
 
 �اد دمحمجعفر مصفا �ادی از زندە

  روزنامه اطالعات
  ۱۳۹۷ اسفند ۲۳سه ش��ه 

  
جم پرطرفدار و پرخوانندە در غروب     دمحمجعفر مصفا، ن��سندە و م��

دهم اسفندماە  �  خ�ل پرشمار دوستان و دوستداران خود را ۱۳۹۷روز س��
 .ترک کردە آنها را در بهت و تأسف فرو برد

 
�درش و �در�زرگش . خاست ی اهل ادب و فرهنگ بر �ا وی از خانوادە   

زاپ��شان داشت . اند هر دو از قب�له شاعران بودە �در�زرگش شهرت �ه م��
از هر . کرد زادە در اشعارش تخلص �ه اعتماد � �اقر پ��شان و �درش دمحم

جعفر مصفا نام  اما دمحم. �ک از آنها دیوان شعری �ه �اد�ار ماندە است
 پ

�
 خود  ��شانخانواد�

�
زادە را ن�سند�د و م�ادرت �ه تع��ض نام خانواد�

 .کرد» مصفا«�ه 
 
� �ه    عنوان �ارمندی سادە  دمحمجعفر مصفا ابتدا �ا ان�شارات فران�ل��

وع �ه هم�اری کرد کرد �ک روز برای �اری �ه دا�ش�اە  خود تع��ف �. ��
ندان او را چ» حقوق و علوم س�ا� «ۀ تهران رفته بود و �در دا�شکد

ن��� در آن دا�شکدە   تحت تأث�� قرار داد که چندی �عد، اقدام �ه نام
اما وی دل . کرد و چند سال �عد ل�سا�س حقوق از آن دا�شکدە گرفت

در گروی رشته حقوق نداشت و جذاب�ت و اسم و رسم ل�سا�س حقوق 
و علوم س�ا� او را �ه تحص�ل در این رشته کشان�دە بود مصفا چندی 

 عد در اواسط دهه چهل �س از اخذ دا�شنام�
ٔ
 حقوق از دا�ش�اە تهران، ه
وع �ه هم�اری �ا مرحوم ابراه�م خواجه نوری کرد و این هم�اری،  ��

 نوری در زمین مصادف بود �ا فعال�ت خواجه
ٔ
  روا�شنا� و معر�� نظ��ه

ٔ
  ه

عهدە   ای را در رادیو �ه نوری برنامه �ارن هورنای در همان ا�ام خواجه
نوری در  سخناِن خواجه» های جهان درون شگف�� «گرفت تحت عنوان 

رو شدە بود، برگرفته از  ها که �ا استق�ال ز�ادی هم رو�ه این برنامه
سخنان و نظ��ات . �اوی خانم دک�� �ارن هورنای بود نظ��ات روان

 روان�اوان
ٔ
 خانم هورنای از دقت و جذاب�ت ز�ادی برخوردار است و ه



  برنامنوری در  خواجه
ٔ
در رادیو توا�ست » های جهان درون شگف��  «ه

 عالق
ٔ
.  شنوند�ان ز�ادی را �ه سمت روان�اوی و روا�شنا� جلب کنده
 نظ��

ٔ
  هورنای ب�ش�� م�ل �ه سمت نظ��ه

ٔ
 آلفرد آدلر دارد تا ز��موند ه

فرو�د در مورد آثار هورنای طرفه اینجاست که هر کس �ه خو�� خود را 
بندی  ط�قه» نو روان�اوی« و مکت�ش ز�ر عنوان کند  در آنها پ�دا �

 .شود �
 
 نوری بود که عالق در هم�اری �ا خواجه   

ٔ
 مصفا �ه هورنای و م�احث  ه

 نوری اقدام �ه ترجم  در اواخر دهه چهل خواجه. خودشنا� جلب شد
ٔ
 ه

� کتاب هورنای کرد که �ا نام  . من��� شد» های ع� ما عص�ا�� «نخست��
 جعفر مصفا اقدام �ه ترجممتعاقب آن دمحم

ٔ
 دو کتاب د�گر از هورنای  ه

» عص��ت و رشد آد�«و » های درو�� ما تضاد«های  کرد که �ا عنوان
که این دو ترجمه �س از حدود پنجاە سال هنوز  شگفت آن. من��� شد

کتاب . شود رو � شود و همچنان �ا استق�ال خوانند�ا�ش رو�ه چاپ �
خواجه نوری ترجمه و من��� کردە بود، که » های ع� ما عص�ا�� «

 �ه دست دمحمجعفر ترجمه مصفا شد و �ا تأخ�� دە ـ �انزدە ساله 
�
مجددا

 در اواخر ده
ٔ
 . شصت ��� گفتار آن را من��� کرده

 
جم و خوانند    درگ�� این نظ��ه « آثار هورنای نبود، �ل�ه ۀ مصفا تنها م��

های روا�� ا�سان  بر نارسا�� در زمینه رشد و اعتالی ا�سان و نحوە غل�ه 
، بود �  در اواخر ده. ن��

ٔ
ا�سان  « چهل مصفا �ه تأل�ف کتا�� �ا عنوان ه

 .پرداخت که �از گفت و �از تول�د نظ��ه هورنای بود» �مشدە و شناخت
 
 در اوا�ل ده   

ٔ
 برای مصفا فرص�� برای سفر �ه آم���ا فراهم ۱۳۵۰ ه

 سفر مصفا را �ا �ازار داغ م�احث خودشنا� خاصه در و این. آمد
های متعدد در آنجا و سایر نهادهای  رو کرد و وجود خانقاە نی��ورک رو�ه

معنوی تعجب او را برانگ�خت و عاق�ت �ه این ن��جه رس�د که این 
اند  ها�� ب�ش ن�س�ند و ب�ش�� برای �گر� مناسب ج��انات در غرب د�ان

فا در تهران �ا خانم آم���ا�� که از سفر هندوستان تا خودشنا�، مص
آمدە بود و دل در گروی این م�احث داشت آشنا شدە بود و �ا همرا� 
، که نام این خانم آم���ا�� بود،  این خانم �ه آم���ا سفر کردە، روزی ک��



 از ج�س  گ��د � �ه مصفا �
ً
خوا� کتا�� �ه تو معر�� کنم که اص�

 �اسخ مصفا  ها نجات �  را از این �حثد�گری است و تو 
�
دهد، ط�عا

کند و  های ک��شنامور�� را �ه مصفا معر�� � روشن بود، ک�� �� از کتاب
� �مشدە له �اف�� � ها و  اش و �اسخ �ه پرسش این امر برای مصفا �ه م��

 .ها�ش بود دغدغه
 
ام مصفا در اواخر دهه پنجاە اقدام �ه تأل�ف و ��� کتا�� کرد �ه ن   
. گشا �ا چشم �ازکن است این کتاب از زمرە کتابهای د�دە» تفکر زائد«

اند چون منظر و  �س�اری �ا خواندن این کتاب دچار ت�ان و شوک شدە
کند که �ه �� مورد غفلت هم�ان  اندازی را برای خوانندە �از � چشم

است و این همان منظر و ن�ا� است که عرفا بر آن انگشت تأی�د و 
اند �ا این تفاوت که ن�� و ب�ان مصفا �ه طور مؤثری �ا  د نهادەتأ��

کند و مطالب آثارش �ه هضم و فهم خوانند�ان  خوانندە ارت�اط برقرار �
�عد از . این کتاب تا�نون � و پنج ن��ت �ه چاپ رس�دە است. رسد �

» �لخ پ��  �ا«تفکر زائد، وی اقدام �ه ته�ه و ان�شار کتا�� تحت عنوان 
کند و هم از اشعار  رد که در آن هم نظر�اە مولوی را �ه روش�� ب�ان �ک

د مولوی برای تأی�د حرفها�ش مدد �  .گ��
 
رو شد و س�ب آشنا��  این کتاب هم �ا توجه و استق�ال ز�ادی رو�ه   

ّب سخنان موالنا کرد
�
این کتاب هم �س از نزد�ک �ه . �س�اری کسان �ا ل

شود و همچنان �ا استق�ال ز�ادی   �چهل سال هنوز چاپ و من��� 
 .رو است و ب�ش از ب�ست �ار �ه چاپ رس�دە است رو�ه

 
    

�
ح سخنا�ش که ابتدا من��� کرد و » تفکر زائد« درمصفا در ب�ان و ��

 :�ا استمداد از موالنا ادامه �افت، این آثار را من��� کرد» �لخ پ��  �ا«در 
 
 و ای �ه ند�دە  نامه ه، آ�ا�،ا�سان در اسارت فکر، را�طه، هلِ    

�
 ام، زند�

از د�گر اقدامات دمحمجعفر مصفا ترجمه و ��� شماری از آثار  . سائلم
ح ز�ر  :ک��شنامور�� است �ه ��

 



 ،
�

ح زند� ، ن�اە در سکوت، فراسوی خشونت، �� حضور در هس��
، سکون و  شادما�� خالق، شعله حضور و مدیت�شن، تعال�م ک��شنامور��

 . و تنها�� حرکت، عشق
 
�ه ز�ان عر�� و ان�ل�� ترجمه و » تفکر زائد«الزم �ه �ادآوری است    

 .من��� شدە است
 
مرحوم دمحمجعفر مصفا از زمرە کسا�� است که �ه گردن �س�اری در    

های او در  گزار آموزش آشنا�� �ا معارف عمیق حق دارد و �س�اری حق
 هس�ند

�
 .زند�

 
  �ادش گرا�،

 س�امک عاق�
۱۵/۱۲/۱۳۹۷  
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  سا�ت دمحمجعفر مصفا

www.mossaffa.com 
 


