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  امينگفتاري از دكتر شيرعلي خر پيش

  
تـرين   برجسـته » فسن به شكاف اعتماد«فس يا به تعبير راس هريس ن به نقصان اعتماد

اختالالتـي ماننـد   . عالمت و حتا علت طيف وسـيعي از اخـتالالت روانـي اسـت    
آور در ايـن نقصـان    اضطراب، افسردگي، تعلل، اعتياد و بسـياري از دردهـاي رنـج   

چـه بسـيار    .آدمـي در پـي دارد   بـراي اي زيـادي  هـ  نـه اين فقـدان هزي . داردريشه 
و چـه   نـابود اي كه زير دست و پاي ايـن حـس    العاده هاي استثنايي و فوق توانايي

هـاي علمـي و    دنياي وسيع پژوهش. شود كشانده ميبست  بسيار اميدهايي كه به بن
  .كلينيكي مؤيد اين ادعاست هاي هتجرب

ـ هاي متعددي  ، روزانه در سرتاسر دنيا كتابسو از ديگر شـفاي ايـن   ا هـدف  ب
در  هـا،  گونه آثار، به اذعان بسياري از پژوهش اين. شود ي نيازمند چاپ مي ها انسان

اين  از بين بردنكه خود حاكي از نياز بشر به  ردقرار داها  كتابترين  زمرة پرفروش
  .پر از آرامش است خودپذير وشكاف و نجات زندگي خود و زيستن در دنياي 

هاي خاصـي   ويژگي ،راس هريس اثر ،فسن به كاف اعتمادشدر اين ميان، كتاب 
  .تشويق كندآن  ةرا به خواندن چندبارگانش كه شايد خوانند دارد

سـپس دنيـاي زيبـاي     ؛اش شـناختم  عمـل عاشـقانه  راس هريس را بـا كتـاب   
 ةتلـ ، گشايي در اكت گره، سيلي واقعيتهاي  كتاب ةهايش مرا به سوي مطالع نوشته

. كنـد  عمل قبل از احسـاس توصـيه مـي    به آثارش ، در تماماو. دكشان... و شادماني
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اما عمـل چـون    ،رود آيد و مي معتقد است احساس چون ابري است كه مي هريس
همـان  اش  و نتيجـه ارد ذگ ماند و اثر خود را بر زمين خشك مي باراني است كه مي

  .زار زيباي بهاري است سبزه
او در ايـن كتـاب   . كند ه پيروي ميوينيز از همين ر فسن به شكاف اعتمادكتاب 

 دهد و ميو زيربناي درمانش قرار  كند مي ماندگار نيز همين قانون طاليي را توصيه
ما را بـه وادي همجوشـي و    ...معتقد است موانعي چون اهداف افراطي، اجتناب و

شـناختي دنيـاي    هاي ذهن، مـه روان  قالب. برند ترس از خروج از دنياي راحتي مي
  .كند هايش جدا مي تر و او را از ارزش ا تيرهفرد ر
هـا،   كـردن آن  هاي ذهن، تصـديق  شناخت قالب و راه درمان معتقد است او

در لحظـة  شـدن   در زمان حال يـا غـرق  رهايي از همجوشي و اجتناب، زيستن 
عمل متعهدانـه   و ها آنها با آغوش باز و گسترش فضاي  ، و پذيرش ترسحال

فـس  ن بـه  اعتمادديگر، هريس عملكرد همراه با  عبارتبه . هاست براساس ارزش
داند  مي راه رسيدن به اعتماد و پركردن اين شكافرا فس ن به قبل از حس اعتماد

  .ي است كه استيون هيز بنيان نهادهمان درمان مبتني بر پذيرش و تعهدكه 
ـ    كند از دنياي راحتي خود پا مي مانراهنمايي او  ةفراتر نهـيم و ضـمن تجرب

نـه   ،هـا را بيـاموزيم   راه درست كنارآمدن با ترس ،رفت س ناشي از اين برونتر
دادن  دستآن از سرانجامبردن به دنياي امن را برگزينيم كه  كه راه فرار و پناه اين

  .فس خواهد بودن به اعتمادفقدان ها و همة استعداد
 خواندن اين كتاب با ترجمة زيبا و روان سـركار خـانم سـحر محمـدي را بـه     

فس رنج فراواني به آنان تحميـل  ن به كساني كه شكاف اعتماد ةخودم و سپس به هم
مطمئـنم مطالعـة ايـن كتـاب نفـيس و بـاارزش بـراي        . كنم است، توصيه مي  كرده

  .نيازمند مفيد خواهد بود شناسي و مراجعانِ متخصصان روان
  دكتر شيرعلي خرامين

  شناسي باليني دكتراي روان
  پزشكي ياسوج گاه علومعلمي دانش عضو هيئت
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  تقديم به يوالني و بروس

  
كه وقتي  تان؛ براي اين م براي عشق، حمايت و دلگرمياز هر دوي شما ممنون

ه به شما نياز داشتم كنارم هرگا و داديد مراه را نشان آرام آرامسرگردان بودم، 
  .بخشيديدي ايگرما و روشنام  به زندگيو  بوديد
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  از استيون هيزفتاري گ پيش

شايد ما بيش از هر موجود ديگري در اين سياره به . بودن دشوار است انسان
  .شويم چالش كشيده مي

  
در جهــان . بــه اطرافتــان نگــاه كنيــد! مضــحك اســت«: گويــد نــدايي مــي

از غـذا، آب،   چيـز،  همـه شـود،   يافته، همة نيازهايمان برطـرف مـي   توسعه
درسـت اسـت، امـا ايـن      اجتمـاعي ‘ هـاي  انگيزه’ تامسكن  و امنيت، گرما

شـود انسـاني    چطور مي. كند انگيزتر مي امكانات، فقط شرايط بشر را حزن
هـاي   آينده باشـد؟ شكسـت   نگران چيز دارد و قادر به گفتگوست، كه همه

  ».كند و ترديد به خود، احساس ناتواني   كند يا با ترس گذشته را نشخوار 
هـايي كـه بـه     يقاً همان تواناييدق ؛انگيز است پاسخ اين پرسش شگفت

  .اندازد مي مانگير انجامد، هاي ما مي موفقيت
اين ترتيب كه خطـرات    به ،كند ذهنِ انسان براساس حل مسئله كار مي

سـپس اقـدامي را    وبيني  ها را تحليل و نتايج را پيش را شناسايي، موقعيت
اي مغـز بسـيار   هـ  در جهان خارج از ما، اين توانايي. كند ميبه ما پيشنهاد 
هـاي منطقـي را در دنيـاي     اما هنگامي كه اين توانايي ،كنند خوب عمل مي

ي بـراي  فراينـد كـه   گيريم، زنـدگي بشـر، بـه جـاي آن     كار مي درونمان به
هـا   تلـه . شود كه بايد حلش كـرد  اي تبديل مي كردن باشد، به مسئله تجربه
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يـر جنگـي درونـي    افتد و مـا درگ  تعويق مي كردن به  شوند؛ زندگي پهن مي
  .شويم مي

دليل سادة اين تضاد شناختي بودن آن  ما و روان منطقي نبودن جهان دروني
  .است 

اگـر  . هاي دنياي بيروني است قوانين رشد و تجربة انساني برخالف واقعيت
بخـش   اي غذا روي زمين افتاده باشد، انداختنش به سطل زباله كامالً نتيجـه  تكه
هاي عميقمـان، بـه شـكلي هولنـاك      كارگيري اين روش براي ترس اما به ،است
  .تأثير است بي

شـانس   خيلـي نفس به شدت درگيريـد،   به اگر در اين لحظه با مسئلة اعتماد
اجازه دهيـد  . است  روزگار دست ياري به سمتتان دراز كردهو  !خيلي ايد، آورده

  :توضيح دهم
نفـس سـروكار دارنـد،     به بوط به اعتمادزندگي اغلبِ كساني كه با مسائل مر

در چنين شرايطي . باشد مانند فردي است كه در دام حيواني قدرتمند گير افتاده
اي كـه در آن قـدم    هاسـت، نـه تلـه    كننـد مشـكل از آن   گمان مـي  تر افراد بيش

  .اند ها در دام گرفتار شده روند؛ آن لنگان و با درد، پيش مي لنگ. اند گذاشته
. اكنون در آن قرار داريـد  نقطه دقيقاً همان جايي است كه شما همشايد اين 

. ايـد  دانيد كه در دام گرفتـار شـده   شانسيد؟ زيرا مي بسيار خب؛ چرا شما خوش
كوشـند ايـن    بسياري از گرفتارشدگان در اين دام، از آن آگاه نيستند و فقط مـي 

  .درد را ناديده بگيرند
جهيـدن از   دة علمي براي بيرونش شانسيد چون يك روش اثبات شما خوش

شـدت   هاي سـطحي، بـه   كارگيري روش  با به ،بسياري. اين دام در اختيار داريد
كه ايـن  يقين دارد كه علم جديد  كنند از اين دام رهايي يابند؛ درحالي تالش مي

  .فايده خواهد بود بيها  روش
شانسيد؛ چرا كه اگر چگـونگي برخـورد بـا مسـائل مربـوط بـه        شما خوش

مقابله بـا مسـائلي كـه عملكـردي مشـابه دارنـد،        درنفس را بياموزيد،  به اعتماد
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اگـر بـه ايـن مسـائل اجـازة اشـغالگري بدهيـد،        . خواهيد بود تر مراتب آماده به
اي كـه تـاكنون بـه انـدازة كـافي       پردازيـد؛ هزينـه   اش را با رنج خود مـي  هزينه

بخش در مسير يادگيري و  اكنون زمان چالشي لذت. ديگر بس است. ايد پرداخته
  .تحول است

بـه تحمـل   كه مجبور  آن بي؛ خواهيد بوداز اين پس در زندگي بسيار شادتر 
  .باشيدزا و سخت  هاي آسيب اين تلهبار 

و  نفـس  بـه   اعتماد فقدانكند شكاف ميان  خوشبختانه، اين كتاب كمكتان مي
ــداقــدامات مــؤثر را ببانجــام  ــد، روش  . يني ــه ايــن كتــاب فرصــت دهي اگــر ب
  .اي به شما خواهد آموخت رونده شناختيِ مؤثر و پيش روان

چنـدان بـه    راس. بيني است نه يـك ضـمانت   البته جملة آخرِ من يك پيش
، امـا ايـن علـم بسـيار     نخواهـد پرداخـت  دانش زيربنايي اين روش صحبت از 

علم بنيادين ذهن كه در اين كتـاب توضـيح داده    .گسترده و در حال رشد است
دهـد و غيرمسـتقيم بـا     پژوهش را پوشش مـي يكصدوپنجاه  ، حداقلاست  شده

دهـد كـه    ها نشان مـي  همة اين پژوهش. شود بيش از صدها تحقيق پشتيباني مي
، بپردازنـد هايش  روشبه تمرين بخوانند و به دقت را   اگر خوانندگان اين كتاب

  .گير خواهند داشتپيشرفتي چشم
آمـوزد و   در اين كتاب برجسته، قوانين رشد و تحول بشر را به ما مـي  راس

شـايد بتـوان راس را   . شـود  دهد كه اين شكاف چگونـه ايجـاد مـي    توضيح مي
 »درمـانِ مبتنـي بـر پـذيرش و تعهـد     «ترين نويسنده در دنيـاي آمـوزش    شفاف

(ACT)   سـازي   او در سـاده . و از مستعدترين متخصصان و مربيـان آن دانسـت
انگيزي دارد و اين نكتـه را بارهـا در ايـن كتـاب      مسائل پيچيده توانايي شگفت

ام و اكنون، بعد از مطالعة  كار كرده اكتمن سي سال در زمينة . است  نشان داده
 راس. ام ام و پيشـرفت كـرده   ام، آموخته م انرژي گرفتهكن اين كتاب، احساس مي

  .چشمانم را دوباره گشوده است
شـانس   نفس رها شويد، آيـا خودتـان را خـوش    به اگر بتوانيد از جدال با اعتماد
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مفيد واقع شود، آيـا از  ان ت زندگيتي بياموزيد كه در ادامة دانيد؟ اگر بتوانيد نكا نمي
  كنيد؟  نمي، قدرداني است  بخشيدهه كليد اين مسير آزادانه را به شما تقديري ك

درك هاي ابتدايي اين مقدمه را  در آن سوي اين جدال، ممكن است عبارت
بودن سخت است؛ نه به اين دليل كه بـه كمبـود منـابع دچـاريم يـا       انسان: كنيد

ايـن اتفـاق   گرچـه متأسـفانه   اـ ــ گـذرانيم   وحشتناكي را از سر مـي  رويدادهاي
بودن براي همگي ما سخت است، به ايـن دليـل كـه ذهـن      بلكه انسان ــافتد مي

تـرين توانـايي و عامـل دسـتاوردهاي ماسـت، بـه صـورت         منطقي ما كه بزرگ
  .كشاند مياي ما را به سوي دام  كننده اغوا

ت محترمانه، ايـن  به صور ،كه چطور آموختشما اين توانمندي را خواهيد 
   .نيددعوت را رد ك

  يمن است؟ حاال بگوييد اين كتاب چقدر خوش
  

  تقديم با صلح، عشق و زندگي
  استيون هيز

  شناسي دانشگاه نوادا استاد روان
  1از ذهنت بيرون بيا و زندگي كننويسندة كتاب 

  هاي غرب ميانة آمريكا هزار پايي، بر فراز آسمان ايالت در ارتفاع سي

 
  
ترجمـة علـي صـاحبي و    بيرون بيا و زنـدگي كـن؛   ذهنت استيون هيز و اسپنسر اسميت؛ از . 1

  .1397دانژه، : مهدي اسكندري؛ تهران
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  مقدمه                      

   جراجويي جسورانه يا هيچما

چه ان ت زندگيداشتيد،  نفس  به تر اعتماد اگر فقط اندكي بيش
  كرد؟ تغييري مي

ترديـد بـه   «يـا   » عملكرداضطرابِ«، »ترس از شكست«، »نفس به كمبود اعتماد«
هـاي زيـادي داشـته     ؛ آن را هرچه بناميد، احتماالً برايتان در زندگي هزينه»خود
هايي را  ايد؟ چه داشته ها دست كشيده از كدام خواسته: اي فكر كنيد لحظه. است

  ها از دستتان رفته است؟ ايد؟ كدام فرصت از دست داده
ا و ام كــه از اميــدها، رؤياهــ هــا، بــا هــزاران نفــر كــار كــرده در طــول ســال

. »انـد  نداشته نفس به اندازة كافي اعتماد به« زيرااند؛  هايشان دست كشيده طلبي جاه
نفـس پـايين ناشـي از نقـص يـا عيـب        به انگيز اين است كه اين اعتماد نكتة غم

همچنين به دليل حماقت، تنبلي، تفكر منفي، كودكي پر از . نيست انشخصي آن
بلكه به اين دليل است  ؛يا ناهماهنگي شيميايي در مغزشان هم نيستمحروميت 

  . دانند را نمي نفس به كه قوانينِ بازي اعتماد
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  نفس به بازي اعتماد
متأسـفانه،  . شـناختيِ ماهرانـه   نفس يك بازي است؛ يك بازيِ روان به بله، اعتماد

. معة ما قوانين غلطي را براي شركت در اين بازي به مـا آمـوزش داده اسـت   جا
هاي خودآموزي را  هايي خوانده باشيد؛ كتاب ها، ممكن است مقاله در طول سال

هـايي را تماشـا كـرده باشـيد و از دوسـتان، خـانواده و        خريده باشـيد؛ برنامـه  
اشـيد كـه از   هـايي دوسـتانه دريافـت كـرده ب     متخصصان سالمت روان توصـيه 

يـا افـزايش    بـردن ترديـد بـه خـود      ، ازبـين چگونگي غلبه بر ترس از شكسـت 
كـم   كنم برخي از ايـن نظرهـا، دسـت    گمان مي. سخن گفته باشند نفس به اعتماد

بنـدم كـه در نهايـت شـما را بـه       اند؛ اما شرط مـي  براي مدتي كوتاه، مفيد بوده
كنيـد؟   بسيار خوب، آيا از روشـي جديـد اسـتقبال مـي    . اند تان نرسانده خواسته

  برانگيز؟ آيا مايليد بازي را با قوانيني متفاوت ادامه دهيد؟  روشي چالش
تجسـم  . ايـد نـدارم   هـا بـار شـنيده    هايي را كه ميليون من قصد تكرار حرف

، ، چـالش بـا افكـار منفـي    هاي تأكيـدي مثبـت   ، عبارتهيپنوتيزمي، خودخالق
كـن تـا بـه آن     تقليـد «هـاي   ، تكنيـك نفس ، تقويت عزتسازي هاي آرام تكنيك
كـه شـما    كنمانكار ادعا را  خواهم اين نمي. و راهكارهايي از اين قبيل 1»برسي
تـان برسـيد    بـه خواسـته   حقق آنتتوانيد با درخواست از كائنات و اعتقاد به  مي

 چيز به هيچ زيرا رساندم؛ تري به فروش مي هاي بيش البته از اين راه حتماً كتاب(
 ،هايشان برسـند  توانند بدون تالش به خواسته دن به ديگران كه ميدا اندازة وعده 

 ).فروش ندارد
هايتـان تقصـير شـما     دهم كه چرا نرسيدن به خواسته در عوض، توضيح مي

ايد يـا كارهـا را    قدر كافي تالش نكرده كرديد به شايد تا به حال فكر مي. نيست
ايـد يـا افكـار     ذهنيت مثبت نداشته اندازة كافي  مثالً، به. ايد درستي انجام نداده به
 

 
1. act as if "fake it till you make it"  

، شايسـتگي و ذهنيـت   نفـس  بـه  اعتمـاد كنند با تقليـد از   يان ميكه ب يشناس روانراهكارهايي در 
  .ـ م. ها را در زندگي واقعي خود تحقق ببخشد تواند اين ويژگي رد ميخوشبينانه، ف
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/ بـدني  سـازي  هـاي آرام  ايـد يـا تكنيـك    را به درستي به چـالش نكشـيده   منفي
امـا خيلـي    ؛... ايـد و  را به قدر كافي انجام نداده تجسم خالق/ خودهيپنوتيزمي

شويد كه اگرچه اين راهبردها ممكن است كمك كنند كه مـدتي   توجه ميزود م
خالص شويم، به ندرت در بلندمدت  و ترديد به خود كوتاه از ترس، اضطراب

وانين هـا برمبنـاي قـ    چـرا؟ زيـرا ايـن روش   . دهند مي نفس واقعي به به ما اعتماد
اند و اگر قوانين بازي را ندانيد، به پيـروزي   بنا نشده نفس به صحيحِ بازي اعتماد

  . نخواهيد رسيد
در اين كتـاب،  . اكنون يك لحظه مطالعه را متوقف و به افكارتان توجه كنيد

تر آگاه  ن بيشهاي ذهنتا فعاليت از: خواهم كه اين تمرين را انجام دهيد بارها مي
تواناييِ توجه . گويد دهد و به شما چه مي كه چگونه واكنش نشان مي باشيد؛ اين

تر ايـن كـار را    هرچه بيش. شناختيِ مهم است ، يك مهارت روانتفكر فرايندبه 
شناسيد و اين مهارت بعدها برايتـان   بكنيد، چگونگي فعاليت ذهنتان را بهتر مي

بنابراين، چند لحظه كتاب را كنار بگذاريـد و فقـط بـه    . مفيد خواهد بودبسيار 
  .صداي ذهنتان توجه كنيد

***  
چطور اين اتفاق افتاد؟ كجا اشتباه كردم؟ چگونـه  « :آيا متوجه چنين افكاري شديد

در حقيقت غيرممكن است در جامعة مدرن ما،  »را آموختم؟ ‘قوانين نادرست’ اين
شما اين قـوانين را از دوران كـودكي   . انين، بزرگ شده باشيدبدون يادگيري اين قو

هـاي رايـج،    اند و به شكل فراگير از طريق افسانه ها عميقاً تثبيت شده آن. ايد آموخته
شناسان مشهور، معلمان خودياري،  وبرق، روان هاي پر زرق هاي سينمايي، مجله فيلم

هـاي عرفـي كـه از متخصصـان،      ها، سخنرانان انگيزشي و نيز توصيه هيپنوتراپيست
  .اند ايم، ترويج شده دوستان و بستگانمان دريافت كرده

 »نفـس  به تلة اعتماد«سختي در   چسبيدن به اين قوانين بسياري از افراد را به
دهنـد و   هـا بـه تـالش بـراي غلبـه بـر تـرس ادامـه مـي          آن. انـدازد  به دام مـي 

مـدت   را با استفاده از ابزارها و راهكارهايي كه تنهـا در كوتـاه  نفسشان  به اعتماد
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طـور مـداوم در تـالش بـراي       دهند، اين قوانين افراد را بـه  مؤثرند، افزايش مي
  .دارد مي  نگه» تر بيش نفس به اعتماد«رسيدن به 

قـوانين  «ن، تـر از آ  چيسـتند؟ مهـم   »قـوانين نادرسـت  «بسيار خوب، اين 
پيـروز شـويم، كدامنـد؟     نفـس  به كنند در بازي اعتماد كه كمكمان مي »درست
تدريج بـه جـواب ايـن      دهيد، به طور كه به خواندن اين كتاب ادامه مي همين
اكنـون و قبـل از ورود بـه     قصد ندارم اين قـوانين را هـم  . رسيد ها مي پرسش

كـنم كـه مطالعـة     به جاي آن، از شما دعوت مي. ازگو كنمفصل اول برايتان ب
تشـويقتان  . اين كتاب را يك ماجراجويي و يـك سـفر اكتشـافي تلقـي كنيـد     

اكتشاف را با تمام وجود لمس كنيد و از هـر اتفـاقي در طـول     فرايندكنم  مي
كنيـد   در اين سفر، رويكردي جديد و انقالبي را كشف مـي . مسير لذت ببريد
مدلي از تغييـر   ؛شود قابليت انساني خود را به حداكثر برسانيد كه موجب مي

. شناسـي انسـاني بنـا شـده اسـت      هاي پيشـرفته در روان  كه براساس پژوهش
 1شـناختي  پـذيري روان  گيريد ذهنيتي را كه با عنـوان انعطـاف   همچنين ياد مي

و  نفس واقعـي  به آموزيد اعتماد و نيز ميشود، در خود ايجاد كنيد،  شناخته مي
گيريـد عملكردتـان را در    طور، ياد مـي  همين. پايدار را در خود پرورش دهيد

هاي زنـدگي از جملـه ورزش، تجـارت، تعامـل اجتمـاعي،       هر يك از حوزه
  .ارتقا دهيد و روابط جنسي فرزندپروري

  باوركردني نيست؟
تشـويقتان  . اگر در اين لحظه احساس ترديد يا بدبيني داريد، بسيار خوب است

چيز را فقـط بـه ايـن دليـل كـه مـن        لطفاً هيچ. كنم اين بدبيني را حفظ كنيد مي
 »گوينـد  باوركردن آنچه ديگران به شما مـي «از طرفي اگر . گويم، باور نكنيد مي

. ل مسائل بود، پيش از اين مسائلتان را حـل كـرده بوديـد   بهترين روش براي ح
 
  
.1 Psychological flexibilityسازد به ترس، اضـطراب   كه شما را قادر مي ؛ حالت قدرتمند ذهني

  .مـ . دهيد پاسخ ،و شك و ترديد به خود، به طور مؤثر
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سته باور كنيد، درستي يا هاي من را چشم و گوش ب كه گفته بنابراين، به جاي آن
  . شان را با تجربة خود بسنجيدنادرستي

هاي اين كتاب براي شما نيز سودمند خواهد  توانم تضمين كنم كه روش آيا مي
اي داشـته،   ايد كه چنين ادعاي احمقانـه  ردي برخوردهبود؟ خب، اگر تا به حال به ف

حتا يك جراح . اي مطمئن از ناراستي است اين تضمين، نشانه. لطفاً اثرش را نخريد
. آميز خواهد بـود  اش به طور كامل موفقيت كند كه جراحي ماهر هرگز تضمين نمي

 خواهــد زنــد؛ ســپس از شــما مــي او بــاالترين احتمــال موفقيــت را تخمــين مــي
  .كه از خطرهاي احتمالي كوچك آگاهيد اي را امضا كنيد مبني بر اين نامه رضايت

هـاي ايـن    در صورت اسـتفاده از روش  ،بسيار خوب؛ احتمال موفقيت شما
كتـاب  چـرا چنـين ادعـايي دارم؟ ايـن     . كتاب، چقدر است؟ بسيار بسيار زيـاد 

شناسي  هاي روان ايهبراساس الگويي جديد براي تغيير رفتار انسان تدوين شده كه پ
هـاي مختلفـي دارد،    در جهان ورزش و تجارت، اين مـدل نـام  . لرزاند را مي غربي

، مبتني هوش هيجانيآموزش  تعهد؛ ـ پذيرش ـ آگاهي رويكرد مبتني بر ذهن: ازجمله
اغلب تحت عنوان آمـوزش  . شناختي پذيري روان يا آموزش انعطاف آگاهي بر ذهن

است، نه صرفاً مخفف  »كردن عمل«كه به معناي ( ACTو تعهد يا  مبتني بر پذيرش
   .شود شناخته مي) A-C-Tحروف ابتدايي 

را در  )ACT( اكـت  شـناس آمريكـايي، رويكـرد    ، روانپرفسور استيون هيـز 
اين رويكرد درماني در (ابداع كرد  دا براي درمان افسردگي، ابت1980ابتداي دهة 
). رت يافتهشه »درمان مبتني بر پذيرش و تعهد«درماني و مشاوره به  دنياي روان

 25عنوان رويكردي انقالبي شناخته شد، بـيش از    به اكتكه  يمتأسفانه، از زمان
اكنـون كـه   . شناسـي مفـاهيم آن را بپـذيرد    سال زمان برد تا جهان گستردة روان

كنند، به سرعت در سراسر  تري تأثيرگذاري اين رويكرد را تأييد مي شواهد بيش
افـراد   هاي دشـوارِ زنـدگيِ   ي از حوزهجهان در حال گسترش است و بر بسيار

اين رويكرد، خالقيتش  يكي از عوامل كليدي در موفقيت. تأثيري قدرتمند دارد
  .است آگاهي در توسعة ذهن
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  1آگاهي چيست؟ ذهن
وقتـي  . و تمركـز  ، گشـودگي أم بـا آگـاهي  ي، تـو حـالتي اسـت ذهنـ    آگـاهي  ذهن
 دهيم كامالً غـرق شـويم؛ از افكـار ناكارآمـد     آگاهيم، قادريم در آنچه انجام مي ذهن

. كه تحت فشار هيجاناتمان باشيم به شكلي مؤثر اقدام كنـيم  رهايي يابيم و بدون آن
 شناخته شده؛ اما در غرب به تـازگي  لسفة شرقآگاهي هزاران سال است در ف ذهن

 ، هنرهاي رزميچي ، تايي، مراقبههمچون يوگا اي هاي باستاني با استفاده از مكتب و
آگاهي را در  هاي ذهن سازد مهارت ما را قادر مي اكت. ايم در مورد آن آموخته و ذن

  . هاي باستاني نباشيم روي آن سنت حتا اگر دنباله ،مدتي كوتاه پرورش دهيم
سه مهارت كليـدي وجـود دارد كـه در حركـت بـه سـمت        آگاهي در ذهن

هـاي   اين سـه مهـارت بـا عنـوان    . كند ، نقشي عمده ايفا مينفس واقعي به اعتماد
  .شوند شناخته مي 4شدن و غرق 3انبساط 2،جداسازي

  جداسازي
رتان گرفتار كه در افكا توانايي جدابودن از افكار است؛ يعني به جاي اين جداسازي

. كند بپذيريد، اجـازه دهيـد بياينـد و برونـد     شويد و رفتاري را كه به شما ديكته مي
جداسازي روشي قدرتمند را براي برخورد مـؤثرتر بـا افكـار و باورهـاي دردآور،     

  .كند مي رسان فراهم ناكارآمد يا خودآسيب

  ايجاد فضا يا انبساط
و  هـاي بـدني   هـا، حالـت   ، قدرت ايجاد فضا براي هيجـان ايجاد فضا يا انبساط

 
 
1. Mindfulness 

2. Defusion 

3. Expansion 

4. Engagement 
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ها اجازه دهيد بيايند و برونـد، بـدون    احساسات است؛ به اين صورت كه به آن
كه شما را احاطه كنند، به پايين بكشند، تحـت فشـار بگذارنـد يـا بـه مـانع        اين

 ،هـاي سـخت   تمند براي مـديريت هيجـان  ايجاد فضا، روشي قدر. تبديل شوند
  .است و اضطراب ، خشمجمله ترساز

  شدن غرق
. كردن زندگي »در لحظه« شناختي است؛ مهارت ، توانايي حضور روانشدن غرق

دادن اسـت، بـه جـاي     جا و اكنون در حـال رخ  ت اينآگاهي كامل از آنچه درس
جـا و اكنـون، پـذيرا و     هـاي ايـن   تجربـه  در مقابلكه  گرفتارشدن در افكار؛ اين
خواهيد عملكردتـان خـوب    اگر مي. ها را لمس كنيد كنجكاو باشيد و فعاالنه آن

باشد يا در كارهايتان احساس خرسندي و رضايتمندي داشته باشيد، حضـور و  
  .ا زمان حال يك توانايي ضروري استتماس ب

  تري هم هست اما موارد بيش
مواردي ديگر هم وجود دارد ، اكتدر  آگاهي هاي ذهن فراتر از گسترش مهارت

تـرين   هـا عميـق   ايـن ارزش . شـود  مي هاي اساسي سازي ارزش كه شامل شفاف
كننـدة رفتـار    بخش و هـدايت  و الهامهاي قلبي شما به عنوان يك انسان  خواسته
ها و رفتار متعهدانـه در كنـار هـم قـرار      ، ارزشآگاهي كه ذهن هنگامي .شماست

ثر، يابد؛ يعني توانايي اقدامات مؤ افزايش مي شناختي وانريِ پذير گيرند، انعطاف
  . و تمركز ها، همراه با آگاهي، گشودگي مبتني بر ارزش

در شرايط   به دليل قابليت به كارگيري (ACT) الگوي مبتني بر پذيرش و تعهد
هـا هـزار نفـر در سراسـر جهـان       همان ابزاري كه به ده. مختلف، مورد توجه است

، اختالل ، افسردگي، الكلمخدر ها درگيري با مواد سال كمك كرده است كه پس از
. را احيا و بازسـازي كننـد و غنـا بخشـند     زندگيشان، و اسكيزوفرني زدگي وحشت

ملكردشـان را ارتقـا   كنـد ع  اي كمـك مـي   اكنون نيز به ورزشكاران و تاجران حرفه
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از                               ــ  هاي مختلـف  انجامد و به شاغالن در حرفه ها مي دهند؛ به ادارة مؤثرتر سازمان
كنـد   كمـك مـي   ـــ   پزشـكان  هـا و دنـدان   افسران پليس و كارمندان بانك تا منشي

كتـاب،   در اين. شان را باال ببرندشغلي استرسشان را كاهش دهند و رضايتمندي
را در  نفـس واقعـي   بـه  كنيد كه چگونه با استفاده از اين ابزارها اعتماد كشف مي

  .خواهيد خود رشد دهيد؛ رؤياهايتان را دنبال كنيد و انساني بشويد كه واقعاً مي
  .خواهم كمي از خودم بگويم ابتدا مي

  داستان من
هـا از   سالزيرا شدني است؛  بسيار آشنا و دركنفس براي من موضوعي  به اعتماد

هـاي   در بيست سـالگي بـه شـكلي بـاورنكردني در موقعيـت     ! آن محروم بودم
كـه در نظـر    داشـتم و از ايـن  بـه خـود    يبسيار ترديد. اجتماعي مضطرب بودم

بسـيار زودتـر   . ترسيدم كننده، احمق يا نخواستني به نظر برسم، مي كسل ديگران
روي  براي نوشيدن مشـروبات الكلـي برسـم، بـه الكـل     انوني به سن قكه  از آن

آوردم تا شايد از پس مشكالت برآيم؛ در پايان سال اول دانشكدة پزشكي، هـر  
كـه در سـال سـوم     اين مسئله بدتر هم شد؛ تا جايي. كردم روز الكل مصرف مي

يار شـرمنده  بسـ (پزشكي، به دليل مسموميت با الكل به بيمارستان منتقـل شـدم   
  ).اي كه بدمستي برايم آزاردهنده بود بودم، اما نه به اندازه

از طردشدن بسـيار  . ام نيز تأثير داشت نفس پايين در روابط صميمي به اعتماد
كردم، مگر زمـاني كـه    رفتن دعوت نمي هرگز از دختري براي بيرون. ترسيدم مي

ند كه خودشان هم مست كرد ها معموالً فقط زماني موافقت مي مست بودم و آن
رابطـه را بعـد از دو هفتـه     دوباري هم كه با دختري دوست شـدم،  يكي! بودند
كردم اگر رابطه را به سرعت پايـان بـدهم، او فرصـتي پيـدا      فكر مي. كردم تمام 
كـه او طـردم    به عبارت ديگر، قبـل از آن . ام شود »كفايتي بي«كند كه متوجه  نمي

  . شتمگذا كند، من او را كنار مي
باور داشتم كه در دانشكدة پزشـكي  . در تحصيل نيز مشكالتي مشابه داشتم
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هـاي قطـور و پيچيـدة آنـاتومي،      ترم و هر زمان كه با آن كتاب از همه كندذهن
شـدم، همـة شـك و ترديـدهايم بـه سـراغم        فيزيولوژي و بيوشيمي مواجه مـي 

و بـاور بـه    آور كـردم؟ خـب، آن احساسـات اضـطراب     كار مي بايد چه. آمد مي
خواندن فـرار    ها از درس كندذهني را دوست نداشتم، بنابراين براي پرهيز از آن

و عواقب آن هم معلوم بود؛ در دو سال اولِ دانشكدة پزشكي در هيچ ! كردم مي
البتـه  (ها را دوباره امتحان بدهم  امتحاني نمره نياوردم و مجبور شدم همة درس

  ).هم كمكي نكرد نوشيدن زياد الكل
آن زمـان در  . شانس بودم كه از دانشكدة پزشكي اخراج نشدم خيلي خوش

اي درس  انــدازه هميشــه بــه . مــردود شــدن بــه ركــوردي جديــد دســت يــافتم
بـاالخره، راهـم را پيـدا    . هاي مجدد را قبـول شـوم   خواندم كه بتوانم آزمون مي

يـق و دو سـال بعـد،    كردم؛ در سال چهارم پزشكي، شروع كردم بـه مطالعـة دق  
امـا  . داد مجوز پزشكي را به دست آوردم كه به من حسي عظيم از موفقيت مـي 

  نفسم را افزايش داد؟  به آيا اعتماد
  !هرگز

از وقتـي  . نفسـم بـه شـدت كـاهش يافـت      آموختگي، اعتمادبه پس از دانش
از . كار در بيمارستان مشغول شدم، هميشه مضـطرب بـودم   عنوان پزشك تازه به

گيري نادرست، تجويز داروي غلط يا تشخيص اشتباه به شدت وحشت  يمتصم
كرد، امـا در ايـن برهـه از     شدم، دستانم عرق مي هنگامي كه دستپاچه مي. داشتم

دسـتانم را بـا روپـوش سـفيدم     . كردند كه چكـه كنـد   قدر عرق نمي زندگي، آن
حـين  . شـدند  كردم، اما در عرض چند دقيقه دوباره داغ و خيس مـي  خشك مي

. شـد  اگر مجبور بودم دستكش پالستيكي بپوشم، پر از عرق مـي عمل جراحي، 
وقفه، بـه ورم پوسـتي شـديدي     هاي بي كردن پس از چند هفته به دليل اين عرق

هاي قرمز زدند كه مجبـور شـدم كورتـون مصـرف      دچار شدم و انگشتانم تاول
  .كنم

 لِبسـياري از مسـائ  . اسـت نفس پايين به چه معن به دانم كه اعتماد بنابراين مي
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شكسـت خـورده     هاي مهم زندگي مهم را رها كرده بودم و در بسياري از حوزه
. ردن هـراس داشـتم  گـ ، از عمل به دليل شك به خود و ترس از شكست. بودم

نفس بـا   به اين روزها با اعتماد. كه توانستم ياد بگيرم و تغيير كنم خبر خوب اين
نفس مطالعه  به نوشم؛ با اعتماد مي كنم و به ندرت الكل رتباط برقرار ميديگران ا

و  كـنم  نفس كـار مـي   به نويسم؛ با اعتماد هايم كتاب مي كنم و در بارة آموخته مي
بنـابراين بـه   . كردن با مخاطبان در سراسر جهان اسـت  يكي از كارهايم صحبت

به دليل داشتن پشتوانة علمـي و نـه فقـط    اصول اين كتاب اعتماد دارم؛ نه فقط 
كردن به صـدها نفـر از مراجعـانم، بلكـه چـون در زنـدگي بـراي         دليل كمك به
  .اند بسيار مؤثر بوده »خودم«

  عنوان ناهار رايگان وجود ندارد  چيزي به
هاي جديـد تمايـل    و به يادگيري مهارت كنيد استقبال ميهاي جديد  ايده ازاگر 

بـا  . نفس خـود موفـق خواهيـد شـد     به زياد در پرورش اعتمادداريد، به احتمال 
هـر امـر ديگـري كـه ممكـن اسـت        وجود اين، جاي تعجب نيست كـه ماننـد  

شما بايـد  . طلبد بخشد، اين كار نيز زمان و تالش زيادي مي را بهبود تان  زندگي
زمان و تالشتان را نـه تنهـا صـرف مطالعـة ايـن كتـاب، بلكـه صـرف تمـرين          

. كنيـد تـان   زندگيهاي مرتبط با  ها در زمينه ديد و به كارگيري آنهاي ج مهارت
  ايد كه اين زمان و انرژي را صرف كنيد؟ آيا آماده
بـاز،   هـاي آموزشـي، اسـكي    كس انتظار ندارد كه فقط با خواندن كتاب هيچ

خوانـدن كتـاب اطالعـات ارزشـمندي بـه مـا       . نقاش يا رقصندة خوبي بشـود 
خوب، نقاشي عالي و رقـص خـوب، بـه تمـرين      ازيِب دهد، اما براي اسكي مي

ي واقع نفسِ به همين امر در پرورش اعتماد. ها نياز داريم هاي مرتبط با آن مهارت
هـاي   اين كتاب در مورد ابزارهاي مورد نياز و نيز دستورالعمل. نيز صادق است

دهـد، امـا الزم اسـت تمـرين كنيـد تـا بـه         ها به شما توضيح مـي  آن استفاده از
يـا ترديـد داريـد؛ اگـر ذهنتـان       اگر احساس خستگي(هايشان دست يابيد  فايده
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، نگـران  »مـن اراده، انگيـزه و انضـباط نـدارم    «: گويـد  چيزي شبيه به اين را مي
  ).دهيم همة اين مشكالت را در كتاب پوشش مي ،نباشيد

  رويم؟ جا به كجا مي خب، از اين
در ايـن  . نـام دارد  »كردن گرم«اين كتاب در پنج بخش سازمان يافته؛ بخش اول 

كشـم و   نفس را به چالش مي به هاي رايج در مورد اعتماد بخش، برخي از افسانه
ايم با ايـن قـوانين نادرسـت بـازي      دهم كه چگونه همة ما ياد گرفته توضيح مي

گونه مديريت مؤثري بـر  آموزيم كه چ مي ،»شمشير دولبه«بخش دوم،  در. كنيم
كردنشـان بـا    ها يا بدون جـايگزين  بدون نزاع با آن. (مان داشته باشيمافكار منفي
چـه چيـز شـما را مشـتاق     «در بخـش سـوم،   ...). و هاي تأكيدي مثبـت  عبارت

را  شـناختي  خود و چگونگي غلبه بر موانع رواندادن به  ، اصول انگيزه»كند؟ مي
 آموزيـد كـه   گـام مـي   بـه  ، گام»كردن ترس رام«در بخش چهارم، . كنيد كشف مي

در نهايـت در بخـش پـنجم،    . تغييـر دهيـد   رابطة خود را با تـرس و اضـطراب  
هاي جديـد   گونه اين مهارتكنيد كه چ ، كشف مي»كردن براساس قوانين بازي«

و بهترين عملكرد كنـار   ، موفقيت پايدارنفس واقعي به را براي دستيابي به اعتماد
  . هم قرار دهيد

دنيـا    به 1880 او در سال. آموخته باشيد در مدرسه، شايد در مورد هلن كلر
اما با وجود اين . ماهه بود كه بر اثر ابتال به مننژيت ناشنوا و نابينا شد وزدهآمد، ن

اي بـزرگ   قدر ادامه داد تا به نويسنده مشكالت، خواندن و نوشتن آموخت و آن
و مدافع قدرتمند تغييرات پيشرفتة اجتماعي تبديل شد و در نهايت جايزة نوبل 

باشـد، در   اش شـهورترين گفتـه  ايـن گفتـة او كـه شـايد م    . را از آن خود كـرد 
زندگي يك ماجراجويي جسورانه اسـت، يـا هـيچ    «: شماري آمده هاي بي كتاب
  ».نيست

اب را انتخـ ) جسورانه يـا هـيچ   ماجراجويي(يك از اين دو گزينه  شما كدام
يـك مـاجراجويي جسـورانه باشـد؛ اگـر      تـان   زنـدگي خواهيد  كنيد؟ اگر مي مي
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هايتان را كشف و گسـترش دهيـد؛ اگـر اكنـون      د كنيد و تواناييخواهيد رش مي
ايد كه با شجاعت، در مسيري جديد قـدم بگذاريـد؛ اگـر در مـورد آنچـه       آماده

هاي احتمـالي فضـايي    توانيد براي ناراحتي كشف خواهيد كرد كنجكاويد و مي
  .حركت پس منتظر چه هستيد؟... باز كنيد




