
 

  

  
  شويممي» تنها«كاش شب وقتي كه 

  ها خلوت كـنيمي يــاس»خدا«با 
  كــاش گـاهي در مسيـر زنــدگي

  1ي از دوش نگاهي كم كنيم»بار«
  

علي آخرين پسر خانواده كه وابستگي زيادي به پدر و مادرش دارد، چند روز پيش از آغوش گرم خانواده دور شـده  «
علي كمتـر  . شناسداو فقط مسير اطاق و كالس درس را به خوبي مي. مده استو براي تحصيل علوم ديني به ايران آ

كسي و تنهايي، يـك لحظـه   خزد چون حال خوبي ندارد، احساس بياي ميشود و اغلب، به گوشهدر جمع حاضر مي
ايش كند، حالـت تهـوع و سـردرد و يبوسـت دارد، در پاهـ     گاهي در تنهايي گريه مي. داردهم دست از سرش بر نمي
  2.شود براي آرامش، سيگار بكشدگاهي وسوسه مي. كنداحساس مورمور شدن مي

هـاي  زند و در آخر براي خوابيـدن بـه قـرص   خوابي در حيات مدرسه تا نزديك صبح قدم ميها از بيبسياري از شب
اي يـافتن تعطيلـي،   در طول هفتـه، بـر  . هزينه تلفن او به كشورش جيب او را خالي كرده است. بردآور پناه ميخواب

كند، بر پذيرش تقاضاي مرخصي خود اصرار دارد، حال مطالعه ندارد، ميلي بـراي بلنـد   تقويم را چندين بار مرور مي
  . »شود ولي توان بلندشدن را نداردآيد، بيدار ميها ساعتش چندين بار به صدا در ميصبح. شدن از رختخواب ندارد

اش دور ده و به همراه همسرش براي اولين بار، از والدين و خانـه و محـل زنـدگي   مريم چند ماه است كه ازدواج كر«
تـوجهي  ها، نرسيدن به نظافت خود و بـي ها و ظرفنظمي، نشستن لباسشوهرش احمد از خواب زياد، بي. شده است

گفـت،  شـد، مـي  گويد وقتي مريم در كشورش بود مثل غنچه و شكوفه شكفته مياو مي. كندميبه مسائل منزل گله 
دليـل بهانـه  بي: گويداحمد در ادامه مي. گفتكرد و برايش قصه ميخنديد، با كودك برادرش با حوصله بازي ميمي

                                                           
  ).askqurqn.ir(مريم حيدر زاده، سايت كانون گفتمان قرآن انجمن آزاد 1
شود به همين دليل ميخورد سير نمياي است كه هرچه ميخاطر نيكوتينش ممكن است ابتدا آرامش دهد اما عادت و خوگيري ما مانند نهنگ گرسنهسيگار به 2

ئل با آرام بخش، توجه داشته باشيم كه سيگار و فراموش كردن مسا. اندبينيم كه همه افراد معتاد به سيگار و مواد مخدر به تدريج در مرداب اعتياد فرو رفته
  .كندتر ميتر و قدرت روان و تن و اقتصاد ما را ضعيف و ضعيفمشكل را چاق.. پرخوري، پرخوابي، عياشي و
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اش هزينـه بـااليي بـه خـود     هـاي او بـه خـانواده   شود و تلفـن اشكش به سرعت جاري مي. گير و زود رنج شده است
  . امسته شدهدانم چه كار كنم، ديگر خنمي. اختصاص داده است

شوهرم احساس مـن را  : گويدمريم كه از شنيدن سخنان شوهرش ناراحت شده بود، درباره احساساتش به مشاور مي
دل كردم من را مسخره كرد، به همين خـاطر دردم را تـوي خـودم مـي    كند، چندباري هم كه برايش درددرك نمي

شـود  صـبح كـه از خانـه خـارج مـي     . است و صبرم لبريـز  هايش ظرفيتم تمام شدهريختم اما ديگر به دليل گيردادن
بينم، ها كابوس ميرود، شبكنم من را دوست ندارد، دستم به كار نمياحساس تنهايي و خفگي دارم، گاهي فكر مي

مرتـب سـردرد و دردهـاي    . دارنـد هاي نگران كننده درباره سالمتي پدر، مادر و يا خواهرم دست از سرم بر نمـي فكر
دانم چرا نسبت به اطرافيان و مردم ايـن شـهر احسـاس    نمي. نظم خواب و خوراكم به هم ريخته است. دارمعضالني 
  .بدي دارم

ام قبول كنم، هميشه در جا را براي محل زندگيام اينام، هنوز نتوانستهكنم توي يك اقيانوس تنها رها شدهفكر مي 
نم، درست مانند فردي كه براي يك روز تفريحي جـايي چـادر   كام در اين شهر را موقتي فرض ميخيال خود زندگي

  .»امبينم كه به كشورم برگشتهگاهي در خياالتم مي. زده است
هايي كه دربارة حاالت جسمي و رواني علي و مـريم  مجموعه نشانه. داستان زندگي علي، مريم و شوهرش را خوانديم

اش يعني خانواده و دياري كه از منابع ارضاء، عشق و دلبستگي او 3غربت يا اضطراب جداييبيان شد نشان دهنده غم
هاي رويارويي با آن ميو راه 4زدگيغربت يا غربتدر ادامه به بحث درباره غم. ها در آن زندگي كرده است، داردسال

كـار كننـد تـا    شـوند چـه  به عبارت ديگر خواهيم گفت كه علي، مريم و امثال او كه از خانواده خود دور مـي . پردازيم
  .گرفتار اين اختالل نشوند

گرفتن از مشاورين، اطالعات خـود  در قدم اول احمد و اطرافيان مريم بايد با همدلي، همكاري با وي، مطالعه و كمك
مشكل را ... را درباره اين مشكل افزايش دهند، تا به جاي اين كه باري از دوش او بردارند، نادانسته از روي لجبازي و 

هـاي  ها و به ويژه مسـئوالن خوابگـاه  ها و دانشگاهاغلب اطرافيان، دوستان، مسئوالن و اساتيد آموزشگاه. نكنند وخيم
انـد، برخـوردي   غربت نداشته باشند با افرادي كه به چنين مشكلي گرفتار شدهآموزشي اگر آگاهي كامل از فرايند غم

نجيده سبب كاهش ظرفت جسمي، رواني و معنوي آنان ميسنجيده نخواهند داشت و گاهي با كارها و رفتارهاي نس
  . شوند

  :كنيمو شادي و با توجه به اصول زير آغاز مي 5شناسي مثبتبحث را با رويكرد روان
  .است» گريزغم«و » گراشادي«انسان به طور فطري  :اصل اول
  .دو اصل عقاليي هستند» جلب منفعت«و » دفع ضرر« :اصل دوم
نبـودن  «و » نبـودن افسـردگي  «، »رضـايت از زنـدگي  «، »احساس خوشي«: هار مؤلفة داردشادي چ :اصل سوم

  6.»اضطراب
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separation anxiety 

4
Homesickness 

: نك. هاتمركز دارد نه بر نقص.. ي وهايي آدمي چون خرد، شادكامي، هوش هيجانشناسي سنتي، به تواناييشناسي است اين علم بر خالف روانرويكرد جديد روان5
  .روان شناسي مثبت، آالن كار، نشر رشد تهران

  .27محمد رضا عابدي، شادي در خانواده، ص 6
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  .خوشي و شادي ما است، به حكم عقل سليم، بايد شناسايي و ريشه كن شود» مانع«عواملي كه  :اصل چهارم
  .فته شودشادي ما است، به حكم عقل سليم، بايد شناسايي و به كارگر» جاذب«عواملي كه  :اصل پنجم
  .شودمانع شادي است و به تدريج به افسردگي منجر مي غربت در اغلب افرادغم: اصل ششم
، به اطرافيان و حتي به منابع عشق و خويشـاوندان در  Aاضطراب و افسردگي، مانند آنفوالنزاي نوع : اصل هفتم

  7.كندوطن سرايت مي
  .ايمهدفي است كه برايش سفر يا هجرت كرداضطراب و افسردگي مانع رسيدن به غرض و ه :اصل هشتم

براي تحصيل، كار، خـدمت سـربازي، تبليـغ    » اجبار«يا » اختيار«با توجه به اصول مهم و علمي باال، هر كسي كه به 
غربت كه نوعي اضطراب جدايي نش با مشكل غمكند، بايد براي حفظ و افزايش شادي خود و همراهامهاجرت مي... و

كار بگيريد؛ چرا كه هاي رويارويي با آن را بياموزد و بههاي ذهني و جسمي آن را بشناسد و راهنشانه است آشنا شود،
نشود ما به افسردگي هم مبتال خواهيم شد و اين يعني ساقط شـدن از  ) درمان(و رفع ) پيشگيري(غربت اگر دفع غم

بـه  » ظلـم «ن نگاه، عدم درمان اين اختالل، نـوعي  با اي. هاي زندگي كه خداوند به ما عطا كرده استها و لذتنعمت
  . آيدبه شمار مي» خيانت در امانت الهي«خود، خانواده و 

  
  تعريف

شـود، غـم هـم بـر     همان گونه كه ابر مانع تابش خورشيد و سبب تاريكي مـي . به معني ابر گرفته شده است غم از غمامه
  .گرددموجب اختالل در افكار، عملكرد و رفتار ما مي شود و تاريكي آنآسمان جسم و جان انسان گسترده مي

  . آشنا استغربت به معني دوري انسان از افراد و اشياء آشنا و يا حضور در بين افراد و محيط غريب و نا
خيـالي بـه هنگـام جـدايي از منـابع عـاطفي و       شدن امري طبيعي و بهنجار است، در مقابل، بي غمـي و بـي  غمگين

اش نشانه بيماري و ناهنجاري نظام روانـي فـرد و سيسـتم خـانواده    ...) مانند والدين، خواهر، برادر و(دلبستگي اصيل 
  8.است
آيـد، و سـطوحي از   زدگي پس از دوري از منابع دلبستگي و عشق و ورود به مكان جديد پديد مـي غربت يا غربتغم

غم، نوعي . گيردو احساس تنهايي را در بر مي بيني شكستاندوه، غمگيني، از دست دادن معنا، ترس از تغيير، پيش
آن، موهبتي الهي است كه باعث كاهش ناراحتي و فشـار  » حد متعادل«فرايند و مكانيسم دفاعي است كه از سويي، 

دهـد كـه   و يا زنگ هشداري است كه به انسان خبر مـي » سوپاپ اطمينان«عصبي و رواني مي شود، از سويي ديگر، 
  9.اي عملي بيانديشيدوان و جسم چارهبايد براي سالمت ر

شود، اين غم كه اغلب، با فشـار عصـبي   غربت نيز نوعي مكانيسم دفاعي است كه باعث كاهش ناراحتي و فشار رواني ميغم
ولـي اگـر فـرد      10.شودهمراه است، در موارد زيادي به تدريج با هشياري، خوگيري و سازگاري فرد با شرايط جديد رفع مي

تأييـد  «، »محبـوب بـودن  «، »امنيـت «نيازهـاى  ...) مـادر، همسـر و   (س از دوري از وطن و منابع ارضا و دلبستگي نتواند پ

                                                           
  .35محسن فاطمي، هوش هيجاني، ص سيد7

8
http/:www.loyola.edu/campuslife/healthservices/counselingcenter  / hmsick.html 
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www/charminghealht.com/self -help/applicability.htm#reltopics. 
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» افسـردگى «را تأمين كند، و نيز اگر قادر نباشد بر اضطراب جدايي غلبه يابد، بـه  » تعلق خود با افراد جديد«و » اجتماعي
  11.شودهم مبتال مي

ها بـه تـدريج برطـرف    گردد اغلب نشانهغربت وقتي فرد به خانواده باز مياست كه در غمغربت با افسردگي در اين فرق غم
  .ها در افسردگي عميق، شديد و ماندگارتر استنشانه. شود ولي در افسردگي باقي استمي

  
  غربتهاي غمنشانه

  :هاي زير بروز پيدا كرده و زندگي فرد را تحت تاثير قرار دهدغربت ممكن است در قالب نشانهغم
  تغيير در احساسات و ادراكات

ارزشي، احساس افراطـي  دهي عاطفي، ناتواني از لذت بردن، احساس نااميدي و يا بيهاي مكرر و يا فقدان پاسخگريه
بـه آينـده، احسـاس درمانـدگي،      گناه، سرزنش خود، فقدان صميميت نسبت به خانواده و دوسـتان، بـدبيني نسـبت   

 هاي قبلي، نارضايتي كلي از زندگي، كـاهش تـوان  غمگيني، آشفتگي، اضطراب، خشم، فقدان عالقه نسبت به فعاليت
  .گيريتصميمحافظه و يادگيري، ناتواني در تمركز، ضعف و يا فقدان انگيزه براي پيگيري اهداف، ضعف شديد در 

  
  تغييرات رفتاري

هـا، توجـه نكـردن بـه ظـاهر شخصـي،       انگاري نسبت به مسئوليتز ديگران، وابستگي به افراد، غفلت و سهلگيري اكناره
  ... .شدن، كاهش توانايي رويارويي با مسائل روزمره و پذيري و به آساني خشمگينتحريك

  
  تغييرات جسماني 

بي، بيداري زود هنگام صبحگاهي و يـا  خوااشتهايي، خوردن اجباري، بيخستگي مزمن و ضعف و يا فقدان انرژي، بي
اي خواب بيش از حد، سردرد، مشكالت گوارشي شامل درد معده، تهوع، اشكال در هضم و تغيير در كاركردهاي روده

هاي نامنظم قاعدگي، فقدان و يا كاهش تدريجي ميل جنسي و كاهش و يا افزايش غير متعـارف  مثل يبوست، چرخه
  12.وزن

  
  عوامل مؤثر

  :برخي از اين عوامل عبارتند از. غربت مؤثرندتعددي در بروز و نوسان غمعوامل م
  عادات قبلي •
  )تر استتر از مردان هستند، لذا دوري براي آنان تلخنگر، عاطفي و وابستهزنان جزيي(تفاوت جنسيتي  •
  بيش از حد به خانواده 13مشكالت روان شناختي مانند وابستگي •
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http/:en.wikipedia.org/wiki/Homesickness 
12

http//:www.magiran.com/npview.asp?ID =1299551  
، از نظر باليني هر دو مردود هستند و نشانه مشكل و )و خويشاوندان والدين(مان به ديگران، به ويژه منابع عشق» وابستگي كمتر از حد«و » وابستگي بيش از حد13

شود با تفكر مديريت هيجاني، مطالعه و مشاوره اوالً ما بر روابط خود مديريت توجه به اين نكته سبب مي. دارد» بين فردي« و» درون فردي«اختالل در سازمان روابط 
نه (اً به ديگران هم كمك كنيم روابط خود را درست اداره كنند، ثالثا در تربيت كودك خود دقت كنيم تا وابستگي سالم داشته باشيم وابستگي خود را تنظيم كنيم، ثاني

ساالن در امر وابستگي، ريشه در تربيت نادرست بسياري از مشكالت بزرگ. است) دلبستگي(بهترين نوع وابستگي، وابستگي سالم . در آنها شكل بگيرد) افراط نه تفريط

4



 

ها ممكن است عاطفي، شناختي، رفتاري، مـادي و  اين حمايت. طي خانواده در محل زندگيهاي افراتجربه حمايت •
  معنوي باشد

  احساس عدم امنيت در مكان جديد •
  برخورد منفي و نامطلوب اطرافيان در محل جديد •
  )ترندكودكان و سالمندان وابسته(هاي دوران رشد ويژگي •
  شوندغربت ميار غمرو بيشتر دچهاي فردي؛ افراد كمتفاوت •
  ...عدم تناسب مبدأ و مقصد از نظر زبان، گويش، رسوم، سنت، تمدن و  •
  آگاهي نسبت به شرايط زندگي جديدضعف پيش •
  نداشتن اهداف شفاف، قابل دسترس و متناسب با ذوق، استعداد و توانايي فرد •
  اجباري بودن سفر •
  14هاي زندگيضعف و يا عدم آشنايي با مهارت •
  ...هاي جسماني مثل معلوليت واختالالت و آسيب •
  نبودن وضعيت مسكن به ويژه هنگام ورودعوامل موقتي و موقعيتي مثل فقدان دوست، معين •
  15.نگرش منفي نسبت به افراد حاضر در محل زندگي جديد •

  
  هاي روياروييشيوه

مـدار  در رويارويي مسـأله . كمك بگيريم» مدارمسأله« هاي زندگي از شيوهبه طور كلي، ما بايد در رويارويي با چالش
) مطالعه و مشـاوره (رويم و با تفكر خالقانه، كمك از تجارب ديگران ما به جاي اجتناب از مشكل به جنگ مشكل مي

  .گرديمهاي منطقي ميدنبال راه حل
جان بيش از شناخت وارد كـار مـي  مدار، هيدر رويارويي هيجان. وجود دارد» مدارهيجان«شيوه ديگري به نام شيوه 

از راه... توجهي به مشكل و انصراف توجـه از آن و پردازي، بيشود؛ پناه بردن به جايي ساكت و آرام، دعا، گريه، خيال
كارها به طور موقتي و براي تمركـز بيشـتر مفيدنـد امـا اسـتفاده مكـرر و       اين راه. كارهاي شيوه هيجان مدار هستند

شود؛ بنابراين در رويارويي با مشكالت بايـد مراقـب   بب بي پاسخ ماندن مشكل و تحريف واقعيت ميافراطي از آنها س
  16.باشيم كه رويارويي هيجان مدار را محور مبارزه خود قرار ندهيم

  غربتراهكارهاي مقابله با غم
  )وجود غم فراق(پذيرش اصل مشكل 

تا احسـاس نكنـيم و نپـذيريم كـه     . ر مسئله پذيرش آن استغربت يا هر مشكل ديگترين گام در رويارويي با غممهم
هرچه پذيرش را بـه تـأخير   . مشكل به ما حمله كرده است هرگز فرار نخواهيم كرد و به جاي امني پناه نخواهيم برد

                                                                                                                                                                                                 
. كندشود و اعتماد به نفس آنها را سست مياز حد، مانع از سازگاري و انطباق آنها با محيط و شرايط ميمهرباني بيش. هاي شخصيتي و الگويي آنها داردوالدين و سبك

  .بردكند و زمينه ابتالي به غم غربت را در جدايي آنها از ما باال ميآنها را به ما وابسته مي
هاي زندگي سازند تا به طور موثرتري با مقتضيات و چالشهاي رواني، اجتماعي براي رفتار انطباقي و موثر هستند كه افراد را قادر ميگي، تواناييهاي زندمهارت14

هاي سازگارانه، و مقابلهگيري، حل مسأله، تفكر انتقادي، مديريت زمان، مديريت استرس شناسي، تصميمخود: هاي زندگي عبارتند ازمهارت. روزمره مقابله كنند
  ...گذاري، وروابط مؤثر، مديرت خشم، هدف

  .157، ص 3و2محمدحسين قديري، مجله راه تربيت، شماره 15
  .20آوري، ص هاي زندگي و فنكريس ال، رويارويي با چالش16
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چون مشكل در ضـمير ناخودآگـاه مـا    . بيندازيم به همان ميزان از رضايت از زندگي و شادكامي ما كاسته خواهد شد
  .كندر ننشسته و اعصاب ما را مرتب تحريك ميبيكا

به ياد داشته باشيد كه فراموش كردن و سركوب اين احساس ممكن است به طور موقت شما را آرام كنـد امـا روزي   
  .پس بايد وجود مشكل را پذيرفت تا زمينه حل آن فراهم شود. مانند آتش فشان فوران خواهد كرد

  .هاي بعدي همراهي نمائيدي غم غربت در شما وجود دارد ما را در شمارههاكنيد كه نشانهاگر احساس مي
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