ﺑﯿﺴـﺖ ﻋـﺎدﺗ ﮐـﻪ ﺗـﻮاﻧﺮان ﻫـﺮ روز دارﻧـﺪ و ﻏﯿـﺮ
ﺗﻮاﻧﺮان ﻧﺪارﻧﺪ
ﻓﺮﺷﯿﺪ در ﮐﺎﻧﺎدا درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ در اﯾﺮان آﻣﺪه و داﻧﺸﺠﻮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

در ﮐﻤﺘـﺮ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ از درج ﻟﯿﻨـ ﯾـ ﻣﺘـﻦ ﺧﻮﻧـﺪﻧ اﻧﻠﯿﺴـ از  Tom Corelyدر ﺳـﺎﯾﺖ  ،اﯾﺸـﺎن
زﺣﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﻮت اﻧﻠﯿﺴ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﮐﺸﯿﺪ).ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﻪ او وﺑﻼگ
ﻧﻮﯾﺲ درداﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻣﺘﻨﻬﺎی ﺟﺎﻟﺒ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ (.ازش ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.
ﻣﺘﻦ ﺗﺎم ﮐﻮرﻟ درﺑﺎره ﻋﺎدﺗﻬﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ داد ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی ﺑﺮای ﺗﺤﻮل وﻟ ﻣﺪل ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺎداﺗ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﻠ
ﻫﺎﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒ ﮐﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮﺗﻮن درج ﮐﻨﯿﻢ.
———————————————————

—————————————————

Twenty Things the Rich Do Every
Day
So what do the rich do every day that the poor don’t do
 ۴۴٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎر از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﺧﯿﺰﻧﺪ ٪۳ .از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان اﯾﻨﻮﻧﻪاﻧﺪ.
 67%از ﺗﻮاﻧﺮان اﻫﺪاﻓﺸﺎن را ﻣﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٪۱۷ .از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
 ۸۸٪از ﺗﻮاﻧﺮان روزاﻧﻪ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ آﻣﻮزﺷ ﯾﺎ ﮐﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ٪۲
ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.
 ۶٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ ٪۶۹ .ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.
 79%ﺗﻮاﻧﺮان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎری ﻣﮔﺬارﻧﻨﺪ ٪۱۶ .ﻏﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.
 ۸۰٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﺑﺮ روی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻫﺪف ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ  ٪۱۲از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان
اﯾﻨﻮﻧﻪاﻧﺪ.
 ۷۶٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﻫﻔﺘﻪای ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ورزشﻫﺎی آﯾﺮوﺑﯿ ﻣﮐﻨﻨﺪ ٪۲۳ .ازﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ.
 ۵۳٪از ﺗﻮاﻧﺮان در ﺣﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻﻮﺗ ﮔﻮش ﻣدﻫﻨﺪ ٪۵ .ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﻨﺪ.

 ۸۱٪ﺗﻮاﻧﺮان ﯾ ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم‐ﺷﻮد  to-do-listدارﻧﺪ ٪۱۹ .ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.

 ٪ 70%از ﺗﻮاﻧﺮان ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰۰ﮐﺎﻟﺮی ﻏﺬای ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در روز ﻣﺧﻮرﻧﺪ ٪۹۷ .از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ از از  ۳۰۰ﮐﺎﻟﺮی ﻏﺬای ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در روز ﻣﺧﻮرﻧﺪ.
 ۲۳٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﻗﻤﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ٪۵۲ .از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﻗﻤﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ.
 ۶۳٪واﻟﺪﯾﺪن ﺗﻮاﻧﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮداﺳﺘﺎﻧ در ﻣﺎه ﻣﮔﻤﺎرﻧﺪ.
 ٪۳از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.
 ۷۰٪از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را در ﻣﺎه ﺑﻪ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﮔﻤﺎرﻧﺪ.
 ٪۳از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.
 ۸۰٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨ ﺗﻮﻟﺪت‐ﻣﺒﺎرک ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ٪۱۱ .از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.
 ۶۷٪ﺗﻮاﻧﺮان روزاﻧﻪ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ٪۲۳ .از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ
 ۷۴٪از ﺗﻮاﻧﺮان روزاﻧﻪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣآﻣﻮزﻧﺪ ٪۱ .از ﻏﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺮان اﯾﻨﻮﻧﻪ اﻧﺪ.
 ۸۴٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮب ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻣﺳﺎزﻧﺪ ٪۴ .از ﻏﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺮان اﯾﻨﻮﻧﻪاﻧﺪ.
 ۷۶٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ ،ﺑﺪﺷﺎﻧﺴ ﻣآورﻧﺪ ٪۹ .از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان اﯾﻨﻮﻧﻪاﻧﺪ.
 ۸۶٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼ آﻣﻮزﺷ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ٪۵از ﻏﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺮان ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ.

 ۸۶٪از ﺗﻮاﻧﺮان ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ٪۲۶از ﻏﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺮان اﯾﻨﻮﻧﻪاﻧﺪ.

داﺳـﺘﺎن “ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺟـﺎن” در ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﮔﻔﺘﻮﻫـﺎی
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی و ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی‐۱
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی ) ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗ اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ را اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻮش
ﮐﻨﯿﺪ –  6ﻣﺎﺑﺎﯾﺖ ‐ 6دﻗﯿﻘﻪ(

از ﻧﻮروز  93ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﺣﺎﺻﻞ درﺳﻬﺎی  12ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧ اﯾﺮاﻧ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴ ﮐﻨﻢ
 .ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﯾ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻢ آﻗﺎی ﻧﯿﺰاد اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤ را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی آﻏﺎز ﮐﻨﻢ؛ زﻧ ﻣﻌﻠﻢ  ،راوی دﻟﺴﻮز داﻧﺶ و ﺑﺎﻧﻮﯾ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺑ ادﻋﺎ در ﺣﻮزه

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﯾﻮﻧ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻨﺪه در ﺟﻠﺴﺎﺗ دوﻧﻔﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﺧﻮاﻧﺪﻧ ﻓﻮاد ﻓﺮﺷﭽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻨﺪه ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﯾﻮﻧ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪی و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺰوی و ﺟﻨﺎب ﺗﻮرج ﺑﻨ
ﺻﺪر  ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺟﺪی ﺗﺮ و آﮐﺎدﻣﯿ در داﻧﺸﺎه آﮐﺴﻔﻮرد اداﻣﻪ دادم و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﯾﻮﻧ و
ﻧﻈﺮﯾــﺎت او ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫــﺮ ﻣﻘــﻮﻟﻪ دﯾــﺮ ﻋﻠﻤــ ﻗﺎﺑــﻞ ﻧﻘــﺪو ﺑﺮرﺳــ اﺳــﺖ و ﻓﻀــﺎی داﻧﺸــﺎﻫ ﮐﺸــﻮر ﻣﺤﺘــﺎج
ﮔﻔﺘﻮﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻗﻮی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻋﺰﯾﺰ ،ﭼﺮا ﯾﻮﻧ ؟
ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﮐﻪ در ﻣﺎﺗﺐ ﮐﺮدم ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی رﻓﺘﻢ .ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و دل ﻫﺮ دو آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ در
ﯾﻮﻧ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﯾﻮﻧ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای آدم ﻋﺎدی ﻏﯿﺮﻣﻤﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ روان ﺷﻨﺎﺳ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﺣﺮف ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ  30ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﻮاب داده اﻧﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﻮاﻻت ﺧﻮدم ﺑﻮد
ﻧﻪ اراﺋﻪ آن .ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ را ﺑﺮای اراﺋﻪ دادن آﻣﺎده ﮐﻨﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻤﻊ دارد و ﻫﻢ
ﮐﺎرﺑﺮد .ﯾﻮﻧ ﯾ درﯾﺎ اﺳﺖ و ﻣﻦ از آن درﯾﺎ ﯾ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﻠﺪم .ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘ از ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع دارم .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯿﺸﻮد ﮔﻔﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﯾﻮﻧ ﯾ ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻣﺪرن .ﯾ ﻧﻮع ﺧﺮد اﺳﺖ و ﯾ ﻧﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﺧﻮد ﯾﻮﻧ ﻫﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن از ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎ و ﺗﻨﯿ ﻫﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ از ﻣﻼت اﺻﻠ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده

ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ذن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﯾﻮﻧ از ﻗﺴﻤﺘ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ .آن ﺧﺮد ﻋﻤﻘ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن وﺟﻮد دارد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴ از ﻫﺮ ﺑﺎوری آن را ﻗﺒﻮل ﻣ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  4ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان :ﯾﻮﻧ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروﻏﯿﻦ .ﻣﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﻧ ﻣﺘﻔﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺘﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﻮﻧ ﻧﻪ ادﻋﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸ داﺷﺖ و ﻧﻪ ادﻋﺎی
وﺣ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ
درد ،رﻧﺞ و روح ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﺎرش در ﺣﺪ ﮐﺎر ﻋﻠﻤ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺘ او ﻧﺮان ﺑﻮد ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات
و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎ ﯾ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد .او ﺧﻮد ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ از دﯾﻦ
و ﻣﺬﻫﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ او ﺧﻮد ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧ ﺗﻼش ﺑﻪ
ﺟﺪا و دﺳﺘﻪ ﮐﺮدن آدم ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﺪ .و ﺳﺮاﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ .او اﻧﺴﺎﻧ ﺷﻮﻫﻮدی ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎﯾ ﻣ آﻣﺪ وﻟ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ادﻋﺎی وﺣ ﻧﺮد .او ﯾ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺑﻮد و ﺣﺘ ﺑﺮﺧ او را در دﻧﯿﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻫﻢ ارز اﻧﯿﺸﺘﻦ ﻣ داﻧﻨﺪ .اﻧﯿﺸﺘﻦ در ﻓﯿﺰﯾ ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮداﺷﺖ و
ﯾﻮﻧ در رواﻧﺸﻨﺎﺳ .ﯾﻮﻧ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻬﻤﯿﺪه ام و اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ داﻧﺪ اﺻﻼﺣﺶ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﻪ ﻣﺘﺪ ﻋﻠﻤ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺘﺪ وﺣﯿﺎﻧ اﻃﺎﻋﺖ ﺣﺮف اول را ﻣ زﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺘﺪ ﻋﻠﻤ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺑﻄﺎل ﭘﺬﯾﺮی
ﻫﺴﺖ.
ﭼﯿﺰی را ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﯿﺮو ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮﯾﻢ .ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧ در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت و
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد .او ﺧﻮد ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﻠ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﻓﯿﺰﯾ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﻓﯿﺰﯾﺪان دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ او اﻧﺲ داﺷﺖ ﻫﻢ ﭘﺎﺋﻮﻟ ﺑﻮد .ﯾﻮﻧ ﻣ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ از ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿ را ﮐﻪ
اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﺮد درﺳﺖ درک ﻧﻤ ﮐﺮدم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺸﺘﯿﻦ زد .ﺳﭙﺲ او ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻮﻟ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻓﯿﺰﯾ ﺑﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﻣﺪرن را
ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺜﻼ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﯾﺪ و ﯾﻮﻧ زﯾﺎد ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻤﻌ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ اﺻﻞ اﺧﺘﻼف
ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﯿﺒﯿﺪو اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟ ﺑﻌﺪ از آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
 State of artدر واﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻮزه دل ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد.
دﻗﯿﻘﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﻢ .در  2008ﭼﻬﺮه دﯾﺮی از ﯾﻮﻧ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ .وﻗﺘ رد ﺑﻮک ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺑﺎ
آن ﮐﺎراﮔﺎه ﺑﺎزی ﻫﺎ و اﻟ آﺧﺮ ،ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﯾﻮﻧ را ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟
ﻣﻦ رد ﺑﻮک را دارم و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آن را ﺧﻮاﻧﺪه ام ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی درون آن ﭘﯿﺪا ﻧﺮدم .ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی ﯾﻮﻧ ﻫﺴﺖ،
ﺳﺒ ﺧﻂ ﯾﻮﻧ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ… ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﺮان ﺧﯿﻠ رازآﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ..اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ رازآﻟﻮدﮔ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺖ ﺣﻮزه ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش  4اﻟ 5 ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ وﻟ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ  700ﺻﻔﺤﻪ ای اﻧﻠﯿﺴ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻠ را ﺑﺮ آن دﯾﺪم و ﺧﻮاﻧﺪم .آن ﻗﺴﻤﺖ واﻗﻌﺎ رازآﻟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﺗﻌﺪادی از  phdﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻦ
اﺳﺖ و در دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺳﺮک ﻣ ﮐﺸﺪ و آدم ﻣ ﻓﻬﻤﺪ ﯾﻮﻧ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻫﻢ

ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾ ﻫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ راز ﮔﻞ زرﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻮد رﻣﺰ آﻟﻮد اﺳﺖ.

ان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ در ﻣﺠﺎورت وﯾﻠﻬﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ایﭼﯿﻨ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﻮﻧ
ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎﻓﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ داد ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻠﺴﺎت اراﻧﻮس ﮐﻪ در آن ﻣﺎﮐﺲ
ﭘﻼﻧ ،ﻫﺎﻧﺮی ﮐﻮرﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳ و ﺳﻬﺮوردی ﺷﻨﺎﺳ و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ،آﻗﺎی آﺷﺘﯿﺎﻧ ، دﮐﺘﺮ دارﯾﻮش
ﺷﺎﯾﺎن و ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻌﺮوف درﺑﻨﺪ در اﯾﺮان وﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﯿﻦ اﺟﻼس اراﻧﻮس و ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣ
ﺟﺎﻫﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒ ﻓﻠﺴﻔ ﺧﺎﺻ در
ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .از آن ﻃﺮف در آن ﺟﻠﺴﺎت ﺟﯿﻤﺰ ﻫﯿﻠﻤﻦ از
آﻣﺮﯾﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت وﺳﻂ ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ.

ﯾﻮﻧ در آن زﻣﺎن رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺑﻮده اﺳﺖ در آن زﻣﺎن .ﮐﻢ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن
ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻮﻧ از او دﻓﺎع ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ و ﻓﺮوﯾﺪﯾﻦ ﻫﺎ او را ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪف ﺑﺮﻋﺲ ﯾﻮﻧ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ ﻣ ﮔﺬارد ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدن از ﻓﺮوﯾﺪ .ﯾﻌﻨ اﻧﻘﺪر ﺣﻖ اﺳﺘﺎد را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ آورد .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ اﻧﺴﺎن روﺣﺎﻧ اﺳﺖ ،ﯾﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺮات اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺬﯾﺐ
ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﯾ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣ داﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤ ﻧﻈﺮش راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی رواﻧ دﺳﺘﺎﻫ را ﻣ
ﺳﺎزد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رواﻧ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ دروغ ﺳﻨﺠ ﻣ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﯾ ﻋﻘﺪه در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣ
ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ داد ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﯾﺪ او در اوﻫﺎم ﺧﻮدش راﺟﻊ ﺑﻪ روان و رواﻧﯿﺎت و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی رواﻧ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨ اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.

ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻃﻔ ﺑﻮد ،ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘ ﯾ ﻧﻈﺮﯾﻪ داﺷﺖ آﺳﻤﺎن و رﯾﺴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ .آدم ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾﻮﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ادم ﻣﺘﻔﺮ و ﺷﻬﻮدی ﻣ ﻧﺸﺴﺖ و
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ رو ﻣ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻠﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ اﺻﺮاری ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮد .زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
و ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺸﻪ روح ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ،او ﺳﻔﺮی را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ درون
اﻧﺴﺎن ،ﻫﻤﻮن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﯾﻮﻧ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺎرﯾ اﻧﺴﺎن ﮐﺮد و ﻧﻘﺸﻪ ای
ﺗﻘﺮﯾﺒ و ﺗﺨﻤﯿﻨ اراﺋﻪ داد از اﯾﻦ ﮐﻪ درون روان اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﺐ اﻓﺮاد دﯾﺮی رﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی را درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﻧ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮐﺎر را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﻮﻧ ﺷﻬﺎﻣﺖ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ را داﺷﺖ ﻧﻘﺸﻪ روح ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻠﺴﺎت ﯾﻮﻧ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﯿﻠ
ﺧﻼﺻﻪ و در ﺣﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻢ ﺷﺪ از درون ﺗﺎرﯾ اﻧﺴﺎن .او ﺑﻪ درون ﺧﻮدش ﻣ رﻓﺖ
و ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ او ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ
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