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د كرده، اما اگر آن يدر شرايط امروزي مشكالت زيادي تول) هويت فكري ("من": سوال
را كنار بگذاريم آن وقت تكاليف اخالقي هم پايهء منطقي نخواهند داشت و همچنين 

مگر آن .  قرار دارند"من"ه وجود زيرا هر دو اين موارد بر پاي. اش عشق به روش امروزي
 را در مسائل اخالقي و تكاليف اجتماعي، يعني جرم و جنايت، "من"كه گفته شود 

هاي شما حالت پند و نصيحت  در اين صورت حرف. بايستي داشت اما در بقيه موارد، نه
 .كند گرايي پيدا مي و عمل

ال سوال اص.  خوب اين سوالش چيست؟ مشخص نيست كه سوال چيست:مصفا
  .اند نكرده

بعد از .  نيامديئ هيچ فراآگاهي. ام، ولي به خالء رسيدم من فكر را حذف كرده: سوال
ا يبعد فكر كردم كه . مند است مدتي شخصي شدم كه شناخت دارد ولي در عمل عادت

دانيد و در  خواهيد منطقي را كه شناخت در آن است، بگوييد يا خود نمي شما نمي
  .كنيد ايد و فكر را رد مي هتسلسلي گير كرد

  . مشخص نيست كه اصال سوال چيست:مصفا

ايد مثل مقايسات افكار منفي از  چيزهايي كه شما به عنوان فكر مردود شناخته: سوال
. ايد ايد و فكر را به طور كلي رد كرده يك نظر درست است ولي شما دست به تعميم زده
نظر شما . است و وسيله قدرت انسانجاهايي هم هست كه فكر كردن الزمهء زندگي 

  چيست؟

ها را با دقت  جواب ايشان اين است كه كتاب.  بقيه سواالت ايشان را نخوانيد:مصفا
مگر من بارها تاكيد نكردم كه فكر در جاهايي ! من كجا فكر را تعميم دادم؟. اند نخوانده

ز تهران بروم به  اين است كه من چگونه ايفكر برا! كه الزم است، بايد انجام شود؟
كه  ولي فكر اين. كه چگونه غذا فراهم كنم جابان، از جابان چگونه بروم به تهران يا اين

فكرهاي . اصال فكر نيستند. ها، مخرب و زائدند ام يا مانند اين عرضه من حقيرم يا بي
ام، شما  ها توضيح داده هوايي يا توهم هستند و در حالي كه من اين معنا را در كتاب

  زنيد؟ طور چنين حرفي را ميچ



دارد وحشت  كه ذهن دست از گفتگوي دروني برنمي كنيد علت اين آيا فكر نمي: سوال
دهد كه حتي گفتگوي دروني  آن از بيكار بودن باشد؟ به عبارتي ذهن ترجيح مي

گونه  توان اين وضع را اين كه خالي باشد در مقايسه مي زجرآوري داشته باشد تا آن
يك ذهن فاقد گفتگوي دروني ولو زجرآور شبيه فضاي خالي بين كرات . تجسم كرد

است و يك ذهن مشغول به يك گفتگوي دروني، حتي اگر زجرآور باشد تا چه رسد به 
شايد . كه خوشايند نباشد، شبيه سطح كره زمين شلوغ و شايد كثيف و پر از همهمه اين

  .ترسد ذهن از آن فضاي خالي مي

ام كه يكي از عوامل دست نكشيدن ذهن از گفتگوي  م توضيح دادهها ه  در كتاب:مصفا
  .دروني، ترس از خالي بودن است

خواهد  حاال مي. اي، رها شد فرض كنيم كه ذهن از افكار زائد و منيت در لحظه: سوال
حاال ذهن چگونه بايد بينديشد . به امور روزمره مثل درآمد، خانواده و يا ازدواج بپردازد

  ي ناكام نماند و بازنده نباشد؟كه در زندگ

ها را خوب نخوانده  كند معلوم است كه كتاب  كسي كه اين سوال را مطرح مي:مصفا
  .از جمله افكار باطلند) بازنده و برنده(ها  اين!  كدام است؟"برنده" و "بازنده". است

ت كه ها اس  پيمان آزاد مدتيهاي كريشنامورتي، شما و آقا من با مطالعه كتاب: سوال
 وبالگ يا سايت اينترنتي با اسامي رسول آفتاب و گوهر دوام و  نتيجه مطلوبي گرفته

تلفني . اما بنده شاعر هستم نه نويسنده. عشق دارم كه در همين وبالگ نيز لينك دارند
هاي خودم  خواستم نظر شما را درباره نوشته مي. قبالً با شما گفتگوي مجملي داشتم

  .بدانم

  .ام االن سايت شما را نديده من تا :مصفا

شود؟ اگر  آدمي كه موفق شود هويت فكري را كنار بگذارد آيا فاقد احساس مي: سوال
كننده نيست؟ و اگر باز هم داراي  طور است آيا زندگي فاقد احساسات كسل اين

  احساسات هست، منبع و خاستگاه آن احساسات چيست؟

  .ام وضيح دادهها ت در كتاب.  اين سوال دقيقي نيست:مصفا



آل فاقد احساسات، امر مطلوبي هست يا نه، اين  كه انسان ايده صرف نظر از اين: سوال 
ذهن (ايد ذهن  هايتان مطرح كرده موضوع كه خود شما هم در يكي از ترجمه

 "من"هاي كنار نهادن  را مشغول كرده كه چرا خيلي كم راجع به روش) كننده سوال
  .گذاريد زي كه شما اسمش را لم يا قلق ميهمان چي. توضيح وجود دارد

از اين به بعد . ام چيزي كه به ذهنم رسيده، گفته من هر آن.  سوالي پرسيده نشده:مصفا
  .گويم هم اگر چيزي به ذهنم برسد مي

در . شود  كتاب زندگي و مسائل، پاراگراف اول با جواني صحبت مي93در صفحه : سوال
آيا . گيرد  در نظر گرفته شده كه مورد انتقاد قرار مي"من"اين پاراگراف براي او يك 

 يك توهم است، "من"شود كه   او را مورد انتقاد قرار دادن در حالي كه مطرح مي"من"
چگونه بايستي فهميده شود؟ خصوصاً كه درست در پاراگراف بعد، سفارش به جدي 

شده توسط ذهن  هاي نوشته مواردي شبيه به اين مورد، در كتاب. شود بودن مي
به ذهن ) كننده ذهن سوال(ذهن اين ارگانيسم . شود ارگانيسم شما بسيار ديده مي

  .ورزد ارگانيسم شما ارادت مي

  ...اند اصالً سوالي نكرده! ... ميدانم چه بگو ينم! ورزد؟ ي ارادت م:مصفا

ام و  تر است آشنا شده  سال از خودم كوچك20 كه تقريبا نزديك به من با مردي: سوال
  نظر شما در اين مورد چيست؟ . ايم هر دو دلباخته يكديگر شده

  !...اي؟ چه دلبستگي.  به نظر من اصالً دلبسته شدنش، نيست:مصفا

ا نه؟ مثالً تسليم شدن يشود بفهميم كه عملكردهاي ما طبيعي هستند  چطور مي: سوال
توان فهميد كه اين عملكردها طبيعي  چطور مي.  هنگام دعوا يا خجالتي بودندر

  هستند؟

  .ام ها توضيح داده  در كتاب:مصفا

آيا شما برنامه مهندس . بسيار عالي بود.  را خواندم"با پير بلخ"من كتاب : سوال
  كنيد؟ نظرتان چيست؟  نگاه مي ITN   شاهبازي را در تلويزيون



  .ام مه را نديده من اين برنا:مصفا

  كنيد؟ شما تقدير و قضا و قدر را چگونه تعريف مي: سوال

  .ام اش صبحت كرده ها درباره  در كتاب:مصفا

براي اولين بار بدين طريقي كه در آن آمده كه ) كتاب تفكر زائد(آيا اين كتاب : سوال
اين  بودن Passive است و تاكيد بر لزوم در تفكر Passive و Activeشامل تفكر 

  ؟ ...ديا شيوه را اكتشاف نموده

تفكر بيهوده ( خير، براي اولين بار نيست چرا كه در قرآن و اسالم هم اين مطلب :مصفا
امبر اسالم اين بوده است كه اصوالً از ييكي از سفارشات حضرت پ. آمده است) نكردن

رمفيد، از يعني از يك انديشه غيرمفيد، از يك قدم غي. هر حركت غيرمفيد پرهيز كنيد
اي  گوييم، چه فايده  ميActiveحاال آن چيزي كه ما به آن تفكر . يك رفتار غيرمفيد

بنابراين در اسالم به اين موضوع به طور كلي اشاره شده، منتها . براي شما دارد؟ هيچي
  .ما اهل توجه نيستيم

ي كه از ناحيه كه افراد غير سالم در دنيا نيز وجود دارند و خطرات با توجه به اين: سوال
ها و يا در دل بيزار بودن از  شود نيز واقعي است، آيا دوري از آن ها متوجه انسان مي آن
   است يا نه؟Passiveها مخالف تفكر  آن

، "هاست جمله قرآن شرح خبث نفس"گويد كه   نه، مثالً مولوي اين طور مي:مصفا
تواند از  جا كه مي بايد تا آنها خبيثند و انسان  انسان بايد عميقاً توجه كند كه نفس

ام   اين تشبيه را كرده"تفكر زائد"من در كتاب . ها پرهيز كند، نه اينكه درگير بشود آن
باري از سنگ را هم بر روي  اند و كوله كه در دهي، همه افراد آن ده، چشم خود را بسته

چون همه اين برند، آيا اين صحيح است كه من بگويم  سر خود گذاشته و با خود راه مي
شوم و كاري را كه  ها خارج مي نه، من از آن! كنند من هم بايد اين كا را بكنم؟ كار را مي

  .اين پاسخ سوال شماست. كنم كنند، نمي ها مي آن

هاي رواني مثل افسردگي، وسواس و غيره واقعاً چيست؟ و  عالج بيماري: سوال
الخره كارايي دارد يا نه؟ و اين همه روانشناسي به نظر شما با توجه به مطالب كتاب، با



شنويم پس چيست؟ آيا امور  بينيم و مي ها كه مي هاي آن نظريات و روانشناسان و درمان
  اند يا نه؟ واقعي

گوييد اين همه نظريات متفاوت درباره روانكاوي وجود   وقتي كه خودتان مي:مصفا
سان در روانكاوي و ها راست است؟ اصال صورت مسئلهء ان دارد، كدام يك از آن

اش آن است كه درمان هم پيدا  وقتي روشن نيست، معني. روانشناسي روشن نيست
مثال يكي فرويد را قبول ندارد، آن يكي . خودشان هم يكديگر را قبول ندارند. اند نكرده

ها هم  اريك فروم را قبول ندارد، كارن هورناي هيچ كدامشان را قبول ندارد، بعضي
  .دهند بنابراين سرگردانند و هيچ كاري هم انجام نمي... ل ندارندهورناي را قبو

آيند بين خودشان گفتگو  اي مي عده. بخشي هم در سايت هست به اسم گفتگو : -
پرسند و بين خودشان يك سري مباحث را گفتگو  كنند يعني سوالي از شما نمي مي
ها   در يكي از يادداشتيك صحبت جالبي كه. كنند كنند و در حقيقت تبادل نظر مي مي

كه انسان از خودش به  ن بود كه، يك نفر يك لمي را پيشنهاد كرده و آن اينيبود ا
عنوان سوم شخص ياد بكند، اگر چه هنوز به آن آگاهي نرسيده باشد، مثالً از خودش 

  . نام ببرد"اين شخص" يا "او"بعنوان 

ن كارها به تعبير كريشنامورتي اي. ها درمان اساسي نيست ولي اين.  بد هم نيست:مصفا
سماع كاربردي . طور  سر است، يا مثالً رقص سماع هم همينيمانند شانه كردن مو

 . استياصل بر آگاه. ندارد
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