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»مترجم«



مقدمــه



تصور کنيد به مهمانی ای رفته ايد و در جمع افرادی هستيد که به تازگی با آن ها 
آشنا شد ه ايد و از مصاحبتشان لذت می بريد. همه گرِم صحبت هستند و به 
نظر می رسد که اوقات خوشی را می گذرانند. يکی از مهمانان به موضوعی 
اشاره می کند و شما را به ياد داستان بامزه ای می اندازد. شما هم از اين فرصت 
استفاده می کنيد و تصميم می گيريد آن داستان را تعريف  کنيد، چون يادتان 
می آيد که وقتی اولين بار آن را شنيديد، چقدر خنديديد و حاال می خواهيد 

دوستان جديدتان را هم در لذتی که برديد سهيم کنيد. 
همين طور که داستان را تعريف می کنيد و به پايان آن نزديک می شويد، 

به چهرۀ تک تک افراد نگاه می کنيد و انتظار داريد بخندند.
سکوت.

پس از چند لحظه، يک نفر می گويد: »اِ! چه بامزه!«
ولی بازهم هيچ کس نمی خندد. 

ناگهان احساس می کنيد چهره تان سرخ و صورتتان داغ شده. نگاهتان 
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نکنيد.  برقرار  ارتباط چشمی  با کسی  پايين می اندازيد و سعی می کنيد  را 
يک  لحظه احساس دستپاچگی می کنيد، تمرکزتان به هم می خورد، افکارتان 
آشفته و به هم ريخته می شود. بعد به خودتان می گوييد که ای کاش اصاًل اين 
داستان را تعريف نکرده بوديد و دوست داشتيد زمين دهان باز کند و در آن 
فرو برويد. وقتی يکی از مهمانان باظرافت خاصی موضوع را عوض می کند 
و گفت وگو ادامه می يابد، خيالتان راحت می شود که ديگر آن ها به شما توجه 
نمی کنند و، حدود هفت يا هشت ثانيه بعد از تعريف داستان، وضعيتتان به 

حالت عادی باز می گردد. 
اسم اين هيجانی که تجربه کرديد چيست؟

اگر من به شما بگويم که اين نوعی شرم است، احتمااًل با من مخالفت 
می کنيد و می گوييد: »نه، اين شرم1 نيست، خجالت زدگی2 است.« وقتی من 
از کلمة شرم برای توصيف اين موقعيت ها استفاده می کنم، اکثر مردم اين گونه 
واکنش نشان می دهند و اصرار دارند که اصاًل دليلی ندارد که آدم برای موضوِع 
به اين کوچکی احساس شرم کند. همة ما گاهی لطيفه هايی تعريف می کنيم که 
بی نمک از آب درمی آيند. و البته از گفتنشان خجالت زده می شويم نه شرمسار.

اما از زمان داروين به بعد، محققانی که در حوزۀ زيست شناسی هيجانات 
فيزيولوژيکی و  اتفاق نظر دارند که نشانه های  نکته  اين  بر  مطالعه کرده اند 
ذهنی ای که انسان در اين ثانيه ها تجربه می کند بی شک نشان دهندۀ هيجان 
شرم است. انسان ها، در هر فرهنگ و قاره ای که باشند، شرم را به همين شکل 
تجربه می کنند: اجتناب از ارتباط چشمی، گيجی و آشفتگی ذهن، و تمايل 
به ناپديد شدن که معمواًل همراه با سرخ شدِن صورت و گردن يا سينه است. 
درکی که دانشمندان از موضوع شرم دارند با درک مردم عادی تفاوت 
بسياری دارد. اکثر مردم تصور می کنند شرم خيلی بد و سنگين است، يعنی آن 

1. Shame
2. Embarrassment
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را هيجان سمی ای می دانند که اميدوارند هرگز دچارش نشوند. من هرجايی 
که خواستم شرم را در اين معنای عوامانه به کار ببرم آن را داخل گيومه 

می گذارم و به شکل »شرم« می نويسم. 
»شرم« احساس خوشی و به زيستی فرد را نابود می کند.

»شرم« را والديِن بدرفتار به کودکان تحميل می کنند.
»شرم« زمانی به وجود می آيد که افراد جامعه آن کسی را که شبيه خودشان 

نيست پس می زنند. 
اما هيجان پژوهان _ که من هم در اين گروه قرار دارم _ ماهيت شرم را 
اگر  باابهت و چشمگير نمی دانند.  اين قدر  لزومًا  را  متنوع تر می بينند و آن 
بخواهم از واژگان لئون وورمزه در کتاب نقاب شرم1 استفاده کنم، می توانم 
بگويم که ما هيجان پژوهان شرم را به شکل »خانوادۀ کاملی از هيجانات« در 
نظر می گيريم. احساس شرم ممکن است زجرآور يا فقط کمی ناخوشايند 

باشد، و ممکن است کوتاه مدت يا طوالنی مدت باشد. 
من شرم را در اين معنای گسترده اش به کار خواهم برد، يعنی آن را يک 

طبقۀ گسترده می دانم که در آن چندين هيجان خاص وجود دارد. 
اکثر کتاب های مطرح روان شناسی عامه پسند، که شايد شما هم برخی از 
آن ها را خوانده باشيد، »شرم« را يک نيروی به شدت مخرب معرفی می کنند. 
در اين کتاب من سعی می کنم که شما را با کل خانوادۀ هيجانات شرم آشنا 
کنم )که شامل خجالت زدگی، احساس گناه و کمرويی است( که بخش های 
اجتناب ناپذير زندگی روزمرۀ همة ماست و لزومًا هم سمی نيست. در اين 
کتاب شما ياد خواهيد گرفت که چگونه ما در زندگی روزمره مان از شرم 
صحبت می کنيم، بی آنکه حتی اسمی از آن بياوريم. وقتی می گوييم که نسبت به 
از ويژگی های خودمان _ مثاًل بدنمان، رفتارها يا شکست هايمان _  برخی 
احساس بدی داريم، اغلب در حال اشاره به يکی از اعضای خانوادۀ شرم ايم. 

1. Léon Wurmser, The Mask of Shame, Johns Hopkins Press, 1981.
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واکنش ها  اين  می دهند.  نشان  متفاوتی  واکنش های  نسبت به شرم  افراد 
بستگی دارد به اينکه روند اجتماعی شدن آن  ها در کودکی چگونه بوده است 
و برای مديريت رنج هايشان از چه روش هايی استفاده کرده اند. تفاوت در 
واکنش های ما به ميزان اعتمادی که به ارزشمندی مان داريم هم بستگی دارد: 
يعنی آن هايی که در محيطی نامناسب بزرگ شده اند و مدام در تقال هستند که 
کمی به خودشان احساس خوبی داشته باشند ممکن است بعد از گفتن يک 
لطيفة بی نمک احساس »شرم« کنند، درحالی که همين موضوع ممکن است 

در يک نفر ديگر فقط يک حس خجالت زدگی خفيف ايجاد کند. 
هرکدام از ما هرروز با مجموعه هيجانات شرم روبه رو می شويم، فارغ 
از اينکه چه واکنشی به آن نشان دهيم. ما اغلب، بی آنکه متوجه شويم، شرم 
بالقوه را در تعامالتمان با ديگران پيش بينی می کنيم و سعی می کنيم تا جای 
ممکن از آن اجتناب کنيم، برای مثال: بقيه در مهمانی چه می پوشند و من 
بايد چه لباسی بپوشم؟ رئيسم در جلسة گزارش عملکرد ساالنه چه خواهد 
گفت؟ اگر سارا را بعد از کار به يک نوشيدنی دعوت کنم، احتمال دارد 
که قبول نکند؟ دانلد ناتانسوِن روانکاو و شرم پژوه معتقد است که شرم، در 
اشکال گوناگونش، »همان نيروی پنهانی است که در پِس اغلب دغدغه هايی 

نهفته است که در زندگی روزمره ذهن ما را درگير می کند.«1
نگاهی  ابتدا  بهتر است  با رويکرد من،  آشنايی  به بحث و  برای ورود 
بيندازيم به پيش پندار هايی که اکثر ما درمورد شرم داريم و آن ها را دقيق تر 
درمورد  را  قبلی تان  بدهيد  پندار های  ترجيح  البته شايد شما  کنيم.  بررسی 
»شرم« نگه داريد و برای پنداری جديدتر _ يعنی شرم روزمره، معمولی و 

اجتناب ناپذير _ جا باز کنيد.

1. Donald Nathanson, Shame and Pride: Affect, Sex, and the Birth of the Self, 
Norton, 1994.
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پيش پندار اول: شرم بد است

اغلِب ما به سختی می توانيم اقرار کنيم که احساس شرم می کنيم. اين واژه 
معتقدند:  محققان  از  بسياری  و  بردشاو  می کند. جان  معذب  را  مردم  اکثر 
»ما درمقابِل خوِد شرم هم احساس شرم می کنيم. مردم به راحتی می پذيرند 
به راحتی می پذيرند که احساساتشان جريحه دار  که احساس گناه می کنند، 
شده و يا حتی ترسيده اند، اما پذيرفتن احساس شرم چندان راحت نيست.«1 
به ويژه امروزه که ما در عصر خودشيفتگی2 زندگی می کنيم که در آن مردم 
احساس می کنند بايد در شبکه های اجتماعْی برنده به نظر برسند، اگر شما 
بپذيريد که احساس شرم می کنيد، احتمال دارد که به يک بازندۀ حقير تبديل 
شويد. تجربه به من نشان داده که اغلِب ما به سختی می توانيم به احساس 
شرممان اقرار کنيم و سعی می کنيم هرطور شده آن را از خودمان دور کنيم، 
حاال يا وجود شرم را به کلی انکار می کنيم يا آن را با کلمة ديگری که بار 
منفی  کمتری دارد جايگزين می کنيم. مايکل لوئيِس شرم پژوه معتقد است: 
»ما اغلب از واژۀ "خجالت زده" استفاده می کنيم تا مجبور نباشيم به "شرم"مان 

اقرار کنيم.«3
به همين علت، احتمال دارد شما درمقابل مفهوم اصلی اين کتاب، که 
معتقد است شرم يک تجربۀ فراگير و مشترک در زندگی روزمرۀ ماست، 
مقاومت کنيد. ممکن است به راحتی بپذيريد که درمقابل اشتباهی که در جمع 
مرتکب ُشديد خجالت زده شده ايد، اما وقتی من برای توصيف آن از واژۀ 
»شرم« استفاده می کنم، احتمااًل مخالفت می کنيد و می گوييد: »خب همه اشتباه 
می کنن. مگه چيه؟ اصاًل چرا بايد شرمنده باشم.« در اين لحظات سعی کنيد 
بين دو شرم تمايز قائل شويد: »شرم« به عنوان يک تجربۀ سمی و مخرب، و 

1. John Bradshaw, Healing the Shame That Binds You. Deerfield Beach, 1988.
2.  Narcissistic
3. Micheal Lewis, Shame: The exposed self. Free Press, 1992
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شرم به عنوان يک خانوادۀ هيجانی کامل که بسياری از آن ها گذرا و خفيف اند 
و بخش جدايی ناپذير زندگی روزمرۀ ما هستند.

پيش پندار دوم: شرم دشمن است

از سال 1998 که جان بردشاو کتاب نوآورانه اش را منتشر کرد، ذهنيت عموم 
به اين سمت رفت که شرم را مترادف همان مفهوم شرم سمی در نظر بگيرند 
_ يعنی پيام های مخربی که از طرف والدين، معلمان و ديگر افراد مهم زندگی 
کودک به او تحميل می شود و در او اين حس را به وجود می آورد که پر از 
ايراد و دوست نداشتنی و بی ارزش است. برنه بروان1 معتقد است آن چيزی 
که اين نگاه شرم سمی را از بيرون تقويت می کند آرمان های دست نيافتنی 
)و شرم زايی( است که جامعه به زنان تحميل می کند، آن هم اغلب ازطريق 

تبليغاتی که ارائه می دهد و انتظارات متعارضی که از زنان دارد.
اگر شما هم مانند اکثر مردم اين گونه نگاه می کنيد، احتمااًل شرم را دشمن 
می پنداريد. ممکن است باورتان اين باشد که شرم تجربه ای کاماًل منفی است 
از طرف والدين آسيب رسان،  مثاًل   _ از طرف ديگران تحميل می شود  که 
درنتيجه،  و  کنيد  شک  خودتان  به  شما  می خواهند  که  تبليغاتی  و  جامعه 
محصوالتشان را بخريد. اگر معتقديد که بايد در برابر شرم مقاومت کنيد و 
غل و زنجيرهای آن را دور بيندازيد، برايتان دشوار خواهد بود که نگرش من 
را بپذيريد چون من معتقدم شرم بخش جدايی ناپذير زندگی روزمره است. 
درحالی که برخی اشکال شرم بدون شک سمی هستند )و به زودی در اين 
کتاب به آن ها خواهيم پرداخت(، اما سعی کنيد ذهنتان را باز نگه داريد و 
اين را هم در نظر بگيريد که ديگر انواع شرم ممکن است چندان تهديدآميز 

نباشند و شايد حتی مفيد و آموزنده هم باشند. 
من معتقدم که تجربۀ شرم گاهی پندآموز است و به ما می آموزد که چه 
1. Brené Brown
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کسی هستيم يا می خواهيم به چه کسی تبديل شويم. اگر در برابر آن مقاومت 
کنيم يا آن را نديده بگيريم، فرصت رشد را از دست می دهيم.

پيش پندار سوم: شرم نقطة مقابل ارزش خود است

احساس  دشمن  را  آن  قطعًا  ببينيد،  سمی  شرم  مترادف  را  شرم  اگر 
خودارزشمندی می دانيد. چطور ممکن است شخصی که احساس می کند 
ُپرايراد و دوست نداشتنی است همزمان نسبت به خودش احساس خوبی هم 
داشته باشد؟ بسياری از کتاب های عامه پسند درمورد احساس ارزشمندی 
بتوانيم  که  ارائه می دهند  را  فنونی  و مجموعه  نوشته می شوند  ديد  اين  با 
تأييدکردن  مانند  فنونی   _ بداريم  بيشتر دوست  را  آن ها خودمان  به واسطة 
خود، پذيرش خود و مقاومت در برابر پيام های شرم زايی که از طرف جامعه 

دريافت می کنيم.
وقتی شرم را بخش جدايی ناپذير زندگی روزمره تان بدانيد و آن را لزومًا 
به چشم يک تجربۀ سمی که از بيرون به ما تحميل می شود نبينيد، آن موقع 
ديگر شرم و ارزش خودتان را نقطة مقابل هم نمی دانيد. درواقع، همان طور 
که در ادامه خواهيم ديد، پديدآمدن حس شرم )منظورم »شرم« نيست( در 
سال دوم زندگی کودک نقش مهمی را در رشد احساس اصيل ارزشمندی 
ايفا می کند. به گمان من، شرم و ارزِش خود نقطة مقابل هم نيستند، بلکه 

تجارب درهم تنيده ای هستند که به هم وابسته اند و بر هم تأثير می گذارند. 
هدف من در کتاب حاضر اين است که نشان بدهم چگونه به خودمان 
باشيم _ يعنی چگونه احساس ارزشمندی اصيل و  احساس بهتری داشته 
پايدار را در هر مرحله ای از زندگی در خود ايجاد کنيم _ به همين خاطر از 

شما می خواهم که پيش پندار ديگری را هم بررسی کنيد.



شرمکاوی 18

پيش پندار چهارم: احساس ارزشمندی فقط مربوط به »خود« است

ارزِش خود به معنای يک تجربۀ مستقل بدون ارجاع به دنيای بيرون است. 
به نظر می رسد حسی که شما به خودتان داريد به ديگران ربطی ندارد؛ يعنی 
خود را ارزشمند دانستن به نوعی يک ارتباط درونی است که شما با شخص 
خودتان داريد. و از اين منظر، کسی که خودش را ارزشمندتر می داند يعنی 
ارتباط مثبت تری با خود دارد: من خودم را دوست دارم و به خودم احترام 
می گذارم. در عصر خودشيفتگی زدۀ ما، يعنی در زمانه ای که همه چيز درمورد 

»من« است، اين نگرش رايج تر هم شده است.
اما انسان ها موجودات اجتماعی ای هستند که هويتشان تا حد زيادی در 
روابطشان با ديگران، يعنی با اعضای جامعه شان، تعريف می شود. ما برادران و 
خواهران و پدران و مادرانی هستيم که به هم پيوند خورده ايم و با اطرافيانمان 
در ارتباط ايم، اطرافيانی که احساسات و نظراتشان دربارۀ ما قطعًا بر حسی 
که نسبت به خودمان داريم تأثير می گذارد، حتی اگر خودانگارۀ قدرتمندی 
داشته باشيم. ساده انگاری خواهد بود اگر حس کنيم که ما يک خود منفرد و 
مجزا هستيم و می توانيم بدون ارجاع به ديگران خودمان را درک کنيم، چون 
همان طور که فرانسيس بروسِک روان پزشک می گويد: »ما حسی را که به 
خودمان داريم در يک فضای بين فردی پرورش می دهيم. مفهوم »خود« منفرد 

و اتمْی توهمی بيش نيست.«1
پرورش احساس ارزشمندی اصيل و پايدار به روابط بين فردی وابسته 

است، به ويژه روابطی که مملو از شادی دوطرفه باشد. 
***

اين چهار پيش پندار در عمق جامعة ما ريشه دوانده است. من انتظار ندارم 
که مفروضات شما ناگهان از ذهنتان پاک شود، بنابراين سعی می کنم تمايز 

1. Francis Broucek, Shame and the Self. New York: Guilford, 1991.
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بين شرم و »شرم« را مدام به شما يادآوری کنم. اگر چشم ذهنتان را نسبت به 
ديدگاه من باز نگه داريد و نقش شرم را در زندگی روزمره تان کاماًل درک 
کنيد، قول می دهم که پاداش آن را کسب کنيد، خصوصًا اگر درگير مسئلة 

ارزشمندی خودتان هستيد.
مهم ترين درسی که پس از سی وپنج سال روان درمانی به آن رسيدم اين 
است: مسير رسيدن به احساس اصيل ارزشمندی به ناچار از سرزمين شرم 
می گذرد و گل والی آن هرگز به طور کامل شما را رها نخواهد کرد. در طول 
می شود،  نصيبمان  دستاورد  به  رسيدن  از  که  غروری  و  شادی  مسير،  اين 
مخصوصًا وقتی آن را با عزيزانمان سهيم می شويم، اغلب باعث می شود که 
ديد ما نسبت به شرم متحول شود و ديگر آن را نه به چشم شکستی  دردناک، 

بلکه به چشم فرصتی برای رشد و خودشکوفايی بنگريم.


