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 رودخانه و درس هایش
مسیر عبور رودخانه، راهی پر فراز و 
فرود است که با گذراندن سختی ها، 
آسانی را تجربه می کند و در این 
با خود  آبادانی را  تالطم و رفتن، 
همراه دارد و درنهایت دریایی می شود. رود شتابان 
مسیر خود را می پیماید و هرگاه سنگی پیش پای خود 
احساس کند، نمی ایستد، بلکه تالش و قدرتش را 
بیشتر می کند؛  آنقدر زیاد که سنگ را از مسیر خود 
کنار می زند تا به هدف از پیش تعریف شده اش برسد.  
آوای خوشی که هر رود با عبور خود به شنوندگان 
با عبور  هدیه می کند، سنگ های ریز و درشتی که 

رود دست و روی خود را می شویند، گیسوان سبز 
درختی که فارغ از همه جا، از آسودگی دل کنده و 
خود را به دست رود سپرده اند و ماهی هایی که مأوای 
خود را ماورای رود نیافته و دل به رود داده اند تا 
دریایی شوند و وسعت فراگیر رود آنها را به دنیایی 
بزرگ تر ببرد، هر یک جلوه ای تماشایی و پرحرف 

از نمای این نهر پرنمایه است.
رودخانه از کجا پدیدار شده و در کجا ناپدید می شود؟! 
افق  به  انتهایش  و  ابتدا  که  است  مسیری  رودخانه 
دید ما بستگی دارد و سرچشمه و مقصدش را فقط 
خودش می داند و پرتالش به سمت آن در حرکت 

است و در مسیر خود هیچ چیز او را از هدفش دور 
نمی کند. رودخانه دنبال روندگی است، نه بهانه جویی 

برای نشدن هایش. 
رودخانه تنها یکی از موهبت های این هستی است. 
ما امروز از موهبت ها دنبال نمایاندن خود هستیم در 
رسانه هایی که خود را جایگزین خدا کرده و سلفی هایی 
که سمت و سوی خدایی شدن را از یاد ما برده اند و 
تهی تر از هر زمانی در جستجوی سوژه ای برای مطرح 
شدنیم. ما نیاز به طرحی نو داریم تا از نشانه ها راهی 
به سوی او بگشاییم. فقط کافی است چشم ها را در 

رودها بشوییم و نگاهی دوباره بیندازیم.

1.  می توانید بهترین باشید!
»مردم 4 گروه اند: گروهی از آنها 
اخالق دارند و بهره ای ]از نیکی یا 
دینداری[  ندارند و گروهی از نیکی 
و دینداری بهره مندند اما اخالق 
ندارند و گروهی که محکوم به 
نابودی اند، کسانی هستند که نه 
بهره ای از خیر و صالح دارند و 
نه اخالق و اینان بدترین مردم اند و گروهی که هم 
بهره مندند،  از خیر و صالح  دارند و هم  اخالق 
بهترین مردم هستند.« وقتی می توان بهترین شد، 

چرا از خود چنین موهبتی را دریغ کنیم!

2. خوبی هایت را نشمار!
کار خوب تنها یک گام به سوی سالمت معنوی است. 
گام مهم تر، مراقبت از خوبی هاست. زمانی که درخت 
خوبی با آفت هایی مثل فخرفروشی، منت  گذاشتن 
و افشای اسرار دیگران روبرو شود، اثری از نیکی به 
جا نخواهد ماند. سخن امام حسن )ع( این است: »هر 
که احسان های خود را برشمرد، بخشندگی خویش را 

از بین برده است.« 

3.  فکری به حال عادت های بدمان بکنیم! 
زمانی که رفتاری در ما حال خودکار و عادت گرفت، 
روزی برایمان دردسر خواهد شد. آگاهی و رویارویی 
هوشیارانه با چنین مشکلی، نوعی پیشگیری از آسیب 
و گامی در ارتقای سالمت شخصیت ماست. از این 
رو، حضرت مجتبی)ع( هشدار می دهند: »عادت ها 
مقهور کننده اند، پس هر کس در نهان و خلوت های 
خود به چیزی عادت کند، آن چیز او را در آشکار و 

میان جمع رسوا سازد.« 

4.  خطاهای فکری مان را بشناسیم و کنار 
بگذاریم!

خطاهای شناختی و بی توجهی به آنها افراد را تا مرز 
افسردگی پیش می برد. یافته های روان شناسانی مثل 
الیس و بک نشان می دهد فکرهای سمی، مایه بیماری 
ما هستند. پیشینه این یافته را در گوهرهای ناب امام 
حسن)ع( جستجو می کنیم: »در شگفتم از کسی که 
درباره خوراك جسم خود می اندیشد، چگونه درباره 
خوراك فکر خود نمی اندیشد؟ شکمش را از آنچه 
زیانبار است پرهیز می دهد اما در سینه خود چیزهایی 

می سپارد که مایه نابودي اش می شود.«

5.  از تهدیدها، فرصت بسازیم
مشکالت و حوادث ناگوار، استرس زیادی به ما 
تحمیل می کنند. یکی از راهکارهای بازگشت به تعادل 

و سالمت در چنین شرایطی، پذیرش مساله و معنادهی 
به آن است. در سخنی دیگر، می توان از تهدیدهای 
زندگی، فرصت های طالیی ساخت. اندیشمندی 
می گوید: »اگر روزگار لیموترش دست شما داد، با آن 
شربت لیموناد درست کنید.« در یکی از رهنمودهای 
امام دوم خود می خوانیم: »مصیبت ها، کلیدهای اجر 
هستند«. فرد موفقی می گوید: »از خداوند قدرت 
خواستم، او هم مشکالت را در زندگی من قرار 
داد.« زمانی که بدانیم بروز مشکالت زمینه ای برای 
رسیدن به پاداش های بزرگ تر و پیشرفت معنوی 
است، کم نخواهیم آورد. چشم ها را باید شست، 

جور دیگر باید دید!

6.  از مشاوره غفلت نکنید!
این  است.  نفر  یک  فکر  از  بهتر  نفر،  چند  فکر 
یک قانون عقلی رایج است. زمانی که برای حل 
مساله ای و نیز گرفتن تصمیم های مهم از فن مشورت 
بهره می بریم، احتمال خطا بسیار کاهش می یابد. 
همچنین، زمانی که حاضر به مشورت می شویم، 
از خودگویی و بن بست خارج خواهیم  شد و به 
سالمت روان خود کمک بیشتری خواهیم کرد. 
ماندن در غار ذهن همیشه به نفع ما نیست. نظر امام 
مجتبی)ع( این است: »هیچ مردمی با هم مشورت 
مشکالت(  )حل  درست  راه  آنکه  مگر  نکردند، 

خود را پیدا کردند.« 

7.  داماد خوب، این گونه است...
در مشاوره ازدواج موارد زیادی مطرح می شود. 
بیشترین مالك ها، رنگ و بوی مادی و ظاهری 
دارد، به همین دلیل ضریب اطمینان را خیلی باال 
مفید  عمر  طول  و  ماندگاری  اندازه  به  نمی برد؛ 
مردی  به  علیه السالم  مجتبی  امام  مادیات.  دیگر 
ازدواج دختر خود مشورت  درباره  ایشان  با  که 
کرد، کلید مطمئن تری دادند: »او را به مردی باتقوا 
شوهر ده زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد، 
گرامی اش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد، به 

وی ستم نمی کند.« 

8.  گالیه را کنار بگذارید!
شنیده اید که شکایت روح آدم ها را کوچک می کند. 
همچنین شنیده اید به جای اینکه تا صبح از تاریکی 
شکایت کنید، شمعی روشن نمایید. ایمان یعنی تکیه 
به خدایی که کنارش هیچ بن بستی وجود ندارد و 
زمانی که این ایمان درونی و نهادینه شود، نباید 
نارضایتی در زندگی عرض اندام کند. ناخرسندی 
و ادعای ایمان با هم جمع نمی شوند و این قانونی 
است که از امام حسن)ع( می آموزیم: »مؤمنی که 
از قسمت خود ناخشنود باشد و وضعیت خود را 
ناچیز شمارد، در حالی که حاکم بر او )تعیین کننده 
سرنوشتش( خداست، چگونه می تواند مؤمن باشد 

) و ادعای ایمان کند(؟!« 

9.  مراقب گردباد خشم باشید!
شخصیت از واژه Persona به معنای »نقاب« گرفته 
شده است. روان شناسان می گویند که ما در شرایط 
اجتماعی و ارتباطات خود از نقاب شخصیت استفاده 
می کنیم تا به خوبی شناخته نشویم. زمانی که این نقاب 
کنار برود، خود واقعی چهره اش را نشان می دهد و در 
آن شرایط است که نظر و فکر افراد نیز واقعی می شود. 
چنین واقعیتی در سخن امام مجتبی)ع( به خوبی مشاهده 
می شود: »رأی و اندیشه جز به گاه خشم شناخته نشود.« 
درنتیجه برای داشتن ارتباط مؤثر در تمام ابعاد آن الزم 
است اوال مهارت کنترل خشم را بیاموزیم و ثانیا هنگام 

برانگیخته شدن خشم، لب فرو بندیم.

10.  پلی بسازیم و بگذریم!
یکی از دالیل افسردگی ما، محرومیت هاست که 
گاهی نام شکست را بر آن می گذاریم. آنچه که 
دلمان می خواست به دست بیاوریم و نتوانستیم، 
مانند شکست های عشقی، مادی، شغلی و تحصیلی. 
زمانی  که تالش خود را داشته و نتیجه مطلوب 
را نگرفته باشیم، شایسته نیست که سرزنش را به 
دوم  امام  پیشنهاد  کنیم.  وارد  روانی خود  فضای 
چنین است: »آنچه را از دنیا خواسته ای و به آن 
نرسیده ای، به منزله آن پندار که هرگز به اندیشه ات 
خطور نکرده است.« هنر عبور از ناکامی ها، مایه 

نجات و سالمت روان ماست. 

 زندگی بهتر با سفارش های امام مجتبی)ع(  

10 نکته خواندنی
 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 

مرکز مشوره مأوا

زمان هایی که نیستند...
دلیل  بیشترین  معتقدند  روان شناسان 

 کاری از 
مرکز مشاوره 

مأوا

افسردگی ماندن و برگشت تکراری به 
گذشته و دلیل اضطراب و هراس ها، 
نگرانی افراطی درباره آینده و تالش 
برای پیشگیری از مشکالت احتمالی آن است. این رفت 
و آمد روان در دو زمانی که اکنون وجود خارجی ندارند، 
ما را بیمار می کند و به همین دلیل زندگی در حال و 
مهارت های مرتبط با آن را سفارش می کنند. با تأملی 

درون دینی در این باره، به نکته های جالبی می رسیم:
1.بازگشت به گذشته اگر هدفمند و هوشمندانه باشد، نه تنها 
آسیب زننده نیست که خود آن پیشگیرانه است. زمانی که ما 
برای عبرت آموزی سراغ تجربه های پیشین خود می رویم، 

توان تصمیم گیری عاقالنه را در خود افزایش داده ایم.
2.نگاه به آینده می تواند شکل مثبتی هم داشته باشد. در 
کالم بزرگان آمده که »مرد آخربین مبارك بنده ای است.« 
وقتی که ما آخرت اندیش باشیم و به محاسبه رفتارهای 
فعلی خود اعتقاد داشته باشیم و آن گاه که بدانیم هر رفتاری 
پیامد خود را خواهد داشت، مراقبت بیشتری از رفتارهای 

خود خواهیم داشت.
3.مقایسه ها ویرانگر هستند، مگر مقایسه خودمان با خویشتن 
در دو زمان متفاوت. اگر چنین مقایسه ای اتفاق بیفتد، برای 
پیشرفت های خود حس شکرگزاری و افزایش خودباوری 
را تجربه خواهیم کرد و برای پسرفت ها، چاره اندیشی 

بهنگام خواهیم داشت.
4.هر روز صبح فرصت جدیدی به ما داده می شود. این 
فرصت بسیار ارزشمند است و افرادی هستند که دیگر 
چنین فرصتی برای آنها وجود ندارد. من باور دارم امروز 
یک هدیه از سوی خداوند است و وظیفه من، پاسداشت 

این تحفه است تا به بهترین شکل از آن استفاده کنم.

5.هر روز فرصتی خاص برای ایجاد خاطرات ارزشمند، 
حال خوب برای دیگران، گره گشایی، افزودن به نمره 
بندگی و پیشرفت در کار و زندگی است. این نگاه باعث 
می شود نه فرصتی برای بازگشت به گذشته داشته باشیم و نه 
درنگی برای نگران شدن نسبت به آینده ای که نیامده است.
با نکاتی که برشمردیم، بیشتر به ارجمندی کالم امیرمومنان 
امام علی  علیه السالم پی می بریم که فرمودند: »گذشته و 
آینده در اختیار تو نیستند و وجود خارجی ندارند، پس 

زمان حال را دریاب و آن را مغتنم بشمار!«

 معصومه 
اخوی

مشکالت و حوادث 
ناگوار، استرس 
زیادی به ما تحمیل 
می کنند. یکی از 
راهکارهای بازگشت 
به تعادل و سالمت 
در چنین شرایطی، 
پذیرش مساله و 
معنادهی به آن 
است. در سخنی 
دیگر، می توان از 
تهدیدهای زندگی، 
فرصت های طالیی 
ساخت

پویشملیخیریهبهنامدهشپورومایلیدی
یک سال آگاه سازی زنان ایرانی برای مبارزه با سرطان پستان

از مهرماه سال گذشته موسسه خیریه بهنام دهش پور با حمایت شرکت زرین  رویا با شاخه 
مای لیدی، پویش سراسری »همه با هم به پیش برای جهانی بدون ترس از سرطان پستان« 
را آغاز کردند. این دو مجموعه به طور مشترک در راستای آگاه سازی و ارتقای سالمت زنان 
فعالیت های گسترده ای را در سطح کشور به انجام رساندند و امسال نیز با ادامه این فعالیت ها 

با شعار چند دقیقه برای یک عمر، پویش مشترک خود را یکساله کردند.  
سرطان پستان رایج ترین سرطان در میان زنان است. به گفته متخصصان و فعاالن این حوزه، 
معاینات شخصی یا خودآزمایی های مستمر و منظم به عنوان شیوه ای کم هزینه و مهم در 
تشخیص زودهنگام سرطان پستان،  می تواند شانس تشخیص و درمان زودهنگام این بیماری 

را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. 
در همین راستا امسال موسسه خیریه بهنام دهش پور و شرکت زرین رویا با شاخه مای لیدی 
در نخستین سالگرد پویش مشترکشان با شعار چند دقیقه برای یک عمر، نسبت به آگاه سازی 
زنان برای انجام معاینات منظم ماهیانه پستان اقدام کردند؛ برپایی ده ها ایستگاه اطالع رسانی، 
از 30 مهر تا 3 آبان ماه، در تهران و چند شهر دیگر از جمله این اقدامات بود. در این ایستگاه ها 
افرادی همه روزه با پخش بروشورهایی، زنان را با اطالعات کاربردی و آموزشی در خصوص 

خودآزمایی پستان آشنا کردند. مراکز پرتردد شهر تهران مانند پاساژ قائم، پارک قیطریه و 
واحدهای آموزشی همچون دانشگاه آزاد تهران شمال و فضاهای پرتردد شهرهای دیگر از 

جمله مکان های استقرار این ایستگاه ها بودند. این پویش سراسری همچنین در طول یک  سال 
گذشته بانی برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه خودآزمایی پستان در سراسر کشور بود. 
به واسطه این کارگاه ها صدها نفر از زنان آموزش های الزم را درباره سرطان پستان و چگونگی 
انجام معاینات شخصی ماهانه، از متخصصان حوزه زنان دریافت کردند. این کارگاه های آموزشی 
برای پرسنل سازمان ها و کارخانه های بزرگ مانند جمعیت داوطلبان هالل احمر، شبکه ملی 

ناشنوایان، کارخانه هنکل و همینطور چندین مرکز بهداشتی و درمانی برگزار شد.  
گردهمایی بانوان دوچرخه سوار در استادیوم آزادی از دیگر برنامه هایی بود که در راستای این 
پویش به اجرا در آمد و با استقبال فراوانی مواجه شد. این برنامه دوم مهرماه سال ۹۸ با حضور 
جمع کثیری از بانوان دوچرخه سوار در حمایت از ارتقا سالمت بانوان با شعار چند دقیقه از 

یک عمر، در مجموعه ورزشی آزادی برپا شد.
گفتنی است که این دو مجموعه اخیرا نیز با اطالع رسانی پیرامون این پویش در مسابقه فوتبال 
ایران و کامبوج، واکنش مثبت تعداد زیادی را در شبکه های اجتماعی برانگیختند. در این 
روز تابلوهای اطراف استادیوم آزادی با جمله هایی مانند »همراه تو، در کنار تو« به استقبال 

بانوان حاضر در ورزشگاه رفتند.


