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تقدیم به مادرم،
کسی که معنای شفقت را به من آموخت 
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شفقِت خود بستر تمام التیام های احساسی1 است و دکتر گرمر راهنمای 
فوق العاده ارزشمندی را در این زمینه به رشتة تحریر در آورده است. این 
کتاب که با استفاده از دانش روانشناختی و کال می  روشن و گرم نگاشته 
شده است، برای کسانی که به دنبال یک ابزار کاربردی و قدرتمند برای 

دستیابی به رهایی درونی هستند، مفید خواهد بود.
 

1. Emotional healing



 پیشگفتار 



چرا اینقدر سخت است مهربانی را که با کمال میل در حق دیگران روا 
می داریم، با خودمان هم داشته باشیم؟ شاید به این دلیل که در شیوة تفکر 
سنتی غربی، مهربانی به  عنوان یک هدیه و موهبت در نظر گرفته می شود و 
اعطای این مهربانی به خودمان خودخواهانه و نامناسب به نظر می آید. اما 
حکمت و دانش باستانی شرق به ما می گوید که مهرورزی عاشقانه1چیزی 
است که همه به آن نیاز دارند و سزاوار آن هستند و این، شفقت نسبت 
به خاطر  ما  این محبت،  بر  می گیرد. بدون وجود  به خودمان را هم در 
مشکالت، ناتوانی در حل همة آن ها و احساس درد به هنگام رویدادهای 
درد آور، خود را سرزنش  می کنیم و همة این ها در نهایت به رنجش بیشتر 

ما منتهی می شود.
مفهوم شفقت خود2 ممکن است به قدری بیگانه و غریب به نظر برسد 

1. Loving kindness
2. Self-compassion
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که حتی وقتی مصمم هستیم که ظرفیت پرورش آن وجود دارد، ندانیم 
که از کجا باید آن را شروع کنیم. علوم اعصاب و روانشناسی مدرن به 
تازگی به بررسی موضوعی پرداخته اند که سال ها است توسط سنت های 
مراقبه پذیرفته شده است و به این نکته اشاره دارد که شفقت و مهربانی 
عاشقانه موهبت های ذاتی نیستند که ممکن است در بدو تولد در بعضی از 
ما موجود باشند یا نباشند، بلکه مهارت هایی هستند که هر یک از ما بدون 

استثناء  می تواند آن ها را پرورش دهد و در زندگی روزمره به کار گیرد.
این همان جایی است که شفقت خود از مسیر بهشیاری پا به عرصه 
 می گذارد. دکتر کریستوفر گرمر در این کتاب به تبیین ساختار پرورش این 
مهارت در حوزه های ذیل  می پردازد: چشم انداز شفقت به عنوان یک مفهوم 
مستقل، نقش اساسی شفقت خود، نحوة درک و فهم آن به جای تفکر ِصرف 
درمورد آن و ابزارهای کاربردی مانند بهشیاری که برای اجرای آن الزم هستند.
تحلیل های روانشناختی بودایی، ویژگی هایی مانند مهرورزی عاشقانه را 
به عنوان پادزهر مستقیم ترس در نظر می گیرند. خواه آشفتگی ناشی از ترس 
یا ترس شدید هنگا می که  باشد،  به احساس بی کفایتی  بازدارنده مربوط 
ما هیچ گزینه ای پیش روی خود نمی بینیم، یا این ترس فراگیر به هنگام 
برداشتن گا می  به جلو در حالی که نمی دانیم از کجا و چگونه، همه نشان 
از این است که گرفتار ترس شده ایم و از آن رنج می بریم. برخالف ترس، 
مهرورزی عاشقانه و شفقت بر قدرت التیام بخش ارتباط و گسترش حس 
نیروهای در هم  تأکید می کنند.  یادگیری  به عنوان تسهیل کنندة  مهربانی 
تنیدة مهرورزی عاشقانه و شفقت، خواه به سوی خودمان باشد یا دیگران، 
زیربنای رفتارهای عاقالنه، نیرومند، بعضًا مالیم و گاهی شدید هستند که 
واقعًا می توانند باعث تغییر در زندگی ما و دیگران شوند. پرورش صحیح 



شفقت خود پایه و اساس شجاعت، سخاوت، یکپارچکی و یک مهرورزی 
عاشقانه و شفقت پایدار نسبت به خود و دیگران محسوب  می شود.

خواه شما از قبل به واسطة سنت های مراقبه مانند بهشیاری، رهایی 
از رنج را شروع کرده باشید، یا حقیقتًا به دنبال راهی باشید که شما را از 
رنج عاطفی مزمن و نشخوار ذهنی برهاند، این کتاب به عنوان نقشة راه 
الهام بخش شما خواهد بود. در صفحات آینده شما شاهد یک بررسی 
علمی، دستورالعمل آموزشی و راهنمای گام به گام برای پرورش مهرورزی 

عاشقانه و شفقت خود در زندگی روزمره خواهید بود.
 شارون سالزبرگ1
 انجمن مراقبة بینشی، بِری2، ماساچوست3

1. Sharon Salzberg
2. Barre
3. Massachusetts
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مقدمه مترجــم



در دنیای فوق العاده رقابت جوی امروز که ما در آن به سر می بریم، متوسط 
باید برجسته تر و  بودن امری پذیرفتنی نیست. از کودکی می آموزیم که 
باالتراز میانگین باشیم تا احساس ارزشمند بودن کنیم. تجربة تالش برای 
می کند  تبدیل  بزرگساالنی  به  را  ما  و  درونی می شود  تدریج  به  برتری، 
که احساس ارزشمندی مان به مقایسه و برجسته تر بودن از دیگران گره 
می خورد و چون غیرممکن است که همه افراد در یک زمان باالتر از میانگین 
باشند، دچار تعارض و گاهی سرزنِش خود می شویم و گاهی هم نیاز داریم 
در توانمندی ها و ارزیابی های خودمان اغراق کنیم تا در مقایسه با دیگران 
ارزشمند به  نظر برسیم. زمان هایی هم ممکن است احساس ارزشمندی 
آوریم.  به دست  دیگران  موفقیت های  تحقیِر  یا  کردن  برآورد  کم  در  را 
درحالی که  می شود.  ما  خودآگاهی  تحریف  به  منجر  راه ها  این  همة 
ناهشیارانه و به شکل آزاردهنده ای می دانیم که واقعیت چیست. در نتیجه، 
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آرامش درونی مان ناهشیارانه، دستخوش مقایسه های درونی و اغراق ها و 
تحریف ها می شود. نه می توانیم خودمان را آنگونه که هستیم عمیقًا بپذیریم 
و نه دیگران و اطرافیان را. در نتیجه ما خود را از »اکسیر محبت« که غذای 

روحمان است، محروم می کنیم.

اما چه می توان کرد؟

راه حل در »نگاه مشفقانه به خودمان« است. نگاه مشفقانه به خود، ریشة 
نگاه مشفقانه به دیگران نیز هست و منشا »خودآگاهی« نیز می شود. نگاه 
مشفقانه به خود با عنوان »شفقت خود« را پروفسور »نف« ابداع کرده است.
اولین مؤلفه  شفقت خود از سه مؤلفة دو قطبی تشکیل شده است: 
»مهربانی با خود در مقابل قضاوت کردن خود« است. مهربانی با خود، به 
معنای درِک خود به جای قضاوت کردِن خود است و نوعی حمایت نسبت 
به کاستی ها و بی کفایتی های خود است. کسی که این ویژگی را بیشتر 
دارد، هنگام مواجهه با کاستی های خود، به جای سرزنش کردن، با نگاهی 
مهربانانه سعی در اصالح می کند. همانند مادر یا پدر مهربانی که مهربانی اش 
موجب می شود فرزند در برابر خطا، به ورطة فریبکاری و انکار و توجیه 

نیفتد و به جای آن با پذیرش خود به فکر اصالح باشد.
مؤلفة بعدی شفقِت خود، »اشتراکات انسانی در برابر انزوا« است. اینکه 
درک کنیم همة انسان ها دارای نقص هستند و ممکن است اشتباه کنند و 
درگیر رابطه های ناسالم شوند. مشخصة اشتراکات انسانی، یعنی درک عمیق 
اینکه هیچ کس کامل نیست و اصواًل انسان بودن یعنی فراینِد حرکتی پویا، به 
سمت کامل تر شدن. حرکتی که در آن ممکن است در تصمیم گیری هایمان 



اشتباه کنیم. دارای نقایص و محدودیت هایی هستیم و هر لحظه ممکن 
است از تصمیم گیری های قبلی خود انتقاد کنیم و مهمتر از همة اینها اینکه 

همه ما به عنوان انسان، در این امر مشترکیم.
و  خود  سرزنش  راه انداز  بدبخت«  من  و  خوشبختند  »دیگران  تفکر 
دیگران می شود و مانع درک هم دالنة طبیعت انسانی، درک اینکه انسان 
بودن یعنی زندگی در فضای محدودیت ها، نقایص و اشتباهات انسانی 
به  نگاه همدالنه  این درک،  بودن«. و  انسان  با درد  »زندگی  به عبارتی  و 
اشتباهات را برمی انگیزد و در نتیجه، انگیزة تحریف واقعیت های وجودی، 

کمتر می شود.
سومین مؤلفه، »بهشیاری در برابر همانندسازی افراطی« است. بهشیاری 
می شود  باعث  که  حال  زمان  تجارب  از  روشن  و  متعادل  آگاهی  یعنی 
همة جنبه های تجربة درحال زیستن مان را ببینیم، درک کنیم و جنبه های 
دردناک و ناخواستة آن را نادیده نگیریم؛ و در مقابل، همانندسازی افراطی 
یعنی گرایش به انکار و پس زدن بخش های ناخوشایند تجربة در حال 
زندگی کردن و نگاه خصمانه به آن. بهشیاری یعنی توجه و تمرکز دوستانه، 
غیرقضاوتی و کامل به تجربة زندگی کردن لحظه به لحظه. تمرین بهشیاری 

می تواند به مشفقانه و کامل تر دیدن خودمان هم منجر شود.
دکتر »گِرمر« در این کتاب، سعی کرده با تمرین های عملی به ما یاد 
بدهد که تجربة تمام و کمال زندگی در لحظة حال می تواند منجر به نگاه 
مشفقانه به خود و صلح درونی و به تبع آن صلح با دنیای ارتباطی اطرافمان 
و رهایی از رنج خودساخته شود. این کتاب ارزشمند دارای تمرین های 
عملی است که به خواننده کمک می کند مهارت بهشیاری و شفقت را در 

مقدمه مترجـم  15 
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خود پرورش دهد. به همراه این کتاب لوح فشردة صوتی عرضه شده است 
که شامل تمرین های مراقبة مشفقانه از پروفسور»نف« به منظور پرورش این 
مهارت هاست. »نف«، ابداع کنندة مفهوم شفقت خود و پژوهشگر برجستة 

این حوزه است.
زحمت عمدة ترجمه ای این کتاب و فایل های صوتی، به عهدة همکار 
گرامی ام جناب آقای عبدالشاهی بوده است. اما کاستی و انتقادی اگر به 

ترجمه باشد به عهدة اینجانب است.
زحمت خوانش تمرین های عملی و همچنین بازخوانی متن را سرکار 
خانم ساره دلبخش به عهده داشته اند که از ایشان نیز صمیمانه تشکر می کنم.
همچنین از خانم زینب تمیمی نژاد به خاطر بازخوانی ترجمه سپاسگزارم.

                                                      مهدی رضا سرافراز
بهار 1397 هجری شمسی





مقدمه



زندگی سخت است. حتی با وجود بهترین برنامه نیز گاهی همه چیز اشتباه 
از آب در  می آید. 90% از ما با امید و خوش بینی ازدواج  می کنیم، با این 
وجود 40% از ازدواج ها به طالق ختم  می شود. ما تنها به این دلیل در تالش 
برای برطرف کردن نیازهای روزمره هستیم تا بتوانیم مراقبت الزم برای 
مشکالت مرتبط با استرس مانند فشار خون باال، اضطراب، افسردگی، اعتیاد 

به مصرف الکل یا سیستم ایمنی ضعیف را به دست آوریم. 
هنگا می که چیزی اشتباه از آب در می آید، معمواًل چه واکنشی نشان 
می دهیم؟ اغلب احساس شرمندگی می کنیم و با انتقاد از خود  می پرسیم: 
"مشکل من چیست؟" "چرا نمی توانم از عهده اش بر بیایم؟" "چرا من؟" 
شاید تالش کنیم تا خودمان را اصالح کنیم و به دنبال آن وضعیت را بدتر 
کنیم. گاهی واکنش خود را به دیگران معطوف  می کنیم. به جای اینکه به 

خودمان استراحت دهیم، بیشتر سرسختی می کنیم. 
با این حال، هر چقدر هم برای اجتناب از دردهای هیجانی تالش کنیم، 
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آنها همواره همراه ما هستند. احساسات سنگین مانند شرم، خشم، تنهایی، 
ترس، یأس و پریشانی به طور منظم به سراغ ما می آیند. آن ها هنگا می که 
چیزها طبق انتظار ما پیش نمی روند، هنگام جدایی از عزیزانمان و به عنوان 
بخشی از بیماری، پیری و مرگ به سراغ ما می آیند. در واقع اجتناب از 

احساسات بد غیرممکن است.
اما می توانیم یک روش جدیدتر و سالم تر برای کنار آمدن با مصیبت 
و آشفتگی بیاموزیم. به جای جنگیدن با احساسات سنگین مان، می توانیم 
دردمان را ببینیم، با آن مهربان باشیم و آن را درک کنیم. این رفتار با خودمان 
که مشابه رفتار ما با فرد مورد عالقه مان است، همان شفقت خود است. اگر 
شما به هنگام ناراحتی و تنهایی خود را سرزنش می کنید، اگر هنگامی که 
مرتکب اشتباهی می شوید خود را از چشم همه پنهان می کنید، یا اگر شما 
مرتب به این فکر می کنید که چگونه می توانستید از اشتباهی که مرتکب 
شدید جلوگیری کنید، در این صورت شفقت خود ممکن است برای شما 
یک مفهوم افراطی به نظر برسد. اما چرا شما باید عطوفت و گرمی که به 

هنگام رنجش دیگران به آنها روا می دارید را از خود دریغ کنید؟
آن گرفتار  دام  با رنج هیجانی می پردازیم، در  مبارزه  به  ما  که  وقتی 
می شویم. احساسات سنگین به یک عامل ویرانگر تبدیل می شوند و ذهن، 
بدن و روان ما را نابود می کنند. احساسات گیر می کنند و ما نیز در آنها 
گرفتار می شویم. خوشبختی که در روابط مان به دنبال آن هستیم، از ما 
گریزان می شود. رضایت شغلی دور از دسترس ما قرار می گیرد. روز خود 
را در حال سر و کله زدن با دردهای جسمی به پایان می رسانیم. معمواًل 
ما نمی دانیم که بسیاری از این محنت ها در نحوة ارتباط ما با نامالیمات 
اجتناب ناپذیر زندگی ریشه دارد. هنگامی که ما با یک مهربانی نامتداول به 
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استقبال درد هیجانی برویم، تغییر به صورت طبیعی اتفاق می افتد. هنگامی که 
به مشکلی بر می خوریم یا احساس بدی داریم، به جای سرزنش، انتقاد و 
تالش برای تغییر خود )یا دیگران، یا کل دنیا(، می توانیم با پذیرش خود 
باعث یک تحول شگرف در  تغییر ساده  این  ابتدا شفقت!  شروع کنیم. 
زندگی شما می شود. تصور کنید که همسرتان به خاطر اینکه سر دخترتان 
فریاد زدید از شما انتقاد کرد. این امر احساسات شما را جریحه دار می کند 
و به دعوا می انجامد. شاید این احساس در شما ایجاد شده باشد که شما 
درک نمی شوید، به شما بی احترامی شده است، کسی شما را دوست ندارد 
یا شما دوست داشتنی نیستید. احتمااًل شما از کلمات صحیح برای توصیف 
احساس خودتان استفاده نکردید، اما به احتمال زیاد همسر شما برای شنیدن 
آنچه شما باید می گفتید، بیش از اندازه عصبانی یا دفاعی بود. حاال تصور 
کنید که قبل از اینکه با همسرتان دعوا کنید یک نفس عمیق می کشید و به 
خودتان می گویید: "بیش از هر چیز، من می خواهم یک پدر خوب باشم. 
فریاد کشیدن بر سر فرزندم برای من خیلی درد آور است. من دخترم را 
بیشتر از هرچیز دیگر در این دنیا دوست دارم، اما گاهی کنترلم را از دست 
می دهم. من فقط یک انسان هستم. آیا می توانم خودم را به خاطر اشتباهاتم 
ببخشم؟ آیا می توانیم راهی پیدا کنیم تا با آرامش در کنار یکدیگر زندگی 

کنیم؟" آیا تفاوت این دو را احساس می کنید؟
لحظه ای شفقِت خود مانند این می تواند تمام روز شما را تغییر دهد.

مجموعه ای از این لحظه ها می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد. رها 
شدن از این افکار و هیجانات مخرب به وسیلة شفقِت خود می تواند عزت 
نفس شما را از درون افزایش دهد، افسردگی و اضطراب را کاهش دهد، و 
حتی در پایبند ماندن به رژیم غذایی تان به شما کمک کند. این فواید فقط 

فردی نیست. شفقِت خود زیربنای شفقت با دیگران است.
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به گفتة داالیی الما، ]شفقت"[ نشان دهندة این تمایل است که فرد1 
مورد شفقت ما عاری از رنج باشد. ابتدا خود، و سپس در حالت گسترده تر 
نتوانیم احساساتی مانند  این میل شامل دیگران نیز خواهد شد." اگر ما 
یأس، ترس، ناکامی و شرم را در خودمان تحمل کنیم، چگونه قادر به 
همدردی با دیگران خواهیم بود؟ و هنگامی که ما در میان کشمکش های 
درونی خود غرق شده ایم، چگونه می توانیم کوچک ترین توجهی به دیگران 
داشته باشیم؟ بر این اساس هنگامی که دچار مشکل شویم قادر به مهربانی 
با دیگران خواهیم بود و این امر به بهبود روابط و افزایش رضایت کلی ما 

از زندگی کمک می کند. 
شفقِت خود واقعًا فطری ترین چیز در جهان است. لحظه ای در مورد آن 
فکر کنید. اگر دست شما زخم شود، آن را تمیز و پانسمان کرده و برای بهبود 
آن تالش می کنید. این همان شفقِت خود فطری است. اما هنگامی که آرامش 
احساسی ما در خطر است، شفقِت خود ما کجا می رود؟ آنچه بقای ما را 
در مقابل یک ببر تیز دندان حفظ می کند، ظاهرًا در زندگی هیجانی کارایی 
چندانی ندارد. ما به طور غریزی هیجانات را به عنوان دشمنان بیرونی در نظر 
می گیریم و به جنگ با آنها می پردازیم، و این جنگ باعث وخیم شدن شرایط 
درونی می شود. مقاومت در برابر اضطراب آن را به یک وحشت زدگی2 
تمام عیار تبدیل می کند. سوگ سرکوب شده به افسردگی مزمن می انجامد. 
تقال برای به خواب رفتن، شما را در تمام طول شب بیدار نگه می دارد. 
وقتی با دردهای خود درگیر هستیم نیز به جنگ علیه خودمان می پردازیم. 
بدن از طریق جنگ، گریز یا عدم فعالیت )بی حرکت ماندن در محل( در 

1. Object                                    2. Panic2. Panic
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برابر خطر از خود حفاظت می کند، اما در مواجهه با  چالش های هیجانی 
این واکنش ها به یک سه گانه سنگ دالنه از خود انتقادگری، منزوی کردن 
خود و در خود فرورفتگی تبدیل می شوند. یک جایگزین شفابخش برای 
این واکنش های منفی، پرورش یک رابطة جدید با خود است که روانشناس 
پژوهشگر، کریستین ِنف1 آن را تحت عنوان مهربانی با خود2 مطرح کرده 
است و به یک حس ارتباط با سایر انسان ها و آگاهی تعادل یافته اشاره دارد 

این همان شفقت خود است.
مواقع  در  که  برد  خواهید  پی  موضوع  این  به  شما  کتاب  این  در 
از  هنگامی که  هستید،  مردن  حال  در  شرم  از  که  وقتی  مانند  ضروری 
شدت خشم یا ترس دندان های خود را می فشارید یا هنگامی که برای 
چگونه  هستید،  ضعیف  بسیار  خانوادگی  گردهمایی های  در  حضور 
شفقِت خود را وارد زندگی هیجانیتان کنید. شفقِت خود، عشق مورد 
نیاز برای افزایش میل درونی به خرسندی و رهایی از درد و رنج را به 

شما ارزانی می دارد.
کنار آمدن با رنج های هیجانی بدون وخیم کردن آنها، اصل اساسی است 
که روانشناسی بودایی بر آن تأکید دارد. مفاهیم موجود در این کتاب که 
مورد تأیید علم مدرن نیز واقع شده اند، برگرفته از اندیشه ها و روش های این 
سنت است. آنچه خواهید خواند همان مفاهیم باستانی در قالب روانشناسی 
مدرن است. ممکن است شما یک مسیحی، یهودی، مسلمان، یک دانشمند 
یا یک فرد شکاک باشید، اما برای اینکه این روش ها برای شما اثربخش 
باشند الزم نیست به چیز خاصی اعتقاد داشته باشید. بهترین رویکرد این 
است که تجربه پذیر، منعطف و دارای فکری باز3 باشید. دانشمندان بالینی، 

1. Kristin Neff              2. Self-kindness              3. Open-minded2. Self-kindness3. Open-minded



24    شفقت خود از مسیر بهشیاری

مراقبه1 را در دهة 1970 کشف کردند و در حال حاضر مراقبه یکی از 
روش های روان درمانی است که پژوهش های فراوانی در مورد آن صورت 
یا  بهشیاری2  بر  به طور عمده  تحقیقات  اخیر،  در 15 سال  است.  گرفته 
"آگاهی از تجربة حال حاضر، به همراه پذیرش" تمرکز داشته اند. بهشیاری 
یکی از عوامل اساسی در روان درمانی مؤثر و به طور کلی در شفابخشی 
می رود،  پیش  خوبی  به  درمان  هنگامی که  می شود.  محسوب  هیجانی 
بیماران )یا مراجعین( به یک نگرش همراه با پذیرش نسبت به تجارب 
اتاق درمان )مانند ترس، خشم، غم، لذت، آرامش، مالل، عشق( دست 
می یابند و این نگرش به زندگی روزمره انتقال می یابد. یک مزیت ویژة 
بهشیاری این است که می توان آن را در خانه و در قالب مراقبه تمرین کرد.
بهشیاری بر تجربة فرد، معموالًً به یک حس، فکر یا احساس تمرکز 
دارد. اما هنگامی که این تجربه مغلوب هیجاناتی مانند شرم یا عدم اعتماد 
به نفس می شود ما چه کار می کنیم؟ وقتی این اتفاق رخ می دهد، نه تنها 
احساس بدی داریم، بلکه احساس می کنیم که بد هستیم. ممکن است به 
قدری مضطرب و ناآرام شویم که دیگر نتوانیم به هیچ چیز توجه کنیم. 
می خوریم،  پیچ وتاب  رختخواب  در  هستیم،  تنها  شب  نیمه   هنگامی که 
برگزار  آینده  هفتة  درمان  جلسة  و  نمی کنند  عمل  خواب آور  داروهای 

می شود، چه کار می کنیم؟
اغلب به یک دوست خوب با قلبی مهربان نیاز داریم. اگر کسی فورًا در 
دسترس نباشد، می توانیم شفقِت خود پیشه کنیم و به خود مهربانی ورزیم. 
آشنایی من با شفقِت خود به دو طریق صورت گرفت، یکی حرفه ای و 
دیگری شخصی. من به مدت 30 سال با طیف وسیعی از بیماران، از نگران 

1. Meditation                          2. Mindfulness2. Mindfulness
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گرفته تا آنهایی که در اضطراب، افسردگی یا آسیب غرق شده اند، روان درمانی 
کار کرده ام. همچنین در یک بیمارستان عمومی با افراد مبتال به بیماری های 
مزمن و مرگبار1 نیز کار کرده ام. در طول سال ها مشاهده کرده ام که شفقت 
چگونه قلب را مانند یک ُگل شکوفا می کند و غم و اندوه را بهبود می بخشد.
بعد از درمان، برخی از بیماران احساس می کنند که انگار در حالی که 
صدای درمانگر را در دور دست می شنوند در حال قدم زدن در فضایی 

خالی هستند.
بنابراین به این اندیشه افتادم که آیا راهی وجود دارد که افراد در فاصله 
بین جلسات کمتر احساس آسیب پذیری و تنهایی کنند؟ گاهی از خودم 
پرسیدم،"آیا راهی برای انتقال سریع تجربة درمانی وجود دارد تا درمان 
انتقال پذیر شود؟" ظاهرًا شفقِت خود این کار را برای بسیاری از افراد 
انجام می دهد. از لحاظ شخصی، من توسط یک مادر مسیحی مؤمن و 
یک پدر که در اوایل بزرگسالی 9 سال در هند زندگی کرد رشد کردم. 
چون پدرم یک شهروند آلمانی بود، در طول جنگ جهانی دوم اغلب 
توسط انگلیسی ها دستگیر می شد. از این رو پدرم به یک کوه نورد به 
نام هنریش هاِرر2پیوست که پس از مدتی از اردوگاه فرار کرد و از طریق 
کوه های هیمالیا3 به تبت4 سفر نمود تا به چهاردهمین مربی انگلیسی زبان 
داالی الما تبدیل شود. مادرم در دوران کودکی برایم قصه ها و حکایت های 
سحرآمیز هندی می خواند، بنابراین اینکه بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
به آنجا رفتم ظاهرًا طبیعی است. از سال 1976 تا 1977 برای مالقات با 
زاهدها، فرزانگان و شامان هابه تمام نقاط هند سفر کردم و مراقبة بودایی 

1. (Terminall) این واژه در متن اصلی به معنای بیماری هایی است که به تدریج منجر به مرگ می شوند
2. Henrich Harrer                   3. Himalaya                4. Tibet3. Himalaya4. Tibet
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را در یکی از غارهای سریالنکا1 آموختم. بدین ترتیب به مراقبه عالقه مند 
شدم و بارها به هند بازگشتم. در حال حاضر در مؤسسة مراقبة بینشی در 
آمریکا که توسط شارون سالزبرگ، ژوزف گلداشتاین2 و َجک ُکرنفیلد3 
این کتاب حاصل  مراقبه هستم.  فعالیت در زمینه  تأسیس شد، مشغول 
آن آموزه ها و تعالیم گران بها و متنوع است و مسئولیت هرگونه انحراف 
غیرقابل توجیه از آنها بر عهدة من است. همچنین از همکارانم در مؤسسة 
آنها  با  ماهانه  به طور  سال   25 تقریبا  مدت  به  که  رواندرمانی  و  مراقبه 
مکالمه داشتم و از جان کاباتزین4 که کاربرد شفقت و بهشیاری بودایی 
را به خدمات بهداشتی مدرن معرفی نمود، بسیار سپاسگزار هستم. سایر 
به  زندگی خود،  داستان های  ارائة  با  که  هستند  بیمارانم  من  آموزگاران 
مفاهیم و تمرین های مطرح شده در کتاب عینیت بخشیده اند. آنها در کمال 
عشق و محبت این کار را انجام دادند. به منظور حفظ رازداری نام و سایر 
جزئیات بیماران تغییر یافته اند و برخی از مثال های بالینی ترکیبی از چند 

مورد هستند.
این کتاب به سه بخش تقسیم گردیده و هر فصل بر اساس فصول دیگر 
بنا شده است. بخش1، آشنایی با شفقت خود، نحوة ایجاد و رشد بهشیاری 
را به شما نشان می دهد و دقیقًا منظور ما از اینکه شفقت خود چه چیزی 
هست و چه چیزی نیست را توصیف می کند. بخش2، تمرین مهرورزی 
عاشقانه، یکی از تمرین های ویژة شفقِت خود)مراقبة مهرورزی عاشقانه( 
را به عنوان یک روش زندگی محبت آمیز، به طور دقیق آموزش می دهد. 
بخش3، شخصی سازی شفقت خود، راه کارهایی را به منظور تطبیق این 
تمرین با شخصیت و شرایط خاص شما مطرح می کند و چگونگی کسب 

1. Sri Lanka    2. Joseph Goldstein     3. Jack Kornfield     4. Jon Kabat-Zinn2. Joseph Goldstein3. Jack Kornfield4. Jon Kabat-Zinn
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بیشترین سود از این تمرین را نشان می دهد. سرانجام، در بخش پیوست ها، 
منابع و تمرین هایی برای مطالعه و تمرین بیشتر در زمینة شفقِت خود ارائه 

شده است.
این کتاب بخش کوچکی از مسیر را در بر می گیرد. درواقع کار سخت 
یعنی مبارزه و مقاومت در برابر احساسات سخت و سرزنش خود به خاطر 
آنها درون شما رخ می دهد. شما در واقع یاد خواهید گرفت کمتر تالش 
کنید. به جای پرداختن به این موضوع که شما در برخی از زمینه ها آسیب 
دیده اید و نیاز به اصالح دارید، امیدوارم بتوانم یک شیوة جدید، محبت آمیز 
و عاشقانه برای پاسخ به دردهای هیجانی به شما نشان دهم. پیشنهاد من 
نتیجه را  انجام دهید و  به مدت 30 روز  این تمرین ها را  این است که 
مشاهده کنید. ممکن است بیشتر احساس رهایی و شادمانی کنید، اما این 
احساس نتیجة این است که خود را دقیقًا همان طور که هستید پذیرفته اید.





بخش اول  آشنایی با شفقِت خود



فصل اول  مهربان بودن 



درد و رنج به خودی خود زیاد بد نیست؛ درد واقعی همان 
خشم نسبت به رنج است.

آلن گینزبرگ1، شاعر

میشل2 در کمال ناامیدی نسبت به آنچه می خواستم بگویم، گفت: "از چیزی 
که می خوای به من بگی می ترسم، چون ممکنه بی تأثیر باشه!" بعد از اینکه 
میشل داستان مبارزة چندین سالة خود با کمرویی را برای من تعریف کرد، 

من یک نفس عمیق کشیدم. 
وظیفه شناسی و هوش فوق العادة میشل من را غافلگیر کرد. او برای غلبه 
بر کمرویی کتاب های زیادی خوانده بود و چهار بار به درمان پرداخته بود. 
او نمی خواست دوباره شکست بخورد. زیرا او اخیرًا از یکی از دانشگاه های 
معتبر مدرک MBA دریافت کرده بود و به عنوان مشاور برای شرکت های 
بزرگ کار می کرد. مشکل اصلی میشل سرخ شدن صورتش بر اثر خجالت 

1. Allen Ginsberg                                            2. Michelle 
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بود. او عقیده داشت که این مشکل این معنی را به دیگران القا می کند که او 
شایستگی ندارد و نمی توان به گفته های او اعتماد کرد. هر چه بیشتر درمورد 
سرخ شدن نگران می شد، عماًل در برابر دیگران بیشتر سرخ می شد. این 
کار برای میشل فرصت شغلی بسیار مهمی  بود و نمی خواست این فرصت 

را خراب کند. 
من به میشل اطمینان دادم که حق با اوست و من هرچه به او بگویم 
بی فایده خواهد بود. این به دلیل بد شانسی او نیست، بلکه به خاطر تمام 
راهبردهایی است که نیت خوبی دارند اما به شکست می انجامند. این نه تقصیر 
تکنیک ها است و نه تقصیر فردی که می خواهد احساس بهتری داشته باشد. 
مشکل اصلی به انگیزه و فهم نادرست ما از نحوة کارکرد ذهن مربوط است. 
اکثر کارهایی که برای جلوگیری از تجربة احساسات منفی انجام می دهیم 
در واقع باعث می شود که احساس بدتری پیدا کنیم و میشل نیز طی سال ها 
کشمکش این موضوع را به خوبی دریافته بود. درست مشابه همان آزمایش 
فکر که می گوید: "سعی کنید به فیل صورتی فکر نکنید؛ دقیقًا همان که بزرگ 
و صورتی است." هنگامی که یک اندیشه به ذهن ما وارد می شود، هربار 
تالش برای فکر نکردن به آن، در واقع آن را قویتر می کند. زیگموند فروید1 
ناهشیار مطرح  این مشکل را تحت عنوان "عدم خنثی سازی2" در ذهن 
نمود. به طور مشابه، استفاده از هر وسیله ای برای دور کردن پریشانی )فنون 
تن آرامی، توقف فکر، تأیید مثبت(، در نهایت به شکست منتهی می شود 
و ما برای دستیابی به احساس بهتر، ناچار خواهیم بود راه دیگری بیابیم.
در حالی که ما مشغول گفت و گو دربارة این موضوعات بودیم، میشل 
به آرا می شروع به گریه کرد. من نمی دانستم که آیا احساس ناامیدی او بیشتر 

1. Sigmund Freud                                                        2. No negation 
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شد یا اینکه حقیقت تجربة او به نحوی در حال بیان شدن بود. او به من 
گفت که حتی دعاهای او هم بی جواب مانده است. ما درمورد دو نوع دعا 
صحبت کردیم: نوعی که در آن ما از خدا می خواهیم که چیزهای بد تمام 
شود و نوعی دیگر که در آن ما تسلیم می شویم و می گوییم "هرچه خدا 
بخواهد." میشل گفت که او هرگز مشکالتش را به خدا واگذار نکرده است. 

روش میشل اینگونه نبود.
به تدریج ما به این موضوع پرداختیم که به غیر از تنفس عمیق، نیشگون 
گرفتن، خوردن آب سرد و وانمود به خونسردی، برای کاهش اضطراب 
و سرخ شدن میشل واقعًا چه کاری می توان انجام داد. از آنجا که میشل 
فردی نبود که دست از تالش کردن بردارد، به یک راه کاماًل متفاوت نیاز 
بود. میشل دریافت اضطراب او با میزان پذیرش آن رابطه دارد، یعنی هرچه 
بیشتر اضطراب خود را بپذیرد میزان اضطراب او کاهش یافته و هرچه کمتر 
آن را بپذیرد اضطراب بیشتری را تجربه  می کند. از این رو، میشل به این فکر 
افتاد که یک زندگی بر پایة پذیرش اضطراب خود بنا کند و این واقعیت را 
بپذیرد که او یک فرد مضطرب است. معیار سنجش درمان ما براساس تعداد 
دفعات سرخ شدن او نبود، بلکه به میزان و نحوة پذیرش او نسبت به سرخ 
شدن بستگی داشت. این ایده برای میشل جدید و افراطی بود. او جلسة اول 
را درحالی که هیجان زده و خوشحال و البته کمی هم بهت زده بود ترک کرد.
او در هفتة بعد برای من یک نامة الکترونیک فرستاد و با خوشحالی مؤثر 
بودن این روش را اعالم کرد. من منظور میشل را به خوبی متوجه نشدم، 
زیرا ما تمرین جدیدی را مورد بحث قرار نداده بودیم. بعدًا فهمیدم که او 
در مواقعی که احساس اضطراب می کند، این عبارت که "این فقط ترس 
است، این فقط ترس است" را به خود می گوید. زدن برچسب ترس به خود 
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ظاهرًا باعث می شد که ذهن میشل از سرخ شدن صورتش منحرف شود و 
در این حالت او  می توانست بدون وقوع رویداد ناخوشایند در غذاخوری 
محل کارش با همکاران خود گپ کوتاهی داشته باشد. او به عنوان "یک آدم 
ترسو که در حال غذا خوردن است بیشتر احساس راحتی می کرد تا به عنوان 
یک آدم ضعیف، زود رنج و مضحک که نمی داند چه چیزی می گوید." من 
از اینکه میشل چقدر خوب مفهوم "پذیرش" را درک کرده و در این مدت 
کوتاه چنین تکنیک مفیدی برای آن ابداع کرده بود کاماًل شگفت زده شدم. 
به  او  این حال، در مالقات بعدی میشل دوباره دلسرد بود. رفتن  با 
غذاخوری، یک بار دیگر به مبارزه در برابر سرخ شدن تبدیل شد. تمایل 
اصلی او برای "مضطرب به نظر نرسیدن" دوباره خود را نشان داد. پذیرش 
برای میشل در حال اثربخشی بود، اما او تعهد جدید خود مبنی بر پرورش 
پذیرش را رها کرده بود. او به اشتباه تصور کرده بود که با زیرکی یک مسیر 

میانبر برای مشکل خود پیدا کرده است. 
میشل  از وجود  بخشی  دهیم.  فریب  را  نمی توانیم خود  ما  متأسفانه 
به منظور کاهش اضطراب در حال تمرین کردن پذیرش  می گفت "من 
هستم." اما این پذیرش نیست. در روانشناسی مدرن، پذیرش به این معنی 
است که رویدادهایی که لحظه به لحظه در درون ما رخ می دهد را درست 
همانگونه که هست بپذیریم و قبول کنیم. گاهی آنچه باید بپذیریم یک 
احساس خوب و دوست داشتنی است؛ گاهی یک احساس بد و ناخوشایند. 
ما به طور طبیعی خواهان ادامة احساسات خوب و متوقف کردن احساسات 
بد هستیم، اما اجرای این هدف عملی نیست. تنها راه حل برای مشکالت 
این است که ابتدا آن ها را هرچه باشند، به طور تمام و کمال بشناسیم. میشل 

امیدوار بود که این بخش را نادیده بگیرد.
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این داستان پس از یک دورة 2 ساله به یک پایان خوش منتهی شد. 
میشل چگونگی زندگی با سیستم عصبی حساس خود را فهمید. هنگا می که 
او سعی می کرد که صورتش سرخ نشود، یقینًا سرخ می شد، اما هنگا می که 
برای این حالت آماده بود به ندرت دچار آن می شد. همچنان که میشل 
مشکل خود در سرخ شدن صورت را حل کرد، دریافت که این اصل را 
برای سایر عالئم استرس )مانند فشار در قفسه سینه، سردرد، تپش قلب( 
که به طور اجتناب ناپذیر در طول روز رخ می دهند نیز به کار برد و به این 

ترتیب آرامش بیشتری بر زندگی او حاکم گردید.
اینکه چگونه می توان با حرکت به سمت دردهای هیجانی از آن ها بهره 
جست، موضوعی است که در این کتاب دربارة آن بحث شده است. این 
کار بسیار سختی است. هر فرد متفکری ممکن است بپرسد، "چرا من باید 
بخواهم این کار را انجام دهم؟" در این فصل شما علت مفید بودن این کار 
را خواهید دانست. بقیة کتاب نحوة انجام این عمل غیر محتمل را به شما 
نشان می دهد. در ابتدا شما چگونگی شناخت بهشیارانة  آنچه شما را آزار 
می دهد را خواهید آموخت. سپس خواهید آموخت که در هنگام تجربة 
احساس بد چگونه با خویش مهربان باشید. این ترکیب بهشیاری و شفقِت 

خود، قادر به تغییر بدترین اوقات زندگی ما است.

حرکت به سمت درد

روزهای  در  هستیم.  شادی  جوی  و  جست  در  تولد  لحظة  از  ما 
و  نیازها  اما  خشنود  می کند،  را  ما  راحتی  به  مادر  شیر  زندگی  اول 
خواسته های ما با افزایش سن، بیشتر می شود. بسیاری از ما در دوران 
سالمت  مناسب،  شغل  خوب،  خانوادة  یک  از  که  زمانی  بزرگسالی 
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باشیم  برخوردار  دیگران  تحسین  و  و عشق  پول  زیادی  مقدار  عالی، 
احساس شادی می کنیم. 

اما حتی در بهترین شرایط هم درد هنوز به سراغ ما می آید. هاوارد 
هافس1 که یک میلیاردر بود، به هنگام مرگ دنیا را با احساس ناامیدی و 
تنهایی ترک کرد. شرایط ما به طور اجتناب ناپذیری تغییر می کند؛ ممکن 
با  فرزند  یک  صاحب  فردی  بخورد،  شکست  ازدواج  در  فردی  است 
ناتوانی های رشدی شود و فرد دیگری همة دار و ندارش را در یک سیل از 
دست بدهد. تفاوت انسان ها در مقدار و نوع رنجی است که تحمل  می کنند 
ندارد. درد و رنج موضوعات مشترکی  از آن وجود  راه گریزی  و هیچ 

هستند که بشریت را متحد می سازند. 
درد بین وضعیت فعلی چیزها و وضعیت مورد نظر ما تعارض ایجاد 
کرده و باعث احساس نارضایتی در ما می شود. هرچه بیشتر آرزو کنیم که 
ای کاش زندگی ما متفاوت بود، احساس ما بدتر خواهد بود. برای مثال، 
رانندگی روی یک صندلی چرخ دار  اثر یک صانحة  بر  که  فردی  برای 
نشسته است، اولین سال سخت ترین سال است. به تدریج که ما سازگاری 
با شرایط را یاد می گیریم، معمواًل به سطح قبلی شادی باز می گردیم. با 
 اندازه گیری فاصلة بین آنچه می خواهیم و  آنچه در حال حاضر وجود دارد، 

می توان میزان شادی را مشخص کرد.

تردمیل لذت

موضوع  این  بیان  به  کمپبل3  دونالد  و  بریکمن2  فیلیپ  سال 1971،  در 
پرداختند که ما بر روی یک تردمیل لذت جویی قرار داریم و به طور بیهوده 
1. Howard Hughes                     2 Philip Brickman                          3. Donald Campell   
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سعی داریم تا از طریق دستیابی به چیزهای سهل الوصل مانند رابطة بهتر، 
شغل آسان تر و ماشین زیباتر به شادی دست پیدا کنیم. مشکل این است که 
سیستم عصبی ما به سرعت با هرچیز آشنایی انطباق پیدا  می کند. هنگا می که 
شما یک ماشین جدید زیبا می خرید، بعد از چه مدت لذت بردن از آن، به 
فکر نوسازی خانة خود می افتید؟ مطالعات نشان می دهد که بیشتر برندگان 
مسابقات بخت آزمایی در حقیقت خوشحال تر از افراد غیربرنده نیستند 
و افراد معلول معمواًل به تدریج به اندازة افرادی که می توانند راه بروند 
خشنود هستند. متأسفانه یا خوشبختانه، ما با رویدادهای خوب و بد زندگی 
سازگاری و انطباق پیدا می کنیم. این نظریة انطباق عمو می  چندین دهه است 
که توسط شواهد تجربی حمایت می شود و اخیرًا چند اصالح هم روی 
آن انجام شده است. در مورد این نظریه در فصل 5 بیشتر خواهید خواند.
قرار داشتن بر روی این تردمیل لذت برای مدت طوالنی ممکن است 
به فرسودگی و بیماری منتهی شود. رابرت ساپولسکی1 در کتاب جذاب 
و آموزندة خود درمورد علل و پیامدهای استرس به نام چرا گورخرها 
زخم معده نمی گیرند، چگونگی سازگاری و پاسخ دهی فوق العادة حیوانات 
نظر  را در  را توصیف کرده است. یک گورخر  بحران های جسمانی  به 
بگیرید که درحال فرار از دست شیری است که قصد دریدن شکمش را 
دارد؛ هنگا می که خطر رفع می شود، گورخر به چریدن عادی باز می گردد. 
اما واکنش انسان ها چگونه است؟ ما انتظار داریم که خطر در گوشه ای 
آبی  از اسب های  باشد. ساپولسکی می پرسد،"چه تعداد  درکمین نشسته 
یا صحبت های  عمرشان  آخر  تا  امنیت  اجتماعی  بودن  پایدار  مورد  در 
خود در اولین مالقات با نامزدشان نگران هستند؟" بدن ما به تهدیدهای 

 1. Robert Sapolsky 
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روانشناختی مانند تهدیدهای جسمانی واکنش نشان می دهد و احساس 
نهایت خطر  در  و  شده  استرس  کلی  افزایش سطح  باعث  مداوم  خطر 
مزمن،  درد  افسردگی، ورم روده،  ایمنی،  اختالل عملکرد  قلبی،  بیماری 
افزایش می دهد. را  اختالل حافظه، مشکالت جنسی و سایر مشکالت 
مکانیز می که از طریق آن فشار روانی به بیماری منجر می شود به طور 
دقیق مشخص نیست، اما شواهد اولیه حاکی از آن است که این امر ممکن 
است به تلومرها1 )مجموعه ای از پروتئین های DNA که در انتهای کروموزوم 
قرار دارند( مربوط باشد. هنگامی که سلول ها تلومرهای DNA را از دست 
می دهند، تقسیم آن ها متوقف شده و پیر می گردند. تحقیقات نشان داده اند 
که استرس عمر تلومرهای سیستم ایمنی را کوتاه می کند و کاهش سلول های 

ایمنی به بیماری و کوتاه شدن عمر می انجامد.
بسیاری از ما بر این عقیده هستیم که خوشبختی و شادی ما به شرایط 
و رویدادهای بیرونی2 در زندگی ما بستگی دارد. بنابراین، به طور دائم در 
تالش برای کسب لذت و اجتناب از درد، عمر خود را بر روی یک تردمیل 
صرف می کنیم. به هنگام تجربة لذت، به دنبال کسب میزان بیشتری از آن 
هستیم. به هنگام تجربة درد، از آن اجتناب می کنیم. این واکنش ها هر دو 
بهزیستی روانی راهبردهای موفقی  به  برای دستیابی  اما  غریزی هستند، 
به شمار نمی آیند. مشکل لذت جویی این است که لذت در نقطه ای از 
زمان به پایان می رسد )در عشق شکست می خوریم، شکم ما سیر می شود، 
دوستانمان به خانه  می روند( و به ناامیدی ما می انجامد. مشکل اجتناب از 
درد این است که این کار درواقع شدنی نیست و اغلب هر چه بیشتر در 
این راه تالش کنیم، اوضاع بدتر می شود. برای مثال، غذا خوردن به منظور 
1. Telomeres                                                                               2.  External     


