
 
 

که ا  خیدمان م:اقبت  شخخخیدزباعث مک:ونا  یماریبما ا   ت:س ایآ به پاسخخخی این سخخخیاپر مز پ:دا ی   مقاله نیدر ا

س: ب ای  یبکن یشت:یب و مهمت:   یرا نگه دار مانیهاچطیر حد و حدود ت:س  ؟یاندا یب یشت:یآنکه خیدمان را به درد

 . یکن محافظتبد  اتفاق کیا  ذهن و روانمان در هنگام  طیر  چنکهیا  همه ا

که دانش ما  دیگیزاو م«. تطابق ندارد اریبا واقع شهیما هم یهاچ:ا ت:س»است به نام  زکتاب سندهینی ک،یروپ دییید

ا   دیچطیر با  یدانزنم  ،یشناسزرا به صیرر کامل نم یکه ما خط: زوقت»ک:ونا هنی  محدود است و  :وسیدرباره و

 «. یخیدمان در ب:اب: آن م:اقبت کن

میضخخی   نی. هم یکنزم زپناهزاحسخخاس ب ،یباشخخ زانمانیم:اقب خیدمان و عز دیچطیر با  یدانزه  که ما نم زوقت

 .دهدزم شیت:س ما را افزا

سان یب:ا یدیک:ونا خط: جد :وسیو شناختهما ان ست و نا سناک شیهاها ا    یتسی. چین بلد نکندزت: ه  مآن را ت:

که ب:   یاس را بدهاحس نیبه خیدمان ا  یخیاهزما م ا مانی. با انبار ک:دن میاد میرد ن یخیدمان در ب:اب: آن دفا  کن

 . یاوضا  مسلط هست

چه  دانندزنم زها وقتکه انسخخان دیگیزدر دانشخخگاه اورگان اسخخت. او م زارتباطار علم قاریم:کز تحق :یمد ت: یپ الن

واکنش  زاقه  که ما ا  س: وحشت به اتف ز. وقتدهندزدادن است، ا  س: وحشت واکنش نشان م یدر حال رو زاتفاق

 تا احتمال وقی .  یامکان وقی  هست :یدرگ شت:یب  ،یدهزنشان م

 شیندزقائل نم زحادثه و درصد احتمال آن تفاوت کیامکان وقی   نیهنگام ت:س، م:دم ب دیگیزم ت: ،یپ الن

س نکهیا تمالاح شید که در ب یماریکه ب زوقت ایشید،  یماریدچار ب زک ستیرا گ:فت آنقدر حالش بد  ست: انمار  یب

 نیی و پاباپ شت:یاست ب بانیناشناخته دست به گ: یکه با خط: زشید و اگ: شد جانش را ا  دست دهد، در فک: کس

 .شیدزم

 ما. یآنها ب:ا تا به درصد احتمال وقی   یکنزتیجه م شت:یب زمنف یما به امکان وقی  اتفاق ها دیگیزم ت: یپ خان 

. اما کندزم ماریب شخخت:یباپت: هسخختند ب نیدارند و در سخخن یت:فیرا که بدن ضخخع زکسخخان دیجد یک:ونا :وسیو مثال

ه ت خید تیجه کنند بسخخالم تیبه سخخن و سخخال و وضخخع نکهیا  ا شیپکه ت:س ذهن آنها را مشخخلیل ک:ده  زکسخخان

 کنند.زو م:گشان فک: م یماریو امکان ب زمنف یهاجنبه



 
 

سان شان را مد گاهیهمان قدر که جا هاان ستند به حس ت:س ه   ینیام:و   دیگیزم ت: ی. خان  پنیا  دارندشجاعت ه

که بب: خط:ناک   یدیما فهممثال  ه ا  خط:ار جان سخخخال  به در بب:دت:س بیده که در تکامل بشخخخ: کمک ک:د نیهم

 . یا  آن ف:ار کن دیاست و با

س تیاندزم ت:س شد. زمنطق زح شدنسدفا یزمیاد غذا ای ا یمیرد ن یک:دن داروها :هیذخ دیگیزم ت: یخان  پ با  زن

به پخش  تیاندزه  م یزهیا یکاهش سخف:ها ای. ب:گزار نک:دن کنسخ:ر سختین یبد  یتصخم نهیدوره ق:نط کی یب:ا

ا  حد میاد  شیانبار ک:دن ب زعنیمنج: شید. اف:اط  اف:اطبه  تیاندزت:س م نیهم زکمک کند. اما گاه یمارینشدن ب

 نماند. زباق یزیچ گ:انید ی. آنقدر که ب:ایزغذا

سان دیگیزم کیروپ یآقا سکه   یاگ:فته ادیها ما ان ت: بیدند ادهسخط:ها  نکهیا ی. ب:ا یب:خیرد کن اربا خط: زاحسا

 . یک:دزر مف:ا دیو با  ینداشت دنیشیما ف:صت اند ک:د،زو پلنگ به ما حمله م :یش ز. وقتک:دندزعمل م ت:عیو س:

س ست یما هنی  همان سهستند اما  ت:دهیچیعیض شده و خط:ها پ ایدن حاپ   یت:سزم زکه وقت  یرا دار مانزاحسا

 . یکنزعمل م زاحساس

س ت:س شناخته بیدن ا یاریا  ک:ونا ب وحشت م:دم  یاه  ب: یگ:ید لیدپ ،یماریب نیرا در جهان ف:ا گ:فته، به جز نا

 به آن وجید دارد. زاحساس یهاو واکنش

 .ل نکنندبه ما منتق زاجتماع یهاشبکه قیرا ا  ط: شانیهام:دم ت:س  یم:اقب باش دیکه با دیگیزم کیروپ دییید

ساننمینه به خاط:ار  یب:ا کیروپ دییید شاره م ان شابه یها. به تج:بهکندزا ش زم ش: در  مان   یهایماریب ی یکه ب

ست. و هنی  در ذهن ست. مثل آنفلیانزامهلک تج:به ک:ده ا سپان یها مانده ا ش شیق:ن پ کیکه  یزایا :ق تا غ:ب ا  

 .دیعال  را در نیرد

ش: تا گ یما را گ:فته که ب:ا بانیرو ها گ: نیه  ا گ:یعامل د کی اما ش ادیدارد    زب  زاجتماع یهابکهشدن کارب:د 

 .است

ها رسخخانه دیگیزنگار بیده مرو نامه ز. او که خید  مان یه  رسخخانه داشخخت نیا  ا شیتا پکه ما  دیگیزم کیروپ یآقا

 .کنندزرا بزرگ م عیوقا زیهشدارآم یهابخش شهیهم

 .دهندزکار را انجام م نیا شت:یب:اب: ب نیچند زاجتماع یهاحاپ شبکه اما

عالوه ب:  زعنی . یکنزرا چند ب:اب: بزرگ م مانیهات:س ،زنسخخختاگ:امیا یهاک:دن و پسخخخت تییما با تی  دیگیزم او

ا  قافله عقب  کنندزم زم:دم ه  با نشخخ: دوباره و چندباره همان محتیا سخخع دهند،زم شیها که خط:ار را نمارسخخانه



 
 

. به کندزمنتش: م گ:ید زگ:وه یکه مخاطب آن را جذب ک:ده و ب:ا یزهارا منتش: کنند. ت:س شانیهانمانده و ت:س

 .شیدزت: مخط: بزرگ و بزرگ نیا بیت:ت نیا

ش دیهمان طیر که ما با  دیگیزم کیروپ یآقا س  یم:اقب با سمت ما عطسه  زک مبتال  یماریس:فه نکند تا به ب ایبه 

شی ش دیقدر ه  باهمان  ،ین ضافه یهات:س زکس  یم:اقب با س:اا ضح  ندهد. تیاش را به ما  ستو البته وا که ما ه   ا

 . یبده تیس:ا گ:انیرا به د مانیهات:س دینبا

ر خیدکار ما به صخخیر نکهیا یشخخید. ب:ا :ت:یپذبیآسخخ هایماریبدن ما در ب:اب: ب شخخیدزباعث م هیدهیو ب یادی  ت:س

ا    یخیاسخختزم زکه وقت زمنیا سخخت ی. مثل سخخ یکنزرا خامیش م  یندار اجیکه به آن احت یزهاهنگام ت:س بخش

  .ینداشت اجیبه آنها احت زلیخ  یدرنده ف:ار کن یاناریدست ح

. مثال شیدزمخط:ناک گفته  یهاجنبه شهیباشد که در اخبار هم ادمانی دیبا زیا  ه: چ شیکه پ دیگیزم ت: یپ خان 

 دینندگان اخبار باکه للی شده است. اما ما به عنیان خیا یزشده و پ:وا ها لیه تعطک زتعداد مدارس ایها، تعداد کشته

شد که به جنبه سمان با سان یکن جهخب: ه  تی گ:ید یهاحیا صد ک سال  به ج یماریکه ا  ب ز. مثال به تعداد و در ان 

 در ب:دند.

خیب  زعنی. که پ م است  یخب: تیجه کن یاخطار یهابه جنبه یزاست که حیاسمان باشد تا آنجا نیاو ا گ:ید هیتیص

  ؟یبه م:ور اخطارها دار یا یچه ن گ:ید  یکه آماده هست زاما وقت  یاست که آماده باش

او  یب:ا دیگیز. او م یدوسخخت دار زکه در  ندگ  یبکن یززهایکه حیاسخخمان را متیجه چ کندزم هیتیصخخ ت: یخان  پ

ساصحبت با دوستان و خانیاده ست. هم اریش ب شا نیلذر بخش ا ته نشس زشاخه درخت یکه رو یاپ:نده یطیر تما

 است.
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