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اریک اریکسون 
نظریه ای 8 
مرحله ای را در 
مورد رشد انسان 
مطرح کرده است 
که در بعضی موارد 
به خوبی ترس ما 
را از مرگ تبیین 
می کند. افراد در 
زندگی طبیعی باید 
8 مرحله را طی 
کنند و در هر 
مرحله موظفند 
یک تکلیف را با 
موفقیت انجام 
دهند

بيشتر ما معموال با اين حرف ها 
آشنا هستيم؛ »دوستت دارم، 
را  درس هايت  خوب  اگر 
دارم،  »دوستت  بخواني«، 

اگر بچه خوبي باشي«، دوستت دارم اگر...
وقتي اين چنين با ما رفتار شود، كم كم باورمان 
مي شود مي توانيم با رفتار هاي خوبمان محبت 
ديگران را به خود جلب كنيم، جايزه بگيريم يا 
مالك آنچه به آن عالقه داريم، بشويم. درواقع، 
شكل گيري روابط ما هم بر همين اساس خواهد 
بود ولي اگر فرزندان خود را با محبت هاي بدون 
قيد و شرط، انضباط و بدون تنبيه آشنا كنيم، آنها 
نيز در آينده شجاعانه رفتار می كنند و از ترس 
مجبور به محبت كردن به ديگران نمی شوند. 

چگونه مي توان در اين مسير قدم برداشت؟ با 
دكتر سيدعلي قاسمي، روان شناس تربيتي و 
مربي و عضو هيات علمي موسسه ويليام گلسر 

در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.

:  نياز به عشق و تعلق در انسان چگونه 
شكل مي گيرد؟

همه  ژنتیكي  نیازهاي  از  يكي  تعلق  و  عشق 
انسان هاست. ما نیازهاي اساسي و ژنتیكي داريم 
كه با آنها متولد مي شويم و زندگي مي كنیم و 
درنهايت مي میريم. يكي از اين نیازهاي مهم نیاز 
به عشق و تعلق است. ما نیازمند كساني هستیم كه 
ما را دوست  داشته باشند و ما هم آنها را دوست  
داشته باشیم. بعد از تولد نخستین افراد مادر و 
پدري هستند كه عاشقانه ما را دوست دارند اما 
به تدريج با شكل گیري خانواده و دوستان تعداد 
اين افراد بیشتر مي شود و ما هم مي توانیم حس 
دوست  داشتن ديگران را بیشتر تجربه كنیم. با ورود 
به زندگي اجتماعي كم كم به افرادي كه كنار آنها 
احساس آرامش مي كنیم، عالقه مند مي شويم ولي 
بايد بپذيريم افراد ويژگي هاي خاصي دارند كه شايد 
با خواسته هاي ما هماهنگ نباشد اما لزوما از میزان 
عالقه ما كم نمي شود. اگر به نیاز به عشق و تعلق 
توجه نشود، زمینه ساز مشكالت روان شناختي و 
رفتاري زيادي در آينده خواهد شد. درواقع، اگر 

به اين نیاز پاسخ داده نشود، احساس تعلق و نیاز 
به محبت در افراد  دچار آسیب مي شود و براي 
جبران اين ناكامي ديگران را كنترل مي كنند و 

مي خواهند همیشه مطابق میل آنها رفتار شود.

:پيامد باورهاي مخرب چيست؟
يكي از پیامدهاي تامین نشدن میل ما به دوست 
داشتن، پايین آمدن سطح عزت نفس ماست. وقتي 
به ما پیام داده مي شود كه بايد به گونه خاصي رفتار 
كنیم تا دوست  داشته شويم، به تدريج نمي توانیم 
خودمان را آن گونه كه هستیم، دوست  داشته باشیم. 
همیشه فكر مي كنیم كمبودهايي داريم و در مقايسه 
با ديگران احساس ضعف مي كنیم. به همین دلیل 
دائم به فكر اين هستیم كه چطور مي توانیم خودمان 
را به ديگران ثابت كنیم و مشغولیت ذهني ما 
همیشه براي تايید گرفتن و راضي كردن ديگران 
است. شكل گیري باورهاي غیرمنطقي يكي ديگر از 
عوارض دوست  داشتن هاي شرطي است. باورهاي 
غیرمنطقي با واقعیت سازگاري ندارد و به عبارتي، 
امكان پذير نیست بنابراين رفتارهاي ما براي خودمان 
و ديگران هزينه و دردسر ايجاد مي كند و حتي به 
روابطمان آسیب مي زند. يكي از باورهاي رايج 
بین افراد اين است كه همیشه بايد بهترين باشند 
چون در تعامالت عاطفي خود با عبارتي مثل 
»اگر...آن گاه...« مواجه مي شوند. چنین بايد هايي 
بسیار مخرب هستند و باعث مي شوند به مرور 
فرد ايراداتي در خود پیدا كند كه اگر نتواند آنها 
را رفع كند، به نظرش فاجعه بار و غیرقابل تحمل 
است و متحمل بار زيادي خواهد شد. وقتي فكر 
كنیم بايد بهترين باشیم، ترس از عقب افتادن از 
ديگران و رقابت با آنها مانع از داشتن آرامش 
واقعي خواهد شد و به اين ترتیب نوعي وسواس 

در وجودمان ايجاد خواهد كرد.

:چگونه مي توان واقعيات موجود را 
پذيرفت؟

يكي از واقعیاتي كه همه ما بايد آن را بپذيريم اين 
است كه باور داشته باشیم هیچ كس كامل نیست و 
هر كسي مي تواند اشتباه كند. ذهنیت و طرز فكر 

ما نسبت به ديگران ذهنیتي است كه ما نسبت به 
خودمان داريم. درواقع، اگر بتوانیم خود واقعي مان 
را بپذيريم بهتر هم مي توانیم ديگران را بپذيريم و 
درنتیجه روابط موفق تري خواهیم داشت.  براي 
اين كار بايد تفاوت ها را قبول كنیم. حتما ما در 
زمینه هاي مختلف با ديگران بسیار تفاوت داريم. 
با پذيرش اين موضوع مي توانیم تفاهم بیشتري 
در روابط خود داشته باشیم و با رعايت تفاهم، 
توافق و تعهد روابط بهتري ايجاد كنیم ولي ما اغلب 
میلي به تغییر خود نداريم و توقع داريم همیشه 
تغییر را در ديگران مشاهده كنیم. اگر نتوانیم با 
ديگران به تفاهم برسیم؛ يعني نتوانسته ايم با خودمان 
هم به تفاهم واقعي برسیم و خودمان را با تمام 
ضعف ها و قوت هايمان بپذيريم. يكي از راه هاي 
رسیدن به تفاهم گفت وگو است، البته به شرطي 
كه هنگام گفت وگو سعي در ثابت كردن خود به 
ديگران نداشته باشیم و  عالوه بر اينكه شنونده 
خوبي هستیم، اشتباهاتمان را هم بپذيريم؛ يعني 
بپذيريم اختالفات ما به دلیل تفاوت هاي فرهنگي 
و تربیتي ماست و حتما با گفت وگو و نظرسنجي 
از همديگر عالوه بر اينكه شناخت بیشتري از 
همديگر پیدا می كنیم، بسیاري از سوءتفاهماتمان 

هم از بین خواهد رفت. 

: ميل بيش از حد به تاييد گرفتن از 
ديگران چه مشكالتي به دنبال دارد؟

بسیاري از افراد به دنبال تايید گرفتن از ديگران و 
راضي كردن آنها هستند و به همین دلیل نمي توانند 
از زندگي خود لذت ببرند چون در عمل هیچ وقت 
نمي توانند همه را راضي نگه دارند. يكي ديگر 
از پیامدهاي دوست  داشتن هاي مشروط، تايید 
گرفتن از اطرافیان است؛ اينكه دوست داريم مورد 
پذيرش و تايید همه واقع شويم تا بقیه دوستمان 
داشته باشند، در صورتي كه هیچ نیازي نیست 
همیشه همه افراد را از خود راضي نگه داريم. اگر 
عزت نفس و اعتمادبه نفس بااليي داشته باشیم، نیاز 
به تايید ديگران نخواهیم داشت. زماني كه به فكر 
تايید گرفتن از اطرافیان هستیم، مدام حواسمان به 
بازخورد و نظر آنهاست. به اين ترتیب لذت بردن 

از جمع را از دست مي دهیم چون دائم 
در فكر رصد نگاه و نظر ديگران هستیم 

و نوعي احساس ناامني مي كنیم. درواقع، 
دوست داريم براي جلب نظر و عالقه ديگران 

مدام برايشان كاري انجام دهیم تا بتوانیم آنها را 
راضي نگه داريم.

ما  در  واقع بينانه چگونه  باورهاي   :
شكل مي گيرند؟

فراموش نكنیم برقراری رابطه خوب با ديگران 
بسیار مفید است اما اين كار نبايد در گروی تايید 
گرفتن و راضي نگه داشتن همیشگي آنها باشد. 
رسیدن به اين باور واقع بینانه بسیار مهم است كه  
مطابق معیارها و خواست خودمان رفتار كنیم؛ يعني 
تايید رفتارهايمان را مطابق نظر و خواسته خودمان 
بگیريم و الزمه آن هم حتما داشتن عزت نفس و 
اعتماد به نفس باالست. درواقع، ما تمام تالشمان 
را مي كنیم تا به اهدافمان برسیم بنابراين عذاب 
وجداني هم نخواهیم داشت. از سوی ديگر،  وجود 
باورهاي غیرواقع بینانه باعث شكست در بسیاري 
از روابط ما خواهد شد چون يا مي خواهیم همیشه 
نظر ديگران را جلب كنیم يا درصدد هستیم نشان 
دهیم حق با ماست. در اين مواقع اگر آن گونه كه 
مي خواهیم بازخورد موردعالقه مان را از ديگران 
نگیريم، يا مجبور به طردشان مي شويم و در الك 
دفاعي خود فرومي رويم يا آنها را تحقیر مي كنیم 
كه باز هم باعث به وجود آمدن روابط معیوب، 

و  زدن  نقاب 
ديگران  دام  به  افتادن 

مي شود. بهترين راهكار اين است كه خودمان 
را همان گونه كه هستیم، بپذيريم و تالش كنیم 

»بهترين« خودمان را بسازيم. 

:   چه زماني مي توانيم به بهترين خودمان 
دست بيابيم؟

ابتدا بايد وقت بگذاريم، مطالعه كنیم و مشاوره 
بگیريم تا استعدادها و ويژگي هايمان را به خوبي 
بشناسیم و كامال از آنها آگاه باشیم. هر يك از ما 
توانمندي هاي خاصي داريم كه در مجموع مانند 
اثر انگشت منحصربه فردي ما را خاص و ويژه 
كرده است. هر كدام از ما در زمینه اي مانند هنر، 
رياضیات، تجزيه وتحلیل يا علوم ديگر استعداد يا 
توانايي هايي دارد. شناخت واقعي اين استعدادها 
به ما كمك مي كند در مسیر درست قرار بگیريم 
و براي شكوفاكردن و برخوردار شدن از احساس 
خوب تالش كنیم. اگر در مسیر شكوفايي خودمان 
احساس  كسب شده  دستاوردهاي  با  و  باشیم 

خود  در  را  ارزشمندي 
تقويت كنیم و به سمت آرزوها و 
اهدافمان گام برداريم، در اين مسیر با افرادي همراه 
و آشنا مي شويم كه ما را همان گونه كه هستیم، 
مي پذيرند، نه اينكه ما را با استعدادها، توانمندي ها 
و خواسته هاي خودشان مقايسه و وادار كنند مطابق 
میل و خواسته آنها رفتار كنیم. وقتي براي پذيرش 
گرفتن از ديگران مطابق خواسته هاي آنها رفتار 
مي كنیم، فقط آنها به خواسته هايشان دست پیدا 
مي كنند، در صورتي كه خود ما دير يا زود خسته 
مي شويم، احساس قرباني بودن و پشیماني مي كنیم 
و درنتیجه حس خوبي نخواهیم داشت. وقتي 
خودمان را بشناسیم و قبول داشته باشیم، ديگر 
مدام به تايید و جلب نظر ديگران نیاز نخواهیم 
داشت. به اين ترتیب احساس رضايت ما دروني 
خواهد بود. درواقع، اگر ما اين گونه رفتار كنیم و 
به ارزش هاي اخالقي مان پايبند بمانیم، احساس 
رضايت بیشتري هم مي كنیم و ديگران را به خاطر 
خودشان دوست خواهیم داشت، نه به خاطر 

اينكه مطابق میل ما رفتار مي كنند.

 چرا همديگر را با قيد و شرط دوست داريم؟

دوست  داشتن  هاي مشروط
 يكتا فراهاني 

بسیاري از افراد به 
دنبال تایید گرفتن از 

دیگران و راضي کردن 
آنها هستند و به همین 

دلیل نمي توانند از 
زندگي خود لذت ببرند 

چون در عمل هیچ 
وقت نمي توانند همه را 

راضي نگه دارند

يا آرزوها  »فهرست  فیلم  پیش  شب   چند 
با بازی جك  نیكلسون و   »List Bucket The
مورگان فريمن را ديدم. اين فیلم من را بر آن 
داشت تا در مورد مرگ اين مطلب را بنويسم. فیلم، 
داستان دو پیرمرد با بازی مورگان فريمن و جك 
نیكلسون است كه در بیمارستان هم اتاقی هستند و 
متوجه می شوند كه ۶ ماه بیشتر زنده نخواهند بود. 
مورگان فريمن، پیرمردی از طبقه متوسط جامعه 
است كه رابطه خوبی با همسر و فرزندانش دارد و 
بچه های موفقی تربیت كرده است. به همین دلیل در 
آرامشی مثال زدنی و خردی تحسین برانگیز زندگی 
می كند اما جك نیكلسون كه اتفاقا صاحب همان 
بیمارستان نیز است، مردی خودشیفته است كه در 
زندگی فقط خوب پول درآورده است. او هرگز 
رابطه صمیمانه ای با كسی حتی با همسرش تجربه 
نكرده است. سال هاست با دخترش قطع ارتباط 
كرده و در يك جمله پیرمردی حال به هم زن است. 
هنگامی كه جك نیكلسون از مرگ زودهنگامش 
باخبر می شود، تصمیم می گیرد همراه دوستش به 
سفر برود تا اين ۶ ماه را خوش بگذرانند. حتی 
به نظر می رسد اين انتخاب جك نیكلسون برای 
برگزيدن همسفر نیز ابتدا از روی خودخواهی 
باشد. جالب آنكه سفر آنها با كارهای هیجان انگیزی 
مانند رانندگی در پیست سرعت و چتربازی شروع 
می شود. فعالیت هايی كه با هیجان زيادی همراه 
هستند تا فرد را از درد درونش دور كنند و در انتها 
به اهرام ثالثه مصر )نمادی از هوشمندی( و تاج محل 
)نمادی از عشق( ختم می شوند. در اين سفر جك 
نیكلسون به كمك دوست فیلسوف آماتورش با 
مفاهیمی متعالی مانند شاد بودن، شادی بخشیدن 
به ديگران، عشق و شفقت آشنا می شود. چقدر 
اين فیلم من را ياد فیلم بسیار خوب »يك بوس 

كوچولو« اثر بهمن فرمان آرا انداخت.

بهراستیچراماازمرگمیترسیم؟
برای پاسخ به اين سوال می توان از چند منظر 
به موضوع نگاه كرد. روان شناسان و فیلسوفان 

انسان گرا معتقدند اضطراب مرگ، بزرگ ترين 
اضطرابی است كه انسان ها تجربه می كنند و پس از 
آن انسان اضطراب تنهايی را بیش از هر اضطراب 
ديگری تجربه می كند. شايد اگر اين دو اضطراب 
را در هم ضرب كنیم، به اين نتیجه برسیم كه ما 
انسان ها از اين می ترسیم كه در تنهايی بمیريم 
اما شايد قبولش سخت باشد كه همین اضطراب 
مرگ معناهای عمیقی به زندگی ما می بخشد. به 
عبارت ديگر، مرگ در خدمت زندگی است. 
برای توضیح اين موضوع ابتدا بايد تصور كنیم 
كه هرگز مرگی وجود نداشت. تصور كنید يك 
روز از خواب بیدار شده و متوجه می شويد كه 
مرگ وجود ندارد و شما فناناپذير شده ايد. آيا ديگر 
برای كاری يا هدفی تالش می كنید؟ احتماال نه 
چون شما همیشه فرصت داريد به كارها و اهدفتان 
برسید. حال از اين بدتر هم می شود! شما متوجه 
می شويد كه اطرفیان و عزيزانتان نیز نمی میرند و 
برای همیشه كنار شما حضور خواهند داشت. آيا 
ديگر قدر آنها را می دانید؟ آيا بودن كنار عزيزانتان 
را غنیمت خواهید شمرد؟ احتماال باز هم پاسخ 
منفی است چون آنها همیشه وجود دارند و شما 
لزومی نمی بینید كه قدر همنشینی و مصاحبت با 
اين عزيزان را بدانید. در يك نگاه مرگ می تواند 
به ما اين احساس را بدهد كه همه چیز موقت 
است و به طور ناگهانی ممكن است آنها را از 
دست بدهیم بنابراين بیشتر قدرشان را می دانیم 

و اين معنای بزرگ زندگی است. 
پائولوكوئیلو در رمان »زهیر« عنوان می كند سربازانی 
كه در جبهه های جنگ هستند، بیشتر از هر كس 
ديگری قدر زندگی را می دانند چون باور دارند 
كه ممكن است لحظه بعد زنده نباشند. برای اينكه 
موضوع از اين هم پیچیده تر شود، تصور كنید اگر 
مرگ و ترس از مرگ وجود نداشت، آيا شما 
اينقدر به بهداشت، نظافت و حتی ايمنی خود و 
ديگران اهمیت می داديد؟ احتماال باز هم پاسخ منفی 
است چون ديگر در هیچ شرايطی نمی مرديم و 
لزومی نداشت اين همه بهداشت، نظافت و ايمنی 
را رعايت كنیم. نكته ديگر اين است كه متاسفانه 
هر چقدر ما بیشتر عمر كنیم، اين افزايش عمر در 
دوره پیری بر ما نازل خواهد شد و بیشتر از آنكه 
رحمت باشد، مايه عذاب و ناراحتی ما خواهد بود 

و گاهی اوقات كار به جايی می رسد كه خودمان 
آرزوی مرگ كنیم.

نظریهرشدی-اجتماعیاریکاریکسون
دربارهمرگ

اريك اريكسون نظريه ای 8 مرحله ای را در مورد 
رشد انسان مطرح كرده است كه در بعضی موارد 
به خوبی ترس ما را از مرگ تبیین می كند. اين 
نظريه عنوان می كند كه افراد در زندگی طبیعی بايد 
8 مرحله را طی كنند و در هر مرحله موظفند يك 
تكلیف را با موفقیت انجام دهند. نكته مهم در اين 
نظريه آن است كه فرد برای ورود به مرحله بعدی 
بايد مراحل قبلی را به خوبی و با موفقیت سپری 
كرده باشد. اريكسون عنوان می كند كه در اولین 
مرحله كودك بايد دنیا را به عنوان يك فضای نسبتا 
امن درك كند. اين مرحله در سال اول زندگی 
روی می دهد. احساس اعتماد به دنیا و آدم ها از 
طريق ارضای مناسب نیازهای كودك به دست 
مراقبانش شكل می گیرد. پس از آنكه كودك، دنیا و 
مردمانش را به عنوان محل و افرادی امن ديد، بايد 
در 3 مرحله بعدی اعتمادبه نفسش را در حوزه های 
مختلف بسازد و ارتقا دهد. برای مثال، كودك در 

سال دوم زندگی در مورد راه رفتن و كنترل روده و 
مثانه اش اعتمادبه نفس پیدا می كند. در سال های سوم 
تا ششم بايد به خالقیت ها و كنجكاوی هايش پاسخ 
مناسب داده شود و در سال های هفتم تا نوجوانی 
در حوزه تحصیل، هنر و ورزش توانمندی های 
خود را ارتقا دهد. مرحله پنجم در دوره نوجوانی؛ 
يعنی ۱8 تا ۲۵ سالگی روی می دهد. در اين مرحله 
فرد بايد هويتش را به شكل يكپارچه ای بسازد. 
او بايد به اين سوال ها پاسخ دهد؛ چه هدف و 
معنايی را در زندگی دنبال می كنم؟ چه شغلی را 
می خواهم انتخاب كنم؟ چه رشته تحصیلی را دنبال 
كنم؟ همسرم بايد چه معیارهايی داشته باشد؟ و...

اگر فرد به پاسخ های نسبتا روشنی در رابطه با 
سواالت فوق برسد، هويت يكپارچه ای را تشكیل 
می دهد و می داند از زندگی چه می خواهد. هنگامی 
كه فرد پاسخ های روشنی برای اين سوال ها پیدا كرد 
برای مرحله ششم و هفتم زندگی آماده می شود. 
در مرحله ششم كه بین ۲۵ تا ۴۰ سالگی روی 
می دهد، فرد بايد صمیمیت را تجربه كند و به فردی 
قابل اعتماد در روابط عاطفی تبديل شود. مرحله هفتم 
بین سال های ۴۰ تا ۶۰ سالگی است و فرد بايد از 
طريق فرزندان خوبی كه تربیت می كند و كارش، 

احساس مفید و مولد بودن در اجتماع را تجربه 
كند اما مرحله هشتم كه پس از ۶۰ سالگی شروع 
می شود، مهم ترين مرحله در رابطه با پذيرش يا 
ترس از مرگ است. اريكسون اين مرحله را مرحله 
»انسجام در مقابل يأس و افسردگی« می نامد. در 
اين مرحله فرد به ۶۰ سالی كه سپری كرده، نگاهی 
دوباره می اندازد. اگر احساس كند همان طور كه 
آرزويش بوده زندگی كرده، احساس می كند كارهای 
مدنظرش را در زندگی انجام داده و با رويی گشاده 
به استقبال مرگ می رود. نتیجه اين احساس رضايت 
از زندگی، خرد و حكمتی است كه در سالمندی 
تجربه می شود. اين سالمندان از آرامشی مثال زدنی، 
قابلیت شوخ طبعی و حكمت و خرد برخوردار 
خواهند شد اما اگر فرد احساس كند يك يا چند 
مرحله از زندگی را به درستی سپری نكرده، هم 
دچار احساس حسرت و افسوس می شود و هم 
نگران است كه مجالی برای درست كردن شرايط 
ندارد. به عبارت ديگر، مرگ مجالی برای جبران 
گذشته به او نمی دهد. برای مثال اگر فردی احساس 
كند در گذشته خوب پول درنیاورده يا در شغلش 
موفق نبوده، در سالمندی خسیس می شود يا بیش 
از اندازه حرص كار را می خورد. اگر احساس كند 

با كسی در زندگی صمیمیت را تجربه نكرده، 
احساس تنهايی می كند يا حتی ممكن است به فكر 
جبران بیفتد! يا اگر احساس كند با فرزندانش رابطه 
درستی نداشته، سعی می كند به آنها نزديك تر شود. 
اين همان اتفاقی است كه برای جك نیكلسون در 
فیلم »فهرست آرزوها« و برای رضا كیانیان در فیلم 
»يك بوس كوچولو« رخ می دهد و  برعكس در 
همان فیلم ها، مورگان فريمن و مرحوم جمشید 
مشايخی نماد افرادی هستند كه زندگی خوبی را 
تجربه كرده اند و به همین دلیل از مرگ نمی هراسند.

يكی از راه های كاهش ترس از مرگ اين است كه 
ما هر مرحله از عمرمان را به درستی و به شكل 
مناسبی زندگی كنیم. به عبارت ديگر، در زمان 
مناسبی انتخاب رشته تحصیلی داشته باشیم، شغل 
خوب و مناسبی بیابیم، صمیمیت را تجربه كنیم، 
به تفريحات مان برسیم و درنهايت با فرزندانمان 
رابطه ای عمیق، پرمهر و مربی گرانه داشته باشیم 
تا زمانی كه مرگ سراغمان آمد، تمام جنبه های 
زندگی را زندگی كرده باشیم و ملك الموت جز 

مرده، چیز ديگری در ما پیدا نكند.

نگاهجامعهشناختیبهمرگ
از نگاه جامعه شناختی نیز می توان عنوان كرد مرگ 
باز هم در خدمت زندگی است. ما می میريم كه 
فضا و مكان كره زمین را بیش از اين اشغال نكنیم 
و به عبارتی جا را برای آيندگان باز كنیم. تصور 
كنید از ابتدای خلقت هیچ يك از ما مرگ را 
تجربه نمی كرد! احتماال خیلی وقت پیش منابع 
غذايی دنیا تمام شده بود. از يك زاويه ديگر نیز 
می توان عنوان كرد كه باز هم مرگ در خدمت 
زندگی است. تصور كنید اگر مرگ در دنیا وجود 
نداشت، چند شغل از بین می رفتند و چند میلیون 
نفر در جهان بیكار می شدند؟ اين نظر را خوزه 
ساراماگو به بهترين وجه در رمان فوق العاده »توقف 

در مرگ« بیان می كند.

چهمیتوانکرد؟
بهترين توصیه بر اساس نظريه های وجودگرايی 
و نظريه رشد روانی- اجتماعی اريكسون اين 
است كه قدر لحظه لحظه زندگی مان را بدانیم 
و سعی كنیم در هر مرحله انتخاب های مناسبی 
داشته باشیم و كار درستی انجام دهیم. همچنین، 
مسوولیت كلی ما اين است كه از كارهايی كه 
حیاتمان را تهديد می كند، اجتناب كنیم. برای مثال، 
از رانندگی بی محابا بپرهیزيم، ورزش و فعالیت 
بدنی را جدی بگیريم، از مصرف دخانیات و مواد 
مخدر خودداری كنیم، تغذيه سالمی داشته باشیم، 

استرس ها را مديريت كنیم و...

 دکتر رضا مولودی
روان شناس بالینی و عضو 

هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی 
و توانبخشی

درباره روان شناسی مرگ 

چرا از مرگ می ترسیم؟


