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سبكعدالت

بخش�ش اجتماعي به موازات نظام
عدالت كيفري كار ميكند و حتي به
آن شكل ميدهد .بخشش اجتماعي
معنايي فراهم م�يآورد براي ارزش
اخالقي متهم .جايگاهي كه در جامعه
دارد و اينك�ه نهاده�اي اجتماع�ي
چطور بايد با او برخورد كنند .به اين
طريق ،بخشش اجتماعي فقط لطف
بينفردي نيست؛ يك خير عمومي
اس�ت كه قدرت تغيي�ر همهچيز را
دارد و مث�ل هر خي�ر عمومي ديگر،
بهش�كلي نابرابر توزيع شده است!

آياهيچخطاكاريمستحقبخششنيست؟

توزيع منصفانه بخشش ،همين و بس!

تلخيص :حسين گلمحمدي
آيا كسي كه در زندگياش مرتكب خطايي ميشود ديگر هيچوقت ميتواند به آدمي معمولي در جامعه
تبديل شود؟ در بيش�تر موارد ،چنين بازگشتي ناممكن اس�ت .آن خطا برچسبي روي شخصيت فرد
ميچسباند كه هيچچيز نميتواند آن را پاك كند .اما به نظر ميرسد جامعه بعضيها را راحتتر از بقيه
ميبخشد و فرصت دوبارهاي به آنها ميدهد .پژوهشگران دريافتهاند كه اين بخشش قواعدي دارد و
مشخص ًا سه چيز بر آن تأثير بسياري ميگذارد :معذرتخواهي ،خودتحقيري و جبرانكردن خسارات.
مطلبي را كه با مقداري تلخيص ميخوانيد جوزف مارگوليس استاد حقوق و حكمراني در دانشگاه كورنل
نوشته و با تفسير و تحليل يك نمونه عيني به موضوعي كه در سطور نخستين اشاره رفت ميپردازد.

نمونهاي عيني ،يك قهرمان خطاكار

اندكي پس از آش��وب مرگبار در كاخ كنگره،
رسانهها شروع كردند به انتشار مقالههايي كه
ظاهرا ً هدفش��ان ارائ��ه تصوي��ري كاملتر از
شورشيان بود .بيش��تر اين تالشها ب ه شكل
رقتباري ضعيف بودند ،اما يك استثناي شايانتوجهی
وجود داش��ت .در  ۱۸ژانويه ،نيويورك تايمز گزارشي از
كلت كلر ارائه كرد ،قهرمان شناي المپيك در سال ۲۰۰۸
كه در آشوب كنگره مشاركت داشت و حاال به جرمهاي
مختلفي متهم شده بود.
نكتهاصليمقالهپشيمانيعميقوشديدياستكهظاهرا ً
از شركتش در آن آشوب احساس ميكند .شرححال او در
اين مقاله با يك صحنه دراماتيك آغاز ميش��ود .يكي از
مربيان س��ابق كلر ،بعد از اينكه ميفهمد او هم بين آن
جمعيت بوده است ،با او تماس ميگيرد .واكنش كلر چه
ميتوانست باشد؟ خشم؟ انكار؟ رجزخواني؟
آخرين چي��زي كه از كلر انتظار داش��ت ،از آن ش��ناگر
مدالآور معروف به سرخوشي و شيطنت اين بود كه بزند
زير گريه .مربي سابقش ميگفت «:از من عذرخواهي كرد.
هي تكرار ميكرد ،تو كارهاي زيادي برايم كردي ،ولي من
نااميدت كردم .پشت سر هم تكرار ميكرد .نميخواستم
هيچكدام از اينها اتفاق بيفتد».
در اين مقاله ح��دودا ً ۱۶۰۰كلمهاي ،اولي��ن و آخرين
تصويري كه خواننده از كلر ميبيند يك آدم بغضكرده و
پشيمان است كه نقشش در اين آشوب تقريباً هيچ است
و بيشتر تصادفي است تا تعمدي.
در صفحه اول اين گزارش ،با ش��رححال مفصلي از يك
متهم سروكار داريم كه فقط توجه خواننده را به تصويري
همدالن��ه از او جلب ميكن��د و احتم��ال مجرمبودن و
جديبودن جرم او را به حداقل ميرساند.
اما مهمترين بخش مقاله -دلشكستگي و عذرخواهي
بغضآلود كلر -نشانهاي است از آنكه انگار چيز ديگري
هم در كار است ،چيزي بسيار مهمتر :چيزي كه من به آن
ميگويم سياستهاي (عميقاً ناعادالنه) بخشش.

يا نشود جامعه -يا دستكم بخش بزرگ و قدرتمندي از
آن -ممكن است متمايل باشد كه او و رفتار و آيندهاش را
ببخشد .اين بخشش نوعي ترحم برآمده از همدلي و لطف
است كه با باوري بنيادين و تزلزلناپذير تقويت ميشود:
اينكه كلر «يكي از ما» است .در اين نگرش ،او ديگر بيگانه
يا هيوال تصور نميشود ،بلكه روح ناقصي در نظر گرفته
ميشود كه گمراه شده ،همانطور كه همه ما ميشويم.

كاركرد بخشش اجتماعي چيست؟

بخش��ش اجتماعي امكان مجازات را از
بين نميبرد .اما اين ب��اور كه او يكي از
ماست تأثيري بسزا خواهد گذاشت بر
هم��ه چيزهايي ك��ه در نظ��ام عدالت
كيفري رخ ميدهند ،از زباني كه براي توصيف او و جرم
او به كار گرفته ميشود و اتهامهايي كه ممكن است با
آنها مواجه شود ،تا قواعدي كه براي صدور حكم درباره
خط��اي او ب��ه كار گرفته ميش��وند ،تا ن��گاه قاضي و
هيئتمنصفه به او و تا نوع و كيفيت مجازاتي كه نهايتاً
بر او اعمال ميش��ود .اگر جامعه نگا ِه بخشندهاي به او
داش��ته باش��د ،نظ��ام عدال��ت كيف��ري برخ��ورد
سهلگيرانهتري با او خواهد داشت؛چراكه يقين دارد او
عضو ارزشمندي از جامعه بوده و خواهد بود .كسي كه
بعد از اتم��ام مجازاتش -اگر مجازات��ي برايش تعيين
شود -از بازگشتش استقبال خواهد شد.

بنابراين بخشش اجتماعي به موازات نظام عدالت كيفري
كار ميكند و حتي به آن شكل ميدهد .بخشش اجتماعي
معنايي فراهم ميآورد براي ارزش اخالقي متهم ،جايگاهي
كه در جامعه دارد و اينكه نهادهاي اجتماعي چطور بايد
با او برخورد كنند .به اين طريق ،بخشش اجتماعي فقط
لطف بينفردي نيست .يك خير عمومي است كه قدرت
تغيير همهچي��ز را دارد و مثل هر خي��ر عمومي ديگر،
بهشكلي نابرابر توزيع شده است.

چه چيزي غريزه بخشش را فعال ميكند؟

پژوهشگران سه رفتار را يافتهاند كه بهطور
قابلاطميناني «غريزه بخشش» را فعال
ميكن��د :عذرخواه��ي ،خودتحقيري و
جبرانكردن .اگر فرد خاطي با اين رفتارها
بر ما نشان داده شود ،نگرش ما به او بهطرز چشمگيري
ماليم خواهد شد .كينهجوييمان كمتر ميشود و ديگر او
را فردي بيروني نميبينيم و كمتر مايل خواهيم بود كه
مجازات شود.
حاال ببينيد كه چطور در شرححال كلر از اين ويژگيها
بهرهبرداري شده است .مقاله تايمز الگويي از عذرخواهي
و خودتحقيري ارائه كرده كه بايد در كتابهاي درس��ي
آن را بنويسند .دستكم آنطور كه مربيان كلر گفتهاند،
او ركوراست عذرخواهي كرده و هيچ تالشي هم نكرده
كه از خودش سلب مسئوليت كند يا تقصير را گردن فرد
ديگري بين��دازد .و عذرخواهياش هم مثل عذرخواهي
آدمهاي ناپشيمان نيست («ببخش��يد اگر كارم شما را
ناراحت كرد )».درعينحال ،تصوير گريهوزاري بياختيار
او در دو مكالمه جداگانه نمايشي از رفتار خودتحقيركننده
است.
همه اينه��ا پيامهاي��ي قدرتمن��د براي بقي��ه جامعه
ميفرستند .اول اينكه رفتار كلر دلبستگي او به ارزشها
و هنجارهاي گروه را دوباره تأييد ميكند .او با اقرار به
اينكه كار خطايي كرده ،درواق��ع اعالم ميكند كه در
آينده به رعايت قواعد متعه��د خواهد بود .اين كار هم

او يك سفيدپوست است!

درست است كه عذرخواهي و تحقير به كلر
در طلب بخشش كمك ميكنند ،اما اينها
تنها چيزهايي نيستند كه به نفع اوست.
شايد بيشتر از هر چي ز نژاد او اهميت داشته
باشد .كلر سفيدپوست است و عكس او هم در مقاله آمده
است .سفيدپوستبودنش ،دس��تكم بهصورت پنهان،
دفاعيه او را تقويت خواهد كرد .پژوهشگران مدتهاست
دريافتهان��د ك��ه در تداعي ذهن��ي س��فيدها ،معموالً
مجرمب��ودن ب��ا سياهپوس��تبودن همراه اس��ت (اما با
سفيدپوس��تبودن پيوندي ندارد ).س��فيدها معتقدند
سياهپوس��تها بيش��تر مس��تعد خشونت هس��تند تا
سفيدپوستها .همانطور كه روانشناسي به نام جنيفر
ابرهارد و همكارش بيان كردهاند« ،صِ رف حضور يك مرد
سياه  ...ميتواند جرقه اين فكر را بزند كه او خشن و مجرم
است ».خالصه اينكه بعضي از مردم مستعد اين هستند
كه صرفاً ب ه خاط ر نژاد كلر ،با همدلي به او نگاه كنند.
يك عامل ديگر در كنا ر نژاد كلر منزلت اجتماعي اوست.
او يك آدم معمولي ساده نيست ،يك مرد سفيد ميانسال
ناشناس نيست .او در سه المپيك ش��نا كرده و در كنار
مايكل فلپس ،مدالآورترين ورزشكار المپيك ،دو مدال
طال برده است.
اين جايگاه كمي��اب موجب ميش��ود نتوانيم در مقابل
داس��تان كلر مقاومت كنيم .روانشناسان دريافتهاند كه
مردم معموالً از عذرخواهي متخلفاني كه جايگاه بااليي
داشتهاند بيشتر تحت تأثير قرار ميگيرند و بيشتر مستعد
اين هستند كه تخطي آنها را ببخشند تا تخطي كساني كه
چنان جايگاهي ندارند.
بعد هم مزيت ديگري كه كلر از آن بهره ميبرد كس��اني
هس��تند كه بهعنوان ضامن در دادگاه حاضر ميشوند.
كلر ،بهعنوان يك شناگر نخبه س��ابق ،همراهان كام ً
ال
تحصيلك��رده ،همتيميهاي خوشصحب��ت و مربياني
دارد كه خيلي س��ريع ميش��ود به آنها دسترسي پيدا
كرد .ميشود روي آنها حساب كرد تا شرححال كلر وزن
بيشتري پيدا كند ،داستان غمانگيز گذشتهاش روشن
شود و پشيماني بزرگ او بهخوبي شنيده شود.

توزيع بخشش بايد منصفانه باشد

بخشش اقدامي همگاني است

معموالً تصور ما اين است كه بخشش يك
لطف كام ً
ال خصوصي و بينفردي است :يك
نفر تصميم ميگيرد كه كار بد يك نفر ديگر
را ببخشد .اما همانطور كه شرححال كلر
ش از اندازه محدود است:
نش��ان ميدهد ،اين ديدگاه بي 
بخشش اغلب اوقات نوعي اقدام همگاني است ،نه صرفاً
اقدامي شخصي .كلر در قبال همه ما مرتكب خطا شده و
حاال از همه ما خواسته شده كه او را ببخشيم .آنطور كه
من در شغل خودم بهعنوان يك وكيل مدافع ياد گرفتهام،
همين امر بهطور كلي درباره هم��ه پروندههاي جنايي
صادق است .اين قبيل پروندهها ،با اينكه غالباً با يك كار
ي كه دولت
اشتباه در سطح خصوصي آغاز ميشود ،اما وقت 
درگير آن ميشود به پروندهاي جنايي تبديل ميشود.
بنابراين ،عذرخواهي كلر يك پرس��ش اساسي را پيش
ميكشد :از بين ميليونها نفري كه هر سال با اتهامهاي
جنايي به دادگاه برده ميش��وند ،در كنار ميليونها نفر
ديگري كه در گذشته جرمشان اثبات شده و حاال دنبال
فرصت دوبارهاي هستند ،چه كساني را بايد ببخشيم؟
وقتي جامعه يك متهم يا مجرم را ميبخش��د ،دارد كار
بسيار مهمي انجام ميدهد جدا از آنچه در نظام عدالت
كيفري انجام ميش��ود .در پرونده كلر ،دستگاه عدالت
در نهايت تعيين خواهد كرد كه آيا او مرتكب جرم شده
يا نه .اما در تصميمگيري راجع به اينكه او بخشيده شود

برميخورند ،آن را احساس ميكنند .همدلي ،نخستين
و اصليترين مسير بخشش است.

بخش�ش اجتماعي امكان مجازات
را از بي�ن نميبرد .اما اين ب�اور كه او
يكي از ماست تأثيري بسزایی خواهد
گذاش�ت بر هم�ه چيزهاي�ي كه در
نظام عدالت كيف�ري رخ ميدهند.
از زباني كه براي توصيف او و جرم او
به كار گرفته ميش�ود و اتهامهايي
كه ممكن است با آنها مواجه شود تا
قواعدي كه براي صدور حكم درباره
خط�اي او ب�ه كار گرفته ميش�وند

دفاعيهاي اس��ت تا مثل فردي منفور طرد نشود و هم
اطميناني دوباره ميدهد كه تهدي��دي ايجاد نخواهد
كرد .به عب��ارت ديگر ،او با كارهاي��ش ميگويد «:من
يكي از شما هس��تم ،اگرچه لغزيدهام ،باز هم ميشود
به من اعتماد كرد .م��ن خطرناك نيس��تم ».بعد هم
اين چهره با پيرايش��ي كه دوس��تان و مربيانش انجام
ميدهند تقويت ميشود .در مقاله ميخوانيم افرادي
«كه بهتر از همه او را ميشناسند» ديدن او در كنگره
را «كام ً
ال غيرعادي» ميدانند و مشخصاً تالش ميشود
كه خط��اكاري او كمرنگ ش��ود .آنه��ا ميگويند كلر
«نميخواس��ت هيچكدام از اينها اتفاق بيفتد» و اص ً
ال
«در زمان اش��تباهي در يك جاي اشتباه بود و در كنار
آدمهاي اشتباه ».اين گفتهها ،با تهيكردن رفتار كلر
از هرگونه قصد و منظ��وري ،آن را بياثر ميكند و رنج
ويرانگر او -تصوير گريههايش -حس همدلياي را فعال
ميكند كه خيلي از افراد وقتي به رنجكشيدن ديگران

خواندن شرححال كلر ،بهعنوان يك مطالعه
موردي در زمينه كاركرد اجتماعي بخشش،
به ما امكان ميدهد اهميت واقعي اين نوع
از پوشش رسانهاي را متوجه شويم .همه
پژوهشگران دريافتهاند كه بسياري از افرادي كه به نظام
عدالت كيفري برده ميشوند از آنچه انجام دادهاند پشيمان
هستند و مثل كلر ،ميخواهند از قربانيان خود عذرخواهي
ن است كه هيچكدام از
كنند و بخشيده شوند و واقعيت اي 
آنان با اين مزيت اوليه كه قهرمان سفيدپوست المپيك
باشند كارشان آغاز نميشود .س��كويي كه كلر روي آن
ميايستد نمونه بارزي از سياست بخشش است.
اميدوارم كه اين نياز به بخش��يدن بتواند ميل جامعه به
مجازات را ماليمتر كند .اما اساس��اً عي��ن همين اميد را
براي هر مته��م ديگر هم دارم .هر ش��خصي كه خطايي
تراژيك مرتكب شده و آن خطا تمام عمر با او خواهد ماند.
من متوجه شدم كه كلر ممكن است از چيزي برخوردار
شود كه بس��ياري كسان ديگر بهش��كلي لجبازانه از آن
محروم ميشوند .اما اين خطاي او نيست و جامعه نبايد
او را از بخشش محروم كند فقط به اين دليل كه احتماالً
ديگران را از بخشش محروم خواهد كرد .بيعدالتي هرگز
به عدالت كمك نميكند و بيرحمي را اگر همهجا به يك
اندازه انجام دهند ،كمتر بيرحمان��ه نخواهد بود .كار ما
بايد گستردن دامنه عدالت باشد ،نه جيرهبنديكردنش
و مهمترين بخش آن كار اين است كه در نهايت ،به توزيع
منصفانه خير بخشيدن برسيم.
* نقل از وبسايت ترجمان /نوشته :جوزف
مارگوليس /ترجمه :محمد باسط /مرجع:
بوستونريويو

دور و برتان شلوغ است ولي احساس تنهايي ميكنيد

يكآدمتنهادرميانانبوهتنها

زهرا هنربخش
در زندگ�ي همه م�ا زمانهاي�ي بوده ك�ه احس�اس تنهاي�ي كردهاي�م .از آنجايي كه احس�اس
تنهاي�ي ي�ك ح�س ش�خصي اس�ت ،پ�س تجرب�ه هم�ه اف�راد از تنهاي�ي متف�اوت خواهد
ب�ود .يك تعريف مش�ترك ك�ه ميت�وان از تنهايي ارائ�ه داد اين اس�ت كه :تنهايي احساس�ي
اس�ت كه در ص�ورت ب�رآورده نش�دن خواس�تههايمان در برقراري تم�اس و رواب�ط اجتماعي
ح�س ميكنيم ام�ا تنهاي�ي هميش�ه به معن�اي تنها ب�ودن نيس�ت و خيل�ي مس�ائل ديگري
وج�ود دارد كه باعث ميش�ود حتي آدمي كه دور و برش ش�لوغ اس�ت ،احس�اس تنهايي كند.
گاهي شما خودتان انتخاب ميكنيد كه تنها باشيد
و بدون ارتباط زياد با ديگران زندگي خوب و راحتي
داشته باش��يد ،در حالي كه براي ديگران اين تجربه
تنهايي ناراحتكننده و ناخوشايند است .در زماني
هم ممكن است با وجود ارتباطات اجتماعي زياد يا
داشتن رابطههاي مختلف دوس��تانه هنوز احساس
تنهايي كني��د .به خصوص ممكن اس��ت فكر كنيد
توسط اطرافيانتان درك نميشويد يا به شما اهميت
نميدهند.
احس��اس تنهايي به خودي خود يك مشكل رواني
محس��وب نميش��ود اما ارتباط نزديكي با آن دارد،
وجود مشكالت رواني ميتواند باعث احساس تنهايي
شود .احساس تنهايي ميتواند بر سالمت روان شما
تأثير منفي بگذارد ،به خصوص اگر اين احساس��ات
زمان زيادي طول كش��يده باش��د .برخي تحقيقات
نش��ان ميدهد كه تنهايي با افزاي��ش خطر برخي
مشكالت رواني ،از جمله افسردگي ،اضطراب ،عزت
نفس پايين ،مش��كالت خواب و افزايش استرس در
ارتباط است.
تنهايي داليل مختلفي دارد كه از شخصي به شخص
ديگر متفاوت است .هميش��ه نميتوان دريافت چه
عاملي سبب ميشود كه بعضي از تجربهها در ما ايجاد
احساس تنهايي كنند.
براي برخي از افراد ،برخ��ي از وقايع زندگي مانند :از
دست دادن يك شخص و بر هم خوردن يك رابطه،
فوت اعضاي خانواده يا دوس��تان ،بازنشستگي و از
دست دادن ارتباطات اجتماعي در محل كار ،رفتن به
دانشگاه ،تغيير شغل و احساس جدا بودن از همكاران
خود ،نقل مكان به يك ش��هر يا كشور جديد ،دور از
دوستان ،خانواده و آشنايان و حتي برخي از افراد هم
در روزهاي خاصي از سال ،مثل روز تولد يا عيد سال
نو حس تنهايي به وجود ميآورد و ممكن اس��ت به
معناي احساس تنها بودن باشد.
برخي تحقيقات نشان ميدهد افرادي كه در شرايط
خاصي زندگي ميكنند يا به گروههاي خاصي تعلق
دارند ،در برابر تنهايي بيش��تر آس��يبپذير هستند
مانند :افرادي كه دوست و خانوادهاي ندارند يا افرادي
كه از خانواده خود دورند ،افرادي كه به دليل بيپولي
يا مش��كالت ديگ��ر از فعاليته��اي اجتماعي كنار
گذاشته شدهاند ،گروههاي اقليتي كه در منطقهاي
جدا دور از ديگران زندگي ميكنن��د ،افرادي كه به
دليل معلوليت يا مشكالت سالمتي طوالني مدت،
از جمله مش��كالت رواني ،سوءاس��تفاده جنسي يا
جسمي ،نژادها يا گرايش جنسيتي ،تبعيض و انگ
اجتماعي را تجربه كردهاند ممكن است ايجاد روابط
نزديك با افراد ديگر برايشان دشوار باشد.
برخي از مردم احساسات عميق و طوالني از تنهايي
را تجربه ميكنند كه از درون آنها ناش��ي ميش��ود
و با وضعيت اجتماعي يا تعداد دوستانش��ان ،از بين
نميرود .داليل زيادي وجود دارد كه مردم اين نوع

در تنهاي�ي غرق نش�ويد ،ب�ه جاي
اينكه دائم ًا احس�اس تنهايي كنيد،
خودتان را به انج�ام كارهايي مانند
رفتنبهاماكنمذهبيمانندمساجد،
كتاب خواندن ،پيادهروي ،تماش�اي
فيل�م كمدي ي�ا دوچرخهس�واري
مش�غول كنيد تا ذهنتان مش�غول
ش�ده و كمت�ر احس�اس تنهاي�ي
كني�د .فعاليتها و س�رگرميهاي
جدي�د و ت�ازه را امتحان كني�د و از
انج�ام فعاليتهاي جديد نترس�يد

تنهايي را تجربه كنند .ممكن اس��ت احساس كنند
نميتوانند خود را دوست داشته باشند يا مورد پسند
و تأييد ديگران قرار بگيرند ،يا ممكن است اعتماد به
نفس كافي نداشته باشند.
تفكر به آنچه سبب ميش��ود احساس تنهايي كنيم
ممكن اس��ت به ما كمك كن��د بفهمي��م چگونه با
احساس تنهايي مبارزه كنيم.
از دست دادن كس��ي كه دوس��تش داريد ،خألیي
بزرگ در دل ش��ما باقي ميگذارد .اين رنج و عذاب
باعث ميش��ود انتظار روزهايي را بكشيد كه زندگي
برايتان آسانتر ش��ود و همچنان اميدوار ميمانيد
كه طرفتان برگردد ،گاهي اوقات حتي بعد از سالها
زندگي مجردي ،ممكن اس��ت حس كني��د كه اگر
او برنگردد ،ديگر هيچك��س نميتواند آن خأل را در
زندگي ش��ما پر كند و ديگر نميتوانيد عاشق كسي
ش��ويد .اين حرف از نظر منطقي بياساس است اما
غم و اندوه باعث ميشود نتوانيم درست و صحيح فكر
كنيم .پس تالش كنيد ،باوجود تمام رنج و غمي كه
داريد تالش كنيد تا در آن موقعيت هم كمي منطق
داشته باشيد .مهمترين چيزي كه بايد به ياد داشته
باشيد اين است كه اين نيز ميگذرد .البته شايد در
آن لحظه اينطور به نظر نرسد اما تا بوده همين بوده،
فقط كافيست قبول كنيد.
برخ��ي راهكارها در جهت بهب��ود وضعيت و رهايي
از حس تنهايي به ش��ما كمك ميكنند از جمله :در
فعاليتهاي گروهي شركت كنيد ،انجام فعاليتهاي
ورزش��ي گروهي يا داوطلب شدن در انجام كارهاي
اجتماعي كمككننده اس��ت .حتي اگر شما فردي
خجالتي و كمرو هستيد ،بايد براي انجام فعاليتهاي
اجتماعي گروهي را بيابيد ،حتي اگر مجبور شويد آن
فعاليت را به صورت آنالين انجام دهيد.
در تنهايي غرق نشويد به جاي اينكه دائماً احساس
تنهايي كني��د ،خودتان را به انج��ام كارهايي مانند
رفتن به اماكن مذهبي مانند مساجد ،كتاب خواندن،
پيادهروي ،تماشاي فيلم كمدي يا دوچرخه سواري
مشغول كنيد تا ذهنتان مشغول شده و كمتر احساس
تنهايي كنيد .فعاليتها و سرگرميهاي جديد و تازه
را امتحان كنيد و از انجام فعاليتهاي جديد نترسيد.
الزم نيست تصور كنيد براي رفتن به سينما ،پارك
يا رس��توران نياز به هم��راه داريد ،ش��ما ميتوانيد
تنهايي به تفريحات مورد عالقه خود بپردازيد و لذت
ببريد .درست است كه بار اول كمي سخت است زيرا
اين كارها را قب ً
ال با همراهي ش��خص ديگري انجام
ميداديد ،ام��ا نگذاريد اين عادت ش��ما را عقب نگه
دارد .عجيب نيست كه براي خودتان لباسهاي زيبا
پوشيده و به رستوران برويد و كارهايي را به تنهايي
انجام دهيد.
راهكار ديگر اين اس��ت با افرادي كه ميشناس��يد،
ارتباط بگيريد يا دور هم جمع شويد .ياد بگيريد كه
خودتان به تنهايي شاد باشيد .هنگامي كه خودتان
را دوست داشته باشيد ،اين دوست داشتن در روحيه
و چهره شما تأثير ميگذارد و سبب شادابي و نشاط
در شما ميشود .مردم دوس��ت دارند با افراد شاد و
با اعتماد به نفس رابطه داش��ته باش��ند .ياد بگيريد
فرد خوشبرخورد و خوشمش��ربي باشيد ،زيرا اگر
حضور شما در كنار مردم ،برايشان لذتبخش باشد
باعث ميشود آنها به سمت شما جذب شوند .نكات
مثبت دوستان را يادآوري كنيد ،هنگامي كه چيزي
را در شخصيت افراد ميپسنديد به طور عادي به آن
اشاره كنيد؛ چراكه اين يكي از بهترين روشها براي
شكستن يخ اطرافيانتان است و كمكم باعث افزايش
حس اعتماد ديگران نسبت به شما ميشود زيرا مردم
ميفهمند كه شما از آنها انتقاد نخواهيد كرد.
در كنار همه اين موارد ،هيچگاه حضور گرم و پررنگ
خدا را فراموش نكنيد و از او در همه حال شكرگزاري
كنيد ياري بطلبيد .اگر لحظههاي زندگيتان سرشار
از ياد خدا و حس حضور او باشد ،ميتوانيد احساس
تنهايي و غم را ب��ه راحتي كنار بزني��د و به آرامش
برسيد.

