اﻓﺴــﺮدﮔ ، ﭘﯿــﺎﻟﻪ ای از ﻓﻼﮐــﺖ ) درس ﻧــﻮﺷﺘﻪ
ﯾﺎزدﻫﻢ دوره ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ(۹۳
اﻓﺴﺮدﮔ ﻧﻮﻋ ﻓﻼﮐﺖ ﮔﺬراﺳﺖ .اﻓﺴﺮدﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ای از ﻓﻼﮐﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻌﻢ؛ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﺪون
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻏﺮق ﮐﻨﺪ .اﻓﺴﺮدﮔ ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ رﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﻨﺪ.
اﻓﺴﺮدﮔ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ دل اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮد ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑ اﻧﯿﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻼﺋﻢ

ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﯾ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺎه ﻣﺎ در ﺳﻠﺴﻠﻪ درس ﻫﺎی ﺳﻔﺮ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﯿﺮی درﺳﺖ ﻃ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ..در ﮐﺘﺎب ﻗﺪرت روح ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر ،در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔ ﻣﻄﻠﺐ
ﺟﺎﻟﺒ ﺑﯿﺎن ﻣ ﺷﻮد :ﮐﺸﺎورز ﻫﺎی اﺑﺘﺎﻟﯿﺎﯾ در ﺟﺎﯾ از ﮐﺸﺘﺰارﺷﺎن ،اﺗﺎﻗ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در آن در ﻓﺼﻞ
ﮐﺎﺷﺖ ،دو روز ﺧﻠﻮت ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از اﯾﺰد ﮐﯿﻮان ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎره زﺣﻞ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎد داس ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎﺗﺮن اﺳﺖ و ﮐﺸﻨﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﺳﺎﺗﺮن ﻣﻌﻨ ﻧﺪارد .اﺻﻼ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﺑﺪون ﺗﯿﺰی داس
اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .روﯾﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﯾﺰش اﻣﺎن ﻧﺪارد( اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺟﻮش
اﻧﺎری ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻻن در
ﻓﺮﻫﻨ اﻣﺮوز ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ رﻓﺘﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟ ﻧﺪارد.
اﻧﺎری ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزوﮐﺎری در زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ درون رﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ،

ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن آﯾﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ )زن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن( از ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ
و اﻧﺎری ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای آﯾﯿﻦ ﻫﺎی درون رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﻧﻤﺎز ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درون ﺑﺮود .اﺻﻼ اﯾﺎک ﻧﻌﺒﺪ و اﯾﺎک ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﺴﺘﻦ و ﻧﻔ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ راﻫﺰﻧ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺻﺎﺣﺒ دارد و
ﻫﺮ ﺳﺘﺎﯾﺸ ﻫﺮ ﺟﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ روی زﯾﺒﺎﯾ را در ﺟﺎﯾ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و از آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻘﺎﺷ زﯾﺒﺎﯾ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ و از آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
وﻟ از ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎﯾ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺘﺎﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی ﯾﺎد ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻟﻮچ اﺳﺖ و دوﺑﯿﻨ دارد
اﻣﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺣﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ وﻗﺘ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﻟﻮچ
ﻫﺴــﺘﯿﻢ و ﮐﻤــ دوﺑﯿﻨــ دارﯾــﻢ .ﺧــﻮاب آﻟــﻮده ﻣﯿﺨــﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿــﺎﻣ را از ﮔﻮﺷﯿﻤــﺎن ﺑﺨــﻮاﻧﯿﻢ وﻟــ ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ
دوﺗﺎﺳﺖ! ﺧﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﭼﺸﻤﻤﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺪاﻧﺪ ﻟﻮچ اﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮﻓﺘ اﺳﺖ .اﯾﻨﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﺎ ﻓﺮ ﻣﯿﻨﯿﻢ اول ﺧﺪا دوم ﻓﻼﻧ ﯾﻌﻨ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﻫﻮاﻻول و اﻻﺧﺮ و اﻟﻈﺎﻫﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ ﭼﻮن دوﺑﯿﻨ
دارﯾﻢ .
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ و ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾ ﻣﺎل ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﺎ در ﺳﻔﺮ ﻣ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻢ واﻗﻌﺎ ﻣﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ از دور ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ »داﺷﺘﻦ ﯾ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮب«
ﺑﻨﺮﯾﻢ ،ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ آﺷﻨﺎﯾ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ »داﺷﺘﻦ ﯾ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮب« .ﻣﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص اول،
ﮔﺮدن ﻣﺎ ﻣ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﺪﯾﻢ و ﺟﺎی دﯾﺮی ﻣ رﻓﺘﯿﻢ.
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و وﯾﺮاﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮادﻓﺮﺷﭽ ﻋﺰﯾﺰم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
===========================

ﻣﺤﯿﻂ زده ﻧﺸﻮ )درس ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ(۱۰‐
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻗﺒﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣ آﻣﻮزد .اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧ اﻧﻘﺪر ﻋﻼﻗﻪ دارد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺪام ﻓﻘﺪاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧ 35-30 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد؟ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮدﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﭼﯿﺴﺖ؟
وﻗﺘ ﮐﺎری ﺑﺰرگ در ﺳﺮ داری  ،ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮده ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺸﻮ) درس ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻼس ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ(۹ 
:ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ آن دﻧﯿﺎ ،ﻓﻬﻢ ﻣﺎﺳﺖ .اﮔﺮ اﻻن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺸﺖ را درک ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﻤﯿﻦ ادراک ﺗﯿﺰ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب ﮐﻪ ادراک ﻣﺎ ﺗﯿﺰ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ – ﻣﺠﻮز ﺳﻘﻮط ﯾﺎ ﺻﻌﻮد‐ درس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ  :ﯾ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﭘﺪر ﺑﺪ
داﺷﺘﻦ ،ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺑﺪ زﯾﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ .آدﻣﻬﺎی زﯾﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺻﺮف اﯾﻨﻪ ﺑﺮادر ﮐﺴ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻔﺖ ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه در زﻧﺪﮔ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺠﻮز اداﻣﻪ آن اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ دﺳﺘﺎری زﺧﻢ ،زﺧﻢ ﺧﻮب ﻧﻤ ﺷﻮد
ﮐﺎﺷ ﻣ آﻣﺪ و ﻧﺰدﯾ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﺮد :ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ  ۱۲ﺳﺎل  ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻦ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﯿﻮﯾﻢ ﮐﻪ “ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﯿﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺠﺎزی ﺑﻮده اﯾﺪ ؟ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘ، 

ﺣﻘﯿﻘ ﺗﺮﯾﺪ  ،ﻓﺮﻫﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ادﺑﯿﺎت را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮوف  ،روزی ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ
ﭼﻘﺪر ﺷﻤﺎ و ﻋﺸﻘﻬﺎﯾﺘﺎن ” ﺣﻘﯿﻘ ”اﺳﺖ “

ﺷﻬﻮت ﻣﻌﻨﺎ – درس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ

ﺳ ﺳﺎﻟ ﻣﺎدرت را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ای؟)ﺷﺸﻤﯿﻦ درس ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ( 

