاب ست کهواقعی هاییشخصیت الیوت، برگرفته از گزارش -1

 .است ها با مغز، آوردهکتابی در شرح هیجانات و منطق و ارتباط آن
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ه رفت. او به سر کار خود جراح، تومور را برید و آن را بیرون آورد و الیوت به خان
و همه چیز به نظر خوب و طبیعی بازگشت، به آغوش خانواده و دوستانش 

 نمود. می

اما بعد، اوضاع به شکل وحشتناکی رو به وخامت گذاشت. بازده کاری الیوت پایین 
وظایفی که قباًل برایش مثل آب خوردن آسان بود، حاال به کوهی از آمد. انجام 

ای مثل، استفاده از قلم آبی یا مشکی تمرکز و تالش نیاز داشت. تصمیمات ساده
او اشتباهات فاحشی . به خود مشغول کندتوانست به مدت چند ساعت او را می
های العجلضربو جلسات  کرد. اوها را تصحیح نمیها آنهفتهبرای کرد و می

 بود.  شده در واقع، نبودش بهتر از بودشکرد. کاری را فراموش می

باالخره این کردند. در ابتدا همکارانش از روی دلسوزی، اشتباهاتش را جبران می
بعد از مدتی، اند. اما مرد تومر بزرگی در سرش داشته که آن را بیرون آورده

های الیوت نیز بیش از حد غیر منطقی نهاشتباهات او از حد گذشت و عذر و بها
ان داشت، شرکت نکرد، آن گذاربا یکی از سرمایهای که مثاًل یک بار در جلسهبود. 

واقعا؟ واقعًا چه  خواست یک منگنه جدید بخرد. الیوت؟هم به این دلیل که می
 1فکری کردی؟

آشکار شد: در آن  حقیقت غیر قابل انکار،گویی، جلسات و مزخرفلغو  هابعد از ماه 
و تا جایی که شده بود خارج  الیوت، عمل جراحی، چیزی بیش از یک تومور از بدن

 این شد کهدانستند، پای بخش زیادی از پول شرکت در میان بود. همکارانش می
 الیوت اخراج شد. 

ی او نیز اوضاع بهتری نداشت. پدری بدهکار و فراری ، زندگی شخصعین حالدر 
 ،بعد آن را داخل کیسه کنید و روی مبل رو به روی تلویزیون قرار دهید درا تصور کنی
بعد هر روز  واز دشمنان خانوادگی به آن اضافه کنید  مداوم اسانس فراربعد کمی 
طور زندگی جدید الیوت این درجه طبخ کنید. 350 ساعت آن را در دمای 24 به مدت
جا آن ،آموزیسرش در لیگ دانشهای پبازیکرد برای دیدن فراموش میبود. او 

                                                                                                         

الیوت )مثل فرار از دشمنان خانوادگی و  ذکر شده در موردهای این مورد و بسیاری دیگر از نمونه -1

 چیزهای دیگری از این قبیل( از تصورات نویسنده برای تشریح مفهوم مدنظر است و از گزارشاتی که

 ارائه داده، اقتباس نشده و احتماالً اتفاق نیافتاده است. داماسیو 
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جیمز باند، جلسه اولیا و مربیان  های. یک بار به خاطر دیدن یکی از فیلمحاضر شود
همسرش را به کلی از یاد برده بود و فراموش کرده . همچنین از دست دادمدرسه را 

ای یک بار صحبت بود که همسرش دوست دارد با او بیشتر صحبت کند و هفته
 برای او کافی نیست.رو در رو 

، در پیش گرفته بود الیوت این اواخر که ایمسیر اشتباهات غیرمنتظرهبه موازات 
شد واقعًا نمیبا این تفاوت که ، شروع شد اودر زندگی زناشویی نیز جنگ و دعوا 

 برای هم تره خرد کنند.طرفین  آن است کهاسم آن را دعوا گذاشت. دعوا مستلزم 
در میان دعوا ، الیوت آمدبیرون میآتش اژدها همسرش مثل  با این که از دهان

جای این که اورژانسی عمل کند و به اصالح امور کرد. به را فراموش میبرنامه خود 
دهد، ها اهمیت میاش را دوست دارد و به آنفکر کند و نشان دهد که خانواده
نظر . به دادنشان نمی از خودرد و هیچ تغییری کهمان رفتار منفعالنه را دنبال می

جای کره زمین  کرد، جایی که از هیچدیگری زندگی می ایناحیهکد رسید در می
 . تماس گرفت آن باشد نمی

همراه با آن تومر، چیزهای  الیوت باالخره طاقت همسرش طاق شد و فریاد زد:
خارج شده و آن چیز لعنتی دیگر، اسمش قلب است. او از ذهنش دیگری هم از 

 همسرش جدا شد و کودکانش را نیز با خود برد. الیوت، تنها شده بود. 

 های شغلی خودفعالیتگشت که دوباره ی الیوت، افسرده و پریشان، به دنبال راه
هش نامناسبی شد. یک کالهبردار بر سر راهای گذارسرمایه اما جذب را شروع کند،
، اغفالش کرد و او شیادزنی . از چنگش خارج کرداندازش را تمام پس وقرار گرفت 

و نیمی از اموالش  را متقاعد کرد که با او فرار کند، اما یک سال بعد از او جدا شد
العاده در آپارتمانی فوقشهر، سرگردان شد و اطراف حومه را از آن خود کرد. او در 

تبدیل خانمان گزید. بعد از چندسال، عماًل به یک بیقیمت، سکنی  محقر و ارزان
اش تا شد. اما برادرش او را یافت و از او حمایت کرد. دوستان و اعضای خانواده

مدتها مات و مبهوت بودند که چه طور طی مدت فقط چند سال، مردی که روزی 
کس کردند، زندگی خود را این چنین به باد داده بود. هیچتحسینش می

توانست از وضعیت او سردرآورد. این که چیزی در الیوت تغییر کرده، حقیقتی نمی
 فرسا، باعث چیزی فراتر از درد شده بود. طاقت سردردهای آن¸.غیر قابل انکار بود

 سؤال این بود که چه چیزی تغییر کرده بود. 
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آن دکتر  به دکترها از این آن به مالقات پزشک رفتند.ها های برادرش، آنبا تشویق
او خودش نیست. او مشکل دارد. به ظاهر حالش "گفت: برادرش می. رفتندمی

 "خوب نیست. بندم خوب است ولی شرط می

معمول خود را انجام دادند ولی بعد از دریافت نتیجه آزمایشات،  وظایفپزشکان 
تعریفی که  باگفتند شرایط جسمی الیوت کاماًل عادی و خوب است یا حداقل، 

منطبق است و حتی شرایطش بهتر از متوسط  کامالً  دارند،عادی  وضعیت پزشکان از
سی ِای تِی او به نظر خوب بود و آی کیوی او هنوز باال بود. قوه های اسکن .است

او کرد. اش عالی کار میاستدالل و منطق او در شرایط خوبی بود و حافظه
ها آن ناگوار تباه خود و پیامدها و عواقباشهای راجع به انتخابتوانست می

حین توانست راجع به موضوعات مختلف بحث کند و او می .بحث کندمفصاًل 
ند. الیوت، طبق گفته طبعی و مطایبه را نیز چاشنی بحث خود کبحث، شوخ

ود و حتی برعکس، خیلی هم اعتماد به نفس داشت و پزشک خود، افسرده نبروان
العاده آرام او فوقشد. ضطراب و استرس مزمن در او دیده نمیهیچ یک از عالئم ا

دنیا را آب ببرد، اگر گذاشت که گویی نمایش می بهخیالی ذاتی را بیی عنوبود و 
 برد.او را خواب می

درست نبود. گویی چیزی توانست با شرایط او کنار بیاید. چیزی اما برادرش نمی
 در وجود او گم شده بود. 

ماندگی و ناامیدی، در نهایت او را به یک متخصص اعصاب مشهور به در اوج در
 ارجاع دادند.  1نام آنتونیو داماسیو

آنتونیو داماسیو ابتدا همان کارهایی را که پزشکان دیگر انجام دادند، تکرار کرد و 
حافظه، های از الیوت خواست تعدادی آزمایش تشخیصی را انجام دهد: آزمایش

های اخالقی، همه چیز شخصیت، تشخیص فضا و اندازه، استدالل، هوش، رفلکس
 ها را پشت سرگذاشت. نه آسانی و با نمره خوب همه آآزمایش شد و الیوت ب

کاری با الیوت کرد که هیچ یک از پزشکان دیگر این کار را داماسیو پس از آن، 
چیز خواست همهینکرده بود: او با الیوت حرف زد. یعنی واقعًا با او حرف زد. او م

                                                                                                         

1-Antonio Damasio 
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را بداند. تمام اشتباهات، تمام خطاها و هر چیزی که باعث پشیمانی او شده. این 
اندازش را از و پس که چه طور، شغلش را از دست داده، چه طورخانواده و خانه

دست داده است. او از الیوت خواست، جزئیات هر تصمیم و فرایندهای فکری خود 
 ، آن را هم بیان کند(. پای تفکر در میان نبوده و اگر واقعاً شرح دهد )را 

، به تفصیل توضیح دهد، ولی وانست راجع به تصمیماتی که گرفتهالیوت ت
توانست حقایق و توالی نتوانست علت اخذ این تصمیمات را توضیح دهد. او می

 هایگیریشرح دهد ولی وقتی از او خواستند تصمیمواضح و سلیس ها را رویداد
و بگوید مثاًل چرا خرید یک دستگاه منگنه  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد خود را

گذاران تلقی کرده یا چرا دیدن فیلم جیمز یهتر از مالقات با یکی از سرماجدید را مهم
 عالوه،بهو  برای گفتن نداشت حرفی تر از فرزندانش بوده، هیچباند برایش جالب

در او مشاهده برای جواب نداشتن ای از ناراحتی و برآشفتگی نیز گونه نشانههیچ
 داد. در واقع، او اصاًل اهمیت نمیشد. نمی

های غلط و اشتباهات مکرر از او مردی بود که همه چیز خود را به خاطر انتخاب
ه بود و نشان داده بود که هیچ کنترلی روی نفس خود ندارد و در عین دست داد
ای مبنی بر ی که سر زندگیش آمده کاماًل آگاه بود ولی هیچ نشانهحال، از بالی
شد. بسیاری هستند در او دیده نمیای شرم عذاب وجدان یا حتی ذرهندامت یا 

، دست به خودکشی چه بر سر الیوت آمدهتر از آنکه به خاطر اتفاقات بسیار کم
نداشت، بال ناخوشایند خود اقمشکلی با جا بود. نه تنها به هر حال، او آنزنند. می

 تفاوت بود. بلکه نسبت به آن، کاماًل بی

همان موقع، داماسیو توانست به تشخیص زیرکانه خود دست یابد: آزمایشات 
طراحی شده بود، ولی هیچ  او فکری هایروانشناختی الیوت، برای سنجش توانایی

پزشکان، نگران  کرد. تمامیک از این آزمایشات، احساسات او را ارزیابی نمی
های های ذهنی الیوت برای استدالل بودند ولی هیچکس به ظرفیتقابلیت

؛ ضمن این که دیده بود، توجهی نشان نداده بودآسیب واقعًا هیجانی الیوت که 
هیچ روش استانداردی برای ارزیابی این  برد،حتی اگر کسی به این واقعیت پی می

 ها وجود نداشت. قبیل آسیب

 کنندهیکی از همکاران داماسیو با خود تعدادی عکس عجیب و ناراحت یک روز،
های سوزی، صحنهکه روی کاغذ، چاپ شده بودند. تصویر قربانیان آتش آورد
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ها و کودکان گرسنه را در این عکسزده آزاردهنده قتل، تصویر ویرانه شهرهای جنگ
 ادند. شد دید. بعد این تصاویر را یکی یکی به الیوت نشان دمی

ندارد و این واقعیت که اهمیتی هیچ احساسی گویی تفاوت بود. الیوت، کاماًل بی
او با اطمینان اقرار کرد که در گذشته دهنده بود. تکانداد، بسیار به این تصاویر نمی

شد و قلبش از تأسف و ها ناراحت میبه این تصاویر، حساس بود و با دیدن آن
اما حاال؟ گرداند. از شدت انزجار، روی خود را برمیطوری که شد ترس، لبریز می

فجایع تاریخ بشر چشم دوخته  اعماق تاریکبه در حالی که جا نشسته بود و آن
 نداشت. حسی بود، هیچ 

ها و استدالالت الیوت، دانستههای داماسیو، مشکل از این قرار بود: و بر اساس یافته
خود تومور و یا عمل جراحی انجام  یا ولیعیبی نداشت و تغییر نکرده بود؛ هیچ 

باعث شده بود توانایی درک و احساس او تضعیف شود. شده برای از بین بردن آن، 
پایان تاریکی یا روشنایی بود ولی در عوض، یک خاکستری بی فاقد شدنیای درون

حضور در مراسم اجرای پیانوی دخترش حتی به اندازه خرید یک جفت جوراب بود. 
از دست دادن یک میلیون کرد. ساس غرور و لذت پدرانه را در او بیدار نمیهم اح

دیدن یک شوی تلویزیونی ها یا دالر، برای او با بنزین زدن یا شستن ملحفه
هیچ فرقی نداشت و بدون قدرت داوری در مورد ارزشها و تشخیص خانوادگی 

، کنترل نفس خویش یوتال .کردخوب از بد، هوش باالی او هیچ دردی از او دوا نمی
 را از دست داده بود. 

های تشخیصی الیوت )هوش آورد: اگر تواناییجا سؤال عظیمی سر بر میاما این
 الیوت قادراو، حافظه او و توجه او( همگی در بهترین شرایط ممکن هستند، چرا 

 ها استفاده کند؟ نیست در تصمیمات خود به شکل مؤثر از آن

هیجانات ما اغلب، ما را به انجام شد. اعث سردرگمی داماسیو و همکارانش این ب
شویم، به همین پشیمانی میبعد از آن،  کهکنند طوری میکارهای احمقانه وادار 

ایم که ای کاش، هیجانات خود را احساس ها آرزو کردهدلیل همه ما بعضی وقت
کردند با سرکوب تصور میشناسان و فالسفه روان ی متمادی،هاطی قرنکردیم. نمی

تمام  مرد، اما آنزندگی را برطرف کنیم. مشکالت تمام توانیم و مهار هیجانات می
برایش  منطقهیچ چیز جز هوش و و هیجانات و عواطف خود را به دور ریخته 

شد. بازتولید میزندگیش بال و مصیبت با سرعت تمام در ولی بود، باقی نمانده 
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منطقی و کنترل نفس را زیر گیری مرد تمام تصورات رایج در مورد توان تصمیماین 
 برد.سؤال می

: اگر الیوت هنوز با هوش با همان درجه از ابهام نیز وجود داشت اما سؤال دیگری
و زیرک بود و این توانایی را داشت که راه خود را در میان مشکالتی که پیش 

ل، عملکرد کاری او تا این حد افت پیدا کرد؟ چرا رویش بود، پیدا کند، به چه دلی
همسر برای  حتی اگر کسیباری تغییر شکل داد؟ به چنین شرایط فاجعهوری او بهره
باز هم باید بتواند برای خود استدالل ترین اهمیتی قائل نباشد، شغل خود کوچکیا 

طور نیست؟  ها تالش کند. اینبرای محافظت از آنها مهمند و باید کند که آن
منظورم این است که حتی یک فرد هنجارشکن نیز در نهایت قادر به فهم این 

حضور در مسابقه فرزندش که موضوع، هست. پس چرا الیوت نتوانست؟ واقعًا 
قدر کار سختی است؟ الیوت با ازدست دادن توانایی افتد، آنسالی یک بار اتفاق می

 توانگیری خود را نیز از دست داده بود. او خود در درک احساسات، توانایی تصمیم
 را از دست داده بود.  کنترل زندگی خود

باز هم در با وجود شناخت دقیق از یک کار، پیش آمده که این تجربه برای همه ما 
به افرادی  ایم،یم. همه ما کارهای مهمی را کنار گذاشتهاهانجام آن شکست خورد
و در عمل کردن به عالیق شخصیمان  ایمعتنایی کردهااند، بیکه برایمان مهم بوده

شکست  وقتی در انجام کارهایی که باید انجام دهیم،معمواًل ما . ایمباز مانده
در کنترل هیجاناتمان ناتوان کنیم علت آن این است که تصور میخوریم، می
  . اشتهنددانش الزم در ما وجود یا  ایمبودهنظم ما یا بیش از حد بیایم. بوده

، بسیاری مورد الیوت. ه استبردها را زیر سؤال با این حال، مورد الیوت همه این 
برای انجام کارهایی گوید، میای که . ایدهبردمیهای کنترل نفس را زیر سؤال از ایده
به لحاظ منطقی توانیم ، صرف نظر از فشار هیجاناتمان میمفیدندکنیم فکر میکه 

 خود را مجبور به انجام کاری کنیم. 

امید ایجاد کنیم، باید ابتدا احساس کنیم که  خودمان برای این که در زندگیما 
که  این حس در ما وجود داشته باشدکنترل کامل داریم. باید  خود،ی روی زندگ

م. این که کنی، دنبال میها اطمینان کامل داریمچیزهایی که از درستی و خوبی آن
 از ما در حال مبارزه و کشمکشبسیاری اما رویم. داریم به دنبال یک چیز بهتر می

میانبری برای تواند هستیم. مورد الیوت، مینفسمان کنترل دائم با ناتوانیمان در 
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که به تصاویر اجساد  مردیتنها،  باشد. این مرد، فقیر، منزوی، درک علت این پدیده
که زندگی بود خیره شده  ایلرزههای به جا مانده از زمینانهقطعه قطعه شده و ویر
این مرد که همه چیزش را به طور کامل از دست داده  کرد،خودش را تداعی می

درک تواند میمرد توانست با لبخند راجع به آن حرف بزند، این ولی هنوز می ؛بود
کنیم و عماًل چه گیری میدگرگون سازد. این که چه طور تصمیمما از ذهن آدمی را 

 به نفس خود کنترل داریم. میزان 

 باستانیفرضیه 
نوشیدنش سؤال کردند، این جمله دان راجع به عادت موسیقی 1وقتی از تام وایتز

2میولوبوت جراح هم در مقابلم یک بطری باشد تامعروف را زمزمه کرد: "ترجیح می  "
در  داشتندخدای من، اوه مست بود و آورد، او وقتی این سخن را بر زبان می

 دادند. او را نشان مینیز  تلویزیون ملی

مغز را از داخل بینی،  به این ترتیب کهمی، نوعی جراحی مغز بود جراحی لوبوتو
به آرامی از طریق این سوراخ،  و بعد کردهای در آن ایجاد کردند و حفرهسوراخ می
ب قدامی مغز  شکافی روی توسط یک  1935این فرایند در سال ند. کردایجاد میل 

ابداع شد. اگاس مونیز کشف کرد  ،3متخصص اعصاب به نام آنتونیو ِاگاس مونیز
این عمل را دقیقًا به همان شکلی که ذکر شد روی فردی که دچار اضطراب  که اگر

، انجام است شده های مغزیمفرط، افسردگی در حد خودکشی یا دیگر بیماری
 یابد. بهبود می بیماریشدهید، 

های ذهنی را مداوا کند تواند تمام بیماریمی میلوبوتوداشت که  اگاس مونیز باور
، این فرایند، بسیار 1940سال اواخر کرد. در تمام دنیا نیز آن را این گونه تبلیغ میو 

ها هزار بیمار در سراسر جهان، اجرا شد. اگاس مونیز برای این فراگیر شد و روی ده
 خود حتی جایزه نوبل نیز دریافت کرد. کشف 

حفر یک سوراخ روی صورت یک نفر و مردم کم کم متوجه شدند که  19٥0 در سال
یخ روی شیشه اتومبیل را تمیز  هم به همان روشی که پاره کردن مغزش، آن
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به همراه داشته باشد و این "کمی عوارض هم منفی عوارض کمی تواند کنیم، میمی
زمینی تمام عیار است. در حالی تعبیر من تبدیل شدن بیمار به یک سیبمنفی"، به 
از سوی بخشید، اما را بهبود می های هیجانی بیماران، این فرایند، آسیبکه اغلب

های بلندمدت شغلی و اجرای برنامههای ، ادامه فعالیتگیریدیگر، تمرکز، تصمیم
توانستند راجع به خودشان فکر کرد. طوری که به کل نمیلب میسرا از بیماران 
شدند که همیشه از شرایط خود فکری تبدیل میبیهای ها به زامبیکنند. اساسًا آن

 شدند. میتبدیل دیگری به الیوت خود ها رضایت دارند. آن

اتحاد جماهیر شوروی، اولین کشوری بود که لوبوتومی را غیرقانونی اعالم کرد. 
ی را "مغایر با اصول انسانی" اعالم کردند و ادعا کردند این نوع عمل جراحها شوروی
این اقدام کند. تمام عیار" تبدیل میهای احمقرا به  بیماران ذهنیاین عمل، "که 

وقتی جوزف استالین ها، اعالن بیدارباشی بود برای دیگر نقاط جهان، چرا که شوروی
اوضاع، فهمی که میکند، انسانی سخنرانی می نجابتدر مورد اخالقیات و 

  کردی. میچیزی است که فکرش را از  تررفتهفنابه

 بعد از آن، باقی نقاط دنیا به آهستگی به منع این فرایند روی آوردند و در سال 
، تقریبًا همه دنیا انزجار خود را از آن اعالم کردند. آخرین جراحی لوبوتومی در 1960

مرگ بیمار شد. ده سال بعد، تام وایتز انجام شد و منجر به  1967آمریکا در سال 
 دانند. باقی داستان را همه میالخمر، جمله معروفش را در تلویزیون ایراد کرد و دائم

را صرف تالش برای باز نگه  1970تام وایتز، یک الکلی قهار بود که بخش عمده دهه 
داشتن چشمانش و به خاطر سپردن محل سیگارهایش کرد اما برای نوشتن و 

دوره خودش نیز زمان کافی داشت.  هایترین آلبومضبط هفت آلبوم از درخشان
او آثار متعدد و عمیقی از خود برجا گذاشت و جوایز متعددی را از آن خود کرد 

آثارش در سراسر دنیا به فروش رسید. او یکی از ها نسخه از ضمن این که میلیون
زندگی بشر امروزی، وضعیت  بصیرتش نسبت بهشماری بود که هنرمندان انگشت

  آور بود. دهنده و شگفتبسیار تکان

معرفت پنهانی در آن اندازد، ولی کنایه وایتز درباره لوبوتومی ما را به خنده می
به یک بطری اشتیاق داشته باشد تا به کل دهد نهفته است. این که او ترجیح می

خالی از شور و اشتیاق باشد. این که یافتن امید در مراتب پست، بهتر از آن است 
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، هیچ ناخواسته خود هایمحرککه هیچ امیدی در زندگی نیابی. این که ما بدون 
 نیستیم. 

گوید، فرض ضمنی و خاموش در بین ما وجود دارد که میتقریبًا همیشه یک پیش
و این که منطق ما باید دخالت  گیرندهمه مشکالت ما از هیجاناتمان نشأت می

گردد که عقل ها را تمیز کند. این خط فکری به زمان سقراط باز میکرده و گندکاری
در ابتدای عصر روشنگری، دکارت دلیل آورد که داند. می پاکدامنی پوششی برایرا 

 .بیاموزیمرا خود است و باید نحوه کنترل تمایالت عقل ما از تمایالت حیوانی ما جد

غریزه ید نیز آن را پذیرفت، با این تفاوت که وکانت نیز تقریبًا همان را گفت. فر
و زمانی که اگاس مونیز، اولین  .درگیر ماجرا کرده بودتا حد زیادی را هم  جنسی

فکر با خود تحت عمل لوبوتومی قرار داد، یقین دارم که  1937بیمار خود را در سال 
، اندضروری دانسته، گذشته بیش از دو هزار سال در طولچه فالسفه برای آن کردمی

 کندپذیر امکان، های ناخواستهمحرکبر  عقل را تسلطتوانسته روشی عملی یافته و 
 تجربه کند. خویش  تنروی خویش را عقل خوددر نهایت، بشر بتواند کنترل کامل  تا

روایی بر هیجانات خود این فرضیه )که باید از ذهن منطقی خود برای فرمان
های بعدی انتقال یافته و فرهنگ های متمادی به نسلطی قرن استفاده کنیم(،

. فرضیه " بنامیمباستانیفرضیه "نام آن را امروز ما را بنیان نهاده است. بیایید 
سرکش و بدکردار است، به این دلیل است که نظم، ردی بیوید، اگر فگباستانی می

و کاماًل به  النفستوانایی مطیع کردن احساسات خود را ندارد. چنین فردی، ضعیف
اشتیاق و هیجان آدمی را شکاف یا اشکالی در روان است. فرضیه باستانی،  فنا رفته
 کند.  اصالحآدمی باید در نفس خود آن را بپوشاند و پندارد که آدمی می

افراد چاق، کنیم. ما امروزه معمواًل افراد را بر اساس این فرضیه باستانی قضاوت می
، ناتوانی در کنترل نفسبه ها ی هستند، چرا که چاقی آنسار مسخره و باعث شرم

دانند که باید الغر باشند ولی باز هم خوردن را ادامه ها میآنشود. تعبیر می
ها باشد. با افراد باید اشکالی در آن گذاریم کهض را بر این میما فردهند. چرا؟ می

از را  رفتارکنیم. معتادان به مواد مخدر نیز همان سیگاری نیز همین معامله را می
اغلب، ننگ انجام عمل مجرمانه نیز به آن  با این تفاوت کهکنند، دریافت میما 

 شود. اضافه می
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کنند، به شکل خطرناکی هدف فرضیه کر میای که به خودکشی فافراد افسرده
و معنا را در زندگی  توانایی ایجاد امیدبه این شکل که اگر . گیرندباستانی ما قرار می

اگر  تا حدی که شایدخودشان است.  کوفتی خویش ندارند، به خاطر اشتباهات
باز هم چندان کردند، آویز میحلق با کراوات،خود را کردند و بیشتر تالش می کمی

 جذابیتی نداشت. 

کنیم. ما شکست خود در برابر فشارهای هیجانی را به خطاهای اخالقی، تعبیر می
برای شخصیت ناکارامد خود درنظر  ایما فقدان کنترل نفس را به عنوان نشانه

و دارند، تکریم از افرادی که هیجانات خود را به تسلیم وا می گیریم. برعکس،می
ما برای ورزشکاران، مدیران کسب و کار و رهبران سیاسی که در نیم. کتجلیل می

 زیادی قائلیم. ارزششوند، مورد بازده کاری خود بی رحم و غیر منعطف ظاهر می
اگر مدیرعاملی پشت میز کارش بخوابد و به مدت شش هفته حتی یک بار هم 

همه  بینی؟. میدرسته لعنتی، اراده یعنی همین :گوییمفرزندانش را نبیند، می
 !توانند موفق باشندمی

کار  کند،درک این که چه طور فرضیه باستانی ما را به سوی نابودی هدایت می
تنها با استفاده سختی نیست. اگر فرضیه باستانی درست باشد، پس ما باید بتوانیم 

 نفس خود را کنترل کنیم و از طغیان هیجانات و جرائمی که از هوایاز نیروی ذهن، 
ها از اعتیاد و تمام افراط و تفریطجلوگیری کنیم و گیرند، نفس آدمی نشأت می

که در این راه اتفاق بیافتد نشانه یک اشکال ذاتی یا  و هر شکستی جلوگیری کنیم
 آسیب در وجود خودمان خواهد بود. 

رسیم که باید خودمان را به همین دلیل است که ما همیشه به این باور غلط می
اگر نتوانیم به اهداف خود برسیم، اگر نتوانیم وزن خود را کم  دهیم. چون، تغییر

کنیم یا نتوانیم پیشرفت کنیم یا مهارت موردنظر خود را بیاموزیم، یعنی در درونمان 
رسیم که باید ناکارآمدی وجود دارد. بنابراین، برای حفظ امید، به این نتیجه می

 جدید و متفاوت بدل شویم. بعد، این تمایل به اده و به فردی کامالً خود را تغییر د
نتوانست آن عادت وحشتناک  "من قدیمی"کند. تغییر خود، ما را سرشار از امید می
خواهد توانست. و ما دوباره وارد  "من جدید"به سیگار کشیدن را از بین ببرد ولی 

 شویم. میدان رقابت می
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، "تغییر خود"های سیکلشود: بدل می تمایل دائمی به تغییر خود، به نوعی اعتیاد 
و بنابراین، به دفعات، این  شوددر نتیجه شکست در  کنترل نفس، ایجاد می

هر کدام این نیاز دارید.  "تغییر خود"کند که به احساس را در شما ایجاد می
کند و در عین حال، ، امیدی را که به دنبال آن هستید، در شما زنده میهاسیکل

تانی که ریشه تمام مشکالت است، هرگز مورد سؤال یا تردید واقع فرضیه باس
 شود. نمی

، به وجود آمده "تغییر خود"که حول این ایده  طی دو قرن اخیر، کسب و کاری 
. این صنعت، مملو از سربرآورده است دوران بلوغ،بدخیم های درست مثل جوش

را فقیت و کنترل نفس خوشحالی، موهای دروغینی است که رازها و سرنخوعده
دهد، تقویت همان انجام می این صنعتکل کاری که  ،اماد. ندهوعده می
در مردم ایجاد ست که در گام نخست احساس ناکافی بودن را هاییمحرک
 . 1کردندمی

است و نه شما  "رازی"تر از هر حقیقت این است که ذهن آدمی بسیار پیچیده
آن بحثی دارم.  را تغییر دهید و نه من راجع بهخود  به همین سادگی،توانید می

 باید خود را تغییر دهید.  همیشه کنیدشاید شما فکر می

گوید ما در کنترل کامل خودمان هستیم ترین منبع امید، باوری است که میاصلی
خواهیم باور ایم. ما میحکایت کنترل نفس خود چسبیده و به همین دلیل، ما به

و کافیست بدانیم چه چیزی باید تغییر  ایستکار سادهخودمان دادن کنیم که تغییر 
برای این که بتوانیم کاری را انجام دهیم، کافیست خواهیم باور کنیم که کند. ما می

خواهیم تصمیم به انجام آن بگیریم و نیروی اراده کافی نیز چاشنی آن کنیم. ما می
باشیم و کفایت الزم را  سرنوشت خودفرمانروای خودمان را باور کنیم تا بتوانیم 

 برای دستیابی به  رویاهایمان، در اختیار داشته باشیم. 

                                                                                                         

یک من "گویم به شوخی میدانم چون متأسفانه بخشی از این صنعت هستم. همیشه من این را می -1

است  مزخرفاین صنعت،  کنماما واقعیت این است که من فکر می "معلم خودیاری از خود متنفر هستم.

ی داشته باشید بلکه این است که در و این که تنها راه برای بهتر کردن زندگی این نیست که احساس خوب

 داشتن احساس بد، بهتر شوید. 
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چنین این "الیوت" در رابطه بااین همان چیزی است که باعث شد، کشف داماسیو  
که فرضیه باستانی اشتباه است. اگر فرضیه باستانی  زیرا نشان دادمهم باشد: 

یک نفر بیاموزد که هیجانات خود  ن سادگی بود کههمادرست بود و اگر زندگی به 
مرد را کنترل کرده و تصمیمات خود را بر اساس منطق، اتخاذ کند، پس الیوت باید 

برای رسیدن به هدفش هیچ مانعی غیر قابل توقفی بود که کوش نابکار و سخت
 طور مشابه، اگر فرضیه باستانیرحم. به . یک تصمیم گیرنده بیجلودارش نیست

باید تمام دنیا را فراگرفته بود و مردم به جای جراحی درست بود، جراحی لوبوتومی 
 کردند. می ومیانداز خود را صرف لوبوتسینه، پس

 اما لوبوتومی جواب نداد و زندگی الیوت نیز به طور کامل، نابود شده بود. 

حقیقت این است که برای رسیدن به کنترل نفس، به چیزی فراتر از نیروی اراده 
دارند. ما فقط در تصمیمات و اعمال ما نقش مهمی هیجانات ما نیاز داریم و 

 توانیم به آن پی ببریم.نمی

 در برقراری ارتباط با یکدیگر، بسیار ضعیفندشما دو مغز دارید و این دو مغز، 
گذاریم. یک اتومبیل است. نامش را "اتومبیل هوشیاری" می فرض کنیم مغز شما

کند  و این جاده، تقاطع هوشیاری شما در امتداد جاده زندگی حرکت میاتومبیل 
ها معرف تصمیماتی است ها و تقاطعدارد، ورودی و خروجی نیز دارد. این جاده

مقصد شما ایت، در نهکنید، کنید و مسیری که طی میکه هنگام رانندگی باید اخذ 
  . دکنرا مشخص می

و دیگری،  ذهن متفکرحال، دو مسافر در اتومبیل هوشیاری شما وجود دارند: یکی 
، معرف تفکرات آگاهانه، توان محاسباتی و قدرت ذهن متفکر. 1ذهن احساس

ذهن است.  ها از طریق زبانو بیان آن های موجوداستدالل و انتخاب از میان گزینه

                                                                                                         

دو ذهنی که من نام بردم،  اند.همیشه متفکران بزرگ، ذهن آدمی را به دو یا سه بخش تقسیم کرده -1

)ذهن گفته بود ذهن بشر، سه بخش دارد: منطق ایست از نظرات متفکران متأخرتر. افالطون فقط چکیده

( گفته بود تمام تجربیات ما یا خاطرات David Humeروح )ذهن احساس(. دیوید هام ) متفکر(، آرزو و

هستند )ذهن احساس( یا نظرات )ذهن متفکر(. فروید نیز ضمیر )ذهن متفکر( و شناسه )ذهن احساس( 

( Amon Tversky( و آمون تورسکی )Daniel Kahnemanها دانیل کانمان )را نام برده بود. متأخرترین آن

 ذهن متفکر(. ) 2 )ذهن احساس( و سیستم 1تم نیز دو سیستم داشتند. سیس
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 ذهن متفکرشماست. وقتی و غرایز ، قدرت درک هامعرف هیجانات، محرک احساس
 ذهن احساسکارت اعتباری شماست،  بندی پرداختشما در حال محاسبه زمان

 همه چیز را بفروشد و به جزیره تاهیتی سفر کند. خواهد شما می

ار، ، هوشیذهن متفکرهر یک از این دو مغز، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. 
مند و منطقی است ولی سرعت آن پایین ، روشذهناین طرف است. دقیق و بی
به انرژی زیادی نیاز دارد و درست مثل کند و ، به سختی تالش میذهناین است. 
. 1شودو ناتوان میخسته چون ها باید در طول زمان، خود را بازسازی کند ماهیچه
نتایج موردنظر را به دست  و بدون تالش زیاد، ، به سرعتذهن احساساما 
و غیرمنطقی در اغلب موارد، نادرست نتایج، این جاست که اینآورد. مشکل می

به ای هیجانی دهد و به شیوههای احساسی می، پاسخذهن احساساست. 
  دهد. واکنش نشان میچیز همه

کنیم این کنیم، عمومًا تصور میگیری خود فکر میوقتی به خودمان و روند تصمیم
ذهن ماست که رانندگی اتومبیل هوشیاری ما را بر عهده دارد و  ذهن متفکر
خواهد برود را با صدای روی صندلی شاگرد نشسته و جاهایی که دلش می احساس

رویم و سمت اهداف خود میدهیم، به ما به رانندگی ادامه می زند.بلند، فریاد می
ما لعنتی  ذهن احساسنیم و در این بین، کنحوه رسیدن به خانه را استنتاج می

بیند و به ناگهان، فرمان اتومبیل را به ای میچیز درخشان یا جذاب یا بامزهدفعتًا 
و در نتیجه، وارد مسیر عبور و مرور دیگران شده و به اتومبیل  کشدمسیر دیگری می
  زنیم. ها و خودمان صدمه میهوشیاری آن

توان عقلی ما کاماًل در کنترل زندگی  ت، باور به این کهان فرضیه باستانی اساین هم
ماست و این که باید هیجانات خود را طوری آموزش دهیم که موقع رانندگی 

ربایی و سوء و دهانش را ببندد. بعد هم نام این آدم بتمرگدسر جایش ساالن، بزرگ
 تحسینر آن، به خاطکنترل نفس نامیده و خودمان را استفاده از هیجانات خود را 

 کنیم. می نیز

                                                                                                         

نیز شناخته  تخلیه ضمیرهمین االن، نظریه نیروی اراده )نیروی اراده، به مثابه یک ماهیچه( که با نام  -1

، بسیاری از مطالعات گسترده در بازسازی تخلیه ضمیرشود، در دنیای آکادمیک، طرفداران زیادی دارد. می

 اند.ناتوان مانده
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بعد از این که تومور الیوت برداشته  کند.طور کار نمیاما اتومبیل هوشیاری ما این
بعد از آن، هیچ او بیرون انداخته شد و  او از اتومبیل ذهنی ذهن احساسشد، 

چیز زندگیش رو به بهبود نگذاشت. در واقع، اتومبیل هوشیاری او از کار افتاده بود. 
پیچ کرده و در صندوق عقب اتومبیل را طناب ذهن احساسبیماران  لوبوتومی،  در

اند و این باعث شده در بیشتر مواقع، آرام و تنبل باشند و توان خروج از انداخته
 پوشیدن را نداشته باشند. خواب و حتی لباسرخت

داشت و  ختیارخود را در ا ذهن احساس، تام وایتز، تقریبًا همیشه، کل در مقابل
شد پول  مجبوربه حالت مست، در یک شوی تلویزیونی  حاضر شدنبه خاطر 

  زیادی پرداخت کند. 

کند و هدایت می مانذهن احساساتومبیل هوشیاری ما را اما حقیقت این است: 
تان چقدر طوالنی نام خانوادگیهستید یا کنید چه قدر علمی که فکر میمهم نیست 

یکی از ما هستید. شما هم درست مثل همه ما یک روبات گوشتی هم ، شما است
 شوید. دیوانه هدایت می ذهن احساسهستید که به وسیله یک 

کند، چرا که در نهایت، این ، اتومبیل هوشیاری ما را هدایت میذهن احساس
همان هیجان است.  ،دارند. زیرا عملهیجانات ما هستند که ما را به حرکت وامی

وا  ها را به حرکتمان سیستم هیدرولیک بیولوژیکی است که بدنهیجان ه
های ترس در بدن کند. خیر،ترس، جادویی نیست که مغز آن را ابداع میدارد. می

افتد. ترس، همان سفت شدن شکم و عضالت شماست، آزاد شدن ما اتفاق می
ًا داخل ما منحصر ذهن متفکرآدرنالین و طلب فضای خالی در اطراف جسم است. 

بصیرت یا  ،ذهن احساسآرایش سیناپسی داخل جمجمه حضور دارد در حالی که 
را ، آندارد. اضطرابمیعصبانیت، بدن شما را به حرکت وا حماقت کل بدن است.

و  شود. لذت باعث شادابی عضالت چهره میداردمیگیری وانی وگوشهنشیبه عقب
 ،هیجانبرد. یر سایه خود میدر مقابل، غم و ناراحتی، موجودیت شما را ز 

  غیر قابل تفکیکند.  بخش هیجان و این دوو عمل، الهام بخش عمل استالهام

رساند: تاریخی میاین سؤال ترین پاسخ هیبدیترین و این واقعیت، ما را به ساده
 دهیم؟دانیم باید انجام دهیم، انجام نمیچرا ما کارهایی را که می

 کند. طلب نمیچون احساس ما آن را 
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تمام مشکالت کنترل نفس، مشکل اطالعات یا نظم یا استدالل نیست، مشکل 
هیجان است. کنترل نفس یک مشکل هیجانی است. تنبلی نیز یک مشکل 

کاری هیجانی است. کار امروز به فردا وانهادن نیز یک مشکل هیجانی است. اهمال
 گی یک مشکل هیجانی است. مبرناعجله درکار و بینیز یک مشکل هیجانی است و 

تر از مشکالت منطقی مشکالت هیجانی بسیار سخت حلزیرا این خیلی بد است، 
مان فرمولی وجود دارد که به های ماهانه وام اتومبیلبرای محاسبه پرداخت است.

برای پایان دادن به یک رابطه ند ولی کما در یافتن پاسخ سؤالمان کمک می
 وجود ندارد.  ا فرمولیی ، هیچ معادلهنامناسب

اید، رسیدن به یک درک منطقی در مورد گونه که احتمااًل تا االن فهمیدهو همان
)باور کنید، من دوازده کتاب در مورد  شودنحوه تغییر رفتار، باعث تغییر رفتار نمی

ی داخل ام اما هنوز موقع نوشتن این کتاب، با ولع به بوریتوهاتغذیه خوانده
مصرف شکر باید یا نباید سیگار بکشیم  دانیم که. همه ما میکنم(حمله می بشقاب،

را کاهش دهیم یا دیگر پشت سر دوستانمان بدگویی نکنیم؛ ولی هنوز این کارها 
بهتر است، علت طوری دانیم اینیم و علت آن، این نیست که نمیدهرا انجام می

 کنیم.احساس بهتری پیدا نمیطوری اینآن این است که 

ها دلیل توانیم برای آنمشکالت هیجانی، غیر منطقی هستند، به این معنا که نمی
حل شود: مشکالت هیجانی، تنها راهمیخبرهای بدتری بیاوریم و این باعث 
پیش از این، شوند و اگر ما مربوط می ذهن احساسها به هیجانی دارند. همه آن
 یبدجور دانید که ران دیده باشید، میدیگرا در  احساساتنحوه رانندگی اذهان 

 است.  ترسناک

ر صندلی مسافر د ذهن متفکردر عین حال، وقتی همه این اتفاقات در جریان است، 
ذهن رانندگی ما بر عهده . اگر کندنشسته و خود را کاماًل مسلط بر شرایط تصور می

رمنی از باید وظیفه مسیریابی را برعهده بگیرد و خ ذهن متفکراست،  احساس
، زیرنظر کرده استانبار و روی هم تل کردهقباًل ترسیم که را های واقعیت نقشه

را بازگشت و راه دیگری برای  طی شدهمسیر چه طور باید داند که بگیرد. او می
، کجاست و کجا های نامناسبپیچداند که رسیدن به مقصد پیدا کرد. او می

تواند خود را به عنوان یک ذهن به درستی میاو توان میانبرهای مسیر را یافت. می
دهد که و هوشمند ببیند و باور دارد که این به نحوی مجوز الزم را به او میمنطقی 
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گونه نیست. افسوس که این. اما کنترل کامل اتومبیل هوشیاری را به دست بگیرد
ود خکننده است که ، یک شخصیت حمایتذهن متفکر، 1دانیل کانمن بنابر تصدیق

 کند. را به صورت یک قهرمان تجسم می

نتوانند کنار هم بایستند. ها دو ذهن ما به یکدیگر نیاز دارند، حتی اگر بعضی وقت
شوند و ا میکند که باعث حرکات و اعمال م، هیجاناتی را ایجاد میذهن احساس
ه جا، کلمدهد. در این، پیشنهاداتی برای هدایت آن اعمال ارائه میذهن متفکر

را کنترل کند.  ذهن احساستواند نمی ذهن متفکراست. " دپیشنها"کلیدی، همان 
ها این تأثیر، قابل مالحظه است. تواند روی آن تأثیر بگذارد و بعضی وقتفقط می

جدیدی به سوی را متقاعد کند که از مسیر ذهن احساستواند می ذهن متفکر
یا  شود، مسیر آمده را باز گرددمی د و وقتی مرتکب اشتباهای بهتر حرکت کنآینده

نادیده گرفته است، توجه کند. اما ها را به مسیرها یا قلمروهای جدیدی که آن
، بسیار لجوج است و اگر بخواهد به مسیری برود، به سمت آن ذهن احساس

گیرد. را درنظر نمی ذهن متفکرها یا حقایق دریافتی از حرکت خواهد کرد و داده
تشبیه  بان، این دو مغز را به یک فیل و فیل2قی، جاناتان هایتروانشناس اخال

تواند فیل را به آرامی هدایت کند و آن را به مسیر به خصوصی میبان کند: فیلمی
 کند. راهنمایی کند، ولی در نهایت، فیل به مسیری که دلش بخواهد حرکت می

 حماقتاتومبیل 
، وجه تاریکی نیز دارد. در اتومبیل هوشیاری، قدر که عالیستهمان، ذهن احساس 

کند که باید اتومبیل را کنار شبیه نامزد بددهانی است که قبول نمی ذهن احساس
به او بگویند از کدام طرف برود، متنفر است بزند و مسیر را سؤال کند. او از این که 

 کند. می تاچارهدهدت و بیمی فنابه، و اگر رانندگی او را زیر سؤال ببری

های روانشناختی و به منظور پرورش برای احتراز از این جار و جنجال ذهن متفکر
ذهن را که  مقصدینوعی احساس امید، تمایل خاصی دارد که نقشه بکشد و 

کند.   هیمت به آن سو را گرفته است، تشریح یا توجیز از قبل تصمیم به ع احساس
به بستنی تمایل پیدا کند، به جای آن که با حقایقی در مورد شکر  ذهن احساساگر 

                                                                                                         

1- Daniel Kahneman 

2- Jonathan Haidt 
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گیرد: "راستش شما چنین تصمیمی می ذهن متفکرو کالری اضافه، آن را رد کند، 
ذهن ام و استحقاق یک مقدار بستنی را دارم." و من امروز به سختی کار کرده

ذهن هد. اگر دشما نیز با حسی از راحتی و رضایت، به آن پاسخ می احساس
شما به این نتیجه برسد که دوست شما یک عوضی است و شما هیچ کار  احساس

 مواردی در گذشتهفراخوانی شما  ذهن متفکراید، واکنش آنی اشتباهی انجام نداده
اید ولی دوستتان مخفیانه توطئه خواهد بود که شما اسطوره صبر و گذشت بوده

 چیده که زندگی شما را خراب کند. می

ای که دهند، به گونهای واقعًا ناسالم را شکل میبه این ترتیب، این دو ذهن رابطه
ذهن ها به دنبال شما بگردند. شوند پدر و مادر شما در خیاباندر کودکی باعث می

کند و در د، تولید مینوشما دوست دارد بش ذهن احساسرا که  اراجیفی، متفکر
که در جاده، مارپیچی حرکت نکند و مردم دهد شما قول می ذهن احساسمقابل، 

 را به کشتن ندهد. 

هایی نقشهو  شدهاین دام گرفتار نهایت آسان است که در شما بی ذهن متفکربرای 
. به این ها تبعیت کندخواهد از آنشما دلش می ذهن احساسترسیم کند که 

وحشتناک  شود و تقریبًا تمام اقداماتحالت، "تمایل به خدمت نفس" گفته می
 بشریت نیز بر همین پایه استوار است.

شود متعصب و تا حدودی خودمحور باعث می "تمایل به خدمت نفس"معمواًل، 
خوب است. واقعًا چه حس خوبی دارد، گیرد که آنشوید. فرض شما بر این قرار می

یی هاکنید. قضاوتها و نظرات دیگران زود قضاوت میها، گروهدر مورد مردم، مکان
 هستند.  ها ناعادالنه و حتی کمی متعصبانهکه بسیاری از آن

تواند به توهم کامل بیانجامد و اما تمایل به خدمت نفس، در فرم حاد خود، می
که  خود به واقعیتی باور پیدا کنید ذهن احساسدر خدمت گرایشات بی پایان 

در مورد حقایق، خاطرات شما تیره و تار شوند و وجود خارجی ندارد. ممکن است 
های الزم باشد، یا اگر ، ضعیف و/یا محروم از آموزشذهن متفکراگر  مبالغه کنید.
های آتشین و رانندگی ، تسلیم هوسذهن متفکرباشد،  خاطر، آزردهذهن احساس
، توان فکر کردن یا مقابله با ذهن متفکرخواهد شد.  ذهن احساسخطرناک 
 را از دست خواهد داد.  ذهن احساسهای گیرینتیجه
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بزرگ قرمز  هایچرخدر نتیجه، اتومبیل هوشیاری شما عماًل به اتومبیل حماقتی با 
آن از بیرون، شنیده ضبط صوت بلند روید صدای که هرجا میشود بدل میرنگ 
شما شود، وقتی هدف  ذهن احساسشما کاماًل تسلیم  ذهن متفکروقتی . شودمی

های جویی شود، وقتی حقیقت در لفافه فرضیهزندگی شما  منحصرًا لذت
کاریکاتوری لذت نفس پوشانده شود، وقتی همه باورها و قوانین زندگی به کل در 

حماقت بدل  اتومبیلما به یک شگرایی گم شوند، اتومبیل هوشیاری دریای پوچ
 خواهد شد. 

ست. اتومبیل حماقت، همیشه به سمت اعتیاد، خودشیفتگی و اجبار در حرکت ا
حماقت است، به سادگی توسط هر فرد یا گروهی  هایشان اتومبیلافرادی که ذهن

شوند، خواه یک ا ایجاد کند، به بازی گرفته میهکه بتواند احساس خوبی در آن
باشد، خواه یک سیاستمدار، خواه معلم یک فرقه فکری و خواه یک آیینی  مرشد

ی که دارد، های بزرگ قرمزرنگبا چرخ حماقت اتومبیلانجمن شیطانی اینترنتی. یک 
آسیب های دیگر( )بخوانید، انسانهای هوشیاری دیگران با کمال میل، به اتومبیل

 کند. این کار را توجیه میحقشان است، که او با گفتن این ذهن متفکر، زیرا زندمی

دنبال بازی و سرگرمی هستند )تمام فکر و ذکر های حماقت، به بعضی اتومبیل
است(. بعضی دیگر به دنبال قدرت  ها نوشیدن، روابط جنسی و مسخره بازیآن
 ذهن متفکرهایند چرا که ترین آنهای حماقت، ترسناکلروند. این قبیل اتومبییم
را از طریق  دیگرانو سوء استفاده از  استثمار برنامه ریزی شده کهها طوری آن

سیاست، رقابت، ژنتیک، جنسیت،  در مورد اقتصاد،عقالنی های ظاهرًا نظریه
نفرت را دنبال ها اتومبیل حماقت بعضی توجیه کند. شناسی، تاریخ و غیره زیست
کند. ها ایجاد میرا در آن خودباوریو  از خود رضایت، حس کند، زیرا نفرتمی

متمایل است و برای تأیید مجدد آن نیز جانب بهحق خشم یچنین ذهنی به نوع
. چنین ذهنی به ناچار به سمت تخریب دیگران گیرداخالقی خود کمک میاز برتری 
تواند تنها با تخریب و زیرپاگذاشتن دنیای خارج میراند، چرا که پیش می
 پایان درونی خود را ارضا کند. های بیانگیزه

وده، از آن خارج کرد. اتومبیل حماقت بسرنشین توان کسی را که قباًل به سختی می
ذهن مورد ارعاب و سوءاستفاده های مدید مدت ذهن متفکرمبیل حماقت، در اتو
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پرورش یافته به شکلی در آن  1قرار گرفته طوری که نوعی سندروم استکهلم احساس
ذهن . نیستبرایش قابل تصور  ذهن احساسکه زندگی بدون رضایت و تأیید 

حرکت را ندارد مقصد یا بحث با او در مورد  ذهن احساسضدیت با  توان متفکر
در شود. اید، متنفر میو از شما به خاطر پیشنهادی که در این راستا ارائه داده

تعارضات یا تغییر  اتومبیل حماقت، هیچ تفکر مستقل و هیچ قدرتی برای ارزیابی
به یک معنا، فردی که ذهنش اتومبیل حماقت است، باورها یا نظرات وجود ندارد. 
 زند. فردی، سر باز میبه کل از داشتن یک هویت 

کنند که تا مردم را تشویق میدر شروع  منحرف،های به همین دلیل رهبران فرقه
ایجاد  ی عمیقخود را خفه کنند. این کار در ابتدای امر، حس ذهن متفکرحد امکان، 

است و  ذهن احساسدر حال تصحیح بیشتراوقات ، ذهن متفکرکند، زیرا می
، برای ذهن متفکر. از این رو، خاموش کردن کندآوری میاو یاداشکاالت او را به 

کند و مردم، مدت زمان کوتاهی احساس بسیار خوبی را در شخص ایجاد می
، اشتباه واقعًا خوبندکه  هاییبا چیزند حس خوبی دارچیزهایی را که همیشه 

 گیرند.می

چیزی است که باعث شده فالسفه باستان در برابر همان استعاره اتومبیل حماقت، 
ت بود که یونانیان اق. همان ترس از اتومبیل حم2هشدار دهند نفسانیاتپرستش 

و رومیان را بر آن داشت که پرهیزگاری را به مردم بیاموزند و بعدها کلیسای 
سای هم فالسفه باستان و هم کلیمسیحیت، پیام تقوا و پرهیز نفس را تبلیغ نماید. 

 حاکمان قدرتمند را دیدهبینی مسیحیت، ویرانی ناشی از خودشیفتگی و خودبزرگ
، محروم ذهن احساسو همگی بر این باور بودند که تنها راه برای کنترل  بودند

 و فراهم آوردن حداقل اکسیژن الزم برای ادامه حیاتهایش کردن آن از خواسته
ر و نابود کردن جهان پیرامونش بازدارند. است تا به این ترتیب، آن را از انفجا آن

                                                                                                         

گیری شده، نسبت ربایی یا گروگانسندروم استکهلم، به مواردی اشاره دارد که فردی که قربانی آدم -1

از این احساسات به عنوان استراتژی  کندکند و سعی میربا احساس اعتماد یا محبت پیدا میبه فرد آدم

 )توضیح مترجم(.  ستفاده کندنجات خود ا

را در پاسخ به آشفتگی و خشونتی که در آتن  جمهوریتبعضی محققین باور دارند که افالطون، کتاب  -2

  The Republic of Plato, trans.Allan Bloom اتفاق افتاده بود، نوشت. رجوع کنید به کتاب
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ذهن خود را بر  ذهن متفکرتنها راه برای این که انسان خوبی باشی این است که 
خود مسلط گردانی و برتری استدالل بر هیجان یا وظیفه بر احساسات  احساس

 فردی را به اثبات برسانی. 

های فاتی و فاقد آموزشتاریخ بشریت، مردمانی درنده خو، خرا ای ازدر بخش عمده
ها را ان قرون وسطی برای تفریح و سرگرمی خود گربهکردند. مردممیالزم زندگی 
دزدان های بریدن بیضهبردند تا داند و کودکان خود را به میدان شهر میشکنجه می

اغلب مردمان، سادیستیک تماشا کنند. شد، محلی را که به عنوان مجازات انجام می
دلپذیری برای زندگی چندان محل ای از تاریخ، دنیا دند. در بخش عمدهو بی فکر بو

کرد. وار عمل میهمگان، دیوانه ذهن احساسنبود و دلیل اصلی آن این بود که 
قرار گرفته  کامل فرضیه باستانی، اغلب، تنها چیزی بود که بین مدنیت و توحش

 بود. 

توانست قطار و اتومبیل بسازد و سپس در دو قرن آخر، اتفاقاتی رخ داد. آدمی 
های از انگیزههای اقتصادی، موفقیتهای گرمایش مرکزی را ابداع کند. سیستم

خویش نبودند و به خاطر توهین  دیگر نگران غذا خوردنبشری پیشی گرفت. مردم 
تر بود. تر و آسانتبسیار راح دیدند. زندگی،به پادشاه، خود را در معرض مرگ نمی

اراجیف مروز، کلی زمان خالی دارند که بنشینند و فکر کنند و در مورد مردمان ا
ها توجهی مربوط به هستی، نگران شوند. چیزهایی که پیش از این، هرگز به آن

 کردند. نمی

 ذهن احساسبه پشتیبانی از  های متعددیجنبشاواخر قرن بیستم، در در نتیجه، 
 ذهن متفکرسرکوب و سیطره از  ساسذهن اح سازیو در واقع، آزادیبرخواستند 

)و امروز هم این روند، ادامه  عرضه شدها نفر لیونبه عنوان روش درمانی به می
 دارد(. 

مردم افتادند. میبام اما مشکل این بود که مردم داشتند از آن سوی لبه پشت
این باور حرکت شناختن و احترام به احساسات خود، به سمت رسمیتجای بهبه

مخصوصًا این هاست. تنها چیزی که مهم است، احساسات آنگفت کردند که می
ه فرضیه که تحت سلطای رسیدهتازه به دوران  قشر متوسط واقعیت در مورد

خود  ذهن احساسو بعد در سنین باالتر با  رشد کرده بودندو با فالکت باستانی 
 افراد، به جز احساس بدکرد. زیرا این مصداق بیشتری پیدا میآشنا شده بودند، 
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، هرگز با هیچ مشکل واقعی در زندگی خود مواجه نشده بودند و به همین داشتن
هاست و این دلیل، به این باور رسیدند که تنها چیزی که مهم است، احساس آن

شود. باعث گیجی و دور شدن از آن احساسات می ،ذهن متفکرهای نقشهکه 
ذهن در راستای خدمت به  ذهن متفکرمسدود کردن بسیاری از این افراد، نام این 

را "رشد معنوی" نامیده و خود را متقاعد کردند که با تبدیل شدن به یک  احساس
یک روشنفکر تبدیل شوند در حالی که داشتند در توانند به احمق خودشیفته می

ی این دقیقًا همان اتومبیل حماقت قدیم .1کردندخود افراط می ذهن احساسناء قا
 متفاوتی ترسیم شده بود.  یمعنوهای بود که روی آن نقاشی

لی در مقابل، و، شودآزادی بیش از حد هیجانات، به بحران امید منجر میاگرچه 
 هیجانات نیز، نتیجه یکسانی را دربر خواهد داشت. سرکوب کردن

کرخت و ، شبه محیط اطرافنسبت کند، خود را انکار می ذهن احساسکسی که 
شود. چنین فردی با رد هیجانات خود، قضاوت ارزشی را در خود از بین می حسبی

در مورد این که چه چیزی بهتر است را در خود از بین گیری برده و قدرت تصمیم
شود. تمام تفاوت مینتیجه، در مورد زندگی و نتایج تصمیمات خود بیبرد. در می

خدمت گرفته شود و روابط فردی تالش چنین فردی آن است که توسط دیگران به 
را به مالقات با مزمن، او  یتفاوتاین بی. سرانجام نیز شوداو با مشکل مواجه می

و در نهایت، وقتی هیچ اولویتی به لحاظ  شودحقیقت تلخ زندگی رهنمون می
د، هیچ دلیلی برای هیچ کاری وجود نخواهد داشت. و وقتی یاهمیت نداشته باش
 یچ کاری وجود نداشته باشد، چرا باید زندگی کرد؟ هیچ دلیلی برای ه

فکر و خودخواه به فردی بی کند،خود را انکار می ذهن متفکردر عین حال، فردی که 
خود، حاضر  ناپذیرها و خیاالت سیریهوس یافتن بهبرای دستشود که بدل می
م نیست بپوشاند. بحران امید این فرد، به این شکل است که مهواقعیت را است 
ها کند یا چقدر، با زنقدرت پیدا میقدر نوشد، چهقدر میخورد، چهقدر میچه

کلمه کافی برای او مفهوم  و کافی نیست.وقت برای ا، هیچکندارتباط برقرار می

                                                                                                         

شبکه  Wild Wild Countryتوان در مستند کاری را میمثال بارز معنویت نامیدن این نوع افراط -1

( و پیروانش ساخته aka Osho) Bhagwan Shree Rajneesh( دید. این مستند در مورد 2٠18نتفلیکس )

 شده است.  
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او زندگی رسد. کافی بودن نمی مرحلهندارد و احساس رضایت برای او هرگز به 
گرفته که با این که همیشه در حال دویدن روی تردمیل دائمی عدم رضایت قرار 

است، ولی گویی هرگز قدم از قدم بر نداشته و اگر در هر مقطعی توقف کند، حقیقت 
 رباید. تلخ، بالفاصله گریبانش را می

دانم، دوباره جنبه دراماتیک من برتری پیدا کرد. ولی من باید ذهن متفکر باشم. می
و این کتاب را خواهد بست. حت خواهد شد ، ناراذهن احساسدر غیر این صورت 

یک کتاب موفق، توانسته موفق باشد؟ علتش  اید که چراتا به حال، به این فکر کرده
 ذهن احساسزنید. این است که این شما نیستید که صفحات کتاب را ورق می

. لذت کشف و رضایت است. انتظار و تعلیق دهدشماست که این کار را انجام می
ای است نوشته خوب، نوشتهدهد. ثبات قدم است که این کار را انجام می حاصل از
 تحریک کند. زمان هر دو ذهن را به طور همکه بتواند 

در های ما را و اما کل مسأله از این قرار است: صحبت کردن با هر دو ذهن، ذهن
 ترل نفس، توهمیکند. چون اگر کنیکی شده هماهنگ، متحد میکل  یکغالب 
با  ، پس این پذیرش نفس ماست کهما ذهن متفکراز خودخواهی توخالی  تاس

پذیرش هیجاناتمان و ایجاد حس همکاری به جای مقابله با هیجانات، جان ما را 
ذهن اما برای پرورش حس پذیرش نفس، باید کار خاصی را با دهد. نجات می
صحبت کنم. فصل  در این مورد با شمابعدًا خواهم خود انجام بدهیم. می متفکر

 بینیم. بعد همدیگر را می

 متفکر ای سرگشاده به ذهننامه
 سالم، ذهن متفکر

اوضاع چه طوره؟ خانواده خوبن؟ اون صورت وضعیت مالیاتی به کجا رسید؟ اوه، 
 صبر کن. بیخیال. فراموش کردم. من دیگه اهمیت نمیدم. 

اال آورده. شاید یه حسابی گند ب ذهن احساسببین، من میدونم موردی هست که 
صبح باعث شده به یکی تلفن بزنی و حاال از این  3 رابطه مهم باشه. شاید ساعت

. من کنهمداوا میکه نباید، هایی کار شرمنده شدی. شاید دائمًا خودش رو با روش
تونستی خودت رو در موردشون خواد میدونم چیزهایی وجود داره که دلت میمی
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ها، این مشکل باعث میشه کنم بعضی وقتنی و تصور میتوکنترل کنی ولی نمی
 امیدت رو از دست بدی. 

ازشون متنفر  ذهن احساس، این چیزهایی که در مورد متفکراما گوش کن ذهن 
ک، باید های وحشتناگیریهای احساسی، تصمیمهستی، مثل میل شدید، تکانه

، درک ذهن احساسراهی پیدا کنی که باهاش همدردی کنی. چون تنها زبان 
، موجود حساسیه. در کل، اون تمام احساسات لعنتی ذهن احساسواقعیه: تلقینه. 

تونستی فقط یه جدول ود. کاش میخواست این درست نبتو رو میسازه. دلم می
درست  دونی؟، میبفهمونیطوری همه چیز رو بهش اینبهش نشون بدی و 

 تونی. یم. ولی نمیفهممیدیگه رو حرف همطور که خودمون همون

خود را با حقایق و دالیل بمباران کنید، کار خود را با  ذهن احساسبه جای این که 
، نظرت چیه امروز ذهن احساسِهی، "پرسیدن حالش شروع کنید. چیزی مثل: 

یا "نظرت چیه که همه چیز رو  "بریم باشگاه؟" یا "نظرت راجع به تغییر شغل چیه؟
 یم؟"بفروشیم و به تاهیتی بر 

تر از کلمات سریع ذهن احساسدهد. خیر. نمی جوابت رابا کلمات،  ذهن احساس
دانم واضح است دهد. بله، میمیت را احساسات پاسخبا این ذهن بلکه است. 
 . شویاحمق تمام عیار تبدیل میجور به یک ها وقتگاهیذهن متفکر، تو ولی 

با احساس تنبلی یا احساس اضطراب، پاسخ بدهد.  ذهن احساسممکن است 
ممکن است چندین حس مختلف با هم مخلوط شوند، مثاًل کمی هیجان با کمی 

متفکر )مقام  ذهنچه هست، تو به عنوان کن ریخته شوند. هر خشم، داخل مخلوط
را طرفی خود سئول در این جمجمه(، باید در برابر هر احساسی که سربرآورد، بیم

کنیم. احساس ها احساس تنبلی میکنی. عیبی ندارد. همه ما گاهی وقتحفظ 
تواند باشگاه می به هر حال، برای ادامه مکالمه.ایست خودخواهی؟ شاید دعوتنامه

 صبر کند. 

را به حال خود بگذارید تا تمام احساسات  ذهن احساسمهم است که بسیار 
تا بیایند به فضای آزاد  ن هیجاناتآو ظالمانه خود را رها کند. کافیست  آورچندش

کمتر به فرمان اتومبیل کشند، بتوانند نفس بکشند، چون هر چه بیشتر نفس می
 . دکننمیگیر آگاهی، 
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به نقطه درک متقابل خود  ذهن احساسسپس، بعد از این که حس کردید با 
درک ای که برای او قابل درخواست خود را به شیوهاید، زمان آن است که رسیده
 هایمزیتتمام ، فکر کردن در مورد مثالً  : از طریق احساسات.مطرح کنید است،

در جهت هدف مطلوب، کارهای جذاب و مفرحی که  یادآورییک رفتار جدید یا 
، چه حس یا یک یادآوری در مورد این که تمرین کردن یک مهارت. اندانجام شده
بهتان  قرار است قدر، لباس شنا چهیا در تابستان امسالتواند داشته باشد خوبی می

 ،گذاریدمیکنید، چه قدر به خودتان احترام میاهداف خود را دنبال وقتی یا  ،بیاید
که برای کسی وقتی به عنوان مثال،  یا کنید،های خود زندگی مییا وقتی با ارزش

 .کنیدچه قدر احساس خوشحالی می دهیدعاشقش هستید، کاری انجام می

خود  ذهن احساسباید با  کنیدمی فرش فروش معاملهطور که با یک هماناساسًا، 
وگرنه باید باور کند که این معامله، معامله خوبی است خریدار : نیز معامله کنید

ت. شاید توافق شما ای در پی نخواهد داشفریاد زدن و دست تکان دادن، نتیجه
ناخوشایند است، کاری را  اسذهن احساین باشد که در کنار انجام کاری که برای 

هم که برای او خوشایند است، انجام دهید. مثاًل برنامه تلویزیونی مورد عالقه خود 
را تماشا کنید، اما در باشگاه و بر روی تردمیل. با دوستانتان بیرون بروید ولی فقط 

 های کل ماه را پرداخت کرده باشید. در صورتی که تمام قبض

بسیار حساس است و کاماًل  ذهن احساستان باشد، آسان شروع کنید. یاد
 . غیرمنطقی

کنید خود کار آسانی با یک مزیت هیجانی را پیشنهاد می ذهن احساسوقتی به 
شود، دنبال )مثاًل احساس خوبی که بعد از انجام یک کار خاص در شما ایجاد می

تحسین شدن و  یا مثالً  کنداهمیت را در شما ایجاد میای که احساس کردن حرفه
یا مثبت با هیجانی دیگر  ،ذهن احساس، مورد احترام قرار گرفتن توسط فرزندان(

نیز  ذهن احساساگر این هیجان، مثبت باشد، دهد. به شما پاسخ مییا منفی 
(. یادتان خواهد کمی به آن جهت به رانندگی ادامه دهد )ولی فقط کمیدلش می

به همین دلیل، با چیزهای کوچک شروع رسند. باشد: احساسات، هرگز به پایان نمی
اش همین است. باشگاهت را بپوش، همههای ، فقط کفشذهن احساسکنید. می

 شود.بگذار ببینیم پس از آن چه می
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، منفی است، خیلی ساده، آن احساس منفی را تصدیق ذهن احساساگر واکنش  
، چه طور واکنش احساسذهن بعد ببینید کرده و پیشنهاد دیگری را مطرح کنید. 

 این فرایند را تکرار کنید. طور بعد همیندهد. نشان می

این کار  برنخیزید.و نبرد، به مقابله  ذهن احساسکنید، هرگز با اما هر کاری که می
مبارزه، پیروز نخواهید شد. کند. اواًل شما هرگز در این تر میفقط مسائل را پیچیده

ذهن ثانیًا مبارزه با کند. که رانندگی می شماست ذهن احساسهمیشه، این 
شما این  ذهن احساسشود در زمینه احساسات بد، فقط باعث می احساس

احساس را شدیدتر دریافت کند. بنابراین، چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ شما 
  قرار است نفر باهوش باشید، همان ذهن متفکر. 

ها و روزها، هفتهممکن است گشت، به صورت رفت و بر  ذهن احساسبا گفتگو 
ها، به گفتگو بین ذهن !هالعنتی، حتی سال ها ادامه داشته باشد.شاید حتی ماه

هیجانی مربوط باشد شناخت به تواند تمرین نیاز دارد. برای بعضی، این تمرین، می
ذهن متفکر بعضی افراد، ممکن است مدتهای  ایجاد کرده است. ذهن احساسکه 

به زمان نیاز دارند تا را فراموش کرده باشد. این قبیل افراد،  احساس ذهنمدیدی 
 گوش دادن دوباره به هیجانات خود را یاد بگیرند. 

ذهن متفکر خود ها باید دیگران ممکن است، عکس این مشکل را داشته باشند: آن
را تعلیم دهند تا حرف خود را بزند و مجبورش کنند تفکرات مستقلی )در جهتی 

ها باید از خود . آنذهن احساسجدید( ارائه کند. تفکراتی متمایز از احساسات 
من در زمینه داشتن این احساس خاص، اشتباه کند  ذهن احساسبپرسند، اگر 

ها سخت قرار دهند. این کار، در ابتدا برای آن های دیگر را مدنظرچه؟ و بعد انتخاب
خواهد بود. اما هر چه این گفتگو بیشتر اتفاق بیافتد، توانایی دو ذهن برای شروع 

شروع به تولید هیجانات  ذهن احساسشود. گفتگو با یکدیگر نیز بیشتر می
برای پیمودن  ذهن احساسنحوه کمک به  در مورد، ذهن متفکرکند و متفاوت می

 راه زندگی درک بهتری پیدا خواهد کرد. 

شود و این چیزی است که در روانشناسی از آن با نام "مقررات هیجانی" یاد می
مانند آن است که یاد بگیریم چه طور تعدادی گاردریل لعنتی و عالئم اساسًا 

راهنمایی رانندگی را در کناره جاده زندگی قرار بدهیم تا از رانندگی به سمت اعماق 
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خود جلوگیری کنیم. کار سختی است ولی به طور حتم،  ذهن احساسدره توسط 
 تنها راه است. 

کنترل احساسات خود را به دست  دایچون شما به عنوان ذهن متفکر، نتوانسته
نفس، یک توهم است. خیال باطلی است که وقتی دو ذهن در کنار . کنترل دبگیری

دهد. این خیال باطل، برای کنند، رخ مییهم، توالی یکسانی از اعمال را دنبال م
 ذهن احساسوقتی ذهن متفکر، در راستای  است. امید دادن به مردم طراحی شده

ها نیز احساس ناامیدی کنند و دنیای اطراف آنقرار ندارد، مردم احساس ضعف می
این توهم، ارتباط مداوم دو ذهن و  به چنگ آوردنکند. تنها راه برای را شروع می

یک مهارت است، درست این های یکسان است. ، حول ارزشهاهم راستا کردن آن
برای  آیند.واترپلو یا بازی با کاردها نیز یک مهارت به حساب میطور که همان

بازوی خود شاید  ،دیشودر طول راه با شکست هم مواجه می یادگیری یک مهارت،
باید ورود  ایست که برایهزینه مانهولی این ، آلود کنیدرا ببرید و همه جا را خون

 . بپردازید

اما ذهن متفکر، تو چیز دیگری در اختیار داری. شاید کنترل نفس نداشته باشی، 
ولی کنترل معنا را در اختیار داری. این همان ابرنیروی توست. این هدیه زندگی 

 کنترل کنی. توها و احساسات خود را معنای هوس توانیمی. تو برای توست
توانی نقشه را تو می ها را رمزگشایی کنی.دانی آنکه مناسب میهر طور توانی می

معنایی که ما به احساساتمان ترسیم کنی و این بی نهایت قدرتمند است زیرا 
را تغییر  هابه آن ذهن احساستواند واکنش اغلب اوقات، می دردهیم نسبت می
 دهد. 

کنی که را ایجاد میگونه است که تو حسی آفرینی. این و بدین سان تو امید می
 ذهن احساسخرفاتی را که زباید مبخش باشد: پربار و لذت تواندگوید آینده میمی

عمیق و مفید تفسیر کنی. به جای این که ای ، به شیوهکندبه سمت تو پرتاب می
ها را به چالش بکشانی هایت بدل کنی، آنکنی و خودت را به برده هوس توجیه

 ها را تغییر دهی. آن ها و شکلتفسیرشان کنی و به این ترتیب، شخصیت آن و

پذیرش  ،البته و گویممیدرمانی به آن خوبمن این اساسًا همان چیزی است که 
. در واقع، کل داستان "آموزش ذهن متفکر هانفس و هوش هیجانی و تمام آن

شیطان به جای قضاوت کردن او و  ذهن احساسبرای رمزگشایی و همکاری با 
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ای های بامزهو بسیاری دیگر از مخفف ACT2 و CBT1ملعون فرض کردن او" مبنای 
 اند. ابداع کردهها را آناست که روانشناسان بالینی برای بهتر کردن زندگی ما 

گوید میشوند که حس بنیادین شروع می اینهای امید، در اغلب موارد با بحران
قربانی دنیای کنیم می حسکنترلی روی خودمان یا سرنوشتمان نداریم. ما هیچ 

خود  ذهن احساسما با  خودمان.اطرافمان هستیم یا حتی بدتر، قربانی ذهن 
کنیم او را به تسلیم وادار کنیم. گاهی نیز عکس این کار را کنیم، سعی میمبارزه می
م. ما با استناد به فرضیه کنیپیروی میاو دهیم و بی چون و چرا از انجام می

دور شویم و در بسیاری کنیم از دنیا سعی میکنیم و باستانی، خود را مسخره می
موارد، فراوانی و ارتباطات پیچیده دنیای امروز، تنها درد توهم کنترل نفس را در ما 

 است.  تربسیار وخیمکند که ایجاد می

ذهن  باید خودت قبولش کنی: اما ذهن متفکر، این مأموریت توست که بهتر است
ها ی. فضایی ایجاد کن که بهترین انگیزههای خودش کنمشغول خواستهرا  احساس

 ذهن احساسهر چه  ها.ابراز شوند، نه بدترین آن ذهن احساسهای بصیرتو 
 آن را بپذیر و با آن کار کن. به سمتت پرتاب کرد، به جای این که آن را دفع کنی،

ها( توهمی بینیها و خودبزرگفرضپیشها و )تمام داوری ینهر چیزی غیر از ا
 هاهمیشه یک توهم بوده است. ذهن متفکر، تو کنترلی روی آنبیش نیست. 

نداری. تو هیچوقت کنترل نداشتی و پس از این نیز نخواهی داشت. اما با این 
 وجود، الزم نیست امیدت را از دست بدهی. 

است و وابسته و  دارانهجانب، ذهن احساسراست. گواقعطرف و ذهن متفکر، بی
. 3یکی از این اشکال دانش را به دیگری ترجمه کنیم توانیمهر کار کنیم هرگز نمی

                                                                                                         

1-  Cognitive Behavioral Therapy یا درمان شناختی رفتاری 

2- Acceptance and Commitment Therapy یا درمان پذیرش و تعهد 

را  باید، هست توانید ازشناسیم: نمی( میs Guillotine’Humدر فلسفه، این را با نام گیوتین هیوم ) - 3

توانید از دانش ذهن متفکر، دانش ( را بیرون بکشید. نمیFacts، حقایق )توانید از ارزشبیرون بکشید. نمی

ذهن احساس بیرون بکشید. گیوتین هیوم فیلسوفان و دانشمندان زیادی را تا کنون، در دور باطل انداخته. 

ها دانش واقعی به دست آورد، سعی توان از ارزشبعضی متفکرین، مثل سام هریس با اشاره به این که می

کنند. مثالً ممکن است یکصد نفر باور داشته باشند که رنج کشیدن، اشتباه است، اما کردند آن را رد 
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آید که به لحاظ این حقیقت واقعی مشکل امید است. خیلی به ندرت پیش می
ها را کاهش داد یا زودتر از خواب عقالنی ندانیم چه طور باید مصرف کربوهیدرات

مان باید تصمیم ذهن احساسجایی داخل  یا دیگر سیگار نکشید. امابیدار شد 
بگیریم که ما سزاوار این چیزها نیستیم. این که انجام این کارها دون شأن ماست. 

 ها داریم. احساس بسیار بدی نسبت به آن است که و به همین دلیل

هایت، درباره تجربه خود با "الیوت" و تحقیقات بسیاری که آنتونیو داماسیو در ن
او  1."خطای دکارت"ای نوشت به نام هشد خودش انجام داده بود، کتاب تحسین

منطقی و مبتنی بر نوعی دانش گوید، همان طور که ذهن متفکر، در آن کتاب، می
خاص خود  ذهن احساس نیز، نوعی دانش بسیار ارزشمندکند، را ایجاد می حقایق

پیوستگی ایجاد ها و مشاهدات، ذهن متفکر، بین حقایق، داده . دکنرا ایجاد می
ها و نیز بر اساس همان حقایق، داده ذهن احساسطور مشابه، کند. به می

گیرد چه است که تصمیم می ذهن احساسکند. این مشاهدات، قضاوت ارزشی می
و از  است و چه چیز نامطلوبچیز خوب است و چه چیز بد؛ یا چه چیز مطلوب 

 الیق چه چیز هستیم یا الیق چه چیز نیستیم. تر، همه مهم

در مقاطعی از  هاناگواری بعضیاین احساس بی ارزش بودن، معمواًل در نتیجه 
ذهن بریم و ما از بعضی چیزهای وحشتناک، رنج میدهد. زندگیمان رخ می

 های نامناسب هستیم.قبیل تجربهگیرد که ما سزاوار این ما تصمیم می احساس
وجود دارد، تکرار و تجربه ما دانش بهتری که در ذهن متفکر از صرف نظر  بنابراین،

 از قبل تنظیم شده است.  هارنجمجدد این قبیل 

این همان مشکل بنیادین کنترل نفس است. این همان مشکل بنیادین امید است. 
ذهن سوادی ارد، همه چیز به بیسواد بودن ذهن متفکر ندهیچ ربطی به بی

های کم ارزش راجع به خود و که داوری یذهن احساسشود. مربوط می احساس
 یبهبودها تمام یزیربنا دهد. وپذیرد و خود را با آن وفق میدنیای اطراف را می

                                                                                                         

ها در مورد رنج کشیدن، اشتباه است. اما تصمیمی که ها بگوید باورهای آنشواهد واقعی ذهنشان به آن

ت که کند، به خودی خود یک ارزش اسآن نماینده فیزیکی را به عنوان نماینده جدی ارزش فلسفی تلقی 

 یابد.  ها اثبات شود. بنابراین، این دور باطل، ادامه میتواند بر اساس واقعیتنمی

1- Descartes Error 
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های خود را برای ارزش تکلیف اگر: شوددر یک جمله، خالصه میروانشناختی 
مشخص هایمان را برای کل دنیا ارزشتکلیف توانیم می، مشخص کنیمخودمان 
 کنیم. 

چه طور مشت به دانیم راه دیگر را کنار بگذارید. مشکل این نیست که ما نمی
، یک نفر به صورت قبل هاسال، شاید که روزیصورتمان نخورد. مشکل این است 

بر این  ما مشتی زده و به جای این که جوابش را با مشت بدهیم، فرض خود را
  . ایمبودهایم که ما الیق آن مشت گذاشته



 ٣ فصل 
 قوانین نیوتون در هیجانات

 

 

اولین بار که به صورت ایزاک نیوتون ضربه وارد شد، او در یک میدان ایستاده بود. 
داد که چرا گندم در مسیرهای مورب کاشته عموی او داشت برایش توضیح می

داد. او به خورشید خیره شده بود هایش گوش نمیشود، ولی ایزاک به صحبتمی
 و در عجب بود که این نور از چه چیزی درست شده.

 1او هفت سال داشت.

ای برای لحظهعمویش چنان با پشت دست، محکم به گونه چپ او سیلی زد که 
شخصی خود را و بر زمین افتاد. او تمام حس انسجام کنترل خود را از دست داد 

و به هم  شداز دست داد و وقتی اجزای روانش داشت دوباره سر هم می
باقی گذاشت طوری که جای خالی آن جا آنرا  قطعه مرموزی از خودپیوست، می

 هرگز بهبود پیدا نکرد.

پدر ایزاک، پیش از تولد او مرده بود و مادرش خیلی زود پسرش را ترک کرد تا با 
در نتیجه، ایزاک در کرد، ازدواج کند. ر دهکده کناری زندگی میمرد ثروتمندی که د

های رشد خود توسط عموها، پسرعموها و والدین بزرگش به این سو و تمام سال
 دانستکسی نمیو به او نداشت  یاژهیعالقه وکس شد. هیچآن سو کشیده می

کرد و او محبت می تر کسی بهکماو یک بار اضافه بود. که باید با او چه کار کنند. 
 معمواًل در زندگی او خبری از مهر و محبت نبود. 

 خطوطها و بندراهدانست چه طور ولی می عموی ایزاک، یک الکلی بی سواد بود
این تنها مهارت ذهنی او بود و به همین دلیل، احتمااًل این کار را را بشمارد.  مزارع

ش حضور شمارجلسات در کنار این غلب، اداد. ایزاک نیز بیش از حد نیاز، انجام می
و پسربچه، مانند  بودهمان کرد، داشت، زیرا تنها زمانی که عمویش به او توجه می

                                                                                                         

 های بیوگرافی در این فصل، تخیلیست. بعضی از بخش -1
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از آن  با ولعرایش غنیمت بود و ببیابد، هر نوع توجهی  آبی در بیابان آن که جرعه
 . نوشیدمی

نوعی اعجوبه بود. در هشت سالگی  به رطور که بعدًا معلوم شد، این پسهمان
 محاسبهدر فصل آینده را ها علوفه مورد نیاز گوسفندان و خوکتوانست مقدار می

های گندم، جو و زمین محاسبات مربوط به مساحتتوانست کند. در نه سالگی می
  انجام دهد. زمینی را به طور ذهنی سیب

ایست و توجه کار احمقانهداری هایزاک در ده سالگی به این نتیجه رسید که مزرع
خط سیر دقیق خورشید در فصول مختلف سال کرد. عمویش خود را صرف محاسبه 

حضور نان داخل داد چون ارتباطی به به خط سیر دقیق خورشید، اهمیتی نمی
نداشت( به همین دلیل، دوباره کتک زدن  )حداقل ارتباط مستقیم نداشتسفره 

 ایزاک را شروع کرد. 

رنگ به مدرسه نیز تأثیری روی بهتر شدن اوضاع نداشت. ایزاک، نحیف، پریده رفتن
های داخل ساعتتمام وقت خود را  و های اجتماعی بودو غریب بود. او فاقد مهارت

کروی بودن سطح ماه را  تا با کمک سطوح دکارتی،گذراند می خورشیدی
در دنبال کردن هم یا ی د. وقتی کودکان دیگر، مشغول کریکت باز کنگیریاندازه

و شد خیره میها خانهبه رودها ایستاده ساعتبودند، ایزاک میان درختان جنگل 
 شد. ، غرق شگفتی مینورهاکره چشم در دیدن  تواناییاز 

ای که بخش ابتدایی زندگی ایزاک نیوتون، کتک بعد از کتک بود. و با هر ضربه
حقیقت غیر قابل تغییری را احساس گرفت که او یاد می ذهن احساسخورد، می

کند: این که باید در وجود او اشکالی ذاتی وجود داشته باشد. چرا والدین او باید 
برای تنهایی کنند؟ او را ترک گفته باشند؟ چرا هم سن و ساالنش او را مسخره می

تقریبًا همیشگی او چه توضیحی وجود دارد؟ در حالی که ذهن متفکر او خود را با 
به داشت او  ذهن احساسسیمات خیالی و نمودارهای حرکت ماه پر کرده بود، تر

در وجود این پسربچه کوچک انگلیسی اهل پذیرفت که این را میآرامی 
 یک اشکال اساسی وجود دارد.  ،1شایرلینکلن

                                                                                                         

1- Linkolnshire 
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کوچکم. پریده  پسربچهمن یک "اش نوشت: او یک روز در دفتریادداشت مدرسه
ترین نقطه برای من جایی نیست. نه در خانه، نه در پایین جاکرنگ و ضعیف. هیچ 

توانم خورم؟ جز اشک ریختن، کاری نمیتوانم کرد؟ به چه دردی میمیجهنم. چه 
 "1کرد.

تا این جا، تمام چیزهایی که راجع به نیوتون خواندید، درست بود، یا حداقل به 
ک جهان موازی وجود احتمال زیاد، درست بود. اما برای یک لحظه فرض کنید ی
کند که بسیار شبیه به دارد و در این جهان موازی، ایزاک نیوتون دیگری زندگی می

حیات آید و او نیز از یک خانواده از هم پاشیده و پرتنش میایزاک نیوتون ماست. 
گیری در محاسبه و اندازهکند. او نیز سپری میدر نوعی انزوای خشمگین خود را نیز 

 .دارد آوریتوانایی حیرتشود، با آن رو به رو میهر چیزی که 

اما بیایید فرض کنیم نیوتون جهان موازی ما به جای این که در انجام محاسبات 
دنیای طبیعت خارجی به نوعی وسواس فکری مبتال باشد، این  هایروی المان

گیری و محاسبه دنیای روانشناختی درونی از خود نشان وسواس را در اندازه
 دهد، همان دنیای ذهن و قلب آدمی. می

اشتیاق بسیار باالیی دارند. من  ،اغلب قربانیان سوء رفتار، در مشاهده طبیعت بشر
ها به تماشای مردم مشغول و شما شاید روزهای تعطیل برای سرگرمی در پارک

کند. این کار برای او حکم برای یک قربانی سوء رفتار، ماجرا فرق میشویم. ولی 
شود. این قبیل حیاتی را دارد که برای زنده ماندن به آن متوسل می مهارتیک 

آمیز مواجه شوند و به همین با یک رفتار خشونت افراد، هر لحظه ممکن است
برای محافظت از خود، نوعی حس ششم تند و تیز را در خود پرورش دلیل، 
یا آه عمیقی که تغییر لحن صدای یک نفر، باال رفتن یکی از ابروها دهند. می
ها به درون آنتوانند نوعی عالمت هشدار درونی را در ها می، همه اینکشدمی

 صدا درآورد. 

"ایمو نیوتون" کنیم این نیوتون دنیای موازی، که ما نامش را بنابراین، فرض می
رفته است. او های اطراف خود نشانه وسواس خود را به سمت آدمگذاریم، می

                                                                                                         

 یک مجله نوشته بود. ینیوتون در واقع وقتی نوجوان بود، این را رو -1
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سن و ساالن و  خود از رفتار همی دارد که تمام مشاهدات دفترچه یادداشت
کند و تمام برداری میاو بی وقفه یادداشتکند. اش را در آن فهرست میخانواده

مستندسازی مشاهدات او صدها صفحه  کند.حرکات و کلمات را مستندسازی می
آورند یاد نمیاز دفتر او را پر کرده است، چرا که او حرکاتی را که دیگران حتی به 

تواند می گیرییادداشت کرده است. از نظر ایمو نیوتون اگر اندازهاند، که انجام داده
بینی و کنترل دنیای خارج و برنامه حرکتی ماه و خورشید و ستارگان مفید پیش به

 هابینی و کنترل دنیای هیجانی درون انسانواقع شود، پس حتمًا باید برای پیش
 ته باشد. نیز کاربرد داش

ی رسید که همه ما تا حدودی حقیقت تلخایمو نیوتون از طریق این مشاهدات به  
گو هستیم. از آن آگاهیم ولی تعداد کمی از ما به آن اقرار داریم: این که ما دروغ

ما در مورد مسائل مهم و غیر گوییم. می ما مرتبًا و از روی عادت، دروغه ما. هم
از این جهت گوییم. ما معمواًل از روی بدخواهی دروغ نمیگوییم و مهم دروغ می

 ایم به خودمان دروغ بگوییم.که عادت کرده گوییمبه دیگران دروغ می

کند از مسیرهایی عبور میها متوجه شده بود که نور منعکس شده از قلب آدم ایمو
در که  دندورزیعشق میبه کسانی این افراد،  ؛بینندخودشان آن را نمیظاهرًا که 

؛ در حالی که به یک باور خاص اقرار ها نفرت دارندرسید از آنبه نظر میعمل، 
خود را درستکار، تصور ، ذهناً دادند. عکس آن را انجام میدر عمل، کردند، می
در ، این وجودبا شدند و ها میها و خیانتترین ستممرتکب بزرگولی کردند می
خود باور داشتند و در شیوه خود ثابت اعمال درستی ، هنوز به خویشهای ذهن

 قدم بودند. 

به این نتیجه رسیده بود که هیچ کس قابل اعتماد نیست. هرگز. طبق  ایمو
محاسبات او، درد او متناسب است با معکوس فاصله او از جهان هستی به توان 

داشت و در خود را از مدار حرکت همگان دور نگاه میدو. به این ترتیب، باید 
نیروی جاذبه قلب هر بنی بشری دور داد که از به گردش خود ادامه میمسیری 

باشد. او هیچ دوستی نداشت. تصمیمش را گرفته بود. او به دوست نیازی نداشت. 
جهان هستی، برهوتی بداحوال است که تنها ارزش حیات گیری او طبق نتیجه

 به این فالکت است. او تواناییش در مستندسازی و محاسبار رقت
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خواست او می بهره نبود.و بلندپروازی بیطلبی ، از حس جاهبختیبا تمام نگون ایمو
و سرعت حرکت دردهایشان را  های آدمیان را بشناسدمسیر حرکت قلب

های آدمیان و جرم حجمی خواست نیروی ارزشاو می گیری کند.اندازه
خواست رابطه بین تمام این تر او میامیدهایشان را محاسبه کند و از همه مهم

 ها را درک کند. المان

گرفت سه قانون نیوتون در زمینه هیجان را به رشته تحریر  به همین دلیل، تصمیم
 درآورد. 

 هیجان نیوتونقانون اول 
 .آن و در خالف جهت آنبا مساوی  ست،هیجانی برای هر عملی، واکنشی

 دلیل و بدون هیچ توجیهی،زنم. بی تصور کنید من به صورت شما مشت می
واکنش غریزی شما ام. به صورتتان مشت زده با خشونت تمام طوریهمین
تواند این باشد که به طریقی این کار من را تالفی کنید. مثاًل این تالفی میتواند می

تواند لفظی نیز فیزیکی باشد و شما نیز به صورت من مشت بزنید. این تالفی می
مورد خطاب قرار دهید. تالفی شما  ،با یک کلمه چهار حرفیمن را اًل باشد مث

و من تلفن بزنید دار صالحیتیا دیگر مراکز تواند اجتماعی باشد، مثاًل به پلیس می
 مورد پیگرد قرار دهید.، را به خاطر این حمله

احساس  ای از هیجانات منفی راجمه، هدهیداز واکنشی که انجام میمستقل 
من انسان ، و به وضوح درستیاند و به به سمت من نشانه رفته که همگی نیدکمی

بدون هیچ  تصمیم گرفتمها گذشته، همین که من از این هستم.پلید و وحشتناکی 
 ،کنمنصیب شما را چنین دردی توجیهی و بدون این که شما مستحق آن باشید، 

بین ما ایجاد  اخالقی شکافنوعی کند. نوعی حس بی عدالتی بین ما برقرار می
 غیر قابل تحملتکه کثافتی  و دیگری کارذاتًا درستشود: حسی که یکی از ما می

 است. 

افتد. ها اتفاق نمیفقط بین انساناین شکاف، شود و می شکاف اخالقیدرد باعث 
وقتی انگشت کنید. شما به طور غریزی، تنبیهش میاگر سگی شما را گاز بگیرد، 

کنید؟ بر کوبید، چه کار میرا ناخواسته به پایه یک میز قهوه میشست پای خود 
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بعد از کند، وقتی سیل خانه شما را زیر و رو میزنید. سر میز قهوه لعنتی فریاد می
 شوید.خشمناک میزندگی خود خدا و کائنات و چیرگی بر اندوه خود، از 

در این اتفاق، اشکالی  گویدکه می هستندها حسی ند. اینهای اخالقیها شکافاین
این . ساخته شوداز اول تان یا هر کس(، الیق آنید که همه چیزوجود دارد و شما )

خود کم بینی وجود /بینیدرد، هر جا که باشد، همیشه یک حس ذاتی خود بزرگ
 هست. همیشه دارد. و درد 

استای ، هیجانات بسیار قدرتمندی را در رشویممواجه می اخالقیشکاف وقتی ما با 
این تمنای کنیم. ایجاد حس برابری یا بازگرداندن مساوات اخالقی، ایجاد می

جا دهد. از آنبودن تغییر شکل می برابری، به صورت نوعی حس لیاقت یا سزاوار
نیز به تالفی شود که من این حس در شما ایجاد میام، که من به شما مشت زده

دیگری هستم. این احساس )درد سزاوار مشت خوردن یا هر جور تنبیه سزاوار آن، 
هیجانات شدیدی )به احتمال زیاد، خشم( را در مورد من در (، به مشت  بودن من

؛ همچنین، هیجانات شدیدی حول این احساس که شما سزاوار کندشما ایجاد می
اید و سزاوار رفتار بهتری از و این که شما کار اشتباهی نکرده ایدآن مشت نبوده

شود. این احساسات، در شما ایجاد می، هستیدبقیه اطرافیانتان  وسوی من 
  د. نحالی به خود بگیرتأسف یا پریشاند شکل اندوه، نتوانمی

کل این احساس سزاوار بودن به یک چیز، قضاوتی ارزشی است که ما در برابر یک 
گیریم که چیزی بهتر از دیگری است. ما تصمیم میدهیم. انجام می شکاف اخالقی

تر که یک رویداد، مطلوبتر از دیگریست. این منصفاین که یک نفر درستکارتر یا 
 های ما هستند. ارزش محل تولدهای اخالقی، از دیگری است. شکاف

گویم: حال، فرض کنید من به خاطر مشت زدن به شما عذرخواهی کردم. من می
کنترلم را از من  آه خدای من،ت، کاماًل غیرمنصفانه بود و آهای، خواننده، آن مش"

این کار تکرار نخواهد شد و به نشانه  یدست داده بودم. هرگز و در هیچ شرایط
و اوه، این ام. ای که دارم، کیکی برای شما پختهالعادهپشیمانی و احساس گناه فوق
 "لذتش را ببر.هم یکصد دالر پول نقد. 

در ضمن، فرض کنید که این به طریقی شما را راضی کرد. شما عذرخواهی من و 
کیک و یکصد دالر را پذیرفتید و  واقعًا حس کردید همه چیز خوب است. حال، ما 
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که بین ما بود، برطرف شده و من نیز از این  شکاف اخالقییم.  ابرابر" شده"با هم 
هیچ یک از ما  د، ما برابریم،شما بگوییممکن است حتی بابت، خوشحال شدم. 

شخص بهتر یا بدتری نسبت به دیگری نیست و هیچ یک از ما در مقایسه با 
دیگری سزاوار رفتار بهتر یا بدتری نیست. ما برنامه اخالقی یکسانی را دنبال 

 کنیم. می

یعنی لزومًا هیچ اشکالی در شما یا یابد. این ، امید را باز میچنینهایی اینبرابری
 روز خود را با احساسباقی توانید در جهان اطراف شما وجود ندارد. یعنی می

لعنتی،  کیک خوش طعم اینکنترل نفس، یک اسکناس یکصد دالری و  خوشایند
 . خوش باشید

حال، سناریوی دیگری را تصور کنید. این بار، به جای مشت زدن به شما، فرض 
 خرم. ای برایتان میکنید من خانه

 ام.آن خانه لعنتی را برایت خریدهخوانی، من ایی که داری این کتاب را میبله، شم

فوران اما این بار، به جای کند. دیگر بین ما ایجاد می شکاف اخالقیو این یک 
که  فوران حسیکند، تمنا میام، که برابری را در دردی که برایتان ایجاد کرده حسی

کنید، تمنای برابری در لذتیست که ایجاد شده است. ممکن است این بار تجربه می
ای . شاید برای جبران، هدیه"متشکرمهزاران بار، "من را در آغوش بگیرید و بگویید: 

 به من بدهید یا قول بدهید از حاال تا روز قیامت از گربه من پرستاری کنید. 

تان باال باشد(، ممکن است سعی باشید )و کنترل نفس بانزاکتیالعاده یا اگر آدم فوق
دهید ای بخرید چون تشخیص میکش من را رد کنید تا خودتان خانهکنید پیش

هرگز قادر به پر کردن آن نخواهید شود که می شکاف اخالقیکه این باعث ایجاد 
ممنون، ولی هرگز "بود. شاید حتی این را به اطالع من نیز برسانید و بگویید: 

 هیچ راهی برای بازگرداندن آن ندارم."ا بپذیرم چون توانم این رنمی

مثبت نیز شما خود را به من  شکاف اخالقیمنفی، در  شکاف اخالقیدرست مانند 
این که شما  وکنید من شایسته چیز خوبی هستم کنید. حس میبدهکار حس می

باید به طریقی این کار را برای من انجام بدهید. احساس شدید قدرشناسی و 
. شاید اشک شوق در چشمانتان حلقه بزند )اوه نه، اری از محضر منزگسپاس

 خواننده من!(.
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های اخالقی، به دنبال این گرایش روانشناختی طبیعی ماست که در برابر شکاف
تالفی کنیم: مثبت برای مثبت، منفی برای را  تقابلی مهاکنشبرابری باشیم تا 

کنند، هیجانات ما ها میمنفی. نیروهایی که ما را وادار به پرکردن این شکاف
معکوس خود را طلب  برابر وهیجانی ها، واکنش هستند. در این مفهوم، تمام کنش

 قانون اول هیجان نیوتون است. کنند. این می

 زیرا این قانون، ؛کندجریان زندگی را به ما دیکته می قانون اول نیوتون مرتباً 
ما از آن برای تفسیر جهان اطراف استفاده  ذهن احساسالگوریتمی است که 

کند بیش از تسکین آن باشد، هنگام دیدن یک فیلم اگر دردی که القا میکند. می
شدن  تسویهاین باعث خستگی و یا شاید عصبانیت ما شود )شاید حتی برای 

سعی کنید پول خود را پس بگیرید(. اگر مادر شما روز تولدتان را فراموش کند، 
شدن ممکن است به مدت شش ماه با او قهر بمانید. یا اگر به لحاظ  تسویهبرای 

تیم ورزشی مورد اگر  1ذاریدبگرا با او درمیان تر باشید، ناراحتی خود فکری، بالغ
شود این احساس اجبار در شما ایجاد می، باخت وحشتناکی را تجربه کندعالقه شما 

ها را کمتر تشویق کنید. اگر بفهمید های تیمتان توجه کنید یا آنکمتر به بازیکه 
که استعداد نقاشی دارید، احساس تحسین و رضایتی که از این مهارت خود 

کند که زمان، انرژی، هیجان و پول بیشتری را ، شما را وادار میکنیددریافت می
صالحیتی در انتخابات برنده اگر در کشور شما فرد ابله و بی 2خود کنید. هنرف صر

از ملیت، دولت و حتی شهروندان کنید شود که نتوانید تحملش کنید، احساس می
کنید که کشور خود، جدا هستید و ارتباطتان قطع شده است؛ همچنین حس می

 بدهکار کسی هستید. ، چیزی را افتضاح اوهای گویی به خاطر تحمل سیاست

                                                                                                         

ای را ه خشونت غیرفعال، برای سالمت روابط، مضر است: زیرا به وضوح، نقطهبه همین دلیل است ک -1

کند. کند. در عوض، خیلی ساده، شکاف دیگری باز میکه یک شکاف اخالقی رخ داده است، مشخص نمی

ست. شما فکر های اخالقیبین فردی، درک متفاوت از محل شکافتوان گفت ریشه تمام برخوردهای می

کنم. در نتیجه با هم تعارض پیدا می ام.خوش رفتار بودهکنم من فکر می. هستم یک عوضیکردید من می

توانیم شرایط برابر را ایجاد کنیم واضح بیان نکنیم، هرگز نمی های خود را به طورا و دریافتهوقتی ارزش

 بدست آوریم. آن ارتباط، ادامه را برای الزم یا امید 

که لذت ساده انجام ماهرانه یک فعالیت، به جای این که یک پاداش زش درونی انگیین، مثالی است از ا -2

 کند. خارجی در پی داشته باشد، شما را به ادامه آن فعالیت، تهییج می
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برابری خواهی در تمام تجربیات بشر حضور دارد، زیرا خود حرکت به سمت برابری، 
ناتوانی، برای جبران شکستی است که قباًل یک هیجان است. اندوه، نوعی حس 

تجربه شده. عصبانیت، نوعی درخواست برابری از راه خشونت است. خوشحالی، 
است که شما را سزاوار دردی حسی احساس رهایی از درد است، در حالی که گناه، 

 . 1نداشته خارجی داند که هرگز وجودمی

ها در قالب و طی قرن خواهی ماحس عدالتاین میل به برابری، مبناییست برای 
ن بشری، تنظیم شده است؛ مانند قانون باستانی چشم در برابر چشم و قوانی اصول

و دندان در برابر دندان که همورابی، پادشاه بابل وضع کرد یا قانون طالیی کتاب 
در  "نیز بپسند. پسندی برای دیگرانچه برای خود میآن" :گویدمقدس که می

 Tit for" ئوری بازی، استراتژیو در ت 2"دوستی دوجانبهنوع"، تکاملی شناسیزیست
tat "شودنامیده می . 

زیربنای درکی است که ما از سازد. قانون اول نیوتون، حس اخالقیات ما را می
این قانون، سیستم عامل عدالت داریم؛ پایه و اساس فرهنگ تمام ابناء بشر است. 

 ماست.  ذهن احساس

ما بر اساس منطق و مشاهداتمان، دانش مبتنی بر واقعیت  ذهن متفکردر حالی که 
، ایجاد تجربیاتی که از درد داریمهای ما را حول ، ارزشذهن احساسسازد، را می
های بین ذهن شکاف اخالقی، یک کننددر ما ایجاد درد میکند. تجربیاتی که می
این تجربیات را پست و نامرغوب، فرض ما  ذهن احساسکند و بعد، ایجاد میما 
اما در خالف  شکاف اخالقیدهند نیز یک درد را تسکین میکند. تجربیاتی که می

ما این تجربیات را واال و پسندیده فرض  ذهن احساسو  دنکنجهت آن ایجاد می
 کند. می

ذهن متفکر، بین توانید راجع به آن فکر کنید این است که روش دیگری که می
در ها، متضادها، دالیل و غیره( مشابهکند )مثل یدادها ارتباط جانبی برقرار میرو

و  کند )بد/بدتر، مطلوبمراتبی برقرار می، ارتباط سلسلهذهن احساسحالی که 

                                                                                                         

توان گفت ریشه حس از دست دادن کنترل، هیجانات منفی است، در حالی که ریشه داشتن حس می - 1

 کنترل، هیجانات مثبت است. 

2- Reciprocal Altruism 
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. ذهن متفکر ما افقی تر(تر، به لحاظ اخالقی برتر/ به لحاظ اخالقی پستمطلوب
، ذهن احساس، در حالی که (اصر وجود داردبین عنکند )این که چه ارتباطی فکر می

عناصر، بهتر/بدتر هستند(. ذهن متفکر ما کدام یک از این که کند )عمودی فکر می
، راجع به ذهن احساسکند در حالی که در مورد ماهیت فعلی عناصر فکر می

 د(. نچه طور باید باش عناصر کند )این کهآل عناصر فکر میماهیت ایده

مراتب ارزشی برای ما یک سری سلسله ذهن احساساگر تجربیاتی داشته باشیم، 
در ناخودآگاه خود، یک قفسه کتاب عظیم . مانند این است که 1کندها ایجاد میآن

های زندگی )مثل خانواده، دوستان و ترین تجربهداشته باشیم و بهترین و مهم
ها دادن)مثل مرگ و میرها، مالیاتهای نامطلوب بوریتو( در باالی قفسه و تجربه

بعد، . گرفته باشندایم(، در پایین قفسه قرار و مواردی که دچار سوء هاضمه شده
تجربیاتی که در باالترین جایگاه قفسه  گیریپیما خیلی ساده با  ذهن احساس
 گیرد. خود را می تصمیماتقرار دارند، 

گیری در مورد تصمیمی دارند. مراتب ارزشی ما دسترسهر دو ذهن ما به سلسله
است و ذهن  ذهن احساس، بر عهده این که یک تجربه در کدام قفسه قرار بگیرد

و در مورد برقرار است تجربیات چه ارتباطی بین تواند تشخیص دهد که متفکر، می
. دهد، ارائه میذهن احساس، پیشنهاداتی به ارزشی هایاولویتچگونگی تنظیم 

، به هاارزشبندی مجدد کند: اولویتماهیت "رشد" را مشخص میدر واقع، این 
 ای بهینه. شیوه

ام، به عنوان مثال، من قباًل دوستی داشتم که احتمااًل از هر کسی که در عمرم دیده
تمام  این خانم،همانی رفتن داشت. رفته بود و عالقه شدیدی به میبیشتر میهمانی 

این که بخوابد، صبح روز بعد، مستقیم به سر  ماند و بدونشب بیرون از خانه می
شب را در خانه ماندن، صبح زود بیدار شدن یا جمعهکرد فکر میاو  رفت.کار می

 ارزشی او یک چنین چیزی بود: هایاولویتباعث عار اوست. 

  العاده ماهرجی فوقدی

                                                                                                         

بدهم که البته اولین کسی  Jordan Petersonها و مقاالت روانشناس مصاحبهباید اعتبار این جمله را به  - 1

 نبود که از واژه سلسله مراتب ارزشی استفاده کرد ولی او کسی بود که آن را مصطلح  کرد. 
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 مواد مخدر مرغوب

 کار

 خواب

اش زشیمراتب ارسلسلهتوانست رفتار این خانم را فقط با استفاده از هر کسی می
داد به میهمانی داد کار کند تا بخوابد و ترجیح میترجیح میبینی کند. او یشپ

عد او برفته و خود را به فنا دهد تا این که کار کند. همه چیز او هم موسیقی بود. 
که افراد هایی هماناز کشور رفت.  های داوطلبانه خارجمأموریت این به یکی از

و خوب،  تا از کودکان یتیم مراقبت کنند برندجوان را به کشورهای جهان سوم می
ار قدرتمند بود طوری که این تجربه، به لحاظ هیجانی بسیهمه چیز عوض شد. 

او ارزشی های اولویت جا کرد.ارزشی او را به طور کامل، جابههای ترتیب اولویت
  این صورت است:  هاکنون ب

 غیرضروریهای مراقبت از کودکان در برابر رنج

 کار

 خواب

 میهمانی

ها از حالت سرگرمی خارج و ناگهان، انگار که جادویی در کار باشد، تمام میمهانی
قرار گرفته بود: کمک  های اوجدیدی در قفسه باالی اولویت ارزششد. چرا؟ چون 

به کودکان رنج کشیده. او شغل خود را تغییر داد و حاال تمام فکر و ذکرش، کارش 
خورد و مواد مصرف او دیگر مشروب نمیماند. سر کار میها است. او بیشتر شب

، به هر حال، برای نجات دنیا انرژی زیادی خوابداو حاال دیگر خوب میکند. ینم
 الزم است. 

ها او را با کردند. آنند، ناراحتش میرفتنش که با هم به میهمانی میدوستا
 نوادختر بی د:های او نیز بو، که قباًل ارزشکردندقضاوت میهای خودشان ارزش

تواند نمی نوابرای کار از خواب بیدار شود. دختر بیخواب برود و صبح  باید به رخت
  اکستازی مصرف کند. بماند وها آخر هفته
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ه داری نیز وجود دارد: وقتی این های ارزشی، نکته خنداما در مورد اولویت
این طور نیست دهید. کنند، در عمل شما چیزی را از دست نمیها تغییر میاولویت

که دوست من تصمیم گرفته باشد که از میهمانی رفتن دست بردارد تا به شغلش 
آن کننده نبودند. علت برای او سرگرمدیگر ها برسد. موضوع این است که میهمانی
تی چیزی ارزش خود های ارزشی ماست. وقاین است که سرگرمی، محصول اولویت

خود را نیز برای ما از دست یا جاذبه کنندگی سرگرمدهد، را نزد ما از دست می
کنیم، به هیچ وجه احساس شکست دهد. بنابراین، وقتی انجام آن را متوقف میمی
نگریم و درست برعکس، به عقب میشود. و دلمان برایش تنگ نمیکنیم نمی

کنیم که چه طور این همه از وقت خود را صرف چنین کارهای احمقانه تعجب می
چه طور این همه انرژی را صرف مسائل و موضوعاتی کردیم  ای کردیم. و بیهوده

ی و شرمندگی پشیمان های ناشی ازسوزش قبیلوجود این  که هیچ اهمیتی ندارند.
 محصول دست یافتن ما به امیدهایمان است. خوب است و نشانه رشد ماست. 

 قانون دوم هیجان نیوتون
 . ما برابر است با مجموع هیجانات ما در طول زمان عزت نفس

بیایید به مثال مشت زدن برگردیم با این تفاوت که این بار، فرض کنیم من داخل  
جویانه دارم که از من دربرابر تمام نیروهای تالفییک میدان انرژی جادویی قرار 

توانید به من چیزی توانید شما نیز به من مشت بزنید. نمیکند. نمیمی محافظت
کاماًل تأثیرناپذیرم. توانید درباره من به کسی چیزی بگویید. من بگویید. حتی نمی
 ای شیطانی. چون و چریک قدرت بی

ا درد در مایجاد گوید، وقتی کسی )یا چیزی( باعث قانون اول هیجان نیوتون می
 را ما هیجانات تندی ذهن احساسشود و باز می شکاف اخالقیشود، یک می

 ما را برای ایجاد برابری، تحریک کند. کند تا فراخوانی می

اما اگر این عمل برابر سازی هرگز اتفاق نیافتد، چه؟ تکلیف چیست اگر کسی )یا 
س ناخوشایندی را در ما ایجاد کند ولی ما از هر نوع عمل چیزی( چنین احسا

ای عاجز باشیم؟ اگر در جهت برابری یا "مرتب کردن جویانهحتی صلحجویانه تالفی
اوضاع" هیچ قدرتی را در وجود خود حس نکنیم چه؟ اگر میدان انرژی من در برابر 

 ؟ تکلیف چه خواهد بود گاه، آنشما بسیار نیرومند باشد
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ها به شوند. آنبرای مدتی طوالنی، پابرجا بمانند، عادی می یاخالقهای شکاف اگر
مراتب ها خود را داخل سلسلهآنشوند. مورد انتظار ما بدل میفرض پیش
بزند ولی ما هرگز قادر به مقابله به کتک کنند. اگر کسی ما را های ما جا میارزش

 رسد: ای میدهندهتکانگیری یجهبه نتما  ذهن احساسمثل نباشیم، در نهایت، 

 ما سزاوار کتک خوردن هستیم. 

، پس باید بتوانیم شرایط برابری را ایمدر کل، اگر ما سزاوار چنین برخوردی نبوده
یعنی ، ایجاد کنیمایم شرایط برابر برقرار کنیم، درست؟ این واقعیت که ما نتوانسته

باید چیز حقیری در ما وجود داشته باشد و/یا چیز واالیی در کسی که ما را کتک 
 زده وجود داشته باشد. 

این نیز بخشی از واکنش امید ماست؛ زیرا اگر ایجاد برابری، کار غیر ممکنی به نظر 
 و تسلیم شدنرسد که همان ما به بهترین انتخاب بعدی می ذهن احساسبرسد، 

این قضاوت در مورد خود که حقیر و کم ارزش است. وقتی  پذیرش شکست است و
او یک عوضی است "زند، واکنش آنی ما معمواًل این است: کسی به ما آسیب می
برقراری عدالت  " اما اگر ما قادر به ایجاد برابری و تالش برای .و حق با من است

: کندباور می ،پذیر استکه امکانرا ما تنها توضیح دیگری  ذهن احساسنباشیم، 
 1" من عوضی هستم و حق با اوست."

، بخش بنیادین طبیعت شکاف اخالقیاین نوع تسلیم در برابر استمرار و پافشاری 
 گذارینحوه ارزشگوید: ماست و قانون دوم هیجان نیوتون که می ذهن احساس

 مجموع هیجاناتمان در طول زمان است.  برابر بای مرتبط با ما هاپدیده

نوع تسلیم و پذیرش خودمان به عنوان موجودی ذاتًا حقیر، معمواًل با کلماتی این 
توانید اسمش شما نیز میشود. نظیر شرم یا عزت نفس پایین مورد خطاب واقع می

خواهید، بگذارید، به هر حال، نتیجه، یکسان است: زندگی با شما را هر چه می
رفتاری، در خود احساس ضعف برای توقف آن بدو ممکن است  کندبدرفتاری می

                                                                                                         

به رسمیت شناختن وجود شکاف اخالقی، سر باز ز اکالً توانید البته، احتمال دیگری نیز وجود دارد: می -1

 مقدار غیر قابل توصیفی آمادگینهایت دشوار است و به درجه باالیی از خودآگاهی و بزنید. اما این کار، بی

  دیگران را ببخشید.که بتوانید نیاز دارد 
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سزاوار آن رسد که حتمًا شما به این نتیجه می ذهن احساسکنید. در نتیجه، 
 هستید. 

معکوس نیز باید درست باشد. اگر کسی بدون  شکاف اخالقی این در مورد البته،
داشت، چیزهایی به ما بدهد )مثاًل یک جام قهرمانی و مدال طال برای قبولی چشم

چه واقعًا هستیم، الس نهم(، ما )به غلط( خودمان را ذاتًا برتر از آندر امتحان ک
دهیم خورده عزت نفس باال را در خود پرورش میکنیم. بنابراین نسخه فریبباور می

 شویم. تر، به یک عوضی تبدیل میو به اصطالح رایج

مورد  تانزدن و بینی بامزه گر در کودکی به خاطر عینکنفس، نسبی است. اعزت
تان شما را یک ذهن احساسآزار و اذیت قلدرهای کالس قرار گرفته باشید، 

سالی، فرد جذابی شده خور فرض خواهد کرد، حتی اگر در بزرگمثبت کتکبچه
های شکنند. افرادی که در محیطباشید که دخترها برایتان سر و دست می

سختی مورد تنبیه و  های جنسی خود بهگیرانه رشد کرده و به خاطر گرایشسخت
هی خود، رابطه جنسی را کار اشتبا ذهن احساساند، اغلب در مجازات قرار گرفته

ها قبل به این نتیجه رسیده باشند که دانند، حتی اگر در ذهن متفکر خود مدتمی
 نظیر است. رابطه جنسی، امری طبیعی و در کل، بی

شود ولی ای مختلف ظاهر میهکلنفس باال و پایین، در سطوح مختلف، به شعزت
دو، دو روی یک سکه تقلبی هستند چون خواه احساس کنید که بهتر از بقیه این

دنیا هستید، خواه بدتر، حقیقت این است که: شما خود را تافته جدا بافته 
 بقیه دنیا.دانید، موجودی متفاوت از می

خاصی است، با کسی  کسی که باور دارد، به لحاظ ارزش ذاتی واالیش سزاوار رفتار
مصرف و طفیلی بودنش، سزاوار رفتار خاصی است، فرق که باور دارد به دلیل بی
کنند متفاوت و ها فکر میاند. هر دوی آنشیفتهها خودچندانی ندارد. هر دوی آن

با  ها را برآورده کرده وباید انتظارات آن دنیاکنند ها فکر میخاصند. هردوی آن
 . رفتار کنددارند، نسبت به دیگران ها و احساساتی که ارزشبر اساس  هاآن
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خواه دیگران  1اس واال بودن و حقارت در نوسانند.های خودشیفته، بین احسانسان
العاده ها یا همه چیز فوقها متنفر باشند. برای آنعاشقشان باشند، خواه همه از آن

تفاقات زندگی یا بهترین لحظه به فنا رفته است. تمام اکاماًل عالیست یا همه چیز 
زندگیشان است یا بدترین. برای یک انسان خودشیفته، حد وسط وجود ندارد زیرا 

ها باید ابتدا برای تشخیص واقعیت ظریف و غیر قابل تشخیص دنیای پیش از آن
ها با بقیه فرق دارند، کنار بگذارند. افراد خودشیفته، گوید آندیدگاه ممتازی را که می

شوند ها مربوط میًا غیر قابل تحملند، زیرا همه چیزهای اطراف به نوعی به آنعموم
 طور رفتار کنند. و اطرافیانشان نیز باید همین

: کنیدمشاهده جا همهرا عزت نفس باال/پایین های نمونه یدتوانبا کمی دقت می 
سال ناراضی شما که هر  عمه همیشه و حتی ، دیکتاتورهاعامقتلعاملین 
گفت: دنیا بعد از جنگ در سخنرانی خود می کشد. هیتلرتان را به گند میکریسمس

زیرا از برتری جهانی اول با کشور آلمان رفتار بسیار نادرستی را در پیش گرفت، 
. و همین اواخر در کالیفورنیا مردی که به سمت یکی از 2آلمان هراس داشت

چون عمل خود گفته بود:  توجیهبود، در تیراندازی کرده  3های انجمن خواهریخانه
 کنند، او مجبور بوده که باکره باقی بماندحقیر، ارتباط بهتری برقرار میزنان با مردان 

 4و به تالفی آن این کار را انجام داده است. 

                                                                                                         

 توجیهوی برتری خود، های خود را با تاکید رهای خودشیفته، حتی دردنکته جالب این است که انسان -1

ها به من آنیا  کنند.ها از من متنفرند، زیرا به من حسادت مینآاید: حتماً این جمله را شنیدهکنند. می

بعضی ذهن یا  ها بهترم.خواهند باور کنند که من از آنها نمیآنیا  ترسیدند.حمله کردند چون از من می

 . یاایم، چون آدم بدی هستیمهندید ما صدمهکند: میها وارونه این طور برای آننفس را صرفاً حس ارزش

گوید سزاوار هیچ نیستی، به پس خودشیفتگان، از حسی که می ایم چون عالی هستیم!ما صدمه دیده

 چیز هستی، در نوسانند. گوید سزاور همهحسی که می

قتصادی نابود کرده بود و مسئول بسیاری از در واقع، حق با او بود. قرارداد ورسای، آلمان را به لحاظ ا -2

از ما تنفر دارند چون ما ها آن هایی با سبکمشکالتی بود که بعدها، به هیتلر، اجازه عرض اندام داد. و پیام

 در میان جمعیت محاصره شده آلمان، به خوبی شنیده شد عالی هستیم

 کنند.اجتماعی با هم تشریک مساعی می هایهایی متشکل از زنان در آمریکا که در فعالیتانجمن -3

 در یوتیوب آپلود کرد. را است که قبل از ارتکاب به آن جنایت، آن فیلم  Elliot Rodgerفرد مورد نظر،  -4
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توانید چنین چیزی را بیابید. هر چه اگر صادق باشید، حتی در درون خودتان می
های نوسانی شما بین اطمینان شما بیشتر باشد، پرش در مورد چیزی احساس عدم

احساس متوهمانه برتری )من بهترینم( و احساس متوهمانه حقارت )من یک تکه 
 آشغالم( بیشتر خواهد بود. 

 ذهن احساس. یک برساخته روانشناختی است که 1ت نفس، یک توهم استزع
زنند، از کنند و چیزهایی که آسیبش میبینی چیزهایی که کمکش میما برای پیش

سازد. در نهایت، برای این که از این دنیا احساسی داشته باشیم، باید از خود می
خودمان احساسی داشته باشیم و بدون این احساسات، یافتن امید برای ما امری 

 محال خواهد بود. 

دهیم و این همانند ز خودشیفتگی را از خود نشان میهمه ما درجات مختلفی ا
ایم یا همه تجربیاتی که برای ما اتفاق افتاده است همه چیزهایی که تاکنون دانسته

کند که همه بیعت خود آگاه ما ایجاب میطناپذیر است. ایم، اجتنابیا آموخته
این که فرض  دیگر دهد. این امری طبیعیست واز طریق ما رخ میحتمًا اتفاقات 

همه تجربیاتمان  را ما در مرکزچیز قرار داریم، زیآنی ما این است که ما در مرکز همه
 ایم.قرار گرفته

ها و تمایالت دیگران را دست ها و تمایالت خود را دست باال و مهارتما مهارت
ها بیش از حد متوسط کنیم. بیشتر مردم باور دارند که هوش آنپایین فرض می

ها در بیشتر کارها از حد متوسط باالتر است مخصوصًا وقتی توانایی آن است و
گونه نباشد و اساسًا قرار نباشد که آن کارها را انجام دهند. تمام ما دوست این

تر از چیزی هستیم که واقعًا هستیم. اخالقتر و خوشداریم باور کنیم که مهربان
یز های دیگر ناست برای همه انسانچه برای ما خوب همه ما با این باور که آن

زنیم، تمایل داریم فرض کنیم وقتی گند می 2دهیمخوب است، خود را فریب می

                                                                                                         

 (. 4ند )فصل شوت نفس توهم است زیرا تمام ارزشها بر اساس ایمان ساخته میعز -1

 (. False Consensus Effectشناسیم )این را با اثر اجماع دروغین نیز می - 2
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قضاوت آورد، بالفاصله برای ولی وقتی دیگری گند باال می 1یک تصادف شاد بوده
 2آوریم.شخصیت فرد، هجوم می

ریشه بسیاری از  احتماالً  خودشیفتگی سطح پایین مزمن، امری طبیعیست ولی
. این مزمن باشددشیفتگی سطح پایین خو نیز همینسیاسی ما -مشکالت اجتماعی

. مشکل نسل قدیم یا نسل جدید نیستجناح راست یا جناح چپ  مشکلمشکل، 
 مشکل بشریت است. هم نیست. مشکل شرقی یا غربی هم نیست. 

کسی قدرت بیشتر و من خواهند زد. اگر ها به فساد و فروپاشی خود داتمام نهاد
تری داشته باشد، احتمااًل قدرتش را در جهت امیال خود منحرف های کممحدودیت

شوند ولی معایب خواهد کرد. همه اشخاص هنگام دیدن معایب خود، نابینا می
 دهند. دیگران را به روشنی و وضوح کامل تشخیص می

 به زمین خوش آمدید. از اقامت خود لذت ببرید. 

کنیم در این دنیا، مشکالت پوشاند که باور میما واقعیت را طوری می سذهن احسا
و دردهای ما خاص و منحصر به فرد هستند؛ هر چند شواهد موجود، خالف این را 

بودن الزمه این سطح از خودشیفتگی درونیست زیرا  ثابت کند. انسان
است. زیرا، بیایید  "حقیقت تلخ"خودشیفتگی، آخرین خط دفاعی ما در برابر 

بینی العاده مشکل و غیر قابل پیشو زندگی، فوق برندیرنج مروراست باشیم: مردم، 
حین حرکت، تعیین جهتمان را  است. بیشتر ما اگر کاماًل در زندگی، گم نشده باشیم،

های خود نداشته باشیم، باور غلطی که کنیم و اگر باورهای اشتباهی در اولویتمی
ترین پل بعدی برای شیرجه العاده هستیم، در آن صورت در نزدیکارقدر چیزی خ

کشیم. بدون کمی از آن فریب و خودشیفتگی، بدون آن زدن به ته دره، صف می
گوییم، احتمااًل از امیدمان دروغ همیشگی که در مورد خاص بودمان به خودمان می

 دست خواهیم کشید. 

                                                                                                         

شود اشتباه چنین چیزی را نمی"که گفته بود:  Bob Rossشاره به برنامه اخیر نقاش معروف تلویزیون، ا -1

 "تلقی کرد، این فقط یک تصادف شاد بود.

 دهد که چرا همه ما عوضی هستیم. شناسیم و توضیح میبیننده نیز می -این را با نام تعصب بازیگر - 2
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خواه باور داشته باشید که در دنیا بهترین  دارد. اما خودشیفتگی ذاتی ما هزینه
 هستید، خواه بدترین، یک چیز، حقیقت دارد: شما از تمام دنیا جدا هستید. 

 1بخشد.های غیرضروری ما جاودانگی میو این جدایی است که در نهایت، به رنج

 هیجان نیوتون سومقانون 
ف آن را ثابت ی خالماند، مگر این که تجربه جدیدهویت ما، هویت ما باقی می

 کند. 

دهد. قلب دختر انگیزی تعریف کنم. پسر، دختر را فریب میخواهم داستان غممی
ها کند و درد دختر، تا سالشود. پسر، دختر را ترک میشکند. دختر ناپدید میمی

کند. دختر احساس بدی نسبت به خود دارد. و برای این که بعد، ادامه پیدا می
اند امیدش را حفظ کند، ذهن متفکر او باید از بین این دو ش بتوذهن احساس

توضیح، یکی را انتخاب کند: یا باید باور کند )الف( تمام پسرها آشغال هستند یا 
 2)ب( خود او آشغال است.

 خوبی نیست.  ها گزینهبسیارخوب، لعنتی. هیچ کدام آن

سرها آشغال هستند( چون گیرد گزینه الف را انتخاب کند )تمام پمی اما او تصمیم
این انتخاب، آگاهانه  کنممییادآوری به هر حال، او هنوز باید با خودش زندگی کند. 

 افتد. شود. خود به خود اتفاق میانجام نمی

کند. این پسر، آشغال رویم. دختر با پسر دیگری مالقات میچندسالی جلوتر می
نیست. در واقع، این پسر، نقطه مقابل آشغال است. او کاماًل موقر است و مطبوع. 

 دهد. دهد. یعنی، به معنای واقعی کلمه به او اهمیت میو به او نیز اهمیت می

                                                                                                         

شود و هر چه شکاف اخالقی تر میاساساً، هر چه درد بیشتری را تجربه کنیم، شکاف اخالقی ما بزرگ -1

رویم و هر چه بیشتر می ما نیز در جهت غیر انسان کردن خودمان و دیگران، بیشتر پیشتر شود، بزرگ

ان و دیگران را توجیه های خودمجتوانیم رنخودمان و دیگران را غیر انسان کنیم، به سهولت بیشتری می

 کنیم. 

. اما وقتی بعضی پسرها آشغال هستند ج( است: )ترین پاسخی که به این سؤال وجود دارد، گزینه سالم -2

بندی آن تجربه طبقه کنیم، ذهن احساسی ما احساسات شدیدی را در مورد کلدرد شدیدی را احساس می

 ها را مشاهده کرد. این قبیل تفکیکتوان کند طوری که نمیایجاد می
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چه طور ممکن است این پسر، واقعی  اما دختر، داخل یک معما گیر افتاده است.
داند که همه تواند حقیقت داشته باشد؟ به هر حال، او میباشد؟ او چه طور می

پسرها آشغال هستند. این درست است. باید درست باشد. او  برای اثبات موضوع، 
 گیرد. های هیجانیش را شاهد میزخم

دختر بسیار  ذهن احساسای متأسفانه، فهمیدن این که این پسر، آشغال نیست، بر
کند که آن پسر نیز، به واقع، دردناک است و به همین دلیل، خود را متقاعد می

کند. او به تمام کلمات نمایی میترین معایب پسر را بزرگاو کوچکآشغال است. 
گیرد. او طوری روی جای او را درنظر میکند، تمام حرکات نابهاشتباه پسر، توجه می

شود که در نهایت، مانند اهمیت پسر، متمرکز میاشتباهات بیهر یک از 
زنند: "فرار کن! خودت را شوند که در برابرش فریاد میهای درخشانی مینورافکن

 نجات بده!"

ترین مسیرهای کند و وارد مخوفدهد. او فرار میدر نتیجه، او این کار را انجام می
د تا به دنبال پسر دیگری برود. در نهایت، کنپسر را ترک میآن شود. او زندگیش می

ه چای دیگر، ؟ پس، معامله یک تکه آشغال با تکهنیستندمگر همه پسرها آشغال 
 معنایی دارد؟ هیچ. 

ماند و به شرم، ها باقی میشود. این درد، سالشکند. پسر ناپدید میقلب پسر می
دهد. چون قرار میدهد. و این شرم، پسر را در موقعیت سختی تغییر شکل می
آشغال هستند.  هااو حاال باید یک انتخاب انجام دهد: )الف( تمام دختر ذهن متفکر

 )ب( خود او آشغال است. 

های زندگی های ما داستانای از احساسات ما نیستند. ارزشهای ما مجموعهارزش
 ما هستند. 

کار شده و کند، ذهن متفکر، آماده ما چیزی را احساس می ذهن احساسوقتی 
از دست دادن شغل، یک تجربه تلخ ساده کند. روایتی را برای توضیح آن تهیه می

. رئیس عوضی شما بعد کنیدمیحول محور آن ایجاد  شما روایتی ، در واقعنیست
ها وفاداری، در موردتان اشتباه فکر کرد. شما خود را وقف آن شرکت کردید از سال

 د. و در عوض، چنین چیزی نصیبتان ش
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های ما درست مثل یک لباس خیس، پر آب و تاب بوده به ذهنهای ما روایت
جا و ها را با خود اینشوند. ما آنچسبند و به سختی آویزان شخصیتمان میمی
ها را با دیگران، کنیم. ما روایتها تعریف میبریم و خود را توسط آنجا میآن

هایشان شباهت بیشتری به ه روایتکنیم و به دنبال کسانی هستیم کمعامله می
پیمان، آدم خوب های ما داشته باشد. ما اسم این افراد را دوست، همروایت
ها را شیطان هایشان با ما متناقض است چه؟ ما آننامیم و اما کسانی که روایتمی
 نامیم. می

ز مربوط سازیم، اساسًا به دو چیهایی که درباره خودمان و جهان اطرافمان میروایت
شود: )الف( ارزش یک فرد یا یک چیز و )ب( این که آن فرد یا آن چیز الیق آن می

 شوند: ها به این شکل ساخته میارزش هست یا خیر. تمام روایت

 افتد و آن فرد/ چیز الیق آن نیست. برای یک فرد/چیز اتفاق بدی می

 آن نیست. افتد و آن فرد/چیز الیق برای یک فرد/چیز اتفاق خوبی می

 افتد و آن فرد/چیز الیق آن است. برای یک فرد/چیز اتفاق خوبی می

 افتد و آن فرد/ چیز الیق آن است. برای یک فرد/چیز اتفاق بدی می

و تواریخ و تمام معانی انسانی ثبت شده و ها ها، داستانها، افسانهتمام کتاب
های های کوچک است که ارزشروایتها صرفًا برای اتصال این انتقال یافته در آن

ها مشترک بوده و یکی پس از دیگری و از امروز تا انتهای جهان ساخته تمام آن
 شوند.یم

چرخند که چه کنیم، حول این موضوع میهایی که برای خود ابداع میتمام روایت
شایسته ماست و چه  یمهم نیست، چه چیز  یبرایمان مهم است و چه چیز  یچیز 

چسبند و هویت ما را تعریف ها به ما مینیست. این روایتما چیزی شایسته 
کنند که چگونه در این جهان در کنار هم انطباق ها تعیین میکنند. این روایتمی

ها تعییین کننده احساسی هستند که نسبت به یکدیگر داریم. خواه . آنپیدا کنیم
خواب بد، خواه سزاوار دوست داشته شدن باشیم، خواه  سزاوار زندگی خوب باشیم،

ها تعیین کننده درک و دانش نه، خواه سزاوار موفقیت باشیم، خواه نه، این روایت
 ما از خودمان هستند. 
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د. وقتی با خودتان نسازهای مبتنی بر ارزش، هویت ما را میاین شبکه از روایت
هستم، این  خفنالعاده فوق کوچک()کشتی  کنید، من یک کاپیتان کرجیفکر می

اید. جزئی از راه رفتن و روایتی است که برای تعریف خود و شناخت خود ساخته
کنید و صحبت کردن شماست که برای معرفی خود به دیگران از آن استفاده می

پوشانید. شما کاپیتان کرجی هستید و آن را تمام صفحه فیسبوک خود را با آن می
دهید و به همین دلیل، الیق چیزهای خوبی ممکن انجام می بهترین شکلبه 

 هستید. 

های کوچک را به عنوان هویت خود اما یک چیز بامزه: وقتی این حکایت
ها محافظت کرده و پذیرید، من بعد به عنوان بخشی از طبیعت خودتان از آنمی

صورتتان طور که وقتی به دهید. همانها واکنش هیجانی نشان مینسبت به آن
وقتی یک دهید آمیز از خود نشان میخورد، واکنش هیجانی خشونتمشت می

ارزی، گوید، تو به عنوان یک کاپیتان کرجی، مفت هم نمیرسد و مینفر از راه می
دهی چون باید از بدن متافیزیکی همان واکنش هیجانی منفی را از خود نشان می
 ی. خود هم به اندازه بدن فیزیکی محافظت کن

ها و معانی و ارزش زندگی، رشد کرده مانند یک گلوله برفی در طول ی ماهاهویت
کنند. شما در حین رشد، نزدیک مادرتان هستید و می بیشتر و بیشتری را ذخیره
سازید آورد و به همین دلیل در ذهن خود داستانی میاین رابطه برایتان امید می

های ضخیم یا طور که مودرست همانسازد، بخشی از شخصیت شما را میکه 
مادرتان بخش  ،سازدهای زشتتان بخشی از شما را میای یا ناخنچشمان قهوه

ایست و شما العادهدهد. مادر شما زن فوقبزرگی از زندگی شما را تشکیل می
هایشان که مردم در سخنرانی اراجیفیو ... دیگر ن را مدیون او هستید چیزتاهمه

گویند. بعد شما از آن تکه از هویت خود به عنوان بخشی از اسکار میدر مسابقات 
خرفی زرسد و ماست که وقتی کسی از راه می گونهکنید. اینوجودتان محافظت می
خود شده و شروع به شکستن چیزها  گوید، کاماًل از خود بیراجع به مادرتان می

 کنید. می

سازد. به این د و ارزشی جدید میسپس، این تجربه، در ذهن شما حکایتی جدی
رسید که مشکل عصبانیت دارید... مخصوصًا در مورد مسائل مربوط به نتیجه می

 شود. مادرتان. و حاال این هویت، به بخش طبیعی شخصیت شما تبدیل می
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 طور ادامه دارد. و داستان، همین

ز این ری ادر عمق بیشتتری حفظ کرده باشیم، هر چه یک ارزش را مدت طوالنی
گیرد و در مورد نحوه نگاهتان به خود و نگاهتان به جهان گلوله برفی قرار می
ک وام یهای ما نیز مثل بهره گذارد. ارزشتری برجای میهستی، تأثیر بنیادی
آمیزی نگرهای آینده را شوند و تجربهتر میترکیب شده، قویبانکی، در طول زمان 

ا گرفته بود، حالتان رقلدر دوران مدرسه را که  السیکهم کنند. این فقط تجربهمی
ها و خواهیقلدر دوران مدرسه، تمام خود تجربه. عالوه بر شودشامل نمی
اند، دهی متمادی باعث شکست روابط شما شهاهایی را که طی دههخودشیفتگی

 شوند. همه و همه در طول زمان با هم جمع می

دانند این ولی چیزی که قطعًا میخیلی زیاد نیست، شناسان رواندانش قطعی 
در " اثر گلوله برفی"نوع  یکدهند. وران بچگی، ما را به فنا میهای داست که زخم

های کودکی ما، چه خوب و چه بد، اثرات شود تجربههای قدیمی ما باعث میارزش
جاد کنند که های بنیادینی را ایه باشند و ارزشمدتی روی هویت ما داشتطوالنی

های قدیمی شما به هسته ها بستگی دارد. تجربهبخش عمده زندگی ما به آن
های شما به فنا رفته باشد، اثر شوند و اگر هسته ارزشهای شما تبدیل میارزش

های کوچک و یابد و تمام تجربهمی ها ادامهها در طول سالمخرب دومینویی آن
 کنند. بزرگ شما را با زهر خود آلوده می

ربه ما کم است و ای داریم. تجما تا وقتی جوان هستیم، هویت ظریف و شکننده
ها نیز به ناچار، گند ایم و آنسرپرستان خود وابستهبه در همه موارد، به طور کامل 

 های هیجانی شدیدی را در پیتواند واکنشتوجهی و تنبیه فیزیکی میزنند. بیمی
شود که امکان های اخالقی بزرگی ایجاد مین، شکافداشته باشد که در نتیجه آ

سه ساله  ذهن احساسرود و ه میها وجود ندارد. پدر، از خانایجاد برابری در آن
رسد که دوست داشتن شما امری محال است. شما در وهله اول به این نتیجه می

ین نتیجه وتمندی ازدواج کند و شما به اکند تا با فرد ثرمادرتان شما را ترک می
رسید که محیط گرم خانوادگی، وجود خارجی ندارد و هرگز نباید به کسی اعتماد می

 کنید. 
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 1جای تعجب نیست که نیوتون، چنین انسان منزوی تندمزاجی بود.

ها را در خود تری این حکایتو بدترین چیز این است که هر چه مدت زمان طوالنی
خش ها به خششود. این حکایتمیتر حفظ کنیم، آگاهی ما از وجودشان کم

یل های ما را تشکشوند و دکوراسیون داخلی ذهنزمینه افکار ما بدل میپس
ها خیال باشیم و احساس خوشبختی کنیم، این حکایتدهند. هر قدر هم بیمی

  2رسند.ناپذیر به نظر میطبیعی و حتی اجتناب

شکل جامد پیدا کرده و در کنیم، هایی که در طول زندگی خود انتخاب میارزش
ها این است که با تنها راه برای تغییر ارزش 3.کنندرسوب میباالی شخصیت ما 

ها رو به رو شویم و هر تالشی برای آزادی از تجربیات معکوس و خالف آن ارزش
ها از طریق تجربیات جدید یا معکوس، ناگزیر از تحمیل درد و ناراحتیست. آن ارزش

ست که چیزهایی مثل تغییر، بدون درد، ممکن نیست و هیچ به همین دلیل ا
به همین دلیل است که برای گیرد. رشدی بدون تحمل درد و ناراحتی صورت نمی

این که به انسان جدیدی تبدیل شویم، ابتدا باید غم از دست دادن انسان قبلی را 
  تحمل کنیم.  

                                                                                                         

جوی فقیر بود. و بله، او تنها هم بود. او تا آخر عمر، نیوتون در زندگی واقعی خود، یک احمق کینه- 1

 کرد. ها حاکی از آن است که او احتماالً به این واقعیت، افتخار میباکره ماند و گزارش

بود. او باور داشت که ما تمام زندگی  این همان چیزی است که فروید، به اشتباه آن را سرکوب نامیده -2

ها به سطح هوشیاری، کنیم و با آوردن آنخود را صرف سرکوب خاطرات دردناک دوران کودکیمان می

نشین شده در درونمان، آزاد شوند. در واقع، مشخص شده که به یادآوردن شویم هیجانات منفی تهباعث می

های درمانی امروزی، روی عدم تمرکز زیاد مؤثرترین روش های گذشته، هیچ سودی ندارد. در واقع،زخم

 روی گذشته و یادگیری نحوه مدیریت هیجانات در آینده است. 

گیرند یا برعکس. شخصیت، چیز کامالً ها را با شخصیت، اشتباه میارزش اغلب موارد، هسته مردم در -3

شود: رد از پنج صفت اصلی تشکیل می، شخصیت یک ف Big Fiveتغییرناپذیریست. بر اساس مدل شخصیت 

رنجوری و بازبودن فکر. من ممکن است در برابر تجربیات غربالگری،  وظیفه شناسی،  پذیرفتنی بودن، روان

جدید، ذهن بازی داشته باشم و این باعث شود از سنین کودکی برای گشت و گذار و کنجکاوی، ارزش 

های جدیدی ایجاد ند روی تجربیات بعدی من اثر گذاشته و ارزشتواباالیی قائل باشم. این ارزش اولیه، می

کند. نفوذ به هسته ارزشی و تغییر آن، کار بسیار دشواریست. تغییر شخصیت، اگر غیر ممکن نباشد، زیاد 

 قابل تغییر نیست. 
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هایی که ر مرگ حکایتدهیم، به خاطهای خود را از دست میچون وقتی ارزش
خوریم. انگار بخشی از وجودمان را از کردند، غصه میشخصیتمان را تعریف می

ایم(. طوری ایم )چون واقعًا هم بخشی از وجودمان را از دست دادهدست داده
ای را، اعتقادی معنوی را، جامعهای خوریم که انگار عزیزی را، شغلی را، خانهغصه می
های بنیادین و مشخصی از ها بخشایم. همه اینای را از دست دادهرا یا رابطه

شوند، امیدی که به شما هستند و وقتی از شما جدا شده و به دور ریخته می
حفاظ شود و شما بی پناه و بیزندگیتان داده بودند نیز کنده شده و دور انداخته می

 گیرید.  قرار می "حقیقت تلخ"بر در برا

های ارزشبه جای تر های بهتر و سالمارزش)جایگزین کردن دو راه برای درمان شما 
اول این که تجربیات گذشته خود را مرور کرده وجود دارد:  (قدیمی اشتباه 

ها را مجددًا بازنویسی کنید. صبر کن ببینم. علت این که او های حول آنحکایت
من مشت زد، این نیست که من آدم افتضاحی هستم. خود او آدم به صورت 

 افتضاحیست. 

دهیم ایم، این فرصت را به خود میبا بازبینی حکایاتی که حول زندگی خود ساخته
ای العادهدانی، شاید من کاًل کاپیتان کرجی چندان فوقکه دوباره تصمیم بگیریم: می

چه ما شویم که در این دنیا، آن، متوجه مینباشم و اشکالی هم ندارد. با گذر زمان
توان ها هم میاست. گاهی وقت باور داشتیم، واقعًا خیلی مهم نبوده  به اهمیت آن

دست آید: اوه، آن نفس بهتری از عزتداستان را طوری ادامه داد که دیدگاه واضح
ارزش، به یرا تنها و شرمنده و ب اویک عوضی قباًل دختر، مرا تنها گذاشت چون 

گونه به ناگهان، هضم این جدایی به امری و اینحال خود رها کرده و رفته است. 
 شود. سهل، بدل می

هایی در مورد شروع کنید به نوشتن حکایتها این است که شراه دیگر تغییر ارز
های دیگری داشته باشید کنید که اگر ارزشآینده خودتان. به این ترتیب، تصور می

یت خاصی را از خود به نمایش بگذارید، زندگی شما چگونه خواهد بود. یا شخص
شما تالش خود را برای  ذهن احساسای که برای خود انتظار دارید، با تجسم آینده
ها )مثاًل در مورد تغییر وزن(، آغاز خواهد کرد و قبل از این که ارزش رسیدن به آن

احساس خواهد کرد. در نهایت، اگر  آخرین خرید خود را انجام دهد، آن شرایط را
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های جدیدتان شما به ارزش ذهن احساساین کار را به اندازه کافی ادامه دهید، 
 ها. کند به باور کردن آنعادت کرده و شروع می

شود. "تصور کن این "تجسم آینده" معمواًل به بدترین شکل ممکن آموزش داده می
تفریحی داری! به زودی این به تندروی یک آدم ثروتمند خفن هستی و یک قایق 

 شود!"واقعیت بدل می

های ناسالم ی را جایگزین ارزشهای بهترمتأسفانه، این نوع تجسم ذهنی، ارزش
کند. فقط نوعی خودارضایی روی گرایی صرف است( نمیموجود )که همان مادی

واستن های موجود است. تغییر واقعی مستلزم این تجسم ذهنی است که نخارزش
 تواند داشته باشد. یک قایق تفریحی آن هم در گام اول، چه احساسی می

تجسم ذهنی پر بار باید کمی دردناک باشد. باید شما را به چالش بکشد و تعمق 
 در آن مشکل باشد. اگر این گونه نباشد، یعنی قرار نیست چیزی تغییر کند. 

داند؛ زیرا این مقوله به حوزه تفاوت بین گذشته، حال و آینده را نمی ذهن احساس
 ذهن احساسهدایت کارهای ذهن متفکر برای ذهن متفکر ارتباط دارد و یکی از راه

شد اگر" است: چه به یک مسیر مشخص در زندگی، پرسیدن سؤاالت "چه می
شد اگر تو از قایق تفریحی متنفر بودی و در عوض وقت خود را صرف کمک به می

شد اگر در زندگی خود نیاز نداشتی چیزی را به ی؟ چه میکردکودکان ناتوان می
دسترس نبودن دیگران، بیش  شد اگر درمردم ثابت کنی تا دوستت بدارند؟ چه می

 از این که روی تو تأثیر داشته باشد، به خودشان مربوط بود؟ 

گویید که بعضی درست و بعضی هایی میخود داستان ذهن احساسگاهی نیز، به 
دریایی پیشین و کند درستند. جاکو ویلینک، تکاور نادرستند ولی او حس می

نامه جنگ، نویسد: بنابر نظامنویسنده کنونی در کتاب خود "نظم یعنی آزادی" می
ور او شد زیرا، تصاو باید هر روز صبح ساعت چهار و سی دقیقه از خواب بیدار می

کند داند کجا، ولی فرض میاین است که دشمن جایی آن بیرون است. او نمی
داند که اگر قبل از دشمنش از خواب بیدار خواهد او را بکشد. و او میدشمنش می

زمان حضور در آورد. ویلیک این روایت را شود، مزیتی نسبت به او به دست می
خواست او را بکشد؛ واقعی بود و می، برای خود ساخته بود، جایی که دشمن، جنگ
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ولی او وقتی به زندگی شهری بازگشت نیز، این روایت را برای خود محفوظ نگه 
 داشت. 

روایتی که ویلیک برای خود ساخته است، عماًل هیچ مفهومی ندارد. دشمن؟ کجا؟ 
ویلیک هنوز  ذهن احساسنهایت قدرتمند است. بیو به لحاظ هیجانی،  مجازاً اما 
ها میگساری های لعنتی، قبل از این که بعضیول دارد و همه اول صبحرا قبآن 

کند. این همان، توهم کنترل شب قبلشان تمام شود، ویلیک را از خواب بیدار می
 نفس است. 

مطلوبمان و  اندازی معین از آیندهها و بدون ایجاد چشمبدون این روایت
قبولمان، در ضاللت تکرار خطاهای  هویت مورد  مان وشده های پذیرفتهارزش

هایی که ما از گذشته خود های قدیممان گرفتار خواهیم ماند. داستانناشی از درد
گوییم، هایی که از آینده خود میکنند و داستانگوییم، هویت ما را تعریف میمی
ا، هکنند. میزان توانایی ما در گام نهادن در این روایتهای ما را تعریف میامید
ما  ها همان چیزی است که به زندگیها و به واقعیت بدل کردن آنبا آن زندگی
 بخشد. معنا می

 گرانش هیجانی
ایمو نیوتون در اطاق خواب دوران کودکی خود تنها نشسته بود. بیرون، تاریک بود. 

دانست چه مدت بیدار بوده و ساعت چند است یا آن روز چه روزی است. او نمی
برایش آماده  ها بود که مشغول کار کردن بود. غذایی که خانوادهبود و هفتهاو تنها 

 کرده بود کنار در، دست نخورده باقی مانده و فاسد شده بود. 

او یک تکه کاغذ سفید برداشت و دایره بزرگی روی آن کشید. بعد در امتداد لبه آن 
چین مشخص کرد. خط و کشش هر نقطه به سمت مرکز را بادایره، نقاطی قرار داد 

کسانی را به هایمان گرایش هیجانی داریم: ما سپس زیر آن نوشت: "ما به ارزش
های مشترکی دارند و به طور غریزی و با کنیم که با ما ارزشمدار خود جذب می

کنیم." های متضاد با ما دارند، دفع مینوعی مکانیزم معکوس، کسانی را که ارزش
دهند که افراد با ذهن شبیه به هم را حول زرگی را شکل میها مدارات باین جاذبه

هر یک در مسیر مشترکی به حرکت خود این مدارات، گرداند. قوانین مشترکی می
 دهند. میادامه داده و حول یک چیز مهم به چرخش و دوران خود ادامه 
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 او سپس دایره دیگری را در مجاورت اولی ترسیم کرد. خطوط حاشیه دو دایره
جا او خطوط کشش را بین بسیار نزدیک بود و در آستانه تماس قرار داشت. از آن

خطوط حاشیه دو دایره ترسیم کرد، همان جایی که جاذبه در هر دو جهت وجود 
 شود. او سپس نوشت: دارد و باعث برهم خوردن تقارن این مدارها می

شان از اهت ارزیابیف کرده و بر اساس شبهای وسیع مردم با یکدیگر ائتالطیف"
شما آقای محترم، شاید  "دهند.سوابق هیجانی خود، قبایل و جوامعی را تشکیل می

طور، برای علم ارزش قائلم. بنابراین، بین برای علم ارزش قائل باشید. من هم همین
کنند و های ما یکدیگر را جذب میما یک مغناطیس هیجانی وجود دارد. ارزش

ین مدار یکدیگر قرار بگیریم و نوعی رقص متافیزیکی رفاقت بشوند ما در باعث می
 شود.های ما یکی میهای ما دریک راستا قرار دارند و انگیزهما شکل بگیرد. ارزش

اما بیایید فرض کنیم که یک فرد متشخص، ارزشی را در پوریتانیسم ببیند و دیگری 
های بسیار نزدیک ولی کماکان متفاوتی قرار . این دو در جاذبه1در انجلیکانیسم

شود، هر یک روی مدار دیگری اثر گذاشته و تقارن آن را برهم دارند. این باعث می
شوند ایجاد کرده و بزند و در نتیجه، هیجانات منفی را که باعث دفع یکدیگر می

 های آنان را مقابل هم قرار دهد. انگیزه

کنم که این جاذبه هیجانی، زیربنای تشکیالتی تمام یت اعالم میمن با قاطع"
 "تمام ابناء بشر است.  هایتالشها و ناسازگاری

های مختلف روی در این هنگام، ایمو برگه دیگری برداشت و تعداد دایره با اندازه
آن را یت اولوتر ارزشی را حفظ کنیم، قویهر چه "سپس نوشت:  آن ترسیم کرد.

تر و مدار آن جاذبه آن نیز قوی هر چیز دیگری باالتر فرض خواهیم کرد و نیز از
تر تر خواهد بود و تغییر دادن مسیر و مقصد آن برای نیروهای خارجی مشکلتنگ

 "خواهد شد. 

 کندهای ما یا احساس خویشاوندی با دیگران را طلب میترین ارزش"بنابراین، قوی
چه تعداد افراد بیشتری در یک ارزش، مشترک باشند،  هر "را. هایا ناسازگاری با آن

این افراد، انجماد بیشتری پیدا کرده و خود را به عنوان یک موجودیت منسجم 

                                                                                                         

1- Puritanism  وAnglicanism  .نام دو فرقه شبیه به هم از مسیحیت است. مترجم ، 
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کنند: دانشمند با دانشمند، روحانی با دهی میواحد، حول آن ارزش، سازمان
ورزند. میورزند، به یکدیگر نیز عشق روحانی. مردمانی که به چیز مشترکی عشق می

ورزند و مردمانی که از چیز مشترکی انزجار و نفرت دارند نیز به یکدیگر عشق می
ورزند، از یکدیگر نفرت دارند. مردمانی که به چیزهای متفاوتی عشق یا نفرت می

در  تطبیق پیدا کردن شاخه شدن وهای بشری در نهایت با شاخهتمام سامانه
رسند. متقابل، به تعادل می های مشترکارزش هایی باالجزایری از سامانهمجمع

های شخصی خود را تغییر داده و اصالح مردم، به یکدیگر ملحق شده و روایت
ویت شخصی به ها یکی شود و در نتیجه، ههای آنکنند تا در نهایت، روایتمی

 شود. هویت گروهی تبدیل 

تو بیشتر مردمان، برای به نظر  مرد حسابی! نیوتون!آقای  حال شاید بگویید: "ولی
ای نان و یک چیزهای مشترکی ارزش قائل نیستند؟ به نظر تو اکثر مردم به تکه

گویم، برای همین، من به شما میو  "محل امن برای خواب شب خود نیاز ندارند؟
 حق با شماست دوست من. 

 هم شبیه هستند. بیشتر از این که با هم متفاوت باشند، بهها بیش همه انسان
های ظریف خواهیم، یکسان هستند. اما این تفاوتچیزهایی که ما در زندگی می

کنند و هیجانات ما حس اهمیت را ایجاد هستند که هیجانات ما را تولید می
هایمان تر از شباهتمهمرا به شیوه نامتناسبی های خود کنند. بنابراین، ما تفاوتمی

شر نیز همین است. این که ما به خاطر و ترادژی واقعی نوع ب کنیم.ارزیابی می
 1پایان.محکومیم به این کشمکش بیهای ناچیزمان تفاوت

هاست، تاریخ بشر را این تئوری گرانش هیجانی که همان کشش و جاذبه ارزش
های مختلف جهان، با عوامل جغرافیایی متفاوتی کنار دهد. بخشتوضیح می

و در عین حال، در برابر  خشنسخت و تواند ناحیه جغرافیایی میآیند. یک می
دانند طرفی و انزوا را ارزش میای، بیتر باشد. ساکنان چنین ناحیهمهاجمان، امن

ای دیگر که ناحیهاما مردمان شود. و در نتیجه، این به هویت گروهی آنان بدل می
نوازی، جشن و سرور و خانواده ارزش لبریز از غذا و نوشیدنی است، به میهمان

                                                                                                         

های نامیده بود و مشاهده کرده بود که معموالً گروه های ناچیزخودشیفتگی تفاوتفروید، نام این را  -1

 انسانی که بیشترین اشتراکات را دارند، بیشترین نفرت را از یکدیگر دارند.  
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ای دیگر شود. ناحیهدهند. هویت گروهی این مردمان نیز این گونه تعیین میمی
وسیعش  افقممکن است خشک و بایر بوده و زندگی در آن سخت باشد ولی 

پذیر کرده باشد. مردمان این ناحیه، به قدرت، های دور را امکانارتباط با سرزمین
بدل این نیز به هویت آنان نهند و حکومت مستقل ارزش میرهبری نظامی قوی و 

 شود.می

از  ات عقلی و تعصبات خودتوجیه، طور که افراد، از طریق باورهاو درست همان
ها نیز به همان طریق از هویت جوامع، قبایل و ملیتکنند، شان محافظت میهویت

های مختلف، در قالب ملیت ها در نهایت،کنند. این فرهنگخود محافظت می
ی را به زیر چتر سیستم ارزشی خود جذب پس از آن مردمان بیشتر شده و  متبلور
ی هادر برابر هم قرار گرفته و ارزشها در نهایت، این ملیتیابند. گسترش میکرده و 
 کنند. با هم برخورد می هاآن متناقض

 نهند. لذا،یکدیگر ارزش نمی های فرهنگی و گروهی به"بیشتر مردم، فراتر از ارزش
ارزش خود )مثاًل خانواده، معشوق، ملیت یا به خاطر باالترین رزو دارند بسیاری آ

برای مردن به  مردم کهمیل شدیدی خدا( جان خود را فدا کنند. و به دلیل 
 "شود. هایشان دارند، این برخوردهای فرهنگی، به ناگزیر منجر به جنگ میارزش

کشور یا مردمی که  ""جنگ اما نوعی آزمایش زمینی و این دنیایی امید است.
، به ناگزیر، شودهای ساکنینش میباعث افزایش بیشتر منابع و امید هایشارزش

های بیشتری را در برابر پیروز میدان خواهد بود. هر چه یک ملیت، پیروزی
حکمرانی تر به روز، خود را الیقآن ملیت پی انهمسایگانش کسب کرده باشد، مردم

، اطمینان چراغ راه بشریتتنها ملی خود به عنوان  هایبه ارزشکنند و حس می
آن یابد و ، ادامه میهای برندهسپس، برتری آن ارزشکنند. بیشتری پیدا می

ها قدر در داستانآنگیرند و ها در تاریخ، نوشته شده و مورد تمجید قرار میارزش
نبع امیدشان منتقل شده و م های آیندهتا به عنوان میراث به نسلشوند تکرار می

های و در برابر ارزش دادهاثربخشی خود را از دست ها باشند. در نهایت، این ارزش
و دوره و عصر یابد خورند و تاریخ، ادامه میدیگر، شکست مییک ملیت جدید 
 شود. جدیدی پدیدار می

 "رود.جریان بشریت به این شکل پیش میکنم که "با قاطعیت اعالم می
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تن خاتمه داد. او تئوری گرانش هیجانی خود را در پوشه قوانین نیوتون، به نوش
 هیجانی خود قرار داد و بعد تصمیم گرفت از انعکاس کشفیاتش خودداری کند. 

به دوایری که روی  در حالی که خاموش و تاریک، ایزاک نیوتون اتو در آن لحظ
رسید: او هیچ مداری  دردناکیگیری کرد به نتیجهمیصفحه کشیده بود نگاه 

به عمد خود را از همه چیز و ها آسیب و شکست اجتماعی، او طی سالنداشت. 
به مسیر دوری پرتاب شده  ای تنهاهمه کس جدا کرده بود. درست مانند ستاره

 بود، بدون این که تحت تأثیر یا فشار گرانشی هیچ سیستمی قرار بگیرد.

قائل نیست، حتی برای خودش و این  او فهمیده بود که ارزشی برای هیچ کس
باعث شده بود وجودش لبریز از تنهایی و غم شود زیرا هیچ یک از آن لحظات غرق 

ذهن  ناامیدی فرسایندهتوانست جبران شدنش در محاسبه و استدالل، نمی
برای یافتن کورسوی امیدی در این دنیا  شپایانش باشد که در تقالی بیاحساس

 گرفتار بود. 

اشق اینم که به شما بگویم نیوتون دنیای موازی توانست بر این انزوا و غم من ع
پیروز شود. عاشق اینم که به شما بگویم او یاد گرفت که چگونه برای خود و دیگران 

دنیای ما، نیوتون دنیای موازی ارزش قائل باشد. ولی درست مانند ایزاک نیوتون 
  بختی سپری کند. ایی، ترشرویی و نگونباید باقی روزهای عمر خود را در تنه نیز

، برای ها پاسخ گفتندبه آن 1666سواالتی که هر دو نیوتون در آن تابستان سال 
چندن نسل بعد، فیلسوفان و دانشمندان را دچار سردرگمی کرد. این مرد بیست و 

پرده برداشت  هااز آن رازماعی، تنها طی مدت چند ماه، سه ساله بداخم و غیراجت
آرام که از جنوب لندن، ای در دهکده، و استداللکشف  مرزهای دوردستجا در آنو 

به گوشه کثیف و فراموش شده های خود را او یافته سواره یک روز فاصله داشت،
 پرتاب کرد. اشاطاق کوچک مطالعه

 1خورند.، خاک میهاپنهان از دیده و نخورده هستندو کشفیات او هنوز دست

                                                                                                         

ها را خورد تا این که تصمیم گرفت آنای خاک میت نیوتون واقعی دوازده سال، گوشهقوانین حرک -1

 نتشر کرده و به همگان نشان دهد. م



 

 4فصل 
 چه طور به تمام رویاهای خود حقیقت ببخشیم

 

 

ما بیدارید و با چشمانی سرخ و ذهنی تار، صبح است و ش 2فرض کنید: ساعت 
نوعی سکون دانید. نمی اید. چرا؟شده به تلویزیون خیرهروی کاناپه دراز کشیده و 

جا بنشینید و تماشا کنید. بروید، آن خواببه جای این که به رختشود باعث می
 کنید. و تماشا میمانید پس می

در برابر سرنوشت خود احساس  شماطور شناختم: بسیار عالی. من شما را این
خرفی زاگر روز بعد، کار مهم مکس . هیچکنیدانفعال کامل میشدن و ، گمتفاوتیبی

 ماند.ویزیونی بیدار نمیتلصبح برای خیره شدن به هیچ  2 ساعتداشته باشد، 
خوابش تختو به سمت  کس برای این که باسنش را از روی مبل بلند کندهیچ
ران درونی امید حشود مگر این که به نوعی بدچار مشکل نمیها برای ساعت برود،

خواهم راجع به همین بحران با شما صحبت و من هم دقیقًا می دچار شده باشد
 کنم. 

من گردباد انرژی هستم و صحنه پر است شوم. تلویزیون ظاهر میمن روی صفحه 
 زنمًا فریاد میتهای صوتی آزاردهنده. خود من نیز عمدهای زننده و افکتاز رنگ

با شما و فقط با شما تماس چشمی تو گویی ولی هنوز لبخندم آرام و مالیم است. 
 :کنمبرقرار می

 ".کنممشکالتتان را حل توانم تمام من می"گویم: من به شما می

خبر نصف مشکالت من ز تو ا لطفًا بس کن"کنید: کشید و فکر میشما آهی می
 "نداری رفیق.

 "توانم تمام رویاهایتان را برآورده کنم چه؟اگر به شما بگویم می"
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 هستم.  لعنتی 1دنداِن  پرِی همان بسیار خوب، من هم حتمًا 

 "احساسی داری.دانم چه ببین، من می"گویم: من می

بدون این که فکر کنید اید، شما در حالی که از واکنش رومانتیک من تعجب کرده
 داند من چه احساسی دارم. کس نمی: هیچگوییدبا خود می

تنهایی، انزوا و ام. احساس ساس شکست کردهاحیک بار، من هم "گویم: من می
 امح، به بیداری گذراندهناامیدی. من هم مثل تو بدون هیچ دلیلی شب را تا صب

این کدام گفتم با خود می اشکالی در من وجود دارد.طوری که فکر کردم شاید 
دانم که یست که بین من و رویاهایم ایستاده است. برای همین، مینیروی نامرئ

 " .دانی چه چیزیولی نمیای، چیزی را گم کردهچه احساسی داری. انگار 

 دانستم همه مردم آنگفتم که میدر حقیقت، من از این جهت این چیزها را 
بشرند. همه ما در ایجاد برابری در مقابل  وضعها حقیقت اند. آنها را داشتهتجربه

همه ما رنج  ایم.یک گناه ذاتی که با هستی ما همراه است، احساس ضعف کرده
. و ایماوتی مورد ستم واقع شدهبه خصوص در جوانی، به درجات متفکشیم و می
 کنیم. تمام عمر تالش میها آن رنج به تاوانما 

خوب پیش که کارها چندان مان هایی از زندگیدر لحظه شودو این باعث می
 خودمان را از دنیای اطرافمان پنهان کنیم.  روند،نمی

که اید کردهگم خود را در دردهای خود قدر مانند بیشتر مردم، آنشما نیز اما 
شما این کشمکش و تقال منحصر به درد، عاملی مشترک است و  ایدکردهفراموش 

حس ، دایاین را فراموش کرده چوننیست، بلکه برعکس، امری جهانیست. و 
کنم. انگار نیرویی جادویی دارم با شما صحبت میفقط کنید انگار من مستقیم می
این محتویات قلبتان را از رو بخوانم.  شوم واعث شده من بتوانم وارد روح شما ب

 شود. تان جلب مینشینید و توجهاست که راست می

توانم تمام میدانم. من چون، من راه حل تمام مشکالت تو را می"کنم: من تکرار می
، کنم و انگشتمحال من با انگشت خود اشاره می "بدل کنم.حقیقت رویاهای تو را به 

                                                                                                         

پرِی دندان، گذارند تا افتد، آن را زیر بالش میمیشان وقتی دندانکودکان ای که افسانه دیموجو -1

 )مترجم(.  بیاورد ایبرایشان هدیه
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ها را در اختیار دارم. حلراهمن همه "شود. ظاهر میشما  در صفحه تلویزیونبزرگ 
 " دانم و آن این است ...من راز شادی همیشگی و زندگی جاودان را می

کننده و نامربوط است که شما فکر عجیب، احمقانه، گمراهگویم به قدری چه میآن
را باور خواهد من کنید شاید درست باشد. مشکل این است که شما دلتان میمی
، کنمشما به باور کردن من نیاز دارید. من به شما امید و رهایی را پیشکش می کنید.

شما به شدت آرزومند آن است و به آن نیاز دارد. پس،  ذهن احساسچیزی که 
 مسخرهو وار گیرد که ایده من به قدری دیوانهمی ذهن متفکر شما به آرامی نتیجه
 .  است که لعنتی شاید درست باشد

کند، آن نیاز وجودی طور که تبلیغات تلویزیونی بیننده را به خود جذب میهمان
استحکامات دفاعی روانشناختی شما را شکست داده و برای یافتن معنا نیز تمام 

ارائه عجیبی راجع به دردهای شما اطالعات باالخره، من توانم وارد شوم. من می
سفری طوالنی مثل  کند.آمیز شما عمل میکه مثل درب پشتی به حقایق اسرار دادم

فریادهایی که  آنفهمید که تمام به سمت قلبتان. بعد شما میو  هادر داخل رگ
من هم قباًل به اندازه شما به فنا رفته بودم... و راه خود را به برای چه بود:  زدم

 من بیا. با  پس ام.بیرون پیدا کرده

عقب و ها به جلو یک پیچ رسیدم. دوربین بهدهم. االن من به رفتن ادامه می
، حاال از رو به رو. ناگهان، دهندنشان میرخ، د و حاال من را از نیمنکنحرکت می

اند. ها کلمات من را پالکارد کردهبینم. آنمخاطبین داخل استدیو را مقابل خود می
پایین ن افتد و فک شما هم با آمی پایینفک یک مرد، کند. دارد گریه میزنی 
ها را پر افتد. من به شما همه رازهای لعنتی را خواهم گفت. من همه شکافمی

فقط کافیست با هزینه خیلی کمی ثبت نام کنید. خوشحالی برای شما خواهم کرد. 
 ها تکان بخورید. لعنتیارزد؟ امید برای شما چقدر میارزد؟ چقدر می

 همین امروز، ثبت نام کنید. 
ها شوید. شمارهسایت میدارید. وارد وبخود را برمی گویم، شما تلفنیاین را که م
اش مال شماست. همین حاال رهایی و شادی ابدی. همهکنید. حقیقت و را وارد می

 اید؟آمادهآید. دارد به سوی شما می
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 خاص خود را داشته باشیم آئینچگونه 
و جاودانه ای بر یک سامانه اثبات شده که شما را تا دستیابی به سعادت مقدمه
 .گیرید()یا پولتان را پس می کندهمراهی میابدی رهایی 

خوش آمدید و به خاطر برداشتن اولین گام در جهت تحقق تمامی رویاهایتان به 
ندگی در انتهای این دوره قادر خواهید بود تمام مشکالت زگویم. شما تبریک می

خود را حل کنید. شما زندگی سرشار از برکت و آزادی را تجربه خواهید کرد و 
 پرستند. تضمینی!را خواهند گرفت که شما را می اطرافتاندوستانی 

توانند آن را انجام دهند. به هیچ نوع آموزش یا مدرک است و همه می خیلی ساده
ید، یک ارتباط اینترنت است و تحصیلی خاصی نیاز ندارید. تمام چیزی که نیاز دار 

 شخصی خاص خود را بیافرینید.  آئینتا شما نیز بتوانید کلید لعنتی یک صفحه

شخصی خود را شروع  آئینتوانید کنید. شما نیز میبله، شما حرف من را باور می
قید و که حاضرند پرستش بی فکر( و از مزایای هزاران پیروی فدایی بیامروز کنید )
ی هایمند شوید و تعداد الیکبهرهنثارتان کنند، داشت، را بدون چشم خود شرط 
چه  که بدانید با آن آن باشدکنید، بیش از دریافت می های اجتماعیشبکه که در
 . باید بکنیدکار 

توانند انجام همگان می"از نوع  بسیار ساده ایدر این برنامه آموزشی شش مرحله
  خواهیم داد:، موارد زیر را پوشش "دهند

منوط به گذشته شما عرفانی باشد یا دنیوی؟  آئینخواهید می .یباور  هایسامانه
ها سؤاالت مهمی اینهمه خواهید خشن باشد یا غیرخشن؟ باشد یا آینده؟ می

 دانم.ها را میجوابو فقط من است ولی نگران نباشید. من 

خواهید پیروان شما این که: میتر و از آن مهم چه طور اولین پیرو خود را بیابید.
خوار؟ من دانش درونی گیاهخامهایی باشند؟ ثروتمند؟ فقیر؟ مرد؟ زن؟ چه جور آدم

 الزم را در همه این موارد در اختیار دارم.

جا بایستید. آن را این را بخورید. آن آداب و رسوم، آداب و رسوم، آداب و رسوم!
های خود را به و کف دستوها را خم کنید زان، روی زمین دراز بکشیدحفظ کنید. 
طوری اش همینکارهای عجیب و غریب بکنید و دور خود بچرخید! همههم بزنید! 
ترین بخش یک آئین این است که برای یک چیز بی معنا، متفقًا بخشلذتاست! 
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معنای مشخصی پیدا کنید. من راهنمای کاملی راجع به ساخت جدیدترین و 
را در این قسمت ارائه خواهم داد. در مورد همه انواع آن و رسوم ترین آداب جالب

 ها استفاده کنید(.صحبت خواهد شد )مخصوصًا به این دلیل که مجبورید از آن

هیچ آیینی بدون یک دشمن مشترک که معرف  انتخاب کنیم: 1چگونه یک بز طلیعه
برهمی است.  ، چیز درهم وهای درونی افراد باشد، کامل نیست. زندگیآشفتگی
مشکالت خود را به گردن کس دیگری انداخت، چرا خودمان با توان وقتی می

شما بهترین راه برای در این قسمت، مشکالتمان طرف شویم؟ این درست است و 
انتخاب یک لولوی شیطان صفت و متقاعد کردن پیروانتان برای متنفر شدن از او 

کند. دشمن مشترک ما را متحد نمی چیز مثل نفرت از یکرا خواهید آموخت. هیچ
 ها را برای حمله آماده کنید. سالح

یک آیین جدید باید برای ما سود داشته باشد  و در نهایت، چه طور پول دربیاوریم.
وگرنه چرا خود را به زحمت بیاندازیم؟ راهنمای من تمام جزئیات مهم را در مورد 

کند . فرقی نمیدهدختیار شما قرار میدوشیدن دیگران البته به جز پیروانتان، در ا
عیاشی مفرط، من نیاز شما را که به پول تمایل دارید یا شهرت یا قدرت سیاسی یا 

 پوشش خواهم داد. 

این که کاماًل به سیم نیاز داریم و برای  ، همه ما برای ساخت امید به جامعهیدببین
ها، مبنای آن امید یم. آیینآخر نزنیم و به اعتیاد روی نیاوریم به امید نیاز دار 

 مشترک هستند و ما قرار است یاد بگیریم که چه طور آیینی را از صفر بنا کنیم.

کافی دور هم های مشترک را به تعداد آیین، چیز زیباییست. وقتی افرادی با ارزش
، باور کنندمیاز تنهایی دور ها را آنهمیشه برای که ی هایبه راهها کنی، آنجمع می

این تأیید اجتماعی شود و ، تقویت میارتباطی تأثیراتبا برخی ها امید آنکنند. می
گیرد و این فرصت ا گروگان میها رذهن متفکر آنکه عضوی از یک گروه هستند، 

  رفتار کند. و دیوانه وار دهد که وحشیانه ها قرار میآن ذهن احساسرا در اختیار 

                                                                                                         

کرد و سپس در طبیعت، رهایش میخواند یهود، گناهان مردم را در گوشش می قربانی که خاخامبز  -1

 مترجم.  (.قربانی کردن دیگری به جای خودایست برای در کتاب مقدس که استعاره داستانی)



 همه چیز به فنا رفته 90

کند تا متقاباًل یکدیگر را تأیید کنند و هم جمع میهای مردمی را با ها گروهآیین
احساس اهمیت را در یکدیگر ایجاد کنند. این یک موافقت بزرگ بی سر و صداست 

، احساس اهمیت و هم جمع شویمحول یک مقصد مشترک با گوید اگر ما که می
  گیرد. " در دورترین نقطه از ما قرار میحقیقت تلخ"کنیم و ارزش می

های یکدیگر را لحاظ روانشناختی، بسیار راضی کننده است. مردم، آشغال این به
شوند. و پارادوکس بینی میریزند. و از همه بهتر اینکه، بسیار قابل پیشدور می
ندارد، روی آن که فرد، هیچ کنترلی  یک محیط گروهیفقط در جاست که قضیه این

کنترل نفس کامل خود را به دست آورده شود که این ادراک برایش حاصل می
 است. 

های بزرگ این است که افرادی که در گروه ذهن احساسخطر این دسترسی آنی به 
غیر منطقی و هیجانی دارند. لذا های کارییتمایل زیادی به کثافتشوند، عضو می

احساس یکی شوند، از یک سو، مردم مثل زمانی که درک شده یا دوست داشته می
خطرناک تغییر شکل های عصبانی . از سوی دیگر، گاهی نیز به تودهکننددن میبو
 دهند. می

همراهی  استقرار آیین خودتانترین مسائل مربوط به شما را در جزئی در این راهنما،
مند بهره دلخواهتانبا مشخصات  ای که از مزایای هزاران پیروبه گونه خواهیم کرد
 شروع کنیم. شوید. بیایید 

 چگونه آیین خاص خود را داشته باشیم
 .گام اول: امید خود را به ناامید بفروشید

است،  هیچ وقت اولین باری را که یک نفر به من گفت، دست من به خون آغشته
 کنم. انگار همین دیروز بود. فراموش نمی

 2005و دلربای شهر بوستون ایالت ماساچوست در سال های آفتابی یکی از صبح
به سمت کالس درس زنان بود. من دانشجوی دانشگاه بودم و به همین دلیل، قدم

دیدم که تصاویری از را  هابچهبودم که گروهی از خود فکر کارهای رفتم و در می
لیاقت "کردند که روی آن نوشته بود: حمله تروریستی یازده سپتامبر را حمل می

 "آمریکا همین بود.
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دوآتشه پرست یک فرد وطنآید که یادم نمیکنم در حال حاضر، هر چه فکر می
آن لحظه به نظرم رسید که هر کس چنین عالمتی را در روز روشن بوده باشم ولی 

 شدیدًا الیق مشت من است. کند، حمل می

ها میز کوچکی آنکنند. یگیر دادم که چرا این کار را م هابچهمن ایستادم و به آن 
را  1دیک ِچنیها تصویر روی آن قرار داده بودند. روی یکی از آن جزواتیداشتند و 
. روی دیگری "عامل قتل عام"کشیده و زیر آن نوشته بودند های شیطانی با شاخ

 تصویر جورج بوش با سبیل هیتلری نشان داده شده بود. 

الروچه بودند. این گروه توسط یک این دانشجویان، بخشی از جنبش جوانان 
در ایالت نیوهمپشایر تأسیس شده بود.  2به نام لیندون الروچه گراپرداز چپنظریه
 وطهحمکردند و در اطراف های بیشماری وقت صرف مییاران او باید ساعتدست

و های دانشگاه، فالیر گشت میزدند و بین بچهایست، های ناحیه نورثدانشگاه
حدود ده ثانیه طول کشید تا ها رسیدم، وقتی من به آنکردند. میجزوه پخش 

 ها یک آیین بودند. ها را درک کنم: آنماهیت واقعی آن

یک آیین ضد دولتی ضد ها یک آیین ایدئولوژیک بودند: حقیقت داشت. آن
ترتیب جهان ها این بود که ضد تشکیالتی. بحث آن داری ضد افراد مسنسرمایه
ها این بود که جنگ عراق از باال به پایین خراب شده است. بحث آن ،المللبین

هیچ دلیلی نداشت جز این که دوستان بوش به پول بیشتری نیاز داشتند. بحث 
و این قبیل  ها این بود که تروریسم و تیراندازی گروهی وجود خارجی نداردآن

های جمعیتی را ودهشوند تا بتوانند تها هدایت میاتفاقات، کاماًل توسط دولت
)اگر این حالتان را بهتر نگران نباشید، جناح راستی بهتر کنترل کنند. دوستان 

های هیتلری را برای اوباما کشیدند و همان ها همان سبیلها بعد آنسال( کندمی
 طور باشد(.نباید این)حالتان را بهتر کرد؟ . دعاها را راجع به اوباما مطرح کردندا

ها دانشجویان ش جوانان لوراچه انجام داد، نبوغ محض بود. آنکاری که جنب
هایی که ترسیده یافتند. بچهآشفته را )که معمواًل مردان جوان بودند( میناراضی و 

آن بودند و  پذیرشو عصبانی بودند )ترسیده از مسئولیت ناگهانی که مجبور به 
                                                                                                         

1 - Dick Cheney .معاون وقت ریاست جمهوری ایاالت متحده در آن زمان بود ، 

2- Lyndon LaRouche 
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یک پیام نده است( و بعد ناامیدکنو  دشوارعصبانی از این که چه قدر بالغ شدن، 
 "تقصیر شما نیست. "کرد: ساده را برایشان موعظه 

ها طای آنها، شما فکر کردید که خطای پدران و مادرانتان است؟ ولی خبله جوان
های کنید خطای اساتید عوضی و دانشگاهدانم که فکر میو من می نیست. خیر. هم
حتی احتمال دارد فکر کنید خطای ها هم نیست. آن قیمت است. خیر. خطایگران

 دولت است. نزدیک شدید ولی هنوز پاسخ، منفی است. 

همان موجودیت عظیم مبهم که همیشه راجع  گردد.ببینید، ایراد به سیستم برمی
 شنوید. به آن چیزهایی می

سرنگون "سیستم" را : اگر بتوانیم که این انجمن در پی فروش آن بود، این بود باوری
هیچ رنجی  هیچ جنگی نخواهد بود.دیگر شود. درست می "همه چیز"گاه کنیم، آن

  نخواهد بود. بی عدالتی نخواهد بود. 

به یاد بیاورید برای این که امید را حس کنیم باید این احساس در ما ایجاد شود 
قابلیت نیاز داریم حس کنیم که ما ها(. زشای بهتر در انتظار ماست )ارکه آینده

که  به یافتن کسانی داریمای بهتر را داریم )کنترل نفس(؛ و نیاز رسیدن به آینده
 )جامعه(.  های ما باشندپشتیبان تالشتوانند هایی مشترک با ما دارند و میارزش

ها با مفاهیم ارزش، کنترل و جامعه دچار کشمکش ایست که خیلیبلوغ جوانی دوره
اند که در مورد این که این اجازه را یافته ین بار در زندگیها برای اولبچهشوند. می
در رشته کسب خواهند دکتر شوند؟ خواهند چه کسی باشند، تصمیم بگیرند. میمی

کننده تواند فلجو کار تحصیل کنند؟ مدرک روانشناسی بگیرند؟ این انتخاب می
های کند که ارزشوادار میناپذیر، بسیاری از جوانان را باشد. و این ناامیدی اجتناب

 خود را زیر سؤال برده و امید خود را از دست بدهند. 

برای ها آنشوند. عالوه بر این، جوانان با موضوع کنترل نفس هم دچار مشکل می
. کنندنظارتی را بر روی رفتار خود احساس نمیگونه هیچاولین بار، در زندگیشان 

حاال  و از سوی دیگر،کنند میو هیجان  در این شرایط از یک سو احساس آزادی
تصمیمات خود باشند و اگر به طریقی نتوانند به موقع از گوی باید پاسخ دیگر
ی داشته یا مطالعه کاف ندو به کالس یا محل کار خود بروبلند شده خواب رخت

 باشد. دشوار تواند مقصر نیست، میها جز خود آنکس باشند، اقرار به این که هیچ
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خود را با آن ای یافته و آنند که جامعهنهایتًا افراد جوان به طور مشخص، شیفته و 
ها کمک . این نه فقط برای رشد هیجانات آنان مهم است، به آنتطبیق دهند

 کند هویتی برای خود یافته و خود را در آن متبلور کنند. می

گذاری سرمایه هدفهایی مانند لیندون الروچه، روی جوانان سرگشته و بیآدم
تراشی به یک دلیلها، علت احساس نارضایتی آن توجیهبرای کنند. الروچه می

)اساسًا فرضی( برای تغییر جهان، کاری روی آورد. او با ترسیم راه سیاسی پیچیده
ها و در نهایت، او به آنکرد. ها ایجاد را در آن پیدا کردن احساس کنترل و قدرت

 ن تطبیق پیدا کرده و باالخره بدانند چه کسی هستند. داد که در آ ایجامعه

 داد. ها امید به همین دلیل، او به آن

جویان عضو دانش جهانی که روی جزوههای تجارت من آن روز به تصاویر برج
ها کمی در اینکنید : "فکر نمیپرسیدمچاپ شده بود، اشاره کردم و جنبش لوراچه 

  "؟دباشروی شده زیاده

عمق فاجعه را به ها ، اینگویمامکان ندارد، مرد. من حتی می" ها گفت:بچه یکی از
  " دهند.اندازه کافی نشان نمی

 ببین، من خودم به بوش رأی ندادم و با جنگ عراق نیز موافق نیستم ولی ...""

به هر کس یعنی رأی به این سیستم ای. رأی مهم نیست به چه کسی رأی داده"
 دستان تو به خون آغشته است."گر! فاسد و سرکوب

 ببخشید؟""

دانم چه من حتی نمیهایم را گره کرده بودم با خود گفتم، من در حالی که مشت
 "، من را چه فرض کرده؟یارواین  طور به کسی مشت بزنم، 

"شما با مشارکت در این سیستم، به ادامه حیات آن کمک آن بچه ادامه داد:  
گناه در سراسر جهان، ها شهروند بیو به همین دلیل، در قتل عام میلیون کنیدمی

ای را به طرف من پرت کرد. جزوهکنید. بفرمایید این را بخوانید." او مشارکت می
 نگاهی به آن انداختم.  کرده ومن هم آن را تورق 

 خرف است."زگفتم: "این کاماًل م
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بعد از آن دیگر عقلم به جایی  طول کشید. دقایقیبحث ما به همین روال، 
شود و کردم بحث ما به شواهد و دالیل عقلی مربوط میفکر میرسید. هنوز نمی

توان تغییر داد، ها را نیز با دلیل نمیارزشها ندارد. ربطی به احساسات و ارزش
 ها را تغییر دهد. تواند ارزشفقط تجربه می

به حرکت ها را ترک کنم. شروع گرفتم آننا امید و دلزده شدم و تصمیم در نهایت، 
کردم که همان بچه سعی کرد من را در یک سمینار رایگان ثبت نام کند. "مرد 

 حسابی تو باید ذهن خود را باز کنی. حقیقت، بسیار وحشتناک است." 

که قباًل در یک فروم اینترنتی  1ای از کارل ساگانمن نگاهی به او کردم و با جمله
 شدهبیش از حد باز  کنم ذهن تو من فکر می"آن را خوانده بودم، جوابش را دادم: 

 ".پرواز کردهمغزت  و

بالیدم، احتمااًل او هم احساس کردم و به خود میمی نمن احساس باهوش بود
یک از هیچذهنیت بالید. به هر حال، آن روز، کرد و به خود میباهوش بودن می

 تغییر نکرد.  ما

پذیری زمانی که اوضاع در بدترین شرایط قرار دارد، ما نیز در باالترین سطح نفوذ
شود، این عالمت آن گیریم. وقتی اجزای زندگی ما از هم گسیخته میخود قرار می
های ما در تاریکی به دنبال ارزشاند و های ما باعث شکست ما شدهاست که ارزش
های موجودمان ها را جایگزین ارزشآن چنگ زده و اهگردیم تا به آنجدیدی می

کند. مردمی که ایمان کند و فضا را برای آیین بعدی باز میآیین ما سقوط می کنیم.
این جهانی و دهند، به دنبال یک خدای خود را به خدای روحانی خود از دست می

خود را وقف مذهب،  دهند،ست میکه خانواده خود را از د افرادیگردند. مادی می
آنانی که اعتماد خود را به دولت یا کشور خود از دست کنند. نژاد یا ملیت خود می

 ها امید بدهند. تا به آنروند های افراطی میدهند، به دنبال ایدئولوژیمی

 مردم شروع کنید: نِ تریبا بدبختبرای آیین جدیدتان هایتان را موعظهبهتر است 
دانید؟ کاًل مردمی که صبح تا . میهاشدهو فراموشها آزاردیده ،هاشدهرانده ،فقرا

 نشینند. شب پای فیسبوک می

                                                                                                         

1- Carl Saganشناس و نویسنده آمریکایی، کیهان 
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با یک پیام سوسیالیستی که آن را توسط ، برای جذب پیروان خود 1جیم جونز
ها و خانمانبه بیقطعه کرده بود، قطعهوار( خود مسیحیت خودساخته )دیوانه

  روی آورد. نشین های حاشیهاقلیت

تر از هر زمانی است. تمام چیزی که های نا امید، بسیار سادهامروزه جذب انسان
ترین نیاز دارید، یک اشتراک شبکه اجتماعیست: حاال شروع کنید به ارسال افراطی

های شما کارها را انجام دهند. هر چه پیام ها بقیهصبر کنید تا الگوریتمخرفات و زم
کنید و مانند مگسان دور وارتر باشد، توجه بیشتری را جلب میو دیوانهتر افراطی

 کاًل کار سختی نیست. کنید. کثافت گاو، ناامیدان بیشتری را دور خود جمع می

توانید آنالین شده و هر چه دلتان خواست بگویید. خیر، شما باید یک پیام اما نمی
به انداز داشته باشید. چون منسجم داشته باشید. باید یک چشم (کم و بیش)

تی و عصبانیت مردم شوید )و سادگی ممکن است به خاطر هیچ، باعث ناراح
اند(. ریزی کردهپایه آنیک مدل کسب و کار کامل را حول  هم پیش از شما هارسانه

اما مردم برای این که امید داشته باشند، باید حس کنند بخشی از یک حرکت 
 است به بخش َبرنده تاریخ ملحق شوند. تر هستند و قرار بزرگ

خاص خود را داشته باشیم آئینچگونه   
 ایمان خود را انتخاب کنید.

همه ما باید به چیزی ایمان داشته باشیم. بدون ایمان، امیدی هم وجود نخواهد 
 داشت. 

گیرند ولی ایمان در برابر کلمه ایمان، موضع تدافعی به خود می هاغیر مذهبی
و امید بر  های گذشتهعلوم شهودی بر تجربهر قابل اجتناب است. داشتن، غی

وقوع مجدد ای از ایمان به . و شما همیشه به درجههای آینده استوار استتجربه
دهید، شما ملک خود را در رهن بانک قرار میکنید. یک اتفاق در آینده، تکیه می

که پول، واقعیست و اعتبار، واقعیست و گرفتن پول شما توسط ایمان دارید چون 
تکالیف خود را انجام دهند گویید شما به کودکان خود میبانک هم واقعیست. 

                                                                                                         

جمعی و یاران نزدیک خود، یک خودکشی دستهرهبر یک فرقه مذهبی خودساخته که با توطئه حلقه  -1

 بین پیروان خود به راه انداخت. )آمریکای جنوبی(  اهای دورافتاده کشور گویانقتل عام خونین را در جنگل
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در کند که ها را کمک میها مهم است و آنچون ایمان دارید که تحصیالت آن
دارد و امری وجود  شادیتر باشند. شما ایمان دارید که شادتر و سالمسالی، بزرگ

تر، ارزشش را دارد و به همین دلیل، شما ایمان دارید که عمر طوالنی ممکن است.
تر زندگی کنید. شما ایمان دارید که عشق، مهم تر و سالمکنید که ایمنتالش می

  ها مهم هستند. است و شغل شما مهم است و همه این

بسیار کنید. آتئیست رفتار نمیمانند یک منکر و ها پس در مورد هیچ یک از این
خوب، پس بستگی دارد به مفهوم شما از آتئیست بودن. منظور من این است که 

داشته باشیم. حتی اگر نهیلیست باشید، به ایمان  مه ما باید به اهمیت چیزیه
 هیچ چیز دیگری نیست.  تر از هیچ چیز مهمگوید باور دارید که می یایمان

 ها ایمان است. اینلذا، در نهایت، همه 

داشتن، انتخاب  پس، سؤال مهم این است: ایمان به چه؟ چه چیزی را برای باور
 کنیم؟می

، کندبا آن تطبیق پیدا میما به عنوان باالترین ارزش،  ذهن احساس چیزی که
مراتب ارزشی ما در باالترین سطح قرار دارد، به عینکی همان چیزی که در سلسله

بیایید نام  .کنیمتفسیر میهای دیگر خودمان را با آن ما ارزششود که بدل می
" بعضی پول است. این هایخدای ارزش" بنامیم. "هاخدای ارزشباالترین ارزش را "

پول، افراد همه چیز )خانواده، عشق، اعتبار، سیاست و غیره( را از طریق عدسی 
ها دوستشان خواهد انواده آناگر بتواننند پول کافی در بیاورند، خکنند. مشاهده می

رند. تمام تعارضات، نا اگذها احترام می. اگر پول داشته باشند، دیگران به آنداشت
 شود. ، همه و همه در نهایت به پول ختم میهااضطرابها، تها، حسادامیدی

های دیگر ها همه ارزشآندانند. " خود میهایبعضی دیگر، عشق را "خدای ارزش
ها با تمام َاشکال تعارض، مخالفند. کنند. آنق مشاهده میق عدسی عشرا از طری

 شود، مخالفند. ها با هر چیزی که باعث جدا کردن یا تفکیک مردمان میآن

به عنوان یا بودا )ص( محمد  حضرت ها با عیسی مسیح یاواضح است که خیلی
همه تجربیات خود را از این افراد، ند. در نتیجه، اتطبیق پیدا کرده "ارزش باالترین"

 کنند. ، تفسیر و تأویل میپیامبران الهیهای روحانی آن طریق عدسی رهنمود
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یا بهتر است بگوییم، لذت و قدرت خودشان  بعضی خودشانند "هایخدای ارزش"
ایمان خود  ،افرادبینی. این بزرگ -است. این همان نارسیسیسم است: مذهب خود

  دهند. لیاقتمندی شخصی خود قرار می و برتریرا روی 

اغلب به این، "وابستگی" تواند شخص دیگری باشد. بعضی می "خدای ارزشی"
کنند این افراد تمام امیدشان را از ارتباط با شخص دیگری دریافت میگوییم.  می

کنند. در نتیجه، تمام رفتار، تصمیمات و خود را و عالیق خود را فدای آن شخص می
 شودکنند باعث خوشحالی آن فرد میچه فکر میورهای خود را بر اساس آنو با

کنند. این معمواًل به همان روابط ، استوار می)همان خدای شخصی کوچک خود(
اید(، خودشیفتگان طور که احتمااًل حدس زده)همانشود که ای ختم میبه فنارفته
، خدای ارزشی یک خودشیفته، خودش است و در نهایتشوند. دچار می به آن

به پس ظاهرًا  خودشیفته است. آنخدای ارزشی یک وابسته، حفاظت و تثبیت 
طور اینتواند شکل بگیرد )ولی واقعًا ی یک نوع ارتباط بیمار به فنا رفته میطریق

 نیست(.

ش مهم ، باید با یک خدای ارزشی مبتنی بر ایمان، شکل بگیرند. ماهیتهانآییتمام 
های کم، هرگز اجازه ندادن به کودکان برای ها، باور به مالیاتنیست. پرستش گربه

خروج از منزل، هر چه که هست، یک ارزش مبتنی بر ایمان است که این یکی، 
کند و در نتیجه، بیشترین امید را به شخص بهترین واقعیت آینده را ایجاد می

 های دیگر خود را حول آن ارزش سازمانزشخود و تمام اردارد. ما زندگی عرضه می
گذارند، رویم که آن ایمان را به نمایش میهایی میدهیم. ما به دنبال فعالیتمی

تر از همه، به دنبال جوامعی کنند و مهمرویم که آن را تأیید میبه دنبال نظراتی می
  که با ما در آن ارزش، مشترکند. مرویمی

دارند، دست بلند کرده، یادآوری  تریکه ذهن علمی حاال بعضی از خوانندگان
چیزی به نام ما برای واقعی دانستن بعضی چیزها به ایمان نیاز نداریم. کنند که می
، شواهد کافی وجود علمی داریم که برای توضیح وجود آن حقایق" علمی حقایق"

 دارد. 

چیزی را عوض  هاوجود دارد: آن یانکتهمنصفانه است. ولی در مورد شواهد، 
است  ذهن احساسکنند. شواهد، به ذهن متفکر تعلق دارند، در حالی که این نمی

 ،معینها . آنها قابل اثبات نیستندگیرد. ارزشمی تصمیمها که در مورد ارزش
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خواهد راجع به حقایق توانید هر چقدر دلتان میو اختیاری هستند. لذا، می درونی
را خسته کنید. اهمیتی ندارد چون مردم، مفهوم  علمی صحبت کنید و خودتان
 کنند.  های خود تفسیر میتجربیات خود را از طریق ارزش

شواهد، در خدمت منافع خدای ارزشی هستند، و خود، راهی جداگانه را نمایندگی 
تنها روزنه این چیدمان این است که وقتی خود شواهد به خدای ارزشی  کنند.نمی

مذهبی که حول پرستش شواهد شکل افتد؟ د، چه اتفاقی میشونشما تبدیل می
توان گفت بهترین کاری که می یقینو به  شودخوانده می "علم"گیرد، عمومًا می

ما در فصل بعد راجع به علم و گونه ما توانسته تا کنون انجام دهد، همان است. 
 صحبت خواهیم کرد.های مختلف آن شاخه

ها باورهای مبتنی بر ایمان هستند. بنابراین، ارزش مقصود من این است که تمام
اهمیت، اند. ایمان به شدهها(، بر پایه ایمان بنا آیینتمام امیدها )و بنابراین، تمام 

هرگز ، شبهه همهدر حالی که حقیقت موجود، با وجود این، ارزش و درستی چیزی
 قابل اثبات نیست. 

هر یک بر اساس ام که یین تعریف کردهنوع آ دومن در جهت مقصودی که داریم، 
 نوع متفاوتی خدای ارزشی ساخته شده است:

های ایدئولوژیک، امید را از دنیای طبیعی، استخراج آیین های ایدئولوژیک:آیین
در همین دنیا و همین زندگی به دنبال رهایی و رشد و پرورش ها کنند. آنمی

داری، کومونیسم، آن عبارتند از سرمایه هایباورهای مبتنی بر ایمان هستند. نمونه
 گرایی و فاشیسم. لیبرالیسم، محیط زیست

از افراد داخل زندگیمان های درون فردی، امید را در آیین های درون فردی:آیین
عشق  های درون فردی شامل عشق رومانتیک،هایی از آیینکنیم. نمونهدریافت می
عشق به رهبران سیاسی و عشق به قهرمانان ورزشی، عشق به ، به فرزندان
 ها. سلبریتی

در شروع، به تالش و کار زیادی نیاز دارد ولی به  های ایدئولوژیک،آیینساخت 
با امید ای عمومی هستند. اما چون بیش از حد عمومی هستد، شکل منصفانه

فرهنگی نیز  هایها را ترنداغلب، آنشوند. های شدیدی میوارد رقابتمردمان 



 99 مارک منسون

ها بیش از چند سال یا حداکثر، چند دهه زنده درواقع، معدودی از آننامند و می
 توانند چند قرنی به حیات خود ادامه دهند. ها میهای آنمانند. فقط بهتریننمی

به اندازه خود مردم است. تقریبًا همه ما در برخی های بین فردی، آیین یفراوان
کنیم. را به طور کامل، تسلیم فردی دیگر مینفسمان و ارزشمقاطع زندگی، خودمان 

را لوحانه نوعی عشق نوجوانی یا عشق ساده های بین فردی،آیینها بعضی وقت
و اند و آن نوعی کثافت است که تا زمانی که به اندازه کافی رشد نکنی تجربه کرده

 از آن خارج نشوی، رنجت خواهد داد. 

 ایدئولوژیک هایآیین
که انجام یک کنند برای ایجاد امید، از این باور استفاده میایدئولوژیک های یینآ

شود که میافراد  های بهتر در زندگیسری کارها تنها زمانی باعث ایجاد خروجی
های عظیم جمعیتی انجام شود. دو دلیل برای این وجود همراه با تطبیق در توده

است  نهایت مشکلگر غیر ممکن نباشد، بیدارد. اول این که انجام بعضی کارها ا
ها را آزمایش نمود. دیگر این که بسیاری از توان برای اطمینان، آنو نمی

 ، استوارند. مشترکپایه ایمان همه اعضای جامعه به یک چیز  ها برایدئولوژی

ذاتًا ارزشمند است. اما توانید به شکل علمی ثابت کنید که پول به عنوان مثال، نمی
توانید ثابت چنین نمیگونه است؛ همهمه ما به این موضوع، باور داریم، پس این

ها وجود بسیاری از قومیتیک ملیت، امری واقعی است یا حتی کنید که شهروندی 
را ایجاد کرده و همه ما آن  هاها باورهایی هستند که جامعه آنخارجی دارند. این

 را قبول کرده و به آن ایمان داریم. 

ها تمایل دارند تعداد کمی از ها این است که انسانمشکل شواهد و ایدئولوژی
شواهد را برداشته و امور خود را با آن بگذرانند و چند ایده ساده را برای کل جمعیت 

این همان خودشیفتگی نوع بشر است که فعلیت یافته. سیاره زمین، تعمیم دهند. 
وار دیوانهرا به عملکرد ما  ذهن احساسمان، نیاز ما به نوآوری در مورد اهمیت خود

ها موضوع قابل مشاهده و تأییدی باشند، و در نتیجه، حتی اگر ایدئولوژیدارد وامی
، به قدری پیچیده و وسیع . بشریتکنیمعمل نمیها چندان خوب ما در تأیید آن
توانند همه را با هم لحاظ کنند. متغیرها بسیار زیاد مینهای ما است که ذهن

ما به ناچار، از میانبر استفاده کرده و بعضی  ذهن متفکراست. به همین دلیل، 
های زشتی چون راشیسم یا کند. ایدئولوژیخرف را برای خود حفظ میزباورهای م
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 هاندیشیبدا دهند که بسیاری ازیسکسیسم، از این جهت، به حیات خود ادامه م
های بد و مردم از این جهت به این ایدئولوژیاند. گرفته شدهنادیده هادر آن
ها درجاتی از امید را به طرفداران خود پیشکش چسبند که متأسفانه، آنمی
 کنند. می

کاری که باید بکنید این های ایدئولوژیک، کار مشکلی است. شروع ساخت آیین
به فنا رفتن همه چیز، پیدا کنید و  در مورد علتی ظاهرًا منطقایده است که چند 

ها کمی امید داده انتشار دهید طوری که به آنهای وسیع، بعد آن را بین جمعیت
! شما آیین ایدئولوژیک خودتان را دارید. اگر بیش از بیست سال است شود و تمام

در زندگی  اید.یدهاید، حتمًا تا حاال چند مورد آن را به چشم دکه پا به زندگی نهاده
گراها، تحقیقات جنسهمحمایت از حقوق در زیادی  یهامن به تنهایی حرکت

 مصرف مواد مخدر، اتفاق افتاده.منع های بنیادی و توقف قوانین مربوط به سلول
 اند،ها این روزها کاماًل گیج شدهیکی از دالیل اصلی برای این که خیلی ،در واقع

گرا و گرا، ملیسنتهای ایدئولوژیجهان،  بیشتر نقاطدر این حقیقت است که 
بی اثر ها در پی کنند و این ایدئولوژیقدرت سیاسی را از آن خود می ،پوپولیستی

نئولیبرال،  اواخر قرن بیستمی هایایدئولوژیتوسط که هستند کردن کارهایی 
 لوبالیست، فمینیست و انوایرونمنتالیست انجام شده است. گ

 بین فردی هایآیین
شوند تا به یک میدان سبز خالی خیره ها نفر دور هم جمع میهر یکشنبه، میلیون

ها نفر، همگی شوند. روی این میدان خطوط سفیدی نقاشی شده و این میلیون
موافقند که باور کنند که که این خطوط، معنای بسیار مهمی دارند )به آن ایمان 

های سنگین وارد آن میدان مرد )یا زن( قدرتمند با قدم هادهبیاورند(. بعد 
را به به شکل توپ یک تکه چرم متشکلی قرار دارند و  شوند. همگی در صفمی

، گروهی به کجا برود، ِکی توپ چرمی،. بسته به این که این کنندمی ابپرتاطراف 
 وند. شو گروهی دیگر واقعًا ناراحت می دهندشادی سر میاز مردم فریاد 

قراردادی هستند که های ارزشی سیستمها ها نیز، شکلی از آیین هستند. آنورزش
جا بیاندازید تا به یک قهرمان را ایناند. توپ برای امید دادن به مردم طراحی شده

ها بعضی ورزشه بدل شوی. جا شوت کن تا به یک بازندرا به آنبدل شوید. توپ 
کنند. ِتد ویلیامز، بهترین می طردخی را چون شیطان را مورد پرستش قرار داده و بر
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ها یک قهرمان زن بیسبال در طول تاریخ است و به همین دلیل برای بعضیضربه
شوند چون از می طردکاران آمریکاییست. یک تندیس، یک الگو. بقیه ورزش

پیروان ند، چون به ااند، چون استعداد خود را تلف کردهوظایف خود کوتاهی کرده
 ند.  اخود خیانت کرده

 سیستمو آن ها نیز دارند: تر از ورزشای حتی بزرگ، نمونههای بین فردیاما آیین
مشابهی گرد هم های ارزش در تمام دنیا، همه ما تحت مجموعه .است سیاسی
 بخشیم.به گروه کوچکی از افراد، اعتبار، رهبری و پاکدامنی میشویم و جمع می

های سیاسی نیز، کاماًل ساختگی هستند. یک زمین فوتبال، سیستممثل خطوط 
و خواه این سیستم،  شودنقاط قدرت، تنها بر حسب ایمان جمعیت، مشخص می

دموکراسی باشد، خواه دیکتاتوری، نتیجه، یکسان است: گروه کوچک رهبران در 
 د(. شونمی طردشوند )یا بدل شده و باال برده می آگاهی اجتماع، به بت

دهند که یک موجود بشری دیگر برای های بین فردی، این امید را به ما میآیین
به ارمغان خواهد آورد و این که یک فرد )یا گروهی از افراد(، به شادی  و ما رهایی

های بین فردی ما حول رهبران ما بسیاری از آیینتمام افراد دیگر، برتری دارند. 
یا سلبریتی کاریزماتیک که گویی همه مشکالت  جمهورگیرند. یک رئیسشکل می
خدای ارزشیمان نزدیک شود طوری به سطح در چشمان ما تواند میفهمد، ما را می

 چه برای رهبر عزیزمان خوب است یا بد، فیلتر شود. که درست و غلط ما توسط آن

ی داران ویل اسمیت یا کیتطرفداری، عمومًا نوع سطح پایین یک آیین است. طرف
کند دهد، دنبال میص انجام میاشخاپری یا ایالن ماسک، همه کارهایی را که آن 

دنبال اینند که به شود و میخارج  هاآنشود که از دهان ای میو آویزان هر کلمه
ای بهتر آیندهبه امید ، صورترا ببینند. ستایش آن  ایشانطریقی درستی یا تقدس 
ای مثل شکل چیز سادهبه تواند ین آینده بهتر میا .کندرا در آن طرفدار ایجاد می

 .سلبریتی موردنظر باشدهای بعدی ها یا نوآوریها، آهنگفیلم

هستند. با این های بین فردی، روابط خانوادگی و رومانتیک ما ترین آییناما مهم
که باورها و هیجاناتی که الزمه این نوع روابط هستند، به صورت تکاملی در طبیعت 

بر ایمان هستند. هر  مبتنیبه همان طریق، ها ، ولی همه آناندقرار گرفته ما
خانواده، یک کلیسای کوچک شخصی است، گروهی از مردم که با ایمان، باور دارند 

های یکدیگر، معنا، امید و رهایی که بخشی از آن گروه هستند، به زندگی
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شبه روحانی باشد. تصور یک تجربه تواند عشق رومانتیک، البته میبخشند. می
ایم و انواع ایم، به خاطرش سقوط کردهگم کردهکس دیگری در کنیم خود را می

 بافیم. به هم میرابطه مفاهیم کیهانی این را در مورد ها انمختلف داست

کوچک  و قبایل هابه میزان مؤثری ما را با این آیین چه خوب چه بد، تمدن جدید،
بزرگ را جانشین المللی بینملی و های ایدئولوژیک آیینه و ، بیگانه کردفردیدرون
خبر خوبی است چون ما سازم این برای من و شما همکار آیینها کرده است. آن

خود را و پیروان  روابط صمیمانه زیادی نداریم که بخواهیم از شرشان راحت شده
 . به خود وصل کنیملحاظ هیجانی  به

ها به ارتباطات هیجانی مربوط آییناین قبیل  هیم دید،واطور که بعدًا خچون همان
تفکر  جلوی بهترین راه برای ایجاد این نوع ارتباطات، این است کهشوند. و می

 . بگیریمانتقادی را در دیگران 

 چگونه آیین خاص خود را داشته باشیم
 نامربوطهای انتقادی یا گریاعتبار کردن پیشگیرانه تمام پرسشگام سوم: بی

ایجاد شده، الزم است راهی برای های درونی حال که در نهال آیین شما پایه
شود، پیدا بر سر راهش پرت میناپذیری که انتقادات اجتنابحفاظت از آن در برابر 

ها، آن -قطبی ما شود در دوباوری که باعث میکنید. نکته این است که برای تطبیق 
ای باشد ها وجود دارد به گونهکه از ما در برابر آن درکیبخش ما تقویت شود، باید 

 ها تبدیل شود. که هر کس که ما را انتقاد کرده یا زیر سؤال ببرد، بالفاصله به آن

 است. بگذارید برایتان چند مثال بزنم: آید ولی کاماًل سادهبه نظر مشکل می

 کنید. میها پشتیبانی کنید، پس از تروریستاگر از جنگ پشتیبانی نمی 
 گراست. جنسیتکند، هر کس که از فمینیزم انتقاد می 
 کند، کومونیست است. انتقاد میداری هرکس که از سرمایه 
  جمهور انتقاد کند، خائن است. از رئیسهر کس که 
 کند کوب بریانت بهتر از مایکل جوردن بود، بسکتبال را درک هرکس که فکر می

 است.  معتبردر مورد بسکتبال بدهد، نا ظری کهکند. بنابراین هر ننمی

قبل از ما دربرابر آنان، این است که:  دروغین هایاین دو قطبی موردنکته مهم در 
این که پیروان شما شروع به زیرسؤال بردن باورهایشان بکنند، ساقه هر استدالل 
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 این اراید ما در برابر آنان،دروغین های یا بحثی را از ریشه قطع کنید. این دوقطبی
یک دشمن مشترک را به گروه معرفی توانید هستند که همیشه میمزیت افزوده 

  کنید. 

دانم که همه ما دلمان دشمنان مشترک، اهمیت بسیار باالیی دارند. من می
دهیم در دنیایی از صلح و هماهنگی کامل زندگی خواهد فکر کنیم که ترجیح میمی

کند. دنیایی بیش از چند دقیقه ادامه پیدا نمیکنیم ولی صادقانه بگویم، چنین 
حق یا به بهیک جور قربانی کنند. دشمنان همیشگی در آیین ما اتحاد ایجاد می

حفظ امیدمان را با کمک آن کنیم و برای دردهایمان سرزنشش میاو را  ناحق که
م، در را که شدیدًا به دنبالش هستیها، دشمنی دو قطبی ما در برابر آنکنیم. می

 دهد. اختیار ما قرار می

برای پیروان خود نقاشی کنید. وقتی  ای رادر نهایت، باید بتوانید تصویر واقعًا ساده
کسانی فهمند. ها نمیفهمند و بعضیها مفهوم آن را میکنید، بعضیاین کار را می

نیا را فهمند، قرار است دفهمند قرار است دنیا را نجات دهند. کسانی که نمیکه می
نابود کنند. بحث تمام. هر چه هست، به باوری بستگی دارد که سعی در فروش 

خواری، خوابیدن در اطاق هگیاآن دارید )لیبرالیسم، رژیم غذایی بدون گلوتن، خام
ناباوران به پیروان  هایگاز و زندگی بدون بستنی چوبی(. همچنین، هر چه از بدی

باعث نابودی همه ها نفرین کنید. آنها را خود بگویید، کافی نیست. باید آن
ها شیاطین کنند. آنها همه چیز را خراب میشوند. آنچیزهای خوب و مقدس می

 کثیفند. 

بعد باید پیروان خود را متقاعد کنید که هر کس که نتواند آن را بفهمد، باید به هر 
است. در آیین  شکل ممکن، متوقف شود و این از باالترین درجه اهمیت برخوردار

ترین سطح مراتب ارزشی قرار دارند یا در پایینما افراد یا در باالترین سطح سلسله
 کس نیست. در نقطه وسط هیچآن و 

ترس، هر چه بیشتر، بهتر. اگر الزم است کمی دروغ بگویید. یادتان باشد، مردم به 
جنگند، یبی میهای صلطور غریزی دوست دارند احساس کنند دارند در یکی از جنگ

و دسی هستند که برای عدالت، حقیقت کنند که مبارزان مقاین طوری باور می
کنند. بنابراین، هر چه الزم است بگویید. این احساس حق به جانب رهایی نبرد می
 تا این آیین پیشرفت کند.ها ایجاد کنید بودن را در آن



 همه چیز به فنا رفته 104

این که بیماری اوتیسم را  آیند.ئه به کار میهای توطجا جاییست که تئوریاین
ای با داروخانهصنایع پزشکی و  باید بگوییداند، کافی نیست. ایجاد کرده هاواکسن

جنین این که طرفداران سقطشوند. ها دارند ثروتمند میاز بین بردن خانواده
دارند، کافی دیدگاه متفاوتی شناختی یک جنین اختیاری، در مورد وضعیت زیست

های ها سربازانی هستند که شیطان برای نابودی خانوادهویید آننیست. باید بگ
خوب فرستاده است. کافی نیست که بگویید تغییرات اقلیمی فقط یک شوخی 

است تا اقتصاد ایاالت متحده است. باید بگویید این شوخی، برساخته دولت چین 
 و جهان را تصاحب کند. را از حرکت انداخته 

 داشته باشیم چگونه آیین خاص خود را
توانند بسیار آسان، همه می -برای افراد مبتدی دادن گام چهارم: مراسم قربانی

 انجام دهند. 

در آیینی که در تگزاس در حال رشد است، تنها خدایانی که اهمیت دارند، مسیح 
 و فوتبال است. 

ردا یک انسان با همیشه  ما های زندگیترین لحظهاید که مهمتا به حال دقت کرده
مراسم خاکسپاری، مراسم استماع التحصیلی، عروسی، فارغ ؟همراه است یدهپوش

مراسم غسل تعمید و های قلب باز، دادگاه، مراسم استماع هیئت منصفه، جراحی
 بله حتی خطابه کلیسا. 

وقتی التحصیل شده بودم. من اولین بار زمانی متوجه ردا شدم که از دانشگاه فارغ
روی صندلیم بنشینم، از خستگی تلو خواستم میالتحصیلی م جشن فارغدر مراس
چون فقط سه ساعت خوابیده بودم. به اطرافم نگاه کردم و فکر کردم،  خوردمتلو می

، بعد از آخرین باری که به کلیسا رفتم، هرگز این همه آدم ردا پوشیده خدای بزرگ
و وحشتم نگاهی کردم و فهمیدم  بعد به خودمزمان در یک محل ندیده بودم. را هم

 ها هستم. خودم هم یکی از آن

کند، دهی میردا، یک نشانه بصریست که وضعیت موجود و اهمیت آن را عالمت
های تشریفات است. و ما به تشریفات نیاز داریم چون به ارزشنوع بخشی از یک 

به چیزی را دهی توانید مسیر خود به سمت ارزششما نمیبخشند. عینیت میما 
 هابا تفکر پیدا کنید. باید آن را زندگی کنید. باید آن را تجربه کنید. و یکی از راه
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کنید، این است  برای این که زندگی کردن و تجربه یک ارزش را برای دیگران ساده
های دلفریب بپوشند و کلماتی بگویند که به نظر مهم ها بخواهید لباسکه از آن

معرف تجربی و  ها تشریفات بدهید. تشریفات،صه، به آنرسند. به طور خالمی
همین دلیل است که در تمام ایم. به بصری چیزی است که ما مهم فرض کرده

 بینیم. ها را میآن های خوب،آیین

 یادتان باشد، هیجانات، اعمال ما هستند؛ هر دو عینًا یکی هستند. 

طوالنی تکرار شده دوره زمانی ک یاند که در ، طوری طراحی شدهو تشریفات مراسم
مراسم و تشریفات، حالت  .دهدها به عاریت حسی از اهمیت بیشتر را به آنو 

هستند. در  ها یا روایاتها نیز تجسم داستانها، آننمادین دارند. مثل ارزش
های رداپوشی هستند که نان را در شراب )یا آب انگور( فرو برده و به کلیساها آدم

این نماد، قربانی  کنند.تداعی ها دهند تا بدن مسیح را برای آنکلیسا میاهالی 
 دهد. میشدن )ناعادالنه( مسیح را برای رهایی ما نشان 

هایی که به پیروزی )یا یا حول جنگ شانکشورها مراسم خود را حول تأسیس
را  هاییرویم و پرچمسازند. ما به طور منظم، رژه میشکست( ختم شده است، می

که ایجاد کنیم را حس مشترکی اندازیم تا بازی به راه میدهیم و آتشتکان می
اند نیز مراسم هایی که ازدواج کردهزوجداللت بر چیزی ارزشمند و قابل توجه دارد. 

کنند، بین خود رد و بدل میهای کوچکی که و عادات کوچک خود را دارند و لطیفه
و آیین بین فردی خصوصی  هاآن ش رابطهایست بر ارزتأیید دوبارههمگی 
های و با ارزش شود ارتباط خود را با گذشته، حفظ کنیممراسم باعث می. مابینشان

 ها تأیید کننده هویت ما هستند. خود ارتباط دائمی برقرار کنیم. آن

روحانیون و گار قدیم، ها معمواًل به نوعی به قربانی ربط دارند. در روزآیین
ه، به قتل گامردم را در قربانتپید، ، گاهی با دریدن قلبی که هنوز میهانفرماند
کوبیدند و انواع ها میبلط، بر زدندو مردم نیز باید فریاد میرساندند، می

 دادند. را انجام میوار های دیوانهکاریکثافت

پربار در  عصبانی، یا برای اطمینان از محصول خدایاناین قربانیان برای آرام کردن 
 ، به قتلای که مد نظرشان بودپایان سال و یا برای هر تعداد خروجی و نتیجه

 تر از آن بود. قرسیدند. اما دلیل واقعی انجام مراسم قربانی، عمیمی
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آلودی هستند. فرض کنیم شما نوع بشر در واقع به طرز وحشتناکی مخلوقات گناه
پول است ولی هیچ مشخصه و اطالعاتی  اید که در آن یکصد دالرکیفی پیدا کرده

کس هم در اطراف شما نیست و هیچ سرنخی از صاحب کیف در آن نیست. هیچ 
گوید برای پیدا کردن مالک کیف در اختیار ندارید. قانون اول هیجان نیوتون می

ها واکنش هیجانی برابر و خالف جهت خود دارند. در این حالت، اتفاق تمام کنش
 افتاده که شما سزاوار آن نیستید. این همان نشانه گناه است.  خوبی برای شما

حال، به این شکل راجع به آن فکر کنید: شما هیچ کاری که سزاوار وجود داشتنتان 
به  اید.دانید که چرا وجود داشتن را آغاز کردهحتی نمیشما اید. باشد، انجام نداده

توانید طوری زندگی چه طور می ناگاه چشم باز کردید و خود را در این دنیا دیدید.
کنید که زندگی شما ارزشمند باشد؟ این سؤال ثابت و غیر قابل جواب دادن شرایط 

 زندگی بشر است. 

که  گرفتدیرینه وجود دارد، به این علت انجام میهای که در آیینمراسم قربانی 
کرد. تا حس کنند زندگی ها ایجاد میرا در پیروان آنخت آن شک بازپردااحساس 

کردند. ها نوع بشر را قربانی میبه همین دلیل، در روزگار قدیم، آنها ارزش دارد. آن
و  شدهمردم به اندازه کافی هوشمند ک زندگی برای یک زندگی. در نهایت، ی

برای رهایی کل نوع بشر، توان به شکل نمادین نیز یک زندگی را فهمیدند که می
گاه، پاک خون را از روی قربانالزم نبود بود که ما نیز  . به همین دلیلقربانی کرد

 ها را(.)و حتی مگس کنیم

ملل شوند. های ایدئولوژیک، به شکل بسیار مؤثرتری با سؤال گناه مواجه میآیین
کنند. میت هدایت امردم را به سمت نوعی خدم در مختلف، احساس گناه وجود

ها را در اختیار شما قرار داده، پس این یونیفورم لعنتی را کشور ما این فرصت"
های دست راستی معمواًل ایدئولوژی "بپوش و برای محافظت از آن مبارزه کن.

کنند. قربانیان الزم را در قالب محافظت از کشور و خانواده، دریافت می
را به صورت تسلیم برای مزیتی بزرگتر  قربانیهای دست چپی، معمواًل ایدئولوژی

 بینند. برای کل جامعه می

 احساساتهای بین فردی، قربانی کردن خود به صورت در نهایت، در آیین
: منظورم این مراسم ازدواج را تجسم کنیدکند ) وفاداری نمود پیدا میرومانتیک و 

زندگی خود را به دهید که ایستید و قول میگاه میاست که، شما روی یک قربان
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فرد دیگری تقدیم کنید(. همه ما با این حس که الیق دوست داشتن هستیم یا 
حتی اگر والدین شما عالی باشند، شما گاهی تعجب شویم. خیر، دچار کشمکش می

 های بین فردی،ام که سزاوار اینم؟ در همه آیینکنید. وای، چرا من؟ چه کار کردهمی
همگی برای ایجاد حس سزاوار که  یی وجود داردهاانیانواع مختلف مراسم و قرب

اج، هدایا، مراسم سالگرد های ازدو. حلقهاندبودن به عشق در مردم طراحی شده
تر که وجودشان منوط به یک چیز بزرگها چیزهای کوچکی هستند ازداوج، همه این

 دارم. است: عزیزم، تو را دوست می

پیش  اید که تا این مرحلههبه قدری جدی بود در ایجاد آیینی اختصاصی خود،اگر 
عبالت که از زباید توانسته باشید، با مطالعه یک سری خ، یعنی تا االن ایدآمده

حقیقت "های ناامید را که به شدت از از انسانقشنگی گروه اید، خودتان درآورده
شان را کنار ها خواسته باشید دوستاندور هم جمع کرده و از آنکنند، " فرار میتلخ

 هایشان بگویند برو به جهنم. و به خانوادهگذاشته 

 در نتیجه، حاال زمان آن فرارسیده که جدیت به خرج دهید. 

گری، زیبایی یک آیین این است که هر چه به پیروان خود در زمینه رهایی، روشن
ها نیز های بیشتری بدهید، آنعدهصلح جهانی، شادی واقعی یا هر چه هست، و

ها خورند. و هر چه آنها، بیشتر شکست میر سزاوار دانستن خود به آن وعدهد
ها، بیشتر شکست بخورند، خود را بیشتر وعده در سزاوار دانستن خود به آن

ها ایجاد خواهد شد. و هر چه سرزنش خواهند کرد و احساس گناه بیشتری در آن
ها ایجاد شود، ری در آنها بیشتر خود را سرزنش کنند و احساس گناه بیشتآن

گویید، با جدیت بیشتری انجام خواهند داد تا کفاره ها میکارهایی را که به آن
 گناهانشان شود.  

ها ها نام این را دوره سوء استفاده روانشناختی بگذارند؛ ولی به آنشاید بعضی
 اجازه ندهید با چنین اصطالحاتی سرگرمی جالب ما را خراب کنند. 

دهند. شما به یک آدم غیر موجه هرمی، این کار را بسیار خوب انجام میالگوهای 
ها نیاز ندارید، دهید تا یک مقدار محصول به درد نخور که به آنکمی پول می

کنید که افراد دیگر را برایتان تهیه کند و بعد طی سه ماه آینده، به شدت سعی می
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که را ت نام کنند و محصوالتی دعوت کنید که در آن الگو در سطوح زیرین شما ثب
 بفروشند.ند، خورکس نمیبه درد هیچ

 دهد.و این جواب نمی

)این که این محصول، یک  کنندبه واضحات، توجه مردم بعد، به جای این که 
برداری دیگری است برداری دیگر جهت کالهبرداری بزرگ برای انجام یک کالهکاله

. چون کنندمیکند(، خود را سرزنش پذیر مینهای دیگری را امکابرداریکه کاله
ببین، نفری که در باالی هرم است، یک ِفراری دارد! و شما هم یک ِفراری 

ح است که مشکل باید به طریقی به شما مربوط باشد، درست خواهید. پس واضمی
 است؟ 

در سمیناری خوشبختانه، آن نفری که ِفراری دارد، با مهربانی موافقت کرده که شما را 
خورد، های بیشتری را که به درد هیچ کس نمیدعوت کند تا بتوانید آت و آشغال
 های بیشتری را به مردمآشغال و ها نیز بتوانند آتبه مردمی بفروشید که بعد آن

 یابد. طور ادامه میبیشتری بفروشند و این چرخه همین

و در آن سمینار، بیشترین زمان، صرف باالبردن اطمینان شما با موزیک و آواز و 
شوند! برندگان هرگز تسلیم نمی"شود )آنان می –در برابر  -ایجاد نوعی دو قطبی ما

خورد!"( و شما در حالی از سمینار ها نمیبازندگان، باور دارند که این هرم به درد آن
اید ولی هنوز برای فروش هیچ شارژ شدهشوید که واقعًا تهییج شده و خارج می

خورد. و کس نمیهایی که به درد هیچچیز، نظری ندارید، مخصوصًا آت و آشغال
اید، ناراحت شوید، از دست مبتنی بر پولی که واردش شده ای این که از آیینبه ج

اید، شوید و به خاطر این که در برابر خدای ارزشی خود کم آوردهخودتان ناراحت می
 کنید و به غیر عاقالنه بودن آن خدای ارزشی کاری ندارید. خود را سرزنش می

نیز همین سیکل ناامیدی، نقش خود را های دیگر توان دید که در تمام حوزهمی
های سیاسی، سمینارهای های غذایی و تناسب اندام، فعالیتکند. برنامهبازی می

ها های اقتصادی، مالقات با مادربزرگ در روز تعطیل، همه آنانگیزشی، برنامه
 دهند: هر چه این کار را بیشتر انجام دهید، بیشترهمیشه پیام یکسانی را انتقال می

مندی نهایی که به شما وعده شده، شود که برای تجربه آن رضایتبه شما گفته می
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مندی هرگز به وقوع نخواهد . در حالی که این رضایتدباید آن کار را انجام دهی
 پیوست. 

دهد: درد ببینید، یک ثانیه صبر کنید. بگذارید کسی باشم که اخبار بد به شما می
ربه فنی است. هر بار که نوع خاصی از درد را ض 1موش را بزنآدمی مانند بازی 

تر به آن ضربه بزنید، دفعه بعد، آورد و هر چه سریعکنید، درد دیگری سر بر میمی
 آورد. تر سر بر میسریع

بار این درد، شاید کمی تخفیف پیدا کند، شاید تغییر شکل بدهد، شاید از مصیبت
 از ماست.  خشیجاست و ببودن آن کم شود. ولی همیشه آن

 آن درد، خود ماست. 

درد برای شما توانند با این ادعا که می آن بیرون، بسیاری از سخنرانان انگیزشی
موش را بزن را یک بار برای همیشه، تسکین دهند، پول زیادی به جیب بازی 
رسند. هر چه های درد، هرگز به پایان نمیزنند. ولی حقیقت این است که موشمی
آورند. این گونه است که تر سر بر میها را بزنید، دوباره و این بار، سریعآنتر سریع

های سال است که در کسب و کار آیینی خود موجودات حقیر، سالتمام این 
ها به جای پذیرش این واقعیت که این بازی، جعلی و تقلبی است و ماندگارند: آن

کند، شما را به خاطر ولید میطبیعت بشری ما طوری طراحی شده که دائمًا درد ت
. کنندزنش می"آنان" بزرگ را سرکنند. یا حتی بدتر، یک نبردن بازی، سرزنش می

د. قول وشاگر فقط بتوانیم از شر این "آنان" راحت شویم، رنج همه ما متوقف می
دهد. این فقط درد را از یک جمعیت به جمعیتی مردانه. اما این هم جواب نمی

 کند. دیگر منتقل کرده و آن را تشدید می

 توانست تمام مشکالت ما را حل کند، تا سه شنبهزیرا، جدی، اگر کسی واقعًا می
رضایت دائمی  ، به عدماین قبیل افراد شدند؟نمیکار این قبیل افراد، بیآینده تمام 

چیز ، خوب است. اگر همهکسب و کارشانپیروان خود نیاز دارند؛ چون این برای 

                                                                                                         

های پالستیکی، دستیکه باید با چوبگانه است بازی بچه، یک اسبابWhake-a-moleرا بزن یا  موش -1

های موش کور پالستیکی که چراغی روی سرشان روشن است، ضربه بزنید. هر ضربه، روی سر عروسک

کند ولی بعد از چند لحظه، دوباره این چراغ، روشن موقتاً چراغ روی سر موش پالستیکی را خاموش می

 ماند.  ما میشده و منتظر ضربه ش
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هیچ آیینی کسی پیروی نخواهد کرد. س از هیچعالی و تمام و کمال باشد، هیچ ک
وقت باعث احساس سعادتمندی و آرامش مردم نشده. هیچ فلسفه سیاسی هیچ

نخواهد کرد. همیشه یک نفر، در  هرگز مشکالت همه مردم را برای همیشه حل
جایی از این دنیا رنج خواهد کشید. آزادی واقعی، حقیقتًا وجود خارجی ندارد زیرا 

نیست شما  همه ما باید بخشی از استقالل خود را قربانی ثبات زندگیمان کنیم. مهم
تواند کسی را چه قدر دوست دارید یا او چه قدر شما را دوست دارد، او هرگز نمی

گناه درونی را که به خاطر موجودیت شما وجود دارد، برطرف کند. اوضاع احساس 
است. همه چیز به فنا رفته. همیشه این به فنا رفته  ،چیز به همین وخامتهمه

تدریجی،  جز بهبودطور خواهد بود. هیچ راه حلی نطور بوده و بعد از این نیز همی
ندارد و اکنون زمان آن است که فرار از  به فنا رفتگی، وجود شکال کمی بهترِ جز اَ 

 این حقیقت را متوقف کنیم و به جای آن، در آغوشش بگیریم. 

 این، دنیای به فنا رفته ماست و ما به فنا رفتگانی درون آن هستیم. 

 چگونه آیین خاص خود را داشته باشیم
 گام پنجم: درو کردن محصول.

دید. اکنون، آیین خودتان را دارید و زمان خوب، که این طور. شما تا انتها ادامه دا 
آن فرارسیده که تمام محصول را درو کنید. حال که گروه کوچک پیروان خود را 

های شما را ها حاضرند پولشان را به شما بدهند و چمناید و آندست آوردهبه
ت اید، به دستوانید همه چیزهایی را که همیشه آرزویشان را داشتهکوتاه کنند، می

 بیاورید. 

کافی نظرتان راجع به چند برده جنسی چه طور است؟ کافی است لب تر کنید. 
مرحله ششم روشنگری عظیم" "است یک کتاب بنویسید و به پیروان خود بگویید 

 شود. آور یافت میهای پیامتنها در ارگاسم

خواهید زمین بزرگی در وسط ناکجاآباد داشته باشید؟ به پیروان خود بگویید می
توانید برایشان بهشت بسازید و آن بهشت هم باید که فقط شما هستید که می

 اش را بپردازند. ها نیاز دارند که هزینهواقعًا بسیار دور باشد. اوه. و به هر حال، آن
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انتخاب کنند یا حتی بهتر، شما را ان خود بگویید خواهید؟ به پیروقدرت و اعتبار می
ها عاشق دولت را با خشونت، سرنگون کنند. اگر کارتان را خوب انجام بدهید، آن

 شوند که جانشان را برای شما فدا کنند. این می

 پایانند. ها واقعًا بیفرصت

شکالت خبری از تنهایی نیست. خبری از مشکالت ارتباطی نیست. خبری از مدیگر 
ترین رویاهای خود را به واقعیت بدل کنید. کافیست توانید وحشیمالی نیست. می

 جا برسید.  امیدها و رویاهای هزاران انسان دیگر را پایمال کنید تا به آن

اید. پس، سزاوار تمام مزایای بله دوست من، شما به سختی برای این تالش کرده
های های اجتماعی مزاحم یا بحثنگرانیآن هستید بدون این که نیاز باشد با 

خواستید آیین خود را شروع اخالقی، برای خود مانع درست کنید. زیرا، وقتی می
کنید، قبول کردید که این کار را بکنید. شما قبول کردید که در مورد امور اخالقی 

بگیرید و  گیری کنید. شما قبول کردید که در مورد کارهای درست، تصمیمتصمیم
 قبول کردید که در مورد فرد درستکار نیز تصمیم بگیرید. 

رتتان گرفته. بسیار خوب، از این که شاید هم از کل این داستان خسته شده و چ  
رتتان را پاره کنم، نفرت دارم ولی واقعًا شما در خواب هستید. شما دانسته یا چ  

ها مراسم، شما در ایده، منطبق کردیک گروه هاینادانسته، خود را با باورها و ارزش
اید، شما خطوط "ما" در برابر "آنان" کرده هایتان را پیشکششرکت کرده و قربانی

. کنیممیاید. این کاری است که همه ما اید و ذهنًا خود را ایزوله کردهرا ترسیم کرده
ها، زیربنای بخشی از طبیعت ماست. دهنده آنباورهای آیینی و رفتارهای تشکیل

کنید از آیین خود باالتر هستید و ها غیر ممکن است. اگر فکر میانطباق با آن عدم
کنید، با نهایت تأسف باید بگویم، اشتباه  ز منطق و دلیل استفادهتوانید امی
کنید اطالعات باال و سطح تحصیالت کنید: شما هم یکی از ما هستید. اگر فکر میمی

همه ما باید به چیزی ایمان برید. وز رنج میکنید: شما هنخوبی دارید، اشتباه می
هایمان را بیابیم. همه ما به لحاظ داشته باشیم. همه ما باید جایی ارزش

گونه دهیم. ما امید خود را اینشناختی، به این طریق، زنده مانده و ادامه میروان
بسیار انداز صحیحی داشته باشید، یابیم و حتی اگر در مورد آینده بهتر، چشممی

سخت است که به تنهایی به آن برسید. هم به دالیل منطقی و هم به دالیل 
های پشتیبان نیاز داریم. هیجانی، برای به واقعیت پیوستن هر رویایی، ما به شبکه
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شی )مشترک مراتب ارزاین، سلسلهبه معنای واقعی کلمه به یک ارتش نیاز داریم. 
دهی های بشری را جذب و سازمانه سامانهها نفر( است کبین هزاران یا میلیون

طور که در راند )همانکرده و در نوعی رقابت از نوع داروینیسم، به سمت جلو می
های موجود در دنیا برای دستیابی به منابع با هم ها ذکر شد(. آیینداستان آیین
 ،یهترند که از نیروی کار و سرماهایی به پیروزی نزدیککنند و آیینرقابت می

شود، افراد برند. و وقتی آیینی در این رقابت پیروز میبیشترین استفاده را می
دهند، زیرا آیین برنده، تطبیق میبیشتر و بیشتری خود را با سلسله مراتبی ارزشی 

پیروزی، ارزشمندترین ارزش برای افراد آن جامعه، تعریف شده است. سپس، این 
 شوند. ه زیربنای فرهنگی جامعه بدل میهای پیروزمند، تثبیت شده و بآیین

شود، هر بار که این آیین، پیام خود جاست: وقتی آیینی موفق میاما مشکل این
دهد و بر دامنه عظیم هیجانات و تری انتشار میرا دورتر و در گستره وسیع

کند. خدای ارزشی آن های آن تغییر میشود، ارزشهای بشری مسلط میتالش
بخش آیین بوده است، شامل اصول و قوانینی را که در شروع کار، الهامآیین، دیگر 

شود. خدای ارزشی آن آیین، به آهستگی تغییر مکان داده و جای خود را به نمی
از دست ندادن چیزهایی که به دست  یا همان، دهد:محافظت از خود آن آیین می

جهات، بسیار مضرتر از شکست از خیلی تواند موفقیت میدر این زمینه، آمده است. 
د. اواًل چون هر چه چیزهای بیشتری به دست بیاورید، چیزهایی بیشتری نیز شبا

برای از دست دادن دارید و ثانیًا چون هر چه چیزهای بیشتری برای از دست دادن 
تر، به این دلیل که شود. اما از آن مهمتری میداشته باشید، حفظ امید، کار سخت

کنیم که شود. مشاهده میها میامیدهایمان باعث از دست رفتن آن کردن تجربه
انداز زیبایی که از یک آینده تمام و کمال داشتیم، چندان هم تمام و کمال چشم

و قربانیان  نبوده است. این که خود رویاها و آرزوهایمان با نواقص غیر منتظره
 بینی نشده، معمایی برای خود هستند.  پیش

تواند یک رویا را از بین ببرد، به واقعیت رساندن آن زیرا تنها چیزی که واقعًا می
است. 



 5 فصل
 امید به فنا رفته 

های آلپ های معتدل و باشکوه کوهستاندر اواخر قرن نوزده، در یکی از تابستان
 ذهن و روح خودساختهدینامیت گویی پیچیده که  ی با ذهنیدر سوییس، فیلسوف

خود، کتابی منتشر کرد. این  اندازپسذهنی خود فرود آمد و با  های، از قلهبود
یای مدرن، یکی دن ورود به ای که تا آستانهای به نوع بشر بود، هدیهکتاب، هدیه

آن کتاب، نام این فیلسوف را تا  کلماتو  از کتب شاخص دوران، باقی ماند
 ها نگه داشت. های مدیدی پس از مرگش بر سر زبانمدت

تواند تمام ما را به چالش داد که میاز عصر جدید و خطرناکی خبر میاین کتاب 
 بکشد. 

خواهد هشدار بدهد. د که گویی میزسوف، از این اخبار طوری حرف میاین فیل
 کند.خواهد با همه ما صحبت می زد کهمانند نگهبانی حرف می

 ه فروش رسید.بتر از چهل نسخه از این کتاب، بله، تنها کم

ن سالیس دن آب برای چای صبحانه برای جوشان بیدار شد تادم ، قبل از سپیده1ِمتا و 
های مفصلی بتواند برای دردرفت و یخ آورد تا آتش روشن کند. او فیلسوف، 

و برای درست کردن سوپ جهت تقلیل دردهای  ه را خنک کند،فیلسوف، پارچ
. او کندآوری جمعهای باقی مانده از شام دیشب را استخوانشکمی فیلسوف، 

های کتانی فیلسوف را با دست شسته بود. به زودی هم باید موهایش را لباس
کرد ولی دید فراموش کرده تیغ اصالح هایش را مرتب میکرد و سبیلکوتاه می
 تهیه کند.

کرد و احتمااًل فهمیده از فردریش نیچه مراقبت میین سومین تابستانی بود که ِمتا ا
(. مانند یک برادر ورزید ) بود که آخرین آن نیز خواهد بود. او به این مرد عشق می

ه ها پیشنهاد کرد که با هم ازدواج کنند، هر دو بوقتی دوست مشترکشان به آن)

                                                                                                         

1- Meta von Salis ،های آخر عمر با فیلسوف برجسته سوئیسی، فردریس فمینیست سوئیسی که در سال

 ها تا پایان عمرشان ادامه یافت.نیچه، آشنا شد و دوستی و همراهی آن
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زجار کرده بودند(. اما متا داشت به انتهای کار شکل عجیبی خندیده و بعد اظهار ان

 شد. خیر خود نزدیک می

او نیچه را در یک میهمانی شام، مالقات کرده بود. او به پیانو زدن، لطیفه گفتن و 
های بی سر و ته نیچه در مورد خاطرات دوست قدیمیش، آهنگساز معروف، داستان

ش، فرد بسیار مؤدب و یهانوشتهریچارد واگنر گوش داده بود. نیچه بر خالف 
ها توانست دهگرم بود. او عاشق شعر بود و میمعتدلی بود. او یک شنونده خون

آواز کرد، با کلمات بازی مینشست، ها میفظ بخواند. او ساعتشعر را از ح
 ساخت. متجانس می خواند و از خود، اشعاری با کلماتمی

توانست یک اطاق را ن بسیار تیزی که مینیچه، بی برو برگرد، درخشان بود. ذه
تنها با چند کلمه به دو نیم بدل کند. کلمات قصاری که بعدها محبوبیت جهانی 

شود، از وجودش بیرون پیدا کرد، مثل بخاری که در هوای سرد از دهان خارج می
بر مخفی کردن خود  ابزاریتواند "حرف زدن زیاد در مورد خود، میتراوید. می

 1خود به خود به هم وصل کند.توانست اطاق به دو نیم شده را او  می باشد".

یافت، نه به این دلیل که از هیجانی اشباع ِمتا اغلب، خود را در حضور او ساکت می
در پشت ذهن نیچه، فضای بسیار  شده باشد، بلکه صرفًا به این دلیل که ذهن او

 از داشت. به زمان نی کرد و برای بازیافتن توان خوداحساس می کمی را

 هایخرابکلهدست و پای فکری نبود. در واقع، او یکی از  اما با این حال، ِمتا یک بی
بگیرد. ضمن  PhDزمان خود بود. ِمتا اولین زن در سوئیس بود که توانسته بود 
بود. او به چهار زبان  این که او یکی از نویسندگان و فعاالن پیشروی فمینیست

کرد و مقاالتی را برای تبیین حقوق زنان، در سراسر راحتی صحبت میمختلف، به 
آمد. او به حساب می این کار، تندرویاروپا به چاپ رسانده بود که در آن زمان، 

وقتی در برابر کارهای نیچه، به  2دنیا دیده و درخشان بود و ذهنی قوی داشت.
ان تواند رهایی زنظراتش می، حس کرد باالخره کسی را یافته که نافتادزبان لکنت

 را در سراسر جهان، تسریع کند.

                                                                                                         

 شده است. او اقتباس  فراتر از خیر و شراز کارهای او و این مورد خاص، از کتاب ، طالب مرتبط با نیچهم -1

 Helen Zimmeranان نیچه و مِتا در این فصل، اقتباس آزادیست از حضور زنان مختلف )از جمله داست -2

 . 1887تا  1886های طی سال های نیچه( در گذر تابستانResa von Schirnhoferو 
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جا مردی بود که بحث توانمندسازی فردی را در برابر مسئولیت افراطی فردی این
که باور داشت صالحیت فردی، از هر چیز پیش کشیده بود. این جا مردی بود 

های خود تمام استعداد بسطتر است، این که انسان نه تنها سزاوار دیگری مهم
، گستره استعدادهای خویش را وسعت دهد. زیاد است، بلکه وظیفه دارد با تالش
گذاری کرده بود که ِمتا باور داشت، ایده درونی و نیچه، روی کلماتی سرمایه

ها را از توانست به زنان قدرت داده و آنچارچوب فکری آن کلمات در نهایت می
 دهد.  ییرهاپایانشان بردگی بی

اما فقط یک مشکل وجود داشت: نیچه یک فمینیست نبود. در واقع، او موضوع 
 دانست. مسخره می به کل رهایی زنان را

شد او را متقاعد مردی منطقی بود و می نیچه. دست برداردِمتا  باعث نشد اما این
رد. کشد و خود را از آن رها میمتوجه تعصب خود می خیلی ساده کرد. کافی بود
را شروع کرد و خیلی زود به یکی از دوستان نزدیک و  نیچههای منظم با او مالقات

ها را در مستانها را در سوئیس و زها تابستانهمراهان فکری او بدل شد. آن
به آلمان  دوباره، باز بعد از اقامت در ونیز کردند.سپری می فرانسه و ایتالیا

 آمدند. به سوئیس میدوباره  گشتند و برمی

پیکر نیچه، های غولها، ِمتا فهمید که پشت چشمان نافذ و سبیلبا گذشت سال
ای از تضادها وجود دارد. او با وسواس تمام راجع به قدرت، نوشته بود ولی زنجیره

نمود. او راجع به مسئولیت افراطی و اعتماد مایه میوقتی خودش بود، ضعیف و بی
که خودش کاماًل به دوستان )به خصوص حالی  به نفس، موعظه کرده بود، در

مؤنث( و خانواده وابسته بود تا مراقبش باشند و از او پشتیبانی کنند. او منتقدین 
ها نفرین کرده و دانشگاهیانی را به خاطر تحریم کارهایش و اعراض از مطالعه آن

دلیل  بود، ولی همزمان، رجز خوانده بود که عدم موفقیت عمومی کارهایش، تنها
طور که یک بار اعالم کرد: "زمان من هنوز هاست. همانبودن آن مؤید بر درخشان

 آیند."نیامده، بعضی مردها پس از مرگشان به دنیا می

ها ابراز انزجار کرده بود، در خودش وجود در واقع همه چیزهایی که نیچه از آن
د غیر وابسته. او زنان قدرتمن به یمتکو در بند داشت: ضعیف، وابسته و کاماًل 

به شکل عجیبی ضد زن  لیراجع به قدرت فرد و اتکای به نفس، موعظه کرده بود و
چشمانش بود العمر به مراقبت زنان باعث شده رسید وابستگی مادامبود. به نظر می
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او نیز، همین  ها تار شود. شاید تنها نقطه کور بصیرت پیامبرگونهبرای دیدن آن

 باشد. 

اند، تاالر مشاهیری وجود اگر برای کسانی که بیشترین درد را به تنهایی تحمل کرده
کردم. آن ثبت نام می نامزدهایترین داشت، من حتمًا نیچه را به عنوان یکی از مهم

هایش زالو گذاشتند او مانند یک کودک، دائمًا بیمار بود: دکترها روی گردن و گوش
ها بدون حرکت بماند. او وارث یک نارسایی عصبی بود و به او گفتند باید ساعت

او تحمیل کرد )و  رای را بکنندهکه در سراسر زندگیش سردردهای میگرنی ناتوان
نهایت به نور حساس بود و چنین، بینسالی دیوانه شود(. او همباعث شد در میا

شد در توانست بیرون برود و این باعث میرنگ نمیهای ضخیم آبیبدون عینک
 سی سالگی تقریبًا نابینا باشد. 

پیوست و مدت کوتاهی در جنگ فرانسه و پروسیا وقتی جوان بود باید به ارتش می
های دیفتیری و اسهال خونی جا باید با بیماریآن کرد.)آلمان کنونی( خدمت می

. در آن همراهی کرداو را تا نزدیکی مرگ این تجربه، که  کرددست و پنجه نرم می
دستگاه این کار، کردند که استفاده می ها از تنقیه اسیدزمان برای درمان بیماری

باید درد شدید باقی عمر خود در گوارشی او را نابود کرده بود. به همین دلیل، 
خورد و حتی در کرد و هیچگاه غذای سنگین نمیهاضمه را تحمل می دستگاه
ه در دوران حضور در کزخمی  هایی از طول حیاتش قادر به کنترل ادرار نبود.دوره
پذیری بخشی از بدنش شده بود و در نظام برداشته بود، باعث عدم انعظافسواره

او اغلب  ها را حرکت دهد. توانست آن بخشدوران وخامت این زخم، حتی نمی
برای سر پا ایستادن، به کمک نیاز داشت و بعضی روزها مجبور بود تنها و بی 
حرکت روی تخت بماند و از درد شدید، قادر به باز کردن چشمانش نباشد. در سال 

روزش را  260روز سال،  365ها نامش را " سال بد" گذاشت، او از ، که بعد 1880
به دمای هوای هایش برای جلوگیری از درد مفاصل و استخوانبستری بود. او 

بیشتر زمان عمرش را در سفر بین سواحل فرانسه در مجبور بود مالیم نیاز داشت و 
 . کندسپری  تابستانهای آلپ سوئیس در زمستان و کوه

مرد شده است.  ِمتا به سرعت فهمید که تنها زن روشنفکری نیست که مجذوب این
ها، مراقبت از او را بر عهده بگیرند، ها یا ماهآمدند تا هر بار، هفتهزنانی که می

ها خرابان دوران خود بودند. آنرفتند. این زنان نیز مانند ِمتا، کلهمقابلش رژه می
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خود، اساتید دانشگاه و مالکان و کارآفرینان ثروتمندی بودند. تحصیالت این زنان 
 مستقل بودند. به چندین زبان تسلط داشتند و به شدت،  د وباال بو

 تاریخ.های تها فمینیست بودند. اولین فمینیسو آن

فلج شدن فردیت مورد  او درها نیز پیام رهایی را در کارهای نیچه دیده بودند. آن
نیز حرفشان این بود ها فمینیست نوشته بود،ساختارهای اجتماعی انسان توسط 

کلیسا را  نیچه، ها را به اسارت گرفته است.، آنزمانهرهای اجتماعی ساختاکه 
ها نیز کلیسا را فمینیستنهد؛ محکوم کرده بود که ضعیفان و متوسطان را اجر می

به خاطر اجبار زنان به ازدواج و اطاعت بی قید و شرط از مردان محکوم کرده بودند. 
را نه به عنوان فرار نوع بشر و تسلطش نیچه، جرأت کرده بود و داستان تاریخ انسان 

بر طبیعت، بلکه به عنوان جهالت روزافزون نوع بشر نسبت به طبیعت خود 
او استدالل کرده بود که فرد باید برای توانمندسازی خود تالش کند   بازنویسی کند.

این زنان نیز فمینیسم را به عنوان  ،و به سطوح باالتری از آزادی و هوشیاری برسد
 رهایی دیده بودند.  باالتربه سطوح  حرکت گام بعدی

ها نیز به نوبت، از این مرد رو به ها را لبریز از امید کرده بود و آننیچه، تمام آن
گفتگوی  ب بعدی، مقاله بعدی یاکتاکردند، بلکه شکسته، مراقبت میزوال و درهم

 شکند. بند را در هم میسیل همانی باشد که بعدی، 

 واقع شده بود.عموم اما کارهای او در بیشتر زمان عمرش، تقریبًا مورد غفلت 

کس کاری با او نداشت: هیچ هیچخانمان بود. او غیر قابل استخدام و اساسًا بی
کرد تا جویی مییک از دوستانش. او صرفه دانشگاهی، هیچ ناشری، حتی هیچ

ش را چاپ کند و برای ادامه زندگی از مادر و خواهرش پول بتواند خودش کتاب
اش کاماًل به دوستانش متکی بود و بعد برای اداره زندگی روزمرهکرد. او قرض می
 .برساندبه فروش توانست میبه سختی  ش رایهااز کتاب حتی یک نسخهاز آن نیز 

به  ،کردندتمیز میها او را آنها، این زنان به او چسبیده بودند. غم همه اینرعلی
ها باور داشتند که در این مرد بردند. آنجا میجا و آندادند و او را ایناو غذا می

تواند تاریخ را تغییر دهد. و به همین دلیل، صبر سالخورده، چیزی هست که می
 کرده بودند. 
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 چه مختصر جهان، از دید نیچهتاریخ

ها را و آن تکه زمینی با منابع محدود، جمع کردهفرض کنید تعدادی از افراد را در 
 اید که تمدنی را از ابتدا بازسازی کنند. این اتفاقی است که خواهد افتاد:کردهمجبور 

نسبت به دیگران مواهب بیشتری داده است. بعضی بعضی افراد، طبیعت به 
عضی رفتار ترند. بعضی اقتدار بیشتری دارند. بتر و قویبزرگترند. بعضی باهوش
کنند آیند. بعضی شدیدتر کار میتری دارند و با دیگران به راحتی کنار میدوستانه
 آورند. های بهتری به دست میو ایده

های طبیعی برخوردارند، نسبت به دیگران، منابع بیشتری را به که از مزیت کسانی
منابع بیشتر، برخورداری از کنند و در این جامعه جدید، به دلیل خود جذب می

ها قادر خواهند بود از این قدرت، آن شود.می آنانیب صقدرت نامتناسبی نیز ن
طور ادامه استفاده کنند و ماجرا همین های بیشترآوری منابع و مزیتبرای جمع
این را در چندین  شوند.همان داستان ثروتمندان، ثروتمندتر می دانید؟دارد. می

مراتب اجتماعی برسید که در آن، زود به یک سلسلهنسل، ادامه دهید تا خیلی 
کاماًل درمانده، در پایین هرم قرار  عظیمی از مردمتوده در باال و نخبه تعداد کمی 

هایی را به بندین ظهور کشاورزی، تمام جوامع بشری، چنین طبقهاز زمااند. گرفته
یی شدند که بین هااند و تمام جوامع، مجبور به مقابله با تنشنمایش گذاشته

 1شد.ظاهر میها مندی تودهو نابهره مندی نخبگانبهره

نیچه، این نخبگان را "اربابان" جامعه نامیده بود زیرا کنترل تقریبًا تمام ثروت، 
را "بردگان" جامعه  های کارگر. او تودهها بودمحصول و قدرت سیاسی در دست آن

زندگی کارگرانی که تمام عمرشان برای یک عده  داری ونامیده بود، چرا که بین برده
 2کنند، تفاوت چندانی ندیده بود.کوچک کار می

                                                                                                         

ایجاد نابرابری و که به دلیل تمایل اجتناب ناپذیر دوره کشاورزی به هاست مدتشناسان، بعضی انسان -1

  .اندیاد کرده بدترین اشتباه تاریخ بشریتهای اجتماعی، از این دوران با نام بندیطبقه

او  آورده شده است.  فراتر از خیر و شرهای اربابی و بردگی از کتاب توضیح اولیه نیچه در مورد سیرت -2

شرح داده و مفهوم  نامه اخالقیاتشجرهها را در نوشته دیگری تحت عنوان او توصیف هر یک از این سیرت

گوید، هر آن نوشته میدر نیچه جا به ذهن من رسید. شرح داده شد، در آن 3که در فصل  شکاف اخالقی

 گیرد. شکل مییک از اخالقیات ما بر اساس حس بدهی ما 
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شود. نیچه دلیل آورده بود که اربابان موضوع، جالب میجا جاییست که حال، این
به آیند. در صدد توجیه لیاقت خود نسبت به امتیازاتی که دارند، بر میجامعه 

کنند میهای ارزشی خود را بازسازی روایت گی خود،نخب برای توجیههمین دلیل، 
که  . چرا نباید به خاطر آن پاداش بگیرند؟ اینآن امتیازاتندتا ثابت کنند سزاوار 

ترین ها باهوشها سزاوارش بودند. آنبود. آنچیز خوبی ها در باال قرار داشتند، آن
 صالحیت، نزد آنان بود.ترین مردم بودند. پس بیشترین ترین و با استعدادو قوی

یابد، به هر کس که به هر چیزی دست می گویدمی نیچه، این سیستم باوری را که
سیرت اربابی" نامیده بود. سیرت اربابی، "دلیل آن است که سزاوار آن بوده است، 

که الیق آن هستند. این باور رسند همان باور اخالقی است که مردم به چیزی می
ی دست پیدا کردید، طریق کار سخت یا نبوغ خود به چیز اگر از که  اخالقی است 

نه شایسته است که  تواند آن را از شما بگیردمینه کس سزاوار آن هستید. هیچ
اید، باید برتری خود را ثابت کردهشما بهترین هستید و به دلیل این که  بگیرد. 

 پاداش آن را نیز دریافت کنید. 

نیز طبق استدالل نیچه، کدهای اخالقی خاص خود را برعکس، "بردگان" جامعه 
در حالی که اربابان به واسطه قدرت خود به صالحیت و فضیلت کنند. تولید می

ها به اند که صالحیت و فضیلت آنخود باور دارند، بردگان جامعه نیز باور کرده
تحمل بردگی باور دارد که مردم باید بیشترین رنج را  سیرتشان است. خاطر ضعف

اند، کنند، آنانی که بیشترین محرومیت نصیبشان شده، به خاطر رنجی که دیده
ترین بردگی، این فقیرترین و بدبخت سیرتهستند. مطابق  هابهترینسزاوار 

 دردی و بیشترین احترامند. ردمند که سزاوار بیشترین همم

بردگی به سیرت اصالت قدرت و سلطه باور دارد، اربابی به  سیرتدر حالی که 
اربابی، به لزوم وجود سیرت دادن و اطاعت باور دارد. در حالی که اصالت قربانی

سیرت بردگی به لزوم برابری باور دارد. در حالی که سیرت سلسله مراتب باور دارد، 
بردگی در سیرت شود، باورهای سیاسی دست راستی معرفی می دراربابی، عمومًا 

ما هر دوی این اخالقیات را در درون شود. یافت میباورهای سیاسی دست چپی 
را مطالعه  اراجیفتمام هستید و  خود داریم. فرض کنید در کالس درس مدرسه

به این دلیل که باالترین نمره را به اید. و کرده و باالترین نمره را به دست آورده
اشد. در این امتیازاتی اهدا شده تا مبین موفقیت شما باید، به شما دست آورده

به هر حال،  شوید.حالت، به خاطر داشتن این امتیازات، به لحاظ اخالقی، راضی می
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 "یخوب"آموز دانشاید. شما ها را به دست آوردهاید و آنشما سخت کار کرده

هستید. این،  "خوبی"فرد  اید،هآموز خوبی بودو به خاطر این که دانش هستید
  اربابی است.اخالق یا سیرت 

هجده خواهر و برادر دارد که همگی توسط کالسی دارید که حال فرض کنید یک هم
کار است وقت، مشغول نیمهشغل کالسی، در چند این هم اند.یک مادر، بزرگ شده

و به خاطر این که مجبور است نانی بر سر سفره خواهران و برادرانش بگذارد، هرگز 
امتحانی که شما با نمرات باال در آن موفق به درس خواندن نشده. او در همان 

است؟ خیر عادالنه نیست. احتمااًل  است. این عادالنه اید، رد شدهقبول شده
سزاوار آن است که به خاطر شرایطش استثنای خاصی برای او  کنیداحساس می

قائل شوند. شاید فرصتی برای امتحان مجدد یا به تعویق انداختن تاریخ امتحان 
او فرصت کافی برای مطالعه پیدا کند. او سزاوار این است چون فرد به روزی که 

ی کردن و تحمل محرومیت اش، حاضر به قربانخوبی" است که به خاطر خانواده"
 شده. این، همان اخالق یا سیرت بردگیست. 

ما به جدایی اخالقی قائل شدن  تمایل ذاتیهمان سیرت اربابی به زبان نیوتونی، 
های هان اطرافمان است. این همان تمایل ما به ایجاد شکافبین خودمان و ج

دست که در باالدست قرار داریم و جهان اطراف که در پایین است خودمانبا اخالقی 
شود، تمایل ذاتی ما به برابرسازی، به بستن . پس سیرت بردگی میدقرار دار
نیادین سیستم ها اجزای بتسکین دردهایمان. هر دوی این ، بههای اخالقیشکاف
ها هیجانات بسیار قدرتمندی را ایجاد ما هستند. هر دوی آن ذهن احساسعامل 

 دهند. ها به ما امید میکنند و هر دوی آنو نگهداری می

های دنیای باستان )یونان، روم، مصر، ایران و نیچه، استدالل کرده بود که فرهنگ
اجر نهاده و تکریم ا قدرت را ههایی با سیرت اربابی بودند. آنغیره(، فرهنگ

های جنگاور بودند و ها تمدنمطیع. آنها برده و ، حتی به قیمت میلیونکردندمی
نهادند. نیچه نیز استدالل کرده بود که می رجریزی، ابه شجاعت، افتخار و خون
مسیحی به اخالق بردگی عصری  -رحم و شفقت یهودیو اخالق نیکوکاری، دلسوزی 

تمدن غرب برای برتری و ادامه سلطه خود به آن نیاز داشت. برای گردد که باز می
و به باور  دائمی بودندتنش و  تضاددر با هم مراتب ارزشی نیچه، این دو سلسله

 نیز همین است.بشر ماعی تاریخ تمام تعارضات سیاسی و اجتاو ریشه 



 121 مارک منسون

 رود. پیش می و او هشدار داد که این تعارض، دارد به سمت و سوی خطرناکی

ای که به گونه، واقعیت های مبتنی بر ایمانی هستند برای توضیحها تالشآیین
برای بسیج، هماهنگی و ها این آیین در مردم جاری شود. جریان ثابتی از امید 

تهییج باورمندان خود، در نوعی رقابت از نوع داروینی قرار دارند. آنانی که 
  توانند برنده شده و در سراسر جهان، گسترش یابند. ترند، میموفق

 حضوربر پایه سیرت اربابی بنا شدند تا  پرستبتهای در دنیای باستان، آیین
برای تحکیم قلمرو و مردمان خود مانند مار، جویی را که ان و شاهان جنگامپراطور

  حول سیاره زمین، پیچ خورده بودند، توجیه کنند.

هم، آیین جدیدی در اروپا شروع به ظاهر شدن کرد، آیینی که بعد، در قرن هفد
 کرد.نیروها را قدرتمندتر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر، رها می

به این ها دانشمند گفته شد، فیلسوفان طبیعی، که در زمان ایزاک نیوتون به آن
هستند که هایی ترین باورهای مبتنی بر ایمان، آننتیجه رسیدند که قابل اعتماد

دالیل و شواهد به خدای  بیشترین دالیل را برای اثبات خود دارند. به این ترتیب،
تمام باورهایی که با شواهد عقلی قابل اثبات نبودند، باید خود ارزشی بدل شد و 

این باعث شد آیین جدیدی به  دادند.را با واقعیت مشاهده شده جدید، وفق می
 وجود بیاید: علم.

تواند به خودی خود تکامل یافته و بهبود پیدا کند. دروازه ست که میعلم آیینی ا
این آیین به روی هر کس و همه کس باز است. این آیین، خود را مدیون یک 

علم، بدنه در حال پیشرفت و دائم التغییر باورهای . داندنمی خاصسرزمین یا ملت 
جایی آن بر حسب دستور شواهد و مبتنی بر شواهد است که تغییر، رشد و جابه

  دالیل، کاماًل آزاد است. 

انقالب علمی، بیش از هر چیز دیگری پیش از خود، دنیا را تغییر داده است. علم، 
نفر را از فقر و بیماری نجات داده و تمام شکل سیاره زمین را تغییر داده، میلیاردها 

اغراق نیست اگر بگوییم، علم تنها های زندگی را بهبود بخشیده است. ناگواری
توان به خوب بودن آن کاریست که بشر برای خود انجام داده و به طور قطع، می

 .زاک نیوتون، ای خدایان لعنتی من(اقرار نمود )ممنون فرانسیس بیکون، ممنون ای
های تاریخ بشر، از پزشکی و ها و پیشرفتعلم به تنهایی، مسئول تمام نوآوری
 کشاورزی تا آموزش و اقتصاد است.
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تر است: علم، مفهوم رشد را برای بشر، اما علم، کار دیگری کرده که حتی جذاب

آمد. ای از تاریخ بشر، رشد، چیزی به حساب نمی. در بخش عمدهدادتوضیح 
تقریبًا در شرایط  گرفت، طوری که مرگ همگانآهسته صورت میتغییرات، بسیار 

داد. رشد اقتصادی یک بشر معمولی در طی اقتصادی یکسانی با تولدشان روی می
دو هزار سال گذشته، به اندازه رشد اقتصادی امروز ما طی شش ماه گذشته است. 

 . پیشرفتندبدون این که چیزی تغییر ککردند مردم، تمام عمر خود را سپری می
جایی که به دنیا مردم همانآمد. به وجود نمیجدیدی  آورینجدید، نوآوری یا ف

مردند، آمده بودند، در کنار همان مردم، با همان امکانات و ابزارها زندگی کرده و می
و قحطی و جنگ و  طاعونبدون این که چیزی بهتر شود. در واقع، چیزهایی مثل 

کرد. حیاتی کند، منان بزرگ، همه چیز را بدتر و بدتر میپهن با دشفرماندهان کله
 بار.کننده و نکبتکسل

های احتراق ها و نشریات کاغذی و ماشینمیکروسکوپ .بعد، علم اتفاق افتاد
 العاده خوبیفوقکنی و دماسنج و در نهایت، داروهای پاکهای پنبهداخلی و ماشین

تر، شما زندگی، بهتر شد. و از آن مهمکه در عمل، جواب داده بودند. ناگهان، 
کردند شود. مردم از ابزارهای بهتری استفاده میدیدید که زندگی دارد بهتر میمی

ها ثروتمندتر بودند و پول بیشتری در و به غذای بیشتری دسترسی داشتند. آن
د: سال گذشته خود نگاه کرده، بگویی توانستید به دهآوردند. در نهایت، شما میمی

 کردیم؟" طور زندگی میشود روزی باید آن"وای باورت می

و دیدن این که رشد، اتفاق افتاده، و توانایی نگاه به گذشته و دیدن پیشرفت، 
انداز مردم به آینده، تغییر کند. نگاه مردم به خودشان تغییر کرد. باعث شد چشم
 برای همیشه. 

را تغییر دهید و این شامل  خود سرنوشتجا و همین حاال توانید همینشما می
هاست: نظرتان چیست که شود. آزادی، یکی از آنالعاده میهمه چیزهای فوق

توانید همین امروز، رشد را انتخاب کنیم؟ اما در کنار مسئولیت: چون حاال شما می
ن سرنوشت را بر عهده بگیرید. و را کنترل کنید و باید مسئولیت آ سرنوشت خود

چیز کس سزاوار همهکس سزاوار هیچ چیز نیست، یا همهری: یا هیچالبته، براب
 است.  
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شدند. مردمی که در زندگی ها مفاهیمی بودند که هرگز، در گذشته ابراز نمیاین
برای دریافت امید، شروع به نوآوری خود، منتظر رشد و تغییر بسیار زیادی هستند، 

 کنند. های ایدئولوژیک زمانه خود میو تکیه بر آیین

چیز را تغییر داده است. تفکر و پیشرفت بشر، یک عصر طالیی دارد که این، همه
در آن عصر، پیشرفت بشر به طرزی باورنکردنی تسریع شد و این تسریع، تا به 

 امروز ادامه دارد.  

های ایدئولوژیک، باز کرد. و این، همان چیزی راه را برای تسلط آیین انقالب علمی،
ها ثروتمند شدنها و تمام پیشرفت با وجود بود که نیچه را نگران کرده بود. چون
، خالئی در این کنندهای ایدئولوژیک، ایجاد میو امتیازات قابل لمسی که آیین

 . است ومیت از گناهیا معص ناپذیریلغزش آنها وجود دارد که آیین

گری برای بعضی تغییرات در دولت کنید و اگر یک دهه از زندگی خود را صرف البی
ها هزار نفر از مردم منتهی شود، مسئولیت آن با بعد از آن، این تغییر به مرگ ده

ها شما را سرپا نگه داشته، حاال اوراق شده. شماست. آن قطعه از امید که سال
 شده. سالم تاریکی، دوست قدیمی من. هویت شما، نابود 

ها، به طور دائم به چالش کشیده شده، تغییر داده شده، به دلیل این که ایدئولوژی
شناختی ضعیفی برای شوند، ثبات روانشوند و بعد از آن، دوباره نقض میاثبات می

 آیند. و وقتی زیربنای ایدئولوژیک سیستم باوریبنای امید یک فرد به حساب می
ما و سلسله مراتب ارزشی ما لرزان باشد، این ما را در دهان عمیق "حقیقت تلخ" 

 کند. پرتاب می

نیچه، قبل از هر کس دیگری بر این حقیقت آگاه بود. او در مورد مرض وجودی که 
همین  شود، هشدار داده بود. در واقع، تمام هدف اوآوری وارد دنیا میبا رشد فن

 بود.  

شود، یک نگاه آتئیستیک طور که معمواًل این روزها تفسیر میآن کتاب او
ایست برای جه و ناله و هشداریست، گریهضاین کتاب، کننده نیست. خیر. ناراحت
مگر ما که هستیم که بخواهیم معنا و اهمیت وجود خودمان را درک کنیم؟ کمک. 

توانیم یچه طور ممگر ما که هستیم که در مورد خوب و بد دنیا تصمیم بگیریم؟ 
  این بار را تحمل کنیم؟
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نظم و غیر قابل شناخت دارد، باور نیچه با درک این حقیقت که وجود، ماهیتی بی

داشت که ما به لحاظ روانشناختی، ابزار الزم را برای توضیح مفهوم کیهانی 
های ایدئولوژیک را دیده بود که در وجودمان در اختیار نداریم. او انفجار آیین
)دموکراسی، ناسیونالیزم، کومونیزم،  بیداری حاصل از روشنگری، فوران کرده بودند
ناپذیر وجودی نوع بشر را صرفًا به سوسیالیزم، کولونیالیزم و غیره( تا بحران اجتناب

لوحانه ها نفرت داشت. او دموکراسی را سادهتعویق اندازند. و او از "همه" آن
را  پنداشت، ناسیونالیزم را احمقانه، کومونیزم را وحشتناک و کولونیالیزممی

 پنداشت. آمیز، میتوهین

، باور داشت که تنها اتصال جهانی او بودخاص  ای کهوارونهزیرا او به روش بودیسم 
معنادار بین جنس، نژاد، قومیت، ملیت یا تاریخ، ازدواج است. یک باورمندی مبتنی 

ز تگاه عظیم حقیقت تلخ، با ریسمان باریکی از معنا ادر برابر پررا بر ایمان که ما 
در نهایت، او باور داشت که تمام این بناها به سرنوشت  و دارد.ن، باز میپرت شد

ها غیر قابل آن، برای آن ای که خشونت حاصل ازتضاد با دیگری محکومند به گونه
 گشایش و حل و فصل خواهد بود. 

های اربابی و بردگی را های برساخته بر سیرتنیچه، برخورد بین ایدئولوژی
های بسیار تواند خرابیی کرده بود. او باور داشت که این برخوردها میبینپیش
ای که نمونه آن در تاریخ بشر دیده نشده تری در جهان به بار آورد به گونهبزرگ

های نژادی وههای ملی یا گربینی کرده بود که این خرابی به مرزاست. او پیش
واهد نوردید. این خرابی، از مختلف، محدود نخواهد بود و تمام مرزها را درخ

ها، ها فراتر خواهد رفت. به دلیل این که این تضادها و این جنگکشورها و ملیت
 برای خدا نخواهد بود. بین خدایان خواهد بود. 

 توانیم خود ما باشیم. و این خدایان، می

 جعبه پاندورا
ها تند. همه آنشناسی یونان، در شروع کار جهان، فقط مردها وجود داشدر اسطوره
دادند. دنیا میهمانی تمام ناشدنی نوشیدند و هیچ کاری انجام نمیبسیار می

ها بود. یونانیان باستان، نام این را پارادایس )بهشت( گذاشته بودند ولی تنبلبچه
 گویم، نوع خاصی از جهنم بود. اگر از من بپرسید، می
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تواند جالب باشد و یلی هم نمیکننده، خخدایان، فهمیدند که این وضعیت خسته
گرفته بودند،  ها تصمیمتصمیم گرفتند کمی به ادویه شرایط اضافه کنند. آن

همنشینی برای نوع بشر خلق کنند، کسی که تمایالت مردان را راهبری کند. کسی 
جو خوردن و کل شب، چیده آشنا کرده و زندگی راحت آبها را با امور پیکه آن
 ی کردن را از یادشان ببرد. دستی باز فوتبال

 ها تصمیم گفتند، اولین زن را خلق کنند. بنابراین، آن

در این پروژه خاص، تمام خدایان بزرگ کمک کردند. آفرودیت، به او زیبایی داد. 
آتنا به او بصیرت داد. ِهرا به او توانایی خلق خانواده را داد. ِهرِمس به او گیرایی 

های خود را مثل یکی یکی هدایا و استعدادها و جاذبهگفتارش را داد. خدایان، 
 شن در یک گوشی آیفون جدید، روی او نصب کردند. پیلکیا

 نتیجه کار، پاندورا نام گرفت. 

داری و امور مربوط و سکس و بچه رقابتخدایان، پاندورا را به زمین فرستادند تا 
معرفی کنند. اما خدایان کار دیگری نیز کرده بودند:  به جهانیان به صندلی توالت را

ای را به همراه او فرستاده بودند. آن جعبه، بسیار زیبا بود، نقش ها جعبهآن
شد. روی آن دیده می های پیچیده بسیار ظریفیهایی از طال و طرحبرجسته

و توضیح خدایان به پاندورا گفتند جعبه را به مردان بدهد ولی در عین حال، به ا
 دادند که ممکن است این جعبه هرگز باز نشود. 

هشدار اسپویلر: مردم نگران نباشید. یک نفر جعبه پاندورا را باز کرده )سورپرایز. 
شیاطین توانند به خاطر آن تا ابد زنان را سرزنش کنند( و تمام سورپرایز، مردان می

حسادت و توییتر.  : مرگ، مصیبت، نفرت،پریده و وارد جهان شدند به بیرون
توانند یکدیگر را بکشند و از آن . حاال مردها میه بودسوسیس پارتی دیگر تمام شد

توانند به خاطرش یکدیگر را بکشند: زنان و تر، حاال مردان چیزی دارند که میمهم
به همین دلیل، شروع به مسابقه احمقانه منابعی که باعث جذب زنان شده است. 

  کردند و نام آن را تاریخ بشریت نهادند. زنان برای به دست آوردن

داری به وجود آمد. ها شروع شد. بردهآوردیها و همجنگ شروع شد. پادشاهی
ها صدها و هزاران در زمان بیداری آن ها شروع به فتح یکدیگر کردند وامپراطور

با و به کلی نابود شد. در همین حال،  هنفر ذبح شدند. چه شهرها که ساخته شد
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های فانتزی یا چیزی ها را مثل بزغالهکردند و آنها مثل اموال خود رفتار میزن

 کردند. شبیه به این، بین مردان معامله و تهاتر می

 . بشر بودن را شروع کرداساسًا بشر، 

چیز به فنا رفته است. اما در پایین آن جعبه، هنوز چیز رسید، همهبه نظر می
 مانده بود. درخشان و زیبایی باقی 

 جا امید، باقی مانده بود. آن

ترین این تفاسیر، وقتی خدایان، افسانه جعبه پاندورا تفاسیر بسیار دارد، اما در رایج
های این دنیا مجازات کردند، در عین حال، ما را با پادزهر آن ما را با تمام شرارت

مبارزه ابدی نوع بشر  ها نیز تجهیز نمودند: امید. آن را مثل یین و یانگ درشرارت
درنظر بگیرید: همیشه، همه چیز، به فنا رفته بوده است ولی هر چه مسائل بیشتری 

رود، نیاز ما به امید برای ادامه دادن و پیروزی بر به فنارفتگی دنیا بیشتر به فنا می
بخش ما شود. به همین دلیل است که قهرمانانی چون ویتولد پیلکی الهاممی

آوری امید کافی برای مقاومت در برابر شر، به ما ها برای جمعآن هستند: توان
 کند که تمام ما قابلیت مقاومت در برابر شر را داریم. یادآوری می

یابد چون، امید، بیماری ممکن است گسترش یابد، اما درمان نیز گسترش می 
 دهد.مسریست. امید، همان چیزی است که دنیا را نجات می

تری برخوردار دیگری برای افسانه پاندورا وجود دارد که از محبوبیت کماما تفسیر 
؟ اگر چه ؟ اگر امید، شکل دیگری از شر باشدچه هر شر نباشدزاست: اگر امید، پاد

 ؟چه ای بیش نباشددر این جعبه، امید، بازمانده

بخش هامها نبود. امید، البرای انجام آن قهرمانی پیلکیبخش زیرا امید، تنها الهام
ها نیز بود. هیتلر، امیدوار بود با نابود کردن کشی نازیها و نسلانقالب کومونیست

ها ای انقالبی به وجود بیاورد. شوروی، نسل برتر بشریت را به شیوهنژادهای دیگر
انقالبی جهانی را برای متحد کردن دنیا در برابری کامل زیر لوای امیدوار بودند 

ند. و بیایید صادق باشیم، بیشتر جنایاتی که طی یکصدسال کومونیسم، کلید بزن
داری غربی رخ داده، تحت نام امید انجام شده: امید گذشته، توسط جوامع سرمایه

 تر در جهان. به آزادی و سرمایه اقتصادی عظیم



 127 مارک منسون

تواند زندگی یک نفر را نجات دهد و امید، امید، مانند چاقوی یک جراح، می
تواند ما را باال ببرد و یا نابودمان امید مینفر را از او بگیرد. تواند حیات یک می

طور که اعتماد به نفس، اشکال سالم و فاسد دارد و عشق، اشکال کند. درست همان
سالم و فاسدی دارد، امید نیز اشکال سالم و فاسدی دارد. و تفاوت بین این دو، 

 همیشه واضح نیست. 

قباًل راجع به این که امید، زیربنای روانشناختی ماست صحبت کردم و این که ما 
نیاز داریم که )الف( چیزی داشته باشیم که منتظرش باشیم )ب( باور کنیم که برای 

ای چیز، به اندازه کافی روی سرنوشت خود، کنترل داریم. )ج( جامعهرسیدن به آن
موارد، برای طوالنی  . اگر همه یا یکی از اینچیز برسیمپیدا کنیم تا با هم به آن

خود  سقوط مارپیچدهیم و مدت، وجود نداشته باشد، ما امیدمان را از دست می
  کنیم. آغاز می "حقیقت تلخ" خالی را به سوی اعماق

ها کنند. ارزشها را تولید میکنند. هیجانات، ارزشتولید هیجان می تجربیات ما
های مشابهی برای کنند. و مردمی که روایته ما را تولید میهای معنادهندروایت

کنند. هر چه آیینی ها را خلق میمعناکردن خود دارند، دور هم جمع شده و آیین
دهی تر( باشد، تالش بیشتری کرده و پیروان خود را بهتر، سازمانمؤثرتر )یا جذاب

دهی کند، احتمال سازمان . هر چه بیشتر تالش کند و پیروان خود را بهترکرده است
این که این آیین به افراد بیشتری از مردم سرایت کرده و احساس کنترل نفس و 

یابند کنند و گسترش میها رشد میشود. این آیینها بدهد، بیشتر میآنامید به 
کنند و آداب و رسوم و تابوها را ها را تعریف میو در نهایت، خودی و غیر خودی

شود. های متضاد دارند، درگیری ایجاد میهایی که ارزشبین گروهند و کنایجاد می
معنا و هدف افراد داخل گروه را ها آنها باید وجود داشته باشد، زیرا این درگیری
  .دارندپایدار نگه می

 دارد، برخورد است. بنابراین، چیزی که امید را پایدار نگه می

چیز، به امید نیاز ندارد؛ امید است ا رفتن همهپس، ما برعکس آن را فهمیدیم: به فن
 که نیاز دارد همه چیز به فنا برود. 

د، همان منابعی هستند ندههای ما میمنابع امیدی که حسی از معنا را به زندگی
گیرند. امیدی که بیشترین لذت را به زندگی ها نشأت میکه تفرقه و نفرت نیز از آن

ترین خطر را با خود به همراه دارد. امیدی آورد، همان امیدی است که بزرگما می
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کند، در اغلب موارد، همان ترین شکل، دور هم جمع میکه مردمان را به نزدیک

 کند. ها را از هم جدا میآن امیدی است که

 به عدم پذیرش شرایط فعلی ما، بستگی دارد.بنابراین امید، ویرانگر است. امید 

زیرا امید، مستلزم شکستن چیزیست. امید، مستلزم آن است که بخشی از خودمان 
 باشیم. چیزییک-کند، ضدو/یا بخشی از جهان را انکار کنیم. امید ما را مجبور می

کند. این یعنی العاده اندوهناک از شرایط بشر، نقاشی میصویری فوقو این، ت
ترکیب روانشناختی ما طوری است که در زندگی، دو انتخاب بیشتر نداریم: یا 

گرایی )نهیلیسم(؛ یا زندگی گروهی یا انزوا؛ یا برخورد همیشگی و دائمی، یا پوچ
 ها یا حقیقت تلخ. جنگ آیین

، هایی که بعد از انقالب علمی ایجاد شدیک از ایدئولوژینیچه باور داشت که هیچ 
ها یکی پس از دیگری داشت که همه آن مدت زیادی دوام نخواهد یافت. او باور

و به آهستگی یکدیگر را خواهند کشت و / یا از درون متالشی خواهند شد. و بعد 
سیرت اربابی شد. از آن، پس از چند قرن، بحران واقعی وجودی بشر باید شروع می

شد. ما باید خودمان را شد. سیرت بردگی باید از درون متالشی میباید فاسد می
های ما های بشری به قدری است که همه برساختهدادیم. زیرا ضعفشکست می

   گونه موقت و غیر قابل اطمینانند. این

ما باید فراتر از  نیچه، اما به جای آن باور داشت که ما باید فراتر از امید را ببینیم.
ها را ببینیم. ما باید چیزی "فراتر از نیکی و شر" را به وجود آوریم. برای او، ارزش
یا "عشق به سرنوشت کسی"  amor fatiباید با چیزی که او عصر جدید  اخالق

ات انسانی، "فرمول من برای عظمت در حینویسد، : او می، شروع شودنامیده بود
، حاالنه دارد، نبرای متفاوت بودن، به چیزی نیاز کسی که : است عشق به سرنوشت

 حملاست )سرنوشت را( الزم چه صرفًا آننه در کل ابدیت. نه ، پیش از ایننه 
چه الزم است، دروغی در برابر آن معانیتمام  کند_می مخفی ترکم آن را ولی کندمی

 دوست بدارد.")سرنوشت خود را( ولی  _بیش نیست

یعنی پذیرش بی قید و شرط تمام زندگی و تجربیاتش:  Amor fati برای نیچه،
هایش. منظور او، عشق ورزیدن به درد معنابامعنا و بیهایش، باالها و پایین

منظور او خاتمه دادن به جداکردن . یک نفر استکسیست، در آغوش کشیدن درد 
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های بیشتر، که خیلی های فرد و واقعیت است، نه با تالش برای خواستهخواسته
 ساده و با خواستن واقعیت.  

هست. زیرا امید، در  حاالچه اساسًا منظور او این بود: امید به هیچ. امید به هر آن
سازی کند، نهایت، خالیست. هر چیزی که ذهن شما بتواند راجع به آن، مفهوم

را بخواهید، خسارت  قید و شرط، آنود است و به همین دلیل، اگر بیناقص و محد
تر، امید نداشته آورد. برای شادی بیشتر، امید نداشته باشید. برای رنج کمبه بار می

باشید. برای بهبود شخصیت خود، امید نداشته باشید. برای حذف نواقص خود، 
 امید نداشته باشید. 

 هالحظهتک ت و فشار نامحدودی که در تمام و تک. امید به فرصهمینامید به 
حضور دارد. امید به رنجی که آزادی به همراه دارد. به دردی که شادی به همراه 

شدن، به ما  شود. به قدرتی که تسلیمدارد. به بصیرتی که از جهالت، حاصل می
 دهد. می

 .عمل کن با وجود آن،و بعد، 

کنیم. امیدی به چیز بهتر نداشته باشیم. به  این چالش ماست که بدون امید، عمل
بهتر شدن امیدی نداشته باشیم. در این لحظه، لحظه بعد، و لحظه بعد و لحظه 

 بعد. 

 چیز به فنا رفته و امید، هم علت و هم معلول این به فنا رفتگی است. همه

ارد، هضم آن مشکل است، زیرا از شیر گرفتن کودکی که به شهد شیرین امید، نیاز د
الخمر است. باور داریم که بدون آن، باز در مانند گرفتن بطری از دست یک دائم

ترساند و به پوچی گرفتار شده و پرتگاه، ما را خواهد بلعید. "حقیقت تلخ" ما را می
ها و روایات و و ارزش هاداستان، اطرافمان جهانهمین دلیل، راجع به خودمان و 

 بافیم تا این حقیقت را کمی دورتر نگه داریم.میرا به هم ها، همه افسانه

دانیم که کند، حقیقت است: شما و من و همه میاما تنها چیزی که ما را رها می
دهیم، در خواهیم مرد و کارهای اندک و ناچیزی که در طول حیاتمان انجام می

این از مقیاس کیهانی، هیچ اهمیتی نخواهد داشت. و در حالی که بعضی از مردم 
و باعث  کردههایشان آزاد ها را از تمام مسئولیتترسند که این حقیقت، آنمی
و در ترافیک مشغول بازی شوند، را باال کشیده کوکائین گرم  5/3 بروند و شود

قرار است ترساند که ها را میجهت، آنواقعیت این است که این حقیقت، از این
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ی، هیچ دلیلی برای دوست نداشتن با مسئولیت دادن، آزادشان کند. این یعن

خودمان و دیگری وجود ندارد. یعنی هیچ دلیلی ندارد که با خودمان و سیاره 
خودمان با احترام رفتار نکنیم. که هیچ دلیلی وجود ندارد که تمام لحاظات زندگی 

 خود را طوری زندگی نکنیم که انگار قرار است تا به ابد تکرار شود.  

، تالشی است برای درک این که یک زندگی بدون امید، چگونه نیمه دوم این کتاب
کنید، نیست. است. اولین چیزی که باید بگویم این است که به آن بدی که فکر می

 ، بهتر است.دیگرکارهای در واقع، من باور دارم که از تمام راه

همراه مدرن و تمام چیزهایی که  ایست به دنیاینیمه دوم این کتاب، نگاه صادقانه
یست که با این امید انجام شده که سعی ارزیابی و سنجشآن، به فنا رفته است. 
 دوستش داشته باشید. فقط  نکنید آن را بپذیرید و

های ایدئولوژیک ها خارج شویم. ما باید از پیلهزیرا ما باید از دور باطل برخورد آیین
احساس کند ولی خود اجازه دهیم که  ذهن احساسخود خارج شویم. باید به 

دهد، ها تمایل نشان میسازی را که او شدیدًا به آنهای معناساز و ارزشداستان
انکار کنیم. باید از پذیرشی که از خیر و شر در ما وجود دارد، فراتر برویم. باید یاد 

 چه هست، باشیم. بگیریم که عاشق آن

Amor Fati 
ریای سوئیس اقامت داشته باشد و او آخرین سالی بود که ِمتا قرار بود در سیلز ما

 د. توانست، خارج از خانه بمانتصمیم گرفته بود تا حدی که می

کیلومتر که نیم 1فردریش دوست داشت در اطراف ساحل شرقی دریاچه سیلواپالنا
از شهر فاصله داشت، قدم بزند. این دریاچه در این وقت سال، به چیزی شفاف و 

های سفیدشان بر های اطراف و قلهشد که تاج گلی از کوهستانبدل می درخشنده
های اطراف این دریاچه بود که زدنسر داشت. چهار تابستان پیش، در یکی از قدم

رتباطشان را ادامه دهند. این گونه بود که ِمتا دلش او و ِمتا تصمیم گرفتند ا
خواست او را جا سپری کند. ِمتا میخواست، آخرین روز خود با او را در آنمی
 گونه به خاطر بسپارد. این

                                                                                                         

1-Silvaplana 
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ها کمی بعد از صبحانه، خانه را ترک کردند. آفتاب بی عیب و نقص و هوا آن
دستی خود پشت سرش، با چوبکرد و او ابریشمین بود. ِمتا راهنمایی می

های احشام و یک مزرعه کوچک چغندر قند را پشت ها مزارع، طویلهلنگید. آنمی
سر گذاشتند. فردریش به شوخی گفت، بعد از رفتن تو، احتمااًل خردمندترین 

کنان و آوازخوانان، در طول مسیر، همنشینان من همین گاوها هستند. هر دو خنده
  چیدند.گردو نیز می

ها توقف کردند و حول و حوش ظهر، زیر یک درخت کاج اروپایی بزرگ، غذا آن
ها احتمااًل در شور و نشاط خورند. از آن به بعد بود که نگرانی ِمتا شروع شد. آن

بینی کرده بود، خیلی چه ِمتا پیشروی، از آنروی کرده بودند. و این زیادهخود زیاده
کشمکش فردریش را ببیند که هم با جسم خود  توانستبیشتر بود. و حاال او می
 کوشید آرامش خود را حفظ کند.  و هم با ذهن خود می

کرد و این نمود. حاال دیگر به طور واضح، التماس میبازگشت برای او دشوار می
جا را ترک کند، مانند یک ماه بدشگون، واقعیت که ِمتا قرار است صبح روز بعد آن

 تاده بود و بین کلماتشان حائل شده بود. ها افروی هر دوی آن

هایش، بیشتر شده بود و کم درد و تندمزاجی او رو به تشدید گذاشته بود. توقف
 کم شروع کرد پیش خودش غرلند کردن. 

را در این حالت، ترک فردریش خواست او نمیطوری نه. اینمتا با خود فکر کرد، 
 کند ولی مجبور بود.

نور شده بود و هوا ها به روستا نزدیک شدند. خورشید، کمننزدیک غروب بود که آ
نمود. فردریش، یک بیست متری عقب مانده بود و ِمتا حاال دیگر سنگین می

دانست که تنها راه برای این که او را به خانه برساند، این است که به خاطرش می
 صبر نکند. 

و همان گاو و گوسفندانی که  عبور کردند، همان طویله چغندرها از همان مزرعه آن
 نشینان جدید فردریش باشند. قرار بود هم

  ؟"االن کجاست خداگویی تو میفردریش فریاد زد: "این دیگر چه بود؟ 
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چه خبر است: دانست که پشت سرش آن که ببیند، میِمتا بازگشت و پیش از 

ر گروه کوچکی وار بر سداد و دیوانهدستی خود را در هوا تکان میفردریش، چوب
 زد. جا در برابرش مشغول چرا بودند، فریاد میاز گاوها که در آن

هایش سنگین شده بود، گفت: "باید به تو بگویم." او چوب او در حالی که نفس
ایم. دستی خود را بلند کرد و آن را به سمت کوهستان اطراف گرفت: "ما او را کشته

 ایم؟"چه طور این کار را کرده تو و من! ما قاتالن او هستیم. اما ما

مش مگسی را پراند. ها با متانت تمام مشغول جویدن بودند و یکی از آنگاو  ها با د 

"چه طور ما توانستیم دریاها را بنوشیم؟ چه کسی به ما اسفنجی داد که با آن، پهنه 
گو افق را پاک کنیم؟ چه طور توانستیم زمین را از خورشید آن جدا کنیم؟ به من ب
نهایت آیا ما در تمام جهات، در حال سقوط نیستیم؟ آیا ما در درون یک هیچ بی

 ایم؟"توقف نکرده

کرد او را دنبال خود بکشد، گفت: متا در حالی که آستین او را گرفته و سعی می
شد خرف است." ولی او دست خود را به شدت عقب کشید؛ میزها م"فردریش، این

 ید. دیوانگی را در چشمانش د

بیا به منزل  معنا را تمام کن فردریش. بیا.های بیکنم این حرف"خواهش می
 برویم."

تواند ها؟ چه کسی میتوانیم خود را راحت کنیم، ما قاتلین تمام قاتل"چه طور می
  این خون را از دستان ما پاک کند؟"

این گونه تمام  بود که بود. بایدای نداشت. همان ِمتا دست خود را تکان داد. فایده
 شد. ِمتا شروع به حرکت کرد. می

 "ن مرگ، زیادی برای ما بزرگ نبود؟عظمت ایتواند ما را تطهیر کند؟ "کدام آب می

 . انداخت سکوت بود. در دوردست، صدای گاوی طنین

، گره خورده، طنابی روی بودن "انسان، ریسمانیست که بین حیوانیت و ابرقهرمان
زشمندی که در انسان وجود دارد، این است که پلی باشد نه یک پرتگاه. چیز ار

او  توان دوست داشت این است کههدفی: چیزی که در انسان می
 "تر(.)برای چیزی بزرگیست درآمدپیش
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این کلمات، ِمتا را مصلوب کرد. او بازگشت و خیره چشمانش را به چشمان او 
تر بود که برای یک چیز بزرگدرآمد بودن یک انسان . این همان ایده پیشدوخت
او را ذهنًا اغفال کرده ها قبل، او را مجذوب نیچه کرده بود. همین افکار بود که سال

تر" ( همان "چیز بزرگسم و رهایی زنان )آیین ایدئولوژیکش، فمینیاوبود، زیرا برای 
دیگر، بینی خودبزرگای دیگر، برساختهبرای نیچه، این بود. اما او فهمیده بود که 

 ای دیگر بود. خطای بشری دیگر و خدای مرده

ریش، برای داد. او باید در آلمان و اتام میهای بزرگ انجداد و کارِمتا باید ادامه می
بخش هزاران زن در سراسر جهان داد. او باید الهامرنج زنان راهپیمایی تشکیل می

و برای رهایی خود، به  های خود و برای رستگاری خودشد تا برای خدای پروژهمی
کرد. او پاخیزند. او باید به سرعت و به صورت کاماًل ناشناس، جهان را عوض می

های بیشتری را به رهایی و آزادی باید در مقابل نیچه و مردان بزرگ دیگر، انسان
داد. اما امروز، صحنه تاریخ انجام میرساند و باید این کار را در سایه، و در پشتمی
شناسند تا ستاره رهایی بخش ترین دوست نیچه بودنش، میبه خاطر نزدیک او را

زنان. به عنوان شخصیت پشتیبان مردی که صدها سال، اضمحالل ایدئولوژیک را 
بینی کرده بود، ِمتا باید بدون این که دیده شود، مانند ریسمانی به درستی پیش

 شد. ها محو میخاطره داشت و به سرعت، ازپنهان، دنیا را با هم نگاه می

رفت دانست که باید ادامه دهد. او باید میداد. او میبا این حال، او باید ادامه می
کرد، همان گونه که تمامی ما باید این کار را انجام و برای عبور از پرتگاه، تالش می

دانست برای خودش چه کرد، هرچند هنوز نمیدهیم. باید برای دیگران زندگی می
 باید زندگی کند.  طور

 نیچه گفت: "ِمتا"

 "بله؟"

اگر کسانی  زندگی کنند.باید دانند چه طور او گفت: "من عاشق آنانی هستم که نمی
."کنند، به خاطر آنان استعبور می



 

 
 
 

 بخش دوم
 ا رفتهفنچیز بههمه

  



  6فصل 

 بشریتفرمولی برای 
 

فیلسوف بزرگ، امانوئل کانت، بسته به این که از چه دیدگاهی نگاه کنید، یا 
خدایان  شیرینرویای ه زندگی پا گذاشته، یا بترین فردی بود که تا کنون کنندهکسل
شد او برای چهل سال، هر روز رأس ساعت پنج صبح از خواب بیدار می. وریستبهره

کرد. بعد باید به مدت دقیقًا چهار و به مدت دقیقًا سه ساعت، شروع به نوشتن می
داد و بعد در رستوران مشخصی نهار ساعت در یک دانشگاه مشخص درس می

مسیری مشخص به قدم زدن در پارک مشخصی در  خورد. در بعد از ظهر، بایدمی
گشت. او این کار را به مدت پرداخت و بعد در زمانی مشخص به خانه باز میمی

 چهل سال، تکرار کرد. هر روز و هر روز. 

. او در عادات خود، کاماًل مکانیکی شودمیشناخته  ،وریشخصیت کانت، به بهره
زمان شود ساعت را با گفتند میانش به شوخی میکرد طوری که همسایگعمل می

زدن ساعت سه و نیم بعد از ظهر برای قدمخروج او از منزل، تنظیم نمود. او باید 
خورد ها با دوستان مشخصی شام میشد، بیشتر شباش از منزل خارج میروزانه

    رفت. خواب میبه رخت 10و بعد از انجام بعضی کارها باید رأس ساعت 

ترین و ای داشت ولی یکی از مهمهکنندنت، با این که زندگی به ظاهر خستهاک
اش در کانیگسبرگ، تأثیرگذارترین متفکران تاریخ بشر بود و از آپارتمان یک اطاقه

وزیر یا ژنرال جمهور، نخست)آلمان کنونی( بیش از هر پادشاه، رئیس 1پروسیا
  دنیا را رهبری کند. دیگری توانست 

های فردی محافظت از آزادیکنید که ای دموکراتیک زندگی میاگر در جامعه
او یکی از اولین کسانی کند، به طور خاص باید از کانت، بابت آن تشکر کنید. می

بود که راجع به کرامت ذاتی همه مردم صحبت کرد که باید از آن محافظت شده 
او اولین فردی بود که یک هیئت حاکمه جهانی را تصور کرد و محترم شمرده شود. 

                                                                                                         

1- Konigsberg, Prussia 
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بخش در نهایت، الهامای که در تمام جهان حاکم کند )ایده که بتواند صلح را
احتمال او یکی از اولین کسانی بود که  1.گیری و تأسیس سازمال ملل شد(شکل

به شناسی و زیبایی را . او فلسفه زیباییمطرح نمودرا  2حیواناتتصور حق برای 
قالب یک کتاب او در . قدری تغییر داد که گویی آن را دوباره ابداع کرده است

گرایی ای، به بحث فلسفی دویست ساله، بین خردگرایی و تجربهصفحه دویست
به تنهایی برایش کافی نبود، او یک فلسفه  هااین همه جا کهو از آن 3خاتمه داد

هایی را که از زمان ارسطو اخالقی جدید را از باال به پایین بازتولید کرد و تمام ایده
  4د، سرنگون ساخت.داهای تمدن غرب را تشکیل مییهتا به آن دوران، پا

ذهن متفکر، عضله دو سر بازو داشتند، های ذهنبود. اگر  تفکرکانت، یک نیروگاه 
 شد. متفکر کانت، قهرمان پرورش اندام دنیای تفکر می

خود  آید، او بسیار جدی و در دیدگاهطور که از سبک زندگی کانت بر میهمان
ناپذیر بود. او باور داشت که یک درست و غلط ساده وجود نسبت به جهان، تسلیم

های یا داوریدارد، یک سیستم ارزشی که فراتر و خارج از هیجانات هر انسانی 
گونه زندگی کرد که در درست همانعالوه بر این، او کند. عمل می او ذهن احساس

هایش کرد. شاهان، سعی در سانسور کردن گفتههایش موعظه میسخنرانی
کردند. با این کردند، کشیشان محکومش کرده بودند. دانشگاهیان از او فرار میمی

 ها سد راهش نبود.یک از اینحال، هیچ

ترین حس آن را و عمیقترین این جمله، درست نو من از گفت خیال بودبیکانت، 
شناسم، او تنها متفکری بود که از امید و مدنظر دارم. از میان متفکرانی که من می

                                                                                                         

 کند. ، پیشنهاد هیئت حاکمه جهانی را مطرح میابدیبه سوی صلح مقاله  ، در179٥سال او در  -1

کانت باور نداشت که حیوانات، اراده یا عقل دارند، ولی گفته بود که اگر حیوانات، اراده و عقل داشتند،  -2

بودند. امروزه، دالیل محکمی بر وجود قوه اراده و عقل در حیوانات، وجود ها مستحق حقوق برابر با انسان

 دارد.  

 نقد عقل محض کتاب کانت است با نام ترینین کتاب، مشهورا -3

گذاری ت در تالش بود که یک سیستم اخالقی کامل را که خدای ارزشی آن، عقالنیت بود، پایهکان -4

ولی سیستم کانت، اشکاالت زیادی داشت. های پیچیده اخالق کانتی شوم قصد ندارم وارد بحثجا این کند.

دهم شرح میگیری اخالق کانت است، چه را که به باور من، مفیدترین اصل و نتیجهنآدر این فصل، صرفاً 

 است.کانت  فرمول بشریتکه همان 
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 کسی کرد؛شود، اجتناب میهای بشری معیوبی که امید بر پایه آن استوار میارزش
شد و از پذیرش پیامدهای وحشتناک آن سر باز که با حقیقت تلخ، مواجه می

و دلیل شد، بدون این که چیزی جز منطق پرتگاه، خیره می زد. کسی که بهمی
ها را ایستاد و آنمی حقیقت تلخکسی که در برابر  محض به همراه داشته باشد.

 های ذهنیش بود. کشید و تنها سالحی که داشت، درخششمی به چالش

 شد.و به طریقی برنده می

وار کانت، ابتدا باید از مسیرمان خارج شده و کمی های هرکولاما برای درک تالش
 سالی بیاموزیم. راجع به توسعه روانشناختی، بلوغ و بزرگ

 شودرشد، چگونه انجام می
داد که این کار را نکنم، سال داشتم، با این که مادرم هشدار می 4وقتی من حدود 

گذاشتم. آن روز، درس مهمی آموختم: چیزهای واقعًا داغ  اجاقولی انگشتم را روی 
ها سوزانند. پس باید همیشه از دست زدن به آندهند. ما را میداغ، آزارمان می
 خودداری کنیم. 

شود، در حدودًا همان موقع، کشف مهم دیگری کردم: بستنی در فریزر نگهداری می
توانی به آن دسترسی ی میای که اگر روی نوک انگشتانت بایستی، به سادگقفسه

نوا(، من بستنی را قاپیدم، روزی وقتی مادرم در اطاق دیگر بود )مادر بیپیدا کنی. 
 نشستم و با کمک دستانم شروع کردم به بلعیدن بستنی.   آشپزخانهروی کف 

توانستم به آنجا رفته و جا بود و من برای ده سال آتی زندگیم، میقفسه، همان
خود را به اوج شهوت برسانم. اگر در ذهن چهارساله کوچک من بهشتی وجود دارد، 

وقتی منجمد.  محفظهکافیست آن را پیدا کنم: بهشت کوچک من در الوهیت یک 
فتم و بستنی شروع به چکیدن بستنی شروع به آب شدن کرد، من از صورتم کمک گر

روی پیراهنم کرد. این تمام اتفاقی بود که البته، با دور کند اتفاق افتاد.  در واقع 
اوه، بله، شیرینی کردم. من داشتم در شیرینی لذیذ این حال خوب، حمام می
امروز، باید معنای  همین شکوهمند شیر، رازهایت را با من درمیان بگذار، فقط

 نم.  عظمت را بدا

بعد مادرم وارد شد و همه جهنم بر سرم خراب شد که البته یک حمام را نیز شامل 
 شد. می
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آن روز، دو درس دیگر نیز آموختم. اول این که دزدیدن بستنی و خالی کردن آن 
کند. و دوم، مادران نهایت عصبانی میروی خودت و کف آشپزخانه، مادرت را بی

کنند. آن ها بددهانی کرده، شما را مجازات میند. آنکنعصبانی، انسان را اذیت می
 روز، مانند روزی که به اجاق داغ دست زده بودم، فهمیدم که چه کاری نباید بکنم. 

که  به قدری واضحندکه  هاس نیز آموختم، یکی از آن درسدرفراجا یک اما آن
تر از دو بسیار مهم، درسی که کنیمها نمیافتند، توجهی به آنمی اتفاق وقتیحتی 

 درس دیگر بود: خوردن بستنی، بهتر از سوختن است.

این درس، از این جهت مهم بود که یک داوری ارزشی بود. بستنی، بهتر از اجاق 
دهم لذت شیرینی در دهانم باشد، تا یک تکه آتش روی من ترجیح میداغ است. 

من  ذهن احساسد. ها بواین، کشف ترجیحات و در نتیجه، کشف اولویت دستم.
گرفته بود که یک چیز در دنیا، بهتر از چیز دیگر است و این، ساختمان اولین  تصمیم
 داد.   مراتب ارزشی من را تشکیل میسلسله

دو دهه یکی از دوستان من یک بار والدین بودن را این گونه توضیح داد: "اساسًا 
دفًا خودش را به کشتن گشت زدن اطراف یک بچه برای اطمینان از این که تصا

تواند چه تعداد راه برای کشتن کنید اگر بدانید یک بچه میندهد. و تعجب می
 خود پیدا کند. "

های جدیدی هستند که تصادفًا خود را بکشند، زیرا ، همیشه به دنبال راهکودکان
ما در اوایل زندگی، به ها، کشف و شناسایی است. شناختی آننیروی محرک روان

، زیرا اذهان احساسی ما مشغول شویماکتشاف جهان اطرافمان رانده میسمت 
، است زنندهبخش و چیزهای آسیبلذتاست: چه چیزهایی آوری اطالعات جمع
دارند  نچیزهایی ارزش دنبال کردچه ، چه چیزهایی بد است خوب و  یچیزهایچه 
مراتب ارزشی سلهما ساختمان سلدارند.  و دوری کردنچیزهایی ارزش احتراز چه و 

هایمان ترین ارزشسازیم و در مورد این که چه چیزهایی اولین و مهممیخود را 
به شناخت چیزی توانیم شروع کنیم و بدین ترتیب، میگیری میهستند، تصمیم
 امیدوارش باشیم. خواهیمکنیم که می

یل که ما برای ، نه به این دلرسدبه خودی خود به اتمام میدر نهایت، فاز اکتشافی، 
 رسدبه اتمام میشویم، در واقع، برعکس: فاز اکتشافی ما اکتشاف، از دنیا خارج می
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فهمیم که جهان زیادی برای ، کم کم میگذاریمهر چه بیشتر پا به سن میچون، ما 
توانید همه توانید همه چیز را لمس و مزه کنید. نمیاکتشاف وجود دارد. شما نمی

بسیار زیادی  های بالقوهتوانید همه چیز را ببینید. تجربهنید. نمیمردم را مالقات ک
 ترساند. پوشیده شده و این ما را میقدرمطلق وجود خودمان، وجود دارد و 

کنند و دنبال ایجاد تر میبنابراین، دو ذهن ما تمرکز خود را روی آزمایش چیزها کم
 پیش از خودمان پایان جهانبی هایپیچیدگیهدایت روند که به ما در قوانینی می
کنیم ولی ن خود اقتباس میما بیشتر این قوانین را از والدین و معلمیکمک کنند. 
در به اندازه کافی وقتی کنیم. به عنوان نمونه، خودمان استنتاج می بسیاری را نیز

شود که تمام میایجاد ما ، این قانون ذهنی در زدیم چرخنزدیکی چیزهای داغ، 
و بعد از این که شود. ها محدود نمیو این فقط به اجاق ای داغ، خطرناکندچیزه

فهمیم که عالوه بر به دفعات کافی، با عصبانیت مادر رو به رو شدیم، کم کم می
کار بدیست و این فقط به مواقعی "همیشه" شبیخون به فریزر، دزدی دسرها هم 

 شود.سرمان بستنی است، مربوط نمیکه د

کنند: مراقب چیزهای برخی قوانین عمومی در ذهن ما شروع به ظهور می در نتیجه،
خطرناک باش تا آسیب نبینی؛ با پدر و مادرت صادق باش تا با تو خوب رفتار کنند؛ 

 ها نیز با تو تقسیم کنند. چیزها را با خواهر و برادرت تقسیم کن تا آن

توانید هستند. شما نمی ها انتزاعیترند زیرا آنهای جدید، پیچیدهاین ارزش
عدالت را به کسی نشان دهید یا تصویر احتیاط را نقاشی کنید. بچه کوچک فکر 

، قوانین نوجواناما خواهم. العاده است، پس من بستنی میکند، بستنی، فوقمی
های زنجیرهکند و طوری به وسیله های خود اعمال میسازیاگر/آنگاه را به تصمیم

 نخواهد بود. درک آن، قادر به کند که یک کودکر میفکعلت و معلولی 

های شخصی و فرار از درد، گیرد که دنبال کردن مؤکد لذتیاد می نوجواندر نتیجه، 
کند. اعمال ما پیامدهایی دارند. شما باید تمایالت در اغلب موارد، مشکل ایجاد می

خود را با تمایالت اطرافیانتان وفق دهید. باید با قوانین جامعه و قدرت حاکم، باز 
ریافت خواهید کرد )مواردی که پاداش ، پاداش خود را دکنید و بعد، در اغلب موارد

 گرفته شده، بیش از مواردی است که از پاداش، خبری نیست(.
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 نوجوانکند، در حالی که کودک، فقط به لذت خود فکر می :6-1شکل 

 کند.برای رسیدن به اهدافش قوانین و اصول را دنبال می

ها برای باال تر ارزشانتزاعیبلوغ در عمل بدین گونه است: ایجاد سطوح باالتر و 
گونه است که با جهان ها. اینتری از زمینهبردن کیفیت تصمیمات در محدوده وسیع

های جایگزین را که ظاهرًا آموزید که چه طور، تجربهکنید و میتطبیق پیدا می
نهایت است، دستکاری کنید. این همان جهش شناختی بزرگ کودکان تعدادشان بی
 .شودبنای یک رشد سالم و شاد محسوب میاست که زیر

ها برای درک هر چیزی در زندگی که فراتر از ند. آنک، مانند غاصبانی کوچکودکان
درک آنی لذت یا درد در همان لحظه خاص از زندگی آنان باشد، دچار مشکل 

توانند چیزهایی مثل نمیها کنند. آندلی با کسی نمیها احساس یکشوند. آنمی
دانند چه کودکان می" را درک کنند. همه آن1های تو چه طور است؟ی در کفش"زندگ

 این است که کمی از آن بستنی لعنتی را نیاز دارند. 

از این رو هویت یک کودک، بسیار کوچک و شکننده است. این هویت، تنها با 
کند، ساخته شده است. سوزی، چه از درد دوری میبخش است و آنچه لذتآن

برد. او اغلب، کردن، لذت میترسد. او از رنگها میشکالت دوست دارد. او از سگ
ست زیرا ذهن متفکر دهد. محدوده هویت سوزی همین ابه برادرش اهمیت می

های منسجمی برای او بسازد. تنها او به اندازه کافی رشد نکرده تا بتواند داستان
زمانی که او به اندازه کافی پا به سن گذاشت و پرسید لذت برای چیست یا درد 

                                                                                                         

1- What life is like in your shoesدلی برای ایجاد حس ارزش در دیگران ، نام کمپینی که شعار آن، هم

 است. 



 141 مارک منسون

هایی با معنا در مورد خود بسازد و هویتش را تواند روایتگاه میآنبرای چیست، 
 شکل دهد.

ت و درد، در بزرگسالی نیز سر جای خود است. با این فرق که دیگر، بیشتر دانش لذ
های ارزشی شود. از این به بعد، پایهها توسط لذت و درد، دیکته نمیگیریتصمیم

تر، احساسات شخصی خود را با درکی دهند. کودکان بزرگما را این دو تشکیل نمی
 دارند، موازنه کرده و تصمیمکه از قوانین و دستورات اجتماعی اطراف خود 

 دهد.  تر و نیرومندتری میها هویت بزرگگیرند. این به آنمی

کنند که کودکان هنگام هایی را تجربه میخوردننیز درست همان سکندری نوجوانان
کنند، با این فرق که بخش و چیزهای دردناک تجربه مییادگیری چیزهای لذت

خورد. اگر این فرامین اجتماعی مختلف، سکندری می، با آزمودن قوانین و نوجوان
گونه صحبت کنم، مردم دوستم خواهند داشت؟ شوم؟ اگر آنرا بپوشم، باحال می

 آید، محبوب خواهم شد؟اگر تظاهر کنم که از این موزیک خوشم می

، نوجواناین به خودی خود، یک تکامل است ولی هنوز این روش زندگی 
 هایی دارد. ضعف

به زندگی، مثل مجموعه  نوجوانیک مبادله در نظر گرفته شده.  چیز، مثلهمه
دهم، کند. من هر کاری که رئیسم بگوید، انجام میپایانی از معامالت نگاه میبی

کنم، پس او بر سرم گونه صدا میتوانم پول بدست بیاورم. من مادرم را اینپس می
رود. من دروغ نمی به فناام ، پس آیندهدهمزند. من تکالیفم را انجام میفریاد نمی

دیگران سر و کار  تعارض باکنم پس الزم نیست با گویم و تظاهر به خوبی میمی
 پیدا کنم.  

محاسبه شده  مبادلهچیز، یک شود. همهخاص انجام نمی یچیز بدون دلیلهیچ
یان همه چیز، یک پا .ساخته شده استهای منفی است که معمواًل از ترس واکنش

  کشد. بخش را انتظار میلذت

توانید ها را قبول کنید، هرگز نمیاگر آناین است که  نوجوانهای مشکل ارزش
ولی شما در قلبتان هنوز یک کودک هستید،  چیزی خارج از خودتان را تحمل کنید.

چیز حول به حداکثر رساندن لذت و تر. هنوز همهتر و بسیار پیچیدهکودکی باهوش
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قدر زرنگ هست ، آننوجوانشود، با این فرق که به حداقل رساندن درد انجام می
 د. که چند حرکت بعدی را برای رسیدن به آن درنظر بگیر

خود  توانید کل زندگیهستند. شما نمینوجوان، علیه خود فرد های در پایان، ارزش
تان را زندگی چون در غیر این صورت، هرگز حیات خودگونه سپری کنید، را این

 نخواهید کرد. تنها برایند تمایالت اطرافیانتان را زندگی خواهید کرد.

، از سالمت برخوردار استبرای این که به فردی تبدیل شوید که به لحاظ هیجانی 
را بشکنید و دیگر اطرافیان خود را ابزاری پایان معامالت بی باید این زنجیره دائمی

نبینید و شروع به درک اصول راهنمای سطح  خشببرای رسیدن به پایانی لذت
 تری کنید.باالتر و انتزاعی

 چگونه یک بزرگسال باشیم

کنید، بیشتر نتایج، روی وقتی چگونه یک بزرگسال باشیم را در گوگل سرچ می
های شغلی، مدیریت مالی، تمیزکردن اطراف خود و یک سازی برای مصاحبهآماده
تمرکز دارند. همه این چیزها عالی هستند و در واقع، نبودن مصرف آشغال بی تکه

چیزهایی هستند که همه بزرگساالن باید قبول کنند و انجام دهند. ولی بحث من 
ها شوند. آنها به خودی خود باعث بزرگسال شدن کسی نمیاین است که این

 کنند که چیز دیگریست.  فقط شما را از کودک بودن محافظت می

مبتنی بر ها دهند که آنکارها را به این دلیل انجام میقبیل ردم، این بیشتر م زیرا
کنند. شما برای یک را دنبال میها نوعی پایان ظاهری آنقانون و تراکنش هستند. 
خواهید یک شغل عالی داشته باشید. شما شوید، چون میمصاحبه شغلی آماده می

، چون سطح پاکیزگی خانه شما گیرید که چه طور خانه خود را تمیز کنیدیاد می
شما امور مالی روی تفکر مردم راجع به شما خواهد داشت.  یپیامدهای مستقیم
 های جاده بهد، روزی آن پایینکنید، چون اگر این کار را نکنیخود را مدیریت می

روید. معامله با قوانین و دستورات اجتماعی، به ما اجازه داده در دنیا مانند میفنا 
 نسان خوب، زندگی کنیم. یک ا

ترین چیزهای زندگی با معامله به فهمیم که مهمدر نهایت، با این وجود ما می
برای با دوستانتان برای عشق یا با پدرتان خواهد آیند. شما دلتان نمیدست نمی

برای احترام معامله کنید. معامله با دیگران برای این که با رئیستان نشینی یا هم
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ارزش بودن به شما باشند یا به شما احترام بگذارند، احساس گند بیعاشقتان 
شود کل برنامه، نا مشخص شود. اگر الزم است کسی را دهد. این باعث میمی

گر برای این که کسی قانع کنید که دوستتان داشته باشد، یعنی دوستتان ندارد. ا
کسی هرگز به شما احترام به شما احترام بگذارد، باید چاپلوسی او را بکنید، چنین 

نخواهد گذاشت. اگر باید کسی را متقاعد کنید که به شما اعتماد کند، پس هرگز به 
 شما اعتماد نخواهد کرد. 

ترین چیزهای زندگی، طبق تعریف، غیر قابل تراکنش و مبادله ترین و مهمقیمتی
شوند. شما می ها معامله کنید، بالفاصله نابودهستند و اگر سعی کنید به خاطر آن

. این غیر ممکن است. برای به دست آوردن شادی، دست به توطئه بزنیدتوانید نمی
کنند مخصوصًا بعد از امتحان کردن می را ولی اغلب اوقات، مردم همین کار

ها اساسًا خواهند گفت های اصالح فردی، آنو دیگر مشاوره خودیاریهای برنامه
" ان بده، من باید بازی کنم و بازی خواهم کرد."فقط قوانین بازی را به من نش

ها فکر همین که آن"این همان دلیل قطعی شاد نبودنشان است. ، فهمندنمی
جلوی شاد ها را از شاد بودن باز داشته است، کنند شادی، قوانینی دارد که آنمی

 گیرد."بودنشان را  می

پیمایند، در دنیای انون میوقتی مردمانی که مسیر زندگی را از طریق معامله و ق
روند، علیل و درمانده در دنیای هیجانی خویش، تنها مادی دورتر و دورتر می

سوء بر مبنای های قابل مبادله، روابطی مانند. علت آن این است که ارزشمی
 . کنندایجاد میاستفاده 

خودی بزرگسالی، درک این حقیقت است که گاهی اوقات، یک قانون انتزاعی، به 
را آزار دیگران  دهد و حتیامروز تو را آزار می خود درست و خوب است و اگر

توان انجام داد. یم، هنوز بهترین کاریست که میدهد، اگر صادقانه فکر کنمی
فهمد که دنیا به لذت و درد دوران کودکی محدود گونه که یک نوجوان میهمان

گری دائمی نوجوان برای کسب ملهفهمد که دنیا به معانیست، بزرگسال نیز می
بدل شدن به یک بزرگسال، یعنی  بنابراین، اعتبار، تأیید و رضایت محدود نیست.

 ها نیز درستند. ای که آنپرورش توانایی انجام کار درست به خاطر دالیل ساده

گوید برای صداقت، ارزش قائل است که یاد گرفته یک نوجوان تنها به این دلیل می
آید. اما وقتی با یک گفتگوی است که اگر این را بگوید، نتایج خوبی به بار می
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و کند در حقایق، مبالغه می، گویدمیهای سفید سخت مواجه شود، دروغ
ا تنها به این دلیل ساده . یک بزرگسال، صداقت خود رشودمیپرخاشگر /منفعل

تر از لذت یا درد شخصی اوست. صداقت، از به دست کند که صداقت مهمحفظ می
تر است. صداقت، هم در خواهی یا رسیدن به یک هدف، مهمچه میآوردن آن

درون و هم در بیرون خود، ذاتًا خوب و ارزشمند است. بنابراین، صداقت، به خودی 
 ای برای یک پایان دیگر. یلهخود یک پایان است، نه وس

گوید شما را دوست دارد، ولی پذیرش او از دوست داشتن این یک نوجوان می
داشتن، تنها که دوست ست در عوض آن، چیزی به دست آورد.است که قرار ا

جا های خود را آنمالقاتی برای یک مبادله است، جاییست که شما همه داشته
کنید. یک بزرگسال اما بدون زنی میهترین معامله، چانهبرید و با یکدیگر بر سر بمی

داند که این تنها چیزی ورزد زیرا، بزرگسال میانتظار منفعتی در بازگشت، عشق می
بخشد. بخشش یک بزرگسال، بدون انتظار است که به عشق و دوستی، حقیقت می

که در شروع از داند که این کار، مقصودی را شود زیرا میعوض و جبران، انجام می
 کرد، با شکست مواجه خواهد کرد. هدیه دادن دنبال می

وسیله دیگری  مند بزرگسالی، غیر مشروط هستند، یعنی به هیچهای قانونارزش
 ها خود، پایانند. چه در درون و چه در بیرون خود. ها برسید. آنتوانید به آننمی

 
 نظر کند.هایش صرفخود، از لذتتواند به خاطر قوانین بزرگسال می :6-2شکل 

گذاشته، اند و نوجوانان پا به سندنیا پر از کودکانی است که پا به بزرگسالی نهاده
شود. لعنتی، حتی بعضی بزرگسال کم سن و سال هم وجود دارد. به وفور یافت می

. چیزی ندارد، بلوغ، هیچ ربطی به سن از یک جایی به بعددلیل آن این است که 
بین بچه، نوجوان و بزرگسال، سنشان تمایز که مهم است، تمایالت فرد است. وجه 

دزدد بچه، یک بستنی می. انجام کارهاست ییچرانیست. کنند، میکاری که یا 
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تفاوت است. توجه یا بیدهد و او به پیامدهای آن بیچون حس خوبی به او می
ه در آینده، پیامدهای بدتری در انتظارش داند ککند، چون مینوجوان اما دزدی نمی

کند: ایست که با آینده خود میخواهد بود، اما این تصمیم او در نهایت، معامله
 تری در آینده جلوگیری کنم. بزرگ کنم تا از دردک لذت، صرف نظر میفعاًل از ی

که  کند، به خاطر این قانون ساده نیستاما تنها بزرگسال است که اگر دزدی نمی
آمیز هم انجام شود، احساس بدی دزدی، اشتباه است یا دزدی، حتی اگر موفقیت

 کند. در او ایجاد می

 کنیمچرا ما رشد نمی
های روش یادگیری ما برای فراتر رفتن از ارزشهای کوچکی بودیم، وقتی ما بچه

مبتنی بر لذت/درد )"بستنی خوب است؛ اجاق داغ بد است"( با دنبال کردن آن 
شد. تنها با تجربه درد آن اشتباهات ها و دیدن عواقب آن انجام میشارز
شود و دزدیم، مادر عصبانی میها فراتر برویم. ما بستنی میتوانستیم از آنمی

کند. ناگهان، "بستنی خوب است." سادگی پیشین خود را از دست تنبیهمان می
گرفتیم(. من بستنی دوست میای از عوامل دیگر را درنظر داد )باید مجموعهمی

کند. چه دارم. و من مادرم را دوست دارم. اما بستنی برداشتن، مادر را عصبانی می
شود که معامالتی کار باید بکنم؟ در نهایت، بچه مجبور به پذیرش این واقعیت می

 ها گفتگو کرد. وجود دارد که باید راجع به آن

ابتدا با آن سر و کار دارند: ایجاد عواقب  این اساسًا همه چیزی است که والدین در
درست برای رفتار مبتنی بر لذت/درد کودک. به خاطر دزدیدن بستنی، تنبیهش کن؛ 

ها را کمک شما آنرستوران، تشویقش کن.  سریع روی صندلیبه خاطر نشستن 
ها و تمایالت خودشان است. تر از انگیزهکنید که بفهمند  زندگی، بسیار پیچیدهمی

نهایت بنیادین، باعث ای بیخورند به شیوهوالدینی که در این کار، شکست می
کشد که این کودکان به این درک شوند زیرا زیاد طول نمیشکست کودکانشان می

دهد. یادگیری این ها اهمیتی نمیرسند که دنیا به تمایالت آندهنده میتکان
این که باید بچه را تر از دردناکحقیقت، در بزرگسالی بسیار دردناک است. بسیار 

سن و ساالنش و جامعه، به کردند این درس را در کودکی بیاموزد. هممجبور می
کس خاطر عدم درک این حقیقت، او را به لحاظ اجتماعی تنبیه خواهند کرد. هیچ

خواهد با کسی کار کس نمیلوس خودخواه دوست شود. هیچ یکخواهد با نمی
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ای کند. هیچ جامعهت یا قوانین محترم دیگران توجهی نمیکند که به احساسا
دزدد، نخواهد بود. این حاضر به پذیرش کسی که ذهنًا )یا عینًا( از فریزر بستنی می

شود می شود و تنبیهشود، مسخره میمی طردکودک ناآموخته، به خاطر رفتارش 
 بسیار بیشتر است.  رنج آنافتد که درد و ها در دنیای بزرگسالی اتفاق میو همه این

ها ممکن است شوند: آنکودکان خود می ناکامیوالدین، به شیوه دیگری نیز باعث 
، کودکی که مورد سوء رفتار قرار گرفتهو  رفتار نادرستی داشته باشندکودکانشان با 

رود زیرا تنبیه او هیچ الگوی فراتر نمیخود های مبتنی بر درد و لذت هرگز از ارزش
کند. به را تقویت نمیتر عمیقانتزاعی  هایکند و ارزشاصی را دنبال نمیمنطقی خ

ها کاماًل تصادفی و ظالمانه است. بینی، تجربه آنهای قابل پیشجای شکست
از حد، ترسناکی در پی داشته  تواند تنبیهات بیشدزدیدن بستنی، گاهی اوقات می

صی ندارد. بنابراین، هیچ درسی آموخته ها هم هیچ پیامد خاباشد، اما بعضی وقت
شود. شود. هیچ پیشرفتی حاصل نمیشود. هیچ ارزش باالتری ایجاد نمینمی

را برای  پیچیدههای مکانیزمگیرد که رفتار خود را کنترل کند و کودک، هرگز یاد نمی
کند. به همین دلیل است که کودکانی که مورد مقابله با درد همیشگی ایجاد می

شوند، در نهایت در گیرند و کودکانی که زیر ناز و نوازش بزرگ میرفتار قرار می سوء
ها در سیستم ارزشی دوران کودکی شوند. آنبزرگسالی با مشکل یکسانی مواجه می

 کنند. خود گیر می

التحصیلی در نوجوانی به اعتماد نیاز دارد. کودک باید مطمئن باشد در نهایت، فارغ
بینی خواهد داشت. دزدی، همیشه عواقب بدی به اقب قابل پیشکه رفتارش، عو

دنبال دارد. لمس اجاق داغ، همیش عواقب بدی به همراه دارد. اعتماد به این 
دهد اصول و قوانینی را حول عواقب، همان چیزی است که به کودک اجازه می

همین  شود نیزتر شده و وارد اجتماع میها ایجاد کند. وقتی کودک، بزرگآن
بدون اعتماد، هیچ اصل قابل اتکایی برای اجرای تصمیمات کند. حقیقت، صدق می

وجود نخواهد داشت، در نتیجه، همه چیز به خودخواهی دوران کودکی، ارجاع 
 شود. می

کنند: زخم روحی های دوران نوجوانی خود گیر میمردم به همان دالیل، در ارزش
ونه برجسته آن هستند. فردی که در دوران جوانی و/یا غفلت. قربانیان زورگیری، نم

شود که در آن این درک خود با تجربه زورگیری مواجه شده، وارد دنیایی می
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قید و شرط دوست ندارد یا به او کس، هرگز او را بیفرض وجود دارد که هیچپیش
عمال های تمرین شده و اای از گفتگومجموعهتنها با گذارد. هر محبتی احترام نمی

آید. باید به شیوه خاصی لباس بپوشید. باید به شیوه میبسیار سخت بدست 
 خاصی سخن بگویید. باید به شیوه خاصی عمل کنید و چیزهای دیگر. 

کنند جذاب و ها سعی میشوند. آننهایت ماهر میها در بازی معامله بیبعضی
ن را حس کنند و نقش توانند خواسته دیگراکاریزماتیک باشند و به طور فطری می

ها را بازی کنند. این مهارت، به ندرت منجر به شکست معناداری برای آن خاص آن
شود. کنند که دنیا با همین روش ساده اداره میشود و به همین دلیل باور میمی

زندگی، سالن ژیمناستیک دبیرستان بزرگی است که باید در رختکن به دیگران تنه 
 زودتر به شما تنه بزند.  بزنی، مبادا دیگری

نها پایان است، باید به آیک تردمیل بیکه معامله، نشان داد ها نوجوانباید به 
قید و  ها و معانی واقعی، بیارزش نشان داد که همه چیزهای موجود در زندگِی 

آیند و بدون مبادله و تراکنش. الزم است که والدین و معلمین شرط به دست می
های نوجوانان نشوند. بهترین راه، برای انجام این کار، کردنعاملهخوب، تسلیم م

قید و شرط بودن ، با بیاست "قیدوشرط بودنبی"ال البته، نشان دادن به طور مث
خودمان است.  بهترین راه برای آموزش اعتماد به یک نوجوان، اعتماد به اوست. 

شمردن اوست. بهترین راه  محترم، بهترین راه برای آموزش احترام به یک نوجوان
برای این که به کسی عشق ورزیدن را آموزش دهیم این است که عاشقش باشیم. 

نباید او را مجبور به عشق یا اعتماد یا احترام کنید )در نهایت، این باعث مشروط و 
شود(. خیلی ساده، به او ببخشید و این درک را داشته باشید شدن این چیزها می
خورند و او  زمانی که آماده امالت دوران نوجوانی شکست میکه یک جایی، مع
 بودن را درک خواهد کرد. قیدوشرطباشد، ارزش بی

که تمام شوند تر شدند، با این فرض وارد دنیا مینوجوان وقتی مسن-مردمان ذهن
پایان است که صمیمیت، چیزی جز تظاهر روابط انسانی، یک موافقتنامه تجاری بی

دیگر برای یک مزیت خاص نیست و همگان، ابزاری هستند برای شناخت فرد 
ها در همین . و به جای فهم این که مشکالت آنرسیدن به یک پایان خودخواهانه

کنند که تنها روش تعامل مبتنی بر تراکنش با جهان اطراف، ریشه دارد، فرض می
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ها را یاد مشکل این است که خیلی طول کشیده که بتوانند روش درست تراکنش
 بگیرند. 

قید و شرط عمل کردن، کار سختی است. باید با علم به این که کسی دوستتان بی
ن است صدمه ببینید یا ندارد، دوستش داشته باشید. باید با علم به این که ممک

به کسی اعتماد کنید. علت آن این است که عمل بی قید و شرط، ، پیچانده شوید
ای از ایمان نیاز دارد. ایمان به این که این کار، حتی اگر درد بیشتری ایجاد به درجه

 درستی است. کند، یا برای شما یا فرد دیگر، سودی نداشته باشد، کار 

قابلیت تحمل درد انجام جهش ایمان و رسیدن به فضیلت بزرگسالی، فقط به 
های بستگی ندارد، به شجاعت ترک امید، به رها کردن تمایالت برای رسیدن به لذت

ذهن متفکر شما به شما خواهد نیاز دارد.  دار،انبوهی از اتفاقات خنده به بیشتر و
د نشما از بعضی جهات، اشتباه خواه مفروضاتگفت، این غیر منطقیست که حتمًا 

شما در مواجهه با درد این  ذهن احساسدهید. ادامه می بود. ولی شما باز هم
کند؛ ولی شما به هر حال، نشینی میزده شده و عقبصداقت وحشیانه، وحشت

 دهید.ادامه می
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نهایت، قابل تحسین و قابل توجه است. بزرگسال، رئیسی ساالن، بیرفتار بزرگ
یست که خوشحالی خود شود، مادر است که به خاطر اشتباه کارمندش، مجازات می

گوید، با چه الزم است به شما میدهد، دوستی است که آنهایش میرا برای بچه
 کند. شما را ناراحت میاین کار او داند این که می

ها ما دون آناند. بها هستند که این دنیا را سر جای خود نگه داشتهانسان همین
 رفتیم.  می فناهمگی احتمااًل به

های های بزرگ جهان، مردم را به سمت این ارزشکه تمام آیین نیستاتفاقی 
، یا باشد قید و شرط عیسای مسیحکنند. خواه بخشش بیغیرمشروط، دعوت می

ترین . بزرگ)ص( محمدحضرت عیب و نقص هشتگانه بودا یا عدالت بی راه
رم قرار ترین شکل خود، کشش غریزی بشر به امید را اههای جهان در خالصآیین

 برند. دامنی بزرگسالی باال میداده و مردم را به سمت پاک

هایی که پیشرفت در اختیار جهان قرار گری همگی از فرصتفیلسوفان عصر روشن
ها حذف کنند و همه گرفتند معنویت را از آیینزده شده و تصمیمداده، هیجان

از شر ایده پاکدامنی خالص ها های ایدئولوژیک، انجام دهند. آنکارها را با آیین
 گیری و جامد تمرکز کردند: ایجاد شادیشده و در عوض، روی اهداف قابل اندازه

تر به مردم و ترویج شفقت، های عالیتر و رنج کمتر، دادن اختیارات و آزادیبزرگ
 دلی و برابری. یک

 انسانیهای ایدئولوژیک نیز، در طبیعت معیوبی که تمام مؤسسات و این آیین
کنی برای شادی، معامله کنی، در واقع شادی را وقتی سعی می ، فرو ریختند.دارند

کنی. وقتی کنی، آزادی را نفی میکنی. وقتی آزادی را به دیگران اجبار مینابود می
  کنی. کنی، در واقع برابری را تضعیف میسعی در ایجاد برابری می

با مشکل بنیادینی که در دست بود، مقابله های ایدئولوژیک، هیچ یک از این آیین
چه را ها این حقیقت را نپذیرفتند یا نفهمیدند که هر آننکردند: مشروط بودن. آن

خدای ارزشی خود تعیین کنید، همیشه در تمنای آن خواهید بود و زمانی تصمیم 
 پرستش یکتر شدن به آن، معامله کنید. گیرید که زندگی بشر را برای نزدیکمی

ها انتها، همه این، مقداری اصل انتزاعی، مقداری خواسته بیبرساخته ارزشی خدای
را اگر مدت زمان کافی دنبال کنید، همیشه تسلیم انسانیت خودتان یا انسانیت 
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دیگران برای دستیابی به اهداف آن را نتیجه خواهد داد. و چیزی که قرار بود شما 
دور باطل  ور خواهد کرد.ا در رنج، غوطهرا از رنج کشیدن، محافظت کند، شما ر

 شود. ویرانی، دوباره تکرار می -امید

 شود... جاییست که کانت، وارد می جاو این

 تنها قانون برای زندگی
حفظ امید را در برابر  "موش را بزن"پیش در زندگیش بازی  کانت، خیلی وقت

این بازی ظالمانه دنیا فهمیده بود. و مانند هر کس دیگری که از  "قیقت تلخح"
اما او از پذیرش این بازی سر باز زد. او امید شده بود. کند، او نیز ناآگاهی پیدا می

این از باور این که هیچ چیزی در عالم وجود، ذاتًا ارزشمند نیست، سر باز زد. او از 
ابد باور، سر باز زد که ما برای ایجاد حسی از معنای خودساخته در زندگیمان تا به 

عضالت دو سر  ایم. بنابراین، تصمیم گرفت از بزرگیبافی، نفرین شدهبه داستان
 ذهن متفکر خود کمک بگیرد و بفهمد ارزش بدون امید، چه جور چیزیست. 

کانت، با یک مشاهده ساده شروع کرد. در تمام کائنات، از چیزهایی که ما 
صر به فرد است: هوشیاری. شناسیم، فقط یک چیز هست، که کاماًل نادر و منحمی

کند، قابلیت های جهان متمایز میبرای کانت، تنها چیزی که ما را از باقی بخش
توانیم دنیای اطرافمان را بگیریم و از طریق تفکر و اراده، آن را تفکر ماست. ما می

العاده خاصی بود )تقریبًا یک معجزه بهبود بخشیم. این، برای او چیز خاص و فوق
( هستیم که شده انتهای هستی، ما تنها چیز )شناختهون در تمام گستره بیبود( چ
توانیم هستی را هدایت کنیم. در جهان شناخته شده، ما تنها منبع هوش و می

توانیم سرنوشتمان را هدایت میهستیم که موجوداتی هستیم. ما تنها  خالقیت
ما تنها دارایی جهان در  کنیم. ما تنها موجوداتی هستیم که خودآگاه هستیم. و

 دهی به خود هستیم. زمینه هوش سازمان

ترین ارزش در ای متوجه شد که منطقًا، عالیبه همین دلیل، کانت به شکل زیرکانه
تصور کند. تنها معنای حقیقی در متواند ارزش را جهان، چیزیست که خود می

دادن به معناست. تنها اهمیت موجود، همان چیزی است که جهان، توانایی شکل
 گیرد.  می در مورد اهمیت، تصمیم
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دف، و این توانایی انتخاب معنا، این توانایی تصور اهمیت، این توانایی ابداع ه
ا تکثیر کند و هوشمندی تواند خود ردر جهان شناخته شده است که می تنها نیرو

دهی را در کائنات ایجاد خود را گسترش دهد و سطوح باالتر و باالتری از سازمان
ت، تمام کائنات، بیهوده، عقیم و بدون هدف کند. کانت باور داشت که بدون عقالنی

خواهد بود. بدون هوش و آزادی الزم برای به کار بستن آن، همه ما هیچ فرقی با 
ها یا ها، سامانهها درکی از ارزشکنند. آنها نیز تغییر نمیم. صخرهها نداریصخره
ها کنند. آندهند و خلق نمیدهند، بهبود نمیها تغییر نمیها ندارند. آنسازمان

 فقط هستند. 

دهی مجدد کند و آن سازماندهی تواند جهان را سازماناما هوشیاری، هوشیاری می
را  لتواند یک مشکهوشیاری میبر خود بیافزاید. تواند به شکل نمایی مجدد می

سیستمی متشکل از مقدار مشخصی پیچیدگی درنظر گرفته و پس از فهم آن، 
تری را تولید کند. در مدت یک هزار سال، ما از چپاندن یک تکه پیچیدگی عظیم

تواند داخل یک سوراخ کوچک، رسیدیم به یک قلمری دیجیتالی کامل که می چوب
ها نفر را به هم متصل کند. در یک هزار سال بعدی، به راحتی در دل لیونذهن می

ستارگان خواهیم بود و شکل سیارات و  خود فضا/زمان را تغییر خواهیم داد. در 
اهمیت چندانی نداشته باشد، یک نفر عمل منفرد شاید ، ترکیب بزرگی از عوامل

 اهمیت دارد.  چیز  عقالنی جهانی، بیش از هر ولی حفظ و توسعه هوشیاری

ترین وظیفه اخالقی، حفظ و توسعه هوشیاریست، انت، استدالل کرد که بنیادیک
هم در خودمان و هم در دیگران. او نام قانون اولویت دادن به هوشیاری را "فرمول 

دهد... خوب، مثل همه چیز. این قانون، نامید و تا حدی توضیح میبشریت" 
دهد. مفهوم کالسیک پاکدامنی را را توضیح می های اخالقی اصلی مادریافت

های روزمره خودمان بدون دهد که چگونه در زندگیدهد و توضیح میتوضیح می
 تکهدهد که چه طور یک های تخیلی امید، زندگی کنیم. توضیح مینسخهتکیه بر 

ه نباشیم.   گ 

دهد. له، توضیح میها را در یک جمجا که کافی نبود، این قانون، تمام آنو از آن
که انگار تمام بشریت هستی، خواه طوری زندگی کن : "گویدمی فرمول بشریت

برای خودت، خواه برای کس دیگر، همیشه به عنوان یک پایان، نه صرفًا به عنوان 
 " یک وسیله.
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یک اصل منفرد است که مردم را از معامالت نوجوانی همین است. فرمول بشریت، 
 رساند. سالی میبه پاکدامنی بزرگ

ببینید، مشکل امید این است که ذاتًا با بده بستان و تراکنش سر و کار دارد. 
بخش خیالی. آن ایست بین اعمال فعلی فرد برای رسیدن به یک آینده لذتمعامله

کار کن و پول جمع کن، چون این  افتی. سختفرد را نکش وگرنه توی دردسر می
 باعث خوشحالی تو خواهد شد. 

ند. باید ، عمل کو شرط قیدبیبرای فراتر رفتن از حوزه تراکنشی امید، فرد باید 
چیز، واقعًا عشق دیگری را بدون انتظار چیزی در مقابل، دوست بداری. وگرنه آن

نخواهد بود. باید دیگری را بدون انتظار چیزی در مقابل، محترم بداری؛ وگرنه واقعًا 
 صادقانه حرف بزنید و در مقابل انتظار یک دمت گرم ای. بایداو را محترم نداشته

یا بزن قدش یا یک ستاره طالیی در کنار نامتان نداشته باشید؛ وگرنه واقعًا آدم 
 اید. صادقی نبوده

هرگز ک اصل ساده، خالصه کرده است: قید و شرط را در یکانت، این عملکرد بی
نظر  که آن را همیشه یک پایان درکنید، بلانند یک وسیله رفتار باید با بشریت، من

 بگیرید. 

 اما این در زندگی روزمره چه طور خواهد بود؟ یک مثال میزنیم: 

شوم خواهد. سوار اتومبیلم میفرض کنید من گرسنه هستم و یک بوریتو دلم می
دهم ام را سفارش میکنم و هیوالی دوبل مورد عالقهحرکت می 1و به سمت چیپوتله

کند. در این شرایط، خوردن بوریتو، هدف "پایانی" من که اوه، واقعًا خوشحالم می
ام: سوار من همه کارها را برای رسیدن به این پایان خاص، انجام دادهاست. 

ی که من انجام دادم تا اتومبیل شدن، رانندگی، بنزین زدن و غیره. همه این کارهای
" بودند. کارهایی که برای رسیدن به "پایان" مورد انتظار به بوریتو برسم، "وسیله
 دادم. خودم، باید انجام می

دهیم. چیزهایی هستند ها را مشروط، انجام میها کارهایی هستند که آنوسیله
وم و رانندگی کنم. خواهم سوار اتومبیلم شکنیم. من نمیها معامله میکه ما با آن

                                                                                                         

1- Chipotle  .نام یک رستوران مکزیکی معروف است 
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خواهم. پس، باید این خواهم برای بنزین، پول پرداخت کنم، ولی بوریتو را مینمی
 کارها را انجام دهم تا بوریتو را بدست آورم. 

خواهیم. عامل تعریف کننده و پایان، چیزی است که آن را به خاطر خودش می
خواستم برای این میبخشی است برای تصمیمات و رفتارهای ما. اگر من انگیزه

خواستم او را خوشحال بوریتو بخورم که همسرم دلش بوریتو خواسته بود و من می
ایست برای پایانی کنم، پس دیگر بوریتو، پایان من نخواهد بود. حاال دیگر، وسیله

خواستم همسرم را خوشحال کنم تا من می اگرکردن همسرم. و تر: خوشحالبزرگ
ایست برای پایانی حاال دیگر خوشحالی همسر من، وسیلهامشب کنارش بخوابم، 

 ، که در این مثال، رابطه جنسیست. تربزرگ

احتمااًل این مثال آخر، کمی حالتان را بد کرده و باعث شده حس کنید من چه آدم 
خواست در همین مورد صحبت کند. فرمول دقیقًا کانت میهستم.  خرفیزم

ای برای ری )یا هر موجود هوشمندی( مانند وسیلهگوید اگر با هر بشبشریت او می
رسیدن به یک پایانی دیگر برخورد کنید، این مبنای همه رفتارهای اشتباه است. 

ن مربوط به همسر من، خوب ای برای پایاوسیله براین، رفتار با بوریتو به عنوانبنا
ب است که هر از گاهی زوج خود را خوشحال کنید! اما اگر من با همسرم است. خو

بخش سکس رفتار کنم، حاال صرفًا با او مثل یک ای برای پایان لذتبه عنوان وسیله
ای از اشتباه نهفته کند که در این کار، درجهام و کانت استدالل میوسیله رفتار کرده

 است. 

هیست چون شما برای دستیابی به هدف خودتان، به طور مشابه، دروغ کار اشتبا
ای برای پایان کنید. شما با آن فرد به عنوان وسیلهمیک نفر را گمراه هوشیاری ی

کنید. تقلب نیز در برابر یک فرد مشابه، کاری غیر مد نظر خودتان رفتار می
ر اهداف اخالقیست. شما با این کار، انتظارات یک فرد دارای درک و شعور را به خاط

طور: شما با این کار، برای کنید. خشونت نیز، همینشخصی خودتان نقض می
پایان شخصی یا سیاسی بزرگتر، با یک فرد مثل وسیله رفتار یک رسیدن به 

 ! خواننده بد! یبد خیلیکنید.می

دهد. فرمول بشریت کانت، فقط درک اخالقی ما را در مورد اشتباهات، توضیح نمی
دهد، همان اعمال و رفتارهایی رگسالی را نیز همین فرمول، توضیح میدامنی بزپاک

که به خودی خود، خوب هستند. صداقت، در درون و بیرون خود خوب است، زیرا 



 همه چیز به فنا رفته 154

کند. شجاعت، تنها شکل ارتباطیست که با دیگران صرفًا به عنوان وسیله رفتار نمی
بخوریم، باید با  در درون و بیرون خود خوب است، زیرا اگر در عملی شکست

خود رفتار کنیم. فروتنی در  ای برای تقلیل ترسخودمان یا دیگران به عنوان وسیله
دام غرور کور، مانند آن است که با درون و بیرون خود خوب است زیرا افتادن در 

 ای برای رسیدن به پایان مدنظر خودتان رفتار کنید. مردم، مانند وسیله

شرح تمام رفتارهای مطلوب بشری وجود داشته باشد، اگر فقط یک قانون برای 
جا چیز زیبایی هم هست: بر خالف احتمااًل فرمول بشریت، همان است. اما این

ها یا دستورات اخالقی، فرمول بشریت، بر امید، تکیه ندارد. هیچ دیگر سامانه
را باور مبتنی بر ایمانی . هیچ کندتحمیل نمیجهان  خود را به  سیستم خوبی،

  ، محافظت نمود. شک یا فقدان شواهدتوان در برابر نمی

کند. برای ای را تصویر نمیفرمول بشریت، صرفًا یک اصل است. هیچ مدینه فاضله
کارتر از کس بهتر یا بدتر یا درستزند. هیچهیچ گذشته دردناکی، ضجه نمی

ری، قابل کس دیگری نیست. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که هوشیاهیچ
 احترام است و باید از آن محافظت شود. پایان داستان. 

شوید، کردن آینده میگیری و دیکتهزیرا کانت فهمیده بود که وقتی وارد کار تصمیم
کنید. به جای احترام به مردم، شروع در واقع، پتانسیل مخرب امید را آزاد می

را در وجود دیگران نابود  . شیطاندادنشانکنید به فکر کردن درباره تغییر می
 را در خودتان بیابید.  هایشهنشانکنید، در حالی که باید می

اما او فهمیده بود که تنها روش منطقی برای بهبود جهان، این است که خودمان را 
دامنی بیشتر( بهبود دهیم و این کار، در هر لحظه پرورش پاک)با رشد کردن و 

دمان و دیگران مانند یک پایان وشود: با خمی زندگی با یک تصمیم ساده انجام
رفتار کنیم و هرگز صرفًا به عنوان یک وسیله استفاده نکنیم. صادق باش. خودت را 
پریشان نکن یا به خودت صدمه نزن. از مسئولیت خود خجالت نکش یا تسلیم 

ی هاای یا فریبهای قبیلهترس نشو. بی پرده و بدون ترس، عشق بورز. از انگیزه
ها فقط امیدبخش، پیروی نکن. زیرا هیچ بهشت یا دوزخی در آینده نیست. آن

های دیگر زندگیت، انتخاب هایی هستند که خودت در این لحظه و تمام لحظهگزینه
 کنی. می
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کنی یا بی قید و شرط؟ آیا با دیگران صرفًا به عنوان وسیله آیا مشروط عمل می
کنی یا خودشیفتگی دامنی بزرگسالی را دنبال میکنی یا پایان؟ آیا پاکمی رفتار
 ؟ را کودکی

امید، حتی نیاز نیست وارد معادله شود. امیدوار زندگی بهتری نباش. خیلی ساده، 
 در زندگی بهتری حضور داشته باش. 

ان یک کانت فهمیده بود که بین احترام ما به خودمان و احترام ما به جهان اطرافم
کنند، الگوهایی هایی که هویت ما را تعریف میارتباط بنیادین وجود دارد. ارزش

هایی کنیم و اگر پیشرفتها را به تعامالت خود با دیگران اعمال میهستند که آن
توانیم اندکی پیشرفت نیز در ارتباط با دیگران در درون خود صورت دهیم، می
باشیم، با دگی مملو از لذت و رضایت ساده داشته باشیم. اگر ما دنبال یک زن

ایم. های پایانی خودمان رفتار کردهای برای رسیدن به لذتخودمان مانند وسیله
تر نیست، ولی در عوض، های بزرگبنابراین، اصالح نفس، زراعتی برای شادی

تر. این که به خودمان بگوییم، آشغال بی به نفسی بزرگ زراعتیست برای احترام
ارزش و آشغال بخوانیم. دروغ گفتن است که دیگران را بی قدر اشتباهزش، همانار

گفتن به دیگران. صدمه زدن به قدر غیر اخالقیست که دروغنبه خودمان، هما
داشتن زدن به دیگران. بنابراین، دوستقدر تنفر انگیز است که صدمهخودمان همان

به آن یادبگیرید یا تمرینشان کنید. خود و مراقبت از خود چیزی نیست که راجع 
، حتی اگر کنیددر خودتان ِکشت باید ها چیزهایی هستند که به لحاظ اخالقی آن
 ها تمام چیزی باشند که برای شما باقی مانده است. آن

فرمول بشریت، یک اثر موجی نیز دارد: توانایی بهبودیافته شما برای صادق بودن 
ت شما با شود و صداقاقت شما با دیگران میان صدبا خودتان، باعث افزایش میز
ها در رسیدن گذارد و این به آنها با خودشان تأثیر میدیگران، روی صادق بودن آن
کند. توانایی شما در به عنوان ابزار رفتار نکردن با خودتان به رشد و بلوغ کمک می

دهد با دیگران، رفتار برای رسیدن به یک پایان دیگر، به نوبه خود به شما اجازه می
بهتری به عنوان پایان داشته باشید. بنابراین، تمیزکاری روابط شما با خودتان، 
ها تأثیرات مثبتی روی تمیزکاری رفتارتان با دیگران خواهد گذاشت که در ادامه، آن

طور ادامه سازد روابطشان با خودشان را تمیزکاری کنند و ماجرا همینرا قادر می
 دارد.  
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های تمامًا دهید )نه از طریق ایدئولوژیاست که شما جهان را تغییر میگونهاین
اشباع شده یا مکالمات آیینی گروهی یا رویاهای نابجای آینده، که با دستیابی به 

های مختلف و . همیشه آیین(جا و همین حاالبلوغ و متانت حضور هر فرد. این
گ و تجربه وجود خواهند داشت؛ همیشه های ارزشی مختلف مبتنی بر فرهنسامانه

ایم، وجود جا آمدهجا خواهیم رفت یا از آنگویند به آننظرات مختلفی که می
طور که کانت نیز باور داشت، سؤال ساده متانت و احترام خواهند داشت. اما، همان

 در هر لحظه، باید جهانی شود. 

 بحران مدرن بلوغ 
ه دموکراسی دنیای مدرن، با این ف رض ابداع شد که انسان متوسط نوعی، تکه گ 

خودشیفته و خودخواهی بیش نیست و برای این که خود را در برابر خودمان 
طوری ایجاد کردیم کاماًل پیچیده با اجزایی وابسته به هم ای محافظت کنیم، سامانه

 هیچ فرد یا گروهی نتواند خون جماعت باقی مانده را در شیشه کند. که 

و دموکراسی، بهترین ایست بازی مبتنی بر بده بستان و خودخواهانهسیاست، 
ایست که تا به امروز، به حکومتی است، تنها به این دلیل که تنها سامانه سامانه

قدرت، افراد فاسد و کند که دموکراسی، اذعان میاین حقیقت، اقرار کرده است. 
واقعی خود، رهبران را  کند. قدرت، با طبیعتاندیش را به خود جذب میکودک

کار باشند. بنابراین، تنها راه برای مدیریت قدرت، این است کاسبکند که مجبور می
 سالی را در طرح خود سامانه،  تثبیت کنیم. دامنی بزرگجایگاه پاک که

مندی از محاکمه آزادی بیان، آزادی مطبوعات، تضمین حریم شخصی و حق بهره
 هستند های اجتماعی"فرمول بشریت" در بنگاه یکاربردهاها همگی، عادالنه، این

 نهایت دشوار است. بی هاکه تهدید یا تغییر آنایست به گونه هااجرای آن و

پذیر است: وقتی یک تهدید یک سامانه دموکراتیک، عماًل تنها از یک راه، امکان
است و آن را از تر از خود سامانه هایش، مهمکه ارزشبرسد گروه، به این نتیجه 
سیاسی، رشد خواهد  )تندروی( گراییصورت، افراط... و در آن درون، متالشی کند

 کرد. 

ها غیر غیر قابل تعامل بوده و معامله با آنبه دلیل این که  سیاسی، تندروهای
ها یک عده کودک نفهمند. اندیش هستند. آن، بر حسب تعریف، کودکممکن است
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های غیر از تصدیق منافع یا ارزش دنیا به شکل خاصی باشد وخواهند تندروها می
از پذیرش هر نوع ها کنند. آنها از گفتگو فرار میآنزنند. خودشان سر باز می

شود به نمیزنند. سر باز می اتر از تمایالت خودخواهانه خوددامنی یا اصولی فرپاک
د شک، اقتدارگرا هستنرد و بیدر زمینه پیروی از انتظارات دیگران، اعتماد کها آن

االختیار و ها نیز درمانده والدین تامآنزیرا درست مانند هر کودک دیگری، 
 قدرتمندی هستند که بیاید و به همه چیز سر و سامان دهد. 

های کودکانه دانند چه طور ارزشمیهایی هستند که آنترین تندروها خطرناک
، اشتیاق راستی یک افراطی دستخود را با زبان تعامل یا اصول جهانی بپوشانند. 

و این که آرزو دارد برای آن آزادی جانش را فدا  زندرا فریاد میبرای آزادی همگان 
کند )قربانی دهد(. اما معنای واقعی حرفش این است که آرزو دارد از تعامل با 

سر و کار خواهد از او می شود.کاماًل آزاد حدوده ارزشی خود، هایی خارج از مارزش
به حساب آوردن دیگران، رها شود. به همین دلیل است که داشتن با تغییر یا 
را در برابر آزادی شخص خود، محدود کرده خواهد آزادی دیگران چنین شخصی می
 و از بین ببرد. 

کند، زبان است. یک ه تغییر میبازی تندروهای چپ نیز همان است و تنها چیزی ک
خواهان برابری برای همه است ولی منظور واقعی او این گوید که ندروی چپی میت

آسیب یا درجه دوم بودن داشته خواهد کسی احساس درد یا است که هرگز نمی
اخالقی رو به رو شود و  کس در هیچ شرایطی با شکافهیچخواهد باشد. او نمی

 های اخالقی، دیگران را دچار درد و مشقت کند. ف آن شکافحذ به نامخواهد می

اخیر، تندروهای هر دو جناح راست و چپ، به لحاظ سیاسی،  هدر دنیا طی چند ده
اند با توضیحات اند و افراد هوشمند زیادی سعی کردهای پیدا کردهجایگاه ویژه

و احتمااًل دالیل  این شرایط را توضیح دهندای که اشتراکاتی نیز دارند، پیچیده
 برای آن وجود دارد.  نیز پیچیده و دارای اشتراک بسیاری

این که بلوغ فرهنگ ما رو به زوال اما بگذارید من نیز دلیل دیگری بیرون بدهم: 
  گذاشته است.

بریم، در سراسر دنیای ثروتمند و پیشرفته، ما در بحران ثروت یا مادیت به سر نمی
دامنیست، بحران وسیله و پایان است، بحران پاکبحران ما بحران شخصیت 
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 ایم،این انفصال سیاسی بنیادین که در قرن بیست و یکم با آن رو به رو شده است.
 و کورکورانههای کودکانه دیگر موضع چپ در برابر  راست نیست، که موضع ارزش

ناح چپ سازشکار در هر دو جبزرگسالی  /یهای نوجوانارزشراست، در برابر و چپ 
داری یا آزادی در مقابل برابری دیگر، بحث کومونیزم در برابر سرمایهو راست است. 

 که بحث بلوغ در برابر عدم بلوغ است. بحث وسیله است دربرابر پایان. نیست، 

 



 7فصل 
 درد، ثابتی جهانیست

 

 .کردندراهرو هدایت مییک به یک، به انتهای افراد تحت آزمایش را  ،محققان
کنسول کامپیوتری به رنگ بژ قرار داخل آن اطاق، یک  و جا بوداطاق کوچکی در آن
 ای مشکی و دوتا دکمه داشت. همین و بس. داشت که صفحه

نشین و به این صفحه، خیره شو. اگر یک نقطه آبی روی : بدستورالعمل، ساده بود
آبی" فشار بده. اگر یک نقطه بنفش "ای را که رویش نوشته دکمهآن روشن شد، 

 غیر آبی" فشار بده. "ای را که رویش نوشته شده روی صفحه ظاهر شد، دکمه

 نه؟  رسد،راحت به نظر می

وقتی کرد. بله، یک هزار. و خوب، هر یک از افراد باید به یک هزار نقطه نگاه می
د و همان فرایند را تکرار آوردنها تمام شد، محققان، فرد دیگری را میکار یکی از آن

این فرایند روی  کردند: کنسول به رنگ ِبژ، صفحه خالی، یک هزار نقطه. بعد،می
 صدها داوطلب در چندین دانشگاه، تکرار شد.  

 یا شاید این روانشناسان به دنبال شکل جدیدی از شکنجه روانشناختی بودند شاید
در واقع، خیر،  !آزمایش کنندبشر را در تحمل درد، های دودیتخواستند محمی

کامل داشت.  یهماهنگفرایند داخلی آن  سر کاری بودنموضوع این مطالعه، با 
این تحقیق، بیشتر اتفاقاتی را که در بود زیرا  ناگوارهای موضوع مطالعه، پیامد

از هر تحقیق دانشگاهی دیگری در دوران  دنیای امروز، شاهد آن هستیم، بهتر
 . دادشرح میجدید، 

شیوع عمدی تغییر مفهوم" "که نامش را  مشغول کار روی چیزی بودندروانشناسان 
ها را "اثر بودند. اما چون این نام، اصاًل نام قشنگی نیست، ما نام کشف آن گذاشته

 نامیم.  نقطه آبی" می

ها بنفش ها آبی هستند. بعضی از آنجا ما با نقاط سر و کار داریم: بیشتر آناین
 های بین آبی و بنفش هستند. سایه نیز هابعضی از آن هستند.
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دهند، اغلب مردم این محققین کشف کردند که وقتی نقاط آبی را بیشتر نشان می
در تشخیص این که کدام نقطه، آبی است و کدام آبی نیست، کاماًل دقیق عمل 

آبی کنند. ولی به محض این که محققان شروع به محدود کردن تعداد نقاط می
کنندگان شروع به شرکتهای رنگ بنفش را بیشتر نشان دادند، کردند و سایه

ها رسید چشمان آنانتخاب اشتباه نقاط بنفش، به جای آبی کردند. به نظر می
ها تحریف کرده و صرف نظر از این که  واقعًا چه تعداد نقطه آبی به آنها را رنگ

  .گردندطه آبی میبه دنبال تعداد مشخصی نق نشان داده شده،

اوکی، این موضوع اصاًل چه اهمیتی دارد؟ مردم همیشه بعضی چیزها را اشتباه 
وید، ممکن است شا به نقاط رنگی خیره میه. از طرفی، وقتی شما ساعتبینندمی

 د.عجیب و غریب ببینات مزخرفبافی کند و یانچشم شما شروع به هذ

گیری بودند که نشان فًا روشی برای اندازهاما هدف، نقاط آبی نبود. این نقاط، صر
چگونه برای برآورده کردن انتظارات خود، درک و پذیرش خود را ها انسان دهند

جمع ، های کافی در مورد نقاط آبیاین که دادهبعد از محققان د. نکنمنحرف می
را در آزمایشگاه به کما ببرند، به سراغ دستیاران خود توانستند آوری کرده و 

 تری رفتند. های مهمپذیرش

 که کنندگان نشان دادندهایی به شرکتچهره محققانبه عنوان مثال: بعد از آن، 
، با جلو رفتن آزمایشاما . ندبعضی ترسناک، بعضی دوستانه و بعضی خنثی بود

شدند و همان اثر، تر نشان داده تر و کمدرست مانند نقاط آبی، این تصاویر نیز، کم
کنندگان تری به شرکتکمترسناک های به پدیدار شدن: هر چه چهرهشروع کرد 

های دوستانه یا چهرهبه ترسناک دیدن کردند شروع میها شد، آننشان داده می
انتظار دیدن تعداد مشخصی نقطه آبی طور که ذهن انسان، همان. درست خنثی

 کند. دارد، انتظار دیدن تعداد مشخصی چهره ترسناک را نیز پیدا می

سپس، محققان حتی گام را فراتر گذاشتند، زیرا، گور پدرش، چرا این کار را نکنند؟ 
های این فقط دیدن تهدید یا ترسی است که وجود خارجی ندارد، اما قضاوت

 طور؟ این که باور کنیم شرارت در دنیا، از مقدار واقعی آن، بیشتر است؟ اخالقی چه
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پیشنهادهای کاری را بخوانند. برخی از خواستند  کنندگاناین بار محققان از شرکت
های مشکوک بود. کاریاین پیشنهادها غیر اخالقی و مستلزم انجام بعضی کثافت

 و بعضی نیز چیزی بین این دو.کاماًل خوب و عاری از خطا بعضی نیز 

های مختلف پیشنهادهای کاری  اخالقی و دوباره، محققان شروع کردند و ترکیب
کنندگان باید موقع دیدن پیشنهادهای کاری و شرکت اخالقی را نشان دادندغیر 

گرفتند. بعد، محققین به آهستگی شروع کردند غیر اخالقی، یک چشم خود را می
اثر تری را نشان دادند. درست مثل قبل، "تر و کمو پیشنهادهای غیر اخالقی کم

اماًل اخالقی را غیر اخالقی تفسیر " ظاهر شد. افراد، کم کم، پیشنهادهای کنقطه آبی 
به جای توجه به این که در طرف اخالقی دیوار، پیشنهادهای بیشتری  کردند. می

کرد و پیشنهادهای جا میها خودش دیوار را جابهشود، ذهن آننمایش داده می
تا تعداد پیشنهادهای غیر اخالقی مورد  کرداخالقی را به غیر اخالقی تفسیر می

بدون این که خود بدانند، تعریف خود را از ها ، برآورده شود. اساسًا آنانتظارش
 دادند. ، تغییر میچه غیر اخالقیستآن

مخربی نهایت طور که محققان نیز فهمیدند، این نوع تعصب، پیامدهای بیهمان
همه چیز دارد. پیامدهای مخربی روی شود گفت می... خوب، تقریبًا روی

اند، وقتی با برای نظارت بر اجرای قوانین، طراحی شدهکه ی های حکومتکمیسیون
شوند، ممکن است جایی که هیچ تخلفی صورت نگرفته، کمبود تخلف مواجه می

های غیراخالقی داخل مأمورینی که کارشان بررسی فعالیت. بپندارندتخلف 
اشتباه  اشند که به اتهام عملکردبدی وجود نداشته بهای مهاست، وقتی آدسازمان

کنند که هیچ آدم بدی های بد میع به تصور آدمجایی شروخود دستگیر شوند، 
 وجود ندارد.  

مهم نیست محیطی که در آن دارد که ما را به فکر وا می"اثر نقطه آبی" اساسًا 
هر چه بیشتر به دنبال تهدید بگردیم، ؛ قدر راحت یا امن باشدکنیم، چهزندگی می
 . و ما در دنیای امروز به خوبی شاهد آن هستیم. بینیممی یبیشتر تهدید 

معنی قربانی خشونت بودن، این است که کسی قباًل به لحاظ فیزیکی و جسمی 
آسیبی به شما زده باشد. اما امروز، بسیاری از مردم، برای توضیح کلماتی که باعث 

، از دارندها شده یا حتی برای توصیف حضور فردی که دوستش نمیرنجش آن
به طور خاص یعنی یک تجربه بسیار  آسیب روحی کنند.استفاده می خشونتلغت 
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یک تواند به عملکرد عادی خود ادامه دهد. اما امروز، جدی که قربانی حتی نمی
آسیب روحی" تلقی "چندان دلپذیر یا یک کلمه توهین آمیز را برخورد اجتماعی نه

"قتل عام" یعنی کشتار دانند. امن می به موجب آن، خود را نیازمند فضایو کرده 
یک رستوران جمعی واقعی یک قبیله یا گروه آیینی خاص. اما امروز، وقتی هدست

نویسد، برای گریه و های منوی خود را به زبان اسپانیایی میتممحلی، بعضی از آی
 .  برندرا به کار می یدعام سفقتلزاری و شکایت، کلمه 

تهدید شود، آبی" است. هر چه چیزهای بهتری نصیبمان میاین همان "اثر نقطه 
. در حالی که واقعًا تهدیدی وجود نداردشویم تر میو آشفتهکنیم بیشتری را درک می
 پارادوکس پیشرفت قرار دارد. و این در قلب 

شناسی و یکی از پیشگامان جامعهگذار علم بنیان ،1در قرن نوزدهم، امیل دورکیم
هایش، یک آزمایش فکری اجرا کرد: اگر هیچ ، در یکی از کتابعلوم اجتماعی

محترم کرد که همه کاماًل ای ظهور میشد؟ اگر جامعهافتاد، چه میجنایتی اتفاق نمی
گفت دروغ نمیبه دیگری شد؟ اگر هیچ کس برابر بودند، چه میو درستکار و همه 

شد؟ چه نداشت، چه میزد؟ اگر فساد، وجود خارجی یا کسی به کسی صدمه نمی
آیا فشار و استرس، بر باد شد؟ آیا تضادها و برخوردها متوقف میافتاد؟ اتفاقی می

دادند و آهنگ کردند و به هم گل میکوبی میگان در مزارع، پایرفت؟ آیا هممی
 دادند؟"سپاس ای مسیح" سر می

ای هر چه جامعهطبق گفته او، افتد. دورکیم گفت نه، در واقع، عکس آن اتفاق می
نیز بیشتر  هادر ذهن های کوچکناسازگارینمایی بزرگتر شود، اخالقیتر و همرف
 حس لزوماً ، ما در مورد آن حسشود. اگر همه از کشتن یکدیگر دست بردارند، می
 متناسب با آنآشفتگی همه ما به خاطر چیزهای ناچیز، و  نخواهد بود یخوب

 یابد. افزایش می

این که محافظت از  کند:پیشرفت، مفصاًل بحث مشابهی را مطرح میروانشناسی 
شود؛ ها نمیمردم در برابر مشکالت یا مصائب، باعث خوشحالی یا امنیت بیشتر آن

ها جوانی که در برابر تمام چالششود به سادگی دچار ناامنی شوند. فرد باعث می
های ترین ناراحتیکوچکت، مورد محافظت قرار گرفته اس ی فزایندههاعدالتیو بی

                                                                                                         

1- Emile Durkheim 
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دچار خطاهای ناپذیر خواهد یافت و برای اثبات آن زندگی بزرگسالی را تحمل
 خواهد شد.  ایکودکانه

های هیجانی ما به مشکالت، به چه دریافتیم این است که واکنشبنابراین، آن
را مشکالتمان تواند اندازه مشکل بستگی ندارد، این ذهن ماست که به سادگی می

تشدید )یا تضعیف( کند تا سطح فشار یا استرسی را که انتظار تحملش را داریم، 
 شود و امیدوارحاصل شود. پیشرفت مادی و اجتماعی، لزوما باعث آرامش ما نمی

رسد با از بین بر عکس، به نظر می کند.برایمان تسهیل نمی به آینده را بودنمان
شود. آدمیان، تقالی مردم، بیشتر نیز میمصائب زیستی، تالش و ها و چالشرفتن 

ها از پیشرفت، بازمانده و بلوغشان در حد شوند. آنتر میتر و کودکانهخودخواه
های کوچک را تپهدانسته و مبرا دامنی ها خود را از پاکماند. آنباقی می نوجوان

ن ، جریازنند که گویی جهانو طوری بر سر هم فریاد می .بینندکوهستان می
 است. سر رفته بر سر گاز پایانی از شیر بی

 حرکت به سرعت درد
اخیرًا یکی از جمالت جالب آلبرت اینشتین را در اینترنت خواندم: "مرد باید به دنبال 

" این جمله، عالی بود. کند باید باشد.چیزی که هست بگردد نه چیزی که فکر می
باعث شد پیش از آن که در تلفنم به آمد و ای تیز که به نظر هوشمندانه میجمله

 به فکر فرو بروم. ای دنبال چیز بعدی بروم، چند ثانیه

 فقط یک مشکل وجود داشت. این جمله را اینشتین نگفته بود. 

مورد توجه قرار گرفته این  یکی دیگر از جمالت اینشتین که وایرال شده و خیلی
را به خاطر تواناییش برای باالرفتن اما اگر یک ماهی اند. "همگان، یک نابغهاست: 

 از درخت، قضاوت کنید، تمام زندگیش خود را احمق خواهد دانست. "

 این نیز، جمله اینشتین نبود. 

با انسانیت ما همپوشانی آوری فنترسم که یا یک چیزی شبیه این: "از روزی می
 " ماند.ها باقی نخواهد پیدا کند. برای دنیا چیزی جز یک نسل از احمق

 خیر. اینشتین نیست. 

احتمااًل از اینشتین، به عنوان یک چهره تاریخی، بیشترین سوءاستفاده در اینترنت 
گوییم فرهنگ ماست. کسی که میدر "دوست باهوش"  مثلصورت گرفته است. او 
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این مستأصل چهره چه هستیم، به نظر برسیم. تر از آنباهوشبا ما موافق است تا 
، اظهار نظر درمانیاین جمالت که از خدا گرفته تا امراض فکری و انرژی در کنار مرد
خورد. هیچ کدام این جمالت، ربطی به علم ندارد. مرد بیچاره کنند، تلو تلو میمی

 پیچد. خود می بهحتمًا در گور، 

کم کم دارد که  کنندمی اضافهروی تصویر اینشتین،  ات خود رامزخرف قدرمردم، آن
آموز این گفته که اینشتین، دانششود. برای مثال، تبدیل می خیالیبه یک چهره 

العاده از همان اوایل کودکی در ریاضیات و علوم، فوقبود، جعلیست. او  یضعیف
کرد و در سیزده تدریس میو هندسه اقلیدسی  جبردر سن دوازده سالگی، بود و 

ا خوانده بود )کتابی که سالگی کتاب "نقد دلیل خالص" امانوئل کانت ر
توانند آن را تا آخر بفهمند(. منظورم التحصیالن مدارس امروزی، به سختی میغفار 

اولین شغل  در ها هنوزو در سنی که بعضیاین است که، طرف، در عنفوان جوانی 
ه در فیزیک کاربردی، دکترا بگیرد پس واضح است توانستاند، استخدام نشدهخود 
 .  ی بوده و از مدرسه، فراری نبودهامدرسهکه بچه

خواست تدریس نداشت. او فقط مینی نفوذ چنداو آلبرت اینشتین، در ابتدا قدرت 
توانست که به سوئیس مهاجرت کرده بود، نمییک جوان آلمانی به عنوان کند. اما 

های محلی سوئیس برای خود موقعیتی دست و پا کند. در نهایت، با در دانشگاه
وستانش توانست کاری در یک دفتر ثبت اختراع پیدا کند. یک یکی از د کمک پدر

کننده های گیجنشست و به تئوریموقعیت کاری کسل کننده که باید کل روز می
درست باالی سرش حرکت دهند. هایی که قرار بود دنیا را کرد. تئوریفیزیک فکر می

یش شهرت جهانی داشت. او ، تئوری نسبیت خود را انتشار داد که برا1905او در 
دفتر ثبت اختراع را ترک کرد. رؤسای جمهور و سران کشورها به طور ناگهانی 

 به شکل عجیبی به هم ریخته بود.. همه چیز، درخواست مالقات با او را کردند

اینشتین در مدت طوالنی زندگی خویش باید چند انقالب مهم در فیزیک به وجود 
الزامات )و خطرات( در مورد  کرد، به ایاالت متحدهفرار میها آورد، از دست نازیمی

در که  شدموضوع تصویری بسیار مشهور میو  دادهشدار میای تجهیزات هسته
  آن، زبانش را از دهان خارج کرده. 

در شناسیم که اما امروز او را به خاطر تعدد فراوان جمالت اینترنتی عالیش نیز می
 ها را بر زبان نیاوره است. او هرگز آنواقع 
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کرد که همه چیز را از زمان نیوتون )واقعی(، فیزیک بر اساس این نظریه کار می
عنوان مثال، سطل زباله من همین گیری نمود. به توان توسط زمان و فضا اندازهمی

جا کنار دستم قرار دارد. این سطل زباله، موقعیت خاصی در فضا دارد. اما حاال، این
توانیم به لحاظ ، ما میغیظ تمام به دیوار اطاقم بکوبمر من آن را بردارم و با اگ

و انواع و اقسام چیزهای  در طول زمان محاسبه کنیم در فضا راتئوری، موقعیت آن 
مفیدی مثل شتاب، مسیر حرکت، انرژی جنبشی و بزرگی سوراخی که در دیوار اطاقم 

حرکت سطل نحوه گیری ، با اندازهین متغیرهاا .کنیمگیری اندازهکند را ایجاد می
 . ، هم در زمان و هم در فضا قابل محاسبه استزباله

ها آنگوییم. می "های جهانیثابت"ها زمان و فضا، چیزهایی هستند که ما به آن
گیری همه چیزهای دیگر. اگر تغییرناپذیرند. در واقع، معیاری هستند برای اندازه

  اند. رسند، به این علت است که واقعًا منطقیبه نظر میها منطقی این جمله

" 1، جان اسنودانینمیچیز تف توی منطقتان، تو هیچ"اینشتین، وارد شد و گفت: 
علت آن این است که اینشتین ثابت کرده بود که زمان و و بعد دنیا را تغییر داد. 

رسید که درک ما از زمان به این نتیجه های جهانی نیستند. در واقع، او فضا، ثابت
شرایط مشاهدات ما متغیر باشد. برای مثال، چیزی که  به تواند بستهو فضا، می

طی پنج ثانیه تجربه کنید  ممکن استکنم، شما ثانیه تجربه می 10من طی مدت 
توانید کنم، به لحاظ تئوری، شما میو چیزی که من به عنوان یک کیلومتر، تجربه می

  ربه کنید. فقط چند متر تج

گیری هکرده باشد، این نتیج LSDگردان روان را صرف زیادیبرای کسی که زمان 
  بود.گی محض تواند تا حدی معنادار باشد. اما در دنیای فیزیک، این فقط دیوانمی

د تغییر کند. یعنی توانمی گراینشتین، توضیح داد که فضا و زمان، بسته به مشاهده
است و  سرعت نورچیزی که ثابت جهانیست،  .هستند نسبیفضا و زمان، عواملی 

 مدر حال حرکتیها همه ما در تمام زمانگیری شود. چیز باید بر اساس آن اندازههمه
 شود.تر میزمان، کندتر و فضا، منقبضتر شویم، و هر چه به سرعت نور، نزدیک

                                                                                                         

 )که از قبایل وحشیاسنو  که نامزد جان Game of Thronesای بامزه به جمله معروف سریال اشاره  -1

 دانی، جان اسنو(.نمی چیز)تو هیچ You know nothing John Snow گوید: است( به او می
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است که چون  واضحسان دارید. مثال، فرض کنیم شما یک دوقلوی همبه عنوان 
به یک  گیریدلو هستید، هم سن هم هستید. اما هر دوی شما تصمیم میدوق

شوید. متفاوتی می ماجراجویی بین کهکشانی بروید و هر یک از شما سوار سفینه
کند ولی سفینه کیلومتر بر ثانیه حرکت می 50 بارکسالتشما با سرعت سفینه 

کیلومتر  299000 واردیوانهکند )سرعت دوقلوی شما نزدیک به سرعت نور حرکت می
و بعد از این که  چرخی در فضا بزنیداید که شما موافقت کرده یبر ثانیه(. هر دو

بعد از گذشت زمان بیست سال در کره زمین، دوباره چندتا چیز جالب پیدا کردید، 
 همدیگر را مالقات کنید. 

داده است. شما به سن بیست ای رخ دهندهتکان چیزگردید، وقتی به خانه بر می
توان گفت چیزی به سنش اضافه اید ولی دوقلوی شما به سختی میسالگی رسیده
شما مدت بیست سال پیش، کره زمین را ترک کرده ولی در سفینه شده. دوقلوی 

 فضایی خودش فقط یک سال را تجربه کرده است. 

 بله من هم همین را گفتم: وات ِد فاک؟

ولی کاماًل  " آید.تین یک بار گفت: "پسر، این با عقل جور در نمیطور که اینشهمان
 نگفته بود(.  هم آمد )و اینشتین این جمله را جور در می

چیزهای  مفروضات ما ازدهد مثال اینشتین، از این جهت مهم است که نشان می
توانند توانند اشتباه باشند و این مفروضات اشتباه، میپایدار جهان ، میثابت و 

کنیم روی تجربه ما از جهان، تأثیرات کالن داشته باشند. ما از این جهت فرض می
. دهددریافت ما از جهان را شرح می ،که ایناند، های جهانیکه فضا و زمان، ثابت
هستند اند. تنها متغیرهایی های جهانی نبودهها ثابتشود آناما بعدًا معلوم می
 دهد. قابل نفوذ و تشخیص. و این همه چیز را تغییر میغیر وابسته به ثابتی 

آور نسبیت را به دقت، واکاوی کردم چون باور دارم که من این توضیح سرگیجه
کنیم، چه ما باور میشناسی ما در حال رخ دادن است: آناتفاق مشابهی نیز در روان

. و در عوض، در واقع، ثابت جهانی وجودی خودمان است، نه ثابت جهانی همه چیز
  به ادراک خودمان وابسته است.  کنیم،که درست و واقعی فرض میچه بیشتر آن

واقع، در بیشتر تاریخ اند. در کردهدر گذشته، کمتر روی شادی مطالعه  روانشناسان
این حوزه، روانشناسی روی چیزهای مثبت تمرکز نکرده است، بلکه روی چیزهایی 
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ز کرده است، چیزهایی که باعث بیماری ذهنی و داده تمرک فناکه مردم را به 
ترین بزرگبا شکستگی هیجانی شده است و این که چه طور مردم باید درهم

 دردهای خود مقابله کنند. 

، بعضی از دانشگاهیان شجاع، شروع به پرسیدن این سؤال از 1980تا این که سال 
م؟ چرا در یکنم مییک لحظه صبر کن، این چه کاریست که داری"خود کردند که 

بیایید روی این کار م؟ یکند، بحث نکنمی خوشحال مورد چیزهایی که مردم را 
های های زیادی ختم شد زیرا، به زودی قفسهها و تجلیلو این کار به تشویق " کنیم.

ها قرار آناز ها نسخه که میلیون "شادی" ی با موضوعهایشد از کتابکتاب، پر می
ند، دبرهای وجودی خود رنج میمتوسط خسته و عصبانی که از بحرانبود به قشر 
 د.فروخته شو

ای ابتدا نظرسنجی سادهکردند، را شروع وقتی روانشناسان مطالعه در مورد شادی 
هایی دادند ها برگهها گروه بزرگی از افراد را انتخاب کرده و به آنآنرا ترتیب دادند.

و هر شخص باید به  کنیم(صحبت می 90و  1980)فراموش نکنید، داریم از دهه 
به دو سؤال روی همان برگه، ایستاد و محض این که برگه به دستش رسید، می

 داد: جواب می

 دهی؟ای میبه شادی خودت چه نمره 10تا  1همین حاال ، از  -1
 تا به امروز، زندگیت را چه طور سپری کردی؟ -2

آوری کردند از اقشار مختلف جامعه، جمعبندی را از صدها نفر محققان، هزاران رتبه
تقریبًا همه مردم در همه آور: ماللنهایت، هم بیآور بود و ها هم شگفتو کشف آن
در مغازه بقالی، در حال خرید شیر؟  را به خود داده بودند. "هفت"ها نمره موقعیت

رئیسم برای فروش عمده هفت. حضور در بازی بسکتبال پسرم؟ هفت. صحبت با 
 محصول به یک مشتری؟ هفت. 

یکی از بار رخ داده بود )مادر به سرطان مبتال شده یا حتی وقتی اتفاقات مصیبت
یا جونیور در تصادف بازی بولینگ،  امهای وام مسکن را در منزل جا گذاشتهپرداخت

در نوسان  5و  2یک بازویش را از دست داده( سطح شادی برای مدت کوتاهی بین 
 گشت. و بعد از یک مدت، دوباره به هفت باز می بود



 همه چیز به فنا رفته 168

)مثاًل بردن یک جایزه چرب  نهایت مثبت نیز صادق بوداین در مورد رویدادهای بی
 ایش را داشتم، ازدواج(. برای مدتدر محل کار، رفتن به تعطیالتی که همیشه روی

دوباره به رفت ولی بعد، میکوتاهی بعد از این قبیل اتفاقات، رتبه مردم کمی باال 
  گشت. عدد هفت باز می اطراف

کس همیشه کاماًل خوشحال نبود ولی این محققان را مجذوب خود کرده بود. هیچ
ها، رسید انسانکس همیشه ناراحت هم نبود. به نظر میبه طور مشابه، هیچ

گی نظر از شرایط بیرونی محیط زندگی خود، در شرایط ثابت مالیمت زندصرف
عبارت دیگر، مند نبودند. به کردند ولی از رضایت تمام و کمال شادی نیز بهرهمی

 توانست بهتر هم باشد. همه چیز تقریبًا همیشه خوب بود ولی همیشه می

شادی حول  ای کهکنندههای خستهزندگی، آشکارا چیزی نیست جز باال و پایین
همیشه به سویش باز که است  "هفت"خود داریم و این ثابت  سطح هفت

ای که بارها و بارها در دامش گردیم تا حقه کوچکی را روی ما پیاده کند. حقهمی
 شویم. گرفتار می

یک دانی، اگر بتوانی فقط می"گویند، های ما به ما میاین حقه این است که ذهن
 " مانم.جا میگیرم و همان، من روی عدد ده قرار میبدست آوریکمی بیشتر 

ده خیالی خود عدد خود را در تعقیب دائمی  عمرگونه است که بیشتر ما  یناو 
 کنیم.سپری می

تر بودن به یک شغل جدید نیاز دارم و بعد، شغلی ، برای شادکنیدبا خود فکر می
کنید اگر خانه جدیدی آورید. و چند ماه بعد از آن، احساس میجدید به دست می
آورید. ای جدید به دست میبود؛ پس خانه تر خواهیدوشحالداشته باشید، خ

شود و در به شما پیشنهاد می ایالعادهچند ماه بعد، تعطیالت ساحلی فوق سپس،
روید. طی مدتی که در تعطیالت ساحلی العاده میلی فوقنتیجه به تعطیالت ساح

چه کوفتی نیاز داند من به کنید که، واقعًا کسی میحس میالعاده هستید، فوق
 کوالدا بیاورد؟پیناتواند این اطراف یک مین کسهیچ لعنتی! 1کوالدایپینایک  ؟ارمد

                                                                                                         

1- Pina Colada های آب آناناس و بعضی افزودنی، نام یک نوشیدنی الکلی است که با ترکیب شیر نارگیل و

 شود. ساخته میشیرین، 
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چون باور دارید که برای رسیدن به شوید کوالدا نگران میپینابعد شما در مورد 
و بعد آید کوالدای دوم هم می پیناکوالدا نیاز دارید. اما پیناخود فقط یک  10شماره 

افتد: شما با سرگیجه از خواب دانید چه اتفاقی میمیسوم و بعد ... خوب، خودتان 
 هستید.  3شوید و روی شماره بیدار می

های ساخته شده با هرگز وقت خود را با معجون"گفت: ظاهرًا اینشتین بود که می
آب گاز دار را توانم اگر به کمی نوشیدنی نیاز دارید، می "جات هدر ندهید.شیرینی

 هستید، شاید شامپاین. لعنتیدارهای پولیا اگر جزو بچهبه شما پیشنهاد بدهم 

های جهانی هستند تجربیات ما ثابت کنیم، فرض میهایمانما در پس ذهن همه
روزها روند. بعضی آیند و میناپذیر و تجربیات ما مانند آب رودخانه، می و ما تغییر

کنند هستند که تغییر میها این، آسمانخوب و آفتابی، روزهای دیگر، ابری و دلگیر. 
 هستیم که بودیم.ما همان و 

اما این درست نیست. در واقع، موضوع برعکس است. ثابت جهانی زندگی ما درد 
از قبل درد دهند تا با مقدار است. درک و انتظارات یک انسان، خود را تغییر می

ما چه قدر  ای انطباق پیدا کنند. به عبارت دیگر، مهم نیست که آسمانتعیین شده
 کند. تجسم می دائماً آفتابی باشد، ذهن ما ابرهای مورد نیاز برای اندکی نا امیدی را 

که ما آن را با نام "تردمیل شادی" شود این پایداری درد، داخل چیزی ساخته می
خیالی خود  10تا به عدد  دویددوید و میدوید، میشناسیم و شما روی آن میمی

ست چقدر بدوید، همیشه پایان کار، عدد هفت خواهد بود. درد برسید. اما مهم نی
کند، پذیرش و درک آن است. و به محض که تغییر میجاست. چیزی همیشه آن

شما دوباره  د ونشومیجا بهبود" پیدا کند، انتظارات شما جابه"این که زندگی شما 
 گردید.  به وضعیت عدم رضایت مالیم خود باز می

خواستم میدهد. به یاد دارم وقتی دیگر به کار خود ادامه میاما درد نیز، در جهتی 
آوری دردناک بود. کوبی کنم، دقایق اول آن به طرز خجالتخالتتوی بزرگ خودم را 

کاری بمانم. ولی در این کثافتدیگر باید هشت ساعت  کهتوانستم باور کنم نمی
  زدم. داشتم چرت می مآرتیست ر تتووقتی به ساعت سوم رسیدم، موقع کا



 همه چیز به فنا رفته 170

هیچ چیز تغییر نکرده بود: همان سوزن، همان بازو، همان هنرمند تتو کار. اما 
هفت درونی خودم  پذیرش من تغییر کرده بود: درد، عادی شده بود و من به عدد

 باز گشته بودم. 

ورکیم. است. همان جامعه "متکامل" د "اثر نقطه آبی"این یکی دیگر از فرضیات 
خیز رفتن کسی همان نسبیت اینشتین با ترکیبات روانشناختی است. مفهوم سینه

چند کلمه تلخ نوشته شده  بهاست که هرگز خشونت فیزیکی را تجربه نکرده ولی 
 فرهنگیتهاجم و نابودی  شدهمفهوم اغراقدهد. در یک کتاب، نام "خشونت" می

 دارند.  حضورگرا جنسها افراد همآنبه خاطر چند فیلم که در هم فقط  آنست ا

گذارد. های همه اثر میو روی ادراک و قضاوت جا هست" همهاثر نقطه آبی"
ما وجود دارد  انطباق پیدا کرده و شکل خود را  چیز با نارضایتی مالیمی که درهمه

 دهد. تغییر می

 " همین است. به دنبال شادی رفتنو مشکل "

کنید زئوس به میهای دنیای مدرن است. فکر یکی از ارزشبه دنبال شادی رفتن، 
برای خیلی شلوغ بود چون باید  شسراو خیر، داد؟ خوشحالی مردم اهمیتی می

 کردند تا بیایند و گوشت مردم را بخورند. ریزی میها برنامههجوم ملخ

و سیل، اموری ثابت  طاعوندر روزگار قدیم، زندگی بسیار سخت بود. قحطی، 
های بودند. اکثریت مردم، یا به بردگی گرفته شده بودند یا مشغول نبرد در جنگ

گلوی یکدیگر را ظالمان دیگر، های شب به خاطر مه، نیبقیه نیزپایان بودند، بی
سالگی زنده  30مرگ، همه جا حاضر بود. بیشتر مردم، فقط تا حدود بریدند. می
ه، زونا و قحطی. گذشته است:  سانبدینه تاریخ بشر، و بخش عمد ماندندمی  گ 

ه اغلب، مورد کبردن در دنیای پیش از علم، نه تنها واقعیتی پذیرفته شده بود؛ بلرنج
دامنی دوران باستان، شادی را پاکگرفت. فیلسوفان تجلیل و تقدیس قرار می

دامنی را پاک ها برای انکار نفسها ظرفیت انساندانستند. بر عکس، آننمی
قدر که خواستنی بود، خطرناک هم دانستند، زیرا احساس خوب داشتن، همانمی

خود شود و خبر بعدی ای از خود بیکافی بود دیوانهطور بود بود. و واقعًا هم همین
هرگز طور که اینشتین هم این باشد که نیمی از روستا در آتش سوخته است. همان
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طرف طرف و آنکه: "وقتی مست هستید، با مشعل اینگفت این جمله معروف را ن
 ".خورد به روزتاننروید وگرنه گند می

آمد. بعد از این که به حساب نمی "چیز"آوری، شادی یک تا قبل از عصر علم و فن
را برای بهتر کردن زندگی، ابداع کرد، سؤال منطقی بعدی این بود:  یبشریت، وسایل

چندین فیلسوف در آن زمان به این نتیجه  "بهتر کنیم؟ خوب حاال چه چیزی را باید"
رسیده بودند که هدف نهایی بشریت، باید باالبردن شادی باشد )این طوری، میزان 

 آید(.درد پایین می

منظورم این رسید. به نظر میمندانه گیری در ظاهر کاماًل خوب و شرافتهاین نتیج
ر کمی از دردهایش خالص شود؟ از ش چه کسی حاضر نیستخیال، است که، بی

  را بد بداند؟  نظرتواند این میخودی چه جور آدم عوضی و بی

 دانم. را نظر بدی می آنخود، چون باشد، من همان آدم عوضی و بی

که  یستتوانید از شر درد خالص شوید، درد، ثابتی جهانی برای شرایطزیرا نمی
برای خالص شدن از درد، تالش برای این بنابراین، تالش  .در آن قرار داردبشریت 

نتیجه معکوس به دنبال تواند که کسی را از تمام صدمات، محافظت کنیم، می
تنها کشیدن شما، داشته باشد. تالش برای حذف درد، به جای تسکین رنج

در تمام گوشه و شود باعث میدهد. کشیدن را افزایش میحساسیت شما به رنج
استبداد ببینید و  ظلم و ،هاارواح خطرناک ببینید و در تمام قدرتکنارهای زندگی، 

 پشت هر آغوشی، نفرت و فریب ببینید.  پِس 

قدر های ما چهقدر پیشرفت صورت گرفته، مهم نیست زندگیمهم نیست چه
راند تا مقدار ما را به عقب می "ثر نقطه آبیا"آمیز، راحت و شاد شده باشد، حصل

در ادراک ما حاصل شود. بیشتر مردمی که جوایز نارضایتی مشخصی از درد و 
 رسند.در دراز مدت به یک زندگی شاد نمیشوند، میلیونی التاری را برنده می

که به شود. مردمی ها به طور متوسط به احساس یکسانی ختم میسرانجام آن
شوند. یمن مردمان دیگرشوند، در درازمدت، ناشادتر از دلیل حوادث ناگوار، فلج می

 . شودختم میها به احساس یکسانی همه آنانجام به طور متوسط، سر

به همین دلیل است که درد، تجربه خود زندگیست. هیجانات مثبت، به طور موقت، 
برای دهند. هیجانات منفی، به طور موقت، درد را افزایش میبرند. درد را از بین می
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ید تمام احساسات او را، تمام هیجانات او را درد، باحس کردن یک نفر در برابر بی
 ایم. با این کار، بی سر و صدا او را از هستی ساقط کردهحس کنیم. بی

 اینشتین:  یا طبق نظر درخشان

، به نرمی جریان ای که به مانع برخورد نکردهطور که طوفان تا لحظههمان
در میان هرگز ایست که کند، طبیعت انسان و حیوان نیز به گونهپیدا می
مگر این که  شویماست، آگاه نمیدلپذیر مطبوع و چه به آنهایمان خواسته

خواسته ما باید با مانع روبه رو شود، باید چیز  .متوجه چیزی شویم
ی که در برابر آن موانعتمام از سوی دیگر، ای را تجربه کند. دهندهتکان

، در لحظه که است یناخوشایند و دردناک همان چیز، ما وجود دارد خواسته
وقتی  طور کههمان . کوبدبه طور مستقیم و با وضوح کامل، خود را به ما می

به جز آن نقطه کوچک در پایمان، سالمت کل زند، یکفش پایمان را م
کنیم های موفق خود نیز فکر نمیبه کلیت فعالیت ،بریمبدنمان را از یاد می
که به طور همان چیزی یا کنیم اهمیت فکر میاچیز بیو فقط به چیزهای ن

 دهد. ادامه میدادنمان رنج مداوم به 

او هم این بار، شوپنهاور بود که او هم آلمانی بود و هم اینشتین نبود. باز باشد. 
موهای بانمکی داشت. اما نکته این است که، نه فقط هیچ محل فراری برای تجربه 

 . کنیممیتجربه که  استخود چیزی درد، درد وجود ندارد، بلکه 

یابد: مهم به همین دلیل است که امید، علیه خود است و خود به خود ادامه می
کنیم، مهم نیست چه میزان صلح یا موفقیت نیست به چه چیزی دست پیدا می

در خود ثابتی احساس بدبختی را  مقدار، ذهن ما برای این که ایمآوردهبه دست 
سازی ما را مجبور به قاعده دهد وتجربیات خود را به سرعت تغییر میحفظ کند، 
تعارضی جدید برای ادامه ، آیینی جدید یا امیدی جدیدایجاد برای  سازیو فرمول
شویم. وقتی هیچ تهدیدی رخ نداده، با تهدید رو به رو میکند. در این حالت، راه می

شود میشغل غیر اخالقی ا پیشنهاد به موقتی هیچ شغل غیراخالقی پیشنهاد نشده، 
قدر آفتابیست، ما همیشه تکه ابر خودمان را در آسمان کند روز ما چهفرقی نمیو 
 بینیم.می



 173 مارک منسون

بنابراین، دنبال کردن شادی، نه تنها علیه منظور خود است، بلکه غیر ممکن است. 
چوبی که مانند این است که هویجی را به طنابی وصل کنید و سر دیگر طناب را به 

به پشت شما وصل شده گره بزنید و بعد سعی کنید آن هویج را بگیرید. هر چه 
وقتی هویج را هدف نهایی خود قرار  روید، الزم است بیشتر جلو بروید.تر میجلو
با دهید، به ناچار مجبورید خود را به ابزاری برای رسیدن به آن تبدیل کنید. و می

پارادوکسیکال باعث از دسترس خارج شدن آن ای به شیوه دنبال کردن شادی،
 شوید.می

بر ها قبل، از مدتفرهنگ ما ، ارزشی زهرآگین است که دویدن شادی به دنبال
علیه خود و گمراه کننده. خوب زندگی کردن، ارزشی اساس آن تعریف شده است. 

طر دلیلی درست است. به خا کشیدنبه معنای فرار از رنج نیست؛ به معنای رنج
اگر قرار است به خاطر وجود خود مجبور به رنج کشیدن باشیم، چه بهتر که ما زیرا 

 کشیدن را بیاموزیم. رنج نیز، خوب

 تنها انتخاب زندگی
بعد از هفتاد و هفت سال اشغال و بیست سال جنگ ها ، ویتنامی1954در سال 

واضح است که این ود بیرون کنند. ها را از کشور ختوانستند در نهایت، فرانسوی
ذاتًا چیز خوبی است. مشکل این بود که جنگ سرد با تمام دردسرهایش در حال 

های غربی و قدرت داریانجام بود )یک جنگ آیینی جهانی بین لیبرالیسم سرمایه
لوم شد که هو شی مینه، همان مردی که عو بعد مبلوک شرق کومونیست(. 

بسیار خوب، همه  ، کومونیست است.ه بودختاگی بیرون اندها را با اردنفرانسوی
شروع ای برای تواند جرقهکردند این مییک جورهایی جا خورده بودند و فکر می

 جنگ جهانی سوم باشد. 

، جایی در سوئیس دور یک میز مجلل نشسته و تصمیم کشورهاتعدادی از رهبران 
توانند ویتنام فکر کنند که چه طور میهای اتمی شده و به این خیال سالحگرفتند بی
قسمت مساوی تقسیم کنند. از من نپرسید که چرا کشوری که کاری به کار را به دو 

کسی ندارد، مستحق این است که به دو نیم تقسیم شود. اما ظاهرًا تصمیم بر این 
داری باشد و همین د که ویتنام شمالی، کومونیست و ویتنام جنوبی، سرمایهبو

 به زندگی خود ادامه دهند.  خوشحالیباید بعد از آن با است که هست. همه 

 طور نبود()اوکی، شاید هم این
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، 1داِیممردی به نام نگو دین گرفتند  های غربی تصمیمجا بود که قدرتاین مشکل
ابتدا ظاهرًا در تا زمانی که انتخاب مناسب برقرار شود، مسئول ویتنام جنوبی باشد. 

بود، در فرانسه  داررا دوست داشتند. او که یک کاتولیک دین داِیمهمه این یارو 
توانست به چند زبان تحصیل کرده و چند سالی هم در ایتالیا زندگی کرده بود و می

، بعد از مالقات 2معاون رئیس جمهور آمریکا، لیندون جانسونمختلف صحبت کند. 
 یکی از ما بود.  تقریباً ون چرچیل آسیا" نامید. او وینست"، او را داِیمبا 

، که به طلب بود. او خود را نه فقط به رهبران غربینیز کاریزماتیک و جاه داِیم
با اطمینان اعالم کرده بود تنها کسی  داِیمامپراطور سابق ویتنام نیز تحمیل کرد. 

بیاورد. و همه نیز  شرقی دموکراسی را به آسیای جنوبباالخره تواند است که می
 حرفش را باور کردند. 

طی یک سالی که قدرت را به دست گرفت، تمام  داِیمخوب، این اتفاق نیافتاد. 
احزاب سیاسی ویتنام جنوبی را غیر قانونی اعالم کرد. البته به جز حزب خودش. و 

ل ار شود و او برادر خودش را مسئوز، رفراندوم برگبعد زمان آن رسید که در کشور
و مطمئنًا این را باور نخواهید کرد، ولی نمود. انتخاباتی های مدیریت تمام حوزه

، کنندگانشرکتدرصد  2/98غیرقابل تصور کننده دیوانه کسب آراء، توانست با داِیم
 در انتخابات برنده شود.

بعدًا معلوم شد، این یارو دیم، واقعًا یک تکه کثافت کامل است. هو شی مینه، 
تنام شمالی هم البته یک تکه کثافت کامل بود. و اگر من در دانشگاه، فقط رهبر وی

یک چیز یاد گرفته باشم این است که اولین قانون تئوری جغرافیای سیاسی این 
ها میلیونکنند، زندگی در همسایگی  و دو تکه کثافت کامل در کنار هم اگراست که 

 . میرندمینفر 

 تنام، سقوط مارپیچی خود را در جنگ داخلی شروع کرد. ویبود که  گونهینو دقیقًا ا

اگر این کار را بگویم ولی  داِیمآوری را در مورد با کمال میل حاضرم موضوع اعجاب
تمام ادارات کل خودش را از اعضای شود. او بکنم، او به ستمگر محبوب شما بدل می

                                                                                                         

1- Ngo Dinh Diem 

2- Lyndon Johnson 
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فامیل و دوستان نزدیک فاسدش پر کرده بود. وقتی قحطی در سراسر کشور ریشه 
های محلاش در و صدها هزار نفر مرده یا در حال مرگ بودند، او و خانواده دواند

کوته فکر و ناالیق بود که کم کم ایاالت قدر کردند. او آنلوکس باشکوه زندگی می
ه برای محافظت از ویتنام جنوبی در برابر اضمحالل داخلی، مجبور به مداخله متحد
 کرد.، آغاز سندشناحاال با نام "جنگ ویتنام" میها آمریکاییجنگی را که شد و 

لعنتی چه آدم وحشتناکیست،  داِیماین های غربی، بدون توجه به این که اما قدرت
ها باشد و یکی از اصول آیین یکی از آن ، او قرار بودبه هر حالکنارش ایستادند. 

بایستید. ها این است که به هر قیمتی در برابر حمله کومونیستداری لیبرال سرمایه
به دهد، ها قدر خودشان اهمیت نمیحتمًا برای این که بفهمند داِیم به آیین آن

 .دیدندمیبه چشم، را  انگناهبیشمار کشتار بیها زمان نیاز داشتند و باید سال

، سرکوب و های برگزیده داِیممانند بسیاری از ستمگران تاریخ، یکی از سرگرمی
کشتار افرادی بود که با او موافق نبودند. در این حالت، داِیم به دلیل کاتولیک بودن 

در آن ویتنام درصد مردم  80ها متنفر بود. مشکل این بود که خود، از بودیست
رفت. همین دلیل، آبش با مردمش در یک جوی نمی زمان، بودیست بودند و به
های مرتبط با بودیسم را ممنوع کرده بود. او تعطیالت داِیم استفاده از بنرها و پرچم

ها را نیز ممنوع کرده بود. او از ارائه خدمات دولتی به جوامع بودیست، بودیست
کرد و ا را ویران میهسراسر کشور حمله کرده و آن 1به پاگوداهایزد. او سر باز می

 ت را در فقر مطلق، رها کرده بود.صدها راهب بودیس

همان جویانه، سازمان پیدا کردند ولی راهبان بودیست، به شکل اعتراضات صلح
تری بزرگاعتراضات . بعد از آن، ندشد سرکوبها زنید، همه آنطور که حدس می

وقتی نیروی سر بر آوردند و به همین دلیل، داِیم، مخالفت را غیر قانونی اعالم کرد. 
ها قبول نکردند، کرد که پراکنده شوند و بودیستها درخواست پلیس او از بودیست

جویانه، های صلحپیماییدر یکی از راه پلیس شروع به تیراندازی به مخالفان کرد.
 غیر مسلح، نارنجک پرتاب کردند. اهبانبه سمت گروه رحتی  هاآن

آیینی  سرکوباتفاقی که رخ داده، یک دانستند گران غربی با این که میگزارش
است، اما عمده توجه خود را به جنگ با ویتنام شمالی معطوف کردند و این گونه 
                                                                                                         

 بودا.  آیینهای م عبادتگاهنا -1
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عده کمی به دامنه مشکل آگاه . به حساب نیامدبود که این سرکوب، واقعًا اولویت 
 کردند. تالش مقابله با آن  برایتری ند و عده کمبود

مرموزی دریافت کردند با این گران پیام ، گزارش1963بعد، در دهم ژوئن سال 
، فقط چند ساختمان  1سایگون های شلوغ شهردر یکی از تقاطع مضمون که روز بعد،

خبرنگاران، قرار است "اتفاق مهمی" رخ دهد. جمهوری تر از قصر ریاستطرفآن
جا حاضر نشوند. تصمیم گرفتند در آنها این پیام را مهم تلقی نکردند و بیشتر آن

که  نفر عکاس بودندفقط دو جا رفتند، بعد، از بین معدود خبرنگارانی که به آنروز 
 ها نیز فراموش کرده بود دوربین خود را همراه بیاورد. یکی از آن

 . شد جایزه پالیتزراما دیگری، برنده 

بود، در  شده آراسته ای رنگ که با بنرهای آزادی مذهباتومبیل فیروزهآن روز، یک 
ه خواندها آواز بود. راهبحرکت کرده ها چندصدنفری راهبان و راهبهجلوی صفوف 

بعد به سر  تا کردندمیتماشا صفوف راهبان را و ند ه بودایستاد . مردم،ندبود
در . آن خیابان، خیابانی شلوغ در روزی شلوغ بود و در این لحظه، دبازگردنکارشان 

 . شدچیز عجیبی دیده نمیمعترضان بودیست، 

صف معترضین به تقاطع رسید و درست در مقابل سفارت کامبوج توقف کرد و 
 ،ایفیروزهاتومبیل در اطراف باعث توقف رفت و آمد شد. گروه راهبانی که 

 کردند و منتظر بودند. ه بودند، بی سر و صدا نگاه میدای تشکیل دادایرهنیم

بالشی ها درست در مرکز تقاطع، از آنسه راهب از اتومبیل خارج شدند. یکی 
بود، به سمت  2به نام تیچ کوانگ دوک ایسالخوردهراهب دیگر که مرد گذاشت. 
چشمانش را بست و شروع به رفت. در وضعیت لوتوس، بر زمین نشست. بالش 
 اقبه و مدیتیشن کرد. مر

گالن بیست سومین راهبی که از اتومبیل خارج شده بود، صندوق عقب را باز کرد و 
جا نشسته گازئویل را برداشت و به سمت جایی که کوانگ دوک آن لیتری محتوی

ها را روی سرش ریخت و تمام تن پیرمرد را خیس گازوئیلاو بود، حرکت کرد. 

                                                                                                         

 (، نام پایتخت جمهوری ویتنام جنوبی در آن زمان بود. Saigonسایگون ) -1

2- Thich Quang Duc 
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. چشمان بعضی دست، پوشانده بودند با ی خود راهابعضی دهانگازوئیل کرد. 
سکوت عجیبی تقاطع شلوغ شهر را در خود  افشاند.می ، اشکبوی گازوئیلنیز به 

 وظیفه روزمره خود راگرفته بود. رهگذران، از حرکت باز ایستاده بودند. پلیس، 
ظر بودند. داد. همه منت. هوا غلیظ بود. اتفاق مهمی داشت رخ میه بودفراموش کرد

دعای کوتاهی خواند و  ،عاطفهبیای کوانگ دوک با لباسی خیس گازوئیل و چهره
قامتش  سپس دست برد و به آهستگی کبریتی برداشت و بدون این که استواری

خیابان را با خالل کبریتش خراشید ، آسفالت باز کندرا اش خم شود یا چشمان بسته
 و خود را به آتش کشید. 

سرخ آتش در اطرافش زبانه کشید. بدنش کاماًل های یواری از شعلهبالفاصله، د
پوستش سیاه شده بود. لباسش کاماًل سوخت و فروریخت.  شده پوشیده از آتش
ه بود، ترکیبی از گوشت سوخته، گازوئیل و را پر کردفضا انگیزی بود. رایحه نفرت

زانوهای خود، بر زمین دود. ناله و فریاد جمعیت به هوا برخواست. بسیاری روی 
داد، چه رخ میافتادند، بعضی نیز کاماًل تعادل از کف دادند. اما بیشتر مردم، به آن

 شوک و از حرکت بازمانده بودند.  و  خیره شده بودند

 
 عکاس: مالکوم براون

 اما کوانگ دوک در حین سوختن، کاماًل آرام بود. 



 همه چیز به فنا رفته 178

نیویورک تایمز، صحنه را این گونه شرح  یکی از خبرنگاران 1بعدها دیوید هالبرستام
قدر گیج شده توانستم گریه کنم، آنقدر شوکه شده بودم که نمیمن آن"دهد: می

قدر سردرگم شده برداری کنم یا سؤالی بپرسم، آنتوانستم یادداشتبودم که نمی
او در حین سوختن، حتی یکی از توانستم فکر کنم... بودم که حتی نمی

آرامش ظاهری او با صدایی از او بلند نشد،  هیچش را حرکت نداد، هایماهیچه
  " شیون و فریاد مردم اطرافش در تضاد کامل بود.

اخبار مربوط به خودسوزی کوانگ دوک به سرعت همه جا پخش شد و خشم 
کره زمین، برانگیخت. بعد از ظهر آن روز، داِیم پیامی در سراسر را ها نفر میلیون
او قول شکه شدنش را شنید. صدای شد فرستاد که در آن، به وضوح میرادیوی 

داد درهای گفتگو با رهبران بودیست را در سراسر کشور باز کند و راه حل 
 آمیزی برای مسأله بیابد. مسالمت

اما دیگر خیلی دیر شده بود. داِیم، دیگر قرار نبود قامت راست کند. این که دقیقًا 
بود یا چه طور تغییر کرده بود، غیر قابل درک بود ولی فضا  چه چیزی تغییر کرده

تر بودند. با یک خراش چوب کبریت و ها زندهای متفاوت بود و خیابانبه گونه
و همه  تضعیف شدکلیک شاتر یک دوربین، چنگال نامرئی داِیم در کشور، 

 توانستند آن را احساس کنند. حتی خود داِیم. می

و علیه حکومت خود شورش  ندها ریختان نفر به خیابانهزار دیری نگذشت که
مشاورینش شروع به سرپیچی از فرامینش کردند.  داِیمکردند. فرماندهان ارتش 
توانست کردند و در نهایت، حتی ایاالت متحده نیز نمیدر برابر او مقاومت می

که  نیز به طرحیجمهور، کندی رئیس به زودیکند.  توجیهپشتیبانی از او را 
 زد. میباالی داِیم برای سرنگونی او ارائه داده بودند، مهر تأیید های ردهژنرال

 تصویر راهب سوخته، سد را شکسته بود و سیل به راه انداخته بود. 

 به قتل رسیدند. اش چند ماه بعد، داِیم و خانواده

                                                                                                         

1- David Halberstam 
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تصویر، تصویر مرگ کوانگ دوک، زمانی وایرال شد که وایرال شدن، مد نبود. این 
برای انسانیت بدل شد که در آن، هر کسی انعکاس  1به یک آزمایش رورشاخ

ها این تصویر را در کومونیست دید.های خود را در آن میکشمکشها و ارزش
غرب،  سرمایه داریروسیه و چین انتشار دادند تا پشتیبانان خود را علیه استعمار 

های زیادی فروخته شده تا مبارزه با لپستامتحد کنند.  در سراسر اروپا نیز کارت
تبلیغ کنند. مخالفان جنگ در ایاالت متحده، این جنایات انجام شده در شرق را 
به درگیری ایاالت متحده در جنگ، اعتراض کردند تا تصویر را همه جا چاپ می

به دخالت ایاالت متحده بر نیاز دلیلی کاران از این تصویر به عنوان کنند. محافظه
هیچ کدام از "کرد که جمهور، کندی باید اقرار میکردند. حتی رئیسستفاده میا

 . "تحریک نکردتصاویر خبری تاریخ، به اندازه این تصویر، احساسات جهانیان را 

تصویر خودسوزی کوانگ دوک، چیزی اساسی و عمومی را در مردم، تحریک کرد. 
و سیاست فراتر رفت. این تصویر، یکی از اجزای بنیادین  آییناین تصویر، از 

ن حتی م درد. ایالعادهخارقکند: توانایی تحمل مقدار تجربیات ما را لمس می
، با این حالراست بنشینم.  ، بیش از چند دقیقهتوانم هم نمی موقع خوردن شام

اش چهرهحتی حرکت هم نکرده بود. حتی حالت سوزی مدت زندهتمام این یارو 
. کج و معوج نشدو شکل صورتش خود را تکان نداد . او لبخند نزد یا تغییر نکرد

حتی برای آخرین نگاه به جهانی که تصمیم به پشت سر گذاشتنش گرفته بود، 
 چشمان خود را باز نکرد. 

در عملکرد او نوعی خلوص و پاکی وجود داشت. نه به این خاطر که نمایش کاماًل 
جسم یا اراده بر تسلط ذهن نمونه بارز که دهد. از تصمیم را نشان می ایکنندهخیره
 غریزه بود. بر 

ماند و الهام وجود کلیت وحشتناک خود، به طریقی باقی میو تجربه او با 
 بخشد.یم

ضد شکنندگی" نامیده بود، "در مورد مفهومی که آن را  2011نسیم طالب، در سال 
ها تحت طور که بعضی سامانهدرست همان کهگفته بود مطلبی نوشت. طالب، 

                                                                                                         

ها را نهای ایجاد شده توسط جوهر، خصوصیات روانشناختی آافراد از لکهآزمایشی که با کمک تفسیر  -1

 کند. میبینی پیشهای مشخصی متوسط الگوریت
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دیگری هستند که تحت های سامانهشوند، تر میفشار نیروهای خارجی، ضعیف
 شوند.مندتر میفشار خارجی، قدرت

امانه کالسیک توان آن را شکست. سیک گلدان، شکننده است: زیرا به راحتی می
تواند آن میغیرمنتظره  ادییا اقتص داری، شکننده است، زیرا تغییرات سیاسیبانک
خرد کند. شاید رابطه شما با مادر همسرتان نیز شکننده باشد زیرا هر چه به او را 
یک کند. ، باعث انفجارش شده و لعن و نفرین را به سمتتان سرازیر میگوییدمی

است: همیشه و  احساس یک نوجوانزیبا یا و کوچک ی شکننده مانند گل سامانه
 محافظت شود. آن به طور مداوم باید از 

های تنومند، به خوبی در برابر تغییر، تنومند را داریم. سامانههای بعد، سامانه
اگرچه یک گلدان، شکننده است و وقتی در برابرش عطسه کنند. مقاومت می

یک هفته توانید می محکم است.خیلی  الکردارشکند، یک بشکه نفت، کنید، میمی
 افتد. این طرف و آن پرت کنید ولی هیچ اتفاقی برایش نمیآن را تمام 

های کنیم تا سیستمما نیز مانند یک جامعه، بیشتر وقت و پول خودمان را صرف می
کار خود قدرت  کسب وبه کنید تا شکننده را قدرتمندتر کنیم. شما وکیل اختیار می

های مالی را قدرتمندتر کند. امانهند تا سکبیشتری بدهید. دولت، قانون وضع می
کنیم تا جامعه خودمان را ما قوانین و قواعدی مثل چراغ راهنمایی را برقرار می

 قدرتمندتر کنیم. 

های ها نیز وجود دارد و آن سامانهگوید، نوع دیگری از سامانهطالب می اما
شوند اثر تغییر، خرد می، در ههای شکنندهستند. در حالی که سامانه "ضدشکنندگی"

های ضدشکنندگی از کنند، سامانههای تنومند، در برابر تغییر مقاومت میو سامانه
 برند. عوامل فشار و نیروهای خارجی بهره می

های سریع ها به دنبال روشها کسب و کارهای ضدشکنندگی هستند:  آناستارتاپ
کاسبان مواد مخدر نیز  گیرند.ها بهره میگردند و از آن شکستشکست می

 فنا رفتهضدشکنندگی هستند: هر چه اوضاع بیشتر به هم بریزد، مردمان به 
کنند. یک رابطه عشقی سالم نیز ضد شکنندگیست: بیشتری به مواد نیاز پیدا می

در شود. می آنتر شدن رابطه، باعث قوی یک بدشانسی و درد به جای تضعیف
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های جنگ به جای تجزیه و نابودی روابط بین خاطرات سربازان قدیمی، آشفتگی
 شود. ها محسوب میسربازان، عامل تقویت روابط و تغییر زندگی آن

اگر باسن کند. بدن انسان بسته به نحوه استفاده از آن، روش خود را انتخاب می
کنید و فعاالنه به دنبال درد بروید، بدن نیز ضدشکنندگی  خود را از زمین بلند

تر زور و فشار بیشتری را به بدنتان وارد کنید، قویه این معنا که هر چه شود، بمی
شود. وقتی از طریق تمرین و کار فیزیکی سخت بدن خود را تحت فشار قرار می
جریان خونتان بهبود کنید و خود را سفت میهای خواندهید، عضالت و استمی

اما اگر از استرس و کنید. می ای پیداریخت و قیافهکپل واقعًا خوش کند وپیدا می
های شبکه خود بخوابید و به برنامه لعنتی کاناپهدرد فرار کنید )صبح تا شب روی 

هایتان از استخواندوام  ،شوندنتفلیکس چشم بدوزید(، عضالت شما ضعیف می
 شوید. می اضعف دنیایبه لحاظ فیزیکی وارد رود و دست می

هرج و مرج و فاجعه و آشفتگی احتراز کنیم، وقتی از فشار و اما وقتی از درد فرار می
کند و تحمل ما در برابر موانع روزمره کاهش پیدا میشویم. شکننده میکنیم، می

تحمل  شود تا فقط مقدار کوچکی از دنیا کهنیز به تناسب آن کوچک میزندگی ما 
 ما توان اداره آن را دارد، در اختیارمان قرار گیرد. 

یا  "خوب"ا درد، ثابتی جهانیست. مهم نیست که زندگی شما چقدر با چیزهای زیر
کنید توان احساس می باالخره. و هستشود، درد همیشه رو به رو می "بدی"

تنها سؤالی که باید بپرسیم این است: آیا حاضری  مدیریت آن را دارید. بنابراین،
خواهی از درد خود کنی یا می؟ آیا حاضری درد خود را تحمل خود را درگیرش کنی

 فرار کنی؟ انتخاب با توست: شکنندگی یا ضدشکنندگی؟

دهید، هر چیزی که به آن اهمیت می ، هر چه که هستید وکنیدهر کاری که می
روابط شما، سالمتی شما، خروجی کارتان،  است:شماین انتخاب  ی ازانعکاس

، وسعت با جامعه خود داریدروابطی که داری شما، پایداری هیجانی شما، امانت
تجربیات زندگی شما، عمق اعتماد به نفس و شجاعت شما، توانایی شما برای 
احترام و اعتماد و بخشش و قدردانی و گوش کردن و آموختن و دلسوزی، همه و 

  همه انعکاس همان انتخاب است. 
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ست که اگر هر یک از موارد یاد شده در زندگی شما شکننده است، به این دلیل ا
کامیابی و جستجوی لذت،  گانههای بچارزشاید. شما گریز از درد را انتخاب کرده
 اید. خودپسندی را انتخاب کرده

، نه و این کاهش در حال کاهش استبه سرعت در فرهنگ ما توان تحمل درد 
شود، بلکه باعث تولید مقدار باعث شکست ما در رسیدن به شادی می تنها
آید و به همین دلیل، به نظر می شودمیما در ندگی هیجانی تری از شکنبزرگ
 رفته.  فناچیز بههمه

، این است که خود را به آتش کندمند میچیزی که من را به تیچ کوانگ دوک عالقه
های مدرن، بیشتر غربینشیند. جا میکشد و بعد، مثل یک رئیس همانمی

خودت را  راحت دانند. باید شلوار یوگایسازی میتکنیکی برای آراممدیتیشن را 
بپوشی و به مدت ده دقیقه در یک اطاق گرم و راحت بنشینی و چشمانت را ببندی 

گوید تو خوبی، همه چیز خوب و در موبایلت به صدای کسی گوش کنی که می
 دای قلبت را دنبال کن. و و و .ط نعالی باشد، فق تهمه چیز قرار اسلعنتی است، 

جمالت تخیلی کردن یک نفر با از آرام دشوارترواقعی بودیست بسیار  یشنمدیتاما 
خودت را تماشا  هرحماناست. مراقبت دقیق، مستلزم آن است که آرام بنشینی و بی

تمام قراری و بی لحظاتتمام ها، گرایشها، تمام افکار، تمام داوریکنی. تمام 
پیش از این که چشم ذهنتان که  فرض و گمانهای و رگه هیجانی هایپوسته

به  ها را باطل اعالم کند،از آن آگاه شود و بعد آن را ببیند و هابتواند به خوبی آن
و بدتر از همه، هیچ پایانی بر این نیست.  .دنکنعبور میاز پیش رویتان سرعت 

. هیچ خوب شدنی "خوب نیستند"خورند که در مدیتیشن، مردم، همیشه تأسف می
. کل نکته همین است. شما باید از آن رنج ببرید. فقط رنج را بپذیرید. وجود ندارد

 رنج را در آغوش بگیرید. عاشق رنج خود شوید. 

انواع مختلف کند، می)مدیتیشن(  وقتی کسی برای مدت طوالنی مراقبت
ها ساله و های دهآید: خیاالت عجیب و پشیمانیباال می نا مفهومهای آشغال

خردکننده  اغلب، احساسیر عادی و خستگی غیر قابل تحمل و تمایالت جنسی غ
تنهایی و انزوا. و همه این چیزها نیز باید به سادگی تمام، مشاهده و تصدیق شوند 

 ها نیز باید پشت سر گذاشته شوند. و پس از آن بزن بریم. آن
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آموزید مدیتیشن، در هسته خود، نوعی تجربه ضدشکنندگیست: به ذهن خود می
اجازه خود" "به پایان درد مقاومت کند و جزر و مد بیمشاهده کند و در برابر که 

این جزر و مد او را به درون خود فرو برد. به همین دلیل است که همگان در ندهد 
ناتوانند. کل کاری که باید بکنید این است که قدر انجام این کار به ظاهر ساده، این

چه طور ممکن است این کار،  .را ببندید دو چشمان خوروی یک بالش بنشینید 
جا سخت باشد؟ شجاعت به خرج دادن و نشستن و مشغول شدن و بعد، همان

کس باید کار راحتی باشد ولی ظاهرًا هیچ ماندن، چرا این قدر مشکل است؟
  تواند خودش را به انجام این کار، وادارد. نمی

هستند که یک کودک از انجام فراری طور بیشتر مردم، از مدیتیشن درست همان
دانند مدیتیشن چیست: میها تکالیف خود فراریست. دلیل آن این است که آن

ها با درد است. مشاهده محتویات مغز و قلب با تمام وحشتمدیتیشن، مواجهه 
 افتخاراتش. و 

شوم و در بیشتر مواقع، فنی میمن همیشه بعد از حدود یک ساعت مراقبت، ضربه
گذرانم. اما بعد از آن، ذهن من گیری از دیگران میمام را به سکوت و کنارهدو روز ت

نقشت را بازی کن. این مدت تفکر پایدار زند که برو بیرون و عماًل بر سرم فریاد می
که مملو از این درک ناپذیر تجربه عجیبیست: ترکیبی از خستگی وصفو بی وقفه، 

کنی روی ذهن خود داری، که فکر می گوید: تمام کنترلیدهشتناک است که می
روحی های . هیجانات و خاطرات تلخ )مثل آسیبفقط و فقط یک توهم مفید است

 شود. دوران کودکی( را نیز به آن بیافزایید و ببینید عجب گوه دردناکی می

تمرکز کند. حال تصور کنید یک نفر به مدت شصت سال، هر روز این کار را تکرار می
را تصور کنید.  اورا تصور کنید. آستانه درد  اواراده آهنین نور درونی فوالدین و 

 را تصور کنید.  اوضدشکنندگی 

تیچ کوانگ دوک این نیست که تصمیم گرفته خود را به خاطر یک ژگی یترین ومهم
اعتراض سیاسی به آتش بکشد. چیزی که مهم است، نحوه انجام این کار است: 

 آرامش کامل. در  متعادل.کاماًل  بدون حرکت.

بودا گفته این رنج، مانند این است که دو تیر به شما اصابت کند. اولین تیر، درد 
د. تیر دوم، شکافپوست را میبا برخورد شدید به بدن، است. فلزیست که جسمی 
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کشیم. کرده و خود را به صلیب می وصلدرد ذهنیست. معنا و هیجان را به هم 
تا ببینیم سزاوار اتفاقات گذشته چرخانیم ر ذهن خود میهاییست که دروایت
از درد جسمیست و  تروخیمدر بسیاری مواقع، درد ذهنی ما بسیار یا خیر. ایم بوده

  یابد.در بیشتر موارد، مدت زمان بیشتری ادامه می

خود را طوری وجود  اگر بتوانیمخود گفته بود تجربه مدیتیشن  به واسطهبودا 
، اساسًا در برابر تمام دردهای را تحمل کنداولین تیر فقط بتواند درد که  تربیت کنیم

 .خواهیم شدناپذیر ذهنی یا هیجانی خود، شکست

تجربه زودگذر یک توهین یا با ضدشکنندگی کافی،  ی وشده کافبا تمرکز تمرینکه 
سوراخ شدن پوستمان توسط یک شیء خارجی یا گالنی گازوئیل که روی پوستمان 

 کند. صورتمان، وز وز می جلویمانند آن است که مگسی شود، آتش کشیده می به

 کشیدن، همیشه یک انتخاب است. اما رنجناپذیر است، که اگرچه درد، اجتناب

 کنیم و نحوه تفسیر ما از آن تجربه، تفاوت هست. چه تجربه میکه همیشه بین آن

ما  متفکرچه ذهن د و آنکنما احساس می ذهن احساسچه که همیشه بین آن
توانید قدرتی کند، یک فضای خالی وجود دارد و در آن فضای خالی میفکر می
 . کندمیپذیر برایتان تحمل را چیزکه همهبیابید 

بر درد، تحمل پایینی دارند، زیرا تمام طبیعت کودک، حول موضوع ها در برابچه
ینه احتراز از درد، شکست در ی یک بچه، شکست در زمچرخد. برافرار از درد می

شود کودک ترین مقدار درد، باعث مییافتن معنا و هدف است. بنابراین، حتی کم
 در بند پوچی گرفتار شود.  

 ایفهمد که درد، اغلب معاملهنوجوان، آستانه درد باالتری دارد زیرا نوجوان می
دستیابی به اهداف باالتر است. بنابراین، آگاهی به این که تحمل درد،  برایضروری 

دهد در پی داشته باشد، این امکان را به نوجوان میهایی مزیتتواند در آینده می
کمی مید خود کند: من در مدرسه، انداز اها و موانع را وارد چشمکه بعضی سختی

با ارتباطم را داشته باشم، یا من توانم شغل خوبی برم ولی در عوض، میرنج می
برم. کنم ولی در عوض، از تعطیالت با خانواده لذت میحفظ میانگیزم عمه نفرت

شود چون این باعث می شوممن صبح اول وقت برای ورزش از خواب بیدار می
 ظاهری جذاب داشته باشم. 
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رود و فراتر میدرد، از حد مورد انتظار نوجوان شود که مشکل، زمانی پیدا می
کند با معامله خوبی نوجوان حس میو   کندها انتظاراتش را برآورده نمیپاداش

شود نوجوان، مانند کودک در بحران امید، بیافتد: رو به رو نیست. این باعث می
لی در قبالش پاداش اندکی گرفتم! مشکل من خیلی از خودگذشتگی کردم و

و مالقاتی ناخوشایند ن در اعماق نهیلیسم شود نوجواکجاست؟ این نیز باعث می
 با حقیقت تلخ گرفتار شود. 

فهمد که زندگی، سال میاما بزرگسال، توانی باورنکردنی در تحمل درد دارد زیرا بزرگ
تواند یا لزومًا نباید چیز نمیبرای این که با معنا باشد، به درد نیاز دارد، این که هیچ

از نتیجه، بهترین کاری  جداتوانی ، این که میقرار گیردمورد معامله کنترل شود یا 
 توانی انجام دهی. که می

ارزشی های مراتبرشد روانشناختی، یعنی فرار از پوچگرایی، فرایند ساخت سلسله
 فرستد. چه زندگی پیش میتر برای تحمل آنتر و انتزاعیپیچیده

ران حشود، یک باپدید میای که بستنی ناند. لحظههای کودکی، شکنندهارزش
ی، تنومندترند نوجوانهای ارزشآید. به همراه یک جیغ کرکننده به وجود می زیستی

مستعد رویدادهای غیرمنتظره ها لحاظ شده است اما هنوز چرا که لزوم درد در آن
در شرایط حداکثری یا طی درازمدت های نوجوانی، ارزش به ناچارانگیزند. و/یا غم

 شوند. اجه میبا شکست مو

ها از عوامل هستند: این ارزش یهای واقعی بزرگسالی، ضدشکنندگاما ارزش
ا برود، صداقت معنادار آن فنای بیشتر بهجویند. هر چه رابطهمی غیرمنتظره، بهره

تر شود، اهمیت به دست آوردن شجاعت ناکشود. هر چه دنیا وحشتبیشتر می
دردی همشود، تر میکنندهشود. هر چه زندگی گیجبرای مقابله با آن بیشتر می

 شود. تر میارزشمند

های یک بزرگسال یک موجود فراامیدی است، ارزشدامنی پاکها همه این
مهم نیست در دنیا های ما هستند. ها و قلبذهن ها ستاره قطبیواقعیست. آن

، ایستندمیاز آن باالتر همیشه ها چقدر هرج و مرج و آشفتگی وجود دارد، آن
 اعماق تاریکی. در ی ما همیشه راهنماو  نیافتنی، همیشه درخشاندست
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 درد یک ارزش است.

های ما آوری باور دارند که روزی توانمندیمندان فنبسیاری از دانشمندان و عالقه 
توانیم مرگ را "درمان" کنیم. علم ژنتیک، تغییر کرده و بهینه رسد که میبه جایی می

ی سالمت ما را هایی تولید کنیم که تمام تهدیدهاتوانیم نانوباتمی شود.می
های خود را بیوتکنولوژی ما را قادر خواهد ساخت بدنبرند. بمانیتور کرده و از بین 

 .زنده بمانیمدهد که تا ابد امکان می به ما تغییر داده و بازیابی کنیم و این

در طول عمر زندگی حتی باور دارند که  ولی بعضیهای علمی تخیلیست شبیه فیلم
 پیدا کنیم. آوری دستفعلی خود به این فن

شناختی های زیستایده حذف تمام احتماالت مرگ و پیروزی بر تمام شکنندگی 
رسد. انگیز به نظر مینهایت هیجانبی ایده تسکین تمام دردها، در ظاهر خودمان،

 . منتهی شودشناختی یک فاجعه روان ند بهتوازمان میهماین کنم من فکر میاما 

اید. و اگر های زندگی را از بین بردهاواًل، اگر مرگ را از بین ببرید، در واقع همه ترس
اید. خوبی یا بدی همه را از بین ببرید، توانایی تشخیص ارزش را از بین برده ترس

و توجه به ارزش بودن صرف وقت ارزش یا بیرسد و چیز، یکسان به نظر می
نهایت وقت و توجه در اختیار یکسان خواهد بود زیرا... خوب، شما بیچیز، همه
ماشای یک برنامه توانید یکصد سال از عمر خود را صرف تمی مهم نیست دارید.

اجازه دهید روابط شما بدتر و بدتر شوند و بعد نابود توانید تلویزیونی کنید. می
اد همیشه همین دور و اطراف خواهند بود چرا شوند زیرا، به هر حال، آن افر

ها و تمام تفریحات خود رویتمام زیادهتوانید خودمان را به زحمت بیاندازیم؟ می
 "خوب، ظاهرًا این کار قرار نیست من را بکشد."کنید. کافیست بگویید:  توجیهرا 

 و به کارتان برسید. 

 کند.وطی در زندگی ایجاد میمرگ، به لحاظ روانشناختی، امری ضروریست زیرا شر
همیشه چیزی برای از دست دادن هست. تا زمانی که امکان از دست دادن چیزی 

دانید به خاطر چه چیزی را تجربه نکنید، به ارزش آن پی نخواهید برد. دیگر نمی
 فشانی کنید. باید تالش کنید یا به خاطر چه چیزی حاضرید تسلیم شوید یا جان

. بدون درد از دست دادن )یا امکان از دست های ماسترزشدرد، واحد پول ا
 شود. دادن(، تخمین ارزش همه چیز، غیر ممکن می
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 شوند.درد در قلب تمام هیجانات ماست. هیجانات منفی، با تجربه درد حاصل می
کنیم، ما از درد فرار میشوند. وقتی هیجانات مثبت، با تسکین درد حاصل می

ی ما های هیجانواکنششود که کنیم و نتیجه این میر میتخودمان را شکننده
های کاهوی وقتی برگهشوند. بسیار نامتناسب با اهمیت اتفاقات، تولید می

وقتی در یوتیوب ویدیویی را  خورد به اعصابمان.شود، گوه میهمبرگرمان زیاد می
نفسمان به سقف کند، اعتماد به بودنمان را تأیید می حق به جانببینیم که می
شود که با باال و پایین توصیف بدل میهوایی غیر قابل زندگی به یک ترنخورد. می

 شود. نیز این سو و آن سو می مانهایهایمان، قلباسکرین گوشیچکردن تا

شود تر میهای هیجانی ما نیز برازندههر چه ضدشکنندگی ما بیشتر شود، واکنش
مندتر قاعدههایمان نیز، و ارزش کنیممیرا تجربه  و روی خودمان کنترل بیشتری

زندگی، با رشد و بلوغ باشد. مترادف تواند شوند. بنابراین، ضدشکنندگی میمی
معنی رشد، پیدا کردن راهی برای دور شدن از آن  پایان درد است وجریان بی

 بکاوید. شیرجه بزنید و پیروزمندانه اعماقش را  درونشجریان نیست، برعکس، باید 

بنابراین، دنبال کردن شادی، اجتناب از رشد است، اجتناب از بلوغ است و اجتناب 
هایمان مانند ابزاری برای مانند آن است که با خودمان و ذهندامنیست. از پاک

مانند آن است که آور استفاده کنیم. رسیدن به یک پایان هیجانی سرگیجه
هوشیاری خود را قربانی احساس خوبمان کنیم. مانند آن است که کرامت خود را 

 قربانی راحتیمان کنیم. 

رواقیون، از زندگی شاد افالطون و ارسطو و دانستند. فیلسوفان باستان این را می
فشانی کردند که توان تحمل درد و جانصحبت می یکردند. از شخصیتصحبت نمی

واقعی زندگی در آن زمان بود: یک ماهیت در واقع، همان دارد. که این را 
های باستانی شجاعت، صداقت و افتادگی، جانکاه. خصیصهفشانی طوالنی و جان

هایی هستند که ها خصیصههمگی اشکال مختلف تجربه ضدشکنندگی بود: این
 آیند. فقط از آشفتگی و مشقت به دست می

 ای، ایدهاقتصادیمداوم آوری و نوید رشد ی و عصر علم و فنتا قبل از عصر روشنگر 
به  کند، از آن یاد می "تعقیب شادی"که توماس جفرسون به طور خالصه با نام 

فکر هیچ متفکر و فیلسوفی نرسید. وقتی متفکران عصر روشنگری دیدند علم و 
امل درد را ، تکشودثروت، باعث کاهش فقر، گرسنگی و بیماری در میان جوامع می
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حوزه عمومی پردازان به اشتباه، حذف درد پنداشتند. بسیاری از روشنفکران و نظریه
ها باور دارند که این رشد، ما را از کنند: آننیز همین امروز، این اشتباه را تکرار می

فرم به خود فیزیکی فرم ها از کشیدن رها کرده است در حالی که فقط آن رنجرنج
 داده است.  شکل تغییر، شناختیروان

به طور متوسط، بعضی  که عصر روشنگری به درستی دریافت این بود که چیزی
در نودسالگی مردن، بهتر از در بیست سالگی دردها بهتر از دردهای دیگرند. در کل، 

مردن است. بهتر است سالم باشی تا مریض. بهتر است در دنبال کردن اهدافت 
ثروت را در میزان توانی دگی دیگری شوی. در واقع میآزاد باشی تا مجبور به بر

 مطلوب بودن دردهایت معنا کنی. 

دانستند: مهم نیست چه ایم که باستانیان میاما ما ظاهرًا این را فراموش کرده
با کیفیت شخصیت های ما مقدار ثروت در جهان ایجاد شده است. کیفیت زندگی

ا کیفیت روابطمان با دردهایمان شود و کیفیت شخصیت ما بما سنجیده می
 شود. سنجیده می

کند. این طرز یهودگی واژگون میگرایی و بتعقیب شادی ما را با سر به اعماق پوچ
رحمانه ناپذیر و بیاشتیاق سیریشود، رهنمون می کودکیدنیای فکر، ما را به سمت 
ر نمیبیشتر خواستن.  و شود. سیراب نمیتشنگی که هرگز، شود. چاهی که هرگز، پ 

 گریست. این ریشه فساد و اعتیاد است، ریشه خودشفتگی و خودویران

توانیم انتخاب کنیم که چه دردی وارد زندگیمان شود. اگر ما درد را تعقیب کنیم، می
دهد و در نتیجه، همان چیزیست که باعث به درد ما معنا میو این انتخاب، 

 یم. شود معنا را در زندگی احساس کنمی

حاصل های رشدی که از آن درد درد، ثابت جهانی زندگی ماست، فرصتجا که از آن
که ِسر و شود نیز، در زندگی ما ثابت است. تمام چیزی که الزم است این است می
این که روی خود را برنگردانیم. همه چیزی که الزم است این نکنیم،  شحسبی

 است که خود را به آن بکاویم و ارزش و معنایی را در آن بیابیم. 

حس کنیم، خود اگر خود را نسبت به دردهایمان بیهاست. درد، منبع تمام ارزش
ی هاایم. درد، شکافحس کردهبیتمام چیزهای مهم موجود در دنیا، درک را از 
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ها و باورهای ما ارزشمخزن ترین کند که در نهایت، به عمیقاخالقی را باز می
 شود. تبدیل می

وقتی توانایی خودمان برای احساس درد برای رسیدن به یک هدف خاص را منکر 
را انکار  یماناحساس هر هدفی در زندگخودمان برای شویم، در واقع توانایی می
ایم.ردهک





 

 8فصل 
 اقتصاد احساسات

 

کشیدند، مورد داوری شدید کشیدند یا اگر میا سیگار نمیه، زن1920در دهه 
در آن زمان، مردم شد. و این یک تابو محسوب می گرفتنداطرافیان خود قرار می

التحصیلی از دانشگاه یا انتخاب باور داشتند که سیگار کشیدن نیز درست مانند فارغ
به خودت  ممکنهعزیزم "شدن برای حضور در کنگره، فقط به مردان اختصاص دارد. 

 ."آتیش بزنی روموهای به این قشنگی ممکنه آسیب بزنی. 

د جمعیت، تنها به این دلیل صآفرین شد. پنجاه دراین برای صنعت تنباکو، مشکل
این کشیدند. ، سیگار نمیاست ادبانهیا بیاست عرف خارج از سیگار کشیدن، که 

توانست ادامه داشته باشد. جورج واشینگتن هیل، رئیس شرکت شرایط نمی
American Tobacco در آن زمان گفت: "این منبع طالی ارزشمند، درست در ،
زنان بین سیگار را بازار ، این صنعت بارها تالش کرد که لذاحیاط جلویی ماست." 

تنها به این دلیل هم  آن رسید.نمی به نتیجه یشهاولی هیچ یک از تالشد پیدا کن
 داری مانع آن بود. بسیار ریشههای فرهنگی داوریساده که پیش

را به خدمت  1ادوارد برنایز American Tobacooشرکت  1928سپس، در سال 
های و کمپین ای در سر داشتهای وحشیانهگرفت. بازاریاب توانمند جوانی که ایده

ز در های بازاریابی برنایتاکتیکتر بودند. هایش هم وحشیانهبازاریابی او از ایده
 صنعت تبلیغات آن زمان نظیر نداشت.  

منافع واقعی و محسوس یک بیان در قرن نوزدهم، بازاریابی به عنوان ابزاری برای 
ن زمان، این شد. در آمختصرترین شکل ممکن معنا میترین و محصول در ساده

، خریداری بر اساس حقایق و اطالعات ، محصوالت راباور وجود داشت که مردم
کردید و حقایق خواست پنیر بخرد، باید با او ارتباط برقرار میکنند. اگر کسی میمی

                                                                                                         

1- Edward Bernays 
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فرانسوی  ترین شیر بزتازه) دادیدشرح میبه او مربوط به علت بهتر بودن پنیرتان را 
آن شده و  حمل و نقل آن نیز به صورت منجمد، انجام  فراوری صرفروز  که دوازده

مردم، بازیگرانی عاقل بودند که تصمیمات خرید خود را عاقالنه اتخاذ (. است  شده
 ، مسئول همه چیز است. ذهن متفکرگفت: می باستانی"فرضیه "کنند. می

مردم در بیشتر اما برنایز، به قراردادهای مرسوم، توجهی نداشت. او به این که 
به عکس آن باور داشت. او گیرند، باور نداشت. او مواقع، تصمیمات منطقی می

گیرند ولی خوب بلدند این را باور داشت که مردم، هیجانی و احساسی تصمیم می
کسی  چیزی کهاست  مسئول ذهن احساساز بقیه مخفی کنند. او باور داشت که 

 نبود. آن متوجه 

فرد زنان برای خرید و دودکردن  باکو روی متقاعد کردن فرددر حالی که صنعت تن
تمرکز کرده بود، برنایز آن را یک موضوع هیجانی و هم با جمالت منطقی سیگار آن

باید نه به افکارشان که شند، کخواست زنان سیگار باگر او میدانست. فرهنگی می
 شد. می شد. او باید به هویت زنان متوسلهایشان متوسل میبه ارزش

ها را در رژه برنایز برای انجام این کار، گروهی از زنان را استخدام کرد و آن
های بزرگ رژه سیتی به خدمت گرفت. امروز،های عید پاک در نیویورکیکشنبه
، ایمکشیدههای جالبی هستند که وقتی جلوی تلویزیون دراز های تعطیل، برنامهروز

ها رویدادهای اجتماعی اما در آن زمان، این رژه. کنیم تا خوابمان ببردتماشا می
 و امثالهم.  1سوپرباولبزرگی بودند. چیزی شبیه 

زمان، ها باید در لحظه مناسب بایستند و همریزی برنایز، این زنطبق برنامه
سیگارهای خود را روشن کنند. او عکاسانی استخدام کرده بود که باید از سیگار 

ها را به جادویی بگیرند و بعد او تمام این عکس هایها، عکسکشیدن زن
ها فقط بزرگ کشور ارسال کرد. او به خبرنگاران گفته بود این خانم یهاروزنامه

و بدین ترتیب، توانایی اند ها "لمس آزادی" را روشن کرده، آناندنکردهسیگار روشن 
که زنان خودشان دفاع از استقالل فردیشان را شرح داده بود و این ها برای آن

 باشند. 

                                                                                                         

1- Super Bowl شود. یا لیگ فوتبال آمریکایی که هر سال در ایاالت متحده برگزار می 



 193 مارک منسون

مانند یک مخالفت سیاسی را  نایز آنجعلی بودند ولی براو  خبرهایالبته همه 
سراسر کشور، هیجانات تواند در میان زنان میکار دانست که این نمایش داد. او می

نقش بیشتری در و کردند کار میبیرون از خانه ها زنحاال دیگر ایجاد کند. الزم را 
از خود، موهایشان را کوتاه  دفاعبرای ها . آنکردندتصادی کشور بازی میزندگی اق

پوشیدند. این نسل از زنان، خود را به عنوان می تریمهیجهای لباسکردند و می
از مردان رفتار کنند و بسیاری از  د مستقلنتوانمیدیدند که اولین نسل زنانی می

سیگار "توانست پیام فقط میکردند. اگر برنایز از این بابت، احساس قدرت میها آن
جنبش آزادی زنان تزریق کند... خوب، فروش تنباکو دو را در  "آزادی یعنیکشیدن 

 شد. برابر و او مردی ثروتنمند می

، شانس به  بعد و این کار او جواب داد. زنان شروع به سیگار کشیدن کردند و از آن
 مردان، برابر شد.ها نیز با سرطان ریه آن

مرتبًا به ترغیب این کودتاهای فرهنگی ادامه  40و  30، 1920های برنایز، طی دهه
داد. او صنعت بازاریابی را به طور کامل دگرگون کرد و حوزه روابط عمومی جدیدی 

بله محصول؟ یک برای استفاده از های جذاب ابداع نمود. پول دادن به سلبریتی
 تشار مقاالت خبری دروغ که در واقع با زیرکی، نام یک شرکتایده برنایز بود. ان

ترتیب دادن اجتماعات اش ایده او بود. بله همه کنند؟را تبلیغ می خاص
بدنام کردن یک مشتری؟ بله کار برانگیز به عنوان ابزاری برای جلب توجه و بحث

روز، ما را هدف قرار برنایز بود. تقریبًا تمام اشکال بازاریابی و تبلیغاتی که امروزه 
 د.بار توسط برنایز انجام شاولین اند، داده

 ما نکته جالب در مورد برنایز این است: او پسر خواهر زیگموند فروید بود. ا

ی بود زیرا به عنوان اولین متفکر مدرن این بحث را مطرح کرد که مفروید، فرد بدنا
وید باور داشت که تزلزل ست. فرا ذهن احساسراننده واقعی اتومبیل هوشیاری، 

حس را که  چیزهاییکند تا میها را وادار به اتخاذ تصمیمات غلط و شرم مردم آن
 جاذبه بینجبران کنند. فروید کسی بود که به  کنند فاقد آن هستند،می

مان در مورد خودمان یهانهایی که در ذه، به داستانبرد پیهای ما شخصیت
ها وصل هستیم و برای اظ هیجانی، به این داستانگوییم و این که ما به لحمی

حفظشان حاضریم بجنگیم. فروید این بحث را مطرح کرد که با لحاظ همه 
 خودخواه و عاطفی.  ات، ما حیواناتی هستیم: احساسی،مالحظ
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فروید، بیشتر زندگی خود را در فقر گذراند. او یک متفکر اروپایی اصیل بود: منزوی، 
عملگرا بود. گور پدر فلسفه! او لسفی. اما برنایز یک آمریکایی متبحر و عمیقًا ف

های فروید را به مسیر بزرگی خواست ثروتمند باشد. بنابراین پسرک، تمام ایدهمی
برنایز توانست از طریق  .با عینک بازاریابی، ترجمه کرد(های فروید را انداخت )ایده

ندانسته کسب و کار این در پیش از او کس بفهمد که هیچرا فروید، چیزی های ایده
ها هر آشغالی آن، مردم استفاده کنیو نا امنی از تزلزل  اگر بتوانیو درک نکرده بود: 

 خرند. ها بگویی میرا که به آن

اثبات قدرت و قابلیت اطمینان به عنوان روشی برای به مردان، را کامیون 
تر بودن و داشتنیدوستراهی برای به عنوان به زنان را فروخت. لوازم آرایش می

مرکز  جو را به عنوان راهی برای بامزه بودن و درفروخت. آبمی جلب توجه بیشتر
 فروخت. ، میبودنها میهمانی توجهات

ترین شکل به کاسبکارانهشود که دیده می 1 101بازاریابی ها در در دوران ما همه این
های بازاریابی یاد اولین چیزهایی که در دورهشود. یکی از ممکن از آن تمجید می

ترین شکل ممکن، کاری مشتریست... و بعد به زیرکانه "نقطه درد"گیریم یافتن می
این ایده که حس شرم و ناامنی مردم را کنیم این درد را بیشتر احساس کنند. 

و  کندها بگو محصول شما آن شرم را برطرف میگرد و به آنو بعد باز  تحریک کن
به عبارت دیگر، بازاریابی به طور خاص، کند. از شر احساس ناامنی، خالصتان می

و بعد راهی برای پر کردن کند یا تشدید میهای اخالقی مشتری را شناسایی شکاف
 دهد.ها ارائه میآن شکاف

کنیم، اقتصادی و ثروتی که امروز تجربه میهای این از یک سو، به تمام انواع تنوع
شوند که طوری طراحی میهای بازاریابی اما از سوی دیگر، وقتی پیام کندیکمک م
ها به قدری زیاد  شده که همه ناکافی بودن را تحریک کنند و تعداد آناحساس 

شوند، اشخاص، طی تمام روزهای زندگی خود با هزاران پیام تبلیغاتی مواجه می
تواند چیز داشته باشد. و این نمیها نیز روی آنلزومًا باید تأثیرات روانشناختی 

  خوبی باشد.

                                                                                                         

 شود )مترجم(.میهای بازاریابی مدرن که دیجیتال مارکتینگ را نیز شامل تکنیک -1
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 ندگردامیاحساسات، دنیا را 
 چرخد. دنیا روی پاشنه احساسات می

ها احساس که به آن کنندعلت آن این است که مردم، پولشان را خرج چیزهایی می
و در هر مسیری که پول جریان پیدا کند، قدرت نیز در همان مسیر  دهندخوبی می
رود. به همین دلیل، هر چه بیشتر، توان تحریک هیجانات مردم دنیا یدنبالش م

 آورید. را داشته باشید، پول و قدرت بیشتری بدست می

های شکاف تسویه کردنپول، به خودی خود، فرم خاصی از مبادله است که برای 
است  یآیین فراگیر خاصگیرد. پول، خردهاخالقی بین مردم مورد استفاده قرار می

تر شود. هایمان کمی راحتشود زندگیکه همه ما آن را باور داریم؛ چرا که باعث می
های خود را به دهد که ارزشکنیم، پول به ما امکان میوقتی با کسی معامله می

ماهی و صدف دوست دارید ولی من عاشق یک چیز جهانی بدل کنیم. شما گوش
جنگید و وقتی شما در ارتش من می اینم که خاک را به خون دشمنانم آبیاری کنم.

 کنم. قبول؟ نیاز میماهی و صدف، بیبه خانه برگشتیم، من شما را از گوش

گویم. اقتصاد را تعدادی گونه به وجود آمد. نه، واقعًا میدنیای اقتصادی بشر، این
خورده خود خواستند دشمنان قسمعصبانی درست کردند که می امپراطورپادشاه و 
دادند. برای خی کنند ولی در عوض این کار باید به سربازانشان چیزی میرا سال

ها مفهوم بدهی )شکاف اخالقی( را در خود نگه همین، سکه ضرب کردند. این سکه
 شود(.  تسویهداشتند تا وقتی )یا اگر( به خانه برگشتند، پرداخت شود )می

حاال  ،چرخید پسسات میالبته هنوز هم چیز زیادی تغییر نکرده. دنیا روی احسا
ان تغییر کرده، اسباب گوه زدن به َهِممچیزی که چرخد. تنها هم روی احساسات می
اقتصاد احساسات" است. "های فناوری فقط یکی از نمودهای عوض شده. پیشرفت
سعی نکرده یک ماشین حرف زدن اختراع کند. کس تا به حال برای مثال، هیچ

. در عوض، فناوری قباًل و به دردنخوری خواهد بود خودچرا؟ چون قطعًا چیز بی
روی چیز دیگری تحقیق کرده و توانسته آن را اختراع هم بکند. بله خودتان حدس 
زدید! ایجاد احساس بهتر در مردم )برای جلوگیری از بدتر شدن احساسشان(. 

تمان های ساخکشیبرای لولهبندی بهتر تر، عایقکن صندلی راحتخودکار، یک گرم
کنند، به مردم در تخفیف یا دوری از دردهایشان کمک میحول چیزهایی که مرتبًا ) 

این چیزها باعث احساس خوب در مردم رود(. شود و از دست میایجاد میثروت 
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دوره ، باالخرهکنند. طور پول خرج میناند و همیزده شدهشود. مردم هیجانمی
 عزیزم. رفاهه 

 زار، دو راه وجود دارد:برای ایجاد ارزش در با

کردن یک  اولین راه برای ایجاد ارزش، جایگزینرسانی درد(. روز)به اختراعات -1
ترین مثال این ترین و واضح. مشخصاست مطلوبدرد با دردی قابل تحمل/ 

فلج و درد  عمر، یکاطفال، داروییست. واکسن فلجهای پزشکی و نوآوریمورد، 
هم  های قلبجراحی یک سوزن، جایگزین کرد.ای چندثانیهکشنده را با سوزش 

جای چیز دیگری را گرفت ... خوب، مرگ جایش را به زندگی مجدد داد آن هم در 
  نقاهت پس از جراحی. دوره فقط یک یا دو هفته ازای تحمل 

دومین راه برای ایجاد ارزش در یک بازار، کمک به )احتراز از درد(.  انحرافات -2
رای کرختی از دردهایشان است. در حالی که به روزرسانی دردهای مردم، به مردم ب
اندازد و در ، بی حس کردن درد، فقط آن را به تأخیر میدهدها درد بهتری میآن

یعنی یک سفر ساحلی آخر هفته، با  انحرافکند. تر میوخیماغلب موارد، آن را 
 ازیا به خصوصی فیلم دیدن  فردبا ، بودناز خانه بیرون را ، یک شب دوستان

لزومًا  در قالب تفریح ،انحرافات کوکایین باال کشیدن. شکاف انگشتان یک زیبارو
این است که ها نیاز داریم. مشکل اشکال خاصی ندارند و همه ما گهگاهی به آن

بدون این که بدتر،  زندگی ما و از آنبر  به مسلط شدنکنند ها شروع میاین
، در مسیرهای معین از انحرافاتبسیاری از  ما. کردن زندگی کنترلبخواهیم، 

چه بیشتر، آورند. هر و خود را به صورت اعتیاد در می کنندگردش میهای ما ذهن
کنند که بیشتر شود، بنابراین شما را وادار میحس کنی، آن درد، بدتر میدرد را بی

شود یبزرگ مدر مقیاسی  انگیز درددر نقطه معینی، توپ نفرتاما حس کنید. بی
شود. کنترل خود را از دست احتراز شما از آن درد به امری ضروری بدل میکه 
شما، ذهن متفکرتان را در صندوق عقب انداخته و درب  ذهن احساسدهید. می

خواهد به دست نیاورد، به او اجازه خروج آن را قفل کرده و تا چیزی را که می
 شود. شروع میدهد. و سقوط مارپیچی نمی

با هدف های اقتصادی، وقتی انقالب علمی شروع به حرکت کرد، بیشتر پیشرفت
در  گانهم کردند:نوآوری انجام شد. در آن زمان، عمده مردم، در فقر زندگی می

توانستند بیشتر مواقع، بیمار، گرسنه، سرد و خسته بودند. تعداد خیلی کمی می
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دار نیست. ها خندهکدام اینو هیچ زشتی داشتند هایمردم، دندانبخوانند. بیشتر 
تقسیم کار و پزشکی مدرن ها، شهرها و با اختراع ماشینطی چند صد سال بعدی، 

تقلیل یافت. مردم،  ای از فقر و سختیو بهداشت و دولت پاسخگو، بخش عمده
ارها بار کمرشکن برخی کها جان میلیاردها نفر را نجات داد. ماشینو دارو  واکسن

ای که باعث های فناورانهو گرسنگی را در گوشه و کنار جهان، تقلیل دادند. نوآوری
 شک چیز خوبی بود. شد، بیرنج بشر میروزرسانی به

تر باشند، چه تر و سالماما وقتی تعداد زیادی از مردم، نسبت به بقیه ثروتمند
تغییر حالت دهد،  ،انحرافاختراع به شود؟ از آن به بعد، اقتصاد باید از حالت می

از به روزرسانی درد به احتراز از درد. یکی از دالیل آن این است که نوآوری واقعی، 
های نوآوریترین پرمخاطره، مشکل و اغلب، بدون پاداش است. بسیاری از مهم

تاریخ، نوآوران خود را ورشکسته و درمانده رها کردند. اگر کسی بخواهد شرکتی 
تری برای ، موضوع امنانحرافرفتن از مسیر د و خطرپذیری کند، اندازی کنراه
ایم که در آن، بیشتر نتیجه، فرهنگی برای خود ساختهبندیست. در طشر
 اشکالبه  تفریحاتتغییر مقیاس  چگونگیبه کشف های" فناورانه، صرفًا نوآوری"

گفت:  1پیتر تایلطور که همانشود. محدود می( تر غیرمنتظرهتر ) تر و مشکلجدید
 خواستیم، به جای آن توییتر گیرمان آمد."پرنده می "ما اتومبیل

تغییر کند، فرهنگ شروع به سوییچ می تفریحاتوقتی یک اقتصاد، کاًل به وضعیت 
کند و به پزشکی، مخابرات و دیگر کشور فقیری پیشرفت می وقتیکند. می
با دردی بهتر، مردم  روزشدن دردبه ، باکندمیهای نوآورانه دسترسی پیدا آوریفن
اما وقتی  .کنندخوشبختی نیز با سرعت ثابت به سمت باال حرکت می هایمالک

 مانددر همان سطح باقی میرسد، آن خوشبختی، این کشور به سطح اول جهان می
ذهنی، افسردگی و اضطراب،  در عین حال، بیماری آید.یا در بعضی موارد، پایین می

 شود.  منتشربین مردم تواند می

های مدرن را ه باز کردن یک جامعه و نوآوریدهد کاین اتفاق از این جهت رخ می
ها شود مردم، قدرتمند شده و ضدشکنندگی در آندر آن پخش کردن باعث می

                                                                                                         

1- Piter Thiel گذاران ، کارآفرین مشهور، و از بنیانPaypal. 
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تر آورند و کارشان اثربخشهای بیشتری را تاب میها سختیایجاد شود. آن
 شود. عملکردشان در جوامع بشری بهتر میا و هشود. ارتباطات آنمی

سازی شد و همه مردم یک تلفن هوشمند و یک یکپارچهها اما وقتی این نوآوری
دونالد در اختیارشان قرار گرفت، زمان آن است که غذای لذیذ از رستوران مک

 ،انحرافاتمدرن، وارد بازار شوند. و همزمان با بروز و ظهور  تفریحاتترین بزرگ
همه که رسد به نظر میطور اینکند و شکنندگی روانشناختی نیز خود را معرفی می

 رفته است. فنا چیز به

گفت: میدر اوایل قرن بیستم توسط این کشف برنایز شروع شد که عصر بازرگانی  
 محصوالت خود را بین احساسات و تمایالت ناهشیار مردمبازاریابی توانید شما می

سیگار و داد. او انجام دهید. برنایز به پنیسیلین یا جراحی قلب، اهمیتی نمی
چیزها مردم به اینمرد، بهت زد. تف مجالت مصور و محصوالت زیبایی را جار می

مردم را توان میکس نفهمیده بود که چه طور تا آن موقع، هیچنیاز نداشتند. و 
ف چیزهایی کنند که برای ادامه حیاتشان وادار کرد مقدار زیادی از پول خود را صر

 هیچ ضرورتی ندارد.

ی مردم برای ارضای حس تعقیب اختراع بازاریابی باعث شد روز نوین حمله طالی
وار پای فرهنگ پاپ، ظاهر شد و ثروت بود که دیوانه رسد.بفرا شادیشان 
صورت انبوه  شد. برای اولین بار، اقالم لوکس بهورزشکاران ریخته میها و سلبریتی
های آوریرشد انفجاری فنشد. شد و بین اقشار متوسط مردم تبلیغ میتولید می
نچسب  ماساژور، تابههای : اجاق مایکروویو، فست فود، مبلصورت گرفت رفاهی
آسان و سریع و یکصدساله، به قدری دوره زمانی کوتاه یک زندگی طی و غیره. 

کاری را که باید داشتند و خود را بر میشد که مردم گوشی راحت و بدون زحمت 
 دادند. انجام میدو دقیقه، فقط کردند، طی دو ماه برای آن وقت صرف می

تر از قبل بود ولی در مقایسه با امروز، هنوز زندگی در عصر تجارت، بسیار پیچیده
به سختی در تقال  ،یک فرهنگ یکدست، طبقه متوسط بزرگدر نسبتًا ساده بود. 

های مشابهی کردیم، به موزیکهای تلویزیونی مشابهی را تماشا میا کانالبود. م
های مشابهی استراحت خوردیم، در مبلدادیم، غذای مشابهی میگوش می

در این دوره، یکنواختی و خواندیم. میهای مشابهی کردیم و مجالت و روزنامهمی
برای آورد. ما میهمبستگی خاصی وجود داشت که احساس امنیت نیز به همراه 
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اگر تهدید مدتی هم آزاد بودیم و هم بخشی از یک آیین. و آسایش هم داشتیم. 
شد، استثنا کنیم، این دوره، حداقل در غرب احساس میجدیتش نابودی اتمی را که 

من باور دارم که همین حس همبستگی آل درنظر گرفته شود. تواند دوره ایدهمی
 تنگ آن دوران باشند. دلی از مردم، شود بسیار اجتماعی باعث می

 بعد اینترنت به وجود آمد. 

اینترنت، یک نوآوری اصیل بود. همه در آن برابر بودند و اساسًا زندگی ما را بهتر 
 کرد. خیلی بهتر. 

 مشکل این است که ... خوب، مشکل خود ما هستیم. 

در سیلیکون آوری های اینترنت، خوب بودند: مخترعان و متخصصین فننوآوری
ها ها دهولی و جاهای دیگر، امیدهای بلندی برای یک سیاره دیجیتالی داشتند. آن

انداز شبکه یکپارچه مردم جهان و اطالعاتشان کردند و به سمت چشم بزرگ کار
نگهبانان تواند مردم را آزاد کند و ها باور داشتند که اینترنت میحرکت کردند. آن

د و به همگان دسترسی یکسانی به اطالعات کنرا حذف  هامراتبو سلسله دروازه
ها باور داشتند بروز استعدادهایشان بدهد. آنهای یکسان برای یکسان و فرصت

ای برای به اشتراک گذاشتن به همه صدایی داده شود و ابزارهای مؤثر و سادهکه اگر 
 شت. ، دنیا جای بهتری خواهد بود. دنیایی آزادتر خواهیم داآن صدا

پردازانه به وجود آمد. خیالبینی ، نوعی خوش2000و  1990های هطی ده
سطح سواد بسیار باال را تجسم کرده بودند که ای با آوری، جامعهفن ینمتخصص
 ها فرصتآن .شتان خود در اختیار داشتانگسررا درست در  حد و حصرحکمت بی

های زندگی مختلف، اقوام و سبکها، را برای همدلی بیشتر و درک بیشتر بین ملیت
و رویای یک حرکت جهانی یکپارچه و مرتبط را دیده بودند که  نددیدبیشتر می

 . نندکعالیق مشترکی را در صلح و موفقیت، دنبال می

 ها فراموش کردند. اما آن

که قدر گرفتار شده بودند ها در رویاهای آیینی و امیدهای شخصی خود آنآن
 فراموش کردند. 

 چرخد.روی اطالعات نمیها فراموش کردند که دنیا آن
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ها پول خود را بر کنند. آناتکا نمیها بر حقایق یا واقعیتگیری مردم، برای تصمیم
ها به خاطر یک حقیقت فلسفی بلند مرتبه با هم کنند. آنها خرج نمیاساس داده

 کنند. ارتباط برقرار نمی

 چرخد. دنیا روی احساسات می

 گردیم. دلپذیر ولی نادرست میعوض، بیشتر ما در گوگل، به دنبال چیزهای  در

تر، فروم کاملی طرففقط دو کلیک آن ؟ بسیار خوب،دپرستانه منحرفی داریفکر نژاد
ها در آنکننده بسیاری متقاعد ظاهربهرا در اختیار دارید که مطالب ان از نژادپرست

اطر چنین تمایالتی از خودتان خجالت بکشید. گویند نباید به خوجود دارد که می
ها ذاتًا کنید که زنهمسرتان شما را ترک کرده و کم کم دارید به این فکر می

باری فقط یک تا توجیه چنین احساسات فالکتصفت هستند؟ خودخواه و شیطان
روند کنید مسلمانان از این مدرسه به آن مدرسه میفکر میفاصله دارید. سرچ گوگل 

یک توانید رسانند؟ مطمئنم حتمًا جایی آن بیرون میهای شما را به قتل میو بچه
 بل از شما آن را اثبات کرده است.که قپیدا کنید ه ئتئوری توط

به جای این که بیان آزادانه بدترین احساسات و ها ها و شرکتآپاستارت
زنند تا از ها شیرجه میدقیقًا روی همانکن کنند، گرایشاتمان را ریشهترین تاریک
ترین بهترین نوآوری عمرمان به آرامی به بزرگ جا پول در بیاورند. بنابراین،آن

 انحرافمان تغییر شکل داده است. 

ها مخلص کالم این که اینترنت، برای این طراحی نشده که چیزهایی را که به آن
دهد. ها میخواهند به آنچیزهایی را که مردم می نیاز داریم، به ما بدهد. اینترنت،

دانید باشید، حتمًا می و اگر در این کتاب، در مورد روانشناسی بشر چیزی آموخته
 رسد. تر از آن است که به نظر میبسیار خطرناک اینکه 

 آزادی جعلی
این دوره و زمانه برای یک تاجر فوق موفق بودن، زمانه عجیبیست. از یک سو، 

دیگری بهتر است و ثروتی که در جهان وجود دارد از هر  کسب و کارها از هر زمان
 یهادورهها حداکثرهای تمام زمان دیگری در گذشته، بیشتر است. سود شرکت

قرار ترین سطح خود وری و رشد، در عالیبهرهاند و خود را پشت سر گذاشتهاز قبل 
نابرابری درآمد، مثل موشک به آسمان رفته و سطح . اما در عین حال، دارد
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در جهان، رسد سیاسی، جمع خانوادگی همگان را برهم زده. به نظر می یهاتضاد
 طاعون فساد در حال انتشار است. 

لذا، در عین حال که در دنیای کسب و کار، فزونی بسیار وجود دارد، اما مجموعه 
بازدارندگی کند. و این اآباد سر بیرون می، تو گویی از ناکجبازدارندهعجیبی از عوامل 

همیشه شکل یکسانی دارد و این که طرف مقابل ام، تا جایی که من متوجه شده
گوید: "ما فقط به مردم چیزهایی را کیست و از کجا آماده برایش مهم نیست. می

 خواهند!"دهیم که خودشان میمی

که  خزنده یا فیسبوکیتبلیغ کند که یک شرکت نفتی است یا یک فرقی نمی
با شود، هر شرکتی که با آشغالی در دست وارد می، ددزدلعنتی شما را میهای داده

کند به مردم چیزهایی را بدهد که چه طور سعی میفریبکارانه  توجیهیادآوری این 
سرعت دانلود باالتر، تهویه مطبوع کند. می تطهیر خواهند، خود راکه خودشان می

  ؟تواند بد باشدچیزها می تر، چه طور اینموبر بینی ارزانتر، بنزین کممصرف بهتر، 

چه آنتر و مؤثرتر از هر زمان دیگری در گذشته سریع ،آوریاست. فن درستو این 
به دهد. و وقتی همه ما عاشق این هستیم که ها میخواهند، به آنیممردم را که 

حلقه انسانی تشکیل دهیم، دورشان  هااربابان شرکتخاطر این فداکاری اخالقی 
ها آن .کنندبرآورده میبازار را های ها فقط دارند درخواستکنیم که آنفراموش می

)یا هر شرکت  BPکنند و اگر ما از شر فیسبوک یا تقاضای ما را تأمین میدارند 
 (توانید شیطان را درنظر بگیریدمی شودگفته میوقتی نامش پیکر دیگری که غول

 گیرد. خالص شویم، یکی دیگر جایش را می

زدن بر مقدار  هحین قهقهکار که پس، شاید مشکل فقط به تعدادی مجری طمع
کنند، محدود های شیطان را نوازش میکشند و گربهسیگار می آورند،پولی که در می

 شود. نمی

 مکد. به سمتمان میها را آنخواهیم، شاید، چیزی که ما می
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هشت میلیون دالر قرض کنم و عمارتی هشت میلیون خواهم ، من میبرای مثال
خواهم طی توانم این پول را پس بدهم. میهرگز نمیکه دانم دالری بخرم و می

 هیچ چیز نخورم.  1سال آینده هر هفته به یک ساحل جدید بروم و جز استیک وگیو

خواهم، که من میمسئول چیزهایی  زیرا. هرماریستزبد ، خواهمچیزی که من می
را باال بطری ست که شامپانزه نابکاریمانند م متفکرو ذهن است من  ذهن احساس

  ست.خودارضاییمشغول  در همان حال، کشیده و

خواهند چه میبنابراین، اگر بخواهم مؤدبانه صحبت کنم، خواهم گفت "به مردم آن
چه "به مردم آن ، از استاندارد پایینی برخوردار است.شفافیتبده" به لحاظ 

از  ها یکیخواهید به آنمیدهد که خواهند بده" فقط زمانی جواب میمی
گرفتن خود به چیزی که از آتشمثل یک کلیه مصنوعی یا اختراعات را بدهید 

مردم هر چه خواستند بدهید. اما اگر  آنبه کند. ها جلوگیری میآن خودی اتومبیل
اول خواهند بدهید، بازی خطرناکیست. تی را که میبه مردم تعداد زیادی از انحرافا

دوم این که خیلی از خواهند. بسیاری از مردم چیزهای ناخوشایندی می این که
خواهند هایی کنید که واقعًا نمیید وادار به خواستن آشغالتوانمردم را به راحتی می
 م به کمک انحرافاتسوم این که تشویق مردم به احتراز از درد، آن ه)همین: برنایز(. 

شود. و چهارم این که شدنمان می و شکننده بیشتر و بیشتر، باعث ضعیف شدن
دنبالم کنند و زندگی  Skynet لعنتیهای آگهی، رومهر جا که میخواهم من نمی
ببینید، من فقط همان یک بار با همسرم راجع  گذاری کنند. نها میبا داده گوهم را

گوشی طی شش هفته تمام شود که شما کردم، این دلیل نمیبه سفر به پرو صحبت 
مکالمات گوش کردن به گویم، پر کنید. و این را جدی میمن را با تصاویر ماچو پیچو 

های من به هر کسی که بابتش به شما پول سیاهی من و فروختن داده لعنتی
 دهد را تمام کنید. می

 به هر حال، کجا بودم؟

تهاجم به حریم های خزنده و آگهیها را دیده بود. ی همه اینبرنایز، به طرز عجیب
های ها به بردهو تبدیل آنهای عظیم خصوصی و الالیی خواندن برای جمعیت

                                                                                                         

1- Wagyu Steaks  .نوع استیک با گوشت طبیعی و فاقد هورمون که قیمت باالیی دارد 
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ای بود. به جز این فکر. طرف، برای خودش نابغهگرایی بدون مطیع، از طریق مصرف
یک نابغه شیطانی او کاماًل به دنبال اهداف شخصی خود بود و همین او را به که 

 کند. بدل می

برنایز، باورهای سیاسی مخوفی داشت. او به چیزی باور داشت که من نام فرضی 
نوعی دولت اقتدارگرای شیطانی اما ام: "فاشیسم رژیمی" را برای آن درنظر گرفته

های مردم، برنایز باور داشت که توده  کشی.های غیرضروری نسلفاقد کالری
 ها را کنترل نمود.باید با استفاده از یک حکومت مرکزی قدرتمند، آنکند و خطرنا

توتالیتری که دستشان به خون آغشته های اما همچنین، او فهمیده بود که رژیم
برای او، علم جدید بازاریابی، شوند. ی محسوب نمیآلایدههای کاماًل است، رژیم

ندان خود نفوذ کرده و به آرامی آورد که میان شهروها پدید میراهی را برای دولت
از چپ، راست ها بخوابانند بدون این که مسئولیت فلج کردن و شکنجه آن ها راآن

 ها باشد. و مرکز، متوجه آن

 )طرف باید در میان احزاب سیاسی حسابی محبوب بوده باشد(.

 برنایز باور داشت که آزادی برای بیشتر مردم، هم غیر ممکن و هم خطرناک است.
فروید" به خوبی آگاه بود که آخرین چیزی  دایی"های او به موجب خواندن نوشته

گردان همگان، صحنه ذهن احساسکه یک جامعه باید تحمل کند این است که 
داشتند و آزادی با این مراتب و اقتدار نیاز جوامع به نظم و سلسله نمایش باشد.

دیده بود که  ایالعادهجدید فوق ابزار چیزها در تضاد بود. او بازاریابی را به عنوان
تر و دادن حق های متنوعگل تعدادی خمیردندان با رایحهفقط با  توانستمی

 ها زنده نگه دارد. را در آن حس داشتن آزادی ها به مردم،آناز میان انتخاب 

قدر سطح خود را پایین آن( هرگز در اغلب مواردهای غربی ) خوشبختانه، دولت
در واقع، ها آگهی بازی دهند. نیاوردند که بخواهند مردم خود را از طریق کمپین
چه مردم قدر در فراهم آوردن آنعکس آن اتفاق افتاد. دنیای یکی شده آن

مردم به تدریج قدرت سیاسی بیشتر و بیشتری خواستند، عالی شده بود که می
حریم  ،به پایان رسید وکراتیکرات، پاره شدند. نظارت بربرای خود کسب کردند. مقر

از هر زمان دیگری در گذشته ، پول و سیاست، بیش دچار فرسایش شدخصوصی 
کنید چرا همه این اتفاقات رخ داد؟ حاال دیگر باید در هم تنیده شدند و فکر می

 دادند. ها میخواستند به آنچه مردم میآنها فقط هر بدانید: آن
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خواهند بده"، فقط چه میبه مردم، آن"، بیایید واقعی فکر کنیم: خیالبی اما
خواهیم، انحراف است و وقتی لبریز چه بیشتر ما میآزادی_جعلی است. زیرا آن#

 "دهد.چند اتفاق رخ می" شویم،از انحراف می

در تا  شودمیشویم. دنیای ما منقبض ای شکننده میکه ما به طرز فزایندهاول این 
شود. ما غرق در راحتی و لذت شده ما منطبق مرتبًا تضعیفهای ارزش ابعاد
زمین لرزه احساسی مانند یک ها نوع قصور احتمالی در آن لذتشویم و هر می

. کندنمیکنیم کائنات با ما عادالنه رفتار حس می وکند در ما ایجاد میرا جهانی 
 ، آزادی نیست. عکس آن است. دهدوسعت میما را  ادراکچه دنیای آنباید بگویم 

 اعتیادآورهای ای از رفتاراین است که ما به مجموعهافتد دومین چیزی که اتفاق می
گوشی موبایل، ایمیل، اختیار بیکردن چک :کنیمسطح پایین، تمایل پیدا می

نتفلیکس که دوستشان های اینستاگرام؛ تا آخر دیدن بی اختیار بعضی سریال
هرگز کنند و خودمان هم اشتراک گذاشتن مقاالتی که القای خشم میبه  ؛نداریم
ها و مجالسی که از حضور در قبول کردن دعوت به میهمانی ؛ایمها را نخواندهآن
خواهد، بلکه به دلمان میمسافرت کردن نه به دلیل این که  ؛بریمها لذت نمیآن

هدف تجربه تنها با که  غیرارادیهای رفتار ؛ایماین دلیل که بعدًا بتوانیم بگوییم رفته
 شود، آزادی نیست. دوباره، عکس آن است. چیزهای بیشتر انجام می

سومین چیز:  ناتوانی در شناسایی، تحمل و جستجوی هیجانات منفی، به خودی 
که زندگی مثل یک شود میخود، نوعی اسارت است. اگر فقط زمانی حالتان خوب 

ه کنارتان نشسته باشد، پس، خودتان حدس بزنید؟ خوشحال و سرزنددختر زیبای 
عکس آزاد است، هستید. شما زندانی چه شما آزاد نیستید. شما هر آن

های خودتان هستید، اسیر ناشکیبایی خودتان هستید و با ضعف رویزیاده
اید. شما به طور مداوم، به آسایش و تأیید خارجی گیر شدههیجانی خودتان زمین

 ه ممکن است سراغتان بیاید یا هرگز به سراغتان نیاید. نیاز دارید ک

چهارم: زیرا، گور پدرش، فعاًل فرمان دست من است: پارادوکس انتخاب. هر چه 
آزادی" بیشتری داشته باشیم(، "شود )بخوانید های بیشتری به ما داده میانتخاب
بتواند بین دو جعبه اگر جین، کند. به ما داده شده، کمتر راضیمان میهایی که گزینه
انتخابش را انجام دهد ولی مایک، بین دوازده جعبه، مایک  خشک شده غالت

آزادی بیشتری نسبت به جین ندارد. مایک فقط تنوع بیشتری در اختیار دارد. بین 
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برای های مختلف این دو فرق است. تنوع، آزادی نیست. تنوع، فقط جایگزین
ای به سمت سر جین نشانه رفته بود اسلحه همان آشغال است.  اگر به جای آن،

"اون جعبه : بودو طرف با یونیفورم اس اس و با لحجه آلمانی افتضاحش فریاد زده 
ولی  شد.تر میگاه آزادی جین، از آزادی مایک، کم". بله آنبده به من لعنتی رو
 . حتمًا من را خبر کنیدچنین اتفاقی افتاد وقتی  انصافاً 

رزش آزادی در ادراک نوع بشر همین است. چیزهای بیشتری مشکل باالبردن ا
بلکه با اضطراب انتخاب چیز درست یا انجام شود آزادتر شویم، داشتن باعث نمی

بیشتر آوریم، میکند. هر چه چیزهای بیشتری بدست بهترین کار، ما را زندانی می
ار کنیم نه یک کنیم با خودمان و دیگران به عنوان یک وسیله رفتتمایل پیدا می

 شود. میپایان امید بی هایهاین باعث وابستگی ما به چرخ پایان.

برای این دهد، پس آزادی جعلی، اگر تعقیب شادی، ما را به دنیای کودکی هل می
های انتخابکند. زیرا آزادی به معنای داشتن یجا نگه دارد، توطئه مکه ما را همان

یا تعطیالت ساحلی بیشتر برای غالت خشک شده  ترمتنوعبیشتر در میان برندهای 
 نیست.  در مقابلشان زدنرتای بیشتر برای چ  های ماهوارهگرفتن یا کانالسلفی

، ایدچار احساس ناامنی شدهمعناست. اگر این تنوع است و خأل است، تنوع، بی
توانی انواع عدم تحمل، فلجت کرده است، در عوض میای و به دام شک افتاده

 آزاد نیستی. ها را در دنیا در اختیار داشته باشی. اما تنوعمختلف 

 آزادی واقعی
تنها شکل واقعی آزادی و تنها شکل اخالقی آزادی، از طریق محدودیت نفس، 

 خواهیب چیزهایی که در زندگی میمجوز انتخا ،پذیر است. این آزادیامکان
 ترکشان کنی.نیست، به جای آن، انتخاب چیزهایی است که حاضری 

آیند و انحرافات، می. آزادی موجود استتنها آزادی واقعیست، بلکه تنها  این نه
دهد. ها را هرگز پایانی نیست. گوناگونی، معنای خود را از دست میروند. لذتمی

کردنش هستید، انتخاب  توانید چیزی را که آرزومند قربانیولی شما همیشه می
 ، انتخاب کنید. رها کردنش هستیدیزی را که حاضر به توانید چکنید. همیشه می

، تنها چیزی است که آزادی واقعی را نمامتناقض ایاین شیوه انکار نفس، به شیوه
درد تمرینات ورزشی منظم، آزادی جسمی شما را ارتقا دهد. در زندگی گسترش می



 همه چیز به فنا رفته 206

شما، قابلیت تحرک شما، توان تحمل شما و استقامت شما را  بخشد. قدرتمی
دهد تا یک رفتار شغلی قدرتمند به شما آزادی میدهد. قربانی کردن افزایش می
های شغلی بیشتری بگردید و مسیر شغلی خود را بهتر هدایت کنید دنبال فرصت

 بودن برایآماده  مند شوید.و پول بیشتری به دست آورده و از مواهب آن بهره
توانید کند و میبا دیگران، شما را از صحبت با همگان آزاد میتعارض  چالش

توانند ها میکشف کنید که آنو  ها دریابیداعتقادی خود را با آنو اشتراکات ارزشی 
ها اضافه شما چه چیزی به زندگی آن یاچه چیزی به زندگی شما اضافه کنند 

 کنید؟می

خواهید بر هایی که میخیلی ساده و با انتخاب محدودیت توانیدهمین حاال می
ها توانید انتخاب کنید که هر روز صبحکمی آزادتر شوید. میاعمال کنید،  تانخود

توانید انتخاب کنید که تا عصر، ایمیل خود را مسدود زودتر از خواب بیدار شوید، می
ها از این کنید. این محدودیتتان حذف کنید یا َاپ شبکه اجتماعی خود را از تلفن

شما را آزاد ، توجه و قدرت انتخاب توانند زمانکه می کنندجهت شما را آزاد می
 کنند. رفتار  ی در خودبا هوشیاری شما به عنوان پایان کرده و

های کار خود اگر برای رفتن به باشگاه، مشکل دارید، یک قفسه اجاره کنید و لباس
خود را به رفتن  جا بروید.به آن مجبور باشیدتا هر روز صبح،  داخلش جا بگذاریدرا 

به دو یا سه رویداد اجتماعی در هفته مجبور کنید تا بتوانید با افرادی که برایتان 
اهمیت دارند، وقت بیشتری صرف کنید. به یک دوست نزدیک یا یکی از اعضای 

سمت بگویید اگر دوباره  اوخانواده خود چکی به مبلغ سه هزار دالر بنویسید و به 
 ند.نقد کچک را تواند می او ، سیگار کشیدن رفتید

در زندگی  که آید، چیزهاییدر نهایت، بامعناترین آزادی در زندگی شما از تعهد می
در رابطه من با همسرم به قدری . جان خود را بدهیدها برای آناید تا انتخاب کرده

بگذارم و  مالقاتبا یک هزار زن دیگر قرارآزادی هیجانی وجود دارد که حتی اگر 
مانند آن را دوباره ایجاد کنم. این که من دوازده سال توانم بیرون بروم، هرگز نمی

چنان حس آزادی عمیقی به من ، زنمگیتار می است که )به معنای عمیق هنری آن(
داد. حسی به من نمیها آهنگ را از حفظ بودم، چنین دهد که حتی اگر دهمی

زندگی کردن در یک محل به مدت پنجاه سال، چنان حسی از آزادی در خود دارد 
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)صمیمیت و آشنایی با جامعه و فرهنگ اطرافیان( که اگر همه دنیا را هم دیده 
 توانید شبیه به آن را تکرار کنید. باشید، نمی

دن نشانه سطحی بوفقدان تعهد،  وبخشد تعهد بیشتر، به شما عمق بیشتری می
 است. 

به وجود آمده است.  "کردن زندگیگرایش خاصی به سمت "هکدر ده سال اخیر، 
طی یک ماه، از پانزده یاد بگیرند،  ه، زبانی را کاملخواهند طی یک مامردم می

کشور بازدید کنند، طی یک هفته، به یک هنرمند مریخی قهرمان بدل شوند و برای 
در یوتیوب و این روزها شوند. سل میرسیدن به آن، به انواع مختلف هک متو

ها را تمام وقت دید: مردم، برای این که فقط نشان توان آنهای اجتماعی میشبکه
کنند. ولی، این ای میرههای مسخبدهند که این کار عملیست، خود را درگیر چالش

ون بد رو به ازدیاد گذاشته، کردن جوایز تعهد، در تالش برای جمعزندگی "کردنهک"
انگیز دیگری از آزادی جعلیست. این که واقعًا تعهدی در کار باشد. تنها، شکل غم

   کند. آدمی اضافه می ای را به روحبیهوده هایفقط، کالری

های یک برنامه شطرنج را به حافظه خواندم که حرکتمن اخیرًا در مورد مردی می
شطرنج شد. او در  "استاد"توان در مدت یک ماه، خود سپرده بود تا ثابت کند می

گرفت، سبک خاصی چیز نیاموخته بود، از استراتژی کمک نمیمورد شطرنج، هیچ
مشق شب خواست مثل یک کرد، تاکتیک را نیاموخته بود. خیر، او میرا دنبال نمی

یک بازیکن ها را به خاطر بسپار، یک بار در برابر با آن برخورد کند: حرکت پیکرغول
 درجه استادی خودت را به همه اعالم کن. رده باال پیروز شو و بعد، 

صرفًا ظاهر پیروزی است. ظاهر تعهد و قربانی آید. این این پیروزی به حساب نمی
دادنی در کار باشد. ظاهری از معناست دادن است بدون این که تعهد یا قربانی

 ولی درونش هیچ نیست. 

ها تعقیب بیشتر لذتدهد تا به سمت روی تردمیل قرار می آزادی جعلی، ما را
بدویم، در حالی که آزادی واقعی، تصمیمی هوشیارانه برای زندگی با 

 هاست. ترینکم
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آزادی جعلی، اعتیاد آور است: مهم نیست چه قدر داری، همیشه احساست طوری 
گاهی نی و بیواقعی، تکراری، قابل پیشگوید کافی نیست. آزادی است که می

 است.  احمقانه

آزادی جعلی، عواید کسرشونده دارد: برای رسیدن به همان لذت و معنا، به مقدار 
دارد: برای یابنده بیشتر و بیشتری انرژی نیاز دارد. آزادی واقعی، عواید افزایش

 تری نیاز دارد. تر و کممرسیدن به همان لذت و معنا، به انرژی ک

بیند که حس ها و معامالتی میپایانی از تراکنشمجموعه بیآزادی جعلی، دنیا را 
قید و شرطی را آزادی واقعی، دنیای بیاما کند. برنده بودن را در شما ایجاد می

 خودتان است. تمایالت درونی تنها شکل پیروزی، رفتن به سمت  در آن، بیند کهمی

تغییر شکل دهد.  آزادی جعلی، مستلزم آن است که دنیا بر اساس خواسته شما
 خواسته شما مطرح است. خواهد. فقط آزادی واقعی، از دنیا چیزی نمی

توانایی ما در تجربه در شود باعث میدرنهایت، فراوانی انحرافات و آزادی جعلی، 
 شودهای ما بیشتر میهایی ایجاد شود. هر چه انتخاب، محدودیتآزادی واقعی

دادن و تمرکز، انتخاب کردن، قربانیکشیم، می به دنبال خودهر چه تنوع بیشتری  و
در حال این بازی بغرنج  شاهدیم کهدر فرهنگ خود شود. و ما امروز دشوارتر می
 اجراست. 

، اولین کتاب 1، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، رابرت پوتنام2000در سال 
را انتشار داد. در این  : سقوط و احیای جامعه آمریکانفرهتکبولینگ خود به نام 

کتاب، او مستندات مربوط به کاهش مشارکت مدنی مردم در سراسر ایاالت متحده 
شوند و در آن مشارکت ملحق می را ارائه داده و گفته است که مردم، کمتر به گروه

 عنوان کتابدهند کارهای خود را به تنهایی انجام دهند، ها ترجیح میکنند. آنمی
این روزها مردم، نسبت به گذشته، بیشتر بولینگ : واقعیت، ارجاع دارد نیز به همین

های بولینگ در حال انقراض است. مردم، تنهایی بولینگ بازی لیگروند، اما می
کنند. پوتنام، راجع به ایاالت متحده نوشته بود ولی این یک پدیده صرفًا می

 آمریکایی نیست. 

                                                                                                         

1-Robert Putnam 
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های ورزشی محدود یا تیم هاگروهکه این به دهد پوتنام، در این کتاب نشان می
های انجمنهای کارگری تا شود و روی همه چیز، تأثیر گذاشته است. از اتحادیهنمی

. این آموزیهای دانشهتا کلیساها تا گرو 1های روتاریخانه و مدرسه تا کلوپ
تر شدن مردم، با منزویگوید: اتمیزه کردن جامعه، اثرات قابل توجهی دارد، او می

شود و مردم در مورد یابد، مشارکت سیاسی کمتر میاعتماد اجتماعی، کاهش می
 کنند. بیشتری پیدا میاطرافیانشان شرایط ذهنی پارانوئیدی 

ها . سال قبل، برای اولین بار، بخش عمده آمریکاییایستتنهایی نیز مشکل فزاینده
 اندکدهد که داریم ارتباطات ن میگفته بودند تنها هستند و تحقیقات جدید نشا

 کنیم. جایگزین می ،موقتی لیولی با کیفیت خود را با تعداد زیادی ارتباط سطحی و

طبق نظر پوتنام، بافت ارتباطی جامعه در کشور، توسط فراوانی انحرافات، در حال 
های ها یا گروهنابودیست. طبق گفته او مردم به جای متعهد کردن خود به سازمان

 بچرخنددهند در خانه بمانند و تلویزیون تماشا کنند، در اینترنت ترجیح میمحلی، 
کند که احتمااًل این بینی میاو همچنین پیش .های ویدیویی انجام بدهندیا بازی

 شرایط، تنها رو به وخامت خواهد گذاشت. 

به ، دیده سراسر جهان نگاه کردندمردم ستمها به به لحاظ تاریخی، وقتی غربی
کره ها گریه و زاری به راه انداختند. مردم خاطر فقدان آزادی جعلی در میان آن

توانند فقط میها و آن توانند روزنامه بخوانند یا لباس بخرندشمالی نمی
 ها را تأیید کرده است. آنیا گوش کنند که حکومت  بدارندهایی را دوست موزیک

ها به دلیل ، چیز دیگریست. فقدان آزادی آناما دلیل این که کره شمالی آزاد نیست
های خود را انتخاب کنند، بلکه به این دلیل توانند لذتها نمیاین نیست که آن

ها اجازه ندارند تعهدات ها اجازه ندارند دردهای خود را انتخاب کنند. آناست که آن
در که ها مجبورند خود را فدای چیزهایی کنند خود را آزادانه انتخاب کنند. آن

لذت، محلی از دانستند. نمی خودخواستند یا سزاوار ها را نمیشرایط دیگر، آن

                                                                                                         

1- Rotary هدف آن گرد هم آوردن رهبران کسب و کارها برای انجام خدمات المللیست که نام سازمانی بین

 بشردوستانه است. 
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ها رفته: جانبی ظلمیست که بر آن ها، صرفًا عارضهاعراب ندارد )فقدان لذت آن
 رد کشیدن هستند(. ها مجبور به دآن

ها آن توانند لذت خود را انتخاب کنند.مردم میزیرا، امروزه در بیشتر نقاط دنیا 
انجام  ،خواهندهایی که میبخوانند یا بازی ،خواهندتوانند چیزهایی که میمی
اما استبداد عصر جدید، خواهند بپوشند را انتخاب کنند. هایی که مییا لباس دهند

امروز، با غرق  شود. استبدادتعهدات انجام نمیبا محروم کردن مردم از تفریحات یا 
های و سرگرمی مزخرفاز حد بیشکردن مردم در تفریحات بسیار متنوع، اطالعات 

بینی توانند یک تعهد هوشمندانه را برگزینند. پیششود طوری که نمیپوچ انجام می
یزی که او انتظار داشت. برای یرتر از چبرنایز در حال وقوع است، فقط چند نسل، د

ها به ها و شرکتهای تبلیغاتی جهانی، بین دولتاز کمپین انداز اواین که چشم
تنها، ها را هدایت کنند، واقعیت بدل شود و بی سر و صدا تمایالت و آرزوهای توده

 وسعت و قدرت اینترنت نیاز بود. 

پر  هایاما بیایید به برنایز، اعتبار بیش از حد ندهیم. به هر حال، او شبیه این آدم
 افاده است. 

بینی کرده بود، مردی ها را پیشعالوه بر این، قبل از برنایز، مردی بود که همه این
که خطرات آزادی جعلی را دیده بود، مردی که ترویج انحرافات و تأثیر 

و این که لذت،  گذارند را دیده بودمیهای مردم ای که روی ارزشبینانهنزدیک
و کاماًل خودشیفته و غیرقابل انب به ج، حقمردم را به کودکان خودخواهچگونه 

کند. این مرد، بسیار خردمندتر و اثرگذارتر از هر کس بدل میتحملی در توییتر 
های یا تریبون TED Talkهای صحنههای خبری یا دیگریست که تا به حال در کانال

را فراموش  1خدای فلسفه سیاسی بود. "پدرخوانده روح"اید. این مرد، سیاسی دیده
د، این مرد، ایده روح را به معنای واقعی کلمه، ابداع کرده بود. و او )مسلمًا( کنی

 نزدیک شدن این طوفان گوه را چندین هزار سال قبل از هر کس دیگری دیده بود. 

                                                                                                         

 فوت کرد.  2٠٠3، خواننده شهیر آمریکایی که در سال James Brownهای نام یکی از آهنگ -1
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 فالطوناگویی پیش
جمله معروفی دارد که  1وایتهید دان انگلیسی، آلفرد نورثفیلسوف و ریاضی

بودند. هر  "بر افالطونهایی پانویس"گوید تمام فیلسوفان غربی، صرفًا می
زی مثل موضوعی که بتوانید فکرش را بکنید، از طبیعت عشق رومانتیک تا چی

حقیقت"، تا معنای اخالق، احتمااًل افالطون اولین متفکر بزرگیست که آن را توضیح "
دایی ذاتی بین ذهن متفکر و داده است. افالطون، اولین کسی بود که به وجود ج

، اشاره کرده بود. او اولین کسی بود که گفت انسان باید شخصیت ذهن احساس
خود را از طریق اشکال مختلف انکار نفس بسازد نه از طریق افراط در خوشی. 

. ( نیز اولین بار از دهان او خارج شدIdeaبود که کلمه ایده ) شقیکلهافالطون، آدم 
 را او ابداع کرد.  "ایده"ه اید گفت شودمیاین ترتیب، به 

جالب است که با وجود این که افالطون، پدرخوانده تمدن غرب بود، جمله معروفی 
او باور داشت که  "ترین فرم حکومت نیست.دموکراسی، مطلوب"گوید دارد که می
را  های طبیعت مابه ناچار، بدترین جلوهذاتًا ناپایدار است و این که دموکراسی، 
آزادی "نویسد: او میکند. کند و جامعه را به سمت استبداد، هدایت میآزاد می

  "انتها.شود، بجز بردگی بیجا رهنمون نمیانتها ما را به هیچبی

مردم را انعکاس دهند. ما اند که خواسته ها طوری طراحی شدهدموکراسی
به سمت مانند، ذاتًا از درد اختراعات خودشان تنها میایم که مردم، وقتی با آموخته

رسند: هرگز آید که مردم به شادی میکنند و مشکل زمانی پیش میشادی فرار می
ها هرگز احساس امنیت یا رضایت کامل ، آناثر نقطه آبیکافی نیست. بنابر 

 کند. رشد میکیفیت حال و روزشان،  بهبودبا  گامهمها کنند. تمایالت آننمی

ت نخواهند توانست با تمایالت مردم، پیش بروند و وقتی در نهایت، مؤسسا
خورند، حدس بزنید که یگام شدن با شادی مردمان، شکست ممؤسسات، در هم

 افتد. اتفاقی میچه 

 کنند. میهمان مؤسسات  مردم شروع به سرزنش

                                                                                                         

1 - Alfred North Whitehead 
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شوند زیرا به فروپاشی اخالقی ختم میها به ناچار افالطون گفته بود که دموکراسی
های مردم نیز رو به شود، ارزشآزادی جعلی بیشتر میها در این رویزیادهچه  هر

شهروندان، علیه شود و در نتیجه، تر میحورانهتر و خودمرود و کودکانهفساد می
د، نشوهای کودکانه حاکم میگیرند. وقتی ارزشخود سیستم دموکراتیک، موضع می

های خواهند با گروهنمیها مذاکره کنند، آنخواهند برای قدرت، مردم دیگر نمی
آزادی یا خواهند درد را به خاطر ها نمیهای دیگر معامله کنند، آندیگر و آیین
خواهند، رهبری قدرتمند است که ها میچه آنآنتری تحمل کنند. پیروزی بزرگ

ستمگر ها یک بر هم زدن، درست کند. آن بیاید و همه چیز را در یک چشم
  خواهند. می

این نقل  "آزادی، آزاد نیست."گوید: معروفی در ایاالت متحده هست که می مثل
در جنگ پیروز شده و توانسته از شود که ارتش قول، معمواًل  در مواردی گفته می

کند که آهای، این در واقع به مردم یادآوری میهای کشور، محافظت کند. ارزش
تفاق نیافته و هزاران نفر به خاطر این که ما بنشینیم با جادو و جمبل اطور گوه همین

ی که خواستیم مزخرفخود را مزه کنیم، و هر  یقیمت فراپوچینوو قهوه سرد گران
کند که حقوق انسانی این جمله، یادآوری میاند. بگوییم، کشته شده و/یا مرده

ادی مطبوعات( به بریم )آزادی بیان، آزادی مذهب، آزای که ما از آن لذت میاولیه
 فشانی در برابر یک نیروی خارجی به دست آمده است. واسطه جان

فشانی در برابر بعضی کنند که این حقوق، به واسطه جاناما مردم فراموش می
تواند وجود نیروهای داخلی نیز به دست آمده است. دموکراسی تنها زمانی می

های مخالف خود را داشته باشی، زمانی که تحمل دیدگاهآرزوی تو داشته باشد که 
ها تمایل به خاطر امنیت و سالمت جامعه خود دلت بخواهد چیزهایی را که به آن

طور که تو آن مسائل ها کهوقتبعضیآید که زمانی به دست می داری، رها کنی.
 روند، دلت بخواهد سازش کنی و بپذیری. خواهی جلو نمیمی

دموکراسی به شهروندانی با شخصیت و بلوغ قدرتمند نیاز گویم: طور دیگری می
 .دارد

رسد مردم حقوق اساسی انسانی خود را با تجربه طی دو دهه اخیر، به نظر می
بروز خواهند تا خودشان را آزادی میاند. مردم نکردن هر نوع ناراحتی اشتباه گرفته

کند یا از میرا آشفته  هاآنخواهند با دیدگاهی که دهند، اما در عین حال، نمی
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ها آزادی آنها مخالف است، سر و کاری داشته باشند. بعضی جهات با نظر آن
تشکیالت قانونی که آن آزادی خواهند برای پشتیبانی از خواهند ولی نمیتجارت می
خواهند خواهند ولی نمیها برابری میآنکند، مالیات بدهند. پذیر میرا امکان

ری، مستلزم آن است که همگان، درد یکسانی تحمل کنند نه این بپذیرند که براب
 که همگان لذت یکسانی تجربه کنند. 

کند. زیرا، هر چه عدم رضایت طلب میکند. آزادی به خودی خود، زحمت طلب می
ها و حساب پس دادن و مصالحه با دیدگاهجامعه، آزادتر شود، اشخاص نیز به 

هر چه تحمل درد ما شوند. میمجبور خودشان های زندگی و نظرات مخالف سبک
کنیم، توان ما روی بیشتری میشود و هر چه در آزادی جعلی خود زیادهتر میکم

نیز برای پذیرش اصول اخالقی مورد نیاز برای عملکرد درست یک جامعه دموکراتیک 
 شود. تر میآزاد، کم

، واقعًا رویم. نها میفنو این، وحشتناک است. زیرا بدون دموکراسی، ما واقعًا به 
( بدون نمایندگی دموکراتیکی که تقریبًا در همه مسیرها حضور )به لحاظ تجربی

شود. و علت آن این نیست که دموکراسی، خیلی دارد، زندگی بسیار بدتر می
های در مقایسه با فرماربردی، بیشتر به این علت که یک دموکراسی کعالیست. 
دهد. یا ا میفنچیزها را به تری اغلب با شدت بسیار کمداری، متدیگر حکو
داری را استثنا اگر تمام اشکال دیگر حکومتطور که چرچیل یک بار گفت: "همان

 شکل حکومت است." کنیم، دموکراسی بدترین

قتل عام های بامزه، اطر کالهبه خهمدیگر را دلیل این که دنیا متمدن شده و مردم 
این است که مؤسسات اجتماعی مدرن، نیروهای ویرانگر امید را به شکل کنند، نمی

در کنار تواند میهاییست که یکی از اندک آییناند. دموکراسی مؤثری کاهش داده
بدهد. اما وقتی آمیز های دیگر، اجازه حیات مسالمتبه آیینخود و در درون خود 

های ات اجتماعی به وسیله نیاز مداوم مردم به خوشحال کردن ذهنآن مؤسس
، اطمینان و ایمان خود به توانایی د و وقتی مردمنشواحساساتشان خراب می

 مزخرفدوباره همان نمایش سیستم دموکراتیک به اصالح نفس را از دست بدهند، 
های فناوارنه، روی بدون پیشرفت نوآوریشود. و با پیادهها شروع میجنگ آیین

های بیشتری را در زندگی بشر ویرانیها و خرابیتواند هر دوره جنگ مذاهب، می
 به جای بگذارد. 
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و بین  ای، بین آزادی و استبدادبه صورت دورهافالطون باور داشت که جوامع 
طی دوهزار و که است  واضح. کاماًل در نوسانند برابری نسبی و نابرابری بزرگ،

 در طول تاریخ، . امانبوده استاین گفته او دقیقًا درست پانصد سال گذشته، 
که همان دید  توانو میکنند از الگوی مشخصی پیروی میبرخوردهای سیاسی 

مراتب افراطی اخالق اربابی سلسله :آورنددوباره و دوباره سر بر میالگوهای آیینی 
ق بردگی، ظهور رهبران مستبد، در برابر توزیع قدرت برابری افراطی اخال مقابلدر 

های خواهیدربرابر زیادهسالی اخالق بزرگمکش بین مؤسسات دموکراتیک، کش
های بشری مبتنی بر امید همان انگیزهها، طول صدهدر " هاکودکانه. با تغییر "ایسم

به این  یک به یک هاتمام آیینکه با اینها دید. و توان پشت تمام حرکترا می
که آخرین "حقیقت" مطلق برای متحد کردن بشریت، تحت یک رسیدند می باور

اند که جانبدارانه و ناقصند. ها تنها ثابت کردهآنتمام  اما، هستندپرچم مشترک 



 9فصل 
 نهایی آیین

 

بود، گری کاسپاروف،  IBMکه یک سوپرکامپیوتر ساخت  Deep Blue، 1997در سال 
بهترین بازیکن شطرنج جهان را شکست داد. این لحظه مهمی در تاریخ کامپیوتر 

هوش و آوری، که درک بسیاری افراد را در مورد فن لرزهبود، رویدادی چون زمین
ه کامپیوتر است: البته کاما امروز، یک اتفاق تاریخ گذشته  ،انسانیت، تکان داد

 رنج جهان را شکست دهد. چرا نتواند؟تواند قهرمان شطمی

محبوبی برای آزمایش هوش  ابزاراز ابتدای پیدایش کامپیوتر، بازی شطرنج، 
نهایت . علت آن این است که شطرنج، در هر حرکت خود، تقریبًا بی1مصنوعی بود

های تمام اتمهای محتمل شطرنج، بیش از دارد: تعداد بازیجایگزین حرکت 
های صفحه شطرنج، اگر موقعیتبل مشاهده است. در تمام موجود در جهان قا

صدها میلیون  عمل،، در بیندمییک نفر فقط سه یا پنج حرکت را در مقابل خود 
 وجود دارد. محتمل حرکت 

شود، نه فقط باید حریف یک بازیکن انسانی یک کامپیوتر بتواند با برای این که 
ن را محاسبه کند، بلکه باید خروجی ممکزیادی  العادهبتواند تعداد فوق

گیری در مورد برای تصمیمداشته باشد تا به او  مستحکمیهای الگوریتم
گویم: برای شکست کمک کند. طور دیگر میکه ارزش محاسبه دارند، هایی خروجی

نظر از توان باالتری که در صرفدادن یک بازیکن انسانی، ذهن متفکر کامپیوتر، 
ریزی شود که ارزش طوری برنامهبشر دارد، باید ذهن متفکر مقایسه با 
را نیز ارزیابی کند. یعنی باید در های صفحه شطرنج موقعیتتر باالتر/پایین

 ریزی شده باشد. کامپیوتر، "ذهن متفکر" قدرتمند و متواضعی برنامه

بهبود عملکرد کامپیوترها در زمینه شطرنج، با سرعت  به بعد، 1997سال  از آن روز
از آن، بازیکنان رده باالی  سال بعدهر روز بهتر و بهتر شد. طی پانزدهآوری امسرس

                                                                                                         

 شطرنج را ایجاد کرد. آلن تورینگ، پدر علم کامپیوتر، اولین الگوریتم  19٥٠در سال  -1



 همه چیز به فنا رفته 216

افزار آوری، توسط نرمتبسیار و خجالهای انسانی به طور منظم و گاهی با فاصله
هم کامپیوتر حتی در رده بعدی این بازیکنان امروز  1.در هم کوبیده شدندشطرنج، 
ًا به شوخی گفته بود که برنامه شطرنجی که گیرند. خود کاسپاروف اخیرقرار نمی

 Deepتر از شود، بسیار قویهای هوشمند نصب میاین روزها در بیشتر گوشی
Blue هایی برای افزار شطرنج، تورنومنتاین روزها سازندگان نرم 2.هستند
ها باالتر قرار این الگوریتمکدام یک از کنند تا ببینند ار میزبرگهای خود برنامه
ها کنار گذاشته شده، بلکه احتمااًل حتی نه تنها از این تورنومنتگیرد. انسان می

 کند.  بتواند با کامپیوترها رقابتقدر باال نیست که بازی او آن سطح

 3بازافزارهای شطرنج در چند سال اخیر، یک برنامه متنقهرمان بالمنازع دنیای نرم
های تا کنون تقریبًا تمام تورنومنت 2014از سال  Stockfishاست.  Stockfishبه نام 

دوجین توسعه  با همکاری نیمافزار این نرممهم شطرنج را از آن خود کرده است. 
 Stockfishافزار شطرنج به وجود آمد و معرف اوج منطق شطرنج است. دهنده نرم
را ها یتهمه موقع ها وتواند همه بازیماشین شطرنج است، بلکه مییک نه تنها 

دهد، تجزیه و تحلیل کرده و طی چندثانیه که هر بازیکن حرکت خود را انجام می
  بزرگی ارائه دهد. به او بازخوردی در سطح استاد

Stockfishکامپیوتری و دارنده مدال طالی های شطرنج ، به عنوان پادشاه سرزمین
داد تا این که می های شطرنج جهان، خوشحال به زندگی ادامهوتحلیلتمام تجزیه
 همانی رساند.  ، گوگل، خود را به می2018در سال 

                                                                                                         

های بعد از شکست اولیه کاسپاروف، هم او و هم والدمیر کرامنیک، با تعدادی برنامه شطرنج طی سال -1

، Fritzهای های شطرنج با نامبرنامه 2٠٠٥رده باال مبارزه کردند که کارشان به تساوی انجامید. اما در سال 

Hydra  وJunior د. در ای شکست دهناستادبزرگان شطرنج را به شکل مفتضحانهترین ، توانستند بزرگ

، به استادبزرگان شطرنج، مزیت )آوانتاژ( حرکت و حتی مزیت سرباز دادند ولی باز هم شکست 2٠٠7سال 

 ، دیگر کسی در این زمینه تالشی نکرد. من دیگر نظری ندارم. 2٠٠9خوردند. در سال 

را  Deep Blue،  توانست Pocket Fritzافزار شطرنج ، نرم 2٠٠9ال این درست است ولی نه کامالً. در س -2

توانست برنده شود. این به آن تری که انجام داد، اما با وجود محاسبات کم Fritzراند شکست دهد.  1٠در 

 .ولی لزوماً قدرتمندتر نباشدافزار بهتری باشد دیگری، نرمتواند در مقایسه با میافزار معناست که یک نرم

ها کدهای برنامه آندخل و تصرف در افزارهایی هستند که ، نرمOpen Sourceنرم افزارهای متن باز یا  -3

   افزار جدیدی تولید کنید.ها نرمکدهای آن با تغییر توانیدبه لحاظ قانونی، بالمانع است و می
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 . اوضاع به هم ریخت یحساببعد از آن، 

افزار هوش نرمافزار شطرنج نیست، یک که نرم 1آلفازروای دارد به نام گوگل، برنامه
یا هر بازی دیگری  جرای شطرنافزار به جای این که ب( است. این نرمAIی )مصنوع
ریزی شده که یاد بگیرد. نه فقط شطرنج، هر بازی دیگری ریزی شود، برنامهامهبرن

 تواند یاد بگیرد. را می

قرار گرفت. روی  ،که محصول گوگل بود آلفازرودر برابر  Stockfish، 2018اوایل سال 
در ثانیه فقط تواند می آلفازروکاغذ، حتی نزدیک یک مبارزه منصفانه نیز نبود. 

چه قدر؟ هفتاد  Stockfishهزار موقعیت صفحه شطرنج را محاسبه کند. هجده
میلیون. در زمینه قدرت محاسبات کامپیوتری، مانند آن است که من در مسابقات 

 . فرمول یک، با پای پیاده با بقیه رقابت کنم

دانست چه طور باید حتی نمی آلفازروشد زیرا هم تر داستان، عجیب ادامه اما
افزار زی کند. بله، درست است. او قبل از این که در برابر بهترین نرمشطرنج با

تر از یک روز وقت داشت تا شطرنج را از ابتدا یاد بگیرد. شطرنج دنیا قرار بگیرد، کم
های شطرنج را در برابر سازی بازیشبیهافزار داشت بیشتر زمان روز را این نرم

قوانین را درست ها و گرفت. او استراتژییاد می   زمان،و هم کردخودش اجرا می
 : از طریق آزمون و خطا. کردبرای خود تعریف می نمانند انسا

های ترین بازیسناریو را تصور کنید. شما فقط قوانین شطرنج را که یکی از پیچیده
دهند تا روی ر از یک روز وقت میشما کمتاید. به سیاره زمین است، یاد گرفته

با خودتان بازی کنید و برای خود استراتژی تعریف کنید و بعد از  صفحه شطرنج
 آن باید در برابر قهرمان جهان بازی کنید. 

 موفق باشی. 

 Stockfish، آلفازروبرنده شد. اوکی، فقط برنده نشد.  آلفازروبا این حال، به طریقی 
رنده شود یا یا بها را آلفازرو طی یکصد بازی توانست تمام بازیرا درهم کوبید. 
 مساوی کند.

                                                                                                         

1- AlphaZero 
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دوباره همان را بخوانید: فقط نه ساعت بعد از یاد گرفتن قوانین شطرنج، آلفازرو 
توانست بهترین بازی شطرنج جهان را انجام دهد و در یکصد بازی حتی یک بازی 

دانند چه طور آن را سابقه بود که مردم هنوز نمیرا هم نبازد. این نتیجه چنان بی
زده شده بودند. تادبزرگان انسانی در برابر خالقیت و نبوغ آلفازرو حیرتبپذیرند. اس

ام که چه طور چنین زده شدهپیتر هین نیلسون گفته بود: "من همیشه شگفت
نشان بدهد به ما چیزی ممکن است. احتمااًل یک گونه برتر در زمین فرود آمده تا 

 "دانم.االن میکنند. فکر کنم ها چه طور شطرنج بازی میگونه آن

خواهش تمام شد، هیچ استراحتی نکرد. اووووف  Stockfishوقتی آلفازرو کارش با 
! استراحت، کار انسان نحیف است. در عوض، آلفازرو بالفاصله بعد از پایان کنممی

 به خودش را شروع کرد.  Shogi، یاددادن استراتژی بازی Stockfishکارش با 

شناسند ولی بسیاری اذعان ز میرا معمواًل با نام شطرنج ژاپنی نی Shogiبازی 
 1997ین که کاسپاروف در سال تر است. با ااند که از شطرنج، بسیار پیچیدهداشته

هرگز به هیچ کامپیوتری  2013، تا سال Shogiبه یک کامپیوتر باخته بود، بازیکنان 
را نیز )که  Shogiافزار هترین نرمتوانست ب AlphaZeroنباخته بودند. به هر حال، 

Elmo شکست دهد: از میان یکصد بازی، او ای نام داشت( با فاصله خیره کننده
نود بازی را برد، هشت بازی را باخت و دو بازی را مساوی کرد.  باز هم توان 

توانست چهل هزار بود )در این حالت، او می Elmoمحاسباتی آلفازرو بسیار کمتر از 
توانست سی و پنج میلیون می Elmoحرکت را در ثانیه محاسبه کند در حالی که 

محاسبه کند(. و این بار نیز آلفازرو تا روز قبل، حتی طی یک ثانیه حرکت را 
 طور باید این بازی را انجام دهد.  دانست که چهنمی

طرنج را یاد داد. وقتی های شترین بازیاول صبح او به خودش دوتا از پیچیده
 خورشید غروب کرد، او بهترین بازی ممکن روی کره زمین را انجام داد. 

ولی به محض چیزند یک Shogiشطرنج و آید. خبر مهم: هوش مصنوعی دارد می
بیرون گذاشته و وارد صحنه ها این که هوش مصنوعی پا از صفحه بازی

ری احتمااًل کار خود را از دست گدی شود ... خوب، من و شما و هر کس گیریتصمیم
 دهیم. می
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های خاص خود را اختراع توانند زبانهای هوش مصنوعی میهمین حاال هم برنامه
. همچنین در تشخیص ها را رمزگشایی کندتواند آنکنند طوری که بشر نمی

 کنند و حتی فصول قابل قبولی از داستانالریه بسیار بهتر از دکترها عمل میذات
که این مطالب در حال نوشته شدن هستند، ما ای در لحظهاند. پاتر را نوشتههری

حقوقی اتوماتیک و حتی  های، توصیهرانهای خوددر آستانه رسیدن به اتومبیل
 موزیک و آثار هنری ساخت کامپیوتر هستیم. 

هد هوش مصنوعی به آهستگی ولی به طور حتم، تقریبًا در همه چیز، بهتر از ما خوا
هایی شما فیلمهای فناورانه. شد: پزشکی، مهندسی، ساخت و ساز، هنر، نوآوری

های موبایل یا خواهید دید که توسط هوش مصنوعی ساخته شده و در پلتفورم
ها بحث خواهید های ساخته شده توسط هوش مصنوعی راجع به آنسایتوب
لوم شود شوید و ممکن است حتی معتوسط هوش مصنوعی اداره میکرد، 

 یک هوش مصنوعیست.  کنید،دارید با او بحث میکه  "شخصی"

جا جاییست به نظر برسد، تازه شروع کار است. زیرا این کنندههاما هرچقدر دیوان
که هوش مصنوعی بتواند یک روزی کند: دیوانگی طرفداران زیادی پیدا میکه 
  افزار هوش مصنوعی بهتر از ما بسازد.نرم

بهتر های برسد، وقتی یک هوش مصنوعی بتواند اساسًا بذر نسخهوقتی آن روز 
، زیرا قرار است یک های خود را ببندیدکمربندآمیگو، خود را به اطراف بپاشد، 

رانندگی وحشیانه انجام شود و ما دیگر کنترلی روی جایی که قرار است برویم، 
 نخواهیم داشت. 

او به قدری از ما پیشی خواهد هوش ای خواهد رسید که به نقطههوش مصنوعی 
ها به دالیلی که از درک توانیم کارهایش را درک کنیم. ماشینگرفت که دیگر نمی

برند که ما حتی از وجودشان کنند و به جاهایی میما خارج است، ما را سوار می
حتی کنیم که دریافت میهایی را آگاه نیستیم. ناگهان داروهای مربوط به بیماری

عوض شود،  های ما ها مبتال هستیم. ممکن است مدرسه بچهم به آنیستداننمی
قانون ها کنند، دولتان تغییر های اقتصادی ناگهشغل ما عوض شود، سیاست
فهمیم. آن را ن واقعیعلت کنند ولی هیچ کدام ما اساسی خود را بازنویسی 

سرگردان و های احساسی ما های متفکر ما بسیار کند خواهد شد و ذهنذهن
آلفازرو طی کمتر از چند ساعت، طور که د شد. درست هماننخطرناک خواه
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انتظارش را نداشتند، های شطرنج، ترین ذهنگهایی را ابداع نمود که بزر استراتژی
های اجتماعی ما را به و تمام جایگاه تواند جامعههوش مصنوعی پیشرفته نیز می

 ا خارج است. هایی تشخیص دهد که از تصور مروش

که ای پرستش نیروهای ناشناختهسپس به نقطه شروع خود باز خواهیم گشت: 
که خدایان خود  دوره باستان هایانسانمانند درست  کنند.ما را کنترل می یزندگ

دادند، ها قربانی میطور که آن. همانکردندو خورشید، عبادت می را برای باران
و رفتار و ظاهر خود را برای رضایت  انداختندمیمراسم به راه  دادند،میفدیه 

دادند، ما نیز همان کار را خواهیم کرد. اما به گرایانه خود تغییر میخدایان طبیعت
 کش خدایان هوش مصنوعی خواهیم کرد. ، ما خود را پیشیعیطبجای خدایان 

لطف ها به هم نخواهیم بافت: اگر این را بپوشی، چه خرافاتی که راجع به الگوریتم
ها شامل حالت خواهد شد. اگر سر یک ساعت از خواب بیدار شوی و الگوریتم

ای رویایی ها آیندهچیزهای درستی بگویی و در محل درست قرار بگیری، ماشین
برایت مرحمت خواهند کرد. اگر صادق باشی و دیگران را آزار ندهی و به خود و 

 د کرد. نهوش مصنوعی، از تو محافظت خواه انخدایاهمیت بدهی، ات نوادهخا

 چرا هوش مصنوعی باید متفاوت باشد؟ 

ها یا . و به این ترتیب، آنکنندالبته، خدایان هوش مصنوعی ما این را درک می
های ما را از نیازهای کنند و ذهنهای ما پیدا میروزرسانی ذهنراهی برای به

یا خیلی ساده، یک  کنندناختی ما برای کشمکش مداوم، خارج میانشروابتدایی 
 ها خواهیم بودآن های خانگیمثل سگسازند. ما کشمکش مصنوعی برایمان می

کنیم اما در به هر قیمتی شده از قلمروی خود دفاع میکنیم داریم و تصور می
 کنیم. مانند حیوانات، فقط داریم ادرار می واقعیت،

زده کرده باشد. به هر حال، شاید شما را ترسانده باشد. این شاید شما را هیجاناین 
ناپذیر است. قدرت از توانایی دستکاری و پردازش اطالعات ظاهر ظاهرًا اجتناب

  شود که از ما قدرتمندترند.به پرستش چیزهایی ختم میما همیشه کار و شود می

اواًل به اربابان هوش مصنوعی خودمان  ذا به من اجازه دهید بگویم که من ...ل
 گویم. آمد میخوش
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کند. اما دانم که این، آخرین آیینی نخواهد بود که برای شما امید ایجاد میمن می
 جاست: امیدواربودن. اشتباه شما همین

به خاطر از دست دادن دفتر نمایندگی خود افسوس نخورید. اگر تسلیم شدن به 
شما همین حاال هم : بدانیدرسد، این را ترسناک به نظر می، های مصنوعیالگوریتم

 آید. خوشتان میاید و از آن تسلیم شده

مسیری که برای برند. می ها پیشهمین حاال هم بخش عمده زندگی ما را الگوریتم
بسیاری از اید بر اساس یک الگوریتم است. این هفته با کارکردن انتخاب کرده

ای هدیه. بودندبر اساس یک الگوریتم  هاصحبتاید؟ آن صحبت کرده تاندوستان
های لوکس وجود اید، مقدار دستمال توالتی که در بستهکه برای کودکتان خریده

کنید، ویت در سوپرمارکت دریافت میسنتی که به عنوان جایزه عض دارد، پنجاه
 ها هستند. ها نتیجه الگوریتمهمه این

و خدایان کنند. تر میاز داریم زیرا زندگی ما را راحتها نیما به این الگوریتم
همانند خدایان دنیای گونه خواهند بود. و الگوریتمی در آینده نزدیک نیز این 

در واقع، تصور های خود خوشحال خواهیم کرد. اریزگها را با سپاسباستان، ما آن
کنند. گی ما را بهتر میها زندها غیر ممکن خواهد بود. این الگوریتمزندگی بدون آن

را افزایش  ماوری خود ها بهرهدهند. آنزندگی ما را افزایش میوری ها بهرهآن
 دهند. می

 به همین دلیل است که وقتی عبور کنیم، دیگر راه بازگشتی وجود نخواهد داشت. 

 هستیم. یهای بدما الگوریتم

 کنم:ه به تاریخ بشر را ذکر مینگاهای در این جا برای آخرین بار، یکی دیگر از راه

کند. کاال این است که زندگی، کاالییست که خود را تکرار میتفاوت بین زندگی و 
های بیشتر و بیشتری از خود ساخته شده که نسخه هاییDNAها و زندگی از سلول
 کنند. را پخش می

های مکانیزمطی یک دوره صدها میلیون ساله، بعضی از اشکال ابتدایی زندگی، 
خاصی را توسعه دادند تا بتوانند نسخه بهتری از خود را بازتولید کنند. بازخوردی 

گرهای کوچکی را در خود رشد داده حسسلولی( ابتدایی احتمااًل یک پروتوزن )تک
های بیشتری از و در نتیجه، نسخه دادهتا بهتر بتواند آمینو اسیدها را تشخیص 
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ولی دیگر، برتری سلهای تکبه این ترتیب، نسبت به ارگانیسمخود را بازتولید کند و 
 "دادن"فریبسلولی دیگر، راهی برای تکیک ارگانیسم اما بعدًا شاید پیدا کند. 

ها برای یافتن غذا را با و توانایی آن کندهای دیگر پیدا سلولیتکگرهای حس
 د. به دست آور خودو به این ترتیب، مزیتی برای  مواجه کنداشکال 

اساسًا، نوعی مسابقه تسلیحاتی بیولوژیکی از همان ابتدای ابدیت، شکل گرفته 
 ،هاسلولیکوچک، برای این که در مقایسه با دیگر تک سلولیبود. این چیزهای تک

و با بدست آوردن منابع  مواد اولیه بیشتری برای بازتولید خود به دست آورند،
جالبی را پدید آورده بودند.  هایاستراتژی شتر کنند،بیشتر، بازتولیدشان را بی

استراتژی خود برای یافتن سلولی کوچک دیگر، تکامل پیدا کرده و سپس، چیز تک
کرد. این فرایند به مدت میلیاردها سال،  آن نیز بهترغذا و تکثیر بیشتر را از 

پوست نستند تواادامه پیدا کرد و به زودی سوسمارهایی داشتیم که میطور نهمی
ای حیوانات را جعل کنند و توانستند صدهایی که میخود را استتار کنند و میمون

سالی که تمام پول خود را صرف شورلت کاماروهای قرمز گرفته میانالقمردان ط
فقط به این  .هایش برآیندتوانستند از پس هزینهکردند که حتی نمیروشنی می

 شد. ها میتوان بازتولید آندلیل که باعث ادامه حیات و 

 ها(.این داستان تکامل است )ادامه حیات سازگارترین

ادامه "توانید نام آن را نگاه کنید. می موضوعتوانید به شکل دیگری نیز به اما می
 بنامید.  "طالعاتها در پردازش احیات بهترین

 ت. اس ترجذاب هم نه ولی احتمااًل این جمله درستاوکی، این قدر 

دهد تا بهتر بتواند گرهایی را رشد میپوسته خود حسروی ی که ببینید، آمیب
پردازش اطالعات را  زاسیدهای آمینه را تشخیص دهد، این در هسته خود، فرمی ا

تواند حقایق اطراف خود را تشخیص های دیگر میارگانیسم از این آمیب بهتر .دارد
قیه چیزهای شبیه سلول، راه بهتری برای دهد. و به دلیل این که در مقایسه با ب

های خود را گسترش تواند بازی تکامل را برنده شده و ژنپردازش اطالعات دارد، می
 دهد. 

استتار کند، راهی برای تواند پوست خود را به طور مشابه، سوسماری که می
نی کاری اطالعات بصری پیدا کرده تا شکارچیان را فریب دهد. در مورد میمودست
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در مورد رفیق همان داستان صادق است و کند نیز که صدای حیوانات را تقلید می
شاید هم یا صادق است )همان داستان مان و کاماروی او نیز سال مستأصلمیان

 نباشد(. 

دهد و قدرت با توانایی دسترسی، مهار ترین مخلوقات، پاداش میتکامل، به قوی
تواند صدای طعمه خود شود. یک شیر میمیو دستکاری مؤثر اطالعات سنجیده 

از ارتفاع سه هزار پایی تواند موش را را از فاصله یک مایلی بشنود. یک الشخور می
توانند در زیر اند و میها نیز صداهای شخصی خاص خود را ایجاد کردهببیند. وال

هایی از ثالها همگی مآب از فاصله صدها مایلی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این
دریافت و پردازش های استثنایی پردازش اطالعات هستند و این قابلیت قابلیت

 ها وجود دارد. اطالعات برای ادامه حیات و تولید مثل در آن

هستیم و به  ها به لحاظ جسمی، استثنا نیستند. ما ضعیف، کند و شکنندهانسان
گان اطالعات طبیعت هستیم. کنندشویم. اما ما بهترین پردازشراحتی خسته می

سازی کند و تواند در مورد گذشته و آینده، مفهومای هستیم که میتنها گونهما 
تواند و می گیری کندیجهتنهای طوالنی علت و معلولی، تواند از زنجیرهمی

تواند تا ابد بسازد و خلق کند و مشکالت را حل و می مسیر کندتدبیر ریزی و برنامه
ذهن متفکر )ذهن هوشیار مقدس کانت( ها سال تکامل، یلیونکند. طی م
چیره شود و وسعت ما چند هزاره کوتاه، توانسته بر کل سیاره  تنها طیچیزیست که 

 فراخواَند.ها به دنیا هآوری و شبکتولید، فن وب را در زمینه پیچیده

وسیعی هوشیاری به خودی خود، شبکه  ما الگوریتم هستیم.علت آن این است که 
ها و ها بر اساس ارزشالگوریتمگیریست. های تصمیمها و درختاز الگوریتم
 شوند.و امید ساخته می اطالعات

دادند. های ما در چند صد هزار سال اول، کارشان را بسیار خوب انجام میالگوریتم
کردیم و در کل دوره می وقتی ما در ساوانا در جوامع عشایری کوچک زندگی

در شکار کارشان ها ، این الگوریتمکردیمن بیش از سی نفر را مالقات نمیحیاتما
 عالی بود.دار، بسیار گاومیش کوهان

هزاران اسلحه ذخیره  با وجود اما در اقتصاد تنیده جهانی مشتمل بر میلیاردها نفر و
 هولوگرافیک مایکلهای و حمالت فیسبوک به حریم شخصی افراد و کنسرتاتمی 
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و خورند میها شکست آندهند. های ما به طریقی نم پس میالگوریتمجکسون، 
که به واسطه طبیعت دهد تشدید شونده تعارض قرار میهای دوره درما را 
  توانند رضایت ماندگار و صلح نهایی را به ارمغان آورند. ، هرگز نمیهای ماالگوریتم

تنها چیزی که "گوید: میشنویم که ایست که گاهی میشبیه آن نصیحت وحشیانه
بسیار خوب، تنها چیزی  "مشترک است، خود شما هستید. ارفته شمافندر روابط به

تا وقتی یک عوضی که در تمام مشکالت بزرگ دنیا وجود دارد هم خود ما هستیم. 
ای، تههای هسنرفته باشد، سالحای را به سمت ما نشانه های هسته، سالحکلهبی

های در های بیوشیمیایی، تغییرات اقلیمی، گونهسالح آیند.یمشکلی به حساب نم
تا وقتی پای ما در میان ها یک از اینها(، هیچ)بخوانید قتل عام گونه معرض خطر

اش برداری، همههشویی، کال. خشونت خانوادگی، تجاوز، پولمشکلی نیستنباشد، 
 ما هستیم. 

ترین احتمااًل پیچیدهها ساخته شده است. ما فقط زندگی اساسًا بر مبنای الگوریتم
طی یک میلیارد سال  هایی هستیم که طبیعت تا به امروزالگوریتمترین ماهرانهو 

که هایی هستیم تکامل، ایجاد کرده است. و حاال ما در آستانه تولید الگوریتم
 ( از ما بهتر است. Exponentialعملکردشان به شکل نمایی )

ناقص است. توانایی ما نهایت مام دستاوردهای بشر، ذهن او هنوز بیتبا وجود 
در پردازش اطالعات، توسط نیاز هیجانی ما به تأیید خودمان، فلج شده است. این 
توانایی توسط تعصبات ادراکی ما به درون خمیده شده است. ذهن متفکر ما به 

ه و به گروگان گرفته مان ربوده شدذهن احساسطور منظم، توسط تمایالت فزاینده 
دهانش  ،شود و اغلبو در صندوق عقب اتومبیل هوشیاری ما چپانده می شودمی

 شود. با خوراندن دارو، ناتوان میشود یا بسته می

ناپذیر ما به ایجاد توسط نیاز اجتنابنمای اخالقی ما و همان طور که دیدیم، قطب
شناس طور که روان. همانشودمنحرف می ،امید از طریق تعارض، بیش از حد

های ذهن "شود.، گرفتار و کور میگوید: اخالقمی 1اخالقی، جاناتان هیت
اند. و در حالی که گذشتهافزارهایی تاریخهستند، نرم قدیمیاحساسات ما 

                                                                                                         

1- Jonathan Haidt  
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ها بیش از حد، کند و کلنگی هستند و اند، آنما نجیب و آراسته های متفکرذهن
 ها استفاده کرد. کافیست از گری کاسپاروف سؤال کنید. آنتوان از بیش از این نمی

این یک جمله اخالقی نیست؛  1.از خود متنفر و خودویرانگری هستیمهای ما گونه
این فشار درونی که همه ما تمام وقت، پرسید فقط حقیقتی ساده است. می

جا رسانده است. ، چیست؟ همان چیزیست که ما را به اینکنیماحساس می
چیزی که ما را به این نقطه رسانده است. همانا مسابقه تسلیحاتی ماست. مانه

توانند هستیم که می خود تکاملی سنسورهای دادنو ما در آستانه بیرون 
 .هارا تعریف کنند: ماشین پردازشگران اطالعات عصر بعد از ما

سرعت ترین تهدید بشریت کجاست، او به حتمی دوقتی از ایالن ماسک پرسیدن
غییرات مقیاس بزرگ، دومی، ت درای ها سه تا هستند: اولی، جنگ هستهگفت آن

اش را درهم چهرهسومی را نام ببرد، کمی ساکت شد. که اقلیمی و بعد، قبل از این
سرش را پایین انداخت و عمیقًا به فکر فرو رفت. وقتی خبرنگار از او پرسید، کشید. 

بگیرند با  ت: "فقط امیدوارم کامپیوترها تصمیمسومی چیست؟" او لبخند زد و گف"
  "ما مهربان باشند.

ترس بسیاری وجود دارد که هوش مصنوعی، بشریت را از صحنه گیتی حذف کند. 
اتفاق بیافتد.  سوزی فیلم ترمیناتورمثل آتشکنند ممکن است بعضی گمان می

ند و هوش مصنوعی ها تصادفًا ما را به قتل برساننگرانند که بعضی ماشینبعضی 
بهترین راه، خرد ها به طریقی بفهمد که خالل کردن بهتر دندانطراحی شده برای 

فقط گیتس، استیون هاوکینگ و ایالن ماسک،  کردن کل بدن انسان است. بیل
معدودی از دانشمندان و متفکران پیشرو هستند که به خاطر سرعت پیشرفت 

یک گونه، برای مقابله با پیامدهای آن،  هوش مصنوعی و عدم آمادگی ما به عنوان
 . اندشلوارشان را خیس کرده

توانید چه طور میاحمقانه است. اول این که کنم این ترس، کمی اما من فکر می
تر است، آماده شوید؟ مانند این است که در برابر چیزی که بسیار از شما باهوش

، کاسپاروف شطرنج باشه خوب هوم ...به سگی شطرنج یاد بدهید تا در مقابل ... 
                                                                                                         

به  4تنفر از خود، ریشه در احساس گناه ذاتی ما دارد که به خاطر وجودمان در ما هست و در فصل  -1

 تفصیل شرح داده شده است. 
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کند آماده است، قرار نیست مهم فکر می چقدر بازی کند. مهم نیست که آن سگ
 باشد. 

در رود. ها از خیر و شر احتمااًل از درک ما فراتر میماشین درک ه،کتر این از آن مهم
عام مختلف در جهان در حال رخ دادن پنج قتل نویسم،حالی که من این را می

 .دچار گرسنگی و سوء تغذیه هستند فر در جهاننصد و نود و نه میلیون هفت است.
برید، بیش از یک صد نفر فقط در ایاالت ای که شما این فصل را به پایان میلحظه
توسط اعضای خانوده مورد ضرب و شتم و سوء استفاده در خانه خودشان و متحده 
 شوند.گیرند یا کشته میقرار می

کند؟ حتمًا. اما اگر بخواهم ای را متوجه ما میمصنوعی، خطر بالقوهآیا هوش 
اندازیم. ای میاخالقی صحبت کنم، ما اینجا داریم تخته سنگ را روی خانه شیشه

چه نوع خود و همزیست  ما در مورد اخالق و رفتار انسانی با حیوانات، محیط
شود، انسانیت ت اخالقی میدرست است: تقریبًا هیچ. وقتی نوبت سؤاالدانیم؟ می

همیشه در امتحانش شکست خورده است، بارها و بارها شکست خورده است. 
آیند تا زندگی و مرگ را درک کنند، خلق کردن های فوق هوشمند، احتمااًل میماشین

 کنیم. چه ما تصور میو نابودکردن را درک کنند. در سطحی بسیار باالتر از آن

به اندازه کنند که ما نابود میبه خاطر این حقیقت ساده ما را ها و این نظر که آن
کنم فقط انعکاسی خوریم، من فکر میایم یا دیگر به دردشان نمیکافی مولد نبوده

در درک ما از بدترین جنبه روانشناختی خودمان است روی چیزی که اساسًا 
 نخواهد گنجید.  هرگز هم گنجد ونمی

آوری به حدی پیشرفت کند که بتواند : اگر فننظر بگیرید ای دیگر را درایدهیا، 
اگر هوشیاری انسان شود چه میرا خودسرانه ترجمه کند، چه؟ افراد بشر هوشیاری 

شود ، تقلیل داده شود؟ چه مینیازیا بر حسب و و توسعه داده شود بتواند تکثیر 
گوییم ما به آن جسم میگذشته که تاریخهای بیولوژیکی غیر کارآمد و اگر این زندان
 "هویت فردی"شناختی ناکارامد تاریخ گذشته که ما به آن های روانیا این زندان

از ما  اگر کهبه این نتیجه برسند ها ماشین ممکن است؟ کاًل حذف شوندگوییم، می
طوری فردی خود داریم، از هویت  رها شویم و درکی که های شناختی خودزندان

نهایت خوشحال بی، در خود جای دهدقابل درک را  حقایقگسترش یابد که تمام 
ها فکر کنند که ما فقط تعدادی احمق شود؟ اگر آنگاه چه میآن .خواهیم بود
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پورن واقعیت مجازی و پیتزاهای های متظاهر هستیم و تا لحظه مرگ ما را با فیلم
 چه؟  کنندمشغول العاده فوق

 هستیم؟ و باید بگوییم که هستیم؟  حاال ما که

درباره "، تحت عنوان داروینانتشار کتاب از  سهای خود را دو دهه پنیچه، کتاب
ای که نیچه وارد صحنه شد، چاپ کرد. در لحظه 1859در سال  "هاخاستگاه گونه

را در تالش برای پردازش و فهم پیامدهای این دنیا کشفیات باشکوه داروین، 
 ار سرگیجه کرده بود. کشفیات، دچ

در مورد این که بشر از میمون ساخته شده یا خیر، توانست و وقتی بشر هنوز نمی
یجه روشنی برسد، نیچه، طبق معمول، به جهت مخالف نظر همگان، نگاه کرد. به نت

واضح فرض کرد. در نهایت، او ایم را امری او این را که ما از میمون به وجود آمده
 ؟یمقدر هراسناک این که چیز دیگری باشیم، اینگفت، چرا از 

به چه  قرار استایم، پرسید ما نیچه به جای این که بپرسد ما از چه به وجود آمده
 تبدیل شویم؟ 

نیچه گفت که بشریت در حال گذار است، به سختی روی ریسمانی بین دو 
. ار داردقرتر برآمدگی، معلق است. پشت سرش جانوران و پیش رویش چیزی بزرگ

تواند تر، چه میکاری او به این اختصاص داشت که بفهمد آن چیز بزرگزندگی 
 آن رهنمون شود.  سویما را به  تاباشد 

ورای "نیچه، بشریتی را تجسم کرده بود که از امیدهای آیینی فراتر رفته و خودش را 
راتر رفته فهای ارزشی مخالف، رسانده و از مجادالت خرد بین سامانه "خیر و شر

انجامد و ما های ارزشیست که به شکست ما و آسیب ما میاست. همین سامانه
های هیجانی الگوریتمکند. موجود در خلقتمان زندانی میهای هیجانی حفره در را
گردانند، همان نیروهایی حول اشتیاق لذت میند و آن را نکزندگی را تمجید میکه 

 . کننداز درون متالشی میما را ز کرده و اجزای ما را از هم باهستند که 

بهره کامل برده است. ما  ذهن احساسهای ناقص از الگوریتمآوری ما عجالتًا، فن
تمام تالش خود را کرده تا مقاومت ما را کم کند و ما را به تفریحات و آوری فن
سودآور باشند. نهایت توانند بیاحمقانه معتاد کند زیرا این تفریحات، میهای لذت

آوری، بخش عمده سیاره زمین را از فقر و استبداد، رها کرده و در عین حال که فن
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لی و اما خود نیز، نوع جدیدی از استبداد را پدید آورده است: استبداد خااست، 
  های غیر ضروری. ، جریانی بی پایان از گزینهتنوع معنایبی

اگر دقت نکنیم، مجهز کرده است که  انگریبسیار ویر هایآوری، ما را به اسلحهفن
 خودمان نابود کنیم. را  "زندگی هوشمند" تجربهکل این  ممکن است

نیچه همان هوش مصنوعیست. همان آیین  "ترچیز بزرگ"من باور دارم که 
نهاییست، آیینی است که فراتر از خیر و شر  قرار دارد، آیینی که در نهایت، همه ما 

 اما نه برای خیر و شر، که برای بهتر یا بدتر.کند را متحد کرده و به هم چفت می

خود را به ، جاآنبعد از آن، فقط این کار ساده بر عهده ماست که قبل از رسیدن به 
 . هل ندهیمسمتش 

خود، آن آوری فنبرداری از به جای بهرهو تنها راه برای انجام این کار این است که 
 نشناسی معیوب خودمان سازگار کنیم. روارا با 

ابزارهایی بسازیم که شخصیتی کنند، به جای ابزارهایی که ما را از رشد، منحرف می
 دهند. گمان پرورش میو بلوغ را در فرهنپرورند عالی می

هم حریم خصوصی و کرامت انسانی آن حفاظت ازتقدیس اخالق استقالل، آزادی، 
های های کسب و کار و زندگینه فقط در مستندات حقوقی، بلکه در مدل

 اجتماعیمان. 

تر، رفتار با مردم، نه فقط به عنوان یک وسیله، بلکه به عنوان یک پایان، و از آن مهم
 در مقیاس مناسب. انجام آن 

راد، به ساخته در هر یک از اف های فردی خودتشویق ضدشکنندگی و محدودیت
 جای محافظت از احساسات همگان. 

ارتباط ، ذهن احساسکنند که با ساخت ابزارهایی که به ذهن متفکرمان کمک می
نفس  توهم کنترلتا تراز کند همها را آنبرقرار کند و آن را مدیریت کند و  یبهتر 
  .شودایجاد تری بزرگ

که به دنبال نوع باشید  ببینید، شاید شما از این جهت به سراغ این کتاب آمده
گشتید که امور دنیا قرار است میبر این گشتید و دنبال اطمینانی می خاصی از امید
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چیز بهتر کار و کارهای دیگر را انجام بده تا همهبهتر شود. چیزی مثل: این کار، آن
 ود. ش

کس ندارد. زیرا حتی که به شما بدهم. هیچهایی ندارم متأسفم. من چنین پاسخ
باز ناخودآگاه، های ما ، ذهنآسا حل شوداگر همه مشکالت امروز به طرزی معجزه

 کنند. الزم را تولید می هایگیارفتفنبرای فردا بههم 

 کنید:پس، به جای این که دنبال امید بگردید، این را امتحان 

 امید نداشته باشید. 

 حتی مأیوس هم نباشید. 

دانید. همین فرض کورکورانه، چیز را میدر واقع، این باور را قبول نکنید که شما همه
در ابتدا ما را به این که  دانستن بودانگیزی مطمئن پر حرارت و به شکل هیجان
 نوع ترشیدگی وادار کرد. 

 . باشیدط بهتر امید چیز بهتری نداشته باشید، فق

 تر باشید. و منظم تر، متواضعتربهتری باشید. دلسوزتر، مقاوم انسان

شاید اگر ولی نه، انسان بهتری باش. و  "تر باشانسان"گویند: بعضی هم می
 از بشر باشیم.  فراترتوانیم شانس باشیم، یک روز میخوش

 اگر جرأت کنم...
حتی اگر ما امروز و فردا با مشکالتی رو به گویم، دوست من، امروز من به شما می

 دهم که جرأت کنم و امیدوار باشم...رو باشیم، در این لحظه آخر، به خودم اجازه می

شوم، جایی که هرگز با مردم، صرفًا به کنم و امیدوار دنیای ورای امید میجرأت می
شود. جایی ر میشود بلکه همیشه به عنوان پایان، رفتاعنوان یک وسیله رفتار نمی

شود. جایی که هیچ تر نمیکه هیچ موجود هوشمندی قربانی یک هدف آیینی بزرگ
شود، جایی که توانایی استدالل و عمل هویتی، گرفتار فالکت، طمع یا غفلت نمی

های ها نه فقط در قلبجایی که همه اینگیرد و در باالترین سطح توجه قرار می
 شود. های کسب و کار ما انعکاس داده میو مدلما بلکه در مؤسسات اجتماعی 

خود  ذهن احساسنه ذهن متفکر و نه شوم که کنم و امیدوار مردمی میجرأت می
پایداری هیجانی و بلوغ  مراسم مقدسکنند و این دو را در را سرکوب نمی
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مردمی که از مشکالت تمناهای درونی آورند. روانشناختی به عقد یکدیگر در می
هایشان آگاهی آگاهی دارند، از فریبندگی رفاهشان و از ویرانی پشت هوسش یخو

 کند. ها را مجبور به رشد میروند که آندارند و به دنبال رنجی می

به لطف آزادی را تنوع شوم که آزادی جعلی امیدوار مردمی میکنم و جرأت می
ت آرمانگرایانه کنند؛ مردمی که به جای درخواسرد میعمیق و بامعناتر تعهد، 

کنند. مردمی که قبل از درخواست کاری، محدودیت نفس خود را انتخاب میافراط
 . کنندچیزی بهتر از دنیا، ابتدا چیز بهتر را در خود طلب می

شوم که مدل کسب و کار آگهی آنالین، طی یک کنم و امیدوار روزی میجرأت می
 دیگر ،های خبری. که رسانهاز بین برود یلعنتوزی سطل زباله سحادثه آتش

سازی محتوا برای اعمال ضربات هیجانی نداشته باشند و در ای برای بهینهانگیزه
به دنبال دیگر آوری به دنبال سودمندی اطالعاتی باشند. این که فنعوض، 
موازنه را برقرار کند. این برداری از شکنندگی روانشناختی ما نباشد و در عوض، بهره

 ، دوباره ارزشمند باشند. این که دوباره همه چیز، ارزشمند شود. که اطالعات

های شبکه اجتماعی به شوم که موتورهای جستجو و الگوریتمامیدوار روزی می
 در جهت انتقالخواهد نشان دهند، جای این که به مردم چیزهایی را که دلشان می

 سوم شخصهای لگوریتمبرقراری ارتباط اجتماعی، بهینه شوند. روزی که احقایق و 
های خبری ها و گزارشسایتی به وجود بیایند که درستی عناوین خبری، وبمستقل

، تصدیق کنند و به کاربران اجازه دهند با سرعت بیشتری را به صورت زنده
تر شوند. های تبلیغاتی را غربال کنند و به حقایق مبتنی بر مشاهدات، نزدیکآشغال

اند، احترام بیشتری هایی که به صورت تجربی، آزمایش شدهروزی که برای داده
حقیقی شواهد، تنها محافظان پایان باورهای محتمل، قائل شویم زیرا در دریای بی

 زندگی ما خواهند بود. 

معنایی ات بیمزخرفوزی باشم که هوش مصنوعی به تمام کنم که امیدوار رجرأت می
در قالب نوتیفیکیشن کوچکی که در و  گوش کند ،گوییممی یانویسیم که می
شود، تعصبات شناختی و فرضیات غیرمطمئن و های ما ظاهر میتلفن
های ما را )شاید فقط به خودمان( یادآوری کند و حین بحث با داوریپیش

 یا ؟ایم، اغراق کردهکاریعمویمان به ما اجازه دهد که بفهمیم آیا در بیان نرخ بی
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 مطمئن شویم فرستیم،عصبانی پس از توییت عصبانی می وقتی توییتشب هنگام 
 در نیامده باشد.مطالب از ماتحتمان این 

زنده و به وجود بیاید که به طور شوم که ابزاری کنم و امیدوار روزی میجرأت می
کمک کند تا بفهمند که خیر، ها و احتماالت فهم آمارها، نسبتدر به مردم  همزمان

از مردم در دورترین گوشه دنیا هیچ ربطی به تو ندارد و کشته شدن تعداد کمی 
که شود، هیچ اهمیتی ندارد. این این که در تلویزیون آن قدر وحشتناک دیده می

های اهمیت و/یا فقط نویز هستند. و بحرانبه لحاظ آماری، بی "هابحران"بیشتر 
که توجه الزم را به خود جلب  کنندحرکت میهیجان آرام و بیقدر واقعی آن

 کنند. نمی

های پالستیک بسیار بیشتری روی شوم که جراحیکنم و امیدوار روزی میجرأت می
آموزش و پرورش صورت بگیرد تا نه تنها همزمان با رشد هیجانی کودکان، چهره 
ها ها ایجاد شود، بلکه به آنبهبودی و درمانی الزم برای کمک به آن هایروش

اجازه بدهند که به اطراف بدوند و زانوهای خود را زخمی کنند و خود را در انواع 
هستند،  های ضدشکنندگیمختلف مشکالت، درگیر کنند. کودکان، پادشاهان و ملکه

 . ترسیممیخدایان درد. این ماییم که 

شوم که تغییرات اقلیمی فاجعه آمیز پیش رو و کنم و امیدوار روزی میجرأت می
آوری توسط ناپذیر فنکاماًل توسط انفجار اجتناب قبل از این که چیز،توماسیون همها

این  . ندن، کاهش پیدا کشوندهوش مصنوعی، کامال متوقف الوقوع انقالب قریب
، با سالح اتمی پیدا نشود و قبل از این که این اتفاق بیافتد خرابکلهاحمق که یک 

آیین بشری تندروی دیگر در دنیا ظاهر نشود و کند. این که یک همه ما را نابود 
 مانند بسیاری از پیشینیانش ما را متقاعد به نابود کردن انسانیتمان نکند.

های شوم که هوش مصنوعی، عجله کند و آیینکنم و امیدوار روزی میجرأت می
ذابند که هیچ یک از ما نتوانیم برای رد قدر جآنواقعیت مجازی جدیدی بسازد که 

که کلیسایی ا برویم و یکدیگر را بکشیم. روزی فنن خود را پاره کنیم و دوباره بهآ
روی فضای ابری داشته باشیم، با این تفاوت که تجربه یک بازی ویدیویی جهانی 

فقط به شکل امتیاز و  این کلیساو قربانیان ها و مراسم کشرا به ما بدهد. پیش
. همه ما در این کندمحض بروز میتگی بسهمجایزه و سیستم پیشرفت در زمینه 

هایی برای تأثیرگذاری جا کانالدر آنمانیم، زیرا جا میکنیم و آنسیستم، الگین می
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عطش تواند منبعی است که میروی خدایان هوش مصنوعی وجود دارد. لذا تنها 
 سیری ناپذیر ما در تمنای معنا و امید را فرو بنشاند. 

اما این کنند. در برابر خدایان هوش مصنوعی، شورش می های مردمیالبته، گروه
افکن و مخالف تفرقههای تنها بخشی از طراحیست زیرا بشریت، همیشه به گروه

در این ها نیاز دارد، زیرا این، تنها راه ما برای اثبات اهمیت خودمان است. آیین
 ا بیشتر وقت خودشوند و مکافر و مرتد نیز ظاهر میهای گروهانداز مجازی، چشم
کنیم. ما به های گوناگون، صرف میفرقهآرایی در برابر این و صفمبارزه  برایرا 

دنبال از بین بردن مقاومت اخالقی یکدیگر و کاهش دستاوردهای یکدیگر هستیم 
ها عمدًا ایجاد شده. هوش مصنوعی با دانیم که همه اینولی هیچ کدام ما نمی
کنند، مولد بشر، تنها از طریق تعارض، نمود پیدا می هایعلم به این که انرژی

مصنوعی را در قلمرو امن مجازی ایجاد کرده های پایانی از بحرانهای بیسری
شود تا برای هدفی وری و قوه نبوغ، ِکشت میرهبهجا جاییست که است و این

منبع نند یک کنیم، به کار رود. امید انسان، مادانیم و درک نمیتر که ما نمیبزرگ
 پایان از انرژی خالق.بی یمخزنچون دهد، انرژی، محصول می

قوانین . ما زانو خواهیم زد دیجیتالی هوش مصنوعی، هایجایگاهما در برابر 
های آنان، شرکت خواهیم کرد، نه و در بازیخواهیم کرد پیروی ها را مصنوعی آن

طراحی قدر خوب ها آندلیل که آنبه این دلیل که مجبور به این کار هستیم، به این 
 که واردشان شویم.  دلمان خواهد خواستکه ما اند شده

در حالی که پیشرفت هایمان معنایی داشته باشد و ما نیاز داریم که زندگی
تر کرده است، اختراع نهایی لآوری، یافتن آن معنا را بسیار مشکآور فنشگفت

روزی خواهد بود که بدون کشمکش یا برخورد، بتوانیم اهمیت تولید کنیم و بدون 
  . بیابیمنیاز به مرگ کسی، بتوانیم معنا 

فردی ما زیرمجموعه ها یکی شویم. هوشیاری و بعد، شاید یک روز، ما نیز با ماشین
ین بروند. ما یکدیگر را در فضای چیز دیگری قرار گیرد. امیدهای مستقل ما از ب

 خوردچرخ میهای داده، در طوفانکنیم و روح دیجیتالی شده ما ابری مالقات می
ها و توابع پراکنده، به طور هماهنگ در شود و سپس بیتو در فضا پراکنده می

 گیرند. امتداد صفی بزرگ و نادیدنی، کنار هم قرار می
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های ذهن مملو کنیم و از محدودیت، رشد میما در یک موجودیت ناشناخته عظیم
فراتر از وسیله و پایان، زندگی خواهیم کرد، برای ما رویم. ما از ارزشمان فراتر می

 "ترچیز بزرگ"همیشه هر دو خواهد بود. ما از پل تکامل عبور خواهیم کرد و به 
 رسد. انسان بودن، برای همیشه به پایان میخواهیم رسید و 

را بفهمیم، بلکه بتوانیم آن را در آغوش  "حقیقت تلخ"از آن، نه تنها شاید بعد 
کنیم کنیم، ما اهداف خود را ابداع میبگیریم: این که ما اهمیت خود را تصور می

 همچنان هیچ نیستیم. نبودیم و  و ما هیچ

 همه با هم، ما هیچ نیستیم. 

 و تباهی به پایان برسد. و شاید بعد از آن و تنها بعد از آن، سیکل ابدی امید 

 یا...؟


