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           مقابله با افکار منفی ؛ چگونه از افکار منفی دوری کنیم؟
 “در زندگـی زخم هایـی هسـت کـه مثـل خـوره در انـزوا روح را اهسـته می خورد 
و می تراشـد.“ ایـن اولیـن جملـه شـاهکار صـادق هدایـت، یعنـی کتـاب “بـوف کور” 
اسـت. امـا اصـا چـرا مقالـه خـود را بـا ایـن نقـل قـول شـروع کردیم؟ خـب، بـه نظر 
مـن ایـن زخم هـا کـه بـای جـان مـا شـده اند، اغلـب یـک منشـا مشـترک دارنـد. و 
آن منشـا چیـزی نیسـت به جـز افـکار منفـی! به همیـن دلیل هـم قصـد داریم به شـما 
آمـوزش دهیم چگونه بـا افکار منفـی مقابله کنیـد و اصا راه هـای مقابله 
بـا افـکار منفـی چیسـت؟ امـا قبـل از ارائـه راهکارهـای مقابله بـا افکار 
منفـی، به سـراغ ریشـه های این افـکار و تاثیـری کـه آن ها بـر زندگی ما 
می گذارنـد خواهیـم رفت. اگـر دوسـت دارید ذهنـی مثبت گرا داشـته 

باشـید، ایـن مقالـه را از دسـت ندهید.

           ریشه افکار منفی
همیشـه به مـا گفتـه شـده اسـت کـه فـارغ از ماهیـت افـکار منفی، 
بایـد از آن هـا دوری کنیـم. در واقـع از بچگـی بـه مـا آمـوزش دادند که 
افـکار منفـی سـمی و خطرنـاک هسـتند. به همیـن دلیـل هـم می توانند 
شـانس موفقیـت مـا را کاهـش دهـد. در واقـع تمـام چیـزی کـه بـه ما 
گفتـه شـده اسـت در این جملـه خاصه می شـود: بـا تبدیـل افکار بـه مثبـت می توانید 
موفقیـت را بـرای خـود تضمیـن کنیـد. امـا آیـا واقعـا اینطور اسـت؟ آیـا همـه چیز به 
همین سـادگی اسـت؟ همـه مـا می دانیم کـه بخشـی از مراحل تغییـر رفتار بـه همین 
تغییر ذهنیت وابسـته اسـت. اما بـرای اینکه چگونگـی ایـن کار را یاد بگیریـم، بگذارید 

نـگاه عمیق تـری بـه ایـن موضـوع بیندازیم.
اولیـن گام بـرای مقابله بـا افـکار منفی این اسـت که ریشـه این افـکار را پیـدا کنیم. 
در واقـع تـا زمانی که شـما ندانیـد افکار منفـی موجـود درون ذهنتـان از کجـا آمده  اند، 
نمی توانیـد جلـوی آن هـا را بگیریـد. افـکار منفـی ممکـن اسـت در 
کم خوابـی، خسـتگی، بی حوصلگـی یـا حتـی اتفاق هـای سـاده و روزمره 
مثل باخـت تیم محبوبتان ریشـه داشـته باشـند. اگـر باورتان نمی شـود 
کافیسـت آخریـن باری کـه افـکار منفی شـما را احاطـه کردنـد را به یاد 
بیاوریـد. اگـر کمـی بـا دقت فکـر کنیـد میبینیـد کـه اتفـاق کوچکی که 
االن بـرای شـما بی اهمیـت بـه نظـر می آیـد، در آن زمان موجب شـعله 

گرفتـن آتش افـکار منفـی درونتان شـده اسـت.

           چرا باید با افکار منفی مقابله کنیم؟
داشـتن تفکـر منفی تاثیر بسـیار بـدی بـر روی زندگی مـا می گذارد. 
امـا در ایـن بیـن افـکار منفـی بیـش از هرچیـز بـر روی مغـز مـا اثـر 
می گذارنـد. البتـه این تاثیـر تنها بـر روی مغـز خاصـه نمی شـود. در واقع افـکار منفی 
می تواننـد تمـام زندگـی شـما را تحـت تاثیر خـود قـرار دهنـد. حـال بیایید با هـم چند 

مـورد از آثـار منفی ایـن افـکار را بـر روی خـود بررسـی کنیم:
۱- افزایـش ریسـک ابتـا بـه زوال عقل: تحقیقـات نشـان می دهنـد کـه ایـن 
افکار ریسـک ابتـای افـراد بـه زوال عقـل را افزایـش می دهند. این ریسـک از سـنین 
میانسـالی به بعـد چند برابـر خواهد شـد. زوال عقـل از مهمترین اختـاالت حافظه به 

شـمار مـی رود.
۲- ضعیفتـر شـدن حافظه: نتایـج تحقیقـات ثابـت کرده انـد کـه عـادت بـه افکار 
منفـی و تکـرار مـداوم آن هـا در زندگی موجـب ضعیفتر شـدن مهارت های شـناختی و 

ضعـف حافظـه مـا خواهد شـد.
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۳- آلزایمـر؛ دشـمن خاموش: افکار منفـی موجب آزاد شـدن پروتئین تـاو در مغز 
می شـوند. تجمـع و ازدیاد ایـن پروتئیـن افـراد را به اختـاالت حافظـه ماننـد آلزایمر 

مبتـا می کنـد.
۴- عـدم لـذت بـردن از زندگی: اگـر چیـزی درون ذهـن ما وجود داشـته باشـد 
که مـدام یـاس و ناامیـدی را درونمـان زنده کنـد و اعتمـاد به نفس مـا را بکشـد، آنگاه 

چگونـه می توانیـم از زندگـی خـود لـذت ببریـم؟
۵- تغییـر سـبک زندگی: ایـن افـکار می تواننـد سـبک زندگـی شـما را هـم تغییر 
دهنـد. چرا کـه در حضـور آن هـا و هنـگام توجه بـه هریک شـما مدام نیـاز بـه تغییر را 

حـس خواهیـد کـرد. در حالـی که شـاید اصا بـه تغییـر احتیاج نداشـته باشـید.
۶-کاهـش اعتمـاد بـه نفس: هرچه افـکار منفـی بیشـتری درون ذهن شـما وجود 
داشـته باشـند، شـما حس بدتـری نسـبت به خـود خواهیـد داشـت. پـس در صورت 
عـدم مقابلـه بـا افـکار منفـی بـه شـدت دچـار کاهـش اعتمـاد بـه نفـس می شـوید. 
مشـکلی که می توانـد موجب از دسـت رفتـن فرصت های بزرگـی در زندگی ما شـود. 

 
           راه های مقابله با افکار منفی کدامند؟

بـرای اینکـه بتوانیم تاثیـر افـکار منفـی و مزاحـم را در زندگـی خود کاهـش دهیم، 
مجبوریـم از برخـی اسـتراتژی ها اسـتفاده کنیم. ایـن تکنیک ها بـا بهبود شـرایط روحی 

و زندگـی مـا باعث خواهند شـد کـه کمتر تحـت تاثیـر افکار منفـی قرار 
بگیریـم. تکنیک هایـی کـه مـا قـرار اسـت در ایـن مقاله بـه آنها اشـاره 

کنیـم عبارتنـد از:
عدم توجه به دیگران  •

زیر سوال بردن افکار منفی  •
برنامه ریزی  •

به زبان آوردن افکار  •
در لحظه زندگی کردن  •

ذهن آگاهی  •
شروع مثبت  •

 
۱- به حرف و افکار دیگران توجه نکنید

یکـی از اشـتباهاتی کـه خیلـی از مـا مرتکـب آن می شـویم، نگرانـی از بابـت حرف 
و افـکار مـردم اسـت. مثا شـاید برای شـما هـم پیـش آمده باشـد کـه صرفا بـه دلیل 
اینکـه نگران حـرف دیگـران بوده ایـد، کاری را انجـام دادید کـه برخاف میلتـان بوده 
اسـت. ایـن موضـوع می توانـد شـما را در شـرایط بـدی قـرار دهد. چـرا که هـر کاری 
کـه بر خـاف میل مـا انجـام شـود، می توانـد زمینه سـاز بـه وجود آمـدن افـکار منفی 

درون مـا شـود.
بـرای مقابلـه با افـکار منفـی بهتر اسـت که زیـاد به دیگـران و تفکـرات آنهـا توجه 
نکنیـد. بـد نیسـت بدانید کـه اصا دیگـران آن قـدر که شـما نگران هسـتید به شـما و 
کارهایتـان فکـر نمی کننـد. در واقـع وقتی همه ما تـا این انـدازه در مشـکات خود غرق 
هسـتیم، دانسـتن اینکه آیـا دیگری چـه نمـره ای در امتحـان دانشـگاهش گرفته اصا 

جـزو اولویت های مـا محسـوب نخواهد شـد.
پس بـرای خاصی از این مشـکل سـعی کنیـد که بـا کنترل خـود خود کمتـر به این 
فکر کنیـد که نظـر دیگران راجع به شـما چیسـت. البته رشـد و پیشـرفت بـه هیچ وجه 
بد نیسـت، امـا بهتر اسـت بـه جـای اینکـه افـکار دیگـران را معیـار خـود قـرار دهید، 

به جـای آن بـه رضایـت خودتـان فکـر کنید.
 ۲- افکار منفی را زیر سوال ببرید

خیلـی وقت هـا مـا بـه چیزهایـی فکـر می کنیـم و خـود را بـه خاطـر آنهـا ناراحت 
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می کنیـم، کـه اصـا ارزش ناراحتـی ندارنـد. در واقـع اتفاقاتـی کـه پشـت ایـن افـکار 
هسـتند قرار نیسـت ضرر زیـادی به مـا برسـانند. امـا همچنان مـا بـا ناراحتی بـه آنها 
فکـر می کنیـم. بـرای اینکـه بتوانیـم بـا ایـن دسـته از افـکار منفـی مبـارزه کنیـم، بهتر 

اسـت مراحـل زیـر را تکـرار کنید:
یک کاغذ و خودکار بیاورید.  •

روی آن فکر یا افکار منفی که قصد مقابله با آنها دارید را بنویسید.  •
سـپس روبـروی آنهـا ضـرری که هـر کـدام از اتفاقـات برای شـما داشـته یا   •

دارنـد را یادداشـت کنیـد.
در مرحلـه بعـدی بهتر اسـت کـه یکبـار هرچـه نوشـته اید را مرور   •

کنیـد.
با مـرور ایـن افـکار متوجه مـوارد بـی اهمیت می شـوید، پـس آنها   •

را پـاک کنید یـا خـط بزنید.
• سپس برای مقابله با افکار منفی باقی مانده چاره ای بیندشید.

انجـام همیـن تمریـن بـه ظاهـر سـاده بـه شـما کمـک می کنـد تـا 
بتوانیـد بسـیاری از افـکار منفی کـه روزانه به سـراغ شـما می آینـد را به 

خوبـی خنثـی کـرده و اجـازه ندهیـد زندگـی شـما را مختـل کنند.
 

۳- برنامه داشته باشید
یکـی از بزرگتریـن دالیلـی کـه افـکار منفـی بـه سـراغ مـا می آیند، 
نداشـتن برنامـه و هدف گـذاری اسـت. برنامـه نداشـتن باعـث خواهـد شـد که شـما 
نتوانیـد کارهـای روزانـه خـود را بـه خوبـی انجـام دهید. بـه همین علـت هـم احتمال 
اینکـه خیلی زود از خودتان ناامید شـوید بسـیار زیاد اسـت. چـرا؟ چون با عـدم توانایی 
در انجـام کارهـای روزانه، شـما حس خوبی نسـبت بـه خودتان پیـدا نخواهیـد کرد. به 
ایـن ترتیب ناراحتی شـما بـه مرور زمـان بـر روی اعتماد به نفسـتان تاثیر منفـی خواهد 
گذاشـت. در نهایـت شـما می مانیـد و موجی از افـکار منفـی که مقابلـه با آنهـا اصا کار 

آسـانی نخواهـد بود.
امـا بـرای اینکـه ایـن مشـکل را حـل کنیـم، بهتـر اسـت کـه بـرای 
هـر روز خـود برنامـه خاصـی داشـته باشـیم. بـرای آشـنایی بـا بهترین 
روش هـای برنامـه ریـزی، بهتر اسـت کـه مقاله برنامه ریـزی به روش 

GTD را کـه در وبسـایت مـا نوشـته شـده مطالعـه کنیـد.
 

۴- مشکالت و افکار را به زبان بیاورید
همانطـور کـه پیشـتر هـم گفتیـم، گاهـی وقت ها بیـان مشـکات و 
افـکار بـه مـا در راه مقابله بـا آنها کمـک خواهد کـرد. به همیـن دلیل هم 
بهتر اسـت عـاوه بـر اینکه افـکار منفـی را روی یـک کاغذ می نویسـید، 
در برخـی مـوارد هم آنهـا را در مغز خـود مرور کنیـد. این یعنـی در ذهن 
خـود بـه این فکـر کنیـد که آیـا چنیـن چیـزی تا ایـن انـدازه برای شـما 
مشـکل آفریـن اسـت کـه فکـر می کنیـد؟ ایـن کار در کنار مدیریـت ذهـن و کنترل 
افکار بـه ما کمـک می کند کـه تا حـد زیـادی در مقابلـه با افـکار منفـی موفق باشـیم. 
حتـی صحبت کـردن با یک دوسـت هـم می توانـد بخش مهمـی از ایـن افـکار را از 
دوش مـا بـردارد. چرا کـه احتمـاال با صحبـت کردن با دوسـتان خـود متوجـه خواهید 
شـد کـه مشـکات و افـکار شـما خیلـی هـم منفـی و خطرنـاک نیسـتند. فقط حسـابی 
مراقـب باشـید بـا چـه کسـی مشـورت می کنیـد، چرا که انتخـاب خوبـی نداشـته 

باشـید، ممکـن اسـت اسـترس و ناراحتی شـما حتـی افزایـش یابد.
 

۵- در لحظه زندگی کنید
“اگـر پولمو طا خریـده بودم، اگـر برای دانشـگاه و کنکـور بیشـتر درس میخوندم، 
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اگر بـا پسـر عمـوم ازدواج می کـردم…”. ایـن افـکار یـا چیزهایی مشـابه آنهـا ممکن 
اسـت در طـول روز مـدام درون ذهن مـا تکرار شـوند. آنهـم در حالی که دیگـر نمیتوان 
کاری بـرای آنهـا انجـام داد. در واقـع این هـا اتفاقاتی هسـتند کـه در گذشـته افتاده اند 
و بـه بخشـی از زندگـی مـا تبدیل شـده اند. بـه همیـن دلیل هـم به جـای فرار کـردن از 
آنهـا و فکـر کـردن بـه کارهایـی که انجـام نشـده، بایـد راه حلـی بـرای این رفتـار خود 

پیـدا کنیم.
بهتـر اسـت کـه قبـل از هرچیز بـه داشـته های خـود در حـال حاضـر توجـه کنید. 
سـپس بـه تک تـک اتفاقاتـی که در گذشـته بـرای شـما افتـاده فکـر کنید. البـای این 
افـکار منفـی هم بـه این فکـر کنید کـه چـه مشـکاتی ممکن بـود در اثـر انجـام ندادن 

ایـن کارهـای بـرای شـما بیفتد.
یکـی از اصلـی تریـن مبانی توسـعه فـردی درس گرفتـن از تجربیـات گذشـته 
اسـت. پس بـه جای سـعی در پاک کـردن گذشـته، از اشـتباهات خـود درس بگیرید تا 

بـه راحتـی بتوانید بـا افـکار منفـی مقابلـه کنید.
 

۶- ذهنی آگاه داشته باشید
در گذشـته اگـر کسـی می توانسـت چنـد کار را بـه صـورت همزمـان انجـام دهد، 
فـرد توانایـی بـه حسـاب می آمـد. امـا امـروزه تقریبـا ایـن موضـوع برعکـس شـده 
اسـت. دنیـای شـلوغ امروز خـواه ناخـواه مشـکات و شـلوغی های زیـادی را بـرای ما 

آورده اسـت. پـس شـاید بزرگتریـن چالش مـا این اسـت کـه در چنین 
شـرایطی متمرکـز باقـی بمانیـم.

ذهـن آگاهـی یا Mindfulness یعنی شـما بتوانید ذهـن خود را 
از همـه چیزهـای اضافی پاک کنیـد و فقـط روی کاری که در حـال انجام 
آن هسـتید تمرکـز کنیـد. به بیـان دیگر ذهـن آگاهـی در هـر کاری که 
بـه آن مشـغول هسـتید، کیفیـت شـما را افزایـش می دهـد. بـه همیـن 

دلیل هـم انجـام تمرینـات آن بـه شـما توصیه می شـود.
اسـمش  از  کـه  آگاهی همانطـور  که ذهـن  بدانیـد  بدنیسـت 
پیداسـت شـما را آگاه تـر هـم خواهـد کـرد. بنابرایـن شـما با بخشـی از 
توانایی هـای خـود روبـرو می شـوید کـه تـا االن از آنهـا غافـل بوده اید. 
ایـن موضـوع عـاوه بـر اینکـه بـرای شـما فرصت هـای جدیـدی بـه 

وجـود مـی آورد، باعـث خواهد شـد کـه اعتماد بـه نفس شـما هـم افزایش یابـد. بدین 
ترتیـب مقابلـه بـا افـکار منفـی سـاده تر خواهد بـود، چـرا که شـما عمـا اصا بـه آنها 

اجـازه ورود نمیدهیـد!

۷- مثبت اندیشی را از صبح شروع کنید
بـرای اینکـه بتوانیـد از صبـح کـه از خـواب بیدار می شـوید بـا افـکار منفـی مقابله 
کنیـد، بهتر اسـت کـه از همان صبح کـه از خـواب بیداری می شـوید دید مثبتی نسـبت 
به زندگـی داشـته باشـید. هرچند که انجـام چنیـن کاری به خصـوص در شـرایط حال 
حاضـر کار سـاده ای نیسـت، امـا برخی کارهـای سـاده حداقـل می تواند به شـما کمک 
کنـد تا کمتـر تحـت تاثیر افـکار منفـی قـرار بگیریـد. به ایـن ترتیب شـما توانسـته اید 

یکی از موانـع خاقیـت و رشـد را از سـر راه بردارید.
بعـد از بیـدار شـدن از خـواب بـرای لحظاتی چشـمان خـود را بسـته و بـه عزیزان 
خـود فکـر کنیـد. بـه توانایی هایـی کـه داریـد و شـما را از دیگـران جـدا می کنـد. همه 

این هـا اوضـاع روحـی شـما را بـرای مقابلـه بـا افـکار منفـی بهتـر خواهـد کرد.
حقایقی که به ما در مقابله با افکار منفی کمک می کنند

امـا فـارغ از همه ایـن مـوارد، برخـی حقایق در مـورد افـکار منفی هسـتند کـه باید 
آن هـا را جـدی بگیریـم. در واقع به یـاد داشـتن این واقعیت هـا به مـا در مقابله بـا افکار 
منفـی کمـک خواهد کـرد. شـناخت درباره هـر موضوعـی می توانـد بـه درک بهتر آن 
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کمک کنـد. زمانی هـم که مشـکلی را به خوبـی درک کنیـم، می توانیـم به راحتـی با آن 
مقابلـه کنیم. حـال بیایید بـه ۳ حقیقت بـزرگ درباره افـکار منفـی بپردازیم. 

الف( داشتن افکار منفی طبیعی است
تـا بـه حـال دقـت کرده ایـد کـه در طـول روز چـه افـکاری بـه ذهـن شـما خطـور 
می کننـد؟ اصـا بـه نظرتـان کسـی می توانـد تعـداد افـکاری کـه روزانـه بـه ذهنش 
می رسـد را بشـمارد؟ هـر روز صبح کـه ما چشـمان خود را بـاز کـرده و از خـواب بیدار 
می شـویم تـا زمانی که شـب دوبـاره به خـواب برویم، هـزاران فکـر مختلف بـه ذهن ما 
خطـور می کنـد. از فکر کـردن به گربـه ای کـه در خیابان دیدیـم گرفته، 
تـا پیامی که  از اسـتاد خـود دریافـت کردیـم اما بـه آن جـواب ندادیم. 
از بـه خاطـر آوردن مبلـغ باقیمانـده در حسـاب خود تـا نحوه سـاخت و 
میزان سـود یـک بطـری آب معدنی! تمـام این افـکار مختلـف و عجیب 
و غریـب هـر روز درون ذهـن مـا تکـرار می شـوند. امـا آیا ممکن اسـت 
کـه در بین هـزاران فکـری که مـا روزانه بـا آن ها سـر و کار داریـم، هیچ 

کـدام از آن هـا منفی نباشـند؟
ابـدا! هیچکـس نمی توانـد تمـام روز را بـه چیزهـای مثبـت فکـر 
کنـد. حتی اگـر خـود او هم تـاش کند باز هـم انجـام دادن چنیـن کاری 
غیرممکن اسـت. ایـن یکـی از مهمتریـن ویژگی هـای افکار منفی اسـت 
کـه بیشـتر افـراد از آن غافلند. افـکار منفـی غیرقابـل اجتناب هسـتند. 
ایـن یعنـی مـا نمی توانیم همیشـه به اتفاقـات و نـکات مثبت فکـر کنیم و 
همیشـه باید افـکار منفی را نیـز به عنـوان بخشـی از زندگـی بپذیریم. انعطـاف پذیری 
ذهـن هـم یکـی از ویژگـی هـای افـراد خاق بـه حسـاب می آیـد. امـا بـا این حـال ما 
بایـد تـاش کنیم تـا کمتـر خـود را در معـرض آن هـا قـرار دهیـم. چگونـه؟ در ادامه 

مقالـه بـه شـما خواهیـم گفت.
ب( قرار نیست همه افکار منفی شما درست باشند!

اگرچـه اجتنـاب از افـکار منفی غیرممکـن اسـت و نمی توان بـه طور کامـل از آن ها 
دوری کـرد، امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه تک تـک افـکار منفـی که بـه ذهن شـما 
می رسـند ارزش توجـه را دارنـد. در واقـع بسـیاری از ایـن افـکار حتـی 
ارزش توجـه کردن را هـم ندارند. بسـیاری از افـکار بـدون دلیل خاصی 
بـه ذهن مـا خطـور می کنند. پـس اگـر فکر منفـی و ناجـوری به سـرتان 
زد نیـازی نیسـت خـود را نگـران کنیـد و بـه دنبال بررسـی کـردن آن 
باشـید. در واقـع حتـی افـکار پلیدانـه ای کـه گاهی اوقـات به ذهن شـما 
خطـور می کننـد هـم ارزش پیگیـری را ندارنـد. گاهـی اوقـات آسـان 

گرفتـن زندگـی و بی توجهـی بـه بعضـی چیزهـا بهترین کار اسـت.
 ج( افـکار منفـی می توانند شـما را به سـمت افکار مثبـت هدایت 

کننـد!
بـرای اینکـه بـا افـکار منفـی مقابلـه کـرده و بـه افـکار مثبـت روی 
بیاوریـد الزم نیسـت کار خاصـی انجـام دهیـد. فقـط بـاز هـم بـه خـود 
یـادآوری کنیـد کـه هـر فکـری ارزش اهمیـت دادن را نـدارد. وقتـی بیـش از حـد به 
افـکار منفـی توجـه می کنیـد، در ناخودآگاهتـان بـه خـود حـس بـدی را القـا می کنید. 
البتـه قـرار نیسـت کا افـکار منفی را انـکار کنیـد. تنهـا کاری که بایـد انجـام دهید این 
اسـت که با وجـود افـکار منفـی، باز هـم به افـکار مثبـت فکـر کنیـد. بسـیاری از مردم 
فکـر می کننـد کـه بـرای بهبـود وضعیـت روحـی خـود باید بـه چیزهـای مثبـت فکر 
کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای تغییر خلـق و خـو کافی اسـت کـه دسـت از فکر 
کـردن به افـکار منفـی برداریـد. به جـای اینکـه به افـکار منفـی بیندیشـید یـا آن ها را 

انـکار کنیـد، ایـن افـکار را بـه عنـوان بخشـی از زندگـی خـود بپذیرید.
یادتان باشـد کـه با انـکار کردن ایـن افـکار تنهـا خودتـان را ضعیف جلـوه خواهید 
داد. در واقـع بـا اینـکار شـما ایـن پیغـام را به مغز خـود می رسـانید کـه قادر بـه کنترل 
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افـکارم نیسـتم. در صورتـی کـه پذیرفتـن افـکار منفی و عـدم توجـه به آن هـا، موجب 
قـدرت گرفتـن افـکار مثبت می شـود.

           انواع افکار منفی که باید با آن ها مقابله کرد
امـا افـکار منفـی کـه هـر روز بـه سـراغ مـا می آینـد در چنـد دسـته بنـدی قـرار 
می گیرنـد. در واقـع هـر یـک از مـا بـه دام یک یـا چنـد مـورد از انواع ایـن افـکار دچار 
می شـویم. لیسـت زیـر برخـی از انـواع افـکار منفـی را بـه همـراه مثـال به شـما نشـان 
می دهـد. ایـن نامگذاری هـا توسـط دیوید برنز روانپزشـک مشـهور انجـام شـده 

اسـت:

ایرادگیری
گاهـی اوقات ما بـه صـورت ناخودآگاه بـه دنبـال ایـرادات کوچکـی می گردیم که 
در اطرافمـان وجود دارنـد. برای مثـال ممکن اسـت هنگام تماشـای یک اثر نقاشـی، به 
جـای لذت بـردن از هنـر بـه کار رفتـه در آن، به گـرد و خاک قاب نقاشـی توجـه کنیم.

تفکر صفر و صدی یا نگاه سیاه و سفید
یکـی دیگـر از انـواع افـکار منفی کـه به سـراغ مـا می آید. ایـن نـوع تفکـر زمانی به 
سـراغ مـا می آیـد که هیـچ نسـبیت یـا حـد وسـطی بـرای چیزهـای مختلـف متصور 

نیسـتیم. یعنـی همـه چیز یـا خوب اسـت یـا بد، یا سـیاه اسـت یا سـفید. 
مثـا شـاید در مـورد افـراد مختلـف فکـر کنیـم کـه آن هـا یـا باهوش 
هسـتند یـا خنـگ. در حالیکـه همانطـور کـه در مقاله ضریـب هوشـی 

نرمال گفتیـم، ایـن موضـوع امـری نسـبی اسـت.
تعمیم به کل

اگـر شـروع یـک اتفـاق یـا کار آنطـور کـه مـا دوسـت داریـم پیش 
نرفـت، دیگـر امیـد خـود را بـرای ادامـه آن از دسـت می دهیـم. مثـال 
دیگـر آن وقتی اسـت که اخـاق و رفتـار یک فـرد را به کل همشـهریان 

یـا هموطن هـای او نسـبت می دهیـم.
نتیجه گیری عجوالنه

اگـر دوسـتی از شـما یـاد نکـرده، پـس حتمـا دیگـر دوسـتتان 
نـدارد! ایـن تفکری اسـت کـه برخـی از ما شـدیدا درگیـر آن هسـتیم. 

نتیجه گیری هـای عجوالنـه و اشـتباه از رایج تریـن افـکار منفـی هسـتند.
فاجعه سازی

یکی دیگـر از انـواع افکار منفـی رایج در بین ما سـاختن یـک حادثه از دل یـک اتفاق 
کوچـک اسـت. مثا اگـر همسـرتان از صبح به شـما زنگ نـزده باشـد، با فاجعه سـازی 

تصـور می کنیـد که حتمـا اتفـاق بدی بـرای او افتاده اسـت.
شخصی سازی

این نوع از شـخصی سـازی بـا آنچـه درون ذهن شماسـت کاما متفاوت اسـت. این 
تفکـر منفـی باعث می شـود کـه تصـور کنیـد تمـام اتفاقـات روی زمیـن به ضرر شـما 
می افتنـد. بـرای همین هم ارزان شـده طـا بعد از خرید سـکه را گـردن شـانس و اقبال 

بـد خـود می اندازید.
سفسطه کنترل

گاهـی اوقات بـه اشـتباه تصـور می کنید کـه شـما بازیچه دسـت دیگران هسـتید. 
این تفکـر منفـی و غلط حتـی گاهی اوقـات باعث می شـود که شـما تصور کنید مسـئول 
شـادی و کمک به دیگـران هسـتید. بنابرایـن در ایـن راه بیـش از حد از خودگذشـتگی 
نشـان می دهیـد. مثـا اگـر دوسـتتان تصمیمی گرفتـه باشـد، تصـور می کنید کـه این 
وظیفه شماسـت کـه در تصمیم گیـری او را همراهـی و راهنمایـی کنید. در حالـی که در 

واقعیـت اینطور نیسـت.
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سفسطه انصاف
تنهـا کسـی کـه منصـف اسـت شـما هسـتید و بـرای همیـن هـم دیگـران رفتـار 
غیرمنصفانـه ای بـا شـما دارند. ایـن تفکر غلـط هم موجـب خواهد شـد که همیشـه در 
عذاب باشـید. مثـال آن را می تـوان در ناراحتـی گاه و بیگاه خود از دوسـتان آشـنایانتان 

جسـتجو کنیـد.
سرزنش کردن

چند بار شـده کـه با پیـروی از ایـن نوع تفکـر منفـی، دیگـران را معرفـی بدبختی ها 
و شـرایط بـد زندگی خـود معرفی کنیـد؟ ایـن یکـی از رایج تریـن انواع 
افـکار منفی اسـت کـه در ادامـه راهـکار مقابلـه بـا آن را هـم آورده ایم. 
بـرای مثـال شـما پـدر و مادرتـان را بـرای عـدم حمایـت از شـما هنگام 
انتخـاب رشـته دانشـگاهی سـرزنش می کنیـد. آن هـم در حالـی کـه 

خودتـان هیچوقـت شـهامت ریسـک پذیـری را نداشـته اید.
بایدها

قوانینـی کـه بـه صـورت پیش فـرض درون ذهن خـود سـاخته اید! 
بایدهایـی که اگـر خودتـان زیـر پـا بگذاریـد، از ایـن کار احسـاس گناه 
خواهیـد کـرد. اگر هـم دیگـران ایـن باید هـا را زیـر پـا بگذارند، خشـم 
وجودتـان را فـرا می گیـرد. مثـال آن وقتـی اسـت کـه بـا خـود عهـد 
می کنیـد دیگـر سـیگار نکشـید، امـا ایـن کار را انجـام می دهید. سـپس 
مدام خـود را بـرای کاری که کردیـد، و دیگـران را برای ترغیب شـما به 

ایـن کار سـرزنش می کنیـد.
منطق احساسی

تصمیم گیـری و تعریـف همه چیز برا اسـاس احساسـات. مثـا اگر صبـح از خواب 
بیدار شـوید و حس خوبی نداشـته باشـید، تـا پایـان روز به خود القـا می کنید کـه امروز، 
روز شـما نیسـت و نمی توانیـد کارهـای خـود را پیـش ببرید. در حالـی که اصـا اینطور 

نیسـت!
 سفسطه تغییر

وقتـی بـا خصوصیـات شـخصیتی یـک فـرد نمی توانیـد کنـار بیاییـد، احسـاس 
می کنیـد کـه حتمـا بایـد او را تغییـر دهیـد. پـس نه تنهـا مـدام نسـبت بـه رفتارهای 
او تفکـری منفـی داریـد، بلکه بـه خاطـر ناتوانی خـود در تغییـر فـرد مقابل خودتـان را 

سـرزنش خواهیـد کـرد.
برچسب گذاری

نـوع شـدیدتر تعمیـم بـه کل! ایـن دسـته از افـکار منفـی باعث می شـوند که شـما 
بـا یک اتفـاق، برچسـب های منفـی را بر حسـب احساسـاتتان بـر روی خود یـا دیگران 
بگذاریـد. مثـا اگـر در آزمـون عملـی رانندگـی قبـول نشـوید، خـود را یـک بازنـده 

همیشـگی می خوانیـد. در حالـی کـه واقعیـت اینطـور نیسـت.
حق به جانب

برای شـما چیزی بـه نام اشـتباه کـردن وجـود نـدارد! در واقـع تصـور می کنید که 
همیشـه و در همـه مـوارد حـق با شماسـت و شـما درسـت می گوییـد. بـرای همین هم 
ممکـن اسـت برای پیـروزی در یـک بحـث از هر سفسـطه و مغلطـه ای اسـتفاده کنید.

سفسطه پاداش آسمانی
شـما تصـور می کنید کـه بـه ازای هـر کار خوبـی کـه در روز انجـام می دهیـد، باید 
هدیـه ای از جانـب خـدا دریافـت کنید. اگـر این پـاداش با آنچـه درون ذهن شماسـت 
همخوانـی نداشـته باشـد، عصبانـی و ناراحـت می شـود. مثـا اگـر بـه فرد سـالمندی 
هنـگام رد شـدن از خیابـان کمـک کرده باشـید، تصـور می کنید کـه فردا امتحـان خود 
را بـدون مطالعـه بـه خوبـی پشـت سـر می گذاریـد. امـا وقتـی نمـره ۵ را می بینیـد، 
عصبانـی می شـوید که چـرا خدا به شـما کمـک نکـرده و پـاداش کار نیک شـما را نداده 

اسـت!
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           مقابله با افکار منفی ؛ جمع بندی
فرامـوش نکنید کـه در دنیـای امـروز، تقریبـا غیر ممکن اسـت کـه به افـکار منفی 
اجـازه ندهیـم بـه مغزمـان وارد شـوند. امـا انجـام برخـی تمرینـات مثل مـواردی که 
گفتیـم، باعث خواهد شـد کـه بتوانیـد راحتتر بـا افکار منفـی مقابلـه کنیم. شـما هم اگر 
راهـکاری داریـد کـه در لیسـت مـا وحود نداشـت، خوشـحال می شـویم آنـرا بـا ما به 

اشـتراک بگذاریـد.


