
  

   

و » ت و رشـدآدمى یعـصب «، »تـضادهاى درونـى  «: رمحمدىی ـ سـا  گروه فرهنگ و هنر
ناى با ترجمه محمـدجعفر مـصفا چـاپ و          ارن هور کبه قلم   » ت عصبى زمانه ما   یشخص«

فراسـوى  «و  » امى خـالق  کشـاد «و  » حـضور درهـستى   «منتشرشده اند و آثارى چـون       
مـصفا متولـد   . ز به فارسى برگردانده اند یشنامورتى را ن  یرکاز  » شعله حضور «،  »خشونت

انـسان  «تاب هاى کى است و عالوه بر ترجمه، یل حقوق قضا  ین فارغ التحص  ی خم 1312
ز یـ را ن ... و» ربلخیـ بـا پ  «و  » رکانسان در اسارت ف   «و  » ر زائد کتف«و  » شناختگمشده و   

  .رده استکف یتأل

انـد، شـما    ر و معنا شده ینون ازمنظرهاى مختلف تفس   ک آقاى مصفا، اشعار موالنا تا     :رانیا
» ربلخیبـاپ «تـاب  ک منظـر روانـشناسى در    ه اشعار موالنا را از    کد  یسى باش کن  ید اول یشا

  .دیا ردهکل یتحل

د تمـام   یـ با  ه مى کن  یتوانم جواب درستى بدهم، براى ا       ن سؤال شما نمى   ی من به ا   :مصفا
. ن پرسش، پاسخ بـدهم یه درباره موالنا نوشته اند، خوانده باشم بعد به ا  کى را   یتاب ها ک

  .ام تابى درباره موالنا نخواندهکچ یمن ه

  د؟ییلش را بفرماید دلی مى توان:ـرانیا

مـن معتقـدم،    . ن مسأله جـواب داده ام     ید به ا  یرا خوانده باش  » ربلخیباپ« شما اگر    :مصفا
 موجود دست دوم درمـى  یکن امور ـ نه درامورعلمى ـ انسان را به صورت   یمطالعه درا



آسمان شو، ابرشـو، بـاران   «: دیه مى گو  کآنجا  . ى دارد یبایى اشاره ز  یمولوى در جا  . آورد
نـاودان  /  آب باران بـاغ صـدرنگ آورد  /  استت یآب اندر ناودان عار«تا مى رسد به   » ببار

دانش هاى دست دوم . ت استین شعر، اشاره به علم هاى عاریا. »ه درجنگ آوردیهمسا
ه از ناودان کست بلیه از آسمان و از باران نکم بارشى را دارد کدانش دست دوم ح   . است
ه دانـش هـا و      کن دانش ها اسباب نخوت و غرور است و حال آن            یبه اعتقاد من ا   . است
ده اى را یاگر خودم بتوانم پد. رى داردکى خاص و بیبایه منشأ درونى دارند، زکاتى کادرا

  .اى دارد ژهیم ارزش وینم، براکشف کاصالتاً در هستى 

در مقدمه . میا ردهکسب علم و سواد و شعور کق مطالعه و آموزش، ی ما ازطرء  همه:ـرانیا
  ...آمده است» زمانه مات عصبى یشخص«تاب شما، کد یچاپ جد

تاب ها را حدود چهـل سـال     کن  یه ا کن  ید، براى ا  یاوردیهاى مرا ن    تابکن  ی اسم ا  :مصفا
ن آثـار را مبنـاى نگـرش و خودشناسـى خـودم قـرار            یام و اآلن هم ا      ردهکش ترجمه   یپ

  .دهم نمى

اى ارن هورن کن مقدمه آمده، شما بعد از ترجمه آثار         یدرا. گرى دارم ی من حرف د   :ـرانیا
ه کـ د یـ ده ایر خـاص رسـ  ک تفیک شناخت نسبى و به یکاو، به کن روان یو مطالعه آثار ا   

چگونـه  . دیرانوشته ا » ر زائد کتف«ا  ی» انسان گمشده وشناخت  «ى چون   یتاب ها کبعدها  
  د؟ینک گران را نفى مىیمطالعه آثار د

ن یـ ه بـه ا اگـر مطالعـ  . نمک نم و هم نفى نمى  ک گران را هم نفى مى    ی مطالعه آثار د   :مصفا
ولى اگر  . م، مخرب است  ینکم و بار دانش هاى خودمان را اضافه         یه بخوان کصورت باشد   

من همراه . ندک م وضع فرق مىین آثار را به خاطر افزودن بر حجم اطالعات خود نخوانیا
ت ذهنـى مطالعـه     یـ شتر بـه خـاطر خالق     یـ ب. نمکـ  با مطالعه هر اثرى روى آن تأمل مى       

  .نمک مى
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