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سپاسگذاری
هرچند نویسندگان در سال 2010 نگارش شفقت به خود )خوددلسوزی( ذهن آگاهانه 
)MSC( را شروع کردند، این کتاب در حال حاضر به عنوان یکی از پروژه های انجمن 
جهانی فعاالن، مدرسان و محققان MSC بوده و خود را در جایگاه جمع آورنده شعور 
جمعی آنها و تبدیل آن به برنامه آموزشی که در حال حاضر در دست شماست، یافته است. 
امیداوریم در حالی که در کنار هم هنر آوردن شفقت به دنیا را با شروع مهربانی به یکدیگر 
یاد می گیریم، MSC پیوسته در حال رشد باشد. به همین خاطر از تمام کسانی که صدایشان 

در صفحات این کتاب آورده شده است، تشکر می کنیم.
همچنین شانس این را داشتیم در زمانی زندگی کنیم که علم و تجربه دیگر موضوعاتی 
جدا از هم نیستند و در جایی زندگی کنیم که حکمت شرق و غرب در هم می آمیزد. این 
همگرایی در تاریخ بی سابقه است. بنابراین ما از افراد درخشانی مانند داالیی الما، جان 
کابت زین، پما چودرون، شارون سیلزبرگ، تاپتن جینا، تارا براک، ریچی دیویدسون، سارا 
الزر، تانیا سینگر، جک کورنفیلد، دنیل سیگل، ریک هنسون و پاول گیلبرت که شجاعت 
و بینش ساخت این پل ها را داشته اند، بسیار قدردانی می کنیم. تالش های آنها راه را برای 

خودمان در راستای آموزش همگانی شفقت به خود )خوددلسوزی( هموار کرد.
از زمان شروع همکارانی داشتیم که ارزش شفقت به خود را می دانستند و برای مقاصد 
عام المنفعه به ما پیوستند. این افراد مایکل بکر، استیو هیکمن، کریستین برالر، سوزان پوالک، 
استینهاوزر، جودیت  لینهارد ولنتین، ویبو کول، هیالد  اربون،  پیتمن مک جیه، کریستی 
سولزبی، ونسا هوپ، هیلن گو، سئوگ وانگ اسنیم، مارتا الونسو مینار، داون مک دونالد و 
میشلین سینت هیالیر. خصوصا استیو و میشل در دوره آموزشی معلمان در سال 2014 در 
دانشگاه کالیفرنیای سن دیگو به ما پیوستند و با همکاری های فراوان ما را در برنامه ریزی 
درسی که در این کتاب خواهید دید، در زمینه آموزش شفقت به خود )خوددلسوزی( به 
شکلی امن و موثر برای انواع شخصیت ها، کمک کردند. امیدواریم که خوانندگانی که با 
استفاده از این کتاب تغییراتی را در زندگی شان مشاهده می کنند، به شرکت در برنامه واقعی 
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 MSC فکر کنند و شانس تعامل با مربیان با استعداد و آموزش دیده ما که جانمایه MSC

WWW. هستند را به خود هدیه بدهند. )می توانید دوره های محلی ما را در سایت
CENTERFORMSC.ORG ببینید.(

اگر حمایت های فراوان کیتی مور، ویراستار ارشد عزیزمان در انتشارات گیلفورد، که 
طی دهه های گذشته تالش های زیادی کرد تا دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل 
کند، نبود، این کتاب وجود نداشت. همچنین از کریستین بنتون، ویراستار توسعه دهنده، 
که کلمه به کلمه این کتاب را از جهت محتوی و سبک بررسی کرد تا خوانا و خواننده 

پسند باشد، نیز تشکر می کنیم.
در نهایت، امیدواریم سخاوت و درک عزیزان مان رووان، پسر کریستین، و کالری، 
همسر کریس، را بتوانیم طی سال های آینده جبران کنیم. امیدواریم قلب های مهربان 

شان توسط خوانندگان در البالی صفحات این کتاب یافته شود.
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معرفی: چگونه این کتاب را بخوانیم؟
وظیفه ما جستجوی عشق نیست بلکه صرفا جستن و یافتن تمام موانعی است که برای 

مقابله با آن در خودمان ساخته ایم.
موالنا
تمام ما در برابر عشق موانعی ساخته ایم. ما باید برای مراقبت از خودمان در برابر نامالیمات 
واقعیت های زندگی انسان این کار را می کردیم؛ اما راه دیگری برای احساس امنیت و 
مواقع  در  و  داریم  آگاهی  تالش هایمان  مورد  در  ما  که  هنگامی  دارد.  وجود  محافظت 
سختی به خودمان با شفقت، لطف و حمایت پاسخ می دهیم همه چیز شروع به تغییر 
می کند. می توانیم یاد بگیریم خود و زندگی مان را در برابر نواقص بیرونی و درونی بپذیریم 
کنیم. رشد مقاالت در مورد  فراهم  را  کامیابی  برای  نیاز  توانایی مورد  برای خودمان  و 
شفقت به خود )خوددلسوزی( در دهه اخیر نشان دهنده فواید آن برای سالمتی است. 
بیشتری به شاد بودن،  بیشتری دارند، تمایل  افرادی که شفقت به خود )خوددلسوزی( 
رضایت از زندگی و انگیزه داشته، روابط بهتر و 
سالمتی جسمی بهتری را دارا بوده و افسردگی و 
اضطراب کمتری را تجربه می کنند. همچنین آنها 
انعطافی که برای کنار آمدن با اتفاقات پر استرس 
زندگی مانند طالق، بحران های سالمتی، شکست های درسی و حتی آسیب های ناشی از 

مبارزه مورد نیاز است را دارند. 
زمانی که تالش می کنیم، زمانی که رنج می کشیم، شکست می خوریم یا احساس خوبی 
نداریم، سخت است که در مورد آنچه در حال رخ دادن است بیاندیشیم؛ ترجیح می دهیم 
فریاد بزنیم و به میز مشت بکوبیم. نه تنها آنچه رخ می دهد را دوست نداریم بلکه فکر 
می کنیم چون ما مشکلی داریم آن مساله رخ داده است. در یک چشم به هم زدن می توانیم از 
»این احساس را دوست ندارم« به »این احساس را نمی خواهم« به »نباید این احساس را 
داشته باشم« به »مشکلی در من هست که منجر به این احساس شد« به »من بد هستم!« 

یاد بگیر خودت و نواقصت را 
بپذیری ، انعطاف مورد نیاز 
برای رشد را به تو می دهند.
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می رسیم. اینجاست که خوددلسوزی وارد می شود. گاهی الزم است که خودمان را راحت 
و آرام کنیم زیرا قبل از آنکه به روشی آگاهانه 
تر در مورد زندگی مان بیاندیشیم، می دانیم که 

زندگی انسان بسیار سخت است. 
شفقت به خود )خوددلسوزی( هنگامی از قلب ذهن آگاهی بیرون می آید که با رنجش های 
زندگی مواجه می شویم. ذهن آگاهی ما را به گشاده رویی همراه با عشق و آگاهی وسیع 
نسبت به رنجش هایمان دعوت می کند. شفقت به خود )خوددلسوزی( اضافه می کند "با 
خودتان در بین رنجش ها مهربان باشید". ذهن آگاهی و شفقت به خود )خوددلسوزی( در 

کنار هم، در لحظات دشوار زندگی به ما کمک می کند.

شفقت به خود ذهن آگاهانه1
شفقت به خود ذهن آگاهانه )MSC( اولین برنامه آموزشی است که به صورت تخصصی 
برای ارتقا خوددلسوزی افراد طراحی شده است. برنامه های آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی 
مانند کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و همچنین درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی 
باعث افزایش شفقت به خود می شود اما اینها از هم جدا نبوده و از فواید جانبی خوددلسوزی 
هستند. MSC به عنوان روشی ساده برای آموزش مهارت های مورد نیاز برای شفیق به خود 
بودن در زندگی روزانه به عموم می باشد. MSC دوره 8 هفته ای است که مربیان آموزش 
دیده گروه 8-25 نفری را با برنامه ای 165 دقیقه ای در هفته به اضافه برنامه نیمروزی 
مدیتیشن هدایت می کنند. تحقیقات نشان می دهد که این برنامه بهبود طوالنی مدت شفقت 
به خود و ذهن آگاهی ایجاد کرده، باعث کاهش اضطراب و افسردگی شده، به پیشرفت 

سالمت افراد کمک کرده و حتی باعث ثبات سطح گلوکز در افراد دیابتی می شود.
برای  مدیتیشن  جلسه  در  نویسندگان  که  زمانی  شد،  آغاز   2008 سال  در   MSC ایده 
دانشمندان هم را مالقات کردند. یک نفر از ما، کریستین، روانشناس رشد است و یکی 

1- Mindful Self- Compassion 

شفقت به خود از قلب ذهن آگاهی 
حین رنجش سرچشمه می گیرد.
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از پیشگامان تحقیقات در مورد خود دلسوزی است. یک نفر دیگر، کریستوفر، روانشناس 
بالینی است که از سال 1990 در صف مقدم به کار گیری ذهن آگاهی در روان درمانی است. 
بعد از جلسه، هنگام رفتن به فرودگاه در یک تاکسی بودیم و فهمیدیم می توانیم ایده هایمان 

را ترکیب کنیم تا برنامه ای برای آموزش شفقت به خود تهیه کنیم.
اولین بار ایده شفقت به خود در سال 1997 طی آخرین سال فارغ التحصیلی، دقیقا زمانی 
که زندگی ام به شدت از هم پاشده بود، به ذهن من، )کریستین( خطور کرد. به تازگی 
یک طالق پر دردسر را پشت سر گذاشته و در دانشگاه به شدت تحت فشار بودم. فکر 
کردم به کالس های مدیتیشن بودایی بروم تا با استرس هایم مقابله کنم. هنگامی که مربی 
خانم کالس مدیتیشن درباره اهمیت خوددلسوزی توضیح می داد، بسیار شگفت زده شدم. 
هرچند می دانستم که بودایی ها زیاد در مورد شفقت به دیگران صحبت می کنند، هرگز 
نمی دانستم داشتن شفقت به خود می تواند به همان اندازه مهم باشد. اولین عکس العملم 
این بود : "چی؟ منظورت این است که می توانم با خودم مهربان باشم؟ این خودخواهی 
نیست؟" اما آنقدر ذهنم به هم ریخته بود که خواستم امتحانش کنم. به سرعت فهمیدم 
خوددلسوزی چقدر می تواند خوب باشد. وقتی تالش کردم یاد گرفتم برای خودم دوستی 
خوب و حامی باشم. هنگامی که شروع کردم با خودم مهربان تر باشم و خودم را کمتر 

قضاوت کنم، زندگی ام عوض شد.
بعد از اینکه دکتری گرفتم، دو سال در جلسات آموزشی با محقق مطرحی در زمینه عزت 
نفس شرکت کردم و در مورد افت های جنبش عزت نفس چیزهای زیادی یاد گرفتم. 
هرچند اینکه احساس خوبی به خودمان داشته باشیم، گویا نیاز به "خاص و باالتر از حد 
متوسط" بودن می تواند به خودپرستی، مقایسه مداوم با دیگران، عصبانیت برای دفاع از 
خود، تعصب و غیره منجر شود. محدودیت دیگر عزت نفس این است که مشروط است 
– هنگام موفقیت با ماست اما گاهی هنگام شکست ما را تنها می گذارد – دقیقا زمانی 
که بیشتر از همیشه به آن نیاز داریم. فهمیدم شفقت به خود بهترین جایگزین عزت نفس 
است زیرا حس خود ارزشمند ی را به ما القا می کند که به عالی یا بهتر از دیگران بودن 
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نیاز ندارد. بعد از شاغل شدن به عنوان استادیار در دانشگاه تگزاس در اوستین، تصمیم 
گرفتم تا تحقیقاتی در مورد خوددلسوزی انجام بدهم. آن زمان کسی شفقت به خود را از 
دیدگاه علمی بررسی نکرده بود، بنابراین تالش کردم تا شفقت به خود را تعریف کنم و 
معیاری برای سنجش آن بسازم که باعث شروع چیزی شد که اکنون باعث جاری شدن 

سیل تحقیقات در زمینه شفقت به خود شده است.
به هر حال دلیل اینکه می دانستم خوددلسوزی واقعا عمل می کند این بود که اثرات مفیدش 
را در زندگی شخصی خودم دیده بودم. در سال 2007 فهمیدم که پسرم، رووان، دچار 
اوتیسم است و این بزرگترین چالش زندگی من بود که تا کنون با آن مواجه شده بودم. 
روزی که جواب آزمایش ها را گرفتم به خاطر دارم، در واقع در مسیر کالس مدیتیشن 
بودم. به همسرم گفته بودم که کالس را کنسل می کنم تا به کارها رسیدگی کنیم و او گفت: 
"نه، به کالست برو و به شفقت به خودت برس، بعد برگرد و به من کمک کن." بنابراین 
من رفتم به کالس و خودم را در شفقت غرق کردم. به همه احساساتم بدون قضاوت 
اجازه بروز دادم – حتی آنهایی که فکر می کردم "نباید" داشته باشم. احساس ناامیدی و حتی 
خجالت غیرمنطقی می کردم. چطور می توانستم این حس را نسبت به کسی که در این دنیا 
بیشتر از همه دوستش دارم، داشته باشم؟ اما می دانستم باید قلبم را به روی این حقایق باز 
کنم و همه را به داخل قلبم ببرم. به غم، افسوس و ترس اجازه ورود به قلبم را دادم و به 
سرعت فهمیدم که می توانم آنها را نگه دارم – منابع خوددلسوزی نه تنها مرا به این وادی 
می کشاند بلکه به من کمک می کند تا بهترین و نامشروط ترین سرپرستی باشم که می تواند 

رووان را دوست داشته باشد. و چه تفاوت هایی ایجاد کرد!
به دلیل مشکل تشدید حواس که کودکان اوتیسم تجربه می کنند، مستعد قشقرق هستند. 
تنها کاری می توانید به عنوان والدین انجام دهید این است که امنیت کودکتان را تامین کنید 
و صبر کنید تا طوفانش تمام شود. زمانی که فرزندم بدون هیچ دلیلی فریاد زد و ازخوار و 
بار فروشی فرار کرد و بقیه به من چپ چپ نگاه می کردند که حتما من کودکم را بد تربیت 
کرده ام، باید شفقت به خود را به کار می گرفتم. باید خودم را از احساس گیجی، خجالت 


