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 !ترین کتابمتفاوت
یا  رانندگی کنیمتوانیم تند می بخواهیماگر 

کند، سریع راه برویم یا آهسته ، تند تند حرف 
سرعت  شودمیاما آیا  ،بزنیم یا شمرده و متین

تفکر سریع  ؟کم یا زیاد کنیم همرا  ماناندیشه
. دانیل کاِنمنکتابی است به قلم  نامو آهسته 

 امروز، تا شدر بار منتشاولین  که برای ۲۰۱۱اکتبر  ۲۵از این کتاب 
قول تفکر بشر یا به  راجع بهست که ییکتابهاهمچنان در صدر 

ترین و این متفاوت .نوشته شده انسان خردمنداهل علم، 
 ام.خواندهکتابی است که تاکنون راجع به تفکر 

 

 

 

 

 
 

یکی از چهار کتابی است که خواندن آنرا  تفکر سریع و آهسته
علوم یا مشاور هستید یا به  مدیرکنم. اگر توصیه می همهبه 

 خیلی خیلی، عالقه دارید خواندن این کتاب برای شما شناختی
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از همه کتابهای  باالتر یک سر و گردن این کتاب است. مفید
تمام آنچه به تنهایی با اگر حرفم را اغراق ندانید،  و مشابه است

هرچه از قبل  کند.برابری میم ایدر دانشگاه آموخته
را  شناسی، یا جامعهروانشناسیمدیریت،  اید مثالدانستهمی

اما کتابهایی مثل  .دنیبندی کدر زمره علوم انسانی طبقهباید 
با تکیه  و کردهعبور علوم انسانی مرز  از ،تفکر سریع و آهسته

 آماری و ریاضیدقیق تفسیر  بر آزمایش رفتارهای انسان و
 .گذاشته استبه قلمرو علوم تجربی ، پا هافرضها و داده

نحؤه  بهجدیدی  نگاهمطالعه این کتاب  با
ها و در ویرایش داده انسانکارکرد مغز 

من . کنیدپیدا می اتاتخاذ تصمیم
پروفسور روشی که  به بعد ایناز  معتقدم

پیشتاز  ،کانمن در این کتاب شرح داده
های اقتصاد، عملکرد انسان در حوزه اتمام دانشهای مرتبط ب

هم دعا ماین  م برشاهدکسب و کار و مدیریت خواهد بود. 
چند بار  دانشمندان این حوزه، ،در سالهای اخیر این است که

نوبل جایزٔه  برندهٔ و  هدانان ربودگوی سبقت را از اقتصاد
آکادمی سلطنتی علوم سوئد  ۲۰۰۲در سال  .نداهشد یاقتصاد

به خاطر یکی از بخشهای این کتاب که قباًل به صورت مقاله 
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 .اعطا کرد نوبل اقتصادجایزه  دانیل کانمنمنتشر شده بود به 
خاطر کتاب  به ۲۰۱۷هم در سال استاد علوم رفتاری  ریچارد تیلر
 همین جایزه شد.ندٔه رسقلمه بارزشمند 

 هدر این کتاب چه نوشته که آنرا سر زبانها انداخت

دو سیستم  و راجع بهنام کتاب برگرفته از بخش آغازین آن 
. کانمن از این دو سیستم با نامهای سیستم شمارٔه تفکر ماست

یاد  )تفکر آهسته( و سیستم شمارٔه دو )تفکر سریع( یک
بر اساس ادبیات  و مطلبفهم  من برای سادگی   اما کند.می

. این ام نامیدهاحمق و تنبل  هایآنها را سیستم ،خود  کتاب
که در عصب  ایسیستمهای دوگانهبا سایر نباید تقسیم بندی را 

یا تشابهی بین  کردمقایسه  م،ایدیدهشناسی یا روانشناسی 
 Fight orمثل جنگ یا گریز ) سیستمهایی منظورم .یافتآنها 
flyفهم صحیح این دو سیستم  است ناخودآگاه ( یا خودآگاه و . 

ذهنی و برای شناخت وضعیت  نونگرشی  احمق و تنبل،
به  .کنددر هر لحظه ارائه میو افراد پیرامونمان نفسانی ما 

وضعیتی  ،سیستم شماره یک احمق یا همان ،بیان بسیار ساده
هدایت عمده فعالیتهای روزانه ما را  ،کند که مغزرا ترسیم می
از کارهای ساده مثل شستن دست و صورت و  .بر عهده دارد
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دم کردن قهؤه صبحانه گرفته تا هدایت یک هواپیمای 
 پیکر مسافربری توسط یک خلبان کارکشته در حالت عادی.غول

توجه خودآگاهانه و مغز از حداقل انرژی   تنبل،در این سیستم  
 ی حداقل،کند و فرآیندها را با تسلط بسیار و خطااستفاده می
برد. عمومًا فعالیتهایی که برای ما ملکٔه ذهن به پیش می

: آنکهظریف  نکتهشوند. اند توسط این سیستم راهبری میشده
این سیستم رابطٔه نزدیکی با عادتها دارد اما لزومًا عادت 

 نیست.

 
افتد که ما روی ار میتنبل یا سیستم شمارٔه دو وقتی به کاما 

آن صرف را  مانخودآگاهانه توجه حداکثر   و ،کاری تمرکز
به بخشهای استدالل، خالقیت، سعی و  در این حالتنیم. کمی
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ادارٔه تا از پس  کنیممراجعه می و... اجتناب از خطرخطا و 
را به  قبل صفحهکشته . خلبان کار برآییم کاری مهم یا حیاتی

وز یک وضعیت خطرناک مغز کاپیتان به طور دارید؟ با بر خاطر
اتوماتیک از سیستم شماره یک )ابله( به وضعیت شماره دو 

صحبت با خلبان به طور ناگهانی  .دهد)تنبل( تغییر حالت می
با همان توجه و تمرکز دوران  کند ومهندس پرواز را قطع می

کند دقت میپرواز ابزار کنترلی  ها ودستورالعمل، به کارآموزی
این درحالیست  .بگیردتا برای رهایی از خطر بهترین تصمیم را 

باالتر  کمی کاپتان ضربان قلب با شروع وضعیت هشدار، که
و با حداکثر دقت هر  شدههایش گشادتر اندازه مردمک ،رفته
 داد،که در حالت عادی بدون توجه انجام میکوچکی را عمل 
بتر اینکه با رفع خطر و عادی . جالکندبه دقت بررسی می حاال

ها و ضربان قلبش به حات طبیعی شدن وضعیت، مردمک
 کردهبرگشته و صحبت با مهندس پرواز را از همانجا که قطع 

 !گیردمی از سربود 

دهد چطور این دو سیستم در به ما نشان میپروفسور کانمن 
در هر  آنپس از کنند و آفرینی میتصمیم گیریهای ما نقش

که من  دهدمستقلی را شرح میقضایای  از کتاب بخش
که  همانطور زیرا .بنامم قضایای تفکرآنها را دوست دارم 
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علوم  اسکلت ،ریاضیاتتئوریهای عددی  و  یقضایای هندس
توان به قضایای تفکر هم به چشم می ،مهندسی را شکل داده

در نوع بشر  هاو رفتار اتتصمیمشکل گرفتن منطقی  چارچوب
 نگریست.

 

 یا اتخدم ت ومحصوال فروشندهاگر 
مدرس یک علم و مهارت هستید یا 

که برای دارید هر شغل دیگری 
 موفقیت در آن باید نحوه تفکر و 

گیری آدمها را تصمیم عوامل موثر بر
قویًا به این کتاب را  خواندن ،بفهمید

خواهید اگر می .کنمشما توصیه می
 دنیا را چگونه تفسیر کردهمغزتان  بفهمید و خود را بشناسید

ای عه این کتاب لحظهمطال ، درایدکه به نتایج فعلی رسیده
دیگر اسیر باورهای غلط و یا شبه تأخیر نکنید چون پس از آن 

 علمی نخواهید بود.
 

 سعید حدادی
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