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در    .ه استنوشته شد  2013هلندی روتخر برخمان در سال    ینویسنده  و  کتاب تاریخ امیدبخش نوع بشر توسط تاریخدان

. پاسخ به این سوال اساسی که ماهیت انسان نیک است یا  است  این کتب نویسنده به دنبال پاسخ به سواالت در مورد ماهیت انسان

 خوی غیر وحشی از خود نمایش دهد؟ و بحرانی در شرایط سختتواند  یا می ؟وحشی و لجام گسیخته است ،شر؟ انسان بدون تمدن

ران آن زمان با خواندن  اکند. او معتقد است سیاستمدلندن در جنگ جهانی دوم شروع می  داستان بمباران   با   او کتاب را 

آیند. ولی واقعیت پله پایین میچند    انسانیتبشریت از نردبان    ،کردند با بمباران شهر و مناطق مسکونیکتاب گوستاو لوبرن فکر می

ترین صفات را در مردم شکوفا کرد.  . بحران نه بدترین بلکه عالیموجودات وحشی تبدیل نکرد  به  چیز دیگری بود. بمباران مردم را

 ها چند پله از نردبان تمدن باال رفتند. در واقع انگلیسی

مر باعث  شان نشان داد این ا بررسی بعدیولی    . کردند ران مناطق غیر نظامی آلمان تکراراین اشتباه را انگلیسی هم با بمبا

ها بلکه مختص نوع بشر دانست.  توان این خاصیت را نه مختص انگلیسی. پس میه بودشد  شهرهاآن   افزایش تولیدات نظامی در 

تک تک   ست، سپسهارود که نشان دهنده ماهیت منفی انسانها و شواهدی مینویسنده با بیان این داستان به سراغ بررسی داستان

 نماید. آنها را با شواهد مطقن رد می

فصل   ای  اولدر  یک  میده  نویسنده  مطرح  شریف  رادیکال  و  نجیب  بسیار  خود،  وجود  اعماق  در  مردم  اکثر  اینکه  کند. 

 ،کردندها ابتدای کار مطرح میو معتقد است بر خالف آنچه روزنامه  نمایده میارائ  کاترینا در نیواورلئاناز طوفان    یاو مثالهستند.  

 تاراج و هرج و مرجی در شهر رخ نداد و شهر غرق دلیری و نیکوکاری بود.

که هیچ شاهد علمی برای آن پیدا نشد. ولی    یکند. مسمومیتمی  بازخوانیاتریش را  سپس داستان مسمومیت کوکاکوال در  

نشانه از  صدها کودک  نشان دادند  آنهای  یعنی  «نوسبو» این یک    .را  پدیده عارضی است  اندازهاگر    یا  باور به  را  کافی چیزی  ی 

ل یابیم و به دنباواقعی تحقق پیدا کند. ما همان چیزی هستیم که باور داریم. چیزی را میتواند به صورت  داشته باشید، آن چیز می

نوع بشر هم گیرد دیدگاه نومیدکننده ما نسبت به  شود. او سپس نتیجه می لی میبینی کنیم، عم آن هستیم. و هر آنچه را که پیش

 یک نوسبو )عارضه جانبی( است. گرگی که به آن غذا دهیم پیروز میدان خواهد شد. 

ادامه   تاث  روتخر برخماندر  اخبار و  ما مییبه بررسی  او میر آن در زندگی  اعتقاد داشتم که  » نویسد:  پردازد.  من زمانی 

ولی طبق    «پیگیری کنیم.   را  زنامه بخوانیم و اخبار شبانهیکی از وظایف شهروندی ماست که رو  آناخبار برای پیشرفت مفید است.  

تروریسم و   هاست. یک مطالعه در مورد چهار میلیون خبربار خطری برای بهداشت روان انسانها مطالعه، ثابت شده است که اخده

می نشان  مهاجرت  و  کاهش  جرم  خشونت  و  مهاجرت  که  زمانی  که  روزنامهیابدمیدهد  می،  آنها  به  بیشتری  پوشش  دهند.  ها 

 « خبر برای ذهن شما مانند قند برای بدنتان است.  » ی گفته است:یسی در جایئسو شناسروان

نگلیسی داستان  رود. این کتاب که محصول ولیام لگدین اها می در فصل بعدی نویسنده به سراغ بررسی رمان ساالر مگس

آید جزیره تبدیل نماید. وقتی کشتی انگلیسی برای نجات آنها می ای سقوط میکه هواپیمایشان در جزیره  کندرا روایت مییی  پسرها

 سازد. کنند که زنبور، عسل میها همان گونه بدی را تولید میاند. او معتقد بود انسانها مردهبه بیابانی سوخته شده و سه نفر از بچه

اگر تعداد آیا در واقعیت هم  نویسنده را مشغول کرده است که  این سوال ذهن  بچه در    یاین داستان تخیلی است ولی 

او برای یافتن نمونه  دهد. جستجوهایای رخ میترها زندگی کنند، باز هم همچنین فاجعهای رها شوند و الزم باشد بدون بزرگجزیره



 15نجام آنها  زنند. سر اکنند و با قایق به دریا میگیر کاتولیکی سنت اندرو فرار میمدرسه سخت  دهد. شش پسر ازواقعی جواب می

 دهد. پیتر آنها را نجات می ای متروک بوده است. تا زمانی که کاپیتانماه زندگی در جزیره

مگس ساالر  رمان  از  متفاوت  خیلی  واقعی  بچهداستان  بود.  نرساند  هاها  آسیب  یکدیگر  ب  .ندبه  را  جزیره  آتش    هآنها 

های واقعی داستان دوستی و وفاداری بود. داستانی که نشان بودند با هم زندگی کنند. داستان ساالر مگس  ه. بلکه توانستندنکشید

شگرفی بر نحوی های بدبینانه تاثیر  تر خواهیم بود. واقعیت این است که داستاندهد اگر بتوانیم به یکدیگر تکیه کنیم، چقدر قویمی

 نگاه ما به جهان دارد. 

 

 حالت طبیعیت :  اول  بخش

است. او   به دنبال پاسخ این سوال  بخشدر این    روتخر برخمانها بیشتر تمایل به خوب بودن دارند یا بد بودن؟  آیا انسان

این مورد اشاره می  ابتدا تقابل و هابز و روسو در   انسانی   . هابز فیلسوف بدبینی است که به شرارت فطری کنداز منظر فلسفی به 

مان نجات دهد. در مقابل روسو معتقد بود همه ما در تواند ما را از غرایز حیوانیکرد تنها جامعه مدنی می. او ادعا میمتعقد بود

هستیم. به اعتقاد او نجات ما به وسیله تمدن بسیار بعید است. او بر این باور بود که تمدن چیزی است که ما را اعماق قلبمان خوب  

 کند. خراب می

نرم  انسان  یعنی  سوم  فصل  جامعهدر  میخوی  اجدادمان  بررسی  سراغ  به  مؤلف  اولیهانسانرود.  پذیر  میهای  او    :گوید. 

سپس به بررسی پدیده تکامل و تاثیر کتاب   مین مانند یک دقیقه در برابر یک سال است. نسبت حضور تمدن بشری به تاریخ کره ز

می خودخواه  میژن  کتاب  این  در  داوکینز  دپردازد.  آموزش  را  دوستی  نوع  و  سخاونت  کنیم  سعی  »بگذارید  ما  نویسد:  زیرا  هیم، 

 « آییم.خودخواه به دنیا می

دهد که نشان می  و دیگر موجودات  هاانسان با میمون  یا توانایی دروغ گفتن و....  هوش  ی مقایسه  در مورد  علمیبررسی  

کند چه شد آنها با مغزهای ها هم این سوال را مطرح میدر مورد نئوانترتال  انسان در هیچ کدام برتر از موجودات زنده دیگر نیست. 

 ان خردمند اولیه منقرض شدند؟ هزار سال توسط انس 200تر از ما بعد از بزرگتر و اندامی عضالنی

خواست از  رود. کسی که میها نویسنده به سراغ آزمون طوالنی دیمتری بالیف روس میبرای پاسخ به این گونه پرسش

ای ها، آنها را جدا کرد و گونهاو با توجه به ویژگی پرخاشگری روباهای )حیوانی که هرگز اهلی نشده بود(، سگ بسازد.  های نقرهروباه

ها افتادگی پیدا کرد.  های روباهپرورش دارد. به مرور تغییرات فیزیکی ظاهر شد. گوشبودند، را    تریعنی مهربانکه کمتر پرخاشگر  

نمودند. آنها برای جلب  ها شروع به پارس کردن  هایی روی خزهای آنها ظاهر شد. آنها سپس مانند سگدم آنها فر خورد و لکه

 کردند. توجه التماس می

طی  .  های اهلی هستندمیمون  هاند، ادعا کرد انساندتر بوبر خالف داروین و داوکینز که معتقد به بقای اصلح یا قوی  بالیف

سال مهربانانسان  ،هزاران  و  بهتر  داشتندبچه  ،ترهای  بیشتر  مهربان  .های  بقای  اساس  بر  ما  گونه  بقای  است.  یعنی  روتخر ترین 

-دهد که اهلی شدن و مهربان شدن موجب باهوش شدن گونه رایان هِر نشان میگذارد و با تحقیقات  فراتر میپا را از این    برخمان



ش انتخاب اخواهید او را برای هوشش انتخاب نکنید بلکه برای مهربانیگوید: اگر روباه باهوشی می های مختلف نیز شده است. او می

 کنید. 

این شواهد علمی   از بررسی تمام  اولیه خود میپس  از موجوداتنویسنده به سراغ پاسخ به سوال  ما    دیگر   رود. حال که 

ها و  ها )اورنگتانآزمایش بین نخستین  38تر نیستیم. چه چیزی انسان را منحصر به فرد کرده است. او نگاهی به  تر یا باهوشقوی

اننگیرنتیجه می  کهاندازد  ها( و کودکان نوپا میشامپانزه توانایی  سان در چهارمین مهارت پس درک فضایی، محاسبات و علیت  د 

 یعنی هوش اجتماعی )توانایی یادگرفتن از دیگران( موجب برتری ماست.

-سازوکاری که ما را مهربان» نویسد:  رود از قول رایان هِر میها وکشتارها میدر فصل بعد نویسنده به سراغ بررسی جنگ

ها حیواناتی اجتماعی هستند، ولی ما نقص به بدترین گونه روی زمین هم تبدیل کند. انسان  تواندترین گونه تبدیل کرده است، می

بررسی  سراغ  به  او  سپس  داریم.  بیشتری  عالقه  و  میل  هستند،  شبیه  ما  به  دیگران  از  بیش  که  کسانی  به  نسبت  داریم:  مهلکی 

ولی کشتند.  دادند و همدیگر را میهای ترجیح می غیرخودیها را به  رود که نشان دهد انسان از ابتدا خودیشواهدی از گذشته می

انقالب جنگ را محصول    کند واو این موضوع را رد میپس    1ی کشف شده نشان دهنده هیچ جنگی نیست.هبررسی سه هزار جمجم

 ین شد. داند. زمانی که انسان یکجا نشکشاورزی می

شلیکی  دهد خیلی از سربازان آمریکایی هرگز  ژاپن هم نشان میتحقیقات سرهنگ ساموئل مارشال در جنگ بین آمریکا و  

نداده نشان  اند.انجام  تفنگتحقیقات مختلف دیگر هم  اینکه شلیک دهنده همین موضوع است.  بدون  پر شدند  فقط  بارها  هایی که 

کنند. او در جایی نوشت: تصویر شلیک میهایشان  افراد از اسلحه  18تا   13جامعه شناس رندل کالینز هم نتیجه گرفت صرفا    نمایند.

ها به شدت به همبستگی  اول بوده، به لحاظ تجربی اشتباه است. انسانهابزی از انسان که حاصل قضاوت بر اساس شواهد غالبا متد

 کند. ورزی را مشکل مید. و این همان چیزی است که خشونتانوابسته

او تجربه افرادی که از زندگی در شهرها متمدن به زندگی در    پردازد.به بررسی تمدن می  روتخر برخماندر فصل پنجم،  

ه طعم زندگی وحشی را چشیده باشد، پس از هیچ اروپایی ک» نویسد:  رده و از قول بنجامین فراکلین میطبیعت وحشی رفته را بیان ک

نمی را تحمل کند. آن  ما  از جنگ  «تواند جوامع  بردهاو  آلودگی محیطها،  منفی داری،  نقاط  عنوان  به   ... و  زیست، گرم شدن زمین 

 1/ 3درصد قرون وسطا در مقابل    12ها بر اثر خشونت )مرگ آدم  تر شدنهای علمی، کم شدن بیماری و کمتمدن و از پیشرفت

 .زود استگیرد که هنوز برای قضاوت برد. البته در انتها نتیجه میحال( به عنوان نقاط قوت آن نام می

نویس بعد،  فصل  میندر  ایستر  جزیره  جالب  داستان  به  باستانبه    پردازدده  تحقیقات  در  نه  اینکه  در  امید  بلکه  شناسی 

کند روایتی دیگر از این جزیره را بیان کند. روایتی که در مانند گذشته سعی میاش بیابد. او  موردی معاصر نکاتی برای تایید نظریه

 کیلومتر مربع مساحت درست وسط اقیانوس آرام.  160ای با جزیره روایت است. و روکش تمدن هابز تضاد کامل با دیدگاه

کردند.  ها زندگی میدو گروه گوش بلندها و گوش کوتاهجمعیتی حدود پانزده هزار نفر در این جزیره  استروایت اولیه این 

های سنگی آنها  بزرگی به نام موآ ساخته بودند. برای ساختن این مجسمههای  مجسمه  ، حسادتواسطه    به   آنها برای رقابت با هم و

در نتیجه غذا کم شد.    نبود،  کشتی  ساختن  برای  یچوب  ، دیگرشدن درختان  و نابود  مکجزیره را قطع کردند و با    جنگل انبوه  درختان

 جزیره نابود شد.  تمدن در اینعمال پس از جنگ، ناپذیر بود. پس از قحطی اجتناب قبیله جنگ این دو

 
 . وجود نداردجالب است که هیچ نقاشی غاری هم از جنگ   1



کامال با روایت اول متفاوت است. او در خاطرات جیکوب روگین، کاشف   ،روایت دوم که عمال توسط یان برسیما مطرح شد

از وحشی چیزی  رای رگاین جزیره  بومیان   .... و  گرسنگی  اسکل  ،  تحلیل  و  تجزیه  بعدها  باستانتندید.  هیچ جنگ، های  شناسی هم 

هایی که کاشفان پس داستان چه بود. درختان جزیره به مرور بر اساس تغییرات اقلیمی و موش  نشان نداد.  خواری را قحطی و انسان

ترین حالت پنج هزار نفر نابود شده بودند. جمعیت جزیره هیچ وقت پانزده هزار نفر نبود بلکه در خوبینانه  ،اولیه با خود آورده بودند

چه باعث مرگ بومیان شده  نهایت آن  . درهای آزادشان مجسمه را ساخته بودنددر رقابت با هم بلکه در زمان  ، نهبومیان جزیرهبود.  

 های خودشان.و نه جنگبیماری دنیای متمدن بود داری و بود برده

جنگ و قحطی موجب از بین رفتن تمدن  داستان این جزیره به طرز جالبی قابل تعمیم به زندگی بشر امروزی است. آیا  

با همین خطر روبرو است  ؟آنها شد انسانی کره زمین هم  نتیجه تمدن  اول( در  انسان  .)روایت  توانستند در برای یا  این جزیره  ها 

زنده ماندن و انسانی زندگی برای    جدید  های مقاومت کرده و راهکارهاید از بین رفتن درختان به وسیله موشعوامل خارجی مانن

 بیابند )روایت دوم(  کردن،

 

 پس از آشویتش :  دوم بخش

این بخش   علمیب  روتخر برخماندر  آزمایشات  بررسی  یافته  و طور   ه  به  روانشناسی اجتماعیخاص  این  پردازدمی  های   .

 کند حاال که زماناو سعی میکند.  های عادی را تبدیل به هیوال می دانشمندان به دنبال پاسخ این پرسش بودند که چه چیزی انسان 

 نگاهی به پشت پرده این آزمایشات بیاندازد.  است، گذشته  هاایشزیادی از این آزم

ترین آزمایش تاریخ را  جایی که فیلیپ زیمباردو بدنام.  است  رد اختصاص دادهوزیر زمین دانشگاه استف  به  او فصل هفتم را

نتیجه  او  از کنترل خارج شد.  انجام داد. آزمایش خیلی زود  بر روی نه داوطلب به عنوان زندانی و نه نفر دیگر را عنوان نگهبان 

 «  م. یترین اعمال هسته انجام فجیعشوند.« و همچنین »همه ما قادر بگیرند، بد میهای بد قرار میدر جایگاه بگرفت »وقتی افراد خو

غار دزدان   عنوان  یازده ساله تحت  بر روی هفده پسر بچه حدودا  قبل آزمایش مشابهی توسط مظفر شریف  هفده سال 

معتقد بود   که ها  انجام شد. آنها به دو گروه تقسیم شدند و خیلی زود اختالفات بیشنان بروز کرد. بر خالف گلدینگ در ساالر مگس

 همه چیز بستگی به محیط دارد.  ،ذاتا بد هستند. شریف معتقد بود هابچه

-آنچه در مورد این آزمایشات میهای پژوهشگران در این دو آزمایش وجود دارد. در حقیقت  شواهد بسیاری از دخالت

ها هایی را کشف نمود که انسان توان راهگیری نمود بلکه میتوان در مورد ذات انسانی نتیجهمداخالت نمی  است که با   توان گفت این

زمیباردو قبل از آزمایش به نگهبانان گرفته بود: »ما باید در افراد احساس ناامیدی ایجاد کنیم. ما قصد    .ایدرا با یکدیگر دشمن نم

 و....   «داریم فردیت آنها با به طرق مختلف از بین ببریم.

این  در سال نتایج  با  بی.بی.سی سعی کرد  بعد شبکه  بسازد. ولی  ،تحقیقاتهای  نگهبان    مستندی  به  آنها فراموش کردند 

و نتیجه گرفتند: اگر مردم را به حال   دنتایج مأیوس کننده بود. آنها کار را نصفه رها کردن  بگویند که باید چه کاری انجام دهند.

 تشکیل دهند.  آمیزصلحکنند یک انجمن افتد. و حتی بدتر از آن، آنها سعی میخودشان بگذارید، هیچ اتفاقی نمی



رود. آزمایش استنلی میلگرام و ماشین شوکش. در این آزمایش  می  یورترهدر فصل بعدی، نویسنده به سراغ آزمایشی مش 

گرفت و در صورت می تست حافظه از یادگیرنده    ، جدا  ده در اتاقی ها تقسیم شدند. یاددهنداوطلبین به دو گروه یادگیرنده و یاددهنده

او می به  افزایش می  داد. اشتباهش شوکی  مرور زمان  به  از  این شوک  به    15یافت.  فکر می  450ولت  آنها   به کردند دارند  ولت. 

درصد افراد   2تا    1کردند صرفا  در ابتدا فکر می  پژوهشگراننمایند.  کمک می  است،  در مورد تاثیر شوک بر حافظه   که  آزمایشی

 درصد تا باالترین حد این کار را ادامه دادند.  65نتایج شوکه کننده بود.  ولی اهند رفت. ولت را خو 450تمام این مسیر تا 

های زیادی از مردم با یکدیگر روبرو شوند، و شود که گروهجنگ زمانی شروع می  کرددر جایی که مظفر شریف فرض می

اینها به  هیوال تبدیل می کرد ما به محض اینکه لباس یونیفرم بپوشیم، به  زیمباردو ادعا می شویم. توضیح میلگرام این بود که همه 

 کنند. ها موجوداتی هستند که کورکورانه از دستورات پیروی میگفت انسانمرجع قدرت بستگی دارد. او می 

یست. دوم  دانستند این یک شرایط واقعی نچندین ایراد اساسی به آزمایش میلگرام وارد است. اول اینکه بسیار از افراد می

بود.   خاکستری  روپوش  با  مردی  میحضور  که او  است  ضروری  کامال  دارد«،  ادامه  به  نیاز  »آزمایش  دهید«،  ادامه  »لطفا  گفت: 

مله آخر که یک فرمان است ادامه دهید« ج  دگفت: »شما انتخاب دیگری ندارید، بایآزمایش را ادامه دهید.« و در نهایت نیز می

کنند.  به پیشرفت علم کمک می،  کردند که با ادامه دادنکار بکشند. در ضمن بسیار از افراد فکر می  شد افراد دست ازموجب می

 ها اعتماد داشتند. ند چرا که به آزمایشگردآنها به کار ادامه دا

کا  در امری 1964رود. یک داستان واقعی که در به سراغ داستان مرگ کاترین سوزان جنز می روتخر برخماندر فصل نهم، 

 او نگاه کردند و  تفاوت به مرگنفر بی  38د  ادکه نشان می  کشد. روایتیرا به چالش می  اتفاق افتاد. او باز هم روایت رسمی داستان

 طلب که دنبال گرم کردنان هم به مدد روزنامه نگاران جاه« ظاهرا این دستخواهم درگیر موضوع شوم. نمی» یکی از آنها گفت    حتی

 به شدت تحریف شده بود. ،بازار خود بودند

کند. طبق این اصل هر چه افراد بیشتر باشند میزان  تفاوتی مردم اشاره میبیتوجیه  او سپس به پدیده اثر تماشاگر برای   

د که چگونه افراد کننویسنده برای رد این مثال اول مثالی از افتادن یک ماشین در کانال آبی در هلند را بیان می شود.کمک کمتر می 

غریبه زیادی برای کمک داوطلب شدند. مثالی بر ضد اثر تماشاگر. در این حادثه سانه و کودک نوپای او دقیقا به دلیل تعداد زیاد 

 نماید. های دیگر اثر تماشاگر را رد میشو سپس با آزمای ناظران حادثه جان سالم به در بردند.

 

 می شوند؟ های خوب، بد مچرا آد : سوم بخش

دهند؟ چطور  ها کارهای شرورانه انجام میگردد. چرا انسانن به دنبال پاسخ سوالی اساسی میروتخر برخمادر این بخش   

پذیر، تنها موجودی است که زندان و اتاق گاز ساخته است؟ آیا به این علت است که او کار شری را خیر خوی جامعهانسان نرم

را   ما ای از مهارت رسیده است که  باید پرسید چگونه شر در طول تاریخ به چنان درجه  ،پاسخ مثبت باشدتصور کرده است؟ و اگر  

 فریب دهد. 

-خواهد به این پرسش پاسخ دهد که همدلی چگونه انسان را کور میرود و میفصل دهم به سراغ همدلی می  درنویسنده   

به یک ایدولوژی، عشق به کشور، یا ایمان به حزب محبوب، موجب جانفشانی کند؟ تفکر رایج اکثر روانشانسان این است که اعتقاد  



می جبههسربازان  در  که  بشوند  متقاعد  کامال  آنها  وقتی  ایستادهشود.  تاریخ  حق  جهانی  که  باشد  این  دیدگاهشان  و  شان بینیاند، 

 دهند. بهترین مبارزه را انجام می ،مشروع است

اینکه برای رهبران بجنگند برای همسنگرانشان مبارزه  د.  دیگری را نشان دایقات موریس چیز  ولی تحق  از  سربازان بیش 

کنند. و این یعنی منشا شر نه در تمایالت دگر آزارانه افراد شرور، بلکه در همبستگی افرادی شجاع نهفته است. جنگ جهانی دوم می

مبارزه و  یک  وفاداری  و  آن دوستی  که در  بود  قهرمانانه  ویژگیای  بهترین  )یعنی  انگیزههمبستگی  بشری(  میلیونهای  انسان ی  ها 

 ها در طول تاریخ بود. معمولی برای انجام بدترین قتل عام

بر عروسک    را  شبیه آنها بود شاآزمایش بر روی کودکان هم نتیجه مشابهی داشت. کودکان عروسک بدرفتاری که سلیقه 

آوری کرده است و بیشتر به . تحقیقات بسیاری را نویسنده جمعدادندها داشت، ترجیح میرفتاری که نظر متفاوتی نسبت به آنخوش

 های ما شود. تواند موجب بدرفتاریدنبال این است که ببیند آیا عشق به دوستان می

»همدلی آن خورشید  گوید:  کند. او از قول بلوم مینزدیکان معنا می  هپردازد و آن را عشق بدر اینجا به بررسی همدلی می 

کند، کند، نیست. بلکه نورافکن است. همدلی شخص یا گروه خاصی را در زندگی شما از بقیه جدا مینیکوکاری که جهان را روشن می 

 شود.«  و در حالیکه شما مشغول نوشیدن آبشار احساسات آن شعاع نور هستید، بقیه جهان از دید شما محو می

دهد  ایم. تحقیقات نشان میذاتا با خشونت بیگانه  ماد  ندهنشان می  ،کنندکه شلیک نمی  ییهاجنگ برای دوستان و تفنگ  

انداز، نارنجک و بمباران هوایی بود.  مانند خمپاره  یبردهای دوردرصد مرگ سربازان انگلیسی در جنگ جهانی دوم، سالح  75علت  

ها هستند که ما را مجبور به خشونت ژیونوعی ایدئول  به  رهبران ویعنی وسایلی که نیازی به رویارویی با دشمن ندارند. پس این  

 . کنندمی

ای پاسخ به  بر  کند؟«ها را فاسد میرود: »قدرت چگونه انسانن در فصل بعد به سراغ یک پرسش اساسی میروتخر برخما 

ماکیاولی و کتاب شهریارش می سراغ  به  او  میاین پرسش  کتلر  قول پرفسور داچر  از  و  معتقند  رود  »تقریبا همه  اکیاولی منویسد: 

گوید و هیچ کس کار علمی در تایید آن انجام نداده است.« او در تحقیقاتش فهمید که در جوامع کوچک اگر با فرمول درست می

 ند.ترو همدل تراز همه مهربان ،رسندشود. او فهمید افرادی که به جایگاه قدرت میماکیاولی جلو بروی اخراج می 

کند که شما را نسبت  کننده عمل میحسبی ایشود. قدرت مانند ماده، مسئله متفاوت می رسند زمانی که به قدرت می ولی 

شوند.  بهره می در ضمن آنها از یکی از بهترین خصوصیات انسانی بی  دهد. و حس همدلی را کاهش می  نماید احساس میبه دیگران بی

 کنند.احساس شرم نمی دیگر آنها

است.جنبش  بعدی  فصل  در  نویسنده  بررسی  موضوع  روشنگری،  مانند    های  نیز  روشنگری  جنبش  به  متفکران  کشیشان 

تواند او را نجات دهد: خرد. نه همدلی، نه طبیعت فاسد انسان اعتقاد داشتند. ولی در عین حال معتقد بودند انسان چیزی دارد که می

گوید این روشنفکران به یک گناه اعتقاد داشتند و آن طمع بود. آنها از نویسنده در ادامه می   فقط عقل و خرد.  احساس و نه ایمان،

پردازد. وجود دو حزب برای کنترل ه نقد دموکراسی در آمریکا میاین گناه موتور محرکی برای پیشرفت جامعه ساختند. او سپس ب

 طمع در انسان.

 



 گرایی جدید بخش چهارم: واقع

 توان اوضاع را تغییر داد؟«ی این بخش کتاب این است: »آیا میپرسش محور 

مجسمه  از  یکی  عاشق  آنچنان  که  است  اسطوره  ساز  مجسمه  نام  از  برگرفته  پیگمالیون  که اثر  خود شد  ساز  های دست 

واقعی در جهان  اتبگیرند و تغییر نتوانند جاخیالی میکند باورهای ما چه درست و چه بیان میاین اثر خدایان به او جان بخشیدند. 

کند  رساند. درست خالف اثر پیگمالیون، اثر گولم است که بیان میایجاد کنند. در این اثر این توقعات است که به دیگران منفعت می

 شود. آموزان می یین آمدن عملکرد مخاطبان یا دانشتوقعات منفی و بی توجهی، موجب پا

مانند آنتن احساسات دیگران را دریافت کرده و   ،این است که این اثرات به شدت قابل تکثیر هستند. چون انسان  واقعیت 

کنند که ما توقع آن را داریم. در این کند. پس اگر ما با اثر گولم به مردمان برخورد کنیم آنها هم همان کاری را میآنها را تکثیر می

جهان نسبت به طبیعیت انسان و    بر مبنای دید مثبت   ، گرایی جدید راکند که افراد واقعبیان می  ا ر  ییهابخش کتاب نویسنده تجربه

 اطراف بنا نهادند. 

کند. یوز دی بلوک مدیر  رود و قدرت انگیزه درونی را بررسی می هایی خاص میدر فصل سیزدهم نویسنده به سراغ تجربه 

به   او  که  است  فردی  بهداشتی،  سازمان  مییک  تجربهسراغش  تا  مورد رود  در  بدبینانه  دید  شرکت  این  در  کند.  بررسی  را  اش 

فراد افزایش یافت و انگیزه درونی ا  ها،گیریبا افزایش حضور افراد در تصمیم  طبیعت انسان جای خود را به خوشبینی داده است.

 . های بیشتری دست یابدبه موفقیت شرکت توانست

»دیگادوارد دسی می  باید بپرسیم چگونه میگوید:  بلکه  کنیم،  برانگیخته  را  باید دیگران  بپرسیم که چگونه  نباید  توانیم ر 

ی جدید است. چرا که هیچ چیز از گرای واقعجنبش    حاصل یک   این سوال  «جامعه بسازیم که در آن مردم خودشان، خود را انگیزانند. 

 یست. تر نقوی ،دهندمردمی که به خواست خود کاری را انجام می

  نوعی به   به  ای کهیابد. مدرسهد. او مدرسه آگورا را میگردمی  شآلن به دنبال مدرسه ایدهروتخر برخمادر فصل بعدی،   

شده است. آنها  های زیادی داده  آموزان آزادیبه دانش  رسهمد  در اینانسان بازیگوش.  بازگشته است. بله  های اولیه  آموزش انسانی

بلکه   یا نه،  توانند آزادی داشته باشندهای ما میگوید: »پرسش این نیست که آیا بچهاو می  تجربه کنند و بیاموزند.آزادند تا خود  

 این است که آیا ما شهامت آزادی دادن به آنها را داریم یا خیر.« 

افسردگی است.« امروزه شیوه  گوید: »کار کردن مقابل بازی کردن نیست، مقابل بازی  برایان ساتون اسمیت در جایی می 

چیزی در حال دامن زدن به یک افسردگی مسری است.   ،رایج کار کردن ما که بدون آزادی، بدون بازی و بدون انگیزه درونی است

 و آن فقدان بازی است. ،دار کند در این میان کم استکه زندگی را معنا

نویسد که مردم در اداره این فصل نویسنده در مورد شهرهایی میپردازد. در  فصل پانزدهم کتاب به مبحث دموکراسی می 

اعتماد به سیاست بازگذشته و بدبینی در   ،ئال. در این شهرهاشهرهای مانند تورس در ونزوآنها به صورت واقعی مشارکت دارند.  

با صدها جامعه کوچک شروع شد که پذیرای همه مردم بودن این تغییرات  یافته است.  از بودجه  د. بخش عمدهجامعه کاهش  ای 

پروری از بین برود. مردم در امور مربوط به خود مشارکت این امر باعث شد که فساد حامی.  بودشهرداری در اختیار این اجتماعات  

 نمایند. 



این مشارکت را درمان آفتی می  افتاده است. درمانی که موجب میاو  از بدبینی به    -1شود  داند که به جان دموکراسی 

از   -6از فساد به شفافیت،    -5از خودخواهی به شهروندی،    -4سازی به دخیل بودن،  از محروم  -3از تفرقه به اعتماد،    -2تعهد،  

 عدالتی به منزلت، حرکت نماییم.از بی -7گی، منفعت طلبی به یکپارچ

 

 طرح دیگر صورت:  پنجمبخش  

کند. و از قول عیسی  صحبت می  ،کنندکه دیگران به شما محبت نمی  یر صورتدر این بخش نویسنده از محبت کردن د

چه فضیلتی دارد؟« او به دنبال تکثیر محبت   ،پرسد: »اگر کسانی را که دوستتان دارند دوست داشته باشیدمسیح این سوال را می

 نماید. این تفکر است و نتایج آن را بررسی میکند که حاصل هایی را بیان میاست. در نتیجه تجربه

ها بهترین امکانات رفاهی  ن به سراغ زندانی در نروژ رفته است. زندانی که در آن زندانی روتخر برخمادر فصل شانزدهم،  

کنند. آنها با ها، به آنها محبت میای رفتار زندانیها به جای تکرار آیندهکه زندانبان  ،مکمل استهای غیراز زندان  د. هالدنترا دار

های آموزشی دو ساله را بگذرانند.  خود سالحی ندارند و اعتقاد دارند گفتگو سالح آنها است. در نروژ همه نگهبانان موظفند دوره

 تا اینکه بر آنها ریاست یا تحقیرشان کنند.  ،شود بهتر است با زندانیان دوست باشندمی  جایی که به آنها آموزش داده

خدمات اجتماعی  هایی مانند  جازاتدرصد کمتر از م  50ها  دهد ضریب بازگشت در این زندانهای آماری نشان میبررسی 

این محکومی اینکه  احتمال  بود. در ضمن  پرداخت جریمه محکوم  کنند    نیا  پیدا  نروژ صرفا    40شغلی  بیشتر است. در   20درصد 

ن است که با درصد است. نکته جالب ای  60گردند. در حالیکه در آمریکا این آمار  ها بعد از دو سال به زندان باز میزندانیدرصد  

تر آن کمتر است و آنها راحت  ولی چون نرخ ضریب بازگشت  ،ها در نروژ دو برابر آمریکا استداری زندانیوجود اینکه هزینه نگه

 یابد. است و تعداد قربیان نیز کاهش می ترپردازند، این روش مقرون به صرفهکنند و مالیات میکار پیدا می

گوید: »اگر پنجره ساختمانی شکسته شود و که می  ایرود. نظریهدر ادامه فصل نویسنده به سراغ نظریه پنجره شکسته می 

پنجرهتعمیر نشود،   میبقیه  با مجرمانها خیلی زود  این نظریه در برخورد  کاربرد  او  کاربردی که موجب نقد می  را   شکنند.«  کند. 

د جایی که کنرا بیان می  1990های کوچک شده است. او این بار تجربه نیویورک دهه  جرم  ابرخوردهای خشن، سریع و ناعادالنه ب

کرد اگر هزینه جرم را باال ببریم، ای باقی نماند. او فکر می کند تا دیگر پنجره شکسته  م کوچک برخوردائبرتون تصمیم گرفت با جر

داد با اتخاذ این شیوه، میزان جرم نشان می   های بعد مأیوس کننده بود. آمارهاولی تحقیقات سال  شود.میزان ارتکاب به جرم کم می

 کاهش نیافته بود.

گردد. او در این فصل داستان دو برادر  عدالتی و تعصب میه برای نفرت، بیبهترین چار در فصل بعدی نویسنده به دنبال   

جنوبی شد. این دو   ی ن  انقالب در آفریقانار نلسون ماندال موجب به ثمر نشستکند که عملکردشان در کدوقلو همسان را بیان می 

یس جمهور شود، را گرفتند. کنستاند و آبراهام تا توانست رئال آزاد شد  برادر جلوی جنگ و خونریزی آن چهار سالی که نلسون ماند

 کنند.  صحبت ها را کنار بگذارند و با هم آنها موفق شدند گفتگو کنند، سالحدر مقابل آبراهام الهیات خوانده. ویلیون. کنستاند نظامی 

-تر زندگی می مع از نظر نژادی متنوعاعالم کرد افرادی که در جوا 2018یک تیم بین المللی در دانشگاه سنگاپور در سال  

 و زمان  ها. البته الزمه این امر تعاملتر با غریبهتر و خیرخواهانهدهند. یعنی رفتاری مهربانتری از خود بروز میکنند، رفتار انسانی

تنوع می  .است باشد،  اگر هجوم مهاجران سریع  قول  پس  از  نویسنده همچنین  نتیجه عکس دهد.  ناتواین میتواند  بود گوید: »سفر 



گویم باید خودمان را عوض کنیم، کامال بر عکس تعصب فقط  : نمیدهد نظری است«. او ادامه میداوری و تنگکننده تعصب، پیش

 رود که هویت خودمان را حفظ کنیم. باید بفهمیم همه ما با یکدیگر تفاوت داریم و این هیچ اشکالی ندارد. زمانی از بین می

شود است و در کند. نام فصل وقتی سربازان از سنگرها خارج می دیگری را بیان می  یزیبا  یصل آخر، نویسنده تجربهدر ف 

. زمانی که سربازان آلمانی و انگلیسی و فرانسوی با هم سرود کریسمس باشدمی  در خالل جنگ جهانی اول  1914مورد کریسمس  

 ها خارج شدند، بازی کردند و جشن گرفتند. از سنگر ،پراکنده کردندخواندند، صلح را مانند بیماری مسری 

بر روی    ،گرای فالکایدئولوژی گروه چپ  ضدگوید جایی که دولت آنجا به جای تبلیغات بر  در ادامه از تجربه کلمبیا می

پا کردند و هزاران گوی  جنبه بر  آنها درخت کریسمس  تاکید کرد.  انسانی سربازان  پیامهای  با  به رودخانه نورانی  را  مادران  های 

یس جمهور خوان مانوئل سانتوس )وزیر در عین حال نتیجه بهتری داشت. سرانجام رئهزینه بسیار کمتری و  ریخنتد. این تبلیغات  

 دفاعی که گروه تبلیغات را درگیر کرده بود( موفق شد جایزه صلح نوبل را دریافت کند. 
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