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    تلخيص: سيمين جم
ما با عادت هاي مان ش�ناخته مي ش�ويم و ديگران 
را هم با عادت هاي ش�ان مي شناسيم. نظم زندگي 
روزمره م�ا، اينك�ه وقتي صب�ح بيدار مي ش�ويم 
چه كار كنيم و هر ساعت از روز را چطور بگذرانيم، 
به واس�طه عادت ها ايجاد مي ش�ود، پ�س تعجبي 
ندارد كه »ع�ادت« موضوع تأمالت فيلس�وفان و 
روان شناسان فراواني باشد، اما جاي تأمل است كه 
چرا غالباً نگاهي منفي به عادت ها داشته ايم و آنها را 
ناآگاهانه، ناخوشايند، غيرعقالني و حتي غيرانساني 
دانسته ايم. پژوهش هاي جديد معتقدند شايد بايد 

نگاه مان به عادت ها را عوض كنيم. 
        

تمرين هاي هرروزه
 براي كنارآمدن با مشكالت

عادت ها زيربناي روال هاي كاري ما را مي سازند 
كه بخش اعظمي از زندگي روزمره مان را تشكيل 
مي دهد. وقتي مزاحمتي نداشته باشيم، بدون 
اينكه الزم باش��د هر لحظه ارزياب��ي دقيقي از 
كارهاي مان داشته باش��يم، آنها را انجام مي دهيم. قهوه 
دم كردن سر صبح يا با مترو سر كار رفتن نياز به هيچ درنگ 
يا تأمل هش��يارانه اي ندارد. هوبرت دريفوس، فيلس��وف 
درگذشته، دراين باره گفته اس��ت كه عادت ها بخشي از 
»تمرين هاي هرروزه م��ان براي كنارآمدن با مش��كالت 
هستند.«همس��و با اي��ن برداش��ت، فيلس��وفان ذهن و 
دانشمندان علوم شناختي معتقدند عادت ها بسيار مكانيكي 
و پاسخ هايي تقريباً خودكار به نشانه هاي بيروني هستند و 
خارج از كنترل ارادي مان اتفاق مي افتند. وقتي مي فهميم 
عادت ها معموالً مانع از اين مي شوند كه از ظرفيت مان براي 
رس��يدن به اهداف و خواس��ته هاي مان اس��تفاده كنيم، 
احساس مي كنيم آنها بدون فكر و به  شكل بازتابي اتفاق 
مي افتند، مثاًل اين اواخر خيلي از ما، از روي عادت، دست 
دراز كرده ايم ت��ا با ديگران دس��ت بدهي��م در حالي  كه 

مي دانستيم به  خاطر كرونا نبايد چنين كاري كنيم. 

پيش پا افتاده ترين عادت ها هم 
هوشمندانه است

حتي پيش پا افتاده ترين عادت ها نيز حكايت 
از آگاهي باالي��ي دارند. درواق��ع، عادت ها 
معموالً، به طرز آگاهانه اي، حساس به بافت 
هس��تند و ب��ه  ق��دري انعطاف پذيرند كه 
مي توانند به اهداف و پروژه هاي مان ش��كل دهند و از آنها 
حمايت كنند، مثاًل رانندگي هرروزه در مسيري يكسان را 
در نظر بگيريد. شما مي توانيد همزمان فكر كنيد كه چه 
اتفاقات��ي در روز براي ت��ان مي افتد يا اينك��ه چطور بايد 
انجام ن��دادن كاري را ب��ه رئيس ت��ان توضي��ح دهي��د و 
درعين حال، به راحتي در مسير برانيد تا به مقصد برسيد، 
ولي با اينكه تقريباً به شكل خودكار رانندگي مي كنيد، اين 
كار به طور هوش��مندانه اي با پيچيدگي ه��اي موقعيتي 
هماهنگ مي شود، مثل اينكه راننده جلويي آهسته يا تند 
مي رود يا اينكه چراغ كي س��بز يا قرمز مي ش��ود. امروزه 
محققان براي آنكه جنبه آگاهانه عادت ها را بررسي كنند، 
آنها را سازوكارهايي غيرهوشمندانه نمي بينند، بلكه آنها را 
به عنوان گونه اي از باور در نظر مي گيرند. معماي عادت ها  
در اين اس��ت كه هم بايد بپذيريم ض��ِد آگاهي مان عمل 
مي كنند و م��ا را ب��ه بيراهه مي برن��د و هم باي��د جنبه 

هوشمندانه شان را توضيح دهيم. 
چرا حل اين معما بايد براي مان مهم باشد؟ متفكران بزرگ، 
از قبل از ارسطو، همواره انس��ان را به خاطر توانايي اش در 
تشكيل باورها و تنظيم هوشمندانه آنها، حيواني منطقي در 
نظر گرفته اند. در اين نگاه، تشكيل عادت هاي خوب حياتي 
است،  ولي وقتي عادتي شكل گرفت، ديگر نمي توان آن را 
آگاهانه قلمداد كرد، اگر بخواهيم تعامل بدني مان را با جهان 
آگاهانه قلمداد كنيم، بايد در تفسيرمان از منطقي بودن 
انسان تجديدنظر كنيم. همچنين سؤاالت مهمي راجع به 
برداشت مان از هوشمندي حيوانات به وجود خواهد آمد. 

آيا عادت يك مهارت است؟
»گيلبرت رايل« در كتاب معروفش »مفهوم 
ذهن« )۱۹۴۹(، آگاهانه بودن عادت ها را 
قوياً رد مي كند. )شايد بعضي ها از دانستن 

اين موضوع تعجب كنند، چراكه فيلسوفان معموالً رايل 
را طرف��دار قديم��ي اين دي��دگاه مي دانند ك��ه رفتاِر 
هوشمندانه هميشه تحت هدايت دانش نظري نيست.( 
او عادت را صرفاً سازوكاري بدون فكر مي داند. او آشكارا 
كارهايي را ك��ه از روي عادت انجام مي ش��وند در برابر 
رفتارهاي آگاهانه و ماهرانه قرار مي دهد و ادعا مي كند 
»جوهره هر عادت اين است كه يك كار صرفاً تكرار كار 
قبلي باشد«. از ديد او عادت صرفاً واكنشي غيرآگاهانه 

و خام دستانه به جهان است. 
»كلِر كارالي��ل« در كتاب »درباره ع��ادت« )۲۰۱۴( 
اشاره مي كند كه در طول تاريخ، بسياري از فيلسوفان 
ذهِن مطرح از جمله باروخ اسپينوزا، ايمانوئل كانت و 
هنري برگسون اين برداشت از عادت را قبول داشته اند، 
همين برداش��ت را ك��ه مي گويد، ع��ادت غيرآگاهانه 
است و »تنزل  دادن زندگي اس��ت و خودانگيختگي و 
سرزندگي را به روالي مكانيكي تقليل مي دهد« . حتي 
امروزه نيز محققان��ي همچون س��وزانا راميرز ويزكايا 
و تام ف��روز با برداش��تي رايج از ع��ادت در حيطه هاي 
مختلف علوم ش��ناختي معتقدند ع��ادت را »الگوهاي 
ثابتي از رفت��ار« مي دانند كه نش��انه هاي بافتي باعث 

فعال شدن شان مي شوند.
كس��ي كه طرفدار اين برداش��ت مكانيك��ي از عادت 
اس��ت و آن را غيرآگاهانه مي داند، ممكن است بگويد 
معمايي كه در باال طرح كرديم اش��تباه اس��ت. عادت  
هر چه باشد احمقانه است! بر اس��اس اين نگاه، هرگاه 
عادت ها را هوشمندانه بدانيم، آنها را با مهارت اشتباه 
گرفته اي��م. در نتيج��ه، مثال هايي كه درب��اره عادات 
هوشمندانه زديم)مثل رانندگي هرروزه در يك مسير 
كه به ما اجازه مي دهد حتي موقعي كه فكرمان درگير 
موضوعات نامربوط اس��ت، به محل كارمان برس��يم( 

عادت نيستند، بلكه مهارت هستند. اين نگاه به عادت 
غلط است. برخالف حرف رايل، عادت ها واكنش هايي 
خام دس��تانه و ثابت به محرك هاي محيطي نيس��تند 
يا »گرايش هايي يك طرفه« نيس��تند تا با اس��تفاده از 
بازتاب هاي كاماًل كليشه اي به جهان پاسخ دهند. براي 
درك اين موضوع كافي است ببينيم كه تمايز آشكاري 
را نمي توان بين عادت و مهارت متصور شد. از يك سو، 

بس��ياري از مهارت ها عادت ها را در بر مي گيرند، مثاًل 
كسب مهارتي جديد در ورزش، معموالً، چيزي نيست 
جز فرايند پرورش يك ع��ادت حركتي جديد از طريق 
تمرين مكرر. از سوي ديگر، عادت ها هم معموالً شامل 
مهارت ها مي شوند، مثاًل به عادت سوت زدن موقعي كه 
حوصله تان س��ر رفته اس��ت فكر كنيد. اين كار نياز به 
مهارت بااليي دارد، به طوري كه در برخي موارد نوعي 
تخصص موسيقايي به شمار مي رود. به اين داليل، تمايز 
قائل شدن ميان مهارت و عادت، به طوري كه عادت را 
اساساً فاقد مهارت يا هوشمندي بدانيم، اشتباه است. 

برداشت عقل گرايانه از عادت ها
ع��ده اي ديگر، مثل جيس��ون اس��تنلي 
فيلسوف، از برداشتي عقل گرايانه حمايت 
مي كنند كه بر اساس آن، عادت ها به اين 
دليل هوشمندانه هستند كه نوعي »باور 
تثبيت شده« درباره راه هاي رسيدن به هدفي مشخص 
به شمار مي روند، مثاًل چند هفته كه به سر كار جديدم 
بروم، باوري جديد پيدا مي كنم مبن��ي بر اينكه از چه 
مس��يري مي توانم با موفقيت به اداره برسم. هر روز كه 
اين مسير را بروم، اين باور، به تدريج، خودكار و ناهشيار 
مي ش��ود. در اين مرحله، ديگر نياز نيس��ت هشيارانه 
تصميم بگيرم از كدام مسير به سر كار بروم، بلكه باوري 
ناهشيار مرا به مسير درست هدايت مي كند. هر چه باوِر 
ناهشيار مستحكم تر شود، نس��بت به شواهد مخالف، 
مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهد، مثاًل شايد حتي 
بعد از اينكه فهميدم و واقعاً قانع شدم كه مسير بهتري 
هم براي رفتن به س��ر كار وجود دارد، باز هم تصادفاً از 
همين مس��ير بروم. عقل گرايان معتقدن��د عادت، باور 
مستحكم شده اي از همين جنس اس��ت. كسي كه به 
چنين ديدگاهي باور دارد مي تواند اين باور سنتي را كه 
منطقي بودن انسان را وابسته به باور مي داند حفظ كند، 
ولي اين دي��دگاه عقل گرايانه كه ع��ادت را نوعي باور 
مي داند، به جنبه هوشمندانه عادت ها توجه نمي كند و 

از اين حيث داراي مشكالتي جدي است. 

نقش مهارت هاي ادراكي
در هدايت عادت ها

ه��م برداش��ت هاي مكانيك��ي و ه��م 
برداش��ت هاي عقل گرايان��ه از ع��ادت  
نمي توانند به خوبي توضي��ح بدهند كه 
عادت ها چگون��ه رفتار هوش��مندانه را 
ايج��اد مي كنند. اين برداش��ت ها مش��كل ريش��ه اي 

مش��تركي دارند. آنها نقش محوري ادراكات را در نظر 
نمي گيرن��د؛ نقش��ي ك��ه فيلس��وفان س��نت هاي 
پديدارشناختي و عمل گرايي نيز بر آن صحه گذاشته اند. 
وقتي نقش ادراكات در هدايت عادت ها  را مي پذيريم، 
مي توانيم جنبه هوشمندانه عادت ها را توضيح دهيم، 

بدون آنكه نياز باشد به آنها برچسب باور بزنيم. 
به نظر دريفوس، تخصص م��ا در عادت هاي روزانه مان 

كمتر از تخصص در تنيس نيست. در نتيجه، از نظر او، 
ادراك و ش��هود تخصصي ما عادت ه��اي روزانه مان را 
هدايت مي كند، مثاًل خيلي از ما، االن، مهارت رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي را در خ��ود پرورش داده ايم. با 
گنجاندن آن در زندگي روزانه مان، مي توانيم به صورت 
خودكار فاصله مناسب را حفظ كنيم. وقتي در آسانسور 
كسي بيش از حد نزديك ش��ما مي ايستد، فوراً متوجه 
مي ش��ويد و برانگيخته يا »وادار« مي ش��ويد كه عقب 

برويد و فاصله مناسب را برقرار كنيد. 
تأكيد دريفوس بر اهميت نق��ش مهارت هاي ادراكي 
در هدايت عادت ها صحيح است، ولي به نظر ما يكي از 
جنبه هاي مهم ديدگاهش بايد اصالح شود. دريفوس 
معتقد است وقتي در انجام روالي متخصص مي شويم، 
جهان به تدريج ما را وادار مي كند كه به شيوه اي بهينه و 
مناسب پاسخ دهيم. به عبارت ديگر، با تثبيت روال هاي 
روزانه، ما به اين نتيجه مي رس��يم ك��ه در هر موقعيت 
فقط يك مسير بهينه براي عمل كردن را دنبال كنيم. 
به طور خالصه، ما فك��ر مي كنيم اين باعث مي ش��ود 
ديدگاه دريفوس درباره عادت ها به نگاهي نزديك شود 
كه عادت ها را بي فكر و مكانيكي  مي داند و ما باالتر آن 

را رد كرديم. 
دي��دگاه فيلس��وف پراگماتيس��ت»جان ديويي« در 
اينجا آموزنده است. ديويي هم مثل دريفوس، معتقد 
اس��ت عادت ه��ا ادراك را ش��كل مي دهن��د و به  اين 
 ترتيب، رفتارهاي هوش��مندانه را تس��هيل مي كنند، 
ولي او نمي پذيرد كه با متخصص ش��دن در روال هاي 
روزان��ه، پاس��خ هاي عادتي م��ان هميش��ه تبديل به 
الگوهاي پاس��خ دهي تمام��اً خودكار مي ش��وند. او در 
كتاب سرشت و س��لوك انس��ان )۱۹۲۲( مي نويسد: 
»هرچه عادت هاي مان بيش��تر باشند، ميدان مشاهده 
و پيش بيني احتمالي مان هم گس��ترده تر مي شود. هر 
چه عادت هاي مان انعطاف پذيرتر باشند، دقت ادراكات 
بيش��تر و جلوه هايي كه تخي��ل برمي انگيزد ظريف تر 
مي ش��ود...«. به عبارت ديگر، علت اينكه عادت ها، به 
 طور هوشمندانه اي با بافت تنظيم مي شوند، اين است 
كه ما محيطي را كه عادت ه��ا در آن پرورش مي يابند 
با توجه به پاس��خ هاي عادتي  وس��يع و دقيقي ادراك 
مي كنيم كه احتمال به كار گيري ش��ان را داريم. از اين 
ديد عمل گرايان��ه، عادت ها نه تنه��ا بازتاب هاي صرف 
نيس��تند، بلكه گنجينه اي از پاس��خ هاي احتمالي به 
محيط هستند كه گرچه شرايط آنها را محدود مي كند، 
ولي واقعاً متأث��ر از جهان اطراف مان هس��تند. ديويي 
انكار نمي كند كه عادت ها تقريباً هميش��ه بر افكارمان 

سيطره مي يابند. 

جنبه هاي انعطاف پذير عادت ها
 را باور كنيم

فيلس��وفان ذهن امروزي مرتباً هش��دار 
مي دهند كه نباي��د در دام دوگانگي بين 
فراينده��اي هوش��مندانه و اختياري و 
غيرهوش��مندانه و خودكار بيفتيم. دنيل 
كانمن روان شناس��ي اس��ت كه طرف��دار ديدگاه هاي 
پ��ردازش دوگانه  اس��ت. در اي��ن ديدگاه مغ��ز به دو 
»سيس��تم« مجزا تقس��يم مي ش��ود كه يكي عادتي، 
ناهشيار و سريع است و ديگري آهسته، هشيار و تأملي، 
اما حتي كانمن و روان شناساني مثل او نيز سال هاست 
اذع��ان كرده ان��د اي��ن تصويره��اي دوگان��ه بس��يار 
س��اده انگارانه هس��تند. يك راه براي گري��ز از چنين 
دوگانه انگاري اي توجه به اين نكته است كه عادت ها، با 
اينكه مي توانند اهداف مان را مخدوش كنند، مي توانند 
كاماًل حساس به بافت باشند. براي اينكه حساس بودن 
عادت ها به بافت را در نظر بگيريم، الزم است بپذيريم 
مهارت هاي ادراكي در هدايت عادت ها ي مان نقش��ي 
محوري دارند. ديدگاه منس��وخي وجود دارد كه عمل 
هوشمندانه را هميش��ه تحت هدايت درك عقالني از 
باورهاي آگاهانه مي داند. وقتي جنبه هاي انعطاف پذير 
عادت را باور كني��م، مي توانيم خ��ود را از اين ديدگاه 

منسوخ جدا كنيم. 
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عادت ها زيربناي روال ه�اي كاري ما را 
مي س�ازند كه بخش اعظمي از زندگي 
روزمره مان را تش�كيل مي دهد. وقتي 
مزاحمتي نداش�ته باشيم، بدون اينكه 
الزم باش�د هر لحظه ارزياب�ي دقيقي 
از كارهاي مان داش�ته باش�يم، آنها را 
انج�ام مي دهي�م. قهوه دم كردن س�ر 
صبح ي�ا با مترو س�ر كار رفت�ن نياز به 
هيچ درنگ يا تأمل هشيارانه اي ندارد

رانندگي هرروزه در مس�يري يكسان 
را در نظ�ر بگيري�د. ش�ما مي تواني�د 
همزمان فكر كنيد كه چ�ه اتفاقاتي در 
روز براي ت�ان مي افتد ي�ا اينكه چطور 
بايد انجام ن�دادن كاري را به رئيس تان 
توضيح دهيد و در عين  حال، به  راحتي 
در مس�ير براني�د تا به مقصد برس�يد

عادت ها هوشمندانه به ما كمك مي كنند
»مهارت،آگاهي يا باور« دعواي فلسفي درباره ماهيت عادت هاي ما

نگاهسبك رفتارسبك ارتباط

فرمانرواييگوسفندهادرجادهها!
عادت های عجيب رانندگي در كشورهاي مختلف جهان

    »چين« نش�انه گيري مس�افران توس�ط 
رانندگان

 آداب رانندگي هنوز در چي��ن مراحل اوليه خود را 
طي مي كند. تعداد خودروها با سرعتي سرسام آور 
در اين كشور در حال افزايش است، در نتيجه گاهي 
اوقات ترافيك ممكن است بي نظم باشد و رانندگان 
رفتارهايي غيرمنتظره از خود ب��روز دهند. يكي از 
عادت هاي رايج اين اس��ت كه رانندگان تاكس��ي و 
اتوبوس گاهي با بوق زدن وس��ايل نقليه خود را به 
سمت عابران پياده نشانه مي گيرند تا آنها را سريع تر 

از مسير خارج كنند. 
    »فرانسه« پارك زوركي ميان دو خودرو

در شهرهايي مثل پاريس كه خانه ها قديمي هستند 
و براي حفاظت از بافت قديمي شهر، اجازه بازسازي 
ساختمان هاي قديمي صادر نمي شود، يافتن محل 
پارك در خيابان دغدغه هميشگي رانندگان است، 
به همين دليل در فرانسه معمول است كه رانندگان 
وسايل نقليه براي پارك كردن خودرو در يك فضاي 
تنگ، خودروه��اي جلويي و عقبي را با توس��ل به 

روش هاي مختلف به حركت درمي آورند. 
    »آلمان« همه بزرگراه ها مس�ير مس�ابقه 

است
 آلمان تنها كش��ور در اروپاس��ت كه ب��دون هيچ 
محدوديت س��رعتي مي توانيد در بزرگراه هاي آن 
رانندگ��ي كنيد، بنابراي��ن وقتي در اتوب��ان آلمان 
رانندگ��ي مي كنيد، متوجه مي ش��ويد مس��ابقات 
اتومبيلراني به مسيرهاي مس��ابقه معروفي مانند 
نوربرگ رينگ محدود نمي شود و براي يك رانندگي 
بدون دردسر بايد هميش��ه خود را از مسير مسابقه 

)الين اول( خارج كنيد. 
   »كنيا« كاربردهاي عجيب چراغ راهنما

در اين كشور اگر پشت فرمان خودرو ناگهان با سنگ 
يا تپه اي زباله  وسط خيابان مواجه شديد، بايد با بوق به 
ساير رانندگان هشدار دهيد. همچنين چراغ  راهنما به 
جاي هشدار در مورد گردش راننده به راست يا چپ، 
معموالً بيشتر براي اجازه گرفتن از خودروي جلويي 
براي سبقت به كار گرفته مي شود. در جاده هاي باريك 
نيز معموالً خودروها راهنماي س��مت راست خود را 
روشن نگه مي دارند تا عرض خودرو معلوم باشد و از 

برخورد با خودروهاي مقابل پيشگيري شود. 
   »آفريقاي جنوني« حق هميشه با گوسفند 

است!
يك��ي از ع��ادات عجيب ام��ا دلپذي��ر رانندگي در 
آفريقاي جنوبي اين اس��ت كه رانندگان به سبقت 
خودروي عقبي واكنش منفي نشان نمی دهند و حتي 
در صورت امكان كنار مي كشند تا به راحتي سبقت 
بگيرد. انتظار اين است خودروي سبقت گيرنده پس 
از س��بقت چراغ چش��مك خطر عقب را به عالمت 
تشكر روشن كند. در آفريقاي جنوبي اين چوپان ها 
هستند كه در جاده فرمانروايي مي كنند، يعني در 
جاده آسفالته به جاي اينكه حق با راننده خودروها 

باشد، با چوپان و گله اوست. 
   »امريكا« ويراژ 14 ساله ها

طبق آخرين تحقيق��ات انجام گرفت��ه، 7۲ درصد 
از امريكايي ها معتقدند رعاي��ت آداب رانندگي در 
۱۰سال گذش��ته كاهش يافته اس��ت. اين نگاه به 

خصوص با افزاي��ش ميزان تصادف��ات ناگهاني در 
ايالت هاي مختلف اين كشور شدت گرفته است. به 
طور ميانگين هر 7/5دقيقه يك بار رويدادي ناگهاني 
از نظر رانندگي رخ مي دهد. همچنين امريكا يكي 
از معدود كشورهايي اس��ت كه به ۱۴ساله ها اجازه  

رانندگي مي دهد. 
   »تركيه« رانندگي با چراغ خاموش

رانندگي در جاده هاي تركيه ممكن است خطرناك 
باشد، زيرا مردم تركيه اغلب از نشانگرها، چراغ هاي 
راهنمايي، عابران پياده، عالئم و محدوديت هاي جاده 
بيزارند. همچنين تا جايي كه مي شود نبايد در شب 
رانندگي كرد، زيرا در مسيرهاي كوهستاني تركيه 
چراغ ها يا نرده هاي محافظ كمي وجود دارد. نكته 
ديگر اينكه از رانندگان ترك انتظار نداش��ته باشيد 

چراغ هاي جلوی خود را در شب روشن كنند. 
    »پورتوريك�و« ه�رج و م�رج مالي�م در 

رانندگي
فرهنگ رانندگي در پورتوريكو به سمت هرج و مرج 
ماليم گراي��ش دارد. هنگام ترافي��ك، عبور و مرور 
در ش��انه خاكي جاده به هيچ وجه غيرعادي تلقي 
نمي شود. پس از اينكه خودروها به آمبوالنس ها يا 
خودروهاي پليس اجازه سبقت مي دهند، معموالً 
رانندگان سپر به سپر پشت اين خودروهاي امدادي 

قطار مي شوند تا به سرعت به مقصد برسند. 
    »شيلي« رانندگي به عشق سرعت

اگر عاشق سرعت هستيد و احترام به قانون چندان 
براي شما اهميت ندارد، كشور شيلي بهترين گزينه 
است. بسياري از مردم اين كشور پشت فرمان بيش 
از هر چيزي به فشردن روي پدال گاز تمايل زيادي 
دارند و به هر چه كه در اين راه دس��ت و پاي ش��ان 
را ببندد، بي توجه هس��تند، مثاًل بدون زدن راهنما 
از خطوط خ��ارج مي ش��وند و به ن��درت در مورد 
دوچرخه سواران آداب رانندگي را رعايت مي كنند. 

   »هند« قوانين رانندگي روي كاغذ
 قوانين رانندگ��ي در هند فقط روي كاغذ نوش��ته 
ش��ده اند و كمتر كس��ي را پيدا مي كنيد كه آنها را 
رعايت كند. وقتي وارد خيابان هاي هند مي شويد، 
افس��ران راهنمايي و رانندگي را مشاهده مي كنيد 
كه با ي��ك يونيفرم خاك��ي رنگ تندتن��د در حال 
نوش��تن جريمه رانندگي براي رانندگان هستند و 
رانندگان هم براي ش��ان مهم نيست چقدر جريمه 
مي ش��وند، چون ميزان جريمه اصوالً خيلي پايين 
اس��ت. ۹۰ درصد خيابان ها و راه هاي اصلي و فرعي 
بزرگ در اين كشور پر است از دستفروشان و ترافيك 
و موتوري ها و اتوبوس هايي كه حتي روي سقف شان 

هم مسافر نشسته است. 
   »بلژيك« تخلف غيرممكن است

هزينه جريمه رانندگي در كشوري مانند بلژيك به 
قدري گران است كه رانندگان جرئت نمي كنند از 
قوانين سرپيچي كنند و سيستم رانندگي و پليس 
رانندگي در بلژيك به قدري به روز و آنالين است كه 

تخلف را عمالً غيرممكن كرده است. 
   »روسيه« جريمه براي خودروهاي كثيف

در روس��يه رانندگي با خودروي كثيف جريمه دارد. 
بعض��ي روس ها ترجي��ح مي دهند در زمس��تان كه 
رانندگي سخت تر است، خودروی خود را در پاركينگ 
نگه دارند، چون رانندگي در روزهاي زمس��تان باعث 
انباش��ت كثيفي و چرك روي خودرو مي ش��ود. در 
روس��يه، قانون، رانندگان وس��ايل نقليه موتوري را 
ملزم مي كند قبل از ورود به خياب��ان خودروي خود 

را تميز كنند. 
   »عربس�تان« هزين�ه س�نگين رانندگي

 براي زنان
اخيراً و پس از گذشت سال ها در عربستان سعودي 
با تغيير قوانين، امكان دريافت گواهينامه براي زنان 
هم مهيا شده است، با اين حال، زنان متقاضي براي 
گرفتن گواهينامه بايد هزينه بيش��تري در مقايسه 
با مردان بپردازن��د. اين هزينه ب��راي مردان حدود 
۱۲۰دالر، اما براي زنان بين 5۰۰ تا ۸۰۰دالر است. 
همچنين زنان قبل از شركت در امتحان رانندگي، 
بايد ۹۰ تا ۱۲۰س��اعت بيش��تر آم��وزش تئوري و 

عملي ببينند. 

يك�ي از عادت ه�ای عجي�ب اما 
دلپذير رانندگي در آفريقاي جنوبي 
اين اس�ت كه رانندگان به سبقت 
خ�ودروي عقب�ي واكن�ش منفي 
نشان نمی دهند و حتي در صورت 
امكان كنار مي كشند تا به راحتي 
س�بقت بگيرد. انتظار اين اس�ت 
خ�ودروي س�بقت گيرنده پس از 
سبقت چراغ چشمك خطر عقب 
را ب�ه عالمت تش�كر روش�ن كند

    نيره محمودي
شايد خيلي شنيده باشيد كه كشور ما يكي از پرخطرترين رانندگي ها و بي نظم ترين ترافيك را در 
مقايسه با ساير كشورهاي دنيا دارد، اما بهتر است به عادات پرخطر رانندگي در ساير كشورها نيز 
نگاهي بيندازيم. در برخي از اين كشورها گاهي رفتارهايي مشاهده مي شود كه فقط مختص آن 
كشور است و مردم و رانندگان ساير نقاط دنيا با آنها بيگانه هستند. در زير برخي عادات رانندگي 

در كشورهاي ديگر را برشمرده ايم كه خواندنش خالي از لطف نيست. 


