
1384ر وي شهر27خ ي مطرح شده تا تاريها پاسخ پرسش  

اي كه ساخته يك انسان هويت  نظرتان درباره موسيقي چيست؟ آيا موسيقي: سوال
 تواند زيبا باشد؟ فكري است مي

ممكن است .  هر چيزي كه از هويت فكري ساطع بشود ماهيتاً غيرزيبا است:مصفا
  .ماهيتاً غيرزيبا استصورت زيبايي داشته باشد، ولي 

  ايد؟ آيا شما به حقيقت رسيده. اي باشد و به من كمكي نكند شايد سوال بيهوده: سوال

  .ام  در جاهاي ديگر به اين سوال پاسخ داده:مصفا

آيا وجود و يا عدم وجودش در خودشناسي . دربارهء شهوت توضيح بدهيد: سوال 
  ه داريم؟تاثيري دارد؟ و چرا ما تا اين حد به آن عالق

 درباره ماهيت شهوت توضيح "هله" در خصوص قسمت اول سوالتان در كتاب :مصفا
كه در خودشناسي تاثيري دارد  كه چرا اين قدر به آن عالقه داريم ولي اين ام و اين داده

در خودشناسي تاثيري ندارد و . دهم ام االن جواب مي يا نه، در آن كتاب توضيحي نداده
  .دهد و اين تخفيف، نوعي تخدير است  تسكين و تخفيف ميفقط اضطراب را كمي

نظرتان در اين مورد . كند كنم كه خلوت به خودشناسي خيلي كمك مي حس مي: سوال
  چيست؟

مهم اين است كه . كنند  خلوت و رابطه با اجتماع هر دو به خودشناسي كمك مي:مصفا
  .انسان در خط خودشناسي قرار بگيرد

يگانه يا غيرارگانيك بر ما است؟ آيا سيل عظيم در اين ميان آيا ذهن نصب ب: سوال
نقشي داشته است؟ آيا علت پيري و بيماري ما وجود ذهن است؟ آيا ما به دليل به 

بر به ناميرايي رجعت كرد؟ آيا  توان از راه ميان ايم؟ آيا مي وجود آمدن ذهن ميرا شده
  ذهن و سيب يكي است؟

  .بعضي از سواالت هم در حيطه دانش من نيستند.  سواالتشان روشن نيست:مصفا



گويد  كند و مي هاي مذهبي و اديان را رد مي كريشنامورتي صراحتاً دستگاه: سوال
 يها را علت اصل باشد و آن ايدئولوژي چه به شكل زميني و چه آسماني احمقانه مي

ز چنين از فحواي بعضي از تعاليم شما ني. داند تداوم هويت فكري در نوع بشر مي
ليكن در كتاب رابطه چندين بار از نماز خواندن مطالبي . شود مفهومي استنباط مي

لطفا بفرماييد كه آيا منظور شما از نماز همان نمازي است كه در اسالم به . ايد نوشته
عنوان جزئي از مناسك بايد بجا آوره شود؟ يا نماز تمثيلي است؟ آن گونه كه سهراب 

خوانم كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته  مازم را وقتي ميمن ن"گويد  سپهري مي
  ؟"سرو

جا نظر من راجع به  در آن.  چاپ بشود"ام اي به نديده نامه" صبر كنيد تا كتاب :مصفا
  .شود مذهب و مخصوصاً نماز بيشتر روشن مي

 چيست؟ "پيمان آزاد"هاي خودشناسي آقاي دكتر  نظر شما در خصوص كتاب: سوال
  دانيد؟ ها را در خودشناسي مفيد مي طالعه اين كتابآيا م

  .  نظري ندارم:مصفا

تواند جزئي باشند؟ به عنوان مثال ارگانيسم به اين نتيجه رسيده  آيا رهايي مي: سوال
 "حقارت"بنابراين براي از بين بردن .  يك چيز هستند"حقارت" و "من"است كه 

ل دارم و بيكار هستم شايد به علت منيت دست كشيده است اما با اين كه احتياج به شغ
جا قالب مطرح است يا  آيا اين. داري را به عنوان شغلم انتخاب كنم توانم مثال دكه نمي

شود   يك چيز هستند يا دو موضوع جداگانه هستند؟ آيا مي"من" و آيا قالب و "من"
بوديد كه قالب هاي ديگر گرفتار؟ شما اشاره كرده  "من" رها بود و در "من"كه از يك 

وقتي من مثال به شغل . شود هميشه در ذهن مطرح است، اما همه جا مطرح نمي
آيا راهي وجود دارد كه قالب در اين . شود كنم، بالفاصله قالب وارد مي داري فكر مي دكه

  گونه مسائل وارد نشود؟ و اگر هم نشد آيا موقتي نيست؟

 "من"چون عدم رهايي يا .  معنايي نداردتواند جزئي باشد و اصالً  نه، رهايي نمي:مصفا
تواند داشته باشد؟ در آينده راجع به اين  يعني توهم، و توهم جزئي چه معنايي مي

پاسخ ) ها در كتاب(شان را قبالً يشتر سئوال ايب. موضوعات بيشتر توضيح خواهم داد
  .ام داده



ولي به . اج كنيممن چندي پيش با دختري آشنا شدم و قرار شد با هم ازدو: سوال 
حاال من خودم . خودي، طرف مقابل پشيمان شد هاي بي  من و گير دادن دليل شكاكيت
ام كنيد كه من چگونه اين رابطه را به حالت  خواستم راهنمايي مي. ام را درمان كرده
البته اين موضوع را به آن دختر هم گفتم و اصرار هم كردم، ولي . اوليه برگردانم

  تاي نداش فايده

  .توانم كاري بكنم ام كه من با موردها نمي ها هم نوشته  در كتاب:مصفا

هايي كه در آخر كتاب آگاهي آمده است و گفته شده به گسترش آگاهي  آيا لم: سوال
كنند، حالت نوعي تخدير ندارند؟ زيرا هويت فكري هست، ولي در اين حالت،  كمك مي

  .ها موقتاً در غيبت است و عمل كردن به لم

ام اما سوال بدي هم   هايي را گفته هايي؟ من يادم نيست كه چه لم  مثال چه لم:مصفا
كنند كه ذهن انسان مستعد بشود، ولي  ها كمك مي لم. سوال دقيقي است. نيست

مثالً از كودكي ما را . ها كيفيت آگاهي نيز دارند ضمناً لم. اساس رهايي بر آگاهي است
. د اهميت بدهيم و به همان ميزان حس ضعيف شده استاند كه به فكر، زيا عادت داده

ام اين بوده است كه سعي كنيم حس يا حواس  هايي كه من توصيه كرده حاال يكي از لم
  .خود اين، هم لم است و هم آگاهي است.  تقويت كنيم- به جاي فكر-خود را 

 سال است 5ي ام ول هاي شما را از اولين چاپ كتاب تفكر زائد خوانده من كتاب: سوال
من روش شما را براي رهايي از بيماري . ام ام و جديدها را نخوانده كه به كانادا آمده

اي كه همه ما داريم و رسيدن به آرامش ذهني به دور از رقابت و حسادت و  ذهني
چيزي كه من را . ايد كامال قبول دارم مقايسه و معامله در روابط و چيزهايي كه گفته

ها  ن است كه خود شما هم زير اتوريه مذهب هستيد و در سوال و جوابكند اي اذيت مي
مگر "گوييد  كنيد مي به خوبي مشخص است مثال جايي كه درباره سكس صحبت مي

تقليد از امامان و "پرسد   يا جايي كه كسي مي"اند امامان و پيامبران آن را منع كرده
ها را رها كرد و خودت   همه اينترسيد كه بگوييد بايد  باز هم مي"پيامبران چيست؟
به هر حال من . ايد يا چيز ديگري حاال يا شما تربيت مذهبي داشته. راهت را پيدا كن

كنم، بدون توضيحات شما درباره مذهب به من چه كه بقيه  روش شما را استفاده مي



م اين خواست ها بود كه مي  سال…اگر بخواهم درباره خودم در اتوريته فكر . اند چه گفته
  .كردم را به شما بگويم ولي شما را پيدا نمي

هاي شما  اند من سواي مذهب به حرف همين كه خودشان گفته. اند  سوالي نكرده:مصفا
  .چه كار به مذهب داريم. كنم همين كافي است عمل مي

سرلوحهء اخالقيات نيچه اين است كه چيزي به نام پديدهء اخالقي وجود ندارد و : سوال
  باره چيست؟ نظر شما در اين. ها است ه كه هست تفسير اخالقي پديدهچ هر آن

من اخالق منفي را قبول .   من نظر نيچه را تقريبا قبول دارم منتها به شكل منفي:مصفا
اگر ما متكبر نباشيم كافي است، . دارم يعني معتقدم چيزي به نام تواضع وجود ندارد

انرژي عشق . شته باشيم كافي استاگر خسيس نباشيم كافي است، اگر خشم ندا
بگوييم يك انرژي . اصالً اسمش را هم انرژي عشق نگذاريم. كند خودش حركت مي

  .خوب

شود به حس غريزي  مشكل من با مشكالت عمومي مردم فرق دارد و مربوط مي: سوال
  ...توان آن را انكار كرد مادر شدن كه در وجود هر انساني هست و نمي

مشكل من "د يگو ي بعد م"كند يگران فرق ميشكل من با مشكل دم"د يگو ي م:مصفا
  ...خوب !! " هستيزهء مادر شدن كه در وجود هر انسانيشود به غر يمربوط م

هاي كوچك  اما هميشه آرزو دارم كه دست. من توان مادر شدن را ندارم: ادامهء سئوال
زه قبول كردن يك ضمناً همسرم اجا. يك بچه را در دست بگيرم يا او را بغل كنم

لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه با اين مشكل دروني چگونه مبارزه . دهد فرزندخوانده را نمي
  .كنم

خواهيد يك بچه را از پرورشگاه بياوريد كه خوشبختش كنيد؟   چه بگويم؟ مي:مصفا
 به. دهند كنند كه اجازه قبول فرزندخوانده را به شما نمي اتفاقا همسرتان كار خوبي مي

آرزوي در دست گرفتن دستان يك . شويد دار نمي نظر من اقبالتان بلند است كه بچه
برويد به يك مهد كودك، صبح تا . اي است بچه در دستانتان نيز آرزوي خيلي كودكانه

  . شب دست ده تا بچه را در دست بگيريد بچرخانيد



م تمام مطالب آنها يتوانم بگو ي شما هستم و به جرأت ميها از خوانندگان كتاب: سوال 
كامال در زمان حال به سر .  من وجود دارديرا تمام مطالب در زندگيكنم ز يرا درك م

ام  البته به اين نتيجه رسيده. روم برم ولي بعد از ساعتي دوباره به گذشته يا آينده مي مي
  .يدلطفا مرا راهنمايي كن. باشد كه تمام مشكالتم از زندگي كردن در زمان غير حال مي

فقط منتظر . ام راهنمايي ديگري ندارم ها گفته چه كه در كتاب  به غير از آن:مصفا
  .هاي آينده باشيد كتاب

ام كه قبال نداشتم و  هاي فكري پيدا كرده هاي شما، درگيري پس از مطالعه كتاب: سوال
 توانم تشخيص ام و اصال نمي كه در زندگي روزمره خيلي دچار تزلزل شده تر اين مهم

از اينكه در . بدهم كه كدام فكر درست است و كدام فكر منشاء هويت فكري دارد
ترسم و اين امر باعث شده كه دچار   دخالت داشته باشد خيلي مي"من"تصميماتم 

  .توانم راجع به هيچ چيز نظر قطعي بدهم نوعي خالء و سكوت بشوم به طوري كه نمي

شود كه هر  نامورتي را بخواند متوجه ميهاي من و كريش  اگر كسي با دقت كتاب:مصفا
. داردنوع فكري كه ما به ازاء ندارد و تعبير است، فكري است كه منشاء هويت فكري 

ولي به محض اين كه . اين كه من مثال فكر كنم من خانه دارم، فكر هويت فكري نيست
ام كه اين همه  عرضه فكر كنم عجب محقرانه است كاش دو تا خانه داشتم چه قدر بي

قدر  اند من چرا اين ها گرسنه كار كردم حاال فقط يك خانه دارم، يا برعكس اين همه آدم
هر فكري . خانه داشته باشم، اين قبيل فكرها تعبيرات استخوك صفتم كه بايد يك 

  .كه منشاء تعبيري داشته باشد و ما به ازاء واقعي نداشته باشد، هويت فكري است

  .شما بشوند) مريد(كنند كه شاگرد  زنند و تقاضا مي ها ايميل مي بعضي: سوال

ريد و مراد بودن زنم كه شاگرد بودن و م من اين همه داد مي) با عصبانيت (:مصفا
هايي را  من يك كتاب! خواهم شاگرد شما بشوم گويي مي معني است آن وقت مي بي

ها عمل كن تا به انسانيت  تو به آن. ام ام و در آن يك سري مطالب را مطرح كرده نوشته
  .خود برگردي و خودت همه چيز بشوي

 سال است 3.  بشومخواهم از او جدا  سال است مي2يك نفر را دوست دارم كه : سوال
خواهم  توانيم با هم زندگي كنيم مي چون با هم خيلي فرق داريم و نمي. كه با او دوستم



توانم تنهايي را  توانم از او جدا بشوم چون نمي از او جدا بشوم ولي دوستش دارم و نمي
  به نظر شما بايد چه كار كنم؟. تحمل كنم

يد، نشانه دوست داشتن يك كس ديگر توانيد تنهايي را تحمل كن نكه نميي ا:مصفا
 را تحمل كنيد، نه اين كه ييتوانيد تنها مسئله شما تنهايي است و اين كه نمي! است؟
خواهيد  در واقع شما او را دوست نداريد، فقط مي. توانيد او را دوست نداشته باشيد نمي

  .تان استفاده كنيد از او به عنوان يك مخدر براي رفع احساس تنهايي

  تواند به آرام كردن ذهن كمك بكند؟ آيا يوگا مي: السو

هر چيزي كه ضرري .  يوگا يك ورزش مفيد است و به هر حال ضرري ندارد:مصفا
  .ندارد انجامش بده

ترين علت بقاي هويت فكري در  مهم"به نظر شما اين جمله صحيح است كه : سوال 
  ؟"افراد برتري طلب خشم است و در افراد مهرطلب، غم

ها  ترين علت بقاي هويت فكري در همه انسان  به نظر من در حال حاضر مهم:فامص
طلب اصال تقسيم صحيح و قاطعي  ها به مهرطلب و برتري تقسيم انسان. خشم است

يكي از . طلب وجود ندارد طلب، مهرطلب و يا عزلت مرزي بين انسان برتري. نيست
  .اشكاالت كارن هورناي هم همين بود

هاي مختلف را  هاي فردي افراد متولد ماه و سال شناسي كه خصوصيات ستاره: سوال
  …توضيح 

مسئله تو با مادر، خودت، عمه، .  سوال ايشان را بهتر است از همين جا نخوانيد:مصفا
  شناسي داري؟ ها است چه كار به ستاره دايي، خاله، بچه، شوهر و اين

ها وجودم  گيرم، انرژي آن ه قرار ميدر رابطه با معدودي از افراد جنس مخالف ك: سوال
ماند، يكي دو مورد هم بوده  گيرد و گاهي هم تا دو سه روز اين انرژي باقي مي را فرا مي

دانيد و  آيا دليلش را مي. كه پس از دريافت انرژي احساس سنگيني پيش آمده است
  شود توضيح بدهيد؟ مي



  .تش داري خوب تمامش كناي دوس يك آدمي را ديده.  سوالشان روشن نيست:مصفا

هاي جسم، جان و روح قائل هستيد  آيا شما تقسيم بندي يا مرزبندي براي حالت: سوال
ها را نسبت  تري تعريف كرده و رابطه اين شود موارد مذكور را به شكل مشروح و آيا مي

  به هم توضيح بدهيد؟

.  ارگانيسم استفقط يك واحد وجود دارد و آن. ها نيست  نيازي به تعريف اين:مصفا
  .هيچ چيز هم جدا از هم نيست و همه چيز در همه چيز ارتباط دارد

شود  هاي جسمي انسان در غريزه جنسي است؟ و آيا مي  حالت آيا سرچشمهء: سوال
  هاي جسمي انسان را نام ببريد؟ چند نمونه از حالت

سردم است هاي اين كه من  هاي جسمي چيزي در مايه  آيا منظورشان از حالت:مصفا
آيد، از يك چيزي مور مورم  آيد، از يك چيزي خوشم مي يا از يك كسي بدم مي

  .هاي جسمي روشن نيست شود است؟ منظورشان از حالت شود يا چندشم مي مي

لطفا مرا براي بيرون كردن ترس از . كنم فو و يوگا تمرين مي من ورزش كونگ: سوال
  .وجودم و رها شدنم راهنمايي كنيد

  .ناپذير است تا هويت فكري وجود دارد ترس هم هست و حضورش اجتناب :مصفا

  پاسخ پايان پرسش 

  .پا افتاده و مبهم است كنند سواالتشان پيش اكثر كساني كه سوال مي : -   

اند و اصال  ها را نفهميده كند كه كتاب طور است و حكايت بر اين مي  بله همين:مصفا
 چه كار دارم كه جسم با روح، با جان، با روان جدا من فعال. گاهي سواالت بيهوده است

شما اين مسئله را . ام كه مسئله انسان فعالً چيست من توضيح داده. است يا جدا نيست
  .بينيد وقتي آن مسئله را حل كرديد، بقيه چيزها را هم خودتان مي. حل كنيد

  شود؟  انشاءاهللا كي چاپ مي"ام اي به نديده نامه"كتاب  : -   



كنم يكي دو ماه  من فكر مي. دهند  هفته بعد يك نمونه ديگر مي2اند كه   گفته:فامص
  .طول بكشد ولي امسال چاپ خواهد شد

وار  ايد يادتان هست كه فهرست  آورده"ام اي به نديده نامه"موضوعاتي كه در كتاب  : -   
  بگوييد؟

كه در گذشته  ه اين نه، يادم نيست ولي چند نكته جديد هست مثالً يكي توجه ب:مصفا
يعني در حال حاضر من اصال . دهد  بر ما حاكم بوده بعد جايش را به خشم مي"هستي"

اي قرار   داشته باشم، فقط اين را بهانه"هستي" به خاطر "هستي"عالقه ندارم كه 
توانم خودم را در ذهنم متشخص ندانم، فقط به اين  من مي. دهم براي خشم ورزيدن مي

دانم تا تو به من اهانت كني و نسبت به تو  در حال حاضر متشخص ميدليل خودم را 
يكي اين موضوع و . اي داشته باشم براي ارضاي خشم بهانه. نفرت بورزم، خشم بورزم

يكي بعضي از تغييرات اساسي كه بعد از وارد شدن انسان به هويت فكري، در ارگانيسم 
ترين تغيير هم هست از دست دادن  از جمله اين تغييرات كه اساسي. شود ايجاد مي

 و حاكميت كيفيت گفتمان و - كه اصل است در انسان-كيفيت شنيداري است 
كه من يا يك  انديشگي اصل است، مگر اين يعني در انسان سكوت و بي. مندي انديشه

كه يك استعدادي، يك نيروي خاصي من  نيازي داشته باشم كه بخواهم بينديشم يا اين
مثال بينديشم كه اين كائنات چگونه .  بخواهم يك چيزي را كشف كنمرا وادارد كه
كننده باشم و در حالت دريافت،  واال اصل بر اين است كه آرام و دريافت. اند ايجاد شده

ها  در حالت سكوت دريافت: گونه بگويم انسان گيرايي بهتري دارد، يا بهتر است اين
پس يكي از . هاي قبلي است تكرار دانستهگري بيشتر  در حالت انديشه. اصالت دارند

اي كه در ارگانيسم انسان بعد از درگير شدنش به هويت فكري به وجود  تغييرات عمده
ها علت به وجود  مندي است كه در كتاب آيد، حاكميت كيفيت گفتمان و انديشه مي

 اش كرد و ببينيد هويت فكري چيزي است كه بايد عرضه. ام آمدنش را توضيح داده
اش بكنيد، بايد گفتمان داشته باشيد، بايد انديشه كنيد، ولي اگر  خواهيد عرضه چون مي

  .تان سكوت و دريافت است هويت فكري نباشد، بيشترين كيفيت وجودي

  دريافت چي؟ : - 



. هاي ناشناخته و بيشتر دريافت هيچ است گاهي يك دريافت.  هيچ… دريافت :مصفا
  .دريافت سكوت است. ستكيفيت ا اصال خود وجودتان بي

  .همان حالت باز بودن. پس هيچ موضوعي وجود ندارد كه بخواهيم دريافت كنيم : - 

منظورم از . خوب است كه من كلمه دريافت را توضيح بدهم.  بله، حالت باز:مصفا
  .كلمهء دريافت، سكوت است

  . نظرمان استبريم معموال دريافت چيزي مد چون وقتي كلمه دريافت را به كار مي : - 

مثالً پرواز پرنده، دريافت باد، دريافت ... دريافت هستي، دريافت.  يك معنايي دارد:مصفا
شود گفت دريافت ولي در عين حال دريافت هم نيست، به آن  ها را مي اين. سكوت

شود چون آن در حيطه دانش و  صورتي كه من مثالً دريابم كه برق چگونه تشكيل مي
  .انديشه است

  ا رواني است؟ي، يك نوع حظ روحي و "افتيدر" آيا منظورتان از  :- 

سبكي است، آرامش است، . حظ نيست. يك چيز ديگر است.  بيشتر از حظ است:مصفا
البته نوع ديگري از دريافت هم هست كه توضيح . ترسي است، بي خشمي است بي

افتاد و با خود مثالً نيوتون كه در حالت سكوت بود و سيبي كه از درخت . ام داده
اين يك نوع دريافت است ولي . انديشيد كه چرا به طرف باال نرفت و به طرف زمين آمد

من . هاي اديسون كه برق را كشف كرد متفاوت است به هر حال اين دريافت با انديشه
ها در سكوت است يعني اگر قرار  اصالت. تر است گويم حالت نيوتون از اديسون اصيل مي

. شود ي دريافت علمي داشته باشد، در حالت سكوت بهتر دريافت ميباشد ذهن حت
شود و اصوالً خود ذهن منطق بهتري دارد،  بدون رنج و بدون بهم زدن ذهن دريافت مي

  .ها با تالش است گري، انديشه نظم و ارتباط بهتري دارد ولي در حالت انديشه

اي كه منجر به كشف  ين انديشهها در زمينه علم باشد؟ مثالً هم حتي اگر انديشه : - 
  .برق شده است

نظم بوده اگر با نظم بود بايد در اولين لحظه در  ها بي گويم آن انديشه  بله، من مي:مصفا
شود يعني آن چيزي كه بعد از يك سال، دو  آمد كه برق چگونه ايجاد مي ذهنش مي



د در اولين آم سال، سه سال رويش كار كرد اگر ذهنش نظم داشت، همان موقع مي
يا . اي كه نيوتون گفت چرا اين سيب نرفت باال و آمد پايين لحظه يعني همان لحظه

طور بگويم بين اين يك سالي كه اديسون شروع كرد به انديشيدن درباره برق و يك  اين
گويم او به  من مي. سال كه گذشت چه حوادث و چيزهايي در ذهنش حادث شده

براي من روشن نيست كه اديسون چه ذهني داشته ذهنش نظم داده، نه؟ خيلي هم 
  .است

www.mossaffa.com 
 


