
دربارة  نویسندگان

خصوصی  مطب  ماساچوست2  آرلینگتون  در  گرمر1،  کریستوفر  دکتر 
دانشکدة پزشکی  دارد و در  بهوشیاری و شفقت  بر  مبتنی  روان درمانی 
هاروارد، انجمن سالمت کمبریج3، به طور پاره وقت روان پزشکی تدریس 
انستیتو مدیتیشن و روان درمانی4 و  از اعضای مؤسس  او یکی  می کند؛ 
مرکز بهوشیاری و شفقت5 است؛ ازجمله کتاب های دکتر گرمر عبارت اند 
از: »کتاب کار شفقت خود بهشیار6 و راه بهوشیارانة شفقت خود7« )برای 
و  بهوشیاری  و  روان درمانی8  در  شفقت  و  »حکمت  و  عادی(  خوانندة 

روان درمانی«، ویرایش دوم9 )برای متخصصان(. 
وی در کشورهای مختلف سخنرانی و کارگاه برگزار می کند؛ وب سایت 

او www.chrisgermer.com است.

1. Christopher Germer
2. Arlington, Massachusetts
3. Harvard Medical School/Cambridge Health Alliance
4. Institute for Meditation and Psychotherapy
5. Center for Mindfulness and Compassion
6. The Mindful Self-Compassion Workbook
7. The Mindful Path to Self-Compassion
8. Wisdom and Compassion in Psychotherapy
9. Mindfulness and Psychotherapy, Second Edition
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رشتة  در  آوستین2  تگزاس  دانشگاه  دانشیار  نف1،  کریستین  دکتر 
فرهنگ و رشد بشر است و از پیشگامان پژوهش ها در حیطة شفقت خود 
به شمار می آید؛ ازجمله کتاب های وی عبارت اند از: »کتاب کار شفقت 
خود بهشیار3 و شفقت خود4«؛ به عالوه، وی نویسندة یک برنامة صوتی 
فراوانی  دانشگاهی  مقاالت  و  است  گام به گام5«  »شفقت خود؛  عنوان  با 
به چاپ رسانده است. سخنرانی و برگزاری کارگاه، از فعالیت های دکتر 
نف در کشورهای مختلف است. او به همراه کریستوفر گرمر، میزبان یک 
دورة آنالین هشت ساعته با عنوان »قدرت شفقت خود«6 است؛ نشانی 

.www.self-compassion.org :وب سایت او

1. Kristin Neff
2. University of Texas at Austin
3. The Mindful Self-Compassion Workbook
4. Self-Compassion
5. Self-Compassion: Step by Step
6. “The Power of Self-Compassion”



یادداشت  نویسندگان

این کتاب به شرِح نظریه، پژوهش، آموزش و مفاد برنامة شفقت خود 
بهشیارMSC( 1( می پردازد؛ کتاب به نحوی طراحی شده که خوانندگان 
بافتارهای  بتوانند اصول و تمرینات MSC را درک کنند و آن ها را در 
فعالیت های تخصصی شان به کار بگیرند. درعین حال، قویًا به خوانندگان 
دیگران  به  را  هر شکل، شفقت خود  به  اینکه  از  پیش  می کنیم  توصیه 
به عنوان  را تمرین و  بهوشیاری و شفقت خود  بدهند، شخصًا  آموزش 
دانشجو در یک دورة MSC شرکت کنند تا ظرافت های یادگیری شفقت 
 ،MSC خود را بهتر بشناسند؛ هرکس که به تدریس برنامة هشت هفته ای
که در این کتاب تشریح شده تمایل دارد، باید با موفقیت برنامة آموزش 
رسمی مربی MSC را گذرانیده باشد؛ برای کسب اطالعات بیشتر دربارة 

. https:// centerformsc.org آموزش مربی، رجوع کنید به

1. Mindful Self- Compassion
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از زمانی که ما )نویسندگان این کتاب(، در سال 2۰۰8 و در اولین دورة 
مدیتیشن1  بینش  انجمن  در  مدیتیشن  دانشمندان  خلوتگاه  برگزاری 
ذهن  مؤسسة  مشترک  مالی  حمایت  با  که  ماساچوست3،  بار2  شهر  در 
برنامة شفقت خود  کردیم،  مالقات  را  یکدیگر  برگزار شد،  زندگی4  و 
بهشیار )MSC(، تاکنون در حال پیشرفت بوده است؛ کریستین، متخصص 
روان شناسی رشد است و در اوایل دهة 2۰۰۰، تعریفی عملیاتی از شفقت 
خود ارائه کرد )2۰۰3b ,Neff(؛ به عالوه، مقیاس شفقت خود را هم تهیه 
کرد؛ )2۰۰3a ,Neff( که هم اکنون در بیشتر پژوهش های مرتبط استفاده 
می شود؛ کریس متخصص روان شناسی بالینی است و از اواسط دهة 198۰ 
در  می باشد؛  روان درمانی  در  بهوشیاری  به کارگیری  مشغول  این سو  به 
ماشین و در راه برگشت از جلسه مدیتیشن به فرودگاه، من )کریس( به 
کریستین پیشنهاد کردم برنامه ای برای آموزش شفقت خود ابداع کند؛ او 
پاسخ داد: »چی؟! من تا حاال حتی یک کارگاه هم برگزار نکردم، ولی تو 
سال هاست داری بهوشیاری درس می دی و کارگاه برگزار می کنی؛ تو باید 
این کار رو بکنی«. در همان لحظه بود که فهمیدیم چه باید بکنیم؛ باید دو 

نفری این کار را می کردیم!
1. Insight Meditation Society
2. Barre
3. Massachusetts
4. Mind and Life Institute
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آشنا  خود  شفقت  ایدة  با   1997 سال  در  اولین بار،  )کریستین(  من 
شدم؛ آن زمان، دانشجوی سال آخر تحصیالت تکمیلی در رشتة توسعة 
انسانی1 در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، بودم؛ در آن موقع، به شدت درگیر 
دکترایم بودم و همة آن استر س هایی که معموال طی فرایند نوشتن پایان نامه 
تجربه می شود، آزارم می داد؛ ازدواج اولم نیز در آن اواخر به جدایی منجر 
شده بود و با اینکه رابطة تازه ای را شروع کرده بودم، همچنان احساس 
شرمندگی می کردم و به توانایی هایم شک داشتم؛ از کودکی به معنویت 
شرقی عالقه مند بودم، چون زیر دست مادری روشنفکر در حاشیة شهر 
یا  نگرفته  جدی  را  مدیتیشن  هرگز  اما  بودم،  شده  بزرگ  لس آنجلس 
فلسفة بودیستی را مطالعه نکرده بودم؛ با وجود این، خیلی زود شروع به 
مطالعة آثار کالسیک بودیسم آمریکایی کردم، ازجمله »عشق و محبت2«، 
نوشتة شارون سالزبرگ3 )1995( و »مسیر دل4«، نوشتة جک کورنفیلد5 و 

زندگی ام دچار چنان تحولی شد که دیگر هرگز مانند گذشته نبود.
گرچه می دانستم بودیست ها، اهمیت زیادی به شفقت می دهند، هرگز 
به ذهنم خطور نکرده بود که شفقت   ورزیدن به خود، می تواند به اندازة 
به  که  اولین شبی  ولی  باشد؛  داشته  اهمیت  دیگران  به  شفقت ورزیدن 
یکی از گروه های مدیتیشن محلی ملحق شدم، زنی که رهبر گروه بود، 
دربارة اهمیت شفقت ورزیدن به خود به مانند شفقت ورزیدن به دیگران 
صحبت کرد؛ گفت: »باید با خود با همان مهربانی و درکی رفتار کنیم 
که با عزیزانمان می کنیم«؛ اولین واکنش من چیزی مثل این بود: »چی؟ 
منظورت اینه که ما اجازه داریم با خودمون خوش برخورد باشیم؟«؛ اما 
1. Human Development
2. Lovingkindness
3. Sharon Salzberg
4. A Path with Heart
5. Jack Kornfield
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خیلی زود به این نتیجه رسیدم که اگر انسان بخواهد با دیگران به خوبی 
ارتباط برقرار کند، باید به خودش اهمیت بدهد؛ اگر انسان پیوسته خود 
را قضاوت و ]از خود[ انتقاد کند و درعین حال بکوشد با دیگران مهربان 
باشد، مرزها و تمایزات مصنوعی میان خود و بقیه ایجاد خواهد کرد و 
احساساتی همچون جدایی و تنهایی را در خود برخواهد انگیخت؛ این 
وضع، با وحدت، ارتباط همه جانبه و عشق فراگیر در تضاد است؛ این سه، 
صرف نظر از اینکه ریشه در چه سنتی دارند، اهداف غایی بیشتر راه های 
معنوی اند؛ پس سعی کردم به خود شفقت بورزم و درنتیجه، توانستم با 

قدرت و متانت بیشتری با مشکالت زندگی ام رو به رو شوم.
پس از دریافت دکترایم، در دانشگاه دنور1 زیر نظر »سوزان هارتر2«، 
از پژوهشگران پیشگام در حیطة روان شناسی اعتماد به نفس3  که یکی 
بودم؛  پژوهش  به  مشغول  فوق دکترا  مقطع  در  سال  دو  مدت  به  است، 
می خواستم اطالعات بیشتری در خصوص نحوة شکل گیری خودانگاره4 
و ارزش خویشتن5 در انسان ها کسب کنم؛ خیلی زود متوجه شدم که در 
روان شناسی، اعتماد به نفس، عالمت غایی سالمت ذهن شمرده می شود و 
لذا این رشته، در حال دور شدن از مفهوم عشق است. گرچه هزاران مقاله 
دربارة اهمیت اعتماد به نفس نوشته شده بود، پژوهشگران، همزمان متوجه 
دام های موجود بر سر راه تقویت اعتماد به نفس نیز بودند: خودشیفتگی، 
مقایسة همیشگی با دیگران، خشم دفاعی ایگو6، پیش داوری و غیره؛ به 
این نتیجه رسیدم که بهترین جایگزین برای جستجوی پیوستة اعتماد به 

1. University of Denver
2. Susan Harter
3. Self-esteem
4. Self-concept
5. Self-worth
6. Ego- defensive anger
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نفس، شفقت خود است؛ چرا؟؛ زیرا شفقت خود، به اندازة اعتماد به نفس 
از انسان در برابر نفرت از خویشتن محافظت می کند و درعین حال، نیازی 

نیست که فرد، خود را به اندازة دیگران کامل یا از ایشان بهتر بداند.
استادیار دپارتمان روان شناسی آموزشی در دانشگاه  در سال 1999، 
تگزاس آستین شدم و خیلی زود تصمیم گرفتم پژوهش ها درزمینة شفقت 
خود را آغاز کنم؛ در آن زمان، در هیچ مقالة دانشگاهی ای، شفقت خود را 
تعریف نکرده بودند، چه برسد به اینکه پژوهش هایی دربارة آن انجام  داده 
باشند؛ لذا تصمیم به ورود به این قلمرو بکر گرفتم و شروع به انجام دادن 

چیزی کردم که اکنون کار اصلی زندگی من است.
با وجود این، چند سالی طول کشید تا قدرت شفقت خود را به طور 
کامل دریابم؛ در سال 2۰۰7، پزشکان تشخیص دادند پسرم رووان1 اوتیسم 
دارد و معتقدم آنچه در سال های اولیة زندگی پسرم مرا سر پا نگه داشت، 
اجرای شفقت خود بود؛ از آنجا که کودکان مبتال به اوتیسم درگیر مشکالت 
حسی دشواری می شوند، دچار فوران خشم می شوند؛ تنها کاری که از دست 
والدین چنین کودکی برمی آید، این است که طی این رویداد، کودک را ایمن 
نگاه دارند و شکیبایی پیشه کنند تا توفان فرونشیند. زمانی که پسرم در 
خواروبارفروشی، بی هیچ دلیل روشنی شروع به پرخاش می کرد و غریبه ها 
ناگزیر سرزنش آمیز به من نگاه  می کردند، تنها کاری که از دستم برمی آمد، 
شفقت ورزیدن خود بود؛ همچنان که گیج، شرمنده و درمانده بودم، تنها 
کاری که می توانستم انجام بدهم، تسلی دادن و آرام کردن خودم بود؛ باید 
آن حمایت هیجانی را که به شدت نیازمندش بودم، به خود می دادم؛ کم کم 
شفقت خود، به من کمک کرد از خوددلسوزی و خشم گذر کنم؛ به عالوه، 
مرا قادر ساخت در رابطه با پسرم رووان، آرامشی معقول و محبت آمیز از 

1. Rowan
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خود نشان بدهم، به رغم آنکه ناگزیر دچار استرس و ناامیدی شدید نیز 
می شدم؛ البته، همچنان گاهی کالفه و درمانده می شدم، اما متوجه شدم 
هرگاه من از دست رووان آزرده می شوم، او نیز ناگزیر آزرده تر می شود؛ 
از سوی دیگر، هرگاه حضور ذهن داشتم و به خود شفقت می ورزیدم، 
او نیز آرام می شد؛ به عالوه، در پی مهربانی کردن به خود، متوجه شدم 
ذخیرة عاطفی فراوانی برای صبور بودن و شفقت ورزیدن به رووان دارم؛ 
به سرعت پی بردم که در زمان استرس و تقاّل، شفقت ورزی به خود، یکی 

از مؤثرترین راه ها برای کمک کردن به پسرم و نیز خودم است.
در رشتة روان شناسی، کشف دانش جدید، به واسطة اینکه روانشناسان، 
نادری  امر  کرده اند،  پیدا  راه حل هایی  برای مشکالت شخصی خودشان 

نیست؛ کریس نیز به همین ترتیب با شفقت خود آشنا شد.
من )کریس( از اواخر دهة 197۰ مدیتیشن می کردم؛ در آن دوره، یک 
سال در سراسر هند سفر کردم و قّدیسان، فرزانگان، طبیبان بومی و استادان 
مدیتیشن را مالقات کردم؛ در صومعه ای در سریالنکا، مدیتیشن بهوشیاری 
را آموختم؛ سپس، تحصیالت تکمیلی ام را ادامه دادم و در روان شناسی 
بالینی دکترا گرفتم و به یک گروه مطالعاتی در کمبریج ماساچوست، که 
کارشان بهوشیاری و روان درمانی بود، پیوستم؛ این گروه مطالعاتی، بعدها 
به مؤسسة مدیتیشن و روان درمانی1 تبدیل شد و ما، سرانجام یک کتاب 
تخصصی پرطرفدار با عنوان »بهوشیاری و روان درمانی« به چاپ رساندیم 
 ,Germer, Siegel, & Fulton( است:  رسیده  دوم  چاپ  به  حاال  که 

2۰13(؛ اثر اخیر به تشریح این مدل درمانی جدید می پردازد.
چاپ کتاب یادشده، همراه با افزایش عالقة عمومی به بهوشیاری و 
روان درمانی، بدین معنی بود که بیش  از پیش از من درخواست سخنرانی 

1. Institute for Meditation and Psychotherapy
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آنکه  به رغم  داشتم؛  واهمه  و  ترس  سخنرانی  از  همواره  من،  و  می شد 
در دوران بزرگسالی ام مرتب مدیتیشن می کردم و به جلسات روان کاوی 
درست  می شدم؛  شدید  ترس  دچار  عام  مأل  در  سخنرانی  از  می رفتم، 
پیش از هر سخنرانی، قلبم به شدت می تپید، دست هایم عرق می کرد و 
خوب اندیشیدن برایم دشوار و دشوارتر می شد؛ هرچه به ذهنم می رسید 
انجام می دادم تا جلو اضطرابم را بگیرم: در معرض ترس قرار گرفتن، 
مدیتیشن، بهوشیاری و استراتژي های مبتنی بر پذیرش، تنفس دیافراگمی، 
ورزش های استقامتی، مسدودکننده های بتا1، هر چیزی که فکرش را بکنید، 
اما هیچ کدامشان جواب ندادند؛ یک بار، زمانی که در یک سخنرانی در 
سانتافه2، داشتم تالش می کردم جمله های آغازین را بگویم، اضطرابم چنان 
شدید شد که یکی از حّضار دارای حسن نیت، از انتهای سالن سخنرانی 
بهوشیاری  مزایای  دربارة  بود  قرار  بکش!«؛  نفس  »یک  کم  زد:  فریاد 
سخنرانی کنم، ولی به سختی دو کلمه از دهانم درمی آمد؛ طولی نکشید 
که قرار شد در یک کنفرانس، در دانشکدة پزشکی هاروارد حضور پیدا 
کنم؛ سال ها بود در سایه، به عنوان یکی از استادان بالینی دانشکدة پزشکی 
به فعالیت مشغول بودم، اما در این اجتماع قرار بود جلو جمعیت بزرگ 
همکاران قرار بگیرم و راز شرم آورم را بار دیگر در معرض دید بگذارم؛ 
طی چهار ماه پیش از شروع کنفرانس، در سکوت مدیتیشن می کردم تا 
با ترسم روبه رو شوم؛ هرگاه ذهنم به کنفرانس پیش رو معطوف  بتوانم 
می شد، بدنم، از فکر اینکه رفتاری احمقانه از من سر خواهد زد، پر از 
اضطراب می شد؛ هرقدر می کوشیدم ترس را در آگاهی فراخ3 )بهوشیاری( 

نگه  دارم، بازهم از اضطرابم کم نمی شد.

1. Beta blockers
2. Santa Fe
3. Spacious awareness
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سرانجام با یک مدرس بسیار مجرب مدیتیشن، که برگزارکنندة جلسات 
مدیتیشن من بود، صحبت کردم؛ باشرمندگی ناتوانی ام در مدیتیشن کردن 
را به اطالعش رساندم، ولی آن قدر خجالت زده بودم که محتوای اضطرابم 
را افشا نکردم؛ او لبخندی شیرین و عاقالنه زد و سپس پیشنهادی چنان 
ساده مطرح کرد و از اینکه به ذهن خودم نرسیده بود تقریبًا شرمنده شدم؛ 
کلمات دقیقش را به یاد ندارم، اما چیزی شبیه به این گفت: »کافی است به 
خودت عشق بورزی؛ کافی است جمله هایی ُپرمهر و محبت تکرار کنی؛ 
مثل الهی که در امان باشم!؛ الهی که شاد باشم!؛ الهی که سالم باشم!؛ الهی 

که در آسایش زندگی کنم!«؛ همین.
در آن زمان، وضعم چنان بود که تمایل به انجام دادن هر پیشنهادی 
داشتم؛ برای همین، به کالس مدیتیشن برگشتم و فورًا شروع به تکرار آن 
جمله ها کردم؛ به رغم همة سال هایی که مدیتیشن و همچنین در زندگی 
درونی ام به عنوان یک روانشناس تأمل کرده بودم، هیچ گاه با آن لحن لطیف 

و آرامش بخش با خودم حرف نزده بودم.
در دم احساس آرامش کردم؛ حتی فکر کردم: »نکند دارم تقلب می کنم؟ 
مگر جلسات مدیتیشن نباید سخت باشند؟«؛ تا اینکه فهمیدم چیزی در 
درونم رها شده و بار دیگر می توانم تنفسم را احساس کنم. طی وقت 
فراغت میان جلسة مدیتیشن، دنیا برایم به گونه ای تازه نشاط انگیز شده بود؛ 
اکنون می توانستم انسان های دور و برم را به درستی مشاهده کنم و محیط 
زیبای اطراف مرکز مدیتیشن را ببینم؛ گویی کسی، دری رو به جنبة دیگر 

هستی به رویم گشوده بود.
وقتی به خانه بازگشتم، »مدیتیشن عشق-محبت« را مدیتیشن اصلی 
می شدم،  اضطراب  دچار  پیش رو  کنفرانس  بابت  هرگاه  قراردادم؛  خود 
جمله های مبتنی بر عشق-محبت به خود می گفتم؛ به همین ترتیب، روزها 
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و هفته ها گذشت؛ هدفم از انجام دادن این مدیتیشن، آرام کردن خودم 
نبود، بلکه فقط می خواستم کمی تسلی یابم؛ از مدت ها قبل فهمیده بودم 
که تالش برای آرام شدن، حاصلی جز افزایش اضطرابم نخواهد داشت؛ اما 
سرانجام روز کنفرانس فرارسید؛ زمانی که صدایم زدند تا به پشت تریبون 
بروم و سخنرانی کنم، ترس همیشگی، به شیوة همیشگی در من برانگیخته 
شد؛ اما این بار چیز جدیدی وجود داشت؛ نجوایی ضعیف می گفت: »الهی 
که در امان باشی!؛ الهی که شاد باشی!...« و وقتی به جمعیت نگاه کردم، 
پیش خود فکر کردم: »آه! الهی که همه در امان باشند! الهی که همه شاد 
باشند!...«. در آن لحظه، برای نخستین بار، هیجان و لذتی در من پدید آمد 

و جای ترس را گرفت.
پیش تر  آنکه  عّلت  شاید  افتاد؟؛  اتفاقی  چه  حیاتی  لحظة  آن  در 
نمی توانستم اضطرابم را بپذیرم و اجازه دهم در من جریان یابد، این بود 
که چیز ژرف تری علت مشکل من بود؛ شاید اضطرابی که بابت سخنرانی 
در جمع دچارش می شدم، به هیچ روی اختالل اضطراب نبود، بلکه اختالل 
شرم بود و شرم چنان زیاد بود که نمی توانستم مهارش کنم؛ هرگاه خود را 
پشت تریبون تصور می کردم که می لرزم و نمی توانم حرف بزنم، از اساس 
تمایلی به پذیرش تجربة اضطراب نداشتم، زیرا این امکان تحمل ناپذیر 
وجود داشت که همکاران محترمم، مرا ناتوان یا حّقه باز قلمداد کنند؛ »البته 
که حّقه بازم! چون دارم دربارة بهوشیاری صحبت می کنم، ولی ترسم چنان 
زیاد است که حتی نمی توانم حرف بزنم!«؛ ولی با ادامة مدیتیشن عشق-
محبت، گویی دوست خوبی پیدا کرده بودم که حتی در سیاه ترین لحظه ها 
پشتیبانم بود و حتی اگر همة مخاطبان مرا احمق می پنداشتند، او همچنان 
به حمایت از من ادامه می داد؛ شروع کرده بودم به آموختن شفقت خود.

به این نکته پی بردم که همه، گاهی باید خود را در آگاهی مهرآمیز 
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غرق کنیم، پیش از آنکه با همین نگرش با تجربه ا مان روبه رو شویم؛ درست 
همین جاست که شفقت وارد تمرین بهوشیاری می شود؛ زمانی که درست 
وسط هیجان های شدید و پریشان کننده گیرکرده ایم، برای آنکه بتوانیم امور 
را به روشنی ببینیم و اقدامات مثبتی انجام دهیم، به حمایت بیشتر نیازمندیم؛ 
به عالوه، مِن درمانگر می دانستم که شفقت اهمیت دارد؛ وقتی درمان جوی 
به طور غریزی شفقت می ورزیم و آن را  جدیدی می آید، ما درمانگران، 
شالودة فرایند بررسی زندگی درمان جو و به ویژه رویدادهای شرم آور زندگی 
او قرار می دهیم؛ درعین حال، اینکه انسان در هنگام نیاز، به خودش محبت 
بورزد، مسأله ای کامال مجزاست؛ این بینش و ظرفیت، حتی در بسیاری از 
انسان های به شدت درون نگر، مانند کسانی که مدیتیشن بهوشیاری انجام 

می دهند، یا متخصصان سالمت ذهن دیده نمی شود.
پس  از آن تجربة الهام بخش، شروع کردم به بررسی ظرفیت آموزش 
شفقت خود به درمان جویانم؛ به ویژه کسانی که از اختالالت مرتبط باشرم 
اختالل  مثال  هستم«(،  بدی  »آدم  هستم«،  ضعیفی  )»آدم  می بردند؛  رنج 
اینکه  برای  افسردگی؛  و  اعتیاد  پیچیده،  ترومای  اجتماعی،  اضطراب 
دیگران را در آموخته هایم سهیم کنم، کتاب »راه بهوشیارانة شفقت خود« 
)Germer, 2۰۰9( را نوشتم و به ویژه توضیح دادم که شفقت خود، چگونه 
در درمان جویانی که برای روان درمانی به سراغ من می آیند سودمند است؛ 
کمی بعد کریستین، کتاب شفقت خود )2۰11b ,Neff( را به چاپ رساند 
و در آن، نظریه و پژوهش های انجام شده دربارة شفقت خود را تشریح 
نمود؛ روش های فراوانی برای بهبود شفقت خود عرضه و تأثیر شفقت 

خود در زندگی شخصی اش را توصیف کرد.
اولین برنامة MSC را در سال 2۰1۰، در خانة فریتس پرلز1، در مؤسسة 

1. Fritz Perls
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اسالن1، واقع در بیگ سور2 کالیفرنیا برگزار کردیم؛ جالب بود که 12 نفر در 
برنامة ظهر ما شرکت کردند و تا روز دوم، سه نفر از تعداد شرکت کنندگان 
کاهش یافت؛ احتماال شرکت کنندگان، متوجه عدم اطمینان ما شده بودند و یا 
شاید برنامه  به لحاظ احساسی، بیش ازحد چالش برانگیز بود؟ بااین حال، روی 
پیشبرد کارمان پافشاری می کردیم؛ پس از شروعی دشوار، زمان و انرژی 
هنگفتی صرف تهیة یک برنامة هشت هفته ای کردیم، با هدف اینکه برنامة 
یادشده، برای طیف وسیعی از مردم فرهنگ های مختلف، ایمن، لذت بخش 
 MSC و مؤثر باشد؛ در سال 2۰12، یک آزمایش تصادفی کنترل شده برای
اجرا کردیم )Neff & Germer ;2۰13 ,Germer & Neff, 2۰13(؛ همان 
سال، یک سازمان غیرانتفاعی به نام »مرکز شفقت خود بهشیار« تأسیس 
کردیم تا بتوانیم پروتکلمان را تبلیغ کنیم؛ همچنین،  در سال 2۰14، در مرکز 
 MSC بهوشیاری دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، یک برنامة تربیت مدرس

تحت هدایت استیو هیکمن3 و مایکل بکر4 به راه انداختیم.
تاکنون، بیش از 5۰ هزار نفر در برنامة MSC شرکت کرده اند و بیش 
از 1۰۰۰ مدرس نیز در سراسر جهان آموزش دیده اند؛ از آنجا که مربیان 
MSC، همزمان با آموزش اولین کالسشان، مشاورة آنالین دریافت می کنند، 
توانسته ایم مفاد درسی MSC را براساس بازخوردهای آن ها تدوین کنیم؛ 
بهترین توصیف برای کتابی که در دست دارید، عبارت است از: »پروژة 
کل جامعة مربیان MSC« و امیدواریم سندی زنده باقی بماند و همچنان 
که ما در کنار یکدیگر، بیش  از پیش یاد می گیریم و آموزش می دهیم، این 

کتاب نیز تکامل یابد.

1. Esalen Institute
2. Big Sur
3. Steve Hickman
4. Michelle Becker
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این کتاب برای کیست؟

این کتاب که دربارة MSC است، برای متخصصانی نوشته ایم که به اجرا 
انسان ها  روان شناختی  بهزیستی  افزایش  برای  خود  شفقت  آموزش  و 
عالقه مندند؛ احتماال، بیشتر خوانندگان تمایل دارند شفقت خود را وارد 
فعالیت های کاری جاری شان بکنند؛ مانند روان درمانی، مربیگری، پزشکی، 
 MSC کسب  و کار و آموزش. برخی دیگر نیز، خودشان مربی آموزش دیدة
هستند؛ یا می خواهند بشوند و تمایل دارند مبانی نظری، تجربی و آموزش 
MSC را کامل تر درک کنند؛ برخی خوانندگان، ممکن است به موضوع 
شفقت خود عالقة پژوهشی داشته باشند؛ مثال استادان یا پژوهشگران؛ و 
برخی دیگر، صرفًا بنا به دالیل شخصی به شفقت خود عالقه مند باشند؛ 

این کتاب، برای همة اهداف یادشده نوشته شده است.
اگر هدف شما تدریس برنامة هشت هفته ای MSC است، لطفًا! توجه 
باید پیش از شروع تدریس، دورة مربی گری رسمی MSC را  کنید که 
حیطة  در  شدن  مدرس  دربارة  اطالع  کسب  برای  باشید؛  کرده  تکمیل 
MSC، رجوع کنید به اطالعاتی که در بخش »تدریس« )”Teach“( در 
دورة  گذراندن  است؛  دسترس  در   https://centerformsc.org سایت 
به اندازة   ،MSC تدریس  نحوة  زیرا  دارد،  اهمیت  تربیت مدرس  رسمی 
مفاد تدریس مهم است و اطالعات این کتاب دربارة آموزش MSC، باید 
با تجربة کار با استادان باکیفیت موجود در جامعة مدرسان تکمیل شود؛ 
به عالوه، برای انتقال مبانی بهوشیاری و شفقت خود به دیگران، شخصًا 
باید تمرین کنید؛ بنابراین، امیدواریم این کتاب، درکتان را از شفقت خود 
افزایش بدهد، الهام بخش شما در اجرای شفقت خود برای خودتان شود 
و اگر مناسب باشد، با دیگر متخصصانی که به شفقت خود عالقه مندند، 

ارتباط برقرار کنید و این هدیه را با دیگران سهیم شوید.





سپاسگزاری

هیچ گاه  که  داشته اند  نقش   MSC توسعة  در  فراوانی  بااستعداد  افراد 
نمی توان به درستی از ایشان تشکر کرد؛ این کتاب ثمرة جامعة به سرعت در 
حال رشد کارورزان، مربیان، متخصصان بالینی و پژوهشگران بهوشیاری 
و شفقت خود است که به افزایش شفقت در جهان متعهدند و این کار 
را با شفقت ورزی به خودشان آغاز کرده اند. پیش از هر چیز، مایلیم از 
مدرسانمان قدردانی کنیم؛ کسانی که مدت هاست مشعل شفقت را روشن 
زین،  کابات  جون  هانه،  نهت  تیچ  الما،  داالیی  ازجمله  داشته اند؛  نگاه 
شارون سالزبرگ، جک کورنفیلد، تارا براچ، پما چودرون و توپتن جینپا؛ 
به عالوه، از شاعرانی که توانسته اند کلمات مناسب برای بیان منویات ما 
پیدا کنند سپاسگزاریم؛ ازجمله موالنا، حافظ، ماری اولیور، نائومی نای، 
دیوید وایت، جان اُ دونوهو، میلر ویلیامز و مارک نپو، تنها چند نام از 

هزاران نامی است که می توان نام برد. 
تالش های جامعة ما، تا حد زیادی به پژوهشگران برجسته  در حیطة 
شفقت و بهوشیاری متکی است و آن ها، پیوسته الهام بخش دیگر اعضایی 
هستند که بیشتر در حیطة نظری کار می کنند؛ ازجمله پژوهشگران یادشده 
عبارت اند از: ریچی دیویدسون، تانیا سینگر، پل گیلبرت، شاونا شپیرو، 
باربارا فردریکسون، مارک لیری، جولیانا برینز، اما سپاال، زیندل سیگال، 
جود برور، مارک ویلیامز، سارا الزار و ربکا کرین؛ مدرسان برجستة علوم 
تأملی نیز نقش همسانی داشتند؛ ازجمله: ریک هانسون، دن سیگل، دن 
گولمن و کلی مک گونیگال؛ به همین ترتیب، چندین روان درمان پیش رو 
نیز به ما یاری رساندند، ازجمله استیو هایس، مارشا لینهان، مارک اپشتاین، 

دیک شوارتز و رون سیگل.
از آغاز راه، از موهبت همراهی دوستان و همکارانی وفادار برخوردار 
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بوده ایم، که ما را در مسیر یافتن بهترین شیوه های آموزش شفقت خود، 
حمایت و تشویق کردند. اولین دوره های هشت هفته ای MSC را سوزان 
پوالک در ماساچوست و پیتمن مک گی در تگزاس تدریس کردند؛ دو 
اولین کسی که  را کشف کردیم؛  بکر  میشل  بعد، در سال 2۰12،  سال 
به تنهایی MSC  را در مرکز بهوشیاری دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو تدریس 
کرد. همکار او استیو هیکمن، که از شور و شوق میشل به موضوع الهام 
گرفته بود، سرانجام مدیر اجرایی و سپس رییس آموزش تخصصی مرکز 
شفقت خود بهشیارانه شد؛ کریستین براهلر از آلمان به تیم ما پیوست و 
تاکنون، یکی از عوامل مؤثر در پرورش چشم انداز جهانی ما بوده است. 
میشل، استیو و کریستین، در تهیة مفاد درسی MSC  و محتوا و سبک 
این کتاب، نقش شایان توجهی داشته اند؛ یکی دیگر از افراد مؤثری که از 
روزهای اول با ما بود، کریستی آربون است، که پیش بینی کرده بود تقاضا 
برای آموزش شفقت خود ایجاد خواهد شد و به ما کمک کرد سازمانی 
نیز وظیفة  کنیم؛ جیم داگالس1  تأسیس  تقاضا  این  به  پاسخ گویی  برای 

نظارت بر پیشرفت پیوسته و رشد پایدار پروژه را برعهده دارد.
مدرسان  بااستعداد  مربیان  با  تعامل  به واسطة  همواره   ،MSC برنامة 
در حال تکامل است؛ ازجملة این مربیان می توان به هلیده استینهاوسر 
و آروه تورمان از آلمان، رگوال سانر از سوئیس، میال دو کونیک و راب 
سوگوانگ  چین،  از  هوانگ  جوی  و  گوئو  هایالن  هلند،  از  براندسما 
اسنیم از کره، جودیت سالزبی، ونسا هوپ و الی المبی از بریتانیا، مارتا 
الونسو ماینر و لویی دو ال فوئنتا از اسپانیا، تینا گیبسون از استرالیا، داون 
مک دونالد و میشلین سنت هیلر از کانادا و بث مولیگان از ایاالت متحده 
اشاره کرد؛ به عالوه، بسیاری از مدرسان MSC، همچون مارتین تامسون 

1. Jim Douglass
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جونز، بال دو بویتلیر، سیدنی اسپیرز و لیز فیتزجرالد، زحمات فراوانی 
در راه بهبود مفاد درسی کشیده اند؛ مدرسان MSC، به خوبی می دانند که 
 MSC غنی ترین تجربه عبارت است از: »تحت تأثیر اصالت دانشجویان
قرار گرفتن«؛ آن ها، بسیار بیش ازحد تصورمان به ما دربارة برنامه و نیز 

دربارة خودمان آموزش می دهند.
و حاال که به سرمنزل مقصودمان نزدیک تر شده ایم، کریستین مایل 
است از دو تن از دانشجویان تحصیالت تکمیلی اش در رشتة روان شناسی 
آموزشی دانشگاه تگزاس در آوستین سپاسگزاری کند؛ ماریسا ناکس و 
فیبی النگ. همچنین، وی از جناب کشیش کریستا گرگوری از بیمارستان 
کودکان دل سپاسگزار است که در زمینة به کارگیری MSC برای بافتار 
مراقبت های بهداشتی و آموزشی تحقیق کرده است؛ هر سه فرد یادشده، از 
مدرسان MSC هستند؛ کریستین از بسیاری دیگر از همکاران پژوهشگرش، 
بابت ارائة شواهد تجربی در زمینة شفقت خود قدردانی می کند؛ کریس 
کمبریج  روان درمانی  و  مدیتیشن  مؤسسة  در  دوستانش  از  به ویژه  نیز 
ماساچوست، که بیش از سی سال از وی حمایت کرده اند و همکاران 
جدیدترش، زو شومان اولیویر و دیگر همکاران در مرکز بهوشیاری و 

شفقت واقع در انجمن سالمت کمبریج تشکر می کند.
اکنون می رسیم به نگارش این کتاب؛ از جیم ناگوت، ویراستار ارشد 
به  که  می کنیم  ویژه ای  تشکر  گیلفورد  انتشارات  صبور  و  خوش فکر 
این پروژه توجه نشان داد و بدقولی های مکررمان را بخشید تا بتوانیم 
به تدریج یاد بگیریم که چطور شفقت خود را آموزش بدهیم و فرایند 
یادشده را برای دیگران تشریح کنیم؛ به عالوه، از باربارا واتکینز، ویراستار 
تخصصی مان متشکریم؛ او دانشی وسیع دربارة کتاب هایی ازاین دست دارد 
و به ما کمک کرد محتوای کتاب را هرچه بیشتر قابل فهم کنیم؛ همچنین، 
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از ماری اسپریبری، مصحح دقیق متن، که اشتباهاتمان را بر ما بخشود و 
الورا اسپچت پاچکوفسکی، ویراستار تولید سپاسگزاریم.

سرانجام، تا ابد به نزدیک ترین و عزیز ترین کسانمان، به ویژه رووان 
پسر کریستین و کلر همسر کریس، که طی بیش از پنج سال گذشته، عشق 
و حمایت خود را از ما دریغ نکردند، مدیونیم؛ باشد که همة موجودات از 

طبیعت سخاوتمند آن ها بهره مند باشند.
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بخـش یکـم

شفقت خود
نظریه، پژوهش و آموزش

»مدت ها پیش پی بردم عاقالنه ترین کاری که می توانم بکنم، این 
است که طرف خودم را بگیرم« )مایا آنجلو1 ؛ به نقل از اندرسون، 

.)2۰12

1. Maya Angelou





بیشتر مردم، تصور می کنند که تا حدی با شفقت خود آشنایی دارند؛ هرچه 
باشد، شفقت به دیگران، یکی از ستون های اصلی بیشتر ادیان جهان و 
در قاعدة طالیی متبلور است: »با دیگران چنان رفتار کن که میل داری 
با تو رفتار کنند« )براساس انجیل متی 7: 12؛ همچنین، رجوع کنید به 
آرمسترانگ، 2۰12(. معنای سادة شفقت خود، درست عکس این است: 
یاد بگیریم با خودمان چنان رفتار کنیم، که به طور طبیعی با دیگران، در 
یا احساس نقص می کنند،  هنگامی که رنج می برند، شکست می خورند 
رفتار می کنیم؛ درعین حال، حرف زدن دراین باره آسان تر است تا عمل 
کردن؛ اگر چشمان خود را ببندیم، با دقت توجه کنیم و به خود محبت 
دوست نداشتنی  بخش های  معموال  شد؟  خواهد  چه  بورزیم،  شفقت  و 
وجودمان بیدار خواهند شد و زخم های کهنه ای که مدت ها از قلب و ذهن 
ما عقب رانده شده بودند سر باز خواهند کرد؛ برای اینکه آن مکان های 
تاریک را روشن و مدتی کافی بدان ها توجه کنیم تا دچار تحول مطلوب 

شویم، نیاز به آموزش ویژه داریم.
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داده  آموزش  خود  شفقت  می شود  تالش  آینده،  فصل  چهار  در 
شود؛ بهتر است پیش از آغاز مسیر، نقشة راه را در دست داشته باشیم؛ 
و  خود  شفقت  و  بهوشیاری  میان  ارتباط  با  یکم  فصل  در  خوانندگان، 
 )MSC( ازجمله با یک سری تفاوت ها میان برنامة شفقت خود بهشیار
خواهند  آشنا  بهوشیاری  بر  مبتنی  تجربی  آموزشی  برنامه های  دیگر  و 
شد؛ در فصل دوم، ساختار شفقت خود تعریف و با شفقت به دیگران 
مقایسه می شود؛ به عالوه، رابطة میان بهوشیاری و شفقت خود عمیق تر 
مورد بررسی قرار می گیرد، در مورد یین و یانگ شفقت خود صحبت 
می شود و به جنبه های مثبت و منفی شفقت خود و تفاوت میان شفقت 
خود و اعتماد به نفس اشاره می گردد؛ همچنین، در همین فصل، به یک 
فصل  در  شد؛  خواهد  پرداخته  خود  شفقت  دربارة  سوءتفاهم ها  سری 
سوم، پژوهش های شفقت خود به طور گسترده مرور شده و نشان داده 
خواهد شد که بیشتر سوءتفاهم ها دربارة شفقت خود، مبنایی ندارند؛ بحث 
انطباق،  عاطفی، سالمت،  بهزیستی  مانند  مقوالتی  در  پژوهش ها  دربارة 
تصویر بدن، روابط، مراقبت، جمعیت های بالینی، نوروفیزیولوژي و غیره 
آموزش شفقت  علم  به  فصل چهارم  سرانجام،  دسته بندی خواهد شد؛ 
خود خواهد پرداخت؛ پژوهش ها دربارة برنامة MSC و دیگر برنامه های 
آموزش شفقت را تشریح خواهد کرد و مزایای مداخالت مبتنی بر شفقت 

را توضیح خواهد داد.
و  خود  شفقت  کارورزان  از  دو  هر   ،MSC برنامة  تهیه کنندگان  ما 
دانشمندان علوم اجتماعی هستیم؛ ما براین باوریم که مزایای شفقت خود، 
به اندازة طبیعت بشر قدمت )دیرینگی( دارند و یادگیری شفقت خود، به 
باور به یک سری اصول اعتقادی نیازی ندارد؛ بینش ما مبتنی بر تجربة 
شخصی است و پژوهش های علمی از آن حمایت می کنند. مزیت ویژة 
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آشنایی با پژوهش های فراوان در حیطة شفقت خود، اعتماد کردن و الهام  
گرفتن برای ادامة تمرین های شخصی است؛ پژوهش ها به ما کمک می کنند 
درک بهتری از اینکه شفقت خود برای چه چیزی و چه کسی بهترین 
اثرگذاری شفقت  نتیجه را می دهد به دست آوریم؛ دربارة مکانیزم های 
خود بینش هایی پیدا کنیم و جهت گیری آینده برای اقدامات آموزشی را 
تشخیص دهیم؛ اما سرانجام، آنچه ما را قادر می سازد با اعتمادبه نفس و به 
آسانی این مسیر را طی کنیم، تجربة شفقت خود است: یعنی درک مستقیم 
آنچه وقتی با خود گرم برخورد و از خود حمایت می کنیم، اتفاق می افتد.


