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  :     من ومصفا
  

كامال اتفاقي بود ،ولي اين اتفاق در تحول نگرش » محمد جعفر مصفا « هاي   اگرچه آشنائيم با انديشه     
« : خانه دوستي، عنوان كتـابي تـوجهم را جلـب كـرد         در كتاب . نسان بسيار اثر گذار بود    من به مسئله ا   

كه همـه اهـل نظـر و         در حالي . خود عنوان، سؤال برانگيز و كنجكاو كننده بود       .»انسان در اسارت فكر   
اند، اين چه كـسي اسـت كـه از زنـدان فكـر سـخن              را وجه امتياز و برتري انسان دانسته      » فكر« بصر،  

خواندن آن كتاب و رسيدن  . داد     جدي و جديد را مي     يفهرست مطالب هم، نويد طرح مطالب     . گويد مي
لذا .  ذهن مرا در مسير و جهت ديگري انداخت - از طريق آدرسي كه در كتاب بود       -به محضر نويسنده  

ي كـه سيـستم فكـر    دانم ؛ مضاف بر اين هاي زندگي خود مي حسن اتفاق آشنايي با مصفا را، از شانس 
مصفا، سيستمي منحصر بفرد و متمايز است كه نسخه مشابه آن را تاكنون بين سـاير دسـت انـدركاران          

كه از طريقي ديگر به اصول افكار او نزديك شـوم ،   ام و لذا امكان اين روانشناسي و خودشناسي نديده  
اش » بـا پيـر بلـخ    « در كتـاب  » مـصفا « عالوه براين ها ، مدخلي كه       . احتمال بعيد و دور از ذهني بود        

 ايـن بـار در آثـار     -ايي از روشن بيني و بـصيرت را         هاي موالنا، نوشته بود، منبع و مخزن تازه         برانديشه
 در اختيارم قرار داد كه همه و همه در سنتز و تركيب نهايِي برداشتهاي خودم از مـسئله انـسان،        -موالنا

  .اند كامال مؤثر افتاده
ه هايي از جستجوهايش در مكاتب و مذاهب مختلف ، ب    ، قسمت » لزندگي و مسائ  « مصفا در كتاب     

او به عنوان اولين مترجم آثار روانشناس معروف آمريكايي، خانم  . دنبال حقيقت را، مكتوب كرده است     
 سـال  12اي به مكتب او داشته است و بقول خودش بمـدت   ، وابستگي و ارادت ويژه   »كارن هورناي   «



به . كند نگرد، تحولي باطني را حس نمي وده است و پس از آن در خود كه ميها ب در اسارت اين انديشه
قول خودش پس از خروج از سيطره روانـي و اتوريتـه هورنـاي اسـت كـه نـوعي شـفافيت ذهنـي و                

گزارش مـصفا از نحـوه ايـن تحـول     . كند  كند، تجربه مي تعبير مي» رهايي « سبكروحي را، كه از آن به  
و » هويت فكـري  « شود او چگونه به اصول اعتقادي خودش در زمينه    لوم نمي بسيار ناقص است و مع    

اگـر در  . رسـد                       و غيره و ذلك مي”تعبيرات ارزشي “ نحوه تكوين اين هويت و ارتباطش با مباحثي نظير 
 كريـشنا  «گويـد ، در عـوض دربـاره تـاثير و تـاثراتش از        اش با هورناي مختصر چيزي مي       مورد رابطه 

افتـد و   مي”بنياد مورتي “كند و حتي در سير و سفرش به هند كه گذارش به       كامال سكوت مي  » مورتي  
به هر حال مصفا در جاي ديگري   . ابا دارد » مورتي  « كند، از بردن نام       از آن ذكر خير مختصري هم مي      

يـد نظريـات او، اشـكال    كنـد و ضـمن تائ   مي»  مورتي « اي بين سيستم خود و ديگران ازجمله      مقايسه
كنـد و   به مولوي هـم اشـاره مـي   . داند سيستم او را در فقدان نظام و نيز در چنگ نيانداختن به ذهن مي    

اي تر و انگيزاننـده   نهد ولي در تحليل نهايي، سيستم خود را منظومه           مي ارجهاي مولوي را بسيار       آموزه
ـ  اما ساير روان. كند تر تلقي مي   د و هورنـاي را، بـه يـك نقـد مـشترك مطعـون       شناسان از جمله فروي

بريم، خالصه شده و كسي كليد  كه تمام كار آنان در ترسيم زنداني كه در آن بسر مي    سازد و آن اين     مي
دهد و حداكثر هنرشان تشريح و توصيف دقيق زوايا و گوشه و كناره  باز كردن در زندان را به شما نمي  

 هاي آن حاصل نوعي توهم ذهنـي   زندان و ساختمان و ديواره كه اصل    در حالي . هاي اين زندان است   
كه بگويند از اين توهم خارج شو و از اين خـواب بيـدار گـرد،     جاي اين ه  شناسان ب  است و اين روان   
ها نهايتا حكم مـسكن و مخـدر را    تجويزات آن. گويند تا در اين مرداب خوابت ببرد     برايت الاليي مي  

روانكـاوان و روانـشناسان بجـاي    . يولوژيك و سبب شناسانه بيماري نيستدارد و معطوف به معالجه ات  
عالج واقعه پيش از وقوع و حدوث، به روتوش و وصله پينه كردن هويت و شخصيت ذهني و فكـري   

در حكـايتي از مثنـوي مــــولوي، دايـه          . كه مشكل از خود اين هويت اسـت        زنند در حالي    دست مي 
گويد نترس عزيـزم مـن    دايه مي. كند ترسد و گــريه مي      بچه از او مي    سياهي بچه اي را بغل كــرده و      

  .اينجا هستم، در حاليكه خود مشكل  وجود دايه است
 12 سال آشنايي با مصفا، همان حسي را دارم كـه  خـود او پـس از           20       اينك من پس از قريب      

شان ، مروري فشرده بر آثارش با هدف نوعي تسويه حساب فكري با اي  .سال آشنايي با هورناي داشت      
  .كردم و به خود گفتم بايد تكليفت را با مصفا يكبار براي هميشه روشن كني



گويـد   ها و خود باختگي هاست و خـود مـي   هاي بسيار مفيد مصفا، رهايي از قيد اتوريته         يكي از آموزه  
 تـشريح جزئيـاتِ زنـدان    مصفا سيستم هورناي را، در مقام    .رهائيش با اختتام اتوريته هورناي آغاز شده      

مصفا، سيستم .گشايد داند ولي اين سيستم در زندان را بر روي تو نمي رواني نوع بشر، سيستم دقيقي مي
دارد تـا تكلـيفش را بـا     داند كه دست از سر انسان بر نمـي  خود را جذاب تر و روشمند ترو مؤثرتر مي 

ر زندان را بر روي كسي بگـشايد؟ تـا آن      ولي آيا سيستم مصفا هم توانسته است د       . خود، روشن نمايد  
رسد اگر  نايل نيامده بود و بنظر مي» فيض« زماني كه من با ايشان در تماس و مراوده بودم، كسي به اين

. بخواهيم از هر سيستمي از جمله سيستم مصفا يك اتوريته و الگو بـسازيم، ره بجـايي نخـواهيم بـرد                
من هم بايد ضـمن پـر شـدن از تجـارب ديگـران، راه      . مصفا با سيستم خودش به رهايي رسيده است       

خودم را بروم و به سيستم خودم كه تناسب بيشتري با ساختمان روانيم داشته باشد، برسم و در نهايت                
  .بايد راه خودم را با پاي خودم و با تجارب حسي و حس كرده هاي خودم بروم

توانـد سـد    كنم، تراكم تجـارب مـي  » كوكو« مسلما اگر جوياي حقيقت باشم و بقول مولوي مثل فاخته  
  .انانيت و نفسانيت را در هم بشكند و به تحولي بيانجامد

      
  :     آثار مصفا

ها در  اين ترجمه. پردازد قبل از دهه پنجاه، مصفا تحت تاثير هورناي است و به ترجمه كارهاي او مي     
ت كه با توجه به نقد مـصفا بـه سيـستم     منتشر شده اس63 و يكي از آنها در سال    46 و   47سال هاي   

نمايد و اين در حالي است كه خود مصفا، از تجديـد     موجه نمي  63هورناي، انتشار اين كتاب در سال       
، تحـت ايـن عنـوان كـه هنـوز      )50سـال (» انسان گمشده و شـناخت « چاپ اولين تاليف خودش بنام  

 -هويـت «كه ايـن كتـاب، كـه در آن بجـاي       در حالي . كند  تاثيراتي از هورناي در آن است، خودداري مي       
% 90گويـد،     ، سـخن مـي    »انسان كلمه اي  « و  » شخصيت تصوري « و  » شخصيت ايده الي  « ، از » فكري

در انتهاي اين كتـاب،  . يابد، در خود دارد آموزه هاي اصلي مصفا را كه بعدا در ساير كتابهايش بسط مي 
 و 62شود و در سـال هـاي    بي از او چاپ نمي كتا62شود، ولي تا سال      وعده چاپ جلد دوم داده مي     

كند كـه   را چاپ مي» با پير بلخ« و » انسان در اسارت فكر« ، »تفكر زائد «  به ترتيب كتابهاي     66 و   64
» هلـه « ) 71(» زندگي و مسائل« )  69(» رابطه« كتابهاي بعدي . هاي او را در خود دارند اساس انديشه 

  . اند» به عبارت ديگر« و بقول خودش. اند ر مطالب كتابهاي قبليتكرا) ) 79(» همه آگاهي« و) 74(



آيـد كـه بواسـطه     چند كتاب از كريشنا مورتي هم در همين سال ها با ترجمه ايـشان از چـاپ در مـي           
اشتراكات فكري مترجم و نويسنده، نسبت به ترجمه هاي ديگران از كتابهاي مورتي، متمايزتر و مفهوم    

  .ترند
  

  :ه هاي مصفا   خالصه آموز
  

تعليم « شود كه ضمن روندي كه ما آن را       مصفا طي نگاهي به پروسه رشد رواني كودك، متوجه مي
كنـيم و   ايم، كودكانمان را به تدريج مسخ و از طبيعت و فطـرت و اصالتـشان دور مـي              ناميده» و تربيت 

ال را اگر بخـواهيم در يـك جملـه    اين ب. آوريم كه والدينمان برسر ما آوردند همان باليي را سرشان مي 
خالصه كنيم عبارت است از به خواب شخصيت رفتن و القاي اين توهم كه گويا هر كس شخصيت و          
منيتي دارد كه حاصل جمع صفات و شبه ارزش هايي است كه جامعه و محيط اجتماعي و خـانوادگي          

كند و ما در سوداي كسب شخصيت،  تعبير مي» ارزش« به شكلي كامال اعتباري و غير واقعي، از آنها به 
  . كنيم و به پايان مي رسانيم عمرمان را در فتح قله هاي موهوم اين شبه ارزش ها تباه مي

ناميم كه نسبتي با خود امور واقع ندارند بلكـه حاصـل    رو اعتباري مي اين صفات و ارزش ها را از اين     
 حمل و آنها را به خوب و بــد  و مثبت و منفي اي بر امــور واقع ،   تعابير ذهني مايند كه چــون سايه     

  . كنيم مي تقسيم
توانند مصالح       قدرت، ثروت، جمال، كمال، شهرت، شجاعت، غيرت، و حتي اخالق و معنويات مي  

شخصيت تصوري و « يا » هويت فكري« ساختماني ساختار هويت برآمده از فكر باشند كه مصفا بدان      
 -بدينسان ما ديگر با اصالت و طبيعت غير متعين و نامتمايز خـود كنـار نمـي        . كند  اطالق مي » ايده آلي 

كنيم و حصاري  منتسب و منسوب مي» من « آييم بلكه اين صفات و ارزش ها را به مركزي ذهني بنام             
، نگاهي ويژه و تبعيض آميز به اين مركز » غير من« كشيم و در تمايزي روزافزون از  بدور اين مركز مي

دردانه و تافتة جدابافته از بقيه عـالم خـواهيم داشـت و بجـاي عمـل كـردن سـيال و طبيعـي و                 ذهنِي  
و از آن پس هم وغممـان    . خودبخودي، به امر و نهي اين مركز ذهني نشست و برخاست خواهيم كرد            

جمع آوري صفات ارزشي و جامعه پسند براي اين مركز و سنگر گرفتن در اين حصار، براي دفـاع از               
  .مله به هويت هاي رقيب، خواهد شدآن و ح



والدين دو جور با . دهد    كودك معصوم براساس اصالت و تمايل باطني خود، شكالتي به دوستش مي      
در هر دو . گويند چه بچه مهرباني اي و يا مي عرضه گويند چه بچه بي كنند يا مي اين عمل او برخورد مي

ه بار ديگر حركتش نه بر اساس انگيزه اصيل باطني بلكـه       كنند ك   حال با اين واكنش ها به بچه القاء مي        
كودك از مجموعه صفات و ارزش هايي كـه رفتـه رفتـه       . براي داد و ستد شبه ارزشها و به به ها باشد          

داند و خـــود را بـا    سازد كه خــود را عبارت از آنها مي شود يك مركز ذهني مي براي خــود قائل مي   
  آنها يكي 

كس خود را و شخـصيت   مثال فالن. رود كه خواب شخصيت است خواب و توهمي ميپندارد و به      مي
خود را عبارت از ثروتش يا شهرتش يا زيبائيش و يا حتي هنرمند بودن و نويسنده بودنش يا عـارف و     

شـود و پـس از آن همـه     داند و اين آغاز جداسري و تمايزش از بقيـه كائنـات مـي    درويش بودنش مي  
رضاي غرورها و نياز هاي اين مركز خواهد بود كه سر منشا تمام بـدبختي هـاي     حركاتش در خدمت ا   

  . نوع بشر است
     اين آدم دلش به، به به مردم خوش است و ذهن و جسمش را براي گرفتن اين به به ها به استخدام 

 و كشاند و هميشه نگران قضاوت ديگران است     مي) لفظي وفكري   ( و بردگي هويتي مجازي و هوايي       
  .لذا ذهن و روانش كيفيت رهايي و وارستگي و حركت بي مانع را ندارد

اين روندي است كه طـي  . رقصيم      در واقع تعابير ذهني و واژه ها و تصاويرند كه ما به ساز آنها مي          
شود و رفته رفته با الاليـِي لـزوم كـسب شـبه ارزش هـا و بدسـت        آن كودك، كور و كودن و منگ مي 

. بـرد  رود و عمري را در توهم و تخيل بـسر مـي   جامعه پسند، به خواب شخصيت مي آوردن شخصيت   
شود بـه رابطـه فكـري، تـصوري، واژه اي، خيـالي و        اش با زندگي تبديل مي      رابطه حسي و بال واسطه    

يك شعبه نمايندگي از طـرف اجتمـاع در    . كند  كند بلكه فكر مي     زندگيش را حس و لمس نمي     . موهوم
در ســـوداي كـسب شخـصيت،    . رقـصاند  شود كه به نمايندگي از اجتمـاع ، او را مـي   ذهن او داير مي   

  سـوداگر كاالهاي شخصيتي 
بـه  . شويم و وااسفا كه كل سرمايه ما، در اين سودا وام واعتباري است كه جامعه ضـامن آن  اسـت            مي

يت كـه او را  تعبير مصفا، جنوِن نوع انسان عبارت است از حمل يك شبح لفظي و خيالي بنـام شخـص             
  .ايم آقاي خود كرده



تا حاال جامعه به .     در واقع مشكل ما در نگاهمان است و بايد چشم ها را بشوئيم و جور ديگر ببينيم
دانيم همين كار از مـا   ما القا كرده است كه زندگي يعني ذخيره ارزش ها و كسب شخصيت و حاال مي              

  .ي هاي ما از اوستموجودي خودخواه و متفرعن ساخته كه همه بدبخت
كند  مصفا در توضيح مكانيسم اين ابتالء و بيماري ،به ناتواني و ضعف جسمي و ذهني كودك اشاره مي

پناهي و ضعف، ناچار است القائات بزرگترها را بپذيرد و به نوعي به دامـن مـادر و پـدر     كه در اوج بي 
ايم در بيراهه بوده  ايم هر چه راه رفته ميدهايم و فه پناه ببرد ولي حاال كه به بلوغ جسمي و فكري رسيده  

  .است چرا نتوانيم و  چرا نخواهيم طرز فكرو نوع نگاهمان به زندگي را تغيير دهيم
    چگونه شادابي و آرامش و راحتي كودكانه خود را با فكر و خيال شخصيت طاق زديـم و هـر چـه        

 كـسب ارزش هـاي اعتبـاري و موهـوم     اگـر بـي توجـه بـه       . بزرگتر شديم پژمرده تر و ناشادتر شديم      
شد و وجودي سرشار  هاي مازاد و به بند كشيده شده وجود آزاد مي شديم ، چقدر انرژي     شخصيتي مي 

االن همه مــا در قالب هاي هويتي و شخصيتي، يكديگــــر را به        . كــرديم  از عشق و شعف پيدا  مي      
  چشم رقيب

ورزيم ولي بدون اين ديوارها و قالب هاي شخصيتي، رابطه  بينيم و آشكار و پنهان، به هم نفرت مي    مي
  . ما براساس عشق خواهد بود

كنيم مجموعه تصاوير  ايم كه بر اساس آن تصور مي      بقول مصفا ما دچار يك جهل هزاران ساله شده
 ذهـن . ايم، ما بـه ازاي واقعـي دارد         ريخته» شخصيت« و توصيفات لفظي را كه در قالب و تحت عنوان         

كند اين درخت ما به ازاي خارجي دارد ولي انديشه حقارت و تـشخص،             وقتي به يك درخت فكر مي     
كشد  اين انديشه دوم است كه دور من حصار و سنگري مي        . اعتبار ذهن است و مصداق خارجي ندارد      

د و ساز كند و فيكسه و بي تحرك مي و مرا از مجموعه سيال و جاري و دائما نوشوندة كائنات ،جدا مي 
  .دهد احساس جدايي و انزوا و ثبات به من مي

هويـت  . شـود      نطفه منيت و هويت كه شكل گرفت، با مكانيسم هاي مختلف پيچيـده و تنـاور مـي            
فكري بدوا و در زمان كودكي، در حالتي اضطراري و منبعث از ناتواني و ترس و جهل كـودك، حكـم     

اي از احكـام   پس از اين مرحله، جامعـه مجموعـه  . رديك حصار و سنگر امنيتي و دفاعي را براي او دا    
دهد كه به گسترش ابعاد هويت  فردي و  اجتماعي به خــورد ما مي   » اخالق  « شبه ارزشي را به عنوان      

ريا كارانة حاكم بر اجتماع، كه در نمود و نماد و تظاهر خالصه      » شبه اخالق « اين  . زند  فكري دامن مي  



كند و اين  از روي صحنه به پشت صحنه، به پيچيدگي رواني انسان كمك ميشود، با كشاندن مبارزه  مي
مـا بـه   . شـود  رود و به نمايش فضيلت و ارزش كـشانده مـي   بار مبارزه از حالت صرفا دفاعي فراتر مي       

ضرِب شالق اخالقيات جامعه پسند، ناچاريم با صرف انـرژي زيـاد از يـك درون پـر از شـر، عالئـم              
حـال  .  افراط در تعارفات اخالقي را بجاي اخالِق اصيل مبتني بر عشق، جا بزنيم   خيرآميز صادر كنيم و   

شوند، بدون آنكـه   آنكه اعمال واقعا اخالقي، بطور طبيعي و خودبخودي از دروني پر از عشق صادر مي   
بقول مصفا، زماني فضيلت در تو هست كه خودت هم نـداني  . رد پايي در ذهن ما از خود بجا بگذارند     

  .را در ذهنت نشخوار نكني و از آن عكس و تصوير برنداري و در قاب ذهنت فيكس نكنيو آن 
  
  

     مكانيــسم هــاي ديگــر پيچيــدگي هويــت فكــري عبارتنــد از مقايــسه، زمانمنــدي، عادتمنــدي و  
داند كه طي آن مهار انـسان، از طريـق نخـي              را مهمتر از همه مي    ” خودباختگي“خودباختگي كه مصفا    

بقول مصفا مـا بـراي يكـديگر، يـك عامـل فـشار ذهنـي و             . شود  ضاوت ديگران وصل مي   نامرئي به ق  
اعتقادات ما، مال خودمان نيست و حاصل القائات ديگران است و          . بريم  ايم و از هم حساب مي       اتوريته

زندگي ما دويـدني بـي پايـان بـدنبال طلـب هـاي       . ايم هاي دست دوم و نقل قولي شده  ما در واقع آدم   
نامه شخصيت خـود را، مثـل يـك استـشهاد محلـي           . منظور تقد كردن آنان است      ه  صيتي ب موهوم شخ 

بريم تا با امضايشان، تاييدش كنند ولـي ايـن طلـب هـا هرگـز نقـد        بدست گرفته و پيش اين و آن مي   
علـت سـيري ناپـذيري انـسان ايـن اسـت كـه ارزش هـاي         . شوند چون كيفيت نقد شونده ندارند   نمي

ما شخـصيتي  . تواند با خوردن خيال و توهم سير شود عي نيستند و طبيعتا انسان نمي  اعتباري، غذاي واق  
معلق و پا در هوا داريم كه رفع تعليق حالت خوف و رجايش، موكول و مشروط بـه امـضاي ديگـران               

  .است
  

و وعده فردا دادن هم، مكانيسمي است كه هويت با كمك آن به تـداوم خـود كمـك        »زمانمندي       « 
  .وعده فردا براي تحول، نوعي وعده سرخرمن براي حفظ وضع موجود است. دكن مي
  



دهد كه قادر به تغيير  و اعتياد به وضع موجود هم به ما كيفيتي مكانيكي و ماشيني مي          » عادتمندي     « 
  .وضع موجود نباشيم

  
بـا مقايـسه وضـع    هم عامل مبهم پر و بال دادن به هويت است كه بر اساس آن، انـسان      » مقايسه     « 

موجود با وضع ايده آلي، بين امروز و فردا و بين اينجا و آنجا، زندگيش را در فاصله دويدني بي پايـان    
  .كند و فراري دائمي از حال به آينده ، تلف مي

  
دهد، به روش هاي مختلف و پر        تطبيق مصداقي نگاه ديگرگونه و وارونه اي كه مصفا آموزش مي          

مصفا تجليات مختلف هويت فكري را . كند زمره، به فهم بيشتر اين آموزه ها، كمك مي        تنوع زندگي رو  
 را تشريح …در زمينه رويكرد ما به ثروت ، مرگ، ازدواج، عشق، علم، جنگ، اخالق ، هنر، ورزش و        

  . كرده است
  

 را داننـد و خـود   گويد عده اي نمايش ثروت را عالمـت تـشخص مـي       مي» ثروت و فقر  «     در مورد   
اي  كنند و عده دانند و با آن ها احساس وجود مي عبارت از مبل و ماشين و خانه و حساب بانكيشان مي

در هر دو حالت پاي . اند رسد، تفاخر به فقر را ، به اسلحه خود تبديل كرده     هم كه دستشان به پول نمي     
  .هويت فكري در كار است و وضع روحي اين آدم ها تفاوت كيفي با هم ندارد

  
كارهاي ما، در واقع، تكرار ماشيني و بـدون  . هستيم» كارمندي«گويد ما آدم هاي  مي» كار«     در مورد  

در حاليكه . لذت يك كار معين است كه صرفا معطوف به كسب ثروت است و خوِد كار هدف  نيست            
كار نـه صـرفا   . كار بمعناي سالم آن، بايد حاوي عنصر خالقيت و نوآوري و توام با لذت و عشق باشد   

  .وسيله امرار زندگي، بلكه عين زندگي وجزء مهم آن است
  

هستيم كه هم و غممان جمع آوري اطالعات » اطالعات مندي« گويد، آدم هاي      مي» علم«     در مورد   
، علم تـن  » ضبط صوتي« اين علم هاي . جلوه كنيم» معلومات عمومي« غير مفيد است تا بصورت يك 

ا آگاهي و روشن بيني و بصيرت كه خصوصيات يك ذهن شفاف و تيزبين اسـت،            و بار تن هستند و ب     



اين . معلومات ما محفوظاتي است از انديشه هاي ديگران، نه ادراكات ذهني شفاف و صاف   . فرق دارند 
اي است براي آنكه خود را به رخ ديگران بكشيم و كيفيت و اصالت علـم دوسـتي و         محفوظات وسيله 

  . يهايمان را نداردكنجكاوي علمي كودك
  

در مبارزه و مسابقه شخصيت است ؛   » يارگيري« گويد دوستي هاي ما نوعي        مي» دوستي«     در مورد   
دوستي هاي ما مشروط به تائيد متقابل و در واقـع نـوعي            . نه دوستي صميمانه و واقعي مبتني بر عشق       

. تريم تا با آشنايان و اقربا  اغربا راحتاز همين رو ما با غريبه ها و   . معامله و بده بستان شخصيتي است     
ما به دسته دوم بـدهي  . كنيم ولي اين دسته دوم را چرا      آن دسته اول را رقيب شخصيتي خود تلقي نمي        
  .شخصيتي داريم و بايد خود را به آنان اثبات كنيم

  
.  جامعه اسـت   هايمان هم نوعي اخالق ساختگي برآمده از اقتضائات و تنگناهاي         » مهمان نوازي       « 

مثال مهمان نوازي روستايي يا ايراني كه معروف شده يادگار زمان ها و مكان هايي است كـه امكانـات        
پذيرايي و مثال هتل هايي مستقل وجود نداشته و افراد به وابستگي هاي اجباريشان، رنگي از اخالق و                  

اين اخالقيات ساختگي برآمده از به همين علت در كشورهاي توسعه يافته خبري از . اند داده  دوستي مي 
  .اضطرارها و ناچاريها نيست

  
بـه كلمـه رقابـت، درواقـع        » سـالم « شناسيم و الصاق و الحاق صفت         مي» رقابت سالم «      آنچه بنام   

  .پوششي است براي تخلية جامعه پسندانة كينه و نفرتي كه از هم داريم
  

. ي ست كه در وجودمان استروس و پوشيده آزااي پنهان و نامحس   هايمان هم، جلوه ه   » شوخي    « 
  .زنيم ما با نصيحت و شوخي نيز، به يكديگر نيش مي. »نصايحمان« گونه است  همين

  
انساني كه نه به مدد . انسان هويت فكري، ترفندهايي براي نمايشات ارزشي است» اخالق«      اصوال 

از درون پرشرش، عالئم خيرآميز صادر كنـد،    شود    ناچار مي »  اخالقيات« عشق، بلكه به ضرب تازيانة    
اخالق را هـم وسـيله چيـزي شـدن قـرار           .شود  شود و مجبور به صرف انرژي زياد مي         دچار تضاد مي  



اخالق اصيل ، چاشـني عـشق دارد و از عـشق    . ايم همانطور كه عرفان را، مذهب را و معنويت را      داده
ماند تا از آن عكس بگيـرد و در قـاب شخـصيت     يگيرد و چنين اخالقي به ياد انسان سالم نم    نيرو مي 

  .                                                         بگذارد تا به به و چه چه بشنود
مايـه  . و مبالغات لفظي، ترفندي براي كاستن از مبالغ صميميت و صداقت باطني اسـت          » تعارفات   « 

ت و رواج اين همه تعارفـات در جامعـه، نـشانه فقـدان           گذاشتن از زبان، براي خرج نكردن از دل اس        
  .رابطه واقعي احترام آميز در جامعه است

   
ورزش كه بايد معطوف به سالمت و نشاط باشد،         . را هم آلوده كرده است    » ورزش«      هويت فكري 

 از بعـضي )  مثال ديوانگان فالن تيم و فالن رنـگ      . (وسيله تخليه هيجانات كاذب و افراطي شده است       
ورزش ها مثال بوكس ،علنا با چاشني خشونت و نفرت همراه است يا بعضي ورزش ها به قيمت رفع        

  .اند و دفع سالمتي انسان و به عشِق اول شدن، وسيله رقابت هويتي شده
  

از ابتدايي ترين مراسم آن تا انتهاي آن، مرحله به مرحله و بصورت آشـكار و علنـي         » ازدواج         « 
هدف اصلي ازدواج ،آرامش و تكامل روحي و ارضاي .  نفرت و رقابت و خودنمايي دارد     رنگ و بوي  

دهـيم   مـان قـرار مـي    ولي ما زن و شوهرهايمان را هم وسيله فخرفروشي  . غريزي و تداوم نسل است    
  .دهيم كه با بچه هايمان هم پز مي چنان

  
ها، نـوعي   فرار از كسالت و در زن  در مردها، نوعي هيجان براي      » ولع جنسي و فحشا   «      از عوامل   

غريزه جنسي كه بايد نقِش وااليش و تسكين رواني . نياز به دوست داشتني بودن  و جلب توجه است       
از سوي ديگر، كاركرد طبيعي » ولع جنسي«  از يك طرف و »تابوسازي« را داشته باشد با دو مكانيسِم    

خود را از دست داده و جانشين بدلي و قالبي همه لذت ها و انتقام گرفتن از همه محروميت ها شـده   
انسان افراطي ترين پستاندار، در زمينه امـور  . تابو انگارِي روابط جنسي، باعث افراط در آن شده  . است

ي رواني رابطه جنسي، بر نقش هاي فيزيولوژيك آن غلبه كرده و رابطـه           جنسي است چراكه، نقش ها    
جنسي بيشتر از اينكه وسيله ارضاي نيازي باشد، وسيله كسب شبه ارزش ها شده است و نيـز وسـيله        



خوشباشـي،  . خوشباشي و تخديري براي نديدن وخامت ها و تباهي هاي حاصـل از هويـت فكـري                 
  .شعف ناشي از بي هويتيجايگزيني است براي فقدان شور و 

   
هم در معرض تعرض هويت فكري قرار گرفتـه  - به عنوان وسيله تجديد و تمديد قوا      -»خواب     « 

كـشانيم و بجـاي    و ما تمام بدهي هاي شخصيتي و نقد نشده روزانه را در قالب رؤيا، به شب هم مـي      
م طـوري كـه از خـواب كـه     بري يك خواب عميق و راحت، در ملغمه اي از خواب وبيداري ،بسر مي           

  .كنيم نه طراوت و سبكي خيزيم هنوز احساس خستگي مي برمي
  

خـواهي و   داند و نوعي افزون هاي بين كشورها را به نوعي جنگ شخصيت مي        » جنگ«         مصفا  
  . حق ناپذيري هويتمدارانه

  
جـاي حـس و ادراك   گويد مـا بـه    هم جالب است و مي    » هنر و زيبايي  «        تحليل مصفا در مورد     

نشينيم و رابطه مستقيم و زنده با طبيعت را،  زيبايي به توصيف يا تصوير آن در قالب شعر و نقاشي مي     
  اي كنيم يا منظـره  وقتي به يك قطعه موسيقي گوش مي.كنيم به رابطه مرده با كلمات و رنگها تبديل مي       

.  شود  و حجاب شنيدن و ديدنمان مي    شود  بينيم، هزار جور خاطره و فكر جورواجور تداعي مي          را مي 
شويم ولي تابلوي كـودك يتـيم را در قـابي گرانقيمـت بـه       از نار كودكان يتيم واقعي در خيابان رد مي 

  . زنيم ديوار اطاقمان مي
       انسان سالم، صرفا مصرف كننده هنر نيست بلكه ذوق و شوق و خالقيِت خود او هم بـه انـدازه    

گويد زيبايي را حس  مصفا  مي. آنكه جلوه فروشي كند و پي مخاطب بگردد   خودش جلوه دارد بدون     
كنيم و نـه   كنيم، ديگر نه ماه را حس مي       وقتي ابروي معشوق را به هالل ماه تشبيه مي        . كن نه توصيف  

  . شويم ابرو را ؛ بلكه گرفتار يك بازي لفظي بي معنا و نامربوط مي
  

دهد تا بگيـرد ولـي    مي. نوعي بده بستان شخصيتي است    در قاموس انسان هويت فكري،      » عشق    «
ورزد چـون هـست و         عـشق مـي   . انسان سالم در زمينه عشق، خودكفاست و نيازمند گرفتن، نيـست          

  .تواند كار ديگري بكند چون هست ، عشق مي ورزد و نمي



  
 از مـرگ،  گويد علت تـرس  او مي. دارد» مرگ«        مصفا تحليل درخشان و كم نظيري هم راجع به         

اگـر  . توان آن را به تعويق انداخت  واقعيت عريان و بي چون وچرا ي مرگ است كه با خودفريبي نمي            
كند، در دوران پيري   در كودكي و جواني بدان نمي انديشيم و وعده فرداي بهتر، ما را از مرگ غافل مي        

 نـابودي جـسم نيـست    گويد ترس ما از مرگ، ترس از مصفا مي. وضوح صداي پايش را مي شنويم  ه  ب
در واقع، اهميت جسم براي ما . ترس از نابودي هويت است و اخراج از ميدان رقابت هويتي با ديگران  

شود و طلـب   فقط از اين جهت است كه حامل شخصيت است و با نابودي آن، شخصيت هم نابود مي            
دانـد و مـرگ را     نميشود ولي انسان سالم، خود را تافته جدابافته هاي وصول نشدة هويت سوخت مي     

، بخاطر اين است كه اگر رقيب شخصيتي    » مرگ همگاني عروسي است   « گوئيم    اينكه مي . داند  حق مي 
ها و سنگهاي قبور هم تالشـي كودكانـه در تـداوم     در عزاداري. ما هم بميرد، غصه اي نخواهيم داشت     
  . طمطراق و هيمنه هويت جريان دارد

  
  :   راه رستگاري

  
  گويد؟ نيم مصفا در مقام ارائه طريق و راه حل چه مي     اما ببي

داند به اين معني كه خود را،        او مهمترين قدم را، رهايي از خودباختگي در وسيع ترين معنايش مي           
اصطالح نظر و چه قضاوت خاله و عمـه و دوسـت و     ه  ها، چه قضاوت اهل ب     از اسارت همه قضاوت   

هاي  كه از زشتي به درون ، حركت و زندگي كنيم و قدم دوم آن    آشنا، نجات دهيم و با ذهني معطوف        
با واقعيت وجوديمان، بدون رد و قبول روبرو شويم و بمانيم و بدان نگاه كنيم، بدون               . خود فرار نكنيم  

 ها سير اگر با اين زشتي ها مانديم، از آن. قضاوت ،بدون محاكمه خود و بدون سرزنش و مالمت خود 
 آنها را توجيه كنيم، در واقع به نوعي ديگر، جان تازه اي ياولي اگر از آنها فرار كنيم شويم   و دلزده  مي   
صورتي پيچيده تر كـالف هويـت   ه ايم تا از جايي ديگر، به خانه وجودمان وارد شوند و ب در آنها دميده 

  . را سردرگم و پيچيده تر سازند
جوديمان، همان دو اصلي است كـه مـصفا،               آزاد شدن از چنگ خودباختگي و ماندن با واقعيت و         

  . ها مي داند رهايي خودش را، مديون آن



گويـد بايـد ايـن     دانـد و مـي         مصفا، چاره را در آگاهي از ساختمان و مكانيسم عمـل هويـت مـي       
در مرحله شناخت ذهني، اين . ساختمان و عواقب و عوارض آن را حس كنيم تا بتوانيم دل از آن بكنيم

كار ما تكرار و تشديد آگـاهي  . شود ريجي است ولي خوِد رهايي، دفعتا و ناگهاني حاصل مي    آگاهي تد 
است و نگاه كردن به ساختار وجودي هويت فكري تا زماني كه اين رهـايي و روشـن شـدگي اتفـاق                

ها و راهكارهاي مفيدي هم هست كه نقش كاتاليزر ، در تسريع اين رونـد را دارنـد ولـي        البته لم . بيفتد
كنـد كـه از    مصفا، لم هاي زيادي را پيـشنهاد مـي  . توانند باشند اين لم ها، منهاي آگاهي، چاره ساز نمي   

و نـه اول شـخص،   » سـوم شـخص  « جمله آنها اين است كه تمرين كنيم تا بتوانيم خود را بـه عنـوان      
  . بنگريم

يي كـه مـصفا بـدانها    از جمله تمرين هـا . و ديدن و شنيدن است  » حس كردن «        لم ديگر، تمرين    
 يا مديتيشن است كه طي آن، انسان به چيزي خيره مي شود تا ذهـن   TMانتقاد دارد ، مراقبه به سبك 

، مخالف اصل نو شوندگي و حركت دائمي وجود است و نوعي تكـرار  » تمركز« . را از فكر خالي كند  
، يعنـي لحظـه بـه لحظـه     » جهتو« الفاظ و غفلت از همراهي با جريان مستمر هستي است؛ در حاليكه            

  . زندگي را حس كردن و اين دومي است كه تاثير مفيدي در جهت رهايي دارد
كند و نقشي در طريق رهايي، براي آن قائل   را نوعي خودآزاري تلقي مي    » رياضت«        مصفا بعالوه   

د اسـت كـه  در آن     مهمترين نقد او به عرفان خانقاهي و سنتي، خودباختگي متقابل مريد و مرا            . نيست
مراد است و مراد، گداي سرسپردگي و وابستگي بـه مريـد و  در واقـع هـر دو در           » فيض«مريد گداي   

سازد و اتوريته ها هـم متقـابال بـه ايـن      خودباختگي ها، اتوريته ها را مي. برند اسارتي متقابل به سر مي   
  .زنند خودباختگي دامن مي

با آن، يكي از محاسن و در عين حال وجوه تمـايز مهـم سيـستم                  فرار نكردن از واقعيت و ماندن       
گويد اگـر انديـشه حقـارت رابـه خـود نـسبت        در واقع مصفا مي.مصفا،نسبت به ساير سيستم ها است     

دهي، بجاي فرار از آن و دويدن به سوي تشخص و نيز بجاي مالمت و سرزنش خود، با آن بمان و      مي
در واقع تو با انديشيدن به تشخِص موعـود اسـت     . ت بردارد نگاهش كن وتحليلش كن تا دست از سر       

شـود و اگـر    اگر تشخص نباشد، حقارت هم بي معني مـي   . دهي  كه به انديشه حقارِت موجود جان مي      
. باالِي سكويي را در ذهن و خيالت نبافي، پائين سكويي هم كه ترا رنج بدهد، وجود نخواهـد داشـت                 

ولي در ساير سيـستم     . ه ارزش هاي مقايسه اي آگاه خواهي شد       اينجوري به توهمي و تخيلي بودن شب      



غافل از آنكه هـر دو  . دهند چگونه متشخص گردي كنندو به تو ياد مي  ها، مشكِل ترا، حقارت تلقي مي     
خواهد از حقارت به  كسي هم كه مي. سازد اند و ذهن ماست كه هر دو را مي        اين ارزش ها پوچ و هيچ     

رتش با هويت مربوط اسـت هرگـز بـه تـشخص نخواهـد رسـيد و               تشخص برسد چون احساس حقا    
گيرد چگونه نمايِش تشخص بدهد و عالئم تشخص از خود صادر كندو اين كـار را بـا          حداكثر ياد مي  

نداشته باش و مـسئله را  » هست انديش« گويد ذهِن   مصفا ميلذا. ي بي نتيجه انجام خواهد داد زور زدن 
حقارت ومجموعه صفات و ارزش هـا  . نگاه نكن» منيت«  واقعي بنام با ديد رهايي و وانهادن يك چيز   
ها نپردازي،  به خلق دم بدم آن» پاسيو«كافي است كه با يك نگاه . كند را، ذهن، لحظه به لحظه خلق مي

، به مبارزه با آنها بپردازي؛ چرا كه مبارزه با آنها ،عين جدي گرفتن        » اكتيو«نه آنكه با يك تالش بيهوده       
سازد، لذا بايد با ديـد   هويت را فكر مي. اقعي تلقي كردنشان و در نتيجه، عين تداومشان خواهد بود  و و 

به عبارت ديگر مسئله اين اسـت كـه از خـود و     . نساختن و نخواستن بدان نگريست نه نابود كردن آن        
بايد بـا ديـد   مسئله را ن. صفات خود چيزي نسازيم نه اينكه االن يك چيزيم و بايد چيز ديگري بشويم       

در واقع مـصفا،  . بايد با ديد نشدن و نساختن و نخواستن نگريست       شدن و ساختن و خواستن بلكه مي      
گويد مشكل، در نگـاه توسـت و زنـدگي كردنـت در رويـا و         كند و مي    مشكل را از سرچشمه حل مي     

  . و چاره كار، در بيدارشدن و تازه كردن و دگرگون كردن نگاهت به مسئله است. توهم
هم، به معني تغيير جهت روياهاست و كمك كردن بـه بيمـار   » خودشناسي«        در ساير سيستم ها،     

اين نوع خودشناسي، نوعي الاليي و تخـدير       . كه خواب هاي خوب ببيند نه اينكه از خواب بيدار شود          
زنـدان ذهـنش   كار اين سيستم ها، تغيير سلول انـسان در     . شود  است كه از دايره بسته رويا، خارج نمي       

آنها نوعي وصله پينه كردن هويت و تخدير و تـسكين مـوقتي را، بجـاي       . است نه رهايي از اين زندان     
زندان ما عين . جود ندارد و خودشناسي آن است كه بفهمي خوديدر حاليكه منتهاي . رهايي جا ميزنند

 ديوارهاي زندان  در حقيقت همين تالش هاست كه     . تالش براي خروج از آن و جدي گرفتن آن است         
  . سازد را مي

   
  :      نقد آموزه ها

  



مهمتـرين  . هـاي خـود را دارد      چيزي هم از بيان و زبانش بگويم كه ويژگي        .       از افكار مصفا گفتم   
توانـد   كند، سادگي وشيريني و در عين حال بالغـت آن اسـت كـه مـي      چيزي كه در اين بيان جلوه مي      

نكتـه دوم عـدم رعايـت آداب و    . ه و تجربه مستقيم او داشته باشد   حكايت از درك شهودي او از مسئل      
را از يك محقـق حرفـه اي   ترتيب ، در بحث ها و بيان مطالب بر مبناي تداعي مفاهيم است كه كار او        

در واقع مطالب او ، حاصل سخنراني ها وگفتگوهايي است كه در چارچوب معـين و    .  سازد متمايز مي 
ند و همين امر، گاهي به مكررگويي بعضي مطالـب و بعـضا دامـن زدن بـه           ا  گنجيده  سرفصل معين نمي  

حداقل يكي از داليلي كه مانع جمـع شـدن ذهـن خواننـدگان و       . شود  پريشاني ذهن خواننده منجر مي    
كننـد كـه    اكثر مخاطبان او اعالم مي    . شود، فقدان نظم و نسق، در طرح مطالب است          مخاطبان مصفا مي  

كنند يا بعضي حرف ها نگفته  يابند، احساس مي  از حرف هاي او را درست مي       رغم اينكه بسياري   علي
مانده است يا كامال تشريح نشده، به شكلي كه انسان در پايان كار، هنوز احساس خالء هايي در ذهـن             

اجماع ديگري كه مخاطبان بر آن تاكيد دارند اين اسـت كـه درسـت اسـت كـه مطالـب در         . خود دارد 
انـسان  . رساند كند و به سرمنزل مشخصي نمي ندازد ولي انسان را در نيمه راه رها ميا  ذهنشان چنگ مي  

سيستم مصفا بـه انـسان   . كند بايد از چيزي بگسلد، بدون آنكه بداند بعدش بايد چكار كند   احساس مي 
اشـكال در سيـستم   . كنـد  يش هم نمـي »رها« كند ولي  دهد، ولش نمي    دهد و خوب هم گير مي       گير مي 

خـواهيم از او هـم     نقصي و كمبودي در اين سيستم هست؟ يا اشكال در ايـن اسـت كـه مـي     اوست و 
هاي مصفا هستيم؛ ولي به محض اينكـه او را   الگويي براي رهايي بسازيم؟  ما بسيار مديون روشنگري   

رد هاي او، بايد از او گذر ك لذا ضمن استفاده از روشنگري  . ايم  الگو بسازيم، دچار اتوريته ديگري شده     
تراكمي از تجارب مستقيم و جستجوهاي صميمانه، مارا به هدف خواهـد         . و راه ويژه خود را پيدا كرد      

گوئيم به نوعي نقض غرض است و رسيدني و هدفي در كار     رساند و البته اينكه از هدف و رسيدن مي        
» فكر« بجاي كردن آنها، »حس « نيست جز درنگ بر واقعيات نوشونده و لحظه به لحظه و تمرين براي 

  .كردن آنها
  

كنـد و بـه آمـوزه هـاي      كند مصفا قضيه را به نوعي افراطي، ساده سازي مي            گاهي انسان حس مي   
، دست برداشـتن از هويـت را بـه خـوردن دارو             »رابطه « 70مصفا در صفحه    . دهد  محدودي تقليل مي  

انـي ولـي حاضـر نيـستي آن را     د گويد مشكل تو اين است كه خاصيت دارو را مـي     كند و مي    تشبيه مي 



مـشكل در كيفيـت     . وجـه بـه راحتـي خـوردن آب و دارو نيـست             هيچه  در حاليكه رهايي، ب   . بخوري
شوي سر جـاي خـودش    مكانيكي و شرطي شده ذهن ماست كه در نتيجه عادتمندي تا از آن غافل مي       

 و خودسري ذهن است و در واقع مسئله ما، فقدان كنترل بر سركشي       . زند  گردد و ساز خود را مي       برمي
  . رفته رفته بر اين ولگردي ذهني تسلط پيدا كنيم» توجه«و » تمرين«بايد با 

  
دانـد و مـن ايـن            اختالف ديگر من با مصفا اين است كه او رها شدن را امري آني و ناگهاني مي           

گويد كه من فاقد  اي شخصي سخن مي فهمم و شايد اين بدان خاطر باشد كه او از تجربه    مطلب را نمي  
گويد در مرحله شناخت ذهني، حركت تدريجي است ولي آگاهي و رهايي در يك         مصفا مي . آن هستم 

البته مي توانم مكانيسمي را تصور كنم كه طي آن تراكم و تجميع تجارب حـسي،               . افتد  لحظه اتفاق مي  
توانم بفهمـم و    را مياين مكانيسم. سد هويت را بشكند و به ذهني شفاف و روشن و بصير منجر شود         

به لحاظ محتمل بودن با آن سر نزاع ندارم ولي حتي فهم اين مطلب هـم، ابهامـات موجـود در نظريـه          
بـريم و طـي    گويد ما در خواب و خيال بسر مي مصفا مي. كند رهايي ناگهاني را برايم حل و فصل نمي   

  داد و سـتد و معاملـه شخـصيتي    اين خواب وخيال، با الفاظ و تصورات بـي محتـوا و فاقـد مابـه ازا،     
گويد بايد كسي با لگد ما را از خواب بيدار كند و لذا بيداري و روش شدگي كيفيتي          كنيم و بعد مي     مي

نظر من ما در خواب نيستيم بلكه با ذهني نيمه عامد و نيمه قاصد و تخديرشده ،خود  ه  اما ب . نهايي دارد 
گويد كسي را كه خواب است   يك ضرب المثل انگليسي مي.ايم تا كسي بيدارمان نكند خواب زدهه را ب
» خـود را بـه خـواب زدن   « تعبيـر  . تـوان  شود بيدار كرد ولي آنكس كه خود را به خواب زده ، نمي        مي

تواند ما را از خواب  گوياتر و نزديكتر به واقعيت است و از آن مي توان نتيجه گرفت كه اوال كسي نمي 
توانيم دست از خواب ديدن برداريم و ثانيا اين امـر كـه خـود را     مائيم كه ميبيدار كند و اين تنها خود  

قانع كنيم اين خواب آلودگي و خوابزدگي به نفع ما نيست و عواقب وخيمي دارد، محتاج زمان است و 
مشكل، نهايتا در نوعي عادت ذهني است كه به روزگاران در ذهن نشـسته و     . شود  به تدريج حاصل مي   

در واقـع اينكـه   . دهد و لذا بايد به روزگاران و تدريج هم رفـع و رجـوع شـود               جلوه مي  خود را محق  
 سالگي است حاوي اين حقيقت است كه بايد به درجه اي از پختگـي            40گويند سن كمال پس از        مي

تجربي و حسي برسيم كه زمينه را براي نوعي دگرگوني ذهني فراهم كند و همه اصحاب معرفـت و از    
انـد تـا بـه     اند و  هـزار در بـسته را زده   صفا هم اين تدريج و جمع آوري تجارب را داشته جمله خود م  



تازه مگر كار امثال مصفا پس از آن بيداري به پايان رسـيده اسـت؟ هنـوز هـم ، او و              . اينجا رسيده اند  
زمان اي هستند و اين كشف ها و مكاشفه ها پايان ندارد و          امثال او در معرض كشف و شهودهاي تازه       

  . لذا نبايد كار را خاتمه يافته تلقي كرد ومهر پايان بر آن گذاشت.برد مي
  

       مسئله ديگري كه با مصفا دارم و بصورت قطعي در ذهنم فيصله نيافتـه ايـن اسـت كـه او بـراي            
« خود من به بحث تجـاهر و    . كند  ياد مي » اصالت« انسان قائل به جوهري است كه از آن تحت عنوان           

خوش بين نيستم و آن را تتمة تفكـــِر متصلِب فالسفة متقدم و         » ماهيات و جواهر  « و  » و عرض ذات  
  باستان
بشر شكل بگيرد نه حوِل محوري    » خير و صالح    « از نظر من بهتر است ، بحث حول محوِر          . دانم   مي

 نداشته باشد ولـي  خير و صالح بشر در اين است كه تفكر زائد . » اصالت« انتزاعي و پا در هوايي بنام       
تواند از فشار و استرس افكار  اگر انسان مي. ذهن او هم استعداد رهايي را دارد و هم استعداد اسارت را

  . نابجا و زائد در امان باشد ، لذا بايد در اين جهت حركت نمايد
  

زنـد و   را مـي كنم مصفا پنبه همه علوم، اعم از علوم مفيد و مادي و غير آن       و اينكه گاهي حس مي 
 با 195 و 194صص . (نامد  مي"علِم روباه بازي"مثال علم اقتصاد و جامعه شناسي و سياست را نوعي    

گويد تـا نفـس وجـود     او اصوال به هر تحول اجتماعي ، قبل از تحول فردي بدبين است و مي ) پير بلخ 
ل از مـصفا ايـن   سـوا ) 142 ص -زندگي و مـسائل . (جاي آن خراب است دارد،  هر كاري بكني يك     

تـوان بـه    شود؟ آيا مي است كه پس تكليف راه بردن و رتق و فتق و امورات جامعه و حكومتي چه مي           
بهانه نفس آلودگي، از ورود درعرصه سياست و اجتماع اجتناب كرد و اگر همه اين كار را بكنند وضع          

ز واقعيـت كـه بعـضا نتـايج     جامعه بمراتب بدتر نخواهد شد؟  آيا مصفا به نوعي ايـده آليـسم بريـده ا        
تـوان از منظـر    آنارشيستي هم دارد، در نمي غلتد؟ حق اين است كه امورات اجتماعي و سياسي را مـي   

مسلم است كه در يك جامعه دموكراتيك، مصفا هم    . فايده و مصالح مادي و غير مادي آن ارزيابي كرد         
، خواهد داشت ؛كما اينكه خـودش       كند  امكانات بيشتري براي ابالغ رسالتي كه بر دوش خود حس مي          

كند تا آزادي بحث و گفتگو نباشـد ،      زندگي و مسائل اقرار مي     156هم به وجهي متناقض نما در ص        



توان نه با  لذا پرداختن بمسائل اجتماعي و سياسي را مي. كند هيچ چيز كيفيت روشن و صريح پيدا نمي      
  .معنوي براي رهايي، نگريستديد وانهادن هويت، بلكه بمثابه زمينه سازي مادي و 

   
مـثال  . توان يافت      اين ايده آليسم ذهني و انفعالي و تعطيل گرا را در توصيه هاي ديگر مصفا هم مي       

گويد چون هدف و فلسفه تكويني ازدواج، ارضاي غريزه و بقاي نسل است،       آنجا كه درباره ازدواج مي    
تواند عواقـب وخـيم      در حاليكه اين توصيه مي    . ردپس ازدواج بايد در نخستين ساليان بلوغ صورت گي        

اين توصيه براي . براي زندگِي زوج هاي جواني داشته باشد كه همگي گرفتار هويت و نفسانيت هستند  
انسان رها، اشكالي ندارد چون او پس از ازدواج غم داشتن و نداشتن و مقايسه و چشم و هم چـشمي           

   ساله هم اين نسخه قابل تجويز است؟ 15 -14را ندارد ولي آيا براي بچه هاي 
  

مصفا در اين زمينه هم حرف هاي .       مشكل مهم ديگر من با مصفا در تلقي او از زيبايي و هنر است
  . حسابي بسياري دارد ولي نه در همه حرف هايش

اشي ناقص است، چون از همه هنرها فقط به شعر و نق.       نقد مصفا به هنر،  افراطي و ناقص است
و افراطي است، چون متوجه يك نكته نيست و آن . پردازد و نه به موسيقي و رقص و آواز و غيره  مي

اثر هنري يك چيز نيست و . اين كه بيانات هنري، بخشي تجزيه ناپذير از خوِد هنرند نه صرفا بياِن آن
ادامه احساس مايند گاهي بيانات كالمي ما . هنر و تجلي آن ،يك چيزند. تجلي خارجي آن چيز ديگر

كنيم؛ بي اختيار ويار  مثال وقتي از ديدن منظره اي ذوق مي. نه بيان و توصيف صرفا كالمِي اين حس
شعر او نوعي سرريز احساسات باطني بوده كه منبع . مگر مولوي چگونه شعر مي گفته. گيريم تكلم مي

ی اهل نشستن و گفتن نبوده مولو.جوشيدنش نه فكر و تصور، كه حس و شهود و درك مستقيم بوده
  :بلکه اهل حس وحال بوده ولی گاه گفتن ادامه ی حس وحال اوست به قول خودش
                   این قدر هم گر نگویم ای سند    از ضعیفی شیشه ی دل بشکند

را به گونه ای توصیف می کند که نفس ) صدرجهان( موالنا حیرانی را در یکی از عرفای گذشته 
این ابیات هم ما را به وادی حیرت می کشد او اختیار ی برای انتخاب میان گریه و قرائت 

  :گفتن ندارد
   عشق عشق و اي دلخواِه عشق                                   اي تو عشِقگاِه  قيامت سرافيِلاي



   چون كنم؟تنم                                 يا بگويم يا بگريم،  گفت و گريه مي مياِنمن
   چون كنم مدح و ثنا، ور بگريم         كا                         گردد ب  فوت مي، بگويمرگ

   هم شريف، بگفت و گريه در شد آن نحيف                           كه برو بگريست هم دوناين
   اويرا گرِد دلش چندان برآمد هاي و هوي                            حلقه زد اهل بخااز

   جمع آمدند، خرد و كالن،مرد و زن         خيره خند                ، گريان   خيره، گويان خيره
  نی ببی؛دستیگر قيامت را ند گفت آن دم با زمين                                 ميآسمان
   جامه رادهیه بر در نامه را                                    تا مجرامتی برخوانده قچرخ
  ؟تر يا وصال  تا فراق او عجب  حيران كه چه شور است و چه حال                   عقل

 انساني كه به توصيف خبرِي يك منظره مي نشيند و بدرستي مـورد نقـد مـصفاست ،  همـان انـساني        
گويـد   سان چيزي مـي در حالت اول، ان. گيرد  اي به وجد آمده و ويار تكلم مي         نيست كه از ديدن منظره    

موسيقي و رقص و آواز هم بطريق اولي، بيانشان . گويد آيد و انسان را مي ولي در حالت دوم چيزي مي    
كشد، برخالف تصور مصفا، صرفا تـصاوير كهنـه ذهنـي             نقاشي كه چيزي را مي    . عين وجودشان است  

ديـدن يـك   . دهـد  جان مـي كند بلكه ادراكات لحظه اي خود را با كمك قلم مو        خود را باز سازي نمي    
منظره و لذت بردن از آن يك چيز است و تجلي نابخود اين حس با رنگ و قلم هم  چيز ديگري، كه                  

خواهد نسخه دوم طبيعت را در قاب خود زنـداني كنـد بلكـه           نقاش واقعي نمي  . لذت خود را هم دارد    
ـ  نقاشي او برآمده از احوال حسي اوست كه بصورت نقش و نگار جلوه مي           د بـدون آنكـه مخاطـب    كن

) 58 ص -رابطه(نشيند  خاص داشته باشد و مگر خود مصفا به توصيف غروب آفتاب و تشبيه آن نمي      
خورشـيد  «: كند خواهد خورشيد را به چيزي تشبيه كند ولي نمي  مي» زندگي ومسائل  « 162اما در ص    

  » .باال آمده بود……نه، مانند هيچ چيز نبود، مثل خودش بود ……ماننِد
  
  
  
  

      ونكتةآخر اينكه قاطعيت مصفا در انكاِر واقعياتي كه با تجربه وتعقل او هماهنگ نيـستند،گاه مايـة    
پـردازد ؛   شود ؛ مثال آنجا كه به نفي و انكاِرخوارق وعجايِب اعمال دراويـش وجوكيـان مـي        تعجب مي 



ايـم وخـواهيم    ريم ، داشـته   اي برايـشان نـدا      حال آنكه اكثر ما تجاربي از اموري كه تو ضيِح قانع كننده           
  .داشت
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