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  10ء  پرسش و پاسخ شماره
 نـه در پاسـیو زمـان ذهنـی؟ وقتـی      ،چه روشی هست بـراي زنـدگی در حـال      : 1سؤال  
بهترین روش براي ساختن زمـان      . شود  ها هستند انسان مجبور به فکر کردن می         نگرانی

  شود کرد؟  حال چیست؟ در مورد افکار القایی، براي غالب آمدن بر این افکار چه می

  . ها را باید بخواند کتاب. جوابی ندارد این سؤال :مصفا

توانم شخصیت عصبی خود را که چندین سال با مـن همـراه اسـت بـا             آیا می  :2سؤال   
  هاي شما استاد عزیز درمان کنم؟ خواندن کتاب

مقـدار   ات یـک  هـاي عـصبی    شاءاهللا، حداقلش این است که احساسات و اندیشه          ان :مصفا
 .شوند ضعیف می

توان گفـت کـه خـشم زاییـده           و نفرت ماهیت یکسانی دارند؟ آیا می      آیا خشم   : 3سؤال  
  نفرت است؟

خـشم و  . ء نفرت است ولی ماهیتشان یکـسان اسـت   رسد خشم زاییده  به نظر می  :مصفا
ء  بـه هـر حـال ریـشه    . اي اسـت  زده اي اسـت، انـرژي هیجـان    نفرت انرژي ناجور و آلوده   

  . مشترکی دارند

  اش چه شکل و ماهیتی دارد؟ اخالق به معناي واقعی: 4سؤال 

 اعتباري و قـراردادي اسـت و   ،اخالق فکري.  اخالق به معناي اصیل یعنی فطرتت      :مصفا
  . اخالق فکري اخالق به معناي واقعی نیست

را ترجمـه   » کارن هورنـاي  «هاي    ي کتاب   که همه   رغم این   آقاي مصفا، چرا علی   : 5سؤال  
اید؟ آیا انتخـاب آن سـه کتـاب و چـاپ             ندهها را به چاپ رسا      اید، فقط سه تاي آن      کرده

  ها دلیل خاصی داشته است؟ عقاید وي را قبول ندارید؟ نشدن بقیه کتاب

 ولی به هـر حـال یکـی         ،که عقاید وي را قبول دارم یا نه امر دیگري است             نه، این  :مصفا
  . شود ء من منتشر می به زودي با ترجمه» خودکاوي«] با اسم[هایش  از کتاب] دیگر[
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جا که با عجلـه و   اي از کالم خداوند را برایتان نوشتم و از آن   ء گذشته آیه    هفته: 6ؤال  س
مطلـب زیبـایی را     . کار آیـد     شاید به  ،دارم  بدخط بود آن آیه و چندي دیگر را تقدیم می         

ء مذاهب الهی گرفتن از انسان است و نه دادن بـه او   که هدف همه  تذکر دادید و آن این    
هوالذي بعث فی االمیین رسـوال مـنهم یتلـو علـیهم آیاتـه و        *آیه دوم   ء جمعه     سوره... 

اوسـت آنکـه   .یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانو من قبل لفـی ضـالل مبـین         
سـازد    هایش را و پاك می      خواند بر ایشان ایت     برانگیخت در امیها رسولی را از ایشان می       

که بودنـد از پـیش در گمراهـی        درستی  آموزدشان کتاب و حکمت را و به        ایشان را و می   
هـاي بـارز انـسان گرفتـار          که از مشخـصه     مطلب دیگري که اشاره فرمودید این     * آشکار

و ال *ء نـوزدهم   ء حشر آیه هویت فکري خودباختگی یا از خویش بیگانگی او است سوره       
 خـدا  تکونوا کالذین نسؤاهللا فانسهم انفسهم اولئک هم الفاسقون از آن کسان نباشید که     

کـه   مطلب دیگر این* را فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خویش را فراموش کنند  
 است کـه انـسان       هویت فکري یک دروغ بزرگ است و پسایند هر دروغ یک فریب، این            

 ،اسیر فکر یا داراي هویت فکري گرفتار یک فریـب بـزرگ نیـز هـست و پـسامد فریـب           
آیـا  .... افمن زین له سوء عمله فراه حسنا      *هشتم  ء    سوره فاطر آیه  . خسران است و زیان   

سـورکهف آیـه   ....* که زینت داده شد برایش بدي کردارش چنانکه زیبایش پنداشت         آن
بـارترین    بگو آیا اگاه کنیم شـما را بـه زیـان     قل هل ننبئهم باالخسرین اعماال    *صدوسه  

کـه     آنان ن صنعا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنو          اعمال  
  *که کوششان در زندگی دنیا تباه شد و می پنداشتند صنعی نیکو مکنند

   .جاست  خیلی نکات زیبایی در این:مصفا

نکاري« و »اِك«لطفاً نظر خود را در مورد اثار      : 7سؤال   ها  آیا توصیفات آن.  بفرمایید»اِکِ
  حقیقیست یا زاییده تخیالت؟

  .شناسم نمی] ها را  این [:مصفا

  کنید؟  را تجدید چاپ نمی» انسان گمشده و شناخت«چرا کتاب : 8سؤال 

  . اي است الاقل از نظر صورت عرضه کردن مطالبش، کتاب نپخته] چون [:مصفا

  اید؟ نوشته» تفکّر زائد«را قبل از کتاب » انسان گمشده و شناخت« این کتاب -
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  .] نوشتمشکتاب[، یازده سال قبل از آن ]سال قبل[ بله، خیلی :مصفا

ایـد کـه    فرض را مد نظر قرار داده    شما در تمام مطالبی که آورده اید یک پیش        : 9سؤال  
باید بازگشت به اصالت خویش ولی از کجا معلوم در این اصالت نقصی نباشد که بـدون                 

بدون شک غریزه ناقص است که براي انـسان رضـایت دیگـران و برداشـت                . شک هست 
وگرنه شروع این انحراف از چه رو رخ مـی دهـد؟ غریـزه       شود    دیگران از کارش مهم می    

گیـرد و داراي سـازمان        ناقص است و عقل هم از طریق همنوعان بیمارمـان شـکل مـی             
  . گردد ارزشی خاصی می

که فطرت یـا اصـالت    فرض این گوییم که به ما می. ام ها داده  جواب این را در کتاب   :مصفا
این را ما فعالً . که االن هست نیست دتر از اینهرحال چیزي ب انسان نقص داشته باشد به

خواهـد    اصالً انسان مـی ،باید رفعش کنیم و اگر نخواهیم این مسئله را رفع و حل کنیم         
  چه کند؟ تکامل چه معنا دارد؟

بینی که  خورد چون تو چیزي را می     هر چه می گویی فقط به درد خودت می        : 10سؤال  
طـور   همـان (توانی به ما بکنی  رین کمکی که تو میدر چنین وضعیتی بهت. بینیم ما نمی 

اي مـا   این است که به ما کمک کنی چیزي را که تو دیده           ) اي  که خودت هم بارها گفته    
دهیم کتاب چاپ نکنیم و جاي تـو       ما قول می  ! (شود  هم ببینیم چیزي که ازت کم نمی      

کـه   ظاهراً براي اینگویی راه رهایی پی بردن به وخامت مسئله است بعد        می!) را نگیریم 
! گویی ببین پسر جان در تو بیگانـه اي حـاکم اسـت              ما را به وخامت مسئله برسانی می      

اي حاکم است در  توانستم به روشنی ببینم که در من بیگانه ء خدا من اگر می خوب بنده
دعوا بر سر همین اسـت  . شد شدم و دیگر کل این بحث مختومه می     دم ازش خالص می   

گـویم نـر      من می . الطوایفی خودم را ببینم     انم بیگانه را ببینم، ذهن ملوك     تو  که من نمی  
اي بـسیار   مصفا جان تو در توصیف و ترسیم حقیقتی که دیده   ! گویی بدوش   است تو می  
فهمـد تـو حقیقتـی را کـه           هایت را بخواند مـی      که هر کس کتاب     طوري  اي به   موفق بوده 

هـا هـم    کـه آن  کمک به دیگران بـراي ایـن  اي اما در    کنی خودت واقعاً دیده     توصیف می 
شـاهد حـرفم تعـداد    . (اي اي ببینند بسیار ناتوان و ناموفق عمل کـرده        چه را تو دیده     آن

  ) ...هاي تو را خوانده و هیچ تغییري نکرده اند فراوان کسانی است که کتاب

رسـد   کنم در آینده چیزهـاي جدیـدي را کـه بـه نظـرم مـی                 خوب من سعی می    :مصفا
مثالً مولـوي   . م چیزي بنویسم  ا  هستنها بهتر نتوا    تا االن از این   . ننده است بنویسم  ک  کمک
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گویـد بـه     کریشنامورتی مـی .گوید که دوگانگی را درك کن، این یعنی یک راه است       می
ها را که  ء این وقتی همه. فرمایند چه هست فقط نگاه کن؛ این را پیامبر اسالم هم می           آن

: گویـد  که می گوید فکرت از ماضی و مستقبل بود، این لوي می که مو   این. ..کم هم نیست  
خیلـی راه وجـود دارد تـو    . اند، درك این معنا یک راه است ء اندیشه   جمله خلقان سخره  

عمـداً انگـشتت را بگـذاري روي        خـودت   وقتی بخواهی عمل نکنی، تو وقتـی بخـواهی          
ه راه دیگر اصـالً الزم     تواند به تو کمک کند؟ این نه تقصیر مصفا است ن            چشمت کی می  

کـه تمـرین کنـی هـر      هاي دیگري هم الزم اسـت و آن ایـن         زمینه  البته یک پیش  . است
که حسش کنی، درکش کنی مثالً ترس را   به آن نیندیشی مگر آن،شنوي  چیزي که می  

 یعنی یک تمرین بسیار مهم کـه مـن قـبالً اشـاره           . حس کن ترس را    ،ترسم  نگو من می  
از کودکی به ما . که در تفکر زائد حس کردن موضوعات است       اینجاهایی مثل     کردم یک 
  .  در حالی که باید حسشان کرد،ء مسائل فکر کنیم اند که درباره یاد داده

، این موضوعی که من دیده      - هـا بـه آن گرفتـار هـستند ایـن اسـت کـه               ام خیلی    دقیقاً
  .ی پیدا کنندخواهند از این موضوعات یک درك عقلی، یک درك سیستماتیک ذهن می

   .شود باید حس کرد  در حالی که نمی.با همان رها بشوند ]خواهند می[ احسنت، و :مصفا

چه  که راهی پیدا کن که به ما کمک کند خودمان آن      ء کالم این    خالصه: 10 سؤال    ادامه
تـوانی   اگر راهی وجود نـدارد یـا تـو نمـی       . مثالً این بیگانه را ببینیم    . گویی ببینیم   را می 

  !  بگو تا مردم بیشتر از این معطل جنابعالی نشوند،ین راهی پیدا کنیچن

 من جوابش را دادم، که من تا این لحظه بیشتر از این راهی ندارم اگر در آینده به  :مصفا
کـس   دهم بنابراین برو خودت را معطل نکن، خودت را معطل هیچ ذهنم رسید به تو می    

هـایی را نگفتـه کـه مـصفا گفتـه؟       ء ایـن  همـه کـه مگـر مولـوي         نکن، بیچاره، براي این   
ها را نگفته که مـصفا گفتـه؟ مگـر اسـالم      خواهی بروي سراغ کی؟ مگر اسالم همین        می
االاهللا کـه   گوید که از طریق الالـه   گوید که یگانگی را حس کن، درك کن؟ مگر نمی           نمی

 از  غیرمتعین است خودت را غیرمتعین کـن؟ از طریـق تـسلیم خـودت بـه بزرگـی اهللا                  
 درگیـر کـه   اي نـداري جـز ایـن    تـو مـسئله  . هـاي اعتبـاري جامعـه خـارج شـو           کوچکی
خودت را بـزرگ کـن، بـزرگ کـن یعنـی خـودت را از                . اي  هاي اعتباري جامعه    کوچکی
مگر اسالم در فقط نمـاز  . ها رها کن ها رها کن، خودت را از درگیري به کوچکی       کوچکی
 اهللا ،موضوع مـثالً .  کاملی استMeditationگوید؟ تو ببین نماز چه        ها را نمی    همین
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تمام زنـدگی   . نیاز شو    یعنی تو هم بی    ،نیاز است   گوید خدا پر است، خدا بی       صمد که می  
  لحظه نیست که ما بدون نیاز زندگی کنیم و همـه نیازهـاي اعتبـاري            ما یعنی نیاز؛ یک   

ء کافی پر  اندازهم هستم، شکمم هم به     ه م، سیر ا  هکه من االن انگور خورد       در حالی  است
خـواهی بـروي سـراغ        مـی . که حاال این نشد یکی دیگر، یکی دیگر         است ولی نیاز به این    

 اگـر  ،ها را نوشـته   انگار نه انگار که مصفا این! من دیگر هیچ راهی ندارم  ، آره ،کی؟ خوب 
   !واهللا! ها را هم پس بیار خواهد کتاب هم دلت می

 است؟ و اگر فرد روزه باشـد چـه مـوقعی بهتـر              چه مواقعی براي مراقبه بهتر    : 11سؤال  
  .است؟ و اگر ممکن است در مورد مراقبه مقداري توضیح دهید

اي کـه مبتنـی بـر          یعنـی مراقبـه    . نه االنی  ،دانم   من مراقبه را یک چیز بعدي می       :مصفا
به نظرم شب بـراي مراقبـه       . آگاهی نباشد خودفریبی است، خود هیپنوتیزم کردن است       

 ،اندرون از طعام خالی کـن    «: در مورد روزه  . ر خلوت، در صحرا، در جنگل     بهتر است و د   
  . این خیلی رسا است. »تا در آن نور معرفت بینی

) مـشاهده کننـده   (وقتـی   ) در کتاب نگاه در سکوت    (به گفتهء کریشنامورتی    : 12سؤال  
تضادي بین خودش   ) شود  مشاهده می (است که   ) تصویري(یابد که خودش همان       درمی

چنانچـه  . آیـد   گیري به نظر قدري عجوالنه می       این نتیجه . ن تصویر باقی نمانده است    و آ 
چه معیاري براي این دارد ) شناسد که نمی(کننده تصویر واقعی خود را نشناسد   مشاهده

دارد همان تصویر واقعی اوست؟ چون ) مشاهده شونده(بر اساس ) خود(که تصویري که 
کننده از ابتدا تصویر خـود     به عبارت دیگر اگر مشاهده    . شناسد  او این خود واقعی را نمی     
خود تضاد رفع می     را داشته باشد به خودي     کننـده   در غیـر ایـن صـورت مـشاهده    . شـود  ِ

  .بیند ولی باز در تضاد خواهد بود شونده را می مشاهده

  .، روشن نیست سئوالشان بگویمدارمهیج چیزي ن.  سوالشان روشن نیست:مصفا

 ،که ارسـال کننـد   کنیم که حتماً سوالشان را قبل از این ن هم خواهش می ما از دوستا  -
  ... خودشان یک بار بخوانند 

 ، وانگهـی اگـر ایـن کلیـد برایـت غیـر قابـل درك اسـت             .گویند   تا ببینند چه می    :مصفا
 کلیدهاي دیگري را درك ،کرد است  اگر این غیر قابل عمل.کلیدهاي دیگر را در کار کن
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 خـودت را از درگیـري بـه    . هیچ چیز را تعبیـر نکـن  .هست فقط نگاه کن  چه    به آن . کن
  . هاي جامعه خارج کن کوچکی

به این نکته اشاره شده که اعتماد به نفس         » تفکّر زاید «در کتاب   ): بخش اول (13سؤال  
چرا که اعتماد به چیزي که خود تنها یـک هویـت ذهنـی و زایـد               . اساساً درست نیست  
توانـد در امـور روزمـره       اي مـی    با این تفکر فرد با چه پشتوانه      ! ستاست امري عاقالنه نی   

من اگر به خودم، به اطالعـاتم و بـه   . شناسی مغایرت دارد موفق شود؟ این با اصول روان  
توانم بار زندگی را به دوش        تواناییم در برخورد با مسایل اعتماد نداشته باشم چگونه می         

  بکشم؟

شناسـی ایـن را نوشـته         هاي پـوچ روان     حت تاثیر کتاب  گویی کرده و ت      خیلی کلی  :مصفا
کـه  [این بار را بردارم اگر این بازویم قدرت برداشتن را دارد    ] مثالً[خواهم    من می . است
اگـر هـم   ! جا چیست؟ اعتماد یا عدم اعتماد جایش در این    ] بنابراین[دارد و     برمی] خوب

  ! عتماد اصالً جایش کجاست؟اعتماد یا عدم ا] دیگر [!دارد قدرتش را ندارد برنمی

کنم که من باید به خودم   اي را بردارم اول فکر نمی        یعنی من وقتی بخواهم یک جعبه      -
   .اعتماد داشته باشم بعد بردارمش

 بر اساس این انرژي یا ، احسنت، من انرژي خاصی در بازویم، در ارگانیسمم هست  :مصفا
  . تمام شد. دارم نمیدارم یا بر این توان بازو من این را یا برمی

  .که به آن فکر کنم  بدون این-

  . شناسی را تکرار کرده است هاي پوچ روان حرف] کننده سؤال[ این :مصفا

م (13سؤال   کـنم دچـار    اگر فقط ناظر بر احساساتمان باشیم به مرور فکر می        ): بخش دو
  ؟آیا درست گفتم. تا حدودي توانستم این را درك کنم. شویم تفاوتی می بی

هـا را بیـشتر    کتـاب . یـد ا  هها را هم خـوب نخوانـد         نخیر، درست نفرمودید و کتاب     :مصفا
االن دنبال یک مقدار تصویري که دیگران به تـو  . انسان] اي[تفاوتی    االن تو بی  . بخوانید

خودت چی؟ مادرت دارد تو را دنبال فالن چیز ! تفاوتی کامل این یعنی بی  . اند  القاء کرده 
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ت و اعتمـاد بـه        فرستد، جامع   می قیـ خـودت  . فرسـتد  نفـس مـی   ه دارد تـو را دنبـال موفّ
  . کنی کاري نمی هیچ

تـوانم    نظرتان درمورد پیر چیست؟ آیا شما پیر دارید؟ کیست؟ آیـا مـن مـی              : 14سؤال  
  اي از شما داشته باشم؟ شماره

  .یدا ههاي قبل مفصل صحبت کرد شما در پرسش و پاسخ» پیر« در مورد -

  . ما هبت کرد مفصل صح:مصفا

م: 15سؤال  گاه شویم؟آزا عمیقاً  با چه تدبیري از من ذهنی توه  

  . ما ه قبالً در اینباره توضیح داد:مصفا

  . اید ها توضیح داده  مفصل در کتاب-

دانـد   کند؟ یعنی هر روح می آیا انسان بعد از مرگ هویت خویش را حفظ می         : 16سؤال  
  که در دنیا چه کسی بوده؟

 چه رسد به بعـد  ،اکنون هم وجود ندارد    جان یا دختر جان، هویت فکري هم       پسر   :مصفا
ه تو را کتک زد       دلیل این   اکنون مادرت به تو گفته که به        تو هم . از مرگ  که مثالً فالن بچ

ایـن یعنـی یـک اعتبـار     .  ضعیف ذلیلی هستیيآدم ترسو] پس[تو نزدي توي گوشش  
 خوب حاال چی بعـد از مرگـت   . هویت نداري،یها را نیندیش این و نظیر این   اگر  . توهمی

  . نخوانده است] ها را از کتاب[که اصالً هیچی  مثل این] کننده سؤال[بماند؟ این 

هایی که ذهن را مـشغول        چرا برخی توهمات با وجود حل کردنشان در زمان        : 17سؤال  
  کند؟ هاي دیگر باز هم ذهن را مشغول می کرده در زمان

  . سوالش چی هست معلوم نیست :مصفا

  در ارتباط با اینکه صدایم به گوش خدا میرسد یا نه؟: 18سؤال 

  . این را از فقها بپرس. دانم  من نمی:مصفا
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درقرآن به صراحت ذکرشده که از گفـتن ناسـزا بپرهیزیـد یعنـی اینکـه اثـر          : 19سؤال  
 بـاد   ،شـود گفـت کـه فحـش         پس نمـی  . خاصی نیز براي کلمات رکیک قائل شده است       

را نفی کرد؟ و ذکر این نکته ضروري است که دراین زمانـه بـا    توان اثر آن    ست و نمی  هوا
خیال هستند و همش رقابت ودشمنی  ها درگیر وهم و اینکه همه جوامع ورسانه توجه به

نیـافتنی اسـت یعنـی خیلـی       بشدت دسـت ،رها شدن فردي! کنند  ومقایسه تدریس می  
نـه  ! هاي رها نیز به این امر کمـک کننـد           تبایست دول   عبارتی می   به. خیلی سخت است  

تمـام   در دهند و   طرف درجامعه ما درس دشمنی آموزش می        که صبح تا شب از یک       این
هاي عمومی کردن شناخت و  آیا وقت آن نرسیده که درزمینه. ها توي بوق میکنند رسانه

  تري رابرداشت؟ هاي جامع گام» خودشناسی«یا 

ام  ام فحش بدهید؟ مگر مـن گفتـه   ت؟ مگر من گفته   سوالش مشخصاً از من چیس     :مصفا
.  یـک امـر دیگـري اسـت        گـذارد، که روي تو اثر بگذارد یا ن        فحش چیز خوبی است؟ این    

گـویم    وقتـی مـن مـی     . اي بـاد هواسـت      ، معلوم است که هر کلمـه      » هواست دفحش با «
ایـن  .  ولی ایـن کلمـه تمـام شـد    ، هنوز هم هست،جا هست  خود آن کتاب آن ،»کتاب«

! ، کدام ملتی رها شده؟»هاي رها دولت«،  »هاي رها شده    ملت«گوید     می  - .ابی ندارد جو
   !کدام دولتی رها شده؟

مشکل من در رابطه با مراقبه است ،حدود هفت ماه اسـت کـه مـن مـشغول        : 20سؤال  
من دانـشجوي تـرم   ) از نظر خودم به صورت کامالً جدي(اصطالح خودشناسی هستم     به

دور از دوسـتانم     نفره و بـه     ام را عقب انداختم و در یک اتاق یک          دفاعیهآخر هستم عمداً    
ام و تقریباً در این مدت غیر از مطالعه و مراقبـه      ها را خوانده    ء کتاب   کنم همه   زندگی می 

گیرم اما دو سه روز بیشتر طـول          ام بارها خودم را توي مشتم می        هیچ کاري انجام نداده   
توانم مراقبه بیشتر از یک دقیقه یا دو دقیقـه انجـام            میکشد حتی در آن ایام هم ن        نمی

آید اما فکرهاي مـن   گویید تا نیاز نباشد فکر نمی شما می ). آن هم با مشقت زیاد    (بدهم  
هم فکرهـایی کـه مربـوط بـه نیـاز       هاي دور است آن     یا مربوط به گذشته   ) مخل مراقبه (

 انگار ذهـنم در حـین مراقبـه بـه     هاي گذشته، یا فکرهایی که نیست مثالً آزارها یا لذّت    
دانم اسمشان را چه بگذارم شاید بگویم افکـار           شود نمی   آلودگی کشیده می    سمت خواب 

آخـر مـن از بـس از اجتمـاع فاصـله      ) »مـصفا « یا» در«گویم  دفعه می مثالً یک(ربط    بی
کنم آینـده را ایجـاد    همچنین سعی می. ( گرفتم که دیگر فکر هویتی به آنصورت ندارم       

ام چنـد   ضمناً تقریباً تمام این مدت را روزه گرفته) کنم و به صورت هر چه باداباد باشد   ن
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آیا داشتن برنامه در طول روز خوب است مـثالً مـن بگـویم              : سؤال. بار رفتم مرده دیدم   
آقاي مصفا لطفاً نگویید که سؤال شخصی ... ساعت فالن مراقبه کنم ساعت فالن نماز و     

  .است و زحمت جواب دادن را بکشید

 در حالی کـه  ،گوید که فکرها مربوط به نیاز نیست مثالً می.  سؤالش روشن نیست   :مصفا
ء   اصـوالً زنـدگی از روي برنامـه   ،خـوب . آیـد  اِال نمی  هر فکري یک نیاز پشت آن است و       

تره  داشتن منطقی نـدگی  اي ز گوید که کتره کس هم نمی هیچ. اي زیستن  بهتر است از کَ
اي زنـدگی     گوییم هویت فکري را نیندیش معنایش این نیست که کتـره            که می   این. کن
  . کند اسالم هم همه چیز را از روي نظم و منطق به انسان توصیه می. کن

تان برنامه داشـته      هم هست که براي زندگی    ) السالم  علیه(هاي امام علی       بله، از توصیه   -
  . باشید

  . بله:مصفا

 گربود /اي برادر تو همه اندیشه اي مابقی خوداستخوان وریشه اي):  اولبخش (21سؤال
در [رسـد نظـر موالنـا         نظر مـی    به. اندیشه ات گل گلشنی گربود خاري تو هیمه گلخنی        

  . لطفاً توضیح فرمائید. با فکر با نظر استاد مختلف است] رابطه

توانم بگویم اخـتالف      نمی. مقداري روشن نیست    نظر من هم این نظر موالنا یک         به :مصفا
بود خاري تو     گر /بود اندیشه ات گل گلشنی     گر«زنم منظورش از      من حدس می  . هست

ایـم  » اندیشی تو همانی که می«گویند یعنی  ها می    همان است که مدرن    »هیمه گلخنی 
اگـر تـو فکـر      . معنایش این نیست که واقعاً همانی یعنی هویت فکري تـو همـان اسـت              

م تو از حقارت حاصل فکرت است اگر هـم فکـر کنـی متشخـصی                کنی حقیري تو    می ه
  . که همین گلشن و هیمه توهمت همین است یعنی این

م  (21سؤال   ء مـا   باشد؟ آیا سـینه  داستان فکر ما نمی  آیا مرکز تاثیر قصص و    ): بخش دو
  گردد؟  ها نیست؟ چرا نقش صحیح فکر تبیین نمی اندیشه یعنی ذهن ما متاثر از

  .روشن نیست] ؤالس [:مصفا
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خواهیم که سواالتشان را خیلی ساده و  ما از دوستان باز هم مکرراً می.  بله، گنگ است-
   .روشن بیان کنند

  .]بیان کنند[ دقیق و با معنا :مصفا

  . نظرتان را در مورد موسیقی بفرمایید: 22سؤال 

  چه بعدي از موسیقی؟.  سؤال خیلی کلی است:مصفا

  .یدا ه گفتمطالبیء هنر   درباره،کنم فصل دهم  فکر می،»لخبا پیر ب« در کتاب -

  .ما ه بله، یک چیزهایی گفت:مصفا

گویید فطرت  و اهللا یکی هستند از طرف دیگر می) فطرتم(گویید من     شما می : 23سؤال  
 اگر اینطور اسـت خـدا   . راستش این براي من قابل فهم نیست.به بند کشیده شده است   

 پس اصالً نباید به هویـت  ، من هم که فطرتم با خدا یکی است       ،تکه بر هر کاري تواناس    
  .امیدوارم سؤالم روشن باشد. اجازه عارض شدن بدهم

گوید کـه   اي داریم یا نه؟ آیا قرآن می   آیا ما مسئله  .  سؤالش روشن هست و نیست     :مصفا
؟ اي داري یـا نـه   فطرت خدا هست یا نه؟ و آیا در حال حاضر تو مسئله            انسان   فطرت تو 

جامعه یعنی مسئله ایجاد کرده و این مسئله روي فطـرت       . يا  هخودت مسئله ایجاد کرد   
  . را بخواند» ام اي به ندیده نامه«کنم بهتر است این کتاب  من فکر می. تو را گرفته

  . یدا هاین موضوع را خیلی خوب باز کرد» ام اي به ندیده نامه« در کتاب -

  .  بله، روشن است:مصفا

الذي یوتی ماله )... 6(وصدق بالحسنی : *میفرماد) سوره لیل(نآبا سالم در قر: 24سؤال 
که به فکر بپـردازد توصـیه بـه           در قرآن بیشتر از ان     *)21(وف یرضی سول)... 18(یتزکی

ردازید که معلوم نیـست  پ کارهاي نیک مختلف کرده بر خالف شما که بیشتر به فکر می  
دانم که توصیه به نیکـی بـه شـخص درگیـر              ن می م. لطفاً کامل بفرمایید  .(جواب بدهد   

هـا را   نفس توصیه به ریا است اما مگر نه این است که قرآن براي هدایت مـا آن توصـیه             
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مگـر نـه ایـن      . یعنی قرآن * راضی خواهد شد  } او در اینده  {و:*در اخر گفته  ) 2) کرده؟
  ء بعد شخص اعطا کننده نباید متفاوت باشد؟  است که این لحظه با لحظه

  . این هم روشن نیست:مصفا

ا آن اول نوشته.  سؤال دومش مشخّص نیست- اند که در قرآن توصیه به کارهاي نیک  ام
 . کنید که شما بیشتر روي فکر تمرکز می زیاد شده در صورتی

 . خوب اگر که من کارهاي نیکم مبتنی بر فکر باشد بدون تردیـد ریاکارانـه اسـت       :مصفا
آدم خیرخـواهی  ] پـس [م ا هچون دیروز بـه داود کمـک کـرد   یعنی که من فکر کنم که    

 اگر فکر کنم ریاکارانه اسـت و اعتبـاري هـم    .اش  ولی فکر کنم درباره،خیر بکنم . هستم
  .هست

  .نسازم» من« یعنی از عمل -

  . نسازم» من« از عمل :مصفا

 نـان  ها به در شرایطی که بسیاري از مردم مشکالت مالی دارند و برخی از آن    : 25سؤال  
  کند؟  آیا صحبت از خودشناسی مشکالت مالی مردم را حل می،شب هم محتاجند

سؤال . ما هسؤالت از من چیست؟ بارها این را جواب داد   . کند   بدون تردید حل نمی    :مصفا
  . مهملی است

کند آن وقت شـما بـه کـس          چرا گاهی در جلسات، سؤال را کس دیگري می        : 26سؤال  
خصوص را همان فرد پرسـیده؟   ه مطمئن باشید آن سؤال به   ک  پرید بدون این    دیگري می 

هاي  طور واکنش آیا بهتر نیست اول مطمئن شوید که سؤال را چه کسی پرسیده بعد آن 
کنند بار اولی  تند نشان بدهید؟ در ثانی بعضی از کسانی که در جلسات شما شرکت می      

بینند  تند شما را می  هاي    کنند و وقتی واکنش     است که در این گونه جلسات شرکت می       
زنـد ایـن باشـد     گویند وقتی رفتار کسی که از خودشناسی و عرفان حرف می با خود می 
هایتـان بـه    هایش اعتماد کرد؟ آیا بهتر نیـست کـه در واکـنش             شود به حرف    چگونه می 

  تر باشید؟  سؤاالت تجدید نظر کرده و مهربان

  . بتوانم تجدید نظر کنمخدا کمک کند . کنم شاءاهللا تجدید نظر می  ان:مصفا
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تر و  رفته اید بسیار شسته هایتان نوشته آیا قبول دارید که مطالبی که در کتاب: 27سؤال  
تر از مطالبی است که در پاسخ به سؤاالت طرح شده از طریق سایتتان عرضـه                یافته  نظم
و به اید؟ آیا بهتر نیست که سؤاالت در اختیار شما گذاشته شود و شما سر فرصت              کرده

هـا پاسـخ بدهیـد تـا پاسـخ سـؤاالت هـم ماننـد مطـالبی کـه در               صورت مکتوب به آن   
  رفته و منظم باشد؟ نویسید شسته هایتان می کتاب

ها با فرصت کافی سؤاالت   منتها چون در کتاب. خیلی به نظرم فرق نداشته باشند     :مصفا
ت مطرح شده از طریق  یعنی سواال (ها    آید که دیگر این     رفته آمده حاال به نظر می       شسته
ها آمده در ارتبـاط بـا یـک مـتن            ضمناً سؤاالتی که در کتاب     .رفته نیست   شسته) سایت

  . جا پراکنده است  ولی سؤاالت در این،خاص است

فرستند اگر   و آن وقت یک چیز دیگر هم که هست سؤاالتی که دوستان در سایت می           -
دانـم کـه    همل هستند خوب مـن مـی   یعنی سؤاالتی که واقعاً م  –من براي شما نخوانم     

شـوند کـه چـرا     مند مـی  اگر نخوانم دوستان گله  . ها  مهمل هستند، روشن نیستند و این     
سؤال من را نخواندي اگر هم بخـوانیم کـه خـوب یـک چیزهـاي پراکنـده و ناروشـنی                     

تري بـر انتخـاب سـؤاالت     به هر حال بنده از این به بعد یک فیلتر خیلی سخت         . هستند
کنـیم از ایـن بـه بعـد حتمـاً سـؤاالت قبلـی را           از دوستان خواهش می   . شتخواهم گذا 

معنـا   بخوانند ما دیگر خیلی کمتر در بخش پرسش و پاسخ بـه سـواالت تکـراري و بـی              
   .دهیم جواب می

  آیا یک انسان رها شده از هویت فکري دیگر به نماز خواندن نیازي ندارد؟ : 28سؤال 

انـد کـه چـرا     اي به مثنوي ایراد گرفته  شده و یک عده    این بارها در مثنوي مطرح     :مصفا
مـن هـم    . گفته وقتی انسان از پل گذشت دیگر نیـازي بـه پـل نـدارد و غیـره و غیـرو                    

  !؟چرا ایشان دوباره سؤال کرده است] بنابراین. [ام هایی داده جواب

سـرد باشـد   / هـاي آسـمان   چـون شـدي بـر بـام    «:  بله، یک بین مثنوي هم هست که    -
  » نردبانجستجوي

  .آره احسنت، :مصفا
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 =(تواند حکم یـک حـصن    میMeditation کسی که رها شده آیا نماز خواندن یا       -
   را برایش داشته باشد؟)قلعه، دژ، گارد

   .تواند داشته باشد  بله، هم براي خودش و هم اصوالً براي جامعه می:مصفا

   ؟داشته باشدتواند برایش حکم یک حصن را   یعنی تداوم نماز خواندن می-

   .تواند حکم یک حصن را داشته باشد  بله، می:مصفا

هایی مانند نماز عمق و شدت بیـشتري          هاي فطري از طریق عبادت      آیا حالت : 29سؤال  
  یابند؟  می

هـاي   معلوم است که وقتـی حالـت   .  که بله  ،شود جوابش را مثبت داد       به نظرم می   :مصفا
شوند، الاقـل رشـد نکـرده بـاقی           ، ضعیف می  فطري انسان آلوده به عوامل اجتماعی شد      

  . گذارد ها جلوي این را باز می که این عبادت  در حالی.کنند مانند، با مانع برخورد می می

گـذاري هـستند در      آورنده نظام ارزش    به نظر شما آیا اخالقیات که خود پدید       : 30سؤال  
خـود مـروج   تشکیل هویت فکري نقشی دارند؟ اگر جواب مثبت است نقـش دیـن کـه               

  اخالق است در زندگی آدمی چیست؟ مخرب است یا نه؟

  .  این سؤال روشن نیست:مصفا

این موضوع را خیلی مفصل     » آگاهی«کنم شما درباره اخالقیات در کتاب          من فکر می   -
  . یدا هتوضیح داد

شود   بسیار سؤال نادر پیدا می    ) سؤاالت(ها    در این . ام   همه چیز را من توضیح داده      :مصفا
  . که قبالً جواب داده نشده باشد

مـن فکـر    » نقش دین که مـروج اخـالق اسـت        «اند که      بعد این که ایشان مثالً نوشته      -
  ... کنم دین را به هر حال باید دید با چه تعریفی  می
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 نقش دین ترویج اخالق نیست، ترویج فطرت اسـت و اگـر هـم جـایی از اخـالق                     :مصفا
ات   این اخالق اعتباري را بردار تا آن اخالق فطريگوید که تو اي انسان صحبت شده می

  . تبلور و تجلی پیدا کند

و نظرات او چیست؟ او از سکوت درونی    » کارلوس کاستاندا «نظرتان در مورد    : 31سؤال  
  چیست؟] نظرتان در اینباره. کند صحبت می... [یا ادراك بدون انگ مثبت یا منفی و 

   .ستمخیلی آشنا نی» کاستاندا« با :مصفا

شود؟ در اواخر کتاب  آیا با تحلیل رفتن جسم یعنی با پیر شدن، عشق کم می: 32سؤال 
گوید که بـا   جا کریشنامورتی می    یک. جا تناقضی وجود دارد     یک» تعالیم کریشنامورتی «

  .]شود کم نمی[گوید که نه  جا می  یک،شود  عشق کم می،تحلیل رفتن جسم

که من در آخرین تحلیل عشق را بـه معنـاي    اي اینشود بر  به نظر من هم کم می     :مصفا
   .شود دانم و انرژي ضعیف می واقعی عبارت از انرژي می

ه ارتباط مستقیم دارد- انرژي با ماد ...   

  .]ارتباط دارد[ به نظرم :مصفا

  این آیه یعنی چی؟* والعاقبه للمتقین*گوید  اي در قرآن هست که می آیه: 33سؤال 

بـرد کـه متقـی     اش این باشد که انسانی از زندگی بهره مـی      اید معنی  ش .دانم   نمی :مصفا
  . دانم نمی. مثالً یک همچین چیزي. است

االن یک بحثی هست که در اروپا . مرگ با مسئولیت خود در پیري یا بیماري: 34سؤال  
دانند که این فقـط زجـر    که کسی که بیمار است و می    ها هست و آن این      و آمریکا و این   

آیا این کار عاقالنه و درستی است؟ که دیگـر  .  ازش اجازه بگیرند که بکشندش،کشد  می
   .زجر نکشد

 این نه منطقی است و نه به نظرم در اسالم یک همچین چیزي اجازه داده شده و        :مصفا
دانی این یک دلیل منطقـی    می. کنند  کنم که چرا پزشکان این کار را می         من تعجب می  

امروز بیماري . کشت ي سل بدون تردید و استثناء انسان را مییک زمانی بیمار. هم دارد
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گویم آن روزي که مثالً واکسن یا قرص یـا            من می . کنند  سل را بدون استثناء خوب می     
ء قبل ده نفر بیمـار سـلی را کـشته بودنـد و      اش را کشف کردند اگر یک ثانیه هر چیزي 

ی قلبشان را به دیگران داده بودند و یک ث            ،ء بعد این دارو کشف شـده بـود          انیهمثالً حتّ
فرض کنید کـه مـن سـال       . شده؟ یک همچین امکانی وجود دارد       ها چی می    تکلیف این 

ما رفت، قلبش را هم دادند به یک نفر دیگر و می دانستند  گذشته یک دوستی به حال کُ
آید  میء بعد با این اکتشافاتی که پیش  میرد ولی از کجا معلوم که یک ثانیه که قطعاً می

همان مغز از کار افتاده را دوباره به کار نیندازند؟ درست است که در حال حاضر نیست                 
ء سل  همان مثالی که درباره. ولی منطقاً باید حساب احتماالت و منطق را در نظر گرفت

فاقاً مصادف شـد        ء من سل داشت، گفتند این قطعاً می         دختر خاله . گویم  می میرد ولی اتّ
   !دانم واکسن یا هر چیزي؛ سی سال بعد از آن زنده بود دارو یا نمیبا کشف همان 

اگر گفتگوهاي درونی تجلی بیرونی به صورت صوت و کلمات نیابند آیا مفید             : 35سوال  
  رنگ شدن هویت فکري موثر است؟  است؟ آیا در کم

ا را هـ   امـا ایـن  ،زنم، گفتگوي درونـی دارم       من با خودم حرف می     :خواهد بگوید که     می -
  بیرون نیاورم، یعنی حرف بیرونی نزنم؛ فقط سکوت بیرونی هم بکنم این مفید است؟ 

 گفتگـوي   ، بعد .دانم که داود لیسانس است و من دیپلمه هستم           فرض کن که می    :مصفا
خوب است که امشب که داود را دیدم بهش بگویم که من پـسر      «ام این است که       درونی

ها جبـران   این.  ها  و این»جا داریم یم و یک خانه آنجا دار فالن کس هستم، یک باغ آن    
کـه   تا زمانی که مـن نیـاز دارم بـه ایـن          . دانم چی بگویم    حاال من نمی  . یک نقیصه است  

خواهـد    حاال مـی .خودم را با داود مقایسه کنم و از داود برتر باشم این گفتگوها هستند             
  . خیلی تاثیري ندارد. خواند بیرونی باشد درونی باشد می

  . اند آیا تجدید فراش با اصالت انسانی سازگار است؟ یک خانم این را پرسیده: 36سؤال 

  ) ء مصفا خنده (!ما ه من که تجدید فراش نکرد.دانم  نمی:مصفا

  برد؟  چرا نیروي عشق هویت فکري را از بین نمی: 37سؤال 

 حاکم بـر مـا شـده    در کودکی. العاده نیرومند است  که هویت فکري فوق      براي این  :مصفا
ه ترس کرده استای هاست و ما ازش ترسید ما هجاهایی جواب داد یک. م، ما را بچ .  
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 را  ، یعنی هویت فکـري    ، یک چیز غیرواقعی   ، یعنی عشق  ،چرا یک چیز واقعی   : 38سؤال  
   !برد؟ از بین نمی

کـه   !شود جوابش را داد      نمی ، است ئی  که سؤال دقیق، ظریف و علمی        در عین این   :مصفا
آید این را خـورد کنـد، از     چرا نمی است،چرا عشق که جزئی از انسان است شور هستی   
. کـه خـشم االن حـاکم اسـت           براي این  ؟بین ببرد، متوقفش کند و این چه قدرتی دارد        

   .خشم یک مانع بسیار بزرگ است

   آیا انرژي خشم همان انرژي عشق نیست که در خدمت هویت فکري است؟-

 یعنی که یک انرژي در انسان هست که اگر     .کنم چنین چیزي هست     می من فکر    :مصفا
کـه خـشم همـان         در حالی  .کند   و حرکت می   ،گوییم انرژي عشق    خشم نباشد بهش می   

   .کند کند و آلوده می انرژي را اکنون مصرف می

  . در خدمت هویت فکري-

ر مـا   به همین جهت است کـه عـشق در حـال حـاظر د             . در خدمت هویت فکري    :مصفا
خـشم انـرژي عـشق را    . شود اش براي هویت فکري مصرف می       چون انرژي  .ضعیف است 
  .کند مصرف می

 یک سؤال دیگري هم که دیروز در جلسه مطرح شد و فرصت نشد کـه خـوب بهـش                    -
ا     :پاسخ بدهی این بود که     هر عضوي از این ارگانیسم در راستاي صیانت نفـس اسـت امـ 

ت کـه ذهـن بـر خـالف حرکـت ارگانیـسم حرکـت         طوري اسـ    چه. طور نیست   ذهن این 
  طور شده؟  کند؟ چی شده؟ چرا این می

توانم بدهم این است کـه قـدرت خـشم باعـث شـده کـه         من تنها پاسخی که می   :مصفا
دهند و بنابراین این انرژي فکر، انرژي        ما را از کودکی خیلی آزارمان می      . جور بشویم   این

مدر. آیند عشق همه به خدمت انتقام می     در کـودکی مـادرم   . کودکی که به خدمت توه 
اي بـه   نامـه «کـه در کتـاب     مثل این  »تو حقیري باید متشخص بشوي    «گوید    به من می  

هـا دارنـد    کند کـه ایـن     شود درك می    رفته که آدم بزرگ می      ام که رفته    نوشته» ام  ندیده
نفسه بـراي     فی »من باید یک چیزي باشم    «که     و این  »هستی« بنابراین   .گویند  دروغ می 

وقـت نفـس خـود خـشم          دهد و آن    رود، اعتبارش را از دست می       خود هستی از بین می    
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وقت انسان هویت فکري را درست است   و آن.شود به دلیل این آزارها      ورزیدن مطرح می  
در آغاز هویت را    . اي براي آزار و خشم ورزیدن       کند ولی به عنوان وسیله      که جستجو می  

ت اعتبـار خـودش را از دسـت      تجو میبه خاطر خود هویت جس    کند ولی بعداً اصالً هویـ
  . خشمش را ارضا کند،ء آن که به وسیله کند براي این دهد و انسان جستجویش می می

گذرد و شما  لغزد و می اید که زندگی از زیر پاي شما می        یک جایی شما گفته   : 39سؤال  
ه نیستید  اي وجود دارد یعنی حاال ما این         ه در لغریدن پیرامونمان چه ضایع     ،حال. متوج

   چه اشکال دارد؟،هایش را هم نبینیم طبیعت و زیبایی

این مثال خاص . بابت هیچ چیز خودت را مالمت نکن   .  پس خودت را مالمت نکن     :مصفا
کنـی     اگر فکـر مـی     ، اشکالی ندارد  ،موفّق نشدي مثالً  کنی که     اگر فکر می  . را کنار بگذار  

کنی که چرا مادرت کُلفت بود  گرفتی اشکال ندارد، اگر فکر میدیپلم نگرفتی، لیسانس ن
  . خودت را مالمت نکن، اشکال ندارد،یا خودت کُلفتی

پرسند که مثالً ما رها هم  طوري می ها این  بعضی، یک چیز دیگر در رابطه با این سؤال      -
 !نشویم چه اشکال دارد؟

. پذیرم  همین را هم می،اسیرم من ! که هست  ه همینی !نشو.  خودت را مالمت نکن    :مصفا
. یک مثال دیگر را بـزن     . پذیریم   ولی نمی  !اي نیست   اگر واقعاً بپذیریم تمام است، مسئله     

که انگـشتم   از این« حاال بگویم  ،ام روي چشمم    انگشتم را گذاشته  خودم  که من     مثل این 
توانم   ا می  و آی  !؟ما  هاصالً چرا گذاشت  ! »کنم  احساس رضایت می  ام    گذاشتهرا روي چشمم    

تـوانم   م روي چـشمم؛ نمـی  ا ه من کورم، خودم انگشتم را گذاشـت  !احساس رضایت کنم؟  
احـساس  «گویـد      این فقط یک تئوري است که مـی        .توانم راضی باشم    حرکت کنم؛ نمی  

دانی بدبختی انسان چیست؟ در حال حاظر بـه هـر حـال تـو      وقت می  آن!»رضایت کنم 
کنـی و   وقـت کورانـه حرکـت مـی       مت و آن  ي روي چـش   ا  هت گذاشـت  تخودتی که انگـش   

 مـن االن  .ترسیم از زندگی می.  پر از ترس است؛ رضایت و عدم رضایت نیست      ات  زندگی
   !که مثالً فرض کن تو کشف کنی که مادرم کُلفت بوده ترسم از این می
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