
 

آیا دوست دارید سرعت خود را کم کنید؟ 

  احساســات چالــش انگیــز خــود را بپذیریــد و بهتــر مدیریــت کنیــد؟ 

زمان بیشتری را در زمان حاضر صرف کنید؟ 

 هایرهدو به نسبت امروزی جوامع در مردم ریختگی هم به و استرس شودمی باعث زندگی فراوان هایچالش و رویدادها اخبار،

 که کندیم ترشح موادی و گیردمی قرار فرار و خطر سیستم در  و کندمی خطر احساس ما مغز صورت این در. شود بیشتر قبل

 .ریزدمی هم به را آرامش هم و کندمی تضعیف را بدن هم

 .کندمی آشفته را ما ذهن …ترس از دست دادن دوست، نامزد، بچه و 

 .کندخواهیم از دیگران کمتر باشیم ناامیدمان مینمی رقابت طلبی زیاد و این که

 .کندمی دور خودمان از را ما هستیم …این که نگران پیرشدن، فقر، بیماری و

تواند  . ذهـن آگاهـی یـا حضور در لحظـه میاست آگاهی توجه یا  آگاهی ذهن امروز دنیای در زندگی برای مناسب حلراه 

تواند از آن اسـتفاده کنـد. ذهن آگاهـی به ما  هی ابزاری اسـت کـه هـر کس در هـر زمانـی میبه شـما کمک کند. ذهـن آگا



ـویم ت و دشـواریها رویـارو شالکنـد سـرعت خود را کـم کنیم، چیزهـا را آنگونـه که هسـتند بپذیریم، بـا مشـک کمـک می

 .وجـود داردو صرفـا قـدردان چیزهایـی باشـیم که در شـرایط فعلی زندگی 

 چیست؟ (mindfulness) ذهن آگاهی

ذهـن آگاهـی عبارتسـت از فهمیـدن اینکـه در درون ما و نیز در محیط اطراف ما در زمان فعلی و بـدون هر گونه قضاوتی چه 

یت کند افکار و احساسـات خود را مدیر چیزی در حـال روی دادن اسـت. ذهـن آگاهـی ابزاری اسـت که بـه ما کمک می

کنیـم، متوجه چیزهایی شـویم کـه در یـک 

موقعیـت در حـال روی دادن اسـت و خـود را در 

 دهـد زمـان کنونـی آنگونـه کـه خـود را نشـان می

توانیم دارای دو  ذهن آگاهی را می .غرق سـازیم

وجـه بـه ت .بخش در نظر بگیریم: توجه و کنجکاوی

توجـه و ایـن معنی اسـت که مـا با صرف زمـان، 

آگاهی خـود را روی احساسـات فیزیکی، افـکار و 

محیط اطـراف متمرکز کنیـم. بـه عنـوان مثـال، بـه 

چیزهایـی متمرکز خودمـان تذکـر دهیم کـه روی 

س کنیـم از قبیل نف فرامـوش می الشـویم که معمـو

این معنی اسـت که مـا بدون قضاوت بـه  کنجـکاوی بـه .کشـیدن یـا کل احسـاس و حرکاتی که در نشسـتن نقـش دارند

ـر مند بـه تجربـه کـردن هسـتیم بـدون تالش بـرای تغیی قهالگیرنـد. ما ع چیزهایی توجه کنیم که در مسـیر حـواس ما قرار می

ـه احسـاس کافتـد چـه انـدازه آسـان اسـت  دادن آن. بـه ایـن فکر کنیـد کـه زمانی که یـک فکر یـا موقعیت خـاص اتفاق می

ناراحتی کنیـد. کنجکاوی بـه این معنی اسـت که متوجه شـویم یک فکر یـا موقعیت در حـال اتفـاق افتـادن اسـت بـدون آنکـه 

نکه های مختلـف نزدیـک شـویم بـدون آ بـه آن واکنشـی نشـان دهیم. یک جنبـه دیگر کنجـکاوی این اسـت که بـه موقعیت

ایـم کـه بـه  ه احساسـی در ما ایجاد خواهـد کرد. به عنـوان مثال، اگر مـا خودمان را عـادت دادهفکـر کنیم این موقعیـت چ

وانـد بـه روز ت یـک جنبـه متفـاوت آن کار را که می الننـده نگاه کنیـم، احتمایـک وظیفـه روزانـه بـه عنوان کاری خسـته ک

وقعیت مانی که ما کنجکاو باشـیم، ذهنـی باز داریـم و واقعا به خـود فکر یا مـا معنایـی جدیـد بدهـد، از یـاد خواهیم بـرد. زم

فراموش کردن افکار،  ،خالی کردن ذهن از افکار یا احساسات :یشود ذهن آگاهی شامل موارد زیر نم. مند هسـتیم قهالع

ارتسـت شـته باشـید. ذهن آگاهی عبمجبـور کـردن خودتـان بـه اینکـه ریلکس کنید یا احسـاس خاصی دا ،احساسات یا تجارب

 .از شـناختن و پذیرش احساسـات، خواه خوب، خـواه بد



 هفت اصل ذهن آگاهی

 از کسانی که تمرین پرورش ذهن (MBSR) آگاهی ی کاهش استرس بر مبنای ذهن دکتر جان کابات زین، بنیانگذار دوره

ا چه به طور رسمی در مدیتیشن، ی)خواهد این هفت اصل اساسی را به عنوان نگرش مخصوص این تمرین  کنند می آگاهی می

 :در نظر داشته باشند (غیر رسمی در کارهای روزانه

به تجربه، احساسات، و بینش خودتان اعتماد داشته باشید. سعی کنید مسئولیت تصمیمهای خود را بپذیرید اعتماد کردن: -1

 گاهیآ دتان باشید. حتی اگر اشتباه کنید، بهتر از این است که همیشه دنبال راهنمای بیرونی باشید. به تمرین ذهنو راهنمای خو

 .ی قضاوت تند درونی رها کنید تان اعتماد کنید و خودتان را از سلطه

ه آن برچسب ی باشد بطرفانه مشاهده کنید، بدون اینکه نیاز تان را با شفقت و بی ی این لحظه تجربه قضاوت نکردن:-2

وانیم آنچه در ت شویم و نمی ی ذهنی می شده خوب یا بد بزنید. وقتی شروع به قضاوت می کنیم وارد مسیرهای از پیش تعیین

 .این لحظه واقعی است را به طور کامل احساس کنیم

 شکلدر مدیتیشن این رویکرد م خواهیم به آن برسیم. اما تقریبا در تمامی کارهایمان، هدفی داریم که می نکردن: التق-3

انطور که اشیم، همب زم نیست هدف مشخصی تعریف کنیم جز اینکه خودمانالآگاهی  آفرین خواهد بود. برای مدیتیشن ذهن

نبال به زور زم نیست با آن بکنیم. دمان آگاه هستیم، و هیچ کاری ال ی لحظه به لحظه دقیقا در این لحظه هستیم. فقط از تجربه

 .ای نیستیم آوردن هیچ نتیجه به وجود

دهیم تا به کمک آن هر چه در این لحظه و  ای است که به خودمان می عدم وابستگی یا رها کردن، هدیه رها کردن:-4

ش کنیم تجربیات خوشایند را نگه داریم، یا در مقابل تجربیات نامطلوب مقاومت الدارد را بپذیریم. بدون اینکه ت اینجا وجود

 .کنیم

تا وقتی خودمان را همانطور که هستیم  پذیرش:-5

ای توانیم تغییر کنیم. این پذیرش لزوما به معن نپذیریم، نمی

ی هر لحظه را  آگاهی تجربه موافقت نیست. در ذهن

پذیریم و با تمام وجود آن را  همانطور که هست می

انیم د کنیم. با توجه به اصل تغییر همه چیز، می احساس می

 .ذیریمآید را بپ ن از آن آگاه هستیم تغییر خواهد کرد، و فرصت این را داریم که آنچه بعد از این لحظه میچیزی که اکنو



، نگذارند واقعیت هر لحظه را "دانیم می"دهیم باورهایمان نسبت به چیزهایی که  گاهی اوقات اجازه می ذهن مبتدی:-6

نگار که باورهای مبتنی بر تجربیات قبلی به این لحظه نگاه کنیم، ا آنطور که هست ببینیم. اگر با ذهن یک فرد مبتدی و بدون

 .کنیم بینیم، ذهنمان را برای رویدادهای جدید باز می هر چیز را برای اولین بار است که می

دهد و هر تغییری به زمان نیاز دارد. مثل بیرون آمدن پروانه از پیله، بعضی  هر چیز در زمان خاص خودش رخ می صبر:-7

آگاهی برای برگرداندن توجه بر تنفس و احساساتی که در بدنمان  توان سرعت بخشید. در تمرین مدیتیشن ذهن چیزها را نمی

ای که در این لحظه داریم، نسبت به ذهن و بدنمان صبورتر  ی بروز هر تجربه داریم صبر و پشتکار زیادی نیاز داریم. با اجازه

 .خواهیم بود

 می آگاهی توضیح ی ذهن ی پنج تصور غلط و مرسوم درباره ، دربارهی شادمانی تلهی کتاب  نویسنده، راس هریسدکتر 

 :دهد

 .آگاهی همان مدیتیشن است تصور غلط: ذهن

 تر ذهنکند بیش آگاهی وجود دارد. مدیتیشن تنها یکی از روشهایی است که به ما کمک می های زیادی برای پرورش ذهن راه

 .آگاه باشیم

 .آگاهی از مکتب بودیسم آمده است غلط: ذهنتصور 

ی مذهبی ندارد، بلکه یک مهارت  آگاهی به خودی خود جنبه آگاهی وجود دارند. ذهن در تمام مذاهب دنیا تمرینهای ذهن

 .ذهنی است

آگاهی راهی برای کنترل افکارمان است، تا بتوانیم مثبت فکر کنیم و از شر افکار منفی  تصور غلط: ذهن

 ویمراحت ش

امشان کنیم به کد دهیم فکرها بیایند و بروند. ما آگاهانه انتخاب می شویم و اجازه می آگاهی ما از افکارمان آگاه می در ذهن

 .اجازه بدهیم اعمال ما را راهنمایی کنند، و کدامشان را رها کنیم

 است(آرامسازی بدنی) آگاهی یک روش ریلکسیشن تصور غلط: ذهن

احتی توانید پر از اضطراب، خشم، یا نار آگاه باشید. می موقعیت بسیار سخت و پر از کشمکش هم ذهن توانید در یک شما می

ی حال در ارتباط باشید، در اکنون و اینجا زندگی کنید و احساساتتان را بپذیرید، با  باشید و در عین حال به طور کامل با لحظه

 .اینکه فرسنگها تا آرامش فاصله دارید



آگاهی برای این است که احساساتمان را کنترل کنیم، حس خوب داشته باشیم و  هنتصور غلط: ذ

 .خوشحال باشیم

 گسترده ی دهیم جریان طبیعی احساساتمان رخ بدهد. اگر ما یک زندگی پر معنا داشته باشیم، مجموعه آگاهی اجازه می با ذهن

ثل دوست داشتن و شادمانی تا احساسات ناخوشایند مثل ای از احساسات را تجربه خواهیم کرد، از احساسات مثبت گرفته م

ترس و ناراحتی. هدف نهایی این است که اجازه بدهیم تمام این احساسات از درون ما گذر کنند بدون اینکه ما را تخریب 

ندگی تعریف زمت، بهزیستی، و کیفیت البردن س الابزار روانشناختی برای با آگاهی را یک جعبه دکتر راس هریس ذهن .کنند

 .در این جعبه، ابزارهای مختلفی با اهداف متفاوتی وجود دارد .کند می

ن در کنید متمرکز کنید و به طور کامل با آ کنند توجهتان را بر روی فعالیتی که می مهارتهای تمرکز به شما کمک می ❖

 ارتباط باشید

 .و از آنها فاصله بگیرید کنند از افکار غیر مفید جدا بشوید مهارتهای جدا شدن کمک می ❖

حضور  ی کنند فضایی برای احساسات ناخوشایندتان باز کنید و به آنها اجازه مهارتهای پذیرش یا فضا دادن کمک می ❖

 بدهید و بگذارید از شما گذر کنند

ود را از این ت خکنند از تجربیات خوشایند لذت ببرید، قدردان آنها باشید، و رضای مهارتهای لذت بردن به شما کمک می ❖

 .فعالیتهای لذتبخش افزایش دهید

به این  پذیری پذیری است. انعطاف آنچه در تمام این مهارتها مشترک است، توجه کردن با پذیرش، کنجکاوی، و انعطاف 

 مجموعه"آگاهی را  پس ما می توانیم ذهن .مان را به جایی که برایمان مفیدتر است هدایت کنیم توانیم توجه معناست که می

 یی حال زندگی را پربارتر م مان در لحظه ای از مهارتهای روانشناختی تعریف کنیم که با معطوف کردن توجه به تجربه

ان. م ی ما از دنیای بیرون از طریق حواس پنجگانه تواند درونی باشد مثل افکار و احساساتمان، یا تجربه این تجربه می ".کنند

 تری معطوف کنیم، یا به طور کلی جهت ی وسیع ک موضوع متمرکز کنیم یا آن را به محدودهمان را روی ی ممکن است توجه

، کنجکاوی و (بدون قضاوت کردن و همراه با شفقت)مان را تغییر دهیم. در هر حال، این توجه همراه با پذیرش توجه

 .است (بدون بیزاری از تجربیات بد یا چسبندگی به تجربیات خوب)انعطافپذیری

 مه دارد...ادا
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