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 احساسی چیست؟چه علتی دارد که افراد بی احساس میشوندبی 

 

 داشته را خودتان خاص های کشش و ها سلیقه شما که معنا این به نه شدن احساس بی

 ینا به بلکه. نشوید زده هیجان نیست تان عالقه مورد که موارد بعضی خصوص در و باشید

 همم تان برای چیز هیچ و داشته یکسانی واکنش و عملکرد شرایط و مواقع تمام در که معنا

 لتحا و بیماری نوع یک دوم روند و است طبیعی و شخصیتی برخورد یک اول واکنش. نباشد

 دوست گریه است ممکن. کند می سرد و اعتنا بی چیز همه به نسبت را شما که است روحی

 نیدک ناامیدی احساس تان آینده خصوص در یا و باشید نداشته حسی هیچ ولی ببینید را تان

 به تواند می روند این. باشید نداشته خاصی احساس هیچ مختلف های رویداد به نسبت یا و

 .باشد ضربه از پس استرس اختالل نوعی

 

 مورد یا و شوند می زده جنگ که زمانی مانند کنند می تجربه را آسیب یک مردم که زمانی

 طفیعا نظر از است ممکن کند می تجربه را طبیعی فاجعه یک یا و شوند می واقع جنسی تجاوز

 از پس استرس اختالل نام به اختالل نوعی است ممکن افراد این از برخی. ببینند آسیب

 یکی. کند ایجاد مختلف افراد در را واکنش نوع دو تواند می اختالل این. کنند تجربه را ضربه

 عاطفی لمسائ به نسبت است ممکن عبارتی به. شدن احساس بی دیگری و عاطفی برانگیختگی

 هب مبتال افراد. ندهند نشان واکنشی هیچ یا و باشند داشته اندازه از بیش های واکنش

 مشکل آن در یا و کرده اجتناب روابط برقراری از است ممکن PTSD یا ضربه از پس استرس

 دست از را عاطفی های رویداد خصوص در کردن فکر توانایی ها آن عالوه به. باشند داشته

 نمی و شده مشکل دچار نیز شان خاطرات آوردن یاد به و کردن تمرکز در ها آن. دهند می

 جربهت را شدن احساس بی که کسانی در عالئم این بیشتر. دهند انجامش درستی به توانند

 شدن احساس بی به توانند می که روحی حاالت ادامه در. بود خواهد تر پررنگ کنند می

 .ودش تر آسان تان برای روحی واکنش این درک تا دهیم می توضیح بیشتر را شوند منتهی
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 شدن احساس بی و افسردگی

 تا ۱۲ و مردان از درصد ۲۱ تا ۷ که است مدعی است، شده انجام تازگی به که مطالعه یک

 تواند می و است خلقی اختالل یک افسردگی. هستند افسردگی دچار زنان از درصد ۱۲

 ستا ممکن افسردگی به مبتال بیماران از بسیاری. شود فرد عاطفی حاالت تغییرات سبب

 باشند کردن گریه یا و خوردن غصه حال در و گرفته قرار شان احساسات تاثیر تحت مدام

 عاطفی کرخی یا و شدن احساس بی دچار است ممکن که هستند هم دیگری عده که حالی در

 یا و عشق از یا و ببرند سر به انزوا در است ممکن هستند افسردگی دچار که افرادی. شوند

 عزت یا و گناه احساس است ممکن افسردگی به مبتال بیماران. کنند جلوگیری دیگران روابط

 کلمش دچار تمرکز یا و گیری تصمیم در است ممکن همچنین و باشند داشته پایین نفس

 دانشگاه. دهند قرار انتقاد مورد را خود مدام بخواهند است ممکن ای عده همچنین. شوند

 برای بخواهند است ممکن افراد این که شد مدعی خود تحقیقات درطی نیومکزیکو ایالتی

 عاطفی کری یا و شدن احساس بی در را خود نوعی به کنند می احساس که فشاری کاهش

 .ببرند فرو

 

 غم

 مرحله در کنند می تجربه را اندوه و غم دهند می دست از را شان عزیزان مردم که هنگامی

 کرخی و شدن احساس بی نوعی در و شده حادثه از ناشی شوک دچار است ممکن اول ی

 آن از پس. کند پیدا ادامه تواند می حادثه از بعد هفته دو تا روند این. بروند فرو عاطفی

 تاس ممکن کند خالی است شده گیرش گریبان که غمی از را خود نتواند فرد که صورتی در

 هک اتفاقاتی به کردن فکر جای به بخواهد و شود پریشانی و ایمانی بی احساس نوعی دچار

 ات تواند می روند این. بماند باقی خود عاطفی کرخی و احساسی بی در است دردناک برایش

 شبی تا احساسی بی عبارتی به. کند دگرکون را فرد عادی زندگی و کرده پیدا ادامه ها مدت

 .باشد خطرناک و شده دائمی تواند می هفته دو از
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 فشار

 یم تجربه را آن فرد که استرسی که زمانی اما. است افراد زندگی طبیعی بخش یک استرس

 بی نوعی به باید که کند متقاعد را او است ممکن برود فراتر خود طبیعی میزان از کند

 خود و کرده کمتر کند می تحمل که فشاری بار از کمی بتواند تا کند انتخاب را شدن احساس

 آن نتواند و شده استرس دچار دانشگاه یا کار محل یا خانه در فرد است ممکن. کند رها را

 و برند می پناه الکل یا و مخدر مواد به مواقع این در که هستند زیادی افراد. کند تحمل را

 .بدهند قرار گیری تصمیم شرایط در را خود کمتر و بخوابند بیشتر تا کنند می سعی

 

 

 دارد؟ وجود احساسیبی برای خاصی دلیل آیا

 شناسانعصب و دارد وجود حاد عالقگیبی و احساسیبی یدرباره مختلقی هایدیدگاه

 ولوژیبی دید از بیشتر باید بیماری، این شناخت برای که دهدمی نشان آنها نتایج معتقدند

 .کرد بررسی را آن

 شناسانعصب و دارد وجود حاد عالقگیبی و احساسیبی یدرباره مختلقی هایدیدگاه

 ولوژیبی دید از بیشتر باید بیماری، این شناخت برای که دهدمی نشان آنها نتایج معتقدند

 یپ مسئله این به و کرده بررسی را سالمی و جوان افراد تا کوشیدند آنها. کرد بررسی را آن

 یافراد با نامیدندمی «برانگیخته» را آن که گروهی در خاصی مغزی هایتفاوت آیا که ببرند

  .نه یا دارد وجود بودند احساسیبی دچار که

 دچار آنکه از بعد بیماران از برخی است ممکن گویدمی حسین پروفسور رابطه همین در

 ساسیاحبی به شناختیآسیب لحاظ به شدند، روبرو آلزایمر بیماری با یا شده مغزی یسکته

 داشتهن مشکلی فیزیکی لحاظ به است ممکن دست این از بیمارانی از بسیاری. شوند مبتال

 .ندهند اهمیت هم خودشان به و نشوند برانگیخته چیزی هیچ با دارد احتمال اما. باشند

 این ندبتوان تا دادند انجام آزمایشاتی سالم افراد روی بر اشتحقیقاتی تیم و پروفسور این

 د سیاحسابی مسبب که شودمی دیده آنها در مغزی تفاوت هیچ آیا که دهند تشخیص را مسئله
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 ایپرسشنامه که خواستند آنها از و کرده انتخاب را داوطلب ۰۲ آنها تحقیق، این برای. باشد

 در هک کردند شرکت بازی یک در سپس. کنند پر بود، شانانگیزه میزان سنجش برای که را

 هب جایزه، آوردن دست به برای فیزیکی تالش نیز و مختلف مراحل در جایزه دریافت با آن

 .شدمی خرید پیشنهاد آنها

 غلبا کنندگانشرکت شد،می بینیپیش که همانطور که دهندمی توضیح باره این در محققان

 کمی هایجایزه حال، این با. داشت باالتری یجایزه و کمتر تالش که پذیرفتند را پیشنهاداتی

 .نگرفت قرار توجه مورد چندان بود زیاد تالش مستلزم که

 حال همان در و دادند انجام را بازی آرآی،ام دستگاه یک در افراد این بعد، یمرحله در

 .دادندمی قرار ارزیابی مورد را آنها مغز محققان

 افرادی در کم تالش با پیشنهاداتی پذیرفتن میزان اگرچه که گفت باید توجهی قابل شکل به

 انکنندگشرکت به نسبت آنها مغز بخش یک اما بود، کم خیلی بودند احساسیبی دچار که

 در شتربی مغز از ناحیه این کار. حرکتیپیش قشر: دادمی انجام بیشتری فعالیت برانگیخته،

 کار هب هستند حرکت به مربوط که مغز نقاط سایر آنکه از پیش درست و بوده هافعالیت انجام

 .شودمی فعال بیافتند،

 

 شوند؟ می احساس بی مردها چرا

 

 ددارن قرار[ وکمبودکلسیم ب کمبودویتامین]شدید استرس معرض در که مردهایی اغلب

 لح شکلی به را خود مسئله تا شوندمی احساسبی و کنندمی سکوت روند،میفرو خود در

 ینا به استرس با مبارزه برای است، مذکر و مردانه ، مرد اصلی طبیعت که جایی آن از. کنند

 .بگذراند تنهایی به را مدتی و بکشد عقب معرکه از را خود که دارد نیاز
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 یدگیرس برای مناسبی زمان بنابراین. کندمی تقویت و تشدید را او مردانه قدرت رفتار این 

 ساتاحسا با ابتدا استرس با برخورد در مردها اغلب. نیست احساسی و عاطفی هایواکنش به

. نندک برخورد آمده پیش مسئله با منطقی و عینی طور به بتوانند تا کنندمی رابطه قطع خود

 قطع خود احساسات با زنی باشد قرار اگر زیرا افتندمی هراس به مردها رفتار این از هازن

 دمور در موضوع این اما کند، رد را کسی بخواهد که باشد ناراحت قدری به باید کند ارتباط

 خود احساسات با استرس به واکنش در خود به خود مردها کهحالی در کندنمی صدق مردها

 . کنندمی رابطه قطع

 شکل همین به کند اختیار سکوت و برود فرو خود در ایلحظه در که دارد را آن توانایی مرد

 صحبت آنها برای شوندمی ترمتعادل مردها وقتی. شود خارج حال این از ایلحظه در تواندمی

 و سکوت دنیای از مرد وقتی. شودمی ترسـاده بـودنـد، ناراحت موضوعی چه از اینکه درباره

 نتیجه نای به است ممکن زیرا باشد نداشته گفتن برای حرفی است ممکن گرددبازمی تنهایی

 مرد وقتی موارد اغلب در.ندارد وجود شدن ناراحت برای موضوعی و دلیل که باشد رسیده

 همسرش است بهتر است، عالی و خوب چیز همه که گویدمی و شودمی خارج انزواو سکوت از

 .بگیرد قرار آرام شرایط در و کند اطمینان او گفته این به

 

 کنید درک را هازن

 

 زدن،رفع حرف نیازبه]همسرش نیازهای و احساسات کردن درک برای کافی زمان مرد، وقتی

 دیدش واکنشی اینکه امکان و شودمی سردرگم سادگی به زن ، کندنمی صرف[ …و کمخونی

 میان در شوهرش با را خود احساسات زنی وقتی.یـابدمـی افزایش ، دهد نشان تناسببی و

 گذاردمی

 دهــــد فــــرا گــــوش او هـــــایصـــحـــبـــــت بـــــه انـــفـــعـــــالـــــی حالت به شوهر اگر 

 ، شد خواهد تمام همسرش هایحرف زودی به کــــه بــمــــانــــد بــــاقــــی امــیــــدوار و

 گیرندمی تصمیم هازن وقتی.افزایدمی هایشناراحتی یا ابهامات بر و گذارد می اثر او روی

  سردرگم و گیج ، بدهند بها خود احساسات از بیش منطق به و کنند رفتار مردها مانند
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 والمعم.باشند گیریتـصـمـیم بـرای فـشاری زیـر بـاشـد قـرار اگـر خـصـوص بـه شـونـد،مـی

 به چیز هر از بیش او زمان این در بگیرد، تصمیمی خواهدمی است، سردرگم زنی وقتی

 اندتومی که است زمان این در. کند مرور را احساساتش و بگیرد آرام باید و دارد نیاز آرامش

 دهدمی گوش او هایحرف به همسرش کردن درک برای مردی وقتی. بگیرد تصمیم راحتی به

 و هاحرف بتواند که شودمی ترمتعادل زمـانی زن و شـودمـی ترمتعادل خود به خود

 را هازن تکلم زبان بتوانند مردها که است میسر زمانی تنها این و بازگوید را احساساتش

 باشند داشته شنیدن به میل مردها که بگویند سخن طریقی به هم هازن و بیاموزند


