
 (عملی و فلسفی هایگویه گزین) پروکراستس تختخواب

 برای طالب درمان سیاه، قوی بودن، تصادفی از ناشی بالهت) دیگر کتاب سه خالصه همراه به
 (شکنندگی

 ورینیش خلیلی سهراب دکتر یترجمه و طالب نیکوالس نیسم ینوشته پروکراستس تختخواب کتاب
 نامطمئن عنوان تحت قطعیت، عدم یدرباره طالب جلدی چهار مجموع جزء کتاب این.باشدمی

 ناشی بالهت ،(۲۰۰۷-۲۰۱۰) سیاه قوی ،(۲۰۱۲) شکستنی ضد: هایکتاب شامل مجموعه این. است
 دیگر کتاب سه از ایخالصه باشد؛می( ۲۰۱۰) پروکراستس تختخواب و( ۲۰۰۱) تصادفی رویدادهای از

 .است شده آورده حاضر کتاب انتهای در مجموعه این

 در تصادفی روبدادهای گرفتن کم دست درباره تصادفی، رویدادهای از ناشی بالهت نخست، کتاب
 هایکتاب ترینهوشمندانه از یکی عنوان به فورچون توسط سپتامبر ۱۱ حمله حوش و حول زندگی
 .شد انتخاب موجود

 میلیون سه و شد چاپ ۲۰۰۷ سال در بینی،پیش قابل غیر رویدادهای درباره سیاه، قوی کتاب، دومین
 بینیپیش را ۲۰۰۸ اقتصادی و بانکی بحران که بود این سیاه قوی امتیاز. رفت فروش به آن از نسخه

 .بود کرده

 ستا طالب عملی و فلسفی هایگویهگزین مجموعه، این کتاب سومین پروکراستس، تختخواب کتاب
 .شد منتشر ۲۰۱۰ سال در که

 را کتاب طالب کتاب یمقدمه در. شد منتشر ۲۰۱۲ سال در شکستنی، ضد مجموعه، کتاب آخرین
 تصادف، ثباتی، بی با مواجه در هاآن برند؛می سود ضربه از چیزها برخی: کندمی تعریف گونهاین
 .کنندمی رشد و گیرندمی جان قطعیت عدم و ریسک، عشقی، ماجراهای و روحی فشار و نظمیبی

 اصرار به را مسافران او. داشت عجیبی نوازی مهمان یشیوه او. بود کوچک ایالتی حاکم پروکراستس
 مخصوصی تختخواب بر را شب خواستمی هاآن از و دادمی هاآن به مفصلی شام خواند،فرامی
 بلندتر که را هاییآن پای. باشد مسافر یاندازه به درست تختخواب که خواستمی او. کنند سحر
 گزین از هریک .شوند اندازه تا کشیدمی بودند کوتاه که را هاییآن کرد؛می قطع تیزی تبر با بودند
 محدودیت با هروقت هاانسان ما. است پروکراستس تختخواب نوعی یدرباره دفتر این هایگویه

 ندگیز  آن از ناشی اضطراب بردن بین از برای شویممی روبرو ببینیم توانیمنمی که هاییپدیده و دانش
 .دارند خطرناک پیامدهای گاهی که زنیممی قالب خود معدود ذهنی هایکلیشه به را جهان و


