ﺟﻠﺴـﻪ روﻧﻤـﺎﯾ ﮐﺘـﺎب “ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﻣـﻦ” ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی
ﺟﻠﺴﻪ در ﻓﺮﻫﻨﺴﺮای ﺳﺮو ﺑﺎ ﭘﺨﺶ آﯾﺎت اﻟﻬ و ﺳﺮود ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ آﻏﺎز ﺷﺪ .

دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ
آﻗﺎی ﺑﻨ ﺻﺪر را ﺳﺘﻮد آﻧﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺶ را درﺑﺎره ﻓﺮدﯾﺖ و اﻧﺰوا و اﻧﻔﺮاد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ.

او ﻣﺸﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال را از آﻗﺎی ﺗﻮرج ﺑﻨ ﺻﺪر ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان
ﯾﻮﻧ از ﻓﺮدﯾﺖ  ، INDIVIDUATIONرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋ اﻧﺰاوی ﺳﻮﯾﯿﺴ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺘ دﯾﺮ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﻗﺎی ﺑﻨ ﺻﺪر در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
ارزش زدوده ﺷﺪن از ﻧﻘﺎﺑﻬﺎ را ﺷﺮح دادﻧﺪ .ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ردﯾﻒ اول ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ  ،در ﺑﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﯾ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﻫﻮم ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﯿﻤﺰ ﻫﯿﻠﻤﻦ ) ﭘﺪر رواﻧﺸﻨﺎﺳ ارﮐﺘﺎﯾﭙ ( ﻓﻘﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ .
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم “ﻓﺮدﯾﺖ”“ ،ﻫﻮﯾﺖ” و “ﺷﺨﺼﯿﺖ” ﭘﺮداﺧﺖ و آﻗﺎی
ﺑﻨ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ از ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺣﻀﺎر درﺑﺎره اﻓﺴﺮدﮔ ﻗﺮاﺋﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻓﺴﺮدﮔ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤ داروﯾ درﻣﻮارد ﺑﺎﻟﯿﻨ
اﻓﺴﺮدﮔ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻗﺎی ﺑﻨ ﺻﺪر ﺑﻪ درﺳﻬﺎ و ﺧﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺒﻌﺚ از اﻓﺴﺮدﮔ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ
آﻗﺎی ﺗﻮرج ﺑﻨ ﺻﺪر در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ :
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ و اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه را ﺟﺬب اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺮد
ﺧﻮﺑ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﻌﻨ ورﻧﺎ ﮐﺎﺳﺖ  ،ﻫﻢ ﻣﺜﺎل زﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻫﻢ راﻫﺎر ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی اراﺋﻪ
ﻣﯿﻨﺪ

در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدﯾﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺎره ﺷﺪ و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ

ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎﯾﺰی!
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی از ﻗﻮل ورﻧﺎ ﮐﺎﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﻫﻮﯾﺖ ﯾ ﻓﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﻨﻨﺪ:
ﺷﺒﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮد ،ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻮع ﮐﺎر اﻓﺮاد ،ﺧﻼﻗﯿﺘﺸﺎن ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ،ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓ
و ﻓﺮاﻓﻨ ﻫﻤﻪ در ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
در آﺧﺮ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻮاﻻت ﺣﻀﺎر ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ و ﺣﻀﺎر ﮐﺘﺐ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اﻣﻀﺎ و
ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﻨ ﺻﺪر دادﻧﺪ و ﻋﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ار اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب دﯾﺮوز  ،ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨ و زﻧﺪﮔ اﻗﺎی ﺳﻬﯿﻞ رﺿﺎﯾ و ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر
ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻪ اﺳﻢ” ﻣﺮداب روح” از ﺟﯿﻤﺰ ﻫﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺮت اﻫﺎﻟ ﮐﺘﺎب
ﮔﺸﺖ

ﻧﺸﺮ ﻟﯿﻮﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺎی رﺣﯿﻤﯿﺎن  ،زﺣﻤﺘ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻋﻤﻘ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻗﺎی ﺑﻨ ﺻﺪر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﺮوز اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب را ﺑﻪ
ﺣﻀﺎر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﮐﺘﺎب ” ﻧﻮﺟﻮان اﺑﺪی ” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮی رواﻧﺎو ﻋﻤﻘ ، ﻣﺎری ﻟﻮﯾﯿﺰ ﻓﻮن
ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻗﺎی ﺑﻨ ﺻﺪر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺸﺮ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ) دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧ ﮐﺘﺎب
را ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﯾﻮﻧ زورﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﺑﻨ ﺻﺪر رﺳﺎﻧﯿﺪ  .ﻣﺘﻦ آﻟﻤﺎﻧ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﻮن ﻓﺮاﻧﺲ اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ اﻧﯿﺴ درس ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ (

ﺟﻠﺴـﻪ روﻧﻤـﺎﯾ ﮐﺘـﺎب “ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﻣـﻦ” ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر

دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی
ﮔﻔﺘﻮی دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺗﻮرج ﺑﻨ ﺻﺪر و ﺳﻮال درﺑﺎره ﮐﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮای آن

و ﻃﺮح ﺳﻮاﻻﺗ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﻪ ﭼﺮا “ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻦ” ؟

ﻣﺘﺮﺟﻢ  :آﻗﺎی ﺗﻮرج ﺑﻨ ﺻﺪر
ﻧﺎﺷﺮ  :ﻟﯿﻮﺳﺎ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم “ﻓﺮدﯾﺖ”“ ،ﻫﻮﯾﺖ” و “ﺷﺨﺼﯿﺖ” ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘ ﻃ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ از ﻫﻨﺮ اﺳﺘﺎد ﺗﻮرج ﺑﻨ ﺻﺪر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﻨﺪ.
در ﺟـﺎی دﯾـﺮ ﺳـﺎﺣﺖ روان ﺷﻨـﺎﺧﺘ را ﭘﯿـﺪا ﻣﯿﻨﯿـﻢ و وارد ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﯿﺸـﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن در
اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
آﻗﺎی ﺗﻮرج ﺑﻨ ﺻﺪر در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ .
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ و اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ،و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘ ﺑﻪ
اﻓﺴﺮدﮔ دﭼﺎر ﻣﯿﺸﻮد ،از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد راﻫﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدﯾﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺎره ﺷﺪ و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
و ﭼﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎﯾﺰی!
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﺒﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮد ،ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻮع ﮐﺎر اﻓﺮاد ،ﺧﻼﻗﯿﺘﺸﺎن،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ،ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓ و ﻓﺮاﻓﻨ ﻫﻤﻪ در ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﺧﺮ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺣﻀﺎر ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ.

