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تنهايي براي هر كس معنا و 
مفهومي دارد كه با توجه به 
آن مي تواند با آن سازگار 
باشد يا گريزان. بعضي افراد 
از تنهايي مي ترسند چون در برابر آن احساس 
درماندگي مي كنند اما بعضي ديگر ترجيح 

مي دهند اغلب تنها باشند. 
البته همه ما نيازمند برقراري ارتباط با دنياي 
بيرون هستيم اما همان طور كه مي توانيم در 
لذت  ديگران  با  ارتباط  برقراري  از  جمع 
ببريم بايد بتوانيم از تنهايي خود هم لذت 
ببريم.  گاهي از تنها ماندن مي ترسيم، در 
صورتي كه شرط الزم براي داشتن عشق 
بدون  برخورد درست و  سالم پذيرفتن و 
»ترس از تنهايي« است و هيچ رابطه اي قادر 

به از ميان بردن تنهايي نيست. 
در اين خصوص با دكتر سيدعلی قاسمی، 
روان شناس تربيتی و مربی رسمی بين المللی 
گَِلِسر  ويليام  موسسه  هيات علمی  و عضو 

گفت وگو كرده ايم.

چگونه مي توان استرس ناشي از تنهايي را 
مديريت كرد؟

ترس از تنهایي واقعیتي است كه براي همه افراد 
وجود دارد. روان شناسان وجودگرا معتقدند 
تنهایي یكي از چند مقوله اساسي است كه 
زندگي انسان را به خودش مشغول مي كند و 
انسان در زندگي با آن مانوس و درگیر مي شود 
اما باید تكلیفش را با احساس تنهایي كه در 

این دنیا دارد روشن كند. 
در واقع احساس تنهایي اضطرابي در وجود 
انسان ها ایجاد مي كند كه یكي از ویژگي هاي 
وجودي او محسوب مي شود ولی تفاوت افراد 
در این است كه چگونه استرس ناشي از تنهایي 
را مدیریت كنند و این اضطراب را به واالیش 

و پاالیش برسانند و با آن كنار بیایند. 

: احساس تنهايي از كجا مي آيد؟
احساس تنهایي احساس مهمي است كه در همه 
انسان ها در مقاطع مختلف زندگي كم وبیش 
دیده مي شود و احساس غیرقابل انكاري است 

اما این احساس واقعا از كجا مي آید؟ 
توجه داشته باشیم یكي از نیازهاي ژنتیكي 
همه انسان ها نیاز به عشق و تعلق داشتن است؛ 
نیاز به اینكه هر انساني مي خواهد پیوندي با 
دیگران یا موجودي برتر از خود داشته باشد. 
این میلي كه درون همه انسان ها وجود دارد 

آنها را به سمت همدیگر مي كشاند.
دارند  عقیده  خصوص  این  در  هم  فالسفه 
انسان موجودي اجتماعي است. از این رو، 
نیاز ژنتیكي ما به عشق و تعلق و پیوند مي آید. 
همه انسان ها به صورت ژنتیكي مایلند به سمت 
دیگران بروند و با آنها بجوشند و تعلق برقرار 
كنند و به این ترتیب احساس كنند عضو یک 

جمع و مجموعه هستند. این نیاز ژنتیكي در 
وجود همه انسان ها وجود دارد بنابراین تهدید 
این نیاز براي همه انسان ها آزاردهنده است. 
وقتي هم این نیاز تهدید مي شود، ما احساس 

تنهایي مي كنیم. 
هنگامي كه احساس كنیم كسي ما را دوست 
نیز كسي را نداریم كه دوستش  ندارد و ما 
داشته باشیم یا عضو جمع و گروهي نیستیم 
و پذیرفته نشدیم، یكه و تنها هستیم و پشت 
سراغمان  تنهایي  احساس  نداریم،  پناهي  و 
مي آید، ما را آزار مي دهد و ما را به سمتي 
مي برد تا براي رفع احساس تنهایي خود كاري 

انجام دهیم. 

: چگونه مي توان به نياز به دوست 
داشته شدن پاسخ داد؟

با وجود اینكه نیاز 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 یاد مي گیرد 
كه چگونه با دیگران ارتباط برقرار كند، عشق 
را تجربه كند و احساس تعلق داشته باشد. 

كودكي كه در فرهنگ خاصی رشد مي كند، 

نمادهاي خاصي هم براي عشق و تعلق خود 
اینكه در  به  با توجه  دارد، مثال هر شخص 
چه خانواده اي به دنیا مي آید، نوع خاصي از 
براساس  و  مي كند  تجربه  را  ورزیدن  عشق 
آنها  به  دارد،  آدم ها  بعضي  با  كه  اشتراكاتي 
احساس تعلق خاطر و نزدیكي مي كند تا از 
تنهایي دربیاید بنابراین چگونگي ارضاي نیاز 
به عشق و تعلق اكتسابي و همچنین حاصل 
یادگیري هاي ماست. به عالوه متاثر از فرهنگ 
و جغرافیایي است كه در آن زندگي مي كنیم. 
هر كدام از ما در طول دوران رشد خود یاد 
مي گیریم از راه هاي خاصي نیاز به عشق و 

تعلق خود را برآورده كنیم. 

: چطور مي توانيم به خوبي نيازهاي 
به عشق و تعلق خود را برآورده كنيم؟

براي این كار باید یاد بگیریم چگونه با انسان ها 
ارتباط برقرار كنیم و به خوبي در تعامل باشیم. 
یكي از مهم ترین شرایط برقراري ارتباط سازنده 
این  تعلق  و  عشق  نیاز  درست  تامین  براي 
است كه بتوانیم به هویت منسجم و موفقي 

دست یابیم. 
هویت موفق یعني فرد بتواند به صورت مستقل 

نیازهاي خودش را برآورده كند اما به دیگران 
شرایط  در  مي تواند  فرد  هر  نباشد.  وابسته 
مختلف از خالقیت خود در این زمینه استفاده 
كند و نیازهاي خود را حتي در دنیاي پیچیده 
و متالطم نادیده نگیرد. به این ترتیب مي توانیم 
بگوییم چنین شخصي هویت موفقي دارد؛ یعني 
مي تواند از پس نیازهاي خود بربیاید اما اگر 
دو نفر كه وارد یک رابطه مي شوند هویت 
موفقي داشته باشند، در چنین رابطه اي خبري 
نگراني ها،  نیست.  مرضي«  از»وابستگي هاي 
اضطراب ها و استرس هایي هم كه در روابط 
به  روابط  گونه  این  در  دارد  وجود  ناسالم 

چشم نمي خورند. 
در روابط سالم دو طرف نگران رها شدن، 
رفتن طرف مقابل و تنها ماندن خود نیستند 
و  ندارند  دروني  فشار  و  نگراني  بنابراین   
رفتارهاي نامعقول هم از خود نشان نمي دهند. 

: موفق نبودن هويت افراد چه تاثيري 
بر روابط آنها مي گذارد؟

نداشته  موفقي  هویت  رابطه  طرف  دو  اگر 
این خصوص  در  نفر  یک  یا حداقل  باشند 
»هویت شكست« داشته باشد یا دو طرف قبل 

ندانند چگونه در زندگي  به رابطه  از ورود 
خود مي توانند نیازهایشان را به طور موثر و 
مسووالنه برآورده كنند، زماني هم كه وارد 
رابطه مي شوند از رابطه انتظاري بیش از آنچه 
كه هست، دارند و مي خواهند نیازهایشان را 

در رابطه برآورده كنند. 
در واقع رابطه شبیه یک نیسان یا وانت است 
كه قرار است براي ما باري را جابجا كند. به 
این ترتیب در نظر گرفتن ظرفیت قابل حمل 

آن بسیار مهم است. 
توجه داشته باشیم ظرفیت این نیسان محدود 
است ولي اگر قرار باشد ما توقع داشته باشیم 
به  كند  نیسان حمل  آن  را  ما  بارهاي  تمام 
زودي توقف می كند، از حركت بازمي ایستد 
و خراب مي شود بنابراین كساني كه با هویت 
شكست وارد رابطه مي شوند نخست از رابطه 
همیشه  همچنین  و  دارند  زیادي  انتظارات 
ترس از تنهایي دارند و نگران هستند نكند 
برآورده  را  نیازهایشان  نتواند  مقابل  طرف 
كند، درنتیجه رفتارهاي نابالغانه و ناكارآمدي 
از خود بروز مي دهند و دچار وابستگي هاي 
افراطي مي شوند و حتي مجبور مي شوند باج 

بدهند تا در رابطه بمانند. 

: براي داشتن حس خوب در تنهايي 
و رابطه چه مواردي بايد لحاظ شود؟

درست است كه همه ما نیازمند برقراري رابطه 
با دیگران هستیم، باید بتوانیم از تنهایي خود 
هم لذت ببریم اما اگر نتوانیم رابطه خوبي با 
دیگران برقرار كنیم احساس تنهایي ما را آزار 
خواهد داد چون كنار دیگران هم خودمان را 

تنها حس مي كنیم. 
بودن در روابط ناموفق افراد را نامید مي كند و 
آنها را به طرف روابط مخرب سوق مي دهد. 
این رفتارها هم مي تواند طیف وسیعي از اعتیاد 
یا بزهكاري یا وارد شدن در روابط نامشروع 
داشته باشد. در واقع فرد براي گریز از این 
حس آزاردهنده وارد مسیرهاي میانبر مي شود. 
براي داشتن حس خوب در یک رابطه نباید 
به زور و از ترس تنها ماندن در آن ماند. وقتي 
تحت فشار عاطفي باشیم و احساس تنهایي 
مناسبي  جایگزین  مي تواند  كسي  هر  كنیم، 
كه  آنچه  از  بهتر  بسیار  و  برسد  نظرمان  به 
هست، جلوه كند بنابراین باید به جاي ماندن 
در روابط غلط هم تنهایي خود را پذیرفت 
و هم تن به بودن در هر رابطه اي نداد. توجه 
به هماهنگي ها و تناسب بین افراد بسیار مهم 

است و حتما باید لحاظ شود. 
آسیب دیدن از هر رابطه اي باعث مي شود احساس 
تنهایي در فرد بیشتر شود ولي به رسمیت شناختن 
احساس تنهایي هم مي تواند بسیار موثر باشد؛ 
یعني وقتي احساس تنهایي را به عنوان یک 
واقعیت بپذیریم ولي احساس ارزشمندي هم 
در وجودمان داشته باشیم، هیچ گاه براي فرار 
از این حس وارد هر رابطه مخربي نخواهیم 
شد؛ روابطي كه نه تنها عرت نفس ما را از بین 
ببرد، بلكه آسیب هاي زیادي هم به ما بزند، به 
گونه اي كه نتوانیم تنهایي را بپذیریم و براي 
بزنیم  انتخاب هاي غلط  به  از آن دست  فرار 
بنابراین عالوه بر شناخت و آگاهي از راه هاي 
برقراري ارتباط درست و موثر با دیگران باید 
خودمان عالیق، نیازها و توانایي هایمان را هر 
چه بیشتر بشناسیم تا هم بتوانیم از تنها بودن 

لذت ببریم و هم از بودن كنار دیگران.

 گفت وگو با دکتر سیدعلی قاسمی روان شناس تربیتی درباره احساس تنهایی

ترس از تنهايي 
 يكتا فراهاني 

آسيب ديدن از هر 
رابطه اي باعث مي شود 

احساس تنهايي در 
فرد بيشتر شود ولي 
به رسميت شناختن 

احساس تنهايي هم مي تواند 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

يکی از مهم ترين سواالتی كه هر كس بايد از خودش 
بپرسد اين است كه چطور می توانم الگوها و عادت های 
ناسالمی كه از گذشته با خودم همراه دارم و باعث 
آسيب ديدن ارتباط من در بزرگسالی ام می شود را 

شناسايی و آنها را برطرف كنم؟

حقیقت این است كه شما با مطرح كردن این سوال از 
خودتان قدم در راه بهسازی خود و شرایط روانی تان 
برداشته اید. پذیرش اینكه من در كودكی مشكالت زیادی 
در احساسات و عواطف و مسائل حل وفصل نشده ای 
را تجربه كرده ام و در حال حاضر تمایل زیادی به حل 
و فصل كردن آنها دارم، مفید است. متاسفانه در اغلب 
موارد می بینیم خیلی از افراد از به یادآوری رویدادهای 
دردناک گذشته شان كه باعث ناتوانی احساسی و عاطفی 
در زندگی فعلی شان شده روگردان هستند و حتی هرگز 
حاضر نیستند درباره این موارد كالمی به زبان بیاورند. 
همین عامل باعث می شود تمام آنچه كه در گذشته 
اتفاق افتاده را به صورت بار سنگین نامرئی روی دوش 
احساسات و عواطف خود بكشند. این افراد هرگز در 
زندگی خود فرصت چشیدن طعم احساس واقعی و 

آزادی روانی را نخواهند داشت. این موضوع به این 
معناست كه آنها هرگز نمی توانند خودشان باشند و 
از خودشان بودن لذت ببرند و به آنچه كه خودشان 
می خواهند، برسند. چنین افرادی به دلیل بار سنگینی 
كه از گذشته به دوش می كشند نمی توانند به راحتی به 
دیگران عشق بورزند و اعتماد كنند و به همان اندازه كه 
دوست دارند با دیگران ارتباط برقرار كنند. شاید بهتر 
است بگوییم این افراد توانایی لذت بردن از لحظات 
حال خود را ندارند و نمی توانند تمام و كمال در زمان 
حال به سر ببرند. اگر بنا بر این باشد كه افراد از لحظات 
حال و زندگی خود لذت ببرند باید از دام گذشته و 

رویدادهای منفی آن خالص شوند.
برای اینكه بتوانید دردهای گذشته را فراموش كنید به 
برنامه ریزی احساسی نیاز دارید.  برنامه ریزی احساسی 
شامل مجموعه ای از تصمیمات و باورهایی است كه 
شما به طور كل در دوران كودكی آن را تجربه كرده و 
با این باور ها نسبت به دیگران شناخت پیدا كرده اید. 
همه ما انسان ها وقتی به دنیا می آییم لوحی سفید و 
خالی هستیم. ابتدا هیچ حس منفی و بدی در ما وجود 
ندارد اما با گذشت زمان هر رویدادی كه پشت سر 
می گذاریم، احساسی تازه درباره خود و دیگران به ما 
می آموزد. ممكن است در دوران كودكی  آموزش های 
مفیدی به ما داده و رفتاری شایسته و مهربانانه با ما 
داشته باشند اما این امكان هم وجود دارد كه در دوران 

كودكی مان از آموزش های مفید بی بهره بوده  و رفتاری 
توأم با خشونت دریافت كرده  باشیم. ممكن است در 
كودكی به ما عشق داده باشند یا اینكه ما را نادیده گرفته 

باشند. ممكن است تشویق شده باشیم یا  برعكس.
گرفته  جا  شما  ذهن  در  كودكی  در  كه  آنچه  هر 
اطالعات  به صورت  باور  است؛ چه تصمیم، چه 
و داده های برنامه ریزی شده عاملی خواهد بود در 
و  خودتان  رفتارهای  به  نسبت  شما  تصمیم گیری 
دیگران در زندگی. ذهن شما از برنامه ریزی احساسی 
شما در جهت حل مسائل و مشكالت بهره خواهد 
برد. این برنامه ریزی است كه تعیین می كند شما در 
طول عمرتان چگونه فكر كنید و چه رفتاری نسبت 

به دیگران داشته باشید. 
 بسیاری از ما بدون آنكه متوجه شویم انگیزه های 
پنهانی مان در نوع رفتارمان نسبت به افرادی كه روبرویمان 
هستند، چیست، به روابطمان ادامه می دهیم و گاهی 
باعث آسیب دیدن شدید در رابطه خواهیم شد. برای 
مثال با تمام وجود دوست داریم به همسرمان عشق 
بورزیم اما عاملی در ناخودآگاه از صمیمی شدن و 
نزدیكی ما به همسرمان جلوگیری می كند. حصار دور 
قلب خود می كشیم بدون اینكه از این حصار احساس 
رضایت كنیم و هر روزنه ای را كه برای ورود به قلبمان 
باشد را می بندیم. چگونه می توانیم برنامه ریزی احساسی 
خود را بهبود ببخشیم؟ شاید خبر خوشحال كننده این 
باشد كه بگویم شما توانایی این را دارید كه صحنه 
احساسی و عاطفی خود را از نو برنامه ریزی كنید اما 
اولین قدم در این راه این است كه بپذیرید نیاز به ترمیم 
و بازسازی عواطف و احساسات خود دارید. بپذیرید 
آنچه را كه در گذشته اتفاق افتاده سایه سنگین روی 

زندگی حال شما دارد.

راه حل چیست؟
اول اینكه احساسات و عواطف حل وفصل نشده درون 
خود را شناسایی كنید و آنها را روی كاغذ بنویسید. 
كودكی خود را یک بار مرور كنید. ببینید در خانواده ای 
بزرگ شده اید و اطرافیان كنار شما بوده اند كه شما را 
الیق عشق و محبت می دانستند یا به طور ناخودآگاه 
شما را نادیده می گرفتند. شاید آنچه در گذشته شما 
باعث بروز احساسات منفی شده، ترس از صمیمیت، 
تعهد،  وفاداری و اعتماد كردن باشد اما بهتر است از 
تک تک شما عزیزان بخواهم سازوكار بهتری را برای 

بهبود وضعیت روانی، عاطفی و احساسی خود ایجاد 
كنید. بهترین پیشنهاد برای شما این است كه اگر شناسایی 
كردید چه احساسات و عواطف حل نشده ای درون 
خود دارید از متخصصی كه در زمینه طرحواره درمانی 
فعالیت دارد، كمک بگیرید تا چراغی در مسیر زندگی 

ما به صورت عملی و رفتاری روشن كند.
باور كنید تغییر حال روانی شما كار سختی نیست، 
فقط نیاز به تالش دارد و قطعا نتیجه ای بسیار گرانبها 
خواهد داشت. مطمئن باشید به عشقی كه همیشه 

شایسته آن بوده اید، دست خواهید یافت.

 آیا راهی برای از بین بردن درد ها و آسیب های گذشته وجود دارد؟ 

چگونه گذشته ام را رها کنم؟
 پريسا نصری

روان شناس، محقق و نویسنده


