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  چگونه خوشبختي را به دست بياوريم
  چگونه بر ذهنيت انبوه مردم غلبه كنيم

  خودتان نظيرشدن بيها براي و ساير روش
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  مايت هميشگيو ح ي، بردباري، همراهيبه پاس مهربان
 روزگاران  اطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان در سردترينبه پاس ع

به پاس قلب هاي بزرگشان كه فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به 
 شجاعت مي گرايد

 و به پاس محبت هاي بي دريغشان كه هرگز فروكش نمي كند

  .تقديم مي كنمخانواده عزيزمرا به  كتاباين 
    





 

  مقدمه
  ".كنيدن اين كتاب، ديگر هرگز به مغز اعتماد نميپس از خواند"

نقص، افكاري منطقي و درست داريم، داستان هايي صحيح، خاطراتي بيما باور داريم كه توانايي
  .مان حقيقي و دقيق، و شخصيتي باثبات و برجسته داريم زندگي

  .تمام اين موارد دروغي از ذهن ما استاما حقيقت آن است كه 
يك توطئة پنهان و دور ازدسترس وجود دارد تا ما را از كشف حقايق در مورد اين در ذهن ما 

كه چه كسي هستيم ، توانايي ما در چه حد است، و تا چه حد شايستة احساس اطمينان به 
  .خود هستيم، باز دارد

ن دهد و آرام و بي اراده دري را در ذهاطميناني كه ما به ذهن داريم، رفتار ما را تغيير مي
  . اندازدرا دست مي.... دانشمندان وگشايد كه از طريق آن كار هنرمندان،كارمندان، مديران،  مي

خودمان را بشناسيم و با تمركز بر  ،بينندتوانيم با نگاه از ديدگاه كساني كه عمل ما را ميما مي
  .هاي خود مطالب زيادي بياموزيم و كسب كنيمشكست

 محيط و ابزاري ذهن . ما نيستدر وجود هم  مان، ذهنمستيني مانذهن خود در مادر واقع 
فريب دهد و را  اواما ذهن توانسته  ،داده شده تا امور خود را با آن انجام دهد به انسان است كه 

  . گيرد مي را به دست لكنتربي اراده و اجازه 
 يت ها آشنا شدهشد و با واقع آگاه آن ازتصورات غلط را شناخت، ذهني فريب و بايد ذهناكنون 

  .و به اطميناني شايسته رسيد ش كرداز بندهاي فريب آزاد .كرد كنترل را او و
تصورات ذهني و  است دشوار است اما در اين كتاب با شناخت ضعف در ذهن ريشه قبول اينكه

مي شويم كه انسان هاي بسياري را سال ها در بند خود نگه  آشنا باذهني واقعيت هاي علمي،
درجهان، بوده است اما هيچ گاه در  هاي فكري و رفتاري ت و دليلي براي نابسامانيداشته اس

  .نگرفته است و شايد مقصر قرار مقام مخاطب
شايد اين كتاب چراغي باشد براي روشني مسيري، كه احساس ارتباط بيشتري با جامعة انساني 

  .را در ما ايجاد كند
  در پايان

بودن با خودتان استفاده  تر بودن با ديگران و صادقراي مهربانجا آموختيد، بچه در ايناز آن 
  . كنيد

    



 



 

  تشكر و قدرداني
  

 را بـه پايـان   ترجمـه نثار ايزد منان كه توفيق را رفيق راهم ساخت تا ايـن   سپاس نخست
  .برسانم

  :شايسته است» من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق «به مصداق و  
ترجمـه كتـاب   و ويرايش  كه در ويراستاري م مريم دوستيسركار خاندوست عزيزم از 

  .شته باشمايفا داشتند كمال تشكر را دا سزاييه بنقش 
مطالعـه،   زحمتاز همراهي و همفكري تمام دوستان و عزيزاني كه در طي ترجمه كتاب، 

كمـال   ، را متقبل شدند اثراين و ارائه نظر در مورد بررسي متون و رفع نواقص و مشكالت
  .كر و قدرداني را دارمتش

در ايـن  كه با حسن خلق و فروتنـي،  دوستان و اساتيد گرانقدر  تمامي قدردان و در پايان
ايـن  راي به پايان رساندن بشان سبب دلگرمي و انگيزه داشت ياري بي چشممدت و با هم 

  .هستم اثر شدند
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  فصل يك

  1خودفريبي
  
  
  
  
  
  
  
  

تر و قدرتمندتر از ذهن هر حيوان ديگري اسـت و ايـن چيـزي     ذهن بشر به وضوح وسيع
  .كه كاري كرده باشند به آن پي بردند است كه مردم در كل تاريخ بشري بي آن

ش رفتيد يا سگي را در حال جنگيدن با پاهـاي عقبـي   احتماال آخرين باري كه به باغ وح
رسـد نـوع انسـاني شـما،      به نظـر مـي  . ايد ايد، متوجه اين موضوع شده خودش تماشا كرده

ي  ايـن ايـده  . نهايت تكامل و اوج زيبايي جهان باشد كه در حال افشاي رموز خـود اسـت  
سالوادر دالي داشـته   كه ما رولر اسكيت و حتي قبل از آن. جذابي براي سرگرم شدن است

مسلما به . ور شوند باشيم، اين اعتقادي بود كه متفكران بزرگ تمايل داشتند در آن غوطه
طور تصادفي ايميلي به رئيس خود خواهيد فرستاد  محض آن كه به اين تفكر بپردازيد، به

خـود بفرسـتيد، يـا خبـري خواهيـد      ) متخصص روده(كه قصد داشتيد به پرتوكولوژيست 
كه چگونه پيتزاي پرشده از هات داگ در حال حاضر محبـوبترين غـذا    مبني بر اين خواند

                                                      
1Self-delusion  

  .شما موجودي صاحب منطق و استدالل هستيد :تصور نادرست

هايي قابـل   ل هستيد كه به صورتشما موجودي با قابليت منطق و استدال :حقيقت
 .آل به دور هستيد بيني از اين ايده پيش
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كنيدناگهان  همواره هر زمان، كه شما به دنياي پر رمز و راز انسان نگاه مي. در كشور است
انبوهي از موضـوعات مسـخره را در ذهنتـان بـه راه      خوريد كه راضي برمي خود  به افراد از

  .دهد فيصله مياندازد و به موضوع  مي
. شـود  كنـد كـه عميقـا دچـار خطـا مـي       حقيقت اين است كه مغز انسان ذهني ايجاد مي

. ها استعدادي نداريـد و هرگـز هـم نخواهيـد داشـت      چيزهايي وجود دارند كه شما در آن
پد، فهرست انجام كارها،  ماشين حساب، نوت. شواهد و مدارك حماقت شما همه جا است

، صـدها اختـراع و اپليكيشـن در هـر بـازاري وجـود دارد تـا        دار دسته چك، ساعت زنـگ 
هاي تخصصي براي جبران خالئي در توانايي  تمامي زمينه. كمبودهاي شما را جبران كنند

  .اند شما به وجود آمده
مبحث ما پيرامون مطالعة علمي خودفريبي، احتماال با مفهوم تصورات پذيرفتـه شـده بـه    

يكمـين   و راين بياييـد بـا داسـتان كوتـاهي در مـورد سـي      گيرد، بناب بهترين نحو جهت مي
رو شـدند   در در مسابقه فوتبال با هم رو 2و دانشگاه پرينستون 1اي كه كالج دارتموث مرتبه

هـا را   پاياني به ذهن انسان كمك كرد، كه بسياري از آن آن بازي به آغاز راه بي. آغاز كنيم
  .پس از اتمام اين قسمت خواهيد خواند

 3عنوان بخشـي از آيـوي ليـگ    ميالدي به 70وث و پرينستون هر دو در اواسط دهة دارتم
ها در ايـاالت شـمال شـرقي ايـاالت متحـده تاسـيس        دانشكده) آيوي هاي  دانشگاه ليگ(

  . براون، كلمبيا، هاروارد، پن و يل: ايدشما نام شش دانشكدة ديگر را شنيده. شدند
 "شـلوارهاي پـر زرق و بـرق   "اي از افـراد كـه    دسـته براي اكثر افراد كشور، ليگ آيوي با 

ترين موارد مشخص شده در رزومه بـه   ها در ميان مهم اسامي آن. پوشيدند مترادف بود مي
خورد، اما آيوي ليگ زماني آغاز به كار كرد كـه خبرنگـاران ورزشـي آن دوره از    چشم مي

طـور   رابـر يكـديگر بـه   كـه تمايـل داشـتند در ب    4آن براي هشت دانشكده در نيـو انگلنـد  
  .رقابت كنند؛ استفاده كردند....... انحصاري در دو ميداني و 

،دارتموث و پرينسـتون بـراي آخـرين بـازي فصـل، درمقابـل هـم، آمـاده         1951در سال 
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