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 مطـرح  "تفكـر زائـد  "مدت زيادي بود كه در مورد موضوعي كـه شـما در كتـاب       : سوال
ولـي وقتـي يـك نفـر        . خـرم   من براي دوستانم زيـاد هديـه مـي        . كردم  ايد، فكر مي    كرده
كه ثابـت كـنم اصـال        خودم   ي دليل داشتم برا   100گفت كه نجمه سخاوتمند است،        مي

كردم دارم خودم     حتي گاهي فكر مي   . طور به صورت برعكس     مند نيستم و همين     سخاوت
ه كلنجـار  ين قـض يـ ها با ا خيلي وقت. گذارم زنم يا دارم براي خودم كالس مي      را گول مي  

وقتي كتاب شما را خواندم برايم جالب       . كنم كه واقعا كي هستم      روم و به اين فكر مي       يم
هـا صـحبت كـردم و         دانيد، چون من قبال در اين مورد با خيلي          ها را مي    ما اين بود كه ش  

هـا مفهـومي      شدم اصال حرفم بـراي آن       دادند كه مطمئن مي     هميشه طوري جوابم را مي    
كردم كه اگر به قضايا       فكر مي . كردم فهميدم مشكل كجاست     اوايل كتاب، فكر مي   . ندارد
ام در مورد آن ها تصميم بگيرم،   آن حس درونيطور كه هستند نگاه كنم و فقط با       همان

مـن هميـشه طـوري      . ولي آخـر كتـاب دو دل شـدم        . اين دو نوع بودن حل خواهد شد      
ام برنخورد و بعد از خواندن كتاب سعي مـي            گرفتم كه به شخصيت اجتماعي      تصميم مي 

م ولـي ايـن طـوري بـاز هـ         . گيرم، ماننـد يـك الهـام        كنم كاري را بكنم كه از درونم مي       
االن مـشكلم آن    . گـويم   توان بعضي از گناهان را انجام ندهم، مـثال هنـوز دروغ مـي               نمي

دهد كه    ام و نشان مي     دانم اين به خاطر آن است كه آن ديد را بيدار نكرده             است كه نمي  
ام كه از بينش ببـرم يـا ايـن كـه ايـن                 را نديده  "من"با اين همه كلنجار رفتن هنوز آن        

دهم در ذات من باشـد تـا ايـن كـه      من است، كه البته ترجيح مي   دروغ در ذات و درون      
مدت زيادي با اين دو تا بـودن سـروكار          . د بمانم يبفهمم هنوز هم در كلنجار با كلمات با       

كـردم   هميشه فكر مي. كشيدم داشتم و از اين كه دستم براي خودم هم رو نبود زجر مي 
فعال تنها راهي كه براي حل مـشكل        . ها خوبم يا بد     بازم كه براي گول زدن آدم       يك دغل 

ممنـون  . اي براي نگاه كردن برايم باز شود        اميدوارم افق تازه  . رسد اين است    به ذهنم مي  
  .ديشوم كمكم كن يم

امـا تـا    . دييـ د بگو يـ خواه  يقاً چه م  يست دق يست و معلوم ن   ي صحبت شما روشن ن    :مصفا
 بخواهيد صرفا بـا خوانـدن يـك         ام انتظار شما از خودتان زياد است كه         افتهي كه در  ييجا

اين در حقيقت همان چيـزي اسـت كـه حـضرت          .  را از بين ببريد    "هويت فكري "كتاب  
 است و تا    "خود"، نفس و    "من"منشاء دروغ   . فرمايد مستلزم جهاد اكبر است      محمد مي 

دروغ، ذاتي و فطري نيست و در سـاختار هويـت فكـري             .  هست دروغ هم هست    "خود"



تواند داشته باشـد؟      روغ ذاتي باشد ديگر از بين بردن آن چه معني مي          اساساً اگر د  . است
تواند داشـته باشـد؟       ها در فطرت خود زندگي كنند ديگر دروغ چه معنايي مي            اگر انسان 

دانم كـه     مثالً من مي  . جز در يك مورد كه به فرمايش حضرت علي دروغ مصلحتي است           
بنابراين يك نام ديگر بـه جـاي        . اهد كشت ام را به صدام بگويم او مرا خو         اگر نام حقيقي  

توان گفت كه دروغي گفته شده چرا كـه در   در اين حال ديگر نمي. گويم ام مي  نام واقعي 
چـه  . دروغ فطري اصالً معنايي نـدارد     . راستاي صيانت نفس و حفظ ارگانيسم بوده است       

  دليلي براي دروغ گفتن وجود دارد؟

هاي قالبي است ولـي فـضولي دسـت از سـرم              سوالدانم كه اين هم از        گر چه مي  : سوال
هايش آشنايي داريـد؟ نظـر شـما در خـصوص اوشـو       آيا شما با اوشو و كتاب . دارد  برنمي

  چيست؟

اش   نظـر خاصـي دربـاره     . بعد هم مـرد   . ام   را در هندوستان ديده    "اوشو" من خود    :مصفا
است، را ديده باشد و     ماند كه يك نفر مولوي، كه يك دريا           اين سوال مثل اين مي    . ندارم

كه چـي؟   . ستي از او بپرسد نظر شما دربارهء مثالً آقاي محمدتقي جعفري چ           يبعد كس 
اصال اين چه سوالي است؟ يعني تو يك دريا را رها كني و بعد بيايي مثالً يك جوي آب                   

نـوعي مقـوايي    . دانم  من اوشو را در حقيقت نوعي كاريكاتور كريشنامورتي مي        . را بگيري 
هـاي او مقـداري       صـحبت . ام  هايي را خوانـده     من از آثار اوشو چيز    . دانم  مورتي مي كريشنا

اي ندارنـد و      هايش مايه    تند و تيز است، حرف     يك مقدار ياو  . متظاهرانه و نامربوط است   
ـ يسندهء ايك نويمانند  . پردازد  به اصل موضوع نمي    م، ي بـه اسـمش نـدار   ي كـه كـار  يران

 به پاپ داده است، كـه چـرا انگـشتر           يكي رك يليخك فحش   يمثالً  . دهد  ياد م يفحش ز 
  . يا  دستت كردهيونيليهشتاد م

  آيا در خودشناسي نياز به مرشد الزامي است؟: سوال

.  يـك اشـاره را هـم نـوعي ارشـاد بدانـد             يتواند حت   انسان مي .  هم بله و هم خير     :مصفا
دگيري و توجـه    اوست كه بايد كيفيت يا    . دانيد بيشتر از مرشد، خود فرد مطرح است         مي

ايـم امـا      ايم؟ واقعاً مرشد زياد داشـته       داشته باشد و گرنه مگر ما در دنيا كم مرشد داشته          
اما .  باالتر از مرشد   ياند و حت    ا چه بوده است؟ پيامبران نوعي مرشد بوده         نتيجه وجود آن  
خـود  هاي آنها صحيح بـوده اسـت ولـي      اند انسان را انسان بكنند؟ گفته       آيا واقعاً توانسته  



ها واقعاً مصداق ايـن تمثيـل         انسان. كنند و ظرفيت استفاده ندارند      ها استفاده نمي    انسان
  :بسيار زيباي مولوي هستند كه

   واكشد از گل تو را، باشد عدو        خوار گشتي هر كه او چون كه تو گل

 چـون كـه   . ه معناي واقعي متنفـر اسـت      معناي اين بيت شعر آن است كه تو از مرشد ب          
 مرشد واقعي را هم بـه مرشـد غيـر           ياز اين روست كه حت    . كند دشمن اوست    ال مي خي

دقيقـا ماننـد مولـوي كـه االن         . تبديل به نوعي وسيلهء مشغوليت    . كند  واقعي تبديل مي  
  . دلي دلي بكنيم و آواز بخوانيميبا استفاده از مولو. براي ما وسيله آوازخواني شده است

در . آيا پرواز در خواب، سرچشمهء دروني دارد يا در حيطهء سقف پرواز فكر است             : سوال
توضيح كيفيت پرواز بايد بگويم كه اين شكل پرواز طوري نيست كه انسان خود را مانند                

 3بينـد و فقـط        يك پرنده حس كند بلكه شخص هيچ نشاني از خود در اين پرواز نمـي              
يكي جهت پرواز، دوم سرعت توام با هيجان مثبت و          . كند  چيز را به طور دقيق حس مي      

  .انگيز گاهي هم مناظر شگفت. سوم صدا

مـن در   . دارد  كه يك نياز دروني انـسان را وامـي          يعني اين .  سرچشمه دروني دارد   :مصفا
ام كه يا از ترس اسـت يـا ميـل بـه                داليل اين موضوع را توضيح داده      "با پير بلخ  "كتاب  

چرا كه انساني كـه نـاتوان اسـت         . هايي و يا براي جبران ناتواني است      فرار و يا ميل به تن     
وقـت انـسان    چنان قدرتي پيدا كند كه مافوق همه قـرار بگيـرد و آن   كند كه آن آرزو مي 

كند كه فقط خودش يك نفر است كه چنـين قـدرتي دارد، و همـه                  هميشه احساس مي  
ز كند و هميشه هم هول و ترس از         تواند پروا   بينند كه اين يك نفر است كه مي         دارند مي 

خواهد بيفتـد     انگار كه مي  . خواهند از پرواز باز بايستند      هايش مي   اين دارد كه انگار دست    
كننده از طـرح ايـن چـه           دارد؟ و شخص سوال     اين سوال اساساً چه فايده    . و سقوط كند  

  كند؟ اي را دنبال مي سوال چه فايده

يكسان نباشد؟ منظورم اين اسـت      ) از پرواز (ي افراد   آيا امكان دارد كه تجربه درون     : سوال
بگذاريم، آيا ممكن اسـت كـه       ) پرواز(كه اگر ما فرض را بر اصيل بودن اين تجربه دروني          

كـه كيفيـت      براي من تجربه دروني اتفاق بيفتد كه براي شما هرگز اتفاق نيفتد و يا اين              
  تجربه هاي دروني من و شما به كلي با هم متفاوت باشند؟



  .اي است فايده  بي  اين سوال:مصفا

آيا اين امكان هست كه دستاوردهاي فكري، رواني، روحي و معنوي موالنا توسط             : سوال
 موالنا از دوراني كـه      يهاي فرد    تجربه بشود؟ با توجه به تاثير مشخصه       ي كم يليافراد خ 
اش، محـيط     زيسته يا شرايط جـسمي و فيزيكـي كـه داشـته، سـاختار ژنتيكـي                 وي مي 
گيري هويـت فكـري، روانـي، روحـي و            توانسته در شكل    اش و كال هر چه كه مي        زندگي

آيا اين امكان هست كه دستاوردهاي فكري، روانـي، روحـي و   . معنوي او موثر بوده باشد    
  ن موضوعات، توسط افراد خيلي كمي تجربه شود؟يمعنوي موالنا، با توجه به ا

هـا را     كننده سوال كتاب    كند كه طرح    ن مي  اين سوال مهملي است و حكايت بر اي        :مصفا
كننده از تجربه مولـوي دقيقـاً چيـست؟ مـن      اساساً منظور سوال. به خوبي نخوانده است  

 است، در حالي كه مادرت از كـودكي بـه تـو             4 مساوي با    2عالوه     به 2گويم كه     مثالً مي 
هنت را منطقي حال تو بايد ذ.  مساوي با هستي رواني توست 2عالوه     به 2گفته است كه    

شود من مولوي باشم يا ديگري        دانستن اين كه مولوي رسيده است يا نه يا آيا مي          . كني
اي دارد؟ شرايط به چه معناست؟ چه زماني و چه شرايطي الزم است كه                باشد، چه فايده  

: وقتي مادرم در كودكي به من گفـت       .  وجود ندارد  "خود"اي به نام      من حس كنم پديده   
كـه    ام مبني بر ايـن      ، من اسير اين القاي مادرم شده      "اي هستي   عرضه   بي جعفر، تو پسر  "

بينم كـه   حاال مي.  يا نفس"من" يا "خود"من يك شخصيت و هستي رواني دارم به نام       
مادر مادرم هم اشتباه كرده است و مادر مـادر مـادرم هـم              . اشتباه كرده است  ) مادرم(او

 "خـود "اصـوالً ذهـن جايگـاه       .  وجود نـدارد   "خود"اي به نام      اشتباه كرده است و پديده    
 ميليون سال بعد يا قبـل  1تواني اين حقيقت را امروز هم درك كني،       حاال تو مي  . نيست

  . و در هر شرايطي هم درك كني

ن، محكم يهاي شما بسيار مت د؟ حرفي هستي از خودشناس  يا  شما در چه مرحله   : سوال 
ايـد؟ شـما در    ان اين راه را به انتها رساندهكنم كه شما خودت  و زيبا است كه احساس مي     

  اي از خودشناسي هستيد؟ چه مرحله

اي براي شما دارد؟ فـرض كنيـد كـه مـن در                دانستن جواب اين سوال چه فايده      :مصفا
براي شما  . ام  م كه به رهايي رسيده    يگو  يمرحله ابتدا، انتها يا وسط هستم يا اصالً دروغ م         



خـواهي چـه بكنـي؟ چـه          يك از اين مراحل باشم تـو مـي        اي دارد؟ من در هر        چه فايده 
  خواهي بگيري؟ تصميمي مي

   را به عنوان راهي بسوي خودشناسي قبول داريد؟Meditationآيا : سوال

يـك راه اسـت يـا يـك          Meditation پاسخ به اين سوال سخت است كـه آيـا            :مصفا
د، در واقع شـخص     اش تحقق پيدا كن      به معناي واقعي   Meditationتجربه يا فن؟ اگر     
 به معني خالي شدن ذهن از هر نوع انديـشه           Meditationچرا كه   . در پايان راه است   

ـ . ي"من" بي ء    يعني تجربه . است  تـا زمـاني كـه آگـاهي گـسترده نـشده، معمـوالً               يول
Meditation   گري اسـت    يك نوع خودتخديري و خود هيپنوتيزم     . ها خودفريبي است .

  .ردن استخود را خواب كردن و غافل ك

 يلـ يمثالً خ . دهد  هايي به من دست مي       لرزش Meditationها در هنگام      تازگي: سوال
. خورند، مانند لرزش عصبي     ها تمام بدنم خيلي سريع تكان مي        ع سرم يا بعضي وقت    يسر

كـنم دارم بـه هـدف نزديـك           د، چـون فكـر مـي      ياگر ممكن است مرا از شك بيرون آور       
  .با تشكر. شوم مي

  .جوابي ندارم. هنمايي؟ چه بگويم؟ هيچي چه را:مصفا

  كنيد؟ هايتان چه ترتيبي را پيشنهاد مي براي مطالعه كتاب: سوال

در مـورد  .  با پير بلـخ -5 رابطه -4 ام اي به نديده  نامه-3 آگاهي   -2 تفكر زائد    -1 :مصفا
  . ها ترتيب خاصي الزم ندارد بقيه كتاب ها مطالعه آن
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