شخصیت پارانوئید (شخصیت شکاک)

چکیده مطلب:
تعریف شــخصیت پارانوئید یا همان شــخصیت شکاک .چرا عاشق شخصیت شکاک میشیم ؟ آیا
می توان با شــخصی که دارای شــخصیت شــکاک یا همان شخصیت پارانوئید است زندگی کرد ؟
چطور شــخصی دارای اختالل پارانوئید میشــود؟ چه چیزی در وجود این شخص ما را جذب خود
می کند ؟ لگر بخواییم به زندگی کردن با این شــخص ادمه بدیم باید چطور رفتار کنیم ؟ ســایت اوکی مد
در این مطلب به همراه یک داســتان واقعی به این پرســش ها پاسخ داده است .

شخصیت پارانوئید (شخص شکاک و بدگمان) :
ویژگیهای شخصیت پارانوئید :
این تیپ شــخصیت همیشــه شـ ِ
ـکاک و فکر میکند که قرار هست به او لطمه بزنید و یا او را فریب دهید.
شــخصیت شــکاک همیشــه به این فکر میکنه که آیا شما قابلاعتماد و وفادار هستید یا نه ...
دار و نجابت شما رو زیر سؤال میبره و خیلی راحت
شــخصیت شــکاک  ،نســبت به وفاداری شما سوءظن ِ

تهمت میزنه .

شــخصیت شــکاک  ،نمیتونه راحت به کســی اعتماد کنه چون میترسه که اطالعات محرمانش روزی علیه
او اســتفاده شــود .در واقع شخصیت شــکاک یه قانون فکری توی زندگیش حکمرانی میکنه و اونم اینه که
 :به هیچ کس اعتماد نکن.
وقتی میخوایی صمیمانه ازش تعریف کنی  ،از صحبت های شــما تهدید و تحقیر برداشــت میکنه  ،در
واقــع فکر میکنه همه قصد تحقیر و آزار اون رو دارن.
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شــخصیت شــکاک وقتی که احســاس کنه بهش توهین شده و کوچیک شمرده شده (که البته بیشتر موقع
ها از برخورد بقیه همین برداشــت رو میکنه) برای همیشــه کینه به دل میگیره .
شــخصیت شــکاک در گفتگو با دیگران احســاس میکنه باهاش بدرفتاری شده و حقش پایمال شده به
خاطره همین خیلی ســریع واکنش نشــون میده و عصبی میشه و دنبال تالفیه .

نکته مهم  :تیپ شــخصیت شــکاک بســیار خطرناک هستند و به هیچ عنوان با این تیپ شخصیت ها
وارد رابطه نشید .
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اخبار حوادثی که میشــنویم کســی در منزل یا محل کار با شــلیک گلوله کشته شده و در اکثر موارد قاتل
ً
اکثرا دارای شــخصیت شکاک بودن و یا میشنوید زنی توسط شوهر و یا دوست
هم خودشــو کشــته ،
پسرش به قتل رسید .
مثال اگه فکر کنه که رئیســش میخواد اخراجش کنه یا همســرش میخواد ترکش کنه با خودش میگه ( :
ً
چرا من بیکار بشــینم ؟ و چرا من بهشــون ضربه نزنم ؟ ) در واقع برای اینکه از آســیب در امان باشــه دست
به اقدامات پیشگیرانه میزنه .

داستان جولیا رو به نقل از کتاب زیر برای شما دوستان قرار میدم تا شناخت کاملی از اختالل
شخصیت شکاک یا همان پارانوئید پیدا کنید .
(Crazy love (dealing with your partners problem personality
Writer : Brad Johnson and Kelly murray

داستان جولیا :
حاال که به ماکس فکر میکنم مبهوت میمونم که چطور من همون اول شــیفته او شــدم ؟! او بســیار خوش
تیپ بود و در عین حال کم حرف  ،ســاکت بودنش باعث نمیشــد که فکر کنم غیر عادیه برعکس فکر
میکردم که شــخصیت پر رمز و رازی داره و دوســت داشتم کشفش کنم .
وقتی ماکس به اداره ما منتقل شــد بیشــتر همکارای خانم دیوانه او شــدند و من هم اعتراف میکنم از
همون اول بهش عالقه مند شــدم  .همون اول متوجه شــدم یه ســری چیزها شدم مثل  :در مورد خودش
چیزی نمی گفت و اینکه چرا به این اداره منتقل شــده  ،بیشــتر موقع ها عصبی به نظر می رســید و به
نظر میرســید ظرفیت پذیرش جوک و شــوخی مرسوم بین همکارها رو نداره.
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امکان داشــت در لحظه شــنیدن جوک لبخند بزنه اما همیشــه شک داشت که موضوع به او مربوط میشه
یا نه ؟ (فکر میکرد که همه همکارا دســت به یکی کردن و اونو مســخره میکنن)  ،در اون لحظات هراســان
و ناراحت به نظر می رســید  .نشــون میداد که لطمه خورده و آســیب پذیر است  .تصورم این است در آن
زمان حتی این حالتهای او را دوســت داشتم .
وقتی برای اولین بار از من خواســت با او بیرون برم واقعاً هیجانزده به نظر می رســید ،انگار ســعی
داشــت بفهمه واکنش من چیه .اولین روزهای آشــنایی واقعاً به خوبی ســپری شد  .احساس میکردم می
اصال مســئله ای نبود که خاطرشــو آسوده
خواد همه جوره خیالش از جانب من راحت باشــه و برای من
ً
کنم .
مثال می خواســت بدونه که رابطه های دیگه ای هم تو زندگیم هســت یا نه و بهانه کنجکاویشــو اینجوری
ً
«اصال دلم نمی خواد مزاحم زندگیت بشــم» اما االن که بهش فکر میکنم متوجه میشــم
عنوان می کرد :
ً
حتی اون موقع هم به من شــک داشــت و فکر میکرد همزمان با مردهای دیگری رابطه دارم .
همچنین از ظاهرش پیدا بود که ترس داره  .از این می ترســید که مبادا دیگران از او بدشــان بیاید و
خیلی کنجکاو بود بدونه آنها چه چیزی دربارش میگفتند  .نســبت به بعضی از همکارا نظر خیلی بدی
داشــت  .اما این نظرهاشــو به اضطراب و نگرانیش ربط میدادم و فکر میکردم میخواد منو تحت تأثیر
قرار بده.
اگرچه وقتی ســؤاالت بیامانش شــروع میشــد سعی داشتم آرومش کنم و خاطرشو آسوده کنم ،اما اولین
نگرانی های منم شــروع شــد  .با خودم فکر میکردم این مرد یه جورایی آســیب خورده واسه همین هم
ً
منحصرا درباره
پریشــونه و همچنین متوجه می شــدم تمام ســؤاالتی که در دیدار های مان مطرح میشد
من و زندگیم بود (نه اینکه خواســته من باشــه بلکه ماکس بســیار عالقه مند بود راجع به زندگی گذشته و
افکارم و خیلی چیزای دیگه ســؤال بپرسه)
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بعد از مدتی احســاس ناراحتی شــدیدی در من به وجود اومد زیرا متوجه شــدم که هیچ چیز درباره ی
ماکس نمیدونم در حقیقت او همیشــه از هر موضوعی که مربوط به زندگیش میشــد فرار می کرد .
فهمیدم فقط من هســتم که ســعی دارم هیچ ناگفته ای درباره خودم بر جا نگذارم در حالیکه ماکس
ً
ظاهرا فقط ســعی داشــت از من ســابقه های ذهنی برای خود داشته باشه و هیچ تالشی برای شریک
کردن من در زندگی گذشــته و حالش انجام نمیداد  .نیازی نیســت توضیح بدم که این حقایق چقدر
حــس بدی رو تو من به وجود آورد.
ماکس هنوز هم به نظرم جذاب به نظر میرســید و نگرانی هاش منو تحت تأثیر قرار داده بود  .حاال که
فکر میکنم تعجب میکنم  ،چطور اجازه دادم رابطه ما بیشــتر و نزدیکتر بشــه .
بعد از گذشــت مدت زمانی از آشــناییمون اتفاق عجیببی افتاد ،ســعی کردم از ماکس تعریف کنم و بهش
بگم چه دوســت خوبی برای من بوده اما متوجه نشــدم چرا تالشــم به شکل وحشتناکی نتیجه عکس داد.
ماکس به ســرعت حالت تدافعی به خودش گرفت و فکر میکرد من قصد آزار و یا دســت انداختنش رو
دارم  .هر چقدر بیشــتر تالش میکردم نظرش رو تغییر بدم ،شــک و بدگمانیش بیشــتر میشد  .مثل اینکه
قبول کرده بودم که حق با اوســت و من آزرده خاطرش کردم  .االن متوجه میشــم که چقدر همه این
افــکار من عجیب و نامعقول بودند.
فردای اون روز گاه و بی گاه از کنار اتاق من رد میشــد و خیلی تصادفی صدای خنده منو با چند نفر از
دوســتام شــنید  .خنده و صحبت ما هیچ ربطی به ماکس نداشــت اما خشم و آزردگی رو میشد از رو
چهرش فهمید فکر می کرد ما داشــتیم پشــت سر اون حرف میزدیم .
اون شــب با من تماس گرفت و حرف های عجیبی زد « :خب ،پس دوســتات درباره رابطه ما همه چیز
رو میدونن  ،من فقط به یه دلیل باهات صمیمی شــدم ،فکر میکردم میتونم بهت اعتماد کنم» او گفت
یکی از همکارانمان به نام اســتیو با او رفتار عجیبی دارد  ،از لحن صحبتش فهمیدم منظورش چیه .
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او ســعی داشــت با نیش و کنایه بگه که من درباره رابطه نزدیکمون با اســتیو صحبت کردم  .از حرفاش
بســیار شــوکه شــدم و با عصبانیت تمام جوابشو دادم  .ماکس صحبت هاشو پس گرفت و عذرخواهی
کرد اما مطمئن بودم که هنوز به من شــک داره .

تــا چنــد روز اوضــاع بینمون عــادی بود  .ماکس رو چندبار دیگه هم دیدم  .اما بعد از اون همه چیز بین ما
بدتر و بدتر شــد  .او هر روز بعدازظهر چندین بار با من تماس میگرفت  .اگر زمانی که تماس میگرفت
تلفن مشــغول بود منو ســؤال پیچ میکرد و فکر می کرد من با مرد دیگه ای صحبت میکردم .بعضی روز
ها با دوســتام برای خرید یا پیاده روی بیرون میرفتم و وقتی بر میگشــتم صداشــو رو پیغام گیر میشنیدم
با اینکه ســعی داشــت خونســرد و بی تفاوت به نظر برسه اما سوءظن و اتهام رو میشد از صداش فهمید
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حرف هایی مثل « :جولیا کجایی؟ اگه نتونیم به هم اعتماد کنیم دوســتیمون ادامه پیدا نمیکنه  .باید
مطمئن بشــم به من وفاداری بدون اینکه مجبور بشــم ازت ســؤال بپرسم .چیزی که باعث بزرگ شدن
عشــقمون میشه همینه ! « و...
تــو محیــط کار هم حرف هــای عجیبی درباره همکارانش می زد  .فکر میکرد اونها قصد دارن ایده های
کاری او را بدزدنــد و بــرای خــود اعتبار جمع کننــد  .تعجم از این بود چطور نمیتونه به اونها اعتماد کنه  .او
حتی به من تهمت رابطه داشــتن با اونها رو هم زد .
خیلی زود متوجه شــدم که فقط من نیســتم که از رفتارهای ماکس احســاس ناراحتی می کنه  .یکی از
همکاران به نام مارگارت به من هشــدار داد که در رابطه با ماکس احتیاط بیشــتری به خرج بدم و گفت
همکاران از دســت ســوءظن و رفتارهای توهین آمیز او خســته شدن تا حدی که دو نفر از اونها درخواست
انتقالی دادن  ،و به شــکل غیر مســتقیم به همکارا گفته که اگر کار او را بدزدن تاوانی که باید پس بدن
بیشــتر از حد تصور اونهاست .
یک روز صبح مارگارت مرا به کناری کشــید  ،خیلی نگران بود و من حتم داشــتم قضیه به ماکس مربوط
میشــه  ،او با رئیس قبلی ماکس تماس گرفته بود و دالیل منتقل شــدن او به اداره ما را پرســیده بود .
داســتان درســت به همین شــکل بود  .او آنقدر مشکل به وجود آورده بود که کار کردن کنارش غیر ممکن
شــده بود  ،ســرزنش همکاران و تهمت زدن به اونها با این تصور که اونا قصد دزدیدن کارش را دارند و
می خواهند موقعیت شــغلی او را نابود کنند .
حتی بعضی از اونها رو آشــکارا تهدید کرده بود و به رئیســش تهمت زده بود که قصد گیر انداختن او را
دارد  .به ماکس دو حق انتخاب دادن یا از کارش اخراج بشــه و یا به اداره دیگه ای منتقل بشــه .
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پی بردن به این حقایق خیلی روم تأثیر گذاشــت و ســعی کردم از ماکس دوری کنم  .او هر ســاعت باهام
تماس میگرفت و شــب ها با ماشــین اطراف منزلم گشــت میزد  .سعی میکردم بهش بفهمونم که دیگه
نمیخوام به رابطه باهاش ادامه بدم اما با اصرار می خواســت دلیلشــو بدونه .
فکر میکرد من صرفا به خاطر دســت انداختنش باهاش رابطه برقرار کردم  .احساســاتم تحلیل رفته بود.
از یه دوســت خواســتم که شــب ها به جای من خونه بمونه شاید ماکس خسته شده و دست از تماس
های تلفنی و گشــت زنی های بی وقفش برداره .
همچنین یه شــکایت نامه تنظیم کردم که به موجب آن ماکس حق نداشــت نزدیک محل کارم ظاهر
بشــه  ،بعد از اون به کلی غیبش زد  .به جرات میتونم بگم کســی از نبودنش ناراحت نشــد بلکه همه یه
نفس راحت کشیدن .
از اون به بعد هیچ چیزی در موردش نشــنیدم و امیدوارم هیچ وقت هم نشــنوم .حاال حس تأســف و
دلســوزی برای کســی دارم که در حال حاضر با او در رابطه است .

چرا عاشق شخصیت شکاک میشیم ؟ چه چیزی در وجود این شخص ما را جذب خود می کند ؟
خب اکثر ما ها مخصوصاً خانم ها از مرد هایی خوشــمون میاد که شــخصیت جدی داشــته باشن یا تودار
باشــن و این از نظر ما خوشــاینده .باید بگم که شــخصیت شکاک دارای شخصیت جدی  ،پر رمز و راز و
تودار اســت  ،و همین باعث شــده که بعضی ها کنجکاو بشــن و بفهمن که پشت این ظاهر آرام چیه ...
و ما امتناع او از صحبت کردن درباره خودش رو تواضع و فروتنی او محســوب میکنیم.
شــاید به وضوح متوجه بی قراری و عدم اطمینان خاطرش بشــیم ولی با خودمون بگیم  :خب شــاید به
خاطره اینه که اون مطمئن نیســت که ما دوســتش داریم یا نه...
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شــخص شــکاک عالقه شدیدی به دونســتن رابطه های قبلی یا فعلی شما داره و ما به اشتباه با خودمون
میگیم  :خب شــاید نگرانه که یه وقت مزاحم روابط من نشــده باشــه یا اینکه  :فقط از رو کنجکاوی
پرســیده و به خاطره رو راستیشه .

آیا می توان با شخصی که دارای شخصیت شکاک یا همان شخصیت پارانوئید است زندگی کرد ؟
به هیچ عنوان نباید با چنین شــخصی ازدواج کنید و اگر وارد رابطه شــدید خیلی ســریع از این رابطه
خارج بشــید چون این شــخص به هیچ عنوان نمیتونه همســر مناسبی برای شما باشه .البته اینم بگم که
اختالل پارانوئید از نظر شــدید و خفیف بودن درجه بندی خاصی داره  ،به خاطره همین تصمیم بر ســر
ماندن و ترک کردن (در صورتی که ازدواج صورت گرفته) باید عاقالنه باشــد.
اگر پای امنیت جانی شــما و فرزندانتون در میونه  ،مدارا و ســازش جایز نیســت و هر چه سریع تر
او را ترک کنید.فقط قبل از ترک کردن امنیت جانی خودتون رو در نظر داشــته باشــید و از خانواده و
قبال گفتم این شــخص دنبال تالفیه و هر موقع احســاس خطر
دوســتانتون کمک بگیرید زیرا همانطور که ً
کردید به پلیس مراجعه کنید.
اگر میخوایید به رابطه خودتون با چنین فردی هرچند کوتاه مدت ادامه بدید یه ســری نکات هســت که
باید رعایت کنید که حداقل بتونید شــرایط رو آروم تر کرده و ایمنی و ســامت عقلی و جانی خودتون رو
حفظ کنید .
 -1به هیچ عنوان فکر نکنید که میتونید این شــخص رو تغییر بدید چون هر چقدر بیشــتر ســعی کنید ،
اون شــخص بیشتر پرخاشگر و کینه ای میشه .

10

www.okmode.net

شخصیت پارانوئید (شخصیت شکاک)

-2

تالش کنید اعتماد رو در دلش به وجود بیارید :صبور باشــید و بدون فشــار آوردن بهش احساســاتش

رو درک کنید و اجازه بدید شــما رو به عنوان یه همراه همیشــگی و قابل اعتماد ببینه  .هرگز بهش نگید

اصال به من اعتماد نداری ؟» نه تنها به هیچ نتیجه ای نمیرســید بلکه بدتر هم میشــه .
که « :چرا
ً

-3

به خاطره رفتارهای توهین آمیز و بدگمانی های همیشــگیش با او بحث و جدل نکنید  ،چون اگه

باهاش بحث کنید باعث میشــه اون فکر کنه که تمام تصوراتی که راجع به شــما داشــته حقیقت داشته .
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با زبان گرم و نرم باهاش رفتار کنید :چیزی به جز احترام ،پذیرش و همدردی بی قید و شــرط از خود

نشــان ندهید ولی در برابر رفتارهای کینه توزانه  ،تحقیر آمیز و یا تهدید کننده او مقابله کنید .

چطور شخصی دارای اختالل پارانوئید میشه؟
خب باید بگم که منشــأ اون از کودکیه ،این شــخص بچه ای گوشــه گیر و زود رنج بوده و مورد تمسخر
احتماال افرادی کمال گرا و وسواســی
کودکان دیگه قرار می گرفته و روابط محدودی داشــته  .والدین اونها
ً
بودن و در تنبیه فرزندانشــون بی رحمانه عمل کرده اند و انتظار میرود این پیام رو به کودک رســونده
باشــن که « :اشــتباهات به هیچ وجه قابل تحمل نیســتن «  .این اختالل شخصیت بیشتر در مردان دیده
شده .
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