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ف محمدجعفر مصفاي، تأل"انسان در اسارت فكر "صفحهء اول تا چهاردهم كتاب 

   

   

   لفظي  مساله

 

 را مطرح ي از دوستان سؤاالت و انتقاداتيا عده“ دير زاكتف“تاب كبعد از انتشار 
بل از  قيول. گر را بعداًي ديم و بعضيده يح مي از آنها را امروز توضيه بعضكردند ك

نم توجه به ك ير مكه فكر شوم ك را متذيا تهكم نيخواه ي سؤاالت مطرح شده ميبررس
داستان آن سه نفر فارس و .  از جاها بدردمان بخورديليد باشد و در خيار مفيآن بس

ان ي بيدام آن را با لفظ متفاوتك هر يخواستند ول يه هر سه انگور مك و عرب را كتر
ن مسأله در يد؟ ايا  خواندهيدر مثنو... نشان اختالف افتاده بود ويجه بيردند و در نتك يم

 ما و در تمام روابط ما وجود دارد و اسباب جنگ و اختالف ما با يتمام شئون زندگ
 با يچ شباهت و ارتباطيه ظاهراً و لفظاً هك از مطالب هست ياريبس. شود يگر ميديك
م ينيب يم مي آنها بشويمحتوام و وارد ي بردا آنهاي اگر الفاظ را از رويگر ندارند، وليديك

م يگو يه االن مك ين چند مطلبي مثال به ايبرا. ز استي چيك آنها ي  همهيمحتوا
ه كاند، بل گر متفاوتيديكلمات با كنها نه تنها از لحاظ الفاظ و يد اينيد، ببينكتوجه 

م ينيب يم ميبشو آنها يمحتوا اگر وارد يول. ندك يشان هم با هم فرق م  موضوعيحت
 آنها را در يم و محتواينك اگر به آنها عمل يعني. ز استي چيك آنها ي  همهيمحتوا
 مشابه يت روحيفكي يك حالت و به يكجه، به ي نتيكم به ينيب يم مينكاده يخود پ

  :ديگو ي ميمثالً مولو. ميا دهيرس

  ل شودل حك رست، مش ن دوي چون از         و مستقبل بوديـرت از ماضـكف

  :ديگو يا مي

   خـداي  و مستقبـلت پـردهي مـاضـ        ياد مامضي زياريهسـت هـوشـ



د اگر يگو يم.  و مستقبلينده، ماضياست، زمان گذشته و آ“ زمان“ن مطالب يموضوع ا
از “ خود“. ماند ي نمي باقيا نده فارغ شود مسألهير از پرسه زدن در گذشته و آكف

بودن و “ با خود “يعني“ ياريهش“. ديآ يه بوجود مندير در گذشته و آكت فكحر
“ يالخود“و . ش استياند ر زمانكمحصول ف“ خود“. “يالخود“ت يفكي يعني“ يهش يب“
  .رود ي حال جلو ميند و پابپاك يت مكحر“ حال“ه ذهن در ك است يتيفكي

االسالم “: نستي اسالم شده ايه براك يفي از تعاريكي.  مطلبيكن يخوب، ا
م بودن ي تسليعنياسالم “ه كف آمده است ين تعرير ايح و تفسيو در توض. “ميسلهوالتّ
گردد  يقت ميدن حقيها مانع د يداور شيه تعصبات، اغراض و پك آنجا يعنيقت، يبه حق

“ .ندكقت يم حقيها درگذرد و خود را تسل يداور شيشخص از تعصبات، اغراض و پ
  . مطلبيكنهم يا

  :هكم يا دهي همه شنن شعر معروف حافظ را هميا

  بـودكر چرخ يـه زكغـالم همت آنم 

  رد آزاد استيز هر چه رنگ تعلق پذ

  :ميا دهيها همه شن  را هم درباره مضار الفاظ و صورتيسفارشات مولو
   ذاتيد سـوي تـا صفـاتت ره نما       در گـذر از نام و بنگر در صفات
  عنـا رفـت آرام اوفتـاد چـون بـم       اختـالف خـلـق از نـام اوفتـاد

ن شباهت و يتر مك موضوعاً هم يه حتكن چهار مطلب نه تنها ظاهراً و لفظاً، بليا
 تعصبات و اغراض است، ي  دربارهيكي درباره زمان است، يكي. گر ندارنديديك با يارتباط
 به  از ما چند نفـريكد هر ييايحاال ب.  الفاظي  دربارهيكي تعلقات است و ي  در بارهيكي
 يكردن در حال ك يه زندگكم ياگر قبول دار. مينكن چهار موضوع عمل ي از ايكي
د يياي نهفته است، پس بيمت و منفعتكق است و در آن حيرنج و عم يل و بي اصيزندگ

د عمالً ييايگردد ب يقت مين ما و حقياگر تعصب حجاب ب. ميواقعاً و عمالً در حال باش
د در ارتباط ييايب. مينكقت يم حقي، خود را عمالً تسلمينك از تعصب يذهن خود را خال

د از الفاظ، ييايب.  نچسبديچگونه تعلقيه ذهنمان به هكم ي چنان باشي زندگيايبا قضا
اگر ما چند . مي صفات باشيم با محتوايم و در رابطه مستقيلمات درگذركها و  از صورت



ه در ك است يري مشغول بودن ذهن با تصاوينده به معنايردن در گذشته وآك يزندگ
 انسان را يه اغراض و تعصبات ذهنك هم يا دهيپد. انبار حافظه انباشته شده است

راند ين تصاويو هم. ر هستندين تصاويگردند هم يقت مين او و حقيسازند و حجاب ب يم
لمات كن الفاظ و ير عين تصاويو باز هم.  دارديه انسان نسبت به آنها تعلق و بستگك

ه ك يند، با انسانك ي نميه در زمان زندگك ي انسانيت روحيفكيحالت و . هستند
ه از الفاظ ك يچسبد، با انسان يه به تعلقات نمك ي از تعصب است، با انسانيذهنش خال

و آن .  مشابه استيت روحيفكي يك حالت و يكسازد  ي نميتي خود قالب هويبرا
  .است“ يالخود“ت يفكي

بر  نند، عالوهك يا مياند  ردهك يه انتقاداتك يه دوستانكن مقدمات آنست يمنظور از ا
الفاظ اسباب . در سطح الفاظ نمانند. ز بشوندي آنها نيظاهر الفاظ و عبارات وارد محتوا

 وانهادن ي براييها هي پر است از اشارات و توصيات عرفانيمذهب و ادب. شود ياختالف م
ت و يا به اشاره و اجمال ماهياغلب با صراحت . “قالب“و “ حصار“ستن ك شي، برا“من“

ه ما اهل محتوا ك از آنجا يول. اند ردهكرا هم مشخص “ قالب“ن ي ايابعاد و چگونگ
ن امر يو هم. ميشناس يرا نم“ حصار“ن يت ايم، ماهيشو ي آنها نميم و وارد محتوايستين

ند ـ كان ي بيگري همان مطالب را منتها با الفاظ دي محتوايسكه اگر كشود  يباعث م
. هم باشد ـ به نظر قابل رد و انتقاد برسد“ سكلو “يمكانش ي بي وهيبخصوص اگر ش

 يوقت.) شود يتأمل م يت بيباعث قبول“ يباز سكلو“ موارد و جاها هم يالبته در بعض(
. ييگو يند چقدر مزخرف ميگو ينم دوستان مك ير صحبت مك مضار في ن فرضاً دربارهم
  :هكخوانند  ي مي در مثنوي وقتيول

  انـد شهيدل و غـم پ  زآن سبب خسته         انـد شـهي اندي جمله خلقان سخـره

ه منظورش كنيند به اك يح نمي تصري حتيمولو. يبه، عجب شعر پرمغز ند بهيگو يم
ن يه اك من يول.  استيا چه نوع الفاظير كچه نوع ف“ الفاظ“ا ي“ ركف “يودگهياز ب

هوده ينها بيجا اكرد و كد استفاده ير و الفاظ باكجا از فكم يگو يام و م افتهكموضوع را ش
 يادآوريته را كن ني ايه از مولويه دفاعيبعنوان حاش. (شوم يهستند، مورد انتقاد واقع م

را يز.  ندارديست، ضرورتيجا الزم نكجا الزم است و كر ك فهكنيح به ايه تصركنم ك



ردن ك يه به زندگيا توصيآ: اند د نوشتهير زاكتاب تفك ي هي از دوستان در حاشيكي
  ست؟ين“ يمتيدم غن “يه به زندگي توصيدر حال به معنا

تاب من چه كه در كنست ياند ا ن انتقاد را نوشتهيه اك يخوب، سؤال من از دوست
 يد متفاوت است؟ منظور از زندگيگو ينه مين زمي در ايه با آنچه مولوكام  ز گفتهيچ
 ي و معشوقيخوش باش و م “يعني آن، ي عرفيست؟ اگر منظور معنايچ“ يمتيدم غن“

ه يرا توص يزين چيه من چنكباشد، “ امده را مخوري نينارت باشد و غم فرداكدر 
شود  ين استنباط حاصل ميتاب واقعاً اك مطالب آن ي ا از مجموعهيآ. نمك يام و نم ردهكن
نه،  “ر؟ ي را سخت مگيا دو روز است، خوش باش و زندگي بابا، دنيا“م يگو يه من مك

دم “م، با يگو يردن در حال مك ي زندگي آنچه من درباره. ميگو ينها را نميمن ا
ندو اصوالً مربوط به دو يا. ندك ين تا آسمان فرق ميخوش باش، زم يبه معنا“ يمتيغن
 گذشتن از يعنيردن در حال ك يزندگ. امالً متفاوت هستندك يت و دو حالت روحيفكي

ده است و يه به آن چسبك ييها جتاً وانهادن رنجيو نت“ من“ وانهادن يعني، يقالب زمان
 و يماند تا انسان بخواهد آنرا در م ي نمي باقي رنجيتيفكن يدر چن. منضمات آن است

 و معشوق يون و ميچ افيه با هك است يشه در حالتي همين انسانيچن. ندكمعشوق گم 
 و فراغت از هر رنج و ي روحك حالت سبين انسانيحالت چن. شود يسر نميم

 آنرا ي و موقتيخواهند به او بدهند، و نوع سطح ي و معشوق ميآنچه را م. ستيا مسأله
ر ياما انسان اس. ق آنرا هم دارديل و عميهند، او در وجود خودش دارد و نوع اصهم بد

 انسان پررنج يك انسان پوچ است، يك“ قالب“ر ي، انسان اس“زمان“ر ي، انسان اس“من“
ه ك است يانسان.  انسان محروم و ناتوان استيكر و پرترس است، ي انسان حقيكاست، 

ن يچن. گر دارديعمق است و صدها مسأله د ي بشه وير ير است، بيدر درون خودش فق



  

ه چرا من كگفته شده است . است“ املكت“ه مربوط به ك مطرح شده يگريانتقاد د
م يگو يا چرا مينم؟ ك ي ميرا نف“ شدن“و “ خواستن“، “ندهيآد بستن به يام“، “املكت“
   وجود ندارد؟يجيشرفت و بهبود تدريپ

 و ي، مربوط به امور روان“املكت“ه اوالً بحث ما از كام  ح دادهيتاب هم توضكدر 
شرفت يا پيامل كشود گفت ت ي نمير رواني و غي ماديها نهيدر زم.  استيمعنو
من . ستيا هودهيار بكنده يد بستن به آيشود گفت ام يما ني.  وجود ندارديجيتدر
د يا مهندس بشوم بايب يخواهم طب ياگر م. اموزمي زبان خارجه را بيكد يج بايبتدر

د در ينگر هم باشم، با ندهيد آيد هم داشته باشم، باينسبت به تحقق خواسته خود ام
ن كمال ممكشوم به خواهم ب يش بروم تا در آنچه ميجهت مقصود خود قدم به قدم پ

بعد خود . ميردك جدا ي را از امور معنويكيزي و فيپس اول امور ماد.  گردميكنزد
. ميردكم يتقس“ تيشبه معنو“ا يل ير اصيت غيل و معنويت اصيت را هم به معنويمعنو
 ي استعدادهاي  و مجموعهيات فطريفكيل حاالت و يت اصيم منظور از معنويگفت

ر موجودات ي از سايذات انسان است و او را بعنوان موجود آدمه جزء ك است يا بالقوه
ه ي و ساي، اعتباريز همان قالب لفظين“ تيشبه معنو“منظور از . دينما يز ميمتما
 ريتصوو ه يساا از ي در حافظه ثبت شده است ي قرارداديها ا از ارزشيه ك است يمانند

  .يل و ذاتيات اصيحاالت و معنو



. امل وجود نداردكم رشد و تييگو يل هم نمي اصيات معنويفكيدر مورد حاالت و 
“ ندهيدلبستن به آ“و “ شدن“، “خواستن“، “مرور زمان“، “جيتدر“، “املكت“ از يوقت

 يركا قالب في يت لفظيمان هو م موضوع صحبتينك ي مينها را نفيم و اينك يصحبت م
  .م وضع چگونه استيني ببم تاينكنه ين زميد موضوع را محدود به همين بايبنابرا. است

د ي جنبه مثبت و مفيكامالً ساده است و كم يگو ينه مين زميه من در اك يزيچ
 و نامطلوب ي جنبه منفيكل دارند در آن ي از دوستان ميدانم چرا بعض ي نميدارد، ول

ن يد ايياياول ب. ميگو يل چه مين مسايه من در مورد اكد ينكخوب توجه . ننديبب
ج و ينده بتدريز را در آيم چه چيخواه يه من و شما مكم ينكاً روشن قيموضوع را دق
م، يز بدست آوريا چه چيم ين ببريز را از بيم چه چيخواه يم. ميامل بخشكمرور زمان ت

  م؟يز بشويم چه چيخواه يم و ميا د بستهيز اميبه چه چ

: ل استين قبيم از ايم به آن برسيخواه يم و ميشياند يه ما به آن مك ييزهايچ
م ين تصمين صفت را دوست ندارم و بنابرايا.  هستميا جربزه يفرضاً من آدم ترسو و ب

 يا عرضه يوجود و ب ير، بيآدم حق.  بشوميا نده آدم شجاع و با جربزهيرم در آيگ يم
 هستم و يآدم ناخوشبخت. ر، با وجود و باعرضه بشومير حقي غيخواهم آدم يهستم و م

 يعني. لت بشومي بافض  خواهم ي هستم و ميلتيفض يآدم ب. خواهم خوشبخت بشوم يم
خواهم  يه نمك ناجور دارم ي و روحيات و عادات اخالقي مقدار صفات، خصوصيكمن 

ن سؤال جواب يحاال شما به ا. نمكدا يس آنها را پكخواهم ع يآنها را داشته باشم، م
، عشق، يت، خوشبختلت، شجاعيم فضيريگ يم ميا شما تصميه من كنون كا هم: ديبده

م؟ من فاقد يشناس ي آنها را ميا محتوايم، آي را بدست آوريگريا هر صفت ديتواضع 
شناسم؟ من چه  ين صفت را ميا ايآ. ن صفت را بدست آورميخواهم ا يشجاعتم و م

 وجود دارد؟ بطور قطع من ين صفتيدانم چن يجا مك از آن دارم؟ اصالً از كيادرا
نم، من فقط با ك ي آنرا لمس نميمحتواشناسم،  ي را نميت روحيفكين ي ايمحتوا

ه شما در كام  دهيمن د.  آنيم قراردادي آن آشنا هستم ـ آنهم عاليم خارجيعال
ه قالب كد يا  از خود نشان دادهينش خاصك وايريا در فالن درگيبرخورد با فالن مسأله 

ر يرا به شجاعت تعبنش ك قالب اجتماع خاص من است ـ آن وايه المثناكخاص من ـ 
 از ينشكتواند چنان وا يه مكن شخص يم خوش به حال ايگو يبعد به خودم م. ندك يم

ت و جربزه است، نشانه تشخص و ينش نشانه قوت شخصكخودش نشان دهد، آن وا
ر يل، نظينش خود را در برخورد با مساكرم وايگ يم ميو سرانجام تصم. شجاعت است



خواهم  يلت بدست آورم درواقع ميا فضيخواهم شجاعت  يم ميگو ي من ميپس وقت
ا  آنها رياگر من محتوا.  آنها راي آنها را بدست آورم نه محتواي و قرارداديم خارجيعال
 آنها را داشتم و در ي محتوانونكا همه كن بود يش ايردم معناك يشناختم و حس م يم
  . بوديمنتف“ بدست آوردن“و “ شدن “ي نصورت مسألهيا

 هستم يلتيفض ي و در بي در ناخوشبختي من در ترس هستم، تا وقتياصوالً تا وقت
. داشته باشملت ي و فضي از شجاعت و خوشبختي واقعيه بتوانم تجسمكمحال است 

 ي هم از شجاعت و خوشبختي تجسميكبعد . برم ي بسر ميمن در ترس و ناخوشبخت
ام  ندهي آي در برنامه ذهنيآل دهينم و آنها را بعنوان صفات ممتاز و اك يدا ميدر ذهنم پ

ه ك است يميلت ترسيم و تجسم من از شجاعت و فضيه ترسكغافل از آن. دهم يقرار م
 وجود پر از ترس تصور يكله يم شده است، بوسيلت ترسيفض يب درون پرترس و يكاز 

 از شجاعت داشته باشد آن تصور با شجاعت ي وجود در ترس هر تصوريكو . شده است
لت يفض ي وجود بيكادر كلت دارم در يه من از فضك يتصور.  دارديادي فاصله زيواقع
.  را دارديلتيفض ي بيعنيادر، كت همان ين رنگ و ماهي شده است و بنابرايزير طرح
 به يديادر نام جدك منتها من بر همان  ادر است،كن همان يقت عيم من در حقيترس
 از عشق داشته يم و تصوريمن از درون پرنفرت خود هر ترس. ام نهاده“ لتيفض“نام 

ه آن وجود فقط نفرت ك است يوجود“ يعشق“را طراح چنان يز. ستيباشم، آن عشق ن
 تنها كوچك وجود يكشناسد،  ير تنها حقارت را ميود حق وجيك. شناسد يرا م
م تا ينك كن موضوع را دريقت اينه حقكدوارم يام.  رايشناسد، نه بزرگ ي را مكيوچك
مدام در تالش . مينباش“ بدست آوردن“و “ شدن“نده، سراب يدنبال سراب آ نهمه بهيا

ه  .س شده استكون منعريه از ذهن خود ما به بيه آن ساكم ي نباشيا يدن به سايرس



ن يد در ايم انسان بايگو يا من ميشود؟ آ يجا تمام م نيا حرف من به هميخوب، آ
 متحجر بماند و يلتيفض ي و در بي در حقارت، در ترس، در ناخوشبختيعنيبست،  بن

. ميگو ين را نمي وجود داشته باشد؟ من ايزيچ راه گريه هكآن يدست و پا بزند، ب
ا ي ي خوشبخت لت، عشق،يردن به فضكر ك فيردن به شجاعت، بجاكر ك فيم بجايگو يم

 ين، به نفرت و ناخوشبختك نگاه يلتيفض ين، به بكگر، به خود ترس نگاه يز ديهر چ
 يتو بجا.  در وجود تو استنهايا. س آنها راك، نه عيشناس ي را منهايارا تو يز. نكنگاه 
تو . يشناس يه مكن ك ي را بررسيا هدي، پديشناس يه آنرا نمك يا دهيدن به پديشياند

ن ي در عين بردي و از بيردك ي ترس را در خودت بررسيها شهياگر عوامل و ر
 ي خود را شناختيلتيفض يتو اگر عوامل ب. يرده باشكوجو  ه آنرا جستكآن ي، بيشجاعت

 چشم يك و ين داري چشم به ايكه ك ياما تا زمان. يلتين فضي در عين برديو آنرا از ب
 ترا ين جنگ تمام انرژي، و اي و حسرتيامك، در احساس نايبه آن، با خودت در جنگ

. ي و بشناسينك يدهد تا با فراغت وضع موجود خودت را بررس يخورد و مجالت نم يم
  :نستيقاً ايم دقيگو يه من مك يزيچ

  ينـك ي زآن توهـم گـنج را گـم م          ينـك يآنچه تو گنجـش توهـّم م

 وجود يلت، گنج عشق، گنج شجاعت، گنج خوشبختيم در تو گنج فضيگو يمن نم
 هم ي از گنج واقعيشياند ي مي گنج توهميكه به ك يم تا زمانيگو يفقط م. ندارد

  .يمحروم
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