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 مقدمه

 شودیمی است. این خاصیت دنیا باعث ریناپذینیبشیپکه خاصیت آن  میکنیمدر دنیایی زندگی 

 "عادی"شرایط  مانیزندگنیست. گاهی شرایط حاکم بر  مطلوبمانگاهاً شرایطی بر ما حاکم شود که 

است. وقتی در شرایط عادی  "اضطراری"و گاهی شرایط  شودیم "بحرانی"است. گاهی شرایط 

ی اشدهنییتعهستیم همه امور شخصی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و تحصیلی تقریباً با نظم از پیش 

 . اندانیجردر  هافرضشیپی مشخصی وجود دارد و امور طبق این هافرضشیپ، رودیمپیش 

ان بحرفردی باشد مثل  تواندیم. بحران شودیمگاهی شرایط عادی به شرایط بحرانی تبدیل 

، ی باشد مثل سوگخانوادگ تواندیمبحران .  بیماری، بحران شغلی، بحران مالی، بحران ارتباطی و...

و اجتماعی باشد مثل زلزله، سیل  ترعیوسدر سطحی  تواندیم... . همچنین بحران بحران اقتصادی و

افراد در بحران را یاری  و ندیآیمدر شرایط بحرانی افرادی که دچار بحران نیستند به میدان  ... .و

از بحران  "عبور"ی ی برااعدهی به یاری اعدهکنند. در واقع در بحران  "عبور"رسانند تا از بحران 

 . شتابندیم
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حاکم شود که نه عادی است و نه بحرانی. در این شرایط  مانیزندگاما شرایطی ممکن است در 

و نه  پاسخگو است قبلیو اصول و قوانین و نظم  هافرضشیپه ن شودیمکه شرایط اضطراری نامیده 

رند، افراد درگی تکتکی برای عبور از بحران کمک کنند. در چنین شرایطی اعدهبه  دنتوانیم یاعده

شرایط برای همه به یک اندازه اضطراری است. در شرایط اضطرار سهم درگیری همه مساوی است. 

همه به یک اندازه در معرض خطرند. در این شرایط هم احتمال خطر و هم مسئولیت برای همه 

رانی شرایط بح رترندیپذبیآسبرای برخی افراد که  تواندیمراری یکسان است. گرچه شرایط اضط

 همه در معرض خطرند و همه مسئول.  به طور کلی اما در شرایط اضطراری ،ایجاد کند

است  "مأمور". در شرایط اضطرار هر کس خواهدیم "مأموریت"بنابراین شرایط اضطرار 

رایط ی وضعیت دنیا شطورکلبها و را رعایت کند. اکنون وضعیت کشور م دستورالعمل شرایط اضطرار

همه ما در معرض ابتال و همه ما  91-کووید روسیوشیوع  اضطراری است. در این شرایط اضطراری  

مسئول و مأمور پیشگیری از سرایت ویروس هستیم. در این شرایط هر کدام از ما دو مأموریت اساسی 

 داریم: 

 و رعایت فاصله اجتماعی، این است که در خانه بمانیم و با رعایت اصول بهداشتی مأموریت اول 

ی زیادی در تلویزیون، هادستورالعملچرخه سرایت ویروس را قطع کنیم. برای این مأموریت 
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در  بودن هادستورالعملی مجازی در دسترس است و موضوع اصلی همه این هاشبکهرادیو و 

 است.  خانه

 در خانه و رعایت اصول بهداشتی از سرایت ویروس  بودندوم چیست؟ با  اما مأموریت

باید در این شرایط اضطراری است.  سرایت دادن دوماما مأموریت  میکنیمپیشگیری 

ی خاص هایدشواردر خانه  ماندنکه  آنجااز  هیجانات مثبت را به یکدیگر سرایت دهیم.

شده و زندگی را به سمت یکنواختی  کنندهخستهخودش را دارد، بدیهی است پس از مدتی 

رایت با س . بنابراین مأموریت دوم روح بخشیدن به زندگی و ایجاد طنین مثبتبردیمپیش 

  است. هیجانات مثبت

 طنین مثبت چیست؟

شاید شنیده باشید که فالنی انرژی مثبت دارد، فالنی انرژی منفی دارد. این جمالت زیاد گفته 

و نه کسی انرژی منفی. اما برخی افراد دارد ولی واقعیت این است که نه کسی انرژی مثبت  شودیم

 بهافرادی هستند که حتی در شرایط سخت هم با وجود این که  هانیا. اندمثبتاهل ایجاد طنین 

 اما هیجانات مثبت مثل ،اندواقف کندیمیی که آن شرایط سخت ایجاد هابیآسو مشکالت و  مسائل

 . دهندیمو به دیگران نیز سرایت  کرده تقویتایجاد و مید، شادی، عشق، عالقه و... را در خود ا
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قطعاً این شرایط،  ،است 91-اکنون که کشور ما نیز مانند سایر کشورها درگیر شیوع ویروس کووید

اکنون یی دارد که در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم داشت. اما آنچه هابیآسمسائل و مشکالت و 

ر مثبت را د جاناتیهبه شدت مورد نیاز است ایجاد طنین مثبت توسط هر یک از ماست. الزم است 

خود ایجاد و تقویت کرده و به دیگران نیز این هیجانات مثبت را سرایت دهیم. ایجاد طنین مثبت و 

در خود و دیگران هم سیستم ایمنی بدنمان را تقویت  شادیتقویت هیجانات مثبت مثل امید و 

ر دو هم اثرات منفی شیوع ویروس  میکنیمو خود را در برابر ابتال به ویروس محافظت  میکنیم

، مسائله نگاهی بیندازیم ب نانهیبواقعبرای ایجاد طنین مثبت، ابتدا . میرسانیمرا به حداقل  مانیزندگ

 داشته است. مانیزندگکه شیوع این ویروس در  ییهابیآسمشکالت و 

 91-ی ناشی از شیوع ویروس کوویدهابیآسسائل، مشکالت و م

را در پنج طبقه  91-ی ناشی از ویروس کوویدهابیآسو مشکالت و  مسائلشاید بتوانیم 

 ی کنیم:بنددسته

 ی سالمتیهابیآسمسائل و مشکالت و  .9

 ی ارتباطیهابیآسمسائل و مشکالت و  .0

 ی شغلی و اقتصادیهابیآسمسائل و مشکالت و  .2
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 ی تحصیلی و آموزشیهابیآسمسائل و مشکالت و  .4

 ی اوقات فراغتهابیآسمسائل و مشکالت و  .5

ایجاد کند،  تواندیم 91-مشکل یا آسیبی که شیوع ویروس کوویدمسئله،  نیتریاصلو  نیترمهم .9

سمی ج مسائلدر سطحی خفیف باشد و صرفاً  تواندیماست. این ابتال و بیمار شدن ابتال به آن 

ی هابیآسمنجر به  تواندیمسالمتی کند و  تریجدفرد را دچار مشکالت  تواندیمایجاد کند. 

 جدی به سالمتی فرد شود. 

مطرح هستند.  91-ی هستند که در اثر شیوع ویروس کوویداحوزهموضوعات ارتباطی دومین  .0

ی حذف یا به کلبهباید  دهایدوبازدید، هاکالسبرای پیشگیری از سرایت ویروس، تجمعات، 

ی مهمی از ارتباطات شامل ارتباطات اجتماعی، فامیلی، خانوادگی، هاحوزهیعنی  ؛حداقل برسد

دن محدود ش ن وبود. در خانه یافته استتقلیل  و روابط به روابط خانوادگی شدهدوستانه حذف 

-شوهر، خواهر-فرزند، زن-بین والد تواندیمین ایجاد صمیمیت بیشتر، روابط در خانواده در ع

 ی ارتباطی الزمهامهارتایجاد کند. کافی نبودن نیز یی را هابیآسبرادر مسائل و مشکالت یا 

و خالی بودن خزانه رفتاری اعضای خانواده  ی، روابط زوجی و روابط خانوادگیفرزند پروردر 

ی هاانیبننتوانیم این فرصت با هم بودن را مغتنم شمرده و از آن برای تقویت  شودیمباعث 

 استفاده کنیم.  مانیارتباط
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و تعطیلی بسیاری از مشاغل منجر به لطمه اقتصادی و  91-بدیهی است شیوع ویروس کووید .2

. این لطمه اقتصادی و شغلی ممکن است خفیف باشد و در حد یک مسئله شودیمشغلی نیز 

 تواندیمشود و  درآمدخود را نشان دهد. ممکن است منجر به مشکالتی در روند شغل و کسب 

 ایجاد کند.  هاخانوادهی جدی را برای شغل و درآمد هابیآس

ت که به دنبال شیوع ویروس نیز موضوع دیگری اس هاآموزشگاهو  هادانشگاهتعطیلی مدارس،  .4

یی را برای دانش آموزان، دانشجویان یا کلیه هابیآسمسائل، مشکالت و  تواندیمو  آمدهشیپ

 ی رقم بزند. اطهیحفراگیران در هر 

و  کینکیپ، مسافرت، دیدوبازدید، وآمدرفتو ممنوعیت  91-و نهایتاً شیوع ویروس کووید .5

که افراد  شودیم ییهاتیفعالو.... باعث محدود شدن  هاموزهگردش، سینما، رستوران، استخر، 

. این محدودیت برخی افراد را با مسئله پر کردن اوقات رفتندیم هاآندر مواقع فراغت به سمت 

و برخی نیز به شدت  کندیمی ایجاد تریجد، برای برخی افراد مشکالت کندیمفراغت روبرو 

 . نندیبیماز خالی بودن برنامه اوقات فراغتشان آسیب 
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 هانیاواقفیم و تقریباً همه ما به نوعی در معرض  هابیآس، مشکالت و مسائلهمه ما به وجود این 

 توانیم، چگونه آمدهشیپی ناشی از شرایط هابیآسبا وجود این مسائل، مشکالت و هستیم. 

تا اینجا همه ما مثل همیم و  کرد و سرایت داد و طنین مثبت ایجاد کرد؟ تیتقوهیجانات مثبت را 

روز به روز حال خود و  میتوانیماما از اینجا به بعد حق انتخاب با ماست. همگی مبتال به هستیم. 

 نندهآگاهانه انتخاب کنیم که ایجاد ک میتوانیم و را بد کنیم و نهایتاً به افسردگی برسیم انمانیاطراف

با  هاسالدیگران کمک کنیم و  سالمت روان خود و به مثبت طنین مثبت باشیم و با ایجاد طنین

 افتخار از این روزها یاد کنیم.

 بودن در خانهروند ایجاد طنین مثبت در ایام 

 آگاه باش هاآنت را بشناس و از گام اول: خودهای ناکارآمد درون 

، میاداشتهتعامالتی که با والدین و بعد هم با بقیه افراد  ،تاکنون میاآمدهاز زمانی که به دنیا 

انواع خودها را  باشیم. ما درونمان خبریب هاآنکه ممکن است از ه خودهایی را درون ما شکل داد 

م از این خودها در . هر کدا، خود سرزنشگر و... گراکمالخود ایثارگر، خود خودشیفته، خود  داریم:

 . میدهیم هاآنرا دست  مانیزندگو اگر حواسمان نباشد اختیار  شوندیمشرایط خاصی فعال 
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 بودنو به طبع آن  91-یعنی شیوع ویروس کووید مانیزندگحاکم بر  فعلی  ی زااسترسشرایط 

ی اجتماعی، منجر به فعال شدن برخی خودهای درونمان هاتیفعالدر خانه و حذف تقریباً تمام 

این خودها هستند: خود  شودیم هاآنخودهایی که شرایط فعلی باعث فعال شدن  نیترمهم. شودیم

، خود شاکی، کاراهمال، خود عصبانی، خود ناسپاس، خود الیخیبوسواسی، خود مضطرب، خود 

 و خود بدبین. عرضهیبخود ناامید، خود 

 اجازه دهید ابتدا این خودها را بهتر بشناسیم:

o :ی فعلی ممکن است خود وسواسی در ما به شکل مزاحم زااسترسدر شرایط  خود وسواسی

فعال شود. خود وسواسی احتمال خطر را خیلی بیشتر از آنچه هست نشان  تکرارشوندهو 

و  هاشستن. ما را وادار به کندیمبیش از حد ما را مجبور به چک کردن اخبار  .دهدیم

و ما را مجبور به تکرار  ردیگیم. آرام و قرار را از ما کندیمافراطی  یهاکردن یضدعفون

 .کندیمافراطی  یهااجتنابافراطی و  یهایطلبافراطی، اطمینان یهاکردن

o :خود مضطرب مرتب ما را نگران حال شودیمگاهی خود مضطرب فعال  خود مضطرب .

که برای عزیزانمان اتفاقی رخ خواهد  کندیم. مرتب ما را نگران کندیمخودمان و حال دیگران 

. ما را خیلی از بیمار شدن کندیمی خوابیب، تپش قلب، دلواپسی و شورهدلداد، ما را دچار 

  .کندیم هراسانمان. از مرگ عزیزانمان ترساندیم
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o  اع اوض الیخیبفعال شود. خود  الیخیبخود  ،این شرایط ممکن است اتفاقاً در :الیخیبخود

هم خودمان شرایط را  شودیم، باعث کندیمرا انکار  هاتیواقع. دهدیمرا بسیار عادی نشان 

کسانی که رعایت  شودیمباعث  .ستینو هم به دیگران بگوییم که خبری  میرینگجدی 

که طبق روال قبل مهمانی،  دهدیمبه ما دستور  الیخیبرا به تمسخر بگیریم. خود  کنندیم

ت هسواقعاً خطرات را از آنچه  الیخیبخود  ت، خرید، بازار و... داشته باشیم!، مسافردیدوبازدید

 . دهدیمبسیار کمتر نشان 

o :ی فعال شود. خود عصبانی از خود عصبانممکن است  زااسترسدر این شرایط  خود عصبانی

خود  .کنندینمدیگران بسیار عصبانی است، از مسئولین، از مردم، از اعضای خانواده که رعایت 

، ما را به رفتارهای دیگران حساس بردیم، ضربان قلبمان را باال کندیمعصبانی خشم ایجاد 

ی مجازی علیه هاشبکهبه دیگران انتقادهای تند کنیم و در  کندیم، ما را وادار کندیم

 مسئولین و مردم و ... بنویسیم. 

o :مدیران و ، ازاندخدمتدر شرایط اضطراری فعلی افراد زیادی در حال ارائه  خود ناسپاس 

گرفته تا کادر بهداشت و درمان، تا افرادی که به طور خودجوش سازمانی یا کشوری مسئولین 

. قطعاً کوتاهی خیلی هست اما خدمات زیادی اندطیشراانجام خدمتی برای مهار این سعی در 

 ندیبینماز این خدمات را  کدامچیه شودیمهم در حال انجام است. خود ناسپاس وقتی فعال 
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. به طور مرتب خدمات ارائه شده را کندیمنمایی انجام و ارائه شده را بسیار کوچکو خدمات 

ود ناسپاس . خکندیمیا با خدمات بسیار سطح باالتری مقایسه  ردیگیمو نادیده  کندیمیا انکار 

 قدردان نیست.  وقتچیه

o  است.  افتادهعقبفرصت مناسبی برای انجام کارهای  در خانه بودنشرایط  :کاراهمالخود

 . اما در اینمیگشتیم هاآنبسیاری از کارهای ما ناتمام مانده و به دنبال فرصتی برای انجام 

! خود میکنیمممکن است فعال شود و به ما قول دهد که از فردا شروع  کاراهمالشرایط خود 

 کندیم بمانیترغو با نشان دادن وضعیت بهتر فردا،  کندیمی ایجاد حوصلگیب، در ما کاراهمال

از ما  کاراهمال که امروز را رها کنیم و از فردا شروع کنیم. حس و انرژی انجام فعالیت را خود

 . ردیگیم

o :مرتب ردیگیمو اختیار امور را در دست  شودیمفعال  درونمانوقتی  خود شاکی خود شاکی 

 یاعده. از این شاکی است که چرا "اصالً چرا این شرایط باید به وجود بیاید"که  زندیمغر 

رتب م. کندیمرعایت نکردند و این اتفاق افتاد. خود شاکی در ما خشم و تنفر و بیزاری ایجاد 

ادر حکم ص هاآنشاکی شود و بر علیه  هاآنببیند چه کسانی مقصرند تا از  کندیمکنجکاوی 

  کند.



 

 
14 

o :زیچچیهکه  دهدیماوضاع را طوری به ما نشان  شودیموقتی خود ناامید فعال  خود ناامید 

درست نخواهد شد و اوضاع روز به روز بدتر شده و ما روز به روز بیشتر آسیب خواهیم دید. 

شور و  کندیمو با رخوتی که ایجاد  کندیمخود ناامید در ما احساس غم و ناامیدی ایجاد 

 . ردیگیمشوق انجام هر کاری را از ما 

o  توان ما را برای مدیریت این  ،شودیمفعال  درونمان عرضهیبخود وقتی  :عرضهیبخود

ما را سرزنش  عرضهیب. خود دهدیمبسیار کم نشان  آمدهشیپشرایط و استفاده از فرصت 

 . کاری انجام دهیم میتوانینمنیز  طیشراو در این  مییآیبرنمکه از پس هیچ کاری  کندیم

o ی پنهانی است. خود بدبین هازهیانگخود بدبین همواره به دنبال  گرا:خود بدبین و منفی

 گونه ما را بهانگیزه پنهانی نهفته است و وسواسکه پشت هر موضوعی  دهدیمبه ما نشان 

 .کندیمدر ما خشم و نفرت ایجاد  و بردیم 91-ی پنهانی شیوع ویروس کوویدهازهیانگسمت 

خود  انجام دهد یخدمت یاگر کس ای "!هیاسیس هیقض نیا "ای "!نهکار خودشو ":دیگو یم مثالً

 ای خودگرجنبه منفی ."براش داره یسود حتماً " ای "!هدار یانقشه حتماً ":دیگویم نیبدب

 . دهدیمرا بسیار تیره و تاریک نشان  زیچهمهمثبتی ببینیم و  زیچچیه گذاردینمبدبین 
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ی فعلی ممکن است فعال شوند. زااسترسخودهایی هستند که در شرایط  نیترمهماین ده خود 

یی ایجاد هالیمبدنی و  عالئمدر ما افکار، احساسات، خاطرات،  شوندیماین خودها وقتی فعال 

ل ، از کودکی درون ما شکاندیمیقدبسیار  هانیا ؛. فعال شدن این خودها بسیار طبیعی استکنندیم

و اضطراری این روزها فقط این خودها را درون ما بیشتر از قبل فعال  زااسترس، شرایط اندگرفته

 است.  ریناپذاجتناب. بنابراین وجود این خودها و فعال شدنشان بسیار طبیعی و کندیم

گام اول در ایجاد طنین مثبت این است که این خودها را درونمان شناسایی کنیم، ببینیم کدام 

عال از ف شوندیم. وقتی درونمان فعال شوندیماین شرایط بیشتر فعال یک از این خودها درون ما در 

 . زندیماست که حرف  ____خود  آگاه باشیم که اکنون، اینجا آگاه باشیم، شدنشان

کارایی ندارند. اگر اختیار زندگی  معموالً ی درستی بزنند اماهاحرفاین خودها گرچه ممکن است 

؟ مرتب در حال جنگیدن، غر زدن، دعوا کردن، شودیمو روابطمان را به دست این خودها بدهیم چه 

ن، ، فرار کردوسواس گونه رفتار کردن، بداخالقی کردن، شکایت کردن، ناامید شدن و ناامید کردن

 ... هستیم. ترسیدن و ترساندن و
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بنابراین برای ایجاد طنین مثبت الزم است ابتدا وجود این خودها درونمان را شناسایی کنیم و 

که  ییهاتکانهو  هالیمبدنی، خاطرات و  عالئمنسبت به افکار، احساسات،  اندفعالدر لحظه وقتی 

 ، آگاه شویم. کنندیمایجاد 

 ت رها شو!مد درونآگام دوم: از خودهای ناکار 

و  وندشیمباشد( به سه شیوه وارد عمل  تواندیم)که البته بیشتر از این هم  گانهدهاین خودهای 

 :رندیگیماختیار را از ما 

o  فرمان. همانند یک دیکتاتور به ما دهندیمخیلی محکم، قاطع و با اطمینان به ما دستور 

مانند یک ارباب یی بزنیم. هاحرفکارهایی را انجام دهیم یا  کنندیمو ما را مجبور  دهندیم

. دهندیمداد زدن، غر زدن و... گالیه کردن، شستن افراطی، بحث کردن،  دستوربه ما 

ما نرمش به  ندیگویم هاآنحواسمان باشد ما برده این خودها نیستیم و قرار نیست هر چه 

 خرج دهیم و تابع محض باشیم. 

o  که  دهندیمآدرس  گونهنیابه ما  .دهندیمخیلی محکم و قاطع و با اطمینان به ما آدرس

م، نده تذکراگر به همسرم یا فرزندم " مثالً  .خواهد شد گونهنیااگر این کار را انجام ندهیم 

اگر "، "دهدیمو بیماری را به ما هم سرایت  شودیمو بیمار  کندینماو بهداشت را رعایت 
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ن کار اگر ای "،"کندیمما نفهمیدیم و از ما سوءاستفاده  کندیمگویم بعد فکر این موضوع را ن

حواسمان . دهدیمهستند که ذهن  ییهاآدرس هانیا. "را انجام دهم این اتفاق خواهد افتاد

همواره  دهندیم مانیدرونیی که خودهای هاآدرسی خودها نباشیم. هاآدرس رودنبالهباشد 

با  دهندیمیی که این خودها هاآدرس هاوقتی درست و کارآمدی نیستند. خیلی هاآدرس

 ی واقعی کامالً متفاوت است. هاآدرس

o  هستند که برایمان بسیار مهم و  مانیزندگچیزهایی در  .زنندیمگول  مانیهاارزشما را با

باارزش است، مثل سالمتی، پدر و مادر، فرزند، شغل، درآمد، تحصیل و... گاهی خودها ما را 

مگر سالمتی برای تو " :دیگویممثالً خود وسواسی به ما  دهندیمبا این چیزهای مهم فریب 

 مگر پدر و" :دیگویمیا خود مضطرب  "!دستت را بشویی، گونهنیامهم نیست؟ پس باید 

ا خود ی "تذکر بدهی! هاآنزنگ بزنی و به  هاآنمادر برایت مهم نیستند؟ پس باید مرتب به 

ی؟ تنها فرصت تفریح و مسافرت رویممگر تو در طول سال چقدر تفریح " :دیگویم الیخیب

حواسمان باشد در دام این خودها گیر نیفتیم  "، برو مسافرت!الیخیبتو ایام عید است، پس 

برای ما ارزشمند و و... پدر و مادر  ، تفریح،را نخوریم. درست است که سالمتی هاآنو فریب 

 . دهندیمما را فریب  هانیاو با  کنندیمسوءاستفاده  هانیاولی خودها از  اندمهم
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 دهندیم، آدرس دهندیمدر مجموع درون ما خودهایی است که خیلی با افراط و تفریط دستور 

را  هاآن. گام دوم برای ایجاد طنین مثبت رهایی از این خودهاست. وقتی صدای دهدیمو فریبمان 

شان عمل نظر و دستور که در حال دستور، آدرس و فریب هستند، زود طبق میشنویمدرونمان 

و فریب دادن است. ولی وظیفه ما نرمش به خرج  دادندستور دادن، آدرس  شانفهیوظ هاآننکنیم. 

 هاآناما برده  میشنویمرا درون خودمان  هاآنی و فریب خوردن نیست. ما صدای رودنبالهدادن، 

ک عروسک را همانند ی ندیگویم هاآنشویم و هر چه  هاآننیستیم. به جای این که برده 

و آنچه او در راستای  میکنیمرا درون خودمان تقویت  خود مهربانی انجام دهیم، بازشبمهیخ

 .میدهیمرا انجام  دیگویممراقبت از خودمان و دیگران 

 درونت را تقویت کن! گام سوم: خود مهربان 

 درونمانصحبت کردیم، یک خود مهربان نیز  هاآندر کنار همه آن خودهای ناکارآمدی که قبالً از 

مخصوصاً در شرایط خاص و اضطراری مانند این خود مهربان درونمان نیازمندیم؛ همواره به داریم و 

است. خود مهربان نه و شجاع  ریپذتیمسئولخردمند، گرم، . خود مهربان درون ما خودی اآلن

و نه منطقی و خشک. بلکه از نیروی عقل و خرد که ترکیبی از احساس و  کندیماحساسی عمل 

  .دهدیمگرمی  . خود مهربان گرم است وکندیماستفاده  و به جای خشکی انعطاف دارد منطق است
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است و خود مهربان شجاعت روبرو  جابهی هاتیمسئولنیست، اهل پذیرفتن  الیخیبخود مهربان 

به هر دلیلی ممکن است خود . کندینمواهمه ندارد و فرار  هایسخت، از را دارد هایسختشدن با 

 تضعیف شده باشد. برای تقویت خود مهربان درونمان بهتر است: درونمانمهربان 

ی خودمان و دیگران در این روزها حساس باشیم. هارنجبه روی رفتارها حساس نشویم. بیشتر  

 را کشف هارنجاین  ،رنجی نهفته است، سعی کنیم با حساسیت هاانسانپشت رفتار همه 

 کنیم. 

همدردی و  هارنج آنحق بدهیم و با  هاآنی خودمان و دیگران را درک کرده و به هارنج 

 همدلی کنیم. 

 خودمان و دیگران را قضاوت نکنیم.  

 م.رنج مشترکی داری اآلنخودمان را شریک رنج بقیه و بقیه را شریک رنج خود بدانیم. همگی  

 خودمان و دیگران را سرزنش نکنیم. 

 ما انسانیم و پر از محدودیت.از خودمان و دیگران انتظارات و توقعات باال نداشته باشیم.  

 قدردانی را در خودمان تقویت کنیم، هم قدردان خودمان باشیم و هم قدردان دیگران. 

شدن در کارها  قدمشیپبگذاریم و با  این روزها مخصوصاً در خانه، با چشم گفتن احترام 

 باشیم. امور  قدمشیپچشم بگوییم و در خانه  همکاری کنیم؛
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 ی را در گفتگوهایمان بیشتر کنیم. طبعشوخ 

ی ارتباطی را در خودمان باال ببریم. رفتارهای واکنشی، سریع و هایشانیپرآستانه تحمل  

را به حداقل برسانیم و بیشتر تأمل کنیم. به خودمان و دیگران فرصت بدهیم.  خودکار

 را کنار بگذاریم.  یحاضرجواب

  :ایجاد کن!ی شناختروانفضای برای هیجانات آزاردهنده گام چهارم 

اضطراب، غم و خشم سه مهمان این روزهای ما هستند. گرچه این هیجانات هر روز مهمان ما 

. میکنیمهستند اما این روزها به دلیل شرایط خاصی که در آن هستیم، بیشتر این هیجانات را تجربه 

 دلیل آن هم مشخص است، به خاطر شرایط اضطراری این روزها خودهای ناکارآمد بیشتر در ما فعال

در  ؟ به طور کلیدیکنیمبا این هیجانات چه . کنندیمو بیشتر در ما این هیجانات را فعال  شوندیم

 انتخاب کنیم.: میتوانیمبرخورد با این هیجانات سه شیوه را 

شیوه اول این که سعی کنیم این هیجانات را حذف کنیم، تقال کنیم که اضطراب، غم و خشم  .9

خوریم! ب بخشآرامی هاقرص ات را نداشته باشیم باید بخوابیم!هیجان. برای این که این نباشند

ن و... . اما آیا ای !افراط و تفریط کنیم تا اضطرابمان کم شود پرخاشگری کنیم تا راحت شویم!

 وندشینم هاآننه تنها باعث کم شدن متأسفانه ؟ !شوندیمتقالها باعث کم شدن این هیجانات 
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مثل تقال کردن یک  . درستکنندیمرا بیشتر هم  هاآنشدت و تکرار بلکه به سرعت میزان و 

، . هر چه بیشتر تقال کنیم که اضطرابرودیمهر چه بیشتر تقال کند بیشتر فرو  فرد در باتالق.

؟! این دیگویمتجربه شما هم همین را . ندیآیمغم یا خشم نداشته باشیم بیشتر سراغمان 

 ناتوانی ما.خاصیت هیجانات است نه 

تحمل کنیم، خودخوری کنیم،  "دندان روی جگر گذاشتن"روش دوم این که این هیجانات را با  .0

 دکنینمرا تحمل کنیم. این روش هم نه تنها اوضاع را بهتر  هاآنی کنیم و با سختی زیردرون

نیم س کح لحظهتمام حواسمان به این هیجانات باشد و فشارشان را لحظه به  شودیمبلکه باعث 

 ... شویم. ی مثل میگرن، زخم معده وتنروانی هایماریبو دچار 

یی و ایجاد فضا برای هیجانات آمد گوخوشاما روش سومی نیز هست و آن روش اجازه دادن،  .2

 میدانیمرا مهمانانی  هاآن. میدانینماین هیجانات را مزاحم و دشمن خود  روش سوم،است. در 

 میکنیمهمانند یک مهمان برخورد  هاآن. درست شبیه یک مهمان. وقتی با روندیمو  ندیآیمکه 

 هانآ، به جای تقال برای حذفشان به میکنینمباشند، برای حذفشان تقال  میدهیماجازه  هاآنبه 

هم شبیه یک مهمان  هاآن، میکنیمدرونمان فضا ایجاد در  هاآنو برای  مییگویم آمدخوش

 .روندیمو  ندیآیم
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حاکم است، طبیعی  91-به دلیل شیوع ویروس کووید مانیزندگاکنون که شرایط خاصی در  

ی نیاز داریم. نجنگیدن با هیجانات و تقال نکردن برای تربزرگی شناخترواناست که به فضای 

ده و شناختیمان را وسعت دافضای روان بلندمدتشاید در ابتدا اذیتمان کند اما در  هاآنحذف 

سعه برای تودر واقع  .کندیمرا بیشتر  صدرمانسعهرا در ما ارتقا داده و  آستانه تحمل پریشانی 

ی درونمان به این نگرش نیاز داریم که اضطراب، خشم و غم دشمن ما نیستند، شناختروانفضای 

. فقط به فضای روندیمو  ندیآیمهمراه طبیعی زندگی هستند که همانند یک مهمان 

 ی درونی نیاز دارند که باید برایشان ایجاد کنیم. شناختنروا

 گام پنجم: قهرمان باش! 

لحظه تحویل سال! کنار اعضای خانواده و تمام  سال بعد( است،پنج ) 9414تصور کنید سال 

 9211و خاطرات عید  دیشویمکسانی که دوستشان دارید! ساعاتی بعد از تحویل سال دور هم جمع 

. دوست دارید این روزها را چگونه تعریف کنید؟ دوست دارید قهرمان داستان باشید دیکنیمرا مرور 

 هستند به تصویر بکشید؟ دوروبرتانو نقش قهرمانی خودتان در این روزها را برای افرادی که 

قهرمانی است که  ،دیمانیمشما هستید! نقشه راه شما برای روزهایی که در خانه  ناالآن قهرمان 

از سالمت  "مراقبت"ی بعد از آن با افتخار یاد کنید. قهرمانی که اهل هاسالدوست دارید همواره در 
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ی بهداشتی بود! قهرمانی که در خانه هادستورالعمل "مراعات"خود و دیگران بود! قهرمانی که اهل 

 و ... بود. "نشاط سرگرمی و"، "مطالعه"، "احترام"، "مهربانی"، "شور و هیجان"اهل 

اد کنید ی گونهنیابا افتخار از قهرمان داستان زندگیتان یاد کنید یا این که  گونهنیادوست دارید 

 هادستورالعمل! فقط خواب بود! برخالف همه دادیم! حساسیت زیاد به خرج کردیمکه بداخالقی 

 داشت! دیدوبازدیدو  رفتیمبه مسافرت 

 ؟شخصیت دومیا  شخصیت اول ؟دیکنیمکدام را انتخاب 

ی ماست که راهنمای ما در طول زندگی و مخصوصاً هاارزش، دهدیمآنچه شخصیت اول انجام 

 مانیزندگقهرمان در این روزها . پس راهنمای ما میکنچه  میدانیمندر شرایط سختی است که 

 است.!

  باش! قدمثابتگام ششم: محکم، صبور و 

دشوار نیست. فقط ممکن است گاهی مخصوصاً وقتی  خواهدیمقهرمان داستان زندگی از ما  آنچه

، به جای قهرمان داستان، اسیر خودهای ناکارآمد شویم که شودیم تریطوالنزمان در خانه ماندن 

ر د ی و... تعهد ما به قهرمان را کم و ما راحوصلگیبکردیم. خستگی، یکنواختی،  شانیمعرفدر ابتدا 
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 مانیزندگباشیم و قهرمان  مانیزندگ. پس یادمان باشد قهرمان کندیمدام خودهای ناکارآمد گرفتار 

 بمانیم! همواره:

 آگاه شویم.  هاآنخودهای ناکارآمد درونمان را بشناسیم و در لحظه نسبت به  .9

نمان رها ی نکردن و فریب نخوردن از خودهای ناکارآمد درورودنبالهبا نرمش به خرج ندادن،  .0

 شویم.

 خود مهربان درونمان را تقویت کنیم. .2

 ی درونمان را توسعه دهیم.شناختروانفضای  .4

 را به خودمان یادآور شویم.  مانیزندگقهرمان  .5

 وفادار بمانیم. مانیزندگبه قهرمان  .6

 بهداشت روان غافل یهادستورالعملاز باشیم بهتر است  قدمثابتو برای اینکه در مسیر قهرمانی 

 نشویم:

  نظم قبلی زندگی را حفظ کنیم یا اگر نبوده این نظم را ایجاد کنیم: زمان خواب و بیدار شدن

و  را مرتب صورتمانمنظم و ثابتی داشته باشیم، لباس خوب بپوشیم، ورزش کنیم، موها و 

 و با خانواده یکی شویم. قاطی شویم هابچهتمیز نگه داریم، ظرف بشوییم، با 
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  باشیم. با اعضای خانواده و فامیل، دوستان و همکاران در ارتباط تلفنی و به دیگران وصل

 هانآ مخصوصاً  همکارانمانباشیم. پیگیر دوستان و  احوالشانتماس دیداری باشیم. جویای 

 باشیم.  تنهاترندکه 

  وانیمکتاب بخ ،ببینیم. فیلم باشیم دیبریملذت  هاآنو چیزهایی که از  هایسرگرممشغول، 

 .غذاهای خوشمزه و سالم تهیه کنیم ،موسیقی گوش کنیم

 باشیم. شکرگزارقدردان خودمان و دیگران باشیم. . نجام دهیماعمال معنوی ا 

  و ناتمام بپردازیم. افتادهعقببه کارهای 

 .به خودمان فرصت استراحت و آهستگی بدهیم 

 

 

 یمنابع انسان آموزش و توسعه

 و مشاوره صفاهان یمرکز خدمات روانشناس یهمکار با

 9911بهار 

 


