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در  پیچیدگی  این همه  آیا  قانون.  و  قانون  و  قانون  قانون صحبت می کنیم  از  همیشه 

زندگی بس نیست؟

جایی که این همه قانون بدون هیچ گونه توجهی به ما وضع شده است، چطور می توانیم 

انتظار داشته باشیم اصال قانونی هم باشد که به نفعمان باشد؟

بگیرید،  نظر  در  را  یهودی ها  مثال  هستند.  فراری  هم  کتاب ها  قوانین  از  حتی  مردم 

حضرت موسی به آن ها گفته بود؛ تا زمانی که او روی کوه طور است هیچ کاری نکنند و 

به پرستش غیر خدا مشغول نشوند، ولی آن ها نپذیرفتند.

 وقتی موسی با ده فرمان از کوه فرود آمد، آن ها را دید که به عبادت گوساله ی سامری 

مشغول اند و موسی که این را دید آن ها را به صحرایی خشک و بی آب و علف برد. 

آن ها بالفاصله بعد رفتن موسی، به رقص دور یک گوساله ی طالیی مشغول شدند، یعنی 

مقدمه
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هرچه گفته بود را فراموش کردند. 

ما معموال حتی وقتی هم بدانیم قانون برای ما خوب است تا حدی از آن گریزانیم. 

احساس می کنیم قانون ما را محدود می کند. 

می پرسیم چرا ما را باید بر اساس قوانین دیگران قضاوت کنند؟

خدا به موسی قانون هایی را ابالغ نکرد، بلکه دستورات یا فرمان هایی ابالغ کرد. ما به 

عنوان انسان معموال از دستور گریزانیم هر قدر هم به نفعمان باشد. از طرفی این داستان 

به ما نشان می دهد قانون که نباشد، ما برده ی امیال خود می شویم. 

این داستان نشان می دهد که بدون قانون چه اتفاقاتی در زندگی ما رخ می دهد. 

آنچه در این داستان انجیل نهفته است، تنها قانون نیست بلکه حکایت هایی  است که 

فهم قانون و چرایی آن را برایمان راحت تر می کند. 

پروفسور پیترسون در این کتاب در کنار بیان قوانین، حکایاتی را هم مطرح کرده که 

بلکه ما را در  نه تنها زندگی ما را محدود نمی کنند،  این قوانین خوب  نشان می دهد 

رسیدن به اهدافمان یاری هم می کنند. 

اولین بار جردن را در سال 2004 در منزل دو نفر از دوستان مشترک دیدم. آن روز تولد 

یکی از دوستان مشترک بود. 

جردن می گوید؛ باید نظراتت را بیان کنی. وقتی بحث از سیاست می شود همه شروع 

به حرف زدن می کنند باید در همه موارد این طور باشد، این اشتباه نیست بلکه بسیار 

صحیح است. 

وقتی جردن این سخنان را در میهمانی بیان داشت، خیلی خوشحال شدم به نظرم این 
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بهترین بخش آن مهمانی بود و ارزشش را داشت. 

از خنده و شادی. دوستمان ورزبرگ خیلی  پر  بود  بعدازظهری  بود،  روز خیلی خوبی 

انسان رکی است و این عالی است، چون وقتی طرف مقابل رک باشد تو میدانی در حال 

صحبت با چه کسی هستی. 

تا یک  اول همه ی میهمانی ها کسل کننده است. همه می آیند و می روند  خب بخش 

شخص خاص را ببینند. وقتی آن ها رفتند تازه میهمانی شروع شد. تا وارد اتاق پذیرایی 

خصوصی شدیم، متوجه شدم صمیمیت موج می زند عالی بود، در اصل انگار میهمانی 

تازه شروع شده بود. 

را  مقامات  می داند  است،  فوق العاده حرف های  کارش  در  ما  لهستانی  دوست  ورزبرگ 

چطور پیدا کند و جلوی دوربین بیاورد، آن ها هم که جلوی دوربینش می آیند خود را 

جمع و جور می کنند، چون می دانند این دوربین ورزبرگ است. 

ورزبرگ اولین کسی بود که جردن را جلوی دوربین قرار داد، در واقع هم جردن دوربین 

باغچه. چشم های عکاسان  رفتیم کنار  بعدازظهر  را.  او  را دوست داشت و هم دوربین 

پاپارازی را همه جا حس می کردم. شخص جدیدی هم به ما اضافه شد که عکاس ها را 

نادیده می گرفت و با لهجه ی آلبرتایی به صحبت با ما ادامه می داد. 

همان طور که او حرف می زد، ما با صندلی ها ور می رفتیم تا بلکه صدایشان حشرات را 

دور کند.

راستش موضوعاتی که آنجا مطرح شد زیاد مفید نبودند و اگر هم بودند چند ثانیه بیشتر 

طول نمی کشیدند. 

مقدمه
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معموال این سخنان را جاهایی می شنویم که دو استاد حضور دارند.

سخنان پیترسون عالی بود. مانند بچه ای بود که انگار تازه خیلی از مطالب را آموخته و 

می خواهد با همه به اشتراک بگذارد. در آن کفش های کابوی چیزی بود که مرا جلب 

می کرد. 

پیترسون آدم معمولی نبود. او استاد دانشگاه هاروارد بود و در عین حال که کابوی بود 

به همان اندازه جنتلمن هم بود. با این که خیلی صحبت می کرد، اما همه جذبش بودند 

و به او نگاه می کردند چون سواالتی می پرسید که هر انسانی را به فکر فرو می برد. خیلی 

خاص بود. مانند کسی بود که ذهنش باید خیلی تند عمل کند تا بتواند پیش برود، انگار 

بلند فکر می کرد و هرچه در ذهن داشت به زبان می آورد. 

او بر خالف بسیاری از استادها، وقتی به چالش کشیده می شد خیلی خوشحال بود. اگر 

چیزی را هم به همه تعمیم می داد خودش به آن می خندید. 

انگار فکر کردن به مشکالت، برای او یک فرایند بسیار جالب بود. 

مثال هایی که می زد خیلی کاربردی بودند. او به ما می آموخت در زندگی روزانه، زندگی 

شغلی، ساخت مبل، طراحی خانه، طراحی اتاقی که دوست داریم و برای جلوگیری از 

رها کردن مدرسه توسط دانش آموزان، چه باید کنیم. 

راستش من همه یکسانی را که این چنین هستند، دوست دارم. آن ها از غرب و مزارعش 

آمده اند، روی پای خود ایستاده و خود همه چیز را ساخته اند. آن ها بر خالف دوستانشان، 

که آموزش دانشگاهی برایشان یک اتفاق معمول بوده با تالش خود به آن رسیده اند. 

کامپیوتری  بازی های  صرف  بقیه  که  را  وقتی  و  متفاوتند  و  خودساخته  انسان ها،  این 
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می کنند، صرف ساختن خود و زندگی شان کرده اند. به نظر می رسید جردن هم چنین 

باشد، انگار وظیفه ی خودش را فقط کمک به دیگران می داند. 

با هم دوست شدیم. من به عنوان روانشناس و روانپزشکی که عاشق ادبیات هم هستم، 

نگاه  ادبیات و داستان ها  به  ادبیات است و طوری  و  او هم عاشق فلسفه  متوجه شدم 

او همچنین مطالعاتی در زمینه ی  او هستند.  برای  ارزشمند  انگار یک میراث  می کند 

شخصیت و رفتار داشته است و علم اعصاب را هم خوب می شناسد. با این که تخصص او 

رفتارشناسی است، اما در زمینه ی تجزیه و تحلیل روانی خصوصا تجزیه و تحلیل خواب 

و رویاها، نقش بحران های کودکی در بزرگسالی و مکانیسم دفاعی هم بسیار تخصص 

داشت. همچنین او تنها عضو هیئت علمی دانشگاه تورنتو است که این همه تخصص را 

یکجا با هم دارد. هر وقت او را می دیدم، درباره ی شهری که او آنجا بزرگ شده بود با هم 

صحبت می کردیم و معموال تمام صحبت هایمان از خنده و لذت پر بود. وارد خانه اش که 

می شدی حس خوبی می گرفتی. بهترین خانه ی متوسطی بود که دیده بودم. همسرش 

با سلیقه ی مثال زدنی که داشت، آن را عالی طراحی کرده بود. در خانه ی آن ها آثار 

هنری، نقاشی ها و مجسمه های بسیاری دیده می شد. بیشتر آن ها مربوط به کمی بعد از 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بودند که جردن آن ها را به صورت اینترنتی خریداری 

کرده بود. روح انقالبی در همه جای خانه ی آن ها دیده می شد؛ روی دیوارها و حتی در 

حمام. دلیل استفاده از این آثار هنری این نبود که جردن به آن دوران یا به کمونیسم یا 

شوروی سابق عالقه ای داشته باشد. بلکه می خواست چیزی را که خیلی ها فراموش کرده 

بودند فراموش نکند و همیشه به یاد داشته باشد، صدها میلیون نفر به خاطر مدینه ی 
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فاضله ای که اصال وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت، کشته شدند. راستش طول 

کشید تا به خانه ی آن ها عادت کنم. اما تمی، همسر جردن با توضیحات عالی که داد، 

تحمل و عادت کردن به آن را برایم آسان کرد. جردن با نگهداری این آثار می خواست 

بگوید؛ انسان استعداد این را دارد که به نام خوبی، بدترین کارها را انجام دهد و بگوید 

چطور انسان می تواند خود را گول بزند و با آن کنار بیاید. ساعت ها در مورد موضوعات 

مشترک سخن گفتیم. از این که خیلی ها کار بد را به خاطر بد بودنش هم انجام می دهند، 

چون از آن خوششان می آید. 

در سخن هایمان از این گفتیم که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد. 

بعد از مدتی در آشپزخانه چای نوشیدیم و در مورد آخرین کتابی که خوانده ایم صحبت 

کردیم، زندگی را آن طور که بود زندگی می کردیم. جردن در مورد کتاب اولش صحبت 

کرد، نقشه های معنایی. او در این کتابش از داستان هایی که فرهنگ ها برای بهتر کردن 

و  بی در  دنیای  یک  به  تولد  از  پس  ما  این که  از  می گوید.  ساخته اند سخن  ما  زندگی 

پیکر وارد شده ایم که باید هر قلمرویی از آن را کشف کنیم. او در این کتاب با استفاده 

با  ما  مغز  دهد  نشان  می خواهد  داستایوفسکی،  و  فروید  نیچه،  یورن،  اندیشه های  از 

موقعیت هایی که پیش می آید چطور برخورد می کند. نقطه ی درخشان و تمایزبخش این 

کتاب از سایر کتاب ها این است که در آن نشان می دهد چطور این واکنش های ما ریشه 

در  DNA، فرهنگ و داستان های باستانی مان دارد. 

با  مواجهه  راه  ما  به  که  شدند  جاودانه  دلیل  این  به  داستان ها  این  می دهد  نشان  او 

ناشناخته ها را به خوبی می آموزند. 
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او  قبلی  به کتاب  راه ورودی  اختیار شما می گذارد، می تواند  این کتاب در  چیزی که 

یعنی نقشه های معنی باشد. چون آن کتاب کتابی است پیچیده و جردن آن را در زمان 

توسعه ی تئوری های روانشناختی خودش نوشته است. نکته ی مهم این است که مهم 

نیست ژن های ما، مغزمان یا هر چیز دیگری در زندگی مان چطور سازمان یافته است، 

بلکه مهم این است که ما باید از ناشناخته ها به سمت شناخت و از بی نظمی به سمت 

نظم حرکت کنیم. او در هر دو کتابش از ایدئولوژی افراطی صحبت می کند، از این که 

این که  از  و  کشتند  ایدئولوژی  نام  به  را  خود  شهروندان  توتالیتر،  حکومت های  چطور 

چطور مردم هر آنچه دارند را برای هویتشان می دهند. 

ایدئولوژی ها، ایده های ساده ای هستند. این ایده ها که معموال به صورت علم یا فلسفه 

بیان کرده  از دید خود  را  مطرح می شوند، می خواهند پیچیدگی ها و مشکالت جهان 

تصور  که  هستند  کسانی  ایدئولوگ،  افراد  کنند.  پیش بینی  راه حل هایی  آن ها  برای  و 

می کنند می دانند چطور می توانند دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کنند و 

این در حالی است که حتی نتوانسته اند بر چالش ها و بی نظمی درونی خود غلبه کنند. 

جایگزین  ایدئولوژی ها،  کنیم.  شروع  خودمان  از  را  نظم بخشی  می کند  توصیه  جردن 

دانش هستند و افراد ایدئولوگ وقتی به قدرت برسند تبدیل به افراد خطرناکی می شوند. 

چون تصور می کنند با یک ایده ی ساده و بدون توجه به پیچیدگی ها، می توان دنیا را 

ایده هایشان شکست بخورد، آن ها  برای زندگی کرد. وقتی هم  تبدیل به جای بهتری 

خود را مقصر نمی دانند بلکه سایر افراد جامعه را مسئول به بار ننشستن ایده های خود 

قلمداد می کنند. پروفسور لوییس فیوم در کتابش با نام ایدئولوژی و ایدئولوگ ها اشاره 
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می کند که این افراد معموال از یک دین به عنوان ایدئولوژی استفاده می کنند و علم 

و دانش را نادیده می گیرند. مثال کمونیسم، از دین یهود اقتباس شده است. لنین به 

رژیم  یک  کار  این  با  و  می دهد  فاضله  مدینه ی  قول  مردم  به  کمونیسم،  رهبر  عنوان 

دیکتاتوری را شروع می کند و به نام آن میلیون ها نفر را می کشد. جردن برای به دست 

ایدئولوژی، نه تنها شوروی سابق را به خوبی مطالعه کرد، بلکه  از  آوردن فهم بهتری 

به مطالعه ی عمیق در هولوکاست و چگونگی پیدایش نازیسم نیز پرداخت. من تا حاال 

شخصی مسیحی را ندیده بودم که اینقدر به سرنوشت یهودیان در اروپا، در جریان جنگ 

جهانی دوم عالقه داشته باشد و بخواهد بداند چطور چنین اتفاقی افتاد. پدر من خود از 

بازماندگان آشویتس است و مادربزرگم هم همچنین. پدربزرگم از کمپ های موفوسن 

نجات یافت ولی یک روز قبل از آزادیش با غذایی که به او دادند خفه شد و مرد. بعد از 

سخنرانی جردن، بسیاری او را متهم می کنند که یک راست گرای افراطی است. من با 

این پیشینه ی خانوادگی می خواهم بگویم اینطور نیست و جردن شخصی است که هم 

توانایی و هم ابزار و میل دارد که بتواند کارهای بزرگی انجام دهد.

نارضایتی من از سیاست مدرن و به وجود آمدن نازیسم، باعث شد که در کنار مطالعات 

روانشناختی،  تحلیل  و  تجزیه  تصویرسازی،  ناخودآگاه،  ضمیر  مطالعه ی  به  سیاسی 

روانپزشکی و مغز بپردازم. جردن هم به دالیلی، از مطالعات سیاسی خارج شد. ما در 

همه ی موارد با هم تفاهم نداریم، اما خوشبختانه همیشه بر سر سوال ها با هم تفاهم 

داریم. 

که  دانشگاهی  استادان  کالس های  سر  دارم  عادت  من  است.  خوب  خیلی  ما  دوستی 
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دوستانم هستند بنشینم و سر کالس او هم رفتم. بعد از شرکت در کالس هایش چیزی 

در  توانا  بسیار  کرده اند. شخصی  مشاهده  آنالین  به صورت  نفر  میلیون ها  که  دیدم  را 

ایده ها  یا نادرستی  سخنوری مانند یک موعظه گر که می تواند هر کسی را به درستی 

باورمند سازد. بعد از این که این کار را کرد، برای پی ریزی و تقویت سخنان قبلی اش، 

به چند حقیقت علمی نیز در آن مورد اشاره می کند. او در قانع کردن دانشجویان برای 

این که آینده را جدی بگیرند، فوق العاده توانمند است. او از آن ها می خواست به بهترین 

کتاب های نوشته شده احترام بگذارند. او مثال های بسیار جالبی از کارش در کلینیک 

می زند و از حساسیت های خود صحبت می کند و می تواند رابطه ی خوبی بین مغز، علم 

و داستان های دینی برقرار کند. 

او نشان می دهد که داستان های قدیمی از زندگی گیلگمش تا بودا چگونه رشد کرده و 

تکمیل شده اند. او از این تئوری نقشه ی توسعه ی مغز را هم به دانشجو نشان می دهد. او 

به داستان ها احترام می گذارد و هیچگاه از به زبان آوردنشان خسته نمی شود. اگر مثال 

در مورد تفاوت جنسیت ها صحبت می کند، می تواند نشان دهد چگونه رفتار آن ها باعث 

شده بتوانند پایدار بمانند. 

از آن بحث  او همچنین در مورد موضوعاتی صحبت می کند که خیلی در دانشگاهها 

رنج  اطرافیان  یا  شما  خود  اگر  است،  همزاد  رنج  با  ما  زندگی  این که  مثال  نمی شود. 

می کشید با این که ناراحت کننده است ولی جزیی از زندگی است. اگر ما رنج می کشیم، 

دلیلش سیاستمداران، سیستم فاسد یا قربانی بودنمان نیست، تنها دلیلش این است که 

ما انسانیم و همیشه درجه ای از رنج را داریم. 
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رنج  آینده  سال  پنج  در  نمی کشند،  رنجی  دارید  دوستشان  که  کسانی  یا  شما  اگر  و 

خواهند برد، مگر این که بی نهایت خوش شانس باشند. بچه بودن، کار کردن، بزرگ شدن 

و مردن همه و همه سخت هستند و جردن بر این باور است که این سختی ها، بدون 

داشتن کسی که دوستت داشته باشد، یا بدون خرد یا علم فقط سخت تر می شود. او 

دانشجویان را نمی ترساند. آن ها هم نمی ترسند چون می دانند که حرف هایش درست 

است و این که بزرگترهای آن ها در این مورد با فرزندانشان صحبت نکنند، معنایش این 

نیست که بچه ها از رنج در امان خواهند بود. جردن از قهرمان ها می گوید. همان هایی 

که چه در دنیای حقیقی و چه داستانی، باید به قلمروهای ناشناخته وارد می شدند و 

آن ها را می شناختند و در این راه باید خیلی چیزها را از دست می دادند تا بتوانند کشف 

کنند و بشناسند و باز متولد شوند. این کار نیازمند انگیزه است، چیزی که به ندرت در 

یک کالس روانشناسی یا یک کتاب درسی در موردش صحبت می شود. من زندگی او را 

دیده ام؛ او و همسرش تمی بر اساس قوانین این کتاب زندگی می کنند که برخی از آن ها 

خیلی سخت هستند. من دیدم که او با زیستن بر اساس این قوانین، از آنچه بود بهتر 

هم شد. در حقیقت، فرایند نوشتن این کتاب بود که او را از سخنرانی های اجباری دور 

ساخت. او به همین دلیل شروع به انتشار مطالبش در اینترنت کرد؛ حاال ویدیوهایش در 

یوتوب حدود 100 میلیون بازدید دارند. 

این کاریزمای اوست که باعث شده بالفالصله پس از بارگذاری ویدیوهایش صدها هزار 

نفر به تماشا بنشینند. مردم به سخنانش گوش می دهند، چون می دانند آنچه او می گوید 

یک نیاز اصلی است و می خواهند از قوانین رها شوند. اما امروزه گرایش به قانون و نیاز 
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به آن در میان مردم بیشتر شده است. امروزه خیلی از افراد مانند خود من، احساس 

از  محروم  را  خود  است.  کرده  گرفتار  را  آن ها  این  و  مانده اند  راهنما  بدون  می کنند 

ثروت هایی احساس می کنیم که می دانیم وجود دارند. اولین درس قانون این است که، 

همه چیز نسبی است. یعنی درست و غلط کامل و صد درصدی وجود ندارد. بلکه این 

درستی را هر کس با دید خودش و بر اساس پیشینه ی فرهنگی و تاریخی و بسیاری 

عوامل دیگر تعیین می کند و بیان می دارد. ما می دانیم که همیشه بین دین ها، فرهنگ ها 

و گروه های مختلف بر سر این که چه چیزی درست یا نادرست است اختالف وجود داشته 

است. امروزه علم جدید و دانش پیشرفته به این نکته رسیده که اخالقیات یا درست و 

نادرست از نظر هر فرهنگ، گروه یا دین تنها وسیله ای است برای اعمال قدرت بر سایر 

افراد،  باید قدرت تحمل را تقویت کرد. تحمل  اما امروزه  فرهنگ ها، دین ها و گروه ها. 

گروه ها و ادیانی که متفاوت از ما فکر یا عمل می کنند. امروزه خیلی از پیشروها تصمیم 

گرفته اند این ارزش ها را تغییر دهند و جور دیگری باشند. آن ها خیلی هم موفق بوده اند. 

خوشبختی درست عمل کردن نیست، بلکه ارسطو می گوید: خوشبختی یعنی طوری 

زندگی کنی که بیشترین میزان خوشحالی را داشته باشی. 

به خوشحالی  که  است  کاری  درست  کار  این که  یعنی  می داند؛  را همین  آن  هم  وایز 

بیانجامد. 

ارسطو در مورد مطالعه ی خوشحالی در انسان ها بسیار کار کرده و هر نوع خوشحالی 

ممکن را بررسی کرده است. 

زندگی مدرن بر این پایه شکل گرفته است که نمی توان خوب یا بد صد درصدی در 
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زندگی داشت. تنها چیزی که ما باید در خود و زندگی مان تقویت کنیم تحمل است، 

تحمل گروه ها و عقاید مختلف تا از آسیب زدن به یکدیگر جلوگیری کنیم. متاسفانه 

بسیاری از ما برای این که خود را انسان خوبی نشان دهیم، وانمود می کنیم خوب هستیم 

درحالی که این خوب بودن نیست بلکه فقط وانمود کردن است. اگر شما در این دنیا 

نتوانید عقاید متفاوت را تحمل کنید، این امر نشان می دهد شما نه تنها انسان عاقلی 

بدون  نمی توانند  افراد  از  خیلی  خب  اما  هستید.  هم  خطرناک  احتماال  بلکه  نیستید 

داشتن یک مدل ایده آل در زندگی شان، آن را ادامه دهند. ایدئولوژیست ها کورکورانه 

تصور می کنند برای هر چیزی جوابی دارند درحالی که اصال اینطور نیست. با این که افراد 

نسبت گرا، بر این باورند که هیچ درست و غلط قطعی وجود ندارد، ایدئولوگ ها مطمئن 

هستند می دانند مشکل دیگران چیست و راه حلش را هم می دانند. بعضی وقت ها به نظر 

می رسد کسانی که مثال می خواهند شما را نصیحت کنند و به شما راهی نشان دهند، 

دقیقا همان کسانی هستند که کمترین توانایی را در این زمینه دارند. 

همان طور که ما در غرب می خوانیم، نسبت گرایی ریشه های بسیار گوناگونی دارد. تاریخ 

نشان داده که هر فرهنگ و گروهی برای خود دارای کدهای اخالقی خاصی هستند. 

هرچه به این طرف و آن طرف دنیا بیشتر سفر کردیم، متوجه شدیم کدهای اخالقی 

آن ها بیشتر با فرهنگشان هماهنگ است. دانش هم در همین زمینه وارد میدان می شود 

و با حمله به دین سعی دارد بسترهای اخالقی را به خود متعلق بداند. جامعه شناسی 

اول  کرد.  تقسیم  بخش  دو  به  را  جهان  می توان  که  است  باور  این  بر  ماتریالیستی 

ما  ارزش ها که ذهنی و شخصی هستند.  و  قابل لمس هستند  و  حقیقت  ها که عینی 
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می توانیم حقایق را بپذیریم اما ارزش ها را فعال نه. اما این ایده به نظر من ضعیف است؛ 

چون این ارزش های شخص است که تعیین می کند او به چه چیزی توجه می کند و روی 

چه چیزی به عنوان حقایق حساب می کند. این وضعیت در دنیای گذشته و باستانی هم 

بوده است؛ مردم یونان به این نکته رسیدند که به هر جا سفر کنند، ارزش های آن جامعه 

با ارزش های آن ها متفاوت است و این ارزش ها ریشه در باورهای گذشته و موروثی دارد. 

و این کشف که زیاد هم تازه نبود باعث به وجود آمدن فلسفه شد. سقراط فیلسوفی بود 

که تصمیم گرفت به جای این که یک ایده آلیست یا ایدئولوگ یا نسبت گرا باشد، به دنبال 

خرد برود و بفهمد عدالت واقعی چیست. 

این نکته که هر جامعه و فرهنگی در مورد زندگی و چگونه زیستن عقیده ی مختلفی 

دارد باعث فلج شدن ذهن گذشتگان نشد، بلکه برعکس باعث تعمیق فهم آن ها نسبت 

به دنیا گشت. مثال ارسطو به این نتیجه رسید با این که قوانین و عادات و رسوم در هر 

جایی با جای دیگر متفاوت است، اما چیزی که بین همه ی مردم ثابت است تمایل به 

داشتن عادات و رسوم و قوانین است. 

این نشان می دهد انسان از نظر بیولوژیک عادت دارد در هر جایی قانون یا رسمی بنا 

نهد یا پایه گذاری کند. 

و دلیل این امر هم این است که، انسان به اخالقیات گرایش دارد. 

این ایده آل که زندگی انسان خالی از قوانین باشد یک رویای دست نیافتنی بیش نیست، 

ما انسان ها همیشه عادت داریم آنچه نیستیم را نشان دهیم. از آنجایی که ما هنوز چیزی 

به نام اخالق مدرن نداریم، جردن هم سعی نمی کند بر پایه ی دانسته های خود تمام 
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آنچه بشر از گذشته به آن دست یافته را نادیده گرفته و خرافات انگارد، بلکه او سعی 

دارد ما را به جایی برساند، او کاری را انجام می دهد که انسان های منطقی همیشه انجام 

داده اند. او نمی خواهد بگوید که خرد انسان با او شروع می شود، بلکه در این زمینه به 

راهنماهای خود اشاره می کند. 

 با این که موضوعات این کتاب جدی هستند، جردن معموال آن ها را با شوخی و جذابیت 

بحث های  از  آنچه  و  باشد  کننده  خسته  کتابش  نمی خواهد  اصال  او  است.  آمیخته 

روانشناسی دریافته را در آن مطرح می کند. پس چرا این کتاب را کتاب قانون ننامیم؟ 

چون واقعا این چنین است و اولین و مهمترین قانون این است که خودتان باید مسئولیت 

زندگی خودتان را بپذیرید. 

می دانم احتماال در جامعه ای که معلم ها سر کالس ها فقط از حق و حقوقی که داریم 

صحبت کرده اند؛ در جامعه ای که کودکان و کل انسان ها یاد نگرفته اند که مسئولیت پذیر 

باشند و همواره از شنیدن آنچه تمایلی به شنیدنش نداشته اند دور بوده اند؛ درک پیام 

این کتاب شاید کمی سخت باشد؛ ولی باید دانست که حقیقت این است. هر کسی برای 

این که به هدفش برسد به جای تمرکز بر حقوقش باید روی مسئولیت هایش تمرکز کند. 

این چیزی است که آنقدر جالب است که اشک مرا در می آورد. 

بعضی وقت ها این قوانین سخت و نیازمند عمل بسیار هستند. آن ها شما را به سوی 

محدودیت های جدیدی سوق می دهند. این کار نیازمند ورود به ناشناخته هاست. وقتی 

شما می خواهید از مرزهای آنچه اکنون هستید فراتر روید، باید ایده آل های جدیدی برای 

خودتان تعیین و آن ها را دنبال کنید. ایده آل هایی که همیشه از شما جلوتر هستند، 
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گویی باالی سرتان هستند و از رسیدن به آن ها اصال اطمینان ندارید. اما اگر از رسیدن 

به ایده آل ها مطمئن نیستیم، چرا اصال به خودمان زحمت دهیم و تالش کنیم؟ چون اگر 

دستتان را به سمت آن ها دراز نکنید؛ اگر به سوی آن ها نروید؛ شک نداشته باشید که 

احساس می کنید زندگی تان بی معناست و این که در عمق وجودمان، همه ی ما دوست 

داریم قضاوت شویم و از ما به عنوان انسان های خوب یاد کنند. 

دکتر نورمن دوج که این کتاب را توصیه کرده خود نویسنده ی کتابی است با نام:

مغزی که خود را تغییر می دهد. 

تور

این کتاب دارای دو تاریخ است تاریخ کوتاه و متاخر و تاریخ بلند یا متقدم. 

ما با تاریخ معاصر یا متاخر شروع می کنیم. 

من در سال 2012 با سایتی به نام کورا آشنا شدم. در این سایت هر کسی می تواند در 

هر زمینه ای سوال بپرسد و بقیه پاسخ دهند. مراجعین این سایت هم می توانند پاسخ 

را پسندیده یا به آن رای منفی دهند. به این ترتیب بهترین پاسخ در باال قرار می گیرد 

و بقیه پایین تر. 

این سایت را خیلی دوست داشتم. برایم خیلی جالب بود که یک سوال ساده، می تواند 

از پاسخ های مختلف را به دنبال داشته باشد. وقتی می خواستم  چه طیف گسترده ای 

استراحت کنم یا وقت آزاد داشتم، معموال به این سایت مراجعه می کردم و تالشم این 

مقدمه


