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تقدیرشـدۀ  اسـتاد  کـراس  گاه اسـت.  آ از پیشـگامان حـوزۀ مهـار ذهـن  کـراس یکـی  ایتـن  دکتـر 

کنتـرل«  کسـب وکار راس و مدیـر آزمایشـگاه »ایموشـن انـد سـلف  دانشـگاه میشـیگان و مدرسـۀ 

اخبـار  بـا  کارش  دربـارۀ  کنـون  تا و  کاخ سـفید شـرکت داشـته  راهبـردی  او در جلسـات  اسـت. 

کـرده  و »ان پـی آر مورنینـگ ادیشـن« مصاحبـه  امریـکا«  عصرگاهـی سـی بی اس، »گـود مرنینـگ 

ݭِ او در نیویـورک تایمـز، نیویورکـر، وال اسـتریت ژورنال، یـواس ِای تودی،  اسـت. پژوهش هـای پیشـروݫ

کارشناسـی اش را از دانشـگاه  و مجلۀ علمی و پزشـکی نیوانگلند منتشـر شـده اسـت. او مدرک 

ایـن نخسـتین کـرده اسـت.  کلمبیـا دریافـت  از دانشـگاه  را  مـدرک دکتـرای خـود  و   پنسـیلوانیا 

کتاب اوست.

دربارۀ نویسنده



که با  کرد -مکالماتی  کتاب بعضی از مهم ترین مکالمات زندگی شما را زیر و رو خواهد  »این 
ید«. خودتان دار

کتاب پرفروش بده و بستان گرانت، نویسندۀ  آدام 



که رفتن به درون را به من آموخت تقدیم به پدرم 

و

که بهترین نوشداروی وراجی های من اند. تقدیم به الرا، مایا و دنی، 
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گمانم، حفظ قوۀ تشخیص است. این قوۀ تشخیص همان  کار، به  همیشه سخت ترین 

که درون من جریان دارد. اعمالم را با متر و معیار این صدای درونی می سنجم،  گفت وگوهایی است 

کجا از  کجا راه را درست رفته ام و  که دسِت کم من آن را می شنوم، بیدار است و به من می گوید  صدایی 

مسیر منحرف شده ام.1

ک اوباما - بارا

صدای توی سرم یک عوضی است.2

- دن هریس





آن دسـتۀ السـتیکی  بـا  را،  بیسـبال بچگانـه ام  نشـیمن، چـوب  اتـاق  تاریکـی  در  بـودم  ایسـتاده 

کش، چنان محکم چسـبیده بودم که سـفیدی بندبند انگشـتانم بیرون زده بود. از پنجره  چسـبنا

بـه تاریکـی شـب زل زده بـودم و ناامیدانـه تـاش می کـردم از همسـرم و دختـرم کـه تازه بـه دنیا آمده 

کنـم. چنـان ترسـی بـه جانـم افتـاده  کـه نمی شـناختمش، محافظـت  بـود، در برابـر مـرد دیوانـه ای 

گـر آن روانـی سـروکله اش واقعًا پیدا شـود بایـد چه کنم.  بـود کـه هیـچ متوجـه نبـودم چـه می کنـم یـا ا

فکروخیال هـا در سـرم جـوالن می دادنـد و مـدام یـک چیـز را تکـرار می کردنـد. 

کـه  بـا خـودم می گفتـم همـه اش تقصیـر مـن اسـت. نـوزادی سـالم و زیبـا و همسـری دارم 

کار  االن طبقـۀ بـاال هسـتند و عاشـق من انـد. مـن هردویشـان را بـه خطـر انداختـه ام. مگـر مـن چـه 
کنـم؟ همـۀ ایـن فکرهـا مثـل یکـی از آن ماشـین های  کـرده ام؟ حـاال چطـور می خواهـم درسـتش 

کـه نمی توانسـتم از آن پیـاده شـوم. ک شـهربازی  بودنـد  هولنـا

خاصـه کارم بـه جایـی رسـیده بـود که نه فقط در تاریکی اتاق نشـیمن، کـه در کابوس های 

کـه ویـژۀ مطالعـۀ خودمهـاری  گیـر افتـاده بـودم. مـِن دانشـمند و مدیـر آزمایشـگاهی  ذهنـم هـم 

اسـت، منـی کـه تخصصـم مهـار گردبـاد افـکار منفـی اسـت، حـاال سـۀ صبـح، بـا چـوب بیسـبال 

مقدمه



وراجی14

کوچکی در دسـت، زل زده ام به بیرون پنجره و دارم شـکنجه می شـوم -نه به دسـت لولوُخرُخره ای 

کـه برایـم نامـۀ تهدیدآمیـز فرسـتاده، بلکـه به دسـت لولوُخرُخـرۀ توی سـرم.

چه شد که کارم به اینجا کشید؟ 

نامه و وراجی
آن روز هم مثل هر روز دیگری آغاز شد. 

صبـح زود بیـدار شـدم، لباس پوشـیدم، کمک کـردم دخترم غذایش را بخورد، پوشـکش را 

عـوض کـردم، و صبحانـه ام را سـریع خـوردم. بعـد با همسـرم خداحافظی کردم و بـا عجله از خانه 

کارم در دانشـگاه میشـیگان بروم. یکی از روزهای سـرد اما آفتابی  بیرون زدم تا با اتومبیلم به دفتر 

و آراِم بهار 2011 بود و به نظر می رسـید روز آرام و بی دغدغه ای پیش رو داشـته باشـم. 

گـروه روان شناسـی دانشـگاه  وقتـی بـه ایسـت  هـال، سـاختمان عظیـم چندطبقـه و آجـرِی 

میشـیگان، رسـیدم، متوجـه چیـزی غیرعـادی در صنـدوق پسـتی ام شـدم. درسـت بـاالی دسـتۀ 

کـه آدرس مـن بـا دسـت رویـش نوشـته شـده  کـت نامـه ای بـود  تلنبارشـدۀ مجله هـای علمـی، پا

کار نامـۀ  کـم پیـش می آمـد در محـل  کنجـکاو شـدم بدانـم داخلـش چیسـت، چـون خیلـی  بـود. 

کـه به سـمت دفتـرم می رفتـم شـروع بـه  کـردم و همان طـور  کنـم. نامـه را بـاز  دسـت نویس دریافـت 

کـه در َتنـم دویـده بـود  گرمایـی  کـه، حتـی پیـش از آنکـه متوجـه  کـردم. و آن وقـت بـود  خواندنـش 

گردنـم ُسـر خـورد و پاییـن رفـت.  کـه از روی  کـردم  بشـوم، رد عـرق را حـس 

کسی در آن نامه تهدیدم کرده بود، اولین نامۀ تهدیدآمیزی که تمام عمرم دریافت کرده بودم. 

هفتـۀ قبلـش، حضـور کوتاهـی در اخبـار عصرگاهـی سـی بی اس1 داشـتم تـا دربـارۀ پژوهـش 

خـودم و همکارانـم در حـوزۀ علـوم اعصـاب صحبت کنم، پژوهشـمان به تازگی منتشـر شـده بود و 

نشان می داد شباهت میان درد جسمی و درد هیجانی بیشتر از آن چیزی است که پژوهش های 

قبلـی از آن حکایـت می کردنـد. درحقیقـت، مغـز درد هیجانـی و جسـمی را بـه شـیوه های بسـیار 

که دل شکسـتگی واقعیتی فیزیکی اسـت. مشـابهی ثبت می کند. معلوم شـد 

مـن و همکارانـم از نتایجـی کـه بـه دسـت آورده بودیـم هیجـان زده بودیم اما انتظار نداشـتیم 

کـه دنبـال ایـن  کنـد، نهایتـًا چنـد تمـاس معـدود از روزنامه نـگاران علـم  یـادی بـه پـا  سـروصدای ز

بودنـد کـه خاصـه ای از ماجـرا را تحویـل کارفرمایشـان بدهند اما، در کمال تعجبمـان، یافته های 
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پژوهـش خبرسـاز شـد. طـوری شـده بـود کـه سـاعتی دربـارۀ روان شناسـی عشـق بـرای دانشـجویان 

کارشناسـی سـخنرانی می کـردم، و سـاعتی بعـد، در اسـتودیویی تلویزیونـی در محوطـۀ دانشـگاه 

سـِر کاس فشـردۀ آمـوزش رسـانه می نشسـتم تـا بـرای مصاحبه آماده شـوم. موفق شـدم بـدون آنکه 

کار ما روی آنتن  زیادی ُتپق بزنم مصاحبه را به پایان برسـانم. چند سـاعت بعد، بخش مربوط به 

رفـت -شـهرت پانزده دقیقه اِی1یـک دانشـمند، کـه در اصـل نـود ثانیـه بیشـتر نبود. 

کجـای پژوهـش مـا بـه مـذاق نویسـندۀ نامـه خـوش نیامـده بـود، امـا  دقیقـًا مشـخص نبـود 

یـک  از  متـن،  در  نهفتـه  نگران کننـدۀ  پیام هـای  و  نفرت آمیـز  تهمت هـای  آزارنـده،  نقاشـی های 

طرف، هیچ شـکی دربارۀ احسـاس آن فرد نسـبت به خودم باقی نگذاشـته بود، اما از طرف دیگر، 

برایـم مشـخص نبـود کـه چنیـن کینـه ای چـه شـکلی می توانـد بـه خود بگیـرد. چیـزی که اوضـاع را 

کـه روی تمبـر خـورده بـود  کـه نامـه از جـای دوری نیامـده بـود. ُمهـری را  وخیم تـر می کـرد ایـن بـود 

کـردم و معلـوم شـد نامـه فقـط از چنـد مایـل آن طرف تـر آمـده اسـت.  گـوگل جسـت وجو  سـریع در 

کنـم، در سـرم پیچ وتـاب می خوردنـد. چـرخ بی رحـم روزگار  کنترلشـان  بتوانـم  افـکارم، بی آنکـه 

کارم را بـه جایـی رسـانده بـود کـه حـاال خـودم بـه درد هیجانـی مبتا شـده بـودم، دردی کـه، از فرط 

شـدت، بـه درد جسـمی شـباهت داشـت.

آن روز، بعد از صحبت با چندین نفر از مدیران دانشـگاه، دیدم نشسـته ام در ادارۀ محلی 

پلیس و، با دل واپسـی، منتظرم تا نوبتم برسـد و با افسـر مسـئول صحبت کنم. مأموری که باالخره 

داسـتانم را برایـش تعریـف کـردم آدم مهربانـی بـود، امـا قـوت  قلـب چندانـی بـه مـن نـداد. فقـط سـه 

کـه شـماره تلفن خانـه ام جایـی ثبـت  کـرد: بـا شـرکت تلفـن تمـاس بگیـرم و مطمئـن شـوم  توصیـه 

نشـده باشـد، حواسـم بـه بیـرون و آدم هایـی کـه دور و بـر دفتـر کارم می گردنـد باشـد، و توصیـۀ آخر 

کنـم  کارم را عـوض  -کـه توصیـۀ موردعاقـۀ خـودم بـود- هـر روز مسـیر رانندگـی از خانـه تـا محـل 

گـروه  کسـی از مسـیر همیشـگی ام مطلـع نمی شـود. همـه اش همیـن. خبـری از  تـا مطمئـن شـوم 

ضربـت نبـود، خـودم بـودم و خـودم. ایـن آن پاسـخ تسلی بخشـی نبـود کـه منتظـر شـنیدنش بـودم. 

کنایـه از شـهرت زودگـذر و برگرفتـه از ایـن جملـۀ انـدی وارهـول اسـت: »در آینـده، همـه بـرای 15 دقیقـه  1.  ایـن اصطـاح 
شـهرت جهانـی خواهنـد داشـت« ]مترجـم[. 



وراجی16

آربـور1  آن  ُپردرخـت  خیابـان  راِه  از  را  پیچ درپیچـی  طوالنـی  مسـیر  کـه  همان طـور  روز،  آن 
به سـمت خانـه در پیـش گرفتـه بودم، سـعی کـردم راه حلی برای برخورد با ایـن موقعیت پیدا کنم. 

کار بایـد بکنـم؟ کنیـم. الزم اسـت نگـران باشـم؟ چـه  گفتـم بیـا اتفاقـات را مـرور  بـا خـودم 
از حرف هـای مأمـور پلیـس و چنـد نفـری کـه ماجرا را بـا آن ها در میان گذاشـته بودم این طور 
برمی آمـد کـه پاسـخ ایـن سـؤال ها خیلـی واضـح اسـت. نـه، الزم نیسـت خـودت را ناراحـت کنـی. 
کار دیگـری از دسـتت برنمی آیـد. اشـکالی نـدارد بترسـی، فقـط آرام  ایـن چیزهـا پیـش می آیـد. 
یـاد می کشـند و هیـچ اتفاقـی  بـاش. بـرای آدم هـای معـروف از این جـور خط ونشـان های بی خـود ز

هـم نمی افتـد. ایـن هـم می گـذرد.
افـکار  سـیل  درعـوض،  مـی زدم.  خـودم  بـا  در واقعیـت  کـه  نبـود  حرف هایـی  این هـا  امـا 
ناامیدکننـده در سـرم جـاری شـده بـود و لحظه به لحظه به قدرتش اضافه می شـد. صـدای درونم، 
کـرده ام؟ زنـگ  کار  قبـل از آنکـه بـه صـدای جنـون آوِر درونـم بـدل شـود، فریـاد مـی زد مگـر مـن چـه 
بزنـم بـه شـرکت نصـب دزدگیـر؟ اسـلحه بخـرم؟ خانه را عوض کنیم؟ چقدر طول می کشـد شـغل 

جدیـد پیـدا کنـم؟ 
ایـن مکالمـه تـا دو روز بعـد بارهـا و بارهـا در ذهنـم تکـرار شـد، درنتیجـه، پریشـان و عصبی 
بـودم. اشـتها نداشـتم و آن قـدر یکسـره )و بیهـوده( دربـارۀ نامۀ تهدیدآمیز با همسـرم حـرف می زدم 
کـه از اتاق خـواب دختـرم می شـنیدم  کوچک تریـن صدایـی  کم کـم بینمـان شـکراب شـد. بـا  کـه 
به تنـدی از جـا می پریـدم و بی درنـگ، به جـای اتفاقـات ملموس تـری مثـل غژغـژ تختخـواب یا باد 

معـدۀ بچـه، بدتریـن اتفاقـی را کـه ممکـن بـود برایـش افتاده باشـد تصـور می کردم. 
این شد که شروع کردم به رژه رفتن در خانه. 

تا دو شـب، وقتی که همسـر و دخترم آرام در تختخوابشـان خوابیده بودند، چوب بیسـبال 
را دسـتم می گرفتـم و بـا پیژامـه در طبقـۀ پاییـن نگهبانـی مـی دادم و از پنجـرۀ اتاق نشـیمن بیرون را 
می پاییـدم تـا مطمئـن شـوم کسـی بـه خانه نزدیک نمی شـود، آن هـم درحالی که هیچ نمی دانسـتم 

گـر واقعـًا کسـی آن بیـرون کمین کرده باشـد، باید چـه کار کنم. ا
نشسـتم  رسـید  اوج  بـه  نگرانـی ام  دوم،  شـب  در  وقتـی،  کـه  بـود  آنجـا  آبروریـزی  نهایـت 

گـوگل  کلیدواژه هـای »محافـظ بـرای اسـتادان دانشـگاه« را در  گرفتـم  کامپیوتـرم و تصمیـم  جلـوی 

1.  Ann Arbor
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جسـت وجو کنـم. حـاال کـه بـه عقـب برمی گـردم می بینـم کار احمقانـه ای کـرده ام، امـا آن موقـع بـه 

کار واجـب و معقولـی می آمـد. نظـرم 

رجوع به درون 
انـد  »ایموشـن  آزمایشـگاه  در  هسـتم.  اعصـاب  علـوم  متخصـص  و  تجربـی  روان شـناس  مـن 

علـم  روی  می کنـم،  اداره اش  و  کـرده  تأسـیس  میشـیگان  دانشـگاه  در  کـه  سـلف کنترل«1، 

بـا خودشـان  افـراد  درون نگری2مطالعـه می کنـم. موضـوع پژوهش هـای مـا مکالمـات بی صـدای 

تمـام عمـر  مـن  قـرار می دهـد.  به شـدت تحت تأثیـر  را  زندگی شـان  کـه شـیوۀ  اسـت، مکالماتـی 

حرفـه ای ام را صـرف بررسـی ایـن مکالمـات کـرده ام -ایـن مکالمـات چیسـتند، چـرا داریمشـان، و 

باشـیم.  و مفیدتـر  تـا شـادتر، سـالم تر  کنیـم  چطـور می توانیـم مهارشـان 

بـه  را  آدم هـا  مـا  بدانیـم.  ذهـن  مکانیـک  را  خودمـان  یـم  دار دوسـت  همکارانـم  و  مـن 

کنند، عاوه براین، آن ها را در »محیط  آزمایشگاهمان می آوریم تا در آزمایش های مفصل شرکت 

طبیعـِی« تجربـۀ روزمـرۀ بشـر هـم زیـر نظـر می گیریم. مـا از ابزارهـای روان شـناختی و ابزارهـای دیگر 

گرفتـه تـا فلسـفه و علـوم رایانـه- اسـتفاده می کنیـم تـا بـه  رشـته ها -از پزشـکی و زیست شناسـی 

پرسش های آزاردهنده ای نظیر این ها پاسخ بدهیم: چرا بعضی افراد می توانند با تمرکزکردن روی 

درون خودشـان احساساتشـان را در ک کننـد و برخـی دیگـر، دقیقـًا بـا همیـن رفتـار، فرومی پاشـند؟ 

آدم هـا تحـت فشـار روانـی ُکشـنده چطـور می تواننـد عاقانـه فکـر کننـد؟ آیـا حـرف زدن بـا خـود راِه 

درسـت و غلـط دارد؟ چطـور بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنیـم که نـه افکار و احساسـات منفی آن ها 

تحریـک شـود نـه افـکار و احساسـات منفـی خودمـان شـدت بگیـرد؟ آیـا »صداهـای« بی شـمار 

کسـانی کـه در رسـانه های اجتماعـی بـا آن ها برخورد می کنیم بر صداهای ذهنمـان اثر می گذارد؟ 

مـا بـا بررسـی دقیـق ایـن پرسـش ها بـه یافته هـای غافل گیرکننـده ای رسـیده ایم.

گفتـن برخـی حرف هـای خـاص می توانـد  کارهـای خـاص و  کـه انجـام برخـی  مـا دریافته ایـم 

کلیـد راه هـای فـرار »جادویـی« مغـز را یافته ایـم؛  گفت وگوهـای درونی مـان شـود. مـا  باعـث بهترشـدن 

که چطور برخی استفاده های خاص از دارونماها، طلسم های شانس و آیین ها می توانند  دریافته ایم 

1.  Emotion & Self Control Laboratory 
2.  Introspection 
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از مـا آدم هـای منعطف تـری بسـازند. دریافته ایـم بـرای التیـام زخم هـای عاطفی مـان چـه عکس هایـی 

یـم )راهنمایـی: عکس هـای »مـادر طبیعـت« می تواند درسـت به اندازۀ عکس  روی میـز کارمـان بگذار

کـه چـرا درآغوش فشـردن حیوانـاِت نـرِم  مـادر خودمـان آرامش بخـش باشـد(، و همچنیـن دریافته ایـم 

کنـد، صحبت کـردن بـا شـریک زندگی مـان پـس  کمـک  عروسـکی می توانـد بـه رفـع نومیـدِی وجـودی 

از یـک روز سـخت چـه بایـد و نبایدهایـی دارد، اشـتباهات احتمالی مـان در شـبکه های اجتماعـی 

چیسـت، و وقتـی می خواهیـم، بـرای کنارآمدن با مشـکاِت پیش رویمان، قـدم بزنیم کجا باید برویم. 

کـه بـا خودمـان  گفت وگوهایـی  خیلـی قبل تـر از آنکـه حرفـۀ علمـی را در پیـش بگیـرم، بـه 

یـم و تأثیـری کـه ایـن گفت وگوهـا بر هیجانات ما دارند عاقه مند شـدم. این عاقه قبل از آنکه  دار

اصًا معنی احساسـات را بدانم شـروع شـده بود. شـیفتگی من نسـبت به دنیای غنی، شکننده و 

همـواره متغیـری کـه در سـرمان بـا خود این طـرف و آن طـرف می بریم برمی گردد به اولین آزمایشـگاه 

کـه در آن  گذاشـتم، و آن آزمایشـگاه جایـی نیسـت جـز خانـواده ای  کـه بـه آن پـا  روان شناسـی ای 

بزرگ شـدم. 

اهمیـت  پـدرم  از همـان بچگـی،  بـزرگ شـدم.  بروکلیـن  کانارسـِی  کارگـری  مـن در محلـۀ 

خوداندیشـی را بـه مـن یـاد داد، از سـن کمـی کـه برای یادگیری این چیزها عجیب بـود. درحالی که 

کثـر بچه هـای سه سـاله حتـی مرتـب  مسـواک زدن و خوش رفتـاری بـا اطرافیان  شـک دارم والدیـِن ا

کـه سـبک و سـیاق مخصـوص  را بـه آن هـا بیاموزنـد، پـدر مـن اولویت هـای دیگـری داشـت. او 

بـه خـودش را داشـت، بیشـتر از هـر چیـز دیگـری، بـه انتخاب هـای درونـی مـن اهمیـت مـی داد و 

کـن«. دوسـت داشـت بـه  هروقـت مشـکلی داشـتم تشـویقم می کـرد و می گفـت »بـه درونـت رجـوع 

مـن بگویـد »ایـن سـؤال رو از خـودت بپـرس«. یـادم نیسـت دقیقـًا منظـورش چـه سـؤالی بـود، امـا 

یک جورهایـی متوجـه شـدم کـه از مـن چـه می خواسـت: جـواب را درون خودت جسـت وجو کن. 

پـدرم، از بسـیاری جهـات، جمـع اضـداد بـود. در عیـن اینکـه در خیابان هـای پرهیاهـو و 

پرترافیـک نیویـورک بـه راننده هـای دیگـر ناسـزا می گفـت یـا در خانـه جلـوی تلویزیـون تیـم یانکیـز 

کـه زیـر  کـه در اتاق خوابـش مدیتیشـن می کنـد )معمـواًل بـا سـیگاری  را تشـویق می کـرد، می دیـدم 

گیتـا1 می خواَنـد. وقتـی بزرگ تـر شـدم و بـا موقعیت هایـی  سـبیل پرپشـتش آویـزان بـود( یـا بهگـود 

Bhagavad Gita  .1 یا سرود خدایان مهم ترین و اسرارآمیزترین بخش حماسۀ مهابهاراتاست و یکی از متون مقدس آیین 
هندو به شمار می رود ]مترجم[.
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روبه رو شـدم که دیگر به اندازۀ خوردن یا نخوردن شـیرینِی ممنوعه یا مقاومت در برابر مرتب کردن 

اتاقـم سـاده نبودنـد، نصیحـت پـدر ارزش بیشـتری پیـدا کـرد. موقعیت هایـی مثـل اینکـه به دختر 

گفـت نـه(. جلـوی  موردعاقـه ام در دبیرسـتان پیشـنهاد دوسـتی بدهـم یـا نـه؟ )پیشـنهاد دادم و 

دوسـتم کـه دیـدم کیـف پـول کسـی را دزدیـد بایسـتم یـا نـه؟ بـه کـدام کالـج بروم؟ بـه خـودم افتخار 

می کـردم کـه می توانـم بـا آرامـش و خون سـردی فکـر کنـم و کم پیـش می آمد که اعتمـادم به توصیۀ 

»بـه درونـت رجـوع کـن« و کمکی که به تصمیم گیرِی درسـت می کرد ذره ای کم شـود )تـازه یک روز 

هـم یکـی از دخترهـای موردعاقـه ام بلـه را گفـت و بـا هـم ازدواج کردیـم(. 

بنابرایـن شـاید تعجبـی نداشـته باشـد کـه، وقتـی بـه دانشـگاه رفتـم، از پیش مقدر شـده بود 

کنـدوکاو می کـرد  کـرده بـودم. ایـن رشـته در چیزهایـی  کـه روان شناسـی بخوانـم. پیشـه ام را پیـدا 

گـر صحبـت دربـارۀ یانکیـز  امـان مـی داد، در تمـام سـال های جوانـی ام درباره شـان  کـه مـن و پـدر، ا

حـرف می زدیـم. بـه نظـر می رسـید ایـن رشـته هـم کودکـی ام را توضیـح می دهـد، و هـم راه رسـیدن 

کاس هـای  بـه بزرگ سـالی را نشـانم می دهـد. روان شناسـی دایـرۀ واژگان تـازه ای بـه مـن داد. در 

دانشـگاه چیزهای زیادی آموختم، یکی اینکه فهمیدم آنچه پدرم در تمام سـال های پدری کردِن 

ذن ماننـدش دربـاره  اش حـرف مـی زد و مـادرم باوجـود مخالفتش با این رفتارهـای عجیب غریب، 

به اجبـار، بـا آن کنـار آمـده بـود همـان ایـدۀ درون نگـری بـوده اسـت.

گـر بخواهـم بسـیار سـاده بیـان کنـم، درون نگـری بـه این معنی اسـت کـه هرکس بـه افکار و  ا

احساسـات خـودش فعاالنـه توجـه کنـد. ایـن قابلیت همان چیزی اسـت کـه به ما اجـازه می دهد 

تصـور کنیـم، بـه  خاطـر بسـپاریم، تأمـل کنیم و، سـپس، از ایـن خیال پردازی ها برای حل مسـئله، 

کنیـم. بسـیاری از دانشـمندان، ازجملـه خـوِد مـن، ایـن توانایـی  نـوآوری و خلق کـردن اسـتفاده 

گونه هـا  کـه نـوع بشـر را از سـایر   را یکـی از آن پیشـرفت های اساسـی در فراینـد تکامـل می داننـد 

متمایز می کند.2 

به این ترتیـب، منطـق پـدرم همیشـه ایـن بود کـه پرورش مهـارت درون نگـری در هر موقعیت 

دشـواری کـه گرفتـارش شـوم بـه دردم خواهـد خورد. خوداندیشـِی سـنجیده منجـر به تصمیم های 

عاقانـه و سـودمند و، به تبـع آن، هیجانـات مثبـت می شـود. بـه عبـارت دیگـر، »رجـوع بـه درون« 

راهـی بـود بـرای رسـیدن بـه زندگـی منعطف تر و موفق تر. اسـتداللش کامـًا با عقل جـور درمی آمد. 

امـا خیلـی زود فهمیـدم چنیـن اسـتداللی از نظـر بسـیاری از مـردم کامًا غلط اسـت. 
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کـه  اسـت  داده   نشـان  جدیـد  پژوهش هـای  از  متقـن  مجموعـه ای  اخیـر،  سـال های  در 

درون نگری در هنگام ناراحتی و پریشـانی معمواًل، خیلی بیشـتر از آنکه برایمان فایده ای داشـته 

کار آسـیب می زنـد، تصمیم گیـری  باشـد، زیان بـار اسـت. درون نگـری بـه عملکـرد مـا در محـل 

اثـر منفـی می گـذارد. همچنیـن می توانـد  بـا اطرافیـان  بـر روابطمـان  درسـت را مختـل می کنـد و 

باعـث ترغیـب بـه خشـونت و پرخاشـگری شـود، در ایجـاد انـواع اختال هـای روانـی مؤثـر باشـد و 

خطـر بیماری هـای جسـمی را افزایـش دهـد. اسـتفادۀ نادرسـت از ذهـن بـرای پرداختـن بـه افـکار 

کـه عمـری را صـرف  کـه ورزش کاران حرفـه ای مهارت هایـی را  کنـد  کاری  و احساسـات می توانـد 

فراگرفتنشـان کرده اند از دسـت بدهند. از سـوی دیگر هم می تواند سـبب شـود که آدم های عاقل 

که چندان منطقی و حتی چندان اخاقی نباشـند. می تواند  و نوع دوسـت تصمیم هایی بگیرند 

کـه دوسـتانتان، چـه در دنیـای واقعـی و چـه در شـبکه های اجتماعـی، از  بـه جایـی ختـم شـود 

شـما فاصلـه بگیرنـد. می توانـد پناهـگاه امِن روابط عاشـقانه را به میدان جنـگ تبدیل کند. حتی 

می توانـد رونـد پیری مـان را سـرعت ببخشـد، چـه در شـیوۀ نگاهمـان بـه دنیـای بیـرون و چـه در 

شـیوۀ آرایش دی ان ای درونمان. خاصه اینکه افکار ما، در خیلی از مواقع، ما را از شـّر افکارمان 

گرفتـار موجـودی مـوذی و نابـه کاری می کننـد3 بـه نـام وراجـی. نجـات نمی دهنـد، بلکـه مـا را 

وراجـی شـامل افـکار و هیجانـات منفـی تکرارشـونده ای اسـت که باعث می شـوند قابلیت 

درون نگـری خارق العـادۀ مـا، به جـای اینکـه برایمـان موهبت باشـد، به آفت جانمان تبدیل شـود. 

عملکـرد، تصمیم گیـری، روابـط، شـادکامی و سـامتی مـا بـا وراجـی بـه خطـر می افتـد. آن قـدر بـه 

که با عزیزی داریم فکر می کنیم که، دسـت آخر،  کار به بار آورده ایم یا اختافی  افتضاحی که سـِر 

بـا هجـوم احساسـات بـد مواجـه می شـویم. بعـد فکرمـان دوبـاره، و بـاز دوبـاره، می رود سـمتش. ما 

کمـک بگیریـم، امـا به جایـش منتقـد  کـه از از مربـی درونمـان  بـه ایـن امیـد درون نگـری می کنیـم 

درونمـان را پیـدا می کنیـم.

قطعـًا سـؤال ایـن اسـت کـه چـرا. چـرا در هنـگام پریشـانی، تاش افـراد بـرای »رجوع بـه درون« 

گاهـی بـا شکسـت مواجـه می شـود؟ سـؤال دیگـری هـم هسـت  گاهـی موفـق اسـت و  و فکرکـردن 

کـه قابلیت هـای درون نگرانه مـان مسـیر  کـه بـه همـان انـدازه اهمیـت دارد؛ وقتـی متوجـه می شـویم 

اشـتباهی را پیـش گرفته انـد، بـرای هدایتشـان بـه مسـیر اصلـی بایـد چه کنیـم؟ من تمام سـال های 
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کرده ام. حاال دریافته ام که پاسـخ این سـؤال ها وابسـته اسـت به  کارم را صرف بررسـی این سـؤال ها 

گاهانه، یعنی مکالماتی که بـا خودمان داریم.  تغییـر ماهیـت یکـی از مهم تریـن مکالمات زندگی آ

حالت پیش فرض ما
 یکی از شـعارهای فرهنگی شـایع در قرن بیسـت ویکم توصیه به زندگی در حال اسـت. حکمت 

کـه، به جـای تسلیم شـدن در  پشـِت ایـن پنـد را درک می کنـم. ایـن پنـد حکیمانـه توصیـه می کنـد 

گذشـته یـا تشـویش آینـده، بـر ارتباطمـان بـا خودمـان و دیگـران در لحظـۀ حـال تمرکـز  برابـر رنـج 

کنیـم. بااین حـال، به عنـوان دانشـمندی که ذهن انسـان را مطالعه می کنـد، نمی توانم به این نکته 

کـه ایـن پیـام خیر خواهانـه تـا چـه حـد بـا ویژگی هـای زیسـتی بـدن مـا مغایـرت دارد.  اشـاره نکنـم 

یابـد؛ ایـن کاری نیسـت کـه مغز مـا برایش  انسـان بـه گونـه ای سـاخته نشـده کـه همیشـه حـال را در

تکامـل یافته باشـد. 

پـردازش  چگونگـی  کـه  آمده انـد  کار  روی  پیشـرفته ای  روش هـای  اخیـر،  سـال  چنـد  در 

اطاعـات در مغـز را بررسـی می کننـد و امـکان پایـش رفتـار انسـان در زمـان واقعـی را برایمـان فراهم 

می کننـد. ایـن روش هـا پـرده از سـازوکار مخفـی ذهـن انسـان برداشـته اند و، به این ترتیـب، نکتـۀ 

قابل توجهـی را دربـارۀ گونـۀ انسـان آشـکار کرده انـد: مـا انسـان ها در عمـر خـود یک سـوم تـا یـک دوم 

از زمـان بیداری مـان را صـرف زندگی نکـردن در زمـان حـال می کنیـم.4 

بـه  را  مـا  مغزمـان  می شـویم«؛  »جـدا  کنـون  ا از  و  اینجـا  از  نفس کشـیدن،  آسـانِی  بـه  مـا، 

گرایشـی  گذشـته، سـناریوهای تخیلـی و فکـر و خیال هـای دیگـری می بـرد. چنیـن  رویدادهـای 

حالـت   5 پیش فـرض«1.  »حالـت  دارد:  هـم  اسـمی  بـرای خـودش  کـه  اسـت  ریشـه دار  آن قـدر 

کـه مغـز مـا هـرگاه مشـغولیت دیگـری نـدارد، خودبه خـود، به سـراغ آن  پیش فـرض فعالیتـی اسـت 

کار را می کنـد. بـدون شـک،  گـر مشـغولیتی داشـته باشـد هـم معمـواًل ایـن  مـی رود، البتـه حتـی ا

شـما هـم توجـه کرده ایـد کـه هـرگاه خواسـته اید روی کاری تمرکـز کنیـد، ذهنتـان، طـوری کـه انگار 

اختیارش دست خودش باشد، به هر سو پرسه می زند. ما دائمًا و دزدکی از زمان حال به دنیای 

 مـوازی و غیرخطـِی ذهنمـان می گریزیـم و، بی آنکـه بخواهیـم، دقیقه به دقیقـه بیشـتر بـه »درون« 

1.  Default state
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کشـیده می شـویم. به همین دلیل، عبارت »حیات ذهن«1 معنای جدید و افزوده ای به خود می گیرد: 

کار می کنیم؟6 بخش بزرگی از حیات ما ذهن ماسـت. پس، وقتی فرار می کنیم، معمواًل چه 
با خودمان حرف می زنیم.

و به حرف های خودمان گوش می کنیم.

بشـریت، از زمان ظهور تمدن، با این پدیده دسـت به گریبان بوده اسـت.7 عارفان مسـیحی 

باسـتان حسـابی بـه سـتوه می آمدنـد از صداهـای درون سرشـان کـه مـدام مزاحـم غـور و تفکرشـان 

در سـکوت می شـد. حتـی بعضـی از آن هـا ایـن صداهـا را شـیطانی می دانسـتند. تقریبـًا هم زمـان 

کردنـد دربـارۀ َجـّو ذهنـی متاطمـی  نظریـه ای را مطـرح  بـا آن هـا، بودایی هـای چیـن، در شـرق، 

کنـد. نـام ایـن جـو ذهنـی را »تفکـر متوهـم«  کـه می توانسـت چشـم انداز هیجانـِی فـرد را تیـره و تـار 

گذاشـتند. امـا بسـیاری از همیـن فرهنگ هـای باسـتانی هـم بـاور داشـتند کـه صـدای درونی شـان 

که پایه و اسـاس عادات چندین هزار سـاله ای مانند نیایش در سـکوت  منبع ِخرد اسـت، باوری 

مذهبـِی  اعتقـادات  کـه  واقعیـت  ایـن  می دهـد.  تشـکیل  را  پـدرم(  شـخصی  )فلسـفۀ  مراقبـه  یـا 

کیـد می کننـد  مختلـف در عیـن اینکـه از صـدای درونـی انسـان هـراس دارنـد بـر ارزش آن هـم تأ

کـی از دیدگاه هـای ضـد و نقیضـی اسـت کـه نسـبت بـه مکالمـات درونـی مـا وجود داشـته و تا  حا

همیـن امـروز هـم پابرجاسـت. 

وقتـی از صـدای درونـی صحبـت می کنیـم، مردم به طـور طبیعی به جنبه هـای بیمارگون آن 

فکـر می کننـد. معمـواًل در آغـاز سـخنرانی هایم از حاضـران می پرسـم آیا در ذهنشـان با خود حرف 

کـه وقتـی می بیننـد غیـر از خودشـان کسـان دیگـری  یـادی هسـتند  می زننـد یـا نـه. همیشـه عـدۀ ز

هـم دسـت بـاال برده انـد خیالشـان راحـت می شـود. متأسـفانه، صداهـای عـادی ای که در سـرمان 

می شـنویم )مثـًا صـدای خودمان، خانواده یا همـکاران( گاهی می توانند به صداهایی غیرعادی 

ئـم بیمـاری روانـی هسـتند. در چنین مـواردی، فرد باور نمی کنـد صدایی که  بـدل شـوند کـه از عا

می شـنود از ذهـن خـودش نشـئت می گیـرد، بلکـه فکـر می کنـد صـدا از آِن موجـود دیگـری اسـت 

)شـنیدن صـدای دشـمن، آدم فضایی هـا، و مقامـات دولتـی چنـد نمونـه از رایج تریـن توهمـات 

 »The Life of the Mind« کتـاب هانـا آرنـت، نویسـنده و متفکـر آلمانـی، بـا نـام انگلیسـِی 1.  ایـن عبـارت بـه عنـوان 
کـه، بـدون ترک کـردن  گرچـه ذهـن »از ایـن جهـان اسـت« امـا ایـن توانایـی را نیـز دارد  اشـاره دارد. آرنـت معتقـد اسـت ا

کنـاره بگیـرد ]مترجـم[. جهـان، از آن 
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شـنیداری هسـتند(. نکتـۀ مهم اینجاسـت کـه آنچه باعث می شـود بین صدای درونـِی بیمارگونه 

و صـدای درونـِی عـادی تفـاوت قائـل شـویم ربطـی بـه دوگانـۀ بیمـاری و سـامتی نـدارد، بلکـه بـه 

فرهنـگ هـر جامعـه و شـدت صـدای درونـی مربـوط اسـت. یکـی از شـگفتی های مغـز انسـان این 

اسـت کـه تقریبـًا یـک نفـر از هـر ده نفر چنین صداهایی را می شـنود و به عوامل بیرونی نسبتشـان 

می دهـد.8 مـا همچنـان در تاشـیم دلیـل ایـن اتفـاق را بیابیم.

یـم. جریـان واژه هـا  حـرف آخـر اینکـه همـۀ مـا در سـرمان صدایـی بـا شـکل و فـرم خـاص دار

پابرجـا  هـم  گفتـاری  اختـاالت  باوجـود  حتـی  کـه  شـده  عجیـن  مـا  درونـی  زندگـی  بـا  به قـدری 

می مانـد.9 مثـًا کسـی کـه لکنـت دارد می گویـد در ذهنـش روان تر حرف تر می زند تـا وقتی که بلند 

صحبت می کند. افراد ناشـنوا که از زباِن اشـاره اسـتفاده می کنند هم با خودشـان حرف می زنند، 

اگرچـه زبـان درونی شـان شـکل مخصـوص بـه خـود را دارد. ماننـد افـراد شـنوا کـه از کلمـات کمک 

ئم اشـاره را برای  می گیرنـد تـا در دلشـان بـا خودشـان حـرف بزننـد، ایـن افراد هـم، در ذهنشـان، عا

خودشـان اجـرا می کننـد.10 صـدای درونـی ویژگـِی بنیادیـِن ذهـن اسـت.

گفت وگـوی خودتـان بـا  کنیـد، یـا  وقتـی شـماره تلفنی را بی صـدا تکـرار می کنیـد تـا حفظـش 

کسـی را مـرور می کنیـد و یـاد چیزهایـی می افتیـد که باید می گفتید اما نگفته ایـد، یا حین مواجهه با 

مسـئله یـا انجـام کاری خودتـان را بـا کام هدایت می کنیـد، در همۀ این مـوارد، از صدای درونی تان 

گرفته ایـد. بیشـتِر آدم هـا بـه صـدای درونـی خودشـان وابسـته اند و از آن سـود می برنـد. هروقـت  بهـره 

ارتبـاط آدم هـا بـا زمـان حـال قطـع می شـود، معمـواًل  همان وقتی اسـت کـه دارند با آن صـدا گفت وگو 

می کننـد یـا بـه گفته هایـش -کـه ممکـن اسـت خیلـی هـم زیاد باشـد- گـوش می دهند.

گفت وگوهـای درونـی  کـه، بنابـر یـک پژوهـش،  کامـی افـکار آن قـدر زاینـده اسـت  جریـان 

کلمـه در دقیقـه اسـت.11  کـه معـادل بلنـد به زبـان آوردِن چهارهـزار  مـا بـا خودمـان بـه  حـدی اسـت 

را در سـازمان ملـل  آمریـکا  بـرای روشن ترشـدن مطلـب، سـخنرانی های رؤسـای جمهور معاصـر 

کـه در حالـت عـادی حـدود شـش هزار کلمـه اسـت و بیـش از یـک سـاعت طـول  در نظـر بگیریـد 

می کشـد.12 مغز ما تقریبًا همین تعداد کلمه را در یک قالب شـصت ثانیه ای فشـرده می کند. این 

گر در روز شـانزده سـاعت بیدار باشـیم، که بیشـترمان هسـتیم، و صدای درونی مان حدود  یعنی ا

نیمـی از ایـن مـدت فعـال باشـد، به لحـاظ نظـری قادریم هـر روز تقریبًا در 320 سـخنرانی سـازمان 

ملـل شـرکت کنیـم. صـدای درون سـرمان سـخنران ُپرشـتابی اسـت.
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امـا  می دهـد،  انجـام  درسـت  را  کارش  اوقـات  بیشـتر  درونـی  صـدای  کـه  اسـت  درسـت 

گهـگاه بـه وراجـی هـم ختـم می شـود، آن هـم درسـت در مواقعـی کـه بیشـتر از هـر وقـت دیگـری بـه 

یـم، در خطـر هسـتیم، یـا بـا هیجانـاِت دشـواری  یـم، مثـًا مواقعـی کـه اضطـراب دار آن احتیـاج دار

پراکنـده  تک گویـی  شـکل  وراجـی  ایـن  گاهـی  آرامش انـد.  نهایـت  مسـتلزم  کـه  شـده ایم  مواجـه 

گاهـی تکـراِر بی اختیـار  گفت وگویـی دونفـره بـا خودمـان اسـت؛  گاهـی هـم  را بـه خـود می گیـرد و 

گاهـی تصـور ُپـر از بیـم و امیـِد رویدادهـای آینـده  گذشـته اسـت )نشـخوار ذهنـی( و  رویدادهـای 

)نگرانی(؛ گاهی به شـکل پرش های آزاد تداعی گرانه بین احساسـات و اندیشـه های منفی است، 
گاهی هم درجازدن در احسـاس یا خاطره ای ناخوشـایند اسـت. فرقی ندارد صدای درونی چطور 

کـه از کنتـرل خـارج شـود و میکروفـون ذهنی مـان بـه دسـت وراجـی  خـودش را آشـکار کنـد، وقتـی 

بیفتـد، ذهـن مـا نه تنهـا آزارمـان می دهـد کـه فلجمـان هـم می کند. غیـر از این هـا، می تواند مـا را به 

کـه حسـابی آبرویمـان را ببـرد.13 کارهایـی وادارد 

کـه بـه خـودت می آیـی و می بینـی نیمه شـب چـوب بیسـبال کوچکـی را  مثـل همـان وقتـی 

گرفتـه ای، ایسـتاده ای در اتـاق نشـیمن و داری از پنجـره بـه بیـرون  به طـرز خنـده داری بـه دسـت 

سـرک می کشـی. 

معما
نیسـت  کـه الزم  ایـن اسـت  کارم داشـته ام  کـه در طـول سـال های  باورهایـی  از مهم تریـن  یکـی 

کاهـش وراجـی و مهـار صـدای درونـی بگردیـم، ایـن ابزارهـا معمـواًل جایـی  به دنبـال ابـزاری بـرای 

کار بگیریـم. آن هـا در عـادات ذهنـی،  جلـوی چشـممان پنهـان شـده اند و منتظرنـد تـا آن هـا را بـه 

کارهـای روزمره مـان و همچنیـن در آدم هـا، نهادهـا و محیط هایـی  رفتارهـای عجیب غریـب، و 

کتـاب، از ایـن ابزارهـا رونمایـی می کنـم و  کرده انـد. در ایـن  یـم جـا خـوش  کـه بـا آن هـا سـروکار دار

کنـار هـم  کـه چطـور در  نه تنهـا نحـوۀ کارشـان را توضیـح می دهـم، بلکـه از ایـن هـم خواهـم گفـت 

کـرده تـا در مدیریـت  کـه تکامـل برایمـان مهیـا  قـرار می گیرنـد و جعبه ابـزاری را تشـکیل می دهنـد 

کمک حالمـان باشـد. یـم  کـه بـا خودمـان دار مکالماتـی 

در فصل هـای پیـش رو، هـم از آزمایشـگاه برایتـان می گویم و هم داسـتان آدم هایی را تعریف 

می کنـم کـه بـا وراجـِی درونشـان مبارزه می کنند. بـا زندگی ذهنی یک کارمند سـابق آژانس امنیت 
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ملـی، ِفـرد راجـرز، مالـه یوسـف زی، لبـرون جیمـز، و قبیلـه ای از بومیـان اقیانـوس آرام جنوبـی بـه 

نام »تروبریاندی ها« و بسـیاری آدم های دیگر شـبیه من و خودتان آشـنا می شـوید. اما برای شـروع 

ایـن کتـاب، قبـل از هـر چیـز با صـدای درونی و کارهای شـگفت انگیزی که برایمان می کند آشـنا 

یـم و خواهیـم دید  یـِک مکالماتـی می رویـم کـه با خودمـان دار می شـویم. بعـد بـا هـم بـه آن سـوی تار

کی می توانـد بـه جسـممان صدمـه بزنـد، بـه زندگـی اجتماعی مـان  کـه وراجـی تـا چـه حـِد ترسـنا

کنـد. میـان صـدای درونـی به مثابـۀ ابرقهرمـاِن یاری دهنـده و  آسـیب برسـاند و حرفه مـان را نابـود 

صـدای درونـی به مثابـۀ شهاب سـنگ نابودگـری کـه آزارمـان می دهـد کشـمکش اجتناب ناپذیری 

کـه  کـه مـن آن را معمـای بـزرگ ذهـن انسـان می دانـم. چطـور ممکـن اسـت صدایـی  وجـود دارد 

بهتریـن راهنمـای ماسـت بدتریـن منتقدمـان هـم باشـد؟ باقـی فصل هـا تکنیک هایـی علمـی را 

کـه خیلـی زود بـه مـا  کاهـش دهنـد، تکنیک هایـی  کـه قادرنـد وراجـی ذهـن مـا را  شـرح می دهنـد 

کمـک می کننـد معمـای ذهـن خـود را حـل کنیـم.

کار ایـن  کـه دیگـر بـا خودتـان حـرف نزنیـد. اصـل  راه شکسـت دادن وراجـی ایـن نیسـت 

اسـت کـه یـاد بگیریـد ایـن کار را به شـکل مؤثرتـری انجـام بدهیـد. جای خوشـبختی اسـت که هم 

ذهـن شـما و هـم دنیـای اطرافتـان، بـا طراحـی استادانه شـان، بـه شـما کمـک می کننـد که ایـن کار 

کنتـرل صـدای درون سـرمان  را بی عیب ونقـص انجـام دهیـد. امـا پیـش از آنکـه به سـراغ راه هـای 

برویـم، الزم اسـت بـه پرسـش اساسـی تری پاسـخ بدهیـم.

اصًا چرا صدای درونی داریم؟ 


