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بخش اول
چرا زنان

 به شفقِت خود مقتدرانه
نیاز دارند



مقدمــه: نيــروي محبت



اگر عطوفت را با قدرت و قدرت را با صداقت درآمیزیم، بی گمان از ما عشق 
برجای خواهد ماند و سرنوشت فرزندانمان را تغییر خواهد داد.

آماندا گورمان، ملک الشعرای ملی جوانان آمریکا

جو خاصی حاکم است. با هر زنی که حرف می زنم حسش می کنم. همه 
خسته و عصبانی و آمادة تغییر هستیم. نقش های سنتی جنسیتی و ساختارهای 
قدرت اجتماعی به زنان اجازه نمی دهند که به طور کامل خودشان را ابراز کنند؛ 
محدودیتی که هزینه های گزاف فردی و سیاسی دارد. زنان اجازه دارند نرم خو، 
مهربان و آرام باشند. اما اگر زنی بیش از اندازه مقتدر باشد - اگر زیادی عصبانی 
یا پرزور باشیم - مردم از ما می ترسند و به ما برچسب می زنند )کمترینش 
این ها هستند: جادوگر، عجوزه، پتیاره، چشم سفید(. اگر قرار باشد از برتری 
و حاکمیت جنس مرد عبور کنیم و جایگاه مان را پشت میز قدرت به دست 
بیاوریم، باید حقمان را برای اقتدارداشتن پس بگیریم. راه اثرگذاری بر مسائل 
امروز جهان همین است؛ مسائلی نظیر فقر، نژادپرستی سیستماتیک، سیستم 



12    شفقت خودمقتدرانه

ناکارآمد بهداشت و درمان و تغییرات اقلیمی فقط مشت نمونة خروارند. این 
کتاب قرار است به زنان در این مسیر کمک کند.

شفقِت خود یکی از چهارچوب های ارزشمند برای درک قدرت زنان 
در راستای ایجاد تغییرات سازنده است. هدف شفقت تسکین آالم است؛ 
شفقت انگیزه ای است برای یاری رساندن، احساس نگرانی کنشگرانه و غریزة 
قابل لمس محبت به کسانی که دچار مشکل اند. اگرچه بیشتر مردم ذاتًا به هم 
احساس شفقت دارند اما هدایت این غریزه به  سمت خودشان برایشان دشوار 
است. در ۲۰ سال گذشته، حرفه ام را وقف پژوهش دربارة مزایای روان شناختی 
شفقِت خود و آموزش این مطلب به مردم کرده ام که چطور با خود مهربان تر 
و حمایتگرتر رفتار کنند. من و همکار نزدیکم، دکتر کریس گرمر1، یک برنامة 
آموزشی با نام "شفقِت خود بهوشیارانه"MSC(۲( ابداع کرده ایم که در سراسر 
جهان تدریس می شود. اما برای استفادة هرچه بیشتر از فواید شفقِت خود، باید 

وجه تند و مالیم آن را با هم در خود پرورش دهیم.
کارگاه های  در  تدریس  هنگام  در گذشته،  برده ام.  پی  نکته  این  به  تازه 
شفقِت خود، اغلب داستانی بامزه و واقعی تعریف می کردم. با این داستان 
می خواستم به شرکت کنندگان نشان دهم که بهوشیاری و شفقِت خود می تواند 

در مدیریت احساسات "دشواری" چون خشم به آن ها کمک کند.
داستان این است: پسرم، روآن، را وقتی شش ساله بود به برنامة نمایش 
پرندگان در باغ وحش بردم. روآن مبتال به اوتیسم است و وقتی سر جایمان 
نشستیم کمی سروصدا کرد. نه اینکه جیغ وداد کند یا خودش را به درودیوار 
مدام  بنشیند  صندلی  روی  اینکه  به جای  و  می زد  بلند حرف  فقط  بکوبد، 
می ایستاد. زنی که کنار دو دختر کوچولوی بسیار مؤدبش در ردیف جلوی ما 
نشسته بود دائم برمی گشت و به روآن هیس می گفت. اما روآن دست بردار 

1. Chris Germer
2. Mindful Self-Compassion
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نبود. سعی کردم به پسرم کمک کنم که آرام بگیرد، اما او آن قدر هیجان زده 
بود که نمی توانست خودش را کنترل کند. بعد از سومین تالش ناموفق برای 
ساکت کردن ما، زن ردیف جلو رویش را کامل برگرداند و با چشم هایی که 
از عصبانیت می درخشیدند تشر زد: »می شه لطفًا ساکت باشین؟ ما نمی تونیم 

صدای برنامه رو بشنویم!«
روآن گیج شده بود. نگاهم کرد و با صدایی وحشت زده پرسید: »مامان، 

اون خانومه کیه؟«
مادری ام  روی  آن  بترساند،  یا  کند  تهدید  را  پسرم  ذره ای  کسی  اگر 
تمام  برنامه  بعد،  بود. کمی  را گرفته  باال می آید. خون جلوی چشم هایم 
شد و زن رو در روی من ایستاد. »به چه حقی همچین چیزی دربارة من 
گفتی؟!« »تو به چه حقی به پسر من چشم غره رفتی؟« و دعوا شروع شد. 
دو تا مامان با بچه های کوچکشان در یک برنامة نمایش پرندگان مسابقة 
فریاد گذاشته بودند! خوشبختانه، آن زمان من حسابی در مسیر یادگیری 
و تمرین بهوشیاری بودم )بله، متوجه طنز ماجرا هستم( و با آرامش نسبی 
گفتم: »االن بدجوری عصبانی ام.« آن زن جواب داد: »اِ؟ خوب شد گفتی!« 
اما برای من آن لحظه، لحظة بسیار مهمی بود، چون به جای اینکه غرق در 
خشم شوم توانسته بودم با بهوشیاری به آن اعتراف کنم، آن را کاهش دهم 

و از آنجا بروم.
این داستان آموزشی خوبی است چون نشان می دهد که مهارت هایی مثل 
بهوشیاری چطور می توانند ما را از لبة پرتگاهی نجات دهند که احساسات 
واکنشی مان ما را به سمتش می کشند. اما سال ها طول کشید تا اهمیت اتفاقی 
را که افتاده بود کاماًل درک کنم: آن انرژی غریزی و مقتدرانة مادرانه که از 
وجودم جوشیده بود. من تجربة آن خشم محافظت کننده را چیزی بدیهی می 
دانستم اما آن را به عنوان یک مشکل در نظر می گرفتم، درحالی که در واقع، 

بسیار قابل توجه و شگفت انگیز بود.
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از مشاهدة مادری  جک کیربی، نویسندة کتاب های طنز مارول، آن قدر 
شگفت زده شده بود که بعد از یک تصادف، اتومبیل هزار و چهارصد کیلویی 
را بلند کرده بود تا کودکش را از زیر ماشین نجات دهد که تصمیم گرفت 
با الهام از آن "هالک شگفت انگیز" را خلق کند. این جنبة مقتدرانة طبیعت ما 
به هیچ وجه مشکل آفرین نیست، بلکه نوعی اََبرتوانایی است. چیزی که باید 
با کمک آگاهی بهوشیارانه به آن افتخار کنیم نه اینکه صرفًا آن را "بپذیریم". 
کارکرد این نیرو فقط حفاظت از فرزندانمان نیست، ما می توانیم از آن برای 
حفاظت از خودمان، تأمین نیازهایمان، ایجاد انگیزه برای تغییر و برقراری 
عدالت استفاده کنیم. این کتاب برای این طراحی شده که به زنان کمک کند 
جنگجوی مقتدر درونی شان را بیدار کنند تا به  پا خیزد و جهان را عوض کند.

نیروی محبت

زنان هنوز در جوامعی زندگی می کنند که تحت سلطة مردان است. همة ما 
برای آنکه هم پیروز و هم سالمت از این میدان خارج شویم به هر سالح 
ممکنی نیاز داریم. یکی از قدرتمندتریِن این سالح ها نیروی محبت است. 
استفاده  برای تسکین رنج  انرژی دایگی کردن1  از  نرم خویانه  شفقِت خود  
می کند، درحالی که شفقِت خود مقتدرانه برای این کار از انرژی اقدام کردن۲ 
استفاده می کند. این دو، وقتی کاماًل در هم ادغام شوند، نیروی محبت را به 
وجود می آورند. نیروی ما زمانی مؤثرتر است که محبت آمیز باشد، چرا که 
قدرت را با عشق در هم می آمیزد. این درسی است که بسیاری از رهبران 
بزرگ تغییرات اجتماعی، مانند مهاتما گاندی، مادر ترزا، نلسون ماندال، و 
سوزان بی.آنتونی به ما آموخته اند. پدر مارتین لوتر کینگ جونیور در پیام خود 
مبنی بر درخواست پایان  دادن به جنگ ویتنام به همین موضوع اشاره داشت: 

1. nurturing
2. action
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»وقتی من از عشق صحبت می کنم، منظورم واکنشی ضعیف و احساساتی 
نیست. من از نیرویی حرف می زنم که ... اصل برتِر زندگی است.«

خوشبختانه، نیروی محبت را هم می توان به بیرون معطوف کرد هم به 
درون. ما می توانیم از این نیرو هم در مسیر عدالت جویی و هم در مسیر رشد 
و بهبودی شخصی کمک بگیریم. هرچه نباشد، فعالیت اجتماعی نوعی شفقِت 
خود  است )و نه فقط شفقت به دیگران(، چرا که همة ما با هم در ارتباطیم و 

بی عدالتی بر همة ما اثر می گذارد.
پیش ازاین باور داشتم که اقتدار یک مشکل شخصیتی است که باید بر آن 
غلبه کنم، اما حاال فهمیده ام موفقیت هایم در زندگی به خاطر همین اقتدارم 
بوده است. در سال ۲۰۰۳، من هم نخستین مقاله ام را برای تعریف شفقِت 
خود منتشر کردم و هم معیار شفقِت خودSCS( 1( را برای اندازه گیری آن 
ابداع کردم. بررسی های اولیة من نشان می دهند افرادی که SCS باالتری دارند 
سالم ترند. در چند سال اول، به تنهایی درمورد شفقِت خود پژوهش می کردم، 
اما از آن زمان تا به امروز این حوزه گسترش زیادی داشته است. اکنون بیش 
از سه هزار مقالة علمِی منتشرشده دارد و هر روز پژوهش های جدیدی در این 
زمینه منتشر می شوند. بعید می دانم اگر آن انرژی جنگجویانه ای را که گاهی به 
 دردسرم می اندازد )مثل ناسزا گفتن به یک غریبه در برابر چشم فرزندم در یک 
برنامة پرندگان( نداشتم، جرئت می کردم وارد این حوزة کاماًل ناشناخته شوم. 

برگشتن به نقطة اول

تمایزبخشی بین جنبه های مقتدرانه و نرم خویانة شفقِت خود آخرین تحول 
کاری من است که هنوز به طور گسترده دربارة آن چیزی ننوشته ام. این بحث 
هم زمان با موضوعاتی شکل گرفته که در دوران حرفه ای ام با آن ها مواجه بوده ام. 
من رسالة دکتری خود را در حوزة رشد اخالقی با پژوهشگری به نام الیوت 
1. Self-Compassion Scale
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توریل1 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به  رشتة تحریر درآوردم. او دانشجوی 
الرنس کلبرگ۲ بود؛ همان نظریه پرداز معروفی که معتقد بود اخالقیات در سه 
مرحلة اصلی در فرد رشد می کنند. بر اساس مدل کلبرگ، مرحلة اول )مربوط 
به کودکی( بر تأمین نیازهای فردی متمرکز است، مرحلة دوم )که در نوجوانی 
رخ می دهد( بر مراقبت و تأمین نیازهای دیگران تمرکز دارد و مرحلة آخر )که 
"اگر" اتفاق بیفتد، مربوط به دوران بزرگسالی است( متمرکز بر عدالت است 
و به طور برابر به حقوق و نیازهای همة افراد توجه می کند. پژوهش کلبرگ 
که بخش اعظم آن در سال های دهة 1۹۶۰ انجام شده است، دریافت که زنان 
تصمیمات اخالقی را بیشتر بر پایة محبت می گیرند، درحالی که مردان بیشتر 
بر اساس حق و عدالت تصمیم گیری می کنند. این یافته چنین تفسیر شد که 

اندیشة اخالقی در مردان پیشرفته تر از زنان است.
بسیاری از فمینیست ها، به درستی، از این موضع گیری به  خشم آمدند و آن را 
سوگیرانه دانستند. کارول گیلیان۳، نویسندة کتاب اثرگذار با صدایی متفاوت4، 
اعتقاد داشت که محبت و عدالت دو نوع چشم انداز اخالقی متفاوت اند که 
از آنکه  بنگرند. آگاهی زنان بیش  افراد می توانند به واسطة آن ها به جهان 
مستقالنه باشد ارتباطی است، اما این بدان معنا نیست که اخالق مداري زنان 
ضعیف تر از مردان است. اگرچه او قصد داشت با این استدالل این دیدگاه را 
ردکند که اخالقیات زنان از مردان ضعیف تر است، اما از قضا نتایجش نشان 

از آن داشت که زنان کمتر به عدالت اهمیت می دهند!
من با هر دوی این موضع گیری ها مخالفم و فکر می کنم هر یک به نوعی 
جنسیت زده است. توریل با نشان  دادن اینکه مردان و زنان در تمام مراحل 
تحول، بسته به شرایط بر مبنای استقالل، محبت و عدالت قضاوت اخالقی 

1. Elliot Turiel
2. Lawrence Kohlberg
3. Carol Gilligan
4. In a Different Voice
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می کنند به این بحث ها خاتمه داد. تقریبًا همة افراد، صرف نظر از سن، جنسیت 
یا فرهنگ، می دانند که بهتر است به جای آزاردادن دیگران از آن ها مراقبت 
کنند، اینکه افراد باید بتوانند دربارة مسائل شخصی خود به طور مستقل تصمیم 
بگیرند و اینکه عدالت اهمیت دارد. در واقع، یکی از نخستین قضاوت های 
اخالقی در کودکان این است که "این انصاف نیست!". پژوهش توریل همچنین 
نشان می دهد که قدرت اجتماعی بر اینکه هر یک از انواع استدالل اخالقی 
ایفا می کند. سلطه و قدرت باعث می شود  ابراز شود، نقش مهمی  چگونه 
فرد استقالل بیشتری در تصمیم گیری داشته باشد، درحالی که زیردست بودن 
مستلزم توجه بیشتر به دیگران است. بنا به تعریف، اساسًا یکی از ویژگی های 
قدرتمند بودن این است که فرد بتواند آنچه را که می خواهد انجام دهد و 
آنکه  باالدستان است. الزمة  نیازهای  برآوردن  از تعریف زیردستی،  بخشی 
نیازهای همگان به صورت منصفانه در نظر گرفته شود قدرت برابر است. من 
برای تهیة رسالة دکتری یک سال در هندوستان زندگی و این مسئله را بررسی 
کردم که عقاید فرهنگی تثبیت شده دربارة سلسله مراتب جنسیتی چگونه بر 
این استدالل ها در اختالفات خانوادگی اثر می گذارد )بعدتر دراین باره بیشتر 

خواهم نوشت(.
 بعد از بازگشت به برکلی برای نوشتن رساله ام بود که با مفهوم شفقِت 
خود آشنا شدم. همان طور که در کتاب اولم، شفقِت خود، به تفصیل توضیح 
داده ام، مسیری که برای مهربانی  به  خود پیمودم بسیار دردناک بود. اندکی 
پیش  از اینکه پژوهشم را در خارج از کشور شروع کنم، همسرم را )غرق در 
شرم و ترس ناشی از این باور که خودم را انسانی بسیار مهربان و اخالق مدار 
فرض می کردم( ترک کردم و با مرد دیگری وارد رابطه شدم که قرار بود در 
هندوستان به من بپیوندد. اما او شریک زندگی اش را ترک نکرد و هرگز نزد 
من نیامد. بدتر اینکه، وقتی به وطن برگشتم فهمیدم که دچار سرطان مغزی 

شده و کمی بعد از بازگشت من از دنیا رفت.
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تصمیم گرفتم مدیتیشن یاد بگیرم تا بتوانم تکه های ازهم پاشیدة زندگی ام 
را جمع وجور کنم. وارد گروهی از پیروان آموزه های ثیک نات هان1 شدم، 
استاد ذنی ویتنامی که تأکید می کند ما باید به خودمان هم مثل دیگران شفقت 
داشته باشیم. همچنین، کتاب هایی از آموزگاران بودایی پیشروی غربی مطالعه 
کردم، از جمله مهربانی عاشقانة۲ شارون سالزبرگ۳ و راهی به سوی قلب4 
جک کورنفیلد5، که آن ها هم بر این موضوع تأکید داشتند که باید خودمان را 

وارد چرخة شفقت ورزي کنیم.
در نتیجة این مطالعات و مراقبات، سعی می کردم نسبت به خودم مهربان تر 
و حمایتگرتر باشم. تالش می کردم به جای آنکه خودم را سرزنش کنم به خاطر 
کارهایی که کرده بودم، درک و بخشش بیشتری نسبت به خودم داشته باشم 
)خودم را سرزنش می کردم تا با تنفر از آدم بدی که بودم بتوانم خودم را 
متقاعد کنم که آدم خوبی هستم؛ بله مغز می تواند تا این حد پیچیده باشد(. 
اعتراف می کنم که ابتدا کمی عجیب به نظر مي رسید. وقتی می خواستم به 
خودم بگویم که »انسان جایزالخطاست« صدایی در درونم می پیچید که »داری 
بهانه می گیری.« اما کم کم آن صدای معترض خاموش شد و یاد گرفتم درد 
به  باشم.  مهربان  با خودم  درعین حال  و  بپذیرم  بودم  رسانده  که  را  آسیبی 
خودم می گفتم: »می دونم اگه می تونستی بهتر عمل می کردی، ولی اون موقع 
نمی تونستی. از زندگی زناشوییت دلسرد شده بودی و می خواستی خوشبختی 
رو پیدا کنی. همه دوست دارن خوشبخت باشن.« به جای آنکه به خودم و 
خطاهایم گیر بدهم، شروع کردم به پذیرش اینکه به عنوان یک انسان کامل 
نیستم و خطاها مرا به کل بزرگ تری وصل می کنند. دست هایم را روی قلبم 
می گذاشتم و می گفتم: »می دونم درد داره ولی خوب می شه. من همون طور 
1. Thich Nhat Hanh
2. Lovingkindness
3. Sharon Salzberg
4. A Path with Heart
5. Jack Kornfield
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که هستی قبول دارم، با تمام خطاها و نقص هات.« با این کار به خودم کمک 
کردم که مسئولیت کامل کاری را که انجام داده بودم، با وجود دردناک بودنش، 
بدون آنکه خودم را زجر بدهم بپذیرم. با این تمرین ها یاد گرفتم که با عشق 

با شرمم روبه رو شوم و این به شدت زندگی ام را بهتر کرد.
بعد از فارغ التحصیلی، دو سال با استادی به نام سوزان هارتر1 در دانشگاه 
دنور در دورة پسادکتری کار کردم. او یکی از پژوهشگران ارشد کشور در 
زمینة عزت نفس بود، مفهومی که چندین دهه در درک روان شناسان از سالمت 
نقش بسزایي داشته است. عزت نفس را می توان ارزیابي مثبت از ارزش فردی 
دانست. پژوهشگران کم کم درمی یافتند که اگرچه قضاوت مثبت دربارة خود 
انسان را خوشحال تر می کند، می تواند فرد را به دام ها و بن بست هایی چون 
خودشیفتگی و مقایسة دائمی با دیگران بکشاند. عالوه بر این، عزت نفس 
در بسیاری مواقع به جاي شکست، به مقبولیت اجتماعی یا ظاهر جذاب یا 
موفقیت وابسته است. عزت نفس رفیق نیمه راه است. تا زمانی که اوضاع خوب 
است کنارتان می ماند و وقتی وضع خراب می شود، درست وقتی بیش از 
همیشه به آن نیاز دارید، تنهایتان می گذارد. شفقِت خود جایگزینی فوق العاده 
برای عزت نفس است. برای داشتنش نیازی ندارید خود را بهتر از دیگران 
ببینید؛ به محبت از طرف دیگران مشروط نیست؛ و مستلزم آن نیست که کارها 
را درست انجام دهید. تنها چیزی که برای شفقِت خود نیاز دارید این است 
که یک انسان پر از عیب مثل همة انسان های دیگر باشید. شفقِت خود منبع 

الیزالی از حمایت و پناه است.
پس از آنکه در دانشگاه تگزاس آستین به عضویت هیئت علمی درآمدم، 
ابتدا پژوهش هایم را دربارة این ادامه دادم كه قدرت چگونه می تواند بر استقالل، 
محبت و عدالت در رابطه اثر بگذارد. در کنار آن، اندیشه هایم را دربارة شفقِت 
خود نیز پرورش می دادم و دراین باره مطلب می نوشتم که جایگزین سالم تری 

1. Susan Harter
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برای عزت نفس است. کم کم، چنان مجذوب موضوع شفقِت خود شدم که 
تمام حوزه های پژوهشی دیگر را کنار گذاشتم و از آن زمان شفقِت خود 
به تمرکز اصلی من تبدیل شده است. به تازگی دوباره به سراغ پژوهش های 
اولیه ام در زمینة شفقِت خود رفته ام. هنگامی که با خودمان با شفقت نرم خویانه 
برخورد می کنیم، به خودمان محبت می ورزیم و از خود مراقبت می کنیم. اگر 
شفقِت خود را به  شکل مقتدرانه داشته باشیم، بر استقالل خود تأکید و از 
حقمان دفاع می کنیم. اگر این دو در تعادل باشند، می توانیم منصف و عادل 
باشیم. قدرت و انتظارات جنسیتی هم در ابراز شفقِت خود نقش دارند: تسلط 
مردانه بر اقتدار تأکید دارد و اطاعت پذیری زنانه بر نرم خویی؛ تالش برای 
برابری جنسیتی هم مستلزم آن است که این دو با هم ترکیب شوند. اکنون 
زمینه های پژوهشی پراکندة من مثل قطعات پازلی کنار هم جمع شده اند و در 

سر جای خود قرار می گیرند.

چرا این کتاب برای زنان و چرا حاال نوشته شده؟

شفقِت خود به  درد همه می خورد و بخش اعظم آثار من ارتباطی با جنسیت 
ندارند. اما فکر می کنم که در این نقطه از تاریخ، به خصوص برای زنان یک 
ناکارآمد  دیده شدن خسته شده اند.  از توضیح دادن و  ضرورت است. زنان 
به عنوان رهبران ملی در  برابر بگیریم و  دیگر وقت آن رسیده که دستمزد 
کسب وکار و دولت قدرت و نمایندگی برابر داشته باشیم. شفقت مقتدرانه به 
خود، به خصوص زمانی که با شفقت نرم خویانه در تعادل قرار بگیرد، می تواند 
به ما کمک کند که حقمان را بگیریم و زخم های حاصل از قرن ها "ساکت باش 

و خوشگل باش" شنیدن را بهبود دهیم.
در نوشتن این کتاب از جنبش #من_هم1 الهام گرفتم. دیگر پنهان کردن 
آزار جنسی و بدرفتاری بس است. ما می ترسیدیم که اگر حقیقت را بگوییم 
1. #MeToo
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آسیب  ما  به  بیشتر  یا  شود  بی آبرویی مان  باعث  که  نکنند.  باورمان  مردم 
بزند. این اندیشه ها در سال ۲۰1۷ و پس از آنکه صدها هزار زن با هشتگ 
#من_هم از تجربیات آزارهای جنسی و حمالتی نوشتند که به آن ها شده 
بود، تغییر کرد. ناگهان دیگر این مردان بودند که با بدنامی مجبور به ترک 

شغل هایشان می شدند.
در بخش های بعدی به تفصیل شرح خواهم داد که چگونه داستان من 
شبیه داستان زنان بی شمار دیگری در سراسر جهان است. باوجودآنکه استاد 
معروفی در زمینة بهوشیاری و شفقت بودم، کسی که بعدًا معلوم شد یک 
شکارچی جنسی بوده مرا فریب داد و با من بازی کرد. مردی که به او اعتماد 
داشتم و از او حمایت می کردم در واقع، و بدون اینکه من بدانم، مشغول آزار و 
اذیت تعداد بیشماری از زنان بود. تمرین های شفقِت خود به من امکان داد در 
برابر سیل وحشتناک رازهای برمالشده دوام بیاورم. شفقِت خود نرم خویانه ام 
به من کمک کرد تا التیام پیدا کنم و شفقِت خود مقتدرانه ام مرا بر آن داشت 

که حرفم را بزنم و اجازه ندهم این وضع ادامه پیدا کند.
اما  کنیم،  پیدا  دست  حرفه ای  قلمرو  به  داد  امکان  ما  به  زنان  جنبش 
برای موفقیت در آن نیاز داشتیم مثل مردان رفتار کنیم و آن ویژگی های 
نرم خویانه ای را سرکوب کنیم که در جهان مردانه بی ارزش تلقی می شوند. 
هم زمان، به خاطر اینکه زیادی پرخاشگر یا قاطع هستیم از ما بدشان می آید. 
به این ترتیب، در معرض انتخابی نامبارک قرار داریم: موفق و حقیر باشیم 
یا محبوب و ناتوان. زنان در محل کار هم تحت فشار بیشتری برای اثبات 
آزار جنسی و حقوق کمتر. َمخَلص کالم  خود هستند و هم در معرض 
اینکه، ما دیگر این وضعیت را نمی خواهیم. معتقدم که زنان با توسعه و 
ترکیب شفقِت خود نرم خویانه و مقتدرانه بهتر می توانند خود واقعی شان را 
محقق کنند و تغییرات موردنیاز را در جهان پیرامونشان به  وجود بیاورند. 
مسائل  می زند.  ما  به  زیادی  آسیب های  و  است  زنده  هنوز  مردساالری 
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روز )آزار جنسی، نابرابری حقوقی، تعصب شدید، نابرابری های بهداشتی،  
شکاف های سیاسی و سیارة رو به موتمان( ما را به تالش برای پس گرفتن 

قدرت و عمل فرا می خوانند.
ازآنجایی که من زنی سفیدپوست هستم، بدون شک در آنچه می نویسم 
سوگیری هایی وجود دارد. اگرچه تا حد توان تالش می کنم تجربیات متفاوت 
افرادی که خود را زن می دانند در نظر بگیرم، قطعًا تالش من نقص هایي دارد. 
لطفًا مرا ببخشید. امیدوارم این کتاب اصولی کلی را تعریف کند که تجربیات 
افراد با هویت های مختلف را به   شکلی معنادار در بر بگیرند. همة زنان مثل هم 
نیستند و رنج های همه شبیه هم نیست اما معتقدم که شفقِت خود نرم خویانه 
و مقتدرانه برای همه کاربرد دارد و کلیدی است برای مبارزه با جنسیت زدگی، 

نژادپرستی، دگرجنس ساالری،  توانمندگرایی و سایر انواع ظلم.

شفقِت خود در عمل

در  می توانیم  که  است  چیزی  نیست.  خوب  ایدة  یک  صرفًا  خود  شفقِت 
عمل انجام دهیم. می توانیم مغزمان را آموزش دهیم و عادت های جدیدی 
برای واکنش مشفقانه به دردهای ذهنی، جسمی و عاطفی خود ایجاد کنیم. 
پژوهش ها نشان می دهند که ما نه تنها می توانیم بیاموزیم که به خود شفقت 
بیشتری داشته باشیم، بلکه داشتن این مهارت زندگی ما را به میزان بسیار 
زیادی بهتر می کند. این کتاب مفاهیمی را معرفی می کند، دربارة پژوهش ها 
سخن می گوید و به شما کمک می کند که هر دو نوع نرم خویانه و مقتدرانة 
شفقِت خود را در خود پرورش دهید. این کتاب به شما خواهد آموخت که 
چگونه این مهارت ها را با هم ترکیب کنید تا نیروی محبتی حاصل شود که 
بتوانید از آن در حوزه های مهم زندگی خود، مثل روابط، مراقبت  و شغلتان 

استفاده کنید. 
در طول کتاب ابزارهایی در اختیار شما خواهم گذاشت که به شما کمک 
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ابزارهایی برای درک  می کنند آنچه را می خوانید تجربی درک کنید. گاهی 
ارزیابی  از خصوصیاتی چون شفقِت خود، کلیشه های جنسیتی یا سبک های 
از آن ها  اختیار شما خواهم گذاشت که معمواًل در پژوهش ها  ارتباطی در 
استفاده می شود و شما می توانید همان پژوهش ها را روی خودتان اجرا کنید! 
همچنین، تمرین های مشخصی برایتان تعریف خواهم کرد که به شما کمک 
می کنند ماهیچه های شفقِت خود را در وجودتان تقویت کنید. )نسخه های 
راهنمای صوتی بسیاری از این تمرین ها را می توانید در این وبسایت1بیابید.( 
اگرچه گاهی به مدیتیشن اشاره هایی خواهیم داشت، اما این یک راهنمای 
خود،  شفقِت  اما  دانشمندم؛  نیستم،  معنوی  آموزگار  من  نیست.  مدیتیشن 

هنگامی که بسیار عمیق شود، می تواند به تجربه ای معنوی تبدیل شود.
بیشتر تمرین هایی که در این کتاب آمده اند از برنامة شفقِت خود بهوشیارانه 
ابداع کرده ام. برنامه اي  )MSC( گرفته شده اند که من با کمک کریس گرمر 
در یک  وبسایت۲  این  در  می توانید  است.  داده  را پس  امتحان خودش  که 
کار شفقِت  از کتاب  استفاده  با  یا خودتان  دورة آنالین MSC شرکت کنید 
خود بهوشیارانه برنامه را انجام دهید. MSC درمان  نیست، اما می تواند بسیار 
التیام بخش باشد. این برنامه، به جای تالش برای ترمیم زخم خاصی از گذشته 
به ما کمک می کند که در زندگی روزمره با خود مهربان تر باشیم. یکی از 
ارزیابی های اثربخشی MSC نشان داد که هشت هفته تمرین منجر به 4۳ درصد 
افزایش در شفقِت خود می شود. شرکت کنندگان گزارش کردند که بهوشیاری 
و شفقتشان به دیگران هم بیشتر شده است؛ افسردگی، اضطراب، استرس 
و کناره گیری عاطفی شان کمتر شده است؛ و همچنین، خوشحال ترند و از 
زندگی شان رضایت بیشتری دارند. از همه  جالب تر اینکه، منبع شفقِت خود از 
آن هنگام به دوستی همیشگی تبدیل شده است. مشخص شد که شفقِت خود 

1. FierceSelf-Compassion.org
2. www.CenterforMSC.org
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افزایش یافته و سالمت بهبودیافتة حاصل از MSC حداقل یک سال دوام دارد.
همچنین، معلوم شد که میزان اثرگذاری برنامه روی افراد به مقدار تمرین 
آن ها بستگی دارد. به همین دلیل، توصیة من این است که شفقِت خود را با 
قاطعیت حداقل بیست دقیقه در روز تمرین کنید. اگرچه پژوهش ها نشان از 
کارایی ابزارهای شفقِت خود دارند، تنها راهی که برای اطمینان از این موضوع 

پیش روی شماست این است که خودتان هم آن ها را امتحان کنید.
به طورکلی، اگر امتیازتان عددی بین ۲.۷5 تا ۳.۲5 باشد، وضعیت میانگین 
دارید، کمتر از ۲.۷5 به معنی شفقِت خود پایین است و امتیاز بیشتر از ۳.۲5 

نشان دهندة شفقِت خود باال.

تست میزان شفقِت خود

اگر می خواهید بدانید چقدر با خودتان مشفق رفتار می کنید، می توانید از این تست 
خالصة معیار شفقِت خود )که در بیشتر پژوهش های شفقِت خود به  کار می رود( 
استفاده کنید. پیشنهادم این است که امتیاز امروزتان را جایی یادداشت کنید و بعد از 
پایان کتاب دوباره SCS بگیرید تا ببینید سطح شفقِت خودتان چقدر تغییر کرده است. 
توجه کنید که SCS میان شفقِت خود نرم خویانه و مقتدرانه تفاوتی قائل نمی شود. 
شاید در آینده مقیاس را به گونه ای اصالح کنم که بتواند این دو وجه شفقِت خود را 

منعکس کند، اما در حال حاضر، SCS معیاری عمومی است.
دستورالعمل

پیش از پاسخ  دادن، هر گویه را با دقت مطالعه کنید. در جای خالی پیش از هر گویه 
بنویسید که هر چند وقت یک بار چنین رفتاری دارید. مطابق "تجربة واقعی"تان 

جواب دهید نه آن چیزی که فکر می کنید "باید" تجربة واقعی تان باشد. 
برای دستة اول گویه ها از این مقیاس استفاده کنید: از ۱ )تقریبًا هرگز( تا ۵ 

)تقریبًا همیشه(
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ــــ سعی می کنم دربارة آن چیزهایی از شخصیتم که دوستشان ندارم درک و صبر 
داشته باشم.

ــــ وقتی رخداد دردناکی اتفاق می افتد، سعی می کنم نگاهی متوازن به موقعیت 
داشته باشم.

ــــ سعی می کنم احساساتم را بخشی از انسانیتم بدانم.
ــــ وقتی زندگی خیلی سخت می شود، به خودم محبت و از خودم مراقبت می کنم.
ــــ وقتی کسی ناراحتم می کند، سعی می کنم عواطفم را تحت کنترل داشته باشم.

ــــ وقتی احساس می کنم از برخی لحاظ ناکارآمد هستم، سعی می کنم به  خودم 
یادآوری کنم که بیشتر آدم ها چنین احساسی دارند.

برای دستة بعدی گویه ها از مقیاس ۱ )تقریبًا همیشه( تا ۵ )تقریبًا هرگز( استفاده 
کنید. توجه کنید که سیستم امتیازدهی برعکس است، بنابراین، امتیاز باالتر یعنی 

تعداد دفعات کمتر
برای دستة بعدی گویه ها از مقیاس 1 )تقریبًا همیشه( تا 5 )تقریبًا هرگز( استفاده 
کنید. توجه کنید که سیستم امتیازدهی برعکس است، بنابراین، امتیاز باالتر یعنی 

تعداد دفعات کمتر
مجموع )تمام 1۲ گویه( = ----------

میانگین امتیاز شفقِت خود )مجموع/1۲( = ----------



26    شفقت خودمقتدرانه

آرام پیش بروید

در حال خواندن این کتاب، احتمال دارد با احساسات ناخوشایندی مواجه 
شوید که همة ما هنگام تمرین شفقت ممکن است طبیعتًا دچارشان شویم. 
زمانی که به خودمان عشق می ورزیم، ممکن است بالفاصله یاد تمام زمان هایی 
بیفتیم که دوست داشته نشده ایم یا ممکن است تمام آن افکاری که می گویند 
دوست داشتنی نیستیم به سراغمان بیاید. برای مثال، زمانی که تالش می کنید با 
تعیین حدومرز برای همکاری که دربارة هیکلتان حرف های ناشایستی می زند 
از خودتان مراقبت کنید، ممکن است به یاد زمانی بیفتید که پدرتان در دوران 
نوجوانی به خاطر لباس هایتان سرزنشتان کرده بود. یا زمانی که می خواهید برای 
شکست یک رابطة عاطفی به خودتان تسلی دهید، ممکن است ترس های 
قدیمی به سراغتان بیاید که به قدر کافی بامزه یا جذاب یا هیجان انگیز نیستید. 
این ها در واقع نشانه های خوبی هستند. این ها نشان می دهند که دارید قلبتان را 
باز می کنید. به این معنی هستند که دردهای کهنه ای که در اعماق ناهوشیارتان 
مدفون کرده اید در حال بیرون آمدن هستند. اگر به این دردها فضا بدهید و با 

آن ها به گرمی برخورد کنید، کم کم التیام مي یابند.
بااین حال، این دردها ممکن است گیج کننده باشند. شما باید شفقِت خود 
را با احساس امنیت تمرین کنید، وگرنه با خود مشفق نبوده اید! به خصوص 
برای آن دسته از زنانی که سابقة مورد آزار قرارگرفتن دارند، مهم است که 
آرام و با سرعتی که با آن راحت اند پیش بروند. خوب است هر جا که نیاز 
به استراحت دارید از تمرین دست بکشید و بعدتر دوباره به سراغش بروید 
یا حتی از کمک مشاور یا روان درمانگر حرفه ای بهره بگیرید. اگر احساس 
گیجی داشته باشیم، نمی توانیم چیزهای جدید را بیاموزیم. بنابراین، هر زمان 
که احساس کردید یک تمرین خاص بیش از اندازه دشوار یا سرگیجه آور 
است، به خودتان اجازه بدهید که از آن دست بکشید. لطفًا حواستان به امنیت 
زمان خاص  یک  در  کاری  کردید  احساس  اگر  و  باشد  خودتان  عاطفی 
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برایتان مناسب نیست به خودتان فشار نیاورید.
این کتاب طراحی شده است تا به شما کمک کند پتانسیل شفقِت خودتان 
را، چه به  شکل نرم خویانه و چه مقتدرانه، فعال کنید. این دو اغلب در تعادل 
به شما  است. شفقِت خود  مهم  آن ها  ادغام  یادگیری چگونگی  و  نیستند 
امکان می دهد قدرت درون خود را آزاد کنید و به این ترتیب، پیروز و شاد 
باشید. این مهارت به شما کمک می کند واقعی تر باشید، از درون رضایتمندی 
داشته باشید و به این ترتیب، در پیشرفت جامعه  بیشتر اثرگذار باشید. جهان 
به سرعت در حال تغییر است و زنان باید رهبری این تغییرات را برعهده 
بگیرند تا اطمینان حاصل شود که جهان بهتری خواهیم داشت. با نیروی 

محبت هر چیزی ممکن است. 



فصل اول   مباني شفقِت خود 



ما به زنانی نیاز داریم که آن قدر قدرتمند باشند که بتوانند نرم خو باشند ... و 
چنان مقتدر که بتوانند مشفق باشند.

کاتیا رامداس، رئیس سابق صندوق جهانی زنان 

شفقِت خود آپولو هوا کردن نیست. حالت ذهنی عجیب و نادري نیست که 
برای رسیدن به آن الزم باشد سال ها مدیتیشن کنید. ساده ترین شکل شفقِت 
خود صرفًا مستلزم آن است که برای خودمان دوست خوبی باشیم. این خبر 
خوبی است، چرا که بیشتر ما می دانیم حداقل براي دیگران چطور دوست 
خوبی باشیم. ما در طول سال های زندگی یاد گرفته ایم وقتی فردی نزدیک به 
ما احساس کمبود می کند یا با مشکلی رو به روست چه بگوییم: »خیلی متأسفم. 
االن چه کاری دوست داری برات بکنم؟ کمکی از من برمی آد؟ یادت باشه که 
همیشه می تونی روی من حساب کنی.« ما می دانیم چطور صدایمان را نرم و 
لطف کنیم، با لحن گرمی حرف بزنیم و بدنمان را آرام کنیم. با مهارت تمام 


