
هانس روسلینگ، نویسندٔهواقعبینی

شامپانزه ها را شکست دهید
این آخرین تالشــم برای تأثیرگذاری در دنیاســت: برای تغییر طرز تفکر مردم. این 
که انــگار هیچ وقت نمی دانســتید: اطالعاتی درحکــم درمان. این  اطالعاتی اســت 
که به  نظر  گاهی به  مانند منبعی برای آرامش ذهنی اســت، چون جهان، آن قدر  آ
ک نیســت. واقع بینی می تواند و باید، مثل رژیم غذایی سالم و  می رســد، وحشــتنا
کنیــد تا بتوانید  تمرین منظم، بخشــی از زندگی روزمره تان شــود. تمرین را شــروع 
کنید. آن وقت  جهان بینــی واقعیت محــور را جایگزیــن جهان بینی فاجعه انگارتــان 
ع بــه احساســتان، به درک درســتی از جهان برســید. شــما  می توانیــد، بــدون رجــو
گوش به زنگ  گرفت ، برای خطرات واقعی و احتماالت  تصمیم های  بهتری خواهید 

کنار می گذارید. می شوید و نگرانی همیشگی دربارۀ مسائل اشتباهی را 
من به شما یاد خواهم داد چطور داستان های فاجعه انگارانه را تشخیص دهید 
کنید. بعد  کنترل  و چند ابزار تفکر به شما می دهم تا غریزه های هشداردهنده تان را 
شما می توانید تصورات غلطتان را تغییر دهید، جهان بینی واقعیت محوری پرورش 

دهید، و همیشه شامپانزه ها را شکست دهید.

محمدرضا شعبانعلی

اعتراف گیری از داده ها
گوشی موبایل استفاده  که از  کســانی  کرد تعداد  بانک جهانی در ســال ۲۰۱۹ اعالم 
که به سرویس بهداشتی دسترسی  کسانی است  می کنند، به طور چشمگیری بیشتر از 
ع  که این نو گوشــی ها هوشمند نیستند، می توان انتظار داشت  گرچه همۀ  دارند. ا
همزیســتی با موبایــل، به تدریج به ســبک زندگی بخش بزرگ تــری از مردم جهان 
تبدیل شود و شبکه های اجتماعی، سایت ها و پیام رسان ها بتوانند بیش از هر زمان 
که با  دیگری ما را در معرض »خبرها« و »روایت ها« قرار دهند؛ خبرها و روایت هایی 
تکیه بر فناوری اطالعات و ارتباطات، دیگر در اسارت فواصل جغرافیایی نیستند.

گوش ما انســان ها نســبت به صد ســال  بــا تکیه بر تکنولوژی، قدرت چشــم و 
قبل، هزاران برابر شده است به طوری که می توانیم صداها و تصویرها را از شهرها و 
کشورهای دور ببینیم و بشنویم. اما توانایی پردازش مغز ما حتی در طی ده ها هزار 
سال، تحولی در این سطح نیافته است و دریافت این حجم از داده ها می تواند به 
گر دو نکتۀ دیگر را هم  کند، به ویژه ا تعبیر ریچارد ورمن، اضطراب اطالعاتی ایجاد 

مد نظر قرار دهیم. یکی اینکه ماهیت رسانه ها
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اوضاع بد است و دارد بدتر هم می شود! کد شناسایی جهان

ترسناکتریننموداری
کهتابهحالدیدهام 

َبرتصورغلط:
َ
ا

پنج خطر »جهاندوقسمتیاست«
جهانی که باید 
درباره  شان 
نگران باشیم
صفحٔه  ۵۷

صفحٔه  ۳۳

صفحٔه  ۲۱

صفحٔه  ۸

صفحٔه  ۵۲

لیندا در پشت در اتاق خواهر و  توســعه یافته  کشــورهای  عبــارت  از  همیشــه 
حال توســعه اســتفاده می کــردم، ولی درســت نبود.
ایــن  روســلینگ،  هانــس  مــن،  مرحــوم  دوســت 
برچســب ها را »قدیمــی« و »بی معنــی« می دانســت. 
جمهــوری  و  چیــن  کشــور  کــه  دســته بندی ایی  هــر 
کنگو را در یک دســته قرار بدهد آن قدر  دموکراتیک 
که نمی تواند مفید باشد، اما من همچنان  کلی است 
از عبارت های »توسعه یافته« و »در حال توسعه« در 
کنون– عبارت  میان عامه  استفاده می کردم، زیرا – تا

دقیق تر و قابل فهم تری برای آن وجود نداشت.
کتــاب جدید هانس بــا عنــوان واقع بینی:  اخیــرًا 
که نشــان می دهد در مورد جهان اشــتباه  ده دلیلــی 
که  می کنیــم – و چــرا اوضاع جهان بهتر از آن اســت 
کتاب چارچوب  فکر می کنید، را خوانده ام. او در این 
ارائه  بــرای نحــوۀ تفکر در مــورد جهــان  را  جدیــدی 
گروه درآمدی را معرفی می کند  می دهد. هانس چهار 

گر  ا بــود.  تــازه ای برای من  این چارچوب پیشــرفت 
کنم  خــودم می خواســتم چارچوب هانس را ترســیم 
بایــد ده هــا ســال در حــوزۀ توســعۀ جهانــی مطالعــه 
می کردم و اصال هم نمی توانستم آن را به این روشنی 
گر  کنم. چرا این چارچوب مهم اســت؟ چون ا بیان 
کنید،  کشــورهای ثروتمند و فقیر تقســیم  دنیــا را به 
کردن ســخت می شود. وقتی فقط این دو  پیشرفت 
گزینه وجود داشته باشد، به احتمال زیاد هرکسی را 
که از امکانات رفاهی بخصوصی در زندگی برخوردار 

نباشد »فقیر« می پندارید.
که  هانس این غریزه را به حالتی تشــبیه می کند 
باالی ســاختمان بلندی ایستاده اید و از آن باال شهر 
را نظاره می کنید. چه در طبقٔه دهم باشید و چه در 
کوتاه به  طبقۀ پنجاهم، تمام ســاختمان های دیگر 
نظر می آیند. در مورد درآمد نیز همین مسئله صدق 
می کنــد. زندگــی بــرای افــراد ســطح ۲ به طــور قابل 
توجهی بهتر از زندگی در سطح ۱ است، اما درک این 
امر از سطح 4 دشوار است؛ مگر اینکه بر این تفاوت 

کنید. واقف باشید تا به آن توجه 
غریــزه ای  ده  ح  شــر بــه  کتــاب  عمــدۀ  بخــش 
کــه مــا را از دیــدن واقعیت  اختصــاص یافتــه اســت 
تــرس )مــا  از غریــزۀ  ایــن مــوارد  جهــان بازمــی دارد. 
ک توجه می کنیم(، غریزۀ  بیشتر به چیزهای ترســنا
انــدازه )اعداد تکــی اغلــب تأثیرگذارتر از آنچــه واقعًا 
هســتند بــه نظر می رســند( و غریزۀ شــکاف )بیشــتر 
قــرار می گیرنــد( متغیرند. او  گروه مجــزا  افــراد در دو 
بــا توصیف هــر یــک از ایــن غریزه هــا، توصیه هایی 
عملــی در مورد چگونگــی غلبه بــر پیش داوری های 
که  ل می کند  ذاتی مان ارائه می دهد. هانس اســتدال
با این غرایز، بررســی درســت وقایع دشــوار می شود. 
پوشــش خبری مربوط به یک فاجعۀ طبیعی - مثال 
کشــته شــدن ۱۰ نفر در شــهری  که باعث  گردبــادی 
گر فقط به تیترها  کنید. ا کوچک می شــود – را تصور 
را فاجعه ای غیرقابل تحمل  کنید، این رویــداد  نگاه 
گر آن را  تلقــی می کنید )که همین طور هســت(، امــا ا
که  کنید، متوجه می شوید  در بســتر تاریخی بررســی 
گردبادهــای امــروزی به لطف سیســتم های هشــدار 
گذشته قربانی می گیرند. این  کمتر از  پیشرفته بسیار 
واقعیت برای بازماندگان قربانی ها اصال تسلی دهنده 
گردباد جان سالم  که از  کسانی  نیست، اما برای همۀ 

به در بردند، بسیار مهم است.
بهعبــارتدیگر،جهــانهممیتواندبدباشــد
کار  وهمدرحالبهترشدن. این باور هر روز برای 
به مــن و ملیندا انگیزه می دهــد و هانس به زیبایی 
کتاب  کتــاب واقع بینــی بیان می کنــد. این  آن را در 
کنونی  کتاب روشنفکری  راهنمایی عالی برای فهم 
پینکــر چهــرۀ  )البتــه  اســت  پینکــر  اســتیون  نوشــتۀ 
علمی تری از هانس اســت(. به جزء موارد اســتثناء، 
بیشــتر معجــزات بشــر در بلندمــدت شــکل می گیرد. 
پیشــرفت ذره ذره حاصل می شــود. طی بیست سال 
زندگــی  فقــر مطلــق  کــه در  افــرادی  تعــداد  گذشــته، 
کاهش یافته، اما روزنامه ها هیچ  می کننــد به نصف 
کاهش  روزی عبارت »فقر به طور فزاینده ای در حال 

است« را تیتر نکردند.

گیتس بیل 

بد اما بهتر

یادداشت

کشورهای  چرا دیگر نمی خواهم از عبارت 
کنم »در حال توسعه« استفاده 

ادامه در پایین صفحه 



واقعبینی2 جهان به روایت نمودار

سخن نویسندهسخن نویسنده
کــه فقط من آن  واقع بینــی از زبان  من نوشــته شــد، انگار 
را نوشــتم، و داســتان های زیــادی را از زندگــی مــن روایت 
گفت وگوهای  گول نخورید. درست مانند  می کند، اما لطفًا 
گذشته در سراسر  که من در ده ســال  ِتد و ســخنرانی هایی 
کار سه نفر است، نه یک  کتاب هم  جهان داشته ام، این 
نفر. معمواًل من در خط مقدم هستم. روی ِسن می ایستم 
و ســخنرانی می کنــم. تشــویق ها نصیب من می شــود. اما 
هرآنچــه  در ســخنرانی هایم می شــنوید، و هرآنچه در این 
کتــاب می خوانیــد،  حاصــل هجده ســال همکاری پرشــور 
بین من، پســرم، اوال روســلینگ، و عروســم، آنا روسلینگ 
را،  گپ ماینــدر  بنیــاد   ۲۰۰5 ســال  در  مــا  اســت.  ُرنلونــد، 

براســاس جهان بینــی  بــا جهــل ویرانگــر  مبــارزه  بــا هــدف  
کردیم.  بنا  واقعیت محور، 

ســالمت  اســتاد  و  پژوهشــگر،  پزشــک،  به عنــوان  مــن 
کار  کنجکاوی، و یک عمر تجربه را در این   جهانی انرژی، 
کــردم. اوال و آنــا مســئول تحلیل داده هــا، توضیحات  وارد 
بصری خالقانه، دسته بندی داده ها، و طراحی سادۀ نحوۀ 
 ارائه  دادن  داده ها بودند. اندازه گیری نظام مند جهل ایدۀ 
آنهــا بــود و آنهــا  جدول هــای متحــرک حبابــی زیبایمان را 
ح خیابــان دالر۱، راهــی بــرای  کردنــد. طــر طراحــی و تهیــه 
اســتفاده از عکس ها به جای  داده ها برای توضیح جهان، 
که من بیشــتر از هروقت  زاییدۀ ذهن آنا بود. در شــرایطی 

1. Dollar Street

دیگری از جهل مردم دربارۀ جهان عصبانی می شدم، اوال 
و آنا تحلیل را بدون خشــم پیش بردند و ایدۀ متواضعانه 
کمک هم  بــا  و آرامش بخــش واقع بینــی را پروراندنــد. مــا 
کتاب  کــه در این  کردیم  ابزارهــای تفکــر عملــی را تعریــف 

معرفی می کنیم. 
کلیشــۀ »نابغۀ  که قرار اســت بخوانید براســاس  کتابــی 
گفت وگوی  تنهــا« شــکل نگرفته اســت،  درعــوض حاصــل 
مــداوم، مباحثــه، و همــکاری بیــن ســه نفــر بــا نگرش ها، 
کاِر  روش  ایــن  اســت.  مختلــف  دانــش  و  اســتعدادها، 
امــا عمیقــًا مفید  اغلــب اعصاب خردکــن،  کــه  غیرمرســوم، 
چگونــه  و  جهــان  دادن  نشــان   بــرای  راهــی  بــه  اســت، 
مــن هرگــز  کــه  اســت،  آن منجــر شــده  دربــارۀ  اندیشــیدن 

به تنهایی قادر به انجامش نبوده ام . 

   

گر رشد اقتصادی فعلی ادامه یابد ، جهان ممکن  مردم در سراسر جهان برای رســـیدن به درآمد باالتر در تالش هستند. ا
کند: است چیزی شبیه به این پیشرفت 

سطحیک ۲ دالر ۸ دالر سطحدو۳۲ دالر سطحسه سطحچهار

به زودی بیشتر مردم سطح ۴ ، غیرغربی خواهد بود

سطحیک ۲ دالر ۸ دالر سطحدو۳۲ دالر سطحسه سطحچهار
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سطحیک ۲ دالر ۸ دالر سطحدو۳۲ دالر سطحسه سطحچهار

که به صورت درآمد  کنونی جمعیت جهان را به چهار سطح درآمدی نشان می دهد  هفت آدمک موجود چگونگی تقسیم 
که بیشتر مردم در دو سطح میانی زندگی می کنند، جایی  که بیشتر  روزانه برحسب دالر بیان شده است. می توانید ببینید 

نیازهای اولیۀ انسانی افراد برآورده می شود.
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کتاب براساس دستور خّط فارسی فرهنگستانزبانوادبفارسی است. رسم  الخط این 
همٔه حقوق برای انتشارات آریانا قلم محفوظ است.

ع است.  کتبی ناشر ممنو هرگونه تقلید و استفاده از این اثر به هر شکل بدون اجازٔه 
کــرد. آمــد و تلنگری  کتــاب واقع بینــی مــرا بــا خود همــراه 
کردنم.  زد، نــه فقــط بــه مــن و زندگــی ام، به نحــؤه فکــر 
خواننــدٔه عزیز، به پیروی از هانس دســتم را به ســوی تو 
کتاب  تــا همراه مــن نگاهــی اجمالی بر ایــن  دراز می کنــم 

بیندازی.
بر روی  نام ســـه نویسنده  نخست ممکن است دیدن 
کتاب اندکی عجیب به نظر برسد، آن هم با نام های  جلد 
کالس درس  از همین  جـــا  اما درســـت  خانوادگی مشـــابه، 
هانس شـــروع می شـــود، درس اول: قدرشناسی و تواضع. 
که از زبان هانس اما با تالش ســـه نفر نوشته شده  کتابی 
گپ ماینـــدر را مبارزه با  اســـت. او هدف از تأســـیس بنیـــاد 
بیان  واقعیت محـــور  جهان بینی  براســـاس  ویرانگـــر  جهل 
کتاب آخریـــن نبرد او در  گفتٔه خـــودش این  می کنـــد و به 
که آن را رســـالت تمام  نیـــل به این هدف اســـت؛ هدفـــی 
دوران زندگی اش می خواند. هانس زندگی خود را مدیون 
الت منطقـــی زنـــی بی ســـواد و پابرهنـــه می داند و  اســـتدال
که برای درست فکر  کتابی  کتابش را به او تقدیم می کند؛ 
کردن و از بین بردن جهل جهانی نوشـــته شـــده است به 

زنی بی سواد تقدیم می شود. چه تأمل برانگیز!
هانــس  اســت.  فصــل  یــازده  شــامل  واقع بینــی  کتــاب 
کتاب را با داستان زندگی خود و عشقش به سیرک  مقدمه 
»خودآزمایــی«  عنــوان  تحــت  ســؤال هایی  ســپس  و  آغــاز 
ح می کند و نه فقــط ذهنمان را قلقلک می دهد بلکه  مطر
یک راســت مــا را با جهلمــان مواجــه می کنــد و در ادامه با 
مفاهیم تازٔه جهان بینی فاجعه انگار و غرایز هشداردهنده 
کتاب با داستانی  آشــنایمان می کند. هر ده فصل ابتدایی 
بعــد  می شــود.  شــروع  طنــز  درعیِن حــال  و  پرکنایــه  و  نغــز 
ح  شــر را  هشــداردهنده  غریــزه  آن  روان  زبانــی  بــا  آرام آرام 
معرفــی  آن  کنتــرل  بــرای  روش هایــی  ســپس  می دهــد، 

می کنــد و در انتهای هر فصل چکیــده ای از آن روش ها را 
کردن آخرین  بیان می کند و در فصل یازدهم، پس از بازگو 

حکایت، به نتیجه گیری از سخنانش می پردازد.
کســب اطالعات  که مــا را بــه  کتــاب بــه همــان انــدازه 
از درازگویــی  کــردن تشــویق می کنــد خــود  درســت و فکــر 
و تعلیــق اجتنــاب می کنــد. به دقــت همــه  چیــز را توضیح 
می دهد و هیچ گاه خواننده را سردرگم رها نمی کند. مطالب 
کامــاًل هوشــمندانه و ســنجیده در فصــول مختلــف  کتــاب 
گــر بگوییم  گزافه نیســت ا گنجانــده شــده اند، ســخنی به 
ح منســجِم ازپیش نگاشته شــده  کتاب با طــر کــه در تمــام 
کــه قدم به قــدم خــود را نشــان  و فکرشــده ای روبه روییــم 
کتاب برای هرآنچه نقض  می دهد و نویســنده در انتهای 
کرده است راهکار و جایگزینی معرفی می کند. خواندن این 

که آغاز و انجامی دارد. کتاب همچون سفری است 
کتاب بــه منظــور واضح تر و  در ویرایــش متــن ترجمــۀ 
ملموس تر شــدن مفاهیم هرجا الزم دیده ام پانوشت هایی 
توضیحی افزوده ام تا خواننده را از جست وجو در اینترنت 
که ویراســت دوم  کارم مطلع شــدم  کنم. در اواخر  بی نیاز 
کتاب انگلیســی )نسخه ۲۰۱۹( منتشر شــده است. نسخٔه 
کتاب را تهیه و طبق آخرین ویرایش تغییرات  الکترونیکی 
ســبب  کار  ایــن  کــردم.  اعمــال  ترجمــه  متــن  در  را  الزم 
کتاب و به تأخیر افتادن  کندتر شــدن ویرایش  سخت تر و 
که ایــن ترجمه را  انتشــار آن شــد اما این مزیت را داشــت 
از حیــث بــه روز بــودن برتــر از بعضــی از دیگر نســخه های 
کردم تا حس  موجود در بازار بنشــاند. تمام تالش خــود را 
کتاب  کــه پس از خوانــدن این  و حــال خــوب و امیدی را 

در وجودم جریان یافته بود به شما عزیزان تسری دهم.
که در رونــد ویرایش این  در پایــان، از تمامی عزیزانی 

کرده اند سپاسگزارم. کتاب مرا یاری 

کسی پوشیده نیست.  کیفیت زیستنمان بر  تأثیر محیط بر 
کسب و کار هم پای ثابت بیشتر مباحث، تحلیل  در دنیای 
کرده ایم محیط  و شناخت محیط اســـــت. همــــواره سعی 
که این  را بـــا ابزارها و مدل هـــای مختلف بهتر بشناســـیم 
گر با  کار بیشـــتر مبتنی بر مشـــاهدۀ درست آن اســـت. اما ا
چشـــمانی ضعیـــف و با خطای دیـــد بنگریم چـــه؟ قاعدتًا 
گر نگاه و شـــناخت درستی نداشته باشیم اعتبار بسیاری  ا
انتخاب های درســـتی هم  و  مـــی رود  زیر ســـؤال  نتایـــج  از 

نمی توانیم بکنیم. 
که به بیان  گر نتوانیم خطاهای دید و برداشــتمان را  ا
کتاب واقع بینی از غرایزمان سرچشــمه می گیرد  نویســندۀ 
ایــن  کــه روی  آنهــا بیفتیــم عمارتــی  بــه دام  بشناســیم و 
تحلیل بنا می شود سست است. شاید نیاز باشد با عینک 

جدیدی ببینیم.
کــه  ابــزاری اســت  کتــاب واقع بینــی  بــه نظــر می رســد 
کمتری محیط  کمک بگیریم تا با خطای  می توانیم از آن 
کتابی بر پایۀ آمار  کنیم؛  پیرامون خود را ببینیم و تحلیل 
که دید بهتری از اوضاع جهان  و اطالعات و نمودارهایــی 

به خواننده می دهد. 
کتــاب در  کــه تصمیم بــه انتشــار این   از همــان ابتــدا 
که  کتاب  گرفتیــم نمودارهــا و جزئیات تصاویــر  آریاناقلــم 
کوچک  در نســخه های اصلــی موجــود در بــازار به صــورت 
کــرد. برای  و تک رنگ منتشــر شــده بــود توجه ما را جلب 
متفــاوت  به صورتــی  را  کتــاب  گرفتیــم  تصمیــم  همیــن 
آن به  کنیم و بــا نمایش رنگــی نمودارها و تصاویــر  ارائــه 
کنیم و شــوق خوانــدن آن را در  کمک  کتاب  فهم بیشــتر 
خوانندگان به وجود آوریم. بعدًا دیدیم ناشر اصلی هم در 

کتاب را به صورت رنگی و با نمودارهای  ویرایــش جدید، 
کرده است.  طراحی شده منتشر 

که  کتــاب اشــاره می کنند  نویســندگان در چنــد بخش 
گزینشــی و منفــی تأثیر مخرب  روزنامه هــا با انتشــار اخبار 
و مضاعفــی بــر ما دارنــد. با الهــام از این مطلب، ما ســعی 
کتــاب، روزنامه ای  کردیم برخالف شــیوۀ معمــول طراحی 
کــه حــول اخبــار بــد نباشــد بلکه  بــه دســت شــما بدهیــم 
کمــک آن بتوانیم نگاه  که به  درک متفاوتی بــه ما بدهد 
کــه به گمــان  واقع بینانه تــری داشــته باشــیم؛ روزنامــه ای 
از دســته بندی های مرســوم  غ  ما همه بایــد بخوانند و فار
کــه در معرض  کار همه می آیــد: از نوجوانی  و معمــول بــه 
گرفته اســت تــا مدیر پا به ســن  انبوهــی از اطالعــات قــرار 
کانالی خاص دریافت  که اخبار و اطالعات را از  گذاشته ای 

می کند. 
که در پاسخ به محیط  کند  کمک  کتاب  امیدوارم این 
کــه از آن به ما می رســد برخالف  پیرامونمــان و اطالعاتــی 
کمی با  که پاســخ های آنی و فــوری می خواهند  غرایزمان 
تأمل بیشتر بنگریم و پیش داوری نکنیم. نگاه روسلینگ 
گذر زمان  و همکارانــش بــه اوضاع جهــان و بهبــود آن در 
غ از آن، از این مــدل می توان برای  معطوف اســت اما فار
کشورمان استفاده  داشتن دیدی درست به منطقه، شهر و 
کنیــم و خودمــان را اســیر و درگیر تقســیم بندهای معمول 
نکنیم. داشــتن دیدی درست باعث می شود فرصت های 
بــا آرامش بیشــتری زندگی  بیشــتری را بتوانیــم ببینیــم و 

کنیم.
که در  در پایــان بر خود الزم می دانم از همٔه دوســتانی 

کنم. انتشار این اثر همراه آریاناقلم بودند سپاسگزاری 

کــه  خوانندگان را  کتاب واقع بینی اثری امیدبخش اســت 
تشــویق می کند تــا از دریچــٔه جدیدی به جهــان پیرامون 
گر  که ا کتــاب به خوانندگان توصیــه  می کند  بنگرنــد. این 
کسب وکاری هستند، بدون تغییر نگرش  در پی راه اندازی 
دیگــر  کشــورهای  عقب افتادگــی  و  غــرب  برتــری  قدیمــی 
کتاب مزبــور با مردود  کار نیســتند. نویســندٔه  قادر به این 
دانستن اصطالحات  »درحاِل توســعه« و »توسعه یافته« )و 
کردن سطوح درآمدی( به خوانندگان پیشنهاد  جایگزین 
براســاس  را  کشــورهای سراســر جهــان  مــردم  کــه  می کنــد 
سطح درآمدی بسنجند، زیرا فقط  از این طریق می توانند 
کشف  کسب وکار  کشورهای مختلف را برای ایجاد  ظرفیت  

کنند.
و  دلنشــین   تجربه هــای  و  مثال هــا  ذکــر  بــا  نویســنده 
خواندنــی از وقایــع زندگی شــخصی و خانوادگی یــا ارتباط 
بــا مردم مختلف از سراســر دنیــا اعم از ایران، افغانســتان 
کمک منطق  یــا مصر تالش می کنــد با ذکر آمار دقیــق، به 
پیشــرفت  کــه  ســازد  متقاعــد  را  واقع بینــی، خواننــدگان  و 

گرچه  در تمــام ســطوح درآمــدی و در تمام نقاط جهــان، ا
ع اســت. او در آغــاز بحِث خود  تدریجــی، امــا در حال وقو
که مردمی از سراســر دنیا موفق  از آزمونــی ســخن می گوید 
از  بــا درخواســت  کســب نمــر ٔه قبولــی در آن نشــدند و  بــه 
خوانندگان برای پاســخ به همان ســؤاالت، به خوبی، آنها 
کتاب معرفی  که در  را با خود همراه می سازد. ده غریزه ای 
می شــوند  می تواننــد باعث ایجاد اندیشــه های مســموم و 
دلســردکننده در ذهــن رهبــران و مدیــران تجــاری  شــوند 
کــه همیــن افــکار آرام آرام زمینه ســاز پدیــد آمــدن بدبینــی  
ریشــه دار و عمیقــی در وجودشــان می شــود و پــای آنهــا را 
کردن در نقاط درحاِل رشــد دنیا سســت  در  ســرمایه گذاری 
می کنــد. از ســوی دیگر، این اندیشــه های منفــی توانایی 
که امید بــه بهتر شــدن را در تمــام لحظات  ایــن را دارنــد 
کننــد. از ایــن رو، مخاطبــان این  زندگــی از انســان ســلب 
کســب وکار  کتاب محــدود به عالقه منــدان و فعاالن حوزٔه 
کنونی ما چه بســیار  نمی شــوند، زیرا واقع بینی برای عصر 

حرف های  شنیدنی دارد.
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5واقعبینی

خودآزمایی
را  آن  چطــور  اینکــه  و  اســت،  جهــان  دربــارۀ  کتــاب  ایــن 
باید  کــردم؟ و چــرا  بــا ســیرک شــروع  پــس چــرا  بفهمیــم. 
بــه زودی  کنــم؟  تمــام  بــراق  زیرپوشــی  بــا  را  ســخنرانی ام 
را  دانشــتان  دارم  اول، دوســت  ولی  توضیح خواهــم داد. 
کاغذ و قلمی بردارید و به ۱3  دربارۀ جهان بسنجید. لطفًا 

سؤال واقعیت بنیاد۱ زیر پاسخ دهید.

کم درآمد  کشورهای  ۱. امروزه، چه تعدادی از دختران، در 
در سراسر جهان، مدرسۀ ابتدایی را تمام می کنند؟

الف: ۲۰ درصد  
ب: 4۰ درصد  
پ: 6۰ درصد  

کجا زندگی می کنند؟ کثر جمعیت جهان  ۲. ا
کم درآمد   کشورهای  الف: در 
کشورهای  با درآمد متوسط   ب: در 
کشورهای پردرآمد   پ: در 

که در فقر  گذشــته، نســبت جمعیت جهان  3. در ۲۰ ســال 
مطلق زندگی می کنند ... است.

الف: تقریبًا دو برابر شده  
کم وبیش همان باقی مانده   ب: 
پ: تقریبًا نصف شده  

1. Fact question

4. امروزه، امید به زندگی در جهان  چقدر است؟
الف: 5۰ سال  
ب: 6۰ سال  
 پ: 7۰ سال  

کودِک زیر ۱5 ســال در جهان زندگی  5. امــروزه، ۲ میلیــارد 
گزارش ســازمان ملل، تعداد  می کند، در ســال ۲۱۰۰، طبق 

کودکان چقدر می شود؟
الف: 4 میلیارد  
ب: 3 میلیارد  
پ: ۲ میلیارد  

که، تا سال ۲۱۰۰،  کرده اســت  6. ســازمان ملل پیش بینی  
جمعیت جهان 4 میلیارد نفر افزایش می یابد. علت اصلی 

آن چیست؟
کودکان )زیر ۱5 سال( بیشتر خواهد شد   الف: تعداد 
ب: تعداد بزرگساالن )بین ۱5 تا 74 سال( بیشتر خواهد شد  
پ: تعداد سالمندان )75 سال به باال( بیشتر خواهد شد  

گذشــته، تعداد مرگ  و میر ساالنۀ ناشی از  7. در صد ســال 
کرده است؟ بالیای طبیعی چه تغییری 

الف: بیشتر از دو برابر شده است  
ب: تقریبًا همان است  
کاهش یافته  است   کمتر از نصف  پ: به 

کدام  8. امروزه، جهان حدود 7 میلیارد نفر جمعیت دارد. 
نقشه محل زندگی آنها را بهتر نشان می دهد؟ )هر آدمک 

نشان دهندۀ ۱ میلیارد نفر است.(

کــودکان ۱ســاله در جهــان در  9.امــروزه، چــه تعــدادی از 
کسینه شده اند؟ برابر بیماری ها وا

الف: ۲۰ درصد  
ب: 5۰ درصد  
پ: 8۰ درصد  

۱۰. در سراســر جهان، مردان 3۰ســاله، به طور متوسط، ۱۰ 
گذرانده اند. زنانی در همین  سال از عمرشان را در مدرسه 

گذرانده اند؟ سن چند سال را در مدرسه  
الف: ۹ سال  
ب: 6 سال  
پ: 3 سال  

۱۱. در سال ۱۹۹6، ببرها، پانداهای غول پیکر و کرگدن های 
گرفتند.  ســــیاه در فهرســــت حیوانات درحال انقــــراض قرار 
گونه به طور جدی در معرض  کدام یک  از این سه  امروزه، 

خطر انقراض است ؟
گروه  از آنها   الف: دو 
گروه  از آنها   ب: یک 
پ: هیچ کدام  

۱۲. چه تعدادی از مردم جهان به برق دسترسی نسبی دارند؟
الف: ۲۰ درصد  
ب: 5۰ درصد  
پ: 8۰ درصد  

کــه، در ۱۰۰  کارشناســان اقلیــم جهانی بر ایــن باورند   .۱3
سال آینده، میانگین دمای هوا ...

الف: باالتر می رود  
ب: همان باقی می ماند  
پ: پایین تر می رود  

کل خود را  به هر پاســخ صحیح یک نمره بدهید، و   نمرۀ 
در برگه تان بنویسید.

کردید؟ آیا اشتباهاتتان زیاد بود؟ آیا حس می کردید  کار  چه 
گر  گمــان پاســخ می دهیــد؟ ا کــه داریــد فقــط بــا حــدس و 
کنم.  این طور است، اجازه دهید دو نکته بگویم تا آرامتان 
کنید، پاسخ هایتان  کتاب را تمام  اول اینکه، وقتی این 
خیلــی بهتر خواهد شــد. البتــه نه به خاطر اینکه  من شــما 
که بنشــینید و مجموعــه ای از آمارهای  را مجبــور می کنم 
کنید. )من اســتاد سالمت جهانی هستم،  جهانی را حفظ 
نه دیوانه.( پاسخ های شما به این دلیل بهتر خواهد شد 
که من تعدادی از ابزارهای ســادۀ تفکر را به شــما آموزش 
کلی  کمک می کند تا تصویر  می دهم. این ابزارها به شــما 
درســتی از جهان به  دســت آوریــد، و بدون اطالع  داشــتن 
از همــۀ جزئیــات، برداشــتتان را از عملکــرد جهــان بهبود 

ببخشید. 
گر این آزمون  را خیلی بد داده اید، افراد  و نکتــۀ دوم: ا

زیادی مثل شما هستند. 

گذشــته، صدهــا ســؤال این چنینــی  مــن در دهه هــای 
را دربــارۀ فقــر و ثروت، رشــد جمعیــت، تولد، مــرگ  و میر، 
آموزش، ســالمت، جنســیت، خشــونت، انــرژی، و محیط 
بــرای  هــزاران نفر  -الگوهــا و روندهــای اساســی جهانی- 
کرده ام . آزمون ها پیچیده نیســتند  ح  در سراســر دنیا مطــر
و ســؤال های  انحرافی در آن وجود نــدارد. من فقط دقت 
کاماًل  که  کنم  می کنم از واقعیت هایی  در آزمونم اســتفاده 
مستند باشــند و ابهامی راجع به آنها وجود نداشته باشد. 

کثر مردم واقعًا آزمون را خراب  می کنند.  بااین حال، ا
بــرای مثــال، ســؤال واقعیت بنیــاد 3 دربــارۀ رونــد فقر 
گذشــته، نســبت جمعیت  مطلــق اســت. در بیســت ســال 
جهانــِی دچــار فقــر مطلــق نصف شــده اســت. ایــن اتفاق 
تحولــی بــزرگ اســت. مــن حتــی آن را مهم تریــن اتفاقــی 
کــه در طــول دوران زندگــی ام در جهــان افتــاده  می دانــم 
که ما  اســت. همچنین، این مســئله واقعیت جالبی است 

وقتـی  شـعبده بازان  تماشـای  عاشـق  سـیرکم.  عاشـق  مـن 
اره برقی های روشن را به هوا پرتاب می کنند، یا بندبازانی 
خ می خورنـد. عاشـق  کـه ده بـار روی طنـاب به سـرعت چـر
نمایشـم و حـس حیرت و شـگفت زدگی را هنگام تماشـای 

کارهای  ظاهرًا غیرممکن دوست دارم. 
کـــه هنرمند  کـــودک بـــودم، آرزویـــم ایـــن بـــود  وقتـــی 
که من  این بود  آرزوی  پدر و مادرم   سیرک شوم. هرچند، 
تحصیالت عالیه داشـــته باشـــم و این همـــان چیزی بود 
از رشتۀ  که  این طور شد  نداشتند.  که خودشان هیچ وقت 

پزشکی سردرآوردم.
اسـتادمان،  پزشـکی،  دانشـکدۀ  در  بعدازظهـر  روز  یـک 
کسـل کننده ای دربـارۀ عملکرد حلق،  سـر  بحـث متفاوت و 
کند، مجرای  گیر  گلو  گر چیزی در  این طـور توضیح داد: »ا

حلق با هل  دادن استخوان چانه به جلو باز می شود.« او، 
برای روشن  ساختن مطلب ، عکس اشعۀ ایکس  شخصی 

که شمشیری را بلعیده بود. را به ما نشان داد 
در  آن لحظـه جرقـه ای در ذهنم زده شـد. رؤیایم تمام 
نشـده بود! چند هفتـه قبل ، سـر درس رفلکس ها، متوجه 
کسـی هستم  که در میان همکالسـی هایم تنها  شـده بودم 
که می توانم انگشتانم را در حلقم فروببرم بدون آنکه ُعق 
ایـن  نمی کـردم  فکـر  نشـدم:  مغـرور  خیلـی  موقـع  آن  بزنـم. 
کار مهـارت مهمـی باشـد، ولـی حـاال اهمیـت آن را فهمیده 
کودکی ام زنده شد و تصمیم  بودم، و همان  لحظه رؤیای 

گرفتم بلعندۀ شمشیر در سیرک شوم.
تالش های اولیه ام امیدوارکننده نبود. شمشیر نداشتم 
اسـتفاده  ماهیگیـری  چـوب  از  به جایـش  به همین خاطـر  و 
کردم، مهم نیست چند بار مقابل  آینۀ دستشویی ایستادم 
کردم، هربار فقط می توانستم سه  و این حرکت را امتحان 
گیر می کرد.  گلویم  کنم و بعد در  سـانتی متر از آن را داخل 

کشیدم.  سرانجام، برای بار دوم هم، از رؤیایم دست 
که من در یکی از بخش های بیمارستان  سه سال بعد 
بیمارانـم  اولیـن  از  یکـی  می گذرانـدم،  را  پزشـکی ام  ح  طـر

الزم  گـر  ا معمـواًل  داشـت.  مزمـن  کـه  سـرفۀ  بـود  پیرمـردی 
او  کـه  معلـوم شـد  را می پرسـیدم.  بیمارانـم  می شـد، شـغل 
کنیـد چقـدر  بـوده اسـت. تصـور  بلعنـدۀ شمشـیر  در سـیرک 
همـان  بیمـار  ایـن  کـه  فهمیـدم  وقتـی  شـدم  شـگفت زده 
که در عکِس اشـعۀ ایکس  بود! و  بلعندۀ شمشـیری اسـت 
کنید، وقتی همۀ تالش هایم را با چوب  حـاال این را تصـور 
گفت: »دکتر جوان ! مگر  کردم،  ماهیگیری برایش تعریف 
کـه حلـق تخـت اسـت؟ و فقـط می توانیـد  شـما نمی دانیـد 
چیزهای تخت را در آن فروکنید. ما برای همین از شمشیر 

استفاده می کنیم.«
پیـدا  سـوپ خوری ای  مالقـۀ  کارم،  از  بعـد  شـب  همـان 
کـه دسـتۀ تخـت و صافـی داشـت و فـورًا تالش هایـم  کـردم 
را  مالقـه  دسـتۀ  تمـام  توانسـتم  زود  خیلـی  سـرگرفتم.  از  را 
در حلقـم فروببـرم. حسـابی هیجـان زده شـده بـودم، ولـی 
آرزویم  بلعندۀ دستۀ مالقه شدن نبود. فردای آن روز، من 
که  گذاشتم و خیلی زود چیزی را  گهی  در روزنامۀ محلی آ
کردم: یک سرنیزۀ نظامی سوئدی متعلق  نیاز داشتم پیدا 
به سـال ۱8۰۹. وقتی با موفقیـت آن را در حلقم فروکردم، 
هم عمیقًا به این دستاورد افتخار می کردم و هم از خودم 

که چنیـن راه فوق العـاده ای را برای اسـتفادۀ  راضـی  بـودم 
کرده بودم.  مجدد از سالح ها پیدا 

کارهای  که  بلعیدن شمشـیر  همیشه نشـان داده است 
ظاهرًا غیرممکن می توانند ممکن شـوند، و بشـر را تشویق 
گاهی من این هنر  که  فراتر از  واضحات بیندیشد.  می کند 
قدیمـی هندی را در انتهای سـخنرانی هایم دربارۀ توسـعۀ 
جهانـی بـه  نمایـش می گـذارم. روی میـز مـی روم و پیراهن 
رکابـی  زیرپـوش  تـا  می َکنـم  تنـم  از  را  رسـمی ام  چهارخانـۀ 
آن  بـر روی  پولـک دوزی طالیـی صاعقه شـکلی   بـا  مشـکی 
کنند، و در  کاماًل سکوت  نمایان شود. از حضار می خواهم 
میان ضربه های تکرارشـوندۀ طبل زه دار، به آرامی سرنیزۀ 
نظامـی را در حلقـم فرومی کنـم، بعـد دسـتانم را از هـم بـاز 

می کنم و حضار  از خود بی خود می شوند.

چرا عاشق سیرکم؟
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واقعبینی6 مقدمه

کی بدانیــم، ولی مردم از  کرۀ خا باید بــرای زندگی در این 
آن بی خبرند. به طور متوسط، فقط 7 درصد -کمتر از یک 
نفر از هر ده نفر- به این سؤال واقعیت بنیاد پاسخ درست 

داده اند. )شکل ۱-م(
کاهش فقــر مطلق در رســانه های  )بلــه، مــن در مــورد 

کرده ام.( گروهی سوئدی زیاد صحبت 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در ایاالت  متحدۀ آمریکا 
که رقبایشــان از واقعیت ها بی خبرند.  اغلب ادعا می کنند 
گر تمام آنها، به جای متهم  کــردن یکدیگر، دانش  شــاید ا
خود را می سنجیدند،  متواضع تر می شدند. وقتی ما در مورد 
کردیم ، فقط  این سؤال در ایاالت متحدۀ آمریکا نظرسنجی 
5 درصد پاســخ درســت دادند.  بقیۀ ۹5 درصد، صرف نظر 
که میزان فقر  از اولویت های سیاسی شان، عقیده داشتند 
گذشته تغییری نکرده و یا، بدتر از آن ،  مطلق در ۲۰ سال 
که این درست برعکس  چیزی  عماًل دو برابر شــده است- 

که واقعًا اتفاق افتاده است. است 
بیایید مثال دیگری بزنیم: ســؤال واقعیت بنیاد ۹، در 
کــودکان جهان  کسیناســیون. امروزه تقریبــًا تمام  مــورد وا
کسینه می شوند. حیرت انگیز است. معنی این حرف این  وا
که امروزه تقریبًا همۀ مردم جهان به مراقبت های  اســت 
اولیه و جدید  درمانی دسترســی نســبی دارند، ولی بیشــتر 
مــردم ایــن را نمی دانند. به طور متوســط، فقــط ۱3 درصد 

افراد به این سؤال پاسخ درست دادند. )شکل ۲-م(
هشتادوشش درصد افراد به سؤال آخر در مورد تغییرات 
کشورهای ثروتمندی  اقلیمی پاسخ درست دادند. در تمام 
که ما دانش عمومی را در آنها آن الین ســنجیدیم، بیشــتر 
کارشناســان هواشناسی  که پیش بینی  مردم می دانســتند 
در همیــن چنــد دهــۀ  اســت.  زمیــن  هــوای  گرم تــر شــدن 
گذشــته، یافته هــای علمــی از آزمایشــگاه ها به  بیــرون راه 
گاهی  یافته اســت. این مســئله موفقیــت بزرگی در مــورد آ
عمومی اســت. البته جز ســؤال تغییرات اقلیمی، ماجرای 
گیر است )منظورم  همۀ دوازده سؤال دیگر همان جهل فرا

کاری  عمدی نیســت، بلکه فقط  از این حــرف حماقت یا 
از  نداشــتن دانش صحیــح اســت(. در ســال ۲۰۱7، تقریبًا 
کشور خواستیم تا به سؤال هایمان  پاسخ  ۱۲,۰۰۰ نفر در ۱4 
دهنــد. به طور متوســط، آنها فقط دو ســؤال واقعیت بنیاد 
کامل  از ۱۲ ســؤال را درســت جواب دادند. هیچ کس نمرۀ 
نگرفت، و فقط یک نفر )در ســوئد(، از ۱۲، ۱۱ شد. به طرز 

گرفتند. حیرت انگیزی، ۱5 درصد صفر 
نکند شــما خیــال می کنیــد افــراد تحصیل کرده تــر بهتر 
مســائل  ایــن  بــه  بیشــتر  کــه  آنهایــی  یــا  می کننــد؟  عمــل 
عالقمندنــد؟ من هم زمانــی دقیقًا این طــور فکر می کردم، 
جهــان  سراســر  از  را  افــرادی  مــن  می کــردم .  اشــتباه  ولــی 
دانشــجویان  کــرده ام:  آزمایــش  مختلــف  حرفه هــای  و 
دانشــمندان  دانشــگاه،  مدرســان  معلمــان،  پزشــکی، 
برجســته، بانکــداران بانک هــای ســرمایه گذاری، مدیران 
اجرایی شرکت های چندملیتی، روزنامه نگاران، فعاالن، و 
حتی تصمیم گیرندگان عالی  رتبۀ سیاســی. اینها افرادی با 
که دغدغۀ مسائل جهان را دارند.  تحصیالت باال هستند 
ولی بیشترشان -شمار چشمگیری از آنها - بیشتر سؤال ها 
گروه ها حتی از عامۀ  را اشتباه جواب دادند. برخی از این 
ک  گرفتند؛ برخی از این نتایج ترسنا مردم هم نمرۀ بدتری 
نوبــل و محققــان  برنــدگان جایــزۀ  از  گروهــی  بــه  متعلــق 
که  پزشــکی بود. مســئلۀ هوش نیســت. بــه  نظر می رســد 

همه به شدت دربارۀ جهان دراشتباه اند.
نه فقط به شدت، بلکه به طور نظام مندی دراشتباه اند. 
که نتایج آزمون تصادفی نیست. بدتر  منظورم این اســت 
گر ســؤال هایم  را از افرادی می پرسیدم  از تصادفی اســت: ا
ایــن  از  نتایــج  بــاز  کــه اصــاًل هیــچ دانشــی هــم نداشــتند، 
کنیــد بخواهم بــه باغ وحــش بروم و  بهتر می شــد. خیــال 
کنید یک بغل پر  سؤال هایم  را از شامپانزه ها بپرسم. فکر 
گزینه های الف ،  که روی هرکدام از آنها برچسب   از موز را، 
ب ، یا پ اســت ، با خودم ببرم و آنها را به سمت محوطۀ 
کنــم. بعد بیــرون محوطه بایســتم و  شــامپانزه ها پرتــاب 

ســؤال هایم  را با صدای بلند و رســا  بخوانم و »پاســخ« هر 
گزینۀ روی آن  کنم؛ یعنی، شــمارۀ  شــامپانزه را یادداشــت 
کار را می کردم  گر این  که شامپانزه بخواهد بخورد. ا موزی 
کار را نمی کنــم، فقــط تصور  )البتــه هیچ وقــت واقعــًا ایــن 
انتخاب تصادفی شــان، همیشــه   بــا  کنیــد(، شــامپانزه ها، 
کــه در آزمونم  از افــرادی بــا تحصیالت باال ولی دراشــتباه 
گروه شامپانزه ها، فقط  کردند بهتر عمل می کردند.  شرکت 
به طور شانسی، 33 درصد از هر سه سؤال واقعیت بنیاد یا 
کل آزمون را درست جواب  چهار سؤال  از ۱۲ سؤال اول در 
کردم، به طور  که آزمایش  می دادند. یادتان باشد افرادی را 
متوســط، فقــط دو ســؤال از ۱۲ ســؤال واقعیت بنیــاد را در 

همان آزمون درست جواب دادند.
یکســـان  به طور  شـــامپانزه ها  خطاهای  عالوه براینهـــا، 
گزینۀ غلط تقســـیم می شد، درحالی که، خطا های  بین دو 
گروه های مختلف  انســـانی همه در یک جهت بود. همۀ 
ک تر،  کردم جهان را ترســـنا که از آنها نظرســـنجی  مردمی 
خشـــن تر و ناامیدکننده تـــر -خالصه ، بدتـــر- از آنچه واقعًا 

هست تصور می کردند.

چرا شامپانزه ها را شکست نمی دهیم؟
چطور این همه آدم می توانند دربارۀ این همه  چیز آن قدر 
کثــر مردم از  که ا کننــد؟ اصاًل چطــور ممکن اســت  اشــتباه 
شــامپانزه ها نمــرۀ بدتــری بگیرنــد؟ بدتــر از انتخاب هــای 

تصادفی شامپانزه ها!
وقتی اولین بار در  اواســط دهۀ ۱۹۹۰، من متوجه این 
گیر شدم،  خوشحال بودم. آن زمان، تازه مشغول  جهل فرا
تدریس واحد درسی ای دربارۀ بهداشت  جهانی در مؤسسۀ 
کمی اضطراب داشتم.  کارولینسکا4 در سوئد شده بودم و 
دانشجویانم فوق العاده  باهوش بودند؛ نکند هرآنچه باید 
به آنهــا درس مــی دادم از قبل می دانســتند؟ چقدر خیالم 
کمتر دربارۀ  راحت شد وقتی فهمیدم آنها از شامپانزه ها هم 
جهــان می دانند. و اما من هرچه بیشــتر مــردم را آزمایش 
بیــن  فقــط در  نــه  بیشــتری شــدم،  کــردم، متوجــه  جهــل 
دانشجویانم  بلکه همه جا. اینکه مردم آن قدر دربارۀ جهان 
دراشــتباه اند برایم آزاردهنده و نگران کننــده بود. وقتی از 
جی پی اس ماشــینتان اســتفاده می کنید، مهم این اســت 
که  گر به  نظر برسد  کند. ا که از اطالعات درســت اســتفاده 
جی پی اس شما را به شهر دیگری جز آنچه در آن هستید 
هدایــت می کند، بــه آن اعتماد نمی کنید، چــون می دانید 
گر سیاست مداران  از جای اشــتباهی ســردرمی آورید. پس ا
کننــد،  اســتفاده  غلطــی  اطالعــات  از  سیاســت گذاران  و 
گر  کننــد؟ ا چطــور می تواننــد مشــکالت جهانــی را برطرف 
جهان بینی بازرگانان وارونه باشــد، چطور می توانند برای 
گر  سازمان هایشان تصمیم های  عاقالنه  بگیرند؟ و هرکس ا
نداند باید برای چه مسائلی استرس و نگرانی داشته باشد، 
گرفتم  چطور می تواند از پس زندگی اش برآید؟ من تصمیم 
کاری بیشتر از ســنجش دانش و  نشان  دادن جهل شروع 
کنم.  گرفتم  برای فهمیدن علت جهل تالش  کنم. تصمیم 
گسترده و پایدار بود؟  همۀ  چرا این جهل دربارۀ دنیا آن قدر 
که حتی  گاهی اشــتباه می کنیم -فورًا اعتــراف می کنم  مــا 
خودم- ولی چطور این همه آدم می توانند آن قدر اشــتباه 

کنند؟ چرا نمرۀ این همه آدم از شامپانزه ها بدتر شد؟
کار می کردم،  که من تا دیروقت در دانشگاه  یک شب 
یــک لحظــۀ »یافتــم! یافتــم!« داشــتم. فهمیــدم مشــکل 
که مــردم  دانــش ندارند، چون  فقــط نمی تواند این باشــد 
آن وقت، جواب های غلط تصادفی می شدند -مثل جواب 
شامپانزه ها- و نه بدتر از تصادفی، و نه بدتر از شامپانزه ها، 
کاماًل  این یعنی جواب های غلط نظام مند. فقط »دانش« 

اشتباه می تواند باعث  شود آن قدر نمرۀ بدی بگیریم.
که اینجا با آن ســروکار داشــتم  آهان! فهمیدم! چیزی 
-یا، تا ســال ها، این طــور فکر می کردم- مشــکل ارتقا بود: 
که در این  کسانی  دانشجویان بهداشت  جهانی ام، و  همۀ 
کردند، دانش داشتند، ولی  سال ها در آزمون هایم شــرکت  

دانششان قدیمی بود، اغلب به اندازۀ چند دهه. جهان بینی 
که دورۀ تحصیل معلمانشــان  مردم به زمانی برمی گشــت 
کــردن جهل، یا  تمام شــده بود. بنابراین ، برای ریشــه کن 
که باید دانــش مردم را ارتقا  گرفتم  چنین چیــزی، نتیجه 
که  کار، باید محتواهای آموزشی بهتری،  دهم و برای این 
کنم . وقتی سر شام،  اطالعات را واضح تر بیان می کرد، تهیه 
با آنا و اوال دربارۀ تالش هایم حرف زدم، هر دویشان شروع 
کردند و مشــغول تهیۀ نمودارهــای متحرکی  به همــکاری 
شدند. من با این ابزارهای خوش ساخت آموزشی به سراسر 
کردم. آنها مرا به سخنرانی های ِتد در مونِتِری5،  دنیا سفر 
شــرکت های  هیئت مدیــرۀ  اتاق هــای  بــه  کــن،  و  برلیــن، 
کوال و ایِکیــا، به بانک های جهانی و  کوکا چندملیتی مثل 
صندوق های پوششی6، و به وزارت خارجۀ آمریکا بردند. از 
اینکه می توانستم با استفاده از جدول های متحرکمان به 
کرده است، هیجان زده  همه نشان دهم جهان چطور تغییر 
بودم. از اینکه به مردم بگویم فریب خوردند و هیچ چیزی 
لــذت می بردم. ما می خواســتیم  دربارۀ جهــان نمی دانند، 
آرام ،  آرام،  ولــی  دهیــم .  ارتقــا  را  مــردم  همــۀ  جهان بینــی 
که اتفــاق بزرگ تری در راه اســت . مشــکِل  متوجــه شــدیم 
کــه دنبالــش بودیم فقــط ارتقا نبــود. این مشــکل  جهلــی 
نمی توانســت فقط با ارائه   دادن داده های  متحرک آماری 
یا ابزارهای آموزشِی بهتر حل شود. چون متأسفانه متوجه 
کــه عاشــق ســخنرانی هایم بودنــد،  شــدم، حتــی آنهایــی 
گوش نمی دادند. درواقع، ممکن  واقعًا به سخنرانی هایم 
بود، بــرای لحظه ای، تحت  تأثیر قــرار بگیرند، ولی بعد از 
سخنرانی، دوباره به همان جهان بینی منفی قدیمی شان 
حتــی  نمی شــد.  محقــق  جدیــد  ایده هــای  می چســبیدند. 
که افراد، دربارۀ  درست بعد از سخنرانی هایم، می شــنیدم 
کرده  بودم،  که همان موقع با دلیل رد  فقر یا رشد جمعیتی 

اظهارنظر می کنند. من تقریبًا تسلیم شدم.
آیا  چرا این جهان بینی فاجعه انــگار آن قدر پایدار بود؟ 
گروهی می توانســتند مقصر باشــند؟ البته من  رســانه های 
کــردم. اما پاســخ ایــن نبود. رســانه های  دربــارۀ ایــن  فکر 
که بعدًا به آن می پردازم، ولی  گروهی، قطعًا، نقشی دارند 
نباید آنها را مقصر تمام اشــتباهات بدانیم. ما نمی توانیم 

که »هی! هیس.« گروهی فریاد بزنیم  سر رسانه های 
اقتصــاد7 در داووس،  ژانویــۀ ۲۰۱5 در مجمــع جهانــی 
کوچک و مد روز سوئیس، من لحظۀ تعیین کننده ای  شهر 
داشــتم. هزار نفر از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین مدیران 
فعــاالن،  پژوهشــگران،  کارآفرینــان،  تجــاری،  و  سیاســی 
عالی رتبــۀ  مقامــات   از  بســیاری  حتــی  و  روزنامه نــگاران، 
ســازمان ملل برای شرکت در جلســۀ اصلی مجمع، دربارۀ 
کــه من،  مســائل  اجتماعی -اقتصــادی و توســعۀ پایــدار8، 
گیتــس در آنجــا ســخنرانی داشــتیم، صف  بیــل و ِملینــدا 
گذاشتم  کشــیده بودند تا بنشــینند. وقتی که پا روی ِســن  
و نگاهــی به ســالن انداختم،  متوجــه چند تــن از مدیران 
آنجــا  در  شــدم.  ملــل  ســازمان  ســابق  دبیــرکل  و  کشــوری 
رؤســای شــرکت های ســازمان ملــل، مدیران شــرکت های 
که در تلویزیون دیده  بزرگ چندملیتــی، و خبرنگارانی را، 

کردم. بودم، مشاهده 
می خواســتم از حضار سه ســؤال واقعیت بنیاد -دربارۀ 
کسیناســیون- بپرســم و  فقــر، رشــد جمعیــت، و میــزان وا
گر مخاطبانم پاســخ سؤال هایم  را  کاماًل اســترس داشتم. ا
که قرار بود با  از بقیۀ اســالیدهایم  می دانستند، هیچ کدام 
که حضار چقدر دراشــتباه اند، و  نقش و نگار نشــان دهند 

چه جوابی باید می داده اند، به  کار نمی آمد.
ایــن مخاطبــان عالی رتبۀ  من نبایــد نگران می شــدم. 
که احتمــااًل تا چنــد روز بعد مشــغول توضیح  بین المللــی، 
و تفســیر جهــان بــرای یکدیگــر می شــدند، قطعًا بیشــتر از 
عامۀ مردم دربارۀ فقر می دانســتند. 6۱ درصدشان به طرز 
حیرت انگیزی پاسخ درست دادند، ولی در دو سؤال دیگر، 
دربارۀ رشــد جمعیت در آینده و دسترسی به مراقبت های 
 اولیۀ بهداشتی، همچنان بدتر از شامپانزه ها بودند. اینها 
که  که جدیدترین اطالعات و مشــاورانی را  افرادی بودنــد 
مدام دانسته های آنها را به روز می کردند دراختیار داشتند. 
احتمااًل جهلشان نمی توانست به خاطر جهان بینی قدیمی 
باشد. با   همۀ اینها، آنها دربارۀ واقعیت های  اساسی جهان 

دراشتباه بودند.
بعد از آن روز در داووس، همه  چیز معلوم شد.
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کتاب، نتایجی  کتاب نوشته شد. این  که این  این طور بود 
که من درنهایت یافتــم، دراختیارتان می گذارد -این نتایج 
آمــوزش جهان بینــی  بــرای  تــالش اســت  براســاس ســال ها 
چگونــه  مــردم  اینکــه  بــه  دادن  گــوش  و  واقعیت محــور، 
واقعیت ها را، حتی وقتی درســت جلوی چشمشــان است، 
اشــتباه برداشــت می کننــد- همین طــور ایــن نتایــج  دربــارۀ 
گرفته تا  کــه چرا بیشــتر مردم، از افــراد معمولــی  این اســت 
با تحصیــالت عالیه ، در پاســخ  کارشناســان خیلی باهــوش 
از شامپانزه ها  به ســؤال هایمان  دربارۀ جهان، نمرۀ بدتری 
که در مورد آن  چه   گرفتند. )و همچنین، به شــما می گویم 

کاری می توانید انجام دهید.( به طور خالصه:
کنید. جنگ، خشــونت، بالیای طبیعی،  به جهان فکر 
بــد اســت، و این طور  انســانی، فســاد. اوضــاع  فاجعه هــای  
که دارد بدتر هم می شــود، درســت است؟  به نظر می رســد 
ثروتمنــدان ثروتمندتر می شــوند و فقیــران فقیرتــر؛ و تعداد 
بــه زودی ذخایرمــان تمام  بــه افزایش اســت؛ و  فقیــران رو 
کنیــم. ایــن تصویری  کاری اساســی   می شــود، مگــر اینکــه 
گروهــی  کــه حداقــل بیشــتر غربی هــا در رســانه های  اســت 
می بینند و در ســر دارند. من این را جهان بینی فاجعه انگار 

گمراه کننده است. می نامم. این جهان بینی استرس زا و 
کثــر قریب به اتفــاق جمعیت جهــان جایی  درحقیقــت، ا
شــرایط  شــاید  زندگــی می کننــد.  متوســط  درآمــد  میــزان  بــا 
که ما از طبقۀ متوسط داریم  زندگی آنها شــبیه آن تصوری 
نباشد، ولی در فقر مطلق هم زندگی نمی کنند. دخترانشان 
کســینه می شــوند، در  کودکانشــان وا بــه مدرســه می رونــد، 
بــا دو فرزنــد زندگــی می کنند، و قصــد دارند  خانواده هایــی 
از  ج  بــا برچســب پناهندگــی ، به خــار نــه  بــرای تعطیــالت، 
کنند. قدم به قدم، سال به ســال، جهان در حال  کشور ســفر 
بهتر شــدن اســت. نه در هر مقیاس یا هر سال مجزا، بلکه 
که بااینکه جهان با چالش های بسیار  این یک اصل است 
بزرگــی  روبــه رو می شــود، ولــی پیشــرفت های شــگرفی هــم 

داشته ایم؛ این یعنی، جهان بینی واقعیت محور.
که باعث می شــود  ایــن جهان بینــی فاجعه انــگار اســت 
افراد اغراق آمیزترین  و منفی ترین پاسخ ها را به سؤال هایم  
هنــگام  بــه  شــهودی ،  و  پیوســته  به طــور  مــردم،  بدهنــد. 
از  جهــان  دربــارۀ  آموختــن  یــا  حــدس  زدن،  اندیشــیدن، 
گر جهان بینی تان  جهان بینی شان اســتفاده می کنند. پس ا
اشتباه باشــد، حدس هایتان هم به طور نظام مندی اشتباه 
می شــود. ولی این جهان بینی فاجعه انــگار، برعکس آنچه  
قبــاًل فکــر می کــردم، فقــط به خاطر دانــش قدیمی نیســت. 
که به آخریــن اطالعات دسترســی دارند  حتــی افرادی هــم 
کــه ایــن  دربــارۀ جهــان اشــتباه می کننــد. و مــن مطمئنــم 
تبلیغــات،  بداندیــش،  گروهــی   رســانه های  تقصیــر  مســئله 

اخبار ساختگی، یا اطالعات غلط نیست.
گوش    تجربۀ من، از ده ها ســال ســخنرانی، آزمودن، و 
اینکــه مــردم چگونــه واقعیت هــا را، حتــی وقتی  بــه  دادن 
درســت مقابلشــان است، اشــتباه برداشــت می کنند، باعث 
تغییــر جهان بینــی فاجعه انــگار  کــه  شــد درنهایــت بفهمــم 
کارکــرد مغزمان  خیلی دشــوار اســت، زیــرا درســت از نحــوۀ 

ناشی می شود.

غریزه های  هشداردهنده و جهان بینی فاجعه انگار ما

کی جهانی خطاهای دید و خطاهای ادرا

کدام خط بلندتر است؟ کنید.  به دو خط افقی زیر نگاه 

کی  مولر-الیر۱ منبع: خطای ادرا

شــاید قباًل ایــن را دیده باشــید. خط زیــری بلندتر از 
که این طور  خط باالیی به  نظر می رســد. شــما می دانید 
گر  گــر از قبــل هــم بدانیــد، حتــی ا نیســت، ولــی حتــی ا
که  کنیــد  خودتــان خط هــا را انــدازه بگیریــد و تصدیــق 

یکی هستند، همچنان آنها را متفاوت می بینید. 
اصــالح مشــکل   بــرای  لنــزی سفارشــی  مــن  عینــک 
که خطای  بــه این تصویری  بینایی ام دارد. ولی وقتی 
دید دارد نگاه می کنم، بازهم اشــتباه می بینم، درســت 
مثــل هرکس دیگــری. ایــن مســئله به خاطر این اســت 
کــی در چشــمانمان اتفــاق نمی افتد،  کــه خطاهــای ادرا
کی   ایــن خطاهــای ادرا خ می دهــد.  بلکــه در مغزمــان ر
کــه ربطی به  برداشــت های غلــط نظام منــدی هســتند 
مشــکالت بینایــی فردی ندارند. دانســتن اینکه بیشــتر 
که شــما نباید  مــردم دراشــتباه اند، به این معنی اســت 
باشــید:  کنجکاو  بکشــید. درعوض، می توانید  خجالت 

عملکرد خطا چگونه است؟
به همین ترتیب، می توانید به نتایج نظرسنجی های 
کنید.  کنید و از شــرمنده شــدن صرف نظر  عمومی نگاه 
کنجکاو باشید. عملکرد این »خطای  کار،  به جای این 
جهانی« چگونه اســت؟ چرا ذهن ایــن همه آدم  به طور 

نظام مند برداشت اشتباهی از اوضاع جهان دارد؟

1. Müller-Lyer illusion

مــا  و  اســت،  تکامــل  ســال  میلیون هــا  حاصــل  بشــر  مغــز 
کــه به اجدادمــان برای  به طــور ذاتــی غریزه هایــی داریم 
گردآورنــدگان   و  شــکارچیان  کوچــک  اجتماعــات  در  بقــا 
تفکــر  بــدون  اغلــب  مــا،  مغــز  می کردنــد.  کمــک  غــذا 
ایــن  می کنــد.  شــتاب زده ای  نتیجه گیری هــای  زیــاد، 
از  تا  کمک می کردنــد  بــه اجدادمــان  نتیجه گیری هــا قباًل 
کنند. ما به شــایعات و  ماجرا های  خطرات آنی جلوگیری 
کــه قبــاًل تنهــا منبــع اخبــار و  هیجان انگیــز عالقه مندیــم 
که  اطالعــات مفیــد بودند. عاشــق قنــد و چربی هســتیم 
کمیاب بــود، منابــع نجات بخش  انرژی  قباًل، وقتــی غذا 
که هــزاران ســال پیش به   بودنــد. مــا غریزه هایــی داریم 
کامــاًل متفاوتی زندگی  کار می آمدنــد، ولــی حاال در جهــاِن 
می کنیــم. اشــتیاقمان بــه قنــد و چربــی چاقــی را  یکی از 
کرده است.  بزرگ ترین مشــکالت سالمت در دنیای امروز 
که از شــیرینی  کودکانمان یــاد بدهیم  مــا بایــد به خــود و 
خ کرده فاصله بگیرند. به همین ترتیب،  و سیب زمینی ســر
مغزهــای عجــول و اشــتیاقمان بــه حادثــه -غریزه هــای  
و  غلـــط  تصــــورات  ایجــــاد  باعــث  هشــداردهــــنده مان- 

جهان بینی فاجعه انگار می شود.
منظــورم را اشــتباه برداشــت نکنیــد. ما هنــوز به این 
غریزه های هشداردهنده نیاز داریم تا به جهانمان معنی 
گــر قــرار باشــد هرآنچه   کنیــم. ا ببخشــیم و روز را ســپری 
را  تصمیمــی  هــر  و  کنیــم  غربــال  می شــود  ذهنمــان  وارد 
کنیم، زندگــی معمولی غیرممکن  به طور منطقــی تحلیل 
کنــار بگذاریــم و  می شــود. نبایــد به کلــی قنــد و چربــی را 
که  نبایــد از جــراح بخواهیــم آن بخش های مغزمــان را، 
که  با عواطف ســروکار دارد، بردارد. ولــی باید یاد بگیریم 
کنیم. بدون  کنترل  ورودی های   هشداردهندۀ ذهنمان را 
بــه داســتان های ماجراجویانه  اشــتیاقمان  کنترل  کردن، 
خیلــی زیــاده روی می کند، مــا را از دیدن جهــان، آن گونه 
کی به  که هســت، محــروم می کند و مــا را به طرز وحشــتنا

بیراهه می کشاند.
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