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 پرویز آزادفالح

 بهار محمدی

 زینب سیارفرد، زهرا کهدویی، ملیکا عبدالهی 



 

 گیری: کنشی متعالی در روابط عاشقانهدربر

آن را  تجلّیترین ناب های زیبای عاطفی در روابط عاشقانه و مهرورزانه است که نخستین ویکی از ظرفیت دربرگیری

تهدیدهای در برابر  کودک خود را نوزاد با مادر ردیابی نمود. مادر نه تنها با فراهم آوردن محیطی امن،توان در روابط می

بدیل که همچنین ظرفی بیبل د؛نمایای مناسب برای ارضای نیازهای وی فراهم میسازد و زمینهدنیای بیرونی ایمن می

ین مادر از یک سو منبعی است که نوزاد گنجایش تحمل آنها را ندارد. بنابرا های ناخوشایندیبرای دربرگرفتن هیجان

منفی کودک را،  هایبخش برای نوزاد است؛ و از دیگر سو خشم و احساسهای خوشایند و لذتبرای تبادل احساس

تواند است که کودک نمی پذیرد و هدفی در دسترس برای آن دسته از عواطفیرویی میبا گشادهبه هر دلیلی که باشد، 

 خود آنها را مدیریت کند.

شهود است و وجود معاشقانه بعدی نیز  بخش و سودمند در روابط عاطفی واما دربرگیری به عنوان یک کنش ایمنی

ر از اینکه از جانب هر کودک صرف نظ چنان که گفته شد،در واقع آنآن یکی از معیارهای رابطه عاطفی آرمانی است. 

های منفی؛ همچون ترس و خشم ریزی احساسمناسبی برای برون 1گیرد؛ مادر را موضوععاملی مورد تهدید قرار می

وجود دارد. به دربرگیری ظار انت . در روابط عاطفی صمیمی نیزپذیردچون و چرا این عواطف را میبییابد و مادر نیز می

ست؛ در بسیاری از اعاشق  مهرورزانههای زیبای دیگر سخن، نظام روانی معشوق نه تنها ظرفی برای مبادله احساس

 .کندباطی ندارد، نسبت به وی ابراز میبه معشوق ارت نیز کههای منفی را موارد عاشق احساس

ارد. در واقع باید بپذیریم داینکه در چنین شرایطی به دنبال توجیه منطقی نباشیم و سلب مسؤولیت نکنیم، بسیار اهمیت 

ن نیستیم، با ما مطرح هایی را که ما مسؤول آها و شکستها، تلخیاگر کسی دردها، سختی در بسیاری از شرایط که

ز دیدن خود، به امحبوب او هستیم. محبوبی که در چنین شرایطی پیش ارزشمندترین که کند؛ نشانه این است می

فردی که به او  احساسات منفیشود برای گنجاندن دیگری نظر دارد و با فراهم ساختن کنش دربرگیری، ظرفی می

توان صداق این پدیده را میم .آیدنمیپس آنها برو خود از  این احساسات استیصال داردتجربه و در برابر  ورزدعشق می

غم خود را نسبت  و ، نفرتای از خشمدر فرایند سوگ مشاهده کرد. گاهی فردی در غم از دست دادن عزیزی، آمیزه

ریزی حبوب برای برونمتر از فرد کند؛ خشم و غمی که هیچ موضوعی مناسببه محبوبی که در کنار او است، ابراز می

 اگر پذیرای نقش دربرگیری نباشیم.است،  ود ندارد؛ و چه دردناکآن وج

 است، آسمانی آن از جنس و رمز و رازها دارد ای بسیارفاصله های زمینیاز حساب و کتاب و مهر... آری دنیای عشق 

 ست که عاشقی طریقتی است که شایستگی قدسی دارد و ....و از همین رو

 ها جداست.علت عاشق ز علت 

 پرویز آزادفالح               



 

 ست.ها معمول شده افومو، ترسی که تجربه آن در این روز

ی اجتماعی و تاثیرات مثبت در هاشبکهدر خبرنامه این ماه برای شما از یکی از تاثیرات مخرب 

 ایم.آغوش کشیدن دیگران گفته

 

طبق تحقیقات، یکی از دالیل رخ دادن 

 باشد.تواند فومو تصادفات، می

در جهان پر زرق و برق مجازی، 

عجیب نیست که گاهی احساس 

کنیم دیگران تجربیات ارزشمندی 

 .ایمها را نداشتهدارند که ما آن

اگر درگیر چنین احساسی هستید، به شما 

تری، بینانهکنیم به شکل واقعپیشنهاد می

ی مجازی را دنبال کنید و بدانید هر فضا

شود، حقیقی آنچه در این فضا منتشر می

تر از کنیم بیشنیست. همچنین پیشنهاد می

ی روابط مجازی، برای روابطی که در دنیا

روز به واقعی دارید، وقت بگذارید. هر 

هایتان فکر کنید و تمرینات داشته

 شکرگزاری انجام دهید. 

 

 

 تاثیرات در آغوش گرفتن یکدیگر

و  میهست نیزده، شاد، غمگجانیه یوقت

 گرانید تا آرامش کسب کنیم،ی داریم سع

در آغوش گرفتن، حس  .میکنیرا بغل م

داشتن جهانی سرشار از آرامش را به آدم 

 یشود احساس خوبیباعث م ندهد. ایمی

باشیم. همچنین مشخص است داشته 

تر بودن، از اثرات در تر و سالمشاد

 آغوش کشیدن همدیگر است.

در این بخش از خبرنامه، برای شما از 

 :ایمی در آغوش گرفتن  گفتهایامز

ی با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، خیل

ها بیش از پیش با از افراد در این روز

ی مجازی ی هوشمند و فضاهاگوشی

ها، روابط خیلی از افراد مشغولند. در این روز

به الیک کردن و نظر گذاشتن در زیر 

ی اینستاگرامی اطرافیانشان محدود اهپست

شده است. برای خود ما نیز پیش آمده است 

که گاهی در پایان شب، با وجود خستگی 

خواهیم از ای میگونهزیاد، به شکل وسواس

ی هاحال و احوال اطرافیان از طریق عکس

ها باخبر شویم. این رفتار ی آنمنتشر شده

مول شده گونه آنقدر در بین مردم معوسواس

فومو یا ترس از "است که بر آن نام 

اند. وسواس با خبر را نهاده "دست دادن

شدن از آن چه که در زندگی دیگران 

گذرد، باعث شده است حتی هنگامی که می

در حال رانندگی هستیم نیز در حال چک 

 خود باشیم. کردن تلفن همراه 

 



 در آغوش گرفتن دیگران چه تاثیراتی دارد؟

دهد و باعث کاهش . در آغوش کشیدن، نوعی حمایت کردن ما از فردی دیگر را نشان می1

  شود.میاسترس او 

اجه شود، او را در آغوش خانواده با اتفاقی دردناک در زندگی مو یاز اعضا یکی ایدوست  کیکه  یهنگامما معموال  

د و آرامش را برای ا کاهش دهتواند استرس فرد ریم ،لمس قیاز طردیگری  تیحما ندیگویم دانشمندانگیریم. می

 دهد. را که در حال آرام کردن دیگری است، کاهش یتواند استرس شخصیم ی. حتاو به ارمغان آورد

  . در آغوش کشیدن، ممکن است از شما در برابر بیماری محافظت کند.2

تواند احتمال بیمار بزرگسال انجام شد ، محققان دریافتند که آغوش گرفتن می 400در تحقیقی که روی بیش از 

 شدن فرد را کاهش دهد.

 سالمت قلب شما را تقویت کند.. در آغوش کشیدن ، ممکن است 3

 سازد.تر می. در آغوش کشیدن، شما را شاد4

نامند. می "ازشهورمون نو"اوقات آن را  یدر بدن ما است که دانشمندان گاه ییایمیماده ش کی نیتوس یاکس 

رود. ین باال مسطح آ، میکن یمس مو یا ل میریگیرا در آغوش م یگریما شخص د یاست که وقت لیبدان دل نیا

 ریمون در زنان تأثهور نیند که ااافتهیدر دانشمندان.همراه است ترو استرس کم تری بیشبا شاد نیتوس یاکس

 .شود یباعث کاهش فشار خون و هورمون استرس م نیتوس یدارد. اکس یدیشد

  کاهد.ی شما میها. در آغوش کشیدن، از ترس5

نفس کمی  س بخصوص در افرادی که عزتافراد، باعث کاهش استراند که در آغوش گرفتن دانشمندان دریافته

کنند ممکن است به سمت منزوی شدن بروند؛ در چنین شرایطی شود. همچنین وقتی افراد به مرگ فکر میدارند، می

دهد که در آغوش گرفتن ها نشان میتواند از ترس افراد نسبت به این مقوله کم کند. حتی پژوهشنیز آغوش می

 تواند ترس افراد را کاهش دهد.جان مثل یک عروسک، میشیئ بی یک

 ران ارتباط برقرار کنید.کند تا با دیگ. در آغوش کشیدن، به شما کمک می6

 



 

 

 هنر ظریف بیخیالینام کتاب: 

 مارک منسوننویسنده: 

تنها ر هر سن و سال و جایگاهی، نههمه افراد ددهیم که خواندن آن برای مه، به شما کتابی را پیشنهاد میکتاب این خبرنادر روان

 الزم، بلکه ضروری است.

بینیم که انسان امروزی دائم در حال تالش برای رسیدن به محبوبیت ی خود بیندازیم، میهااگر نگاهی به افکار و خیاالت این روز

شود که دیگر برای رسیدن به این مقوالت میتر و شادی است. گاهی آنچنان غرق در تالش و تکاپو تر، ثروت بیشو شهرت بیش

 بیند.آورند، نمیها نیز شادیتر را که آنتر و واقعیمقوالت در دسترس

 کتاب هنر ظریف بیخیالی، نوشته مارک منسون پیشنهاد ماروم برای شماست.

ه شد. منسون در این کتاب، به ها زبان مختلف ترجممنتشر شد و بالفاصله پس از منتشر شدن، به ده 2016این کتاب در سال 

داند، سخن گفته است. این کتاب، دومین کتاب منسون ها میموضوع جدیدی نپرداخته است و درباره رنج، که آن را یار قدیمی انسان

 ی او را نزد مخاطبینشهاتر او در جهان شد. سادگی در نوشتار او، جزو مواردی است که کتاببود که باعث شهرت هر چه بیش

 محبوب کرده است.

 خوانیم:بخشی از این کتاب را با هم می

 آه، من شیشه»شود. کنند. همه چیز بر اساس احساساتشان توجیه میای فقط براساس احساساتشان زندگی میدرعین حال، عده"

ردم و به آالسکا رفتم چون کترک مدرسه را »و یا « توانستم جلوی خودم را بگیرم.اتومبیلت را شکستم، واقعاً عصبانی بودم و نمی

قع با شکست مواجه گیری بر اساس احساسات، بدون کمک عقل و منطق، در اغلب مواتصمیم« احساس کردم این کار درستی است.

گ ها. و آیا می دانید که سهای سه ساله و کنند؟ بچهدانید چه کسانی زندگی خود را بر اساس عواطفشان بنا میشود. آیا میمی

 کنند.ها چه کار دیگری انجام می دهند؟ روی قالی دستشویی میه های سه ساله و سگبچ

کند، مروز ما را خوشحال میماند که عواطف هرگز دوامی ندارند. هر آنچه اگذاری افراطی بر عواطف به این دلیل ناکام میسرمایه

ی اجتناب وشحالی به گونهختری نیاز دارد. تمرکز بر کسب فردا خوشحالمان نخواهد کرد، زیرا بیولوژی ما همیشه به چیزهای بیش

شود. نتهی میم -، یک رابطه تازه، فرزندی دیگر و ازدیاد حقوقیک خانه جدید-« چیزی دیگر»ناپذیری به جستجوی پایان ناپذیر

 و به رغم همه زحمات و تالش هایمان، در انتها احساسی مشابه نقطه شروعمان

 اریم ناکافی است. خواهیم داشت: آنچه د 

 خوانند: این ایده که ما می« تردمیل شادی»روان شناسان گاهی این مفهوم را 

 مان را عوض کنیم، اما عمالً کنیم تا شرایط زندگیهمیشه سخت تالش می

 "کنیم. تفاوت زیادی احساس نمی

 



 

 

 

 پس غیرواقعی نیست سنجید،های شغلی خویش میاگر شخصیت خود را با فعالیت

 .کنید فاقد شخصیت هستیداگر بگویید وقتی کار نمی

 

ه ست کا توانید انجام دهید اینترین کارهایی که به عنوان یك آدم بزرگ میاز مهم

 .برگردیدگهگاه به شادمانی دوران کودکی 

 

 

 

 

 وین دایر

های ماست. هپژواك اعمال و خواست محلی برای دنیا

دنیا مانند  "سهم منو بده..."اگر به جهان بگویی: 

پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: 

و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ  "سهم منو بده..."

چه خدمتی "اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: 

 "...انجام دهم؟برایتان 

 

  

 



 

توانیم ادات، میعشادی ماه قبل، برای شما از اضافه کردن عادات مثبت به زندگی خود گفتیم؛ ما از طریق اضافه کردن این در روان

ما نیست، آن شتری داشته باشیم. به یاد داشته باشید که اگر از بین عادات پیشنهادی، عادتی متناسب با سبک زندگی زندگی شاد

ها را به توانید آنای که میتر است. از عادات روزانهتر و کارامددانید برای شما مفیدرا رها کنید و به دنبال عادتی بروید که می

توان آن را شود و همچنین ورزش کردن، که میروتین خود اضافه کنید، لبخند زدن که باعث ترشح دوپامین و افزایش شادی می

 ات کششی در اول صبح آغاز کرد، اشاره کردیم.دقیقه حرک 5با انجام 

 ادامه عادات روزانه

 .خواب کافی داشته باشید 

دانیم که خواب کافی،  برای سالمتی، بهبود دهند؛ همه ما میمهم نیست که جوامع مدرن ما را به سمت خواب کم سوق می

 عملکرد مغز و بهزیستی روانشناختی حیاتی است.

تان کنید و یا بدن، مبارزه میاگر دیدید که در طول روز با چرت زدن  ساعت خواب هر شب نیاز دارند. 8الی  7اکثر بزرگساالن به 

 تری نیاز دارید.دهنده آن باشد که به استراحت بیشبینید که برایتان مبهم است، شاید این نشانرا در شرایطی می

 ه شده است:در ادامه یک سری نکات برای داشتن روتین بهتر خواب آورد

o ،رامش آچقدر احساس  در یک هفته، میزان خواب خود را یادداشت کنید و همچنین بنویسید که بعد هر مقدار خواب

 کند تا بعد یک هفته بدانید که وضعیت خواب خود را چگونه باید تنظیم کنید.داشتید. این به شما کمک می

o ها(ید.)حتی جمعهدر زمان مشخصی به تخت خواب بروید و از آن بیرون بیای 

 

 تر زیستنبرای شاد عاداتی

o بخش کار آرامش سعی کنید قبل از خواب، در محیطی ساکت باشید. دوش بگیرید، کتاب بخوانید و یا

 ، اجتناب کنید.ی سنگین قبل از خوابهادیگری انجام دهید. از خوردن غذا یا نوشیدنی

o تان را ساکت، خنک و تاریک کنید.اتاق خواب 

o تان فراهم کنید.خوبی برای خوابخواب خواب و یا تخترخت 

o .اگر مجبور هستید که چرت بزنید، حتما آن را به بیست دقیقه در روز برسانید 

ته باشید که برای اگر دائما مشکل خواب دارید، با پزشک خود مشورت کنید. ممکن است شما اختالل خوابی داش

 رفع شدن، نیازمند درمان است.

 ی خوب بخورید.غذا 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ها بر وضعیت ذهنی شما نیز اثر خواهد دانید که تغذیه به طور کلی بر سالمت جسمانی اثرگذار است. اما بعضی از غذاشما می

 گذاشت.

 برای مثال:

o است. بهتر است برای  "احساس خوب"رمون کند. سروتونین، همان هوکربوهیدرات، سروتونین آزاد می

 رف کنید.مص دار و لوبیاسبزیجات، غالت سبوسسازی سروتونین، آزاد

o آزاد  نیفرنینوراپ و نیغذاها دوپام نیهستند. ا نیسرشار از پروتئ اتی، مرغ، حبوبات و لبنیگوشت بدون چرب

 شود.یو تمرکز م یانرژ شینند که باعث افزاکیم

o ی غذایی هاهستند، ممکن است از انرژی شما بکاهند. همچنین حذف وعدهکردنی یی که کامال سرخهاغذا

 شود.باعث کاسته شدن از انرژی شما می

 .شکرگزار باشید 

 اند که شکرگزاری، تاثیر قابل توجهی بر داشتن احساس امیدواری و شادی دارد.داده تحقیقات نشان

توانید در هنگام مسواک قدردان هستید، شروع کنید. این کار را مین توانید با یادآوری یک چیزی که بابت آاین کار را می

 زدن خود انجام دهید.

ها تان باز کنید. اینی خوشایند زندگیهاطور که در حال گذراندن روز خود هستید، سعی کنید چشم خودتان را بر چیزهمین

 دوست دارد و یا گرفتن یک ترفیع عالی.هایی بزرگ باشند؛ مانند این که کسی شما را عاشقانه توانند چیزمی

هایی کوچک باشند مثل دعوت شدن به نوشیدن یک چای توسط همکار یا دست تکان دادن یک همچنین ممکن است چیز

 باشد. تواند جزو این مواردی نور خورشید بر روی پوست نیز میهمسایه. حتی احساس کردن گرما

 تان وجود دارند، آگاه خواهید شد.ثبتی که در اطرافی مهابا کمی تمرین، شما بر تمامی چیز

 

 

 .از دیگران تعریف کنید 

 تری داشته باشید.کند تا رضایت بیشدهد انجام اعمال مهربانانه، به شما کمک میتحقیقات نشان می

ردن خودتان یک تعریف صمیمانه، راهی سریع و ساده برای روشن کردن روز یک فرد و همچنین شاد ک

ر شما بشود. ممکن کنید و با لبخند از او تعریف کنید تا متوجه منظو به چشمان طرف مقابل نگاه است.

 است از حس خوبی که بعد از این کار تجربه خواهید کرد، تعجب کنید.

ترین شکل این کار را خواهید درباره ظاهر کسی از او تعریف کنید، مطمئن شوید که به محترمانهاگر می

 دهید.انجام می

 شادی خبرنامه بعدی، مطالعه کنید.توانید در بخش روانادامه این عادات را می

 

 



 


