اﺿﻄﺮاب
ﭘﺮﺳﺶ:ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و راھﮑﺎرھﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١ﻣﻘﺪﻣﻪ
 - ٢راهھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ
 - ٣ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ از دردھﺎی ﺑﺰرگ و ﺟﺎﻧﮑﺎه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﯿ ﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﻮارض رﻧﺞ آوری دارد ،ﺟﻮان را ﭘﯿﺮ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را ﻧﺎﺗﻮان ،اﻋﺼﺎب ﭘﻮﻻدﯾﻦ را در ھﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﺧﻮاب و آراﻣﺶ را ﻣﯽﺑﺮد .ﻋ ﻤﺮ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿ ﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض روﺣﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن راھﮑﺎرھﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﯿ ﻤﺎری و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ :ﻗﺴ ﻤﺘﯽ از ﺑﺎزار دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﯽﺷﻮد و دهھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻣﻮال ﺑﺎزارﯾﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھ ﻤﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدث ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ از دﺳﺖ دادن ﻗﺴ ﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺮان وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنھﺎ از ﺣﻮادث ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﮫﺮاً ﻋﮑﺲ اﻟﻌ ﻤﻞھﺎی آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
آن ﮐﻪ دارای روﺣﯿﻪ ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺪه و ﺧﻮد را ﻧ ﻤﯽﺑﺎزد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزد و زﻧﺪﮔﯽ را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ھﻢ اﮐﻨﻮن وظﯿﻔﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دردﻧﺎک ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ
و ﺗ ﻤﺎم ﺗﻼش و ھ ﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارد ،ﻧﻪ ﺟﺰع دارد و ﻧﻪ آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی ،و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
در ظﺎھﺮ آرام اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺎطﻦ ﻣﻀﻄﺮب ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه آن ﮐﻪ اراده ﻗﻮی ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺑﺎزد ،ﻗﺪرت ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺼ ﻤﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .واﻗﻌﯿﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اوھﺎم و ﺗﺨﯿﻼت ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﻢ ﮐﻢ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ و
اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﮔﺮدد.
راهھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ
از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺮدم را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اوﺿﺎع و اﺣﻮال را ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و ﺑﯽ ﻗﺮارﯾﺶ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﻧﺪ .ﻓﺎﯾﺪه
اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﮑﺎرﺷﺎن را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾ ﻤﺎت آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روا ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ در ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﯽ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
اول :ﻓﻨﺎء دﻧﯿﺎ "ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ھ ﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﻧﯿﺎ ،آﻓﺘﺎب ،ﻣﺎه ،آﺳ ﻤﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،درﺧﺖ و اﻧﺴﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
دوّم :دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮫﺎی ﺣﺎﻻت "ﺑﺪاﻧﺪ روزی ﺟﻮاﻧﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه داراﺋﺶ ﺑﻪ ﻧﺪاری ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد".
ﺳﻮم :آﻻم ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﺑﻼﯾﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن "ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف ،ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ و اﻧﻔﺠﺎر و ...از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود" .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﺧﻮد را ﻧﺒﺎزد و اﻓﺴﻮس ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺨﻮرد و ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ درھﺎی دﯾﺮوز و ﻓﺮدا را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪد و ھﺮ روز در ﻓﮑﺮ
ھ ﻤﺎن روز ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺴﻮس ﻧ ﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،اّﻣﺎ از آن درس ﻋﺒﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﺮس ﻣﻮھﻮم ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ اﻋ ﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ
ھﺴﺘﻨﺪ؛ از ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎروا اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﮐﻪ در ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ:
 -١ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎطﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺎآراﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ً ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ؟
 -٢ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ و ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ.
 -٣اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ طﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺎﻗﻞ ،ﻟﺒﺨﻨﺪھﺎی ﺟﺬاب ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎظﺮ طﺒﯿﻌﯽ و...
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴ﺻﺒﺮ و ﺗﺤ ﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾ ﻤﺎت.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻀﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺮوﯾﺪ ﮔﻞ از ﺷﺎخ ﺑﯿﺪ
ﻧﻪ زﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﮔﺮدد ﺳﭙﯿﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺑﺮوﺋﯽ ﺑﻪ زور؟
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﮐﻮر؟
ﭼﻮ رد ﻣﯽﻧﮕﺮدد ﺧﺪﻧﮓ ﻗﻀﺎ
ﺳﭙﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﻨﺪه را ﺟﺰ رﺿﺎ

و در ﺧﺎﺗ ﻤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺐ اﻋ ﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ" :ﻻ ﯾﻠﺴﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺮّﺗﯿﻦ"
ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
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ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﯽ ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮﺳﺠﻮ.
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