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 سخنرانی

 ، هویت پویا  ایستاهویت 

 

 استاد مصطفی ملکیان
  ربیت مدرسدانشگاه ت

 1483سال

 

 1به محضر همه خواهران و برادران با عرض سالم

 ... د هویت به مفهوم فردی خواهد بودهمانگونه که اشاره شد بحث در مور

 حوزه های معرفتی که از هویت بحث کرده اند 

قبل از این که وارد بحث هویت بشوم این نکته را عرض می کنم که مسئله هویت مسئله ای است 

که درحوزه های معرفتی بشرر قابل رر  وبررسری اسرت و رر  وبررسری شرده است او ز در زم نه 

فلسرفه حداقل در سره شاخه مهم فلسفی مسئله هویت قابل رر  است یکی در فلسفه مابعد ابیب عه  

رفلسفه ی ذهن وسوم در   فلسفه اخالق. دراین سه شاخه از فلسفه بحث هویت رر  شده دیگری د

اسرت. درعلوم جرربی انسرانی در روانشرناسری با جاک د ب شرتر و در  امعه شناسی وعلم س است هم 

 -مسررئله هویت قابل رر  اسررت. در دانی های جاریمی هم مسررئله هویت ممهررو رراز هویت ملی

درعلوم عرفانی وشهودی هم باز مسئله هویت رر  شده است. بنابراین ما جاریمی رر  شده است. 

با موضروعی سروکارداریم که از ابعاد و و وه ممتلفی می شود به نن نرر کرد ودر مورد  سمن 

 گفت.   

                                         
در نمست ن  لسه از سلسله نشست هاى هویت ایرانى است که به همت مرکز جحق قات زبان و ادب ات فارسى در دانشگاه جرب ت مدرس  این سمنرانی  . 1

 جهران برگزار شده است
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روانشرررناسررری با جاک د  -چ زی کره من در این  لسررره برعهرده گرفته ام هویت از دیدگاه اخالقی

سررالمی اسررت. ازمرموعه ننزه از عارفان اسررالمی باقی مانده اسررت ما می برنموزه های عارفان ا

 -جوان م نررگاهی را در مورد هویت استنباط کن م که این نررگاه عارفان درباره هویت بعد اخالقی

                                              روانشناسی را محل گفت وگو خواهم داشت.                                 -روانشناسی دارد ومن هم ن بعد اخالقی

 سه سوالی که در پیرامون هر انسانی قابل طرح است

 درباره ی هر انسانی سه سوال خاص قابل رر  است:

 گفته می شود؟ "موجود"چرا به این انسان خاص 

الن ف گفته می شود؟ چرا گفته می شود "مو ود"یک سوال این است که چرا به این انسان خاص  

 است؟ "مو ود"کس 

شما فرض کن د شمص خا ی را که اسمی را می گذاریم حسن اگر اشاره کردیم به این شمص  

خاص که نامی حسرن اسرت وگفت م این مو ود اسرت  این هست دراین  ا  ای این سوال است 

این  یکه من به چه مروزی اشاره کردم به حسن و او را مو ود دانستم وگفتم او مو ود است. وقت

سرروال را از من می کن د من حتماز باید در  واس سرروال شررما به وی گی یا وی گی هایی اشرراره کنم 

که این وی گی یا وی گی ها درم ان جمام مو ودات  هان مشررترا اسررت واز  مله این حسررن هم 

وا رد این وی گی یا وی گی ها اسرررت یعنی اینکه من به حسرررن می جوانم اشررراره کنم وبگویم او 

وداسرررت واین وی گی یرا وی گی هایی اسرررت که در نن وی گی یا وی گی ها حسرررن با همه مو 

مو ودات  هان هسررتی مشررترا اسررت. این وی گی یا وی گی ها درهمه مو ودات  هان هسررتی 

                                                           اسرررررت وبرری در مررعرردوم هررا نرر سرررررت و در ننررزرره مررعرردوم اسرررررت و ررود نرردارد.                                                    

این که وی گی یا وی گی ها چ سررت این مورد بحث بمشرری از فلسررفه اسررت که از نن به فلسررفه 

                           مابعدابیب عه جعب ر می کن م .                                                                                          

 است. "انسان"عالوه بر این به حسن می شود اشاره کرد وگفت که این 

 انسان بر افراد حملمجوز 
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من بپرسر د که به چه مروزی جو اشاره می کنی به حسن و می گویی او انسان است. من  از اگر باز 

 ان همه ی انسرران ها از  مله حسررن علی ابقاعده باید به وی گی یا وی گی هایی اشرراره کنم که درم

مشترا است وبرا ه چ مو ود دیگری غ ر از انسان نن وی گی یا وی گی ها را ندارد به این  هت 

 است که من می جوانم به حسن بگویم او انسان است.                             

 گی ین وی گی یا ویربعاز حسرن با همه انسرانهای دیگر در وی گی یا وی گی های مشترا است وا

ها فقط اختهررراص به انسرررانها دارد و درغ ر انسرررانها و ود ندارد حتی اگر یکی از این وی گی یا 

وی گی ها درغ ر انسران ها و ود داشرته باشد این مروز ن ست وبه من ا ازه نمی دهد که به حسن  

 است.                                                        ه انسانهاانسان بگویم حسن انسان بودنی به  هت وی گی یا وی گی های مشترا م ان هم

اما درع ن حال عالوه براینکه به حسرن می شرود اشاره کرد وگفت این مو ود است وعالوه بر این 

 که به حسن می شود اشاره کرد وگفت این انسان است به حسن می شود اشاره کرد و

 شخصی( )هویتوجوه منحصر به فرد یک شخص

 است "حسن"چ زسومی هم می جوان گفت وننکه این 

 «یون ک »وجفاوت این سرررومی با دومی و اوبی در این اسرررت که این سرررومی و ه منحهرررر به فرد 

ویگانه وبی نر ر وبی همتای و ود حسرررن اسرررت. حسرررن در این  ا دیگربا ه چ مو ود دیگری 

ریک نمواهد بود. حسن به  هت مو ود در هان هسرتی نه در گذشته ونه در حال ونه در نینده ش

بودنی با همه مو ودات  هان هسرتی گذشرته وحال ونینده شرریک اسرت به  هت انسان بودنی 

هم با همه انسرانهای دیگر حال ونینده شرریک اسرت. وبی چه چ زی اسرت که اختهرا رری حسن 

ه شررریک اسررت که دراین باس حسررن دیگربا ه چ مو ودی نه درگذشررته ونه درحال ونه درنیند

 ن ست؟

 Personal"از این سررو به هویت شررمهرری  "و ه بی نر روبی همتای بودن حسررن چ سررت؟"

Identity "کن م که یکی از مسرالل بسر ار مهم در فلسرفه ی ذهن اسررت بنابراین مسئله ما جعب رمی

امروز درباره این عنهررر سرروم یعنی درباره هویت شررمهرری اسررت. این که منحهررربه فرد بودن هر 
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انسررانی به چ سررت؟ چرامن  من هسررتم؟ وه چ مو ودی در هان نه من بوده اسررت ونه هسررت ونه 

 چ مو ودی در هان هسرررتی نه جو بوده اسرررت ونه هسرررت ونه خواهد بود وچرا فقط جو  جویی وه

 خواهد بود؟            

مسررئله هویت شررمهرری از دیدگاه های فراوان محل جو ه قرار گرفته اسررت اما من فعالز از دیدگاه 

خاص به نن اشررراره می کن م و نن مسرررئله این اسرررت که وقتی مسرررئله هویت شرررمهررری از منرر 

 بحث واقع می شود نن وقت سوال جبدیلی می شود به این سوال که: مورد "اخالقی -روانشناختی"

چه  ""چه چ زی در من اسرت که من باید دغدغه حف  وحراسرت و ر انت نن را داشرته باشررم؟" 

چه چ زی  ""چ زی درمن اسرت که اگربه نن خدشره وارد شرود به منی من خدشره وارد می شود؟

حف  کنم که اگر نن چ ز را حف  نکنم منی من از درمن اسررت که من باید به هرق متی نن چ ز را 

 "دست رفته است ودیگر من  من نمواهم بود؟

  

از بحاظ روانشرررناختی واخالقی مسرررئله به اینرا ار ای وجحویل می شرررود. اببته از منررهای دیگر  

                                                                                                      مسئله هویت به  ورت دیگری رر  می شود وبی از نرر روانشناختی  اخالقی مسئله این است .    

ن د که کراست که باید احساس ک" "کراسرت که شما باید احساس خیر کن د؟"به جعب ر دیگری 

 "به شما جراوز شده است؟ به شماجعدی شده است؟ شما بگدمال شده اید؟

این  است که ما باید جو ه به این نکته بکن م که  خود خودمان در واقع انسان ت نفسان ت خودمان  

                                یعنی هویت خودمان را ما به چه می دان م؟                                                                                        -را... نه به معنای منفی ا 

 وقتی می خواه م به جعاب ر عرفای خودمان از هویت نزدیک شویم باید به مقدمه دومی هم بپردازیم. 

 در فلسفه مابعدالطبیعهمقوله 

درفلسفه مابعد ابیب عه گفته شده است که اگر بمواه م برای هرچ زی ادعای و ود کن م باید یکی 

 از مقو جی که می گویم باشد:
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 باشد  مثل یک گربه  یک بلبل " وهر"ید به جعب ر ف لسوفان یا با

 ای از خا ه های این  وهر باشد: مثل سرخی این گل."خا ه"یا اگر  وهر ن ست باید 

(از خا ه های این  وهر Property)این گل خود   وهر اسرت اما سرخی این گل خا ه ای) 

 است( 

 است "نسبت "ن دو ن ست  یا سوم چ زی که باید باشد اگره چ کدام از ای

مانند نسربت اسرتادی و شاگردی که ب ن شمهی و شمص دیگری و ود دارد یا دوری ونزدیکی  

که ب ن من وشررما برقرار اسررت. من ا ن به چند نفر از حاضررران در  لسرره به بحاظ مکانی وف زیکی 

شما را در  مننزدیکم ونسربت به بق ه دورهسرتم. این یک نسربت اسرت و خا ه ن ست چرا که اگر 

                نرر نگ رم ودیگر نسبت به کسی دورن ستم ونه نزدیک.                                                                              

نسربت فرقی با خا ه این است که خا ه در خود نن مو ود حضور و ود دارد وبی نسبت وقتی 

ی دیگری را درنرر و ود دیگری مقایسررره کن م. خانه ی من اگر خانهاسرررت که نن مو ود را با م

نگ رم بره ه چ خرانره ای دور یرا نزدیک ن سرررت وقتی خانه دیگری را درنرر می گ ریم ننوقت می 

گوی م خانه من به نن خانه دور یا نزدیک اسرت. نسبت هم شه در ارجباط مو ودی با مو ود دیگر 

                                           متهور است .                  

 هستند. "مرموعه ها"قسم چهارم از چ زهایی که می شود ادعای و ود برای ننها کرد 

مرموعه ها هم و ود دارند. مثالز می جوان م بگوی م مرموعه ش می دانهای ایرانی. این واقعاز و ود  

کودکان کمتر ازسرره سررال دندان درن اورده. دارد. یا مرموعه کودکان کمتر از سرره سررال. مرموعه 

 مرموعه ما هم واقعاز و ود دارند ویک نحوه ی و ود هم می جوان برای ننها متهور شد.

 است. "وضع امور"چ ز دیگری که متهور است )و ود دارد(  

حسن "بگذارید وضع امور می شود. اگر من بگویم:  "این که"شما در ابتدای یک  مله اگر یک  

وضع  این "این که حسن ب مار است ..."این یک  مله اخباری اسرت. اما اگربگویم:  "اسرت. ب مار
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یکی از اوضای  هان هستی است. اببته برای اینکه ما به  "این که حسرن ب مار اسرت"امورمی شرود. 

در ابتدای  مالت اخباری  "این که"وضرررع امور برسررر م یکی از راههرایی این اسرررت کره یک 

وم این اسررت که ما در مله اخباری محمول را از حابت  ررفت بودن به اسررم جبدیل بگذاریم. راه د

کن م وبعد نن اسرم را مضراق قراربده م و موضروی را مضاق اب ه نن اسم قرار بده م. مثال: هم ن 

حسرن ب مار اسرت. حسرن محمول ب مار  فت است. این ب مارکه  فت است را جبدیل می کن م به 

عد این اسم را مضاق قرار می ده م و حسن که محمول است را مضاق اب ه اسم می شود ب ماری. ب

یک وضررع امور اسررت. یکی از امور  "ب ماری حسررن". "ب ماری حسررن"قرار می ده م. می شررود: 

                                       هان هستی ب ماری حسن است. یا این که حسن ب مار است.                                                                

رایند ف"اما یک دسرته ی دیگر از مو ودات هم غ ر از اقسامی که گفت م و ود دارند که از ننها به 

 جعب ر می کن م. "ها

فرایند ها هم و ود دارند وغ ر از انوای گذشرررته برای فرایندها هم می شرررود ادعای و ود کرد. به  

ینرد  نرم م ران دو کشرررور. فرایند ریمتن نس از نهر به دریا. فرایند نرم رور مثرال می گوی م: فرا

شررردن خلخ وخوی فالن کس. فراینرد یعنی اموری کره در رول زمران جحقخ می کنند. دریک نن 

جحقخ پرذیرن سرررت. براید در یک مرق زمانی کم یا ب ی رو نی مدت جحقخ پ دا کنند. فرایندها 

بندی سرررتنرد. یکی از ع ری هرایی کره بر نررام مقوبهبمی عر می از مو ودات  هران هسرررتی ه

ارسرریویی وارد می کنند این اسررت که درنرام مقوبه بندی ارسرریویی فرایندها  ایی نداشررتند.یعنی 

 ارسیودر مقا ت خود  اسمی از فرایندها نمی برد.

 هویت شخصی انسانمابعدالطبیعی مقوله 

ل  رحبتم که هویت من به چ ست؟ که اگر این مقدمه را برای این عرض کردم که برگردم به ا ر

 او در معرض خیری واقع شود من باید واقعاز به جی وجاس ب فتم.                                                                  

وقتی این هویت را بمواه م در نرر بگ ریم می ب ن م انسانها دو دسته اند. کسانی که هویت خودشان 

وهر می دانند که قسم اول از مو وداجی بود که اسم بردم وکسانی که هویت خودشان را را یک  
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یک فرایند می دانند که قسم نخراز مو وداجی بود که اسم بردم. اینراست که به هویت پویا وایستا 

 جعب ر می کن م.                    

 مقوله انسان ؛جوهر یا فرآیند ؟! 

 وهر می دانند یعنی یک مو ود متحقخ  شرررکل گرفته و بدون کسرررانی کره خودشررران را یرک 

دگرگونی. اینها در واقع به هویت ایسرتا واستاج ک قالل هستند وکسانی که خودشان را یک فرایند 

                      دانند در واقع برای خودشان هویت پویا قالل اند. یعنی یک هویت دینام ک.                                        وپروسه می

 پویایی هویت؛پیام عارفان

حا  ادعای من این اسررت که پ ام عرفان این اسررت که شررما هم شرره هویت خودجان را هویت پویا 

بدان د نه هویت ایستا. عارفان یکی از بزرگترین دعوجشان این بود که جا وقتی که انسانها خودشان را 

  ثابت شرررده وبرقرار  در خیا هسرررتند. ونه فقط به یرک  وهر می داننرد یعنی یک مو ود ف کس

بحراظ معرفتی در خیرا هسرررتند بلکه به بحاظ روانی و اخالقی هم به خیاهای دیگری درنت ره نن 

 خیای معرفتی دچار می شوند.                              

یند بب ن د فرا عارفان می گفتند شرررما هویت خودجان را یک هویت پویا بدان د یعنی خودجان را یک

کل اید یعنی مشرررواگر یک فرایند بدان د عالوه بر این که به شرررناخت درسرررتی از خودجان رسررر ده

    معرفتی ندارید  دستمو  یک سلسله مشکالت روانی واخالقی هم نمواه د شد.                                                           

 معنای فرآیند دانستن هویت شخصی

معنای این که من خودم را فرایند بدانم چ ست؟ معنایی این است که من به ه چ چ ز از داشته های 

های خودم  خودم را نبندم. من هرای خودم وبه ه چ چ زی از خواسرررتهخودم وه چ چ زی از کرده

ی "کرده ها"ی من یا یکی از "داشرررته ها"های من یا یکی از  "خواسرررته"گمان نکنم که یکی از 

  خودِمن است وخودم را با نن هم سرنوشت کنم. اگر این هم سرنوشتی  ورت گرفت در این من

سال پ ی  22ام مثال بزنم: فرض کن د که من مدت  رورت من خودم را دارای هویت ایستا دانسته

ای در یک حوزه معرفتی امهار کرده باشرررم ومبدی یک نرریه یا یک جئوری باشرررم این یک نرریه
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سرال پ ی ابدای کردم  ربعاز برای من ودوسرتان وشاگردانی فراهم کرده است   22من  ای کهنرریه

 ربعاز برای من شهرت ویک سلسله ح ث ا تماعی فراهم کرده است.                                   

ام وحول محور نن نرریه سرررمنرانی ام میاببی نوشرررتهمن درباره نرریه خودم مهررراحبه هایی کرده

سرررال که من همه چ زم را به  هت نن نرریه بدسرررت نورده ام  22کرده ام اگر شرررما بعد از هایی 

نرریه من را مورد حمله قرارده د وبگوی د که من می جوانم نشررران دهم که نرریه فالن کس دارای 

جا اشکال معرفتی است... . در این  ا اگرمن خودم را دارای هویت ایستا بدانم خودم  nیک یا دویا 

با نن نرریه هم سررنوشت کرده ام وحمله شما را به نن نرریه حمله به خودم جلقی می کنم چون  را

فکر می کنم یکی از داشررته های من این نرریه بود وقتی کسرری حمله به این نرریه می کند در واقع 

به من حمله کرده اسررت. این  اسررت که من حمایت از خودم نشرران می دهم غ رت می ورزم وچه 

شرم می کنم و یک سلسله فعاب ت هایی می کنم برای این که حمله که متو ه من شده است بسرا خ

 را دفع کنم چون احساس می کنم حمله به نرریه من  حمله به خودِ من است.                     

یه من مله ای که شرررما به نرراگر این حبرای اینکره بب ن رد که چقدر جفاوت می کند مثال می زنم: 

کردید این حمله را به بباس من کرده بودید می گفت د این چه بباس زشررت وبد وخفتی اسررت این 

چه بباس بد قما  وبد  نس وپارچه ای اسررت. ربعاز من جقریباز احسرراس نمی کردم که به من حمله 

کرده اید فوری نگاهی به بباسررم می کردم واگر می دیدم که حخ با شررما اسررت بباس را عوض می 

بباس دیگری می پوش دم. این  ا من در دد دفای بر نمی نمدم. غ رت نمی ورزیدم. چرا؟ کردم و

چون خودم را مسراوی با کت و شرلوار خودم نمی دانم. خودم را مسرراوی با بباس خودم نمی دانم . 

یعنی معتقدم که من کسری هسرتم بباس من چ ز دیگری غ ر از من است. بنابراین حمله به بباس من 

من ن سرت. حمله به چ ز دیگری اسرت که ب رون من است. اما چرا با نرریه ام این معامله را حمله به 

نکردم ونسربت به نرریه ام غ رت ورزیدم. ونگفتم همانیور که کت وشلوار من اگر ایرادی داشت  

 ااگر نرریه من ایرادی داشت دقت بکنم اگر این ع ی وایرادها واقعاز و ود دارد بگویم این نرریه ر

رغم اینکه جمام شرررهرت من گویم از این بره بعد علیانردازم و میمثرل ببراسرررم می کنم و دور می
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ومحبوب ت وح ث ا تماعی من وشرراگردانم وچه بسررا درنمدم را به خارر این نرریه بدسررت نورده 

 نم.                                                                                                     کاندازم  اما با نرریه ام این کار را نمی بودم وبی نرریه را مانند بباسم که ع ی داشت دور می

ف کس وثابت از هویت خودم دانسررتم وحمله به   این معنایی این اسررت که من نرریه ام را یک  ز

ند شررما ه خود  می کنن را حمله به خودم جلقی می کنم. عرفا گفتند کاری که فالن کس با نرری

نره برایرد با نرریه های  خودجان بکن د ونه ه چ چ ز دیگری از داشرررته های خودجان و از داشرررته ها 

وکرده های شررما غ ر ازشررما هسررتند. بنابراین شررما خودجان را یک فرایند بدان د که این فرایند هر 

د رده دیگری داشررته باشی گذشرته او بوده اسرت. ا ن می جواند کای که داشرته اسرت  کردهکرده

ری ی دیگوهرچه در گذشرته داشرته اسرت  داشته های گذشته او بوده است و می جواند ا ن داشته

ی گذشته او بوده است وا ن می جواند خواسته ای که داشته است  خواستهداشرته باشد وهر خواسته

 ز دست رفته است.           ا  را عوض کند. نباید بگوید اگر من خواسته ام را عوض کردم هویتم ا

اگر داشرته ام را عوض کردم  هویتم از دسرت رفته است. یا اگر کرده ام را عوض کردم  هویتم از 

 دست رفته است. 

 یعنی فرآیند دیدن خود -پیام عرفان-سیرو سلوک 

است. سلوا یعنی فرایند  دیدن خودجان.  "سر روسلوا"به این  هت اسرت که جمام پ ام عرفان  

 یهمه عرفان ها در موبفه ی بسر ار بس ار مهم مشترا هستند. ونن اینکه نام انسان را نامی از مقوبه

 فرایند انتماس می کنند نه نامی از مقوبه  وهر.

به انسررران  رررفت سرررابک  راهرو و رررفت رهرو می دهند که این ها د بت بر یک فرایند وروند  

ن خواسرته ای داری  گمان مکن اگر این خواسته ات کند واین معنایی این اسرت که جو اگر ا می

 از ب ن رفت جو از ب ن رفته ای. هر وی گی را که این وی گی را خودت دانستی این خیاست :         

 جو به هر  ورت که نیی ب ستی.                                                                                          

هر جهروری از داشرته خودت بکنی وبگویی این داشرته من است پس من هستم. یا این کرده من  جو

 است پس من هستم. یا این خواسته من است پس من است. 
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 فرآیند دیدن خود الزمه سالمت و واقع بینی انسان

تی فجو خودت را ف کس ومتوقف کرده ای وبی انسرانی که از نرر عارفان انسانی است به بحاظ معر

این ها مهم است سه جاچ ز هستند. به بحاظ معرفتی  -واقع ب ن وبه بحاظ روانشناختی واخالقی سابم

واقع ب ن باشر م وبه بحاظ اخالقی وروانشرناختی همه سررابم باشرم اقتضرایی هم ن اسررت که عرض 

ی م اقتضررایی این اسررت که شررما خودجان را فرایند بب ن د وفرایند فقط وقتی هویتی از ب ن -کردم

رود که ثابت شرود. اگر می خواه د نبشار را از ب ن ببرید فقط باید  لوی حرکتی را بگ رید. یک 

موج را اگر می خواه ررد از ب ن ببریررد فقط  لوی حرکتی را بگ ریررد. اگر دقررت کن ررد من اگر 

ایراد  یبمواهم این ب وان را از ب ن ببرم برایرد حرکتی در ب وان ایرراد کنم جا از ب ن برود. اگرحرکت

نکنم این ب وان به ب وان بودن خود  باقی می ماند وبی وقتی حرکتی ایراد کنم یعنی وقتی فشاری 

دهم این ب وان از ب ن می رود.  وهرهرا این گونره هسرررتنرد با حرکت از ب ن می رود وبی فرایندها 

وی اگر  لباسرررکون از م ان می رود. یعنی یک نبشرررار یا یک فواره که نس از نن فوران می کند 

حرکتی را بگ ریرد از ب ن می رود. یک نبشرررار را برای اینکه از ب ن ببرید باید  لوی حرکتی را 

                               بگ رید. فرایندها با ایراد سکون از م ان می رود اما  وهرها با ایراد حرکت از م ان می روند.                                      

ن از مرا می خواسرررتند که این گونه نباشررر م ما خودمان را یک حرکت بدان م وهر کرا که عرارفرا

ایسررتادیم بدان م که نن ما ن سررت م. این خ لی مهم اسررت. جوبه هر  ررورت که نیی ب سررتی. به هر 

 ورت که بایستی که منم این و نن...نن جو ن ستی. جو دیگر نن ن ستی. جو نن مو ود ثابت ن ستی  

 و ود س ابی.س اب ت مو ودیت جوست. جحرا مو ودیت جوست نه ایستایی.جو یک م

برای این کره این امر پ ی ب اید عرفای ما جو ررر ه هایی کرده اند. می گفتند: برای این که بفهم د  

این فرایند بودن خودجان را از خودجان نگ رد باید جو ه به اموری  شرررمرا فرایند هسرررت د نه  وهر و

ه به این امور شرررد  فرایند بودن شرررما حف  می شرررود. همه امور در یک و ه بکن رد که اگر جو 

مشررترا اسررت ونن این اسررت که می خواه د نگذارند که سررکونی درما پدید ب اید. می خواهند 

پویایی ما مثل نبی که از نبشرار سرازیر می شود ثابت بماند. این که اقبال  هوری می گفت  هستم 

م دق قاز دیدگاه عرفا را می گفت که من یک مو م اگر نروم ن ستم. موج اگر می روم گر نروم ن ست
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فقط جا وقتی می رود هسرت. برخالق سنگی که کنار این دریاست که این جا وقتی نمی رود سنم 

اسرت. به مح  اینکه دسرتمو  حرکت بشرود سرنم بودنی کم یا ب ی دچار خدشرره می شود. 

ا من فر رت ن سرت که همه ننها را خدمت شما عرض عرفا جو ر ه هایی می کردند این جو ر ه ه

کنم وبی خودم بامداقه احساس می کنم که سه جا از این جو  ه ها از مهمترین جو  ه ها است. وبی 

این سرره جا هم به نرر من نوعی جقدم و جاخر منیقی نسرربت به یکدیگر دارد. یعنی می جوان م بگوی م 

 دوم مادر جو  ه سوم است .        جو  ه اول مادر جو  ه دوم است. وجو  ه

                                              سه توصیه مهم عرفا

 (جدا کردن خود از باورها1

 جو  ه ی اوبی که عرفا می کردند این بود که می گفتند باورهای خودجان را از خودجان  دا کن د

ن باورها شرررما را ایسرررتا می کند به سرررکون وا می خودجان را با باورهایی که دارید  پ وند نزن د. ای 

 دارد. من یک جوض حی بدهم که چگونه باورمن اگر هم سرنوشت شد با من  من را ایستا می کند. 

 بیان یک مثال از فن ترجمه

کسررانی که نشررنایی با فن جر مه را دارند می دانند که در فن جر مه ا رریالحی و ود دارد به نام 

افسرون معنای اول. این افسرون معنای اول کامالز قابل جنر م است به چ زی که من ا ن در دد ب ان 

ار که ب نن هستم. گفته می شود هرانسانی وقتی زبانی غ ر از زبان مادری خود  یاد می گ رد اوب ن

با یک بغت درنن زبان موا ه می شود. با یک معنای نن بغت برخورد می کند مثالز فرض کن د که 

شرما زبان مادریتان انگل سی ن ست وقتی شروی می کن د به زبان انگل سی یاد گرفتن اوب ن بار کلمه 

well  یاد  انگل سررریرا در انگل سررری به معنای خوس یاد می گ رید چون اوب ن  مله ای که درزبان

شرررما در زبان   می گویند I am very wellمی دهند این اسرررت که  حابم خ لی خوس اسرررت  

یاد می wellرا به معنای خوس یاد می گ رید این اوب ن معنای اسرررت که از کلمه  wellانگل سررری

هت   گ رید اما جقریباز ه چ بغتی در ه چ زبانی ن سررت که فقط یک معنا داشررته باشررد. اببته در این

زبران ها با هم فرق می کند وبی با این همه جقریباز این گونه اسرررت که هر بغتی در هر زبانی ب ی از 
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جا معنا دارد.   nبا بغتی موا ه ام که ب ی از یک معنا دارد  دویا سرره یا  یک معنا دارد. وقتی که من

 فتم کسرررانی که در فنوبی من اوب ن برار که با این بغت موا ه شررردم یکی از معانی ا  را یاد گر

این معنای اول هم جا نخر  ی جر مه کار می کنند می گویند که ما اسررتعداد داریم که افسررون زده

برمی خوردیم wellبمان م. یعنی جا نخر این نمادگی در ما اسررت که هر وقت در زبان انگل سرری به 

    به همان معنای خوس فرض کن م وندان م که معنای دیگری هم دارد.       

ما هم شره افسون زده ی معنای اول هست م. بنابراین شما اگر اهل جر مه باش د می ب ن د هر وقت که 

دارید جر مه می کن د به هر بغتی که برخورد می خورید اوب ن معنایی که در نمسررت ن موا ه جان با 

ان هم های متر ممی شرود وبس اری از ع ی این بغت با نن برخورد کرده اید این به ذهنتان متبادر 

هم ن اسرت که فکر می کنند که این بغت فقط یک معنا دارد. درست است که من به بحاظ زمانی 

اوب ن برار برا این موا ره شررردم وبی باید بدانم که معنای دوم وسررروم و چهارم و... هم و ود دارد.   

 معنای دیگر  معنایی ن ست که با معنای اول غلط بشود.

well اه با خوس خلط نمی شرود. اما هم شه که جفاوت معنای دوم در معنای یک اببته چاه اسرت چ

بف  این گونه زیاد ن سررت. فرض کن د که در زبان انگل سرری ما هم شرره داریم بغات را به معنای اول 

یاد گرفته ننها را اخذ می کن م. غافل از این که این بغات معنای فراوان دیگری دارد وجا شما افسون 

ول باشرر د جقریباز می شررود گفت که نن زبان را یاد نمی گ رید به این افسررون معنای اول زده معنای ا

 می گویند.                                                   

هم ن شرمهری که در جر مه می گویند افسون زده معنای اول در روانشناسی باور هم و ود دارد. 

 های اول باوری که به شررما دادابم اسررت. را ع به هر پدیدهندم افسررون زده باور اوبی نسرربت به ع

هست د وگویا دیگر نمی خواه د دست از این باور بردارید و را ع به  اسرت. شرما هم شه افسون این

 ما اوب ن باور را در سن نی یاد می گ ریم که ام برس د و اجفاقاnاین پدیده به یک باور دوم یا سوم یا 

قدرت استد ل نداریم. قدرت خوداندیشی نداریم. این باورها باورهایی هستند  قدرت جم ز نداریم.

که در زمانی را ع به یکایک پدیده ها به ما ابقاء می شرود که در نن زمان ما کامالز مقلد هست م. ما 

کامالز جقل د کردیم. عالوه بر جقل د ما در زمانی باورهای اول نسررربت به  هان هسرررتی پ دا می کن م 
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نه فقط اهل جقل دیم بلکه جقل ن پذیرهم هسررت م. ابقا پذیر هم هسررت م وهمه اینها باعث می شررود  که

که ما باورهایی نسرربت به یکایک پدیده ها داریم که این باورها نمسررت ن باورهای ما هسررتند. وبی 

به هر  تهمانیور که در جر مه افسرون معنای اول جا نخر با ما می ماند چه بسرا اوب ن باوری که نسب

 پدیده ای پ دا کن م جا نخر با ما می ماند.

جو یک معنایی را ب شرررتر یاد  غرافرل از ننکره همرانیور که نن بغت ب ی از یک معنا داشرررت وبو

نگرفتی را ع بره این پدیده هم ب ی از یک باور و ود دارد. و جو می خواهی همزنان خودت را با 

 د خود  را در باور اوبی راسخ بداند ننوقت باور اول در پ وند بدانی وقتی کسی می خواه

 چگونگی در قید و بند قرار گرفتن توسط باورها

رای خود  در نرر بگ رد را   x   ابف این است کهایسرتا می خواهد سرت که هویت معنایی این ا

 س است. یا یک باور سومی    xغافل از اینکه می شود گفت که نمست ن باور من نسبت به پدیده 

ج xاسررت اما را ع به باور ابف اسررت وxبرویم بب نم نمی رسررم به باور دیگری که  xجحت عنوان 

اسرت. کسرانی که می خواهند هویت پویا داشرته باشرند باید هم شه بداند در ع ن حابی که فعالز س 

وبی باید بروند بب نند xابف نباشد و xس باشد وبعد هم که به xاسرت رسر دنند هم ن گونه اسرت.   

می xس نباشررد و xکه نکند    م باشررد و این یعنی دیدن فرایند خود. هر وقت انسررانی با یک باور 

 .  خود  را جبدیل به  وهر کرده است گویم بروم بب نم نکند عقد اخوت بست. این دیگر هویت

در براس این موضررروی اگر بمواهم بسرررط کالم بدهم از کل بحث دور می مانم وا  اینکه چگونه 

ما رو در ق د و بند قرار می دهند  سررراز و کارهای ممتلفی دارد یعنی ما می جوان م از رریخ براورها 

سررازوکارهای ممتلفی در ق دوبند باورهای خودمان واقع بشررویم. این  اسررت که عرفای ما دالماز به 

مرا می گوینرد کره جو به این باور خودت نایسرررت. نخرین پاراگراق فهررروبی ابحکم محی ابدین 

فهررول ابحکم ابن عربی به نرر خود ابن عربی جمام نن چ زی را که یک عمر می خواسررت عربی) 

کتاس گفت در یک کتاس و در فهرررول ابحکم نورده اسرررت.( وبعد در نخرین  622بگوید و در 

پاراگرافی می گوید نهایت چ زی که در کتابم می خواسررتم بگویم این اسررت که شررما بدان د که 

عتَقَد دارید معتقد خودجان را در مورد نن امرو خود نن امر خلط نکن د هم شررره در براس هر امری م
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باور شما را ع به یک چ ز خود نن چ ز ن ست بنابراین هم شه بدان د که ممکن است باورجان را ع 

به یک چ ز ناسررابم ونادرسررت وعوضرری به معنای این که عوضرری گرفته اید باور خودجان را با خود 

          جری از نن چ ز و ود دارد.                                                                                                     ه سراغ این نکند باور میابخ با واقعنن چ ز باشد بروید ب

ای هبنابراین من ابن عربی به شرما می گویم عق ده ی شما عقل ه شما نشود. عقل ه یعنی گره. عق ده 

شرما عق ده ها وگره هایی نشرود که شرما را این  ا ببند. این چ زی است که من می خواهم به شما 

گویم. بعرد را ع بره خردا هم می گویرد: حتی عق رده ای که را ع به خدا هم دارید بدان د که این 

د. خدا ن سرت. عق ده شرما است در مورد خدا. وعق ده های دیگری هم در مورد خدا می جواند باش

از این وابسرررتگی ما به باورهایمان یک نکته دومی هم پدید می نید ونن هم در بند گذشرررته قرار 

 گرفتن است. این مورد هم ناشی از نکته ی اول است. 

 (در بند گذشته خود نباشید2

 "در بند گذشته خودجان نباش د."نکته دوم این است که عرفا به ما می گفتند که شما 

اید. هر چه در گذشررته کرده اید. هرچه در گذشررته داشررته اید که این واسررتههر چه در گذشررته خ 

داشرته ها هم خودشان مقوبه های متفاوجی دارند و این داشته ها منرور فقط داشته های مادی ن ست 

  مناسرباجی که داشرته اید  ارجباراجی که داشرته اید   این ها در خیر این اسرت که شمارا ایستانند و 

ویایی خودجان را حف  کن د وهم شررره بمواه د در گذشرررته خودجان باقی بمان د از این نگرذارنرد پ

بحاظ هم بود که قدما به دیگران جو ر ه می کردند که نه فقط به دیگران نگوی د که گذشته ما چه 

گذشرته ای بوده است بلکه سعی کن د گذشته خودجان را از باور خودجان دور بکن د. من مثال ساده 

 شما بزنم.                                                                  ای برای

شرما فرض کن د که یک اسرتادی را ده سرال یا ب سرت سرال با او سررو کار داشته اید. به  هت این 

ن اای که با ایشان داشته اید کامالز از ایشان شناخت دارید بنابراین می جوان د به رف قتارجبارات دیرینه

یا دانشروی دیگری که در کالس شما است بگوی د که اگر از این استاد و نمره می خواه د راهی 

ا  کنی این حرق را بزن. اگر می خواهی دبی را به دسررت این اسررت یا اگر می خواهی عهرربانی

 ب اوری راهی اینه.                                       
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ن سلیه داشته باش د که اگر خواست د می جوان د عهبانی ا  کن د. چرا شرما می جوان د بر این معلما

بلردیرد چره کار کن د یا اگر بمواه د دبی را به دسرررت نورید بلدید چه کار بکن د؟ به دب ل اینکه 

شرناختتان از او زیاد است. هرچه شناخت ما از دیگران زیادجر می شود سلیه دیگران بر ما ب شتر می 

علمی که در عمرجان اوب ن باری اسررت که می ب ن د  ا ن داخل کالس می شررود. اما فرض کن د م

نید.این را شما چگونه می جوان د عهبان ی کن د؟ چگونه می شود دبی را به دست نورد ندم نمی 

ا  کرد. ندم نمی داند؟ چگونه می شود کاری کرد که درس را رها داند؟ چگونه می شرود خسته

ناخت ما از دیگران کمتر باشد سلیه ما بر دیگران کمتر می شود وهر کند؟ ندم نمی داند؟ هرچه ش

جان ب شرتر به ندم ها بدهد سرلیه ننها بر شما ب شتر می شود. ب شتر می فهمند چه شرناخت از گذشرته

که نقاط ضعف و قوت شما کراست. از بحاظ عارفی نستانه جحریکتان کراست؟ به بحاظ باورها 

د عدول کن د؟ اما  ابی این است که از بحاظ عرفا فقط مسئله این ن ست از چه باورهایی نمی جوان 

که من سررعی بکنم گذشررته ام را شررما ندان د چون شررما من را در چنم می گ رید باید سررعی کنم 

گذشرررته ی من خود  را در چنم نگ رد و این نکته ای اسرررت که من می خواهم عرضررری کنم 

ه رید ثابت جر می شود. اینکه فالن کس می گوید من دهرچه ندم ب شرتر در چنم گذشته قرار بگ 

سرال اسرت که می گویم ابف س است چگونه بگویم ابف  س ن ست. معنایی این است که نن ده 

س است گفتن حال ونینده من را هم در قبضه ی خود  گرفته است. دیگر نمی گذارد سال ابف 

ی که نبمانی هم اسررت به نام یاکوس من ا ن بگویم ابف  س ن سررت. یکی از عرفای بزرم مسرر ح

                          بومه  مله ای دارد که من فکر می کنم ب ت ابغزل عرفان  هانی هم ن  مله است. می گوید:                                             

که اهل  یفا له م ان بهشت و هنم این است که)درواقع وقتی می گوید بهشت و هنم یعنی کسان

سرعادجند و کسرانی که اهل شرقاوجند( اهل بهشرت کسانی هستند که می خواهند برحخ باشند واهل 

 هنم کسرانی هستند که  می خواهند بر حخ بوده باشند. یعنی اینکه فرض کن د من در این  لسه با 

ما ششرما وارد گفت وگو می شروم اگر جمام سرعی ام را در گفت وگو بحث و منازعه فکری که با 

دارم این باشرد که ملک ان کاری بکن که در این برخورد به حخ برسری. حخ به دستت ب اید. در این 

 رورت من به بحاظ اخالقی  روانی ندم سرابمی هسرتم به جعب ر یاکوس بومه اهل بهشتم. اما اگر به 

وز دیر س استخودم بگویم ملک ان کاری بکن که جو که دیروز گفته ای ابف س اسرت. نن ابف 
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را از چنگت نگ رند یعنی برحخ بودن در گذشرته را نگه دار اگر من به شما بگویم من در این بحثی 

که با شرما وارد می شروم. هر چه در گذشرته گفته ام وبوجا یک بحره پ ی هم گفته ام ا الز من را 

که اگر در ق د وبند قرار نمی دهد من می خواهم هم ن ا ن بر حخ باشرررم. این معنایی این اسرررت 

جمام عقاید گذشررته من را هم جمریی کردید می پذیرم. اما اگر بگویم نه من می خواهم حرفی که 

دیروز زده ام یا پارسرررال گفته ام یا در فالن کتاس نوشرررته ام این برحخ بودنی از دسرررتم نرود ونن 

عنایی م ام واینوقت جمام  روبحث من بر سرر بر حخ بودن گذشرته ام است نه بر حخ بودن کنونی

این اسرت که حرفی که من در گذشرته گفته ام وبه نن معتقد شرده ام حال من را در مشت خود  

گرفته اسررت و می گوید دیگر از این  لوجر نرو. از این  ا دیگر جحرکی نباید داشررته باشررم وباید 

بر حخ  ههمزنان بمانم کسرانی که به قول بومه اهل بهشرتند می خواهند هم شره بر حخ باشند نه اینک

بوده باشرند بنابراین ا ازه نمی دهند گذشرته شران ننها را در خدمت بگ رد. وبی ما انسانهای عادی 

اگر دقت کن د می ب ن د که از روز اول که زندگی را شروی می کن م  روز اول زندگ مان م ل اردها 

ا م ل ون ها راهی رراهی را که در روز دوم می جوان م در پ ی بگ ریم به نهرف می رساند روز دوم 

که در روز سروم می جوان م در پ ی بگ ریم به نهف می رساند به هم ن جرج ی کم کم به سنی مثل 

که می رسرر م دیگر می ب ن م هر روز برای روز فردا یک راه ب شررتر در پ ی  35سررال یا  32سررن من 

امکان  ایم دالماز اق انوسکرده ایم وداشته ایم وخواسته؟ چون انباشتگی ننزه در گذشته نداریم چرا

      های ما را جنم جر کرده است.                                                                                                   

مرایی کره روز اول با یک اق انوس امکان ها به جعب ر ابن عربی بدن ا نمده بودیم دیگر ا ن می ب ن م 

یمان مثل سررپس فردایمان اسررت وپس فردایمان هم مثل روز بعد از نن اسررت. چرا؟ چون که فردا

هرروز یک بمشرری از امکانات بعدمان را جنم جر کرده ایم همه ا  به  هت این که ما گذشررته ی 

خودمان را نمی خواه م ازدسرررت بده م و گذشرررته وقتی نمواداز دسرررت برودندم به ف کس بودن 

ند بودن ندم از دسرررت می رود اما عرفا نمی گذاشرررتند این حابت پ ی ب اید. وثبات می افتد و فرای

عرفا باوری که دیروز داشرتند می گفتند این باور دیروز من است. امروز ب ا بب نم چه می شود گفت 

وباوری راهم که ا ن دارم ممکن اسرررت فردا عوض کنم این فقط درناح ه باورهای من ن سرررت در 

 داشته ها وکرده هاست. یکی از داشته های ما باورهای ما است.     ناح ه همه باورها و
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ما داشرته های دیگری هم داریم مضافاز براینکه غ ر از داشته ها  کرده های دیگری هم داریم وغ ر  

 از داشته ها و کرده ها خواسته های دیگری هم داریم. 

 (در بند داوری های دیگران نسبت به خود نباشید3

ی سرومی که عرفا جو  ه می کردند این بود که یک چ ز سومی هم شما را از فرایند بودن     اما نکته 

 می اندازد ونن این است که در بند داوری های دیگران را ع به خودجان باش د

اگر من پاس دارم که شررما داوری هایتان را  ع من چ سررت ونمواهم داوریتان را ع به من منتفی  

م داوری شما نسبت به من منتفی نشودو این معنایی این است که زمام بودن بشرود و اگر من بمواه

خودم دست شما افتاده است. اگر جا دیروز بباسی می پوش دم شما جوقع دارید انترار و چشم داشت 

دارید که فردا هم هم ن بباس را بپوشرم و اگر بمواهم که چشرم داشرت شما را برنورده کنم یعنی 

            امروز بباس بپوشم. چون می خواهم داوری شما نسبت به من منفی نشود.                                                               باید فردا هم مثل 

همه ی کسررانی که در داوری های دیگران زندگی می کنند روز به روزب شررتر به ثبات و عدم جغ  ر 

 در گذشته ازمن دیده اند :می افتند. چرا؟ چون ننزه که دیگران 

 پ ی فرض هایی درباره ی من در ذهنشان ایراد کرده.                                                      -1

 انترارات وجوقعاجی درباره من ایراد کرده .                                                                  -2

ه من ایراد کرده که من می خواهم جو ررر فاجی که را ع به من کرده اند جو ررر فراجی را ع بر -3 

وپ ی فرض ها  وانترامات وجوقعاجی که نسرربت به من داشررته اند ازب ن نرود وبه همان قرار خود  

باقی بماند. چون می خواهم دید دیگران نسرربت به من منتفی نشررود اگرجو رر فی که دیگران از من 

 وقعشان عوض بشود ننوقت داوری شان نسبت به من منفی می شود. داشته اند یا انترار و ج

برای اینکه پ ی فرض هایی که دیگران را ع به من دارند انترارات وجوقعات وجو  فاجی که را ع 

به من دارند عوض نشررود جا داوری شرران نسرربت به من منفی نشررود و من در واقع دارم مثل گذشررته 

بان حال هر انسرررانی به دیگران می گوید که شرررما می خواه د من رفتار می کنم در واقع گویا به ز

چگونه باشم شما بگوی د جا من باشم.و این معنایی این است که من می خواهم به همان ثبات بمانم 
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به جعب ری  -هروقت کسی بمواهد دید دیگران در مورد اون منفی نشود او باید به ثبات راضی بشود

همانیور که روانشررناسرری ا تماعی گفته اند در واقع  -می کنم دیگری که گفته شررده اسررت عرض

پنج جا من برای ما متهررور اسررت و ما هم شرره برای این که در من اول و دوممان زندگی کن م می 

                                           خواه م در من سوم و چهارم یا پنرممان زندگی کن م.                                                                      

 پنج تا من انسان

 من پنج جا من دارم:

  در عابم واقع هسررتم. که به یک معنا می شررود گفت که فقط "من ننزنان که واقعاز هسررتم"یکی  

 خدا از این من باخبر است 

جی از خودم من چه جهورا "من  ننزنان که من خودم جهرور می کنم."یک من دومی دارم و نن  

دارم این می شرررود من دوم من. من برای خودم چره وی گی هرایی قراللم بره چه وی گی هایی قالل 

ن سررتم؟ چه ارجباراجی قاللم؟ چه ارجباراجی قالل ن سررتم؟ این ها مرموعاز می شررود من دوم من. من 

 ننزنان که خودم گمان می کنم دارم. 

. شررما چه جهرروراجی از من "ا گمان می کن دمن ننزنان که شررم"یک من سرروم و ود دارد و نن 

 دارید. این هم می شود من سوم من. جهوراجی که شما از من دارید. 

   "من ننزنان که جهور می کنم شما از من جهور دارید"من چهارم من  

 ."من ننزنان که شما جهور  می کن د که من از خود دارم"و یک من پنرمی هم و ود دارد که 

این ها پنج جا من هستند که در هم بازجاس پ دا می کنند ما هم شه در زندگ مان درست خالق نن  

چ زی که عرفا می گویند در من سررروم وچهارم و پنرممان زندگی می کن م. یعنی هم شررره من به 

خودم می گویم دیگران از من چره جهررروری دارنرد؟ یرا دیگران از جهرررور من را ع به خودم چه 

  ند؟ من از جهور دیگران را ع به خودم چه جهوری دارم؟                                                                            جهوری دار

 عرفا زندگی در من پنجم را توصیه می کنند
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هم شررره در من سررروم و چهارم و پنرمم زندگی می کنم عرفا می گفتند ما فقط باید در من اول و  

زنردگی کن م: زندگی کردن در من اول و دوم به این معنای که در من اول و دوم زندگی  دوممران

می کن م برای این که روز به روز من دوم را به من اول نزدیک کنم یعنی روز به روز جهررروری که 

ب شررتر انیباق کن د با من. ما که در من xرا در نرر بگ ریددم دارم به من نزدیک جر بشررود من از خو

در کرا زندگی می  xدر ننزه دیگران جهور از xو پنرم زندگی می کن م. شمص  م و چهارمسرو

در ننزه که   x ندکره در من سررروم و چهرارم و پنرم زنردگی می کنرد یعنی  از خود  داxکنرد 

دارند  این معنایی این اسرررت که ما هم شررره می xخود  از جهرررور دیگران را ع به خود  دارد 

ن نسرربت به خودمان محفوظ وبرقرار بماند. اما عرفا می گفتند که این کار را خواه م که نرر دیگرا

نباید بکن د عرفا هم شرره به یک زندگی ا رر ل  زندگی که میابخ با فهم و جشررم ص خودم اسررت. 

 شماراخو  می نید ب اید.خوششان نمی نید ن اید.                                                        

 د دیگران بودن علت تقلید و تبعیت از دیگریدر بن

بره این مرا را دعوت می کردنرد عرفرا در بنرد دیگران بودن را  این کره جهرررور دیگران ازمن براید 

محفوظ بماند را به هر قسررمتی جمیعه می کردند و می دانسررتند وقتی ما با این جهررور دیگران از 

دیگران و همرنگی با  ماعت می افت م این خودمان زندگی می کن م ننوقت اسرررت که به جقل د از 

                                 جقل د از دیگران یا  ماعت به چه دب ل است؟ برای اینکه می خواهم از دیگران  دا ن فتم.                                            

 التستوحشوا فی الطریق الهدی لقله اهله

 جسررتوحشررروا فی ابیریخ ابهدی "علی ابن ابی رابی در نهج اببالغه  مله ای دارد که می فرماید: 

وقتی کره در راه هردایرت گرام می زن د از این که کم ندم هایی را در این راه می ب ن د  "بقلره اهلره

دسررتمو  وحشررت نشرروید. وحشررت در زبان عربی به هر جرسرری نمی گویند در زبان عربی انوای 

لف جرس از هم به بحاظ بغوی جفک ک شرده اسرت. وحشت یک نوی جرس خاص است. ننهم ممت

جرس حا رل از احسراس جنهایی. اگر شرما درخانه احسراس       می کن د جنهایی و جرس شما را فرا 

می گ رید به این جرج ی به این جرس وحشرررت می گویند. این وحشرررت غ ر از جرس دیگری به نام 

 دیگری به نام خش ت است.                                           خوق است وغ ر از جرس
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وحشرت جرس ناشی از احساس جنهایی است. علی ابن ابی رابی می گوید:  جستوحشوا فی ابیریخ 

ابهدی بقله اهله. وقتی که می ب ن د در راهی که قدم می زن د کسی ن ست دستمو  وحشت نشوید 

ا نگ رد. چون می دانند که ما هم شررره می خواه م همرنم  ماعت جرس ناشررری از جنهایی شرررما ر

براشررر م و از این کره در راهی قردم می زن م کره دیگران در نن راه قردم نمی زنند و داریم خالق 

 ریان نس به جعب ر امروزی شرنا می کن م وحشت داریم واینکه می خواه م مثل دیگران باش م این 

ا نس و رنم هم دیگررا می گ ریم و این بزرگترین چ زی بود باعث می شرود که همه ی ما انسانه

 که عرفا ها را از نن بر حذر می داشتند.                                         

من بارها گفته ام این مثال اببته مثال گویایی اسرت. اگر چه مثابی ن ست که عرفا زده باشند شما اگر 

ل خانه می برید هر کدام فقط بوی خودشرران را دارند و فقط حس پنج نوی م وه بمرید جا وقتی داخ

خودشران را به شما ابقاء می کنند اما وقتی شما اینها را می گذارید داخل یمزال بعد از ده روز که 

این ها در می نورید می ب ن د هر کدامشررران برایندی از جمام بوها را دارند یعنی پرجقال بوی پرجقال 

الوه س ی را می دهد این       است در واقع هر کدام بوی خود  را به حد فراوان بعالوه هندوانه بع

به بحاظ روانشررناختی در ما ندم ان هم     uniformityاز دسررت داده برای اینکه بوهای دیگران را 

uniformity هم بگ رد. بنابراین همه شرررده اند هم بو. این م انمایگی    اسرررت. یعنی هم رنگی با

ای این است که من یک بمی عر می از و ود خودم را فرامو  بکنم جا همرنم شما  ماعت بر

 بشوم و هم بوی شما بشوم و همان نس و رنم شما را بدهم.                                       

عارفان می گفتند: ا ررالز این کار را نباید بکن م عارفان می گفتند هر کدامتان راه خودجان را بروید. 

 معنایی این اسرررت که جو نباید بزوماز پا  ای« ابیرق ابی ا... بعدد انفس ابماللخ» اینکره می گفتند

پای دیگران بگذاری جو راه خودت را به سرررو ی خدا داری و دیگری هم راه خود  را به سررروی 

 ناییخردا دارد. هر کدامتان در راه خودجان قدم بزن د این که هر کدام در راه خودجان قدم زن د مع

این اسررت که من واقعاز به پویایی خودم بمانم. دالماز باید معتقد به این باشررم که من بروم و ه چ چ ز 

                                                       دیگری و باورهای دیگری نسبت به من هم نباید من را در خود  قرار بدهد.                                                           

 توصیه مادر توصیه های عرفاست 3این 
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اگر بمواهم شرواهدی از این امور داشرته باشم همانیور که در ابتدای عرایضم عرض کردم این سه 

 جا جو  ه مهمترین جو  ه های عرفا است:

 در بند باورهای خودجان نباش د.

 در بند گذشته خودجان نباش د.

 گران را  ع به خودجان نباش د.در بند داوری های دی

ننزه که عرفا ب شرتر می گویند  ب شرتر از این سه جا است اما واقعاز مادر  این سه جا است. به هم ن  

ی دومی اسرررت و دومی زاینده سرررومی اسرررت. یعنی یک نوی جرج بی که عرض کردم. اوبی زاینده

که  ل می دهد و می شررود گفتجرج ی منیقی نسرربت به یکدیگر دارند. این به ما یک هویت سرر ا

هویت سرر ال پ دا کردن اگر چه یک بحث اخالقی روانشررناختی اسررت وبی جاث راجی را در عوابم 

دیگر زندگی بشر هم می گذارد به جعب ر دیگری    می شود که بزرگترین نکبت ها و ادبارهایی که 

از به این  هت اسررت. در عابم سرر اسررت پ ی می نید در عابم روابط ا تماعی هم پ ی می نید  ب

ناشی از این که هر انسانی خود  را یک مو ود ثابت می داند و می گوید این مو ود نباید دست 

به جرک بی بمورد و همزنان به همان قرار سابخ خود  باقی بماند اگر بمواه م شواهد این جو  ه 

ی شرررود که حافره من هرا را از عرفان اسرررالمی نقل کن م به نرر من می نید بحث خ لی رو نی م

یاری نمی کند. وبی استشمام و استنتا ی که من از کل پ ام عارفان خودمان وکل پ ام عارفان  هان 

می کنم این سره پ ام اسرت. اببته شرواهد  جا حد فراوانی در ذهنم است وبی بمی اعرمی هم از 

                                 حافره ی من ب رون است.                                             

ام ردوارم که این محفل هویت سررر ال اگر مورد باور دوسرررتان قرارگرفت یعنی پذیرفتن که چن ن 

چ زی را او ز عرفرای مرا گفتره اند وثان از درسرررت گفته اند که چن ن چ زی گفته اند ابتزامی را در 

                                                                                                .             2زندگی فردی و ا تماعی مان فرامو  نکن م

 جو خشنود باشی و ما رستگار/خدایا چنان کن سرانرام کار 
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