
ما در زندگی از این هراس داریم که چیزهای 
مهمی ویران یا از ما گرفته شود، چیزهایی نظیر 
آزادی مان، شأن و شرفمان، سالمت مان، مقام و 
مرتبت اجتماعی مان و در نهایت خود زندگی مان. 
ما فقط نگران خودمان نیستیم، بلکه نگران دیگران 
هم هستیم، خصوصا نگران عزیزانمان، وقتی این 
چیزهای مهم به خطر می افتند، ترس؛ واکنشی 

عادی و طبیعی است .
ما می خواهیم از خودمان در برابر چنین تهدیدها 
انسان  کنیم و زندگی  و خطرهایی محافظت 
هراس آلود است. همان گونه که مونتنی می گوید 
که آسیب پذیری و شکنندگی ما بدان معناست که 
بیش از آن چیزهایی که می کوشیم به دست آوریم، 
چیزهایی هست که می خواهیم از آنها بگریزیم.
ظاهرا ترس، از امور بنیادین بشری است و بسیار 
بعید است که تصادفی بوده باشد نخستین احساسی 
که در کتاب مقدس از آن یاد می شود ترس است: 
وقتی که آدم میوه درخت دانایی خود را می خورد 
و متوجه می شود که برهنه است احساسی که پیش 

از شرم به سراغش می آید ترس است.
ما عریان و غیرمجهز پا به دنیا می گذاریم و در 
قیاس با سایر جانوران، تا پایان عمرمان همین گونه 
بی دفاع می مانیم.با این همه، به هیچ روی بدیهی 
نیست که این مناسب ترین چشم انداز از زندگی 

بشری باشد.
می توان گفت که آگاهی تمام عیار از خطر یا 
دل مشغولی مدام به آن خطری بزرگ تر از همه 

خطرهایی است که ما را تهدید می کنند.
حرف من این نیست که ما در جهانی زندگی 
می کنیم که آکنده از خطر نیست، مثال کامال روشن 
است که گرم شدن زمین می تواند پیامدهای بسیار 

هولناکی برای تمامی کره زمین داشته باشد.
در بسیاری از شهرهای بزرگ افراد در زمان های 
معینی از شبانه روز باید از رفت و آمدها در 
برخی از ناحیه های شهر بپرهیزند، چون با این 
خطر مواجه هستند که مورد حمله قرارگیرند و 
احتمال آن هم کم نیست و باید موقع ردشدن 
از جاده و خیابان حتما به دو طرف نگاه کرد و 

مواظب بود.

ترسچطوربهوجودمیآید؟
پدیده های گوناگونی هستند که باید مراقبشان بود و 
از آنها ترسید اما مساله اینجاست که به نظر می رسد 
ما همه چیز را از منظر ترس می بینیم )فاجعه سازی 
مساله ترس( اگر در آرشیو یک روزنامه بریتانیایی 
دست به جستجو بزنیم، متوجه می شویم که در 

طول یک دهه گذشته چقدر استفاده از عبارت »در 
معرض خطر« بیشتر شده است، یعنی از 2هزار 
و37 مورد در سال 1۹۹۴ میالدی به 18هزار و 

سه مورد در سال 2۰۰۰ میالدی رسیده است.
در روزنامه های نروژی هم در یک دهه گذشته 
استفاده از واژه ترس از 3هزار و 331 مورد در 
سال 1۹۹۶ میالدی به 5هزار و 883 مورد در سال 

2۰۰۶ میالدی رسیده است.
آدم وسوسه می شود که؛ آیا افزایش را، در کنار 
چیزهای دیگر، به حمله تروریستی یازدهم سپتامبر 
نسبت دهد اما نکته جالب این است که این افزایش 

بسی پیشتر از این حمله آغاز شده بود.
با این نگاه، می توان تصریح کرد که حمالت 
تروریستی نه تنها آگاهی از ترس را افزایش دادند، 
بلکه با الگویی از پیش موجود تطابق پیدا کردند 

و این افزایش تا امروز ادامه داشت.
این اعداد و ارقام نشان می دهند که رسانه ها دائم به 
ما یادآوری می کنند که جهان چه جای »خطرناکی« 
است و ما چقدر باید از آن هراس داشته باشیم.

ارزیابی های دیگر هم موید همین تصویر هستند. 
مثال، موسسه نورستات در سال 2۰۰5 میالدی 
دست به یک ارزیابی و نظرسنجی برای شرکت 
زیمنس زد که وسایل ایمنی تولید می کنند و در 
آن از هزار نفر پرسیده شد آیا در طول سال های 
اخیر در رویارویی با پدیده های گوناگون بیشتر 

ترس برشان داشته است یا نه.
51درصد باخبر شدن از جنایت های خشوت بار، 

۴7درصد از وقوع تصادف های جاده ای، 3۶درصد 
از اعمال تروریست، 2۶درصد از آتش سوزی و 
1۹درصد از بالیای طبیعی بیشتر ترس برشان داشته 

بود و این افزایش نزد زنان بیشتر از مردان بود.
ما معتقدیم که زمین، هوا و آب دائم آلوده تر 
می شوند، جرم و جنایت مرتبا در حال افزایش 
است و در خوراکی هایمان هر روز از مواد افزودنی 

زیانبار و آلوده استفاده می شود.
ما فکر می کنیم که روز به روز بیشتر در معرض 
انواع و اقسام خطرها قرار می گیریم و خطرها 
بیشتر و بیشتر و حادتر و حادتر می شوند. در 
یک نظرسنجی از افراد پرسیده شده بود نظرشان 
درباره طیف گسترده ای از نود فعالیت یا چیز 
باالقوه خطرناک، از لوازم آرایش گرفته تا حمالت 

تروریستی و واکسن ها چیست؟
فقط درباره 25 چیز یا فعالیت اظهار شده بود که 
خطرشان کمتر شده است. حال آنکه ۶2 تا ازآنها 
بسیار خطرناک تر از قبل قلمداد شده بود و 13 تا 

بسیار بسیار خطرناک تر.
بسیاری از تحلیلگران می گویند که اکثر پدیده های 
مطرح شده در این نظرسنجی عمال میزان خطرشان 
بسیارکمتر شده است اما نتیجه نظرسنجی به هیچ 
روی یک بی هنجاری استثنایی نیست، به عکس، 
این درک و برداشت در میان اکثر مردم غالب و 
مسلط شده است که ما امروزه بسی بیشتر از 
سابق در معرض خطر قرار داریم و در آینده 
وضع از این هم بدتر خواهد شد. ترس در ضمن 

مسری هم هست. اگر کسی از چیزی بترسد، این 
ترس احتماال به دیگران هم سرایت می کند و آن 
دیگران به نوبه خود آن ترس را به کسان دیگری 

سرایت می دهند.
چنین چیزی حتی در زمان هایی رخ می دهد که آن 
ترس اولیه هیچ مبنای عقالنی نداشته است. اگر 
عده زیادی از چیزی بترسند، نمی توان نتیجه گرفت 

که آن چیزی واقعا خطرناک و ترسیدنی است.

آگاهیازخطرحتیبهنوعیمدروز
همشدهاست

»پارانویای شیک« یک روند تازه است پوشیدن 
جلیقه های ضدگلوله مدی آشکارا محبوب شده 
است. در سال 2۰۰۶-2۰۰5 میالدی »موزه هنر 
مدرن« درنیویورک نمایشگاهی برپا کرد تحت 
عنوان امن: طراحی، خطر را می پذیرد و در آن 
انواع و اقسام چیزهایی را که می توانند به نحوی 
از انحاء،  از ما محافظت کنند به عنوان نمونه هایی 

از طراحی پیشرو به نمایش گذاشت.
در کاتالوگ نمایشگاه آمده بود: امروزه نیاز ساده 
محافظت از بدن به جهانی تغییر شکل داده است 
که آن را مد می نامیم و مدیر نمایشگاه تاکید داشت:

که ترس منشاء خالقیت است خصوصا در 
زندگی روزمره، امنیت فنی و صنعتی دائم رو 
به گسترش است چون از آنجا که اشتباه کردن 
و خطا، پایان ناپذیر است پس امکاناتی خالقانه 
و تجاری که طراحی می تواند عرضه 

کند نیز پایانی ندارد. شعار اخالقی نمایشگاه این 
بود: »طراحی خوب، در ترکیب با غریزه خوب، 
قوی ترین ضامن پیشرفت به سوی جهانی امن تر 

و زیستنی تر است.«
در ضمن، ترس تبدیل به مضمونی در معماری هم 
شده است، که درآن یکی از عناصر مهم درکارکرد 
بنا و ساختمان محافظت ساکنان در برابر همه 

چیزهای تهدیدآمیز بیرونی است.

نقشجامعهورسانههادرافزایشترس
وسواس آمیز  به گونه ای  ما  می رسد  نظر  به 
ما  شده ایم.  تصوری  قابل  هر خطر  درگیر 
از خطرها فقط ترس نداریم، بلکه خطرها 
در  شده اند.  ما  برای  هم  خوبی  سرگرمی 
این میان از نقش رسانه های در شیوع ترس 
نباید غافل بمانیم. یک نمونه اش آن سریال 
تلویزیونی بریتانیایی است: پس فکر می کنی 
به خطرهای  این سریال  امانی؟  و  امن  در 
پنهان درزندگی روزمره می پردازد و برهمه 
تصادف هایی تاکید می کند که می تواند در 
انسان  برای  عادی  کامال  زندگی  جریان 

مدرن رخ دهد.
این یک برنامه کامل برای آدم های پارانویایی 
پست مدرن است. برای آدم های پارانویایی، 
با مایه ای از مالمت گری، کتاب زیر را توصیه 
می کنم: من می ترسم، تو می ترسی: ۴۴8 چیزی 
که باید ازآنها ترسید )2۰۰۰(. این کتاب یک 
دائره المعارف کوچک درباره همه چیزهایی 
است که در زندگی روزمره خطرناک هستند.
در سال های اخیر، سلسله ای ازکتاب ها منتشر 
مختلف  بالیای  بر  تاکیدشان  که  شده اند 
از  هستند،  ما  کمین  در  که  است  جهانی 
جمله محبوب ترین کتاب ها در این سلسله 
می توان چندتایی را نام برد عالوه بر این، 
کتاب های خودآموزی هم هستند که آموزش 
می دهند وقتی این بالیا واقعا رخ می دهند 

چه باید کرد.
فهرستی از محبوب ترین این کتاب ها را هم 
می توانید بیابید. وقتی این کتاب ها را می بینی 
و می خوانی وسوسه می شوی فکر کنی که 

آخر زمان همین روزها فرا می رسد.

چراوچگونهمیترسیموگرفتارترسمیشویم؟

چگونهدرزندگیگرفتارترسمیشویم؟
مادرزندگیاز

اینهراسداریم
کهچیزهایمهمی

ویرانیاازماگرفته
شود،چیزهایی
نظیرآزادیمان،
شأنوشرفمان،

سالمتمان،مقامو
مرتبتاجتماعیمان
ودرنهایتخود

زندگیمان.مافقط
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مدیر عامل و مؤسس گروه 

آموزشی من حقیقی

نتیجه

تا اینجا بررسی کردیم که چرا و چگونه می ترسیم، پس ما انسان ها انواع ترس ها از 

ترس های خیالی تا واقعی را تجربه می کنیم مثل؛ ترس از شکست، ترس از عدم سالمت، 
ترس از بی پولی، ترس از دست دادن و...

در واقع ما آدم ها ترس های زیادی داریم که در پی و همراه آن، اضطراب، استرس، فشار، 

حمله، افسردگی، انواع بیماری های جسمی و روحی و روانی می آیند و ما را درگیر می کنند.

وجود ترس در ما انسان ها عجیب و تصادفی نیست یا به عبارتی احساسی غیرطبیعی 

نیست و طبق گفته ها؛ ترس از امور بنیادین بشر است و نخستین احساسی است که در 

کتاب مقدس از آن یاد می شود پس وجودش الزامی است اما مساله ای که از جنبه ترس، 

تعادل زندگی را برهم می زند، عواملی است که در شیوع و گفتمان ترس دخالت دارند و 

وجود آن را به شکل نامتعارفی بزرگ و پررنگ جلوه می دهند و از آن فاجعه می سازند.

بنابراین عاملی که می تواند در مقابله با ترس هایمان و نگرانی در رابطه با این مقابله کمک 

کند، آگاهی و شناخت در مورد ماهیت ترس، فلسفه و چگونگی)استراتژی( شیوع و 
گسترش ترس است که در این مقاله به آن پرداختیم.

شما  ذهن  در  شاید  می خوانید،  را  مقاله  این  عنوان  شما  وقتی 
تشابهی با عنوان کتابی که سال ها پیش بسیار پر فروش بود ایجاد 
کند، اسم این کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی بوده است. اما 
وقتی شما چند سطر اول این مقاله را بخوانید، درک خواهید کرد 
که این مقاله با این کتاب هیچ ارتباط و تشابهی نخواهد داشت. 
یافته های  از  حاصل  کرد،  خواهید  مطالعه  شما  که  را  نتایجی 
جدید علمی رشته علوم اعصاب شناختی در دنیاست که توسط 
دستگاه های FMRI ثبت شده است و نتایج خارق العاده ای از 

آن تفسیر شده است. 
درست است که این تفاوت ها در زن ها و مردها آشکار است اما به 
هیچ عنوان به منظور برتری جنسی بر جنس دیگر نیست. هرجنس 
به عنوان مکمل دیگری شمرده می شود و همچنین در پاره ای از 

موارد هر جنس می تواند آن قسمت ضعیف تر را تقویت کند. 

نتایج حاصل به دست آمده از دستگاه 
FMRI به شرح ذیل است:

1. حجم مغز مردان در بخش قدامی حدود 
23 درصد از زنان کمتر است و لوب فضایی 

مردان بزرگ تر از زنان است. بخش قدامی مغز ارتباط 
زیادی با محرک های کالمی، ارتباطی و عواطف و همدلی 

دارد. از این رو زنان در این نوع ارتباطات بسیار قوی تر از 
مردان می توانند عمل کنند و البته لوب فضایی بزرگ تر در مردان 

منجر به این می شود که مردان بتوانند منطقی تر از زنان عمل کنند.
2. ای سی جی زنان بزرگتر از مردان است. ای سی جی بخشی از 
مغز است که شما را قادر می سازد از رفتاری به رفتار دیگر یا از 

فکری به فکری دیگر تغییر مسیر دهید. 
ای سی جی زنان وسیع تر از مردان است. همچنین در زنان تاثیر 

و  عواطف  بر  چشمگیرتری  بسیار 
احساسات و حافظه دارد. احتمال 
افکار  در  زنان  گرفتار شدن 

سمی بیشتر است. 
در نتیجه احتمال گیر افتادن 
آقایان در افکار منفی بسیار 
کمتر از زنان است. آقایان خیلی 
راحت تر از خانم ها می توانند از 
یک فکر منفی فرار کنند و نشخوار 

فکری کمتری از خانم ها دارند.
از  یکی  است.   بزرگتر  زنان  اینسوالدر   .3
کردن  بینی  پیش  و  پیشگویی  اینسوال  وظایف 
فعال تر  چنین  هم  و  بزرگتر  زنان  اینسوالی  است. 
است. اینسوالی زنان می تواند حس های جسمانی را بسیار 
توسین،  اکسی  و  استروژن  درونی  غریزه  کند.  ردیابی  خوب 

توانایی اینسوالی زن را باالتر می برد.
آقایان  از  باالتری  پیش بینی  پیشگویی و  زنان قدرت  نتیجه  در 
دارند. به قوه شهود زنان بیشتر از آقایان می توان تکیه کرد. البته 

این به این معنا نیست که آقایان نمی توانند این قسمت را تقویت 
کنند اما در کل شواهد نشان داده است که مردان تمایل کمتری 

به استفاده از شهود خود دارند.
4. زنان درد را بیشتر احساس می کنند. درد در مردان آمیگدال سمت 

راست و در زنان آمیگدال سمت چپ را فعال می کند.
آمیگدال سمت راست در مردان با آن نواحی از مغز که عملکردهای 
بیرونی دارند مرتبط است. آمیگدال سمت چپ زنان با آن نواحی از 

مغز که عملکردهای درونی دارند مرتبط است.
شکنج مرکزی قدامی در زنان بزرگتر است. در نتیجه زنان درد را 
درونی تر از مردان احساس می کنند و شکننده ترشان می کند. آقایان 
می توانند مرهم خوبی برای خانم ها در زمانی که دردی را احساس 

می کنند باشند و از آنها حمایت الزم را به عمل آورند.
5. هیپوتاالموس دستگاه تنظیم کننده خصیصه های اصلی از جمله 
رفتار، اشتها و روابط جنسی در مردان بزرگتر است و البته در زنان 
زودتر تکامل پیدا می کند. به همین علت سروتونین در مردان 52 

درصد بیشتر از زنان است. 
مردان آسان گیرتر و خونسردتر از زنان هستند.

در نتیجه احتمال ابتالی زنان به افسردگی بیشتر از مردان است.
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