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 ف محمدجعفر مصفاي، تأل" و مسائليزندگ "وسوم كتاب  ستيصفحهء شانزدهم تا ب

   

  لي و مسايزندگ

   

ا يك اهل بالد آمريا هلينام جم» يبت«با » يه افتد و دانك چنانيدر عنفوان جوان«
قول خودش  به. ميردكق ي طري با هم طيم و چند صباحي بهم زديا  عارفانهييآشنا

 يا ده بود ـ توشهياش شن زها دربارهيه چكـ » عرفان شرق«بود تا از خرمن پربار آمده 
. رديره بگي و غييه از عرفان بوداكرد و رفت به هندوستان تا بلكه نگرفته ول كرد؛ يبرگ

 هم در آنجاها يساليكدانم  يفقط م. ما ندارد  هم بهين ارتباطيو ا. دانم يا نه نميگرفت 
شهر فرنگ است و از «ه كنجا يا ا بهيه بك ي نوشت و دعوتيا نامه. گشتا بريكآمر بود و به

  .»همه رنگ است

ار يكها ب الن و شبيروزها و. كوريويجا؟ در نكم ـ در يخانم» يبت«و حاال در خدمت 
غل . ه شهر فرنگ استكد يگو يالحق راست م. ميزن ي پرسه مكوريوي نيها ابانيدر خ

ه دلت كهنه و نو و هرجور ك، ي و غربي، شرقي عرفانيها هكها و د تبكزند از انواع م يم
 هم يقدر يكن تأمالت يا ه در نگاه بهكن است يه دارم اك هم ي خواهشيك. (بخواهد

 حاال ين است، ولي زميي رهكم يد خودش مخالف تقسييمثالً نگو. ديخرج بده مسامحه به
؛ و شناخت »شناخت «يعنيعرفان . زند يم» يعرفان غرب«و » يعرفان شرق«حرف از 

 ي ا فلسفهي يروانشناس«ند يگو يها م يه بعضك چه يعنيواقعاً .  نداردي و غربيشرق
ن يگر زميه دكره؟ آخر مسلمان شاخت يو غ» ستيسك ماريروانشناس«ا ي» يسيانگل

  ).مينكم يتقس» مال غرب«و » مال شرق« م آنرا بهيست تا بتوانيخدا ن

: اد گرفته بودي يفارس  بهي آباديها  از بچهيا فهي لطران بودي در ايوقت“ يبت“، يبار
 همقطار خودمان يقيطر س بهك هريعنيـ “ يه طرزيه به ك هر     ير ننه فرزيفگك“

  )ن؟يح بهتر از ايتوض! (ميم؟ همقطار تواياست ـ خودمان در چه قطار

ه كنها ي، مثالً اي دنگ و فنگيها  از گروهيكي  بهكوريوي نيها اباني در خيحاال وقت
افتند به  ياند و با ساز و دهل راه م  گذاشتهيلكاكاند و فقط  دهيسرشان را از ته تراش



 anotherوانه يد“د يگو يمن م  خطاب بهيم، بتيخور يبرم“  رامايهار“خواندن ورد 
  .ند ـ خوش لهجهك يها تلفظ م يوانه را هم مثل محالتيد“ د“ـ “ ير ننه فرزيفگك

 ـ يشيش و پشم درويم با لباس و ري برخورديرمردي به پيدن برنامه ولگريامروز ح
ش و پشم، ي ري هم با همان لباس، منهاييايكچند دختر جوان آمر. ن مال خودمانيع
دن آنها يبا د. ميارشان سر درآورك يم تا از ته و تويدنبالشان راه افتاد. ورتش بودندكاس
ه كم؛ يشان رفتي؛ و پا بپا“ير نه نه فرزيفگك anotherنهم يوانه ايد“گفت “ يبت“
“ واو“ن لفظ منتها با يـ با هم “مورشد“رمرد گفت ي از دخترها خطاب به پيكيم يديد
.  گفتميياهويش رفتم و به مورشد سالم و يمتعجبانه پ ). Murshed(ده ـ يشك

ه از چه قرار؟ شما يمورشد، قض“دم يپرس. يا ؛ و دست و بوسه“هو هي“مورشد هم گفت 
جا؟ كگفتم اهل . “I am dervish“ بود؟ گفت يدام فرقه و آبادك اهل  وكيمورشد 

ش هم يآخر مگر درو! دهيده و نشني نديزهايحق چ گفتم به. ايفرنيالكگفت اهل 
، “يش دوغيدرو“م ـ ي داشتيشيجور درو  همهيما در آباد! شود؟ ي مييايفرنيالك
ده ي ندييايفرنيالكش يوـ اما در“ يياپايش قيدرو“، “شمالهكش ي، درو“يافكش يدرو“

نم يگفتم خوب بگو بب. ان نداردكش ميدرو. ن و بشنويگفت حاال بب. ميم و نداشتيبود
Murshed يعنيدم ينان پرسك رتيـ و من ح“ نياستيذولر“دام فرقه بود؟ گفت ك از 

ا شعبه ي دنين در همه جاياستيگفت بله؛ حضرت ذوالر جا؟كنجا يجا اكن ياستيذوالر! چه
ما هم : دميپرس. ميرو يانگاه مكم به ين پا داريدارد، و حاال هم با هم“ هانگاك“و 
   گبر و مسلمان باز است ـ چرا نه؟يرو انگاه بهكانگاه آمد؟ گفت البته، درِ كم به يتوان يم

م يديو بعدها فهم.  استيطيست ـ بليانگاه چونو باز باز هم نكم اوالً درِ يديد. ميو رفت
اول .  دوالر الزميارك هر يبرا. ستي و محضاً اهللا نيارشان صلواتكچ يار هين ديه در اك
ست آنشب يادت ني نشو؛ مگر يخود عصبانيخودم گفتم ب  بعد بهيول. ر شدمك پيمك
راه برگشت به  مهيت سربسته گرفت رفت و از نكمداح پولش را در پا“ ديرزا عبدالحميم“

 يند؟ در بعضك يل موضوع چه فرق منصورت اصيدر ا! ديا م دادهكه كغرولند و اعتراض 
خود ي است؛ پس اوقات خودت را بيكيارها متفاوت است؛ محتواها كموارد فقط صورت 

  .خودم گفتم نها را بهين ـ اكتلخ ن

. اند  جمعيت انبوهيم جمعيديد.  بردمان توكيم ـ مرشد مفتيه دالر نداشتك، ما يبار
م شعبه دارد و امروز قرار است قطب ستان هكه آن فرقه در پاكرمان شد يم دستگك مك



قبل از .) بود“ ت خانيت عناير واليپ“اسمش . (ندك يستان سخنرانك پاي شعبه
افتم ـ يولش نكشكز باشد در يه چك يزيردم، و چك با او صحبت يمك يسخنران
ن فرقه يمنظورم ا. (ن جماعت استيه رسم اك گنده ـ چناني و موهوم، وليلك يها حرف

  .)ستيبخصوص ن

منتها با تلفظ “ يروم“ار به يه در آن دك( را يدم شما مولويت خان پرسياز عنا
Rumiام  را خواندهي مثنويسيد؟ گفت بله، ترجمه انگليشناس يم)  معروف است.  

 يه گاهك داشتم يي دو دانگ صداياز آالت هنر: ديذهنم رس  بهيهمانوفت موضوع
د ما اشعار يدان يبه قطب گفتم م. مردك ي و زمزمه مكوك خودم ي برايا يبا آن مثنو

ر ي نظي عرفانيها نجور زمزمهيآنها ا(م؛ ينك ي زمزمه مي را با آهنگ مخصوصيمثنو
ت ي جمعي شما برايد قبل از سخنرانيل داريم.) نديگو ي مchanting را يخوان يمثنو

ه ك يو افزود اگر جالب بود چند ماه. ليمال مكگفت با . لطف نباشد يد بيبخوانم؟ شا
  .نمك ين ميت معيهم برا“ نگياجرت الچنت“نجا برنامه دارم هر هفته بخوان ـ و يمن ا

 يبشنو از ن“م به خواندن ـ ي سن، چهارزانو نشستيم رويما هم از خدا خواسته رفت
الحق “ه گفت كدام سلطان كدانم  يقول نم به. ، و دِ بخوان، تا آخر“ندك يت مياكچون ح

در .  خوشمان آمديليم و خودمان خيا هم الحق خوب خواند، م“ميردك يشات خوبيفرما
ان يدر پا. شد يده ميآمدن د ز آثار خوشيه اغلب محترمه بودند، نكچهره و نگاه حضار، 

 روز مهمان يكه كه خوشش آمده بود خواهش و تمنا ك ييها  از محترمهيكيبرنامه 
 يفهم ي اشعار را نمينه معكدم تو ياز او پرس. نمكت را ضبط ي من شو تا صدايخصوص

ن ي راز ايا ها بعد در تجربه سال. دانم يز خوشت آمده؟ گفت خودم هم نمياز چه چ
ست ي عجالتاً هم بد نيول. ح خواهم دادي توضييآنرا در جا. موضوع بر من روشن شد

افت ي و دريقي موسيكل رابطه با كن شيتر لين و اصيتر ين، واقعيپرتر. نمك بيا اشاره
ه تنها صوت و صدا هست ـ ك ي زمانيعني، يفهم ي آنرا نميه تو معناك است يآن، زمان
  .)ر صدايو نه تعب

  

. م حاصل شدي برايا ه تجربهك گذشته بود يخوان يف مثنوي از شغل شريا چند هفته
ن يو ا( دو هفته بعد از غربت يكي.) ح آن تجربه استي توضين مقدمات برايو تمام ا(



  ،يأس، احساس گمشدگي، يل افسردگي از قبياالت نامطلوب، ح)ن غربت من بودياول
 شده يا مثل بچه. ردمك ي در خود حس ميسك ي، حقارت، ترس، اضطراب و بيفيلكبالت

“ يبيدرمان غر ي درد بيبيغر“ند؛ و خالصه كب مادرش را گم ي غري جايكه در كبودم 
ن آنهمه يردن بكل نگ و گيبعد از واقعه چنت. ردمك يرا با رگ و پوست وجودم حس م

مهمان “ه ك آن دختر يد قطب، و از آن مخصوصاًتر تقاضاييغزال بلوند، و مخصوصاً تأ
افت و ياهش ك يزي و احساس ناچيأس و افسردگي آن حالت يادي، تا حد ز“من شو

  .ان برسد دوباره زنده شدم ه آب بهك يا  مثل نهال پژمرده انگار خودم را از نو جستم؛

ل رفتارها و حاالت و احساسات خود يه و تحليو تجز“ ياوكخود “ها در خط آنوقت
ن دوباره ي و ايشدگ  و احساس گميش آمده بود ـ آن افسردگيه پك را ييها تجربه. بودم

از من، ين نيتر ه مهمكافتم يردم و دركل يه و تحليخود را جستن و زنده شدن ـ را تجز
 ي روزهايه حاالت منفكافتم يدر. ستقرار گرفتن ا“ به به“مطرح بودن و ثقل توجه و 

 يها و پشتوانه“ به به“ مختلف يها لكدن از شيخاطر بر ا بهيكآمر اول ورودم به
ن را ك مسيكم ك الاقل حيخوان يردن در مثنوكنون گُل كو ا.  بوده استي“تيشخص“

رده كد را جبران ين جامعه جدي نبودن در ايزي بودن و چي رنج تهيه تا حدكداشته 
  .است

د ي باكيتا !  مو بسته باشديك من به يد هستي باكيا، تا يخدا“ه كدم يشيبا خود اند
تا “خودم گفتم  ان بهيبا حالت اشمئزاز و طغ! “ن و آن بدوزميا“ به به“مثل گدا چشم به 

 و صورت ينك يش بازي نمايخواه ي مكيتا ! يب نگه داري خود را در فريخواه ي مكي
دوازده سال است شب و !  است؟ين چه وضعيا! ؟يخ نگه دار سريلي خود را با سيروان

 خودت ي ساختمان رواني و خودشناسياوك و تحت عنوان خودينك ي جان ميروز دار
 مو بسته يك ات به ي روانيه هستكهنوز هم ! و؟كاش  جهي؛ پس نتينك ير و رو ميرا ز
  “!است

ام در مبارزه با  ييتواناد و يشد، احساس ام يدتر مي شدييان و نارضايهرچه حالت طغ
ن را يا. شد يتر م ينم قوكف خودم را با خودم روشن يلكد تيه باالخره باكني، و ا“خود“
رده بودم، كرا تجربه “ تيشخص “يها بيها انواع فر و چون سال. ردمك يامالً حس مك

خطر افتادن  ه احتمال بهكان ـ يها و حالت طغ ين آگاهينم بعد از ايمنتظر بودم بب
  .ردكارم خواهد ك در يا ب تازهياد شده است ـ چه فريز“ تيشخص“اختمان س



ا ي دارد يدانستم چه طعم يگار نزده بودم و نمي بار لب به سيك يتا آنزمان من حت
انِ همراه آن يو حالت طغ“ هوش باش به“ از آن يچند روز. دهد يانسان م  بهيچه حالت

ام، و  ردهكدا يگار پيس  بهيديل شدي ميليچ دليبدون ه) ظاهراً(دم يه دكگذشته بود 
ز نگذشت يه چكردم ك يفكيگار چنان ين سي اولي بعد از تجربه. دنيشك ردم بهكشروع 

  .ردكدا ياد پيم صورت اعتيه براك

شف ك يباش برا رغم حالت آمادهيه علكم ي بگويلك ي  قاعدهيكعنوان  ن را هم بهيا
ه بعنوان ك يزيه چكشود  يابداً متوجه نمب خود يد، انسان در موقع فري جديها بيفر
ل به يمنهم تما. نون در آن استكا ه همك است ياركن يگردد هم يدنبالش م ب بهيفر
ه كد يرس ينظرم م به. ردمكر نگاه ني تخدي لهيب و وسيگار را آنوقت ابداً از بعد فريس

ام،  يگرم سري لهيوس يب و دلتنگ و بي مرطوب است، و ضمناً غركوريوي نيچون هوا
ن است يا“ يركت فيهو “يه حرف باطنكبعدها متوجه شدم . طلبد يگار ميسم سيارگان

رخت و منگ و كگار ي سي لهيچنان مغزت را بوس! يفتي با من دربيخواه يحاال م“ه ك
ز را يه ذهنت همه چكنم ك ي ميارك! يني نبيروشن ز را بهيچ چيه هكار گردانم يرهشيغ

  “!نم؟ك ي ولت مين سادگيهم  بهينك ير مك ف!ندياز پشت مه و غبار بب

ر ذهن و حفظ ي تخديچگونه برا“ يركت فيهو“ه كن سؤال مطرح است ينجا ايدر ا
ه كرده است؟ من كسم آنرا قبالً تجربه نيه ارگانكند ك ي استفاده ميا لهيخودش از وس

توانم از  يمه ك ير است؟ جوابي تخدي لهيدانسنم وس يجا مكده بودم از يشكگار نيقبالً س
ب ساختمان كياقتضاء و تر  بنا بهيركت فيه هوكن است ي حدس و احتمال بدهم ايرو

ت خاص يدر آن وضع. شود ير متوسل ميل تخدي از وسايكي خودش، در مواقع خطر به
ن يبنابرا. ندك ك ادرايروشن  را بهيياي نگذارد ذهن قضايركت فيه هوكن بود يمهم ا

. ردك يدا مير را پيز باز هم نقش تخديچ شدم، آن يمتوسل مگار يگر جز سيز ديهر چ به
وار غرق   عشق مجنونيك پناه ببرم، خود را در كايتر گار بهي سيجا ن بود بهكمم
 يمنيگاه اي پايكه در آنصورت ضرورت حفظ ك موهوم بشوم ـ يها دچار ترس نم،ك

 پناه يالبافيخ م و بهي نماكات منفين بود خود را از تماس با واقعكشود ـ مم يدتر ميشد
 و ي امر تصادفيكگار يه انتخاب سكن احتمال هست يبنابرا. گريز ديا هر چيببرم، 
  .نشده بوده است  حساب

  



رفته  مصرف آن رفته. گذرد يگار مين سيه از شروع اولك ماه است يكامروز حدود 
ح، و بدون يوض قابل تيليچ دليه يدار شدم، بيه از خواب بكصبح . شود يادتر ميدارد ز

ه در كردم ك احساس  جاد شده باشد،يام ا ي زندگيط بروني در شراير خاصييه تغكنيا
ه كردم كت را در ذهن تجربه يتيفكيجاد شده است، و ي اير مطلوبييام تغ يوضع ذهن

ع يامالً نو و بدكحالت و احساسم . رده بودمكن طرف تجربه نيا  بهكيودكر آن را از ينظ
 ـ يلك يترس يد، بي، امشعف شور و يف آن نوعين بعد قابل توصيتر محسوس. بود

.  ذهن بوديي و روشناكي ـ و سبي زندگي  در برآمدن از عهدهيترس يمخصوصاً ب
 در ضمن يه گاهك است ييها يزدگ  ذوقين حالت سوايت ايه ماهكردم ك ياحساس م

  .ردمك يزها تجربه مي چيشف بعضك و ياوكخود

ا ي پرت و خلوت در ساحل درك متروي لهكان اس وزها رفتم بهبعدازظهر، مثل اغلب ر
 لحظات يچند بار برا. “يخودشناس“ اصطالح  ا بهيتأمل،  و نشستم به ) كوريويدر ن(
ار ك ي بعنوان منشيارن هورناك ي روانشناسي ه در مؤسسهك ي حرف دختريوتاهك
فته بود، در ذهنم زنده شد ـ من گ ا آنرا بهيكآمر  ورودم بهي هي اوليرد و همان روزهاك يم

. ام دهيه انگار نشنكرده بودم ك چنان آنرا فراموش يول. ده بودميه قبالً شنك يحرف
بعد از . ها برد اباني خيتماشا مرا به“ يبت“ شدم كوريويه وارد نك ين روزيبعدازظهر اول(

. نكگاه  سرت نيتابلو باال ستاد و گفت بهي ايي جايك، يرو ادهي ربع ساعت پيكحدود 
 من ي شدت عالقه به“ يبت“چون . “ي هورناي روانشناسي مؤسسه“دم نوشته است يد

آن دختر .) رده بودك“ زيسورپر“ار را بعنوان كن ي آگاه بود، عمداً اينسبت به هورنا
. ردك يالت را اداره مكي، معاونش تشيمن گفته بود بعد از درگذشت هورنا روز به آن
است ي بر سر رينان هورناي جانشي هين بقيشته و چون براً آن معاون هم درگذياخ

  .ل استيمه تعطيباً تق و لق و ني مؤسسه تقري ار ادارهكمؤسسه اختالف وجود دارد، 

ن ي از همان دختر در ذهنم زنده شد ـ و ايگريه حرف دك بعد بود ي ساعتيكد يشا
 ي تابخانهك در . او در ذهنم مانديتر از حرف قبل يشتر و طوالني بيبار با وضوح

 همان ي ه طبق گفتهكده بودم يمار را دي و بيداً عصبي شدي دختري هورناي مؤسسه
ر مراقبت يخواستند ز ي درواقع ميول تابدار نگاه داشته بودند،ك ظاهراً او را بعنوان يمنش

ن دختر يا ايده بودم آي پرسياز منش.  درماني مؤسسه باشد براياوكن روانيمتخصص
 آن دختر يها بعد از خطور حرف.  داده بوديرده است و او جواب منفكصل بهبود هم حا

 يستم هورناي سييارآك  نسبت بهيديوتاه و بطور مبهم تردك ي  لحظهيك يذهن، برا به



ستم او آشنا شده بودم و براساس آن يه با سك يدر طول دوازده سال. از ذهنم گذشت
د توأم با احساس شرم و ترس ين ترديد بود؛ و اين تردين اوليردم اك ي ميخودشناس

رار، هم كرار شد و بعد از هر تكز در ذهنم تيدآمير تردكگر آن فيچند بار د. بود
  .افتي ي ميشتريماند و هم وضوح ب يتر در ذهن م يطوالن

تا حدود ساعت سه بعداز .) ردمك ي ميتنها زندگ. (خانه رفتم آنروز غروب شد و به
 يگشت؛ و در هر برگشت يرفت و برم يلحظه م ر لحظه بهكفمه شب خوابم نبرد و آن ين

 در خواب و يآنشب حت. افتي يد مي در جهت ترديشتريعمق و وسعت و وضوح ب
؛ و يستم هورناي نسبت به سيش باور و ناباوركشمك ي  ذهنم شده بود صحنهيداريب

  .شد يتر م ني سنگي ناباوري فهكلحظه   به لحظه

. تر شده است هي روز قبل پرمايها تيفكيردم كم احساس دار شديه از خواب بكصبح 
ر كه آن فكگذشت  ي نميا  لحظهيردم، از طرفك ي ميشتري بكيطرف احساس سبيكاز 
ان ي حالت طغينوع ل بهيد تبديرفته ترد رفته. ز در ذهنم حضور نداشته باشديدآميترد
 يريدناپذيد و تردي شدي تهي دوازده سال سلطه و اتوريه طك شد يستمي سييارآكه يعل

.  داشتي زندگياي روابط و قضاي مجموعه خودم و به بر ذهن من و طرز نگرشم نسبت به
ار مقدس را در ي بت بسيكخواست با احساس شرم و ترس و گناه اعتبار  يانگار ذهن م

 در ذهنم يديچ تردي بدون هيستم هورنايد تا اعتبار سيشك ماه طول يك. ندكخود بش
  .ردك سقوط يلكب

...  

  
  

 .دي آن را سفارش دهارتباط با ماق صفحهء يد از طريتوان ين كتاب، ميه اي تهيبرا
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