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پیش گفتار مترجم                 



جملة مشهوری به سنکا1 )فیلسوف و نمایش نامه نویس روم قدیم( منسوب 
که  مضمون  بدین  هستید«،  انتخاب هایتان  همان  »شما  می گوید  که  است 

انتخاب های شما، معرف خوبی برای شما هستند. 
اگر کسی به انتخاب های زندگی این گونه نگاه کند، حساسیت و توجه 
بسیاری به انتخاب های پیش رو خواهد داشت. آیا به نظر شما هم انتخاب های 
انسان تا این اندازه مهم تلقی می شوند؟ آیا آن قدر فرصت دارید که برای تمام 

انتخاب های زندگی، توجه کافی به خرج دهید؟ 
را  زندگی  مختلف  انتخاب های  مردم،  از  بسیاری  مثل  هم  شما  شاید 
اولویت بندی می کنید و آنها در مرتبه های متفاوت قرار می دهید. شاید فکر 
می کنید برخی از انتخاب ها مهم تر هستند و باید به خوبی مورد بررسی و تفکر 
قرار بگیرند. احتماال به خاطر اهمیت باالی این انتخاب ها، تالش می کنید که 
تمام منطق خود را به کار بگیرید تا عملکرد بهتری در زمان انتخاب داشته 
باشید. و اما در طرف مقابل، احتماال برخی از انتخاب های کم اهمیت تر را 

1. Seneca
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به سادگی بر عهدة احساسات و هیجانات ذهنی می گذارید که اگر هم انتخاب 
خوبی از آب در نیامد، غرامت سنگینی نداشته باشد. شاید خوشحال باشید که 
با این ترفند، هم انتخاب های مهم را از فیلترهای ذهن منطقی عبور داده اید، 
و هم به بهانة تصمیم گیری در انتخاب های کم اهمیت، خوراک مناسبی برای 
ذهن احساسی خود فراهم می کنید تا برای حفظ ظاهر هم که شده، »بگذاریم 

که احساس هوایی بخورد«1!
با  وقتی این کتاب را مطالعه می کنید، شما هم مانند بسیاری از مردم، 
پی بردن به نقش پررنگ هیجانات و احساسات در تصمیم گیری های مهم، 
شگفت زده خواهید شد. احتماال برای شما هم جالب است که بدانید رعایت 
انسان ها، ناشی از هیجان است، نه منطق! و مغز منطقی  اخالقیات توسط 
تالش می کند برای تصمیمات غریزی شما، دلیل و توجیه پیدا کند. با دیدن 
آزمایش ها و بازی های مختلف ذهنی، متقاعد می شوید که تا کنون به مغز 
منطقی خود، بیشتر از توان واقعی آن، اعتماد کرده بودید و اکنون وقت آن 
رسیده که پای احساسات را )به عنوان تصمیم گیرنده نهایی( به انتخاب های 

مهم زندگی خود، باز کنید.
دن آریلی2، استاد مشهور روانشناسی و اقتصاد رفتاری که نویسنده کتاب های 
پرفروشی مانند »نابخردی های پیش بینی پذیر« و »پشت پرده ریاکاری« است، 
دربارة این کتاب، می گوید که »جونا لِِرر بسیار استادانه علم عصب شناسی، 
ورزش، جنگ، روان شناسی و سیاست را در هم می آمیزد و حکایت جذابی 
از تصمیم گیری انسان ارائه می کند. او در این مسیر، ما را خردمندتر می سازد«. 
مترجمان این اثر نیز امیدوار هستند که شما با مطالعة این کتاب بتوانید به چرایی 
شکست ها و موفقیت های تصمیمات در موقعیت های بحرانی، پی ببرید. حتی 

پاسخ بسیاری از سواالت روزمره و مهم را بیابید. از جمله این که؛ 

1. از سروده های سهراب سپهری
2. Dan Ariely
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اصرار 	  آن،  ادامة  بر  و  می گیرند  غیرمنطقی  تصمیمات  افراد  چرا 
می ورزند؟!

چرا وقتی با کارت اعتباری پول خرج می کنیم، بیشتر از زمان خرج 	 
کردن اسکناس ها، دست ودلبازی می کنیم؟!

چرا با وجود مشاهدة نقص های رفتاری یک کاندیدای انتخاباتی، 	 
همچنان از او متعصبانه طرفداری می کنیم؟!

در فروشگاه ها چه اتفاقی برای مغز می افتد که چیزهایی را می خریم 	 
که ممکن است فکر کنیم به آن نیاز نداریم؟!

چرا عکس یک کودک قربانی جنگ که روی جلد مجله ای چاپ 	 
می شود، می تواند مبلغ بسیار زیادی از طرف مردم )به عنوان کمک( 
زمان،  همین  در  کودکان  گستردة  عام  قتل  اما  کند،  جمع آوری 

احساسات عمومی را برانگیخته نمی کند؟ 

مترجمان این اثر، در حد بضاعت اندک خود از دانش، و با امید بر حفظ 
امانت داری، کوشیده اند تا انتقال مطلب به خوانندة فارسی زبان، به خوبی 
صورت گیرد. اما از آن رو که اثر انسانی )و ناگزیر انتخاب های ما از کلمات( 
بی نقص و خطا نیست، مخاطبان گرامی و فرهیختگان اندیشه مند می توانند 
برای رفع کاستی های این اثر یا به اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند خود، با 
آدرس پست الکترونیک info@navidmollaee.com با ما در ارتباط باشند.

نوید مالییـ  سعید توتونچیان



مقدمه نویسنده



در حال هدایت یک بوئینگ 737 به سمت فرودگاه بین المللی ناریتا1 در 
توکیو بودم، که ناگهان موتور سمت چپ هواپیما در ارتفاع 7000 پایی آتش 
گرفت. باند فرودگاه در مقابل دیده می شد و آسمان خراش ها در دوردست 
سوسو می زدند. چند ثانیه نگذشت که زنگ ها و آژیرهای خطر داخل کابین، 
به نشانه خرابی چند سیستم به صدا درآمد. چراغ های قرمز، همه جا چشمک 
می زدند. با تمرکز روی چک لیست آتش گرفتن موتور، که می گفت سوخت 
مانع  کردم  تالش  شود،  قطع  می بایست  دیده  آسیب  قسمت های  برق  و 
وحشت و اضطراب خودم شوم. ارتفاع هواپیما به شدت کم می شد. آسمان 
غروب، از حالت افقی، شروع به مایل شدن کرد. برای هدایت هواپیما در 

خط مستقیم تالش می کردم.
اما نمی توانستم. هواپیما به یک طرف کشیده می شد و پرواز را غیرممکن 
می ساخت. تالش کردم آن را به صورت مستقیم به پرواز درآورم ولی به 
ناگهان  می گرفتم.  کشتی  آسمان  با  داشتم  انگار  می شد.  مایل  دیگر  سمت 

1. Narita
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لرزش بدنه هواپیما را احساس کردم: هوا با سرعت خیلی کمی از روی بال ها 
عبور می کرد. سرو صدای اسکلت فلزی هواپیما درآمده بود. صدای مهیب 
فوالدها، گویی نشان از تسلیم شدن در مقابل فشارهای فیزیکی بود. اگر فورا 
راهی برای افزایش سرعت هواپیما پیدا نمی کردم، هواپیما به سرعت مغلوب 

کشش نیروی جاذبه می شد، و به سمت شهر زیر پایمان سرازیر می شدیم. 
نمی دانستم باید چه کار کنم. اگر نیروی موتور را افزایش می دادم، ممکن 
بود بشود ارتفاع و سرعت را زیاد کنم، بعد می توانستم باند فرود را دور بزنم 
و هواپیما را کنترل کنم. اما آیا تنها موتور باقی مانده، می توانست از عهده 

صعود برآید؟ یا این که آن هم زیر فشار از کار می افتاد؟
 انتخاب بعدی این بود که در یک تالش ناامیدانه، ارتفاع را کاهش دهم تا 
بتوانم سرعت بگیرم. یعنی قبل از این که خود هواپیما به سمت پایین شیرجه 
برود، باید خودم حالت شیرجه می گرفتم و با دماغه هواپیما به سمت پایین 
می رفتم تا سرعت بگیرم و از یک سقوط واقعی جلوگیری کنم. گشتاور رو 
به پایین می توانست از افت سرعت جلوگیری کند و در نتیجه اجازه بدهد 
هدایت هواپیما را در دست بگیرم. البته، شاید هم با این کار من، فاجعه زودتر 
رخ می داد. اگر نمی توانستم مجددا کنترل را در دست بگیرم، هواپیما به حالتی 
می افتاد که خلبان ها به آن، مارپیچ قبرستان می گویند. نیروی گرانش آنقدر 

زیاد می شد که هواپیما حتی قبل از برخورد به زمین، متالشی می شد.
 لحظه جهنمی تردید و دودلی بود. عرق ناشی از فشار عصبی، چشمانم 
را می سوزاند. دست هایم از ترس می لرزید. ضربان نبض را در شقیقه هایم 
کاهش  نداشتم.  کافی  وقت  ولی  کنم،  فکر  می کردم  سعی  می کردم.  حس 
سرعت و ارتفاع ناشی از خرابی موتور، داشت بدتر می شد. اگر در آن لحظه 

اقدامی نمی کردم، هواپیما سقوط می کرد. 
باالخره تصمیم خودم را گرفتم: هواپیما را با نشاندن بر روی زمین نجات 
خواهم داد. به امید این که سرعت افزایش پیدا کند، سکان هواپیما را به جلو 
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خم کردم. بالفاصله سرعت زیاد شد. مشکل این بود که من داشتم به سمت 
حومه توکیو می رفتم. اما همچنان که ارتفاع سنج با چرخش خود، به عدد 
صفر نزدیک می شد، افزایش سرعت اجازه داد که هواپیما را هدایت کنم. 
برای اولین بار از وقتی که موتور آتش گرفته بود، توانستم هواپیما را در خط 
مستقیم نگه دارم. هنوز داشتم مثل یک تکه سنگ سقوط می کردم ولی حداقل 
در خط مستقیم پرواز می کردم. صبر کردم تا ارتفاع به زیر 2000 پا کاهش 
پیدا کند، بعد سکان را به سمت عقب کشیدم و اهرم سرعت را به سمت 
کاهش  ولی  بود،  ناهنجار  ناخوشایندی  به طور  هواپیما  بردم. حرکت  جلو 
ارتفاع طبق هدف تعیین شده بود. چرخ های هواپیما را باز کردم و تمرکزم 
را روی کنترل هواپیما قرار دادم، به طوری که چراغ های باند پرواز، درست 
در وسط شیشه جلوی هواپیما قرار بگیرد. کمک خلبان من ارتفاع را اعالم 
می کرد؛ »100 پا! 50! 20!«. درست قبل از برخورد به باند، آخرین تالشم نگه 
داشتن هواپیما در خط وسط بود، سپس صبر کردم با سرعت آرام به سطح 
باند برخورد کنیم. این فرود بدی بود، اما باالخره هواپیما را به سالمت بر 

زمین نشاندم. 
وقتی هواپیما در مقابل گیت فرودگاه پارک شد، متوجه تابلوی دیجیتال 
شدم. به صفحه های تلویزیونی مقابلم خیره شده بودم، اما نه از طریق پنجره 
دستانم  هنوز  چه  اگر  بود.  شده  شبیه سازی  منظره ها  بلکه  خلبان،  کابین 
می لرزید، اما در عالم واقعیت هیچ خطری در کار نبود. هیچ مسافری در 
بخش مسافران نبود. این بوئینگ 737، فقط یک واقعیت مجازی تولید شده، 
1 در یک 

به وسیله شبیه ساز پرواز 16 میلیون دالری سی.اِی.ای تروپوس 5000 
آشیانه در خارج از مونترال2 بود. مربی پرواز من کلیدی را فشار داده بود و 
حالت آتش گرفتن موتور را فعال کرده بود )او حتی با اضافه کردن مقداری 

1. CAE Tropos 5000
2. Montreal
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باد شدید مخالف، کار را برای من سخت تر کرد(. اما پرواز به طور واقعی 
احساس می شد. زمانی که پرواز به پایان رسید، رگ های من پر از آدرنالین 
شده بود. قسمتی از مغز من همچنان متقاعد شده بود که نزدیک بود در شهر 

توکیو سقوط کنم. 
تصمیماتتان  روی  می توانید  شما  که  است  این  پرواز  شبیه ساز  خوبی 
تحقیق کنید. آیا تصمیم من برای کاهش ارتفاع، درست بود؟ یا می بایست 
سعی می کردم ارتفاع را زیاد کنم؟ آیا در این صورت فرود بهتر و ایمن تری 
داشتم؟ می خواستم پاسخ را بدانم. بنابراین از مربی پرواز خواستم که مجددا 
شبیه سازی پرواز بدون یک موتور را انجام دهم و هواپیما را فرود بیاورم. او 
چند سوئیچ را تغییر حالت داد و قبل از اینکه ضربان قلبم سر جایش بیاید، 
هواپیمای 737 ابتدای باند فرودگاه ظاهر شد. صدای رادیوئی مامور کنترل 
ترافیک هوایی که باند را برای پرواز من آماده می کرد، به گوش می رسید. اهرم 
سرعت را به جلو فشار دادم و روی باند شروع به سرعت گرفتن کردم. همه 
چیز سریع گذشت تا این که نیروهای آیرودینامیکی غلبه پیدا کردند و من در 

آرامش آسمان آبی عصرگاهی بودم. 
ما تا ارتفاع ده هزار پایی اوج گرفتیم. تازه داشتم با آرامش از تماشای 
خلیج توکیو لذت می بردم که مامور کنترل ترافیک هوایی گفت که آماده فرود 
باشم. سناریو مانند یک فیلم وحشتناک آشنا، تکرار شد. همان آسمان خراش ها 
را در دوردست می دیدم و از میان همان ابرهای کم ارتفاع پرواز می کردم. 
همان مسیر قبلی از حومه توکیو را می رفتم. تا نه هزار پا ارتفاع را کم کردم، 
سپس هشت هزار، و بعد هفت هزار. و ناگهان آن اتفاق دوباره افتاد. موتور 
سمت چپ در زبانه های آتش می سوخت. دوباره لرزش های کابین، اخطار 
حاکی از کم شدن نیروی پیشران بود. اگرچه این بار، نقشه ای داشتم. اهرم 
سرعت را به جلو فشار دادم، هواپیما را رو به باال بردم، و با احتیاط، منتظر 
عالئم از تنها موتور باقی مانده بودم. خیلی زود برایم روشن شد که نمی توانم 
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افزایش ارتفاع بدهم. قدرت موتور کافی نبود. تمام اسکلت هواپیما می لرزید. 
صدای ناراحت کننده بال ها که نمی توانستند به پرواز کمک کنند، به گوش 
می رسید. صدای وزوز لرزش، کابین خلبان را پر کرده بود. هواپیما به سمت 
چپ شیرجه رفت. صدای آرام زنانه ای که فاجعه را شرح می داد، چیزی را 
به من می گفت که خودم از قبل فهمیده بودم: از آسمان فرو افتادم. آخرین 
چیزی که دیدم، سو سو زدن نور شهر در باالی افق بود. صفحه نمایش وقتی 

با زمین برخورد کردم، ثابت مانده بود.
در پایان، تفاوت میان فرود آمدن هواپیما در یک لحظه و مردن من در یک 
سقوط آتش بار، به یک تصمیم در لحظه تردید بعد از سوختن موتور ختم 
می شود. تمام این موارد خیلی سریع گذشت، و من نتوانستم کاری کنم. به این 
فکر کنید که اگر این یک پرواز واقعی بود، جان انسان ها می توانست در خطر 

باشد. یک تصمیم منجر به فرود ایمن شد و دیگری به سقوطی مرگ بار.
این کتاب درباره این است که ما چگونه تصمیم می گیریم. درباره این است 
که بعد از آتش گرفتن موتور، در درون مغز من چه اتفاقی افتاد. در مورد این 
است که ذهن انسان )پیچیده ترین چیز در دنیایی که می شناسیم( چگونه انتخاب 
و عمل می کند. در مورد خلبان های هواپیما، مهاجم میانی )مهم ترین بازیکن 
تصمیم گیرنده( در لیگ فوتبال آمریکایی1، کارگردانان تلویزیونی، بازیکنان پوکر، 
سرمایه گذاران حرفه ای، قاتلین زنجیره ای و تصمیماتی که هر روز می گیرند. از 
دیدگاه مغز، مرز باریکی بین تصمیم خوب و تصمیم بد هست، بین کم کردن 

ارتفاع یا سعی برای افزایش ارتفاع. این کتاب در مورد این مرز است.
از وقتی که انسان ها تصمیم می گرفتند، به چگونگی تصمیم گیری فکر 
می کردند. قرن هاست که با مشاهده رفتار مردم از بیرون، تئوری های دقیق 
و استادانه ای در مورد تصمیم گیری ارائه شده است. از این جهت که مغز 
غیر قابل دسترس بود )مثل یک جعبه سیاه(، این متفکرین مجبور بودند به 

1. NFL
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فرضیات غیر قابل آزمایش در مورد این که چه چیزی واقعا در مغز انسان 
می گذرد، اتکا کنند.

از زمان یونان باستان، این فرضیات حول یک محور دور می زنند: انسان ها 
ما آگاهانه،  این است که  بر  منطقی هستند. در هنگام تصمیم گیری فرض 
می سنجیم.  را  آن  معایب  و  مزایا  و  می کنیم  تحلیل  را  مختلف  گزینه های 
به عبارت دیگر، ما موجوداتی منطقی و حساب گر هستیم. این باور، بنیان 
فلسفه افالطون و دکارت را شکل می دهد؛ اساس اقتصاد مدرن را می سازد؛ 
زمان،  طول  در  می شود.  شناختی  علوم  مورد  در  تحقیق  دهه ها  موجب  و 
عقالنیت ماست که ما را تعریف می کند. به طور ساده می توان گفت که این 

منطق و عقالنیت، ما را انسان می سازد.
این  این است که  انسان فقط یک مشکل دارد: و آن  فرضیه عقالنیت 
فرضیه اشتباه است! مغز این گونه کار نمی کند. برای مثال، تصمیمات مرا در 
کابین خلبان ببینید. آن تصمیمات در گرماگرم لحظات، یک عکس العمل 
احساسی نسبت به اتفاقات دشوار بود. من بهترین اقدامات منسجم را انجام 
من  نکردم.  فکر  گرفته،  آتش  موتور  یک  آیرودینامیک  مورد  در  یا  ندادم، 

نتوانستم برای راهی که به سوی ایمنی انتخاب کردم، دلیلی بیاورم.
پس من چگونه تصمیم گرفتم؟ چه عواملی در انتخاب گزینه های من 
تاثیر داشت؟ برای اولین بار در تاریخ بشر، این سواالت می توانند پاسخ داده 
شوند. ما به درون مغز نگاه می کنیم و می بینیم که بشر چگونه فکر می کند: 
جعبه سیاه شکسته و باز شده است. معلوم شده که ما طراحی نشدیم که 
موجودات منطقی باشیم. بلکه ذهن ترکیبی از شبکه های درهم و برهم، از 
ناحیه های مختلف است که خیلی از آنها درگیر با تولید هیجان است. هر 
وقت که یک شخص تصمیم می گیرد، مغز در احساسات غرق می شود که 
از یک شور غیر قابل توجیه ناشی می شود. حتی هنگامی که شخص سعی 
می کند که منطقی و در قید و بند باشد، انگیزه های هیجانی به طور مخفیانه 
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روی قضاوتش تاثیر می گذارد. وقتی که من در کابین خلبانی، ناامیدانه تالش 
می کردم که بفهمم چطور زندگی خود )و زندگی هزاران سکنه در حومه 
توکیو( را نجات دهم، این احساسات و هیجانات، محرک فعالیت های ذهنی 

من بودند که باعث سقوط یا کمک به فرود من شدند.
اما این بدان معنی نیست که مغز ما برای تصمیم گیری خوب، برنامه ریزی 
شده است. با وجود ادعای بسیاری از کتاب های اعتماد به نفس، بینش و 
شهود، درمان معجزه آسای هر دردی نیست. گاهی اوقات احساسات منجر 
به گمراهی شده و باعث ارتکاب انواع اشتباهات قابل پیش بینی است. بی دلیل 

نیست که مغز ما یک قشر خاکستری بزرگ به نام کورتکس1 دارد.
حقیقت ساده این است که تصمیم درست گرفتن، نیازمند استفاده از هردو 
به صورت وضعیت  انسان  ماهیت  مدید،  برای مدت های  است.  وجه ذهن 
دوقطبی »یا ...، یا ...!« تلقی می شد؛ ما یا منطقی هستیم، یا غیر منطقی! ما یا تکیه بر 
آمار و ارقام می کنیم، یا به احساسات و غرایز! منطق آپولونی، در مقابل احساسات 

دیونیزوسی! نهاد در مقابل خود2! بخش پنهان مغز در مقابل بخش آشکار!
این تقسیمات دوگانه، نه تنها نادرست هستند، بلکه مخرب هم هستند. 
هیچ راه حل جامعی برای مشکل تصمیم گیری وجود ندارد. دنیای واقعی 
خیلی پیچیده است. در نتیجه، انتخاب طبیعی، مغزی به ما اعطا کرده که با 
شور فراوان، کثرت گرا است. گاهی اوقات ما نیاز داریم، دلیلی برای انتخاب 
گزینه های بیاوریم و با دقت، احتماالت را تحلیل کنیم. و گاهی نیازمند این 
هستیم که به احساسات خود گوش فرا دهیم. راز در این است که بدانیم از 
این شیوه های تفکر، کدام را باید انتخاب کنیم. ما همیشه نیاز داریم به فکر 

این باشیم که چگونه فکر کنیم.
1. Cortex
2. توضیح مترجم: در نظر فروید، شخصیت انسان از سه عنصر نهاد )که لذت جو و خودخواه است(، 
فراخود )که در مقابل نهاد و طرف وجدان خیرخواه است( و خود )که به دنبال ایجاد توازن بین نهاد 

و فراخود است(، تشکیل شده و این سه عنصر، رفتارهای انسان را می سازند.
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مزیت  می گیرند.  یاد  پرواز  شبیه ساز  در  خلبانان  که  است  این چیزی   
تجربه کردن سناریوهای مختلف در کابین خلبان )مثل آتش گرفتن موتور، 
توسعه  را  خود  مهارت های حسی  خلبانان  که  است  این  هوا(،  کوالک  یا 
می دهند تا بدانند در شرایط خاص، متکی به کدام روش فکر کردن باشند. 
جف رابرتز1، مدیر کل آموزش غیر نظامی در بزرگترین سازنده شبیه ساز 
عمل  کردن  فکر  بدون  نمی خواهیم  خلبان ها  از  هرگز  »ما  می گوید:  پرواز 
کنند. خلبان ها روبات نیستند و این چیز خوبی است. اما از آنها می خواهیم 
تصمیمی بگیرند که مبتنی بر اندوخته قضاوت های درستی باشد که در طول 
به فکر کردن دارید، ولی بعضی  نیاز  به دست آورده اند. شما همیشه  زمان 
مواقع احساسات شما، در فکر کردن به شما کمک می کنند. یک خلبان خوب 

می داند چطور از مغزش استفاده کند«. 
در ابتدا ممکن است کمی عجیب به نظر برسد که به تصمیمات، از منظر 
بر حسب  را  نداریم گزینه ها  ما عادت  نگاه کنیم.  کارکردهای داخلی مغز 
رقابت قسمت های مختلف مغز یا نرخ تبادالت پالس ها در سلول های عصبی 
بفهمیم. هنوز این راه جدید شناسایی خودمان )و سعی در فهمیدن رفتار 
انسان از درون(، چیزهای بسیار تعجب برانگیزی را آشکار می کند. در این 
کتاب، یاد خواهید گرفت که چطور این توده تقریبا یک ونیم کیلویی درون 
جمجمه، تمام تصمیمات شما را تعیین می کند؛ از ساده ترین انتخاب ها در 
سوپر مارکت تا مهم ترین معضالت اخالقی و معنوی. درباره ذهن افسانه های 
این واقعا فقط یک  اما  افسانه عقالنیت خالص(،  زیادی وجود دارد )مثل 
ماشین بیولوژیکی قدرتمند، همراه با محدودیت ها و نواقص است. دانستن 
این که یک ماشین چگونه کار می کند دانش مفیدی است، چون به ما نشان 

می دهد چطور حداکثر بهره را از آن ببریم.
اما مغز در بسته بندی جدا از محیط وجود ندارد؛ تمام تصمیمات در محیط 

1. Jeff Roberts
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دنیای واقعی گرفته می شود. معروف است که هربرت سایمون1، روانشناس 
برنده جایزه نوبل، ذهن انسان را با یک قیچی مقایسه کرد که یک تیغه آن مغز 

است، و تیغه دیگر، محیط ویژه ای که مغز در آن فعالیت کرده است. 
به طور  تیغه،  هردو  به  باید  بفهمید،  را  قیچی  عملکرد  می خواهید  اگر 
همزمان نگاه کنید. برای این منظور، قصد داریم به ماجراجویی در خارج از 
آزمایشگاه، در دنیای واقعی بپردازیم. به شما نشان خواهم داد که چگونه 
نوسانات تعدادی سلول های عصبی دوپامین2، ناو جنگی را در جنگ خلیج 
فارس نجات داد، و چگونه فعالیت هیجانی یک بخش از مغز، منجر به 
حباب مسکن برای وام گیرندگان بدون پشتوانه شد. ما یاد خواهیم گرفت 
ما  و  می کنند،  مهار  را  خطرناک  آتش  شعله های  آتش نشانان  چگونه  که 
میزهای ورق بازی مسابقات جهانی پوکر را خواهیم دید. دانشمندانی را 
مالقات خواهیم کرد که از فناوری تصویربرداری از مغز استفاده می کنند تا 
بفهمند مردم چگونه تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را انجام می دهند 
و کاندیداهای سیاسی خود را انتخاب می کنند. به شما نشان خواهم داد 
بعضی افراد از مزایای این دانش جدید چگونه استفاده می کنند و شوهای 
برنده  را  بیشتری  آمریکایی  فوتبال  بهتری می سازند، مسابقات  تلویزیونی 
را  نظامی  هوش  و  می بخشند،  بهبود  را  پزشکی  مراقبت های  می شوند، 
افزایش می دهند. هدف این کتاب، پاسخ دادن به دو سوال است که مورد 
توجه هر کسی است، از مدیران عامل شرکت های بزرگ تا اساتید دانشگاه، 

از اقتصاددانان تا خلبانان شرکت های هوایی:
ذهن بشر چگونه تصمیم می گیرد؟

و ما چگونه می توانیم این تصمیم گیری را بهتر انجام دهیم؟

1. Herbert Simon
2. Dopamine



مهاجم میانی در منطقه شروع بازی1  فصل اول 

1. توضیح مترجم: بازی فوتبال آمریکایی در چهار وقت 15 دقیقه ای )Quarter( انجام می شود و 
هر تیم 11 بازیکن دارد. مهم ترین بازیکن زمین مهاجم میانی )Quarterback( است که مسئولیت 
گردش توپ در هر دور بازی در محلی که مستقر می شود )Pocket( را دارد. در ابتدای هر دور 
بازی، او توپ را از بین پاهای بازیکن وسط )Center( دریافت می کند و می بایست توپ را به 
 )Wide Receiver( یکی از مهاجمین بدهد تا با دویدن توپ را جلو ببرد و یا به مهاجمین کناری
با پرتاب توپ پاس بدهد تا در زمیِن حریف پیش بروند. هدف بازی پیشروی در زمین حریف 

و رساندن توپ به انتهای زمین است.



در جام سوپر بول1 سال 2002 میالدی، ساعت استادیوم زماِن یک دقیقه و 
بیست و یک ثانیه از باقیمانده بازی را نمایش می دهد و بازی مساوی است. 
توپ در اختیار تیم نیوانگلند پاتریوتز2 در 17 یاردی زمین خودی است. آنها 
در مقابل تیم پر امتیاز سن لوئیس رمز3 بازی می کنند. هیچ زمان استراحتی 
باقی نمانده. فرض همه بر این است که تیم پاتریوتز به زانو در خواهد آمد 
و بازی به وقت اضافه کشیده خواهد شد. مصلحت تیم در این است. جان 
مدن4 گزارشگر تلویزیون می گوید: »شما نیازی به تغییر نتیجه بازی ندارید. 

فقط باید وقت را تلف کنید تا بازی تمام شود«. 
قرار نبود بازی تا این حد نزدیک به هم باشد. تیم رمز چهارده امتیاز در 
جدول از تیم پاتریوتز باالتر بود و این نابرابرترین مسابقه ای بود که در سوپر 
بول بازی شده بود. مهاجم نیرومنِد تیم رمز )با نام مستعار بزرگ ترین بازیکن 
چمن(، با صدرنشینی در هجده آمار لیگ، برترین است. این تیم در یک 
1. Super Bowl
2. New England Patriots
3. St. Louis Rams
4. John Madden


