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 دو ذهن در یک بدن 
 همراه با تمرینات عملی 

 مقدمه 

شده    ه تقسیممیکه ذهن شما به دو ن  دی تا متوجه شو  کشدیمطول    هیفقط چند ثان
 است.  ذکر شده  ذهنی شما  یها یختگی رنحوه مهار همه به هم  مقاله این است. در

  د، ی پاراگراف را تمام کن  نی. خواندن ادیهنوز آنها را نبند  د،یصبر کن  ید،ببند  نتان راچشما
به    هیثان  30به مدت    دیکن  یو سع  دی. خوب، چشمان خود را ببندد یسپس آنها را ببند

 . دیفکر نکن زیچچیه

 شروعآماده؟ 

 (ر ...)در انتظا

مختلف مدام در ذهن شما   ریاحتمال وجود دارد که افکار و تصاو   نیآسان نبود، نه؟ ا
 د.نظاهر شو

 خواهم یبار م  نیتفاوت که ا  نیبا ا   د،ی را امتحان کن  نیدوباره همان تمر  خواهمیحاال م
  ی ر یگیآنها را پ  دیکن  یسع  .شوندیظاهر م  ،خاص  ریکه کدام افکار و تصاو  دیتوجه کن

.  د یکه چه هستند و سپس آنها را رها کن  د ی داشته باشتوجه    د،ی. به آنها توجه کن دیکن
 . دیانجام ده قهی دق کی یکار را برا نی ا دیتوانیم  ایآ دی نیبب

 شروعآماده؟ 

 (ر ...)در انتظا

 ی فیتکل  ای.  ین دعوا که روز قبل با برادرت داشتا هم  دی چه بودند؟ شا  افکار و تصاویر  آن
 . یفانتز  ینوع  ای  دیادهید  را  یکه اخ یلم یف دیشا  ای که قرار است فردا انجام شود، 
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  د یشویممتوجه   سرعتبهاما    د،یبه آنها توجه کن  یمدت  یبرا   دیاتوانسته  ادیز   احتمالبه
 . دیکنیمدر مورد آنها فکر  دارید  یرارادیکه به طور غ 

االنکه    یاتجربهبا    ،یاندک  ی حت  ،باشید  کرده  شنیتی مد  حالتابهاگر     داشتید،   همین 
 بسیار شباهت دارد. 

و    ،رها کنیذهنت را    هم که شده  هی ثان  30  یبرا  یحت  یکرد  یو سع  یچشمانت را بست
 . افتهییمادامه همچنان  افکار مختلف فورانتمام تالشت،   رغمعلی

شرکت   ذنمانند    هاجنبشاز    یدر برخ   ای  شنیت یمانند من در جلسات مد  یمدت  یاگر برا
ا  ،باشید کرده   مورد  در  رنج  یذهن  ی"گفتگو  نیآنها  آن  از  شما  که  صحبت   دیابرده" 

 . کنندیم

ا  یز یو چ دارد  ا  نیکه وجود  که  متوقف  ی ذهن  ی"گفتگو  ن یاست    و  شودینم" هرگز 
 دارد.  انیروزمره شما جر یدر زندگ شهیهم

 پرحرف   آن جعبه  سازی یا خاموش کردن"آرام  "  ،یشرق  یهافلسفه  نیاز ا  یار یهدف بس
این گفتگوهای ذهنی    یباشد که کم  دیکار مف  نیا  کنمیاست و گمان م  ما  ذهن   داخل

 . میکن فیتضع را

  ی ادهیفادارد،    زین  یگر ید  تیمز  هاکی تکننوع    نیا  نی که تمر  امشدهاما در واقع متوجه  
 .اند کردهکه روانشناسان در غرب به آن توجه کرده و شروع به نوشتن درباره آن 

 .ناممیماست که من آن را "دو ذهن"  یز یچ  تیمز نیا

 فهرست مطالب 

 دو ذهن شما  .1
 ذهن متفکر خطاکار  .2
   کنترل ذهن متفکر   ی استفاده از کلمه احساس برا .3
 خودت عمل کن   برخالف  .4
 د یمف  نات ی تمر  .5
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 ست ی ن   ذهن خود   برده   گر ی د .6

 دو ذهن شما   -  1

  ه ی )و مانند بق  دیببر  نیرا از ب   یهر فکر   دیکن یم  یو سع  د یبندیمچشمان خود را    یوقت
 (، واضح است که ذهن شما در حال فکر کردن است. د ی خوریمشکست  یما به طرز بد

 " ؟کند ی م تفکر ذهن را مشاهده    ی اما اگر ذهن شما در حال تفکر است، پس چه کس  "

فردا در محل کارتان   قرار بود  که  یو ذهنتان مدام به کار   دیدادیمرا انجام   نی تمر  یوقت
 شما در مورد کار فردا بود؟  ینگران مسئول یچه کس گشت،یبرم دهیدانجام  

 .کردیم و آن را کنترل  ذهن تو بود که مراقب ذهنت بود نیا

را  کی  نیا بود  جیمفهوم  که   سمیدر  آن  ها  قرن  ی برا  بوده  و  شدهیم استفاده  از   ،
  دیمف  زانی(، به مACTتعهد )و    رشیپذ  مبتنی بر   مانند درمان  ی غرب  دیجد  یهادرمان

 . اذعان دارندروزمره ما  یاز مشکالت عاطف یار یحل بس یبودن آن و چگونگ

که چگونه   دهمیو سپس نشان م  کافمشیم  شتریدو ذهن را ب  بحث در مورد این  من
ها سروکار روزمره با آن  یکه در زندگ  یاز مشکالت عاطف  یار یحل بس  یآنها را برا  توانیم
 به کار برد.  میدار

 ذهن متفکر خطاکار  -   2

 " .م ی کنی نماست که ما آن را کامال  کنترل    ن ی مشکل ذهن متفکر ا "

 من آن را ثابت خواهم کرد. ؟یکن ینمباور 

فکر   یصورت  لی. به فدی فکر نکن  یصورت  لیف   کیبه    فقط  ،دیدهیم که انجام    یهر کار 
را در دست گرفته است. هنگام خواندن دو پاراگراف   ی که با خرطوم خود چتر آب  د ینکن
 . دیفکر نکن یصورت ل یف   کیاصال  به  یبعد

 نیبلکه در ح  د،یدیکش   ریبه تصو  یچتر آب  ک یبزرگ را با    یصورت  ل یف   کی  تنهانهخوب،  
 . ادامه دادید  یصورت لیف  کیخواندن دو پاراگراف گذشته، به فکر کردن خود در مورد 
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را رها کرده و به    یصورت  یهالی که ذهن شما ف   کردیم مراقبت  ذهن متفکر شما مدام  
رده و  نک  رها   را  هالیف  نیکه ا  دادیمدستور  ذهن شما    در همان زمان به  ،آن فکر نکند

 . به آنها فکر کند

  د،یشما در صف منتظر هست  کهدرحالی  ،در حال صحبت کردن است  شهیمتفکر همذهن  
با    ه کردنکه از مکالم  یزمان  د،ی بخواب   دیکنیم  یو سع  دیدر رختخواب هست  کهدرحالی
در ح  یزمان  ا ی  ،د یبریملذت  مردم   را    نی ا  ،است  چیزیخواندن    نیکه ذهن شما  کار 

 خواهد کرد. 

و اگر    دودیم  مختلف  ییزهایاست که به دنبال چ  گوشیباز  یذهن متفکر ما مانند سگ
ما را با خود    ، متفکرمانذهن    م، یخود نداشته باش  گرعادت به استفاده از ذهن مشاهده  

 . کندیمهمراه 

 ن ی آخر  ای   Diabloدر    30به سطح    دنیاگر ذهن متفکر ما شروع به وسواس در مورد رس
ذهن    Mad Men  زودیاپ گرکند،  کند   ما  مشاهد  نظارت  ما  متفکر  ذهن  بر  اینکه    از 

 . شودیمدرمانده 

رنج ما از   شتریاست که ب  ییدر واقع همان جا  نیاو    طورنیهمدر مورد احساسات هم  
 میتوانینمکه    تیواقع  نیبلکه از ا  ،ینه از خود احساسات منف  .رد یگیمآن سرچشمه  

 . میبازدار یاز غرق شدن در احساسات منف خود را

که ذهن متفکر و ذهن    افتدی اتفاق م   ل ی دل   ن ی ما به ا   یو عاطف   ی روان   یها استرس   شتر ی ب
 . می ده ی نم  ص ی را تشخ آنها  اند و ما تفاوت  شده   " ادغام" گر ما مشاهده 

 متفکر  ذهن  استفاده از کلمه احساس برای کنترل   –  3

همه    نی"چگونه از ا  ای: "چگونه از حسادت دست بردارم؟"  پرسندیم از من    شهی مردم هم
 م؟"ونش یعصب گرید   ،مختلف ط ی"چگونه در شرا ایدست بردارم؟"  تیعصبان

احساسات    نی. ادی ذهن متفکر خود را کنترل کن  دیتوانینم. شما  دیتوانینمپاسخ: شما  
 و همچنان ظاهر خواهند شد.  شوندیمظاهر 
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 " .نشوید   درگیر با آنها   ، ند یآ ی مآن احساسات به وجود   ی است که وقت   ن ی ا  راه حل   "

"من احساس    دییهستم"، بگو  ی گفتن "من عصبان  جایبهکه    شودیم  هیدر ذن، توص
احساس اضطراب  "من    دییهستم"، بگو  مضطربگفتن "من    جایبه."  کنمیم  تیعصبان

حسادت  "  دییبگو  نکهیا  جای به."  کنمیم حسادت  "  د ییگوب ،  "کنمیممن  احساس 
 . " کنمیم

به نظر و جمالت    هاواژهدر ادای    فیظربسیار  تفاوت    کی  انجام این کار  ممکن است
کن امتحان  را  آن  اما  زماندی برسد،  به  کن  ی.  اخ  د یفکر  منف  را  یکه    ا ی خشم    ،ی احساس 

 . دی اداشته یاد ی ز یناامن  ای تیعصب

  د، یدر عوض فکر کن"  بودم   یاز دست برادرم عصبان"   به خود بگویید  نکه یا  جای بهحاال  
  ، بودید   گینشما خشم   در حالت دوم،  کردم."  تی"من نسبت به برادرم احساس عصبان

 . دیاما توسط خشم کنترل نشد

 . هستندرفتار    ، بلکه ستندی انتخاب ن  ک یاحساسات  

 برخالف خودت عمل کن   -  4

"چطور نگران    ای"  ؟ییآ یم: "چگونه با ترس از شکست کنار  پرسندیم از من    شهی مردم هم
 " ؟یستیشدن ن  طرد

 !کنمیم مقابله  یترس و نگران  لهیوسبه یمن با ترس و نگران

 آزاردهنده است.(  واقعا  پاسخ  کی نی ، ادانمیم) 

همذات  هم دارند، فقط با آن    گرانیکه د  کنمیرا احساس م  ای  یمن همان ترس و نگران
 .دهمیمادامه  مها به کار خودو با وجود آن رمیپذیمرا  ها. من آنکنمینم یپندار 

مطلب(،    نی)مثل نوشتن ا  سمیو بنو   نمیبنش  ادیز  شومیممجبور    ی، وقتمثالعنوانبه
هزاران نفر  دانمیم را یز سمیبنو  یعال واقعا    یز یچ خواهمیم. من  شومیم یاغلب عصب 

 آن را خواهند خواند. 

 است.  و اهمال کاری  تعلل ت،یعصب نیا جی از نتا یکی
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به   انجام کارها را  و   شدم یم  یبودم که عصب  ییهاتیبودم و در موقع  ترکوچک  یوقت
کار   نیا  توانمینم":  که  گرفتمیم   میترم در مدرسه(، تصم  کی)مثال     انداختمیم  قیتعو

و   تمرکز کنم گریمانند افراد د توانمینم"من  ای "خسته هستم یلیرا انجام دهم چون خ
 ." مصرف کنم یگر ید زیچ ا ی دارو  دیبا

 م احساسات  نیب   ییجدا  چیه  و   شده بودم  و یکی  بیمن بودم که با ذهن متفکرم ترک  نیا
 من وجود نداشت.  تیو هو

کار را انجام    نیا  توانمینم  Z  ای  X  ،Y  لیبه دال" که    کردمیمفکر    نی بودم و به ا  یمن عصب
و هر کاری را که  . من برده ذهن متفکر خود بودم  رفتمیپذیمو آن را در ظاهر    "دهم
 . دادمیمانجام    گفتیم

. من هنوز سمیروز بنو  کیرا در    شتریب  ایکلمه    5000و    نمیبنش  توانمیمروزها اغلب    نیا
  در ذهنم،   همان افکار را  صدای گفت و گوی  . من هنوزکنمیمهمان اضطراب را احساس  

  ی حال و هوا   ،چرت بزنم"، "در حال حاضر  دیاول غذا بخورم"، "من با  دی)"من با  شنومیم
 نوشتن ندارم."( 

 : کنم ی م   ق ی افکار، آنها را تصد ن ی با ا   ی همذات پندار   جای بهاما اکنون،  

 " هستم. یمن از نوشتن امروز عصب" ▪
 اول غذا بخورم."  دی که با کنمیم "من فکر  ▪
 چرت بزنم."   کیاول  دی که با کنمیم "من فکر  ▪

دارد چرت و پرت  که او    میگویبه او م   درنگیو ب  آورمیم  یو سپس به ذهن متفکرم رو 
و شروع به نوشتن   نم یبنش  نکهی جز ا  ،ندارم  ازین  در حال حاضر  یز ی و من به چ  دیگویم

 کنم. 

 .میکن یم دیتول یو احساسات منف هابهانه اریاختیبهمه ما 

 نخواهد کرد.   ر ی هرگز تغ   موضوع  ن ی ؟ ا خالصه مطلب چیست  یدحدس بزن 
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ن  یبرا مهم  را  ستیمن  مثبت  افکار  تعداد  چه  خود  که  نوع   ،دی کنیم  ی تداع  در  چه 
به ذهنتان خطور   د یعصر جد  یچه نوع مزخرفات معنو  ای   ،دیدهیمانجام    یی هادرمان

 مغز انسان هستند.  یعیمحصوالت طب منفی احساسات و  افکار ،کند یم

 .میتوانینماز ما  کدامچیه.  دیاز آنها دور شو دیتوانینمشما 

  د یآنها خالص شو  دست  . ازدیریاست که آنها را بپذ   نیا   د یانجام ده  دیتوانیم که    یکار 
 . دیسپس با وجود آنها عمل کنو 

"عصبان  پرسندیم من    ازمردم    یوقت چگونه  کن  یکه  متوقف  را    ی "عصب   ای "  م یشدن 
 آنهاست: اصلی  مشکل  مطلب، نیاخود نحوه بیان "، مینشو

 " .د ی کنی م  تر ی قوآن را    د، ی ببر   ن ی احساس را از ب   ا ی فکر    کی   د ی کنی م  ی سع   نکه یا   محض به   "

 د ی کنیم: "آنچه در مقابل آن مقاومت  دیگویم  ییضرب المثل بودا  یک  که  طورهمان
 ادامه خواهد داشت." 

را  دیگویم  نزیراب   ی تون که    طورهمان  ای آنچه  "شما  تمرکز :  آن  احساس   دی کنیم  بر 
؛ شودیمآن احساس قدرتمندتر    د، یاحساس تمرکز کن ک ی یرو   شتری." هر چه بدی کنیم

از آنها    ییرها  یبرا  شتر ی روان هستند، هر چه ب  یهاشنمانند    یاحساسات منف  ،نیبنابرا
 . دی رو یمدر آنها فرو  شتریب  ،بزنید  وپادستو   دیتالش کن

  ک ی مهارت و    کی  ن ی. اد یو سپس رها کن  دیریاست که آنها را بپذ  نیا  و راه حل  ترفند
  ی ک ی که دو ذهن وجود دارد و شما فقط    دینده  صیکه تشخ  یاست، اما تا زمان  ندیفرا

 کرد. نی آن را تمر  توانینم ،د یکن یماز آنها را کنترل 

 ؟ کرد   دی چه با   -  5

دو    کندیم که به شما کمک    دی انجام ده  د ی توانیموجود دارد که    نیچند تمر  نجایدر ا
  ی شتر یکنترل ب  ،با وجود افکار و احساسات خود  نیو بنابرا  دیذهن خود را از هم جدا کن

 . دیخود داشته باش  ی بر رفتارها

 1  ن ی تمر 
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از    ابتدا  ،به ذهنتان خطور کرد  دی شد  یفکر   ا یاحساس    هرگاه   جدا   خودهویت  آن را 
 .دیری بگ  اریو سپس آن را در اخت  دیکن

 " احمق است. کیمن  سیکه رئ  کنمیم. اما من فکر ستیمن احمق ن سی"رئ ▪
ن ▪ متنفر  از دوست دختر سابقم  دختر سابقم ستمی"من  به دوست  نسبت  . من 

 " احساس تنفر دارم.
 " .کنمیم یو افسردگ یی. من احساس تنهاستمیتنها و افسرده ن من" ▪

دو کار را انجام    روش،   ن ی عواطف و افکار به ا   ن ی قدرتمند است. جدا شدن از ا   ار یزبان بس 
 : دهد ی م

 ی دائم ط یهستند و نه شرا یموقت  یهاحالتاست که آنها  یمعن  نیبه ا - 1

 . دیریآنها را بپذ تیکه مسئول کندیمشما را مجبور  - 2

 آنها فقط مقصرند. ستند،ین کسچیه  ریآنها تقص

 2  ن ی تمر 

برااز   منف  یذهن متفکر خود  احساسات  و  کن  یافکار  ادیتشکر  عمل    کیتکن   کی  نی . 
شما   رایز  ،و موثر است. ممکن است کامال  احمقانه به نظر برسد، اما مؤثر است  گرایانه

 .دیریرا بپذ هاآنخود،  یمبارزه با احساسات منف جایبه کندیم را مجبور 

این موضوع .  ی شد  یقبل از قرار امشب من عصبکه    ذهن متفکر  م،از تو متشکر" ▪
 "! داردیممن را گوش به زنگ نگه 

. من واقعا  یهست  یمن عصبان  سی از دست رئکه    تو متشکرم، ذهن متفکر  از" ▪
 " .یدهیم تی اهم  منکه چقدر به  کنمیم  یقدردان

.  ینسبت به احساسات منف  یابراز قدردان  ،خواهد بود  یبی و غر  بی احساس واقعا  عج   نیا
در طول زمان قدرت افکار و احساسات را  این کار  شد که    دیمتوجه خواه  کنمیاما فکر م
 . دیاقدام کن ،هاآن وجود رغمعلیتا  کندیو در واقع شما را وادار م دهدیکاهش م

 3  ن ی تمر 
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وجود دارد که واقعا  شما را آزار    یز یاگر چ  ا ی  ،د ینی بیم  وتابتباگر خود را در    ت،یدر نها
 . دی را امتحان کن نی ، ادهد یم

.  د یو آن را در ذهن خود نگه دار  در نظر بگیریدشما را آزار داده است    را  یکه اخ  یز یچ
از صحبت کردن با آن دختر ناز    دی. شادهدیمدوست دخترت باشد که تو را آزار    دیشا

 . باشد شغلتانترک   موضوع نیا دی. شا دی در کالس کنار شما وحشت داشته باش

  ، داشته باشد، تبدیل کنید   کوتاه که عصاره موضوع را در خود  جمله  کیآن را به  سپس  
 ی "من با دوست دخترم احساس ناراحت ای." کنمیماحساس ترس مانند "از ترک شغلم 

 ." کنمیم

خود و آن جمالت را به شکلی تمسخر آمیز و آهنگین برای    دیاال چشمان خود را ببندح
، آن جمله  زندیمو چرخ    دیرقصیم  کهدرحالی  کهرا تصور کنید  موس    یکیم  یا .  بخوانید

کن  یا  .خواندیمرا   کر  هاسنجاب  دیوانمود  سرود  قالب  در  را  شما    یبرا  سمسیآن 
 . خوانندیم

  چالق االغ  کی شما،  یدوست دختر عصبان دیشا د،یکن لیتبد ریتصو  کیحاال، آن را به 
تجسم   ونیزیصفحه تلو  یرا رو   ریاست. آن تصو  در حال ره رفتن  لنگانلنگکه    است
 ی . موها بپوشانید به خودتان    یخال خالکت و شلوار    کی   د، یرا خنده دار کن   هارنگ.  کنید

 . دی درآور نباتآباز  یا دسته صورتبهدوست دختر خود را 

  این و    دی کامال  مضحک به نظر برسد. وقت بگذار  تانفکر در ذهن خود   این  که  دیکن  یکار 
 انید. را بخند انخودت یدکن ی. سعانجام دهید را یباز 

ا از  برا  نیا  نکهیبعد  را  دق  ای  ک ی  ی کار  داد  قهی دو  کن   د،یانجام  متوقف  را  چه  دیآن   .
 د؟یدار یاحساس

  اندازه به  دیگر  یو احساسات منف  دیدار  قبلنسبت به    یاحساس بهتر   ادیز   احتمالبه
 . نیستند یقو ،قبل

 .( نات ی تمر انی)پا
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 ید ست ی ن   ذهن خود  برده   گر ید   -  5

  ی دارد. اما زمان   نیبه تمر  ازیاست که ن  یجدا کردن ذهن مشاهده گر از ذهن متفکر عادت
کرد که کمتر برده افکار و احساسات خود    دی احساس خواه  د،یکه شروع به انجام آن کن

داشت و احساس   د یخود خواه  یروزمره درون  یبر زندگ  یشتر ی. شما کنترل بدیشویم
 داشت.  دینسبت به آن خواه یبهتر 

،  انجام دادن کارها و    ینظم و انضباط شخص  جادیا  یگام برا   نیتر مهم  نیبه نظر من، ا
 . دیکه ممکن است از آن رنج ببر ای است  یکسالت ذهن ای تی عصب هر نوع رغمعلی

از هم متما  یهنگام را  ارز  دیتوانیم  د،یکرد  زیکه دو ذهن خود  افکار و    یاب یشروع به 
  ک یو کدام    دی مف  کی که کدام    د یریبگ  میو تصم  دی کن  ی نی مکان ع  ک یاحساسات خود از  

 هستند.  زابیآس

 شما بهتر خواهد شد.  یزندگ  در نتیجه

 منبع: 

 markmanson.net 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث

 

۱۰

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://markmanson.net/



