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سالمت روان

شماره هفتصدوده بیستویک اردیبهشت نودوهشت

گفتوگو با دکتر سیدعلی قاسمی روانشناس تربیتی درباره احساس تنهایی

ترس از تنهايي

آسيب ديدن از هر
رابطهاي باعث ميشود
احساس تنهايي در
فرد بيشتر شود ولي
به رسميت شناختن
احساس تنهايي هم ميتواند بسيار
موثر باشد؛ وقتي احساس تنهايي
را به عنوان يك واقعيت بپذيريم
ولي احساس ارزشمندي هم در
وجودمان داشته باشيم ،هيچ گاه
براي فرار از اين حس وارد هر
رابطه مخربي نخواهيم شد

تنهايي براي هر كس معنا و
مفهومي دارد كه با توجه به
يكتا فراهاني آن ميتواند با آن سازگار
باشد يا گريزان .بعضي افراد
از تنهايي ميترسند چون در برابر آن احساس
درماندگي ميكنند اما بعضي ديگر ترجيح
ميدهند اغلب تنها باشند.
البته همه ما نيازمند برقراري ارتباط با دنياي
بيرون هستيم اما همان طور كه ميتوانيم در
جمع از برقراري ارتباط با ديگران لذت
ببريم بايد بتوانيم از تنهايي خود هم لذت
ببريم .گاهي از تنها ماندن ميترسيم ،در
صورتي كه شرط الزم براي داشتن عشق
سالم پذيرفتن و برخورد درست و بدون
«ترس از تنهايي» است و هيچ رابطهاي قادر
به از ميان بردن تنهايي نيست.
در اين خصوص با دکتر سیدعلی قاسمی،
روانشناس تربیتی و مربی رسمی بینالمللی
و عضو هیاتعلمی موسسه ویلیام گِ َل ِسر
گفتوگو كردهايم.
چگونه ميتوان استرس ناشي از تنهايي را
مديريت كرد؟
ترس از تنهايي واقعيتي است كه براي همه افراد
وجود دارد .روانشناسان وجودگرا معتقدند
تنهايي يكي از چند مقوله اساسي است كه
زندگي انسان را به خودش مشغول ميكند و
انسان در زندگي با آن مانوس و درگير ميشود
اما بايد تكليفش را با احساس تنهايي كه در
اين دنيا دارد روشن كند.
در واقع احساس تنهايي اضطرابي در وجود
انسانها ايجاد ميكند كه يكي از ويژگيهاي
وجودي او محسوب ميشود ولی تفاوت افراد
در اين است كه چگونه استرس ناشي از تنهايي
را مديريت كنند و اين اضطراب را به وااليش
و پااليش برسانند و با آن كنار بیايند.
 :احساس تنهايي از كجا ميآيد؟
احساس تنهايي احساس مهمي است كه در همه
انسانها در مقاطع مختلف زندگي كموبيش
ديده ميشود و احساس غيرقابلانكاري است
اما اين احساس واقعا از كجا ميآيد؟
توجه داشته باشيم يكي از نيازهاي ژنتيكي
همه انسانها نياز به عشق و تعلق داشتن است؛
نياز به اينكه هر انساني ميخواهد پيوندي با
ديگران يا موجودي برتر از خود داشته باشد.
اين ميلي كه درون همه انسانها وجود دارد
آنها را به سمت همديگر ميكشاند.
فالسفه هم در اين خصوص عقيده دارند
انسان موجودي اجتماعي است .از اين رو،
نياز ژنتيكي ما به عشق و تعلق و پيوند ميآيد.
همه انسانها به صورت ژنتيكي مايلند به سمت
ديگران بروند و با آنها بجوشند و تعلق برقرار
كنند و به اين ترتيب احساس كنند عضو يك

جمع و مجموعه هستند .اين نياز ژنتيكي در
وجود همه انسانها وجود دارد بنابراين تهديد
اين نياز براي همه انسانها آزاردهنده است.
وقتي هم اين نياز تهديد ميشود ،ما احساس
تنهايي ميكنيم.
هنگامي كه احساس كنيم كسي ما را دوست
ندارد و ما نيز كسي را نداريم كه دوستش
داشته باشيم يا عضو جمع و گروهي نيستيم
و پذيرفته نشديم ،يكه و تنها هستيم و پشت
و پناهي نداريم ،احساس تنهايي سراغمان
ميآيد ،ما را آزار ميدهد و ما را به سمتي
ميبرد تا براي رفع احساس تنهايي خود كاري
انجام دهيم.

نمادهاي خاصي هم براي عشق و تعلق خود
دارد ،مثال هر شخص با توجه به اينكه در
چه خانوادهاي به دنيا ميآيد ،نوع خاصي از
عشق ورزيدن را تجربه ميكند و براساس
اشتراكاتي كه با بعضي آدمها دارد ،به آنها
احساس تعلق خاطر و نزديكي ميكند تا از
تنهايي دربيايد بنابراين چگونگي ارضاي نياز
به عشق و تعلق اكتسابي و همچنين حاصل
يادگيريهاي ماست .به عالوه متاثر از فرهنگ
و جغرافيايي است كه در آن زندگي ميكنيم.
هر كدام از ما در طول دوران رشد خود ياد
ميگيريم از راههاي خاصي نياز به عشق و
تعلق خود را برآورده كنيم.

 :چگونه ميتوان به نياز به دوست
داشته شدن پاسخ داد؟
با وجود اينكه نياز به عشق و دوست داشتن
در همه ما وجود دارد ،راه پاسخ دادن به آن
اكتسابي و در افراد مختلف متفاوت است.
در واقع هر شخص در بدو تولد ياد ميگيرد
كه چگونه با ديگران ارتباط برقرار كند ،عشق
را تجربه كند و احساس تعلق داشته باشد.
كودكي كه در فرهنگ خاصی رشد ميكند،

 :چطور ميتوانيم به خوبي نيازهاي
به عشق و تعلق خود را برآورده كنيم؟
براي اين كار بايد ياد بگيريم چگونه با انسانها
ارتباط برقرار كنيم و به خوبي در تعامل باشيم.
يكي از مهمترين شرايط برقراري ارتباط سازنده
براي تامين درست نياز عشق و تعلق اين
است كه بتوانيم به هويت منسجم و موفقي
دست يابيم.
هويت موفق يعني فرد بتواند به صورت مستقل

آیا راهی برای از بین بردن دردها و آسیبهای گذشته وجود دارد؟

چگونه گذشتهام را رها کنم؟
پریسا نصری
روانشناس ،محقق و نویسنده

یکی از مهمترین سواالتی که هر کس باید از خودش
بپرسدایناستکهچطورمیتوانمالگوهاوعادتهای
ناسالمی که از گذشته با خودم همراه دارم و باعث
آسیبدیدن ارتباط من در بزرگسالیام میشود را
شناسایی و آنها را برطرف کنم؟
حقیقت این است که شما با مطرح کردن این سوال از
خودتان قدم در راه بهسازی خود و شرایط روانیتان
برداشتهاید.پذیرشاینکهمندرکودکیمشکالتزیادی
در احساسات و عواطف و مسائل حلوفصلنشدهای
را تجربه کردهام و در حال حاضر تمایل زیادی به حل
و فصل کردن آنها دارم ،مفید است .متاسفانه در اغلب
موارد میبینیم خیلی از افراد از به یادآوری رویدادهای
دردناک گذشتهشان که باعث ناتوانی احساسی و عاطفی
در زندگی فعلیشان شده روگردان هستند و حتی هرگز
حاضر نیستند درباره این موارد کالمی به زبان بیاورند.
همین عامل باعث میشود تمام آنچه که در گذشته
اتفاق افتاده را بهصورت بار سنگین نامرئی روی دوش
احساسات و عواطف خود بکشند .این افراد هرگز در
زندگی خود فرصت چشیدن طعم احساس واقعی و

آزادی روانی را نخواهند داشت .این موضوع به این
معناست که آنها هرگز نمیتوانند خودشان باشند و
از خودشان بودن لذت ببرند و به آنچه که خودشان
میخواهند ،برسند .چنین افرادی به دلیل بار سنگینی
که از گذشته به دوش میکشند نمیتوانند به راحتی به
دیگران عشق بورزند و اعتماد کنند و به همان اندازه که
دوست دارند با دیگران ارتباط برقرار کنند .شاید بهتر
است بگوییم این افراد توانایی لذت بردن از لحظات
حال خود را ندارند و نمیتوانند تمام و کمال در زمان
حال به سر ببرند .اگر بنا بر این باشد که افراد از لحظات
حال و زندگی خود لذت ببرند باید از دام گذشته و
رویدادهای منفی آن خالص شوند.
برای اینکه بتوانید دردهای گذشته را فراموش کنید به
برنامهریزی احساسی نیاز دارید .برنامهریزی احساسی
شامل مجموعهای از تصمیمات و باورهایی است که
شما به طور کل در دوران کودکی آن را تجربه کرده و
با این باورها نسبت به دیگران شناخت پیدا کردهاید.
همه ما انسانها وقتی به دنیا میآییم لوحی سفید و
خالی هستیم .ابتدا هیچ حس منفی و بدی در ما وجود
ندارد اما با گذشت زمان هر رویدادی که پشت سر
میگذاریم ،احساسی تازه درباره خود و دیگران به ما
ی آموزشهای
میآموزد .ممکن است در دوران کودک 
مفیدی به ما داده و رفتاری شایسته و مهربانانه با ما
داشته باشند اما این امکان هم وجود دارد که در دوران

نيازهاي خودش را برآورده كند اما به ديگران
وابسته نباشد .هر فرد ميتواند در شرايط
مختلف از خالقيت خود در اين زمينه استفاده
كند و نيازهاي خود را حتي در دنياي پيچيده
و متالطم ناديده نگيرد .به اين ترتيب ميتوانيم
بگوييم چنين شخصي هويت موفقي دارد؛ يعني
ميتواند از پس نيازهاي خود بربیايد اما اگر
دو نفر كه وارد يك رابطه ميشوند هويت
موفقي داشته باشند ،در چنين رابطهاي خبري
از«وابستگيهاي مرضي» نيست .نگرانيها،
اضطرابها و استرسهايي هم كه در روابط
ناسالم وجود دارد در اين گونه روابط به
چشم نميخورند.
در روابط سالم دو طرف نگران رها شدن،
رفتن طرف مقابل و تنها ماندن خود نيستند
بنابراين نگراني و فشار دروني ندارند و
رفتارهاي نامعقول هم از خود نشان نميدهند.
 :موفق نبودن هويت افراد چه تاثيري
بر روابط آنها ميگذارد؟
اگر دو طرف رابطه هويت موفقي نداشته
باشند يا حداقل يك نفر در اين خصوص
«هويت شكست» داشته باشد يا دو طرف قبل

کودکیمان از آموزشهای مفید بیبهره بوده و رفتاری
توأم با خشونت دریافت کرده باشیم .ممکن است در
کودکی به ما عشق داده باشند یا اینکه ما را نادیده گرفته
باشند .ممکن است تشویق شده باشیم یا برعکس.
هر آنچه که در کودکی در ذهن شما جا گرفته
است؛ چه تصمیم ،چه باور به صورت اطالعات
و دادههای برنامهریزیشده عاملی خواهد بود در
تصمیمگیری شما نسبت به رفتارهای خودتان و
دیگران در زندگی .ذهن شما از برنامهریزی احساسی
شما در جهت حل مسائل و مشکالت بهره خواهد
برد .این برنامهریزی است که تعیین میکند شما در
طول عمرتان چگونه فکر کنید و چه رفتاری نسبت
به دیگران داشته باشید.
بسیاری از ما بدون آنکه متوجه شویم انگیزههای
پنهانیماندرنوعرفتارماننسبتبهافرادیکهروبرویمان
هستند ،چیست ،به روابطمان ادامه میدهیم و گاهی
باعث آسیبدیدن شدید در رابطه خواهیم شد .برای
مثال با تمام وجود دوست داریم به همسرمان عشق
بورزیم اما عاملی در ناخودآگاه از صمیمی شدن و
نزدیکی ما به همسرمان جلوگیری میکند .حصار دور
قلب خود میکشیم بدون اینکه از این حصار احساس
رضایت کنیم و هر روزنهای را که برای ورود به قلبمان
باشدرامیبندیم.چگونهمیتوانیمبرنامهریزیاحساسی
خود را بهبود ببخشیم؟ شاید خبر خوشحالکننده این
باشد که بگویم شما توانایی این را دارید که صحنه
احساسی و عاطفی خود را از نو برنامهریزی کنید اما
اولین قدم در این راه این است که بپذیرید نیاز به ترمیم
و بازسازی عواطف و احساسات خود دارید .بپذیرید
آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده سایه سنگین روی
زندگی حال شما دارد.

راه حل چیست؟

از ورود به رابطه ندانند چگونه در زندگي
خود ميتوانند نيازهايشان را به طور موثر و
مسووالنه برآورده كنند ،زماني هم كه وارد
رابطه ميشوند از رابطه انتظاري بيش از آنچه
كه هست ،دارند و ميخواهند نيازهايشان را
در رابطه برآورده كنند.
در واقع رابطه شبيه يك نيسان يا وانت است
كه قرار است براي ما باري را جابجا كند .به
اين ترتيب در نظر گرفتن ظرفيت قابلحمل
آن بسيار مهم است.
توجه داشته باشيم ظرفيت اين نيسان محدود
است ولي اگر قرار باشد ما توقع داشته باشيم
تمام بارهاي ما را آن نيسان حمل كند به
زودي توقف میکند ،از حركت بازميايستد
و خراب ميشود بنابراين كساني كه با هويت
شكست وارد رابطه ميشوند نخست از رابطه
انتظارات زيادي دارند و همچنين هميشه
ترس از تنهايي دارند و نگران هستند نكند
طرف مقابل نتواند نيازهايشان را برآورده
كند ،درنتیجه رفتارهاي نابالغانه و ناكارآمدي
از خود بروز ميدهند و دچار وابستگيهاي
افراطي ميشوند و حتي مجبور ميشوند باج
بدهند تا در رابطه بمانند.

اول اینکه احساسات و عواطف حلوفصلنشده درون
خود را شناسایی کنید و آنها را روی کاغذ بنویسید.
کودکی خود را یک بار مرور کنید .ببینید در خانوادهای
بزرگ شدهاید و اطرافیان کنار شما بودهاند که شما را
الیق عشق و محبت میدانستند یا به طور ناخودآگاه
شما را نادیده میگرفتند .شاید آنچه در گذشته شما
باعث بروز احساسات منفی شده ،ترس از صمیمیت،
تعهد ،وفاداری و اعتماد کردن باشد اما بهتر است از
تکتک شما عزیزان بخواهم سازوکار بهتری را برای

 :براي داشتن حس خوب در تنهايي
و رابطه چه مواردي بايد لحاظ شود؟
درست است كه همه ما نيازمند برقراري رابطه
با ديگران هستيم ،باید بتوانيم از تنهايي خود
هم لذت ببريم اما اگر نتوانيم رابطه خوبي با
ديگران برقرار كنيم احساس تنهايي ما را آزار
خواهد داد چون كنار ديگران هم خودمان را
تنها حس ميكنيم.
بودن در روابط ناموفق افراد را ناميد ميكند و
آنها را به طرف روابط مخرب سوق ميدهد.
اين رفتارها هم ميتواند طيف وسيعي از اعتياد
يا بزهكاري يا وارد شدن در روابط نامشروع
داشته باشد .در واقع فرد براي گريز از اين
حس آزاردهنده وارد مسيرهاي ميانبر ميشود.
براي داشتن حس خوب در يك رابطه نبايد
به زور و از ترس تنها ماندن در آن ماند .وقتي
تحت فشار عاطفي باشيم و احساس تنهايي
كنيم ،هر كسي ميتواند جايگزين مناسبي
به نظرمان برسد و بسيار بهتر از آنچه كه
هست ،جلوه كند بنابراين بايد به جاي ماندن
در روابط غلط هم تنهايي خود را پذيرفت
و هم تن به بودن در هر رابطهاي نداد .توجه
به هماهنگيها و تناسب بين افراد بسيار مهم
است و حتما بايد لحاظ شود.
آسيبديدنازهررابطهايباعثميشوداحساس
تنهاييدرفردبيشترشودوليبهرسميتشناختن
احساس تنهايي هم ميتواند بسيار موثر باشد؛
يعني وقتي احساس تنهايي را به عنوان يك
واقعيت بپذيريم ولي احساس ارزشمندي هم
در وجودمان داشته باشيم ،هيچ گاه براي فرار
از اين حس وارد هر رابطه مخربي نخواهيم
شد؛ روابطي كه نهتنها عرت نفس ما را از بين
ببرد ،بلكه آسيبهاي زيادي هم به ما بزند ،به
گونهاي كه نتوانيم تنهايي را بپذيريم و براي
فرار از آن دست به انتخابهاي غلط بزنيم
بنابراين عالوه بر شناخت و آگاهي از راههاي
برقراري ارتباط درست و موثر با ديگران بايد
خودمان عاليق ،نيازها و تواناييهايمان را هر
چه بيشتر بشناسيم تا هم بتوانيم از تنها بودن
لذت ببريم و هم از بودن كنار ديگران.

بهبود وضعیت روانی ،عاطفی و احساسی خود ایجاد
کنید.بهترینپیشنهادبرایشماایناستکهاگرشناسایی
کردید چه احساسات و عواطف حلنشدهای درون
خود دارید از متخصصی که در زمینه طرحواره درمانی
فعالیت دارد ،کمک بگیرید تا چراغی در مسیر زندگی
ما به صورت عملی و رفتاری روشن کند.
باور کنید تغییر حال روانی شما کار سختی نیست،
فقط نیاز به تالش دارد و قطعا نتیجهای بسیار گرانبها
خواهد داشت .مطمئن باشید به عشقی که همیشه
شایسته آن بودهاید ،دست خواهید یافت.

