
  1385بهشت ي ارد10خ ي مطرح شده تا تاريها پاسخ پرسش

  ترسيم؟ ما چرا از آگاهي مي: 1  سوال

مقداري توهم را بـه       مقداري تصوير، يك    براي اين كه ما يك    . ها آمده    اين در كتاب   :مصفا
. حاال طبيعي است كه من از آگاهي بترسم. كنيم حساب هستي رواني خودمان فرض مي 

انگيـز    ن وحشت يو ا . ام مبتني بر خيال است       يعني چي؟ يعني اين كه من هستي       آگاهي
يكي از داليـل سـخت بـودن خودشناسـي همـين            . كنيم  است، اين است كه اجتناب مي     

مـان عبـارت از يـك         خواهيم متوجه بشويم كه هـستي       است؛ كه ما به دليل اين كه نمي       
  .اين است علّتش. كنيم  فرار ميكنيم، از صحنه مقدار تصوير و توهم است، فرار مي

ها هشياري به من عطا شده  سبب قرائت آن ام و به هاي شما را خوانده من كتاب: 2سوال 
سوال من اين است كه چرا با توجه به اين . ام را ببينم كه بتوانم آثار مخرّب هويت فكري

دانم فرضاً   كه ميمثالً با اين. يابم مسئله، من راه رهايي از اين افكار مخرّب را نمي
حال مفري از رقابت كردن با ديگران و به رخ  مسابقه و رقابت چيز مخرّبي است، با اين

. يابم يعني باز هم كشش نسبت به اين كارها دارم ها نمي كشيدن كارهاي خود به آن
  .كنم راهنمايي بفرماييد خواهش مي

. و كريشنامورتي را بخواندهاي من  كنم كه بايد هر چه بيشتر كتاب  من فكر مي:مصفا
. ها عمق معناي قرآن را درك كند و عمق معناي مثنوي را ي اين البتّه در راس همه

  .كند به اين كه سبك بشود ها كمك مي اين

بعد : آيد كه يك ارگانيسم هست با دو بعد از سخنان شما اين گونه بر مي: 3سوال 
تاً فطرت بايد ارگانيسم را پيش ببرد، قاعد. ناميم  فيزيكي و بعدي كه آن را فطرت مي

اين مانند اين است كه مثالً . برد ولي در حال حاضر مغز يا فكر ارگانيسم را پيش مي
. شود هايي مي نظمي ي ارگانيسم باشد كه اين خود باعث بي كننده دست يا معده هدايت

ن صحيح آيا برداشت م. ي ارگانيسم ها عضوي بيش نيستند، نه پيش برنده چون اين
  است؟

اين را من در جاهاي . ي بسيار خوبي اشاره كرده است، توجه كرده است  به نكته:مصفا
گوش گويد ": گويد همان چيزي است كه مولوي مي. ام هاي ديگري گفته ديگر به شكل



گويد كه مثل اين كه معده دارد اين فطرت را  گويد، مي راست مي. "من به صورت نگروم
ي ارگانيسم بگذاريم، دقيقاً  مان را به عهده ي فطرت  وقتي كه ما ادارهيعني. برد پيش مي

ي  كننده ها اداره مثل اين است كه همين معده و روده و مخ و استخوان و خون و اين
  . فطرت ما هستند

  .خواهد يك كُلّي را هدايت كند يعني يك جزئي مي -

تناسب، يك جزء  هم بيخواهد يك كُلّي را هدايت كند،   هم يك جزئي مي:مصفا
  .تناسب بي

؟ فرض كنيم به ياد هم باشيم، چرا "به يادت هستم": گوييم چرا ما به هم مي: 4سوال 
  گوييم؟ اصوالً به ياد هم باشيم يا نباشيم چه تاثيري دارد؟ مي

گوييم  چرا به همديگر مي. گري است هاي سودا  خوب اين هم يكي از جلوه:مصفا
بايد بگوييم . كنيم گري مي شود؟ ما در واقع سودا وييم چه مي؟ اگر نگ"دوستت دارم"
مان را   تا احساس خالء"من هم به ياد تو هستم" تا تو هم بگويي "من به ياد تو هستم"

اگر من توجه داشته باشم يعني . مان را پنهان كنيم كسي بپوشانيم، احساس تنهايي و بي
ها كه به ياد من هستند،   دارم، روزبه و اينآگاه باشم به اين كه من داودي دارم، اميري

  .شود گشتگي ضعيف مي گشتگي، گم كه من را دوست دارند، يك مقداري از اين سر
  .كنيم  در حقيقت خودمان را تخدير مي-

  .كنيم ها تخدير مي  بله، خودمان را با اين يادآوري:مصفا

خّص داراي يك ماهيتند، انديشد حقارت و تش اي كه مي گوييد انديشه شما مي: 5سوال 
ولي آيا در بطن يك هستي آلوده به تعبير و تفسير . ي مفيد است يك انديشه

ي مفيد معنا دارد؟ به عبارتي مفيد بودن اين انديشه در كادر  انديشه) فكري هويت(
  .هويت فكريست

ي  آيا توجه به اين كه يا انديشه اين كه من اسير يك پديده.  بله، درست است:مصفا
ام، اسير سربازهاي هيتلرم، به تشبيه من، اين آيا مفيد نيست؟ انديشه بعد مفيد  بيگانه
  .دارد



  خنديم؟  مي... خوردن كسي و  چرا ما به چهره، طرز صحبت كردن، زمين: 6سوال 
اين كه من حتّي با . بريم  ما اصوالً از ضعف ديگران، از ناتواني ديگران لذّت مي:مصفا

اش كه گير  زنم چيزي گير من نيامده، سواي بعد پولي يرم، زمينش ميگ يكي كُشتي مي
كنم تا او را به  كوشم، تالش مي برم و مي علّت اين كه من لذّت مي. آيد من مثالً نمي

شدگي ببينم، اين  زمين بزنم اين است كه وقتي او را در حالت ناتواني، در وضع محروم
اين كه . بريم به اين جهت لذّت مي. دهد او ميبه من يك نوع احساس توانايي نسبت به 

يك چنين . او زمين خورده است يك نوع ناتواني است، يك نوع مثالً عدم تعادل است
  . چيزهايي

  . ها را دارد هويت فكري اصوالً ميل محروم كردن انسان -

از مثالً حتّي . اين هم يك نوع مشاهده محروميت يك كسي است.  بله، احسنت:مصفا
ببين، شوخي مثالً، شكلي از آزار است، شكلي از تحقير است؛ اين هم . ه رفتن صحيحرا

خورد زمين، يك نفر اشتباهي حرف  بينم يك نفر مي ها است كه ما مي در همان مايه
  . علّتش اين است. كنيم خنديم، مسخره مي زند، ما مي مي

 _ نداشته باشد Objectاگر ذهن شما مطلقاً ": جمله اي از كتاب تفكر زائد: 7سوال 
» ال« كيفت _...  رواني مثل دانايي و Object واقعي مثل درخت، و نه Objectنه 

كنم ممكن است ذهن   فكر مي"ي است »من«بودن و همين كيفيت عين بي 
Object ولي چگونه ممكن است )مثل ذهن كودك(هاي رواني نداشته باشد ،
Objectم باز باشد، هر چيز در معرض ديد،  هاي واقعي نداشته باشد؟ وقتي چش
Objectها  گيرد و وقتي بسته باشد، سياهي و تاريكي پشت پلك  ذهن قرار مي
Objectپس چگونه . طور شده توسط گوش نيز همين هر چيز شنيده.  ذهن است

 Objectهاي پنجگانه،  كدام از حس ممكن است انسان در حالتي قرار گيرد كه هيچ
  ذهن قرار نگيرند؟

. انديشم ام است، مي ام نباشد، چرا به آب بينديشم؟ وقتي تشنه  اگر من تشنه:فامص
هاي واقعي هم زماني ضرورت دارند و  ام نيست چرا بينديشم؟ يعني انديشه وقتي تشنه

. اگر اقتضا نكند زير سر هويت فكري است. حضور دارند، كه يك ضرورت اقتضا كند
حتّي زماني هم كه . خواهد آرام بگيرد ، نميزن است هويت فكري ولگرد است، پرسه



ديگر موضوعي ندارد كه به آن بينديشيد كه مثالً من حقيرم، من محرومم، من پدرم 
كند به   شروع مي] فكرها نيستند وقتي كه اين[كاره بودم،  اين كاره بود، من خودم اين

 پروزسين كه ين دارويكردم كه ا من مثالً داشتم فكر مي. هاي پرت و پال انديشه
اش بهتر است يا  كردم ايراني دن، داشتم فكر مييام، بعد از خر اش را خريده ايراني

ام، ديگر براي چي فكر كنم، واقعاً چرا  بعد با خودم گفتم من كه حاال خريده. اش خارجي
  فكر كنم؟

اي كه با يك ذهن  ولي آگاهي. گوييد تنها راه، گسترش آگاهي است شما مي: 8سوال 
يعني آگاهي در كادر . آگاهي نيست) به قول شما(شود  فكري حاصل مي ر هويتدچا

اي براي  پس با اين حساب هيچ آگاهي. ولي حقيقتاً آگاهي نيست. فكري است هويت
  .توضيح دهيد. شود انسان اكتيوانديش حاصل نمي

 هايم در  خود همين يك آگاهي است و آگاهي مفيدي است كه من بدانم آگاهي:مصفا
  .فكري است ء هويت حيطه

جور سواالت   شبيه اينياز نظر محتو. شان يك جور در تسلسل افتادن است سوال -
  .خيلي هست

من آگاهم، خود همين كه تو . اي نيست شان سوال واقعي سوال. دانم  بله، مي:مصفا
  .نويسي نوعي آگاهي هست يا نه؟ همين داري مي

  . بله، دقيقاً -

شما فكر را ": پرسد  كسي از شما مي"با پير بلخ"فصل چهارم كتاب در انتهاي : 9سوال 
ي فكر به چه  انسان جز به وسيله. دانيد  ي خود يك ابزار نامناسب مي براي حلّ مسئله

 شما در پاسخ، فقط قسمت اول را "تواند هر نوع مسئله را حل كند؟ طريق ديگري مي
 ولي " يك ابزار نامناسب است"خود" ي فكر براي حلّ مسئله"يعني . ايد توضيح داده

انديشي هست  ظاهراً انسان يا دچار فكر جزئي يا همان اكتيو. ايد پاسخي به سوال نداده
توان  تكّه چگونه مي اگر نيست كه فبها و اگر هست با يك ذهن جزئي و تكّه. يا نيست

 "خود"ي  كه براي حلّ مسئله(واقعيت را دريافت كرد؟ آيا طريق ديگري جز فكر 
  وجود دارد كه بتواند مسئله را حل كند؟) نامناسب است



بدون . دانم جواب را دادم نمي. همين. كند فكري، غيبت فكر مسئله را حل مي  بي:مصفا
  .حلّ مسئله است. فكر ماندن ذهن، يك نوع حل است

. ها اصالً در باغ نيستند كنند كه مشخص است كه اين ها يك سواالتي مطرح مي  بعضي-
  :ثالً سوالي را كه در همين جا است ببينيدم

 غذايي را هم نفي "ارزش"شما كه وجود ارزشها را نفي مي كنيد، آيا : 10سوال 
  كنيد؟ مي

قدر ارزش  مرغ اين قدر ارزش غذايي دارد، تخم  منظورشان اين است كه گوشت اين-
  ...غذايي دارد و 

اين ديگر بهتر است . هاي من ندارد  حرفاصالً ارتباطي با. ها واقعيات است  نه، اين:مصفا
  .پيداست كه در باغ نيست. اصالً سوالي نكند

ممكن است به رهايي . لطفاً سوال مرا جدي بگيريد" بعد هم در ادامه نوشته كه -
باز مثالً سوال ديگري كه مشخص است اصالً در باغ خودشناسي و اين ! "بينجامد

  :اند كه مطالب نيستند نوشته

هايي براي  هايتان راه شما در تمام كتاب. با عرض سالم خدمت آقاي مصفا: 11سوال 
  .هايي را نيز براي تقويت نفس ارائه كنيد لطفاً راه. ايد  رهايي از نفس ارائه كرده

  )خنده مصفا(

   اصالً يعني چي؟:مصفا

  .اند را خوب دريافت نكرده] ها كتاب[مان اصالً مطالب  مشخص است كه دوست -

! نه؟. تو خودت هر روز در حال تقويت نفس هستي، نيازي به كمك من نداري :مصفا
روي  امروز وقتي مي! شوي مگر كارت جز همين است؟ صبح كه از خواب بيدار مي

 نفست را تقويت 3 رسيدي به رتبه 2كني، از رتبه  دانشگاه داري نفست را تقويت مي
. اي تومان نفست را تقويت كرده 2000 تومان فروختي 1000اي، زمينت را متري  كرده

  نه؟. اصالً تمام زندگي ما تقويت نفس است



سوال من . هاي شما را به من معرفي كرد ام و كسي كتاب آقاي مصفا، افسرده: 12سوال 
تواند پست باشد؟ بر اساس نام خانوادگي ام  آيا فطرت مي: از شما اين است

گويد   مثالً فالني به فالني ميگويند و اين همه ناسزا كه مي) نژاد فطرت پست(
  ... ها فطرت و اين پست

متوجهيد؟ مثالً ممكن است آن مقوا !  نه، براي اين كه فطرت اصالً معنا ندارد:مصفا
گوييم  توانيم به آن حالتي كه به آن مي تر باشد ولي نمي پست] مقوا[جنسش از اين 

مثالً اين .  نهيكيجنس اين تر است،  جنس اين مرغوب.  به آن نگاه كنيم"فطرت پست"
 "پست"به فطرت هم . خورد  به آن نمي" پست"قند از آن يكي قند بهتر است، ولي

  خواهيد چه كارش بكنيد؟  مي! خواهد نباشد خواهد پست باشد، مي اصالً مي. خورد نمي

  ... ي خودشناسي  ي آقاي مصفا در زمينه با تشكر از زحمات بي شائبه: 13سوال 

خواهم  اش را فهميدي؟ من اتّفاقاً مي "شائبه بي"تو از كجا ! شائبه؟ ت بي زحما:مصفا
هاي خودشناسي و گسترش آگاهي توجه به كلمات است، به الفاظ  بگويم كه يكي از لم

من خيلي خوشحالم كه شما هنوز در "مثالً يك پسري براي من نوشته بود كه . است
بعد من دارم بهش جواب . "قيد حياتيددانستم كه شما در  قيد حيات هستيد، من نمي

 "قيد"بگو حيات داريد و آزاديد، نه در .  كلمهء قشنگي نيست"قيد"دهم كه  مي
ي  خيلي مهم است كه آدم به كلمات توجه كند، كلمه! نه؟.  يعني اسارت"قيد". حياتيد

 فكر من مثالً. معنا است اصالً هويت فكري يك سلسله كلمات بي. خودي به كار نبرد بي
   چيه؟ كي درستش كرده است؟ "مند سخاوت"مندم اين لفظ  كنم كه سخاوت مي

همان خر برفت و خر برفت است . كند گويد نمي  اصالً توجه به آن چيزي كه دارد مي-
. "خوشحالم كه شما در قيد حياتيد"گويد  مي. گوييم گويند، ما هم مي همه مي. ديگر

  ! زندگي هستيد"اسير"يعني 

ي خودشناسي، انسان از  ي آقاي مصفا در زمينه با تشكر از زحمات بي شائبه: سوالادامه 
  .كنم ديروز رها شدم شود كه رها شده است؟ آخر من احساس مي كجا متوجه مي

. يكي از عالئمش اين است كه رنج نداري.  خيلي خوب، اگر رها شدي رنج نداري:مصفا
  .همين. كه سوال نداري، كه مسئله نداري



فكري هم كه واقعيتي جز توهم و تصوير ندارد  با مرگ جسماني طبعاً هويت: 14وال س
زيرا انرژي . شود  صورت فطرت هم آزاد مي در آن. ميرد ، مي)و در واقع حياتي ندارد(

هاي اسير  كنيد ما انسان حال فكر نمي. تواند ميرا باشد اي به نام فطرت نمي واقعي
بنهيم و  توانيم هويت فكري را وا كنيم، نمي كنيم و نمي ميفكري كه هر چه تالش  هويت

ايم و هم فطرت را  رها شويم، اگر خودكشي كنيم بهتر است؟ هم هويت را از بين برده
  نظر شما چيست؟. ايم رها ساخته

  !"القول بر خودكشي اي متفق عده"اند  شان را هم گذاشته بعد اسم -

حتّي يك گياه هم ميل . خالف طبيعت است جواب اين است كه خودكشي بر :مصفا
ديديم نور به . لكوس را داخل اتاق گذاشته بوديميما يك گياه ف. نابودي خودش را ندارد

يعني انسان تا . خودش را كشيده بود به آن طرف پرده كه نور بهش برسد. رسد آن نمي
ري كند، يعني ها نگهدا زماني كه وسايل حيات، ابزارهاي حيات را دارد، بايد از اين

. طبيعي است كنند؛ در اين صورت از بين بردنش غير خودشان از خودشان نگهداري مي
كند،  و انسان بدبخت خودكشي مي. كما اين كه هيچ حيواني گمان نكنم خودكشي كند

  ! اي چه خودكشي

 يعني چه؟ شما از اين كلمه بسيار استفاده "تعين" يا "متعين كردن": 15سوال 
   چيست؟"عدم تعين" جايگاه آن در سيستم شما چيست و .كنيد مي

  :گويد  عدم تعين همان كيفيتي است كه مولوي مي:مصفا
  "كنگره ويران كنيد از منجنيق تا رود فرق از ميان اين فريق"

 الفاظي كه يعنين ي، و تع]كي و تفكييجدا[جوري،  جوري، اين كنگره يعني اين
. "اين دوربين است"، "اين بخاري است"، "اود استاين د"، "اين جعفر است"گويد  مي

نه؟ وحدت باقي . ماند؟ يك وحدت ها را ما برداريم، چي باقي مي اگر تمام اين لفظ
توانستي حس كني، مثالً تصور كني كه اين جعفر است؟  اگر الفاظ نبود تو مي. ماند مي

اين جوابش . ن استگويد اين، اين است، آن، آ كند، مي الفاظ است كه ما را جدا مي
  .است

 _ترين كليدهاي رهايي عريان ديدن خويش است  ايد يكي از اساسي گفته: 16سوال 
  . توضيح دهيد. آور هاي سكر ي انواع لذّت  تخدير به وسيله_بدون تخدير 



ترسيم به خودمان نگاه كنيم؛ بنابراين به  مي. كنيم  ما از ديدن خودمان فرار مي:مصفا
خودمان را به منگي . هاي فرار، تخدير است يكي از راه. كنيم فرار ميهاي مختلف  شكل

مان ايجاد كنيم؛ حاال عريان ديدن خود يعني ديدن  بزنيم، يك حالت كرختي در ذهن
چنان شهامتي  بدون اين ابزارهاي تخدير؛ يعني ما بايد آن. هر چه هست. وجود خود

  . همين.پيدا كنيم كه خودمان را بدون تخدير نگاه كنيم

  
  :.بخش دوم .: 

  
، حقارت، تشخص، متين بودن، "خود"ي  دهنده دانم كه اجزاء تشكيل من مي: 1سوال 

گوييد بايد با كلّ ساختمان، طرف و رو به رو  شما مي. است... مهربان بودن، نفرت و 
توانم كليت  توانم فقط يكي از اجزاء را دارا باشم و نمي ولي در هر لحظه من مي. شد
فكري است با كلّ ساختمان  شود ذهني كه اسير هويت چگونه مي. تمان را ببينمساخ

 بخصوصي است؟ "من"، در صورتي كه در هر لحظه، ذهن، در چنگال !طرف شود؟
توانستم با كل  اگر من مي. ممكن داريد فكري انتظاري نا يعني شما از يك ذهن هويت

اين همان ايرادي است كه . ط بودمصورت در آخر خ ساختمان رو به رو باشم، در آن
  .توضيح دهيد. گيريد شما از سيستم كريشنامورتي مي

اصل حرف من اين . كند اولش كه يك سوال ديگري مطرح مي.  دو تا سوال بود:مصفا
جوري  حاال ما معموالً اين: كنم در اين اتاق يك شبح وجود دارد است كه من تصور مي

اش را،  ول دستش را از بين ببرم، بعد پايش را، بعد معدهگوييم حاال ا م كه ميينيب يم
باره  من حرفم اين است كه يك. هايش را، بعد فالن و فالن اش را، بعد ناخن بعد كلّه

خيال را ذره ذره چگونه . حس كن، درك كن كه اصالً اين شبح است، خيال است
حال آنكه اكثراً، . بيني ب ميتو توجه كن كه كلّ شبح را داري خوا! شود از بين برد؟ مي

جوري از بين ببريم، بعد  گويند كه حاال افسردگي را چه ها، مي مخصوصاً روانشناس
جوري از بين ببريم، بعد  جوري از بين ببريم، بعد خشم را چه احساس حقارت را چه

ل را او] شبح[مثل اين كه دقيقاً بگويند كه حاال دست ... جوري از بين ببريم ترس را چه
  . اش را از بين ببريم و از اين چيزها از بين ببريم، بعد پايش را از بين ببريم، بعد كله



. رو است به ها رو سوال ايشان دقيقاً اين است كه ذهن در هر لحظه با يكي از اين خيال -
  رو بشويم؟ به طور امكان دارد كه با كلّ ساختمان رو حاال ما چه

  . ختمان يك توهم است، يك رويا است تو توجه كن كه كلّ سا:مصفا

سازد و مضر  فكري از همه چيز يك اُتوريته مي با توجه به اينكه انسان هويت: 2سوال 
  ها يك اتوريته نيست؟ سازي در ذهن، آيا خداوند براي ما انسان بودن اتوريته

. خداوند عشق است. خداوند مهربان است. خواهد  خداوند انسان را آزاد مي:مصفا
ارتباط ما با خداوند بايد . خواهد كه ما اسير باشيم خداوند از فطرتش به ما داده و نمي

نه، مبتني بر عشق باشد، نه عاشق و ... مبتني بر عاشق و معشوق باشد يا حتّي عاشق
  . چون عاشق و معشوق جدايي است؛ انرژي عشق. معشوق

ت كه ما يك خداي ذهني كنم محتواي سوال ايشان اين اس آقاي مصفا، من فكر مي -
  ... ايم داريم و از او يك اتوريته ساخته

گويد كه يك خداي واقعي ماوراي هرگونه  مي.  احسنت، خوب جواب دادي، داود:مصفا
انديشه وجود دارد، در حال حاضر هم يك خدا وجود دارد كه تصور من اين است كه 

ه من مرحمت خاص دارد كه نسبت ب. نسبت به من توجه دارد. نسبت به من عشق دارد
توجه خاص به من دارد كه من در جابان . نگذاشت من در بيمارستان شركت نفت بميرم

اين دو تا خدا . همين.  تومان حاال شده متري صدهزار تومان1000زمين خريدم متري 
  . ام من از يك خداي ذهني يك اتوريته ساخته. كنند با هم فرق مي

شود و  ايد كه مالمت است كه باعث ترك سيگار مي هي گفتهشما در كتاب آگا: 3سوال 
ولي آيا ترك سيگار يك پديدهء مفيد نيست؟ حاال . مالمت هم اصوالً چيز مفيدي نيست

  .توضيح دهيد. ي چيز ديگر ي مالمت باشد چه به وسيله چه به وسيله

  ك كنيد؟ي مالمت سيگار را تر ام به وسيله ام؟ گفته  من يك چنين چيزي گفته:مصفا

د كه وقتي كسي كه يا  نوشته– اگر اشتباه نكنم – "آگاهي"كنم در كتاب  فكر مي -
، )گذارند ي م"اراده"كه نام آن را (قت با فشار مالمت يكند، در حق سيگار را ترك مي

همان مالمت كردن خود  اي كه معمول هست،" اراده"ي باطن ول. كند يگار را ترك ميس



كند كه يك كاري را انجام بدهد، مثالً  ود، خودش را وادار ميانسان با مالمت خ. است
نويسند كه حاال بر  حاال ايشان مي. سيگار را ترك كند ولي پشتش فشار مالمت است
) گاري ترك سيعني(دهد  اي كه مي فرض كه مالمت چيز مفيدي نيست، اما آن نتيجه

  ! كه خوب مفيد است

چه مانعي . رك سيگار قرار دهيم، نه مالمت راگويم كه خِرد را عامل ت  من مي:مصفا
ن نكته براي من خيلي يدارد كه خرد را به جاي مالمت عامل ترك سيگار قرار دهيم؟ ا

محوري را معيار قرار  اصل فايدت"فرمايد كه  ت دارد، اين كه حضرت محمد ميياهم
فايده ] نسيگار كشيد[. "هر حركتي كه در آن فايده هست بكن و اگر نيست نكن. بده

ترك كني؟ ] سيگار ر[حاال چرا با مالمت .] را معيار قرار بده[خرد و فايدت . دارد؟ نه
چون مالمت انرژي را . تواني ترك كني اگر تو نتواني با خرد ترك كني، با مالمت نمي

  . كند ضعيف مي

 ايد اگر كسي بخواهد از چيزي مثالً رياضي سخن بگويد، خودش بايد شما گفته: 4سوال 
. گوييد، رهاييد هاي رهايي سخن مي پس قاعدتاً شما نيز كه از آگاهي و راه. بلد باشد

فكري براي مسائل رواني از همين قبيل به  حال سوال اين است كه مگر نه انسان هويت
كند؟، پس جز اين است كه شما هم براي ترسيم دقيق  اش رجوع مي حافظه
پس آيا شما نيز دچار ! كنيد؟ تان رجوع مي افظهفكري كه حال آن را نداريد، به ح هويت
اگر نيستيد كه هيچ، و اگر هستيد، چرا از آگاهي سخن . فكري هستيد؟ هويت

  . گوييد؟ متشكرم مي

فكري به  توانم رها باشم و از انسان هويت من مي.  اين اتّفاقاً سوال بدي نيست:مصفا
س تمام پيغمبران در ارتباط با اگر جز اين باشد، پ. عنوان يك واقعيت صحبت كنم

شود و مشمول مولوي و كريشنامورتي و ايكس و  يعني سوال جامع مي. اند حقيقت نبوده
اين به آن معنا ] البته[. فكري نباشد تواند اسير هويت انسان مي. شود ايگرگ و همه مي

 فكري هستم يا نيستم، ولي كنم كه اسير هويت نيست كه من االن دارم ادعا مي
. هاي يك انسان غير رها را بشناسد تواند كيفيت گويم اگر انسان رها هم باشد، مي مي

  . تواند، فالن چيز را بشناسد گونه كه مي همان



  
ولي از بيانات ). حديثي است(هاست،  ي انسان هاي رسيدن به خدا به اندازه راه: 5سوال 

پس اين . گري وجود نداردآيد كه جز درك چند اصل كلّي، راه دي گونه برمي شما اين
  هاي روي زمين است، چيست؟ ي انسان هايي كه گفته شده به اندازه راه

اين جوابش . ام كه فقط چند تا راه وجود دارد  من يك چنين چيزهايي نگفته:مصفا
  . است

آيا با : سوال اين است. با سالم خدمت آقاي مصفا من قاضي دادگاه هستم: 6سوال 
توانم قضاوت صحيح داشته باشم؟  انسان اسير نفس هستم، آيا ميوجود اين كه من يك 

توانند قضاوت عادالنه و صحيح  پس با اين وجود هيچ كدام از قضات نمي. مسلماً خير
صورت با مجرمان چه بايد كرد؟ دزدها، قاتالن، كساني كه براي  در اين. داشته باشند

شما در كتاب . تواند زنده باشد قانون نميضمناً . آورند امني به وجود مي ديگران آزار و نا
گويد من فقط  اند و او مي ايد كه به اتّهام دزدي گرفته زندگي و مسائل مثال كسي را زده

 و ي كتاب زندگ136 تا 135صفحه . (ام اي اين كيف را برداشته از مال قبالً دزديده شده
  مند قضاوت كنم؟ موارد اين تيپي را چگونه قانون) مسائل

 درست است كه مثالً كسي كه رفته از آن فروشگاه دزدي كرده است خوب ندارد :امصف
. تقصير است جا زياد هست رفته برداشته است، اما جامعه هم بي و ديده است كه آن

. گناه است جامعه هم بي. گناه است يعني مردي هم كه رفته يك نفر را كشته است بي
هايي براي  ودش قانون خودش نيست، يك قانونيعني ما بايد در حال حاضر كه انسان خ

  .ي جامعه وضع كند اداره

گويند انسان بايد فطرتش را از دست بدهد و بعد آن را بدست بياورد تا  مي: 7سوال 
فكري را هم تجربه كرده و بشناسد و در آن صورت قدر فطرت خود را  حالت هويت

هر آن ممكن است بر اثر القائات اگر تو حالت دوري از فطرت را تجربه نكني . بداند
فكري رها شده به فطرت بازگشتي ديگر  شديد جامعه دچار نفس شوي ولي اگر از هويت

هاي  اي و مصيبت زيرا آن را تجربه كرده. فكري بازگردي حاضر نخواهي شد به هويت
  :طور كه همان. اي بار آن را درك كرده وخامت

   " چه داند لطف دشت و رنج چاهاو /  آنكه در چه زاد و در آب سياه"



فكري را  هاي هويت ها و رنج كند چون مصيبت كسي هم كه در فطرت رشد مي
از مسيح پرسيده شده چه كساني به . شناسد هر آن ممكن است دچار آن شود نمي

 "هنگامي كه مانند اين كودك شوي": گويد يابند؟ مي راه مي) فطرت(ملكوت خداوند 
  نظر شما چيست؟. بدهي بعد به دست آورييعني بايد از دستش 

نه؟ اصالً معلوم نيست . شان سوال دقيق و روشني نيست و غير مفيد است  سوال:مصفا
  . اند چه سوالي نكرده

 آن را "مصفا"بعد از مرگ مصفا، بر سر آن منبع آگاهي و عشق كه ما با نام : 8سوال 
 در _دانم زندگي ديگري  چه مي _شناسيم، چه پيش خواهد آمد؟ آيا دنياي ديگري  مي

اگر چه اين . (كار است؟ نگوييد شما االن آن را درست كنيد، به بعد كاري نداشته باشيد
ايد كه انگار دنياي  هايتان طوري اظهار داشته شما در حرف). حرف هم درست است

صورت تالش براي رهايي چيست؟ گيرم اين هم چند سال  در اين. ديگري وجود ندارد
  ي در فطرت، بعدش چه؟زندگ

كني،  حرف مصفا اين است كه تو داري زندگي مي.  سوال ايشان هم روشن نيست:مصفا
چشمانت را باز كن و راه . روي اي و داري راه مي روي، چشمانت را هم بسته داري راه مي

 جا اي اين پشتي سنگ را هم گذاشته يا يك تشبيه ديگر اين است كه يك كوله. برو
  : گويد مولوي هم همين را مي. اين را بيندازش پايين و برو]. ات  شانهيبرو[
  "!كِشي و باشد آن هم پر ز ريگ؟ ريگ مي حيف نبود كه اين جوال مرده"

كشي در حالي  ريگ را به دوشت مي گويد كه اين جوال مرده مي. ريگ يعني ميراثي مرده
  . كه پر از ريگ هم است

  . حال پر از ريگ و سنگين است و مكافات دارد يعني هم ميراثي است و هم در عين-

راني  آيا شهوت. راني پرهيز كنيد گويند در عرفان، به شدت از شهوت اكثراً مي: 9سوال 
ها و باورهاي  همان ارضاء انرژي جنسي است؟ چرا اين همه در تمام مذاهب و آيين

هاي مانعي  مايهكنند و آن را چيزي در  ي جنسي ممانعت مي عرفاني از ارضاء غريزه
  دانند؟ براي دستيابي به رهايي مي



 اتّفاقاً اين سوال بارها به ذهنم خطور كرده كه از يك نفر بپرسم كه آيا، اوالً من :مصفا
كنند و جز  گيري مي كنم كه حيوانات فقط براي توليد مثل جفت جوري استنباط مي اين

 نظرم حيوانات سالي يك بار ي جنسي ديگري ندارند يا به عبارت ديگر به اين رابطه
ولي بعضي حيوانات سالي يك بار، من . بيشتر نزديكي ندارند، آن هم براي توليد مثل

آيا ]. بيشتر نزديكي نداشتند[يادم است بعضي حيوانات مثل االغ و اسب سالي يك بار 
ي جنسي ديگري هم دارند؟ اگر دارند پس  حيوانات جز براي توليد نسل ارتباط غريزه

خواستم بپرسم كه اگر ارتباط  اين را من مي.  وقت انسان هم به نحو اولي داردآن
 حيوانات فقط براي توليد نسل است، آيا انسان هم اين طور نيست؟ من حاال يجنس

اتّفاقاً يك سوالي هم كه بايد جوابش را بدهم اين است كه مثالً االن هر نوع بررسي كه 
يعني اين كه دارم از يك انسان . د كه انسان بيمار استكنم بايد با توجه به اين باش مي

شود قاطعانه گفت كه اين  كنم و بنابراين نمي دورشده از اصالت و فطرت صحبت مي
متوجه هستيد منظورم چيست؟ يعني ممكن است وقتي . طور هست يا آن طور نيست

. ه اكنون هستگونه نباشد ك طلبي در مرد، در نر آن كه انسان سالمي شد، اين تعدد
توانيم بر اساس انسان  متوجه هستيد منظورم چيست؟ يعني ما االن نمي. ممكن است

در اين رابطه . طبيعي و بيمار است فعلي نظر بدهيم، قضاوت كنيم چون انسان فعلي غير
خواهم مطرح كنم اين است كه اصوالً انسان اگر چگونه باشد  اولين سوالي كه مي

ت؟ اگر چگونه زندگي كند، درست و اصيل است؟ يعني مثالً طبيعي است؟ ذاتي اس
طلبي؟،  راني؟، براي خداشناسي؟، براي لذّت فرض كن انسان خلق شده براي شهوت

دهم كه فعالً ما  نوع؟؛ بعد اين پاسخ را مي مند بودن؟، براي كمك به هم براي سعادت
ن را پاك كنيم تا بعد بتوانيم به هايما اول بايد ناپاكي. ها را بدهيم توانيم جواب اين نمي

  . اين سوال جواب بدهيم

كه در ... الموت و  ها و مالئك مثل ملك آقاي مصفا، جريان اين فرشته: 10سوال 
ي اين هفت آسمان و هفت زمين چيست؟ اين  كنند چيست؟ قضيه ها زندگي مي آسمان
 روز جزا چيست؟ به اصالً. نويسند براي روز جزا هايي كه خوب و بد آدم را مي فرشته

مثالً آيا . توانيد رك و مستقيم بگوييد هايتان را نمي رسد شما بعضي از حرف نظر مي
 وجود دارد؟ چرا شما بعضي از اين "خدا"موجودي جدا از طبيعت و انسان به نام 
  كنيد؟ خرافات و عقايد پوچ را با صراحت رد نمي



 باشد و اگر مفيد باشد به يك شكلي زنم مفيد كنم كه حرفي كه مي  من سعي مي:مصفا
گويم و اگر غير مفيد باشد چرا بگويم؟ اتّفاقاً در رابطه با فرشته و شيطان، مالصدرا و  مي

پرسند كه اگر شيطان بد است،  ها مي شاگردها از آن. اند استادش ميرداماد بحثي داشته
دهد كه خدا شيطان را نيافريده است، و   جواب ميبعد ميرداماد. چرا خدا آن را آفريده

كنيم شيطان يك  اصوالً اين تصور غلطي كه ما از شيطان داريم اين است كه فكر مي
ها معتقدند كه روي  بعضي. ها پديده است، يك انسان است، يك موجود است در آسمان

 سال 1000 خوب جرات كرده است كه مثالً] ميرداماد[ –شانه انسان است حال آن كه 
اين را .  شيطان يعني عقل مخرّب و فرشته يعني عقل مفيد-پيش اين حرف را بزند

  .اند ها گفته مالصدرا و آن

  
  :.بخش سوم .: 

  
، )ي رها از هويت فكري جامعه(كنيد  ي سالمي كه شما وصف مي در جامعه: 1سوال 
ت چرا كه باغها در گلها و رياحين نيس"اي كه حتّي نيازمند به نگريستن به  جامعه

كنم انسان احساس نيازي به اختراع و اكتشاف مثالً هواپيما و  ، فكر نمي"اندرونند
زيرا كه همه . ها داشته باشد و فقط يك گوشه كنج خانه بنشيند پيما و انواع ماشين فضا

  آيا جز اين است؟. چيز برايش كافيست

ين را بنويسم كه اين كه من خواستم يك جايي ا من مي.  اين سوال جالبي است:مصفا
كند با اين كه من فكر كنم و برق را اختراع كنم؛  ها نگاه كنم فرق مي فكر كنم به گل

برق الزم است، فكر اسباب نياز است، وسيله رفع نياز است و هر جا نياز دارم بايد فكر 
كند   ميكند بايد فكر كنم كه رفعش كنم؛ اين فرق مثالً اين سقف اين جا چكّه مي. كنم

  .با اين كه من فكر كنم كه اين آسمان چه قدر زيبا است

فكري باعث  گويند هويت ها مي جور سواالت اين است كه اين دانيد منظور اين مي
كنيم ديگر اختراع و رفاه و  فكري را حذف مي پيشرفت آدم است، حاال اگر ما هويت

  .ها وجود نخواهد داشت كامپيوتر و همه اين



كند اگر اين هويت را از دست  ختي انسان هويت فكري اين است كه فكر مي بدب:مصفا
طور  فكري اين در حال حاضر براي انسان هويت. اي براي پيشرفت ندارد بدهد، انگيزه

فكري نباشد و نتيجتاً اسير مقايسه و رقابت نباشد، اگر  است ولي اگر انسان اسير هويت
ق بشوم، يك كيفيت ديگري بر ذهن و وجودش حاكم در بند اين نباشد كه من بايد موفّ

كنم تا يك مسئله رياضي را حل  مثالً من اآلن جان مي. شود كه آن اصالتش است مي
حاال اگر من جان نكنم و اين كنكورها هم وجود . كنم تا در كنكور دانشگاه قبول شوم

است، يعني نداشته باشد، آيا من ذهن ندارم كه بينديشد؟ ذهن ابزار انديشيدن 
  . تواند نقش خودش را از دست بدهد نمي

  . كند خودش خود به خود عمل مي -

  .در حال حاضر عملش فقط مخرّب است. كند  خودش خود به خود عمل مي:مصفا

، و درك "خود"هايي، هر چند نسبي، نسبت به  با اين فرض كه بر اثر آگاهي: 2سوال 
ام برخورد كنم كه   بتوانم طوري با بچهاين موضوع كه من صالحيت تربيت را ندارم،

هويتم را منتقل نكنم، براي دور ماندن اين كودك از عفريت نفس و دوري از رابطه با 
جامعه چه بايد كرد؟ آيا در غار زندگي كنيم؟ كودكي كه در رابطه با جامعه نباشد آيا 

  شود؟ مشكلي برايش در ارتباط با جامعه و ديگران ايجاد نمي

ي  كني؟ در درجه ات چه كار مي اوالً اگر تو ببيني كه در تهران وبا آمده با بچه :مصفا
 خوب اجتناب ناپذير است آدم –دار نشوي؛ حاال زن هم بگيري  كني بچه اول سعي مي

يعني نر و ماده در واقع مكمل همديگرند، نيازمند . باالخره يك غريزه دارد، نياز دارد
حاال جامعه . زده ايجاد نكنيم توانيم در اين دنياي وبا  اول ميبچه در درجه. همديگرند

كننده  توانم از اين عوامل آلوده تا آن جايي كه مي: ايم دار شده زده است و ما هم بچه وبا
  . جز اين چه بگويم. همين. دارم اش مي دور نگه

 شعر حافظ گويند آقاي مصفا شعر عرفاني ديگر چه جور شعري است؟ مثالً مي: 3سوال 
ما كه در اين اشعار . الخير و كي و كي عرفاني است طاهر و ابوسعيد ابو و سعدي و بابا

يا شكايت و ) كه حتماً چيز مالي هم بوده(چيزي جز مدح و ستايش معشوق 
جز چند بيت مفيد از . ، نديديم)كه باز هم حتماً چيز مالي بوده(سرخوردگي از معشوق 

اش به چه  مدح حافظ از مثالً خدا يا مثالً معشوقه).  در رفتهآن هم يحتمل(شان  هركدام



 ؟ آيا اين اشعار به اصطالح عرفاني به جاي - وقتي من در تيرگي نفسم-آيد كار من مي
، بهتر نيست كه كمك كند به )كه من دركي از آن حالت ندارم(مدح و ستايش معشوق 
  زدودن تيرگي از ذهن؟ 

  !كند؟ چرا از من سوال مي! برود از حافظ بپرسد! ن چهبه م.  اين جواب ندارد:مصفا
: گونه و ناراضي دارد ؟ آنجا كه حافظ مي گويد آيا رهايي كيفيتي شكايت: ادامه سوال

  : يا"زان يار دلنوازم شكريست با شكايت"

  "سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي"

گويم برو از خودش   كه من به شوخي به او مي–آقا كه سوال كرده  البته اين :مصفا
  . ها محتواي عرفاني ندارند گويد اين مي.  سوالش بد نيست-بپرس 

  . دهد نه، اي بسا فهم ما اجازه نمي -

بايد مفيد باشد، : دهم كه  ولي خوب باز هم من به جاي آن آقا اين پاسخ را مي:مصفا
  . قابل استفاده باشد

  ر قابل استفاده باشد؟شع -

  ... هر چي، شعر يا :مصفا

مفيد بودن  عدم درك من، دليل بر نا. گويم كه ما بايد بفهميم منتها مي... مفيد حتماً  -
  . آن نيست

  :ن شعر حافظيا.  درست است:مصفا

   "اي برون آي اي كوكب هدايت در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود از كوچه"
  !قشنگ است ها

و باور دارم كه . چند كتاب شما را خواندم و همچنين از كريشنامورتي. سالم: 4سوال 
چه برداشت كردم اين است كه برداشتن  آن.  است"من"گردد  چه حجاب حقيقت مي آن

چه شما  آن.  تنها به توسط كنترل فكر و مراقبت دائم آن است"من"و شكستن حصار 



چه را  و استفاده كنيم يا بهتر بگويم آنكنيد اين است كه از تفكر پاسي پيشنهاد مي
شنويم بدون تجزيه تحليل فقط ناظر باشيم، عاري از هرگونه قضاوت و تجزيه و  مي

اي  شما لقمه. من حس گرسنگي دارم و عادت به گِل خوردن: اما مثالي بزنم. تحليل
ذهن من عادت كرده هر خوراك را با . بدون جويدن ببلع: گوييد دهيد و مي مي
هاي اندوخته نرم كند و  هاي خود تجزيه تحليل كند، با آميختن با بزاق ارزش داندن

بدون شك اين لقمه . ها تصميم بگيرد كه قورت بدهد يا نه زبان نفس با قياس طعم
. كند فرسا مي ممكن، بلكه طاقت رسد كه بلعيدن را اگر نگوييم نا چندان تلخ به نظر مي

كنيد ذهن بالفاصله با قياس، مثالً موسيقي  وش ميحتّي شما زماني كه به موسيقي گ
سوال من . آيد بازاري بدش مي بيند يا از موسيقي كوچه كالسيك را خشك مي

هاي قبلي، قادر به درك نيست  جاست كه ذهن بدون تجزيه و تحليل و قياس با داده اين
گذارم؟ توانم مطالب شما را بشنوم و هيچ تجزيه تحليلي روي آن ن و من چگونه مي

اميدوارم روزي در حضورتان . جاست كه نتوانستم حق مطلب را ادا كنم واقعيت اين(
دانم سوالم از عدم درك  فرماييد به تمامي درك كنم زيرا مي چه را مي باشم و شايد آن

  .با آرزوي توفيق). كامل نشات گرفته

  شان چيست؟  خوب خالصه سوال:مصفا

ا بدون تجزيه و تحليل و بدون تعبير و تفسير گويند من مطالب شما ر ايشان مي -
  .توانم گوش كنم نمي

  . ام ها را رد نكرده من واقعيت.  بله، بدون تعبير و تفسير، آن هم تعبيرهاي اعتباري:مصفا

  : ي شما و مولوي دو جهان هست  به گفته: 5سوال 

   " اين جهان نيست چون هستان شده وان جهان هست بس پنهان شده"

فرض بگيريد كودكي را دور از محيط مقايسه و . رون يا فطرت و جهان برونجهان د
بيند  تواند در فطرت خود بزيد وقتي مي تعبير و تفسير بتوان رشد داد، اما او چگونه مي

 "آفات"هاست؟ كه به تعبير مولوي  هاي پيرامونش به بروني تمام مشغوليت انسان
مثل . شود ها مي تفسير، او معتاد به برونيواقع سواي تعبير و  شوند؟ در محسوب مي

ي  هاي كارتوني و برنامه هاي كامپيوتري، فيلم ها، بازي بازي ساختن انواع اسباب



آيا سواي تعبير و تفسير، عادت دادن . ها و انواع اشتغاالت ديگر بازي تلويزيوني، شهر
شد، مخرب كه اجازه ندهيم كودك در خلوت خود با كودك به اين اشتغاالت و اين

  نيست؟

  . شان روشن نيست  قسمت آخر سوال:مصفا

 !اي است با چيزهاي عجيب و غريب  سئوالها ملغمهيبرخ -

 .غاطي است] سوال[ :مصفا

ي   هيچ كدام واقعي نيستند بلكه نتيجه"متشخص" و "حقير"گوييد  شما مي: 6سوال 
اين كه من يا واقعاً توهمات ما در طول ساليان دراز و القاي جامعه به فرد هستند و 

تواني به مني كه در فطرتم مثالً حقارت هست بگويي  حقيرم و تو با گفتن حقير نمي
تواني  متشخص شو، و اگر در فطرتم نيست، پس تو كه يك عامل بيروني هستي نمي

يكي اين كه هيچ چيز جز : توان چند چيز گفت پس مي. صفت حقير را به من بدهي
توان خصوصيات  ها اصالً نمي  نيست و اين كه با اين حرفخصوصيات فطري در انسان

توان هيچ صفتي را  و آيا اين كه نمي. يك فرد را با توجه به رفتارش مشخص كرد
ام، اگر يك بار زوري خودم را مجبور  اكتساب كرد يعني مني كه هميشه خسيس بوده

 شوم؟ يعني به بخشش كنم بعد طعم شيرين آن را بچشم و از آن به بعد بخشنده
. شود هاي انسان در جهت دور كردن خصوصيات بد از خودش هيچ مي ي تالش همه

هاي قرآن در راستاي حركت از ظلمت به سوي نور هيچ و پوج  يعني تمام نصيحت
  . جور حرف زدن به قول خودتان از باب مسامحه است البته اين. شود مي

را مجبور كند كه بر خالف شان اين است كه اگر انسان خودش  ي حرف  خالصه-
  . فكري حركت كند، اين مجبور كردن مفيد است هويت

ل ياگر بتواند، بله در طو. ام  اتّفاقاً من در يك جايي يك چنين چيزي را گفته:مصفا
فكري تاثيري نداشته باشد، يك اثراتي  يعني اگر در تضعيف هويت. مدت مفيد است

 آن اين كه انسان به خودش و جريانات زندگي و. ديگري دارد كه آن اثرات مفيد است
بعد من بالدرنگ جواب . "پدرسوخته"، "احمق"مثالً يك نفر به من گفت . مسلّط بشود

حتّي جرات اين را ندارم . دهم از ترس اين كه بدون هويت نمانم، هويت زنده باشد مي
 تا "سوخته خودتي پدر"بايد فوري بگويم . كه يك ثانيه معلّق بماند، بالتكليف بماند



حاال اگر من بيايم اين تمرين را !  پايدار بماند"قوي و نيرومند من و تواناي من"هويت 
شود؟، چه  چه مي. اما اقالً دو دقيقه صبر كنم. دهم  خوب، جوابش را مي خيلي"بكنم كه 
رفته رفته . شوم اش اين است كه بر روابط مسلّط مي  اين حداقلّ فايده"افتد؟ اتفاقي مي

 و بعد ديد كه من واكنش فوري نشان ندادم، يك "احمق"آن شخص كه به من گفت 
. ام كند كه خالف آن تصوري است كه خود من داشته احساسي نسبت به من پيدا مي

. "عجب آدم ترسويي است"دهم كه او نگويد  من به اين جهت فوراً واكنش نشان مي
  ...حاال اگر من واكنش آني نشان ندهم 

فكري عمل بكند، باز  آيا به نظر شما آيا اگر آدم بخواهد در راستاي مخالفت با هويت -
  گيرد؟ ي آن قرار نمي هم اسير آن نيست؟ باز هم بازيچه

يعني اثرات فرعي الاقل مفيدي . گويم به يك معنا مفيد است  چرا، ولي من مي:مصفا
 هزار تومان قرض 500اند  هفرض كن كه آقاي دكتر خالقي هر بار كه به من گفت. دارد

 من خودم را موظّف –طلبي بوده   چون مهر-بده به ساختار وجودي من به قول هورناي 
كردم  كردم، خودم را مالمت مي ام كه بدهم و بالفاصله هم احساس ضعف مي ديده مي
؟ حاال اين كه من يك بار "نه"گويم  خوب چرا نمي. "من چه انسان ضعيفي هستم"كه 

   اين خاصيت را دارد كه من را از يك خطّ و شيار خاصي كه هميشه در آن"نه"بگويم 
گونه نباشم كه  دهد كه آن اين شهامت را به من مي. كند كنم خارج مي حركت مي

  . اين اثر را دارد. هميشه هستم

كه آيا شما خود  مثل اين. كنيد  شما از گفتن اكثر چيزها امتناع مي-آقاي مصفا: 7سوال 
و . يا مثالً آيا دنياي بعد از مرگ وجود دارد و غيره. ايد ه رهايي را به دست آوردهتجرب

 به نوعي حرف شما صحيح است، اما گفتن اينكه "مفيد نيست"دليل شما اين است كه 
. رو مطالب شما باشند شود با اطمينان خاطر دنباله ايد باعث مي مثالً شما خود رها شده

كما اين كه محمد و . ها گفته شود  است كه اين مطالب به آنها نياز زيرا بعضي انسان
  ... اند هاي ديگر گفته مسيح و مولوي و خيلي

  !"انا بشرٌ مثلكم"حتّي حضرت محمد گفته !  مولوي گفته؟:مصفا

اين خود باعث . يا مثالً اين كه آيا دنياي ديگري بعد از مرگ وجود دارد: ادامه سوال
من اگر بدانم دنيايي ديگر وجود دارد با اين كه بدانم .  بداندشود آدم تكليف خود را مي



گمانم در مواجهه با مسائل با فراغ بال  كند و به ام فرق مي وجود ندارد، كيفيت روحي
  .كند براي پرداختن به خودشناسي كمك مي

دار شدن و توليد مثل در وضعيت  كنيد بچه آقاي مصفا، چرا با صراحت اعالم نمي : -
چرا با . ناك كنوني از تجليات يك خسران فاحش است و گناهي است كبيرهدهشت

گوييد چيزي به نام دوستي و عشق وجود ندارد و هر چه هست دشمني  صراحت نمي
و دليل توليد مثل چيست؟ آيا جز خودخواهي است؟ كه كودك ما را . است و نفرت

اي  ا سربلند كند و وسيلهسرگرم كند و در پيري دست ما را بگيرد و نزد ديگران ما ر
دار شوند اگر مردي قدرت  انگار حاال مد شده همه بچه. براي ارضاي خشم نفرت ما باشد

كنند  هاي هنگفتي مي ها چه خرج  و زن"مرد نيست"گويند  توليد مثل نداشته باشد مي
كنند تا بتوانند توليد  مصرف مي) با عوارض وحشتناكي بر ارگانيسم( و چه داروهايي 

آيا با وضع منفور كنوني، توليد مثل كار صحيحي است؟ آن هم كودكي به . مثل كنند
ايم  گر ما چه چيزي از اين زندگي ديدهم. دنيا بياوري كه بخواهد روزي مثل پدرش شود

  ... جز نفرت و ناآرامي و خشم و بدبختي و ترس و فقر و دلهره و مصيبت و 

  
  :.بخش چهارم .: 

كنم، احساس پوچي  گفت كه من چون احساس تنهايي مي  ميبه من] خانمي[ :مصفا
گفتم . خانه يك بچه بياورم خواهم بروم و از يتيم كنم، مي كنم و احساس بدبختي مي مي
گفتم خودت . خواهي بچه بياوري چه كار كني؟ گفت خوب بياورم تربيت كنم مي
 خودش اعتراف !خواهي تربيت كني؟ جوري مي گويي من تربيت خوبي ندارم، چه مي
شوهرش . بعد حامله شده بود. كند كه من از ناهنجاري خيلي موجود عجيبي هستم مي
. خواهم اين موجود را خوشبخت كنم مي. گفت نه، نه مي. گفت اين بچه را بينداز مي

را صراحتاً ] بعضي از مطالب[من ! خواهي خوشبخت كني گفتم كه تو واقعاً كه مي
گفت تو هر چيزي كه به  ري در جلسات آالن من شده بود و مييك پس. توانم بگويم نمي

ما بايد دقيق . جا نفع و ضرر مطرح نيست گفتم اوالً اين. دهي نفعت نيست جواب نمي
بعد در نمايشگاه كتاب ديدمش به او . در اين ارتباطات نفع و ضرري وجود ندارد. باشيم

به امام زمان اعتقاد ندارم، خوب من خوب فرض كنيم كه من نعوذ باهللا . جا گفتم بيا اين
واقعاً ! كني؟ توانم در آن جمع بگويم كه تو اين سوال را مي طوري مي اين را چه



توانم به تو  جوري مي من چه! پرسيد، كه تو مثالً نظرت در مورد روز قيامت چيست؟ مي
عد گويي من به اين ب گفت راست مي. اين را كه گفتم قبول كرد! جواب صريح بدهم؟

  .توجه نداشتم

آقاي مصفاي عزيز آيا تشويق هم به اندازه تنبيه مضر است؟ اصوالً نظر شما : 1سوال 
كنم هر دو پروسه را  ها و تعاليم شما فكر مي درباره تشويق و تنبيه چيست؟ ظاهر گفته

  اند؟ هاي فيزيكي هم مضر آيا تشويق و تنبيه حتي در زمينه. كند رد مي

خواهد به صورت تشويق باشد،  حاال مي. باط ما با بچه مفيد باشد سعي كنيم ارت:مصفا
من ! تواند باشد دانم مثالً تنبيه مفيد چگونه مي كه من نمي. خواهد به صورت تنبيه مي

  تواند مفيد باشد؟ بزنم توي گوش بچه كجايش مفيد است؟ مي

  د؟تواند مفيد باش تر است، اما تشويق مي حاال تنبيه كه خيلي روشن -

شود كه آن موجود، آن كودك از خودش  دانيد چرا؟ چون نهايتاً باعث مي  نه، مي:مصفا
دور بيفتد و اين تشويق يعني چي؟ يعني اين كه من بچه را به يك شكلي واداشتهĤم 

؛ !كرد خواست بكند خوب خودش مي اگر مي! خواسته است بكند كه كاري بكند كه نمي
 چون ميل طبيعي يا استعداد طبيعي يا شوق پس. كند به طور طبيعي خودش مي

من حاال به زور وادارش . كند مثالً واليبال بازي نمي. كند طبيعي ندارد، فالن كار را نمي
ها را ياد  من او را تشويق كنم برود اين. يا مثالً ادبيات، شعر مثالً حفظ كند! كنم؟

  . ستام كه كاري را بكند كه خالف فطرتش ا بگيرد، وادارش كرده
 حاال اگر بچه يك كاري كرد كه بر اساس آن فطرتش بود، يعني از روي شوق و عشق -

  آن كار را كرد و حاال من تشويقش كنم، درست است؟

بر اساس اين قدر فطرت، اين قدر هم .  نه، فرض كن كه فطرت بچه اين قدر است:مصفا
] شتريب[دارش كنم كه اين قدر حاال اگر من وا. گيرد گيرد يا قرآن ياد مي ادبيات ياد مي

. نه؟ يعني واداشتگي است. طبيعي است ياد بگيرد، اين قدر تفاوت، زوركي است، غير
وضع من اين است كه اين قدر ميل ادبيات آموختن دارم، حاال من را با تشويق 

  !دارند كه آن قدر ياد بگيرم وامي

  . را بكنيخرم كه آن كار ند يك دوچرخه برايت مييگو يم] مثالً[ -



  . احسنت:مصفا

ي ذهن باعث اين همه تباهي و كراهت در  گوييد اين اخالق در حيطه شما مي: 2سوال 
كنيد يك سري قوانين اخالقي وضع شده  حال آيا فكر نمي.  است ي روابط انساني چهره

ها الزم است تا مثًال به كشتار و غارت يكديگر نپردازند و  در جوامع، براي برخي انسان
  تر نكنند؟ تر و كريه ضع موجود را از اين كه هست ناهنجارو

يك سري قوانين الزم است يعني در دنياي . ام  من چنين چيزي را نفي نكرده:مصفا
اگر انسان به فطرتش رسيد كه فطرتش خود به خود عمل . ناپذير است امروز اجتناب

 قوانيني ايجاد كنيم كه اي نيست جز اين كه يك ولي تا زماني كه نرسيده چاره. كند مي
  .دار و مريض پيش ببرد باالخره روابط را به يك شكل كج

كار صحيح اين نيست كه "گويد  ايد كه مي پشت كتاب آگاهي مطلبي نوشته: 3سوال 
من آن ده يا صد مورد را براي تو روشن كنم بلكه كار صحيح اين است كه كمك كنم 

توان به آن طرف رابطه رسيد؟ يعني  ه هم ميآيا از اين طرف رابط. "به روشنايي ذهنت
يعني . اگر دو ضرب در دو برابر است با چهار، پس چهار هم برابر است با دو ضرب در دو

روشن شدن ذهن من برابر است با روشن ديدن موارد، و اگر شما موارد را هم روشن 
طور نيست؟ مثالً  آيا اين. تواند مفيد بوده باشد و منجر به روشنايي ذهن شود كني،د مي

حتي از اكثر كساني . ايد  توضيح داده"زندگي و مسائل"شما موارد معدودي را در كتاب 
اند با اين كتاب بيشتر از بقيه  ام و گفته اند پرسيده هاي شما را مطالعه كرده كه كتاب

.  مطالب بيشتري اختصاص دهيد-حاال شما به توضيح موارد. اند رابطه برقرار كرده
كنم چيز نگفته باقي نگذاشته  ايد و فكر مي ص اين كه شما اصول را توضيح دادهباالخ
  نظر شما چيست؟. حاال بياييد به توضيح موارد بپردازيد. باشيد

هايي است  يعني مصداق. ها است  تقريباً در همين مايه"ام اي به نديده نامه" كتاب :مصفا
اي، حاال بيا  ا حاال اصول را توضيح دادهگويد كه تو ت مي. ام براي اصولي كه قبالً گفته

 مقدار "ام اي به نديده نامه"در ! گويم خوب من دارم مي. ها را بگو ها و مصداق مثال
  . جديد آقا داودوبالگگويم، مخصوصاً در همين  ام، بعداً هم مي زيادي گفته

http://mossaffa.blogfa.com/


پذيرفت در   هر وجه من الوجوه وضعيت موجود خود را ميآيا اگر انسان به: 4سوال 
آمد؟ يعني هيچ كدام از اين  نتيجه هرگز در صدد تغيير عوامل بروني و طبيعي بر مي

  .آمد؟ توضيح دهيد ها و غيره به وجود مي وسايل رفاهي و معيشتي و تكنولوژي و ماشين

  .ايد  اين را توضيح داده-

شود و اين تالش و تقالست  تالشي انسان رها مي عين بيدر "ايد  شما فرموده: 5سوال 
گرچه وصالش ": گويند ها هم مي بعضي. "فكري ادامه پيدا كند شود هويت كه باعث مي

  چه بايد كرد؟. "نه بكوشش دهند هر قدر اي دل كه تواني بكوش

  .ش كنيهر دو را آزما. ن كدامش درست استي خودت كشف كن بب:مصفا

  .)"تالش"در مورد كلمهء . (اند  دچار اشتراك لفظ شدهشان احتماالًي ا-

از جلسات چه خبر؟ آيا در ارديبهشت ماه جلساتي از آقاي مصفا خواهيم : 6سوال 
  داشت؟

كنم كه  من خيلي روي اين موضوع كار نمي.  احتمالش هست كه تشكيل بشود:مصفا
مولوي . شف كنمبنشينم روي موضوع خاصي تامل كنم و ارتباط ميان موضوعات را ك

من و خاندان من از شعر . من از كجا شعر از كجا": گويد كه يك حرف خوبي دارد مي
 و "آشوبم شعر بدان ماند كه من دست در شكمبهء گوسفندي كنم و آن را بر. بيزاريم

گويد بايد آنقدر با مغزش كشتي  گويم كسي كه مثالً شعر مي من مي. گويد درست مي
البته بعضي از شعرها هست .  مصرعي درست كند و اين مضر استبگيرد تا باالخره يك

كه ظاهرش شعر است ولي محتوايش آن شعري نيست كه مثالً مولوي نشسته كه وزن 
او يك موضوعي در . و قافيه را با هم جور كند و بيندازند به هم و آن شعر را در بياورد

نهء او آن قالب شعري را ذهنش بوده و براي اين موضوع يك قالب پيدا كرده، زما
و يكي از . گفت دانم كه مولوي شعر مي پسنديده و اگر جز اين بود، من بعيد مي مي

، شعرش "من و خاندانم از شعر بيزاريم"گويد  عجايب اين است كه با وجود اين كه مي
ام، خيلي خوشم نيامد؛ نثرش خيلي قوي  من نثرش را خوانده! بهتر از نثرش است

آشوبم  را مي] ذهنم[اش ديگر هي دارم اين  ام، بقيه  نصف خط شعر گفتهمن يك. نيست
اش هم اين است كه  آن وقت بدي. گفتم ولش كن. آيد كه چي بگذارم هي يادم نمي



اين همه در ره ") خنده حضار! (كند مصرع دومش هم در ذهنم آمده و ولم هم نمي
/ اين همه با خود مپيچ ) ر راهمپوي يعني باال و پايين نرو، سرگردان نباش د(مپوي 

  . اين هم شعر من"رود موج كجا مي) يعني سوال نكرد(قطره به دريا نگفت 

  .  خيلي قشنگ است-

هايي  هايي كه ظلم  پس تكليف اين انسان-آقاي مصفا اگر تناسخي وجود ندارد: 7سوال 
  شود؟  چه ميمداران ديوانه اند غير قابل تصور، مثل صدام و هيتلر و اين سياست كرده

ها هم روشن   يعني ايشان معتقدند كه تناسخ اگر وجود داشته باشد، تكليف اين-
  . شود مي

  . اين را برود از فقها بپرسد. دانم چه بگويم نمي.  وهللا من به تناسخ وارد نيستم:مصفا

  .البته اسالم هم تناسخ را قبول ندارد -

  .گويم  بله، من هم همين را مي:مصفا

اسالم خدمت آقاي مصفا اگر ممكن است معنا و مفهوم اين جمله را براي من ب: 8سوال 
آيا اين جمله ريشه . "بكوش تا ساعات روزت همه به هم شبيه نباشند": روشن بفرماييد

  فكري دارد؟ در هويت

بدا به حال آن "فرمايد كه   اين مترادف با همان چيزي است كه حضرت علي مي:مصفا
يعني اين كه . اين معنايش همين است. "يكسان گذشته باشدانساني كه دو روزش 

گويم بدبختم، حقيرم،  فكري من يك عمر دارم مي بر اساس هويت. ثابت زندگي نكن
  .گويد اين طوري نباش مي. ذليلم و غيره و غيرو ام، زن عرضه بي

ه خواهد در همه كارهايش از هم  هستم كه هميشه مييا  ساله13مادر دختر : 9سوال 
در درس، موسيقي، . برتر باشد و البته در تمام كارهايش هم بسيار فرد موفقي بوده است

  ...شنا، زبان انگليسي 

ام   توضيح داده"زندگي و مسائل" اين دقيقاً همان چيزي است كه من در كتاب :مصفا
  )79 تا 51صفحات (



 زد همه است  زبانطور از نظر اخالق و ايمان و داشتن حجب و حيا و همين: ادامه سوال
...  

.] مشكل از مادر دختر است[بينيد؟ اين دقيقاً چيزي است كه خودش است  مي:مصفا
كند،  زيادي بارش مي. آورد در آينده پدر دختر را در مي! پدر دختر را در آورده است

  . كند دارد بارش مي

  ... متر شود ك20اما هميشه مخصوصاً براي درسش نگران است كه مبادا از : ادامه سوال

  !  عجيب است، عين همان مورد در كتاب زندگي و مسائل است:مصفا

با مشاور هم در چند . گيرد  مي20كه هميشه هم بدون ارفاق معلم  با اين: ادامه سوال
جلسه صحبت كرده و به او گفته كه او توقع زيادي از خودش دارد اما پدرش مخالف 

دي دارد و بايد توقع زياد از او داشت و گرنه است و معتقد است دختر ما توانايي زيا
همسر من دكتر است و زياد به روانشناسي كاري ندارد و . رود راهش را درست نمي

هاي روانشناسي  ي كتاب اما من هميشه در حال مطالعه. خودش را خيلي قبول دارد
ك كنم به من كم خواهش مي). ليسانس زبان انگليسي دارم ولي شاغل نيستم(هستم 

ترس از اين دارم كه مبادا در آينده به دليل . كنيد تا بتوانم به تنها فرزندم كمك كنم
. خواهد نرسد و يا ما در مورد او اشتباهي بكنيم چه مي اضطراب زياد، دخترم به آن

  .متشكرم

او دختر را ... "خواهد نرسد چه مي ترسم به آن مي": گويد مي... "بايد"، "بايد" :مصفا
جوابش اين است كه با اين اضافه توقّعاتي كه شما از اين دختر داريد، . كند بدبخت مي

طورند كه  ها اين ي آدم همه. كنيد خرد مي) يادين توقعات زير بار ايز(كمر روحش را 
جا هم كه برسم،  تازه به آن. گويم بايد آنقدر باشد ام اينقدر است مي مثالً من اگر تونايي

من االن . شما حاال ممكن است باور نكنيد. من بچه كه بودم! دقدر باش گويم بايد آن مي
توانيد بكنيد  ولي باور نمي. اهل شعر نيستم، بيزار نيستم و شعر قشنگ را دوست دارم

 خمين تا كالس سوم دبيرستان بيشتر –كه از كالس پنج ابتدايي تا سوم دبيرستان 
 - گفتند حاً سيكل اول ميمان همان بود كه اصطال نداشت، آخرين مقطع تحصيلي

شان  هايي كه دستشان به دهان شديم يا آن رفتيم در دهات معلم مي گرفتيم يا مي مي
ك سالي خُمين بيكار ماندم بعد آمدم تهران؛ كاري يمن . آمدند تهران رسيد مي مي



پدرم اوالً . شدم كردم و برنده مي من خودم يك نفري با تمام كالس مشاعره مي. ميندار
داد كه اگر  به من وعده مي. شاعر بود] كه او هم[عر بود و يك دوستي هم داشت شا

الممالك فراهاني را كه در وصف حضرت محمد بود از حفظ   بيتي اديب120يك مسمط 
 120 هفته اين را حفظ كردم كه 2من در ظرف . دهد كنم، به من يك جفت كفتر مي

گويم  بينم كه مي قدر بزرگ مي دم را اينخوانديم و حاال خو خيلي شعر مي. بيت است
يك . طور است واقعاً هم همين. آشفتن شكمبهء گوسفند است ، بر]شعر گفتن[اين كار 

خواهم در وبالگ مطرح كنم و اتّفاقاً بد سوالي هم نيست اين است كه  چيزي كه من مي
 آواز باشد، خواه به نظر شما در موسيقي، اصالت با خواننده است يا با شنونده؟ حاال خواه

نوازد يا اصالت با آن كسي  اصالت با آن كسي است كه مي. سنتور باشد، خواه هر چه
شنود؟ يعني اين كه اصالت با مثالً شجريان است يا با من؟ و سوال ديگر  است كه مي

  ها اصالتي وجود دارد؟ يا بگوييم ضرورت و فايدتي وجود دارد؟ اين كه آيا در هر دو اين

  !خواهيد هنر را زير سوال ببريد؟ آخر سر مي! رويد داريد رندانه جلو ميخيلي  -

با پير "ولي يك جاهايي در كتاب !  بله، خيلي سخت است كه با آن در بيفتم:مصفا
ام، و حاال به صورت سوال  اشاراتي كرده) "ر بلخيبا پ" كتاب 17 و 16ي  جلسه ("بلخ

شان فطري يا ذاتي است؟ يا  ن يا فايدهشا شان چيست؟ آيا نقش كنم كه نقش مطرح مي
ها از قبيل نقّاشي  فكري است كه انواع مشغوليت به عبارت ديگر در يك جامعه هويت
ها وجود دارد؟ يعني در يك جامعهء سالم ممكن  كشيدن، موسيقي، سينما، تئاتر و اين

اين است نقّاشي كشيدن يا موسيقي وجود داشته باشد؟ من فعالً در مرحله بررسي 
پذيرم تا به يك موضع متقن  كنم نه مي من معموالً چيزها را نه رد مي. موضوع هستم

ام؟ باباي من داشته در  تان گفتهي آن داستان را برا-). يعني يقين حاصل كنم(برسم 
مرغ دلم ز "خوانده، يك شعري خوانده كه مصرعش اين بوده كه  يك مجلسي شعر مي

آقاي اعتماد، اگر ": جا بوده گفته ري هم آن يك رعيت لُ"آتش حسرت كباب شد
من اين را براي يك شاعر معروفي ) خنده حضار! ("ة بهتر نبود؟"خروس دلم"گفتيد  مي

گفتم اگر نظرم را دربارهء شعر بگويم، مثل همين . راجع به شعر سوال كرده بود. گفتم
  . شناسم من شعر را نمي. ماند لُره مي
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