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 تا كه بي  حرف و گفت وصوت را برهم زنم،": منظور موالنا از اين شعر چيست: سوال
  ؟"اين هر سه با تو دم زنم

منظور . لفظي لفظي، شكوه بي لفظي، فوايد بي  سكوت، حكمت سكوت، حكمت بي:مصفا
عني اهللا، يعني آن چيزي كه مشترك بين كل عالم هستي ي.  هم فطرت تو است"تو"از 

يعني عظمت، يعني آن كيفيت ماورايي كه فطرت انسان هست، خدا هم هست، . است
  .حقيقت و اهللا هم هست

هاي دوستي انسان اسير انديشه، مخرب است؟ در صورتي كه اين  آيا همهء فرم: سوال
اين امكان هست كه دوستي انسان دوستي منجر به وابستگي نباشد چطور؟ آيا اصال 

  هويت فكري بدون وابستگي ادامه پيدا كند؟

اش عين  خير، هويت فكري اصال همه.  احسنت، سوال آخري سوال خوبي بود:مصفا
يك نوع داد و ستد است و در داد و ستد . اش وابستگي است هر تجلي. وابستگي است
  .وابستگي هست

  شود؟ غ از فكر زائد، باعث وابستگي نميهاي فار آيا دوستي بين انسان: سوال

ام كه بيايم از  يعني اين كه من هر روز ديگر ياد گرفته.  نه، مگر وابستگي فيزيكي:مصفا
اوال نانش خوب است ثانيا . دانم كه بايد از اين مش حسن نام بخرم مي. جا نان بخرم اين

دوستي ميان .  وابستگيخواهد اسم اين را بگذار اگر دلت مي. مطمئنم كه هر روز دارد
كه اصال دوستي  شود، براي اين هاي فارغ از هويت فكري باعث وابستگي نمي انسان

مثال . برد دانيد، هويت فكري كلمات را غلط به كار مي مي. ها وجود ندارد  آن"بين"
مثل اين است كه بگوييم نفس .  ندارد"بين"اصال دوستي . ها  انسان"بين"دوستي 
 ديگر ندارد كه عامل "بين". كشم متوجه هستيد؟ من نفس مي. ها نسان ا"بين"كشيدن 

دهد كه انسان اصيل است، رها  سوال كننده فرض را بر اين قرار مي. وابستگي بشود يا نه
در حالي . دهد به مسعود شده است، دوستي اصيل هم دارد معذلك اين دوستي را مي

ن صورت چگونه علت وابستگي در اي.  يك كيفيت استيدوست. طور نيست كه اين
  بشود؟



 چه activeهاي يك انسان با فكر  كنيد كه تمام سرمستي اگر تاييد مي: سوال
هاي ديگر، عاقبت توام با احساس منفي يا  هاي ناشي از دوستي، چه لذت سرمستي

اظطراب خواهد بود، آيا سرانجام خلسه يا شادي يك انسان رها هم توام با اضطراب يا 
  في نيست؟احساس من

كند  جا صحبت مي يكي از آن. كند  سرانجام يعني چي؟ يكجوري صحبت مي:مصفا
متوجه هستيد؟ يعني االن من حالت خلسه دارم، سوالشان چيست؟ . يكي از االن

شود؟ چرا بشود؟ من  گويد عاقبت منجر به اضطراب مي سوالش راجع به بعد است؟ مي
ها سواالت شر و  دانيد اين ار دارم؟ چرا بشود؟ ميشود يا نه، اصال چه ك دانم مي اصال نمي
اكنون در من  اگر يك كيفيتي، يك عاملي هم. خواهد هر چيزي يك عاملي مي. ور است

دنبال عاقبت بودن هم از (نباشد كه اضطراب ايجاد كند، چرا يك ساعت ديگر باشد؟ 
  )خصوصيات هويت فكري است

  ال به شيزوفرني مفيد و كارساز است؟آيا مطالعه آثار شما براي فرد مبت: سوال

  .تواند باشد  بله، مي:مصفا

شود و درك عقلي از مسائل بيان  ها خوانده مي چندين سال است مطالب كتاب: سوال
چرا درك عقلي . ولي هنوز حاكميت مطلق فكر، هست. ها، وجود دارد شده در كتاب
  كند؟ عمق پيدا نمي

  .االن حوصله ندارم. بتوانم جواب بدهم فعال در خلق و خويي نيستم كه :مصفا

كه زمان  طور اين  است و همين"خود"متوجه وراجي ذهن كه فقط براي بقاي : سوال
  .روند ها رو به فراموشي مي ام اما بعد اين شود، شده چطور پوششي براي حال استفاده مي

 چرا به عمل ها وجود دارد كه چرا كارساز نيست، كه  انواع سواالت در اين زمينه:مصفا
  .كتاب هاي مصفا و كريشنامورتي را بار ديگر مطالعه كنيد. آيد در نمي

گويند آرام بنشينيد و جريان فكر خود را بدون  مي. در مورد يك لم سوال دارم: سوال
گوييد  كننده كيست؟ مي پرسم مشاهده مي. محكوم كردن يا تاييد كردن مشاهده كنيد

شود  يكي هستند، پس بنابراين جريان فكر متوقف ميشونده  كننده و مشاهده مشاهده



كننده و  گويند كه مشاهده ولي يك عده مي. كنم كه خودم هم اين را تجربه مي
در . داني مراقبه كامل نشده است ها را يكي مي شونده جدا هستند و تا وقتي آن مشاهده
  شود روش دقيق و عملي را توضيح بدهيد؟ كل مي

زند در همان آن، يك  دارد حرف مي. ويت فكري، دقيق نيست ببينيد، آدم ه:مصفا
گويد خودم تجربه كردم  مي. كند كند، ردش مي بالفاصله نقضش مي گويد و  چيزي مي
اي معتقدند كه دو تا است  شونده يكي است ولي يك عده كننده و مشاهده كه مشاهده

اي، ديگر سوال كردنت چي  ت كشف كردهاگر خود! حاال به نظر شما يكي است يا دو تا؟
ماند كه من چاغاله خوردم و ديدم كه ترش  مثل اين مي) خنده مصفا و حضار(است؟ 

خوب تو خودت . گويند شيرين است ها مي ام كه بعضي گويند شنيده است بعد حاال مي
نظر "گويد  تازه ايشان مي! اي ديدي كه ترش است، ديگر سوال كردنت چيست؟ خورده

ممكن است تلخ هم باشد؟ در . اند شيرين است اي گفته حاال يك عده!! "ا چيست؟شم
يك چند . آورد و خورد. ام كه خان لر به نوكرش گفت آب بيار ها هم نوشته يكي از كتاب

خواستم  او مي": به نوكرش گفت. اي گذشت و يادش رفت كه آب خورده يا نه دقيقه
:  گفت"بله": گفت) يعني خوردم؟ ("م؟خرد":  گفت"بله":  نوكرش گفت"اوردي؟

خنده مصفا و  ("ات يا امام حسين فداي لب تشنه":  گفت"بله":  گفت"خنك بيد؟"
  )حضار

رهايي (شوند، زندگي روزمره و خودشناسي  ها خوانده مي  سال است كه كتاب13: سوال
هاي  هچرا واقعيت خودشناسي كه در واژ. به موازات هم در حركت هستند) از سلطه فكر

  افتد؟ شود در زندگي روزمره اتفاق نمي ها است و به طور عقلي دريافت مي كتاب

  .ام  به اين سوال پاسخ داده:مصفا

عمق وخامت موضوع حس شده، آگاهي از ابعاد مختلف حاصل شده، موج : سوال
آيد آيا  دار رهايي در حركت و قابل حس است ولي فكر زائد به ندرت پيش مي نوسان
  ايد نيست؟ هاي خود اشاره كرده ها و گفته معني نسبي بودن كه شما در كتاباين به 

هويت فكري . زدم تري مي ام بايد در اين رابطه مثال دقيق هاي قبلي  من در كتاب:مصفا
چ كه معنا ندارد، چون انسان يخوب؟ آن وقت از دست دادن ه. يعني چي؟ يعني هيچ

كنند كه   صحبت مييفكر تيجوري دربارهء هوها يك  اين. دهد هيچ را كه از دست نمي



. در حالي كه اين شكلي نيست. دهم قدرشو يا اين قدرشو دارم از دست مي من انگار اين
تواند اين سوال  خواهد بگويد؟ الاقل مي اي؟ چه مي تو چند درصد هيچ را از دست داده

ن هم درست ينه، ا.  نيست"خود"ام كه  را بكند كه من با ادراك جزئي متوجه شده
. چون هيچ است. از هيچ بعدي.  معنا ندارد  به هيچ معنايي نسبيت در اين امر. ستين

تواند نسبي باشد  مثالً درك وخامت موضوع مي. تواند نسبي باشد البته يك چيزهايي مي
ولي نفس وانهادن، نفس خودداري ذهن از اين بازي، . تواند تدريجي باشد يا آگاهي مي
اگر نسبي است كه . كنند ها براي چه اين سوال را مي دانم اين صالً نميمن ا. مطلق است
ها هستند  خواهي چه بگويي؟ بعضي مي. بسيار خوب. اي تو نسبتاً رها شده. خوب باشد

به اصطالح گيرش . كنند كه مصفا را در مقابل جواب ناممكن قرار بدهند فقط سوال مي
هاي اوشو  به نظر شما كتاب": گفت بود و مييك آقايي از اصفهان تلفن زده . بيندازند
 "اگر چيز خوبي در آن است، استفاده كن. بخوان. بد نيست":  و من گفتم كه"چطورند؟

هاي او به  گويم كه گفته در جاي ديگري به او مي. كند بعد يك سواالت ديگري مي
قوايي گويم من اوشو را م كريشنامورتي خيلي شباهت دارد و باز در جاي ديگري مي

بعد همان آقا اين حرف من را كرده بود پيراهن عثمان و از . دانم كريشنامورتي مي
من به . گوييد و يك جا چنان گويد شما يك جا چنين مي مي. داخلش ايراد درآورده بود

ها كه  اصال اين. خودت كشف كن. ام شرو ور بوده است او گفتم اصالً من هر چه گفته
زنم كه ايراد داشته باشد،  بگيرند توجه ندارند كه من حرفي نميخواهند از من ايراد  مي
گويم  توانند غلط باشند، مي ها غلط است، كه نمي اگر راه. گويم خودت كشف كن مي

تو اگر اين را قبول داري كه محمد، علي، قرآن و . خودت به يك طريقي كشف كن
داني تجربه كن،  يقي كه مياند خودت اين عدم را به هر طر مسيح از عدم و نيستي گفته

  .همين. نبودن را تجربه كن

خواهد يك جورايي مسئله  انسان هويت فكري انگار دائما مي. اي هم هست نكته : -
  .خواهد خود را در پيچيدگي فرو ببرد مي. سوال ايجاد كند. بسازد

 و اصالً من هم بيخود …حاال يا خودش درگير بشود .  بله، همين طور است:مصفا
مال نصرالدين به خودش . اين مثالي كه مولوي زده خيلي دقيق است. دهم اب ميجو

گفت  يرفت پيش كدخدا، م زد و گريه كنان مي كشيد و داد مي زد و جيغ مي سوزن مي
كنند كساني هستند كه دارند به  هايي كه سوال مي تمام اين! ن درد؟يمن چه كنم با ا

 خوب به خودت سوزن. كنند ما چه كنيم ميزنند و از مصفا سوال  خودشان سوزن مي



تواند به تو جواب بدهد؟  زني، چه كسي مي و تا زماني كه داري به خودت سوزن مي. نزن
  خواهي؟ اصال چه جوابي مي

www.mossaffa.com 
   

 


