
 ITN یونی با شبکه تلوز مصاحبه

خیلی از عزیزان دوست دارند که شـما یـک بیـوگرافی از     ): مجري برنامه  (یخانم رحمان 
 هـستید، منتهـا   يا شده ار شناختهیالبته شما در ایران یک اسم بس     . خودتان ارائه بدهید  

یک مقـداري   . دیک عده ممکن است این سعادت را نداشته باشند که با شما آشنا باشن             
کـه دربـاره خودتـان     اید و خالصـه ایـن       هایتان، از کی شروع کرده      درباره خودتان، کتاب  

   .صحبت کنید

 منتشر شده است فامیل "پریشان") خانوادگی( اولین کتابی که من نوشتم با نام     :مصفا
نم االن همـه بـرادرا    . من سابقا پریشان بوده است و در جوانی آن را به مصفا تغییر دادم             

کردم که با تغییر  فامیلشان پریشان است و فقط فامیل من یک نفر مصفا است و فکر می
بـه هـر حـال اولـین کتـابی کـه نوشـتم بـه نـام          ... شود فامیل خیلی تغییرات ایجاد می 

. فلسفهء گاندي اسـت  ا یک اصطالح سانسکریت است که نام    ساتیاگراه. ساتیاگراها است 
بـه مجموعـهء فلـسفهء گانـدي سـاتیاگراها          . "منفـی مبارزهء  " و   "عدم خشونت "یعنی  

 آن را منتـشر  "ابن سینا"کنم موسسهء  اولین کتابی که من نوشتم و فکر می    . گویند  می
بعد از آن در خط خودشناسی قرار گـرفتم و بـر اسـاس سیـستم       . کرد همین کتاب بود   
اي   به سال خیلی سیستماتیک شروع به خودکاوي نمودم و تجر         12کارن هورناي بمدت    

که هورنـاي چـه   . ام  نوشته"زندگی و مسائل"را که در این رابطه حاصل کردم در کتاب      
هـا را تحلیـل       اي دارد، همـه ایـن       سیستمی دارد، چه نکات ضعفی دارد، چه ابعاد قـوي         

به دلیل ایـن کـه کـشف کـردم     .  سال از هورناي به کلی منفک شدم       12بعد از   . ام  کرده
کند، منتها روشی   دقیق با هستی روانی خودش آشنا میسیستم هورناي انسان را خیلی

انـسان را  . براي این که انسان را از این زندانی که براي خودش ساخته خارج کند، ندارد       
 ساخته است و این زندان یک "خود"متوجه این معنا نکرده که انسان یک زندانی به نام 

 کنید از خواب بیدار بشوید، هر       به جاي این که هورناي به ما بگوید که سعی         . رویا است 
و این یک عامل فریب انسان      . تر ابعاد این زندان را بر انسان باز نموده          چه بیشتر و دقیق   

اندیش و به اصطالح      یک مقداري ذهن انسان را دقیق     . البته نکات دقیقی هم دارد    . است
ستان رفتم و  سال که از هورناي جدا شدم به هندو12بعد از . کند اندیش می من، ریاضی

هاي بودایی یک مقداري مطالعه کردم و رفته رفته متوجه شدم کـه شـباهت                 در مکتب 
 و -هـاي بـودایی اسـت    که نزدیک به سیستم   -  عجیبی بین مثال سیستم کریشنامورتی    

بعد از این که از هندوستان برگشتم اولین کتابی کـه نوشـتم کتـاب    . مولوي وجود دارد  



با "بعد کتاب . ید باصطالح سیستم جدید نگرش من را دارد بود که حکم کل"تفکر زائد"
  .هایی که با کریشنامورتی دارد، نوشتم  را که تفسیر مثنوي است و شباهت"پیر بلخ

ترین قدمی که شخص در مسیر خودشناسی باید بـردارد چیـست؟ و     مهم: مجري برنامه 
  شود که این قدم را برندارد؟ چه مانعی باعث می

. کل است که ما مشخصاً یک عامل را ذکر کنیم، در مورد هر دو سئوال بسیار مش  :مصفا
عوامـل  .  نشده، که حاال با یک عامل جدا بشود     self یا   "خود"انسان با یک عامل، اسیر      

اي کرده است که مـا بـه آن    ار متعددي در یک جریان تاریخی انسان را اسیر پدیده       یبس
 بـراي  یهـاي عملـ   موانعی دارد و یک راه یک "خود"اکنون رهایی از . گوییم  می "خود"

  :گوید اي دارد و می مولوي یک اشاره. رهایی

  » او چه داند لطف دشت و رنج چاه         آنکه در چه زاد و در آب سیاه«

 یعنی این  -کنیم   را حس نمی   "خود" یکی از موانع ما این است که رنج درون چاه               
کـه از   کنیم، نتیجتا انگیزه اي نداریم بـراي ایـن   س نمی را ح-ها و ادبارها  ها و اندوه    رنج

این از یک طرف و از طرف دیگر زیبایی    . این شبکه، از این چاه خودمان را نجات بدهیم        
هـاي    براي این که یک عمر درون این چاه و نکبت         . کنیم  برون این چاه را هم درك نمی      

نتیجتـا نـه وخامـت    . ین چاه نداریم  بنابراین ادراکی از آن گلستان برون از ا       . ایم  آن بوده 
ها را  ما باید هر چه بیشتر این رنج. چاه انگیزهء ما است، و نه آن زیبایی دشت برون چاه        

  : گوید  را حس کنیم، آنگونه که مولوي می"خود"هاي زیستن با  رنج. حس کنیم

  » کاردش تا استخوان جان رسید            باز خر ما را از این نفس پلید«

شود براي    این یک انگیزه می   . باید این نفس پلید را با تار و پود وجودمان حس کنیم           ما  
  .خروج از چاه

ترین عامل بازدارنـدهء   دارد؟ مهم اما چه عواملی ما را در این بازي پوچ و پر ادبار نگه می        
در ابتـدا جامعـه ضـرورت یـک     . العاده شدید است  خشم فوق  - متاسفانه   -  ما از رهایی  

کند و مـا بـا ایـن ضـرورت       ا، ضرورت داشتن یک هویت روانی را به ما القاء می          هستی ر 
شویم که جامعه، یعنی خود آن عـواملی کـه ایـن            کم متوجه می    اما کم . شویم  بزرگ می 

بنابراین ضرورت آن   ! گیرند  اند، خودشان هم آن را جدي نمی        ضرورت را به ما القاء کرده     



آیـد و جـایگزین آن    آن چیزي که مـی . رود ن میفکري در ذهن ما از بی       هستی یا هویت  
جامعـه،  . شود، به دلیل فشارهایی که عوامل محیط بر مـا وارد کـرده، خـشم اسـت                  می

 و "تـو حقیـري  "، "اي عرضه تو بی"گویند   محیط من، مادر، پدر و معلم، همه به من می         
م، دو  مـی  "تـشخص "ولی من هر چـه بـه دنبـال          . "تشخص"دوانند به دنبال      من را می  

احساس یک بچه را پیدا    . کنم  نتیجتا احساس تنش پیدا می    . رسم  بینم به جایی نمی     می
کشد تا مثال یک شکالت را از لب طاقچـه بـردارد،            کنم که هر چه خودش را باال می         می
 و  "تو حقیـري  "در حقیقت جامعه به من گفته است        . رسد  بیند نیست، دستش نمی     می

دوم، انگـار    مـی "تـشخص "ی من هر چه به دنبـال       ول. کشم   رنج می  "حقارت"من بابت   
 یک سـایه    "تشخص"براي این که    ! دود  دوم، انگار او هم می      هر چه من می   ! سراب است 

 را یک "حقارت"، منتها من انسان   "تشخص" یک سایه است و هم       "حقارت"هم  . است
 یک خیال اسـت، یـک تـوهم اسـت کـه بـه سـویش                 "تشخص". کنم  واقعیت تصور می  

ایـن باعـث   . بینم جامعه سـتم عمیقـی در حـق مـن روا داشـته         نتیجتا من می  . دوم  می
باید از جامعه انتقام بگیرم و آن      . شود که من نسبت به جامعه حالت خشم پیدا کنم           می

اي است که به   تواند وسیله انتقام گرفتن من از جامعه بشود، همین پدیده           چیزي که می  
هـاي روي   ام که اگر امروز تمام انسان ی زده من یک مثالی در جای    . گوییم   می "خود"آن  

فکري یا تفکر زائد به کلی از بین  کره زمین بمیرند و فقط من یک نفر باقی بمانم، هویت
. خواهم این را تو سـر شـما بـزنم      رود؟ براي این که من می       پس چرا از بین نمی    . رود  می
یی که جامعه بر مـن روا    ها  یعنی به دلیل ستم   . خواهم بزنم تو سر حسن، تو سر رقبا         می

خـواهم بـه     را مـی "خود"داشته، من خشم عظیمی نسبت به جامعه دارم، و اکنون این    
ایـن اسـت کـه از دسـت        . اي براي کوباندن دیگران بکویم به سرشـان         عنوان یک وسیله  

  .بنابراین این یک عامل و مانع رهایی است. دهمش نمی

 کتاب با پیر بلخ، شما 188در صفحهء : اند دهیس پرسین از انگلیریخانم ش: مجري برنامه
مـن متوجـه   . است، غیر از اندیشه "بینش"گویید که  کنید و می  صحبت می"بینش"از  

کنـیم و اگـر تفکـر     مگر نه این است که ما با تفکر بینش پیدا می . شوم  مقصود شما نمی  
. توانیم بینش پیدا کنیم؟ به نظر من این هر دو با هم یکی هستند     نکنیم پس چطور می   

  نظر شما چیست؟

یکـی اندیـشه   . سه موضـوع وجـود دارد    . اند   ایشان کامال متوجه منظور من نشده      :مصفا
بـراي  . هاي زندگی است    نقش اندیشه و اندیشیدن ارتباط با علوم واقعی و واقعیت         . است



مثال من نیاز   . و انگیزهء اندیشه نیاز است    . اندیشه همیشه یک موضوع واقعی وجود دارد      
یا من نیاز بـه     . اندیشم که چه غذایی فراهم کنم و چگونه فراهم کنم           به تغذیه دارم، می   

نقـش اندیـشه رفـع     . شم که چگونه سرپناهی بـراي خـودم بـسازم         اندی  سرپناه دارم، می  
موضـوع دیگـر، تـوهم      . هاي زندگی دارد    نیازهاي واقعی است و ارتباط با علوم و واقعیت        

تفکر زائد یا هویـت     .  درست شده است   selfاي است که از آن،        توهم همان پدیده  . است
، در  "قیـري هـستم   مـن آدم ح   "گـویم     وقتی من به خودم می    . فکري درست شده است   

فـرق  . کند کنم و توهم با اندیشه فرق می کنم، یک توهم می حقیقت دارم یک خیال می    
مـن بـه ایـن درخـت        . اندیشه با توهم این است که اندیـشه یـک موضـوع واقعـی دارد              

مـن آدم   "اندیـشم کـه       ولی وقتی من می   . درخت موضوع اندیشهء من است    . اندیشم  می
ماند؟ هیچ چیـز از        چه باقی می   "حقارت"ه را بردارم، از     ، اگر این اندیش   "حقیري هستم 
 ما به ازاء ندارد، واقعیت    "خود"یعنی این که توهم یا به عبارت دیگر         . ماند  آن باقی نمی  

حال اگر که من نیاز واقعی نداشته باشم، یعنی این کـه اکنـون         . ندارد، فقط خیال است   
کنم که به      و نه احساس سرما می     کنم که به غذا بیندیشم،      من نه احساس گرسنگی می    

 "حقـارت "دانـم نبایـد بـه     سرپناه بیندیشم، و خرد من هم آن قدر پیش رفته کـه مـی    
 وجود ندارد، حقارت یک توهم است، پس  "حقارت"بیندیشم، چون پدیده واقعی به نام       

من هم اکنون در ذهنم نه توهم دارم، نه توهم حاکم بر ذهن مـن اسـت و نـه نیـاز بـه                
شهء واقعـی،  یـ در آن حالت که نه تـوهم هـست و نـه اند       . هاي واقعی وجود دارد     اندیشه

 ارتباطی بـا اندیـشه و تـوهم     "بینش".  است "بینش"حالت ذهنی و وجودي من حالت       
گوئیــد   همــان چیـزي اســت کــه شـما بــه آن مــی  "بیــنش"بــه عبــارت دیگـر  . نـدارد 

Meditation .        نـین از توهمـات   هـاي واقعـی و همچ    یعنی وقتی کـه ذهـن از اندیـشه
. گـوییم    مـی  "بینش" تهی است، حالتی وجود دارد که ما به آن           "خود"دهندهء    تشکیل

  . استMeditationهمان چیزي که معادلش . یعنی دیدن، بصیرت و نگاه کردن

با توجه به این که مسائل و مشکالت فکر         : اند  دهی احمد از سوئد پرس    يآقا: مجري برنامه 
 که يا   موالنا به آن پرداخته و چه امروز که بشر با تمام ترقی           بشر چه قبال و آن طور که      
ها است، آیا ما نباید این را قبول بکنیم که تفکر زائد جزئی از            کرده همه همان گرفتاري   

بشر است؟ و بنابراین دیگر به دنبال مدینهء فاضله نرویم و بپـذیریم کـه بـشر بـا تمـام              
ه باشد؟ آیا به نظر شما این حرف درست است  تواند این عیب را داشت      هایش می   پیشرفت
  یا خیر؟



ایـن  . تفکر اشتباه و نابخردانه هم هست . ، تنها تفکر زائد نیست    self اوال مسئلهء    :مصفا
اش  فکري باید استمرار داشته باشـد، معنـی         یک موضوع و اگر ما باید بپذیریم که هویت        

ببینید . میشه نابخردانه بیندیشد  این است که باید بپذیریم که بشر و انسان باید براي ه           
 سال پیش یک کسی به من اهانت کـرده و مـن امـروز فکـر      بیست روز پیش یا     دهمثال  
تحقیـر  " سال پیش یک نفر من را بیستکه   به اعتبار این "آدم حقیري هستم  "کنم    می

پس من باید تمام تالشم را  . آیا این اندیشهء من خردمندانه است؟ محققا نیست       . "کرده
به نظرم در کتاب تفکر زائد من یک مثالی .  کار کنم تا این نوع اندیشه را متوقف کنمدر

ام که اگر من وارد دهی بشوم و ببینم اهالی این ده همگـی یکـی یـک تـوبره از        را گفته 
کننـد، آیـا ایـن     اند و دارند با این توبره از سنگ حرکت مـی  سنگ روي پشتشان گذاشه 

اي از سنگ را  ر اهل ده نرمال است و من که چنین توبره درست است که من بگویم رفتا     
گوینـد ایـن یـک        اي مـی    یک عـده  ! کنم رفتاري غیر نرمال دارم؟      روي پشتم حمل نمی   

در حالی که حق انسان این . گویی تفکر زائد نداشته باشیم مدینهء فاضله است که تو می
فکـري را تـشکیل       تتفکر زائـد کـه همـان هویـ        . است که تفکر خردمندانه داشته باشد     

معنـاي  . اصال تفکر نیست، بلکه توهم و خیال اسـت . دهد، یک تفکر توهم آمیز است   می
ن است که چون انسان از ابتداي خلقت نتوانسته است از ایـن نـوع               یکننده ا   حرف سوال 

زیرا انسان یـک موجـود      . طور نیست   در حالی که این   ! د وا بدهد  یتفکر رها بشود، پس با    
ر تمام دنیا هم به من فشار بیاورند که این نوع اندیشه را داشته باش، یا              اگ. متعقل است 

کـنم کـه ایـن اندیـشه      همه دنیا آن نوع اندیشه را بیندیشند، من چون خودم درك می       
 سـال  بیـست شما مثال   . کشم  شود پس دست از آن می       مخرب است و باعث اختالف می     

اکنـون بابـت     من هم" کلفت ما بود؟   ات  آید که خاله    یادت می "اید که     پیش به من گفته   
پرسـم کـه آیـا ایـن      پس مـن از خـودم مـی   . همین یک کلمه نسبت به شما نفرت دارم 
 سال پیش به من گفته، بیست) مجري برنامه(منطقی است که حرفی که خانم رحمانی  

نه، این غیر منطقی است بنابراین بـه  !  سال پیش تا امروز در ذهنم حمل کنم؟  بیستاز  
که تمام دنیا این نوع  ولو این. ه حاضر نیستم این نوع اندیشیدن را استمرار دهم     هیچ وج 

کنننده این است کـه مـا بایـد نابخردانـه      حرف شخص سوال. اندیشیدن را داشته باشند  
  .اندیشیدن را بپذیریم و استمرار بدهیم

سید یا در اثر آیا مولوي در اثر مراقبه به آن مقام ر: پرسند یال میخانم سه: مجري برنامه
  تحصیالت علمی؟



خواهد خـودش     البته کسی که می   .  تحصیل، علم و دانش در رهایی تاثیري ندارد        :مصفا
اگر قرار باشد من مثال . را بشناسد باالخره باید به زبان امروز و یا زبان مادري آشنا باشد         

 نفس دانـش، در  ولی. ها را بشناسم و بخوانم از مولوي یا قرآن راهنمایی بگیرم، باید این       
آن . در درجه اول یکی آگـاهی تـاثیر دارد و بعـد مراقبـه          . قدرها تاثیري ندارد    رهایی آن 

توجـه  . چیزي که مولوي را مولوي کرده، بدون تردید آگاهی بـه عـالوهء مراقبـه اسـت                 
دانم  من آگاهی را مقدمه و زمینه می. گویم مراقبه به عالوهء آگاهی داشته باشید که نمی

تا آگاهی وجود نداشته باشـد، مراقبـه تحقـق پیـدا            . که مراقبه تحقق پیدا کن      براي این 
البته . و به هر حال دانش و علم ارتباطی به مراقبه، خودشناسی و عرفان ندارد        . کند  نمی

که من بخواهم مثل مولوي بشوم،        و ضمنا این  . نهء تحقق مراقبه الزم است    یبه عنوان زم  
و ایـن تفکـر زائـد را کـه          .  سعی کند که خودش باشد     هر فردي باید  . بیان خوبی نیست  

کـه مـا سـعی     این. چیزي جز توهم نیست، از ذهنش خارج کند، تا اصالت خودش باشد         
  .کنیم مثل مولوي بشویم، امر باطلی است

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

www.mossaffa.com 
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