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با تأملی کوتاه، تفاوت هایی را 
در ماه رمضان امسال نسبت به 
سال های پیشین مشاهده می کنیم 
که می تواند فرصت هایی تازه 
برای ما ایجاد کند. این فرصت ها شاید کمتر در زندگی ما تکرار 
شوند، پس شکار مناسب چنین لحظه های نابی، هوشمندی می خواهد 
و توفیق طلبی از حضرت پروردگار، باشد که توشه ای ارزشمند از این 
ماه برای همه زندگی خود و آنهایی که دوست شان داریم، بیندوزیم و 

راهی هموار برای روزهای پس از آن ایجاد کنیم.

1( رمضان در خانه: بیشتر وقت ماه مبارک امسال در خانه می گذرد. 
با محدود شدن یا تعطیل شدن مراکز دینی و مکان های مذهبی مانند 
مساجد، محافل دورهمی تالوت قرآن و مانند آن،  عبادت امسال 
شکلی فردی به خود گرفته است. در آموزه های دینی سفارش های 
زیادی درباره عبادت در خانه شده و از اهل ایمان خواسته شده تا 
مکان خاصی را در منزل برای نماز در نظر بگیرند، یا به تالوت قرآن 
برای نورافزایی و صفابخشی به زندگی سفارش شده است. همچنین 
خواسته شده گاهی تنها و پنهان خدا را بخوانند،  خودشان باشند و 

خدایشان. خلوتی داشته باشند جانانه تا جانشان شکوفا شود و شیوه 
زندگی را از خود حضرت یار،  بارگذاری کنند. ماه رمضان فرصتی 
است تا خداوند را بیش از هر زمانی دیگری به خانه خود دعوت 
کنیم، از نور الهی و کلمات زیبایی که بیانگر ویژگی های او هستند، 
بزمی برپا کنیم و اندکی از دلبستگی های تکراری زندگی دور بمانیم.

2( فرزندان همراه: فرزندان ما در هر سنی که باشند، از مشاهده بندگی 
و خاکساری ما نسبت به خداوند،  لذت می برند چون رفتاری است آشنا 
با درون و فطرتشان. کودکان در این زمینه بهره بیشتری دارند چون 
زالل ترند و گیراتر نسبت به رفتارهای معنوی. همراهی فرزندان در 
رمضان امسال، می تواند لذت این ماه عزیز را چندبرابر کند، مشروط 
بر اینکه کنار رفتارهای دینی،  به سایر نیازهای آنها نیز توجه کافی 
داشته باشیم و از هر گونه زیاده روی در این زمینه بپرهیزیم. ما هم 
خود نیاز به افزایش رتبه ایمان داریم و هم در این مسیر، می توانیم 
همراهان خود را در چنین مسیری یاری کنیم. هر خانواده ای به فراخور 
شرایط خود، توان برنامه ریزی با هدف افزایش معنویت و ایمان در 
ماه مبارک رمضان را برای خود و فرزندانش دارد. فرصتی است تا 
برای فرزندان خود و آینده ای که پیش روی آنهاست، دست به دعا 
برداریم و پایه های زندگی شان را به محکم ترین جایگاه گره بزنیم و 
دستشان را در دستان پرتوان خداوند و خوبان قرار دهیم. از خداوند 
بخواهیم تا بهترین سرنوشت را ارزانی شان کند و خود سرپرستی 
فرزندان ما را عهده دار شود. از او بخواهیم ما را در تربیت فرزندان 
یاری رساند تا هر آنچه که درباره کودکان و نوجوانان الزم بود انجام 

دهیم ولی از یاد بردیم، در این روزهای پر رمز و راز،  به یادمان بیاورد 
و در انجام آن یاری مان کند.

3( دانش افزایی: فراغت و آرامش ذهنی ماه مبارک رمضان، فرصت 
مناسبی است تا بخشی از ذهن و زمان مان را به یادگیری بگذرانیم و 
دنبال جواب سوال هایی باشیم که شاید مدت ها ذهن ما را درگیر کرده 
است. رو آوردن به کتاب های دینی، مطالعاتی که باورهای مذهبی ما را 
تصحیح و تقویت می کند، عضویت در کانال های معتبر گفت وگوهای 
دینی و مانند آن، می تواند بخشی از این برنامه باشد. همچنین داشتن 
گفت وگوهای خانوادگی درباره موضوعات دینی به ویژه برای فرزندان 
نوجوان و جوان، کاری ضروری و ثمربخش است. به هر میزان که 
معنویت در زندگی ما ورود پیدا کند، از آسیب های اجتماعی و فردی 
بیشتری ایمن خواهیم ماند. بخشی از این دانش افزایی را می توان با 
خواندن گنج های فراموش شده معنوی مانند تفسیر قرآن، خواندن 
کتاب ناب نهج البالغه و دعاهای تحول برانگیز صحیفه سجادیه به 

دست آورد که شاید چنین تجربه ای را کمتر در زندگی داشته ایم.
4( همراهی مثبت با رسانه: رسانه هم موضوع سرگرمی است و هم 
یک دانشگاه همیشه باز. رسانه های گوناگون، در ماه مبارک رمضان 
برنامه های متنوعی را برای گروه های سنی مختلف و ذائقه های متفاوت 
در نظر می گیرند. از رسانه های رسمی کشور گرفته تا سایت ها، کانال ها 
و شبکه های اجتماعی. این بازار بزرگ، نیاز به هوشمندی و انتخاب گری 
عاقالنه دارد. اگر تا دیروز بیشتر نگاه ما به رسانه ها جنبه سرگرمی 
داشته،  اکنون فرصتی است تا بخشی از نگاه را به رسانه هایی بدوزیم 

که معنویت افزایی دارند و مهارت افزایی. آنها که می توانند در رسانه 
تاثیرگذار باشند، با گرد هم آوردن دوستان و اقوام در یک رسانه 
گروهی، نقش  معنوی و دینی خود را پررنگ تر از هر زمانی بروز 
دهند و میدانی ایجاد کنند برای گفت وگوهای سازنده و زندگی بخش. 
می توان برخی از کارهایی که در شرایط عادی به صورت حضوری 
انجام می دادیم، اینک در فضای مجازی فعال شان کنیم، مثل تالوت 
جمعی و ختم های گروهی قرآن در یک گروه خانوادگی یا داشتن 
قرارهای مطالعه و ارائه آن در چنین گروه هایی. یادمان باشد فناوری 
هم می تواند در خدمت تعالی و ارتقای دینی و معنوی ما قرار گیرد.

5( خدا همه جا هست: برخی ممکن است بر اساس عادت های 
رفتاری سال های قبل، خداجویی در ماه رمضان را به برنامه های 
خاصی مانند حضور در نماز جماعت، جزءخوانی های گروهی، 
نیایش خوانی و مانند آن خالصه  شرکت در مراسم سخنرانی و 
کرده باشند. با تغییرات کنونی،  الزم است به خود بگوییم خداوند 
محدود به مکان خاصی نیست و هر جایی می تواند عرصه حضور 
الهی باشد، همچنان که هر زمانی می تواند این دسترسی را ایجاد 
کند. می پذیریم برخی مکان ها به خاطر قداست و شرایط خاص 
خود، حال و هوای معنوی بهتری ایجاد می کنند ولی وقتی زمینه 
را  هم خدا  فردی  عبادت های  در  می توان  ندارد،  حضور وجود 
جست،  یافت و با او نجوایی عاشقانه داشت. یاد این آیه از قرآن 
؛ و به هر  باشیم که خداوند متعال فرموده: »َفَأیْنََما تَُولُّوا َفثَمَ  َوْجهُ  اللهَّ

سو رو کنید، خدا آنجاست« )بقره:115(
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مرکز مشاوره مأوا

مقابله با ناكامي ها 

وقتي درمانده مي شويم 

: ناكامي را چطور مي توان تعریف 
كرد؟

ناکامي تضاد بین واقعیت بیروني و  در واقع 
انتظارات دروني است. چنین حسي معموال در 
افراد ایجاد ناکامي مي کند و جالب اینکه ببینیم 
بسیار اجتناب ناپذیر هم است  و نمي توان از آن 
فرار کرد چون در بسیاري از مواقع انتظارات دروني 
ما بر اساس باورهاي غلط ما شکل مي گیرند. 
یکي از باورهاي غلط رایج دنیا اعتقاد به فرضیه 
»جهان عادل« است. این فرضیه معتقد است اگر 
ما انسان نیکویي باشیم،  خیر و نیکویي هم پیش 
رویمان خواهد بود و برعکس انسان هاي بد هم 
فقط باید منتظر شر و بدبختي باشند ولي عمال ما 
شاهد چنین چیزي نیستیم و در واقع هیچ قراري 
بر عادالنه بودن این دنیا وجود ندارد. بنابراین 
باید باور اشتباه خود را تغییر داد و با استناد 
به  شواهدي دال بر خالف آن به باور درستي 
رسید. بسیاري از انسان هاي خوب مشکالت و 
بیماري هاي زیادي را تجربه مي کنند و در عوض 
انسان هاي خطاکار در آرامش و آسایش به سر 
مي برند. یکي دیگر از فرضیه هاي اشتباه در ذهن 
ما این است که فکر مي کنیم انگار همه چیز 
باید باثبات باشد؛ در صورتي که اگر خودمان را 
ازقبل آماده کنیم و بپذیریم هیچ چیز و هیچ کس 
براي همیشه براي ما همان گونه که بوده باقي 
نمي ماند راحت تر هم مي توانیم با همه چیز کنار 
بیاییم و همه چیز را بپذیریم. شاید بتوان گفت 
انگار»باثبات ترین« قانون دنیا همان »بي ثباتي« آن 
است. در واقع همه چیز در حال تغییر است ولي 
این تغییر همیشه در جهت مثبت و مورد دلخواه 
ما نیست. وقتي خودمان را از قبل آماده کنیم و 
بپذیریم دنیا سرشار از تغییر است راحت تر هم 
مي توانیم آن را بپذیریم؛ اینکه اگر خوشحالیم، 
خوشحالي ما  دائمي نیست و برعکس همیشه 

هم ناراحت نخواهیم ماند. 
: آرامش در چه حالتي  ایجاد مي شود؟
توجه داشته باشیم آرامش یک وضعیت است، نه 
یک احساس؛ وضعیتي بین دو هیجان مختلف؛ 
یعني بین غم، شادي، حیرت یا انزجار و خشم. 
هیجانات ما مثل قله هاي یک رشته کوه هستند 
که دامنه کوه در پایین، اوضاع  مختلف ما از 
آرامش هستند و جالب اینکه مثال ما در حالت 
عاشقي یا زماني که فکر مي کنیم حالمان خیلي 
خوب است دقیقا در اوج نوسانات هیجاني قرار 
داریم. بنابراین هیجانات را نباید به خوب یا 
بد تعبیر کرد؛ یعني فقط انسان در حالت مرگ 
مي تواند در حالت سکون و ثبات قرار بگیرد. 
در واقع ما تا زماني که زنده هستیم باید آماده 

تغییر و نوسانات هیجاني باشیم. 
: ما اغلب  چه هيجاناتي را تجربه 

مي كنيم؟
ما با توجه به بینش و دیدي که نسبت به جریانات 
مختلف زندگي داریم هیجانات مختلفي را هم 

تجربه مي کنیم، مثال وقتي تصور مي کنیم دنیا 
جایي باثبات است ولي  وقتي خالف آن به ما 
ثابت مي شود، شوکه مي شویم. در واقع باورهاي 
غلط ما باعث مي شوند بیشتر برنجیم و نتوانیم 

پذیراي واقعیت مشکالت شویم. 
اگر باور داشته باشیم تا زماني که در این دنیا 
زندگي مي کنیم باید خودمان را براي تجربه هر 
اتفاقي آماده کنیم در مواجهه با مشکالت هم 
کمتر آزار مي بینیم. درواقع ما حتي هنگامي هم 
که کار خوبي انجام مي دهیم احساسي را در 
جهان »درون فردي« خود تجربه مي کنیم  ولي 
اصال معلوم نیست خوبي ای که در حق دیگران 
مي کنیم چه بازخوردي داشته باشد،  دیگران 
هم همان گونه باشند و آنها هم رفتار مشابهي 
مانند خود ما داشته باشند. ما در واقع باید بدانیم 
هنگام خوبي کردن با جهان دروني خود در ارتباط 
هستیم و با او معامله مي کنیم؛ نه جهان بیروني؛ 
یعني همیشه این گونه نیست که به اندازه سعي 
و تالش خود نتیجه بگیریم. به همین دلیل هم 
مي توان گفت یکي از دالیل بروز افسردگي  تطابق 
نداشتن »واقعیت« با »انتظارات« ماست. البته ما 
تمام تالش خود را مي کنیم و اقدامات الزم را هم 
انجام مي دهیم تا به شناخت بیشتري برسیم ولي 
نمي توانیم ادعا کنیم از تمام ابعاد روابط کاري یا 
عاطفي آگاه هستیم، درصورتي که ما حتي از تمام 
ابعاد وجودي خودمان هم آگاه نیستیم و کارهایي 

مي کنیم که براي خودمان هم عجیب است. در 
واقع پیچیدگي هاي وجود همه انسان ها آنقدر 
زیاد است که به سادگي نمي توان به آنها پي برد. 
: تاثير خوبي كردن هاي ما در دنيا به 

چه شكل است؟
در واقع ما با انجام کارهاي خوب،  خودمان هم  
مي توانیم با تجربه زیباي درون فردي به احساس 
بهتري برسیم ولي اگر انتظار داشته باشیم همه افراد 
هم مانند ما رفتار کنند فقط دچار ناکامي مي شویم 
چون انتظارات مان محقق نمي شود. در مورد انجام 
رفتارهاي ناخوشایند دیگران طبعا احساسات ما 
هم برانگیخته یا جریحه دار مي شوند ولي این 
موضوع نباید باعث ازهم پاشیدگي ما شود. این 
ازهم پاشیدگي هاي رواني و عاطفي مربوط به 
زماني است که انتظارات ما واقع بینانه نباشند. 

وقتي ما گلي مي کاریم و تمام شرایط و جوانب 
را براي رشد بهتر آن فراهم مي آوریم باید در 
نظر داشته باشیم این خیلي خوب است که ما 
تمام وظایف خود را به خوبي انجام داده ایم 
ولي ما فقط یک عامل هستیم. در واقع عوامل 
بسیار تاثیرگذار دیگري هم وجود دارند که در 
رشد گیاه مانند عوامل بیروني، آب و هوا و 
شرایط جوي مختلف و... موثرند که کنترل آنها 
از دست ما خارج است. ما در تمام موارد باید 
وظیفه خود را انجام دهیم ولي دنیا سرشار از 
عوامل تاثیرگذار بر شرایط مختلفي است که ما 

بارها با آنها روبرو شده ایم و باور داریم خارج 
از کنترل ما هستند بنابراین نمي توانیم به خاطر 
احاطه نداشتن بر آنها هم خودمان را سرزنش 

کنیم یا مقصر بدانیم.
: الزمه وجود ناكامي ها چيست؟

توجه داشته باشیم مي توان گفت ناکامي ها الزمه 
این دنیا هستند تا رشدي در ما اتفاق بیفتد که 
واقعا به آن نیاز داریم؛ رشدي که باعث اصالح 
چیزي در ما شود که واقعا به آن نیاز داریم. اگر 
ما رنج، درد و  ناکامي را تجربه نمي کردیم شاید 
هیچ دارویي هم براي درمان پیدا نمي کردیم یا 
اگر تاریکي نبود برق اختراع نمی شد و... در واقع 
انگار همیشه فقداني باید باشد تا موضوع مهمي 
براي پر کردن جاي خالي آن وجود داشته باشد.
روابط ما  هم به  همین شکل هستند. ما اگر 
ناکامي را تجربه نکنیم نمي توانیم متوجه مشکالت 
رفتاري خود در روابطمان شویم و آنها را اصالح 
کنیم. وقتي بیش از حد به کسي محبت مي کنیم 
شاید طرف مقابل اصال درکي از محبت نداشته 
باشد  و آن را به گونه دیگري تعبیر کند و حتي 
عالقه اي به این گونه محبت کردن نداشته باشد
اما اگر  در رابطه اي هستیم که همیشه رفتارهاي 
خوب و معقول ما با بي احترامي و بي انصافي 
پاسخ داده مي شود باید ببینیم در چه رابطه اي 
قرار داریم و میزان ارزش آن رابطه براي ما به 
چه میزان است؛ اگر رابطه براي ما بسیار ارزشمند 

است و نمي توانیم به راحتي از آن خارج شویم با 
کمک گرفتن از کارشناسان و متخصصان براي 
نجات دادن رابطه تالش کنیم ولي این موضوع 
لزوما به معناي باال بردن میزان محبت ما براي 

باقي ماندن نیست.
: چرا محبت كردن زیاد نتيجه خوبي 

به دنبال ندارد؟
همه ما بارها شنیده و شاهد بوده ایم که اضافه کردن 
میزان محبت ما به دیگران به خاطر آسیب هایي 

است که ما در دوران مختلف زندگي خود آن 
را تجربه کرده ایم. توجه داشته باشیم هیچ انساني 
نسبت به دیگري برتري ندارد ولي وقتي ما از 
عزت نفس خود در یک رابطه خرج مي کنیم و به 
دیگران بیشتر از خود بها مي دهیم که باعث بقاي 
بیشتر رابطه خود شویم؛ در عمل نه مي توانیم رابطه 
را نجات دهیم و نه عزت نفس و »من« خود را.

بعد از پایان رابطه هم آنقدر آسیب دیده ایم که 
درمان زخم هایمان بسیار سخت و در بعضي 
مواقع غیرممکن خواهد بود. به این ترتیب باید 
توجه داشته باشیم در هر رابطه اي همه چیز حتي 
»محبت« حتما باید به اندازه درست و کافي صرف 
شود. ضمن اینکه »بیش از حد« را سر هر فعل 
یا کاري که بگذاریم حتما آن را  از بین خواهیم 
برد. در واقع وقتي ما به کسي چیزي بدهیم که  
باعث شود از عزت نفس ما چیزي کم شود و آدم 
»کمتر« ي از درون شویم نمي توان گفت اسمش 
»محبت « است. فراموش نکنیم اگر طرف مقابل 
ما الفباي محبت را بفهمد نیازي نیست که ما او  
را با محبت بیش از اندازه خود خفه کنیم ولي 
اگر هر چقدر ما  محبت می کنیم طرف مقابل  
متوجه نمي شود باید فکر اساسي براي آن بکنیم. 
: چگونه نگذاریم دیگران احساسات 

ما را كنترل كنند؟
گاهي اتفاقي که مي افتد مي تواند نهیبي به ما 
بزند تا متوجه اشتباه خودمان بشویم. در واقع 
این موضوع بسیار خطرناک است که اجازه دهیم 
دیگران احساسات ما را تعیین کنند و تغییر دهند. 
اتفاقات و اشخاص مي توانند بر احساسات ما 
تاثیر بگذارند ولي نباید براي ما تعیین کننده باشند. 
این موضوع بسیار مهم است و اگر به آن توجه 
داشته باشیم کمتر  احساس ناکامي مي کنیم. در 
واقع قرار نیست غمگین نشویم و رفتارهاي بد 
دیگران ما را ناراحت نکند، بلکه نباید اجازه دهیم  
رفتارهاي دیگران یا اتفاقات ناگوار  بیش از حد 
ما را تحت تاثیر قرار دهند و  نباید بگذاریم از 
شدت عصبانیت افسرده شویم. فراموش نکنیم 
هیجانات ما باید در حد خودشان تجربه شوند، 
نه بیش از اندازه. غمي که ما دروازه هاي قلبمان را 
روي آن باز مي کنیم باعث افسردگي مان مي شود 

و در نتیجه احساس ناکامي مي کنیم. 
وقتي غصه خوردن ما طوالني و خشم زیادمان 
باعث نشخوارهاي ذهني شود، به جاي اینکه 
عملکرد  درستي داشته باشیم  و تصمیم خوبي 

بگیریم دچار خودتخریبي مي شویم.

با چه سالحي مي توانيم با ناكامي ها مقابله كنيم؟
بهترین کار رسیدن به نوعي خودکفایي رواني، هیجاني و اجتماعي است که در مقابل 
مشکالت شکست نخوریم و از هم نپاشیم. در واقع ما باید همان قدر که مي توانیم  فکر 
کنیم  نباید کسي در حقمان بي وفایي یا خیانت کند یا اتفاق بدي برایمان بیفتد چون ما 
سزاوارش نیستیم؛ همان قدر هم باید خودمان را مجهز کنیم و آماده باشیم که اگر هم این 
اتفاقات ناگوار برایمان افتاد آنقدر ضربه نخوریم که با تمرکز بر مشکالت نتوانیم هیچ 
گونه پیشرفت در جنبه هاي مختلف زندگي داشته باشیم. یکي از مهم ترین سالح هایي که 
ما را تجهیز مي کند »باور«هاي درست است، مثل باور اینکه در این دنیا باید خود را براي 
وقوع هرحادثه اي  آماده کنیم چون همیشه امکان وقوع هر اتفاقي وجود دارد. این باور هم 
با دیدن زندگي دیگران حاصل مي شود؛ اینکه همه ما مشکالت خاص خودمان را داریم 
و مشکالت هم فقط مختص ما نیست. ما همیشه باید در حال سرمایه گذاري اجتماعي 
باشیم و به جاي وابستگي زیاد به دیگران خودمان مستقالنه رفتار کنیم و بدانیم همیشه باید 

جایگزیني براي همه چیز داشته باشیم چون نمي توانیم از ثبات هیچ چیزي مطمئن باشیم.

اگر نتوانيم بپذیریم اصل زندگي را روزهاي خوب و بدي تشكيل مي دهند كه ناگزیر 
از رویارویي با آنها هستيم، هر بار در مواجهه با سختي ها و نامالیمات آنقدر به هم 
مي ریزیم و درمانده مي شویم كه گاهي ادامه مسير برایمان سخت یا حتي غيرممكن 
جلوه خواهد كرد. جدایي، دوري، شكست، بحران هاي اقتصادي و مالي، بيماري و... 

جزء جدایي ناپذیر زندگي ما هستند بنابراین هميشه قبل از رویارویي با سختي ها و نامالیمات باید از 
چگونگي برخورد با آنها آگاه باشيم. تنها در این صورت قادر خواهيم بود در برابرشان ایمن باشيم و 
مقاومت كنيم اما چگونه مي توانيم به چنين توانایي دست یابيم. در این زمينه با دكتر نوشين فایضي، 

مشاور و خانواده درمانگر گفت وگو كرده ایم.

 يكتا فراهاني 

 آرامش يك 
وضعيت است، 
نه يك احساس؛ 
وضعيتي بين دو 
هيجان مختلف؛ يعني 
بين غم، شادي، 
حيرت يا انزجار و 
خشم. هيجانات ما 
مثل قله هاي يك 
رشته كوه هستند كه 
دامنه كوه در پايين، 
اوضاع  مختلف ما 
از آرامش هستند 
و جالب اينكه مثال 
ما در حالت عاشقي 
يا زماني كه فكر 
مي كنيم حالمان خيلي 
خوب است دقيقا در 
اوج نوسانات هيجاني 
قرار داريم


