
 
 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 

 

 

 
 اوشو یگفتارها
 11/۰۷/۲۰۲۰             : محمد ستودهترجمه

 

 ؛حکیم سنایی شرح مثنوِی حدیقة الحقیقهٔ 
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 لی و نادانیـاهـترسم از ج
 ناگهان بر صراط درمانی

 

به قول سنایی، مشکل در هر دو روش )خلوص و عشق( وجود دارد. پس، یک چیز را به خاطر داشته باشید که البته 
کند. مشکل این است که مبادا آدمی بر صراط دربماند. شاید یک مخلص چنان به روش عارفی آن را گوشزد میهر 

تواند چنان معتاد عشق گردد که در آن دربماند. چنین خود آموخته شود که نتواند از آن بگذرد. یک عاشق نیز می
پل است و مراقبه نیز یک پل دیگر؛ شما  است که در هردو روش، احتمال گیرماندن بر پل وجود دارد. عشق یک

 سوی حقیقت عبور کنید.باید از این دو پل به
 

قط ها فدر آخرین مقام، اهل مراقبه باید از مراقبه بگذرد و عاشق نیز باید از بند عشق رها شود. اگر چنین نشود، آن
گذاشتن خود سر  پشت هٔ حله، مرحلاند و توان ورود در خانه را نخواهند داشت. این مرتا آستان حقیقت رسیده

 هاست.طریقت
 

سان یک تخته و قایقی بر دریا است. آن را برای گذر از دریا به کار بندید، اما پس از بودا گفت که هر طریقتی به
 جا بگذارید و به رفتن ادامه دهید. دیگر نیازی نیست که تخته را روی سر خود حملرسیدن به ساحل، آن را در همآن

 ست.کنید؛ زیرا چنین کاری نشان نادانی
 

تواند اعتیادآور باشد؛ اند. روش میها آدم فقط به راه و روش خود دل بستهاند. میلیون اکنون مردم روی پل درمانده
بار بردوش یابد. آخرین محموله اما خود روش است و آخرین های قشنگی را میها آدمی تجربهزیرا در همین روش

 شما نیز همین پل.
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رِی برد؛ به یقین که این یارسد، توجه کنید. پل شما را به آن طرف دریا مینظر میکه متناقض بهبه این موضوع با آن
ل پ هٔ تواند یک مانع باشد. شما شاید دلبستبزرگی است و باید از آن ممنون و مشکور بود. اما خود همین پل هم می

ی ید و نه این طرف، بلکه به نحوئا بر پل بنا کنید. اگر زندگی را روی پل آغاز کنید، نه آن طرف دریاشوید و خانه ر
اند و  کنند؛ نه کار این جهان را نیکو ساخته در برزخ قرار دارید. بسیاری از دیندارنماها در همین برزخ زندگی می

 اند. ها به پل دلبستهنه کار آن جهان را. آن
 ! سنایی از همین موضوع در هراس بود که گفت:و پل زیباست

 

 ادانیـلی و نـترسم از جاه
 ناگهان بر صراط درمانی

 

روزی همین روشی که تو را بسیار یاری رساند، باید کنار گذاشته »در آغاز، باید این سخن به هر سالکی گفته شود: 
لحظه هم آن را بر دوش کشید. آنگاه که بیماری اش را از دست داد، دیگر نباید حتا برای یک شود. زمانی که کارایی

 «شود.آن ادامه دهید، همان دوا خودش بیماری می هٔ شود، باید دوا را ترک کنید. اگر به استفادشما درمان می
 

ها تنها وسیله. اگر آهنگ رسیدن به هدف را داشته باشید، باید در فرجام، اند و تمام وسیلهها فقط طریقهتمام طریقه
ها را ترک کنید که تنها راه ورود به مقصد نهایی همین است. برای چنان هدفی، عاشق باید عشق را این روش

ود کند؛ زیرا خگر دیگر مراقبه نمیرسد که مراقبهای فرامیفراموش کند و اهل مراقبه هم باید مراقبه را. بلی، لحظه
رسد که عاشق، ای فرامیای نیست. همچنان لحظهجداگانه به مراقبه بدل شده است و در این حالت، مراقبه فعالیت

 ورزد، زیرا خودش عشق است. دیگر کسی جدا از عشق وجود ندارد و عشق تبدیل به خود او شده است.عشق نمی
 

 گوید:کبیر، صوفی بزرگ هندی می
 

 اماز روزی که خداوندگار را دیده

 ستپایانی میان ما جاریعشق بی

 کنملبخند نگاهش میبا بصیرت و 

 اش در همه جا با من استزیبایی

 و نامش ورد زبان من

 بینمنگرم، او را میبه هرچه می

 کنم، پرستش اوستهر چه می

 گردمروم، به َدور او میبه هرجا می

 آورم از عنایت اوستهرچه به دست می

 اوست هٔ شوم، به سجدزمانی که خم می

 …به پای او

 در حالت ایستاده و نشسته

 توانم فارغ از یاد او باشمنمی

 انداز استچرا که آهنگش در گوشم طنین

قبه گیرد. شما خود سراپا به مرارفته تمام اعمال شما حکم نیایش و پرستش را به خود میگوید، رفتهچنانکه کبیر می
 شوید.بدل می

 

ماند. طوری که درختان کم دیگر فاعلی باقی نمیهاست. کما عشق آنهر عمل سالک و اهل مراقبه سرشار از مراقبه ی
 ورزد.طور عشق میکند و عاشق نیز همانگر نیز ناخودآگاه مراقبه میکنند، مراقبهناخودآگاه شگوفه می

 

 اما بالهت انسان دردسرساز است.
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ات بر ما آشکار شده است. ان وفاداریمیز»نجمینی، آن پیر طریقت، شاگردی را با گفتن این سخنان اخراج کرد: 
 «توانی از اینجا بروی.بسیار پابندی. دیگر می

 

 «شود؟دانم که چرا پابندی باعث اخراج من رفتن که درست، اما نمی»شاگرد گفت: 
 

بودی، بنیاد پابند میهای بیبه مدت سه سال امتحانت را دادی. زمانی که باید به علوم سطحی و داوری»نجمینی گفت: 
 «به پایان رسید. پس باید بروی.

 

قید و شرط و دایمی نیز درست نیست؛ خطرناک است. مردمانی هستند پابندی به چیزهای عبث، ابلهی است. تعهد بی
اعتقاد دارند و اند، برخی نیز به جهل خود که به حماقت خود بسیار ایمان دارند، کسانی هم به تعصب خود راسخ

توانند سمی باشند. مردم اما به آنچه توانند زیانبار باشند؛ مینازند. این رفتارها میهای خود میتعدادی هم به اندوخته
 ها دل بکنند.توانند از آناند و نمیدارند بسیار چسبیده

 

گ های قشنا کنند، پس وقتی تجربهتوانند آن را رهگیرند و نمیدر صورتی که آدمیان حتا به بدبختی خود خو می
توانند، پس با این حال با ها حتا از فالکت خود دل کنده نمیمعنوی را دریابند، چه خواهند کرد؟ در حالی که آن

 های وجدانگیز مراقبه و عشق چه خواهند کرد؟ خطر همین است.تجربه
 

 شود نیز دل خواهدز طریق مراقبه و عشق میسر میاگر کسی به درد آموخته شود، به سادگی به لذت، همان لذتی که ا
گویم! اما هیچ روشی آنقدر ارزشمند نیست که به آن بچسبید. ها دربماند؛ جدی میتواند بر همین پلبست. آدمی می

کند، از آن بهره ببرید. ها را به کار ببرید، مگر خردمندانه. تا زمانی که مفید است و به تعالی شما کمک میروش
اید ها هم بتواند شما را در مسیر تعالی کمک کند، رهایش کنید. پس زمانی روشانی که پی بردید که دیگر نمیزم

 ترک شوند.
 

بس است، کافی است. این »در بسا کارها به یک مرشد نیاز است؛ چرا که او باید در زمان مناسب به سالک بگوید: 
 «واهد شد.تر از این مضر خجا مفید بود. بیشروش تا همین

 

ها چنین است که اگر موشی را داخل دهند. حکایت آنهای آدمی را با حکایتی توضیح میمردمان استونیا دلبستگی
پالد و پنیر را از ها را میجا کنید، آن موش تمام خانههفتم کمی پنیر جابه هٔ ای بگذارید و در خانیک قفِس چندخانه

ً کند. تا سه هفتم پیدا می هٔ خان  رود. او دیگرهفتمی می هٔ به خان بار این کار را انجام دهید؛ پس از آن، موش مستقیما
 داند که پنیر در کجاست.می

 

هفتمی  هٔ سومی بگذارید. او به سوی خان هٔ شماره هفتم عادت کرد، تغییر بیاورید و پنیر را در خان هٔ وقتی موش به خان
ت، در نخست گوشه و کنار همان خانه را خواهد پالید. کمی سرگردان خواهد شد جا نیسخواهد دوید. چون پنیر در آن

شماره هفت خواهد رفت تا شاید  هٔ های دیگر ادامه خواهد داد. یک یا دو بار او به خانوجو در خانهو دوباره به جست
 شماره هفت نخواهد رفت. هٔ سومی خواهد یافت و دیگر به خان هٔ پنیر را بیابد. اما دیر یا زود آن را در خان

 

جا نباشد هم شماره هفت ادامه خواهد داد. حتا اگر پنیری در آن هٔ گونه نیست. او تمام عمر به رفتن در خانانسان این
 شماره هفتم تغییر دهد. هٔ تواند پابندی و دلبستگی خود را به رفتن در خانمهم نیست. انسان نمی

 

 روند اما پنیر هزاران سال پیشجا باشد یا نباشد. هندوها به معابد خود میخواه پنیر در آنروند، مسیحیان به کلیسا می
رن وپنج قجا پنیر وجود داشت اما بیستدهند. بلی، در آنها به ستایش بودا دوام میجا ناپدید شده است. بوداییاز آن

 جاست!پیش؛ ولی اکنون پنیر در این
 

ترین حیوان روی زمین است. هیچ حیوانی این قدر احمق نیست؛ هر حیوانی به احمق گونه است. انسانانسان همین
ا جتوان موشی را یافت که مدام به جایی برود و برایش فرقی نکند که در آنروش خود هوشیار و زرنگ است. نمی

 جا نیست؛ تمام شده است.داند که پنیر در آنپنیر هست یا نیست. حد اقل همین قدر می
 

دهید؟ دلیلش این است که آورید، چرا این همه به خواندن کتاب مقدس ادامه میر شما هم هیچ پنیری به دست نمیاگ
است. حاال  ها پنیری حاصل نکردهاند، اما هیچ یک از آنها هم از پدران خود فراگرفتهاند و آنپدران شما خوانده
 هٔ گان شما هم به رفتن در خانروید، بلکه فرزندان شما و نواداره هفت میشم هٔ تنها خود شما به آن خانچنین است که نه

 دهند. بالهت همین است!شماره هفتم دوام می
 

*** 
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د کاری چابک شو! بای»جا یک پیر طریقت به تأمل نشسته بود و بدو گفت: درویشی شتابان به سمتی دوید که در آن
 «شادی چاقویی را به دست گرفته است.کنیم. یک 

 

 «ات باشد که انسان چاقو نگیرد.غصه مخور. فقط حواس»مرشد گفت: 
 

 درویش وقتی دوباره آن شادی را دید که چاقو را فروگذاشته بود، به درستِی سخن مرشد پی برد.
 

انسان احمق نیست. دلیلش این است که هیچ حیوانی با محاسبات  هٔ به اندازحیوانات یک هوش ذاتی دارند. هیچ حیوانی 
کنند، اما شما بر مبنای محاسبات ذهنی. های تجربی خود زندگی میها بر مبنای واقعیتکند. آننمی ذهنی خود زندگی

نید. اگر ککنید، احساس گناه میکنید. اگر چنین نای از قبل آماده دارید و آن را تعقیب میشما برای زندگی خود نقشه
 کنید.به کلیسا نروید، احساس گناه می

 

آیا از آن طریق »پرسم: ها میو من از آن« کنیم.ما عبادت و مراقبه می»گویند: آیند و میشمار نزد من میکسان بی
 «کنیم.ادت نکنیم، احساس گناه میافتد، اما اگر عباتفاق خاصی نمی»دهند: ها پاسخ میآن« یابید؟به تزکیه هم دست می

 

م او چه در غ کند؟ اصالً کنید، آن موش به خاطری که در آن اتاق شماره هفتم نرفته است، احساس گناه میآیا فکر می
اتاق شماره هفتم است؟ برای او فقط پنیر مهم است. شما اما پیوسته به طریقی که پدر و مادرتان سفارش کرده است، 

 کنید.به والدین خود خیانت میکنید که اید. اگر مطابق آن عبادت نکنید، احساس میبه پرستش مشغول
 

کنید! این تنها خیانتی است که باید نگران آن باشید. هرگز به خرد خیانت مکنید وگرنه در شما به ِخرد خود خیانت می
تا  کند و بدان زیبایینهایت زیبا جلوه میا بیجایی و بر فراز پلی معطل و معلق درخواهید ماند؛ پلی که در نگاه شم

های معنوی و اسرارآمیزی را خواهید دید که احتمال اید. اگر به دنیای مراقبه وارد شوید، تجربهکنون چیزی را ندیده
 دارد در بند آن اسیر شوید.

 

حساس خوشایند دارد. ناگهان خود شود و بسیار اپشت شما پدیدار می هٔ مثال، روزی انرژی عظیمی در تیر هٔ به گون
کنید. زمانی که کنید و سوز زندگی را با پوست خود لمس می یابید، احساس زنده بودن می را در دنیای دیگری می

گیرید. دیگر نه روی زمین، بلکه جای دیگر خواهید بود. این احساس خیلی آن انرژی اوج بگیرد، شما هم اوج می
پرکیف است؛ چنانکه هزار ارگاسم جنسی هم پیش آن ناچیز است. اندکی از این انرژی بخش و زیباست، خیلی رضایت

مانید و برد. پس از آن، هر روز چشم به راه آن لذت میمی تر لذترا اگر مغز دریافت کند، از هزار ارگاسم بیش
آن انرژی دوباره به حرکت  کوشید تابرای دریافت آن، به عبادت و تالش خواهید پرداخت. شما هر طوری که شده می

 آید.
 

( ایستادن با سر را شروع کردند؟ به خاطر همین تجربه. بلی، این یک yogiهای هندی )دانید که چرا یوگیآیا می
بیعی، کند. به صورت طاستنتاج طبیعی است که وقتی با سر ایستاد شویم، انرژی به سادگی به طرف مغز حرکت می

کند؛ ین خواهد کشید. اگر راست بنشنید، انرژی به سختی به سمت باال حرکت میئسمت پا نیروی جاذبه، انرژی را به
لوحی بود که مردمان ساده هٔ زیرا باید تمام این فاصله را به سمت باال پمپ شود؛ خالف جهت نیروی جاذبه. این اید

 د.کردند چرا با سر ایستاد نشویم تا انرژی بدون زحمت به مغز منتقل شوفکر می
 

گاهی ممکن است که اگر با سر ایستاد شوید، از روی اتفاق انرژی به مغز منتقل شود، اما این عمل، شما را گرفتار 
اول است. در این حالت به هیچ کند. اگر لذتی از آن تجربه حاصل شود، بسیار زیبا، ماورایی و دستو سرگردان می

شما  ای آن را بهعاشقانه هٔ برید که هیچ تجربید. چنان لذتی میئامستقل و ره زن و مردی وابسته نیستید. شما کامالً 
 شوید و سرگشته.تواند. بدین جهت، شما به آن معتاد میداده نمی

 

ها همچنان بخشی از کیمیای وجود اند. آنها نیز داروهای درونیشوند. آن تجربهگونه به دارو معتاد میمردم همین
( نیست، بلکه همچون خون شما فزیولوژیک است. این kundaliniمعنویت کوندلینی )ها دیگر صرفا شماست. آن

تان جمع شده است. زمانی که مقدار زیادی از آن انرژی باال بیاید،  پشت هٔ واقعا برق وجود شماست که در تِه تیر
( یا اجرای LSDدی )اسلکند. اما در واقع تفاوتی میان آن و خوردن داروی اخود میهمان دم برق آن شما را بی

تواند رخ دهد. از طریق داری هم میهای یوگا برای تولید داروی درونی وجود ندارد. از طریق روزهبعضی از روش
های خاصی به ترشح کنید، غدهی را تمرین میخاصتواند رخ دهد؛ زیرا وقتی روش های تنفس هم میبرخی از روش

کنید، کند. زمانی که به روش خاصی و در فرایند خاصی تنفس میدگرگون می آغازد و کیمیای درون شما رامی
ر کنید که در این صورت، تعادل درونی شما تغییتری را آزاد میاکسایِد کاربن بیشتری را دریافت و دایآکسیجن بیش

 کند.می
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

ا نباید اند، امهای قشنگین چیزها تجربهگویم فقط از یاد مبرید که آگویم که از آن چیزها لذت مبرید، بلکه میمن نمی
از  یششما ب هٔ نواز است؛ هرچه به سمت دیگر پل حرکت کنید، تجربشما را گرفتار کنند. پل به طرز شگفتی روح

نید که فکر کها شورانگیزتر شوند، امکان اینآور خواهد شد. متوجه آن باشید؛ زیرا هرچه آنپیش وجدانگیز و شگفت
 شود.تر می، بیش«ایدرسیدهبه مقصد »
 

 م از جاهلی و نادانیـرسـت
 ناگهان بر صراط درمانی

 
 …ادامه دارد
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