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پروفسور مارك لیری استاد روانشناسی و علوم اعصاب دانشگاه دوك، يکی از معتبرتررين  

ايراالت متحرده آمريکرا و جهران، اسرت. او مردرك کارشناسری خرود را در          یها دانشگاه

روانشناسی از دانشگاه ويرجینیای غربی و مردرك کارشناسری ارشرد و دکترری      ی ینهزم

در دانشرگاه         قربال  ی از دانشگاه ويرجینیا گرفت. او روانشناسی اجتماع ی ینهزمخود را در 

 دنیسون، دانشگاه تگزاس در آستین، و دانشگاه ويك فارست تدريس کرده است.

فصل و مقاله در خصوص موضوعات مررتبط   188کتاب و بیش از  11پروفسور لیری 

ی منفی تمرکز برر خرود و خرودبینی بره رشرته      یراتتأثبا انگیزش اجتماعی و هیجان و 

 های يابیارزو  ها برداشت یرگذاریتأثهای ی خاصی به شیوهتحرير درآورده است. او عالقه

 افراد در مورد خودشان داشته است. های يدگاهدديگران بر هیجانات، رفتارها و 

اضرطراب اجتمراعی؛   مرواردی از جملره    انرد  شدهکه توسط ايشان نگاشته  يیها کتاب
رفتار بین فردی؛ فالکت خرود: خودآگراهی، خرودبینی، و    خودابرازی: مديريت برداشت و 
پرژوهش   یهرا  روشای برر  مقدمره و  ی خرود و هويرت؛  کیفیت زندگی انسران؛ دسرتنامه  

ی خبرنامره که انجام داده است،  ی. به موجب کارهای ارزشمندشوند یم، را شامل رفتاری
ت و اجتماعی روانشناس شخصی 88ی ايشان را در زمره شخصیت و روانشناسی اجتماعی

، او مفتخرر بره دريافرت جرايزه از سروی      1818برتر در جهان قرار داده اسرت. در سرال   

ی خرود و  مجلره شد. افزون برر ايرن، او از ويراسرتاران     خود و هويت المللی ینبی جامعه
است. او عضرو   شخصیت و روانشناسی اجتماعی ی مجلهبوده و هم اکنون ويراستار  هويت

ختی، انجمن روانشناسی آمريکرا، و انجمرن روانشناسری اجتمراعی و     انجمن علوم روانشنا

 شخصیت، است.



 



 ینسخن مترجم
 

 

 

 

                                                 شود که آنهرا را رفتارهرای نسربتا  معمرولی در      یمهر روز از زندگی ما پیرامون اسراری سپری 

کند؟ شخصیت شرما از کجرا    یمتوانید بگويید چه چیزی شما را خوشحال  یمگیريم.  یمنظر 

آمده است؟ چرا در خصوص کنترل کردن رفتارهای معینی مشکل داريد؟ چرا رفتار شرما بره   

 تان تفاوت دارد؟عنوان يك فرد بزرگسال با رفتارهای دوران نوجوانی

نرد بره يرافتن پاسرخی بررای      از زمان شروع تاريخ مکتوب، و حتی ماقبل آن، انسان عالقم

مثل فلسرفه، روانشناسری، و حتری     ها حوزهرفتارهای خود بوده است. افزون بر اين، بسیاری از 

هرای  . با اين حال، تنهرا در دهره  اند گذاشتههايی در اين خصوص صحه  یینتبالهیات بر يافتن 

ار را آشرکار سرازند،   اخیر پژوهشگران توانستند راز و رمز اسرار مربوط به هیجان، تفکر، و رفتر 

بطوريکه اين امر به ما کمك کرده است خودمان و افرراد پیرامرون را بهترر بشناسریم. نتیجره      

يرم، بلکره   ا کررده اينکه، ما نه تنها دانش مستحکمی در خصوص معنای انسران برودن حاصرل    

آگراهی نسربت بره    در کنرار ديگرران و    مرؤثرتر يم مبنای نیرومندتری بررای زنردگی   ا توانسته

 های آنها ايجاد کنیم.تارهای پیچیده و خصلترف

ی انسران  انگیرزی بره درون ماهیرت پیچیرده     یجانهپروفسور مارك لیری شما را به سفر 

هرا  ها، مطالعات موردی، آزمايشرات، و داسرتان  کند و در اين راستا از آخرين نظريه یمهدايت 

انگیرز انسران بهرره    و حیررت  ای از رفتارهرای معمرول  ی گسرترده برای تاباندن نوری بر دامنه

 الشرعاع  تحرت گیرد. در سراسر کتاب پیش رو، شما نسبت به نیروهای متعامل که رفترار را   یم

کنید. اين نیروهرا مرواردی از جملره ژنتیرك، تجرارب شخصری،       دهند آگاهی پیدا می یمقرار 

 گیرند.های اجتماعی پیرامون شما را در بر میتربیت، و افراد و گروه

بخش را به مخاطبان محتررم، بخصروص   د اين کتاب جالب و آگاهینافتخار دار ینمترجم

د. بدون شك، تالش و وقت زيادی صرر   نی روانشناسی، تقديم کناساتید و دانشجويان حوزه

جمالت در قالب اين کتاب ارزشمند صورت پذيرفته است برا ايرن امیرد کره     تك تك نگاشتن 

اندن اين اثر نصیبشان شرده و از محتروای آن بررای    ی لذت از خوا ذرهمخاطبان محترم حتی 
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. در پايران،  ه بهتر خود و ديگران بهرره بگیرنرد  اهدا  کاربردی در زندگی خود و شناخت هرچ

مشتاقانه پذيرای نقطه نظرات مخاطبان محترم هستیم و پیشنهادات و انتقادات شرما عزيرزان   

 (.azad.nader8133@gmail.com) گذاريم یمی منت  يدهدرا به 

 

  سید نادر آزادصفت

 )کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی/ کارشناس ارشد روانشناسی(

 طلیعه سعیدی رضوانی

 )دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی(



 

 اسرار رفتار انسان شناخت
 

 

 

 

 كتاب پیش رو چهارچوب

 تررين  کننرده  خیرره هستند. ما قادر هستیم به  انگیزی حیرتموجودات پیچیده و  ها انسان

 های شیوهشخصی و فرهنگی دست پیدا کنیم؛ با اين وجود، گاهی اوقات به  های موفقیت

به خودمان و ديگران آسیب  رفتارها، بطوريکه اين کنیم میرفتار  بینانه کوتهغیرمنطقی و 

را تجربه کنیم،  حیرت، و بینی خوشهیجانات مثبتی مثل عشق،  توانیم می. ما رسانند می

طراب، خشم، و يرأس ببینریم. مرا گراهی اوقرات      ر عین حال خودمان را گرفتار در اضو د

نسبت به اصول خود پايبند هستیم، اما در برخی مواقع، مغراير برا اصرول شخصری خرود      

هزاران واقعیت پیش پا افتاده را به ياد بیاوريم امرا يرك قررار     توانیم می. ما کنیم میرفتار 

 مالقات مهم را فراموش کنیم.

يعنری آن دسرته از    -ابعاد طبیعت انسان انگیزترين یرتحدر کتاب پیش رو، برخی از 

مردم را کنجکراو کررده    ی عامهيی که دانشمندان و رفتارهاخصوصیات افکار، هیجانات، و 

در  هرا  پرژوهش شده است. با تکیه بر آخرين نظريات و  آورده کوتاه لودر قالب فص -است

هريك از ايرن فصرول بره يرك     روانشناسی، علوم اعصاب، و ساير علوم رفتاری،  های حوزه

 .پردازد یمسؤال مبتکرانه در خصوص رفتار انسان 

بره بررسری اطالعرات    ، ساير فصرول  سازد میمقدمه که مسیر را مشخص  ی ارائهپس 

مثل خواب ديدن، حافظه و فراموش کردن، سررخ شردن    هايی پديدهموجود در خصوص 

، اسرترس، خطرجرويی، هیجانرات منفری، رشرد      نفرس  عزتچهره، از دست دادن کنترل، 

زن، تعرارض و پرخاشرگری،    بین مرد و های تفاوتشخصیت، فرايندهای ناهشیار، شادی، 

. براالخره اينکره، فصرل آخرر بره      پردازند میماورايی در برخی افراد،  های توانايیعشق، و 

عرات  کره اطال  شریاری اختصراص دارد  و، مثل خنرده، هنرر، و ه  هايی پديدهبررسی برخی 

 موجود است. آنهااندکی در خصوص 
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         نسرربتا در برخرری مرروارد، شررما مشرراهده خواهیررد کرررد کرره پژوهشررگران اطالعررات  

انسان دارند، و فصول کتاب پیش رو  انگیز حیرتمستحکمی در خصوص داليل رفتارهای 

. با اين وجود، در سراير  دهند می ارائهمورد سؤال  ی پديدهتوضیحات معقولی در خصوص 

در خصروص موضروع مرورد نظرر      هرا  پژوهشگاهی نسبت به آنچه حتی با وجود آ، موارد

وجرود   آنهرا ، شما با سؤاالت ديگری مواجه خواهید شد که پاسرخی بررای   اند کردهآشکار 

ذاتی علرم   های ويژگی ءندارد. افزون بر اين، شما متوجه خواهید شد که چنین چیزی جز

را بره   سؤاالتجديدی از  ی مجموعه آيد میبیرون  ها پژوهشهر پاسخی که از دل  -است

 .کشاند میدنبال خود پیش 

 آور یررت ح هرای  ويژگری رد برخی از  توان میدر طول مسیر، شما پی خواهید برد که 

ی مدرن دارای گرايشات رفتراری و  ها انسانتکاملی بگیريد.  ی يخچهتاررفتار انسان را در 

اجرداد ماقبرل تراريخ بروده اسرت،       مثلیرد تولهیجانی هستند که روزگاری متضمن بقا و 

 آور يران زو حتری ممکرن اسرت     -دنر ندارکرارآيی  در عصر مدرن  هرچند اين الگوها ديگر

از رفترار و هیجران    یتروجه  قابرل بخش  شد کهباشند. افزون بر اين، شما متوجه خواهید 

. خودآگاهی زنید یمکه شما در ذهن خود با خودتان حر   ی استهاي شیوهشما متأثر از 

وقتری  معینری   یزاسرارآم، و رفتارهای آيد میاساسی انسان به حساب  های ويژگیيکی از 

. کننرد  میدريابید افراد چگونه در مورد خودشان و موقعیتشان فکر که  کنند میمعنا پیدا 

قررار   ترأثیر شما همچنین پی خواهید برد کره عوامرل فرهنگری چگونره رفترار را تحرت       

ابعاد  تأثیرمشخص کنیم که تا چه اندازه تحت       کامال  توانیم میاز ما ن مکدا یچه؛ دهند می

 هستیم. ايم شدهفرهنگی که در آن بزرگ 

نسبت به عواملی که باعث بروز رفتارهای خاص يرا         غالبا شما خواهید فهمید که افراد 

آگاهی ندارند. گاهی اوقات، علرل مهرم رفترار خرار  از      شوند میهیجانات خاص  ی تجربه

در خصوص اينکره   افتند میهوشیاری هستند، اما در ساير مواقع، افراد بسادگی به اشتباه 

. برا ايرن   کننرد  مری معینی رفتار يا احسراس   ی شیوهبه  آنهاکه  شود میچه چیزی باعث 

 ل زيربنايی را آشکار سازند.ند علتوان می شوند میيی که بخوبی طراحی ها پژوهشوجود، 

، دهنرد  مری همچنان که فصول کتاب پیش رو اسرار متعدد انسان را مورد بررسی قرار 

را مورد مطالعره قررار    ها پديدهن اي گونهشما متوجه خواهید شد که دانشمندان رفتاری چ

 معینی در خصوص تفکر، هیجان، و رفتار با اسرتفاده  سؤاالتو چرا يافتن پاسخ  دهند می

علمی دشوار اسرت. افرزون برر ايرن، شرما خواهیرد فهمیرد کره بسریاری از           های روشاز 
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ی مختلف در بهترين حالت ممکن خیلی نراقص و در  رفتارهارايج در خصوص  های تبیین

 نادرست هستند.      کامال بدترين حالت ممکن 

در  کننرد  مری پرداختن به اسرار مختلرف، فصرول کتراب پریش رو کنردوکاو       یندر ع

چگونه با موضوعات جالبی مثل پرخوری، ترس،  انگیز حیرتينکه اين رفتارهای خصوص ا

 هرای  نگررش جنسی، فرزند پرروری،   ی رابطهتنفر، جذبه، ، ازدوا  و طالق، یا جادهخشم 

مهرم   های جنبهسیاسی، بیماری روانی، عادات بد، تبلیغات، فقر و ثروت، انگیزش، و ساير 

 .کنند میزندگی افراد ارتباط پیدا 

 یسراز  شرفا  در علوم رفتراری، کتراب پریش رو بره      ها پژوهشبا تکیه بر جديدترين 

در  آورد مری فرراهم   تروجهی  قابرل ، اطالعرات  پردازد میذهن انسان  های بخش ترين عمیق

رفتارهای  آور حیرتو سمت سوی  کنیم میخاص رفتار  ای شیوهخصوص اينکه چرا ما به 

 .سازد میمعمولی را آشکار        ظاهرا 


