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==========================================
ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻗﺎی ﺳﻬﯿﻞ رﺿﺎﯾ، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨ زﻧﺪﮔ ﮐﺘﺎﺑ را ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤ ﺗﺮﺟﻤﻪ و

اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻌﻀ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﮐﻤ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮداب روح ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ زﯾﺒﺎی
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻘﺪم  .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﺼﻠ ﺗﺎزه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﻧﺎوی در زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﮔﺸﻮد و دﯾﺒﺎﭼﻪ ای ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ
اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﯾﻦ رواﻧﺎو آﻣﺮﯾﺎﯾ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ و ار ﻣﺤﺘﻮای آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮم  ).ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﺗ از ﺑﺤﺚ دور اﻓﺘﺎدم و در ﭼﺎپ اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺸﺪم وﻟ ﭼﯿﺰی از زﯾﺒﺎﯾ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﮐﺎﺗﻪ ﻧﺸﺪ(
وﻗﺘ ﺻﺤﺒﺖ از رواﻧﺎوی ﻋﻤﻘ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ درﯾﺎﯾ از ﺳﻮاﻻت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎرﺑﺮدی روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﺎی روح و ﺧﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺨﺸ از ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ زﻧﺪﮔ ،ﮔﺮﯾﺰ از اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮﻫﻨ
ﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﯿﺎن‐ ﭘﺮده ای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و
ﻫﺪﻓﺶ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑ ﺷ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﯿﻤﺮﮔ ﺟﺴﻢ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻫﻤ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ
از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﮐﺮد ،اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ رود ﻣﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎ ﺑﭙﺮدازد و
ﻣﺎ را از ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﯾﻢ ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮی ﻣ
ﮔﺮﯾﺰﯾﻢ ،آن را ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﻨﻮی واﮔﺬار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘ ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ زﯾﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﮔﺸﺖ و ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐﻪ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره اش ﺑﺎﺷﻢ

و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳ و رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻋﻤﻘ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯿﺪاﻧﻢ…ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﺻ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ :
ﯾﻮﻧ در ﺳﺎل  1945در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻟﺎ ﻓﺮوﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻦ ) (Olga Froebe-Kapteynﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر
روﺣ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣ ﺷﻮد“ :ﺑﺼﯿﺮت ،ﭘﺎﯾﺪاری و ﻋﻤﻞ” ] .[1ﯾﻮﻧ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در اراﺋﮥ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺎﻣﺖ اﺧﻼﻗ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .
اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ “ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ام ،در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﺪم و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﺳﯿﺐ رﺳﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ”

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮآﻏﺎز ﺧﺮد اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ رﻫﺎﯾ ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻘﺪس اﻋﺘﺮاف را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای
رﻫﺎﯾ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ .زﯾﺮ ا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﭘﺮﻧﺪۀ ﺳﯿﺎه ﮔﻨﺎه ،زﻣﺎن ﺣﺎل را ﻣ ﻓﺮﺳﺎﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺎ را در
ﺑﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﻣ دارد .ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را از ﭘﺎ در ﻣ آورد و ﻧﯿﺮوﯾﻤﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را
ﻣ ﮐﺎﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮوزی ﻫﺎ اﻋﺘﺮاف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﺎ ﺑﺎور دﯾﺮی دارﻧﺪ و ﯾﺎ
دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺮدی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﮐﻨﻨﺪ.
————————————————————-
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺟﻼل ﺳﺘﺎری ﮐﯿﺴﺖ ؟ اﺳﻄﻮره در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
اﻧﺘﺸﺎر ﯾ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﯾﻮﻧ زورﯾﺦ
از ﯾ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﺑﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪم !
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ و ﻣﻌﺮﻓ دو ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی

