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 تندتر! یزود باش لعنت | م؟یکُند متنفر یهاچرا از آدم

 دیجد یایشتاب در دن

 

پشت کند است. الک کیدار مثل اما صندوق اندستادهیصف ا یاست. ده نفر تو فتادهیهنوز راه ن ییجلو نیچراغ سبز شده اما ماش

اگر چند  یحت کند،یانتظارها مغز ما را منفجر م نیدانلود نشده است. ا دینیبب دیخواهیکه م یلمیگذشته، اما هنوز ف قهیپنج دق

 هودهیب یوقت ،یما به پرخاشگر لیتما نی. به امیشویم یو عبوس و عصبان میدهیدلمان فحش م یوطول نکشد. ت شتریب هیثان

احساسش  شتریشتابان امروز هر روز ب ۀکه در جامع یایشناختروان ۀدی. پدندیگویم «روادهیسندروم خشم پ» م،یشویمعطل م

  .میکنیم
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رنج  ۱«روادهیخشم پ»که از  دمیفهم شیپ چندی — لوسیوالد، نوت یچلس

تر برجسته یخشم وقت نیشده است. ا ییشناسا یتازگکه به یاعارضه برم،یم

. ماه گذشته، رودیباشد که آهسته راه م انیدر م یدوست خاص یکه پا شودیم

 یبه زور جلو شدممتوجه  بارهکی م،یتا شام بخور میرفتیسالنه سالنه م یوقت

با  دینبا گریاگر بخواهم به مقصد برسم، د»: میگویام و با خودم مخودم را گرفته

 !«بروم ییدختر جا نیا

 

 د،یبسنج ۲«روادهیپ یسندروم پرخاشگر ۀسنج»خودتان را با  دیتوانیهم م شما

 ایکرده است. آ یطراح ،ییشناس دانشگاه هاواروان مز،یکه لئون ج یابزار

 یرفتار دیمتوجه شو تیرفتن وسط جمعآمده که هنگام راه شیپ تانیحال براتابه

 ترکینزد د،یاعبوس به خود گرفته یاافهیق د،یازل زده ی)به کس دیخصمانه دار

 «د؟یبریاز افکار پرخاشگرانه لذت م»( و دیکنیتندتر از حد انتظار حرکت م ای

 

جلو  یکه به کند دیخر یطوالن یهاکند، صف نترنتیکُنددست، ا یها. رانندهشودیمحدود نم روادهیبه پ یاز کند یخشم ناش البته،

. پس شودیم یاز حد طوالن شیدارد ب گرید زینوشتار ن نیا ۀمقدم دییبگو دی. شاکنندیم مانوانهید هایکند نیا همۀ – روندیم

ما را دچار  یبندجامعه حس زمان یکه سرعت باال کنندیاعصابمان را خرد م لیدل نیکند به ا یکارهاسر اصل مطلب.  رومیم

. صبر در کنندیمروزه ما را از کوره به در ما پنداشتند،یکارآمد م یزیانگطرز شگفتما به اکانیکه ن ییاختالل کرده است. کارها

 .است که نابود شده یلتیفض ترییعصر تو

 

 ۳«انگیو  نیی»تعادل  ینوع یژگیدو و نیداشتند. ا یتکامل یهدف یصبریصبر و ب یروزگار ندیگویم یعلوم شناخت دانشمندان

وقت آن است که  گریو د میااز حد منتظر مانده شیب یکار یچه وقت برا دیگویکه به ما م قیو دق یدرون یساعت کردند،یبرقرار م

رهاکردنِ  ای ریبا ینیزمآذوقه در قطعه یوجواز جست دنیکشزمان دست یعنی آمد،یدرم صداساعت به  نیا ی. وقتمیحرکت کن

 .است دهیناموفق فرا رس یشکار

 

 ندیفرا راثیخصلت م نیا م؟یکنیم یصبریچرا ب»: دیگویآلمان، م بورگیدر فرا ۴یپیپیجیآ ۀشناس موسسروان تمن،یو مارک

از دست  پاداشیب یتیفعال یاز اندازه رو شیب یِ جان خودمان را به خاطر معطل شدیدر گذشته باعث م یصبریب«. تکامل ماست

 .میکرد تا دست به عمل بزنیم کیما را تحر یژگیو نی. امینده
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ساعت  نیانداخته است. ا میما را از تنظ یجامعه ساعت درون یرفته است. سرعت باال نیاز ب گریخوب حاال د تیآن خاص اما

کارها کندتر از حد انتظار  یداد. وقت یاصالً پاداش ایدرخور داد،  یپاداش یها با سرعت کافبه آن شودیکه نم کندیم جادیا یانتظارات

وجودآمده به ریتأخ زانیخشم که با م ختنیکردن زمان انتظار و برانگ تریما، با طوالن یساعت درون ستممکن ا روند،یم شیما پ

 .بدهد بمانیندارد، فر یتناسب

 

به انتظارات  اریاست که بس دهیچیپ یارابطه جانیزمان و ه نیب ۀرابط»: دیگویلندن، م تیشناس دانشگاه گلداسممور، عصب مزیج

اغلب  یو سرخوردگ أسی. میریشدن را بپذباشد، آنگاه ممکن است معطل ریگتوق کاری انجام ما انتظار طبق اگر –دارد  یما بستگ

 .«دیآیم دیپد ظاراتبرآورده نشدن انت ۀجیدر نت

 

 .«میشویم نیشود، خشمگ تریزمان طوالن یوقت»: دیگویم تمنیو

. هارتموت رُزا در کتاب خود، شتاب ندیگزیهمچنان سرعت را برم یدوِ یاسپ لیبونو ستیدهندگانِ پ: جامعه مثل مسابقهدینکن اشتباه

 افتهی شیبرابر افزا ۱۰۰تاکنون  شامدرنیکه سرعت حرکت بشر از دوران پ دیگوی، به ما م۵تهیمدرن ۀدربار دیجد یاهی: نظریاجتماع

 ۱۰ زیانگگفتبرابر شده است و سرعت انتقال داده به نرخ ش ونیلیم ۱۰ یآورطور سرسامبه ستمیاست. سرعت ارتباطات در قرن ب

 است. دهیبرابر رس اردیلیم

 

کنند و  یریگشهر بزرگ را اندازه ۳۱اعزام کرد تا نبض  ایرا به سراسر دن انشیدانشجو ۱۹۹۰ ۀده لیشناس در اواروان نیرابرت لو

به  یاها را در فاصلهرفتن آنانتخاب کردند و سرعت راه یطور تصادفرا به یافراد انیدانشجو نیبنا نهاد. ا یعمل یاریکار مع نیبا ا

 هیثان ۱۴قبول فاصله را در زمان قابل نیا ادهیمن، عابران پ یمحل زندگ ش،یاتر تختیپا نیپا( اندازه گرفتند. در و ۶۰متر ) ۱۸طول 

 زمن،یوا چاردی. ردیرسیم هیثان ۱۲تر بود و به کوتاه ادهیعابران پ یزمان برا نیا ام،یمحل اقامت قبل ورک،یویکردند. اما در ن یط

 .است افتهی شیدرصد افزا ۱۰تا  ایرفتن در سراسر دنسرعت راه ۲۰۰۰ ۀکه در ده دیرس جهینت نیابه  ،ییایتانیشناس برروان

 

شناسان . روانکندیرا طاق م جامعه طاقتمان ۀندیاند که شتاب فزاخورده است. پژوهشگران نشان داده وندیعمر ما با فرهنگ پ سرعت

مقدار  ایکنند  افتیرا اکنون در یزیاندک از چ یمقدار دهندیم حیترج ایآ دندیپرس هایاز آزمودن ،ییهاشیو اقتصاددانان، در آزما

 نیدو تکه غذا هم ای ندهیدالر در سال آ ۱۰۰دالر امروز در مقابل  ۱۰نمونه،  یبه دست آورند؟ برا ندهیز را در آیاز همان چ یادیز

 .گرید یۀثان ۱۰االن در برابر شش تکه، 
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 یکینبود.  نهیگز نیکه بهتر یدر مواقع یاول )زمان حال( را انتخاب کردند، حت ۀنی( اغلب گزواناتیها و هم ح)هم انسان هایآزمودن

مانند  یفودفست یمثالً نمادها- «یصبریفرهنگ ب ینمادها نیبرتر»ها نشان داد که قراردادن افراد در معرض از پژوهش

 شودیو باعث م بردیها باال مرا در آن عیسرعت خواندن و انتخاب محصوالت سر -دونالدمک یدر لوگو ییطال یهاکمان

 دهند. حیترج یبزرگ بعد زیرا بر جوا یکوچک کنون یهاپاداش

 

 اریبس زیچهمه یِورامروزه بهره»: دیگویم تمنی. وشودیم زیآشکارتر ن یحت یدر بحث فناور یکند رشیما و عدم پذ یتحملیب

شوند،  یبارگذار هیثان چهارمکیکه صفحات وب در عرض  میاکنون اصرار دار. «شودیباالست. روز به روز از صبر ما کاسته م

 هیکه در عرض دو ثان ییوهایدی، و۲۰۱۲. در سال مینداشت یمشکل هیبا چهار ثان ۲۰۰۶و در  هیبا دو ثان ۲۰۰۹در سال  کهیدرحال

 .شوند دهیسرعت دست به دست و دبه نکهیا ینداشتند برا یشانس چندان شدندینم یبارگذار

 

ما به جا مانده، ممکن  یسانینخست ۀکه احتماالً از گذشت ی. اما در خصلتردیمینم تیساوب کی یخاطر باز نشدن فوربه یکس البته

 یممکن بود از گرسنگ کرد،ینم کیتحر یما را به انجام اقدام یصبریکه اگر ب یبه ما دست بدهد؛ همان دوران یحس نیاست چن

دانشگاه هاروارد  یعلم ئتیدر ه تیاز عضو شیکه پ سانانیو متخصص نخست یشناس تکاملانسان ،ی. الکساندرا روساتمیتلف شو

حاصل شود و اگر حاصل  ینیبا سرعت مع جهیافراد انتظار دارند نت»: دیگویرساند، م انیبه پا لییخود را در دانشگاه  یپسادکترا ۀدور

 .«دیآیم دیپد ینشد، آزردگ

 

در پاسخ به  جهیدر نت کند،یما را عوض م یدرون ساعت ماتی. سرعت پرشتاب جامعه تنظستیمطلوب ن ۀدر حد چرخ جهینت نیا

سنج شما . البته ممکن است مسافتدهدیقرار م یآن یریپذکیاز خشم و تحر یو ما را در حالت دیآیکند زودتر به صدا در م یکارها

 .«میشویم لیتبد ریپذکیتحر یابه جامعه شتریو ب شتریهر روز ب» تمن،یو ۀگفتبه رفته،همیباشد، اما رو ریمتغ

 

 م،یمودیپیم یحلزون یرا با سرعت ابانیمن و دوست کُندکارم خ ی. وقتکنندیچرخه اشاره م نیبه احتمال بدترشدن ا دیجد قاتیتحق

فقط  م،یدیبه رستوران رس ی. اما وقتمیاز دست بده میرا که رزرو کرده بود یزیکه م میکن ریکه آنقدر د دمیترسیم نیکم از اکم

 .من تاب برداشته بود ی. درک زمانمیتر بوداز زمان قرار عقب قهیچند دق
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 یاست؛ زمان گاه ینیرعیو غ یذهن یاما از زمان تجربه ۀکند. تجرب یما خرابکار یساعت درون اتیدر عمل واندتیخشم م چرا؟

هاموند در  ایدوام خواهد داشت. کلود شهیهم یهم به نظر برسد که برا یشود و گاه یچشم بر هم زدن سپر کیممکن است در 

ما از زمان  ۀبر درک هم یقو جاناتیکه ه دهدیم حیتوض( ۲۰۱۲) ۶از ادراک زمان ییزمان: رمزگشا چشیکتاب خود با عنوان پ

نام زمان مطلق وجود ندارد، در مغز هم به یزیچ دیگویبه ما م نیشتیان تینسب یۀطور که نظرهمان»: سدینوی. او مگذارندیم ریتأث

 .«زمان وجود ندارد یریگاندازه یبرا یمطلق زمیمکان

 

را  یکه از عنکبوت هراس دارد مدت زمان ی. کسشودیم تریزمان طوالن م،یمضطرب ای میترسیم یکه وقت دهدیم حیتوض هاموند

را  یزمان خته،یکه هنوز ترسش نر یکارچترباز تازه طورنیهم کند؛یبرآورد م ادیکرده است ز یعنکبوت سپر کیکنار  یکه در اتاق

حوادث را به صورت  ندیگویاند مداشته یرانندگ ۀسانح ۀکه تجرب ی. افرادپنداردیم یطوالن کندیم یسپر نیبه زم دنیرس یکه برا

زمان دچار  ،ییهاتیموقع نی. در چنردیگیسرعت م یمواقع نیکه مغز ما در چن ستین نیا لشیاند. دلحرکت آهسته مشاهده کرده

و واضح به  دیجد میقرار دار دیکه در معرض تهد ییهالحظه تکک. تمیکنیفشرده تجربه م یلیچون حوادث را خ شودیم چشیپ

خاطرات  ،یعاد تیکوتاه، نسبت به وضع یزمان ۀباز کیو در  کندیم تیما را تقو یاریبقا حس هش یکیولوژیزیف زمی. مکاندیآینظر م

  .شده است یسپر یشتریزمان ب کندیمغز ما به اشتباه فکر م ان،یم نی. در اکندیم یبندرا بسته یشتریب

 

ممکن است گذشت  -و ادراک مرتبط است یحرکت یهاکه با مهارت نسوالریخصوص بخش کورتکس ابه-مغز ما  ن،یبر ا عالوه

مثل ضربان قلب، برخورد  ییهاگنالیبسنجد، س کندیم افتیکه از بدنمان در یمختلف یهاگنالیس یسازبا هماهنگ یزمان را تا حد

 یابیاز بدن ارز یافتیدر یهاگنالیمدل، زمان را با شمارش تعداد س نیخشم. مغز، در ا از یناش دیشد جانیپوستمان و ه یرو مینس

 طورنیشمارش خواهد کرد و ا یشتریب یهاگنالیس نیمع یزمان ۀباز کیشوند، مغز در  افتیدر ترعیسر هاگنالی. پس اگر سکندیم

 است یاز حالت واقع تریطوالن یزمان ۀبه نظر خواهد آمد که آن باز

 م،یکنیبدن خود را احساس م وستهیو پ شهیبلکه هم م،یکار کند ندار وقفهیکه ب یما در مغزمان ساعت خاص»: دیگویم تمنیو

شده است، از همان  یچقدر زمان سپر هیچند ثان نیدر عرض ا میپرسیاز خود م یو ما وقت شودیتازه م هیکه در هر ثان یاحساس

را به  هاگنالیس نیاز ا یشتریبدن ما تعداد ب -مینیغمگ ایمضطرب  یوقت نیهمچن- میترسیم یوقت. «میریگیاطالعات بهره م

گذشته  هیثان ۱۵که انگار  شودیم یسپر یطور هی. ده ثانکندیرا شمارش م یشتریب یهاهیمغز ما ثان نیبنابرا فرستد،یمغزمان م

  .گذردیساعت مثل سه ساعت م کیاست و 

 

اند مانند مور نشان داده یشناسانعوض کند. عصب زین گرید یاما را به گونه جاناتیو ه یبندجامعه ممکن است حس زمان شتاب

. گذردیزمان زودتر م م،یابوده یخاص امدیباعث پ میکنیو احساس م میدار یآت یدادیبا رو میمستق یارتباط یکه ظاهراً وقت
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 ای میکنترل نداشته باش دادهایبر رو یوقت»مور،  ۀگفتحالت، به نی. برعکس انامندیم ۷«یزمان لاتصا»تجربه را  نیشناسان اعصب

را  یزمان یهاکه بازه یمعن نیبه ا رد،یگیسرعت م مانی: ساعت درونشودیبرعکس م تیوضع م،یکنترل ندار میاحساس کن

 .«میکنیاحساس م تریطوالن

 

 دایپ یراه دیاست. اما با یکار شدن نیا م؟یاوریرا دوباره به دست ب ییبایو صبر و شک میرا پس بزن یاز کند یخشم ناش میتوانیم ایآ

 م،یاز احساساتمان قدرت اراده را امتحان کن یریجلوگ یبرا میتوانیزمان. م چشیو رفع پ مانیمجدد ساعت درون میتنظ یبرا میکن

ها شمپانزه یوقت د،یگویم ی. روساتدیمشاهده کن یشگاهیآزما یهاطیها را در محشمپانزه دی. بادهدیجواب م یکار تا حد نیاما ا

. خودشان یمنف یصداها مانند درآوردن زنندیم ییدست به کارها»با انتخاب خودشان،  یهستند، حت افتادهقیتعوبه یزیمنتظر جوا

ها شمپانزه نیا«. قشقرق است یضربه بزنند، که نوع واریممکن است به د ایاست،  سانانیاسترس در نخست ۀکه نشان خارانند،یرا م

 .همان مغز شما در حالت انتظارند

 

استفاده از قدرت اراده  کا،یآمر سترنیاشناس دانشگاه نورثروان نو،یدِست دیوید انیهم دارد. به ب یگریقدرت اراده اشکال د روش

استارباکس  ۀاست که در صف قهو ییهاخودش از آن دسته آدم کندی. او اعتراف مکندیم راتریپذ یبعد ۀظاهراً ما را در مقابل وسوس

 دیبه اول صف رس یوقت دیماندن در صف بکند، شارا صرف ساکت اشیشتنداریخو یروین ۀ. اگر او همکشندیاز سر مالل آه م

 .دوقلو مقاومت کند یشکالت کینتواند در مقابل هوس ک

 

هرچند کامالً  کند،یکمک م یصبریبه درمان ب -زمان حال یتمرکز رو نیتمر- یاریو هش شنیتینشان داده است که مد قاتیتحق

 ند،یایکنار ب یصبریب یجانیه یامدهایبا پ توانندیبهتر م کنندیم شنیتیکه مد یباشد که افراد نیا لشیدل دیچرا. شا ستیمعلوم ن

 .اندبه آن خو گرفته شتریچون ب

 

 طیبا شرا»مشغولند  شنیتیکه به مد یافراد دیگویم ورک،یویشامباال و ساکن ن سمیدر سنت بودائ شنیتیاستاد مد کترن،ین تانیا

 یبرا» کندیفراهم م یکیتکن شنیتیاست. مد ۸ییبودا قتیمعاصر طر شیاو مؤلف کتاب راه خانه: پو. «شوندیدوست م ندیناخوشا

 .«میداشته باش تیموقع رییدر تغ یسع آنکهیهست، ب کهگونه آن یکنون ۀمواجهه با لحظ

 

با  کندیم شنهادی. او پندیاش برآطاقت احتماالً از عهدهکه افراد کم ستین یزیچ شنیتیمنظم مد نیتمر نو،یاز نظر دست حال،نیباا

در  نویاست. دست شتریصبر ب یبرا یروان انبریم ینوع یاست که حس قدردان دهیرس جهینت نی. او به امیبرو جانیبه جنگ ه جانیه



کتابخانه زمان                                                                                                                         م؟یکُند متنفر یهاچرا از آدم   

 

 7 

دارند  لیتما شتریب دانند،یکه قدرش را م سندینویم یزیچ ۀکوتاه دربار یمتن نْیکه در قالب تمر یافراد افتیاز مطالعاتش در یکی

 یاگر ربط یحت- دیکه دار ییهاشمارش موهبت د،یگویم نویبگذرند. دست یتر آتبزرگ زیخاطر جوابه یتر کنونکوچک یهااز پاداش

 .را به شما گوشزد کند« نبودن شعوریب» تیهمدل و اهم یِبشر ۀدر جامع تیعضو شارز تواندیم -نداشته باشند یفعل ریبه تأخ

 

 یقدردان تیاز خصوص یریگکه بهره دمیبا دوست کُندم فهم یروادهیپ کیدر  راًیامتحانش کنم. من اخ توانمیاست که م یکار نیا

در دوران  شیهایو به دلگرم میاکه با هم رفته یمفرح یهابانمک او، به گردش یهایطبعبه شوخ اقیاست. با اشت یکار آسان

واقعاً  ایام. آرها شده روادهیاز خشم پ کنمیلحظه احساس م کی میداریرستوران قدم برم یبه سو رامآآرام ی. وقتشمیاندیم یسخت

 کنم،یرا در رستوران تجربه م فیاحساس لط نیکه ا نیاصالح کنم؟ همان ح یراحت نیرا به ا ی ناسازگارسازوکارِ نیممکن بود چن

از خشم خودم  ی. من حتردیگیآشپزخانه و اتوبوس برگشت شکل م شخدمت،ینسبت به پ یمتوجه شوم در درونم خشم آنکهیب

 .ادامه داشته باشد شهیهم یبرا خواهدیانگار م نم؛یخشمگ

 

 کنم. ییرایبعد، بهتر است در خانه پذ ۀدفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترجمه و منتشر شده است.ترجمان مقاله اولین بار در سایت این 
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[۱] sidewalk rage 

[۲] Pedestrian Aggressiveness Syndrome Scale 

 

ظاهر متضاد ولی در باور چینیان باستان برای اشاره به دوگانگی مفاهیم و نیروهای به (yin and yang) یین و یانگ  [3]

  .روند ]مترجم[مکمل به کار می

[۴] The Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health (IGPP) 

[۵] Social Acceleration: A New Theory of Modernity 

[۶] Time Warped: Unlocking the Mysteries of Time Perception 

[۷] temporal binding 

[۸] The Road Home: A Contemporary Exploration of the Buddhist Path 
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