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 ( خوابیدن...1فصل 

 فصل اول

 خوابیدن...

توانید آخرین باری را به اید؟ آیا میگذشته خواب کافی داشته  یکنید هفتهفکر می
یاد آورید که بدون زنگ ساعت از خواب بیدار شدید و بدون نیاز به کافئین احساس 

است، شما تنها نیستید. دو « نه»یک از این سؤاالت شادابی داشتید؟ اگر جوابتان به هر 
توانند هشت ساعت خواب نمییافته ساالن در تمام کشورهای توسعهسوم بزرگ

  1شده را داشته باشند.ی توصیهشبانه

زده شده باشید، اما ممکن است از عواقب آن شک دارم که از این واقعیت شگفت
ی کمتر از شش یا هفت ساعت به طوِر معمول، خواِب شبانهزده شوید. بهشگفت

کند. بیش از دو برابر می زند و خطر ابتال به سرطان راسیستم ایمنی بدن شما آسیب می
کند که آیا شما به خواب ناکافی یکی از عوامل مهم در سبک زندگی است و تعیین می

)حتی کاهش اندک آن فقط  بیماری آلزایمر مبتال خواهید شد یا خیر. خواب ناکافی
ی که در زمرهکند، تاجاییشدت مختل میمدِت یک هفته( سطح قند خون را بهبه

های شدن رگشوید. خواب کوتاه احتمال انسداد و تنگبندی میطبقه 2هادیابتیپیش
های قلبی عروقی، سکته و نارسایی دهد و شما را در معرض بیماریقلب را افزایش می

ذهن »که گفته بود   3ی شارلوت برونتهی خردمندانهدهد. براساس جملهقلبی قرار می

                                                                        
سازمان بهداشت جهانی و بنیاد ملی خواب به طور متوسط هشت ساعت خواب در هر شب را برای  1

 اند.بزرگساالن تعیین کرده
2 pre-diabetic 
3 Charlotte Brontë 
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واب در افزایش اوضاع نامساعد روانی، ازجمله ، اختالل خ«سازدقرار میناآرام بالش بی

 افسردگی، اضطراب و خودکشی، نقش زیادی دارد.

اید تمایل بیشتری به غذا خوردن اید که وقتی خستهشاید شما نیز متوجه شده
کم موجب افزایش هورمون گرسنگی و دارید. این تمایل تصادفی نیست. خواِب خیلی

خواهید تان پر شده، هنوز هم میاینکه معده ودوج شود. باکاهش هورمون سیری می
ساالن و کودکانی که دچار کمبود خواب هستند بیشتر غذا بخورید. افزایش وزن در بزرگ

زمان خواب کافی نداشته اثبات شده است. بدتر از آن، اگر بخواهید رژیم بگیرید اما هم
ی هخواهید داد متعلق به تودباشید، رژیمتان بیهوده است، زیرا بیشترِ وزنی که از دست 

 بدن است، نه چربی. عضالنی

با درنظرگرفتن مجموع پیامدهای مربوط به سالمتی، که مطرح شد، پذیرفتن این 
تر باشد، طول عمرتان هم شود: هرچه خواب شما کوتاهتر میشده آسانی اثباترابطه
« خوابم که مرده باشمی میمن وقت»ی قدیمی که تر خواهد بود. بنابراین، این گفتهکوتاه

 مضر است. اگر این طرز فکر را قبول کنید، زودتر خواهید مرد و کیفیت آن زندگیِ 
تواند تا پیش از آنکه تر( افتضاح خواهد بود. ِکش محرومیت از خواب فقط میوتاهک)

ای است که عمداً خود را پاره شود، کشیده شود. متأسفانه، انسان درحقیقت تنها گونه
های ی مؤلفهکند، بدون اینکه سود معقولی کسب کند. همهخواب محروم می از 

ی ما از خواب، هزینهشماِر بافِت اجتماعی، براثِر غفلت پر های ظاهراً بیسالمتی و الیه
که سازمان نظِر انسانی و هم ازنظِر مالی. تاجایی در حال از بین رفتن هستند: هم از 

مبود خواب در کشورهای صنعتی را اعالم کرده است. ( شیوع کWHOبهداشت جهانی )
طرزِ تصادفی نیست که کشورهایی که، طی یک قرن گذشته، زمان خواب در آنها به

چشمگیری کاهش یافته است )مانند آمریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی و چندین 
های جسمی و اختالالت روانی ذکرشده بیماری افزایشوپای غربی( بیشترین کشور در ار 

 اند.را تجربه کرده

خواب شروع « تجویز»کردن با پزشکان برای دانشمندانی مثل من، حتی به البی
، پیروی از این تجویز ممکن است های پزشکیبه سایر توصیه توجه اند. باکرده

ای ندانید که وع را بهانهحال، این موضترین کار باشد. بااینبخشدردترین و لذتبی
 ، درحقیقت این تجویز باهای خواب بیشتری تجویز کنند ـ كامالً برعكسپزشکان قرص

 گیرد.ی عوارض این داروها صورت میكننده دربارهبه شواهد نگران توجه
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تواند شما را بکُشد؟ توانیم تا آنجا پیش رویم که بگوییم کمبود خواب میاما آیا می

ه ـ حداقل در دو مورد. اول، اختالل ژنتیکی بسیار نادری وجود دارد که در درواقع بل
ی شود. در طول دورهآغاز می 1روندهخوابی پیشکند و با بیسالی ظهور میدوران میان

خوابد. در این مرحله، بسیاری از عملکردهای طورِکلی نمیبیماری، بیمار چند ماه به
حاضر در هایی که درحالِ کدام از داروافتند. هیچار میتدریج از کاساسی مغز و بدن به

کند. بعد از دوازده تا هجده ماه نخوابیدن، اختیار داریم به خواب این بیماران کمک نمی
کند که کمبود خواب بیمار خواهد ُمرد. گرچه این اختالل بسیار نادر است، اما اثبات می

 تواند انسان را از بین ببرد.می

ی موتوری، ی نقلیهی استفاده از وسیلهواسطهای است که بهیت کشندهدوم، موقع
آلودگی دهد. هر سال، رانندگی در حالت خواببه هنگامی که خواب کافی ندارید، رخ می

م از تنها زندگِی افراِد محرومورد، نهومیر است. دراینعامل صدهاهزار تصادف و مرگ
انگیزی، طرِز غمگیرد. بهز در معرض خطر قرار میخواب، بلکه زندگِی اطرافیان آنها نی

ه علِت خطاهای ناشی از خستگی، هر ساعت یک نفر در ایاالت متحده براثِر سانحبه
الت حکننده است که بدانید تصادفات ناشی از رانندگی در دهد. نگرانرانندگی جان می

 .تفاق افتاده استآلودگی بیش از مواردی است که براثرِ الکل و موادمخدر اخواب

توجهی جامعه به خواب تاحدودی ناشی از این است که علم در تبیین اینکه چرا بی
به خواب نیاز داریم همواره ناکام بوده است. خواب یکی از آخرین رازهای بزرگ بیولوژی، 

ژنتیک، )شامل  های قدرتمند حل مسئله در علمی روشباقی مانده است. همه
لی و فناوری پرقدرت دیجیتال( در بازکردن قفل سرسخت گاوصندوق شناسی مولکوزیست

، 2اند، ازجمله فرانسیس کریکها را داشتهترین ذهناند. افرادی که دقیقخواب ناتوان بوده
، 3لیانکوینتی  پی برده بود، DNAو نردبانی  خوردهی نوبل، که به ساختار پیچی جایزهبرنده

و حتی زیگموند فروید، همگی توانایی خود را در گشودن  استاد مشهور و سخندان رومی،
 ای نرسیدند.کدام به نتیجهراز مبهم خواب امتحان کردند، اما هیچ

برای آنکه این وضعیت جهِل علمی را بهتر بیان کنیم، تولد فرزند اول خود را تصور 
: یک گویمتبریک می»گوید: شود و میکنید. در بیمارستان، پزشک وارد اتاق می

چیز خوب به نظر ایم و همههای اولیه را انجام دادهی سالم. ما تمام آزمایشپسربچه

                                                                        
1 progressive insomnia 
2 Francis Crick 
3 Quintilian 
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رفتن رود، اما قبل از بیرونآرام به سمت در میزند و آرامبا اطمینان لبخند می«. رسدمی

ی فقط یک چیز هست. او از این لحظه به بعد و در بقیه»گوید: گردد و میاز اتاق برمی
اوقات شبیه رود. حتی ممکن است گاهیطوِر مکرر و مرتب، به کما میش، بهازندگی

که بدنش هنوز روی زمین است، ذهن او غالبًا با مرگ باشد. حتی ممکن است، درحالی
اش را شامل سوم زندگیکننده پر شود. این وضعیت یکوغریب و گیجتوهمات عجیب

او چرا این کار را انجام خواهد داد یا این  ای ندارم کهخواهد شد و من مطلقًا هیچ ایده
 «خورد. موفق باشید!کار به چه درد می

انگیز است، اما تا همین اواخر واقعیت داشت: پزشکان و دانشمندان حیرت
شته خوابیم. در نظر داتوانستند پاسخی منسجم یا کامل به شما بدهند که چرا مینمی

ی دیگر در زندگی )خوردن، نوشیدن و باشید که ما اکنون وظایف سه عامل اصل
شناسیم، نه صدها ها را میها سال است که آنشناسیم، اگرچه دهمثل( را میتولید

ترک سال. با وجود این، چهارمین عامل اصلی بیولوژیکی که در بین تمام حیوانات مش
 است )عامل خوابیدن( همچنان هزاران سال است از دسترس علم دور مانده است.

تر دهخوابیم، از منظر تکاملی بپردازیم فقط راز آن را پیچیبه سؤال چرا می اگر 
رسد خواب کنیم. مهم نیست که چه دیدگاهی داشته باشید، زیرا به نظر میمی

ید. توانید غذا جمع کنی بیولوژیکی است. وقتی خواب هستید، نمیترین پدیدهاحمقانه
توانید مثل کنید. نمیسر پیدا کنید و تولیدتوانید همتوانید معاشرت کنید. نمینمی

را  فرزندان خود را پرورش دهید یا از آنها محافظت کنید. از همه بدتر، خواب شما
ترین کنندهکند. خواب مطمئنًا از گیجپذیر میشدن و شکارشدن آسیبدرمقابِل غارت

 رفتارهای انسان است.

صورِت ترکیبی درنظر ی اینها را بههبا درنظرگرفتِن هریک از این دالیل ـ هرگز هم
نگیرید ـ باید فشاِر تکاملِی قدرتمندی برای جلوگیری از ظهور خواب یا هر چیز دیگری 

اگر »طور که یکی از دانشمندان خواب گفته است، مانند آن وجود داشته باشد. همان
یند تکاملی ترین اشتباهی است که فراخواب عملکردی کامالً حیاتی نداشته باشد، بزرگ

 1«.تاکنون مرتکب شده است

                                                                        
1 Dr. Allan Rechtschaffen 
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ای که تاکنون حال، خواب برجای مانده است. چنین قهرمانانه. درواقع، هر گونهبااین

ی ما کند که خواب در سیارهاین واقعیت ساده اثبات می 1خوابد.مطالعه شده است می
ِی خواب در طول با زندگی ـ یا کمی پس از آن ـ تکامل یافته است. عالوه بر این، پایدار 

ی خطرات ای داشته باشد که از همهالعادهتکامل بدان معنی است که باید مزایای فوق
 و مضرات آشکار پیشی گیرد.

یی یک  پرسشی اشتباه بود. این بدان معنا بود که گو« خوابیم؟چرا می»رفته، همروی
ما در  کارکرد واحد، یک هدف نهایی مقدس برای خوابیدن، وجود داشته است و

های منطقی از نظریهشدند: طیف وسیعی را شامل می هاایم. نظریهوجوی آن بودهجست
وغریب )فرصتی های عجیبجویی در مصرف انرژی( گرفته تا نظریه)زمانی برای صرفه

ای که در کاوانه )حالت غیرآگاهانههای روانی چشم( و نظریهرسانی به کرهبرای اکسیژن
 کنیم(.شده را برآورده میآن آرزوهای سرکوب

تر و نهایت پیچیدهاین کتاب حقیقتی بسیار متفاوت را آشکار خواهد کرد: خواب بی
دالیِل صورِت هشدارآمیزتری با سالمتی مرتبط است. ما بهتر است و بهعمیقًا جالب

هم  وای از فواید فراوان خواب شبانه که هم به مغز خوابیم ـ یعنی مجموعهزیادی می
مغز  رسد یک عضو اصلی در بدن یا فرایندی در رساند. به نظر نمیبه بدن ما خدمات می

یم، ی کافی نخواباندازهی خواب بهینه نشود )و اگر بهواسطهوجود داشته باشد که به
ریافت دچار اختالل نشود(. اینکه هر شب چنین وفوری از فواید مربوط به سالمتی را د

دار گذشته، ما دو سوم زندگی خود را بیداشته باشد. ازاین کنیم نباید جای تعجبمی
کنیم. ما به چیزهای مفید دست پیدا نمی  بیداریهستیم و فقط در طی این مدِت 

بخشند. پس دهیم که رفاه و بقایمان را ارتقا میشماری را انجام میهای بیمسئولیت
با آن  تا سی سال از زندگی ماوپنج طوِر متوسط، بیستچرا انتظار داریم خواب ـ که به

 فقط یک عملکرد داشته باشد؟ -شود سپری می

 ایم که تکاملازطریِق رشد سریع اکتشافات در طی بیست سال گذشته متوجه شده
ایای در ایجاد خواب اشتباه چشمگیری مرتکب نشده است. خواب در رابطه با سالمتی مز 

دست آورید وچهار ساعت آنها را بهبیستبسیاری دارد، مزایایی که خودتان باید در هر 
 کنند(.)بسیاری از افراد این کار را نمی

                                                                        
 (.Elsever ،2013) 1المعارف خواب، جلد سی. دایرهکوشیدا،  1
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گیری و کردن، تصمیمدر مغز، خوابیدن عملکردهای متنوع ازجمله یادگیری، حفظ

کند. خواب، با خدمت خیرخواهانه به سالمت روان، مدارهای انتخاب منطقی را تقویت می
های دهد که چالشکند و به ما این امکان را مییهیجانی مغز ما را مجدداً تنظیم م

داری و خونسردی هدایت کنیم. ما حتی در مراحل اجتماعی و روانی روز بعد را با خویشتن
ی آگاهانه هستیم: رؤیا. رؤیا دیدن ترین تجربهترین و جنجالینفوذآغازیِن درِک غیرقابل

هایی، ازجمله انسان، است که ی گونهفرد برای همهای از مزایای منحصربهشامل مجموعه
توان به ی این مزایا میشانس هستند که آن را تجربه کنند. از جملهی کافی خوشاندازهبه

بخش است و موارد زیر اشاره کرد: یک وان از مواد شیمیایی مربوط به اعصاب که آرامش
در آن مغز دهد، و یک فضای واقعیت مجازی که شدت خاطرات دردناک را کاهش می

 بخش است.آمیزد و در ایجاد خالقیت الهامدانش گذشته و حال را باهم می

شود و به تر از مغز، در بدن، خواب باعث تجدید قوای سیستم ایمنی بدن میپایین
های بدخیم، جلوگیری از عفونت و دفاع در برابر هرگونه بیماری کمک مبارزه با غده

عادل انسولین و گردش گلوکز، وضع متابولیک بدن را کند. خواب، با تنظیم دقیق تمی
کند و ازطریِق انتخاب مواد غذایی کند. خواب اشتهای ما را نیز تنظیم میاصالح می

کند. خواب فراوان از سالم، و نه تحرکات عجوالنه، به کنترل وزن بدن کمک می
غذایی ما از آنجا دانیم بیشتر سالمت کننده در روده، که میهای رشدمیکروارگانیسم

کند. خواب کافی با سالمتی سیستم قلبی و عروقی ما شود، محافظت میشروع می
دهد و فشارخون را هم پیوند نزدیک دارد، ضمن اینکه قلبمان را در وضع خوبی قرار می

 آورد.پایین می

بله، ورزش و رژیم غذایی متعادل از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. اما امروزه 
دانیم. اختالالت جسمی و روحی ناشی ی سالمت میگانهرا نیروی برتر در این سه خواب

ی بد، در مقایسه با اختالالت جسمی و روحی ناشی از فقدان غذا یا از خواب شبانه
صورِت طبیعی یا با استفاده از ورزش، بسیار بدتر است. تصور هر وضعیت دیگری ـ به

بران قدرتمندتری در سالمتی جسمی و روحی را، های پزشکی ـ که امکان جکاریدست
 وتحلیل داشته باشد، دشوار است.در هر سطح از تجزیه

براساِس یک درک علمی جدید و غنی از خواب، دیگر نیازی نیست که بپرسیم خواب 
ای برای چه چیزی مفید است. درعوض، مجبوریم بپرسیم كه آیا عملکرد بیولوژیکی

ب سودی نبرد. نتایج هزاران مطالعه که تاکنون انجام شده وجود دارد كه از خواب ش
 کند که، خیر، وجود ندارد.تأکید می
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ی برآمده از این رنسانس تحقیقاتی پیامی واضح است: خواب تنها کار اثربخشی نتیجه

توانیم هر روز برای بازگرداندن سالمتی مغز و بدنمان انجام دهیم ـ بهترین است که می
ی خطرات ناشی از ای که کلیهعت علیه مرگ. متأسفانه، شواهد واقعیتالش مادر طبی

طورِ واضح در معرض دید عموم قرار کند، بهکمبود خواب در افراد و جوامع را روشن می
ی سالمت است. در های معاصر در حوزهنگرفته است. این چشمگیرترین غفلت در بحث

واِن یک نوآورِی علمِی دقیق در جهت رفع عنواکنش به این غفلت، این کتاب قصد دارد به
انگیز از اکتشافات باشد. هدف این این نیاز خدمت کند و من امیدوارم که سفری شگفت

 کتاب این است که درک ما از خواب را بررسی کند و غفلت ما را اصالح کند. 

*** 

شب فقط برای خودم، هرچند که هر باید ذکر کنم که شخصاً عاشق خواب هستم )نه
دهم(. خواب هرچه باشد مذاکره به خودم میقابلی غیر ساعتهیک فرصت خواب هشت

و هر کاری که انجام دهد من عاشقش هستم. عاشق کشف همه چیزهایی هستم که 
انگیز آن را به مردم ی آن ناشناخته مانده است. عاشق این هستم که برترِی حیرتدرباره

ی بشریت با خوابی که های اتحاد دوبارهی روشنشان دهم. عاشق این هستم که همه
ی عاشقانه یک کار پژوهشی شدت به آن نیاز دارد را پیدا کنم. این رابطهبه

ی پزشکی دانشکدهساله را آغاز کرده است که از زمانی که من استاد روانویکبیست
اسی شنپزشکی هاروارد بودم شروع شد و تا امروز که استاد علوم اعصاب و روان

 دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، هستم ادامه دارد.

صورت تصادفی یک محقق خواب هرچند این یک عشق در نگاه اول نبود، اما من به
راِز علم نبود. در ورمز دورافتاده و پر  یشدن در این قلمروهرگز هدفم ساکنشدم. 
ای رفتم: مؤسسهی تحصیل به مرکز پزشکی کوئین در انگلستان سالگی برای ادامههجده

انگیز از دانشمندان مغز در العاده در ناتینگهام که به داشتن گروهی شگفتفوق
کند. درنهایت، متوجه شدم پزشکی برای من مناسب نیست، ی خود افتخار میدانشکده

که برای من همیشه کند، درحالیها توجه میرسید بیشتر به جوابزیرا به نظر می
ها فقط به معنای راهی برای رسیدن به سؤال . برای من پاسختر هستندسؤاالت جذاب

التحصیلی و گذراندن بعدی بودند. تصمیم گرفتم علوم اعصاب بخوانم و پس از فارغ
ی تخصصی تکمیلی در شورای تحقیقات پزشکی انگلستان در لندن، دكترای خود دوره

 ی نوروفیزیولوژی کسب کردم.را در رشته
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ی ود که اولین دستاوردهای علمِی واقعِی خودم را درزمینهدر طول کار دکترا ب

تحقیقات خواب شروع کردم. الگوهای فعالیت امواج الکتریکی مغز در سالمندان را در 
کردم. برخالف عقیده متداول، فقط یک نوع زوال ی زوال عقل بررسی میمراحل اولیه

ا تنها یکی از انواع مختلف آن ترین آن است، امعقل وجود ندارد. بیماری آلزایمر شایع
وقت بفهمیم بیمار به کدام نوع از زوال است. به دالیل درمانی، مهم است که دراسرعِ 

 عقلی مبتالست.

ارزیابی فعالیت امواج مغزی بیمارانم در هنگام بیداری و خواب را شروع کردم. 
الکتریکی  فرد و خاص در امواجی منحصربهی من این بود: یک عالمت مشخصهفرضیه

های زوال عقل در بینی کند کدام زیرمجموعه از بیماریتواند پیشمغز وجود دارد که می
شده در طول روز مبهم بود و هیچ تفاوت های انجامگیریحال پیشرفت است. اندازه

ی امواج مغزی بود که ها وجود نداشت. فقط در اقیانوس شبانهمشخصی در آن
شد. این ی این بیماران ثبت میکنندهسرنوشِت ناراحت های واضح و شفاف از نشانه

تواند آزمایشی زودهنگام باشد برای فهمیدِن طورِ بالقوه میکشف ثابت کرد که خواب به
 اینکه کدام نوع از زوال عقل در حال گسترش است.

های خوِب دیگر فقط ی پاسخی ذهنی من شد. پاسخی که مانند همهخواب مشغله
تری منجر شد این بود: آیا اختالل خواب در بیماراِن من درواقع در جذاببه سؤاالت 

هایی که مبتال بودند سهمی ایفا کرده است؟ و آیا باعث ایجاد برخی از عالیم بیماری
دادِن حافظه، پرخاشگری، توهم و هذیان شده است؟ وحشتناک آنها مانند ازدست

کس کم ظهور کرد ـ درواقع هیچکمتوانستم خواندم. حقیقت باورنکردنی  هرچه می
دانست که کارکرد خواب چیست. اگر دانست که چرا ما به خواب نیاز داریم و نمینمی

توانستم به سؤال خودم درمورِد زوال ماند، نمیاین سؤال اساسی بدون جواب باقی می
 عقل پاسخ دهم. تصمیم گرفتم برای کشف رازِ خواب تالش کنم.

ی پسادکترا، که مرا ازطریِق ِد زوال عقل متوقف کردم و در دورهتحقیقاتم را درمور 
های بشریت سمِت هاروارد برد، به بررسی یکی از مرموزترین معمااقیانوس اطلس به

اند: چرا یکی از معماهایی که بهترین دانشمندان تاریخ از آن دوری کرده -پرداختم 
توانم تقد بودم كه ظرف دو سال میخوابیم؟ ازروِی سادگِی واقعی و نه غرور، معمی

ی پژوهندگانشان جواب را پیدا كنم. بیست سال پیش بود. مشکالت سخت به انگیزه
دهند نیز با سختی هایی که این مشکالت سخت میدهند؛ درساهمیت چندانی نمی

 همراه است.
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اکنون، پس از دو دهه تالش تحقیقاتی خودم، همراه با هزاران مطالعه از 

های بسیاری داریم. این اکتشافات من را به های دیگر در سراسر جهان، پاسخشگاهآزمای
ای در داخل و خارج از دانشگاه کشانده است منتظرهانگیز، خاص و غیر سفرهای شگفت

و لیگ برتر انگلیس، تا شرکت  NBA ،NFLهای ـ از مشاوِر خواب بودن برای تیم
کردن های مشهور فناوری و مالی و شرکتشرکت های دولتی وانیمیشن، سازمانپیکسار 

و کمک به ساخت چندین برنامه و مستند تلویزیونی. این رازگشایی از خواب، همراه با 
بسیاری از اکتشافات مشابه دوستان دانشمندم، تمام دالیلی را که برای اثبات اهمیت 

 دهد.خواب نیاز دارید به شما ارائه می

*** 

ها با ترتیبی منطقی ی ساختارِ این کتاب است. فصلخش دربارهیادداشِت آخرِ این ب
 ای روایی دارند.اند و در چهار قسمت اصلی حکایت از چرخهنوشته شده

کند: گشایی میشود، رمز کننده، که خواب نامیده میبخش اول از این چیز مسحور 
نه باید بخوابد ، انسان چگوخوابندخوابند، چقدر میچیست و چه نیست، چه کسانی می

خوابد( و اینکه چگونه خواب در طول زندگی شما یا فرزندتان تغییر طور نمی)اما این
 رود یا بدتر شدن.سمت بهتر شدن میکند، بهمی

ومیر ناشی از خواب و کمبود خواب را ها و مرگها، بدیبخش دوم جزئیات خوبی
کنیم و مغز و بدن را بررسی می انگیز خواب برایکند. ما تمام مزایای حیرتمطرح می
ی خواب برای سالمتی و تندرستی درواقع چیست. کارهدهیم که ابزار همهنشان می

پردازیم که چگونه و به چه دلیل کمبود خواب به باتالق سپس به این موضوع می
شود ـ هشداری های مزاجی، بیماری و مرگ زودهنگام منجر میناخوشایندی از ناخوشی

  خواب.درموردِ 

بخش سوم از منظرِ علمی مطالبی را درمورِد گذرگاهی ایمن از خواب به دنیای خیالی 
کردن به مغز افرادی روشن خواهند شد: از نگاه زیر ی موارد کند. همهرؤیاها بیان می

ی های برندهبخش ایدهها الهامکه در حال رؤیا دیدن هستند و اینکه چگونه دقیقاً خواب
کنند، تا این موضوع که آیا هایی که جهان را دگرگون میشوند، ایدهمیجایزه نوبل 

پذیر است یا خیر و آیا چنین چیزی اصالً عاقالنه است یا کنترل رؤیاها واقعًا امکان
 خیر.
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 را شماریدهد و اختالالت بیبخش چهارم ابتدا ما را در كنار تختخواب قرار می

چندان بدیهی را دهد. دالیل بدیهی و نهضیح میخوابی، تودرمورِد خواب، ازجمله بی
دهم؛ اینکه چرا برای بسیاری از ما داشتن یک خواب خوب در برای شما توضیح می

ه براساس شایعات یا های علمی و بالینی و ناساس دادهشب دشوار است. در ادامه، بر 
شود. سپس های خواب مطرح میهای تجاری، بحثی صریح درمورِد قرصبرندهای پیام

پردازیم که برای داشتن خوابی بهتر، های درمانی جدید و بدون دارو میبه جزئیات روش
پردازیم و تر و مؤثرتر هستند. با گذار از رختخواب به سطح خواب در جامعه میایمن

های بهداشتی برانگیز خواِب ناكافی در آموزش، پزشکی و مراقبتمتعاقبًا از تأثیر تأمل
ی باورها درمورِد سودمندی ر مطلع خواهیم شد. شواهد موجود، همهوكاو كسب

ی مدارانهساعات طوالنِی بیداری و خواِب کم در تحقق مؤثر، ایمن، سودآور و اخالق
گیری کتاب، با امیدی کند. در نتیجهها نابود میاهداف را در هریک از این زمینه

توانند بشریت را دوباره دهم که میارائه می هایی رای راه ایدهبینانه و واقعی، نقشهخوش
ـ یک دیدگاه جدید درمورِد  به خواب پیوند دهند، چیزی که بشر از آن محروم شده است 

 ویکم.خواب در قرن بیست

ی روایی باید خاطرنشان کنم که نیازی نیست شما این کتاب را در این چرخه
صورِت جداگانه و خارج از تواند بهها، هر فصل میبخشی بخوانید. در بیشتر بخشچهار 

ترتیب خوانده شود، بدون اینکه مفهوم زیادی از آن از بین برود. بنابراین، از شما دعوت 
سرویسی طوِر کامل یا جزئی بخوانید. اینکه به سبک سلفکنم که این کتاب را بهمی

 ی شخصی شما بستگی دارد.ترتیب، به سلیقهبخوانید یا به

آلودگی داشته باشید و بخوابید، من برخالف واندن کتاب احساس خواباگر هنگام خ
سرد نخواهم شد. درواقع، براساِس موضوع و محتوای این کتاب، بیشتر نویسندگان دل

طوِر جدی قصد دارم این نوع رفتار را در شما ترغیب کنم. با دانستن آنچه درمورِد به
تعریف و تمجید از من این است که بدانم ترین دانم، عالیی خواب و حافظه میرابطه

شدن مقاومت کنید و توانید در برابر این اصرار به تقویتی این کتاب، نمیشما، خواننده
سپارید. بنابراین، لطفاً احساس گویم به یاد میبنابراین با خوابیدن، آنچه را که به شما می

 شوم.وشحال هم میراحتی کنید. مطلقًا هیچ رنجشی نخواهم داشت. برعکس، خ



 و مالتونین ( کافئین، پرواززدگی2فصل 

 فصل دوم

 2و مالتونین 1زدگیکافئین، پرواز 

 آوردن کنترل ریتم خوابدستدادن و بهازدست

ی فهمد ِکی وقت خواب است؟ چرا بعد از ورود به یک منطقهبدن شما چگونه می
اری با کنید؟ چرا این سازگشوید؟ چطور بر آن غلبه میزدگی میپرواز زمانی جدید، دچار 

زدگی بیشتری شود هنگام بازگشت به خانه احساس پرواز ی زمانی جدید باعث میمنطقه
تفاده داشته باشید؟ چرا برخی از افراد از مالتونین برای مقابله با این مشکالت اس

تر از دارد؟ و شاید مهما را بیدار نگه میکنند؟ چرا )و چگونه( یک فنجان قهوه شممی
 اید؟شوید که خواب کافی داشتههمه اینکه، چگونه متوجه می

خواهید بخوابید و کند شما چه زمانی میدو عامل اصلی وجود دارد که تعیین می
خوانید، هر دو خواهید بیدار شوید. در همین زمان که این کلمات را میچه زمانی می
گذارند. عامل اول سیگنالی است که از ت بر ذهن و بدن شما تأثیر میعامل با قدر 

شود. ی داخلی شما، که در اعماق مغزتان قرار دارد، پخش میساعتهچهار وساعت بیست
های شود در زمانکند که باعث میروزی ایجاد میای و شبانهاین ساعت یک ریتم چرخه

ای شیمیایی اری کنید. عامل دوم مادهمنظمی از شب و روز احساس خستگی یا هوشی
زمان کند. هرچه مدتایجاد می« فشار خواب»شود و است که در مغز شما ترشح می

تبِع آن، یابد و بهی شیمیایی بیشتر تجمع میبیشتری بیدار باشید، این ماده
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کنید. تعادل بین این دو عامل است که تعیین آلودگی بیشتری احساس میخواب

چه زمانی احساس  ر طول روز چقدر هوشیار و مراقب باشید، در هنگام شبکند دمی
خستگی و آمادگی برای رفتن به رختخواب داشته باشید و تاحدی اینکه چقدر خوب 

 بخوابید.

 متوجه این ریتم شدید؟

ست  ادهی قدرتمندی ی اصلی در بسیاری از سؤاالت پاراگراف باال، نیروی فرمنکته
شود. نام ساعت بیولوژیکی نیز شناخته میما دارد و بهی شوچهارساعتهبیستکه ریتم 

ی ی روِی کرهکند. درواقع، هر موجود زندهکسی یک ساعت بیولوژیکی ایجاد میهر 
کند. ساعت ی طبیعی را ایجاد میزمین، با طول عمر بیش از چند روز، این چرخه

ی ی خود را با همهِل بیولوژیکی روزانهی داخلی مغز شما، سیگنا ساعتهو چهار بیست
 دهد.های بدن ارتباط میی ارگانهای دیگر مغز و همهناحیه

ی که خواهید بیدار شوید و زمانساعته به تعیین زمانی که میچهار واین ریتم بیست
کند. این کند. اما الگوهای ریتمیک دیگری را نیز کنترل میخواهید بخوابید کمک میمی

است: تعیین زمان ترجیحی شما برای خوردن و آشامیدن،  زیر شامل موارد  موضوع
زان های داخلی بدن، میخو و احساسات شما، میزان ادرار تولیدشده، دمای انداموخلق

شدِن یک های متعدد. تصادفی نیست که احتمال شکستهمتابولیک و ترشح هورمون
ی اوج است. بهترین رکوردها در نقطهوضوح به زمان آن گره خورده بهرکورد المپیک 

های تولد بندیافتد. حتی زمانطبیعی ساعت بیولوژیکی انسان یعنی اوایل ظهر اتفاق می
کننده در روزی است که این ساعِت تنظیمی ریتمی شبانهدهندهمیر هم نشانوو مرگ

 ند.کعروقی، دمایی و هورمونی کنترل میفرآیندهای کلیدی متابولیکی، قلبی

ی بیولوژیکی، یک آزمایش مبتکرانه کنندهها قبل از کشف این ساعت تنظیممدت
کردن زمان ـ حداقل برای یک گیاه. در سال توجه انجام داد: متوقفکاری بسیار قابلِ 

بار شواهدی ، اولین، متخصص فرانسوی ژئوفیزیک1میران ِبود که ژان ژاک دورتو دِ  1729
 کنند.داد گیاهان ساعت داخلی خود را ایجاد میمیرا کشف کرد که نشان 

                                                                        
1 Jean-Jacques d’Ortous de Mairan 
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ثیر هایی از گیاهان بود که تحت تأهای گونهی حرکات برگِدمیران در حال مطالعه
کند، برگ طور که خورشید در طول روز در آسمان حرکت میآفتاب هستند: یعنی همان

ه نام مجذوب گیاهی بطوِر خاص دمیران به کند.یا گِل گیاه مسیر خورشید را دنبال می
سمان های این گیاه گذر قوسی خورشید را در آتنها برگشده بود. نه« گل قهر و آشتی»

رسد می ای که تقریباً به نظر شوند، به گونهکنند، بلکه در شب هم جمع میروز دنبال می
م سال ها دوباره مانند چتر و مثل همیشهاند. سپس، در شروع روز بعد، برگپژمرده شده

شود که شود و باعث میشوند. این رفتار هر روز صبح و عصر تکرار میباز می
 بنامد.« های خواببرگ»شناس تکاملِی معروف، چارلز داروین، آنها را زیست

دن گیاه قبل از آزمایش ِدمیران، بسیاری معتقد بودند كه این رفتاِر باز و بسته ش
گیرد. این یک فرض منطقی بود: نور فقط مطابق با طلوع و غروب خورشید صورت می

که تاریکِی پس از ها باز شوند، درحالیشد که برگروز )حتی در روزهای ابری( باعث می
ع شوند. کار را تعطیل کنند و جموها را ببندند، کسبداد که مغازهآن به آنها دستور می

در معرض  ر فضای باز ودمیران این فرض را برهم زد. او ابتدا گیاه را برداشت و آن را د
ها در رفت، برگطور که انتظار میهای نور روز و تاریکی شب قرار داد. همانسیگنال

 شدند.طول روز باز و با تاریکی شب جمع می

بسته ی در وچهار ساعت بعدی گیاه را در یک جعبهسپس نبوغ او به کار افتاد. بیست
وچهار یستبتاریکی مطلق فرو برد. در طول این روز در مدِت یک شبانهقرار داد و آن را به

ها شده، نگاهی به حالت برگساعت، گاهی با مشاهده وضعیت گیاه در تاریکی کنترل
کرد که  شدِن نور در طول روز، گیاه همچنان طوری رفتار میانداخت. باوجوِد قطعمی

نالی پس بدون سیگهای آن سرافرازانه باز بودند. سگویی غرق در تابش آفتاب است؛ برگ
نها آهای خود را در پایان روز جمع کرد و در کل شب از نور خورشید، مثل گذشته برگ

 داشت.را بسته نگه

این یک کشف انقالبی بود: ِدمیران نشان داده بود که یک ارگانیسم زنده خودش 
 ی دستورهای ریتمیک خورشید نیست. جایی درونکند و درواقع بردهزمان را حفظ می

توانست زمان را بدون ساعته وجود داشت که میچهار وگیاه، یک ژنراتور ریتمِی بیست
ای از دنیای خارج، مانند نور روز، دنبال کند. این گیاه فقط یک ساعت گونه نشانههیچ

داشت. این بسیار شبیه قلب  1مولدیا خود« زادرون»بیولوژیکی نداشت، بلکه ریتمی 

                                                                        
1 self-generated 
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ی ریتم کنندهتپد. تفاوتشان این است که تنظیممولد میودصورِت خشما است که به

تپد، تر است و معموالً حداقل یک بار در ثانیه میضربان قلب شما درواقع بسیار سریع
 روزی یک گیاه. ساعته، مانند ساعت شبانهچهار وی بیستنه یک بار در هر دوره

ها هم ود كه ما انسانبا کمال تعجب، دویست سال دیگر طول كشید تا اثبات ش
یک ساعت بیولوژیک داخلی مولد، مشابه به آن گیاه داریم. اما این آزمایش چیز نسبتًا 

بود و پروفسور  1938بندی داخلی اضافه کرد. سال ای به درک ما از زمانمنتظرهغیر 
همراِه معاون تحقیقاتی خود بروس بهقرار بود از دانشگاه شیکاگو  1ناتانیل کلیتمن

تر انجام دهند. این مطالعه به نوعی فداکاری ی علمی رادیکالیک مطالعه 2چاردسونری
 نیاز داشت که به احتمال قوی قابل تطبیق و مقایسه با امروز نیست.

های آزمایشگاهی خودشان بودند. آنها کلیتمن و ریچاردسون خودشان موش
د بیمارستانی که بلنمدِت شش هفته، با آب و غذا و یک جفت تختخواب پایهبه

ردند که یکی قطعاتشان را از هم باز کرده بودند، سفری را به غار ماموت در کنتاکی آغاز ک
ورترین ترین غارهای این سیاره است. درواقع، این غار چنان عمیق است که به داز عمیق

ون رسد. در همین تاریکی بود که کلیتمن و ریچاردسنقاط آن اصالً نور خورشید نمی
روز( ز )شبانهیک رو تقریباً انگیزی را دریافتند که ریتم بیولوژیکی ما را ی علمی حیرتتهیاف

 کند.و نه دقیقًا یک روز تعریف می

اشتند دگیری هم به همراه این دو مرد، عالوه بر آب و غذا، تعدادی دستگاه اندازه
های ن دستگاهتا دمای بدن و همچنین ریتم بیداری و خوابشان را ارزیابی کنند. ای

اشت. هایشان قرار دگیری، فضای زندگی آنها را پر کرده بود و در دو طرف تختاندازه
ك ها، در داخل یهای اطرف قلعهها، به سبک خندقهای بلند تختخوابهرکدام از پایه

 چندان كوچك( كهشمار و كوچك )و نهسطل آب قرار داشتند تا از هجوم موجودات بی
 .اموت در کمین پیوستن به آنها در رختخواب بودند جلوگیری کننددر اعماق غار م

ی رو بودند ساده بود: اگر چرخهسؤال آزمایشی که کلیتمن و ریچاردسون با آن روبه
های بیولوژیکی خواب و بیداری و دمای بدن ی نور و تاریکی قطع شود، آیا ریتمروزانه

در دنیای خارج و در معرض نور ریتمیک شوند، یا به همان شکلی که کامالً نامنظم می
ودو روز در تاریکی کامل ماندند. در این روند، روز هستند خواهند بود؟ درکل، آنها سی
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شان بلند شد، بلکه دو اکتشاف نوآورانه هم داشتند. اولین مورد تنها موهای صورتنه

ت عدم وجود نور گرای ِدمیران، در صور ها هم مانند گیاهاِن آفتاباین بود که انسان
کنند. یعنی نه كلیتمن و زای خود را ایجاد میخارجی خورشید، ساعت بیولوژیکی درون

های زمانی تصادفی خواب و بیداری نداشتند، بلکه در عوض، الگویی نه ریچاردسون، بازه
مدت )حدود پانزده ساعت( را اظهار كردند شونده از بیداری طوالنیبینی و تکرار قابل پیش

 ی خواب همراه بود.ساعتههای تقریبًا نهبا دوره كه

اعتماد و های قابلتر ـ این بود که چرخهی غیرمنتظره ـ و اساسیدومین نتیجه
کشید، وچهار ساعت طول نمیطوِر دقیق بیستی خواب و بیداری آنها بهشوندهتکرار 

ی ر ساعت بود. چرخهوچهاتر از بیستانکاری طوالنیصورِت مداوم و غیرقابلبلکه به
وهشت ساعت وشش تا بیستوچندساله بین بیستخواب و بیداری ریچاردسون بیست

وچهار ساعت، اما تر به بیستوچندساله نیز کمی نزدیکهای کلیتمن چهلبود. چرخه
درونِی « وزر »که تأثیر خارجی نور روز حذف شد، تر بود. بنابراین، هنگامیهنوز هم طوالنی

شتر از آن وچهار ساعت نبود، بلکه کمی بیدر هرکدام از این افراد دقیقاً بیستتولیدشده 
 دهد، با گذر هر روز بود. مانند یک ساعت مچی خراب که زمان را اشتباه نشان می

،  سنجی داخلی خودشان)واقعی( در جهان خارج، کلیتمن و ریچاردسون، براساِس زمان
 کردند.ضافه میتدریج بر زمان اتر بود، بهکه طوالنی

وچهار ساعت است، که ریتم بیولوژیکی درونی ما نه دقیقاً بلکه تقریباً بیستازآنجایی
ـ یعنی ساعتی که تقریباً یک روز یا درحدوِد نام گذاری جدیدی الزم بود: ساعت بیولوژیکی 

ساز کلیتمن . هفتادوهفت سال بعد از آزمایش مکتب1یک روز است و نه دقیقاً یک روز
ایم که میانگین زمان ساعت بیولوژیکی درونی هریچاردسون، ما اکنون مشخص کردو 

وچهار ساعت و پانزده دقیقه است. این میانگین چندان یک انساِن بالغ درحدوِد بیست
قدر هم دقیق نیست که یک ی زمین نیست، اما آنوچهارساعتهدورتر از چرخش بیست

 اند آن را بپذیرد.ی ساعت سوئیسِی شرافتمند بتوسازنده

طوِر مرتب کنیم. بهخوشبختانه، اکثر ما در غار ماموت یا تاریکی مداوم زندگی نمی
دقیق ما را تواند ساعت بیولوژیکی داخلی و غیر کنیم که مینور خورشید را تجربه می

                                                                        
های مختلف مشاهده شده ی ساعت بیولوژیکی داخلِی غیردقیق، امروزه به نحوی در بسیاری از گونهپدیده  1

ها مانند همستر یا سنجاب زمانی ها به یک صورت نیست. برخی از گونهی گونهاست. اما، زمان آن در همه
، کمتر از بیست و چهار ساعت. در کوتاهی دارند  گیرند، ساعت بیولوژیکی درونیکه در تاریکی کامل قرار می

 مورد دیگران مانند انسان، این زمان بیش از بیست و چهار ساعت است.
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کند عمل مانند انگشت دست که ساعت نادقیق را تنظیم مینجات دهد. نور آفتاب به

طورِ روشمندی، همیشه و هرروز، ساعت داخلی نادرست ما را مجدداً ین نور بهکند. امی
 1گرداند.وچهار ساعت بازمیکند و ما را تقریبًا و نه دقیقًا به بیستتنظیم می

کند. نور تصادفی نیست که مغز از نور روز برای این هدِف تنظیم مجدد استفاده می
زمان  مان داریم. از ین سیگنالی است که در محیطاعتمادتر ترین و قابلشوندهروز تکرار 

ها طلوع ی ما و هرروز پس از آن، خورشید بدون وقفه و همیشه صبحتولد سیاره
های زنده ساعت کند. درواقع، احتماالً دلیل اینکه گونهها غروب میکند و شبمی

ما( داخلی )مثل هایشان، اعم از دسازی خود و فعالیتاند همگامبیولوژیکی اتخاذ کرده
ر حول دی زمین بوده است که ی سیارهو خارجی )مثل تغذیه(، با مکانیِک مدارِی روزانه

ریکی چرخد و منجر به فازهای منظم نور )در سمتی که رو به خورشید است( و تاخود می
 شود.)در سمتی که پشت به خورشید است( می

دد منظوِر تنظیم مجتواند بهیحال، نور روز تنها سیگنالی نیست که مغز مبااین
ل ساعت بیولوژیکی از آن استفاده کند، اگرچه این سیگنال، در صورت وجود، سیگنا 

سانات تواند از عالیم خارجی دیگری مانند غذا، ورزش، نواصلی و ترجیحی است. مغز می
ستفاده  شوند، نیز اهای معین انجام میدما و حتی تعامالت اجتماعی، که مرتباً و در زمان

ی این وقایع، اعتمادی تکرار شوند. همهطوِر قابلِ کند، البته تا زمانی که آنها هم به
ی رهدهند که یک دوقابلیت تنظیم مجدد ساعت بیولوژیکی را دارند و به آن امکان می

 ی دقیق داشته باشد. به همین دلیل است که افرادی هم که دارایساعتهچهار وبیست
دهند. ینایی هستند، ساعت بیولوژیک خود را کامالً از دست نمیاَشکال خاص ناب

عنواِن محرک های دیگر بهدلیِل نابینایی، پدیدههای نور بهرغم عدم دریافت نشانهعلی
کنند. هر سیگنالی که مغز برای تنظیم تنظیم مجدد ساعت بیولوژیک آنها عمل می

ی شود که در زبان آلمانامیده مین« zeitgeber»کند مجدد ساعت از آن استفاده می
اعتمادترین که نور قابلِ است. بنابراین، درحالی« كنندههمگام»یا « دهندهزمان»به معنی 

اصلی است، اما عوامل بسیار دیگری هم وجود دارند که  zeitgeberو بنابراین 
 .ندتوانند عالوه بر نور روز یا در صورت عدم وجود آن مورد استفاده قرار گیر می

                                                                        
ی کافی قدرتمند است که اندازهحتی تابش نور خورشید در یک روز بارانی و از پشت ابرهای متراکم هم به 1

 .های بیولوژیکی ما کمک کندبه تنظیم مجدد ساعت
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ی ساعته که در وسط مغز شما قرار گرفته است، هستهچهار وساعت بیولوژیکی بیست

های مربوط به آناتومی، این شود. مانند بسیاری از واژهنامیده می 1سوپراکیاسماتیک
به  supraی آموزشی است: اسم هم هرچند که تلفظش راحت نیست، اما یک واژه

ی تقاطع جایی است که اعصاب ی تقاطع. نقطهبه معنی نقطه chiasmمعنی باال و 
رسند و در ادامه از رسند. این اعصاب در وسط مغز به هم میبینایی چشم به هم می

دلیِل خوبی درست ی سوپراکیاسماتیک به(. هستهXشوند )مانند عالمت هم دور می
و در امتداد  که از هر چشم  های نوریباالی این تقاطع قرار دارد. این هسته از سیگنال

سمِت که برای اجرای پردازش بصری بهشوند، در هنگامیاعصاب بینایی فرستاده می
ی سوپراکیاسماتیک از این اطالعات هسته«. کندبرداری مینمونه»روند، پشت مغز می

ی اعتماد برای تنظیم مجدد زمان داخلی اشتباه خود، مطابق با یک چرخهنوری قابلِ 
 کند.ی واضح، استفاده و از بروز هرگونه سرگردانی جلوگیری میهساعتچهار وبیست

سلول مغزی یا  20000ی سوپراکیاسماتیک از گویم هستهوقتی به شما می
های عصبی تشکیل شده است، ممکن است تصور کنید که بسیار بزرگ است و سلول

 است. مغز  ای از جمجمه را اشغال کرده است، اما درواقع بسیار کوچکفضای گسترده
ی شود هستهمیلیارد نورون تشکیل شده است و این باعث می100تقریبًا از 

رغم سوپراکیاسماتیک در مقایسه با کل مغز بسیار کوچک باشد. با وجود این و علی
وجه کم نیست. هیچی مغز و بدن بهی سوپراکیاسماتیک بر بقیهی آن، تأثیر هستهاندازه

ی اصلِی سمفونی ریتمیِک بیولوژیکِی زندگی شما و دهکننهدایت ،این ساعت کوچک
رل ی سوپراکیاسماتیک طیف وسیعی از رفتارها را کنتسایر موجودات زنده است. هسته

هایی که کند، ازجمله رفتاری که ما در این فصل روی آن تمرکز داریم: زمانمی
 خواهید بخوابید.هایی که میخواهید بیدار شوید و زمانمی

ها، که در طول روز فعال هستند ساعت بیولوژیکی هایی، مانند انسانگونهبرای  
منظوِر حفظ بیداری و هشیاربودن شما های مغز و بدن را که بهبسیاری از مکانیسم

کم کند. سپس این فرآیندها در هنگام شب کمدر طول روز فعال می ،اندطراحی شده
ای از یک نمونه 1برند. شکل را از بین می دهندهکنند و آن تأثیر هشدار کاهش پیدا می

دهد. این شکل میانگین دمای درونی ساعت بیولوژیکی )دمای بدن شما( را نشان می
دهد. با شروع از سمت چپ نمودار، دمای سال را نشان میبدن گروهی از افراد بزرگ

                                                                        
1 suprachiasmatic 
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گیرد. سپس یظهر اوج ماز یابد و اواخر بعدتدریج افزایش میظهر به 12بدن از ساعت 

تدریج کاهش شدن به زمان خواب، دما دوباره بهکند. با نزدیکخط سیر آن تغییر می
 گیرد.ی شروع در اواسط روز قرار میتر از نقطهیابد و پایینمی

 
 وچهار ساعته )دمای داخلی بدن(. مثالی از ساعت بیولوژیکی بیست1شکل

معموِل خواِب شما دمای بدن را کاهش شدن به زماِن ساعت بیولوژیکی با نزدیک
رسد. ترین نقطه می( و حدود دو ساعت پس از شروع خواب به پایین1دهد )شکل می

حال، این ریتم دما به این بستگی ندارد که آیا شما واقعًا خواب هستید یا نه. اگر بااین
لگو را نشان دارم، دمای داخلی بدنتان هنوز هم همان ا من شما را تمام شب بیدار نگه

کند، اما این دما بدون توجه به خواهد داد. اگرچه افت دما به شروع خواب کمک می
خود خودیِ ساعته بهچهار وی بیستاینکه بیدار هستید یا خواب، در طول این دوره

 پیش یابد. این یک نمایش کالسیک از یک ساعت بیولوژیکِی از افزایش و کاهش می
شود. بارها و بارها و بدون وقفه تکرار می 1که مانند یک مترونوم  ریزی شده استبرنامه

ی ای است که هستهساعتهچهار وهای بسیارزیاِد بیستدما فقط یکی از ریتم
رو، کند. خواب و بیداری یکی دیگر از آنها است. ازاینسوپراکیاسماتیک آنها را کنترل می

روزی ت و نه برعکس. یعنی ریتم شبانهخواب و بیداری تحت کنترل ساعت بیولوژیکی اس
وچهار ساعت باال و پایین اید یا نه، هر بیستشما بدون درنظرگرفتِن اینکه خوابیده

                                                                        
 ای برای تعیین دقیق زمان وسیله  1
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شود. ساعت بیولوژیکی از این نظر تغییرناپذیر است. اما اگر به افراد دیگر نگاه کنید، می

 بندی ساعت بیولوژیکِی همه یکسان نیست.شوید که زمانمتوجه می

 ریتم من ریتم شما نیست

گذارد، اما ساعته را به نمایش میچهار واگرچه هر انسانی یک الگوی ثابت بیست
وت ای با دیگران متفامالحظهطوِر قابلِ نقاط اوج و حضیض نسبی درمورِد هر فرد به

آلودگی در اوایل است. برای بعضی از افراد اوج بیداری در اوایل روز و حضیِض خواب
درصد از جمعیت را  40هستند و حدود « تیپ صبحگاهی»افتد. اینها اتفاق میشب 

وند، دهند در هنگام طلوع آفتاب یا حوالی آن بیدار شدهند. آنها ترجیح میتشکیل می
. دیگران از انجام این کار خوشحال هستند و در این ساعات از روز عملکردی بهینه دارند

طورِ دهند. بهدرصد از جمعیت را تشکیل می 30 هستند و تقریباً « تیپ شبانگاهی»
حتی  دهند دیر به رختخواب بروند و متعاقبًا صبح روز بعد دیرتر یاطبیعی ترجیح می

ی مردم بین تیپ صبحگاهی و درصد باقیمانده 30 ظهر از خواب بیدار شوند.از بعد
 ل خودم.شبانگاهی قرار دارند و اندکی متمایل به تیپ شبانگاهی هستند، مث

جغد »و « چکاوک صبح»ترتیب ممکن است اصطالحًا این دو تیپ از افراد را به
های شب، هرقدر هم تالش کنند، های صبحگاهی، جغدبنامید. برخالف چکاوک« شب

توانند ها زود بخوابند. فقط در ساعات اولیه صبح است که میتوانند شبغالبًا نمی
شدت از زود بیدارشدن خوابند، طبیعتاً بهرهنگام میکم بخوابند. ازآنجاکه جغدها دیکم

بیزار هستند. آنها قادر نیستند در این زمان عملکرد خوبی داشته باشند. یکی از دالیل 
مانند قرار ، مغز آنها در حالتی خواب«بیدار شدن»رغِم آن این است که در اوایل صبح به

است که باالی  1پیشانیپیش به نام قشر ای ویژه مربوط به منطقهگیرد. این موضوع بهمی
پیشانی پیش عنواِن دفتر مرکزی مغز یاد کرد. قشر توان از آن بهچشم قرار دارد و می

دهد و به بررسی و رسیدگی های منطقی و تفکرات سطح باال را انجام میکنترل استدالل
د بیدار که یک جغد شب مجبور باشد خیلی زوکند. هنگامیبه احساسات کمک می

ماند. مانند یک موتور باقی می« آفالین»فعال و پیشانی در حالت غیر پیششود، قشر 
کشد تا گرم شود و به دمای زمانی طول میزدن، مدتسرد که صبح زود بعد از استارت

 عملیاتی برسد و قبل از آن کارایی الزم را نخواهد داشت.

                                                                        
1 prefrontal cortex 
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، شودآنها هم شناخته می« 1انیتیپ زم»سال، که جغد یا چکاوک بودن یک بزرگ

شود. اگر شما یک جغد شبانگاهی هستید، احتماالً یکی قویًا توسط ژنتیک تعیین می
از والدینتان )یا هردو( جغد هستند. متأسفانه، جامعه از دو جهت با جغدهای شب 

ن دلیل زند، چون، به ایبودن میکند. اوالً به آنها برچسب تنبلنسبتًا ناعادالنه رفتار می
ها دیرتر بیدار های اولیه صبح نخوابیده است، عادت دارد صبحکه جغد شب تا ساعت

های صبحگاهی( یک فرض نادرست دارند و آن این است شود. دیگران )معموالً چکاوک
قدر های شب آنکه ترجیح خواب شب بر خواب صبح یک انتخاب است و اگر جغد

تر بیدار شوند. آنها براساِس این فرض نادرست توانستند زودانضباط نبودند، میبی
اند. کنند. اما جغدهای شب به انتخاب خودشان جغد نشدهجغدهای شب را مالمت می
ی زمانی تأخیردار آنها را به مقید به یک برنامه شاناجتنابدی.ان.ای ذاتی و غیرقابلِ 

کنند.( با تأخیر آغاز می ها روز خود را دیرتر وکرده است. )جغدها در مقایسه با چکاوک
 است. شانسرنوشت ژنتیکیآنها نیست، بلکه ی خطای آگاهانهاین 

شدت بر شروع ی زمانِی کار که در جامعه ریشه دوانده است و بهثانیًا برنامه
ها است کند و طرفدار چکاوکزودهنگام روز کاری تعصب دارد، جغدها را مجازات می

د های استاندار بندیع در حال بهبود است، اما زمان)ناعادالنه است(. اگرچه اوضا 
، کند. درنتیجهاشتغال، جغدها را به یک ریتم غیرطبیعی خواب و بیداری مجبور می

مراتب خیلی کمتر از کمال مطلوب طورکلی عملکرد شغلی آنها در هنگام صبح بهبه
صر هم عظهر و اوایل از شان در اواخر بعداست. همچنین از ابراز پتانسیل واقعی عملکرد

ان شود، زیرا ساعات کاری استاندارد قبل از رسیدن به آن زمان به پایجلوگیری می
را صورِت مزمن بیشتر در معرض خواب ناکافی هستند، زیرسد. متأسفانه، جغدها بهمی

توانند بخوابند. ها تا دیروقت نمیها از خواب بیدار شوند، اما شبمجبورند با چکاوک
دلیِل این  ازحد به خودشان فشار آورند. بنابراین، بهشوند بیشترتیب مجبور میینبد

های بیشتری ازجمله افسردگی شدید، اضطراب، دیابت، کمبود خواب دچار بیماری
 شوند.ی مغزی میی قلبی و سکتهسرطان، حمله

نچه برای های مشابِه آی موقعیتراستا، یک تغییر اجتماعی الزم است: ارائهدراین
عنواِن مثال، اختالل در بینایی(. ما به گیریم )بههای جسمی در نظر میسایر تفاوت

                                                                        
1 chronotype 
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های زمانی تری نیاز داریم که بهتر بتوانند با تمام تیپپذیر های کاری انعطافبندیزمان

 ترین شکل آن.هم در افراطیفقط با یکی از آنها و آنمطابقت داشته باشند و نه

نید که چرا مادر طبیعت این تنوع را بین افراد ایجاد کرده است. آیا شاید تعجب ک
زمان ی ما نباید باهم هماهنگ باشیم و بنابراین همی اجتماعی، همهعنواِن یک گونهبه

بیدار شویم تا بیشترین تعامالت انسانی را داشته باشیم؟ شاید نه. همان طور که بعداً 
زیاد به این صورت تکامل یافته است که در احتمالِ هدر این کتاب خواهیم دید، انسان ب

صورِت تنها یا زوج. با درک این کنار خانواده یا حتی در کنار کِل قبیله بخوابد، نه به
ای در ترجیحات شدهریزیتوان مزایای چنین تنوع ژنتیکِی برنامهی تکاملی، میزمینه
در این گروه تا ساعت یک یا  بندی خواب و بیداری را متوجه شد. جغدهای شبزمان

شدند. خوابیدند و تا ساعت نه یا ده صبح هم بیدار نمیشب نمیدو بعد از نیمه
شب بخوابند و پنج صبح  9توانستند ساعت های صبحگاهی میدیگر، چکاوکازطرِف 

جاِی هشت ساعت، فقط رفته بههمعنواِن یک کل رویبیدار شوند. درنتیجه، این گروه به
ی افراد که همه خواب بودند(، بااینکه همهپذیر بود )یعنی زمانیساعت آسیبچهار 

طوِر بالقوه باعث افزایش هنوز هم هشت ساعت فرصت خوابیدن داشتند. این کار به
شود. مادر طبیعت هرگز یک ویژگی زیستی را به درصدی در آمادگی برای بقا میپنجاه

های خواب و بیدارِی افراِد یک ید در زماندهد ـ در اینجا منظور تنوع مفهمه نمی
تواند باعث افزایش امنیت بقا و درنتیجه، افزایش ی اشتراکی است ـ که میقبیله

 ها شود. و به همین دلیل مادر طبیعت این کار را نکرده است.سازگاری گونه

 مالتونین

نام  گردش بهرساِن در ی سوپراکیاسماتیک شما با استفاده از یک پیامهسته
رساند. ی روز و شب خود را به مغز و بدن شما میشوندهمالتونین، سیگنال تکرار 

هورمون »و « هورمون تاریکی»ها شامل های دیگری هم دارد. این ناممالتونین نام
است؛ نه به این دلیل که شیطانی است، بلکه به این دلیل که در شب ترشح « آشامخون

راکیاسماتیک، افزایش سطح مالتونین کمی پس از ی سوپشود. با دستور هستهمی
ای واقع در عمق قسمت پشت مغز، وارد ی صنوبری، ناحیهشود و از غدهغروب آغاز می

کند و این پیام شود. مالتونین مانند یک بلندگوی قدرتمند عمل میجریان خون می
در آن لحظه، « هوا تاریک است، هوا تاریک است!»فرستد: واضح را به مغز و بدن می
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همراِه آن، یک دستورالعمل بیولوژیکی برای زمان شروع حکمی مبنی بر شروع شب و به

 1شود.خواب به ما داده می

های داممند، با ارسال سیگناِل تاریکی در انصورِت نظامترتیب، مالتونین، بهاینبه
خود  تولید کند، اما تأثیر کمی در خواب کمک می بندیتنظیم زمانموجود زنده به 

شدن این خواب دارد: فرض اشتباهی که بسیاری از افراد دچار آن هستند. برای روشن
ی دوی صدمتر در المپیک در نظر بگیرید. صورِت یک مسابقهتفاوت، خواب را به

ر دوندگان، سر جای خودتان قرا»گوید: بندی است که میمالتونین صدای مسئول زمان
بندی کند. آن مسئول زمانروع مسابقه را شلیک میی شو سپس تپانچه« بگیرید

کت کند، اما در این مسابقه شر )مالتونین( زمان شروع مسابقه )خواب( را کنترل می
طورِ فعال در این قیاس، دوندگاْن مناطق دیگر مغز و فرایندهایی هستند که به کند.نمی

شت ی خواب در مغز را پهکنندشوند. مالتونین این مناطق ایجادباعث ایجاد خواب می
 کند. مالتونین درواقع دستورالعمل رسمی برای شروعخط شروع زماِن خواب جمع می

 کند.ی خواب شرکت نمیدهد، اما خودش در این مسابقهرویداد خواب را می

خود کمک بزرگی برای خوابیدن نیست، حداقل خودیبه همین دالیل، مالتونین به
ی زدگی و نحوهزودی پرواز زدگی نیستند )بهی که تحت تأثیر پرواز برای افراد سالم و کسان

کمک مالتونین درمورِد آن را بررسی خواهیم کرد(. مالتونین به شکل قرص، کیفیت 
توجهی در قابلِ  2شود اثر دارونماییکمی دارد )اگر کیفیتی داشته باشد(. گفته می

کم گرفت: درحقیقت، اثر دارونمایی مالتونین وجود دارد که نباید آن را دسِت 
است. به همان اندازه مهم است که این  3ترین اثر در تمام داروشناسیاطمینانقابلِ 

صورت آزاد فروخته های مالتونینی که بدون نسخه و بهواقعیت را بدانیم که قرص
، 4های دولتی، مثل سازمان غذا و داروی ایاالت متحدهط دستگاهشوند معموالً توسمی

های علمی داروهای بدون نسخه نشان داده است که مقدار شوند. ارزیابیکنترل نمی
شده روی آنها مطابقت ندارد )از واقعی مالتونین موجود در این داروها، با مقدار اعالم

 درصد بیشتر(. 478درصد کمتر تا  83

                                                                        
تاب یا روباه، این اتفاق ها، کرم شب، جیرجیرکهاهایی که در شب فعال هستند، مانند خفاشبرای گونه 1

 افتد.در صبح اتفاق می
2 placebo 
3 pharmacology 
4 US Food and Drug Administration (FDA) 
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واب، با گذر از شب و رسیدن به ساعات صبحگاهی، غلظت مالتونین در هنگام خ
یابد. با طلوع آفتاب و ورود نور خورشید به مغز ازطریِق چشم )حتی آرامی کاهش میبه

افتد و به این وسیله ی صنوبری به کار میهای بسته(، پدال ترمز در غدهازطریِق پلک
کند که به نین، مغز و بدن را مطلع میشود. عدم گردش مالتوترشح مالتونین قطع می
ی خواب را تمام کنند اند. زمان آن فرا رسیده است که مسابقهخط پایان خواب رسیده

انرژی »ها با ی روز بازگردد. از این بابت، ما انسانو اجازه دهند هوشیاری فعال برای بقیه
ترشح مالتونین نیز  کنیم. سپس، با کاهش تابش نور، ترمز خورشیدیِ کار می« خورشید

ی دیگری از تاریکی اطالع دهد. با افزایش مالتونین، مرحلهتوان خود را از دست می
 شود.شود و رویداد خواب دیگری به خط شروع فراخوانده میداده می

کنید. این ترشح چند نموداِر معموِل ترشح مالتونین را مشاهده می 2در شکل 
یابد و حوالی ساعت سرعت افزایش میسپس بهشود. ساعت پس از غروب شروع می

تدریج شدن به طلوع آفتاب، بهرسد. پس از آن، با نزدیکچهار بامداد به اوج خود می
 شود.که از اوایل تا اواسط روز نایاب مییابد تاجاییکاهش می

 
   
 

 ی مالتونین: چرخه2شکل 
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 اگر بخواهید ریتم داشته باشید، مسافرت نخواهید رفت

ی زمین ها به دور کرهی انساننقل گستردهوپیدایش موتور جْت انقالبی در حمل
کرد: هواپیماهای جت   نشده ایجادبینیی بیولوژیکی پیشبود. اما این انقالب یک فاجعه

ی ما ساعتهچهار واین امکان را دارند که، با سرعت بیشتری از آنچه ساعِت داخلِی بیست
پای آن پیش برود یا با آن سازگار شود، بین مناطق زمانی حرکت کنند. این بهبتواند پا

شود. زدگی نامیده میشوند که پرواز افتادگی زمانی بیولوژیکی میها باعث یک عقبجت
ی زمانی دور، در طول روز هم احساس خستگی ی این حالت، ما در یک منطقهدر نتیجه
کند شب است. این ساعت کنیم، زیرا ساعت درونی ما هنوز فکر میآلودگی میو خواب

اش را جبران نکرده است. اگر به نظرتان این وضع خیلی بد نیست، افتادگیهنوز عقب
توانیم خواب را شروع کنیم یا در حالت خواب م شب هم نمیباید بدانید که اغلب هنگا

 بمانیم، زیرا ساعت داخلی ما معتقد است که روز است.

ام در انگلستان توجه کنید. لندن فرانسیسکو به خانهبه مثالی از پرواز من از سان
رسم، باوجوداینکه فرانسیسکو جلوتر است. وقتی به انگلیس میهشت ساعت از سان

گوید ساعت نُه صبح است، اما ساعت دیجیتالی فرودگاه هیترو لندن به من میساعت 
دهد ـ یعنی زمان کالیفرنیا را که یک ام زمان بسیار متفاوتی را نشان میبیولوژیکی داخلی

آلودم را در طول روز در لندن صبح است. باید سریع بخوابم. من باید مغز و بدن خواب
یولوژیک من خواستار خواب هستند، خوابی که در این های بی بخشتحمل کنم. همه

 اند.زمان بیشتر مردم کالیفرنیا در آن فرو رفته

شب به وقت لندن، در رختخواب هستم، اما بدتر از آن هنوز در راه است. تا نیمه
توانم بخوابم. اگرچه در خواهم بخوابم. اما برخالِف اکثر مردم لندن نمیام و میخسته

شب است، اما ساعت بیولوژیکی داخلی من معتقد است که ساعت چهار لندن نیمه
طور که در لندن و در رختخواب ظهر است، یعنی ساعت کالیفرنیا. معموالً هماناز بعد

کشد که تمایل طبیعی من به ام، کامالً بیدارم. پنج یا شش ساعت طول میدراز کشیده
کند است که لندن شروع به بیدارشدن می خوابیدن از راه برسد... و درست در این زمان

 و من مجبورم یک سخنرانی عمومی انجام دهم. چه افتضاحی!

ی زمانی جدید و در طول روز احساس خستگی زدگی است: شما در منطقهاین پرواز 
« کنندفکر می»کنید، زیرا ساعت بدن و بیولوژیِک همراه آن هنوز هم آلودگی میو خواب
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توانید خوب بخوابید، زیرا ریتم بیولوژیکی شب هم اغلب نمی شب است. در هنگام

 شما هنوز معتقد است که روز است.

ماند. خوشبختانه مغز و بدن من برای همیشه در این برزخ عدم تطبیق باقی نمی
شوم. های خورشید، با زمان لندن سازگار میدر این مکان جدید، با استفاده از سیگنال

ی زمانی جدید قرار دارید، ازای هر روزی که در یک منطقهکُند است. بهاما این یک روند  
تواند حدود یک ساعت خودش را بازتنظیم ی سوپراکیاسماتیک شما فقط میهسته

فرانسیسکو جلوتر است، کند. به همین دلیل و ازآنجاکه لندن هشت ساعت از سان
وم. متأسفانه، ساعِت کشد که دوباره با زمان لندن هماهنگ شهشت روز طول می

های حماسی برای ی سوپراکیسماتیکم، پس از این تالشی هستهساعتهچهار وبیست
شود: من رو میای روبهکنندهجلوکشیدِن خودش و خوگرفتن با لندن، با خبر ناراحتبه

ی من فرانسیسکو برگردم. ساعت بیولوژیکی بیچارهحاال و بعد از نُه روز باید به سان
 است یک بار دیگر و در جهت معکوس این مبارزه را تحمل کند! مجبور 

ی گرفتن با منطقهسمِت شرق، خوشاید متوجه شده باشید که هنگام مسافرت به
کنید. دو دلیل برای این تر از زمانی است که به غرب مسافرت میجدید به نظر سخت

ه زودتر از زمان معمول موضوع وجود دارد. اول اینکه، سفر به شرق مستلزم این است ک
بخوابید، الزامی که یک دستورالعمل بیولوژیکی سخت برای ذهن است. درمقابل، سفر 

صورِت آگاهانه و هم به غرب مستلزم این است که بیشتر بیدار بمانید، کاری که هم به
 رفتِن تمام تأثیراتتر است. دوم آنکه، به یاد دارید که هنگام ازبینازلحاِظ عملی آسان

ـ حدود طورِ فطری طوالنیجهان خارج، ساعت بیولوژیکی طبیعی ما به تر از یک روز است 
وچهار ساعت و پانزده دقیقه. هرچند ممکن است ناچیز باشد، اما این موضوع بیست

کردن آن باشد. تر از کوتاهکردِن مصنوعی روز برای شما راحتشود طوالنیباعث می
تان ـ تر کنید ـ در جهت ساعت داخلی فطرتًا طوالنییسمِت غرب سفر مکه بههنگامی

چهار ساعت خواهد بود و به همین دلیل وتر از بیستبرای شما طوالنی« روز»آن 
سمِت شرق شامل تر است. اما سفر بهکنید سازگار شدن با آن کمی راحتاحساس می

و در جهت  تر استچهار ساعت کوتاهوی است که طولش برای شما از بیست«روز»
تر تر شما قرار دارد، به همین دلیل سازگاری با آن سختمخالِف ریتِم داخلِی طوالنی

 است.

زدگی بازهم یک فشار فیزیولوژیکی سمِت غرب بروید و چه شرق، پرواز چه به
ها و ها، اندامفرسا را بر مغز و یک استرس بیولوژیکی عمیق را بر سلولطاقت
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ی هواپیماها را کند و عواقبی دارد. دانشمندان خدمهد میهای اصلی بدن وار سیستم

کنند و زمان کمی برای بازیابی ساعت که مرتبًا در مسیرهای طوالنی سفر می
کننده به دست آمد. ی نگرانشان دارند مورد مطالعه قرار دادند. دو نتیجهبیولوژیکی

ـ بهاول اینکه، بخش که مربوط به یادگیری و حافظه هایی  ویژه آن بخشهایی از مغز آنها 
های مغز ی تخریب سلولدهندههستند ـ ازنظِر فیزیکی کوچک شده بودند، که نشان

دلیِل سفر بین مناطق زمانی مختلف بود. دوم آنکه، ناشی از استرس بیولوژیکی و به
 توجهیطوِر قابلتوجهی مختل شده بود. آنها بهطوِر قابلمدت آنها بهی کوتاهحافظه

طورِ مکرر بین مناطق زمانی ی مشابه بودند که بهکارتر از افرادی با سن و سابقهفراموش
ی پرواز و کارگران شیفتی ی خلبانان، خدمهکردند. مطالعات دیگر دربارهمختلف سفر نمی

اند؛ ازجمله میزان عواقب ناخوشایند دیگری را هم، عالوه بر موارد فوق، گزارش کرده
نسبت به عموم جامعه ـ یا حتی نسبت به افراد  2سرطان و دیابت نوعبسیار باالتر 

 اند.ی آنها سفر نکردهاندازهاند و بهمشابه که با دقت تحت کنترل قرار گرفته

توانید درک کنید که چرا برخی از افراد که مکرراً با بار میبراساِس این تأثیرات زیان
اند چنین عذابی را ی پرواز، مایلو خدمه زدگی مواجه هستند، ازجمله خلبانانپرواز 

محدود کنند. اغلب، در تالش برای کمک به رفع این مشکل قرص مالتونین مصرف 
فرانسیسکو به لندن را به یاد آورید. بعد از رسیدن به لندن و کنند. پرواز من از سانمی

خشی از آن در آن شب، برای به خواب رفتن و ماندن در خواب واقعًا مشکل داشتم. ب
شد. براساِس به این دلیل بود که مالتونین در طول آن شب لندن در بدنم ترشح نمی

های زیادی مانده بود. اما بیایید ساعت کالیفرنیا، تا افزایش مالتونین من هنوز ساعت
خواستم بعد از ورود به لندن دوز مناسبی از مالتونین را مصرف کنم. تصور کنیم که می

ظهر، به از د آن به این صورت است: حدود ساعت هفت تا هشت بعدی عملکر نحوه
خوردم و این قرص باعث افزایش مصنوعِی گردش زمان لندن، قرص مالتونین را می

ای بود که، در آن زمان، در بدن اکثر شد که همانند گردش مالتونین طبیعیمالتونین می
کرد كه شب است و با اعمال این یافتاد. درنتیجه، مغز من فكر ممردم لندن اتفاق می
کرد. این هنوز یک تالش ی خواب را اعالم میبندی شروع مسابقهترفند شیمیایی، زمان

برای ایجاد رویداد خواب در این زمان غیرعادی )برای من( خواهد بود، اما این سیگنال 
فزایش طوِر چشمگیری ازدگی بهبندی احتمال خوابیدن را در این وضِع پرواز زمان

 دهد.می
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 فشار خواب و کافئین

ی کنندهی شما اولین عامل از دو عامل تعیینساعتهچهار وساعت بیولوژیکِی بیست
ی خواب و بیداری است. دومین مورد فشار خواب است. در همین لحظه، یک ماده

، شود. با گذشت هر دقیقه پس از بیداریدر مغز شما تولید می 1شیمیایی به نام آدنوزین
تری بیدار باشید، آدنوزین بیشتر تجمع یابد. هرچه مدت طوالنیغلظت آن افزایش می

صورِت یک شاخص شیمیایی درنظر بگیرید که از زمان بیدارشدن یابد. آدنوزین را بهمی
 کند.شده را ثبت میوقفه مقدار زمان سپریدر هنگام صبح، بی

ش تمایل به خوابیدن است. این یکی از پیامدهای افزایش آدنوزین در مغز افزای
کند چه شود و این دومین نیرویی است که تعیین مینامیده می فشار خوابتمایل 

کنید و بنابراین باید به رختخواب بروید. غلظت باالیی از موقع احساس خواب می
مناطق « حجم»زمان ی هوشمند، همآدنوزین، با استفاده از یک اثر دوگانه

ی خواب کنندهدهد و حجم مناطق تحریکداری در مغز را کاهش میی بیکنندهتحریک
ی این فشار خواب که غلظت آدنوزین به اوج خود برسد، در نتیجهافزاید. هنگامیرا می

این اتفاق در بیشتر  2شود.زدن ایجاد میتحمل برای چرتشیمیایی، یک تمایل غیرقابل
 افتد.زمان بیدارشدن اتفاق می افراد پس از گذشت دوازده تا شانزده ساعت از 

شود احساس ی شیمیایی که باعث میتوانید با استفاده از یک مادهالبته شما می
را  طوِر مصنوعی، سیگنال خواب آدنوزینهوشیاری و بیداری بیشتری داشته باشید، به

ترین )و خاموش کنید: کافئین. کافئین مکمل غذایی نیست، بلکه پرمصرف
ی گردان در جهان است. پس از نفت، کافئین دومین کاالن( محرک روانتریپرسوءمصرف

ترین مدت و ی زمین است. تاکنون در نسل بشر، کافئین طوالنیشده روی کرهمعامله
بیشترین حجم مصرِف بدون نظارت را داشته شده است و شاید الکل تنها رقیب آن 

 باشد و تا امروز نیز چنین است.

های کند چون این مزیت را دارد که به پذیرندها آدنوزین نبرد میکافئین با موفقیت ب
ها را اشغال چسبد. البته وقتی این پذیرندههای ـ آدنوزین در مغز میکنندهـ یا دریافت

                                                                        
1 adenosine 

با فرض اینکه شما یک ساعت بیولوژیکی پایدار دارید و اخیراً سفر هوایی بین مناطق زمانی مختلف را  2
اید، در این حالت حتی اگر شانزده ساعت بیدار باشید، هنوز هم ممکن است برای خوابیدن تجربه نکرده

 مشکل داشته باشید.
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شود. آلودگی شما نمیکند و باعث خوابکند، مانند آدنوزین آنها را تحریک نمیمی

عنواِن یک عامل پوشاننده کند و بهغیرفعال می طورِ مؤثریدرعوض، آنها را مسدود و به
کند. این حالت معادل این است که برای نشنیدن صدا گوشتان را با دست عمل می

آلودگی را، که معموالً ها، سیگنال خواببپوشانید. کافئین با ربودن و اشغال این پذیرنده
رغِم یری: کافئین بهگکند. نتیجهشود، مسدود میتوسط آدنوزین به مغز منتقل می

کند( با وجود میزان باالی آدنوزین )که در حالت عادی شما را به خوابیدن تشویق می
 شود احساس هوشیاری و بیداری کنید.حقه باعث می

رسد. دقیقه پس از مصرف آن به اوج خود میسطح گردش کافئین درحدوِد سی
م بدن شماست. در ساز است ماندگاری کافئین در سیستاگرچه، آنچه مشکل

استفاده « 1ی عمرنیمه»ی اثربخشی یک دارو از اصطالح داروشناسی، هنگام بحث درباره
درصد از غلظت یک دارو  50رفتِن کنیم. این اصطالح درواقع به زمان الزم برای ازبینمی

طورِ متوسط پنج تا هفت ساعت است. بیایید ی عمر کافئین بهدر بدن اشاره دارد. نیمه
 7:30خورید، حدوِد ساعت تان یک فنجان قهوه میض کنیم که شما بعد از عصرانهفر 

درصد از  50بامداد،  1:30ظهر. این بدان معنی است که ممکن است تا ساعت از بعد
دیگر، تا ساعت عبارِت این کافئین هنوز هم در بافت مغز فعال و در حال گردش باشد. به

ای تمیزکردن مغزتان از کافئینی که بعد از صرف عصرانه شما فقط نیمی از راه را بر  1:30
 اید.اید طی کردهنوشیده

نوز درصد وجود ندارد. نیمی از کافئین هم ه 50هیچ چیز خوشایندی درمورِد این 
ول طی بیشتری در بسیار قدرتمند است و قبل از ناپدید شدن کامل آن، فرایند تجزیه

آید یا خواب آرامی راحتی به سراغتان نمیشب در پیش است. در طول شب، خواب به
دهد. ینخواهید داشت، زیرا مغز شما نبرد خود را با نیروی مخالفش )کافئین( ادامه م

توانند کشد و بنابراین نمیدانند غلبه بر یک دوز کافئین چقدر طول میبیشتر مردم نمی
قرار  اند ارتباط بر دهای که چند ساعت قبل با شام خور بین بدخوابی شب و فنجان قهوه

 کنند.

زا زیاد است، بلکه های انرژیها و نوشیدنیتنها در قهوه، بعضی از چایکافئین ـ که نه
های کاهش در غذاهایی مانند شکالت تلخ، بستنی و همچنین داروهایی مانند قرص

 شودترین مقصرانی است که باعث میها نیز وجود دارد ـ یکی از متداولوزن و ُمسکن

                                                                        
1 half-life 
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راحتی به خواب نروند و بعد از آن خواِب سنگینی نداشته باشند، حالتی که افراد به

شود. همچنین توجه خوابی که واقعاً موردی پزشکی است اشتباه گرفته میمعموالً با بی
داشته باشید که نوشیدنی بدون کافئین به معنای عدم وجود کافئین نیست. یک فنجان 

ی معمولی کافئین درصد یک فنجان قهوه 30تا  15 حاوی ی بدون کافئین معموالً قهوه
ی یک ی بدون کافئین بنوشید، به همان اندازهدارد. اگر عصرانه سه تا چهار فنجان قهوه

 رساند.ی معمولی به خواب شما آسیب میفنجان قهوه

تدریج و با گذشت رود. کافئین توسط آنزیمی در کبد، که بهاثر کافئین از بین می
برخی از افراد تا حد  1شود.کند، از سیستم بدن شما خارج میمان آن را تضعیف میز 

ی مؤثرتری از این آنزیم هستند. این نسخه به ، دارای نسخه2زیادی براساِس ژنتیکشان
سرعت جریان خون را از کافئین پاک کند. این افراِد کمیاب دهد که بهکبد اجازه می

شکل بخوابند. اما سرعت و بدون مشب بهبنوشند و نیمه توانند یک اسپرسو با شاممی
بردِن همان مقدار کافئین برای سیستم آنها ی کندتر آنزیم را دارند. ازبیندیگران نسخه

کشد. درنتیجه، آنها نسبت به اثرات کافئین بسیار حساس هستند. بسیار بیشتر طول می
آورد و درصورِت خوردن ام میی صبحگاهی بیشتر روز را دویک فنجان چای یا قهوه

ازظهر، خوابیدن برای آنها در هنگام شب دشوار خواهد فنجان دوم، حتی در اوایل بعد
دهد: هرچه پیرتر باشیم، سازی کافئین را تغییر میبود. افزایش سن هم سرعت پاک

ن کشد و بنابراین نسبت به تأثیر آ رفتِن کافئین در مغز و بدن ما بیشتر طول میازبین
 شویم.تر میکردن خواب حساسدر مختل

که کبد شما  کنید با نوشیدن قهوه تا دیروقت بیدار بمانید، هنگامیاگر سعی می
شید: ای ناخوشایند باکشد، باید منتظِر نتیجهکافئین را از سیستم بدنتان بیرون می

های که باتریشود. مثل وقتیشناخته می« سقوط کافئین»عنواِن ای که معموالً بهپدیده
یابد. یک سرعت کاهش میافتند، سطح انرژی شما هم بهبازی از کار مییک ربات اسباب

ر کنید و انجام کار و تمرکز برایتان دشواآلودگی زیادی میبار دیگر احساس خواب
 شود.می

افتد. تمام زمانی که کافئین در سیستم بدن شما فهمیم چرا این اتفاق میاکنون می
کند، آدنوزین به تجمع در ی شیمیایی خواب )آدنوزین( را مسدود میارد و مادهوجود د

                                                                        
ه کافئین موثر هستند، از جمله سن، سایر داروهایی که همزمان با آن عوامل دیگری نیز در حساسیت ب 1

 شوند و کمیت و کیفیت خواب قبل از آن. مصرف می
 نام دارد. 2A1 450Pشود، سیتوکروم آنزیم اصلی کبد که باعث سوخت و ساز کافئین می 2
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دهد. مغز شما از این افزایش جریان آدنوزین که مشوق خواب است آگاه بدن ادامه می

که شود. اما هنگامیاید مانع درک آن مینیست، زیرا دیوار کافئینی که شما ایجاد کرده
ببرد، یک واکنش بسیار ناخوشایند را احساس خواهید کرد: کبد آن سد کافئین را از بین 

سه ساعت قبل، قبل از اینکه آن فنجان قهوه را ای که دو یا آلودگیدلیِل خواببه
های بین ای که در ساعتتمام آدنوزین اضافیی عالوهبهکردید و بنوشید، احساس می

ه منتظر کافئین هستید تا از صبرانکنید و بیآنها جمع شده است، احساس ناراحتی می
شوند، ی کافئین خالی میدلیِل تجزیهها بهکه پذیرندهاین حالت خارج شوید. هنگامی

افتد، که این اتفاق میپوشاند. هنگامیشود و کامالً آنها را میآدنوزین دوباره وارد می
کند، مورد شما با یک فشار شدید آدنوزین، که اشتیاق شدیدی برای خوابیدن ایجاد می

همان حالت سقوط کافئین که در باال ذکر شد. اگر کافئین بیشتری  –گیرید حمله قرار می
کند، ی وابستگی را آغاز میبرای مقابله با سنگینی آدنوزین مصرف نکنید، کاری که چرخه
 متوجه خواهید شد که بیدار ماندن بسیار بسیار دشوار است.

ی هتر بیان کنم، در ادامه شرحی از تحقیقات محرمانهبرای اینکه تأثیرات کافئین را ب
ها را کنم. دانشمندان ناسا عنکبوترا مطرح می 1980ی شده توسط ناسا در دههانجام

ها ساختند در معرض داروهای مختلف قرار دادند و سپس تارهایی را که آن عنکبوت
جوانا و کافئین بود. ی، اسپید )آمفتامین(، مار 1LSDبررسی کردند. این داروها شامل 

شوند. محققان خاطرنشان مشاهده می 3خود گویا هستند، در شکل خودیِ نتایج، که به
ها در هنگام مصرف كافئين، در ساختن تارهای طبيعي و منطقي كردند كه عنكبوت

ای ناتوان بودند، حتي در مقایسه با ساير داروهاي قوی مورد مالحظهطور قابلبه
 آزمايش.

                                                                        
مزه که بو و بیرنگ، بیجامد، بیدی، که در روانپزشکی کار برد دارد، اسلیرزژیک اسید دی اتیل آمید، ال 1

 ترین و اعتیادآورترین مواد مخدر است.از جمله خطرناک



 39||    شودیم دهیکه خواب نام یزیبخش اول: چ

 
 : تأثیر داروهای مختلف بر تار عنکبوت3شکل 

ی شایان ذکر است که کافئین یک داروی محرک است. همچنین تنها ماده
دهیم ـ پیامدهای راحتی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میآوری است که بهاعتیاد

 ناشی از آن را بعداً در این کتاب بررسی خواهیم کرد.

 همراه با ریتم

ه خواب م ککنید که اگر یک لحظه کافئین را کنار بگذارید، دو نیروی حاک  شاید تصور 
ی ی هستهساعتهچهار وساعت بیولوژیکِی بیست - کنندشما را تنظیم می

کنند تا سوپراکیاسماتیک و سیگنال فشار خواب آدنوزین ـ با یکدیگر ارتباط برقرار می
تم متفاوت و کنند. آنها دو سیسکار را نمیتأثیراتشان را یکی کنند. اما درواقع آنها این  

عموالً مپیوسته نیستند، اگرچه هماند. آنها بهاطالعجدا از هم هستند که از یکدیگر بی
 باهم مطابقت دارند.

وهشت ساعت از چپ به راست ـ است. شامل دو روز و دو شب ـ چهل 4شکل 
« C1فرآیند » عنوانِ که بهی ساعت بیولوژیکی است  دهندهچین در شکل نشانخط نقطه

اطمینان و بارها باال طوِر قابلِ شود. این خط مثل یک موج سینوسی، بهنیز شناخته می
آید. با شروع از سمت چپ شکل رود و پایین میآید و دوباره باال میرود و پایین میمی

ا کنید که ساعت بیولوژیکی چند ساعت قبل از بیدارشدن فعالیت خود ر مشاهده می
دهنده مغز و بدن را برانگیخته دهد. این ساعت با یک سیگنال انرژِی هشدار افزایش می

ی دور در حال کند. آن را مثل یک گروه موزیک نظامی در نظر بگیرید که از فاصلهمی

                                                                        
1 Process-C  
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تدریج و با گذشت زمان شدن به شماست. در ابتدا سیگنال ضعیف است، اما بهنزدیک

ساالن سالم، تا اوایل شود. در اکثر بزرگود و تقویت میششود، تقویت میتقویت می
 رسد.ی ساعت بیولوژیکی به اوج میکنندهظهر، این سیگنال فعال

 

 
 : دو عامل تنظیم خواب و بیداری4شکل 

 

ی خواب، آدنوزین، اتفاق کنندهاکنون بیایید آنچه را که برای عامل دیگر کنترل
« S1فرآیند »عنواِن شود که بهاب میافتد بررسی کنیم. آدنوزین باعث ایجاد فشار خومی

دهد، هرچه زمان نشان می 4شود. همان طور که خط ممتد شکل هم شناخته می
شود و باعث ایجاد یک تمایل )فشار( بیشتری بیدار باشید، آدنوزین بیشتر تقویت می

اید. گردد. تا اواسط یا اواخر صبح، شما فقط چند ساعت بیدار بودهخواب فزاینده می
براین، ساعت بیولوژیکی درنتیجه، غلظت آدنوزین فقط کمی افزایش یافته است. عالوه

ی قوی از کنندهدارای باالترین قدرت ایجاد هوشیاری است. این ترکیِب خروجِی فعال
بخش سرحال همراِه سطح پایین آدنوزین، منجر به احساس لذتساعت بیولوژیکی، به

طور باشد، اگر خواب شب قبلتان از کیفیت خوب و شود )یا حداقل باید اینبودن می
راحتی کنید که انگار در اواسط صبح بهمدت کافی برخوردار بوده باشد. اگر احساس می

                                                                        
1 Process-S  

 خواب                                   خواب        
 صبح 7ب                 ش 11صبح        7شب                      11صبح        7

 دهدرا کاهش میدنوزین خواب آ 
 (S)کاهش فشار خواب، یا فرآیند 

 Sفرآیند 

 Cفرآیند 
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زیاد خواب کافی ندارید یا کیفیت خواب شما خوب نیست(. احتمالِ توانید بخوابید، بهمی

ی تمایل شما دهندهنشان چین( در نمودار فوق،ی بین دو خطوط )ممتد و نقطهفاصله
به خواب است. هرچه فاصله بین این دو بیشتر باشد، تمایل به خوابیدن در شما بیشتر 

 است.

برای مثال، اگر ساعت هشت از خواب بیدار شده باشید، در ساعت یازده صبح فقط 
چین )ساعت بیولوژیکی( و خط ممتد )فشار خواب( وجود ی کمی بین خط نقطهفاصله

ی کم یعنی یک محرک خواب نشان داده شده است. این فاصله 5در شکل  دارد که
 ضعیف وجود دارد و یک اشتیاق قوی برای بیداربودن و هوشیاری.

 
 : اشتیاق برای بیداربودن5شکل 

نشان داده شده است، در ساعت یازده شب وضعیت  6اما، همان طور که در شکل 
اید و مغز شما در غلظت بسیار متفاوت است. اکنون پانزده ساعت است که بیدار شده

باالیی از آدنوزین غرق شده است )توجه داشته باشید که، در شکل، چگونه خط ممتد 
چیِن ساعت بیولوژیکی در حال نزول نقطهبراین، خط شدت باال رفته است(. عالوهبه

بین دو خط  فاصلهآورد. درنتیجه، است و سطح فعالیت و هوشیاری شما را پایین می
نشان داده شده است. این ترکیب قدرتمند از آدنوزین فراوان  6بیشتر شده و در شکل 

دید باعث تمایل ش)فشار زیاد خواب( و اُفت ساعت بیولوژیکی )کاهش سطح فعالیت( 
 شود.به خواب می

 خواب                                   خواب        
 صبح 7ب                 ش 11صبح        7شب                      11صبح        7

 اشتیاق قوی برای بیداربودن
 (Sو فرآیند  C)فاصله اندک بین فرآیند 

 Sفرآیند 

 Cفرآیند 
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 برای خوابیدن : اشتیاق6شکل 

افتد؟ در هنگام شده میخوابید، چه اتفاقی برای آدنوزیِن انباشتهکه میهنگامی
که مغز فرصت کاهش و حذف طوریگیرد، بهای صورت میی گسترده، تخلیهخواب

دهد و بار سنگینِی فشار خواب را کاهش می ،شب کند. خواِب آدنوزین روز را پیدا می
ساالن، کند. پس از تقریبًا هشت ساعت خواب سالم در بزرگتر میآدنوزین را سبک

شود. همین که این روند به پایان برسد، تصادفًا فعالیت سازی آدنوزین کامل میپاک
شود. بخش آن نزدیک میگروه موزیِک ساعت بیولوژیکی هم دوباره شروع و تأثیر انرژی

کنند، آدنوزین ا باهم عوض میکه این دو فرآیند در ساعات صبح جایگاهشان ر هنگامی
محل رسیدن  6شود )که در شکل حذف و صدای شورانگیز ساعت بیولوژیکی بلندتر می

شویم )هفت صبح روز دوم در طور طبیعی از خواب بیدار میهم است( و بهدو خط به
شکل(. پس از آن خواب کامل شبانه، اکنون آماده هستید که با قدرت جسمی و عملکرد 

 مغزی با شانزده ساعت بیداری مواجه شوید.هوشیار 

 روز استقالل و شب

اید ـ شب قبل نخوابیده باشید و تمام طول روز داشته« بیداریشب»حال آیا تابه
توانید چیزهای زیادی درمورِد اید و میبعد هم بیدار باشید؟ اگر در چنین موقعیتی بوده

کردید داشته باشید که احساس میآن به خاطر آورید، ممکن است لحظاتی را به یاد 
های دیگری هم بوده که باوجوِداینکه مدت آلود هستید، اما لحظهواقعاً بدحال و خواب

 خواب                                   خواب        
 صبح 7ب                 ش 11صبح        7شب                      11صبح        7

 بیشترین تمایل برای خوابیدن
 (Sو فرآیند  C)فاصله اندک بین فرآیند 

 Sفرآیند 

 Cفرآیند 
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کردید. چرا؟ من به طورِ متناقضی احساس هوشیاری بیشتری میطوالنی بیدار بودید، به

شیاری کنم که این آزمایش را روی خودش انجام دهد، اما ارزیابی هوکسی توصیه نمی
وچهار ساعت محرومیت از خواب، روشی است که دانشمندان فرد در طول بیست

اند ی زمان خواب و بیداریکنندهتوانند ازطریِق آن نشان دهند که دو نیرویی که تعیینمی
آلودگی آدنوزین ـ مستقل ساعته و سیگنال خوابچهار وـ یعنی ساعت بیولوژیکی بیست

 ف فرایند معمولشان همگام باهم پیش نروند.توانند برخالهستند و می

ساعته و دو وهشترا بررسی کنیم. این شکل هم همان زمان چهل 7بیایید شکل 
ساعته، سیگنال فشار وچهار دهد: ساعت بیولوژیکی بیستعامل مورِدنظر را نشان می

تمام طول ی بین آنها. در این سناریو، داوطلب ما قرار است در خواب آدنوزین و فاصله
شود، فشار خواب آدنوزین )خط طور که شب سپری میشب و روز بیدار بماند. همان

که شیر   ال آمدن سطح آب در یک سینککند، مثل با تدریج افزایش پیدا میباالیی( به
تواند شود. نمیآب باز و خروجی آن مسدود شده باشد. این فشار در طول شب کم نمی

 د.خوابکم شود، چون فرد نمی

 
 نواسانات در زمان محرومیت از خواب. 7شکل 

 

تواند ، مغز نمیطریِق خواب ی آدنوزین از تخلیهبا بیدارماندن و مسدودکردن 
خودش را از فشار شیمیایی خواب رها کند. سطح آدنوزین همچنان در حال افزایش 

آلودگی بیشتری تری بیدار باشید، خواباست. این بدان معناست که هرچه مدت طوالنی

 خواب                                   خواب        
 صبح 7ب                 ش 11صبح        7شب                      11صبح        7

 اشتیاق بسیار قوی برای خوابیدن

 Sفرآیند 

 Cفرآیند 

 اشتیاق ضعیف برای خوابیدن

 اشتیاق قوی برای خوابیدن
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ای احساس فزایندهطورِ کنید. اما این درست نیست. گرچه در طول شب بهس میاحسا

صبح هوشیاری به کمترین  6تا  5آلودگی بیشتری خواهید کرد و در حدود ساعت خواب
ای خواهید یافت. چطور چنین چیزی رسد، اما پس از آن نیروی تازهمیزان خود می

اِب متناظر با آن همچنان در حال که سطح آدنوزین و فشار خوممکن است وقتی
 افزایش است؟

ی کوتاه رهایی ی شماست که یک دورهوچهارساعتهپاسخ با ساعت بیولوژیکی بیست
بودن کند. برخالف فشار خواب، ساعت بیولوژیکی به خوابآلودگی را ایجاد میاز خواب

اساس که چه ینکند. شکل آهسته و ریتمیک آن دقیقًا برایا بیداربودنتان توجهی نمی
رود. مهم نیست که چه وضعیتی از فشار ساعتی از شب یا روز است باال و پایین می

ساعته چهار وی ساعت بیولوژکی بیستخواب آدنوزین در مغز وجود دارد، چون چرخه
 توجه است.مثل همیشه است و به کمبود خواب جاری شما بی

 6کاری که درحدوِد ساعت از شبنگاه کنید. عذاب ناشی  7یک بار دیگر به شکل 
تواند با ترکیبی از فشار خواب باالی آدنوزین و ساعت کنید، میبامداد تجربه می

ی ی خود رسیده است توضیح داده شود. فاصلهترین نقطهبیولوژیکی که به پایین
عمودی بین این دو خط در ساعت سه صبح، که با اولین فلش عمودی در شکل نشان 

ی هوشیاری عبور ترین نقطهست، زیاد است. اما اگر بتوانید از این پایینداده شده ا
کنید، برای تجدید نیرو آماده خواهید شد. صعود صبحگاهی ساعت بیولوژیکی به نجات 

شدن طورِ موقت باعث خنثینوازد و بهباش را میآید، در طول صبح زنگ آمادهشما می
که ساعت بیولوژیکی شما در ساعت یازده صبح طور  شود. همانفشار خواب آدنوزین می

 یابد.کاهش می  7ی عمودی بین دو خط مربوطه در شکل رسد، فاصلهبه اوج خود می

ی مهم این است که شما ساعت یازده صبح نسبت به سه بامداد احساس نکته
اید. زمان بیشتری بیدار بودهآلودگی کمتری خواهید داشت، باوجوِداینکه مدتخواب

ظهر، همان طور که فشار خواب از أسفانه، این تجدید نیرو دوام ندارد. با شروع بعدمت
ظهر از کند. در اواخر بعدتدریج سقوط مییابد، ساعت بیولوژیکی بهآدنوزین افزایش می

رود. شما تحت نیروی کامل فشار و اوایل شب، هرگونه هوشیاری موقتی از بین می
ی عمودی زیادی بین دو خط . در ساعت نه شب، فاصلهگیریدخواب آدنوزین قرار می

ها، مغز با چنگال وجود دارد. با مقدار کمی کافئین یا آمفتامین در داخل رگ 7شکل 
شود و شما را در حالت چرت فرو درپنجه میبیداری که حاال ضعیف و مبهم شده پنجه

 یابد.برد و خواب ادامه میمی
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 م؟خوابی کافی میاندازهآیا به

طورِ معمول نید که آیا بهدااگر موارد کمبود خواب شدید را کنار بگذاریم، از کجا می
خواب کافی دارید یا نه؟ بااینکه یک ارزیابی بالینی خواب برای حل کامل این مسئله 
مورد نیاز است، اما یک راه آسان این است که به این دو سؤال ساده پاسخ دهیم. اول 

توانید ساعت ده یا یازده شوید، میِم صبح و وقتی از خواب بیدار میهنگااینکه، آیا، به
زیاد اندازه یا کیفیت خواب شما احتمالِ باشد، به« بله»صبح دوباره بخوابید؟ اگر جواب 
ای داشته ظهر بدون کافئین عملکرد بهینهاز توانید قبلکافی نیست. دوم آنکه، آیا می

زیاد برای درمان وضعیت کمبود مزمن احتمالِ است، به« خیر»باشید؟ اگر جواب 
 درمانی هستید.خوابتان در حال خود

باید هر دوی این عالیم را جدی بگیرید و به دنبال رفع کمبود خواب خود باشید. 
بررسی خواهیم  14و  13های طورِ دقیق در فصلها مباحث و سؤاالتی هستند که بهاین

زنند شوند و به آن آسیب میلی که مانع خواب میکرد. در این دو فصل، درمورِد عوام
طورِکلی، این کنیم. بههای مؤثر آن صحبت میخوابی و درمانو همچنین بیماری بی

کنند که در اواسط صبح دوباره بخوابد یا نیاز احساسات ناخوشایند که فرد را وادار می
یل است که افراد فرصت به تقویت هوشیاری با کافئین داشته باشد، معموالً به این دل

که دهند. هنگامیخواب کافی ـ حداقل هشت یا نه ساعت در رختخواب ـ را به خود نمی
ازحد خواب کافی ندارید، یکی از پیامدهای پرشمارِ آن این است که غلظت آدنوزین بیش

ی وام از دیروز باقی مانده نشدهماند. مقداری از آدنوزین مانند قسط پرداختباال می
کنید. آلودگی را در تمام روز بعد تحمل میی خوابماندهست. سپس، این باقیا

توانید شود. شما نمیهای وام معوقه جمع میهمچنین این بدهی خواب مانند قسط
های پرداخت بعدی و بعدی منتقل و باعث ایجاد یک از آن بگریزید. این بدهی به چرخه

ی خواب نشدهشود. این تعهد پرداختیمدت و مزمن کمبود خواب موضعیت طوالنی
های روحی و شود و در بسیاری از انواع بیماریبه احساس خستگی مزمن منجر می

 کند.های صنعتی رواج دارد، بروز میجسمی، که امروزه در سراسر کشور 

اند از: اگر برای توانند عالیم خواب ناکافی را نشان دهند عبارتسایر سؤاالتی که می
دن از زنگ ساعت استفاده نکنید، آیا بیشتر خواهید خوابید؟ )اگر بله، یعنی بیدارش

دهید، به خواب بیشتری نیاز دارید.( آیا خودتان را در نسبت به زمانی که به خودتان می
تان چندین بار بخوانید؟ )این اغلب ی رایانهیابید که یک جمله را روی صفحهحالتی می
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اوقات هنگام رانندگی فراموش اب است.( آیا بعضیخوی مغزی خسته و کمنشانه

اند؟ )اغلب، علت اید چه رنگی بودهههای راهنمایی که از آنها عبور کردکنید که چراغمی
 پرتی ساده است اما، بیشتر اوقات، کمبود خواب مقصر است.(آن یک حواس

، ممکن البته، حتی اگر به خودتان فرصت بسیار بدهید و یک شب کامل بخوابید
آلودگی داشته باشید، زیرا به اختالل است بازهم در روزِ بعد احساس خستگی و خواب

ای دچار هستید که امروزه بیش از صد گونه از آن وجود دارد. نشدهدادهخواب تشخیص
 1خوابی است و پس از آن اختالالت تنفسی یا آپنه خوابنوع آن بیماری بی ترینشایع

دالیلی مثل خستگی، اختالل یا پریشانی سنگین است. اگر بههای که شامل خروپف
روزانه خودتان یا هر شخص دیگری مشکوک به اختالل خواب هستید، فوراً با پزشک 

تر در چیز مهمخود صحبت کنید و به دنبال مراجعه به متخصص خواب باشید. از همه
خواب نباشید. در فصل  هایعنواِن اولین گزینه به دنبال قرصاین مورد این است: به

های خواب حاضر از قرصگویم. اما لطفاً اگر درحالِ خواهید فهمید که چرا این را می 14
ی نزدیک این کار را بکنید، همین االن به بخش کنید یا قصد دارید در آیندهاستفاده می

 مراجعه کنید. 14های خواب در فصل قرص
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