ذهن زیبا
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ذهنآگاهی چیست و چگونه میتوانیم با پرورش این مهارت بر استرسهای خود چیره شویم؟

دریاب دمی که با طرب میگذرد
در تمرینها
و بینش
ذهنآگاهی
تالش میشود
انسان از میزان
تسلط ذهن
قضاوتگر بکاهد
و قدرت ذهن
در حالت بودن
را بیشتر کند.
تاکید روش
ذهنآگاهی بر
توجه به دم و
دمغنیمتی و
دعوت به گذرا
دیدن رویدادها
و تجارب ذهنی
است

دکتر حمید خانیپور
روانشناس بالینی و عضو هیئت
علمی دانشگاه خوارزمی

زندگی روزمره مملو از استرسهای کوچک و
بزرگاست.طبقتعریفروانشناسانسالمت،
استرس یک فرایند است که هم عوامل محیطی
مانندترافیک،فشارکارورویدادهایناخوشایند
زندگی و هم عوامل فردی در ایجاد آن نقش
دارند.آنچهباعثایجادنشانههایفیزیولوژیک
استرس مانند افزایش ضربان قلب ،تنگی نفس،
خستگیومواردیازاینقبیلدرمامیشودبیشتر
واکنشهایی است که نسبت به این محرکهای
بیرونی نشان میدهیم .از این رو ،راهبردهای
مختلفی برای اصالح این واکنشها پیشنهاد
شده است .از جمله این روشها میتوان به
واکنش آرمیدگی ،ایجاد حواسپرتی و تغییر
شیوه ارزیابی محرکهای استرسزا نام برد.
یکی از روشهایی که برای مقابله با استرس
قابلاستفاده است ،ذهنآگاهی است.
ذهنآگاهی بر اساس تعریف ،روشی برای بیشتر
آگاه شدن از طریق تربیت قوه توجه و تمرکز
است .اساس ذهنآگاهی بر کم کردن قضاوت
درباره امور و توانایی پذیرش رویدادهاست به
همان صورت که هستند .ذهن انسان دو حالت
اصلی دارد .در وضعیت اصلی ذهن همیشه در
حال قضاوت است؛ برای رویدادهای پیرامونی

تفسیروارزشیابیتهیهمیکندودربارهشکستها
و اتفاقهایی که در آینده قرار است ،رخ دهند
خیالپردازی میکند یا در حال حل مساله است.
حالت دیگر ذهن ،حالت بودن است .در این
ت ذهن متمرکز بر لحظه حال است ،کمتر
وضعی 
قضاوت میکند و بیشتر در حال تجربه هستی
به همان صورتی است که بر او واقع شده .در

ذهنآگاه بودن را تمرین کنیم

روشهای بسیار سادهای وجود دارد که به کمک آنها میتوانید ذهنآگاهی
را در خود افزایش دهید .در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم.
سعی کنید کارهایی را که تا امروز برحسب عادت و بهطور روزمره
انجام میدادهاید از امروز با آگاهی انجام دهید .مثال هنگام مسواک زدن
دندانها ،دوش گرفتن ،خوردن صبحانه یا پیادهروی به سمت محل کار،
بیشتر توجه کنید .به میزان روشنایی ،صدا ،بو و مزه ،حرکت و احساس در
این فعالیتها متمرکز شوید .بهعنوان مثال همه ما راه میرویم و در حال

تمرینهاوبینشذهنآگاهیتالشمیشودانسان
از میزان تسلط ذهن قضاوتگر بکاهد و قدرت
ذهن در حالت بودن را بیشتر کند .افرادیکه دچار
مشکالت هیجانی مانند اضطراب و افسردگی
میشوند نیز به شدت دچار اختالل در کنترل
توجهشان هستند و توجه آنها اسیر رویدادهای
گذشته و آینده میشود و این مساله موجب افت

راه رفتن حرف میزنیم ،خوراکی میخوریم ،به مشکلی فکر میکنیم و...
هنگام انجام عمل راه رفتن به هیچ عنوان به خود راه رفتن فکر نمیکنیم.
بیایید این بار تمرین کنیم هنگام راه رفتن ،فقط به راه رفتنمان متمرکز
باشیم؛ بلند شدن یک پا و اینکه از کدام قسمت آن را به زمین بگذاریم
و اول کدام پایمان را بلندکنیم و...
از همان لحظهای که از خواب بیدار میشوید ،ذهنآگاهی را تمرین کنید.
منتظر لحظهای نباشید که هیچ کاری نداشته باشید و بتوانید با فراغ خاطر
ساعتی را به این کار اختصاص دهید .این زمان بیکاری و فراغت مطلق

کارکردشاندرحوزههایمختلفزندگیمیشود.
تاکید روش ذهنآگاهی بر توجه به دم و نفس و
دعوت به گذرا دیدن رویدادها و تجارب ذهنی
است .همچنین یکی دیگر از بینشها و پیامدهای
ذهنآگاهیتوسعهپذیرشاست.پذیرشراهتغییر
است .بیشتر مشکالت هیجانی نتیجه نپذیرفتن
تجارب ذهنی و رویدادهای محیطی است .این

نپذیرفتندرسطحتجربینوعیاجتنابمحسوب
میشود و همین اجتناب کردن از تجارب مختلف
درون روانی اعم از هیجانها و افکار ناخوشایند
زمینهساز شکلگیری رفتارهای دفاعی و محدود
شدنزندگیفردوازدستدادنفرصتدنبالکردن
ارزشهایزندگیمیشود.درمقابلذهنآگاهی،
دعوت به پذیرش حالت متضاد اجتناب و به
نحوی روبروشدن با مشکالت است.
این روش درمانی در حوزه روانشناسی بالینی
ابتدا بهعنوان یک درمان پیشگیرانه برای بیمارانی
که چند دوره افسردگی را در تاریخچه خود
داشتند و در زمان درمان در مرحله بهبود نسبی
بودند ،اجرا شد و نتایج بسیار امیدوارکننده بود و
نشان داد این روش درمانی در پیشگیری از عود
افسردگیاثربیشترینسبتبهدرمانهایمعمول
دارد .سپس اقبال و گرایش توجه به این رویکرد
افزایش یافت و بهتدریج برای سایر حوزههای
اختالالت و مشکالت هیجانی به کار گرفته شد.
مولوی شاعر و عارف ایرانی در قطعهای تحت
عنوان مهمان خانه ،داشتن ذهنآگاهی نسبت به
افکار و تجارب ذهنی را به صورت غیرمستقیم
به نظم بیان کرده است.
هست مهمانخانه این تن ای جوان
هر صباحی ضیف نو آید دوان
هین مگو کین مانند اندر گردنم
که هم اکنون باز پرد در عدم
هرچه آید از جهان غیبوش
در دلت ضیفست او را دار خوش

ممکن است در زندگی اغلب ما هرگز فرانرسد.
ذهن خود را رها کنید .بیشترین تغییرات ذهنآگاهی روی مغز زمانی
مشاهده میشوند که افراد به مغز خود اجازه رهاسازی داده و توانستهاند
آرام و بدون قضاوت به گذشته فکر کنند.
ذهنآگاهی را در فواصل کوتاه انجام دهید .تحقیقات نشان دادهاند مغز
به شلیکهای ذهنآگاهی پاسخ بهتری میدهد بنابراین ذهنآگاهی برای
چند بار در طول روز ،بهتر از جلسات طوالنی یا انجام آن در آخر هفته
است .البته رسیدن به زمان  20دقیقه یک هدف استاندارد است ،اما شروع

و در جای دیگر همین بینش را به این صورت
تصویر کرده است.
هر دمی فکری چو مهمانی عزیز
آید اندر سینهات هر روز نیز
فکر را ای جان به جای شخص دان
ز آن که شخص از فکر دارد قدر و جان
فکر غم گر راه شادی میزند
کارسازیهای شادی میکند
ابر را گر هست ظاهر رو ترش
گلشن آرندهست ابر و شورهکش
فکر غم را تو مثال ابر دان
با ترش تو رو ترش کم کن چنان
مثنوی معنوی -قطعه مهمان خانه
اگر چه ذهنآگاهی یک تکنیک درمانی برای
کاهش اضطراب ،افسردگی و استرس معرفی
شده ،اما یک مولفه مرتبط با تفاوتهای فردی
یعنی یک ویژگی شخصیتی نیز توصیف شده
است .افرادیکه از ذهنآگاهی شخصیتی
باالیی برخوردارند بیشتر میتوانند در زمان
حال توجهشان را متمرکز نگه دارند و ذهنشان
دچار تکرار و عادت کمتری میشود .در کل
اگر ذهن آگاهی به شیوه زندگی افراد تبدیل شود،
کمترنسبتبهموقعیتهایاسترسزاواکنشهای
ناسازگارانه نشان خواهند داد و بیشتر قدر زندگی
را بهعنوان یک فرصت ارزشمند خواهند دانست.
زندگیشان نیز کمتر رنگ تکرار و عادت به خود
میگیرد و لحظات زندگیشان مملو از دمهای
پرطرب خواهد شد.

ذهنآگاهی با چند دقیقه در طول روز هم ،عالی است.
در حالی که منتظر هستید ،مثال در صف اتوبوس و مترو یا در ترافیک،
آگاه بودن را تمرین کنید .میتوانید روی تنفس خود تمرکز کنید .روی
اینکه جریان تنفس چگونه به بدن شما وارد شده و از آن خارج میشود،
تمرکزکنید.همانطورکهمتوجهشدید،ذهنآگاهییککارتجملگرایانه
و عجیب و غریب نیست ،درواقع یک تمرین است که شما را برای
یادگیری و داشتن وضعیت کلی بهتر و بودن در حال و اکنون ،آماده
میکند که همراه با حواسپرتی کمتر و تمرکز بهبودیافته ،انجام میگیرد.

