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پيلهتنهاييانسان

مترجم :مریم نیک پور
تصور كنيد مس��ئول باغوحش هستيد و شغلتان ايجاب ميكند مانع
ورود آدمها ش��ويد پس ناچاريد برايش��ان حصار بكشيد تا از حريمشان
جلوت��ر نيايند .براي مراقبت بهتر از حيوانات چه كار ميكنيد؟ محققان
ميگويند اين تجربه ذهني فقط يك پاسخ دارد .حصاركشي در اين مثال
از همه چيز مهمتر اس��ت اما نبايد از ياد ببريم که ارتباط با ديگران يكي
ازنيازهايمهمماانسانهاس��ت.فرآيندتکاملانس��انازگذشتهتاامروز

امان از تنهايي!

 دكتركاكيوپو ،عصبشناساجتماعي ميگويد
ما انس��انها گونهاي الزامًا گروهجو هستيم .بااينحال
زندگي در اين دوره و زمانه باعث ش��ده از خانواده و
اقواممان دور باشيم ،و معمولًا يا تنها زندگي ميكنيم
يا تعداد اعضاي خانواده درجه يك ما خيلي محدود
اس��ت و يا براي خريد مثل س��ابق كمتر به فروشگاه
ميروي��م و فروش��گاههاي اينترنتي را جايگزين آن
كردهايم.
زندگي مدرن مزايايي دارد كه بيگمان آسايش
ورفاهيكيازآنهاستامايكاثرمنفيمهمنيزداشته:
صرفنظر از اينكه چند ساله هستيم و در چه مرحلهاي
از زندگي قرار داريم ،تنهايي دردي هميش��گي است
كه بيش��تر ما را آزار ميدهد .محققان ميگويند تازه
در آغ��از اين راه قرار داري��م كه بدانيم تنهايي واقعًا
چه بالهايي س��ر ما م��يآورد .تنهايي ،مغز را عوض
ميكن��د ،چنان افكار و رفتار ما را در كنترل خودش
ميگي��رد كه كمكم ميبيني��م حتي در جمع هم تنها
هس��تيم و عالوه بر اين ،روز به روز تنهاتر ميشويم.
محققان همچنين ميگويند اثر منفي تنهايي فقطبُعد
روانشناختي آن نيست .تنهايي درست مثل چاقي يا
سيگار كشيدن بر جسم و جان ما اثر ميگذارد.
دكتر اس��تيو كول ،اس��تاد دانشگاه كاليفرنيا كه
در زمينه تاثير محيط بر ژن انس��ان تحقيق ميكند،
ميگوي��د :׳׳تنهايي از نظر من هميش��ه مايه رنجش
س��ميترينحالتهاي
و آزردگ��يب��ودهواينيكياز ّ
محيطي اس��ت كه ممكن است با آن مواجه شويم.׳׳
بنابراي��ن پژوهشهاي جديد محقق��ان راههايي را
پي��ش پا ميگذارد تا بتوان با اين پديده اجتماعي رام
نش��دني و سركش مقابله كرد و از طرفي كاري كنيم
كه احساس تنهايي ما کمتر شود.
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به گونهاي رقم خورده که بنا به نيازهاي هر دوره ،انسان در جمع باشد و
بخشي از اين نيازها را در گروههاي اجتماعي مختلف برطرف کند .عالوه
بر بحرانهايي که اين روزها سرتاسر دنيا را تهديد ميکند ،شايد بتوان
گفت تنهايي يکي از مهمترين دش��منان انسان است .تنهايي باليي است
ک��هاگ��رديربجنبيم،چنانماراضربهفنيميکندکهبرخاس��تنمجدد
بسيار دشوار يا غيرممکن خواهد بود.

معمول��ًا تنهاي��ي را يك��ي از مش��كالت انزواي
اجتماع��ي تص��ور ميكنيم .مش��كلي كه مش��خصًا
آدمهاي ميانس��ال و مسن ،آنهايي را كه آسيبپذير
و حس��اس هس��تند و هيچ دوس��ت و رفيقي ندارند
بيش��تر درگير ميكند .يك��ي از بهترين و دقيقترين
آمارهايي كه در اين زمينه وجود دارد ،نشان ميدهد
که تقريبًا نيمي از انسانهاي  65ساله به باال ميگويند
تلويزيون ،منبع اصلي ارتباط و مصاحبت آنهاس��ت.
دكت��ر كاكيوپ��و که بيش از  25س��ال از عمر خود را
صرف تحقيق درباره تنهايي س��پري كرده ميگويد
تنهايي ،انزواي اجتماعي نيس��ت بلكه اين اس��ت كه
فرد در جمع احساس كند تنهاست.
تنهاييازعدمتناسببينانتظاراتكنشمتقابل
اجتماعي و واقعيت به وجود ميْآيد .كارشناس��ان و
محقق��ان از مدتها قبل ميدانس��تند كه تنها بودن
برايس�لامتمامضراس��ت.اماحاالثابتشدهكه
احساس تنهايي كردن هم به همين اندازه ضرر دارد.
آدمهاي تنها بيش��تر از بقيه ب��ه بيماريهاي مزمن
مختلفمبتالميشوند.حملههايقلبي،بيماريهاي
از بين برنده س��لولهاي عصبي ،سرطان و ...همگي در
انتظار كس��ي هس��تند كه تنها نيست اما در جمع هم
احساس تنهايي ميكند.
متا آناليز(تركيب دادهها و نتايج بهدست آمده
از مرور سيس��تماتيك به كمك روشهاي آماري)
در  150تحقيق نش��ان داده اس��ت که امکان مرگ
ناشي از كيفيت پايين رابطه اجتماعي با مرگ در اثر
كش��يدنسيگار ،مصرفالكل وفاكتورهاي شناخته
شدهاي مثل چاقي و فعاليت نداشتن يكي است.
يك دليل مش��خص اين است كه تنهايي ،قدرت
اراده م��ا را كم ميكند در نتيجه رفتارهاي متناقض
بيش��تري از ما س��ر ميزند .ما بيشتر خطر ميكنيم

و تصميمهاي نادرس��ت ميگيري��م؛ به عنوان مثال
غذاهايناجورميخوريم،ورزشراكنارميگذاريمو...
احساس تنهايي همچنين احتمال ابتال به بيماريهاي
روح��ي مانن��د افس��ردگي ،اس��ترس ،اضط��راب،
اختالالت خواب و خ��وراك و ...را افزايش ميدهد
كه همه اينها بر سالمت جسم ما هم اثر منفي دارند.
محققان ميگويند ،تنهايي ،احتمال مرگ زودهنگام
را تا  26درصد افزايش ميدهد.
زنگ خطر

ش��ايد بتوان به جرات گف��ت قابل توجهترين و
بزرگترين اثر تنهايي ،روي ژنهايي است كه سيستم
ايمن��ي را كنت��رل ميكنند .دكت��ر كاكيوپو و دكتر
كول در نخس��تين تحقيق مشترك خود تظاهر ژني
گلبولهاي س��فيد دو گروه را با هم مقايسه كردند .در
يك گروه ،شش ميانسال قرار داشتند كه هميشه تنها
بودند و در گروه دوم ،هش��ت ميانسال معاشرتي .در
گروه آدمهاي تنها ،فعاليت ژنهاي مس��ئول التهاب
كاهش يافت��ه بود .التهاب ،اولي��ن خط دفاعي بدن
در برابر آس��يبها و عفونتهاي ميكروبي اس��ت اما
التهاب خيلي زياد با س��رطان ،افسردگي ،آلزايمر و
چاقي ارتباط مستقيم دارد .در گروِه افراد تنهاي اين
تحقيق ،فعاليت ژنهايي كه مس��ئول واكنش ايمني
بدن در برابر عفونتهاي ويروس��ي بودند هم كم شده
بود پس فراموش نکنيم کهنداشتن فعاليت اجتماعي
بهشدت به سالمتي ما آسيب ميزند و آن را تهديد
ميکند.
حاال س��وال اين اس��ت :اگر تنهايي تا اين اندازه
براي ما مضر است ،چرا تکامل ما به اين صورت بوده
که امروز ،آدمهاي تنهايي باش��يم؟ پاسخ اين سوال
چندان دشوار و معمايي نيست .محققان عقيده دارند

