
  " ر بلخیبا پ "کتاب ربارهء  دNITV یونی با شبکه تلوز مصاحبه

یـک اثـر مفیـد    .  واقعا یک اثر خواندنی است   "با پیر بلخ  "کتاب  ): مجري برنامه (بدي  یم
و این که آدم .مولوي هاي عالیجناب  یعنی نگاهی است به مثنوي، با آثار و اندیشه        . است

یک اثر منظوم کـه بایـد   . نباید به مثنوي به عنوان یک چیز خشک و بی روح نگاه بکند    
. ها گرفت براي رسـتگاري و بـراي نجـات روح    شود درس   نه، از آن می   . خواند و بلند شد   

  .اي داشته است العاده این کتاب در آمریکا فروش فوق

دانم این کتاب به چاپ چندم رسیده ولیکن ما      میاالن در ایران ن   ): مجري برنامه (یزدي  
هم در بخش مربوط بـه      . همیشه کتاب پرفروشی بوده   . چاپ ششمش را در دست داریم     

براي اینکه آقاي مصفا از . گیرد و هم در بخش روانشناسی و خودشناسی       موالنا جاي می  
انـد کـه    ههـایی داشـت   شناسی برداشت هاي مثنوي در خودشناسی و انسان     نتایج داستان 

  .اند خیلی زیبا در این کتاب شرح داده

گویند که رابطه ما با مثنوي یک رابطه خشک           خودشان هم می  . بله، خیلی زیبا  : میبدي
اي است در سطح الفاظ و ادبیات، در حالی که مثنوي یـک               و بی محتوا است یک رابطه     

. ی روزانه به کار گرفتپیام بسیار عمیق دارد که باید این پیام را دریافت کرد و در زندگ         
احـساس  . گیري کاربردي از مثنوي، خودش را رستگار کند تواند از طریق بهره  انسان می 

  .آرامش بیشتري داشته باشد، قرار پیدا کند، روحاً قرار پیدا کند

آقاي محمدجعفر مصفا، کمی درباره خودتان براي بینندگان ارجمند ما توضیح : میبدي 
  .بدهید

لیسانس حقـوق دارم ولـی بـه عرفـان و      .  در شهر خمین هستم    1312د   من متول  :مصفا
جا یک مقداري با  مدتی به هندوستان رفتم و در آن. مند شدم   خودشناسی شخصا عالقه  

بعد با مثنوي آشنا شدم و بعد دیدم که مثنوي شباهت           . هاي هندي آشنا شدم     سیستم  
 "بـا پیـر بلـخ   "ها در کتاب  ینهاي بودایی دارد و یک تلفیقی من از ا       عجیبی به سیستم  

 بـه انگلیـسی هـستیم و       "بـا پیـر بلـخ     "البته االن مشغول ترجمه کتـاب       . درست کردم 
اش  ایم یعنی این که چاپ جدید نسخه فارسی این کتاب هم با چاپ قبلی بازسازي کرده
ام، از جمله داستان دقوقی که یک داستان  چند داستان جدید اضافه کرده. متفاوت شده

  . سورئالیستیک و عجیب و غریب است و داستان پیر چنگیبسیار



آقاي مصفا، آیا کاربرد مثنوي در زندگی انسان و در خودشناسی واقعا به همین       : میبدي
  اید؟ سادگی است که شما در این کتاب شرح داده

شود گفـت کـه بـه طـول      شود گفت ساده است و به یک معنا می  به یک معنا می    :مصفا
هـا سـال اسـت کـه      بینید که هزاران یا میلیون که شما می    یعنی این . تاریخ مشکل است  

پیامبر گرامی اسالم  . "خود"کنند به خودشناسی، به رهایی از         دارند انسان را توصیه می    
فرمودند که براي هر کسی مجاهدت با نفس الزم است، بودا گفته، مولوي گفتـه، همـه                 

خواهد و من امیدوارم که این کتـاب ایـن    اي می العاده عرفا گفتند ولی رهایی همت فوق     
ها ایجاد کند یک تحولی در یک سطح وسیعی ایجاد کند تـا بتـوانیم                 همت را در انسان   

العـاده و   فقـط همـت فـوق   . کنم که مشکل نیست  من فکر می  . باالخره یک کاري بکنیم   
هـا و موانـع خودشناسـی را بـه      من در چاپ جدید ایـن کتـاب، گـره      . خواهد  جدیت می 

به هر حال ما در توان خودمان . امیدوارم یک کاري بتوانیم بکنیم. ام صیل توضیح دادهتف
  .نباید دست روي دست بگذاریم. باید سعی بکنیم

آقاي مصفا، آیا همـان طـور کـه شـما هـم در کتـاب ارزشـمند خـود تـصریح                      : میبدي
اید انسان از نظر روحی واقعا به بن بست رسیده است؟ این طـور نیـست؟ یعنـی          فرموده

  .تواند بکند باید مفري پیدا بکند و مولوي خیلی می

رد مولوي با تواند کمک بکند و اصوال برخو مولوي خیلی می .  بله، همین طور است    :مصفا
هـاي امـروزي را    من سیـستم . پینه نیست مسائل انسان یک برخورد بنیادي است، وصله     

ولی تمـام   . ، جا به جایی در داخل زندان      يا  پینه  آمیزي، وصله   هاي رنگ   گویم سیستم   می
اي هـستند   یک عـده .  خارج کند"خود"تالش مولوي بر این است که انسان را از زندان       

ولی . دهند  یک نماي ظاهرپسندي به داخل زندان می      . کنند  نگ می که داخل زندان را ر    
آمیزي کـنم بایـد از    م را رنگ"خود"اي دارد که من زندان        این کار عبث است چه فایده     

شود کـرد،   آمیزي کاري نمی  این زندان رها شد و اگر ما عمیقا احساس کنیم که با رنگ            
 تـوانیم یـک کـاري    آن موقع می. یمگذار آن وقت تمام همتمان را براي خروج زندان می     

خودمـان  . کنیم در حال حاضر ما خودمان را به فریب و خودمشغولیت برگزار می     . بکنیم
هاي مدرن کارشان وصله پینه و رنگ آمیزي است  و متاسفانه سیستم. دهیم را فریب می

  طـرف "خود"کند انسان را با کل مسئلهء  مولوي سعی می. مولوي یک کار بنیانی کرده    
یابی، آیـین موفقیـت،       اي هستند که فقط مثال چگونگی آیین دوست         ولی یک عده  . کند



اي در شـکل   هـاي متظاهرانـه   تر مثال یک کتـاب  آیین نفوذ در دیگران و از همه مضحک 
 ما نباید فریب بخوریم امیدوارم که کتاب بـا پیـر      -  ! دقیقه دهفرضا راه خوشبختی در     

 به طول تاریخ ریشه دارد آن وقت بـه همـین   "خود"ئله مس. ها را هشیار کند    بلخ انسان 
  ! دقیقه به خوشبختی رسیدیم؟دهسادگی در 

کردم ایشان مولوي را یکی از  آقاي مصفا، در امریکا با یک کارشناس صحبت می: میبدي
 شخصیت بزرگ تاریخ بشریت از زمان پیدایش انسان بـر کـره زمـین تـا بـه امـروز          پنج
   همین اعتقاد را دارید؟ مولوي این قدر مهم است؟واقعا شما هم. داند می

دانم، ولی به نظر من مولوي در زمینـه عرفـان        هاي کلی نمی     من از نظر شخصیت    :مصفا
هایش واقعا هـیچ بعـدي از         با وجود سمبولیک و استعاري بودن حرف      . حرف آخر را زده   

 سـر  "خـود "نـدان  مثل این است که به همـهء ابعـاد ز  . مسئله انسان را ناگفته نگذاشته   
. تر امروزي و علمی مسئله انسان را شکافته است کشیده و با دقت عجیبی و از همه مهم

تر استعاري و رمـز و رازي بـه    هاي تئوریک، ایدئالیستیک و از همه مهم  یک مقدار حرف  
هاي  مسئله انسان را شکافته، علل مسائل انسان را توضیح داده و راه . انسان عرضه نکرده  

  .را هم بر انسان باز نمودهرهایی 

  …یعنی فقط صورت مسئله را توضیح نداده راه حل هم داده است : میبدي

دهد که ایـن       کلیدهاي اساسی به انسان داده است و البته خودش هم توضیح می            :مصفا
کتاب در حقیقت توضیح قرآن شریف است و امیدوارم که ما بتوانیم از مثنوي اسـتفاده             

  .کنیم

  .دیاقدام نمائ ارتباط با مابخش ق ین مصاحبه، از طری اییویدی وCDه یجهت ته 

www.mossaffa.com 
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