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 ؛حکیم سنایی شرح مثنوِی حدیقة الحقیقهٔ 
 مششقسمت 

 

 
 

 روزهماِه شصت
 چون نمودی بدین سخن برهان

 انــمــرِد ایــجـــی مـدانــپس ب
 

اعتقاد است. اعتقاد بخشی از شناخت شماست  پندارید، فقطتوانید ایمان را بفهمید؛ زیرا چیزی را که ایمان میشما نمی
 ذیرفتهپ جعلی است. اعتقاد بدین معناست که کسی دیگر چیزی را گفته و شما آن را آید. اعتقاد اشتباه وکه از مغز می

آید و رشِد ایمان در درون شما پدید می .اید؛ این وام است. اعتقاد هرگز اصیل نیست. ایمان همیشه اصیل است
 .شماستخودآگاهی 
ست. پس تهی تان از ایمانزمان دست کنید که خود را شناخته باشید. تا آنرا درک می« مجرِد ایمان»فقط زمانی 

 شما اصیل است. نه، اندیشه هرگز هٔ  ید و اندیشئمکنید و مپندارید که دانا خود را با اعتقاد خود فریب ندهید؛ تقلید
 .اصیل نیست. فقط تجربه اصیل است

گریستن، فریاد زدن، اشک ریختن،  تر کمک کند. شایدخصوص ایمان کمکی نخواهد کرد. شاید فریاد بیشعلم در 
ها طعم تر کمک کند. اینگیرند بیشاز وجود شما نشأت می عشق، چیزهای اصیل، چیزهای راست و چیزهایی که

 .است روحخواهند بخشید. در غیر آن ایمان شما یک چیز قرضی و بی حقیقت را به شما
د. کنیمردم دیندار را در هیچ جا پیدا نمی به همین دلیل مسلمانان، هندوها، مسیحیان و یهودیان در جهان بسیارند، اما

 .ندارند اند. بلی، مسیحیان وجود دارند، هندوها وجود دارند، اما دینداران وجودشده مردمان دیندار از زمین محو
یلی دلدارد. اعتقاد ریشه در شک دارد. شما به در پشت اعتقاد همیشه تردید وجود ایمان است، نه اعتقاد. هٔ دین بر پای

ورزید. مثل این است که زخمی را پشت گل سرخ سرکوب کنید، پس اعتقاد می خواهید آن راکه شک دارید و می
 .کنید، اما زخم در آنجا هست پنهان
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متفاوت است. در ظاهر، مردم به همدیگر اعتماد  باطن کامالً  آیند، اما درراه به نظر می ها فقط در ظاهر روبه پدیده
 نماید، اما در باطن نفرت است؛ در ظاهر مردم خیلیوجود دارد. در ظاهر عشق می دهند، اما در باطن شکنشان می

 ً  .اندتلخ و زهری خوبند، اما در باطن واقعا
یگانگی و  هٔ آید که شما یگانه شده باشید. ایمان رایحاین دوگانگی باید دور انداخته شود. ایمان فقط زمانی پدید می

 .یکرنگی است

 اـجـورنه او از کجا و تو ز ک
 خاُمشی بِه تو را تو ژاژ مخا

 

به کسی دروغ نخواهید گفت و  گوید که بهتر است خاموش باشید، زیرا در حالت سکوت حد اقلحکیم سنایی می
 .سکوت نادان خواهید بود، اما ادای دانایی را نخواهید داشت هید گفت. در حالتهمچنان به خود هم دروغ نخوا

واقعی  هٔ شد؛ زیرا او بار بار چهر اگر کسی بتواند روزانه چند ساعت سکوت کند، از جعلی بودن خود آگاه خواهد
ا فراموش خواهید کرد، واقعی خود ر هٔ در صحبت و مراوده باشید، چهر خود را خواهد دید. اگر شما مدام با مردم

 گونهدرگیرید و اگر پیوسته این کلماتزنید و با وچهار ساعت گپ می مجبورید پیوسته نقاب بپوشید. شما بیست زیرا
 .شویدآن معتقد می ها و اصواتِ آهسته به آن واژهباشید، آهسته

کند. اگر ها شما را هپنوتیزه میکنید، آن واژه بار استفاده-خاصی را بار هٔ گردانی دارند. اگر واژها قدرت روانواژه
ه پندارید کمی دانید،ید، میئگورسید که آنچه را میکم به این باور میکار ببرید، کم را به تکرار به« خدا» هٔ واژ
 .استها بسیار خطرناک چیست. تکرار واژه« خدا»دانید می

 ی الفندـله هرزه مـمـا جـلمـع
 فنددین نه بر پای هر کسی با

شما حد اقل روزانه برای یک ساعت  گیرند. اگرای برای سکوت در نظر نمیزنند. هیچ وقفهاما مردم مدام گپ می
معناست. پس از آن نود و نُه درصد سخنان که صحبت کردن شما بی شویدساکت باشید، به مرور زمان متوجه می

 .هرزه وجود ندارد دانید دلیلی برای الفیدنِ شوند؛ چرا که میمی شما ناپدید
انی که وقتی عصبکنند؛ چنانقال پنهان می ها خود را پشت قیل وکنند؟ دلیلش این است که آناما چرا مردم صحبت می

 .کنیدباشید، به گپ زدن شروع می
هفته، سخن گفتن را با خود شروع می واقعیت این است که اگر مردم مجبور شوند در انزوا زندگی کنند، پس از سه

 باید هاکنند. آنشوند، بدین جهت اقدام به سخن گفتن با خود میطاقت میبی توانند،ها سکوت را تحمل نمیکنند. آن
ها به ها گم شوند، آنباری اگر واژه .داردشان متصل نگه میها را با شخصیتها به هر حال آنحرف بزنند؛ واژه

 .هراس دارند حالت بسیار شوند و از اینفقدان شخصیت دچار می
سازد، ا میها برای شمترسید؛ بنابراین به شخصیت خیالی که واژهفقدان شخصیت، حقیقت شماست و شما از حقیقت می

 .بریدپناه می
 

 دــدستنــریــاَرت آفــِی کــاز پ
 دستندــریــلعتت بــخ هٔ ـعـامـج

 عـانـرا شوی قـتو به ُخلقان چ
 چون نگردی بدان حلل طامع

 

باور است که شما چطور به گوید، غیرقابلمی اند. سناییها همان ُخلقانند، این واژهاهای فرسوده قانعمردم به واژه
ست این مکلفیتی .اید که راه خود را از میان تاریکِی وجود پیدا کنیدبرای این آفریده شده اید؟ شمااین خلقان قانع شده

ت که خدا فرصتی را برای تعالی به شما داده معناس که باید انجام شود؛ این راه ترقی است. زیستن در زمین به این
 .رو شو، فرار مکنرا بپذیر و با زندگی روبه لنجاست. چ لنجاست. این زمین یک چ

 هٔ در سیاست، برخی در پول و هم ها، برخیگریزند، برخی در درون صومعهها میبرخی از مردم در درون واژه
شوند، تعدادی احترام دادی پولدار، تعدادی در سطح جهان قدرتمند میتع شوند،ها نوعی گریزند. تعدادی فقیه میاین

 .نشده است شوند، اما آن کار واقعی همچنان انجامکنند، تعدادی زاهد و روحانی میمی کسب
را به یاد داشتن )ذکر( است. گورجیف  دانند و آن خودکار واقعی کدام است؟ صوفیان فقط یک چیز را کار واقعی می

 ((self-remembrance) ذکر هٔ گفت. او همچنان واژتعلیمات خود کار می کار را فراگرفت. او به هٔ ان واژاز صوفی
 .دادن را دارد، همین است صوفیان آموخت. کار، خود را به یاد داشتن است و تنها کاری که ارزش انجام را از

 ِملک و ُملک از کجا به دست آری
 یکاریـهی شصت روز بــون مَ ــچ
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است. کسی که خویشتن را به  این گویای یک بصیرت عالی«. شصت روز در یک ماه»ست: این عجب یک تعبیری
روز دیگرش حیات ظاهری.  حیات باطنی اوست و سی یاد دارد، یک ماه برای او شصت روز است. سی روزش

 .ودی قرار داردبعدی نیست، بلکه در دو بعد افقی و عمحیات او تک .زیدزندگی را او دوبرابر می
درون خود به  هٔ دیگر هم در هست کند و سی روزحواس خود در دنیای بیرون زندگی می هٔ او سی روز به واسط

ی تواند تنها به شکل افقست. زندگی اگر واقعا غنی باشد، نمیقشنگی خاموشی. ماِه او شصت روز دارد؛ این تعبیر
اه هم افقی باشد، هم عمودی. آنگ ژرفا و بلندا ندارد. زندگی واقعی باید تواند خطی باشد، زیرا که خط افقینمی باشد،

 .نیازها مرفوع است هٔ هم
اید و این خدای بیرونی و درونی در حرکت کنید. شما در میانِ در این حال، شما خدا را در بیرون و درون مالقات می

 جاستگشایید، درخت در آنتان را که می. چشمانکنیدروید، خدا را پیدا میمی حرکت، غنای واقعی است. هرجا که
بندید یک آگاهی را که می تانو خدا سبزِی آن درخت است، خدا زردی آن درخت و سرخی آن درخت است. چشمان

خدا هم در وجود شماست و هم در وجود دیگران. بدین  .بینید و خدا همان سکوت استناب و یک سکوت را می
 .شودمی ترتیب، زندگی چندبعدی

 «.امصد و شصت سالهمن سه»او حدودا شصت ساله بود، اما گفت: « ای؟چند ساله»باری کسی از امرسون پرسید: 
او فکر کرد که اشتباه شنیده است و  !توانست به گوش خود اعتماد کند. سه صد و شصت ساله؟پرسنده گیج شد و نمی

 «.کنیداید؟ حتما شوخی میساله کنید، چند شود دوباره تکرارببخشید آقا، می»گفت: 
م. به اتر از دیگران زندگی کردهبیش طور که گفتم، در مدت شصت سال، من شش برابرخیر، همان»امرسون گفت: 

 «.کردم صد و شصت سال حساباین دلیل عمرم را سه
 .کندها با ابدیت برابری میآن هٔ که یک لحظاند چناناند و مردمانی هم هستند که بسیار قوی زیستهو مردمانی هم بوده

 

 م استــلــدر او حــاول ان هٔ ــپای
 علم است هٔ و به تحقیق خواجـک

 

 عنوان محکاست. بردباری باید به بردباری، آزمون واقعی است؛ کسی که فقط اطالعات گرد آورده، فاقد بردباری
و خاموش نیست؛ غوغایی مدام در دلش برپاست و نوعی جنون هم در  در نظر گرفته شود. انساِن صرفا مطِلع، آرام

 .وجودش مدام افکار در آمد و شد است. در این حال نه متانتی است و نه وقاری مغزش. در تهِ 
ما را تواند شها نمیکنید. شکیبایی آننمی با نشستن در کنار فقیه، پندیت و عاِلم، به نوعی خود را راحت احساس

 .ها جذابیتی ندارندیابید؛ آننمی هاجذابیتی در آنفراگیرد، 
 :گویدسنایی می

 

 علم داری به ِحلم باش چو کوه
 ر ستوهــائبات دهــن از تــکــم

 

شود. از حلم، از سکوت و از تعمق زاده می تنها علم کافی نیست. در واقع علم بدون حلم، علم حقیقی نیست. علم حقیقی
خیزد. دانایی درست همین است. ید رفت که از همین سکوت، دانایی برمیبا نخست در یک سکوت عمیق درونی فرو

 .آیدمی شوند، بلکه از خواندن کتاب وجودتان به دستها حاصل نمیواقعی از کتاب علم
آید و او پذیرد؛ شادی میآید و او میاندوه می .کندآشوبد، چرا که او از آن پذیرایی میمرد حلیم را هیچ چیزی برنمی

د، به برمی سرانتخاب بهارجحیتی قایل نیست؛ او انتخابی ندارد. او در یک هوشیارِی بی پذیرد. او به هیچ کداممی
ها را ها باز است، آناو کامال به روی آن .افتد و هرچیزی که هست، هستافتد، میاین معنا که هرچه اتفاق می

علیه اندوه  بندی ندارد و انتخاب هم ندارد. اواشتن ندارد، اولویتداشتن و نداو دوست .کندها را جذب مینوشد و آنمی
ها، هاست و نه لِه آننیست. او نه علیه آن نیست، او علیه خشم نیست، او علیه معاشقه نیست. او علیه عشق هم

 .طور حلیم استهمین
گزینید، در همان دم به تشویش برمی شوید. نگاه کنید، زمانی کهاگر شما انتخاب کنید، در همان لحظه مشوش می

 د یابدیل است که این باش هٔ همراه دارد، زیرا انتخاب به معنای داشتن گزین خواهید افتاد. انتخاب کردن، تشویش را به
کدام راه را باید دنبال کنید؟ اگر به  باشد یا نباشد؟ انتخاب یعنی که شما در دوراهی قرار دارید؛ اکنون آن، اصالً 

درست باشد؛ خدا خبر؟ چطور  هٔ بست برسید. شاید سمت چپ گزینبه بن ، چه کسی خبر دارد؟ شایدراست بپیچید
 بگیریم؟ تصمیم

خشی گیرید. ببخشی از خود تصمیم می شوید؛ زیرا شما همیشه علیه خود یا علیهگزینید، مشوش میزمانی که برمی
، حاال باید تصمیم بگیرید و در این تصمیم«. انتخاب کنآن را »گوید: می و بخش دیگر« این را انتخاب کن»گوید: می
مسترد شده است. بخش مسترد  ، انکار شده است،«این را انتخاب مکن»گفت: تقسیم خواهید شد. بخشی که می شما
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دیدی چه شد! توبه کن. قبال تو را گفته بودم که این »خواهد گفت:  شده بعدا از شما انتقام خواهد گرفت. دیر یا زود
 کردید، بازهمانتخاب می دیگر را هٔ و اگر شما آن گزین« مکن که اشتباه است، اما تو به من گوش ندادی. را انتخاب

 .ماندکند در تشویش باقی میدیگر. کسی که انتخاب می بار از جانب بخشافتاد اما اینهمین اتفاق می
 دهد. اگر آدم زشتیای بازتاب میمالحظه ر بدون هیچانتخابی است. فقط مثل آیینه، همین طوبردباری همان حالت بی

کردن  انتخاب دهد. آیینه انتخابی ندارد. برای آیینه،زیبایی بیاید، بازهم بازتاب می دهد و اگر آدمبیاید، بازتاب می
 .اهمیتی ندارد. فقط بازتاب مهم است

« هستم همین است، واقعیت من همین است. یزی کهمن اندوهم. در همین لحظه چ»گوید: آید، اما مرد حلیم میاندوه می
« ام.مگینغ ام، اما حاالتر بودهقبل بهتر و خوشحال هٔ لحظ»کند که بگوید: مقایسه نمی او حتا میان زمان گذشته و اکنون

 ادیگری برای آینده نیست. هرچیزی که هست او ب کند، او هرگز منتظر چیزاو هرگز دو لحظه را باهم مقایسه نمی
 .خیزداست و شناخت واقعی، از حلم برمی راحت است. حلم همین آن کامالً 

 

 لم شمع بی نور استـی حـم بـلـع
 هردو با هم چو شهد زنبور است

 

علما انباری از علم و پر از شمع  خورد؟ نوری نخواهد داشت. به همین گونه، وجودنور به چه دردی میشمع بی
 .دهند، اما نور ندارندمی ها بوی روغننور. آناست، اما شمع بی

 

 شهد بی موم رمز احرار است
 ابِت نار استـی شهد بـوم بــم

 

حتا اگر تنها حلم هم وجود داشته باشد بازهم بهتر است. ِحلم بدون علم هم واال و نجیب است، اما علم بدون حلم عبث 
 .ارزش استاست، بی

 

 برگذر زین سرای کون و فساد
 اده معـرو بـعدن و بـر از مـبُ ـب

 

آب ظاهر  هٔ پوشد، آتش به چهردانایی می خورید؛ زیرا نادانی قبایهای گوناگون فریب میدر این جا شما به شیوه
 کنید. تا زمانی که خودریخته زندگی میهمچسپاند. شما در جهاِن بسیار بهمی شود و شرنگ برچسپ شهد به خودمی

 .از یک خواب به خواب دیگر شد از یک سراب به سراب دیگر ادامه خواهید داد وو را بیدار نکنید، به آمد
 

 برگذر زین سرای کون و فساد
و خاطره، از این سرای زاد و زوال  وهم و سراب، از این سرای ماضی و مستقبل، از این سرای خیال هٔ از این خان

 .است، درگذر و از این سرایی که هر لحظه آغاز و پایان
 

 ببر از معدن و برو به معاد
 .گویم در مبدأ خود پرتاب شو و در درون خویش راحت باشکدام معاد؟ معادی که در درون توست؛ همانجایی که می

 ها. هر دم حقیقت خود باشید،تمام سراب از تمام توهمات و ازحقیقت راستیِن خود باشید تا رستگار شوید؛ رستگار 
و صوفیان این است که هر لحظه حقیقت خود باشید. برای چیز دیگری زانو نزنید  بوداها هٔ گونه که هستید. پیام همآن
د، باشید. یچیزی که در لحظه هست آرزوی چیز دیگری را نداشته باشید. سعی نکنید که چیز دیگری شوید، فقط همان و

 .آرام، حلیم کامال در خانه. معاد همین است

 بی آب هٔ کاندرین خاک تود
 آتش باد پیکر است سراب

 

شود، آن نیست. به ظواهرشان فریب مخورید. زمان گذران است و ست که آنچه معلوم میهان! اطراف شما چیزهایی
 .شودهر لحظه یک فرصت ضایع می

 :دگویقولی از صوفیان است که می
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رنداریدــم بـشــوق چــعشــاز م
 ک زدنــلــپ هٔ دازــه انــا بــتــح

 دــگاه کنـمان دم او نـشاید در ه
 و شما او را از دست داده باشید

 

 .شانسان همسرشان و چنان معشوقکنند، بهها خدا را یک بانو فکر میگویند. آنمی« معشوق»صوفیان خدا را 
 

 دــداریــرنـــوق چشم بــعشــاز م
 دنیک چشم بهم ز هٔ حتا به انداز

 

داند که در کدام لحظه شود. چه کسی میمی داند که در کدام لحظه معاد میسرنباید دمی هدر رود، چون هیچ کسی نمی
او  دارید متوجه او نباشید و در تخیالت آینده یا در خاطرات گذشته غرق باشید، شما او به شما نظر خواهد کرد. اگر

 .دهیدرا از دست می
ند. کجا. و زمان به سرعت عبور میهمین جا؛ فقط اکنون وکند؛ همین لحظه و همینن تجلی میاکنو هٔ خدا فقط در لحظ

 .دهیداز دست می العاده راهر لحظه شما یک فرصت فوق
موکول مکنید که فردا یک سراب است.  فرصت شما اندک است، به تعویق میندازید. این همان لحظه است، برای فردا

 ید،است که عمری به دنبال آن بودهایاکنون است. این همان خانه هٔ همین لحظ باشید، آرامش دراکنون هوشیار و بیدار 
که او هدف نیست بودید، درحالی شما اشتباه بوده است. شما آن را یک هدف در نظر گرفته وجویاما روش جست
 .بلکه مبدأ است

جاست. جا نیست، همینیم. خدا آنئآجا میآن است که از رویم نیست، بلکه خدا در جاییجا میخدا در جایی که به آن
 .خدا اکنون است، پسان نیست

 
 …ادامه دارد
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