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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 اوشو یگفتارها
 ۲۲/۰۵/۲۰۲۰             : محمد ستودهترجمه

 

 ؛حکیم سنایی شرح مثنوِی حدیقة الحقیقهٔ 
 ومسقسمت 

 

 
 

ای در سر شما وجود کنند. نوعی از سیستم دورهها پیوسته دوران مینگاه کنید! شما هزار و یک ذهن دارید و آن
کنید که گیرید و فکر میشود، در همان لحظه تصمیمی میر شما مسلط میذهن، ب هٔ ای که یک ملکدارد. برای لحظه

 .ذهن رفته است هٔ بعد، آن ملک هٔ توانید انجامش دهید، اما قادر به انجام آن نخواهید بود؛ زیرا در لحظمی
 

 یک باغِ پر از ِدل
 

 بر و لیک تا دِر اوـل رهـقـع
 فضِل او مر تو را بَرد بِر او

 

 خود زبون باشیچون تو در علم 
 اشیـون بــار چــردگــارف کــع

 

 راوان نه اندکی باشدـه فـن
 یکی اندر یکی یکی باشد

 

 در دویی جز بد و سقَط نبود
 در یکی غلط نبودـرگز انـه

 

 سوی حق شاهراِه نفس و نفَس
 سـد و بــدل زدودن آم آئینهٔ 
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 ِگ کفر و نفاقـدل ز رن آئینه
 اقنشود روشن از خالف و شق

 

 سمی ز راه گمراه استـرِد جــم
 کفر و تشبیه هر دو همراه است

 

 ِن شماستـقیــی آئینهل ــقــیــص
 چیست محِض صفای دین شماست

 

 ه پیوستیـله کـلسـل آن ســگســب
 که ز ِگل دور چون شدی َرستی

 

 زان که ِگل ُمظِلم است و دل روشن
 شنـلـن است و دل گـخـلــو گــِگل ت

کند و ه یاد داشته باشید که تصوف مخالف عقل نیست. تفاوت تصوف با ِذن در همین است که ذن بر عقل تکیه نمیب
ل را گوید که عقدور بیندازید. تصوف اما نه غیرعقالنی، بلکه فراعقالنی است. تصوف می گوید که آن را کامالً می

نده رساند. عقل را به کاربندید، اما بببرد، بلکه فقط تا دِم در میتواند شما را به درون معبد به کار گیرید، اما عقل نمی
 .و اسیِر آن مشوید

خوار اتفاق افتاد. او عقل خود را تا آخرین حد به کار برده بود. در واقع به همین خاطر برای الی به سنایی همین
ست داد، زیرا او تا آن دم حتا با ابزار عقل ممکن شد تا او را به درون معبد ببرد. سلطان ابراهیم آن امکان را از د

جا حضور داشتند، اما نکته را درنیافتند. تنها سنایی آن را دریافت؛ هم به دنبال مطلوب نگشته بود. دیگران هم در آن
زیرا او عقل خود را برای رسیدن به مطلوب به کار برده و متوجه شده بود که عقل، او را تا یک حد معیّنی پیش 

 .عقل است هٔ تر از محدودها و بزرگافتد. پهنای حقیقت فراتر از اینماند و از نفَس میرد و سپس درمیبمی
 

 .جا توقف نکنید، بلکه فراتر از آن برویداستدالل را تا جایی که کارآیی دارد به کار گیرید، اما در آن
یی تصوف در این است که فراعقالنی است ولی اش در همین است، اما زیباِذن، غیرمنطقی و نامعقول است و زیبایی

دالل گوید که استگرا است؛ یکی میگرا و تصوف اثباتسوی خدایند. ذن نفیدرست به هٔ نامعقول نیست. هردو، درواز
گوید که برهان را به کار انداز، اما بدان که چیزی فراتر از آن هم وجود دارد و آن را را رها کن، اما دیگری می

 .یاد مبر هرگز از
تر است. آنانی که گرایی، همخوانی با آن آسانگرا است، به همین دلیل برای طرفداران اثباتاثبات تصوف کامالً 

 .یابند. هرکسی نظر به تمایل و تیپ شخصیتی خود باید تصمیم بگیردتر میذن را راحت هٔ گرایند، پیروی از طریقنفی
 

 ر ولیک تا در اوـبـل رهـقـع
 ر تو را برد بر اوفضل او م

 

ه تجلی است. به تمام معنا باز و پذیرند هٔ با استفاده از عقل، دروازه را پیدا کنید و به یاد داشته باشید که حقیقت آماد
گیری شروع مکنید که معنایش به پایان رسیدن و بسته شدن شماست. اگر عقل باقی بمانید. خود را مبندید و به نتیجه

اید و این است یا آن، در این صورت، شما به پایان رسیده مثالً ای برسد که ه یا لِه خدا به نتیجهشما به هر طریقی علی
 .دیگر فراسویی وجود ندارد

گیری صبر کنید. شما با عقل خود به نتیجه است و شما هم بدون نتیجهتوجه کنید که استدالل در این خصوص بی
 .به داخل خواهد برد اید و حاال حضور او شما را دروازه رسیده
خوار تنها برای حکیم همین است. شاید الی« شودهر زمان مرید آماده باشد، مرشد پیدا می»مهم که  هٔ معنای آن مقول
های حضور، مرموز است. دام برای حکیم سنایی نهاده شده بود؛ نواخت. شیوهرقصید و میخواند، میسنایی آواز می

 .در رسیده بود زیرا او آماده بود و تا دمِ 
دان بزرگ و یک نابغه بود. خیام از برای عمر خیام، آن عارف بزرگ دیگر نیز عیِن اتفاق افتاد. او یک ریاضی

دان بزرگ به یک عقل خود تا آخرین حد استفاده کرده بود، پس از آن، جواز ورود به منزل را دریافت. یک ریاضی
 .مستی آغاز کرد و آن رباعیات شگرف زاده شدنوش بدل شد و به سخن گفتن از باده و َمی
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ور توان تصنمی دان بزرگ بوده است. اصالً کند که او یک ریاضیکسی که رباعیات عمر خیام را بخواند، باور نمی
تواند به آن سطح از دان میدان هم بوده است. چگونه یک ریاضیکرد که او با سرودن آن شعرهای ناب، ریاضی

کند. و عینی عمل می عملیهای دان، یک منطقی است. او از طریق قیاس و روشابد؟ یک ریاضیشاعرانگی دست ی
دان جواز دخالت ندارد. ریاضیات تنها علم کامل جهان است. بقیه علوم فقط گرایی در تحقیق یک ریاضیذهنیت

 ؟دان کامل، یک صوفی شدهستند، اما فقط ریاضیات علم کامل است. پس چگونه یک ساینس
آخِر استدالل برسید، اما هنوز در دسترس باشید، خود را نبسته  هٔ دانید. وقتی به نقطاکنون شما چگونگی آن را می

گیری نرسیده باشید که چنین یا چنان است و اگر تا آندم خداباور یا خداناور نشده باشید و اگر این را باشید، به نتیجه
یابد و شما را به درون خانه ماند، آن وقت او به هیأت یک مرشد حضور مینتیجه باقی میهم بدانید که استدالل بی

 .بردمی
« یناشناختن»تواند بیفتد تا او به ساحت زمانی که کسی در خط مرزی ایستاده باشد، در یک آِن واحد، آن اتفاق می

 .داخل شود

 چون تو در علم خود زبون باشی
 اشیــون بــار چـردگــارف کــع

شود که شما خودتان را شناخته باشید. پس خود شما کجاست؟ خود شما در سِرتان می« شناخته»فقط زمانی خدا 
تواند به ُکما برود، اما هنوز هم زنده خواهید بود. مردمانی استند که به کما تان است. مغز مینیست، بلکه در قلب

 .اندها زنده ماندهاند و سالرفته
کرد هوش. مغزش دیگر کار نمیبی ه شده بود که به مدت نُه ماه در حالت کما بود و کامالً باری، زنی نزد من آورد

 .ایستدتپید، او زنده بود. زمانی که قلب بایستد، تمام چیزها میمثل گیاه رشد کرده بود، اما چون قلبش هنوز می و تقریباً 
 وصل شما با کائنات هٔ رسد که قلب نقطنظر میبهترتیب، حیات شما به نحوی در قلب ریشه دارد، نه در سر. بدین

مین نیز ه« خود را بشناسید»اید. آدم باید قلبش را بشناسد، معنای است. از طریق قلب، شما با کائنات وصل شده
است، چرا که فقط با شناخت قلب خویش، پیوند خود را با کائنات خواهید شناخت. با ورود به قلب خویش، شما خواهید 

 .وصل شوید« نهایتبی»ت که با توانس
 

 دکی باشدـه انـنه فراوان ن
 یکی اندر یکی یکی باشد

 

 در دویی جز بد و سقَط نبود
 ز اندر یکی غلط نبودـرگـه

 

اید که شما اذهان متعدد، اما فقط یک قلب دارید؟ شما یک ذهن ندارید، بلکه دارای آیا به این حقیقت توجه کرده
ای پر شود. لحظهکنند، هر لحظه ذهن شما متحول میها مدام تغییر میچندین ذهن دارید. آناید و شخصیِت چندگانه

 هٔ اید و لحظای شما سرشار از عشقدیگر بازهم پر از شک. لحظه هٔ ای دیگر مملو از یقین و لحظاز شک است، لحظه
 .دیگر مملو از نفرت و خشم

ای در سر شما وجود کنند. نوعی از سیستم دورهپیوسته دوران میها نگاه کنید! شما هزار و یک ذهن دارید و آن
کنید که گیرید و فکر میشود، در همان لحظه تصمیمی میذهن، بر شما مسلط می هٔ ای که یک ملکدارد. برای لحظه

م ست. این یک سیستذهن رفته ا هٔ بعد، آن ملک هٔ توانید انجامش دهید، اما قادر به انجام آن نخواهید بود؛ زیرا در لحظمی
آنچه که ذهن قبلی تصمیم  هٔ دیگر رسیده است. این ذهن دربار هٔ ای است؛ اکنون ذهن دیگر آمده و نوبت به چرخدوره

 .داندگرفته بود چیزی نمی
برد. برای هایی را که گرفته بودید، از بین میداند و تمام تصمیمقبلی نمی« خود»هیچ چیزی از آن « خود»این 

گیر د. غافلکشیخود را بیرون می ترگای دیگر پاکت سگیرید که دیگر هرگز سیگار نکشید، لحظهتصمیم می ایلحظه
رسید. اکنون نظر میشوید؛ زیرا فقط یک لحظه پیش تصمیم گرفته بودید و آن تصمیم بسیار قطعی و قابل اعتماد بهمی

خواهید بازهم آن باقی نمانده است و شما بدون چون و چرا میاند و چیزی از اند، ته کشیدهها ناپدید شدهآن هٔ اما هم
سیگار بکشید. در این حال، دوباره آن ذهن قبلی خواهد آمد و آزارتان خواهد داد و شما از کارتان پشیمان خواهید شد 

 .و خود را گناهکار احساس خواهید کرد
چندین ذهن است. به این دلیل، کسانی که با ذهن خود ای از ثبات و زنجیرهاین تغییر، پیوسته وجود دارد. ذهن، بی

 .کنند، زندگی متالشی و از هم پاشیده دارندزندگی می
کند و آن را تحت در وجود شماست. چه کسی مغز را نظارت می« آگاهِی ناظر»دل، یک است، همیشه یک. دل، 

جا، در دانید که خشم در آنا به خوبی میآید، چه کسی مراقب آن است؟ شمدهد؟ وقتی که خشم میمراقبت قرار می
کند. شما آگاهید که به زودی توسط آن خشم از پا درخواهید آمد. پس از رفتن و ناپدید شدن آید و رشد میذهن شما می
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رود. اندوه، آید و میجا نیست، رفته است. ناظر این حاالت کیست؟ عشق میشوید که دیگر در آنآن، بازهم آگاه می
 ها است؟روند. چه کسی ناظر اینآیند و میها َهی میاین هٔ نی و همشادما

کند و فقط همان ناظر ثابت شما است. همه چیز تغییر می« ناظر»فقط یک چیز در شما پابرجاست و آن، همان 
تا اگر اید، او ناظِر رؤیاهای شماست. حجاست، حتا زمانی که شما در خواب عمیق فرورفتهماند. او همیشه آنمی

کند. زمانی که شما بیدارید، او ناظر بر جهاِن بیروِن شماست و بر خواب عمیق شما نظارت میرؤیایی هم نباشد، او 
تان و در هر حال نظارتش دوام دارد. این نظارت حتا برای یک لحظه هم اید، ناظر بر دنیای درونزمانی که خواب

 .است، غیرجسمانی است: دل شما« باقی»کند. در وجود شما همین چیز توقف نمی
 .فرارفتن از تمام خطاهاست هٔ ، به مثاب«یک»است. شناختن آن « یک»گویند و آن صوفیان آن را دل می

زودی با خدا مواجه خواهی شد و آنگاه خوار به سنایی گفت: زندگی خود را برای مداحی یک شاه ابله هدر مده. بهالی
 .پاسخی نخواهی داشت

 

 اشدـدکی بـنه فراوان نه ان
 یکی باشد یکی اندر یکی

 

 در دویی جز بد و سقَط نبود
 بودلط نـهرگز اندر یکی غ

 

 
 زودی با خدا مواجه خواهی شد و آنگاه پاسخی نخواهی داشتخوار به سنایی گفت: زندگی خود را برای مداحی یک شاه ابله هدر مده. بهالی

 

است. در این « جان»پرستی و بر محوریت و وصال و یگانه (Unio Mystica) این وحدت، وحدِت عارفانه
 .کند، شما در مرکز آن قرار داریدمانید حتا در زمانی که ِگردباد پیرامون شما را احاطه میصورت، شما متمرکز می

تنها خیزد. شما نهتوانید در جهان پایدار باشید، اما دنیوی نباشید. تمام خطاها از دوگانگی برمیدر این حالت شما می
اید و مشکل شما همین است. در  شده مزدهماید، اید و خطا در خطاست. شما دچار تعدد شدهاید بلکه چندگانهکه دوگانه

اید. به این د، دچار یک جنگ داخلییری دوام دارد. اگر درون شما مزدحم باشدهد و درگازدحام، مدام تصادم رخ می
 .شما رخت بربسته است ها از زندگیها و سعادتها، شادمانیدلیل، تمام لذت

یکی باشید تا به موهبت الهی دست یابید و زیبا شوید. پس از آن، زندگی طراوت خودش را خواهد داشت، لطیف و 
ریِن هاست، زیباتترین مقدسزندگی معمولی، عوامانه، ناخوشایند و فانی وجود نخواهد داشت. این مقدسبدیع. دیگر آن 

 .هاست؛ پاک و الوهی استزیبایی
 

 سوی حق شاهراِه نفس و نفَس
 د و بســدل زدودن آم هٔ ـنـیـئآ

 

ور تر در آن غوطهو هرچه بیشتان را در مرکز قرار دهید تر قلبکه هرچه بیشدل یعنی چی؟ یعنی این هٔ ینئزدودِن آ
 .آید، از مغز به قلب فرود آیید. مترِصد و بیدار باشیدشوید. هر زمانی که به یادتان می
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تواند باز هم وابسته به مغزتان باشد. اگر بیداری عاشقانه باشد و اگر این بیداری باید عاشقانه باشد؛ در غیر آن، می
 .وجودتان خواهد بود هٔ لق به هستبیداری قلبی باشد، در این صورت، متع

توانید ُگلی ها باهم درآمیزند تا آگاهی از عشق سرشار شود. شما میهمزمان عاشق و هوشیار باشید؛ بگذارید که آن
را بدون عشق، اما با هوشیاری تماشا کنید که در این صورت، آن گل طراوتی نخواهد داشت. داشتِن این نوع هوشیاری 

 .است، اما قلب شما را صیقل نخواهد دادبا ذهن هم ممکن 
شود و ، در شما یکی میواحدند هٔ نظارت کنید و با عشق نظارت کنید. رفته رفته عشق و بیداری که دو بخش از پدید

د، یابیکند که به قلب دست شود. علم به شما کمک میدهد. دل با روش عشق صیقل داده میآنگاه قلب را صیقل می
رساند تا آن را جال دهید. به هر میزانی که دل، جال داده شود، حقیقت را بهتر منعکس را یاری میاما عشق شما 

 .کندمی
 

 ر و نفاقـفـِگ کـینه دل ز رنـئآ
 نشود روشن از خالف و شقاق

 

ضرورتی نیست که با خود بجنگید و چیزی را برخود تحمیل کنید. نیاز به درگیری نیست. باید به آشتی برسید، نه 
 .تالفاخ

کند، کشند، ریاضت یک بیماری خودآزاری است. کسی که چنین میکنند و ریاضت نمیصوفیان با خود درگیری نمی
یک دیندار واقعی نیست، او خودش را دوست ندارد، بلکه از خود متنفر است. صوفی اما خودش را دوست دارد؛ 

 .صوفی همه را دوست دارد و صوفی خوِد عشق است

 راه استـمـراه گ رِد جسمی زـم
 کفر و تشبیه هر دو همراه است

 

به یاد دارید که گفتم اگر با ذهن عمل کنید، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مشمول ریاکاران به 
اند. احتمال دوم این است شوید که عبارت از هندو، مسلمان، مسیحی، جین، یهودی و دیگراناصطالح دینداران می

م. خدا ایایم، اما نیافتهاستدالل، خدا را جسته هٔ گویند ما تا آخرین محدودشوید که میباوران میول منکران و بیکه مشم
 .وجود ندارد

گیری اما قابل دسترس، خاموش و آماده منتظر باشید تا مرزی، بدون نتیجه هٔ کننده است. باید در نقطگمراه عملهردو 
 .بردحضور خدا شما را به داخل ب

 

 ماستـِن شــیــقــی هــنـیـآئل ــقـیـص
 چیست محِض صفای دین شماست

 

 تواند با استدالل برطرف شود؛ زیرا استداللیقینی که از راه استدالل آمده باشد، همیشه مبتنی بر شک است. شک نمی
ا اگر شود و اساسا مبتنی بر شک است. حتکند. برهان، از سؤال شروع میشود و از آن تغذیه میاز شک آغاز می

 هٔ تیجای آشکار شد، نمند است، اگر واقعیت تازهگیری هم برسد، باز هم فرضی است. این فرضیه بازهم زمانبه نتیجه
 .قبلی عوض خواهد شد

نون تواند بگوید که آنچه را تا کعلم فقط می«. حقیقت این است»تواند بگوید که به این دلیل است که علم قطعا نمی
توانیم؛ زیرا حقایِق نو آشکار خواهد شد و آنگاه فردا چیزی گفته نمی هٔ رسد که حقیقت باشد. دربارینظر مدانیم، بهمی

 .باید نتیجه را تغییر دهیم
خوار و عیسا هرگز منقضی زودی انشتین هم منقضی خواهد شد. اما بودا، الیاکنون تاریخِ نیوتن گذشته است و به

 شان است. قلباند مبتنی بر شک و از راه استدالل نیست، بلکه محصول قلبهها گفتنخواهند شد؛ چرا که هرچه آن
 .که مغز فقط با امور فانی و آنی پیوند دارددرک جاویدانه دارد، زیرا با جاویدانگی متصل است؛ درحالی

ه از راه شود، نه از طریق مغز و نه در مغز و نپس نوع دیگر یقین نیز وجود دارد که از طریق عشق حاصل می
 .قیاس، بلکه با یک قلب تپنده، یک قلِب رقصان

اید که در اثر عشق بوده باشد؟ اگر بلی، پس شما معنایش را ای، یقینی یا قطعیتی را احساس کردهآیا هرگز نتیجه
اگر از  ؟ایدآیا از طریق استدالل به این نتیجه رسیده« من عاشق این بانو هستم»گویید: خواهید دانست. زمانی که می

 .طریق استدالل به این نتیجه رسیده باشید، شاید هر آن، عشق ناپدید شود
سید: رآنی و مبتنی بر مغز شده است. با مغز شما به این نتیجه می هٔ به همین دلیل است که در غرب، عشق یک پدید

داند؟ شاید فردا می هٔ چه کسی دربار «شناسم، زیباترین باشد.رسد این بانو در میان بانوانی که تا کنون مینظر میبه»
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توان فردا نمی هٔ داند؟ دربارکی می… تر را ببیند تر و چشمان درخشانتر، موهای افشانفردا بانویی با دماغِ کشیده
 .توانید شخص بهتری را پیدا کنیدچیزی گفت. همین بانو شاید فردا تاریخش بگذرد و شما پیوسته می

تواند عمیق و صمیمانه باشد. در این صورت، آنی خواهد ق مغز باشد، پس عشق هرگز نمیگیری از طریاگر نتیجه
گذرانی شده است؛ دهد. عشق، بوالهوسانه و برای وقتست که در جهان رخ میبود و بوالهوسانه. این همان چیزی

 .فقط یک توافق آنی است
خواهد که نه مبتنی بر تصمیم مغز، بلکه اعتماد می خواهد،این راِه شکوفایی در عشق نیست. عشق، همراز بودن می

 .شناسدست و تغییر را نمیخواست قلبی باشد. وقتی که اطمینان قلبی حاصل شد، این همیشگی
ند، این ها در جهان ناِدرتوانند به عشق خود اطمینان قلبی داشته باشند، رستگارند. اکنون این آدمای که تا هنوز میعده

 .بزرگ است هٔ رود و این طایفه در حال نابودی است. این یک فاجعاز بین می گروه دارد
 

 وستیـیـه پــله کـلسـل آن سـگسـب
 که ز ِگل دور چون شدی َرستی

 

 زان که ِگل ُمظِلم است و دل روشن
 نـشـلـن است و دل گـخـلـو گـل تـگِ 

 

خودت. نه به « ناظر»جز همان از هویتی که مغز و تن برایت ساخته رها شو. به یاد داشته باش که چیزی نیستی 
تواند خاک دوست دارند که می هٔ این معنا که باید با تن مخالف باشی؛ صوفیان هم مخالف تن نیستند، آنان تن را به مثاب

 .کیمیا شود و باید شود
 :گویدسنایی می

 دل، گلشن است
 هٔ مخالف باشد. مغز را تا رسیدن به درواز بدن باید برای گلشِن دل، نقش خاک را بازی کند. کسی مبادا با تن و مغز

 .حقیقت به کار ببرید و بدن را نیز استفاده کنید که خاک )سرزمین( شماست
کفند. توانند هر آن بشها میدر شما بشکفد. این گل« پُردلی»و « بیداردلی»های همیشه به یاد داشته باشید که باید گل

 .ایدست که به دور خود پیچیدههاییها و حفاظجیرها، زِرهآنچه که نیاز است، دور انداختن تمام زن
 

 یـوستـیـه پـلسله کـل آن سـگسـب
 که ز ِگل دور چون شدی رستی

 

گره خورده است و از « ماده»ما باید هویت خود را از خاک، از تن و از ِگل کسب نکنیم. اکنون هویت ما بسیار با 
تان نیز ناظر بودن، حقیقت غایی شماست. بگذارید که حقیقت کنونینیستیم. « ناظر»ایم که چیزی جز همان یاد برده

 .خواهید شد، شکوفا خواهید شد« باغِ پر از دل»همان باشد و بدین ترتیب شما یک 
 .تان پوچ استاید، زندگیتا زمانی که شما در یک گل نیلوفر، در یک نیلوفر طالیی بزرگ نشگفته

را برای مداحی یک شاه ابله هدر مده. به زودی با خدا مواجه خواهی شد و  خوار به سنایی گفت: زندگی خودالی
 !آنگاه پاسخی نخواهی داشت. دیگر نابینا مباش، کاری بکن، چشمت را بگشا

 .سنایی گوش داد و متحول شد
 …ادامه دارد
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