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من عاشق سیرک هستم. از تماشای یک تردست که اره برقی های روشن را به هوا پرتاب 

می کند، یا یک بندباز که پشت هم ده بار می پرد و در هوا پشتک می زند، لذت زیادی 

از  نمایش ها می کند، حس شگفتی و شادی است که  این  می برم. آن چه مرا مجذوب 

دیدن انجام کارهایی که تقریبا غیرممکن است، در من ایجاد می شود.

آرزوی دوران کودکی ام این بود که هنرمند سیرک شوم. اما آرزوی پدر و مادرم این بود 

که، تحصیالت خوبی داشته باشم که خودشان هرگز نداشتند. به همین دلیل سرانجام 

پزشکی را انتخاب کردم.

یک روز بعد از ظهر در دانشکده ی پزشکی، سخنرانی نه چندان جذابی درباره ی نحوه ی 

عملکرد حلق در حال ارائه بود. پروفسور ما توضیح داد که: »چنانچه چیزی در حلق گیر 

کند، می توان آن را با کشیدن استخوان چانه به سمت جلو باز کرد«. وی برای به تصویر 

مقدمه
چرا سیرک را دوست دارم
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کشیدن این مطلب، یک عکس رادیولوژی از فردی که شمشیری را بلعیده بود نشان داد. 

روحی تازه در من دمیده شد. هنوز ممکن بود آرزویم برآورده شود! چند هفته پیش، 

وقتی در حال مطالعه ی مبحث عکس العمل های غیرارادی بدن بودم، به این موضوع پی 

تا  انگشتم را  از بین تمام همکالسی هایم من تنها کسی هستم که می توانم  بردم که، 

هرجا که بخواهم در گلویم فرو کنم، بدون این که مانعی وجود داشته باشد. آن موقع به 

خودم مغرور نشدم، فکر نمی کردم که این مهارت مهمی باشد، اما حاال به اهمیت آن 

پی بردم و ناگهان رویاهای کودکی ام جانی تازه گرفتند. تصمیم گرفتم شروع به تمرین 

برای  قورت دادن شمشیر کنم.

تالش های اولیه ی من ناموفق بودند. چون شمشیری نداشتم، از یک قالب ماهیگیری 
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استفاده کردم. چندین بار روبروی آینه دستشویی ایستادم و این کار را امتحان کردم و 

هر بار قالب در اول راه گلویم گیر می کرد و پایین تر نمی رفت و این طور بود که برای بار 

دوم از رویایم دست کشیدم. 

سه سال بعد از این موضوع، در یکی از بخش های بیمارستان در حال کارآموزی بودم. 

یکی از اولین بیمارهایم پیرمردی بود که مرتب سرفه می کرد. من همیشه از بیمارانم 

شغلشان را می پرسیدم و در مورد این پیرمرد این سوال مرتبط با بیماری اش بود. قبال 

شغل او قورت دادن شمشیر بوده است. نمی توانید تصور کنید وقتی فهمیدم آن عکس 

رادیولوژی که چند سال پیش دیده بودم مربوط به این فرد بود چقدر شگفت زده شدم! 

به او درباره ی تالش هایم برای قورت دادن قالب ماهیگیری توضیح دادم. به من گفت: 

دکتر جوان، مگر تو نمی دانی که گلو صاف است؟ تو فقط می توانی چیزهایی را که صاف 

هستند در گلویت وارد کنی. ما به همین علت از شمشیر استفاده می کنیم.

زود  از سرگرفتم. خیلی  را  تمرینم  و  کردم  پیدا  مالقه ی سوپ خوری  همان شب یک 

توانستم دسته ی مالقه را از تمام گلویم عبور دهم. خیلی هیجان  زده بودم، اما فرو بردن 

دسته ی مالقه رویای من نبود. روز بعد در روزنامه ی محلی یک آگهی دادم و خیلی زود 

آنچه که می خواستم را به دست آوردم: یک سرنیزه متعلق به ارتش سوئد در 1809. 

وقتی توانستم آن را با موفقیت وارد گلویم بکنم، هم عمیقا از این دستاورد خودم مغرور 

بودم و هم به خاطر روش فوق العاده ای که برای استفاده مجدد و بازیابی سالح ها یافته 

بودم از خود راضی شده بودم.

غیرممکن  نظر  به  که  کارهایی  که،  داده  نشان  گلو همواره  در  بردن شمشیر  فرو  هنر 

مقدمه
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می رسند می توانند ممکن باشند و نیز این ایده را به انسان ها داده که، برتر از محسوسات 

از  یکی  پایان  در  را  باستان  هندی  هنر  این  گهگاهی  من  کنند.  فکر  مشهودات  و 

سخنرانی هایم در مورد توسعه جهانی اجرا می کنم. از یک میز باال می روم و با تردستی 

با سکه های  که  را  تا جلیقه ی مشکی ام  بیرون می آورم  را  بلوز چهارخانه ی حرفه ای ام 

طالی قدیمی تزیین شده بود و برق می زد ظاهر کنم. سپس همگان را دعوت به سکوت 

می کنم و همراه با ضربه های طبلی که نواخته می شود، به آهستگی سرنیزه ی ارتشی ام 

را در گلویم فرو می برم. بعد دو دستم را باال می برم. تماشاگران از دیدن این صحنه به 

شدت هیجان زده می شوند و فریاد می کشند.

خودآزمایی
این کتاب درباره ی جهان و چگونگی فهمیدن آن است. پس چرا آن را با حرف زدن در 

مورد سیرک شروع کردم و چرا با نمایش بلعیدن شمشیر پایان دادم؟ به زودی به این 

سواالت پاسخ خواهم داد. اما در ابتدا می خواهم دانش شما از جهان را ارزیابی کنم. لطفا 

قلم و کاغذ بردارید و به سیزده سوال زیر درباره ی واقعیت پاسخ دهید.

1. امروزه در تمامی کشورهای کم درآمد دنیا، چند دختر مدرسه ای، ابتدایی را به پایان 

می برند؟

الف.20 درصد

ب.40 درصد

ج.60 درصد
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2. اکثریت جمعیت جهان در کجا زندگی می کنند؟

الف. کشورهای کم درآمد

ب.کشورهایی با درآمد متوسط

ج.کشورهایی با درآمد باال

3. در20 سال گذشته، نسبت جمعیت دنیا که در فقر بسیار زیاد زندگی کرده اند چقدر 

بوده است؟

الف. تقریبا دو برابر شده

ب.کم و بیش ثابت مانده است

ج. تقریبا نصف شده است

4. امید به زندگی، امروزه در جهان چقدر است؟

الف.50 سال

ب.60 سال

ج.70 سال

آمارهای  اساس  بر  دارد.  وجود  جهان  در  سال  تا 15   0 کودک  میلیارد  دو  امروزه   .5

سازمان ملل در سال 2100، چه تعداد کودک در جهان وجود خواهد داشت؟

الف.4 میلیارد 

ب.3 میلیارد

ج.2میلیارد

6. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که تا سال 2100 به جمعیت جهان، چهار 

مقدمه
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میلیارد نفر افزوده خواهد شد. علت اصلی آن چیست؟

الف.کودکان بیشتری وجود خواهند داشت )زیر 15 سال(

ب. بزرگساالن بیشتری وجود خواهند داشت )15 تا 74 سال(

ج. افراد مسن بسیار بیشتری وجود خواهند داشت ) 75 سال و بیشتر(

اثر بالیای طبیعی  7. در طول صد سال گذشته، تعداد مرگ و میرها در هر سال در 

چگونه تغییر یافته است؟

الف. بیش از دو برابر شده

ب. تقریبا ثابت مانده

ج. به کمتر از نصف کاهش یافته 

8. تقریبا 7 میلیارد نفر امروزه در دنیا زندگی می کنند.کدام یک از نقشه های زیر، محل 

زندگی آنها را به بهترین شکل نشان می دهد؟ )هر فرد نشانگر یک میلیارد نفر است(

        ج                                 ب                                الف

9. امروزه چه تعداد از کودکان در برابر بیماری ها واکسینه می شوند؟

الف.20 درصد

ب.50 درصد

ج.80 درصد
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10. به طور متوسط در سراسر دنیا، مردان 30 ساله، ده سال از عمرشان را در مدرسه 

سپری کرده اند. زنان با این سن چند سال را در مدرسه گذرانده اند؟

الف.9 سال

ب. 6 سال

ج. 3 سال

11. در سال 1996، ببر، پاندا و کرگدن سیاه در فهرست حیوانات در معرض انقراض 

قرار گرفته اند. چه تعداد از این سه گونه، امروزه در معرض انقراض جدی قرار دارند؟

الف. دو گونه

ب. یک گونه

ج. هیچ کدام

12. چند نفر از مردم دنیا به نحوی به برق دسترسی دارند؟

الف. 20 درصد

ب.50 درصد

ج. 80 درصد

13. متخصصان آب و هوای جهان اعتقاد دارند که، در 100 سال آینده دمای متوسط 

هوا .....

الف. گرمتر خواهد شد

ب .ثابت باقی خواهد ماند

ج.سردتر خواهد شد

مقدمه
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پاسخ های صحیح :

1.ج  2.ب  3.ج  4.ج  5.ج  6.ب  7.ج  8.الف  9.ج  10.الف  11.ج  12.ج  13.الف

به هر یک از پاسخ های صحیحتان نمره بدهید و نمره ی کل خود را روی برگه یادداشت 

کنید.

دانشمندان، شامپانزه ها و شما
آزمون چطور بود؟ آیا پاسخ های اشتباه زیادی داشتید؟ برای پاسخ به سوال ها از حدس 

زدن، خیلی استفاده کردید؟ اگر این طور بوده، اجازه بدهید دو نکته بگویم و خیالتان 

را راحت کنم.

اول این که، زمانی که مطالعه ی این کتاب را به پایان ببرید، به چنین آزمونی خیلی بهتر 

آمارهای  از  به حفظ کردن یک سری  را  نیست که شما  این  داد. علت  پاسخ خواهید 

نیستم(،   اما دیوانه  جهانی مجبور می کنم )درسته که پروفسور سالمت جهانی هستم 

بلکه علت این که در چنین آزمون هایی عملکرد بهتری خواهید داشت این است که، من 

یک سری ابزارهای ساده ی تفکر را به شما معرفی خواهم کرد. این ابزارها به شما کمک 

می کنند که تصویر صحیح تری از جهان داشته باشید و حواستان را در مورد چگونگی 

عملکرد جهان فعال تر کنید، البته بدون این که مجبور باشید تمام این جزییات را حفظ 

کنید.

در  که  است  این  دهنده ی  نشان  نبود،  خوب  آزمونتان  نتیجه  چنانچه  این که:  دوم  و 

منطقه ی خوبی از جهان زندگی می کنید.
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در طول دهه های گذشته، من صدها سوال از این دست در مورد واقعیت مطرح کرده ام. 

تحصیالت،  میر،  و  مرگ  موالید،  جمعیت،  رشد  ثروت،  فقر،  سوال ها  این  موضوعات 

سالمت، جنسیت، خشونت، انرژی و محیط زیست- الگوها و روش های پایه جهانی- در 

و سواالت  نیستند  پیچیده  آزمون ها  این  است.  بوده  دنیا،  در سراسر  نفر  هزاران  مورد 

استفاده کنم و  واقعیت های مستند  از  نیست. من تالش کرده ام که  انحرافی در آن ها 

چنانچه موضوعی مورد بحث است و قطعی نیست، مطرح ننمایم. با این وجود، بیشتر 

افراد به سواالت خوب پاسخ ندادند.

برای مثال، سوال سوم در مورد وضعیت فقر شدید است. در طول 20 سال گذشته، 

نسبت جمعیتی  از افراد که در فقر شدید زندگی می کرده اند، به نصف کاهش یافته است. 

قطعا این یک تغییر بسیار چشمگیر است. من این تغییر را مهم ترین تغییری می دانم 

که در طول دوران زندگی ام در جهان روی داده است. دانستن چگونگی زندگی بر روی 

کره زمین را، می توان یکی از ابتدایی ترین دانش ها به حساب آورد. اما مردم در این مورد 

چیزی نمی دانند. به طور متوسط تنها 7 درصد-کمتر از یک در ده نفر- به این سواالت 

پاسخ صحیح می دهند.

مقدمه
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)بله، البته من در مورد کاهش فقر جهانی در رسانه های سوئد، بسیار گفته ام(

را مطرح می کنند  این مساله  اغلب  ایاالت متحده، دموکرات ها و جمهوری خواهان  در 

که، رقبای آن ها واقعیت ها را نمی دانند. اگر هر کدام به جای هدف قرار دادن یکدیگر، 

دانش خودشان را ارزیابی می کردند، همگی متواضع تر می شدند. نتیجه نظرسنجی ما در 

ایاالت متحده نشان داد که تنها 5 درصد از کل افراد به سواالت پاسخ صحیح داده اند. 

95 درصد باقی مانده، اعتقاد داشتند که میزان فقر در20 سال گذشته تغییری نکرده و 

یا بدتر از این، اعتقاد داشتند که دو برابر شده است-که در واقع برعکس چیزی است 

که اتفاق افتاده است.

حاال یک مثال دیگر را در نظر می گیریم: سوال 9 که در مورد واکسیناسیون است. امروزه 

این آمار حیرت انگیز است و  تقریبا تمامی کودکان در سراسر دنیا واکسینه می شوند. 

نمودار نتیجه ی  سوال 3:چنددرصدپاسخصحیحدادهاند.
درطی20سالگذشته،نسبتجمعیتیکهدرفقرشدیدزندگیکردهاند....؟

)پاسخصحیح:تقریبانصفشدهاست(
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به این معنی است که تمامی انسان هایی که امروز زنده هستند، به نحوی دسترسی به 

امکانات سالمت مدرن دارند. اما اکثر مردم این واقعیت را نمی دانند. به طور متوسط تنها 

13 درصد افراد به این سوال پاسخ صحیح دادند.

دادند.  صحیح  پاسخ  هوا  و  آب  مورد  در  پایانی  سوال  به  افراد  درصد  شش  و  هشتاد 

امتحان  آنالین  نظرسنجی های  در  را  عمومی  دانش  که  ثروتمند  تمامی کشورهای  در 

کرده ایم، اکثریت مردم می دانستند که هوا در حال گرمتر شدن است. فقط در چند دهه، 

یافته های علمی از آزمایشگاه های تحقیقاتی به عموم مردم منتقل شده است. این روایت 

یک پیروزی بزرگ برای عموم مردم است.

به جز این سوال در مورد وضعیت آب و هوا، ناآگاهی همگانی )البته منظورم از ناآگاهی 

حماقت یا از این قبیل نیست، بلکه تنها منظورم عدم داشتن دانش صحیح است( در 

مقدمه

نمودار نتیجه ی  سوال 9:چنددرصدپاسخصحیحدادهاند.
)پاسخ میشوند؟ واکسینه جهان در امروزه یکساله کودکان از تعداد چه

صحیح80%(
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مورد دوازده سوال دیگر وجود دارد. در سال 2017، ما از حدود 12000 نفر در 14 

کشور خواستیم که به سواالت ما پاسخ دهند. آن ها به طور متوسط به دو سوال از دوازده 

سوال نخست، پاسخ صحیح دادند. هیچ کسی نمره ی کامل دریافت نکرد و فقط یک نفر 

)از سوئد( به یازده سوال از دوازده سوال پاسخ صحیح داد. به طور گیج کننده ای 15 

درصد نمره ی صفر گرفتند.

آزمون  در  بهتری  عملکرد  داشته اند،  بهتری  تحصیالت  که  افرادی  فکر می کنید  شاید 

داشته اند؟ یا کسانی که به این موضوعات عالقمند بودند بهتر عمل کرده اند؟ من هم 

را  نوع مخاطب  بودم. من همه  اشتباه  در  بدون شک  اما  داشتم،  را  عقیده  این  زمانی 

معلمان،  پزشکی،  دانشجویان  آزموده ام:  داشتند  متفاوتی  مشاغل  که  دنیا  سراسر  از 

عامل  مدیران  بانکی،  گزاران  سرمایه  سرشناس،  دانشمندان  دانشگاهی،  سخنرانان 

شرکت های چند ملیتی، روزنامه نگاران، فعاالن و حتی تصمیم گیرندگان ارشد سیاسی. 

آن ها  بیشتر  اما  عالقمندند.  جهانی  مسائل  به  که  هستند  تحصیلکرده ای  افراد  این ها 

-اکثریت حیرت آوری از آن ها- به بیشتر سواالت پاسخ نادرست دادند. حتی بعضی از 

آن ها، از مردم عادی هم نمره ی بدتری گرفتند. بعضی از وحشتناک ترین نتایج، مربوط 

هوش  به  ربطی  موضوع  این  است.  پزشکی  محققان  و  نوبل  سخنرانان  از  گروهی  به 

ندارد. به نظر می رسد که همه مردم به صورت وسواس گونه ای در مورد جهان، نادرست 

می اندیشند.

این اشتباه نه تنها وسواس گونه، بلکه نظام مند است. منظورم این است که، این نتایج 

اتفاقی نیستند، از اتفاقی هم بدترند. این نتیجه ها بدتر از نتیجه های افرادی هستند که 
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هیچ گونه اطالعاتی ندارند.

تصور کنید بخواهم سواالتم را به باغ وحشی ببرم و روی شامپانزه ها امتحان کنم. فرض 

کنید مقدار زیادی موز را که روی آن ها الف، ب و ج نوشته شده است را به سمت قفس 

شامپانزه ها پرتاب کنم. بعد بیرون از قفس بایستم و سوال ها را با صدای بلند بخوانم 

برگه  روی  را،  و خوردند  کرده  انتخاب  شامپانزه ها  که  را  موزها  از  هرکدام  و شماره ی 

یادداشت کنم.

اگر من چنین کاری را انجام می دادم )که البته هیچ گاه واقعا این کار را انجام نمی دادم، 

بلکه فقط آن را فرض می گیرم(، شامپانزه ها با انتخاب اتفاقی موزها نتایج بهتری نسبت 

به افراد تحصیلکرده اما اغفال شده ارائه می دادند. کامال اتفاقی شامپانزه ها روی هر سوال 

سه گزینه ای یا چهار سوال از دوازده سوال اول، نمره ی 33 درصد را کسب می کردند.

به عالوه، پاسخ های نادرست شامپانزه ها به طور یکسان در بین دو پاسخ غلط تقسیم 

شده است، اما پاسخ های نادرست افراد همگی در یک مسیر قرار دارد. همه ی افرادی که 

مورد پرسش قرار گرفته اند، جهان را جایی ترسناک تر، خشن تر و ناامیدکننده تر از آن چه 

که در واقع هست می پندارند.

چرا عملکرد ما بهتر از شامپانزه ها نبود؟
که  است  اصال چطور ممکن  باشند؟  اشتباه  در  افراد  از  تعداد  این  است  چطور ممکن 

نمره ی  از  بدتر  نمره ای  باشند؟  کرده  شامپانزه ها کسب  از  بدتر  نمره ایی  افراد  اکثریت 

تصادفی؟

مقدمه
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وقتی برای اولین بار در اواسط دهه ی90، به این حجم از ناآگاهی نگاهی انداختم، حس 

نارضایتی به من دست داد. در همان زمان تدریس، دوره ای را در مورد سالمت جهانی 

در موسسه ی کارولینسکا در سوئد شروع کرده بودم و کمی عصبی بودم. این دانشجویان 

بی نهایت باهوش بودند، شاید قبل از این که برای آن ها تدریس را آغاز کنم، خودشان 

این  فهمیدم،  که  زمانی  داد  به من دست  آرامشی  را می دانستند؟ چه  مطالب  همه ی 

دانشجویان در مورد جهان از شامپانزه ها هم کمتر می دانند.

هرچه مردم را بیشتر آزمودم، بیشتر به نادانی شان پی بردم نه فقط بین دانشجویان، 

بلکه همه جا. خیلی برایم عذاب آور و نگران کننده بود که می دیدم چقدر همه در مورد 

جهان اشتباه می اندیشند. زمانی که از جی پی اس در اتومبیلتان استفاده می کنید، مهم 

است که اطالعات صحیحی به آن بدهید. اگر ببینید در مسیر اشتباهی شما را هدایت 

می کند، دیگر به آن اعتماد نخواهید کرد. حاال که این طور است، آیا سیاست گزاران و 

سیاستمداران بدون داشتن اطالعات معتبر می توانند مشکالت جهان را حل کنند؟ اگر 

دیدگاه افرادی که در کسب و کارهای مختلف مشغول اند برعکس واقعیت باشد، چگونه 

می توانند تصمیمات عاقالنه ای برای سازمان های خود اتخاذ کنند؟ و سایر افرادی که 

باید برای  زندگی خود را سپری می کنند از کجا بدانند که چه اموری مهم هستند و 

آن ها نگران باشند؟

تصمیم گرفتم کاری مهمتر از آزمودن دانش افراد و مقابله با نادانی آن ها در پیش بگیرم. 

تصمیمم این بود که علت را بفهمم. چرا این نادانی در سراسر جهان این قدر فراگیر و 

دائمی است؟ همه ی ما، حتی خود من هم، گاهی اشتباه می کنیم اما چگونه این شمار 
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زیاد از مردم می توانند اشتباه کنند؟ چه علتی دارد که نمره ی بیشتر مردم از شامپانزه ها 

کمتر شده است؟

یک شب که تا دیروقت مشغول کار در دانشگاه بودم، علت این موضوع را کشف کردم. 

حتی  چون  باشد،  موضوع  این  برای  دلیلی  نمی تواند  دانش  نداشتن  تنها  که  فهمیدم 

شامپانزه ها هم به صورت تصادفی می توانستند پاسخ صحیح به برخی از سواالت بدهند، 

اما پاسخ های مردم بدتر از پاسخ های تنها تصادفی و بدتر از پاسخ های شامپانزه ها بود. 

این پاسخ ها به طور نظام مندی نادرست بودند. فقط با دانشی که به طور فعال نادرست 

است، می توان چنین نمره ی بدی گرفت.

متوجه شدم! آن مشکلی که من در این جا با آن دست و پنجه نرم می کنم -چیزی که 

به روز شدن است: دانشجویان  بود- مساله ی  را به خودش درگیر کرده  سال ها ذهنم 

سالمت جهانی من و تمام افراد دیگری که به سواالت من پاسخ دادند، همگی دانشی 

داشتند اما این دانش قدیمی شده بود، به اندازه ی چند دهه. تصویری که افراد از جهان 

اطرافشان داشتند مربوط به زمان فارغ التحصیلی معلمانشان از مدرسه بود.

پس برای ریشه کنی جهل، این طور که من نتیجه گرفتم، الزم بود که دانش افراد را به 

روز رسانی کنم و برای این کار الزم بود مواد آموزشی بهتری را فراهم کنم تا این داده ها 

را به صورت روشنتری نشان دهد. بعد از این که موضوع را در یک شام خانوادگی به آنا 

و اوال گفتم، هر دوی آن ها شروع به تهیه ی نمودارهای الزم کردند. من با این ابزارهای 

تدریس بی نظیر سفر به نقاط مختلف دنیا را آغاز کردم. آنها مرا به تد تاک در مونتراری، 

برلین و کانز بردند. به دفتر مدیران شرکت های چند ملیتی مثل کوکاکوال و آی کیا، به 

مقدمه
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بانک های جهانی و سازمان های سرمایه گذاری در بخش دولتی ایاالت متحده سفر کردم. 

این که از این نمودارها برای نشان دادن چگونگی تغییر جهان استفاده می کردم، هیجان 

زده بودم. از این که به همه می گفتم که امپراطورهایی بدون لباس هستند و هیچ چیز در 

مورد جهان نمی دانند، لذت می بردم. می خواستیم برنامه ی به روز کردن دیدگاه جهانی 

را بر روی تمام آن ها نصب کنیم.

اما کم کم، متوجه شدم موضوع دیگری هم در میان است. این جهلی که در صدد کشف 

آن بودیم، صرفا یک مساله ی ساده ی به روز رسانی نبود و تنها با ارائه ی نمودارها و ابزار 

افرادی که بسیار به سخنرانی های من  آموزشی بهتر حل نمی شد. متوجه شدم حتی 

عالقه داشتند، واقعا آن ها را نمی شنیدند. شاید این مطالب در لحظه برایشان الهام بخش 

چسبیده  جهان  مورد  در  خود  منفی  عقاید  همان  به  هنوز  سخنرانی  از  بعد  اما  بود، 

بودند و اصال ایده های جدید را دریافت نمی کردند. حتی اتفاق افتاد که به محض پایان 

سخنرانی ام، شنیدم که با هم در مورد فقر یا افزایش جمعیت صحبت می کردند، مسائلی 

که نادرستی شان را به طور مستند در سخنرانی ام نشان داده بودم. تقریبا دست از این 

کار کشیدم.

چرا چنین دیدگاه نمایشی باید این قدر پایدار باشد؟ آیا مقصر رسانه ها هستند؟ البته 

در این مورد فکر کردم، اما این پاسخ مساله نبود. بدون شک رسانه ها نقش مهمی دارند 

که بعدا به این مطلب خواهم پرداخت، البته نمی توانیم سرشان فریاد بکشیم و بگوییم: 

هیس، ساکت باشید.

در ماه ژانویه ی 2015، یک لحظه ی سرنوشت ساز برای من پیش آمد. در مجمع جهانی 
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اقتصاد در شهر سوییسی داووس، هزار نفر از قدرتمندترین و بانفوذترین سران سیاسی و 

تجاری، صاحبان مشاغل، محققان، فعاالن سیاسی و حتی بسیاری از سران عالی رتبه ی 

سازمان ملل متحد برای شرکت در جلسه اصلی، با موضوع اقتصاد اجتماعی و توسعه ی 

پایدار، با شرکت من، بیل و ملیندا گیتس حاضر شده بودند. همین طور که به اتاق وارد 

ملل  سازمان  اسبق  کل  دبیران  و  ایالت ها  سران  از  تعدادی  حضور  متوجه ی  می شدم 

شدم. افراد دیگری که آنجا دیدم عبارت بودند از، سران سازمان های ملل متحد، رهبران 

شرکت های چند ملیتی و خبرنگارانی که در تلویزیون آن ها را دیده بودم.

میزان  و  جمعیت  رشد  فقر،  درباره ی  سوال  سه  کنندگان  شرکت  از  که  داشتم  قصد 

را  سواالت  پاسخ  من  مخاطبین  اگر  بودم.  عصبی  هم  خیلی  و  بپرسم  واکسیناسیون 

می دانستند، دیگر هیچ کدام از اسالیدها که فقط برای تصحیح و توضیح اشتباه آن ها 

بود، کاربردی نداشت.

نباید نگران می شدم. این مخاطبان سطح باالی بین المللی که چند روز آینده را صرف 

بیشتر  مردم  عموم  از  فقر  مورد  در  قطعا  کرد،  خواهند  جهانی  مسائل  دادن  توضیح 

اما  دادند.  پاسخ صحیح  سواالت  به  آن ها  درصد   61 طور حیرت آوری  به  می دانستند. 

در مورد دو سوال دیگر، یعنی رشد آینده ی جمعیت و در دسترس بودن امکانات اولیه 

سالمت، این ها از شامپانزه ها هم بدتر عمل کردند. این ها افرادی بودند که به جدیدترین 

نبود که  به روز رسانی کنند. ممکن  را  داده ها دسترسی دارند و می توانند دایم آن ها 

نادانی آن ها صرفا به علت یک دیدگاه قدیمی در مورد جهان باشد. 

مقدمه
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غرایز احساسی و دیدگاه جهانی فوق احساسی ما
برای  تالش  سال ها  از  پس  که  را  نتایجی  کتاب  این  در  من.  کتاب  هم  این  باالخره 

تدریس یک دیدگاه جهانی بر پایه ی واقعیت و با گوش دادن به افرادی که واقعیت ها 

دست  به  می کنند  تفسیر  سوء  دارد،  وجود  آن ها  مقابل  در  مستنداتش  درحالی که  را 

آورده ام. این نتایج در مورد این قبیل مسائل است که، چرا مردم از افراد عادی گرفته تا 

متخصصان باهوش و تحصیلکرده در آزمون های واقعیت، نمرات کمتری از شامپانزه ها 

به دست آورده اند. )در این کتاب به شما خواهم گفت که در این مورد چه کاری انجام 

دهید(. به طور خالصه:

در مورد جهان بیاندیشید. جنگ، خشونت، بالیای طبیعی، بالیای انسانی، فساد، این ها 

چیزهای بدی هستند و به نظر می رسد که در حال بدتر شدن هستند، درست است؟ 

ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می شوند و تعداد فقرا هر روز افزایش می یابد و به 

زودی منابع ما به پایان خواهد رسید مگر این که، کار قابل توجهی انجام دهیم. دست 

کم این تصویری است که بیشتر مردمان مغرب زمین در رسانه ها می بینند و در ذهن 

خود دارند. من این را، دیدگاه جهانی فوق احساساتی می نامم. این دیدگاه پر از نگرانی 

و گمراه کننده است.

متوسطی  مالی  وضعیت  از جمعیت جهان،  اکثریت گسترده ای  که،  است  این  واقعیت 

دارند. شاید تصویر ذهنی که ما از طبقه ی متوسط داریم کامال بر آن ها منطبق نباشد، اما 

آن ها در فقر شدید زندگی نمی کنند. دختران این طبقه ی درآمدی به مدرسه می روند، 

بچه هایشان را واکسینه می کنند و در خانواده هایی که دو فرزند دارند زندگی می کنند و 
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برای تعطیالت به خارج از کشور می روند البته نه به عنوان پناهنده. گام به گام و سال به 

سال، جهان در حال بهتر شدن است، البته نه از همه لحاظ، بلکه به صورت یک قانون 

کلی. با این که جهان با چالش های بزرگی مواجه است، پیشرفت های بسیار چشمگیری 

داشته ایم.   

به  منفی  پاسخ های  سمت  به  را  افراد  که  ماست  احساساتی  فوق  جهانی  دیدگاه  این 

یادگیری  یا  زدن،  کردن، حدس  فکر  هنگام  در  مردم  می دهد.  سوق  واقعیت  سواالت 

درباره ی جهان، مرتبا به دیدگاه جهانی خودشان رجوع می کنند. پس اگر دیدگاه شما در 

مورد جهان نادرست باشد، شما به طور نظام مندی حدس های نادرست می زنید. اما این 

دیدگاه فوق احساساتی نسبت به جهان، صرفا توسط دانش قدیمی و به روز نشده ایجاد 

افرادی که به جدیدترین  شده است، همان طور که قبال هم یک بار اشاره کردم. حتی 

اطالعات دسترسی دارند هم، جهان را اشتباه می بینند. متقاعد شدم که تقصیر بر گردن 

رسانه های بیمارذهن، تبلیغات کذب یا واقعیت های نادرست نیست.

افراد  تجربیات من بعد از چند دهه سخنرانی، آزمون و گوش دادن به روش هایی که 

از واقعیت ها برداشت نادرست می کنند حتی زمانی که این مستندات در برابر آنها قرار 

دارند، باالخره من را به این نتیجه گیری رساند که تغییر این دیدگاه فوق احساساتی در 

مورد جهان بسیار دشوار است، زیرا از اصل عملکرد مغز ناشی می شود.

مقدمه
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خطاهای دید و خطاهای جهانی

به دو خط افقی زیر نگاه کنید .کدامیک از خطوط طوالنی ترند؟

ممکن است این تصویر را قبال دیده باشید. خط پایین به نظر طوالنی تر می رسد. شما 

این مطلب را می دانید اما با این وجود، حتی اگر خودتان این خطوط را اندازه گیری 

کنید و یکسان بودن اندازه هایشان را تایید کنید، باز هم همچنان این دو را متفاوت 

می بینید.

من عینکی دارم که برای اصالح عیب بینایی ام استفاده می کنم، اما زمانی که به این 

تصویر نگاه می کنم، درست مانند همه ی افراد دیگر دچار خطای دید می شوم. چون 

این خطا در چشم های ما اتفاق نمی افتد، بلکه در مغز ما روی می دهد. این ها خطاهای 

نظام مندی هستند که ربطی به مشکالت بینایی ما ندارند. نیازی نیست که نگران شوید 

زمینه کنجکاو  این  در  است که  بهتر  افراد همین طور هستند. در عوض  بیشتر  چون 

شوید: عملکرد این خطای دید به چه صورت است؟ به طور مشابهی می توانید به نتایج 

در  این خطا  ببرید.  بین  از  را  نگرانی خود  و  بیندازید  نگاهی  عمومی  نظرسنجی های 

مقیاس جهانی چطور عمل می کند؟ چرا ذهن بسیاری از افراد به طور مداوم وضعیت 

جهان را سوء تفسیر می کند؟
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مغز انسان نتیجه ی میلیون ها سال تکامل است و ما سخت با غرایزمان درآمیخته ایم، 

غرایزی که به اجداد ما برای بقا در گروه های کوچک شکارچیان و جمع آوری کنندگان 

محصوالت، کمک کرده است. اغلب اوقات مغز ما بدون فکر کردن زیاد، سریعا شروع 

از این ویژگی برای فرار از خطرات آنی استفاده  به نتیجه گیری می کند، که اجداد ما 

به بدگویی و غیبت و داستان های مهیج عالقه داریم که در زمان های  می کرده اند. ما 

و چربی ها  عاشق شیرینی ها  ما  است.  بوده  مفید  اطالعات  و  اخبار  منبع  تنها  گذشته 

ما  انرژی  منابع  غذاها  کمیابی  در  و  بوده اند  ما  ماندن  زنده  منابع  زمانی  که  هستیم 

محسوب می شده اند. ما غرایز زیادی داشته ایم که هزاران سال پیش مفید بوده اند، اما 

حاال ما در جهانی بسیار متفاوت زندگی می کنیم.

مصرف بیمارگونه ی شیرینی و چربی باعث چاقی می شود، که یکی از عمده ترین دالیل 

بیماری در جهان امروز به شمار می رود. ما باید خودمان و کودکانمان را آموزش دهیم تا 

سراغ شیرینی و چیپس نروند. به همین شکل، ذهن سریع تصمیم گیرنده ی ما و عالقه 

زیاد ما برای غرایز هیجانی، باعث فهم نادرست ما از جهان می شود. 

لطفا از گفته های من سوء برداشت نکنید. ما هنوز به این غرایز برای معنابخشی به زندگی 

و گذران روزهای خود نیاز داریم. اگر بخواهیم هرگونه اطالعاتی را غربالگری کرده و هر 

تصمیم را از لحاظ منطقی تحلیل کنیم، زندگی عادی برایمان غیرممکن خواهد شد. ما 

نباید به طور کامل شیرینی و چربی را از زندگیمان حذف کنیم، همین طور که از یک 

جراح نمی خواهیم قسمتی از مغزمان را که مربوط به احساسات است، با عمل جراحی 

اگر  می خوریم.  هیجانی  طور  به  که  باشیم  چیزهایی  کنترل  صدد  در  باید  اما  بردارد. 
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اشتهای خودمان را کنترل نکنیم، نمی توانیم دنیا را آن طور که هست ببینیم و بسیار 

از واقعیت دور می شویم.

واقعیت و جهان بینی بر پایه واقعیت 
نادانی است. این  با  این کتاب آخرین نبرد من در طول ماموریت زندگی برای مبارزه 

برای تغییر روش های  بر جهان است: تالشی  تاثیری  برای گذاشتن  آخرین تالش من 

فکری افراد، آرام کردن ترس های غیرمنطقی و تغییر دادن مسیر انرژی آنان به سمت 

نرم  داده،  از  بزرگی  مجموعه های  به  را  قبلی، خودم  نبردهای  در  سازنده.  فعالیت های 

کرده  و سرنیزه ی سوئدی مجهز  انرژی  از  پر  بصیرت  بخش، سبک سخنرانی  افزارهای 

بودم، اما این ها کافی نبود. حاال امید دارم که این کتاب کافی باشد.

داده هایی که در این جا ارائه می دهم، به هیچ وجه شبیه چیزی نیست که در مورد آن 

می دانید: این داده ها به منزله ی درمان هستند. در واقع دانایی به عنوان منبعی برای 

آرامش ذهن در نظر گرفته می شود. چون جهان آن  طوری که به نظر می رسد، نیست.

واقعیت مداری مانند یک رژیم غذایی سالم و تمرینات منظم می تواند و باید به عنوان 

بخشی از زندگی شما تبدیل شود. شروع به تمرین کنید، بعد می بینید که واقعیت مداری 

نسبت به عالم جایگزین دیدگاه فوق هیجانی شما خواهد شد. آن وقت می توانید جهان 

را به درستی درک کنید و فقط احساسات، پایه های شناخت شما نباشند. قادر خواهید 

بود تصمیمات بهتری بگیرید، در مقابل خطرات واقعی هوشیار باشید و از نگرانی ها و 

اضطراب های بیجا پرهیز کنید.
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من به شما آموزش خواهم داد که چطور ماجراهای فوق هیجانی را بشناسید، همچنین 

ابزارهایی برای تفکر صحیح ارائه می کنم تا بتوانید غرایز هیجانی تان را کنترل کنید. آن 

وقت می توانید سوء تعبیرها را تغییر داده، دیدگاهی واقع بینانه نسبت به جهان پیدا کرده 

و بر شامپانزه ها پیروز شوید.

برگردیم به سیرک
من گاهی از اوقات در پایان سخنرانی هایم برای این که به شیوه ای کاربردی نشان دهم 

که چیزی که به نظر غیرممکن می آید، ممکن است، هنر فرو بردن شمشیر در گلویم 

مورد جهان  در  را  مخاطبینم  دانش  اجرای سیرکم،  از  قبل  می گذاشتم.  نمایش  به  را 

می سنجیدم. به آن ها نشان می دادم که دنیا کامال از آن چیزی که می پندارند متفاوت 

است. برای آن ها اثبات می کردم که بسیاری از تغییراتی که فکر می کنند هرگز اتفاق 

نخواهد افتاد، همین حاال به وقوع پیوسته است. به سختی تالش می کردم که کنجکاوی 

آن ها را در مورد آنچه ممکن است برانگیزم، چیزهایی که با باورهای آنان و آنچه هر روزه 

در اخبار می بینند متفاوت است.

علت این که شمشیر را در گلویم فرو می بردم این بود که، به مخاطبانم بفهمانم که آنچه 

به آن ها نشان داده ام در تعارض شدید با پیش فرض های ذهنی آنهاست و هرچقدر هم 

که به نظر غیرممکن برسد باز هم صحیح است.

دوست دارم زمانی که افراد با واقعیت مواجه می شوند، دچار ترس و دلهره نشوند، بلکه 

حس شگفتی کودکانه، الهام و جستجوگری که خودم از سیرک به خاطر دارم در آن ها 
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بیدار شود.

این کتاب، کتابی در مورد جهان و واقعیت آن است. همچنین کتابی در مورد شماست و 

این که چرا شما جهان را آن طور که واقعا هست نمی بینید. این کتاب در مورد کارهایی 

است که می توانید در مورد جهان انجام دهید و این که چطور دیدگاه مثبت اندیش تری 

درباره ی آن داشته باشید، اضطراب کمتری داشته باشید و همین طور که از سیرک به 

جهان واقعی پا می گذارید امیدواری بیشتری پیدا کنید.

حباب  از  و  بدانید  را  واقعیت  زندگی تان  ادامه ی  برای  که  می دهید  ترجیح  اگر  پس 

توهمات بیرون بیایید؛ اگر تمایل دارید که دیدگاهتان را نسبت به جهان تغییر دهید؛ 

نیز اگر حس  انتقادی را جایگزین واکنش های غریزی نمایید و  اگر آماده اید که تفکر 

تواضع، کنجکاوی و آمادگی برای شگفت زده شدن را دارید؛ پس به مطالعه این کتاب 

ادامه دهید.



فصل 1
غریزه شکاف
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گرفتنیکهیوالدرکالسدرسفقطباکمکیکتکهکاغذ

همه چیز از اینجا شروع شد
اکتبر 1995 بود. عصر آن روز تصمیم داشتم مبارزه ی طوالنی خود را علیه سوء تعبیرهای 

جهانی آغاز کنم.

»میزان مرگ و میر کودکان در عربستان سعودی به چه میزان است؟ برای پاسخ به 

این سوال الزم نیست دست بلند کنید. پاسختان را با صدای بلند بگویید«. قبل از آن 

کپی هایی از جداول 1 تا 5 از سالنامه ی یونیسف تهیه کرده بودم و در اختیار حاضران 

فصل 1 : غریزه شکاف
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