
چنین است رسم 
سرای درشت 

نمی ماند.«  یک جور  همیشه  »دنیا 
بار  چند  روزی  آدم  است   خوب 
تکرار  خودش  با  را  جمله  این 
بیدار  خواب  از  که  از صبح  کند؛ 
صبحانه اش  چای  وقتی  می شود، 
وقتی  خیابان،  در  می خورد،  را 
ظهر  گرمای  وسط  ترافیک  پشت 
تابستان از گرما هالک می شود، شب 
می خواهد  را  خسته اش  جسم  که 
و  رختخواب  روی  کند  پرتاب 
در  و  می شود  پهلو  به  پهلو  بعد 
زندگی اش دست  گیر و گورهای 
می کند  حس  وقتی  می زند،  پا  و 
خوشحال ترین یا غمگین ترین آدم 
روی زمین است، وقتی در یک کافه  
جدید طعم نوشیدنی دلخواهش را 
مزه مزه می کند، وقتی بهترین خبرها 
گره  یک  برعکس،  یا  می شنود  را 
الکردار می افتد میان کارهایش و بد 
بیاری پشت بدبیاری هوار می شود 
روی سرش، وقتی کارتن خواب یا 
کودک کاری را در سرمای استخوان 
خودش  و  می بیند  ماه  دی  سوز 
دست ها در جیب با لباس گرم به 

سمت خانه اش می رود... 
نمی ماند،  جور  یک  همیشه  دنیا 
خیابان ها،  آدم ها،  که  طور  همان 
درخت ها، گل ها، خانه ها و هیچ چیز 
دیگری در آن یک جور نمی ماند. 
بار  چند  روزی  آدم   است  خوب 
این جمله را با خودش تکرار کند 
بر  خیلی  روزگار  گردش  اگر   تا 
وفق مرادش بود، سوار اسب غرور 
نشود، نگاه کند به اطرافش و دست 
چه  که  بگیرد  افتاده اند  که  آنهایی 
بعید از این دنیا که روزی جایشان 

را عوض نکند؟ 
و وقتی دنیا بر وفق مرادش نبود و 
زمین خورد، عصبانی یا اندوهگین 
و  آدم  بچه  مثل  شود  بلند  نشود. 
خاک  و  گرد  که  طور  همان  بعد 
لباسش  از  را  ناامیدی  و  خستگی 
می تکاند، راهش را پیدا کند و در 
را  تنش  زحمتی  هر  به  که  حالی 
دنبال خودش می کشد، با خودش 
واگویه کند که: »چنین است رسم 
به زین  سرای درشت/گهی پشت 

و گهی زین به پشت.«
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99فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

همه ما در طول زندگی خود آسیب هایی را تجربه 
می کنیم، اعم از فریب خوردن، حوادث ناخوشایند و 
غیرمنتظره، چالش ها و مشکالت بزرگ و کوچک، 
بی پناهی و نیاز به مراقبت، در چنین شرایطی اگر نه 
از نظر جسمی، بلکه از نظر روانی آزار می بینیم و 
ممکن است قربانی این مشکالت شویم. پذیرفتن 
رنج و احساس ناتوانی ناشی از چنین تجربیاتی از 
نظر روان شناختی نشانه سالمت است اما هستند 
همیشه  شرایط شان،  به  توجه  بدون  که  افرادی 
احساس قربانی شدن می کنند. حتما شما هم افرادی را 
می شناسید که دائم در مورد برخی از بی عدالتی هایی 
که در حق شان شده صحبت می کنند، اینکه دیگران 
چگونه آنها را از آنچه شایسته اش بوده، محروم کرده 
یا برخالف میل شان آنها را وادار به انجام کاری کرده 
اند که نمی خواستند؛ یا اینکه چگونه زندگی همیشه 
برای آنها ساز مخالف می زند و جهان برای تنبیه 
آنها طراحی شده؛ آنها همیشه و همه جا از زمین 
و زمان گالیه دارند و معتقدند زندگی هیچ وقت 
روی خوشش را به آنها نشان نمی دهد و مقصر 

همه اتفاقات بد زندگی شان دیگران و محیط هستند. 
زندگی در نقش یک قربانی هیچ ویژگی مثبتی ندارد 
اما با آگاهی، توانمندسازی و با نگرش جدید و 
تمایل به تغییر و رفتارهای جدید، می توان این 

ذهنیت را تغییر داد. 
1. مسوولیت نیازها و خواسته های خود را برعهده 
بگیرید. آنچه می خواهید و آنچه برایتان مهم است 
را تعیین کرده و به جای صرف وقت برای سرزنش 

خود و دیگران، روی خواسته تان تمرکز کنید.
2. »نه« گفتن را تمرین کنید. اگر نمی خواهید کاری 

را انجام دهید، مجبور به انجام آن نیستید. 
3. دست از سرزنش بردارید. هنگامی که در مورد 
خود و دیگران داستان های سرزنش کننده می شنوید، 

با صدای بلند به خود بگویید: »توقف« 
4. منشاء احساس ناتوانی خود را کشف کنید. قبل از 
اینکه دنبال این باشید که چه کسی مانع شماست، در 
مورد ریشه احساس ناتوانی در خود کنجکاو شوید.
5. با خود مهربان باشید. وقتی جهان را به خاطر 
رنج خود مقصر می دانید، نه تنها به داشتن حس 

بهتری کمک نمی کنید، بلکه به رنج خود می افزایید.
6. تمرکز خود را روی کمک به دیگران معطوف 
کنید. وقتی در ذهن تان قربانی هستید، تمام دنیا علیه 
شماست. رنج خود را با مهربانی کاهش دهید و به 

موجود دیگری کمک کنید. 
7. سپاسگزاری را تمرین کنید. ذهنیت قربانی، شما 
را به توجه و تمرکز بر آنچه که به دست نیاورده اید 
سوق می دهد بنابراین، به آنچه دارید توجه کنید و 

قدردان باشید.
8. فهرستی از راه های تغییر وضعیت بد به خوب 
را بنویسید. وقتی قربانی هستید، مطمئنید که برای 
تغییر شرایط خود نمی توانید کاری انجام دهید، که 
البته درست نیست. بر چگونگی تغییر و بهبود شرایط 

تمرکز کنید حتی اگر سخت باشد.
9. بخشش را تمرین کنید. هنگام قربانی بودن، کینه 
و عصبانیت را حفظ می کنید و معتقدید به شما ظلم 
شده، به جای اینکه حس خود را با این افکار مسموم 

کنید، بخشش و شفقت را تمرین کنید.
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 ترجمه: سارا حق بین
چگونه در زندگی قربانی نباشیم؟ 

آقای حمیدرضا. ی یک پدر جوان 
است. پدری که هزار امید و آرزو 
گل  و  آب  از  کمی  روزهای  برای 
درآمدن بچه هایش داشت اما بیماری 
تمام نقشه هایش را نقش بر آب کرد و 
سلول های سرطانی آنچنان در کبدش 
جوالن دادند که او را از پا انداختند. 
تا به حال برای این آقای 47 ساله 6 
جلسه شیمی درمانی انجام شده و در 
نوبت پت اسکن هستند اما نداشتن 
بودن  طوالنی  به دلیل  درآمد  ممر 
دوران بستری و هزینه های سنگین 
آن و نداشتن توان کار، باعث شده 
و  دارو  هزینه های  پرداخت  امکان 

ادامه درمان را نداشته باشد. 
این خانواده حاال و خیلی زود به کمک 
من و تو نیاز دارد. ما می توانیم کمک 
کنیم سایه پدری بر سر فرزندانش 
بماند. کافی است به قدر وسعمان 
را  خود  نقدی  کمک  کنیم.  همت 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه   شماره 
تماس بگیرید. این بیمار با کد25900 
عاشورا  امدادگران  موسسه  در 

می شود. شناخته 

ستون آخر

همه پدر و مادرها دوست دارند فرزندان مستقلی داشته باشند اما برخی از 
آنها در مستقل بار آوردن کودکشان چندان موفق نیستند چون راه هایی که 
برای رسیدن به این هدف وجود دارد، نمی دانند. در این مطلب 5 روش 
بسیار کاربردی و موثر را که هر والدی باید بداند، با هم مرور می کنیم.
1. هیچ وقت کاری که خودشان می توانند انجام دهند، انجام ندهید. درست 
است که اگر کودک خودش بخواهد جوراب و کفش هایش را بپوشد وقت 
بیشتری می گیرد اما شما باید فرصت بیشتری به او بدهید تا خودش این کارها 
را انجام دهد. اگر می بینید کودک اذیت می شود یا انجام کاری که دوست دارد 
انجام دهد خیلی زمان می برد، به جای اینکه مجبورش کنید زودتر آن کار را 
تمام کند، از او بپرسید که کمک می خواهد یا نه؟ یا سعی کنید به فرزندتان یاد 

دهید به روش خودش آن کار را سریع تر انجام دهد. 
2. خانه تان باید طوری باشد که نشان دهد در آن کودکی زندگی می کند. 
خانه تان حتما باید محیطی دوستانه و امن برای اکتشاف بچه ها باشد. شنیدن 
همیشگی حرف ها و دستوراتی مثل »بهش دست نزن«، »ازش دور شو« و... 
می تواند باعث از بین رفتن استقالل شود. هر چقدر خانه شما برای بازی 
و اکتشاف بچه ها امن تر باشد، کمتر »نه« می گویید و هر چقدر کمتر »نه« 
پیدا  بین شما و کودک کاهش  به طور چشمگیری کشمکش های  بگویید، 
می کند. کودکی که در خانه آزاد است کمتر لجبازی می کند و همکاری 

بهتری با والدینش خواهد داشت.
3. به بچه هایتان حق انتخاب دهید. به فرزندتان اجازه دهید که خودش 
تصمیم بگیرد. به او یک یا دو حق انتخاب بدهید که خودتان هم بتوانید 
با آنها کنار بیایید. به جای اینکه از کودک بپرسید برای صبحانه چه چیزی 
به  پنیر؟ حتما  یا  برای صبحانه خامه می خواهد  بپرسید  او  از  می خواهد، 
انجام  باعث می شود کاری که می خواهد  بگذارید چون  احترام  انتخابش 
دهد، بهتر انجام دهد. همچنین حتما اجازه دهید خودش غذایش را بخورد، 

حتی اگر ریخت و پاش می کند.
4. حتما کودک را در فعالیت هایی که مناسب سن او است، شرکت دهید. 
بچه هایتان را با شرکت دادن در فعالیت هایی که مناسب سنشان است، تشویق 
کنید که مراقب خودشان و وسایلی باشند که متعلق به آنهاست. خیلی از 
بچه ها می توانند لباس های چرک شان را در سبد بیندازند، اسباب بازی هایشان 

را جمع کنند و ظرف های کثیف را روی کانتر یا داخل سینک بگذارند.
را  بچه هایتان  کنید.  تشویق  امن  و  بی خطر  کارهای  انجام  به  را  آنها   .5
قدم  برای  اگر  کنند.  امتحان  را  یا جدیدتری  بیشتر  کارهای  کنید  تشویق 
برداشتن به روش خودشان مردد هستند، کنارشان باشید و تشویق شان کنید 

تا مسیرشان را ادامه دهند.
و  کنند  رفتار  تر  بزرگ  بچه های  مانند  می خواهند  کودکان  حالی که  در 
خیلی وقت ها هم همین کار را می کنند، باز هم نیاز دارند بچه باشند و 
می کند،  بلندشان  مادر  و  پدر  می خورند،  زمین  وقتی  که  باشند  مطمئن 
چیز  هر  از  بیش  و  می کنند  تشویق شان  می کنند،  مقابله  مشکلی  با  وقتی 

دیگری در دنیا هم دوست شان دارند.

چطورکودک مستقلی بار بیاوریم؟
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- خیلی احساس بدی دارم. حس  می کنم فایده ای نداره. 
این بار هم فایده نداره. هر کاری  می کنم ، نمی تونم 

شما رو راضی و خوشحال کنم.
با تعجب می پرسم: »قراره از چی راضی بشم؟«

- از پیشرفت من در جلسات.  می دونم نمی تونم اون 
جوری که انتظار دارید به احساساتم نزدیک بشم و 
تجربه شون کنم.  نمی تونم اونجوری که انتظار می ره 
باشم. اصال نمی فهمم وقتی  می پرسید چه احساسی 

دارم یا اینکه چطور تجربه اش  می کنم، یعنی چی.
من  که  باشی  طوری  قراره  می کنی  فکر   چرا   -

راضی باشم؟«
- چون برام خیلی مهمه این جلسات پیشرفت کنه، 
از پس مشکالتم بربیام و دیگه این حال و احوال 

رو نداشته باشم.
- چرا فکر  می کنی پیشرفت این جلسات به رضایت 

من بستگی داره؟«
کمی فکر  می کنه و می گه:  »نمی دونم. به نظرم رضایت 
شما یعنی عملکردم در جلسات خوب بوده و پیشرفت 
کردم. این طور نیست؟« می گم: »متوجه نیازت به تایید 

شدن از طرف من هستی؟«
سکوت  می کنه، درحالی که چشم هاش خیس شده 

سرش رو به نشونه تایید تکون می ده.
از  تایید  به  نیاز  این  خاستگاه  »می دونی  می گم:  

کجاست؟«
اشک هایش را پاک  می کنه و می گه: »فکر کنم آره. 
هرکاری  می کنم فایده ای نداره، هیچ وقت فایده ای 
نداشته. هیچ وقت به اندازه کافی خوب نبودم، هیچ وقت 
نشد پدرم راضی باشه، موفقیتم رو ببینه، تحسینم کنه، 
همیشه به نظرش یه چیزی کمه، همیشه گزینه دیگه ای 
هم هست که انجام ندادم و اون بهتر بوده، هیچ وقت 
تا حاال نشده بهم بگه آفرین، همیشه یه پیشنهاد داره.«
می گم: »چقدر جای تایید و تحسین خالیه! اما متوجهی 
این نیاز چقدر فرسوده کننده است؟ چقدر سخته سایه 
این نیاز در هر لحظه از هر رابطه ای حضور داشته باشه؟«
آه عمیقی  می کشه و می گه: »خیلی زیاد، تمام عمرم 
بی وقفه تالش  کردم و هیچ وقت احساس آرامش و 
موفقیت نداشتم. گاهی احساس  می کنم ده ها سال 

پیرتر از خودم هستم.«
می گم: »وقتش نیست این خواسته تایید رو رها کنی؟ 
حاال که انقدر عمیق خاستگاهش رو دیدی و درکش 

کردی، حاال که انقدر ملموس تجربه اش کردی، مایلی 
رهاش کنی؟«

سرش رو بلند  می کنه، به چشم هام نگاه  می کنه و  
می پرسه: »چطوری؟« می گم: »خیلی ساده. با یه نفس 

عمیق.« پر از سوال می شه و می گه: »یعنی چی؟«
لبخند  می زنم و می گم: »قدم اولش سخته، اینکه نیازت 
به تایید رو ببینی و متوجه بشی از کجا میاد و قدم دوم 
خیلی ساده است؛ رها کردن. وقتی  می بینی این نیاز به 
االن مربوط نیست و به تجربه ای از گذشته مربوطه که 
در زمان حال حضور نداره؛ مثل االن، من بابات نیستم 
و تو به تایید من نیاز نداری. می تونی پیشرفتت در 
جلسات رو با نحوه مواجه شدنت با زندگی ارزیابی 
کنی؛ انعطاف پذیری، ناظر بودن، انتخاب آگاهانه به 

جای واکنش خودکار و...«
لبخند کوچکی بر لبانش می نشیند. انگار سادگی ماجرا 
شیرین تر از تصورش است. می گه: »راست  می گید. 
االن که این طوری به ماجرا نگاه  می کنم ، می تونم 
نیازم به تایید شما و اینکه مربوط به کجاست، ببینم 
اما انگار هنوز هم برام مهمه شما همین دریافتم رو 

هم تایید کنید.«
می گم: »همین طوره. خواسته تایید هیچ وقت تموم 
نمی شه. همه ما به تایید و تحسین دیگران نیاز داریم. 
به خصوص تایید و تحسین کسانی که دوست شان 
داریم اما مساله اینجاست که به این نیاز به تایید وابسته 
نباشیم.  می تونیم مستقل از نتیجه این خواسته زندگی 

کنیم و حال و احوال متعادلی داشته باشیم.«
  

ما انسان ها به عنوان موجوداتی نیازمند متولد  می شویم. 
اولین نیازهای ما اصلی ترین نیازهای ما برای بقاست؛ 
نیاز به گرم شدن، سیر شدن و در برگرفته شدن در 
برابر خطرها. به همین دلیل اصلی ترین نیازی که در 

همه ما شکل  می گیرد، نیاز به امنیت است.
به دنبال ارتباط با مراقبان اولیه و تجربه ناکامی های 
اجتناب ناپذیر زندگی کنار تجربه های کامیاب کننده با 
مادر مهربانی که ما را در آغوش  می گیرد، سیر  می کند 
و مراقبت  می کند، ظرفیت تحمل ناکامی در ما شکل  
می گیرد و به تدریج یاد  می گیریم چطور خودمان را 
تنظیم کنیم. توانایی خودتنظیمی به مهم ترین ابزار 
ما برای حفظ رابطه با مراقبان اولیه و نیاز به تایید 
و تحسین پدر و مادر به نیاز اساسی زندگی تبدیل  

می شود. به همین دلیل همواره به چشم و دهان آنها 
نگاه  می کنیم؛ نگاهی که همواره در جستجوی پاسخ 
یک سوال است: آیا به اندازه کافی خوب هستم؟ آیا 

عملکرد من را تایید  می کنی؟
به دنبال شکل گیری این سیستم ارزیابی خوب و 
بد در ارتباط با والدین، نیاز پیدا  می کنیم برای حفظ 
شرایط بهینه همه چیز را کنترل کنیم و نیاز به کنترل 
خودمان و دیگران به نیازهای اصلی ما اضافه  می شود. 
کنترل شرایط بیرونی و درونی جهت حفظ رابطه، 
داشتن تایید و امنیت، بخش بزرگی از رفتارهای ما را 
شکل  می دهد و کمک  می کند به اضطراب از دست 
دادن و همین طور اضطراب حاصل از احساسات 
برانگیخته شده در روابط مختلف غلبه کنیم و شرایط 

را پایدار نگه داریم.
این نیازها کنار نیاز به رابطه امن و پایدار با کسانی که 
دوستشان داریم همواره در زندگی و روابط ما جریان 
دارد و  می تواند عملکرد ما را در موقعیت های مختلف 
درون فردی و بین فردی تحت تاثیر قرار دهد. حال 
و احوال افسرده و به هم ریخته، خودسرزنشگری، 
پرخاشگری در روابط و اجتناب و فاصله گرفتن از 
روابط اصیل عاطفی و حرفه ای از عوارض درگیری 
با این نیازهای اساسی و احساسات ناشی از آنهاست.

یکی از تکنیک ها و متدهای طراحی شده برای رهایی از 
درگیری با این نیازها، نگرانی ها و احساسات ناخوشایند 
ناشی از آنها، متد »سدونا« است. این متد بر مواجهه 
سازنده با افکار و احساسات تاکید دارد و از آن به عنوان 
رها شدن نام  می برد. توانایی طبیعی ای که همه ما با آن 
متولد  می شویم و به تدریج در روند زندگی اجتماعی آن 
را فراموش  می کنیم. رها کردن فقط یک گذر درونی 
و توقف کوتاه بر احساسات و افکار سرکوب شده 
و حبس شده است و کمک  می کند خود را از تجربه 
گذشته، جدا و بودن در لحظه حال را تجربه کنیم. 

در رها کردن، قدم اول، حضور و بودن با تجربه 
گذشته است و در قدم دوم با بودن در لحظه حال 
از چسبندگی با احساسات، افکار و نیازهای گذشته 
جدا  می شویم و این امر فرصت انتخاب جدید با 
ذهن باز و آزاد در لحظه را برای فرد فراهم  می کند. 
هدف متد سدونا آموزش شیوه تجربه ای است که 
کنار مدیریت واکنش های احساسی، به رهایی از آثار 

ناهوشیار گذشته در زمان حال نیز کمک  می کند.

عکس و مکث

 دکتر لیال عظیمی
دکترای علوم اعصاب و روان درمانگر پویشی

 دکتر مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان، بازی درمانگر

هیچ وقت پدرم به من آفرین نگفت!

داستان زندگی

سخنی با والدین

تصویری از 

سلوا لطیفی، 

زنی 45 ساله 

در روستای 

عشیره خلف در 

منطقه خسرج 

خوزستان که 

سعی می کند راه 

آب را به سمت 

مزرعه اش باز 

کند تا خشک 

نشود.

گاهی به قدری حال ما گرفته است که جای گفتن ندارد. هر قدر هم دنبال دلیل 
و بهانه هایی برای ایجاد این حال بد می گردیم، به اصل ماجرا پی  نمی بریم. 
زمانی فکر می کنیم از دشواری معیشت به این روز افتاده ایم و گاهی همه 
کاسه و کوزه ها را بر سر کرونا می شکنیم و گاهی آدم های اطراف مان را دلیل 
بدحالی خودمان می دانیم. اگر باز بگردیم، بهانه های دیگری هم جور خواهیم 

کرد ولی ظاهرا هیچ یک از اینها نمی تواند دلیل اول و آخر و اصلی باشد. 
اینها زمینه ساز حال بد هستند نه دلیل اصلی آن. اگر کمی نگاه مان را به 
اعماق بچرخانیم و از الیه های رویین تن و روان رها شویم، در وجود خود 
گیرنده ای قدرتمند را پیدا خواهیم کرد که از طریق اتصال به آسمان، حال 
خوب را در وجود ما منتشر می کند. در آموزه های دینی از این گیرنده و 
فرستنده مشترک در وجود همه آدم ها به نام »فطرت« یاد کرده اند. همه این 
فطرت خدایی را دارند. از طریق آن با خداوند ارتباط می گیرند و از طریق آن 
الهام های الهی را دریافت می کنند، آرام می َشوند، مطمئن می شوند، قدرتمند 
می شوند، یقین می کنند هیچ گاه از بین نخواهند رفت و هیچ کس تنها نیست.
 زمانی که دستگاه »فطرت« خوب کار کند و غبار زمان و مادی گرایی افراطی 
ما آن را معیوب نکرده باشد، در سالمت کاملیم و آن گاه که این بن مایه اصیل 
وجودمان در انبوهی از غبار و غفلت گم شده باشد، همیشه تشنه آرامشی 
هستیم که هیچ چیزی آن را برطرف نمی کند. در آموزه های دینی می خوانیم 
که یکی از ماموریت های انسان های کامل در زندگی دیگر انسان ها، زدودن 
الیه های غبار از وجود آدم هاست تا دیگر بار نگاه شان به آفریدگار بچرخد 

و وجودشان از این چرخش هوشمندانه، روشن شود. 
روزهای پیش رو، فرصت هایی ناب برای غبارزدایی از اعماق وجود من 
و تو است. روزهایی چون عرفه که چشم های خسته از خشکی اشک های 
دوری از پروردگار، دیگر بار به جوشش در می آیند و هنگامه ای چون عید 
قربان که در آن یکی از خودمان ثابت کرده که انسان بی دلیل برتر از فرشتگان 
نشد زیرا با تمام دلبستگی هایش حاضر شده برای خداوند از همه زندگی اش 
بگذرد. ما از همان تباریم و جانمان تشنه همراهی با معنویات ناب. فرصت ها 

را دریابیم و به یاد همدیگر باشیم.

دین و سالمت

اتصال برقرار است؟

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره ماوا


