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 "خود" جغرافیای

و این بزرگی و  ،بزرگ یا کوچک است. همچون کشوری که پهنه آن متفاوت استدر هر یک از آدمیان،  مساحت روانی     

یابد. هرچه معنا می "خود"ها نیز در قالب جغرافیای آورد، گستره روانی انسانکوچکی برای آن شکلی از اقتدار به همراه می

ها، توانمندی بیشتری با چالشگستردگی بیشتری داشته باشد، فرد در مدیریت زندگی و مواجهه و رویارویی انسجام و  "خود"

 کند.احساس می

های سرشتی از یک سو، و شرایط محیطی و اجتماعی که از ابتدای ، تحت تأثیر شکوفایی ظرفیت"خود"یافتگی اما تحول

های نخست ، به خصوص در سالخوردرقم می قرار دارد. روایتی که برای هر یک از ما در زندگی ،دشوزندگی تجربه می

 زندگی، سهم قابل توجهی در مساحت روانی خواهد داشت.

آن در نوزاد تنها محدود به بدن است و از این جهت نیز تمام تعامل و ارتباط او با دنیای و گستره  "خود"در آغاز زندگی 

ها و یابد و تمامی بازخوردها، رویاروییتعادل بدنی معنا میبیرونی، ماهیتی بدنی دارد. هر تهدیدی تنها در قالب به هم ریختن 

شود و تر میو بزرگ در مسیر تحول بزرگ "خود". اما مساحت های او نیز نسبت به این تهدیدها، ماهیتی بدنی دارندواکنش

های مادی و غیرمادی، خاطرات و این مساحت در یک فرد بزرگسال بهنجار بسیار فراتر از کالبد بدنی است. تمامی برخورداری

د و هر نشویکپارچه می "خود"های فرد در ظرف های ادراک شده اجتماعی، و خالصه تمام تجربهها، روابط و حمایتیادگیری

 چه این یکپارچگی از غنای بیشتری برخوردار باشد، رشدیافتگی روانشناختی بیشتر خواهد بود.

رود. به سخن دیگر، محدود به بدن است و تقریباً از آن فراتر نمی "خود"های وخیم روانشناختی، گستره در بسیاری از بیماری

شویم، با هر سطح از آمیزی که با آن مواجه میو بسته به شدت و عمق شرایط تهدید ماهیتی ایستا ندارد "خود"مساحت 

های لمسی و بدنی گردیم. شاید از این جهت است که دریافتمیبدنی محدود باز "خود"به سوی مجدداً یافتگی روانی، تحول

ترین التیام است. بنابراین در جریان فابخشش ،پریشانی و استیصال تهدید، تنهایی، گیریم، در شرایطکه از آغوشی گرم می

تغییر  تنگنا، و یا محدودیت و یبه سمت گستردگی و فراخ "خود"مساحت  ،و بسته به شرایطی که در آن قرار داریم زندگی

 یابد.می

در  "خود"شاید بتوان در نگاهی کالن نیز وضعیت سالمت و رشدیافتگی یک جامعه را در گستردگی و مساحت جغرافیای 

مدیریت جامعه در دست شایستگان  زند؛آن موج می آحادها در زندگی ای که تنیدگیآن ردیابی کرد. در جامعه شهروندان

در  "خود"جغرافیای  انتخابی ناگریز است؛درماندگی و درجازدگی  های اجتماعی در حدی است که استیصال،و آزادی نیست

دغدغه در سازی و اختالالت بدنی شکل، بدنی ای بیشتر محدود به بدن است. در چنین شرایطیبیشتر افراد در چنین جامعه

 .نیازهای بدنی بسیار شایع است، و محدود شدن نیازها و مطالبات در حد بدشکلی بدنیتصویر بدنی و مورد 

 ،است گردانندگان از سوی فریبیها به نیازهای بدنی، و گاهی تقلیل دغدغه... 

 ایجامعه محدود شده؛  های اجتماعیها و آرمانانحراف خواسته در جهت 

 .... یابدتنها به نیازهای بدنی تقلیل می در آن که معنای تهدید 
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 پائیز بر روان ما چه تاثیری دارد؟

 یتا انتها دیشویو اضطراب م هاتیبه فعال عدم عالقه ،یخستگ ،یریپذکیوخو، تحرو کاهش خلق یافسردگ دچار زیاگر با آغاز پائ

 .دیمطلب با ما باش نیا

 یزیدر بروز عالئم پائ یادیعوامل ز •

بهتر ها از آن یموثر است که با آگاه

 .دیها برومقابله با آنبه دیتوانیم

 

 Dنیتامیو ،شودیمکم  دینور خورش

 !دیکن رهیذخ

و خو ما در خلق یادیز راتیتاث D نیتامیو

منبع بزرگ  دیدارد، با کاهش نور خورش

 نیدر بدنمان، ا D نیتامیو یعیطب نیمأت

و ما دچار حاالت  رسدیبه حداقل م نیتامیو

 یبهتر است برا پس م،یشویم یافسردگ

 یهامصرف قرص ب،یآس نیا از یریگجلو

کمبود  نیتا ا میده شیرا افزا نیتامیو

 شود. انجبر

 

بر مغز را  یافسردگ ریهمان تاث آلرژی

 !گذاردیم

باعث بروز واکنش  یزیو غبار پائ هاگرده

التهاب در  جادیو ا شودیبدن م یمنیا ستمیس

که باعث غم و  گذاردیم یراتیبدن، بر مغز تاث

است که  یهمان واکنش نیا .شودیم یحالیب

پس با ! میدهیبروز م یبرابر افسردگ ما در

و مراجعه به  تیضدحساس یمصرف داروها

حاالت را  نیا توانیرفع آن، م یشک براپز

 کرد. لیتعد

 ر!کمت روان سالمت! کمتر ورزش

با شروع سرما و نامساعد شدن هوا و از 

و  یادار یهاتیفعال شدن شتریب یطرف

ورزش کاهش  یفرصت مناسب برا ،یآموزش

 . ابدییم
 

 

کم آخر تابستان است و کم یهانفس •

نور سرد و کم یروزها یسروکله

اگرچه  زی. پائشودیم دایپ یزییپا

از  یاریبس یهاست و براپادشاه فصل

است اما و محبوب ندیمردم خوشا

 !ستیمثبت ن راتشیتاث هشیهم

در اثر انتقال از تابستان به  یادیز راتییتغ

 طیکه مح ییجاو از آن دهدیرخ م زییپا

ما  یدرون یایبر دن یادیز ریهمواره تاث

بر روان ما هم اثر  راتییتغ نیاست، اداشته

 خاص خودش را دارد.

 نیا یاز جمله یزیپائ یو افسردگ اضطراب

 چند هفته طول است، که معموال راتیتاث

بار و را غم زیپائ یابتدا یو روزها کشدیم

 .کندیتلخ م



 

 

 

تر سالم و روان سالم یزندگورزش به سبک 

تا  دیپس خودتان را وادار کن ؛کندیکمک م

 نیا .دیساعت ورزش کن مین یحداقل روز

  .گذاردیمثبت م ریثأشما ت یوخوبر خلق تیفعال

 کیالکترون لی! استفاده از وساشتربی کار•

 !شتریب

داری و ا یهاتیفعال شیو افزا زیاغاز پائ با

همراه  یهاتلفن ها،وتریاستفاده از کامپ ،آموزشی

 یهااستفاده از رسانه جهینت ها و درو تبلت

وقفه از  یب ی. و استفادهابدییم شیافزا یجمع

 یاضطراب و افسردگ شیها باعث افزافضا نیا

 دیکن یسع .!دیپس به خود استراحت ده .شودیم

پر مشغله خود  یرا هم به روزها امشرآ یلحظات

 .دیاضافه کن

 کمک شناسروان و پزشکروان از حتما •

 !دیربگی

 یزییپا یاضطراب و افسردگ دیکنیفکر م اگر

به کمک  ازیکارکرد شما را مختل کرده است و ن

 کیحتما از  دیدار یشتریب ییو راهنما

 .دیبخواه ییمتخصص راهنما



 

 
 

اگر شکل رابطه تان خوب نیست و دلتان می خواهد  اگر رابطه منطقی و معقولی دارید اما دلتان می خواهد آن را غنی کنید،
روانشناس یا  مربی آموزشی،اگر  اگر در حال حاضر در رابطه ای نیستید و از هم جدا شده اید،آن را اصالح کنید،

 است، مراجعان عاطفی روابط بهبود برای راهکاری دنبال به که هستید مشاوری

 ( را به همین منظور نوشته است. ACT With Loveراس هریس کتاب عمل عاشقانه ) 
شود محبوبیت زیادی میان نگاشته می(  ACT ) هایش با محوریت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهداین نویسنده که کتاب

 درمانگران دارد.
 کند.کتاب عمل عاشقانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و تقریبا به دست گرفتنش از همان ابتدا شما را طرفدار خودش می

 کند.متن روان ترجمه انتشارات سایه سخن نیز این کتاب خواندنی را خواندنی تر می
چرخد که اشکال روابط زوجی این است که آنها برای آنکه به شریک خود ابراز عالقه این باور می عمده مطالب کتاب حول

اند. به همین ترتیب آن هنگام که با یکدیگر دعوا می کنند، نه حس و حال عاشقانهیا فرصت مناسب کنند، منتظر 

 د که شاید از هم بیش از پیش فاصله بگیرند.ای انجام نمی دهنتنها هیچ عمل عاشقانه

احساس عاشقانه  بدون شرطهمچون در آغوش کشیدن و یا بوسه و نوازشگری را  ایعمل عاشقانهحال آنکه اگر 

 انجام دهیم، نه تنها به آرامش پس از طوفان می انجامد که در نهایت خود حس عاشقانه را ایجاد خواهد کرد.
 
 ن کتاب می خوانیم:در بخشی از ای   
 

 عشق تا هنگامی که یک احساس است ناپایار می ماند. مانند هر احساس دیگری )غم، شادی، ترس و...(

عملی "در بیاوریم و به عمل تبدیل کنیم  صرف احساسِ قالب از را آن اما راز ماندگاری و رشد کردنش چیست؟ زمانیکه

عملی در این راستا که حواست به خودش و حالش باشد، بلدش باشی و بدانی چه چیز خوشحالش می کند و چه  ."عاشقانه
 چیز ناراحت؟

 کی دلش تنهایی می خواهد و کی حرف زدن؟
 نخ های اتصال روحتان را قوی کنید
 د؟ چه بپوشد؟ چه بشنود ؟ و...بدانید چه کتابی را دوست دارد بخوان

 مطالعه این کتاب را در برنامه روزانه خود بگذارید و شما هم برایمان از تجربه خواندنش برایمان بنویسید.
 
 
 

 

 عمل عاشقانه : معرفی کتاب
 نویسنده: راس هریس

 سایه سخن :انتشارات
 



 

 

 

 آلن واتس:

 

به  دنیرس ایو  یشدن، بازنشستگ لیفارغ التحص یهدف زندگ

کردن  یزندگ ،یبه سادگ ،ی! هدف زندگستین یزیچ ای ییجا

به دست آوردن  دن،ی. هدف از رقصدنیاست. درست مثل رقص

خود  دن،ی. هدف رقصستیرساندن رقص ن انیبه پا ایو  یزیچ

 رقص است. کیهم  یرقص است. زندگ

 

 آلن واتس

 

 

ام، بوده «قانون معکوس » یمن همواره شیفته

کنید روی سطح آب مانند اینکه وقتی سعی می

 ، رویدشناور بمانید فرو می

کوشید فرو بروید شناور اما هنگامی که می

 مانید.می

را از دست هر کس به روح خویش چنگ اندازد، آن

 خواهد داد.



 

 

 م؟یکن یزندگ یکمتر یمانیچگونه با پش

هر حال به د،یازدواج نکن ای دیکن؛ ازدواجشد دیخواه مانیپش د،یشد؛ ازدواج نکن دیخواه مانیپش د،یکن ازدواج" 

 ".شد دیخواه مانیپش

 گوررکیک -

! و دیشکست بخور است چون ممکن دینداشته باش یارابطه کنند،یم هیتوص یمحتاط با ژست متفکر افراد     

 نظر معقول است!چون به دیشو مانیاست پش شما ممکن

 یخوددار شودیما م یمانیکه باعث پش ییکه از کارها شودیم هیاغلب توص نکهی! با استیتمام داستان ن نیا اما

 راههیب را به دستور ما نیا اطاعت از و میسوزانیخود را م یهافرصت عمالً هیتوص نیاما با گوش دادن به ا م،یکن

 .کشاندیم

شرط  ،یسوار: اگر من در مسابقات اسبدیگویم شد«یخواه مانی»پشبا عنوان  یادر مقاله هامبرسون     

کاش  میگویو اگر ببرد م بستمیکاش شرط نم میگویچون اگر ببازد م شوم،یم مانیکنم درهر صورت  پش یبند

به  میمثال قابل تعم نیا دیدقت کن گرادست بکشم.  یبند که از شرط شودینم لیدل نیاما ا بستم،یشرط م شتریب

دارد و ما پس از اقدام به  یادیز یمثبت و منف یهاعلت که هر انتخاب جنبه نیااکثر انتخابات و اعمال ماست، به

 است. ریناپذاجتناب باًیتقر یمانیحسرت و پش م،ینیبیرا بولدتر م یعمل نکات منف

 شتریما ب نکهیاند. اانجام داده یمانیپش یرا در حوزه یادیز قاتیو همکارانش، تحق شناسروان چیلوویگ توماس  

 کند. دایما خاتمه پ یمانیتا پش کشدیچه مدت طول م نیچنو چرا؟ هم میشویم مانیپش ییزهایاز چه چ

 تفاوت انجام عمل و عدم انجام عمل است.  یدرباره قاتیتحق نیا یجهینت نیاول 

احساس بالفاصله پس از  نیا شوندیم یمانیپس از انجام عمل، دچار احساس پش یدت کوتاهاغلب م مردم  

 نیاز انجام ندادن همان عمل دارند و ا یشتریب یمانی. اما در دراز مدت مردم پششودیبه اشتباه ظاهر م بردنیپ

 .تر استمانا یمانیپش

 !از عمل نکردن یناش یمانیپش نیشتریب

رفته، نه از دست یکار یهاتینه مربوط به موقع یمانیافسوس و پش نیکه باالتر دهندینشان م قاتیتحق   

مربوط به انجام ندادن  یمانیپش نیشتریو نه وقت کم گذاشتن با خانواده است. بلکه ب یعاطف یهاشکست

 .میکه مشتاقش بود ستیکار

 



 

 

 

 !دیتا ترک نخور دیباش ترنیبواقع

خود  یفاصله لیرا به دل یمانیپش نیشترینشان داد که ما در مقام دوم، ب قاتیتحق نیا گرید یجهینت   

ها و با فکر با آن میپردازیرا در سر م یبزرگ یاهایما رو م،یکنیتجربه م مانآلدهیاز خود ا مانیواقع

 ایدر رو مانیقدر از خود واقعا آنیو  میکنیها تالش نمبه آن دنیرس یاما برا میگذرانیرا م مانیروزها

که ما نسبت به  استیدرحال نی. امیرسیهم به آن نم یواقع یایکه با تالش در دن میشویدور م

 .میشویم مانیو از ما انتظار دارند کمتر پش کنندیبه ما القا م گرانیکه د ییاهایرو یفرجامیب

 !ینرسیدشمن ا یمانیپش

ما با  دهد،یما دارد، اما نشان م یرا برا یادیز یفمن جاناتیاز انجام عمل، هپس یمانیپش نکهیا با  

مبارزه  ،نددادیکمتر سوق م یانرژ و نهیهز اب یانجام کاربه سمت که ما را  یرونیو ب یتمام عوامل درون

 .میارا شکست داده ینرسیو ا میاکرده

 !یمانیبه پش هیتوص

 ایو پو دیاها را از دست ندادهفرصت یعنی نی! و ادیاعمل کرده ،یخوددار یجاشما به یعنی ،یمانیپش  

تالش شما  یدهندهنشان قتیاست اما در حقجا افتاده یمنف یمانیپش یدرست است که معنا د،یابوده

 ارزشش را  داشته است. تانیکه برا استییانجام کارها یبرا

 



 


