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مردمانی  اند. همینترین درکی از خدا نداشتهها کوچکاند که آن شده کسانی نوشته خدا توسط هٔ های بزرگ دربار کتاب
که حتا از درک احساسات حالی ها در اند. آن کرده های بهشت و دوزخ را هم ترسیم دانند، نقشهکه هیچ چیزی نمی

حیات  چیزهای دور، از قبیل هٔ اند، دربارکنون به آگاهی درون خود هم دست نیافته و عواطف خویش هم عاجزند و تا
 .گوینداخروی، حیاِت پس از مرگ و غیره سخن می

 

 :سنایی گوید
 آنکه او نفِس خویش نشناسد

 ه پرماسدـنفِس دیگر کسی چ
 

 یک صوفی ه  قص
بودند تا از مالنصرالدین بازجویی کنند. قضیه  دانان گرد آمدهدادگاه، فیلسوفان، داکتران حقوق و منطق هٔ در یک جلس

شان ُکل گیرند،مردماِن که خود را سِر ما هوشیار می»قریه به قریه جار زده بود:  جدی بود؛ زیرا مالنصرالدین
 .کشور شده بود و متهم به تضعیف امنیتبدین سبب ا« اند.و گنگس اراده، بیسوادبی
 .توانی اول صحبت کنیمی :شاه

 است؟ حاضر قلم و کاغذ :مال نصرالدین
 .بلی، حاضر است :شاه
 طور جداگانه به این پرسش پاسخ دهد کهبه هر کدام از این هفت عاِلم نخستین، قلم و کاغذ بده تا هر کدام به :مال
 «نان چیست؟»
 :گردان به شاه رسید تا بخواندها دست ورقها پاسخ دادند و  آن

 «.نان، غذا است» :اولی
 «.آرد و آب است» :دومی
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 «.خداست ه  هدی» :سومی
 «.خمیر پخته شده است» :چهارمی
 «.کندکه چه منظور دارید، معنایش فرق مینظر به این» :پنجمی
 «.ُمغذی است ه  یک ماد» :ششمی
 «.داندکسی نمیواقعا » :هفتمی

 

 هٔ ها ممکن خواهد بود که درباربرای این آیا»، رو به شاه کرد و گفت: «نان»ها از مالنصرالدین نظر به تعریف آن
 ها توانی که قضاوت را به این گونه آدمام یا ناحق؟ آیا میکه من برحقاین چیزهای دیگر هم تصمیم بگیرند؛ مثالً 

ن که ماین هٔ اتفاق نظر ندارند، اما دربار خورند،آنچه هر روز آن را می هٔ که دربار هاییبسپاری؟ آیا عجیب نیست این
 «اند؟القولام، متفقکیشکج
*** 

اند. وار حفظ کردهها فقط طوطی است. آن گونهدانان شما همینبلی، وضعیِت به اصطالح فیلسوفان، متألهان و حقوق
حال  چگونه از ها تا هنوز از حال خود آگاه نیستند،توانند بشناسند؟ آنچه را میدیگر  اند،تا کنون خود را هم نشناخته

 .ها هنوز برای خود یک معمایندتوانند؟ آندیگران آگاه بوده می
ما که از شتوانید به راز دیگران، درحالیمی ترین راز، از خود شماست. اگر همین هم ناشناخته باشد، چگونهنزدیک

 .جا آغاز شودترین راز، از خود شماست. سفر باید از همینیافتنیدست د؟ببریدورند، پی 
فقط اطالعات بهتری دارند. اطالعات  ها، دانشمندان و پروفیسوران،اند، مثل پندیتوار آموختهمردمانی که طوطی
 کاری و یک نقاب استنکند که ادای خردمندی دربیاورید. این یک نهاکمک می کند. بلی، به شمااما کسی را دانا نمی

 .بالعکس محافظت شده است جهل خود را پشت آن مخفی کنید. تا کنون اما جهل با آن از میان نرفته است، تا
مانید. هدف خبر میاید، کامال بینادان کهکند. از ایندانش شما مدافع جهل و خوراک آن است، جهل را محافظت می

خبر باشید، در این صورت احتمال جعه است. اگر از بیمارِی خود بیفا علم کذایی شما همین است و این یک
واهید خباشید، چگونه می اعتناراه عالج وجود ندارد. پس، اگر شما نسبت به واقعیِت جهل بنیادی خود بی وجویجست

 برسید؟« روشنایی»به 
ید گشت و برای ساختن آن هم کاری نخواه ست، در پی چراغباشید که درون شما مملو از تاریکی اگر فراموش کرده

 نیازدانید، خود را از خطر کردن برای کسب دانایی بیکه همه چیز را می باشید نخواهید کرد. و یا اگر پذیرفته
 .دانیدمی

ین ند. اکتبدیل کند، بلکه دچار توهم دانایی می تواند که آدم نادان را به داناکند و نمیعلم کذایی شما همین کار را می
 .اید. در حقیقت شما همان آدم قبلی هستیددانا شده یک سراب و خیال است که گویا

هیچ گونه تفاوت کیفی میان آن دو وجود  .کذایی فقط در کمیت معلومات است هٔ آموختسواد با یک دانشتفاوِت یک بی
 اآموخته امیافته است. یک دانشتر تعلیمخورده است و کمتر دستدارد، کم ترسواد، معلومات کمندارد. شخص بی

ها فقط مردم گوش داده است. تفاوت این تر بهتر کتاب خوانده و بیشتر آموزش دیده، بیشتر دارد، بیشمعلومات بیش
 ها فقط قطارداند. اما بدانید که سخنان آنتری میهای بیش گوید و واژهمی تر سخنآموخته واضحدر زبان است. دانش

 .آیددست میمعنا از طریق تجربه به توانند معنادار باشند؛ زیراها فاقد معنایند و نمیهاست. آن واژهکردن واژه
ها استفاده کنید. اگر شما همین گونه از آن گان حفظ کنید و بههای خوب را از فرهنگ واژتوانید تمام واژهشما هم می

دانید، مین دانید منظورتان چیست؟ خدا چیست؟ اگرید؟ میئگوکه چه می دانیدکنید، آیا می را استفاده« خدا»ای مثال واژه
اما یک خطر وجود دارد؛ شما به این دلیل که  این فقط یک واژه است و یک واژه باقی خواهد ماند. پشت این واژه

 .فهمیدکنید که واقعا معنای آن را هم می دانید، شاید فکررا می« واژه»
نیست و به همین « عشق»به معنای ادراک  عشق هٔ که فهمیدن واژنیست؛ چنان« خدا»معنا ادراک خدا به  هٔ دانستن واژ

را  هاها صرفا نمادهایند. تا زمانی که واژهیکی نیستند. بدانید که واژه« آتش» آتش با فهم خود هٔ ترتیب، دانستن واژ
ها معنایی وجود ندارد، معنا در درون واژه د. درها خالی باقی خواهند ماناید، آنشان پر نکردهبا معنای وجودی

 .هاستاشخاص و تجربیات آن
و معنادار است و اهمیت آن از زندگی  برد، صرفا واژه نیست. آن واژه مهمرا به کار می« خدا» هٔ اگر کریشنا واژ

 .اوست« آگاهی»آید و مملو از کریشنا می
د. کنشود و اهمیت پیدا میمعنای عظیم می برد، آن واژه آبستنرا به کار می« خدا» هٔ وقتی که کسی مثل مسیح واژ

استفاده شده  ها هم بدون هیچ معناییدرون مسیح است. این واژه تمام عمر توسط خاخام خدا، بلکه در هٔ معنا نه در واژ
مهم، معنادار و زنده تبدیل کرد. آنگاه قلب آن  هٔ واژ خالی را به یک هٔ بود، اما مسیح آن را معنادار کرد. او یک واژ

 .واژه به تپیدن افتاد
 .افتادگشود. فورا دگردیسی اتفاق میشد و بال میآورد، آن واژه زنده میای را به زبان میهر وقتی که بودا واژه
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ها گردآورده است. از این گونه آموختن متن ها وکتابهایی که از میان آموخته، پر از زباله است؛ زبالهاما یک دانش
 سوادی است؛ چرا؟ به این دلیل که در نادانی یک پاکی و خلوص وجود دارد؛بی تر ازبرحذر باشید که خطرناک

یی، کذارفتن وجود دارد. علم، علِم  سوادی راست است و با راستی، امکان جلومعصومیتی و اصالتی در آن هست. بی
 .حقیقت رفت توان به سفریقی است و با آن نمیغیرحق

آموخته باور دارد که که دانشندارد، جز این سواد تفاوت واقعی وجودآموخته و بیبه یاد داشته باشید که میان دانش
 .سواد در موقعیت بهتری قرار داردداند. در این صورت اما بیکه نمی داندسواد میداند، اما بیمی
*** 

 خودتان برنخاسته باشد، عبث است. نیادهای تصوف که باید فهمیده شود این است: دانشی که از تجربیاتیکی از ب
 .اضافی است کامالً  اگر علم بخشی از زندگی شما نباشد، یک بارِ 

کاره است، را حمل نکنید. آن علم بی شود، دور بیندازید. بیهوده آناگر از بیرون چیزی به دانش شما افزوده می
حرکت کنید. هر قدر  دهد که چست و چابکاست. شما را اجازه نمی« بار» کننده است و یکردهنده است، مسمومآزا

 .گردآوری کنید، به همان اندازه امکان تحرک در شما کم است که دانش
 بار نیستند. درست است کهها دیگر جویآن کنند،آموختگاِن کذایی مانند مرداب زندگی میبه این دلیل است که دانش

ها وارد آن به درون کالم بافند، ولی اگر عمیقاً می گویند و بسیار خوب فلسفهسخن می های زیباواژه هٔ ها مدام دربارآن
 .تهی چیزی بیش نیستندهای میانشوید، جز واژه

اند. همین مردمانی ترین درکی از خدا نداشتهکوچک هااند که آنشده خدا توسط کسانی نوشته هٔ های بزرگ دربارکتاب
احساسات و  که حتا از درکها درحالیاند. آنهای بهشت و دوزخ را هم ترسیم کردهنقشه دانند،که هیچ چیزی نمی

چیزهای دور، از قبیل حیات  هٔ اند، دربارنیافته عواطف خویش هم عاجزند و تا کنون به آگاهی درون خود هم دست
کنند،  دانند که چگونه صحبتاند، میها اما مردمان زرنگیگویند. اینغیره سخن می خروی، حیاِت پس از مرگ وا

 .وردخشان را میگویند که که هرکسی فریبمی ها چنان مقبول سخنچگونه سند ارائه کنند و چگونه بحث کنند. آن
اصلی، فهمیدن و نفهمیدن است. گاهی  هٔ مسأل .اما چه فایدهآید، نظر میها وارد شوید، ارزشمند بهاگر به مباحث آن

د گویمی کند، اما چیزی را کهتواند، یا آن را ناقص بیان میفهمد، اما بیان نمیمی چنین است که کسی موضوع را
 .گوید، راست استکه می اش اشتباه باشد یا مناسب نباشد، اما چیزی رادرست است. شاید مباحثه

ها به تمام شان عالی است. آنندارد و مباحث ها وجودیابید که هیچ لغزشی در زبان آنمقابل، کسانی را می هٔ در نقط
گویند می کنند. با این حال، هرچهشما را مسکوت می ها بحث کنید؛ زیرا فوراً با آن توانیداند. نمیمعنا اهل منطق

 کنند. چیزیکه با قلب خود آن را احساس نمیحالیدر هاست،ناحمقانه است و معنایی ندارد. این مباحث فقط در مغز آ
زند. نمی شان موجگویند، لذتی در دروندارد. وقتی از خدا سخن میرا به تحرک وانمی گویند، خودشانرا که می

رانگی در زنند، شاعدید و وقتی که از شعر دم می شان نخواهیدای از آن را در چشمزنند، نشانهوقتی دم از عشق می
 .ها وجود نداردزنند، اما اثری از مهربانی در آنها از مهربانی دم میآن .شودرخسارشان ظاهر نمی

ها زندگی اندازند. اگر شما در عالم واژهمی کنند و گرد و خاک راهها بسیار هیاهو برپا میها با واژهبا این حال، آن
یک کور،  .اندها آدم گمراه شدهید، بسیار است. به همین دلیل، میلیونهیاهو را بخور کنید، احتمال این که فریب این

کند و کور باسواد، رهنمای کور رهنمایی می زبان دیگر راباز، کور بیعصابردار کور دیگر است. یک کوِر زبان
 .سواد استبی

ند، تمام آن دانشمندان و شوزاده می همچون حکیم سنایی، بهاءالدین، بودا و مسیح« بینا»زمانی که یک انسان 
 ها شاید حتا در موردکه مسیح در اشتباه است. آناین توافق نظر دارند، مثالً  آموختگان فورا در مورد یک چیزدانش

د که اندیگر، اما در یک چیز موافق چیست توافق نظر نداشته باشند و به همین گونه در مورد چیزهای« نان»که این
 .مسیح در خطا است

ح در مسی باشند، اما زمانی که پای انسانی مثالً  ها هندو، مسلمان، یهودی و یا پیرو هر دین دیگرکند که آننمیفرقی 
ها این کنند. اگر مسیح راست باشد، در این صورتشوند، زیرا احساس خطر میهمدست می هااین هٔ میان باشد، هم

ند. غلط اثبات کنند در این صورت باید تخریب کن نتوانند او راتوانند، پس او باید غلط ثابت شود. اگر راست بوده نمی
 .ماند که او را از زندگی حذف کنندباقی می اگر بازهم نشد، فقط یک راه

شد، پاپ، اسقُف و یا کشش خواهند  زمانی که مسیح کشته شد، باز همان مردمی که او را کشتند، پیروان او خواهد
 .بافندفلسفی می هایند که بازهم برای او دالیلشد. همین

ن کند که آکنند، فرقی نمیای تاردوانی میواژه ها به َدور هربا خود مسیح مشکل دارند، اما با سخنانش هرگز نه. این
 .ها قرار داردآن هٔ حراق فلسفبه این دلیل است که اکنون مسیح در م .واژه از عیسا باشد یا موسا

در تمام  علیه فلسفه بود. او که او کامالً درحالی عجیب و غیرقابل باور است که بودا منبع بزرگی برای فیلسوفان شد؛
 بود. هیچ موضوع فلسفی صحبت نکرد. او یک انسان زمینی و خاکی هٔ او هرگز دربار .عمرش علیه فلسفه باقی ماند

: گفتکرد و میموضوع را بدل می پرسیدید، او فوراً می خدا هٔ گرا بود. اگر شما از او درباربهاو یک عملگرا و تجر
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ه مکنید. به مراقب خدا معنایی ندارد، وقت خود را ضایع هٔ را متحول کند؟ صحبت کردن دربار تواند شمااو چگونه می»
 «تواند؟شما را متحول بتواند. خدا چه میکنید که  چیزهایی فکر هٔ فکر کنید، به مهربانی فکر کنید. دربار

معنا صحبت بی»گفت: کرد و میمی حرف شما را قطع پرسیدید، او شاید فوراً آخرت می هٔ اگر شما از بودا دربار
چه  دانید که اکنونکنید! شما نمیآخرت فکر می هٔ چیست، دربار دانید زندگینمی کهاید و درحالیمکنید. شما زنده

 «.احمقانه است پرسید که پس از مرگ چه خواهید شد؟ این خیلیمیما هستید، ا
اقی خودتان را شناختید، دیگر مشکلی ب تر سر به گریبان خویش فرو کنید و ببینید که چه هستید. و زمانی کهبیش
همه  آن این هٔ ن دربارفهمید که آیا بازهم حیات وجود دارد یا خیر. پس چرا اکنو ماند. وقتی که ُمردید، خواهیدنمی
آن تصمیم گرفت؟ حتا  هٔ شود دربارمی آن وجود ندارد، پس چگونه هٔ گیری دربارکنید؟ راهی برای تصمیمنق مینق

دهید، بازهم شک در شما باقی خواهد ماند. هم به حیات خویش ادامه می اگر تمام جهان بگوید که شما پس از مرگ
هموار است، اما تمام جهان در  شتباه باشند. زمانی تمام جهان باور داشت که زمینداند؟ شاید همه در امی چه کسی

نبوده است. تمام مردم جهان باور داشتند که آفتاب به دور زمین در حرکت  دانیم که زمین همواراشتباه بود. اکنون می
 .دانیم که زمین به دور آفتاب در گردش است، نه برعکساما حاال می است،
دادن هم  رأی هٔ تصمیم اکثریت نیست و مسأل کنند. حقیقت، ناشی ازاین نیست که چه تعداد مردم به آن باور میمسأله 

 .بداند و تمام جهان علیه او باشد، او همچنان راست و جهانیان همچنان غلط است نیست. حتا اگر یک مرد، حقیت را
راهی برای اقناع نیست. شما اگر بخواهید،  ماند یا نه، زیرا توانید قانع شوید که پس از مرگ هم باقی خواهیدشما نمی

ما، بلکه ش دلیل اقناعتوانید معتقد باشید. اما این، نه بهاین صورت، به هرچیزی می توانید به آن معتقد باشید. درمی
 .برای خواست شماست

خواهید به آن اعتقاد داشته . چون میبمانید ترسید، به این جهت دوست دارید که پس از مرگ هم باقیشما از مرگ می
در تِه وجود  .که شما اعتقاد دارید، نباشدفهمید که این فقط اعتقاد شماست؛ شاید چنانمی باشید، پس معتقدید. شما اما

 .ماندشما بازهم تردید باقی می
 هٔ ن درباراگر م»گفت: ه میاست. او هموار بودا هیچ پرسشی را که فکر کنید مرتبط با فلسفه بوده باشد، پاسخ نداده

ه بار وشنود در آنای از ماورا ندارید؛ گفتاشتباه درک خواهید کرد. شما هیچ تجربه ماورا چیزی بگویم، شما آن را
 «.ممکن نیست

* 
گویم، اما شما چیز دیگر خواهید فهمید. مردم نظر به وشنود مشکل است. من یک چیز میاید که چقدر گفتمتوجه

 .ویش خواهند فهمیدسطح فهم خ
رم، گزبان، درماند. اما وقتی یک خانم روی دلیل نابلدی باها کار، بهدر یک سفر تجاری خارجی، مردی پس از ساعت

 .وگو را با او باز کردشد و با امیدواری و ترِس، دِر گفت در میز رستوان، پهلویش نشست، خوش
 «توانید؟انگلیسی صحبت می»تاجر: 

 «فقط یک کمی» خانم با لبخند:
 »فقط کمی؟ خوب، چه قدر؟»تاجر: 

 «بیست و پنج دالر»درنگ پاسخ داد: خانم بی
* 

برید، منظور خود را مد نظر دارید. می ای را به کارترین کارهای جهان است. وقتی واژهوشنود یکی از مشکلگفت
گیرد. در این میان همه چیز از بین معنای مورد نظر او را به خود می رسد،وقتی همان واژه به شخص دیگری می

 .رودمی
تر علمی و باره از من مپرسید. بیش کنم و هیچ چیزی در آنماورا صحبت نمی هٔ من دربار»بنابراین، بودا گفت: 

حقیقت صحبت نکنید. آنچه که هست واردش شوید، به  هٔ وارد شوید. دربار گرا باشید؛ آن چیزی که هست، در آنواقع
 .ان طوری که هستید، وارد شوید و این راِه فهمیدن حقیقت استخودت درون

در هند رخ داد، در تمام جهان رخ نداده  گونه که پس از بوداپس از مرگ بودا، مکاتب بزرگ فلسفی پدید آمدند. این
 فلسفی بدلهای ترین منبعِ تالشکردن موضوعات بود، به مهم فلسفه و فلسفی بود. کسی که در تمام عمر خویش علیه

کردند، دورهم گرد آمدند محکوم می شد. پس از مرگ بودا، سی و شش مکتب فلسفه زاده شد. آنانی که همیشه بودا را
 .تراشی کنندتا برای او فلسفه

ها این نآ هٔ آوردن دلیل فلسفی کردند. فلسف ها برای سکوت بودا اقدام بهنگاه کنید که چقدر جالب و مسخره است! آن
 .ماورا نگفت. برای این سوال تا که امکان داشت دلیل آوردند هٔ دربار چرا بودا هیچ چیزیشد که 

جود ماورا و»خود قرار دادند. دیگری گفت:  هٔ فلسف هٔ و این را ریش« به خاطری که ماورا وجود ندارد.»بعضی گفتند: 
رفت گ و با این جمله مکتب دیگری فلسفه شکل «آن سکوت کرد. هٔ دلیل، بودا دربار دارد، اما قابل بیان نیست؛ به این

 .های دیگرطور مکتبو همین
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کردند. هیچ کدام در عمل سعی نکردند که  آن شروع هٔ ها یک مسأله شد و به مباحثه دربارحتا سکوت بودا برای آن
 .کردندصحبت می سکوت مدام هٔ سکوت کنند، اما دربار

ً مغز همیشه این کار را می های مغز بیرون شوند. مغز بهترین تواند از تلهمی باشند، زیرک کند. فقط آدمیانی که واقعا
لسفه، فکر ف فلسفه نیست، بلکه یک واقعیت است. فلسفه اما گریز از واقعیت است؛ معنای فیلسوف است، اما زندگی،

 .توانید به درون آن بپریدگی میساد خواهد. به همینکردن است. زندگی وجود دارد و فکر کردن نمی
 

 آبگیر قدیمی
 پردغوکی درون آن می

 صدای آب
در آِب زندگانی، آن را خواهید فهمید. راه  توانید درون آبگیِر زندگی بپرید. فقط با افتادنبه همین سادگی شما هم می

 .دادن آن استترین راِه از دستزندگی، قطعی هٔ دربار ی وجود ندارد. فکر کردندیگر
 .نوشت: این بخش کمی پیراسته شد تا از حجم مطلب اندکی کاسته شودپی*
 

 …ادامه دارد
 

 ستودهحمد م    
 سوم حکیم سنایی  قسمت رح مثنوِی حدیقة الحقیقهٔ ش
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