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ون یشبکه دوم تلوز ("...نک مهریو ا" یونیبرنامه تلوزگفتگوي محمدجعفر مصفا با 
  "عشق و دوست داشتن"با موضوع ) رانیا

  
انشاءاهللا بـا   . سرافرازمان کردید . آقاي مصفا به برنامه ما خیلی خوش آمدید       : مجري زن  

امـه مـا را رونـق بیـشتري     کنید برن  می"مهر"هاي شیرین و جذابی که در مورد       صحبت
  .بدهید

  . انشاءاهللا:مصفا

  .اجازه بدهید اولین سوال را من بپرسم. خوش آمدید: مجري مرد

  . بفرمایید:مصفا

هـاي شـما یـک     در کتـاب . ام هاي شما را مطالعه کـرده      من چند تا از کتاب    : مجري مرد 
اید در واقـع  ش. هاي عرفی که در جامعه مصطلح است وجود دارد        چیزي به غیر از ارزش    

بـا توجـه   . شود  شکسته می-هاي شرعی گویم ارزش    نمی -هاي عرفی   بعضی از این ارزش   
کنم بهترین سوال این باشد که با نگرش خاص خودتـان، بـه نظـر شـما      به این، فکر می   

   یعنی چه؟ هویت عشق چیست؟"مهر"

ی کـه   کنم که یکی از کلمات      من فکر می  .  است یت عشق و دوست   ی منظورتان ماه  :مصفا
کمتـر  .  اسـت  "دوستی" و   "عشق"العاده تحریف شده است، کلمه        در همهء جوامع فوق   

یـک عـده   . قدر آمیخته به ابهام اسـت   این"دوستی" و   "عشق"اي به اندازه کلمهء       کلمه
گویند که عشق یعنی یک انرژي نیرومند حیاتی، یک نوع شور هستی، شور زندگی،                می

بیـنم کـه      بعد مـا مـی    . خودي  ریشه، خودبه   رونجوش، د   یک نوع شادي منبسط و درون     
بعد انـسان از  . "یک نکته بیش نیست غم عشق     "گوید که     فرضا حافظ دربارهء عشق می    

کند که اگر واقعاً عشق یعنی انرژي حیات، یعنی شور هـستی، یعنـی                خودش سوال می  
 شود گفت که این انرژي شادمان کیفیتی آمیختـه بـه           یک شادمانی خود به خودي، می     

ا دوستی مشخص بشود، خیلی از یکنم که اگر خاستگاه عشق  من فکر می! غم هم دارد؟



 2

یعنی . شود  شود، روشن می    مسائل مربوط به عشق و آن چیزي که عشق نیست حل می           
که موضع و خاستگاه عشق در این ارگانیسم کجاست؟ تمام عرفـا دربـاره خاسـتگاه                  این

فکر، اندیشه، ذهـن و تعقـل   .  عشق، قلب است   گویند خاستگاه   می. نظر دارند   عشق اتفاق 
کـه ذهـن و    علت ایـن . جایگاه عشق، قلب است. تواند خاستگاه و جایگاه عشق باشد      نمی

تواند جایگاه عشق باشد این است که هر چیزي که در حیطهء ذهـن اسـت                  اندیشه نمی 
تـی  نقش ذا. محتوا و جوهر ندارد. چیزي جز تصویر نیست، چیزي بیش از تصویر نیست     

یاد بگیرم چگونه خودم را از گرما و سرما حفظ ) مثال(ذهن و تفکر این است که اوال من 
مـن  . ها همه کار اندیـشه اسـت   این. کنم، چگونه برق را کشف کنم، چگونه به فضا بروم        

شود، دانش دارم نسبت به جریـان بـرق ولـی     دانم که جریان برق چگونه تشکیل می   می
دانشی که من نسبت بـه بـرق دارم، یـک    . ذهن من نیستبدیهی است که خود برق در   

هر چیزي که در حیطهء ذهن و اندیـشه باشـد، محتـوا و جـوهر                . جریان تصویري است  
توانـد در حیطـه ذهـن         بنابراین دوستی به این دلیل نمـی      . فقط یک تصویر است   . ندارد

ن مـثال در  پسر مـ : به این مثال توجه کنید . باشد که اگر باشد، چیزي جز تصویر نیست       
کـردم کـه دارد    خوانده و من فکـر مـی   سال گذشته در فرانسه درس مهندسی می     چهار

کنم که پـسرم درس کـه    امروز کشف می. داشتم  بنابراین دوستش می  . شود  مهندس می 
بنابراین . ها جا ولگردي و عضو یک باند قاچاقچی شده و این        خوانده هیچی، رفته آن     نمی

حاال سوال این است که اگر دوستی من محتـوا و جـوهري           . مکن  من از او نفرت پیدا می     
دوسـتی  ! دارد، چگونه است که با یک تعبیر لفظی، با یک دانش این محتوا عوض شده؟      

شیرین اسـت، یـک مـالط    . دیریتبدیل به نفرت و خشم شده؟ ببینید، قند را در نظر بگ     
سبت به پسرم داشتم،     ن "دوستی"آیا آن حالتی که من به عنوان        . ک جوهر دارد  یدارد،  

چنین مالط و جوهري داشته یا نه؟ اگر داشته، چگونه است که با یک آگاهی و اطـالع،            
این البته به آن معنا نیـست کـه بـین مـثال         ! اي به نام خشم شده؟      تبدیل به یک پدیده   

  .فروشی تفاوتی وجود ندارد درس خواندن و قاچاق

یشات شما فهمیدم این است که کسی کنم آن چیزي که از فرما       من فکر می  : مجري زن 
که دوست داشتن و عشق واقعی داشته باشد، هیچ وقت رنگ خشم و کینه بـه خـودش    

  منظور شما همین است؟. گیرد نمی

گیرد چون مناسـبت نـدارد، چـون وابـسته بـه               بله، عشق واقعی رنگ خشم نمی      :مصفا
 اصـفهانی را دوسـت      گویم که آقـاي     ببینید، در حال حاضر من می     . عوامل برونی نیست  
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عجب خوب  "چون دیروز مثال به من گفته که        . این دوستی من یک مناسبت دارد     . دارم
، یـا همـین االن   "عجب مهمل صحبت کردي"گوید که  فردا به من می. "صحبت کردي 

. شود  این دوستی من تبدیل به خشم و نفرت می        . "گویی  چقدر مهمل می  "گوید که     می
اگر این دوسـتی ذهنـی کمتـرین اصـالت و واقعیتـی دارد،      حاال سوال من این است که   

شود؟ جوهر یک چیز نباید       مبدل می ) به خشم و نفرت   (چگونه است که به این سادگی       
  .به این سادگی، با یک لفظ، به یک چیز دیگر مبدل شود

  .یعنی از حقیقت دوست داشتن برداشته نشده است: مجري مرد

ود، به چیز دیگري به عنوان خشم و نفـرت تبـدیل             بله، چون اگر برداشته شده ب      :مصفا
پس اولین خصوصیت این به اصطالح دوستی ذهنی، این است که چیـزي جـز        .شد  نمی

ن است که همیشه بـراي      یدومین خصوصیتش ا  . یک تصویر بدون جوهر و محتوا نیست      
 من: به این مثال توجه کنید. دوستی ذهنی یک مناسبت و علت الزم است یا وجود دارد

مـن آن  . گـرد  یکی وزیر و وکیل اسـت و دیگـري فروشـندهء دوره     . فرضا دو تا عمو دارم    
آیا این . گرد است دوست دارم عمویم که وزیر و وکیل است را بیشتر از آن یکی که دوره 

 اسـت، نـه عمـویم بـه عنـوان یـک             "وزارت"به آن معنا نیست که موضوع دوستی من         
  !انسان؟

  .کند رق میتان ف معیار دوستی: مجري زن

اگـر فرضـا عمـوي    .  بله، اصوال من وزارت را دوست دارم نه این موجود آدمـی را    :مصفا 
دوسـتش کـه نـدارم هیچـی     . کـشم   من بیاید، خجالت می گردم به خانه  فروشندهء دوره 
یعنی . کنم ام بیاید، افتخار می ولی اگر عموي وزیر و وکیلم به خانه. کشم خجالت هم می

میشه مربوط به یک مناسـبت و یـک موضـوع برونـی اسـت و آن                 هاي ذهنی ه    دوستی
در حالیکـه شـور و عـشق هـستی اوال          . تر از خود واقعیت آن انـسان اسـت          موضوع مهم 

یک کیفیت درونی در من اسـت، در ایـشان و    . یک استعداد بشري است   . مناسبت ندارد 
و دوستی یک از آنجا که عشق . جوهر هستی است، شور زندگی است  . ها  در همهء انسان  

کیفیت خودجوش است، نه قابل انتقال به دیگران اسـت و نـه بـراي وجـودش شـرایط                   
البته این حرف ممکن است بدبینانه به نظـر برسـد کـه عـشق قابـل                 . خاصی الزم است  

. حالت عشق به معناي واقعی یک کیفیتی است در ایشان. انتقال نیست، یک طرفه است
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؟ از آن حالـت  "من عاشق تو هـستم "ه من بگوید که  ان مثال ب  شچه ارتباطی دارد که ای    
، آیـا  "من عاشق تو هـستم "گوید  شور و شوقی که در ایشان هست به صرف این که می     

مثل نفس کشیدن ) عشق(آن حالت! شود؟ چیزي از آن موجود به این موجود منتقل می
. کشد کشد که براي من نفس نمی    کسی که نفس می   . است و اصال ارتباطی به من ندارد      

پس یکی از خواص شور هستی یا عشق به معناي واقعـی ایـن اسـت کـه قابـل انتقـال                
من چرا باید به ایـن نیـاز داشـته باشـم کـه      : یک بعد دیگر موضوع این است که . نیست

کنیم کـه قابـل    ایشان یک شور هستی دارد و فرض می! عشق را از ایشان دریافت کنم؟  
 است که آن حالتی که در ایشان هـست و عـشق            اما سوال این  . انتقال به من هم هست    

سـوال  ! شود و انبساط و شادمانی در آن هست، چه شده که در مـن نیـست؟         نامیده می 
اگر من یک انسان سالم باشم، آن حالتی که در ایشان هست، در من هم . مهم این است 

خـواهم از   و وقتی در من هم هست، وجود خودم پر از آن چیزي اسـت کـه مـی             . هست
و اگر آن حالت انبساط در من نیست، معنایش ایـن           . بنابراین نیازي ندارم  . یشان بگیرم ا

گذارد آن حالتی    است که عاملی که آن حالت را در من زایل کرده است، عاملی که نمی              
و انسانی که در خشم است، . که در ایشان هست در من هم تجلی پیدا کند، خشم است   

به فرض این که عشق ایشان قابـل انتقـال بـه    . ستاش خشم ا انسانی که حالت وجودي   
  .چون وجودم پر از خشم است! من باشد، من استعداد دریافتش را ندارم

توانند با حقیقـت   فرمودید که کسانی که تصویر ذهنی از محبت دارند، نمی        : مجري مرد 
ود که  ش  اما باالخره چه می   . یعنی با یک خیالی درگیرند    . عشق رابطه برقرار کرده باشند    

؟ چرا این را "ما یک کسی را دوست داریم"گویند که  در بین این همه چیز در عالم، می 
کنند؟ براي چی خودشان  کنند؟ چرا خودشان را درگیر این صورت ذهنی می انتخاب می

  زنند؟ کنند؟ چرا از عشق حرف می را مشغول می

کـه عـشق و      ایـن اسـت      - سواي تـصویري بـودن       - یکی از خواص عشق ذهنی       :مصفا
ببینید، یک بچه از    . ها عرضه شده است     دوستی به صورت یک ارزش اجتماعی به انسان       

اگر فـالن کـار را      "گوید که     بیند که مادرش می     کند مرتب می    زمانی که ادراك پیدا می    
فالن بچه فالن کـار را کـرد و دیگـر پـدرش دوسـتش               " یا   "بکنی، دیگر دوستت ندارم   

فـالن کـس مـن را       "،  "سی، حتماً دوسـتت خـواهم داشـت        اگر مشقت را بنوی    "،"ندارد
کند کـه انگـار    این بچه رفته رفته احساس می. "من او را دوست دارم" یا "دوست ندارد 
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بنابراین دوستی بـه صـورت یـک        . العاده حساس است    دوستی یک ارزش اجتماعی فوق    
  .شود ارزش اجتماعی برایش مطرح می

  وستی یک ارزش اجتماعی نیست؟آیا همین طور نیست؟ آیا د: مجري مرد

  چرا باشد؟. گویم کاذب است  من می:مصفا

 یک ارزش اجتمـاع   یـ ل  ی اصـ  یا دوسـت  یـ آ. (منظورم دوستی اصـیل اسـت     : مجري مرد 
  )ست؟ین

نفـس کـشیدن شـما یـک ارزش     !  نه، دوستی اصیل چرا به صورت ارزش باشـد؟       :مصفا
 ولی حاال فرض کنیم که است؟ آن شور و انرژي درونی شما چرا در حیطهء ارزش باشد؟

منـد جلـوه      هـایی کـه دوسـتی را ارزش         آن. باشد، بحث اصالً بر سر چیز دیگـري اسـت         
ها آن جوهر و انرژي  کنند، این دهند و به صورت یک پدیدهء حساس به بچه القاء می می

. دهند، این یک چیز اجتماعی است، یک چیز دیگر است را حساس و با ارزش جلوه نمی     
  ؟ جوابتان را گرفتید؟متوجه هستید

  .یک قدري بیشتر توضیح بدهید: مجري مرد

گویم فرض کنیم که الزم باشد ما دوستی را به عنوان یک ارزش                ببینید، من می   :مصفا
ارائه بدهیم، ولی صحبت این است که آیا ما آن جوهر ذاتی و فطري وجود آدمی را کـه         

 به صورت ارزش عرضه  -لب است  عشق به معناي واقعی که در ق       -گوییم  به آن عشق می   
کنیم؟ یا اصوالً یک دوستی اجتماعی را؟ یک پندار را، یـک          می کنیم و به بچه القاء می      

  قرارداد اعتباري را؟

ک یشود  زند باعث می کنید آن حرفی را که مادر می خوب چرا شما ادعا می: مجري مرد
  پندار انتقال پیدا بکند؟

ال را این طور مطرح کنم که آیا اصالً ضـرورتی دارد             ببینید، اصوال بهتر است سو     :مصفا
هاي بسیار مخرب این اسـت کـه       ها و سنت    که ما صحبت دوستی بکنیم؟ یکی از پدیده       

همین است که آن را به صورت یـک امـر           . "دوستت دارم "گویند    پدر و مادر به بچه می     
یـد، همـین   اگر کاري بکنند که بچه در یـک محـیط ایمـن بـار بیا        . آورد  حساس در می  
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آن چیزي که بچه به دلیل . به عبارت دیگر بچه نیاز به دوستی ندارد  . برایش کافی است  
اش به آن نیاز واقعی دارد، نیاز به ایمنی  اش، به دلیل حساسیت وجودي موقعیت جسمی

  .است

 نـدارد؟  "دوست داشته شـدن "فرمایید که انسان اصالً نیاز به  یعنی شما می  : مجري زن 
ایـن کارهـایی    . گویند انسان فطرتاً نیاز دارد که دوستش داشته باشند           می این اصلی که  

حتی .کنیم به خاطر این است که باالخره محبوبیتی نزد یک نفر داشته باشیم  که ما می
گویند انسان فطرتاً و ذاتاً       این که می  . به گروه هم نه، حداقل نزد یک نفر محبوب باشیم         

گویید   کنید و می    ت داشته بشود را علناً شما رد می       دوست دارد که دوست بدارد و دوس      
  که انسان چنین نیازي ندارد؟

  .کنم  بله، علناً و قطعا این نیاز را رد می:مصفا

  شود بفرمایید؟ تان را هم می خوب دلیل: مجري زن

فعالً راجـع بـه بچـه صـحبت     . اجازه بدهید تا توضیح بدهم. دهم   االن توضیح می   :مصفا
کنیم بچـه نیازمنـد آن اسـت، آن حالـت، حالـت             حالتی که ما فکر می    کنیم که آن      می

نه این که .... منتها وقتی که محیط بچه خود به خود . دوستی نیست، حالت ایمنی است    
اند که    قدر در اجتماع تکرار کرده      این کلمهء مبتذل را آن    ... "دوستت دارم "مدام بگویند   

قدر این را  این... "دوستم نداري؟"،  "اري؟دوستم د "،  "دوستت دارم ". واقعاً مبتذل شده  
کند این یک ارزش است و بنابراین با آن ارزش بزرگ  اند که بچه احساس می تکرار کرده

دوستت "ولی اگر محیطش واقعاً دوستش داشته باشند، نه این که مدام بگویند . شود می
کند  دهند احساس می آزارش ندهند، وقتی بچه را آزار نی، یا به عبارت دیگر وقت     "داریم

رود،  اش از بین می شود و آن حساسیت کودکی  که ایمن است و رفته رفته که بزرگ می        
این نیـاز  . رود م نیاز به دوستی است هم از بین مییکن این نیاز به ایمنی که ما تصور می 

 سـاله  بیـست وقتی که بچه بزرگ شد، . فقط تا زمانی استمرار دارد که بچه ناایمن است  
آن چیزي که به عنوان .  است، ندارد"دوستی"م یکن از به آن چیزي که ما فکر میشد نی

 "ارزش دوسـتی "یک وبال اجتماعی جامعه همراهش کرده است و با آن بـزرگ شـده،               
  .است
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شـود و همـانی اسـت کـه بعـدا وارد جامعـه                خوب این بچه بعداً بزرگ مـی      : مجري زن 
  ...شود می

با دوستی به عنوان یک ارزش حساس اجتماعی، نه  ) ماا(شود     بله، بعدا بزرگ می    :مصفا
  .به عنوان یک نیاز فطري

باالخره انسان نیازمند آن است که هم دوست داشـته بـشود و هـم دوسـت              : مجري زن 
  .انسان حداقل به ابراز محبت نیاز دارد. بدارد

  . گوش کنید:مصفا

داشته باشند، یک نیاز    اینکه ما را دوست     : ن است که  یفرمایش آقاي مصفا ا   : مجري مرد 
  .فطري نیست

براي اینکه اگر درون خود من پر از عشق و شور هـستی             .  بله، یک نیاز زائد است     :مصفا
باشد، دیگر چه نیازي به دوستی دیگران دارد؟ نه؟ خیلی واضح است چون درون من پر       

  .از شور هستی است

ـ     "گویند که      آقاي مصفا، می   …خوب انسان تا وقتی محبت      : مجري زن   یچـه خـوش ب
  .تواند باشد یک طرفه که نمی. "مهربانی هر دو سر بی

ایـن  (به دلیـل همـین قراردادهـاي اجتمـاعی      ) طرز نگرش شما  ( بله، خوب، این     :مصفا
ببینید، من درونم پر از عشق است، ایشان درونـش پـر از           . است) ها  قبیل شعرها و گفته   

نیاز دارد که چیزي از من دریافت کند، نـه مـن نیـاز دارم کـه        نتیجتاً نه او    . عشق است 
ولی در عین حال درون  . بنابراین گداي عشق همدیگر نیستیم    . چیزي از او دریافت کنم    

جا اصوالً چه کمبودي  و در این! این یعنی دو سره بودن عشق. هر دو ما پر از عشق است
  وجود دارد؟

  .تابیم یعنی هر دو می: مجري مرد

دیگر، مثل گـدا، نیـازي بـه       . کند  از درون هر دو ما عشق تجلی می       .  بله، احسنت  :مصفا
شان در حیطـهء فکـر اسـت و تـصویري            هایی که عشق و دوستی      انسان. همدیگر نداریم 
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ها نیاز دارند که به عنوان یک ارزش اجتماعی، دوستی دیگران را جلب               بیش نیست این  
  .  داشته باشندزنند تا دوستشان له می و مدام له. کنند

حـاال  . ن دوستی ذهنی ظاهراً دو طرفه است ولی در حقیقـت ابـزار سـوداگري اسـت                یا
نویـسند   بینیم ظاهراً یک کتابی می ما می. دهم که این حرف به چه معناست   توضیح می 

من چگونه عشقم را "جا این موضوع مطرح است که         در این . "هنر عشق ورزیدن  "به نام   
ایـن  . "یـابی  آیـین دوسـت  "نویسد به نام  ک کس دیگر هم کتابی می   ی. "به او ایثار کنم   

کنید؟ یعنی  توجه می. "من دوستی او را چگونه بگیرم"که   یعنی این"یابی آیین دوست"
ها، ادبیات و سیستم روانشناسی مدرن جامعـه بـر اسـاس ایـن سـوداگري           تمام فرهنگ 
یعنـی چـون ابـزار      . گذارنـد    مـی  ها  همهء ابزارهایش را هم در اختیار انسان      . تنظیم شده 

چگـونگی عـشق   "نویسد به نـام       آید کتاب می    سوداگري و داد و ستد است، یک نفر می        
چگونگی "نویسد با موضوع      ، یک نفر دیگر هم کتاب می      "هنر عشق ورزیدن  "،  "ورزیدن

  ."یابی آیین دوست" یا "عشق گرفتن

  .ها هم ذهنی است و به نظر شما هر دو این: مجري مرد

دهـم کـه چـرا        اآلن توضـیح مـی    .  بله، هر دو ذهنی و اصالً ابزار سوداگري اسـت          :امصف
 ظاهرش دو طرفه است، ولـی بـاطنش یـک    يا  ببینید، مثل هر سوداگري   . طور است   این

. خـرم  خرم یـا گنـدم مـی      دهم از ایشان پنبه می      مثال من به ایشان پول می     . طرفه است 
چی؟ او به فکر سود خودش است و من هم ظاهر رابطهء ما دو طرفه است ولی در باطن     

عشقی که در حیطهء ذهن است و به صـورت یـک ارزش اجتمـاعی              . به فکر سود خودم   
ن کیفیت را دارد، یعنی ظـاهراً دو طرفـه   یرواج پیدا کرده و ابزار مبادله است، دقیقاً هم      
ن با  م. حاال این مثال را خوب گوش کنید      . است اما باطناً هر کسی به فکر خودش است        

 بـه سـر دوسـتی همـدیگر هـم قـسم             یام و حتـ      سال دوسـت بـوده     20آقاي اصفهانی   
مگـر  . کند یاش را با من قطع م   از امروز ایشان به هر علتی از علل دوستی        . ایم  خورده  می

  !شود؟ جز این است که بالفاصله دوستی من هم نسبت به ایشان قطع می

مگر شما نفرمودید که انسان     .  باشد تواند دوست داشتن در دلش      نه، آدم می  : مجري زن 
  ؟... فقط دوست داشته باشدیتواند شخص نه، ول می

  کنید؟ آل صحبت می طور است یا از ایده آیا واقعیت این!  نه؟:مصفا
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  : ... مجري زن 

  . "بریم حاال که تو بریدي، ما هم می"طور است که  روال جامعه این: مجري مرد

پس آیا بعـد از قطـع و زوال         . زنم   هزار حرف می   حتی فردا پشت سرش   .  احسنت :مصفا
دوستی ایشان و در نتیجه قطع دوستی من، معناي این امر جز ایـن اسـت کـه مـن در           

فکر نکن که من تـو را واقعـا   ": ام گفته زبانی به ایشان می    سال گذشته به زبان بی     بیست
  ..."دوست دارم

  .دوستت دارم که از تو دوستی بگیرم: مجري مرد

کـه از   کما ایـن . "من به شرطی دوستت دارم که به من دوستی بدهی    " احسنت،   :مصفا
امـروز ایـشان    !! همین امروز که مبادله و سـوداگري قطـع شـد، مـن هـم قطـع کـردم                  

روم سراغ آقاي ذوالفقـاري، سـراغ حـسن،     اش را با من قطع کرد، من فردا می      سوداگري
  .سراغ حسین

ید کـه وقتـی رابطـهء دوسـتانه تمـام بـشود،       فرمای آقاي مصفا، پس شما می  : مجري زن 
  شود؟ دوست داشتن هم تمام می

  .شود ی تمام می ذهنيها یدوست:  مرديمجر

از . که از اول وجود نداشـته اسـت        براي این . شود  هاي ذهنی تمام می      بله، دوستی  :مصفا
 که دوستی ایشان را جلب من براي این. "یابی آیین دوست"اول فقط تمهیدي بوده براي 

اگر جز این است، بعد از اینکه ایـشان         . ام که ایشان را دوست دارم       کرده  کنم، وانمود می  
  !اش را از من قطع کرد، دوستی من کجا رفت؟ دوستی

طـوري    پایه و اساس باشـد هـیچ وقـت ایـن           يولی دوست داشتنی که از رو     : مجري زن 
  .نیست

مـن  .  من را دوست دارد یا ندارد   که اصال ارتباط ندارد که آیا ایشان         بله، براي این   :مصفا
  .اصال نیاز به جلب دوستی او ندارم. خودم او را دوست دارم

  .)ا نهینکه او مرا دوست دارد یبدون توجه به ا. ( خودم دوست دارمیعنی:  مرديمجر
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  .قاًی بله، دق:مصفا

  .هاي اصیل است پس شما منظورتان دوستی: مجري زن

و اگر خودم را . است که من خودم را دوست بدارم اولین شرط دوستی اصیل این     :مصفا
و اگـر   . دوست بدارم، تجلی این دوستی این است که او را هـم دوسـت خـواهم داشـت                 

خودم را دوست نداشته باشم، چگونه ممکن است دیگري را دوست داشته باشم؟ چیزي    
 وقتی در خـود مـن نیـست، از کجـا            - یعنی حالت و کیفیت دوستی     -که در من نیست   

. اورم که نثار دیگري کنم؟ البته این به آن معنا نیست که انسان باید خودخواه باشـد                بی
اگر من خودم را دوست بدارم، اصالً در بند این نیستم که دیگري هم من را دوست دارد 

اگر کسی دوست داشتنی نیست و من دوستش نداشته باشـم، ایـن مـسئلهء مـن       . یا نه 
سانی که در ذاتش، در فطرتش، احساس دوست داشـتنی  بنابراین ان . است، نه مسئلهء او   

دوستی وقتی که ارزشی و . دهد که دوستش دارند یا ندارند  بودن دارد، اصال اهمیت نمی
  :گوید تصویري باشد، مصداق همان حرفی است که مولوي می

  »سوز کم نگردد سوزش آن خلق           هفت دریا را درآشامد، هنوز «

کـنم،   که آن چیزي که من به عنوان دوستی ارزشی دریافـت مـی      علتش هم این است      
 -کـنم   که نیست، فقط یک کلمه اسـت کـه مـن دریافـت مـی     –اگر قابل دریافت باشد    

 به همین جهت است که سیر -تصویر یعنی کف، یعنی حباب–چیزي جز تصویر نیست     
 ایـن اشـکال   کنم کـه   تصور می . روم سراغ آن یکی     کنم، فردا می    شوم این را ول می      نمی

ولی تا زمانی که من درون خودم غنـاي روانـی نداشـته      . داشت، آن یکی نخواهد داشت    
تواند مـن را سـیر        باشم، تا زمانی که چشمهء عشق درون خودم نجوشد، هیچ کس نمی           

 چیست؟ این است کـه تـو در عـین حـال کـه دوسـت         "یابی  آیین دوست "معناي  . کند
  !دن در بیاور بویستی، اداي دوست داشتنیداشتنی ن

  ."دروغ بگو"یعنی : مجري مرد

امیـدوارم کـه   . ات بـزن   بله، یعنی دروغ بگو، یعنی ریا کن، یعنی ماسک به چهره        :مصفا
ببینید، اگر انسان به واقعیـت قـضایا آگـاه بـشود     . ها نبینید یک بعد منفی در این حرف  

  خـاطر همـین  هـایی بـه   که چه خـانواده داند  خدا می. شود  وقت یک جور دیگري می      آن
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و اگر انسان از این دوستی ارزشی دست بکـشد آن       . اند  هاي کاذب از هم پاشیده      دوستی
شود و به دیگري نیـازي        آلود درون خودش متبلور می      انگیز و نشاط    حالت جوشان نشاط  

  .نخواهد داشت

  تان چیست؟  سوال بعدي:مصفا

  شود که به این دوستی اصیل نایل شد؟ چطور می: مجري زن

ستم بـه چـه    یـ ام کـه مـوردگرا ن       بارها گفته .  خوب، اصوال من این تشبیه را بکنم       :مصفا
اش را تمیـز نگـه     توانید فقـط یـک گوشـه        شما آب یک حوض گندیده را نمی      . معناست

مسئلهء انسان تنها این نیست کـه عـشقش کـاذب      . باید کل این آب عوض بشود     . دارید
بنـابراین مـا    . ش ریاکارانـه اسـت    بلکه شخصیت، تشخص، علم، دانش و همه چیز       . است
م را به طور کلـی شـناختم،       "خود"اگر من   . توانیم راجع به یک مورد صحبت کنیم        نمی

. گیـرد  یعنی اگر آب این استخر را به کلی بیرون ریختم، آن وقت آب زالل جایش را می   
، مثـل ایـن   "شود عشق اصیل داشـت   چگونه می "کنید که     ولی وقتی که شما سوال می     

، فـردا آن  "شود آب یک گوشه استخر را تمیز نگـه داشـت   چگونه می"ه بپرسید است ک 
 بـا موردهـا     …گوید    ، آن یکی می   "شود تربیت صحیح داشت     چگونه می "گوید    یکی می 

اي دربـاره خودشناسـی صـحبت     اجازه بدهید که چند کلمـه . توان کاري کرد  نمی يکار
هـا مـسئله، بـه     ر و حل ده  کنیم چون خودشناسی یعنی عوض کردن آب گندیده استخ        

بینیم که پیامبر خردمند اسالم بیـشترین       ببینید، اوالً ما می    .جاي حل فقط یک مسئله    
 -انـد  حتی آن را مترادف با خداشناسی عرضـه کـرده    . اند  تکیه را روي خودشناسی کرده    

. "خـود " بعد از شناخت، یعنی مـضمحل کـردن          -خودت را بشناس، تا خدا را بشناسی      
. اي هست که به توصیهء پیامبر اسالم آن پدیده را باید از بین بـرد               ن پدیده پس در انسا  

 یـا هـر   "Self"هـا     و یا به قول انگلیـسی      "خود"،  "نفس"،  "من"گذارند    اسم آن را می   
صورت دیگر موضوع این است کـه در اسـالم مـا           . خوب، این یک صورت موضوع    . چیزي

کـه انـسان اگـر در     وري یعنـی ایـن  محـ  فطرت. محوري است بینیم که اصل بر فطرت  می
. فطرتش هست که در فطرتش باقی بماند و اگر از فطرتش دور شده به فطرتش برگردد               

 يه هـد یـ ب فیـ ذلک الکتـاب ال ر "هء یدربارهء آ (مرحوم آقاي مطهري در یک تفسیري       
نظر قرآن بر این است کـه هـر انـسانی    "طور تفسیر کردند که   این آیه را این   ) "نیللمتق

لیکن بـر اثـر   . هنگام تولد مجهز به یک تقواي فطري است. آید   پاکیزه به دنیا می    پاك و 
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هاي محیط ممکن است چنان از اصالت و فطرت خود دور گـردد کـه بـه کلـی                     آلودگی
نامـد و   انـد، قـرآن متقـین مـی     کسانی را که در فطرت پاك اولیه خود مانده    . مسخ شود 

حال سوال این است که آیا    . "نامد  اسقین می اند ف   کسانی را که از فطرت خود دور گشته       
طور مطرح کنـیم کـه آن    کنم؟ یا بهتر است سوال را این       من انسان با فطرتم زندگی می     

فرمایند باید از بین برد، که اسـباب شـر و فـساد           اي که پیامبر خردمند اسالم می       پدیده
 بـر انـسان   چگونـه و از چـه طریقـی     - ی است، نه ذاتـ یدهء عرضیک پدی که  -است،  

کـه اصـوالً   . کنـد  عارض شده است؟ یافتن پاسخ این موضوع، خیلی از مسائل را حل می    
حال به این  ها شما تا بیآ. شود شود از چه طریق عارض می چیزي که بر انسان عارض می 

ماننـد  . اید؟ ببینید، انسان هنگام تولد همه چیزش را بـا خـودش دارد   موضوع فکر کرده  
گوییم و اکتسابی  اطفه، آن شور زندگی که به آن عشق فطري می  نفس کشیدن، قلب، ع   
. تنها چیزي که با خودش ندارد اندیـشه اسـت         . ها را با خود دارد      و آموختنی نیست، آن   

بنـابراین در   .  امـا فعـال خـالی اسـت        - یعنی مغز    –البته ابزار اندیشیدن را با خود دارد        
که  این. شود، اندیشه است ن عارض میارتباطات اجتماعی تنها طریقی که چیزي بر انسا   

گویم هویت فکري یا تفکر زائد و اصوالً از این فکري که بر انسان تحمیل شده به  من می
هاي انسان به علـت       کنم، این است که تمام آلودگی       عنوان یک زائده مخرب صحبت می     

مادرم بـه  مثالً وقتی که . هایی است که از طریق اندیشه بر او تحمیل شده است          دانستن
دهد، نـه؟ آیـا      این رنج من را تشکیل می      "اي  عرضه  تو بی " یا   "تو حقیري "گوید    من می 

 چیـستند؟ و بعـد وقتـی        "حقیـر " و   "عرضـه   بی"این یک تحمیل عارضی هست یا نه؟        
، این چیست؟   "باید متشخص بشوي  " یا   "تو باید باعرضه بشوي   "گوید    مادرم به من می   

 چیزي است که مادرم در ذاتم سراغ دارد؟ اگـر           "تشخص"آیا  ! کجاست؟) تشخص(ن  یا
از کجا بایـد بـشوم؟ و اگـر در ذاتـم         .  معنا ندارد  "باید بشوي "در ذاتم سراغ دارد، دیگر      

اي کـه مـا بـه آن      چیـست؟ ایـن پدیـده   "تـشخص "نیست از کجا باید بیـاورم؟ اصـوالً     
هـا همـان    ن کـه یکـی از آ    -گوییم تعبیرهاي فکري، تعبیرهاي اعتباري و اجتمـاعی         می

هـا،    و علـت تبـاهی انـسان اسـت، علـت ریـا، دروغ            -ارزش دوست داشتنی بودن اسـت     
ده در ذاتش نیست بلکـه یـک   یپذیري، گدایی، کوچکی و فقر انسان است، این پد  آسیب

اي انسان بیچاره، تو "گوییم که     وقتی ما می  . اند  مقدار دروغ است که به او تحمیل کرده       
. دهد آید و حساسیت نشان می ، بدش می"یگران داشته باشی؟چرا باید نیاز به دوستی د

اش  خواهی از دیگران بگیري، چـشمه  در حالیکه حرف ما این است که آن چیزي که می  
ها یا اعتباریات را از روي چشمهء وجود خودت بردار    آن خاك . را درون خودت بارور کن    
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ی است، آن چیزي کـه     گاه آن چیزي که عشق و دوستی است، آن چیزي که آگاه             و آن 
  .دانم جوابتان را دادم یا نه نمی. شود دهد، متبلور می هاي تو را تشکیل می اصالت

 کـه انـسان از دوسـت    ین راهـ یـ ي ا بله، من فهمیدم که به عنوان سررشته   : مجري مرد 
  …دیفرمایید که با هاي ذهنی نجات پیدا بکند، شما می داشتن

  . برگشت به فطرت است:مصفا

  . بله: مرديمجر

  ...اي است که   به عبارت دیگر، زائل کردن این زائده:مصفا

  ...از راه تفکر بر انسان عارض شده است :  مرديمجر

چون جز از راه تفکـر چیـزي بـر انـسان     . از راه تفکر بر انسان عارض شده است       : :مصفا
همه چیز انسان فطري است جز آن چیزهـایی کـه از طریـق اندیـشه             . عارض نمی شود  

  .کند ب میکس

اي بود که امیدواریم به همـان قـدر کـه در آن        بحث پیچیده .  ممنون یلیخ: مجري مرد 
خیلی لطف  . مطلب وجود داشت و عمق داشت، براي بینندگان هم استفاده داشته باشد           

  .از تشریف فرمایی شما متشکریم. کردید

  .دیاقدام نمائ ارتباط با مابخش ق یاز طر ن برنامه،ی اییویدی وCDه یجهت ته 

www.mossaffa.com 
   

 

http://www.mossaffa.com
http://www.mossaffa.com/contactdes.html

