
مدیریت اضطراب ناشی از بحران کرونا

کرونا و فعالیت های تحصیلی

10 گام برای کنار آمدن با قرنطینه

ارتباطات در دوران قرنطینه

معاونت دانشجویی رفهنگی

فصـلنامه علـمی، روانشـناختی، ادبـی و اجتـماعی جـرعــه
سال دوم / شماره چهارم / بهار 1399 / 100 نسخه / 92 صفحه

دانشـگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایـران
معاونت دانشجویی و فرهنگی

شماره اختصاصی بحران همه گیری ویروس کرونا
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مقــاالت  دریافــت  مشــتاق  »جرعــه«   نشــریه 
علمــی  زمینه هــای  در  گرامــی  همــکاران  شــما 

اســت. اجتماعــی  و  ادبــی  روانشــناختی، 

باآنهکازویغایبام!

ــری  ــرای جلوگی ــات ب ــه امکان ــیج هم ــه بس ــاز ب ــاری و نی ــری بیم ــد همه گی ــر می رس ــه نظ ــا. ب ــه کرون ــت ب ــده اس ــته ش ــدت آغش ــه ش ــان ب ــن روزهای م ای
ــه زبان هــای مختلــف ســخن از  ــه شــدت تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت. ایــن ســو و آن ســو و ب از گســترش آن، ســبک زندگــی و روابــط همــه مــا را ب

ــد. ــالص ش ــاری خ ــن بیم ــر ای ــوان از ش ــود، نمی ت ــاد نش ــا ایج ــن فاصله  ه ــا ای ــگار ت ــت و ان ــذاری« اس »فاصله گ

امــا انســان زنــده اســت بــه ارتبــاط؛ و اگــر جســم و بدنــش هــم بــه ظاهــر ســالم و عــاری از ویــروس و بیمــاری باشــد، ولــی دل و جانــش از بــودن انســانی 
دیگــر زنــده می شــود، گمشــده ای دارد کــه او را وامــی دارد بــه جســتجو و تــالش، بــرای پــر کــردن ایــن نیــاز واقعــی. و انســان در طــول تاریــخ نشــان داده کــه 
هرجــا بــا مانعــی بــرای زندگــی و ســالمتش مواجــه بــوده، بــا ابتــکار، انگیــزه و همــکاری جمعــی بــرای رفــع آن، یــا کنــار آمــدن بــا آن، تــالش کــرده اســت. 

حــال ایــن مانــع بــرای ســالمت جســم و بدنــش بــوده باشــد یــا ســالمت دل و جانــش.

در ایــن شــرایط هــم کــه نیــاز بــه فاصله گــذاری فیزیکــی میــان افــراد جامعــه بــه شــدت مــورد تاکیــد مراجــع بهداشــتی اســت، بــاز می توانیــم بــا خالقیــت 
و تــالش، راه هــای جایگزینــی بــرای حفــظ ارتباطــات خــود، و ســرزندگی بیشــتر بیابیــم. خوشــبختانه هــم اکنــون ابزارهــای بیشــتری بــرای تولیــد محتــوا، 
انتشــار پیــام و دسترســی بــه همدیگــر را در اختیــار داریــم و مهــم اســت کــه بتوانیــم از ایــن ابزارهــا آگاهانــه و هوشــمندانه بــرای حفــظ و حتــی ارتقــای 

روابــط خــود در ایــن شــرایط بهــره ببریــم.

ــه  ــن فاصل ــا ای ــده اند ت ــیده ش ــی کش ــه تعطیل ــگاه ها ب ــه دانش ــرایطی ک ــیم. در ش ــان باش ــم و کنارت ــر کنی ــا را پ ــم فاصله ه ــم می خواهی ــه« ه ــا در »جرع م
ــا بگوییــم و بشــنویم و بیاموزیــم. هســتیم تــا فرصتــی  هرچــه بیشــتر و بیشــتر شــود، »جرعــه« می خواهــد باشــد، می خواهــد بگویــد کنــار هــم هســتیم ت
باشــد بــرای اندیشــیدن در مــورد کرونــا، دوری هــا، ارتباط هــا، و هــر آن چــه بــه زندگــی مربــوط اســت؛ تأکیــدی بــر ایــن کــه »گرچــه دســت های مان از هــم 

ــت.«  ــه اس ــر از همیش ــان نزدیک ت ــت، دل های م دور اس

ــت دانشــجویی و فرهنگــی وزارت بهداشــت و درمــان، در اداره مشــاوره و ســالمت  ــا پیشــنهاد و همــکاری اداره مشــاوره و ســالمت روان معاون ــن رو ب از ای
روان دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران اقــدام بــه طراحــی شــماره اختصاصــی بــرای بررســی ابعــاد روانشــناختی بحــران همــه گیــری ویــروس کرونــا نمودیــم. 
بــه همیــن جهــت از افــراد متخصــص و برجســته در ایــن زمینــه دعــوت بــه همــکاری کردیــم تــا در ایــن شــماره اختصاصــی بــا کمــک قلــم ســبز و حضــور 

گرمشــان، التیامــی بــرای دردهــای ایــن روزهایمــان بیابیــم.

ــت،  ــجویِی وزارت بهداش ــی دانش ــت فرهنگ ــجویان، معاون ــالمت  روان دانش ــاوره و س ــس اداره مش ــان، رئی ــاد طارمی ــر فره ــای دکت ــاب آق ــن  از جن همچنی
ــم. ــژه داری ــکری وی ــان تش ــی دریغ ش ــای ب ــور و همراهی ه ــت  حض ــکی، باب ــوزش پزش ــان و آم درم

به امید روزهایی که دوباره محوطه دانشگاه پر شود از هیاهوهای دوستی ها، آموختن ها و سرسبزی رشد کردن ها.

دکتر شبنم نوحه سرا : مدیر مسئول نشریه )جرعه(

سخن مدیر مسئول فهرست مطالب
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

ــاد  ــوار در ابع ــع ناگ ــران و وقای ــرایط بح در ش
آمــدن  وجــود  بــه  گســترده،  یــا  و  بــزرگ 
ــی  ــویش و درماندگ ــی، تش ــراب و نگران اضط
اجتناب ناپذیــر اســت. اضطــراب و نگرانــی 
شــرایط  بــه  مــا  مغــز  طبیعــی  واکنــش 
تهدیدکننــده اســت. در ایــن شــرایط کنتــرل 
هیجانــی  واکنش هــای  مدیریــت  و  افــکار 
ــروع  ــا ش ــن م ــود و ذه ــکل می ش ــار مش دچ
ــی  ــکار منف ــادی از اف ــم زی ــاختن حج ــه س ب

آنچــه الزم اســت  و نگران کننــده می کنــد. 
بدانیــم آن اســت کــه نگــران بــودن و زیــاد فکر 
کــردن مــا را بــه نتیجــه مطلــوب نمی رســاند. 
ــاد فکــر  حتــی گاهــی فکــر می کنیــم اگــر زی
نکنیــم و نگــران نباشــیم قصــور کرده ایــم و 
درنتیجــه اتفــاق ناگــوار رخ خواهــد داد، پــس 
بــرای پیشــگیری از آن اتفــاق بایــد نگــران 

ــم! باش

ــا در  ــدن م ــد ب ــت بدانی ــب اس ــن جال هم چنی
برابــر تهدیــد و تــرس واکنشــی بــه نــام جنگ یا 
گریــز )واکنــش در برابــر اســترس حــاد( از خود 
ــرو  ــمت روب ــه س ــا ب ــی ی ــد یعن ــان می ده نش
ــی رود  ــترس م ــد و اس ــل تهدی ــا عام ــدن ب ش
و بــرای مقابلــه بــا آن چــاره ای می اندیشــد 
و یــا آن کــه از آن فــرار کــرده و دور شــدن را 
انتخــاب می کنــد. در هــر دو حالــت سیســتم 
ســمپاتیک بــدن برانگیختــه و فعــال می شــود.

بــا رســیدن ویــروس کوویــد 19 یــا همــان 
ــد آن  ــیار تن ــترش بس ــران و گس ــه ای ــا ب کرون
در سراســر کشــور نوعــی نگرانــی و تــرس 
از ابتــالی بــه آن بســیاری از مــا را وادار بــه 
کــرده  غیرمتعارفــی  و  متفــاوت  رفتارهــای 
اســت. از آنجایی کــه راهــی بــرای فــرار از ایــن 
شــرایط وجــود نــدارد و در حــال حاضــر تمــام 
اســتان های کشــور و حتــی ســایر کشــورهای 
دنیــا درگیــر ایــن بیمــاری شــده اند پــس بایــد 
ــت به کار  ــد دس ــد؛ بای ــا آن جنگی ــتاد و ب ایس
ــا آن اقداماتــی  شــد و بــرای مقابلــه و ســتیز ب

ــام داد. انج

روانشناســان بــه مجموعــه رفتارهایــی کــه 
از  اســترس آور  موقعیــت  بــا  مقابلــه  بــرای 
اســتفاده می کنیــم، مکانیســم های  آن هــا 
یــا  رفتارهــا  ایــن  می گوینــد.  مقابلــه ای 
مســئله مدارند و یــا هیجان مــدار. در وضعیــت 
اول مــا بــرای حــل مشــکل، بــا بررســی دقیــق 
و  می کنیــم  چاره اندیشــی  مشــکل،  ابعــاد 
مدیریــت  بــرای  هیجان مــدار  وضعیــت  در 
هیجانــات ناشــی از رویارویــی با عامــل تهدید، 
دســت بــه عملــی خــاص می زنیــم. نمونــه 
ــا متخصصــان  ــار مســئله مدار، مشــورت ب رفت
دربــاره  اطالعــات  جمــع آوری  بهداشــتی، 
و  )ســالم(  کــردن  برنامه ریــزی  و  مســئله 
ــد  ــا تهدی ــراد، دزدی ی متأســفانه در برخــی اف
ــه ی  ــت و نمون ــالم( اس ــران )ناس ــردن دیگ ک
ــتان  ــا دوس ــدار، درد و دل ب ــان م ــار هیج رفت
و مثبــت اندیشــی )ســالم( و متأســفانه در 
بعضــی افــراد، مصــرف مــواد و مشــروبات 
الکلــی و یــا پنــاه بــردن بــه رفتارهــای خرافــی 
حــال  در  اگــر  بنابرایــن  اســت؛  )ناســالم( 
ــد،  ــه می کنی ــادی را تجرب ــی زی ــر نگران حاض
مســتأصل شــده اید و روش هــای مقابلــه ای 

ــرای کاهــش اضطــراب  مورداســتفاده شــما ب
و نگرانی هــا، اثربخــش نیســتند و آن هــا را 
کاهــش نمی دهنــد پــس روش نادرســتی را 
انتخــاب کرده ایــد. در ایــن قســمت تعــدادی 
هیجان مــدار  و  مســئله مدار  روش هــای  از 
ســالم را کــه بــرای کنتــرل اضطرابمــان مفیــد 

هســتند، توضیــح می دهیــم:

رعایــت  چیــزی،  هــر  از  مهم تــر   .1
برنامه ریــزان  و  کارشناســان  توصیه هــای 
بهداشــتی کشــور بــرای بــه حداقــل رســاندن 
احتمــال ابتــال بــه بیمــاری ویــروس کرونــا 
اســت؛ شســتن دســت ها بــه شــکل متنــاوب 
ــه  ــت ثانی ــل بیس ــار حداق ــر ب ــی روز ه در ط
تأکیــد  آن  بــر  کــه  اســتانداردی  روش  بــه 
ــل  ــت دادن و بغ ــز از دس ــت، پرهی ــده اس ش
ــری  ــک مت ــل ی ــه حداق ــت فاصل ــردن، رعای ک
بــا دیگــران، پرهیــز جــدی از اجتماعــات، 
بــه حضــور  زدن ماســک در مــوارد اجبــار 
از  کامــل  خــودداری  اجتماعــات،  در 
اگــر  آخــر  در  و  نــوروزی  دیدوبازدیدهــای 
نشــانه های بیمــاری را در خــود تشــخیص 
دادیــم یعنــی تــب کــردن، ســپس ســرفه های 
خشــک و تنگــی نفــس، قرنطینــه کــردن خود 
ــران و  ــه دوراز دیگ ــاق و ب ــک ات ــزل در ی در من
در صــورت تشــدید تنگــی نفــس مراجعــه بــه 

مراکــز درمانــی.

ــد  ــراب مفی ــن اضط ــود بی ــه می ش 2. توصی
)کارســاز( و اضطــراب غیرمفیــد )نگران ســاز( 
ــبب  ــاز س ــراب کارس ــم. اضط ــاوت بگذاری تف
بــا  شــدن  روبــرو  بــرای  انگیــزه  افزایــش 
مشــکالت و تهدیدهــای زندگــی اســت بــرای 
مثــال نگرانــی دربــاره بیمــاری قلبــی، تغییــر 
در عــادات غذایــی ما را بــه دنبــال دارد یا برای 
پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری ویروس کرونــا 

دســتان خــود را مرتــب می شــوییم. اضطــراب 
ــاره  ــاد درب ــردن زی ــر ک ــی فک ــاز یعن نگران س
ابتــال بــه ایــن بیمــاری و عــوارض آن بــه 
ــن شــکل ممکــن کــه باعــث اضطــراب  بدتری
شــدید، درماندگــی و ناتوانــی در اقــدام کــردن 
و یــا دســت زدن بــه رفتارهــای نامتعــارف 
می شــود. هرچنــد بررســی اخبــار و اطالعــات 
مربــوط بــه کرونــا در کوتاه مــدت تــا حــدی بــه 
ــی  ــد ول ــک می کن ــا کم ــراب م ــش اضط کاه
افــراط در آن و تبدیل شــدن آن بــه یــک رفتــار 
افزایــش  ســبب  وســواس گونه  و  اجبــاری 
ــات  ــود. اطالع ــی می ش ــی و نگران ــار روان فش
ــب  ــود جل ــه خ ــا را ب ــه م ــه توج ــاری ک و اخب
کننــد بــه شــکلی ناپیــدا )زیــر ســطح آگاهــی( 
و در پــِس ذهــن مــا به طــور مکــرر توســط مغــز 
مــورد پــردازش قــرار می گیرنــد و رفتارهــا 
را  ناســازگارانه ای  عاطفــی  واکنش هــای  و 
بــه وجــود مــی آورد بــرای مثــال ناامیــدی، 
غمگینــی یــا بی قــراری. فقــط بــا اندکــی 
صبــر و ســکوت و دقــت در جریــان افــکار 
خــود می توانیــد آن هــا را ردیابــی کنیــد. ایــن 
اطالعــات حتــی می توانــد در قالــب رؤیاهــای 
ترســناک و خوفنــاک ســر برآورنــد و بهداشــت 
ــد  ــان باش ــد. یادم ــم بریزن ــه ه ــا را ب ــواب م خ
کــه اضطــراب دشــمن سیســتم ایمنــی بــدن 

اســت و آن را ضعیــف می کنــد.

نشــانه های  و  عالئــم  جســتجوی  از   .3
برداریــم؛  دســت   خودمــان  در  بیمــاری 
ــداد  ــمردن تع ــدن، ش ــای ب ــردن دم ــک ک چ
ــا  ــینه ت ــس در س ــردن نف ــس ک ــرفه ها، حب س
ده ثانیــه؟!. انجــام ایــن اعمــال بــه دلیــل 
ویژگــی اطمینان بخشــی و آرام ســازی، باعــث 
تــداوم ایــن رفتارهــا می شــوند کــه نتیجــه ای 
به غیــر از برگشــت اضطــراب و انجــام دوبــاره و 

جدال با اضطراب و نگرانی در روزهای مقابله با کرونا
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دوبــاره آن رفتارهــا نــدارد. در اینجــا دیگــر مــا 
در دام بیمــاری وســواس و خودبیمارپنداری و 

عــوارض منفــی افتاده ایــم.

و  اخبــار  کــردن  دنبــال  همچنیــن   .4
جنبــه  کــه  اخبــاری  به ویــژه  اطالعــات 
ژورنالیســتی و هشــدار، وخامــت و خطردارنــد 
ــا انبوهــی از اطالعــات و تصاویــر  مغــز مــا را ب
آن  نتیجــه  کــه  مواجــه می کنــد  ترســناک 
ــتم  ــدن سیس ــر ش ــرای فعال ت ــز ب ــتور مغ دس
ســمپاتیک، افزایــش ضربــان قلب، تند شــدن 
افزایــش فشــارخون، گشادشــدن  تنفــس، 
مردمک هــای چشــم، گوش به زنگــی زیــاد، 
دلهــره و تــرس و مجموعــه ای از واکنش هــای 
فیزیولوژیــک و روانــی اســت کــه در بلندمــدت 
مهــم  نکتــه  بــود.  خواهنــد  آســیب زننده 

نشــان  تحقیقــات  کــه  اســت  ایــن  دیگــر 
می دهــد، ذهــن انســان از ابهــام فــراری و در 
ــری  ــن بی صب ــود. ای ــردرگم می ش ــر آن س براب
"عــدم قطعیــت"  و  "ابهــام"  برابــر  در  مغــز 
موضوعــی اســت کــه در ســال های اخیــر 
مــورد توجــه روانشناســان قرارگرفتــه اســت 
ــل در  ــدم تحم ــر "ع ــد اگ ــن عقیده ان ــر ای و ب
ــه ای  ــود نتیج ــرف نش ــی" برط ــر بالتکلیف براب

به غیــراز اضطــراب و تــرس نــدارد.

اخبــار  مشــاهده  و  اطالعــات  جســتجوی 
متناقــض  حتــی  و  مختلــف  روایت هــای  و 
دربــاره یــک موضــوع واحــد یعنــی همــان 
ویــروس کرونــا، ســبب بالتکلیفی، ســردرگمی 
می شــود؛  بیشــتر  نگرانــی  و  آشــفتگی  و 
بنابرایــن کســب خبــر از منابــع علمــی موثــق 

راهــی اســت بــرای خــروج از ابهــام و کاهــش 
ــت  ــده اس ــه  ش ــال توصی ــا این ح ــراب. ب اضط
ــع  ــار از مناب ــردن اخب ــک ک ــات چ ــی دفع حت
اطالعاتــی معتبــر نیــز بایــد کاهــش پیــدا 
کنــد؛ فقــط روزی یــک یــا دو بــار و نــه بیشــتر. 
کــه مهم تریــن  باشــیم  بــه خاطــر داشــته 
ــتی و  ــدارهای بهداش ــه هش ــه ب ــئله توج مس
ــاری  ــه بیم ــال ب ــگیری از ابت ــای پیش روش ه

اســت. ویروس کرونــا 

5. دقــت کنیــد کــه در شــرایط فشــار روانــی 
و اضطــراب، آهنــگ تنفــس کــردن مــا تغییــر 
ــود  ــاه می ش ــد و کوت ــورت تن ــد و به ص می کن
ــن  نتیجــه آن کاهــش میــزان دی اکســید کرب
در خــون، کوبــش قلــب، ســردرد و اضطــراب 
طبیعــی  مــا  تنفــس  آهنــگ  اگــر  اســت. 

شــود، از طریــق پیغــام جدیــدی کــه بــه مغــز 
می یابــد  کاهــش  مــا  اضطــراِب  می رســد، 
ــز  ــدن دیگــر در وضعیــت جنگ وگری چراکــه ب
و فعالیــت بیــش  از اندازه سیســتم ســمپاتیک 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــس در مواقع ــدارد. پ ــرار ن ق
فکــر کــردن بــه کرونــا و دیــدن و شــنیدن 
اخبــار آن بــه ناگهــان اضطرابتــان بــاال می رود 
بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــا نفس هــای 
عمیــق و تنظیــم مجــدد دم و بــازدم، آن را 
کاهــش دهیــم. بــرای ایــن کار ابتــدا ترجیــح 
ــد،  ــم هایتان را ببندی ــه چش ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــا  از بینــی به آرامــی نفســی عمیــق بکشــید ت
ریه هایتــان پــر از هــوا شــود، ســپس آن را 
به آرامــی و از راه بینــی خــارج کنیــد. ایــن کار 
را ســه تــا پنــج بــار تکــرار کنیــد تــا آرام شــوید. 
اپلیکیش هــای  کار  ایــن  آمــوزش  بــرای 

متعــددی ساخته شــده اســت.

6. جالــب اســت بدانیــد، ورزش کــردن نیــز 
ــِن  ــه آدرنالی ــرا ک ــود چ ــش می ش ــث آرام باع
و  نگرانــی  از  ناشــی  تولیدشــده ی  اضافــه 
درنتیجــه  و  می کنــد  مصــرف  را  اضطــراب 
ــد.  ــوق می ده ــش س ــمت آرام ــه س ــدن را ب ب
ــه  ــا 10 دقیق ــار 5 ت ــر ب ــار ه ــس روزی دو ب پ

ورزش کنیــد.

7. یکــی دیگــر از نــکات مهــم در ایــن روزهــا 
ایــن اســت کــه خــود را ایزولــه و بــه  دور از 
دســترس دیگــران نکنیــم. تحقیقــات زیــادی 
ــه  ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــه نش ــود داردک وج
ــا  ــه ب ــد ک ــانی را دارن ــوار کس ــرایط دش در ش
ــر از  ــارت  دیگ ــه  عب ــد و ب ــا درد و دل کنن آن ه
شــبکه حمایتــی مفیــدی برخوردارنــد کمتــر 
در شــرایط اســترس و فشــار روانــی آســیب 
یــا  و  تلفــن  طریــق  از  بنابرایــن  می بینــد؛ 
ــژه در  ــا به وی ــن روزه ــری در ای ــه تصوی مکالم

ــود در  ــتان خ ــکان و دوس ــا نزدی ــوروز ب ــام ن ای
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــید. نکت ــاس باش تم
مکالمــه شــما نبایــد دربــاره کرونــا باشــد و اگر 
هــم ناگزیــر بــه آن رســیدید، وقت بســیار کمی 
از گفتگــوی شــما را تشــکیل دهــد. صحبــت 
ــن  ــدن ذه ــبب دور ش ــران س ــا دیگ ــردن ب ک
ــان  ــق و روحیه ت ــش خل ــا و افزای ــما از کرون ش

می شــود. آن را امتحــان کنیــد.

ــردن  ــت ک ــید از صحب ــته باش ــاد داش ــه ی • ب
ــا  ــاره کرون ــد درب ــط می خواه ــه فق ــی ک باکس
ــان و  ــا هیج ــراه ب ــی هم ــد و بیان ــت کن صحب

ــد ــز کنی ــراق دارد، پرهی اغ

خــوب  اقدامــات  از  یکــی  نوشــتن   .8
ــزان اضطــراب و کــم کــردن  ــرای کنتــرل می ب
نگرانی هاســت. روشــی ســاده ولــی بســیار 
مؤثــر. در طــی روز مدتــی را بــرای نوشــتن 
و  احساســات  خصوصی تریــن  و  نگرانی هــا 
افــکار خــود دربــاره ویــروس کرونــا و ترس های 
ــر  ــی اگ ــاص دهید.حت ــا آن اختص ــط ب مرتب
دربــاره ایــن بیمــاری و عــوارض آن تصاویــری 
بــا کلمــات  را  آن هــا  بــه ذهنتــان می آیــد 
توضیــح دهیــد و بنویســید. بــا نوشــتِن افــکار 
و نگرانی هــا حــس کنتــرل و آرامــش بیشــتری 
ــادی در  ــات زی ــرد )تحقیق ــد ک ــب خواهی کس
اثبــات اثربخــش بودن ایــن روش وجــود دارد(

خــواب  محققــان  کــه  به انــدازه ای   .9
اگــر  )البتــه  بخوابیــد  می کننــد  توصیــه 
ــد!(.  ــما می ده ــه ش ــازه را ب ــن اج ــرایط ای ش
انجــام کارهایــی کــه از آن هــا لــذت می بریــد و 

رژیــم غذایــی ســالم را فرامــوش نکنیــد.

10. افــکار "فاجعــه ســاز" را در ذهــن خود 
ــد افــکار  ــرای ایــن کار بای شناســایی کنیــد. ب
ــی  ــد و آن های ــرور کنی ــی روز م ــود را در ط خ

اغراق آمیــز  و  فاجعه ســازی  ویژگــی  کــه 
ــا  ــه آن ه ــپس ب ــد، س ــدا کنی ــد ج ــودن دارن ب
ــک  ــط "ی ــا فق ــه این ه ــد ک ــب را بدهی ــن لق ای
فکــر" هســتند و قــرار نیســت چیــزی را کــه بــه 
آن فکــر می کنیــم در واقعیــت نیــز رخ دهــد. 
شــما قبــاًل نیــز ایــن تجربــه را بارهــا داشــته اید 
کــه برخــالف تصورتــان شــرایط به خوبــی 
پیــش رفتــه اســت. در نهایــت به جــای افــکار 
ــکار  ــه، اف ــاز و منفی گرایان ــه، فاجعه س بدبینان
کنیــد.  جایگزیــن  را  مثبــت  و  واقع بینانــه 
ــا  ــه کرون ــرای مثــال بجــای ایــن فکــر کــه "ب ب
ــر  ــد "اگ ــرم"، بگویی ــوم و می می ــال می ش مبت
دســت هایم را به طــور مرتــب بشــورم و دســتم 
را به طــرف صورتــم نبــرم، مبتــال نخواهــم 
شــد" و "چقــدر خــوب کــه بــا ایــن روش ســاده 
ــت". ــوی آن را گرف ــوان جل ــتی می ت و بهداش

پیام هایــی کــه در  بــه مکالمــات و   .11
ــتم  ــق سیس ــا از طری ــازی و ی ــبکه های مج ش
دقــت  کمــی  می کنیــد  ردوبــدل  پیامــک 
کنیــد. اگــر اکثــر آن هــا شــامل خبــر و فیلــم 
ــتی  ــول بهداش ــت اص ــه و رعای ــاه و توصی کوت
دربــاره  درمــان  و  پیشــگیری  روش هــای  و 
می شــود  شــما  نصیــب  آنچــه  کروناســت، 
اشــتغال ذهنــی بیشــتر بــا کرونــا و تــداوم ایــن 
ــت  ــه در نهای ــت ک ــن شماس ــوع در ذه موض
تبدیــل بــه "افــکار فاجعه آمیــز" دربــاره آن 
می شــود. پــس لطفــًا دقــت کنیــد کــه بــا چــه 
کســی و دربــاره چــه چیــزی در حــال گفتگــو 

ــتید. هس

ــاد  ــا ی ــه ب ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی 12. ب
خداونــد دل هــا آرام می شــود؛ بــا تمــام قلــب 
متوجــه او و عظمتــش، علــم و آگاهــی اش،  و 

حاضــر و ناظــر بودنــش باشــیم.
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

زمانــی نیچــه شــکایت کــرده بــود کــه جهــان 
ــت داده  ــش را از دس ــیاری از جذابیت های بس
ــی از آن  ــدر کاف ــه ق ــر ب ــا دیگ ــون م ــت چ اس
نمی ترســیم. امــا امــروزه بــا گســترش ویــروس 
بــه حــرف مارتــا نوســبام  کرونــا می تــوان 

اســتناد کــرد کــه معتقــد اســت برای ترســیدن 
تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد ایــن اســت کــه 
ــان  ــیده اید و جه ــد ترس ــد کنی ــان تایی خودت

ــد کننــده باشــد. نیــز تهدی

ــد، گســترش بــی رویــه و  ــر مــی رس بــه نظ
را  جهــان  کرونــا،  ویــروس  افسارگســیخته 
ــر  ــه ب ــت ک ــاخته اس ــن س ــه ای ناام ــه گون ب
سیاســی،  اجتماعــی،  ســاختارهای  تمــام 
اقتصــادی، فلســفی، و روان شــناختی اثــر 

نافــذی بــر جــای گذاشــته اســت. ایــن روزهــا 
از اضطــراب کرونــا صحبــت می شــود. بــه 
کــه  هیجان هایــی  کــه  نمی رســد  نظــر 
ــی  ــر فعل ــان معاص ــان در جه ــر انس دامن گی
ــا  ــد. م ــراب باش ــس اضط ــت از جن ــده اس ش
را تجربــه می کنیــم کــه  زمانــی اضطــراب 
منشــا خطــر را ندانیــم. هــر چنــد گویــی کــه 
در زمینــه کرونــا، آخــر و عاقبــت کامــاًل معلــوم 
اســت. مرگــی بــه روایــت پزشــکان و پرســتاران 
دردنــاک و طاقت فرســا و بــه روایــت نزدیــکان 
حســرِت  حســرت بار.  و  غم انگیــز  بســیار 
دســت کشــیدن بــه صــورت و بوســه زدن 
درد  تحمــِل  بــرای  وداع جان ســوز  و  آخــر، 
ــت  ــاک اس ــیار دردن ــراق. بس ــوِز ف ــت س طاق
ــزی را از دســت بدهیــم و نتوانیــم در  کــه عزی
آغــوش نزدیکان مــان گریــه کنیــم و تســلی 

ــم. ــری بیابی خاط

ــفی  ــای  فلس ــه پیش فرض ه ــا ب ــروس کرون وی
ــه ســنگینی  ــاره بســیاری از مســائل ضرب درب
ــو  ــه زان ــکی را ب ــم پزش ــت. عل ــرده اس وارد ک
ــار  ــنی در اختی ــه واکس ــرا ن ــت زی درآورده اس
دارد و نــه راهــی مســتقیم بــرای بهبــودی؛ 
هــر چنــد علــم پزشــکی تــا حــدود زیــادی بــه 
مــداوای برخــی از افــراد مبتــال بــه کرونا کمک 
کــرده اســت. ویــروس کرونــا بــه روانشناســان 
کــه  داد  نشــان  مشــاوران  و  روانپزشــکان  و 
ــال در  ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــر از راهکارهای ــه غی ب
ــا  ــتان ها و کلینیک ه ــاوره، بیمارس ــز مش مراک
چنتــه  در  دیگــری  چیــز  کرده انــد  ارایــه 
ــتمداران و  ــه سیاس ــا ب ــروس کرون ــد. وی ندارن
برنامه ریــزان جهــان از خــرد و کالن نشــان 
ــی  ــدی، زندگ ــرایط رضایت من ــر ش ــه اگ داد ک
ــه را  ــراد جامع ــی  اف ــت زندگ ــد و کیفی آبرومن
ــم  ــا ه ــان ب ــار و کردارش ــازند و گفت ــا نس مهی

هماهنــگ نباشــد و بی عدالتــی اجتماعــی 
آن  کاهــش  راه  در  و  نگیرنــد  جــدی  را 
مــردم  ندارنــد،  بــر  جانانــه ای  تالش هــای 
را  آنــان  توصیه هــای  مصیبــت،  در  گرفتــار 

نمی گیرنــد. جــدی 

 ویــروس کرونــا مهــر تاییــدی بــر معادلــه 
ــرس زد.  ــه ت ــه ب ــرای مقابل ــارد الزاروس ب ریچ
الزاروس معتقــد اســت اگــر فــرد از لحــاظ 
ــت  ــر را دس ــا خط ــه اش ب ــوان مقابل ــی ت ذهن
کــم بگیــرد و خطــر را بیــش از حــد بــرآورد 
کنــد، دچــار تــرس مــی شــود. خطــر آفرینــی 
ــا  ــه آماره ــر چ ــت. اگ ــاال اس ــا ب ــروس کرون وی
چیــزی در حــدودو 2 یــا 3 درصــد از مبتالیــان 
تــوان  کــه  آنجــا  از  امــا  می کننــد  ذکــر  را 
ــه  ــان هم ــرس گریب ــت، ت ــن اس ــه پایی مقابل
مــردم را می گیــرد. عــالوه بــر ایــن تجربــه 

ــیر  ــی مس ــز دارد؛ یک ــیر در مغ ــرس دو مس ت
ــه  شــناختی و دیگــری مســیر عاطفــی. نظری
ــر مســیر شــناختی تاکیــد  الزاروس، بیشــتر ب
دارد و جــوزف لــدو  بــر مســیر  عاطفــی تــرس 
انگشــت می گــذارد. لــدو در کتــاب "مغــز 
هیجانــی" نشــان داد کــه تــرس گاهــی اوقــات 
بــدون درگیــری سیســتم شــناختی پدیــد 
می آیــد. بــه نظــر می رســد تــرس از کرونــا نیــز 
فقــط از مســیر عاطفــی می گــذرد. بــه همیــن 
دلیــل بــا انــواع و اقســام اطالعــات ریــز و 
درشــتی کــه از طریــق رســانه های اجتماعــی 
ــا بیــن خــود افــراد  ــه مــردم داده می شــود ی ب
تبــادل می شــود بــاز هــم نــگاه مــردم، بــه 
ــت  ــا اس ــر کرون ــده در اث ــوت ش ــاِر ف ــث آم بح
ــه  ــد ب ــا افــراد بهبــود یافتــه. اگــر شــک داری ت
امتحــان کردنــش مــی ارزد؛ از 10 نفــر بــه طور 
ــه حــال چنــد نفــر در  ــا ب تصادفــی بپرســید ت

سلطنت ترس، جهان ناامن و بحران اعتمادپذیری
 دکتر حسن حمید پور | روانشناس بالینی
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

ــد  ــوت کرده ان ــا ف ــر کرون ــان در اث ــران و جه ای
ــا آمــار  ــد. آن گاه ب و چنــد نفــر بهبــود یافته ان
ــد  ــه کنی ــت مقایس ــی بهداش ــازمان جهان س
ــر  ــت نزدیک ت ــه واقعی ــم ب ــدام رق ــد ک و ببینی

ــت.  اس

ــلطنِت  ــت س ــر تخ ــا ب ــد کرون ــر می رس ــه نظ ب
ترس آفرینــی نشســته اســت و سرمســتانه 
تــرس  کــه  زمانــی  قدرت نمایــی می کنــد. 
عالجــی  راه  شــود،  همه گیــر  این گونــه 
ــگیری  ــل پیش ــر طب ــا ب ــد، تنه ــته باش نداش
کوبیــده شــود و زمــان پایــان ایــن حکمرانــی 
نیــز مشــخص نباشــد و تمــام جهــان درگیــر آن 
باشــند، پــس مــا بــا جهانــی روبــرو می شــویم 

ــن. ــن و ناایم ــت ناام ــه غای ب

در دنیــای درون ناامنــی امــان افــراد می بــرد، 
دیــگ در هــم جــوش افــکار، احساســات، 
ــا  ــا و آرزوه ــی، نیازه ــر ذهن ــرات، تصاوی خاط
بــه وجــود می آیــد کــه بایــد خویشــتنی ســالم 
ــر  ــت س ــن وضعی ــه ای ــه ب ــود ک ــدا ش ــد پی بای
و ســامانی دهــد. بــه نظــر می رســد اکثــر 
مداخــالت روانشــناختی ایــن ســطح را آمــاج 

مداخلــه خــود قــرار می دهنــد.

امــا دنیــای بیــرون نیــز ناامــن اســت. هــر روز 
اخبــاری از دامنــه گســترش کرونــا بــه گــوش 
مــی رســد و هــر روز از ابعــاد ایــن فاجعــه 
وادی  ایــن  در  می شــویم.  خبــردار  بیشــتر 
ناایمــن دســتاویز انســانها بــه سیاســت مداران 
و کارگــزاران خــود اســت. اگــر اعتمــادی بیــن 
مــردم و دســت اندرکاران و برنامه ریــزان شــکل 
نگرفتــه باشــد، آن گاه بحــث اعتمادناپذیــری 
پیــش مــی آیــد. شــاید در ایــن گیــر و دار 
ــاد  ــان اعتم ــه آن ــردم ب ــه م ــی ک حکومت های
کــرده باشــند، بــرگ برنــده خوبــی در درســت 

ــا مــردم را بــه رعایــت خودمراقبتــی و  دارنــد ت
ــد. ــویق کنن ــی تش ــر مراقبت دیگ

نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت 
فرمانروایــی  و  ســلطنت  کــه  اســت  ایــن 
تــرس، ســرمایه روانشــناختی افــراد را درگیــر 
خوش بینــی  امیــدواری،  می کنــد.  ماجــرا 
ســرمایه های  جملــه  از  خودکارامــدی  و 
تــرس  می شــوند.  محســوب  روانشــناختی 
از ابتــال بــه ویــروس کرونــا ایــن ســرمایه ها 
را بــه چالــش می کشــد. اگــر توازنــی بیــن 
آنــان برقــرار نباشــد خــواه ناخــواه در ایــن 
تــرس  اگــر  می شــود.  برنــده  تــرس  بیــن 
ناامیــدی،  بــه ســمت  افــراد  برنــده شــود 
ــوند.  ــی ش ــوق داده م ــی س ــی و ناتوان بدبین
ــرس را  ــد زور ت ــن چرخــه معیــوب مــی توان ای
چنــان زیــاد کنــد کــه فــرد بــه دامــن بدبینــی 
تخریب گرایانــه  رفتارهــای  بــه  رو  و  بگریــزد 
ســعی  ایــن  نیــز  برخــی  البتــه  بیــاورد. 
ــه از  ــد ک ــود کنن ــن وانم ــن بی ــد در ای می کنن
ســرمایه روانشــناختی خوبــی برخوردارنــد. از 
آن جایــی کــه چنیــن افــرادی تظاهــر بــه ایــن 
امــر می کننــد از آن طــرف بــام می افتنــد و بــه 
ســمت خوش خیالــی، امیــدوارِی بــی بنیــاد و 
ــد.  ــت می کنن ــز حرک ــدی اغراق آمی خودکارام
شــاید رفتارهــای برخــی از افــرادی را کــه 
بــه خودمراقبتــی و دیگــر مراقبتــی پایبنــد 
ــود  ــه کمب ــران بیمارگون ــد در جب ــتند بای نیس
ســرمایه های روانشــناختی جســتجو کــرد. 
ــناختی  ــرمایه های روانش ــد س ــراد فاق ــن اف ای
اصیــل هســتند و بــرای ایــن کــه کمتــر دچــار 
ــه  ــوند ب ــا ش ــروس کرون ــه وی ــال ب ــرس از ابت ت

ایــن وادی قــدم می گذارنــد.

 جمع بنــدی ایــن کــه ویــروس کرونــا کمــاکان 
ــد و  ــه می ده ــودش ادام ــی خ ــر ترس آفرین ب

کل جهــان را در بــر گرفتــه اســت. می گوینــد 
شــدت  از  شــود  همه گیــر  مصیبــت  اگــر 
درد و رنــج آن کاســته می شــود امــا ظاهــرًا 
ویــروس کرونــا از ایــن قاعــده مســتنی اســت. 
عالوه برایــن تــرس از ویــروس کرونــا ســِرجنگ 
بــی  و  دارد  روانشــناختی  ســرمایه های  بــا 
نیــز  بــه سیاســت گذاران  اعتمــادی مــردم 
ــد.  ــش می کش ــه چال ــی را ب ــرمایه اجتماع س
ــاه مــدت، در  راه جلــب اعتمــاد مــردم در کوت
پیــش گرفتــن صداقــت بیشــتر  اســت. بــرای 
ــی  ــد از ناهمگون ــتر بای ــت بیش ــب صداق جل
بلبشــوی  در  شــود.  کاســته  اطالعــات 
اطالعــات ناهمگــون ذهــن بایــد راه فــرار و 
میانبــری را جســتجو کنــد. راه فــرار ذهــن در 
ــن اســت کــه دســت  ــن چنیــن مواقعــی ای ای
ســوگیری های  اقســام  و  انــواع  دامــن  بــه 
شــناختی می شــود. بــه نظــر می رســد کــه در 
ــا  ــن راهبرده ــوان از ای ــاید بت ــدت ش ــاه م کوت

ــرد:  ــتفاده ک اس

1. روانشناســان تــالش کننــد کــه مــردم 
مثــل  شــان  روانشــناختی  ســرمایه های  از 
خودکارآمــدی  و  خوشــبینی  امیــدواری، 
درســت اســتفاده کننــد تــا کمتــر دچــار تــرس 

بیمارگــون گردنــد. 

بیشــتری  صداقــت  سیاســت گذاران   .2
کســب  بــرای  مــردم  تــا  بگیرنــد  پیــش  را 
نیاورنــد.  روی  منبعــی  هــر  بــه  اطالعــات 

3. جامعه شناســان بکوشــند آن چیــزی را 
کــه بــه آن "واقعیــت مــورد توافــق" می گوینــد 
ــا مســئولیت پذیری  در جامعــه دامــن بزننــد ت
بیشــتری در ســطح اجتماعــی بــه وجــود 

بیایــد.

یادداشت روزهای قرنطینه
 دکتر نهاله مشتاق | روانشناس بالینی
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

تنهــا  نــه  کوویــد19  کــه  اســت  مدتــی 
ــای  ــیاری از باوره ــه بس ــره، بلک ــی روزم زندگ
پایــه ای مــا را بــه چالــش کشــیده اســت. 
طعــم  و  گرفتــه  الــکل  بــوی  روزهای مــان 
صابــون و محلول هــای ضدعفونــی کننــده 
تــه گلوی مــان ماســیده اســت. بــا نابــاوری بــه 
ــان  ــه بقای م ــی ک ــی و بی انصاف ــر نامرئ عنص
را بــه خطــر انداختــه نــگاه می کنیــم و در 
ــرون  ــود بی ــا آن را از روز و روزگار خ ــیم ت تالش
کنیــم. امــا ایــن مهمــان ناخوانــده، آمــده کــه 
ــد. ویروس هــا میلیاردهــا ســال را صــرف  بمان
ــای  ــه بق ــد ک ــتراتژی هایی کرده ان ــود اس بهب
آنهــا را تضمیــن می کنــد. ویــروس کرونــا هــم 
اســرار بقــا را خــوب می دانــد و بــه محــض 
ــدن مــا می شــود، ســلول های  ــن کــه وارد ب ای
مــا را گــروگان می گیــرد تــا میلیون هــا نســخه 
توصیه هــای  کنــد.  بازتولیــد  را  خــودش  از 
کــه چطــور  مــا می گوینــد  بــه  بهداشــتی 
بــدن خــود را بــه ایــن زامبــی غریبــه ندهیــم، 
ســوال ایــن اســت کــه مــا می خواهیــم تجربــۀ 
هولنــاک مواجــه شــدن بــا ایــن زامبــی را 
کجــای سیســتم روان خــود جــا دهیــم و بــا آن 

ــم؟ ــه کنی چ

ــر و  ــه س ــم، متوج ــکوت می کنی ــه س ــی ک کم
ــه  ــویم. ن ــراف می ش ــدۀ اط ــر کنن ــدای ک ص
ــت و دروغ،  ــت، راس ــز و درش ــار ری ــا اخب تنه
غیرعلمــی،  علمــی،  توصیه هــای  بلکــه 
در شــبکه های  مــدرن،  و  خرافــی، ســنتی 
ــه  ــگار ک ــد. ان ــاز می کنن ــت و ت ــازی تاخ مج
ســکوت، تــرس از هــم پاشــیدن یــا فــرو رفتــن 
در قعــر افســردگی را بــه دنبــال دارد. میــل 
ــاس  ــدن، در تم ــنیده ش ــدن، ش ــده ش ــه دی ب
انســانی قــرار گرفتــن و بــه رســمیت شــناخته 
شــدن، فــوران می کنــد. بــه نظــر می رســد 

کــه رفتارمــان درســت برعکــس رفتــار ویــروس 
شــده اســت: هرچقــدر ویــروس کرونــا نامرئی 
اســت، در عــوض مــا تــالش می کنیــم دیــده 
ــدا  ــی بی ص ــن زامب ــه ای ــدر ک ــویم؛ هرچق ش
ــدا  ــم ص ــالش می کنی ــا ت ــوض م ــت، در ع اس
تولیــد کنیــم.  پیــش از آن کــه بتوانیــم ثبــات 
ــان  ــد اطمین ــدی تعریــف کنیــم، اول بای جدی
ــرف  ــس ح ــم؛ پ ــود داری ــه وج ــم ک ــدا کنی پی

بــه  را  اخبــار  می دهیــم،  نظــر  می زنیــم، 
ــا  ــم ام ــه می کنی ــم، توصی ــتراک می گذاری اش

ســکوت نمی کنیــم!

ــاد  ــه ایج ــل ب ــن تمای ــر، ای ــۀ دیگ ــک زاوی از ی
صــدا در بیــرون، تالشــی در جهــت پوشــاندن 
اســت.  درونــی  ناخوشــایند  صداهــای 
ــای  ــواع صداه ــز، ان ــای تهدیدآمی موقعیت ه

خــود  بــا  کودکــی  زمــان  از  کــه  درونــی 
می کننــد.  فراخوانــی  را  می کنیــم  حمــل 
صــدا در تقاطــع بــدن و روان قــرار داشــته 
پیونــد  عواطف مــان  بــه  را  باورهای مــان  و 
می زنــد. اگــر بــدون محرک هــای بیرونــی، 
دهیــد  گــوش  خــود  افــکار  بــه  مدتــی 
صــدای  چطــور  کــه  می شــوید  متوجــه 
بخش هــای مختلــف خشــمگین، غمگیــن یــا 
ــع  ــه مقاط ــی ک ــد. بخش ــان تان می کنن هراس
بحرانــی را بازنمایــی می کنــد، همــان کــه 
بــه یادمــان مــی آورد کــه در زمــان جنــگ، یــا 
ــان  ــود و عزیزان م ــاری خ ــا بیم ــه ب در مواجه
ــم، صــدای اضطــراب و  ــوان بوده ای چقــدر نات
درماندگــی می دهــد. بخشــی کــه می خواهــد 
موانــع را از میــان ببــرد و بــا ویــروس و هرچــه 
درمانده کننــده اســت بجنگــد، صدای خشــم 
می دهــد. امــا همیــن بخــش هــم انــرژی 
ــدازد  ــر می ان ــه فک ــد، ب ــد می کن ــت تولی حرک

و منشــأ تولیــد می شــود. 

اهمیــت گوش ســپردن و شناســایی صداهای 
درونــی در ایــن اســت کــه بــه مــا قــدرت 
ــود  ــف خ ــکار و عواط ــرل اف ــا کنت ــد ت می ده
را بــه دســت بگیریــم. بســیاری از مــواردی 
ــروز  ــراب ب ــا اضط ــردگی ی ــکل افس ــه ش ــه ب ک
ــه  ــتند ک ــی هس ــم های درون ــد، خش می کنن
بــه صدای شــان گــوش نداده ایــم. تنهــا در 
ــف  ــای مختل ــم هیجان ه ــه بتوانی ــی ک صورت
خــود را بشــنویم، بشناســیم، بــه آنهــا اعتبــار 
می توانیــم  کنیــم،  حس شــان  و  بدهیــم 
اســتراتژی های مفیــد و موثــری در شــرایط 
نامعمــول فعلــی پیــدا کنیــم. دقــت کنیــد! در 
ســکوت و آرامــش بــه خــود گــوش دهیــد! 
خــود  ذهــن  در  جایــی  می توانیــد  حتمــًا 
صــدای بخشــی را پیــدا کنیــد کــه بــه ناتوانــی 

ــراض دارد.  ــا اعت ــری م بش

طبیعــت  بــر  می توانیــم  می کردیــم  فکــر 
در  آنقــدر  می کردیــم  فکــر  کنیــم.  غلبــه 
علــم و تکنولــوژی پیشــرفت داشــته ایم کــه 
کنیــم.  فــرض  بدیهــی  را  ماندمــان  زنــده 
ــم اگــر هــم خودمــان نتوانیــم،  فکــر می کردی
بزرگانــی هســتند کــه بتواننــد بیماری هایمــان 
آنقــدر  می کردیــم  فکــر  کننــد.  درمــان  را 
می خوانیــم و عقل مــان را تجهیــز می کنیــم 
ــوزاد  ــک ن ــل ی ــیم مث ــور نباش ــر مجب ــا دیگ ت
گرســنه، درمانــده، ناتــوان و تنهــا زاری کنیــم. 
ناگهــان تمــام ایــن باورهــا بــه شــدیدترین 
شــکل ممکــن شکســته شــده اند. صــدای 
ایــن  بــا  را در مواجهــه  روان تــان  اعتــراض 

شکســتن و فــرو ریختــن می شــنوید؟ 

در گوشــه ای پنهانــی از ذهــن خــود، فکــر 
می کردیــم اســتثنا هســتیم. فکــر می کردیــم 
مــا  ســراغ  بــه  پیــری  و  بیمــاری  و  مــرگ 
نمی آیــد. فکــر می کردیــم قوانیــن حیــات 
یــک  حــال  نمی شــود.  مــا  حــال  شــامل 
ــا،  ــودن م ــتثنا ب ــا اس ــه تنه ــی ن ــر نامرئ عنص
کــه اســتثنا بــودن همــۀ آنهایــی کــه فکــر 
بــه  هــم  را  هســتند  فرابشــری  می کردیــم 
ــیوۀ  ــا ش ــد19 ب ــت. کووی ــه اس ــخره گرفت س
دموکراتیــک مضحــک امــا منحصــر به فــردی، 
مقــام و قــدرت و پــول و شــهرت و شــرق و 
غــرب را نادیــده گرفتــه اســت. اســتثنایی در 
کار نیســت. صــدای خشــم وجودی تــان را 

؟  ید می شــنو

فکــر می کردیــم فــرار می کنیــم؛ اصــاًل عطــای 
ــی  ــه جای ــه لقایــش می بخشــیم و ب وطــن را ب
می رویــم کــه آبــی آســمانش خوش رنگ تــر 
ــای  ــرت، روی ــحال تر. مهاج ــا خوش ــد و م باش
رویایــی  بــود.  مــا  از  بســیاری  بالــش  زیــر 
کــه رهایــی و تکامــل و شــادی و داشــتن 

همــۀ آنچــه نداشــته ایم را هم زمــان وعــده 
می خوانیــم  و  می شــنویم  حــال  مــی داد. 
ــزان  ــرگ خ ــل ب ــم مث ــا ه ــمان آبی ه ــه آس ک
ــر  ــان دیگ ــد؛ بعضی هایش ــن می ریزن ــه زمی ب
ــر  مرده هایشــان را نمی شــمارند آنقــدر کــه زی
ســلطۀ زامبــی رفته انــد. می دانیــم فــراری 
بــرای هیچ یــک از مــا در کار نیســت، حداقــل 
نــه بــه ایــن زودی. صــدای ناامیــدی و هــراس 

می شــنوید؟ را  ذهن تــان 

اگــر هریــک از مــا بتوانیــم بــه حس هــای 
خــود اجــازۀ حضــور بدهیــم و تمامی شــان را 
صرفنظر از شــدت و جنــس،  به تمامی"حس" 
روش هــای  می توانیــم  تدریــج  بــه  کنیــم، 
ــرایط  ــا ش ــه ب ــری در مواجه ــی کارآمدت تطابق
ــن  ــرای ای ــم. ب ــدا کنی ــی پی ــول فعل غیرمعم
ــان  ــای متفاوت م ــه حس ه ــت ک ــم اس کار مه
را قضــاوت نکنیــم و از آنهــا نترســیم؛ بایــد 
بــه  را  حس های مــان  صــدای  بتوانیــم 
ــگاه  ــود ن ــی خ ــیم و در آگاه ــمیت بشناس رس
ــاه  ــایع پن ــب زخم های ش ــه چس ــا ب ــم ام داری
دعــوا  الــکل،  مخــدر،  مــواد  دارو،  نبریــم. 
و درگیــری هیجانــی بــا اطرافیــان به طــور 
درون  صداهــای  پوشــاندن  بــرای  معمــول 
ــیم  ــته باش ــاد داش ــه ی ــوند. ب ــتفاده می ش اس
تنهــا  احساســات مان،  کــردن  حــس  کــه 
راهــی اســت کــه ظرفیــت سیســتم روان  را 
ــیم  ــرای آن بکوش ــس ب ــد، پ ــش می ده افزای
و اگــر بــه تنهایــی تــوان شــنیدن صــدای 
ــم، از رواندرمان گــران  احساســات مان را نداری
ــم. می توانیــم از روزهــای  ماهــر کمــک بگیری
قرنطینــه و دورۀ حاکمیــت کوویــد19 طــوری 
بیــرون  آن  از  وقتــی  کــه  کنیــم  اســتفاده 

باشــیم.  بهتــری  انســان های  می آییــم، 
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

چنــد روز قبــل در همیــن هفتــه، گروهــی 
از هندوهــای محافظــه کار در دهلــی نــو در 
یــک مراســم عمومــی شــرکت کردنــد و در 
ادرار  از  پــر  لیــوان  یــک  همگی شــان  آن، 
گاو نوشــیدند. امیــد داشــتند کــه ایــن کار 
ــا را بگیــرد. در  ــه ویــروس کرون جلــوی ابتــال ب
اســتانبول، یــک روحانــی مســلمان اظهــار 
کــرد کــه بــا ایــن ویــروس مکالمــه ای مفصــل 
داشــته و در طــی آن، ویــروس را از ورود بــه 
ترکیــه منــع کــرده اســت. بــرای ایــن کــه تصور 

ــدود  ــا مح ــب تنه ــای عجی ــن کاره ــد ای نکنی
ــه  ــد ب ــه و غریــب اســت، بای ــه مناطــق بیگان ب
ــم  ــان ه ــور خودم ــه در کش ــد ک ــر بیاوری خاط
بســیاری از مــردم اعتقــادات غریبــی راجــع به 
ایــن همه گیــری دارنــد. امــا، بــروز و پذیــرش 
ــد  ــه نبای ــاالت کودکان ــن خی ــل ای ــدون تعق ب
باعــث شــگفتی مان شــود. همــه ی مــا وقتــی 
ــده ی  ــی و تهدید کنن ــمن نادیدن ــک دش ــا ی ب
و  جان مــان مواجــه می شــویم، می ترســیم 
ــی  ــکار جادوی ــه اف ــویم ک ــن می ش ــتعد ای مس

چنیــن  در  انســان،  ذهــن  کنیــم.  پیــدا 
نومیدانــه  و  اســتیصال  روی  از  شــرایطی، 
می کوشــد تــا احســاس درماندگــی نکنــد، 
بــرای چیــزی کــه دارد رخ می دهــد بــه دنبــال 
»یــک منطــق« مــی گــردد، و طالــب چــاره ای 
فــوری اســت تــا ســیر وقــوع حــوادث را وارونــه 

ــد. کن

کــه  اســت  آن  دشــوار،  امــا  ســالم تر،  راه 
اضطــراِب ایجادشــده بــه وســیله ی تهدیــد 

کنونــی را تــاب بیاوریــم، و در برابــر وسوســه ی 
)»همــه اش  دیگــران  دانســتن  مقصــر 
ــوزی  ــم و دل س ــت«(، ترح ــا اس ــر آن ه تقصی
بــرای خــود )»اول زندگــی کــه در کودکــی 
هــم  حــاال  و  دادم  دســت  از  را  والدیــن ام 
ــکار  ــم«(، ان ــه کن ــرایط را تجرب ــن ش ــد ای بای
ترس مــان  بی مالحظــه ی  و  بی مهابــا 
ــن  ــار ای ــتم و دچ ــالم هس ــوان و س ــْن ج )»م
بیمــاری نمی شــوم«(، یــا از آن هــم بدتــر، 
)»خــوب  سادیســتی  شــادمانی  احســاس 
اســت کــه مــردم دارنــد می میرنــد - شــاید 
هــم مســتحق اش باشــند«( مقاومــت کنیــم. 
ــن  ــور از ای ــه ط ــه چ ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س ام
ــه  ــم؟ چ ــاب کنی ــون اجتن ــای بیمارگ روش ه
طــور در ایــن زمانــه ی وحشــتناک تعــادل 

خــود را حفــظ کنیــم؟

تجربه ی 5٠ ســاله ی مــن در کار روان پزشــکی 
و روان کاوی، مــرا بــه ایــن نتیجــه رســانده 
ــه طــور  ــر می تواننــد ب اســت کــه اقدامــات زی
ــا در چنیــن  ــد ت ــه ای کمــک کنن قابل مالحظ

شــرایط طاقت فرســایی آرام بمانیــم:

ــن  ــه ی ممک ــات پیش گیران ــام اقدام 1. تم
نهادهــای  توســط  کــه  را  عفونــت  برعلیــه 
ــه  ــی( توصی ــدرال و ایالت ــی )ف ــی و دولت علم
شــده اند انجــام بدهیــد. ایــن کار، عــالوه بــر 
ــار  ــه بیم ــن ک ــرای ای ــا را ب ــانس م ــه ش ــن ک ای
ــاداری  ــس »وف ــد، ح ــش می ده ــویم افزای نش
ــه در  ــزد ک ــا برمی انگی ــز در م ــروه« را نی ــه گ ب
دوره هــای ســختی همــواره مــا را قوی تــر 

. می کنــد

کــه  را  اطالعاتــی  کیفیــت  و  کمیــت   .2
هــر روز خــود را در معــرض اش می گذاریــد 

پاالیــش کنیــد. 

ــا اطــالع باشــید امــا  ایــن خــوب اســت کــه ب
ایــن کــه اجــازه بدهیــد زیــر بــار ایــن اطالعات 
از پــا درآییــد مطلــوب نیســت. بنابرایــن، بهتــر 
اســت به جــای پرســه زدن در اینترنــت و جمع 
تصادفــی  از وب ســایت های  »داده«  کــردن 
CDC )مرکــز  ناشــناخته، وب ســایت های  و 
کنتــرل بیماری هــا کــه بســیار معتبــر اســت(، 
ــای  ــه ی بیماری ه ــی مطالع ــه ی مل ــا مؤسس ی
جانــز  پزشــکی  دانشــکده ی  یــا  عفونــی، 

هاپکینــز را بخوانیــد.

تلقــی  بیمــاری  را  نگرانی های تــان   .3
نکنیــد.

اســت  ممکــن  کــه  هیجانــی  ناراحتــِی   
اختــالل  کنیــد  احســاس  روزهــا  ایــن 
احســاس ها  ایــن  نیســتند.  روان پزشــکی 
همــان چیــزی هســتند کــه فرویــد بــه آن 
عبــارت  و  می گفــت  خــودکار«  »اضطــراب 
اســت از احســاس ناراحتــی کــه افــراد در 
تجربــه  ترســناک  بســیار  پــی محرک هــای 
اختــالل  ترس های تــان  ایــن  می کننــد. 
هــراس )فوبیــا( نیســتند. در واقــع، نبــوِد 
تــرس در ایــن شــرایط اســت کــه بیش تــر 
ممکــن اســت مســأله دار باشــد. ایــن حــرف ام 
ممکــن اســت طعنــه ای افراطــی بــه نظــر 
ــد  ــم آرام بگیری ــاد می کن ــا پیش نه ــد، ام برس
ــرب  ــه مضط ــد ک ــازه بدهی ــان اج ــه خودت و ب

باشــید.

و  فیزیکــی«  »فاصله گــذاری  بیــن   .4
ــز بگذاریــد. »فاصله گــذاری اجتماعــی« تمای

 از دختــرم ســپاس گزارم کــه بــر ضــرورت 
در  او  کــرد.  تأکیــد  دو  ایــن  دادن  افتــراق 
این جــا بــا زیرکــی بــر موضوعــی اساســی 
انگشــت گذاشــت: بلــه، مــا بایــد از مجــاورت 

ــران  ــا دیگ ــک ب ــِی نزدی ــاس فیزیک ــاد و تم زی
احتــراز کنیــم تــا شــانس ابتــالی خودمــان یــا 
ــم.  ــم کنی ــاری را ک ــن بیم ــترش دادن ای گس
امــا ایــن موضــوع را نبایــد بــا »فاصله  گــذاری 
اجتماعــی« اشــتباه بگیریــم کــه مــا را منــزوی 
می کنــد و در معــرض خیــاالت آشــفته کننده 
وجــود  خوش بختانــه،  می دهــد.  قــرار 
رســانه های اجتماعــی ]مجــازی[ ایــن امــکان 
ــان  ــا آن ــه ب ــت ک ــرده اس ــم ک ــا فراه ــرای م را ب
ــکل های  ــه ی ش ــم هم ــان داری ــه دوست ش ک
فیزیکــی،  تمــاس  جــز  بــه  را،  ارتباط مــان 
حفــظ کنیــم. حتــا اگــر ایــن »نو-ابزارهــای« 
نباشــند،  دســت رس  در  هــم  زندگی مــان 
هنــوز همــان تلفــن قدیمــی ِ خوب مــان را 

ــم. داری

ــی  ــه موضوعات ــان را ب ــی از توجه ت 5. بخش
فعلــی  عمومــی  ســالمت  بحــران  از  غیــر 
معطــوف کنیــد. از دروِن خانــه کار کنیــد. 
مراقــب آشــفتگی های دور و برتــان باشــید. 
ــا  ــد، ب ــی می کنی ــر زندگ ــا کســانی دیگ ــر ب اگ
ــزی کنیــد،  ــان آش پ ــا آن ــازی کنیــد، ب ــان ب آن
ــه  ــرزندگی را ب ــن کاْر س ــد. ای ــان برقصی ــا آن ب
شــما بــاز می گردانــد، پیوندهــای خانوادگــی 
ــاط  ــه نش ــرای هم ــد، و ب ــتحکم می کن را مس
ــی،  ــر دلیل ــه ه ــر، ب ــی آورد. اگ ــان م ــه ارمغ ب
ــن  ــران تلف ــه دیگ ــد، ب ــی می کنی ــا زندگ تنه
بــرای  و  کنیــد،  تماشــا  تلویزیــون  کنیــد، 
خودتــان آواز بخوانیــد. گیلبــرت ُرز، روان کاو، 
ــه دو  اشــاره می کنــد کــه آواز خوانــدن مــا را ب
ــنونده.  ــده و ش ــد: خوانن ــیم می کن ــرد تقس ف
و ایــن امــر احســاس تنهایــی را بــه شــکل 

می دهــد. کاهــش  چشــم گیری 

چند نکته درباره ی مدیریت اضطراب ناشی از بحران ویروِس کرونا

 مترجم: دکتر سامان توکلی | روان پزشک
 نویسنده: سلمان اختر | استاد روان  پزشکی در دانشگاه تامس جفرسون، و روان کاو،ناظر و آموزش دهنده در مرکز روان کاوی فیالدلفیا
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چکیده

شــیوع ویــروس کرونــا در ســال 2020 بــا اضطــراب عمومــی 
و فراگیــر در کشــورهای مختلــف دنیــا همــراه شــده اســت. 
ــات  ــد افــکار و هیجان ــن بحــران می توان در حــال حاضــر، ای
ــه موجــب آن دانشــجویان ممکــن  ــد و ب ــد کن منفــی را تولی
اســت رفتارهــای ناســازگار تحصیلــی را از خــود بــروز دهنــد 
ــن  ــود. ای ــه ش ــره مواج ــا مخاط ــان ب ــت تحصیلی ش و فعالی
مطالعــه بــا هــدف بررســی اپیدمــی بیمــاری کرونــا و اثــرات 
ــای  ــی و دوره ه ــزش تحصیل ــری، انگی ــر یادگی ــوار آن ب ناگ
ــای  ــه، راهبرده ــد. در ادام ــام ش ــجویان انج ــی دانش آموزش
بهبــود فعالیــت تحصیلــی و اســتفاده مناســب از دوره هــای 

آموزشــی آنالیــن در ایــن دوره بحرانــی مطــرح شــد. 

1. مقدمه
آمارهــا نشــان می دهنــد کــه شــیوع ویــروس کرونــای جدیــد موســوم بــه 
ــان  ــاط جه ــر نق ــم در اکث ــا ی مه ــی از دغدغه ه ــه یک )COVID-19( ب
تبدیــل شــده اســت )ســازمان جهانــی بهداشــت، 2020(. اپیدمــی ایــن 
بیمــاری می توانــد احساســات ناخوشــایندی چــون اســترس، اضطراب، 
تــرس، خشــم، غــم، تنهایــی، ناامیــدی، ســردرگمی و افســردگی قابــل 
ــه اثــرات  ــه دنبــال آن ممکــن اســت منجــر ب توجهــی ایجــاد کنــد کــه ب
نامطلــوب بــر فعالیــت تحصیلی دانشــجویان شــود )الرابیــاه  و همکاران، 
ــازد.  ــرو س ــش روب ــا چال ــجویان را ب ــی دانش ــت تحصیل 2019( و کیفی
فعالیــت تحصیلــی دانشــجویان را می تــوان در ســه حیطــه مهــم یاگیــری 
و انگیــزش و اســتفاده از دوره هــای آموزشــی آنالیــن مورد توجه قــرار داد. 

ایــن بحــران می توانــد افــکار و هیجانــات منفــی 
ــجویان  ــب آن دانش ــه موج ــد و ب ــد کن را تولی
ممکــن اســت رفتارهــای ناســازگار تحصیلــی را 
از خــود بــروز دهنــد و فعالیــت تحصیلی شــان 

بــا مخاطــره مواجــه شــود

2. کرونا و فرایند یادگیری
کرونــا ویروســی اســت کــه از دســامبر 

برانگیزتریــن  از چالــش  یکــی   2019
عمومــی  ســالمت  بــرای  تهدیدهــا 

در  بین المللــی  و  ملــی  ســطح  در 
چنــد مــاه گذشــته شــناخته شــده 

اســت. شــیوع بیــش از حــد ایــن 
ــش و  ــاد تن ــث ایج ــروس باع وی

دگرگونــی در زندگــی روزانــه 

بدیــن معنــا کــه دانشــجویان بتواننــد علی رغــم شــرایط نامناســب فعلــی در حیــن 
مطالعــه بــه دور از هــر گونــه حواس پرتــی مفاهیــم علمــی را حــول طرحواره هــای 
مناســب ســاختار دهنــد و شــخصًا بــه انجــام تکلیــف یادگیــري عالقه منــد باشــند 
ــراي ســاخت معنــا و مفهومــی از مطالــب تــالش بیشــتري کننــد و آن مطلــب  و ب
ــی، 1387(. در  ــرمد و قاضی طباطبائ ــن آبادی، س ــد )حس ــاد بگیرن ــر ی را عمیق ت
ایــن مقالــه بــه طــور مختصــر بــه اثــرات کرونــا بــر یادگیــری و انگیــزش تحصیلــی 
ــن اشــاره شــده اســت و  دانشــجویان و اســتفاده آنهــا از دوره هــای آموزشــی آنالی

راهبردهــای کلــی جهــت ارتقــای فعالیت هــای تحصیلــی ذکــر شــده اســت.

بحران کرونا و چالش فعالیت های تحصیلی در آموزش عالی

 نسرین فرزان | دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
 دکتر مریم احمدیان نسب | دکترای روانشناسی تربیتی

 دکتر حمیدرضا حسن آبادی |  عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، گروه روانشناسی تربیتی
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افــراد زیــادی در سرتاســر جهــان بــه ویــژه 
دانشــجویان شــده اســت. ایــن نگرانــی مداوم 
و اضطــراب گزنــد و آســیب ضمــن ایجــاد 
ــی  ــی کل ــالمت روان ــر س ــر ب ــانی و تاثی پریش
ــاب  ــش اجتن ــا افزای ــد ب ــجویان می توان دانش
از فعالیت هــای یادگیــری و کاهــش تمرکــز 
ــی  ــر منف ــز اث ــری نی ــر یادگی ــا ب ــی آن ه ذهن

بگــذارد )الرابیــاه و همــکاران، 2020(. 

عملکــرد  متوســط  و  خفیــف  اضطــراب 
یادگیــری را تســهیل می بخشــد؛ در حالــی 
کــه، اضطــراب شــدید اثــرات بســیار مخربــی 
ــر یادگیــری می گــذارد. وقتــی دانشــجویان  ب
دارنــد،  اضطــراب  طبیعــی  حــد  در 
خاصــی  مناطــق  فعالیــت  و  خون رســانی 
از مغــز کــه بــا توجــه، تمرکــز و یادگیــری 
می شــود؛  بهتــر  و  بیشــتر  دارد  ارتبــاط 
اّمــا، وقتــی اضطــراب شــدید و نامتناســب 
ــزی  ــق مغ ــه مناط ــانی ب ــن خون رس ــد ای باش
مناســب نخواهــد بــو و در نتیجــه تأثیــرات 
نامطلوبــی بــر عملکــرد تحصیلــی می گــذارد 
)زایدنــر، 1988(. یعنــی یادگیرنــده در حیــن 
یادگیــری، توجــه و تمرکــز نــدارد، بی قــرار 
ــا  اســت، نمی توانــد تکالیــف را شــروع کنــد ی
ــدن  ــان برســاند، توانایــی او در فراخوان ــه پای ب
آن هــا  از  اســتفاده  و  حافظــه  از  مطالــب 
ــوب  ــد خ ــب ها نمی توان ــد، ش ــش می یاب کاه
بخوابــد و همیــن بی خوابــی توجــه و تمرکــز او 

را پاییــن مــی آورد.

در همیــن راســتا، ایــن روزهــا بــا تاکیــد و 
توصیــه راهکارهــای بهداشــتی نظیــر شســتن 
ــز از  ــدن، پرهی ــه مان ــت ها، در خان ــرر دس مک
لمــس دهــان، بینــی و چشــم ها، ضدعفونــی 
بــا  تمــاس  عــدم  ســطوح،  مکــرر  کــردن 
افــکار  و  رفتارهــا  زمینه هــای  بیمــار  افــراد 

وســواس گونه نیــز فراهــم شــده اســت کــه 
خــود تشــدیدکننده اضطــراب در دانشــجویان 
گمانه زنی هــای  دیگــر،  ســوی  از  اســت. 
ــن  رســانه ای و شــایعات نیــز ممکــن اســت ای
دهــد  افزایــش  را  روانشــناختی  پریشــانی 

و همــکاران، 2020(.  )الرابیــاه 

ــه هــم می دهنــد  ــن عوامــل دســت ب همــه ای
مطالعــه  بــرای  دانشــجو  کــه  زمانــی  تــا 
ــترس و  ــی، اس ــد، نگران ــدام می کن دروس اق
ــت  ــان ظرفی ــدم اطمین ــی و ع ــات منف هیجان
ــناختی  ــار ش ــش و ب ــه کاری وی را کاه حافظ
ــر  ــری و منجب ــع یادگی ــد و مان ــش ده را افزای
ــه کاهــش انتقــال یادگیــری شــود )ســوئلر،  ب

ون مرینبوئــر  و پــاس ، 2019(. از طرفــی 
ــورت  ــن ص ــه ای ــدید ب ــای ش ــر هیجان ه تاثی
اســت کــه بــر اثــر اســترس زیــاد و مــداوم 
میــزان کورتیــزول ترشــح شــده از غــدد آدرنــال 
ــزول  ــاد کورتی ــدار زی ــه مق ــود ک ــتر می ش بیش
در  بــر هیپوکامــپ جایی کــه حافظــه کاری 
آن قــرار دارد اثــر منفــی دارد و بــه تبــع آن بــر 
عملکــرد شــناختی و قــدرت حــل مســئله اثــر 

نامطلــوب می گــذارد )شــانک ، 2012(.

بــرای مثــال، ممکــن اســت دانشــجو در حیــن 
مطالعــه ناگهــان عطســه یــا ســرفه کنــد. ایــن 
ــوط  ــکار مرب ــه دام اف ــد وی را ب ــار می توان رفت
ــا، رصــد کــردن مــدام بــدن  ــه بیمــاری کرون ب

بــرای پیداکــردن هــر نشــانه ای کــه گــواه 
ــاری  ــای رفت ــد و آیین ه ــاری باش ــروع بیم ش
پیشــگیری از ایــن بیمــاری نظیــر شســتن 
دســت ها بیانــدازد. تجربــه افــکار یــا تصوراتــی 
ــیب  ــراب آس ــتند و اضط ــده هس ــه آزاردهن ک
و گزنــد ایجــاد می کننــد و فــرد بــا تکــرار 
آرام  الگوهــای رفتــاری اجبــاری ســعی در 
کــردن ایــن افــکار ناخوشــایند دارد. اگــر ایــن 
ــور  ــی به ط ــم علم ــه مفاهی ــوط ب ــکار نامرب اف
ــار  ــوند، ب ــرار  ش ــه تک ــن مطالع ــی در حی پیاپ
حافظــه افزایــش می یابــد و توجــه و تمرکــز 
مختــل می شــود. حواس پرتــی ناشــی از ایــن 
افــکار نامربــوط از طریــق دور کــردن توجــه از 
ایده هــاي اصلــی و اطالعــات کلیــدي باعــث 
و  )هــارپ   درك مطلــب ضعیــف می شــود 
مه یــر ، 1998( و یادگیــري را مختــل خواهــد 
ســاخت. زیــرا، اگــر حجــم کار تحمیــل شــده 
ــر حافظــه کاري بیــش از ظرفیــت آن باشــد  ب
یــک بــار غیرضــروري بــر آن تحمیــل خواهــد 
ــری  ــجام یادگی ــش انس ــه کاه ــر ب ــد و منج ش

می شــود )ســوئلر و همــکاران، 2019(. 

در ایــن حالــت، مطالــب حــول طرحواره هــای 
یادگیرنــده  و  می گیرنــد  شــکل  نامناســب 
چندگانــه  عناصــر  نتوانــد  اســت  ممکــن 
ــد  ــر واح ــک عنص ــورت ی ــه ص ــات را ب اطالع
و  )ســوئلر  کنــد  مقوله بنــدي  و  انتخــاب 
مطالــب  نتیجــه،  در   .)2019 همــکاران، 
ــد  ــد ش ــره خواهن ــم ذخی ــاختاری مبه ــا س ب
کــه مانــع یادگیــری عمیــق دانشــجویان از 

می شــود.  علمــی  مفاهیــم 

بــه طــور کلــی، هــر زمــان کــه منابــع حافظــه 
کاري بــراي فعالیت هایــی اســتفاده شــوند 
کــه نامربــوط بــه ســاخت طرحواره هــا باشــند 
ــد  ــل می کن ــنگینی را تحمی ــناختی س ــار ش ب

کــه پــردازش شــناختی و فراینــد ســاخت معنا 
ــددي  ــیوه هاي متع ــه ش ــا ب ــن تبیین ه را از ای
یادگیرنــده  ایــن رو،  از  می ســازد.  مختــل 
خوبــی  بــه  را  مطالــب  می کنــد  احســاس 
نمی فهمــد و انگیــزش وی نیــز بــرای مطالعــه 

کاهــش می یابــد.

3. کرونا و انگیزش تحصیلی 
بــه نظــر می رســد بحــران کرونــا بــا ایجــاد 
ــری  ــر فاصله گی ــدد نظی ــای متع محدودیت ه
ــا  ــجویان ب ــط دانش ــش رواب ــی، کاه اجتماع
روابــط  کاهــش  هم کالســی ها،  و  اســاتید 
خانوادگــی و کاری و ایزوله ســازی خانگــی 
بــر شــخص  تاثیــر روانشــناختی عظیمــی 
گذاشــته و مقدمــات احساســاتی چــون غــم، 
ناراحتــی، ناامیــدی، نشــخوارهای فکــری، 
کــرده  فراهــم  را  فرســودگی  و  اســتیصال 
ــدن  ــوش دادن و دی ــا گ ــن، ب ــت. هم چنی اس
جریانــات بــی پایــان شــیوع و گســترش ایــن 
بــه راحتــی  افــراد  ویــروس ممکــن اســت 
ــا افســردگی  قربانــی بدگمانــی، درماندگــی ی
نوبــه  بــه  منفــی  هیجانــات  شــوند.  خــود 
خــود بــر صــرف منابــع شــناختی، انگیــزش، 
اســتراتژی های یادگیــری فــرد، خودتنظیمــی 
ــد  ــده تاثیــر می گذارن و دســتاوردهای یادگیرن

 .)2006 ، )پکــران 

از ایــن رو، انگیــزش تحصیلــی دانشــجویان 
ــه  ــکل تنبی ــدیدترین ش ــه ش ــت تجرب ــه عّل ب
ــه  ــه مطالع ــرادی و در نتیج ــس انف ــی حب یعن
انفــرادی ممکــن اســت بــا مخاطــره روبــرو 
شــود. زیــرا، واضــح اســت کــه در مواجهــه 
ــه ی از  ــال تجرب ــراد در ح ــروس اف ــن وی ــا ای ب
کــف رفتــن کنترل شــان هســتند، ممکــن 

اســت سرنوشــت خــود را محکــوم بداننــد 
دربــاره  فکــری  نشــخوار  و  نگرانــی  در  و 
همــه چیزهایــی کــه خــارج از کنترل شــان 
ــدگی  ــوع غرق ش ــن ن ــوند. ای ــرق ش ــت غ اس
اّمــا،  اســت؛  طبیعــی  کامــال  نگرانــی  در 
ســودمند و مفیــد نیســت )هریــس ، 2020(. 
ــریط،  ــر ش ــم ب ــرل ک ــاس کنت ــه، احس چراک
ــا،  ــاره بحــران کرون ــی درب ــاالی نگران ســطح ب
نامطمئنــی دربــاره آینــده تحصیلــی، بــه هــم 
ــجویان  ــی دانش ــای تحصیل ــن برنامه ه ریخت
تشــدیدکننده  می تواننــد  همــه  و  همــه 
فرســودگی تحصیلــی شــوند )بــادرو ، ســانتن، 
ــش  ــه کاه ــون ، 2004( و ب ــل  و دابس همفی
هدايت  موجب  که  بیانجامــد  درونــی  تمايل 
رفتــار آن هــا به ســوی یادگیــری پیشــرفت 

تحصیلــی اســت. 

و  تحصیلــی  بی انگیزگــی  نشــانه های 
ُبعــد  ســه  در  خــود  تحصیلــی  فرســودگی 
خســتگی تحصیلــی، بی عالقگــی تحصیلــی 
و ناکارآمــدی تحصیلــی بــروز می یابنــد و مانــع 
فعالیت هــای  در  یادگیرنــده  شــدن  درگیــر 
بــا تحصیــل و یادگیــری )پکــران،  مرتبــط 
2006( و باعــث کاهــش مطالعــه )بــار و ناولز، 
خســتگی  فرســودگی،  می شــود.   )1986
افــکار  فکــری،  نشــخوارهای  تحصیلــی، 
و  می چرخنــد  ذهنمــان  در  کــه  نامفیــدی 
اســت  ممکــن  کــه  دردناکــی  احساســات 
جمله گــی  شــوند،  ایجــاد  بدنمــان  در 
از  اجتنــاب  بــه  را  دانشــجویان  می تواننــد 
انجــام تکالیــف تحصیلــی ســوق دهنــد و 
منجــر شــوند تحــرک الزم بــرای بــه اتمــام 
خــود  از  را  تکلیــف  یــک  موفــق  رســاندن 
نشــان ندهنــد، بــرای موفقیــت تــالش زیــادی 
نکننــد، خــود را درگیــر تکالیــف تحصیلــی 
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

اهــداف  تعییــن  بــرای  گرایشــی  و  نکننــد 
باشــند.  نداشــته  برنامه ریــزی  و  تحصیلــی 
ــرفت  ــای پیش ــام رفتاره ــدم انج ــه، ع در نتیج
اختــالل  تشــدیدکننده  می توانــد  خــود 
در احساســات و رفتارهــا شــود و مقدمــات 
ــکالت  ــردگی، مش ــراب، افس ــی، اضط بدبین
در  چشــمگیر  افــت  و  دیگــر  روانشــناختی 
و  اجتماعــی  تحصیلــی،  فــردی،  عملکــرد 
ــن آبادی و  ــازد )حس ــم س ــی را فراه ــغلی آت ش

.)1398 احمدیان نســب، 

ــن شــرایط  ــه طــور کلــی، دانشــجویان در ای ب
نیازمنــد موتــور محرکه بــرای انجــام فعالیت ها 
ــه  ــه مطالع ــان از جمل ــف تحصیلی ش و تکالی
انفــرادی هســتند. ایــن موتــور محــرک نیــروي 
هدایت کننــده  و  نگهدارنــده  ایجادکننــده، 
ــروی  ــن نی ــت. ای ــجویان اس ــای دانش رفتاره
ــزش. در  ــز انگی ــت ج ــزی نیس ــاننده چی کش
ادامــه، راهبردهایــی جهــت بهبــود شــرایط و 
فعالیــت تحصیلــی دانشــجویان در شــرایطی 
ــت،  ــن اس ــال تاخت ــا در ح ــاری کرون ــه بیم ک

مطــرح می شــود.

فعالیت هــای  بهبــود  راهبردهــای   .4
تحصیلــی در شــرایط بحــران کرونــا 

موجــب  کرونــا  بحــران  افزایــش  اگرچــه 
و  آســیب  و  گزنــد  اضطــراب  گســترش 
ناامیــدی و بــه تبــع کاهــش فعالیت و ســالمت 
تحصیلــی شــده اســت؛ اّمــا، بــا بــه کارگیــری 
می تــوان  جزیــی  و  ســنجیده  راهبردهــای 
را  تحصیلــی  انگیــزش  و  یادگیــری  قــدرت 
ــن راهبردهــا )حســن آبادی و  افزایــش داد. ای

از:  عبارتنــد   )1398 احمدیان نســب، 

و  مناســب  واقع بینانــه،  هدف هایــی 
را در نظــر بگیریــد و آن چــه  دســت یافتنی 
می دهیــد،  انجــام  اکنــون"  و  "اینجــا  در  را 

کنیــد. کنتــرل 

از مدیریــت زمــان و فعالیت هــای برنامه ریــزی 
شــده بــرای حجــم بــاالی تکالیــف خــود 
ــت های  ــق یادادش ــد و از طری ــتفاده نمایی اس
روزانــه و هفتگــی فعالیت هــای برنامه ریــزی 

ــد. ــام دهی ــود را انج ــده خ ش

تقویــت  مانــع  کــه  منفــی  خودگویی هــای 
انگیــزش تحصیلــی اســت و یــا باعــث ایجــاد 
خــود آســیبی و اضطــراب گزنــد می شــود، 
ــت را  ــای مثب ــد و خودگویی ه ــخیص دهی تش
جایگزیــن آنهــا کنیــد و پیام هایــی کــه تمایــل 
بــه خودآســیبی را کاهــش می دهــد، افزایــش 

دهیــد.

ــما  ــه را در درون ش ــی آنچ ــی و مهربان ــه آرام ب
احساســات،  افــکار،  )ماننــد  می گــذرد 
هیجان هــا( تصدیــق کنیــد و آنهــا را بپذیریــد 
و احساســات و افــکار مثبــت را جایگزیــن آنهــا 

ــد. کنی

از راهبردهــای مقابلــه رفتاری ماننــد تمرینات 
بــرای  تلفنــی  مشــاور  و  بیشــتر  ورزشــی 
چیرگــی بــر رفتارهــای خــود آسیب رســان 

اســتفاده کنیــد.

و  زندگــی  ســبک  تغییــر  مهارت هــای  از 
ــه ســالم،  ــر تغذی ــود کیفیــت زندگــی نظی بهب
ــه  ــن ب ــی، پرداخت ــم غذای ــردن، رژی ورزش ک
ــد  ــرگرم کننده )مانن ــری و س ــای هن فعالیت ه
و  ســفال گری(  مجسمه ســازی،  نقاشــی، 
انجــام کارهــای عقــب مانــده اســتفاده کنیــد 

تــا تنش هــا را کاهــش دهیــد. 

مهارت هــای آرام ســازی )آرام ســازي کامــل 
ــن(  ــا مدیتیش ــق ی ــس عمی ــا، تنف ماهیچه ه
و تکنیک هــای تجســم ذهنــی را به منظــور 
راحتــی  احســاس  و  آرامــش  بــه  رســیدن 

اســتفاده کنیــد.

ــی ها،  ــتان، هم کالس ــا دوس ــب ب ــور مرت به ط
در  خــود  هم خوابگاهی هــای  و  اســاتید 
ــی  ــاس ویدئوی ــتر از تم ــید. بیش ــاس باش تم

ــد. ــتفاده کنی اس

گروه هــای  مثــل  متفاوتــی  گروه هــای 
دوســتان، همکالســی ها، اســاتید، همکاران، 
رســانه های  در  را  خانــواده  اعضــای  یــا 
اجتماعــی مثــل واتــس آپ ایجــاد کنیــد. مهم 
اســت جــو گروه هــا را مثبــت و یاری رســان 
ــه  ــدی ب ــه ناامی ــد و از ورود هرگون ــظ کنی حف

درون آن اجتنــاب کنیــد.

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــس ب ــزت نف ــا ع ــون ارتق از فن
احســاس ناکارآمــدی در یادگیــری و عــدم 
ــتفاده  ــرادی اس ــه انف ــرای مطالع ــزش ب انگی

ــد. کنی

بــرای رفــع منابــع اســترس زای تحصیلــی 
از فنــون کمک طلبــی اســتفاده کنیــد، بــا 
به طــور  خــود  اســاتید  و  هم کالســی ها 
مرتــب در مــورد مفاهیــم علمــی و درســی بــه 
گفتگــو بپردازیــد و در نقــش یــک جســتجوگر 
ــه توانمندســازی  ــوژی ب ــا اســتفاده از تکنول ب

خــود در زمینــه ی تحصیلــی بپردازیــد.

ــش زا  ــه تن ــای مطالع ــش عادت ه ــت کاه جه
و نامناســب از راهبردهــای صحیــح مطالعــه، 
تمرکــز  و  حافظــه  تقویــت  تکنیک هــای 

ــد. ــتفاده کنی اس

5. کرونا و دوره های آموزشی آنالین
کروناویــروس  حاضــر،  حــال  در 
بــر  نیــز  جهانــی  تأثیــر   )19-COVID(
آمــوزش و آمــوزش عالــی گذاشــته اســت. 
در بســیاری از کشــورها پاســخ دولــت شــامل 
تعطیلــی مؤسســات آموزشــی اســت. امــروزه 
از  اســتفاده  بــر  مبنــی  جدیــدی  ابتــکار 
ــه  ــت ک ــاز اس ــورد نی ــی م ــری دیجیتال یادگی
محتــوای آموزشــی نوآورانــه و تعاملــی را بــرای 
پشــتیبانی از دانشــجویان، متخصصــان و هــر 
کســی کــه مایــل بــه یادگیــری در ایــن زمــان 
ــان  ــد. هم ــا کن ــت، مهی ــز اس ــش برانگی چال
ــتابان در  ــر ش ــتم را عص ــرن بیس ــه ق ــه ک گون
علــم و فّنــاوری نامیده انــد، یادگیــری از راه 
ــای  ــاز و آزاد، برنامه ه ــی ب ــع آموزش دور، مناب
دوره هــای  اخیــرًا  و  کامپیوتــری  آموزشــی 
"مــوک"  گســترده  بــاز  آنالیــن  آموزشــی 
از جملــه ایــن تغییــرات فّناورانــه هســتند 

 .)2014  ، هولملونــد  و  )کارنوســکاس  

ــی  ــای آموزش ــن دوره ه ــی از بهتری ــوک یک م
اســت کــه می توانــد جایگزیــن دوره هــای 
حضــوری باشــد و شــرکت کــردن دانشــجویان 
در ایــن دوره هــا مزایــای بســیار زیــادی بــرای 
 massive" آنهــا دارد. مــوک از حــروف اول
از  و  شــده  گرفتــه   "open online course
ــاز  نظــر لغــوی بــه معنــی دوره هــای آنالیــن ب
ــتی وارد ،  ــی ، اس ــک آئول ــت )م ــترده اس گس
ــن  ــن بدی ــر ، 2010(. آنالی ــس  و کورمی زیمن
ــه  ــی ب ــه دسترس ــی ک ــر جای ــه در ه ــا ک معن
اینترنــت وجــود داشــته باشــد قابل دسترســی 
ــر دوره هــا  ــن نظــر کــه اکث ــاز از ای هســتند؛ ب
ــتفاده  ــل اس ــگان و قاب ــردی رای ــر ف ــرای ه ب
کــه،  معنــی  بدیــن  گســترده  و  هســتند 

عمومــًا تعــداد زیــادی از دانشــجویان )بــه 
ــر دوره( در آن  ــزار در ه ــد ه ــادی چن ــور ع ط
شــرکت می کننــد )کارنوســکاس و هولملونــد، 
2014؛ مــک آئولــی و همــکاران، 2010(. بــه 
ــه  ــی ک ــی کوتاه ــر، دوره آموزش ــارت دیگ عب
ــور  ــه حض ــاز ب ــدون نی ــط، ب ــورت برخ ــه ص ب
فیزیکــی ارائــه می شــود و هــر فــردی، بــا 
دسترســی اینترننتــی می توانــد از هــر مکانــی 
نامحــدود  تعــداد  از  و  یابــد  دســت  آن  بــه 
ــخ  ــد و تاری ــتیبانی می نمای ــرکت کننده پش ش
شــروع و پایــان مشــخصی دارد، مبنــی بــر 
خودراهبــری اســت )وانــگ ، اندرســون  و 

 .)2018 چــن، 

بــه طــور ســطحی، مــی تــوان نتیجــه گرفــت 
ــک دوره  ــه ی ــت ک ــن اس ــوک ای ــدف م ــه ه ک
بــه  عالقه منــد  کــه  کســی  هــر  بــرای  را 
ــرار  ــترس ق ــد، در دس ــا( دوره باش موضوع)ه
دهــد. مــوک یــک دوره مبتنــی بــر وب اســت 
به صــورت  شــرکت کننده  هــر  بــرای  کــه 
رایــگان و قابــل دســترس از هــر مکانــی در 
جهــان اســت. ایــن دوره هــا را می تــوان در 
قالــب چارچــوب بزرگتــر منابــع آزاد آموزشــی 
به عنــوان  به طورمعمــول  کــه  دانســت 
ــتفاده و  ــل اس ــده قاب ــال ش ــوای دیجیت محت
ــجویان،  ــار دانش ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ب
آمــوزگاران و پژوهشــگران بــرای بهره بــرداری، 
ــترس  ــش در دس ــوزش و پژوه ــری و آم یادگی
یادگیــری  محیط هــای  موک هــا  هســتند. 
ــرکت کنندگان  ــه در آن ش ــتند ک ــی هس آنالین
در  ســهمی  می تواننــد  جهــان  سراســر  از 
ایجــاد مفهــوم پژوهــش و منابــع آموزشــی 
داشــته باشــند. هرکــس بااتصــال بــه اینترنــت 
از هــر مــکان جغرافیایــی میتوانــد در یــک 
مــوک بــدون نیــاز بــه حضــور فیزیکــی در 

کالس و بــا هــر شــرایط ورودی بــه صــورت 
رســمی شــرکت کننــد )جعفــری و همــکاران، 

.)1397

6. انــواع دوره هــای آموزشــی آنالیــن بــاز 
گســترده

ــه  ســی موک: نســل اّول مــوک )ســی موک(  ب
ــی  ــد ارتباط گرای ــری جدی ــوری یادگی ــام تئ ن
)دیفریتــز،  شــد  مطــرح  زیمنــس  توســط 
 ، یوســف  2015؛   ، جیپســون  و  مــورگان  
چاتــی، شــرویدر  و وانیتــزا، 2014(. پایه اّولیه 
ــک  ــش در ی ــه دان ــت ک ــن اس ــی موک ها ای س
ــه همیــن دلیــل آن هــا را  شــبکه قــرار دارد و ب
ــد  ــرا می نامن ــوک ارتباط گ ــی م ــی موک یعن س
ــه  ــای نظری ــر مبن ــی موک ها ب ــکل 1(. س )ش
همتایــان،  حمایــت  بــه  ارتباط گرایــی، 
شــبکه های  و  یادگیــری  اجتماع هــای 
دانــش  نشــر  و  تولیــد  بــرای  یادگیرنــدگان 
بــا ســاخت و گســترش شــبکه های دانــِش 
یادگیرنــدگان  اســتقالل  تقویــت  و  موجــود 
امــروزه  )آنــدرز، 2015(.  مبتنــی هســتند 
ــه دوره هــای مــوک توســط دانشــگاه های  ارائ
برتــر توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده و 
ــترده  ــای گس ــرای ثبت نام ه ــی ب ــل مهم عام

موک هاســت. در 

الگــوی  از  ایکس موک هــا  ایکس مــوک: 
توســط  شــده  هدایــت  ســنّتی  ســخنرانی 
می کننــد.  اســتفاده  ارائه دهنــده 
ســخنرانی های  شــامل  ایکس موک هــا 
دقیقــه ای(   30 تــا   3( کوتــاه  ویدئویــی 
ــی  ــای ترکیب ــا آزمون ه ــات ب ــاره موضوع درب
ــتند  ــب هس ــرار مطال ــودکار و تک ــی خ و ارزیاب
انــدازه  مــوک  در  کــه  آنجــا  از  )شــکل 2(. 
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8. نتیجه گیری
در فضــای کنونــی جهــان کــه لحظــه لحظــه 
ــو از تنــش،  ــا ممل ــه واســطه بحــران کرون آن ب
نگرانــی دربــاره آینــده، اضطــراب آســیب و 
ــدی و  ــی، ناامی ــری اجتماع ــد، فاصله گی گزن
اســتیصال اســت، طبیعــی اســت کــه فعالیت 
تحصیلــی دانشــجویان نیــز بــا مخاطــره روبــرو 
شــود. ایــن بحــران بــا ایجــاد هیجانــات منفــی 
ــری و  ــدرت یادگی ــژه ق ــور وی ــه ط ــد ب می توان
انگیــزش دانشــجویان را بــرای مطالعــه دروس 
ــت  ــد و از کیفی ــل کن ــی مخت ــم علم و مفاهی
ــی،  ــات منف ــد. هیجان ــا بکاه ــی آن ه تحصیل
اخبــار  و  وســواس گونه  رفتارهــای  و  افــکار 
و شــایعات مهــم دربــاره بحــران کرونــا بــر 
ــجویان  ــری دانش ــناختی و یادگی ــاری ش معم
در حیــن مطالعــه تاثیــر منفــی می گــذارد. 
بدیــن ترتیــب کــه دانشــجو ممکــن اســت در 
ــدا  ــی و فکــری پی ــه مشــغله بدن حیــن مطالع
کنــد و مــدام و مــدام بدنــش را رصــد کننــد، از 
ایــن رو، بــا بــاال رفتــن بــار شــناختی حافظــه، 
قــدرت توجه، انتخــاب و ســازماندهی مطالب 

علمــی کاهــش می یابــد و پــردازش شــناختی 
ــول  ــب ح ــرا، مطال ــود. زی ــل می ش ــر مخت موث
ــد و  ــکل می گیرن ــازگار ش ــای ناس طرحواره ه
در نتیجــه، مطالــب بــه یــاد آورده نمی شــوند. 

عــدم دســتیابی بــه فهــم ســاختاري مفاهیــم 
ــر ناامیــدی،  علمــی، احساســات منفــی نظی
ناکارآمدی، فرســودگی و نشــخوارفکری مدت 
زمــان پــردازش اطالعــات و ظرفیــت توجــه را 
ــی  ــزش تحصیل ــر انگی ــد و ب ــش می دهن کاه
اثــر منفــی دارنــد. بی انگیزگــی تحصیلــی 
مانــع رفتارهــای پیشــرفت چــون انتخــاب 
مشــغولیت  و  پشــتکار  و  تــالش  اهــداف، 
تحصیلــی می شــود و بــه تبــع، هیجانــات 
منفــی را افزایــش می دهــد. بــه نظــر می رســد 
ــه  ــا ب ــوان ب ــی، می ت ــی کنون ــرایط بحران در ش
کارگیــری راهبردهایــی چــون مدیریــت زمان، 
زنــده نگــه داشــتن امیــد و افزایــش ارتباطــات 
از طریــق شــبکه های اجتماعــی بتــوان از 
هیجانــات منفــی بحــران کرونــا کاســت و 
ســالمت تحصیلــی را توســعه داد. از ســوی 
دیگــر، می تــوان بــا بهره گیــری از تــوان و 
ــر  ــن نظی ــی آنالی ــای آموزش ــت دوره ه ظرفی

ــای  ــام فعالیت ه ــری و انج ــه یادگی ــا ب موک ه
ــه کمــک  تحصیلــی خودمــان در محیــط خان

ــم. کنی

منابع:

کــوروش؛  واجــارگاه،  فتحــی  اســماعیل؛  جعفــری، 
و رضایــی زاده، مرتضــی )1397(.  عارفــی، محبوبــه 
تبییــن راهبردهــای مواجهــه بــا موک هــا در برنامــه 
درســی آمــوزش عالــی. فصلنامــه فــن آوری اطالعــات و 

تربیتــی، 8)4(، 109-89. علــوم  در  ارتباطــات 

و  زهــره  ســرمد،  حمیدرضــا؛  حســن آبادی، 
مدیریــت   .)1387( محمــود  قاضی طباطبائــی، 
تقســیم توجــه و افزونگــی در محیط هــای یادگیــری 
چندرســانه ای: شــواهدی بــر ســامانه های پــردازش 
دوگانــه در حافظــه کاری. روانشناســان ایرانــی، 5)17(، 

 .41 -27

حســن آبادی، حمیدرضــا و احمدیــان نســب، مریــم 
ــکالت  ــه در مش ــه گام مداخل ــای گام ب )1398(. راهنم
تحصیلــی دانشــجویان. تهــران: جهــاد دانشــگاهی 

ــتی. ــهید بهش ــگاه ش ــد دانش واح

1 

 های آنهاهای معروف موک و ویژگیفرم. پلت1دول ج
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تعاملــی  اســت،  گســترده  بســیار  کالس 
وجــود  یادگیرنــده  و  آموزش دهنــده  بیــن 
ــدارد، مگــر در بعضــی دوره هــا کــه دســتیار  ن
ــه،  ــور جداگان ــه ط ــگران، ب ــس و آموزش تدری
مســئولیت پاســخ بــه ســؤاالت شــاگردان را بــر 
عهــده دارنــد )گــروور، فرنــز، اشــنایدر، پــی  و 

.)2011 گراجویــت، 

مــواد  ارائــه  بــر  ایکس مــوک  تمرکــز 
ــه  ــم ب ــاال از طــرف معّل ــا کیفیــت ب آموزشــی ب
یادگیرنــدگان و بــا اســتفاده از یــک توالــی 
فــردی  تســّلط  تحریــک  بــرای  آموزشــی 
ــدرز،  ــکاران، 2014؛ آن ــف و هم ــت )یوس اس
ــری  ــداف یادگی ــوک، اه 2015(. در ایکس م
ــواد  ــی و م ــدول زمان ــی، ج ــد برنامه درس مانن

یادگیــری از پیــش، توســط معّلــم تعریــف 
شــده اســت. معلمــان دانــش را از طریــق 
ــال  ــه دیجیت ــا ارائ ــی ی ــخنرانی های ویدئوی س
ــد  ــا می پردازن ــه ارزیابی ه ــد و ب ــه می دهن ارائ
ــک  و  ــکاران، 2014؛ آلتینپول ــف و هم )یوس

  .)2015 کســیم، 

7. پلت فرم های معروف موک
در ادامــه 17 سیســتم عامــل مــوک انتخــاب 
مناســب ترین  عنــوان  بــه  و  اســت  شــده 
مــورد  مــوک  میزبانــی  بــرای  پلت فــرم 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. ویژگی هــای 17 
مــورد مــوک، تحــت ســیزده ویژگــی مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت. در میــان ایــن 
ویژگی هــا، 6 مــورد از آنهــا مربــوط بــه کیفیــت 
ویدئــو اســت. ســه در مــورد تعامــل میــان 
یادگیرنــدگان، دو مــورد در مــورد گواهینامــه، 
ــورد در  ــار م ــی و چه ــورد ارزیاب ــورد در م دو م
مــورد جنبه هــای دیگــر اســت. جــدول 1 
ویژگی هــای و مقایســه پلت فرم هــا را نشــان 
می دهــد )زنکانــارو ، نونــز  و دومینــگاس، 
2017(. از طرفــی، دو ارائــه دهنــده بــزرگ 
ــه موسســات آموزشــی،  ــرای کمــک ب مــوک ب
بــه  پاســخ  در  ادکــس،  و  کورســرا  یعنــی، 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــروس ب ــری کروناوی همه گی
ــتند. ــات هس ــه خدم ــت و ارائ ــال حرک در ح

1 

 

  (2015 و آلتینپولک، کسیم ؛2014 موک )یوسف و همکاران،مفاهیم اصلی سی .1شکل 

 (2015 و آلتینپولک، کسیم ؛2014 موک )یوسف و همکاران،مفاهیم اصلی ایکس. 2شکل 
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 EDEN European Distance and E-Learning
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.63–1  ! : Summary ! Narrative Introductions
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 for delivery of massive open online courses
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اغلــب مــا در مواقعــی از زندگــی بــا درد و 
آشــفتگی هایی روبــرو شــده یم. حــال ایــن 
ــک  ــروز ی ــد ب ــمی مانن ــت جس ــن اس درد ممک
بیمــاری ســخت باشــد و یــا درد هیجانــی مانند 
یــا خشــم. درهــردو حالــت، درد  ناراحتــی 
ــر  ــی ناپذی ــش بین ــر و پی ــب اجتناب ناپذی اغل

پیش بینــی  نمی توانیــم  مــا  یعنــی  اســت 
ــاری  ــوع بیم ــه ن ــه چ ــی ب ــه زمان ــه چ ــم ک کنی
ــرای  ــن راه ب ــن بهتری ــویم بنابرای ــال می ش مبت
ــه ای  ــای مقابل ــه از مهارت ه ــت ک ــن اس ــا ای م
بــرای  کــه  کنیــم  اســتفاده  ســازگارانه ای 
کنارآمــدن بــا ایــن دردهــا طراحــی شــده اند. به 

یــاد داشــته باشــیم کــه گاهــی اوقــات اجتنــاب 
از درد ناممکــن اســت امــا می تــوان از رنــج 
افراطــی آن اجتنــاب کــرد. بــرای کنارآمــدن بــا 
ایــن دردهــا می خواهیــم بــه آمــوزش تعــدادی 
از تکنیک هــای عملــی تحمــل آشــفتگی و 
اضطــراب ناشــی از ایــن دردهــا بپردازیــم  کــه 

مدیریت تحمل آشفتگی در موقعیت های بحرانی
 دکتر افسانه صادقی | روانشناس بالینی
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

بــه مــا کمــک می کنــد بــا درد خــود بــه صــورت 
ســازگارانه تری کنــار بیاییــم. خالصــه ایــن کــه 
می خواهیــم بــه شــما کمــک کنیــم 1- توجــه 
ــت  ــای ناراح ــوع  و موقعیت ه ــود را از موض خ
کننــده و آشفته ســاز بــه موضــوع دیگــری 
معطــوف کنیــد، 2- آرامــش خــود را حفــظ 

ــد. ــار بیایی ــکل کن ــا درد  و مش ــد،3- ب کنی

•  مهارت توجه برگردانی 

ــای  ــی از روش ه ــی یک ــه برگردان ــارت توج مه
مؤثــر مقابلــه بــا اضطــراب و نگرانــی مــی باشــد 
ــه  ــه توج ــم ک ــت کنی ــه دق ــه نکت ــد ب ــه بای البت
برگردانــی را بــا اجتنــاب اشــتباه نکنیــد . چــرا 
ــاب  کــه برعکــس توجــه برگردانــی، در اجتن
ــدون  ــاز ب ــفته س ــت دردآور و آش ــرد از موقعی ف
فکــر کــردن بــه راه حــل و چاره اندیشــی بــرای 
اضطــراب  و نگرانــی خــود دوری می کنــد.  
شــما از تکنیک هــای مختلــف توجــه برگردانی 
در  می توانیــد  گردیــده  ارائــه  ذیــل  در  کــه 
مواقعــی کــه بــا موقعیت هــای آشفته ســاز و 
ــی  ــورت انتخاب ــوید بص ــرو می ش ــاک روب دردن

ــد. ــتفاده کنی اس

تمرین توجه برگردانی

- می توانیدیــک تکــه یــخ را در کــف دســت 
خــود بگذاریــد و آن را فشــاردهید تمــام توجــه 
خــود را بــه احساســی کــه یــخ در کــف دســت 
شــما ایجــاد کــرده داشــته باشــید. احســاس 
شــما  دســت  کرختــی  باعــث  شــدن  یــخ 
می شــود و توجــه شــما را بــه احســاس دیگــری 

معطــوف می کنــد.

ــد و  ــود ببندی ــت خ ــچ دس ــه دور م ــی را ب - کش
هــر زمــان احســاس کردیــد افــکار آشــفته ســاز 
در مــورد بیمــاری و درد اذیتتــان می کنــد، کــش 
را محکــم بکشــید و آن را روی مــچ دســت خــود 

رهــا کنیــد.

- انجــام فعالیت هــای لذت بخــش بهتریــن 
شــیوه بــرای توجــه برگردانــی از هیجانــات 
دردنــاک و اضطــراب اســت الزم اســت یــادآوری 
کنــم ایــن فعالیت هــای لذت بخــش را بایــد 
طبــق یــک جــدول برنامه ریــزی منظــم انجــام 

ــد. دهی

- انجــام دادن کار یــا فعالیــت بــرای فــرد دیگری 
ــه  ــادر ب ــی ق ــر دلیل ــه ه ــر ب ــال حاض ــه در ح ک
انجــام آن نمــی باشــد. مثــل خریــد لــوازم و 
اقــالم ضــروری بــرای والدیــن یــا پــدر بــزرگ و ... 

- توجــه برگردانــی افــکار از طریــق  نوشــتن 
آلبــوم  دیــدن  داســتان/مقاله، 
ــه دوســتان،  عکس هــا، تلفــن زدن ب
و  مهیــج  وقایــع  یــادآوری 
ــیرین  ــرات ش خاط
گذشــته و ...

- تــالش کنیــد بــه مــدت 2 دقیقــه تخــم مــرغ را 
بــر روی میــز متعــادل نگهدارید

ــما  ــمارش : ش ــق ش ــی از طری ــه برگردان - توج
ــمارید.  ــان را بش ــداد نفس هایت ــد تع ــی توانی م
روی صندلــی راحتــی بنشــینید، دســتتان را 
روی شــکم خــود قــرار دهیــد و آهســته و عمیــق 
نفــس بکشــید. حــاال شــروع کنیــد به شــمارش 
نفس هایتــان و یــا ایــن کــه از عــدد صــد، هفتــا 

هفتــا کــم کنیــد.

• مهارت های خود آرام بخشی 

تــا اینجــا یــاد گرفتیــد وقتــی درگیــر هیجانــات 
توجــه  تکنیک هــای  هســتید  آشفته ســاز 
ــد. درگام دوم  ــا باش ــی می تواندراهگش برگردان
جهــت کنتــرل و کاهــش هیجانــات منفــی 
خــود  تکنیک هــای  از  اســتفاده  ودردنــاک 

آرام بخشــی اســت.

ــا  ــدن ب ــرو ش ــل از روب ــت قب ــن الزم اس بنابرای
ــد  ــان را آرام کنی ــفتگی؛ خودت ــت درد و آش عل
ــدت  ــما ش ــات ش ــت  هیجان ــن اس ــرا ممک زی
پیــدا کنــد و کنترلشــان از دســت شــما خــارج 
و کار دســتتان بدهد.کاربــرد مهــارت خــود 
ــاک  ــن اســت کــه شــما ب آرام بخشــی مثــل ای
بــه  تــا  می کنیــد  پــر  را  ماشــینتان  بنزیــن 
مقصــد برســید. همچنیــن اســتفاده از مهارت 
شــما  می شــود  باعــث  بخشــی  خــودآرام 
بــا خودتــان دلســوزانه و مهربانانه تــر رفتــار 
ــاده  ــای س ــی از روش ه ــه برخ ــد.  در ادام کنی
ــواس  ــتفاده از ح ــا اس ــه ب ــی ک ــود آرام بخش خ
پنجگانــه خود)بویایــی، چشــایی، بینایــی، 
ــد،  ــکار ببری ــد ب ــه( می توانی ــنوایی و المس ش

می گــردد:  ارائــه 

تمرین خودآرام بخشی

- در اتــاق یــا خانه تــان شــمع یــا عودهــای 
ــش  ــما لذت بخ ــرای ش ــه ب ــده ک ــبو کنن خوش
ــد  ــمانتان را ببندی ــد )چش ــن کنی ــد روش باش
ــت  ــد دق ــز کنی ــر آن تمرک ــه ی دلپذی ــر رایح و ب
کنیــد کــه بــوی رایحــه چــه احســاس و یــا چــه 

تصویرهایــی را در شــما فــرا می خوانــد(

- اســتفاده از تکنیــک قلــک شــکر: یعنــی هــر 
بــار کــه اتفــاق خوبــی برایتــان رخ می دهــد کــه 
از آن شــاکر و سپاســگزارید یــک ســکه در قلک 
ــر شــد آن را صــرف  ــد و وقتــی قلــک پ بیندازی

ــر بکنید  کار خی

- غذایــی تهیــه کنیــد کــه بــوی خــوب و 
دارد. شــما  بــرای  لذت بخشــی 

- مکانــی را در نظــر بگیریــد کــه بــا نــگاه کــردن 
بــه آن  احســاس آرامــش کنیــد.

- تصویر خودتان را نقاشی کنید.

- بــه صداهایــی کــه بــه شــما آرامــش می دهــد 
گــوش کنیــد. ماننــد یــک برنامــه رادیویــی 
اخبــار  بــه  دادن  گــوش  آرامش بخــش)از 

ــد(. ــاب کنی ــده اجتن ــت کنن ناراح

- بــه صــدای پرنــدگان کــه در طبیعــت ضبــط 
شــده، بــه صــدای شــر شــر آب یــا فــواره 
کوچــک در حیــاط  منــزل یــا محیــط خوابــگاه 

ــد. ــوش دهی گ

ــه  ــان را ب ــا غــذای مــورد عالقه ت ــازه ی - میــوه ت
آرامــی بخوریــد.

- حمــام آب گــرم یــا ســرد بگیریــد و لغــزش آب 
روی بدنتــان را حــس کنیــد.

تاییدگرایانــه/  خودگویی هــای  مهــارت   •
افــکار مقابلــه ای:

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــن خودگویی ه ــدف ای ه
شــما یــادآوری کند در مواجهــه با موقعیت های 
آشفته ســاز، ویژگی هــای مثبتــی در درون شــما 
ــادآوری  ــب ی ــد موج ــه می توانن ــود دارد ک وج
ــاب آوری  ــس و ت ــه نف ــاد ب ــا، اعتم توانمندی ه
شــما در موقعیت هــای ناراحت کننــده شــوند.

تمرین خودگویی تاییدگرایانه و افکار مقابله ای

- ممکــن اســت نقــاط ضعفــی داشــته باشــم 
ــتم. ــالمی هس ــا آدم س ام

ــه  ــن ک ــم ای ــتم علی رغ ــمندی هس - آدم ارزش
اشــتباه کــردم؛ هیــچ کــس بی عیــب و نقــص 

نیســت.

- مــن قبــاًل تجــارب ناخوشــایند زیادتــری 
داشــتم امــا همــه آن ها را پشــت ســر گذاشــتم. 

- اضطــراب و نگرانــی مــرا نمی کشــد فقــط در 
حــال حاضــر و موقتــًا حــس خوبــی نــدارم .

ــز  ــه چی ــا س ــی ی ــای زندگ ــمردن نعمت ه - ش
ــی  ــوب در زندگ خ

• مهارت تنفس آگاهانه:

و  هیجــان  از  افــکار  جداســازی  بــرای   -
ــا رعایــت  احساســات بدنــی از ایــن تکنیــک ب
می توانیــد  ذیــل  اجرایــی  دســتورالعمل 

کنیــد. اســتفاده 

- بــرای شــروع در مــکان مناســب و راحتــی 
بنشــینید کــه هیــچ چیــز حــواس شــما را پــرت 
نکنــد چشــمانتان را ببندیــد، چنــد نفــس 
ــید و  ــی بکش ــق بین ــق از طری ــته و عمی آهس
از دهــان نیمــه بــاز خــارج کنیــد، یکــی از 
دســتانتان راروی شــکمتان قــرار دهیــد تــا پــر 
و خالــی شــدن هــوا را حــس کنید.حاال شــروع 
کنیــد بــه شــمردن نفس هایتــان  از 1 تــا 4، 
ــددًا از 1  ــیدید مج ــدد 4 رس ــه ع ــه ب ــی ک زمان
شــروع کنیــد. در حیــن ایــن کــه نفس هایتــان 
ــس  ــوه نف ــه نح ــی ب ــراز گاه ــمارید ه را می ش
کشــیدن خــود توجــه کنیــد یعنــی همــواره در 
ــان روی  ــی تمرکزت ــن؛ گاه ــام تمری ــن انج حی
تعــداد تنفــس و گاهــی معطــوف بــه تغییــرات 
جســمانی )پــر و خالــی شــدن هــوا در شــکم( 
قــرار دهید.گاهــًا افکارمزاحمــی بــه ذهــن 
شــما خطــور می کنــد و باعــث منحــرف شــدن 
تمرکــز شــما از روی تمریــن می شــود. بنابرایــن 
خــود را ســرزنش نکنیــد و آرام و آهســته بــه 
تنفــس عمیــق و آهســته خــود ادامــه دهیــد. 
ــدادر  ــه ص ــما ب ــاعت ش ــگ س ــه زن ــی ک زمان
آمــد چشــمانتان را بــاز کنیــد و متمرکــز بــر 
ــا دراز  ــته ی ــه در آن نشس ــان ک ــط اطرافت محی

کشــیده اید شــوید.

این تمرین را روزی دوبار انجام دهید.

منابع: 
ــار  ــای رفت ــک ه ــی ج. تکنی ــی م، وود ج، برنتل ــک ک - م
درمانــی دیالکتیکــی. حســن حمیدپــور و همــکاران، 
مترجــم. تهــران: انتشــارات ارجمنــد چــاپ اول 1392.

ــرا.  ــت گ ــی مثب ــون روانشناس ــی جیناال.فن -مگیارموئ
فریــد براتی ســده، مترجــم. تهران: انتشــارات رشــدچاپ 

اول 1391.
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

ــر  ــان درگی ــا مردم ــه م ــت ک ــی اس ــد وقت چن
کرونــا  خانــواده  از  نوظهــوری  ویــروس 
ــر  ــان موث ــوز درم ــه هن ــی ک ــده ایم؛ ویروس ش
و مشــخصی بــرای آن یافــت نشــده و واکســن 
آن هــم در حــال ســاخت اســت و هنــوز در 
ــی  ــت. ویروس ــه اس ــرار نگرفت ــا ق ــترس م دس
بــا رفتــار بیماری زایــی ناشــناخته، انتقــال 
ســریع و گســتردگی ای در ســطح جهانــی. 
ایــن حجــم وســیع از ندانســتن در مــورد ایــن 

ویــروس، و هنــوز بی ســالح بــودن در برابــر 
ــا آن  ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــه نمی دانی ــن ک آن، ای
ــا را  ــتر م ــا بیش ــم، تقریب ــم بکنی ــه می توانی چ
ــت. ــرده اس ــفتگی ک ــردرگمی و آش ــار س دچ

در ایــن روزگار پــر از ابهــام و اســتیصال، بــازار 
توصیــه هــای عجیــب و غریــب از طــرف افــراد 
ــه درد  ــا ک ــت. آنه ــابی داغ اس ــون حس گوناگ
ــان  ــه خودش ــد و در حیط ــوزی ای دارن و دلس
ــد  ــی دارن ــل قبول ــش قاب ــه و دان ــم مطالع ه

ــد  ــه قص ــفانه ب ــم متاس ــی ه ــار، برخ ــه کن ب
ــده اند  ــن وادی ش ــی وارد ای ــام و نان ــب ن کس
و مــدام پیشــنهاد پشــت پیشــنهاد اســت کــه 
در فضــای مجــازی بــرای پیشــگیری و درمــان 
ــاری ای  ــه انفج ــود. عرض ــه می ش ــا عرض کرون
و  اســتیصال  همیــن  هــم  آن  علــت  کــه 
»ندانســتن«ها در مــورد کروناســت. در حالــی 
کــه برخــی از ایــن پیشــنهادهای نامعتبــر 
نــه تنهــا فایــده مشــخصی بــرای ســالمت 

یک نفس عمیق در روزهای تنگی نفس کرونایی: ما هنوز زنده ایم!
 دکتر فرنوش صفوی فر | روانپزشک، فلوشیپ رواندرمانی

ــار هــم  ــد، بلکــه مضــر و حتــی مرگب ــا ندارن م
از آب درمی آینــد؛ مثــل مصــرف خوراکــی 
الکل هــای صنعتــی بــه خیــال ضدعفونــی 
باعــث  متاســفانه  کــه  بــدن!  کل  کــردن 
نارســایی کلیــه و کــوری و مــرگ می شــود. 
امــا آن قــدر ایــن ســردرگمی زیــاد اســت 
ــر  ــا، ه ــتورات و توصیه ه ــه دس ــن گون ــه ای ک
ــب و  ــول عجی ــرایط معم ــه در ش ــم ک ــدر ه ق
ــه نظــر برســند، حــاال در ایــن روزگار  غریــب ب
مشــتری ها و متاســفانه قربانیــان خودشــان را 

پیــدا می کننــد. 

ــا  ــه ب ــده ک ــدی ش ــه ج ــا توصی ــه م ــه ب گرچ
ــرای  ــه فقــط ب ــدن و »خــروج از خان ــه مان خان
کارهــای بســیار ضــروری« می توانیــم جلــوی 
شــدت انتقــال بیمــاری را در جامعــه بگیریــم، 
انــگار »هیــچ کاری نکــردن« و »صرفــا در خانه 
مانــدن« برای مــان کافــی نیســت. علــت هــم 
همــان تــرس و اضطرابــی اســت کــه ایــن 
ابهــام و ندانســتن در مــا ایجــاد می کنــد. 
بــرای مقابلــه بــا تــرس و اضطــراب ناشــی 
از ایــن ابهــام، پــی »اقدامــی« می گردیــم؛ 
اقدامــی کــه انجامــش دهیــم، بــرای ایــن کــه 
دوبــاره کنتــرل خــود را بــر اوضــاع بــه دســت 
ــان  ــان نش ــه خودم ــه ب ــرای آن ک ــم، ب بیاوری
ــتیم  ــته نیس ــان دست بس ــه قربانی ــم ک بدهی
ایــن  از  و  کــرد«؛  کاری  و »هنــوز می شــود 
ــم و  ــوز زنده ای ــه هن ــم ک ــاد آوری ــه ی ــق ب طری
می توانیــم بــرای بقــا و ســالمت مان بجنگیــم. 
همیــن تــالش اســت کــه نــه تنهــا نشــانه زنده 
ــاز تداوم بخــش زنــده  بــودن مــا، بلکــه از دیرب

ــت. ــوده و هس ــم ب ــان ه بودن م

شــاید بزرگ تریــن کاری کــه بتوانــد در همیــن 
ــک  ــا کم ــه م ــام ب ــردرگمی و ابه ــای س روزه
کنــد تــا بــر احســاس ناامنــی و اضطراب مــان 

دیگــران  حمایــت  و  کمــک  کنیــم،  غلبــه 
باشــد. در همیــن شــرایط نامشــخص کــه 
بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس ناچــار از 
ــی  ــود کارهای ــم می ش ــم، بازه ــه ماندن ای خان
ــا نشــان دهیــم کــه مــا هنــوز زنده ایــم  کــرد ت
نــه تنهــا بــرای  و می توانیــم کاری کنیــم؛ 

ــران. ــرای دیگ ــه ب ــان بلک خودم

مطالعــات  قــدر  آن  مــورد  ایــن  در  اتفاقــا   
و  زیست شناســی  مختلــف  جنبه هــای  از 
رفتارشناســی انجــام شــده اســت کــه بدانیــم 
کنــار هــم بــودن افــراد و یــاری رســاندن آنهــا 
ــا  ــر هورمون ه ــی ب ــه تاثیرات ــر، چ ــه همدیگ ب
ــا  ــور ب ــا دارد و چط ــی م ــطه های عصب و واس
ــتر  ــش بیش ــت و آرام ــاس امنی ــودش احس خ
مــی آورد. همیــن کــه بتوانیــم بــه دیگــری 
کمــک کنیــم، و همیــن کــه بدانیــم دیگرانــی 
هســتند کــه دغدغــه مــا را دارنــد و در تــالش 
بــرای یاری رســانی بــه مــا هســتند، نیــرو و 
انگیــزه مــا را بــرای تــالش بیشــتر در راه بقــا و 

آرامــش دوچنــدان می کنــد.

کمکــی؟«،  چــه  و  کاری  »چــه  کــه  ایــن 
ــا در  ــدام از م ــر ک ــه ه ــن ک ــه ای ــردد ب برمی گ
چــه وضعیتــی هســتیم، چــه توانمندی هایــی 
ــه فکرمــان می رســد و از  ــم و چــه کاری ب داری

برمی آیــد.  دســت مان 

کســی از مــا ممکــن اســت بــه همســایگان یــا 
افــراد فامیــل کــه ســالمند هســتند یــا بیماری 
ــه  ــاج روزان ــد مایحت ــد در خری ــه ای دارن زمین
کمــک کنــد تــا کمتــر از خانــه بیــرون بیایــد، 
یکــی از مــا کــه ســنی از او گذشــته و بافتنــی و 
ــوزش آن  ــد آم ــت می توان ــد اس ــی بل قالب باف
را بــه صــورت ویدیویــی در اختیــار بقیــه قــرار 
ــود  ــته خ ــب گذش ــرات جال ــا از خاط ــد ی ده

بــرای دیگــران تعریــف کنــد و بــه صــورت 
صوتــی بــرای دیگــران ارســال کنــد. دیگــری 
دوختــن  امکانــات  بتوانــد  اســت  ممکــن 
لبــاس محافــظ بــرای پرســنل درمــان را بــرای 
ــد.  ــم کن ــد کار فراه ــراد نیازمن ــی از اف گروه
را  خیریــه  کمک هــای  می توانــد  یکــی  آن 
ــت  ــن اس ــم ممک ــی ه ــد. کس ــع آوری کن جم
بتوانــد میــوه و شــیرینی بــرای پرســتاران و 
پزشــکان بســته بندی کنــد تــا خستگی شــان 
را از تــن درآورد و لبخنــد را بــه صورت هــای 
مــا  از  دیگــر  یکــی  بنشــاند.  خسته شــان 
ــدن  ــا خوان ــی ی ــا معرف ــت ب ــن اس ــم ممک ه
یــا  ترانــه  ســرودن  کــودکان،  کتاب هــای 
ــرگرم  ــه س ــازی ب ــا ب ــش ی ــک نمای ــرای ی اج
ــد. و  ــک کن ــا کم ــن روزه ــا در ای ــدن بچه ه ش
ــا راه و روش  ــر و میلیون ه ــا آدم دیگ میلیون ه

ــر... دیگ

مســلم اســت کــه هیــچ کــس نمی توانــد 
ــه کار  ــه او چ ــد ک ــخصا بگوی ــرد مش ــر ف ــه ه ب
خاصــی بــرای کمــک بــه دیگــران انجــام 
بدهــد. اینهــا راه هایــی هســتند کــه هرکــس 
و  انگیــزه  کلــی  البتــه  و  تفکــر،  بــا کمــی 
کاوشــگری و خالقیــت، می توانــد »خــود« 
واقعــی اش را در آن پیــدا کنــد و در اختیــار 
دیگــران قــرار دهــد. آن وقــت نــه تنهــا بــر 
غلبــه  خانه نشــینی  روزهــای  ایــن  انــزوای 
ــود را  ــتیصال خ ــراب و اس ــه اضط ــرده، بلک ک
ــرون  ــی بی ــن یعن ــت. ای ــرده اس ــاره ک ــز چ نی
آمــدن از نقــش »قربانــی منفعــل« کــه تســلیم 
مــرگ آور  و  پراضطــراب  شــرایط  مبهــوت  و 
اســت؛ و یافتــن راهــی خودویــژه بــرای کنترل 
اوضــاع و »ســرزندگی« و بــه دســت آوردن و 

نوشــیدن عصــاره زندگــی!
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مهارت تحمل پریشانی برای مقابله با نگرانی و پریشانی ناشی از کرونا

 دکتر شهربانو قهاری | عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران | دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

ــنده  ــد و کش ــل جدی ــه دلی ــروس ب ــا وی  کرون
بــودن اضطــراب برانگیــز اســت. و مهمتــر 
ــرای  ــی ب ــی قطع ــوز درمان ــه هن ــه اینک از هم
ــن طبیعــی اســت  ــر ای ــدارد و بناب ان وجــود ن
کــه باعــث نگرانــی مــا شــود.در اینجــا بــا 
راه هایــی بــرای کنتــرل و کاهــش نگرانــی 

می شــوید. اشــنا 

•  پذیرش و اقعیت  ویروس

اولیــن گام پذیــرش ویــروس خطرنــاک اســت. 
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم او مهمــان 
میزبــان  دنبــال  کــه  اســت  ناخوانــده ای 
می گــردد. پذیــرش ایــن موضــوع کــه بــا یــک 
تهدیــد مواجــه هســتیم و بایــد در برابــرش 
بــرای  اولیــن گام  از خــود مراقبــت کنیــم 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب رویاروی

•  پذیرش دورنما  

پذیــرش ایــن موضــوع کــه ایــن ویــروس فعــال 
درمــان مشــخصی نــدارد یکــی از راه هــای 
دنبــال  ماننــد  اضافــه  رفتارهــای  حــذف 
کــردن درمــان هــای جانبــی و غیرعلمــی 
ــول و  ــت پ ــن وق ــدر رفت ــث ه ــه باع ــت ک اس
حتــی ســالمتی مــا می شــود. بهتریــن اقــدام 
بــا روش هــای  علمــی پیشــگیری اســت.  
ســاده ای می تــوان  از بــروز و شــیوع ایــن 
ویــروس جلوگیــری کــرد. دســت شســتن 

یکــی از آنهاســت.

•  دریافت اطالعات درست

ــا در  ــروس کرون ــاره وی ــادی درب ــات زی اطالع
ــود  ــاری وج ــی و مج ــف واقع ــای مختل فضاه
ــوع  ــن ن ــت ای ــت. دریاف ــی نیس ــه علم دارد ک
اطالعــات بــه اضطــراب مــا دامــن می زنــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــر از گام ه ــی دیگ ــس یک پ
از  را  اطالعــات  اضطــراب  کنتــرل  بــرای 

مجــاری درســت دریافــت کنیــم.

•  تغییر سبک زندگی

پذیــرش واقعیــت بایــد همــراه بــا تغییــر رفتــار 
باشــد اگــر واقعیــت تلــخ تهدیــد ویــروس 
ــدن از آن  ــان مان ــرای در ام ــد ب ــت بای کروناس
ــال  ــود اعم ــی خ ــیوه ی زندگ ــی در ش تغییرات
کنیــم. مثــال از حضــور در جمع هــای شــلوغ 
بــا  تمــاس  از  بعــد  را  بپرهیزیــم. دســت ها 
ــا هــر چیــزی کــه مشــکوک بشــوییم،  اشــیا ی
ــم  ــم ها نزنی ــی و چش ــورت بین ــه ص ــت ب دس
ــه آنهــا دســت ندهیــم  ــا افــراد ب و در تمــاس ب
و روبوســی نکنیــم و درصــورت تمــاس بــا 
را ضدعفونــی  اشــیای مشــکوک دســت ها 

ــم. کنی

•  چگونه تنش و پریشانی را کم کنیم؟

کــه  زمانــی  زیــر  پیشــنهادی  تمرین هــای 
می کننــد. آرام  را  شــما  داریــد  اضطــراب 

1. تنفــس دیافراگمــی: بــا چهــار شــماره هــوا 
ــد و  ــث کنی ــماره مک ــه ش ــد )دم(. س را بگیری
ســپس بــا 5 شــماره آن را از راه دهــان بیــرون 
تمریــن  انجــام  حیــن  در  )بــازدم(.  دهیــد 
ایــن  باشــد.  شــکم تان  روی  دســت تان 
تمریــن را روزی دو بــار و هــر بــار ده تــا انجــام 
ــوای  ــره و در ه ــوی پنج ــًا جل ــد. ترجیح دهی

ــد. ــام دهی ــاک انج پ

- تنفس همراه با راه رفتن 

ــازدم خــود  ــه دم و ب ــه آرامــی قــدم بزنیــد و ب ب
توجــه کنیــد و تعــداد گام هــای خــود را حیــن 
راه رفتــن بشــمارید. در قــدم زدن و نفــس 

ــید ــته باش ــن داش ــور ذه ــیدن حض کش
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

-  شمارش تنفس 

روی صندلــی راحــت بنشــینید، نفــس را از 
ــد  ــث کنی ــی مک ــد از کم ــد و بع ــی بگیری بین
ــار  ــک، یکب ــد ی ــد و بگویی ــرون دهی و آن را بی
دیگــر انجــام دهیــد و بگوییــد دو و ... ایــن 

ــد. ــام دهی ــار انج ــن را ده ب تمری

- آرام کردن بدن در حین تنفس

 روی صندلــی راحتــی بنشــینید. آرام و عمیق 
نفــس بکشــید و بــا هر تنفــس احســاس کنید 
کــه تنش هــا از بدن تــان بیــرون می رونــد و 

آرامــش جــای آن را می گیــرد.

تمرین هــای  آگاهــی:  تمرین هــای   .2
آگاهــی حــال مــا را بهتــر می کننــد. ایــن 
تمرین هــا مــا را از چســبیدن بــه ذهن مــان 
در  تــا  می کننــد  کمــک  و  می دارنــد  بــاز 
اینجــا و اکنــون باشــیم آن هــم بــا حضــور 
تمرین هــا  ایــن  معنــای  و  مفهــوم  ذهــن. 
ایــن اســت کــه هــر کاری را بــا حضــور ذهــن 
ــد  ــام می دهی ــه انج ــر آنچ ــد و ب ــام بدهی انج
ــت  ــر فرص ــب کمت ــن ترتی ــه ای ــید. ب آگاه باش
ــده  ــکار نگران کنن ــه اف ــه ب ــد ک ــدا می کنی پی
فکــر کنیــد. ســه تمریــن پیشــنهادی را انجــام 

دهیــد:  

آگاهــی از تنفــس: ایــن تمریــن می توانــد 
در هــر جــا و مکانــی انجــام شــود. بــه تنفــس 
خــود توجــه کنیــد. بــه هوایــی کــه وارد بینــی 
می شــود و از راه دهــان خــارج می شــود .هــر 
ــن را  ــن تمری ــول روز ای ــتید در ط ــت توانس وق

انجــام دهیــد.

آگاهــی از اطــراف: بــه اشــیاء دور و برتــان 

توجــه کنیــد. حــواس جمــع باشــید. بــه 
آســمان و ســتارگانش و خورشــید توجــه کنید. 
ــه  ــت ب ــدون چشمداش ــه ب ــیدی ک ــه خورش ب
همــه موجــودات می تابــد، و بــه آســمانی 
کــه بــر همــه مــا ســایه گســترده اســت، توجــه 

ــد. کنی

 آگاهــی از فعالیــت: هــر فعالیتــی را بــا حضور 
ذهــن انجــام دهیــد. اگــر دســت می شــویید، 
ــر  ــد و ه ــی می کنی ــراف را ضدعفون ــیا اط اش
کاری کــه انجــام می دهیــد را بــا حضــور ذهــن 

انجــام دهیــد.

تمرین هــای  از  یکــی   : مالیــم  لبخنــد   .3
و  غــم  احســاس  از  رهایــی  بــرای  خــوب 
کار  اســت.  مالیــم  لبخنــد  فــن  کســالت 
ــا  ــت ی ــن فعالی ــر در حی ــت اگ ــواری نیس دش
ــته  ــب داش ــر ل ــی ب ــد مالیم ــتراحت لبخن اس
باشــید حالتــان بهتــر شــده و از اســترس و 
ــت  ــود.این فعالی ــم می ش ــان ک ــار روانی ت فش
ــرای  ــد ب ــام دهی ــد انج ــی می توانی ــر جای را ه
ــد،  ــیده ای ــی دراز کش ــد وقت ــی توانی ــال م مث
ــی  ــوید، وقت ــی ش ــدار م ــواب بی ــی از خ وقت
تلویزیــون نــگاه مــی کنیــد و حتــی وقتــی 
مضطــرب و نگــران هســتید لبخنــد مالیمــی 

ــید. ــته باش ــب داش ــر ل ب

 4. ســرگرم کــردن خــود: بــا برخــی ســرگرمی 
ــاره  ــی درب ــان را از نگران ــد ذهنت ــا می توانی ه
کرونــا دور کنیــد. ماننــد: تماشــای فیلــم ، 
حــل جــدول و خوانــدن کتاب،اندیشــیدن 
یــا  و  گذشــته  خوشــایند  اتفاقــات  بــه 
ــان می کننــد.  ــردازی آینــده هــم آرام ت خیال پ
بــه عنــوان مثــال:  بــه یکــی از آرزوهــای بــزرگ 
ــت و  ــده اس ــرآورده ش ــه ب ــد ک ــر کنی ــود فک خ
ــد.  ــک می گوین ــما تبری ــه ش ــتان ب ــه دوس هم

میلیــون  چنــد  اگــر  کنیــد.  خیال پــردازی 
می کنیــد؟ چــه  شــوید  برنــده 

از  کــه  همانطــور  مقابلــه:  کارت هــای   .5
ــرای  ــرای ب ــن ب ــن تمری ــت ای ــمش پیداس اس
اســت.  اضطــراب  و  پریشــانی  بــا  مقابلــه 
ــر روی  ــد و ب ــه کنی ــی تهی ــای کوچک کارت ه
آن هــا مطالــب مثبــت و امیدبخشــی بنویســید 
و جایــی در منــزل در معــرض دیــد بگذاریــد. 
ــد و  ــر باش ــوارد زی ــد م ــا می توان ــوای آنه محت
ــندید و  ــان می پس ــه خودت ــزی ک ــر چی ــا ه ی
بــه شــما آرامــش می دهــد. هــر وقــت نگــران 
شــدید بــه ایــن کارت هــا نگاهــی بندازیــد تــا 

آرام شــوید.

 اوضاع به زودی درست میشه

بــا رعایــت اصــول بهداشــتی مبتــال نخواهیــم 
شــد و ...

6. بــه خــود دلــداری دادن: بــه خــود دلــداری 
ــه  ــی ک ــم زمان ــوار آن ه ــرایط دش دادن در ش
ــه گریبــان  ــا پریشــانی درونــی دســت ب فــرد ب
اســت و هیجان هــای ناخوشــایندی را تجربــه 
می کنــد، بــر تحمــل او می افزایــد و بــه او 
کمــک می کنــد تــا بــا بردبــاری بیشــتری 
شــرایط دشــوار و احساســات منفــی را تحمــل 

کنــد.

 من قوی هستم

 من می تونم مقاومت کنم

 من می تونم ویروس کرونا را شکست بدم

 چیــزی نیســت اگــه بهداشــت را رعایــت کنــم 
ــم  مبتال نمیش

بــودن  بی  برنامــه  و  بیــکاری  فعالیــت:   .7
ــده  ــران کنن ــکار نگ ــه اف ــوند ک ــث می ش باع
بیشــتر بــه ذهن تــان هجــوم آورنــد. بــرای 
کاهــش نگرانــی و پریشــانی خــود را بــه کاری 
ــد، انجــام دادن  مشــغول کنیــد. ماننــد: خری
بــرای  کاری  انجــام دادن  منــزل،  کارهــای 
ــه،  ــوها و کتابخان ــردن کش ــب ک ــران، مرت دیگ
ــو  ــه، اط ــورد عالق ــراد م ــا اف ــی ب ــاس تلفن تم

کــردن لباس هــا و آب دادن بــه گیاهــان

8. تمرین هــای آرمیدگــی: وقتــی اســترس 
شــدید اســت و بــه شــدت مضطــرب هســتید 
دراز  کار  ایــن  کنید.بــرای  آرمیــده  را  خــود 
بکشــید یــا در جایی راحت بنشــینید. مجســم 
ــوری از  ــه ن ــون هال ــش همچ ــه آرام ــد ک کنی
ســرتان وارد شــده و بــه تدریــج صورت تــان 
ــد و آن  ــردن می رس ــه گ ــرد. ب ــر می گی را در ب
ــا  ــت ها، پاه ــج دس ــه تدری ــد و ب را آرام می کن
تمامــی  دربرمی گیــرد.  را  تــان  بــدن  کل  و 
تنــش و اســترس را از بدن تــان می گیــرد و 
جــای آن را بــه آرامــش و رهایــی می دهــد. 
احســاس کنیــد کــه تنــش و اســترس بســان 
ــا  ــت و پ ــتان دس ــوک انگش ــیاهی از ن دود س
در  غــرق  بدن تــان  کل  و  می شــوند  خــارج 

هالــه نــوری از آرامــش می شــود.

ــد  ــا می توانن ــگ: صداه ــوش دادن آهن 9. گ
ــان  ــه خودت ــه مــا آرامــش دهنــد. بســتگی ب ب
انتخــاب کنیــد.  را  کــه چــه صدایــی  دارد 
پرنــدگان،  صــدای  قــرآن،  و  اذان  صــدای 
بــازی  پــارک  در  کــه  کودکانــی  صــدای 
می کننــد ، صــدای آب و آبشــار و موســیقی 

دلخــواه. 
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

10.  تصویرســازی مثبــت: از مجســم کــردن 
یــک مــکان دلچســب بــرای کاهــش نگرانــی و 
اضطــراب خــود کمــک بگیریــد. تمریــن زیــر 

ــود: ــنهاد می ش پیش

عمیــق  و  آرام  ببندیــد،  را  چشــم های تان   
نفــس بکشــید ... از بینــی نفــس را بگیریــد و 
بــه آرامــی از راه دهــان بیــرون دهیــد. اکنــون 
را مجســم  و دلخــواه  یــک صحنــه جالــب 
کنیــد. جایــی کــه دوســت داریــد در آنجــا 
باشــید. همــان طــور کــه چشــم ها بســته 
اســت صحنــه خیالــی خــود را تماشــا کنیــد، 
چــه می بینیــد؟ هــر آن چــه را کــه می بینیــد 
توصیــف کنیــد. کجــا هســتید؟ در یــک کلبــه 
ســاحلی یــا جنگلــی؟ آیــا هــوا ابــری اســت، 
بارانــی یــا آفتابــی؟ آیــا تنهــا هســتید یــا 
کــس دیگــری هــم آن جاســت. اگــر بیــرون از 
ســاختمان هســتید بــه آســمان توجــه کنیــد، 
بــه درختــان دور و برتــان نــگاه کنیــد بــه زیــر 
پــای تــان توجــه کنیــد، چــه می بینیــد؟ چــه 
صدایــی بــه گوش تــان می خــورد؟ چــه بویــی 

را احســاس می کنیــد؟ 

ــازه  ــر و ت ــرای ت ــا ب ــه م ــتراحت: هم  11. اس
بــه  بــدن و ذهــن  شــدن، رفــع خســتگی 
ــردم از  ــیاری از م ــم. بس ــتراحت نیازمندی اس
ــت از  ــل غفل ــه دلی ــوند و ب ــل می ش ــود غاف خ
نیازهــای خــود زندگــی نامتعادلــی دارنــد. زیرا 
نســبت بــه نیازهــای خــود بی توجــه هســتند.
ــود  ــا از خ ــد ت ــاد بگیرن ــاران ی ــت بیم الزم اس
ــی  ــواب کاف ــتراحت و خ ــد و اس ــت کنن مراقب

ــت.  ــن راه هاس ــی از ای یک

12.  معناجویــی: شــرایط کنونــی و قرنطینــه 
شــدن فرصــت خوبــی اســت تــا بــه معنــا 
و هــدف غایــی آن در زندگــی فکــر کنیــد. 
ــد؟ چــه  ــا آمدی ــه دنی ــرای چــه ب ــه راســتی ب ب
ــدازه در  ــه ان ــا چ ــد و ت ــالتی داری ــدف و رس ه
ایــن راســتا موفــق بودیــد بــه ایــن شــعر موالنــا 

ــد.  ــر کنی فک

مــرغ بــاغ ملکوتــم نیــم از عالــم خاک/ دوســه 
روزی قفســی ســاخته انــد از بدنم 

بــر  تــا  پــرواز کنــم  کــه  روز  آن  ای خــوش 
دوســت/ بــه هــوای ســرکویش پروبالــی بزنــم

 13. ارتبــاط بــا خــدا یــا قــدرت برتــر:  اعتقــاد 
ــرژی  ــدا و ان ــد خ ــر مانن ــدرت برت ــک ق ــه ی ب
کیهانــی و خــود را بــه او ســپردن بــه مــا کمــک 
ــل  ــر تحم ــخت را بهت ــرایط س ــا ش ــد ت می کن
ــا  ــده ت ــود آم ــه وج ــی ب ــت خوب ــم. فرص کنی
رابطــه خــود را بــا خــدا گردگیــری کنیــد. 
خــود را بــا او بســپارید و حامــی بــزرگ خــود در 

ــد. ــخت بدانی ــرایط س ش

 14. توجــه بــه ارزش هــا : در شــرایط کنونــی 
کــه همــه قرنطینــه خانگــی هســتیم و اوقــات 
خوبــی  فرصــت  داریــم  بیشــتری  فراغــت 
ــر  ــود فک ــای خ ــه ارزش ه ــا ب ــده ت ــم ش فراه
کنیــم. اینکــه چــه ارزش هایــی داریــم و چقدر 
بــرای آنهــا وقــت گذاشــتیم؟ بــه کدامیــک از 
ــم و کدامیــک را  آنهــا اهمیــت بیشــتری دادی
نادیــده گرفتیــم و چــرا؟ ارزیابــی بــه مــا کمــک 
تجدیدنظــر  برنامه ریــزی  در  تــا  می کنــد 
ــت  ــت و حمای ــر محب ــال اگ ــرای مث ــد. ب کنی

از افــراد ضعیــف بــرای شــما ارزش محســوب 
ــدن  ــه دی ــت ب ــات فراغ ــد در اوق ــود بای می ش
افــراد ســالمند فامیــل برویــد. اگــر بــه کمــک 
نیــاز داشــتند، بــه آن هــا کمــک کنیــد و یــا در 
ــه کــودکان و  ــه حاضــر شــوید و ب مراکــز خیری
ــا فکــری  ــی ی ســالمندان نیازمنــد کمــک مال
ــا  ــقانه ب ــه و عاش ــه صمیمان ــر رابط ــد. اگ کنی
همســر بــرای شــما یــک ارزش محســوب 
می شــود، بایــد رضایــت و خوشــحال کــردن او 
ــتری  ــات بیش ــد و اوق ــرار دهی ــت ق را در اولوی
را بــا وی بگذرانیــد، اگــر تربیــت فرزنــد خــوب 
برایتــان ارزش هســت االن فرصــت خوبــی 
بــرای ارزیابــی عملکردتــان و رفــع نواقــص بــا 
ــی  ــت. وقت ــده اس ــم ش ــاب فراه ــه کت مطالع
زندگی تــان در راســتای ارزش های تــان باشــد 
ــد کــرد و  ــت بیشــتری خواهی احســاس رضای
تحمــل شــرایط ناخوشــایند و دشــوار برایتــان 

ــد. ــد ش ــان تر خواه آس

 15. تحلیــل ســود و زیــان کنیــد ســود و زیــان 
کنید

 ســود و زیــان کنیــد و از خودتــان بپرســید کــه 
ــد؟  ــن می کن ــه م ــی ب ــودن کمک ــران ب ــا نگ آی
آیــا بــا نگرانــی می توانــم مشــکل را حــل کنــم 
و از خــودم بیشــتر مراقبــت کنــم؟ اگــر پاســخ 
ــه  ــد و ب ــا کنی ــی را ره ــس نگران ــت پ ــر اس خی
منطقی تــر  راهکارهــای  دنبــال  آن  جــای 
ــروس  ــاره ی وی ــتر در ب ــه بیش ــر چ ــید. ه باش
کرونــا اطالعــات درســت و دقیــق داشــته 
ــاس  ــود و احس ــم می ش ــان ک ــید نگرانی ت باش

ــت. ــد داش ــتری خواهی ــرل بیش کنت

ــمندانه را  ــم هوش ــن تصمی ــا ای ــیاری از م  بس
ــه بمانیــم و از جمعیــت  ــم کــه در خان گرفته ای
ویــروس  بــه  ابتــال  تــا خطــر  کنیــم  دوری 
را  دیگــران  ناخواســته ی  کــردن  آلــوده  یــا 
ممکــن  شــرایط  ایــن  در  دهیــم.  کاهــش 
ــزوا، افســردگی، کســالت،  اســت احســاس ان
ــد.  ــی، نشــخوار ذهنــی و ناامیــدی کنی نگران
شــما تنهــا نیســتید! مــا در ســطح کشــور در 
حــال از ســر گذرانــدن یــک تجربــه ی آســیب زا 
هســتیم. در ایــن شــرایط، افــراد احســاس 
تهدیــد  معــرض  در  زندگی شــان  می کننــد 
قــرار گرفتــه، اقتصــاد از هــم خواهــد پاشــید و 
دیگــر هرگــز ســر بلنــد نخواهــد کــرد و زندگــی 

دیگــر هرگــز شــبیه بــه گذشــته نخواهــد شــد.

ذهــن  در  بایــد  کــه  نکتــه ای  مهم تریــن 
ــل  ــا در اص ــه م ــت ک ــن اس ــیم ای ــته باش داش
ــا  ــاد، ام ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــم چ نمی دانی
ایــن را می دانیــم کــه تالش هــای فراوانــی 
در ســطح ملــی و جهانــی در حــال انجــام 
اســت کــه شــیوع و آثــار ایــن مشــکل را کم تــر 
کنــد. هنــوز در مراحــل اولیــه ی مشــکل قــرار 
ــم و اصــاًل نمی توانیــم پیش بینــی کنیــم  داری
ــا دو مــاه آینــده چــه پیــش خواهــد  در یــک ی
آمــد و بایــد منتظــر رســیدن آن زمــان باشــیم. 
تــا آن موقــع، بایــد بدانیــم کــه در ایــن فوریــت 
ملــی همــه در کنــار هــم هســتیم. از مــا 

خواســته شــده ارتباطــات خــود را بــه حداقــل 
برســانیم، فاصلــه ی خــود را بــا دیگــران حفــظ 

ــم. ــه بمانی ــزوم در خان ــورت ل ــم و در ص کنی

ــروز  ــه ی ب ــال زمین ــزوا و انفع ــه ان ــم ک می دانی
می کنــد.  فراهــم  را  افســردگی  اســتمرار  و 
ممکــن اســت صبح هــا بــا احســاس نگرانــی، 
اضطــراب و افســردگی از خــواب بیــدار شــوید 
و بــا خــود فکــر کنیــد کاری بــرای انجــام دادن 
نداریــد و کامــاًل تنهــا و منــزوی هســتید. چــه 
ــدن  ــه مان ــن دوره ی در خان ــوان ای ــور می ت ط
را -کــه مشــخص نیســت تــا چــه زمانــی طــول 

خواهــد کشــید- تحمــل کــرد؟

ماندن در خانه در زمان همه گیری: ١٠ گام برای کنار آمدن با قرنطینه

 مترجم: دکتر فائزه غالمیان | روان پزشک، فلوشیپ روان درمانی
 نویسنده: دکتر رابرت لیهی | روان شناس، استاد بالینی در دپارتمان روان پزشکی دانشکده ی پزشکی ویل کورنل
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

1. احساسات خود را عادی سازی کنید.
مــا اغلــب احســاس می کنیــم نمی توانیــم 
تحمــل  را  خــود  ناخوشــایند  احساســات 
کنیــم و بایــد راه بهتــری بــرای کنــار آمــدن بــا 
آن هــا پیــدا کنیــم. چنیــن احساســی شــبیه 
ــرا  ــه چ ــود ک ــد ش ــان ب ــه حال ت ــت ک ــن اس ای
ــودن،  ــرب ب ــا مضط ــت! ام ــد اس ــان ب حال ت
ــی در  ــدی و کالفگ ــاس ناامی ــیدن، احس ترس
ــا  ــت. م ــی اس ــاًل طبیع ــیب زا کام ــرایط آس ش
ــم. از  ــرار داری ــیب زا ق ــرایطی آس ــروز در ش ام
ــا  ــکان ی ــرای نزدی ــدی ب ــات ب ــه اتفاق ــن ک ای
خودمــان بیافتــد وحشــت داریــم. شــما ربــات 
نیســتید! حــق داریــد احســاس بــدی داشــته 
ــی  ــت کارهای ــن الزم اس ــا در ضم ــید. ام باش
انجــام دهیــد کــه حــس بدتــان را کم تــر کنــد 
ــی  ــس خوب ــی ح ــود گاه ــث ش ــی باع و حت
داشــته باشــید. بنابرایــن، بایــد روی مــواردی 
تمرکــز کنیــم کــه می توانیــم آن هــا را کنتــرل 
کنیــم و بپذیریــم قــادر نیســتیم چیــزی را کــه 
اطالعاتــی دربــاره اش نداریــم کنتــرل کنیــم.

2. به سراغ دوستان و خانواده بروید.
ایــن کــه خــود را در خانــه محبــوس کرده ایــد، 
ــات  ــد احساس ــه بای ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب
ــد.  ــس کنی ــان حب ــرای خودت ــز ب ــود را نی خ
فهرســتی از دوســتان تان تهیــه کنیــد؛ حتــی 
افــرادی کــه در چنــد ســال گذشــته تماســی 
خانــواده  اعضــای  نداشــته اید.  آن هــا  بــا 
را نیــز در نظــر بگیریــد و فهرســتی هــم از 
آنــان تهیــه کنیــد. ســپس بــه بعضــی از ایــن 
افــراد ایمیــل یــا پیامــک بزنیــد و بگوییــد 
ــید و  ــاس باش ــان در تم ــا آن ــد ب ــت داری دوس

از حال شــان جویــا شــوید. اصــاًل بــه ایــن 
تلفــن هوشــمندتان  از  فکــر کرده ایــد کــه 
ــا دیگــران  ــرای صحبــت کــردن ب می توانیــد ب
هــم اســتفاده کنیــد؟ درســت اســت؛ مــا ایــن 
روزهــا کم تــر تلفنــی بــا کســی در تمــاس 
هســتیم. امــا ایــن تجربــه ی »تــازه« می توانــد 
ــن  ــام ای ــه انج ــد. ب ــاط بخش باش ــیار نش بس
کار فکــر کنیــد و بــه افــرادی زنــگ بزنیــد. 
ــد.  ــیار مفیدن ــز بس ــری نی ــای تصوی تماس ه
از برنامه هایــی ماننــد اســکایپ، زوم یــا ســایر 
برنامه هــای رایــگان بــرای دیــدن یک دیگــر 
ــد. در نظــر داشــته باشــید کــه  اســتفاده کنی
ایــن تجربــه چــه تاثیــری بــر حــال و احســاس 
شــما می گــذارد. ســعی کنیــد هــر روز بــا یــک 

ــید. ــاط باش ــر در ارتب نف

ــزی  ــان را برنامه ری ــای روزانه ت 3. فعالیت ه
. کنید

ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــدن ب ــه مان در خان
هیــچ کاری بــرای انجــام دادن وجــود نــدارد. 
ــادی داریــد کــه  حتمــًا شــما هــم کارهــای زی
انداخته ایــد.  تعویــق  بــه  را  آن هــا  پیش تــر 
شــب ها فهرســتی از کارهایــی تهیــه کنیــد 
کــه می توانیــد در روز بعــد انجــام دهیــد. 
فهرســتی از کارهــای فــردا. تهیــه ی فهرســتی 
ــرای روز بعــد ایــن خوبــی را دارد کــه وقتــی  ب
از خــواب بیــدار می شــوید، می دانیــد کــه 
ــام  ــت انج ــرار اس ــه ق ــود دارد ک ــی وج کارهای
هــر ســاعت  در  ترتیــب،  ایــن  بــه  دهیــد. 
مؤثــر  حــس  می کنیــد،  دنبــال  را  هدفــی 
از  حواس تــان  ضمــن  در  و  داریــد  بــودن 
مثــاًل،  می شــود.  پــرت  نگرانی های تــان 
ــامل  ــروز ش ــرای ام ــن ب ــای م ــت کاره فهرس

مــوارد زیــر اســت: برگــزاری جلســات تلفنــی 
ــا  ــردن ب ــت ک ــاران، صحب ــا بیم ــی ب و ویدیوی
همــکاران، نوشــتن یــک یادداشــت اینترنتی، 
مطالعــه ی چنــد مقاله، تمــاس تلفنــی با چند 
ــی،  ــات مالیات ــردن اطالع ــب ک ــت، مرت دوس
خــوردن ناهــار، آمــاده کــردن شــام، تماشــای 
ــا  ــی ب ــی ورزش و وقت گذران ــم، کم ــک فیل ی
همســرم. بــه نظــر مــن کــه روز خیلــی خوبــی 

می آیــد. هــر فعالیــت هدفــی دارد.

بــه فهرســت خــود رجــوع  روز،  پایــان   در 
داده ایــد  انجــام  کــه  را  کارهایــی  و  کنیــد 
عالمــت بزنیــد و ببینیــد انجــام هــر کــدام 
چــه احساســی بــه شــما داده اســت. اگــر 
را  آن هــا  انداخته ایــد،  قلــم  از  را  کارهایــی 
ــه  ــود اضاف ــد خ ــای روز بع ــت کاره ــه فهرس ب
در  کالســیک  تکنیــک  یــک  ایــن  کنیــد. 
بــه  کــه  اســت  شــناختی -رفتاری  درمــان 
فعال ســازی  و  فعالیــت  »برنامه ریــزی  آن 
رفتــاری« گفتــه می شــود. هرچــه کارهــای 
بیشــتری انجــام دهیــد و هرچــه بیشــتر خــود 
را مشــغول کنیــد، احســاس بهتــری خواهیــد 

داشــت.

4. بــه ایــن مدت بــه عنــوان زمــان آزاد خود 
کنید. نگاه 

ــه  ــاس را تجرب ــن احس ــم ای ــما ه ــااًل ش احتم
ــرای  کرده ایــد کــه هیــچ  وقــت زمــان کافــی ب
ــا  ــدارم. ام ــم ن ــه می خواه ــی ک ــام کارهای انج
ــد! البتــه  ــادی در اختیــار داری حــاال زمــان زی
کــه از دیــد واقع بینانــه، نمی توانیــد بســیاری 
از کارهایــی را که در گذشــته دوســت داشــتید 
ــک  ــن را ی ــد ای ــعی کنی ــا س ــد. ام ــام دهی انج
تعطیلــی اجبــاری در نظــر بگیریــد؛ بــرای 
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کــه  را  کاری  هــر  می توانیــد  هفتــه  چنــد 
ــد.  ــام دهی ــد انج ــاب می کنی ــان انتخ خودت
)البتــه کــه نمی دانیــم ایــن مــدت دقیقــًا 
چــه قــدر خواهــد بــود( در هــر صــورت، ایــن 
ــر کاری  ــه ه ــت ک ــما اس ــار ش ــان در اختی زم
پــس،  دهیــد.  انجــام  آن  در  می خواهیــد 
ــخوار  ــد. نش ــتفاده کنی ــمندانه از آن اس هوش
فکــری و نگرانــی هیــچ کمکــی نمی کنــد. بــه 
ســراغ فهرســت کارهای تــان برگردیــد و آن هــا 

ــد. ــام دهی را انج

5. کارهایــی را کــه به تعویــق انداخته بودید 
انجــام دهید.

زمانــی کــه بــه وقــت آزادتــان فکــر می کنیــد، 
می توانیــد کارهایــی را کــه بــه عقــب انداختــه 
بودیــد بــه خاطــر بیاوریــد. مثــاًل، مــن بررســی 
اطالعــات مالیاتــی ام را عقــب انداختــه بــودم. 
ــدازم،  ــق می ان ــه تعوی ــن کار را ب ــال ای ــر س ه
امــا در نهایــت انجــام ایــن کار آن قدرهــا هــم 
کــه فکــر می کــردم ســخت نیســت. پــس 
کارهــای عقب مانــده ی خــود  از  فهرســتی 
تهیــه کنیــد و کار کــردن روی آن را شــروع 
کنیــد. مــواد فهرســت ممکــن اســت وظایــف 
خانگــی مثــل مرتــب کــردن کمــد، تمیــز 
کــردن خانــه یــا تمــاس بــا افــرادی باشــد کــه 

ــد. ــر نداری ــان خب ــت از آن ــی اس مدت

6. کمی ورزش کنید.
ــوان  ــه عن ــوب ب ــای یوتی ــد از ویدیوه می توانی
مربــی ورزشــی کــه مــدام ســرتان غــر می زنــد 
کــه در خانــه تمریــن کنیــد، اســتفاده کنیــد. 

ــگاه  ــک باش ــه ی ــازی ب ــردن نی ــرای ورزش ک ب
یــوگا  می توانیــد  نیســت.  پیــک  و  شــیک 
کنیــد، دراز و نشســت بزنیــد، درجــا بدویــد یــا 
تمرین هــای دیگــری را در همــان خانــه انجــام 
ــر  ــان باالت ــان قلب ت ــه ضرب ــن ک ــد. همی دهی
بــرود و کمــی بــه خودتــان فشــار بیاوریــد، 
ــاال  ــما ب ــدن ش ــن ب ــود اندورفی ــث می ش باع
ــه کار  ــت ب ــًا دس ــد. حتم ــل نکنی ــرود. معط ب

ــوید. ش

7. هوشمندانه بخورید و بنوشید.
ــش از  ــب بی ــم اغل ــترس داری ــه اس ــی ک زمان
ــالم  ــای ناس ــا غذاه ــم ی ــذا می خوری ــدازه غ ان
ــب  ــیم. مراق ــروب می نوش ــا مش ــم ی می خوری

ایــن مســاله باشــید.

ســالمتی  بــه  را  زمــان  ایــن  چــرا  اصــاًل   
بیشــترمان اختصــاص ندهیــم؟ فــرض کنیــد 
بــه یــک ســفر ورزشــی یــا ســالمتی رفته ایــد و 
قــرار اســت بــرای غذاهای تــان برنامــه داشــته 
باشــید و مشــروب را کــم یــا حتــی حــذف 
کنیــد. کار دیگــری کــه حــاال فرصــت آن را 
ــت.  ــه اس ــپزی خالقان ــد، آش ــار داری در اختی
ــای  ــتور غذاه ــت دارم دس ــخصًا دوس ــن ش م
امتحــان  می کنــم  پیــدا  کــه  را  جدیــدی 
چنــدان  نتیجــه  همیشــه  هرچنــد  کنــم، 
می توانیــد  حتــی  نیســت!  موفقیت آمیــز 
بــه کارهایــی دســت بزنیــد کــه نســل های 
نــان  انجــام می دادنــد، مثــل  مــا  از  قبــل 
ــایر  ــذی و س ــوپ های مغ ــوردن س ــن، خ پخت
خوردنی هــای خالقانــه و خوش مــزه ای کــه 
می توانــد بــه ســبد غذایی تــان اضافــه شــود.

8. یــک فهرســت کتــاب و فیلــم تهیــه 
ــد. کنی

مــن زیــاد مطالعــه می کنــم، امــا همیشــه 
احســاس می کنــم زمــان کافــی را بــرای آن 
میــزان مطالعــه ای کــه دوســت دارم، در اختیار 
ــًا  ــت. حتم ــن کار اس ــان ای ــون زم ــدارم. اکن ن
محلــه ی  کتابخانــه ی  طریــق  از  می توانیــد 
خــود بــه کتاب هــای زیــادی دسترســی داشــته 
باشــید. هم چنیــن، می توانیــد کتاب هــای 
الکترونیکــی و صوتــی زیــادی را نیــز بــه رایگان 
دانلــود کنیــد. امــروز وقــت آن رســیده کــه 
خــود را در کتاب هــای خــوب غــرق کنیــد 
و چیزهایــی بخوانیــد کــه ربطــی بــه ایــن 

نــدارد. همه گیــری 

ــت  ــکل اس ــار مش ــه دچ ــخصی ک 9. از ش
حمایــت کنیــد.

مــا همــه در ایــن شــرایط در کنــار هــم هســتیم 
ــک راه  ــم. ی ــت کنی ــر حمای ــد از یک دیگ و بای
بــرای ایــن کــه احســاس اشــتراک کنیــم و 
بــه زندگــی خــود معنــا دهیــم ایــن اســت کــه 
حواس مــان بــه کســی باشــد کــه احتمــااًل 
دوران ســختی را می گذرانــد. مثــاًل، کســی کــه 
تنهــا زندگــی می کنــد یــا مســتعد افســردگی و 
اضطــراب اســت. تمــاس بــا ایــن فــرد یا ارســال 
یــک پیامــک بــرای احوال پرســی می توانــد 
کم تــری  انــزوای  احســاس  او  شــود  باعــث 
داشــته باشــد. حــاِل خــود شــما هــم بــا انجــام 
ایــن کار به تــر می شــود. جالــب این جــا اســت 
کــه گاهــی وقتــی بــه شــخص دیگــری کمــک 
می کنیــم، در واقــع بیشــترین کمــک را بــه 

خودمــان کرده ایــم.

ــش  ــه چال ــود ب ــأس را در خ ــس ی 10. ح
بکشــید.

ــم،  ــدی بگیری ــری را ج ــن همه گی ــد ای ــا بای م
ــود  ــان خ ــر آن ج ــر اث ــادی ب ــراد زی ــون اف چ
نمی دانیــم  امــا  داد.  از دســت خواهنــد  را 
ــن  ــال ای ــود. احتم ــد ب ــه خواه ــده چگون آین
کــه هــر فــرد بــر اثــر ایــن مشــکل کشــته شــود 
بســیار انــدک اســت. بــا ایــن حــال، بــا انجــام 
را  شــرایط  ایــن  معتبــر  دســتورالعمل های 
جــدی بگیریــد. ممکــن اســت شــرایط بهبــود 
پیــدا کنــد و شــیوع ویــروس بــه آن انــدازه ای 
ــی  ــد. کس ــم نرس ــر می کنی ــروز فک ــا ام ــه م ک
ــه جــای تــالش  ــد. در هــر صــورت، ب نمی دان
بــرای پیش بینــی آینــده، بهتــر اســت بــر 
همیــن امــروز و هفتــه ی آینــده تمرکــز کنیــد. 
امروزتــان  احساســات  بــا  نکنیــد  تــالش 
وضعیــت دنیــا و زندگــی را در مــاه آینــده 
ــه در  ــم ک ــل می دانی ــد. الاق ــی کنی پیش بین
هفته هــای اخیــر شــرایط در چیــن به بــود 
چشــم گیری داشــته اســت. شــاید ایــن اتفــاق 

ــز بیفتــد. ــا نی ــرای م ب

می توانیــد  کــه  باشــید  داشــته  یــاد  بــه 
کارهایــی را کــه هــر روز انجــام می دهیــد 
ایــن  در  کــه  را  گام هایــی  کنیــد.  کنتــرل 
یادداشــت آمــده امتحــان کنیــد و از دیگــران 
ــما  ــه ش ــری را ب ــای دیگ ــد راه ه ــز بخواهی نی
ــتگی  ــما بس ــه ش ــر روز ب ــد، ه ــنهاد دهن پیش
ــام  ــه انج ــی را ک ــام کارهای ــزارش تم دارد. گ
ــته  ــد، داش ــزی می کنی ــا برنامه ری ــد ی می دهی

باشــید.
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جهاِن سرماخورده: پلی میان مرگ و زندگی

 مریم عاطفی | روانشناس بالینی

ایــن روزهــا، کرونــا آنچنــان آشــنا می نمایــد که 
گویــی قرن هاســت می شناســیمش. راســتش 
هــم همین طــور اســت، بشــر همیشــه بــا ایــن 
دشــمنان ناشــناخته دســت بــه گریبــان بــوده 
اســت. اساســًا بخشــی از آنچــه مــا پیشــرفت 
ــن  ــای ت ــل جنگ ه ــم حاص ــکی می نامی پزش
بــه تــن بــا ایــن موجــودات میکروســکوپی 
ــه  ــر چ ــروس ه ــت کروناوی ــا، ماهی ــت. ام اس
ــر  ــره، تغیی ــم روزم ــی نظ ــد، برهم ریختگ باش
الگــوی معاشــرت ها و مراقبت هــای ویــژه هــر 
ــرده  ــزل ک ــا را متزل ــت م ــاس امنی روزه احس
اســت و تــا راهــی بــرای ســازگاری پیــدا کنیــم، 
اضطرابــی  می دهــد.  آزارمــان  اضطــراب 
ــد و  ــار ض ــی و اخب ــر حمایت ــتن چت ــه نداش ک
نقیــض، در شــدت آن نقــش دارد. رفتــار مــا در 
ایــن موقعیــت جدیــد فقــط واکنــش بــه کرونــا 
ــراب  ــه اضط ــخ ب ــه پاس ــت بلک ــروس نیس وی
ــان  ــی از روان م ــه در زوایای ــت ک ــی اس و ترس

تجربــه می کنیــم. 

بشــری  هیجــان  طبیعی تریــن  اضطــراب، 
اســت کــه در هنگامــه مــرگ و بقــا تجربــه  اش 
می کنیــم. ایــن روزهــا هــم کــه کویــد-19 
مرزهــا را درنوردیــده اســت، اگــر اضطــراب 
داریــم عجیــب نیســت. طبیعی تریــن حســی 
اســت کــه می توانیــم تجربــه کنیــم و مردمــان 
دیگــر هــم در جــای جــای ایــن کــره خاکــی، 
مثــل مــا مضطــرب هســتند. هرچنــد کــه  

ــنویم  ــا بش ــاس آنه ــاره احس ــر درب ــاید کمت ش
و کمتــر راجــع بــه ترس هایمــان بگوییــم. 
ــا خودمــان هــم بازگــو نکنیــم.  حتــی شــاید ب
ــنویم و  ــت بش ــن اس ــه ممک ــه ک ــتر آنچ بیش
ببینیــم رد و بــدل کــردن اخبــار و آمارهــا و 
البتــه گوشــزد کــردن نکات بهداشــتی اســت. 
و  کانال هــا  شــاید ســاعت ها در ســایت ها، 
ــال  ــه دنب ــم و ب ــتاگرام بچرخی ــات اینس صفح
آخریــن اخبــار و راه هــای پیشــگیری باشــیم. 
شــاید غمگیــن و ســر در گریبــان در گوشــه ای 
افتــاده باشــیم. شــاید هــم ســرمان را بــاال 
بــا افتخــار در خیابان هــا قــدم  بگیریــم  و 
بزنیــم، آنچنــان کــه گویــی نــه کرونایــی آمــده 
اســت و نــه آدم هایــی می میرنــد. راســتش 
آن موقــع هــم در دلمــان اضطرابــی اســت 
کــه در پــس ایــن بــاد بــه غبغــب انداختن هــا 
و  افــراط  همــه  در  کرده ایــم.  پنهانــش 
در  درآورنــده  پــا  از  اضطرابــی  تفریط هــا، 
ــان اســت؛ بشــری هســتیم کــه از مــرگ  جری
و بیمــاری خــود یــا عزیزانمــان ترســیده ایم 
جهــان  فروپاشــی  از  باالتــر،  آن  از  گاه  و 
ــرزه  ــه هوموســاپینس ل انســان ها و بقــای گون
بــر اندام مــان افتــاده اســت. اضطــراب بیمــار 
شــدن و تــرس از جدایــی و مــرگ، در شــرایط 
ــه  ــا بی وقف ــت. م ــایع اس ــاری ش ــی بیم پاندم
ــا  را  ــه آدم ه ــتیم ک ــری هس ــرض تصاوی در مع
نشــان  ترســناک  لباس هایــی  در  پیچیــده 
می دهــد، بیمارانــی کــه نفس هایشــان بــه 
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شــماره افتــاده اســت و خیابان هایــی کــه 
ــا  ــند ت ــی از آدم باش ــرب و زور خال ــا ض ــد ب بای
ــا  ــه این ه ــان هم ــوند. بی گم ــی ش ضدعفون
نمی دانیــم  کــه  اســت  غریبــی  تصاویــر 
کجــای روان مــان جایشــان دهیــم. آن قــدر 
نمی دانیــم بــا آنهــا چــه کنیــم  کــه شــاید پنــاه 
ــان  ــا آنچن ــه خریدهــای بی شــمار و ی ــم ب ببری
بخوریــم و بیاشــامیم! کــه راســتی راســتی 
ــم  ــاز ه ــه، ب ــد!  و البت ــر درنیای ــان دیگ نفس م
آرام و قــرار نداریــم. آنچــه آرام و قــرار را ربــوده 
اســت، نــه فقــط ویــروس کــه اضطرابــی اســت 
ــراب  ــم؛ اضط ــه کنی ــا آن چ ــم ب ــه نمی دانی ک

ــی.   ــودی و فروپاش ــرس از ناب ــرگ و ت م

ــت  ــن اس ــی بنیادی ــرگ اضطراب ــراب م اضط
ــوزادی  چــرا کــه از همــان روزهــای نخســت ن
بــا ماســت، هــر چنــد کــه بــه یــادش نیاوریــم. 
موقعیت هایــی مثــل بیمــاری، مــرگ عزیــزان 
ایــن  برانگیزاننــده  ناامنــی  یــا احســاس  و 
در  مــرگ  اضطــراب  هســتند.  اضطــراب 
شــرایطی کــه عامــل تهدیــد بیــرون از اختیــار 
و  پیش بینــی  غیرقابــل  شــرایط  و  ماســت 
آشــوبناک اســت، دوبــاره بــه صحنــه روان 
می آیــد. در دوران همه گیــری کرونــا شــاید 
ناشــناخته  ویــروس  ایــن  کنیــم  احســاس 
دنیــا را بهــم تابانــده اســت. ممکــن اســت 
ــه  ــم غلب ــر نظ ــوب ب ــه آش ــیم ک ــن بترس از ای
ــد  ــود خواه ــر خ ــه آخ ــا ب ــرد و دنی ــد ک خواه
رســید. چنانکــه ایــن روزهــا بــه شــوخی از هــم 
ــه  ــورها ب ــد دایناس ــه بع ــه مرحل ــنویم ک می ش
ــهاب  ــادن ش ــا افت ــد و ی ــد آم ــان خواهن خیاب
ســنگی بــر زمیــن را انتظــار می کشــیم. در 
واقــع، دایناســورها بازنمایــی تصــور مــا از ایــن 
ــان ها آن را  ــا انس ــت. م ــک اس ــروس کوچ وی
ــیری ناپذیر  ــوری ســنگین و س ــون دایناس چ

ادراکــش می کنیــم کــه زمیــن زیــر قدم هایــش 
تــرک می خــورد و ادامــه ایــن ماجــرای مبهــم 
و پیچیــده، بــه افتــادن شــهاب ســنگی ختــم 
می شــود کــه زمیــن را دگرگــون می کنــد. 
دایناســور و شــهاب ســنگ زیســت جهان مــان 
عمیــق  ســوراخ هایی  می کننــد،  ســوراخ  را 
زمــان  پیوســتگی  و  روان  یکپارچگــی  کــه 
بلعنــد.  مــی  را  زندگــی  و  می شــکافند  را 
واقــع  در  پاره شــدگی  ایــن  و  ســوراخ  ایــن 
همــان تاریکــی، پوچــی و چالــه ای اســت 
ــان  ــرگ در روان م ــراب م ــه اضط ــا تجرب ــه ب ک
ــراب را  ــن اضط ــم. گاه ای ــی کنی ــه اش م تجرب
ــی  ــار گودال ــی کن ــه گوی ــم ک ــان می گویی چن
ــب دارد، گاه  ــی عجی ــه کشش ــتاده ایم ک ایس
ــم  ــم می کنی ــی تجس ــه پرتگاه ــود را در لب خ
ــد.  ــقوط کن ــت س ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــه ه ک
کــه  می آیــد  ذهن مــان  بــه  تصویــری  گاه 
گیرافتاده ایــم  برهــوت  بیابانــی  در  انــگار 
ــده ای در آن  ــود زن ــده و موج ــچ جنبن ــه هی ک
نیســت. گاه خــواب می بینیــم کــه در زیــر 
ســرمایی اســتخوان ســوز، در بــاد و بــوران 
گرفتــار شــده و می ترســیم کــه یــخ بزنیــم. 
کابوس هایــی مملــو از حیوانــات وحشــی، 
خــواب را از مــا می رباینــد. تــرس هولنــاک از 
ســیاه چاله، گــودال، بیابــان خالــی از ســکنه، 
ــراب  ــی اضط ــی بازنمای ــرما همگ ــگاه و س پرت
مــرگ در روان مــا هســتند. ایــن اضطــراب 
تــالش  آیــد  مــی  روان  صحنــه  بــه  وقتــی 
می کنــد تــا خــودش را بــه موضوعــی بیرونــی 
ــان  ــی ذهن م ــع گاه ــن مواق ــباند. در ای بچس
درگیــر یکــی از عزیزانمــان می شــود. ممکــن 
اســت در شــرایط امــروز، نگــران از دســت 
دادن والدیــن پیــر و ســالخورده خــود باشــیم. 
بــه ذهــن مــان هجــوم  گاهــی فکرهایــی 
ــور  ــاری تص ــرایط بیم ــا را در ش ــی آورد، آنه م

ــم  ــود مراس ــن خ ــی در ذه ــا حت ــم و ی می کنی
عــزا می گیریــم و بــرای دنیــای بــدون او اشــک 
ــه  ــی ب ــم و غصــه دار می شــویم. گوی مــی ریزی
ــکار  ــن اف ــه ای ــم. هم ــرگ می روی ــتقبال م اس
ناخوشــایند  و  آزاردهنــده  بســیار  برایمــان 
اســت. امــا، چــرا بــا خــود چنیــن می کنیــم؟ 
ــد بیرونــی هســت، مــا  در شــرایطی کــه تهدی
ــد. در  ــر کن ــا را غافلگی ــرگ م ــم م نمی خواهی
ــیم.  ــات می اندیش ــه جزیی ــه هم ــا ب ــع، م واق
ــا دیگــری، بــه همــه  ــه بیمــاری خودمــان، ی ب
جزییــات از دســت دادن، بــه ایــن ترتیــب 
ــه  ــل پیــش بینــی اســت ب آنچــه را کــه غیرقاب
اتفاقــی برنامه ریــزی شــده تبدیــل می کنیــم. 
گویــی عــذاب ایــن افــکار از مواجــه غیرقابــل 
پیــش بینــی بــا مــرگ بهتــر اســت. شــاید بــد 
نباشــد بــه هنــگام نشــخوار ایــن افــکار، پیــش 
از آنکــه قصــه تلخــی ببافیــم بــا خــود چنیــن 
تکــرار کنیــم و خــود را تســلی دهیــم کــه 
ــه  همــه آنچــه در تصورمــان مــرور می کنیــم ب
واقعیــت کویــد-19 و زندگــی عزیزمــان ربطــی 
ــراب  ــر اضط ــه خاط ــکار ب ــن اف ــه ای ــدارد ک ن
ــدید  ــا تش ــن روزه ــه ای ــت ک ــرگ اس ــا از م م
شــده اســت. اگــر در دوران پیشــاکرونایی، 
ــه مشــکالت  دلواپســی های مــداوم، توســل ب

جســمانی و غوطــه وری در خیــاِل بهشــِت 
بریــن، دفاع هایــی نســبی در برابــر اضطــراب 
بودنــد، ایــن روزهــا شــاید دیگــر بــه قــدر کافی 
کارآمــد نباشــند. یالــوم راه دیگــری بــرای کنار 
آمــدن بــا تجــارب برانگیزاننده ٔ اضطــراب مرگ 
خورشــید  بــه  خیــره  می دهــد؛  پیشــنهاد 

ــتن. نگریس

ممکــن  چنــدان  خورشــید  بــه  نگریســتن 
ــد  ــان می ده ــورش آزارم ــه ن ــرا ک ــت، چ نیس
امــا همــان رویارویــی کوتــاه شــاید کافــی 
باشــد تــا بــر ترس مــان فایــق آییــم. در واقــع، 
ــا دیــدن اضطراب هایمــان ایــن مــا هســتیم  ب
کــه بــر ویــروس پیــروز خواهیــم شــد و یادمــان 
ــتیم.  ــا نیس ــی تنه ــن رویاروی ــه در ای ــد ک باش
امــروزه، جهانــی بــا اضطــراب مــرگ دســت و 
پنجــه نــرم می کنــد و جویــای آرامــش اســت. 

ــدر  ــت مق ــر سرنوش ــم ب ــا نمی توانی ــه م گرچ
ــراب  ــر اضط ــا ب ــم ام ــه کنی ــرگ، غلب ــر، م بش
مــرگ تــا انــدازه خوبــی می تــوان غلبــه کــرد. 
آنچــه حــال مــا را بهتــر می کنــد آن اســت 
کــه پــای اضطراب مــان بنشــینیم، بــه دالیــل 
ــه  ــت ب ــی، دس ــد از  خیرگ ــیم و بع آن بیندیش

ــم.  عمــل بزنی

ــمان  ــره در چش ــی خی ــرای دقایق ــد ب بگذاری
ــوان  ــدر ت ــه ق ــش را ب ــم و حقیقت ــرگ بنگری م
خویــش دریابیــم. همــه مــا می دانیــم کــه 
ــت و  ــم بس ــم خواهی ــا چش ــن دنی روزی از ای
هرگــز هیــچ کــس نمی دانــد چگونــه و بــه چــه 
ــل  ــواره غیرقاب ــی هم ــع، زندگ ــل. در واق دلی
پیش بینــی بــوده اســت. بشــر بارهــا و بارها در 
ــر  ــا بیماری هایــی مرگبارت طــول زندگــی اش ب
ــر  ــول عم ــا در ط ــت. م ــده اس ــا جنگی از کرون
بــا  بــه ناچــار  کوتــاه خــود بارهــا و بارهــا 
بــه رو شــده ایم. در  شــکنندگی زندگــی رو 
طــول تاریــخ، انــرژی زندگــی در ســخت ترین 
شــرایط بــر مــرگ چیــره شــده اســت. قانــون 
طبیعــت آن اســت کــه هــر آشــوبی بــه نظمــی 

ــد.      ــد بیانجام جدی

اگــر در قرنطینــه هســتیم و در کنــج خانــه 
اســت  خوبــی  فرصــت  ایــم،  گرفتــه  پنــاه 
ــه  ــه ک ــه آنچ ــویم هم ــادآور ش ــود ی ــه خ ــه ب ک
داریــم همیــن لحظه هــای زندگــی اســت. 
چگونــه اســت کــه زندگــی را کــه تنهــا دارایــی 
ــوده  ــت را بیه ــه از آن ماس ــی ک ــت و روان ماس
در حســرت ناتوانــی هایمــان و تــرس از آینــده 
نامعلــوم مصــرف می کنیــم. در شــرایطی کــه 
زمیــن بــه ویــروس کرونــا آلــوده شــده اســت، 
ــگار  ــا روان را بیاالییــم و از زن فرصتــی اســت ت
بی معنایــی بزداییــم. همیشــه انــدک جراتــی 
در آدمــی هســت، بــه همــان نیرویــی کــه مــا 
را تــا بــه امــروز بــه زندگــی پیونــده زده اعتمــاد 
ــا،  ــی از تجربه ه ــای غن ــا دنی ــم. درون م کنی
تخیــالت و آرزوهــای ســازنده ای اســت کــه 
پنهــان  مــرگ  از  تــرس  مخــوف  ســایه  در 
ــه  ــم ک ــرده ای داری ــی ناک ــر زندگ ــده اند. اگ ش
ــه همــراه  ــی و ســرخوردگی عمیقــی ب نارضای
ــد.  ــدان می کن ــرگ را دو چن ــرس از م دارد و ت

بــه آن زندگــی ناکــرده بیندیشــیم، آن نــود 
درصــدی کــه همچنــان ناممکــن اســت را اگــر 
چــه دل کنــدن ازش ســخت اســت، امــا فعــاًل 
رهــا کنیــم و بــه همــان ده درصــد باقی مانــده 
و  ناکامــی  رنــج،  بپوشــانیم.  عمــل  جامــه 
حســرت هایمان را تبدیــل بــه کاری کنیــم 
ــاط  ــد، ارتب ــان باش ــه در ام ــد حادث ــه از گزن ک
ســازنده، خدمــت موثــر و معنــای درون زاد بــر 
جریــده عالــم ثبــت می شــود. ایــن روزهــا، بــه 
آســانی می توانیــم از زندگــی خــود و دیگــران 
حضــور  محدودیــت  بــا  کنیــم؛  محافظــت 
ــرای از بیــن  فیزیکی مــان می توانیــم گامــی ب
بــردن ویــروس برداریــم. در خانــه بمانیــم و 
ــد  ــه بمانن ــم در خان ــک کنی ــران کم ــه دیگ ب
پــس  از  کننــد.  غنــی  را  لحظه هایشــان  و 
ــر الزم  ــدی دیگ ــرگ، توّل ــراب م ــه اضط تجرب
اســت و البتــه کــه هســتی و تولــد بــه تعویــق 

ــت.  ــی نیس انداختن

دربــاره  گفت وگــو  و  بازاندیشــی 
کرونــا  پاندمــی  ایــن  در  اضطراب هایمــان 
می توانــد مــا را رویین تن مــان کنــد حتــی 
ــم هایش  ــفندیار در چش ــمان اس ــا چش ــر ب اگ

شــویم.  خیــره 

اضطــراب  بــا  آمــدن  کنــار  پی نوشــت: 
ــه از  ــا ک ــرای آنه ــی، ب ــرایط کنون ــرگ در ش م
آســیب های روانــی شــدیدتری رنــج می برنــد، 
التیــام  پیشین شــان  فقدان هــای  زخــم   و 
ــراد  ــن اف ــت. ای ــخت تر اس ــت، س ــه اس نیافت
ــن  ــد. در ای ــتری دارن ــت بیش ــه حمای ــاز ب نی
شــرایط کمــک گرفتــن از متخصصــان مرهــم 
زخم هــای  بــرای  بــود  خواهــد  درمانــی  و 

ــور.  ناس
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

درِک بی مفهومی زندگی آغازی نو و نه پایان!

 گلنوش شهباز | دکترای روانشناسی بالینی

"زیر این صخرۀ سرخ سایه ست

) بیا زیر سایه این صخره سرخ (

بــا  کــه  را  نشــانت می دهــم چیــزی  مــن   
سایه ات 

- کــه صبــح پشــت ســرت راه مــی رود و یــا 
ــرق  ــود- ف ــد می ش ــت بلن ــرای دیدن ــر ب عص

می کنــد... 

نشــانت  خــاک  مشــتی  در  را  وحشــت 
" هــم می د

تومــاس  معــروف  شــعِر  از  بخشــی  ایــن 
اســترنس الیــوت ، "هدرآبــاد "، اســت کــه 
ــی و  ــانی، پوچ ــدن انس ــت، زوال تم ــا صالب ب
آشــفتگی کامــِل بعــد از جنــگ جهانــی اول را 

می کنــد... توصیــف 

ــِد  ــایه تهدی ــه س ــود ک ــروز ب ــن دی ــگار همی ان
جنــگ جهانــی ســوم همــه جهــان را فــرا 
ــه  ــود و میلیــون هــا انســان خــواب ب ــه ب گرفت
ــیاهی و  ــن س ــی ای ــتند. از تمام ــم نداش چش
دلهــره چنــدی بیــش نگذشــته بــود کــه بهــار 
بــا شــکوفه هایــش، شــبانه، در حالــی منفجــر 
ــه ای  ــون دیوان ــار، چ ــرگ ب ــی م ــه آفت ــد ک ش
تیــغ در دســت، بــه دنبالمــان افتــاد و بیــش از 
بیــش جهــان را بــا وحشــِت مــرگ مواجــه کــرد 

ــرد.  ــم و غمــی عمیــق فــرو ب ــه مات و مــا را ب

انگار طبیعت سخت گوشمان را پیچانده!

 حقیقتــًا هیــچ وضعیتــی بــه انــدازه وضعیــِت 
بشــر  نمی توانســت  کنونــی  اضطــراب زای 
ــود  ــی خ ــکنندگی" و ناتوان ــا "ش ــه ب را اینگون
ــاس  ــا احس ــرر ب ــه ای مک ــد. مواج ــه کن مواج
ناتوانــی، پوچــی و بی معنایــی زندگــی کــه 
بــه مراتــب تاثیــِر مخــرب اش از خــود ایــن 

اتفاقــاِت پــی در پــی افزون تــر اســت. 

ــن ســؤاالت  ــر کســی ســت کــه مکــررًا ای کمت
از ذهــن اش نگذشــته باشــد کــه واقعــًا در 
یــا  دیــر  بایســتی  جهــان چــه می گــذرد؟ 
ــال  ــه در ح ــم ک ــع کنی ــاطمان را جم زود بس
انقراضیــم؟ آیــا تغییراتــی کــه در دنیــا نظــاره 
ــان  ــر پای ــاهدی ب ــتیم ش ــوده و هس ــرش ب گ
بــر پنجــاه قــرن  تمدنــی ســت کــه بالــغ 
می شــناختیم؟ آیــا بشــریت بــه نوعــی بــه 
فرآینــد تمدن زدایــی ورود پیــدا کــرده؟ آیــا مــا 
شــاهد از دســت دادن معنــای تمــدن یــا آنچــه 
کــه گســتون بوتــول  ناپدیــد شــدِن  "جــدال بــا 
وحشــت" می نامــد، هســتیم؟ آیــا ایــن تمــدن 
ــل  ــته بدلی ــور پیوس ــه بط ــت ک ــانی نیس انس
وحشــت و ویرانــی حاکــم، بــا از همپاشــیدگی 
ــِگ  ــر جن ــی دیگ ــده؟ گوی ــد ش ــررًا تهدی مک
واقعــِی تمــدن، مابیــن تمدن هــا نبــوده بلکــه 
راجــع بــه دوام آوردِن خــوِد تمــدن می باشــد!
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

اتفاقــاِت  مــداوِم  ســیِل  ایــن  انــگار  آری 
لحظــه  یــک  حتــی  پیرامــون،  غم انگیــِز 
ــم  ــان ه ــر ام ــوارِش رواِن بش ــتگاه گ ــه دس ب
نمی دهــد تــا حداقــل تلنگــری بخــود بزنــد و 
ــت،  ــواب نیس ــار خ ــن ب ــگار ای ــه! ان ــد ن بفهم
شــوربختانه  و  نمی بینیــد  کابــوس  دارد 
ایــن  تمامــی  می بایســتی  و  بیدارســت 
خبرهــای بــد را یــک جــا جــذِب روانــش کنــد. 

ــه هفتــاد ســال پیــش ســفر کنیــم و  بیاییــد ب
ــم!  ــو بزنی ــر کام ــوِن آلب ــان طاع ــه رم ــری ب س
شــاید تســلی خاطــری برایمــان باشــد تــا 
بفهمیــم اولیــن یغماشــدۀ "همه گیری هــا" 
آلبــر  نیســتیم.  هــم  آخرینــش  و  نبــوده 
متفکــری  و  الجزایــری  نویســنده ای  کامــو 
یعنــی   1947 ســال  در  کــه  جهانی ســت 
تقریبــًا هفتــاد ســال پیــش، صدهــزار نســخه 
و  رفــت  فــروش  بــه  طاعــون اش  کتــاِب  از 
نوشــته هایش  در  سرســختانه،  همیشــه 
ــت. او  ــی را داش ــوم زندگ ــا و مفه ــه معن دغدغ
مکــررًا در نوشــته های ادبــی اش، در قالــب 
توصیــِف  بــه  داســتانی،  شــخصیت های 
شــرایطی مشــابِه موقعیــت کنونــی کــه مــا در 
ــتی  ــه درس ــت و ب ــم، پرداخ ــر می بری آن به س
ســاز و کارهــای متعــدِد بشــر در مواجــه و کنــار 
آمــدن بــا  بی معنایــِی منتــج شــده از شــرایط 

ــید.  ــر کش ــه تصوی ــی را ب فعل

را  پوچــی  بــا  مواجــه  ســازکارهای  ایــن  او 
اســت: کــرده  خالصــه  این گونــه 

1(انفعــال 2( بــه جــان هــم افتــادن، انتقــام و  
کشــت و کشــتار 3(کنشــی میــان ذهنیتــی: 
کنشــی کــه در آن "دیگــری" در درجــه اولویت 

قــرار دارد.  

ــیده،  ــر کش ــه تصوی ــز ب ــو نی ــه کام ــه ک آن گون

ــم های  ــا مکانیس ــان ها ب ــا انس ــی م رواِن تمام
دفاعــی گوناگونــی، بــا فالکــت فعلــی مواجــه 
می شــود. ایــن مکانیســم های دفاعــی روی 
رشــدیافتگی  تــا  ناپختگــی  از  پیوســتاری 
قــرار دارنــد و مهــم تریــن کارکردشــان همیــن 
اســت تــا توقفــی زمانــی ایجــاد کننــد، اندکــی 
ــه مــا اجــازه دهنــد  برایمــان زمــان بخرنــد و ب
ــه  ــوِد واقع ــا خ ــم ب ــه بخواهی ــل از اینک ــا قب ت
مواجــه شــویم، هرچــه بیشــتر مواجــه بــا 
بیاندازیــم.  تعویــق  بــه  را  فعلــی  مصیبــت 
ایــن ســپرهای دفاعــِی متعــدد در تعامــل 
ــخصیت  ــتند: ش ــی هس ــل گوناگون ــا عوام ب
محیــط  فــردی،  زندگــی  تاریخچــه  افــراد، 
ــد،  ــی می کن ــرد در آن زندگ ــه ف ــی ک اجتماع

اقتصــادی اش. شــرایط  و  توانمندی هــا 

نگاهــی  کافی ســت   فقــط  روزهــا  ایــن 
ایــن  تــا تمامــی  بیاندازیــم  بــه اطرافمــان 
ســازوکارها را در انســان ها جســتجو کنیــم:

از مردمانــی گرفتــه کــه علی رغم هشــدارهایی 
پــی در پــی و در ســطحی جهانــی! منفعالنــه، 
هماننــد کســی کــه گویــی خبــر بیمــاری 
ســرطان خــود یا عزیــزش را شــنیده، ابتــدا در 
انــکار بــه ســر می برنــد و بــدون داشــتِن ذره ای 
آگاهــی از هــم نوعشــان، انــگار از زندگــی 
ــزی  ــی برنامه ری ــند، در پ ــته باش ــت شس دس
ســفری تفریحــی هســتند تا خــود و یــا دیگری 
را بــه دل مــرگ بســپارند؛ تــا عــده ای دیگــر که 

همچنــان بــه جــان هــم افتــاده و انــگار هنــوز 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــی نیس ــا کاف ــت کرون ــم! آف ه
می رســد در حــال رقــم زدِن جنگــی دیگــر در 
ــخت  ــز س ــر نی ــده ای دیگ ــتند. ع ــان هس جه
مشــغول داستان ســرایی و شــایعه پراکنی در 
برابــر مصیبــت وارده هســتند و ذهن شــان بــه 
جــای اینکــه بــا خــود واقعــه بــه طــور مســتقیم 
می پردازننــد.  حواشــی  بــه  شــود  درگیــر 
هرچقــدر ایــن مکانیســم های دفاعــی بــه 
ــل و  ــدم عکس العم ــی، ع ــه جای ــال، جاب انفع
ــر  ــه طــور کلــی "طــرد واقعیــت" نزدیک ت ــا ب ی
و  عاطفــی  شــوک  دهنــده  نشــان  باشــند 
ــند.  ــرد می باش ــی ف ــال روان ــودن ح ــم ب بدخی

کــه  هســتند  آخــر  گــروه  ایــن  تنهــا 

ــه  ــت و ب ــری" س ــه "دیگ ــان، دغدغ دغدغه ش
ــخصی،  ــای ش ــر از خودخواهی ه ــی فرات نوع
ســطح  در  کــرده،  ایســتادگی  سرســختانه 
کالن در بیمارســتان ها و یــا در ســطح خــرد بــا 
مانــدن در خانــه بــا ایــن فالکــت و تقدیــِر مرگ 
ایــن پوچــی  و فراســوی  مبــارزه می کننــد 
فراگیــر کــه منتــج شــده از آفــت کنونــی ســت 

برمی دارنــد.  گام 

ارتــگا گســت فیلســوف اســپانیایی می گویــد: 
"مــا نمــی دانیــم کــه بــر مــا چــه مــی گــذرد و 
ــا  ــر م ــه ب ــت ک ــزی س ــان چی ــًا هم ــن دقیق ای
می گــذرد: ندانســتن آنچــه بــر مــا می گــذرد." 
ایــن دقیق تریــن مصــداق، از جوامعــی بــا 
ــت. زوال  ــی س ــول تمدن ــی اف ــد تدریج فرآین
تمدنــی کــه به خصــوص  ایــن روزهــا آدمیــان 
را زندانــِی بی معنایــی و بی اهمیتــی کــرده 

ــت.  اس

بــه  آنچــه  کنونــی  آفــت زده  وضعیــت  در 
مراتــب خطرناک تــر از انهــدام و تهدیــِد جــان 
بــوده، تــن دادن بــه پوچــی، نســبی گرایی 
اخالقــی، ناامیــدی، تفرقــه و بی اعتمــادی 
بشــر"دچار  اینکــه  اســت.  یکدیگــر  بــه 
وضعیتــی خودســرانه " شــود کــه در آن همــه 
ــی  ــده، تمام ــر ش ــه پذی ــبی و توجی ــز نس چی
ــرای  ــی ب ــر رمق ــه و دیگ ــن رفت ــا از بی ارزش ه
ــی  ــی باق ــای اخالق ــدِد ارزش ه ــش مج آفرین
ــت  ــن آف ــا ای ــارزه ب ــه راه مب ــا یگان ــد. ام نمان
ــه  ــت رفت ــاِد از دس ــدن اعتم ــود بازگردان موج
ســت.  شــرافتمندی  و  صداقــت  طریــق  از 
ــفقت  ــم و ش ــی، َرح ــجام اجتماع ــدون انس ب
ــت  ــت از وضعی ــرون رف ــری ب ــه دیگ و مالحظ
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــی امکان پذی ــت زده کنون آف

علی رغــم ظهــور بیماری هــای وحشــتناکی 

ــًا  ــوال و نهایت ــدز، اب ــون، ای ــه، طاع ــد آبل مانن
کرونــا ... همه گیری هــا بــه نســبت دوره هــای 
قبلــی )از عصــر حجــر(، در قــرن بیســت و 
یکــم جــان تعــداد کمتــری از انســان ها را 
می گیرنــد و دیــر یــا زود بشــریت برنــده جنــِگ 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــای همه گی ــه بیماری ه علی

ــد  ــان همانن ــه جه ــی در پهن ــچ اتفاق ــا هی ام
ــاده نمی توانســت  ــان افت ــه جانم ــه ب ــی ک آفت
در  را  شــکنندگی مان  و  تنهایــی  اینگونــه 
مقابــل طبیعــت، مــرگ و پوچــی بــه مــا یــادآور 
ــان  ــی خانم ــا تمام ــاید ب ــه ش ــی ک ــود، آفت ش
ــه ارمغــان  براندازیــش یــک پیــام را برایمــان ب
می بایســتی  مانــدن  زنــده  "بــرای  آورده: 
را  زندگــی  داشــت،  اعتقــاد  زندگــی  بــه 
می بایســتی بــه جــد گرفــت و بــا پوچــی و 
ــارزه کــرد"؛ اتفــاق از آن هیــچ  ــی مب بی معنای
ــخ  ــرده تاری ــده و ب ــم بن ــا ه ــت و م ــس نیس ک
نیســتیم و می توانیــم تاریــخ را تغییــر دهیــم؛ 
مــا در تاریــخ متولــد می شــویم ولــی خــارج از 
تاریــخ چشــم از جهــان فــرو می بندیــم. پــس 
مأیــوس  خســته مان  اســتخوان های  چــرا 

ــد؟!  باش

درک  فراگیــر،  بی معنایــِی  ایــن  پادزهــر 
ــه آن، تحمــل درد  بی مفهومــی زندگــی، تجرب
و رنج اش و تســلیم نشــدن در مقابــل آن بوده، 
ــازی  ــود آغ ــو: "خ ــه کام ــه گفت ــه ب ــی ک ادارک
نوســت و نــه پایــان!"  در ایــن زمــان زاینــده و 
دگــر ســاز دوبــاره روزی نــو بــر پیشــانِی زمیــن 
نطفــه مــی بنــدد و از زیســتن، ســخن خواهــد 
گفــت...  حتــی اگــر پیــروزی در برابــر طاعــون 
و طاعون هــای آینــده قطعــی و غایــی نباشــد 
و بــه شــکل شــمایلی دیگــر، مجــددًا بازگــردد.
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ــی  ــع بحران ــه در مواق ــت ک ــال ها اس ــر س بش
بــه حمایــت اطرافیــان خــود روی آورده اســت. 
جمع هــا همیشــه میزانــی از اســترس و تنــش 
مــا را در مواجهــه بــا بحران هایــی ناگهانــی 
ماننــد ســیل یــا زلزلــه کاهــش می دهنــد. 
حــاال ویــروس کرونــا نیــز بــا آمــدن خــود 
بحرانــی تمــام عیــار در سراســر جهــان بــه 
ــه  ــادی را ب ــت زی ــرس و وحش ــه و ت راه انداخت
اســت.  انداختــه  انســان ها  از  خیلــی  دل 
امــا ایــن بحــران ماننــد بحران هــای قبلــی 
نیســت کــه بتوانیــم از حمایــت حاصــل از 
حضــور فیزیکــی دیگــران بهــره ببریــم. از 
مــا خواســته شــده اســت در خانه هایمــان 
ــود  ــان خ ــن کس ــا عزیزتری ــی ب ــم و حت بمانی
ــده  ــته ش ــا خواس ــم. از م ــد نکنی ــز رفت وآم نی
اســت ایــن حجــم از اســترس و عــدم قطعیــت 
را بــه تنهایــی تــاب آوریــم و در برابــر میــل 
پررنــگ بشــری بــرای حفــظ پیوندمــان از 
طریــق ارتبــاط فیزیکــی مقاومــت کنیــم: دور 
ــردن  ــس ک ــا لم ــی ی ــدن گروه ــع ش ــم جم ه

ــر. یکدیگ

فاصله گیــری فیزیکــی در ابتــدا بــا عنــوان 
فاصله گیــری اجتماعــی معرفــی شــد. امــا 
انتقــال  بــه درســتی  را  پیــام  عنــوان  ایــن 
نمــی داد، چــرا کــه هــدف از جــدا مانــدن 
ــه  ــت ن ــی اس ــی فیزیک ــر، جدای ــا از یکدیگ م
ــن دوران  ــت در ای ــی. الزم اس ــًا اجتماع اتفاق

فاصله گیری فیزیکی

 پریا نقی زاده | روانشناس بالینی

ارتباطــات اجتماعــی خــود را از راه دور حفــظ 
فاصله گیــری  عنــوان  تحــت  حــاال  کنیــم. 
یــاد می شــود  آن  از  )اجتماعــی(  فیزیکــی 
تــا افــراد بتواننــد همچنــان بــه مطالــب قبــل 
خــود  جســتجوهای  در  عنــوان  تغییــر  از 

دسترســی داشــته باشــند.

معنــای فاصله گیــری فیزیکــی ایــن اســت کــه 
شــما بایــد در خانــه بمانیــد و تنهــا بــا افــرادی 
ــی  ــا زندگ ــک ج ــا ی ــا آنه ــه ب ــد ک ــل کنی تعام
می رویــد  خانــه  از  بیــرون  اگــر  می کنیــد. 
حداقــل 2 متــر یــا حــدود 6 قــدم بــا هــر کــس 
کــه در خانــه شــما زندگــی نمی کنــد، فاصلــه 
بگیریــد. نبایــد ســر کار برویــد. فرزند تــان 
ــه دوســتش  ــا خان ــارک ی ــه مدرســه، پ ــد ب نبای
ــی  ــا حت ــت تان ی ــه دوس ــه خان ــد ب ــرود. نبای ب
ــتوران  ــد در رس ــد. نمی توانی ــان بروی عزیزان ت
ــه  ــر ب ــی اگ ــد حت ــذا بخوری ــود غ ــوب خ محب
ــا ســالگردی خــاص باشــد.  ــد ی مناســبت تول
مراســم عروســی یــا عــزا بایــد بــه تعویــق افتد.

شــرایط  طبــق  کشــورها  برخــی  در  پ.ن: 
ــا  ــد ی ــارج ش ــه خ ــوان از خان ــه نمی ت قرنطین
ــای  ــم ارگان ه ــق تصمی ــر طب ــی دیگ در برخ
ــه  ــه ادام ــف ب ــاص موظ ــاغلی خ ــی مش دولت

کار خــود هســتند.

ــی در آن  ــری فیزیک ــظ فاصله گی ــت حف اهمی
ــت  ــن اس ــراد ممک ــیاری از اف ــه بس ــت ک اس
مبتــال بــه ویــروس شــوند امــا عالیمــی از خــود 
بــروز ندهنــد. همچنیــن در ایــن زمینــه تردیــد 
وجــود دارد کــه آیــا افــراد مبتــال پیــش از بــروز 
ــه دیگــران  ــم ممکــن اســت بیمــاری را ب عالی
ــراد  ــورت اف ــن ص ــه. در ای ــا ن ــد ی ــال دهن انتق
بــدون آنکــه خودشــان از آن خبــر داشــته 
باشــند در حــال گســترش دادن ویــروس و 
انتقــال دادن آن بــه دیگران هســتند. گذشــته 
ــی در  ــت درمان ــه ظرفی ــت ک ــد گف ــن بای از ای
هــر کشــوری میــزان مشــخصی اســت. میزان 
بــاالی مبتالیــان در مــدت زمــان کوتــاه باعــث 
نتیجــه مشــکل  ایــن ظرفیــت و در  اتمــام 
در رســیدگی درســت درمانــی بــه تک تــک 
ــه  ــد ب ــه می توان ــری ک ــود، ام ــاران می ش بیم

ــک  ــان های دور و نزدی ــیاری از انس ــرگ بس م
مــا منجــر شــود.

گذاشــته  مــا  دوش  بــر  دشــوار  وظیفــه ای 
شــده اســت کــه بیشــتر مــا در حــد میانــه آن 
را رعایــت می کنیــم، نــه نســبت بــه توصیه هــا 
ــتیصال  ــرط اس ــه از ف ــتیم و ن ــاوت هس بی تف
از منابــع غیرموثــق  را کــه  هــر توصیــه ای 
می شــنویم امتحــان می کنیــم. امــا در دو ســر 
ــرو هســتیم،  ــا وضعیتــی افراطــی روب ــه ب میان
ــتورالعمل ها را  ــه دس ــانی ک ــرف کس ــک ط ی
نادیــده می گیرنــد و طــرف دیگــر کســانی 
کــه بــا وســواس بیــش از انــدازه بــه تمیــزکاری 
روی آورده انــد و افــکار ناامیــدی دســت از 

ــی دارد.  ــان برنم سرش

در ایــن یادداشــت تــالش کــرده ام تــا بــه 
تبییــن واکنش هــای رفتــاری افراطــی نســبت 

بــه فاصله گیــری فیزیکــی بپــردازم. 

دالیل بی توجهی به فاصله گیری فیزیکی

ــا  ــن روزه ــی در ای ــری فیزیک ــدم فاصله گی ع
رفتــاری پرخطــر محســوب می شــود. برخــی 
ایــن رفتــار پرخطــر خــود را توجیــه می کننــد، 
می گوینــد:  خنــده  و  شــوخی  بــا  مثــاًل 
»همه مــون رفتنــی هســتیم. ممکنــه ایــن 
آخریــن ســفری باشــه کــه قــراره بریــم«، یــا بــا 
ــه  ــا ی ــرم ت ــه االن ن ــد: »اگ ــراری می گوین بی ق
ســال دیگــه نمی تونــم بــرم ســفر«، یــا بدبینانه 
ــا  ــر کار. ب ــرم س ــورم ب ــن مجب ــد: »م می گوین
ایــن اوضــاع کــه مــن باالخــره می گیــرم، 
دیگــه چــه فرقــی داره«، یــا بــا اعتمــاد باالیــی 
بــه بــدن خودشــان می گوینــد: »مــن جوونــم 
و هــر روز ورزش می کنــم، سیســتم ایمنــی 
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بدنــم قویــه«، یــا برخــی بــا انــکار واقعیــت فکر 
می کننــد: »دیگــه از پــدر بــه پســر کــه منتقــل 

نمیشــه. مــا فامیلیــم«.

بشــرِی  واکنش هــای  مــوارد  ایــن  تمامــی 
قابــل درک، نســبت بــه شــرایطی بحرانــی 
هســتند. ویژگــی ایــن واکنش هــا، شــدت 
پررنــگ هیجــان و کم رنــگ بــودن منطــق 
در آن اســت. ایــن واکنش هــا مکانیســمی 
ــا  ــرد ت ــه کار می گی ــان ب ــه روان انس ــت ک اس
ــد.  ــت کن ــراب محافظ ــر اضط ــود در براب از خ
مشــکل آنجــا اســت کــه در ایــن شــرایط، ایــن 
ــیب  ــای آس ــه به ــراب ب ــش اضط ــکار کاه راه
ــر از آن  ــرای فــرد و مهم ت ــا جانــی ب جســمی ی
بــرای جامعــه گســترده تر تمــام می شــود. 
ــیم، در  ــم ها آگاه نباش ــن مکانیس ــه ای ــر ب اگ
نهایــت ســالمتی و حتــی شــاید جــان خــود و 
بســیاری افــراد دیگــر را در معــرض خطــر قــرار 

خواهیــم داد.

افــراد  کــه  دالیلــی  مهم تریــن  از  یکــی 
ــده  ــی را نادی ــری فیزیک ــه فاصله گی ــه ب توصی
می گیرنــد مربــوط بــه ایــن موضــوع می شــود 
کــه میــزان کنتــرل خــود در مــورد بیمار شــدن 
را بیــش از انــدازه بــرآورد می کننــد. مــا خیلــی 
ــول روز  ــدر در ط ــه چق ــت ک ــان نیس حواس م
بــه صــورت خــود دســت می زنیــم و شــاید 
فکــرش را هــم نمی کنیــم کــه چنــد نفــر دیگــر 
ممکــن اســت قبــل از مــا بــه وســایلی کــه بــا 
آن در تمــاس هســتیم، دســت زده باشــند. 
ایــن امــر تنهــا یکــی از دالیلــی اســت کــه 
قــدرت و تــوان خــود بــرای کنتــرل ایــن بحران 

ــم. ــر می گیری ــت در نظ ــر از واقعی را باالت

ــدرت  ــور ق ــن تص ــا ای ــخ ب ــول تاری ــر در ط بش
بیــش از انــدازه، ســر و کار داشــته اســت و 

ــود  ــکالت خ ــرای مش ــرده ب ــعی ک ــواره س هم
چاره اندیشــی کنــد و فرمــان دنیــا را در دســت 
بــا پدیــده ای مواجــه  بگیــرد. اکنــون امــا 
ــل  ــت مث ــت، درس ــی اس ــه نادیدن ــده ایم ک ش
ــی  ــده ای نادیدن ــک از پدی ــه کوپرنی ــی ک زمان
حــرف زد و گفــت زمیــن بــه دور خورشــید 
ــا پذیــرش  می گــردد. در آن زمــان نیــز بشــر ب
اینکــه مرکــز دنیــا نیســت و همــه چیــز آنطــور 
کــه او بــاور دارد پیــش نمــی رود، خیلی آســان 
کنــار نیامــد. شــاید بتوانیــم بخشــی از دلیــل 
عــدم پذیــرش فاصله گیــری فیزیکــی را نیــز بر 
همیــن اســاس تفســیر کنیــم. دشــوار اســت 
کــه بپذیریــم موجــودی نادیدنی و ناشــناخته، 
بتوانــد رونــد معمــول زندگــی مــا را ایــن چنین 
مختــل کنــد. گویــی پذیــرش ایــن موضــوع، 
پذیــرش زخمــی اســت کــه بــر خودشــیفتگی 
بشــری مــا بــر جــای می مانــد. ایــن مکانیســم 
باعــث  دارد  نــام  همه توانــی  کــه  دفاعــی 
می شــود فــرد در ایــن شــرایط خطــر را دســت 
کــم بگیــرد و بــاور داشــته باشــد بیمــاری 
بــرای دیگــران اســت؛ خــودش بــه دلیــل 
نمی شــود؛ هــر کاری  بیمــار  بــودن  قــوی 
ــزی  ــد و چی ــام ده ــد انج ــد می توان می خواه

ــت. ــودارش نیس جل

گرفتــن  نادیــده  دالیــل  از  دیگــر  یکــی 
توصیه هــای مربــوط بــه مانــدن در خانــه، 
نداشــتن الگوهــای مناســبی اســت کــه خطــر 
را بــه مــا یــادآوری کنــد. بــرای مثــال در زمانــی 
کــه بیمــاری در کشــور مــا شــیوع پیــدا کــرده 
بــود، هنــوز لیــگ فوتبــال برخــی کشــورهای 
ــش  ــون پخ ــت و از تلویزی ــه داش ــی ادام اروپای
شــبکه های  در  گاهــی  هنــوز  یــا  می شــد 
کشــورهای  از  مســئولینی  اجتماعــی، 
مختلــف را می بینیــم کــه بــدون رعایــت نــکات 

کنــار  در  انــدک  فاصلــه ای  بــا  بهداشــتی، 
ــه صــورت خــود دســت  ــا ب هــم ایســتاده اند ی
ــکل گیری  ــث ش ــوع باع ــن موض ــد. ای می زنن
بدبینــی می شــود و بعیــد نیســت افــرادی 
باشــند کــه بــا دیــدن ایــن تصاویــر بیمــاری را 
غیرجــدی تلقــی کننــد. ایــن موضوع بــه طور 
خــاص زمانــی رخ می دهــد کــه بیننــده ایــن 
ــِض  ــا ناق ــترکی را ب ــای مش ــر، ارزش ه تصاوی
قانــون فاصله گیــری فیزیکــی داشــته باشــد، 
ــال  ــم فوتب ــن تی ــه بازیک ــدی ب ــاًل عالقه من مث
ــث  ــاص باع ــه ای خ ــری برنام ــا مج ــاص ی خ
می شــود پیــرو دیــدگاه او نســبت بــه ایــن 

ــویم. ــاری ش بیم

و  اجتماعــی  الگوهــای  از  مــا  رفتــار 
ــردن  ــدا ک ــرد. پی ــر می گی ــان تاثی اطرافیان م
احســاس همبســتگی و معنایــی که بــه هویت 
جمعــی مــا می دهــد، از عوامــل تأثیرگــذار بــر 
رفتارهــای مــا اســت. مــا انســان ها تمایــل 
داریــم از افــرادی تبعیــت کنیــم کــه زمــان 
زیــادی را بــا آنهــا گذرانده ایــم یــا هویــت 
مشــترکی بــا آنهــا ســاخته ایم. اگــر مــا عکــس 
اجتماعــی  شــبکه های  در  را  دوســتان مان 
را بی کم وکاســت  زندگــی  روال  ببینیــم کــه 
واســطۀ  بــه  پیــش می برنــد،  قبــل  ماننــد 
داشــتن احســاس آشــنایی، نزدیکــی و اعتماد 
نســبت بــه آنهــا، بــا خودمــان فکــر می کنیــم: 
می کنــن  رو  کار  ایــن  دارن  اونــا  »اگــه 
حتمــًا می دونــن کــه ایــن کار اونقــدر هــم 
ــی  ــرمایه اجتماع ــتن س ــداره«. داش ــر ن خط
ــر  ــد. اگ ــه کار می آی ــن دوران ب ــاد در ای اعتم
مــا چهــره ای قابــل اعتمــاد را در رســانه ها 
کــه  ببینیــم  اجتماعــی  شــبکه های  و 
بهداشــتی  توصیه هــای  بــه  سفت وســخت 
پایبنــد اســت، می توانیــم بــاور کنیــم کــه کار 

درســت ایــن اســت. بــرای مثــال اگــر عکــس 
دوســت خودمــان را در شــبکه های اجتماعــی 
ببینیــم کــه در منزلــش عــادات جدیــدی 
بــرای خــود دســت وپا کــرده و بــا هشــتگ 
اشــتراک  بــه  »#در_خانه_می مانیــم« 
بــرای  هــم  مــا  احتمــااًل  اســت،  گذاشــته 
تقویــت احســاس همرنگــی و همبســتگی 
بــا او و در نهایــت بــا جامعــۀ قابــل اعتمــاد 
اطراف مــان، از ایــن رفتارهــا تبعیــت خواهیــم 
کــرد. در غیــاب اعتمــاد و هویــت اجتماعــی، 
تبعیــت از توصیه هــای بهداشــتی دشــوارتر 

می شــود.

کارهایــی وجــود دارد کــه بتــوان از طریــق آن 
ــاًل  ــرد، مث ــت ک ــراد را تقوی ــی اف ــت جمع هوی
خوانــدن شــعری نوســتالژیک هنگام شســتن 
رعایــت  اعــالم  یــا  ثانیــه ای دســت ها،   20
فاصله گیــری فیزیکــی خودمــان از طریــق 
ویدیــو، متــن یــا هشــتگ و اشــتراک آن در 
بدیــن  اجتماعــی.  شــبکه های  و  رســانه ها 
ترتیــب، می تــوان رفتــار نوع دوســتانۀ رعایــت 
ــی  ــوان هویت ــه عن ــی را ب ــری فیزیک فاصله گی

ــرد. ــت ک ــی تقوی جمع

کــه  افــرادی  از  دیگــر  عــده ای  مــورد  در 
ــد،  ــت نمی کنن ــی را رعای ــری فیزیک فاصله گی
می تــوان بــه اضطــراب مــرگ و نابــودی اشــاره 
کــرد. شــاید بتــوان گفــت ایــن دســته از ابتــال 
بــه ویــروس و مــرگ احتمالــی متعاقــب آن 
هــراس دارنــد و خــود را ناتــوان از مقابلــه با این 
هــراس می داننــد. این اضطــراب به قــدری در 
آنهــا بــاال اســت کــه سیســتم روان شــان تــوان 
ــه  ــا آن را نــدارد و ترجیــح می دهــد ب مقابلــه ب
ــس  ــان پ ــراس را در ذهن ش ــن ه ــور کل ای ط
ــه جایــی برانــد کــه قابــل دسترســی  ــد و ب بزن
نباشــد. بــه عبارتــی، روان در ایــن شــرایط 

ــر از اســترس، اضطــراب مــرگ آنهــا را پــس  پ
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــکار می کن ــا ان ــد ی می زن
فــرد نــه تنهــا نمی ترســد بلکــه ممکــن اســت 
بــا اتخــاذ نگرشــی هراس ســتیزانه بــه دل 
ــم  ــرادی را دیدی ــال، اف ــرای مث ــرود. ب ــرس ب ت
ــام  ــا انج ــالف توصیه ه ــًا برخ ــه کاری دقیق ک
ــود  ــرای خ ــفرها، ب ــو س ــش از لغ ــد و پی دادن

ــد. ــره را خریدن ــفری غیرمنتظ ــط س بلی

مهم تریــن  کــه  می دانیــد  همگــی  حتمــًا 
ــت فاصله گیــری فیزیکــی کاهــش  وجــه رعای
بــه  اســت  در جامعــه  ســرعت همه گیــری 
شــکلی کــه ظرفیــت بیمارســتان ها آزادتــر 
بمانــد و متعاقــب آن جــان افــراد بیشــتری 
ــی  ــری فیزیک ــت فاصله گی ــود. رعای ــظ ش حف
ظرفیــت  کــه  اســت  دشــواری  تکلیــف 
آزمایــش  بــه  را  مــا  گروهــی  همــکاری 
از  فقــط  نــه  اســت  قــرار  مــا  می گــذارد. 
ــم،  ــت کنی ــیم محافظ ــه می شناس ــرادی ک اف
ــه  ــیم ک ــز باش ــرادی نی ــب اف ــد مراق ــه بای بلک
آنهــا را نمی شناســیم و احتمــااًل هیــچ گاه آنهــا 
را نخواهیــم دیــد. در واقــع مــا از افــراد جامعــه 
ــان  ــرای خودش ــًا ب ــه الزام ــه ن ــم ک می خواهی
بلکــه بــه خاطــر جامعه شــان، شــرایط دشــوار 
قرنطینــه حداکثــری در خانــه را رعایــت کنند.

اینکــه افــراد چقــدر حاضر باشــند ایــن وظیفه 
ــدگاه  ــه دی ــد ب ــت کنن ــه رعای ــق جامع را در ح
اولیــه آنهــا در رابطــه بــا دنیــا برمی گــردد. 
مــا در طــول رشــد در کنــار بزرگ ترهــای مهــم 
زندگی مــان، از آنهــا یــاد می گیریــم کــه کمــک 
کــردن و بخشــنده بودن چقــدر اهمیــت دارد. 
ــع  ــت مراج ــه دس ــود، ب ــد خ ــول رش ــا در ط م
قــدرت در جامعه مــان نــگاه می کنیــم، بــه 
ــه نیازهــای  ــدر ب ــه چق ــم ک ــر می کنی ــن فک ای
مــا توجــه می شــده و چقــدر مــورد بخشــندگی 

ــا  ــردی ب ــت ف ــن اس ــم. ممک ــرار می گرفتی ق
ــه  ــا! همیش ــود: »ای باب ــزرگ ش ــور ب ــن تص ای
هــم مــن بایــد جــور همــه چــی و همــه کــس 
ــر  ــه فک ــی ب ــم کس ــت ه ــچ وق ــم. هی رو بکش
مــن نیســت، آخــر هــم هیچــی دســت مــن رو 
ــن  ــه چنی ــت ک ــد اس ــیار بعی ــره«. بس نمی گی
ــران  ــه دیگ ــردن ب ــک ک ــه کم ــل ب ــردی تمای ف
ــری،  ــس دیگ ــرای ک ــد ب ــد و بخواه ــدا کن پی
دشــواری مانــدن در خانــه را تحمــل کنــد. 
کســی کــه بخشــندگی دیگــری را تجربــه 
نکــرده باشــد، بــه احتمــال زیــاد دهندگــی را 

نمی آمــوزد.

بــه  نســبت  انــدازه  از  بیــش  واکنــش 
فیزیکــی فاصله گیــری 

ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــی ش ــی معرف ــاال طیف در ب
ــتند.  ــاوت هس ــتی بی تف ــای بهداش توصیه ه
ــد  ــرار دارن ــانی ق ــته، کس ــن دس ــل ای در مقاب
ــود  ــای خ ــد، در خانه ه ــت کرده ان ــه وحش ک
ــورد  ــا ـ در م ــرون ی ــای بی ــا دنی ــته اند و ب نشس
برخــی از آنهــا ـ حتــی بــا واقعیــت تمــاس 
ندارنــد. مــدام بــه دنبــال راهــکاری بــرای 
ــه  ــد و بی آنک ــان می گردن ــال از خودش ــع ب دف
از موثــق بــودن منبــع خبــری خــود اطمینــان 
پیــروی  آن  دســتورات  از  باشــند  داشــته 
می کننــد. بــرای مثــال هنــوز هــم می شــنویم 
ــا  ــمومیت ب ــر مس ــر اث ــانی ب ــه کس ــه روزان ک
الــکل جــان خــود را از دســت می دهنــد. 
یــا عــده ای دیگــر آنقــدر بــه تصویــر مــرگ 
ــن  ــر ای ــان در اث ــا عزیزان ش ــود ی ــی خ احتمال
ــتی  ــتی راس ــه راس ــد ک ــر می کنن ــروس فک وی
ــود  ــان می ش ــوند و باورش ــوگ می ش ــار س دچ

ــد. ــت داده ان ــزی را از دس ــه چی ک
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ــاس  ــا احس ــان ب ــراد ناگه ــته، اف ــن دس در ای
تنهایــی خــود مواجــه می شــوند. تنهایــی 
ــر از درون  ــت اگ ــده نیس ــدر آزارن ــی آنق فیزیک
ضــرورت  امــا  نکنیــم.  تنهایــی  احســاس 
فاصله گیــری فیزیکــی، ناگهــان مــا را متوجــه 
می شــویم  متوجــه  می کنــد.  تنهایی مــان 
کــه دیگــر قــادر نیســتیم دیگــران را در آغــوش 
بگیریــم یــا بــه صــورت حضــوری دوســتان مان 
را ببینیــم. انــگار چیــزی را از دســت داده ایــم 
احســاس  را  آن  خالــی  جــای  اکنــون  و 
می کنیــم. گویــی پیــش از مــرگ عزیزان مــان 
احســاس می کنیــم آنهــا را از دســت داده ایــم 

و دچــار نوعــی ســوگواری می شــویم.

ایــن دســته از افــراد بــا اضطــراب مرگــی 
مواجــه می شــوند کــه تحمــل آن برایشــان 
وارد  کرونــا  آنکــه  از  پیــش  اســت.  دشــوار 
دنیــای مــا شــود، مــا بــه هــر ترتیبــی کــه 
ــن  ــای زیری ــه الیه ه ــرگ را ب ــراب م ــود اضط ب
ــرگ  ــراب م ــم. اضط ــس زده بودی ــان پ ذهن م
نیــز بــه شــکلی پنهانــی بخشــی از زندگــی مــا 
را بــه شــکلی ثمربخــش هدایــت می کــرد. بــه 
عبارتــی، مــا بــه واســطه تــرس از مرگــی کــه در 
ــه  ــم، ب ــر نمی کردی ــه آن فک ــی ب ــه آگاه حیط
ــس و  ــه عزت نف ــم ک ــی می رفتی ــال کارهای دنب
احســاس ارزشــمندی را در مــا بــاال می بردنــد، 
کارهایــی کــه نقــش معنــادار مــا در ایــن دنیــا 
ماننــد  نقش هایــی  می کردنــد،  تعریــف  را 
داشــتن شــغل، عضــوی از جامعــه بــودن، 
مراقبــت از خانــواده، تحصیــل و... این دســت 
از کارهــای معنــادار بــه مــا امــکان می دادنــد 
کــه پــس از مرگ مــان بــه شــکلی نمادیــن و از 
ــرده  ــق ک ــان خل ــه در کارم ــی ک ــق معنای طری

ــم. ــه دهی ــات ادام ــه حی ــم، ب بودی

ــم،  ــکل داده بودی ــروه ش ــی را در گ ــا روابط م

بــه ایــن امیــد کــه بعــد از مرگ مــان، بــه 
ــا  ــروه ی ــای گ ــن در دورهمی ه ــکلی نمادی ش
ــران  ــان دیگ ــروه در اذه ــاص آن گ ــم خ مراس
یــا آیین هــا بــه زندگــی ادامــه دهیــم. امــا 
ــه  ــواردی را ک ــن م ــتر ای ــر بیش ــال حاض در ح
از مــا در برابــر اضطــراب مــرگ محافظــت 
تــا  مــا  داده ایــم.  دســت  از  می کرده انــد، 
پیــش از ایــن خــود را بــه انســان های دیگــر یــا 
نقش هــای خــاص وصــل می کردیــم تــا بلکــه 
بعــد از مرگ مــان بخشــی از مــا بــه همــراه 
آن انســان ها یــا نقــش ادامــه پیــدا کنــد. 
پــدر/ امــا حــاال نمی دانیــم فرزنــدی کــه 
ــا  ــام نیکــی از م ــود ن ــرار ب ــم و ق مــادرش بودی
بــر جــای بگــذارد، زنــده خواهــد مانــد یــا نــه، 
نمی دانیــم شــغل نوپایــی کــه راه انداختــه 
بودیــم، در برابــر ایــن بحــران طاقــت مــی آورد 
یــا نــه. گویــی ناگهــان تمامــی ابزارهــای 
ــا  ــرگ را از م ــراب م ــا اضط ــه ب ــرای مقابل ــا ب م
کنیــم  فرصــت  آنکــه  از  پیــش  گرفته انــد، 

راهکارهایــی جدیــد را جایگزیــن کنیــم.

ــرار  ــه ق ــی آورد ک ــان م ــه یادم ــران ب ــن بح ای
اســت روزی بمیریــم. بدیــن ترتیــب اضطــراب 
ــه  مــرگ بــه ســراغ مان می آیــد و ذهــن مــا را ب
خــود مشــغول می کنــد: »درد داره؟ خفــه 
میشــم؟ می تونــم تحمــل کنــم؟ جنــازه ام 
ــن  ــدون م ــه ب ــاد؟ بقی ــرش می ــی س ــه بالی چ
چــی کار می کنــن؟«. ایــن بحــران همچنیــن 
یــاد از دســت دادن عزیزان مــان  بــه  مــا را 
ــا  ــودن آنه ــم نب ــیم نتوانی ــدازد. می ترس می ان
را تحمــل کنیــم یــا دچــار احســاس گنــاه 
شــویم از اینکــه بــه قــدر کافــی از آنهــا مراقبت 
نکرده ایــم. همچنیــن می ترســیم کســانی کــه 
قــرار بــوده بعــد از مــرگ مــا بــه حیــات ادامــه 
دهنــد و بدیــن ترتیــب بخشــی از مــا در کنــار 

ــات ادامــه دهــد، دیگــر نباشــند  ــه حی آنهــا ب
ــد  ــه امی ــان ک ــه کار نوآورانه م ــیم ک ــا می ترس ی
داشــتیم بــه نســل بعــد بــه ارث برســد، در 
ایــن بحــران تمــام شــود. و حــاال کــه تمامــی 
ــت،  ــده اس ــک ش ــا نزدی ــه م ــا ب ــن ترس ه ای
می فشــارد.  را  گلویمــان  مــرگ  اضطــراب 
تــرس آن مــی رود کــه بخشــی از هویــت مــا بــا 
مــرگ عزیزان مــان از بیــن بــرود و مــا نتوانیــم 
ایــن جــای خالــی را پــر کنیــم و بــرای همیشــه 
احســاس خالــی بــودن کنیــم. طبیعــی اســت 
ــه  ــراد ک ــته ای از اف ــا در دس ــیم. ام ــه بترس ک
ــا  ــر کرون ــی در براب ــی مراقبت ــای افراط رفتاره
ــدری  ــه ق ــراب ب ــن اضط ــد، ای ــش می گیرن پی
بــاال اســت کــه تحمــل آن غیرممکــن بــه نظــر 
می رســد. ممکــن اســت بــرای مقابلــه بــا ایــن 
اضطــراب آن را پــس بزننــد و بــه جــای آن بــه 
رفتارهــای افراطــی وسواســی یــا بــرای مثــال 
روی  ویتامین هــا  انــدازه  از  بیــش  خــوردن 

ــد. آورن

کالم آخر

عــده ای از افــراد خجالــت می کشــند نگرانــی 
برابــر  در  را  شــدن  بیمــار  مــورد  در  خــود 
می ترســند  کننــد.  مطــرح  دوستان شــان 
از گــروه دوســتی  یــا  کــه مســخره شــوند 
کنــار گذاشــته شــوند. شــاید حتــی خجالــت 
بکشــند نگرانــی خــود را در مــورد مــرگ ابــراز 

ــد. کنن

ــی  ــاط فیزیک ــه ارتب ــه را ب ــراد رابط ــی اف برخ
ــه ای  ــه رابط ــد ب ــد و نمی توانن ــل می دهن تقلی
از راه دور معنــا دهنــد. زمانــی کــه فــرد عزیــز 
احســاس  نمی بیننــد،  نزدیــک  از  را  خــود 
ــا  ــاید ت ــد. ش ــت داده ان ــد او را از دس می کنن

چیــزی را جلــوی چشم شــان نبیننــد، حضــور 
آن را بــاور نکننــد، مثــل نــوزاد بســیار کوچکی 
کــه هنــوز یــاد نگرفته اســت مــادرش بــه زودی 
ــد.  ــیر می ده ــه او ش ــردد و ب ــزد او بازمی گ ن

ــا در  ــک از م ــچ ی ــه هی ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
برابــر بیمــاری مصــون نیســتیم، صرفــًا بنــا بــه 
ــر  ــان باالت ــال ابتالیم ــا احتم ــی ویژگی ه برخ
بــرای  می توانیــم  مــا  اســت.  پایین تــر  یــا 
دوســتان و نزدیــکان خــود الگــو باشــیم و آنهــا 
را تشــویق کنیــم کــه توصیه هــا را از منابــع 
موثــق پیگیــری کننــد. حفــظ پیوندهــای 
دوســتی و خانوادگی مــان مؤلفــه ای بســیار 
بســیار مهــم اســت امــا ایــن ارتبــاط قــرار 
ــد.  ــازی باش ــاط مج ــه ارتب ــدود ب ــت مح اس

ــت  ــرار نیس ــد ق ــان باش ــه یادم ــر اینک و در آخ
دنیــا همیشــه روی یــک لنگــه بچرخــد، گاهی 
بیشــتر و گاهــی کمتــر دهنــده اســت. اکنــون 
ــه انتظــار نشســته اند  مــردم زیــادی در دنیــا ب
ــا  ــود ت ــخص ش ــران مش ــن بح ــت ای ــا وضعی ت
بلکــه بتواننــد نفــس راحتــی بکشــند و عزیزان 
خــود را در آغــوش بگیرنــد. تحمــل ایــن ابهــام 
و عــدم قطعیــت اصــاًل کار آســانی نیســت، اما 
ــوزادی  ــر دوران ن ــت. اگ ــم نیس ــن ه غیرممک
ــیر  ــرای ش ــان ب ــت مادرم ــار بازگش ــه انتظ را ب
ــار هــم  خــوردن تــاب آورده ایــم، حتمــًا ایــن ب

ــم. ــت می آوری طاق

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
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تنها در خانه
 شیدا ذکائیه | روانشناس بالینی

تفکــر اصیــل و درخشــان و هــر گونــه کار 
اســت  تنهایــی  قــدری  نیازمنــد  خالقانــه 

دیکنســون(. )امیلــی 

و  تشــویش  بــروز  موجــب  غالبــًا  تنهایــی 
ــه فــرد احســاس  ــراد مــی شــود و ب ــی اف نگران
ــه  ــا اینک ــد. ب ــدگی می ده ــدگی و ول ش رهاش
ــه ای اســت کــه همیشــه  ــن احســاس تجرب ای
ــم  ــه ه ــا همیش ــت، ام ــا هس ــا م ــا ب ــه ج و هم
اجتنــاب شــدیدی از مواجــه بــا آن وجــود 
ــودن و  ــک ب ــی، ت ــر تنهای ــوی دیگ دارد. از س
مجــرد بــودن نیــز در اغلــب فرهنگ هــا امــری 
ــی  ــب های منف ــوء از برچس ــده  و ممل نکوهی
همچــون اجتنابــی، در خودمانــده و یــا مــردم 
گریــز اســت. بســیاری نیــز بــر ایــن باورنــد کــه 
ــت و  ــه اس ــاک و خودخواهانان ــی خطرن تنهای
ــد  ــریع تر بای ــه س ــر چ ــه ه ــت ک ــکلی اس مش
ــا شــرایط پیــش آمــده  آن را حــل نمــود. امــا ب
ــانه ها  ــا رس ــاری کرون ــدن بیم ــر ش ــا فراگی و ب
و ســازمان ها بــه طــور متفق القــول افــراد را 
فاصله گیــری  و  کــردن خــود  قرنطینــه  بــه 
ــن  ــع ای ــد و در واق ــوق می دهن ــی س اجتماع
رفتــاری اســت کــه در حــال حاضــر ســازگارانه 
ــه  ــر تجرب و مطلــوب تلقــی می شــود. عــالوه ب
میــزان زیــادی گیجــی از اینکــه آنچــه کــه برای 
مدت هــای مدیــد امــری ناپســند و مســئله دار 
ــندیده   ــت و پس ــاری درس ــر رفت ــود، در حاض ب
اســت، شــاید خیلــی از افــراد آمادگــی مواجــه 
ــند  ــته باش ــی را نداش ــم از تنهای ــن حج ــا ای ب
و در تمــام طــول زندگی شــان نیــز همیشــه 
ســعی می کردنــد از تجربــه ایــن احســاس 
بگریزنــد و یــا آن را ســرکوب کننــد. شــرایط 
پیــش آمــده ایــن عــده از افــرد را در موقعیــت 
ــد  ــا بای ــت. م ــرار داده اس ــواری ق ــیار دش بس
و  خانــواده  خــود،  ســالمتی  حفــظ  بــرای 

جامعــه، خــود را اطرافیانمــان جــدا کنیــم و از 
تماس هــای غیرضــروری دوری جوییــم کــه در 
ــادی از روز را  ــزان زی ــم می ــتای آن مجبوری راس
ــای  ــان فض ــرای خودم ــم و ب ــه بگذرانی در خان

ــیم. ــته باش ــتری داش ــوت بیش خل

 امــا شــرایط پیــش آمــده جدیــد موجــب 
مواجــه مــا بــا چــه احساســاتی می شــود  و مــا 
در مواجــه بــا خــود چــه چالش هایــی پیــش رو 

ــم؟ داریی

منــزوی  و  تنهایــی  از  تــرس  مــورد  در 
دارد.  وجــود  فراوانــی  اصطالحــات  شــدن 
اصطالحاتــی همچــون اتوفوبیا)تــرس از تنهــا 
مانــدن و منــزوی شــدن(، مونوفوبیا)تــرس 
ــی  ــز تنهای ــا چــه چی ــی(، ام ــوت و تنهای از خل
اینقــدر ترســناک اســت؟ افــراد مــی ترســند بــا 
چــه چیــزی یــا چــه حســی در زمــان تنهایــی 

خویــش رو بــه رو شــوند؟

 تنهایــی احساســی اســت کــه مــا را بــه شــدت 
و فشــار شــدیدی  تــالش  و  بی قــرار کــرده 
پشــت آن وجــود دارد، تــا هرچــه  زودتــر از 
میــان بــرود. چــرا کــه بشــر بــه طــور دایــم ایــن 
ــاط  ــا دیگــران در ارتب درخواســت را دارد کــه ب
باشــد و اینگونــه حفــره هــای وجــودی خویش 
را پــر کنــد. نیــاز به صمیمــت و نزدیکــی نیازی 
اســت کــه مربــوط بــه تمــام طــول زندگــی مــا 
اســت. مــا در تنهایــی خیلــی از تاییدهــا و 
بازخوردهــای موجــود را از دســت مــی دهیــم. 
بــه یــک معنــا نــگاه دیگــری و آینه هایــی 
کــه خودمــان را در آنهــا می دیدیــم از بیــن 
ــتناک تر  ــه وحش ــزی ک ــاید چی ــد و ش می رون
ــدون  ــیم ب ــا می ترس ــه م ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــا  ــه ب ــد، رابط ــا را ببین ــه م ــری ک ــور دیگ حض

ــم. ــت بدهی ــز از دس ــان را نی خودم

ذهــن انســان طــی ســالیان طوالنــی اینگونــه 
شــکل گرفتــه اســت کــه منابــع حیاتــی و مورد 
عالقــه خویــش را در نزدیکــی خــود نــگاه دارد 
ــع تضمیــن کننــده  ــن مناب ــودن ای چــرا کــه ب
ــع  ــن مناب ــودن از ای ــتند. دور ب ــا هس ــاء م بق
ــرب  ــا را مضط ــی م ــک و روان ــکل فیزی ــه ش ب
ســاخته و موجــب بــروز احســاس تنهایــی در 
ــدن  ــده مان ــرای زن مــا مــی شــود. ذهــن مــا ب
ــه  ــی ک ــت، همراه ــراه اس ــک هم ــد ی نیازمن
ببینــد، توجــه کنــد، تشــویق نمــوده و بــه 
بــودن مــا و رابطــه بــا مــا ابــراز عالقــه کنــد. بــه 
ــی  ــه اجتماع ــه فاصل ــت ک ــر اس ــن خاط همی
ــه شــدت  ــد ب و نبــود تمــاس فیزیکــی می توان
ــده و  ــیب زننده ش ــا آس ــتم روان م ــرای سیس ب

ــا را بترســاند. م

افــراد  دیگــری  شــرایط  هــر  ماننــد 
تنهایــی  ایــن  بــه  متفاوتــی  واکنش هــای 
شــدن  قطــع  احســاس  بعضی هــا  دارنــد، 
ایــن  از  و  می کننــد  تجربــه  را  شــدیدی 
احســاس دچــار وحشــت می شــوند و عــده ای 
ــرا رو  ــن ماج ــا ای ــر ب ــی صلح آمیزت ــر خیل دیگ

می شــوند.  رو  بــه 

ــویم  ــه رو می ش ــا آن رو ب ــه ب ــی ک ــه تنهای اینک
ایــن  بــه  اســت،  تحمــل  قابــل  چقــدر 
تنهــا  کــه  وقت هایــی  کــه  بازمی گــردد 
هســتیم بــا چــه کســانی هســتیم؟ شــاید 
ــد  ــر برس ــه نظ ــض ب ــی متناق ــه کم ــن جمل ای
ــه  ــی ک ــا زمان ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ام
از لحــاظ فیزیکــی تنهــا هســتیم در واقــع 
ــر اســت از  تنهــای تنهــا نیســتم. وجــود مــا پ
صداهــای درونــی افــراد مهــم زندگی مــان. 
چگونگــی ایــن صداهــای درونــی تاثیر بســیار 
مســتقیمی بــر تجربــه مــا از تنهایــی دارد. 
ــر،  ــا حمایت گ ــن صداه ــر ای ــال اگ ــرای مث ب



5859

عه
جر

ی 
امع

جت
و ا

ی 
دب

ی، ا
خت

نا
ش

وان
، ر

ی
لم

ه ع
ام

لن
ص

ف
13

99
ر  

ها
- ب

م 
ار

چه
ره 

ام
ش

 - 
وم

 د
ل

سا

ن
یرا

ی ا
شک

پز
م 

لو
ه ع

گا
ش

دان
ی 

نگ
ره

و ف
ی 

وی
شج

دان
ت 

ون
عا

م

فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

ــا  ــات م ــا احساس ــازگار ب ــده و س ــویق کنن تش
تنهایــی مشــکلی  در  مــا  باشــند، معمــواًل 
نخواهیــم داشــت امــا اگــر یــن صداهــای 
ــده  ــر کنن ــرزنش گر، تحقی ــیار س ــی بس درون
ــور  ــه ط ــند، ب ــی باش ــدا ناراض ــه خ و همیش
ــوار  ــیار دش ــا بس ــا آنه ــدن ب ــا مان ــح تنه واض
می شــود و بدیهــی اســت کــه فــرد ســعی 
می کنــد بــه هــر نحــوی کــه شــده اســت ایــن 
ــا  ــدن ب ــا مان ــد و از تنه ــاکت کن ــا را س صداه

ــزد.  ــا بگری آنه

گاهــی اوقــات در زندگــی چــه بــه صــورت 
خــود خواســته و چــه از روی اجبــار در فضــای 
را  خــود  گاهــی  می گیریــم.  قــرار  تنهایــی 
تنهــا می ســازیم تــا فکــر کنیــم، بســازیم، 
یــا احساســاتی را هضــم و  و  خلــق کنیــم 
جــذب کنیــم. امــا شــرایطی هــم هســت کــه 
تنهایــی خودخواســته نیســت. بــه ایــن معنــا 
کــه توســط شــرایط بیرونــی و جامعــه بــه 
فــرد تحمیــل می شــود. در همیــن تفــاوت 
ــه  ــه تجرب ــت ک ــح اس ــز، واض ــر ناچی ــه ظاه ب
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــدر می توان ــس چق ــن دو ح ای
تنهایــی خودخواســته  در  باشــد.  متفــاوت 
نوعــی شــکوفایی و کشــف و شــهود نهفتــه 
ــی تحمیــل شــده  اســت در حالیکــه در تنهای
ــده  ــدود ش ــود را مح ــاب خ ــود و انتخ ــرد خ ف
ــر  ــه گی ــبیه ب ــیار ش ــرد و بس ــی گی ــر م در نظ
افتــادن در یــک فضــای بســته و تاریک اســت. 

 امــا در چنیــن شــرایطی آیــا می شــود تنهایــی 
ــوع اول  ــی ن ــه تنهای ــوی ب ــه نح ــوع دوم را ب ن
ــوان  ــا می ت ــا آی ــک معن ــه ی ــرد؟ ب ــر ک نزدیک ت
ــه نحــو مطلوب تــری  از شــرایط پیــش آمــده ب
می توانــد  تنهایــی  آیــا  نمــود؟  اســتفاده 
حســی از مفیــد بــودن بــه همــراه داشــته 

ــد؟ باش

 شــاید بــا تمایــز گــذاری بیــن دو مفهــوم 
تنهایــی  احســاس  و   )aloneness( تنهایــی 
در  تفــاوت  بتوانیــم  بهتــر   )loneliness(
ــح  ــی را توضی ــوع از تنهای ــه دو ن ــوه تجرب نح
فــرد   )aloneness( تنهایــی  در  دهیــم.  
نقــش  از  و  باشــد  تنهــا  می کنــد  انتخــاب 
ــت  ــی آگاه اس ــن تنهای ــاد ای ــودش در ایج خ
ــی از  ــرای مدت ــه ب ــد ک ــح می ده ــی ترجی ول
دیگــران کناره گیــری کنــد و یــا بعــد از مدتــی 
ــارج  ــه از آن خ ــرد ک ــم می گی ــه تصمی آگاهان
شــود و پل هــای ارتباطــی را مجــددًا از نــو 
ــاًل  ــی کام ــوع از تنهای ــن ن ــرد در ای ــازد. ف بس
فعاالنــه عمــل می کنــد و فاعــل اســت. در 
 )loneliness( ــی ــاس تنهای ــه در احس حالیک
فــرد از شــرایطی کــه در آن قرار دارد، خشــنود 
نیســت و خــودش را منــزوی تجربــه می کنــد. 
او حــس می کنــد ایــن تنهایــی بــه او تحمیــل 
ــت  ــزی نیس ــع چی ــن در واق ــت و ای ــده اس ش
ــاًل  ــد و کام ــوده باش ــودش ب ــاب خ ــه انتخ ک
ــد.  ــه می کن ــال تجرب ــع انفع ــود را در موض خ
ــه اکثریــت مــا در  ــه نظــر می رســد کــه تجرب ب
ــی  ــن مــدل از تنهای ــه ای ــن روزهــا بیشــتر ب ای
ــه همیــن خاطــر اســت کــه  نزدیــک باشــد. ب
ــه را  ــن جمل ــا ای ــی از آدم ه ــا خیل ــن روزه ای
می شــنویم کــه حــس مــی کننــد زندانــی 
ــد و  ــرایط ندارن ــر روی ش ــی ب ــده اند، کنترل ش
همیــن تحمــل احســاس تنهایــی را برایشــان 

ــت. ــاخته اس ــدان س دو چن

خــود احســاس تنهایــی می توانــد راه انــداز 
احساســات دیگــری نیــز بشــود ماننــد: غــم، 

ــالل. ــرس و م ــدگی، ت ــردگی، رهاش افس

 احســاس ماللــت یکــی از احســاس هایی 
اســت کــه خیلــی همــراه بــا تنهایــی بــه ســراغ 
مــا می آیــد. احســاس مــالل خیلــی شــبیه بــه 

ایــن اســت کــه مــا حــس می کنیــم بایــد کاری 
ــه کاری و در  ــم چ ــا نمی دانی ــم ام ــام دهی انج
عیــن حــال حوصلــه انجــام هیــچ کاری را هــم 

نداریــم.

را  مــالل  احســاس   )1953( گرینســون   
از  احساســی  می کنــد:  تعریــف  اینگونــه 
ــتیاق،  ــی از اش ــا نوع ــراه ب ــودن هم ــی ب خال
نبــود فانتــزی و فکــری کــه منجــر به احســاس 

رضایــت شــود.

شــاید خیلی از افــراد در این دوران احساســی 
شــدید از رهاشــدگی و تــرس از جدایــی را 
تجربــه نمــوده باشــند. اینکــه دیگــران آنهــا را 
ــه  ــی ک ــد و روابط ــا کرده ان ــود ره ــال خ ــه ح ب
ــیده اند  ــت کش ــرای آن زحم ــال ب ــالیان س س
ــوب  ــت. خ ــد رف ــن خواه ــن دوری از بی ــا ای ب
از  جدایــی  دوره  در  بدانیــم،  کــه  اســت 
ــه  ــا ب ــد و م ــت نمی رون ــط از دس ــاع رواب اجتم
طــور درونــی همــه آنهــا را بــا خــود داریــم. این 
ــی  ــرایط ارتباط ــی ش ــه گاه ــم ک ــد بدانی را بای
تغییــر می کنــد امــا ایــن بــه هیــچ عنــوان بــه 
معنــای از دســت دادن ارتباطــات نیســت. 
ــود  ــوت خ ــه ق ــان ب ــی همچن ــای عاطف گره ه
باقــی هســتند و جدایــی فیزیکــی خللــی بــه 

آنهــا وارد نمی کنــد. 

 واکنــش رایــج دیگــری کــه تحــت تاثیــر ایــن 
بســیار  آن  از  ناشــی  اضطــراب  و  تنهایــی 
ــه خــوردن  ــده می شــود، گرایــش شــدید ب دی
ــن و  ــاید اولی ــه ش ــرا ک ــت. چ ــیدن اس و نوش
ابتدایی تریــن رابطــه مــا )بــا مــادر( همــراه 
ــا خــوردن و نوشــیدن بــوده اســت. خــوردن  ب
و آشــامیدن ایــن حــس را در مــا به وجــود 
مــی آورد کــه در ارتبــاط بــا دیگری هســتیم و از 
ایــن طریــق احســاس صمیمــت در مــا ارضــاء 

آرامش بخــش  بســیار  و می توانــد  می شــود 
ــد.  باش

ــی  ــاس تنهای ــن احس ــروج از ای ــرای خ ــا ب ام
غیرســازنده و تحمیــل شــده، غــم، احیانــًا 
افســردگی و مــالل همــراه بــا آن چــه می تــوان 
ــت  ــادر اس ــری ق ــا تفک ــگاه و ی ــه ن ــرد؟ چ ک
ایــن احساســت دشــوار  از شــدت  قــدری 

بکاهــد؟

 فــروم )1941( در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــد،  ــل تحمــل می کن ــی را قاب ــز تنهای چــه چی
می گویــد: ارتبــاط معنــوی کــه خــودش را بــه 
شــکل های مختلفــی نشــان می دهــد: راهبی 
کــه در زنــدان بــه آییــن و خدایــی بــاور دارد، یا 
یــک زندانــی سیاســی کــه مــی دانــد بیــرون از 
ــی  ــاظ اخالق ــی دارد، از لح ــدان طرفداران زن
ــل  ــی مث ــب و ملیت گرای ــتند. مذه ــا نیس تنه
ــی  ــم بی معن ــدر ه ــر چق ــری ه ــاور دیگ ــر ب ه
ــرد را  ــد، اگــر تنهــا ف ــه نظــر بیای و مضحــک ب
بــه یــک دیگــری متصــل ســازد، مانــع از انــزوا 
و احســاس تنهایــی 
درونی 

ــه معنایــی دیگــر همــه انســان ها  می شــود. ب
در اصــل تنهــا هســتند چــه آن را تجربــه 
نماینــد و چــه در حــال فــرار از آن باشــند. 
ــر  ــا موضوعــی فرات ــق درگیــری ب تنهــا از طری
از بشــریت اســت کــه قــدری از ایــن احســاس 
ــی  ــی نوع ــن تنهای ــود. در چنی ــته می ش کاس
شــادی، خوشــی و صلــح وجــود دارد و مزه غم 
و رهاشــدگی نمی دهــد. بــه معنایــی دیگــر مــا 
ــا چیزهــای  ــر انســان ها می توانیــم ب عــالوه ب
ــوان  ــه عن ــیم، ب ــاط باش ــز در ارتب ــری نی دیگ
ــه  ــی ک ــنده کتاب ــب، نویس ــر، مذه ــال هن مث
ــه  ــتند ک ــی هس ــا چیزهای ــم. اینه می خوانی

تنهایــی را قابــل تحمل تــر می نماینــد. 

زندگــی رشــدی انســان ها نیــز هــر چــه قــدر 
رو بــه جلــو مــی رود، روابــط اهمیــت گذشــته 
ــد  ــرد نیازمن ــد و ف ــت می دهن ــود را از دس خ
بــه فضــای بیشــتری از تنهایــی اســت. شــاید 
ــا  ــراه ب ــد هم ــیر رش ــری در مس ــن تغیی چنی
فوایــدی گســترده باشــد. بــه هــر حــال رابطــه 
نیازهــا و احســاس  بــرای ارضــاء  راه  تنهــا 
رضایــت از زندگــی نیســت و خــود تنهایــی 

ــت. ــزرگ اس ــتاورد ب ــک دس ــز ی ــازنده نی س

تصمیــم  وقتــی  مــا  کــه  اســت  درســت   
از  را  بمانیــم، خــود  در خانــه  می گیریــم 
و  اجتماعــی  روابــط   بیرونــی،  منابــع 
محــروم  دیگــر  چیزهــای  خیلــی 
می ســازیم. امــا بایــد بدانیــم کــه 
و  اســت  موقتــی  احساســت  ایــن 
تــرس از دیوانــه شــدن و ایزوله شــدن 
ــه  ــاره ب ــت دوب ــرای بازگش ــی ب و ناتوان
جامعــه و تنهایــی یــک مانــع بــرای 
ــد  ــرد می توان ــت و ف ــاره نیس ــاط دوب ارتب
ــران را از  ــا دیگ ــش ب ــال خوی ــاره اتص دوب

ــرد. ــر گی س

هــم ارتبــاط و هــم تنهایــی بخشــی از شــرایط 
ــر  ــح ه ــور واض ــت و به ط ــا اس ــودن م ــر ب بش
کــدام دردهــا و لذت هــای خــاص خــود را 
دارد. امــا  شــاید االن فرصــت مناســبی باشــد 
کــه نگاهــی دوبــاره بــه آن بیاندازیــم، اگــر 
ــم ســعی  همیشــه در فــرار از ایــن حــس بودی
ــا آن رو بــه رو شــویم و بعضــی  کنیــم بیشــتر ب
ــو  ــاره از ن ــان دوب ــا را در درون خودم از حس ه
ارزیابــی کنیــم. آنچــه کــه واضــح اســت ایــن 
اســت کــه تنهایــی مرحلــه ای منســجم کننده 
زندگی شــان  در  انســان ها  همــه  و  اســت 
آن  در  کــه  تنهایی انــد  قــدری  نیازمنــد 
ــی و عمیــق خــود حقیقی شــان  صــدای درون
شــنیده  درون  صــدای  وقتــی  بشــنوند.  را 
نمی شــود، زندگــی فرســاینده می شــود. اگــر 
ــه اش بیــرون کننــد و  انســانی را دایمــًا از خان
نگذارنــد وارد حریــم تنهایــی اش شــود، دیگــر 
نمی توانــد انســانی حقیقــی باشــد. پــس 
ــدن  ــه مان ــن در خان ــد از ای ــر باش ــاید بهت ش
اســتفاده کنیــم و اتفاقــًا وارد اتاق هایــی از 
ــل  ــچ گاه قب ــاید هی ــه ش ــویم ک ــان ش ذهن م
ــم.  ــه آن بزنی ــری ب ــتیم س ــت نداش ــن وق از ای
ــه اول  ــاید در مرحل ــه ش ــن مواج ــد ای ــر چن ه
تردیــد  و  ابهــام  تــرس،  بــا  قــدری همــراه 
باشــد، امــا مســلمًا خالــی از لطــف نیســت و 

می توانــد بســیار گشــاینده باشــد.

 بــه طــور حتــم تنهایی یکــی از مکاتــب تثبیت 
شــده بــرای نوابــغ و جوشــش خالقیــت و هــم 
یکــی از لــذات تضمیــن شــده آن اســت. اگــر 
ــیم و از  ــا باش ــور تنه ــه ط ــه چ ــم ک ــاد بگیری ی
ــم  ــم می توانی ــت کنی ــاس رضای ــی احس تنهای
خودمــان را بــرای ایــن نــوع از خالقیت هــا 
آمــاده ســازیم. بــه طــور خالصــه تنهایــی یــک 

دســتاورد اســت.
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

 همــه می دانیــم کــه کورونــا یــک ویــروس 
تهدیدکننــده ســالمتی اســت و بــا همیــن 
کلمــه  دو  در  ســادگی  بــه  کــه  ویژگــی 
می گنجــد، تقریبــًا کــه نــه، تحقیقــًا تمــام 
را بهــم ریختــه و تمــام ســاختارها را  دنیــا 
بی ســاختار کــرده اســت. »خانــه و خانــواده« 
ــا  ــه م ــتند ک ــی هس ــن فضاهای ــه اولی از جمل
ــا  ــدی در آن ه ــاختاری ج ــِی س ــا بهم ریختگ ب
دو  از  می خواهیــم  حــال  هســتیم.  روبــرو 
منظــر روانشــناختی و روانکاوانــه، بــه اتفاقــی 
ــد رخ دهــد،  کــه درون روابــط زوج هــا می توان

نــگاه کوتاهــی بیاندازیــم.

• زوج و تخیل کردن 

ــی  ــهور بلژیک ــر مش ــرل  زوج درمانگ ــتر ِپ ِاس
از تحقیقــات گســترده و گفتگوهــای  بعــد 
نتیجه گیــری  ایــن  بــه  زوج هــا  بــا  بســیار 
رســید کــه بــرای اینکــه زوج هــا بــرای یکدیگــر 
جــذاب و خواســتنی بماننــد، حفــظ و تقویــت 
ــت دارد:  ــیار اهمی ــری بس ــی بش ــک توانای ی

ــردن. ــور ک ــل و تص ــکان تخی ام

 ایــن یعنــی فاصلــه فیزیکــی و روانــی زن و 
شــوهر از هــم بــه یــک میزانــی باشــد، کــه فــرد 
ــر  ــریک و همس ــه ش ــع ب ــد راج ــدا کن ــاز پی نی
خــود تصویرســازی کنــد. ایــن در صورتــی 

میّســر اســت کــه زن و شــوهر دائمــًا و در 
طــول 24 ســاعته روز بــا هــم نبــوده یــا مــدام 
فقــط و فقــط در حــال فکــر کــردن بــه یکدیگــر 
نباشــند. از نظــر او تنهــا در ایــن صــورت 
اســت کــه فــرد نیــاز پیــدا می کنــد کــه )بعــد 
از ســاعت ها پرداختــن بــه مســائل روزمــره 
مهــم خــود( در مــورد همســرش تخّیــل کنــد. 

آنهــا  بــا  ِپــرل  کــه  زوج هایــی  از  گروهــی 
بیشــترین  بودنــد  معتقــد  کــرد،  مصاحبــه 
ــتیاق  ــل و اش ــان می ــه همسرش ــه ب ــی ک زمان
داشــتند، زمانــی بــوده کــه از هــم دور بودنــد 
و فــرد فرصــت داشــته در فضــای تخیلــی 
بــه  کنــد؛  تجســم  را  همســرش  ذهنــش، 
عنــوان مثــال، او می توانســته تصــور کنــد 
کــه همســرش در حالــی کــه در یــک جلســه 
نشســته، بســیار جــدی و مســلط در حــال 
قانــع کــردن گروهــی اســت بــرای جلــب 
ــور  ــا در حض ــرکت؛ ی ــرای ش ــی ب ــت مال حمای
یــک کارفرمــا در حــال معرفــی خود بــا غروری 
دلنشــین اســت؛ و یــا اینکــه در حــال آمــوزش 
نکتــه بــه شــاگردانش اســت و در ایــن جایــگاه 
بســیار مســلط، دانــا، قــوی و جــذاب بــه نظــر 
می رســد؛ و یــا در حــال بــازی بــا کودکانشــان 
اســت و در ایــن کار بــه قــدری ماهرانــه عمــل 
ــادی را شــاد،  ــدان زمــان زی می کنــد کــه فرزن
ســرگرم و ایمــن هســتند؛گروهی دیگــر گفتــه 
در  همســرم  می بینــم  کــه  زمانــی  بودنــد 

حــاِل خــودش اســت و مشــغول انجــام کاری 
بــا اشــتیاق و مهــارت می باشــد، بیشــترین 
جذابیــت و کشــش را نســبت بــه او احســاس 

می کنــم.

ــت  ــم وق ــا ه ــًا ب ــراد دائم ــی اف ــر او وقت از نظ
بگذراننــد، تحــت عنــوان صمیمیــت یــا در 
رابطــه بــودن )و یــا ایــن روزهــا بــه علــت 
نــوع  ایــن  امــکان  از  اجبــاری(  قرنطینــه 
و  می شــود  کاســته  مهــم  تصویرســازِی 
نتیجــه اش اصطــکاک اســت و کــم شــدن 
حوصلــه نســبت بــه هــم و در صــورت ادامه دار 
شــدنش امــکان کســالت یــا تنــش در رابطــه.

ویــروس  روزهــا  ایــن  کــه  همــه می دانیــم 
کورونــا باعــث شــده افــراد یــک خانــه، به طــور 

ویروس کورونا و روابط زوجین
 سبا مقدم | روانشناس بالینی

به خصــوص زن و شــوهرها، زمــان زیادتــری را 
زیــر یــک ســقف بــا هــم بگذراننــد. ایــن البتــه 
کــه وجــوه مثبتــی دارد ولــی اگــر آگاهــی 
ــادگی  ــه س ــود، ب ــه آن نش ــدی ب ــه عم و توج
عامــل دلزدگــی افــراد از هــم و تشــّنج در 

می شــود.  رابطــه 

راهــکار در ایــن شــرایط کورونایــی، همــان 
اســت کــه در حالــت نرمــال بــه زوج هــا توصیه 
ــس  ــتن ح ــق و داش ــود عش ــا وج ــود؛ ب می ش
ــودن،  ــم ب ــا ه ــه ب ــاد ب ــل زی ــت و می صمیمی
در روز بــه طــور جــّد زمــان تنهایــی قابــل 
بــرای  را  ســاعت-  چنــد  توجهی-حداقــل 
ــی  ــان تنهای ــتن زم ــود و داش ــره خ ــور روزم ام

اختصــاص دهیــد. 

•  قرنطینه و نقش تنظیم هیجانِی رابطه 

در شــرایط نرمــال زندگــی، یــک رابطــه زوجــِی 
ــاندن  و  ــی، فرونش ــش مهارکنندگ ــق، نق موف
ــی،  ــم هیجان ــش تنظی ــاده تر نق ــان س ــه زب ب
مدیریــت احساســات و فراهــم کــردن حمایــت 
و همدلــی بــرای اعضــای خــود را بــر دوش 
دارد. شــرایط نرمــال زمانــی اســت کــه هــر دو 
نفــر رابطــه، بعــد از تجربــه احساســات ســخت 
اضطــراب،  جملــه  از  آشــفته کننده ای  و 
عصبانیــت و خشــم، ابهــام و بالتکلیفــی هــم 
ــم  ــرای هض ــی ب ــای کاف ــکان و فض ــود، ام خ
آنچــه دشــوار بــوده دارنــد و هــم خواهنــد 
توانســت در صــورت نیــاز از ظرفیــت و کمــک 
ــات  ــردازش احساس ــم و پ ــرای هض ــریک ب ش
ــن  ــدان ای ــد. فق ــتفاده کنن ــود اس ــوار خ دش

ویژگی هــا در رابطــه، از جملــه مســائلی اســت 
ــاد  ــی را ایج ــی ارتباط ــترین نارضایت ــه بیش ک

می کننــد. 

در شــرایط غیرنرمــال -مثــل ایــن روزهــای 
مهلــک،  بیمــاری  احتمــال  قرنطینــه، 
ــی،  ــادی و گران ــی- اقتص ــای سیاس بحران ه
کنتــرل  فقــدان  حــس  و  نامحــدود  ابهــام 
ــیدن  ــی و رس ــاران اطالعات ــات، بمب ــر اتفاق ب
اخبــار منفــی و ناامیدکننــده از چپ و راســت- 
ــه  ــراد )و رابطــه ب ظرفیــت پردازش گــر روان اف
طــور کل(، مــورد هجــوم و حمــالت بی وقفــه 
ــی  ــرف، حت ــن ظ ــا ای ــه بس ــه و چ ــرار گرفت ق
ــود  ــات خ ــم احساس ــکان هض ــش و ام گنجای
احساســات  باشــد؛  نداشــته  هــم  را  فــرد 
اضطــراب،  متعــددی همچــون  و  ســنگین 
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کنتــرل  )از  بی کفایتــی  و  ناتوانــی  حــس 
امــور(، شــرم و شــرمندگی )بــرای کمبودهــای 
پیش آمــده در زندگــی(، ناکامــی )از حــس 
ــده ای  ــی از آین ــم و بالتکلیف ــت( و خش بن بس

نامعلــوم و...

ایرادهــا  عــادی،  جروبحث هــای  تمــام 
درشــت،  یــا  کوچــک  انتقادهــای  و 
بی نظمی هــا و آشــفتگی ها، بهانه گیری هــا 
و کژرفتاری هایــی کــه پیشــتر در اطرافیــان 
دوســت،  فرزنــدان،  -همســر،  خــود 
قابــل  و  تحمــل  قابــل  اجتمــاع-  والدیــن، 
غیرنرمــال  شــرایط  در  بودنــد،  اغمــاض 
معمــول  حــد  از  بیــش  تحمــل،  غیرقابــل 
عصبانی کننــده و بــه قولــی تبدیــل بــه قطــره 
آخــری درون یــک ظــرف پــر از آب می شــوند. 

فاصلــه  امــکان  قرنطینــه،  دوران  از  قبــل 
فیزیکــی افــراد خانــواده، یکــی از عواملــی بود 
ــر  ــی شــدن ظــرف ُپ ــه خال ــه ســادگی ب کــه ب
کمــک می کــرد؛ هــر کــس کار یــا مشــغله ای 
داشــت کــه بــه اجبــار یــا بــه اختیــار بایــد بــه 
و...(.  کالس  کار،  )درس،  می پرداخــت  آن 
لحــاظ  بــه  افــراد  دور شــدن  امــکان  ایــن 
فیزیکــی -علی الخصــوص زن و شــوهرها- 
ــی ایجــاد می کــرد  خــواه ناخــواه فضــای روان
تــا افــراد فرصــت داشــته باشــند ضمــن صرف 
زمــان تنهایــی مــورد نیــاز خــود، بتواننــد ســر 
ظــرف روانــِی خــود را -در صــورت نیــاز بــرای 
انباشــته شــده دیگــر اعضــا-  احساســات 

ــد.  ــه دارن ــی نگ خال

ایــن ُپــر بــودن ظــرف و فقــدان گنجایــش 
مثــل  اضطراب زایــی  شــرایط  علــت  -بــه 
کورونــا و مشــکالت ســالمتی و اقتصــادی 
همــراش و همزمــان نداشــتن فرصتــی بــرای 

ــه، به عــالوه  ــه علــت قرنطین ــه آرامــش ب تجرب
و  تحمــل  صبــر،  منفــی-  اخبــار  بمبــاران 
توانایــی مدیریــت احساســات را در همســران 
ــه شــدت  ــواده( ب )و تمــام دیگــر اعضــای خان
کاهــش می دهــد. هــر چیــزی کــه پیشــتر بــه 
ســادگی از کنــارش رد می شــدند، در ایــن 
روان  روی  خط وخشــی  به خصــوص،  زمــان 

بــه جــای می گــذارد.

پــس شــاید آنچــه کــه زوج هــا الزم دارنــد 
ــت  ــن اس ــدان( ای ــن و فرزن ــن والدی )همچنی
ــزی  ــه چی ــد چ ــر کنن ــوال فک ــن س ــه ای ــه ب ک
ــد  ــا بتوانن ــرد ت ــد ک ــک خواه ــان کم ــه ایش ب
افــکار  و  شــدید  احساســات  و  عواطــف 
پریشــان کننده خــود را مهــار و آرام ســازند. 
حالــت  در  -و  پیشــتر  شــاید  کــه  اتفاقــی 
ــه او  ــی ک ــر )کس ــک همس ــه کم ــده آل- ب ای
ــک  ــه کم ــاز ب ــه نی ــن زمین ــون در ای ــز اکن نی
دارد( رخ مــی داد، در ایــن زمــان بــه خصــوص 
ــت.  ــری اس ــای دیگ ــا ابزاره ــراد ی ــد اف نیازمن

بــرای شــروع، اولیــن کار شــاید محــدود کردن 
ورودی هــای اخبــار و اطالعــات باشــد، صــرف 
ــًا  ــز قطع ــتن نی ــه و نوش ــرای مطالع ــی ب زمان
مفیــد می باشــند، ورزش کــه جایــگاه ویــژه ای 
دارد و درخواســت کمــک از مشــاورین تلفنــی 
و آنالیــن نیــز اغلــب راهــکار مناســبی اســت. 

راه هــا  دســترس ترین  در  از  یکــی  ولــی 
ــان  ــت: نش ــر اس ــا یکدیگ ــا ب ــوی اعض گفتگ
بــه  مشــترک  دغدغــه  و  همدلــی  دادن 
طــرق مســتقیم و غیــر مســتقیم می توانــد 
ــب  ــای مناس ــد. در زمان ه ــده باش کمک کنن
در مــورد حــس و حــال غــم یــا اضطــراب 
یــا خشــم موجــود در فضــای خانــه یــا در 
ــا هــم صحبــت کنیــد.  فضــای ارتباطی تــان ب

ــه  ــا همیش ــردن حس ه ــه ک ــه کلم ــوت ب دع
مفیــد اســت و جلــوی رفتارهــای مخربــی 
همچــون پرخاشــگری، دعــوا و ســرزنش و 
غــر زدن، و رفتارهــای خــود آسیب رســانی 
ــه  ــردن ب ــاه ب ــی، پن ــوری، پرخواب ــل پرخ مث
ــادی  ــدود زی ــا ح ــکل و... را ت ــواد و ال دارو، م
می گیــرد و بــه افزایــش همدلــی و صبــوری در 

افــراد خانــواده منجــر می شــود.

ــد  ــازه دهی ــواده اج ــای خان ــود و اعض ــه خ ب
در حضــور هــم بــرای دقایقــی مضطــرب و 
ــوص  ــان به خص ــن زم ــید و در ای ــان باش پریش
ــد  ــه می خواهن ــر چ ــم( از ه ــور دائ ــه ط ــه ب )ن
و می خواهیــد صحبــت کنیــد. ایــن اتفــاق 
)گفتگــوی اعضــا بــا هــم، ابــراز همدلــی، ابراز 
نظــر و راهــکار، دادن حمایــت و پشــت گرمی 
بــه هــم( بــه حــس تســلط بــر احساســات 
ســنگین و کمرشــکنی همچــون اضطــراب 
ابهــام را  بســیار کمــک می کنــد و تحمــل 
حــس  و  تســلط  حــس  می ســازد.  بیشــتر 
ــه  ــک ب ــه، کم ــای خان ــت اعض ــتن حمای داش
اعتمــاد بــه نفــس و حفــظ عــزت نفــس افــراد 
می کنــد؛ بــرای عبــور از بحــران قویــًا بــه ایــن 

دو نیازمندیــم.

ــت  ــن اس ــن روش ای ــال بهتری ــر ح ــی در ه ول
کــه افــراد از خالقیــت خــود اســتفاده کــرده و 
ــان  ــث آرامش ش ــزی باع ــه چی ــد چ ــدا کنن پی
ــن  ــا در یافت ــه آن ه ــزی ب ــه چی ــود، چ می ش
تســلط نســبی بــر زندگــی در چنیــن شــرایطی 
ــد  ــه بتوان ــزی ک ــر آن چی ــد؛ ه ــک می کن کم

ــد... ــفر کن ــن اتمس ــازه وارد ای ــوای ت ه

بــا  حســابی  ســرش  و  روبرویــم  نشســته 
گوشــی اش گــرم اســت. از اولیــن روزی کــه در 
ــور،  ــا در کش ــروس کرون ــری وی ــورد همه گی م
شــنیده ایم تنهــا دو ســه روز می گــذرد. اغلــب 
نگــران، ترســیده و مضطــرب هســتیم، بــه 
نظــر می رســد او در میــان جمــع مــا در اقلیــت 
اســت، این طــور کــه مــا می بینیــم ســرش بــه 

کار خــودش اســت و ســعی می کنــد روال 
ســابق زندگــی اش را بــی کــم و کاســت از پــی 
ــد  ــه مــا و خــودش بگوی بگیــرد. طــوری کــه ب
ــن  ــای اولی ــغول تماش ــاده. مش ــی نیفت اتفاق
ــوه  ــورد نح ــه در م ــتم ک ــی هس ــوی خوب ویدئ
ــده و در  ــرون آم ــت ها بی ــتن دس ــت شس درس
آن خانمــی مشــغول شســتن دســت هایش بــا 

یــک مایــع آبــی رنــگ اســت و خیلــی دقیــق 
باگ هــای شــکل معمــول دســت شســتن را در 
آن بــه مــا نشــان می دهــد، فکــر می کنــم کــه 
ــو را برایــش بفرســتم. خــوب اســت ایــن ویدئ

ــوی  ــو می فرســتم ت ــه ویدئ ــم: "االن ی  می گوی
ــق  ــت، دقی ــتن دس ــورد شس ــت، در م تلگرام
نــگاه کــن واســه دوســتاتم بفرســت." ســرش 

 که آفتاب برآید...
 دکتر انسیه انجدانی | روانشناس بالینی

عنوان این نوشته برگرفته از شعری از رضا براهنی است.
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ــاه و آن  ــن گن ــزای ای ــن س ــه ای ــتد ک می فرس
ــدا  ــه خ ــت ک ــن تنبیهی س ــت، ای ــاه ماس گن
ــد  ــا می خواه ــه و از م ــر گرفت ــا در نظ ــرای م ب
و  ناسپاســی ها  و  ناشــکری ها  تمــام  بــرای 
ابــراز  الهــی  درگاه  بــه  گناهکاری هایمــان 
ــم  ــر می کن ــم فک ــوز ه ــم. هن ــاری کنی شرمس
و  کنــد  چشم پوشــی  می خواهــد  کــه 
ــاه  ــا کوت مســئولیت شــخصی اش را نبینــد ام
را  شــکرگزاری  و  توبــه  مراســم  و  می آیــم 
برگــزار می کنیــم. کمــی آرامــش می کنــد، 

فرآینــد ارســال اطالعــات و آموزش هــا را در 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــاال ی ــک، ح ــای کوچ اندازه ه
کــه پــاک و مطهــر شــده اســت آغــاز می کنــم. 
و  اصــول  می افتــد،  راه  و  می شــود  رام 
قواعــدی بــرای رفــت و آمــد بــه خانــه اش 
ــد کــردن و ضــد  ــرای خری ــد، ب تنظیــم می کن
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــردن و چیزهای ــی ک عفون

همــه بــه آن مشــغولیم.

مســیری را کــه طــی کرده ایــم یــک بــار دیگــر 
مــرور می کنــم، موجــودی ترســناک و نامرئــی 

از جایــی ناشــناخته یــک روز آمــد و تمــام 
ــد  ــی در ح ــا آرامش ــق آن ب ــه طب ــی را ک اصول
ســئوال  زیــر  می کردیــم،  زندگــی  معمــول 
ــی را  ــر زندگ ــلط مان ب ــاس تس ــا احس ــرد، م ب
ــراب  ــا اضط ــر از آن ب ــم و مهم ت ــت دادی از دس
بــزرگ مــرگ خودمــان و نزدیکان مــان مواجــه 
شــدیم. احســاس کردیــم بــا هیوالیــی مواجــه 
ــت  ــز را از دس ــه چی ــرل هم ــه کنت ــده ایم ک ش
مــا خــارج کــرده اســت و مــا در مقابــل آن 
ــی  ــق ناتوان ــاس مطل ــم. احس ــا ناتوانی مطلق
پــا دربیــاورد پــس چــه  از  را  می توانــد آدم 
بهتــر اگــر بــا آن چشــم در چشــم نشــویم، 
بعضی هایمــان ایــن راه را رفتیــم، امــا داســتان 
مثــل زبالــه ی بــوداری بــود کــه تــوی هــر کمــد 
و زیــر هــر فرشــی کــه پنهانــش می کردیــم 
بویــش  می خــورد،  مشــام مان  بــه  بویــش 
تــوی شــهر کــه هیــچ تــوی دنیــا هــم پیچیــده 
ــم،  ــاه آمدی ــم، کوت ــاه می آمدی ــد کوت ــود، بای ب
ــر،  ــر بعضی هایمــان دیرت بعضی هایمــان زودت
حتــی کســانی هســتند کــه هنــوز کوتــاه 
نیامده انــد، بایــد بــه گــوش آنهــا هــم برســانیم 
کــه بــه جمــع مــا بپیوندنــد بــه جمــع مــا کــه 
ــر  ــتن ب ــرل داش ــی کنت ــم کم ــمان محک ریس
اوضــاع را چنــگ زده ایــم بــا رعایــت کــردن آن 
چــه کــه در توان مــان اســت، قبــول کرده ایــم 
کــه در ایــن انــدازه می توانیــم مســلط باشــیم، 
از تســلط مطلــق داشــتن یــا چشم پوشــی 
ــا همیــن  ــم و ب ــاه  آمده ای کــردن از خطــر کوت
ــر خــم  دســت و پــای چوبیــن داریــم مســیر پ
کمــی  می کنیــم،  طــی  را  زندگــی  پیــچ  و 
آرام تــر، کمــی محدودتــر تــا وقتــی کــه آفتــاب 
بــاز بربیایــد و عیــد شــود و نزدیکان مــان را بــا 
خیالــی آرام در آغــوش بگیریــم و زنــده مانــدن 

ــم. ــن بگیری ــردن را جش ــی ک را زندگ

بــاالی  از  می کنــد،  بلنــد  گوشــی اش  از  را 
عینکــش نگاهــم می کنــد و می گوید:"ولــش 
کــن، بــه چــه درد میخــوره ایــن چیــزا، بیخــود 

ــه"  ــی نمیش ــد، هیچ ــش می کنی ــی بزرگ ه

تمــام  بی رحمــی  بــا  و  عصبانــی می شــوم 
ــری،  ــودت بمی ــوای خ ــاید بخ ــم: "ش می گوی
اشــکالی نــداره، امــا الاقــل بــه زنــده مونــدن 

ــه کمــک کــن". بقی

ــون  ــواد هم ــدا بخ ــی خ ــر چ ــد: "ه  می گوی
میشــه، مــا کــه دیگــه از خــدا بزرگتر نیســتیم" 

تحمــل ســر و کلــه زدن بــا ایــن بخــش را دیگــر 
نــدارم و پیــش از آن کــه صحنــه خونیــن شــود 
از کادر خــارج می شــوم. چنــد روز بعــد بــه 
تنــاوب و البتــه در دوزهــای کوچــک مطالــب 
برایــش می فرســتم،  ویدئوهــای دیگــری  و 
تــکان  بدهــم.  تکانــش  کــه  دارم  اصــرار 
خوردنــی  تــکان  آن طــور  امــا  می خــورد! 
کــه در زلزلــه! یــک روز زنــگ می زنــد، بــا 
ــعی دارد  ــه س ــی ک ــی و عصبانیت بی حوصلگ
دســت  می گویــد  مــن  بــه  کنــد  پنهانــش 
هیــچ  حوصلــه  و  حــال  می گویــد  بــردارم. 
خــواب  شــب  می گویــد  نــدارد،  را  کاری 
ــبیه  ــه ش ــود عظیم الجث ــک موج ــه ی ــده ک دی
ــز  ــه چی ــده و دارد هم ــهر ش ــور وارد ش دایناس
ــتن روی  ــز نشس ــه ج ــد ب ــد. می گوی را می بلع
مبــل و زل زدن بــه تلویزیــون هیــچ کار دیگری 
از دســتش بــر نمی آیــد. کــم کــم داســتان 
و هــر لحظــه  روز  فراگیرتــر می شــود، هــر 
بــا مــا تمــاس می گیــرد کــه احوال مــان را 
ــر  ــت س ــم پش ــواب ندهی ــر ج ــد، اگ ــک کن چ
هــم تمــاس می گیــرد و بعــد شــروع می کنــد 
بــه زنــگ زدن بــه دیگــران بــرای پرســیدن 
ــداده اســت،  حــال آن یکــی کــه جوابــش را ن

می ترســد کــه خــودش یــا یکــی از نزدیکانــش 
دزدیــده یــا کشــته شــوند یــا مــورد تجــاوز قــرار 

ــد. بگیرن

و  متعجــب  می زنــم  حــرف  او  بــا  بــار  هــر 
ــر می کنــم  ــودم فک ــا خ ــوم، ب ــر می ش متحی
ــر  ــار در ظاه ــن دو رفت ــه ای ــب ک ــدر عجی چق
کامــال متفــاوت، دو روی یــک ســکه هســتند. 
ــای اول  ــر او را در روزه ــر تصوی ــار دیگ ــک ب ی
را  او  بــار  ایــن  می کنــم،  مــرور  ذهنــم  در 
ــه  ــم گرفت ــش را محک ــه گوش های ــم ک می بین
و چشــم هایش را بســته و هــر چیــز را کــه 
می خواهیــم در مــورد اوضــاع بــه او بگوییــم بــا 
ــد، او را می بینــم  دســتش محکــم پــس می زن
کــه در خــودش فشــرده شــده و دارد بــه زبــان 
ــد:  ــا می گوی ــه م ــد و ب ــاد میزن ــی فری بی زبان
"نمی خــوام چیــزی بشــنوم" و ایــن بــار پشــت 
آن همــه خونســردی و بی تفاوتــی و آرامــش 
می بینــم،  را  بــزرگ  تــرس  آن  ظاهــری اش 
تــرس بزرگــی را کــه حــاال روی صحنــه آمــده 
کــه  نامرئــی  موجــود  آن  از  تــرس  اســت. 
ــه  ــزرگ هم ــور ب ــک دایناس ــل ی ــد مث می توان
ــر  ــن فک ــه ای ــم ب ــاال می توان ــد. ح ــا را ببلع م
کنــم کــه آن مقاومــت عجیــب بــرای فهمیــدن 
ــدی  ــرای ج ــتیم و ب ــه در آن هس ــرایطی ک ش
ــت از  ــیار جدی س ــه بس ــتانی ک ــن داس گرفت
آنجــا می آمــد کــه در خــودش تــوان مقابلــه بــا 

ــد. ــی را نمیدی ــن بزرگ ــه ای ــی ب اضطراب

دوربیــن را بــر می گردانــم و روی خــودم زوم 
می کنــم، خــودم را می بینــم در آن روزهــا کــه 
ــه شــکل وحشــیانه ای تــالش می کنــم  دارم ب
ــه  ــه زورش ب ــده ک ــی مان ــذ باق ــدک مناف از ان
مســدود کــردن آنهــا نرســیده اطالعاتــی را 
کــه برایــش بســیار بســیار ترســناک اســت 
تــوی ذهنــش بچکانــم، موفــق شــده ام، حــاال 

ــی  ــاس ناتوان ــک احس ــا ی ــده و ب ــلیم ش او تس
بــزرگ، جــوری کــه فکــر می کنــد کامــاًل فلــج 
شــده اســت روی زمیــن نشســته. مــن هــم از 
ــر  ــن فک ــه ای ــیده ام و ب ــاد او ترس ــراب زی اضط
می کنــم کــه آیــا درســت بــود او را بــا ایــن 
وضعیــت مواجــه و رو در رو کنــم؟ راســتش 
احســاس  قبالــش  در  و  پشــیمانم  کمــی 

دارم. گناهــکاری 

ــا زدن  ــه دســت و پ کــم کــم شــروع می کنــد ب
دوبــاره برایــم پیام هایــی بــا ایــن مضمــون 
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داشــتیم زندگی مــون رو می گذروندیــم و بــا 
می رفتیــم.  پیــش  دســت اندازهاش  تمــام 
ماه هــای آخــر ســال، حتــی بعضی هامــون 
تختــه گاز رفتیــم تــا رد کنیــم زودتــر ایــن 

چاله چوله هــای 98 رو، کــه یهــو ســرو کلــه 
ــن  ــونه گرفت ــا نش ــد و ب ــدا ش ــروس پی ــن وی ای

ســالمتی مون ترمــز زندگــی رو کشــید.

ــم  ــا ه ــه ب ــن هم ــت ممک ــته ترین حال درآهس
روزهــای خانه نشــینی  در حــال گذرونــدن 
هســتیم. ولــی گاهــی پیــش می آیــد کــه 
طنــاب طاقت مــان بــه باریک تریــن رشــته اش 

آش آلوی ملس در سه قدم )در باب مادرانگی و کرونا(
 مهتاب عسگری | کارشناس ارشد خانواده درمانی

ــخت  ــه را س ــاب آوری در قرنطین ــد و ت می رس
می کنــد.

انــگار زندگــی ایــن روز هامــون شــبیه بــه یــک 
چــک لیســتی شــده کــه هــم بــه حــال وابســته 
ــه  ــح ک ــر روز صب ــده، ه ــه آین ــم ب ــت و ه اس
بیــدار میشــم بایــد کنــار هــر کــدوم یــه چــک 
ــه   ــرده از اینک ــوان ک ــا رو نات ــم و م ــارک بزنی م
نمی دونیــم در آینــده قــراره چــی بــه ســرمون 

بیــاد.

 چنــد نفــر قــراره قربانــی یــا گرفتــار ایــن 
بیمــاری بشــن، خانــواده ام چــی میشــن؟ 
بچه هــام؟ دوســت؟ وضعیــت مالــی؟ و کســب 

ــوم .  ــز نامعل ــا چی ــزار ت و کار و ه

انــگار آدم هــا وایســادن ولی دنیا  و جهــان داره 
بــا یــه چیــزی کــه تــوش پــر از هیاهــو، حرکــت 
نظاره گــر  تــا  کــرده  وادار  را  مــا  و  می کنــه 
باشــیم و شــاید از اینکــه جاهــا عــوض شــده 
نگرانمــان  نداریــم  روی شــرایط  کنترلــی  و 

می کنــد.

ــدت در  ــه  ش ــه ب ــی ک ــا در حال ــه الی کرون  الب
ــتیم  ــان هس ــا خودم ــه زدن ب ــر و کل ــال س ح
بایــد ســری بــه همــه جــای خونــه بزنیــم. 
همــش بــا خودمــان می گوییــم، نمی دانــم 
ایــن کرونــا کــی بســاطش را جمــع می کنــد و 
مــی رود. انــگار بــا ایــن ویــروس نقطــه اتصــال 
ــا،  ــت: بچه ه ــده اس ــتر ش ــه بیش ــا هم ــن ب م

ــم. ــادری کردن ــپزخونه و م ــرم، آش همس

و  می کنیــم  افتــادن  گیــر  احســاس 
ــه  ــن نقط ــی؟ م ــس چ ــودم پ ــیم: خ می پرس

نمی خواهــم؟ اتصــال 

بــرای  تک جملــه ای  کارهــای  راه  دنبــال 

ــگار در  ــم و ان ــدت می گردی ــاه م ــرایط کوت ش
ایــن روزهــای قرنطینگــی بیشــتر از قبــل 
بــازی  بــا  را  بچه هــا  باشــیم،  ســرپا  بایــد 
ســرگرم کنیــم و بــا بدرفتــاری، زود رنجــی، 
بیایــم.  کنــار  اضطراب شــون  و  بدخلقــی 
می دونــم  شــاید بخشــی از اینهــا از اثــرات 
پاســخ دهی بــه اســترس خــودم و آنهــا باشــد. 
ــد  ــاز دارن ــاالن نی ــل بزرگس ــا مث ــنیده ام آنه ش
حــرف بزننــد، بــازی کننــد، بــه بغــل شــکرکی 
مادرشــان پیتکــو پیتکوکنــان رجــوع کننــد  تــا 
مــا از افــکار و احساسات شــان بــا خبــر شــویم. 
ولــی گاهــی ایــن بغــل نمکــی کــه بــه اشــتباه 
مقــدس انــگاری شــده اســت خــودش نیــاز به 

آغــوش دیگــری دارد. 

ــخه  ــی نس ــاع خیل ــن اوض ــوی ای ــتش ت راس
داد  نمی تــوان  را  متفاوتــی  و  شــفابخش 
ــام  ــه ن ــنوید ک ــادری بش ــی را از م ــی روایت ول
خــودش" شــیرین اســت و قــرار اســت آش 
آلــوی ملســی را برایمــان بپــزد و بــه خوردمــان 
ــا  ــخت را ب ــای س ــن روزه ــاید ای ــا ش ــد ت بده

ــم. ــزه کنی ــیرین م ــی ش ــتپختش کم دس

•  آش آلوی ملس در سه قدم

می کنــم.  احســاس  شــدیدی  اضطــراب 
ــده  ــم. آین ــس می کن ــم ح ــرس دارم و خش ت
ــم  ــش روی ــنی پپی ــق روش ــت، اف ــوم اس نامعل
ــد  ــت و امی ــرده اس ــم ک ــن غمگین ــت، ای نیس
از مــن گرفتــه، مأیوســم! بچه هــا مــدام  را 
ــد  ــرایط جدی ــد، ش ــاد می زنن ــه فری ــوی خان ت
ــه  ــار 20 ثانی ــوز زیرب ــرده و هن ــان ک بی قرارش
شســت و شــوی دســت نرفته انــد. اینجــور 
وقت هــا علــی می گویــد عجــب آش آلویــی 
ــده  ــاد ش ــدر زی ــراب آنق ــده. اضط ــت ش درس

ــچ  ــه هی ــتم ب ــت و دس ــرده اس ــم ک ــه فلج ک
ــا غــروب می نشــینم  کاری نمــی رود، روزهــا ت
ــا  ــم، بچه ه ــوار زل می زن ــه دی ــم و ب روی تخت
ــد.  ــا آب می خواهن ــد. بچه ه ــذا می خواهن غ
ــق  ــی مش ــویی دارد آن یک ــان دستش یکی ش
رفتــه  ســر  حوصله شــان  بچه هــا  آنالیــن. 
و بــازی می خواهنــد، یکــی دارد بــا تــوپ 
ــا  ــری دارد ب ــوار دیگ ــوی دی ــد ت ــوت می زن ش
ــی  ــک هایش الالی ــرای عروس ــد ب ــدای بلن ص
ــد و اعتــراض دارد کــه صــدای تــوپ  می خوان
پرانــده.  از خــواب  را  بــرادرش عروســک ها 
مشــاجره بــاال می گیــرد . صدایشــان تــوی 
ســرم می پیچــد، داد می زنــم، هــر دو ســاکت 
گریــه ام  و  می شــوم  پشــیمان  می شــوند، 
می گیــرد. بــا خــودم می گویــم بایــد کاری 

ــم... . کن

1. قدم اول: بلند شوید و کاری کنید... 
قبــول دارم کــه شــرایط خیلــی اضطــراب آور و 
ــود  ــذا نمی ش ــراب غ ــا اضط ــت ام ــش زا اس تن
ــه  ــن کاری ک ــس اولی ــنه. پ ــکم گرس ــرای ش ب
می کنــم ایــن اســت کــه یــک کاری بکنــم 
چنــد  گذاشــتن  مثــاًل  کوچــک.  هرچنــد 
ــزد و  ــه بپ ــان ک ــرغ در آب جوش ــم م ــدد تخ ع
بــا خــودم فکــر می کنــم نیازهــای اولیــه بشــر 

ــت...  ــوده اس ــی ب ــرک خوب ــه مح همیش

2. قدم دوم : خودتان را ببینید... 
ــا  ــود ب ــرد، می ش ــا کاری ک ــرای بچه ه ــد ب بای
ــوم؟  ــه می ش ــن چ ــا م ــد ام ــراه ش ــا هم بچه ه
چطــور خــودم را همــراه کنــم؟ شــاید اول بایــد 
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بــا خــودم همــراه بشــوم، کالســهای دانشــگاه 
تعطیــل اســت، باشــگاه تعطیــل اســت، تئاتــر 
ــی  ــت. خیل ــل اس ــم تعطی ــه و کارگاه ه و کاف
ــت  ــده ام. وق ــرون را ندی ــگ بی ــت رن ــت اس وق
ــی  ــه تمام ــای خان ــدارم. کاره ــرخاراندن ن س
نــدارد. آشــپزی از وعــده ای یــک بــار بــه 
وعــده ای دو یــا ســه بــار رســیده. شــرایط 
کارم تغییــر کــرده و بایــد یــه وقتایــی رو پیــدا 
ــم  ــای لپ تاب ــز پ ــدا و متمرک ــم بی ســر و ص کن
دور کاری کنــم، نگــران بچه هایــم هســتم. 
ــام  ــروم حم ــاعتی ب ــک س ــد ی ــم می خواه دل
ــه ام  ــادت ماهان ــود. ع ــا نمی ش ــه ام بی دغدغ
نزدیــک اســت و کالفــه ام، خــودم را می گــذارم 

روبرویــم ... تماشــا می کنــم، درمانــده اســت، 
بایــد برایــش کاری کنــم کــه اگــر نکنــم بعیــد 
ــی  ــه واماندگ ــته ی رو ب ــن زن خس ــم ای می دان
بکنــد.  بچه هایــش  بــرای  کاری  بتوانــد 
ــا  ــرد و از باب ــودم کاری ک ــن خ ــرای ای ــد ب بای
ــک  ــم کم ــرایط به ــن ش ــوی ای ــم ت می خواه
بیشــتری کنــه و یــه تایم هــای جداگانــه ای رو 
بــرای بچه هــا اختصــاص بــده تــا بــا یــه فاصلــه 
حیاتــی بــه خــودم و بقیــه فضایــی بــرای تنهــا 
بــودن پیــدا کنــم و کمــی برســم بــه کارهــای 
نکــرده و مــورد عالقــه ام، چرخــی بزنــم تــوی 
پیج هــا و کانال هــام، چنــد ســطری از کتــاب 
مــورد عالقــه ام رو بخونــم یــا گوشــی تلفــن رو 

بــردارم و شــروع کنــم بــه شــماره گیــری و درد 
ــا شــاید کمــی ایــن کالفگــی و  و دل کــردن ت
یکنواختــی کمتــر باعــث اصطــکاک روابطــم 
شــود و یــه فاصلــه امنــی رو تــا حــد تــوان 

حفــظ کــرده باشــم.

3. قدم سوم : پذیرش خالقیت می آورد... 
ــق  ــه ح ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ــته ام ب نشس
ــل  ــه کام ــرم ک ــم. می پذی ــرب باش دارم مضط
بــه  نیــاز  گاهــی  کــه  می پذیــرم  و  نیســتم 
ــحال  ــر خوش ــه اگ ــرم ک ــی دارم، می پذی تنهای
بگردانــم،  را  خانــه ام  نمی توانــم  نباشــم 
می پذیــرم کــه ایــن شــرایط خیلــی نــو و تــازه 
ــرم  ــدارم، می پذی ــه اش را ن ــن تجرب ــت و م اس
می کنــم  ســعی  می زنــم.  گنــد  دارم  کــه 
برگــردم و کمتــر گنــد بزنــم همیــن بــرای 
چیزهــای  چــه  کــه  می کنــم  فکــر  شــروع 
ــاید  ــد؟ ش ــحالم کن ــد خوش ــی می توان کوچک
ــاید  ــا ش ــم ی ــرا باش ــر کمال گ ــت کمت ــاز اس نی

بایــد ارزش هایــم را تغییــر بدهــم.

مثــاًل غــذا پختــن بــرای رفــع گرســنگی را 
تغییــر بدهــم بــه غــذا پختــن بــرای خلــق 
طعمــی جدیــد! حــاال بــه نظــرم آشــپزی 
وقت گیــر نیســت و جالــب بــه نظــر می رســد. 
یکــی از کارهــای کوچکــی کــه خوشــحالم 
ــرای  ــد ب ــردن باش ــی ک ــاید نقاش ــد ش می کن
مــداد  بــا  مــی آورم  نقاشــی  دفتــر  خــودم 
و  و  درخــت  بــه  می کنــم  شــروع  و  رنگــی 
خانــه و خورشــید کشــیدن. بچه هــا نــگاه 
می کننــد و خوششــان می آیــد بــرای آنهــا 
هــم کاغــذ می گــذارم. بــه خــودم کــه می آیــم 
ــکوت و  ــه در س ــر س ــه ه ــت ک ــاعتی اس دو س

آرامــش داریــم نقاشــی می کشــیم. 

اســت  مدتــی  کــه  اســت  ورزش  بعــدی 
تعطیــل شــده. موبایــل را می دهــم دســت 
بچه هــا و نوبتــی زمــان می گیرنــد تــا مــن 
ــرق  ــابی ع ــم، حس ــاده روی کن ــه پی ــوی خان ت
کــرده ام و حالــم جــا آمــده. بعدتــر دختــرک را 
ــا پســرک فوتبــال بــازی  می گذاریــم دروازه و ب
ــوم.  ــلط می ش ــودم مس ــه خ ــم. دارم ب می کنی
شــرایط قرنطینــه قابــل تحمل تــر شــده و 
ــم  ــد داری ــرایط جدی ــا ش ــم. ب ــی آرام تری همگ
کنــار می آییــم؛ دروغ چــرا؟ دارد از ایــن تــوی 
خانــه مانــدن خوشــم می آیــد، خالقیــت نــرم 
ــه  ــد، ب ــاز می کن ــودش را ب ــک دارد راه خ نرم

نظــرم وقتــی مــرگ خیلــی بــه آدم نزدیــک 
می شــود آدم بــه تقــال می افتــد و قــدر زندگــی 
ــش  ــع و عط ــور ول ــد، یک ج ــتر می دان را بیش
لــذت  تــوی  ُهــل می دهــد  را  آدم  خاصــی 
بــردن از ثانیه هــای زندگــی  مثــاًل اگــر قبل تــر 
آدم ورزش می کــرد کــه الغــر شــود االن ورزش 
می کنــد برای ســالمت و حــال خــوش و وقتی 
پیشــانی اش  روی  عــرق  قطره هــای  دارد. 
کیفــور  خاصــی  یک جــور  می خــورد  ســر 
می شــود، انــگار دیگــر بــرای آدم مهــم نیســت 
کــه تــوی چشــم دیگــران چطــور بــه نظــر 
می رســد و انــگار تــرس از طردشــدگی خیلــی 

اینکــه آدم خیلــی  کمتــر اســت. خالصــه 
بیشــتر خــود واقعــی بیخیالــش اســت یــا مثاًل 
وقتــی داری کتــاب می خوانــی یــا چیــزی 
می نویســی یــا موســیقی گــوش می دهــی 
شــاید یکــی از دالیلــش ایــن باشــد کــه داری 
ــه کنــی  ــت اضاف ــه معلومات ســعی می کنــی ب
یــا در جمــع دیگــران باســواد باشــی. امــا االن 
کــه  را  باقیمانــده ای  فرصــت  می خواهــی 
ــا چــه زمانــی اســت در آگاهــی،  نمی دانــی ت

ــی.  ــته باش ــذت زیس ــد و ل رش

 ... بــرای چشــیدن  آمــاده اســت  آلــو  آش 
ملســی آلــوی  آش  عجــب 
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کودکان، قربانیان پنهان ویروس کرونا
 رزا فامینی | دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

ســالمت  از  مراقبــت  بــرای  توصیه هایــی 
کرونــا شــیوع  بحــران  در  کــودکان  روانــی 

شــکی نیســت کــه شــیوع ویــروس کرونــا جــدا 
از همــه ی اضطــراب و نگرانی هایــی کــه بــا 
خــود بــه همــراه دارد باعــث تغییــرات مهمــی 
ــی  ــان توانای ــت و چن ــده اس ــا ش ــی م در زندگ
پیش بینــی و حــس کنتــرل را زیــر ســوال 
بــرده کــه می تــوان آن را بــه عنــوان یــک 

ــت. ــر گرف ــدی در نظ ــران ج بح

شــیوه ی  بــه  کودکــی  هــر  میــان  ایــن  در 
پاســخ  بحران هــا  بــه  فــرد  بــه  منحصــر 
می دهــد کــه ایــن پاســخ بــه عوامــل متعــددی 
از جملــه ســن، تاریخچــه فــردی، تفاوت هــای 
شــخصیتی، شــدت و مــدت بحــران و میــزان 
وابســته  دســترس  در  اجتماعــی  حمایــت 
ــتر  ــه بیش ــم ک ــه بدانی ــت ک ــم اس ــت. مه اس
کــودکان در صورتــی کــه حمایــت مناســب 
از طــرف دوســتان و خانــواده دریافــت کننــد 
ــه  ــد. نکت ــد ش ــدی نخواهن ــیب ج ــار آس دچ
ــد  ــد بتوانن ــن بای ــه والدی ــت ک ــن اس ــم ای مه
میــان رســیدگی بــه نیازهــای  عاطفــی خــود 
و فرزندشــان در زمــان بحــران تعادلــی برقــرار 
کننــد. والدیــن بایــد بداننــد تنهــا در صورتــی 
ــد  ــت کنن ــود مراقب ــدان خ ــد از فرزن می توانن
ــرآورده کــرده باشــند،  کــه نیازهــای خــود را ب
درســت مثــل زمانــی کــه در هواپیمــا بــه 
مواقــع  هنــگام  می شــود  توصیــه  والدیــن 
بــرای  اول  را  اکســیژن  ماســک  اضطــراری 

ــد.  ــان بگذارن ــرای فرزندانش ــد ب ــود و بع خ

ــی  ــات منف ــا احساس ــکار ی ــف، اف ــر عواط  اگ
شــما یــا فرزندتــان بــه حــدی زیــاد اســت کــه 
بــا فعالیت هــای روزمــره تداخــل می کنــد 
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــد از متخصصین می توانی

بــه ارایــه خدمــات آنالیــن می پردازنــد کمــک 
بگیریــد. اینجــا چنــد پیشــنهاد بــرای کمــک 
ــا آورده  ــان در دوران بحــران کرون ــه کودکان ت ب

شــده اســت:

1. بیشــتر از قبــل در دســترس باشــید و بــه 
کودک تــان توجــه کنیــد.  توجــه ویــژه شــما در 
ایــن دوران، از یــک ســو  بــه فرزندتــان کمــک 
می کنــد کــه بتوانــد در مــورد احساســات 
خــود بــا شــما صحبــت کنــد و از ســوی دیگــر 
بــه او احســاس امنیــت و اطمینــان خاطــر 
می دهــد. اگــر او بــا تمــاس فیزیکــی مشــکلی 
ــدارد بیــش از قبــل او را در آغــوش کشــیده  ن
و ببوســید. اگــر کودک تــان می خواهــد در 
ــت  ــاری صحب ــایند ج ــات ناخوش ــورد اتفاق م
ــه  ــک ب ــد. کم ــرت نکنی ــواس او را پ ــد ح کن
کــودکان  "طــی بحــران" کــه بیــش از هــر 
زمانــی آســیب پذیر هســتند اثــرات مخــرب آن 
را کــم می کنــد. بــا کــودک خــود صــادق، گــرم 
ــردی   ــد عملک ــا بتوانی ــید ت ــر باش و حمایت گ

ــد.  ــکل دهی ــازگارانه در او را ش ــالم و س س

و  عاطفــی  فضــای  بــه  حواســتان   .2
ــات  ــد. دادن اطالع ــان باش ــناختی فرزندت ش
بیــش از انــدازه بــه کــودکان کوچکتــر ممکــن 
اســت آنهــا را گیــج کنــد و باعــث تــرس و 
ناامنــی آنهــا شــود. بــا آنهــا بایــد بــا واژه هــا و 
مفاهیــم ســاده تر صحبــت کنیــد. خاطرمــان  
باشــد بــه دلیــل اضطــراب خودمــان اطالعات 
بیــش از حــد بــه آنهــا ندهیــم. از ســوی دیگــر 
نوجوانــان ممکــن اســت حــس اضطــراب 
خــود را در ایــن موقعیــت دســت کــم بگیرنــد. 
ــر  ــاس خط ــاص احس ــور خ ــه ط ــان ب نوجوان
نمی کننــد )مثــاًل بــاور بــه اینکــه مــن طوریــم 
در  را  آنهــا  اســت  ممکــن  ایــن  و  نمیشــه( 
معــرض رفتارهــای پرخطــر قــرار دهــد. راه 
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

ــو  ــد. گفتگ ــاز بگذاری ــا ب ــرای آنه ــاط را ب ارتب
را پیــش بکشــید ولــی آنهــا را مجبــور بــه 

ــد. ــت نکنی صحب

بــی ارزش  را  کودک تــان  احســاس   .3
نکنیــد و بــه آن بهــا دهیــد. تــالش کنیــد 
کــه احساســات پشــت کلمــات و اعمــال او 
ــبد  ــما می چس ــه ش ــر ب ــاًل اگ ــد )مث را بفهمی
دادن  دســت  از  و  بیمــاری  نگــران  شــاید 
ایــن  مــورد  در  بپرســید  او  از  شماســت(. 
بیمــاری چــه می دانــد و اجــازه دهیــد کــه 
در مــورد افــکار و احساســات خــود حــرف 
بزنــد. بــه او بگوییــد کــه همــه ی کــودکان 
ــت  ــرایط ناراح ــن ش ــال او در ای ــن و س هم س
هســتند همیــن احساســات را دارنــد امــا 
ــر  ــه زودت ــر چ ــه ه ــد ک ــالش می کنن ــد ت دارن
ایــن بیمــاری را کنتــرل کننــد. اگــر مناســب 
ــد  ــان کنی ــم بی ــود را ه ــات خ ــد احساس دیدی
)مــن حوصلــه ام ســر رفتــه تــو چطــور؟(  ایــن 
نــه تنهــا بــه کــودک کمــک می کنــد کــه بــرای 
بیــان احساســات خــود واژه پیــدا کنــد بلکــه 
ــت  ــن موقعی ــکار او در ای ــات و اف ــه احساس ب
اعتبــار می بخشــد کــه ایــن بخــش مهمــی از 
فرآینــد رشــد روانــی اســت. بــه آنهــا اطمینــان 
ایــن شــرایط "غیرمعمــول"  دهیــد کــه در 
احساســات تــرس، غــم، دلتنگــی، خشــم 

ــتند. ــی" هس ــاًل "طبیع ــاه کام وگن

4. در مــورد بیمــاری اطالعــات مناســب 
ــد.  در زمــان شــیوع  ــی واقعــی بدهی ســن ول
از  وســیعی  حجــم  این چنینــی،  بیمــاری 
اطالعــات نادرســت یــا تحریــف شــده دســت 
یــه دســت می شــود کــه همیــن امــر می توانــد 
ــد  ــوان وال ــه عن ــما ب ــراب ش ــترس و اضط اس
ــرای  ــر ب ــع معتب ــا دو مرج ــک ی ــرد. ی ــاال بب ب
کســب اطالعــات بــه روز خــود انتخــاب کنیــد 

و اطالعــات الزم را در اختیــار فرزنــد خــود 
بگذاریــد. اطالع رســانی درســت خصوصــًا 
نوجوانــان  یــا  بزرگتــر  کــودکان  مــورد  در 
ــوالی  ــخ س ــر پاس ــتری دارد. اگ ــت بیش اهمی
تردیــد  نمی دانــم  گفتــن  در  نمی دانیــد  را 
ــه  ــاری را ب ــای بیم ــات و آماره ــد. جزیی نکنی
ــا  ــد ام ــر ندهی ــدان کوچکت ــه فرزن خصــوص ب
بــه آنهــا دروغ نگوییــد )مثــاًل نگوییــد تــو هرگز 
ــه  ــد ک ــای آن بگویی ــه ج ــوی، ب ــال نمی ش مبت
ــوی  ــت ها جل ــتن دس ــا شس ــی ب ــو می توان ت
بیمــاری را بگیــری( و تــالش کنیــد دروغ و 

ــد. ــدا کنی ــم ج ــت را از ه راس

5. حواســتان بــه رســانه ها باشــد. کــودکان 
به ویــژه در ســنین دبســتان و کوچک تــر را 
بیــش از انــدازه در معــرض اخبــار رادیــو  و 
تلویزیــون قــرار ندهیــد. خصوصــًا زمانــی کــه 

برنامــه ی زنــده یــا تصاویــری از بیمــاری در 
حــال پخــش اســت. بــه جــای آن از موســیقی 
کــردن  پــرت  بــرای  فیلــم  و  انیمیشــن  یــا 
حــواس آنهــا از اخبــار ناگــوار اســتفاده کنیــد. 
همچنیــن ممکــن اســت بتوانیــد احساســات 
و کنجــکاوی آنهــا را بــه ســمت انجــام کارهــای 
ــا  ــه آنه ــال ب ــرای مث ــد. ب ــت کنی ــد هدای مفی
ــکان و  ــا پزش ــتاران ی ــرای پرس ــد ب ــک کنی کم
ــا نقاشــی بکشــند.  معلمــان نامــه بنویســند ی
کمــک  آســیب  معــرض  در  گروه هــای  بــه 
مالــی کننــد یــا بــرای آنهــا پــول جمــع کننــد. 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــی فکرکنی ــه راه های ــم ب ــا ه ب
بهداشــت را رعایــت کننــد و... همــه ی اینهــا 
بــه کــودکان احســاس کنتــرل و مفیــد بــودن 
می دهــد آن هــم در شــرایطی کــه بســیاری از 

ــت. ــرل نیس ــت کنت ــوارد تح م

6. واقع بینانــه بــه آنهــا در مورد امنیت شــان 
اطمینــان خاطــر بدهیــد. بــه آنهــا بگوییــد در 
جهــت مراقبــت، شــما، مدرســه و جامعــه چــه 
کارهایــی کــرده یــا می تواننــد بکننــد. وقتــی 
ــد  ــت نمی کنی ــاس امنی ــان احس ــما خودت ش
ــان بگوییــد کــه کامــاًل  ــه فرزندت نمی توانیــد ب
در امــان اســت. شــاید حتــی ایــن گفتــه 
ــی  ــی یک ــاًل وقت ــد )مث ــت باش ــالف واقعی خ
ــت،  ــاری اس ــر بیم ــواده درگی ــای خان از اعض
ــوم  ــال نمی ش ــن مبت ــد م ــه بگویی ــای آنک به ج
ــد  ــر الزم باش ــه اگ ــد ک ــان دهی ــه او اطمین ب
پزشــکان دلســوزی هســتند کــه بــه مــا کمــک 
ــودکان  ــا ک ــًا ب ــد خصوص ــالش کنی ــد( ت کنن
ــن  ــی ای ــرات احتمال ــورد اث ــه در م ــر ک بزرگت
بیمــاری بــر روی آینــده خانــواده و جامعه تــان 
ــتان  ــید. حواس ــادق باش ــن ص ــای ممک ــا ج ت

ــه کودکانــی کــه ســابقه ی تجــارب آســیب زا  ب
)ماننــد از دســت دادن عزیــزان( یــا مشــکالت 
افســردگی(  و  اضطــراب  )ماننــد  عاطفــی 

داشــته اند باشــد.

7. تــا جــای ممکــن برنامــه ی منظــم روزانــه 
ــل  ــن عوام ــی از مهمتری ــد. یک ــظ کنی را حف
کــه  اســت  ایــن  دوران  ایــن  در  اســترس زا 
احســاس می کنیــم روی هیــچ چیــز کنترلــی 
نداریــم و تقریبــًا همــه چیــز بــرای مــا غیرقابــل 
پژوهش هــا  اســت.  نامعلــوم  و  پیش بینــی 
نشــان می دهنــد کــه چیــزی کــه بیــش از 
همــه بــه کــودکان احســاس امنیــت می دهــد 
داشــتن برنامــه منظــم روزانــه اســت. ایــن 
ــرایط  ــر ش ــرل ب ــاس کنت ــی احس ــه نوع برنام
بــه آنهــا می دهــد کــه ایــن ثبــات، در بحرانــی 
کــه انتهــای مشــخصی نــدارد بســیار اهمیــت 
ــس  ــو ح ــی از یک س ــن قبل ــظ روتی دارد. حف
ــه زمانــی کــه بحرانــی  ــه گذشــته -ی اتصــال ب
وجــود نداشــت- را بــه فــرد منتقــل می کنــد  و 
از ســوی دیگــر بــه کاهــش اضطــراب و تــرس 
از ناشــناخته ها کمــک می کنــد. البتــه کــه 
بــرای  انــکار کــرد و  تغییــرات را نمی شــود 
ادامــه نیــاز داریــم در نظــم زندگــی روزانــه 
ــا  ــد ت ــعی کنی ــا س ــم ام ــاد کنی ــی ایج تغییرات
جــای ممکــن نظــم برنامــه روزانــه کودک تــان 
ــداری و  ــواب و بی ــاعت خ ــد. س ــظ کنی را حف
ــر  ــاد تغیی ــی را زی ــای غذای ــن وعده ه همچنی
ــی رود از  ــه م ــان مدرس ــر کودک ت ــد. اگ ندهی
برنامــه ی درســی او بــرای نظم دادن بــه روزش 
کمــک بگیریــد مثــاًل زنــگ تفریح هــا را مشــابه 

ــد.  ــر بگیری ــه در نظ مدرس

8. بــه وضعیــت عاطفــی خــود دقــت کنیــد. 
حواســتان باشــد کــه ممکــن اســت شــما 
ــوگواری  ــاه، س ــراب، گن ــاس اضط ــم احس ه

داشــته باشــید یــا از تــالش بــرای معنــی 
بی معنــی  ناگــوار  اتفاق هــای  بــه  دادن 
عصبانــی باشــید. ممکــن اســت از اینکــه 
مجبوریــد تمــام مــدت را کنــار کودک تــان 
باشــید و او را ســرگرم کنیــد کالفــه و عصبــی 
باشــید یــا فشــار کار در منــزل و مدیریــت 
تمــام وقــت کودک تــان شــما را مســتأصل 
ــا  کــرده باشــد. ســعی کنیــد روابــط خــود را ب
ــر  ــه و اگ ــواده، مدرس ــک، خان ــتان نزدی دوس
ــظ  ــالمت روان حف ــن س ــد متخصصی الزم ش
کنیــد. تــالش کنیــد کــه خــواب کافــی و 
و  ورزش  و  باشــید  داشــته  مناســب  تغذیــه 
برنامــه ی  در  را  لذت بخــش  فعالیت هــای 

روزانــه خــود بگنجانیــد.

ــک  ــا ی ــا ب ــد ی ــت دادی ــزی را از دس ــر عزی  اگ
بیمــاری جــدی روبــرو شــدید راه هایــی بــرای 
پیــدا  اجتماعــی  حمایت هــای  دریافــت 
ــاس  ــواده تم ــتان و خان ــا دوس ــاًل ب ــد مث کنی
بگیریــد و در مــورد مــرگ عزیزتــان حــرف 
ــرای  ــا خانوادگــی ب ــی فــردی ی بزنیــد. راه های
بزرگداشــت یــاد و خاطــره عزیزتــان پیــدا کنید 
و از خدمــات تخصصــی آنالیــن بــرای دریافــت 

ــد. ــتفاده کنی ــک اس کم

9. بــه واکنش هــای خــود نســبت بــه اتفــاق 
ســنین  در  به ویــژه  کــودکان  باشــید.  آگاه 
ــای  ــاهده ی واکنش ه ــق مش ــر  از طری پایین ت
شــما، نســبت بــه بحــران واکنــش نشــان 
شــدت  شــما  نــگاه  در  آنهــا  می دهنــد. 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــرده و ب ــتجو ک ــر را جس خط
احساســاتی را نشــان می دهنــد کــه شــما 
ــعی  ــس س ــتید. پ ــه ی آن هس ــال تجرب در ح
کنیــد آرام بمانیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 
مــدل برخــورد شــما بــا ایــن بحــران  الگویــی 
بــر شــیوه ی مدیریــت نگرانی هــای فرزندتــان 
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بــرای همیشــه تاثیرگــذار اســت. در عیــن 
ــه  ــای کودکان ــما رفتاره ــد ش ــر فرزن ــال اگ ح
از خــود نشــان می دهــد بدانیــد کــه ایــن 
مــوارد در ایــن شــرایط طبیعــی اســت و او 
ــد.  ــرزنش نکنی ــا س ــن رفتاره ــر ای ــه خاط را ب
بســیاری از کــودکان و بزرگســاالن رفتارهایــی 
از خــود نشــان می دهنــد کــه متعلــق بــه 
زیــر  در  اســت.   رشــد  ابتدایی تــر  مراحــل 
برخــی از واکنش هایــی کــه کــودکان در ایــن 
مواقــع نشــان می دهنــد و راهکارهایــی بــرای 
مقابلــه بــا آنهــا  بــه تفکیــک ســن آورده شــده 

ــت. اس

کودکان پیش دبستان: )قبل از 6 سالگی(

• چه می بینیم؟

تــرس از تنهایــی، کابوس، مشــکالت گفتاری، 
ــب  ــت، ش ــوع، یبوس ــاری ادرار و مدف بی اختی
و  جــار  افزایــش  اشــتها،  تغییــرات  ادراری، 
جنجــال، گریــه و زاری، چســبیدن بــه والدیــن

• چه کنیم؟

تشــویق ابــراز احساســات از طریــق بــازی، 
ــش ــه و نمای قص

اجازه ی تغییرات موقت در عادات خواب

برنامه ریــزی بــرای فعالیت هــای آرام بخــش  
ــواب ــل از خ ــت قب درس

حفظ عادات منظم روزانه

پرهیز از قرار گرفتن در معرض اخبار

کودکان دبستانی: )6 تا 12 سال(

• چه می بینیم؟

تحریک پذیــری، نالــه، رفتارهای پرخاشــگرانه، 
ــالالت  ــبانه، اخت ــای ش ــبیدن، کابوس ه چس
خــواب و اشــتها، عالیــم بدنی)ســردرد، دل 
ــت  ــاالن، از دس ــن از همس ــه گرفت درد(، فاصل
ــن،  ــر ســر توجــه والدی ــت ب دادن  عالقــه، رقاب
و  خانــه  وظایــف  مــورد  در  فرامــوش کاری 

ــه ــای مدرس درس ه

• چه کنیم؟

صبر، تحمل، اطمینان بخشی

بازی و ارتباط با دوستان از طریق اینترنت

ورزش منظم

رســیدگی بــه فعالیت هــای درســی )تکالیــف، 
ــی( ــای آموزش بازی ه

مشارکت منظم در کارهای خانه

وضع قوانین محکم  و منطقی

ابراز احساسات از طریق بازی و مکالمه 

نوجوانان: )12 تا 18 سال(

چه می بینیم؟

عالیــم بدنــی )ســردرد، مشــکالت پوســتی 
گــوش   اشــتها،  و  خــواب  اختــالالت  و...(، 
به زنگــی یــا کاهــش انــرژی، بی عاطفگــی، 

نادیــده گرفتــن رفتارهــای مرتبــط بــا ســالمت، 
دوری گزینــی از همســاالن و افــراد نزدیــک، 
نگرانــی در مــورد بی عدالتــی و برچســب ها، 

اجتنــاب از مدرســه و درس خوانــدن

 

• چه کنیم؟

صبر، تحمل، اطمینان بخشی

تشویق به حفظ نظم عادات روزانه

تشــویق بــه صحبــت در مــورد تجربــه بحــران با 
همســاالن، خانــواده )آنها را مجبــور نکنید(

حفــظ تمــاس بــا دوســتان از طریــق اینترنــت 
ــری ــای کامپیوت ــن و بازی ه و تلف

روتین هــای خانوادگــی شــامل  شــرکت در 
کــودکان  از  حمایــت  خانــه،  کارهــای 
کوچکتــر، پیــدا کــردن راهکارهایــی بــرای 

ســالمت ســطح  افزایــش 

محــدود کــردن دسترســی بــه رســانه های 
اجتماعــی

برچســب های  و   پیــش داوری  شناســایی 
نژادپرســتانه و اصــالح بدفهمــی در ایــن رابطه

هم فکــری جهــت پیــدا کــردن راه هایــی بــرای 
بــاال بــردن ســطح ســالمت و روتیــن خانــوا ده 

منابع:

 THE NATIONAL CHILD  •
TRAUMATIC STRESS NETWORK

 The American Academy of  •
Experts in Traumatic Stress

ــی  ــرای مــن خیابان هــا و مکان های همیشــه ب
کــه تجربه هــای حســی به خصوصــی داشــتم 
ــر  ــد. ه ــود می گیرن ــه خ ــی ب ــای متفاوت معن
ــی  ــی خاص ــه حس ــادآور تجرب ــه ی ــی ک مکان
باشــد معنــای متفاوتــی دارد. از کافه هــا و 
تــا  دانشــگاه های محــل تحصیلــم گرفتــه 
ــم  ــه خانه هــای عزیزان خیابان هــای منتهــی ب

ــان را  ــاص خودش ــوی خ ــگ و ب ــدام رن ــر ک ه
دارنــد. خــب طبیعتــًا یکــی از ایــن مکان هــای 
بامعنــا مطــب درمانگــرم اســت کــه الاقــل قرار 
ذهنــی ای کــه مــن بــا خــودم گذاشــته بــودم 
ایــن بــود کــه اینجــا امن تریــن فضــا بــرای مــن 
باشــد.جایی کــه شــاید دوســت داشــته باشــم 
به صــورت جادویــی فکــر کنــم کــه حتــی 

ــر  ــود!!!  از دی ــم نمی ش ــروس ه ــه وی ــوده ب آل
رســیدن هایم گرفتــه تــا وقتهایــی کــه زود 
می رســیدم و مجبــور بــودم قــدم زنــان اطــراف 
مطــب گشــتی بزنــم و بــا خــودم خلوتــی بکنم 
ــد از  ــم و بع ــه نگوی ــم و چ ــه بگوی ــه چ از اینک
جلســه کجــا بــروم کــه بــا حــال جلســه ام 
ــه  ــی ک ــا وقت های ــم ت ــد بگیری ــق باش متطاب

چالش های روان درمانی آنالین در بحران کرونا

 حدیثه حیدری | روانشناس بالینی
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

بــه هــر دلیــل دیگــری از کنــار آن خیابــان 
ــی  ــال متفاوت ــوم ح ــه رد می ش ــوص ک به خص
پیــدا می کنــم. در جلســاتم کــه حضــور پیــدا 
می کنــم خیالــم راحــت اســت کــه او آنجاســت 
ــوش  ــن گ ــه م ــت و ب ــن اس ــه م ــش ب و حواس
می دهــد، انــگار کــه او و جلســه را دارم و از 

ــت... ــت اس ــم راح ــورش خیال ــداوم حض ت

امــا خــب مدتــی اســت کــه حضــور ایــن 
ویــروس بــه ظاهــر کوچــک همــه مــا را تــا 
اطــالع ثانــوی از رنــگ و بــوی حضــور در 
مکان هــای بامعنایمــان محــروم کــرده اســت، 
ــالت  ــه رخ تخی ــا را ب ــه واقعیت ه ــی ک ویروس
امنــی می کشــاند کــه شــاید می خواســتیم 
و  خــود  قــدرت  تصــور  بــا  کمــی  آن  در 
ــا  ــم و دمــی ب دیگــران، خودمــان را گــول بزنی
فــرار از ادراک آســیب پذیــری خودمــان یــا 
بیاســاییم.  تخیالتمــان  در  ناتوانی هایمــان 
کــه  اساســی  موقعیت هــای  ایــن  از  یکــی 
ــت  ــده اس ــن ش ــی م ــی از زندگ ــش مهم بخ
ــه  ــت ک ــم اس ــا روانشناس ــی ب ــت درمان موقعی
به صــورت روتیــن و هفتگــی بــرای خــودم 
ــرم  ــا درمانگ ــه ب ــودم ک ــرده ب ــق ک ــی خل دنج
ــاق  ــرون از ات ــای بی ــی دور از هیاهوه گفتگوی
داشــته باشــیم و آزادانــه در دنیایمــان همــراه 
باهــم قدمــی بزنیــم. حــاال ایــن واقعیــت 
ــن  ــه م ــه ب ــدی را ک ــه بع ــای س ــی فض بیرون
کمــک می کــرد حضــور درمانگــر را حــس 
کنــم بــه ناچــار بــه فضــای دو بعــدی مجــازی 
چالش هــای  بــا  مــرا  و  کشــانده  آنالیــن 

جدیــدی روبــرو کــرده اســت.

امروز ســاعت ســه بــا درمانگــرم جلســه آنالین 
دارم. بایــد بــه فکــر جایــی باشــم کــه صدایم را 
کســی نشــنود. اگــر صدایــم را کســی بشــنود 
چــه؟ بــه ســایرین چــه توضیحــی بدهــم کــه 

اگــر  شــاید  نمی دانــم،  دارم؟  جلســه  االن 
بــه اتاقــم بــروم و در را قفــل کنــم درســت 
ــای  ــاری ج ــا انب ــین ی ــاید ماش ــا ش ــود، ی ش
آنتــن  آنجــا  اینترنــت  امــا  باشــد،  بهتــری 
می دهــد؟ اگــر قطــع و وصــل شــود چــه؟ 
ــی؟ و  ــا صوت ــرم ی ــاس بگی ــری تم ــاال تصوی ح
ــات  ــدازه جلس ــه ان ــر، ب ــا مهم ت ــه اینه از هم
ــد و  ــرا بفهم ــد م ــرم می توان ــوری درمانگ حض
ــا  ــن دغدغه ه ــد؟ ای ــرا درک کن ــات م احساس
ــش  ــاید بخ ــم ش ــد و نمی دان ــه ام می کن کالف
ــا  ــه ب ــد ک ــن باش ــی ای ــن کالفگ ــادی از ای زی
ــل کنتــرل مواجــه شــده ام.  وضعیتــی غیرقاب
اســت  ممکــن  هــم  مطــب  حتــی  اینکــه 
ــگار در  ــه ان ــم ک ــرم ه ــد و درمانگ ــوده باش آل
فــردی  جایــگاه  در  می خواســتم  تصوراتــم 
مراقــب، قدرتمنــد و آســیب ناپذیر باشــد هــم 

می فهمــم کــه آســیب پذیر اســت... 

اینهــا بخشــی از دغدغــه ایــن روزهاســت کــه 
بســیاری از درمانگــران و مراجعیــن بــه ناچــار 
درگیــر آن هســتند و ســوال بســیاری از افــراد 
ــه دارد  ــه ای دیرین ــه ریش ــه البت ــوزه ک ــن ح ای
ایــن اســت کــه درمــان آنالیــن تــا چــه انــدازه 

ــرد  ــوری کارک ــات حض ــل جلس ــد مث می توان
خــود را داشــته باشــد.

اگــر بخواهیــم بــه پاســخ ایــن ســوال بپردازیــم 
شــاید بهتــر اســت کمــی عقب تــر برویــم و 
ابتــدا بــه ماهیــت و چالش هــای روان درمانــی 
آنالیــن بپردازیــم و ســپس ایــن جنــس از 
ــی  ــای کرونای ــن روزه ــی را از دوربی روان درمان

ببینیــم.

•  تجربه احساس حضور روانی

ــن  ــای مراجعی ــن دغدغه ه ــی از عمده تری یک
ــر  ــه درمانگ ــت ک ــن اس ــن ای ــان آنالی در درم
در پشــت دوربیــن یــا پشــت تلفــن چقــدر 
تــا  دریابــد،  مــرا  احساســات  می توانــد 
چــه انــدازه امــکان خلــق فضــای زنــده در 
وضعیــت آنالیــن وجــود دارد، و حضــور روانــی 
یــا بهتــر اســت بگوییــم تــداوم حضــور روانــی 
درمانگــر در فضایــی دو بعــدی چگونــه اســت. 
ــم  ــاس کنی ــم احس ــی می توانی ــه زمان ــا چ م
ــرای  ــی ب ــور دارد.گاه ــا حض ــرای م ــردی ب ف

وقتــی  حضــور  احســاس  مــا،  از  بســیاری 
ــوش  ــا را در آغ ــی م ــه کس ــود ک ــاد می ش ایج
می کشــد، لمســمان می کنــد و یــا گاهــی 
تجربــه حضــور روانــی زمانــی ایجــاد می شــود 
ــه  ــنگینی مواج ــیار س ــات بس ــا هیجان ــه ب ک
می شــویم و کســی را داریــم کــه می توانیــم 
ــرف  ــا او ح ــختمان ب ــای س ــاره ی تجربه ه درب
بزنیــم و او می توانــد بــه مــا گــوش دهــد و 
ــات مان  ــم احساس ــا بتوانی ــد ت ــان کن کمک م
حضــورش  کمــک  بــه  و  کنیــم.  هضــم  را 
روایتــی قابــل درک و قابــل تحمل تــر بســازیم.

نوســتالژی های  بــه  کمــی  بیاییــد   
داســتان  بــه  بزنیــم،  ســری  کودکی مــان 
تجربــه  بــدون  همــواره  کــه  دراز  بابالنــگ 
حضــور فیزیکــی اش گرمــای حضــور زنده اش 
را در فضــای داســتان احســاس می کردیــم. و 
ــش  ــا و تخیالت ــک نامه ه ــه کم ــه ب ــودی ک ج
می توانســت بــه وضــوح رابطــه ای زنــده را 
ــه  خلــق کنــد و در فضــای چنیــن رابطــه ای ب
ســاختن روایــت زندگیــش مشــغول شــود. بــه 
ایــن معنــا کــه فــردی بــدون حضــور فیزیکــی 
می توانســت به طــور کامــل حضــور روانــی 
ــی  ــا در جای ــد. و ی ــن کن ــرای وی تأمی الزم را ب
ــور  ــاس حض ــای احس ــم رد پ ــر می توانی دیگ
در گذشــته های  در خاطرات مــان  را  روانــی 
دورتــری بیابیــم کــه اثــری از رفــاه روابــط 
مجــازی نبــود و بــا نامه هــای کاغــذی حضــور 
و  می کردیــم  ادراک  خــود  روان  در  فــردی 
ــه در روان  ــه ای را ک ــی خان ــتیم گرم می توانس
ــا نامه هــای کاغــذی )بــدون  دیگــری داریــم ب

ــم. ــاس کنی ــوری( احس ــاس حض تم

بــا توجــه بــه آنچــه مطــرح کردیم خوشــبختانه 
کــه مهمتریــن  بگوییــم  را  ایــن  می توانیــم 
کــه  روان درمانــی،  در  ارتباطــی  عناصــر 

احســاس حضــور روانــی، همدلــی کــردن، 
مراقبــت و توجــه اســت در درمــان آنالیــن نیــز 
ــای  ــه نامه ه ــور ک ــت، و همانط ــل اجراس قاب
را  احساســات  انتقــال  قابلیــت  کاغــذی 
چنیــن  نیــز  آنالیــن  فضــای  در  داشــتند، 
حالتــی امکان پذیــر اســت. امــا خــب طبیعتــًا 
تجربه هــای افــراد مختلــف از روان درمانــی 
ــر  ــف ب ــراد مختل ــت و اف ــان نیس ــن یکس آنالی
جنــس  یــا  روانی شــان،  تاریخچــه  مبنــای 
ــاخته اند  ــود س ــر خ ــا درمانگ ــه ب ــه ای ک رابط
تجربه هــای متفاوتــی دارنــد. بســیاری از افراد 
ــا به صــورت  ــن ی هســتند کــه در فضــای آنالی
تلفنــی اتفاقــًا ممکــن اســت احســاس کننــد 
راحت تــر و روان تــر می تواننــد بــا درمانگــر 
خــود در ارتبــاط بــا احساســات ســخت خــود 
ــگار دو بعــدی  ــی ان ــه عبارت ــد، و ب حــرف بزنن
شــدن فضــا در بــه جریــان افتــادن احساســات 
ــا  ــد، ام ــک می کن ــا کم ــی آنه ــخت و منف س
دیگــر  بعضــی  در  آنالیــن  درمــان  تجربــه 
ممکــن اســت بــه ایــن صــورت باشــد کــه 
احســاس کننــد فضــای درمــان زنــده نیســت، 
درمانگــر از آنهــا دور شــده اســت، و انــگار 
ــده  ــع ش ــت و قط ــان نیس ــن می ــزی در ای چی
اســت و احســاس تــداوم حضــور از میــان رفته 
ــم  ــی مبه ــا فضای ــت ب ــن اس ــا ممک ــت، ی اس
مواجــه شــوند و احســاس کننــد فضــا خــارج 

ــوند. ــردرگم ش ــت و س ــرل آنهاس از کنت

البتــه شــایان ذکــر اســت کــه ایــن دغدغه هــا 
محــدود بــه دوران بحــران کرونــا نیســت و قبل 
از ایــن هــم در بســیاری از موقعیت هــا بنــا بــه 
دالیــل مختلــف روان درمانــی آنالیــن انتخــاب 
ــی  ــاًل وقت ــت، مث ــوده اس ــراد ب ــیاری از اف بس
فــردی بــه خــارج از کشــور مهاجــرت می کنــد 
ــودش  ــان خ ــم زب ــردی ه ــا ف ــل دارد ب و تمای

تجربــه روان درمانــی داشــته باشــد یــا زمانــی 
کــه در شــهری هســتیم کــه فــرد متخصصــی 
ــن کمــک  ــی آنالی ــم روان درمان ــدا نمی کنی پی

ــد. ــا می آین م

ــات در  ــس از جلس ــن جن ــاید ای ــب ش ــا خ ام
ــد.  ــته باش ــی داش ــای متفاوت ــا معن ــن روزه ای
چــرا کــه آنالیــن شــدن جلســات بخاطــر کرونا 
بــرای بســیاری از افــراد یــادآور وضعیت هــای 
ــرار  ــرایطی ق ــه در ش ــت. از اینک ــی اس مختلف
ــا  ــم کــه تحــت کنتــرل مــا نیســت و ب گرفته ای
ــه  ــه در قرنطین ــری ک ــای دیگ ــایر دغدغه ه س
ــا  ــت و ی ــده اس ــته ش ــم آغش ــر می بری ــه س ب
ــز  ــا نی ــر م ــم درمانگ ــه می فهمی ــاید از اینک ش
مثــل مــا آســیب پذیر اســت و محدودیت هــای 
ــا  ــویم. ام ــه ش ــرب و کالف ــری دارد مضط بش
بــا توجــه بــه تغییــرات گســترده ای کــه در 
ســبک زندگــی بســیاری از مــا رخ داده اســت 
خــوب اســت کــه ســعی کنیــم تــا جایــی کــه 
می توانیــم روال معمــول زندگی مــان را حفــظ 
کنیــم و اگــر می توانیــم در چنیــن شــرایطی از 
گــوش شــنوایی بهره منــد شــویم خودمــان را 
ــر  از آن محــروم نســازیم. از همــه اینهــا مهم ت
ــد  ــت جدی ــن وضعی ــه ای ــم ب ــه می توانی اینک
بــه صــورت فرصتــی بنگریــم تــا مــدل روانــی 
خودمــان را در جلســات آنالیــن بســنجیم. 
کــرد،  تغییــر  تداعی هایمــان  مــدل  اگــر 
احساســات مان نســبت بــه جلســات متفــاوت 
ــاس  ــده ایم و احس ــر ش ــر مضطرب ت ــد، اگ ش
بهتریــن  اکنــون  شــاید  می کنیــم  دوری 
فرصــت باشــد کــه بــه ایــن زاویــه از روان مــان 
جلســات  از  و  بیاندازیــم.  دوبــاره  نگاهــی 
ــای  ــن بخش ه ــا ای ــم ت ــک بگیری ــن کم آنالی

ــم. ــن تر کنی ــود را روش خ
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

می خواهنــد  مــا  از  دائمــًا  روزهــا  ایــن   
فاصلــه ی اجتماعــی را حفــظ کنیــم، اگــر 
کار  ســر  نیســت  ضــروری  مشــاغل مان 
ــه بمانیــم،  ــا از دور کار کنیــم، در خان نرویــم ی
ــه  ــار ب ــر ب ــار و ه ــن ب ــت هایمان را چندی دس
مــدت 20 ثانیــه بشــوییم. صبح هــا را عمومــًا 
ــرگ  ــا م ــان ی ــد مبتالی ــداد جدی ــر تع ــا خب ب
ــیم  ــا نمی شناس ــیم ی ــه می شناس ــانی ک کس
آغــاز می کنیــم، جان هایــی کــه یــا در خطرنــد 
یــا از دســت رفته انــد و در پایــان روز هــم بعد از 
رعایــت تمــام نــکات بهداشــتی بــاال و خواندن 
ــود  ــه خ ــی ب ــه نگاه ــااًل در آین ــار، احتم اخب
ــًا  ــر واقع ــااًل اگ ــه احتم ــودی ک ــم؛ خ می کنی
در قرنطینــه بــوده باشــیم و نــکات بهداشــتی 
را رعایــت کــرده باشــیم، حتــی ظاهــرش 
ــا  هــم بســیار متفــاوت از روزگار پیــش از کرون
ــده  ــدی رنگ پری ــااًل تاح ــت؛ احتم ــده اس ش
و بی رنــگ و رو. در همیــن حــال، صدایــی 
ــا  ــاًل آی ــد اص ــا می پرس ــا از م ــن م ــس ذه در پ
ایــن همــان مــن هســتم؟ ایــن همــان زندگــی 
ــرای  ــی ب ــام زندگ ــوز ن ــاًل هن ــت؟ اص ــن اس م
ــواالتی  ــت؟ س ــب اس ــرایطی مناس ــن ش چنی
ــن روزهــا شــاید خیلــی هــم عالقــه ای  کــه ای
نداریــم بــه آن هــا فکــر کنیــم. احتمــااًل چــون 
یــا آنقــدر مــا را مضطــرب می کننــد کــه دچــار 
نفس تنگــی  و  می شــویم  پنیــک  حمــالت 
ــا  ــته ی کرون ــت برجس ــا عالم ــی از آن را ب ناش

اشــتباه می گیریــم یــا بــرای فــرار از شــر آنهــا 
ــا  ــه "ت ــل اینک ــان از قبی ــای دیگرم و نگرانی ه
کــی طــول می کشــه؟ آخــرش چــی می شــه؟ 
ایــن فاجعــه کــه میگــن هنــوز تــو راهــه چیــه؟ 
ســر  شــکلیه؟  چــه  کرونــا  از  بعــد  جهــاِن 
اقتصــاد چــه بالیــی میــاد؟ جــای خالــی ایــن 
همــه آدم رو چطــور تحمــل کنیــم؟" تمــام 
روز را بیــش از پیــش در حــال کار کــردن، 
ورزش، خوابیــدن، کتــاب خوانــدن، خــوردن 
ــا  ــای دنی ــریال و فیلم ه ــام س ــای تم ــا تماش ی

ــتیم.  هس

دیــدن  تــرس  از  اصــاًل  کــه  هــم  گروهــی 
ایــن حجــم از تغییــرات و فروپاشــِی اغلــِب 
خــود  زندگــی  و  خــود  از  کــه  روایت هایــی 
ــد  ــاس نمی کنن ــری احس ــتند، کاًل تغیی داش
ــه  ــه اینک ــار ب ــا افتخ ــی ب ــر را حت ــروه دیگ و گ
هیــچ چیــز قــادر بــه تــکان دادن قــدرت 
ــت،  ــا نیس ــان آن ه ــجاعت بی پای ــزال و ش الی
مــورد تمســخر قــرار می دهنــد و بــه قــول 
خودشــان می گوینــد: "بابــا مــا داریــم عــادی 
شــورش  چقــدر  می کنیــم.  رو  زندگی مــون 
شــاید  کــه".  نیســت  چیــزی  می کنیــن. 
هــم هــر بــار اصــرار بــر جــدی بــودن شــرایط 
بیشــتر می شــود آنهــا هــم بــا اصــرار بیشــتری 
ادامــه  خــود  زندگــی  "عــادی"  رونــد  بــه 
ــر"  ــیار "عادی ت ــاید بس ــی ش ــد و حت می دهن

از زمــان عــادی!

بــه  "عــادی"  بــر  تاکیــد  همــه  ایــن  امــا   
چــه دلیــل اســت؟ چــرا حفــظ جــان ایــن 
آنقــدر  ناگهــان  زندگی مــان  "عادی هــای" 
مهــم شــده اســت؟ مگــر همیــن "عادی هــا" 
مــا را خســته نکــرده بودنــد؟ اصــاًل غیرعــادی 
ــا دارد؟ ــرای روان م ــی ب ــه معنای ــت و چ چیس

در  زور  و  ضــرب  بــه  آنچــه  یعنــی  عــادی 

پوچی  در روزگار کرونا
 شهرزاد هاشمی |کارشناس ارشد خانواده درمانی

ــا تغییــرات و ســردرگمی های زیــاد  زمانــه ای ب
ــان اســتانداردها، ارزش هــا و ایده آل هــای  می
متفــاوت و بعضــًا متناقــض امروزی بــرای خود 
ســاخته ایم. تعریــف و روتین هــای ثابتــی کــه 
ــه  ــد و ب ــی می دهن ــا معن ــی م ــا و زندگ ــه م ب
نوعــی هویــت مــا را می ســازند. بــرای مثــال، 
اینکــه هــر روز ســاعت هشــت صبــح از خــواب 

می گرفتیــم  دوش  یــا  می شــدیم،  بیــدار 
یــا دســت و صورتمــان را می شســتیم )کــه 
می توانســت  هــم  یکبــار  زمــان،  آن  البتــه 
کافــی باشــد(. ســر کار می رفتیــم. آنجــا، 
هــم  مفیدیــم،  می کردیــم  احســاس  هــم 
ــم  اینکــه هزینــه ی زندگــی را تامیــن می کردی
وقــت  یــا خانــواده  بــا دوســتان  و ســپس 

ــالت  ــا و تعطی ــه ه ــر هفت ــم و آخ می گذراندی
خانــه  در  یــا  می رفتیــم  ســفری  هــم 
اســتراحت می کردیــم و شــاید هــم گاهــی 
کتابــی می خواندیــم دربــاره ی گذشــتگان 
دســتمان  در  قهــوه  لیــوان  درحالیکــه  و 
ــه  ــم ب ــده بودی ــحور ش ــر آن مس ــود و از عط ب
دورانــی فکــر می کردیــم کــه بیماری هــای 
وحشــتناکی چــون طاعــون و وبــا اجــداد مــا را 
حســابی بــه زحمــت انداختــه بودنــد و نفــس 
راحتــی می کشــیدیم کــه ایــن روزهــا حداقــل 
نیســت.  خبــری  بیماری هــا  اینگونــه  از 
ــت،  ــم برگش ــا ه ــی م ــان ورق زندگ ــا ناگه ام
ــا  ــا صرف ــام این ه ــد و از تم ــی ش روزگار کرونای
بقایایــی تکــه تکــه از جنــس خاطــره بــا عطــر 
حســرت بــرای مــا باقــی مانــده اســت. انــگار 
نشســتیم کنــار تخــت ICU تمــام عادی هــای 
کــه  غریبــه ای  )واژه ی  پیشــاکروناییمان 
ناگهــان چقــدر آشــنا شــد؛ آشــناتر از هــر چیز 
نظاره گــر  می توانیــم  فقــط  و  هرکســی(  و 
بیــان  بــه  و  "عادی هــا"  نظاره گــر  باشــیم. 
دیگــر عاداتــی کــه ناگهــان در اغمــا فــرو 
ــواب  ــود ج ــرار ب ــه ق ــم ک ــکان ه ــد. پزش رفتن
ــًا  ــند، دایم ــته باش ــخت را داش ــوال های س س
بــه مــا می گوینــد معلــوم نیســت و نمی داننــد 
کــی  مــا  عزیــز  "عادی هــای"  ایــن  آخــر 
بــه زندگــی بــر می گردنــد. پــس چــاره ای 
ــویم و  ــره می ش ــم، خی ــر می کنی ــم؛ صب نداری
نیــز بــا دقــت گــوش می دهیــم بــه کورســوی 
مانــده  باقــی  آنهــا  از  کــه  عالیــم حیاتــی 
اســت، بــا آنهــا حــرف می زنیــم و گاهــی 
ــاید  ــم ش ــش می کنی ــان پخ ــیقی برایش موس
بیــدار شــوند و مــا هــم بیــدار شــویم و بفهمیــم 
این هــا صرفــا همــه یــک کابــوس بــوده اســت 
ــه خوشــبختِی روتین هــای عــادی  و ســپس ب
بازگردیــم؛  زندگــی خــود  و کســل کننده ی 
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ــه  ــه ب ــالل آور  ک ــل کننده و م ــای کس روتین ه
یمــن امنیــت زیــاد آنهــا می توانســتیم مجــال 
داشــته باشــیم دایمــًا بــه ایــن فکــر کنیــم 
کــه چقــدر دلمــان می خواهــد خوشــبخت 
باشــیم یــا چقــدر دلمــان یــک هیجــان جدیــد 
می خواهــد. امــا امــان کــه ایــن روزهــا جــای 
ــت.  ــده اس ــوض ش ــم ع ــداری ه ــواب و بی خ

بیــدارِی  در  فشــارها  ایــن  تمــام  بــا  پــس 
دل  و  می مانیــم  خانــه  در  خوابگونه مــان 
اصــاًل  کــه  دورکاری  بــه  می کنیــم  خــوش 
ــوان اســمش را کار گذاشــت  نمی دانیــم می ت
ــروز  ــا دی ــه ت ــم ک ــر کاری می روی ــا س ــه ی ــا ن ی
ــتیم  ــادت داش ــا ع ــود، ی ــاک نب ــدر خطرن انق
در آن، جانــی را نجــات دهیــم و در پایــان 
روز بــه خــود افتخــار کنیــم، نــه اینکــه روزانــه 
چندیــن جــان زیــر دســت مــا از دنیــا برونــد و 
از فــرط شــلوغی حتــی نفهمیــم چطــور کمــی 
ــر بالیــن  ــی دیگــر و ب ــاره ســر از جای بعــد دوب

ــم.  ــر درآوردی ــاری دیگ بیم

گهگاهــی هــم بــا کســانی کــه دوســت داریــم 
حــرف می زنیــم یــا از طریــق صفحه هــای 
ــر و  ــدب و مقع ــر مح ــاپ تصاوی ــی و لپت گوش
بی کیفیتــی از آنهــا را می بینیــم و بوســه ها 
ــت  ــا رعای ــی از دور، ب ــه حرکت ــا را ب و آغوش ه
فاصلــه، محــدود می کنیــم؛ حرکاتــی نمادیــن 
بــرای  مذبوحانــه  تالشــی  در  مجــازی  و 
جــان بخشــیدن دوبــاره بــه "عادی هــای" 
حیاتی مــان. ناگهــان چشــم بــاز کردیــم و 
انــگار  شــدند؛  مجــازی  واقعی هــا،  تمــام 
ــی  ــا و زندگ ــگار م ــت. ان ــتاده اس ــی ایس زندگ
از  را  خــود  پیشــین  هویــت  و  معنــا  مــا، 
دســت داده اســت. خالصــه کــه هــر چــه 
ــوش  ــه گ ــی ب ــم صدای ــی می زنی ــر در زندگ ب
ــت.  ــان نیس ــًا هم ــن، قطع ــه! ای ــد! ن نمی رس

•  امــا آیــا بــه راســتی زندگــی متوقــف شــده 
ــت؟ اس

ــم  ــت ه ــد گف ــت. بای ــی اس ــوال مهم ــن س ای
بلــه و هــم نــه. حتمــًا زندگــی بــه معنــای 
ــا  ــا م ــت. در اینج ــده اس ــف ش ــین متوق پیش
بــا یــک تغییــر بــزرگ روبــرو هســتیم. هــر 
تغییــری، در خــود مرگــی دارد، ســوگی، از 
دســت دادنــی. تغییــر بــه ایــن معناســت کــه 
آنچــه قبــاًل بــود یــا داشــتیم از دســت رفــت و 
جــای خــود را بــه چیــز یــا کــس جدیــدی داد. 
انــگار اگــر می خواهیــم بــه زندگــی ادامــه 
دهیــم راهــی نیســت جــز اینکــه بنشــینیم و 
بــه حــال تمــام از دســت رفته هایمــان چــه 
موقتــی و در اغمــا و چــه دایمــی و در دام 
مــرگ، ســوگواری کنیــم؛ از دســت رفته هایــی 
کــه گروهــی از آنهــا حتمــًا بــاز می گردنــد امــا 
ــز  ــود نی ــه خ ــی ک ــی؛ ابهام ــت ک ــوم نیس معل
مســتلزم ســوگواری دیگری اســت. ســوگوارِی 
وهــِم دانســتن و پیش بینی پذیــری قواعــد 
زندگــی کــه تاحــدی -بــه نســبت اینکــه چقدر 
ــه  زندگــی مــا فــراز و نشــیب داشــته اســت- ب
آن عــادت کرده بودیــم. امــا ایــن روزهــا بیــش 
ــا و  ــرای م ــی ب ــا فردای ــم آی ــش نمی دانی از پی
ــه.  ــا ن ــت ی ــم هس ــت داری ــه دوس ــانی ک کس
اینطــور نیســت کــه قبــاًل از ایــن واقعیــت 
غافــل بودیــم امــا حداقــل هــر روز صبــح 
بزرگتریــن ابرقــدرت کوچــک دنیــا بــه نــام 
کرونــا بــا اخبــار داغ خــود ســیلی محکمــی به 
صورتمــان نمــی زد. درواقــع زندگــی تــا پیــش 
ــن  ــه ای ــود کــه هــر روز ب ــن مســتلزم آن ب از ای
فکــر نکنیــم کــه هــر لحظــه ممکــن اســت از 
دســت بدهیــم. امــروزه هــم انــگار بــرای اینکه 
بتوانیــم زندگــی کنیــم بایســتی بتوانیــم کمی 
از ایــن واقعیتــی کــه هــر روز بــا فشــار در روان 

مــا فــرو مــی رود فاصلــه بگیریــم امــا در عیــن 
حــال هــم از مــا انتظــار مــی رود بــاز بــدان آگاه 
باشــیم تــا از خــود و دیگــران مراقبــت کنیــم. 
حــد وســطی کــه ایــن روزهــا رســیدن و حتــی 
ــت  ــی اس ــه حیات ــه آن گرچ ــدن ب ــک ش نزدی

امــا خیلــی هــم دشــوار اســت. 

مــن در ایــن دوران کــه معنــای همــه چیــز تــا 
ــودم و  ــد خ ــت از دی ــرده اس ــر ک ــدی تغیی ح
دیگــران کــه هســتم؟ چطــور دیــده می شــوم؟

دوران عجیبــی اســت تعاریــف قبلــی از عشــق 
و دوســت داشــتن هــم انــگار تــا حــدی پــوچ، 
بی کاربــرد و حتــی کشــنده شــدند و بایــد 

تغییــر کننــد. مــا در آتش شــعله ور ایــن دوران، 
ــرای  ــی ب ــاظ بدن ــه لح ــه ب ــم ک ــک می کنی ش
دیگــران و البتــه خودمــان کبریتــی بی خطــر 

هســتیم یــا قاتلــی خامــوش.

ممکــن اســت چیــزی در درون مــا باشــد کــه 
می توانــد هــم بــرای خودمــان، هــم بــرای 
دیگــران کشــنده باشــد امــا نــه مــا می دانیــم 
ــی  ــا حت ــس این روزه ــران! پ ــه دیگ ــت ن هس
گاهــی تعریفمــان از خودمــان بــه عنــوان 
ــا آزار نســبتا کــِم بشــری  انســان های خــوب ب
نیــز زیــر ســوال مــی رود. می توانیــم بــه لحــاظ 
بدنــی کشــنده باشــیم! یــا اینکــه ناگهــان 

بایــد طردکننــده شــویم؛ بایــد بــه درخواســت 
دیــدار دوســتی "نــه" بگوییــم، بایــد دوســتی 
معنــای  انــگار  ندهیــم.  راه  "خانــه"  بــه  را 
ایــن،  از  پیــش  کــه  دوســت داشــتن هــم 
ــده؛  ــی ش ــر مرگ ــود درگی ــه" ب ــار از "بل سرش
ــا،  ــا، ردکردن ه ــر "نه ه ــا درگی ــر فقدان ه درگی
نبودن هــای فیزیکــی". ایــن روزهــا طبــق 
ــه ی  ــر پای ــد آدم غی ــًا بای ــی، دایم ــف قبل تعاری
ســختگیری  نچســِب  نداشــتنِی  دوســت 
باشــیم. چــرا کــه این روزهــا "بله هــا" درحــال 
گرفتــن همــان جان هــای عزیــزی اســت کــه 
ــنویم.  ــا می ش ــم ی ــار می بینی ــر روز در اخب ه
ــاز هــم تحمــل ایــن بخــش از خودمــان  امــا ب
یــا دیگــران، ایــن بخــش تنفرانگیــز ولــی الزم، 
بســیار دشــوار اســت. انــگار گاهــی واقعــًا 
شــک می کنیــم بــه خصــوص اگــر در زمانــه ی 
خواســتنی  بــه  دایمــًا  هــم  پیشــاکرونایی 
بودنمــان شــک می کردیــم: مثــال بــه ایــن 
ــد کــه  فکــر می کنیــم کــه "مــا را دوســت دارن
بــه دیدنمــان نمی آینــد یــا ایــن بهانــه ای شــده 
ــه  ــد ک ــدر بی معرفتن ــا؟ چق ــدن م ــرای ندی ب
ــا  ــم ره ــه کردی ــی ک ــام خوبی های ــا تم ــا را ب م
ــه  ــن ک ــر تلف ــان. آخ ــال خودم ــه ح ــد ب کردن
نشــد رابطــه! رابطــه بــه بــودن واقعــی اســت، 
ــت."  ــودن نیس ــه ب ــرف زدن ک ــگ زدن و ح زن
و  خودمــان  می توانیــم  افــکار  همیــن  بــا 
ــی  ــش در اقیانوس ــش از پی ــان را بی اطرافیانم
ــان  ــا همچن ــم ت ــرق کنی ــاه غ ــاس گن از احس
زمــان  در  را  برادریشــان  معــروف  قــول  بــه 
ــدر  ــد چق ــان دهن ــد و نش ــت کنن ــخت ثاب س
ــه آنهــا نشــان  ــا مــا ب ــرای آنهــا مهمیــم ی مــا ب
دهیــم آنقــدر بــرای مــا مهــم هســتند کــه هیچ 
خطــری بــرای دیــدار آنهــا و لمس دستانشــان 
ــوالیه های  ــا، ش ــن م ــت؛ ای ــا نیس ــودار م جل

ــا!  ــنده ی روزگار کرون ــف و کش ــر ک ــان ب ج

•  اما خب چه کنیم؟

ــش از  ــد بی ــا بای ــن روزه ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
پیــش بدانیــم چگونــه رنــج بکشــیم. خبــر 
خــوب ایــن اســت کــه دانســتن ایــن مهــم در 
تمــام زندگــی بــرای مــا مفیــد خواهــد بــود. بــر 
ــرگ  ــه م ــی ب ــیاری، درد ربط ــاور بس ــالف ب خ
نــدارد. درد و رنــج جــز زنده تریــن ویژگی هــای 
زندگــی هســتند و مــرگ، تنهــا زمانیســت کــه 
در آن هیــچ دردی نیســت. بــه بــاور رونالــد 
دیویــد لنــگ روانپزشــک بریتانیایــی، زندگــی 
سرشــار از درد اســت و شــاید تنهــا دردی کــه 
می توانیــم از آن اجتنــاب کنیــم، درد ناشــی از 
تالش بــرای اجتناب از دردهاســت. در همین 
راســتا ویلفــرد بیــون روانــکاو بریتانیایــی، نیــز 
ــا  ــی ب ــه در رویاروی ــد ک ــزد می کن ــا گوش ــه م ب
ــا  ــا ب ــم: ی ــتر نداری ــی دو راه بیش درد در زندگ
ــم.  ــرار کنی ــًا از آن ف ــا دایم ــویم ی ــرو ش آن روب
بــه بــاور وی، رشــد روانــی مســتلزم حرکــت از 
ســمت فــرار از درد بــه ســمت پذیــرش، تحمل 
و کشــیدن درد اســت )ج. ســیمینگتون  و 
ن. ســیمینگتون، 2002(. بــه بیــان دیگــر 
ــورت  ــه ص ــم ب ــرار کنی ــا ف ــًا از درده ــر دایم اگ
ــم و  ــر می افتی ــتر گی ــا بیش ــی در آنه متناقض
ــاًل  ــون اص ــم چ ــوگوار می مانی ــه س ــا همیش ت
بــه معنــای واقعــی ســوگواری نکردیــم. در 
مســیر زندگــی متوقــف می شــویم و حتــی بــه 
ــونت  ــن خش ــا ای ــم ت ــی می میری ــاظ روان لح
تحمل ناپذیــر زندگــی را نبینیــم. کامــو  بــه 
زیبایــی و بــا خــردی مثــال زدنــی در ایــن بــاره 
ــا  ــه ی م ــای بی وقف ــی تالش ه ــد وقت می گوی
بــرای یافتــن معنــا -تالش بــرای معنــادادن به 
ذات پــوچ زندگــی، تــالش بــرای یافتــن یــک 
صــدا- بــه ســکوت غیرمعقــول دنیــا برخــورد 
ایــن ســکوت را  پیامدهــای  و مــا  می کنــد 
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بــه  را  خــود  خودکشــی  می کنیــم،  لمــس 
ــه مــا تحمیــل می کنــد  ــوان تنهــا پاســخ ب عن
ــادآور  ــد ی ــه بای ــه ک ــکی ، 2013(. البت )زرتس
شــد کــه ایــن پوچــی بــه هیــچ وجــه مختــص 
و  مــالل   آن  واقــع  در  نیســت.  دوران  ایــن 
ــی  ــش کرونای ــه در دوران پی ــی ک هیجان طلب
ــج  ــًا از آن رن ــم و بعض ــت می کردی از آن صحب
ــن  ــر از همی ــوه ای دیگ ــز جل ــیدیم نی می کش
حــس پوچــی و تهــی بــودن زندگــی بــود 

)همیلتــون ، 2014(. 

ــرف  ــو از آن ح ــه کام ــی ک ــن خودکش ــا ای ام
می زنــد بــه چــه معنــا اســت؟ او بــر ایــن 
بــاور بــود کــه در رویارویــی بــا پوچــی زندگــی 
ــی  ــد، یعن ــی می کنن ــًا خودکش ــده ای واقع ع
جســم خــود را از بیــن می برنــد و عــده ای 
ــی  ــه عبارت ــد؛ ب ــفی می کنن ــی فلس خودکش
ذهــن و قــدرت تفکــر خــود را بــه بیراهــه 
خامــوش  و  تخریــب  را  آن  یــا  می کشــند 
می کننــد؛ بــرای مثــال بــا چســبیدن بــه 
افــکار و ایدولوژی هــا و خرافــات بی پایــه و 
اســاس خــود را از فهــم و درک ایــن پوچــی دور 
ــه نوعــی  ــه نظــر می رســد ب ــی ب می کننــد. ول
کامــو بــا اســتفاده از واژه ی خودکشــی قصــد 
ــه مــا بگویــد هــر دوی مســیرهای فــرار  دارد ب
فــوق گونــه ای از مــرگ را بــه همــراه می آورنــد. 
امــا اگــر قصــد زندگــی و زنــده مانــدن داریــم 

ــت؟ ــنهاد او چیس پیش

ــی را  ــن پوچ ــم ای ــده ای ه ــو ع ــاور کام ــه ب ب
زندگــی  بــه  و  می آورنــد  تــاب  می پذیرنــد، 
ــد. وی  ــه می دهن ــی ادام ــن پوچ ــم ای علی رغ
ــادآوری  ــا ی ــه م ــوتفاهم  ب ــنامه ی س در نمایش
بی معنایــی،  برهــوت  ایــن  در  می کنــد 
دیالــوگ نجات بخــش بشــر اســت آن هــم 
ــوگ کــردن  ــا فریــب. دیال ــه دور از ســکوت ی ب

ــه  ــی. ب ــی زندگ ــی و بی معنای ــه پوچ ــع ب راج
ایــن  بــا  انســان ها در جوامــع  عقیــده وی 
می رســند.  مشــترکی  آزادی  بــه  دیالــوگ 
ــه  ــت ب ــت، اهان ــت اس ــکوت اهان ــع س در واق
ــدای  ــا را از ص ــود م ــور می ش ــه تص ــردی ک ف
خویــش محــروم ســاخته اســت؛ دیالــوگ امــا 
ــو  ــرای کام ــت. ب ــن صداس ــکوفایی چندی ش
دیالــوگ نیازمنــد گفتــه شــدن کلمات اســت و 
کســی کــه ســکوت می کنــد و از گفتــه شــدن 
ــاد  ــال ایج ــد در ح ــی کن ــازداری م ــات ب کلم
ــر ســر راه دیالــوگ اســت )اســلیزمن،  ــع ب مان
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب 2011(. ش
یــا  می خوانیــم،  جمعــی  آواز  روزهــا  ایــن 
علی رغــم اینکــه از تلفــن و آن تماس هــای 
ســعی  متنفریــم  بی کیفیــت  تصویــری 
می کنیــم حــرف بزنیــم تــا صدایــی مــا را 
نجــات دهــد. آن هــم از شــر ســکوت و پوچــی 
ــا  ــه روان م ــش ب ــش از پی ــی دارد بی ــه زندگ ک

می کنــد.  تحمیــل 

ــی در  ــت زندگ ــوان گف ــی می ت ــورت کل ــه ص ب
ذات خــود معنایــی همیشــگی نــدارد و حتــی 
ــز همیشــه در زندگــی  ــا نی ــا اســت و م بی معن
کــم و بیــش دردمندیــم و دایمــًا بــه دنبــال 
تســکین ایــن دردهــا هســتیم. امــا بــه صــورت 
متناقضــی تنهــا راه نجــات روانــی مــا ایــن 
اســت کــه بــا بی معنایــِی زندگــی روبــرو شــویم 
و دردهــای زندگــی را بکشــیم و بتوانیــم راجــع 
بــه پوچــی زندگــی دیالــوگ برقــرار کنیــم. مــا 
ســوگواری های  و  کشــیدن ها  درد  از  پــس 
انــدک  زندگــی،  متعــدد  و  اجتناب ناپذیــر 
و  از خــود  روایتــی  قــادر می شــویم  انــدک 
زندگی مــان بســازیم و در مواقــع لــزوم آن را 
ــوص دو  ــه خص ــم و ب ــم کنی ــازی و ترمی بازس
ــه در  ــت ک ــزی اس ــًا آن چی ــر دقیق ــورد آخ م

ــاز  ــری نی ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــن دوران بی ای
ــود  ــد از خ ــه بای ــوالی ک ــاال س ــا ح ــم. ام داری
بپرســیم ایــن اســت کــه تــا چــه انــدازه بــرای 

ــم؟  ــی داری ــی روان ــا آمادگ ــام این ه تم
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ســالها بعــد در برگــی از تاریــخ، یــا در پاورقــی 
خواهنــد  شناســی  جامعــه  کتــاب  یــک 
نوشــت کــه ویــروس COVID -19 کــه در 
آن زمــان ناشــناخته بــود جهــان را درنوردیــد، 
دســت  از  را  خــود  جــان  نفــر  میلیون هــا 
دادنــد و ایــن بیمــاری یکــی از مهمتریــن 
اتفاقــات اقتصــادی و اجتماعــی زمــان خــود 

بــود. امــا آیــا کســی حــال و روز مــا را خواهــد 
نوشــت؟ احتمــااًل مردمــان روزگار دور بــا خــود 
فکــر خواهنــد کــرد کــه حــال بــدی برایمــان 
بــوده اســت. درســت مثــل تصــورات مــا از 
جنگ هــای جهانــی یــا نســل کشــی هــا و 
ــه  ــم ک ــان می دانی ــا خودم ــی آی ــم. ول امثاله

ــد؟ ــا می آی ــر روان م ــر س ــه ب چ

روزهــای "عجیبــی" را از ســر می گذرانیــم. 
آنقــدر  مــا  همــه چیــز در دنیــای اطــراف 
تغییــر کــرده اســت کــه حتــی رفتــن بــه 
تــره  از  بی دغدغــه  کــردن  خریــد  کافــه، 
ــوردن  ــا خ ــا ی ــتادن بچه ه ــه فرس ــار، مدرس ب
غذاهــای خیابانــی کــه تــا دیــروز بخــش جــدا 
رنــگ  برایمــان  بــود،  زندگی مــان  نشــدنی 

کرونا و سیستم ایمنی روان: مکانیسم های دفاعی

 رزا فامینی | دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی
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و بــوی نوســتالژی گرفتــه اســت... فرقــی 
نمی کنــد از چــه جنســی باشــد،" تغییــر" 
ــراه دارد.  ــه هم ــراب ب ــود اضط ــودی خ ــه خ ب
نمی دانیــم فردایمــان چــه شــکلی اســت، 
کنیــم.  پیش بینــی  را  آینــده  نمی توانیــم 
هیــچ چیــز در اراده و اختیــار مــا نیســت و 
مــا در برابــر دشــمنی بــه زانــو درآمده ایــم کــه 
هیــچ کنترلــی روی آن نداریــم. همــه ی اینهــا 
بشــری.   کابــوس  از  می ســازند  معجونــی 
ــر  ــرای روان در نظ ــی ب ــم کرونای ــر بخواهی اگ
بگیریــم بایــد معجونــی از ایــن ســه را در خــود 

داشــته باشــد: بی کنترلــی، تغییــر و غیرقابــل 
پیش بینــی بــودن. حــاال تــرس از دســت دادن 
و مــرگ را هــم کــه در حوالــی ذهن مــان  پرســه 

می زنــد بــه آن اضافــه کنیــم.

جملــه ی  می توانیــم  اوصــاف  ایــن  بــا   
روزهــای  کنیــم:  تصحیــح  اینطــور  را  اول 
"پراضطرابــی" را از ســر می گذرانیــم. ایــن 
مــدت  اکنــون  کــه  اضطراب هــا  دســت 
ــتند،  ــا هس ــراه م ــت هم ــی اس ــان طوالن زم
بــه شــدت  را  مــا  روانــی  ایمنــی  سیســتم 

ضعیــف می کننــد. در ایــن حــال سیســتم 
روان مــا بــه کار می افتــد و ســاز و کارهایــی 
را راه می انــدازد. درســت مثــل زمانــی کــه 
ــت  ــش فعالی ــا افزای ــا ب ــد ت ــب می کن ــدن ت ب
سیســتم ایمنــی مانــع از تکثیــر میکــروب 
شــود، سیســتم دفاعــی روان،  از مــا در برابــر 
سیســتم  می کنــد.  محافظــت  اضطــراب 

چیســت؟ روان  ایمنــی 

ــی  ــا در ط ــدام از م ــر ک ــه ه ــزاری ک ــه اب  جعب
دوران رشــد ســاخته ایم کــه بــرای روزهــای 

ســخت بــه دادمــان برســند و مــا را از اضطراب 
فلج کننــده نجــات بدهنــد. ایــن جعبــه ابــزار، 
در خــود  هــم  را  کودکــی  روزهــای  یــادگار 
ــی  ــن ابزارهــا بســیار ابتدای دارد. بعضــی از ای
ــیم  ــوده باش ــانس ب ــوش ش ــر خ ــتند. اگ هس
ــری را  ــای کارآمدت ــدنمان ابزاره ــر ش ــا بزگت ب
هــم ســاخته ایم. وقتــی اضطــراب از یــک 
روان  سیســتم  می شــود،  بیشــتر  حــدی 
یــک یــا چنــد تــا از ایــن ابزارهــا را  کــه بــه آن 
مکانیــزم دفاعــی می گوییــم بــه کار می گیــرد 
ــوب  ــه خ ــد. البت ــش ده ــراب را کاه ــا اضط ت

ــه  ــی آگاهان ــاق خیل ــن اتف ــم ای ــت بدانی اس
نیســت. ایــن روزهــا بســته بــه اینکــه کداممان 
چــه مکانیــزم دفاعــی را بــه کار می گیریــم 
عــده ای  می شــود؛  متفــاوت  رفتارهایمــان 
ــم،  ــی می گیری ــم و مهمان ــفر می بندی ــار س ب
در  را  نــو  ســال  خلــوت  غربــت  عــده¬ای 
خانه¬هایمــان بــر دوش می کشــیم، یــا در 
ــیم،  ــاده می رس ــب افت ــای عق ــه کاره ــه ب خان
ــکی  ــروی پزش ــه نی ــه ب ــم داوطلبان ــده ای ه ع
می پیوندیــم. بیاییــد بــا هــم نگاهــی ابزارهــای 
درون ایــن جعبــه بیاندازیــم و ببینیــم چطــور 

می کنــد. کار 

یکــی از مکانیزمهــای دفاعــی مــا ایــن اســت 
کــه بــر اثــر فشــار، روان  مــا را بــه دنیــای امــن 
روانــکاوی  نــگاه  از  بازمی گــردد.  کودکانــه 
مســیر رشــد یــک جــاده ی یــک طرفــه نیســت 
کــه بــا بــزرگ شــدن  از آن عبــور کنیــم وهرگــز 
بــه آن بــاز نگردیــم. بالــغ تــر و پختــه تــر 
ــارها،  ــی در فش ــول زندگ ــا در ط ــویم ام می ش
بارهــا و بارهــا  بــه مراحلــی کــه پختگــی روانــی 
و عاطفــی کمتــری داشــته ایم برمی گردیــم 
کــه بــه ایــن فرآینــد "واپــس روی" مــی گوینــد. 
ایــن روزهــا اکثــر مــا نوعــی واپــس روی را 

تجربــه می کنیــم. 

ــوزادی  ــان ن ــد زم ــت مانن ــت درس ــن اس ممک
خیلــی بخوابیــم تــا فشــارهای دنیــای بیــرون 
ــدون  ــت ب ــن اس ــا ممک ــم. ی ــاس نکنی را احس
ــذا  ــه غ ــیم ب ــته باش ــذا داش ــه غ ــاز ب ــه نی اینک
مثــل  بیاوریــم،  روی  بی وقفــه  خــوردن 
ــا  ــت ام ــنه نیس ــودک گرس ــه ک ــی ک زمان های
پســتونک الزم دارد تــا آرام شــود. یا بــه خرید و 
احتــکار بی وقفــه مــواد غذایــی روی می آوریــم 

ــم.  ــان را آرام کنی ــا خودم ت

زودرنج تــر،  بیــش  و  کــم  اســت   ممکــن 
گاهــی بی منطق تــر، خودخــواه و لجبازتــر 
از همیشــه باشــیم یــا دلمــان بخواهــد بــا 
کوچکتریــن تلنگــری ســاعت ها گریــه کنیــم. 

بــا  نشــدن  مواجــه  بــرای  اســت  ممکــن 
منکــر  اصــل  از  موجــود،  اضطراب هــای 
ــه  ــویم. ب ــز ش ــراب برانگی ــاله اضط ــود مس وج
ایــن ترتیــب بــه نوعــی روان مــا در مقابــل 
ــر  ــود. اگ ــس می ش ــراب بی ح ــه ی اضط تجرب
ــاع  ــن دف ــه از ای ــیم ک ــرادی باش ــزء اف ــا ج م
ــود  ــا خ ــت ب ــن اس ــم ممک ــتفاده می کنی اس
ــتم  ــالم هس ــوی و س ــن ق ــه م ــم ک ــر کنی فک
ای  مســاله  مــن  بــرای  می کنــم.  ورزش  و 
ــن  ــه ای ــت ب ــن اس ــا ممک ــد. ی ــش نمی آی پی
نتیجــه برســیم کــه ایــن ویــروس آنقدرهــا هــم 
ــم  ــت و تصمی ــاک نیس ــد خطرن ــه می گوین ک
بگیریــم تعطیــالت خــود را در ســفر بگذرانیم. 
زمان هــای  مثــل  درســت  مواقــع  ایــن  در 
نوجوانــی رفتــار می کنیــم، روزگاری کــه اصــاًل 
تــرس در دایــره لغاتمــان معنایــی نداشــت 
از  یــا ماننــد  دوران کودکــی کــه تصــوری 
محدودیت هــای خــود نداشــتیم و مثــاًل فکــر 
ــود را  ــد خ ــم ق ــل ه ــم مب ــم می توانی می کردی

ــم.  ــا کنی جابج

ــی  ــا نوع ــی از م ــرای بعض ــن ب ــر ای ــالوه ب ع
ــر  ــرد. فک ــکل می گی ــم ش ــی  ه ــر جادوی تفک
یــا  دمنــوش  فــالن  خــوردن  بــا  می کنیــم 
اســتفاده از فــالن دارو یــا مکمــل در برابــر این 
ویــروس آســیب ناپذیر می شــویم. ایــن تصــور 
نیــز کــه متعلــق بــه دنیــای کودکانــه اســت بــه 
ــدی کاذب  ــرل و توانمن ــی کنت ــس نوع ــا ح م

داده و اضطرابمــان را کــم می کنــد.

ممکــن اســت ایــن اوضــاع حــس کنتــرل 
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نداشــتن مــا را هــدف قــرار داده باشــد. در 
فرآینــد رشــد حوالــی 3 ســالگی، درســت 
ــن و  ــت رفت ــن آداب توال ــا یادگرفت ــان ب همزم
ــم  ــود تصمی ــادر می ش ــودک ق ــه ک ــی ک زمان
بگیــرد تولیــدات بــدن خــود را بــه دنیــای 
بیــرون بدهــد یــا خیــر، موضــوع کنتــرل 
مطــرح می شــود. مهمتریــن دغدغــه کــودک 
ــت  ــرل دس ــه کنت ــت ک ــن اس در آن دوران ای
چــه کســی اســت؟ مــن  کنتــرل می کنــم 
ــاس  ــه احس ــی ک ــوم؟ زمان ــرل می ش ــا کنت ی
و  نداریــم  کنتــرل  اوضــاع  روی  می کنیــم 
ــا  ــوداگاه، م ــن ناخ ــیم، ذه ــرب می ش مضط
را بــه ایــن دوران پــرت می کنــد؛ بــه ســن 
و ســالی کــه موضــوع کنتــرل و در راس آن 
ــود. ســپس  دستشــویی رفتــن بســیار مهــم ب
بــرای کــم کــردن اضطــراب بــه انــواع مختلــف 
ســعی می کنیــم کنتــرل را  برگردانیــم. بــا 
ایــن توضیــح عجیــب نیســت کــه میــان کاالی 
ضــروری بــه طــور خاص دســتمال توالــت انبار 
می کنیــم. یــا ممکــن اســت بــرای بازگردانــدن 
کنتــرل از دســت رفتــه بــه طــور افراطــی 
بخواهیــم همســر یــا فرزنــدان خــود را کنتــرل 
کنیــم کــه ایــن خــود منجــر بــه افزایــش تنــش 

و دعــوا در خانــواده هــا می شــود.

ــه  ــای کودکان ــای دنی ــر از ویژگی ه ــی دیگ یک
بــاور بــه دنیــای کامــاًل ســیاه یــا کامــاًل ســفید 
اســت. اگــر بــاور کنیــم کــه بــه جــای دنیایــی 
ــتند،  ــم هس ــار ه ــا کن ــا و بدی ه ــه خوبی ه ک
در دنیــای کامــاًل بــد و ســیاه زندگــی می کنیــم 
شــدیدًا ناامــن می شــویم. تهدیــدی از جانــب 
موجــودی ناشــناخته وجــود دارد کــه در برابــر 
آن بــه جــای شســتن دســت، الزم اســت آنقدر 
وایتکــس و الــکل مصــرف کنیــم کــه کارمــان 

بــه بیمارســتان بکشــد.

از طرفــی هــم ممکــن اســت حضــور ایــن 
ــد.  ــد نباش ــم ب ــان ه ــا آنچن ــرای م ــاری ب بیم
ــی  ــات ناامن ــود احساس ــواًل درون خ ــر اص اگ
ــران  ــای دیگ ــه در دنی ــته ایم ک ــدیدی داش ش
معنایــی نداشــت، امــروز می توانیــم احســاس 
کنیــم کــه واقعًا خطــری در بیــرون وجــود دارد 
ویــا ایــن احســاس بــه مــا دســت می دهــد کــه 
ــت.  ــن از ماس ــام گرفت ــال انتق ــت در ح طبیع
بلکــه  مــا،  درون  در  نــه  ناامنــی  بنابرایــن 
متعلــق بــه دنیــای بیــرون اســت. ایــن امــر از 

ایــن جهــت مهــم اســت کــه  ناامنــی در دنیای 
بیــرون هرچقــدر هــم ســخت باشــد امــا از 

ــت.  ــر اس ــل تحمل ت ــی قاب ــی درون ناامن

امــا در ایــن میــان برخــی هــم از راهکارهــای 
ــتفاده  ــرفته تری اس ــای پیش ــر و ابزاره پخته ت
شــوخی  موضــوع  بــا  مثــاًل  می کنیــم 
می کنیــم، ُجــک می ســازیم، نــه بــه ایــن 
ــم.  ــه ای ــم گرفت ــت ک ــر را دس ــه خط ــا ک معن
اضطرابمــان  کاهــش  بــرای  مــا  راه  بلکــه 

ــود.  ــوع می ش ــورد موض ــردن در م ــوخی ک ش
همینطــور ممکــن اســت بــا انــرژی حاصــل از 
اضطــراب دســت بــه کار آفرینــش و تولیــد آثــار 
ــاد  ــی ی ــویم، مهارت ــی ش ــی، علم ــری، ادب هن

ــم.  ــا ورزش کنی ــم ی بگیری

احتمــااًل همــه ی مــا تــا درجاتــی یــک یــا چند 
مــورد از ایــن مکانیســم ها را بــه کار می بریــم. 
اینهــا نــه خــوب هســتند و نــه بــد. بلکــه فقــط 
از  روان  مراقبــت  بــرای  هســتند  راه هایــی 

خــودش. خــوب اســت کــه آنهــا را نــگاه کنیم، 
ــت  ــه هس ــه ک ــت آن هرچ ــات پش ــه احساس ب
آگاه شــویم. در ایــن شــرایطی کــه همــه چیــز 
ــات  ــت احساس ــی" اس ــی "غیرطبیع ــه نوع ب
غــم، دلتنگــی، گنــاه، خشــم، افســوس کامــاًل 
"طبیعــی" اســت. خــوب اســت بدانیــم گاهی 
انــرژی کــه صــرف حــس نکــردن اضطراب هــا 
ــی  ــن ابزارهــا مــی شــود خیل و اســتفاده از ای
بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه در صــورت 

مواجــه بــا آنهــا بایــد بپردازیــم. 

کوتــاه ســخن ایــن کــه زیــر ایــن فشــار و  
اضطراب هــای بشــری گاهــی زمــان بی پایــان 
بــه نظــر می رســد، تصویرهــای مــا از آینــده و 
امیــد گــم می شــوند. خودمــان را ســیاهی 
مطلــق می بینیــم. در ایــن شــرایط شــاید مرور 
ــد  ــکینی باش ــا تس ــی ی ــری مرهم ــخ بش تاری
بــرای ایــن حــس کــه ممکــن اســت فکــر کنیم 
مردمانــی "بــه طــور ویــژه بدبخــت" هســتیم؛ 
ــن   ــخت،  ای ــد س ــاورد هرچن ــان بی ــه یادم ک

ــت...    ــد گذش ــم خواه دوران ه
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فصلنامه علمی، روانشناختی، ادبی و اجتامعی جرعه

- من از این زاویه فقط چانه ات را می بینم

- جدی؟ متوجه نشدم... بهتر شد؟

- نــه زیــاد، می تونــی دوربیــن رو روبرویــت 
بــذاری؟

ــه  ــم ک ــدا نمی کن ــبی پی ــای مناس ــه ج - آخ
ــذارم. ــش ب ــی را روی گوش

- اکی ولش کن، همین هم خوبه

در ایــن روزهــای ســخت و نفس گیــر در خانــه 
مانــدن، حــال ارتباط هایمــان چطــور اســت؟ 
ذاتــًا  معتقدنــد  برخــی  کــه  انســانی  ایــن 
اجتماعی ســت، چطــور تنهایــی اش را تحمــل 
کرونایــی،  دوران  ایــن  در  اصــاًل  می کنــد؟ 
ــا هــم  ــا هنــوز ب ــم ی ــه ای از تنهایــی داری تجرب

ــا  ــر ب ــی را قبل ت ــی روان ــر تنهای ــتیم؟ اگ هس
پوســت و گوشــت و اســتخوان چشــیده ایم 
و بــه ارتبــاط اجتماعــی "الاقــل فیزیکــی" 
اکنــون چــه می کنیــم؟  بودیــم،  دلخــوش 
چطــور بــا دلتنگی هایمــان دســت و پنجــه 

می کنیــم؟ نــرم 

دوران  از  قبــل  تــا  کــه  اینجاســت  جالــب 

ارتباطات در دوران قرنطینه
 زهرا جمشیدی نسب | دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی

قرنطینــه، همگــی فکــر می کردیــم فضــای 
ــت  ــه اس ــا را فراگرفت ــی م ــام زندگ ــازی تم مج
و کم کــم ارتباطــات از بیــن خواهنــد رفــت 
ولــی گویــی تــازه متوجــه شــده ایم کــه جــاری 
یعنــی  زندگــی  در  شــدن فضــای مجــازی 
ــی  ــزان یعن ــا عزی ــوری ب ــدار غیرحض ــه! دی چ
ــکناس  ــن "اس ــدادن و نگرفت ــدی ن ــه! عی چ
تــا نخــورده ی الی کتــاب" چــه دردی دارد! 
چقــدر دلمــان می خواهــد دوبــاره طعــم یــک 
را در کافی شــاپ  یــا قهــوه  فنجــان چــای 
تجربــه کنیــم یــا عطــر بغــل کــردن و بوســیدن 

ــیم.  ــس بکش ــود نف ــام وج ــا تم ــی را، ب کس

بــرآورده  از  ناکامــی  همــه  ایــن  بــا  حــاال 
نشــدن خواســته هایمــان چــه می کنیــم؟ 
ــا نبــود ارتباطــات آشــنای قدیمــی، چطــور  ب

ــج   ــا کن ــم ی ــی داری ــم؟ جایگزین ــار آمده ای کن
ــدان  ــه زن ــه نشســته ایم و حســی شــبیه ب خان
برخــی،  می کنیــم؟  تجربــه  را  انفــرادی 
فرصــت را غنیمــت شــمرده و به دور از تالشــی 
ــا دیگــران، هــر روز  ــدن ب ــرای در ارتبــاط مان ب
ــای در  ــاالی کاره ــد ب ــت بلن ــار لیس ــع کن مرب
دســت اقــدام را تیــک می زننــد، برخــی دیگــر 
تمــام فکــر و ذکرشــان پیــدا کــردن راهــی 
ــراری  ــازی- و برق ــد مج ــدار -هرچن ــرای دی ب
ــم  ــر ه ــی دیگ ــت! برخ ــا دیگری س ــاط ب ارتب
در میانــه ی داســتان ایســتاده اند و در کنــار 
ــه کارهــا و عالیــق فــردی، روابــط  پرداختــن ب

مجازی شــان هــم بــه راه اســت.

دنیــای مجــازی در چنیــن فضــای تروماتیکــی 
بــه کمــک مــا آمــده تــا کمــی اضطــراب و 
ــه  ــا برعکــس ب گنگــی اتفاقــات را دربرگیــرد ی
ــه نظــر  ــن فضــای تروماتیــک دامــن زده؟ ب ای
می رســد پیگیــری مــداوم اخبــار ناخوشــایند 
ــه باخبــر شــدن لحظــه بــه لحظــه از  و میــل ب
ــت  ــه دس ــت، در ب ــوع اس ــال وق ــه در ح آنچ
آوردن احســاس کنتــرل بــر اوضــاع کمــک 
کننــده اســت. از ســوی دیگــر دنیــای مجــازی 
و ارتباطــات آن باعــث شــده کــه در مواجهــه با 
اتفاقــات دردنــاک، احســاس تنهایــی نکنیــم، 
انــگار کــه همگــی بــا هــم در حــال گذرانــدن 
دوران تروماتیکــی هســتیم و این درد مشــترک 
شــرایطی  چنیــن  در  می کشــیم.  فریــاد  را 
شــاید اگــر هنــوز دلمــان می خواهــد آدم هایی 
را کــه دوستشــان داریــم ببینیم، خــواه ناخواه 
مجبوریــم بــه روابــط مجــازی تــن دهیــم و 

ارتبــاط تصویــری برقــرار کنیــم.

در ایــن روزگار مجــازی و ارتبــاط تصویــری، 
تجربــه  چطــور  را  دیگــری  و  خودمــان 
ــه  ــتر ب ــر بیش ــان در تصوی ــم؟ نگاهم می کنی

صــورت خودمــان اســت یــا دیگــری؟ آنچــه مــا 
ــه  ــد چگون ــا می بین ــری از م ــری و دیگ از دیگ

ــت؟  اس

ــگام  ــه هن ــی ک ــت، گوی ــی س ــه ی عجیب تجرب
ــان  ــم روبرویم ــه ای ه ــی، آیین ــا کس ــدار ب دی
ــتن از  ــم برداش ــه چش ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق
ــدر  ــی آنق ــد. گاه ــخت می کن ــان را س خودم
غــرق در تصویــر خــود می شــویم کــه فرامــوش 
ــا  ــد ی ــا می بین ــری از م ــه دیگ ــم آنچ می کنی
ــی  ــه نوع ــت. ب ــه اس ــم چگون ــا از او می بینی م
ــری  ــور دیگ ــه حض ــی ب ــت آگاه ــوان گف می ت
در تمــاس تصویــری غیرحضــوری ســخت 
دوران،  ایــن  از  قبــل  ناآشناســت.  شــاید  و 
همینکــه حضــور فیزیکــی خــود را مقابــل 
قــرار می دادیــم، مطمئــن  بینایــی  چشــم 
ــرار  ــا برق ــن م ــری بی ــاس تصوی ــه تم ــم ک بودی
شــده اســت ولــی اکنــون دیــده شــدن توســط 
نــگاه دیگــری بــه واســطه ی زاویــه ی دوربیــن 
موبایــل امکان پذیــر اســت. درســت مثــل ایــن 
می مانــد کــه چطــور می توانیــم خودمــان 
ــدون  ــم و ب ــری ببینی ــگاه دیگ ــه ی ن را در آیین
اینکــه در آن محــو شــویم، حضور مســتمرمان 
را در لحظــات کوتاهــی بــرای دیگــری حفــظ 
کنیــم. منتهــا ایــن بــار آیینــه دســت ماســت؛ 
بــرای  مــا  توانایــی  آن،  دادن  قــرار  چطــور 
اینکــه فرامــوش نکنیــم کســی آن ســمت 
ــه  ــدود ب ــش مح ــه نگاه ــرار دارد ک ــن ق دوربی
لنــز دوربیــن و تــکان هــای دســت ماســت، در 
ــت.  ــده اس ــن کنن ــاط تعیی ــن ارتب ــت ای کیفی
ــا آن مواجــه  چالشــی کــه بــه نظــر می رســد ب
هســتیم، میــزان توانایی ماســت در قــرار دادن 
ــر  ــر درگی ــری در براب ــای دیگ ــه ج ــان ب خودم
ــان.  ــده از خودم ــاب ش ــر بازت ــا تصوی ــودن ب ب
ــه ی  ــم از مرحل ــا می توانی ــر آی ــان دیگ ــه زب ب
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آیینــه ای فراتــر رویــم و فقــط بــه دنبــال بازتــاب 
تصویــر خودمــان نباشــیم یــا نــه. در واقــع 
توجــه بــه حضــور دیگــری در چنیــن ارتباطــی 
ــه  ــی ب ــت؛ یک ــت اس ــه دارای اهمی از دو جنب
عنــوان فــردی کــه بتوانــد در جــای مناســبی 
ــا ببینــد،   ــر درســتی از م ــا تصوی ــرد ت قــرار گی
دوم بــه عنــوان فــردی کــه قــرار اســت توســط 
مــا دیــده شــود و مــا از حضــور او آگاه باشــیم 
ــر و صــدای خــود  ــر تصوی و تمــام مــدت درگی
نباشــیم. بــه واقــع تعــادل جدیــدی الزم اســت 
بیــن میــزان توجــه بــه خودمــان و دیگــری در 
رابطــه. فــارغ از توانمندی تکنیکــی در امکان 
ــوری  ــر حض ــاط غی ــرای ارتب ــور ب ــداوم حض ت
ــری  ــس تصوی ــت جن ــوان گف ــری، می ت تصوی
ــه  ــی ارائ ــن ارتباط ــم در چنی ــا می توانی ــه م ک
کننــده ی  بازنمایــی  حــدودی  تــا  دهیــم، 
آنچــه اســت کــه بــه لحــاظ روانــی می توانیــم 
تجربــه کنیــم، بــه بیــان دیگــر آنچــه ایــن 
روزهــا در ارتباطــات مجــازی مــا جــاری ســت، 
هولوگرامــی از ارتباطــات و نقــش آن در زندگی 
ــر  ــدر نمایانگ ــر چق ــن تصوی ــه ای ــت. اینک س
چهــره ی ماســت، دلمــان می خواهــد چــه 
میــزان و کــدام بخــش از مــا دیــده شــود. 
اینکــه آیــا می توانیــم جایــی بــرای قــرار دادن 
گوشــی موبایــل پیــدا کنیــم تــا تصویری کــه از 
مــا دیــده می شــود بــا آنچــه خودمــان متصــور 
ــا  ــه. آی ــا ن هســتیم، مطابقــت داشــته باشــد ی
ــور  ــری تص ــای دیگ ــه ج ــود را ب ــم خ می توانی
کنیــم و از زاویــه ی نــگاه او، خــود را ببینیــم یــا 
چنیــن امــکان روانــی ای نداریــم. شــاید بتوان 
گفــت پیــدا نکــردن جایــی بــرای قــرار گرفتــن 
صحیــح موبایــل هماننــد شکســت محیــط بــه 
ــان وینیــکات اســت، شکســتی کــه منجــر  زب
بــه درســت شــکل نگرفتــن تصویــر خویشــتن 
امکانــات  محیط مــان  کــه  زیــرا  می شــود 

کافــی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای جدیــد 
ــا  ــه ب ــم در مواجه ــال مجبوری ــدارد. ح ــا را ن م
ــی،  ــده و محرومیت ــاکام کنن ــط ن ــن محی چنی
جاهــای  و  بزنیــم  خالقیــت  بــه  دســت 
ــل در آن  ــتن موبای ــرای نگهداش ــی را ب مختلف

پیــدا کنیــم. 

ــد  ــر چن ــا ه ــم ت ــالش می کنی ــا ت ــی از م برخ
نصــف و نیمــه، ایــن ارتبــاط همچنــان برقــرار 
باشــد، چنــان کــه گویــی رد و بــدل شــدن 
ــرای بقایمــان  پیامهــا در ارتباطــات مجــازی ب
ضروری ســت. آنگونــه کــه آنزیــو در کتــاب 
ماســاژ  یــادآورد می شــود،  پوســت  و  ایگــو 

بــدن کــودک توســط مــادرش، بــه مســیج 
بــرای  راهی ســت  ایــن  و  می شــود  تبدیــل 
برقــراری ارتبــاط بیــن مــادر و کــودک؛ حــال 
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه مســیج هــا 
ــا  ــاژ ی ــرای ماس ــی ب ــا جایگزین ــای م و پیامه
ــرای  همــان تمــاس فیزیکــی شــده اســت و ب
ــم.  ــه آن نیازمندی ــودن، ب ــداوم در ب ــودن و ت ب
غریــب،  روزگار  ایــن  در  می رســد  نظــر  بــه 
ــد و  ــاط جدی ــی از ارتب ــری نوع ــاج یادگی محت
ــان را در  ــان خودم ــم همچن ــا بتوانی ــم ت تازه ای

فضــای اجتماعــی نگهداریــم.




