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 اطمینان ها و عدم   ترس از ناشناخته 
 مقدمه 

  ، فتد یب  قرار است  یچه اتفاق  اینکه  و ندانستن  نانیبا عدم اطم  توانندینممردم    شتریب
 . کندیم وادار  بی وغربی عج  یما را به کارها هاناشناختهترس از  نیاو   کنار بیایند

  ی ها یشگفت  تماشای  یجلو برا  ف یدر رد  یصندل   کی، هرکدام از ما  2020در بهار سال  
. در عرض رزرو کردیم  ،نان ی اطم  و عدم   تیکنار آمدن با عدم قطع   یانسان برا  تیظرف 

کارکنان    ،کرونا  روسیدر مورد و   یر ییتغ  قابل  ریو غ  انهی وحش   یچند هفته، مردم باورها
 کردند.  دایپ شانیرهبران و کشورها ،ی بهداشت یها مراقبت

اوج    تیکردند. جنا  ت یهدا  خارج از خودخود را به    تیشورش کردند و عصبان  یبرخ
درون خود تمایل پیدا  به سمت    گرانیکرد. د  دادیاعتراضات در سراسر جهان ب  ،گرفت 
. اضطراب  افتی  شی افزا  شدتبه  یو افسردگ  یخودکش. گزارش شده است که  کردند

 . کردیم دادیب

را پرت کردند.   گرانید الکل و مواد مخدر   ،ییدئویو   یها یباز   برای  تقاضا  حواسشان 
 ." کردیمپاک را از  صورت مسئلهکه " یز ی. هر چافتی  شیافزا

ها  انسان  ی شناختضعف روان  نی تربزرگ   یخوب به  با  یتقر  کرونا  یر ی گهمه  رسدیبه نظر م
 : ترس از ناشناخته. کردشکار آرا 

زندگ  ینادر   تی موقع  نیا که  تأث  یاست  افراد تحت  م  ریهمه  ما مجبور    رد یگیقرار  و 
  روس یو   ن ی. امنتظر بمانیمگسترده    نانیعدم اطم  کی در    یمدت طوالن  یبرا  میشویم

اقدامات   ای ندارم. آ ینظر  د؟ی. چقدر طول خواهد کشمی دانینمچقدر کشنده است؟ ما 
  ی موثر   یهادرمان  اینه. آ  مه  دیشا  ،دیارا دارد؟ ش   ش ارزش  یاجتماع  دیشد  یاطیاحت

شا دارد؟  همچندیوجود  آ  دیشا   نی.  تأث  روسیو   اینه.  ژنت  ریتحت  هوا،  و  و    کیآب 
 ...  دی، شااحتماال  است؟   ایجغراف 
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که در آن   یز یچ  چیه  با  یاست که تقر  نیاست ا  زیانگبه گذشته، آنچه شگفت  یبا نگاه
مطمئن    یل یخ  حالدرعین  ...  چند ماه اول گفته شده درست نبود. همه در اشتباه بودند

 بودند. 

تما  زیآمطعنه ما  که  را    ی باورها   میدار   لیاست   که درحالی  م،یکن  حفظ  یسختبهخود 
. اما، من استدالل  ری خ  ا یواقعا  درست هستند    ایآ  میکه بدان   میدهیماحتمال را    نیکمتر
  م، ی خود بچسب  اتیبه باورها و فرض   ترسختاست. هر چه    درست  نکته  نیکه ا   کنمیم
 .می شویم ظتمحاف  هاناشناختهاز  ترس در مقابل شتریب

 . اندازدیماست که ما را به دردسر  یز یچ نیو ا

 فهرست مطالب 

 ؟میترسیم  هاناشناختهچرا از  ▪
 شما بد باشد؟  یبرا تواندیماز حد  ش یب  نانیعدم اطم چرا ▪
 توهم است کی  نیقی …اما  ▪
 د ی کن یخود زندگ یدر زندگ  نانیبا عدم اطم چگونه ▪
 در ناشناخته  فرصت ▪

 ؟ م ی ترس ی م  ها ناشناخته چرا از    -  1

  در واقع در حال   ست،یآن مشخص ن  جهی که نت  میدهیمرا انجام    یهر زمان که اقدام
 که   نیبا ا  د،یتا کارتان را انجام ده  دی کنیم  نظرصرف . شما از ناهار  کردن هستیم  سکیر
. شما با همسر سابق خود ضعف کنیدممکن است تا اواسط بعدازظهر احساس    دیدانیم

  سوم   قهیدق   بهکه ممکن است    دیدانیمد و کامال   یرا حل کن  زیتا همه چ  دیریگ یمتماس  
که کامال  درک   دیخریم  یا هیهددوستتان    ی. شما برادیبزن  ادیفر  گریکدیبر سر    نکشیده

 که ممکن است از آن متنفر باشد.  دی کنیم

زندگ  شهیهم  که ییازآنجا اطم   یدر  هم  نانیعدم  دارد،  زندگ   یخطرات  شه یوجود   ی در 
در مواجهه با عدم   و   ماتیتصم  نی که ما را در هنگام اتخاذ ا  یز ی. چخواهد داشتوجود  
 سکیهر ر  یاحتمال  یا یو مزا  ها نهیهز  میاست که بتوان   نی، اداردیمعاقل نگه    تیقطع
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در مورد   میتوانیمرسد، پس  بکنترل به نظر    لقاب  ،تی. اگر عدم قطعمیبسنج   ی درستبهرا  
 توانم یم  پس  ،امکردهکار  قبال  بدون ناهار  ".  م یداشته باش   یخود احساس خوب  ماتیتصم

 . رهغی و   "... م کار را انجام ده نیدوباره ا

وجود    نانیعدم اطم  قدرآن  یوقت)  میاندازیرا به خطر م  یز ی چه چ  میدانیکه نم  یزمان
 م ی دهیم از دست  را    ی ز ی که چه چ  م یدر ذهن خود محاسبه کن  میتوانینم  یدارد که حت 

 .دوست داریم همه چیز را به هم بریزیم (میآوریرا به دست م یز یو چه چ 

  ز ی آممخاطرهچقدر    ی هر انتخاب  میدانینم  گر یوجود دارد که د  نان ی عدم اطم  قدرآن  یوقت
با خودمان چه   میدانینمو  شودی م اتصال کوتاه دچار است که مغزمان نیاست، مثل ا

 . میکن

را   هانیبدترو    شوندیما وارد م   یوانیح  زیغرا   اد،یز  نانی عدم اطم  یهاتیموقع  نیدر ا
، اگر  گذشته نیازا.  پذیریمیم  واقعیت مفروض،  عنوانبهبرای خود پیش بینی کرده و  

ممکن است   د،یانجام ده  دیبا  یچه کار   د یدانینموجود دارد که    نانیعدم اطم  قدرآن
 . دیاستفاده کن ویسنار نیمحافظت از خود از بدتر یبرا

 م یدانینم   ی. وقتشودیماضطراب    جادیباعث ا  نانیاست که عدم اطم   لیدل  نیبه هم
کار   میکنیتصور م  م،ی چه بگو  یک نفربه     ی . وقت خنددیبه ما م  میکن یکه م  یکه هر 
  وها ید  سردستهکه او    میتصور کن  میدار  لیتما  ،میدانینم  دمانیجد  سیدر مورد رئ  یز یچ

که    میکنیمبالفاصله تصور    ،چرا  میدانینمو    میکنیم  ی مار یاحساس ب  یخواهد بود. وقت
 است.  فراگرفتهما را سرطان 

نه،    ایاست    دیتهد  کی  یز یچ  میدانیکه نم  ندیبیم  ی ناخودآگاه ما، وقت  ریاساسا ، ضم 
م تصما  تهدید  که   کندیتصور  من    یطانی ش" :  ردیگیم  میست.  از   شناسمیمکه  بهتر 

 " .شناسمینمکه  است یطانیش

 شما بد باشد؟   ی برا تواند ی م از حد   ش ی ب  نان یچرا عدم اطم  -   2

  ط یوجود دارد، ما کل مح  نانیگذرد عدم اطم   ی که درباره آنچه در اطراف ما م  یهنگام
اتفاق    ندهی در مورد آنچه در آ  ی. وقت(منبع)  م ینی ب  یم  دی تهد  کی  عنوانبهخود را    کینزد
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نامطمئن هست افتاد  آ  م،یخواهد  .  (منبع )  می نیب   یم  دی تهد  کی  عنوان بهرا    نده یخود 
م  یزمان ما  بدن  در  آنچه  از  نداریم  گذرد  ی که  اطمینانی  و  که   میکن  ی ، فرض ماطالع 

 .داریمسرطان 

آن را توسعه    دیمهارت مهم است که با  کی   تیعدم قطع  ادیز  ری تحمل مقاد  یر یادگی
تواند بر   یم  این موضوع  م،یا یکنار ب  نانی که چگونه با عدم اطم  میرینگ  ادی. اگر  میده

اختالل وسواس  یا    OCD  ،(منبع )  یبگذارد. اضطراب و افسردگ  ریسالمت روان ما تأث
تحمل عدم    ضعف در  با  یهمگ  (منبع)  اختالالت خوردن  ی، و حت(منبع )ی  عمل   -   یفکر 
 ناشناخته ها مرتبط هستند.  زا شتر یترس ب  و   نانی اطم

 ش ی ب  یباعث نگران  تواندینشود، م  یروان  یمار ی اگر ترس از ناشناخته منجر به ب  یاما حت
در   ،(منبع )  میریبگ  یبد  ماتیپول خود تصم  در مورد  ممکن است،  (منبع )  از حد ما شود
 فقط ما را بدبخت کند.   یو به طور کل  م،یعمل کن فیمحل کار ضع

دارند به    لی مردم تما  ،ابد ییمکه ترس از ناشناخته در کل فرهنگ گسترش    یو هنگام
  ی که از ناشناخته ها م   یی. فرهنگ ها(منبع )  متوسل شوند  ییو اقتدارگرا  یش یاندجزم

این ترس در آنها که    یی هستند، نسبت به فرهنگ ها  شتریب  نانیترسند و خواهان اطم 
کنند و کمتر اعتماد    یمدارا م  الف مخ  دیفاسدتر هستند، کمتر در برابر عقا  ،  کمتر است

، اگر کل جامعه به طور جمع(منبع )  کنند  یم   در مقابلها بترسند،  از ناشناخته  ی. اساسا 
 .ر بی عملی می شونددچاو  شوندیم میاقتدار تسل

ترج  یار یبس مردم  معرض    دهند یم  حیاز  در  اقتدارگرا  ا ی  تیشخص  کیکه  قرار   نهاد 
  ی در زندگ  یشتر یب  نانیاطم  دهدیم  قول  نهادی که  ای   ت یشخص  یک   در مقابلتا    رندیبگ

ی  تیقطع  ت ی اگر واقع یحتاندازد.  ناشناخته را به خطر   ولی ممکن است کند، جادیآنها ا
 وحشتناک باشد.  یبه نوع دهدیم که شخص یا نهاد اقتدارگرا به آنها پیشنهاد 

 است   یا تصور   توهم   ک ی  ن ی ق ی  ا ... ام   –  3

. ما  قطعیتی وجود نداشته باشد   چیه  دیوجود دارد. شا   یدر زندگ  یکم  یها تیقطع
م  م،یکنیم   یز یربرنامه  ،میخریم  میتقو مالقات  روالعادت  م، یگذاریقرار  و  ی هاها 
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اهدافدستورالعمل  م،ی کن یم  جاد ی ا  مختلفی و  دنبال    ن یقوان  م،یکن یم  نییتع  را  ها  را 
 . است  نانیاطماحساس عدم    نی مقابله با ا یمداوم برا   یتالش  فقط نهای همه ا  م،یکنیم

ها  دولت. درست مانند  شودیم   و افراطی  از حد  شیب   ،به نظم  لی م   نیاوقات ا  یاما گاه
کنند، ذهن شما را    جاد ی با سرکوب شهروندان خود توهم ثبات را ا  توانند یو نهادها که م

  ن ی قی  مورد مفهوم  در  ،انعطاف   قابل  ریغ  یهاکردن به باورها و روال  ریبا زنج   توان یمنیز  
 داد.  بیفر

  جاد ی آن باعث ا  تیشد، عدم قطع  لیتحم  دنیابه    یجهان  ریگهمه  ی مار ی ب  کیکه    یهنگام
 ( وحشت کردند.ی شد و مردم )به طور قابل درک جاهمهدر  یآشفتگ  کی

 ی چه خبر است. برخ  دانندیماز مردم "مطمئن" شدند که    یار یکه بس  دی نکش  یاما طول
چ  را   گرید  یبرخ  که درحالی  دانستند، یم ن  "بد   یآنفوالنزا"  کی از    ترخطرناک  یز یآن 

! افتیخواهد    انیپا  یکلبه  میاگر نگو   کند،یم  رییتغ  شهی هم  یمعتقد بودند که جهان برا
سرعت شگفت  یهایتئور  با  و    ریتکث  یور آتوطئه  و  زمان مضحک  باگذشت شدند  تر 

 تر شدند. مضحک

 . افتدیم یچه اتفاق  میدانینمما فقط  -و هنوز هم هست  -بود  نی ا قتیحق

مردم   شتریکه ب  یروش  ن،یبنابراو    کنار بیایند  نانیبا عدم اطم  توانندینممردم    شتری اما ب
ندانستن    نیا  بردننیازببرای   از  یا  ، کنندیمانتخاب  ترس  است.    ن یقیتصور    توهم 

آن را   لیم باکمالما    ن یاست، بنابرا  ما  تحمل  آستانهاز    شیب  زیاز همه چ  یاضطراب ناش
این کار را انجام که چقدر ناآگاهانه    ستیمهم ن  ،میکنیم معاوضه    زیتوهم آم  نانی با اطم

 . میدهیم

در مورد    اگر  که  لیدل  نیصرفا  به ا  و   دهدینم  رییرا تغ  تی واقع  ،روش  نی، ا حالبااین
ا  د،یمطمئن هست  یز یچ درست است. در واقع    حتما  آن چیز    که  ست ین  یمعن  نیبه 

دو    درست است،  چیزی   کردن اینکه  احساس  صرفا    درست است و  که   یز ی دانستن چ
 رخ دهد.  یگر ی بدون د تواندیم یکیمتفاوت هستند و  کامال   مفهوم
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که در   میریبپذ  دی. ما بابه یک نقطه تعادل برسیم  دی با  م،یسالم و شاد باش  نکهی ا  یبرا
  دارد، ینگه م  آماده  ر ییتغ  یاست که ما را برا  یز یچ  نیا  رایوجود دارد، ز  نانیعدم اطم  ایدن

. اما، می ها سازگار شوتا با چالش  کندیو به ما کمک م  میریبگ  ادی  دهدیبه ما امکان م
  م ی کن   ت یاحساس امن  میتا بتوان  م،یاحساس کن   ز یرا ن  نانیاز اطم   یدرجات   دی با  ، حالدرعین

 تعادل کجاست؟   نیکه ا   نجاستی. سوال امیکن یچه م  میدانیکه م  میو حداقل وانمود کن

 د یکن   ی خود زندگ   ی در زندگ  نان یچگونه با عدم اطم   -  4

 در جهان الزم است.   یی رشد و شکوفا  یبرا  ت ی از تحمل در برابر عدم قطع  یحداقل درجات

 م؟ی روبرو شو ها ناشناختهچگونه با ترس از   ؟کنار بیایم تیچگونه با عدم قطع ولی

 : نان یعدم اطم   با   مراحل کنار آمدن 

 ماهر شوید   ، احساس بد  کنترل  در   – 1

  م، یکن  یدور   یاز احساسات منف  شتریاست که هر چه ب  نیفلسفه من ا  اساسیاصل    کی
 .زندیریم ما را به هم   یانقطهدر   یآن احساسات به طور متناقض

  ت یکه آن عصبان  شودیمفقط باعث    د،یهست  یکه شما عصبان  تیواقع   نیگرفتن ا  دهیناد
 نامناسب منفجر شود.  یالحظهظاهر شود و سپس در 

ا  دیخود دار   نی والد  از که    یگرفتن رنجش  دهیناد شما    نیب   زیهمه چ   نکهیو تظاهر به 
  تواند یکه م  آوردیو بر روابط شما فشار م  شودیم  دیتشد  مرورزمانبهخوب است، فقط  

 . ابدیادامه   تان،یکل زندگ  اگرنهها،  سال

  د، ی کنیاحساس م   ت یکه در مواجهه با عدم قطع  یگرفتن اضطراب و ناراحت  دهیو ناد
 .کند یم یشترب  نانی فقط اضطراب شما را در مورد عدم اطم

اضطراب نسبت به    شی وجود دارد که استفاده از تلفن همراه را با افزا  یجالب  قاتیتحق
م  تی عدم قطع ا(منبع)  کند یمرتبط  در  داده  نی.  وجود    یهمبستگ  دارای  ی هامرحله 

  ی پشت آن منطق  ده یاما ا  م،یداشته باش   ای   یقو  یعل    یادعا   میتوانینم  نی، بنابرا دارند
 است. 
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نوع فرار    نیا  ریدر تلفن خود درگ  حواسمان متمرکز کردن  با    ی که وقت  دیگویم  یتئور   نیا
اطم  قرارگرفتن  ،دیشویم عدم  کاهش    نانیدر معرض  را  که    یزمانو    دیدهیم روزمره 

را نداشته باش  یروزمره در زندگ  یها تیقطعتجربه برخورد با عدم   کنترل هر   د،ی خود 
 . شودیم رتردشوا اریبس یبعد  نانیعدم اطم 

  ی من یا  ستمیس  ،دی گرفتی نمقرار    ی کروبیم  گونهچیهاست که اگر هرگز در معرض    نیمثل ا
چگونه    "بود  نگرفته  ادی"هرگز    رایمقابله کند، ز  یعفونت  هرگونهبا    توانستینمشما هرگز  

 عفونت مبارزه کند.  هرگونهبا 

 . دیکن رتریپذانعطاف نانی خود را در برابر عدم اطم نان،یبا عدم اطم  کنار آمدن لهیوسبه

 ( ها ن ی روت )  ها روالعادات و    جاد ی ا  -   2

زندگ  یی هابخشبر    یوقت که    یاز  کن  دیتوانیم خود   ،شوید  اریاخت  صاحب  د،ی کنترل 
اتفاق    نیکه ا  ییهااز راه  یکیاست.    ترآسان  اریبس  هاناشناخته  و   ت ی مقابله با عدم قطع

 ی زندگ  یهابخش  نیتردر مهم  هانیها و روتعادت  جادیاست که ا  نیا  کندیمرا میسر  
متعادل    م یکنیرا که ما احساس م  ینانیاطم  مثبات، عد  یمقدار   جادی با ا  تواندیشما م
 کند. 

ثبات همان  بازهم به    یحت  ایفرد، گروه    کی.  ستین  نیقی،  قادر  جامعه ممکن است 
  ی . اما قوکندیم  دارتری و پا  تریقوآنها را    تیباشد که در نها  یشتر ی ب  نانیجذب عدم اطم

 . ستیاز استحکام و ثبات شما ن نانیاطم  یبرا ین ی بودن تضم داریو پا

شما را با آنچه    در خودتان،  عادات سالم  جادی است که ا  نیا  یواقع  دهیفا  می گویممن  
  قدرت   به نوبه خود  نی . اکند یم  رو روبه  د،یخود کنترل کن   یدر زندگ  دیتوانینمو    دیتوانیم

 . کند یمتر بیش  نانیبا عدم اطم   برای کنار آمدن شما را

  قدرت   که  دهدیمموجود نشان    یها عادتمربوط به    قاتی تمام تحق  با  ی، تقرمثالعنوانبه
 شما است.   اطراف طی مح  قدرت  کمتر از اریو حفظ عادات سالم بس  جادیاراده شما در ا

آنچه    دی توانیاما م  د،ی را کنترل کن  یو بستن  کیزمان هوس کردن ک  دیتوانینم  نیبنابرا
و در عوض   دیناسالم را حذف کن  ی. اگر غذاهادی کنترل کن  دیخریم   یرا که از خواربارفروش
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 ر یدر آن لحظات ناگز  نکه یاحتمال ا  د،یکن  ی نگهدار   خچالیتنقالت سالم را در    یمقدار 
 . شودیمکمتر   اریبس د،یکن صرفم یو بستن  کی ضعف، ک

تأث   فیظر  رییتغ  کی  نیا که  است  تفکر  بس  یادیز  ریدر  کنترل  بر   یکم  اریدارد: شما 
احساسات    نیکه ا  دی دار  یطیبر مح  یادیاما کنترل ز  د،یاحساس خود در هر لحظه دار

 . دیخود تمرکز کن یبرا  طیمح نیبهتر  جادی ا ی. پس رو دهندیم در آن رخ 

  د ی با خود خواه  صحبت کردنکرد، شروع به    رییسمت تغ  نیکه تفکر شما به ا  یهنگام
 نیانجام دهم تا بهتر  توانمیم  یرا کنترل کنم، اما چه کار   X  توانمینمکرد: "خوب، من  

 " فتد؟ی ممکن اتفاق ب  جهینت

پذ  باگذشت به  اطم  رشیزمان، شما شروع  زندگ   گری د  یبخش  عنوان به  نان یعدم    ی از 
 ی شما بر برخ  ست،ین  بست بن  کیشد که "ندانستن"    د یمتوجه خواه  رایکرد، ز  دیخواه

 . دیکنترل نداشته باش  گرید یاگر بر برخ یحت  دیکنترل دار زهایچ

  نم یبنش  ی ز ینوشتن چ  یمطمئن باشم که هر زمان که برا   توانمینم : من هرگز  گری مثال د
 خواهم بود.  تیدر اوج خالق

. اما اندیشه  نه  ایو شروع به نوشتن کنم    نمی بنش  ،کنترل کنم که حاضر شوم  توانمیماما  
روز بروز دهد یا ندهد، این موضوع در کنترل  و خالقیت من ممکن است خود را در آن  

 من نیست. 

را داشته باشم که ارزش   یز یچ  نوشتن شانس    درصد  40تا      30من ممکن است فقط  
 صفر مقدار به    نیا  نکنم،  این کار راداشته باشد، اما اگر اصال     نیخواندن را در هر روز مع

 (. میمطمئن باش این اتفاق افتادن از میتوانیم زنمیم )حدس  ابد ییمکاهش  درصد

  ت ی اذ  یلیآن خ   تی، از عدم قطعکنمیمرا سپری  نوشتن    یبرا   یروز بد   یوقت  ن،یبنابرا
د  کنم  فکر   نکهای  از)  شومینم است  نتوانم  گریممکن  ارزش   سم ینوب  یز یچ  هرگز  که 

کار را   نیکه به حضورم ادامه دهم و ا  یکه تا زمان  دانمیم  رازید(  خواندن داشته باش
مثبتی برایم به ارمغان خواهد   زیچ   تا  ینها،  نوشتن  کار  شروع کنم، در نتیجه انجام دادن 

 . آورد

۸
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 ید خالق باش   -   3

ب قطع  شتریتحمل  عدم  برابر  است  شتری ب  تیبا خالق   تی در  . مشخص  (منبع)  مرتبط 
آ  ستین را    نانی تحمل عدم اطم  ایکه  باعث    نکهیا  ای  کندیم  ترخالقشما  خالق بودن 
 ک ی   نیکه مطمئنا  ا  زنمیماما من حدس    د،یرا تحمل کن  یشتر یب  نانی عدم اطم  شودیم
 است.  دوطرفه ابانیخ

با عدم   د یبا  -باشد    دی شما جد  یاگر فقط برا   یحت  -  د یکنیمخلق    دیجد  یز یچ  یوقت
تر . افراد خالقدیروبرو شو  بدهد،  یاجهینت   ممکن است چه  دیدانینم  نکهیاز ا  نانی اطم

 ز ی امر برعکس ن  نیهستند، اما من معتقدم که ا  راحت  نانی با عدم اطم  بیشتراحتماال   
 . کندیتر م خالق زیآنها را ن شتریب  تیعدم قطع عرضدر م قرارگرفتن: کندیعمل م

بار که نوشتن   با  هر روز    مرا  نی. اشومیم روبرو    ییهاناشناختهبا    کنم یمرا شروع  هر 
 . کندیمآشناتر  تیبا عدم قطع برخورد  میتجربه مستق

هنگام صندلی    یسپس،  روی  نوشتن    نم ینشیمکه  مشغول  به   ترقیعم ،  شومیم و 
من  رومیمفرو    ها ناشناخته "همیگویم.  ا  یز یچ  ،ی :  هرگز   نجا یدر  که  دارد  وجود 

  ست یدر مورد چ  نیکه ا   کنمیم. من تعجب  امنکردهتجربه  /امنکردهاحساس  /ام دهیند
 . کنمیمو آن را دنبال   "... 

 فرصت در ناشناخته  -  5

،  حال بااین.  مینسبت به قبل دار  یشتر یکه اطالعات ب  م یکنیم  یزندگ  یبیما در دوران عج 
 . شودیم  شتری ب نانیکننده است و اغلب باعث عدم اطم  جیاطالعات گ نیا

اما  کندیم   ترمطمئنما را    میبدان  میخواهیمکه    یز یبه هر چ  یدسترس  می کنیمفکر    .
  دیگر  درست باشد، سه نفر  تواندیکه م  دین یبیکه م  یز یهر چ  یاست که برا   نیمشکل ا

 . ستیدرست ن نیا ندی گویوجود دارند که م

مشکل قرن    کی  یبیبه طرز عج  ت یکنار آمدن با عدم قطع  یبرا  یدائم   ازین  نی ا  ن،یبنابرا
  شتر یب  یاجتماع   راتیی تغ  زانیو م  شتریب  هافرصتاست. هر چه تعداد    یکمی و    ستیب

 . شودیم  جادی ا نیز شتری ب  نانی و عدم اطم  یباشد، سردرگم
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است که در حفظ و تحمل ترس از ناشناخته مهارت    شهی تر از هممهم  لیدل  نیبه هم
 .می داشته باش

 منبع: 

markmanson.net  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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