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1فصل 

  مغز زن و مرد

مى توانم با نوك پنجه، به آرامى از کنار .  دو جنس مرد و زن، کامال مشهود و بارز استي مغزستمی سی اساسيموضوع تفاوت ها

 کتاب آمده نیخوب در ا.  اى طراحى شده استهی کتاب بر چه پانی اي هی نظردی بداندیلین بگذرم، ولى فکر مى کنم شما هم ماآ

 مردان عمدتا نسبت به درك ي مغزستمیس.  به شدت حساس است،ي همدلى و همدردموضوع زنان عمدتا به ي مغزستمیس: است

 است حی صحه،ی نظرنی قانع کنم که ازی شما را نمی کتاب بتواننی اانی در پادوارمیام.  حساس استاری بسستم،یو ساخت نظام و س

 شوند ارمىی کتاب، کمى هوشنی صفحه از انی اولحتى ي از خوانندگان، با مطالعه يولى مطمئنم که عده ا. دی کنتیو از آن حما

 زن و مرد انی که در جوامع، مزاتىی موجود و تمايا که از تفاوتهي آن دسته افرادي براه،ی نظرنی اایآ. و احساس خطر مى کنند

 خواهد بود؟ دی دارند، مفتیقائل مى شوند، شکا

 رفع رد،ی مورد استفاده قرار بگجی مى تواند به تدره،ی فرضنی از خوانندگان تا زمانى که قانع شوند که اي و اضطراب عده انگرانى

 دهی عقنی از راه را با من همراه خواهند شد تا بفهمند امىی ناق،ین با اشت تصور مى کنم بعضى از خوانندگانیهمچن. نخواهد شد

 نی چنىی حال زمانى که علت نهانیبا ا.  زن و مرد، به کجا مى انجامدي مغزستمی اساسى در ساوت نهى شده، در خصوص تفي

 نمى شدند، چراکه به هی قضنی اریگی که بهتر بود پابندی درنی خوانندگان ممکن است چننی ام،ی جنسى را کشف کرديتفاوت ها

 ي تفاوتهانی باشند که ادواریعده اى ممکن است ام. رندی بپذا رقتی درآن موارد، حقستندی نلی که اصال مادی خواهند رسیمسائل

وه  ذاتى است چطور؟ عالکىیولوژی تفاوتها در واقع واکنش عوامل بنیجنسى، فقط در تجربه کسب شده است ولى اگر بفهمند که ا

 تفاوتها قابل نی که انی اای و رندیی تفاوتها قابل تغنی اای وجود داشته باشد، آ،ي مغزستمی اساسى جنسى در سي اگر تفاوتهان،یبر ا

 می بعد به آن خواهي را کشف کرده ام که در فصل هاىی مقوله هانی چنکی د؟ی از آنها ترسستىی که بانی اای هستند، نیتحس

.  بدهمحی را توضهی فرضنی اصلى اي دو ادعادی اجازه بدهولى در ابتدا. پرداخت

  همدلى کردن:  زنانمغز

.  احساس نامناسب ارائه مى کنندکی است و در پاسخ به آنها، گری احساسات و افکار فرد دىی کردن به منظور شناساهمدلى

 در بعضى مواقع خواندن ای (ستید ن فرکی محاسبات سرد و خالى از تفکرات و احساسات ي سرکیهمدلى کردن مستلزم تنها 

 کی که دیاحساس همدلى زمانى به وجود مى آ.  کار را انجام مى دهندنی خوب الىی روانى، ختکارانیجنا).  مى شوددهیفکر نام

 گری شناخت افراد دي راهى برانی و امی بروز کرده، حس کنيگری نسبت به احساس خاصى که از فرد دح،یاحساس متناسب و صح

 که دی اگر متوجه شودیتصور کن. میبرقرارکن کرده و با آنها ارتباط عاطفى نىی بشی آنها را پي رفتارهامی شکل مى تواننی بد.است

 ای دی مى کنيری موضوع کناره گنیاز ا.  استتی بى اهمتانی موضوع برانی که به شدت ناراحت است، ولى انی درد دارد و انیج

 نه دیحاال تصورکن. ندی و همدلى نمى گوي حالت حس همدردنی به اد؟ی از کنار آن مى گذر با حواس پرتىای و دیخوشحال هست

 تان در هم مى رود افهی بلکه به طور خودکار، همان احساس به وجودتان منتقل مى گردد، قد،ینی را مى بنی جيتنها درد و غصه 

 و همدلى مى ي حالت همدردنیبه ا. دی انجام ده رفع ناراحتى او کارىي شده براي هر طورستىی که بادیو احساس مى کن

 شکل اجازه نمى نی نسبت به احساسات طرف مقابل را توسعه مى بخشد و بدىیاسخگو شناخت و پيهمدلى و همدرد. ندیگو

.  استگرانی توجه و مراقبت از دي براعىی طبي خواسته کی يهمدرد.  کس در اطرافش احساس غم و ناراحتى کندجیدهد ه
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 8 و 7 را در فصل هاى حاتی توضنی فراوان دارد و من اری و تفسحی به توضاجی است که احتزىی احساس، چنی اي سرچشمه

 از مردان، نسبت به شتری بلىی موضوع بپردازم که به طور متوسط، زنان خنی کتاب قصد دارم به انیدر ا.  خواهم گفتتانیبرا

 که در مورد تمام زنان صحبت نمى کنم، بلکه تنها به دیتوجه داشته باش. مسائل عاطفى و همدلى کردن واکنش نشان مى دهند

 کیهمدلى .  شده استابىی ارززی از مردان نمىی حالت نسبت به ننیا.  حالتى را دارا هستندنی از زنان چنمىی نبى،یطور تقر

 ىی مهارت توانانیتا اندازه اى در اهرکس . قىی موسای و اضىی ورزشى، ري هاىی مهارتها مانند تواناگریمهارت است، همچون د

 نهی زمنی دارد و در اىی چقدر تواناتى،ی فعالای نهی است که مى توان گفت، هرکس در هر زملی دلنیدرست به هم. نشان مى دهد

 متفاوت گریکدی که افراد در ارائه و نشان دادن همدلى با میی به جرأت بگومی مى تواننیبنابرا.  حتى ناتوان استایباهوش، متوسط 

 صفت نی از ما در اکی قد است که هر ي بلندانند مژگىی وکی ای صفت کی که همدلى می تصورکننی چنمیحتى مى توان. هستند

 زی همدلى او را نزانی مدی مى تواند،ی کنيری نفر را اندازه گکی قد دی روش که مى تواننی و به هممی متفاوت هستگریکدیبا 

 را به دهی انیا) 1(نمودار .  معرفى خواهم کردتانی تفاوت ها را برانی ايری اندازه گيز روش ها اي تعداد4در فصل . دیبسنج

 محور نشان مى دهد نی ايولى انتها.  برد قرار دارندي دامنه نی از مردم در مرکز اياریبس.  به شما نشان مى دهديصورت بصر

در حالى که آنانى که در سمت .  قرار دارندنىیی پااریدر سطح بس و همدلى، ي از نظر همدردرى،ی از مردم به طور چشمگيعده ا

 ما معلوم قاتیدر پى تحق.  هستند که در سمت چپ قرار گرفته اندي نمودار قرار دارند، شادتر و سعادتمندتر از عده انیراست ا

. است از مردان شتری بلىی نمودار قرارگرفته اند، خنیشد که تعداد زنان سعادتمند که در رأس ا

  )افتهیسازمان ( خاص ستمی سيدارا:  مردانمغز

 نشان مى دهد که چگونه افت،ی درون ي دهنده نظم.  نظام استکی کشف و ساخت ل،ی و تحلهی به معناى تجزافتهی سازمان

 درك و يا کار برنیا.  قرار مى دهدری نظام را تحت تأثکی ي اساسى که رفتارهانی قواندنی کشرونی بایکارها انجام مى شود 

 اه،ی گه،ینقل ي لهی کوچک، وسي ااچهینظام ها مى توانند مانند در. ردی صورت مى گد،ی نظام جدکی اختراع ای نظام نىی بشیپ

 متنوع ي و درگروههاگریکدی واحد نظامى متفاوت از کی حتى ای و کتی کري چوب بازقى،ی قطعه موسکیکاتالوگ، کتابخانه، 

 »نی بنابرا- اگر« ارتباطى نی مى کنند و از قوانعی را توزداتیالعات داده شده، عمل مى کنند و تولآنها همگى بنا به اط. باشند

اگر اهرم دستگاه را .  نور درون دستگاه استدیتصورکن.  مثال ساده ارائه کردکی نور مى توان می دستگاه تنظاب. استفاده مى کنند

 نور د،ی اهرم را بچرخانشتری مى شود و هرچه بشتری سقف بيمپ باال نور الد،ی ساعت بچرخانيکمى به سمت حرکت عقربه ها

 شی بى جان پي از نظام هاياری اجازه مى دهد تا در خصوص رفتار بسما به ش»نی بنابرا-اگر «نیقوان.  خواهد شدتریالمپ قو

 نظام مى ىی کاهش کارآای و رفتشی آن چه را که باعث پدی ى کنترل داده ها، عملکرد و بازدهى، مى توانلهیبه وس. دی کننىیب

 ي قواری بسىیرویهمانطور که همدلى کردن، ن. دی دهشی خودتان را افزاتی فعالدی و براى بهبود کارها مى تواندیشود، کشف کن

 از نظام ها سر و ي است که مى تواند با تعداد بى شماريندی سر و کار داشتن با هر احساس عاطفى است، سازماندهى هر فرآيبرا

 دان در مريزی به طور خود انگبی کتاب نشان خواهم داد که به طور متوسط، ساماندهى و نظم و ترتنیمن در ا. کار داشته باشد

 يمن فقط در مورد ارقام متوسط آمار. ستی تمام زنان نای منظورم تمام مردان و م،یدوباره مى گو.  از زنان مشاهده مى شودشتریب

مغز )  همدلى کردنيبه معنا (می بنامEاگر مغز زنان را از نوع . می را ثابت کنهی قضنی عکس امی هم بتواندیشا. صحبت مى کنم

 همدلى کردن زانیهمانطور که قبال در خصوص تفاوت افراد، در م).  سازمانيبه معناى دارا (دی نامS وعمردان را مى توان از ن

.  مشاهده نمى شودي مساوزانی مکی صفت در همه به نی که امیی بگومی مى توانزی در خصوص ساماندهى نم،یصحبت کرد

 سمت ي افراد خوش شانس وجود دارند که در انتهاي اده ولى عمیقرارگرفته ا) 2( از ما در بخش مرکزى محور نمودار ياریبس
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بعدها .  است گنگ و مبهمي که در سمت چپ محور قرار گرفته اند، ساماندهى نوعى معمايبراى عده ا. راست محور قرار دارند

 ز،ی صفت ننی که ادی شکل مى فهمنیبد.  نظم و سازمان را درك کنندي معناستندی که حتى بعضى از مردان، قادر ندی دمیخواه

.  متفاوتى وجود داردزانیدر افراد با م

   در مقابل همدلى کردنساماندهى

 نفر را ساماندهى کرد؟ کی احتمال وجود دارد که نی اایآ

به عنوان مثال در . دی نظام را در خود درك کنکی وجود دی خوب هستند، به خصوص اگر سعى کناری بسبیم و ترت با نظيکارها

 مى شود، در نی نفر دچار سقط جنکی باردار، از هر ده نفر تنها ي ساله ستی زنان بانی شد که در مدی متوجه خواهقیطى تحق

در .  مى شودنی نفر دچار سقط جنکی و از هر پنج نفر افتهی شی افزازانیم نی ساله، اج زنان باردار سى و پنانیحالى که در م

 نی مشکلى مى شود و تنها دو سال بعد، از هر ده نفر، نه نفر دچار سقط جننی نفر دچار چنکی چهل سالگى از هر سه نفر نیسن

 کی موضوع همچون نی با اگریعبارتى دبه .  دهمشان زنان را به صورت منظم ني مثال قصد داشتم دوران بارورنیدر ا. مى شود

 نی خطر، بروز سقط جندی سن زنان و تولشیاطالعات داده شده، تخمدان زنان است و عملکرد، افزا. نظام قانونمند برخورد کردم

 خصوص اگر به در بعضى امور اجتماعى استفاده کرد، دی مفي درجه بندکیاز سازماندهى مى توان به عنوان .  زنان استيبرا

 يری گي رأي رفتاري الگوهاای اتوبوس ي ژهی تصادفات رانندگى در خط وي نظام در مواردى همچون الگوکیانسانها را به عنوان 

ولى سازماندهى .  باشندىی مى توانند قانونمند، محدود و وابسته به جبرگراگری موارد دلىی ها مانند خستمی سنیا. در نظر گرفت

 و هیبعضى از فالسفه معتقدند که درك و شناخت هر روز ما از مردم، بر پا.  نمى رساندىیا را به جا اجتماعى، شميدر روابط امروز

 جهیاگر شخصى روز سختى را پشت سر بگذارد، در نت" همچون يدی عقاایو » اگر بعد« مانند نىیاساس قانون است و شامل قوان

 نیا.  خاصى اداره نمى شوندنیرفتارها و احساسات ما توسط قوان وجود نی ابا. ، مى باشد"آن شخص بد اخالق و عبوس خواهد شد

 که نىی بعالوه انواع قواند؟ی مى کنهی احساس خوبى دارند، چطور توجي روز سخت کارکیموضوع را، که بعضى از مردم پس از 

 چراکه رفتار فرد هر لحظه ست،ی استفاده نل قابد،ی مى کنىی گوشی پای دی زمانى که احساسى داربای تقرد،یری به کارگدیمى توان

 قانون نیاز ا. "اگر مردم به آنچه که مى خواهند، برسند، خوشحال خواهند شد": دی قانون توجه کننیبه ا.  استرییدر حال تغ

 نظم و ست؟ینولى چرا او هنوز خوشحال : دی انجام دهشی براد،ی روز تولد حنا آنچه را که مى خواهد و مى گوي و برادی کنيرویپ

 تی ماهنىی بشی درك و پعىیدر حالى که روش طب.  افراد شودری مانند احساسات متغىیزهای چنیگزی نمى تواند جابیترت

 با روش دییایحال ب.  شخص هم، همدلى با او استکی درك عىی به آنها است، روش طببیحوادث و مسائل، دادن نظم و ترت

 کرده است ولى افتی مورد عالقه اش را دري هیمروز جشن تولد اوست و هداگر چه ا. میهمدلى در مثال قبل حنا را خوشحال کن

 جواب امتحان خوب دیشا.  استمارستانی هفته است که او منتظر جواب امتحانات بکی رایهنوز احساس ناراحتى مى کند، ز

 که مردم نی ساده براى انی قواند؟ی درك کنحى و او را از نظر رودی روحى او مطلع شوتی بهتر باشد که شما از وضعدیشا. نباشد

 کامال ندی ساماندهى و همدلى کردن، دو فرآد،یهمانطور که متوجه شد.  نداردىی کاراي مواردنیچگونه رفتار خواهند کرد، در چن

 شی پي برااندهى سامگری دندی و از فرآدی استفاده کردي درك احساس رفتار فردي همدلى، براای ندی فرآکیشما از . مجزا هستند

 از اطالعات، الزم است آنها را ارسال ي کنترل و نگهداري ساماندهى به جايبرا. دی استفاده مى کن،يگری دزی هر چبای تقرىیگو

 که دی عالقه داري به مقدارازی شناخت، ني همدلى کردن و برايبرا.  که باعث تنوع اطالعات گردددی و به دنبال عواملى باشدیکن

 احساسات روى احساسات نی موضوع، بلکه شخصى که داراى احساسات و عواطف است و اکی نه با دین برقرار کباطبا کسى ارت
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آنها .  مناطق مستقل در مغز انسان داردي سرکی ساماندهى و همدلى کردن، بستگى به تیدر نها.  مى گذاردری تأثزیشما ن

.  قرار دارندى عصبولوژىیزی في هی ولى بر پاستندی عرفانى نندهاىیفرآ

   مهم مغزانواع

 سؤال نی  امورای کنیبه نام د ور(  معروف کانادا مى باشدي از شهرهاکىیونکوور )  روانشناس از اهالى ونکوور کی 1987 سال در

 تفاوتى با هم چی متفاوت است؟ و در ادامه گفت که اگر مغز زن و مرد، هگریکدی مغز زنان و مردان واقعا با ایآ: را مطرح کرد

 انی متفاوتى مي تفاوت فاحشى دارند و اغلب رفتارهاگریکدی جسمانى با تی شود، آنها از نظر وضعىاشد، موضوع جالب منداشته ب

 معتقد يو.  دارند، آورده استدی مثال خوبى از محققان سنتى که بر دو مورد خاص تأکمورا،یک.  دو جنس مشاهده مى شودنیا

 ییتوانا «-2).  دارندتیکه زنان در آن اولو» زبان «- 1:  کرداستفادهو بعد کامال مجزا  زن و مرد، مى توان از دفی تعرياست که برا

 دو جنس زن و انی مفی که در تعرىی هاىی زبان و تواناتیالبته من قصد ندارم اهم.  که مردان در آن مهارت دارند»ییهاى فضا

بعالوه .  از همدلى و ساماندهى کردنبارتندم افتاده است که ع باور هستم که دو مورد از قلنیمرد مى باشد، را منکر شوم ولى بر ا

 مردان ممکن ىی فضاىی کردن باشد و تواناىی فراوان آنان در حس همدلى و دلجوىیمهارت زبان در زنان ممکن است به علت توانا

 ساماندهى ي همگى ما مهارتها. را بعدها خواهم گفتشتری بحیولى توض.  مثال واضح از قدرت سازماندهى آنها باشدکیاست تنها 

 مسئله را نی امی است؟ زمانى که بخواهشتری دو مورد در شما بنی از اکیکدام : نجاستیسؤال ا. میو همدلى کردن را دارا هست

در فصل .  داشتدی خواهازی مهارتها، ننی اي هانهی از زمکی هر ي براک،ی واحد مترای خوب ي به خط کش هام،ی کنيریاندازه گ

.  برددی اصلى مورد نظر کتاب ما پى خواهکیر شما به دو متيبعدهاى 

  )EQ(و بهره ى همدلى ) SQ( ى ساماندهى بهره

. می هستىی تفاوتهانی چنکی فراوانى دارد و ما به دنبال تی به دست مى آورد، اهميگری نسبت به دکىی که ي رتبه ازانی متفاوت

 اصلى از افراد ي سه مورد همچون سه دسته نیبه ا. سرعت در ذهن مجسم کردولى در حال حاضر مى توان سه نوع مغز را به 

 است زىی همان چنیو اS>Eبه طور خالصه .  همدلى قوى تر از مهارت ساماندهى استس افرادى که در آنها ح-الف. دیفکرکن

به . نان قوى تر از حس همدلى باشد افرادى که مهارت ساماندهى در آ- بE مغز از نوع عنىی.  امدهیکه من آن را مغز زنان نام

 افرادى که در آنها مهارت ساماندهى -ج.  امدهینام S مغز از نوع ای است که آنرا مغز مردان زىی همان چنی و اS>Eطور خالصه 

ع  مغز از نوای است که آن را مغز متوازن زىی همان چنی و اS=Eبه طور خالصه .  وجود داردکسانیو حس همدلى کردن به طور 

Bنوع .  به شما مربوط مى شودکیکدام.  امدهی نامS ،Bای Eکه ستی ننی ارمولى منظو. دی آن را حدس بزندی االن بتواندی؟ شا 

 يازی سه مهارت، چه امتنی ازانی مرىی در اندازه گمینیبهتر است بب. دی داريشتری در کدام حالت قدرت بدی حدس بزندیبتوان

 نی مثال اي و برامی جلوه کند که در هر مهارتى قدرت کافى دارنطوری همگى ما االیالم خممکن است در ع.  کرددیکسب خواه

 د،یولى زمانى که امتحان و سنجش اصلى از شما به عمل مى آ. می و آن را متوقف کنمی که به دنبال اتوبوس بدومی هستيقدر قو

 اری افرادى که در حد بس- 1: میری انواع مغز را در نظر بگ دو نوع معمول ازدییایحال ب.  کرددی کسب خواهيازی چه امتدی ددیبا

 S>>Eبه طور اختصار .  استي به شدت در آنها قوS افرادى است که نوع منظور معنا که نیبه ا.  داراى مغز مردان هستند،ییباال

ورد آنها مهارت سازماندهى، در م).  وجود داردنهی دو زمنی اي مهارتهاانی مياری معنا است که تفاوت بسنی بدىیعالمت دوتا(

 افراد ممکن نی اگریبه عبارت د. ست اندکى داشته اشرفتیدر حالى که حس همدلى پ.  استشرفتهی از حد پشی بای و عىیطب

 به 10در فصل .  باشندرتی بى بصای و شی اندکی ممکن است که آنها تارگری دياست ساماندهان باهوشى باشند ولى از سو
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.  هستندي قواری مغز مردان، از نوع بسي شد که آنها دارادی هستند و متوجه خواهسمی اتمارىیم کردکه دچار ب اشاره خواهيافراد

 E دی است که از نوع شدي معنا که منظور آن دسته از افرادنیبد.  داراى مغز زنان هستند،یی باالاری افرادى که در حد بس- 2

 آن هستند، در حالى که ي شرفتهی پاری نوع بسای مهارت همدلى و يل عاد شکي افراد دارانیا. E>>Sبه طور خالصه . هستند

 افراد ممکن است همدالن فوق العاده اى باشند، در نی اگریبه عبارت د.  استنداشته چندانى شرفتیمهارت سازماندهى آنها پ

 اریاز نظر ساماندهى در حد بس حال ممکن است آنها نی در ذهن و فکر مردم رسوخ مى کنند ولى درهمبىی با سرعت عجقتیحق

 مغز زنانى در حد نی که اگر واقعا چندی پرسدیه خوا12در فصل.  قرار داشته باشند و فاقد هرگونه مهارت ساماندهى باشندنىییپا

 نی چند لحظه از اي برادی روانشناسى به مشکالت خاصى منتهى نخواهد شد؟ اجازه دهي نمانی اای وجود داشته باشد، آي قواریبس

 از آن را در اى کنم، در حالى که قصد دارم نمونه تی مغز مردان ناشى مى شود، حمادی از نوع شد" سمی ات" يماری که بدهیعق

 خوب است ولى آنها متوجه اری که از نظر مهارت سازماندهى بسدی را تصور کنيفرد.  با شما آشنا کنمم،ی رو دارشی که در پيسفر

 حیحال چگونه مى تواند اطالعات صح.  تکرار کرده استونىیزی تلولمی في جانی را در چندمبردارلی شخص نام فنیمى شوند که ا

 22 اگر ندی آنها به شما مى گونی خوب است بنابرااری که از نظر مهارت سازماندهى بسدی را تصورکني فردای ؟را به دست آورد

 روز نی ام،ی و تقوي روز شمارنی مى توانند بدون توجه به قوان نوامبر چه روزى خواهد شد؟ آنها چگونه22مارس سه شنبه باشد، 

 بزرگى در بروز احساس همدلى کردن اری افراد فوق العاده منظم مشکل بسنی ادی کنند؟ ولى حاال تصور کندای پعی سرلىیرا خ

 دوست احترام مى کیم  نفر به چشکی که به لی دلنیتنها به ا.  نباشنديزی چنیآنها ممکن است متوجه چن. خودشان دارند

 که چرا همسرشان ناراحت نفهمند که ممکن است آنها حتى نی اای رابطه ممکن است دو طرفه نباشد نیگذارند، در حالى که ا

.  شونديزی چنی کند تا آنها متوجه چنهی که او گرنیاست مگر ا

  ستی نوع مغز ني مشخص کننده تیجنس

 ای که زن می است که من مى توانم تنها با نگاه کردن به چهره تان بگوعىیطب. شماست مورد حق با نی اعتراف کنم در ادیبگذار

بر اساس شواهد موجود . دی هستي چه نوع مغزي دارادی که دارتىیولى من هرگز نمى توانم حدس بزنم بنا به جنس. دیمرد هست

 برخى از قتیدر حق.  مغز زنان هستنديان دارا داراى مغز مردان هستند و تمامى زنردان گفت که تمام متینمى توان با قاطع

 مورد است که نی کتاب تنها انیموضوع اصلى مورد بحث ا.  مغز زنان هستندي دارازی مغز مردان و برخى از مردان نيزنان دارا

 که اگر شما دیباش مطمئن ن،یبنابرا.  هستندE از نوع مغزى ي هستند و اکثر زنان داراS از نوع ي مغزي از زنان داراشتریمردان ب

 دی پست مهم تخصصى باکی لی تحوي و برادی اگر زن هستای و دی به مصاحبه برودی کسب شغلى قصد داري و برادیمرد هست

 در آن در شما حدس بزنند که چقتی جنسي مصاحبه کنندگان تان هرگز نمى توانند از رود،ی اختصاصى داشته باشيمصاحبه 

در . ستمی ني نظام ادارکی تخصصى در ي مرد هستم ولى هرگز قادر به انجام کارهاکی مثال من يبرا. دیکار تخصص و مهارت دار

 می و تنظری تعميبرا.  هر زنى باشديای رودی که شايکار.  پزشکى هستمکینی کلکی روانشناسان ي و کمکى برااریواقع من دست

 درك و شناخت يبرا.  متکى هستماریبس تىی کالج ترندر سىی به نام تري به زن فوق العاده ام خودوترىی کامپيبرنامه ها

 آشنا شتری افراد بنی با ا8البته در فصل . ( مى کنمهی و ربکا تکالنای سوتي هورمونها به دو دانشمند خانم به نام هامىیوشیب

ر وکار دارم و اگر  سي دو جنس زن و مرد صحبت مى کنم، تنها با ارقام آماري فکريهازمانى که در خصوص تفاوت).  شدمیخواه

 زن و مرد در قالب انی است که جستجو در خصوص تفاوتهاى منی مسائل وجود داشته باشد، آن هم انی نکته، خارج از اکی

 چگونه جامعه و می را مى دهد که بفهممکان انی دو جنس زن و مرد، به ما اانی تفاوت مافتنی يتالش برا. ستی آن ني اشهیکل

 که بتوان در مورد ستی نيزی چنی مى گذارد، ولى اری متفاوت تأثي دو جنس مخالف به روش هانی اي رو برکىیولوژی براتیتأث



٨

 بلندتر ساعدى بزرگتر و ي سري تر، پر موتر و داراعی تر، سرنی تر، سنگي که به طور متوسط مردان قومیابیاگر در.  کردانیافراد ب

 ي اشهیبرعکس، حالت کل.  مشخصاتى را نداشته باشدنی وجود ندارد که چن زنىچی که هستی معنا ننی به انیاز زنان هستند، ا

 نیا.  بار استانی امر زنی در خصوص گروه آن افراد قضاوت مى کند و ااتی فرضي سرکی موضوع، در مورد افراد، بر طبق نیا

 و قالبى، افراد را ي اشهیحالت کل. میمى شناس...  وی سالخوردگي بر مبناضیمى همچون نژاد پرستى، تبعیموضوع را در قالب مفاه

 از حد متوسطى که شتری بلىی از مردم، خارىی آمده است که بسي مى کشاند در حالى که در علوم امروزنیی پااری حد بسکیبه 

.  رفته اندشی شده، پفی تعرشانیبرا

  ی و ونوسخىیمر

البته .  اشاره مى کنندکی و رمانتفینند به نکات ظر کحی زن و مرد را تشرانی قصد دارند تفاوت جنسى مىی از کتابهابعضى

 ونوس هستند، ي آمده اند و زنان متعلق به کره خی که مردان از کره ى مرنی ولى تصور است،ی کتابها خالى از لطف ننیخواندن ا

 شوخى در مورد آمدن نی نکته الزم است که انیتوجه به ا. دی بنمانهی زمنی علمى در الیدال ابىینمى تواند کمک مؤثرى به دست

 رند،ی متحول شده اند و شکل مى گارهی سکی که هر دو جنس زن و مرد در ي جدقتی حقنی متفاوت، ما را ازاي ارهیما از دو س

 و می موضوع را بداننی الیالزم است که دل.  نشان مى دهدم،ی وجود، تفاوتها، را همانطور که فکر مى کردنیدور مى کند، ولى با ا

 فشار تحولى و تکاملى ي جهی متفاوت همچون نتي هاتی احتمال که در فکر و ذهن، زن و مرد، با موقعنی به ا9فصل من در 

 دو جنس زن انی مي آمده اند و زنان از ونوس، تفاوتهاخی که مردان از مرهی نظرنیبه عالوه ا. متفاوت هستند، نگاهى خواهم داشت

 هر می با هم تفاوت ندارند که نتواننقدری متفاوت هستند ولى اگریکدی جنس زن و مرد با دو.  نقاشى کرده استي قواریو مرد را بس

شوخى و .  الزم استنهی زمنی در اي کتاب علمى و جدکی است که فکر مى کنم لی دلنیدرست به هم. می از آنها را درك کنکی

 کی ي ولى توافق داشتن بر سر شاد و خرمى، تنها برا خود را داردي جاي برخوردار است و طنزنگارىی باالاری بستیمزاح از اهم

 طنز، ي برناهه کی کشور انگلستان در ونیزی در تلورای مثال اخيبرا.  جنسى باشدضیجنس مى تواند به راحتى ناشى از تبع

 نیداشتند به ا از زنان که در آن برنامه حضور يعده ا.  ساکت و خاموش هستندمردان مطرح شد، زنان از ونوس آمده اند، یجوک

 گرىی دي مى خورند؟ مجري آنها به چه دردم؟ی داراجی ما زنان واقعا به مردان احتایآ: دی پرسانی از مجرکىی. دندیشوخى خند

 ضی نوع تبعنی نوعى ابه.  مى توانند به خوبى اسب ها را پرورش دهندنی هستند و همچنری پذمی ام مردان تعلدهیشن: گفت

 چی پوستان مطرح مى شد، به هاهی سای جوك در خصوص زنان نی است و اگر ازی انگرتیمورد مردان ح زنان در ي از سو،یجنس

در همان روز، کمى بعد، پسر نوجوانم کتابى را که مطالعه مى کرد به من نشان .  نمى دانستندزیوجه قابل قبول نبود و آن را جا

 شوخى هاى بى جا و بى مورد نی چنکی چرا زنان را خلق کرده است؟  خداوند-  البته به حالت طنز-ن کتاب آمده بود یدر ا. داد

 به نظرم اصال درست لی دلنیدرست به هم. ندی آنها سخن بگوهی کنند و عليریباعث مى گردد زنان نسبت به مردان جبهه گ

 به نفع ستىی نبا رامىی قددی معتقدم عقانیهمچن.  مطرح گرددطنز زن و مرد به حالت شوخى و انی مي که تفاوتهاستین

  .می به حالت امروزى درآوردمانیعقا
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   زن و مردانی و مطالعات عاقالنه ى تفاوت هاى مقاتیتحق

 مراقب باشند که اشتباه نسل گذشته را که معتقد بودند تفاوت دو جنس زن و مرد باعث دی بانهی زمنی مسئول در ادانشمندان

 لی به جامعه و مردم تحمدی اصل ثابت و جاوکی شود، به صورت يگریجنس د جنس تابع و فرمانبردار از کی شهیشده که هم

 موضوع آنقدر واضح نیا":  زنان ارائه کرد کهي غلط از فرمانبرداريری گجهی نتکی) 1( گوستاولى بون ستمیدر آغاز قرن ب. نکنند

. " مبارزه کندای با آن مخالفت و قهی دقکی کس نمى تواند حتى براى چیاست که ه

 جنس زن و مرد از نظر روانشناسى اغلب انیاختالفات م.  مخالفت شد"لى بون " ي هی نظرنی سال بعد به راحتى با اکصدی

 زی نيگری هاى دنهی گرفته اند و زمیشی ها وجود دارند که زنان از مردان پنهی وجود بعضى از زمنیمشاهده شده است ولى با ا

 جنس وجود ندارد بلکه شرح حال و کیهوش و ذکاوت به طورکلى تنها در .  مى کننددای پيوجود دارد که مردان بر زنان برتر

زنان در حس ": ندی ادعا که مى گونی امی بهتر بگوای موضوع و نیمن در خصوص ا.  متفاوت استگریکدی دو جنس با نی اينما

 کی که ستی معنا ننی امر به انی الىو کرده ام ياری بسقاتی، تحق" بهتر هستندلىیهمدلى و مردان در مهارت ساماندهى خ

 اختالفات جنسى از نظر روانشناسى موجب بوجود ي دهی عقری اخيدر دهه .  هوش و ذکاوت مطلق استيجنس به طورکلى دارا

 دو جنس انی آمد که اختالف مدی پددی مکتب جدکی 70 تا 1960 يدر دهه .  از اعتراضات عمومى شده استمىیآمدن موج عظ

 داشته تی تلقى کرده است و معتقد است که اگر واقعلىی موضوع تخکی از نظر روانشناسى رد کرده است و آن را ارزن و مرد 

 دو جنس زن و مرد وجود ندارد ولى اختالف فرهنگى بر انی مقىی اختالف عمچی هجهی موضوع بى اساس است و در نتکیباشد 

 يکسری دهه، مرا قانع کرد که نی مستقل در چنديشگاههای از آزماد شواهياما جمع آور.  مى گذاردری دو جنس تأثنی ايرو

 ممکن است نهای که مى گفت امىی قدي ادهیعق. می مهم و اساسى وجود دارد که الزم است آنها را مطرح کناری بسيتفاوتها

 در مورد ستىیالبته با.  رسدى پا افتاده به نظر مشی ساده و پلىی خگری مسائل امروز دنیهمگى مرتبط با فرهنگ باشدکه البته ا

 در هی فرضنیاعتقاد به ا. می و محتاط باشاری هوشلىی آن دو جنس برمى گردد، خولوژىی که تفاوت جنسى تنها به بهی فرضنیا

 دو جنس زن و مرد انی ميزمانى که اعالم کردند تمامى تفاوت ها.  رخ داد1960 تکرار همان اشتباهى است که در سال قتیحق

 تفاوت چی که در اصل، مغز زن و مرد همی بگولمی کتاب را مطالعه کرده اند مانیمثل بعضى از کسانى که ا. اجتماع استناشى از 

 يای بى عدالتى ها هنوز هم ادامه دارد و در دننی معنا است که انی است و بدندی خوش آقتی حقکی نیبله ا. اساسى ندارد

 موضوع برخورد نی باشد که علمى تر با ادهی زمان آن فرا رسدی فکر نمى کنلىو قائل هستند، ىی هاضی تبعنی هم، چنيامروز

 م،ی مى کندگىی به آن رس9 و 7 ي ولى بخشى از آنچه که در فصل هام؟ی ترى باشحی و به دنبال راه ها و قوائد صحمیکن

 فی اجتماعى تعري هاضی مشکالت و تبعجی دو جنس زن و مرد وجود دارد و مى توان آنها را به دور از نتانی است که بىیتفاوتها

 دو جنس، انیالبته بحث در خصوص تفاوت م.  داردانی منی در اي هم نقش قابل مالحظه اکىیولوژی براتی تأثنیکرد و همچن

 که حتى جستجو در مورد ندیبرخى از مردم مى گو.  خواهد کردتی هدااسىی بحث و گفتگوهاى سي سرکی انیشما را به م

 دنی تداوم بخشي براىی شما به دنبال راههاعنىی جنسى را نشان مى دهد، ضی فکر طرفدار تبعکی زن و مرد، انیم يتفاوت ها

 ستی شکى ننیدر ا. دی فراوانى وارد کرده است، هستي هابی که در حق زنان انجام شده و به آنها آسخىی تاري هایبه بى عدالت

 نی دان به چنانی که من قصد دارم به انجام برسانم، پايزی چنی و آخرستا زنان دگىی از ستمدقىی موارد حقانیکه تمامى ا

.  دارندي کارنی قصد چنسندگانی از نوي که قصد سرکوبى مردان را داشته باشم، اگرچه عده الی دلنیالبته نه به ا. مسائلى است

 نی نوشتن ايبرا. از دو جنس، مطرح کرد کی زن و مرد مى تواند بدون در نظر داشتن سرکوبى انی ميسؤاالت در مورد تفاوتها

 حساس اری بود که موضوع کتاب بسنی قدروقت گذاشتم انی کتاب انی براى انکهی الیدل.  از پنج سال وقت صرف کردمشیکتاب ب
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 که م مطمئن نبودرای انداختم زقیالبته اتمام کتاب را به تعو.  موضوع رفع شدنی هم مشکل ااسىی از نظر س1990بود و در سال 

 اند که دهی رسجهی نتنی که به ايخوشبختانه تعداد افراد.  از نظر روانشناسى، مى تواند بى طرفانه انجام شودی جنسيبحث تفاوتها

 آنها انی است و در مشی روز به روز در حال افزاست،ی جنسى ني بى عدالتى هاي به ادامه يازی سؤاالتى ننی طرح چنيبرا

 يری و به کارگی کار توسط کسب آگاهنیا.  داردقتی حقزی موضوع ننی عکس اقتیدر حق. وندش مى دهیطرفداران زنان هم د

 حقوق ياکثر زنانى که با من دوست هستند، طرفدار تساو.  جنسى کمک کندضی کنى تبعشهیدانش مرتبط به آن مى تواند به ر

دوستان مرد . ردی موضوع مذاکره صورت بگنی اص است که در خصودهی مى کنندکه زمان آن فرا رسقیزن و مرد بوده و مرا تشو

آن y ایx مرد به عنوان کی ای زن کی جنسى زمانى مشاهده شد که ضیمى توان گفت تبع.  اعتقاد دارنديزیمن هم به چنپن چ

 ى هی فرضستىی است که بانیا!  وجود داشته باشدامىی کتاب پنیاگر در ا.  شدندیهم به علت تفاوت جنسى خودشان معرف

.  اشتباه استي تا چه حدهی فرضنی جنسى را بازکرد و نشان داد که اضیعبت

 پدر هم، همدل و مونس خوبى کی دی بچه تنها مادر او مى تواند باشد، چراکه شاکی ي سرپرست برانی که بهتردی فرض نکننیچن

از نظر . دیای مادر از عهده اش برنکی دی که شاي او را برطرف کند، کاريازهای راحت نلىیمى تواند براى بچه باشد و همچنپن خ

 ولى و سرپرست بچه را تنها مادر او مى دانند ولى آنها در قضاوت خود دچار اشتباه نی بهترال حقوقى در دادگاهها، معمونیقوان

. دیانى برآ محاسبات جهي زن جوان نمى تواند از عهده کی که دی فکر نکننیهمچن.  استي اشهی قانون کلکی نیالبته ا. شده اند

 باهوش تر بوده و مهارت اری شغل پشت در منتظر است بسنینسبت به مرد جوانى که در انتظار ا.  زن جوان ممکن استنیا

 در ذهن من وجود 90 ي از دهه رىی تصود،یدر آغاز قرن جد.  هستندزی متماگرکامالیکدی داشته باشد، افراد با يساماندهى باالتر

 ي اصرار دارند که کاروع موضنی حقوق زن و مرد بر اي طرفداران تساومىی که روش قدنینظر به ا. ردرکییداشت، فوق العاده تغ

 حقوق زنان و مردان از ي از طرفداران تساوياریامروزه بس. ندیای آن برني که مردان بتوانند انجام دهند ولى زنان از عهده ستین

 و اداره ىیرایپذ.  مى کنندي ر انجام مى دهند، احساس غرور و سربلند بهتر از مردان آنلىی هست که زنان خىی که کارهانیا

 کار را با کمى تالش نی از خانمها اياری ولى درعوض بسندیای آن برني باشد که مردان از عهده يدکاری بزرگ شاهمانىی منکرد

آن، باعث مى گردد آن شخص  دوست وکم رنگ نشان دادن کیپى بردن به مشکالت شخصى . به سرعت و خوبى انجام مى دهند

 است که زنان بخوبى مى توانند انجام دهند ولى اکثر مردان از انجام ي کارنی کند و اتیاحساس کند که کسى هست تا از او حما

 به ازی ها نىی توانانیا.  دچار لغزش و خطا هم بشوندىی کارهانی مى کنند و ممکن است حتى در انجام چنزی پرهىی کارهانیچن

 سرى موضوعات خاص کی مطالعه کنند را يزی که وقتى مردم بخواهند چمی مى دانشهیهم.  کافى در همدلى کردن داردمهارت

 E از نوع ي مغزي سالن فرودگاه، کسانى که داراای روزنامه فروشى کنار سکوى راه آهن کیدر .  مى کنندمیرا در ذهنشان ترس

 روانشناسى که مربوط ي کتابهاای عاشقانه و ادبى ي و کفش، کتابهافی و ک مجالت لباس،ي آشپزي قسمت کتابهايهستند به سو

 از نوع ي مغزيکسانى که دارا.  و ارتباطات عاطفى و خانوادگى است، مى روندابىی دوست ي روشهاای و ىی حل مشکالت زناشوبه

Sو نقشه هاى مربوط به ىی راهنما عکاسى،ل،ی اتومبوتر،ی از جمله مجالت علمى، کامپگری سر مجالت دکی ي هستند به سو 

 پر زد و ،ي گانگسترى،ی جناي کتب مربوط به داستانهاقى،ی موس،یلی علمى تخينها داستاایشناخت شهرها و کشورها، علوم و 

ز  که داراى مغىیآنها.  دارندی متفاوتي افراد با داشتن انواع مغز، سرگرمى هانیعالوه بر ا.  مى روندگری ديزهای چیلیخورد و خ

 تک موتوره، ماهاىی هواپتی هدا،ي موتور سوار،ي سوارلی خود را به اتومبحىی تفريکاری دارند اوقات بلی تماشتریمردان هستند ب

 عکس از مناظر مختلف اگرفتنی يوتری کامپي هاي ضبط، سرگرم شدن با بازي بلندکردن صداات،یاضی ري رانى، مطالعه قیقا

. بپردازند
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 رفتن به رستوران همراه دوستان و ای مى دهند اوقات خودشان را با صرف قهوه حیاز نوع زنان هستند ترج که داراى مغز ىیآنها

 اهلى و ملحق شدن به کارهاى واناتی از حي نگهدارمار،ی مراقبت از اقوام بای حتى رفع مشکالت دوستان و ای آنها و حتینص

 ي در تماشانی در انتخاب موارد مطالعاتى و سرگرمى ها است و همچن مغز زن و مرديفاوتهانوع اصلى ت. داوطلبانه سپرى کنند

 هرکدام نوع خاصى از قى،ی حتى در گوش کردن به موسای و دی برنامه ى خاصى را خواهند دکی هر ونىیزی تلويبرنامه ها

 ي کنندگان برنامه هاهی و تهانندگی روزنامه ها، گوو مجالت رانی سردبنیبنابرا. می تفاوتها را شناختنیا.  را مى پسندندقىیموس

 به زمان کودکى دییای مى شوند؟ بداری تفاوتها چگونه پدنیولى ا.  نکات داشته باشندنی توجه الزم را به استىی باز،ی نونىیزیتلو

! د؟ی مى آشی دختر مالقات مى کند، چه مسائلى پکی پسر با کی که وقتى مینی و ببمیبرگرد

2 فصل

   دختر و پسرمعرفى

 ریی را تغشانی آنها نام هاتی که مى خواهم در موردشان با شما صحبت کنم، خواهر و برادرى هستند که براى حفظ هويبچه ا دو

 که حاالت و رفتار آنها دی قضاوت کندی مى تواند،ی هستنیاگر شما هم جزو والد.  مى شوندفیآنها از زبان مادرشان توص. داده ام

 روش کیآنها در . دی که ممکن است دوران کودکى خودتان را در آنها مشاهده کننی اای مشابه است تان فرزندانایچقدر با فرزند و 

. می سفر کوتاه مشاهده کننی به دفعات، در طى امی را مى تواننی دو بعد ساماندهى و حس همدلى را نشان مى دهند که ام،یمستق

.  بررسى خواهم کرد6 و 4 صل جنسى، در في تفاوتهانی چني مدرك روانشناسى را برانیا

  وتری و کامپکی فوتبال، موزل،یاتومب:  آلکسپسر؛

 را پشت و رو مى کند، هر قسمتى لیاو وسا.  را کشف مى کنديزی خوب هر چلىی بچه، بنا به سن و سالش، خکی به عنوان او

.  لذت مى برداری بسلی نوع کارکرد وسااو از کشف و.  صفحه ى هر شىء را فشار مى دهدي رويراکه بتواند باز مى کند و دکمه ها

اگر کسى بخواهد براى آلکس کتابى بخرد، .  کوچک استي هالی آتش نشانى و اتومبيا هنی عاشق تراکتورها، ماشنیاو همچن

او .  خوشش مى آمداری کوچک بسي هالیدر سه سالگى او از جمع آورى اتومب. دی کتابى در مورد تراکتورها خواهد خردیبدون ترد

 ىی هانیسپس ماش.  بخردنی ماششی که براواست ها مى کشاند و از او مى خي فروش اسباب بازگاهیبا زور پدرش را به سوى جا

او با آنها حرف مى زد، به آنها لبخند مى زد و به . البته او مردم را هم دوست داشت.  از آن مدل در منزل نداشتدکهیرا مى خر

 اطرافش اءی هاى کوچک و کشف اشلی با اتومبي او بازي و مورد عالقه قىی ولى سرگرمى حق بازى مى کردگریخوبى باکودکان د

 او اصال طاقت و تحمل صحبت در نیما به عنوان والد.  عالقه نشان مى دادهی نقللی و وسالی قدر به اتومبنینمى دانم او چرا ا. بود

 و مهربانى فیپرستار کودکانم، که روح لط. میشرکت نکن ىی در چنپن بحث هامی و سعى مى کردمی را نداشتلیخصوص اتومب

 ي روىی به مکتب بوداشتری ندارد و بي به تکنولوژياو اصال اعتقاد.  از مشکالت هستندياری ها منبع بسلیمبدارد، معتقد است اتو

 هاى ي عالقه را نمى توان به بازنیالبته ا.  عالقمندکرده باشدلی او نمى تواندکسى باشدکه آلکس را به اتومبنیبنابرا. آورده است

.  مرتبط دانستزیگروهى کودکان ن

 جهان نی لذت مى برد، ولى در ايزی داشتن چای به ما اعالم کردکه از تماشا و ي فروشگاه اسباب بازکی در سن دو سالگى در او

 و ىیکر نمى کنم پدر بزرگ، عمو، داو من ف! هی نقلي لهی وسي او مى شد و آن هم اسباب بازي باعث خرسندزی چکیپهناور تنها 
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 سال نی عالقه تا چندنیا. داکردی فکر به سرش راه پنیخدا مى داند چگونه ا.  کرده باشندقی تشوار کنی حتى دوستانم او را به اای

ولى پسر  را جمع آورى مى کرد اءیهنوز هم اش.  کم رنگ تر شدجی عالقه به تدرنیخوشبختانه در سن پنچ سالگى ا. همراهش بود

 دکه ى روزنامه فروشى وجود داشت که نی محل زندگى ما چندکىیددر نز.  اش بود او را با فوتبال آشناکردي که همبازيبچه ا

 کنانی مخصوص را که درونشان برچسب بازيزمانى که آدامس ها.  آنها مى کشاندي شنبه آلکس پدرش را با زور به سويروزها

 اضافه شده شی هارچسب به بدی برچسب جدکی که نی و از ادی مى پرنییلت جنون به باال و پافوتبال بود، باز مى کرد، با حا

 نیبا ا.  و ناراحتى مى کرديدی مى آمد احساس نا امرونیاست، احساس شادمانى مى کرد واگر برچسبى که قبأل داشت از آن ب

 شی برچسب هاياو حتى برا.  آنها را معاوضه مى کرد گذاشت و با دوستانشی برچسب ها را روى هم منیوجود او با دقت تمام ا

 و رتی به حکنانی با نام بردن تمام اسامى بازدند،ی راکه آن آلبوم را مى ددکسانىی مى آادمی.  کرده بودهیته آلبوم مخصوص کی

.  خوب به خاطر نگاه مى داشتلىیصدها نام و چهره بودکه خ. تعجب وا مى داشت

دوستش متئو که او هم پنج .  برچسب ها مشتاق شده بود، به خاطر مى آورمي او نسبت به جمع آور خوب آن روزى را کهلىیخ

 می کند و بعد از نهی برچسب ها را تهنیساله بود، آلبوم خودش را به او نشان داد و به او گفت که از کدام فروشگاه مى تواند ا

.  آلبومى کمک کنمنی چني هی از من خواست که به او در تهاقی کرد، ناگهان با اشتهدهساعت که تمام صفحات آلبوم را مشا

 کی که نیمثل ا.  او شدي براندی و خوش آدی سرگرمى جدکی مورد نی الى،ی بنا به هر دلی عالقمند بود ولزهای چلىیآلکس به خ

 ي هاگی ليتا سه فصل باز.  برساندقتی داشته است و امروز توانست آن را به حقشهی سال ها در ذهن و مغز او ري ادهی انیچن

 تر مى لی هر روز آلبومش تکمنکهی فوتبال مى کرد و از اي برچسب هادی را صرف خرشی هابىیفوتبال، آلکس تمامى پول تو ج

 در مىیقدفکر مى کنم هنوز هم آن آلبوم داخل صندوق .  آلبوم داشتنیاو احساس خاصى نسبت به ا.  مى بردشترىیشد، لذت ب

 موضوع نی فوتبال شد و ااىی به خود گرفت و او وارد دني فوتبال کم کم بعد گسترده تريبرچسب ها.  استانىروی شریاتاق ز

 هر ای مجالت شد و نی دائمى اياز آن پس او مشتر.  اختصاصى فوتبال را نگاه کردي بار مجله نی اوليزمانى اتفاق افتاد که او برا

 نه تنها دی گفتی را به او ممىیبه عنوان مثال اگر شما نام ت.  صحبت مى نشستيپا مى شد او مشتاقانه بال که خبر از فوتىیجا

.  مى کردفی تعرزی مربوط به آنها را ناتی مى گفت بلکه تمام جزئتانی را برامی آن تکنانینام تک تک باز

 را که به ثمر ىیتعداد گل هاحتى .  منتقل شده و مبلغ دستمزد او چقدر استمی از کدام تکنی خوب مى دانست هر بازلىی خاو

زمانى که . به خاطر دارم در سن هفت سالگى با صحبت در مورد گروه ها همه را به تعجب انداخت. رسانده بودند، مى دانست

 ها محل آن را نشان مى داد می کرد، آلکس کوچولو روى ستون مخصوص اسامى تمى خاصى از او سؤال يپدرش در مورد دسته 

 را نقد کنانی بازي و دسته بندي آلکس نه تنها نحوه ى بازدی که مى دنیپدرش از ا. مورد آن صحبت مى کرد خوب در لىیو خ

 عالقه نی که امی و ما تعجب مى کردماند مى داد، مات و مبهوت مى شنهادی آنان پي برازی نحىی صحشی آرايمى کرد بلکه نحوه 

 هم عالقه در خودمان ي ولى حتى ذره امی و رو مى کردری ورزشى را ز من و پدرش مجالترد؟ی از کجا سرچشمه مى گاقیو اشت

 يزمانى که هشت ساله شد، عالقه .  مسائل فوتبال حوصله مان سر مى رفتيریگی گاهى از پی حتم،یافتینسبت به مسائل نمى 

 فوتبال حداقل دو گیطرح ل ممی کرده بود که هر تدای دست پتی واقعنیاو به ا.  شدي نسبت به فوتبال وارد سطح تازه اوا

 مادر بزرگش را به فروشگاههاى ایآلکس با زور، پدر و !  از مسابقاتيگری هاى خانگى و دي از بازکىی متفاوت دارند، تیمحروم

معموال !  بودندمتی گران قلىی ها خراهنی پنی محبوبش را بخرند و معموال امی تراهنیورزشى مى کشاند و ازآنها مى خواست پ

 و بازى هاى مختلفى دی انگلستان نقشه مى کشمی تکنانی بازشی مى نشست و در خصوص آرارشی تحرزیا پشت مساعت ه

.  کردمى و اصالح نىی ها را بازبي مربى تمام بازکی هم مثل انیدر پا.  طراحى مى کردشانیبرا
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 نیولى مثل ا. میبت احساس آرامش مى کرد بانیمن و پدرش از ا.  رفتنی ده سالگى عشق و عالقه ى او نسبت به فوتبال از بدر

 به موضوع يدی کرد چرا که او دوباره با عشق و عالقه ى شددای آرامش پی مدت زمان کوتاهي آلکس براي و عالقه اقیکه اشت

 در فکر و زی چکی جمعه تنها يشب ها.  پاپ عوض کردقىی را با موسشی جاعی سرلىیفوتبال خ.  عالقمند و سرگرم شديگرید

 مانع زی چچیه.  پاپ هفته را نگاه کندقىی موس10 ونىیزی تلوي و برنامه دیایسر ساعت خاصى به منزل ب. ن آلکس وجود داشتذه

 ي آهنگ هاای و 2 و 1 و تمام آهنگ هاى شماره بود آماده کرده ىیدئوی نوار وکیاو از قبل .  دلخواهش نمى شدي برنامه دنیاز د

 ي و رتبه هادی فوتبال مى کشي هامی تيدرست مثل جدولى که برا.  را از دست نداده باشديزیچ که نیتازه را ضبط مى کرد تا ا

 دنی دهصبح روزهاى شنبه، آلکس ب.  کرده بودهی جدولى تهنی چنزی پاپ نقىی موسيآنان را روى آن مشخص مى کرد، برا

 و دی تخت خوابش دراز مى کشيودش مى رفت و رو و بعد به اتاق خدی دو نوار مى خرکىیفروشگاه نوار فروشى محله مى رفت و 

 دهد و صی آن را تشخقىی مى توانست به خوبى موسگری دو بار آن راگوش مى کرد، دکىی که نیبعد از ا. به آنها گوش مى کرد

 دیگ جد گروه آهنکی با ندهی آيهفته .  با او همراه مى شدي هفته اکی سرگرمى نی و اواندخودش به راحتى آهنگ آن را مى خ

 می جدولى که تنظي روعنىی نمى کرد بلکه آهنگ ها را در محل اصلى يولى او نوار جمع آور.  وضع تکرار مى شدنیدوباره هم

.  مى شدندي شکل آنها جمع آورنی مى کرد و بدادداشتیکرده بود، 

 لىیخ. ا با لبشاره مشخص مى کرد مورد عالقه اش ري مى کرد و آهنگ هامی روز تنظي هفته او جدول خودش را با آهنگ هاهر

 مى حی و او به دقت تمام سؤاالت را پاسخ مى گفت و توضمیخوب خاطرم هست که در مورد آنها از آلکس مرتب سؤال مى کرد

 قبل درکدام رده بوده است و نام خواننده وآهنگساز آن را هم به خوبى ي و هفته دارد هفته درکدام رده قرار نیدادکه چه آهنگى ا

 من ي نوارآنها را ضبط مى کرد وگاهى براکی ي مى کرد و روي مورد عالقه اش را جمع آوريدر طول هفته، آهنگ ها. فظ بودح

 يالبته ضبط کردن آهنگ ها کار ساده ا. می مى بردلذت آن آهنگ ها دنی مى کرد و ما واقعا از شنری دوستان مان آنها را تکثایو 

 آهنگ 40 ي برنامه وی ها، او از رادکشنبهیبعد از ظهر .  جلد نوار مى نوشتيگ و آهنگساز آن را رو هر نوار، نام آهنينبود، او برا

 و بر دی را مى خرخاصى هفتگى يبعد از ظهر سه شنبه ها به سراغ مجله فروشى ها مى رفت و مجله . دیپاپ روز را مى شن

 نمى قی تشوىیزهای چنی چندی و هرگز او را براى خرمیداد جدول ها نشان ننی به ايهرگز عالقه ا. اطالعات خودش مى افزود

 که ىیزهای و او را به انجام چمی کنتی هداحی صحي راه ها وکارهاي او را به سومیمثل تمام پدر و مادرها سعى مى کرد. میکرد

 با دوستانش، ي و بازخىی تارای خواندن کتاب داستان س،ی تني بازيریادگی انو،ی بهتر است، مثل نواختن پشی برامیحس مى کرد

 يدوران نوجوانى آلکس با عالقه .  خاصى از خود نشان نمى داداقی او تمام آن کارها را انجام مى داد ولى اشتم،ی مى کردقیتشو

 را به ىیزهای چنی کس چنچیه.  به دست آوردوتر،ی همه اطالعات در خصوص کامپنی اانمى دانم از کج.  شدي سپروتریاو به کامپ

 و کىی گرافي هاي مى کرد او عاشق بازي مى نشست و ساعت ها با آن بازوتری کامپزی پشت مىیفقط به تنها.  بوداموختهیاو ن

 همچنان به زی نکارىیدر ساعات ب.  طراحى مى کردوتری جالبى را با کامپاری بسياو شکل ها.  بوديوتری کامپيطراحى با برنامه ها

 ای دنکی در خصوص موزيدی اطالعات مفنترنتی اي شبکه هاقیگاهى اوقات از طر.  برد گوش مى کرد و از آن لذت مىقىیموس

 ذهنى خالق و مستقل بود، در منزل و محل کار دوست داشت کارها به روشى که يدر بزرگسالى آلکس دارا. کسب مى کرد

او از تجربه .  کنديروید ازگروهى پ که بخواهستی نازىیآن چه راکه بخواهد انجام مى دهد و ن.  بود انجام شوندلیخودش ما

 نمى کرد اری گاه سکوت اختجی هگرانیدر برابر اشتباه د.  هم رك و راست بودي گاه احساس خجالت نمى کرد و تا حدچیکردن ه

 در جمع دوستان صحبت مى قشیدر خصوص عال.  خودش توجه داشتقی فقط به عالوا. و اشتباهات هرکس راگوشزد مى کرد

او چند دوست خوب داشت و معموال با .  همه را وادار مى کردکه ساعت ها در آن مورد صحبت کنندشی صحبت هامعموال. کرد
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.  مى کردزی مکالمات طوالنى مدت پرهاز نیهمچن.  لذت مى بردزی نىی حال او از تنهانیبا ا.  مى کرديآنها اسنوکر و اسکواش باز

.  قائل استياری پدرش هم ارزش و احترام بسيبرا.  ما اجتماعى است مثلبایبا من و دخترم ارتباط خوبى دارد و تقر

  واناتیمهربان، عاشق مردم وح:  هانادختر؛

Hannaاطرافش بود، هانا عاشق اءی که آلکس سرگرم اشی ماهه بود، در حالجدهیهاناکامال با آلکس فرق مى کرد، زمانى که ه 

 چی جعبه قرار داشت ولى هانا هکی آلکس درون ي هايتمام اسباب باز.  نداشتىی گاه تراکتور کوچک معناچی او هيبرا. مردم بود

 را مى داد و شی هاي از اسباب بازکىی لبخند مى زد، به آنها دیبه افراد جد.  اجتماعى بودلىی خوا. عالقه اى به آنها نشان نمى داد

 خودش را به هر يخى و سرگرمى بود و دست و دلبازعاشق شو.  بود، به آنها نشان مى داددهی راکه کشىی که نقاشى هانی اای

 مى ادمی. به طورکلى او مرتب در اطراف منزل راه مى رفت و لودگى مى کرد و سر به سر همه مى گذاشت. شکلى نشان مى داد

 التشیلم تخ مى داد و در عاي و به آنها چادی را دور هم مى چشی پشمالوي زمانى که او دو ساله بود، تمام خرس کوچولوهادیآ

 وگاهى اوقات به می کردمى گوش شی هايما هم به سخنان او با اسباب باز.  او بودند و مرتب به آنها سالم هى کردهمانیآنها م

 که مى نی اای عرضه مى کرد و شی فرد ابرازکرد، به عروسک هاکیاو تمام احساسات واقعى راکه مى توان به . میدیآنها مى خند

.  را در آغوش مى گرفتشی که با محبت خرسى کوچولونی اایلت چطوره؟ و  حایسالم پا پ: گفت

 که در ي اما ، دختردنیمثال بعد از د.  مى گذاشتشی عروسک هاي بودند، روانی آشناای و لی راکه در فامي معموال نام افراداو

 به نام ي به نام کالرا و برادريواهر ضس خنیا.  گذاشتشی از خرس کوچولوهاکىی ي ما زندگى مى کرد، نام او را روگىیهمسا

 قدر به نی او ادمی که مى دنیاز ا.  اسامى اعضاء خانواده ى اما بودقای ها دقنیا.  سوو پدرش رابنام داشتهامادر خرس. متئو داشت

. ان نمى داد عالقه نشهی نقللیاو اصال مانند آلکس به وسا.  دخترکوچولو دقت کرده است، متعجب مى شدمنی خانواده ى اياعضا

 نی ماهه بود، بهترجدهیبه خاطر دارم زمانى که ه.  ارتباط برقرارکند و آنها را بخنداندگونهبه خوبى مى دانست که با مردم چ

البته .  که با انگشتانش صورتش را نقاشى کندنی اای بودکه انگشتانش را درون غذا فرو ببرد و آنها را بخورد و نیسرگرمى اش ا

 مى گذاشت و بعد ناگهان آنها را برمى شی چشم هاي که دستانش را رونی اای.  را بخنداندگرانی کار دنیت با ا قصد داششتریب

 که نی اایو ! سالم:  بازى شرکت مى کرد و مى گفتنی مى آمد و در اشی شکل هر کس که در آن اطراف بود به سونیداشت، بد

 اوه، هانا، " سؤال مى کرد د،ی داشت که هرکس او را مى دنىیری و ش جذابي نشان مى داد و به قدرى چهره نیخودش را غمگ

 ها، ي بازنیهمه فکر مى کردندکه او با انجام ا.  همه را از نگرانى خارج مى کردشیبای سرج با لبخند زلىی و او خ"اتفاقى افتاده؟

.  مى کردي خاطر آنها هرکارتی رضايبرا من او عاشق مردم بود و ي دهی کودکانه اش را نشان مى دهد، ولى به عقي هاطنتیش

 زودتر از برادرش شروع به صحبت کرد و در سن دو سالگى او لىی او خدی مى آادمی.  عادتى نداشتنی که آلکس اصال چنلىدر حا

ا در عوض اوکلمات و جمالتى ر.  را بپرسداءیاو مانند آلکس دوست نداشت به اطراف برود ونام اش.  مسلط صحبت مى کردلىیخ

 که سؤال نی اایو " سالم، حالتان چطوره؟ ":  مى گفتدیاو تا شخصى را مى د.  کندشحال مردم به زبان مى آورد تا آنها را خويبرا

 کی را؟ و بعد او با زىیچه چ: دندی فکر مردم مى شد و آنها از او مى پرسکی سؤال باعث تحرنی و ا"د؟ی مى دانایآ": مى کرد

 را به مرز جنون مى کشاند ولى در اکثر مواردکسى از ا مشی کارهانیالبته گاهى اوقات با ا! چىی، هاوه:  مى گفتنیریلبخند ش

گاهى با مهربانى و ناز و غمزه .  صحبت مى کرد، حتما آن را به خوبى انجام مى دادياگر درموردکار. دستش ناراحت نمى شد

 و او هم به بودند عاشق هانا لی فامياکثر دوستان و اعضا. کرد با آنها ارتباط عاطفى، برقرار مى عی سرلىیچشمک مى زد و خ

در چهار سالگى عالقه . او واقعاکودك فوق العاده اى بود.  و آنها را نخندانداوردیخوبى مى دانست هرکسى را چطور بر سر نشاط ب
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 بود و شی عروسک هاي لباس هااو ساعت ها مشغول لباس پوشاندن و در آوردن. داکردی کوچک پواناتی به عروسک و حيادی زي

.  مى دادریی آنان را تغيمرتب مدل موها

ابتدا با اسب وگربه و سگ .  اندازه دوست داشتکی شده بود و هر دو مورد را به می تقسواناتی عروسک ها و حنی عالقه بنی االبته

 م،ی بخرنی ماششی ما مى خواست که برا اسباب بازى فروشى ازي مى کرد و همان طورکه آلکس در فروشگاههايهاى پشمالو باز

هرگاه .  نگاه داشته امي را در انبارواناتی از آن حي سرکیهنوز هم . می بخري اسباب بازواناتی حشیهانا از ما مى خواست که برا

ه را با لحنى البته جمل! اوه خداى من تو چقدر بامزه اى:  با مهربانى او را در آغوش مى گرفت و مى گفتد،ی مى خريدی جدوانیح

 و عکس دی را مى خرواناتی مجله فروشى مجالت مخصوص حي کهاز د.  مادرى با بچه اش صحبت مى کندىی مى کردکه گوانیب

 ها بود ستی فوتبالياو عاشق عکس ها. اتاق اوکامال با اتاق آلکس متفاوت بود.  اتاقش مى چسباندواری و به ددی آنان را مى بريها

او . دی بدهصی تشخچسباند، مى واری به درکهی عکس هاي او را از روتی به راحتى شخصدیمى توانست! واناتیو هانا عاشق ح

 سؤال را تکرار مى نیاو هر شب ا.  واقعى درخواست کردوانی حکیباالخره او .  لذت مى بردي از تماشاى اسب سوارنیهمچن

پدر من واقعا " ای و " توله سگ داشته باشم کی مى توانم "که نی اای " گربه داشته باشمکی پدر من مى توانم براى خودم ":کرد

 محل کیازدامپزشکى نزد. وستی پقتی به حقشی وقتى که شش ساله شد، آرزو" خرگوش داشته باشم إ؟ کی اهددلم مى خو

 ست؟ی سرد نرونیبهواى : دیاو عاشقانه ازگربه اش مراقبت مى کرد وگاهى با نگرانى مى پرس. می گرفتشی گربه براکیزندگى مان 

: دی که از ما مى پرسنی اای

 واناتیالبته او هنوز هم عاشق ح.  او واقعا عاشق گربه اش شده بودد؟ی نمى دهتی امروزکسى به گربه ام غذا داد؟ چرا به او اهمایآ

 نیتراف کنم من هم از ا اعستىیالبته با.  و نوازش کند، لذت مى بردردی که آنها را در دست بگنی عروسکى است و از ايپشمالو

 خودش ي ها را براي اسباب بازنیاو سه تا از ا. می وقتى که هانا هفت ساله بود، با هم به شهر رفته بودوز رکی. دیکار خوشم، مى آ

تم از او خواس.  از آنها را با خودش به منزل مى آوردکىی را متوقف کردم، اوگفت تنها لیوقتى اتومب.  گذاشتنی و داخل ماشدیخر

 گری آن دو تاى درای از آنها را بردارم بهتر است، زکىی را هم بردارد ولى او در پاسخ گفت که اگر گری دکىیکه اگر دلش مى خواهد 

 قهیولى بعد از چند دق.  هم درکنار ما ساعات خوشى را سپرى مى کندکىی نی نخواهندکرد و اىی احساس تنهانی ماشيتو

 نی خوب به خاطر دارم که او هملىیخ. نباشد ي گونه گله اچی هي جاگری تا داوردی با خودش ب آنها راي گرفت هر سه تامیتصم

.  پاپ هم عالقمند شدقىی به موسوانات،یکمى که بزرگتر شد عالوه بر عالقه به ح.  داشتز،ی را با برادرش نزی محبت آميرفتارها

البته بر . ردند مى کي سپرشانی مدل موهاریی را به تغيادیعات زآنها سا. دیاو عاشق رقص بود، اکثر اوقات با دوستانش مى رقص

 به همراه نهی آي جلودنی او خواندن و رقصيبرا.  به کسب اطالعات در خصوص آهنگ ها نداشتيعکس برادرش او عالقه ا

 رنگى يجاق وکش ها سنيادی مقدار زشهیهانا هم.  تا دوران نوجوانى او ادامه داشتتی وضعنیا.  داشتتی اهمشتریدوستانش ب

در حال حاضر او بزرگ شده و واقعا شخص .  مى کردنیی تززگاهىی را نلشیوسا  و با آنهاکرد مى يدرون ظرف بزرگى جمع آور

.  داردگرانی خوبى با داریاو روابط بس.  مورچه هم نمى رسدای پشه کیاو هرگز آزارش حتى به .  خوبى استاریمهربان و مونس بس

 يگاهى اوقات او ساعت ها پا.  مى شودایه مردم است، معموال به دوستانش تلفن مى کند و حالشان را جوعاشق کمک کردن ب

هانا عاشق جمع دوستانه و .  هفته هم ازآلکس خبر نداشته باشمکی صحبت مى کند، در حالى که ممکن است حتى میتلفن برا

 قیتش را از مردم بپرسد و آنها را به درد و دل کردن تشو خوب مى داندکه چگونه سؤااللىیاو خ.  استزی محبت آميصحبت ها

.  مراقب است که باعث رنجش و آزارکسى نشودلىیالبته خ.  مى گذارندانیمعموال اکثر دوستانش مشکالت شان را با او در م. کند

البته . اتى و حساسى استاو واقعا دختر احساس.  خوب به شما نشان مى دهدکه حرف ها و احساسات تان را درك مى کندلىیاو خ
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 از موارد آنان سمبل خوبى لىیدر خ. دیخوب حاال شما هانا و آلکس را شناخت.  استفته حاالت او به خود من رنیفکر مى کنم ا

 اسباب ي هالی با اتومبي عاشق بازگرىی است و دواناتی عاشق در آغوش گرفتن حکىیچرا . براى نشان دادن دختر و پسر هستند

 مشتاق است؟ خوب دوست کی افتنی به يگری عالقمند است و دوتری به کامپکىی چرا  است؟يباز

 هانا و ي مورد عالقه ي لذت مى برد؟ نمونه هاگرانی و مراقبت از دي از نگهداريگری رفتار مى کند و دنی مثل مهندسکىی چرا

 مى تواند همان sمغز از نوع . می آنها را بشناسمی کتاب قصد دارنی است که دراىی دو نوع تفاوت از مغزهايآلکس نشان دهنده 

 قىی او را به ورزش ها وگوش کردن به موسای مى کرد و قی تشوي اسباب بازي هی نقللی وساا بي باشدکه آلکس را به بازيزیچ

ردم باشد و به  هم مى تواند باعث حاالت و احساسات هانا نسبت به مEمغز از نوع .  مى کردبی و ترغلی آنها، يپاپ و جمع آور

 نی ادکهی نکته را در نظر داشته باشنی استىیالبته با. دهد بتیاوکمک کند تا بهتر ا حساسات مردم را درك کند و به آنها اهم

 دو جنس نی اانی مقىی حقي مسائل تفاوت هانی ثابت نمى کندکه ای روشچیه.  مادر مطرح شده استکیجمع بندى ها از زبان 

. رد کمی موضوع را بررسى خواهنی ما شواهد علمى ا6 و4درفصل . ان به آنها اشاره کرداست ولى راحتى مى تو

3 فصل

   و خواص آنی حس همدليمعنا

 آن را مى ي معنادکهیاگر فکر مى کن. می دهحی توضتانی برايشتری باتی همدلى کردن را با جزئي معنامی فصل قصد دارنی ادر

 فصل صرف نظرکرده و در نی از ادی مى تواننیبنابرا. دی هستي فرد همدل و دلسوزکین  علت است که خودتانی به ادی شاد،یدان

 است که وقتى آن نی جالب در مورد همدلى کردن ايبه هر حال نکته . دی آن توجه کنى به شواهد و مدارك علميفصل هاى بعد

 الزم است دی که همدلى کننی اي به جا.دی بخشى ازآن هستدکهی خود، احساس مى کنشی ناخود آگاه پم،ی مى کنفیرا تعر

 ي فرد رونی و با احساس ترنی شما حساس تردکهی باور باشنیممکن است بر ا. شندی مردم در موردتان چگونه مى انددکهیبدان

ى ما فقط م.  مالقات مى کندگرانی از ما نمى تواند واقعا بفهمدکه چگونه به طور اتفاقى با دکی چی ولى هدی هستنی زميکره 

 دکه باشيزی کمتر از چلىی خودمان از خود خابىی باشدکه ارزنی اتی واقعدی و شامی رفتار خودمان را نشان دهنی بهترمیتوان

 چه وقت تحت می نداندی ولى شامی همدلى کردن خودمان آگاهى دارياکثر ما نسبت به مهارت ها. شندی در مورد ما مى اندگرانید

 آنها را دی که هرگاه بخواهستی ورزشى ني هاىی مورد همدلى کردن مانند توانانیدر ا. میریگ قرار مى مانی هاتی محدودریتأث

 با دی و اگر موفق نشددی کني پرش بلنددی نه؟ سعى مى کنای حرکات به خوبى اجرا شده است نباشذکه مهم تانی و برادیانجام بده

 ي گاهش جدا شده است و بر روهی چگونه آن مانع از تکدکهینی و مى بدی وارد مى کني ضربه الهی مای به مانع و يادی زيروین

 در دیم شدن در افکار و احساسات فرد مقابلتان باشد و شای مکالمه ممکن است هدفتان درك و سهکیدر طى .  مى افتدنیزم

 د،یمقابل را درك کن به راحتى و به خوبى احساسات طرف دی ولى نمى تواندی هستي که فرد دلسوزنیبا ا. دی امر موفق نشونیا

 آن تا مدت ها يدا سقوط مى کند و صنیی با سرعت به پالهی و آن مدی زده الهی به آن مي است که ضربه انیدرست مانند ا

.  بگذاردانی موضوع را با شما در منی گاه آن شخص به خودش اجازه نمى دهد اچیدرگوش طرف مقابل زنگ مى زند ولى ه

 افکار هر ای حال آن احساس د،ی نسبت به افکار و احساسات شخصى به وجود مى آعىی و طبيزیگهمدلى کردن به صورت خود ان

 مانند دردها و غصه گرانی موضوع در خصوص واکنش نسبت به تعدادکمى از موارد احساسى دنیالبته ا.  ممکن است باشديزیچ

 ي اهودهی تالش بدی بخواهنکهیدرست مثل ا. ت مردم اسانی احساساتى مي صدق نمى کند بلکه در خواندن و حس فضاشانیها
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 به او وارد ي صدمه اچی هردکهی انجام گگری با فرد دي و حساس مى تواند طورفی ظريگفتگوها. دی بکنگرانی کفش ددنیدر پوش

. بلکه نشان از درك و فهم احساسات او داشته باشد. نکند

حال مى تواند .  نفر رخ مى دهد، حس کندکیو عاطفى را که در  احساسى ریی هر نوع تغعی سرلىی همدل خوب مى تواند خکی

 ي را براطی را بسنجد و شراتی موقعىی بتواند به خوستىی همدل خوب باکی.  ناراحت کندای حس آن شخص را خوشحال و نیا

باعث مى شود همدلى کردن .  خوشحالى طرف مقابل استای ناراحتى شناخت کار، درك و نیبهتر. اکندیبهتر شدن اوضاع مه

 به همان زی زندگى خودتان نطی حتى اگر شراد،ی به فکرش هستطىی شرانی در چندکهیی و به کسى بگودیشماگوشى تلفن را بردار

 آنها، به خصوص يا مردم و چهره هي لحن صحبت، تن صداهايهمدلى کردن باعث مى شود مرتب در جستجو. گونه باشد

از زبان، چشم ها، لحن و . دی و بهتر مشکالت شان را حل کندی و احساسات آنان بشو متوجه حاالتعی تا سردیچشمانشان باش

 چراکه د،ی کني کارنیهمدلى کردن شما را وادار مى کند تا چن. دی افکار و ذهن افراد رسوخ کنيای به دندیآهنگ صدا مى توان

 عىی همدل طبکی. دی مى دهتیات و افکار آنها اهم بلکه به احساسستی فرد متمرکز نکی ای زی چکی از جهان تنها به دگاهتانید

 که ممکن ي احساس را در فردکی مرتبط با ي هاهی حالتى را مشاهده و درك کند، حتى تمام سارییمى تواند به خوبى هر تغ

مردم تنها بعضى از . دیری را در نظر بگي ورزنهی مثال خصومت وکيابر. است مورد توجه قرارنگرفته باشد، به خوبى حس مى کند

 همدل خوب ممکن است پنجاه کیبرعکس ) يمانند خشونت، تنفر و بدرفتار( اى از خصومت و دشمنى را مشاهده مى کنند هیسا

 ي روش رنگ هانیهمدلى مى تواند با ا.  را درك کندنىی گستاخى، فخر فروشى و خودبر،ی از خصومت مانند تحقگریشکل د

 تا ي آبى را متوجه مى شوند درحالى که عده اي از رنگ هاي سرکیعضى از مردم تنها ب.  کندسهیمختلف خصومت را با هم مقا

 رای افر گوالن، اخنی و همچنتیلرای سالى ول،ی هنی دانشگاهى ام ژاکليمن و همکالسى ها. نندیصد نوع رنگ آبى را مى ب

 راحت تفاوت لىیبرخى از مردم خ. مین انسانى راکشف کي احساسات مجزا412 راکامل کرده وساسات احي طبقه بندمیتوانست

.  دشوار استاری بسي کارنی چني عده ايدر حالى که برا.  مى کنندزی احساساتى را درك کرده و آنها را از هم متمانی چنانیم

 ي چه احساس و افکارگرانی فکر مى کندکه دنی به اتب را درك مى کند بلکه مرگرانی نه تنها احساسات دعىی همدل طبکی

 با درك و فهم شان ستند،یآنها باکسانى که در کنارشان هستند، همدلى مى کنند و مى توانندکسانى راکه درکنارشان ن. نددار

همدلى .  احوال و حاالت مردم مى شونديای هستند، به طور مستمر جوE مغز از نوع ي که داراي شکل افرادنیبد.  بدهنديدلدار

 باز مى گرانی رساندن به احساسات دبی مثال همدلى کردن شما را از آسيبرا.  هاست انسانانی شکلى از روابط مفیکردن تعر

همدلى کردن . دیری را گاز بگتانی فقط لبهاندی کردن جمالتى ناخوشاانی مى کندکه شما در عوض بيهمدلى کردن کار. دارد

 سگتان پارس کند و قصدگازگرفتن نکهی از اممکن است.  باز مى داردواناتیح افراد و کىیزی فتی اذو شما را از آزار نیهمچن

همدلى کردن به . دی کار رنج خواهدکشنی او از ادی چراکه مى داند،ی ولى هرگز او راکتک نمى زندیداشته باشد، عصبانى شو

 همدلى. دی صحبت کندتانی و عقار او در خصوص افکاي و برادیداکنی سازگارى پای دنيشماکمک مى کند تا با شخصى درآن سو

 راحتى و يهمدلى کردن شما را وادار مى کند تا برا. دینی به راحتى ببز،ی تفاهم را نگری ديکردن به شما کمک مى کندکه رو

. د نداشته باشتانی براي سودچی کار هنی ارتباطى با شما نداشته باشند و اچی حتى اگر آن افراد هد،ی تالش کنگرانیمراقبت از د

. دیداکردی که درصحنه حضور پدی بودي نفرنی و اولدی تصادف را مشاهده کرده اکی و دیت تماشاچى هسکی شما دیتصورکن

 مى نانی و به او اطمدی مى شوای و حالش را جودینیشما درکنارش مى نش.  حادثه مى کشاندنی قربانى ايهمدلى شما را به سو

 را نمى گریکدی قبل حتى يحالى که تا چند لحظه در .  کندهی تواند به شما تکمى و دی لحظه درکنارش هستنی تا آخردکهیده

. دی مى دهتی حال به او اهمنی ولى با اد،ینی شخص را هرگز نبنی ازی نگری دي قهی و ممکن است حتى تا چند دقدیشناخت

 کی بلکه ستی نقىی شخص گفتگوى حقکیصحبت با .  دو نفر مى شودانی واقعى مىیجادگفتگوی باعث انیهمدلى کردن همچن
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 ای بلکه خالى کردن خود ندی نمى گوقىی حقي معنا باشد باز هم به آن گفتگوياگر پنجاه درصد سخنان شما دارا.  استىی گوتک

. است...  نفوذکردن درکسى وای کردن و حتی سخنرانى، کنترل کردن، نصى،یداستان سرا

البته ممکن است که آنها . ع بحث را خراب کند موضورمردمىی غي با رفتارنی از طرفکىی خطر وجود داردکه نی اىی هرگفتگودر

 نی نکته توجه کندکه آنها چرا چننی سخن، سخنگو نمى تواند به اي را نداشته باشند ولى در ربودن رشته ي رفتارنیقصد چن

شنوندگان خوبى  افراد نیدر واقع ا.  راکرده اندي کارنی چنازشانی ني امر را نمى دانند و براقتیصحبت مى کنند، چراکه واقعا حق

 سخنگو، درکنترل مدت زمان گفتگو به ىی را به راحتى با تواناي خطرنی را مى دهدکه چننانی اطمنیهمدلى کردن ا. ستندین

 عنىی قىی حقيگفتگو.  دهدریی گفتگو را تغضوع مولی فرصت را مى دهدکه در صورت تمانیحداقل مى رساند و به شنونده ا

 چه احساسى دارد و اگر دیهمدلى شما را وادار مى کندکه از شنونده بپرس. مدت زمان گفتگو شنونده و نی ايحساس بودن رو

 را ع موضونیالبته ا.  موضوع مورد بحث مى کندنی در خصوص اي بپرسد او چه فکرنکهی اایالزم است او را وارد بحث کند و 

.  به تفکرات و احساسات شما نشان ندهديالقه ا عچی صورت ممکن است شنونده هنی اری بارکنترل کند، در غنی چندستىیبا

 نی ارای مسئله راکنترل کرد؟ زنی استىیچرا با. دی گفتگو مرتب از شنونده نظر خو ا هى کننی کار بهتر است در حنی ايبرا

از .  ندهدتىی نکند و او اصال به سخنان شما اهمجادی در طرف مقابل اي ازهی و انگعالقه چیاحتمال وجود داردکه سخنان تان ه

 کی نفر به حالت کی ها وقتى که ىیکایآمر.  نباشدندی آنها خوشاي کلمات و جمالتتان براالبی سی ممکن است به نوعگریطرف د

 مى " کردن شخص ری تحق" خود ندارد، حالت ي نونده به حاالت و احساسات شتىیجانبه قصد درد و دل کردن دارد و اصال اهم

 ای او را آزار مى دهد شی صحبت هاای گفتگو از طرف مقابلش بپرسدکه آنی بهتر است که انسان در حلىی امر خنیالبته ا. ندیگو

 نی بلکه اد،ی کنيریگی مسئله را پنی گفتگو ادامه دهد؟ همدلى نه تنها شما را وادار مى کندکه انی است که به الی ماای و آریخ

 آنها هرگز فکر نمى کنندکه شما نی بنابراد،یشیندیات طرف مقابل مدتى ب را به شما مى دهدکه در خصوص افکار و احساسىیتوانا

 دو ي مکالمه کیهمدلى . دی با جان و دل به سخنان شان گوش مى دهدکهی بلکه شخصى هستد،ی هستىیآدم متظاهر و دورو

 تا او هم درگفتگو شرکت کند و دی فرصت را به طرف مقابل مى دهنی شما اه،ی هر چند ثانرای مى کند زجادی ااطرفه و دو جانبه ر

 هماهنگ و يگری افکار و احساسات تان را با ددی بتوانقىی حقيهمدلى باعث مى شودکه درگفتگو.  کندانینظراتش را ب

در حالى که سعى .  مى شوديگری تصورات در ذهن و فکر شخص دى سرکی جادی همدلى کردن باعث ان،یعالوه بر ا. دیسازگارکن

 درون آن يای به دنتی در نهاد،ی خواندن چهره، صدا و حالت و رفتارش درك کني لهیو احساسات شخص را به وس افکار دیمى کن

 خوشش مى يزی چه چز او ادی بهتر است بفهمدی به درون ذهن کسى فرو برونکهی اي و به جادکردی نخواهدایشخص هرگز راه پ

 گونه همدلى انجام نشده چی در واقع هد،ی، به خوبى و درستى انجام نده راکه در باال ذکر شدهىی کارهانیولى اگر تمامى ا. دیآ

 اصلى مشکل طرف مقابل توجه يچراکه به نکته . دی کندکمکىی نمى توانستنی از اشتری برای زدی کار را انجام دادنیا. است

 موضوع را به خاطر آورد، نیه ا در همدلى کردن ندارد، ممکن است تنها زمانى کيادیزکسى که مهارت . دیندادچندانى نشان 

 منافع خودش در ي هم برادی کند و شاي است، کاردی که وقتى که احساس کند سخنانش الزم و مفنی اایباکسى همدلى کند و 

موضوع و مشکل مردم .  نمى توانند باکسى همدلى کننديزی افراد به طور خود انگنیولى ا. خصوص موضوعى باکسى همدلى کند

 کی ست،ی اصال کار دشوارى نيزی چنی انسان مهربان انجام چنکی و عىی همدل طبکی يبرا.  چندانى نداردتیاهم شی براگرید

 مى بت صحشانی و ساعت ها براندی درد و دل مردم مى نشي پاکیاو به طور اتومات.  علتى نداردای و زهی به انگاجی فردى احتنیچن

 که به نی تا ادینی ببشی باعث مى شودکه شما هرکسى را با احساسات فردهمدلى بدون شک. کند تا مشکالت شان را حل کند

 ردکهی بگمی پدر دلسوز و همدل، ممکن است تصمکی مثال يبرا. دی خودتان باشي و خواسته هاازهای رفع نيدنبال حضور او برا

 نکند و از امر او ي با او همکار قصد داردنی اگر احساس کند فرزندش با لجاجت و توهى بچه اش دست بلند نکند حتيهرگز رو
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 يگری امر ممکن است موجب آزار شخص دنی مى گذاردکه همری قلبش تأثياحساس سرخوردگى و شکست او بر رو. سر باز بزند

 موضوع نی دلسوزکه هرگز ازکارمندانش هم چون بره هاکار نمى کشد و بابت اری مدکی: دی نمونه توجه کننیحال به ا. شود

 دارد، به ازی و استراحت نکارىی زندگى خصوصى داردکه در آن به اوقات بکی شخص نیا. قدردانى و تشکر مى شود از او شهیهم

 شماکه به احساسات و ي است براي ازهی همدلى انگنیبنابرا.  خوب وضع و حال کارمندان را درك مى کندلىی علت او خنیهم

. دی بدهتی اهمگرانی دفکارا

 داشته اجی وکمک شما احتتی همدلى، شما احساس کسى راکه به حمانی در حم؟ی بدهتی اهمىیهازی چنی به چنستىی باچرا

 زهای چلىی خگرانی از ددیمى توان.  حالت را نسبت به شما داشته باشدنی و آن فرد هم مى تواند همدیباشد، درك مى کن

 ي کارنی هم مى توانند چنگرانی دد،ی کني خطا دور ازگناه ودیمى توان. ند مى آموززهای چلىی هم از شما خگرانی دد،یاموزیب

 مکالمه کی در دی مى تواننی و همچندی و به اثبات برسانانی آنها را بدی مى تواند،یداکنی پىی آشناگرانیاگر با افکار د. کنند

 اتیبه دنبال تجربباعث مى شودکه .  استعى اصلى ارتباطات اجتمادیهمدلى کردن کل. دی شرکت کنمانهی و صمای بى ريوگفتگو

 و دی از آنان سؤال کند،یبه شماکمک مى کندکه با مردم در خصوص مشکالت شان صحبت کن. دی و به آنها توجه کندی بروگرانید

 جادی ااعث همدلى کردن بنیعالوه بر ا. دی حامى و طرفدار آنان هستشهی همدکهی بدهنانیبه آنها اطم. دییدر رفع آنها تالش نما

 داشتند رموز اخال قى را نمى دهی که عقمىیبر خالف گفته هاى قد.  اخالقى مى شودي رمز و رازهاي توسعه يبرا چهار چوب کی

مردم مى . داکردی پىی به طور معجزه آساری وکوابانی در مرکز بای و نی زمری مدفون در فرسنگ ها زی هاى سنگبهیتوان تنها درکت

 و توجه نشان بدهند و اگرچه برخى از تی اهمزی نگرانی کنند و به احساسات د کسبعىیتوانند رموز اخالقى را از همدلى طب

 به ىی هاستمی سنی چنکی م،ی مى کنندکه ما چگونه کارها را انجام دهنیی قانونى، تعي هاستمی باور هستندکه سنیمردم بر ا

 ندیاگر فرآ.  مى کندتی و از آنها حمادیی رموز اخالقى را تأنون قاستمیس.  معمول راکنترل کننديسادگى مى توانند رفتارها

ولى همان .  و عدالت بدهدتی مى تواند به ما احساس امنرای فوق العاده خواهد شد زرد،ی صورت بگبیخالص منطق با نظم و ترت

 "چون هم ىی هامی حتى نسل کشى رژ،يکتاتوری منطق و قانون هى توانند در دفاع از دي هاستمی نشان داده است سخیطورکه تار

 ای دانشمند خوب و کی نفر مى تواند کی. رندی قبل است، مورد استفاده قرار بگي سال هاي نمونه هانی از بهترکىی که " سمیناز

 که چه نی انیی توسعه و تعي اخالقى ممکن است برانی گونه حس همدلى، قوانچی منطق شناس عالى باشد ولى بدون هکی

. موضوع مورد نظر، پرفسورکونارد لورنز  است که به پدر علم قوم شناسى معروف است. شند مضر باشد، مناسب نباندعملى مى توا

 يزمانى که دانشجو.  وحش داشته استيای در دنواناتی حعىی طبي در رفتارهاقىی دقاریاو استاد قهارى است و مشاهدات بس

 پرفسور لورنز ي کتاب بر خالف هوش باالنیدر ا. دم بود، مطالعه کرده بوهمروانشناسى بودم، کتاب او راکه مربوط به قرن نوزد

 که خودش در آن جاکار مى ىی جاعنىی درکشور آلمان 1940 ي قومى دهه ي هیمحترم، او نتوانسته بود خط مشى مسلک تصف

 کی ها نیالبته ا. بودند خطرناك و مضر اری شخصى خودش در مورد نژاد سازى بسدی عقاقتیکرد را مشاهده کند و در حق

 عطفى ي و نقطه تی راکه همدلى کردن مرکز انسانقتی حقنی ادوارمی ولى امست،ی همدلى کردن نتی اهملیفهرست کامل از دال

ممکن است اشکال مختلفى از همدلى وجود .  است را مشخص و روشن کرده باشدوانی انسان و حانی تفاوت منی مهمتريبرا

 راکه به درون قفس باغ وحش افتاده بود ي سه ساله اي باشدکه پسر بچه نتىی بلی مثالها مى توان گورنی از اکىی. داشته باشد

 عاطفى در ي هازهی باشد ولى غر وانی حدی شالی گورنیا. نجات داد و بالفاصله پسر بچه ى مجروح را به نگهبانى باغ وحش رساند

 هستند و هی اولي هامونی که انسان ها از نسل م و معروفزی بحث جنجال برانگان موضوع به همنی هم ادیدرونش وجود دارد و شا

.  بازگرددند،ی آنها به حساب مى آي شکل گرفته ریینوع تغ
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 همدلىاجزاى

:  دو جزء اصلى استي داراهمدلى

 روانشناس وابسته به توسعه ى کی.  آناندگاهی و توانا گ درك دگرانیدرك و شناخت احساسات د.  جزء شناختى استنیاول-

 يدی هر دو، روش مفدکهی خودمدارانه مى گوری واکنش غای مفهوم از همدلى، همدلى معقوالنه نی  به ااژهیه نام ژان پ بسىیسوئ

 مفهوم از همدلى اشاره کرده اند و نی اواخر روانشناسان وابسته به توسعه، به انیدر هم.  درك مفهوم شناختى همدلى استيبرا

 و اتی است که شما نظرنیدر واقع جزء شناختى مستلزم ا. فکر را مطرح نموده اند خواندن ای ذهن ي هیعباراتى همچون فرض

 قی حاالت روحى آنها را از طراتی همان محتوقای و بعد دقدی نسبت بدهيگریمشاهدات خودتان را به حاالت ذهنى و روحى فرد د

 را گری رفتارها و حاالت روحى فرد ددی بتوان فرصت را به شما مى دهندکهنی انی شناختى، همچنياجزا. دی شان درك کناتیتجرب

 روحى تواکنش احساسى مناسب فرد، نسبت به حاال.  جزء همدلى کردن، جزء مهربانى و عاطفه استنیدوم-. دی کننىی بشیپ

 يرگی فرد دي زمانى که شما در مورد ناراحتى و خواسته عنىی.  همدلى کردن استي از انواع واکنش هاکىی يهمدرد. گریفرد د

 مجموعه ری زکی به عنوان يهمدرد) 3(در شکل شماره . دی کاهش رنج و درد او انجام دهي و تالشى برادیداکنیاحساس خاصى پ

 ی همدلبىیجزءترک. از جزء مهربانى در همدلى کردن نشان داده شده است

 که نی اابىی ارزایدرك و : ختىجزء شنا- گری حس مناسب از مشاهده و درك احساسات فرد دکیاحساس کردن : جزء مهربانى-

 حس خاص با مشاهده و درك کیاحساس : همدردى کردن- .  چه احساسى ممکن است داشته باشدای چه فکر و گریفرد د

 نوع قابل نی راحت تردی شايهمدرد. دی او کارى انجام دهرنج باعث مى شود شما براى کاهش درد و گرکهیناراحتى فرد د

 و دی مى کني احساس همدردد،ی کنی فرد بى خانمان عبور مکیمانى که در فصل زمستان ازکنار ز.  همدلى کردن استصیتشخ

 نی چراکه همد،یکن ي موردکارنی در ادی نتواندیالبته شا.  وضع فالکت بار رها شوندنی تا از ادی به آنهاکمک کندیمى خواه

 ولى کمک به همگى آنان کار چندان آسانى د،ی دارزین خودتان هستند، گىیاحساس را نسبت به صدها بى خانمانى که در همسا

 کاهش ای براکه رفع مشکل و يدکاری قصد داررایواکنش شما هنوز هم غمخوارانه است ز. دی ازکنارشان مى گذرنیبنابرا. ستین

 شما از نظر  ولىد،ی نشان دهي واکنش بهتردی حتى اگر نتوانند،ی مى گوي حالت را همدردنیا. دیدرد و رنج کسى انجام ده

 کی نی و ادی بدهچارهی تنها دستکش خودتان را به آن شخص بدی بتواندیحتى شا.دی کرده اياحساسى با آن شخص همدرد

 گری ولى متفاوت نسبت به احساسات فرد دناسب واکنش احساسى مکی همدلى، گری ديولى در واکنش ها. واکنش مناسب است

 موضوع نی از انکهی اای د،ی و خشم بکنتیاحساس عصبان) فرد بدبخت(به بى خانمانى  نسبت دیشا. دیدر وجودتان به وجود مى آ

احساس خوشحالى، . ردی احساسات بر اساس همدلى شکل مى گنی اد،ی حتى احساس گناه کنای و دیوحشت به دل راه بده

ات واکنش مناسبى نسبت به  احساسنی از اکی چی واکنش همدلى نخواهد بود چراکه هکی نفرت نسبت به او، ای يدپسندخو

 احتمال ابن وجود دارد که بتوان آنها را به ای آم،یری دو جزء اصلى همدلى کردن را بپذنیاگر ا. ستیاحساسات آن فرد بى خانمان ن

 آلن لسلىي دکتراى روانشناسى بودم، آقاي زمانى که من دانشجوم؟ی خاصى بدهکل به آنها شنکهی اایصورت رسمى درآورد 

 در دانشگاه لندن همکارى مى 1980 يما با هم در سال ها.  دانشگاه روتگرز در من احساس خاصى به وجود آورداسروانشن

 - عامل:  کردي شکل آن را طبقه بندنیاو بد).  براى حاالت روحىM. (دی نامM ي ندهیآلن مفهوم شناختى همدلى را نما. میکرد

 نیا.  جا طرز تفکر به صورت واضح مشخص استنیدر ا. " باستیارا ز جان فکر مى کند س" مثال ي طرح برا-طرز برخورد

 معناکه نیبد. ساختار سه جانبه، مفهوم شناختى همدلى کردن را ارائه کرده است ولى مى تواند به مفهوم عاطفى هم متصل شود

 مفهوم دوم نی به اابىی دستيابر. ست اگری حاالت روحى فرد دای مسبب آن احساسات دکهیمشاهده کننده، احساسى را تجربه نما
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 عبارت احساس در مشاهده کننده وجود نجایدر ا)  طرح- طرز برخورد-عامل(خود ا حساسى : می داراجی فرمول بلندتر احتکیبه 

 که در پرانتز مشخص کرده ام، يزی واکنش عاطفى مناسب نسبت به هر چکی نیا. دارد و به طور واضح و روشن مشخص است

جان به خاطر هرگ مادرش احساس . ( نگران بودنیج:  مثاليبرا.  باشدوانی حای گری فرد دکی شهی که عاهل هم وقتى،مى باشد

 اطالعات موجود در روش ي سرکی است و شامل دهیچی امر پکی نشان مى دهدکه همدلى کردن ادداشتی نیا). ناراحتى مى کند

 مجبور نبود در استدالل دشوار نی است که جنیو خودکار همدلى ا عی سرانیولى البته عامل شکست در ب.  خاص استاری بسيها

 نی صخره نگاه کند، حتما پرت مى شود، بنابرانییاو احساس مى کردکه اگر به پا. شناخت در خصوص ناراحتى جان شرکت کند

ناراحتى جان از خود  مقابل در ستىی باي نمى دانست چه رفتارنی جقتیدر حق.  را داشتيزی چنی حکم چنشیناراحتى جان برا

 به دست قاتىی هاى متفاوت مطالعاتى و تحقنهی که ازشش منبع مختلف اززمي به مدارك وشواهديدر فصل بعد. نشان بدهد

!!  دارد؟ي جاشتری در مغز زنان بده،یچی و به شکل پیعی حس همدلى به طور طبای آمینی داشت تا ببمیآمده است، خواه

4 فصل

 نقشي مدارك، روش اجر ا;دل  همکی زنان همچون مغز

.  ابراز همدلى کردن نشان مى دهندي براشانی هاىیتوانا جنسى خود را در ي رشد و نمو، کودکان تفاوتهاي هی اولي در سالهاحتى

 جدهی هنی کودکان در سنقتیدر حق.  وضوح آشکار و مشخص نمى شودنی حالت ابراز مى شود به انی مثل زمانى که اىی جاچیه

 باور نی از مردم بر اي امر باعث مى شودکه عده انی از همجنس خود داشته باشند و همي همبازکی مى دهند حیترجماهگى 

 خود انتخاب ي و همبازکی شريبچه ها ممکن است کسى را برا.  دو جنس آغاز مى گرددنی اختالف بنی سننیباشندکه از هم

 پر جنب و جوش تر از دختران لىی خکىیزی را بخواهند، از نظر فيزیه چپسربچه ها وقتى ک. کنندکه راحت تر با آنها جور شوند

 ي اسباب بازکی با دکهی و ازآنها بخواهدی بدهحىی تفري بازکی گروه از بچه ها کیاگر به : دی مثال توجه کننیبه ا. هستند

 آن ىیبای بخواهند به زنکهیند تا ا دارشىی حرکات نماي به ارائه يشتری بلی وکارتونى بازى کنند، پسرها تماىینمای ستیشخص

.  آن توجه مى کنندىیبای کمى خجالتى هستند و تنها به زىی نقاشى هانی چنيدر حالى که دختران نسبت به اجرا. توجه کنند

 را مى توانند نشان دهند و بر ي ممکن است به دخترها تنه بزنند چرا که آنها حس همدلى کمترجی مهي هايپسرها در هنگام باز

 ىیبای جوان به زتران مثال نشان مى دهد که نه به طور متوسط، دخنیا.  کنندی متکى به خود و مستقل عمل مشتریعکس آنها ب

 مى کشاند، او با کمک خواندن فکر زىی چي حتى وقتى نفع شخصى، او را به سونکهی از پسران جوان توجه مى کنند و اشتریب

 خشن هم وجود یکیزی به حرکات فاجىی احتانی منیدر ا.  چپز را به دست آورد مى کند که به راحتى آنيطرف مقابل کار

 بزرگ را که بچه ها بتوانند سوار کىی پالستنیچند ماش.  هم اتفاق مى افتدنی اکثر والدي دارد که براوجود زی نگرىیمثال د. ندارد

 شوند لی سوار اتومبنکهی شد که پسرها از ادیتوجه خواه مه،ی اولقیدر همان دقا. دی کنند، به بچه ها بدهتیآن شوند و آن را هدا

دخترها با دقت در حالى که هر دو .  مى زنندگرىی خودشان را به دنی عمال ماشآنها.  مى برنديشتریو با هم تصادف کنند، لذت ب

 بچه گریانند از برخورد با د که مى توىی مى کنند و تا جاي سوارلی اتومبيدستشان را روى فرمان گذاشته اند، در اطراف محل باز

 نی و قال مى نامد که الی پر قي بازای را کتک کارى پسران به نام النور مکوبى رفتار ىیکای روانشناس آمرکی.  مى کنندزیها پره

 پر جنب و جوش پسربچه هاى چهار ي بازي را برافی توصنیمطمئنم ا.  مى شودنیگبارت شامل کشتى گرفتن و جنگ دروغ

 کشتى مى هم سوارمى شدند و با گریکدی سر و کول يآنها رو. افتی دی مى دهم، مناسب خواهحی در موردش توضتانیراساله که ب

 را قىی حقری هفت تيصدا...  شدزی زد و با او گالويگری از بچه ها محکم به کمر دکىی.  مى انداختندنی را به زمگریگرفتند و همد
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 گل گریکدی يپسران به سر وکله ...  مى کردندکی شلنی به حالت دروغگریکدی و به نددی مى کردند و به دنبال هم مى دودیتقل

 خشن، يهای بازنی مى دهد که تمام احی توض"مکوبى".  مى افتادنی زمي خورده و روری وانمود مى کرد که تيگری و ددندیمى مال

 مورد عالقه شان در يهم اگر اسباب بازى هادختران .  فعال هستندلىی که پسنرها خستی ننی نشان و عالمت ساده از اکی

.  لذت مى برندزی پر جست و خي ورزش هاای و ي دخترها از طناب باز از خود نشان مى دهند، مثاليادی زتیکنارشان باشد، فعال

 کی نی برعکس اد،ی به حساب نمى آىی جوزهی شدن، نوعى ستزی خشن وگالوي هاي روشن کرد که بازنی روانشناس همچننیا

 سن و سال نیا که پسربچه اى در ىی شماي جنس مذکر براي روش بازنیا.  در برابر بروز خشونت استعىیعکس العمل طب

 باشد، الزم است زی مداخله آمای شوخى موجب صدمه کی يبه عالوه اگر اجزا.  خوب و لذتبخشى باشداری بسي مى تواند بازد،یدار

اگر .  دهندی متفاوتى نشان ميدختران واکنشها. می مالمت کنای و خی او را توبمی بخواهنکهیکمى با آن شخص همدلى کرد تا ا

ولى اگر تکرار شود، ممکن .  مسئله استقبال کندنی خوش از اي با رودی بدهد، آن دختر شاي روي دختري براکباری اتفاقى نیچن

 و کاذب نی دروغيالبته جنگ ها. خواهد شد کند و او بدون شک ناراحت کی خشن احساسات او را تحري هاي بازنگونهیاست ا

. ستندی نزی هم، پرنشاط و دل انگشهیهم

 گرانی کردن دهی است مانند تنبکی نزدىی جوزهی کامل بلکه کمى به ستي شود، نه پرخاشگرىی اوقات مى تواند تجاهل گراگاهى

 نشان مى دهند و به طور تکان دهنده ىیل گرا تجاهي رفتارهاشتریبه طور متوسط پسران، ب.  با کسى جنگ و جدل کردنکهی اای

همان . دی دو سالگى مشاهده کنعنىی ى تولد هی اولي دو جنس زن و مرد از همان سالهانی را بي تفاوت رفتارنی ادی مى توانيا

اب  اسبمی و تقسي بازي براکی شررفتنی شدن و پذمی در سهنی کرد، پسربچه هاى کوچک همچنمیطورکه بعدها مشاهده خواه

 جادی نسبت به دختران، در ايشتری بلی مشاهده شده است که پسران، تماقی تحقکیدر .  مى کنندجادی ايشتری مشکل بيباز

 دختران و پسران در انی بارز مي تفاوتهاي مشاهده ي روزمره براىی نمونه ها، مثالهانیا.  دارندي بازلی شدن در وسامیرقابت و سه

.ابراز همدلى است

   شودی ممارىیموجب ب رىی گکوشه

.  داده بودند، به اتمام رساندندصی تشخماری روانپزشکى کودکان که آنها را بکینی خود را در کليماری کمى از پسران دوران بتعداد

 نی است که اقتی حقنی کلمه سرپوشى بر انیولى ا.  استي رفتارکلمه ى فوق العاده اي محافظه کارانه ي کلمه نیچقدر ا

.  مناسب است، ندارندهمانىی شام مي برگزاري آداب و معاشرت مانند کدام چنگال برانیوان قاتی چندانى با جزئکودکان مشکل

 فی و اصالح مى شوند که البته ممکن است توصتی مى کنند که آنها به سختى تربفی توصنی کودکانى را چننیگاهى اوقات چن

 دارند، ي دوستانه اری رفتار خشن و غگرانی با دهاآن. جنگ و جدل دارند به يدی شدلی کودکان تمانیا. خوب و مناسبى هم باشد

 مثالى از ابراز نامناسب نیا.  وجود نداشته باشدي رفتار خصمانه انی چني ارائه ي براي قابل مشاهده الی دلچیحتى وقتى که ه

 از قصد و ادرستى ني برداشتهانیچن. د دارگری افراد دتیکودك برداشت غلطى در مورد احساسات و قصد و ن: همدلى کردن است

  .  استعی شااری افراد در پسران، بستین
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   دادننی و تسکنگرانى

 به افکار و ياری نشان مى دهند، توجه بسي همدالنه ااری واکنش بسگرانی بچه هاى دوازده ماهه نسبت به ناراحتى ددختر

 نی جالب اينکته .  و آرام نمودن آنها مى کنندنیى در تسک نشان دادن همدردى، سعياحساسات مردم نشان مى دهند و برا

 به طور واضح مشخص است و در ي باالترنی وجود دارد، بعدها هم در سنخترها سن در دنی اانی واکنشى که تا پانیاست که ا

قدرت را دارند که  نی بوده اند، آنها حتى اانی رفع مشکالت آقاي آمده است که معموال خانم ها دوستان خوبى براقاتیتحق

 به مردان دارند و در بعضى موارد نسبت ي تر و مهربان ترمی رفتار مالنیزنان همچن. ناراحتى را از دوستان خودشان دور کنند

.  از مردان هم هستندتریحتى قو

   ى ذهنهیفرض

 احساس ای و شندیندیمردم ب نشان مى دهندکه دختران در سن سالگى در پى بردن به آنچه که ممکن است قاتی از تحقيتعداد

 جذبى ادراکى از ه،ی فرضنیا.  مطرح مى شود" ذهني هی فرض" علت به عنوان نی جلوتر از پسران هستند، به هملىیکنند، خ

 در مورد احساسات دی مثال اگر از کودکان بخواهيبرا.  کردمی در مورد آن صحبت خواهشتری ب3همدلى کردن است که در فصل 

 نی دختران در ادیابی مى کنند و درمى سهین قضاوت کنند آن را با احساسات فردى در خارج از داستان مقا داستاکی تیشخص

 هاى مختلف چگونه برخورد تی موقعر فرد دکی دی وقتى که سؤال کنای.  نسبت به پسران کسب مى کنندي باالتري رتبه سهیمقا

 بهتر مى دانند چگونه لىی دختران خد،ی از آن خوشتان نمى آ به شما بدهد که اصالي اهی مثال اگرکسى هديمى کند برا

 کی وقتى که شخصى ای. ندی نمايری داده، جلوگهیاحساسات خودشان را سرکوب کنند تا از ناراحتى شخصى که به آنها هد

 بهتر مى لىیخدختران در سن هفت سالگى .  کار او قضاوت کردنی در مورد استىی مطرح مى کند، چه طور باراصحبت نامناسب 

.  دارنديشتری نسبت به پسران، مهارت بگرانی احساسات خود و دانی در برای زندی مقابله نماییزهای چنیتوانند با چن

  ت در مورد احساساقضاوت

  مهارت دارند، آنهااری کالمى بسری مکالمات غىیآنها در فهم و رمزگشا.  حساس هستنداری و حاالت چهره بسانی در برابر بزنان

 در فی و ظرزی نکات رنی نظر دارند و به کمک همری شخص را زي حاالت و تن و آهنگ صدا و چهره نیفتری و ظرنیکوچکتر

 تی حساسي خچهی احساسات، تاررکالمىی عالئم غي بر روتی تست حساسنیرترمشهو.  افراد قضاوت مى کنندتیمورد شخص

 تفاوت نیا.  صحبت مى کنندقی به طور دقشهی هنرپکی احساس حیشر و تفی تست زنان در تعرنیدر ا. است) Pons (رکالمىیغ

 یسال"من و .  شده استده شمالى مشاهيکای و آمرای استرالل،ی نو، اسرائي نهی گي دو جنس مذکر و مؤنث در کشورهاانیم

. می استفاده کرديدی از روش جدی تست همدلي برا"تیلرایو

 آن صورتها ي البته فقط چشمهام،ی مختلف با حاالت متفاوت قرار دادياز چهره ها ىی عکسهاش،ی فرد مورد آزماي در جلوعنىی

در .)  کتاب آمده استي در انتهاشی آزمانی از اينمونه ا. (می گذاشت" خواندن فکر از راه چشمها"نام آن را تست . مشخص بود

 از فی توصنی مناسب را انتخاب کند و بهتريه  واژستىی آن عکسها بادنی که فرد با داست هر عکس چهارکلمه نوشته شده انیپا

 شخص پى تی و وضعاتی از طرز و حاالت نگاه به روحدیبه طور حتم همگى مى توان. حاالت فرد را با همان کلمه نشان دهد

. می کن در ابراز همدلى کردن را مشخصي فرديوتها تفازانی ممی شکل بتواننی تا بدمی تست را مطرح کردنی روش انیبا ا. دیببر
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 کی نیا.  به آن کمى دشوار بودىی برآمدند، اگرچه اکثر آنها معتقد بودندکه پاسخگوشی آزمانی اي خوب از عهده لىیمردم خ

 و دی را حدس بزنحی مى کردندکه پاسخ صحقی شما را تشودیی پاسخ درست را بگودی بود و اگر نمى توانستي انتخاب اجبارشیآزما

.  دادندي ترقی زنان به سؤاالت پاسخ دقد،یشت که انتظارش را دايهمانطور

  روابط

 که دو جنس مذکر و مؤنث به روابط اجتماعى مى دهند، ىی ارزشهاانی مای ولى آمی مى دهتی همگى به روابط اجتماعى اهمما

ارت در ابراز همدلى  به مهازی روابطى ننی چنکی.  و دوجانبه دارندثارگرانهی به روابط ايشتری بلیتفاوتى موجود است؟ زنان تما

 متفاوت و ي و فرهنگهاخىی الگو در طى دوران تارنیا.  به قدرت خط مشى و رقابت دارنديشتری بلیبرعکس، مردان تما. دارد

.  مشاهده شده استزی شامپانزه ها نانیحتى در م

 مى دیی پرسشنامه تأکیا در  ريدختران، اکثرا عبارات همکار.  شده استدهی کودکان هم دانی مشابهى در مي الگونی چنکی

پسران .  استي مهمتر از استقرار برترت،یمی استقرار صمزانیو م)  را بخوانممی درسهاگریمن دوست دارم با دانش آموزان د(کنند 

 هی پازانیو م)  بهتر از دوستم کارم را انجام دهملىیدلم مى خواهد خ( مى کنند دیی را تأتى از دختران عبارات رقابشتری بلىیخ

 مقدار پول را چگونه کی دیوقتى که ازگروه سنى سه تاپنج ساله ها بپرس.  داردتیمی نسبت به صميشتری بتیهاى اجتماعى اهم

 موضوع نشان مى دهدکه نیا. می کنمی همه تقسانی مى کنندکه پول را به تساوى مشنهادی اکثر دختران پم،ی کنمی همه تقسانیم

در حالى که دختران به .  قائل هستندياری اجتماعى خودشان ارزش بسي ها و رتبه هاهیر پاالبته نه به طور متوسط، پسران ب

 " تیلرایو سالى "من و.  قائل هستندياری ارزش بسرد،ی سرچشمه مى گي خاصى که از روابط دو جانبه و مساواتیتجرب

 دو جنس را امتحان انی تفاوت موجود مگریر د تا بامی دوستى و ارتباطات را مانند روش قبلى کنار هم قرار داديپرسشنامه ها

 فقط در انجام کارها با نکهی اای توجه دارند گرانی در روابط اجتماعى، مردان و زنان به احساسات دمی بفهممیقصد داشت. میکن

اطات دوستانه  به همدلى کردن در ارتبلندکهی ماشتری که به طور متوسط زنان بمیافتی درقی تحقنیاز ا. د مى شونمی سهگریکدی

 جىی نتانی چنکی بای هم تقرگری دقاتیتحق.  بدهندتی سود و بهره اهممی به تقسلندی ماشتری بدهند در حالى که مردان بتیاهم

. را در بر داشتند

  الی دت و خواب و خحسا

لت بروز حسادت در  شدکه عدی مى شود، متوجه خواهکشانی باعث بروز حسادت در شريزی چه چدکهی از زنان و مردان بپرساگر

 در خود احساس مى ،يشتری به همسر، به طور نسبى ناراحتى ذهنى بانتیمردان درخصوص خ. هر دو جنس متفاوت خواهد بود

 تفاوتها نیا.  روابط عاطفى و عاشقانه برقرارکند، احساس حسادت مى کننديگری همسرشان با فرد دنکهیبرعکس، زنان از ا. کنند

اگر از مردم در خصوص .  قائل هستندياری احساسات در روابط ارزش بسيکه زنان به مفهوم و معنانشان دهنده ى آن است 

زنان .  متفاوتى مى دهنديپاسخها از دو جنس کی شدکه چه طور هر دی روابط جنسى آنها سؤال شود، متوجه خواهالیخواب و خ

ن فکرکنندکه نشان مى دهد آنها حتى زمانى که به  زندگى شاکی احساساتى شري هاژگىی مى دهند در مورد خوبى و وحیترج

 مى دهند حی ترجشتریبرعکس مردان ب.  خود را در ابراز همدلى مهارکنندىی نمى توانند تواناشند،یندیروابط جنسى هم بخواهند ب

 نشان مى نیهمدلى کردن ممکن است در روابط جنسى آنها مشاهده نشود و ا.  توجه کنندشانی زندگکی شرکىیزی فکاتبه حر

.  حتى آن را مهارکنندای کرده و ي مختلف درجه بندي مهارت را در حالتهانیدهدکه زنان نمى توانند ا
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  شىی پررواق

 مبتال شىی روان پريماری که در بزرگسالى به بي آن عده اعنىی م،ی داشته باشندی مردم ناخوشاي بر روي توجه جدکی دیبگذار

.  منزلتان زندگى کنندگىی دلتان نمى خواهدکه در همساچگاهیا واقعا هآنهاکسانى هستند که شم. شده اند

.  جامعه را مرتکب مى شوندانی سرقت، ترس و ارعاب م،يری همچون گروگانگي کسانى هستندکه اعمال زشت و ناپسندآنها

 به نی ندارند و همچن مهارتى در ابراز احساساتچی هي افرادنیاحتماال و بدون شک چن.  مرد هستندي افرادنیمعموال چن

 مشکلى با درك انواع احساسات چی نشان مى دهدکه آنها هقاتی تحقز برخى اکنیول.  نمى دهندتىیاحساسات مردم هم اهم

. ندی احساس گناه کنند، به راحتى دروغ مى گونکهی است که بدون الی دلنی به همدیندارند، شا

  پرخاشگرى

 شودکه انی علت نمانی حد معمول مى تواند تنها بدکی حتى در يپرخاشگر. می کن صحبتي فرد عادکی در مورد دییای بحال

اگر احساس . دی روحى واردکنبی به او آسدی هرگز نمى تواند،ی بدهتیاگر به احساسات کسى اهم. ابدیحس همدلى در فردکاهش 

در بعضى موارد حس .  استافتهیهش  احساسات و همدلى در وجودتان کازانیم دکهی مطمئن باشد،ی حسادت مى کنای تیعصبان

حس همدلى خوب و . دی شوتانی ماخ بروز خشم و پرخاشگردی نمى توانگری ددکهی مى آنیی پايهمدلى و مهربانى شما به اندازه ا

در طى مدتى که . دی ولى بدون آن، ممکن است پرخاشگرى به وجود آردی را مى گتی خشم و عصباني مانند ترمز، جلوح،یصح

. دی در حالى که احساسات افراد اطرافتان را فراموش کرده ادی به احساسات خودتان دارشترىی توجه برد،ی صورت مى گيپرخاشگر

 هنگام، در هر دوى آنها، حس همدلى نی مشاهده مى شود و در اي و پرخاشگرتیالبته در هر دو جنس مذکر و مؤنث، عصبان

 راحت حرکات و لىیمردان خ.  دو جنس تفاوت خاصى وجود داردانی مير بروز خشم و پرخاشگزانیولى در م. ابدیکاهش مى 

 حالت نیا.  خودشان را نشان مى دهندتی خشم و عصبانمی مستقری به حالت غشتریزنان ب.  را نشان مى دهنديحاالت پرخاشگر

 پراکنى، محروم سازى عهیمانند شا پشت سر آنها نکهی اای دی وجود مى آه تماسى داشته باشند، بگریکدی با نکهی مردم بدون اانیم

ولى مى .  استي هم، در واقع همان پرخاشگرمی مستقریالبته خشم و غضب غ. دی مى آشی ناروا پي زشت و تهمتهايو حرفها

 همدلى دارد در حالى که در نیی پااری به سطح بسازی جسمانى به او واردکردن، نبی آسایتوان گفت ضربه زدن به صورت کسى 

 از ي عده ادی بدانستىی باد،ی تفاوت ساده لوحانه مخالف باشنیحتى اگر با ا.  حالتى وجود نداردنیو غضب کالمى چنحالت خشم 

 زد و خورد و پرتاب سنگ و مشت و لگد مى تواند ي شفاهى وکالمى درست به اندازه يمردم فکر مى کنند برخورد پرخاشگر

 ازی نم،ی مستقي نسبت به پرخاشگرمی مستقری عي پرخاشگردکهیوجه داشته باش نکته تنی به استىی حال بانی با اند،صدمه واردک

 منفى در مورد يشما باگفتن حرفها:  استکی آن استراتژری علت که تأثنیبه ا.  داردگرانی در خواندن فکر ديشتریبه مهارت ب

 سروکار دارد، اگر رنگی و نبیر با فنی همچنمیرمستقی غيپرخاشگر. دیا صدمه زده A در واقع به شخص B به شخص Aشخص 

  .  و بدجنسى را حاشاکندتی شخص پرخاشگر مى تواند هرگونه سوء ندی آشی بحث و جدل پيپا
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  قتل

 آمار وحشتناك و تکان کی. ردی شقاوت و بى رحمى صورت مى گتی که در نهاي کارم،ی در مورد قتل کمى صحبت کندییای بحاال

 گوناگون به قتل ي هايری نفر در درگکی مردان از هر سه نفر انی دست آمده است که در م در حال توسعه بهيدهنده ازکشورها

.  رفته استنی از بای لکه دار شده و شانی احساس مى کنند شهرت و آبرودکهی مى آشیپ کسانى ي اتفاق معموال برانیا. مى رسد

 جنگ و جدال کیاگر در .  و مقررات جامعه شودنیان قوي هی اساس و پاي منجر به نابودستىی هرگز نباىیزهای چنیاگرچه چن

 شرفتهی پيای در دننیبنابرا. دی برده انی را از بدین قانونى اجتماعى که در آن زندگى مى کتی وضعد،یرقابتى کسى را به قتل برسان

در جوامع در حال . ردی بگي در زندان جاستىی باردکهی مورد توجه قرار مى گری فرد بدنهاد و شرکی قاتل همچون کی کنونى ي

 انی بنی چن"لسونیدالى و و" دو جنس زن و مرد در انجام عمل قتل، انیدر مورد تفاوت م.  قاتل احترام مى گذارندکیتوسعه به 

آنهاگزارشات مربوط به قتل و .  از زنان مشاهده مى شودشتری مردان بانیدر جوامع بشرى سطح خشونت مرگبار در م: کرده اندکه

 قتل مرد توسط مردى افتندکهیآنها در.  اندافتهی دست ىی نهاي جهی نتنی سال گذشته مطالعه کرده اند و به ا700 طى راتیجنا

 نشان داده اندکه در جوامع گوناگون دو سوم قتل مردان به صورت قاتیتحق.  استگری از قتل زن توسط زن دشتریب لىی خگر،ید

 حفظ ي براىی قتل هانی چنکی.  بوده اندرعمدیصورت گرفته است که همگى غجرم صورت نگرفته بلکه بر اثر جهالت و خشم 

 آن است که حس ي و انجام قتل نشان دهنده ي دو جنس زن و مرد در ابراز پرخاشگرانی تفاوت بارز منیا. ردیآبرو صورت مى گ

 لی مردان مى تواند به دالانی در م و آدم کشىکىیزی خشونت فزانی مشیالبته افزا.  کمتر از زنان استلىیهمدلى در مردان خ

 توجه و دقت مردان به گری دياز سو. دی اصلى آن به حساب آلی از دالکىی ولى کاهش همدلى مى تواند ردیمختلفى صورت گ

 قانونى جامعه ممکن تی توجه و دقت مردان به وضعگری دياز سو. دی اصلى آن به حساب آلی از دالکىی قانونى مى تواند تیوضع

حال .  نظم و انضباط خاصى استي مراتب اجتماع دارانیبنابرا.  نظم و انضباط در مردان باشدي باالزانی از ميدینشان مفاست 

. می مى دهد، داشته باشي مراتب اجتماعى رونی ترى به آنچه که در اقی دقگاه ندیایب

   مراتب برترىنییتع

 حس همدلى آنها و نیی پازانی ملی به دلدی شامسئله نیا. مى کنند نیی را تعي مراتب برترعتری سرلىی گروه، پسران خکی در

 مى گذارد و ي را بى تفاوت به کنارگرانی توسط کسى که دي طبقه بندکی به خصوص رای ساماندهى در آنها باشد، زيمهارت باال

 با روشى که سئله منیا. ه باشد مى خواهد رهبرگروشهی شخص همنیا.  مى شودنیی آنها را اصال به حساب نمى آورد، تعنکهی اای

 نر ي هامونی بزرگ انسان نما، مي هامونی مای ها و مونی گروه از مکی مثال در يبرا.  نر انجام مى دهند، متفاوت استواناتیح

برسند،  پناهگاه با ارز ش ای و گاهی غذا، جاکی نر با هم سر مونیوقتى که دو م.  مى کننددای خودشان را درگروه پگاهیبه سرعت جا

 ازکجا مى فهمدکه مونیهر م.  را پشت سر بگذارديگری تالش کند و دستىی با ارزش بازی آن چي آن دو مى داندکه براز اکیهر

 درکجا قرار دارد؟ گری دي هامونی در جمع مگاهشیجا

 است اوردهیوجود ن سلسله مراتب را خداوند هم به نیا.  نمى شوندنیی تعبی و غربی عجي مراتب اجتماعى به روشهاسلسله

توسط :  مى شودنیی صادقانه مشخص و تعاریسلسله مراتب با روشى بس.  خاص نداده استي افرادکارت با شماره يوکسى برا

 هم قرار ي موضوع مورد عالقه و خوب را مشاهده مى کنند، رو در روکیکه هر دو ) نر هی اولوانی حای( نر ي هیدو انسان اول! رقابت

 نشد مبارزه نیاگر چن.  خواهد شديگری دمی تسلکی مشخص مى شودکه کدامانیهى اوقات از همان شروع جرگا. خواهندگرفت

آنها .  خواهندگرفتشی را در پستىی و رفتار ناشارندی به خود مى گيآنها حرکات خشن و حاالت بد.  آغاز مى شودمیرمستقی غي
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به ندرت کسى در جنگ و .  شکست بخوردکىی باالخره نکهی تا ارندیگ نظر بری را زگریکدی و ندیممکن است شروع به قدم زدن نما

 از جنگ نی نتواند منجر به شکست طرف متقابل شود، بنابراىی تجاهلگراي شرکت مى کند ولى اگر رفتارهامیرمستقیجدال غ

 دو جنس انیتى اگر م آداب و رسوم شده است، حکی به لی به هر حال تبدمی مستقری تقابل غنیا. رندی کمک مى گمیرمستقیغ

 رند،ی آن را فرا مى گعی سرلىی ها، خىی رو در رونی با مشاهده ى چند مورد از اگرگروهی دياعضا.  ندهدي مجادله اى رونینر چن

 رخ CوB انی ميوقتى که مجادله ا.  را شکست داده استB رای برتر است زA رد،ی بگرت صوB وA انی که ميدر هر مشاجره ا

 منطق ریرناپذیی از منطق تغهی اولي انسانهانیبنابرا.  را خم کندC قادر است کمررای است زروزی پBى دانندکه بدهد، شاهدان م

.  استتری قوC ازA نی شود بنابراروزی پC برBو ابدی ي برترB برAاگر :  شکل استنی منطق بدنیا.  استفاده کردنديفتعد

 بنا - اگر" يقاعده .  گروه شکل گرفت و مورد قبول واقع شدانی م منطقى درنی شب و روز، چنانیدرست به وضوح تفاوت م

 واهد مشاهده کند، متوجه خمونی انسان و مانی مشترك مزی چکی نفر کیوقتى که . ، در واقع مثالى از ساماندهى است" نیبرا

آنها . رندیرها قرار مى گ کوکان مهدکودك، پسران در رأس برتانیحتى در م.  استافتهی درگذشته تکامل ي رفتارنیشدکه چن

پسران زمان .  مى شودنیی پسران بهتر تعانی ها منیبه عالوه سلسله مراتب برتر. سمج تر هستند وکمتر تن به شکست مى دهند

 آنها از ي برايزی چنی طور به نظر مى رسدکه چننیا.  مى کنندي طبقه بندنی ايگاهدار و نمی را صرف کنترل و تنظشترىیب

 B وA کالس که به دوگروه کی ياز بچه ها. دی را امتحان کنيزی چنی چندی برخوردار است شما هم مى توانىی بسزاتیاهم

 برمى دارد، چه کسى بازى را انتخاب ي بازابچه کسى اسب. ( مى دهدي چه اتفاقى رودینی و بعد ببدی شده اند، سؤالى کنمیتقس

 مسائل نی پسران اانی در مدکهی ددی، خواه...)انتخاب مى کند و می چه کسى تند،یمى کند، چه کسى مشخص مى کندکجا بنش

 لىی براى آنها خيزی چنی چنکی موضوع نشان مى دهدکه آنها متوجه طبقات اجتماعى هستند و نیا.  مى شودنییبه راحتى تع

 ندهند، چراکه نمى  نشانفی خودشان را ضعچگاهی مهم است که هلىی پسران خيحتى قبل از دوران دبستان برا.  معنا استپر

 مى تی اهمگرانی از دشتری بلىیآنها به احساسات و تصورات خودشان خ.  از دست بدهندي خود را در طبقه بندگاهیخواهند جا

 همدلى کردن و انی مي مبادله می توانستنیبنابرا.  لطمه واردکنندگرىی داحساسات معنا باشدکه آنها به نیدهند حتى اگر بد

 حضور داشته باشند و تانی در زندگگرانی که ددی اجازه بدهستىی بادی همدل واقعى شونکهی ايبرا. میده کنساماندهى را مشاه

. دی مقام کسب کنستىی نظام، باکی آن در ب حتى سعى درکسای خود و گاهی کسب جايبرا. دیخودتان در نظام اجتماعى غرق شو

 قربانى کردن ي برايشتری بلی پسران تماانی منیدر ا. بانى مى شود قرگری نفر دکی يزی چنی به چنابىی دستياغلب اوقات برا

 گاهی جانی اجتماعى دارند ولى اگاهیدختران جوان هم جا.  دارند، چراکه مى خواهند به مناغ شخصى خودشان برسندانشانیاطراف

 ناشى از نهایتمام ا.  ندارنددنینگ به حرکات خشن و جاجىی به آن، احتدنی رسي پسران کامال متفاوت است و آنها براگاهیبا جا

باز هم معلوم شدکه پسران نسبت به دختران، در ابراز همدلى، از .  ارزش خاصى قائل هستندگرانی ديحس همدلى است و آنها برا

. برخوردار هستنديمهارت کمتر

   تا بستانىاردوى

 م،یی گروه نوجوان بگوکی تابستانى يصوص اردو  در خامزیلی ونی ساوچی مردم شناس معروف رقاتی در مورد خقتانی برااگر

 ممکن است د،ی را مطالعه کنيوقتى که جمالت بعد. دکردی مشاهده خواهقی شفاف و دقنی ذره بکی ری مرد و زن را زانیتفاوت م

 انی جرنیکه ا يهمانطور. رندی دوباره در ذهن و روحتان جان بگد،ی به آنها فکرکندیود نبلی ماچگاهیخاطرات دوران کودکى که ه

دانش آموزان .  انداخت"وی ا ونتار" جی در شمال خل" کونیوا ب" ي اچهی تابستانى دري خاطرات دوران نوجوانى ام در اردوادیمرا به 

 که مى يهمانطور.  گرفتندي اتاق جاکی هم جنس خود، در ى ولگری دي بهی دانش آموز غرکی با کیوارد اردوگاه شدند و هر 
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 کسانی دختران و پسران انی منی کسب بهتريبعضى از روشها برا.  ها مستقر بودنیها سلسله مراتب نخبگان و برتر در اتاق دیدان

 ستی ناشاي رفتارهانیا.  کسى و مسخره کردن بودي نفر در اتاق، نام مضحک نهادن براکی ترفندها شامل مسخره کردن نیا. بود

 وکنترل گروهى را به ي ناروا برمى آمدند، مى توانستند رهبري رفتارهانی تمام ايکسانى که از عهده :  مهمى را در بر داشتجینتا

 يبرا.  مى دهدي باالتري ولى واقعى، بد قلقلى است که به شما در جمع، قدرت و رتبه زی غم انگي جهی نتنیبنابرا. دست آورند

 داشتند و يشتری گروهى تسلط بهتر و بيتهای بر فعالرندی نوجوانانى که به طور ذاتى رهبر گروهى را مى توانستند به عهده بگثالم

ولى در مورد .  سفارش غذا را هم مى دادندگرانیآنها قبل از د.  خواب را انتخاب مى کردندي مکان برانی کسى بودندکه بهترنیاول

. نس زن و مرد وجود دارد دو جانی مارىی اجتماعى استفاده مى شد، تفاوت بسي باالي به رتبه هاسى دستري که براىیترفندها

. دی جنس مذکر باشي و شاهد رفتارهادی کنرهی به داخل اتاق خدیچشمانتان را از سوراخ کل. می به اتاق پسران بزني اول سردییایب

.  دوام مى آوردشتری چه کسى در اتاق بدی ددی بانی انتخاب برتري براشنهادکردندی از پسرها پيدر بعضى ازگروه پسران، عده ا

 نفر را به داخل اتاق مى بردند و او را تا حد کیآنها :  مى دهمحی توضتانیولى برا.  منظورشان اتالف وقت استدی فکر کندیشا

 چشمان جمع پسران صورت مى ي جلونهای حسابى او راکتک مى زنند، البته تمام انکهی اای مى کنند و ریممکن مسخره و تحق

.  و دلتنگى داردبىی نگذاشته و در ضمن کمى هم احساس غرنیپشتى اش را روى زم که هوزکوله دیکودکى را تصورکن. ردیگ

 او ي روي حالت عده انیناگهان در ا.  بهداشتى اش گذاشته، مى خواندلی نوشته و درون وساشیاوکارت قشنگى راکه مادرش برا

 مى اندازد و آنها را حسابى مسخره گرانید ي که خودش را رويپسر.  مى کنندری زشت او را مسخره و تحقي با نام هاومى پرند 

از نقطه نظر ماکه از سوراخ !  چه کسى استسی بفهماندکه در آن منطقه رئگری دي حرکات به اتاق هانیمى کند، قصد دارد با ا

ق هاى  از اتاکىیدر .  مهارتى در ابراز همدلى نداردچی گردن کلفت هنی که است کامال واضح ام،ی هستانی جرنی شاهد ادیکل

 سپر بال مى شهی خوبى بود و هماریپسر بس.  بى گناه استوارت  نام داشتياردوگاه تابستانى من سرپرست بودم و آن پسر بچه 

 خودمختار اتاق شروع به سربه سرگذاشتن او مى سیرئ را برمى گرداندم، می که رونیهم!  استوارتچارهیب.  کمى چاق بودرایشد ز

 ي بداری شوخى بسری درگچارهیاستوارت ب. دی خود در ذهن داري خاطراتى از دوران مدرسه نیا چن از شمکیبدون شک هر . کرد

 شدند، داریب-ب بودند تا صبح، وقتى که همه از خوادهی مالىی دستان او را به هنگام خواب به مدفوع دستشوگری ديشد، بچه ها

 به احساسات و افکار ای مى کردند آي کارنی وقتىکه آنها چن. او شب هنگام در رختخوابش مدفوع کرده استدکهی به نظر آنیچن

 ری آنهاکار غي در مورد بعددند؟یشی خودشان مى اندطانىی تنها به افکار و اعمال شنکهی اای هم توجهى داشتند چارهیاستوارت ب

 بلندکردند و به او شیاو را از جاپس . ندی نقاب گذاشتند تا او اطرافش را نبکی سر استوارت يآنها رو.  دادندم انجايقابل تصور

 که استوارت به خوبى آن را ي طناب دورگردن او انداختند به طورکیسپس .  صندلى بگذارنديگفتندکه مى خواهند او را رو

 در دیای بنیی حرکتى کند و از صندلى پانی است و اگرکوچکترزانی آوقف طناب از سنیسپس به استوارت گفتند ا. حس مى کند

 آمد و چه بر اوگذشت، پسران تخس و بى پروا، با چارهیفقط خدا مى داند چه بر سر استوارت ب.  استزکردهیش را حلق آوواغ خود

 چگاهی افتاد ولى هنی زمي شد و محکم رولند استوارت به هوا بادی فري و صدادندی اوکشي پاری ناگهان صندلى را از زادیخنده و فر

 بچه ي مبادا او دار بزنند مرتب به حرفهانکهی از ترس ايدی مدياستوارت مدتها. متصل نبود واقعا طنات به سقف رایخفه نشد ز

 و دمین را از زبانش شمی وقانی روز، تمام اکی وحشتزده بود و من شهیدر تمام طول تابستان او هم.  مى کردگرگوشیهاى د

 و شاهد می گروه دختران بزني به اتاقهاي سردییایل بحا.  انجام دهمي کاهش ترس و اضطراب اوکاريمتأسفانه نمى توانستم برا

از نظر .  را انتخاب کنندنی هفته قبل از شروع اردو، بهترکی مى دهند حداقل حیدختران ترج. میعملکرد افکار زنانه ى آنها باش

ن هم شروع به اشاره و حتى وقتى که دخترا.  روش استنی بهترى،ی آشناي دوستى از ا همان ابتدايرقرار بيآنها خوب بودن برا

 با شتری مشاهده مى شود، آنها بکىیزی في دختران جنگ و دعواهاانیمعموال کمتر م.  باز هم قابل کنترل هستندماءکنند،یا

 شنهادی دختر حاکم زورگو به راحتى پکی مثال يبرا.  رقابت مى کنندگریکدی حرکات چشم و ابرو با ایمشاجره ى لفظى و 
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 کسانى راکه در نی وانمودکندکه اصال چنياو حتى ممکن است طور. ردی را نمى پذنیی رتبه هاى پارشیذ براى پگریدختران د

.  اجتماعى استي کارهارل کنتي خوبى برااری اجتماعى روش بستی محرومایارتباط نگاه . ندی تر قرار دارند، نمى بنیی پايرتبه ها

مطمئنم . دی به او نمى دهتىی اهمدکهی حتى به او بفهمانای دیری بگدهیاو را ناد دی بى توجهى به کسى، مى توانایبا رو برگرداندن و 

 ي گفتارمی مستقری غي برتر، از روشهاتی کسب موقعيمعموال دختران برا. دی روش ها آشنا هستنی خوب با الىیکه شما خ

 دهی را که روى صورتت مالییات تکه عذا با دستمال سفره ":دی مى گويگری به دختر ديبه عنوان مثال دختر.  مى کننددهاستفا

 پسر به راحتى پسر کی.  نشان مى دهدگری آشکار معموال توجه شما را به شلختگى دختر دزی رفتار محبت آمنیا. "شده، پاك کن 

هر دو . ند شومی کار با او سهنی هم دعوت مى کند تا در اگرانی و تمسخر او از دری تحقي را آدم شلخته صثدا مى زند و برايگرید

 انجام مى شود عی سرلىی خىی روشهانیچن.  را داشته باشد ولى روش دختران بافرهنگ تر و آگاهانه تر استدیی تأکی دیروش شا

: ندی روش استفاده مى کنند و مى گونی معموال از اتراندخ.  استگرىی کدام دختر برتر از ددی به راحتى مشخص کندیو نمى توان

 ي پراکنى منفى مى کنند و او را براعهی شا،يگری در مورد دختر دنکهی اای و " دوست تو باشمنی از ارشتی نمى خواهم بگرید"

حتى اگر .  مى کنندستفاده حتى اطالعات نادرست اای قانع کردن ي برارکانه،ی ازکالم زشتریآنها ب. جامعه، شخصى مضر مى خوانند

 ي موارد از معناشتریبرعکس، پسران در ب. رندی فکر کمک مى گي تئورنتوانند از حس همدلى به طورکامل استفاده کنند، از

.  القاب زشت و ناپسند مى دهندگریکدی و به ند،ی مى زنند، فحش و ناسزا مى گوادی فرعنىی استفاده مى کنند، ي پرخاشگرقىیحق

 پسر در کی. چک باشد فندق کوکی شکستن ي پتک براکی روش پسران مانند استفاده از دکهی فرض کننیچنممکن است 

 به نفع او خواهد بود، حتى اگر امدهای و پجهی به هدف خودش برسد، چراکه مى داند نتعتری است سرلی ماشتری بکسانی تىیموقع

 نی فکر مى کند چطور هى تواند ارد،ی کسى مى گي به نابودمیولى زمانى که دخترى تصم.  راه با دشمن خاصى روبرو شودنیدر ا

اگر باکسى مواجه شد، مى تواند .  وحشت داردىی و رسواىی به طور پنهانى ومخفى انجام دهد، چراکه از بى آبروابیکار را تقر

با .  بوده استي عمدری نگاه غاط فقدان ارتبنکهی اای تهاجم به آن شخص نبوده ای و نی کار توهنی منظورش از ادکهی بگوشهیهم

 هم کرده ي کتک کارنی بنیو خود را شخصى خوب جلوه دهد، حتى اگر در ا روش او مى تواند شهرت خودش را حفظ کند نیا

 و دوستى تیمی صمي دختران براد،ی ارتباطات و دوستى، مشاهده کردي استفاده از پرسشنامه هاقیهمانطورکه در تحق. باشد

تماعى بدون به خطر انداختن کسب مقام اج:  روش، زنان دو هدف را دنبال مى کندنی با انیبنابرا.  هستندئل قايادیارزش ز

 چندانى در اجتماع ندارد، دوستى کند؟ بد قلقى تیچه کسى حاضر است با شخصى که محبوب! گرانی خود با دتیمیدوستى و صم

در مورد پسران کامال واضح است که کتک .  بردنی از بستىی خشم و غضب را باعی سرلىی پنهان باشد و خستىیو بدجنسى با

 به آزار و تىی است که مهاجم اهمنی اامی پي کامال روشن و آشکار است و معناکىیزی قدرت فامیپ.  مى زند حرف اول رايکار

هدف اصلى کنترل، قدرت و دست .  وجود نداردتیمی صمي براگاهىی جاچی ارتباط هنی قربانى خود نمى دهد و در ادنیصدمه د

 که اگر افتندی تابستانى، آنها دري اردوقیدر تحق. ابدیکاهش مى  مسئله است در واغ دوباره حس همدلى نی به منابع اافتنی

 کار را مى کنند نیا.  قرار مى دهندتی پا له مى کنند و او را مورد آزار و اذری حقوق او را زگرانی بخواهد ساده لوح باشد، ديپسر

 و فعال است و آن پسران ای پويه مراتب برتر مى کندکادآورىی موضوع به ما نیا.  خودشان را به او نشان بدهندي و برتردرتتا ق

 گرانی دریاز مسخره کردن و لگد زدن و تحق.  اجتماعى خودشان دارندي باال بردن رتبه هاي به استفاده از فرصتها برايادی زلیتما

هاى برتر  کسب رتبه يدختران هم برا.  تمامى افرادگروه صدق مى کندانیقتى است که در می موضوع حقنیا. لذت مى برند

 شناخته و گرانی دارند آشکارا به عنوان رهبر دلیدختران تما.  روش آنها متفاوت استم،یحساس هستند ولى دوباره مى گو

 به دنی قدردانى و احترام، براى رسحورکردن،آنها از چرب زبانى، مس.  کنندنىیری خود ششانی براگرانی شوند و درفتهیپذ

 سلطه جوکمک مى ي و مشورت کردن از فردتی حماي براستی مثال دخترى که سلطه جو نبراى. اهدافشان استفاده مى کنند

 عی سرلىی پسران در تمام طول تابستان ادامه دارد ولى درگروه دختران خي است که سلسله مراتب برترنی اگریتفاوت د. ردیگ
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 سه ای دو يه دختران معموال در دسته ها به علت آن است کيزی چنی چنکی و دی آنها دو دستگى و شکاف به وجود مى آانیم

 خودش جفت مىی رفتار مى کنند، ولى هرکس با دوست صمستی ناشاي به روشهاگریکدی با هم متحد مى شوند وکمتر با ىیتا

 به رقابت مى گری بزرگتر باگروهى ديبرعکس، پسران درگروهها. دی مى آشی آنها چند دستگى پانی علت منیمى شود، به هم

 کسب ياری بساتی تابستانى بسر بردم و تجربيمن مدتى طوالنى در اردو. ردی هرگروه را به عهده مى گي نفر رهبرکی و پردازند

:  که عبارتند ازمی مشاهده کنعى اجتماي هاتی از موقعياری بسانی مياری نقاط مشترك بسمی مى تواننکهیاز جمله ا. کردم

 ي اجتماعى رهبران خودشان را پرورش مى دهند و رهبران اغلب براي گروههانیتمام ا. ي بازنیکالس، محل کار، انجمن و زم

 زنان انی خواندن افکار مشینگاهى به نقش افزا.  را سرکوب کنندي در رأس باقى بمانند، الزم است که عده اشهی همنکهیا

 انی منی حتى اگر در ا-ع باال بروند، مردان که باعث مى گردد آنها بى محابا از نردبان ترقى اجتماانیوکاهش حس همدلى در م

 است که پسرا ن در نی امیری موضوع مى گنی که از ايگری دي جهینت.  آموزنده استاری، بس-  خاطرکننددهی رنجزی را نيعده ا

 ي را روى توده ي اچارهی بي پسر بچه نکهیآنها هرگز به خاطر ا.  هستندتودار حرف و ارکمی بسيگری احساسات خود و دانیب

 ي هر لحظه برانیآنها همچن.  رهاکرده اند، خواب شب خود را خراب نمى کنند، بلکه از قدرت و مقام خودشان لذت مى برندزم،یه

. هستند و باال بردن مقام و قدرت خودشان آماده و حاضر گرانیصدمه زدن به احساسات د

  گری شدن به گروههاى دمیتقس

 کی تازه وارد به کی که آنها چگونه به عنوان است نیدن شخصى را مشخص کرد، ا که بتوان مهارت همدلى کريگری روش ددو

 پسر تازه کی ای دختر کیبا معرفى .  تازه وارد برخورد مى کنندکی با زبانی چگونه به عنوان منکهی ملحق مى شوند و اگریگروه د

 تازه وارد شروع کی با دییایحال ب. ه دست آورد خوبى بقی مى کنند مى توان تحقي که با هم بازىیوارد به گروهى از بچه ها

 بفهمد در اطرافش چه مى نکهی و مدتى به اطراف نگاه کند تا استدی گوشه باکی مى دهد حیاگر او دختر باشد، معموال ترج. میکن

 ي هاهی نظرای دی مفشنهاداتی پي لهی مثال به وسيبرا.  هماهنگ کندي جاريتهایگذرد و بعد سعى مى کند خودش را با فعال

ولى .  مى شوندرفتهی گروه پذکی سرج در لىی خدکهی مى آشی تازه واردانى پي اتفاق معموال برانیا.  مى کندرحخوب خود را مط

 خوب لىی خودشان را ختی وگاهى به او تنه مى زنند و حساسرندی مى گدهی او را نشناتی نشود، نظررفتهیاگر شخص در جمع پذ

 دوست دارد شتری مى دهد؟ آن شخص بي پسر باشد، چه اتفاقى روکی دحال اگر تازه وار. ى زنانهحس همدل: نشان مى دهند

. راحتى جلب مى کند خود بيسو شکل توجه همگان را بنیبد. دهدرییتغ راي بخواهد بازنکهیتا ا خارج کندگرانیدست د را ازيباز

 روش پسران استفاده نی از الندی که ماىیبچه ها. باشد داشته ،ي کمترتی روش ممکن است، نسبت به روش دختران، موفقنیا

دلتان مى خواهدکه ناگهان کسى راکه اصال :  استنیمنظورم ا.  برخوردار خواهند شدي کمترتی از محبوباگروهیکنند در جمع و 

 موضوع که در نظر نی و به همه دستور بدهد؟ پسران معموال به اردی را به عهده بگر وارد جمع شود و تمامى امود،ینمى شناس

 آنها را گرانی نمى کندکه دی فرقشانی نمى دهند و براتىی اهمگرانی خوب جلوه کنند، توجهى ندارند بلکه اصوال به دگرانید

آنها به عنوان . می از دور نگاهى به کودکانى که معموال بخشى ازگروه هستند، داشته باشدییایحال ب.  بدانندندیخشن و ناخوشا

 گروه کیدر !!  است به آنها ملحق شودلی که ماي ابهی دهند؟ غری تازه وارد نشان مکیکس العملى نسبت به ورود  چه عزبانیم

 به تازه يادیزآنها توجه .  خوبى هستندزبانانی اعتراف کردکه آنها مستىی شش و هفت سال هستند، بانیاز دختران که در سن

 مى دهند به حی ترجشتریآنها ب. رندیجمع آنها اضافه شده اند، به راحتى نمى پذپسران اغلب کسانى راکه تازه به . واردان دارند

 و امدیپ. می بگذارگریکدی راکنار جهی دو نتنی ادییایحاال ب.  بدهند و خودشان را در جمع مطرح کنندتی خودشان اهميکارها

 و دیابی مى ي جمع سازگارکی راحت تر با لىیخ دیاگر شما دختر باش:  استنی چنزبانی تازه وارد و مي استراتژعىی طبي جهینت
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 نشان مى يادی برخوردار مى شوند و به تازه واردتوجه زيشتری بتی از حساسزبانیدختران به عنوان م. دیبه آنها ملحق مى شو

.  نمى دهندزانی احساسات مای به تازه وارد و تىی اهمچیپسران برعکس، ه. دهند و با او همدلى مى کنند

 رای جداکرد، زگریکدی گروه سنى، از کی دختران و پسران را، در دی مشاهده کرد، تعجبى نداردکه با" النور مکوبى " که يهمانطور

.  متفاوت استاری بسگریکدی اجتماعى آنها با يروشها

   و اندا زه ى گروهتیمیصم

 يبرنامه .  ارتباطات دارندي در برقرارىیتفاوتها که دو جنس زن و مرد می شدادآوری روابط دوستانه و ارتباطات، ي پرسشنامه هادر

آنها از روابط دوستى .  مى برنديشتری لذت بکرنگىی و مانهی ارتباط به شکل صمي از برقراردی گونه است که، به نظر مى آنیزنان ا

 جمالت لندی ما مثال دخترانيبرا.  خودشان را بهتر ابراز مى کنندتیمی شکل صمنی و بددی مى آن خوششالىیدو جانبه خ

 را گری همدای و نندی بنشگریکدی اکناری و ندیارای را بگریکدی ي باشند و موهاگریکدی مراقب نکهی اای ندی بگوگریکدی به ندیخوش آ

 است که نی در اگریتفاوت د.  ارتباط دوستانه برقرارکننديگری شخص دادختران حتى با نگاه هم مى توانند ب. رندیدر آغوش بگ

 لىی ارتباط دوستى آنها بهم بخورد، خنکهی از اندی خودشان را در روابط دوستى نشان مى دهند و حتى مى گوتیقعدختران مو

 - :  آنها دوستى خود را بهم بزننده زشت و نامعقول باشدکاری بسستىی رفتار باکیدر اغلب موارد، .  و افسرده خواهنذ شدنیغمگ

 به کاهش معنا و مفهوم ارتباط ياریبه طور متوسط دختران توجه بس.  نخواهم بود با تو دوستگری کار را انجام دهى دنیاگر ا

 مى کنند و در مورد آنها ارصحبتی دوستان خود بسنی کردن دوران کودکى، در مورد بهتريدختران پس از سپر. دوستى دارند

 انیاخم کردن و اوقات تلخى در م.  کنند مشاهدهي بازي از آنها را در محوطه کىیبه خصوص زمانى که . لى احساساتى هستندیخ

 تا با او صحبت کنند و هر روز ارتباط داکنندی است که بتوانند شخصى را پنیاز نظر دختران نکته مهم دوستى ا. آنها وجود ندارد

دختران . اشند داشته بگریکدی به توجه در رفتار و اعمال ازىی ننکهی داشته باشند، بدون اگریکدی با يکتریعاطفى و دوستى نزد

 شخصى خود را به يآنها رازها.  نشان دهندکتری خودشان را نزدي مى چسبند تا ارتباط دوستانه گریکدی مواقع به شتری بنیهمچن

 در خصوص چگاهیبرعکس، پسران ه.  اعتراف مى کنندگریکدی زد نشان،ی و به نقاط ضعف و ترس ها و دلهره هاندی مى گوگریکدی

 روابط دوستى خوبى با لىی است که اگر چه دختران خنی انجا،ی متناقض در اينکته . ندی کسى نمى گو بهيزینقاط ضعفشان چ

 ي رسدکه دختران عالقه ى طور به نظر منیا.  پراکنى دارندعهی و شانىی خبرچي براي فوق العاده اي دارند ولى آنها انرژگریکدی

 امدیپ.  مشاهده کرده اندتیمی و نشان دادن صمانی مطلوب را در بي جهی نتشهی خطرناکى دارند ولى همي کارهانی به چنيادیز

اکثر پسران .  احساساتى استاری بسگریکدی دختران و حتى قطع ارتباط آنها با انی است که ارتباط دوستى منی موارد انیتمام ا

 اگر نیبنابرا.  مى کنندزىی رهی، پا که انجام مى دهندیی خود را بر اساس بازى هاي کردن دوران کودکى، دوستى هايپرپس از س

 دوستى ي را برايگری کنند، گروه دي بازتیاگر بخواهند اسک.  کار انتخاب مى کنندنی اي گروه را براکی فوتبال باشد، آنها يباز

 گری عده اى د گلف مى روند و باي بازي براي با عده ارای زستی ني از مردان کار چندان دشوارياری بسي کار برانیا. نندیبرمى گز

 می جذب مفاهلندی ماشتری دختران و پسران نشان مى دهدکه دختران بانی ميروش متفاوت در باز.  مى رونداردیلی بي بازيبرا

 نی نفر را به عنوان بهترکی جمع کی انی در منکهی اایو شوند کی نفر نزدکی شکل به نیاحساساتى روابط دوستى شوند تا بد

 است که نی سکه چنيآن رو.  خودشان جلب مى شوندانی و رقابت متهای به فعالشتریبرعکس، پسران ب. دوست خود انتخاب کنند

 ارتباط نگاه و ، دوجانبهي آنهاکمتر فداکارانیدر م.  مشاهده مى شودي کمترتیمی صمزانیدر دوستى پسران، به طور متوسط، م

 هشت سالگى و باالتر اگر پسران بخواهند نیدر سن. رندیش مى گ را در آغوگریکدیمردان به ندرت .  مى شوددهی رفتار، دکىینزد

 با هم دوستانه دست تی در نهانکهی اای و مشت و لگد است و ي تماس در حدود کتک کارنی با هم داشته باشند، اکىیزیتماس ف
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 گروهى و مشارکتى يتهایعالمردان اغلب ف.  مى کنندکىی و نزدتیمی اظهار صمشانی در برخوردهاشتری زنان بکهدر حالى . بدهند

 اکاری پاپ قىی موسدنی شنای مثال پسرانى که از ورزش کردن يبرا.  شده استي گذارهی منفعت دوجانبه پاي هیدارندکه بر پا

 طور به نظر مى نیا. ندی گروه در مى آکی جذب مى بثموند و به شکل گریکدی خاصى به طرف ىیرای لذت مى برند، باگوتریباکامپ

 در ىی هاي برترنی باشد و نشان دادن چنتهای کارها و فعالمی گروه بر اساس تقسکی اصلى پسران، ملحق شدن به يرتررسدکه ب

 تازه کی ي بردن رتبه، بخصوص براباال ي روش مؤثر براکی.  شونديهر فرد از گروه، باعث مى شود آنها درگروه خودشان رده بند

 گروه کیدر . دی خوب نشان دهد و تمام دستورات را به خوبى اجرا نمالىیودش را خ تنها در انجام کارها خکه است نیوارد، ا

 و نی کار تحسنیا.  برسندتی خوبى برخوردار باشند تا همگى به موفقي مهارت کافى داشته و از علم و تجربه ستىیمنظم افراد با

 فرد منفحبط کی مى کند و او به جادی خوبى اهگای جمع جاانی او در ميرا را نسبت به فرد جلب مى کند و بگرانیاحترام د

 ثابتى در گروه داردکه هرکسى قادر به ي شخص جانی معناکه وقتى موضوع رقابت مطرح شود، انیبد.  مى شودلیدرگروه تبد

 يبراهر دو روش مردان، . ندارد ثابتى در جمع ي برخوردار است، معموال جايکسى که از مهارت کمتر. ستی نگاهی جانی ارییتغ

 نیا.  کافى مى زندي رقابت حرف اول را مهارت و تجربه نی و در اردی اجتماعى مورد استفاده قرار مى گي هاتیکسب موقع

 و همدلى کردن مورد استفاده تیمی گروه و درجات ابراز صمي و اندازه زی ساي دو جنس زن و مرد براانی اجتماعى ميتفاوتها

 بستگى ي موضوع تا حدودنی کنند و البته اي بزرگ سپري گروههاانیثر اوقات خود را در ممردان ممکن است اک. رندیگقرار مى 

 مى دهند اکثر اوقات حیزنان ممکن است اکثر اوقات به شکل شبکه اى عمل کنند ولى اغلب ترج.  آنها هم دارديتهایبه نوع فعال

 احساسات افراد ي بر روشتریاصلى امور اجتماعى زنان باهداف .  از مردم کننديخودشان را وقف مهربانى و همدلى براى عده ا

 نیمردان هم دوستان خوبى دارند و ا. دی سوءتفاهم نماجادی عبارات ممکن است انیالبته ا.  جمع وگروه، متمرکز مى شودگرید

 دو نی و حتمى ا نه تفاوت مطلقمی مى کنبت تفاوتها صحزانیما فقط درخصوص م.  و ساده دل هستندمىی صماریافراد اغلب بس

 می و قصد ندارمی متوسط گروهها صحبتها مى کنزانی مورد مشتردری و مطالعات روانشناسانه، بقی حقانیو با وجود تمام ا! جنس

. می تفاوتها را مطرح کننی در مورد افراد اقیبه طور حتم و دق

   نمود کردنوا

 و ابراز انی تفاوتها در بنی اای ولى آمیلى مشاهده و مطالعه کرد زن و مرد را در ابراز همدانی مختلف تفاوت مي نقطه نظرهااز

 از شتری از زندگانى مى گذارند هم ادامه خواهد داشت؟ پسران بيدی جديهمدلى بعد از دوران کودکى که بچه ها پا به عرصه 

 پسران در تی عضوتینشانه اى از اهم ي موضوع تا اندازه انیا.  مانند فوتبال و بسکتبال دارندهى گروي هاي به بازلیدختران تما

 ي گروهى و نقش خودشان درگروه است و نکته يتهای واکنش آنها در مقابل عالقه شان به فعالي گروه است و تا اندازه اکی

 نی درصد پسران در ا17 مى کنند، در حالى که ي بازسک درصد دختران در سن شش سالگى با عرو99 است که نی ازی انگرتیح

 نقش خود درگروه است، در ي هی بر پاتهای در واقع متضاد با فعال،يعروسک باز.  عالقه نشان مى دهندىی هاي بازنینسن به چ

 نیزمانى که کودکان در ح.  داردگرانی و ابراز همدلى با دگری به مهربانى و مراقبت از فرد دتی نشان از اهمي نوع بازنیحالى که ا

 مشخص کرنگىی آنها نسبت به همدلى و مهربانى و ي خارق العاده دگاهیى کنند، در واقع د نقش خاصى ميفای وانمود به ايباز

 ناگهانى ریی تغکی نیا. شدی چگونه مى اندگری تصورکندکه فرد دستىی نفر باکی اجتماعى، ىیبه عنوان مثال در خودنما. مى شود

 در او تی ذهننی و آن را نوازش مى دهد، اردیمى گ مادرش چگونه عروسک را در آغوش ندکهیوقتى که کودك مى ب. ستبزرگ ا

 به نوازش يازیدر واغ عروسکها ن.  کار را به همان شکل تکرارکندنی کار مادر، کار خوبى است و او فى تواند انی مى شودکه اجادیا

 مى تیاز پسران اهم شتری بىیزهای چنیبه نظر مى رسد دختران به چن.  مى دهدنشان همدلى را ي کار سطح باالنیا. ندارند
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 خوب و ي و نقش آدم هاي همکاري نقش هالندی ماشتریدختران ب.  وانمودى، مطرح مى شوديهای مفهوم اصلى بازنجایدر ا. دهند

 نی، و آنها ا" هستم و تو بچه ى من هستىمادر من ": ندی مى گوىیزهای چنی چنکیآنها .فاءکنندی اشانی هايمهربان را در باز

 نیآنها در ح.)  تو باشمي و من بچه ي حاال نوبت توست که مادر شوعنىی. ( متقابل نشان مى دهنديکل رابطه نقش ها را به ش

 گرانی دنکهی روش آنها در مورد انیبا ا.  خوب اجراکنندلىی را خيگری سعى مى کنند حاالت و احساسات فرد دىی هاي بازنیچن

 خاصى تی خودشان را نشان مى دهند و هنگامى که در موقعتیو حساس و چه احساساتى دارند، احساسات شندیچگونه مى اند

 خوب احساسات و عواطف را درك مى کنند لىیآنها خ.  و مانند آنها رفتار مى کننددکردهی رفتار آن افراد را تقلقای دقرند،یقرار بگ

 بودن و منحصر به فرد گانهی شتری پسران ببرعکس،.  آنها استکرنگىی موارد نشانه ى همدلى و نی تمام اوو آن را نشان مى دهند 

 کی را انجام مى دهند که خود را در نقش ىی هاي اجتماعى باشد، آنها معموال بازيزی چنیحتى اگر چن. بودن را نشان مى دهند

 يحال جنگهاآنها مرتب در .  دهند و نقش آنها را به خوبى اجرا مى کنندى، نشان م" هود نیراب" ای " هرى پاتر"قهرمان مانند 

 و خارق العاده است که زی سحرآمي و تفنگ و اسلحه هاری همچون شمشلىی توأم با وساىی هاي بازنی چنکی. مرگبار هستند

 اطالع دارند اگر تفنگ اسباب نید که اکثر واليهمانطور.  بگذارندشی شکل آنها مى خواهند قدرت مطلق خودشان را به نمانیبد

ولى .  که به آنها شباهت داشته باشد، استفاده مى کنندي الهی در دسترس نباشد، پسران از هر وس واقعىری غيرهای و شمشيباز

 دشمن خطرناك که معموال به احساسات و افکار او اصال کیمثال .  شخص استکی بردن نی از بىی هاي بازنیهدف اصلى چن

 بازى نی انجام چنىیالبته توانا.  بازنده وجود داردي شکست خورده کی قهرمان برنده و کی ها ي بازنیدر ا.  شودمىتوجهى ن

 ذهنى مردان نسبت تی مشغولنیا.  قدرت در افراد استي باالزانی اصلى، نشان دادن مي بلکه نکته ست،ی مورد نظر نلىی خىیها

، در عوض به رتبه ها  و مشورت دارندي به هم فکري مى کندکه مردان توجه کمتردیتأک موضوع را نی دوباره اى،یبه قدرت و توانا

 را وقتى که بچه ها شروع به قصه ىیزهای چنیچن!! کى برنده وکى بازنده شده؟.  دارندارىی اجتماعى دقت و توجه بسيو مقام ها

 دقت مى ي وي ژهی و مشخصات وتی شخصکیشتر به ی آنها، پسران بيدر نقل قول ها. دی مشاهده کندی مى کنند، مى توانىیگو

 به روابط اجتماعى و خانوادگى توجه شتری بشانی هايبرعکس، دختران در داستان پرداز. ندی او صحبت مى نماکنند و در مورد

. نشان مى دهند

   لمات، کفتگو هامکا

 يشتری بحاتی موضوع توضنیا.  همدلى کردن استي از منابع موثق شواهد مهارتهاگری دکىی مردم ي فرا دادن به گفتگوهاگوش

 سنى ي دو جنس زن و مرد در خصوص مکالمات درگروههاانی تفاوت مي براياری شواهد بسرایز.  داردگریدنسبت به موضوعات 

. مختلف وجود دارد

 حالت باعث مى شود که نی خاص اطیدر شرا.  گروهى استي حس همکاري دو جانبه و دارااری دختران بسي و گفتگوهاسخنرانى

 نمى توان ي کارچی گفتگوها هنی اتمام ايبرا. تلف با طرف مقابل صحبت کنند طوالنى بر سر موضوعات مخيدختران تا مدتها

هر چه مدت زمان .  کاره رها مى شودمهی آنها ني دست آنها خارج شده وگفتگواز سخن ي صورت رشته نیانجام داد چرا که در ا

به طور متوسط، دختران از انواع .  صحبت کنندگریکدیگفتگو طوالنى باشد، دختران قادرند در خصوص موضوعات مختلف با 

 استفاده ندی و کلمات خوش آزی و محبت آمربه عنوان مثال، آنها از عبارات طوالنى ت.  استفاده مى کنندشتری و فن زبان بداتیتمه

 و نای بي طوالنى برايدختران اغلب اوقات ازگفتگوها. ردی طرف مقابل مورد استفاده قرار مى گي ساخت جمله يمى کنندکه برا

 ر مى دهند نظحی مخالف باشند، ترجزىیهنگامى که با چ.  طرف مقابل استفاده مى کنندشنهاداتی با پزی موافقت آمفیتوص

 زی کلمات خشونت آمانیآنها از ب.  کنندانی به طرف مقابل بزی و محبت آممیخودشان را با مطرح کردن سؤال در غالب کلمات مال
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به .  استفاده مى کنندری و تحقيری و درگىی کمتر از حالت سلطه جوشانیا در صحبتهاآنه.  مى کنندي جدا خوددارکیو رک

اوه ": نکهی اای "؟ ... مشا هده کر ددگاهی دنی موضوع را از انیممکن است حق با شما باشد ولى مى توان ا": ندیعنوان مثال مى گو

 مى گرىی دي دهی عقانی بي براي بازي فضاندهیثالهاگو منی در ا".  من کمى متفاوت استدگاهیمطمئنم حق با شما است ولى د

 دهی شکل آنها احساس مى کنندکه عقنی بدرایز.  مخالف را راحت تر مى کندي دهیگذارد و براى طرف مقابل روبرو شدن با عق

 بای مردان تقرروش.  ى مخالف خودشان را قبول کننددهیشان مورد قبول واقع شده و آنها هم به نسبت راحت تر مى توانند عق

 را رد خودشان مخالف ي دهی مشکلى عقچی راحت و بدون هلىی آنها خ". دی متأسفم ولى شما اشتباه مى کن":  شکل استنیبد

 شما اشتباه مى ":ندی رك و پوسث کنده مى گولىی خنکهی اای.  نشان نمى دهندتىی اهميگری دي دهیمى کنند و نسبت به عق

 موضوع به نی مردان، اانی مى شود، در مدهی متفاوت ددی عقاي زنان به عنوان مبادله يگفتگو آنچه که درقتی در حق".دیکن

 شنهادکند،یاگرکسى موضوعى را پ.  نمى کندانی مطلب بي ندهی راکسى به جزگوقتی حقنی و اد مطرح مى شوقتی حقکیعنوان 

 حتى باکلمات خشن ای و " ستی ننطوری ا"،"انه است احمق"،" نه" مى دهند آن را باگفتن کلماتى همچون،حیمعموال پسران ترج

 وجود داردکه در واقع قتی از حقنىی عری تصوکی که در روش مردان می فرض کنستىی بانطوریا.  ردکننديتر وگستاخانه تر

راه .  وجود داردقتیق از آن حدگاهی دکی تنها نی را مى رساند، که اگر باور آنها واقعى باشد، بنابراتی آنها نسبت به آن واقعدگاهید

 آنها اتاقى در ذهن نی بنابراد، باشرامونشانی آنها از جهان پتی از همان ابتدا ممکن است ذهندکهی به نظر مى آنی زنان چنيکارها

 آن در بی تکذای و دیی تأي متفاوتى مواجه شدند، حرفى برادی و برداشتهاى چندگانه درست مى کنندکه هرگاه با عقارهای تفسيبرا

 صحبت و ي سرج خودشان را برالىی از دست کسى دلخور شده باشند، خایزنان هنگامى که ناراحت باشند و . هن داشته باشندذ

 شده باشند، آن دو ساعتها مى توانند دهی نفر رنجکی در خصوص آن موضوع آماده مى کنند و هرگاه دو زن توسط حیوضت

 رنجش و کدورت کی ساده از ادآورىی کی مى دهند تنها حی ترجشتری مردان ب. به گفتگو بپردازندگریکدی با انیدرخصوص آن جر

 نی بخواهند به خاطر انکهی تا اندی شده قطع نماي با شخصى که باعث دلخوررا خود ي راحت رابطه لىیدر ذهن نگاه دارند و خ

 خود تیدختران خشم و عصبان. ندینما ناراحت کننده را تداعى انی درد و دل کنند و دوباره آن جريموضوع ساعتها با عده ا

 شانیآنها در گفتگوها.  خود نشان دهندز ايزی رفتار مسالمت آمشتری مى دهند بحی نشان مى دهند و ترجمیراکمتر به طور مستق

 ابراز  رادشانی عقامی ماللىی خنیآنها همچن. رکنندی و تفسهی را به خوبى توجيگری احساسات و نقطه نظرات فرد دلندکهی ماشثریب

 از گز مى کنند و هرزی و قدرت طلبى پرهىی صحبت مى کنند، از هرگونه بى ادبى و رك گويمى کنند و با حالت مؤدبانه تر

 يبرعکس، پسران در دوران کودکى و دوران نوجوانى از برخوردها.  استفاده نمى کننددادی و داد و بدنیادکشیاعمالى مانند فر

 مشاجره ي برالىیزمانى که با مخالفت روبرو مى شوند، پسران کمتر دل.  قدرت استفاده مى کنند نشان دادني برامیلفظى و مستق

 کار را نی ا" مانندزی پسران کلمات تحکم آميدرگفتگوها.  کار به راحتى خودشان را نشان مى دهندنیا خودشان مى آورند و با ي

 نوع نی مشاهده مى شود و ااری کردن ازکارى به شکل دستور واحد بس کلمات منعنی و همچن" را به من بده نی ا" ایو "انجام بده 

 موضوع نگران است نی دوست و همدل خوب از اکی.  به اتمام مى رسديری معموال با زد و خورد و درگانهی سلطه جويگفتگوها

 عباراتى در نی چنکی از  هرگزلی دلنی کند، آن شخص احساس حقارت کند، به همانی را به حالت تحکم بزىیکه اگر به کسى چ

 کار صرفنظر نی ادامه ى ااز بهتر باشد که دی فکر نمى کن": ندی بگولندکهی ماشتریدختران ب.  استفاده نمى کندشانیصحبتها

 را به صراحت شانی کارهالندی مااری بسز،ی نتی پسران در دوران طفول".دی خوشم نمى آیی کارهانی چنکی در واقع هن از د؟یینما

 را از او بخواهند که انجام دهد، بدون ي کارگرانی نمى دهند و اگر هم دتىی اهمچی هگرانی دي دهیدهند و به نظر و عقانجام 

 مى دهند حی مشاهده شده است که پسران ترجاریبس.  راحت از انجام آن کار سر باز مى زنندلىی احساس شرمندگى خاشتند

 خود نسبت به آن دگاهی تنها در مورد دندهی معناکه گونیبد.  نظرخواهى نکنندرانگی خود را بشنوند و از ديدرگفتگوها تنها صدا

 ص ورت خواهد رىی آنها درگانی صحبت کنند، بدون شک مگری شکل با همدنی بدروقتى که دو تا پس. موضوع صحبت مى کند



٣٥

 معناکه در طى مدتى که نیبد. د دو نفر به گوش مى رسي صداشهی زنان، هميبرعکس، مشاهده شده است که در صحبتها. گرفت

 او هم ،ي طرف مقابل هم توجه کرده و به صحبتهاي و خواسته دهی و باور خودشان دارند، به عقدهی عقانیدختر بچه ها سعى در ب

 احسا ":دی مثال توجه کننیبه ا.  صحبت مى کنندگریکدی در خصوص اختالف فظرشان با يادی زي مدتهادیگوش مى کنند و شا

 کنم ولى تا به حال به فالن شخص فکر کرده اى؟ مى دانم در مورد فالن شخص نظرى خوبى یا نسبت به فالنى درك مس تو ر

 "...دیدارى ولى شا

 اشخاص متعدد باکلماتى نی اقیحقا.  را نشان مى دهدشانی روش گفتمان خانم ها به وضوح احساس همدلى درگفتگوهانیا

 طرف ي چهارچوب پرسش چندگانه قرار مى دهد و براکی را در قی حقانی اعی سرلىیه خ فکر آغاز مى شودکایهمچون احساس 

 نوجوانى نی در سن،ي مکالمه اي تفاوتها در روشهانیتمامى ا.  مى کندجادی فکرکردن، به مسائل جانبى را ايمقابل هم فضا

 لىی است که آنها خنیمنظورم ا. هستند خودمدار اری بسشانی در صحبتهانیپسران همچن. وکودکى به وضوح مشاهده مى شود

 ي اجازه گرىی کنند، به کس دى مدی را تهدگریکدی ند،ی را به مبارزه مى طلبند، به هم متلک مى گوگریکدی مى کنند، ىیخودنما

 رگی سخنرانى به شخص دي خود را براي به ندرت جانیآنها همچن.  را رد مى کنندگرانی دشنهاداتیصحبت کردن نمى دهند و پ

بخصوص .  اجتماعى خودشان را نشان دهندگاهی از عباراتى استفاده مى کنند تا جاشانیمردان اغلب اوقات در صحبتها. مى دهند

 نی را نسبت به ا"ا لنور مکوبى " دگاهی دنجایدر ا.  از هم جنس هاى خودشان در آن اطراف حضور داشته باشندي عده اهزمانى ک

 گروهى از دختران، به انی از دختران در مشتری بلىی خود، خي گروهى از هم جنس هاانیدر مپسران : میمسئله مشاهده مى کن

 کرده و مرتب از ىی مى کنند، خودستادی را تهدگرانی استفاده مى کنند، ديدستور حرف کسى مى پرند، ازکلمات و عبارات انیم

 مى جادی مزاحمت اگرانی دي سروصدا براجادی کنند، با ا اجتناب مىگرانی دي رأرفتنی و پذي مى کنند، از همکارفیخودشان تعر

 براى آنها ای را صدا مى کنند و گری دي بچه هام به راحتى نانکهی اای هستند و گرانی ديموضوع اصلى سخنرانى وگفتگو... کنند

 اجتماعى استفاده مى يااز طرفى دختران به طور مرتب در مکالماتشان از زبان توان. ندیاسامى مسخره و مضحک انتخاب مى نما

زبان توانمند اجتماعى نوعى از صحبت کردن است که در آن سخنران از صحبت کردن تمام اعضاى گروه مطمئن مى شود . کنند

 دختران در "مکوبى " دهی آنهاکامال آشکار مى شود به عقانی تفاوت مانی منی مى کند و در اانی واحساسات آنها را باتیو بعد نظر

 موافقت خود را گرانی ددی از پسران با سخنان و عقاشتری بلىیآنها خ:  هستندنی چننی خودشان ايى از هم جنس ها گروهانیم

 نوبت گریکدی ي کار برانی براى انکهی اای هم بتواند صحبت کند و يگری مکث مى کنند تا دختر دوتاهىنشان مى دهند، مدت ک

 کی دختران مکالمه کردن انیدر م...  مى کنندانی و مهربانى بمتی با ماليگری ددیاطالعات خود را در مورد عقا.  مى کنندنییتع

 از زبان و صحبت شتری خودشان بي دادن دانش، مهارت و مقام و رتبه انمردان براى نش.  سازنده به نظر مى رسداری بسندیفرآ

 مسأله نیهم.  قرار بدهندری را تحت تاثگرانی دای خودشان را به نوعى مطرح کنند و لندی ماشتریآنها ب. کردن استفاده مى کنند

در .  ندهندگرانی ددی به عقاتىی و اهمد سخنان آنها را قطع کننگرانی و نظرات ددی عقادنیباعث مى شود که مردان قبل از شن

عه ى روابط دوستى  حفظ اسرار خصوصى و توسيآنها از زبان برا.  استفاده مى کننديمورد زنان، آنها از زبان به روش متفاوت تر

 با ائل بحث و بررسى موضوعى و دانستن و درك مسي اوقات براشتریزنان ب.  استفاده مى کنندگریدوجانبه به خصوص با زنان د

 و گرىی ددیی تأي براشتری خانم ها بيصحبتها.  خوبى هم هستندلىی شنوندگان خگرانی درك دي صحبت مى کنند و براگریکدی

 ي احساس شرمساراموزندی بيزی چگریکدی از نکهی دوستان شان است، در حالى که مردان از اگری مورد د احساسات مثبت درانیب

 مشخصه ای از صفات و کىی گفتگو اغلب در مورد نیزنان در ح. اموزندی بيزی چگرىی است که به دنی آنها مهم ايبرا. مى کنند

موهاى . ( مى کنندفیوص صحبت مى کنند و ازآن شخص تعر در آن خصشتری مى آورند و بانی فرد مقابل صحبتى به ميها

 قهی مى دهد، آنها در همان چند دقيو به سرعت رلىی اتفاقى خنی چنکی، ) متناسبکلی قد بلند، هف،یخوش رنگ، پوست لط
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 به دییایحال ب.  مى شوندگرىی منفى در دای نکات مثبت و نی متوجه چنيزی به طور شگفت انگگریکدی اول مالقات با ي

 نی از خانم ها ممکن است سر صحبت را باگفتن چنکىی. می دقت کنگری زوج دکی زن و شوهر در مالقات با کی انی ميصحبتها

 لىی لباس خنیا. دی ادهی آن را ازکجا خردیی به من بگوستىیبا.  اوه من عاشق رنگ لباس شما شده ام":  بازکنديگری دا بيجمله ا

 دارند، در حالى که مردان به سختى ي رفتارنیچرا زنان چن. " وکفش شما هماهنگى داردفیس باک لبانیچقدر ا. دیبه شما مى آ

 منتقل مى کنند و يگری روش زنان احساسات خودشان را به دنی به ادکهیه مى گوی نظرکی مى زنند؟ ىی کارهانیدست به چن

 مى تواند به طور ضمنى با دی و تمجفیبراى مثال، تعر. ند کارى است که مردان به ندرت آن را انجام مى دهنی امی بگودیمجددا با

 ى من دست پخت شما فوق العاده دهی به عق"ای و " دی هستبای زلىی به نظر من شما خ"،"شما را دوست دارم ": عباراتى همچون

 وجود گرىیبت د مثي هینظر.  موضوع باعث تداوم ارتباط دوستى مى شودنی همجه،یدر نت. ندی، در دل شنونده بنش"است 

 تا ، خودشان برقرار مى کنندانی خوبى مي به طور ضمنى روابط دو جانبه گریکدی از دی و تمجفی زنان با تعردیداردکه مى گو

 ي مثبتى را، مى توان در ادامه دگاهی دنی چني مدرك و سند برايارائه .  را برنجانندگریکدی ناپسند ي بخواهند با حرفهانکهیا

. دییای بدی جددی مرکز خرنی حتما همراه من به ادی خري براستىیاوه متشکرم، شما با":  دو خانم مشاهده کردنی اانی ميگفتگو

حتما از .  روز انتخاب شده اندي و مدل هادی جدي فراوان است که همگى از پارچه هاىیبای زي لباسهانی چندی مرکز خرنیدر ا

اغلب اوقات به دوستان همجنس . "کنم آنها به اندام شما هم برازنده باشند فکر مى . دی تابستانى آنها خوشتان مى آيلباسها

 نه تنها زنان در مورد ظواهر نکهی و تذکر مى دهم، احی را توضمرد دو جنس زن و انی تفاوت کامال مشهود منیا) مردان(خودم 

 اتاق کی حتى از دی مى روند و شادی به خرگریکدی آنها با ىی گفتگوهانی شکل در ادامه ى چننی صحبت مى کنند بلکه بدگریکدی

 کی رفته باشند، با هم درکنار هم در دی دو مرد با هم به خردیدی که شني بارنیآخر.  استفاده کنندشانی امتحان لباسهايپرو برا

 يزی چيس باز سؤال کنند، کى بوده است؟ البته ترس از هم جندشانی شلوار جدای در مورد بلوز گریکدیاتاقک کوچک باشند، از 

 ز آغادی مسائلى، از صحبت در مورد خرنی چنکی زنان هرگز انیولى م.  مى شودی مسائلنی چنکیاست که باعث اجتناب آنها از 

 مى گریکدی شکل آنها ساعاتى راکنار نی زنان است، چراکه بدي و سرگرمى هاحاتی تفرنی از معروف ترکىی دکردنیخر. نمى شود

 ى نه هی نظرکیولى .  دوستى مى گردديوندهای پمی آنها باعث تحکانی مىی نظرخواهى هانی چنکی يله  مبادنیبنابرا. گذرانند

 نی شخصى دارند و بدای به ظواهر امر و يادیزنان توجه ز":  است کهنی چنزی آمشی مبادله ى ستانیچندان درخشان در مورد ا

 وقتى که هی نظرنیا. " زنان هم مى شودانیه شود عامل رقابت م که باعث جلب توجيزی مى کنند و هرگونه چادی گریکدیشکل از 

 الغر لىی لباس تو را خنیاوه ا":  مى شود، مانندراه زدن همهی حالت تهاجمى و باگوش وکناکی شود به دهاکاستهی و تمجفیتعر

 عبارت از تو نجایالبته در ا! " می لباس چقدر چاق به نظر مى آنی اينگاه کن من تو! دی دهد، اصال از تو خوشم نمى آینشان م

 از رقابت و چشم و هم چشمى داشتن و تی حال ممکن است حکانی به حالت مزاح و شوخى عنوان شده ولى با ادیخوشم نمى آ

 لحظاتى با هم متحد مى شوند و ي وجود موضوع کامال روشن است؛ اغلب اوقات هنگامى که دو زن برانیبا ا. حسادت داشته باشد

 مسائل ست؟ی مردکست؟ی اندام و زذع چزی سالی از قبىیزهای و چتىی شخصاتیکنند، مى توانند در مورد افراد، خصوص فکرکجوری

 شخصى، وقت تلف نمى ي فاقد جنبه هاي موضوع نشان مى دهدکه زنان براى گفتگوهانی کنند و ات صحبگریکدیخصوصى با 

 ي شوند و برامی سهيگریکنندکه بتوانند در احساسات و تفکرات د موضوع بحث را به مسائلى معطوف مى عی سرلىیکنند ولى خ

 از مردان در مورد احساسات و ارتباطات عاطفى گفتگو مى کنند، در حالى که شیزنان ب.  با آن شخص درد و دل کنندیمدت

 به دییایب.  بحث مى کنندگریکدی با د،ی جدي مهارتهاای جاده ها و ل،ی موضوع خاص مانند ورزش، اتومبکی در مورد شتریمردان ب

 مشغول صحبت اهمچنان که خانم ه. می آشنا شده اند، برگردگری زوج جوان دکی که با يمثال قبلى من در مورد آن زن و شوهر

 ي منطقه کی ترافتیوضع:  شروع به صحبت کردندگریکدی با نی چننیگرم خود در مورد مسائل شخصى بودند، آن دو مرد هم ا

صحبت . می صبحگاهى مى مانکی را پشت ترافيارین معموال براى عبور از محل زندگى تا محل کارم، وقت بسشما چطور است؟ م
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 صحبت تانی در مورد آن براشتری ب6 است که من در فصل ي معمول و عادلىی خکیت ترافیمردان در خصوص جاده ها و وضع

 تیمیو صم»  از خودفیتعر« زبان در يدر مفهوم و معنا دو جنس، نی اانی براى اختالف ملی مدرك و دلنیبهتر. خواهم کرد

 ندارند ولى گریکدی تفاوتى با چی هگر،ی و مرد دن زکی از خود در مقابل فی براى تعراقشانیمردان و زنان در اشت. مشاهده مى شود

 است که در نی اجهی نتنیبازتاب ا.  استفاده مى کنندمانهی صمي کمتر ازکلمات و واژه هاگریمردان به هنگام صحبت با مرد د

 دو نی اانی مگرانی دوستى با دي موضوع اشاره کردم که روش برقرارنی دوستى آنها، به اي دختران و پسران و روشهاانیروابط م

 استفاده کند و موضوع بحث را به مىی مؤدبانه و صمي با زنى صحبت کند، سعى مى کند از واژه هاياگر مرد. متفاوت است

 خانم گریاز طرف د.  خانم عالقمند است بکشاند و به آن خانم تا هر قدرکه او بخواهد فرصت بدهدکه صحبت کندمسائلى که آن

 ای و شی فرصت را مى دهندکه مرتب در مورد خودش وکارهانی احترام وگوش کردن به سخنان طرف مقابل به او ايها با ادا

 طرف مقابل را به ي اطالعات کافى دارد و تمام سخنهاي انهیدر هر زم وانمود مى کندکه ياهدافش سخنرانى کند و آن خانم طور

 نی خود به طور عملى زندگى کنند وکمتر به اي مى دهند با ارتباطات و دوستى هاحی ترجشتریمردان ب. خوبى درك کرده است

 دو جنس در نی اانی است که ما در م نوع اختالف درگفتگوها بازتاب همان اختالفاتىنیا.  مى کنندفی از آن تعرایروابط اشاره و 

 صحبت زن و ي نحوه انی تفاوت مند مدرك و سيدبورا تنن با ارائه . می مربوط به روابط دوستى مشاهده کرده بوديپرسشنامه ها

 و  زوج هانی را در خصوص روابط بقاتشی، مطالعات و تحق" تو اصال نمى فهمى"وى درکتابش بنام.  را اثبات کردگریکدیمرد با 

 که در محل کار ىی، او در خصوص صحبتها5 تا 9 يدرکتاب صحبتها.  درآورده استری همسران، به رشته ى تحرانی ميصحبتها

 رسمى ری محل کار مکالمات غکی است که در نی او اقاتی اصلى تحقينکته .  مطالب جالبى جمع آورى کرده استد،ی آى مشیپ

 نیاو معتقد است که ا.  آنها نمى شودانی مي گفتگوها باعث ارتباط کارنی ای ولدی مى آشی کارمندان خانم پانی ميبى شمار

 که در محل افتی درنی چن"تنن " است که نی جالب اينکته .  مى شودعىموضوع باعث شکل گرفتن و استحکام روابط اجتما

 نی صحبت مى کنندکه اگریکدی  و ورزش بالی اتومب،ي مانند نکنولوزي در خصوص نظام و موضوعات کارشتریکار، مردان ب

لباس، مدل : انند در خصوص مسائل اجتماعى مشتریموضوع مورد بحث خانم ها ب.  مختلف هستندي جنبه هايموضوعات دارا

 گریکدی اتیالبته تعجبى نداردکه مردم با شناخت روح.  مختلف، ارتباطات و مسائل مربوط به کودکان استي سر، انجمن هايمو

 صحبت با ي راحت مى توانند موضوع مناسبى برالىی عاطفى برقرارکنند، چراکه خای با هم ارتباط دوستى و بهتر مى توانند

خصلت مردان .  کارطیحداقل در مح.  متفاوت استگریکدی مرد و زن با تی که ذات و شخصستی شکى نتهالب. داکنندی پگریکدی

 دارندکه همه را لی تماشتری دارند، در حالى که زنان بيحالت خصمانه ا دارد و وانمود مى کنندکه " يمردم آزار" به لی تماشتریب

 به ریزنان مد.  مى گذاردری در محل کار تأثىی وکارآتیری در مدنیچن تفاوت ها همنیا.  جزء خصلت آنان استنیسرگرم کنند وا

 دارند لی مرد تمارانید، در حالى که مد و مدبرانه با موضوع برخورد مى کننمی با حالت مالشتری خطا، بایهنگام بروز مشکل و 

 نی زنان همچنتیری مدوشر.  و حتى خشن ترى نشان مى دهندي با مشکل و خطا مواجه شوند و عکس العمل جدمایمستق

در حالى که روش .  وارد نمى شود، مطمئن هستندي به احساسات کسى صدمه انکهی مشورتى و حساب شده است و از اشتریب

.  خودمحور عمل مى کنندلىیآنها خ.  و آشکار استحی صرلىی مردان ختیریمد

استفاده مى کنند تا » ما« ازکلمه ى شانی صحبتهاانی است که زنان در بنی تفاوت در روش صحبت خانم ها در محل کار انیآخر

 ای» من «ياز وازه ها شانی صحبتهاانی بي خودشان نشان دهند، در صورتى که مردان براانی را مي حالت مشارکت و همکارشتریب

 طور به نظر مى رسدکه نیا.  نشان مى دهندگرانی استقالل و قدرت خودشان را به دکل شنیاستفاده مى کنندکه بد» مال من«

 گفتگوها نشان مى دهدکه تفاوت ي و نحوه انی روش بي بخش عبارت است از تفاوتهانی از ايری گجهی نتنی و منطقى ترنیبهتر

 جمع و با جمع انی خود را نشان مى دهند و زنان چگونه خود را در منىیاست که مردان چگونه غرور و خودب نی اساسى در ايها
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 سخنرانى و انی بي نحوه انی مي دو جنس نشان مى دهدکه تفاوت آشکارنی از اکی هر ي گفتگو برايروشها. مطرح مى کنند

 به نکهی اای مى کنند و انی را بشانی گفتگوها چگونه آرزوهانیر ا دکی هر نکهی دو جنس زن و مرد وجود دارد و انی باگفتگوهای

! دوباره همدلى کردن.  مى دهندتی اهمگرانیاحساسات د

  نی والدروشهاى

 گری دکباری.  است که مى توان متوجه شد زنان حساس تر و همدل تر از مردان هستندي مواردنی از بهترکىی هم نی والدروش

 رندیپدرهاکمتر از مادران کودکان خودشان را به صورت رو در رو در آغوش مى گ.  مرد آشکار مى شود دو جنس زن وانیتفاوت م

 پدر و فرزندکمتر از حاالت چهره صورت انی است که تبادل احساسات منی مسئله انیل ای از دالکىی. و با آنها صحبت مى کنند

 مى دهند وقتشان حی ترجشتری شرکت کنند، در حالى که پدران ب کودکاني هاي دلشان مى خواهد در بازلىیمادران خ. ردیمى گ

 را به صدا و شانی صحبت کردن و آهنگ صداي حوه بهتر مى توانند نلىیبه عالوه مادران خ.  خودشان صرف کنندي کارهايرا برا

واند نحوه ى سخن گفتن  مادر به خوبى مى تکی مثال يبرا.  کرده و با آنها ارتباط کالمى برقرارکنندکیصحبت کودکان نزد

 کودکش کرده و احساسات او را درك کند، در حالى که پدر معموال از لغات و عبارات يخودش را هم سطح نحوه ى گفتگو

 اجازه گریکدیباالخره وقتى که پدر و فرزند با هم صحبت مى کنند آنهاکمتر به .  هنگام صحبت کردن استفاده مى کنديدشوار

 موضوع را آشکار مى کندکه زنان بهتر از مردان نی دوباره ان،ی مثالها از روش رفتارى والدنیا. بت کنندمى دهندکه به نوبت صح

 با دانش آموزان خود داشت، " النور مکوبى " که قاتىی موضوع را مى توان در تحقنی اثباتا. مى توانند باکسى همدلى کنند

 همجنس خود در ي باکودك شش ساله نی از والدکىیدندکه در آن  استفاده کري مکالمه افی تکلکیآنها از . مشاهده کرد

 مى داد و بعد ازکودك مى خواست که حیوض ترکمىی در مورد تصونی از والدکىی.  مبهم صححبت مى کردندریخصوص چهار تصو

 عکسها ي براي بهترحیر و تشفی بهتر از پدران عمل کردند چراکه آنها توصشی آزمانیمادران در ا.  را به او نشان دهدریآن تصو

. ارائه مى دادند

   حالت چهرهری نگاه و تعبارتباط

 طور ادعا مى نی توجه به خود را نشان دهند؟ اای عده و کی پسر مى توانند حالت توجه به ای دختر ي تازه متولد شده اکودکانیآ

 خصوص به چشمان مردم دقت مى کنند در  مى شوند، بهرهی اشخاص خي به چهره شتریکنندکه از هنگام تولد نوزادان دختر ب

 و نکات دی به اصل موضوع بپردازدی وقتى بخواهنکهیجالب توجه ا.  نگاه مى کنندشتری بان بى جاءیحالى که نوزادان پسر به اش

ت خوشبختانه من فرص. دی نمى کندای دست پحىی شد و به اطالعات صحدی کمتر موفق خواهد،ی استخراج کنىیاصلى آن را از جا

 موضوع را باکودکان نی اای آنها به نام استوالنما لوچ مانی از باهوش ترکىی دکترا داشته ام و ي دوره انی کار با دانشجويکافى برا

 بودند، از آنها ي در حال بازنی زمي خودمان دعوت کرد و در حالى که آنها روشگاهیاو نوزادان را به آزما.  ساله امتحان کردکی

 ي از نوارهاکی هر ي برااری بسوششسپس با جهد وک.  صندلى نشسشه بودندي روي مادران آنها هم در کنار. کرديلمبرداریف

 ي بار به چهره نی چندقه،ی دقستی ازکودکان در طى بکی مخصوص چسباند تا بهتر بتواند محاسبه کندکه هر ي شماره ىیدئویو

 و با دقت تمام، ي که دختران به طور قابل مالحظه اافتی درقی تحقنیاز ا.  نثسسته بود، نگاه مى کردنديمادرشان که در کنار

 را پخش کرد، پسران به "نیماش" و " چهره"لمی بچه ها في مى شدند و زمانى که برارهی از پسران به چهره ى مادرشان خشتریب

 و فرکونالنی جني به نام ها خوب منانی از دانشجوگریدو تن د.  صورت نگاه مى کردندي تر از عکس هاقی دقنی ماشيعکس ها

 روز از تولدشان مى کی که تنها ي نوزاد100 ازشیآنها از ب.  پاسخگو باشنديگری دي نحوه سؤال را به نیآنا باتکى سعى کردند ا
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 در مورد موضوع يزی چجی کودکان هنیا.  کمک گرفتندجی مادران کمبرمارستانی کار از بنی کردند و براى اهی تهلمیگذشت، ف

.  جالب و اساسى شدندقی تحقنی نگذشته بودکه وارد اان از خروج آنها از رحم مادرشيادی آنها نمى دانستند، هنوز زمان زقیتحق

.  بودعىی اوکامال طبي به او لبخند مى زدند و توجه نشان مى دادند چهره فری جني چهره لى آفتاب سوخته يکودکان با مشاهده 

 ي به چهره بت کودکان نسعىی واکنش طبقتی در حقنهایالبته ا.  او را مى شناختنديکودکان حتى حرکات و حاالت چهره 

 دندی نامتعارف از صورت انسان کشي آن چهره ي کردند و روهی ته"فریجن" ي توپ به اندازه و رنگ چهره کیسپس . اشخاص بود

 لی از وسامی آن را حرکت بدهمی که بتواننی ايبرا. می مى گفتنی به آن توپ آلشگاهیدر آزما.  صورت انسان نبودهیکه اصال شب

 که می از مادران خواستنکهیباالخره ا. می جلب کندی توجه کودکان را به آن شىء جدمی توانستبی ترتنیدب. میجانبى کمک گرفت

 اطالعات فقط نیا. د کننفی براى ما تعرنی آلي نوزاد را با مشاهده ي و تنها عکس العمل هاندی نوزاد را در ابتدا به ما نگوتیجنس

 ظاهر شده رییچهره و تغ.  ما نگاه کرده اند، به ما ارائه شدکىی بار به توپ مکاننید ازکودکان چنکی هر می بررسى کردنکهیبعد از ا

 که درست شده کىی به توپ مکانای شده بودند رهی خ" فری جن" ي بچه ها به چهره ای بودکه آنجای خوب سؤال ادیدر تولدهاى جد

 کىی به توپ مکانشتری و پسران بفری جني به چهره شتری که دختران بمیافتی درمی را بررسى کردىیدئوی وي؟ وقتى که نوارهابود

 روز زندگى نی موضوع اجتماعى در اولکی دو جنس مذکر و مؤنث در برخورد با انی تفاوت منی اولنی شده بودند و ارهیما خ

به . می مى کناهده است که ما به طور واضح در طى زندگانى بشر بعدها مشىیازتاب الگو تفاوت درهنگام تولد بنیا. خودشان است

 روابط اجتماعى کمک مى ي برقراري و ارتباط نگاه برازی محبت آمي از مردان، از لبخندهاشتریعنوان مثال به طور متوسط زنان ب

.  نقش مهمى داردانی منی در ايولوژی ما نشان مى دهدکه ب تفاوت، از بدو تولد، با قدرت تمام بهنی است که انی اقتیحق. رندیگ

.  کردمی اشاره خواهشتری موضوع بنی به ا8در فصل 

   ى همدلى کردنبهره

.  شده اندهی همدلى تهابىی پرسشنامه وجود داردکه به منظور ارزنیچند

 ام قاتىیمن به همراه گروه تحق.  کسب کرده اندازی دوره امتنی اندکه مردان کمتر از زنان در ادهی رسجهی نتنی از آنها بدارىیبس

 زکسب ای از مردان ا متشی که در آن هم، زنان بمی ادهی همدلى نامي و آن را بهره می اداکردهی دست پشرفتهی پابىی ارزکیبه 

 نبودند و تنها به همدلى قی کامل و دقهی علت که امتحانات اولنیبه ا. می ها و امتحانات خودمان را توسعه دادنشیماگز. کرده ا ند

 ي بهره نیاگر نگاهى به ا.  بودندالتی و تخای خواب و روای و ي دارشتنی خوریچراکه آنها شامل عباراتى نظ. مربوط نمى شدند

 گری راحتى شما در درك و فهم احساسات مردم دزانی شده اندکه ماحى طري سؤال ها طوردکهی متوجه مى شدد،یهمدلى داشت

شکل . دیری قرار مى گگرانی احساسات و تفکرات دری نشان مى دهندکه تا چه اندازه تحت تأثنی مى کنند و همچنيریرا اندازه گ

.  را نشان مى دهدم،یورد همدلى زنان و مردان به دست آي کلى و جامع از آنچه که در مورد بهره يری گجهی نتکی) 5(

 مردان ازاتی حد نمودار نسبت امتنی هستند و باالترلیست جدول متما زنان به سمت راازاتی امتدیهمانطورى که مشاهده مى کن

خطوط .  است که زنان در همدلى کردن بهتر از مردان عمل مى کنندنی اي برالی دلنی و محکم ترنیتریرا نشان مى دهندکه قو

 قاتىی تحقمیت به دست آمده توسط ت امتحان تنها از اطالعانی ادکهی نکته توجه داشته باشنی درهمدلى اگر به اسمیتهرد، زن و ا

فکر .  مطلب باشدکه زنان کمتر متعادل عمل مى کنندنی باال ممکن است ناشى از اازاتی امتنی داده است، بنابراجهی شکل نتنیبد

 خوب مى لىی را از جانب کسى که خي پرسشنامه ادکهی نفر مى خواهکی از تى است ولى وقدی بعيزی چنی چنکی میمى کن

.  استکی نزدلىی خم،ی که گزارشى راکه آن شخص ارائه داده، به گزارشى که خودمان به دست آورده امیابی پرکند، درمى شناسد،

 بهتر عمل لىی در ابراز محبت و همدلى خن که زنادهی باور و عقنی امتحان اي برادی فصل خواندنیبه هر حال همانطورى که در ا
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 نی چني براي در آنجا مدرك و شاهدای آمینی تا ببمی شاخص نگاهى داشته باشفی رد است که بهنجای مهم ايمى کنند، نکته 

 ر؟ی خای وجود دارد يری گجهینت

  نگاهى متفاوت به مغز زنان: ىی سخنگوىی توانا

 ىی سخنگوي از مکالمات، در تمامى جنبه هاری آنها به غدیولى شا.  بهتر از مردان همدلى مى کنندلىی به طور آشکار خزنان

 آن ي هانهی شدکه زنان در تمامى زمدی متوجه خواهد،ی زبان نگاهى داشته باشنییوقتى که به امتحانات سطح پا.  باشندنیبهتر

 چی همدلى کردن هي هی فرضي برامی بدانمی مى خواهم،ی فصل را به اتمام برساننی انکهی از ابلق.  باال قبول شده اندازاتیبا امت

 وجود دارد؟ به ىی دو جنس در سخنگونی اانی تفاوت مي چه مدرکى برام،ی بداندیولى اول از همه با. دیایمشکل خاصى به وجود ن

 به ندرت دچار اشتباه مى شانی مى کنند، در سخنرانى هاهی تهي زمان محدود تعداد لغات بى شمارکیطور متوسط زنان در 

 آنها انیبه طور متوسط جمالت آنها طوالنى تر است و قدرت ب. ستند را دارا هي و سخنورانی بىی بهتر از مردان توانالىیشوند و خ

 و بالغت ىیوای و با شى به راحتنیآنها همچن.  موارد نشان مى دهدشتری کلمات را در بحی و تلفظ صحي گرامرحیساختار صح

 راحت ترکلمات را به لىی خنیزنان همچن.  از مردان انجام مى دهندعتری سرلىی عمل را خنی مى کنند و اانیخاصى کلمات را ب

 از ي سطح دشوارکی به تعداد مکرر مکث مى کنند و در شانیاکثر مردان درگفتگوها.  آنها را حفظ مى کنندایخاطر مى آورند و 

 ماه زودتر از پسران شروع کی دختران نیعالوه بر ا.  دو برابر زنان دچار مشکالت گفتارى مانند لکنت زبان هستندردان منى،یبال

 که اندازه ى فابل ستی موضوع کامال روشن ننیا.  لغات در دختران باالتر از پسران استيری فراگزانیبه صحبت مى کنند و م

 شتری بهی اولنی طور به نظر مى رسدکه دختران در سننی ولى ار،ی خای متفاوت است م دو جنس زن و مرد با هانیقبول واژگان م

 مهدکودك و معلم ي و مربى هاگری دي و بچه هانی صحبت با والديبه عنوان مثال آنها برا.  استفاده مى کنندياز زبان و سخنور

 به چشم نمى رند،ی از سخنورى توسط دختران زمانى که آنها درکنار پسران قرار بگادی زي استفاده نیا.  قدم مى شوندشیها پ

.  آنها مى شوندیی سلطه جومی زود تسللىیدختران خ پسران به آنها اجازه و فرصت نمى دهندکه صحبتى بکنند و رایخورد ز

 البىیس کی عترکلماتی سرلندیپسران ما.  مختلف را مى خوانندي بهترکلمات را هجى مى کنند و متن هالىی خنیدختران همچن

 نیدختران همچن.  استفاده کنندشترىی جمله از اصوات متفاوت وکلمات بکی تکرار ي برالندیرا تکرارکنند در حالى که دختران ما

 يبرتر. هم مشاهده مى شودرزنانی و مهارت زنان در پىی توانانیا.  بهتر هستندلىی کلمات خيادآوری ای حافظه  شفاهى شیآزمادر

زنانى که . دی مشاهده مى کنند،ی که بوده، دوباره بگوبىی بلند، به ترتي اعداد را با صداي سرکی دیزنان حتى زمانى که بخواه

 کسب ي آموزشى که در واقع همان امتحان شفاهى است، نمرات بهترقی حقاابىی امتحان به نام ارزکیکى شدند، در واردکالج پزش

 لغاتى لندی مانیزنان همچن.  بلند بخوانند، بهتر مى توانند آنها را به حافظه بسپارندي لغات را با صداي سرکیکردند و زنانى که 

 که الزم باشد، ىی را در هر جالندکلماتیدر حالى که مردان ما.  کنندي گروه دسته بندکی دارند، در ي واحدي معنابایراکه تقر

 جنوبى، يقای مختلف مانند آفري موضوع در فرهنگهانی مهارت دارند و الىی خاف پارگرکی ي معنايادآوریزنان در . استفاده کنند

 زن و انی فرقى مچی اسامى وکلمات هيمتعارف و بى معنادر امتحان به خاطر آوردن شکل نا.  و ژاپن با هم متفاوت استکایآمر

 الی " در دانشگاهشی و همکالسى هازیوتی جالبى در برداشت، بنت شاری مشخص که نکات بسقی تحقکیدر . مرد وجود ندارد

مغز  آن به هنگام صحبت کردن در تی قشر مغزکه شامل بخش بورکا مى شود، فعالي بخش مشخص از جلوکی در افتندکهیدر"

 رد،ی صورت مى گکسانی مغز ي در دو لپ راست و چپ جلو" بورکا" ي منطقه تی از زنان فعالمىیدر ن. زن و مرد متفاوت است

 اى را در جهی نتنی گروه محقق به طور مشابهى چنکی.  دارندتی مغز فعال"هموسفر" که مردان فقط در سمت چپ ورتىدر ص

 مهارت ي موجود در تفاوت هاي راه فرعى کوتاه در تفاوت هانیا. به دست آوردند گوش فرا دادن به صداى گفتگوها، شیآزما
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 نی اایآ.  سخنورى داردي برازی خوبى است بلکه استعداد خوبى نعىی طبدل همکی مغز زنان نه تنها دکهی به ما مى گويسخنور

 نی اي و براست،ی نيزی چنی به چنيازیست که ن انی مغز زنان در ابراز بهتر همدلى باشد؟ منظورم اي مى تواند مشکلى براژگىیو

 ي مهارت بهترى در سخنوري زنان داراکه ها معتقدندلىی است که خنی جالب توجه و مهم اينکته .  محکم دارملی چند دلدهیعق

 را قتی حقنی ادییایولى ب.  هستندنی در ابراز همدلى بهتردىی تردچی معتقدندکه زنان بدون هزیهستند، در حالى که عده اى ن

 مهارتى زنان در تمام موارد ي احتمال وجود دارد که برترنیابتدا ا.  دارندي خوبى هم در سخنوري که زنان مهارتهامیقبول کن

 بدون انقطاع دوستانه و ي در صحبتهاي سخنوريمهارتها.  ببردنی همدلى را از بي مهارتهاشرفتی ممکن است پ،يسخنور

 طوالنى يمکث ها.  و خوب اجتماعى الزم و ضروى استکی ارتباط دوستانه، روابط نزدي برقراري برات،یمی صمجادی و ايبرقرار

 مانند ي سخنوري هاابىی بعضى از ارزنکهیدوم ا.  کمکى نمى کندگریکدی حساسات در درك انی گفتگو به طرفنیمدت در ح

 امتحانات خواندن ي بهتر از پسران از عهده لىیخبراى مثال دختران .  همدلى باشدىی مطلب ممکن است بازتاب تواناکیخواندن 

 مسائل اجتماعى را درك کرده و آنها را با هتر راحت تر و بلىی علت است که آنها خنی موضوع بدنی ولى اندیو درك مطلب برمى آ

 آنها بهتر عمل ي سخنوري احساسات غنى موجود در زنان بدون شک از مهارتهانکهیسوم ا.  مى کنندسهی اجتماعى مقاریمسائل غ

 و رند داياری اجتماعى کمبود بسي هاتی هستند در حساسي سخنوري مهارت باالي گروهى دارامی همگى مى دانراینمى کنند ز

 بهتر ازکسانى که لىی و روان هستند، خسی کلمات، سلانیمطمئن هستم کسانى راکه در ب.  حالت هم درست استنی برعکس اای

 نی همد،ی درك کنبی ارای را به شکل کج و دکلماتی است که نمى تواننی اقتیحق. دیر مى آور صحبت مى کنند، به خاطلىیخ

 او را راحت دی کند، شما هم نمى توانفی آنها را توصای کند و انیامر نشان مى دهدکه اگرکسى نتواند به راحتى احساساتش را ب

س و مهربانى است و به گرمى با مردم برخوردکرده و  حساي احتمال دارد به کسى که صبور و شنونده نیهمچن. دیدرك کن

 نیبنابرا. ردی مورد توجه شما قرار نمى گادیز ولى کسى که کمتر صحبت مى کند دیشیاندی بشتریمشکالت آنها را حل مى کند، ب

 نىیدارو" ى هی نظرکی در واقع،.  همدلى کردن نداردای مکالماتى ىی ارتباطى با تواناجی هي خوب و مهارت کافى در سخنورىیتوانا

 انی منیا هم در يگری دزهاىی خوب سخنورى باشد، البته چي ممکن است همدلى کردن خوب ناشى از مهارتها": دی مى گو"

 سرعت، اد،ی آنها بستگى به سماجت زندگىی باشند زپرا پاافتهی يشتری تکامل بي سخنوري هاستمی در سدیزنان، شا. نقش دارند

. " صحبت کردن داردياربرموقع شناسى و روش ک

 موارد مربوط به شتری است که زنان هم در همدلى کردن و هم در بنی مورد، انی در ارىی گجهی نتنی و بى خطرترنی بهترولى

 و دو طرفه است، هر دو مورد هستى دهیچی پبای دو مهارت تقرنی اانی موجود مي رابطه نکهیسخن گفتن بهتر عمل مى کنند و ا

 کند و انىی مهارت همدلى کمک شاشرفتیزبان خوب مى تواند به پ. هستند) تحول(و سرچشمه و تکامل نژاد ) افتهی توسعه (ىیزا

 گریکدی به لىی زبان و همدلى کردن خگر،ی دي هانهیولى مانند زم.  سخن گفتن منجر شودشرفتیهمدل خوب مى تواند به پ

 گوناگون رفتار اجتماعى و ي که به جنبه هاتىوق:  شرح استنیمچنان به ا اصلى و جامع ما هيری گجی نتنیبنابرا. وابسته هستند

 خوبى ي موجود است که نشان مى دهند زنان همدل و همدردهاياری مدارك و شواهد بسد،ی توجه کنيارتباطات گفت و شنود

   هستند؟ زنان ساماندهان خوبى ایآ دارند؟ ي کتاب آمده، آپا باز هم زنان برترنی در اگرکهی ديولى در موارد و جنبه ها. هستند
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  5 فصل

  ی ساماندهمفهوم

 به می فصل قصد دارنیدر ا. می زنان در همدلى کردن بحث و بررسى داشتي برتري فصل گذشته در مورد شواهد موجود برادر

 دی اجازه بدهزیولى قبل از هر چ. می و ساماندهى صحبت کندنی بخشبی مردان در نظم و ترتيمدارك موجود در خصوص برتر

 نظم کی درك و ساخت يساماندهى تالشى برا.  استىی به چه معنااماندهى سمی تا اول بفهممیتوقف کوتاهى به سفرمان بده

 رمز ای مانند خانه، شهر دی آن را بسازدی که بتوانىیزهای و حتى منظورم چستی ننی ماشکی فقط ستمیمنظورم از س. خاص است

 خاص روابط داده ها و عملکرد نی است که توسط قوانيزی هر چستمی سکی ای نظام و کیظورم از بلکه من. ستیو قوائد خاص ن

 ستاره شناسى، منطق، مى،ی شک،ی زی فات،یاضی هستند مانند رنی ماشي که ماوراىی هاستمی در سفی تعرنیا. اداره شوددیتول

 شامل نی همچنفی تعرنیا.  بکارگرفته مى شودوتری کامپيزی نظامى، آب و هوا، حرکت کردن، باغبانى و برنامه رری تدابقى،یموس

.  مى شودز،ی بزرگ ورزشى ني شناسى، بازى هاستی زي مانندکتابخانه ها، اقتصاد، شرکت ها و کمپانى ها، رده بندىی هاستمیس

 ای اجتماعى يا حتى بزرگتر مانندگروههای و واناتی بزرگ همچون تمام حای فرد ي ممکن است کوچک همچون سلول هاستمیس

 راکه مى تواند متنوع باشد، در ستمی سکی اشکال موجود در لی و تحلهی تجزد،یساماندهى ابتدا با.  باشداستگذارىی سستمیس

تکرار .  شامل آن مى شودز،ی شود، نانی که وقتى هر شکل به صورت متنوع نمايری گجهی مشاهدات نتاتیجزئ. برداشته باشد

در .  مى کندقی مى کند، تشواداره را ستمی سکی رفتار دکهی داده ها، عملکرد و تولنی کشف قوان مشاهداتى شخص را بهنیچن

 دکمه نجایدر ا.  مى کندانی را نماياگر دکمه ى قرمز را فشار بدهم، پروژکتور عکس بعد: می مثال ساده مطرح مى کنکی نجایا

گاهى اوقات عملکرد .  است"دی تول" ي شدن عکس بعدانیما همان فشردن دکمه و ن" عملکرد " است و" داده " قرمز همان ي

در : می مثال ساده مطرح مى کنکیحال .  شخصى استي عمل فاقد جنبه نی عامل جاندار انجام نمى شود ولى اکیتوسط 

 داده و  هماندی خورشنجایدر ا.  تابانده بودواری دي تختخوابم روي نور خودش را به درون اتاقم، باالدی صبح خورش10ساعت

 شده بود انی نماواری دي است ولى آن بخشى که باالى تخت رودی بود همان تولدهی که در اتاق تابينور.  آن عملکرد استتیموقع

 دارد، چرا که اگر متوجه اتی مشاهده ى جزئي براي به چشمانى قوازی ساماندهى ننیبنابرا. دی نام"دی جددی تول" مى توان ز،یرا ن

. دی درك مى کنگری شما آنها را به نوعى دنکهیا ای مى دهند و ي متفاوت روي از مسائل به گونه الىی خد،ین نشو آدیعملکرد و تول

 ارکوچکی بسریی تغکی باشد، اضىی رقم در محاسبات رکی اگر داده ای باشد وتری موس درکامپي عملکرد، فشار دادن دکمه اگر

.  خواهد شدستمی بزرگى در سراتیی امر باعث تغنی متفاوت شوند و همدهای تول متفاوتى به بار آورد واری بسي جهیمى تواند نت

 شی پز،ی مى شود بلکه مى توان اتفاق بعدى را نستمی نه تنها باعث درك و شناخت سقیدق مطلوب از ساماندهى خوب و ي جهینت

 شناخت مدرك دارد و محدود، معلوم و  مغز شما سعى درستمی است که سنی مهم در مورد ساماندهى ااری بسينکته .  کردنىیب

 مسئله نیا. دی کننىی بشی آن راکامال پقی دقدکارکردی سپس مى تواند،ی را شناختستمی و نظم سنیوقتى که قوان. قانونمند است

د،  بغرنج هستناری بسنی که قوانىی جاای که داراى پارامترهاى مختلف هستند و دهیچی پي از نظام هاياریرا مى توان بر بس

 نیچن خواننده ممکن است کیشما به عنوان .  هستندي ادهیچی پاری مشخصات بسي در عمل دارانیولى قوان. مشاهده کرد

البته نگرانى شما .  مى شودزی شامل همه چبای استفاده کرده ام که تقرستمی تفکرکلى از سنی چنکی چرا من از دکهیاحساس کن

 مى بای تقريندی فرآنی چنکی ى لهی در ذهن است و به وسيندیدهى کردن فرآ سامانقتیدر حق. قابل قبول و منطقى است

به طور معمول همدلى کردن به راحتى توسط عاملى انجام مى شود، در . میری را بکار بگمان اطرافطی از محي هرگونه جنبه امیتوان
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 در ياری قانونمند بسيو جنبه ها. ردیى گ را بکار مستی زطی قانونمند محي راحت تر، جنبه هالىیحالى که ساماندهى کردن خ

.  آنها استفاده نمودز اندی فرآنی اي وجود داردکه مى توان آنها راکشف کرد و براستی زطیمح

 ای کند و لی و تحلهی که مغز بتواند آن را تجزمی کنهی تهي طبقه بندکی مهمى که موجود است، ستمی شش سي برامی توانمى

. بسازد

   هاى فنىستمیس

 دی فنى شاي هاستمیس.  آن توسط مردان انجام شده استي که تکنولوژمی در جهان فکر مى کنىی هاستمی به سغلبا

 از انواع ي اچپدهی پي هاستمی شامل سنیآنها همچن.  باشندده،یچی ها پنی انواع ماشگری ابزارها و ده،ی نقللی وساوترها،یمانندکامپ

 ستمی سکیولى .  علوم هستندي رشته هاگری و دوتری علوم کامپک،ی، مهندسى، مکانکی الکترونک،ی زی در رشته هاى فکیآکادم

 دانیقی موسکی-: به عنوان مثال.  و اساسى باشدهی پاي محدوده کی ای مای کشتى، بال هواپکی سقف، کیفنى مى تواند همچون 

 داکندی نت انعکاس پکی مى گرددکه عثا بي تاالر با سقف گنبدکی ساز در کی موضوع راکشف کندکه نواختن نیممکن است ا

 نی ممکن است اقىی عالقمند موسکی-. دی نت ها به وجود آختنی از درهم آمدی جدبی ترککی بگذارد تا ری تأثي نت بعديو رو

ه دی نمى رود، بلکه به وضوح شننی از بگری سانتى متر، صدا دکی برق با قطر می سکی با روفونیموضوع راکشف کندکه با اتصال م

 آن ي که پهناي موج سواري تخته کی استفاده از ي لهی موضوع راکشف کندکه به وسنی موج سوار ممکن است اکی-. مى شود

.  آب حرکت مى کندي مقاومت خودش را از دست نخواهد داد و ثابت روگری دي موج سواري است، تخته نچیسه ا

  یعی طبي هاستمیس

 ى،یای جغراگست،ی زطی محي هانهی از انواع مطالعات دانشگاهى در زمعىی طبي دهیچی هاى پستمی ها شامل سستمی سنیا

 ي لهی تنها به وسعىیولى ساماندهى طب.  شناسى هستندنی زمای يولوژی ستاره شناسى، پزشکى، هواشناسى، بک،یزی فمى،یش

 نکته نیتنها به ا. میخاصى هست نظم و نظام ي داراعىی ما به طور طبيهمه . ردی علمى انجام نمى گيدانشگاهها و رشته ها

 دی و دوباره بامی کنلی و تحلهی تجزمی را مى توانمىی اقلي آب و هواای ستمی اکوسکی اه،ی گکی وان،ی حکی چگونه دکهیشیندیب

 برگ کی حتى ای حشره کی معمولى مانند خاك، رودخانه ها، صخره ها، يزهای ها مى توانند شامل چستمی سنیمتذکر شوم که ا

 بکارد، رنگ گلها از صثورتى ىیای را در خاك قلسی موضوع شودکه اگرگل ادرنی متوجه ادی باغبان شاکی-: به عنوان مثال. دباشن

 کی يدر پنجاه متر) داده( ببر کی موضوع مى شودکه حضور نی که ساکن جنگل باشد متوجه ااکسىی- .  مى کندرییبه آبى تغ

 راه رفتن درکنار ای-) دیتول. ( شوداری شبده و هوشداری او از خواب آلودگى بمون تنبل و بى حس و حال باعث مى شودکهیم

 کوچکتر باشد، آن سنگ د،ی پرتاب مى کنای هرچه سنگى که به درون دردکهی نکته نمانیساحل ممکن است شما را متوجه ا

  .  خواهد داشتيشتریشتاب ب
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   هاى انتزاعىستمیس

 وترى،ی کامپي برنامه هاقى،ی منطق، گرا مر، موسات،ی ضای مانند رىیزهایزاعى شامل، چ انتي هاستمی سنی چنکی از ىیمثالها

 عادى لىی ها واقعا خستمی سنیبعضى از ا.  نقشه ها، استای رهن و گروگذاشتن، حقوق بازنشستگى، بورس و سهام ،ي بنداتیمال

 کی-: به عنوان مثال.  حرکت قطارهاي برنامه ای ير تجاي حسابرسى کارهاای متن کی ي عه مطالنیو معمولى هستند مانند قوان

، آنچه را که )داده (يوتریدر برنامه ى کامپ) عملکرد( اضافى ي کروشه کی موضوع باشدکه نی ممکن است متوجه اسیبرنامه نو

ه باشدکه وقتى  نکتنی متوجه استىی کودك باوانشناس رکی-) دیتول. ( هى دهدریی رخ بدهد، تغسىی برنامه نوانی در پاستىیبا

 را ي دسته انی، مى توان انتظار چن)عملکرد(، 4 و 3، 2، 1 آنها را سه تا سه تا مرتب مى کند، ایاعداد را به توان سه مى رساند و 

 وقتى به کلماتى که با ه نکته شودکنی ممکن است متوجه اسىی آموزنده ى زبان انگئکی-) دیتول(، 64 و 27 و 8 و 1هم داشت 

) دیتول( هى کند ریی قبلى هم تغایتلفظ حروف آخر و ) عملکرد( شود ی اضافه م"e "حرف ) دیتول(ا تمام مى شوند حروف بى صد

.  مى شودانیو به شکل خاصى ب

   هاى اجتما عىستمیس

 هاى ستمیس.  مى کنندحی گروهها را تشرنی انی قوانمیی تر بگوقی به شکل دقای مختلف از مردم و ي هاگروههاستمی سنیا

 تجارت، قانون، خداشناسى، ارتش، است،ی است که در علوم مختلف دانشگاهى مانند سىی اجتماعى شامل آن گروههاي دهیچیپ

 گروه از کی اسى،ی انجمن، گروه سکی اجتماعى ساده تر شامل ي هاستمیس. د و علوم اجتماعى مطالعه مى شونخیاقتصاد، تار

به .  ورزشى استمی تکی کنانی فهرست از اسامى بازکی ای قىی موسمی تکی،  مانند فوتبالىی هامی تای مؤسسه کیدوستان 

: عنوان مثال

علت ) عملکرد( ماه از سال کیرا مى فروشد، ) داده( محصول خاص کی موضوع شودکه وقتى نی تاجر ممکن است متوجه اکی-

 حوزه ى يته باشدکه مرور مجدد محدوده  نکنی متوجه ادی شااستمداری سکی- ) دیتول. ( فروش خواهد بودزانیباال رفتن م

 مربى فوتبال ممکن است کی-) دیتول. ( شوندشتریب) داده( دهندگان ي رأدادباعث مى شودکه تع) عملکرد( نقشه يانتخاباتى رو

. افتید  خواهشی کسب شده افزايها گلزانیم را آغازکند،يباز خودمی مهاجم تکنانیاز باز نکته باشدکه وقتى با سه نفرنیمتوجه ا

   هاى قا بل ساماندهىستمیس

 اری فروش اقالم دست دوم وکتاب فروشى ها بسمخصوص ي فروشگاههاای المعارف، موزه ها رةی ها هانند داستمی سنی از ابعضى

 ساماندهى ياما همگى آنها برا.  درون آلبومي تمبرهاای سکه ي سرکیمانند .  محدود هستندلىی بوده و بعضى از آنها خعیوس

 علت که نیدب.  مختلف، برش دادي مى توان به روشهازی را نکی ککی دیهمانطورکه مى دان.  شدن دارندي به دسته بنداجیحتا

 پرنده شناس ممکن کی-: به عنوان مثال.  استاری کرد، بسي مختلف آنها را گروه بندي که مى تواند به روشهاىی هاژگىیتعداد و

 دهی هم چيرو) عملکرد (ي و قهوه ادی سفيدر اسکاتلند به شکل نوارها) داده( عقاب ها  موضوع باشدکه رنگ پرنیاست متوجه ا

 پرنده را بدهد تا نی تازه در مورد اژگىی وکی جادی اي زهی پرنده شناس انگکین موضوع مى تواند به یا). دیتول(شده است 

 ردکهی بگمی تصمنی ممکن است چنقىیم موس طرفدار قرص و محککی-.  از آن را در آلبوم خود قرار بدهديدی جديعکسها

 دی جدي ققسه کی شکل بتواند نیتا بد) عملکرد( کند ي آنها دسته بنددی تولخیبر طبق تار) داده( سى دى خودش را ونیکلکس
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 ي هاقی و قاي اسباب بازي هانی ماشردکهی بگمىی تصمنی بچه ممکن است چنکی- ) دیتول. ( کنددارىی جمع آوى آنها خريبرا

 ي براي محل تازه اي هر اسباب بازنی، بنابرا)عملکرد( به طور مجزا در دو قوطى متفاوت قرار بدهد ستىیرا با) داده(وچکش ک

) دیتو ل. (خودش خواهد داشت

  ی هاى حرکتستمیس

 "هون  بت"ي براى نواختن آهنگهاانوی پي شاسى هاي مانند حرکت انگشت بر رودهیچی پي هاستمی سي سرکی نهای دوباره او

بازى گلف و پرتاب توپ به درون .  گلف ساده هستندي بازای صفحه ى هدف يبرخى هم مانند پرتاب کردن دارت بر رو. هستند

، مى تواند )عملکرد( مى دهد ي چه اتفاقى روهی دو ثاننی در همدی دستىی باولى زمان ببرد هی حدود دو ثاندیسوراخ مخصوص شا

 مى اچهی به درون درنکهی اای) 1دیتول(به درون سوراخ مخصوص مى افتد ) داده( توپ ای نکهی اعنىی رد،یبه دو حالت صورت بگ

 عمل کند، اگر بازوانش راکمى باال ببرد نی ورزش ممکن است چننی انی تمري اسکى باز براکی- : به عنوان مثال). 2 دیتول(افتد 

 هرگز تعادلش بهم رندی به حالت عادى قرار بگشیى اگر دستهاول) 1دیتول(کمى بعد به هم مى خورد ) داده(تعادل او ) عملکرد(

) 2 دیتو ل(نمى خورد 

به سمت راست ) داده(توپ ) عملکرد (رکندیی موضوع شودکه اگر چرخش توپ از رو تغنی باز ممکن است متوجه اسی تنکی-

) داده( که توسط انگشت سوم و چهارم ىی موضوع شودکه صدانی ممکن است متوجه اانوی پي نوازنده کی-) دیتول. (برمى گردد

 ی ساماندهي هاستمی سانی مقی عميشباهت ها) دیتول. ( مى شوددی تولقیدق خوب و اریبس) عملکرد(تکرار شده و تولمد شود 

 قی شباهت عمنی چندى،ی جزي برخالف تفاوتهادکهی مشاهده کندکامالیمى توان. می مختلف دارستمی حداقل شش نوع سنیبنابرا

 عملکرد خاص راکشف کی خاص، در طى انجام ي داده کی دیدر هر مورد، شخص نظم دهنده، چگونگى تول.  آنها وجود داردانیم

 سر عت آن د،ی تر استفاده کنکی بار قی قاکی اگر از ":  را فراهم مى کنديدی مفشی کم و بنی قوانمانی مسئله برانیا. مى کند

 رازوقتى که بر ف.  و پرگل تر خواهند شدتری آنها قوندهی در فصل آد،ی رز را هرس کنيهااگر در ماه مارس گل.  خو اهد بو دشتریب

 نوع آموزش را نی استمی قرن بلی در اواي روانشناسان علوم رفتار". دی مى کندای کمتر احساس آشوب و دلهره پد،یابرها پروازکن

 خاصى را نی قوانمی مشارکتى مى توانيریادگی مخصوصا در . مغرضانه از ساماندهى استفی توصکی دندکهی مشارکتى ناميریادگی

 کودك مى آموزدکه دست زدن به کیبه عنوان مثال .  مخصوصى وجود داردهی تنبای پاداش ا در آنجرای زمیبه وجود آور

او پول به  است که نی اي پارکومتر مخصوص براکی موتورسوار متوجه مى شودکه ای موجب درد و سوزش خواهد شد، اتورگرمیراد

 آموزش و ي زهی مثالها انگنیدر ا.  اش را در آن محل خاص پارك کندلهی مدت خاصى بتواند وسي تا حداقل براندازدیدرون آن ب

 موضوع که نی عملى متفاوت است، در اتی تا موقعکیساماندهى از حالت کالس.  خارجى استهی تنبکی ای پاداش کی رىیادگی

 وز وز يصدا.  خودشان را درك مى کنندستمی دو مورد با حالتى متفاوت سنی شکل انیى است و بد بلکه ذاتستی خارجى نزهیانگ

 اطالعات دی مى خواهنکهی اي اتفاق است البته نه براکی وز وزکشف علت بروز ي پاداش ملموس ناشى نمى شود بلکه صداکیاز 

کشف اتفاقات به شما کمک مى کنند تا بر حوادث دور و  است که نی اي بلکه براد،ی کنيعلتى را به خاطر آن اتفاق جمع آور

 است که قبلى در نی مشارکتى و ساماندهى ايریادگی انی اختالف بزرگ منیدوم. دی کنکنترل و آنها رادیاطرافتان مسلط شو

 با هی اولوانی حکی ای انسان فوق العاده کی دی عصبى نقش مهمى دارد، در حالى که دومى شاستمی سقی سازمان دهى دقىیتوانا

 است که آن علت نی ايری گجهی نتکی موارد است ولى ز اياری گسترده در بسقاتىی تحقازمندی موضوع ننیا.  باال استىیتوانا

 بر اساس مشاهدات ي رابطه انی موضوع هستندکه چننیفالسفه نگران ا. ادراکى، بندرت در خارج از انسانها مشاهده شده است

 تیال و دقت است که در فعتی حساسکی نی است که انیحدسم ا.  علت مشترك و علت خاص باشدانیمى تواند حتى تفاوت م
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 مى دهدکه بر ىی علت و معلول به شما قدرت گرانبهاي علت مشترك براکی حتى اشتباه در رای گرفته شده است زدهیمغز ناد

 ي براعىی طبي جداسازای ها ستمی سيدهد تا برا فرصت را مى نی موضوع به شما انیا. دیحوادث جهان تسلط کافى داشته باش

 باد ای آب ي انرژدیاگر بخواه.  ساماندهى، همان کنترل استي مترقبه ری غامدی پنیبنابرا. دیکنترل جهان، طراحى خوبى انجام ده

به حرکت درمى آورند،  فنى شما اثر مى گذارند و آن را ستمی سي باد چگونه بر روای موضوع راکه آب نی بهتر است اد،یرا مهارکن

 که زهی نکی: دی بسازتانی انجام کارهاي را برانىی هر نوع ماشدی مى توانست،ی کنترل کردن چدکهی بفهمدیاگر بتوان. دیدرك کن

، " بعد - اگر" نی هستند ولى فهرست قوانکسانی ساماندهى همگى نیقوان.  موشک که بتواند به ماه برودکی ای پروازکند میمستق

شما آنچه راکه با فشار .  استىیتقرا و اسىی القاندی فرآکیساماندهى .  مى کننددهیچی پاری هستند وآن را بسستمیتر از سطوالنى 

 شکل و فرم نی به قواندی واقعى مى تواننىی بشی قابل پجی نتاي سرکی و بعد از دینی مى دهد، مى بي رووتریدادن موس کامپ

! قی ذهن دقکی. دی داراجی ذهن منظم احتکی و زی جفت چشم تکیبه . جربى است تندی فرآکی نیساماندهى همچن. دیبده

 به دقت بررسى و کنترل و امتحان نخواهد ن،ی قوانای خواهد رفت نی آنها از بری تأثي پارامترها و الگوای اساسى راتیی تغابدون آنه

 را دوباره مرور مى کند و نی کرده و قوانادداشتی  را نقص کند، نظم دهنده آن رانی استثناء مشاهده شودکه قوانکیاگر . شد

 به خوالى کار مى ستمی طراحى کند، سستمی سي براقىی درست و دقنیاگر نظم دهنده قوان. د خواهد کرسىیدوباره آن را بازنو

 که بازدهى را ىیند و جا حوادثى که تکرار شده و قابل تکرار هستي مورد تنها برانیالبته ا.  قابل تکرار استشیامتحان و آزما. کند

.  داد، عملى استرییبتوان تغ

6 فصل

   نظم دهندهکی همچون مغزمرد

 و روش ساختن کىی مکانعمل

پسران .  در روش عملکرد دو جنس زن و مرد وجود داردياری بسي در دست است که نشان مى دهد تفاوت هاياری بسيشواهد

 از ي که به هنگام بازىی دارند و صداهاری اسلحه و شمشما،ی هواپون،ی کام،لی به اتومبياری بسيحتى در دوران کودکى عالقه 

 ي فراوانى برااقیپسران حتى در سن دو سالگى اشت.  هستندي که با آن در حال بازت اسي الهی مى کنند، مناسب با وسدیخود تول

 دنی به عروسک، جواهرات و پوشادىی زي  از خود نشان مى دهند در حالى که دختران عالقهکى،یساختن خانه از قطعات پالست

 است نی عالقه نشان مى دهد، الهی هرکودك به کدام وسدی بفهمنکهی اي براشی امتحان و آزمانیبهتر.  کردن دارندشیلباس و آرا

چه ها درسن دوسالگى، پسر ب.  انتخاب خودش را انجام دهددتاهرکودكی و منتظربماندی فرش بگذاري را روي اسباب بازنیکه چند

 مى نشان ي و بلوك هاى ساختمانى دارند و به عروسکها توجه کمترنی همچون ماشىی هاي به انتخاب اسباب بازيادی زيعالقه 

 ىی الگونی چنکیوقتى که بچه ها بزرگتر مى شوند، مى توان .  عروسک را انتخاب کنندلندی ماشتری سن بنیدختران در ا. دهند

 ي هاي و بازلی و اتومبکىی مکانلی با وساي اوقات سرگرم بازشتریپسران نسبت به دختران ب: ه کرد آنها مشاهدانیرا دوباره در م

 مثال ساختن خانه ي دارند، براگریکدی به قرار دادن اجسام درکنار يادی زي نظر مى رسدکه پسران عالقه به نطوریا.  هستنديفکر

 که عملکرد ىی هاي با اسباب بازي از بازنیپسران همچن. سران است پي دوران برانی اي هاي بازنی از بهترکىیو قصر و شهر 

 که لىی عمل کردن هستند، وساای فشار دادن و حرکت و ي از دکمه براي که عارلىی دارند، لذت مى برند، وسايواضح و آشکار

 نوع حرکات و نی ادکهیشیندی بنیاگرچه ممکن است چن.  هاستمیمانند س.  شوندگری دي لهی وسکیسبک باشند و باعث حرکت 

 براى پسرانى که ير رفتاي الگونی زندگى مى کنند، ولى همشرفتهی پاکشورهاىی ها مخصوص پسرانى است که در غرب يباز
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 مورد توجه، يزهای و چزهی در خصوص انگقیبه عنوان مثال تحق.  در حال توسعه هم زندگى مى کنند، وجود دارديدرکشورها

 ي هاي کوچک و اسباب بازي هالی با اتومبگری دي ازکشورهاشتری بلىی در حال توسعه پسران خينشان هى دهدکه درکشورها

 نمى کنند ي برقى بازلی مانند وسامی با آنها آشنا هستلىی که خىی هانیآنها با ماش.  مى کنندي قطار بازای ونیمتحرك مانندکام

 و کىی مکانلی عالقه به وسانیا.  کنندي بازنیسلحه و انواع ماش ا،ي آهنگر،ي همچون ابزار بخارلىی با وسالندی ماشتریبلکه ب

 از شتری بلىی که پسران با مسائل و موضوعات، خود را سازگار مى کنند بلکه دختران خستی ننی نشان ساده از اکی بىیترک

 ياری بسيکه پسران عالقه  حال به نظر مى رسدنیبا ا.  مى کنندي رنگى بازي هاکی و ماژي مانندگل سفالگرىیزهایپسران با چ

 ماهه 12 پسرکین الگو حتى در ی ام،ی عنوان کرد4همانطورکه در فصل . دارند» ساماندهى« و بىی و ترککىی مکاني هاستمیبه س

 ي هالمی به فيادی همان کودکى که نسبت به دختران هم سن و سال خودش، عالقه و توجه زعنىی مشاهده شده است، ز،ین

.  متحرك توجه نشان مى دادندلی روزه به وساکی از دختران شتری روزه هم بکی يحتى پسر بچه ها. نشان داد و قطار، لیاتومب

 به طورکلى به بایبعضى از مشاغل تقر. دی مشاهده مى کنزی الگو را در محل کار بزرگساالن ننی است که انی اتوجه جالب ينکته 

 ساخت و عی صناای قىی و سازهاى موسقىی موسلی ساخت وساای و ياسلحه ساز ،ي فلزکاري مثال مکان هايبرا. مردان تعلق دارد

 زن و انی تفاوت منی توسط مردان انجام مى شود و اشهی همبای مشاغل تقرنیا. دیری را در نظر بگقیساز مانند ساخت کشتى و قا

 نیا.  به مردان واگذار مى کنندشتری را بي امورنی وجود دارد و چنزی غربى است بلکه در تمام جهان نيمرد، نه تنها درکشورها

 مشاغل قدرت بدنى تنها راه حل نی اشتری زن و مرد ناشى از قدرت و استقامت بدنى در مردان نمى شود بلکه در بانیتفاوت م

. ردد برمى گبىی ترکي هاستمی مشاغل به سنی اصلى اينکته ). ولونی وکی ساخت ایمانند درست کردن چاقو  (ستیانجام آنها ن

 خاص برقرار طى داده بودم، ارتباحی توضتانی مشاهدات کودکان، نوزادان و بزرگساالن که آنها را قبال براانی ممیچگونه مى توان

 شی آزماکیدر .  استطی است که توجه به مردان و زنان در واقع توجه به تفاوت مفهوم آنها در محنی از رابطه ها اکىی م؟یینما

 ری تصولهی وسنیبا ا.  مشاهده کردندواسکوپی را با استفاده از استرکىی مکاناءی سرى شکل انسان و اشکی جالب، مردان و زنان،

 انی رقابت مجادی اي برازهی مشاهده کننده، مى افتاد و دو محرك و انگدی ددانی آن بخش از مي بر روکىی مکانىءانسان و آن ش

 اند تا دهی را دکىی مکاناءی عکس اششتریچه شد؟ مردان گزارش دادندکه ب جهی نتدیحدس بزن. جادکردیتوجه مشاهده کنندگان ا

.  ها هستندستمی همان سکى،ی مکاناءی مطلب را عنوان کردند و البته اشنی عکس از،ی زنان نسهیعکس مردم، در مقا

   و مهندسىکیزی فات،یاضیر

در ساختن .  دارنداجی در ساماندهى احتىی باالىیتوانا  و مهندسى بهکیزی فات،یاضی مانند رىی رشته هادی جهان صنعتى اساتدر

 دهد، ي در عملکردکار رويریی تغای دی آشی پستم،ی در داده ها به سىی جزریی تغکی اگر ق،ی قاای ساخت ابزار ای قىی موسيسازها

.  هم مصداق داردهندسىم ای کیزی فات،یاضی امر در رنیهم.  خواهد داشترتی مى شود به کلى با طرح اصلى مغادیآنچه که تول

 نکهی اای و فتدی بعد از مدت کوتاهى ازکار بستمی در طرح و نقشه باعث مى شود تمام سيریی تغای عدد در فرمول کی رییتغ

 کودکان با اسباب ي و مهندسى در بزرگساالن برابر با بازکیزی فيالبته، رشته ها.  مناسبى نباشدطی تحت شراستمیعملکرد س

 و اساس خود از ساماندهى و نظم استفاده مى کنند هی علمى در پاي تمام رشته هاقتیدر حق.  استبىیکى و ترکی مکاني هايباز

 ي زهی جاي نفر برنده 170، از" مزی تا"ي اطالعات از روزنامه نیبر طبق آخر. ردی مردان انجام مى گي لهی موارد به وسنیو تمام ا

 و کیزی في در رشته هاقاتىی تحقي پروژه هاي نسبت دو جنس درکار بر روزانی م1970در سال . نوبل، تنها سه نفر زن بوده اند

 هم، که به نوعى در آنها ىی آن رشته هانیبنابرا.  نسبت تا به امروز ادامه داشته استنیو ا) مرد، زن( بوده 1 به 9مهندسى 

 نیبعضى معتقدندکه ا. ردی توسط مردان صورت مى گ،اتیاضی ردی کاربرد دارد، مانند آمار و اقتصاد و اثبات فرمول جداتیاضیر
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 کیبه عنوان مثال در . ستی نندی زنان خوش آي براىی سختى هانی چنای ها و بی نظم و ترتنی علت است که انیموضوع بد

 لیکش را زنان تيولوزی درصد از دانشمندان ب23 متحده انجام شد، االتی علوم ملى اي و جامع که توسط مؤسسه قیبررسى دق

 نی چنکی.  درصد به زنان تعلق دارد3 مهندسى فقط ي درصد و در رشته ها5 تنها کیزی فيمى دهند، در حالى که در رشته 

 زنان ي و مهندسى براکىیزی في مدرکى وجود نداردکه رشته هاچیاگرچه ه.  هم به چشم مى خوردگری دي درکشورهايآمار

 مسائلى شده نی و ناخودآگاه، باعث به وجود آمدن چنانباری مهلک و زجنسى ضاتی است ولى ممکن است برخى تبعندیناخوش آ

 مرد هم داشته اند، بهتر به سؤاالت دی شده بودندکه دانش آموزان پسر که اساتهی مبنا تهنیبه عنوان مثال مصاحبه ها بر ا. است

 ورقه پاسخ مى ي تنها به سؤاالتى که رو،يزی جنسى ناخودآگاه باشد، مصاحبه کننده بدون اطالع ازچضیپاسخ بدهند و اگر تبع

. دهند، اتکا مى کند

.  مهندسى مى شودي و رشته هاکیزی فات،یاضی به ري که توجه فوق العاده اىی کار مى کردم، جاجی کمبر" نتىی تر " درکاج من

 اری من بسي مسائل براي سرکی. می در مورد نظم و انضباط حاکم بر آنجا صحبت مى کردمیدر هنگام صرف ناهار، با همکالسى ها

.  به وجود مى آوردشی برايشتری بيری ترم برمى آمد، دانشگاه سختگانی امتحانات پاي از عهده يمثال اگر دختر.  بودبیعج

 و مهندسى، مى توان ارائه کیزی في دو جنس در رشته هانی اانی تفاوت مي که براحی ممکن قابل توضی جنسضی تبعنیکمتر

البته .  به وجود آمده استىی رشته هانیچن ي دو جنس برانی انتخاب اي برا،يرعادی غي انتخاب مغرضانه کی که  استنیداد ا

 ي است، چراکه معموال زنان در رشته هالی مهندسى کامال بى منطق و بدون دلي و رشته هاکیزی در بخش فيزی چنی چنکی

 چاندهی مورد راکمى پنی اي ارقام آماراتیاضیولى ممکن است ر. ند عالى کسب مى کناری نمراتى قابل توجه و حتى بساتیاضیر

 مردان و زنان به سادگى دی تر شاقی دقانیبه ب.  جنسى اضافى وجود نداردضی انتخاب تبعچی است که هنی اىی نهاحیتوض. اشدب

 انتخاب يالبته کلمه . نند است، انتخاب مى ککتری و جسمى آنها نزدي فکراتی علمى راکه فکر مى کنند به خصوصيآن رشته 

 اگاهى انتخاب ي از روای بنا به عالقه و شهی ممکن است هممی که آنها را ذکر کردغلى مشارای عبارت اضافى است زکی نجایدر ا

 " عالقه "ولى من ازکلمه ى .  که شخص تحت فشار بوده، چنپن شغلى را به اجبار انتخاب کرده باشدلىینشوند بلکه بنا به دل

 استعدادمان نباشد بلکه به علت خواست ي از روط شغل، ممکن است فقکی يده مى کنم زبرا واضح است که انتخاب ما برااستفا

 تست که آن را کی از "جان الوسون " من به نام ي خالق دکترايدانشجو. ردی خودمان نسبت به آن شغل صورت بگىیرایوگ

 چطور نکهی درك دو جنس زن و مرد، در اانی تفاوتى مایه کرد تا بفهمد آ استفادد،ینام) PPQ( جسمانى نىی بشی پيپرسشنامه 

 رو ای ها رو به باال لهی مایآ! ری خای را جابجاکند، وجود دارد نی سنگلی مختلف به کارگرفته مى شود تا وساي هاسمیاهرم در مکان

 مصاحبه چی نبودکه به هيزی موضوع چنی و ا مى کردندنىی بشی را پيزی چنی بهتر چنلىی حرکت مى کردند؟ مردان خنییبه پا

 در حالى که نمى توان وجود عوامل نیبنابرا.  مى شدندابىی گونه سؤاالت ارزنی افراد با پاسخ به اها مربوط باشد، بلکه تنيا

 نی استىی زن و مرد در رشته هاى مختلف علوم را منکر شد، فکر مى کنم باانی مىی هاضی تبعجادیاجتماعى براى خلق و ا

 دییایحال ب.  مى کننددای پشی گراىی رشته هانی زنان، به چنز اشتری کنم که به طور متوسط، مردان اغلب بيادآوریموضوع را 

 ىی نمرات باالاتیاضی دارندکه در رشترىی بلیدر مدرسه، پسران نسبت به دختران تما. می داشته باشاتیاضی به ري ترقینگاه دق

 را بهتر انجام مى اماندهى موضوع است که مغز مردان سنی اثبات الی ازدالگری دکىی نگرش نی ا علت،نیبه هم. ندیکسب نما

 مى دهند در کسب حی کسب مى کنند، ولى پسران ترجي کمتري نمره اضىیبه هر حال، اگرچه آنها در دقت به مسائل ر. دهد

 به طور متوسط دختران، دانش ندیمعلمان همواره مى گو.  داشته باشندي باالتري رتبه اضىی رمی درك مفاهي هاىی تواناازیامت

 بى نظم و يبه رغم کارها.  نسبت به دختران در امتحانات کسب مى کنندي هستند در حالى که پسران نمرات باالتريآموزان بهتر

 نی چندی فکرکنالبته ممکن است شما.  بهترکشف کنندلىی را خاضىی ري راه حل هالندی و حتى کمى اشتباه، پسران مابیترت
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 مدرسه، يدر طى سالها. رندی نسبت به پسران، نمرات بدترى نمى گات،یاضیدر واقع دختران در ر. ستی اصال عادالنه نزىیچ

 اضىی رلی کسب مى کنند، آنها حتى در امتحانات مربوط به دالاتیاضی مسائل ري در حل تست هاي بهترازاتیدختران امت

 کالمى بهتر از مردان ي زنان در مهارتهاد،ی مشاهده کرد4 که در فصل يهمانطور. رندی مى گ نمراث خوبىزیهمچون محاسبات ن

 لفظى نمى توان استفاده کرد، مانند حی که از روش توضىی در آن بخش هادی نگاه مى کناضىی رفیوقتى که به تکال. هستند

 ". درکودکان هفت ساله مشاهده شده است اتیاضی جنسى در ريتفاوت ها.  کسب مى کننديهندسه، دختران نمرات کمتر

 درس کی مشابه به هر دوگروه دختران و پسران نی نکته اشاره مى کندکه معلمنیک روانشناس، به ای به عنوان " مورای کنیدور

 متفاوت گریکدی قدر با نی دختران و پسران، اانی مى کنند، پس واقعا چرا نمرات کسب شده مسی روش تدرکی را با اضىیر

 فرهنگها نشان مى دهدکه در دوران کودکى انی مقاتیتحق.  استزی هم بحث انگنی والدانی در مي مسئله انی چنکی. ستنده

 تمام انی در ماضىی رمیمفاه.  دختران و پسران وجود نداردانی ماضى،ی و مهارت در حل مسائل رىی تفاوتى در مورد تواناچیه

 جمع و ون همچي اعداد و محاسبات ساده ابی اعداد، ترتىی مانند شمارش ابتدا. استکسانیکودکان، با فرهنگهاى متفاوت، 

نظر به .  مانند هندسه وجود دارندکه بچه ها از همان دوران کودکى با آنها مشکالت فراوانى دارنداضىی رگری دمیو مفاه... قیتفر

 ازآن يری گجهی نتنیمى شود، ممکن است چن تنها پس از دوران کودکى مشاهده اتیاضی رمی جنسى در مفاهي تفاوتهانکهیا

به .  دو جنس زن و مرد نشان مى دهدانی مىی را در به وجود آمدن تفاوتهاالتی موضوع نقش فرهنگ و تحصنی ادکهیداشته باش

ى  دو جنس نر و ماده در سراسر جهان نشان مانی مي را از تفاوت هاىی الگونی چنکی مختلف ي فرهنگهاانی مقاتیهر حال تحق

 بهتر عمل اضىی عمل مى کنند، پسران در حل مسائل ربهتر اضىی ري تست هاي آمارباتیدختران در محاسبات ارقام و ترک. دهد

 اگر نیبنابرا.  مى شوددهی متفاوت دي و ژاپن به شکلهاوانی تالند،ی تاکا،ی آمري کشورهاي فرهنگهاانی مسئله در منیا. مى کنند

 که قبال هم متذکر شدم، يور مشابه را ارائه مى دهند؟ همانطي الگوکی شود، چرا اکثر فرهنگها  موضوع مربوط به فرهنگ مىنیا

 امتحان، نیبه طور متوسط مردان در ا.  مشاهده شده استلىی در قسمت استعداد تحصاضىی در بخش رز،ی تفاوت جنسى نکی

به .  مشهود شدشتری بلىی جنسى خيمشخص شد، تفاوتها امتحانات ي جهیوقتى که نت.  باالتر از زنان کسب کردندازیپنجاه امت

 1 به 2 شدکه نسبت مردان و زنان دی متوجه خواهد،یندازی کسب کرده اند، نگاهى ب500 ازی که امتيعنوان مثال اگر به تمام افراد

 است و اگر در 1 به 6 نسبت نی شدکه ادی متوجه خواهد،ی کسب کرده اند نگاه کن600 ي بااليازی که امتياگر به افراد. است

اگر توجهى به آمار .  است1 به 13 نسبت نی ادکهینی مى بد،ی توجه کنارند د700 ي باالازىی که امتي وقت، به افرادنیهم

 نی چرا امینیحاال بب. دکردی را در آنجا هم مشاهده خواهيری تصونی چنکی د،ی داشته باشاتیاضی المللى رنی بادیامتحانات المپ

 کی را طى اتیاضی ري همه شرکت کننده تنها شش نفر ممتاز در رشته نی اانیهشتاد و پنج کشور از م.  دهد مىياتفاق رو

 مشاهده نترنتی خاص اي اسامى آنها را در شبکه هادی جالب است، مى توانتانی موضوع برانیاگر ا. رقابت ملى انتخاب مى کنند

 ند نمى شوي رده بندتی بر اساس جنسادیالبته برندگان المپ. رد هستند شدکه اکثر برندگان مدی متوجه خواهي فورلىیخ. دیکن

 است که درکشور نی جالب اينکته .  داردقتی مردان در تمام کشورها حقشی گرانیا. دی اسامى آنها را مشاهده کندیبلکه مى توان

 اکثر دکهیشو متوجه مىد،یندازیى ببه هرحال اگر به فهرست اسامى نگاه.  استری معموال تعداد زنان شرکت کننده چشمگنیچ

  . دارنديزنان برتر از دوران مدرسه تاسطوح باالتر، براتیاضی نشان مى دهدکه مردان در رشته ري آمارنی چنکی. آنها مرد هستند
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  گری هاى دستمی سدرك

 ي جهی نتنىی بشیندهى در واقع پساما. می از ساماندهى توجه کنيگری و به مثالهاى دمی سو بگذارکی را در اتیاضی ردییای بحال

 د،ی استفاده مى کنستمی سکی جادی داده ها در ايری بکارگي مختلف وگوناگون براي را زمانى که از روشهاستمی سکیحاصل از 

 طراحى شده است، " ازهیژان پ" سىی توسط روانشناس معروف سوئقتی آب که در حقسطح شی به آزمادییایب. شامل مى شود

 خاص کج شده ي اهی بطرى که با زاوکیشما به شخصى .  شما را شگفت زده کندشی ى آزماجهیممکن است نت. میزنداینگاهى ب

 زانیدر اغلب موارد زنان م.  را حدس بزندي سطح آب در بطرزانی مدکهی و بعد از آن شخص مى پرسدیباشد را نشان مى ده

 چی هي کجى بطرزانی سطح آب به مزانیده اند، در حالى که م هم طراز کرده و آن را حدس زيسطح آب را با مقدارکجى بطر

 را در يشما فرد.  و چهارچوب است، مشاهده مى شودلهی به نام مزکهی نيگری مردان در امتحان دي برترنی چنکی. ارتباطى ندارد

 ي لهی مکی داخل آنها دکهی درخشانى را نشان مى دهلىی و به او سه مدل از قاب مستطدی قرار مى دهشی مورد آزماکىی تارقاتا

 را در زمانى لهی متی موقعدکهی و از آن شخص مى خواهدی را به جهات مختلف حرکت مى دهلىیقاب مستط. درخشان قرار دارد

 بستگى به احساس شما از حالت بدنتان دی شاای قطعى است ي هی نظرکی قائمحس شما از حالت . دیکه عمود مى شود، بگو

 عمود ي ى درون آن نخواهد داشت، البته اگر معنالهی انحراف مي بر رويری انحراف قاب تأثزانی مریی حتم تغبه طور. داشته باشد

 شما به ي هی حالت قائم قاب است، نظربا مرتبط لهی عمود بودن مدکهی حدس بزننیاگر چن. دیو قائم بودن را درك کرده باش

 انحراف قاب قرار ریاگر تحت تأث. ردی قرار مى گری تحت تأثد،یت آورده ا آن موضوع به دسرامونیراحتى توسط اطالعاتى که از پ

. دی کرده اانی بستمی شکل درك خودتان را از نظم سنی ارتباطى با انحراف قاب ندارد و بدچی هلهی حالت منی ادیی مى گود،یرینگ

حال به قسمت قرار دادن شکلها توجه . رندی قرار مى گاطراف طی محری تحت تأثلىی نشان مى دهندکه زنان خقاتی از تحقياریبس

 اشکال مختلفى که به انی شکل ساده مثل مثلث نگاه کند و بعد آن را از مکی قسمت از شخصى مى خواهند به نیدر ا. دیکن

 شکل مثلث يشتری و با دقت بعتری سرلىیبه طور متوسط مردان خ.  شده اند، بردارددهی شکل کنار هم چکی در دهیچیصورت پ

 شکل مثلث تنها مى تواند رای حالت را مى توان به امتحان ساماندهى هم نسبت داد زنیا.  انتخاب مى کنندگری اشکال دانیا از مر

به عنوان مثال اگر پس .  قانون وجود داردکی روابط نی احی براى توضگری هماهنگ شود، به عبارت دگری سو با اشکال دکیاز 

 لی تکمي بخش سازنده در نظرگرفته شود، براکی و مثلث دی فرض کنلی اتومبکین موتور  الگو را همچوي دهیچی پي نهیزم

 از تست اشکال محاط شده تمىیآ.  اصلى به مو تور استي راه وجود دارد و آن وصل کردن قطعه کی آن تنها يموتور و راه انداز

بزرگسال 

  اتی به جزئتوجه

 دهی نادىی مربوطه و توانااتی الزم است بلکه توجه به جزئستمی فهم و درك س که در بخش قبلى آمده بود، نه تنهاىیدرکارها

 عامل، بلکه کی شکل کلى از ساماندهى است و نه تنها کی مسئله نی اقتیدر حق.  نامربوط هم ضرورى استاتیانگاشتن جزئ

به طور متوسط . ى عمل مى شود مربوطه در مردان به خوباتی که توجه به جزئد موضوع ثابت مى کننیبخشى ضرورى است و ا

 و از دی در خصوص جنگل نشان دهلمىی مثال اگر به شخصى فيبرا.  بهتر هستندلىیمردان در شناخت شکل خاص هر موضوع خ

 کند، متوجه مى ىی که در جنگل زندگى مى کند، شناسااکسىی واناتی مى تواند هر حرکتى راکه توسط حای آدکهیاو بپرس

  .  مى کنندحی تشرتانی کامل را برااتی نگاه کرده اند و جزئلمی تر به فقین دق مردان و پسرادکهیشو
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   جهتریی تغری تحت تأثي هاستمیس

 و از او دی نفر دو شکل را نشان مى دهکیبه . می معرفى مى کننجای حرکت وضعى ذهن را در ايری اندازه گي از روشهاگری دکىی

مردان در شناخت و انتخاب آن شکلها .  استگری شکل دي نهیی درون آریصو تای از اشکال شکل چرخشى کی کدامدیمى پرس

 مردان در يبرتر.  پنج سال هم مشاهده کردنی جنسى را مى توان درکودکان سناوت تفنیا.  از زنان عمل مى کنندعتری سرلىیخ

 نیا.  به چشم مى خوردنهی زمنی در از،ین ای هندوستان و آسقا،ی آفرکا،ی از فرهنگها مانند کشورهاى انگلستان، آمر گری دياریبس

البته .  را به انجام مى رساندي با عملکرد خود، کاردارد نفر بنا به اطالعاتى که کی رایز. ردی ساماندهى را در بر مى گش،یآزما

 يمره  از امتحانات روزگری دکىیخواندن و درك نقشه ها .  خوب استرتی بصي امتحان مستلزم داشتن قوه نیقبولى در ا

 قطار، بزرگراه ها، ستگاهی به ادنی رسي براری مسنی و بهترنی ساده ترمی نکته هم الزم است که بفهمنیتوجه به ا. ساماندهى است

 کی مثالها نیدر ا.  استکی ترافزانی کاهش مي استفاده از نقشه براي از روشهاگری دکىی.  موارد کدام استگری دایرودخانه ها و 

 و از دی کننىی بشی پدی مى تواننیبنابرا.  استي جاريگری رودخانه به دنبال دکی ای آمده يگریه دنبال راه دراه موتور سوار ب

 در نظر ستمی سکی را هم مى توان همچون کیروان بودن تراف. دی برسجهی نتنی تا به بهتردیی استفاده نمانی بنابرا- اگرنیقوان

 به مکان دنی رسي برادند،ی تقاطع رسکی دهندکه اگر به سر حی نقشه توض ازکودکان خواستند از روىقی تحقکیدر . گرفت

 نقشه دکهی اجازه ندهستىی بادی کمى دشوارکنشانی کار را برانکهی ايبرا!! چند؟ی، بپ) چپایراست ( به کدام سمت ستىیخاص با

 ي دستگاههاي سرکی تا دی بخواهيه ا جمع از عدکیاگر در .  بهتر از دختران عمل کردندشی آزمانی در اسرانی. را بچرخانند

 عی سرلىی مى توانند خنیمردان همچن.  مى کنندازکسبی شوند، مردان بهتر از زنان امتلی را کنار هم بگذارند تا آنها تکمکىیمکان

 کبارینها  محلى را که تي نقشه دی پسر بخواهياگر از عده ا.  نقشه را به حافظه بسپارندکی اتی نگاه زودگذر تمامى جزئکیبا 

 راکه ي ااچهی مثال دريبرا.  کار را انجام مى دهندنی طراحى کنند، آنها درکمال تعجب با دقت فراوان اتانیمشاهده کرده اند، برا

 کالس طراحى کرده اند، طبقه کی ي راکه بچه هاىی نقشه هادیاگر بخواه.  مى کنندي عالمتگذارز،ی اند ندهیدر شمال آن محل د

.  روبرو مى شودياری بسراداتی دختران بدون شک با اينقشه .  را ارائه کرده اندي ترقی منظم و دقيان نقشه ها پسرد،ی کنيبند

.  کنند، در حالى که دختران فقط به عالئم نقشه، توجه نشان مى دهندنیی را تعي عاديرهای مسای جاده ها رها،ی مسلندی ماانپسر

 با استفاده از روش عالئم مشخص سهی روش عالئم جهت دار در مقا- دو روش،نیده از ااستفا). دی مثال رستوران و مراکز خريبرا(

 هندسى است و توجه به جاده ستمی سکیروش جهت دار مثالى از درك فاصله به شکل .  استته قرارگرفشی مورد آزمااری، بس-

 تعجب دیشا.  حمل و نقل استستمینظور س منجای است که در اگری دستمی عادى مثالى از توجه به فاصله از سيرهایها و مس

 بى دقتى در حافظه ي جهی نتنکهی است تا استمی ناشى ازکم دقتى در درك سشتری مسئله در خانم ها، بنی ادی وقتى بفهمدیکن

 خوب نام لىی تر از مردان هستند، آنها خقی دقلىی خي بصري زنان در درك و مفهوم حافظه قتیدر حق.  آنها باشدي بصري

 عده زن و مرد، کیبه :  شکل امتحان مى شودنی موضوع بدنیا.  راکه رفته باشند، به خاطر دارندىی جاىیای جغرافتیل و موقعمح

 کی ازبرگه ها شکل کىی دو برگه کاغذ مى دهندکه در کی شىء متنوع، نشان مى دهند و بعد به هري سرکی قهی دقکی يبرا

 راکه ىیایازآنها مى خواهندکه نام اش.  اند، را مشاهده مى کننددهیه اصال تا به حال ند کي سرکی اند و دهی راکه دىیایسرى از اش

 مکان رسم کرده اند و بعد از آنها مى خواهند ریی اند، باکمى تغدهی راکه آنها دىیای دوم تمامى اشي برگهدر . سندی اند، بنودهید

. ندی نماادداشتی مکان داده اند، ریی راکه تغىیاینام اش

 ها، ابانی عالئم و اسامى خاتی در به خاطر آوردن جزئنیزنان همچن.  ها بهتر از مردان عمل کردندشی آزمانی از اکی در هرزنان

 وجود حافظۀ نیولى با ا.  نمى برندادی از يادآوری مهمى را در زی چچی کامال واضح است که آنها هنیبنابرا.  دارندتیبر مردان ارجح
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 به گر،ی دقی تحقکیدر . ستی بهتر از مردان ني شبکه امی منظم نقشه مانند خطوط هندسى و مفاهخصات آنها از مشزیخودانگ

 نی اصلى ايرهای مسيریادگی شان در مورد ىیسپس آنها در خصوص توانا.  شهر نا آشنا را نشان مى دهندکی ي عده نقشه کی

.  را در ذهن بخاطر مى سپارندرهای تاکسى شوند چگونه مسي نده اگر آنها راننکهی ارند،ی قرار مى گشی مورد آزمارواقعىیشهر غ

 زنان در حفظ عالئم گری دکباری.  داشتندي و اشتباهات کمترادگرفتندی عتری سرلىی اصلى را خيرهای نشان دادکه مردان مسجینتا

.  کردنددای پي زنان برتر نقشه، بري جهت دار بر رويرهای داشتند در حالى که مردان در شناخت مستیخاص بر مردان ارجح

 هشت سال ای گروه ازکودکان راکه حدود هفت کیبه عنوان مثال .  را نشان مى دهدجی نتانی همزی نيگری دقاتیمطالعات و تحق

 همان محل را ي نقشه مى دهند و بعد از آنها مى خواهندکه دوباره نقشه کی مى برند و به آنها دی جدي منطقه کیدارند، به 

 اصلى و جاده ها را يرهای پسران مسکهی شدکه دختران عالئم خاص را بهتر رسم کرده اند در حالدیمتوجه خواه. دطراحى کنن

 و دی از نقشه را به آنها نشان دهمىی بار تنها ننی ولى ادی انجام دهگری گروه دکی را با شی آزمانیاگر هم. بهتر طراحى کرده اند

.  خواهندکردمی مربوط به هر مکان را ترسي هاتی بهتر از دختران موقعران کنند، باز هم پسلی آن را تکمدیبخواه

 کار را به شکل نی ادییایحال ب.  را به شکل متفاوتى انجام داده اندفی تکلنی ها اتی از جنسکی طور به نظر مى رسدکه هرنیا

 لىی خد،ی سامانده خوب هم باشکیضمن شما  را نشان دهند و در C و بعد به B به A از يریاگر به شما مس. میدرستى انجام ده

 انجام يبرا. می هم توجه کنB ری باشدکه به مسيازی ننکهی برسد، بدون اA به C بالفاصله ازدکهی را انتخاب مى کنيری مسعیسر

 Cل اگربه عنوان مثا.  مى شودستمی کار شامل سنی که در واقع ادی خوب انجام دهلىی را خرهای مسابىی جهت ستىی کار بانیا

 و تنها به روش عالئم خاص دی سامانده خوبى نباشگرا.  واقع شده استC در جنوب غربى A نی باشد، بنابراAدرشمال شرقى 

 ری و با توجه به عالئم خاص مسدی دنبال کنB خود را از ری مسستىی باد؟ی برگردC به A از دی چگونه مى تواننی بنابراد،ی کنهیتک

.  و مناسب استقی دقاریو روش کامال متفاوت وجود داردکه روش اول بس دنجایدر ا. دیداکنیرا پ

  ستمی سکی وکپى کردن ساختن

 قطعات ساختمانى مى توانند به تعداد بى رای است، زيزی چنی چني بچه ها با قطعات ساختمانى مثال خوبى براى مشاهده يباز

 از زىی موضوع هستندکه چه چنی ها شامل درك استمیمورد س نیدر ا.  ها الحاق و دوباره متصل شوندستمیحد و حسابى از س

 که ي به چه شکل است و همانطورگر،ی موارد دای طراحى مجدد ساختمان ها ای طراحى و نی مى کند و همچنتی حمايزیچه چ

.  هستندىیزهای چنی مى دانند، پسران عاشق چني اسباب بازدی معتبر توليشرکتها

 ي مدل، آن راکپى کنند و مشابه آن را بسازند و پسر بچه هاکی سرج مى توانند با نگاه به لىی خ بچه ها در سن سه سالگىپسر

 مشاهده ای ساختمان را از انواع زواکیآنها شکل .  را انجام دهندي کارنی باال، بهتر مى توانند چنلی تخينه ساله با داشتن قوه 

 سنى گوناگون ي ساماندهى در گروههاىی مردان در توانايمثالها از برتر نیا.  به ذهن مى سپارندوب خلىیمى کنند و آنها را خ

  . گزارش شده است
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   بازى پرتاب دارت وگرفتن توپاء،ی حرکت اشساماندهى

 مانند ىیزهای مورد شامل چنیساماندهى در ا. می حرکتى است، اشاره کردي هاستمی هاکه سستمی رده از سکی به 5 فصل در

 پرواز ای قىی آالت موسي حرکت انگشتانتان بر روای اسکواچ ي روش شما در بازای دیبه توپ گلف وارد مى کن که يمقدار ضربه ا

 که مد نظرتان ىی به همان جاقای توپ دقد،ی و درك کندی را بشناسستمی سکیزیاگر ف.  کردن، مى باشدي شعبده بازای تیباکا

.  مى کنددی با ضرب آهنگ انگشتانتان تولدی راکه مى خواهىی همان صداقای دقانوی پي از شاسى هاکی هرنکهی اایاست مى رود 

 شىء را به کی هستند؟ اگر از شما بخواهندکه زنان کارها بهتر از نی در دست است که نشان بدهد مردان در انجام اي شواهدایآ

 پرتاب ي بازمی مثالى که مى توانم بگونیبهتر.  عمل را انجام مى دهندنی تر اقی دقلىی مانند دارت، مردان خدیهدف پرتاب کن

 که در دی بخواهي اگر از عده انیهمچن.  درگرفتن توپ در هوا مهارت خاصى دارندنیمردان همچن. است) زبىیفر(بشقاب پرنده 

کت  حرابىی در ارزنیآنها همچن.  تر پاسخ داده اندقی دو جسم متحرك نظر بدهند، به طور متوسط مردان دقدنی رسعتریمورد سر

 د،ی آن را نمى توان شني ولى صدادی شىء را تنها مى توان دکی قی تحقکیدر .  حدس مى زنندقی دقلىی خشان،یجسمى به سو

 مربوطه، قضاوت در مورد سرعت ي هاشیدر آزما. دی شما خواهد رسکی شىء در چه زمانى نزدآن دکهی حدس بزندیحال با

 ي ساماندهى هم طرازستىی منظور بانی ايبرا.  از خود نشان دادندي بهترىی، توانا، باز هم مردان-  آني صداقی فقط از طر- اء،یاش

 موارد مى نی تمام اایآ.  سرعت آن شىء هماهنگ کرده استزانیم را با ىیاحتماال سامانده اطالعات مربوط به شنوا. عالى باشد

 کار حرکتى، که ي طرح هانی از اکىی چراکه اگر ست،ی کافى نحی توضنی حرکتى نشان بدهد؟ اي مردان را در مهارتهايتواند برتر

 طراحى آن يرادهای از مردان ار بهتلىی زنان خم،ی داشته باشق،ی دقفی موتور ظرکی مانند ست،یاز سازماندهى خوبى برخوردار ن

. رندیرا مى گ

   هاى قا بل ساماندهى و طبقه بندىستمیس

 هاى قابل ساماندهى چطور؟ ستمی مورد سدر

 محلى متناسب با نمونه هاى مربوطه را طبقه ي از صد مثال از نمونه هاشی عده خواستندکه بکی از يرعادی غقی تحقکی در

 زندگى " پرو" شمالى ي بودند و مردم بومى آنها در جنگل ها"آگوارنه " شرکت کردند ازشی آزمانیمردمى که در ا. ندی نمايبند

نکته .  منطقى بودندي و رابطه اری فرعى بسي مردان داراى الگوهاي طبقه بندي هاستمیس:  شکل آمده استنی بدجینتا. مى کنند

.  مرسوم در غرب استفاده مى کنندي خودشان از روش رده بندواناتی حىی شناساي برالهی قبنی است که مردان انی جالب اي

 که در مثالى مربوط به کشور ي همان طورنجای ادر.  است"گواته ماال " در "ای ما-تزای ا" فرهنگى که مورد مطالعه قرارگرفتگرید

 از لندی ماشتریزنان ب.  استفاده مى کرد ندواناتی حي رده بندي برادهیچی پيارهای معي سرکی مردان از د،یپرو مشاهده کرد

 يتها دسته حالکی مى دهند از حی ترجشتریمردان ب.  استفاده کنندواناتی رنگ و شکل حد شناسى ماننختیشکلهاى ثابت ر

 آلکس از همان دوران کودکى دکهی به خاطر دار2از فصل .  استفاده کنندواناتی حىی غذاي هامی و رژىیمناسب مانند عادات غذا

 به لىی مى کندکه پسران ختی حمادهی عقنی از اکان کودي مربوط به مسائل مورد عالقه قاتیتحق.  بوداءی اشيعاشق جمع آور

در .  دقت مى کنندلىی که جمع آورى کرده اند، خىیزهای چي اجزاانی مفی ظري و به تفاوت ها عالقمند هستنداءی اشيجمع آور

. دی را مشاهده مى کني آمارستمی حرکتى و سستمی قانونمند، سستمی قابل سازماندهى، سستمی از سبىیورزش دوستان، ترک

ز ساماندهى لذت ببرند، تعجبى نداردکه آنها نمى اگر مردان ا.  موضوع را تحت پوشش قرار مى دهندکیچهار شکل از ساماندهى 
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 زىی مرا متقاعد کرد که اطالعات ناچ" تورنتو" بال درسی بازى بي از تماشارمی اخيتجربه .  ندوندی ورزشى بپمی تکیتوانند به 

. تسی آنها نسبت به فوتبال نسىی انگلي محبوبشان دارند محدود به وسواس فکرمی تکنانیکه مردم در خصوص باز

 که ىی به صفحه هايادی زتی است که حساسي اصلى داستان مردتی، شخص" قی وفادارى عم"به نام   هورنبىکی رمان ندرکتاب

 دست ي هستند، صفحه هامىی قدي صفحه اای که به دنبال آهنگ انىی مشترازی برطرف کردن ني مى کند، دارد و برايجمع آور

 مورد عالقه اش ي داستان گوش کردن به آهنگهاتی کار اوقات فراغت شخصنی ترىاصل. دوم را هم جمع مى کرد و مى فروخت

 عالقه نی چنکی.  نوار ضبط مى کردي مى کرد و آنها را روي عالقه طبقه بندزانی مورد عالقه اش را بر طبق مياست و آهنگها

 نفر سرگرم کی داده ها مواجه مى شود و ز توده اکی نفر با کی رایز.  و سازماندهى شامل ساماندهى مى شودياى به طبقه بند

. ستی ها تنها راه سازمان دادن به اطالعات، به شکل فهرست ني دسته بندنیبنابرا.  خودش استي دسته ها وگروههايجمع آور

شما  ي هايهرچه گروه بند.  کنندنىی بشی را پدیگروهها داده ها را وارد عمل مى کنندکه بعدها تول.  هستندنی از اشیآنها ب

 ستی عقاب نکی تنها "ارن " نکه،یدانستن ا. دی کننىی بشی خودتان را پستمی سدی عملکرد و تولدیناهمسان باشد، بهتر مى توان

 قی دقاریشکارکردن و رفتار آن بس. دی کننىی بشی فرصت را مى دهد تا عادات آن را پنی است، به شما اىیای عقاب درکیبلکه 

 در مقابل ي فرصت را مى دهدکه عکس العمل بهترنیسمى است وآن مار سمى نپست، به شما ا مار نی انکهیدانستن ا. است

. دی داشته باشد،ی که مشاهده مى کنيمار

 احتماال در می کدام تدکهی کننىی بشی پدی را پرتاب مى کند، مى تواني گوگرانی بال بلندتر از دسی انداز بي گونی انکهی ادانستن

 بانان پرندگان جهان، دهی دي رکوردها را ثبت مى کند، رهبرنیکه بهتر" سی جن" بر طبق گزارش کتاب . برنده خواهد شديباز

 براى جمع شتری ادعا راکه مردان بنی موضوع ممکن است انیا.  استىیکای پرنده شناس آمر کی نگری سنتسبىیخانمى به نام فو

 بانان دهی دشتریب.  استثناء استکی " بىی فو"درست نباشد،  يزی چنی و اگر چندی نمابی آماده هستند را تکذاءی اشيآور

 از پرندگان تی حماي جامعه ری پرنده شناس معروف و مدکیکات جفس .  همگى مرد هستندىیکای فوتبال آمرانیپرندگان و مرب

نجام مى شود، آنها  از پرندگان هنوز هم توسط مردان اي نگهدار":  گفتنی چننی مصاحبه با روزنامه ى گاردکی طى يو. است

 نی را به اي کارنی چنستندیزنان قادر ن.  مى کنندي نموده و آنها را فهرست بنديتمام اطالعات مربوط به پرندگان را جمع آور

 پپدا ياگر پرنده ا.  تمام انجام دهندتی کار را مردان مى توانند با موفقنیا... ست؟ی انجام بدهند، نظرشماچق،یشکل، منظم و دق

.  وارد عمل مى شوند و اقدامات الزم را انجام مى دهندعی سرلىی نکرده باشند، خيه آنها در موردش اطالعاتى جمع آورشود ک

 وحشت ىی صدانی چرا که ممکن است آنها باکوچکترست،ی ني اطالعات در مورد پرندگان کار چندان ساده ايالبته جمع آور

 يولى وجود نگهبانان زن برا. " ردی کسى فرصت کند حتى عکسى از آنها بگ قبل از آنکهزند،ی از آن مکان بگرعیکنند و سر

 لىی باور هستندکه به طور متوسط مردان خنی معموال همه بر ارایر سؤال برود زی زي اهی فرضنیپرندگان، باعث مى شودکه چن

 نی ام،ی بدهحی در موردش توضستىیه باولى بخشى ک.  مى دهندتی و قاطعانه تر از زنان به نظم و انظباط و ساماندهى اهمتریقو

 زن نمى تواند کیچرا .  آن را انکارکردان زن و مرد وجود داردکه نمى توانی مي در تفاوتهاىی استثناهانی چنکیاست که 

 مفصال ي بعدي مسائل در فصل هانی الی باشد؟ در مورد دالي مرد نمى تواند پرستار دلسوزکی باشد؟ چرا ي ماهرکدانیزیف

  .  خواهم دادحیتوض
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   ى سا ماندهىبهره

: می جالب مشاهده کردي الگوکی فصل نی ادر

 نقشه خوانى، ات،یاضی ها، رنی از موارد و مسائل ساماندهى، مانند ماشياری به نظر مى رسدکه مردان در بسنطوری طور متوسط، ابه

 خوبى ي هاىیقدرت فراوان وارد عمل مى شوند و توانا با گر،ی موارد دياری ورزشى و بسي هامی از پرندگان، سرپرستى تينگهدار

 کی ام قاتىی تحقمی موارد به ظاهر مختلف از ساماندهى درکنار هم، من به همراه تنی اي جمع آوريبرا. از خود نشان مى دهند

 موارد جهانى به نی از اکی انجام هرىی ساماندهى، به هر فرد بر اساس توانايبهره ) SQ. (می ساماندهى را طراحى کرديبهره 

 در ىی باالازاتی تعجب و شگفتى مردان نسبت به زنان امتچی هدون بنکه،ی اجهینت.  مى دهدازیشکلى منظم و مرتب، به آنها امت

.  خصوص کسب کردندنیا

  شی آ زما نیآ خر: کودکان

 ىی تفاوتهانیه باشدکه از چه زمانى چن داشتتی موضوع اهمنی فکرکردن به ادی شام،ی بخش را به اتمام برساننی انکهی از اقبل

 کی که حتى میافتیدر. دیاوری آمده بود، به خاطر ب4 را که در فصل جی کمبرقاتی زن و مرد شروع مى شود؟ گزارش تحقانیم

. دارد به صورت افراد نيادیدر حالى که توجه ز.  مى اندازدکىی متحرك مکاناءی به اشي ترنى نگاه طوالزی پسر ني روزه کینوزاد 

 موضوع نشان مى نیا.  واضح تر خواهد شد، به چشم مى خوردندهی کمرنگى از مدرکى که در آي روز تولد، نشانه نیحتى در اول

 به يدی جلب مى شود، در حالى که دختران توجه شدنى انساری غستمی سي به سوقایدهدکه از همان بدو تولد توجه پسران عم

 که لمىی ها داشت و اصال به فلی اتومبری تصوىیدئوی به نوار ويادی زاقی ساله اشتکی پسر دکهیبه خاطر دار.  افراد دارنديچهره 

 اختالفات نی انیابرابن.  حالت را دارا هستندنی عکس اقای ساله دقکیدختران . در خصوص آدم ها بود، توجهى نشان نمى داد

 ي اختالفات کار چندان ساده انی و فرم دهى به ايبقه بندط.  مشاهده مى شودهی اولي دو جنس زن و مرد از همان سالهاانیم

 در قاتی تحقنیولى ا.  مرد و زن دارندتی ذهنشرفتی پنیی در تعياری نقش بسزی که فرهنگ و معاشرت نمیالبته مى دان. ستین

.  موضوع، مؤثر باشدنی انیی هم ممکن است در تعولوژىی به وضوح نشان مى دهدکه بکىمورد دوران کود

 دهی معلومى از سفر خود رسي به نقطه نجایدر ا. می مى اندازری موضوع را به اندازه ى کافى به تأخنی پرسش در خصوص علت اام

 زن و مرد، وجود دازدکه بعدها به طور مفصل در خصوص آن با انی م،ي متفاوت رفتاري روشهاي سرکی است که نی و آن امیا

. میهم صحبت مى کن

7 فصل

  فرهنگ

 ساماندهى را نشان ى،ی نشانگر حس همدلى باشد و مغز مردان در سطح باالى،ی باعث مى شودکه مغز زنان در سطح بااليزی چچه

 به وجود يولوژی و بی جنسى، بر اساس مخلوط عوامل فرهنگي تفاوتهانی فرض مى کنندکه چننیدهد؟ اکثر مردم احتماال چن

اگر .  عوامل را کاهش دهندنی از اکىی جنسى مى توانند ي تفاوتهاندی داردکه هى  وجودزی نيگری بى شمار ددیالبته عقا. ندیمى آ

 عوامل موجود را، مى توان نفى گری معنا است که دنی بدرای هستند، زتی با اهماری داشته باشد، بسقتی حقبی عجي هاهیض. اپن
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 دای پاسىی سىیرای موضوع گنیاشته باشد، ا دصحت فرهنگ ي هی اشاره کردم، اگر فرض1همانطورکه در فصل . رفتیکرد و نپذ

 پسر بچه ها و دختربچه ها به وجود مى انی مياری تفات ها ناشى از عوامل فرهنگى باشد، تفاوت بسنی الیاگر واقعا دل. خواهدکرد

 چگونه مى نیبنابرا. می ببرنی اجتماعى و آموزشى از بدی جدي تفاوتها را با برنامه هانی امی معنا است که مى تواننیحداقل بد. دیآ

   رفت؟ی فرهنگ را پذي هیتوان فرض

   هاضی و تبعی هاى فرهنگشهیکل

 حالت نی ادکهی مى دهحی پسر است، شما ترجکودك نی اندی به شما نشان بدهند و بگونی ازکودکى غمگىیدئوی نوار وکی اگر

 نیا. دی کنهی حالت را به ترس تشبنی ادکهیى داد محی کودك دختر است، ترجنی اندیاگر بگو. دی کنهی تشبتیکودك را به عصبان

 رکودك است که اگنی نمونه انی مثبت اي جهینت.  هر کودك چه احساسى دارددکهیمثال، نمونه ى واضحى است تا متوجه شو

خت شنا. ستی خوبى نيری گجهی نتنیولى ا. می قضاوت خوبى در خصوص حاالت کودك داشته باشمی پسر باشد، نمى توانایدختر 

 که مى گفت ما ي ادهی است که برخالف عقنی مهم و اصلى اي جهینت.  راحت تر استلىی وقتى که فرد بزرگتر شود ختیجنس

 شناخت آنها در نظر مى ي جنسى را براي از تفاوتهاي سرکی می بخواهنکهی بدون ام،ین درك مى کيمردم را با روش بى طرفانه ا

 به ای می ها انتخاب مى کنتی اجتماعى جنسي اشهی قالبى وکليباشند که ما از روش ها ىی هاضی مى توانند تبعنهایا. میریگ

هر . می مى بخشي و به آنها شکل تازه امینی هم مى چر آنها را درکناگر،یکدی ها، با تی از جنسکیعبارت ساده تر، از ارتباط هر 

 مختلفى نسبت به افراد يبب شود عکس العمل ها ممکن است سىی هاضی تبعنی چراکه چنست،یعلتى که داشته باشند مهم ن

 که ت اسنی موضوع انیمعنى ا.  چه باشدتی است که باورمان در خصوص آن جنسنی موضوع مستلزم انی که البته ام،ینشان ده

 تیز جنس انی مى توانند ناشى از انتظاراتى باشند که والدمی روانشناسى که قبال در موردش بحث کرددگاهی جنسى از ديتفاوتها

 است که نی اگریمعنى د.  داشتمنی نگاهى اجمالى به والدده،ی عقنی امتحان ايبرا. بچه ها به هنگام رشد و پرورش آنها دارند

 نیبنابرا.  دقت مى کننداتی ها و تجربشی آزمانی محققانى باشدکه به اي فردي هاضی جنسى مى توانند ناشى از تبعيتفاوتها

در .  باشندنای جنسى افراد، ناباتی را انجام مى دهند واجب است که نسبت به خصوصقاتیطالعات و تحق منی که اي آن عده ايبرا

 تی داشتندکه نسبت به جنسيادی زاری مشاهده کنندگان تالش بسج،ی نوزادان کمبرقیدر تحق.  دشوار استاری کار بسنیواقع ا

 نوزادشان را تی شرکت داشتند، درخواست کردندکه جنسقی تحقنی اآنها از مادرانى که کودکانشان در. نوزادان بى تفاوت باشند

 وجهى جی محققان به هو شد رىی جلوگق،ی تحقنی و بى تفاوتى نسبت به اضی از هرگونه تبعبی ترتنی بدند،یبه محققان نگو

 و جمع آورى يلمبرداریف انی کار موافقت نمودند و تا پانیمادران هم با ا.  اطالعات به دست آمده قرار نگرفتندریتحت تأث

 اطالعات حتى به صورت اتفاقى هم نی موارد، انی از اياریدر بس.  نوزادشان را به شخص محقق اعالم نکردندتیاطالعات، جنس

 مملو از دسته مارستان،ی در اطراف تخت مادران در برای کار راگرفت، زنی ايدر بعضى موارد به سختى مى شد جلو. افشاء نشدند

 مبارك، دهیقدم نورس! ي عرض مى کنم، چه پسر بامزه اکی آنها با خط درشت نوشته بود؟ تبري بودکه روکی تبريتهاگلها وکار

 موضوع نی کنندگان از اشی آزمانیبنابرا.  نوزاد داشتتی نشان از جنستوها پای حتى رنگ ملحفه ها و ایو ! چه دختر قشنگى

 با دقت نگاه مى کند و زمانى که ىیزهای مى کنند تا بفهمندکودك به چه چدارىلمبری نوزاد في داشتندکه فقط از چهره نانیاطم

 خورد و آنها نمى توانستند نمى کودك به چشم تی شناخت جنسي راه حلى براجی ها شد، هلمی فنىیموقع قضاوت و بازب

 همچنان به چشم مى اءی اشيده  وجود تفاوت جنسى در مشاهنیبا ا.  پسر نگاه مى کردندکی ای دختر کی ي به چهره ندکهیبگو

.  دهدحی را توضشی آزمانی اي جهی نمى تواند نترد،ی و انجام مى گانی بشهی کلکیرفتار وگفتار فرهنگى که به شکل . خورد

 داردکه انتظاراتمان از قتی حقنی که امی فرض کننی چندی ثابت ندارد ولى بگذاريری گجهی نتکی شهی کودك هميها شیآزما
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على رغم .  متفاوت استم،ی که به آنها مى د هىی آن فرصتهاایها، به چگونگى واکنش ما نسبت به دختر و پسر و  تیشکل جنس

 ي نشان مى دهدکه لزومى ندارد تنها علت مشاهده قاتی و تحقمطالعات قی ازکنترل دقىی مثالهاى،ی هاضی تبعنی چنریتأث

.  جنسى را در رفتار آنها جستجوکرديتفاوتها

نیوالد

 تفاوتها بر نی اای جنسى در دوران کودکى باشد؟ آي تفاوتهاي مشاهده لی دختران بودن مى تواند دلای پسران نی تفاوت در والدایآ

 موضوع، موضوع نی اجتماعى اقاتی سرپرستان کودکان مى باشند؟ در تمام تحقنی است که مادران اغلب اولقتی حقنی ايمبنا

 مى کنند تا درکنار پدرشان، در ي اوقاتشان را درکنار مادرشان سپرشتریب) به طور متوسط( است که، کودکان ي اارگستردهیبس

 سوم اوقات خودشان را درکنار مادرشان هستند ولى در کی ژاپن وکره، تنها يحالى که در بعضى فرهنگها مانند فرهنگ کشورها

.  مى کنندي کنار مادرشان سپرر مانندکشور هندوستان بچه ها اکثر اوفاتشان را دگری ديبعضى فرهنگها

 پدران را به خاطر ستىی بانکهی اای مى شوند؟ ي مى کنندکه دختران همدالنى خوب و پسران ساماندهان ماهري مادران کارایآ

 مى هی از دختران تنبشتری سرزنش کرد؟ بدون شک پسران برند،ی مى گشی دختران و پسران در پتی رفتار متفاوتى در تربنکهیا

 معموال پسران خود را از انجام نیوالد.  نظرگرفته مى شود تا بتوانند آنها راکنترل کننددر شانی براياری بسي هاتی و ممنوعشوند

 کنى، عاقبت خوبى نخواهد داشت و ي کارنی از دختر بچه ها، به آنها تذکر مى دهندکه اگر چنشتریبرخى کارها منع مى کنند و ب

 آلکس -! ستی آلکس با-! نجای آلکس برگرد ا-  ست؟ی آشنا نتانیبرا جمالت نی اای دست بزنى إا آلهی وسنی به اي حق ندارنکهی اای

 - !  آلکس همان کارى راکه گفتم انجام بده وگرنه توى دردسر بزرگى مى افتى-! قبال هم به توگفته بودم!  نه- !  کار را نکننیا

البته با دختران هم به روش ! رمی را ازتو مى گپتی جنی هفته کنترل ماشکی کار را انجام بدهى، براى نی اگری دکباریآلکس اگر 

 صحبت نگونهی است که در اکثر فرهنگها، انی جالب توجه اي حتى بازخواست صحبت مى کنند ولى نکته ای و تذکرو حتینص

 انی منی در انی باشد، پس والدنی است؟ اگر چنتی از شناخت جنسي نشانه انی اایآ.  در رابطه با پسر بچه ها استشتریکردن، ب

 نکهی اای تصور ذهنى دارندکه پسران سرکش تر هستند و نی در ذهنشان چندنی والددکهی مى گوهی نظرکی کاره هستند؟ هچ

 نی با چنستىی پسران را باایآ.  دارنداجی احتيشتری بتی آنها به محدودنیبنابرا.  همراه استياری از آنها با خطرات بسينگهدار

 جادی با انکهی اای خطر سوق نمى دهند ي خودشان را به سوي طرز تفکراتى، پسرهانین با چنی والدایاتى پرورش داد؟ آتفکر

 سی کارها باعث نمى شوندکه پسرشان با افراد پلنی نمى برند و بعدها با انی آنها را از بي از حد، پپشرفتهاشی بيتهایمحدود

 برخوردار باشند که ي از احساس همدلى کمترختران پسران نسبت به ددیشا. منفى است دگاهی دکی نی البته اداکند؟یسروکار پ

 رفع ي اجتماعى براي راه حل هاافتنی کنند، مهارت کمى در تی امر باعث مى گردد آنهاکمتر از مشکالت اجتماعى شکانیهم

به .  استت مدارکى در دسده،ی دو انی ايبرا.  مى کننددای پاجی اغلب احتيشتری ببیبعضى موانع داشته باشند و به نظم و ترت

 يلمبرداری ساله شان در اتاق انتظار، فکی نوار ضبط شده، از حرکات پدران درکنار فرزندان کی طى ق،ی تحقکیعنوان مثال در 

پسران :  نبود موضوع بى علتنیولى ا.  کردندخی که پدران فرزندان پسر خود را دو برابر فرزندان دختر توبافتندیمحققان در. شد

 کی که دختران دی طور به نظر مى رسنیا.  ممنوعه و خطرناك دست نزنند، بازخواست مى شونداءی به اشنکهی اياغلب اوقات برا

 نیچن.  که آنها را قبول نداشتند، توجه مى کردندىیزهای مثال آنها به حرکات پدرشان و به چيبرا. روش ثابت را دنبال مى کنند

 اکثر دختران ي برار،ی خای اجازه دارند آن کار را انجام دهند نکهی اصی تشخي برانیعى، نگاه به چهره ى والد اجتماياشاره ها

 ي را در چهره تی عالمت خشم و عصباننی ادیشما مى توان. ستی نگاه معترض چایکافى است تا بدانند منظور پدر از آن اخم و 

 با رهی چشمان او به شکل خدی شاای و شوند مى کین کمى باال مى روند و نزد کماکیابروان پدر مانند : دی مالحظه کننیوالد
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 که مى ىی به حالت تعجب و با ناراحتى به کودك نگاه کند تا او را از انجام کار خطادیکمى غضب به چشمان کودك نگاه کند، شا

 سکوت ت لبانش را جمع کند و به عالمای  پدر مجبور به انجام کار نادرستى مانندکتک زدن شود ودیکند، بازدارد و حتى شا

 کیدختران غالبا .  از اندازه سر و صدا مى کندشی کار به کودك بفهماندکه بنی شود و با ادهی لبانش شنانی از م" سیه"صداى 

 کی  عالئمى را مشاهده مى کنند و معموال به حالت رمز و عالمت به آنها مسائلى گوشزد مى شود ولى پسران ممکن استنیچن

 نگاه نی والدي نادرست، به چهره ي علت است که آنها به هنگام انجام کارهانی بددیشا.  نکنندده مشاهچگاهی عالئمى را هنیچن

 نیدر ا.  نشان نمى دهندىیزهای چنی است و آنها توجهى به چنرکالمىی عالئم غنی باشدکه انی به خاطر ادی شااینمى کنند و 

 حتى ای و ي جداری با لحنى بسامی پنی انجام ندهند و ايد به پسران تذکر مى دهندکه کار ب به نظر مى رسدکهنی چنقیتحق

 کتاب نیموضوع ا. که پسران ذاتاکمتر از دختران حس همدلى دارند.  موضوع ثابت نمى کندنیولى ا. خشم به اطالع آنها مى رسد

 همدلى کردن در مورد که در ىی تفاوت هاي مشاهده دیا ذهن و فکر مردان و زنان است ولى شانی اساسى ميدر مورد تفاوتها

.  اصلى و اساسى نباشدي فصل به آنها اشاره مى شود، جزو تفاوتهانیا

 مستقل و خودکفاء شتری که کمتر احساساتى باشند و سعى کنند بمی مى کنقی در دست است که ما پسران جوان را تشويشواهد

 پسر بزرگ من نی ا-! نی پسر پر طاقت چه کسى است؟ آفر-: رندی جمالت شکل مى گنی ا در غالبىی هاقی تشونی چنند،یایبار ب

 تو مى - !  هاى بزرگ نگاه کنچهی ماهنیبه ا!  اوه تو چقدر قوى هستى-!!  دادى؟نجام کارى را به تنهاگ انی که چننیآفر! است

!  نکنهی گر-!  بزرگ و شجاع هستىلىی بروى؟ تو خ دلت مى خواهد از صخره هاى بلند، باال- کار را انجام بدهى؟ نیتوانى ا

! ستندی به مادرشان وابسته ننی چننی از پسران اکیچ یه!  تکرار نکنىگری کارهاى بچه گانه را دنی ا-!  نمى کنندهیپسرها که گر

. تفاده مى کنند اساری عباراتى در برخورد باکودکان خود، بخصوص پسران بسنی از چننیوالد.  که برومدهیحاال وقت آن رس

 سبب جىی نتانی چنکیالبته، .  دارندزی احساساتى و محبت آميمخصوصا پدران کمتر از مادران نسبت به پسران خود برخوردها

 آنها را نی ممکن است پسران خود را از نشان دادن احساساتشان منع کنند بنابرانیوالد. دی آشی پىی برداشت هانیمى شودکه چن

 احساسات و انی ممکن است آنها را نسبت به دختران در برابر بای خودشان آشنا مى کنند، تیى از جنس متفاوتيبا نقش ها

 خودشان و ي از دختران، درباره شی ممکن است آنها به پسران بای کنند، تی تربباتری تر و شکوانوابستگى و دلبستگى، پرت

 آن است گری دری تعبکی وجود نیبا ا.  بدهندحاتىیر بودن، توض اخالقى شان مانند پر توان بودن، مستقل بودن و صبواتیخصوص

 که به آنهاگوشزدکنندکه احساساتشان ستی ناجىی احتنیبرا بهتر از پسران خودشان راکنترل مى کنند، بنالىیکه دختران خ

 علت نی به همرند،یرار مى گ که دختران جوان دارند، مورد قضاوت قىیارهای معي لهی پسران جوان به وسنیبنابرا. ندیراکنترل نما

 ي تفاوتهانی انیبنابرا. ند حق نداردکه دست بزنند،ی که آنها مى گوىیزهای نکن و به چهی مى کنندکه گرشترگوشزدیبه آنها ب

 زن و مرد انی اساسى موجود مي همان علت اصلى تفاوتهاقای در قبال دو جنس دختر و پسر مى تواند دقنی والدانی ميرفتار

اگر . " آنها است انی اصلى تفاوت موجود ملی نسبت به فرزندان، دلنی رفتارهاى متفاوت والد": طور خالصه مى توان گفتبه. باشد

 در قبال فرزندانشان باعث مى شودکه آنها حتى در نی متفاوت والدتی در دست است که نشان مى دهد تربي هم شواهدوزچه هن

 انجام دهند در حالى که به دختران انهی و ماجراجوجی مهي هايان اجازه دارند بازپسر.  کردن هم با هم فرق داشته باشنديباز

 با عروسک سرگرم شوند ولى ای پرستار را اجراکنند و ای مادر، معلم، دکتر قش مناسب، مانند ني هاي مى شودکه بازدیتأک

به عنوان مثال، . برابر فرزندانشان وجود دارد در نی والدي رفتارهاانی مزی نيادی زي منظم نشان داده اندکه شباهتهاقاتیتحق

 ای صحبت کردن ،يری پذتی فرزندان دختر و پسرشان، در خصوص مسائلى مانند مهربانى، خونگرمى، مسئولتی تربي برانیوالد

 يبرا کردن کودکان قی به هنگام تشونی همچننیوالد.  تفاوتى قائل نمى شوندچی اخالقى که مد نظرشان است، هي و بندهادیق

 ىی موضوع نشان مى دهدکه شناسانیا. ستندی پسر خود قائل نای دختر ي آن برازانی تفاوتى در مچی درست، هيانجام کارها
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 و توان خود را صرف ي انرژنیشتری بنیحتى مدرکى وجود داردکه والد.  به آن شکلى که مردم فکر مى کنند، وجود نداردتیجنس

 حرکات و دی زمان خود را صرف تقلنیشتریبه عنوان مثال مادران ب.  مى کنندگرانینها با د همدلى کردن آي پسرانشان براقیتشو

 زنان در همدلى ي مدارك با برترنیکنار هم قرار دادن ا.  اگر فرزند آنها پسر باشدخصوص کودکشان مى کنند، بيحاالت چهره 

 لىیولى مادران به هنگام صحبت با فرزند دخترشان خ. ت اسي دشواراری آنها است، کار بسنی والد يکردن که ناشى از رفتارها

 نوع کلمات انی مىی تفاوتهانیهمچن.  رفتار راکمتر با فرزند پسرشان دارندنی تر و احساسى تر رفتار مى کنند، در حالى که امیمال

 کی دکهی مثالها توجه کننیبه ا.  پسر خود استفاده مى کنند، وجود داردای که مادران به هنگام صحبت با دختر زىیمحبت آم

 او دی شا- .  انجام د ادىمیبرا کار را نی لطف و محبت تو را مى رساند که اتی نهانی اوه ا-: مادر چگونه با دخترش صحبت مى کند

چرا او .  دوست تو سالى است؟ اوکمى به سالى حسادت مى کندنی او فکر مى کندکه بهتررایدلش نمى خواهدکه با تو بازى کند ز

 ن،ی مادران همچنرکند؟یی تاکمى احساسش نسبت به او تغدی که کمى با هم بازى کنی آخر هفته دعوت نمى کنالتی براى تعطرا

.  انجام مى دهد، کلمات آمرانه اى بکار مى برند ولى با پسران برخورد متفاوتى دارندىی که دخترشان کار خطاىهنگام

 تصورکن تو به جاى کسى هستى که - فکر مى کنى او چه احساسى داشته باشد؟  -: ندی مثال ممکن است به دخترشان بگويبرا

 خوشش ه،ی هدنی فکر مى کنى او از ا-. در آن صورت احساس او را مى توانى درك کنى.  دوستش را از دست داده استنیبهتر

 ي روش هانی چنکیاستفاده از . روى بدارشی مرتب از او احوالپرسى کنى و به ده است کنی اماری بکی کار براى نی بهترد؟یایب

 به نکته ى "مکوبى " اما ابند،ی تیمتفاوتى در هنگام صحبت کردن، باعث مى شودکه دختران در همدلى کردن بر پسران ارجح

  مسئله از آگاهىنی تر اقی دقانیبه ب. ستین مادران ي جنسى نا آگاهانه ضی مسئله ناشى از تبعنی مهمى اشاره مى کندکه ااریبس

.  خاص درك مسائل در فرزندانش، ناشى مى شودىیمادران از توانا

   کودکانتی اى جنسشهی رهاى کلرفتا

 ي هاي با اسباب بازلندی مالىی کنند و پسران جوان خي دوست دارند عروسک بازلىی که دختران جوان خمیدی د4 فصل در

 مسئله مى نی اایآ.  کنندي بازکىی پالستيمان با بلوك ها ساختن ساختای و کىی مکاني هاي اسباب بازای نیمتحرك مانند ماش

 دخترانه و پسرانه را ي هاي مخصوص هر جنس، اسباب بازي اشهی کلي رفتارهالیل علت باشدکه آنها به نوعى به دنیتواند بد

نمى دهم پسرم اجازه  من هرگز ": ندی مى گودکهیبه پدرانى توجه کن.  هستندحی صحي عبارات تا حدنیمجزا مى دانند؟ مسلما ا

مى دهند  زن صفت به اوایکنند و لقب نازك نارنجى و دتوى مدرمسه همه او را مسخره مى کار را بکننیاگر ا.با عروسک بازى کند

 ي هاي اسباب بازغی تبلي کودکان را به آگهى هاي برنامه ي پرده هاانی تمام مدکهی اسباب بازى توجه کندی به صناج تولنکهی اای

 و رندی پسر بچه ها قرار مى گتی مورد توجه و محبوب،ي آگهى ها مردان مبارز اسباب بازنیدر ا. خودشان اختصاص داده اندمتنوع 

 به ز،ی ها ني اسباب بازي دکنندهی تولمی و صاحبان صنارندی مورد توجه دختران قرار مى گبای با آن ظاهر ز"باربى " يعروسکها

 يگفتن کلمه .  صنعت استنی ساخت و رونق اتی فعالي براي اقتصاديروی ننیتری بچه ها قو" که قدرت نق نق "انندخوبى مى د

 ي و رسانه هانی چه طور والددکهی نکته توجه کننیاکنون به ا.  استي دشواراری در مقابل کودکانشان کار بسنی والد ي برا"نه "

 کی سنى هستند، ي رده نی در همگرکهی داکودکانی خواهر و برادران بزرگتر رایز. رندی قرار مى گریگروهى به شدت تحت تأث

 ش،ی هم سن و سال خويوهها به ملحق شدن به گردی شدازی و رقابت خواهر و برادرى و ننندی را مرتب مى بىی آگهى هانیچن

 اسباب نی چنکیقاءکنندکه آنها به  باور را النی به کودکان اىی فشارهانی چنکی مى شود و ممکن است ىیزهای چنیباعث چن

 هم سن و سال بچه ها ي بدهد، زمانى که گروههاي روزی دوران مدرسه ننی اتفاق ممکن است در سننیا.  دارنداجی احتىیهایباز

 دیع اجتماعى براتی تأثنیچن" دی وجود دارد که مى گوي ادهیعق.  مخالفت با عالئق کودك را آشکار مى کنندای وافقتعالئمى از م



٦٠

 ي کدام اسباب بازدیاگر ازکودکان دو ساله بپرس.  مى دهمحیحال علت آن را توض. " کنندنییاست نوع انتخاب اسباب بازى را تع

 ي رفتارهاي شهی ازکلنی سننیکودکان در ا.  نمى توانند پاسخ درستى بدهندنها دختران است، آي براکی پسران وکداميبرا

 از نی وجود والدنیبا ا.  انتخاب خواهندکردد،ی که توجهشان را جلب نماي احتماال هر اسباب باز اطالعى ندارند، آنهاجی هتىیجنس

 موضوع نشان مى نیا.  به آنها نشان خواهند دادرا مناسب با هرگروه جنسى ي انتخاب اسباب بازانی به بعد، تفاوت منی سننیا

البته علت اصلى را .  مى کندنییمربوط به آن جنس را از قبل تع ي اشهی کلي آنها، رفتارهاي هاي اسباب بازانیدهد که فرق م

 سن چهار ر کودکان دبی ترتنیبه ا. می زندگى مى کنگری دي ارهی سکی در می دانست، مگر آنکه فکرکنهی قضنینمى توان ا

رکوچولوگفتندکه  دختکی به قی تحقکیدر .  را حس و درك کننديگری خود و دي هاي اسباب بازانیسالگى مى توانند فرق م

 لی وسانی مادرم مى خواهد با ا": ولى او در پاسخ گفت:  انتخاب کندکىی پسرانه قدم بزند و ي هايفقط در قسمت اسباب باز

 ی نشان مى دهدکه کودکان هم حق انتخاب دارند و نمتی موضوع با قاطعنیا. "دی خوشم نمى آنهایبازى کنم ولى من ا صال از ا

. رندی قرار مى گيگری عوامل دری کنند، بلکه آنها تحت تأثي بازيزی خود، با چنی والدي قهی فکر و سلتوانند تنها با طرز

  نیدوتمریتقل

 از بزرگساالن باشد؟ ای ازگروه همجنس خود هی اولدی دو جنس مى تواند ناشى از تقلانی و رفتارها مي تفاوت انتخاب اسباب بازایآ

 مى فاءی مهمى را ااری خاص، درگروه سنى دوران مدرسه، نقش بسي هاتی از شخصدیقل و تي هم سان سازي هايبدون شک باز

 ي بزرگتر به هنگام بازي هم وجود ندارد، بچه هالی مدرسه و تحصي براگاهىی که جاىیابه عنوان مثال حتى در فرهنگه. کند

 مناسب لی دلنی جنسى درکودکان نوپا، ايوتها تفانی مبدأ الیاما به عنوان دل.  مى کننددی همجنس خودشان را تقلنینقش والد

 ي اداشتری نمى کنند بلکه بدی علت که کودکان قبل از رفتن به مدرسه به طور مرتب از هم جنسان خودشان تقلنیبه ا. ستین

 تیجنس ي براي انتخاب در نوع اسباب بازنیی از هم جنسان نمى تواند علت اصلى تعدیتقل. جنس مخالف خودشان را درمى آورند

 با ي است که و ى بچه ها بازنی مهم را در نظر دارد و آن اي نکته کی،- روانشناس -  " النور مکوبى ".  مختلف باشديها

 نی مى کنند، بدون شک اي خودشان بازتی متناسب با جنسي هاي با اسباب بازنیهمجنس خود را انتخاب مى کنند و همچن

 بزرگساالن در تمام اوقات دکهی متوجه مى شود،ی فکر نکنگری مورد، دنیوقتى که در ا. د از بزرگساالن نداردیموضوع ربطى به تقل

 از برخورد با جنس زی فرزندانشان را به پرهنی که نشان دهد والدستیمسلما مدرکى در دست ن. ندبا جنس مخالفشان سروکار دار

 را به دکردنی تقلمیاگر بخواه. دشان انتخاب مى کنند است که بچه ها خويزی همان چنی وجود انیبا ا.  مى کنندقیمخالف تشو

 ي برترم؟یی چه بگوي و بازنی آشکار تمرفیم، در مورد تعری تفاوتهاى جنسى، کنار بگذارجادی از چگونگى افی تعرکیعنوان 

 يتهایان با فعال مردادی است که به علت سروکار داشتن زنی امی عقل سلدگاهید. میریمردان را در مهارتهاى حرکتى در نظر بگ

 و نی است تمرممکن.  کسب کرده اندياری خاص ورزشى مهارت بسي هاي مانند پرتاب دارت و بازىی هايحرکتى، آنها در باز

 خود، در سن خاصى از هم جدا مى شوند، ولى نکته ي ها در مهارتهاتی امر باشدکه چرا جنسنی احیسروکار داشتن بخشى از توض

 کارها، از همان دوران قی مردان در انجام درست و دقي است که برترقتی حقنی جنسى اي تفاوتهانی ا مبدأي هی نامعلوم نظري

 که تفاوت می فرض کنالی درکمال راحتى خمی سن مى تواننیدر ا.  به چشم مى خورده استز،یکودکى، حتى در سن دو سالگى ن

 بهتر از دختران در لىی وجود، پسران دو ساله خنیرد ولى با ا دو جنس وجود داانی انجام کارها مي فرصتها براجادیکوچکى در ا

 خچهی اطالعاتى در مورد تارشگری جنسى حتى وقتى که آزماي تفاوتهانی باالتر انیدر سن.  را انجام مى دهندشانی سن کارهانیا

  . اهده مى شود مشز،ی ورزشى به دست مى آورند ني از رشته هاکی از افراد و تسلط آنها بر هر کی ورزشى هر ي
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   هاتی جنسنقش

 تی متفاوتى در مورد جنسي است که ما باورهانی اصلى اي دهیا.  استتی جنسى، نقش دائمى جنسي از تفاوتهاگری دفی تعرکی

ه  که زنان، اجتماعى هستند در حالى کمیبه عنوان مثال باور دار. می قرار مى دهند، دارری که رفتارها و عالئق مان را تحت تأثىیها

 زن و مرد ي اجتماعى و نقش اقتصادي اعتقادات در مورد دو جنس زن و مرد ناشى از تفاوتهانیا. می فعال مى داناریمردان را بس

 مردان در دی شديری ازکودکان باعث شده که آنها اجتماعى شوند و درگي خانه و نگهداري زنان باکارهادی شديریدرگ. مى شود

 وجود ي برايادیمسلما مدارك ز.  به شدت خودمحور شوندآنهاباعث شده که ...  مراحل کار وپرداخت حقوق کارمندان، دقت به

 قدرت باشد، مشغول بکار شوند در ي در مشاغلى که دارالندیاکثر مردان ما.  دو جنس زن و مرد وجود داردي براىی نقش هانیچن

 دهی انی ولى امیباورکن را تیممکن است نقش جنس. کنند گروهى و مشترك را انتخاب يلندکارهای ماشتریحالى که اکثر زنان ب

 قی و دقي قواری بسستمی به طور متوسط مردان در درك و شناخت سد،ی ساماندهى مى گوي هی فرضرد؟یازکجا سرچشمه مى گ

د پرسش قرار  قدر مورنی ايزی چنیولى چرا چن.  باشد که آنها مهارت فراوانى در آن دارندکىیزی فکی تکنکی نی ادیهستند، شا

 " لی مسائل از دلنی اگر اای می جنسى بداني باشدکه آن را علت به وجود آمدن تفاوتهانی اتی ما از نقش جنساوراگر ب!! رد؟یمى گ

 مردان کارگزار و فعال هستند شتری، معتقد است که ب" گرىدیوید" م؟ی آن را امتحان کنمی ناشى شود، چگونه مى توان" نیدارو

 نقش ي هی فرضنکهی ايبرا.  اجتماعى خود هستندي هارگىی دادن تسلط ها و چان در نششان،ی هاتیبسته به موفق مردان وارایز

 ي هی فرضقتیدر حق.  کار هنوز انجام نشده استنی البته ام،ی را ردکن" نىی دارو" عوامل نی چنکی ستىی عملى شود باتیجنس

 در جوامع گوناگون با ي موجوديا شباهتهفی در تعرهی فرضنیال ابه عنوان مث.  با مشکالت خاصى مواجه استتینقش جنس

 کشور، کی اسلحه، به جز دی تولي جامعه انجام شد، درکارخانه ها122انی که مقىی در طى تحقنیبنابرا. شکست مواجه شده است

 نیبه طور خالصه، چند. ت احتمال اسای تصادف و کی از شی بيزی موضوع چنیالبته ا. همگى فقط مردان را استخدام مى کردند

 با دختران و نی مختلفى که والدي مثال آشکار را مى توان در روشهاکی.  فرهنگى وجود داردىی از جبرگراتی حمايبرامورد 

 که در توسعه ى همدلى کردن مشاهده مى ىی که مى تواند در تفاوتهاىیصحبتها. پسران خود، صحبت مى کنند، مشاهده کرد

 زود جلوه گر مى شوندکه به سختى مى توان گفت که فرهنگ در لىی خیجنس يولى بعضى از تفاوتها.  باشد داشتهری تأثم،یکن

 ي اثرات فرهنگى، بر رونی چنکی تمام تالش خودشان را مى کنند تا نیبه عالوه بعضى از والد.  داشته استىی بسزاریآن تأث

 که بفهمند لی دلنی خرند تنها به اى مي اسباب بازونی دخترشان کامي پسرشان عروسک و برايآنها برا.  نگذاردریکودکانشان تأث

 موضوع به سادگى نشان مى نی که امیحتى اگر فکرکن.  را انتخاب کنندي بچه ها، خودشان مى توانند نوع مناسب اسباب بازایآ

 به نظر مى نطوریهنوز هم ا. ست اىی به تنهانی از والدشتری گروهى، بي همجنس و هم سن و رسانه هاي گروههاراتیدهدکه تأث

 نمى توانند تحت چگاهی تولد هي هی اولي کودکان در روزهارای زستی جنسى مشاهده شده، مناسب ني تمام تفاوتهافیرسدکه تعر

 احتمال وجود داردکه نی اگر،ی دلی علت و دالنیبه هم. رندی گروهى وکودکان هم سن و سال خودشان قرار بگي رسانه هاریتأث

 در ز،ی آن مى توان فرهنگ آن فرد را ني و به عالوه دی به وجود مى آيگری علت عوامل ده جنسى در رفتار، بي تفاوتهاي توسعه

 مى توانند ی عوامل چه نقشنی که امینی ببدییایحال ب.  موارد هستندنی از اگری دیکی ی شناسستی و زيولوژیعوامل ب. نظرگرفت

  .  داشته باشندانی منیدر ا
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8 فصل

   شناسىستیز

 ی شناسستی و زيولوژی بنقش

 موضوع راکه چرا مغز زنان به طور متوسط در همدلى کردن و نی فرهنگى و اجتماعى، علت افی طور به نظر مى رسدکه تعارنیا

 نی شناسى مى تواند علت استی زایآ.  نداده اندحیمغز مردان به طور متوسط در ساماندهى بهتر عمل مى کند، کامل توض

 ها صورت گرفته تی هورمون ها، مغز و باالخره جنسوانات،ی حي که بر روقاتىیحق فصل تنی دهد؟ در احی جنسى را توضياوتهاتف

. می شروع کنواناتی اول با حدییایب.  دادمیاست، را مورد بررسى قرار خواه

   هامونی تا مازموش

 ي چنانچه گونه هانی هستند بنابرانی اگر چناست؟ کىی م،یى کن که ما در انسانها مشاهده مي جنسى، در مواردي تفاوتهانی اایآ

 دیالبته کل.  باشدری شناسى درگستی زلىی مسئله مى تواند با دالنی خارج از فرهنگ انسانى باشند، افىی توسط تعارگر،ید

 و خصلت ها ز،ی نگری دواناتی کهنسال و پرسابقه، که معتقد است حشی گراکی است، ي انسان مدارنجا،یخطرناك، در ا

 ىی تواناگر،ی دواناتی حدکهی عقانی اانی ميدیرقابت شد.  مهم استاری موضوع، بسنی داشتن اادیبه .  همچون ما دارنداتىیخصوص

 ىی ازخوش مشربى و تواناي اشکال سادهاگری دواناتیولى ح.  وجود داردست،ی ننی چننکهی اایهمدلى کردن و ساماندهى را دارند 

 بزرگ شروع ي هامونی را با مقی تحقنی ادییایب.  ممکن است مربوط به موضوع مورد نظر باشدهندکهوانند آنجا د را مى تىیفضا

 يشتری لذت بانهی هاى ماجراجوي از خود نشان مى دهند و از بازىی از ماده ها، حس جنگجوشی گونه ها نرها بنیدر تمام ا. میکن

هر .  هاى پر جنب وجوش و پر تحرك، نشان مى دهندي به بازيدی شدي عالقه مى برند مانند کودکان انسانهاکه پسر بچه ها

 نگونهی ا"سوسیر" نژاد ي هامونی هم مشاهده کند، به عنوان مثال در بچه مواناتی رفتارها را در بچه ى حنیکسى مى تواند ا

 ي هاي نوپا، بازدختران از شیا هم ب نوپي پسر بچه هاد،ی مشاهده کرد4 که در فصل يهمانطور. دیرفتارها را مشاهده مى کن

 مى ری از مرد بودن آنها تعبي تفاوت در رفتار انسانى را همچون نشانه انیبعضى از مردم ا.  را انجام مى دهندجیپرتحرك و مه

ا  خودشان رتی قدرت و موقعاری مردان با تالش بسابد،ی کاهش مى گرانی مردان نسبت به مسائل اجتماعى و دتیکنند و حساس

 رفتار، نی که در اقتىیحق.  نمى دهندتىی اهميگری کرده و از آن دفاع مى کنند، در حالى که به احساسات دانیدر جامعه ب

 کىی.  دخالت داشته باشندنی شناسى در استی نشان مى دهدکه ممکن است علل زم،ی مشاهده مى کنهی اوليدرکنار تفاوتها

 است که به طور متوسط زنان در نی هم جالب است ااری ها و شامپانزه هاکه بسمونی، م انسانهاانی آشکار در مي از شباهتهاگرید

 احساس شانی بدهند و براتیزنان دوست دارند به آنها نگاه کنند، آنها را نوازش دهند، به آنها اهم.  بچه ها مشخص مى شوندانیم

 جنسى مشابه در هر سه مورد دیى ندارد، ولى تقل شناسستی موضوع ارتباطى با زنی ادکهیممکن است فکرکن. نگرانى کنند

 يادی زي نوجوان که به بچه ها عالقه ي ماده ي و شامپانزه هامونی است که منی ادی تقليمشکل اصلى برا.  وجود داردواناتیازح

 عالقه توجه و نیرابناب.  نکرده انديری و سرمشق گدی نوجوان هنوز از بزرگترها تقلي هامونینشان مى دهند، در حالى است که م

 گرانی آنها نسبت به ددی و احساساتى بودن شدتی حساسي که زنان به کودکان نشان مى دهند ممکن است نشانه يدی شدي

 يزی است، چه چواناتی که در خصوص ساماندهى حقىیدر مورد تحق.  هستندرتری پذبیباشد، مخصوصا نسبت به کسانى که آس

 ررسمىی اطالعات غنیی چراکه آن روش تعدی انسانها برآي از عهده صراممکن است منح که ساماندهى میدیمشخص شد؟ فهم
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 که بر قاتىی تحقنیعالوه بر ا.  به اثبات برسدواناتی حگری در انواع دي بى ثبات نمى تواند به طور مجاب کننده اي شهیاست و اند

 واناتی ساماندهى در حي در مورد برابرىیزهایت به ما چ موش ها انجام شد، ممکن اسىی فضاي هاىی همچون تواناىی رفتارهايرو

.  در انسانها مى تواند ساماندهى را در بر داشته باشدىی فضاي که مهارتهامی مشاهده کرده انی احوال همچننیبا تمام ا. اموزندیب

 از کىید، براى مثال در  دارني کمتري مى کنند و خطادای پعی سرلىی خچی راه مارپکیموش هاى نر معموال راه خود را در 

 به خاطر بسپارند تا رند،ی راکه از مرکز سرچشمه مى گىی راههاستىی باوانی حندی شعاعى مى گوچی هاکه به آن راه مارپشیآزما

 ستىی هستند ولى باىی فضاىی سنجش تواناي برامىی سنتى و قديشهای سردرگم کننده آزمايراهها. ابدیبتواند به غذا دست 

 هندسى ي انسان و موش، زمانى که موشها و راه حل هاانی مقیدر هر دو تحق.  استستمی سکی هم چىی راه مارپکی که میبدان

 نفر کی.  کنندهی داشتند به عالئم درون اتاق تکلیافراد مؤنث تما.  افراد نر کامال مشهود بوديمورد استفاده قرار مى گرفت برتر

اگر . ستی نبی نظم و ترتي دارالىی استفاده از عالئم خد،ی مى آانی فضا به مکی ادعاکندکه وقتى موضوع در نیمى تواند چن

 سای اگر به سمت راست کلدیی راحت و ساده به خودتان بگولىی خدی مى تواند،ی مى روسای مشخص به کلری مسکی از شهیهم

اگر از !!  مى دهد؟ي رواقى چه اتفدینرو سای به کلشگىی همری اگر از مسدیولى تصورکن. داکنىی مى توان آن فروشگاه را پچىیبپ

 ژهی وتیعالئم خاص همچنان از اهم. دیداکنی تا آن فروشگاه را پدی بروسای به سمت چپ کلستىی بانی بنابرادییایسمت مخالف ب

 به نوعى  جنسى انسانها اشارهي از تفاوتهاگری دکىی.  استازی مورد نز،ی و نظم دادن ندنی برخوردار هستند ولى سازمان بخشيا

 ىی توانانی جهتى خاص، آن هم با دقت فراوان، که شواهد نشان مى دهد اایبرترى افراد نر در پرتاب اجسام به سمت و :  استگرید

 معناکه هم نیبد. ردی ساماندهى را در بر مى گى،ی توانانی دادم که احی توض6در فصل .  تولد مشاهده مى شودي هی اولنیدر سن

اگرچه هنوز به خوبى نمى . ندی کار را به راحتى کنترل مى نمانی مى کنند و هم انجام اك اجسام را در کنترل حرکتنیقوان

 ماده ي از شامپانزه هاشتری بلىی حرکت را خنی نر هم مى توانند با دقت اجسام را پرتاب کنند، البته آنها ايدانندکه شامپانزه ها

 نی داشته باشد، مى توان چنشی نر افزاي علت مشابه در انسانها و شامپانزه هاکی رفتار پرتاب کردن به نیاگر ا. انجام مى دهند

 فرهنگ يمسلما شامپانزه ها رو.  جنسى شده استي تفاوتهانی شناسى باعث به وجود آمدن چنستی علت زکیتصورکردکه 

 هرگز زی ها نمونی که مالىى کنند، در ح پرتاب دارت شامپانزه ها را پخش نمونیزی نمى گذارند مثال هرگز در تلويریانسانها تأث

 نکته اشاره مى نی به اوانات،ی حي به عمل آمده بر روقاتی تحقنیبنابرا. نندی دارت انسانها نمى نشای سکی پرتاب ديبه تماشا

چه در مورد هورمون ها . ستی مرحله مؤثر ننی شناسى در همدلى کردن و ساماندهى نقش دارد ولى نقش آن در استیکندکه ز

 اموزد؟ی به ما بي تازه ازی مطالعه در مورد آنها مى تواند چای آد؟یداراطالعاتى 

   شماي رفتن سطح هورمون هاباال

 شی آزما،يبالفاصله پسى از باردار.  هورمونى استستمی که ممکن است علت تفاوتهاى جنسى در ذهن باشد، سستىی عامل زکی

تستوسترون از غدد آدرنال ترشح مى شود و به . مون تستوسترون در آن باال است هورزانی نر نشان مى دهدکه منیبر روى جن

 دی تولىی هورمون را در حد باالنی ولى پسران حتى قبل از تولد به طورآشکار استند، هورمون هنی اي دارازی دختران نلی دلنیهم

 د،یشی خودتان مى اندتی وقتى که به جنس.می کنيادآوری خودتان تی مهم در خصوص جنسي نکته نیالزم است چند. مى کنند

: دی پنج سطح متفاوت را از هم مجزاکنستىیبا

 ي کروموزوم هاي و اگر دارادی از جنس نر هستنی بنابرادی باشY وX ي کروموزوم هاياگر شما دارا:  خودتانکىی ژنتتیجنس-

XXو دی نر هستنی بنابرادی هورمون تستوسترون باشياگر شما دارا: اندام هاى تناسلى خودتان- . دی از جنس ماده هستد،ی باش 

 از جنس نر دیا ر داراى آلت تناسلى مردانه هست:  خودتانتیاندام تناسلى جنس-. دی هستاده منی بنابراد،ی تخمدان باشياگر دارا
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 است تریى مغزتان قو ساماندهستمی سدیاگر شما ازجنس نر باش: نوع مغز خودتان-. دی از جنس ماده هستدی واژن هستيو اگردارا

 موضوع از حاالت و نیا: رفتار خاص جنسى خودتان-. بود خواهد تری همدلى کردن مغزتان قوستمی سدیو اگر از جنس ماده باش

 نی بنابرادیعالقمند هست...  فوتبال وي هاي بازکى،ی مکانلی، وساCDي مانند جمع آورىیزهایاگر به چ. نوع مغزتان ناشى مى شود

 مى تیمی دادن صمشان و نانی و بگرانی از دوستان، نگرانى در خصوص احساسات دتی مانند حماىیزهای اگر به چاز جنس نر و

 ولى نوع مغزتان در ستی شما ني رفتارينوع مغزتان جدا از نحوه . دی از جنس ماده هستنی بنابراد،ی و عالقمند هستدیشیاند

 از سطح فىی نوع مغزتان تعرندیروانشناسان مى گو. دی به دست مى آانتی خالصه اى از اطالعاتى است که از رفتارهاقتیحق

 ي نکته هاي سرکی شما بر اساس کىی ژنتتیجنس. دی است که شما انجام مى دهيزی که رفتار آن چلىادراکى است در حا

.  مى شودنیی صادقانه تعلىیادراکى است و خ

ولى حتى اگر .  مرحله متوقف مى شوندنی اولنی ماده است، در همای  ازگروه نري دهند فردصی مردمى که مى خواهند تشخاکثر

. دی خاص جنس نر استفاده کني از غدد، مغز و رفتارهادی مى تواند،ی حتى ازگروه نر باشایشما به طور معمول ازگروه ماده و 

اگر شما از . دی زنانه استفاده کنيا از غدد، مغز و رفتارهدی مى تواند،ی مرد باشتىی و جنسکىیبرعکس حتى اگر شما از نظر ژنت

 تستوسترون و آندروژن در بدنتان ترشح مى شود و اگر از نظر ي قبل از تولد هورمون هاد،ی مرد باشتىی و جنسکىینظر ژنت

 صی تشخي نکات برانی ترشح مى شود، در نظر گرفتن اى قبل از تولد از غدد آدرنال هورمون زنانگد،ی زن باشتىی و جنسکىیژنت

مرحله : ترشح هورمون تستوسترون طى سه مرحله به اوج مى رسدکه عبارتند از.  داردتی اهماری بستانیوع مغزتان و نوع رفتارهان

 پنج ماه پس از تولد است و نقطه ينکته بعد.  دوران حاملگى استي و چهار هفته ستی هشت تا بنی قبل از تولد بي اول دوره ي

 نی چنریی تغي اوقات است که مغز برانی در ارای مى شوند، زيدوره ها مربوط به دوران فعال ساز نیا.  اوج در دوران بلوغ استي

 نورمن ".  مى گذارندری مغز تأثيتهای فعالي جنسى گفته شده، قبل از تولد بر رويهورمون ها.  حساس استاری بسىیهورمون ها

 زانی فرض کردکه منیاو چن.  العاده جالبى ارائه کرده است فوقي هی مورد نظرنی، عصب شناس معروفى است که در ا" ندیچویگ

 رشد زانی هورمون باال باشد، منی ازانیهر چه م.  مى گذاردری مغز تأثي مکرهی رشد دو نزانیترشح هورمون تستوسترون بر روى م

البته کمى بعد در مورد . د چپ مغز آهسته خواهد بوي مکرهی رشد ننهی به طور قرو خواهد بود عتری راست مغز هم سري مکرهین

.  کردمی با هم صحبت خواهمکرهی دو ننیا

 نی مى کنند و آن اتی او را حمانىی بشی موجود است که پي مورد انتقاد قرارگرفت ولى شواهد" ندیچوی گ" ي هی چه فرضاگر

 مهارت شتری چپ بي مکرهی نيتها دارند و زنان درمهارشترىی و مهارت بي راست مغز برتري مکرهی نياست که مردان در مهارتها

 همدلى کردن دارد؟ دانشمندان به ي بر رورىی ترشح هورمون تستوسترون تأثای که آمیبدان ستىی با،يزیولى فبل از هر چ. دارند

 هاى مونیم.  کردندقی و و حامله بودند، هورمون تستوسترون تزرشوندی مدهی نام" رزوس " بومى هندوستان راکه ي هامونیم

 در شتری ها بزرگتر مى شدند بمونی منیهر چه ا. ند از جنس ماده بودند، ولى از نظر جنسى مرد شدکىی اگر چه به طور ژنتدختر

 که يهمانطور.  مشاهده مى شدادی جنگندگى در آنها زي نررا نشان مى دادند و حالتهامونی مي رفتارهاشانی هايحرکات و باز

 ستاندارانبر عکس دانشمندان به پ.  مى تواند عالمت فقدان حس همدلى باشدىی هاي حالتها و بازنی چنکی میقبال هم گفت

 خاصى ي از خود نشان دادند و عالقه يدی شدي مادرانه يآنها رفتارها.  کردندقی استروژن و پروژسترون تزريدختر هورمون ها

 انسان زمانى نی جننیبنابرا.  استافتهی شیا موضوع نشان مى دهدکه حس همدلى افزنی و مجددا اداکردندی پواناتی حيبه بچه 

 ی عالئم نشان منیا.  دهدی را نشان م" یشیپس زا" تجاوزات شیرد،افزای گی مصنوعى قرار مروژن آندباتیکه در معرض ترک

دکه به  مکرر الزم مى شوي هانیدر هنگام سفط جن.  بگذارندری تأثی اجتماعي رفتارهانی اي توانند بر رویدهد که هورمون ها م
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 کنند، در صورتى که فرزندشان پسر باشد، مانی درمان زاي دوره نیمادرانى که پس از ا.  شودزیزنان هورمون مصنوعى زنانه تجو

 ىی هاي گروهى و بازي به بازى هاشتری خاص زنان را در حرکاتش نشان مى دهد، به عنوان مثال درکودکى بي پسر رفتارهانیا

 معلوم شدکه سطوح عدهاب.  بازى کندشتری مى دهد با عروسکها بحی است عالقمند مى شود و ترجکه مربوط به مسائل اجتماعى

 راتی مرد به زن هم مى تواند تأثتی جنسریی تغي به عمل آمده بر روقاتیتحق.  همدلى مؤثر باشدىیهورمون مى تواند در توانا

 در مردان شتری راکه بي تجاوزگرمینهاکاهش شکل مستقآ.  به ما نشان بدهدي احساس همدلى و همدرديهورمون ها را بر رو

 مى انی در زنان متداول است، نماشتری راکه بيشاوندی تجاوز خوشی افزامی مستقری مى دهند و به طور غنمتداول است، نشا

 میز مستق تجاودکهیبه خاطر داشته باش.  داردری تأثي شکل تجاوزگري مدرك معتبر است که تستوسترون بر روکی نیا. کنند

. دی مى گويزی چمانی تنها در مورد هورمون آندروژن بعد از زاموضوع نیالبته ا.  دارداجی از همدلى احتنىییاحتماال به سطح پا

 نی از باهوش ترکىی ، ای سوالنا لوچمام؟ی به دست آورمانی از زاشی در مورد آندروژن پدىی اطالعات مفمیچگونه مى توان

 ي است که براجی درکمبر"آدن بورك " مارستانی بي هاستیمیوشی از بکىی ز،ین  راگتتری بود و پمی دکتراي دوره انیدانشجو

 به همراه "تری سوالنا و پ".  خاصى از خود نشان مى داداقی مى گذارد، اشتری رفتار تأثي چگونه تستوسترون بر رونکهی اشیآزما

. می امتحان کنمای را مستقشىی زاشی تستوسترون پي هی فرضمی گرفتمیمن، تصم

. می قرار گرفتند، مطالعه کرد" نوسنتزی آم" دستخوش ي اول بارداري سه ماهه ی که طی روش را در مورد کودکان مادراننیا

 " با ی زنان که احتمال دارد خطر داشتن کودکي خاص است که برای روش پزشککی نوسنتزی آمد،ی دانی که احتماال ميهمانطور

 آدن " مارستانیب). دی آی معموال به علت باال بودن سن مادر به وجود ميماری بنیا. (شود یته باشند، اجرا م را داش"سندرم دان 

 شرق انگلستان ي هامارستانی از بنوی آمعی مالی و تحلهی تجزي برای مرکز استانکی گری از مسائل دری به غجی در کمبر"بورك 

 ي در دمای را از هر حاملگنوی آمعی آدن بورك مامارستانی بود که بنیت ا ماوجود داشقاتی تحقي که برای مهمينکته . است

 نوی آمعی مالی و تحلهی امکان تجزتی موقعنی انیبنابرا. دیای بای دارد تا هر کودك به دنی کند و آنها را نگاه می مزی فرنیی پااریبس

.  کنندی از آن استفاده نمير منظونی چني براشهیاگرچه هم.  کندی را فراهم ممانی از زاشی تستوسترون پزانی سطوح ميبرا

 لهی به وستی موقعنی اتیما از مز.  آن استیقی حقزانی و میعی شود به شکل طبی مافتی که در آن ی هورمون تستسترونزانیم

 را به رومندشانین که کودکان سالم و می و از آنها خواستمی شده بود، استفاده کردزی آنها فرينوی آمعی که مای تماس با مادراني

 تر است، در حال حاضر تماس نیی هورمون تستوسترون آنها پازانی ممی کردی که فکر میم،کودکانیافتیدر. اورندی ما بشگاهیزماآ

 سطح تستوسترون زانی گفت که هر چه منی چنیستی باگری به عبارت دای دانند و ی را ميادتری و تعداد لغات زشتری آنها بینگاه

 يزی درست همان چنی در ذهنتان باقى مى ماند و ايکمتر شما کمتر ولغات ی باال باشد، تماس و ارتباط نگاهانمی از زاشیپ

 نی به سراغم آمد، مانند ابی از آن احساسات عجکىی م،یدی رسجی نتانیوقتى به ا.  کرده بودنىی بشی پ" ندیچوی گ"است که 

 شما ي گفتاري هاىینا تواای خوش خلقى ي مى تواند بر روىیایمی شي ماده نیچند قطره از ا. بودکه ستون فقراتم به لرزه افتاد

 اقی و اشتجانی بودکه نمى توانستم هنی امیتنها ناراحت.  بودبی عجلىی من خي دهی مسئله به عقنیا.  داشته باشدياری بسریتأث

خوب حاال نگاهى به . چشم از جهان فرو بست قلبى يمتأسفانه او چند سال قبل بر اثر سکته .  کنممی تقسندیچویخودم را باگ

 نشانه هاى همدلى باشند، بعدها معلوم شد که نی از اولکىی اگر ارتباط نگاهى و مکالمه اى، ": می کار داشته باشيری گجهینت

. " مهم در تفاوتهاى فردى براى بروز و نشان دادن همدلى کردن استاری بسکىیولوژی عامل بکیترشح هورمون تستوسترون 

 نیا. می به عمل آوريگری دشاتی قرار داشتند، آزمانوسنتزی آمرمان بر روى کودکانى که مادرانشان تحت دمی گرفتمیتصم

 بودکه خداوند او نی، نام داشت و مثل ا"ری مانچی ربکا ک"می دکتراي دوره دی جدانی از دانشجوکىی. بارکودکان چهار سال داشتند

 فهرست هم سنجى نیا. می دوران کودکى را دادي کودکان چهار ساله فهرست گفت و شنودهانیبه ا.  بوددهیرا دانشمند آفر
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 سطح مانی از زاشی کودکانى که پمیافتیدر.  مى کندیابی را ارزتانی ظرافت عالئق و خواسته هانی ابختماعى و همچنيمهارتها

 که ىی با آنهاسهی است و در مقانىیی آنها در سطح پا اجتماعىي هاىیهورمون تستوسترون در آنها باال بود، در حال حاضر توانا

 هورمون نیی سطوح پانیبنابرا.  محدود استشانی بوده، عالئق و خواسته ها نیی پامانشانی از زاشی تستوسترون پهورمون

 ارتباط  گفتارى و ارتباطات،ي هاىیباعث مى گرددکه افراد در توانا )  در خانم ها مشاهده مئ شودشتریکه ب(تستوسترون

 نشانه هاى خوبى براى ابراز خوب نهای از خوشان نشان دهند و تمام اي بهتررد اجتماعى، عملکيبرقرارکردن نگاهى و مهارتها

 هاى خوب ىی ها به وضوح نشان مى دهندکه توانارىی گجهی نتنیهمدلى است و اگر عالئق محدود نشانگر ساماندهى قوى باشد، ا

 هم وجود داردکه نشان مى دهد ترشح يگریولى نشانه هاى د.  هورمون تستوسترون بستگى دارديساماندهى کردن به سطح باال

 ترشح د،ی موش نر را به هنگام تولد اخته کنکیبه عنوان مثال اگر . هورمون تستوسترون به ساماندهى کردن مربوط مى شود

 تا آخر عمرشان ىی موش هانی چنکی.  نمى شود هورمون وارد مغز اونیهورمون تستوسترون در بدن او متوقف مى شود و ا

اگر ترشح هورمون تستوسترون .  ى راست بزرگى دارندمکرهی نىی نرهانیچن. دی ى مغزشان به وجود نمى آمکرهی دو ننی بيرییتغ

 اخته نی ى راست مغز مشهود باشد، بنابرامکرهی رشد در ننی رشد بخش راست بدن باشد، بخصوص اعی عامل تسرمانی از زاشیپ

 نی کارى را دارد و انی چنىی ى راست مغز توانامکرهیچراکه ن.  دهدکاهش ساماندهى راىی فضاي رشد و توسعه ستىیکردن با

 قدرت فوق العاده يریادگی شود، در قی موش ماده در هنگام تولد هورمون تستوسترون تزرکیاگر به .  قابل انکار استری غتىیواقع

 ي کمتري خطاهاي اند باهوش تر و دارارده نکافتی دری هورموننی که چني ماده اي با موش هاسهیا به دست مى آورد و در مقيا

 است که نی جالب اينکته . می مى کني ساماندهى در مغزشان را قوستمی ماده، سي هورمون مردانه به موش هاقیبا تزر. هستند

 نر يموش ها.  نر را بروز دهندي رفتارها و حرکات موش ها ماده باعث مى گرددکه آنهاي هورمون تستوسترون به موش هاقیتزر

 سرگشتگى نی راه خود در اافتنی ي اند، براداکردهی هورمون تستوسترون حالت مردانه پقی که با تزري ماده ايمعمولى و موش ها

 ي ماده يموش ها.  خوب ساماندهى کردن را نشان مى دهدىی موضوع به وضوح توانانیا.  متد خاص استفاده مى کنندکیاز 

 که استفاده از ستی تعجب نيجا.  همچون راه درك مسائل به شدت وابسته هستندعالئمى نر اخته شده به يمعمولى و موش ها

 هم نی از اشی چنانچه پداکند،ی حل مسائل مبهم کاهش پای روش حل مشکالت و يریادگی درك و ىیعالئم باعث مى گردد توانا

 ساماندهى کردن توسط ترشح هورمون ىی تواناهدکه مسئله نشان مى دنیا.  باشندنانی قابل اطمریوانند غ عالئم مى تم،یگفته بود

 ساماندهى کردن را ي هورمون ها بر روری گروهى که تأثنیآخر. ردی قرار مى گری تحت تأثمانی پس از زاای و شیتستوسترون پ

 درمان حتاگرکسى آنها را ت.  بودافتهیستوسترون در آنها کاهش  ترشح هورمون تزانی بودندکه مرمردانىینشان مى دادند، پ

 کرده اند، در انجام افتی که تنها شبه دارو دريری با مردان پسهی هورمون تستوسترون قرار دهد، آنها در مقاقیبهداشتى تزز

 و ساماندهى کردن مانی زا ازشی هورمون تستوسترون پانی ميدر ضمن رابطه .  و حل مسائل ذهنى بهتر عمل مى کنندناتیتمر

 ي باال باشد، عملکردتان در انجام کارهالىی شما خمانی از زاشیاگر سطح هورمون تستوسترون پ. ستی خطى نری ناپذانیبه طور پا

 ممکن است سطح دلخواه هورمون نیبنابرا.  باشدنیی هورمون پانی تر از زمانى خواهد بودکه سطح افی ضعلىیمتناوب ذهنى خ

حتى .  به شکل معمول در مردان باشدای و نیی برخى جاها پادر براى توسعه و بهبود ساماندهى کردن مانی از زاشین پتستوسترو

 باشد نیی پاای مردانى که سطح هورمون تستوسترون آنها معمولى و د،یاگر نگاهى به سطح تستوسترون درحالت معمول داشته باش

 نر به هنگام تولد داراى کانبعضى ازکود. ندی بهتر عمل مى نماىی حرکتى و فضاي هاىی و توانااتیاضیدر حل مسائل ساماندهى، ر

 کوچکى اری بسي هاضهی هستند، بيماری بنیآن دسته اى که داراى ا).  خونىي ناشناخته مارىینوعى ب. ( هستندIHH طیشرا

 هورمون در هر فرد نی مى شودکه اداری ها پدضهی نقص ترشح هورمون مخصوص بای به علت فقدان و IHH مارىی بنیا. دارند

 و معمولى جنس نر، در ي هستند نسبت به افراد عادطىی شرانیعده اى که داراى چن.  حاالت جنسى استاهش و کشیعامل افزا

 هورمون تستوسترون ي هی مسائل نشان مى دهدکه سطح اولنیدوباره ا.  ساماندهى با مشکالت خاصى مواجه هستنديعملکردها
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 به آندروژن تی افراد را مبتال به سندرم عدم خساسنی مى توان انیبرابنا.  مى گذاردری ساماندهى تأثي هاىی توانا ي بر رودر واقع

 مى نی از نظر غده و اندام تناسلى مرد هستند بنابرانیآنها همچن.  مرد هستندکىی افراد از نظر ژنتنیا. دانست) يهورمون مرد(

 نشان نمى تی به هورمون آندروژن حساسبت نسکى،یولى به علت نقص ژنت.  کننددیمون آندروژن تول هوري عاديتوانند به اندازه 

 و دکتران آنها فکر مى کنندکه آنها واقعا دختر هستند، نی والدنیبه هنگام تولد از نظر آلت تناسلى مانند زنان هستند، بنابرا. دهند

 در آنها مشاهده AL به سن بلوغ سندرم دنی به هنگام رسعنىیولى کمى بعد .  براى آنها نام دخترانه انتخاب مى کنندجهیدر نت

 از شهی افراد همنی الی دلنی قاعده نمى شوند به همچگاهی معمولى هستند ولى آنها هي هانهی سياگرچه آنها دارا. مى شود

 مواجه ياریظم و مرتب با مشکالت بس در انجام کارها به شکل منزی افراد ننیدر ضمن ا. حاالت دو جنسى خودشان رنج مى برند

 مهمى در اری هورمون تستوسترون نقش بسنکهی مشخص را نشان مى دهند، ازی چکی که ذکر شد ين شواهدیتمام ا. مى شوند

 ساماندهى به ي فرد در عملکردهاي مغزستمی هورمون باال باشد سنی ترشح ازانیاگر م.  جنسى داردي رفتارهاشرفتیرشد و پ

. را نشان مى دهدخوبى خود 

   ى مغزمکرهی ودونتستوسترون

 هورمون نی ازانی مى گذارد، هر چه مری مغز تأثي مکرهی رشد ني بودکه ترشح هورمون تستوسترون بر رونی اندیچوی گي دهیعق

تى است و  و حرکىی فضاي هاىی راست مغز مربوط به تواناي مکرهین.  خواهد داشتيشتری راست مغز رشد بي مکرهیباال باشد ن

 چپ مغز مربوط به زبان و ارتباطات است و ي مکرهین.  مى شوندياری ساماندهى ىی توسط توانامی که مشاهده کرديهمانطور

.  مى شوندياری ابراز همدلى کرددن ىی توسط توانامی که مشاهده کرديهمانطور

 ی مردان در ساماندهیی چرا توانانکهی توان علت ای از زنان رشد و توسعه داشته باشد، معتری راست مغز مردان سري مکرهی ناگر

 از مردان توسعه داشته باشد، عتری چپ مغز در زنان سري مکرهی اگر نبی ترتنیبه هم.  دادحی از زنان است را توضشتریبهتر و ب

 کسب یقاتی تحقی طجی نتانیا ایآ.  دادحی از مردان است را توضشتری بهتر و بی زنان در ابراز همدلییا چرا تواننکهی توان علت ایم

 مورد يحاالت مختلف زبان به طور گسترده ا.  شودی مغز مربوط به عملکرد متفاوت مغز مي مکرهی دو نیژگیشده است؟ و

 هی اولياز همان ماهها.  کردن دارندی ما و در همدلی اجتماعیگ در زنديادی زياری نقش بسي گفتاريمهارتها. مطالعه قرار گرفت

 چپ ي مکرهی در نياری بسیکی الکتريتهای کنند فعالی افراد اطرافشان گوش مي گفتگوي که دختران به صدایان تولد، زمي

. ابدی ی مي برترردن صحبت کي از افراد براياری چپ در بسي مکرهی شوند نی انسانها بزرگتر میوقت.  دهندیمغزشان نشان م

 لی دلنی چپ مغزشان برتر است به همي مکرهی دهند که نیوال نشان م تولد دخترها معمي هی است که در دوران اولنی اقتیحق

اگر .  کندی مدیی را تأ" ندیچوی گ" ي هی و نظردهی موضوع عقنی و ارندی گی مادی از پسران صحبت کردن را عتریدختران سر

 نیبه ا.  کندی م تر از گوش چپ کلماتقی گوش راست شما دقد،ی گوش دهیی گفتگوي به صدامخصوص یتوسط هدفن و گوش

 روند و به ی گوش باال می از بخش حلزونیی شنواي دهد که عصب های موضوع نشان منی واندی گوی راست گوش ميحالت برتر

 صورت شتری ولى ارتباطات در سمت مخالف بتند مغزتان مرتبط هسي مکرهیگوش ها به هر دو ن.  رسندیسمت مخالف در مغز م

 نیا.  چپ مغز ارسال مى کندي مکرهی کلمات را به صورت عالئم خاص به نشترىی با قدرت ب گوش راستنیبنابرا. رندیمى گ

 فاوت ت،ي دو جانبه اراتی تأثنی چنکیدر .  درك و مفهوم گفتار باشدي ى چپ مغز برامکرهی ني برترلی از دالکىی دیمسئله شا

وش راست خودشان بهتر ازگوش چپشان کلمات را  گقیبه عنوان مثال مردان مى توانند از طر.  جنسى مشاهده مى شوديها

 از زنان به گفتگوها و صحبتها دقت مى شتری مسئله نشان مى دهدکه مردان بنیا.  درك کنندقیبشنوند و مفهوم را به طور دق

 ازاتین امت حال در عمل زنان در امتحانات مربوط به زبانی باشد ولى با اضی ضد و نقع موضونی ايالبته ممکن است تا حد. کنند
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 است که اظهار دوگانگى در زبان وکالم ممکن است به ری موضوع انکارناپذنی نسبت به مردان کسب مى کنندکه در واقع ايکمتر

 مربوط به ي علت که زنان کمتر از مهارتهانید به ای مى گوهی نظرکی.  کار را بهتر انجام مى دهندنی علت باشدکه زنان انیا

 ي پوسته گری زبانى از قشر دي گفتگو و مهارتهاي خود براىیاستفاده مى کنند، آنها از باقى توانا راست مغزشان ي مکرهین

 مغز استفاده مى کنند و مى توان آن ي مکرهی از هر دو ني گفتاري مهارت هاي است که زنان برانیمسئله ا. رندیمغزکمک مى گ

 حروف را دنیاکشی و شىی چپ، مشکالت زبان پري مکرهی نير رو بي جدبىی به هنگام بروز آس- که،قتی حقنی ايرا به واسطه 

 عتری سرلىی خجهی را بهبود ببخشند، در نتشىی زبان پرنی اي مغزياگر آنها بتوانند بعد از سکته .  دادصی، تشخ- مى کنند دایپ

 ى راست زنان مى مکرهی ن زبان دري علت باشدکه منطقه نی مسئله بدنیممکن است ا. حال عمومى آنها رو به بهبود مى رود

 امتحانات زبان زنانى که ازاتی نکته امتنیبا توجه به ا. ردی و کار آن را به عهده بگدی ى چپ را جبران نمامکرهیتواند صدمات ن

 نمرات نمى گذارد نی بر روى ارىی تأثچی وارد شده باشد، همکرهی از دو نکی صدمه به هر نیدچار سکته ى مغزى شده اند، حال ا

 نیآخر.  خود را بهبود بخشندشىی ى چپ وارد شود، به سختى مى توانند زبان پرمکرهی به نبىیر حالى که در اگر مردان آسد

 از دو کىی بر روى عی سرلىی مى شود که خقی تزرهوشىی ماده ى بماری به بشی آزمانیدر ا.  وادا  مى شودشیمورد ناشى از آزما

 مغز مى تواند کیپس .  ى سمت چپ مغز به خواب رودمکرهی احتمال مى رود که ننی انینابراب.  مى گذاردری مغز او تأثي مکرهین

 ى فهی که وظدیم فهبی مغز، مى توان به ترتگری ى دمکرهی در نشی آزمانیبا تکرار ا.  را در درك لغات امتحان کندماری بىیتوانا

.  جالبى کسب شداری ى بسجهی قرار گرفتند نتشیرد آزماوقتى که گروهى از مردان و زنان مو.  استزىی چه چمکرهیهر دو ن

 کالمى و گفتارى مردان تنها ىیتوانا.  مى کرددای کاهش پمکرهی به هر دو نهوشىی گفتارى زنان به هنگام ورود ماده ى بىیتوانا

 ى دو جانبه بودن زبان هی موضوع با فرضنیا. دی ى چپ وارد شد، دچار نقصان و مشکل گردمکرهی به نهوشىیزمانى که ماده ى ب

 "لی" من، دونالد کوهن ، روانشناس کودکان، که در دانشگاه مىیدوست قد.  مطابقت مى کردم،یکه قبال در موردش صحبت کرد

 و اقیاو با همان اشت. دی زبان و زنان نامي برایدکی ى هی و آن را فرضرد ها گوش کرىی گجهی نتنی مى کند، با دقت به اسیتدر

 لی اتومبي براکی الستکی از چگاهیهى بچه ها ه":  از دانشمندان کرد و گفتی بلند رو به جمعي با صدایشگیم هیسر زندگ

 را ي اهی فرضنی، همچن"ندیچوی گرمن نو". " دی به مسائل نگاه کنيشتری و با دقت بدیکمى باهوش باش. دیخودتان استفاده نکن

 در مردان بعضى از نیبنابرا.  مغز و حتى بدن مى شودي مکرهیاست نمطرح کردکه ترشح هورمون آندروژن باعث رشد سمت ر

 راست آنها است و ي چپ کمى بزرگتر از پايدر زنان پا.  چپشان استي راست آنها بزرگتر از پاي نشان داده اندکه پاقاتیتحق

البته .  سمت راست استي هنی سمت چپ بزرگتر از سي نهی اندکه در زنان سدهی رسجهی نتنی به اقاتی بعضى از تحقرحتى د

 ي دهی عق" مورای کنی دور".  تمام مردان و زنان صدق نمى کندي مورد برانی اسه ت و اي ها به صورت آماريری گجهی نتنیتمام ا

 ضهی ش کزد تا بفهمد درکدام دسته بي دوگروه آزماي مختلف را جداگانه بر روعاو دو موضو.  را مطرح کرديدی و جديابتکار

 روش او توانست گاروهى که سمت چپ بدنشان بزرگتر وگروهى که نیبا ا.  استاکوچکتری راست بزرگتر ي هانهیو س چپ يها

 گرفت گروهى که سمت چپ بدنشان نهنگامى که او از آنها امتحان زبا.  کندسهیسمت راست بدنشان بزرگتر است را با هم مقا

 زن مى کی چرا " نکهی الی کمک مى کند دلجی نتانیا. بود، عمل کردندبزرگتر بود بهتر ازگروهى که سمت راست بدنشان بزرگ 

 طور به نظر مى نیا. می، را متوجه شو" مانند زنان داشته باشدي مرد مى تواند مغزکی چرا ای مانند مردان داشته باشد يتواند مغز

 نکهیحتى دانشمندان هم از ا. روژن هستند از هورمون آندىی سطح باال ي که سمت راست بدنشان بزرگتر است، دارايرسد، افراد

 نی دورنیبنابرا.  شود، احساس ناراحتى مى کردندرىی اندازه گشانی هانهی و سضهی بزی داوطلبان برهنه مى شدند تا ساستىیبا

ى نمى  موضوع باعث ناراحتى و رنجش کسنی کندکه البته ايری عدم تقارن اثر انگشتان را اندازه گزانی گرفت ممی تصممورایک

با .  سطح هر انگشت از دستان راست و چپ بودي وار رورهی اثرات انگشتان، شمردن خطوط دا ي طبقه بندي برامئیروش قد. شد

 شترىی انگشتان دست راست خودشان خطوط بر مردم دشتری که بافتی درمورای انگشت کنیشمردن انگشت شصت تاکوچکتر
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 اصلى میمفاه.  با همدلى کردن داردکىی ارتباط نزدي گفتاري هاىی اتوانای (دیگتر نام بزر- راستي را الگوشی آزما نیاو ا. دارند

 تی منظور و نری تفسى،ی که مربوط به واغکرامىی دارد، به خصوص آن دسته از مفاهکىی با همدلى کردن ارتباوو نزدلىیزبان خ

 راست مغز ي مکرهی همه مى دانندکه نبایتقر.  هستند زبانى ساماندهى مخصوصاگرامر و واژگانگری دمیمفاه. فرد سخنگو مى شود

 مثال يبرا.  بازتاب عصب بازمى گرددقاتی به تحقهی نظرنیا.  استيریادگی ي حرکتى مانند روش عادي هاىی تواناي رندهیدر برگ

 خون انی شد جردیاه متوجه خود،یی نمايری خون به مغز را در حالى که داوطلب در حال انجام گفتگو است، اندازه گانیاگر جر

 موضوع خاصى هستند، ي دقت بر روای مى شود و زمانى که آنها در حال انجام ورزش ری چپ سرازي مکرهی به سمت نيشتریب

 مغز ي مکرهی هر ندکهی مسئله به ما مى گونیا.  شودی مری راست سرازي مکرهی خون به سمت نانی جردکردکهیمشاهده خواه

 را مى توان با استفاده از ي تمرکزای حرکتى و ي کارهامی که قبال هم گفتيهمانطور. ست خاص خود اي هازگىی ويدارا

 سازماندهى شما ممکن است در صورتى که ازی موضوع نشان مى دهد که امتنیا.  به خوبى انجام دادب،یسازماندهى و نظم و ترت

.  خواهدکردریی تغرد،ی مخالف انجام مى گي مکرهی با ن از دستهاکی کنترل هر د،ی چپ انجام دهای را با دست راست يدکاریبخواه

 اجسام خاصى را مشاهده ای اءی اشنکهی عده کودك خواستند بدون اکی موضوع، از نی گسترده در خصوص اقاتی تحقي سرکیدر 

و بعد ازکودك مى  یختی مى ري اسهی اجسام مختلف را درون کي که مقدارمىی قديهمان باز. اورندیکنند، نام آنها را بر زبان ب

 معنا و مفهومى براى فرد چی اجسام هنی انکهیبه علت ا.  نام آنها را حدس بزندسهی درون کاءی که تنها با لمسکردن اشمیخواست

 کار اول اجازه دادند که کودك تمام اطرافش را با دقت نگاه کند و تمام نی اراىب.  آنها کار دشوارى بودينداشتند، نام گذاشتن برا

!  فکرىشی آزماکی.  اى مى گذارندسهیم را به خوبى در حافظه اش نگاه دارد، سپس چند تکه از اجسام اطرافش را درون کاجسا

 فرم و شکل جسم، نام صی کمک حس المسه و تشخا تنها بستىی شما بارای با سازماندهى دارد زکىی ارتباط نزدشی آزمانیالبته ا

 تفاوتى به صی در تشخد،ی چپ خود لمس کنای اجسام را با دست راست نی اگر اایآ": نجاستیحال سؤال ا. دیآن را حدس بزن

 مى ن نشانیپسران در شناخت اجسام با دست چپ خودشان بهتر عمل کردند و ا: می مى گوتانی را براجهی حال نت"د؟یوجود مى آ

 با هر دو دست خودشان مى توانستند کسانیدختران به طور .  را تحت کنترل داردىی توانانی راست مغزشان اي مکرهیدهد که ن

.  کار داردنی راست مغز آنها تخصص کمترى براى انجام اي مکرهی مسئله نشان مى دهد که ننی کنند و اىیاجسام را شناسا

 تىی امر نشان مى دهد که اهمنی هستند و اگریکدی هی شبلىی و پسران به نوعى خدختران است که به طورکلى تمام نی اقتیحق

.  دارندزهی از دو جنس نر و ماده، براى انجام هر کارى، چقدر انگکی هر نکهی اای بازى شاد و مفرح است و کیندارد چقدر 

 در هر حال از بعضى د،ی چپ دست باشای ست فرقى نمى کند که راست دد،ی از شما حدس بزنکیهمانطورى که ممکن است هر 

 تهاىی ى مغزشان به هنگام انجام فعالمکرهی دو نانی هستند، تفاوت کمترى مآن عده اى که چپ دست. دی عادى هستریلحاظ غ

 که لی دلنی به ادی شاستند،ی نسبتا قوى ناتی موضوع نشان مى دهد آنها داراى خصوصنیا. فکرى و گفتگو کردن وجود دارد

 از قشر ي بخش کمترنیبنا برا راست مغزشان را صرف کنترل چپ دستى بودنشان کنند، ي مکرهی ني بعضى از بخشهاجبورندم

.  که درىیتهای فعالي سرکی مسئله ممکن است از قیا.  راست باقى مى ماندي مکرهی در سازماندهى ني قواتی خصوصيمغز برا

 کسانىی ي تفاوتهاد،ی که حساب تعداد تفاوتها را با انگشتان دلست محاسبه کنتىاما وق.  چپ واقع شده اند، ناشى شودي مکرهین

 راست بدنشان انجام ي خود را توسط اندام هاي افتهی سازمان يتهای و فعالشترکارهایمردان ب: دیدو جنس به دست مى آور انیم

 دارد، ری تأثي مغزتهاىی در توسعه ى فعالترون هورمون تستوسزانی راکه مى گفت مندیچوی گي هی فزضجی نتانیتمام ا. مى دهند

هر . می مغز داشته باشيتهای جانبه بودن فعالکی به قىی فرصت را دادکه نگاه دقنیبه ما امطالعه بر روى موش ها .  مى کنددییتأ

 دی تر است و شامی نر قشر مغز درسمت راست ضخيدر موش ها.  قسمتى از بدن را به عهده داردتی فعالتیبخش از مغز مسئول

 که موضوع میافتی درگری دکباری. زى را بر عهده دارد تمرکيتهای از فعالتی حماتی مسئولن،ی بخش، همچننی آن باشدکه الیبه دا

 نیجالب ا. ينکته .  ترشح هورمون تستوسترون بستگى داردزانی دو جنس نر و ماده در ضخامت قشر مغز به نوسان مانیتفاوت م
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 هم ي عده ا را با دست چپ انجام مى دهند، البتهشانیشترکارهای تجسمى، بي و هنرمندان کارهاتمان ساخنیاست که مهندس

 الزم است شانی دانان براى انجام بهترکارهااضىی و ردانانیقی وجود داشته که موسشهی همزی نقتی حقنیولى ا. مستثنى هستند

 ى مغز مکرهی هر دو بخش ني هورمون تستوسترون بر روراتی تأثندکهی مسائل به ما مى گونیتمام ا. که محاسبه گر خوبى باشند

 ى راست مغز رشد مى کند و مکرهی نعتری سرد،ی و آن را توسعه بدهدی شما زودتر به موضوع فکر کنهر چقدر. ردیصورت مى گ

 لی موضوع دلنی اشد، ى راست مغز بامکرهی ى راست بدنتان هم بزرگتر خواهد شد و اگر سازماندهى مربوط به عملکرد نمهین

 -  موضوع که نی ادنیممکن است از شن.  مى دهدحیتوض چرا مردان در سازماندهى، بهتر عمل مى کنند، را به خوبى نکهیا

 عی استفاده از سازماندهى است و نه به خاطر رشد سرازی آنها در داشتن امتي مردان، نه به خاطر برترتهاىیمهارتهاى فکرى و فعال

 قتیدر حق. دیتعجب کن، - تر از دختران به سن بلوغ مى رسند عی علت است که پسران سرنی بلکه تنها به اغز، ى راست ممهین

به هنگام تولد، دختران به طور متوسط چهار تا شش هفته جلوتر از پسران به . ردی گی از پسران صورت معتریتکامل دختران سر

 نیبنابرا.  دختران به طور شگفت آورى دو سال از پسران جلوتر هستندوغ به سن بلدنیتکامل جسمانى مى رسند و به هنگام رس

 تر ترشح هورمون قی دقانیبه ب.  دهدحی بالغ شدن نمى تواند برترى مردان را در ساماندهى کردن توضایکامل شدن و 

ى هاى گفتارى و ساماندهى ی تفاوتهاى فردى در همدلى کردن و توانا ي مهمى در توسعه اری نقش بسمانی از زاشیتستوسترون پ

 مسئله مى تواند سر فصل نی مغز مهم باشد ولى اتهاىی فعال جنسىي هم ممکن است در تفاوتهاگرینقش هورمون هاى د. دارد

  .  شودگرىیآغاز کتاب د

   مغزنوسانات

 موضوع نی توجه کردن به اد،ی تفاوتهاى جنسى در مورد مغز به وجود مى آنی چرا و چطور انکهی احی براى توضگری روش دکی

 کند و بعد ی مي منطقه مغز نقش ساماندهى را باز مى کند وکدامياست که کدام منطقه ى مغز نقش همدلى کردن را باز

 دادند، شنهادی مناطقى که برادران لسلى  پنجایدر ا. مین مناطق مغز داشته باشی دو جنس، در اانی مي نگاهى به تفاوتهاستىیبا

مانند )  استونانىیم  ناکی گداالیآم. ( بادامى شکل در مغز استي نقطه کی گداالیابتدا آم. " مغز اجتماعى ": معرفى مى گردد

 در جگاهىی دو بخش در پشت دو لپ گنیا.  مى شودمیقس بخش هم به دو قسمت مجزا تنی مغز، اي هی از مناطق اولياریبس

 ي فرايگری دي عملکردهاری درگگداالیاگر چه آم.  قرارگرفته اندند،ی مى گوLimbic ستمیبخش فرعى قشر مغزکه به آن س

 ي حال نقش واضحى برانی بخش با انی، ا- زهی انگافتنی ي خاص برايستگى داشتن به موجود مانند دلب- همدلى کردن است

 ،ي وقتى که شخصى به حاالت احساسى چهره اگداالی آمرای زمی را مى داننیا.  مى کندفاءی اگرانیقضاوت در مورد احساسات د

 دنی علت صدمه دنی در ذهن ضبط مى کند و به ا آن حالت راریواکنش نشان مى دهد، فعال مى گردد در حالى که مغزشان تصو

 شده دهی هم دگداالی جنسى در آميتفاوتها.  باعث از دست دادن مهارت همدلى کردن او خواهد شدوانی حای بخش در فرد نیا

 يه ها چهريپسران به عکسها) ىی بازآواری تصوسىیعملکرد مغناط( استفاده شد FMRI ازقىی نمونه زمانى که در تحقيبرا. است

 در نی همچنگداالیآم.  را نشان مى دهندگداالی آمتی متفاوتى از حساسي با دختران الگوسهیوحشت زده نگاه مى کردندکه در مقا

 قی موش ماده تزرکی گداالىی اگر ما هورمون تستوسترون را به آمنیبنابرا.  مى شودافتی ى تستوسترون به وفور رندهیسلولهاى گ

موش هاى نر داراى . فاصله بعد از تولد، واکنش ها و رفتارهاى او درست مانند موش هاى نر خواهد شد آن هم، درست بالم،یکن

 تنها طى گذشت چهار هفته اندام او کوچک مى د،ی موش نر بالغ را اخته کنکیاگر شما .  هستندگداالی از آمعىیمنطقه ى وس

 در موش و انسان باعث به وجود آمدن گداالی آمدنی دبیآس. دی موش ماده درمى آکیشود و به اندازه ى شکل و اندازه ى 

 و به شدت به بخش انتهاى مغز متصل است ستی قادر به انجام کارى نىی به تنهاگداالیآم.  عادى اجتماعى مى شودریرفتارهاى غ
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 مى کند، فاءی قشر مغزکه نقش همدلى کردن را اىیدو بخش قسمت جلو.  قشر مغز مربوط مى شودىیو بخصوص به بخش جلو

 مناطق هنگامى که مغز انسان شروع به نی انکهی ابارهدو).  قسمت چپ مغز استبایتقر. ( جلو هستندانىی و منطقه ى م"تویاورب"

 دارند و صدمه تىی چه قصد و نای شندیدر حالى که شخص مى فهمد مردم به چه مى اند.  مى کند، فعال مى شوندربردارىیتصو

 همدلى کردن ر مغز که دگریمنطقه ى د.  ها مى شودشی آزمانگونهی به وجود آمدن مشکالتى تنها در ا مناطق مغز باعثنیبه ا

 نجایا.  مغز قرار داردنی در طرفعنىی جگاهیاست که لپ هاى گ) STS (جگاهىی گ"سولکوس" دارد، بخش فوقانى ارىی بستیاهم

وقتى به چشمان .  به شما نگاه کند، واکنش نشان مى دهندگرى،ی دوانی حایسلولهاى کشف شده اى است که مخصوصا به انسان 

 انی مى دهد؟ به بي چه اتفاقى در مغز رود،یاو شو... ای تا متوجه حالت خصمانه، دوستانه، عالقمندى دی نگاه مى کنيگریشخص د

 کدام بخش مغز د،ی درك کن روحى او راتی حاالت و وضعنکهی اای و دی را بخوانی فکرکسدی وقتى قصد دارمی بگوستىی تر باقیدق

.  وجود داردگداالیو آمSTS انی مى دهدکه ارتباط خاصى مان گسترده تصورات مربوط به اعصاب نشقاتیفعال مى گردد؟ تحق

 مى کند، در واقع مانند پک يری خون در مناطق مختلف مغز را اندازه گانی تصورات مربوط به اعصاب معموال جريعملکرد روشها

 زانی ميری دنبال اندازه گهمناطق مربوط به مغز واقعا شروع به کار نمى کنند ولى مى توانند ب.  مى کندتی فعال مغزي برالیوک

 زمانى که ،يوتری کامپاتی پر از جزئيطرح ها.  کنندىی مناطق مى شود، آنها را شناسانی خاص وارد ايخونى که در هر لحظه 

 بلکه د ر ستند،ی نتی روشها بدون نقاط ضعف و محدودنیا.  مى سازندانینما مى کنند، آنها را تی مناطق شروع به فعالنیا

 کدام بخش مغز مسئول انجام چه نکهی مهمى را در مورد ااری روشها به ما نکات نجسنیولى ا.  هستندهی فرضي تعدادي رندهیبرگ

. است  کالوسومي به آن اشاره کرد مجموعه  مهم مغزکه مى تواناری بسي از ساختارهاگری دکىی.  است، نشان مى دهندىیتهایفعال

البته نه  (قاتیبعضى از تحق.  مغز انتقال مى دهدي مکرهی دو ننی است که اطالعات را، بى از ارتباطات عصبي بخش مجموعه انیا

 مغز هم مربوط  مقدار به اندازه ىنیالبته ا.  از مجموعه ى کالوسوم هستظعىینشان داده اندکه زنان داراى بخش وس) همه ى آنها

، " ومی اسپلن" نشان داده اندکه بخشقاتیبعضى از تحق.  مغز درگذشته ظاهر شده استحیتفاوتهاى جنسى توسط تشر. مى شود

 بخشش، نی قسمت جلوى اندکهی مى گوقاتی از تحقگری سرى دکی در زنان بزرگتر است در حالى که "کالوسوم "مجموعه ى 

 نیچن مردان دو جنسى هم - استمکرهی دو ننی از قسمتهاى انتقال اطالعات بگری دکىی  بخش همنی ا- .درزنان بزرگتر است

 افتندکهی در زنان مشاهده شده است، در" کالوسوم "آن دسته از محققانى که متوجه شدند بزرگ بودن مجموعه ى . حالتى دارند

 که سرعت ىی در خصوص کارهانیبنابرا. غز است ى ممکرهی عصبى متصل به دو نبرهاىی فادی مسئله ناشى از تعداد زنیعلت ا

 کارها را انجام نی است، بهتر اعتری دارد، افرادى که منطقه ى ارتباطى آنها وسری درآنها تأثمکرهی دو ننیعمل انتقال اطالعات ماب

 آن دسته قاتیاز تحق کىیبه عنوان مثال در .  که مربوط به زنان بود، مشاهده شده استقاتی مسئله در برخى تحقنیا. مى دهند

 که همراه با گفتگو و صحبت کردن است را بهتر انجام ىیت،کارها بزرگتر اس" کالوسوم"در مجموعه ىSplenial ياى که منطقه 

 درك و شناخت د،یشیندیاگر تنها به خودتان ب.  حساسى دارداری و همدلى کردن نقش بسي دارى در همدردشتنیخو. مى دهند

 احساسات خو تان جلوى دی نمى تواند،ی همدل و همدرد باشکیالبته وقتى شما .  دشوارى خواهد بوداریس کار بيگریاحساسات د

 ولى د،ی تا با او همدلى کرده باشدی فرد مقابل احساسات مناسبى را به او منتقل مى کناتی بنا به حاالت و روحجهی در نتد،یریرا بگ

 به عمل آمده در خصوص قاتیتحق. دی نکنلی تحميگریاحساسات خود را بر د تا تنها افکار و دی کني دارشتنیالزم است، خو

 ست،ی نB،A، انجام شدکه به آن تست معروف " ازهی ژان پ" مردان، زنان وکودکان، توسط دکتر روانشناس کودك، دارى شتنیخو

. دی مخفى کنگری دي جاکیرا در بعد آن . داکندی آن را پدیی و به کودك بگودی شىء را پنهان کنکی تست نیدر ا. ندیمى گو

 ":  مى کنندکهری تعبنی موضوع را چننیبعضى از مردم ا.  دارندA تی در موقعشیدای به پيادی سالگى اصرار زکیپسران قبل از 

 مغز يتهای بخش از مغز به سلسله مراتب فعالنی دارد، اری قشر مغزکمى تأخي که در پسران بلوغ و تکامل بخش جلوىیاز آنجا

هر .  و صراحت اجتماعى خود دارندي گفتاري روشهاي براي موضوع نشان مى دهد پسران صبر و تحمل کمترنیا. "ل است متص
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 سلسله مراتب انجام مى شود تا به کی دارد،که طى ىی راه و روشهاي سرکی به اجیدوم مورد بحث و مذاکرات و ادب و نزاکت احت

 دارد، به طور متوسط گریکدی با ارىی دو جنس تفاوتهاى بسانی مي دارشتنیبرخى از مثالها نشان مى دهند خو. هدف برسد

 اری دارند و بسي و پسران در نافرمانى و سرکشى بر دختران برتررندی مى گادی از پسران آداب توالت رفتن را عتری سرلىی خندخترا

 که ىی ازکودکان سه ساله خواستند تا جاي دارنشتی فوق العاده از خوشی آزماکیدر . پرتحرك تر و ماجراجوتر از دختران هستند

البته .  داردزی آمطنتی کمى حالت ششی آزمان،یا.  بخورندای نگاه دارند، بعد آن را بجوند و بانشان زي آب نبات را روکیمى توانند 

 نیی را پاشانینند صدا که مى تواىی از بچه ها مى خواهند تا جانکهیمانند ا.  خصوص وجود داردنی هم در اگرىی دي هاشیآزما

پسران نسبت به .  عالمت برو روشن شود و بعد شروع به حرکت کنندتا صبرکنند نقدری انکهی اای وآهسته صحبت کنند و اورندیب

 دارى بر پسران شتنی مشخص نشده است که چرا دختران در خوقایدق.  هاکسب کردندشی آزما نی در ا ي کمترازاتیدختران امت

 تکامل بخش جلوى قشر با موضوع نی است که انی آن در نظرگرفت و آن اي مى توان برايری گجهی نثکیتنها .  دارندتیارجح

 شی مغز با بدن افراد مورد آزمايوقتى که نسبت اندازه .  تر از مغز زنان استنیمغز مردان بزرگتر و سنگ. مغز مرتبط است

 گذشته نشان ي هاشیآزما.  تر از مغز زنان استنیمغز مردان سنگ زنان و مردان هم قد مشخص شدکه همچنان انیقرارگرفت، م

 مغز مردان ممکن است به علت وجود نىی سنگنیبنابرا.  از زنان دارندشی ى عصبى باختهی ونیلی ب4 مردان، غزمى دهدکه قشر م

 مسائلى شودکه اتیبه جزئ شتری باعث به وجو آمدن دقت بدی شاشتری هاى عصبى باختهیداشتن .  باشدشتری هاى عصبى باختهی

 شخص تمامى جی موضوعى باعث مى شودکه به تدريدقت فراوان بر رو. دبا داشتن هنر ساماندهى آنها را بهتر مى توان درك کر

 قرار انهی اى در قسمت پشت لپ آههیناح.  قرارگرفته استشی مورد آزماقی موضوع به طور دقنیالبته ا. موضوع را درك کند

.  مى شودمی تقسمغزمان سمت راست و چپ ي بخش به دو قسمت مجزانیدر بدن ما ا. ندی مى گوانهی آهPlanumداردکه به آن 

 که راست يدر افراد.  از زنان استعتری بخش به طورکلى در مردان وسنیقسمت راست آن بزرگتر از قسمت چپ آن است و ا

 بخش در نی حرکات دست است و قسمت راست ا وي گفتاري ى مهارتهارندهی بخش در برگنیدست هستند، قسمت چپ ا

هنوز معلوم نشده که .  عکس مى شودقای الگو دقنی که چپ دست هستند، اي افراديبرا.  استي تمرکزي هاىی تواناي رندهیبرگ

ع  مرضونیا! ری خای ردی قرار مى گمانی از زاشی ترشح هورمون تستوسترون پری بخش مغز تحت تأثنی جنسى در اي تفاوتهاایآ

! ریاخی سازماندهى مى شود ي رندهی بخش از مغز در برگنی اای خاصى برخوردار است که بفهمند آتی از اهمندهی آقاتی تحقيبرا

 ساختار، نیوقتى به ا.  بخش در مردان بزرگتر استنیا.  مشاهده مى شود"پوکامپوسیه" جنسى در يدر مغز موش هم، تفاوتها

 مپوس پوکای مسئله نشان مى دهد که هنیا. داکندی دو راهى پانیواند راه خود را در م وارد شود، موش به سختى مى تبىیآس

 نی مخفى مى کنند به نسبت پرندگانى که چننی را در زمشانیپرندگانى که دانه ها.  مى کندفاءینقش بزرگى در سازماندهى ا

 مان،یى کنم که هر چه هورمون تستوسترون قبل از زا مدی تأکگری دکباری نیبنابرا.  دارندي بزرگترپوکامپوسی کنند، هی نميکار

 جنسى در ي که مى دانم هنوز معلوم نشده تفاوتهاىیتا جا.  خواهد داشتي بزرگتر"پوکامپوسی ه" وانی ترشح شود، آن حشتریب

 نی داردکه ا" کیرى اپت پ" به نام ي منطقه ا" پوتاالموسی ه" نکه،یباالخره ا!! ر؟ی خای دارد يری انسان تأثپوکامپوسی هياندازه 

 قاتی که مربوط به سازماندهى باشد، سؤالى است که در تحقآنچههر .  ماده استي نر بزرگتر از موش هايقسمت در موش ها

  . دی رسمی به آن خواهيبعد
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   هاژن

. جنس، در ژن ها نهفته است دو نی اانی از تفاوتها مگرىی ولى منبع بزرگ دمی تفاوتهاى جنسى در مغز را مورد بررسى قرار دادما

 نوع مغز مردان و زنان نیی عاملى مؤثر در تعنی مهمتردی موضوع شانی که بعضى ژن ها به نوع جنس مرتبط هستند و امیمى دان

براى مثال ژن ها ممکن است بر روى ترشح هورمون .  به ارتباط دو طرفه ندارندازىی هورمونى ناثرات و کی ژنتنیعالوه بر ا. باشد

 هست که ىی روى کروموزوم هاگریوجوددارند و برخى د) x،y( روى هر دوکروموزوم جنسى ىیژن ها. توسترون تأثر بگذارندتس

 شده است، ولى شی موضوع بر روى جوندگان آزمانیا. ر بگذارندی توسعه و رفتارهاى نوع خاصى از جنس مغز تأثيمى توانند بر رو

 در به وجو آمدن تفاوتهاى جنسى در رفتارهاى انسانى x، نقش کروموزوم "درم ترنر سن"عنىی انسانى مارىی خاص بطیتحت شرا

 افتیکى از آن را دری تنها x دختر به جاى دوکروموزوم کی است که درآن کىی اختالل ژنتکی " سندرم ترنر".  مشخص شدزین

 از پدر به x کروموزوم گرید ولى در برخى موارد د از مادر به ارث مى رسx، کروموزوم " سندرم ترنر" از موارد ارىیدر بس. مى کند

 جهی مهارتهاى اجتماعى به طور معمول نمرات دختران باالتر از پسران بود و در نتابىی ارزي پرسشنامه براکیدر . ارث مى رسد

ارث برده بوند، با هم  کروموزوم را از مادرشان به نی را از پدرشان به ارث برده بودند با دخترانى که اx که کروموزومانىدختر

 با مهارتهاى اجتماعى در ارتباط هستند ىی به طور جزx نشان مى دهندکه ژن هاى پدرى کروموزوم جی نتانیا.  شدندسهیمقا

 مورد معمولى پسرانى کی مى شوند، درواقع در انی جنسى در خوش مشربى نماي تفاوتهارا چمیوآنها به ماکمک مى کنند تا بفهم

  و زی توسط کالرى هوگياری بسقاتیتحق. را از مادرشان به ارث ببرند خوش مشرب تر و خونگرم تر هستند xکه کروموزوم 

 شناخته شده در ي استراتژکی دوقلوهايمطالعه بر رو.  دوقلوها و حالت معمولى آنها، انجام شده استيهمکارانش در لندن بر رو

 شی خاص مورد آزماي هاژگىی وي توارث از رونکهی اای نشده اند و ىی خاصى هنوز شناساي وقتى ژن ها-. استکی ژنتقاتیتحق

 فکر به ي هی فرضشی آنها در آزماازاتی در خصوص امترهمسان،ی غي همسان و دوقلوهاي دوقلوهانی بي سهی مقا-ردیقرار بگ

 ازاتی تشابه در امتایهنگى هما.  قرار مى دهدابىی شناخت را مورد ارزعنىی ي همدردمی از مفاهکىی شی آزمانیا. دیوجود مى آ

 را يری گجهی نتنی محققان چني موضوع برانی است و ارهمسانی غي باالتر از دوقلوهايری همسان به طور چشمگي دوقلوهاانیم

 جداگانه در مورد دوقلوها قی تحقکی اجتماعى در ي مهارتها،یابیارز.  کردن به نوعى موروثى استلى آوردکه همدیبه ارمغان م

 وجود دارد ىی سازماندهى وجود دارد ولى سرنخ هاکیاطالعاث کمى در مورد ژنت.  هم موروثى استىی توانانی دهدکه انشان مى

 در دوقلوها نشان مى دهد اتیاضی ري هاىی مثال مطالعات تواناانبه عنو.  نقش خاصى دارندانی منیکه نشان مى دهد زن ها در ا

 مخصوص ي کارهايبا طبقه بند.  هستندکسانی گریکدی ها با ىی توانانی در ارهمسانی غي از دوقلوهاشتری همسان بيکه دوقلوها

 کنترل ي که ژن هامیش مسئله مطمئن بانی از امی مى تواننی کرد و همچنىیهر ژن مى توان عملکرد مخصوص آن را شناسا

 تسلط نخواهند ستی زطینگ و مح بر نقش فرهىی ژن هانی چنکی.  خواهند شدىی شناساز،یکننده ى همدردى و سازماندهى ن

 داده ى کی به اجی هاى عصبى نهفته در همدلى کردن و سازماندهى، هنوز احتستمی هورمونى سای و کىی ژنتي هیپا. داشت

 با می به ماکمک مى کندکه بفهمي هورمون هاای ژن و نی چنىیولى شناسا.  داردي عادي عه رشد و توسي براطىیدرست مح

 در سازماندهى ای آشکار هستند، چرا بعضى ازکودکان در همدلى کردن دچار مشکل مى شوند و طىیوامل مح تمام عنکهیوجود ا

: دی بهتر شناخته شوند، سؤال مهمى به وجود مى آکىیچنانچه همدلى و سازماندهى از نظر ژنت.  رفتار مى کنندگرانیبهتر از د

 طراحى " نیچارلز دارو" گونه سؤاالت را نی پاسخ سنتى به ا"ر شده اند؟  ها در ژن هاى موجود در بدنمان رمزداىی توانانیچرا ا"

  . گذاشته است" ى تکامل هی فرض"کرده است و نام آن را
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9 فصل

   و تحول مغز زن و مردرشد

  جنسىيتفاوتها. دی روبرو هستجانىی شوك هکی با د،ی حبس کننهی بود، ولى اکنون نفستان را در سي گام سخت و بلند8 فصل

 کىیولوژی عوامل بدکهیوقتى متوجه شد.  مى شوندکىیولوژیدر همدلى کردن و سازماندهى، هر دو ناشى از عوامل اجتماعى و ب

 نیبه هم! ری خای افتی تکامل خواهند ىی تفاوتهانی چنای است که آنی آشکار اي جنسى، در مغز وجود دارد، نکته يتفاوتها

 مثل افراد را دی آنها احتمال زنده بودن و تولنکهی تفاوتها هستند ممکن است به علت انی اصلى الی دلتی که درنهاىیمنظورژن ها

 در مورد دوقلوها نشان د که هر دو مورد قاتی شوند، تحقىی خاص شناساي ژن هانکهیحتى از ا. بهبود مى بخشند، انتخاب شوند

 ها نشان مى دهند که شکل هیبرخى از فرض. روثى هستند جزء موي داراي همدلى کردن و سازماندهى، به احتمال قوي هاىیتوانا

 نیاگر چن. د نقش هاى متفاوتى هستني کامال متفاوتى را به خود اختصاص داده و داراي هاتی زنان و مردان ما موقعي هیاول

 انواع مختلف  وارد خواهد شد و مى توانندکی خاصى که احتماال متفاوت هم است، به هر ي داشته باشد فشارهاتی واقعزىیچ

 ای منطبق و گری جنس دي جنس، براکی سازگارى براى ای و ریی است هر تغعىیطب.  ى تخصص شناخت رابه تکامل برسانندنهیزم

 هستندو E وجود داردکه داراى مغز نوع ازی امتنی خانم ها اي چرا برانکهی مى خواهم در مورد افصل نیدر ا. سازگار نخواهد بود

 ي هاىی از توانایکی علت که همدلى کردن نیبه ا.  صحبت کنمشتری را دارند، کمى بS مغز ازنوع ازداشتنیت چرا مردان امنکهیا

 استعداد نسبى کی موضوع که نی ارفتنی پذي براستىی رسد و بامى به قدمت عقل و خرد خود مغز بایاساسى انسان است که تقر

 استعداد نسبى کی که دهی عقنیولى ممکن است از ا. دیان را آماده کن کند، خودتفیدر همدلى کردن مى تواند مغز زنان را توص

چراکه . دیایخوشتان ن. ادی زند، کىی و شناسافی مانند مغز مردان را توصمىی قدزی چکی يدر سازماندهى مى تواند به احتمال قو

. اسط عمرشان به رشد و بلوغ مى رسد است که در اويزی متوجه شد اندکه مغز مردان چزیپوتی هي هاشی آزمايدانشمندان از رو

 حدود صد يزی به چی علم و آگاهنی اعنىی است مىیاگرچه علوم دانشگاهى نسبتا قد.  سوء تفاهم را رفع کنمنی ادیاجازه بده

 اى لهی بازمى گردد و مردم قبهی اولي حدود عصر انسان هايزی به چی مردماتی بازمى گردد، ولى علوم عامى و تجربقبلسال 

 ي هاستمی ى خودشان اختراع کرده اند و سوهی به شي تکنولوژکی توسعه داده اند و عتینسته ها و علوم خود را نسبت به طبدا

 روش هزاران نی خودشان حکمرانى کرده اند و اي روش خاص حکومتى بر جامعه ى نموده با اجرايپزشکى خودشان را فرم بند

 همدل و کی ي از سوای و تکاملى شده، آی تحولنی آنچه که باعث چننی بنابرا. گرفته، شده استشی روال در پنیسال به هم

 مغز متفکر و منظم؟ کی توسط نکهی اایهمدرد خوب صورت گرفته است 

   مغز مرد استفاده و ساختن ابزاراىیمزا

ابزارها به .  دارندياری مهارت بسکىی مکاني هاستمی همچون اسلحه وسىی دهندگان خوب در درك، استفاده و ساخت ابزارهانظم

. دی با دقت فراو ان، انجام دهىیاکارهای اءی اشری ساختن، تعمدن،ی همچون شکار، جنگىی اجازه را مى دهندکه کارهانیشما ا

 ثروت و باالرفتن مقام شی به شما بدهد، بلکه باعث افزاستنی زي براي نه تنها مى تواند شانس بهترنه،ی زمنیعملکرد بهتر در ا

 نظم کیبه عنوان مثال، .  فرد خواهد شدشتری بتی اجتماعى باعث موفقي خواهد شد و داشتن شأن و مقام باالزیى ناجتماع

 خواهد بود ي کوتاه باشد، دقت آن ظاهرلىی خای بلند لىی خری تکی موضوع شود که اگر نی خوب ممکن است متوجه ايدهنده 

 درخت نخل ساخته شده ي سقفى که با برگهاای خواهد شد شتریوام آن تبر ب باشد، ددهی تبر به دسته اش چسبي غهی تکی اگر ای

 مانند موشک ممکن است برترى مردان را ىیطراحى و سازماندهى خوب اسلحه ها.  ضد باران خواهد بودقی دقاری بسيباشد، الگو
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 مى فی برخورد کرد، توصيگری موضوع با موضوع دکیدر پرتاب کردن، مسدودکردن حرکت اجسام و قضاوت در زمانى که 

.  مردان باشدانی باال در رقابت مردانه متی مزکی ارتشى مى تواند ي نفر در مقابل موشکهاکیاستفاده و دفاع .کند

  یابی ردشکارو

 ابی ردای شکارچى کی يخودتان را به جا.  مهارت کافى داردعىی طبي هاستمی در درك وکشف سنی خوب همچني دهنده نظم

 تنها م،یدر حالى که من و شما با دقت به جنگل نگاه مى کن.  تمام نقاط جنگل را به دنبال شکار جستجوکندستىیو باا. دیقرار ده

 موضوع شودکه علف به حالت خاصى له شده و نی خوب ممکن است متوجه اابی ردکی. مینی گوناگون را مى بيدرخت و بوته ها

 درختان به نظر ي عالئم خاصى رونکهی اای بوده دهیذشته در آن محل خواب ببر شب گکی که نشان مى دهد ي شده، به طوراکجی

 با دقت گوش مى کند تا واناتی حي به صدانی خوب همچنابی ردکی.  ازآن منطقه استلی عبور فيمى رسدکه نشان دهنده 

 سرش پرواز مى کند يباال عقاب در کی آن است که ي نشان دهنده مونی منی اي شکار را حدس بزند، مثال صداي و دورکىینزد

 مشاهدات مى تواند به نیتمام ا.  پلنگ وجود داردای ببر کی ها کىی نزدنی درهمدکهی به ما مى گومونی منی اي صدانکهی اایو 

 را دنبال مى کند، ي سازمانده خوب، جانورکیزمانى که .  کندنىی بشی پکىی را درآن نزدوانىی کمک کندکه وجود حرچىشکا

 مى وانی چه مدتى از عبورآن حندکهی نه تنها به او مى گورای شده، نگاه کند زختهیقت به فضوالتى که در اطرافش ر با دستىیبا

آن شخص ممکن است .  هم آن را دنبال مى کندوانىی از آن محل عبورکرده است و چه حوانىیگذرد بلکه مى فهمدکه چه نوع ح

 که تخمگذار هستند را ي آن دسته انی بدهد و همچنصیهر و صدا خوب تشخ نوع پرنده را در جنگل از نظر ظا900 نیتفاوت ب

 الزم نی همچنابی ردکی ای و رچى شکاکی.  درکدام منطقه از جنگل استکی هري انهی کرده باشد و حتى بداند آشىیشناسا

 روزها سرگردان باشد، ای حتى اگر براى ساعتها جهیدر نت.  داشته باشدواناتی حي حفظ ردپاي خوبى براياست که حافظه 

سازماندهى خوب به .  عالئمى که انسانها بتوانند بگذارند، وجود نداردای نقشه و چیدر جنگل ه. بداندکه چگونه به منزل بازگردد

 کی د،ی آنکه به عالئم متکى شوي هـ وش، به جانیبد. دیجادکنی ذهنى از منطقه در مغز اي نقشه کی کندکه ی کمک ماشم

نظم دهندگان خوب .  شخص در آفتاب، استفاده کندي هی و منظم مانند حرکت سامی مستقي مى تواند از نشانه هاسازمانده خوب

 طبقه طیدر شرا. ندی نمانىی بشی آب و هوا و باد و ستارگان را درك و پن همچوعىی طبي هاستمی سگری مى توانند دنیهمچن

داشتن درك خوب از .  سخت و طاقت فرسا زنده نگاه داردطی شرا خوب مى تواند خودش را دري نظم دهنده کی عىی طبيبند

.  دهدحی مرگ و زندگى را به خوبى توضانی اطراف مى تواند تفاوت مطیمح

   رت کردنتجا

 لىی خجهیدر نت. دی بدهصی تشخي را در بازار تجاريریی اجازه را مى دهدکه هرگونه نوسان و تغنی خوب به شما اسازماندهى

 باشد،جنسى را نیی پامتیبراى مثال وقتى که ق. دی و چه موقع جنس خودتان را بفروشدیدکنی چه موقع خرکهدیخوب مى دان

 ستمىی تجارت، ساىی دننیبنابرا.  سود خوب به دست مى آورمکی جهیدر نت. وشم باال رفت آن را بفرمتیبخرم و زمانى که ق

 کاالها، آنچنان لی ممکن است مانند تبدای باشد جی پول، راکی ممکن است ستمىی سنی چنکی.  استگری دي هاستمیمانند س

 ولى قدمت آن مانند عقل انسان ستی نوركیوی در بازار بورس ندی اختراع جدکیمعاوضه و تبادل . هم حالت رسمى نداشته باشد

 دهی جنس اکی افتنی يبرا ای باقى مانده باشد و ىیزهای چای باشند ازی مورد نىیزهای هنگامى که چي براىیمهارت شناسا. است

 دقت و درستى نی چنکی ي جهینت. ستندی ننی سود خوبى به شما مى دهند و بعضى چنزهایبعضى چ.  استيآل، الزم و ضرور

 به هر دو مهارت ازی تاجر خوب نکی است، عىیطب.  به ارمغان آوردتانی براياری مى تواند ثروت و سود، بسماندهىدر ساز
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 است، ازمندی همدلى خوب نکی به ي تا حدگرانی دادن دبی فرىیتوانا.  داردانی خواندن ذهن اطرافيسازماندهى و تا حدود

ولى معموال . دی خوبى با آنها برقرار نماي بدهد، مى تواند رابطه تی اهمد خوانی تاجر خوب کمى به ضرر و سود مشترکیچنانچه 

. شندی به سود و ضرر خودشان مى اندشتریتاجران ب

  قدرت

 شما در روابط ي ظاهرتی مى شود؟ وضعىیزهای ارتباطات اجتماعى شامل چه چنی اجتماعى بودند، ولى اهی انسانهاى اولثراک

 قانون عمومى کی دارد و به عنوان ری مقام اجتماعى شما در جامعه تأثي و توسعه ي حفظ و نگهدارشرفت،یاجتماعى مانند پ

 اگر شما در خواندن و نیبنابرا.  داشتدی براى زنده ماندن خواهيشتریاشد، شانس ب شما در جامعه باالتر بتیهرچه مقام و موقع

 نی ادنیفهم. دی موفق شودی مى تواند،ی خوب باشستمی سکی به صورت ای گروهى به عنوان سلسله مراتب اجتماعى يریگیپ

 مى نیی شانس زنده ماندن شما را تعا، هي شما و مهارتتان در مذاکره در خصوص رتبه ها و درجه بنديموضوع که چرا رتبه 

. دی بودن محروم شوی اجتماعيای گروهى باعث مى شود شما از مزاتیاز دست دادن حما. ستی نيکند، کار چندان دشوار

 داشتن آن ي خطر وجود داردکه باکسى که خودش برانی اد،ی خود در اجتماع اشتباه کني اگر در شناخت مقام و رتبه میهمچن

 فرد برتر از کی در اختالف با دکهیاگر فکر مى کن. دی دارد، دچار مشکل و اختالف شويگری دتی به حمااجی احتىاعمقام اجتم

 انیبه عنوان مثال در م.  شددی را متحمل خواهي خسارت بى شمارد،ی خوب است ولى اگر نتوانلىی شد، خدی خواهروزیخودتان پ

 شهی همنیبنابرا.  به جنگ مى پردازند وکشته مى شوندگریکدی سطحى با اتف ها پنجاه درصد نوجوانان نر بر سر اختالمونیم

 اجتماعى ستمی مثال هم، ما در مورد سنیحتى در ا. دی تا مورد ظلم واقع نشودی که مکان خود را در جامعه بشناسمی داردیتأک

 رتبه و گری و بعضى دي شما رده بنديابربعضى ازکارها، .  در آن بکار رفته است" پس - اگر" نی که همان قوانمیصحبت مى کن

 کار را نیمى تو ان ا.  مى کنديریگی را به خوبى پجی نتانی وخوب اقی دقي نظم دهنده کیمقام اجتماعى، به ارمغان مى آورد و 

مى  ر باشد که خودتان بهترکانهی روش زکی مانند رقابت با ي ممکن است در سطوح روابط فرداستی سنیا. دی ناماستینوعى س

 ای درجه و عی آن مى توان ترفقی آمد، از طرشی حالتى پنی و زمانى که چندی در حرکات و رفتار همکارتان آن را مشاهده کندیتوان

 کی نی زمي گروه مانند توسعه کی و نظم دهى تمام افراد ي در سطح طبقه بنداستی سنی ممکن است انکهی اای. مقام گرفت

 استی امروزى ساماندهى گروهى از مردم در سيتساو.  استيزی اصلى شروع جنگ و خونر بعمن قوم باشدکه معموال ای لهیقب

 خوب خودشان ي هاي خوب مى تواند چگونگى نوسان هاى رأي نظم دهنده کی نجایدر ا.  محلى مشاهده مى شودای ملى يگذار

 مى نی نظم دهنده ى خوب همچنکی. است ه به دست آوردای بفهمد چندکرسى را از دست داده نی و همچندیرا ساماندهى نما

 آنها در می تازاتی امتي بر رورىی ها چه تأثمی تنی و بداند برد و باخت ادی نمارىیگی ورزشى را پي هامی برد و باخت تزانیتواند م

 دهیگز"ه آن را  کنی ى داروهی چرا مردم به دنبال مقام اجتماعى هستند، به فرضنکهی الی از دالگری دکىی.  ورزشى مى گذاردگیل

 جنسى مشکل ي هاي رده بندنی اولانی ازگونه ها البته بخصوص در مياریزنان در بس.  است، برمى گردددهی نام"ى جنسى 

 خودشان را صرف به وجود آوردن فرزند مى ي وقت و انرژشتری موضوع قابل درك است چراکه آنها بنیالبته ا. پسند هستند

 و پا جانی زن نه ماه در حالت اضطراب و هکی طول نکشد باعث مى شودکه ي اقهی دقدیا حرکت جنسى مردکه شکی. ندینما

 زن باقى ي زن درکجا مى تواند حق انتخاب داشته باشد؟ تنها راهى که براکی نیبنابرا. ردی دشوار و سخت قرار بگتیحتى وضع

 معنا نیهرچه مقام اجتماعى آنها باالتر باشد بد ه است کنی مردان اي عمل برانی اي جهینت. مى ماندکسب مقام اجتماعى است

مردانى که از نظر رتبه و مقام اجتماعى در .  به زنان نشان مى دهند و آنها را راحت تر به دست مى آورنديشتریاست که قدرت ب

سم و جان آنها  ترقى و صعود آنها در سلسله مراتب اجتماعى مدرکى دال بر سالمت جرای هستند جذاب تر هستند زىیسطح باال
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 که قبال هم يهمان طور.  کننده و مدافع خوبى در زندگى باشندنی تأمشهی نهفته در آنها باعث مى گرددکه هميرویاست و ن

.  خوبى از آنها به دست آوردي جهی خوبى داشته باشد و نتانی پاشی کارهاشهی است هملی سامانده خوب ماکی میبدان اشاره کرد

 کی.  ارائه دهند، جذاب تر هستندي و بهترتری قوي هاىینان تصورکنند مردانى که در ساماندهى توانا ممکن است زنیبنابر ا

 را درك مى کند، کسى که مى داند چگونه اطالعات زی مردانى مستقل و خودکفا هستند، همچون کسى است که همه چنیچن

هد و مانندکسى است که مى داند چگونه به جلوگام بردارد و  کنار هم بگذارد وکارها را به درستى و دقت انجام دعیمربوطه را سر

.  خوبى کسب کندیمراتب و مقام اجتماع

   اجتما عىبرترى

 به مقام دنی مرد و رسکی عی صعود سري باال در ساماندهى ممکن است به معناىی و توانانیی همدلى کردن در سطح پابیترک

 و مقام باالتر با تی به موفقابىی دستي که باشند براي که مردان در هر جامعه ا علت استنی مسئله بدنیا.  اجتماعى باشديباال

 ياری اجتماعى در بسي هاي مرد در برترکی تی در بخش قبلى به آن اشاره شد، موقعطورکههمان.  به رقابت مى پردازندگریکدی

 مثل دارند و حتى دیها تنها مردان آلفا قدرت تول مثال در بعضى گونه يبرا.  او داردي باروري بر رومىی مستقریازگونه ها، تأث

 بچه و حتى چند نی به چندادىی زلی هستند تماي باالترتماعى قدرت و مقام اجي مدرن انسانها، مردانى که دارايایامروزه در دن

 به دست آوردن يراب.  کوچک خودشان قانع هستندي قدرت و مقامى ندارند، به همان خانواده نیاما مردانى که چن. همسر دارند

 دی که شايگری دي رفتارهاای به زور متوسل مى شوند نکهی اای استفاده مى کنند و کىیزیبرترى هاى اجتماعى مردان از قدرت ف

 و جسورتر تری از گونه ها، مردان بزرگتر، قوياری است که در بسلی دلنیبه هم.  نباشند، از خود بروز مى دهندستهیچندان هم شا

 صفات نی مشاهده مى شود و ازی مردان نه تنها در رفتارشان بلکه در قدرت و رتبه و مقام آنها نىی وکارآاقتیل. تنداز زنان هس

 تی موفقعی رفي به قله هادنی و رسىی بلکه درتواناکىیزی صفات ممکن است نه تنها در قدرت فنیا.  مى شوددهی زنان، برگزتوسط

 دی حتى با او بجنگای دیفقدان حس همدلى سبب مى شود راحت تر باکسى دعواکن.  شوند مشاهدهز،ی باالى اجتماعى نيو مقام ها

 سود و منفعتى نداشته جی هتانی حتى زمانى که شخصى براای و دی را در رقابت کنار بگذارنها نه چندان خشن، آي با روشهاایو 

 که در مورد قاتىی از تحقارىی در بسد،یمشاهده کرد 4 که در فصل يهمانطور. دی کنرونی بتانیباشد، او را به راحتى از زندگ

 در خصوص ارتباوو قاتیولى زمانى که تحق.  کرده اندسب نسبت به زنان کيازکمتریشناخت احساسات به عمل آمده، مردان امت

مى دهند و  توجه نشان کىی از زنان به اجسام متحرك و مکانشتری اطراف به عمل آمد، مشاهده شدکه مردان باءینگاهى با اش

. نسبت به مسائل اجتماعى وکسب مقام، حساس تر از زنان هستند

 از شتری مردان ب،ي امروزيدرجوامع صنعتى و در حال توسعه .  سازماندهى در مردان استىی باال بودن تواناي مثالها نشانه نیا

 ملحق شدن به ي همسفر انجام نمى دهند بلکه برا همراه وای شکار افتنی کار را تنها به خاطر نیآنها ا. زنان به مسافرت مى روند

 قدرت ي و حمله به گروه دشمن نشانه ورشی جنگ، کیمثال در .  کار را انجام مى دهندنی اگرانی دا بىی و آشناگری گروه دکی

 و يخاشگر پردی بداندیاگر در خود حس همدلى را مشاهده نمى کن.  تر استنیری مردان شي مسائلى برانیچن. وکسب مقام است

 که ي فردي جنگى براي هاکی جنگى و طراحى تاکتي هاقشه ندنیکش. ستی ني کار چندان دشوارتانی براگرانی جوى با دزهیست

 و همدلى باعث مى گرددکه شخص درکنترل امور يفقدان حس همدرد.  راحتى استاری دارد، کار بسیمهارت کافى در سازمانده

  . جامعه و حکومت بهتر عمل کند
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  ارتمه

 از کىی در نکهی اعنىی فر هنگى است تی باال در سلسله مراتب اجتماعى موفقتی به موقعابىی دستي از ترفندهاگری دکىی

 به نظم و دنی رسيبرا. دی منابع با ارزش فرهنگى را تحت کنترل داشته باشنکهی اای و دی باشنی فرهنگى خودتان بهتريارزشها

منظم . می حد عالى برسانکی را به ستمی شکل سنی و بدمی داشته، باشستمی سکیى از یاالساماندهى، الزم است کنترل و درك ب

 رقابت در نظم دهى مى جهی در نتم،ی که ممکن است، به طورکامل درك کنىی را تا جاستمی سکیکردن، ما را وادار مى کند تا 

 کی جهی باشد و در نتنی خانه بهترکی ای قىیموسآلت  کی زه،ی نکی ای دستگاه شخم زنى کیتواند فرد را وادارکندکه در ساختن 

  .  عالى در اجتماع کسب خواهدکرداری بستیموقع

  ىی تنهاتحمل

 موارد، نی و تمام ادی ى جدلهی وسکی اختراع ای واناتی به سازماندهى خوب و مناسب دارد، مانند شکار حاجی از کارها احتبعضى

 معموال ى،ی کارهانی چنکی از ياریبس.  سالها به طول انجامدیاست روزها، ماهها و حت به مدت زمان طوالنى دارد و ممکن اجیاحت

 ممکن است نیبنابرا. دی به وجود مى آىی عالى است که معموال در تنهااری داشتن تمرکز فکر بسایناشى از فقدان حواس پرتى و 

 دی تا زمانى که در همدلى کردن خوب نباشد،یى باش اگر شما در ساماندهى کردن فرد خوبی که حتدی اى به دست آجهی نتنیچن

. دی و مساوى قوى باشکسانی در روابط اجتماعى به طور یستی باجود ونی با اد،ی کارى را تمام و کمال به اتمام برساندینمى توان

 را از صحبت کردن  براى چند روزى خودتانیستی بانیبنابرا. دی هستفی که در همدلى کردن ضعمی مى گذارنیولى فرض را بر ا

. دی داشته باشد،ی اختراع کنای و دیاز آن را بسدیخواهکه مى ستمىیروى س برادىیتمرکز ز توجه ودیتا بتواندی محروم کنگرانیبا د

  پرخاشگرى

. نند خود مى ککانی شرگری جنسى دتهاىی براى کنترل فعالادىی گروه افراد نر معموال تالش زه،ی اولواناتی انسانها و حانی مدر

 قرار ینیی همدلى شما در سطح پازانی بدون شک مد،ی اى داشته باشانهی جوزهی ماده ى خودتان رفتار ستکی با شردیاگر بخواه

 يالبته پرخاشگرى و رفتارها. ستی اى نانهی دلجوای و می رفتار مالکی گران،ی ترساندن دای گری شخص دکیصدمه زدن به . دارد

 نکهی اای نشان مى دهد و لی تماىی کارهانیرسد بلکه هر فرد بنا به ذات درونى خودش، در انجام چن به ارث نمى نیخشن، از والد

 مشترك يدر اکثر نظام ها. ستی ني عادزی چکی ي تک همسرانها، انسي امروزه ي فرهنگهاانیحتى در م. آنها را انکار مى کند

در حالتى که .  مى شوددهید شوهر داشته باشد، معموال بندرت د زن چنکی نکهیمورد ا.  زن استن،ی چندي مرد داراکیازدواج، 

 تی به داشتن موقعضوع مونی خانواده مشاهده مى شود و الی تشکي زن داشته باشد، معموال در اکثر نظام هانی مرد چندکی

 نی چنکیکنترل . ندری را به عهده مى گي منابع مادي مردان کنترل و جمع آورنی بنی بستگى دارد و در ازی اجتماعى نيها

 ز،ی غربى نيحتى درجوامع تک همسر.  مردان مى شودي خانواده ي اقوام و اعضاختگىیمنابعى باعث به وجود آمدن در هم آم

.  استي امرکامال عادنی زندگى تالش مى کند و اي مشکالت و سختى هاي مردان با قدرت در کنار همسرش برای زندگکیشر

 هی پاي راندمان باال، براي روش خاص و داراکی همدلى کردن است، بلکه يفقدان حس و عاطفه  ي نه تنها نشانه يپرخاشگر

 اجتماعى با شکست ي هاشی و نمافاتی که تشروقتىمخصوصا .  اجتماعى استي هازهی حل جنگ و ستای اجتماعى ي برتريگذار

 ي و رتبه هاتی موقعستىی مردانه باي در رقابت ها ماهر مرد،انی از جنگجوياری و بسرانی تکاملى دلطیدر شرا. مواجه مى شود

 جوامع در حال يودر مطالعاتى که بر ر. ندی و مراقبت نماتی حمازی از همسران و اموالش نستىی باجهی کسب کنند و در نتىیباال
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ز فردى که خون خواهى ا)دی مى آانی به مىی که موضوع انتقام جويتوسعه صنعتى انجام شده، پرخاشگرى بخصوص در موارد

، تصاحب )در مواردى که از افراد به عنوان برده استفاده مى کنند(، منفعت و سوددهى اقتصادى ) را به قتل رسانده باشدزىیعز

 کی موارد مى توانند نیتمام ا.  مشاهده مى شوداری بس،ي فردتی و محبوبتی و نگهدارى موقعاکسبی مسرزنان متعدد به عنوان ه

 " 1 " گرى دیوید.  اش هم خواهد بودندهی آل همسر آدهی کند، به سوى مقامى که اتی اجتماعى هدايباالمرد را به کسب مقام 

 لهی قبيدر مطالعاتى که بر رو.  غرامت پس دهد، مطرح مى کندستىیگر بای در رقابت با مرد دي را در مورد زمانى که مردىیمثالها

 "لی برز"، "آمازون " در جنگل هاى ي در حال توسعه هستند و در منطقه ايتصاد از نظر اقبای و تقري امروزي که افرادانومامویى 

 مرد چهل و کی بچه دار نشده اند، در حالى که اصال، انجام شده است، معلوم شدکه بعضى از مردان - زندگى مى کنند"ونزوئال"و 

 به شی نوه برا1 43 بچه ها حدود نیولى ا نام دارد و پدرش چهارده بچه داشته است " بون نیش" مرد نیا. سه کودك دارد

 داشت که رهی نب401 " بون نی ش"پدر .  اضافه کردندلی به افراد فامرهی نب401 و جهی نت335 افراد حدود نیارمغان آوردندکه هم

وده، بهتر اگر هدف اوگسترش نسل خودش ب.  نداشتندرهی اصال نبگانی همسانی بود و همشتری بگانشیتعداد آنها از تعداد همسا

 مردانى مى توانند در جوامعى که تک همسرى درآن نی چنکیپر واضح است .  موفق شده استاری کار بسنی در ادکهیاست بدان

. دکنندی تولي شماری فدانمرسوم است، تعداد فرزن

 نکاها،یا" مانند ه،یل اوي  در تمدن هاگی الرا بتزي هیبر طبق نظر. می دهشتناك اشاره مى کني نکته کی به نجای در ااکنون

 به ي پسرشانی زنان برانی از اکىی نکهی ازدواج مى کردند تا اي، مردان قدرتمند با زنان بى شمار" و هندوستاننی ها، چيمصر

 يهمانطور.  برمى داشتندانی راه کسى جلودارشان بود، آن شخص را از منی پدر باشد و اگر در ايبرا خوبى نی آوردکه جانشایدن

 قتیحق.  باشنددهی قدرتى رسنی در سازماندهى به چنی مردان ممکن بود به علت داشتن مهارت کافنی دادم احیبتدا توضکه در ا

 فی ضعاری افراد در همدلى کر دن بسنیچراکه ا.  مى بردندنی باز راکه سر راهشان قرار مى گرفتند، ي است که آنها عده انیا

 چگونگى می مى تواننیبنابرا.  گسترش نسل خود داشتندي موجهى برالیم آنها دل به طور حتدی به نظر مى رسنیهمچن. بودند

 پرخاشگر تنها به خاطر ردان مایآ. می افراد نر به خوبى در ذهن مجسم کنانی در مs مغز از نوع يرشد نوع خاصى از ژن را برا

 نگاهى دوباره به دییای بم؟ی فرق کرده الىیگذشته خ زمان حال بانی به رقابت مى پردازند؟ آپا ما در اگریکدیموضوعى درگذشته با 

. می نسل حاضر در جوامع در حال توسعه صنعتى باشند، داشته باشي براىی به خصوص کسانى که مى توانند الگوانوماموی ي لهیقب

 موضوع ما نیا.  است شرکت داشتهتی مورد قتل و جناکی دو نفر در له،ی قبنی که از هر پنج مرد امی مطالعات، متوجه شدنیدر ا

 را نمى شناسم که به راحتى بتواند انسانى را به قتل برساند، البته مطمئنم که شما هم، ي مردجیمن ه. را شگفت زده مى کند

.  بدهندصی تحولى و تکاملى را تشخي واضح است جوامع صنعتى به سختى بتوانند فشارهانیابرابن. دی فردى را نمى شناسنیچن

 نىیی پااری مى زنند، از نظر مقام و سطوح اجتماعى به درجات بستی که دست به جناي آن عده اانوماموی ي لهیقب مردان انیدر م

 اجتماعى خود شان را از دست مى دهند، چراکه به تی موقعالن که در جوامع صنعتى قاتمی موضوع را مى داننیا. تنزل نمى کنند

 تکاملى، آن عده ي هیبا توجه به فرض.  در نظرگرفته نمى شودىی مجازاتهانی چنکیالبته در بعضى جوامع سنتى . زندان مى روند

 ي باکسانى که به صورت فردى آرام و سالم زندگى مى کنند، تعداد زن و بچه سهی مى زنند در مقاتی که دست به قتل و جنايا

 ي مسائلى در جوامع در حال توسعه نی چنکی امروزى ما محدود نمى شود بلکه ي لهی به قبزی غم انگری تصونیا.  دارندشترىیب

  .  هم مشاهده مى شودگرید
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  رهبرى

 کی.  رهبر با اراده و مصمم داردکی هر پروژه و برنامه اغلب اوقات بستگى به تیموفق.  به رهبرى دارنداجی احتمی تکی ي هابرنامه

 ياری تالش بسستىی بامی تتی به اهداف و موفقدنی رسي است که براي برخوردار است چراکه او فردارىی بستی از اهممیرهبر ت

 رهبر خوب مى کی.  برسدتی موفقعی رفي به راحتى بتواند به قله هامی باشد تا تنی نوستىی بامی تيا او بري هادهیکند و فکر و ا

 مى اتىیبه آن روش ح تجارت امروزى ای ي که در تکنولوژيزی ها برسد، چتی موفقنی خسارت و ضرر به انیداند چگونه و بابهمتر

مانند .  خوبى استفاده مى کنداری بس،ي از روشهامی و تدارکات تيآور به جمعدنی رسيرهبرى که سازمانده خوبى باشد برا. ندیگو

 شامل گروهى از ستمیهر س.  باشندستمی خاصى در س،ي فهی وظي ممکن است دارااگروهیهر فرد . کىی مکانستمیدنده در س

 هو نکهی و نگرانى از اهره دلي داشته باشد، براي رهبرکه حس عاطفى کمترکی.  به کنترل دارنداجی که احت استاءی اشایمردم 

 ي رهبرنی چنکیدر عوض .  دهدی را به هدر مي دارند، وقت کمترمی چه احساسى در مورد نقش خودشان در تکنانی از بازکی

 هرکس فیوظا.  برسندتی آنها به موفقنکهی شود وتا افاءی چگونه اىستی از افراد باکی هري فهی موضوع دقت مى کندکه وظنیبه ا

اگر فرد خاصى .  جلوه گر شوندتی ها ممکن است بى اهمي و تک روي فردي نباشد ولى کارهاتی هم بى اهمندانممکن است چ

 فرد نیت، به راحتى ا برخوردار اسی دارد و در عوض در سازماندهى از مهارت کافي که حس عاطفى کمتري کند، رهبريکم کار

 مورد اسمت که بتوان نی در اىی مستلزم داشتن توانامی افراد تاخراج.  مى کندضی تعويگری کرده و او را با شخص دىیرا شناسا

 ز،ی دلهره و اضطرابى به خود راه ندهد و به ا حساسات فرد اخراج شده نچی کار هي جهی کند و از نتنیگزیشخص مناسبى را جا

 و تی در موفقي مؤثراری نقش بسندکم بودن احساسات و عواطف و باال بودن سطح مهارت سازماندهى مى توا. ته باشدتوجهى نداش

 موفق خواهد شد و از نظر اجتماعى هم به مقام و شهی بدون شک همنى،ی چننی رهبر و مربى اکی.  داشته باشدمی رهبر تتیریمد

. دی خواهد رسىیسطح باال

   کردن دوستدایپ

 ولى از قدرت د،ی الزم است مهارت کافى در درك و شناخت روابط دوستى داشته باشد،ی همدل و همدم خوب باشکی نکهی ايبرا

 خاطر دهیهمدالن خوب رسانندگان خوبى هستندکه اگر دوستشان از صحبت آنها رنج. دی روابط سوء استفاده نکننیخودتان در ا

 ناراحتى اقدام کرده و نی رفع اي شده باشد، بالفاصله برانیاده اند آن دوست غمگ دم اگر از رفتار نادرستى که انجاایشود و 

 تی اهمگرانی مى شود و به احساسات دکی شرگرانی دازی همدل خوب کسى است که در ننیدوستشان را شاد مى کنند و همچن

 محبوب و مردمى هستند، آنها با اریهمدالن خوب بس.  نسبت به آنها احساسات عکس العمل نشان مى دهدعی سرلىیمى دهد و خ

 گرانی را به ددشانیآنها با زور و اجبار عقا.  هستنداستی مدبرانه و با ساری بسشانی مشورت مى کنند و حتى درگفتگوهاگرانید

از . نند آرزوها به دوستانشان کمک مى کنی به ادنی قائل هستند و براى رسيادی ارزش زگرانی دي آرزوي نمى کنند و برالیتحم

 به کمکتان خواهد اری متحد اجتماعى و همکی ي است که به هـنگام سختى و دشوارنی دوست خوب اکی داشتن يای مزاگرید

 برقرار گرىی مى توانند ارتباطات عاطفى و دوستى با دگرانی مراقب کودکان هستند و بهتر از دشتری عاطفى، باریآمد زنان بس

 تیمز.  دوستش را هم مانندکودکان خود دوست مى دارد و از آنها مراقبت مى کنديبچه ها تى و حدی نماينموده و ازآن نگهدار

.  وجود داردیمی و صمکی دوست نزدکی داشتن ي برازی نيگرید

 بى ثبات بر يجامعه .  مى شوددهی و خشونت دي آنها پرخاشگرانی جمع محکم و استوار است وکمتر مکی دوستان معموال جمع

 که به ثبات و يزی هر چنیبنابرا.  سوء مى گذاردریکان، هم از نظر عاطفى و هم از نظر ارتباطات خانوادگى، تأث کودشرفتی پيرو
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 شتریاگر چه زنان جنسى هستندکه ب.  خواهد دادشی کودکان و زنان، افزاي زندگى را براس جامعه بتواندکمک کند، شاندارىیپا

 مادر و فرزند باعث مى گرددکه به انی مي روابط دو جانبه نیگذارند ولى هم ی فرزندان متی و تربمی تعليوقتشان را بر رو

.  برسديادی منفعت زنیطرف

 ى مادرىعاطفه

.  اطفال را به سختى مى توان درك کرد": می روبرو شوقتی حقکی با دییایب

درکودکان . " کنندانیتى خواسته شان را ب حنکهی اای و ندی بازگو نماتانی مى کنند ولى نمى توانند احساساتشان را براهیآنهاگر

.  تمام احساسات و خواسته ها باشدانگری بستىی را به عهده دارد چراکه باي دشواري فهی حتى بزرگساالن زبان، در واغ وظایبزرگتر 

 راکه يرد شش مودی در ذهنش چه مى گذرد؟ فقط مى تواندکهی حدس بزندی مى کند، چطور مى توانهیگرولى زمانى که نوزادى 

 سرما د،ی کرده، خوابش مى آسی پوشکش را خای اوگرسنه است، آایآ: دی بررسى کند،ی نوزاد به ذهنتان مى آکیدر خصوص 

 اش هی موارد نباشد ولى نوزاد همچنان به گرنی ااز کی چی هدی شده است؟ فرض کنضی مردی شاای ناراحت است و ایخورده و 

 ببرد و در رفع آن ازکودكی مى تواند پى به نعی سرلىی شخص عاطفى و با احساس خکی دکرد؟یحال چه کار خواه. ادامه دهد

. اقدام کند

 کودکش ازی پى به نهی مادر خوب و با تجربه مى تواند از حالت و نوع گرکی داشته باشد که ارىی بسلی ى نوزاد مى تواند دالهیگر

 براى مدت طوالنى از نکهی از ادیشا.  عصبانى شده باشدد،یوش نگاه داشته ا و فشار در آغی او را با سختنکهی کودك از ادیشا. ببرد

 کی دارد چرا که حس مى کند در شترىی به محبت بازی کودك ندیشا.  خاطر شده استدهی رنجد،یجلوى چشمانش دور شده ا

 با د،ی در ذهنتان مجسم کنگر،ی د احتماالت را به عالوه ى صثدها اختمالنی تمام ادیاگر بتوان.  ناآشنا قرارگرفته استطیمح

 و آنها دی را درك مى کنشیازهای احساسات و نشهی همدکهیداشتن مهارت کافى در همدلى و همراهى به کودك خود ثابت مى کن

 نیادامه ى چن.  خواهد کرد وزندگى آرامى را سپرى خواهد نمودتی و رضاتی کودك احساس امنجهی و در نتدیرا مى شناس

 و دی نمارقرار وکودکان ارتباط بگری باگروههاى دی و به راحتردی را فرا بگزی تر همه چعیدك کمک مى کند که سرروندى به کو

 که همدل نىینوزاد والد.  برقرار مى کنندگرانی کودکانى، اجتماعى تر مى شوند و روابط محکم عاطفى و دوستى با دنیاغلب چن

 موضوع، خود باعث نیا.  برقرار مى کندانی با اطرافیرگسالى روابط محکم دوست و در بزندیخوبى هستند، به خوبى رشد مى نما

در .  باشنددهی هاى روانى و اجتماعى دبی کودکان آسنی شده است که ادهی کودك مى شود و کمتر دح جسم و روحیرشد صح

 نیبه ا.  گرفته شود، رنج مى برددهیاد ننکهی دارد و از اازی شد نوزاد به توجه و محبت فراوانى ندی مدت کوتاه متوجه خواهکی

 و نا امنى او ی روح کودك را پرورش دهد و به تمام نا آرامادرانه مفی مادر خوب و باتجربه مى تواند با احساسات لطکیشکل 

.  استدهی به ارث رسهی اولنی باورندکه همدلى کردن از والدنیبرخى بر ا:  شدلی ى بزرگ تبدهی فرضکی به دهی انیا.  دهدانیپا

 مى کنند زنان در همدلى کردن، فکر چرا دکهی مى آشی سؤال پنی اعی سرلىی به دنبال دارد و خياری بسي جمله معنانیالبته ا

 کی از ي نمادز،ی حال وگذشته نواناتی انسانها و حانی بلکه در مهی اولي انسانهاانی دارند؟ زنان نه تنها در ميشتریمهارت بهتر و ب

 برنمى ز عبورکند، هرگقی عمي برکه کی انی باشد و مادر از مزانی به پشت مادرش آومونی بچه مکیاگر . ندنگاهدارنده هست

 دی موضوع با تأکنیا.  استادی زاری امکان غرق شدن فرزندش بسنکهی اجهینت!  نهای است رونی سر فرزندش از آب بندکهیگردد بب

 نی چنکی ها لی گورانی نمى توانند مراقب فرزندشان باشند در مىیبه تنها مادر کی ماده به عنوان ي هامونینشان مى دهدکه م

 حس ذاتى همدلى و ي ها دارالی گورنکهی وال  باستان شناس معروف معتقد است به علت اي دانسفر.  نمى شوددهی ديزیچ
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 گریساس عاطفى خاصى دارند و به د مانند انسانها احبایآنها تقر.  آنها مشاهده نمى شودنی مسائلى در بنی چنکیعاطفى هستند، 

.  مى کنندمارکمکی و بنی غمگواناتیح

ی پراکنعهیشا

 پراکنى هم عهی مکالمات و روابط دو جانبه را مى دهد بلکه باعث شاي نه تنها به شما اجازه برقراري قدرت همدلى و همدردداشتن

 و به دینی بنشي در گوشه اشهی است که همنیطرفتان ا راه براى کسب اطالعات در مورد گروههاى اجتماعى انیبهتر. مى شود

 ای کمترى داشته باشد کیکسى که مهارت کافى در همدلى کردن ندارد ممکن است دوستان نزد. دیسخنان آنها گوش فرا ده

که داراى فردى .  را مى شنودهودهی و حرفهاى بعاتی کمتر شانی دچار مشکل شود، بنابراگرانی در برقرارى ارتباط با دنکهیا

 گرانی مى تواند با دی اجتماعى به راحتمحافل در نکهی اای است و ارىی همدلى کردن است، بدون شک داراى دوستان بسىیتوانا

 دونباراستاد مردم شناسى دانشگاه نیراب.  در خصوص مردم به دست مى آوردارىیبه گفتگو مشغول شود و اطالعات بس

 شتری بىی ى انسان است که براى آشناهی اولشی اجتماعى هم، مانند آراعاتی شانیر چنشرکت داشتن د": دی، مى گو"ورپولیل"

 همدل و همدم خوب ممکن است کی تصور کند که نی شخص مى تواند چنکی شکل نیبه ا. "دی به وجود مى آگریکدی با راداف

. شانس بهترى براى بقاء داشته باشد

 اجتماعىرىیرپذییتغ

 در گروه مردان لندی همجنسان شان بمانند در حالى که افراد ماده مایعنی خود، نی در گروه متولدلندید نر ما انسانها، افراانی مدر

 و اقوام خودشان شانی خود احاطه شده اند و البته آنها خوشانی هم خوانی از زنان در مشتری مردان بنیبنابرا.  داشته باشندىیجا

 احساس همدلى وعاطفى بر روى مردان فشارکمترى هست مخصوصا اگر مردان شرفتی براى پنیبنابرا. سندرا به خوبى مى شنا

 است که شما به صورت يازی نگرانی روابط با دجادیا.  و حفظ و نگهدارى روابط دوستى داشته باشندجادی اي برايتالش کمتر

زنانى که حس عاطفى . اد بستگى دارد روابط به نوع افرنی از اي در حفظ و نگهدارتی ولى حساسدی آن را احساس مى کنکىیژنت

 کمتر گرانی حسى هستند، به دنی چني و همچون مردانى که دارارندی در نظر مى گگرانی دي دارند وقت کمترى را برايکمتر

.  مى دهندتیاهم

 خودکی کردن همسر و شردرك

 کمتر با مشکل و ىی در زندگى زناشو حدس بزنند،عی سرلىی دسته از زنانى که مى توانند حرکت و رفتار همسرشان را خآن

 نی مهارت دارند و همچنلىی خرنگی دروغ و نىیزنانى که در شناسا.  آنها باال استتی مواجه مى شوند و درصد موفقيپرخاشگر

 مردان تی خوب مى دانند در مورد صداقت و شخصلىی مالقات ماهر هستند، خنیدر درك و شناخت صداقت مردان در همان اول

 خوب هم مى تواند با زنان لىی برساند خىی عواطف و احساسات خود را به سطح باالزانیکسى که بتواند م.  کنندقضا وت

 دلسوز و صبور باشد و شی زندگکی داشتن حس عاطفى و همدلى باعث مى گردد شخص با شرىیتوانا.  داشته باشديسازگار

 ي روش زنى که در ابراز عواطف و حس همدلى دارانیبا ا. ى مى شود و دوام روابط عاطفىی امر باعث استحکام زندگى زناشونیهم

 در چگاهی هنی و ناتوانى دارد بنابرايری پذبی آسي روابط خود در طى سالهاي نگهداري برايشتری است، شانس بىیمهارت باال

.  را نشان مى دهند زنکی ىی خود قدرت و تواناي کار به هم جنس هانیمقابل همسرش احساس ناتوانى نمى کند و با ا
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ی ساماندهفقدان

 همدلى ىیحتى فقدان توانا. می تکاملى ما توجه خاصى به چگونگى ساماندهى و همدلى باال داري هی فصل بر مبناى فرضنی ادر

 ممکن ي سامانده مبتدکی م؟ی چه کارکند،ی آشیولى اگر فقدان ساماندهى پ.  شودگریکدیممکن است باعث سازگارى افراد با 

 اجتماعى ي هاستمی ا در خصوص سي فرد نگرانى کمترنی انی با مشکل مواجه شود و همچنا آنهری تعمایت در استفاده از ابزار اس

 کی نکهیتصور ا.  استفاده مى کندرنگی و نبی از فرىی هاستمی سنی به چندنی رسي اجتماعى دارد و برايمانند مقام و رتبه 

 ي هی مى تواند پاژگىی وکی نمى شود ولى قبول قابل وی سنارنی است چراکه اي دشوار باشد، کاربی بدون نظم و ترتویسنار

فقدان سازماندهى مى تواند باعث عدم .  نداشته باشد، درگروه ژن ها باقى بماندي سازگارقتای داشته باشد و اگر حقکىیژنت

 که می فردى تصور مى کننی چنکیخصوص سازگارى شود بخصوص اگر فرد در همدلى کردن هم مهارت نداشته باشد و ما در 

 مى فی تضعشانی اطراف زندگطی محيریادگی افراد هم در اجتماع و هم در درك و نیا.  ذهنى استي عقب مانده کی فرد نیا

 گریبه عبارت د.  اجتماعى دارندي هاتی براى موفقي برخوردار هستند و شانس کمترنىییآنها در اجتماع از رتبه و مقام پا. شوند

 نی چنکی.  با تمام جوانب نداردي به سازگاريازی ابراز حس همدلى و عواطف، ني براارد، که در ساماندهى مهارت کافى نديفرد

 تنها در همدلى کردن مهارت داشته باشد در برخى مسائل اجتماعى با ي از منافع اجتماعى محروم مى ماند و اگر فرديفرد

 باعث رفع گریکدی دو با نی ابی ترکنیبنابرا. ت به سازماندهى خوبى خواهد داشازی، ن حل مشکالتيمشکل روبرو مى شود و برا

. تمامى مسائل و مشکالت خواهد شد

 توازن مغزتکامل

 هر ي براای مزانی ولى بدون شک، امی فرد به وضوح مشاهده کنکی سازماندهى خوب و همدلى خوب را با هم در يای مزامی توانمى

 شکل از توازن مغز به طور مسلم کیاگر چه .  داشته باشدکسانىی در هر مورد مهارت ستىیب است و فرد بافرد از دو لحاظ خو

 مى ي داشته باشد، چه اتفاقى روىی باالاری فرد به طور متوسط در هر دو مورد مهارت بسر حال اگست،ی مناسبى نيای مزايدارا

 کی مرد کی ي تصورکندکه برانی نفر مى تواند چنکی خواهد بود، نیتر هر دو مورد بهي مغز متوازنى برانی چنکیدهد؟ اگرچه 

 سازمانده خوب باکاهش کی دو رهبر، نی رقابتى بونه مثال در هرگيبرا.  نسبت به مغز مردان داردشترىی بتی موفقي مغزنیچن

 نفر هم کی به احساسات انی منی حتى اگر در ادی نماهی الزم است، تهيروزی پيهمدلى ممکن است بهتر بتواند آنچه راکه برا

 داشته ند هنگ بزرگ و قدرتمکی دارد می تصمدکهی ژنرال ارتش را تصورکنکی نخواهد آمد، شی پي وارد شود، مورديلطمه ا

 يشخصى که دارا.  راه ممکن است اجازه دهندکه افراد زخمى با مرگ روبرو شوند ولى افراد سالم را نجات مى دهندنیدر ا. باشد

 و خشونت ي شخص در پرخاشگرنی باشد ولى همتیری عهده دار شدن شغل مديازن باشد ممکن است فرد خوبى برامغز متو

 معنا باشدکه نی زن مغز متوازن مى تواند بدکی ي کار مى گردد و برانی همدلى مانع احس راینمى تواند به خوبى ظاهر شود ز

 خود جمع ي اجتماعى را براي هاتی حماشتری بهتر و بجهیدر نت.  روابط دوستى صرف مى کندجادی اي را برايفرد وقت کمتر

 ي هاتی موقعنهایا.  داردي خاصى سازگارمواقع نی چنکی ي مغز زن و مرد به طورکامل براه،ی فرضنیبر طبق ا. آورى مى کند

 شی با پيگریار مى کند و د سازگزی و زنده باقى مى ماند و خود را با همه چکپارچهی فرد با اجتماع کیمناسب و خاص هستند، 

 حی توضله مسئنی ايبرا. ستی نجی که مغز متوازن، معمول و رامیابی درنیممکن است چن.  وکنترل حوادث سازگار مى شودنىیب

 نی حد وسط و توازن در اکی گری و بررسى خاص دارد، به عبارتى دشی به آزماازی مسئله ننی انیمتفاوتى وجود دارد و همچن

در حالى که، کامال واضح است . ستی کسى که در همدلى خوب است بدون شک در ساماندهى خوب ننیبنابرا. ارد وجود دانیم

 به کشف و بررسى اجی داشته باشد ولى احتقتی موضوع حقنی اي است، ممکن است تا حدری توازنى اجتناب ناپذنی چنکیکه 
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 يگری بدتر از دای بهتر کی چی ندارند و هتی و ارجحي برترگریکدی  مرد بهای زن و ي از مغزهاکیبه طور خالصه هر.  دارديشتریب

 به انواع ستىی بانیبنابرا.  کاربرد خوبى داردصى و خانی هدف معي خاصى است که براي هاژگىی وي ازآنها داراکیهر . ستین

 نی که خارج از اىیاز مغزهاولى در مورد آن دسته .  تر هستندجی که در اجتماع معمول تر و رامی توجه داشته باشىیمغزها

 م؟ی چگونه برخوردکنستىیمحدوده هستند با

 داشت که در واقع نوع خاصى از مغز مردان است که کمتر در می نوع مغز خواهنی مفصلى در خصوص احی توضي فصل بعددر

.  نوع مغز به طور خاصى با تمام روشها، ناسازگار استنی ارای افراد جامعه متداول است زانیم

10 فصل

 ازمغزمرددىینوع شد: سمیات

 مرد گونه يمغزها

 که می باور هستنی و بر امی شواهد موجود در خصوص مغز مردان داشته اي بر روقىی نگاه دققاتى،ی مرحله از سفر تحقنی ادر

 نیا. از زنان استدر عوض مهارت آنها در ساماندهى باالتر .  تر از زنان استفیمهارت همدلى و احساسات عاطفى در مردان ضع

 ژگىی ونی که در ايولى در مورد افراد.  هستندقىی تفاوت هاکوچک ولى حقنیا.  هستندي جنسى معمولى و عاديموارد تفاوتها

 ولى در عوض در ارائه فی ضعاری همدلى بسىی که در تواناي صححبت کرد؟ در مورد آن دسته استىیها افراط داشته اند، چگونه با

 مى دهند، لی افرادکه اکثر آنها را مردان تشکنی ر فتا رکر د؟ استىی باهؤش هستند، چگونه بااریم دهى بس ساماندهى و نظي

 تنها در نکهی اای در خصوص اهداف مربوط به کار و شغلشان صحبت مى کنند ای تنها در موردکار و گرانیکسانى هستندکه با د

ممکن .  مى شوندکی شريگری در خصوص اطالعات آن موضوع با دای  دارند، صحبت مى کنند وازی که به آن نزىیموردکسب چ

چرا که آنها اصوال .  مطرح نکنندگرىی هرگز سؤال ددی مربوط به آن پاسخ دهند و شاقی سؤال فقط به حقاکیاست در خصوص 

.  توجهى نمى کنندچی ه دو نفرانیآنها افرادى هستند که به نکات اجتماعى گفتگوهاى م.  نمى دهندیتیبه طرز تفکر مردم اهم

 ى آنها بحث و جدل خسته کننده دهیبه عق. ندی امر را ثابت نماقتی بحث نمى کنند تا حقى در خصوص موضوع خاصچگاهیآنها ه

 مى اضىی مسئله ى رکیتمام مسائل در نظر آنها همچون .  افراد در وهله ى اول فقط به فکر رفع مشکالت خود هستندنیا. است

 توجهى گرىیآنها هرگز به دانش و تفکر د.  مى کننددای راه حل براى آن پنیل آن مدتى فکر مى کنند و بعد چندماند که براى ح

 تنها از راه معمول و عادى با دی را به آنها معرفى کنستمىیاگر س.  افراد داراى مغز از نوع افراطى مغز مردان هستندنیا. نمى کنند

آنها گاهى آنقدر .  تصور مى کنندستند، بزرگتر از آنچه که واقعا هلىی مى شوند و آنها را خقی دقاتی به جزئادیآن کار مى کنند، ز

 نی به قوانادىیآنها دقت ز.  موضوع مى شوند که ممکن است حضور شخصى را در کنار دست خود احساس نکنندکیغرق در 

 افکار کسى با او صحبت ای در خصوص احساسات و اگر. ندی خوب مسائل را کنترل مى نمالىی جهت خنی دارند، به هم" پس-اگر"

 حای نمى دهند و ترجتی اهمگرانی افرادى به احساسات و افکار دنی مى دهد چرا که اصال چنریی موضوع را تغعیلى سری خدیکن

 کی واقع با  اعالم مى کنم که درتی مرحله مى رسد، با قاطعنی نفر به اکی یوقت.  مسائلى دخالت نمى دهندنیخودشان را در چن

 سمی در خصوص اتدی اجازه بدهم،ی موضوع نگاهى داشته باشنی به اشترىی با دقت بنکهیقبل از ا. ، مالقات کرده است" سمیات"

. کمى با شما صحبت کنم
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سمیات

 خاصى به اقی کودکى عالقه و اشتنی هاى اجتماعى و ارتباطى خود دچار نقصان و ناتوانى شود و از سني در توانمندي فردوقتى

 خودم را در خصوص قاتی، تحق1980 ي دهه لیوقتى در اوا.  استسمی اتکی فرد نی نشان بدهد، در واقع ايرعادیکارهاى غ

در آن زمان .  و بررسى بودندقی موضوع در حال تحقنی در انگلستان نسبت به ادانشمندان از ي آغاز کردم، تنها تعداد معدودسمیات

 مى انی در بزرگسالى نماجی و به تدردی سخت روانى به وجود مى آاری بسطی دوران کودکى و تحت شرا در" سمیات"فکر مى کردند 

 سنجش هوش در سطح زانی درصد از آنها از نظر م75 قادر به صحبت کردن نبودند و حدود سمی ازکودکان اتمىیشود، چراکه ن

 بودن سطح هوشى باعث به وجود آمدن مشکالت نییت کردن و پا و مهارت آنها در صحبىیفقدان توانا.  قرار داشتندنىیی پااریبس

 اجتماعى، يارتهاضعف مه:  بودندکه عبارتند ازسمی حالتها و اشکال اتنی مهمتريبه عالوه آنها دارا.  براى آنها مى شدياریبس

 ای انواع مختلف سنگ يآور مانند عالقه به جمع يرعادی و وسواسى بودن در برخى مسائل و موارد غالتی تصورات و تختیمحدود

 ي نمى آموزند و حالتهايزی چگرانی اجتماعى، از دي وجه با روشهاچی افراد به هنیا.  آهن داردلی رری که مسىیمسافرت به جاها

  از آنهاياریبس.  نداشته باشندي به آموختن کاري عالقه انکهی اای تازه توجه کنند و يزهای مى گرددکمتر به چعثوسواسى آنها با

 ي حباب روکی مى کنند، مانند فی دسترس توصرقابلی غيزی که خود ساخته اند، زندگى مى کنند و آن را همچون چىیایدر دن

 به مدت طوالنى بر نکهی اای با چشمانتان تماس نگاهى برقرار نخواهندکرد و م هي افراد اگر با شما صحبت کنند لحظه انیا! آب

 به سادگى با مطرح کردن سؤاالت نکهی اای مى کنند دای با حالت نامناسبى با شما تماس پنکهی اای مى شوند و رهی چهره تان خيرو

 کیتعجبى نداردکه کنار آمدن و برخورد با .  شدد عالئق خودشان موجب ناراحتى و آزارتان خواهنای در خصوص انتخاب و هودهیب

 ری کودك هستندکه تحت تأث4 نفر تنها 1000 از هر عنىینند،  بندرت فکر مى کسمیافراد ات.  استي دشواراری کار بسسمیفرد ات

 اجتماعى آنها رمعمولی غي درخواستها-. مورد توجه دانشمندان قرارگرفته اندلی کودکان بنا به چند دلنیا. رندیآموزش قرار مى گ

 نیعالوه بر ا. درك مى کنند جامع موضوع را حی توضکی با ي هوشى عادبی، در حالى که کودکان با ضر- شتری بحاتیبراى ئوض

 ارتباط به طور مناسب يحتى اگر قادر به مکالمه و برقرار.  ها هستندىی کو ك از ناتواناي ارهی جزي بچه ها دارانیبعضى از ا

و  هفته را نام ببرند يبرخى از آنها مى توانند روزها.  در آنها به چشم مى خورداضىی رمی مفاهيریادگی روشن در ىنباشند، نکات

 اطالعات را به صورت ي سرکیبرخى مى توانند .  بشمارندتانی برابی مى توانند اعداد را به ترتگریبرخى د. آنها را بشمارند

 را به راحتى مى آموزند حتى اگر نتوانند به آن زبان گانهی زبان بکی لغات وگرامر گریبعضى د.  بازگوکنندتانی از حفظ براوسته،یپ

 کلمات را به خوبى ي هم نباشند ولى لغات و حالت گرامرشانیاصال قادر به صحبت کردن با زبان مادر حتى اگر ایگفتگوکنند 

 سمی فرد اتکی از ىی باال نماحاتی توضب،ی ترتنیبد. دی به حساب مى آزهوشىی از انواع مختلف تکىی موضوع نیا. درك مى کنند

 کیولى .  تلخ استقتی حقکی مسئله نی در جهان وجود دارند و ا کافىي کودکانى به اندازه نی چنکی. را به شما معرفى کرد

 25 حدود عنىی( بخش کوچکى ازکودکان کی فکر مى کردندکه نی چنشهیهم.  نود به وجود آمدي و تحول جالب در دهه رییتغ

 انواع جیتدر هوشى هستند ولى به بی ضرعىی از حالت طبشتری حتى کمى بای ي به، شکل عادسم،ی اتيماری بيدارا) درصد

 و کارکرد تی فعالي کودکان دارادکهی طور به نظر مى رسنی نود ايدر اواخر دهه .  شدىی کشف و شناسايماری بنیمختلف ا

 ری دلىی کودکانى خنی است که چنسمی اتيماری بصی مسئله بخشى از تشخنیا. نماندند باقى تی هستند در اقلسمیباالکه ات

 بلکه حتى تا سن سه سالگى هم نمى توانند ست،ی دو سالگى ننی شروع کردن، در سنری از دمنظورم. شروع به صحبت مى کنند

 خوب آنها در سطوح شرفتی مانع پردن، زبان بازکری به نظر مى رسدکه دنی چنسم،یولى درموارد پر تحرکى ات. صحبت کنند

 . نمى شودکىی شطرنج، علوم فنى و مکاناضى،ی رمی مفاهيری هوشى و فراگيباال
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 اسپرگرسندرم

 را ىی بودند، گفتگوهاسمی گروه ازکودکان که تنها کمى فراتر از پر تحرکى اتکی نود پزشکان و دانشمندان، در مورد ي دهه در

 است، رنج مى سمی که نوعى از انواع مختلف ات"سندرم اسپرگر" يماری بتی کودکان از وضعنی دادند اصیآنها تشخ. آغازکردند

 عالئق کی ي دارانی کالمى است و همچني مشکلالت مشابهى در اجتماع و مهارتهاي دارااستبتال به اسپرگر کودکى که م. برند

 افراد به نی باال هستند بلکه اای هوشى معمولى بی ضري کودکانى نه تنها دارانی چنکیبه هر حال . خاص وسواس گونه است

 طی نفر دارالى شراکی کودك 200 از هربایتقرامروزه . ستی ندایموقع هم شروع به صحبت مى کنند و مشکالت آنها چندان ز

 تازه از ری تصوکی میاکنون مى توان.  از آنها به مدارس امروزى مى روندياریخاص است که شامل سندرم اسپرگر مى شود و بس

 نفر 200عصر حاضر از هر نفر بود ولى در 4 نفر 1000 موارد از هرنی تعداد ا1970 يدر دهه . می را در ذهن مجسم سازسمیات

 تأمل دارد و ما ي خاص را نشان مى دهدکه جاشی افزاکی موضوع نیا.  خاص سندرم اسپرگر مبتال استيماری نفر به بکی

 سمی سندرم هستند از مشکالتى که کودکان اتنی که مبتال به ايافراد. می کنقی سندرم تحقنی و بهتر در خصوص اشتری بستىیبا

 قادر رای کودکان در مدارس احساس ناراحتى مى کنند زنی از اياریولى بس.  رنج نمى برندن، صحبت کردىیوانادارند مانند عدم ت

 ياری تعداد بسمی اجتماعى هستنکهی از ما به علت اياریبس.  دشوار استاری حالتى بسنی چنکیتصور . ستندی دوست نافتنیبه 

 نی که مبتال به ايولى متأسفانه افراد.  افراد جهان استى در زنابهىی خوي مسئله نی امی و فکر مى کنمیدوست در اطرافمان دار

.  افراد عرببه و حتى اغلب توسط کسانى که نمى توان نام دوست بر آنهاگذاشت، احاطه شده اندای انیسندرم هستند توسط آشنا

 عالقه چی هنکهی اای باشند و اشتهتباطات خودشان د اري نمى توانند کنترلى رورای زرندی و آزار قرار مى گتی از آنها مورد اذياریبس

 پنهان ي تالشى براچی اجتماعى، سبب مى شودکه آنها هنیفقدان آگاهى آنها از روابط و قوان.  به درست کردن روابطشان ندارنديا

.  خودشان نکنندبی و غربی عجاتیکردن خصوص

سمی اتفیط

 به سمی اتفی طد،ی قرار دهگریکدی پر تحرکى و سندرم اسپرگر راکنار سمی و اتدی رسم کني را به شکل عادسمی اتيماری شما باگر

در . دی را مشاهده کنتهای از فعالي سرکی فی طنی در ادی دسته افراد چه کسانى هستند؟ مى تواننی انیبنابرا. دیدست مى آ

 يماری بي که داراي تمام افرادست،ی نسمی اتيماری بي هوشى است ولى دارابی سطح ضرکی سن و کی با کسى که در سهیمقا

 دارند، آنها در صحبت کردن و حرکات و رفتارشان بی و عجيرعادی غي سندرم اسپرگر هستند از نظر اجتماعى رفتارهاای و سمیات

فراد  انی در صحبت کردن دارند، در حالى که باقى اى مشکل خاصسمی از افراد اتي متفاوت هستند ولى عده ااری بسيبا افراد عاد

 ي مى توانند اعضاگری ناتوانى ها هستند، در حالى که برخى دنی مشکالت مضاعفى بر اي داراگری ديعده ا.  پر حرف هستنداریبس

MENSA ،معرفى تانی برايعد افراد را در فصل بنی چنکی). زهوشی و تىی از افراد باهوش و افراد استثنابىی ترکعنىی( باشند 

 در واقع به طور قاطع به سمی اتي رهی زنجطیشرا.  مى کنمانی را بسمی اتفی در مورد طقی حقايسر کیولى ابتدا .  کردمیخواه

اگر .  به دست آمده استلىی فامي دوقلوها و ازدواج هاي بر روقاتی خصوص از تحقنیشواهد موجود در ا.  مرتبط مى شودکیژنت

 باشد، سمی اتي ارهی زنجطی شراي دوقلوها دارانی اگری قل دنکهی باشد، شانس اسمی اتمارىی بي همسان داراى از دوقلوهاکىی

 سمی دچار اتيگری دنکهی باشد، خطر اسمی ى اترهی و زنجفی ططی شراي داراکىی است اما اگر در دوقلوهاى ناهمسان ادی زاریبس

 شی قل صد در صد ژن هانی است که در اولنی همسان و ناهمسان ايدوقلوها نیدر حالى که تفاوت اصلى ب.  استارکمیباشد، بس

.  به ارث مى رسدسمی موضوع به وضوح نشان مى دهدکه اتنی است و ايماری بنی ااری در اختشیو قل دوم پنجاه درصد ژن ها

 ای احتمال مى رود که خواهر نی باشد، اسمی اتي خانواده کودکى داراکی نشان مى دهدکه اگر در لىی فامي ازدواج هاقاتیتحق
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 از زنان مشاهده مى شتری هم، در مردان بسمی اتي رهی زنجای فی ططیشرا.  باشندسمی اى اترهی زنجطی شرايرابرادرشان هم دا

 هر زن حدود ي براتی سندرم اسپرگر هستند، نسبت جنسای سمی حالت پرتحرکى اتي که داراي پزشکى افرادصیدر تشخ. شود

 است که نی جالب اينکته .  قابل توارث استسمی اتي رهیزنج مسئله هم به وضوح نشان مى دهدکه نیا.  داردد مرد وجو10

 معموال عتی قرار نگرفته است ولى خود طبقی کافى مورد بررسى و تحقي به اندازه سمی اتي ارهی زنجطی در شراتینسبت جنس

 عصبى ستمیبه گسترش س وابسته نی همچنسمی اتي ارهی زنجطیشرا.  در خود، نهفته داردنه،ی سؤاالت اساسى ما را در هر زمدیکل

 ری مغز تأثيتهای مى کند و بر روى فعالتی شروع به فعالي از همان دوران قبل از تولد به احتمال قويماری بنی معناکه انیبد. است

.  از اختالل مغزى مانند صرع در بعضى موارد خاص مشاهده مى شوديشواهد. مى گذارد

 در واقع نوعى اختالف در حالت سمیات.  در برخى از مناطق مغز مشاهده مى شودي و رفتاري ساختاري مدارکى از تفاوتهانیهمچن

 ای دارند و گرانی در خواندن افکار دياری هستند مشکالت بسيماری بنیهمدلى و احساسات عاطفى است، عده اى که دچار چن

درك کنند و نمى توانند به  را يگری حس کنند و احساسات شخص ديگری دشخص خودشان را نمى توانند در قالب نکهیا

 هستند سمی اتيافرادى که دارا. دمی ذهن نامي را حالتى مانندکورسمی کتابم اتنیدر اول.  به خوبى پاسخ بدهندگرانیاحساسات د

 خی قلبشان از ای ستندی بى عاطفه نآنها روش نیبد.  کسانى که از بى عدالتى رنج مى کشند، مدافعات صادقى هستندياغلب برا

برعکس وقتى که بفهمند به طور ناخواسته باعث ناراحتى کسى شده اند و .  بى تفاوت باشندگرانی که نسبت به ناراحتى دستین

 به سخن آنها باعث ای تعجب مى کنندکه چطور عمل و نی ازارتی کسى را رنجانده اند، معموال با بهت و حی باگفتن کالمدیشا

 نمى دانند چگونه مى توان نیآنها همچن.  فعلى را نمى توانند درك کنندتیضع حالتى شده است و اصال ونیوجود آوردن چن

 انی بيبه طورکلى آنها برا.  قبلى، کسى را ناراحت کنندتیمسلما آنها نمى توانند با قصد و ن.  دهندریی فعلى را تغتیوضع

 است که طىی شرانی همچنسمیات. هستند مواجه ياری با مشکالت بسگران،ی و رفتار دراحساسات و حدس و درك احساسات، افکا

 اول به نکاتى توجه مى ي دارند و در همان مرحله اتی به جزئيادی کودکان توجه زنیا.  مى شوددهی داریدرآن هوش و ذکاوت بس

  فرقستندی چندان هم مهم ندی اجسامى که شانیآنها بخوبى مى توانند ب.  کس تا بحال متوجه آن نشده استچی هدیکنندکه شا

 افی فرد معمولى هرکز به الکیمثال .  مى دهندتی اهماری که معموال به آنها هپچ توجهى نمى شود، بسىیزهای به چایبگذارند و 

 نین به چسمی فرد اتکی فرقى نمى گذارد، در حالى که چی هيگری خود و دي پتونی خودش توجهى نمى کند و بي پتوزیر

 نیهمچن.  کنندي اطالعات را طبقه بندلندی ماای شده اند و ي اطالعات طبقه بندآنها عاشق.  مى دهدتی اهماری بسىیزهایچ

 کودك خاص صحبت مى کنم که حدود پنج سال داشت و از معلم کیدر مورد .  شکل لذت مى برندکی ي برگهادنیازکنار هم چ

 مى رهی اطالعات را ذخوتریادکه کامپ دحی توضشیمعلم برا.  به ا او آموزش بدهدرا وتریمدرسه اش خواست که کارکردن باکامپ

ولى :  جواب دادياو فور.  در مواقع لزوم بتوان به راحتى به آنها دسترسى داشتردکهی رمز خاصى در نظر مى گکی هريکند و برا

 ابانی خکیهر روز آنها از .  آوردمی مغز او برارد از نوع کارکقىی مثال حقکیمادرش !  درست مانند مغز من کار مى کندنکهیا

 بهتر است به خانمى که -:  آن پسر پنج ساله به مادرش گفتيروز.  او عبور مى کردندي به مدرسه دنی رسيخاص در لندن برا

 تعجب به بامادر .  معتبر استندهی هفته ى آي او تا سه شنبه نگی مجوز پارکمیی زندگى مى کند، بگو105 يدر منزل شماره 

 بود لشی اتومبي جلوي شهی شي رونگشیخوب، مجوز پارک:  اوگفت؟ي موضوع پى بردنیه ا ازکجا ب-: پسرش نگاهى کرد وگفت

 بودکه نی جالب اينکته .  آن خانم همان لندرور قرمز رنگ استنیماش.  اطالعى نداردهی قضنیولى از روى آن افتاده و حاال او از ا

 ي شهیاو توجه خاصى به ش.  استهیق به کدام همسا متعلنی دهدکه هر ماشصی ساله مى تواند تشخج پني پسر بچه کیچطور 

 مانده بود، ری همه هوش و ذکاوت کودکش متحنیمادر پسر بچه که از ا.  پارك بودند، داشتابانی که در آن خىی هانیتمام ماش

 کسى  سبز رنگ متعلق به چهلی خوب آن اتومب-: دیساو پر.  قرار دهدشی گرفت هوش و ذکاوت پسرش را مورد آزمامیتصم
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مادرش در حالى که با . حق با او بود.  سکونت دارد62 شمارهي است که در خانه يرمردی مال پ- :  آرامى گفتياست؟ او با صدا

:  در پاسخ گفتسرك پدکند؟ی خود را تمدنگی مجوز پارکستىی چه وقت بالی اتومبنی و ا- :  به او نگاه مى کرد، سؤال کرديناباور

 گریحال د.  رفت و درکمال تعجب و شگفتى متوجه شدکه حق با پسرش استلی به سراغ اتومبمادر! ندهی سال آلی آور24

 نگی انقضاء مجوز پارکخیخوب حاال به من بگو چطورمتوجه تار:  سؤال کردلی دلنیبه هم. دیمطمئن بود پسرش درست مى گو

 -  ى؟ی انقضاء مجوز همگى آنها را بگوخیمى توانى تار تو االن عنىی -!  هر روز آنهاي با مشاهده - ؟ي شدابانی خنی اي هالیاتومب

 سبز لیاتومب. می مجوزها را بگونی از اکی هرالی سري مى توانم شماره -  مجوز مى دانى؟ نی هم در خصوص ايزی چای آ-! بله

 يکه دارا يافراد....  است وZ 534221 الی سري شماره يلندرور قرمز دارا.  استA 473253 الی سري شماره يرنگ دارا

 نی توجه مى کنند بلکه بعضى اوقات مى توانند با دوباره استفاده کردن از ايزی نکات رنی چنکی هستند نه تنها به يماری بنیچن

 اى که دهیپد. ندی نمانىی بشی مسائل جهان راکنترل و پلندی آنها مانیهمچن.  منطقى و مطلوب برسندي جهی نتکیاطالعات به 

 اى قابل دهی خاطر مى کنند ولى هرچه پدشانی پرای کنترل است، معموال آنها را عصبى و رقابلی حتى غای نىی بشی پرقابلیغ

 اسباب لی چرخ اتومبکی مى توانند به چرخش سمیبعضى ازکودکان ات.  به سوى آن جذب مى شوندشتری باشد آنها بنىی بشیپ

 افراد نی از اگری حال بعضى دنیبا ا.  شوندرهی چرخش خنیها به ا مى توانند تا ساعتگریبعضى د.  نگاه کنندها بارها و باريباز

 حتى تمامى شماره ای را حفظ مى کنند و می تولد و روزهاى خاص تقوامی اعداد اای مى شوند ای لوبي دانه کیمجذوب رشد و نمو 

 ملحق شوند، ممکن است با نىی بشی پرقابلی الزم باشد به جهان اجتماعى غهوقتى ک.  خاص را به خاطر مى سپارنديتلفن ها

 ای داشته و نی سعى درکنترل افراد عصبى و خشمگای عکس العمل نشان دهند و ،ي و همانندنىی بشی پتی قابللیسعى در تحم

 لذت مى برند، از نظر اری گرد بسلی رکی ورآنها از تماشاى حرکت قطار اسباب بازلى به د. اصرار به انجام مجدد کارها داشته باشند

 تازه در جهان هم زی چکی و به وجود آوردن دی به راحتى کنترل کرد، آنها از تولکنواختشینها مى توان آن شىء را با حرکت آ

 مسئله ما را نیا.  کار را بارها تکرار مى کنندنی مشابه به سؤاالت مشابه بدهند و ايلذت مى برند، معموال سعى مى کنند پاسخها

 غرق در عىی هستند به طور طبسمی که داراى اتي از افرادياریبس.  نوع مغز آنها مى رساندعتیطب در مورد قی راه حل دقکیبه 

 نی ممکن است خطاکند بنابراوتریاز نظر من و شما کامپ.  مى شوندوتری اطرافشان، مانندکامپيای در دننىی بشی قابل پيزهایچ

 اشتباه ي براياگر مورد.  مى کننديروی خاص پنی قواني سرکی از اوترهیولى برخالف انسانها، کامپ. ستندی ننىی بشیآنها قابل پ

 کافى با دستگاه ي اگر به اندازه ای و دی کني کافى صبوري آن ارائه داد و اگر به اندازه ي مى توان برالی هزاران دلد،ی آشیپ

 هی بسته هستند، آنها به طور فرضستمی سکی وترهایکامپ. دی به راحتى مشکل دستگاه را رفع کندی مى تواند،ی داشته باشىیآشنا

 ستمی فهم هستند و سرقابلی غتیاحساسات و افکار و رفتار انسانها در نها.  و قابل کنترل هستندنىی بشی قابل فهم، قابل پيا

 کی  مى کنندکهوترکاری باکامپي هستند طوراسپرگر که دچار سندرم يبعضى از افراد.  و قابل کنترل استریرپذییآنهاکمتر تغ

 سندرم نی که دچار اي از افرادگریبرخى د.  داشته باشدلىی و تحلهی تجزنی حتى در ذهنش هم نمى تواند چنيشخص عاد

 گرکهی دي بسته ستمی سکی توسط دی برسند ولى شاشانی به خواسته هاوتریهستند ممکن است نتوانند به راحتى باکامپ

او نگران . روز، مرد جوانى که دچار سندرم اسپرگر بود، مالقات کردم.  برسندانشی متفاوت است، بتوانند به خواسته هاوتریمپباکا

 کشتن ياو چند روش برا.  وارد شود، آن فردکشته مى شوديادی آنها فشار زي خاصى در بدن انسانها بودکه اگر روينقطه ها

 بسته مى توانند از نظر ي هاستمیس. ساند با اسلحه کسى را به قتل برنکهی آموخته بوب، درست مثل اه،یانسان، ظرف چند ثان

 کىی بودن، با هم نىی بشیی همچون دقت و قابل تی خاصکی تفاوت داشته باشند، ولى همچنان در گریکدی با لىیظاهرى، خ

ز  اي سرکی آن را صدها بار نگاه کند، سپس ىیدئوی ولمی پاتر را بخواند و في بچه ممکن است بارها و بارهاکتاب هرکی! هستند

 جنگى عالقمند ي هالمی ممکن است به کتابها و فگریکودك د.  دهدحی توضتانی بوده را به راحتى برالمی که در فىی هاتیواقع

 ستمی سکی مرد جوان با سندرم اسپرگر به کی.  مختلف را بدهدي جنگهابی ترتي کوچک اسباب بازيباشد و مرتب با سربازها
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 جالبى طراحى مى کردکه ي تردستى انجام مى داد و حقه هاي سرکی اضىی رنیمک قواناو به ک.  خاص وابسته شده بوديبسته 

 داد که دو عامل اصلى سبب مى حی توضمیاو برا.  را حدس زداضىی مسائل ري سرکی برد ایمى توان به کمک آنها شکست 

 دو فاکتور به طورکلى قابل کنترل نیا. دی نگاه داررهی هوا به شکل داي رودیدار توپى راکه در دست نی چنددیشودکه بتوان

 لحظه در کیاو در حال حاضر مى تواند نه عدد توپ را در . دیی نمانی تردستى را تمرنی سه ساعت ايهستند، بخصوص اگر روز

 است که فرد، مبتال به سندرم اسپرگر نی اي بسته، نشان دهنده ستمی سکی به مهارت در درك اقی توجه و اشتنیا. هوا بچرخاند

 علوم يری در فراگرکردی دای را بدون در نظر گرفتن مشکالت ناتوانى کالمى سمىی ذهن اتکی ىی مى توانى کارآنجایدر ا. است

 روابط ر دوست و به طورکلى دافتنی بازى، نی مشکالتشان در زمنی که دچار سندرم اسپرگر هستند بزرگتريافراد. مشاهده کرد

 که موضوع روابط و ىی باشد و در جانىی بشی و قابل پيرساختاری غت،ی که موقعىیدر جا.  استگرانی کار با دنیاجتماعى و ح

به طور خالصه مى توان .  مواجه مى شونديری که دچار سندرم اسپرگر هستند با مشکل و درگي افرادد،ی آشیاحساسات عاطفى پ

 اطرافشان را طی محاز،ی نکی افراد بنا به نیدکه ا تصورکرنی که دچار سندرم اسپرگر هستند چناکسانىی و سمیدر خصوص افراد ات

 دیشما مى توان.  خاص با او رفتارکردطی شراکی تحت ستىی فرد سندرم اسپرگر باکی ارتباط با ي برقراريبرا. کنترل مى کنند

ستگى نمى کند  و او هرگز احساس خدی مورد عالقه اش را انجام دهيباکودکى که دچار سندرم اسپرگر است مدتهاى طوالنى باز

 است که شخص ری سندرم، تنها در صورتى امکان پذنی فرد بزرگسال دچار اکی کرد، دوستى با می که مشاهده خواهيو همانطور

 قابل کنترل شتری اطراف بطی محمیهر چه مفاه.  خود سازگارکندماری دوست بي و خواسته هاازهایمقابل بتواند خودش را با ن

 کار به مهارت نی و روکنند و در اری سروکار داشته باشند و آنها را زاتی مى توانند با جزئشتریرم اسپرگر ب و سندسمیباشد، افراد ات

. کافى برسند

 بزرگسال با سندرم اسپرگرافراد

که  بودم، در آنجا با افراد بزرگسالى سروکار داشتم تی مدتى کوتاه مشغول به فعالي براج،ی در دانشگاه کمبرکینی کلکی در من

 يماریب.  سندرم اسپرگر بودند ولى مشکالت آنها مربوط به زمان کودکى بودکه تا به امروز نهفته باقى مانده بوديماریمظنون به ب

 آنها در دوران کودکى و نوجوانى سست و بى حال بودند نیبنابرا.  نشده بودىین افراد به مدرسهبروند شناسای انکهیآنها تا قبل از ا

 نیدر ا.  شدندانی مشکالت نمانی ادند،ی ما رسکینی مانندکلکىینی هم جمع شد و زمانى که به کليالت رو مشکجیو به تدر

در .  مؤثر استشانی در زندگيدتری کنند و مشکالت بزرگتر و شدمى زندگى در خود احساس ني براي ازهی انگجیمرحله آنها ه

 مناسبى طی محچی در آنجا هرای رنج مى بردند زکینیز حضورشان درکل از افسردگى ناشى انی همچنمارها،ی بنی از موارد اياریبس

 ي مى آمد و آنها براطوالنىحضورشان در آنجا به نظر .  دوست و همراه وجود نداشتکی داشتن ای زندگى، کار کردن و يبرا

 نی تکرار مى کردند ولى با ا اشتباه و بد را مرتبي افکار و احساسات بد خود سعى در انکار و سرکشى داشتند وکارهاي هیتخل

 برخورد مى بىی در قبالى حرکاتشان نشان مى دهند و با آنها به طور عجي عکس العمل بدکینی چرا افرادکلدندیوجود نمى فهم

 مى کردندکه نی کار ساعتها تمرنی و حساب شده انجام مى دادند، حتى براى اقی خود را به شکل دقي از آنهاکارهاياریبس. کردند

 آنها عکس العمل ها و رفتارها بی ترتنیبد.  داشته باشندطىی را در چه شراي کنند و چه رفتارانیمند چه حرفى را چه موقع ببفه

 ي سعى داشتند رفتارهانی مى کردند و همگى را به موقع انجام مى دادند، بنابراي، طبقه بند" پس - اگر" خاص نیرا براساس قوان

 يای دني درب را بر رولندی افراد مانیا.  باشندي فرد اجتماعى و امروزکی انجام دهند تا بتوانند قیاجتماعى خاصى را به طور دق

آنها درك نمى .  که دوست دارند، انجام دهندىی وکارهاشندیندی بد، که دوست دارنىیزهایاجتماعى انسانها ببندند و تنها به چ

 نی است و همي دشواراری کار بسشانی براگرانیدرك و شناخت افکار د. ورندای آنچه راکه فکر مى کنند، به زبان بدیکنندکه چرا نبا
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 با دی جدي مشترکی اسپرگر به سندرم کارمند با کیبه عنوان مثال .  مشکالت اجتماعى مى شودجادی آنها، سبب ايمسئله برا

 همانىی مکی ممکن است در ای و "ستندی مى کندکه معتبر ندی تولنیی پاتیفی باکىیکمپانى ماکاالها" دیصداقت کامل مى گو

 کودك با سندرم کی، حتى " است ندی بلند و ناخوش آاری شما بسي صدا" دیشام به شخصى که کنار دستش نشسته است، بگو

 هستندکه بهتر قىی داشته باشد ولى حقاقتی جمالت ممکن است حقنیتمام ا! " احمقى لىیتو خ" دیاسپرگر به معلمش بگو

ممکن است .  در ذهن شخصى که دچار سندرم اسپرگر است هرگز نمى گنجدىیزهای چنی چنکىی. وند نشانیاست هرگز ب

ولى فقدان حس . دیاموزی زندگى را به او بحی صحيها و راه کاردی کنحتی راکه دچار سندرم اسپرگر است، نصي فرددیبخواه

 که دچار يمرد. ستی بر حماقت او نلی دل،يگرید فکرکنندکه اشتباه نی چنشهیهمدلى و همدردى در آنها باعث مى شودکه هم

چطور . کنم است که فکر مى زىی چقای دقمیآنچه راکه مى گو":  دادحی توضمی مسئله را به شکل واضحى برانی سندرم بود انیا

من فقط  ستی مشکل من ننی خاطر مى شوند، ادهیاگر آنها رنج. ستی درست نمی که آنچه مى گودی نفر مى تواند به من بگوکی

. اورمی بلی مجبورم ساعتها دلشتری بحی و افکارم را به زبان مى آورم وگاهى اوقات براى توضدهیمن تنها ا.  کنمی مانی را بقتیحق

 در قبال وجود آنها در چاه تىی مسئولچی هگریوقتى مدفوع و ادرار از بدنم دفع مى شود، د. ىیدرست مانند رفتن به دستشو

او نمى تواند .  مردم و آداب توالت رفتن تفاوتى بگذاردنی مرد نمى تواند بنیجمالت نشان مى دهند که ا نیا. "فاضالب ندارم 

 از افراد ياری بسنیبنابرا. ردی را به عهده بگشی صحبتهاتیاحساسات مردم را درك کند و نسبت به عکس العمل مردم، مسئول

 کار را نیالبته آنها ا.  بدهندحی را به مردم توضدشانی بخواهند عقانکهیاسندرم اسپرگر مى آموزندکه چگونه ساکت باقى بمانند تا 

 مى کنم دیمجددا تأک.  مى شوندکل روش کمتر دچار مشنیبدون درك حس عاطفى انجام مى دهند چراکه متوجه شده اند با ا

 اگر نسبت به ":  به من گفتي با حالت جدمارانی بنی از اگری دکىی.  مى آموزنديگری دزی را بهتر از هر چنیکه آنها قواعد و قوان

 حی توضمی پاسخ را هنگامى به من دادکه خواستم برانیو ا! " احساس خاصى ندارى، در موردش دروعى سرهم کن و بگوزىیچ

 د؟ی دارلی مىیچا: دی فقط بگوي مواردنیاوگفت آموخته است که در چن!!.  چه کار مى کند؟ده،ی ترسندکهی اگر کسى را ببدهدکه

 احساس خاصى در عکس العمل چی است که آن مرد هنی امر اقتی گفت ولى حقي جمله را با لحن دوستانه انیالبته مى توان ا

 برخورد با مسائلى همچون روابط اجتماعى، مشاهده ي سندرم برانی از افراد بزرگسال با اياری بسنیبنابرا.  نداردگریوحشت فرد د

 بودن رفتار و حی تا اشتباه و صحرندی مورد آموزش قرار مى گگر،یوشحالى و هزاران موارد د خشم و خگران،یى خطا و اشتباه د

. گفتارشان را درك کنند

 افراد مرد نیاغلب ا.  مى کنمحی به طور واضح تشرتانی افراد را برانی از مشخصات خاص مربوط به اي سرکی ي بخش بعددر

. هستند

 عنوان کودکانبه

 آنها بایتقر.  مشترك در تمام آنها وجود داردری تصوکی م،یکودکى افراد دچار سندرم اسپرگر نگاه مى کن که به دوران زمانى

 نمى توانند به راحتى باکسى رند،ی باکودکان قرار بگي بازطی محکیحتى اگر آنها در .  و انزوا دارنديری به گوشه گلی تماشهیهم

 از آنها ياری بازى است و بسنی زمي توخىی مرکی:  مى کنندفی توصنیان را چن خودشاتیبرخى از آنها تجرب. ارتباط برقرارکنند

هم سن و سالشان صحبت . ي بخواهند با بچه هانکهی مى دهند با بزرگساالن مانند معلمان صحبت کنند تا احی ترجند،یمى گو

 رند،ی مختلف، مانند تولد را بپذي هاهمانىی دعوت به مای و گری کودکان دي افراد بندرت مى توانند دعوت بازنیمتأسفانه ا. کنند

 انجام ىیهای کودکان چه بازنی امی سؤال مى کننشانیوقتى که از والد.  نداردي جاذبه اجی هشانی براىی مکان هانی چنکیچراکه 

 حی ترجشتری دهند در عوض بنمى معموال کودکانمان بازى اجتماعى خاصى انجام ندی از آنها در پاسخ مى گوارىیمى دهند، بس
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 علمى مانند دائرة المعارف را ي مى دهندکتابهاحی ترجنکهی اای فکرى مانند ساختمان سازى انجام دهند و ي هايمى دهند باز

 به آنها گری دي رفتار مى کنندکه بچه هاي بخواهند با او بازى کنند، کودکان سندرم اسپرگر طورگریاگرکودکان د. مطالعه کنند

نه .  را در دست داشته باشندگری وکنترل کودکان دي سعى دارند رهبرشهی کودکان همنیند، چراکه ا طلب مى دهاستی رفتص

 کودکان نی از اياریبس.  و چه کارى انجام بدهندندی چه بگوندکهی مى گوگری را مشخص مى کنند بلکه به کودکان ديتنها نوع باز

 مشکل ي هاي با بازلندی مانیی پانیآنها حتى در سن.  کنند مىي و مشکل باززیر اری بسيمدت زمانى طوالنى با پازل ها

آنها معموال به موقع صحبت مى کنند .  هم لذت مى برندي مانند ساختمان سازي فکري هاي سرگرم شوند، آنها از بازوترىیکامپ

 به من گفت ين مثال مادربه عنوا.  به زبان مى آورندست،ی غنى و مشکلى را که اصال در حد سن و سال آنها ناریولى جمالت بس

 را نگفته بلکه نوع خاصى ونی کامي فقط کلمه دیتوجه کن.  بود" مفصل دار ونیکمام" که به زبان آورد ي کلمه انیکه پسرش اول

 ي رفتارهافقدان آنها و يرعادیبه علت عالئق غ.  ساله دور از انتظار استکی کودك کی ي کلمه برانیاز آن را نام برده است و ا

 مسئله در برخى از آنها نیا. رندی قرار مى گگری کودکان دتی افراد در مدرسه مورد آزار و اذنی از اياریول اجتماعى، بسمعم

.  نشان مى دهندي عکس العمل بدگری دندکودکانی ناخوشاي در قبال رفتارهاجهیدر نت. موجب افسردگى و ناراحتى مى شود

 حتى حرکت ای درون کتابها را به خوبى در ذهن حفظ مى کنند و قینگاه مى دارند، حقا ىیمعموال آنها عالئق خود را در سطح باال

 نشان مى دهند، بىی جي سر خودشان را با دقت مورد بررسى قرار مى دهند و به طورکلى به مسائل علمى عالقه ي باالي هاهیسا

 هاى کوچکى تیتند و حتى نمى توانند مو فق هسياری مشکالت بسر مدرسه دچافی هم هستندکه در حل تکالگری دياریولى بس

 ي توجهى نمى کنند، بلکه فقط به عالئق و خواسته هاچی افراد به سخنان و تذکرات معلم هنیا. در مسائل علمى داشته باشند

تن  مى تواند آموخعات اطالنی اطالعات مى کنند، اي سرکی يآنها از دوران کودکى شروع به جمع آور.  مى کننددگىیخود رس

 سندرم هستند، معموال نیدر مورد دخترانى که دچار ا.  مختلف باشدي به روشهااضىی رمی مفاهيریادگی ای گانهی بيزبان ها

.  نداردي ارتباطى با دختران عادجیاداهاى پسرانه دارند و رفتارها و عالئق آنها ه

 عنوان نوجوانبه

 همچون قىی در مسائل حقندکهی از آنها مى گوياری بسمیل مى کن در خصوص دوران نوجوانى آنها سؤامارانی که از بوقتى

در رشته ) البته نه همگى( از آنها ياریبس.  بودندنی بهترشهی لغات و نحوکلمات هميریادگی ای و جغرافى خی علوم، تارات،یاضیر

 متن ادبى کیى خواستند که  از آنها منکهی اای مى آمد و شی که موضوع ترجمه پنى بودند، به خصوص زمافی ضعاتی ادبيها

 داستان آموخته بودند لی و تحلهی و تجزبی براى نظم و ترتيبعضى از آنها قواعد.  و درآن از جمالت عاطفى استفاده کنندسندیبنو

 کتابهاى ادبى را ي سرکی سندرم بود نی که دچار انىبه عنوان مثال، زن جوا.  کسب کردنداتی در ادبي روش نمرات بهترنیو بد

 ياریبس.  ومتن کتب ادبى جهان مطلع شدمی شکل از تمام مفاهنی مطالعه کرد و بداری ادبى جهان را با دقت بسي و نقدهادیرخ

 مى توانند يوار و متوجه شدندکه با سختى و دشستندی اجتماعى برخوردار نتی با ناراحتى متوجه شدندکه آنها از محبوبگرید

 ارتباط دوستى ي و سختى مى توانستند با دختريدرم اسپرگر هستند با دشوارمردانى که دچار سن. باکسى دوست شوند

 که دوران افتندی زن درمارانیب.  از دستشان خسته شدندانی تا باالخره اطرافداکردی حالت وسواس در آنها ادامه پنیا. برقرارکنند

 دی همگى در راهروها و پلکان در خصوص مدل جدگری و دلهره و ناراحتى سپرى کرده اند چراکه دختران دسنوجوانى خود را با تر

 چی تازه صحبت مى کردند ولى آنها اصال متوجه معنى صحبتهاى آنها هم نمى شدند و در خود هي صورت و لباسهاشیمو و آرا

 مواجه ارىی خودشان با مشکالت بسيرعادی نسبت به عالئق غگریبعضى د.  گونه حرفها احساس نمى کردندنی نسبت به ايعالقه ا

 درك نمى چگاهی حال آنها هنی مى شوند، با اانی اطرافي باعث ناراحتى و دلخورهودهیاکثر آنها باگفتن سخنان ب. مى شوند
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 در قالب زی آمنیتوه کلمات زشت و نیگاهى اوقات ا.  سخنان از دستشان ناراحت مى شوندنی به خاطر اگرانیکردندکه چرا د

.  عنوان مى شود" شخص چقدر کسل کننده است، نی ا"، " عجب بدبختى است "،" . چاق استلىیاو خ"جمالتى مانند 

 عنوان بزرگسالبه

 مى توانند انجام دهند و مشکالت ىی خاص را به تنهاي کارهاي سرکی از بزرگساالن که دچار سندرم اسپرگر هستند ياریبس

اکثر موارد هم منجر به اخراج وکاهش . ه کرده اند خصوص با کارمندان و مراجعه کنندگان، تجربنی در اياریاجتماعى بس

بعضى از آنها .  به آنها محول نمى کردىی کارهانی چنکی ولى معموال کسى اشد کارشان فنى بستىیاغلب با. دستمزدشان مى شد

 احساس مى کرد نشای زندگکیچراکه شر.  بوده استداری دوران کو تاه و ناپانی داشته اندکه معموال اىی زندگى زناشوي دوره کی

 در مورد گرانید.  عاطفى نداشتساسات شخص احنی انکهیکه نمى تواند اوضاع و احوال شخصى همسرش راکنترل کند و دوم ا

 نی دوست داشتند، همگى آنها از اي هستند و اگر هم تعداد محدودبىی و غربی عجاری بسي افراد، فکر مى کنندکه آنها انسانهانیا

 سندرم ر خاص افراد دچاي هاژگىی از وکىی.  دارندنیقی مشاهده کرده اند، بىی عجاری بسيزهای افراد چنیموضوع که در رفتار ا

 فرد شکست خورده هستند و در کیچراکه آنان فکر مى کنندکه .  آنها استانی خودکشى در مي باالزانیاسپرگر، افسردگى و م

 فکر مى نطوری ا":  کردانی بنی و ناراحتى چندىی مورد با نا امنی در ازنى احساسات خود را.  آنها وجود نداردي براىیاجتماع جا

 ستىیکامال روشن است که با!  استگرانیدر هر صورت نوعى اختالف با د.  ناتوانى استای سندرم نوعى عقب ماندگى نیکنم که ا

. ان مقام و رتبه به او مى دهند، وفق دهد به عنوگرانی خود را با آنچه که دستىی مشکل برخوردکرد و بعد فرد باکیبا آن همچون 

 خود م متنفرم و اگر مارىی بنیبله من از ا.  قدم به جهان نمى گذاشتممارىی بنی آرزو مى کنم که اى کاش هرگز با اشهیولى هم

مانند  می هر روز زندگ":  در خصوص زندگى خود به روش خاصى صحبت مى کنديگری مرد د".مى توانستم آن را درمان مى کردم

هر قدم در هر بخشى از . است است که با چکمه هاى چرمى ازکوههاى اورست باال مى روم و تمام کفشم پر ازگل و خاك نیا

.  مختلف ادامه مى دهنداءی اشي افراد به جمع آورنی از اياری در دوران بزرگسالى بس".  توأم با جنگ و جدل استم،یزندگ

 خی بنا به نام، تارکیمثال هر.  شده استي و طبقه بندي جمع آورقىی دقاریغلب با روش بس آنها اي هاي کتابها و سى دونیکلکس

 ناراحت اری باشد، بسرونی از آنها از محل اصلى خود بکىی مى شوند و اگر ي دسته بندسنده،ی نوای خواننده تی چاپ، جنسایضبط 

 خود آنها ي قهی و سلدیل نباشد، ولى خود اسپرگر بنا به عقا اصوي اصال روي فرد عادکی آنها از نظر ونیحتى اگرکلکس. مى شوند

 یستی که باىیزندگى آنها اغلب برحسب فهرست کارها.  کرده که فقط خودش نظم آن را درك مى کنديرا به گونه اى دسته بند

وادگى آنها معموال پر از زندگى خان.  کنندهی هرکار تهي براياری بسيحتى ممکن است آنها فهرستها. انجام دهند، اداره مى شود

 ىی در کنار ظرف دششوبی دندان را به ترتری خموپی در حمام منزلش پنج تي مثال مرديبرا.  خالئق شخصى استي هاستمیس

 آن مى نیگزی دندان ها تمام شود، بالفاصله بعدلى را جاری از خمکىی کرد که هرگاه ی مهی توجنی کار را چننیعلت ا.  بوددهیچ

 صستند ساعتها وقت صرف مى يماری بنی از بزرگساالن که دچار اياریبس.  دندان نمى مانمری بدون خمچگاهیجه هدر نتپ. کنم

 از آنها همچنان به گفتن کلمات و جمالت ياریبس.  نظم دهنديزی کنند و به هر چدگىی رسمشانی زنداتیکنند تا به جزئ

ممکن است به آنها .  هم نداشته با شنديى کنند، حتى اگر قصد بد را آزرده خاطر مانی ادامه مى دهند و اطرافندیناخوش آ

 افراد صحبت نکنند ولى اگر مجبور هم بشوند، اشتباه فاحش خود را به گردن مى نیی پاای االآموخته باشندکه در خصوص وزن ب

الى که او درکنار همسر  پس از عروسى خواهرش در حهیبه عنوان نمونه مردى که دچار سندرم اسپرگر است چند ثان. رندیگ

، ) همسر قبلى خواهرش بوددیوید( چطور است؟ دیوید:  نشسته بود، گفتهمانانی مگری شام رسمى به همراه دزی سر مدشیجد

 لی به صحبت و دانستن دالي سندرمى هستند، عالقه انی که دچار چني آن دسته اشهی همبای تقر؟ي روزها او را مالقات نکردنیا
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 مردم از راکه چاورند،یآنها اغلب احساس مى کنندکه نمى توانند آنچه راکه در ذهن دارند، به زبان ب.  ندارندمسائل اجتماعى

 سندرم بود خط مشى و نی که دچار اي مثال مرديبرا.  متعجب مى شونددشانی عقاانی سخنان و حس استقالل آنها در بدنیشن

 از ستىی برمى آمد، باعتی انهدام طبای او هرکس که در صدد خرابى و ي دهی بود، به عقدهی خود را ارتجاع سبز ناميروش رفتار

 زنى حق ندارد حقوق جی مبنا هنیبر ا.  بوديزی فرد در خصوص زن ستنی بهترستىی بودکه بامعتقد گری دکىی.  مى رفتنیب

 يوقت کافى براى شرکت در بحث هااکثر آنها .  هستندفی با مردان در جامعه داشته باشد، چراکه آنها ضعکسانی و مقام يمساو

 عالقمند ىیزهای چنی و از مردمى که به چنزارندی شلوغى بو از بزرگساالن سندرم اسپرگر از ازدحام ياریبس.  نداشتنداسىیس

ر  است که آنها در جمع افراد احساس راحتى ندارند چراکه مجبورند رفتانای حالت به خاطر انیاحتماال، ا.  مى کننديهستند، دور

اگر .  قبلى انجام مى دهندطالع را بدون اشانی ازکارهالىی باشدکه مردم خلی دلنی هم به ادیشا. وگفتار خودشان راکنترل کنند

 اتاق برود کی که دچار سندرم اسپرگر است به ي صرف شام دعوت شوند، ممکن است فردي برازبانشانی توسط مهمانی ميعده ا

 انیآنها معموال با ب.  استدی و سفاهی سي اطرافشان تنها به رنگهاطی افراد به محنی اگاهدید.  کتاب بپردازديو به مطالعه 

 کنند که ی مسئله را درك نمنیآنها ا.  کار ساعتها وقت صرف کنندنی اي برای حتدی کنند و شای را متقاعد مگرانی ددشانیعقا

 دهی عقنی خودشان بهتردی آنها معتقد هستند که عقانیبرابنا.  خودش داشته باشدي خاص، براي ادهی تواند عقیچطور هر فرد م

 کیاگر به هنگام . شندی اندی حق دارند و درست مشهی آنها همنکهی نهفته است و اها آندی در عقای جهانقیاست و انعکاس حقا

 وصل کرده اند و واری به دخی شما را با مدی کنی احساس مد،ینی که دچار سندرم اسپرگر است، بنشی شام در کنار شخصیهمانیم

 سؤال مؤدبانه کیمثال اگر .  شودی مشتری بشما و مرتب فاصله اش با ردی گی مدهی شما را ناددشیآن شخص با مطرح کردن عقا

 حی تشرتانی برای سرگرمي روشهانی تری در خصوص جزئیقی دقاری بسحاتی توضد،ی آخر هفته از آنها کنالتیدر خصوص تعط

 اد از افرکی داد که هر صی توان تشخی نمنیبنابرا.  هستندي ساکت و منزواری افراد بسنی ازاگری ديبرعکس عده ا.  کنندیم

 ي برنامه هاي سرکی اغلب اوقات با نیآنها همچن!!.  هستندی خوبي فقط شنونده ای صحبت کنند لندی ماای دارند، آيچگونه رفتار

 خورند، ی رستوران خاص غذا مکی روند، فقط در ی مشخص مي جاکی آخر هفته به التیتعط:  کنندی میروزانه و منظم زندگ

 ی توجه نشان ميزیآنها معموال به نکات ر.  کنندی منظم را هر شب تکرار مي کارهايک سری از سر کار برگشتند نکهیبعد از ا

 کتاب داستان را به کی ي زحمت مطالعه ی از آنها حتياریبس.  گذشتندی راحت از کنارش میلی مردم خی باقدیدادند که شا

 باشد، قىی و موضوع آن حقخىی تارلمی که آن فنکهی عاطفى ندارند مگر اي هالمی في به تماشاي عالقه اچیخود نمى دهند و ه

 جمع قی حقاي شکل آنها تمامى اطالعات را بر مبنانیبد. ردی هم مورد توجه آنها قرار مى گاسىیالبته گاهى موضوعات علمى و س

به عبارت . ندی گونه است که مى گونیالبته هم.  عمل مى کندوتری مغزشان همچون کامپندیآنها معموال مى گو. دآورى مى کنن

سالى "من و.  فکر نمى کنندي مردم عادگری مانند دبایآنها تقر. شندی مى اندقی و دقي آنها به دو روش مضاعف شماره اگرید

فکر . می نام جالبى انتخاب کردم،ی کرده بودفید مبتال به سندرم اسپرگر، تأل هنرمنکی که در مورد يدی کتاب جدي، برا"تیلرایو

به عنوان مثال برخى از بزرگساالن .  سرى عالئم به وجود آمدن موضوعى، دل نگران مى شوندکی ي مشاهدهبعضى ها با ! قیدق

 که خارج از ىی آنها از کارهارایانند ز سرقت، مات و مبهوت مى مای و تی گزارش جنادنیکه دچار سندرم اسپرگر هستند با شن

 خساراتى که به ای و عىی طبيای از بالگریبعضى د.  لذت مى برندده، بى نظم و بى قاعي حتى کارهاای قانون باشد و يمحدوده 

 به شتریب و بمباران انسانها و منازل، فکرشان مشغول مى شود و لیدست بشر وارد مى شوند، مانند طوفان، رعد و برق، زلزله، س

 که يبعضى از افراد.  تعدادکشته شدگان باشندای خسارت و زانی بخواهند نگران منکهی توجه مى کنند تا اهی قضکىیزیمورد ف

 است ي فردنی چنکی مظهر "شرلوك هولمز " راه کار را مربوط به قانون مى دانند وکسى مانند نیدچار سندرم اسپرگر هستند، ا

.  اجتماعى را درك مى کنند و مى شناسندطی ها و شراتیه کار تمامى موقع رانی افراد باکمک انیو ا
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 ستی گروه ترورکی بودکه توسط ىی ساختمانهاي هارانهی گزارشات اخبار و وي که مالقات کردم، مشغول تماشامارانىی از بکىی

 شده رانی وي ساختمانهاي معمارانیاوتى م گزارشها را بارها و بارها مطالعه کرد تا متوجه شود چه تفنیاو ا. بمباران شده بود

 که با آن ساختمان را ساخته ي از ساختمانها و مقدار موادکی از تعدادکشته شدگان در هرياو مى توانست به من آمار. وجود دارد

 ناخودآگاه  شخص اعتراف مى کندکه هرگز به طورنی کند، ولى احی مى تواند تشرز،ی مواد ساختمانى را نتیفیاند و حتى نوع وک

 نی چنکی ي که دارايافراد. شدیندی بي اند، حتى لحظه ارفته ای کسانى که از دني خانواده ای و تینتوانسته به موضوع جنا

آنها متوجه نمى .  به آن تسلى خاطر دادای فرد را آرام کرد و کی نمى دانند چگونه مى توان ندکهیسندرمى هستند، اغلب مى گو

 ناراحتى ستنی فاحش مانندگرکت حرکی با نکهی اای موضوع را به آنها اعالم کند و نی فرد انکهیست مگر ا ناراحت ايشوندکه فرد

 تی جرم و جناای و ي خالفکارلی با مسائل قانونى مشکل دارند، البته نه به دلنی افراد همچننی از اگریبعضى د. خود را نشان دهد

 فاىی هم با ايعده ا.  خودشان انجام دهندلی را به ميمانى که نتوانندکار بخصوص ز،ي و پرخاشگرىی جوزهیبلکه به خاطر ست

 کی نقش يبه عنوان مثال باز.  باعث نگرانى آنها مى شودىی کارهانی مشکل دارند و انجام چني هنراکارهاىی و ينقش در باز

 فرد، در خصوص بى تفاوتى کی زمانى که شربرخى از ازدواج ها فقط تا.  دلهره آور استاری بسشانی وحشى براواناتی حایاژدها و 

..  هستندىی اشهی دچار مشکالت رىی ازدواج هانی چنکی.  نشان دهد، پا برجا مى مانديرها و بى مباالتى هاى همسرش صبو

 اری که دچار سندرم اسپرگر است، بسي همسر فردي در اجتماع و محافل خانوادگى، برابی و غربی عجي سرى رفتارهاکیتحمل 

 مشکالت اجتماعى را مى نیزمانى که ا.  شودد محدواری بسانی توسط اطرافشیزندگى اجتماعى ممکن است برا. کل خواهد بودمش

 افراد به اندازه ى کافى در مسائل و روابط اجتماعى خودشان مشکل دارند حال نی مى شوم، چراکه انیشنوم، واقعا ناراحت و غمگ

 به ستىی نکته را بانی فهرست از مشکالت اجتماعى انیبه رغم ا.  فراهم کندشانیى برا اجتماع هم مشکالتنکهیچه برسد به ا

 معنا است که نیمنظور اصلى از سازماندهى بد.  استزهوشىی سندرم اسپرگر در واقع نوع متفاوتى از تدکهیخاطر داشته باش

 مى دای که با آن سروکار دارد، مهارت پيزی حتى در هر چای خاص حرفه اى مى شود ي رشته کیشخص با سندرم اسپرگر در 

شما انسانها، آدمهاى همه فن :  داشتدهیاو عق.  سندرم بود، مالقات کردمنی مى کرد و دچار اگى که در دانمارك زنديبا مرد. کند

 يما حرفه اولى . دیچراکه از هر موضوعى کمى اطالع دار) ستندی سندرم ننی است که دچار اىیالبته منظور آدمها (دی هستفیحر

 نمى م،ی نکني تا زمانى که اطالعات کافى در خصوص آن موضوع جمع آورم،یری به کشف موضوعى مى گمیوقتى که تصم. میهست

.  جهان مى شودىیربنای ساختار زىی ساماندهى سندرم اسپرگر اغلب منجر به شناساجهیدرنت. می کار دست بکشيتوانم از ادامه 

 دهی تفکر را به عقنی اکه دهی حال زمان آن فرا رسد،ی و سندرم اسپرگر در ذهن خود داشته باشسمیات از يری تصودیاکنون مى توان

. می حد افراطى مغز مردم مرتبط کني

سمی ى حد افراطى مغز مرد از اتهیفرض

 داشته، بازگو مى انی آنچه راکه او بنجایدر ا.  بار توسط هانس آسپرگرمطرح شدنی اولسمی ى حد افراطى مغز مرد از اتهیفرض

 انی مورد تفاوت از منیحتى در تنوع عادى هم، چند.  مرد استکی زهوشی نوع افراطى، از مغز تسمىی فرد اتکی تیشخص: میکن

 عبارت نی آسپرگر ا".  از حد بزرگ جلوه داده شده ا ستشی الگوى مردان بسمی افراد اترد... می اافتهی ها تی هوشى جنسبیضر

 مجمعى جی در ه1991 ترجمه کرده است که تا سال سیعبارت باال را اتا فر.  درآوردریر آلمان به رشته ى تحر د1944را در سال 

 نکهی حدود پنجاه سال، مورد توجه قرار نگرفت تا ابای تقرلی دلنی جاودان او به اي دهی سخنرانى نکرده بود و عقسىیبه زبان انگل

 از حد هوش مردان چه بوده است؟ روانشناسان شیمنظور آسپرگر از نوع ب. ى بردند پدهی عقنی اتی، همگى به واقع1997در سال 
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 گذاشت ولى فی بدون تعرا موضوع رنیآسپرگر ا.  مى کنندفی هوش تعربی ضريمعموال هوش را به دقت و موشکافى تست ها

.  معنى شودستىیتار هر فرد با مهارتها و رفت،ی جنسى در شخصي مطرح کردکه تفاوتهاشی براياحتماال او معنى گسترده ا

 ي جامع و قاطع از مغز مرد و زن الزم و ضرورفی تعرکی.  قرن گذشتمی نبای تقرنهی زمنی در اشرفتىی په هر پابىی دستيبرا

 ىی تواناي کتاب، مغز زنان را بنا به طبقه بندنیدر ا. می کنشی را از لحاظ تجربى آزماEMB ي هی فرضمی مى توانجهیاست، در نت

 بخش مربوط به مغز زنان در منطقه ى طوسى د،ی نگاه کن8 ياگر به شکل شماره .  کرده امفیفرد در همدلى و ساماندهى تعر

 لىیشما خ.  نقطه نقطه مشخص هستنداهیآنها در منطقه کما س.  مى شودفیمغز مردان برخالف آن تعر.  استانینقطه نقطه نما

 همدلى کردن و سازماندهى ىیتوانا.  مغز مردان هستندي مغز زنان و نه دارايد نه دارا از افراياری شدکه بسدی متوجه خواهعیسر

 EMB ي هیبر طبق فرض. دی مشاهده کندی طوسى کم رنگ مى تواني افراد را در منطقه نیا.  استقی متوازن و دقاریآنها بس

 مردان بخشى يبرا.  مى شونددهی جدول داهی سي در منطقه شهی سندرم اسپرگر هستند، همای و سمی اتيماری بي که دارايافراد

 نوع حد افراطى مغز مردان ي هی چه مدرکى از فرضنیبنابرا.  بخش بزرگتر استنی زنان ايبرا. کوچکى در نظرگرفته شده است

. به طور اختصار شرح خواهم دادتانی مدارك را برانی موجود در اي از تفاوتهاي خالصه انجای مى کند؟ در اتیحما

 شدهفی تضعمدلىه

 هستند، سمی نوع پرکار اتای که دچار سندرم اسپرگر ي زنان باالتر از مردان است ولى افرادازی همدلى کردن، امتبی ضردر

 شی آزماای چشمان فرد ي اجتماعى مانند خواندن افکار از رويشهایبه عالوه در آزما.  حتى از مردان هم کمتر استازشانیامت

 کمتر از مردان به يازی نسبت به مردان کسب مى کنند ولى افراد سندرم اسپرگر امتيشتری بازینان امت حاالت چهره، زفیتعر

 نی چنکی سندرم اسپرگرکمتر از ای سمی برقرار مى کنند و افراد اتگرانی از مردان ارتباط نگاهى با دشتریزنان ب. دست آوردند

 مى دهند وکودکانى که شی را در مکالماتشان افزاژگان پسران تعداد وا تر ازعی سرلىیدختران خ. ارتباطاتى استفاده مى کنند

 زنان در د،ی مشاهده کرد4 که در فصل يهمانطور.  کار هستندنی کندتر از پسران قادر به انجام الىی هستند حتى خسمیدچار ات

 اری که سندرم اسپرگر دارند، بسيافراد انی مفهوم زبان در منی دارند و اي ارتباط کالمى بر مردان برتريصحبت کردن و برقرار

 سندرم اسپرگر ای سمی که دچار اتي بهتر از مردان عمل کردند و افرادلىی اشتباه فاحش خشی در آزمانیزنان همچن. دشوار است

 ذهن به طور استانداردکه در ي هی هاى فرضشی در آزمانیدختران همچن.  کمتر از مردان به دست آوردنديازیهسشند، امت

 ي بدتر از پسران عادلىی سندرم اسپرگر خای سمی است، بهتر از پسران هستند ولى افراد اتگرانی دموردصوص فکرکردن در خ

.  بهتر از مردان وارد عمل مى شوندلىی ارتباط دوستى و روابط اجتماعى خي زنان در برقرارنکهیباالخره ا.  کردندازکسبیامت

خطوط مرد، .  مورد به دست مى آورندنی در اي کمترازی هم امتي عادنند، حتى از مردابزرگساالنى که دچار سندرم اسپرگر هست

 کردن دی در تأکسمیزن و ات

 سا زماندهىبرترى

 حتى ازشانی از زنان بود و افرادى که دچار سندرم اسپرگر بودند امتشتری مردان بازی حدسى، امتکیزی فشهاىی از آزماکىی در

 است که اغلب ي رشته ااضىی بهتر خودشان را نشان مى دهند و رلىی خاتیاضیعالوه مردان در واحد ربه .  از مردان بودشتریب

.  افراد استنی الی دوران تحصي رشته هانی از محبوب ترکىی رشته نی شود و امىتوسط افراد سندرم اسپرگر انتخاب 

 از شتری بي و فلزکىی مختلف پالستي هانی ماش وي فکري هاي پسران به اسباب بازمی مشاهده کرد2 که در فصل يهمانطور
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 نوع نی به ايشتری بي اغلب عالقه ند، هستسمی اتمارىی بایدختران عالقه نشان مى دهند و کودکانى که دچار سندرم اسپرگر و 

. عالقمند هستند وترىی وکامپکىی مکاني از زنان به کارهاشتریهمانطورکه در بزرگساالن، مردان ب.  ها نشان مى دهندياسباب باز

در .  هم مى پردازنديوتری وکامپکىی مکاني که دچار سندرم اسپرگر مى باشند در اوقات فراغت به کارهاي از افرادياریبس

 راکسب مى ازهای امتنی هستند باالترسمی که اتي از زنان است و افرادشتری مردان بازی مربوط به سازماندهى، امتيپرسشنامه ها

 از زنان است ولى شتری مردان بازی امتردکهی قرار مى گشی مورد آزماات،ی، توجه به جزئ)EFT( اشکال نىیگزیدرکار جا. کنند

 افراد را ي توجه و مشاهدات عادزانیم) 6شکل شماره  (EFTرند،ی باالتر از مردان مى گيازی امتHFA ایافراد سندرم اسپرگر 

اجب و الزم است ولى ممکن است با خود سازماندهى هم سروکار داشته  وي موضوع در سازماندهى کارنیا.  مى کنديریاندازه گ

 شیدر آزما.  را به هدف مورد نظر رساندي مختلف، کارطیرا چگونه مى توان در شند،ی وجود داردکه مى گونىیباشد چراکه قوان

 عتری سرلىیسندرم اسپرگر خ ای سمی نسبت به زنان به مسائل دارند و افراد اتيشتری مردان توجه بهتر و بى،ینایتجسس ب

 و الزم ي ضرورير سازماندهى، امي موضوع برانی توجه نشان مى دهند و ايشتری باتی ها هستند و به جزئشی آزمانی ايپاسخگو

 درطبقه بندى سمیخطوط مردان، زنان وات. است در حالى که شامل خود سازماندهى نمى شود

 شناسىستی خانواده و زکی ژنتمدارك

، HFA ای که دچار سندرم اسپرگر ي نسبت به زنان کسب مى کنند ولى افراديشتری بازی مردان امتسمی اتفی طنزای مدر

 متوجه د،ی بدن مانند طول انگشت دست نگاه کنيزمانى که به عالئم و مشخصه ها.  مى شودشتری از هر دو جنس بازشانیامت

 دچار سندرم ای سمی که اتي مشخصه در افرادنیبه زنان هستند و ا نسبت ي بلندتري انگشت انگشتري شدکه مردان دارادیخواه

 مى نیی سطح هورمون تستوسترون قبل از تولد تعزانی طول انگشت، توسط مزانیم.  به چشم مى خوردشتریاسپرگر هستند ب

 ىیتهایستند به فعال هسپرگر پسرها را درمى آورند، دخترانى که دچار سندرم ايدر پرسشنامه ى مخصوص دخترانى که ادا. شود

.  گزارش شده استنی کوچک چنقاتىی مورد تحقکیدر . که معموال زنان به آنها عالقمند هستند، کمتر توجه نشان مى دادند

 ادیز.  سطح هورمون تستوسترون ارتباط داردشی موضوع با افزانی زود به سن بلوغ مى رسند و الىی هستند خسمیمردانى که ات

 کی ژنتراتی اصلى تأثدی کلکی گسترده، همچون ي خانواده کی وقتى به سمی اتفی روى خارج قسمت طمسی واتنخطوط مرد، ز

 در مشاغلى همچون رشته شتری سندرم اسپرگر هستند، بای سمی پدران و پدر بزرگان کودکانى که اتدکهی متوجه مى شود،ینگاه کن

 به مسائل همدلى و ي کمترازیماندهى خوب و مناسب دارد و ن به سازازی مشاغل ننیا.  مشغول هستندتی مهندسى به فعاليها

 به سمی که افراد اتىیدر خانواده ها.  افراد مى شودنی اشتری بتی مسائلى باعث موفقنی چنکی مى کند چراکه فقدان دایعاطفى پ

 معمولى به چشم ياده ها خانواز شتری بلىی و مهندسى خکیزی فات،یاضی ري در رشته هالی کار و تحصتیچشم مى خورند، فعال

 نیولى تا هم.  مربوط به مسائل موروثى مى شودي تا حدزهوشی دو مورد نشان مى دهدکه روش شناخت مردان تنیا. مى خورد

 دنی از شندوارمیحال مى خواهم شما را با فرد خاصى که دچار سندرم اسپرگر است آشناکنم و ام. حد، دادن اطالعات کافى است

. دیم لذت ببرن بخش هیمطالب ا
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11 فصل

اتیاضی ريپروفسورها

 ي نوبل در رشته ي زهی حد جانی جهان شد، او باالتري مقام مدال هانی باالتري کننده افتی بورچردز درچاردی ر1998 سال در

 شی پدانان،یاضی رشتری موضوع گنگ و ناشناخته که بکی ي کارش بر رولی به دلزهی جانیا.  را به نام خود به ثبت رسانداتیاضیر

 نتوانستند عملکرد او را درك دانانیاضی رنیحتى بعدها هم، ا.  به درك آن نبودند، به او اهدا شدر قادجی در دانشگاه کمبرن،یاز ا

 يریگی او را پدی عقاي بود، حتى اگر نمى توانستند به طور حرفه اری دانشمندان انکارناپذگری او توسط داضىیاستعداد ر. کنند

 اری او مردم بسي دهیبه عق.  مردم با او متعجب بودگانگىی احساس بز اچاردی راضى،ی ري در رشته ي تبحرنی چنکیبرغم . کنند

 اصال راحت کیزی و فاضىی را درك مى کردند و با رشته هاى راضىی بودند چرا که آنها به سختى مفهوم قوائد ربی و عجدهیچیپ

 را به خوبى درك مى کرد موضوع نی افکار و احساسات خاص خودشان هستند و ايارابدون شک او مى دانست که آنها د. نبودند

او مى .  مشکلى به وجود نمى آوردچی او هيمسائل ساده برا.  چه احساسى داردایولى او به درستى نمى دانست هرکس چه فکر و 

او .  عاصى و سرکش بود، کار مى کردنکهی اای  بد اخالق واری باکسى که بسای است به راحتى کارکند و نیتوانست باکسى که غمگ

 کار نیالبته ا.  هستند، درك کندنی مورد نظرشان، غمگي عدم دسترسى به خواسته ي راکه به واسطه ي مى توانست افرادىحت

ز  تر ادهیچی پلىی اجتماعى خيای مسائل است و دننگونهی کودك شش ساله هم قادر به درك اکی چراکه ست،یچندان دشوار ن

 مى کرد جی به منزلش مى آمدند، صحبتها وگفتگوها او را گدنشی دي مردم براهوقتى ک.  پا افتاده استشی مسائل کوچک و پنیا

 هرکلمه، رد و بدل کردن ي دو پهلوي کلمات و معنانیروبرو شدن با ا.  و روزمره بوديحتى اگر صحبتها در خصوص مسائل عاد

 مسائلى چاردی ري همگى براج،ی راي هانىیری دار، بلوف زدن و خودششی ها وکلالم نهینا خاص، کي پرمعنا و لبخندهاينگاهها

 مطرح مى شد، دوستانش مجبور بودند که دوباره مفهوم جمالت را ياگر حرف خنده دار. گنگ و بى معنا به حساب مى آمدند

 او تمام مسائل اجتماعى را مى قتیدر حق.  حضار را درك کندي تکرارکنند تا او به عمق مطلب پى ببرد و علت خنده شیبرا

 مى آمدند، ابتداکمى کنار آنها مى نشست ولى به محض به دنشیوقتى که مردم به د.  نمى دادتىی مسائل اهمنی ولى به ادیفهم

.  کتاب مورد عالقه اش مى شدي از اتاق پناه مى برد و مشغول مطالعه ي فرصت به گوشه اکیوجود آمدن 

 لىی ولى کسانى که خدی گستاخى اش مى گذاشتای رفتارش را پاى بى ادبى نی ادی شاد،یه با او مالقات مى کرد بارى کنیاول

اتاق به .  مالقات کردمجی بار او را در دفتر دانشگاه کمبرنیاول.  او اصال ناراحت نمى شدندي را مى شناختند از رفتارهاچاردیخوب ر

 ندارد مرا به الی کامال روشن شد که او اصال خمی براقهیبعد از چند دق.  نگاه مى کردرهیاو به من خ.  بودهینوعى خالى از اثاث

سالم و . صندلى را انتخاب کردم و نشستم. " نمی بنشنجایخوب بهتر است من ا" خودم گفتم نیبنابرا. نشستن دعوت کند

 نثسسته بود و روى زکارشی روبروى من پشت مبایاو تقر. ت و مفهومى نداشگاهی او جاي روزمره ياحوالپرسى معمول درکارها

 عی سرلىی دوباره به من نگاه کرد ولى خقهی شده بود ولى بعد از چند دقرهی خنیبه زم. صندلى به آرامى عقب و جلو مى رفت

ودم  خنی بنابرا، سکوت هرگز توسط او شکسته نخواهد شدنیمعلوم بودکه ا.  شدرهی من خي پاری و به فرش زدینگاهش را دزد

 قبل در روزنامه ي که هفته ي خوشم آمده است و به علت مقاله ااری دادم که از طرز تفکر او بسحی توضشیبرا. صحبت را آغازکردم

 حیاو توض.  سندرم اسپرگر استي من او داراي دهی و در ضمن به عقرمی وقتش را مى گده،ی او به چاپ رسي از سونی گاردي

 روابط اجتماعى ندارد و ي به برقراري آگاهى الزم را دارد و مى داندکه عالقه اش،یوط به زندگ مسائل مربامدادکه در مورد تم

 با قای آمده است، دقنترنتی اي حالت در شبکه نی که از افاتىیمتوجه حالت خاص سندرم اسپرگر در خودش شده است و توص
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 اری بسمی خصوص با هم صحبت کننی رفته ام تا در ادنشید به نکهی ااز احوال نی اخالقى او مطابقت دارد و با تمام ااتیخصوص

 در مورد شتری است که بنی کرد، احی تشرشی او را براي عادری غتی راهى که مى توان موقعنیفکرکردم بهتر. خوشحال است

 نی چنکیناکه  معنیبد. است سمی نوع پرکار اتي عده اي دهیبه اوگفتم سندرم اسپرگر به عق.  صحبت کنمشیسندرم اسپرگر برا

 مشاهده نمى يزی چنی چنسمی هوشى باالکه در افراد اتبی ضرکی را دارا هستند ولى به همراه سمی تمام عالئم خاص اتيافراد

من دوباره شروع به .  بودکه کمتر صحبت مى کردياو مرد!  مانند منقایدق:  وگفتدکردییاو با حرکت سرش حرف مرا تأ. شود

 جمله سرحال آمد نی ادنیاز شن.  صفاتى باشدنی چني دارااکمتری شتری دادم که او مى تواندکمى بحی توضشیصحبت کردم و برا

به اوگفتم که در حال حاضر علوم روانشناسى به . چراکه فکر مى کرد او حد متوسط سندرم اسپرگر است.  کردتیو احساس رضا

 می انجام دهشی کار را برانی امی باشد مى توانلی و اگر مامی کنيری را اندازه گزانی منی امی مى توانگری کرده که دشرفتی پيقدر

او با .  اش بودفتهی که او شىیزهایتمام چ... تیفی مقدار، ک،يریاندازه گ.  را دارا استسمی اتي از حد عادزانیتا بفهمد چه م

 گری روز دکی يو برا. ردی قرار بگشی مورد آزماو دیای بجی کمبرسمی اتقاتىی گفت که حاضر است به مرکز تحقتیخوشحالى و رضا

 اری بسي فردگری در مسائل داتیاضی اش در رىی خوشم آمد ولى او فکر مى کرد به جز توانااریاز طرز تفکرش بس. قرارگذاشت

 مى چگونه گرانی دنکهی و قضاوتش در مورد اشىیقدرت او در خود اند. او نمى توانست دچار اشتباهات متعدد شود.  استيعاد

 استاد بود ولى به سختى مى توانست در ارتباطات اضىیاو در قضاوت و تفکرات ر.  محدود بوداری دارند، بسي چه رفتارای و شندیاند

 ي عادری غيکارها. دی مى آبی حرکت اجتماعى به نظرش عجای کدام رفتار دمی مثال از او پرسيبرا. اجتماعى خوب جلوه کند

 حال مردم به او مى نی با اشدیندی مورد خاص بکیاو در پاسخ گفت که نمى تواند به .  است اسپرگرسندرم عالمت نیاجتماعى اول

واقعا هم مورد او . نشستم و به سخنانش گوش کردم.  است حتى اگر آدم عجله داشته باشدي عادری کار غابانی در خدنی دوندیگو

 جهت از هر فرصتى نیبه هم.  فرصت ورزش کردن نداردادی زي کاري له به علت مشغدی بودکه شاي او فرددی شارای نبود زبیعج

.  استي عادری غگرانی با دسهی هم وجود داردکه به نظرش در مقايگری مورد دای آدمیاز او پرس.  تحرك بدن استفاده مى کنديبرا

 فوضوع نی توانست به ااو نمى.  از عالئم سندرم اسپرگر استگری دکىی هم نیحال در موردگفتگوها و صحبتها چه؟ ا! نه: اوگفت

فکر مى کنم او ! شتری است نه بازفردی نحی توضيازنقطه نظر او، صحبت کردن فقط برا. ستیفکرکند چراکه اصوال آدم پرحرفى ن

 کار به احساسات و افدی با صحبت کردن مى تواننکهی عملکرد زبان را از قلم انداخته است، و آن انی و اصلى ترنی از مهمترکىی

از . ستی مهم نای و ندی خوش آشی اصال براىیزهای چنی او چني دهی شرح دادم ولى به عقشی موضوع را برانیا. دیى ببر پگرانید

 نکهی اای فرستاده است و کىی الکتروني کسى نامه ي براای گفتگوکرده و نترنتی اي شبکه قی تا به حال از طرایاو سؤال کردم آ

 ای ارسال و ي تنها براکىی الکتروني گفت که از نامه هاتیولى او با قاطع. ت مى کند تلفنى صحبد،باکسانى که دوستانش هستن

 تلفن ي کلمه او دوستى نداردکه بخواهد مدتى را با او به گفتگوقىی حقيدر واقع به معنا. تبادل اطالعات فنى استفاده کرده است

معموال آنها با همسرش به گفتگو مى پردازند و خودش  ولى ندی آمى او دنی به دشیگاهى چند تن از همکالسى ها.  کنديسپر

 احساس رد،ی جمع قرار بگای گروه کیاگر در .  مدت کوتاهى صحبت کندي نفر براکیاو فقط مى تواند با . غرق مطالعه مى شود

ت تلفنى در خصوص مکالما.  شده استي شکل سپرنی به همشی او تمام روند زندگيبه گفته .  و ناراحتى مى کنديناخرسند

 سال ستی حدود بعنىیوقتى جوان بودم : چرا؟ اوگفت: دمیبا تعجب ابروانم باال رفت و پرس.  مى کنديگفت که از تلفن دور

او مى توانست به راحتى در خصوض نوع .  کارکنمستىی دستگاه چگونه بانی از تلفن وحشت داشتم چراکه نمى دانستم با ااکمتر،ی

 تلفن ي دشوار است، او نمى دانست پاشی تلفن ساعتها سخنرانى کند ولى بخش اجتماعى آن براىکیزی حالت فوکار امواج صدا 

 گوشى را قطع کند؟ ستىیچه وقت نوبت صحبت کردن خودش فرا مى رسد؟ چه موقع با.  باکسى صحبت کندستىیچگونه با

ضوع تعجب مى کندکه مردم چگونه با تلفن  مونی از اتى آن را خاتمه دهد؟ او حایازکجا بفهمد صحبت را چگونه آغازکند و 

 چگونه با هم صحبت مى کنند؟ او مى دانست که بعضى اوقات مردم او را فردى بى ادب و نکهی اایباکسى آشنا مى شوند و 
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 حرفى، هاو نمى دانست که گفتن چ.  تفکرى در موردش داشته باشندنی نمى خواست چنچگاهی مى دانند در حالى که هاگستاخی

در .  به او نگاه کنم که متوجه تعجب من نشوديسعى مى کردم طور.  نامناسب استای مناسب و تىی چه موقعایه مکانى و در چ

 حالت نی را به راحتى حل کند ولى قادر نبود اصلى تراضىی مسائل رنیدشوارتر.  نشسته بودکه مى توانستمی روبروي مردنجایا

 موضوع مثا اب ناراحت نی اایآ. هندی نمى توانست با تلفن صحبت نکهی اای دهد و  را انجاموست دافتنی عنىیروابط اجتماعى 

 عنىی بر سر تشکل واحد همدلى کردن می همدلى و سازماندهى مى باشد؟ سالها بودکه من و همکالسى هاانی مکیکننده از تفک

 موضوع بودکه نی مثال انی و واضح ترنی تر روشنچاردی رنجای و در امی جر و بحث داشتندها،ی فرآگریاستقالل حس عاطفى از د

 ي خوب براشی آزماکی روشن شدکه تلفن می براچاردی خودم با ري گفتگويدر بازنگر. مى توانستم در ذهن آن را مجسم کنم

ف  طري و ابروم و اشارات چشمای مانند حاالت صورت و اطی شراي سرکی تلفن به يفرد در پا. مهارت گفتگو مکالمات افراد است

 از افراد بزرگسال سندرم ياری روشن شدکه بسمی برانی چنقتیدر حق. مقابل دسترسى نداردکه بتواند از احساسات فرد باخبر شود

بعضى از آنها براى مدت زمان طوالنى .  رفتار مى کنندي عادری غلىیاسپرگر به طور آشکار در مکالمات و ارتباطات تلفنى خ

متوجه شدم، ... بله...  خط کلمات اوهيحتى اگر شنونده از آن سو.  هم ساکت نمى شوندي ا و حتى لحظهد صحبت مى کننکسرهی

.  چراکه او بى وقفه مشغول صحبت کردن استستی باز هم مهم ند،یرا نگو

 با نکهی اای استفاده مى کنند و البىی دو سای کی به ندرت کالمى صحبت مى کنند و اگر هم مجبور شوند، تنها از کلمات نکهی اای

 پاى ي عادری غاری رفتار بسچاردیر.  منظور خاصى ندارندچی گستاخانه اى صحبت را مطرح مى کنندکه در واقع هایلحن خشن و 

 نوبتى کىیزی او نمى توانست برحسب قواعد فرای مى کرد ززی او از صحبت کردن تلفنى پرهواقعتلفن از خود نشان مى داد، در 

:  از من سؤال کردجهیدر نت. فن حدس بزند طرف مقابل نسبت به صحبت با او چه احساسى دارد تلي پانکهی اایصحبت کند و 

 ساعته به صراحت می ني گفتگوکی توانم با نمى دادم حی سندرم اسپرگر هستم؟ به او توضي شما من داراي دهیخوب به عق

 قی تحقيبه اوگفتم برا. م را به او اعالم کنم خودصی کندوکاو تشخي سرکی خودم را اعالم کنم ولى قول دادم بعد از صیتشخ

او نام .  اندبوده که از دوران کودکى همراه او ي که به خوبى او را مى شناسند مالقات کنم، به خصوص افرادي با افرادستىیبهتر با

 دوران شتری ب دوست خانوادگى کهکی خودش راکه از دوران کودکى همراهش بودند را به من داد و اضىی خصوصى ريمعلم ها

 افراد صحبت کنم نی گرفتم با تمامى امیتصم.  هم مالقاتى داشته باشمنشی اجازه دادکه با والدنیهمچن. نوجوانى را همراهش بود

 بودند که مى ي افرادنی بهترچاردی رنیالبته والد.  شومای مختلف جونی در سنچاردی ري فرداتی را در مورد خصوصکیو نظر هر 

 گری به عبارت دست،ی مى کند ولى اکتسابى نيشروی سندرم باگذشت زمان پنی من کمک کنند، چراکه اقاتیقتوانستند به تح

 ی اجتماعي او شاهد بزرگ شدن و رفتارهانی والددیبدون ترد. دهد خودش را نشان مى تی سندرم از همان دوران طفولنیعالئم ا

 ارسال کىی الکتروني نامه کی پدرش يبرا.  باهوش است، بوده انداری ساله و بس38 ي کودکى تا به امروزکه او مردنیاو از سن

. میکردم تا با هم قرار مالقات بگذار

چاردی رنیوالد

 دندکهی شود ولى بهتر ددانیاضی رکی ي آرزو داشته که روزشهیاو خودش هم.  استگری در دانشگاهى دکدانیزی فکی چاردی رپدر

 خود شی مهندسى عالقمند بود ولى بعد از مدتى متوجه گرايابتدا به رشته ها.  کندلیتحص دتری مفای بهتر و ي رشته کیاو در 

 را هم ادامه اضىی ريوتری پرداخت و بعد درکنار آن به شکل دروس کامپلی تحصي شد و در آن رشته به ادامه کیزینسبت به ف

با پدر .  هستنداضىی رری آنها دبيبرادر داردکه هر دو سه چاردیر.  گذاشتارمی را در اختچاردی ري از خانواده يریاو تصو. داد

 شوخى من نداد، بلکه نیولى او پاسخى به ا! نبوده هم تصادفى نقدری ادانیاضی شوخى کردم وگفتم داشتن سه پسر رچاردیر
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 زیادربزرگش ن بودند و منی همچنچاردی مادر رنی هم دانشمند بوده و حتى والدچاردی دادکه پدربزرگ رحی محترمانه توضلىیخ

مادر و . شود هم مى نی مربوط به هر دو خانواده ى والدچاردی خاص رتی موقعقتیدر حق.  بوده استدانیمی شکی) مادر مادرش(

 آنها در خصوص پدرشان مى گفتندکه آنها جزو افرادى ي مهاجرت کرده اند و هر دونجای جنوبى به ايقای هر دو از آفرچاردیپدر ر

.  خانواده باشندي نگران اعضانکهی زارها و جنگل ها قدم مى زدند، بدون اشهی در بىیه تنهابودند که ساعتها ب

 خانواده را تا نی اک،یزی و فاتیاضی بى حد به ري حالت فقدان عالقه به داشتن روابط اجتماعى و در عوض عشق و عالقه نیا

متوجه شدم که . ری خگر؟ی ددانیاضی رکی عنىی.  بودچاری برادر رنی شگفت آور، سومينکته .  منحصر به فرد جلوه مى داديحد

 به ارث مى رسد، ولى درکمال سمی که مى دانستم اتنیبا ا.  استسمی اتيماری عقب ماندگى خاص است، بله او دچار بکیاو دچار 

 قرار قتی حقنی اریولى اجازه ندادم تحت تأث.  مورد مشاهده شده استکی نی خانواده تنها همنیتعجب متوجه شدم که در ا

 به اجی آنها احتي ارگستردهی بسي خانواده بتهال.  روشن نکرده بودمی چراکه پدرش هنوز تمام مسائل خانوادگى را برارمیبگ

 کی ي به زودچاردیسؤاالت من در خصوص ر. رمی نظر بگری را زچاردی داشت ولى من فقط قصد داشتم مورد ريشتری بقاتیتحق

 درآوردن ای صدا و دی به خاطر نمى آوردندکه او از چه زمان شروع به تولچاردی رنی والدنکهیابتدا ا.  مسائل را فاش نموديسر

 بود هی قضدی کلنی خودش اولنیا.  که شروع به صحبت نمود را هم به خاطر نداشتندي بارنی حتى اولای خاص کرد و يشکلک ها

 کی کند و عدم انی ساده را بي حتى کلمه هاایختلف را تکرارکرده و  مي بتواند صداهاستىی ماهگى نوزاد با18 تا قبل از رایز

 به خاطر داشتندکه او تا نشیوالد.  زبان او سؤال کردمشرفتیدر مورد پ.  باشدسمی اتيماری به بمشکوك مى تواند ى،ی توانانیچن

 مشکلى نی شده و اصال براى رفع چنریکار د نی ايالبته آنها فکر نمى کردند برا.  به ندرت صحبت مى کردمى،یقبل از دو ساله و ن

 ارتباط با ي کلمات و برقرارانی آنها به خوبى واقف بودندکه او در بچهاگر .  متخصص گفتار درمانى هم مشورت نکردندکیبا 

حى هم  سطي بازنگرکیدر .  کنندسهی هم سن و سالش مقاي دارد، چراکه به راحتى مى توانستند او را با بچه هاری تأخگرانید

 کلماتى را به زبان مى آوردکه نانولى در سن سه سالگى چ.  فرق مى کندگری دي با بچه هاچاردیمى شد به راحتى حدس زدکه ر

.  مى کردي بازىی کودکى معموال به تنهانیاو در سن.  داشته باشدری تصورش را هم نمى کردکه او در سخن گفتن تأخچکسیه

ار ی گروهى بسي هاي که او از برخى بازىی انجام داده باشد به جز دوران ابتدالىی تخي هايو باز اصال به خاطر ندارندکه انشیوالد

 آبها، از ي جنگ روای و ىیای کشتى دزدان دريمثال باز.  سرگرم مى شدىی هاي بازنیبعضى اوقات او ساعتها با چن. لذت مى برد

 که معموال پسران ىی هاي بازای و دنی به مسائلى از جمله لباس پوشرگی مورد او دنیبه جز ا.  مورد عالقه اش بودي هايجمله باز

 مى لىی تخي هاي عدم عالقه به باز" عرض کنم که دی نشان نمى داد و دوباره باي عالقه اای توجه و جیبه آنها عالقمند هستند، ه

بله :  دوست هم داشت؟ مادرش در پاسخ گفت اوایآ: سؤال کردم. " در دوران کودکى باشدسمی اتيماری بطیتواند نشانه اى از شرا

با خود فکرکردم، در واقع در حال .  از بچه هاکمتر ارتباط برقرار مى کردعى مى کرد ولى با جمي از دوستانش مرتب بازکىیاو با 

در دوران از نظر روابط اجتماعى او .  دوست و آشنا در اطرافش وجود داردي فرد بالغ است، تعداد محدودکیحاضر هم که او 

.  نمى دادتیاو هرگز به تفکرات مردم اطرافش اهم.  خاصى داشته استيکودکى ضعف ها

 روقتی مبل تا دي وقت به منزل برگشت و اصال متوجه نگرانى و ناراحتى مادرش که روری شب دکی مثال در دوران نوجوانى يبرا

 ي چرا به من تلفن نکردچاردی اوه ر- : دیعصبى و نگرانى از او پرسزمانى که مادرش با حالت . به انتظار او نشسته بود، توجهى نکرد

متوجه شدم .  کار را مى کردم؟ خودم مى دانستم کجا هستمنی استىی چى بايبرا:  در پاسخ گفتچاردی کجا هستى؟ رىیکه بگو

در دوران نوجوانى . دی پوش لباس مىکی شهی همنکهیمانند غذا خوردن و ا.  حالت وسواس هم داشته استي مواردنیکه او در چن

 ي مطالعه ای شطرنج و ي فراغت خود را مشغول بازای و يکاریاو تمام اوقات ب! شطرنج: داکردی خاص دلبستگى پزی چکیبه 
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 نکهی شطرنج مشغول شد تا اياو به طور مستمر سه الى چهار شب را به باز.  شطرنج بودي و شگردهاي در خصوص بازىیکتابها

 کی تنها ي بازنی ادی چراکه فهمدی کشي بازنیسپس ناگهان دست از ا. داکردی رشته به مهارت کافى دست پنیباالخره در ا

 چاردیپدرش مى گفت که ر.  بوداتیاضی ررستان،ی دلبستگى او در دوران دبگرید.  استانی رقابت در مي بلکه پاستیسرگرمى ن

 دانشگاهى قبول شد ولى در سن ي از امتحانات ورودکىیتى در او ح.  مختلف مى رفتي به دانشگاههاشتری بي مطالعه يبرا

 مدال ها ي او تنها به جمع آورنیبنابرا.  ادامه بدهدلی مربوط به خودش، به تحصلىی تحصي دادند او در رده حیدوازده سالگى ترج

 با اشکال چند وجهى آراسته او خانه را.  کسب کرده بود، مشغول شداضىی خودکه در مسابقات علمى رنی افتخارآفريو جام ها

 خاصى درست شده بود و ي چند وجهى در شکل و اندازه کال اشنی از اکیهر .  درست کرده بودىیبودکه خودش آنها را به تنها

 يرعادی و غبیشکل عج.  بودندزانی سقف آوي از آنها در چندگوشه ي چند تا از آنها را به من نشان دادندکه هنوز تعدادنشیوالد

 نشان مى داد که او چاردکامالیدوران کودکى ر.  آنها را طراحى کرده استيرعادی غيند وجهى ها نشان مى دادکه فرد چنیا

 اطالعات يجمع آور.  بگذارمانی خود را با او در مصی تشخنی فرستادم که اي نامه اچاردی ريبرا.  سندرم اسپرگر استيدارا

او در .  سؤاالت متعدد در خصوص دوران کودکى فرد از خودش استدنی بهتر از پرس بودند به مراتبکی که با او نزديتوسط افراد

معلوم بود .  به محل کارش رفتمگری دکباری حال نیبا ا.  امدهی رسي اجهی نتنی اظهار خوشحالى کردکه من به چنياپاسخ به نامه 

 می برالىی را مى دادند خصی تشخنیى ا گفت اگر در دوران جوانلی دلنی به همست،ی من، چندان هم متعجب نصیاز تشخ

، " تیلرایسالى و"او از من و همکارم .  داشته باشدمی در زندگدانى چنری موضوع تأثنی بود ولى حاال فکر نمى کنم ادتریمف

 او براى صرف شگىیما به همراه دو تن از دوستانش که معموال همراهان هم. می صرف ناهار همراهش باشيدرخواست کرد برا

 که يزی درست مانند چد،ی راه را مى دوری تمام طول مسچاردیر. می فروشى کوچک به راه افتادجی ساندوکیاهار بودند به سمت ن

 می روکنار رودخانه قدم زنان به دنبال او در حرکت بودادهی راه در پری تمام طول مسزیما ن.  بوددنیگفته بود، در واقع او عاشق دو

 نییا پدانی رو به سمت مادهی داد و از پری مسریی همچنان از ما جلوتر بودکه ناگهان تغچاردیر. می صحبت مى کردگریکدیو با 

 منظورش از دعوت به ناهار دی فکرکردم که شانی خود چنشیبا حرکت چشم او را دنبال کردم و پ.  بلند برداشتي گام هاابانیخ

 م،ی خودمان ادامه مى دهری ما همچنان به مسد،ی او را دنبال کنىستیاوه، شما نبا:  بوده، ولى همکارش گفتکی نکیرفتن به پ

 نظرکسى را نکهی خودش بدون اچاردی رم،ی نگاه کردگریکدیمن و سالى با تعجب به . دی مى آشش خودهیچی پي از راههاچاردیر

ولى خوب به نوعى او را . میو باش قبل از ما دعوت کرده بودکه ناهار را با اي قهی شود، ما را ترك کرد در حالى که چند دقایجو

 مردم چطور فکر مى کنند آگاهى داشت و مى دانست که نکهی از اياو تا حد.  بوديرعادی و غبی عجي چراکه فردمیدرك کرد

 شکلى که هست نی مسئله را درك کردم که همکارانش، او را به همنیا. شدیندی اشتباه بگرانیگاهى ممکن است در خصوص د

 به می آمد و مستقترکارماو به دف.  آمدشگاهی بعد همانطورى که رپچارد با ما قرارگذاشته بود، سر وقت به آزماي هفته . اندرفتهیپذ

 مطالب ي سرکی توری ماني صفحه ي روقتیدر حق.  بود، مطالعه کردتوری ماني صفحه ي رفته و آنچه را که رووتری کامپيسو

 زی مي سرى کاغذ از روکیاو .  نداشتتىی جذابجی هچاردی ري موضوع برانیه ا نوشته شده بودکانیمحرمانه درخصوص دانشجو

.  جالب بوداری بسمی رفتار ناخواسته از سوى او برانی نگفتم ولى ايزی چخت،ی رنیمن برداشت و با بى حواسى همگى را روى زم

.  او انجام دهدي مغزستمی در سسمیات زانی کمى از درك مسائل اجتماعى او و ميری اندازه گکی می گرفتمیمن و سالى تصم

 کی بود و ي از حد عادچاردکمتری رازی و امترندی مى گازی امت30وال معميمردم عاد.  مورد پاسخ داد25 مورد به 36 از چاردیر

هتر از آن  بازاتىی امتيدر حالى که مردم عاد.  گرفتارکمىی بسازی همدلى، او امتياز پرسشنامه .  دور از انتظار نبوديزی چنیچن

.  مورد هم دور از انتظار نبودنیالبته ا.  بودنیی پااری بسازشی مربوط به ارتباطات و دوستى امتيدر پرسشنامه .  مى کردندافتیدر

 مى شود و در يری اوکامال اندازه گسمىی اتزانی مى شوندکه ممی تتظي مطرح شده، طوري پرسش هاسمی اتي گستره فیدر ط

 سائلدر امتحان مربوط به م.  راکسب کردکه معموال افراد بزرگسال سندرم اسپرگر آن راکسب مى کننديازی امتحان او امتنیا
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 نی اجهیدر نت.  نمى شدندازاتىی امتنی هرگز قادر به کسب چني کسب کردکه مردم عادىی باالاری او نمرات بساضىی و رکیزیف

 ولى در فی ضعاریشخص کرد، او در موارد همدلى کردن بس را مچاردی از حاالت خاص ري عادری غي جهی نتکی ها شیآزما

 کامل از ي نمونه کی بورچردز چاردیر.  در او به خوبى آشکار استسمی از اتالئمى ماهر و باهوش است و عاریسازماندهى بس

 حال نیبا ا بزرگ در زندگى او نشده است، ي هاتی مانع ازکسب موفقيماری بنیشخصى است که دچار سندرم اسپرگر است و ا

 از ي رای موضوع را مى دانستند بسنیاچراکه اگر .  بوددتری مفاری او بسرستانىی دبالتی در دوران تحصيماری بنی اصیتشخ

 نی مناسب بهترتی موقعکی آن بودکه او از لی به دلاتیاضیهوش و ذکاوت او در رشته ى ر. مشکالت اجتماعى او هم حل مى شد

 بودکه تمام داکردهی و همراهى پکی است که او شرنی اقتیحق. د را به خوبى در جامعه مطرح کنداستفاده راکرد و توانست خو

 کی او نیبنابرا.  او وارد نکرده استي خللى در زندگى عادچی ها و مسائل را درك مى کند و وجود سندرم اسپرگر هتی کمنیا

 سؤال مطرح نی ادیشا.  استافتهی يبا آن به خوبى سازگار و رفتهی آشکار از بزرگسالى است که سندرم اسپرگر را پذينمونه 

بدون شک !!  توانسته به خوبى با آن سازگار شود؟ای را داشته و آيماری بنی اصی تشخستحقاق واقعا ا" بورچردزچاردیر" ایشودکه آ

 کار خاصى انجام دهد، چیت ه نمى توانسانشی اطرافای خودش و ي است، او برايماری بنیزمانى که به او اطالع دادندکه دچار ا

 چی هيماری بنی او در واقع از داشتن اگریبه زبان د.  استه او نداشتي روزمره ي دخالتى درکارهاچی هيماری بنیچراکه عالئم ا

 او.  نداردشانىی حالت آشفتگى و پرم،ی آنها را مشاهده مى کنکینی که درکلمارانىیخوشبختانه او برخالف تمام ب. رنجى نمى کشد

 و يماری حاضر احساس بل را پشت سرگذاشته و در حايماری خاص از بي نمونه از مردمى است که احساس مى کند آن دوره کی

 ىی باالتی زندگى افراد از چه اهمرامونی پطی موضوع را به ما خاطر نشان مى کند که محنی نکته انیولى ا.  ناراحتى نداردای

 درکى از اجتماعى چیاو در تمام دوران نوجوانى خودش ه. دی نگاه کنهی قضنی به اچاردی ردگاهیمخصوصا اگر از د. برخوردار است

.  موضوع کمى باعث غم و غصه و ناراحتى او مى شدنیکه در آن زندگى مى کرده، نداشته است و ا

کونیلی در دره ى سنوآورى

 هوش در ي برايازی ساماندهى ممکن است امتي بااليا مهارت های مى کندکه آجادی سؤال را در ذهن انی بورچردز اچاردی رمورد

 شوکلى در امیلیو.  مورد موضوع کمى مبهم استنی باشد ولى در ادی مفدی مثال شاکی!  باشد؟ادی جدلی و اختراع وساينوآور

 1947 عنىی قبل او در چند سال. دی شکل کمپانى پائلو آلتو را توسعه بخشنی نمود و بدز را آغاقىی تحقایفرنی درکال1955سال 

 اثبات هوش او در ي مسئله برانی بهتر از ازىیچه چ.  اختراع کرده بودوجرسىی در ن" بل " شگاهی در آزماستوری ترانزکی

 او قادر بود افراد باهوش رایز.  شناخته شده بود، سکونت داشتندکونیلی سي که در دره ياو توسط عده ا. ساماندهى وجود دارد

 هشت تن ازگروه شولکى ازکمپانى خارج شدند و 1957 سال انیدر پا. ا ازگوشه وکنار جهان استخدام کند خوبى راری بسيوکار

 نگذشت که يچند.  باهم متحد شدندکونیلی بار در مدار سنی اولي افتتاح نمودند، شرکتى که برادی شرکت جدکی خودشان يبرا

 بود و او چندکارگر قىی منظم و دقاریضح بودکه شولکى فرد بسکامال وا.  پخش شدهی همچون قارچ در تمام ناحي تکنولوژنیا

 نی بودکه البته انىیی است که او از نظر عاطفى و همدلى کردن در سطح پانی اقتیحق.  خاص استخدام کردکی تکنيماهر برا

 هر کس که در امتحان نکهی او باشد، مبنى بر اي افتاده وکمى دور از نزاکت به نژادشی پشنهادیپ کیمسئله مى تواند ناشى از 

 ازگزارشات رسانه يتعداد. دی افراد را برگزنی شکل بهترنی مى کند و بدافتی دالر در1000 راکسب کند،100 باالتر ازازیهوش، امت

 کونیلی سي دره ي در منطقه ي عادری سندرم اسپرگر به طور غو سمی اتزانی اعالم داشتندکه ممکن است منی گروهى چنيها

 افراد سازمانده و باهوش جمع شده بودندکه بعدها ي سرکی منطقه نی داشتندکه چون در اانی بنیگزارشات چن.  باشد باالاریبس

 نی باهوش در اي بچه هاجهی اند، در نتافتهی ازدواج ي خوبى هم مانند خودشان براکی خوب شد و بعد شرشانی کارتی وضعاریبس
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.  باال استاری شود، بسافتی سندرم اسپرگر ای سمی اتيماری با بي آنها افرادانی م درنکهی وجود دارند و احتمال ااریمنطقه بس

 سندرم اسپرگر در ای سمی اتزانی منکهی مدرکى دال بر اچی گفته مى شدکه در حال حاضر هنی چنستىی باهی نظرنیبرخالف ا

 در دست است نشان مى دهد از گریاز مناطق د که يآمار.  باال باشد، وجود نداردگری با مناطق دسهی صنعتى در مقاطی محنیچن

 انیالبته نمى توان ارتباط م.  نمى شودکونیلی سي موضوع فقط منحصر به منطقه نی است و ازهوشی نفر تکی کودك 200هر 

.  را، منکر شدگری دي سوکی احتمال سندرم اسپرگر، در ای ي نوآوري برازهوشىی سو و تکی در نییساماندهى باال و همدلى پا

کیزیف

.  بعضى از دانشگاهها مشاهده کردکیزی آکادمى فانی کتاب آورده ام، امروزه مى توان در منی راکه از سازماندهى باال در افىیتعر

 حاضرکمتر آدم اجتماعى و ي هاکدانیزی فانی به عمل آمده نشان مى دهد در مقاتی از تحقکىی است که نی جالب اينکته 

البته در هشت گروه از .  وجود داردکیزی از معدود زنانى است که درگروه فکىی اكیسنیهلنکا پرز. خونگرمى مشاهده مى شود

 Higher (ری هامزی تا"ي او باگزارشگر مجله 1998در سال .  مى کندسی رشته را تدرنی او تنها زنى است که اک،یزی فدیاسات

,Times(اظهار نی چن،ي هسته اقاتی تحقىی سازمان اروپادرش،  همکاران مردي انجام دادکه در طى آن درباره يمصاحبه ا 

 اتی خصوصکی او "...  نمى دهندتىی اهمچی هگرانی آنها مهارتهاى خاصى در اهور اجتماعى ندارند و بعضى از آنها به د": داشت

 اعتقاد يزی به چاگر.  استي نسبت دادکه البته خودش هم جزو آنها مى شد و آن صفت خودپسندکدانان،یزیخاص را به تمام ف

 و تی کار را در خصوص واقعنی ازیاو ادعاکرد شما ن.  آن درست استدکهیی و مى گودی حتما آن را به اثبات مى رساند،یداشته باش

 و هی انسان را مورد تجزکی تىی و شخصي موذاتی روانشناس خصوصکیهلنکا اشاره کردکه . دی انجام مى دهزها،ی چقتیحق

آنها در مورد مسائل مورد .  صفت بارز باشدکی بودن ذهن خالق مى تواند ریگی مورد پکدانیزی فکی در  قرار مى دهد ولیتحل

 را به قىی دوره هاى موسي هسته اقاتی تحقىی سازمان اروپاکدانانیزی از فياری فراوانى نشان مى دهند، بساقیعالقه شان، اشت

 سازمان فرصت خوبى را به آنها نی اطراف اي هااچهیکوهها و در.  کنندىا م هر روز در آنجاکنسرتى برپبایاتمام رسانده اند و تقر

 آن را زنکدانانی را انجام دهند، فرصتى که اکثر فيانوردی و دري اسکى، کوهنورديمى دهندکه در آن منطقه به راحتى ورزشها

 اجی به مهارت سازماندهى احتىهمگ يانوردی و دري اسکى، کوهنورديورزش ها.  مى شمرند و از آن استفاده مى کنندمتیغن

 اشتباه گرانی حق با شما است و دشهی همدی تصورخودپسندانه که مى گوکی نیعالوه بر ا.  وجود داردکیزی که در فيزیدارند، چ

 افراد به نی موضوع نشان مى دهدکه انیا.  استنیی پااری افراد بسنی احساسات و عواطف در ازانیمى کنند، نشان مى دهدکه م

 چی هقتی نظرشان اشتباه است، در حقنکهی نمى دهند و ناراحت نمودن آنها باگفتن اتىی اهمچی هگرانی ددی عقاای و دگاهید

.  نمى کندجادی اشانیمشکلى برا

راكی دپائول

Paul Dirac"اتیاضی ر گروهریدر آن زمان او مد. گرفت جالبى است که مورد توجه قرار کدانانیزی از فگری دکىی "راكیپائول د 

 نی سننیب.  ده اندنگسپری داشت و در حال حاضر آن را به استفان هاوکنی از اشی پوتنی بود، مقامى که اسحاق نجیدانشگاه کمبر

 و جذب تابش اتم ها، لی کوآنتوم گسي هی کار مى کرد و فرضکی خودش ازکوآنتوم مکانری تعبي روراكی سالگى، د31 تا 33

 درآورده ي تک قطبى را به شکل فرمول بندسىی مغناطي تئورکی ضد ذره ها و حتى ي دهین، عق امواج متعادل الکتروتینسب

 را راكی شناس آلمانى، والتر السازردستی و زکدانیزیف. دی نوبل گردي زهی سالگى موفق به اخذ جاکی و در سن سى راك،ید. بود
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 گر،ی انسانهاى دتهاىیالتر است، ولى نسبت به عالئق و فعال سر وگردن باکی گرانی او مرد بزرگى است و از د": کردفی توصنیچن

 ".  استاقیکمى بى توجه و بى اشت

 که از او شده بود، اعتراف کرد و آن را فىی توصنی نائل شد، خودش هم به اجی دانشگاه کمبري زمانى که به مقام استادراكید

 که کشنبهی کار هر روز ادامه مى دهم، به جز روزهاى نی و به اخودم را به طورکلى درکارهاى علمى غرق کرده ام":  نموددییتأ

 ي از افرادگری دکىی به عالوه ". از شهر مى پردازمرونی طوالنى در بییمای راهپکیوقت استراحت است و اگر هوا خوب باشد به 

 فکر مى کند، بخصوص اگر به ىزی اوکسى است که نمى تواند وانمودکندکه به چ":  کردفی توصنی بودند، او را چنجیکه درکمبر

 به ای روز ناگهان ساماکی.  را به عهده گرفتامای ساسی دنالنی سرپرستى فارغ التحصراكی د1950حدود سال. " فکر نکندزىیچ

 به ذهنم گریکدی ستارگان با ي سرکی است که راهى در خصوص ارتباط ي چندراك،یپرفسور د":  رفت وگفتراكیاتاق کار د

 او در پاسخ دکوتاهى او بفهمدکهیبه نظر نمى رس! نه:  در پاسخ گفتراكی؟ د" می بگوتانی مى توانم آن را براخطورکرده است،

 از حضار متوجه سخنانش نشود و از او بخواهدکه آن را کىیاگر به هنگام سخنرانى .  بى ادبى اوگذاشته شوديممکن است به پا

 ي نمى توانست درك کند اگر سخنانش را طورراكیولى د.  مى دادحی توضگری دکباری مطلب را قای دقراكیدرباره تکرارکند، د

 و ری و سختگي جداری مردى بسراكیپدر د.  به مفهوم سخنانش پى مى برنديشتری بي ساده تر مطرح کند، عده انی به بای گرید

 احساسات ازکودکان تی و در نها هنگ ارتش اداره مى کردکی منزل و امور خانه را همچون ي شده است که کارهافیمنظم توص

 زن دو فرزند نیاز ا.  لهستانى بودکدانیزی فکی که خواهر وهی زن بکی ازدواج کرد، تیپائول بعدها با مارگر. خود جدا شده بود

ل  اگر چه پائو":  اظهار مى کردنی در خصوص او چنتیمارگر.  خود را ترك کرديداشت ولى او هم مانند پدرش خانواده و بچه ها

 که يریتصو. " را با آنها مى گذراندىمانند پدرش مستبد و سلطه جو نبود ولى خودش را از کودکانش پنهان مى کرد وکمتر ساعات

 است با احساسات و عواطف کم و حس ي خانواده ا ش در ذهنمان نقش بسته، نشان مى دهدکه او فردي از سوراكیاز پائول د

.  موفق تر از زندگى عاطفى هستندلىی و تحصي کاري در رشته  افرادنی که معموال ايسازماندهى قو

نی و انشتوتنین

 مشترك است؟ کدانیزی دو فنی در ايزی چچه

 مورد کی آنها در ي جهان به شمار مى روند، هر دوکدانهاىیزی فنی و بزرگترنی از برجسته ترکىی از آنها کی هر نکهی از اجدا

 بودند بلکه ىی باالاری سازماندهى در سطح بسي است که آنها نه تنها در مهارتهانی موضوع ا با هم مشترك هستند و آنز،ی نگرید

 وجود عالئم لی به دليدر واقع مشکلالت اجتماعى آنها به احتمال قو.  قرار داشتندنىیی پااری بسح در سطز،یاز نظر حس همدلى ن

 در رشته وکارشان، دست عىی باعث نشدکه آنها به درجات رفيماری بنی موضوع، انی ارغمیعل. سندرم اسپرگر به وجود مى آمد

: سدی مى نونی چنوتنی در خصوص ننىی شاهد عکی.  نکننددایپ

...  مى آمددنشی کسى به دنکهی اای خودش سرگرم بود، به ندرت به مالقات کسى مى رفت و قاتی با نوشته ها و تحقشهیهم"

 ازمنزل مى رفت، اکثر رونی به بي هواخوري اتالف وقت باشد، حتى به ندرت براای  و سرگرمى وحی که به دنبال تفردمیهرگز ند

 از زبان نیحال در خصوص دوران کودکى آلبرت انشت. " و مطالعاتش سپرى مى کردقاتیاوقات خودش را با تفکر در خصوص تحق

او حتى مورد .  بودنیری از سايلتى و منزو خجااریاو بس.  مؤدب و خوش اخالقى بوداری اوکودك بس": میپسرش هانس آلبرت بشنو

 گزارش داده بودندکه او از نظر ذهنى نیاو به من گفته بودکه معلمانش به پدرش چن. توجه معلمان خودش هم قرار نمى گرفت
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کى تنها  در دوران کودکى به کودنیانشت. " و تا آخر عمر در افکار احمقانه اش باقى خواهد ماندستیعقب مانده است، اجتماعى ن

 ي هاياز بشتری خودش در دوران کودکى بيبه گفته . داکندی نمى توانست براى خودش دوستى پچگاهی معروف بودکه هىیایو رو

 از کىیتا سن هفت سالگى .  طبقه مى ساخت14 ي خانه ها،ي بازي را دوست داشت وگاهى هم با کارتهايفکرى و ساختمان ساز

 سالگى درگفتار خود مشکل 9او حتى تا سن .  آنها دچار لکنت مى شدانی کلماتى بودکه براى ب مورد عالقه اش تکرار آراميکارها

 گوناگون ي مورد مى گفت اصال دوست نداشتم با مردم باشم و اطرافم پر از آدمهانیدر ا.  بودا تنهشهی همنیاو همچن. داشت

 احساس مى کنم دوران لی دلنیکارم زندگى مى کردم، به هم مسئله مرا ازکارم جدا مى کرد و من تنها به خاطرنیباشد، چراکه ا

اگر چه درآن .  از عالئم سندرم اسپرگر را نشان مى دهندياریبس معروف جهان کدانیزی دو فنیا.  کوتاه خواهد بوداری بسمیزندگ

.  کردنديری چشمگشرفتیند، پ که به آن عالقمند بوديزی وجود آنها در چنی با افتادند،ی نيماری بنی اصیزمان هرگز به فکر تشخ

زبانشناس معروف: سی ونترکلی ما

 که توانست خط يمرد. است)1922-1956 (" سی ونترکلی ما"م،ی در موردش صحبت کنمی که مى خواهتىی شخصنیآخر

عالقمند شد و  باستانى فیروگلی سالگى او به زبان ه14در سن .  کندانی را ترجمه کرده و آن را بشیمربوط به چهار هزار سال پ

 معنى افتنی مقوله پرداخت و به دنبال نی شانزده سال باقى عمرش را به او رفت نهی زمنی در امىی کتب قديبه دنبال مطالعه 

 زبانشناس باهوشى بود سی خطوط کج وکوله بود ولى ونتري سرکی که او به دنبالش بود ىیزهایتمام چ.  رفتمىی قدي زبانهانیا

 خطوط نیاو قصد داشت معنى ا).  صحبت کندونانىی دانمارکى و ن،ی فرانسه، آلمانى، هلندى، التسى،ی انگليانهااو قادر بود به زب(

 نیاول. دی بهرد و به آن زبان صحبت نماانی بزی صوت و حروف خاصى بگذارد تا بتواند آنها را نکی هر ي و براداکندیکج را پ

 مى هان جنیاو تنهاکسى بودکه در ا.  استونانىی مىیر واقع همان خط قد دB خط طولى دی دادکه فهمي او زمانى روتیموفق

 ي او باعث شدکه بتواند برااقیاشت.  سال قبل بود را بخواند و به آن زبان صحبت کند4000 راکه متعلق به Bتوانست خط طولى 

او فاقد احساسات و ":  مى شدفیص تونی چنشی از زبان خانواده و همکالسى هاسیونتر.  خاص طراحى کندستمی سکی زبان نیا

او منزلش در .  مختلف بودي زبان هاىی مى خواست از مردم جدا باشد و تنها عاشق رمزگشادلش شهی بودکه هميعواطف بود، مرد

او .  زندگى مى کردند و خودش با همسرش در طبقه ى باال بودندنیی پاي طراحى کرده بودکه بچه ها در طبقه يلندن را طور

 با همسرش صحبت نکرد چرا که فکر مى کرد گری او دانجامسر.  زناپهى بزرگساالن قدم بگذارندمی به حرستىیبد بچه ها نبامعتقد 

 نیا.  بودن درکنار ما نداشتي براي عالقه اچگاهیدخترش مى گفت پدر، ه. " که بخواهد در موردش صحبت کنندستی نيزیچ

 دانشگاهى ي باالهاى را در رتبه ي افرادنیگاهى اوقات مى توان چن. غز مردان بودند و افراطى از نوع مشرفتهی مغز پياشخاص دارا

...  وي مشاغلى که بعد از مسائل اجتماعى باشد به عنوان مثال، باغبانى، کتابدارای مشاغل خاص ي سرکی در زیگاهى ن. داکردیپ

البته .  اختراع مى کننددی جدي تجاري رشته کی نکهیا ای کمپانى اعجاز مى کنند کی در کىی افراد ازنظر تکننیگاهى اوقات ا

:  خاص همگى مشترك هستندزی چکی ولى در ستندی و شگفت آور نبی بورچردز عجچاردی به اندازه ى زندگى ردیهمگى شا

ه  خصوص توجنی در ا"هانس اسپرگر" يحال به گفته . نیی پااری عواطف و حس همدلى بسزانی باال، ماریسطح سازماندهى بس

 خود مانده تا زمانى که از نظر عقالنى سالم باشند مى توانند به در ای سمىی که افراد اتمینی مى برتیدرکمال تعجب و ح": دیینما

 نی عادى قادر به چني برسندکه هرگز آدم هاي باالى دانشگاهى و استادي و به مقام هاداکنندی بزرگى دست پاری بسي هاتیموفق

 مىی شک،یزی و فاتیاضی رون سخت همچاری بسي وجود دارند که در رشته هاياری بسيان انسانهادر اطرافم. ستندی نيکار

 پرفسورکامل کسى است که تنها کی.  از رشته هاى دشوار موفق و مشغول به کار هستندگری دياری فنى و بسيصنعتى، تکنولوژ

 ي طور به نظر مى رسدکه برانیا... ئقش مى بندد عالگریفکرش را به هدفى که دنبال مى کند، منتهى مى سازد و چشم از د
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 مغز افراطى مردان هستند، به سندرم اسپرگر ي ازکسانى که داراي عده ا".  الزم استسمىی هنرکمى حالت اتای درعلم و تیموفق

تى و طالق را به  استرس، ناراحى،ی زورگو،يکاری انزوا، بى،ی تنهالی از قبيگری موضوع مشکالت جانبى دنیچراکه ا. دچار هستند

 مشکالت، آنها نی با وجود داشتن ارای پزشکى ندارند زصی به تشخاجی احت اصاليولى خوشبختانه عده ا. دنبال خواهد داشت

 آنها را آدم گرکسىی ارزش قائل شوند تا دگرانی تفاوت خود با دي و براداکنندی خودشان پي مردم براانی در مگاهىیتوانستند جا

. واند نخبی و غر بیعج

12 فصل

ندهیبازگشت به آ:  زنانی افراطمغز

 95 حدود 8 يبر طبق مدل آمده در شکل شماره . می ادهی و تا حدى طوالنى خود رسقاتىی سفر تحقنی اي حال حاضر به انتهادر

 کی). Eنوع (نان و مغز ز) Sنوع (، مغز مردان )Bنوع(مغز متوازن :  سه نوع مغز هستندنی از اکىی جهان داراى تیدرصد از جمع

 هم ی درصد کمکی. می وارد بخشى ناشناخته شومیو حاال مى خواه.  مغز مردان هستندنوع مغز افراطى از يدرصدکمى هم دارا

ولى .  است که به ندرت به آن اشاره مى کنمزىی موضوع چنیچى؟ ا. وجود داردکه مربوط به مغز افراطى از نوع مغز زنان است

.  مقوله هم بشودنی منجر به کشف اندهی درآدی است که شازىی مورد آن چخوب دانستن و صحبت در

 افراطى مغز زناننوع

 حالت را نی امیمى توان.  وجود دارديزی چنی مى کنند که چننىی بشی پنی دانشمندان در خصوص نوع افراطى مغز زنان چنتمام

 وانی حکی حالت را به شکل نیا.  مالقات نداشته اندکینزد از ي افرادنیدانشمندان هرگز با چن. می مشاهده کن8در مدل شکل 

.  مى پردازندقی در موردش به تحقداکنند،ی شکل واقعى آن را پعتی و بعد اگر در طبرندی فرضى در نظر مى گاگروهىیتازه 

 موضوع ترس . در جهان باشندکه درد را حس نکنندي کهنه و مزمن به عصب شناس نشان مى دهندکه ممکن است عده ايدردها

.  و دلهره در خود حس نمى کننداب حالت اضطرچگاهی وجود دارندکه هيو دلهره هم گاهى نشان مى دهد که در جهان افراد

 ل،ی دلنی به همدی آن به دکتر خاصى مراجعه کند، شاي موارد نمى تواند به عنوان مشکل مطرح شود و برانی از اکی چیالبته ه

کسى که احساس درد نمى کند، متوجه نمى شودکه . حاالت خاصى هستند، عمر طوالنى ندارند نی چنکی که دچار يآن افراد

 حتى تصادف، اتفاقاتى ای سقوط، سوختن و جهی ممکن است خطرناك باشند، در نتشی در اطراف محل زندگىیزهایچه چ

 از زیآنها مراقبت و پره. مرگ برساند ي حتى به مرحله ای دهد و آنها را مصدوم و ي روشانیهستندکه هر لحظه ممکن است برا

معنى خطر و .  احساس ترس و دلهره در خود نداشته استچگاهیهکسى هم که .  را هرگز تجربه نکرده اندىیزهای چنی چنکی

 به کىی در تارای بلند برود و در آنجا قدم بزند و اری بسي صخره هاياتفاقات خطرناك را هم درك نکرده و ممکن است بر رو

 خود ي ازدواج کنند و ژن هاواهند قدر زنده نمى مانند که بخنی افراط انی تکامل، اطیدر شرا.  برودای درای و اکوهی به دره ىیتنها

 مشاهده ي افرادنی به ندرت چننکهی اای به صورت فرضى وجود دارند و ي افرادنی چنکی جهی و در نتندی منتقل نماگریرا به فرد د

 ى مغز افراطافتنی ي که از آن براي نقشه اب،ی ترتنیبه هم.  افراد وجود داشته باشندنیمچنان اولى ممکن است ه. مى شوند

 وجود داردکه شکل برعکس آن را نشان مى نهی آئکی نشان مى دهدکه در مقابل مغز افراطى مردان م،یمردان استفاده مى کن

 مغز افراطى زنان هستند در سمت باال ي که دارايهستند؟ افراد افراد چگونه نی امینی ببستىیخوب حال با. مغز افراطى زنان: دهد

 همدلى کردن آنها به طور ىیتوانا. رندی مى گي جارهی تي در بخش خاکسترعنىی رند،ی گمى قرار 8 شکل کىیو چپ جدول گراف
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 افراد به نی انی بنابرا. خواهد بودفی ضعاری دارند ولى سطح ساماندهى آنها بسي است که افراد عادي بهتر از حدلىیمتوسط خ

 خاص دچار مشکالت فراوان خواهند ستمی سکی عنوان به مىی حتى شای و اتیاضی رای کیزی فای در درك نقشه ها ياحتمال قو

 به ناتوانى دارد؟ ازی شرح حالى ننی چنکی ایآ.  را درك مى کنندگرانی احساسات و افکار دادىی زاری بستیولى آنها با حساس. شد

 ری هم دست و پاگنقدری سازماندهى ممکن است انیی موهبت بزرگ باشد و سطح پاکی همدلى کردن مى تواند يحد باال

 کی علت که نیآن هم بد.  احتمال وجود داردکه مغز افراطى زنان در مراکز پزشکى مشاهده نشده باشدنیا. وکمرشکن نباشد

 ی نوع ناتوانى را تجربه کرده اند ولکیغز افراطى مردان هستند،  مي که داراي افرادمیمشاهده کرد.  ناسازگار استي موردنیچن

 مسئله، فرد مى تواند نیصرفنظر از ا.  مشاهده مى شودد،ی آانی آن به مي هاىی اجتماعى و توانامسائل ناتوانى تنها زمانى که نیا

 ارکاری روابط اجتماعى، بسنی چنکیاز  زی پرهنیبنابرا.  استجی ما راي مسئله در جامعه نیمتأسفانه ا. به خوبى شکوفا شود

 مى شودکه فرد با دهی دي خاص تنها در مواردي هستند، ناتوانى هازنان مغز افراطى ي که داراي آن عده اياما برا.  استيدشوار

 باشند،  مغز افراطى زنان مىي که دارايافراد.  فنى سروکار داشته باشدياکارهای و کیزی و فمىی شاضى،یمسائلى علمى همچون ر

.  صبر و حوصله به خرج مى دهنداریس بي افرادنی چنکی ما نسبت به يخوشبختانه در جامعه . نسبت به نظم و نظام کور هستند

 او را به خاطرکندى و نی باشد، ممکن است معلم به طور مرتب والدتی و نظام بى اهمستمیبه عنوان مثال اگرکودکى نسبت به س

.  همراهى کنندشتری دروس بنی کندکه بچه را در اقی و علوم به مدرسه بخواهد و آنها را تشوضىای بودن بچه در دروس رفیضع

 شما روشن نشود، لی کور است، در صورتى که اتومبستمىی نسبت به نظم و هرگونه سدکهی فرزند بزرگسال دارکی در منزل اگر

 مشکل آن دی دچار مشکل شده و نمى توانوترتانیاگرکامپ. دیایب لتانی اتومبرادی رفع اي تا برادی تلفن کنکی مکانکیبهتر است به 

 افراد فرضى، نمى توانند نی چنکی تکاملى طی و در شرادی و از اوکمک بخواهدی تلفن کنتخصص مکی بهتر است به د،یرا رفع کن

واطف افراطى چطور؟ ولى در خصوص احساسات و ع.  خودشان کمک کنندانی فنى به دوستان و آشناي کارهاي سرکیدر انجام 

 باشد؟ نی آفرمشکل مى تواند الت حنی انکهی اای مى تواند حالت خوبى در فرد باشد و ي مسئله انی چنکی ایآ

 براى مغزافراطى زنانداوطلبانى

ر  مثال، اگر شما به طويبرا.  باشدنی حالت افراطى در مسائل عاطفى و همدلى کردن مى تواند مشکل آفردکهی است فکرکنممکن

 که اصال ي چه مشکلى دارند، ممکن است به افرادنکهی اای چطور فکر مى کنند و گرانی ددی که بداندی باشنیمداوم در صدد ا

ممکن است .  ناراحتى وکدورت خواهد شدجادی امر باعث انی و همدی کنلهی باشد، پبر باختشانیدلشان نمى خواهدکسى از وضع

 راکسانى دانست الپردازی خای حساس و اری اوصاف مى توان افراد بسنی با اایآ. اساتى بنامند احساری بسای و البافیشما را فردى خ

 زده جانی بى نظم و هاری بستىی از نظر شخصشندکه باي ممکن است افرادگری دانی مغز افراطى زنان هستند؟ مدعيکه دارا

 که نمى يبه حد. عواطف درهم شکسته مى شوند احساسات و ي لهی است که به وسي افرادي برايماری نوع بصیهستند، تشخ

 هستند، طىی حاالت و شرانی چني که داراي افرادای آنیبنابرا. داکنندی موجهى پلی افکارشان دلشانىی ناراحتى و پريتوانند برا

به دنبال علت  از حد شی بياگر فرد.  موضوع حاد باشدکی مسئله نمى تواند نی مغز افراطى زنان هم باشند؟ ايمى توانند دارا

 فرد نمى تواند احساسات پر شور و افراطى نی انی توسط احساسات خودش نگران و مشغول باشد، بنابراای موضوع باشد و کی

 دی باال درخصوص افکار و عقااری ى آن در حد بسلهی است که فرد به وسىی از حد تواناشی بمدلىه. خودش را عرضه و نشان دهد

 ای االتىی فرد خکی.  ناراحتى وکدورت شودجادی موضوع تنها مى تواند در بعضى موارد باعث انیو ا کند ی پرس و جو مگرانید

 انجام زی پرخاشگر است و رفتارهاى خشونت آمای دارد منى مشکوك مى شود و با او دشگرانی که به راحتى به داکسىیبدگمان 

 روانى تکاری جناکی نیهم. ستی از حد نشی علت همدلى ب فراد بهنیولى مشکل ا.  خواهد شدياریمى دهد، دچار مشکالت بس
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 نی ولى ادی بگذارد و بداند چگونه آنها را اغفال نماری به خوبى بتواند در افکار و احساسات مردم تأثيممکن است درکمال ناباور

 ي که بتواند براستی نىی عواطف و حس همدلى باالي روانى داراتکاری جناکی از حد برنمى گردد، چراکه شیموضوع به همدلى ب

 نمى نیهمچن.  لذت ببرنداری بسگران،ی افراد حتى ممکن است از درد و رنج دنیا.  و ارزش قائل شودتی اهمگرانیاحساسات د

 مربوط به صنعت ژگىی وای تی خصوصکی دی را به راحتى درگروه مغز افراطى زنان گنجاند چراکه شاراحتىتوان هرگونه نا

 بعضى نکهیباالخره ا.  افراد نسبت دادنیحتى گاهى هرگونه کمبود و نقص در حس همدلى را مى توان به ا.  فرد باشديخودمدار

 از مغز افراطى زنان باشد، در تعجب هستند، چراکه ي نمونه ااست ممکن " مامزیلیسندرم و" موضوع که نیاز مردم هنوز از ا

 افرادگوناگون دارند و به راحتى مى توانند با آنها ارتباط برقرار ي سندرم هستند، توجه خاصى به چهره نی که دچار ايافراد

 روابط اجتماعى خوبى مى تواند کامال ظاهرى نی چنکیاما .  شده استفی آنها تضعرىیادگی موارد گریدر حالى که د. ندینما

حساس خاصى نسبت به افکار و  اچی خوبى داشته باشند ولى هىی مختلف توانايباشد، آنها ممکن است فقط در صحبت وگفتگوها

 امز،یلیدر سندرم و.  ارتباطى با مغز افراطى زنان نداردچی موضوع هنی که امی مى شوادآوری دوباره نیبنابرا.  نشان ندهنددتانیعقا

 يفراد پس نمى توان آنها را ارند،ی مجموعه قرار مى گکی ری همگى در زالپردازی روانى و افراد ختکاری فرد جناي هايناسازگار

 يبرا. ، وجود ندارد)از نوع افراطى زنان (ي مغزنی که چنمی مى کنيری گجهی نتنیبنابرا. خواند که داراى مغز افراطى زنان هستند

. می و در خصوص آنها اطالعات کافى به دست آورمی ناشناخته ها راکشف کني سرکی است زمشناخت مغز افراطى زنان ال

 تازهانیمدع

 مستعد و آماده براى قبول و باور ارتباط ذهنى از راه دور هستند، ممکن است داراى اری که بسي دهدکه افراد مورد نشان مىکی

 مثل ىیزهایچ( فرا روان شناسى را به راحتى قبول کنند مىی قدي دهی هرگونه پدستندکهی نيآنان، افراد. مغز افراطى زنان باشند

 افراد الزم است نی تر اقی دقانیبه ب.  را داشته باشند"دیزوئی اسک" انواعایالى  حشانی از پرگون حالتهاى گونانیو همچن) روح

 مى شود و به طور انی واضح و روشن نمااری آنها بسي براگرانی موردکه انکار دنی سالم و معمولى باشند به جز در قبول ايفرد

 شان براى ىی صورت باور آنها در خصوص توانانی اری غ باشد، درقی دقاری آنها در خواندن افکار مردم الزم است بسىیجدى توانا

. ستی نشی واهى بالىیخواندن افکار مردم خ

 باعاطفه و دلسوز خواهد اری بسي فرديزی مغز افراطى زنان باشند، به طور شگفت انگي که ممکن است داراانىی مدعنکهی ادوم

مثال کسى که به خوبى احساسات و افکارتان را درك مى کند، به عنوان . بودکه مى تواند به سرعت احساسات شما را درك کند

 مسرور شده اری از خوشحالى شما بسنکهی اای است و نی غمگاری ناراحتى و احساس اندوهتان بسي برادیکسى که نه تنها مى گو

 افراطى زنان است، به هر حال کسى که مدعى مغز.  را به خوبى تجربه کرده استطی ها و شراتی موقعنی ادیاست، مطمئن باش

 چی هاستی امور مربوط به سای وتریاکامپی اتیاضی ري رشته هاشی ناتوان باشد، کسى که براي فردکىی از نظر تکنستىی بابایتقر

ممکن است .  به سازماندهى داشته باشد، آن را دنبال نخواهدکردازی ني کسى که اگر احساس کندکارقتیدر حق.  نداردتىیجذاب

 مگر نند، پزشکى مراجعه نمى کي هاکینی به کلشانی درمان رفتارهاي افراد هرگز برانی ولى امی را بشناسياد افرنیهمگى چن

 مطرح شد و به خوبى آن اری دو مورد همدلى کردن و سازماندهى، بسنی کتاب انیدر تمام ا. دی آشی پشانی مورد خاصى برانکهیا

 طى دوارمی باقى مانده که امز،ی نگری سؤال دنیچند.  و بررسى وجود داردقی تحقي براي ولى هنوز هم مواردمیرا موشکافى کرد

 سمىیمدل، فکر ات:  کردکه عبارتند ازمی سؤاالت را مى توان به سه موضوع اصلى تقسنیا. میابی را هم بها پاسخ آنندهیچند سال آ

. میارد داشته باش مونی از اکی نگاهى اجمالى به هر دییایب.  اجتماعىتهاىی و مسئولاراتیو اخت
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مدل

 واقعا ایگنجانده نشده باشد؟ آ8 افراد وجود دارد، ممکن است در جدول شماره ى انی تفاوتهاى جنسى که از نظر فکرى در مایآ

 زنان بتواند در دو مورد همدلى کردن و ساماندهى محدود شود؟ ای مغز مردان انی مهم ماری بسي وجود داردکه تنها تفاوتهايمورد

 حی توضلی به تفص4 که در مورد آنها در فصل ي گفتاري مهارتهاای جنسى مانند پرخاشگرى يوتها تفاي مثالهانیرد مهمتردر مو

 حس پرخاشگرى در آنها مى شود و شی که کاهش حس همدلى در مردان باعث افزامیافتی دست يری گجهی نتنی به ام،یداد

 جنسى را ي تفاوتهاندهی براى آحیتالش و توض. ود شي گفتا ري مها رتهاشیداشتن حس همدلى باال در زنان مى تواند باعث افزا

 مثال بعضى يبرا.  مدل سازگارى داشته باشدنی و مشخص مى کنندکه البته نمى تواند به راحتى توسط انییاز نظر روانشناسى تع

 خوب ياورد هم مى تواند مهارته منیولى ا.  جنسى به شمار مى رودي از تفاوتهاگری دکىیاز مردم معتقدندکه ترس هم 

 بداند و ىیزهای نفر هم ممکن است بخواهد در مورد همدلى کردن و سازماندهى، چکی. سازماندهى را در مردان کاهش دهد

 گریکدی مستقل از ي آنها واقعا دو مقوله ای آنها دو شکل متفاوت در مغز هستند؟آایآ!!  هستند؟ىیزهایبفهمد آن دو واقعا چه چ

 به مشکل متوازن وجود دارد، در ياری دومورد در افراد بسنی کرده بودم، به نظر مى رسدکه ايادآوری؟ همانطورکه قبال هم هستند

چرا؟ .  مى شودفی تعرگری در مورد دىی توسط فقدان تواناندی دو فرآنی از اکی در هر شتری بىی تواناجهینت

 با نگاهى اجمالى و باگامى میمى توان.  و معمول مى شوندي عادزی چکیش  باعث کاهندی دو فرآنی علت باشدکه انی تواند بدمى

 همچون دقت، ي مواردریسازماندهى درگ. می حس کنشتری احتمال وجود آنها را بعت،ی در طبندی دو فرآنیبه گذشته و انعکاس ا

ود آمده و به طور مستقل مفهوم و  خاص و اصولى به وجي که به شکل قاعده ي ادهی پدبه موجود، توجه اتیتوجه عالى به جزئ

 تىی و موقعيری مى تواندکشف کند بستگى به انعطاف پذنی نفر در مورد قوانکی آنچه که گریبه عبارت د. معنا دارد، مى باشد

 بى دقتى، ای نادرستى ری همدلى کردن درگگری دياز سو.  کندتی هداگری مفهوم خاص به مفهومى دکی را از قتیداردکه حق

 قاتیتحق.  از آنها نمى رود، مى باشدي انتظار قانونمندچی مسائل برجسته، اوضاع و احوال و مسائلى که های بزرگ ریه تصاوتوجه ب

 ارین آشکال بسی نمى شوند ولى در عوض افی توسط موضوع خودشان تعرندی دو فرآنی به بررسى احتماالتى داردکه اازی نندهیآ

.  هستندجیمعمول و را

سمىی اتفکر

 ي که شما را تنها با مدل هاستی نندی خوش آمی موضوع اصال برانیولى ا. دی آشنا شدسمی نمونه از اتکی کتاب شما با نی ارد

 نی مستلزم اندهی آقاتیتحق.  آن را حل نکنمي نپردازم و معمايماری بنی اگریساماندهى و همدلى کردن آشناکنم و به مسائل د

 استفاده کند ولى قبل از آن، گریکدی رقابتى بر ضد ي مدل هانی بررسى و امتحان ايروز برا مهم اریاست که از دانش فنى و بس

. می فرعى داشته باشي مدلهانی نگاهى گذرا به ادیبگذار

 دارند، به عنوان ىی اجراي فقدان کارهاای هستند، کمبود و سمی اتای که دچار درخود ماندگى ي طورگفته مى شودکه افرادنیا

 برنامه ي مرکز اصلى مغز است که نه تنها اجازه عی کنترل سرىی اجرايامور وکارها.  ندارنديزیرت کافى در برنامه رنمونه مها

 مسلم است که قتی حقکی نیا.  مى شودياری اختي ناگهانى ندارد و مانع انجام کارهاراتیی را نمى دهد بلکه توجهى به تغيزیر

 ي دچارکند ذهنى هستند و مشکالت خاصى در انجام کارهايریادگیبعضى موارد  هستند در سمی اتيماری که دچار بيافراد

 نی باشند، صحت نداشته باشد و در اسمی اتچار که ممکن است به طور خالص دي موضوع در خصوص افرادنی دارند ولى اىیاجرا
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 پرکار سمیگفته مى شود دچار ات کۀ ي نزد افرادى،ینقص عملکرد در امور اجرا.  استامدهی کاملى به عمل نقاتیخصوص تحق

 دچار افرادى که فی توصيبرا) HFA( پرکار سمیات.  منحرف کننده باشداری موضوع مى تواند بسنی شده است ولى ادهیهستند، د

 که ي شده است که فردرفتهی نکته پذنی است، بکار برده مى شد، در حالى که ا70 هوشى آنها باالتر از بی بوده و ضرسمیات

 هوشى حدود بی ضرقتیدر حق.  هوشى متوسط برخوردار استبی ضرکی هاى عمومى را داشته باشد از يری شناخت فراگىیتوانا

 که يبراى مثال اغلب گفته مى شود فرد.  به همراه خواهد داشتالتی خصوص تحصدر به احتمال قوى مشکالت قابل توجهى 70

 امتحانات ي نتواند از عهده رستان،ی دوران دبالتیراندن تحص که بدون گذستی ندی است، بع70 هوشى حدود بیداراى ضر

 نیبنابرا.  خوب و معتبر جهان شوديها دارد، بتواند وارد دانشگاه100 هوشى کمتر از بی کسى که ضرنکهی اای د،یدانشگاهى برآ

 است، فعال تر 70 از  هوشى آنهاکمتربی هستند و ضرسمی که اتي دارد تنها نسبت به افراد70 هوشى حدود بی که ضريفرد

 ي که داراي افرادنی چنکی کشف يبرا.  و آموزش بعضى از موارد دچار مشکالت خاص هستنديری افراد در فراگنیهستند و ا

 که داراى ي افراد را مى توان به افرادنی ادکهی هستند ممکن است درکمال تعجب متوجه شوى،ی اجراي انجام کارهاراختالل د

 مهارت کافى در سازماندهى ای و نقض بی بى عىی تواناکی مستلزم سمی ا گر اتقتیدر حق. تند، نسبت داد هسنیی هوشى پابیضر

 را به Y ي جهی نظام خاص نتکی در X کردن داشته باشدکه مسائلنىی بشیپ ىی تواناکی به اجیباشد و اگر سازماندهى احت

 چاردیر".  هستندىی اجراي کارهاي سرکی قادر به انجام سمید ات مسئله نشان مى دهدکه افرانی اجهیدنبال داشته باشند، در نت

 بود، در حس همدلى کردن ي آوراعجاب ي مهارت هاي او داراد؟ی به خاطر دارم،ی راکه در فصل قبل با او آشنا شد"بورچردز 

.  مشاهده نمى شدىی اجرايها در انجام کاري اختالل رفتارای از ناتوانى و ي اثرچیدچار مشکالت قابل توجهى بود ولى در او ه

 گفته مى شودکه افراد نیهمچن.  نداردسمی به شکل خاصى از اتازی نىی در امور اجراىی ممکن است اختالل و فقدان توانانیبنابرا

به  نسبت ات،ی و جزئزی و توجه به نکات رافتنی ي را براارىی آنها زمان بسنکهیمثال ا.  هستندي نقص در انجام مرکزي داراسمیات

 مهارت ای و نقص بی و بى عقی دقىی تواناکی مستلزم سمیاما اگر ات.  بزرگ اختصاص مى دهندری تصوای موضوع و کیتوجه به 

 و مسائل برجسته نگاه کنند، حداقل ری بتوانند به تصاوستىی هستند باسمی که دچار اتي افرادنی بنابراد، در سازماندهى باشاریبس

 نی ناشى شود ولى با اY ي جهی از نتقای ممکن است دقXداده هاى . اندهى مى شود، توجه کنندبه مسائلى که مربوط به سام

 گریکدی دو موضوع چگونه به نی سؤال مطرح مى شودکه انی دوباره او مترقبه هستند ریوجود آنها همچنان به دنبال اتفاقات غ

سازماندهى خوب، افراد را به .  باشدي مرکزفیام ضعمرتبط مى شوند؟ در واقع ممکن است حتى سازماندهى خوب مانند انسج

 داشته باشند تا شترىی مسائل دقت باتی نظم، متمرکزکرده وآنها را وادار مى کنندکه به جزئکی خاص همچون ي نهی زمکی

 ستمیدى با س نکته، وقتى که فرنیبا توجه به ا. داکنندی حل مسائل پي متفاوتى براي مختلف راه حل هايبتوانند با راه کارها

 بزرگ و روشنى از موضوع در ذهن ری فرد تصوجهی درنتد،ی دقت مى کند و با آن کار نماستمی سکی موجود در اتیخوبى به جزئ

 مبنى بر سمی در مورد اتقىی حقاایآ.  مردود مى شودي ضعف در انسجام مرکزي هی صورت فرضنی در ادکردکهخود مجسم خواه

 قاتی که در برخى تحقي مغز افراطى مردان ناهماهنگ است، وجود دارد؟ براى مثال همانطوري هی با فرضيماری بنی انکهیا

 نی چنکی ای آداکند،ی قرار دارد، کاهش پسمی چپ مغز اتي مهیمشخص شده است اگر مسائل جانبى مربوط به زبان که در ن

 تی جنسانی به درك و شناخت روابط ماجی احتيعد بقاتی را مى توان از مغز افراطى مردان هم انتظار داشت؟ کارها و تحقيزیچ

.  ها داردطیو مسائل جانبى در افراط و تفر

 ي به سوطی از شراياری در بستی است که نسبت جنسنی اسمی ى مغز افراطى مردان اتهی مورد سخن سنجى بالقوه از فرضکی

 از شتری لکنت زبان در پسران بریبه عنوان نمونه تأث. شود ارائه نقی دقاری آمار ممکن است بسجهی مى کند، در نتدای پشیمردان گرا

 مورد باعث به نی همجهیدر نت.  از دختران مشاهده مى شودشتری و پرتحرکى در پسران برىدختران است و توجه به وجود پرکا
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که آنها را در مقابل  می مردان هستانی در مستىی زي هابی ما تنها شاهد بعضى آسایآ.  مى شودشانىیوجود آمدن اختالل و پر

 يکه رو)  افسردگى نوجوانانرینظ (شرفتهی پتیقع مونیچند.  ممکن استری موضوع غنیخطر مسائل گوناگون قرار مى دهند؟ ا

 نسبت هر ي مفصل و خاص براحاتی به توضاجی احتلی دلنیبه هم.  نسبت به پسران مى گذارد، وجود دارديشتری بریدختران تأث

 کی. دارد مرد وجود 10 هر زن، ي برابىی در سندرم اسپرگر بطور تقرتی نسبت جنسنیعالوه بر ا. می دارطیدو جنس در هر شرا

 مغز افراطى مردان مشخص نمى کندکه ي هی فرضدکهیتوجه داشته باش.  هم مشاهده مى شودشرفتهی پطی در شراي مواردنیچن

: 1 کمتر از سمیممکن است که نسبت هر دو جنس در ات. د خاصى برخوردار باشتی از اهمستىی باسمینسبت هر دو جنس در ات

 آمار قرارگرفته اند چراکه نی پزشکى در اصی سندرم اسپرگر هستند، اغلب بدون تشخر است ولى آن دسته از زنانى که دچا10

 احتمال هم وجود نیته االب.  مى شوندرفتهی اجتماع به خوبى پذي آنها از سونکهی به علت اای آنها بهتر است و تیمهارت هاى فعال

 يشتری بری مردان تأثي که بر روشرفتهی خاص پطیرا شگری و بعضى از دسمی اتفی ططی شراانی مهمى ماریداردکه همکارى بس

 مشابه سمی مکانکی و اختالل در آن ممکن است مستلزم ي درآغاز مهارت گفتارریتأخ. نسبت به زنان مى گذارد، وجود دارد

 خود y م بلندکروموزوي افراد ممکن است در بازونی نشان مى دهدکه اکىی ژنتقاتیبعضى از تحق.  باشدمسی در اتستىیعصبى ز

 گری دقاتیتحق.  و مستقل دارندژهی پاسخ وکی به اجی هستند و احتدی جدلىی خجی نتانی داشته باشند، در حالى که اينابهنجار

 ندارند بلکه يری اجتماعى تأثشرفتی پيل از تولد نه تنها بر رو هورمون تستوسترون در قبزانیهم نشان مى دهندکه سطوح م

به عنوان مثال کاهش احساس همدلى کردن . ندی مشترك بوجود مى آي هاسمی مکاننیبنابرا.  مهارت زبان مى شودشرفتیباعث پ

 از ریبه غ. الت دارد مورد در بوجود آمدن اختالل و نابهنجارى دخنی ولى استی نسمی اتفىی ططی شکل اختصاصى از شراکی

 ي آنها ممکن است به درك و شناخت مدل هاند، بوجود آمدن مشکالت خاص وجود داري هم برايگری دطیموارد ذکر شده شرا

.  نشان دهندز،ی را ني تازه اي دهیچی به ما کمک خوبى کنند و مسائل پگرید

 ى جالب در مورد مدل همدلىنکته

 نی مشاهده شده در امارىی بي قدرتى است که مى تواند گروهى از نشانه هايمدل دارا نی است که انی اسمی اتسازماندهى

 مانند سمی اتيماری بي مى تواند برخى از نشانه هانی مدل همچننیا.  کندفی اجتماعى توصری اجتماعى هم غطی شراعنىی طیشرا

 بار و نی چندي براي مثل بستن درب بطرندیمى گو کارها، کارهاى بدون هدف نیگاهى اوقات به ا.  را حس کندي تکراريرفتارها

 ،ی برروى روابط اجتماعتی بر روى مکالمات،حساتیحماس: کردنیهمدل.  نشان داده شده استر،ی روابط در شکل زنیا. تکرار آن

 نی اي تکرار ها، رفتارهاىیی تواناي رهی جزم،مشغله ى ذهنى با نظا: کردنی سازماندهگران،یتصور در مورد افکار واحساسات د

 دکهی مى گوک،یزی في نوبل در رشته ي زهی جايبرنده منی فچاردیر.  کردفی مى توان همدلى کردن و سازماندهى را توصنیچن

 گردشى به رکت حکی خود، بعد از ظهرها در بخش ناهار دا نشگاه بشقاب ها را با ي دکتراىیاو در تمام اوقات دوران دانشجو

 را انجام مى ي کارمنیف.  باشدي تکرارای کار بدون هدف و کی حرکت نی فکر نمى کرد اکسچیچرخش وا مى داشت ولى ه

. ستی نيگری دزىی خاص چي جز بافتن تورهاي عنکبوت که کارکیدادکه نمى توانست در مقابل آن مقاومت نشان دهد، مانند 

 کی بشقاب ها را بچرخاند، در هر حال او توسط نکهی اای و اوردی کاغذ بکی ي را بر روسىیحال چه برنامه نو.  سازمانده بودکیاو 

 ستىیبا.  نفر مى تواند به دفعات آنرا امتحان کندکی و قوائد خاص که نی قواني سرکی قرارگرفته، ری اطالعات تحت تأثيسر

 تن خاصى تکرار مى  بادی هر آنچه راکه به شما مى گوعنىی( دارد ىی که پژواك گوسمی اتمارىی کودکى با بنکهی اانینسبت به ب

 لحظه هم چشم از حرکت کی که براى اکسىی را تکرار مى کند، قىی اصوات موسي سرکی که بطور متوالى اکسىی، )کند

 کودکى ممکن است نی چنکی. می محتاط باشاریچرخشى پنکه بر نمى دارد، در واقع رفتارى بى هدف را دنبال مى کنند، بس
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 بی ازآنرا، در خصوص ضرشیداشته باشد، آنهم در سطحى که شما ب... ای کىیحرکت مکان ایسعى در نظم دهى رفتار انسانى 

 ي عادسمی اتماری بکی که در دوران کودکى ىیایتالی هنرمند انىی پرزای مورد را مى توان در زندگى لنیا. دیهوشى او انتظار دار

 بار نی کارطى روز چندنی پر مى کرد و اWا با حرف  پنج ساله بود تمام صفحات ري بچه دختر کیزمانى که . بود، مشاهدکرد

.  بردشترىی و از آن کار لذت بداکردی در انجام آن به مهارت کافى دست پنکهی اپن کار را تکرارکرد تا اياو بقدر. تکرار مى شد

 مهارتش ونیهبت را مد مونی به شهرت فراوانى برسد و او اهنر ي نهی او باعث شدکه در زمکىیزمانى که بزرگتر شد مهارت تکن

. در سازماندهى است

 تصادف کی شاهد ابانی در خزای آشناکرد و به من گفت اگر لزای است مرا باکارهاى لىیایتالی خط شناس اکی صافى که نایساب

ه مى  جمع مى کند و با دقت به اندازه و شکل آن نگانی زمي را از رولی قرمز رنگ چراغ خطر اتومبي هاشهی باشد، شلیاتومب

 هاى قرمز به شهی خرده شي فکر مى کند و بعد از مردم مى خواهد در جمع آورمى کي کار هنرکیبعد در خصوص خلق . کند

!  سازماندهى شدهتی خالقکی.  را به کمک آن انجام دهددشیاوکمک کنند تا او بتواندکار جد

 سازماندهىمدل

 مورد سم،ی اتمی مفاهگری بطور مجزا از دنی از اشی ها باشد که پىیانا توي رهی جزي رندهی هم مى تواند در برگسمی اتهمدلى

 نت يریادگی خوب در ي حافظه ای اضىی محاسبات رای در نقاشى ىی تواناای مىی محاسبات تقوي سرکی. مطالعه قرارگرفته بود

در .  استرممکنی آن غفی و تعرحیض مى شود، ولى تودهی دگری از انواع دشتری بسمی اتمارانی در ببىی که بطور عجقىیهاى موس

 سعى و تالشى چی بدون هسمی را از آنچه که افراد اتىی بطور ساده وگسترده مثال هاى،ی تواناي رهی جزنی چنکی کتاب، نیمدل ا

 ياد عری غي مى تواند توجه نی مدل همچننیا.  مى دهندام و منظم کارها را انجقی دقاریآنها بس. انجام مى دهند، نشان مى دهد

 چطور نکهی اای توجه مى کند؟ نقدری که در پشت المپ حک شده ازىیچراکودك به نمرات ر.  کندفی را توصسمی در اتاتیبه جزئ

 چه هی کدام همسانکهی اتن دانسای صندلى تئاتر راکه هشت سال قبل به آنجا رفته بودند، بخاطر داشته باشد؟ يمى تواند شماره ها

 ي نشانه اتی به جزئي عادری دقت غنی زندگى مى کنند؟ ا106 ي در منزل شماره x آقا و خانمای؟  با چه مدلى داردلىیاتومب

 اءی اشای افراد و انی ماتی جزئي سرکی ا فراد به خوبى مى تواند با توجه به نیمغز ا. مهارت خوب وکافى در سازماندهى است

 مغز آن ندکهی مى کنند و به ما مى گوجادی را در ذهن اسمی ات منفى ازری تصوگری دي مدل هانکهیباالخره ا.  شودئلتفاوت قا

 مغز ىی است که اگر به بخش جلوتی واقعکی نیا.  نوع اختالل خاص رنج مى کشدکی هستند، از سمی که دچار اتيدسته از افراد

 ي موضوع برانیبته که ا او خواهد شد و صد الي مغزستمی اختالل در سجودآمدن باعث به وبی آسنی وارد شود، ابىیانسان آس

 نیی هوشى پابیدر واقع ضر.  است، هم صدق مى کندنیی پااری هوشى آنها بسبی هستند و ضرسمی اتيماری که دچار بيافراد

 راکه در بعضى افراد يری فراگالت نمى تواند مشکسمی مدل از اتکی اختالل خاصى باشد، ولى نی چني نشانه براکیممکن است 

 در سمی اتيماری آن عده اى که بي براسم،یمدل همدلى و سازماندهى ات.  بدهدحی بورچردز وجود دارد، توضدچاری مانند رسمیات

 در همدلى کردن دچار مهارت و ضعف ای سازماندهى و ستمی در سای افراد نیا.  قائل استتی داده شده، ارزش و اهمصیآنها تشخ

 هی اسپرگر هستند شبمارىیمردمى که دچار ب:  اسپرگر بود به من گفت در دانمارك که دچار سندرميچنانچه مرد.  هستندىیها

 د،ی مناسب قرار دهطی محکیاگر شما ما را در .  به سختى زندگى مى کنندنیری هستندکه در آب تازه و شایماهى آب شور در

. می خوب زندگى مى کنلىیخ
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مشکالتش رفع مى شود و حتى آن شخص، رشد هم خواهد  تمام رد،ی مناسب قراربگطی اسپرگر در محمارىی که فردى با بوقتى

 ماهى در آب شور و ي استعاره نی ا".میی حتى به نظر عقب مانده وکودن هم مى آم،یری نامناسب قرار بگطیوقتى در مح. کرد

. داد افراد نسبتنی صفتى است که مى توان به انی و پرمعناترنی بهترنمفکر مى ک. دی به خاطر بسپارشهی را همنیریش

 مداخله نکردنایمداخله کردن :  اجتماعىرىی پذتیمسئول

 معلمان د،ی مى آشی در سازماندهى پشرفتی پصحبت ي مورد باشدکه وقتى پانی کتاب ممکن است انی حاصله از اجی از نتاکىی

به .  دل راه نمى دهند در خصوص پسران ندارند و اگر موضوع همدلى کردن باشد، آنها در خصوص دختران نگرانى بهی نگرانچیه

 در نها آي طراحى کنندکه مشکالت خاصى براي تر آنها مى توانند موارد درسى را بنا به جنس دانش آموزان طورقی دقانیب

 نی چنکی عده اى از خوانندگان جالب باشد چراکه آنها فکر مى کنند يالبته ابن موضوع ممکن است برا. دیای به وجود نرىیادگی

 نی چنکیولى .  دادریی افکار و احساسات آفها را تغنکهی اای درمان کرد و قی طرچی مشکالتى را نمى توان به هنیچن کی با يافراد

 در دست است ي ولى شواهدردی فرد را بگکی شرفتی پي ممکن است جلويولوژیدر تمام احتماالت، ب.  اشتباه استيری گجهینت

 م؟ی موارد تالش مى کننی براى دخالت در تمام اایولى آ. ردی قرار بگریت تأث تحاتیکه نشان مى دهد مغز مى تواند توسط تجرب

 هستند و زنان در فینک مردان در همدلى کردن و مسائل عاطفى ضعی به وجود آوردن حد متوسطى براى اي تالش جامعه براایآ

ه اگرچه هر دو جنس با هم متفاوت  کمی شوادآوری مورد را دوباره نی استىی مى رود؟ باشی مى باشند، پفیسازماندهى ضع

 يدر هر مسئله ا. ود آنها نمى شکیکای ناراحتى در جادی در اکثر مردم در سطى است که باعث اي فردي تفاوت هانیهستند، ا

 انی اساسى مي است که طرح آنچه که در مورد تفاوت هادی تر امقی دقانیبه ب.  استفی ضعاری هرگونه دخالت بسي برانهیزم

.  موضوع مى تواند در قبول و ردکردن بعضى از مسائل به ماکمک کندنی و امی شد، به خوبى درك کرده باشانید و زن بذهن مر

 از قدرت و ضعف افراد ابىی ارزکی بر اساس شهی مورد همنی آل است ولى ادهی همچنان مورد قبول و اارالبته آموزش هدف د

 ترشح هورمون ي به سطوح باالسمیاگر ات. ت مسائل پزشکى هم وجود دارد موارد دخالنی تمام ايولى برا.  مى شودنییتع

 مى ىی هرگونه درمان داروای آنکهی اای راکاهش داد؟ سمی به اتال استروژن مى توان خطر ابتقی با تزرایتستوسترون مرتبط باشد، آ

 چند قطره از م،یدی د8 گونه که در فصل  هورمون تستوسترون داشته باشد؟ بدون شک همانشی کنترل افزاي بر رويریتواند تأث

 مکالمه و برقرارى ارتباط با ر نسبت مهارت آنها دنی و به همشترکندی بتانی پر ارزش مى تواند تماس نگاه را براي ماده نیا

 نفر که کیشد؟  موارد دخالت داشته بانی نفر دلش مى خواهدکه در اکی واقعا ایاما از لحاظ اخالقى آ. ابدی مى شی افزازی نگرانید

 ممکن است آتش و چرخ سمی بدون ات": ارسال کردکه در آن آمده استکىی الکتروني نامه کی می است، براسمی اتيماریدچار ب

 ممکن م،ی گفته بود11 که در فصل ي شود، همانطورتی هداریی اختراع و تغي مسلما اگر سازماندهى خوب به سو".مینداشته باش

 درمان نی مغز در حنىی جنشرفتی پریی به خصوص اگر دکتر دارو ساز سعى در تغمی دست بده کم ارزش را ازيزیاست چ

.  نشده اندفی مى شود، احتماال به درستى تعرسمی اتمانی قبل از زاي اهی حاشئلمسائلى که مربوط به مسا.  داشته باشدمىیوشیب

 عالئمى در دسترس باشند بدون شک مى نی چنکیى که ولى حتى زمان. ستی نشی تنها سرنخى بمی که ما مى دانىیزهایتمام چ

 کی اگر بتوانم به عنوان ": ندیبعضى مى گو.  کردمی دخالت تقسای يریشگی را در دو مقوله ما جداگانه پسمیتوان اجتماع افراد ات

 تالش روزانه کین  مسمی ات". هستمتىی حمانی چنکی از من دور مى شود، خواهان سمی اتمارىی بجهی شوم، در نتتیکودك حما

 طیشرا شکل نی است و بدسمی اتمارىیزنى که دچار ب.  جمالت سخنان رز بلک برن استنی ا".دی به حساب مى آمیدر زندگ

 جالب تی ساکی افراد نیا.  نگاه مى کنندطی شرانی به ايگری از بعد دگری حال افراد دنیبا ا.  مى دهدحی توضمانی را براشیزندگ

 بچه نی شکل والدنی به همhttp: ll groups. yahoo. com / group / as -and - proud -of it: ارند دنترنتیدر شبکه ا
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 لی آورند، آنهم به دالای به دنطی شرانی با هميگری ممکن است فرزند دنکهی هستند و از اسمیت افىی ططی شراي که داراىیها

 طی شرانی با همگری فرزند دکی نکهی فکر ا": ندی مى گونیوالدبعضى از .  شوندي مقوله دسته بندنی ممکن است در اکى،یژنت

 نادرست، فقدان هرگونه دانش و آگاهى، بى تفاوتى نسبت به يرفتارها.  قابل تحمل استری غمانیبرام ی داشته باشسمی اتمارىیب

ه است، از جمله مشکالت  کردلی خانواده تحمي تک تک اعضاي برايماری بنی محدودکه ااری زندگى بسکی و گرانیاحساسات د

 می بخوابشتری دو ساعت شب ها بمی حداقل مى توانستنبود، نکهی اای آمده بود و ای حال چه او به دننیبا ا.  ما استيعمده 

 راه يماری بنی اي برامیاگر مى توانست.  باعث رنجش و آزار ما نمى شدنقدری اشی دست هااگازگرفتنی و واری سرش به ددنیوکوب

 حال نیبا ا. " می مى دادنجام برد، حتما آن کار را انی را از بيماری بنی ا،ي از کاريریشگی اگر مى شد با پای میداکنیعالجى پ

آنها .  بچه ها فرق داشته باشندگری را در حد فاجعه مى دانند و سعى مى کنند فرزندانشان با دىیزهای چنی چنکی گری دن،یوالد

 قرار مى دهند و آنها را از هرگونه نی آنها را مورد تحسي عادری و عقل غگرانی آنها با د و همرنگىيذهن مستقل، عدم سازگار

 آنها نی هستند و والدسمی که دچار اتيواضح است افراد.  مى کنندتی هستند، به شدت حماماریحالتى که نشان دهد آنها ب

. رندی بگمی تصميماری بنی چنکی معالجه و درمان ي هستند که خودشان برانیمستحق ا

 غلطتصور

 فی احساسات و حس همدلى ضعانی در بمردان برسدکه تمام جهی نتنی کتاب، بعد از مطالعه به انی اي خواننده ي روزاگر

 دی به امدوارمیام. ستی به شدت خواهم گريدی نا امي، من از رو"ستندی تمام زنان داراى مهارت کافى در سازماندهى ن" و"هستند

ج تنها به صورت ی نتانی اد،ی مى آشی کنم که وقتى صحبت از مغز مردان و زنان پانی نکته را به خوبى بنیشم که اخدا، توانسته با

 در واقع افراد، کلى ،ي گروههاى آمارنی چنکیدر . ستی صد در صد ني مى شودکه هرگز به معناانی ببىی آمار تقري سرکی

 و بررسى آمار پرداخته ام واحساس مى کنم قاتی به تحقجیدانشگاه کمبر کافى در يخو شبختانه به اندازه . صحبت نمى کنند

 داشته ام که حالت ياری خوش شانس بوده ام که دوستان مرد بسنقدری نسبت انیبه هم.  امکرده خوبى هم کسب اری بسجینتا

 بی موضوع اصال عجنی هستند و ا از نوع زناني مغزي داراعنىی احساساتى بوده اند، اری آنها افرادى بسشتری نداشته و بيعاد

اما مدلى که در .  و خوبى برخورد مى کنندمتی با مالانینشجو و دانی با مراجعنکهی دارند و هم اي که آنها هم شغل استادستین

 ای قدرت سازماندهى هستند ي دارابی زنان عجنی چرا امی دهحی توضنکهی اي به جا":  کتاب آمده، همچنان معتقد است کهنیا

ات خاص آنها مراجعه ی و تجربيولوژی باهوش هستند، بهتر است به بنقدری و خاص در حس همدلى ابی مردان عجنی چرا انکهیا

 معنا نی مرد و زن بدانی مقىی کوچک ولى حقي فکرکنندکه تفاوت هانی بعضى چندیشا. "میابی مسائل را درنی تا علت امیکن

 بزرگ نقدری ال،ی نگرانى، بدون دلنی من اي دهی به عقنکهیدوباره ا. ب وجود ندارد برقرارى ارتباطى خوي برايدی امچیاست که ه

 افراد وجود دارد که نه تنها آنها نی دوستى ها ارتباط خوب و مناسبى بای زن و مرد ي زوج هاشتریدر ب. جلوه داده مى شود

 دو انی طوالنى مدت مي احوال دوستى هانی با تمام ا. احترام مى گذارندزی نگریکدی ي را درك مى کنند بلکه به تفاوت هاگریکدی

بعضى .  باشدگریکدی از نی طرفي درك و شناخت بااللی ارتباطات تنها مى تواند به دلنی مقوله است و انی دو زن خارج از اایمرد 

 هوشمندانه تر از مغز لىی ارائه شده که مغز مرد را خي کتاب طورنی موضوع باشندکه مغز زن و مرد در انیها ممکن است نگران ا

 اری هوشى بسبی ضري ممکن است در آزمون هاه است کيزیبه نظر مى رسد مورد سازماندهى مانند چ. زن معرفى کرده است

 نیبه هر حال فکر نمى کنم ا. دیای اصال به کار نىی آزمون هانی چنکی واقع شود، در حالى که همدلى کردن ممکن است در دیمف

 ي هابخش ي برادی متفاوت از هوش ناشى مى شوند، سازماندهى شاي از دو شاخه ندیى باشد، چراکه هر دو فرآ واقعنقدریخطر ا

 هوش ي تست هاحىی کالمى و توضمی مفاهي باشد در حالى که همدلى کردن ممکن است برادی هوش مفي تست هارکالمىیغ
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 با آن ي معاشرت و همکارعنىی به عنوان مغز افراطى مردان سمی اتری مسئله باشندکه تصونی نگران ادیبعضى ها شا.  باشددیمف

 جی نادرست است، جاهل مآبى هي جهی نتکی موضوع نی خاطر نشان مى کنم که اوبارهد.  جاهل هستنداری که بسيدسته افراد

 به دور از يشگر معانى ضمنى منفى جاهل مآبى مانند پرخاقتی سازماندهى و همدلى کردن ندارد، در حقيتداخلى با مقوله ها

 مى نیی تعياری توسط عوامل بسيپرخاشگر.  هستندسمىی گسترده ى اتفی طي از مردمى است که داراياری بسيطبقه بند

 قرار دارند، سمی اتفىی ططی که در شراي از افرادياریبس.  ختم نمى شودي به پرخاشگرشهیشود، کاهش همدلى کردن هم

 شباهتى به افراد چی تالش دارند خود را با آداب اجتماعى مطابقت دهند و آنها بطورکلى ه آرام و مهربان هستندکهاریمردمانى بس

. دارندجاهل ن

احترام

 جامعه دکهی نکته را مى فهمنی است که انی امن حدس دی مغز افراطى زنان است، مالقات مى کني نفرکه داراکی که با وقتى

 به ستىی و بها مى دهد و بدون آن شخص احساس مى کند باتی آنها اهميت و برا آسان نموده اساری افراد بسنی ايمسائل را برا

 باشدکه ضوع مونی کتاب، انی ادی از موارد مفکىی که حداقل دوارمیام.  خودش در سازماندهى را مخفى کندىینوعى عدم توانا

 ي کسى که داراي موضوع را برانی و اردی زن و مرد، از نظر فکرى را بپذانی اصلى مي خوب تفاوت هالىیجامعه ممکن است خ

 آن آگاهى تی و ما هم از اهمابدی خودش را دريمغز افراطى مردان است چنان سهل مى کند تا او به راحتى مقام و مرتبه 

 کتاب بر نی کلى اي دهیعق. ندی خودشان را پنهان نمااتی برخى از خصوصستىی کنندکه بااحساس نی چنستىیآنها نبا. میداکنیپ

 چی ندارند و در مقابل هم هتی ارجحيگری بر دچکدامی است ولى بطورکلى هگریکدی مبنا است که مغز زن و مرد متفاوت از نیا

 موضوع را، که آنها تمام کارها را به خوبى انجام نی و افتخار اور کتاب، مردان، غرنی اي خدا در مطالعه دیبه ام. نقطه ضعفى ندارند

 در منزل و محل کار، کشف و شناخت قطعات نی نوي طرح هاي برازىی برنامه رلی از قبىیکارها. کنندمى دهند، دوباره زنده مى 

 موارد نیتمام ا.  استفاده را ببرندنی بهترن چگونه آنها را با هم هماهنگ کنند و از ابزار ساده ى اطرافشانکهی و اي نرم افزاردیجد

.  به مهارت کافى در سازماندهى دارداجیاحت

 مدارس به خصوص در رده ى رانی مشاوران، دبنی با داشتن مغز از نوع زنان، بهتريافراد.  دارداجی به هر دو نوع مغز احتعهجام

هر .  مختلف هستندي گروههاي الزم براالتی تسهي پرستاران، مراقبان، روانشناسان، مشاوران اجتماعى و فراهم کننده ى،یابتدا

 نی که داراى مغز از نوع مردان هستند، بهتريافراد.  باال و مناسب همدلى کردن داردتهار به ماجی مشاغل احتنی از اکی

 سم شناس، بانکدار، ي برق، لوله کش، نی دانان، معما ران، تکنسقىی ها، موسنی ها، تکنسکی مکانن،یدانشمندان، مهندس

 به مهارت کافى در اجی مشاغل احتنی از اکیهر.  هستندلی حتى وکای سی ابزارآالت فنى و تخصصى، برنامه نوي دکنندهیتول

 پزشکى ي رشته هاگری دای داروساز و ي دکترهانی متوازن باشند مى توانند بهتري مغزي که دارايسازماندهى دارند و افراد

 آنها مى نکهی اای.  بدهندصی را براحتى تشخيماری نظر بدهند و نوع بکىیولوژی مسائل باتی جزئيباشندکه به خوبى مى توانند رو

 فی توصگرانی دي ها را به خوبى مى شناسد بلکه مى تواند براحتى آنها را براستمی مشاور خوب علوم باشدکه نه تنها سکیتوانند 

 حتى عالى ای خوب و ي معمارای مغز متوازن هستند مى توانند مهندس ي که دارايافراد. کند تا سطح دانش آنها هم باال برود

 راکه سفارش کار را داده، در ي ارائه بدهند و احساسات فردنىی نويبتوانند در مسائل ساختمانى طرح ها کهبخصوص اگر. باشند

 کی کند و رىیگی مسائل مالى را پاتی شرکت بزرگ شودکه با دقت جزئکی باهوش و مدبر ری مدکی ای. طراحى خود منظورکند

 و نقص بیبه احساسات و عواطف آنها سازمانى خوب و بدون ع جه و با تودی را دور هم جمع نماقی کارمندان زبده و دقيسر

.  چه افرادى از جنس زنای از جنس مرد و يچه افراد.  استي هرگونه مغزيرای فعلى پذيایدر حال حاضر جوامع دن. رکندیدا
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مغز افراطى از نوع مرد  يا که داري به افرادای معنا هستندکه دننی علوم و مهندسى بدکى،ی الکتروني رشته هاشرفتیخوشبختانه پ

 ي به زودگرانی است که تهمت زدن به دنی ادمیام.  داده استتیهستند، فرصتى داده است تا براحتى شکوفا شوند و به آنها اهم

. ونددی بپخیبه تار
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