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 هایتان را عقب بدهیدانه: صاف بایستید و ش1قانون 

 1قانون 

 یتان را عقب بدهیدهاشانهصاف بایستید و 

 و قلمرو – هاخرچنگ

که مگر این –کنید ینمفکر  هاخرچنگبه  معموالاگر مثل خیلی از افراد دیگر باشید، پس 

ش فکر ارز خیلی ،ان جالب و خوشمزهتپوسباشید! به هر حال، این سخت آنمشغول خوردن 

 وبزرگ  ی(ی جادویی مغزهاسلول) هانورونی آنها، ند. سیستم عصبی نسبتا سادهکردن دار

 هاگخرچنی مدار عصب اندتوانستهدانشمندان  همین دلیلدارد. به  ایبه راحتی قابل مشاهده

غز و لکرد مو عم ترسیم کنند. همین امر به ما کمک کرده است تا ساختار یدقیق به شکلرا 

فکر  ز آنچهاببیشتر  هاخرچنگ، درک کنیم. را انسان خود ، از جملهتردهیچیپرفتار حیوانات 

 .( –شوید یمزمانی که بدعنق  مخصوصابا شما دارند ) های مشترکیویژگیکنید، یم

ی نیاز ه خانگدر آنجا به یک پایگا هاآنکنند. یمدر بستر اقیانوس زندگی  هاخرچنگ

رگونه هه دنبال کنند و در اطراف بیمخود را شکار ی هاطعمهای که در آن دارند، محدوده

در  هاالشه ساد وهستند که از آشفته بازار همیشگی اج قابل خوردن ی سرگردانِهاآشغالوآت

خواهند، یمجایی امن  هاآنریزد. یمبه پایین فرو  دائماای بسیار دور از باالی سرشان فاصله

 خواهند.یممنزلی  هاآنباشد. جایی که مناسبِ شکار و دور هم جمع شدن 
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ه ست. چدر آنجا زیاد ا هاخرچنگساز خواهد شد چون تعداد اما این خودش مشکل

د و ال کنناشغ شود اگر دو خرچنگ در کفِ اقیانوس، به طور همزمان قلمرویی مشابه رایم

 اشد وشته بشود اگر صدها خرچنگ وجود دایمهر دو بخواهند در آنجا زندگی کنند؟ چه 

 ؟بدهند ه تشکیل، زندگی بسازند و خانوادهاآشغالو  های از ماسهاقطعهدر همگی بخواهند 

در بهار به  1های آوازخوانر موجودات نیز این مشکل را دارند. برای مثال، وقتی پرندهسای

شوند. آن آوازهایشان که برای یمآیند، وارد جنگی وحشیانه بر سر قلمرو یمسمت شمال 

گری بخش و زیبا است، در واقع صداها و فریادهایی حاکی از سلطهشبسیار آرامگوش انسان 

کند. یمانروایی خود را اعالم ماست که فر یکوچک لحان، جنگجویی خوش اَاپرندهاست. 

وجوش و ی آوازخوان کوچک و پرجنبپرندهرا در نظر بگیرید؛ یک  2برای نمونه، الیکایی

. یک الیکایی تازه از راه رسیده شودبه وفور یافت میی خوار که در آمریکای شمالحشره

خواهد. او مکانی در مجاورت غذا و یممکانی امن و دور از باد و باران برای ساختن النه 

خواهد محدوده قلمروی خود را به یمخواهد. همچنین یمی احتمالی هاجفتجذاب برای 

 .را با او حفظ کنند شانفاصلهرقبایش نشان دهد تا 

 و قلمرو –پرندگان 

ی را برای خانواده یک الیکایی درست کردیم. مثل اخانهم پدر، من و مبود وقتی ده ساله

های کوچک اندام مناسب یکاییالداشت. این خانه برای  در کوچکییک گاری بود و در جلو 

پیر توانستند داخل بیایند، مناسب نبود. خانم ینمبود اما برای دیگر پرندگان بزرگ که 

ی برایش اکهنهی داشت که در همان موقع از پوتین الستیکی اپرندهی مان نیز خانهیههمسا

                                                           

 یصواتا ارتباط با یکدیگر یبراآنها . خوانندیارتباط با همنوعانشان آواز م یبرقرار یبرااین نوع از پرندگان،  - 1
انگشت رو به  یکانگشت رو به جلو و  3با  ییو پاها هستند یننششاخهاین پرندگان . کنندیم یدتول ینآهنگ

 عقب دارند.
وجوش پرجنب یارو بسدارند کوچک  یاهستند که جثه یکاییانال سانان و تیرهگنجشک از راسته ینپرندگا - 2

 هستند.
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سرخ بزرگ بود. خانم یی مثل سینههاهپرندی پرنده، به اندازه کافی برای ساختیم. درِ این خانه

 ی وارد این خانه شود.اهپرندمان منتظر روزی بود که یههمساپیر 

 ودش کرد.خی نهی ما شد و آنجا را الی پرندهیکایی وارد خانهطولی نکشید که یک ال

ال، حشنیدیم. با این یمکرد، یماش را که یکریز تکرار یطوالنی در اوایل بهار آواز چهچهه

د به روع کری ما شاپرنده مستأجری خود را در آن گاری سرپوشیده ساخته بود، وقتی که النه

پُر  آنقدر تین راهمسایه که در همان نزدیکی بود. او این پوی کوچک به پوتین هاچوبحملِ 

ه ین حملا از ام، بزرگ و کوچک، امکان داخل شدن نداشتند. همسایه هاپرندهر سایکرد که 

اریم و یین بیین را پااگر این پوت»م گفت: پدرشد کرد. ینمدستانه راضی نبود، اما کاریش پیش

ها ایییکال.« کنهره پُرش میی درخت، الیکایی بازم میتمیزش کنیم و دوباره بزاریمش باال

 ند.ارحماما بی ،کوچک و بامزه

پایم  –آمدم یماولین باری که از باالی تپه پایین  –زمستان سال قبلش موقع اسکی 

ی چلفت بخت و دست و پای نگونهابچهشکست و مقداری پول از بیمه مدرسه که برای 

مان ر آن زکه دم. با عواید این بیمه یک دستگاه ضبط کاست )طراحی شده بود، گرفته بود

 محوطه ت را درم پیشنهاد داد تا ضبط صوپدرشد( خریدم. یمای محسوب تکنولوژی پیشرفته

م چه بینیبحیاط چمنی پشتی بگذارم، صدای الیکایی را ضبط کنم و بعدش پخش کنم تا 

ای از صدای هیقدق ار رفتم بیرون و چندافتد. خالصه در هوای روشن و آفتابی بهاتفاقی می

ط ود، ضبدش بالیکایی را که خشمگینانه با آواز خواندن در حال نشان دادن قلمروی خو

ندازه وم ای یک سکردم. سپس گذاشتم صدای خودش را بشنوند. آن پرنده کوچک، با جثه

جه رگنجشک، به سر من و ضبط صوت فرود آمد و نزدیک بلندگو هی عقب و جلو شی

ت جرئ یترزرگب هپرندرا زیاد دیدیم، حتی در غیاب ضبط صوت. اگر  رفت. اینجور رفتاریم

با  ل زیاداحتما استراحت کند، بهی پرنده ما بنشیند و کرد روی هر درختی نزدیک خانهیم

 شد.یمیک الیکایی نابود انتحاری ی حمله

کنند، ینمپرواز  هاخرچنگتند. بسیار متفاو هاخرچنگها و یکاییالباید توجه داشت که 

. نیستند انپوستسخت  از تیره ها پر دارند ویکاییالنشینند. ینم هادرختخوانند و روی ینم

شوند! با این حال، این یمتوانند زیر آب نفس بکشند و به ندرت با کَره خورده ینمها یکاییال

آنها، همانند بسیاری از موجودات  های مهم مشابهی نیز دارند. برای مثال، هر دوییژگیودو 
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ثورلیف  ،نروژی تطبیقیِ شناسروانمقام و موقعیت دارند. جانورشناس و  عقدهبرجسته دیگر، 

وضع « سلسله مراتب»ی معمولی مزرعه نیز هامرغمشاهده کرد که حتی  ،1اِشجِلدِراپ اِبِ 

 کنند.یم

ی می براپیامدهای مه هامرغدر دنیای « هر کس چه جایگاهی دارد؟»تشخیص اینکه 

شه در ه همیدر مواقعی که غذا کمیاب است. پرندگانی ک مخصوصابقای هر پرنده دارد، 

مرغان  شود برتری دارند،یمدر حیاط مزرعه ریخته  هاصبحدسترسی به غذاهایی که 

ی رده هامرغآیند. سپس یم مقلدهاروها و ، دنبالههادوممشهوری هستند. پس از آنها رده 

رسد که کثیف، یمی ازدهی فلکهامرغیابد تا نوبت به یمافتند و این روند ادامه راه می سوم

ترین و ینیپاا ههای دیگر است. این مرغپر و بال ریخته و بدنشان پر از جای نوکِ مرغ

 .اندکردهدورترین بخش از سلسله مراتب را اشغال 

ثل ی آوازخوان مهاپرندهکنند. یمنشینان، گروهی زندگی نیز همانند شهرک هامرغ

کنند. یمندگی زکنند اما آنها نیز در یک سلسله مراتب برتری ینمالیکایی گروهی زندگی 

شود. یمفرقش این است که این نوع سلسله مراتب برتری بین چندین قلمرو تقسیم 

ز ارده و کال ا اشغرقلمرو اصلی  ،ترین پرندگاننساشترین و خوشترین، سالمیقومکارترین، 

د ذب کننجی نابی را هاجفتکنند. به همین دلیل، احتمال زیادی وجود دارد که یمآن دفاع 

ها و یچشکارباران و  یی بیاورند که بیشتر زنده بمانند و رشد کنند. حفاظت از باد،هاجوجهو 

مهم  ،قلمرو کند.نیز دسترسی آسان به غذای بهتر، فشار عصبی هستی را بسیار کمتر می

اغلب مسئله  مرو،است و تفاوت اندکی بین حقوق قلمرویی و جایگاه اجتماعی وجود دارد. قل

 مرگ و زندگی است.

ی از پرندگان آوازخوان شود که به خوبی سلسله مراتب امحلهاگر بیماری واگیرداری وارد 

را دارند و  گری و بیشترین فشار عصبیاند، پرندگانی که کمترین سلطهمناسبی را تشکیل داده

هستند که مریض  هاییهمانترین درجات دنیای پرندگان قرار دارند، به احتمال زیاد یینپادر 

ها روی کره زمین شایع یماریبآنفلوآنزای مرغی و دیگر  یروسومیرند. وقتی میو  شده

میرند یمی انسانی نیز صادق است. نخست کسانی هامحلهیقا برای دقشود، این شرایط یم

                                                           

1 Thorlief Schjelderup-Ebbe 
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همچنین خیلی بیشتر در معرض  آنهاند و فشار عصبی دارند، آن هم به تعداد زیاد. ه فقیرک

 قبالکه  های قلبی قرار دارند. همانطوررییمابهای غیر عفونی نظیر سرطان، دیابت و بیماریی

 میرند.یمخورند، طبقه کارگر از سینه پهلو یمگفته شد، وقتی طبقه اشراف سرما 

 ،یواناتحیان ت و چون مکان همیشه کمیاب است، یافتن قلمرو در مچون قلمرو مهم اس

 چگونه پیروز کند:همیشه با نزاع همراه است. خودِ این نزاع هم مشکل دیگری ایجاد می

ل . متحمشوندشویم یا ببازیم بدون آنکه دو طرفِ مخالف، هزینه چندان زیادی متحمل ن

 نیِ گزینهال نِ ید که دو پرنده بر سر مکای زیاد، بسیار مهم است. تصور کننشدن هزینه

ر کی منجفیزی کامالتواند خیلی ساده به دعوایی یمکنند. این تعامل یممناسبی جر و بحث 

حتی  اما –شود می یروزپتر، در نهایت بزرگ معموال، هاپرندهشود. در چنین شرایطی، یکی از 

ود. این یشتر شیبش بند خوب بپرد و آسنتوا وارده، جراحات دلیلشاید به  ،همین پرنده پیروز

فرصت  ود وشوارد معرکه  تواندیمندیده یعنی یک پرنده سوم، یک تماشاگر زرنگ و آسیب

ل نده اوو پردبرای  اصالطلبانه، پرنده پیروز و اکنون چالق را شکست دهد. این موضوع 

  خوشایند نیست.

 و قلمرو –تعارض 

زیست شوند، در در قلمرویی مشابه با دیگران همطی هزاران سال، جانورانی که باید 

آنها کمترین  کمککه با  اندآموختهگری نهایت ترفندهای زیادی را برای بنا کردن سلطه

شوند. برای نمونه، گرگ شکست خورده به پشت خودش غلط متحمل میرا آسیب احتمالی 

اش، برتری دلیلبه دهد؛ گرگ پیروز یمخورد، گلوی خودش را به گرگ پیروز نشان یم

کند تا گلوی گرگ بازنده را پاره کند. به هر حال، گرگ برتر فعلی، ینمخودش را کوچک 

بختی دشمن حتی اگر گرگی به نگون شاید هنوز هم به شریک شکار برای آینده نیاز دارد؛

ست، پاهای ی اجتماعی و استثنایی اارمولک، که م1دارهای ریشباشد. اژد اشخوردهشکست

                                                           

اسم آن از  .دشویم یافت یااسترال یابانیدر مناطق ب یعیبه طور طبنوعی مارمولک است که دار یشر یاهژدا - 1
 یکه خطر یدر زمانها پولک ینشده در اطراف آن گرفته شده است. ا یخپولک م یهاشکلش و ردهیسر مثلث

 است. یشر یهشود که شبیکند ظاهر میم یداژدها را تهد
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 ای سازش اجتماعیِرا بر د تا تمایلشدهیمرا با آرامش برای دیگری تکان  جلویی خودش

یی که هیجان باالیی دارند، هازمانها در هنگام شکار و دیگر یندلفد. پایدار اعالم کن

کنند تا از نزاع بالقوه بین اعضای برتر گروه و اعضای یمصداهای خاصی از خودشان تولید 

 ین رفتاری مختص اجتماع موجودات زنده است.تابع بکاهند. چن

د. اگر نیستن چرخند، مستثنییم کفِ اقیانوس برای خودشان در اطراف که در هاخرچنگ

سوم و رسم و را بگیرید و آنها را به مکان جدیدی منتقل کنید، ر هاخرچنگتعدادی از 

رو سی قلمه برربشروع  شان را مشاهده خواهید کرد. هر خرچنگی ابتداسازیی جایگاههاروش

ک اخت یسکند؛ هم برای ترسیم جزئیاتش و هم برای یافتن مکانی خوب برای یمجدید 

طر به خا یاموزندآموزند و چیزی را که بیمشان خیلی یزندگدرباره مکان  هاخرچنگسرپناه. 

مت سه اد ببرق و بترسانید، با سرعت ب اشالنهسپارند. اگر یکی از آنها را در نزدیکی یم

ه انید کی بترسشود. با این حال اگر او را زمانیمکند و در آنجا مخفی یمحرکت  اشالنه

 ناهگاهترین پپرد و به سمت نزدیکیمهست، مثل تیر خیلی فوری از جا  اشالنهدورتر از 

 رود.یمآورد، یمشناسایی کرده و حاال به یادش  قبالمناسب که 

. از دارداحت نیبرای استرشکارچیان و نیروهای طبیعت و عاری از خرچنگ به مکانی امن 

-اندازی میاندازی یا در واقع الکشوند، پوستیمبزرگ  هاخرچنگهمچنین، همانطور که 

تخته  یر یکپذیر شوند. سوراخی زشود برای مدتی طوالنی نرم و آسیبیمکنند که باعث 

 ه وقتیوراخ جایی باشد کاگر این س مخصوصای مناسبی است، خانهسنگ برای خرچنگ 

جود وارهایی ی جانوران و آوی مردههاپوسته گیرد،آرام می اشخانهخرچنگ راحت داخل 

ا این حال، بانند. ا بپوشبیایند و ورودی ر اشخانهآرام نزدیک داشته باشد که با جریان آب آرام

 هاآن. ه باشدداشت جودو مناسب در هر قلمرو جدید یگاهمخفو  پناهگاهشاید فقط تعداد اندکی 

 نیز همواره به دنبال آنها هستند. هاخرچنگر سایند. کمیاب و ارزشمند

وقتی در حال جستجوی مکان هستند با  معموال هاخرچنگاین بدان معناست که 

 که حتی خرچنگی که به تنهایی بزرگ شده انددادهشوند. محققان نشان یمیکدیگر درگیر 

شود باید چکار کند. این خرچنگ رفتارهای یما چنین چیزی مواجه داند که وقتی بیم، است

اش ساخته شده است. این یعصبای دارد که دقیقا در سیستم یچیدهپهاجمی تدفاعی و 

کند و باال یمیش را باز هاچنگالکند به رقصیدن، یمخرچنگ مثل یک بوکسور، شروع 
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و به سویی دیگر، حرکات حریفش را کند و از یک سیمبرد، به سمت عقب و جلو حرکت یم

دهد. در همین لحظه، یمرا عقب و جلو حرکت  اششدهی باز هاچنگالکند و عینا دنبال می

پاشد. فواره مایع شامل مخلوطی از مایعاتی را که زیر چشمش قرار دارد، به سوی حریفش می

ی خرچنگ حریف را هایی است که اطالعاتی از قبیل اندازه، جنس، سالمت و روحییمواد شیم

 کند. به او مخابره می

ص تواند تشخییمبرخی اوقات یک خرچنگ از روی اندازه چنگال حریفش بالفاصله 

 که در میاییاست و بدون مبارزه برگردد. اطالعات شی ترکوچکدهد که از حریفش بسیار 

المتی ا که سنگی رچتواند اثر مشابهی داشته باشد و خریمشود، یمفواره پاشیدن مایع تبادل 

تالف حلِ اخ یک یمرحله ،نشینی کند. اینتهاجمی کمتری دارد، مجبور به عقبنیروی و 

دل مایع گر تباو ا است. هرچند اگر دو خرچنگ اندازه و توانایی ظاهری مشابهی داشته باشند

شوند. یمف حل اختال دومِ یوارد مرحله هاآنبه اندازه کافی حاوی اطالعات مفیدی نباشد، 

، اندشدهمع جایین که رو به پ ییهاچنگالزند و که وحشیانه شالق می ییکی از آنها با شاخک

کشد. پس یمرود و مهاجم عقب یمکشد. آنگاه مدافع پیش یمرود و دیگری عقب یمپیش 

رفتار  دن اینمه داتر شاید احساس کند که ادایعصباناز چند دوره تکرار این رفتار، خرچنگ 

ه سمت برعت سدهد، به فعش نیست. او دُمش را به طور غیر ارادی تند تند تکان میبه ن

تاه دام کور هیچکشود تا شانسش را جایی دیگر امتحان کند. اما اگیمرود و ناپدید یمعقب 

 ی واقعی است.امبارزهشوند که یم سه یوارد مرحله هاخرچنگنیایند، 

کدیگر یرحمانه به سمت بی باز، کامالی هانگالچی عصبانی با هاخرچنگدر این لحظه، 

نند. ی سریع بزابهضرکنند تا به پشتِ دیگری یمآیند تا گالویز شوند. هر کدامشان تالش می

انایی رسد که حریفش تویمخرچنگی که با موفقیت به پشتش ضربه خورده به این نتیجه 

کند یمترک  شود و صحنه رایمیب رساندن به او را دارد. این خرچنگ معموال تسلیم آس

کند!(. یمویی وقفه پشت سر خرچنگ پیروز بدگبی پروراند ویم)اگرچه تنفر شدیدی در دل 

در حال  رغم آنکهعلی یا اگر یکی از آنها –اگر هیچکدام نتوانند دیگری را از پای در آورند 

طر خد. این مرحله شونیم چهار یوارد مرحله هاخرچنگ –ضربه خوردن است کوتاه نیاید 

ز ، اهاچنگخرباالیی دارد و چیزی نیست که بدون احتیاط وارد آن شد: یک یا هر دوی 

 آیند.یمبیرون  جنگ بعدی زخمی یا شاید هم مرده
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ست، ایشان باز هاچنگالروند. یمای به سوی یکدیگر پیش با سرعت فزاینده هاخرچنگ

پذیر باشد، پناه و آسیببی را که فیحر ریا هر جای دیگتوانند پا، شاخک، چشم یمپس 

یش را هادمده با موفقیت گرفته شد، خرچنگ گیرنحریف محکم بگیرند. وقتی بخشی از بدن 

چنگال که  کند. در همین حال،یمدهد. آنگاه، خیلی تیز رو به عقب حرکت تند تکان میتند

ند. ن بکبا از بیخ و کوشد تا آن عضو ریمآن عضو بدن را محکم گرفته و بسته شده، 

یر غازنده ارد. بدیک برنده و یک بازنده  معموالآیند یمیی که تا این مرحله پیش هاکشمکش

ن گر دشمال دیاگر در قلمرویی بماند که برنده، حا مخصوصامحتمل است که زنده بماند، 

 مرگبار، مالک آن است.

ما ، ااست نگیدهجویانه جهنظر از اینکه یک خرچنگ چقدر ستیز پس از باختِ نبرد، صرف

ی اخوردهستحریف شک قبالدیگر تمایلی برای جنگیدن بیشتر ندارد، حتی مقابل کسی که 

ست داز  شده اعتماد به نفسش را برخی اوقات حتی تا روزهابوده است. رقیب سرکوب

رتر رچنگ بتری دارد. مثال هرگاه یک خیموخشکست حتی پیامدهای  هاوقتدهد. گاهی یم

 –کند یرشد م رود. سپس مغزی جدید و ثانویهیماز بین  اساساه شدت مغلوب شود، مغزش ب

ه خرچنگ ب یلاصتر است. مغز پایین خرچنگ، مناسباین مغز دوم برای موقعیت جدید و رده

کند.  دهیانا سامپیشرفته نیست تا فرآیند دگرگونیِ از عرش به فرش آمدن ر کافیی اندازه

ه برکسانی که تج کند.پاشد و دوباره رشد میمیتقریبا به طور کامل فرو  بنابراین، مغز

 توانندباید اند، شدگرگونی دردآورِ پس از شکست سنگین عشقی یا شغلی را تجربه کرده

 شرایط سخت پوستی که زمانی موفق بوده را تا حدودی درک کنند.

 شیمی اعصاب شکست و پیروزی

 ن تفاوت. ایمی مغز خرچنگ برنده بسیار متفاوت استشیمی مغز خرچنگ بازنده با شی

ت، رسو استرد یا یابد. اینکه خرچنگ اعتماد به نفس دایمهای نسبی آنها بازتاب یافهقدر 

کند: یم نظیمتی خرچنگ را هانورونبستگی به نسبت دو ماده شیمیایی دارد که روابط بین 

ت به ن نسبمیزان هورمون سروتونیسروتونین و اُکتاپامین. برنده شدن باعث افزایش 

 شود.یماُکتاپامین 
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خودراضی پوستی ازسخت ،خرچنگی با سطوح باالی سروتونین و سطوح پایین اُکتاپامین

رود و اگر کسی او را به مبارزه بطلبد، بعید است کوتاه بیاید و پا یماست که شق و رق راه 

کند. یمیدگی ژست را تنظیم است که سروتونین حالت خماین به دلیل آن پس بکشد. 

دهد تا به نظر قدبلند و خطرناک خود را کِش می 1ی ثانویهااندامخرچنگی با ژست خمیده 

دهد. وقتی انجام می 3های وسترن اسپاگتییلمفدر  2برسد؛ مثل کاری که کلینت ایستوود

کِشد، حتی یمگیرد، بدنش را یمخرچنگی که تازه نبردی را باخته در معرض سروتونین قرار 

های تجویز شده داروجنگد. یمشود و بیشتر و شدیدتر یمی پیروز قبلی گالویز هاخرچنگبا 

یر شیمیایی تأثی انتخابی بازجذب سروتونین هستند نیز از نظر هابازدارندهبه افراد افسرده، که 

ی ضد و رفتاری شباهت بسیار زیادی با ترشح سروتونین در خرچنگ بازنده دارند. دارو

زندگی در کره زمین است،  5های بارزِ تداوم تکاملیکه یکی از شگفتی 4افسردگی پروزاک

 کند.یمرا نیز شاد  هاخرچنگحتی 

اُکتاپامین پایین، ویژگی خرچنگ پیروز است. ترتیب شیمی اعصاب  سروتونین باال یا

ورده، مچاله متضاد، یعنی نسبت باالی اُکتاپامین نسبت به سروتونین، خرچنگی شکست خ

کند که با یمزنند، تولید یمرو، پژمرده و ترسو که به احتمال زیاد سر خیابان دارش شده، کم

پامین حرکت غیر ارادی گذارد. همچنین سروتونین و اُکتایماولین نشانه دردسر پا به فرار 

مواقع فرار، کنند. این حرکت غیر ارادی دم، خرچنگ را در یمتکان دادن تند تند دم را تنظیم 

راند. در خرچنگ مغلوب انگیزش کمتری برای تحریک آن با سرعت رو به عقب پیش می

                                                           

زند. دم، شاخک و غیره خرچنگ را هرگونه اندامی یا بخشی از بدن جانوران که از بدن او بیرون می - 1
 توان اندام ثانویه بر شمرد.می

2 Clint Eastwood 
-می ییاروپا یلمسازانف یگرد یا یتالیاییا یلمسازانوسترنی که ف یهایلمف به منتقدانمیالدی،  60ر دهه د - 3

 یکاییآمر یهاها در مقابل وسترنوسترن ینا کردندیدادند چون فکر م «یوسترن اسپاگت»لقب  ،ندساخت
 .ارزش هستندبی

4 Prozac 
 ها وجود دارد.های جانوران در تداوم با دیگر گونهفیتطبق اصل تداوم تکاملی، تمامی رفتارها و ظر - 5
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 1خوردنتوان در ویژگی واکنش یکهحرکت غیر ارادی الزم است. بازتاب این حرکت را می

 مشاهده کرد. 2شدید سرباز یا بچه کتک خورده با اختالل استرسی پس از رویداد

 اصل توزیع نامساوی

ت ه دسبیک خرچنگ مغلوب برای جنگیدن مجدد، شجاعت و جرئتش را دوباره  وقتی

گ ین خرچناش برد و باخت ایقبلی هامبارزهآورد، هرچند که شاید بتوان از روی فهرست یم

این  شتر ازار بیاش بسیبینی کرد، اما احتمال باخت دوبارهمغلوب را از لحاظ آماری پیش

ن شود. طبق اییمحریف پیروزش، به احتمال بیشتری برنده  بینی است. در طرف مقابل،پیش

وامع ا در جیقدقشود، که همه چیز فقط نصیب شخص برنده می هاخرچنگاصل که در دنیای 

ها رصد از رده پاییند 50ها صاحب غنایمی به اندازه ینبرتردرصد از  1بشری نیز وجود دارد، 

نفر از  یاردمیلیم ه و نتمندترین افراد به اندازه سشوند. همچنین، هشتاد و پنج نفر از ثرومی

 ها، دارایی دارند. رده پایین

ی توزیع نابرابر، به طور مشابهی در خارج از حوزه امور مالی کاربرد رحمانهبی این اصل

در واقع، جاهایی کاربرد دارد که تولید خالقانه الزم است. بیشتر تحقیقات علمی  –دارد 

شود. درصد بسیار اندکی از یماندکی از دانشمندان انجام و نتایج آن منتشر  توسط گروه بسیار

کنند. کل بازار یمی تجاری را تولید های ضبط شدهیقیموسیبا تمامی تقرها یقیدانموس

ی کمی از نویسندگان است. ساالنه یک و نیم میلیون کتاب فروش کتاب، تنها در دست عده

، هاکتابد؛ اما فقط پانصد عنوان از این رسیمآمریکا به فروش های مختلف )!( در با عنوان

فروشند. به طور مشابهی، فقط چهار آهنگساز کالسیک )باخ، یمبیش از یکصد هزار نسخه 

یی را که ارکسترهای هاآهنگیبا تمامی تقربتهوون، موتسارت و چایکفسکی( وجود دارد که 

                                                           

همراه است. معموالً  یاست که اغلب با عاطفه منف یدکنندهتهد یا یناگهان ینسبت به محرک یدفاع یواکنش - 1
 یو فرار از محرک ناگهان گیردیکه از ساقه مغز نشأت م یرارادیغ یعمل واکنش یکخوردن،  یکهآغاز واکنش 

 .کندیم یلرا تسه
به  تواندیکه م دهدیم یرو یدشد زاییبزا و آسعامل استرس یک یتجربهیا  پس از مشاهدهاین اختالل  - 2

 منجر شود. جدی سانحه یکوقوع  یامرگ 
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سال  هادهم خودش آنقدر آثار فراوانی نوشته است که اند. باخ به سه، ساختهاندنواختهامروزی 

را با دست روی کاغذ بنویسیم؛ با این وجود تنها بخش  1کشد تا فقط پارتیتورهایشیمطول 

شود. این مورد مشابه برای سه عضو دیگر این یماجرا  معموالکوچکی از کارهای عظیمش 

اندکی از کارهای آنها همچنان به  کند: تنها بخشیمبرتر، صدق  کامالگروهِ آهنگسازان 

ی کمی از شود. بدین ترتیب بخش اندکی از موسیقی که عدهیمی اجرا اگستردهطور 

یقی کالسیکی است که دنیا موسی آن یبا همهتقر، اندساختهآهنگسازان کالسیک آنها را قبال 

 شناسند و دوست دارد.یم

، 3رفته از نام دِرِک جی. دُسوال پرایس، برگ2این اصل گاهی اوقات به نام قانون پرایس

توان این یمکاربرد این اصل را در علم کشف کرد.  1963شود؛ محققی که سال یمشناخته 

سازی کرد. در این نمودار، محور عمودی شکل مدل Lیبا تقراصل را با استفاده از یک نمودار 

 ترقبلالبته اصل اساسی خیلی گیرد. یموری یا منابع قرار تعداد افراد و محور افقی بهره

(، دانشمند ایتالیایی، در اوایل قرن بیستم به 1848-1923) 4وکشف شده بود. ویلفردو پارت

ی که مورد اجامعهکاربرد این اصل در زمینه توزیع ثروت توجه کرد. این اصل ظاهرا در هر 

چند زمینه از  کند. این اصل دریمنظر از نوع حکومتش، صدق  مطالعه قرار گرفته، صرف

-ی افراد را در خود جای دادهیبا همهتقرجمله جمعیت شهرها )تعداد بسیار اندکی از شهرها 

ی مواد را در خود انباشته اند(، توده اجرام آسمانی )تعداد بسیار اندکی از اجرام آسمانی همه

غت انجام ل 500درصد از ارتباطات با استفاده از  90دارند( و تکرار لغات در یک زبان )

( 29آیه  25)انجیل متی فصل  5کند. برخی اوقات آن را اصل متییمشود( نیز صدق یم

ای باشد که تاکنون به ین جملهترای گرفته شده که ممکن است خشنخوانند، که از جملهمی

                                                           

قطعه  یککامل  یوننوتاس یابه نت نوشته ( partituraو به ایتالیایی:  score)به انگلیسی:  یتورپارت - 1
خط جداگانه درج  یک یهر ساز بر رو ینوشته شده برا یهانت یون،نوتاس یندر ا. شودیگفته م یقیموس

 .گیردیو در مقابل چشمان رهبر ارکستر قرار م شودیم
2 Price’s law 
3 Derek J. de Solla Price 
4 Vilfredo Pareto 
5 Matthew Principle 
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که  یآنان ؛به دست خواهند آورد یشترکه دارا هستند، ب یآنان»: است مسیحیان مربوط بوده

 «از دست خواهند داد. یشترند، بندار هست

محک  یی که همدیگر راهاخرچنگکشد تا ینمسرکش: طولی  تپوسبرگردیم به سخت

مانی زکرد؛  دوری توان کلنجار رفت و از کدامیک بایدیمزنند بدانند که با کدام خرچنگ یم

م . تمادشواهد های اطرافشان را بشناسند، سلسله مراتب حاصل بسیار پایدار خکه خرچنگ

ا با ود رخکاری که یک خرچنگ پیروز پس از برنده شدن باید بکند این است که شاخک 

ش ز جلویسه احالتی تهدیدآمیز تکان بدهد. در همین حالت، حریف قبلی در غباری از ما

پذیرد یمتر خود را یینپادارد، جایگاه یمتر دست از تالش بر یفضعشود. خرچنگ یمناپدید 

شغال اپناه را که بهترین سر –چسباند. در مقابل، خرچنگ برتر یمبه بدنش و پاهایش را 

ی خود برتر –شود ی میاخوشمزهکند و با خیال راحت مشغول استراحت و خوردن غذای می

ان رپناهشسی زیردست را از هاخرچنگکشد و شب هنگام یمرا در اطراف قلمرویش به رخ 

 ند اینجا رئیس کیست!کشد تا به آنها یادآوری کیمبیرون 

 همه دختران

 لمرو بهقر سر بشان ی زندگیی ماده )که آنها نیز در مراحل آشکارِ مادرانههاخرچنگ

ذب ناپذیری جکنند و به طور مقاومتیمجنگند( خرچنگ برتر را فوری شناسایی یمشدت 

ی هاونهگاری از ی بسیهامادهای است. العادهفوقشوند. از نظر من این استراتژی یم هاآن

ا حساب و ینکه بابه جای  هامادهکنند. یمجانوری از جمله انسان نیز از این استراتژی استفاده 

لسله ساشینی بات مرا شناسایی کنند، این کار دشوار را به محاس کتاب کردن بهترین فرد نر

-عشوقمو سپس د گری بجنگنسرِ سلطهگذارند تا نرها بر می آنهاسپارند. یممراتب برتری 

رای ت که بیزی اسچکنند. این روند بسیار شبیه به ها گلچین میهایشان را از بین برترین

ساس ا بر ارافتد، جایی که ارزش هر شرکت بخصوصی گذاری بازار بورس اتفاق میقیمت

-یم ارزشش بیشتر کنند؛ هرچه در این رقابت برتر باشد،ها تعیین میرقابت با دیگر شرکت

 شود.
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 مندعالقهگیری ی پوست انداختن و اندکی نرم شدن هستند، به جفتآماده هامادهوقتی 

کنند به پلکیدن اطراف محل زندگی خرچنگ برتر و بوهایی جذب یمشروع  هاآنشوند. یم

کنند تا او را اغوا کنند. پراکنند و سعی مییمزایی را به سوی او ی شهوتهامادهکننده و 

-با حالتِ سلطه احتماالاش بوده، پس یتهاجمحمله  دلیلنگ نرِ برتر به چون موفقیت خرچ

دهد. به عالوه، او بزرگ، سالم و قدرتمند گیری واکنش نشان میجویی و تندخویی به جفت

گیری تغییر دهد. )البته ی نیست که بخواهد توجهش را از جنگیدن به جفتاسادهاست. کارِ 

مجذوب کند، رفتارش را در مقابل خرچنگ ماده تغییر خواهد  اگر خرچنگ ماده به خوبی او را

ترین دار سریع، رکورد«1خاکستریپنجاه سایه »داد. این خرچنگ نر معادل شخصیت کتاب 

« 2دیو و دلبر»ی کهن الگوی و عاشقانه و نیز داستان جاودانه های کتابفروش در بین همه

های ادبی جنسی آشکارا نمود پیدا یفانتزدر  است. این نوعی الگوی رفتاری است که همواره

در  هاخانمی ی برهنههای محبوبیت عکسبه اندازه هاخانمکند و محبوبیت آن در میان یم

 میان آقایان است.(

ثباتی نیست که ی بایهپا ،با این حال باید خاطر نشان کرد که قدرت فیزیکی محض

هلندی،  3شناسی کرد. در همین راستا نخستیریزبتوان برتری دائمی را بر روی آن پایه

 دستهت کند. از بین اباست تا این مورد را اث ، کوشش بسیاری کرده4فرانس دو وال

ی موفق مجبور بودند تا شجاعت خود را در نرهایی که وی مورد مطالعه قرار داده، هاشامپانزه

ی مستبد ین شامپانزهتررحمبی تر تقویت کنند. حتیهای پیچیدهیژگیوتری با مدت طوالنی

تواند از یمنیز با دو حریف که هر کدام به طور متوسط سه چهارم او جثه دارند، در نهایت 

یی هاآنمانند، یمی باالیی باقی پای در آید. در نتیجه، نرهایی که زمان بیشتری در رده

دهند و توجه یدست خود تشکیل مایی را با همقطاران پایینهستند که ائتالف دو سویه

                                                           

1 Fifty Shades of Grey 
2 Beauty and the Beast 

ها و آنها بزرگ است و دست یهجث یهکه انداز یپستاندارانیعنی  سانانینخست یبر رو اسانشنینخست 3
صاف  یهازدن مناسب است و انگشتان آنها معموالً ناخنچنگ  یداشتن انگشت شست برا یلبه دل شانیپاها
 .یابندمختلف تکامل و رفتار آنان را در یهاکنند تا بتوانند جنبهیپژوهش م د،دار

4 Frans de Waal 
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یبا تقر 1هابچهکنند. سیاست مکارانه بوسیدن یمیشان هابچهو  هامادهزیادی به گروه 

بدوی هستند، بنابراین استفاده  نسبتاهمچنان  هاخرچنگها سال قدمت دارد. اما چون یلیونم

 کند.یمبرای آنها کفایت « دیو و دلبر»ی داستان ساده از عناصر

آورد، یمن ی پیروز لباس بیروماده موفقیت مجذوب شد، خرچنگبا « دیو»زمانی که 

کند و آماده یمکند، خودش را به طور خطرناکی نرم و آسیب پذیر یماندازی پوست

ده، شجمع تبدیل شود. در زمان مناسب، خرچنگ نر که حاال به عاشقی حواسیمگیری جفت

 ا پرسههمان ج هاههفتخرچنگ ماده  ریزد. پس از آن،یمی اسپرم را در جای مناسب ادسته

خته خیلی هم ناشنا هاانسانای دیگر که در میان یدهپدشود )یمزند و پوستش سفت می

 تبه محل اقام ی بارور شده،هاتخمنیست(. خرچنگ ماده در زمان اوقات فراغتش، با حملِ 

و  –دهد یم ی دیگری کاری مشابه انجامگردد. در این زمان، خرچنگ مادهیمخودش بر 

و  ست صافیابد. خرچنگ نر برتر، با ژیمی ماده دیگر ادامه هاخرچنگاین روند بین 

ت های شکار به دسینزممطمئنش، نه تنها ملکِ مرغوب و دسترسی آسان به بهترین 

 قد، موفباشی کند. اگر یک خرچنگ نریمآورد، بلکه تمامی دختران را نیز از آن خود یم

 شود.می بیشتر ارزشمندشدن، هی بیشتر و 

، اضح استواقعا واین موارد به هم دیگر مربوط است؟ غیر از آن دالیلی که  یچرا همه

 تفاوت،، با اشکال مهاخرچنگدانیم که دارد. نخست، میوجود چندین دلیل جالب دیگر نیز 

ها سور، داینامیلیون سال است که وجود دارند. شصت و پنج میلیون سال قبل 350بیش از 

 برای کردند. این همه قدمت برای ما غیر قابل تصور است. امایمهمچنان زندگی 

ت، نهاییبیبا تقر، دایناسورها تازه به دوران رسیده بودند که طی گردش زمانی هاخرچنگ

های گییژواز  لزومای برتری هامراتباین بدان معناست که سلسله  ظاهر و ناپدید شدند.

د میلیار است. یک سوم شدهی پیچیده کامال با آن سازگار زندگکه  اصلی محیط زیست بوده

همان  اآنهال، ساده بودند. با این ح نسبتاهای عصبی موجودات یستمسو  مغزهاسال پیش، 

معه ه و جاایگاموقع نیز ساختار و شیمی اعصاب الزم را برای پردازش اطالعات درباره ج

 دارد.داشتند. این حقیقت اهمیت بسیار زیادی 

                                                           

 بوسند.دهند و آنها را میاشاره به سیاستمدارانی دارد که برای کسب محبوبیت عموم به کودکان اهمیت می - 1
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 ذاتِ طبیعت

. شودیشناسی موضوعی قدیمی محسوب منیازی به گفتن نیست که تکامل در زیست

ولید این ت یش ازپیابد، باید بر اساس چیزی بنا شود که طبیعت آن را یموقتی چیزی تکامل 

ش دستخو های قدیمی ممکن استیژگیوهای جدیدی نیز شاید اضافه و یژگیوکرده است. 

ست که ا دلیلن مانند. به همییمد، اما بیشتر چیزها همچنان بدون تغییر باقی تغییراتی شون

شان یاسکلتحالت  انگیزی دری وال به طور شگفتهابالهانسان و  هایهای خفاش، دستبال

 ا قبل،هد. مدتی مشابهی دارنهااستخوانهمچنین تعداد  هاآنرسند. یمنیز مشابه به نظر 

 ی پایه را بنا کرد. شناسانروی شالوده ،تکامل

امروزه تکامل به میزان زیادی با تنوع و انتخاب طبیعی سر و کار دارد. تنوع به دالیل 

و جهش تصادفی. به  هاژنآید، از جمله )ساده و واضح بگوییم( جابجایی یمزیادی به وجود 

با گذشت  ،ی مختلف با یکدیگر متفاوتند. طبیعتهاگونهموجوداتِ است که همین دالیل 

زند. این نظریه همانطور که ذکر شد، دلیل زمان از بین آنها دست به انتخاب می

دیگری هست که در ته  سؤالهای مداوم اشکال زندگی طی هزاران سال است. اما یدگرگون

« محیط زیست»یقا به چه معناست؟ دق« طبیعت»، «انتخاب طبیعی»ماند: در یمذهن باقی 

 –دهند؟ ما فرضیات بسیاری درباره طبیعت یمتطبیق با آن ان خود را یقا چیست که جانوردق

 زمانی گفته 1کنیم که پیامدهایی به همراه دارند. مارک تواینیمارائه  –درباره محیط زیست 

یم ما دانیم و از آن مطمئناندازد. چیزی که میینمدانیم ما را به دردسر ینمچیزی که »: است

 «.اندازدرا به دردسر می

چیزی ثابت. اما  –چیزی است که ذات دارد « طبیعت»نخست، تصورش ساده است که 

ی آن. طبیعت به طور همزمان هم پویا است و هم کم نه در مفهوم سادهاینطور نیست: دست

ی نمادهاشود. یمخودش دگرگون  –کند یمطبیعتی که انتخاب  –ثابت. محیط زیست 

« وجود»یبایی این مورد را در خود دارند. از نظر تائوگراها، مشهور یین و یانگ تائوگراها به ز

به عنوان زنانه و مردانه، یا  معموالاز دو اصل متضاد تشکیل شده است که  –خودِ واقعیت  -

شود. با این حال یین و یانگ به طور یمبرداشت  مؤنثتر به عنوان مذکر و یقدقحتی 

                                                           

1 Mark Twain 
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ای است که دو مار یرهداشوند. نماد تائوگرایی یم نظمی و نظم شناختهبی تری به عنوانیقدق

ی سفید در سرِ خود دارد. انقطهنظمی، بی . مار سیاه،اندکردهدوقلو آن را از سر تا دم احاطه 

پذیرند و همواره در نظمی و نظم تبادلبی ی سیاه در سرِ خود دارد؛ زیراانقطهمارِ سفید، نظم، 

پذیری و در کنار هم درصدی وجود ندارد که این تبادلکنار یکدیگرند. هیچ اطمینان صد

ی ناپایداری دارد. به عالوه، چیزی هاچرخهبودن قابل تغییر نباشد. حتی خورشید هم خودش 

-آنقدر تغییرپذیر وجود ندارد که نتواند پایدار شود. هر تغییر اساسی، نظم جدیدی به وجود می

 .هستم آورد. هر مرگی، به طور همزمان، دگرگونی ه

شود. یمد ی بزرگی ایجاثابت در نظر بگیریم، خطاهای شناخت مطلقااگر طبیعت را 

ن ال درون آی تناسب نیز هست که کامیدها، هاانتخابی کند. ایدهیم« انتخاب»طبیعت 

یعنی  ی تناسبشود. به طور کلیماست که انتخاب « تناسب»جای گرفته است. در واقع این 

و، ز این رادهد(. یمیش را تکثیر هاژن)یعنی در طول زمان  زندهموجودی احتمالِ زاد و ولد 

ت در ضا ثابن تقاهای موجود زنده با تقاضای محیط زیستی است. اگر ایتناسب تطبیق ویژگی

مل، نگاه تکاآ –ود یعنی طبیعت پایدار و غیر قابل تغییر در نظر گرفته ش –نظر گرفته شود 

کارانه و فظهی محاای در طول زمان است. ایدههای مرحلهشرفتیپپایان از بی یامجموعه

 ین مدلِقصِ ای ناقرار دارد، نتیجه رأسهمچنان قدرتمندِ پیشرفت تکاملی، که مرد در 

ود صدی وجی، مقگردد که در انتخاب طبیعیمطبیعت است. این ایده باعث این تصور اشتباه 

در  ی ثابتاتوان نقطهیماینکه این مقصد را  دارد )یعنی افزایش تناسب با محیط زیست( و

 نظر گرفت.

اش. نه در معنای ظاهری –ی ثابتی نیست کنندهاما طبیعت، یعنی عامل انتخابی، انتخاب

پوشد. طبیعت مثل پارتیتور موسیقی متفاوت یمهای مختلف، لباسی متفاوت طبیعت در زمان

ه موسیقی اشارات عمیق معنایی خود را تولید ی به دلیل همین تفاوت است کااندازهاست و تا 

کند، بنابراین یمحمایت  هاگونهها و تغییرات یدگرگونکند. چون محیط زیست از یم

شود و تغییر یمسازد نیز دگرگون یمهایی که موجودی را در بقا و تولید مثل موفق یژگیو

که موجودات خودشان را  کند. بنابراین، در نظریه انتخاب طبیعی، فرض بر این نیستیم

دهند که دنیا تعیین کرده است. در واقع به این شکل است که یقا با الگویی تطبیق میدق

آلیس در »موجودات با طبیعت مشغول رقصیدن هستند؛ البته رقصی مرگبار. در داستان 
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 توانییمدر قلمرو پادشاهی من، باید تا »گوید: یم، ملکه سرخ به آلیس «سرزمین عجایب

-ینمکسی که ثابت ایستاده باشد، پیروز  1«سریع بدوی تا تازه در جایی که هستی، بمانی.

 عیب و نقص باشد.بی شود؛ هر چقدر هم این ثابت ایستادن

کنند اما آنها در یمپویا نیست. برخی چیزها به سرعت تغییر  صرفاهمچنین، طبیعت 

قی نیز همواره از کنند )موسییمیر تغی ترآهستهگیرند که یمالبالی چیزهای دیگری جای 

کنند و درختان یمتر از درختان تغییر خیلی سریع هابرگکند(. یمبرداری همین مورد الگو

. اگر روال طبیعت به این شکل 2کندیم. هوا زودتر از اقلیم تغییر هاجنگلتر از خیلی سریع

ها و شناسی بنیادی دستدهد، مثال ریختینمکاری تکامل جواب نباشد، آنگاه محافظه

ی دست و عملکرد هااستخوانی باید با سرعتی مشابه به سرعت تغییر اندازه هاانگشت

نظمی، درون نظمی واالتر. بی نظمی است، درون نظم، درونبی انگشتان، تغییر کند. این

نظمی نیست که به راحتی قابل  لزوماترین نظم، پایدارترین نظم است و این نظم یواقع

کند، ممکن است باعث شود که او درخت مشاهده باشد. وقتی یک ناظر برگی را مشاهده می

تر هستند )مثل یواقعشود که او جنگل را نبیند. برخی چیزها که یمرا نبیند؛ و درخت باعث 

 نیستند.« مشاهده»سلسله مراتب برتری همیشگی( به هیچ وجه قابل 

سازی کنیم. ساکنان ثروتمند حساساتی مفهومهمچنین این اشتباه است که طبیعت را ا

شوند، های بتونی که با تابش خورشید داغ و تفتان میشهرهای مدرنِ احاطه شده با ساختمان

از  3امپرسیونیستمحیط زیست را چیزی ناب و بهشتی، همانند یک تابلو نقاشی به سبک 

تر طبیعت را به گرایانهانکنند. فعاالن محیط زیست خیلی آرمای فرانسوی، تصور میمنظره

                                                           

ببرد با  یباز ینرا به زم یسآل خواهدیسرخ م یکه ملکه یهنگامدر داستان آلیس در سرزمین عجایب،  - 1
. کندیو دست او را رها م ایستدیسرانجام م یطوالن یو پس از مدت دکنیم یدنمثل باد شروع به دو یسرعت

 یما اگر کس ینسرزم در»گوید: یملکه مآلیس به  .قرار دارند یهنوز در همان مکان قبل شودیمتوجه م یسآل
 .یددار یکند یلیخ ینمعلوم است سرزم»: دهدیپاسخ م ملکه «.رسدیم یگرد ییبدود حتما به جا یعسر ینقدرا

به  یاگر بخواهبا این سرعتی که دیدی باید بدوی. ولی  یبمان یباق یکه هست ییآنکه در جا یبرا ینجادر ا
 «.یبدو ینهااز ا تریعسر یلیخ یدبا یبرس یگرید یجا
مدت است. منظور از اقلیم، شرایط آب و ای معین و کوتاهمنظور از هوا وضعیت جوی یک محل در لحظه - 2

 ر درازمدت است.هوایی یک منطقه د
3 impressionist 
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های بشر یرانگریوو  هادخالتکنند که عاری از طور متناسبی متعادل و کامل تصور می

)اَخ  2ی گینههاکرمو  1روی دیگری نیز دارد: پیل پایی« محیط زیست»است. متاسفانه، 

ای هاگرچه این جنبه«. طاعون سیاه»زدگی، ایدز و چندش!(، خشکسالی تا آستانه قحطی

ی مثبت و بهشتی طبیعت، واقعی هستند، ولی آنها هاجنبهمنفی از طبیعت به همان اندازه از 

کوشیم اطرافمان را یم وجود همین چیزهاست که باگیریم. البته را در وصف طبیعت بکار نمی

های حمل و نقل بسازیم و یستمسیمان محافظت کنیم، شهرها و هابچهدستکاری کنیم، از 

نداشته باشد، آنگاه به راحتی را ما  یبتخرقصد « مادر طبیعت»تولید کنیم. اگر  غذا و برق

 یش زندگی کنیم.هافرمانتوانیم در هماهنگی کامل با می

رساند: اینکه طبیعت چیزی است که از یمما را به اشتباه سوم  ،همین موضوع

 ت. هرچه نظمِ درون، کامال جدا شده اساندشدهساختارهای فرهنگی که درون آن پدیدار 

ن است که دلیل آتر بوده، دوام بیشتری داشته است. این به ، طبیعی«وجود»نظمی و نظمِ بی

کند. هرچه یک ویژگی بیشتر باقی بماند، در نتیجه یمآن چیزی است که انتخاب « طبیعت»

زمان بیشتری باید صبر کند تا انتخاب شود و زندگی بسازد. مهم نیست که آن ویژگی 

، تنها چیزی که مهم است، 3داروینی جتماعی و فرهنگی باشد. از دیدگاهیزیکی و زیستی یا اف

پایداری است. همچنین، سلسله مراتب برتری، به هر طریقی که ظاهر شود مثال اجتماعی یا 

فرهنگی، نیم میلیارد سال است که وجود دارد. این سلسله مراتب، پایدار و واقعی است. 

ی امجموعهداری نیست. در واقع کمونیسم هم نیست. ری، سیستم سرمایهسلسله مراتب برت

و  پذیرانعطافنظامی نیست. مردساالری نیست: محصولی فرهنگی، یکبار مصرف،  –صنعتی 

ترین مفهوم ی دست بشر. حتی آفرینشِ انسان هم نیست؛ البته نه در ژرفقراردادی ساخته

بیشتر یبا پایدار محیط زیست است و تقری هجنب ،آن. در حقیقت، سلسله مراتب برتری

ی پیامدِ موجودیتِ تغییرناپذیر سلسله شود، دربارههای ناپایدارتر میانتقادی که از این نشانه

                                                           

آن در  یرکلفت شدن پوست برخى نقاط بدن انسان و بافت ز( elephantiasis) یازیسالفانتپایی یا پیل - 1
ها منتقل انواع خاصى از پشه یدنمعموالً با گز ی است کهانگلوجود انسداد مجارى لنفاوى، غالباً ناشى از  یجةنت

 شود.مى
2 - (guineaکرم )شوند.ایی که غالبا با آب آلوده منتقل شده و باعث عفونت میه 
تکامل است که به چارلز  یاها شکل گونه ییرتغ هاییدهمربوط به ا یمها و مفاهاز جنبش یامجموعه منظور - 3

 است.مرتبط  (Charles Darwin) یندارو
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مدیدی است که  مدتیم( ابوده. ما )مای فرمانروا، مایی که از بدو حیات مراتب برتری است

ز آنکه پوست، دست، شُش یا استخوان کنیم. پیش ایمدر یک سلسله مراتب برتری زندگی 

ایم. چیزهای کمی وجود دارد که از داشته باشیم، مشغول مبارزه برای کسب موقعیت بوده

 تر از درختان هستند.ی برتری، قدیمیهامراتبتر باشند. سلسله طبیعی ،فرهنگ

کند، یمنبال ری ددر نتیجه، آن بخشی از مغزمان که موقعیت ما را در سلسله مراتب برت

، دراککهن و بنیادی است. این بخش، یک سیستم کنترل ارشد است که ا العادهفوق

مامی ه بر تتمندانکند. این بخش قدریمهایمان را تنظیم یتفعال، احساسات، افکار و هاارزش

 لدلیین گذارد. به همیممان به طور یکسانی اثر ، خودآگاه و ناخودآگاه«وجود»ی هاجنبه

ا رکنیم که مبارزه یمیی عمل هاخرچنگخوریم، بسیار شبیه به یمی شکست است که وقت

اب و ، اضطر، دردافتد. احساس خطرمی شود. نگاهمان رو به پایینیم. ژست ما، خم اندباخته

ط، ن شرایشویم. تحت اییمکنیم. اگر شرایط بهتر نشود، دچار افسردگی مزمن یمضعف 

یی هاعمهطبدیل به تطلبد، ارائه دهیم و که زندگی میرا ی امبارزهتوانیم به راحتی آن ینم

جربی ی رفتاری و تهاشباهتشویم. البته فقط این یمتر تکلفآماده برای قلدرهای پوست

 .گیر استهای شیمی اعصاب نیز به همین شکل چشمند. بیشترِ بخشگیرنیست که چشم

در نظر را کند، یمچنگ کنترل سروتونین، ماده شیمیایی که ژست و فرار را در خر

تری از یینپا نسبتای پایین سلسله مراتب قرار دارند، سطوح یی که در ردههاخرچنگبگیرید. 

ترِ سلسله مراتب نیز صادق یینپای رده هاانسانکنند. این مسئله برای یمسروتونین تولید 

یعنی  ،روتونین پایینشود(. سیماست )و این ترشح در سطوح پایین، با هر شکستی، کمتر 

شتر به استرس و آمادگی فیزیکی یعنی واکنش بی ،کاهش اعتماد به نفس. سروتونین پایین

تر برای مواقع اضطراری؛ چون در انتهای سلسله مراتب هر چیزی در هر زمانی ینههزپر

افتد(. سروتونین پایین یعنی ممکن است اتفاق بیفتد )البته به ندرت چیز خوبی اتفاق می

یقا دق؛ هاانساندر  ترکوتاهخوشبختی کمتر، رنج و اضطراب بیشتر، بیماری بیشتر و طول عمر 

پوستان. نقاط باالتر سلسله مراتب برتری و سطوح باالتر سروتونین که خاصِ مثل سخت

کنند، به معنای بیماری، یمکسانی است که در درجات باالی این سلسله مراتب زندگی 

یا میزان  –است. این شرایط حتی وقتی عواملی از قبیل درآمد مطلق  بدبختی و مرگِ کمتر
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ثابت هستند نیز حاکم است. این حقیقت اهمیت بسیار  –ی غذاهای مصرف شده پسمانده

 زیادی دارد.

 باال و پایین

ی مغزتان، شالودهناپذیری در عمق وجودتان، درست در یک ماشین حساب ابتدایی وصف

قعیت قیق موصدِ درفکار و احساساتتان وجود دارد. این ماشین حساب به تر از ایینپابسیار 

ن االتریب، یعنی فرضا بر اساس مقیاس یک تا ده. اگر شماره یک –پردازد یمشما در جامعه 

 رسی بهدست چون و چرا فرد موفقی هستید. اگر مذکر باشید، دربی سطح جایگاه باشید،

ابت یگر رقا یکدبترین غذاها، برتری دارید. افراد یتیفکبرای زندگی و با هامکانبهترین 

جنسی  وشقی نهایت فرصت برای روابط عکنند تا برای شما کاری انجام دهند. شما بییم

لب نظر شوند و برای جیمبه صف  هامؤنثدارید. شما یک خرچنگ موفق هستید و دلبرترین 

 کنند.یمشما رقابت 

و  بنیهوشخلند، واستگاران عالی دسترسی دارید: قدبباشید، به بسیاری از خ مؤنثاگر 

رتر متای بدل باز. همچنین، همانند هوعضالنی؛ خالق، قابل اطمینان، صادق و دست

سله یک سل را در پردازید تا موقعیت خودیمرحمانه به رقابت بی آمیز حتیمذکرتان، خشونت

ال ر احتمین کاارچه برای انجام یابی رقابتی، حفظ کنید یا بهبود بخشید. اگمراتب جفت

 مؤثرهای زبانی یراتژاستو  ترفندهااندکی وجود دارد که از تهاجم فیزیکی استفاده کنید، اما 

ز این اتفاده ر اسدبسیار زیادی از جمله بدگویی از حریفان، در اختیار دارید و ممکن است 

 ترفندها بسیار ماهر باشید.

، جایی برای مؤنث، مذکر یا است شید که بسیار پایینده بای تبهردر مقابل، اگر شما 

کشید اما وقتی غذایی هم زندگی ندارید )یا جای زندگی خوبی ندارید(. همیشه گرسنگی می

کنید، غذایی افتضاح است. وضعیت فیزیکی و روانی شما خوب نیست. کمترین جاذبه میپیدا 

ل شما افسرده باشند. احتمال زیادی وجود برای دیگران دارید، مگر آنکه آنها هم مثرا عاشقی 

همین مقدار هم ) اددر جوانی بمیرید و تعداد اندکی افرد که بیمار شوید، زود پیر شوید و یا دار

، برایتان عزاداری کنند. حتی خود پول هم شاید خیلی دردی را درمان نکند. (اگر باشند!
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وقتی با آن ناآشنا  مخصوصارست از آن دانید چطور از پول استفاده کنید، چون استفاده دینم

ی خطرناکِ مصرف مواد مخدر و الکل هاوسوسهباشید، دشوار است. پول، شما را در معرض 

اید، مصرف آنها شما را ارضا دهد. زمانی که مدت طوالنی از لذتِ آنها محروم بودهیمقرار 

سازد که در یمن روانی ی برای شکارچیان و جنایتکارااطعمهکند. همچنین پول از شما می

های پاییِن اند. ردهتر جامعه قرار دارند، بسیار موفقیینپاهای کشی از آنهایی که در ردهبهره

 سلسله مراتب برتری، مکانی وحشتناک و خطرناک برای زیستن است.

رفتار  یحوهبخش کهنِ مغز شما که برای ارزیابی میزان برتری تخصص یافته است، ن

 تعیین ما راشگیرد. طبق این شواهد، این بخش مغز ارزش یما شما تحت نظر دیگران را ب

ضاوت ارزش ق، شما را کمقطارانتاندهد. اگر همیمکند و یک جایگاه به شما تخصیص یم

 دهد. این کاهشیمکنند، کنتور این بخش کهنِ مغز، موجودی سروتونین را کاهش 

-یمدی که ویداشناختی نسبت به هر شرایط یا رسروتونین شما را از لحاظ فیزیکی و روان

 کند.یمراتر گموارد منفی، خیلی بیشتر واکنش مخصوصاز احساسات شود، تواند باعث برو

ی ای بقاید برهای پایینی سلسله مراتب، فراوان است و باوجود شرایط اضطراری در بخش

 خود آماده باشید.

این بخش از مغز، انرژی و منابع  ری دائمیِفیزیکی و هشیا متاسفانه، این واکنش افراطیِ

دهد. این واکنش در واقع همان چیزی است که همه آن را یمهدر را فیزیکی ارزشمند زیادی 

شناختی محسوب کرد. در توان آن را صرفا و حتی اساسا رواننامند که البته نمییماسترس 

ای ناگوار است. وقتی شخصی ههای اصلی در موقعیتحقیقت این واکنش، بازتابِ محدودیت

ترین کند که حتی کوچکیمی پایینی در سلسله مراتب دارد، کنتور مغز کهن او تصور رتبه

ای غیر قابل کنترل از رویدادهای منفی ایجاد کند که باید یرهزنجمانع ناخواسته ممکن است 

جامعه توسط خود شخص مدیریت شود، چون در حقیقت دوستان به درد بخور در حاشیه 

توانید به طور فیزیکی برای آینده ذخیره یماندک است. از همین روی، شما آن چیزی را که 

کنید و آن را با اشتیاق زیاد و احتماال سرسری و با دستپاچگی، تماما در یمکنید، مدام قربانی 

و هر دانید چه کار کنید، باید آماده باشید تا هر کاری ینمکنید. وقتی یمزمان حال مصرف 

شوید، با فشار پایتان، پدال گاز و یمدر مواقع الزم انجام دهید. وقتی سوار ماشینتان را چیزی 

ها، چه سرعت زیاد و چه ترمز ناگهانی، همه روند؛ اما فشار بیش از حد به پدالترمز پایین می
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اندازد، یمکند. کنتور بخش کهن مغز حتی سیستم ایمنی بدنتان را از کار یمچیز را نابود 

ی کنونی مصرف هابحران دلیلن الزم است، به اتانرژی و منابعی را که برای سالمت آینده

شود که شما از روی انگیزه آنی و بدون فکر عمل کنید، به یمکند. در نتیجه باعث یم

جویی را هرچقدر مدت یا هر شانس لذتیابی کوتاهی که برای مثال هر فرصت جفتاگونه

قاپید. احتمال خیلی زیادی وجود دارد که یمآور و غیرقانونی باشد، سریع هم پست، شرم

دهد، این بخش کهنِ مغز، شما را به حال خودتان وقتی فرصت کمیابی خودش را نشان می

آمادگی  خیال زندگی کنید یا بمیرید. نیازهای فیزیکیِبی بگذارد تا بر اساس آن فرصت،

 کند.یمسوده اضطراری، شما را از هر لحاظی فر

 1از طرفی دیگر، اگر جایگاه باالیی داشته باشید، مکانیسم قدیمی و ماقبل خزندگان

تان به کند که موقعیت خوب شما مصون، پربار، امن و پشتیمکنتورِ بخشِ کهن مغز فرض 

یب بزند، آسکند احتمال اینکه چیزی به شما حمایت اجتماعی گرم است. این کنتور تصور می

تواند نوعی یمتوان از قبل برای مقابله با آسیب آماده شد. تغییر یمراحتی ه ست و بپایین ا

شود که به شما اعتماد به نفس و یمفرصت باشد، نه فاجعه. سروتونین به مقدار کافی ترشح 

شود که همیشه شود صاف و راست بایستید و خیلی کمتر الزم میدهد، باعث مییمآرامش 

آینده برایتان خوب خواهد  احتماالباشید. چون موقعیت شما مصون است،  باشبه حالت آماده

شد. کارِ سودمندی است که در درازمدت فکر کنید و برای فردایی بهتر برنامه بریزید. شما 

شود یمکه به سر راهتان ظاهر را ی آنی و بدون فکر هر خرده چیزی یزهانگمجبور نیستید با 

ای منتظر چیزهای خوبی باشید که موجود باقی گرایانهطور واقع توانید بهیمبقاپید، زیرا 

تاخیر بیندازید، نه اینکه آنها را برای همیشه  ههایتان را بتوانید خواستهخواهند ماند. شما می

 توانید به شهروندی قابل اعتماد و با مالحظه تبدیل شوید.یم. 2فراموش کنید

                                                           

 تاکنون در جانوران تکامل یافته است. اشاره به قدمت این بخش از مغز دارد که از دوره پیش از خزندگان - 1
 Delayها )شناسی رفتاری است که با صبر کردن و به تاخیر انداختن خواستهیکی از مفاهیم کلیدی روان - 2

Gratificationها را با شرایطی بهتر به ( در زمان حال )نه فراموشی آنها برای همیشه(، در آینده آن خواسته
 دست خواهیم آورد.
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 نقص فنی

بیدن ی نامنظم خواهاعادتکند. ینمن کنتور مغز درست کار اما گاهی اوقات ساز و کار ای

یندازد. یدگی بطه پیچتواند آن را به وریمتواند عملکرد آن را مختل کند. تردید، یمو خوردن 

هر  کند. آماده عمل کامالی مختلفش، باید همانند یک گروه ارکسترِ هابخشبدن، با 

 وختالل نه اد، درست در زمان مناسب؛ وگرسیستمی باید نقش خودش را به خوبی ایفا کن

یست. زمره نمه رونظمی در پی خواهد داشت. به همین دلیل است که نیاز چندانی به برنابی

هایی ه عادتاید ببکنیم، باید خودکار شوند. این کارها یمکارهای زندگی که هر روز تکرار 

پذیر و یبینیشپاز بین برود و شان یچیدگیپی که اگونهپایدار و مطمئن تبدیل شوند، به 

قتی وکرد؛  ی کوچک مشاهدههابچهرد توان به وضوح در مویمساده شوند. این موضوع را 

 شاننامهبرقتی ما وی خواب و غذایشان ثابت باشد، شاد و شنگول و سرزنده هستند، اهابرنامه

 .شوندمیقلق نقو و بدثابت نباشد، بداخالق، نق

بشان ی خواهرباردکه همیشه در درجه اول از بیماران بالینی خودم  به همین دالیل است

عتی در سا هر روز یبا مانند ساعت بیداری افراد عادی وتقر هاصبحپرسم. آیا آنها یمسوال 

زی لین چیله اوطرف کردن این مسئشوند؟ اگر جواب منفی باشد، بریممشابه از خواب بلند 

ه ابه بخیلی مهم نیست اگر هر شب در ساعتی مش دهم.یماست که به آنها پیشنهاد 

 ر،بیماد ر فرتختخواب بروند یا نه، اما بیدار شدن در ساعتی همیشگی، ضروری است. اگ

ل تی قاببه راح اشبینی داشته باشد، اضطراب و افسردگیپیش ی روزمره غیرقابلهابرنامه

های میتر، به شدت به کنندیمهایی که احساس منفی را تعدیل یستمسدرمان نیست. 

 اند.روزی مناسب وابستهچرخشی شبانه

کنم که بعد از یمم، صبحانه است. به آنها توصیه کنیم سؤالنکته بعدی که از بیمارانم 

-دار بخورند )نه کربوهیدراتی تا جای ممکن چرب و پروتئیناصبحانهبیدار شدن از خواب، 

نها خیلی زود هضم و باعث خیزش قند خون و ها؛ چون آیرینیشهای ساده، نه شکر و نه 

شوند(. به همین دلیل است که افراد مضطرب و افسرده خیلی زود دچار یمافت فوری 

شان برای مدت مناسبی تحت کنترل نبوده باشد. از یزندگاگر  مخصوصاشوند، یماسترس 

ترشح بیش از حدِ  یآمادههمین روی، اگر درگیر فعالیتی پیچیده یا دشوار شوند، بدن آنها 

گردد. حال اگر آنها انجام این فعالیت را با دهان ناشتا و قبل از خوردن چیزی در یمانسولین 
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صبح انجام دهند، انسولین زیادی در جریان خون آنها تمامی قند خونشان را پاکسازی 

تمامِ روز. شوند. یمثبات روانی بی–و از لحاظ فیزیولژیکی 1کند. آنگاه دچار هیپوگلیسیمییم

 امداشتهشود. بیماران بسیار زیادی ینما تنظیم مجددهای آنها تا بعد از خوابِ بیشتر، یستمس

ند، بینی خوابیدند و صبحانه خوردای قابل پیشکه درست پس از آنکه طبق برنامه

 رسید. اضطرابشان به سطوح عادی

 د. گاهی اوقات این مورد باند دقت کنتور مغز را مختل کننتوانیمی بد نیز هاعادتر سای

افتد و برخی اوقات هم به این یما اتفاق میمستق ،یبا ناشناختهتقردالیل بیولوژیکی  توجه به

اندازند. حلقه بازخورد یمپیچیده، راه  2یک حلقه بازخورد مثبت هاعادتدلیل است که آن 

دارد. تصور کنید مثبت به یک ردیاب ورودی، یک تقویت کننده و قالبی از خروجی نیاز 

تقویت شود و سپس در همان حالت تقویت است سیگنالی که ردیاب ورودی دریافت کرده 

شود که ردیاب یمشده منتشر شود. تا این جای کار مشکلی نیست. مشکل زمانی شروع 

اندازد و یمدهد و دوباره آن را درون سیستم به جریان یمورودی، آن خروجی را تشخیص 

شود و کارها به طور یمسازی انجام کند. چند بار تقویتیمقویت و منتشر ت مجدداآن را 

 گردد.یمخطرناکی از کنترل خارج 

کشد، بیشتر افراد در یمی ادهندهها سوت آزارزمانی که سیستم صوتی در کنسرت

فرستد. یمگیرند. میکروفون سیگنالی به بلندگوها خراش بازخورد قرار میمعرض زوزه گوش

تواند سیگنال را اگر خیلی بلند باشد یا یمدهند. میکروفون یمگوها سیگنال را انتشار بلند

خیلی به بلندگوها نزدیک باشد، دریافت کند و دوباره به سیستم انتقال دهد. صدا خیلی زود تا 

 کند.یمشود که اگر ادامه یابد، راحت بلندگوها را تخریب یمسطوحی غیر قابل تحمل تقویت 

                                                           

 ترییندر خون از سطح نرمال پا گلوکزکه سطح  افتدیاتفاق م یزمان که شودیگفته م یزن ییند خون پاقن - 1
 .رودیم
 
به  یآن با ورود یبو ترک یستمس یک یاز خروج یبه مفهوم بازگرداندن بخش (feedback) بازخورد - 2

 یپهنا و افزایش اعوجاج کاهشیت، حساس توان به کاهشاز مزایای بازخورد می است. یمنظور کنترل خروج
حلقه  .کندیم یفاغدد ا یدما و کنترل ترشح داخل یمدر تنظ یابدن انسان، نقش عمده اشاره کرد. بازخورد در باند

 )کاهش( در یک متغیر، بعد از یک تأخیر ها افزایشهستند که در آن یمشخص یندهایبازخورد مثبت نشانگر فرآ
 شود.ر می)کاهش( همان متغی باعث افزایش
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افتد. اگرچه این اتفاق صرفا و لزوما مخرب مشابهی در زندگی افراد نیز اتفاق می یحلقه

نامیم. اعتیاد به الکل یا هر دارویی که یمافتد، ما آن را بیماری روانی ینمدر روان افراد اتفاق 

شود، یک فرآیند بازخورد مثبت است. شخصی را تصور کنید که از یمباعث تغییر خلق و خو 

کند. او سه یا چهار بار مشروب روی برد و ممکن است اندکی هم زیادهیملکل لذت خوردن ا

بخش باشد، العاده لذتتواند فوقرود. این کار مییم خورد. الکل خون او به سرعت باالیم

ژنتیکی تمایل به الکل دارد. اما این لذت فقط در صورتی  به طور برای کسی که مخصوصا

وح الکل خون مرتب باال رود و این باال رفتن فقط در صورتی ادامه افتد که سطاتفاق می

کشد، نه تنها الکل یمیابد که فرد نوشیدن الکل را ادامه دهد. وقتی دست از نوشیدن یم

بدنش کند، بلکه وقتی یمنشین شدن رسد و سپس شروع به تهیمخون او به سطحی ثابت 

کند. وقتی شروع به تولید انواع مختلفی از سموم میند، سوزایم اتانول از پیش تولید شده را

که در زمان مستی سرکوب شده بودند شروع به واکنش بیش از حد  1های اضطرابیستمس

شود. بعد از آنکه این شخص می 2کنند، این شخص دچار عارضه ترک الکلیممعمول 

ضه ترک الکل شود. خماری در واقع همین عاریمنوشیدن را متوقف کرد، خماری شروع 

است )که بیشتر اوقات شخص معتاد به الکل را که االن از مصرف دست کشیده زجرکش 

خور باید اینقدر ی سرخوشی و دوری از عواقب ناخوشایند آن، مشروبکند(. برای ادامهمی

 هاخانهی مشروبهمهاش تمام شود، ی توی خانههامشروبی نوشیدن را ادامه بدهد تا همه

 ند و پولش تمام شود.تعطیل شو

شود، خماری وحشتناکی دارد. تا اینجای کار یمخور از خواب بیدار روز بعد که مشروب

زده باید این خماری را تحمل کند. مشکل اصلی خور فلکمشکل خاصی نیست و مشروب

 تواند با مقداری نوشیدن در صبحِ بعد ازیمیابد این خماری را یمشود که در یمزمانی شروع 

ی هانشانهکند. البته چنین درمانی موقتی است. این درمان فقط « درمان»خوری، مشروب

                                                           

فقدان  یه،تنب یهابه محرکشوند، هم شناخته می یرفتار یبازدار یستمسهای اضطراب که با نام سیستم - 1
و  یاضطراب یتیمنجر به صفات شخصدهند و یپاسخ م ذاتی آورترس یهاو محرک یدجد هایمحرک پاداش،
 .دنشویکننده م یدتهدهای باال به محرک یتحساس

 یادیکه هر روز مقدار ز یافتد که فردمی اتفاق یزمان (alcohol withdrawal) لکلعارضه ترک ا - 2
سردرد، کابوس،  ی،اضطراب، افسردگ آن یممتوقف کند. عال ینوشد مصرف آن را به طور ناگهانیالکل م
 است.و لرزش  یقتعر ی،خستگ
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مدت بسیار شدید اندازد. اما اگر مصیبت این خماری در کوتاهیمخماری را اندکی به تعویق 

شود، این درمان الزامی خواهد شد. بنابراین اکنون او آموخته است که برای درمان 

افتد. تحت شود، حلقه بازخورد مثبت به راه مییمتی دارو باعث بیماری اش، بنوشد. وقیخمار

 گیرد.چنین شرایطی فرد خیلی سریع در معرض اعتیاد به الکل قرار می

های باز یطمحمثال ترس از  ،1چنین چیز مشابهی اغلب در افرادی که اختالل اضطراب

یر این ترس قرار تأثز آنقدر تحت های بایطمحافتد. افرادِ دچار ترس از دارند، اتفاق می

های باز پیامدِ حلقه بازخورد یطمحکنند. ترس از ینمیشان را دیگر ترک هاخانهگیرند که یم

 2ی هراسیک حمله معموالکند، یممثبت است. اولین رویدادی که این اختالل را تسریع 

ر افراد بسیار ایساست. فرض کنید شخص مبتال به این اختالل زنی میانسال است که به 

، خیلی است او که پیش از این وابستگی بیش از حدی به پدرش داشته احتماالمتکی است. 

شود. او در این رابطه برای برتر می نسبتاتر و یا شوهری بزرگ نامزدی با ارابطهسریع وارد 

 مستقل بودن خودش فرصتی اندک دارد یا اصال هیچ فرصتی ندارد.

وردی م معموالهای باز، یطمحی پس از ظهور اختالل ترس از هاهفتهچنین خانمی در 

پش شناختی مثل تتواند موارد روانیمکند. این مورد یمتجربه  را غیر منتظره و غیر عادی

های رآیندفآید و احتمال بروز آن در یائسگی که یمقلب باشد که در هر شرایطی پیش 

ر حال ددائما  بینیی زنان به طور غیر قابل پیششناختی تجربیات روانهورمونی تنظیم کننده

اری روز افکبتواند منجر به یمشود. هر تغییر محسوسی در ضربان قلب تغییر است، بیشتر می

از حمله  نجِ پسوه و رآورِ اندحمله قلبی و هم درباره ظهور کامال آشکار و خجالت هم درباره

اق غیر ین اتفبته اهستند(. ال ایس بسیار پایهشود )مرگ و تحقیر اجتماعی، دو نوع ترقلبی 

. ر باشدا شوهیتواند تعارض در زناشویی فرد مبتال و یا بیماری یا مرگ زن منتظره می

 شد. یکان باتواند طالق یا بستری شدن یکی از دوستیمهمچنین این اتفاق غیر منتظره 

 ند.کیمسریع جتماعی را تی ترس از مرگ و قضاوت اافزایش اولیه معموالرویداد واقعی 

                                                           

 نگرانی، ترس یا اضطراب بیش از حد و غیر معمول. - 1
که به فرد است عی استرس و اضطراب بسیار شدید نوزدگی ( یا وحشتnic attackPaحمله هراس ) - 2

 .دهداحساس درماندگی و حتی احساس مرگ دست می
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از  یادیزپس از بروز یکی از آن ضربات روحی گفته شده برای این خانم که ترس 

. برودید خر مرکزبه سمت کند و را ترک  اشخانههای باز دارد، ممکن است روزی یطمح

نش تچار دخیابان شلوغ و یافتن جای پارک دشوار است. همین قضیه او را هی بیشتر 

رست دخیرش اکنند چون تجربه ناخوشایند یمپذیری، ذهنش را اشغال فکار آسیبکند. ایم

گردد. یماب اضطر کند. این افکار باعث بروزدر مقابل چشمانش آمده و مدام به آن فکر می

کند قلبش یمشود. احساس یمیابد. نفس کشیدنش کوتاه و تندتند یمضربان قلبش افزایش 

 ن فکر،ست. ایاکند که دچار حمله قلبی شده یمبا خودش فکر  کند ویمدارد به سرعت کار 

شود سطوح یمکشد که باعث یمنفس  ترکوتاهکند. حتی یماضطرابش را بیشتر 

زایش ره افترس مضاعفش، ضربان قلبش دوبا دلیلاکسیدکربن در خونش زیاد شود. به دی

 رود.یمه باال د و ضربان قلبش دوبارفهمیم یابد. او این ترس مضاعف رایم

شود. یمس هرا واویال از این حلقه بازخورد مثبت! این اضطراب خیلی سریع تبدیل به

 را که راس، این هاست یک سیستم مغزی متفاوت که برای شدیدترین تهدیدها طراحی شده

ا از رم، او ین خانای بیماری هاکند. نشانهیم، کنترل شودتواند از ترس بسیار زیاد ناشی یم

رد ، عملکطربانهکند. در آنجا پس از انتظاری مضیمآورد و روانه بخش اورژانس یمی در پا

 شود. هیچ مشکلی وجود ندارد. اما او خاطر جمع نیست. یمقلبش بررسی 

س از ک تریک حلقه بازخورد مثبت دیگری الزم است تا آن تجربه ناخوشایند به ی

 یاد ازود، ترس زبرخرید  مرکزخواهد به یمکه ی بعد دفعهمحیط باز تمام عیار تبدیل شود. 

به  اده راق افتشود و آن چیزی که دفعه قبل اتفایممحیط باز در واقع به اضطراب تبدیل 

خت قلبش س تواند احساس کند کهیمرود. در مسیر یمآورد. اما به هر حال او یمخاطر 

 لوگیریجشود. برای یمنگرانی ای دیگری از اضطراب و تپد. همین امر باعث ایجاد حلقهیم

ان این زم گردد. اما دریمبر خانهکند و به یمدوری  مرکز خریداز بروز هراس، از استرسِ 

ه نتیج فرار کرده و مرکز خریدکنند که او از یمهای اضطراب در مغزش توجه یستمس

ای هستمیس خطرناک است. واقعا مرکز خریدگیرند که پیمودن این فاصله از خانه تا یم

نند. کرض میکنیم، خطرناک فیمهر چیزی را که از آن فرار  هاآنند. اضطراب ما بسیار مفید

 .یماکردهما واقعا فرار البته این است که دلیلش هم 
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یار بس ریدمرکز خنزدیک شدن به »عنوانِ  ،مرکز خریدبنابراین، در این حالت به 

ی ا اینجوربازِ رو به رشد این خانم ر یطمحشود )یا ترس از داده می« خطرناک است

پذیر ببسیار آسی مرکز خریداین خانم برای نزدیک شدن به »کند: یمگذاری برچسب

د. قعی شوکل وااما شاید هنوز خیلی مانده تا اتفاقاتی بیفتد که باعث بروز مش«(. است

یه قدر شبآن نشاخانهی دیگری برای خرید وجود دارد. اما شاید سوپرمارکت نزدیک هامکان

 نشینی کند.بشود، واکنشی مشابه ایجاد گردد و عقمرکز خرید باشد که وقتی واردش می

رسد. یمرراه ر چهاگیرد. آنگاه نوبت به مغازه سیماکنون سوپرمارکت در گروه مشابهی قرار 

رس از تگیرد. این یمشود. به زودی همه جا را فرا یمو تاکسی و مترو  اتوبوسبعد نوبت 

تی از حخانم  ، اینشود و اگر بتواندیممحیط باز سرانجام تبدیل به ترس از خانه خودش نیز 

شود. یمحبس  اشخانهکشد که در ینمتواند. طولی ینمکند. اما یمفرار  اشخانه

ز ایشتر بشود که ی چیزهایی مینشینی از همهنشینی ناشی از اضطراب، باعث عقبعقب

یای تر و دننشینی ناشی از اضطراب، خویشتن را کوچک. عقباستاضطراب آنهمنشا  ،همه

 سازد.یم تربزرگرا  ترخطرناکهمیشه 

توانند یمه کارد های بسیاری برای تعامل بین مغز، بدن و دنیای اجتماعی وجود دیستمس

حساس فسرده افراد ارد، اهای بازخورد مثبت گیر بیفتند. برای مثال، با وجود این بازخودر حلقه

 هاآناری خودد کنند. همین امر باعثحوصلگی و نیز اندوهگینی و رنجوری میبیهودگی، بی

زوی ها و منرا بیشتر تن هاآنشود. آنگاه این خودداری، یماز تماس با دوستان و خانواده 

بیشتر  ی آنهاوددارحوصلگی کنند. آنگاه این خکند و احتماال بیشتر احساس بیهودگی و بییم

 گردد.یمیابد و تقویت شود. در این حالت، افسردگی افزایش مییم

 –ورد ضربه روحی بخ –اش به شدت آسیب ببیند یزندگی از ابرههاگر شخصی در 

یبی دیگر روز آسبحتمال ی تغییر کند که نه تنها ااگونهتواند به یمکنتورِ سلسله مراتب برتری 

ال بزرگس اکنون افتد کهدر افرادی اتفاق می شود. این موردبشود، بلکه بیشتر هم نکمتر 

رب فوری مضط هاآن. اندکردههستند و قلدرهای بدجنس در کودکی یا نوجوانی آنها را اذیت 

 ز تماساکنند و یماز خودشان محافظت  ،با حالت دفاعی هاآنشوند. یمو به راحتی ناراحت 

 ودداریند، خطلبی برداشت کنزهی مبارچشمی مستقیم که ممکن است دیگران آن را نشانه

 کنند.یم
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س( د به نفعتماجایگاه و ا کاهشِیعنی این بدان معناست که آسیبِ ناشی از زورگویی )

ر، افرادی که تادهس ارددار باشد؛ حتی پس از آنکه قلدری تمام شده باشد. در موتواند ادامهیم

شان یدگزندر  یترموفقی جدید و هامکانو به  اندشده، بالغ اندداشتهپیشتر رتبه پایینی 

ی آنها با فعل ایِزسیبآ ی فیزیولوژیکیِهاتطابقدرست متوجه قضیه نیستند.  آنها. اما انددهرسی

رند و ترس دازه اسماند و آنها بیش از اندایمواقعیت پیشین )جایگاه پایین( همچنان باقی 

ندازه ایش از برد را فاز فرمانبرداری، تر، تصور همیشگی یچیدهپدچار تردید هستند. در موارد 

 واقعی منفی پذیر همیشگی آنها باعث جلب توجهکند و ژست سلطهیمدچار استرس و تردید 

و  دارند وجود شود که در دنیای بزرگساالن نیزیماز جانب یک یا چند نفر از قلدرهایی 

پیامد  رایطی،تعدادشان اندک است و افراد کمتر موفقی هستند. در چنین ش معموال

دهد یمایش شناختی زورگویی پیشین، احتمال زورگویی دائمی را در زمان حال افزروان

حصیل یا دامه تیا ا بلوغ یا تغییر مکان جغرافیایی دلیل)اگرچه به طور کلی این احتمال به 

 ارتقای جایگاه عینی، نباید افزایش یابد(. 

 برخاستن

ارزه درها مببا قل متقابالتوانند ینماینکه  دلیلبه  کنندیمزورگویی  ،افراد برخی اوقات

 ای خوده رقبافتد که از لحاظ فیزیکی نسبت بکنند. این مورد برای افرادی اتفاق می

تی ست. حازورگویی شده  هابچهترین دالیلی است که به ترند. این یکی از رایجیفضع

شود. با این حال، ینمساله ی نه بچهحریف یک  هاسالهین فرد بین شش ترکلفتگردن

بی و ت تقریثبا لدلیرود؛ نخست، به یمبسیاری از این ناهمسانی قدرت در بزرگسالی از بین 

وط ان مربو زن ی فیزیکی )به استثنای آن مواردی که به مردانجور شدن از لحاظ اندازه

 دلیلبه  تر هستند( و دوم،یقوتر و بزرگ معموال تنهدر باال مخصوصااست؛ مردها 

، در دهندیامه میدهای فیزیکی را ادتهدیی است که در بزرگسالی برای کسانی که هامجازات

 گیرند.نظر می

کنند زیرا آنها توان مقابله به مثل ندارند. این یمافراد زورگویی به  معموال ،اما در کل

اگر هیجانات  امخصوص –ند آید که ذاتا مهربان و فداکاراتفاق غالبا برای افرادی پیش می

آنها شود، یممواجه این افراد شخصی آزارگر با  وقتی . همچنین،منفی باالیی داشته باشند
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 بخش است.اندازند که برای فرد آزارگر لذتبه راه می –ناشی از رنج  –سروصدای زیادی 

 گیرند(.یمکنند، خیلی بیشتر مورد زورگویی قرار یمیی که زود گریه هابچه)برای مثال 

اند که یدهرسافتد که به هر دلیلی به این نتیجه همچنین این مورد برای افرادی اتفاق می

ات مربوط به عصبانیت، از لحاظ اخالقی اشتباه احساسی پرخاشگری حتی هاگونهتمامی 

نظرانه و رقابت بسیار زیاد نسبت به ستمگری کوته العادهفوقاست. من افرادی را با حساسیت 

-ام که تمامی احساساتی را که ممکن است منجر به بروز این چنین ویژگییدهدآمیز خشونت

آنها افرادی هستند که پدرانشان به  معموالکنند. های منفی شوند در خودشان کنترل می

شناختی در نوع خود تک بعدی . اما نیروهای رواناندبودهشدت عصبانی و کنترل کننده 

بانیت و پرخاشگری در ایجادِ ستمگری و آشوب، با نیستند و ظرفیت بسیار هولناک عص

شود که برای پس زدن ظلم، راست گفتن و برانگیختن قابلیت آن نیروهای اساسی تعدیل می

 روند.حرکتی مصمم و رو به جلو در مواقع نزاع، تردید و خطر به کار می

رفیت ظستند و ه ده(استفا ءقابل سو مهربان و فداکار )و ساده و صرفاکسانی که کامال یا 

م آن خش توانندینماند، پرخاشگری خود را با یک اصول اخالقی بسیار باریک کنترل کرده

ند. مثال ر بگیر، بکاجا و منطقی خودمحافظتی را که برای دفاع از خودشان الزم استکامال به

در مواقع  رد؛ مگیستنند، معموال مجبور به انجام این کار نزدن را داشته باشاگر توانایی نیش

ود، شمنسجم  ایهضروری. اگر توانایی واکنشِ همراه با پرخاشگری و خشونت به طور ماهران

 رداگر همچنان  شود.آنگاه این توانایی منجر به کاهش احتمال لزومِ پرخاشگری واقعی می

ا با ع خود رو روی حرفتان جدی باشید )بدان معنا که امتنابگویید  نهچرخه ستمگری، 

 ،ر ستمگجانبِ  کنید(، آنگاه فرصتِ ستمگری ازغیر نامطمئن بیان و از آن دفاع  شرایطی

یابند تا یمرحمانه افزایش محدود و محصور باقی خواهد ماند. نیروهای ستمگری بی کامال

-اکنشیجاد وه از ااست. افرادی ک فضایی را پر کنند که برای موجودیت آنها به وجود آمده

طر به خا دی کهکنند، همانند افرادر خودشان امتناع می تی مناسبهای قلمرویی خودحفاظ

د دفاع حق خو د و ازتوانند به درستی برخیزنینمتر یا عدم تعادل در قدرت یاساسیک ناتوانی 

 گیرند.ند، در معرض سوء استفاده قرار میکن

ین کلی هدایت ادراک و اعمال خود را با تعداد اندکی از قوان معموالمظلوم  افراد ساده و

 قطعاخواهد دیگری را آزار دهد؛ تهدید )و ینم واقعادر کل خوبند؛ هیچکس  هاآدمکنند: یم
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ی بدتر این است که این قوانین کلی در استفاده از( قدرت فیزیکی یا غیره، اشتباه است. جنبه

تواند یمه پاشد. بدتر یعنی اینکه باورهای سادیمبدجنس هستند، فرو  ذاتاحضور افرادی که 

ای مثبت برای سوء استفاده تبدیل شود زیرا آنهایی که قصدِ آزار رساندن دارند، به دعوتنامه

یقا همین طرز تفکر را دارند. با چنین شرایطی، قواعد دقمتخصصِ شکارِ افرادی هستند که 

انم که فکر دهی شود. در کارِ بالینی خودم، معموال توجه بیمارآزاری، باید از نو سامانبی کلی

های یناخشنودهایی محض درباره یقتحقشوند را به ینمکنند افراد خوب هرگز عصبانی یم

 کنم.یمخودشان معطوف 

آیند. یمنار ها با آن کهیچکس دوست ندارد امر و نهی بشود، اما افراد اغلب برای مدت

نند و مداد کت قلانیکنم تا نخست، آزردگی خودشان را عصبیمبنابراین، بیمارانم را ترغیب 

ر ست(، دصداقت ا یالزمه مخصوصا)که که چیزی باید گفته شود ی از اینانشانهدوم، آن را 

که  د کنندقلمدا کنم که این عمل را بخشی از نیرویییمرا ترغیب  هاآننظر بگیرند. سپس، 

یاری سردی. بدر سطح اجتماعی و به همان اندازه در سطح ف –کند یمستمگری را محاصره 

 ووانین قه ایجاد ای در خودشان دارند که منجر بنظرانهکوته یکتاتوریدها، از بروکرات

نین نند. چحکیم کقدرت را ابراز و ت صرفاشود تا بدین طریق یی غیر ضروری میهانامهآیین

گر کنند که ایم های نهفته قدرتمندی از آزردگی را در اطراف خودشان ایجادیانجرافرادی 

مین هکند. در یمد ی آنها را محدویمارگونهبهای نهفته بروز یابد، ابرازِ قدرت ن جریانای

سادِ فاز  شرایط است که اشتیاقِ فرد برای دفاع از حق خودش منجر به حفاظت همگان

 شود.یمجامعه 

شوند؛ برخی یمکنند، شوکه یمظرفیت خشم در خودشان را کشف  ،وقتی افراد ساده

پذیری توان در آسیبیمی بارز این مورد را ین شوک بسیار زیاد است. نمونهاوقات درجه ا

به دلیل  معموالسربازان جدید نسبت به اختالل استرسی پس از رویداد مشاهده کرد که 

افتد و نه به خاطر چیزی که مشاهده چیزی که خودشان مشغول انجام آن هستند، اتفاق می

 واقعادهند که یمسیرتی واکنش نشان  مانند افراد دیو اهآنبرایشان اتفاق افتاده است. 

توانند در شرایط نبردهای سنگین حضور یابند و تجلی آن ظرفیت دنیایشان را نابود یم

کردند که تمامی تبهکاران خبیث در یمکند. جای تعجبی هم نیست. شاید آنها تصور یم

تا ظرفیتِ  اندنبودهوقت قادر د آنها هیچ. شایاندبودهمتفاوت از خودشان  کامالتاریخ افرادی 
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ستمگری و زورگویی را در خودشان ببیند )و شاید ظرفیتِ خودشان را برای دفاع از حق و 

ی طوالنی این وحشت را داشتند که به هاسالکه  امداشتهاند(. بیمارانی یدهندموفقیت نیز 

به تشنج هیستریک روزانه مبتال  ی شرور فرد ضارب در زمان حمله به آنها،دلیل دیدنِ چهره

ایمن هستند که در آنجا هیچ چیز  کامالیی هاخانوادهاهل  معموالبشوند. چنین افرادی 

 قرار دارد. انگیزشگفت آلِوحشتناکی اجازه اتفاق افتادن ندارد و همه چیز در یک فضای ایده

 های شرارت و دیورگه نداهبودساده  قبالی که افرادیعنی  –افتد وقتی بیداری اتفاق می

دهند و خودشان را خطرناک )یا حداقل با قابلیت خطرناک یمسیرتی را در خود تشخیص 

 احتماالشود. آنگاه یمیابد. مناعت طبع آنها بیشتر یمکنند، ترسشان کاهش یمبودن( قلمداد 

هم  شوند که چون خودشانیممتوجه  هاآنکنند. یمشروع به مقاومت در برابر ستمگری 

توانند و باید محکم یمشوند که یممتوجه  هاآنهولناک هستند، پس توانایی مقاومت دارند. 

صورت از  شوند، در غیر اینیمدیوسیرت  واقعااند که خودشان چقدر بایستند زیرا تازه فهمیده

تبدیل  هاخواستهین ترمخربدی را به وناخوشنودی خودشان بهره خواهند برد و این ناخوشن

شوند، م میکنند. بار دیگر باید بگوییم که: ظرفیتِ آشوب و تخریب که با یکدیگر منسجیم

 ی زندگی است.هادرستفاوت بسیار اندکی دارد. این یکی از دشوارترین  1شخصیت توانبا 

اما اگر باشید، مجبور نیستید که به همین  –شاید شما یک بازنده باشید. شاید هم نباشید 

ی از امجموعه صرفارا ادامه دهید. شاید فقط عادت بدی دارید. شاید هم  تانیزندگحالت 

ی بد هستید. به هر حال درست است که ژست واقعا ضعیفی دارید و به آن خو هاعادت

اما در حال حاضر  –اند زورگویی کرده مهری وبی و یا در خانه یا مدرسه به شما – ایدگرفته

شود. اگر شل و ول راه بروید، رفتاری یمشرایط عوض این وضعیت، چندان مناسب نیست. 

ی خرچنگ شکست خورده است، افراد شما را در جایگاه پایینی قلمداد دهندهکه نشان

ی بسیار هاقسمتپوستان به اشتراک دارید و در کنند و کنتور قدیمی مغز که با سختیم

دهد. آنگاه مغزتان اختصاص میگری پایینی به شما پایینی مغزتان قرار دارد، شماره سلطه

و  مضطربکاهد، شما را بیشتر سروتونین کافی تولید نخواهد کرد. این امر از شادی شما می

زمانی که باید محکم بایستید و از خودتان دفاع کنید، به  ،کند و به همین دلیلیمین غمگ

                                                           

توان صفات مثبتی دانست که در افکار، احساسات و ( را میCharacter of strengthتوان شخصیت ) - 1
 کند.رفتارها نمود پیدا می
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 ای خوبدر محله کنید. به عالوه احتمال کمی وجود دارد کهنشینی میاحتمال زیاد عقب

کیفیت داشته باشید و جفتی سالم و مورد پسند اختیار کنید. زندگی کنید، دسترسی به منابع با

شود، چون در حال حاضر در و الکل در شما زیاد می مواد مخدر در ادامه، احتمال سوء مصرف

عرض شود شما بیشتر در میمکنید. این باعث یمهای مبهم زندگی یندهآدنیایی پر از 

 وضع خوبی نیست. اصالهای قلبی، سرطان و زوال عقل قرار بگیرید. روی هم رفته، یماریب

دی که پیام ی بازخورد مثبتهاتوانید تغییر کنید. حلقهیمکند، شما هم یمشرایط تغییر 

فی یری منتوانند در مسیمبخش و افزایشی کنند، به طور زیانیمرا به پیامدی دیگر اضافه 

ترِ دیگری هشبینانار خوتوانند پیشرفت شما را نیز رقم بزنند. این درسِ بسییمد، اما حرکت کنن

 ربیشت احتماال فتند،ایی که برای کسب روزی راه میهاآناز قانون پرایس و توزیع پارتو است: 

ضای فتوانند در یم ،ی در حال حرکت رو به باالهاشود. برخی از این حلقهیمنصیبشان 

اگر  ی است.مهم ونی خودتان اتفاق بیفتند. تغییرات در زبان بدن نمونه بسیارشخصی و در

ه از کدهید  یکی به حالتی حرکتهای صورتتان را یکییچهماهمحققی از شما بخواهد که 

هند ما بخواشدهید. اگر از یمتر نشان ینغمگدید یک ناظر غمگین به نظر برسید، خودتان را 

ا رودتان خه حالتی نشان دهید که خوشحال به نظر برسید، تک بها را تککه ماهیچه

تواند یمو  جسمانی است تحت تاثیر نمایشی ااندازهدهید. احساس تا یمنشان  ترخوشحال

 افزایش )یا کاهش( یابد. با آن،

ر از توانند فراتیمدر زبان بدن وجود دارد  اشنمونهی بازخورد مثبت که هاهبرخی از حلق

یگر دعی با جتماتجربه درونی اتفاق بیفتند. این موارد را شما در فضای ا یِمرزهای شخص

راه  ل و ولیعنی ش –گذارید. برای مثال اگر ژست شما ضعیف باشد یمافراد به اشتراک 

 ، شکستحمقانهاها جمع شده، سر پایین، ظاهر ینهسرو به جلو و افتاده،  یهاشانهرفتن، 

حساس انگاه آ –ی، حالت دفاعی در برابر حمله از پشت( خورده و بیهوده )از لحاظ نظر

ا ساس ری دیگران این احهاواکنشکنید که احمق، شکست خورده و بیهوده هستید. یم

 راندازتادن، بیبا از روی طرز ایستقرهمدیگر را  هاخرچنگکند. افراد همانند یمبیشتر 

نش ما واکبه ش افراد جوری نسبتکنند. اگر خودتان را شکست خورده نشان دهید، آنگاه یم

نگاه ید، آدهند که گویی در حال شکست خوردن هستید. اگر راست و صاف بایستیمنشان 

 افراد به شما نگاه و رفتاری متفاوت خواهند داشت.
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ضِ ژست ی محی پایین قابل تغییر نیست. دگرگونشاید اعتراض کنید که داشتنِ رتبه

ه صاف ، آنگاه هستیدی دی ناکافی است. اگر در موقعیت رتبهاشده برای تغییر هر چیزِ ثابت

گر ر دیایستادن و برتر ظاهر شدن ممکن است فقط توجه آنهایی را جلب کند که با

ا را هشانه دن وخواهند شما را به زمین بزنند. تاحدودی هم درست است. اما صاف ایستایم

ستید. م نیشد، چون شما فقط جسعقب دادن، چیزی نیست که فقط جنبه فیزیکی داشته با

 تنها به هستید. ایستادن فیزیکی نه –یک روان  –شما همچنین یک روح، به تعبیری 

یعنی  یستادنارد. گیایستادن متافیزیکی نیاز دارد بلکه به آن محتاج است و از آن کمک می

شوید، سیستم یمواجه موقتی داوطلبانه با نیازهای زندگی «. وجود»ی بارِ پذیرفتن داوطلبانه

ه مبارز به یک دهد. در این صورت، شمایممتفاوت واکنش نشان  کامالعصبی شما به حالتی 

ایی ر طالهبد را دهید، نه اینکه بخواهید برای یک فاجعه آماده بشوید. خویمواکنش نشان 

ودِ اژدها قعی وجامال واکنید، نه اینکه بخواهید از حقیقت کمتمرکز می کندیمکه اژدها تلمبار 

ه رتری ببراتب مروید تا مکان خود را در سلسله یمدر وحشت فرو بروید. شما به جلو پیش 

سترش فاع، گدرای بدست آورید و قلمرو خودتان را اشغال کنید و در عین حال تمایل خود را 

 شماینالبِ قین در تواند به طور عملی یا نمادیمدهید. تمام این موارد یمو دگرگونی نشان 

 فیزیکی یا مفهومی انجام گردد.

 کامالنی چشما را عقب دادن، پذیرش مسئولیت دشوار زندگی با هاشانهصاف ایستادن و 

های نظمِ یتواقعه بنظمی بالقوه بی یداوطلبانهگیری برای تغییر باز است. این یعنی تصمیم

 بهشتِ  یانِش پاپذیری خودآگاه و پذیرزیست پذیر. این یعنی سازگاری با فشارِ آسیب

بلِ عنی تقین یناخودآگاه کودکی که در آن درک محدودیت و فناپذیری کامال مبهم است. ا

عنی ی، ستانبان بازو معنادار )در  مؤثرهای الزم برای تولید یک واقعیت یفداکارمشتاقانه 

 (.انجام عملی برای رضایت خدا

و بشر و حیوانات را از سیل را عقب دادن یعنی کشتی بسازی  هاشانهصاف ایستادن و 

اند در بیابان هدایت کنی، یعنی از خانه گرم و یختهگرنجات دهی، یعنی پیروانت را که از ظلم 

ها و کودکان را از یاد یوهبی پیامبرانه به آنهایی بزنی که هاحرفنرم و کشورت دور بشوی و 

مکانی  Xدن؛ منظور از دهد بر روی دوش حمل کررا نشان می Xاند. یعنی صلیب که برده

کنند. صاف ایستادن یعنی تبدیل یمشما، کامال همدیگر را قطع « وجود»است که شما و 
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نظمی که از آن نشئت گرفته؛ به عبارتی دیگر بی روح، خشک و بسیار ظالمانه بهنظم بی

 .مؤثرترمعناتر و ریزی نظمی بهتر، باتحملِ تردیدی که در پی خواهد آمد و در نتیجه پی

ودداری خردن کخالصه به ژست خودتان خیلی دقت کنید. از سر به زیر انداختن و قوز 

تن آنها را قِ داشحگار کنید. عقیده خود را بیان کنید. آرزوهای خود را مطرح کنید جوری که ان

 مت جلوسره به دست کم مثل دیگران که این حق را دارند. راست راه بروید و خی –ید ردا

دازه کافی به ان د تائت خطرناک بودن را داشته باشید. سروتونین را ترغیب کنینگاه کنید. جر

 بخش آن باشید.شیر آرامتأثصبرانه منتظر در مسیرهای عصبی جریان یابد و بی

ا دست ستید )یند هافراد، از جمله خود شما، تصور خواهند کرد که فردی شایسته و توانم

نجایی آ(. از کرد صفت را درباره شما تصور نخواهند کم آنها خیلی زود چیزی مخالف این دو

 مضطرب جه کمترشوید، در نتیکنید تقویت مییمی مثبتی که اکنون دریافت هاواکنشکه با 

باط ری ارتبرقرا های ظریف اجتماعی که مردم در زمانبه نشانه ترراحتخواهید شد. آنگاه 

ی هاوقفهیابد و یموهای شما بهتر جریان گوکنید. گفتکنند، توجه مییمآنها را مبادله 

د را ی افرابیشتر شود که به احتمالیمآید. این باعث یموحشتناک اندکی بین آنها به وجود 

تا یقحقنه تنها  ین کارجام ایر قرار دهید. انتأثمالقات کنید، با آنها تعامل کنید و آنها را تحت 

های ن چیزشود، بلکه از وقوع آیمما باعث افزایش احتمال وقوع چیزهای خوب برای ش

 خوب، احساس بهتری پیدا خواهید کرد.

را در آغوش بگیرید و « وجود»چنین توانمند و پردل و جرئت که باشید، ممکن است 

برای پیشرفت و بهسازی آن تالش کنید. چنین توانمند که باشید، حتی زمانی که یکی از 

پدر یا مادر، قادر خواهید بود تا صبورانه بایستید و به  عزیزانتان بیمار باشد یا حتی زمانِ مرگ

صورت آنها زیرِ  گاه باشید؛ که در غیر اینی قوت و تکیهدیگران اجازه دهید تا برایشان نقطه

شوید، تان مییزندگسفرِ  دل و جرئت که باشید، راهیِیدی گرفتار خواهند شد. چنین پربارِ ناام

-و به دنبال سرنوشت سزاوار خود می 1ی ملکوتی بتابدان بر تپهگذارید تا نورتبه تعبیری می

                                                           

 یاه بر تپهک یدهست ی. شما همچون شهرگوید شما نور جهان هستیدجیل که میبرگرفته از برخی آیات ان - 1
نور شما بر مردم بتابد  یدبگذار نکنید.پس نور خود را پنهان . ینندبیدرخشد و همه آن را میبنا شده و در شب م

 ببینند.شما را  یکن یارهاکتا 
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کافی  ،ی ناامیدی مرگبارکنندهیرِ گمراه تأث غلبه برتان برای یزندگروید. آنگاه شاید معنای 

 باشد.

  وحشتناک این دنیا را بپذیرید و شادی را بیابید.آنگاه شاید قادر باشید تا بارِ

بی دارد. صاف میلیون سال حکمت تجر 350ز باشید که به دنبال الهام از خرچنگ پیرو

 یتان را عقب بدهید.هاشانهبایستید و 

 



 دیمسئول کمک کردن به او هست ییکه گو دیرفتار کن یبا خودتان مانند کس: 2قانون 

 2قانون 

مانند کسی رفتار کنید که گویی با خودتان 

 یدبه او هستمسئول کمک کردن 

 خوری؟ا درست نمیات ری لعنتیهاقرصچرا 

شود. یمه دش چنفر یک دارو تجویز کنند. خب حاال ببینید بع تصور کنید که برای صد

وها را ه، دارقیماندکنند. نیمی از شصت و هفت نفر باینم تهیهیک سوم از آنها این دارو را 

موقع  رِخورند، سینم؛ مقدار دقیق تجویز شده را کنندمصرف نمی کنند، اما به درستییم تهیه

 نخورند! اصالخورند، شاید هم ینم

پزشکان و داروسازان معموال چنین بیمارانی را به دلیل سرپیچی از مصرف دارو، تنبلی و 

شود کاری از ینمکنند. اگر طرف خودش نخواهد که با زور اشتباه در مصرف سرزنش می

-اعدی به این چنین عیبان معموال نظر مسشناسروانآورد. یمی ابهانهپیش برد، باالخره 

های پزشکی یهتوصم عدم انجام که بپذیر انددادهآموزش  شناسروانها ندارند. به منِ جویی

ین کنندگان خدمات سالمت تأمتوسط بیماران، تقصیر پزشک است، نه بیمار. ما معتقدیم که 
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های نند، سیاسترا دنبال ک هاآنیی ارائه دهند که افراد هامشاورهو درمان وظیفه دارند تا 

ای پیاده کنند که افراد به آن احترام بگذارند، وضعیت بیمار یا مراجعه کننده را پیگیری مداخله

کنند تا زمانی که نتیجه مطلوبی به دست آید و پیگیر باشند که همه چیز به خوبی پیش 

. ما برخالف ان اینقدر عالی هستند شناسروانرود. این تازه یکی از دالیلی است که چرا یم

 مطمئناخورند، ینمدیگر پزشکانِ به ستوه آمده و متعجب از اینکه چرا افراد داروهایشان را 

خورند؟ گذرانیم. مشکل این افراد چیست که دارو نمییماوقات بسیار خوشی را با بیمارانمان 

 یعنی دوست ندارند حالشان بهتر شود؟

رض ند. فیک عضو پیوندی دریافت کقضیه از این هم بدتر است. تصور کنید شخصی 

 نتظارینده اپیوند عضو پس از آنکه شخص دریافت کن معموالکنید این عضو، کلیه است. 

د پس از ز افراندکی اشود. فقط تعداد ایمگذارد، انجام طوالنی و نگران کننده را پشت سر می

د( عضو جان دارنکشند و یممرگشان )و تعداد خیلی کمتری از افراد وقتی که هنوز نفس 

امیدوار  ندگانِفت کنکنند. تنها تعداد اندکی از اعضای پیوندی برای دریایمبدنشان را اهدا 

راه  هاست که تنهای عضو پیوندی سالشخص دریافت کننده یعنی. این استاسب من

 رستادنفدنش و از ب دهد؛ یعنی دیالیز. دیالیز، کشیدن تمام خون بیماریمجایگزین را انجام 

 ردنی وورنکآن به یک دستگاه تصفیه و سپس وارد کردن آن به بدن است. این درمان با

ار با هفت نج تپآساست؛ پس روی هم رفته خوب است اما خوشایند نیست. دیالیز باید معجزه

. اب استار خوباید وقتی انجام شود که بیم ودر هفته و هر بار هشت ساعت انجام شود. 

 خواهد همیشه دیالیزی باشد.ینم خیلی سخت است. هیچ کس

آید ینمزدن آن است. بدن شما خوشش به هر ترتیب، یکی از عوارض پیوند عضو، پس

بدوزند. سیستم ایمنی شما به این عناصر  یی از بدن یک شخص دیگر را به آنهابخشکه 

اتی باشند. تان حینکند؛ حتی اگر این عناصر برای زنده ماندیمبیگانه حمله و آنها را نابود 

زدن مصرف کنید که ایمنی را ضعیف و برای جلوگیری از این اتفاق باید داروهای ضد پس

کند. بسیاری از مردم با خوشحالی این معامله را یمهای عفونی را زیاد یماریباحتمال ابتال به 

از رغم وجود و کاربرد این داروها، دریافت کنندگان عضو پیوندی همچنان پذیرند. علییم

دهند )اگرچه ینمبرند. البته نه به این دلیل که داروها جواب یمتاثیرات پس زدن عضو رنج 

 اصالخورند. ینمبیشتر به این دلیل است که داروها را  اما دهند(،ینمجواب  واقعابرخی اوقات 
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حال هایتان از کار بیفتد. دیالیز عشق و یهکلدرست نیست که بگذارید  اصالباورکردنی نیست. 

شود. از یمانجام  یو هزینه زیاد ریسکنیست. جراحی پیوند عضو پس از انتظاری طوالنی، 

توانند یمخورید؟ چطور مردم ینمها فقط به این دلیل که داروهایتان را یهکلدست دادن 

 ؟چنین چیزی ممکن استچنین بالیی سر خودشان بیاورند؟ چطور 

ای است. بسیاری از افرادی که عضو یچیدهپی مسئله ،البته نباید فراموش کرد که این

شوند یمبه دلیل مشکالت متعدد مربوط به سالمت جسمی، منزوی  اندکردهپیوندی دریافت 

نظر از مشکالت مربوط به بیکاری یا  کنند )صرفیمیا با این مشکالت دست و پنجه نرم 

د یا افسرده شوند. ممکن است آسیب ببینن 1شاید از نظر شناختی هاآنی خانوادگی(. هابحران

اعتماد نکنند یا به ضرورت داروها توجه نکنند. شاید اندکی از داروها را  کامالشان به پزشک

 ای هم ندارد.البته هیچ فایده هبندی کنند کبتوانند بخرند و از روی ناچاری آنها را جیره

یستید، ا نیض شمحاال این مورد خیلی جالب را در نظر بگیرید: تصور کنید شخص مر

 دارو برید پیش دامپزشک. دامپزشک برای سگیمبلکه سگ شماست. خالصه سگتان را 

تماد کتر اعه یک دافتد؟ شما به همان دالیل زیادی که بکند. بعدش چه اتفاقی مییمتجویز 

نقدر آی شما تان برایخانگندارید، به دامپزشک هم اعتمادی ندارید. به عالوه، اگر حیوان 

اشتباه  پر از ارد یای به درد نخور، غیر استاندانسخهکرد ینماهمیت بود که برایتان فرقی کم

 امپزشکدو پیش ابردید. پس بردن ینمپیش دامپزشک  فورابرایش تجویز کنند، آنگاه او را 

م هت، روی کند! در حقیقیمدهید؛ کارهای شما این نکته را ثابت یمیعنی به سگتان اهمیت 

 واناتبه حی ده راشدهید. مردم داروهای تجویز یمبه سگتان اهمیت  ،شتر از خودتانرفته، بی

ان ای خودشکنند؛ اما بریمدهند و دستورات دامپزشک را به طور کامل دنبال شان میخانگی

 تانگین خانتان هم درست نیست. حیوانه. این درست نیست. حتی از دیدِ حیوان خانگی

 شود.یم ترخوشحالت دارد، پس اگر داروهایتان را مصرف کنید، ( شما را دوساحتماال)

                                                           

 ینکه انجام ا یفرآیندهایو  یبندتفکر، طبقهمانند  یذهن هاییتفعال ( مربوطه بهcognitionشناخت ) - 1
تفکر و استدالل کردن، حافظه،  ینایی،ب هایینهزم شناخت به طور کلی به. شودمی کندیرا ممکن م هایتفعال

 شود.مربوط میبط به زبان تمر و مباحثِ یادگیریتوجه، 
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، هاسگ اهراظردم ای غیر از این بگیریم که میجهنت ،خیلی دشوار است که از این حقایق

ت ان دوسخودش یشان( را بیشتر ازهامارمولکخرماها، پرندگان )و حتی شاید ، موشهاگربه

 ه چیزیچشد؟ ت که چنین چیزی حقیقت داشته باآور اسدارند. چقدر بد است؟ چقدر خجالت

 د؟شان را به خودشان ترجیح دهنتواند باعث شود که مردم حیوانات خانگییم

هست که  -« 2عهد عتیق»اولین بخشِ کتاب  -« 1کتاب پیدایش»داستانی قدیمی در 

 پیچیده را بیابم.  سؤالبه من کمک کرد تا جواب آن 

 نیاترین داستان و ماهیت دیمیقد

ی روایتِ ای، در زمینهیانهخاورم از دو منبع متفاوت« خلقت»ی دو داستان درباره

خورند. در روایت نخست که از نظر زمانی یمبا یکدیگر پیوند  ظاهراوجود دارد که « پیدایش»

خداوند کائنات را با کالم  –« 3کاهنی»به نام  –تر ولی از لحاظ تاریخی جدیدتر است قدیمی

آفرید: گفت نور، آب، زمین و سپس گیاهان و اجرام آسمانی موجود شوند، پس اش الهی

شدند. آنگاه پرندگان و حیوانات و ماهیان را )باز هم با کالمش( آفرید. در نهایت آدم را آفرید، 

کتاب  1. تمام این موارد در فصل 4به صورت نر و ماده؛ هر دو را بر تصویر خودش خلق کرد

                                                           

1 - (Book of Genesis )در است. ر پنجاه فصل مشتمل باست که  عهد عتیقبخش از کتاب  یننخست
همچون آدم و  یق،عهد عت یهاداستان ینتراز معروف یو برخ توسط خدا یعالم هست ینشآفر یتکتاب روا ینا

 است.گفته شده و غیره نوح، برج بابل یکشت یل،و قاب یلحوا، هاب
به عنوان  و یرفتهآن را پذ یزن یحیاناست که مس یهودیانکتاب مقدس  (Testament Old) یقعهد عت - 2

 اند.قرار داده )انجیل( بخش اول از دو بخش کتاب مقدس
نامند، سه بخش دارد: تورات، کتب انبیا مى« عتیقعهد »مسیحیان آن را  کهکتاب مقدس یهودیان  - 3

: اند که تورات چند منبع اساسى داردنقادى کتاب مقدس گفته یددر مباحث جد(. )نویئیم( و مکتوبات )کتوویم
 اىیهمنبع تثن ،(Pristlyمنبع کاهنى ) ،(Elohist) یمى( منبع الوهJahwist) «اىهوهی»منبع 

(Deuteronomy.)  آمده و از همین رو « الوهیم»و « یهوه»در دو منبع نخست، نام خدا به ترتیب، به صورت
 . نبع کاهنى بر احکام کاهنان و معبد متمرکز است. ماندها نامیده شدهبه این نام

انسان در کماالتی که به او نسبت داده ؛ منظور این است که «اوند آدم را بر تصویر خودش آفریدخد» - 4
مشابهت دارد و به سبب همین  خداانسان در کماالت خود، با  به عبارتی دیگر،شود، مانند خداوند است. می

ارند که خداوند انسان را د یدهعرفا عق. بردمشابهت است که انسان از کماالت خود، پی به کماالت الهی می
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، با داستان خلقت «1اییهوه»تر به نام افتد. در روایت دوم و قدیمیاتفاق می« پیدایش»

شویم. در این روایت آدم و حوا )در اینجا جزئیات خلقت تاحدودی متفاوت یمدیگری مواجه 

 11تا  2ی هاداریم. این روایت دوم در فصل 2است( و نیز هابیل و قابیل، نوح و برج بابل

، که بر «کاهنی»، یعنی داستان «پیدایش»کتاب  1فصل است. برای درک « پیدایش»کتاب 

کند، الزم است تا ابتدا تعدادی از یمروی کالم به عنوان نیروی اساسی آفرینش اصرار 

فرضیات اساسی و کهن را بررسی کنیم )این فرضیات از نظر نوع و هدف با فرضیات علمی 

 (.متفاوت است کامالکه از لحاظ تاریخی واقعا بدیع هستند، 

و ایزاک  4کارتنه دِ، ر3ِیکنحقایق علمی فقط پانصد سال است که با کارهای فرانسیس بِ

گر دنیا نیاکان ما پیش از کشف حقایق علمی نظاره ،. به هر ترتیبیاندشدهنیوتن کشف 

ای مشابه شیشهلنزهای آنها  همچنین) ه استعلمی نبودهای ، اما این نظاره با دوربیناندبوده

 –ماه و ستارگان را ببینند(. از آنجایی که امروز بسیار علمی نداشتند تا ای امروزیهتلسکوپ

ی هاروشبرایمان خیلی دشوار است که حتی بدانیم که  –گرا هستیم زیاد ماده العادهفوقو 

دورانی که  –های دور تواند وجود داشته باشد. اما آنهایی که در گذشتهمشاهده نیز میدیگر 

های کردند، بیشتر به فعالیتیمزندگی  –مان به وجود آمد بنیادین فرهنگی هاحماسه

به بودند؛ نه  مندعالقهها( تضمین کننده بقا )و به تفسیر دنیا با حالتی متناسب با این فعالیت

 دانیم.که اکنون آن را حقیقت عینی میمشابه چیزی 

                                                                                                                         

روح و نفس  یعنیذات او مانند ذات خدا است )ذات  است. یدهمثال و نمونه ذات و صفات و افعال خود آفر یبرا
 که قدرت خلق و امر دارد. یده استآفر یبه صورت و او را او(
 .1مراجعه کنید به توضیح شماره  - 1
 .شودیمختلف دانسته م یهازبان یدایشعلت پ یافسانه اصل داستان برج بابل به عنوان یدایش،پ کتاب در - 2

. آنان به سمت شرق حرکت کردند و کردندیزبان صحبت م یکمردم به  یم،عظ یلیداستان، پس از س ینطبق ا
بلند بنا کنند تا به بهشت برسند.  یتوافق کردند که برج . در آنجایدندرس ( )در بابل(Shinarشنعار ) ینبه سرزم
 ساخت. پراکنده ینرا نفهمند و آنان را در زم یکدیگرزبان آنان را مختلف قرار داد تا حرف  خداوند

دان و دانشمند، حقوق مدار،یاستس یلسوف،ف( 1626 درگذشته( )Francis Bacon) یکنب یسفرانس - 3
که او را از  ییتا جا دانندیم یدر قرون وسط یتحول فکر یرا محور اصل یو یاریبود. بس یسیانگل یسندهنو
 .دهندیاو نسبت م هاییشهبر تفکر را به اند یساکل طهسل یانو پا شمارندیم یانقالب علم یانبان
معروف عصر  یفرانسو یلسوفو ف دانیاضی( ر1650 رگذشتهد( )René Descartesرنه دِکارت ) - 4

 است. یروشنگر
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را « وجود»شد. یمت تعبیر ی متفاواگونهبینی علمی، واقعیت به پیش از ظهور جهان

را چیزی شبیه به داستان یا نمایش « وجود»دانستند، نه محل اشیا. یممحل اتفاق 

دانستند. وقتی این داستان یا نمایش خودش را لحظه به لحظه در خودآگاه هر شخص یم

 ییهاداستانای ذهنی. چیزی شبیه کرد: تجربهداد، شخص آن را زندگی مییمی نشان ازنده

مان و اهمیت آن برای شخص خودمان، برای همدیگر تعریف یزندگبود که ما درباره 

نویسان وقتی که موجودیت را در صفحات کنیم؛ چیزی شبیه به اتفاقاتی که رمانیم

کنند. تجربه ذهنی نه تنها شامل چیزهای آشنایی از یمکنند، توصیف یمیشان ضبط هاکتاب

تر از در موجودیت خودشان واقعی هستند؛ بلکه )مهم اساساکه شود یمقبیل درختان و ابرها 

شود. یمآن( شامل چیزهایی از قبیل احساسات و رویاها و نیز گرسنگی، تشنگی و درد نیز 

ی انگیزشگفتاز دیدگاهی کهن و به طور  –شوند یمتجربه  شخصاکه  –این موارد 

گرای و ماده 1گراحتی با ذهن تقلیلترین عناصر زندگی انسان هستند و به راحتی، یادیبن

شوند. برای مثال، درد را در نظر بگیرد؛ درد ذهنی. درد چیزی ینممدرن، تفکیک و عینی 

ی رفتار اگونهتواند با آن مخالفت کند. همه به ینمبسیار واقعی است که هیچ استداللی 

مهم، درد است و این واقعیتی قطعی و اساسی. مسئله  –کنند که انگار درد واقعی است یم

های تر است. من معتقدم که به همین دلیل است که بسیاری از سنتمسئله از ماده مهم

 کنند.یمقلمداد « وجود»ناپذیر از جهان، رنجِ ناشی از هستی را حقیقتی تقلیل

توان بیشتر به یک یمکنیم را به هر حال، واقعیتی که ما به صورت ذهنی تجربه می

تشبیه کرد تا به توصیفی علمی از واقعیت فیزیکی. این واقعیت ذهنی، نمایشِ  رمان یا فیلم

انگیز و شخصی از مرگ پدرتان در مقایسه با ی ویژه، غماست: تجربه 2شدهی زیستتجربه

؛ سرخوردگی ناشی عشقتانها؛ درد جدایی از اولین یمارستانبمرگ عینی ثبت شده در دفاتر 

 لذتِ حاصل از موفقیت یک کودک.از آرزوهای بر باد رفته؛ 

                                                           

 یل( مربوط به تقلReductionism) ییگرااستفروک یا گرایییلو علوم تقل یشناسدر شناختاین مفهوم  - 1
 است هاآن یادینها و اصول بنبه مجموع مؤلفه هایدهپد یچیدهو رفتار پ یاءاش یعتطب یو فروکاه

 منظور موردی است که شخص به صورت واقعی و در زندگی خودش تجربه کرده است. - 2
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 اهمیتی ی چیزی که مهم است، نه حیطهحیطه

ی به عناصر تشکیل دهنده بنیادین تجزیه کرد: ااندازهتوان تا یمدنیای علمی ماده را 

. البته دنیای تجربه نیز اجزای اصلی دارد. این اجزا 1هاکوارک، حتی هااتم، هامولکول

ت آنها تعیین کننده نمایش و داستان است. یکی از این عناصری مهم هستند که تعامال

نظمی است. دیگری، نظم است. سومی )و آخرین مورد( فرآیندی است که بین آن بی عناصر،

ینا شبیه به چیزی است عرسد شود که به نظر مییمنظمی واسطه بی دو مورد یعنی نظم و

ما به دو عنصر اول، ما را نسبت به نامند. سرسپردگی همیشگی یمکه مردم آن را خودآگاه 

کند تا با ناامیدی، تسلیم شویم یماندازد؛ این سرسپردگی ما را وادار یماعتبار هستی به شک 

و نتوانیم به درستی از خودمان مراقبت کنیم. شناخت درست از عنصر سوم، تنها راه خروج را 

 دهد.یمبه ما نشان 

نظمی بی .نظمی قلمرویی ناشناخته استبی .ی ناآگاهی جای دارددر حیطه نظمیبی

ها و یدهاامی و بدون محدودیت فراتر از مرزهای تمامی کشورها، تم دائماچیزی است که 

ر، ی دیگنظمی شخص بیگانه، شخص غریبه، عضو گروهبی یابد.یمتمامی مقررات گسترش 

ان و مادرتهنگام شب، هیوالی زیر تخت، خشم نهفته  هابوتهخش البالی صدای خش

ما شبه  نظمی ناامیدی و وحشتی است که وقتی شخصی عمیقابی بیماری کودکتان است.

خورد، یمم هنظمی همان مکانی است که وقتی همه چیز به بی کنید.یمخیانت کرده، درک 

رود و یا زندگی یمز بین شود، شغلتان ایمرسید؛ مثال وقتی رویاهایتان نابود یمیتا به آنجا نها

ه کجایی  است؛ هاافسانهنظمی جهان زیرین داستان پریان و بی رسد.یمترکتان به پایان مش

نظمی یب کنند.یمکند، در کنار یکدیگر همزیستی یماژدها و طالهایی که از آن مراقبت 

ی که کنیم، وقتیمدانیم کجا هستیم و کاری است که ینمجایی است که هستیم، وقتی که 

 ایی استهعیتنظمی تمام آن چیزها و موقبی کنیم. به طور خالصه،یم دانیم چه کاریینم

 کنیم.یمدانیم، نه درک می که نه

                                                           

ها با هم ماده است. کوارک دهندهیلتشک اییهپا یاز اجزا یکیو  یادیذره بن یک( quarkکوارک ) - 1
 یها پروتون و نوترون، اجزاآن یدارترینکه پا پدید آورندبه نام هادرون را  یتا ذرات مرکب شوندیم یبترک

 هستند. اتم هسته دهندهیلتشک
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داوند ، خ«پیدایش»کتاب  1نظمی ظرفیت نامشخصی است که طبق فصل بی همچنین،

ت همان ن ظرفی. ایدر آغازِ زمان با این ظرفیت و با استفاده از کالم، نظم را پدید آورد

در  ئماداظات و لح هارمانایم، ها که بر تصویر خداوند آفریده شدهت که ما انسانظرفیتی اس

 انگیز. راسنظمی آزادی نیز هست؛ آزادی هبی آوریم.یممان را پدید یزندگحال تغییر 

یلیون مصدها  نظم، سلسله مراتب نظمی، نظم، قلمرویی شناخته شده است.بی بر خالف

که  درت است. نظم ساختار جامعه است. ساختاری استی مکان، موقعیت و قساله

ازگار معه، ستا آنجایی که با ساختار جا مخصوصا -دهدیمشناسی نیز آن را ارائه زیست

انه و خده، شویم؛ به همین شکلی که االن سازگار هستیم. نظم قبیله، مذهب، خانوایم

دهد و یمنور و گرما مملکت است. نظم اتاق نشیمن گرم و امن است که آتش شومینه 

ی هبرنام تان وکنند. نظم پرچم کشور است. ارزش پول است. زمینِ زیر پاییمبازی  هابچه

ع ر موقسهای کالس درس، قطارهایی که یمکتناست. نظم عظمت سنت، ردیف  تانروزانه

ن را آخواهند یمکنند، تقویم و ساعت است. نظم آن ظاهر عمومی است که از ما یمحرکت 

ی آن بر رو های متمدن و یخ نازکی است که همگییبهغری بپوشیم، ادبِ حاکم در جلسه

ماهنگ هی ما کنیم. نظم جایی است که رفتار دنیا با توقعات و آرزوهایماسکیت سواری 

 مگری وات ستشود. اما نظم برخی اوقیمشود؛ مکانی که تمام چیزها بر وفق مرادمان یم

توازن نام ان که تقاضا برای یقین، همسانی و خلوص، بسیارنیز هست؛ آن زم بیهودگی

 شود.یم

ه همه کقتی جایی که همه چیز مطمئن باشد، ما در نظم هستیم. ما در نظم هستیم و

ها ظم، چیزنی طهرود و هیچ چیز، جدید و آزار دهنده نیست. در حیمیچیز طبق برنامه پیش 

های آشنا طیمح. وست داریم در این نظم باشیمکنند. ما دیممرتب و سر جای خودشان رفتار 

ر نظم، نیم. دکر کفمطلوب هستند. در نظم، قادر خواهیم بود تا در دراز مدت درباره چیزها 

به ندرت آن  کند و ما پایدار، آرام و کارآمد هستیم. به همین دلیل،یمهمه چیز کار 

بور کنیم. اما وقتی که مجیم ترک –جغرافیایی یا مفهومی  –شناسیم یمیی را که هامکان

 ین وضعاز ا قطعابشویم یا این ترک کردن ناخواسته اتفاق بیفتد،  هامکانبه ترک این 

 خوشمان نخواهد آمد.
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وقتی دوستی با وفا دارید، یک یار مورد اعتماد، شما در نظم هستید. وقتی همین شخص 

نیای روشن، شفاف و نور به جهان زند، شما از دکند، به رفاقت پشت پا مییمبه شما خیانت 

یقا مثل زمانی است که دقشوید. یمنظمی، سردرگمی و ناامیدی وارد بی زیرین و تاریکِ

افتد، از وضعیتی مطلوب )نظم( به شود و شغلتان به خطر مییموقتی شرکت شما ورشکست 

کنید و تحویل می تان را پری مالیاتیهافرمشوید. وقتی ( وارد مینظمیبیوضعیتی نامطلوب )

دهید و اداره دارایی خودش های مالیاتی را تحویل نمیدهید، این یعنی نظم. وقتی فرممی

دهند تا غارت شوند اما یمنظمی. بیشتر مردم ترجیح بی کند، این یعنیاقدام به حسابرسی می

 اقعه، نظم وجود داشت. بعد از آن و1ی دوقلوهابرجحسابرسی نشوند! قبل از فروپاشی 

نظمی را درک کردند. اوضاع کشور تیره و تار شد. بی نظمی خودش را نشان داد. همه اینبی

یقا چه دقشد اشتباهی بود. باید پرسیده می سؤالیقا چه چیزی بود که فرو ریخت؟ این دق

 چیزی ثابت باقی ماند؟ مسئله مورد بحث همین بود.

د، این نظم است. وقتی که یخ کنییموقتی روی یخی که سفت است، اسکیت سواری 

نظمی است. نظم، بی روید، اینیمریزد و ناگهان در یخ فرو یمشکند، همه چیز فرو یم

 و دارای یمن برای زیستنا ،بار: آرام، پر2ها، شایر، در کتاب تالکین استگاه هابیتسکونت

 هاگنجدهایی که ، اژ3است که اسماگ هاکوتولهنظمی قلمروی جهان زیرین بی .ساده یافراد

نظمی اعماق اقیانوس است که پینوکیو برای بی را احتکار کرده، آن را غصب کرده است.

 –شود یمنهنگ و اژدهایی که از دهانش آتش خارج  –نجات پدرش از دست هیوالی دریا 

کند. آن سفر به تاریکی برای نجات دادن، دشوارترین چیزی است که اگر یمبه آنجا سفر 

ی هاوسوسهخواهد خودش را از یمها، واقعی بشود؛ اگر خواهد مثل آدمیمک یک عروس

                                                           

 .دارد یکاآمردر  2001سپتامبر  11 یحمالت انتحاراشاره به  - 1
 John Ronald Reuel) ینتالک یهادر رمان یلیاز موجودات تخ یاگونه( Hobbits) هایتهاب - 2

Tolkien)  یرشا ی خیالیها در منطقهاین داستانهستند که در (Shire) کنندیم یزندگ. 
مربوط  1937در  یتاست که به رمان هاب ینتالک یهادر داستان یالیموجود خ یک( Smaug)اسماگ  - 3
که در  شانیها در پادشاهکوتولهشود که وقتی مطلع میاست که  یرومندترسناک و ن یی. اسماگ اژدهاشودیم

و کوه را آتش  بردیم یورشآنها به اند، اندوخته یادیثروت ز ( قرار دارد،Lonely Mountainکوه تنها )
و نگهبان گنج  ماندیم یکوه باق ینسال در ا 150 ،شانها از قلعهکردن کوتوله یرون. او پس از بزندیم

 .شودیها مکوتوله
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خواهد جایگاهش یمبازی، آزار، لذت آنی و سرسپردگی خودکامگی جدا سازد؛ اگر تقلب، دغل

 واقعی به دست بیاورد، باید انجام دهد.« وجود»را در دنیا به عنوان 

شود؛ یمین و با توقعات شما مستحکم ی پیشهاسنتنظم، ثبات ازدواج شماست. نظم با 

نظمی آن ثباتی است که بی .اندگرفتهجای  هاسنتبه طور نامرئی درون آن  معموالیعنی 

نظمی وقتی است که خط بی شود.یمتان، زیر پایتان له یزندگوفایی شریک بی پس از کشف

پشتیبان را در فضا تجربه  ریزند و تلوتلو خوردنِ رها و بدونیمی شما فرو هاسنتراهنماها و 

 کنید.می

کنید، یمندگی نها زآنامرئی هستند و با  غالبانظم مکان و زمانی است که قوانین کلی که 

 فتد.ااق می، اتفکنند که آنچه باید اتفاق افتدیمتجربه و اعمال شما را طوری ساماندهی 

ی ت سیماشود، یا شراریمنظمی مکان و زمانِ جدیدی است که وقتی فاجعه ناگهان ظاهر بی

ی اهبرنام . وقتیآیددهد، حتی در چارچوب خانه خودتان، به وجود مییمرا نشان  شآورحیرت

ه و اخواستیزی ننظر از اینکه تمام شرایط آشنا باشد، همیشه چ در حال چیدمان است، صرف

لبته است. ا شدهض نظمی را ظاهر کند. اگر این اتفاق بیفتد، قلمرو عوبی تواندیمنامطلوب 

 راما ما هم د اشد.در این مورد اشتباه نکنید: فضا، فضای هویدا، شاید همان فضای مشابه ب

ی ظرفیت فضاها ترین و آشناترینیمیقدکنیم. در نتیجه، حتی یمزمان و هم در فضا زندگی 

ه کاشینی مبا  تمام نشدنی برای غافلگیری شما در اختیار دارند. ممکن است با خوشحالی

ذر گان در ما زمشناسید و دوستش دارید مشغول رانندگی در جاده باشید. ایمآن را  هاسال

ید، مشغول اردهککیه تواند از کار بیفتد. ممکن است با بدنی که همیشه به آن تیماست؛ ترمز 

یز ، همه چایهقدم زدن در جاده باشید؛ اما اگر قلبتان درست عمل نکند، حتی برای لحظ

ورد مدیمی و قتوانند گاز بگیرند. دوستان یمی پیر صمیمی هنوز هم هاسگکند. یمتغییر 

می و های قدیتوانند یقینیمهای جدید یدهاتوانند سرِ ما را کاله بگذارند. یماعتماد هنوز 

 اند.یواقعها ینامطمئن را تخریب کنند. این چیزها مهم هستند. 

واکنش نشان  فورامدارهای ساده و بسیار سریعش شود مغز ما با یمنظمی ظاهر بی وقتی

، همان دورانی که نیاکان ما در جنگل ساکن بودند و دهد. این مدارها از دوران باستانیم

بازتابی عمیق و ) کردند، باقی مانده است. پس از آن واکنشِ بدنییممارها ناگهانی حمله 

 .رسد احساسات میکندترِتر اما دهیچیپ و رو به تکاملی هاواکنشنوبت به  (کمابیش سریع
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تواند بیش از چند ثانیه، دقیقه یا یمرسد که بعد از آن، نوبت به فکر کردن به نظمی باالتر می

تر سال طول بکشد. این واکنش از جهاتی کامال غریزی است؛ اما هرچه این واکنش سریع

 شود.تر مییزیغرباشد، 

 و مذکر مؤنثو نظم: شخصیت،  نظمیبی

ی هستند؛ دو زیر شاخه 1شدهی زیستو نظم دو عنصر بسیار بنیادین تجربه نظمیبی

شوند. ینمبدین شکل تجربه  هاآناما آنها چیزها یا اشیا نیستند، «. وجود»بسیار اساسی 

. اما اندمرده هاآنروح. بی جان هستند؛بی هاآنچیزها یا اشیا بخشی از دنیای عینی هستند. 

نظمی و نظم )تا جای ممکن( در قالب بی نظمی و نظم اینجوری نیست.بی در مورد

، هاادراکی مردم مدرن نیز این باستانشوند و نیاکان یمها ادراک، تجربه و شناخته یتشخص

 کنند.ینمگراها به آن توجه اند، اما مدرنیقا داشتهدقرا  هاشناختو  هاتجربه

اشیا( شناخته و  یاچیزها مانند صورت عینی ) نظمی بهبی اینجور نیست که اول نظم و

سپس به آنها شخصیت داده شود. این امر زمانی صادق است که نخست واقعیت عینی را 

ی ما، هاپندارهنظر از پیش درک کنیم و سپس قصد و هدف آن را استنباط کنیم. اما صرف

ابزارآالت قبل از یا  کند. برای مثال، ادراک چیزها به عنوانینمادراک به این شکل عمل 

تر از افتد. ما به همان سرعت یا حتی سریعهمزمان با ادراک چیزها به عنوان اشیا اتفاق می

شویم. همچنین، ادراک چیزها یمآنکه متوجه شویم چیزها چه هستند، متوجه معنای چیزها 

افتد. اق میداری شخصیت، قبل از ادراک چیزها به عنوان اشیا اتف 2هایییتموجودبه عنوان 

دنیای »کند، بلکه ما صدق می –دیگرانِ زنده  –این ادراک نه تنها مخصوصا درباره دیگران 

ی عملکرد چیزی است که بینیم. این نتیجهیمغیرزنده را جاندار و با قصد و هدف « عینی

                                                           

1 Lived experience 
 وجود دارد. یشکه به ذات خو شودیگفته م یواقع یا یالیخ یزی( به چEntity) یتموجود - 2
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اند. ما طی هزاران سال در شرایط سخت یدهنام« 1فعالیاب بیشعامل»ان آن را شناسروان

ترین عناصرِ محیط زیستِ خاستگاه ما، ایم. این بدان معناست که مهماجتماعی تکامل یافته

 ها.یتموقعند؛ نه چیزها، اشیا یا اهها بودیتشخص

و در  پذیریبینیم در قالبی پیشادادههایی که ما برای ادراک کردن پرورش یتشخص

ثال . برای ماندبوده اطرافمانه در هایی نمادین و سلسله مراتبی، از هر لحاظ همیشیتوضع

م . تقسیاست نییا مذکر هستند. این مدت، خیلی طوال مؤنثآنها میلیاردها سال است که 

مان م آن زپنج سلولی اتفاق افتاد. طی یکپیش از تکامل حیوانات چند حیات به دو جنسیت

یار مان بسزاین  ند؛، ظاهر شدکنندیمیشان مراقبت هابچهبود که پستانداران که به شدت از 

ال است که میلیون س 200، «فرزند»و یا « والدین»از همین روی، گروه  چشمگیر است.

دتی است متر از بیش واند وجود دارد. این زمان بیشتر از مدتی است که پرندگان به وجود آمده

یار هم بس اند. درست است که یک میلیارد سال نیست، اما همین مدتروییده هاگلکه 

یل به تبد هابچهو والدین و  مؤنثطوالنی است. این زمان آنقدر زیاد هست که مذکر و 

ه ما کعناست دان مبایم، بشوند. این های بنیادین محیط زیست که ما با آن تطبیق یافتهبخش

ا یقعمه یی طبیعی کهاگروهکنیم؛ یعنی را گروه محسوب می هابچهو والدین و  مؤنثمذکر و 

 .اندگرفتهی ادراکی، احساسی و انگیزشی جای در ساختارها
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ی بقا است یابی خطر یا آسیب محتمل به منظور ادامهتصور بر این است که انسان مجهز به سیستم عامل -1
دهد که اگر انسانی با رد پای شیر روبرو شود، این احتمال را میکند. برای مثال، که عامل خطر را شناسایی می

 دهد.شیر حضور دارد و اقدامات پیشگیرانه را انجام می
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