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 نجای و امی بزنی وبالگکی میم گفتما ھ. شهی مصفا داره بسته متی بخش گفتگو در سامیباخبر شد
شما ھم ھروقت . سمینویھروقت حوصله کردم م. می رو بزنمی بزنمی تونی که در طول روزمره نمییحرفھا

 .تا بعد.  بخونیحوصله کرد
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 لمی فنی کرد که ای و اصرار مدمی رو اونجا د از دوستانیکی.  بزنمی سرکی محله وکلوبیدی رفتم به وشبید

 بچه هی انیگفتم چطور؟ گفت جر.  راست کار توئهنیگفت ا. ماینی بی کالس باال ملمیگفتم ما فقط ف. نیرو بب
گفت نه بابا ! اد؟ی ھا خوشمون مافتاده حاال ما از عقب گه،یگفتم دستت درد نکنه د...  عقب افتاده ست که 

  ...هی چمینی ببمی کنم، بده بری میگفتم شوخ...  کهنهیمنظورم ا
 که با مادر م،ی ضخشهءی با شینکی پسر بچهء کم شنوا با عکی انیجر". پشت پردهء مه" بود لمیاسم ف    
 ی ھایکی در نزدانی ناشنوای برایبچه به مدرسه ا.  کندی می زندگرانی در شمال اشیبای جوان و زوه،یب

 ...  دارد وری سختگیمعلم.  رودیم) کی نزدادینه ز(خانه شان 
 کالس درس، قبل از ی از سکانس ھا تویکی یتو.  جالب دارهی صحنه ھای بعضد،ینی رو ببلمیخودتون ف   
جمع شده ) هیعی ھم خودشه و رفتارش طبیلیکه خ( پسر بچه نی به کالس، بچه ھا دور اادی معلم بنکهیا

 یداره باھاش کتابا)  ذارنیدو شاخه ھست و سنگ توش ماز اونھا که  (رکمونی بچه داره با تنیاند و ا
صحنهء ! زنهی و مرهی گی طاقچهء کالس، نشونه می گذاشتنشون توفی ردگهی دی رو که بچه ھایدرس
 ست؟ی ننطوری اه،یجالب
 ھم نگاه بشه که نطوری اتونهی مم،ی نگاه کنکیمبولی سای نی صحنه رو بطور نمادنی کنم اگر ایمن فکر م    
 نیمث ھم. (شهی وادار مستی که در توانش نیی اصالت انسان در اثر فشار جامعه به کارھایعنیک کود

 که یعوامل.  اش دارهده انتقام نسبت به تمام عوامل آزاردھنلی میو از درون نوع) یدرس خوندن کوفت
 وادار بشه که نه ییکارھادور بمونه و به )  سنشیبه اقتضا( به اون بپردازه دیباعث شده اند از آنچه واقعْا با

 توالت دوران مدرسه رو که یوارھایافاضات د( انتقام داره لیلذا م.  رو داره و نه اصْال در حد توانشهلشیم
 .(! ھست، ھان؟ادتی

. زنهی مرونی سر بیی جاکی آورند باالخره از ی به طفل می در دوران کودکی رو که بطور نامرئییفشار ھا    
!  فشار باشهی نوعتونهی کردن مقی تشویحت. ستی ننھایھم با اخم و تخم و کتک و ا شهی فشارھا ھمنیا

 نی نگران ادی کنی فکر مای زنند، آی برام دست و سوت می و کلشمی شاگرد اول می من وقت؟یچطور
 ی خودش نوعقیتشو!  کف و سوت ھا رو از دست بدم؟نی مبادا شاگرد اول نشم و ای که ثلث بعدستمین

 که یاونھم با اون القائات خاص.  روان و ذھن کودک ھستی که بطور نامحسوس و دائم روهیرئشالق نام
از .  گل من با ھمه بچه  ھا فرق دارهنیا.  دونمیآره م....  پسرم شاگرد اول شدهنیعمه زھرا، بب...(شهیم



د اول نشم، حتما  خدا، اگه ثلث دوم شاگری وا- ...  ببوسمتزمی عزایب.  دوستش دارمیلیخ. ھمه زده جلو
 (یوا... ستی نیاز دوست داشتن ھا ھم خبر

  . مسائل رو حس کرده اندنی خوب اکنمی که شاگرد اول بودن فکر مییاونھا    
 شده که یی آلبالویی چاوانی لهی طالب بیفعْال عج.  کنمی موضوع باھات صحبت منیبعدْا باز درباره ھم    
 .نگو
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اي بود که معلم داشت ھمین بچه رو  صحنه. ھاي جالب رو میخام امشب بنويسم يکي ديگه از صحنه    
ھاي زيادي رو معلم ريخته بود توي يک فرقون و خودش وسط حیات مدرسه نشسته بود،  کتاب. کرد تنبیه مي

بچه داشت از .  بچرخونههھا رو دور حیاط مدرس  حاوي کتابترکه بدست، و بچه رو واداشته بود که اين فرقون
 ... افتاد و نفس مي

ھا ھمین کودک است، که با بار  اصالت و فطرت و جوھر انساني ما انسان. انصافًا وصف حال ما آدمھاست    
!  رو درآوردهمون زنیم و نفس داريم زندگي رو ھي دور مي) ھاي درون فرقون کتاب(فايده  دانش و فکر زائد و بي

ببین . مون کرده  و از زندگي خسته و ملولهمون رو گرفت مون رو رنجور کرده، انرژي حمل اين بار اضافي روان
آيا نبايد . ديم فايده و اضافي ھدر مي ھاي بي مون رو براي حمل دانش چقدر ھر لحظه و ساعت داريم انرژي

 ھا رو زمین گذاشت؟ بیگاري تا کي؟ اين
و ! ه در اين سکانس اينه که عاملي که کودک رو واداشته تا اين فرقون رو حمل کنه، معلمهنکته ديگ    

ھست که در " خود"جامعه، محیط بیروني، القائات، و نھايتًا ھمون ! معلم سمبل و نمايندهء جامعه است
. کشي ري فرقونبیگا. داره ياکنون داره اصالت و روح و روان من انسان رو به بیگاري وا م حال حاضر و ھم

 .فرقون فکرھاي زائد و بیھوده
اند، اما بطور کلي داشتن يک چنین نگاھي  گم فیلمساز و نويسندهء فیلم چنین منظورھايي داشته نمي    

به امور زندگي، باعث میشه انسان کمي بیشتر آنچه در ) گرايانه گن نگاه تأويل کنم بھش مي که فکر مي(
 .درون تطبیق بدهگذرد را با وضعیت  بیرون مي
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طبق معمول خونه پر بود از انواع و اقسام عمه و عمو و . رفتم خونهء پدربزرگ سري بزنم و حالي بپرسم     
 وقتي باھاش سالم .يکي از دامادھا دو تا بچه داره. دامادھاي خانواده ھم بودند... دخترعمه و پسرعمو و 

ھاش، يکي دختر و يکي  بچه. دزدن آوري موج مي از خستگي نان. کردم عمیق شدم توي چشماش علیک مي
پدرش . شون رسید جلوي من، ايستاد و به من زل زد يکي. کردند دويدند و بازي مي ھا مي پسر، توي اتاق

: لیکه باز شروع کرد به دويدن گفتزنون گفت سالم و در حا نفس بچه نفس. به عمو سالم کن: زود گفت
 ...کنیم، شما ھم بیا عمو ما داريم بازي مي

گیرد؟ يادم آمد وقتي در سنین نوجواني  جلوي نگاه ساکت و عمیق کودک را نمي" به عمو سالم کن"آيا      
 و خدا شدم چقدر نگران اين بودم که کسي رو از قلم نیندازم و حتمًا به ھمه سالم کنم وارد مھماني مي

 .شدم داند چقدر ھم اذيت مي مي
به کودک ) ذھني(و نظیر چنین القائاتي که در اونھا اوًال يک صفت " تربیت، به عمو سالم نکردي؟ اي بي"     

ده، رفته رفته در  تحت مالمت قرار مي) غیرواقعي(شه و ثانیًا اون رو بابت اين صفت  معصوم و خام، القاء مي
و اين میشه .  روانش تبديل میشهکوبیدنگیره و بصورت فکر، به میل به مالمت و  ذھن خود کودک جاي مي

  .کنیم که ما اآلن داريم ھر لحظه و ھر ساعت خودمان را بابت چیزي مالمت مي
در آن نگاه ساکت و بدون لفظ کودک، ھنگام ديدن کسي، يکسره سالم و سالمتي و سلم و آشتي     

بزرگا، يکسره ريا، دروغ، ناشادي،  ما آدم" تربیت"و " آداب اجتماعي"ف و و سالم کردن از روي تکل. است
گیره، او  قرار مي) محیطجامعه و (و اين کودک معصوم است که وقتي در ارتباط با ما . ماللت، تکلف و اجبار

 ھم ھاي دراکوال که ھر دراکواليي ديگري را گاز بگیره، او درست مثل داستان. شه ھم رفته رفته مسخ مي
کنیم و رفته رفته اونھا رو  و ما دراکوالھاي کنوني ھم، کودکان پاک را اينگونه آلوده مي. شه دراکوال مي
  .کنیم دراکوال مي

 :يک شعري در پايان اين مرثیه يادم آمد، فکر کنم از مشیري باشه    
... 
 اي نسیم رھگذر، به ما بگو   

 ھاي باغ زندگي، اين جوانه         
 ھاي عشق، اين شکوفه                  

 زار، از سموم وحشي کدام شوره                         
 !شوند؟ رفته رفته خار مي                                                 

 اين کبوتران برج دوستي،         



 از غبار جادوي کدام کھکشان،                         
 !شوند؟ ھاي ھار مي گرگ                                                 

يادم آمد شوق روزگار کودکي، مستي بھار کودکي، رنگ گل جمال ديگر پیش من داشت، آسمان جالل "    
دويدم ھمچو   کودکانه، ميینرم و نازک، چست و چابک، با دو پا"دوراني که در آن، ..." ديگر پیش من داشت

...  نھاني، رازھاي زندگانيھاي ، از لب باد وزنده، داستان شنیدم از پرنده مي... از سر جو پريدم  آھو، مي
با ھمه چیز در صلح . زد  برايم برق ميزیروزگاري که ھمه چ..." ديدم در آنجا، بود دلکش، بود زيبا ھرچه مي

 ... ".نوشیدم افتاد، آن را چون شیر تازه مي نگاھم به چیزي مي"چون . بودم
بینم؟ چه  گي و درخشندگي زندگي را در آنھا نمي اند که من ديگر آن تازه آيا چیزھاي بیرون تغییر کرده   

 شده است؟
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 :گفت مي
، از اين کتاب در ايام سرگشتگي از اين مکتب و سیستم عرفاني به اون مکتب فلسفي و روانشناسي     

آدم بدي نبود، يعني حداقل از اوناش . به اون کتاب، يک ايامي ھم بود که شده بوديم مريد آبکي يه بابايي
شون  دارند و بلکه بیشتر ھپروتي بازا که مردم رو تو ھپروت نگه مي از کدوماش؟ از اون شارالتانا و حقه! نبود
ما ھم راه افتاده . خالصه از اين تیپ شیخا نبود... . ارتباطند و در " عوالم خاص"کنند که با  ادعا مي. کنند مي

يعني " دستگیري"دونستیم اصًال  حاال خودمونم نمي!! (بکنه" گیري دست"بلکه ! بوديم دنبالش، کسب فیض
  (!چي ھا

یکه درحال. باشه" شنیداري"گفت ذھن بايد در کیفیت  اين شیخ ما يکي از تعلیمات خوبش اين بود که مي    
ھا و ور ور  پچه ھمون پچ. ھست" گفتار"يا ھمون ھويت فکري، ذھن دائمًا در حال " خود"با وجود پندار 

 ذھن کهی يعني در حالتفت،يعني کیفیت دريا" شنیداري" کیفیت –. ھا، که ھمه باھاش آشنا ھستیم کردن
ھمه چیز " دريافت"اره، در حال در اين حالت انسان حالت رد و قبول ند). بقول موالنا(باشه" بي ال و بلي"

حالت دريافت ھست، نه " شنیداري"منظور از . ھاش در حال دريافته، نه فقط گوشش ھمهء حس. ھست
و از ملزومات اينچنین درکي، ". دريافت "نظر،، بلکه ديدن و لمس کردن و حس کردن از ھر "شنیدن"فقط 

دونیم اين ھم جز با  ، و مي) و روند انديشهسکوت دروني، سکوت ذھن، خوابیدن فکر(برقراري سکوت است
 ....مشاھده قابل تحقق نیست

اکثر . ديروز در اتاقي نشسته بودم، صبح بود ساعت حدود شش و نیم... حاال اينا رو چرا گفتم؟     
 خواب بود،! از ھمونا که ھنوز دراکوال نشده. البیت خواب بودن، از جمله يک کودک دو و نیم يا سه ساله اھل

ديدم !) دقیتر بگم، نگاه کردن به او وجود داشت. (کردم داشتم نگاھش مي! عمیـــــق!! خواب ھا
يکھو دستش رو . فقط چشماش باز شد به سوي سقف. ھیچ تکاني نخورد. ھاش باز شد و بیدار شد چشم

قتي بچه بوديم و حتما اين حالت رو تو ھم ديدي و انجام دادي، ما و.... (برد طرف دھنش و گفت آ  آ  آ  آ 
 رو بیاريم جلو دھنمون و آروم میزديم به تموندونم کي بھمون ياد داده بود دس ديديم، نمي ھواپیما مي

اما من تعجب کردم که چرا اين بچه اين وقت صبح در اين سکوت يکھو ...)  آ  آ  آ  آ  : گفتیم دھنمون و مي
 .صداي بسیار ضعیف ھواپیما رو شنیدم. ردمخوب دقیق شدم و گوشام رو تیز ک. کنه اين کار رو مي

فکر . يعني بمحض بیدار شدن با محیط واقعي اطراف در ارتباط بودن! يعني اين" شنیداري"کیفیت     
ھا و وز وز و ور ور ھا  پچه کنیم، آيا از ھمون لحظهء اول اين پچ کني ما که صبح چشمامون رو باز مي مي
  .کنیم؟ جدا شدن از اصل، از فطرت از نیستان يعني ھمینذارن ما چیزي بشنويم و يا حس  مي
کنیم؟ به چشم ھم نگاه   که ما ھرگز بھمديگه واقعًا نگاه نمي– بقول کريشنامورتي –ايد  آيا دقت کرده    
 شنويم؟ تون صداي ھم رو نمي. کنیم نمي
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وقتي باز کردم و خواندم و سري به . کردم ديدم خبرنامهء سايت مصفا آمده ز وقتي ايمیلم را چک ميامرو    
خوشانمان شد و يک متن  خیلي خوش. سايتش زدم ديدم چه زيبا و در عین حال ساده کار شده

البته (اند برداشتهيک انتقادي ھم کردم که چرا بخش گفتگو را . تشکرآمیزانه براي مسئوالن سايتش نوشتیم
اند  اند و دردسرآفرين بوده کرده اي مزاحمت ايجاد مي اينطور که از وبالگ مسئول سايتش پیداست، گويا عده

  (.اند که آن بخش را حذف کنند و لذا مجبور شده
آقا ! نويسي کرده اما گذشته از اين موضوع، خیلي خیلي خوشحال شدم که ديدم مصفا اقدام به وبالگ    

و تازه . تونه چشم ازش برداره آدم تا متنش رو تموم نکنه، نمي(!). شما عجب قلمي داره اين مردجواد، جان 
مثًال توي ھمین متن .  اونو دربیابهااي مخفي و لطیف خوابیده که آدم بايد تأمل کنه ت اش کنايه در ھر جمله



وار و در عین حال سرشار از  گوناي بسیار نیش مقدمهء وبالگش، اونجا که صحبت از نون و آب کرده داره طعنه
 .شي يک کم روش بیشتر دقت کن، متوجه مي. زنه مي(!) ھا طنز و کمي ھم شیطنت به بعضي

توي بخش کامنت يه . آھان، يادم اومد. خب، امروز چي بگیم؟ حرف خاصي نداريم جز دعا بجان شما    
نفسي  البته ما شکسته.( کمتر از قطمیر نمودهاومده الطافش را نثار اين حقیر!) شیطاني يا بنده(خدايي  بنده
حسن ھم حرف بدي نزده، راست میگه . اند که يادداشتاي اونو حذف کن دوستاني ھم نوشته!) فرمايیم مي

و نسیم خنکي ھم داره ) رسد که ھمچون جوي نو نو مي(خب، فکر کن نشستي کنار جوي آب زندگي 
گ آوازي سر میده و يک سگي ھم، که نوبادي باشه، داره ھا داره بان میاد، يک خري ھم در وسط يونجه

اگه بعنوان واقعیت ببیني، و خوب و بد .  ببینندگيھايي از ز تو اينا رو به عنوان واقعیت. کنه اونورتـر پارس مي
 .يي کني و نه ناراحتي ھاش پیدا مي نکني، نه رنجشي از نوشته

خواستم ھمینو ھم بگم  اتفاقًا مي! د که يه چي بنويسیمھا، يه مطلبي دست ما دا میگم خدا خیرش بده    
ھا اوًال گذاردن واقعیت است، دومًا واقعیت وجودي دروني ما انسانھا را نشان  که پاک نکردن اين يادداشت

 اصوْال نوشتن فحش با کدامیک کني مثًال اينکه فکر مي: تونه موضوعي براي بحث باشه چندمًا، مي. دھد مي
  .در رابطه است؟ ھان؟ اين رو روش تأمل کنیم" ھويت فکري"از خصوصیات 

. گیم  در درون فکر و ذھن داريم دائمًا بد و بیراه ميیببین، ما شايد در طول روز به زبون فحش نديم ول    
حاال بیايیم ببینیم اين قسمت از گفتگوي دروني ما با . دونم دونم اينجوري ھستم، تو رو نمي من که مي
است؟ يا بھتر بگیم، " ھويت فکري"ھاي  نثار لطف به اين و آن، براي ارضاي کدامیک از خصوصیتخودمان و 

راند؟ و آيا در اين  ھست که مرا دائمًا از درون بسوي حمله به اين و آن مي" ھويت فکري"چه خصوصیتي از 
 کند؟ اي ھم حاصل مي حمله و حرکت نتیجه

. سمت نظرات حتي اگه يکي دو خط ھم شده، نظرت رو بنويسدر ق. ھمگي روي اين موضوع تأمل کنیم    
حاال حتمًا ھم الزم نیست خیلي دقیق . خوب به درونت توجه کن و پاسخ رو از روي وجود خودت بنويس

 .دفعه بعد درباره ھمین موضوع بیشتر حرف مي زنیم. باشه
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خب، سئوال اين بود که کدام وجه از ھويت فکري عامل تحريک و واداشتن فرد به فحش دادن به ديگران     
دارد؟  مي است؟ دقیقتر اينکه کدام تاثیر ھويت فکري در روان انسان است که انسان را به چنین کارھايي وا

من میل دارم . است" ارضاي خشممیل به "اند، دلیل اين کار  ھمانطور که بعضي از دوستان ھم اشاره کرده
. بخش ھم نیست بینیم که نتیجه  مي که البته عمًال. (ام رو با فحش دادن به اين و آن ارضاء کنم خشم دروني

حاال چراشو . ره گرده و آمپرش باز باال مي اي آرام بگیرم، ولي باز خشم برمي بطور موقتي شايد چند لحظه
شدن اين  دانیم جمع و مي. است" میل ارضاي خشم"علت اين کار پس تا اينجا معلوم شد که .) گم مي

 (.دم مکانیسمش رو يکي دو پاراگراف بعد توضیح مي. (خشم زير سر ھويت فکري است
، اگه بصورت )ھا مثًال بوسیلهء ھمین فحش دادن(کنید ارضاي خشم  فکر مي. يه کمي حاشیه بريم     

مسلمه که فرد !  اگه آشکارا باشه و ما اون فرد رو بشناسیم؟ناشناس باشه، فرد احساس بھتري داره يا 
 براي ديگران شناخته وادداره، تا اينکه بخ) کاذب البته(گه، احساس آرامش  وقتي بصورت ناشناس ناسزا مي

فحش دادن کار "کنه که  چرا؟ بدلیل اينکه يک گوشهء ھويت فکري دائمًا داره مالمتش مي. شده باشه
زند، ھويت مشعشع  چنین کاري سر مي) ھويت تو( اگر ديگران بدانند که از شخصیت تو غیراخالقي است و
 ! را نشناسدهي فحش دھند" تو"پس بھتر است کسي ." رود تو زير سئوال مي

ببین، من اگه بیام و بصورت ناشناس فحش بنويسم، ديگه از تو ترس . دانم حرفم روشن است يا نه نمي    
و در حقیقت من (رو بشناسي، " من"اما وقتي تو ! من  پیشت زير سئوال بره" من"من، " ھويت"ندارم که 

 نگراني رو دارم که اين) دم، بیني دارم فحش مي شناسي و در عین حال مي من رو مي" من"بدونم که تو 
م ناشناس بودن ھ. پس در ناشناس بودن اساسًا آدم راحتتره!  اينطور نیست؟! زير سئوال بره" من"مبادا 

  .گیره آرامش رو از آدم مي. کنه داشتن آدم رو نکبتي مي ھويت. ھويت بودن يعني بي
گفت مدتي رفته بوده يک کشوري و حدود يک ماه در جايي زندگي  ياد يکي از دوستانم مي يادم مي    
گفت چنان احساس راحتي  کرد مي تعريف مي. شناختن کرده که ھیچکس از اطرافیانش اون رو نمي مي
 بعدًا باز به د شاي–. کاري شخصیت و ھويتي نداشتم انگار به ھیچکس ھیچ بده! اشتم تو اين مدت که نگود

 .موضوع قابل تأملیه. اين موضوع پرداختیم
ھا و اصوًال  پس فھمیديم که دلیل فحش دادن. خب، برگرديم سراغ موضوع ارضاي خشم، و علتش    

حاال ببینیم مکانیسم اين روند . فکري است  باعثش ھويتناھنجاريھا، میل ارضاي خشم است و آن ھم
 دًاگیره، که بع مي گیره، ريشهء اين خشم چطور پا چگونه است، يعني خود اين خشم چطور شکل مي

 .آره ھايي مثل فحش و ناھنجاريھاي اجتماعي رو به بار مي میوه
ش خوب و روشن توضیح داده، و چونکه ، مصفا توي کتابا)گیري خشم در فرد مکانیسم شکل(در اين مورد     

ش  اما خالصه. کنم اند، اونھا رو مکرر نمي کنم، کتابھاي ايشون رو خونده دوستاني که اينجا ھستند، فکر مي
ھويت رو به فرد القاء ...) مدرسه، تلوزيون، پدر و مادر، خاله و عمه و دايي و عمو و ( دونیم جامعه مي: اينکه



، واقعیت نداره و تمامًا "من"دونیم که اين ھويت و  و مي. رو... و " من"، "خود "ھويت يا ھمون. کنند مي
ذھني و فکري، خیالي و پنداري، " ھستي"يک . کند القاء مي" ھستي"جامعه به من . فکري و ذھني است

تو مسیحي "، "تو مسلمان ھستي"، "تو ايراني ھستي"کند   ميقاءمثًال به من انسان ال. نه واقعي
و طوري اين ھويت را ....   ، تو ايني، تو آني، و "تو باشخصیت ھستي"، "تو فرانسوي ھستي"، "ھستي
کنیم اآلن از خودمون بپرسیم اصًال  کما اينکه ما حتي جرأت نمي! کند که انگار يک واقعیت است القاء مي

گويد حاال بايد از اين  بعدش مي! شد  و کاش کارش به ھمینجا ختم مي-يعني چي؟ آيا جوھر دارد؟ " ايراني"
 و زندگي و عمر خود را براي دفاع از چیزي دروغین  و بیچاره انسان که تمام توان و انرژي. ھويتت دفاع کني

 نیبا تمام قوا از ا.  آمدهنی فرد انگار آسمان بزمی بخورد، براتی ھونی به ای تلنگرنیاگر کوچکتر. گذارد مي
داند، فحش و بد و بیراه  و خدا مي. ، دفاع از يک پندار و خیال"من"ز دفاع ا.  کندی دفاع منیدروغ" یھست"

" ھستي"و " ھويت"کنیم براي دفاع از ھمین  ھا به پا مي ريزيم و جنگ که سھل است، خون ھمديگر را مي
 .کنیم  که نميھا ونريزيچه خ" من"بر سر اين خیال و پندار . یفکر
  خیالي جنگشان و صلحشاناز
 ان و ننگشان خیالي نامشوز
 : راه حلش ھم اينست کهو

  ويران کنید از منجنیقکنگره
  رود فرق از میان اين فريقتا
بار پندار  بزنید و اين کنگرهء نکبت" فکري"ي، عشق، آگاھي و بي"من" ھويتي، سکوت، بي  منجنیق بيبا
ر وحدت و يگانگي و يکپارچگي تان از میان برداشته شود و د را نابود کنید، تا فرقه فرقه شدنتان، جدايي" من"

 . به دل ھم خون نکنیدامھماني ھفتاد ھشتاد سالهء عمرتان ر) بقول مصفا( و اين د،ی کنیزندگ
. ببريم ھاي ھويت فکري پي کاري توانیم به ريزه ھرچه بیشتر روي موضوع خشم تأمل کنیم، بیشتر مي    

 .فکري باشه و استمرار ھويتترين عامل حفظ  ترين و شايد اصلي بنظر من خشم از اصلي
ھا خوب ھستند و از اين نظر که نظرات شخصي  نوشته. ھاي خودشون رو حتمًا بنويسند دوستان دريافته    

 .اند ھاي خودمون ھستند، خیلي قابل بررسي و دريافت
عات خوني؟ موضو راستي وبالگش رو مي. چي بگیم بقول مصفا اين آخر وبالگي يه. يک جکي يادم اومد    

 خب، اما جک مرتبط با صحبت –. حتمًا بخون. لینک سايتش رو کنار صفحه گذاشتم. جالبي رو مطرح کرده
ره داخل داروخانه، میگه آقا شما میخ داريد؟  ، يه روز يه نفر مي)البه شايد شنیده باشي: (امروزمون
بايد جیش !) طور ديگه ھم بخونيتوني  حاال تو مي(طرف میگه بايد جیش کرد . اي میگه نه، نداريم داروخانه

آد تو  فرداش باز طرف مي! کنه جیش کردن اي که میخ نداشته باشه، و ھمونجا شروع مي کرد تو داروخانه
و طرف باز میگه بايد جیش . اي میگه نه عزيزم، گفتم که میخ نداريم داروخونه، میگه آقا میخ داريد؟ داروخانه

بینه اينطوري که  اي مي داروخانه! کنه باشه، و باز کار ديروزشو تکرار مياي که میخ نداشته  کرد تو داروخانه
 وزر. ذاره تو داروخونه خره مي میره میخ مي. شه طرف ھر روز به بھانه میخ بیاد و اين کار رو بکنه و بره نمي

بله آقا، : هذاره جلوش و میگ اي زود يک بسته میخ مي پرسه آقا میخ داريد؟ داروخانه مي. آد بعد، طرف مي
بايد جیش کرد تو ! فروشه اي ھست که میخ مي اين عجب داروخانه: طرف میگه. بفرمائید اين ھم میخ

  !ره کنه و مي و باز ھمونجا جیش مي!! اي ھمچین داروخانه
کنه و  اي مي رو به داروخانه! شه دردسرتون ندم، روز بعدش باز سر و کله طرف تو داروخانه پیدا مي    
عزيز من، تو چیکار داري ما میخ : گه کنه بھش و مي اي با خونسردي رو مي قا میخ دارين؟ داروخانهگه آ مي

 !داريم يا نداريم، تو بیا جیشتو بکن و برو
 ...يه فکري ھاي ھويت حاال حکايت ما آدم    
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رفته، مثل  کرده و مي  و جیش ميآمده ی که ھر روز می اون فردک،ی که بطور سمبلنهیجوک ا اون انیجر    
. خواد خشم رو باعث بشه و خودشو ارضاء کنه فکري ھمیشه مي چطور؟ اينطور که ھويت! فکريه ھويت

 نداشتن ھم میخمیخ داشتن بھونه است، . ده کنه و ظاھر منطقي بھش مي خیلي چیزا رو ھم بھونه مي
اگه درست انجام بدي، میگه چرا اينجوريه، پس من خشمم رو خالي !! يعني دو تا چیز متضاد! بھونه است

خالصه ! گه چرا اينطوريه باز مي) يعني میخ ھم داشته باشي،(اگه حتي برعکس ھمونو انجام بدي. کنم مي
 !میخ بھونه است، چه داشتنش و چه نداشتنش

ديم براي خشم  ھر چیزي رو مستمسک قرار مي. ینطوري ھستیميي ھم ھم فکري ما آدمھاي ھويت    
خواد من رو به خشم ورزيدن  فکري مي بینیم که ھويت حاال وقتي ما بدرونمون توجه کنیم، مي. ورزيدن

کني؟   که ميھايیهتراشی کنه، جوابش اينه که عزيز من اين چه منطق واداره، و الکي چیزي رو فقط بھونه مي
 ! بروبیا جیشتو بکن و



به دخترش گفتم . دختر و پسر کوچکي داره. ھا ديروز رفته بودم خونهء دختر عمه، بعد از ماه. بگذريم    
از " لنگ شیش"پارسا : شه؟ گفت ھا ساعت چند از خواب پا مي صبح) داداش کوچکش(پرستو جان، پارسا 

 !برتش مدرسه شه، مامان مي خواب پا مي
امروز ديدم مدير وبالگ آقاي ! کنند بزرگان به ما نظر مي! ھا شه مادر دار مي وبالگ ما ھم داره پدر گم یم) 

 (.مصفا ھم بديدن ما آمده
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خب، قرار بود يه منبر اساسي بريم، اما اين مثنوي مدتي تأخیر شد و خالصه مھلتي بايست تا خون     
باري، اندر بیان مکانیسم خشم بوديم که يھو !). حاال خودمونیم، ھمچین شیري ھم نشد ھا(شد شیر 

" چیز" منظورش از دونه حاال خدا مي. (محمد پريد جلو و گفت آقا قرصي چیزي داريد، بديد بخوريم آروم شیم
صه محمد میگه قرص بده و خال.) کني بیا بگرد باور نمي. فروشیم ما که واهللا باهللا اينجا چیز میز نمي! چیه

حسن، يعني اکس؟ بابا محمد کارش با يه !! (حسن میگه يه چیز نو باشه، قديمي و کھنه و تکراري نباشه
من نمیدونستم، . تازه حسن میگه پیش مصفا ھم نفرستش!) افته ھا ھاش ھم راه مي بست از اون سنتي

 (!بخدا چشمک! (مگه مصفا ھم اھلشه؟
کنه اکثر  کنم حالتي رو که محمد ازش صحبت مي   فکر مي-!) بیايیم سر مزاح(يم، از شوخي که بگذر    

براي نوبادي که ھمینطور . کنند اند و مي اند، تجربه کرده کساني که کتابھاي مصفا و کريشنامورتي رو خونده
به اين  آدم رو میگیره و چهخود مصفا راجع به ھمین خاصیت کتاباش میگه که کتاباش مث سگ پا. بوده

ھاي مصفا از کتابي از کريشنامورتي، خوندم که  يادمه توي يکي از ترجمه. کن نیست که نیست سادگي ول
ھاي  ھا و مکتب دين و مذاھب و فلسفه. جا رفتم من ھمه"گفت  يک زني آمده بود پیش کريشنامورتي و مي

حالت نارضايتي و ناخوشبختي گويي ھنوز در . ھستماما ھنوز بدنبال خوشبختي . مختلفي رو تجربه کردم
ولي تا کي؟ چرا اين رضايت و خوشبختي ھمیشه در . بخش ھستم و منتظر آمدن آيندهء موعود و رضايت
ھنوز درد من ... ھاي مختلف روانشناسي و فلسفه و مذھب و  آينده است؟ چرا با مراجعهء من به سیستم

. وردي که خودت رو در آنھا تخدير نکرديشانس آ: "ده  ميجوابو کريشنامورتي بھش " سر جايش است؟
نه اينکه مسکن خورد و . شد" روبرو"با درد بايد . چون خاصیت آنھا تخديرکنندگي و در خواب فروکردن توست

 (!نقل بمضمون ھا..." (در حالت منگي قرار گرفت
نشیم توي کتاباي گمونم جواب رو گرفتي محمد، نه؟  آخ، حسن جان ببخشید يادم رفت، قرار بود پرتاب     

  .مصفا و کريشنامورتي، اما گويا شديم
نوبادي يادش ھست بعد از مدتي که با کتابھا و حرفھاي مصفا و کريشنامورتي آشنا شده بود، يک     

گذرد  دونیم ديگه، که خواب تجلي آنچه در اعماق ذھن و روان ما مي مي. (ديد خوابھاي عجیب قريبي مي
 خطري ھم حساسکنه، و ھیچ ا د که در يک درياي بسیار بزرگ داره شنا ميدي مثًال خواب مي.) است
کنه و تا  کنه که يک موجودي گويا مدتھاست که در کنار اون داره شنا و حرکت مي ناگھان حس مي. کنه نمي

 مثًال قد ده تا نھنگ –العاده ھم عظیم، بزرگ و سیاه است  اين موجود فوق. حاال متوجھش نشده بوده
کرد که اي بابا اين موجود از   مياسنوبادي احس.  و چشمھاي بسیار بزرگ و درشتي ھم داره–سا آ غول

کرده و من خودم  ام، داشته ھمراه من شنا مي ھا که من شروع به شنا در اين دريا کرده خیلي وقت پیش
. کنه فھمه که ھمچین موجودي در کنارش ھست، وحشت عجیبي مي و وقتي مي! متوجھش نبودم

 .ره ھیچوقت اون وحشت عجیب و عمیق در آن خواب از ياد نوبادي نمي
ايم،  ايم ھم تجربه کرده ھمونطور ھم که محمد نوشته و خیلي از ماھا که کتابھاي مصفا رو خونده    

وجود (ايم، و از وجودش ايم و فقط بھش آگاه نبوده گويي مدتھا است که ما گرفتارش بوده" فکري ھويت"
ايم که اي دل غافل  و فھمیده. ماي اما حاال متوجھش شده. ايم ديده اون رو نمي. ايم اطالع نداشته) اش پنداري

. کرده آساي زشت و خطرناک مدتھاست که در درياي زندگي ھمراه من داشته شنا مي اين نھنگ سیاه غول
شده  ھن آگاهو اينجاست که ذ. ھمین ُشکي که محمد ھم ازش میگه. شیم و اينجاست که دچار ُشک مي

 راه فرار، راه تخدير، يه راھي براي مواجه دنبالاز اين موضوع، که ترس ھم اون رو فراگرفتتش، میگرده 
 میل بسیار زيادي – که شديدًا ھم بھم ريخته بود –باز نوبادي يادشه که تو اون مدت . نشدن با اين واقعیت

. خواست با اين نھنگ روبرو بشه  و نميو مشغول کردن ذھنش داشت) تخدير کردن خود(به سرگرم شدن
 (.دوني خودت بھتر مي. آرم  رو نميمروزيديگه اسم اينھمه سرگرمي ا(

حاال يک نکتهء کلیدي اينجا ھست که اگه فرد بھش آگاه ). امیدوارم(خب، تا اينجا مسئله باز شد    
  ن نکته چیه؟اي. ، اين ترس خودبخود مضمحل میشه)يعني حسش کنه، نه اينکه بداندش(بشه

نه اينکه جزو اسرار مگو باشه ھا، ! اصًال گفتني ھم نیست. گم، چون ديگه خیلي لقمه کردنه من نمي    
ش، ترس ھنوز سر  اگه بدوني. خوام بگم بايد خودت درکش کني بطور شخصي، حسش کني بلکه مي
 افیتيمحو میشه و شفمتوجه بشي، ترس بیکباره ) شخصي(ولي اگه اين نکته رو خودت . مونه جاش مي

 .عمیق تمام وجودت رو فرامیگیره



اي برات نداره، مگه به سوادت بیافزايي و جايي بخواي مث من ھي  اصرار نکن، که گفتن من ھیچ فايده    
از نزديک ! با اون نھنگ روبرو شو. اي بکنیم که چطور میتوني اين نکته رو تجربه کني اما يک اشاره. پز بدي

 اين کار رو بکن و ببین ؟توني جوھرش رو بطور حسي لمس و تجربه کني ي، ببین ميسعي کن حسش کن
 .چي میشه

 nobody ساعت   توسط1384نوشته شده در  چھارشنبه سوم اسفند  +
 

متن باالي عکس رو بفارسي ترجمه .  عکس رو ببیننیفعًال ا.  اون نکته بعدًا يک توضیحي خواھم داددربارهء
 :ام کرده
 ــریتصـو
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اگر به عالمت . بینید، صورتي  با چشمھايتان حرکت نقطه را دنبال کنید، فقط يک رنگ را در صفحه مياگر

حاال، بروي اين عالمت بعالوهء وسط . آيد بعالوهء وسط صفحه خیره شويد، نقطهء متحرک برنگ سبز درمي
بینید که در  اي سبز مي  نقطهاشوند، و تنھ بعد از چند لحظه تمام نقاط صورتي ناپديد مي. ز کنیدصفحه تمرک

در حقیقت ھیج نقطهء سبزي در صفحه وجود ندارد و . انگیز است کار مغز ما شگفت. حال گردش است
کنیم  ر ميکند که ما ھمیشه آنچه را فک اين ثابت مي. شوند ھمینطور نقاط صورتي عمًال ناپديد نمي

 !بینیم بینیم، نمي مي
 

تونه با اونچه اين عکس برامون روشن  کني مسائل مرتبط با عرفان و خودشناسي مي  چیه؟ فکر مينظرت
 کنه، مرتبط باشه؟ مي
 nobody ساعت   توسط1384نوشته شده در  شنبه ششم اسفند  +
 

بدي نبود، اما بدون . ھش میگن ويپاسانا يوگابازي که ب اين مدتي که نوبادي نبود، رفته بود يه دورهء خل    
حاال شايد بعدًا برات درباره چیزايي که تو اين دوره . بازيه اي نداره و فقط ھپروتي وجود آگاھي، ھیچ فايده

 .يادم بنداز که بنويسم بعدًا. ديدم بنويسم
دونم  نمي(ن وقفه افتاداز دوستاني که يادداشت گذاشتن، شیما و حسن و محمد ممنونم و معذرت که اي    

بله اون نھنگ . اول درباره اون نھنگه يه چي بگم بعد بريم سراغ اون تصوير عجیب!) ديگه معذرت برا چي
فقط به اين .  گفتني نیستگم و گفتم اصًال ھا، اون نکته رو نمي ھل نشي(ھست و اون نکته " خود"ھمون 

تونیم با طرح اين سئوال بھتر  اون نکته رو مي) .اشاره توجه کن، خودت درمیابي، با کمي دقت و تأمل
  .آيا اون نھنگ يک وجود واقعي ھست يا نه: دربیابیم که

شدني ھست يا  ببین اصًال لمس. رو از نزديک لمسش کني" خود"ببین، تو سعي کن اون نھنگ يا ھمون     
بابا از اين بیشتر ! (ره يا نهسعي کن از نزديک حسش کني که آيا ذات و جوھر دا. اين تجربه رو بکن!! نه

دفتر ( مثنوي معنويش رو استاناگه خواستي اشارهء موالنا رو ھم در اين مورد بدوني، برو آخرين د!) بگم؟
 !از خنگیه خودته. تونم برات بکنم اگه ديگه باز ھم نفمیدي ديگه من کاري نمي. بخون) شش، آخرش

. ه مريم خانم ھم نوشتن ھیچ کلکي در اون تصوير نیستشیما خانم، ھمونطور ک: اماالتصوير العجیب    
ھاي  ھمینطور اون نقطه. لکهء سبز رنگ عمًال وجود نداره و خطاي بصري باعث ايجاد اين توھم میشه

 ھم ھمینطور که احسن جان، بله م. شن کنیم ناپديد مي صورتي عمًال ناپديد نمیشن، بلکه ما تصور مي
در حقیقت محمد اين موضوع عکس . جالبي که محمد کرده قابل تأمل استاشارهء . بینیم نوشته شده مي

گويد در ھنگام  مي. را با آنچه در خودشناسي بعنوان توجه و مراقبه وجود دارد ارتباط جالب و خوبي داده
محمد، (و اين کامًال درسته. دور بمونه) ريفک ھمان ھويت(انديشي  توجه به ذھن باعث میشه انسان از خطا

 .(!کارت صد آفرين طلبتيه 
تونیم ھمچین  يکي ديگه از اين نکات اينه که اوًال ما نمي. نکات زيادي رو میشه از اين عکس بیرون کشید    

عقل و خردي ھم که خیلي اين روزا مد شده که پزش رو میدن، . زياد ھم بر روي حواسمان تکیه کنیم
. شه يک ضريب خطا رو بايد براش در نظر گرفتفقط در حد خودش و ھمی. تونه باشه ھمچین دقیق نمي
رو ) رنگ سبز(میتونه تا اين حد خطا کنه و چیزي که اصًال وجود نداره ) مث حس بینايي(جايي که حس ما 

رنگھاي (کنه  بینه و ناموجود تصورشون مي موجود تصور کنه، جايي که چیزھايي رو که وجود داره، نمي
. ھم آنچنان حساب دقیقي باز کرد...) حتي شنوايي و (گرمان ھاي دي ، پس نمیشه روي حس)صورتي

ام ھم  کنه که نکنه تمام اين چیزھايي که من تابحال از زندگي درک کرده اينجاست که انسان شک مي
! پس ھمچین ھم ھمیشه با قطعیت دربارهء چیزي صحبت نکن! شه بله، مي!! شه شامل اين خطاھا مي

 .بخشه  تواضعي به آدم ميدرک اين موضوع حداقل اقلش يک
توي (نکتهء ديگه مرتبط با اين عکس اينه که اگه چند صفحهء اول کتاب تفکر زائد مصفا رو خونده باشي     

آلود ما انسانھايي که آلوده به  شي که میگه ذھن خیالمند و پندار ، متوجه مي)سايتش ھم ھست
يعني من مثًال !  ندارندجودبیند که عمًال و قعیات ميرا در وا) بنام اعتباريات(فکري ھستیم، چیزھايي  ھويت

. رود راه مي" شخصیت بي"رود، يا  راه مي" شخصیت با"گويم او  رود، حاال مي بینم که راه مي فردي را مي
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فقط يک واقعیت است، بدون ھیچ . ندارد" شخصیت بي"و " باشخصیت"واقعیت آن راه رفتن و حرکت آن فرد 
حاال در مورد . چسباند  و صفات را به آن واقعیت ميارياتين ذھن ما است که آن اعتبا. صفت و اعتبارياتي

گرفتي مطلب رو تا آخرش، نه؟ توي اين تصوير، عمًال رنگ سبزي وجود ! اين تصوير ھم دقیقًا ھمینطور است
 .(چسباند مي(دھد  ندارد، اما ذھن ما در اثر يک خطاي بصري اين رنگ را به آن تصوير نسبت مي

 .لطفًا بیشتر توضیح بده. حسن جان، يادداشتي که نوشتي برام زياد روشن نیس    
و شايد عمدًا . کنه راستي، من يه چیزايي میخوام بنويسم اينجا، که مصفا ھیچ يادي ازشون نمي    
باھاشون در رم که برا اولین بار ايشون رو مالقات کنم و احتماًال مسائلي رو  من اين ھفته دارم مي. کنه نمي

.  تا حاال مطرح نکردهصفاخوام اينجا مطرح کنم و م میون خواھم گذاشت، از جمله مطالبي رو که مي
 .اند مطالب عمیقي رو نوشته. خوني يا نه دونم وبالگش رو مي نمي
ام که کتابھاي کريشنامورتي است  اگه انگلیسیت خوبه، يک لینکي رو به لینکھاي وبالگ اضافه کرده    
اين لینک رو يادمه يک نفر در سايت قبلي مصفا اونجا که با ھم کل کل ). مجاني(ان انگلیسي بزب
 .ندکتابھاي کريشنامورتي در عین سادگي و رواني، بسیار عمیق. ، نوشته بود(!)کرديم مي
 nobody ساعت   توسط1384 اسفند زدھمینوشته شده در  شنبه س +
 

رم و ھمینطوري بدون ھدف  ا يا پارکھاي جنگلي در تھران ميزھر شم گاھي به بھشت تنھا که مي    
زھرا و پارک طالقاني و جمشیديه رو  ھمه جاي بھشت تقريبًا . زنم زنم يا با ماشین دور مي خاصي قدم مي

 .که نرفته باشم) فکر کنم(ام، و جايي نمونده  گشت زده
بخودم گفتم امروز يه جايي توي . مزد زھرا با ماشین گشت مي دو سه روز پیش داشتم توي بھشت    

!! و ذھن مات شد! ام؟ بعد گفتم خب، حاال کجا ھست که تا حاال نرفته. ام زھرا برم که تا حاال نرفته بھشت
 را پیدا –ام   نرفتهاال که کجاست که تا ح–خواستم جواب اين سئوال  متوجه اشکال سئوال ھستي؟ من مي

  !دانم کجاست؟ را از کجا ميام  کنم، در حالیکه آنجائیکه نرفته
ايم  و از ھرجايي که نرفته. ايم، تصويري در حافظه داريم ايم و يا ديده ما اصوًال از ھرجايي که تابحال رفته    

پس من که اآلن دنبال جواب اين سئوال . تصويري نداريم) ايم، ايم و يا نديده به اين دلیل ساده که نرفته(
  !پرسم، نه؟ اي دارم از خودم مي ، پرسش بیھوده"ام، کجاست؟ آنجايي که نرفته"ھستم که 

ھا  اکثر ما آدم. اما گوش کن تا بگم منظورم از طرح اين موضوع چیه. شايد بگويي خب اينکه روشن است    
ي نو و "جا" که چیز يا –حقیقت و عشق ) و تفلسف(خواھیم با فکر کردن و با استفاده از روند تفکر  مي
تواند  در حالیکه متوجه اين موضوع به اين سادگي نیستیم که اصوًال فکر نمي.  را تجربه کنیم– اي است تازه

وقتي من .  پا فراتر بگذارد- و آن چیزي جز حافظه نیست، -از محدودهء آنچه تابحال درک و تجربه کرده 
نم، درست به ھمان را تجربه ک) عشق(دنبال اين ھستم که بوسیلهء فکر کردن، حالتي نو و تازه ) ذھن(

 !ام بیانديشم  جايي که تابحال نرفتهبهاندازه غیرمنطقي و اشتباه است که بخواھم 
 خودبخود تجربهء عشق را – که ھر حرکت فکر در جھت نیل به عشق، اشتباه است –درک اين موضوع     

 .آورد پديد مي
 nobody ساعت   توسط1384نوشته شده در  سه شنبه شانزدھم اسفند  +
 

   نظم و نثر و راز فاش؟ی گفتچند
 ! روز امتحان کن گنگ باشکی خواجه

  
 nobody ساعت   توسط1384نوشته شده در  پنجشنبه ھجدھم اسفند  +
 

 ! اومدصاحابش
    چون عید نو تا قفل زندان بشكنمبازآمدم

   وين چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم 
    

   ن را مي خورندآب را كاين خاكیا  اختر بيھفت
   ھاشان بشكنم ھم آب بر آتش زنم ھم باده 

    
   آغاز من پران شدم چون باز من  شاه بياز
    جغد طوطي خوار را در دير ويران بشكنمتا
   
   ام كاين جان فداي شه كنم  آغاز عھدي كردهز

    بادا پشت جان گر عھد و پیمان بشكنمبشكسته
   

   و فرمان در كفم ھمچون آصفم شمشیر امروز



    گردن گردن كشان در پیش سلطان بشكنمتا
  

    دو باغ طاغیان گر سبز بیني غم مخورروزي
   ھاي بیخشان از راه پنھان بشكنم  اصلچون

   
    نشكنم جز جور را يا ظالم بدغور رامن
   اي دارد نمك گیرم اگر آن بشكنم  ذرهگر
 
    جا يكي گويي بود چوگان وحدت وي بردھر

    كه میدان نسپرد در زخم چوگان بشكنمگويي
   

    مقیم بزم او چون لطف ديدم عزم اوگشتم
    حقیر راه او تا ساق شیطان بشكنمگشتم

   
    در كف سلطان شدم يك حبه بودم كان شدمچون
    در ترازويم نھي مي دان كه میزان بشكنمگر
   

    من خراب و مست را در خانه خود ره دھيچون
    تو نداني اين قدر كاين بشكنم آن بشكنمپس

  
    پاسبان گويد كه ھي بر وي بريزم جام ميگر

    اگر دستم كشد من دست دربان بشكنمدربان
   

    ار نگردد گرد دل از بیخ و اصلش بركنمچرخ
    اگر دوني كند گردون گردان بشكنمگردون

   
   اي اي مھمان خويشم برده  كرم گستردهخوان
    چرا مالي اگر من گوشه نان بشكنمشمگو
   
    ني منم سرخوان تو سرخیل مھمانان توني

    دو بر مھمان كنم تا شرم مھمان بشكنمجامي
   
    كه میان جان من تلقین شعرم مي كنياي
    تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشكنمگر
   
    شمس تبريزي اگر باده رسد مستم كنداز
  ر خود استون كیوان بشكنم الابالي وامن
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  او خندد چو شمعی که جان در روآن
 ! خلقش چه گزند؟یی ترش رواز

. نويسد  بدھد و نیز مطلبي نميتواند ی دوستان را نمی پاسخ برخنکهی در سفر است، و متاسف از انوبادي
 .دي برگردد و كمي فرصت اينترنتي پیدا كندامیدوار است بزو
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  گرم بندرھواي
  بازپنجرهء
  سرسبز ھتلحیاط

  زيبانورپردازي
  لطیفھاي سايه
  لرزان دو لنج در آبعکس
 اي  سبز مغزپستهھاي پرده



 رنگ اتاق  کمنور
 وه کنار قوري قھھاي روزنامه
 فنجان
  ظرف شکر،سايهء

 .کند تلوزيون را روشن مي -
 "ئي داغ صندلي"سینما بروي " پیشکسوت" مشھور و بازيگر
  متظاھرانهء خوشبختي بر لبلبخند
 ھدف از زندگي؟:  مجريسئوال
 "زندگي يعني عاشق بودن، عشق داشتن. عشق: "جواب

 .حرفھاي متفرقه -
 اش چه بايد باشد؟  زندگيھدف و ھمت انسان در:  باز سئوال مجريو

 ".ما بايد کاري بکنیم که کشورمان گل سرسبد کشورھاي جھان باشد: "جواب
 .کند تلوزيون را خاموش مي -
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 گاھي ديگران .گويد  و چیزي نميکند ی از مطالب و موضوعات سکوت میاریمحمدجعفر مصفا در مورد بس   
رود و يا مستقیمًا و رک  خواھند در مورد موضوعي نظرش را بگويد اما او يا طفره مي به اصرار از او مي

 .کند گويد که چرا دربارهء آن موضوع صحبت نمي مي
زند اما او ھم مطالبي را عمدًا عنوان  کريشنامورتي در مورد بسیاري از اين موضوعات حرفش را مي   

 .کند مشخص است که عامدًا اين کار را ميکند و  نمي
ھاي خاص عقیدتي وجود  توان در برخي جوامع که محدوديت خوب، معلوم است که بعضي مطالب را نمي   

توانند  و اکثرًا خود مخاطبان مي. اينگونه مطالب ھم مشخص است که محتوايشان چیست. دارد، عنوان کرد
 .کنند  اصرار ميهو بیھود.  باشدتواند یچه م!) ممنوعه(لب حدس بزنند که نظر سخنگو دربارهء آن مط

 عمدْا نھایوجود دارد که ا)  دونی انی فرق ھست ب- دیو نه عقا(اما مطالبي ھم در مباحث خودشناسي    
 کنید چرا؟ فکر مي. دھند ی به پرسش کننده نمی مطالب پاسخنیدربارهء ا
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 ی که وقتنهی ا- با روش نوشتن و بحث مصفا سهی در مقا- یشنامورتی خوب کریلی خاتی از خصوصیکی   
کنه و اختیار بحث رو   کريشنامورتي طوري رفتار ميکنه، ی شروع به صحبت و بحث میشنامورتی با کریکس

 کريشنامورتي ھاي رفھا يا ح ي از نوشتها گیره که طرف حتي اگه قبًال کوچکترين مطالعه طوري بدست مي
و در عین حال اينطور ھم نیست که کريشنامورتي کل . شه نداشته باشه، تا به عمق مطلب ھدايت مي

 .کنه ھاي خیلي دقیق طرف رو متوجه موضوع مي بلکه با اشاره. مطلب رو قلپي بذاره در اختیار طرف
در مقابل اين روش، اگه . ريشنامورتي خیلي جذابهاين روش خاص و در عین حال ساده و زيباي ک    

جر و بحث نه (بخواھیم با روش مصفا مقايسه کنیم، بايد بگیم اگه شما با مصفا بخواھید صحبت و بحث 
و اال سخته که با . دیباش مطالعه کرده -" تفکر زائد" بخصوص - را شی قبْال کتابھادی بدون شک باد،یبکن!) ھا

 .دی را بفھمگری ھمدی براحتدی و بتواندی توافق برسکیھم به 
 اين روش گفت یم.  گذاشت و مصفا ھم موافق بودونی موضوع رو با خود مصفا ھم در منی اینوباد    

بره روشي  کنه و مي کنه و تا رسیدن به اصل مطلب ھدايت مي کريشنامورتي که طرف رو گويي کول مي
 رو مطالعه ابھاسي بخواد حرفاي منو بفھمه بايد قبلش کتتونم انجام بدم و اگه ک است که من عمًال نمي

 .کرده باشه
و نه (خونه متوجه تفاوت  چند تا خصوصیت خاص ديگه ھم ھست که وقتي آدم کتابھاي اين دو رو مي    

 .تو ھم اگه میدوني بنويس. شايد بعدًا يه چیزايي بنويسیم دربارهء اينھا. شه ی دو منیروش ا) اختالف
. کنه  رو تطبیق مي- از کتابھاي کريشنامورتي -ھاي مصفا و ديگران  ي چند وقتي ھست داره ترجمهنوباد    

آقا داوود . (ھاي مصفا نیست ھاي موجود به پاي دقت و سادگي و شیوايي ترجمه انصافًا ھیچکدوم از ترجمه
 (! نرهادشی ما غاتی پورسانت تبلد،ی بگرمردیبه پ
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 !...ُلپ داره ھه ُلپ مامان اين مغازه -
 (!!) ُلپ دارن ھا ُلپ خیلي مغازه. دونم مي -

 !...خري خري، مي خري، مي ، چیطور سیگار که چارصد تومنه ھیچي نیس، ھي مي ...،  ... -
------------- 



 
يک مشت عکس .  مصفا در غرفهء نشر قطره رفتشنبه ھفته گذشته نوبادي بديدار محمدجعفر سه    

خواھد صداي صحبتش با مصفا را بتواند اينجا بگذارد، اما راستش بلد  مي. گرفت و يک مشت صدا ضبط کرد
دونه چطوري میشه مثل سايت مصفا صدا رو گذاشت توي صفحه لطفًا  ھرکي مي! نیست چطوري

 . کنهراھنمايي
 .اين از اين    
خواست در مورد روش مصفا بگه و نگفت اين بود که  ي از اون چیزھايي که نوبادي ميحسن جان، يک    

باز !). منظور لم نیست ھا.(کنند روش عملي پیشنھاد مي!) و شايد اصًال نه( مصفا و کريشنامورتي کمتر 
 .ام  که نديدهمن! گه، اما مصفا ھیچ ھا مي کريشنامورتي تک و توک يک چیزھايي به مخصوصًا جوون

به چند تا پسر جوان ھجده نوزده ) يعني کريشنامورتي(ھاي کريشنامورتي، ايشون  توي يکي از کتاب    
تاثیرش . خواد بگه از اين ورزش غافل نشید نوبادي مي. گه که خوب غذا بخوريد و خوب ورزش کنید ساله مي

 اصوًال داراي ند،نخو ھاي روانشناسي و خودشناسي مي خیلي از کساني که کتاب! العاده است فوق
زنه، اما   رو مي– ببخشید، حرف اول –درسته که آگاھي شرط اول . گرفتگي روحي و ماللت زيادي ھستند

مثل ھمین ورزش کردن، دويدن، بطور مرتب به کوه يا استخر شنا رفتن، وخیلي (ھاي عملي  يک سري روش
العاده  ھست که تاثیر جسمي فوق) تش خواھیم نو-!دونه کي باشه  که خدا مي–چیزھاي ديگه که بعدًا 

اش کمي سر جاشون بیان و بتونه مطالب  داره و فرد رو حداقل تا حدودي سرحال میاره تا قواي عقلي
 .خودشناسي رو درک کنه

ورزيدن و ھمینطور اضطراب شديد،  ھا برخورد داشته که از شدت وجود خشم و میل نفرت نوبادي با خیلي    
اغراق، خیلي از ما  و بي. اند ھاي خودشناسي و يا تمرکز براي گفتگو را نداشته باصًال توان فھم کتا

 !اينطوريم
حاال اينجاست که وجود يک برنامهء ورزشي منظم که فرد بھش پابند باشه و براي خودش الزامي بدونه     

رو حتي پس از از ھمین فردا برو باشگاھي، استخري، جايي اسم بنويس و تاثیرش . افته خیلي موثر مي
 !!مداوا مقرر است. ات مشاھده کن يکي دو ھفته در روحیه

 .فعًال خدافظ تا بعد    
 فیلم کمال تبريزي؟    
 !باشه براي بعد    
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 یلی بار خنی ایول. شی پیالبته افتاده از چند. سمیء سمبل تو کوزهوفتهی ھم داره کم کم میزیکمال تبر    
 .تر قیعم

مخصوصًا . ھاش بنويسیم يه وقتي حوصله کنیم درباره سمبل. جالب بود. ش رو ديدم"يک تکه نان"    
 لباسش، یکندن اسم سرباز از رو. (آخرھاي فیلم خیلي سوپرسیمبولیک شده بود و حسابي عرفاني

 (گهید ادی زیزھایبخصوص و چ
 !ھا  بنويسکارانه ی عرفانیول. سی رو، بنولمی فنی ایدیاگه تو ھم د    
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کتاب را مطالعه کرده . تالیف علي المعي" نقد تفکر زايد"کتاب کوچکي بدست نوبادي رسیده است بنام     
 .ین وبالگ مطرح کند و توضیح دھدخواھد آن را در ھم است و مي

گیري  مطالب اين کتاب کوتاه را رفته رفته در اين وبالگ با ھم مرور خواھیم کرد و امیدوارم بدور از جبھه    
" تفکر زايد"بتوانیم ھمگي با ھم به مطالب مطرح شده بپردازيم و اشکاالتي که نويسنده بر مطالب کتاب 

 .ررسي کنیمگرفته است را با دقت و تامل، ب
. کند چنانچه دوستان ھمراھي کنند و در مباحث شرکت کنند، نوبادي ھم مطالب اين کتاب را مطرح مي    

 .اما در صورتیکه بنا باشد ھمه چیز يکطرفه باشد، از طرح آنھا معذور است
وشت و نقد آن را در متن آن را به تدريج در وبالگ خواھم ن. تايپ متن کتاب مذکور تقريبًا رو به پايان است    

تا برايش  naghd خواھد، يک ايمیل به نوبادي بدھد با عنوان اگر کسي ھم متن کاملش را مي. ذيل آن
 .البته بعد از تمام شدن تايپش. بفرستم

 !!کمال تبريزي ھم باشه براي بعد    
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از توي . ساکت بود و آروم. ھا قدم زدن رفته بودم بیرون توي کوچه. اعت حدود يازده و نیم شب بودس    
  .آمد ھا گاه و بیگاه صداي تلوزيون مي ء خونه پنجره

 :آمد یاز زير يک خانه که رد شدم، صداي بلند داد و بیداد پدر خانواده با پسرش م     
 .خوام ت رو مي کارنامه. خوام خودتو نمي. خوام ت رو مي  من قبوليفھمي؟ مي. خوام ت رو مي من کارنامه -
 ...دم شھريور نمره بیارم قول مي. دم قول مي. چشم بابا -
    

 ....ام گرفت گريه     
 فاجعه از اين بزرگتر؟     
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 .دم و ھمانطور که خواستي آشکارش نکردمحسن جان يادداشتت را خوان     
دانم چرا دريافت  نمي. ھاي شما پاسخ نسبتًا مفصلي نوشتم دوست خوبم، من به يکي از ايمیل     
 .فرستم بھرحال دوباره برايتان ھمان را مي. نامه به من برگشت ھم نخورد. ايد نکرده
دوني که ھیچکس براي کسي  ز نوبادي ميايم و خودت ھم بھتر ا اما مھم اينکه قبال ھم نوشته     
ھم ) نه دانش( حتي کسب آگاھي . ، مگر اشاره دادن)در زمینهء روان و خودشناسي(تواند کاري بکند نمي

 .گیرد توسط خود فرد صورت مي
 .خیلي موثر است) رواني(ماندن با وضعیت موجود      
 ما ممکن است ريشه در مسائل واقعي و بیروني ھاي در عین حال اين را ھم بگويیم که بسیاري از رنج     

 فردي ممکن است در يک محیط ناھنجار خانوادگي زندگي کند - فقط من باب مثال - مثال . نیز داشته باشد
در چنین .  وي را پديد آورندابکه از ھر طرف، اطرافیان به او آزار برسانند و يا موجبات ناآرامي و اضطر

بايد ھجرت کرد و بھرحال از . ن وضعیت بروني را تحمل کنم و خودم را آزار بدھمشرايطي ديگر معني ندارد م
 .آن محیط دور شد و حذر کرد

  .نه از نظر امور بیروني. از نظر رواني مصداق دارد" ماندن با آنچه ھست"     
ھا اين  ام خیلي ام که از محتواي آنھا متوجه شده اين موضوع را نوشتم، چون چندين ايمیل دريافت کرده     

کنند اگر در محیط  و فکر مي. اند را اشتباه متوجه شده" ماندن با آنچه ھست"يا " ماندن با وضع موجود"
 .ستاينطور نی!! شان ھم ناھنجاري بود، بايد سوخت و ساخت بیروني زندگي

 .تا بعد     
 !کمال تبريزي؟     
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  دل باز کبوتر گرفتخانهء
  و بقربقو در گرفتدمدمه
 اين شعر از کیه؟: پرسید
 .فکر کنم از يکي از شعراي معاصر: گفتم
 .ست خیلي مسخره: گفت
 چطور؟: گفتم
 !گفت ديگه رو ھم مي" ھاپ ھاپ"و " بع بع"و " قدقد"يھو ! ديگه چیه؟" بقربقو: "گفت

... 
 .ر از موالناستببخشید يادم نبود، اين شع: گفتم

... 
 .شايد محتوايي داشته باشد. البته بايد کمي بیشتر بروي آن تامل کرد: ... گفت

---------- 
و تا چه حد اين " کي گفته"بدون توجه به محتواي حرف، به اين نگاه کني که . خودباختگي يعني ھمین    

 .گو اعتبار جمعي داره سخن
  

 nobody ساعت   توسط1385 ریم ت و ششستینوشته شده در  دوشنبه ب +
 
 رساند،  آنچه ما را به حقیقت ميگاه
  از آن عاريست،خود

  
 .بخشد  تنھا حقیقت است که رھايي ميزيرا
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ن، نکتهء جالبي را آقا ئي دربارهء کتاب با پیر بلخ ايشا ديروز در جلسهء محمدجعفر مصفا، ضمن بررسي    
ھايي است که خوانندگان باسابقهء  ترين پرسش داود بیان کردند که پاسخ دقیقي به يکي از اساسي

 .کنند ھاي مصفا مطرح مي کتاب
سیستم شما و ) باصطالح(ھا است در  چرا با وجود اينکه من سال"پرسش اين دوستان اينست که     

ھاي شماھا را  خوانم و صحیت ھاي شما را مي  مطالب و کتابھا است که کريشنامورتي ھستم و مدت
فکري و تمام تبعات آن ھستم؟ آيا  و ھويت" خود"شنوم، تغییري در من ايجاد نشده و من ھنوز گرفتار  مي

 "!ھاي شما و کريشنامورتي نیست؟ نقص از سیستم و کتاب
فکري  و ھويت" خود"اند که رھا نشدن از  همصفا و کريشنامورتي ھر دو جواب اين سئوال را اينگونه داد    

  .ھا و يا ناکارآيي آنھا نیست دلیل بر نقص گفته
گفت اکثر کسانیکه چنین ايرادھايي  مي. تري بیان کرد ديروز اين پاسخ را آقا داود بصورت ملموس    
خواھند از   و ميخوانند ھا را براي درک صرفًا عقلي و فلسفي مي کتاب. گیرند خود اھل تجربه نیستند مي

اين .  بسازندبیني نمجموعهء مطالب خودشناسي، براي خودشان يک ايدئولوژي و سیستم فکري، يک جھا
ھا و  دوستان بیشتر مايلند تا ھمان برخوردي را نسبت به اين مطالب داشته باشند که نسبت به کتاب

آوري  مندانه، و از روي جمع"نشدا"برخوردي : مکاتب ديگر و يا حتي نسبت به تمام امور زندگي دارند
 .اطالعات، بدون درک تجربي و حسي از تعلیمات

کنیم، با  مي" فکر"گفت آيا انصافًا ما اھل تجربه ھستیم؟ آيا به آن اندازه که در مورد اين مطالب  مي    
اکت و کنیم، اھل رفتن به يک جاي س رويم و سئواالت فلسفي براي خود ايجاد مي ذھنمان با آنھا ور مي

 ھستیم؟) که اين اصل است(تجربه کردن سکوت 
دانیم، طوريکه بمحض  ايم؟ يا صرفًا مطالب بسیار زياد دربارهء آن مي آيا يک مراقبهء واقعي را تجربه کرده    

شود مثل يک آدم فاضل و بسیار باسواد دربارهء آن يک سخنراني  اينکه جايي صحبت از مديتیشن مي
 دھیم؟ حسابي پس مي

 که از روي عصبانیت اين ام دهی و مصفا را دیشنامورتی کریھا  کتابسالهء نی از خوانندگان چندیاریمن بس    
 .اند در حالیکه به اين پاسخ دقیق و مکفي توجه ندارند سئوال را مطرح کرده

 .اي که اخیرًا نوبادي در آن شرکت داشت، انصافًا جلسات خیلي خوبي بودند دو جلسه    
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ايشان داستان زيبايي از مثنوي . کرديم ديروز با دوست عزيزي دربارهء يادداشت قبلي نوبادي صحبت مي   
 :اين داستان از اين قرار است. را شاھد آوردند

   راي كید راآن يكي زد سیلیي مر زيد را                حمله كرد او ھم ب          
   زنم كنم           پس جوابم گوي و، آنگه مي سؤالت مي: زن گفت سیلي          

    
   بر قفاي تو زدم آمد طراق                     يك سؤالي دارم اينجا در وفاق          

    
   !اين طراق از دست من بودست يا          از قفاگاه تو، اي فخر كیا؟          

    
   گفت از درد اين فراغت نیستم              كه درين فكر و تفكر بیستم          

    
  !درد را اين فكر، ھین دردي ھمي انديش اين           نیست صاحب تو كه بي          
ي رو اوني که سیلي خورده يقهء دوم. زنه  از اين قراره که يکنفر به ديگري سیلیي به پس گردنش ميماجرا
ئي که برام پیش اومده  گه قبل از اينکه تالفي کني بذار سئوال فلسفي گیره که تالفي کنه، دومي مي مي

 ! بود يا از پس گردن تو؟نسئوال من اينه که اين صدايي که اومد از دست م. رو ازت بپرسم، بعدش بزن
د دارم که اصًال به اين سئوال من اآلن آنقدر در: گه مي) و در حقیقت موالنا از زبان اين شخصیت (طرف

  !کني تو درد نداري که داري به اين چیزھا فکر مي. انديشم فلسفي تو نمي
 !درد را اين فكر، ھین دردي ھمي انديش اين           نیست صاحب تو كه بي          

سفي، عقالني، ھاي فل کساني که دائمًا مشغول طرح سئوال. فکريه انصافًا وصف حال ما آدمھاي ھويت    
را، " درد"ھنوز ". دردند بي"و پیچیدن در اين موضوعات ھستند، به معناي واقعي " تفکر"و " فکر"برخاسته از 

 کارد تا به استخوان رسیدهء دھنوز در. اند فکري و تبعات ناشي از آن را ھنوز حس نکرده وخامت ھويت
خواھند  مي. کنند گانه مي  عقالني و فلسفي بچهنشینند با ھم جر و بحث مي. اند فکري را درک نکرده ھويت

 .بسازند"!) خود"و بلکه براي (سیستم فلسفي فکري براي خود 



اتفاقًا آخرين پرسش و پاسخي که در سايت محمدجعفر مصفا گذاشته شده را چند روز پیش گوش     
صل مسئله ببرد، پي به در صورتیکه اگر فرد پي به ا! ئي دردي ھاي برخاسته از بي چه سئوال. دادم مي

 بوده يا از تانديشد که اين طراق از دس فکري ببرد، ديگر به اين نمي میزان و شدت مخرب بودن ھويت
 !قفاگاه
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 ھا و صحرا و آسمان دور و بر نگاه کنیم؟  به کوهنی شده است ھنگام مسافرت با ماشایآ

 !ايست؟  مسخرهسئوال
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  آن باشد که سر دلبرانخوشتر
 گرانی دثی در حددی آگفته

-------------------------------- 
 : (میآور ی را م از آنیا  است که خالصهدهی از شھرستان رسیا نامه)

 بار به منزل شما تلفن نیچند. اھل زنجان ھستم ... نجانبی مصفا، بعد از سالم، ایآقا. یبسمه تعال" -    
.  وقت مالقات را به بعد موکول کردندیا  ھر بار با عذر و بھانهی ولرم؛ی مالقات شما بگی برایکردم تا وقت

انسان از .  کنمزیآم هی کلمهء گالد چننی به نوشتن ا فکر کردم مبادرتدی طول کشیلیخ" بعد "نیچون ا
آقا حاال وقت ندارند، بعد  "نکهی و ای بازرکلی انتظار مدزند ی که آنھمه دم از فقر و تواضع و عرفان میکس

" آقا" تلفن، نھمهی از ایعنی. دمیشن"  ندارندفیتشر"من بارھا تلفن کردم و جواب ... را ندارد" دیتلفن کن
 و آنرا از دمی را نفھمی بازرکلی مدنی ایاند؟ بھر جھت من که معن  نداشتهفیھم در منزل تشر را کبارشی

 و دی بعاری است، بسدهیکنار کش" تی شخصیباز" و بقول خودتان، از کند، ی عرفان می که ادعایکس
 ."الم نه؟ والسای دارند فی تشرضهی عرنی جواب دادن به ای براای آدانم ینم... دانم یآور م تعجب

 
*** 

 
 :و اما جواب    

 ای آست؟ی کل چری از مالقات مدات زهی تو بگو انگست،یام چ"ی بازرکلیمد" علت می من بگونکهیقبل از ا -   
 را ی من مسلمًا قصد مطرح کردن سئوالدنی تو با د؟ی مطرح کردن داری که واقعًا سئوال باشد، برایسئوال
  نداد؟ادی پند سومش را به صرنده پایام؟ آ  قبًال نداده– ھست  ھرچه– جواب سئوالت را ای آیول. یدار

 یھا یلی وجود دارد؟ نکند تو ھم مثل خود من و خی نکتهء مبھمیا ام و خوانده  که گفتهییزھای در چایآ     
  رفته بودم، بجان خودت چند برابر توکای که به آمرشیھا پ  سال؟یگنده را دار  کلهی مرض مالقات آدمھاگرید

امروز .  و باالخره گرفتم– رمی وقت مالقات بگری شھسندهءی نورمردی پکی تا از دمی منت کشیتلفن زدم و کل
؟ !ی تا او را مالقات کنی آنھمه جان کندی چه منظوری تو براپرسم ی از خودم مشمیاند یکه بآن زمان م

 واقعًا سئوالت از او چه بود؟
من و تو . اموزمی از او بیزی چنکهی او رفته بودم، نه بقصد ایجتماعمن در واقع به مالقات اسم و رسم ا     

 از توھمات ی که خود ما دستمالنستی اتیواقع. ستیچ" ندانستن" علت میدان ی خوب مگریکه حاال د
را باز کن " خود بسته "مال دستنی امییگو ی نمی حت– یگری بدمیرو ی و حاال ممیا  به چشممان بستهیذھن

 . کنفی من توصی را برایندگ زمیگوئ ی م–
 (.یائی تا بکنم ی زدم، خبرت میاهللا وقت انشا. ام  بھم نزدهیا  چندان گندهیالبته من ھنوز کلهء اجتماع)    

     ... 
 تلفن ھا یبعض.  کنمفی تعرتی را در مورد مالقات و تلفن فراموش کردم براگری موضوع دکی یراست     
 کی و کنند ی تعجب ما،ی اآلن بنی ھممیگو ی به آنھا میوقت. نندیبب) نده باشمکه ب(را " استاد" تا کنند یم

 ھم شد ای اآلن بنیاستادِ  ھم"کنند که  ی فکر را منی ادیشا. ندیآ ی و اکثرًا نمکنند ی مدای پیحالت بور شدگ
 من یوضع روح:  به اصرار کهکنند ی وقت ندارم، شروع مای ا،ی بگری سه ھفته دمی اگر بگویول!!". استاد

 .ھا  حرفنی اریمسافرم و نظ...  است می وخیلیخ
 مسئله کیاند که از مالقات ھم   از قبل با درون خودشان قرار گذاشتهنھای که انگار ارسد یبنظر م     

 ی ولست؛ی نیا مسئله" ای اآلن بنیھم"در .  با آن مشغول باشند و کلنجار بروندیبسازند و الاقل چند روز
کننده   مسئلهء مشغولمچهی نکی خودش د،ی زودتر وقت بدھنکهی، و بعد اصرار به ا"ای بگریدسه ھفته "

 .است
 بندهء خدا نی از انکهی به ادی اصرار دارشتری شماھا بمینیب ی ممیخالصه، اگر به مجموعه روابط توجه کن     
 در کار یری چه گدانم ینم یول. دیآ ی البته خودش ھم بدش نم– تا خودش دی بساز»ی کل عرفانریمد «کی



به . داری دی جز دورستی نی عرضادهیز. سی بنومی زودتر برایدان ی اگر م؟یدان یتو نم. شود یاست که نم
 .ھا سالم و دعا برسان برو بچه

---------------------- 
 محمدجعفر مصفا"  و مسائلیزندگ" کتاب از
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محیط و فرھنگي که در . ھا پر از خشمیم ايم پر از خشونت است؛ زيرا خود ما انسان دنیايي که ما ساخته"   
. ھايي است که خود اسیر آن ھستیم رحمي ھا، و بي ھا، رنج ھا، کشمکش کنیم محصول نزاع آن زندگي مي
توانیم وجود خويش را از خشونت شديدي که حاکم بر  ھا مي ترين سوال اينست که آيا ما انسان بنابراين مھم

 آن است پاک گردانیم؟
 

اکنون من به . گذرد سراسر زندگي ما آدمیان در خشم گذشته است و مي. ما موجوداتي پر از خشمیم    
توانم به  توانم خود را فارغ از خشونت گردانم؛ چگونه مي خواھم ببینم چگونه مي عنوان يک انسان مي

 آورده است؛ ھانبینم که خشونت چه بر سر ج براي اين کار بايد چه کنم؟ من مي.  خشم برومفراسوي
ھايي در خود انسان ايجاد کرده  ھا و بدبختي چگونه ھمهء روابط را به فساد و تباھي کشانده است؛ چه رنج

گي کنم که واقعًا پر از اي زند خواھم به گونه گويم اکنون مي و به خود مي. بینم  من ھمهء اينھا را مي-است 
اي ھمهء  براي چنین زندگي. اي داشته باشم که سرشار از عشق عمیق باشد صلح و صفا باشد؛ زندگي

 "حال بايد چه کنم؟. ھا بايد از وجود من زايل گردند خشونت
 یشنامورتی کراز

--------------------- 
 ز،ی عزسپھر

 می دارکهی در حالی که ما خودمان گاھنستی ارود ی م دکترشی که به پیریمنظور از داستان شخص پ    
 و سالم میا  سرما نخوردهمییگو ی مم،یکن ی است و سرفه می جارمان ینی و آب از بمیکن یعطسه م

 .میستی طاووس نکهی در حالم،یکن ی می طاووسی آنکه دعوگری مثال دای. میھست
 ورزد، ی حال خشم، نفرت و خشونت منی و در ع ھستم،ام ی من در اصالت انساندیگو ی می نوبادیوقت    
 !ام  من سرما نخوردهدیگو ی است که با حالت سرفه و عطسه دارد می درست مثل کسیعنی

 دی که شما داری برداشتنگونهی بگمانش نوشته است ای قبًال ھم نوبادیری و تفسیری تعبدیدر مورد د    
 یی شما بگوی وقتز،ی دوست عزنیبب: می بگستید ن را ھم بیا  نکتهکیو داخل پرانتز . اشتباه است

من در مورد : "ییگو بدیتو نبا: می درست است من به شما بگوای  حاال آ5=2+2 نه، می  و من بگو4=2+2
، "من در مورد موضوع بر حقم و تو بر باطل: "یی؟ معلوم است که اگر تو بگو" !موضوع بر حقم و تو بر باطل

 .  4=2+2درست است و چون سخنت . یا درست گفته
 نی درست است حسایحاال آ.  سرد استدی خورشدیگو ی منیحس.  گرم استدی خورشدیگو یحسن م    

 ؟" !من در مورد موضوع بر حقم و تو بر باطل "یی بگودیتو نبا: دیبه حسن بگو
 انسان د،ینی چرا؟ ببی پرسیم.  اشتباه استیری تعبدی برداشت شما از دگفت ی مینوباد. میبگذر    
 سخنان مربوط به ی حتیعنی.  استیا اش با امور، کتره  مواجھهای اصوًال نحوهء برخوردش یفکر تیھو

 فی و تکللی تحمود که بر خییھا "دیو نبا" دیبا"بصورت . نگرد ی می را بصورت دستورات اخالقیخودشناس
 ی اخالقفی دستور و تکلکیرا بصورت  آن عًای سرخواند، ی را میری تعبدی موضوع دنی ھمیمثًال وقت. کند یم

 به قرار دادن فشار مالمت بر پشت کند یو شروع م"  داشته باشمیری تعبدی ددیمن نبا: " کهآورد یدر م
 ... و" ی باشاشته ددی نبایدی چنان د– است یری تعبیدی دنیچن"ذھنش که 

 را نی است ایما کاف. اشتباه است دارد یری تعبدی ھم که از دی موضوع گذشته، اصوًال برداشتنیاز ا    
 را نیا! نیھم). تیاحول(مینیب ی و امور را دو تا مھا دهیکه پد) میابی صرفًا عقًال دربنکهینه ا (میدرک و تجربه کن
 آن یکی و کیزی آن فیکی ند،یب ی آن را دو تا مند،یب ی را میزی چی که ذھن وقتمینیبب. مینیدر درون ذھن بب
 کی است و لی آن اتومبتی واقعکی. مینیب ی را منی ماشکیمثًال من . (ستی نکیزی آن فتیپندار که جزو واقع

. رھای تعبنجوریاست و ا" کالس یب "ایاست " باکالس "میگو یمثًال م. کنم ی متیاز آن واقع" من" که یریتعب
 (. داده شدهحی توضی موضوع بخوبنی زائد محمدجعفر مصفا، اتفکر کتاب یدر ابتدا

 را ی عبارتکی ی فردی وقتز،ی دوست عزدینیبب.  لجاجتانی جرماند ی ممی موضوع ھم که بگذرنی، از اخب    
ھا را حتمًا  بچه. کند ی می دارد لجبازبرد، ی دائمًا بکار ماش یبدون توجه به معن)  آفتابلیمثل آفتاب آمد دل(
  .ستی حرفشان چی آنکه خود بدانند معنا بدونکنند ی را تکرار مزی چکی دائمًا کنند ی لج می که وقتیا دهید

 در ییگو ی ملی به چه دلدیسپھر پرس.  ندارندیی نوشت در عشق، خشم و نفرت و خشونت جاینوباد    
 نیا.  آفتابلیآفتاب آمد دل:  ساده کهلی دلنی نوشت به اینوباد. ستیعشق، خشم و نفرت و خشونت ن

 نی انهی عه عشق باشد بتیفی انسان در کی وقتیعنی.  خودش استلی و دلانگری خود عشق بنکهی ایعنی



 که در عشق، نه خشم است و نه نفرت و نه کند ی و بلکه درک و حس و روانًا لمس مندیب یموضوع را م
 از عشق ،ی ھستلی اگه دنبال دلیعنی( رو متاب ی از ودی بالتی آفتاب، گر دللیآفتاب آمد دل. خشونت

 (.ی و تجربه کنینین خودش بب را درولشیروگردان نشو تا دل
 موضوع آورد، اما نی دربارهء ھمیشنامورتی و روشن را از کرقی دقی سپھر متنی برای آنکه نوبادبیعج   

 متن نیچطور به ا.  ساده و رسا استاری بسیشنامورتینوشتهء کر!! انگار سپھر اصًال آن را نخوانده است
 (.دیی توجه بفرمادوارمیام. آورد ی مینوشته را در صفحهء اصل نی ای نوبادنان،یمحض اطم! (د؟یکن یتوجه نم

به قول ! ستیسپھر، عشق محدود ن". دیکن ی را فقط محدود به عشق میشما فطرت آدم "دیا نوشته   
 ی سوئی بیآن سو. سو ھم ندارد. حد ندارد. نه اول دارد نه آخر! دی قعرش ناپدست ییایعشق در: موالنا
 عدم ق،عش). میکن ی صحبت ممی داریمشخص است که در بعد روان(حدود است ناملیانسان اص! است

 . که محدود باشدستی نی است، ھستیستیاست، ن
  عدمیای چه باشد عشق؟ درپس

  عقل را آنجا قدمدرشکسته
 راتی عشق را به حصار و محدودهء تصوی عقل– ی فلسفیھا  با بحثخواھند ی که میو قابل توجه افراد)

 عشق و فطرت حالت و کهیدر حال. زی چکی از ی ذھنری تصوهءی ارائه و تھیعنی ی ذھنفی تعر. بکشندیذھن
.  استریناپذ فیتعر.  ارائه دادیری از آن تصوشود ی است که نمنی ھمیبرا). ایآن ھم زنده و پو( است تیفیک

 (.درشکسته عقل را آنجا قدم
  .باشد تواند یمحدود نم.  استحد ی فطرت، بیستی عدم و نیایدر

 نشده ی عصبانی موضوعای ی شما تا به حال از دست کسایا:  سوال کی: اما ادامهء سخن سپھرمان    
 را در فطرت و یجاناتی ھنی درست است که وجود چنی از لحاظ عقلای آد؟ی تاکنون دچار ترس نشده اای ؟ آدیا

 درست که در نی است؟ ا که فقط حالت عشق بر ما حاکممی و بگوئمی انکار کنگرانیوجود خود ود
 .  نشده استینف...  خشم و تنفر ولی از قبی وجود حاالتی بر حالت عشق است ولدی تاکیخودشناس

 بر فرض یعنی مرجع معتبر بداند؟ خواھد ی را می سپھر نوبادای است؟ آی نوبادست؟یک" شما"منظورت از     
 ای!! ؟"ستیپس خشم در عشق ن "دیگو ی خشم نشده است، سپھر مری ادعا کند تابحال اسیاگر نوباد

 !!؟."پس خشم در عشق ھست "دیگو ی خشم شده، سپھر مری اسدی بگویبرعکس، اگر نوباد
 یھا  کتابییگو ی شما که خودت م؟یکن ی صحبت میدربارهء چه انسان.  صحبت کنقی سپھر، دقنیبب    

 خشم، ری اسیفکر تی ھوری که انسان اسی بداندی قاعدتًا بای بھتر از نوبادیا محمدجعفر مصفا را خوانده
 یگ  را در رنج و فشردهی دائمًا ونھای نامطلوب است که ای امور روانیلینفرت، خشونت، اضطراب، ترس و خ

 که در ی انسانای یکن ی صحبت میفکر تی ھوری دربارهء انسان اسیخوب، حاال تو دار. اند  قرار دادهیروان
و . شتری بیھا  را دارد بعالوهء رنجنھای ھمهء ایفکر تی ھوریاس عشق و فطرتش است؟ انسان تیفیک

. دارد) یروان (ی و بلکه در باغ سبز عشق زندگارد، را ندنھای از اچکدامی است ھشی که در فطرت خویانسان
 .ھاست وهی در آن بس می جز غم و شادمنتھاست، یباغ سبز عشق کاو ب

 .می را بخوان،یشنامورتیحه، از کر صفی نوشتهء ساده و روان باالدوارمیام    
 ی براری بگیا  را مقدمهکوی ھانیا. زی عزمی دوستان دوستدار سکوت، مخصوصًا ابراھی براکوی ھاکی    

 . که دربارهء سکوت خواھد نوشتیا نوشته
 
  نگفتندی سخنکی چیھ
 
 زبان،ی منه
 

 ھمانینه م   
 

 ی داوودیو نه گلھا ...   
  

 nobody ساعت   توسط1385 وری و ششم شھرستی ببهکشنینوشته شده در   +
 
 

 .ترجمهء مھرداد نبیلي رو بخون
  .خیلي جالب بود. خوندمش

  .پس خوندي
  . مال دوست مامانمه. آره

  الري رو يادت ھست؟
  .آره يادمه. خواستم دوباره بخونمش ھنوز دستم ھست چون مي

  .آھا



  چي میخواستین ازش بگین؟. خوب
اگه يادت باشه، در اوايل ھمون رمان میگه که دوست عزيزش رو که خلبان بوده از میخوام بگم الري رو 

دست میده و ھمین که بھش فوق العاده تعلق داشته باعث میشه يک ضربه بخوره و سئوال براش پیش 
  . بیاد پس دنیا يعني چي؟ دوست داشتن، عشق، وابستگي اينھا پس چیه؟ و بدنبال اين سئوال میره

  . من يه ذره گیج شدم االناما. اوھوم
  از چي؟

  . از اينکه بايد چیکار کنم
  در چه مورد؟

  اينکه بدونم از دست خواھم داد، اگه اينو بدونم، چي میشه؟ چه تاثیري روم میذاره؟
  شما در مورد چیزي میخواھید تصمیم بگیريد، خب بعد؟. متوجه نمیشم

ي که برام عزيزن رو از دست میدم، چه تاثیري روم يعني منظورم اينه که اگه اينو بدونم که روزي چیزاي
  میذاره؟

...  
  . فھمم يعني بايد باعث بشه چي رو بفھمم؟ چه تغییري کنم؟ اينو نمي

  ...آھا
اگه به اين باور برسیم، . اما شايد باور نداريم... دونیم که روزي از دست میديم خوب ھممون مي.. میدونین

  چي میشه؟
اش ھمین  معني تعلق خاطر نداشتن بصورت عمومي. حس نمیکنیم. ط میدونیمببین، میدونیم، اما فق

  .ھست که ھر چیزي رو ھر لحظه ممکنه از دست بدم
...  

يک درويش میره . ببین، اگر من میلیون میلیون ھم ثروت داشته باشم و تعلق به اون نداشته باشم، راحتم
  و خونه و اينھا بھم زديو خودت رو اسیرشون کردي؟ میگه چرا اين ھمه ثروت . پیش دوستش که ثروتمند بوده

  خوب؟
راه که میافتند و کمي دور میشند، درويش میگه آخ من . دوستش میگه بريم. پاشو بريم دنیا رو ببینیم
دوستش میگه من اون ھمه ثروت رو رھا کردم ولي تو از . برگرديم بیاريمش. کشکولم رو جا گذاشتم
  !کشکولت نگذشتي

...  
. بیروني نیست. تعلق، دروني است. عني وابستگي داشتن به تصوير چیزي، نه اينکه خود اون چیزھاتعلق ي

  .البته من دقیقًا نمیدونم سئوال شما در مورد تعلق دقیقًا به چه موردي برمیگرده. يعني ذھني است
  ...يه کم صبر کنین. يه ذره مغزم از قفلي در اومد. داستان خیلي خوبي بود

  .باشه
  نین، اگه به چیزي تعلق خاطر داشته باشیم، چي میشه؟ببی

  .ممکنه با از دست دادنش دچار آزردگي روحي بشیم
  خوب؟
  .خوب به جمالت! خوب؟

  .بذارين، االن میگم
  .عجله نکن، راحت باش. بگو

و ببینین، توي اون آيهء قرآن گفته شده بود که ھر چیزي که بھش تعلق خاطر داري رو بذار کنار و فقط من
  .بپرست
  .خوب

  اين يعني چي؟
  ...نه، بذار اينطور بگم، ... ببین، يعني اينکه. خیلي معني عمیقي داره

  !اين تعلق خاطر داشتن چیکار میکنه؟
ببین، مکانیسم تعلق رو که . چشم دروني، يعني باطن آدم رو کور میکنه. تعلق خاطر ذھن رو میبنده

  خوب؟. هفھمیدي چطوره، درسته؟ اينکه ذھنیه، درونی
  .خوب بله

مشغول باشم، و نگران باشم که االن کجاست، چطوره ) مثال ماشینم(حاال، من وقتي ذھنًا فقط به يک چیز 
ام، و ھمین موضوع من رو دائمًا از نظر ذھني مشغول نگه داشته،  ، اين يعني تعلق دارم، بھش وابسته... و 

  ، خوب؟)راني ھم بدنبال دارهتازه سواي اينکه نگ(و ذھنم دائمًا بھش فکر میکنه 
  .خوب

يعني آزاد . يعني تعلق به ھیچ چیز نداشته باش. يعني اينکه غیر من رو نپرست" فقط من رو بپرست"حاال، 
اي خوشا سرو که از بار غم آزاد / اين رو شنیدي از حافظ که زير بارند درختان که تعلق دارند. باش، درونًا



و اين باعث میشه آدم روانًا ). و نگراني(ھايي که میاره غمه  ترين بدبختي يعني تعلق يکي از اساسي... آمد
  روشنه اين حرفا؟ . تحلیل بره

  ...کنم خیالي يکي نیست؟ اينجوري حس مي اين تعلق نداشتن و بي. خوام يه چیزي رو بدونم آره، ولي مي
  . دقیقًا ھمونه

  !اما بايد چه جوري باشه؟
يعني انگار . اند خیالي رو يک ضد ارزش بھمون معرفي کرده ت ماھا، دائمًا بيمتاسفانه در جامعه و در تربی
 میگن، اند اينطوري بھمون القاء کرده! چیزي براي نگراني نداشته باشه، زشتهو اگه آدم بدون مسئله باشه 

  . رگه بي، سیب زمینیه
  اھمیتي چیه؟ خیالي با بي فرق بي

   !اھمیتي؟ يعني چي؟ بي
  !اھمین ندادن

  ه چي؟ب
خیال باشین، بعد  بي. مثًال فرض کنین به آدمھايي که دور و برتون ھستن و دوستشون دارين، اھمین ندين

  !؟!جوري میتونین بگین دوستشون دارين چه
  ...پونه

  ...تازه اشیاء ھم ھمینطور
  .و خودت اشکالش رو بگو. پونه، سئوالت رو يک بار ديگه خودت بخون

  .صبر کنین بخونم
ok  
  !ھممف نمي

  ...ببین، نوشتي 
خیال باشین  بي. مثًال فرض کنین به آدمھايي که دور و برتون ھستند و دوستشون دارين، اھمیت ندين

  .نسبت بھشون
  !میشه من کسي رو دوست داشته باشم و بھش اھمیت ندم؟: ازت میپرسم

  .خوب من ھم ھمینو میگم
کنم که دوستش داشته   خودم رو مجبور ميکنم و شايد ولي ادعا میکنم و فکر مي! پس دوستش ندارم

ھامون  میدوني پونه، ما خیلي از دوست داشتن. حتي خودم ھم نمیدونم که واقعا دوستش ندارم! باشم
  . يعني بھمون القاء شده، حقیقي نیست، پوستیه، آبکیه! ھمینطوره
ولي اينکه . ھمیت نديمنظور من ھم اينه که نمیشه يکي رو دوست داشته باشي ولي بھش ا. آره میدونم

  اين يعني چي؟... میگین بي خیال باش
  ...ببین
  .خیال بودن و اھمیت ندادن رو بدونم خوام فرق بي مي

و به حکم اين بايد و . اند ايم، ھمه چیز رو از بیرون بھمون القاء کرده ما آدمھايي که از اصالتمون خارج شده
ند که به پدر و مادرت احترام بذار ازشون نگھداري کن و ھزار بايد ا مثال بھمون ياد داده. نبايدھا زندگي میکنیم

براي ھمینه که . و نبايد ديگه و ما بحکم اين بايد و نبايدھا به حکم اين وظايف و تکالیف داريم زندگي میکنیم
  خوب؟. و اين اسارته، آزادي نیست. زندگي ما شده يک مشت تکلیف، وظیفه

  .خوب
مون، در خودمون باشیم، به چیزي که دوست داريم خودبخود، خودبخود، و  سانياما اگه ما در اصالت ان

خودبخود بدون اينکه بر خودمون تکلیف کنیم که بايد به چي اھمیت بديم و به چي نديم، خودبخود به آنچه 
خیال است و ھم حس  در چنین حالتي، انسان ھم بي. و به آنچه نه، نه. بايد اھمیت داد اھمیت میديم

! ولي اون حس مسئولیت از زيرزمین تا آسمون با اين چیزي که االن داريم فرق داره! ئولیتش رو دارهمس
  .بگو حاال. تمام

اما ھنوز نفھمیدم که دوست داشتن و تعلق خاطر داشتن . اينا رو فھمیدم، قبول ھم دارم. خوب اينا قبول
دونم، خیلي فکر کردم به اينا اما متوجه  نمي.. .چي کار میکنه که آدم رو از ياد خدا مثًال دور ممکنه بکنه

  .شم نمي
  .تعلق داشتن يعني مشغولیت ذھن. ياد خدا يعني نبود فکر. ياد خدا يعني سکوت
  .بیشتر توضیح بدين

  ...ببین، 
  !بیشتر توضیح بدين" ياد خدا"در مورد 

  وقتي تو به چیزي تعلق خاطر داري، بھش دائمًا فکر میکني، درسته؟
  .بله
. يعني فرو خوابیدن فکرھا. يعني برقراري و تحقق سکوت دروني. ب، ياد خدا يعني نبودن ھمین فکرھاخو

  متوجه میشي چطور تعلق با ياد خدا در تضاده؟



  ! ....خیلي باحال بود! اشکم داره در میاد!! حاال فھمیدم. دقیقًا. اوھوم
  خدا يعني چي؟.... يه چیزي

   
  ! ... خدا؟

   
  ا شرح و بیانھرچه گويم عشق ر

  چون به عشق آيم خجل مانم از آن
   

  گرچه تفسیر زبان روشنگر است
  زبان روشنتر است لیک عشق بي

   
  .کم بريم که ديروقته حاال کم. اش حرف نزنیم تا خودش باشه پس بذار درباره

   
   nobody توسط  ساعت1385مھر یکشنبه دوم  نوشته شده در  +
 
 

ولی . دانند یک مقدار الفاظ یا تمرینات عملی به اصطالح ماورایی می گروھی مدیتیشن را عبارت از تکرار    
در این سکوت،  .به معنای واقعی یعنی غیبت ھر نوع اندیشه از ذھن و نتیجتًا سکوت کامل آن مدیتیشن

نیروھا ھرگونه یاس، ناتوانی، خشم و ترس را  این. ی برخوردار استا العاده ذھن از روشنایی و نیروھای فوق
تنھا . گردد این سکوت، ھستی آدمی یکپارچه انرژی شور و شوق زیستن می در. زدایند از وجود انسان می

 .کیفیت است که شادمانی به معنای واقعی وجود دارد در این

 جیدو کریشنامورتی

  

  nobody توسط  ساعت1385جمعه ھفتم مھر  نوشته شده در  +
 

 تواند شوند که محمدجعفر مصفا نمي اينقدر اين موضوع ساده را متوجه نمي ھا دانم آيا واقعًا بعضي نمي    
آيا ! نفي کند؟مستقیمًا  برانگیز است را العاده حساسیت موضوعاتي ديني و حساس اجتماعي را که فوق
بگويد امام زمان وجود خارجي ندارد، مذھب عوام جز پوسته  اين افراد انتظار دارند که مثًال محمدجعفر مصفا

  !؟...وجود ندارد و " خدا"نیست،  و اتوريته چیزي
 

 خواھي ديگري آن را تايید کند؟ اي، چرا ديگر مي ھايي پي برده و اصْال تو اگر خودت به يک حقیقت    
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کننده و  گویم مشاھده من می. قول دیگران است دانیم، نقل می آنچه را ما دانش روانی خود    
کنم،  می کی بودن را من در خودم احساسحال سئوال این است که آیا این ی. چیزند شونده یک مشاھده
 کنم؟ تکرار می بینم؟ یا چون دیگری آن را گفته است من ھم آن را کنم، می درک می

 
 ؟!و رنج و مسائل آن فارغ نبودم" خود"کردم آیا از  اگر من آن یگانگی را در خود احساس می    

 کریشنامورتی
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 سکوت

  

گفت یک آقایی چھل شب دربارهء فایدهء سکوت  دوستی می. (قرار بود کمی دربارهء سکوت بنویسیم    
  (!کردن صحبت کرده

سکوت زبانی که . یک سکوت درونی، ذھنی دانیم که یک سکوت زبانی داریم و ھمه میخوب این را     
ما دائمًا در . خواھیم دربارهء سکوت درونی، سکوت ذھنی صحبت کنیم می ما. مورد نظر ما نیست در اینجا

را جابجا  تصاویر ذھنی. زنیم با خودمان داریم حرف می! مشغول حرف زدنیم، اینطور نیست؟ ذھنمان
ھا  جز سنجش و نقل و انتقال دانسته اصوًال چیزی" تفکر. "ایم نامیده" تفکر"کنیم و این جابجایی را  یم

آنچه نو و تازه است معنوی است و معنویت با تفکر . تازه دست یافت شود به چیزی نو و با تفکر نمی. نیست



و آنچه . ھای حافظه است اندوخته ،دانش. تواند بیرون از حیطهء دانش باشد فکر اصوًال نمی. آید نمی بدست
  .اند توانند باشند، کھنه نمی در حافظه است تصاویر ذھنی است که تازه

سکوت یعنی متوقف . کنیم کھنه را دائمًا جابجا می ھای ما با حرف زدن درون خود این تصاویر و اندوخته    
گی  تازه و در ادامهء آن، درک و تجربهء. خواری نھایتًا دست برداشتن از این کھنه ھا و شدن این جابجایی

 .روانی

توان در کار کرد تا این سکوت را  چه لمی می. شود حال سئوال اینست که این سکوت چطور متحقق می    
 تجربه کنیم؟
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 باز ھم سکوت

  

و کریشنامورتی و ھمینطور موالنا به اون  ترین موضوعی باشه که محمدجعفر مصفا سکوت شاید اصلی    
 .موالنا معموًال به توصیه یا اشاره به سکوت تموم میشه ھای آخر غزل. کنند دائمًا اشاره می

فقط و فقط . صرف، بدون رد یا قبول، بدون تعبیر تماشای. ترین لم برای تحقق سکوت نگاه است اصلی    
نگاه . گذره، فکر، فکرھا چیه؟ آنچه در ذھن داره می" آنچه ھست. "آنچه ھست نگاه به چی؟ نگاه به. نگاه
  .شند که این فکرھا چطور دارند پشت سر ھم قطار می کن

رفته . کنی نشستی داری فیلم فکرھا رو تماشا می ثل یک تماشاگر فیلم بدون کهتشبیھًا خودت رو م    
 و رفته رفته ھیچ،! کسی ھم که داره فیلم رو تماشا میکنه، خودش جزو فیلمه یابی که حتی این رفته درمی

 .کنی عدم و نیستی رو تجربه می

برو و سکوت رو عمًال تجربه .  بعدش چینشین راجع به این فکر کن كه حاال! اھل تجربه باش، این صد بار    
 .خلوت کن و به مراقبه بشین. کن

 !از ما گفتن    
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 !ھش دار

  

 !از دست ندیم شب دوشنبه رو. یکشنبه سیزدھم شوال است    
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 ھای زمستانی کاج جشن

   

 :این شعر را خواند و یاد نوشتهء سر در سایت محمدجعفر مصفا افتاد

 ات کنند برند چراغانی از باغ می
 ات کنند ھای زمستانی تا کاج جشن

 "ابرھای تار"تو را " صبح"اند  پوشانده
 ات کنند تنھا به این بھانه که بارانی

 یوسف به این رھا شدن از چاه دل مبند
 ات کنند زندانیبرند که  این بار می

 روی ای گل گمان مبر به شب جشن می
 ات کنند ای ارزانی شاید به خاک مرده

 نیست" رجیم"و " رحیم"یک نقطه بیش فرق 
 ات کنند ای بترس که شیطانی از نقطه

 آب طلب نکرده ھمیشه مراد نیست
 ات کنند گاھی بھانه است که قربانی

  

 شعر از فاضل نظری
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 خاستگاه رفتار ما

      
ون درون خودش یکی از کارھای خوب برای کسانی که مشغول سلوک و خودشناسی و تامل و دقت در     

و آن خاستگاه را ببینیم، مکانیسم . چیست ھستند اینه که دقت کنیم خاستگاه و منشاء اعمال و رفتار ما
 .ببینیم و بشناسیم) تحسین بدون نکوھش و مالمت یا(آن را 

اینه که از خودت بپرسی چرا این متن رو داری  توانی بکنی مثًال یک کار خوبی که تو ھمین اآلن می     
 توجه(آیا برای اینه که آرامشی حاصل کنیم؟ علتش چیه؟ ! حصول چیزی است؟ یا این کار برایآ! خونی می

نکوھش کردن خود یا  صرفًا برای شناخت است، بدون. بمعنی توبیخ نیست" چرا"داشته باشیم که این 
 .(تحسین کردن

دقت . تعمیم بده...) شنوی  گویی، یا می یا می(دھی این تامل را به تمام اموری که ھر لحظه انجام می     
 .کن خاستگاه کجاست
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 !ھین

   

 : بگم براتاینھا را ببین تا یک چیزی     

 

اما عجیب این . کرده یعنی گاه و بیگاه غش می .میگن یک نفر بوده غشی بوده. دیدی؟ حاال گوش کن     
 !کرده ھا غش می زن کرده طرف بوده که ھر وقت غش می

آیا ما یک بار نباید از خودمون بپرسیم که این فکر  !مًا در حال غش کردنه، منتھی اونوریفکری دائ ھویت     
چرا ھمیشه به سمتی غش ! کنه که باعث رنج و آزار و نارضایتی ماست؟ می چرا ھمیشه به طرفی حرکت

 !ا داره؟برای م که مالمت کردن ما، نارضایتی ما، احساس غبن و بدبختی ما و ھزار رنج دیگه رو کنه می

ھست که ذھن من ھمیشه با مقایسهء  بینه بخودش میگه چطور ھای باال رو که می آدم عکس     
، ثروت و بھداشت دیگران باعث رنجم میشه، اما یکبار "شخصیت" ، وضعیت ثروت و بھداشتم باََ"شخصیت"

رضایت ما رو  ر وکنیم در جھتی نیست که شک ھایی که ما می یعنی چرا مقایسه! کنه؟ نمی برعکس عمل
 !بیاوره؟

 ...ھین و ھین ای راھرو بیگاه شد    
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 جعفر مصفامحمد’ رابطه ، نوشته

  

امروز داشت با خودش فکر . را در دست دارد نوبادی ھمچنان کتاب رابطه از تالیفات محمدجعفر مصفا   
 ای و وبالگ نقل کند که دید خود کتاب بھتر وشیواتر و رساتر از ھر نوشته کرد از این کتاب موضوعی را در می

 .نقلی موضوعات را بیان کرده
 !ای؟ باز ھم بخون خونده.  بکن و این کتاب رو بخونپس یک لطفی در حق خودت   
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 خداحافظ بالگفا

   



نویسد و فقط برای آرشیو  نمی نوبادی دیگه اینجا چیزی. کنیم به وبالگ جدید کشی می از اینجا اسباب   
 :این است آدرس وبالگ جدید. مطالب قبلی اینجا خواھد بود

  

com.blogspot.neesti://http 

  

 !خداحافظ بالگفا   
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Dec 6, 2006 
 !سالم بالگر

 
 

 :ی اول کارمیچند تا مطلب بگ
اند   درست کردهی نوبادی رو براکی و پکی وبالگ شنی که ایا  از عوامل پشت صحنهیاول از ھمه نوباد. 1

 .دینی در آخرت عوض بب صدای در دنکی. کنهیتشکر م
 :دی بدلیمی آدرس انی به بعد به انیاز ا.  ھم عوض شدهی نوبادلیمیآدرس ا. 2

neesti@Gmail.com 
 وبالگ نی استمیچون س.  را زودتر از قبل جواب بدھدشیھا لیمی تمام ادھد ی قول می به بعد ھم نوبادنی ااز
 . باھاش چک کردشهی رو ھم راحت ملیمی که اهی طوردیجد

 لهءی شدن وبالگ بوستی از آپددیخواھ ی خبرنامه ھم داره که اگه مستمی سکی دی وبالگ جدنیا. 3
بعدش براتون . دی رو در جعبهء مربوطه در سمت چپ صفحه وارد کنتون لیمی ادیتون ی مدی باخبر بشلتونیمیا
 .دیشب تا در خبرنامه عضو دی کندیی اون رو تادیکه با) از طرف گوگل (ادی ملیمی اکی
 خاطر انتخاب کرده نی از اشتری اسم رو بنیا) neesti(است" یستین "ی نوباددی جدلیمیاسم وبالگ و ا. 4

 شنا کنه، نه در یستی عدم و نیای در دردی اصل روان انسان بانکهیا. می باشیستی موضوع عدم و نادآوریکه 
 ".خود"گنداب 
  عدمیای چه باشد عشق؟ درپس

 می که قول داده بودیاگه از موضوعات قبل! شااهللایا. سهی بنوشتری به بعد بنیاز ا کنهی می سعینوباد. 5
 .میسی تا بنودی مونده، بگی باقیزی چمیسیبنو
 نظرتون د،یکن ی پنجرهء نظرات رو باز می که وقتدی وبالگ توجه داشته باشنی ای کامنت گذاشتن تویبرا. 6

 Publish Your و دیسی و اسمتون رو بنودی را انتخاب کنOther نهءی گزدی باد،ی مربوطه نوشتیرو که در جا
Commentدی رو بزن. 

 .ست ساده
 . تا بعدستی نی عرضادهیز
 
 

Nov 11, 2007 
  چو بوي خوش آشناييسالمي

 
 ... اهللا بسم

 
  بابت کامنتھا و ايمیلھا و محبتھاي ھمگي ممنوناز
 

mailto:neesti@Gmail.com


  اين به بعد مي نويسیماز
 
 
 
 

Nov 12, 2007 
 !ري ندارد مستوتاب

 
 :   يه نفر ايمیلي داده اينطور نوشته

 
........... 
 سالم

 ی برگشتخوشحالم
  .ستی به گفتن نیلیکه تما...  ودی جدییزای چفتهی اتفاق مییزای چینوباد
 براتون:گمی افتاده می بگم برام چند باردی که بایاتفاق
  نشسته بودم تنھا11 خونه شب حدود اطی تو حنکهی اگمی مشویکی

 یفیحس لط. صورت . دستا .  تنم ی رودی آمد وخودشو کشیمی بودم و نساطی حی توی نگاه گل کاغذجذب
 باره درونم کی؟ به ! رنج کجاستنیپس ا !ستی نی ھو ناخودگاه بخودم گفتم اصال رنجهیبود و بدن حساس 

 عی سریلیخ. تش تفاوت نداچی وحشتناک از جابلند بلند شد چنان وحشتناک که با مرگ خودم ھیبتیھ
 ....فرار کردم

 بار و االن متوجه اش ھستم نیتو خواب چند .ادی و ھر بار منحصربه فرد مفتهی اتفاق منی بار انی چندینوباد
 بتی ھا اگه جمع بشن با ھمون ھکهی تکی تنی ھمگمیبخودم م.  کرده کهی تکهی وقتا اما خودشو تشتریتو ب
 . ندارهیفرق
 سر نترس چرا که بعد از ھر خوادی جرئت میلی خدونمی مخوامی مبتیرو با ح جان اون حالت رودینوباد
 یچرا فرار کرد!!!  پس کو آن ھمه ادعاگفتمی به خودم میاتفاق
 نمی ببشتری ببتیاون ھ.  کن اون تکه تکه ھا جمع بشنیی راھنماینوباد

........... 
 

و يا " سکوت"، "ماندن با خود" تمرين يا بھتر بگم، ھا معموًال بعد از طي يک دوره    بدست دادن اينگونه تجربه
افته که کسي بدون ھیچ  منظور اينه که گاھي ھم اتفاق مي" معموًال"گم  اينکه مي. ھا است اجراي لم

يعني کسي بدون ھیچ .( میشهنطوراي اين تجربیات براش پیش بیاد، اما خیلي خیلي بندرت اي زمینه پیش
 .)براي کسب چنین تجاربي، اينطور براش پیش بیادتمرين يا آماده کردن زمینه 

 
زاست و اگر فرد ممارست بخرج بده  يعني برکت!) بمعني واقعي کلمه(   اوًال اينکه اين خودش خیلي مبارکه

 !تر و اين تجارب رو جدي بگیره و با اينھا بمونه، رفته رفته عمیقتر و عمیقتر میشه، و البته شیرين و شیرين
 

" ماندن"اند اينطور بنظر نوبادي میرسه که بھترين کار  ئي که ايشون خواسته  در مورد راھنمايي   دوم اينکه
خواد  اصًال بمحض اينکه اين حالت برات مي! افته ھیچ اتفاقي نمي! اصًال نترس. فرار نکردن. با آن حالت است

. وار با اون حالت رفتار کن ي طرز الابالکبا ي!" بشه! فوقش چي میشه؟ میمیرم ديگه"رخ بده، بخودت بگو 
 .اون حالت رو در آغوش بگیر"! ھرچه بادا باد"بگو ! وار"کله بي"باکانه و بقول اھل بخیه،  يعني کامًال بي

 
ھا  چون اين تجربه: يکیش اينه که.    اما سوم اينکه چند مورد ھست که ممکنه در اين مرحله رھزني بکنه

، لذا فرد دائمًا ھوس !)العاده زيبا و شکري است نیستي و عدم فوقتجربهء (بسیار شیرين و گوارا ھستند
ھمین نکته باعث فراري شدن اون حالت . خواھد کنه که دفعهء ديگر ھم ھمون رو تجربه کنه و باز مي مي

! يعني اينکه با وجود آنکه اون رو تجربه میکني و بسیار برايت گوارا بوده، در بند خواستنش نباش! میشه
و با خودت اينطور . به نگاه به آنچه ھست و سکوتت ادامه بده. فقط پنجره را باز کن! ه دوباره بیايدنخواه ک

اي براي رفتار با  داند کار دشواريست، اما جز اين چاره البته نوبادي مي". مدنیامد، نیا. آمد، آمد: "قرار بزار که
اما اگه محل ندي، خودشون رو نشون . ننک رويان باشي، خودشون رو قايم مي اگه دنبال پري. وي نداري

 :چرا که! میدن
 

 ... تاب مستوري نداردرو پري
 

 ! بادنوش



 
 
 
 

Nov 15, 2007 
 خواندن

 
 نطوریحال آنکه ا. میا  کردهی خودشناسم،ی بخوانی خودشناسی با محتوای اگر مطالبمیکن ی    ما فکر م

ھنگام مراقبه .  در حافظه استاتیندوختن ذھنخواندن مطالب باعث تلنبار شدن شدن اطالعات و ا! ستین
 . خود مانع تحقق مراقبه استزین) یخودشناس( مطالبنی آوردن اادی بزین
 

 !دی مطلب که خواندنی ھمی    حت
 
  
 
 

Nov 16, 2007 
yek ketab 

 
  بوھمدیوی و دیشنامورتی کرانی زمان مباحثه مانیپا
 
 بش جالبند خواندم و مطالری چند روز اخی کتاب را طنیا

 
  بوھمدیوی و دیشنامورتی کرنی مباحثه ب-  زمان انی پاکتاب

 
  اولبخش
  دومبخش
  زمانانی کتاب پا- مقدمه
  انسانی درونی منشاء تضادھا- اول بخش
  با گران زمان قرار داردری که زی رھا نمودن ذھن-  دوم بخش
  است؟ی متکشهی به اندیاقی اشتنی انسان با چننی چن- سوم بخش
  آنباتی و تخرینی خود مرکزب- چھارم شبخ

  انسانتی و ذھناتی و اساس حهی پا- پنجم بخش
  را متحول گرداند؟ی مغزی سلول ھاتواندی شناخت مای آ- ششم بخش
  انسان داردی برایزی ناچاری مرگ مفھوم بس- ھفتم بخش
  منتقل کرد؟گرانی شناخت را به دتوانی مای  آ-  ھشتم بخش
 ی مغزیو سلول ھا کھولت - نھم بخش
 ی ھستتی مغز تمام- دھم بخش
 دانش" یروان "ری دادن به تاثانی پا- ازدمی بخش
 . احاطه داردی ھستتی که بر تمامی ذھنی چگونگ- دوازدھم بخش
 انی انسان پای شدگهی به تجزتوانی است و می حل شدنی مسائل و مشکالت انسانای آ- زدھمی سبخش
 داد؟

 
 منبع

  http://library.hammihan.com/id/000430.php 
 
 
 
 
 

Nov 18, 2007 
 ی تاکسدر
 

http://library.hammihan.com/id/000430.php


 پسر کیراننده و . گهی عقب نشسته بود با دو نفر دی صندلی تاکسیتو.  خونه دهی االن رسنی    ھم
 .شانزده ھفده ساله ھم نشسته بودند جلو

 
  
 

 . تومنهستی خط دونی اهءیکرا.  بشهادهی که پسر خواست پیی به جامیدی    رس
 
  
 

 ".گهیپنجاه تومن د: "    راننده گفت
 
  
 

 ."ندارم: "گفت)  خجالتای ی احساس شرمندگای و ی مظلومچی و بدون ھی حال جدکیبا (    پسر 
 
  
 

 ."گهی ندارم ده؟یچ: "پسر گفت.  شدرهی پسر خیھا  به چشمهی    راننده چند پان
 
  
 

 "؟ی نگفتی سوار بشنکهیچرا قبل از ا: "    راننده گفت
 
  
 

 .و رفت) ،ی احساس گناھچیو باز بدون ھ(    پسر فقط نگاه کرد 
 
  
 

 . بحرکت افتادنی    ماش
 
  
 

حداقل ! چه پر رو: " نشسته بودند شروع کردند غر و لند کردننی عقب ماش،ی که کنار نوبادی    دو نفر
 ،ی بھش بگی چهیت که اگه  از اوناسنیا: " کردینفر دوم ھم ھمراھ." خوام ی معذرت مد،یببخش: گهینم

 !" به جونتافتهیبا چاقو م
 
  
 

 .    راننده ساکت بود
 
  
 
 
 

Nov 20, 2007 
  شرحبدون

 
 از تو موھام ی التجری مجی از ھمونا که با اج؟ی کنی برام جادوگریای خونهء ما نمگهی عمو جون، د-    

 ... ھااومد یشکالت درم
 
  
 



 . عموزی عزامی چرا، حتمًا م-    
 
  
 

 ! پررو باشهدیآدم نبا! ِاه):  آرومیخوره و صدا مادرش با چشم    (
 
  
 
  
 

 :ی ساعت بعد، موقع خداحافظکی   
 
  
 

 .می زحمت رو کم کنگهی خوب، ما د-   
 
  
 

 .بسالمت. کنم ی خواھش م-   
 
  
 

 !!ھا یای نره خونمون بادتی.  خداحافظ عمو-   
 
  
 
   
 
 

Nov 24, 2007 
  بربرينان

 
جاي شما خالي، حلیم رو که زد، آمد نشست .     ھمین االن رفته بوده حلیم داغ صبح رو بخوره و بیاد خونه

 .ھمزمان با او، يک نفر ديگه با نان داغ بربري بدست نشست توي تاکسي. توي تاکسي تا برگرده خونه
 

 شیشه پشت ماشین ببینه     در حالیکه ماشین شروع بحرکت کرد، نوبادي سرش را برگرداند تا از توي
اش بپرسه نانوايي خلوت بود  اومد که از نفر بغل دستي. نتونست خوب ببینه. نانوايي بربري شلوغه يا خلوته

 دومًا ديگه ماشین راه افتاده و ،اي ت رو خورده يا شلوغ؟، که متوجه شد آخه مرد حسابي تو که اوًال صبحونه
 ! باشه يا شلوغ؟کنه نانوايي خلوت دور شده، چه فرقي مي

 
و ما چقدر .     و يک کم که بیشتر توجه کرد، ديد اين فقط يک نمونه از اين سئوالھا و فکرھاي بیھوده است

کنیم که چه اينورش ثابت بشه و چه اونورش فرقي نداره و جز خرج و تلف  در طول روز از اين سئوالھا مي
 .کردن انرژي براي تفکر، ھیچي نداره

 
 

Nov 27, 2007 
 یشوخ

 
نشسته بودم ). ھا ی بعضی به قول-شگاهیرای پای ،ی ھمان سلمانای (ی رفته بودم سلمونشی    چند روز پ

 ی شد و به اوستایبا قھقھهء خنده وارد سلمون) اکبر آقا( محلهیدارھا  از مغازهیکی دمینوبتم بشه که د
ھمهء . ام دهیشن: "گفت) ضاآقا ر(اوستا." میدی چقدر خندشبی دیدونیآقا رضا نم: " گفتیسلمان

 " رو خورد؟ھا ینیریش
 



 .)دیخند یو قاه قاه م! (یاونم دو لپ.  آره بابا، تا ته-
 

:  گفته؟ی چانی جردمیازش پرس.  با ھممی داریکیعل  سالمهی و شناسهی رو ھم می اکبر آقا، نوبادنی    ا
 ماه کی پر که از ینیریعبهء ش عالمه جکی ھست که ی فروشینیری شکی چند تا مغازه اونورتر شبید"
 که سطل آشغالش یاش مونده بود رو گذاشته بود تو  مغازهی فروش نرفته بود و توشیپ

 جعبه هی ،ی شوخی برای شھردارنی رانندهء ماشی از ھمکارایکی.  ببرهادیب) یآشغاالنس(یشھردار
راننده ھم تا . می داده به ما که بخورهی نفر ھدهی رو نی از ھمه جا و گفت که اخبر یبرداشت و داد به رانندهء ب
 !"لموند ی ھا را مینیریجا داشت خورد و با ولع ش

 
 فروش وهی مثل مگه،ی دیھا ی و چند تا از ھم محلی سلمونی رو گفت با آقا رضانیدار که ا  مغازهی    اکبر آقا
 سر رانندهء یی چه بالشبی ددونهی خودم فکر کردم خدا مشیپ.  خندهری ھمه باز زدند زگران،یمحل و د

 ام هیگر.  خونهی شده و افتاده تومسموم بوده و امروز ھم مارستانی بی توروقتی اومده و احتماًال تا دچارهیب
 .گرفت

 
 . ارضاء خشم استلی میھا  بھانهنی از بھتریکی و خنده ی    شوخ

 
 
 
 

Nov 30, 2007 
 جوالدوز

 
 .است" نق زدن" دام افتند، ی در آن مکنند ی می خودشناس–  باصطالح– که ی که افرادییھا  از دامیکی    

 
 بخاطر انمی که اکثر افراد جامعه و اطرافبرم ی منی به ای پی خودشناسیھا  کتابی سرکی    من با خواندن 

 رادی به اکنم یو بعد شروع م.  بودنشون، کارھاشون اشتباه و بلکه اشتباه در اشتباھهیفکر تی ھوریاس
 رو در رو کنم ی اوقات جرات نمشتری چون بی حتنکهی اای. ھا و اشتباھشان را به آنھا تذکر دادنگرفتن از آن

 خبرم یتازه از ھمه جا ھم ب. (زنم ی و اون نق منی به ایھ!)  وبالگمیمثًال تو( ور اون ور نیبھشون بگم، ا
 .) استیفکر تی خودش دچار ھوگر،ی دی ھم بنوعسمی ارگاننیکه ا

 
 م،ی را ھم فقط نگاه کنمینیب ی مانمانی را که در اطرافی باشه که اشتباھاتنی لم خوب اکی دی شانی    بنابرا
 .ھا تی واقعی سرکیبعنوان 

 
 شود؟ ی است، چه میا دهیکه سنت پسند"  از منکریامر بمعروف و نھ"پس :ییگو ی    م

 
 !گرانی سوزن به دهی جوالدوز به خودمون، هی: دیگو ی    م

 
 
 
 

Dec 3, 2007 
 یدی و ناامدیام
 

چون تعلق (ھمهء تعلقات را ! ردی را از من بگزی ھمه چدی باشد، باحشی کردن، اگر بنحو صحی    خودشناس
 و یی تنھادی احساس شدلی انسان ممکن است در اوانیبنابرا).  نداردیگری دی بودن معنای از ذھنریبغ
ام   داشتهدی بوده که امنی ام حرکتم و رفتارنی و بنزما ی زندگدیمن تابحال تمام ام:  بکندیدی و ناامیپوچ

 یحاال آقا. ابمی به فالن ارزش دست بز،ی فالن چای گاهی بدست آوردن فالن جاایبخاطر انجام فالن کار 
 راست دانم یو من م. یا خواسته ی را ماتتی ذھن،یا  نبودهی واقعزی تو دنبال چدیگو ی بمن میخودشناس

 را از دست ی ھر کاری براام زهیھمهء انگ!  حرکت کنم؟گرید دی پس چرا باکنم یاحساس م گریلذا د. دیگو یم
 و مصفا و یشنامورتی کری بعد از خواندن کتابھاندیگو ی را که می کسانیا دهیحتمًا تو ھم د. (دھم یم

 به آدم یچیھ شی و جارندیگ ی را از آدم مزی ھمه چنھایا. میکن ی میگ زهیانگ ی و بیامثالھما احساس پوچ
 .) ندارمی محرکچی ھگری لذا من د–! می بدنبالش بدوکه – دھند ینم
 



  
 

 ؟یگ زهیانگ ی بنی با ا؟یدی ناامنی    حال چه کند با ا
 
  
 

 نگاه یگ زهیانگ ی و بأسی و یدیھمانجا بمان و به حالتت، آن حالت ناام.  نرودی امیبه جستجو.     با آن بمان
.  را مشاھده کنیدیناام. یی به رھادی امی است، حتگری توھم و سرآب دکی جانی در ای"دیام"ھر ! کن

 رفته است، یدی ناامندیب یم یزیانگ  و شگفتبی بطور عجردی مشاھده قرار گتیفیبمحض آنکه ذھن در ک
 !ستین
 
 
 
 
 

Dec 8, 2007 
 ی گذاربرچسب

 
 از مخزن م،ینیب ی را میزی چنکهیاما بمحض .  برچسب بگذاردزی ھمه چی   ذھن ما عادت کرده است بر رو

 بر – ستی نیزی چی که جز کھنگ–) حافظه( از گذشتهیزی چقتی و در حقمیکن ی میحافظه آن را نامگذار
 م،یا  که بر آن گذاردهی بلکه با آن نام و برچسبم،یستی طرف نزی آن چتی با واقعگری و دمیچسبان یآن م
 .میطرف

 
 داشته م،یا  گذاردهزی که بر آن چینسبت به آن برچسب و نام) sensation(    سپس ھرآنگونه که احساس 

 زی ما به آن چکردی نوع برخورد و رویعنی!  داشتمی ھمان احساس را خواھشی کمابزی نزی با آن چم،یباش
 ی نه زندگال،ی در گذشته، در فکر، در خی زندگیعنی نیو ا. شود یوابسته به نوع برخورد ما با آن برچسب م

 .دنی را نو دھا دهیو بودن و امور و پددر ن
 

 نی چرا که آن را متعم،یا  دور کردهمی مستقدی آن را از معرض دم،ی کنی را نامگذاریزی چنکهی    پس بمحض ا
 . داردی اکنونتیفی ککی لیحال آنکه نگاه اص. میا  آن را مربوط به گذشته کردهم،یا نموده

  
 
 

Dec 11, 2007 
 خود پندارد شی ھمه را به ککافر

 
 ی واقعلیاز آنجا که شوق و م. دھد ی انجام نمزهی را بدون انگی کارچی اصوًال ھی فکرتی ھوری     انسان اس
بر عکس .  آنھا را معلوم کندیی و چرازهی اول ھدف و انگدی باشی ھمهء کارھای برایی ندارد، گویبه انجام کار

 بخواھد اول به کار فکر نکهیچ گره و ایبدون ھ. است ی شور زندگی است که دارای حالت، حالت انساننیا
 از سر ایو (دھد ی انجام ملی کار را از سر شوق و مره،ی و غستی چام زهی ندھم، انگایکند که انجام بدھم 

 چه انجام ی کار را برانی ایاگر از او بپرس. ستی خودش به انجام آن مشعر نیو حت) دھد ی انجام نملیم
 ؟یکن ی که مستی چه سئوالنیا: پرسد ی از تو مییگو. ماند یمات م! داندی نم،یدھ یم
 

بزبان حال به تو . یکش ی چرا نفس می که از او بپرسمعناست ی او آنقدر بی سئوال تو برانی ان،ی     بب
 ی چه چرا کارداند یم" من "ریاما انسان اس." دیآ ی خودش مکشم، ی من نمدونم، یچه م: "دھد یجواب م
 لذا با ست،ی در او نیچون شوق و عشق.  داشته باشدیلی دلدی بای انجام کاری حتمًا برادھد، ی مرا انجام
و تازه موقع انجام آن کار، . کند ی مهی خودش توجی را برای و ھدف، انجام دادن کارزهی و انگلیمحرک دل

 .رود ی دست و دلش به آن کار نمییکراھت دارد و گو
 

 .نجایا را داشته باش تا نی     ا
 

 لی با دلدی را بازی چون خودش ھمه چنکهی ھم دارد و آن اگری دتی خصوصکی ی فکرتی ھوری     انسان اس
 شانی پشت کارھای پنھانتی نکی دارد و یلی دلشانی و حتمًا کارھانطورندی ھمه اکند یانجام دھد، فکر م



 خودش منبع و منشاء یھا زهی و انگھا لی حال، چون تمام دلنیدر ع).  استنطوری خودش اقًایچون دق(ھست
 را انجام یکار" من "ی دارد و برایتی منشاء ھوشانی ھم ھمهء کارھاگرانی دکند ی دارد، فکر میتیھو
 ی را داراگرانی را ندارد که دنی از ھمه برتر باشد، چشم ادی خودش باتیو باز، از آنجا که ھو. دھند یم

 یارھایمع( خودشیارھای را با معگرانی دیکارھا که چون نستیمنظور ا. ندیبب) باعتبار خودش(ارزش
 .شوند، ناخشنود است" مطرح) "باعتبار خودش( آنھا نکهی از ادًای شدسنجد، یم) یتیھو
 

 دھد، ی آزار مکند، ی متی او را اذدھد، ی انجام می را بخوبی که کارندی را ببی که اگر کسنجاستی    لذا ا
 .گری دی آزارھایلی و خ،یکن ی کار را منیا ا چرست،ی تو چزهءی انگپرسد یم
 

 کار نی فرد آزاد، ادیاز د.  استدنی او آزار دادن است، خشم ورزدی آزار دادن از دنی    البته روشن است که ا
 .ست یرمنطقی اشتباه و کار غکیاو فقط 

 
 
 
 

Jan 23, 2008 
  نگم؟ای بگم

 
 

 ارضاء ی از رودانم یاگرچه م (نھایحرف ا".  بھتر استی و حرف نزنیسی اگه ننو،ینوباد: "ندیگو ی میبعض
 یزیھرکس چ.  استتیفی کنی سکوت است که بھترنیا.  استیحیحرف خوب و صح) یخشم است، ول

 . کندت بھم بزند و فکر شروع بحرکدی الجرم و بناچار سکوت درونش را باسد،ی بنوای دیبخواھد بگو
 
 جز ای، آ"سکوت کن "دی بگویگری نفر بخواھد به کس دهی اگه هنکی مطرح است و اون انجای ای موضوعاما
 به یزبان یبزبان ب.  آره، با سکوت کردنیی بگودی شاد؟ی بگوتواند ی میگری گفتن و نوشتن طور دی لهیبوس

 . که سکوت کنیا  کردهیطرف حال
 
 ؟!چطور" سکوت کن" که امهی پنی اگه طرف ندونه که سکوت تو به منظور رسوندن ااما
 
 
 
 

Mar 23, 2008 
"eyd e shoma mobarak" 
 
 "عید شما مبارک"

  میدونه اين جمله يعني چي؟کسي
 
 
 
 

Apr 7, 2008 
  موالنای مثنویداستانھا

 
 جلسات را دوست نیا.  موالنا استفاده کنمی بود تا از جلسات شرح مثنوی فرصت مناسبدی عالتیتعط
 هیتوص!  کنند ناآشنا نباشدیمدجعفر مصفا ھم استفاده م محتی از ساکهی اکثر کسانی برادی که شایزیعز
 ی مثنونیری شیا در قالب داستانھی خوباری بسیمباحث خودشناس. دی جلسات استفاده کننی کنم از ایم

 . استیدنی شناریموالنا مطرح شده است و بس
 .یمجان. دی دانلود کندی توانی ھم متشانی جلسات را از سانی ای تری ام پیلھایفا

masnawi.persianblog.ir 
 
 
 



 
Apr 15, 2008 

 ینامگذار
 

 آنھا را میکن ی آنھا در ذھن، فکر میبند  طبقهجهی و در نتزھای چی و نامگذاریگذار     ما با برچسب
 امور تی با دقت و توجه به واقعگهی کار تمام شده و دمیکن ی فکر میبند  و طبقهیبعد از نامگذار. میا شناخته

 .میکن ی نگاه نم– نو ھستند یاھ دهی که پد–
 

 بالدرنگ آن را م،یشو ی روبرو می با موضوعای را ی کسای مینیب ی را میزی چی    راه حل آنست که وقت
. کند ی میبند  و طبقهی که دارد آن را نامگذارمی به ذھن توجه داشته باشم،یی بگوقتری دقای م،ی نکنینامگذار
 .میشناس ی و ممینیب ی متر قی و دقتر قی آن را عمجتًای و نتمیکن ی نگاه مرشتی بزی آن چتی به واقعنصورتیبه ا

 
 
 
 

May 12, 2008 
 ری سر،ی گشتم، سری گشتم، سریس
 
 

 ی با خودشناسییقبل از آشنا: گفت یم. میزد ی کتاب قدم مشگاهی نمای راھروھاانی در می با دوستھمراه
 یدی احساس عطش و ولع شدرفتم، ی کتاب میشگاھھای به بازار و نمای وقت،یشنامورتیبروش مصفا و کر

چون .  نبودنطوری که عمًال اتهاما الب. شدم ی کتاب و خوندن اونھا آروم مدیانگار با خر.  کتاب داشتمدنیبه خر
!) خوندمشون یکه اکثرًا ھم نم( چه بعد از خوندن اونھا و چه بدون خوندن اونھادم،یخر ی کتابھا رو میوقت

 و کردم ی احساس کمبود مشهیھم.  کم داشتمشهی رو ھمیزی چکی ای و گودیخواب یمعطش من فرون
 .ازیاحساس ن

 
 که تازه غذا یدرست مث آدم! رمی انگار سگن، ی میشنامورتی که مصفا و کری با مطالبیی از آشنابعد

به خوندن کتاب و  یازی اصًال نرغبته، ی نسبت بھشون بارن،ی غذاھا رو ھم جلوش بنیخورده باشه و اگه بھتر
 . شغلم ھسته دانش مربوط بازی که مربوط به نیجز در موارد. کنم ی اونھا احساس نمدنیخر
 
 . استی خودشناسهی ھدنی و آرامش کمتریریس
 
 
 

there is no "God" 
 
 وجود ندارد" خدا"
 
 
 
 

Jun 14, 2008 
  اهللاسبحان

 
آنچه فرشید نوشته است شايد نزديکتر از ھمه . د مورد يادداشت قبلي نوبادي چند نفر نظرھايي داده اندر

 .به منظور از آن يادداشت است
 

  غذا وجود ندارهگفتی می و ھخوردی می سفره غذا ھی نشسته بود پایکی:  نوشتهدوستي
 وجود دارد" خدا : "ی نخواھای یبخواھ:  دوست ديگري در گروه خودشناسي نوشتهو

میل به نوبادي مطلبي شبیه به آنچه اين دو نفر نوشته اند را ذکر  سوم و چھارم و پنجمي ھم در ايدوستان
 .کرده اند

 



را در داخل گیومه قرار داده " خدا"ي  نوبادي کلمه.  که اين پنج دوست اخیر متوجه منظور نشده اندپیداست
 بود و روشن است که وقتي چنین اشاره اي به کلمه اي مي شود منظور آنست که فالن کلمه به معناي

 .يعني با تعريف خاصي از آن کلمه. بخصوصي منظور است
 

 اگر حق يا حقیقت يا ھمان خدا را چیزي وصف ناپذير بدانیم، يعني چیزي که با ھیچ توصیفي قابل حال
پس اگر چیزي . تعريف و تحديد نیست، آن چیز نمي تواند در داخل گیومه قرار گیرد، يعني محدود شود

 باشد، پس يک اندريف شده است و از آنجا که چیز تعريف شده حقیقت نمي تومحدود شده باشد، قطعًا تع
 .يک پندار است و وجود ندارد" خدا"پس . پندار است. وجود واقعي نیست و تصويري ذھني است

 
 : نکتهدو
 .خداي واقعي وجود دارد ولي خداي پنداري نه: ممکن است بخواھیم بگويیم. 1

منظورم از اين " خداي واقعي"مي گويم ) نوعي(ني چرا؟ وقتي من مي دا!!  سخن ھم درست نیستاين
خداي واقعي چیست؟ بھرحال يک مقھوم و منظوري را مد نظر دارم يا نه؟ اين مفھوم ھرچه باشد، در 

 .ي ذھن است و لذا خداي واقعي نیست حیطه
چون . چیست پرسي پس خداي واقعي چیست؟ خداي واقعي را نمي دانیم و نمي توانیم بدانیم مي

 .ي ذھن است و ذھن با تصوير سر و کار دارد و تصوير، يک چیز مرده و ثابت است دانستن در حوزه
 
ما وقتي در مورد اشیاء واقعي مثل میز و صندلي ھم حرف میزنیم، در حقیقت : ممکن است اشکال کني. 2

حال آيا . ھا داريم، صحبت مي کنیمداريم درباره آنچه در ذھن داريم از آنھا، يعني تصوير ذھني يي که از آن
 ؟!پس میز و صندلي ھم وجود ندارند: بگويیم!) اي نوبادي(مي توانیم با استدالل تو

درست است که ما موقع صحبت کردن . میز و صندلي دو موجود مادي و واقعي اند:  جواب مي دھدنوبادي
ا بھر حال براي آن تصوير ذھني در عالم به تصوير ذھني يي که از میز و صندلي داريم، اشاره مي کنیم، ام

" خدا"اما وقتي ما از .  داريمهواقع يک مابازاء وجود دارد، يک وجود مادي ھست که ما مي دانیم به آنھا اشار
صحبت مي کنیم، براستي دقیقًا به چه چیزي اشاره داريم، جز يک سري تعريفات و تصاوير ذھني و 

 .ارند و چیزي ملموس و مادي نیستندپندارھايي که در بیرون مابازاء ند
 
 .لذا ھر تصوري از آن باطل است. پديده اي انتزاعي ست" خدا"

 سبحان اهللا عما يصفون:  اين آيه از قرآن را خوانده ايمحتمًا
 
 
 
 

Jun 18, 2008 
 قی زدن و تشوکف

 
 در شانیا. هشی اندی محمدجعفر مصفا در فرھنگسرای گذشته رفته بود جلسه خودشناسی  ھفتهینوباد

 کرده بود که دی گذشته بارھا تاکی سالھانطوری جلسه و ھمنی ھمزی گذشته و نی  جلسهیضمن صحبتھا
 آن ی بنوعزنم یدست م) ینوع( منیوقت. ستی نیا دهیرسم و سنت پسند) قیدست زدن و تشو(کف زدن

که ) ینوع( من ی طرفاز.  خودمیام برا  کردهتهی و اتورلیام را تجل  دست زدهشی که برایزی چایکس 
 .شوم ی دست بزنند، کم کم معتاد به آن ممی ھم اگر براکنم ی میسخنران
 . استی و اصوًال سنت مخربستی نچکسی به نفع ھپس
 من یالبته برا: " نکته، به طنز گفتنی پس از گفتن اعًای نکته را گفت و سرنی مصفا اشی جلسه ھفته پدر

 بر شنوندگان داشته ری قصد داشت امتحان کند تا چه حد صحبتش تاثو بگمانم"  نداردی اشکالدیدست بزن
 .است
 !!شروع کردند دست زدن)  چھارم حضارکی بایتقر (یا  گفت، عدهنطوری انکهی ابمحض
 خودش رو ی ناراحتگه، ی آدم می در حالت ناراحتی اهللا اکبر معروف که وقتکی ناراحت شد، و با گفتن مصفا
 . نشان دادهی قضنیاز ا
 
  گفتن با جھول خوابناکپند
 خاک  بود بر شورهدنی پاشتخم

 
 یکن یتو عمل م! یزن یچرا در مورد فالن موضوع حرف نم)  مصفاریھرکس، مصفا و غ(ی فالندی بگی ھحاال

 ؟!که برات حرف زده بشه



 
 
 
 

Jul 22, 2008 
Modara 

 
 

 و تی و آزار و اذیه اند که با دشمن بودی عده اشهی دست به وبالگ نوشتن زد ھمی نوبادکهی    از ھنگام
 می توانستی دوستی فنیی و راھنماهی بنا به توصنکهیتا ا! دادند ی را مورد لطف قرار می و،یبعضًا با فحاش

 . ارسال کنندیامی نتوانند پگری افراد دنی تا امی کنیکار
 وبالگ ی راه اندازی از ابتدای مشکالتنی در مورد چنزی نی داشتم ویزی که با دوست عزی    اتفاقًا با صحبت

 کرده بودند و به جادی آنھا مشکل ای افراد از ھمان ابتدا برانی چقدر انکهیا.  کردی مصفا، گله می آقاتیو سا
 کنند، ی میمثًال فحاش.  دھندی مادامه بکار خود زی اکنون نی دست زده بودند و حتیستی ناشایکارھا

 مطالب نی به نشر ااقی کنند و پوشش اشتی آن منتشر منیان را بدون در نظر گرفتن قوتیمطالب سا
 . شوندی مرتکب میاری بسیراخالقی غیکارھا

 بار نی اولی برای ھمچون نوبادکهی کسانی بلکه براسد،ی نوی افراد نمنی ای مطالب را برانی ای    نوباد
 با آنھا دی وجود دارند و باید افرانینچنی تا بدانند متاسفانه اسدی نوی شوند می میسیاست وارد وبالگنو

 .مدارا کرد
 

  دو حرفستنی اری تفسیتی دو گشیآسا
  دوستان مروت با دشمنان مدارابا
 
 

  .پایان
  
 


