
 
 

  



 گرامی،   یخواننده 
 

این اثر،    نویسنده مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر و    «ن سفر به ذ این نسخه الکترونیکی رایگان از کتاب » 
در اختیار خوانندگان داخل ایران  بدون سانسور اند تا این کتاب رایگان و پوشی کرده از بخشی از حقوق خود چشم 

  قرار بگیرد.
 

ما مراجعه کنید یا اگر مایلید  وبسایت  ، لطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به  کنید اگر خارج از ایران زندگی می 
 به حساب نشر واریز کنید.  وبسایت  از طریق    پوند  ۵  مبلغحداقل  نسخه الکترونیکی کتاب را مطالعه کنید، لطفا  

.  های رایگان بیشتر برای ایران حیاتی است شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و انتشار کتاب   حمایت 
و    لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی

 ث نابودی این نشر بدون سانسور خواهد شد. و باع است غیراخالقی
 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام(  رایگان دانلود کرده و کتاب را    اگر در ایران هستید 
محفوظ است و هرگونه کسب درآمد از این کتاب بدون مجوز رسمی از ناشر، پیگرد قانونی دارد. همچنین، داشتن 

دهد. کلیه حقوق معنوی  نده نمینسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به خوان
  ، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده اثر است.اثرگرفته از این  نشأت و دیگر حقوق 

 
به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا میخواهید کتاب اگر می نوگام را  از خود  های  دانلود  مستقیم  کنیم حتما لینک 

های ارتباطی پرهیز  های اجتماعی و اپلیکیشنتید و از فرستادن فایل با ایمیل یا شبکه نوگام را برایشان بفرس وبسایت  
  کتاب برای نشر بسیار مهم است. کنید. دسترسی به آمار دقیق دانلود 

منظور   به  سانسورنوگام  با  آسان مبارزه  توزیع  و ،  نویسندگان  از  و حمایت  دنیا  سراسر  در  فارسی  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهارسی مترجمان ف

تر کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک دوستان مهیا میدر جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را برای کتاب 
حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان  آورد و با تشویق همگانی بهنویسندگان با خوانندگان به وجود می

 اند. کند که به دالیل مختلف امکان انتشار در داخل ایران را نداشته ای را فراهم میظهور آثار ادبی و فرهنگی 
مراجعه    nogaam.comبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  

  تماس بگیرید. contact@nogaam.comبا ایمیل کنید و یا 
 

 با مهر و احترام 
 نشر نوگام 

mailto:contact@nogaam.com
https://nogaam.com/book/2420/
https://nogaam.com/book/2420/
https://nogaam.com/book/2420/
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 نشر نوگام      

 

  فر به ذن س  عنوان:
 خسرو دهدشت حیدری )دوتتسو ذنجی(  نویسنده: 
 نذ  - نامهزندگیموضوع: 

 ناشر: نوگام 
  (۲۰۲۲ اوت ) ۱۴۰۱ مردادچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۷۳-۰  شابک:

 پور فرشید قربان طرح روی جلد: 
 

 محفوظ است.  نویسندهکلیه حقوق این اثر نزد نشر نوگام و 
 

 
 www.nogaam.comسایت: وب 
 contact@nogaam.com: میلای

 nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام
 

 

e-book

https://nogaam.com/
https://nogaam.com/book/2420/


  3 |سفر به ذن 
 

  
 

 
 فهرست مطالب 

 ۵ ........................................................................ سخنی با خوانندگان
 ۱۴ ................................................. اندازی به سوی زندگی مفصل اول: چش

 ۳۰ ............................................... فصل دوم: آغاز سفر؛ در جستجوی خود 
 ۵۶ ................................................................. فصل سوم: خاک سوخته 

 ۸۰ ................................................. فصل چهارم: ورود به دنیای مارکسیسم
 ۹۲ ................................................. وظیفۀ تخصصیفصل پنجم: دورۀ نظام 

 ۱۰۰ ........................................ فصل پنجم: همچنان در جستجو؛ سفر به هند
 ۱۲۵ .............................................................. فصل هفتم: فرضیه و عمل 

 ۱۳۹ .................................................. یک تصمیم –فصل هشتم: یک شایعه 
 ۱۴۵ ...................................... سازدفصل نهم: کارما )کردار( آینده و فردا را می

 ۱۵۹ ....................... های بیدارینشانه -مشاهدۀ درون -هم: نفوذ به درونفصل د
 ۱۹۴ ..................................................... فصل یازدهم: کار در نظام اسالمی 

 ۲۱۰ .............................................. فصل دوازدهم: جغد جنگ؛ سفر به ژاپن
 ۲۲۷ ............................................. فصل سیزدهم: با استادان ذن در معابد ذن

 ۲۷۰ ............................................. ذن فصل چهاردهم: رؤیای بنیاد یک مرکز
 ۳۰۲ ..................................................... فصل پانزدهم: گریز از آغوش مادر 

 ۳۲۱ ........................................................ فر دوم به ژاپن فصل شانزدهم: س
 ۳۵۶ .................. آخرین تصمیم  -طلبان حکومتیکفایتی اصالح فصل هفدهم: بی

 ۳۸۳ ........................................................... فصل هجدهم: جزیرۀ جدایی
 

 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 4

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-book



  5 |سفر به ذن 
 

  
 

 
 سخنی با خوانندگان 

 
 « ذن  به  سفر » درآمدی بر 

ب بار  اولین  برای  بودا  که  رسیدهنگامی  روشنی  پرسیدند:    ،ه  او  خدا  »از  شما  آیا 
 « هستید؟

 « نه.» پاسخ داد:  
 خدا هستید؟ ۀآیا فرستاد  -
 نه. -
 آیا قدیس هستید؟   -
 . نه-
 پس چه هستید؟   -
 ! من بیدارم -

 ** 
 آسمان  بار  امانت نتوانست   کشید     قرعۀ   فال  به  نام  من  دیوانه زدند 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند    ر بنه را عذ ه دو ملت هموتاد جنگ هف 
 حافظ                                                                                        

 سالمی چو بوی خوش آشنایی 
 نازنین! ۀکالمی چند با شما خوانند 

نزدیک  زیرا  !تربیا  بسپار  گوش  من  صدای  به  بده.  من  به  را  مهربانت  تنها    دستان 
 ماند. صداست که می 
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 دوستان این داستان    بشنوید ای
 حال ماست آن  خود حقیقت نقد

آغاز  که  د  هنگامی  روایت  دانسته دهی به  و  نزدیکم  ها  دوستان  برای همکاران و  هایم 
بیشتر انگلیسی   -آنها  کردم،  ایرانی چه  چه  و  این    -هاها  که  کردند  تشویق  مرا 

کرده و به صورت یک کتاب درآورم. در ابتدا این    ها را گردآوری رویدادها و داستان 
ای از کلمات و رویدادها در من جاری شد و  ناگهان رودخانهکار دشوار بود اما به  

 نگریستم.زده بر امواج پرخروش آن می من شگفت 
آموزگاران   با  دیدار  دنیا،  مختلف  نقاط  به  نیز سفر  و  هند  در  زندگی  با هشت سال 

آ در  آموزش  و  مختلف گوناگون  معابد  و  معنوی،   شرام  استادان  که    با  بودم  مشتاق 
برا را  از سختی ی مردم خود شرح دهم  تجربیاتم  بعد  توانستم  اینکه چگونه  ها و  و 

ام به  ها در دیار مختلف به هدف خود بچسبم آنگونه که به مرور، خواسته سرگردانی 
روان باور  به  رسید.  ظهور  منصۀ  به  سرانجام  و  شد  تبدیل  هر  وسواسی  شناسان، 

)آرمان  ذهنی  حالت  یک  با  می موفقیتی  شروع  چناخواهی(  و  هدف  شود  این  نچه 
رسید خواهد  سرانجام  به  موفقیت  باشد،  داشته  مشخصی  هدف    ، مسیر  این  خواه 

ثروت باشد یا معنویت یا هر ایده و آرمان دیگر چرا که مغز انسان هرآنچه را که در  
باور داشته باشد آن  به  ببیند،  راه سخت بگذارد،  و گام   رؤیایش  آن  در  های محکم 

همانگوبی  رسید  خواهد  آن  به  مخترع شک  دانشمندان،  از  بسیاری  که  ن،  ینه 
های رسیدن به آن را  مکتشفین و مردان موفق با نیروی اشتیاق و هدف مشخص، راه

خواهیم و  ند اما شرط الزم این است که بدانیم چه می اه ند و کامیاب شداه طی کرد 
شماری را برای  بی توانیم برایش هزینه کنیم )عالوه بر اینکه من درهای ار می چه مقد

در راه رسیدن، ذهن آدمی است  ر کائنات  معیار  قائلم، عقیده دارم  به هدف  سیدن 
گونه  به  را  ذهن  کائنات،  که  راه  چرا  هر  برای  بنابراین  ندارد  انتها  که  کرده  تعبیه  ای 
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و اساس آن در طبناشناخته  ابزار  و  ای  تهیه  تدارک دیده شده  یعت و گردش افالک 
همۀ  خواستم داستان را برای  می ی است(.  است. در حقیقت انسان کاشف راه بیدار

سایرین   و  خوبم  الهام دوستان  منبع  یک  چونان  که  امید  بدین  کنم  در  بازگو  بخش 
درونمای باشد.  آنها  مادی.    ۀ خدمت  و  سیاسی  تا  بود  معنوی  بیشتر  من  مشاهدات 

خاطر کج شوربخت به  رباورنکردنی ی  یهافهمی انه  نشدم  موفق  دؤ،  را  خود  ر  یاهای 
تا ساختمان این امر مرا واداشت  که به آن تعلق خاطر دارم،تحقق بخشم ی جغرافیای

 نا کنم.سرزمین دیگری بتجاربم را در  
 کند نی چون حکایت می   زبشنو ا 

 کند می  شکایت  ها جدایی   از 
 

مهم   از  یکی  دارای  تمدن ترین  ایران  و  قدمت  سال  هزار  چندین  با  باستانی  های 
سابانمردم  با  فرهیخته  بسیار  ۀق ی  تاریخی  و  گهگاه    است   ارزشمند   فرهنگی  که 

ابرهای ظلم و جور و خشونت بر آن سایه افکنده است. این کشور همواره آماج تیر  
ریشه کینۀ بدخواهان و اهریمنان بوده است که کوشیده ت اند  و  نوآوری  فکرات  های 

   غنی ایرانی را از بن بخشکانند.
 گویای این حرکت دوار تاریخی است.« رایی سیاوش کس »داستان آرش کمانگیِر 

 
 روزگار تلخ و تاری بود 

 بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره
 دشمنان بر جان ما چیره 

 خورده هذیان داشت شهر سیلی 
 های پریشان داشت...بر زبان بس داستان 
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بگوبی  زبان    یم، تسلط منپرده  انگلیسی  زیرا  انگلیسی چندان زیاد نیست  به زبان 

س بر آن شدم تا  پ  است اما از من خواسته شد تا به زبان انگلیسی بنویسم  دوم من
سرزمیندانسته  این  مردمان  و  ایرانیان  برای  و  انگلستان  در  را  خویش  به    ، های 

 . 1انگلیسی بنویسم 
مهاجرهم  با  من  این انوایی  به  مرا  رسان  ن  انسان اندیشه  که  دنبال  د  به  همواره  ها 

سازد، حدیثی که بدون آزادی،  ا از حدیث خود جدا می ای هستند که آنها رگشتهگم
به درجه  را  می انسان  تنزل  مراتع  ای  در  دنبال چرا  به  که چون خیل گوسفندان  دهد 

 سرسبز، خود را محصور کنند و از حقیقت خود دور بمانند.
وقفۀ من  سرزمینی بود که از آن دور مانده بودم لذا تالش بی   الت اص   حقیقت من در 

کید بر  همان اصالت و شناساندن آن به جهانیان است. تأ
عنوان   با  نیز  را  دیگری  کتاب، کتاب  این  از  آریا»قبل  ذن، ذهن  در سال    «ی یذهن 

  موندو -با عنوان  ذن را  کتاب   یننوشته بودم که مورد استقبال قرار گرفت. هم 2006
 )پرسش و پاسخ ذن( به زبان فارسی برگرداندم.

ای آمیزه   بلکه  کتاب آموزشی است فقط  نامه و نه  نه زندگی   که پیش رو دارید  کتابی 
دیگر، زندگی ذن است در من  به زبان  یا  در ذن  دو است. زندگی من است    از هر 

بیداری(،  در  ذن رسیدن  روایت چگونه    )زندگی  هنر زیستن  به  و  بیدا   است  ری  در 
 است یا چگونه زیستن ذن است.  

نه در مسلخ عشق که چ  نیشابوری قربانی مسلخ  حکایت عاشقی است،  ون عطار 
می  مغول  چنگیزخان  آرایه جهل  در  بقا  حفظ  هنر  بلکه  موفق  شود  و  زیستن  های 

 
1 -  My Journey to Zen, Authoright, London. 
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زیستن است، حکایت ماهی عاشقی است که کائنات او را صدا زدند تا از برکه رها  
 2و راهی دریا شود. شود، به رود بپیوندد 

واقعی بوده و اماکن و   ، و وقایع  ها. تمامی داستان است این کتاب بر اساس واقعیت   
 .  هستنداشخاص نیز واقعی 

و نه    است دیگر این است که این کتاب نه تبلیغی برای یک روش فکری خاص    ۀ نکت
روش   ۀدهندنشان  سایر  بر  روش  این  است.  برتری  فکری  حاصل  های  کتاب  این 

بلندی عبو و  پستی  از  به  ر  سرگردانی  وادی  در  که  است  انسانی  درونش  های  ندای 
شود، به رود  ای که او را محصور کرده است، جدا می سپارد و از برکه گوش جان می 

 رسد.کند تا سرانجام به بیداری می رود و دریا و اقیانوس خودشناسی را طی می می 
هیچ در   به  کتاب  قصداین  تحبت  وجه  یا  و  رلیغ  آئینی  فرمایش  قیر  به  چون  ندارم  ا 

شماری را به روی ما گشوده است و هر کس  ای بی عیسی مسیح، محبوب من دره 
 تواند از دری وارد شود. می 

آغاز   از  ذن  به  من  ماجرای  پر  سفر  حاصل  است،  بیداری  راه  حاصل  کتاب  این 
یدن به  های عرفانی تا رس ها و ریاضت نوجوانی تا کنون، حاصل طی مراحل، مرارت 

 د هر گنجی است.ها و یافتن کلینقطۀ گشایش و فائق آمدن بر تمام رنج 
  ی کتاب.  باشد  مشخص   انشیپا  و   آغاز  ۀ نقط  که  ست ین  خ ی تار   از   بخش   ک ی  مراقبه
. است   ابهامپر  ی زندگ   نامۀو شیوه   کتاب  مراقبه.  میابیی درم   را  آن   انهیم   از  که   است 
 : دیافرم ی م  انهیم  حرکت  ن یا ۀ باردر راز یش ۀخواج 

             مکن خضر ی همره  ی ب  مرحله نیا قطع  
 ی گمراه خطر از  بترس   ست ا ظلمات

 
   اثر صمد بهرنگی «ماهی سیاه کوچولو»اشاره به  -2
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این    خضرهمرهی     تفکر   کی   ذن .  دارد ذن«  »  در   شه ی ر  که   است   ی اصول   ، فراینددر 

متضمن    تواندی م   بالنده  تفکر  نیا.  شودی م   بالنده  آن   در  تفکر   که  است   ی روش  ست ین
  ی ریفراگ  در  است   ی روش  ذن .  باشد  هنری ی و  فرهنگ  ا ی  و   ی اقتصاد  ، ی روان  بهداشت 

،  دهدی م   ادی  تو  به  ای  من  به  کهرا    ی ل واص .  دیگوی م   سخن  نی ر ز  ل واص   از  ما  اب  که
که   است  این  سرگشته    را   خود   گران ی د  ث ی حد  در   و   یمبشناس  را  د خو   ث ی حدبرای 

 .نشود تباه بطالت  به   تا عمر گران  یمگردانن
  ی، نیسرزم   فتح  یبرا   ندیبب  تدارک   را  ی لشکر  که  ست ین  «اسپارت »  ارتش  همانند  ذن 

 نیسرزم   پادشاه  که   آموزد ی م   تو  به  روش   نیا.  هال د  ریتسخ  ی برا  است   ی روش
  تالش   باشی،  روانت یپ  افزایش  ۀش ی اند  در  همواره   که   ست ین  ی ازین  پس   ی باش  خودت

 .  است  خودت  ی برا تو
  از   سپ  که  ینوزاد  چون   ،بود  کاشته  من  در  کائنات  که  ی ذات  یاتوشه   با  ی نوجوان  در

 .ابمیب  را  خود  خواستم ی م  ه وقفی ب ی تالش  در   ،گرددی م  مادرش ریش دنبال  به  تولد
اساس تجربه و    هایی از کتاب، بر پژوهش من فرهنگی و درمانی است اما در بخش  

 ولی ام  به عنوان یک روش فکری جدید نام برده   3«ابود   -ذن » واقعی خود از    ۀمشاهد
تب فکری  تحقیقم را تنها به یک زمینه یا مک  این موضوع به این معنا نیست که من

م را  اتام که توصیف کاملی از تحقیقعکس من ترجیح داده   بر   ، اشممحدود کرده ب
در اختیار خواننده قرار دهم. ذن در انحصار ژاپن یا چین یا آموزش باستانی زرتشت  

ایران   دیگری  در  ملیت  یا هر  نژاد   نیست و  هر  از  انسان  برای  است  روشی  و    بلکه 
   رنگ و ملیتی که باشد.

 
 ژاپنی یا چینی  ۀبودا، یعنی آموزش بیداری بودا به شیو-ذن - 3
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خویشتن    در جای پای دیگران راه نروید.»م:  کنی توصیه م من همیشه به شاگردانم  
این همان اصل زرین است    .«به عبارت دیگر فهم خود را گسترش دهید  ؛را بفهمید

 همچنان که موالنا سروده است: ،م اه که خود من نیز آن را دنبال کرد 
 داد    د با بر     تقلیدشان    را  خلق 

 ای دوصد لعنت بر این تقلید باد 
، خوشحال خواهم شد که  است   روشنگرانه سازنده همیشه مفید و    از آنجا که انتقاد 

گاه شوم تا  شکالا  ابهام و  از هر گونه آن را در  به کمک شما عزیزان  ی در این کتاب آ
 م. برطرف کنویرایش بعدی 
از صومع لندن   ۀ باید  نوشت  4بودایی  به  تشویق  مرا  این کتاب که  انگلیسی   ن  زبان    به 

سیالویماال ویژه  به  صومع5محترم  ی نمود،  بزرگ  راهب  که    ۀ ،  لندن  بودایی 
از   هایشپیشنهاد همچنین  و  نمایم  تشکر  کرد،  کمک  اصالحات  انجام    یاد زنده   به 

   .سپاسگزاری کنم ، را ویراستاری کرد  ریچارد جونز که متن انگلیسی آن استاد 
بی  قدردانی  و  دکتر محمود کویر  ۀ میمانو ص   دریغ تشکر  استاد  به  را  دکترای  خود   ،

اش به متن و توجه  کنم که با نگاه موشکافانه تقدیم می و فرهنگ و هنر ایران    تاریخ
و اکنون در اختیار شما  نمود  ل  کام این کتاب را محتوای  ها،  تک فصل دقیقش به تک 

 ه است.  گرفتقرار 
نوشته گویی  ایشان   کالبد  مردهیهادر  آن   ،ی  و  دمید  تازه  که    نفسی  شکلی  به  را 

شعرهای انتخابی ایشان در آغاز هر فصل،    د.متحول نمو   ، داکنون در اختیار داری هم
دارد.  قدردانی  جای  که  است  داده  متن  به  خاصی  معنی  محتوا،  با  همخوانی    با 

 
4 - London Buddhist  Vihara 
5 - The Ven, Seelawimala  
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اگر به    و سپاس است.  تقدیر  شایستۀهایم  همکاری این بزرگوار با من در سایر نوشته 
 . وجود نداشت نبود، این کتاب  یشان کوشش او  همت 

چکید کتاب  می ز  ۀاین  پیشکش  شما  به  که  است  من  جان  دوستان  الل  تا  کنم 
 مند هستند.ه جدیدی پیدا کنم که به این موضوع عالق

برای پایان  نیرویی بی ،  با پشتوانۀ پیشینۀ تاریخی هزاران ساله  ما  ۀبه این امید که هم 
به آنها کمک کنیم تا از درد و رنج رهایی  و    داشته باشیممردم جهان    ۀخدمت به هم 

 برم:د. سخن را با بودا آغاز کردم و با حافظ به پایان می یابن
 

 اندازیم   ساغر   می در   برافشانیم و  گل  بیا تا 
 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم 

 
 
 

 دوتتسو: 
 ( )راهب ایرانی ذن   خسرو دهدشت حیدری 

 2013لندن  
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کایاما   -جی   -سوگن   در   ذن   اساتید   مقبره   آ
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 فصل اول 
اندازی به سوی زندگی چشم   

 
خواهی  آنچه در این سرای خواهی دید و    دل من خوش آمدی!  ۀ به مهمانخان ،نازنین

به سان یک جستجوگر    خواند، داستان زندگانی انسانی است که در ایران زاده شد و
سرزمین وبه  کرد  سفر  دور  ذن   های  بودایی  راهب  یک  ژاپن    ،چونان  در 

 گذاری شد. منصب 

 « ی سرگردان   ی واد » 

  چنگ   من  ،رد یبگ  مرا  دست   تا  آورد   من  طرف ه  ب   را  دستش   ماما  که  موقع   همان   دیشا
 است   انسان   عت ی طب  نیا.  نروم  رون یب  خود  حصر  از   که  زدم  یزی عز  مهرپر   شکم  به
  رون یب  و  دیکش   مرا  سر   که   بود   نیهم  خاطر ه  ب   دیشا  .کندی م   عادت  یزیچ   هر   به   که 

  .دیکش  ی راحت  نفس ،دیشن  مرا ادیفر ی صدا ی وقت و  آورد 

 بود  چه  بهر آمدنم امآمده کجا  ز
 وطنم  یی ننما آخر روم ی م  کجا  به

 
سال   ی وقت    دوم   پادشاه   ی زمامدار  از   سال   هشت   ،شدم  متولد  ی شمس   1327  در 

 یهابحران   تب   در  همچنان   کشور  .بود  گذشته  دوم  ی جهان  جنگ  ان یپا  و  یپهلو
  ی شورو  ریجماه  اتحاد   با  ما  روابط .  زد ی م   پا  و  دست   فقر در    و سوخت  می   ی اسیس
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  ک ی  من  شهر.  بودند  سپرده  هایی کایآمر  به  بندمین  را  خود  چتر  های س یانگل.  بود  رهیت
  هر   از   و   بودند   فعال   کاها ی سند  و   ی کارگر  یهاهی اتحاد .  بود  ی نفت  و   ی صنعت  شهر 
  بر   ی انجه  سمیالیامپر .  دیرس ی م   گوش   به...  و  ی سی بی ب  و ی راد  یهاامیپ  شهر  ۀ گوش 

 یهادر یل  حلقوم  از   ی کارگر  ۀطلبان حق   یندا.  کرد ی م   ی حکمران  ران یا  نفت   صنعت 
-ی مل  ،گری د  یاگوشه  در.  آمدی درم   ،بودند  یشورو  ۀ طریس  تحت   که  توده  حزب 
  مشروطه   داشت   تالش   که   زد ی م   ی سلطنت  بر   ه یتک  شاه.  بودند  داده   سر   ندا   های مذهب
.  بود  گرفته  شکل  ر ی هژ  نیبدالحس ع  داریناپا  ۀنیکاب.  کند  رنگکم   را   آن   بودن 
  همان .  بود کرده   تصرف   هم   را مجلس   در  دم   تا  ن امخالف  بادزنده   و   بادمرده   یهاشعار 
  حزب   عوامل   از   یی فخرا  ناصر  به دست   دانشگاه   در   شاه   ناموفق   ترور  که  بود   سال
  توده   حزب   شدن   دهیبرچ   به  أیر  ی مل  یشورا  مجلسآن    از  بعد  .گرفت   صورت   توده
  شد   سرنگون   1332  سال   در   کودتا  اثر  بر  مصدق  ی مل   دولت   که  بودم  ساله  پنج .  داد

  را  اشدامنه   ی شاهنشاه  حکومت   ی تیامن  ریتداب.  بازگشت   کشور   به  ی متوار  شاهِ   و
  و   شده  حبس   نهیس  در  هانفس .  بود  سکوت   و  اختناق  دوران   .بود  کرده  عیوس

  .ودب  شده دهیکش  ی نیزم ر ی ز  یهاداالن  به  ی اس یس فعاالن  شکار آ یهات یالعف
  ی حسنعل  وقت   ریوز  نخست   1342  خرداد   پانزده  نیخون   امیق  از   بعد  سال   کی

دست   منصور   در   و   کنجکاو  ، بودم  ساله   شانزده  من.  شد  ترور  یی بخارا  محمد  به 
  خواهرم ر  شوه  ،حاکم  سانسور   و   سو کم   یهاپچپچ   آن   در   .قت یحق  یجستجو
کتاب کتابخانه  خواندن  که  داشت  جرم  ای  عمدۀ شد  می   محسوب هایش    و 

 هایش هم مارکسیستی بودند. کتاب
های حزبی و  ئوری تبلیغاتی با روش آشنایی من با ماتریالیسم دیالکتیک تنها با یک ت

بل نبود  می محفلی  که  بود  پرسشگر  ذهن  یک  حاصل  ر که  بداند  هر  خواست  یشۀ 
ب به خالقیت و  ها فکر می ه چرایی پدیدهچیزی در کجاست و  کرد. آنچه ذهن مرا 
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من  شد  می   هایی بود که باعث کرد، رخداد اق به یک تحول هدایت می ابداع و اشتی
تحلیل  برسم.  به  جدید  یک  های  یا  و  حادثه  یک  انسانی  هر  یا  و  من  زندگی 

نیست آمدخالف که زندگی رودخانه به گمان من می   .عادت  ان  ایست خروشرسید 
لحظۀ  یک  وقایع  از  نداری   که  خبر  دقیق بعدش  معنای  به  مجموم،  زندگی  عۀ  ترش 

شود با  فقط می   .بینی کرد بعدی آن را پیش   توان نمود هایی است که هرگز نمی رخداد 
ای دلخواه سازمان داد، از این  آن درآمیخته است، آن را به گونه   اصولی که هر فرد با
پیش  دیدم  وقتی  تبرو  مارکس  مارکسیبینی  به  برآمده  دیل  آن  از  لنین  که  شده  سمی 

آیندۀ   متوجۀ  بیشتر  انسان نامعاست،  همۀ  منتظر  که  شدم  همان  لومی  از  هاست، 
ه برسم  توانستم به این نتیجینش شد چون می موقع بود که روش برای من مقدم بر ب

سنگ  تمام  مثل  بینشی  هر  می که  فرسایش  دچار  دنیا  همان های  که  شود.  گونه 
منتهی یس مارکس  مائوئیسم  و  لنینیسم  به  به  می   م  هم  مسیحیت  مثل  دینی  شود، 

های آنها تبدیل شود. من همواره به  پروتستان و کاتولیک و زیر مجموعه و  ارتدکس  
بودم   آن خدشه دنبال یک اصل  به  یک  که کمتر  مثل  وارد شود، چیزی خالص  ای 

 قطعه الماس شفاف و درخشان که در من تعبیه شود. 
 نپذیرم عقیق خرد         لسم هرچند مف

 ارزانم آرزوست کاِن عقیق نادر 
 

تنها کتاب  زندگی   این  است.    ۀنام یک  کتابخودنوشت  معرفی  در  به  دیگر  های 
. من صادقانه آرزو دارم که  6امهای بودا در قالب ذن به صورتی عملی پرداختهآموزه 

مادری سرزمین  در  ویژه  به  دنیا،  سراسر  در  مردم  ایتمامی  این  ام  مورد  در  ران، 
آنها را در زندگی    ، فتندها بشنوند، تجربه کسب کنند و در صورتی که مفید یاآموزه 

 
 موندو)پرسش و پاسخ ذن(. -کتاب ذن - 6
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یر خود و سرنوشت خود و  یتغ  ها باید این کار را به خاطر خود، ن خود به کار بندند. آ
یا قدرتی، انجام دهند. به خاطر خشنود ساختن مقام و  بودا در قالب    نه  فهم آئین 

ن، پژوهشگران و سایر فرزانگان از  امتفکر  مورد تائید فرهیختگان،ون  اکن، هم «ذن »
اروپاهاکشور  ملیت یی  سایر  و  و ی  گرفته  قرار  در   ها  مرور  ذن    خواهیمبه  که  یافت 

 .    7پارسی در قرن دوم بعد از میالد است  ۀریشه در چآن دارد که الهام گرفته از اندیش 
ب  ایران، در حال حاضر هنرهای رزمی  از    است.  شده  ه خوبی شناخته در  بسیاری 

این و    شاگردان  کنند  تعجب  است  ممکن  که  هنر  باشد  جالب  برایشان  همچنین 
اکنون در معابد  . هنر رزمی همدارد بودا  -ذن ریشه در   ، کننداصولی که آنها دنبال می 

به صورت ذن و برخی دیگر از کشورهای    9، در معابد ژاپنی 8چینی به صورت چاآن 
دور می   خاور  داده  این    10.شود آموزش  رشد  بستر  آنها  که  امیدوارم  من  بنابراین 
ها  زمینه  هنرهای رزمی را بیاموزند. آگاهی از پیش  ۀ  ا درک کنند و فلسف تمرینات ر

 . 11شود ها منجر می ن تر آبه انجام تمرین با درک عمیق
نده  اما جالب و شاید آموز  ر پیچ و تابای پحکایت زندگانی من همانند رودخانه

و    باشد. عجیب  تفکرات  با  خواننده  که  است  جهت  این  از  داستان  بودن  جالب 
حاکمان  رغی باور  مستبدان  قابل  آشنا و  نیز  پس ،  شود ی م  کنونی  که    ۀماندافکاری 

ی با کرامت انسانی است. آموزنده بودن این داستان از این جهت است که  ی رویارو 
به اینکه   .دگرد ران نیز آشنا می ن کهن ایه با تمدنسل جدید نه تنها با این افکار بلک

 
 نوشتۀ همین نویسنده.  «م چینیسبودی»چآن، گیری ر.ک. به کتاب شکل - 7
 :بودیزم چینی.  Ch'anچآن   - 8
 .ذن: بودیزم ژاپنی که از چین به ژاپن آمد  -9

که    -  10 باورند  این  بر  چینی  و  ژاپنی  محققان  و  غربی  از  پژوهشگران  گرفته  الهام  ژاپنی  ذن  و  چینی  چآن 
گیری چآن از همین  شکلنگاه کنید به کتاب   .  است  «نشی گائوآ»به نام    های راهب پارسی قرن دوم ب.م  موزهآ

 نگارنده.
 هایش صحبت شده است. از او و آموزه گیری چآنشکلدر کتاب از همین نگارنده،  - 11
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هموار بیداری  اندیشه  و  اندیشه  دآزادی  وجود  پارس  سرزمین  در  و  ه  است  اشته 
به این موضوع معنوی  نسبت  ایم از عدم کنجکاوی ما  بوده   خبرچنانچه ما از آنها بی 

 گیرد. نشأت می و حیاتی 
رابط که  ایران  از  خارج  و  ایران  در  من  خوب  و  یکی  نزد   ۀدوستان  داشتند  من  با 

من  چی زندگی  داستان  مورد  در  به    ، دانستندمی زهایی     رش نگامرا 
بر  ۀنام زندگی  کردند.  تشویق  بر  خود  که  را  وقایعی  عاشق    آنم  روشنفکران  و  من 

عشق تالش   ،صلح،  سایر  و  خالقیت  همبستگی،  انسانی    گران دوستی،  خالص 
  ذن را نیز  بودیسم ، دهداجازه می  ی که دانشمیبرایتان بنویسم و تا آنجا ،گذشته است 

های خاص  یژگی و   و  بودهه یقین کمی متفاوت داستانی که ب  ، الی آنها قرار بدهمه بال
 خود را داراست.

خویش انتهای  در   دراز  سفر  منصب   راه  ژاپن  که  در  آن  از  پیش  اما  شدم  گذاری 
 . منویس ای در این باره برایتان می چند کلمه  ، داستان خویش را بیاغازم

 
 گذاری ذن و منصب 

  «شدنی است، دادنی نیست.خود واقعی ساخته » 
 هف یراباربارا م 

ام که توجه خوانندگان عزیز را به جستجو و پیگیری و این کتاب را به این امید نوشته 
آش راه  این  در  نشیب تالشم  و  فراز  از  چگونه  که  سازم  با  نا  و  گذشته  موانع،  و  ها 

داده و    ام را ارتقارشد معنویراوان در مدرسۀ ذن  مشقت زیاد، کوشش و مدوامت ف
یک  عنوان  رس   به  طور  به  سوگن راهب  صومعۀ  در  ژاپن  می  اکایامای  در  جی 

 گذاری شدم. منصب 
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خامنصب  و  معابد  در  نیست. نقاهگذاری  دیگر  معنوی  مکاتب  سادگی  به  ذن  های 
ی را زیر  والنای ط هگذاری شود باید دوره منصب  فردی که قرار است به مقام راهبی 

ها زیر  سال  ی تها و ح که از نزدیک شاگردش را تا ماهآموزش ببیند    12ُرشی  نظر یک
را   عمل  به  وی  تعهد  و  پذیرش  قدرت  ذکاوت،  و  هوش  ایمان،  رفتار،  و  دارد  نظر 

می  آموزش    . کندنظاره  است  طی  این  طوالنی  ذن  نهایت    در   و فرایندی  استاد 
س  های الزم را کسب کرده است یا خیر. پدهد که آیا شاگرد وی معیارتشخیص می 

گیرد که شاگرد خود را منصوب کند.  می ُرشی تصمیم   کسب این معیارها،اثبات  از  
رد  آگاهانه  دهند که متقاضیان را  ابتدا ترجیح می   در ژاپن در  13اغلب معابد رینزایی 

عالق میزان  اینکه  منظور  به  اوقات  گاهی  و  آنها   ۀکنند  به  بزنند،  محک  را    آنها 
  پذیر نیست.گویند که مراسم انتصاب روحانی آنها امکان می 

در عرفان ایرانی هم هست چنانچه شمس تبریزی گرایشش    این مراتب سختگیری 
ارد این دو انسان را به  طلبد و عقیده درا توأمان می   تنها به مهر نیست، او مهر و قهر

 فرماید:انند. موالنا که مرید شمس است می رس تعادل می 
 بر لطفش  به  جد            م بر قهر و  شقعا

 بوالعجب من عاشق و این هر دو ضد 
هوشیاهم مقام  تبریزی  شمس  می چنین  اهمیت  حائز  مستی  از  بعد  را  داند  ری 

 فرماید: سطامی با اشاره به همین مضمون می چنانچه فروغی ب
 من          ست کسی مستی ندیده  در همه شهر 

 
12-  Roshi   ، اس  رُشی نامی  پیر(:  می)آموزگار  داده  معبد  در  ذن  استاد  یک  به  که  به ت  وی  و  شود 

دهد و به آنها تعالیم ذن را  )پرسش و پاسخ با استاد( ارائه می  San-Zenها و شاگرد عوام، سان ذن  راهبان،راهبه
 در عین حال راهب بزرگ خانقاه نیز هست.  رُشی دهد. گاهی یاد می

(. رینزای ذن   Rinzai-Zen, Soto- Zen تو ذن )دو مدرسۀ ذن در ژاپن هست. رینزای ذن و سو   -  13
 کتب تدریجی. مکتب ناگهانی به بیداری بودا است و سوتو ذن م
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 ست هوشیارتر  نکه مست می عشق از همهزا
ز  شود امیسر نمی ، آسان  لذا رسیدن به مراتب این هوشیاری از دیدگاه عارفان ایرانی 

به  های سخت وارد می این رو مرشد، مرید را در آزمون  حلقۀ وصل  کند. مریدانی 
می  ملحق  رو عارفان  آزمون  از  که  را    سفیدشوند  این  من  باشند.  آمده  بیرون 

 م. آزمون سختی آماده کرده بوددانستم و خودم را برای هر می 
گذاری در  وانم بگویم که منصب تخواهم وارد جزئیات این فرایند شوم اما می نمی 

تر است  ا ارگان سخت ذن حتی از پیشنهاد پذیرش برای یک استخدام در سازمان ی
آموزد که چگونه با خود  قانه دارد. مرید در این مرحله می چون نیاز به یک تعهد صاد 

بیشتر معابد رینزائ  و دیگران  ترجیح  ی ذن در ژاپن در مرحلۀ نخست  صادق باشد. 
خواسته ک  دهندمی  از  طرقی  به  را  نوآموز  متقاضی ه  که  ببینند  تا  کنند  منصرف  اش 

باور درونی به این راه دارد، عاشق است و یا اینکه برای کنجکاوی و از سر تفنن قدم  
 خواهد بود؟  ا پذیرا های آن رر این راه گذاشته است و آیا سختی د

    در ره منزل لیلی که خطرهاست در او                     
 که مجنون باشی   شرط اول قدم آنست 

بعد از آنکه مرید مرحلۀ تثبیت خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و در راهی که  
انپرسد که انگیزه از او می ذن«  » ابرام کرد، استاد    انتخاب کرده است  تخاب  اش از 

اد چالش جدیدی  ، است «(بودیسمبیداری )»گوید:  چیست؟ وقتی مرید می   ین راها
ت. عشق به خودشناسی و بیداری  گذارد و آن چالش، انتخاب اسراه مرید می  را سر

کید استاد   های گوناگونی راه   دارد.بر انتخاب، مرید را به تفکر وامی دارد. تأ
                 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش             

 خویش وصل   روزگار     جوید  باز      
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ها است ولی تعیین و تأیید راه،  خصلت ذاتی در انسان ن به اصل، یک  توسل جست
یک انتخاب است. مرید در این مرحله درمی یابد که این نخستین اصل هوشیاری  

 است.
 ای گدای خانقه باز آ که در دیر مغان        

 کنند  ا توانگر می ر هادهند آبی و دل می 
کید  استاد ای؟ چرا  به اینجا آمدهه دنبال چنین چیزی  چرا ب» که  کندمی   همچنان تأ

می  سرگردان  را  نعمت خودت  از  استفاده  از  و  تو  یهاکنی  اختیار  در  طبیعت  که  ی 
من چیزی ندارم به تو بیاموزم. تو به دنبال چه حقیقتی در    ؟کنی غفلت می   ،گذاشته

  کنی در آموزش ذن به آن دست خواهی یافت؟ هستی که تصور می   بودیسمرابطه با  
اینجا قطع  طور  ندارد. ه  به  وجود  چیزی  ببر  یچ  لذت  زندگی  از  و  اولین    « !برو  در 

روی  بر  پاکی  آب  استاد  آموزش،  از  می   مرحله  رهرو  نا دستان  را  او  و  امید  ریزد 
   کند تا از این بازی استادانه نتیجه بگیرد.  می 

کار  این است که ببینند آیا فرد تازه ز  ی به درخواست نوآمویاعتناگونه بی هدف از این
اینکه در تصمیم خود  شود یا  از درخواست خود منصرف می   ،پذیرش   ولین عدمبا ا

افرادی که این آزمون را با موفقیت  اش در تعلیم ذن قوی است.  راسخ است و انگیزه 
سر و    در   ، گذارندمی   پشت  تمرینات  انجام  را    ،هافعالیت حین  معبد  بسیار  محیط 

ستند و  نیپشیمان    ،انداین پهنه گذاشته   در  یابند و از اینکه پا بخش و دوستانه می آرام
به تمرین می  -قبل از اینکه وارد خانقاه سوگن  من شخصا  پردازند.با ذوق و شوق 

شوم   14جی اکایاما  شهر  نام    ،در  به  کوچک  معبد  یک  در  ماه  سه  مدت  به 
بعضی از    و  16شی ُر نظر اولین استاد ذن، نوری تاکه    شهر کیوتو زیر ر  د   15جیهوسن 

 
14 - Sogenji :معبد رین زای ذن در اکایامای ژاپن.  سوگن جی 

15 - Hosen-ji Zen temple, Kyoto 
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بدنی   ارشد  راهبان  سخت  کار  می   بودم.  می   ،دادمانجام  ذاذن  انضباط نش به  ستم، 
به خانقاه سوگن   کردم و ماهی یک خانقاهی را تمرین می  ببینم  رفتم که  جی می بار 

موفق    جی در هوسن   مقدماتی   ۀ آیا پذیرفته خواهم شد. سرانجام بعد از سه ماه دور
 وم.  جی پذیرفته ش و مجمع راهبان سوگن  استاد ذن  از سوی م شد

  ای به ورود سخت به دنیای ذن است: داستان زیر نیز اشاره 
از استادان بنام ذن دوران خود بود، در چند دیر زندگی کرده و در ایاالت    17توسوی 

بود.  پرداخته  تعلیم  به  تم مختلف  در  سختگیری  به  بود. او  معروف  ذن  در    رینات 
زیاد شدند که اعالم داشت ق پیروانش  به حدی  از  آخرین صومعه  دارد دست  صد 

ند  سخنرانی و تعلیماتش بردارد. به آنها توصیه کرد پخش شوند و به هر کجا که مایل
نمی  کسی  پس  آن  از  حسب  بروند،  بر  بعد  سال  سه  است.  کجا  استاد  دانست 

اق آموزش ذن بود، وی را یافت و دید که در شهر  تصادف، یکی از رهروان که مشت
زندگی کیو گدایان  با  پل  یک  زیر  می می   تو  خود  بیشتر  شناخت  به  و  پردازد.  کند 

 وارد بالفاصله از استاد تقاضای تعلیم کرد.رهروی تازه 
به  آید کهبه نظر نمی »توسوی پاسخ داد:   اگر  حال  هرراه و روش مرا دنبال کنی اما 

 .«پردازممی  دهم، از پیش ببری، به آموزشت را من انجام می   چند روز آنچه
از گداها مرد.  ن در آمد و روز را نزد استاد گذراند، روز بعد یکی رهرو به لباس گدایا
دند و به خاک سپردند بعد  شب جسد را با زحمت به کنار کوه برتوسو و رهرو، نیمه 

 گشتند. بان خود در زیر پل بربه سایه 
بقیۀ   راتوسوی  به  را  چشم  شب  بر  پلک  صبح  تا  نتوانست  رهرو  ولی  خوابید  حتی 

ت شد  که  صبح  گفت:نهد.  گدای»  وسوی  غذا  برای  غذای  امروز  کرد.  نخواهیم  ی 
 

هم اکنون در معبد   (، سرپرست صومعه هوسن جی در کیوتو بود وNoritake Roshiشی )  رُنوریتاکه    -  16
 هو گون جی در شهر اساکا به آموزش ذن می پردازد.  

17  - Tosui Unkei(1612-1683)     
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ماندۀ آن گدا از گلوی  ی از غذای باقی اولی لقمه   .«مرحوم باقی مانده است   دوست 
 ین نرفت. رهرو چندان از آمدنش خشنود نبود. رهرو پای

آید. تو به درد این کار  که گفتم کار من از دست تو برنمی   من»ه گرفت:  توسوی نتیج
 «18. برو پی کارت و مزاحم من نشو خورینمی 

ی ذن را، از  ت رینزایطوری که تمرینات سخهای ذن بسیارند به از این قبیل داستان 
 کشد. به تصویر می  19زمان هاکوئین ذنجی 

                 گر مرید  راه عشقی  فکر بدنامی مکن       
 شیخ صنعان خرقه رهن خانۀ خمار داشت  

برای متقاضیان جدید   ی و گرم   سریع  آمدگویی که خوش   دهداین آزمون نشان می  
تفاوتی وجود ندارد اما این کار  عدالتی و یا بی گونه بی حالی که هیچ  وجود ندارد در

کار  و تعهد فرد تازه دشوار هستند تا عزم    اهای آغازین تعمدبه این معناست که گام
شود می   .سنجیده  کار  این  تبا  معابد  که  یافت  اطمینان  انتخاب  توان  را  افرادی  نها 

می می  کار  صادقانه  و  جدی  طور  به  که  طول  کنند  سال  پنج  تا  یک  گاهی  کنند. 
تامی  و سانگها  کشد  راهبه   20ُرشی  و  راهبان  کنها( تص)انجمن  به  دیق  که رهرو  ند 

صالحیت    ۀ انداز مدت،  قب لم کافی  این  طول  در  دارد.  را  ذن  راهب  یک  به  شدن 
دهد. آنهایی که در  ی ثیر قرار م أهن و بدن را تحت تتمرینات سختی وجود دارد که ذ 

دانم که آیا قوانین  نمی   ا نسبت به این امر واقفند. من دقیق  ، اندی ذن بودهیمعابد رینزا
کرده نه  اند  تغییر  منصب یا  زمان  در  خودم  اما    1364)  1986سال  در گذاری 

 
18 - Zen in a Begger’s life: Zen Flesh, Zen Bones, compiled by Paul Reps,  

19  -    ( اکاکو  )Hakuin Ekauهاکوئین  ذن  استاد  و17681685(،  است.  ذن  رینزائی  ناب  بودیزم  پدر  ی  ( 
     و تدوین کنندۀ سیستم کوآن به شکل کنون است. بنیانگذار مدرسه رینزائی

گذاری کرد، اعضای آن، بیکو )راهب( یا بیکونی )راهبه(  من و نظم روحانی که بودا آن را پایهها: انجسانگ  -20
 شدند.خوانده می
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غیر     خورشیدی(،  مریدان  بودم که چطور  م شاهد  این  این  روحانی در طی  به  دت 
خانواد  از  عضوی  که  ذن رین   ۀامید  می شوند  21زای  منتظر  بالتکلیفی  در    ماندند. ، 

یک استاد    نظرتحت    ، های تمرینهایی که من در آنجا در طول سالمعتقدم آموزه 
در معابد رینزای ذن در ژاپن    نظام آموزشی در    آنچه  کالذن معاصر دریافت کردم و  

   ها مفید باشد.انسان  ۀهم تواند برای می  ،مشاهده کردم
گذاری برای افرادی خاص  ن استثناء برای همه است اما منصب آموزشی بدوذن«  »

منصب خواهم  ی نم  است. کنمرا  گذاری  شیوۀ  فرازیرا    تحمیل  به  این  ورود  و  یند 
ذن  منظور  ساحت  همه  بر  برای  من  و  شیو  نشده  تا  و    ۀدغدغبی   ۀ آنم  راه  و  زندگی 

از  برای درک کامل  را توصیف کنم  روشی  بیرون  و  این کار برای من    ،دنیای درون 
کسی را    قصد ندارم هیچ  گی باید راه خود را دنبال کند.کس در زند   مفید بود اما هر

ه دیگران،  کردن ب  با گوش نیز  ین خاصی ترغیب کنم زیرا من ئبه پیروی از مذهب یا آ
دیگری به ذن  مکتب اخالقی  ع  و یا هر نوها  ، باید و نباید هاآموزه نصایح، منطق،    به

وارد نشدم. ذن همانند سایر هنرهای رزمی به اشتیاق، ایمان، پشتکار و تداوم بسیار  
ها برخوردارند و حاضرند تا خود  نیاز دارد. تنها تعداد اندکی از مردم از این ویژگی 

به  طوالنی تمرین  را  و  سخت  متعهد سازندهای  به    و   مدت  بسیار  المثل  ضرب این 
خواهد و مرد  گاو نر می خرمن کوفتن، نیست  هر بزکار  »  ما نزدیک است که ۀیانعام 

دانش دارد از این رو، تمرین و  تجربه و بااد با های بزرگ نیاز به افر. انجام کار «کهن
های آن  ش آن را داشته باشند و بر سختی ریفهم ذن برای کسانی است که شرایط پذ

افزای پی  در  ذن  همچنین  کنند  در غلبه  بدون  خود  مریدان  تعداد  گرفتن    ش  نظر 
و کور    ها تن پیرنیست. یک مرید وفادار بسیار بهتر از ده ها کیفیت و یا سطح درک آن

 
از بیداری ناگهانی است. کوان  : مکتبی مدرسهRinzai-Zenرینزای ذن  -21 و موندو در رینزای ذن مورد  ای 

توان با عقالنیت و هوش  معنی که نمیزبانی بی  گیرند. کوان نوعی معما است، کلمه یا عبارتی بهاستفاده قرار می
 آن را حل کرد. موندو یک گفتگوی موجز بین اساتید ذن و شاگردان برای پیداکردن پاسخ کوان است. 
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ذن   است.  متعصب  یک    بودیسم  -و  معنوی  و  فکری  مدارس  سایر  با  مقایسه  در 
استدال خالقیت   و  واژگان  برای  و  است  عمل  چون    هال در  نیست  قائل  ارزشی 

. تجربه و خالقیت در ذن  هستندروی کاغذ و اصواتی در فضا    ی بر کلمات عالئم
 حائز اهمیت است.

دمان تانگ حکایتی برایمان  ( از دو 1104  ووتسو فاین تاریخ  )به چینی،  گوسو هونن 
می  ذن  نقل  روح  آن  در  که  عق را  کند  ورای  وکه  منطق  و  است   ل  تصویر    ،زبان  به 

می می  او  بپرسن»گوید:  کشد.  من  از  مانداگر  چه  به  ذن  که  به    ، د  گفت  خواهم 
  ، ی پسری داشت که چون پدر را پیر و فرتوت دیدوشب ر   .«یوآموختن هنر شب ر

گفت  خود  پیشه  اگر  پیش  به  نتواند  دهداو  ادامه  نان   ،اش  من  جز  کسی  آور  چه 
این فکر را با پدر در میان گذاشت   ،ماید این پیشه را یاد بگیرخانواده خواهد بود؟ ب

 آن را پسندید. و او هم
پدر  داخل خانه شدند.    و  شبی پدر، پسر را به سرای بزرگی برد، از حصار گذشتند

  همین   ! ای برداربرو تو و جامه  های بزرگ را باز کرد و به پسر گفت: در یکی از گنجه 
ر در را بست و چفتش را انداخت بعد به حیاط آمد پد،  رفت   داخل گنجه  به که پسر  

به سرعت از سوراخ    و اهل خانه را بیدار کرد    ۀ در زدن و هممحکم  به  و شروع کرد  
به هیجا خانه  اهل  رفت.  بیرون  فهمیدحصار  اما  روشن کردند  آمده شمع  که  ن  ند 

 دزد در رفته است.
گنج آن  در  مدت  تمام  که  بود  ۀپسر  زندانی  پ  ، دربسته  سن به  می در  فکر  کرد.  گدل 

زد   .دار شده بودغرورش سخت جریحه به سرش  را    ،فکری  صدای جویدن موش 
اه  بردرآورد.  شمعی  گفتند  کلفتشان  به  خانه  گنجهل  داخل  ببیند  و  خبر    دارد  چه 

خدمتکار در را باز کرد، زندانی پرید بیرون و شمع را فوت کرد و دختر  است. وقتی  
کرد و اهل خانه هم به دنبالش. پسر در کنار راه چاهی  را به کناری هل داد و فرار  
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کنندگان سر چاه جمع شدند و  رداشت و به چاه انداخت. دنبال ی بدید، سنگ بزرگ
 پیدا کنند.  ، که خود را در آن چاه تاریک غرق کرده بود  راسعی کردند دزدی  

او   که  خاطر  این  به  را  پدر  و  برگشت  خانه  به  سالمت  به  دزد  میان  این  به  در  را 
. برایم  ی پسر، غمگین نباش:اسخت مالمت کرد. پدر گفت   ،مخمصه انداخته بود 

 تعریف کرد و پدر گفت:  طور از آن گنجه خالص شدی. پسر تمام ماجرا رابگو چ 
 22ای.حاال دیگر این پیشه را یاد گرفته -
که  دهد  رساند و نشان می ای و استداللی را می ن داستان بیهوده بودن آموزش واژه ای
این داستان  کلیدی و قابل توجه در    ۀ ن یاد گرفتن از طریق انجام دادن است. نکت ذ

ه  بدهد تا ب   بروزدر حین آموزش از خود    باید  خالقیت و ابتکاری است که شخص 
و  نزدیک  در زندگی  تر شود.  نزدیک   هدف  با رخداد است.  واقع فن مواجهه  به  ذن 

د. بینی نیستنند چون رخدادها قابل پیشکنها هستند که انسان را غافلگیر می رخداد 
 آموزد. ز مخمصۀ رخدادها را می رفت اخالقیت و برون  ،مرید راه

 
 نکات مهم این فصل: 

رزمی  هنر  شاگردان   - جالب  های  برایشان  همچنین  و  کنند  تعجب  است  ممکن 
 ؛ دارد   بودا-ذن ریشه در    ،کنندباشد که اصولی که آنها دنبال می 

  ها پیش در سرزمین پارس وجود داشته است ن دیشه بیداری، قرادی اندیشه و انآز  -
 ایم؛ ها توجه خاص نداشته اما ما به آن

 ؛ ای پیچیده اما جالب و شاید آموزنده باشدحکایت زندگانی من همانند رودخانه -

 
 53-ص 1378ت. سوزوکی، ترجمه ع.پاشائی، ذن و فرهنگ ژاپنی نوشته پروفسور د.  - 22
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آموزنده بودن این داستان از این جهت است که نسل جدید نه تنها با این افکار    -
به اینکه آزادی اندیشه و اندیشه بیداری  و   گرددایران نیز آشنا می بلکه با تمدن کهن  

 ؛ اره در سرزمین پارس وجود داشته است همو
رابط  - که  ایران  از  خارج  و  ایران  در  من  خوب  و    ۀ دوستان  داشتند  من  با  نزدیکی 

من  چیزهایی  زندگی  داستان  مورد  به    ، دانستندی م   در   امهنام زندگی   نگارشمرا 
 ؛ تشویق کردند

 ؛ خود واقعی ساخته شدنی است، دادنی نیست  -
موانع گذشته و با مشقت زیاد، کوشش و مدوامت فراوان در    ها و از فراز و نشیب   -

جی در  ر رسمی در صومعۀ سوگن طووزش دیدم و به عنوان یک راهب، به مدرسه آم 
 گذاری( شدم؛اکایامای ژاپن معرفی )منصب 

تواند  می  تعلیم دیدم،  هادر آنجا در طول سال هایی که من  معتقدم آموزه   اشدید  -  
 ؛دمفید باش  برای همه

معابد ژاپنی به صورت  در معابد چینی به صورت چاآن، در  اکنون  هنر رزمی هم   - 
 ؛ شودآموزش داده می نیز های خاور دور برخی دیگر از کشور در ذن و  

 ؛ی دیگر نیست های ذن به سادگی مکاتب معنو گذاری در معابد و خانقاهمنصب  -
در  - ژاپن  در  رینزایی  معابد  می   اغلب  ترجیح  و  دهابتدا  کنند  رد  را  متقاضیان  ند 

 ؛آنها را محک بزنند ۀگاهی اوقات میزان عالق
متقاضیان    ی،و گرم   سریع آمدگویی  خوش   - ذن    جدیدبرای  معابد  ندارد  به  وجود 

 ؛ وجود ندارد هم تفاوتی عدالتی و یا بی گونه بی که هیچ حالی در 
و  ت ذن برخوردارند  هایی برای ورود به تمرینایژگی تنها تعداد اندکی از مردم از و  -

 ؛مدت متعهد سازندهای سخت و طوالنی ود را به تمرینحاضرند تا خ 
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ده  - از  بهتر  بسیار  وفادار  مرید  است.یک  متعصب  و  کور  پیرو  تن  ذن    ها 
 خواهد؛لشکر نمی سیاهی 

قیت در عمل  یک خال  ، نویر مدارس فکری و معدر مقایسه با سای   بودیسم-ذن   - 
روی    ارزشی قائل نیست چون کلمات عالئمی بر  هال ستدالا  است و برای واژگان و

 ؛ . تجربه و خالقیت در ذن حائز اهمیت است هستندکاغذ و اصواتی در فضا 
 .دادن است ذن یاد گرفتن از طریق انجام -
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   ، ذن   هندی   راهب   و   اشودو هاراد   استاد   با   همراه 

 جی در خانقاه سوگن   دارما   بودی 
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 دوم فصل  
 آغاز سفر 

 
 د در جستجوی خو 

 من اینجا بس دلم تنگ است 
 آهنگ است بینم بد و هر سازی که می 

 توشه برداریم بیا ره 
 برگشت بگذاریم قدم در راه بی 

 ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است 
 « مهدی اخوان ثالث » 

 ستجوی خویشتن ج   در 
کوچک   برس درونم  ماهی  دریا  به  که  آن  رودخانه   ، دبرای  و  نهرها  از  های باید 

بسیاریپر توفان   گذشت می   آشوب  با  سیالبو  و  نرمها  پنجه  و  دست  د.  رکمی   ها 
متفاوت نقشه    ی مسیرهای  از  و  را بدون  پیمودهپر  بسیار  و اغلب هزینه اشتباه  های  ام 

ایم. شوق من برای رسیدن به سرزمینی که در  پرداخته  امخود و خانواده  آن راگزاف  
بود گرفته  جای  من  می رون  فراموش  که  بود  قوی  قدری  به  باید  د،  برای سفر  کردم 

 هایم قدرتمند بود. شته باشم. میدان مغناطیسی خواسته توشۀ راه دا
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ب  خودی  جستجوی  می در  بود.  شده  پنهان  من  پشت  که  از  ودم  پرده  خواستم 
ضعف هتوانایی  و  می ا  بردارم.  تجربههایم  و  پشتکار  بدون  که  شاگردی    دانستم  و 

 شود. کردن این کار میسر نمی 
 رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود 

 روهرو آن است که آهسته و پیوسته رود 
 

   همین عقیده مرا به کند و کاو و کوشش بسیار واداشته بود.
های اطراف خود داریم، به  و رویداد ما به خاطر حس کنجکاوی که نسبت به اشیاء  

  قرار است کنیم این معنی را کشف کنیم. اگر  یم و سعی می کنمعنای زندگی فکر می 
می  ما  باشد،  داشته  هدفی  و  زندگی  کنیم  تالش  آن  برای  که  دست  به  خواهیم  آن 

آتشییاب اشتیاق  با  خرد  و  نادانی  بین  شکاف  راه  یم.  دریافت  و  درک  برای  ما  ن 
باید فاصلی پر می تاریک  رفت ازبرون  آ  ۀشود. ما  که    را  چهن بین آنچه که هستیم و 

باشیممی  دهیم.  ،خواهیم  ادامه  خود  اهداف  تعقیب  به  و  کنیم  هستیم   آنچه  کم 
با  «خود» ماست  محدودخواست   تکراری  امیال  و  به زشکرگ   ،ها  قانع  و  آنچه    ار 

اهداف    ،بود. آنچه خواهیم  مان برای تغییرتوانایی استفاده از  اکنون داریم، بدون  هم
نیستیم که  اهای دست و پا بستهت. ما انسان خرد اس  موفقیت، خالقیت و  واال، ی 

 ما را دگرگون سازد.  تواند می  و فرستادگانش،  قدرتی مافوقتنها  انتظار داشته باشیم 
نشده متولد  هدف  بدون  باشدما  داشته  هدفی  و  معنا  باید  زندگی  هم    ایم.  اگر  یا 

بی معنا  بی  حاصل همۀ  خوباشد،  آن  معنایی،  و  معناست  یک  ست. ا  «حقیقت »د 
یک  یقتی که همه در جستجوی آنیم. مهم نیست که راهب باشی یا دانشمند و یا  حق

این بر    کند.های عصبی همه را به هم مربوط می فرد عادی. این حقیقت مثل رشته
ما  ۀ عهد از  کدام  افراد  هر  معنا بخشیم.  به زندگی خود  که  به زندگی  ست  مختلف 
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تحریف    رنگی های  دنیا را از شیشه   ،ممرد   از  خشند. برخی بخود معانی متفاوتی می 
ت به درستی  شوند. صاحبان قدرآنان شیفتۀ روزمرگی خود می   ند،بینی نگاه م   ۀشد

برده  پی  مفهوم  این  انسان  به  و  می اند  روزمرگی  در  غرق  اهداف  را  به  تا  خواهند 
ت، انسان بخشد، برسند. صاحبان قدری دارشان را قوت م اقتصادی که اقت  مدتبلند 

کنند.  در روزمرگی را طلب می   «شدهمسخ»  ،ترشده و یا به عبارتی صحیح  تحریف
ان کند. انس پذیر می گیرد و او را فرمان قدرت تفکر بالنده را از انسان می روزمرگی  

د که انسان را تا  ها این قدرت را دارنآل صاحبان قدرت است. روزمرگی مطیع، ایده
بپا داشته  خود  انحصار  در  عمر  افسانه اشند.  یان  قهرمان  خدایان  یونان  وقتی  ای 
به  «سیزیف» پایین کوه  از  را  تا آخر عمر سنگی  را محکوم کردند که  اولیس  ، پدر 

یک انسان رقم    ترین تنبیهی را که ممکن است برایباالی کوه بغلتاند، در واقع بزرگ 
ان  آوردند. خدایان سیزیف را محکوم به روزمرگی کردند. این همبزنند، به اجرا در 

صا که  است  می حکمی  رقم  امروز  بشر  برای  قدرت  تا  حبان  حقیقت  آنها  زنند  از 
زندگی یا به تعبیر من از معنای زندگی غافل شوند. انسان امروز مسخ در روزمرگی  

بی ا دوار  چرخۀ  این  سایۀ  هر ست.  زندگی  بر  سیاه  و  بیفت  هدف  رکس  او  به    اد، 
زندگی  و عمال  کشانده  بی اضمحالل  را  است  معنا  اش  ممکن  پایان کرده است.  تا 

ت او تداوم داشته  این چرخه بر نسل او، قوم و یا مل او اسیر این ورطه باشد و    ، عمر
کنند. عموما سردرگمند  شدگی زندگی می شد. چنین مردمانی در تحریف و مسخ با

د غیبی هستند و به دنبال منجی  منتظر یک امداهمیشه  روند.  دانند به کجا می و نمی 
مردم گرد می  بی ند.  و  منفعل  زندگی  یک  چرخۀ  در  و  انی  سرگشته  عموما  حاصل، 

چیزی فراتر از تخیل و    ،اما واقعیت زندگی و واقعیت خود ما  احوال هستندپریشان 
  به تالش مستمر و بررسی دقیق تجارب خود   ،توهم است. برای درک این واقعیت 

نظر قرار    را مد  هایمان ولویت برای ما اهمیت دارد و نیز انیازمندیم. باید آنچه را که  
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ند که ما باید برای یافتن مسیر خود در زندگی به آنها  هست  ها موضوعاتی دهیم. این
 توجه کنیم.

یا    «چه کسی »ها من نیز به دنبال درک این مسئله بودم که  ن همانند بسیاری از انسا 
گوید: که می  در ذهن من نشسته است. به قول فئودور داستایوفسکی   «چه چیزی»
یافتن چیزی است    ررمز و راز وجود انسان تنها در زنده ماندن وی نیست بلکه د »

مهم نیست که چه مدت زمانی را بر روی کره زمین    .«کندکه به خاطر آن زندگی می 
ایم. سب کرده زان احترام کم و یا چه میایایم، چه مقدار ثروت اندوختهسپری کرده

 مهم است.   ،ایمزندگی روان کرده ای که به سوی  آن نیروی سازنده 
و   بپردازیم  خود  تجارب  مورد  در  مطالعه  به  باید  ابتدا  زندگی  هدف  یافتن  برای 

توانیم معنای واقعی زندگی را کشف  بینشی کسب کنیم. در این هنگام است که می 
های  ارد. همانگونه که به تعداد انسان ی وجود دارشممهم نیست که معانی بی   کنیم.

تو خدای خودت را  زمین تعابیری از خدا وجود دارد. مهم این است که  روی کرۀ  
که با    کندهایی ارائه می ای معنی شود. ذن در این مورد روش ات داردریابی تا زندگی 
دستورالعمل  درمی آن  را  خودت  خوِد  م آن   ابی،یها،  پرده  که  است  و  افی وقت  تد 

ز نسلی به نسل دیگر منتقل شده  این تفاسیر ا  گیرد.را در بر می و  تفاسیر متعددی ت
ثیر أخود ما نیست بلکه تحت تنوآورانۀ  های  است. دانش و آگاهی ما بر اساس ایده

تجرب و  ما  ۀ درک  اجداد  دارد.  قرار  داده   ما  آموزش  را  ما  مختلفی  طرق  که  به  اند 
به  کنیم    هیم، سرنوشت خود را خودمان تعیینچگونه شخصیت خود را شکل د و 

ال این است که  ؤمان را خود به دست بگیریم. سن هدایت کشتی عبارت دیگر سکا
پنج در  ما  سازند  ۀآیا  خود  اینکه  یا  اسیریم  این    مان سرنوشت   ۀسرنوشت  هستیم. 

 : کشدای برایمان به تصویر می معنی سرنوشت را تا اندازه  ،داستان ذن 
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جنگ نام  ژاپور  ایک  به  سربازانش    «نوبوناگا»نی  تعداد  اینکه  دهبه  با  نفرات  یک  م 
نمی  هم  با   ،رسیددشمن  او  کند.  حمله  دشمن  به  گرفت  کار  تصمیم  به  ی  یاتوجه 

اتش تردید  نفر  شود اما افسران ارشد وکامال اطمینان داشت که پیروز می   ،نفراتش
می  که  راهی  در  صومع  ،رفتندداشتند.  تو »  ۀ به  سربازانش  یدنرس   «23شین  به  او  د. 

د  این گفت  م ر  مشورت  ذن  استاد  با  از  ی باره  بازدید  از  پس  گردد.  برمی  و  کند 
به آنها نشان داد. نوبوناگا به سربازان   ،که استاد ذن به او داده بود ای راسکه  ،صومعه

 :گفت 
پیشنه  - می طبق  سکه  استاد  آمداد  شیر  اگر  خط  می   پیروز  ،اندازیم.  اگر  و  شویم 

 خوریم.  شکست می  ،آمد
از    ی ل حمله کردند و پیروز شدند. یکسکه انداخته شد و شیر آمد. با اطمینان کام 

 افسران ارشد پس از پیروزی گفت:
 تواند سرنوشت را عوض کند.راستی هیچکس نمی به  -
 نوبوناگا گفت:  

 .24و بعد سکه را به او نشان داد، هر دو طرفش شیر بود  ...به راستی که نه -
تمند شدن، مهارت  توانند مسیری را دنبال کنند که قدروجود دارند که می  ن نفرهزارا

با بررسی    .آنها فراهم کندرا برای  واقعی یا اصیل    «25خود »و اطمینان برای کشف  
 

23 - Shin to 
  سعود برزینیاد مداستان  ذن: ترجمۀ زنده  112  -24

(، ماهیت واقعی، خود اصلی و چهرۀ اصلی، اصطالحاتی هستند که در معنای  True Selfچهرۀ واقعی )      -  25
( در  Koanهستند و معموال به عنوان )بر اساس تجربۀ واقعی خودجوش به کار رفته در ماهایانا بودیسم    "خود"

د عدم  یا  واقعی  و  اصلی  چهرۀ  یافتن  برای  ذن  رینزای  بهفرقۀ  می وگانگی  وینیکات، کار  وودو  دونالد  دکتر  رفت. 
انتقالی شناخته شده  و نیز شی  "خود کاذب "و    "خود واقعی " روانکاو انگلیسی و متخصص اطفال به خاطر ایدۀ   ء 

دویچ، روانکاو اتریشی امریکایی و همکار دکتر زیگموند فروید و همچنین دکتر جوآن  است. پیش از وینکات، هلن  
اولیۀ کارهای فروید که نظریۀ خود  ریویری، رو )مترجم  بریتانیایی  این رابطه    "ego"انکاو  آورد(، در  به وجود  را 

روانکاو و جامعه اریک فروم  بعدها دکتر  آلمانی،  تفاوت میان  نظراتی داشتند،  اصلی( و شناس  واقعی )خود  چهرۀ 
 کاذب را توضیح داد.   "خود"
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زی واقعی،  هایی برای کشف چیتالش این موارد، ما همواره به دنبال پاسخ هستیم و  
 مفید باشد.   رای ما و دیگران دهیم، چیزی که باصیل و حقیقی انجام می 

پیش چند  زندگی  هدف  کشف  دارد برای  وجود  واقعی    :نیاز  ماهیت  باید  نخست 
کنیم درک  را  ماهیت زندگی  نیز  و  به هر ث  ، انسان  نسبت  را  باید ذهن خود   چهنآانیأ 

می  مسالمت   ،کنیمکشف  که  آرام،  است  صورت  این  در  داریم  نگه  باز  و  آمیز 
بمی  را  چیزهایی  درک  توانیم  بررسی،  خود  شرایط  رای  ایجاد  با  کنیم.  ارزیابی  و 

دانیم  خود را با سهولت بیشتری حل کنیم. در ابتدا ما نمی   مسائلتوانیم  می   مناسب 
رود. اطالعات چندانی در مورد خود  که هستیم و یا از ما چه انتظاری می   اکه واقع

به فیزیولوژی و نه ژرفای ذهن ما،   محدود شده است اما نداریم. احتماأل درک ما 
اعضای خود را درک کنیم. این بدان معنا   باید چیزی فراتر از بدن فیزیکی و حرکات

نسبت به آنها    26ترین سطحم و ذهن خود نفوذ کنیم و در جزئی است که باید به جس 
دادن به شخصیت و  را دارد. ذهن ما در شکل آگاهی یابیم. ذهن ما بیشترین اهمیت  

نقش مهمی  ما  ایفا می   سرنوشت  زیرا عضوی است  «ذهن»کند.  را  ، برترین است 
نگری و بینش  ، درون جان )روان(   ۀقابلیت یک فرد برای خودآزمایی، مشاهدکه به  

دارد.   اشاره  همچنین  توانایی  شخصی  بین  شامل  ذهن  ارتباط  دیدن  و  تشخیص 
دیگران مشکالت   و  خود  بین  گذشتمی   موجود  بررسی  توانایی  نیز  و  به    فرد   ۀشود 

 ثیر آن بر نگرش و عملکرد فعلی ما.أاز جهت ت ویژه 

 
 

ای است به زبان پالی.  گویند که واژه( میVipassana) "ویپاسانا" را  "بدن -ذهن"نفوذ مستقیم به عمق  - 26
 -ذهن"دهد. این همان تحلیل  نگری و مشاهدۀ خالصانۀ خودجوش است که در درون ما روی میاین همان درون

 . "بدن -ذهن"مشاهدۀ هر حرکت پیچیدۀ ماشین  است و نیز "بدن
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از چیزهای خارج از وجود ما ممکن است منطقی و صحیح باشد اما در    تفسیر ما
کل    سفانهأتجربه و ضعیف هستیم. متمچنان بی آن، ما ه  درنفوذ    شناخت ذهن و

مبنای عدم درک صحیح ساخته   بر  دیگران،  و روش زندگی کردن  ما  روش زندگی 
دریابیم که چه    باید  ها و تردیدهای بسیاری است.حتی ست. این امر دلیل ناراشده ا

چیزی دارای بیشترین اهمیت است و چه چیز اهمیتی ثانویه دارد. ما آگاهانه و یا  
  های هر یک از ما متفاوت است و ممکن یافته ناآگاهانه شاگردان زندگی هستیم اما  

پژوه راستین باید به خویشتن واقعی خود  نیاز ما فرق کند. یک حقیقت ته به است بس 
او  نزدیک بدن خوتر شود.  و  این باید ذهن  که  تا دریابد  کند  بررسی  را  دو چگونه  د 

  قطعا  آیا این موارد برای ما مهم نیستند؟  ،گذارندثیر می أکنند و بر یکدیگر تعمل می 
 های مهم و جالبی هستند.این موارد تالش 

 امر مهم بیندازیم: ذهن!  بیایید با هم نگاهی به این 
روا اینناغلب  بر  در اند که مهمیدهعق  شناسان و فالسفه    ، جهان علم   ترین موضوع 

مجموعه   انسانی   ذهن ذهن  آنها  نظر  از  توانایی است.  از  که  ای  است  فکری  های 
معموال     شود می   ...و زبان  ،قضاوت  ،شهی اند ،ادراک  ، تصورات ،یاریهش  املع و 

توانایی   را وجود  بودن وآن  آنها معتقدند که ذهن  تعریف می  شهی اند هوشیار  کنند. 
بر  پردازش  ص یتشخ ،تصور قدرت گیرندۀ  در  مسئولیت  و  است  قدردانی     و 

 . شودمی رفتار افراد و عواطف را بر عهده دارد که منجر به عملکرد و نوع  جان یه
تری از اوت است اما در ذن تعریف متفقبول  قابل کامال علمی و   تفسیر فوق از ذهن،

داریم دیدگاه  .ذهن  تمام  ماوراء  در ذن  و  هاذهن  تمیز  قوۀ  از  و  دارد  قرار  فلسفی  ی 
ب است.  دور  به  واقع  ه تشخیص  در  است  نشده  زاده  هرگز  نیست،  آوردنی  دست 

ماوراء وجود و عدم یا هستی و نیستی قرار دارد. ذهن ذن خالی است، خالی از تمام  
ها. این چگونه فهمیده  ها و حس ها، هیجان ایده  هیم و مضامین، خالی از تماممفا

e-book



  37 |سفر به ذن 
 

  
 

ما در عین حال  آییم. ذهن ما شفاف اما با یک لوح سفید به این دنیا می شود؟  می 
دریافت ظریف  تبرای  زأترین  با گذشت  است.  بوده  باز  اجازه    مان،ثرات  ناآگاهانه 

شکل دهد. ما  یم،  اکنون هستآنچه که هم نسبت به  را ثیرات، درک ما  أایم تا این تداده
رئیس  ،به دیگران  دولت، همسر،  داده  و   والدین،  اجازه  تعریف  معلمان  را  ما  تا  ایم 

هیچ  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  اما  نمی کنند  چهرکس  ما  ۀ تواند  ماهیت    و  واقعی 
آن را با تالش و پشتکار ارادی خودمان    ،واقعی ما را نشان دهد مگر این که ما خود

با دستور   نه  یان أتو  پیشوای ذن هونگ  کنیم. پنجمین  بیرونی کشف  بود.    27ثیرات 
 یان پرسید:  -از هون  ، واقعی شاگردش را بداندذهن استاد در اولین برخورد و اینکه  

 چیست؟  ()ماهیتت   نامت  -
 پاسخ داد: ، کرد که با کلمات بازی می  یان در حالی  -هونگ 

 . )نام( دارم من یک ماهیت  -
 :پرسید ، ده این بازی با واژه شو استاد بدون اینکه متوج 

 چیست؟ ،این یک نام که داری  -
 .بودا است  ، )ماهیت (آن  -
 . 28که آن ماهیت تهی است  برای این   بنابراین تو اسم نداری -

از    29سونیاتا تهی  خود،  نداشتن  از    «خود»یعنی  گفته    .«روان » تهی  سونیاتا  در 
وهر و یا واقعیت  خود ج   و از اند  ها نسبی یعنی چیز  شود که همه چیز تهی است. می 

ها هستند  ها و علت شرط   سری سونیاتا محصول یک    ارند.ای ندمستقل و جداگانه 
 واقعی هستند. از این رو نا 

 
27 - Hung-jan  ( 601- 675) 

 اتس، ترجمه دکتر هوشمند ویژه.آلن و-طریقت ذن - 28
29 - Sunnata- Sunyata (nothingness). 
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گفتگو ذن  یدر  پیشوای  بین  امپراتور    «بودیدهارما» ی  سلسل  30« وو»و  لیانگ    ۀ از 
برد و  ال می ؤ است که در این گفتگو استاد ذن اولین اصل حکمت مقدس را زیر س

 داند.آن را عینا تهی می 
رفت نشانگر  گفتگو  )ب این  او  تشریفات  از  خالی  و  مستقیم  کردار  و  ودیدهارما(  ار 
کرده بود، شرح داد   بودیسمکارهایی را که برای پیشبرد عرف  است زیرا امپراتور همۀ 

ای را داشته است و به چه مزیتی در  ها لیاقت چه درجه و پرسید که به موجب آن کار 
که   بودیسمئین  آ عامه  نظر  تفسیر  بر  )بنا  است  آمده  تدریجی    بودیسم  نایل  تجمع 

های نیک است که به اوضاع و احوال بهتر در زندگی آینده منجر  مزیت از راه کردار 
 رسد( ولی بودیدهارما پاسخ داد:  وان می می شود و سرانجام به نیر

 اصال مزیتی در کار نیست! -
د داشت، چنان خالی کر  بودیسمدربارۀ  ی را که امپراتور  این پاسخ، زیر پای پندار 

 که پرسید:
 شود؟ پس اولین اصل حکمت مقدس چه می  -
 عینا تهی است، مقدس وجود ندارد!  -
 ای؟ پس تو کیستی که جلوی ما ایستاده  -
 "    31دانم! نمی  -

  خواهد برد   شدن   او را به تهی   ، ی شهودی مطلق در هر کسی بیدار شودیاگر شناسا
است و    «نااندیشیدن»راستین    ۀ ش شود که اندی از این رو گفته می   ذهنی یعنی ذهن بی 

آن باال  آگاهی  باشدا  ترین  محتویات  تمام  از  خالی  که  ایده   ؛ست  تمام  ها، از 
اندیشیدن هنگامی میسر است که  باشد و درست    هاها و حسشور   ی تمایالت و حت

 
30 Wu 

 . 116طریقت ذن، صفحه   - 31

e-book



  39 |سفر به ذن 
 

  
 

فقط  »  32شان یا به گفتۀ ته   ت حقیقی از درگیری با ذهن فارغ باشیم. این تقدسی اس
هنتان چیزی ندارید و در چیزها ذهنیتی ندارید، آن وقت است که  هنگامی که در ذ

 « ذهنتان اشغال نشده و روحانی هستید. خالی و عالی...
نیز مصاحب رابطه  این  ب  ۀدر  را  می دلپذیری  نقل  فایونگ حکیم  و  تائوسین  کنیم. ین 

ان  زیست و روایت بر این بود که آنچنر کوه نیوتو می عبد متروکی واقع د فایونگ در م 
اصول   پایبند  و  پ  بودیسم مقدس  که  پیشکش  بود  و  گل  مرتب  برایش  رندگان 

غول صحبت بودند،  آوردند. در همان هنگامی که تائوسین با فایونگ حکیم مش می 
غرش  وحشی  جست.حیوانی  جا  از  ناگهان  تائوسین  و  گذشت  کنارشان  از     کنان 

 اض کرد:ه او اعترفایونگ ب
 بینم هنوز با تو است! می  -
غریز ال  به وجود  اشاره  این جمله  از  منظور  بوده    «ترس »نفسانی    ۀ بته  او  در وجود 

صی یشخصیت و خصاتائوسین    ،ای بعد هنگامی که فایونگ برگشت لحظه  .است 
بودند قائل  بودا  برای  چینیان  که  تخته   ،را  آن  روی  روی  همیشه  فایونگ  که  سنگی 

دو   ،نشست می  و خواست  برگشت  فایونگ  که  هنگامی  آن سنگ  نوشت.  روی  باره 
نه یا  بنشیند  بر آن دید و مردد ماند که روی آن  بودا را  نام مقدس  تائوسین    .بنشیند 

 گفت:
 می بینم هنوز با تو است! -
رسید...  کامل  بیداری  به  فایونگ  گفته  این  دیگر  از  هرگز  پرندگان  برایش    و  گلی 

 .نیاوردند

 
 های مهم بوداییو سخنران سورۀ الماس شکن از سوره بودای چینی-( راهب ذنTe- shanته شان )  - 32
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ال که  ؤقدس است. این س گونه عنصری از تفاقد هر   « وسیع  شدن   تهی »قیقت  ح   در 
 « توان به او وابسته نبود؟چگونه می  و  توان همیشه با بودا بودچگونه می »

 نیست  حایل   هیچ    معشوق  میان عاشق و 
 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 

به     به  استادی  باال  است:سؤال  داده  پاسخ  زیر  هیچ  صورت  در  باید  محرکی  گونه 
شته باشی و با جهان عینی به آرامی برخورد کنی. اگر موفق شوی تمام  ذهن خود ندا 

تهی  در  بمانی   بودن   مدت  باقی  مطلق  آرامش  درستی    ،و  به  را  بودا  با  بودن  راه 
 گوید: تیک نات هان استاد ذن ویتنامی می ای. یموده پ
 «33ا شوند د بودتواننی هستند و می یهمه دارای ذات بودا » 

 ها از مهمترین ترین مرحلۀ شعور  برای رسیدن به عالی یت آن  ذهن و تربنتیجه اینکه  
 است.

الزم است از خود کنجکاوانه    ،حقیقی از طریق تربیت ذهن « خود»برای رسیدن به  
 بپرسیم:  

 من که هستم؟   
 ماهیت اصلی و اصیل من چیست؟

 ذهنیتی دارم؟ چه ذهن و  
 گارم یا در تضاد؟ آیا با خودم ساز 
 بینم؟ می  ،گونه که هستندن را آن یا خودم یا دیگراآ 
کنم یا زندانی اعتقادات کور تحمیل  آیا من بر مبنای فرضیات بالمنازع زندگی می  

 شده از خارج بر خودم هستم؟ 

 
33 - The miracle of mindfulness, by Thich Nahat Hanh 
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توانیم مشکالت و یا مسائل  گاه نمی اقعی زندگیمان را درک نکنیم، هیچ اگر هدف و
خود زندگی  زند  مهم  هدف  مردم  برخی  برای  کنیم.  حل  خانه  ،گی را  ای  داشتن 

کنند که این مسائل در  مجلل، مبلغ زیادی پول، شهرت و غیره است. آنها گمان می 
  ، ای راحت و یک زندگی خوب زندگی بیشترین اهمیت را دارند. مسلمأ داشتن خانه

ای من  نظر  از  اما  است  فقر  در  زندگی  و  اسفبار  زندگی  یک  از  زندگی  بهتر  نوع  ن 
  ۀ اشت زیرا تنها بخشی از کل فرایند زندگی است. حلقوردی نخواهد داچندان دست

یت  مدیگری وجود دارد که اغلب نادیده انگاشته شده، فراموش شده و یا اه  ۀگمشد
د آن  به  حلقکمتری  این  است.  شده  نفس»  ۀ اده  مورد    «خودشناسی »یا    «درک  در 

امر    «خود»  ماهیت   درک  البته این  با روش است  های معمول کسب  به هیچ عنوان 
 شود. انش در مورد موضوعات دنیوی محقق نمی د

 جستجو کن! جستجو! جستجو کن!
 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 

     آنچه خواهی که تویی  در خود بطلب هر
 موالنا

ایی هکنیم از زندگی درس همۀ ما به دنبال پاسخیم. کوشش می خواسته  خواسته یا نا
سرموزیم،  بیا تقصیر  و  ترس  و    یم.گریباندر با  قدرت  رهایی،  معنی،  دنبال  به 

بر میان تمامی تج  ،ای یافتن و درک خود واقعی مهرورزی هستیم.  و  از  متنوع  ارب 
شناخت و  این  باید پشتکار و اشتیاق درونی زیادی برای    ،ن ماهمواره در حال تغییر

باشیم. داشته  موعظهیتغی درک  با  بنیادی  نوشته واژه   ،ل تدالاس  ، رات  و  متون  هها  ا، 
و درک ناگهانی از    عمیق به درون خود   نگاه آید بلکه با  دس و غیره به وجود نمی مق

 . پذیر است خود امکان 
 ست جهان ز بیرون که جهان درون دیده تو مبین
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 نماند   جهان   ز جهان   چو دو دیده را ببستی 
تجربه نیاز داریم که  شخصی با   ای از دانش، به راهنمایی مهارت در هر حیطه  برای 

این نوع راهنمایی تا حدی الزم است اما    ،تبحر یافته است   خاص قبال  ۀحیط  در آن 
یعنی   نیازمندیم  صرف  راهنمایی  از  بیش  چیزی  به  حقیقت،  پی  در  نیست.  کافی 

ت و  یا غیر أپیگیری  و  باید حقیقت مسلم  فرد خود  را   یید حقیقت.  مقابل    دوگانه  در 
با چشم درون دریابد.  ناراستی و کذب وگانه دارای تناقض نیست  د  حقیقت غیر  و 

غیر از  فراتر  دومی  چیز  محض  34دوگانه   زیرا  آگاهی  بنابراین  ندارد  وجود    35بودن 
 سراب است. اایر چیزها صرف است که  مطلق و به تنهایی واقعی است و س

هستند،  به دنبال حقیقت  راستی  و به آنهایی که در پی خویشتن واقعی خود هستند  
زندان  باید  ابتدا   از  را  سازند خود  رها  مرسوم  بیندیشند  عقاید  آزاد  درک  و  با  تنها   .

که   آنچه  ابدی   «هست »کامل  حال  و  حال  زمان  می 36)یعنی  به  (  به سهولت  توان 
غیر ناآگاهی   مقصود  حذف  با  یافت.  دست  بودن  از    دوگانه  واقعی  خود  )جهل(، 
تجرب می   «بیداری»  ۀ موانع  بنابررها  ثروت،  شود  جستجوی  لذت  این  دوستان، 

درج نفسان در  دانش  از  نوع  هر  یا  و  مقدس  کتاب  مطالعات  قرار    ۀ ی،  اهمیت  دوم 
واهیم  باید تالش کنیم و با تمام وجود بخ  گیرد. ما جستجوگر خود واقعی هستیممی 

برسیم یعنی پا را فراتر از    ، ها عبور کنیم تا به آنچه که دارای ارزش است که از مرز 
 .د گام نهیمسوی رو و به آن  های ذهنی برداریمت ی ددومح

          کسی کو دور ماند از اصل خویشهر

 
دهندۀ هیچ خودی نیست )تهی بودن خود(. هیچ خود واقعی به عنوان برتر  دوئیت( نشان)  حقیقت غیردوگانه  -  34

 ها(. وجود ندارد یعنی )تهی بودن تمامی پدیده

 .(Total Awareness) مام و کمالت "ذهن آگاهی " - 35

امل  و حال ابدی یعنی حال گسترده و آگاهی ک  "بدن  -ذهن"منظور از زمان حال یعنی آگاهی در چارچوب    -  36
 های روزانه. بر تمامی جریانات و فعالیت
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 خویش    وصل  روزگار     جوید باز  
آنچه بین ما و اصل ما فاصله انداخته در واقع همین تناقضاتی است که بر ما غالب  

درجۀ   در  من  است. هویت  درگیری هویت ساخته  به  مبتال  را  ما  و  اس گشته  م  اول 
ام و یا... بعد از آن آئین و آداب و ام، غربی ی دهد شرق ی من است که نشان می ظاهر

من تعصب  نهایت  در  و  است  من  زبان  است،  من  حافظ    رسوم  خواجه  است. 
کند که  اشاره به همان هویت می گوید تو خود حجاب خودی...  شیرازی وقتی می 

مانده مرا چنان احا از اصل دور  و  وقتی می ام.  طه کرده است که  میان عاشق  گوید 
هی نیست معشوق  حایل  ملیت،    ؛چ  باشد،  که  نوعی  هر  به  هویت  این  تمام  یعنی 

مذهب،  یا  و  به   سنت  اصل،  به  رسیدن  برای  بیداری  راه  سد  و  است  راه  این    مانع 
کند که از میان راه را متوجه شده است و توصیه می صورت است که حافظ این سد  

و انسان را به    است   اساس، اصول بیداری را پایه گذاشته  برخیزد! بودا نیز بر همین
می  دعوت  ذهن  می سکوت  نشأت  کند.  حافظ  در  اندیشه  این  نوعی  به  گفت  توان 

 .است ن های ایرانیان قبل از آو یا اندیشه بودیسماز بیداری در گرفته 
 

 صدای یک دست موکورای: 
کنین  37موکورای  معبد  اس  38استاد  این  بود.  کیوتو  شهر  هوش  با شاگردی  ،تاددر 

ساله تویو   چهارده  نام  وسواس39به  ذهن  که  داشت  آموزش  برای  گونه تحت  ای 
روزه صبح و عصر به  دید که رهروان ارشد همه تویو می   دستیابی به حقیقت داشت.

به طور  از او    40ذن   -روند تا در سان اتاق استاد می  ی  یی راهنمافرد درس بگیرند و 
 

37 - Mokurai, Thunder Silent 
38 - Kennin Temple 
39 - Toyo 

ا استاد ذن)رشی( که معموال در آن کوآن)چیستان( مطرح  سخت ب  ۀگفتگو و مصاحب  San-Zenذن   -سان  - 40
 د بفهماند.شود و رهرو باید آن را به دور از استدالل، منطق، واژه و غیره به استامی
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به عبارت دیگر موردی پی یافتن جواب  کشند تا در حین کوشش برای  ش می شوند 
 جستجو کنند و از پراکندگی و تشتت فکر نسبت به سایر مسائل رهائی یابند.

ذن شرکت کند. از استاد خواست که به او درس    -خواست در این سان تویو نیز می 
 بدهد. استاد موکورای به وی گفت:

 هنوز خیلی جوانی. ، کمی صبر کن  -
اصر  شاگرد  استولی  و  ورزید  دار  رضایت  ناچار  وقت  اد  در  روز  آن  غروب  اد. 

به آستان  به کاس   ۀمناسب، تویو  زنگ زد تا    ۀتاالر آموزش موکورای رفت. چکش را 
دهد.   خبر  را  خود  آ  حضور  و  کرد  تعظیم  بار  سه  در  در  بیرون  و  رفت  پیش  رام 

 استاد گفت:  آمیز برابر استاد به زمین نشست.سکوتی احترام
خواهم صدای یک  ا می شنوی ولی می صدای آن ر  ،ا به هم بزنی و دست روقتی د  -

 !ی یدست را به من بنما
این مسئله با تالش به    ۀ تویو تعظیم کرد و به اتاق خود برگشت و ذهن خود را دربار

پنجر از  کرد.  آغاز  را  جستجو  و  گرفت  به    ۀ کار  گیشاها  موسیقی  صدای  اتاقش 
جواب به  که  کرد  ادعا  و  رسید  ا  گوشش  استاد    ست.رسیده  که  بعد  او  غروب  از 
 ها را نواخت.تویو موسیقی گیشا ،خواست صدای یک دست را نشان دهد

 : موکورای گفت 
یک  نه،  - صدای  که  این  نیست.  کافی  این  نیست   نه،  جواب    دست  به  هنوز 

 ! ای، باز جستجو کندهنرسی
ت.  آرام رف   ی ساکت ویبه جا  ،دید آهنگ موسیقی گیشاها مزاحم است تویو که می 

 :پرداخت و از خود پرسید « انادای» عمیق   ۀبه مراقب 
 ؟ تواند باشدآیا صدای یک دست چه می  -
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شنید و پنداشت پاسخ را یافته است.    ، ریخت فاقا صدای قطرات آب را که فرو می ات 
های آب را تقلید کرد که استاد  استاد رسید. صدای فرو ریختن قطره دوباره خدمت  

 :گفت 
نه صدای یک  های  این که صدای ریختن قطره    ر چیست؟این دیگ  - و  آب است 

 ! باز هم سعی کن  ،دست 
نا  به    ۀ دایانا را ادامه داد تا صدای یک دست را بشنود. نال  ۀامیدی مراقبتویو در  باد 

این    گوشش شنید  نیزرسید.  را  جغد  آوای  شد.  رد  استاد  جانب  فایده.  بی   ...از 
نب   ، صدای یک دست  باز هم جستجو  او می   ..ود.صدای ملخ ها هم  کند،  بایست 

 تالش کند.
بار با صداهای گوناگون و با اشارات مختلف به خدمت   چندینتویو شاید بیش از  

استاد رفت تا شاید ذهن واقعی خود را در برابر استاد بگذارد. هیچیک پذیرفته نشد.  
دست چه    داخت که بفهمد صدای یک سال تمام و در انزوای کامل به مراقبه پر  یک
 تواند باشد.می 

اراده سرانجام   خلل با  دای  به  صدا ناپذیر  مرز  از  و  نشست  طوالنی  و  ایانای  ها 
 ی پیشی گرفت و به خود گفت:یها گذشت و از هر نوع آوامحدودیت 

 ام. رسیدهی یصداحاال به صدای بی  -
خودپ بود.  دریافته  را  دست  یک  صدای  حافظ  تویو  است.  راه  این  بنیاد  ژوهی 

 سراید: می 
 کرد ما می   سال ها دل طلب جام جم از 

 کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می 
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آموخته نمی ما  مورد خود  در  وقتی چیزی  که  بیرونی ایم  از چیزهای  آگاهی  دانیم، 
است.  بی  هستیم»پرسش    قطعا  فایده  که  هستیم»یا    «ما  چه  ضروری    ،«ما  و  مهم 

 خود بپرسیم: ال را به دفعات از ؤاست. ما باید این س 
 من که هستم؟  - 
ا  در به  که  امید  بودن    ین  کامل  ما احساس  به  که  پاسخی  به  ن  داشتوجود   ونهایت 

تحصیالت،   دهد،می  ملیت،  ذهن،  سن،  من  آیا  هستم؟  که  من  یابیم.  دست 
لباس دوستان،  حتمذهب،  کیستم؟  هستم؟  خود  ظاهری  بدن  و  ذهن  ظاهر،    ی ، 

ن ماشین چیست و یا ای  «من»یم این  که بپرس   این است   ،تر است مهمباز هم  آنچه  
این    ۀ ؟ آیا ضرورتی دارد که دربار، کیست انسان چیست بدن  به نام    -ۀ ذهن پیچید

پدید  ۀپدید و  برای    ۀروانی  امر  این  است،  چنین  که  البته  بدانیم؟  چیزی  فیزیکی 
از مرز  باید  ما یک ضرورت است.  و  ها و محدودیت تمامی  های فکری عبور کرد 

 .  به فراسوی شناخت رفت   و ی پیشی گرفت یاز هر آوا  «تویو»د مانن
گاهی تا دانش:   از ناآ
شود که یک شخص، نظامی اخالقی را عی زندگی، پیشنهاد می برای درک هدف واق

به کار خوب تشویق کند و    و انتخاب و دنبال کند تا وی را از انجام اعمال بد منع  
یا  ما  ۀ ان برای قدم گذاشتن بر روی کرقادر سازد تا ذهنش را بپاالید. شاید انس  ه و 

پنجاه   کافی باهوش باشد. انسان در  ۀ انگیز در جهان به اندازکشف چیزهای شگفت 
آن  از  پیش  بشری  تاریخ  کل  با  مقایسه  در  اخیر  کشف    ،سال  را  بیشتری  چیزهای 

را به طور کامل    آسمان چنان  نهای طبیعت را بهتر مهار کرده است. ما آکرده و نیرو
مقایسه با پرواز ما قابل قیاس نیست. ما آسمان را  واز پرندگان در  ایم که پرتح کردهف

کرده ارتبامهار  ابزار  عنوان  به  را  آن  و  گوشهایم  هر  با  فوری  به ط  جهان  از  کار  ای 
و    ایم ها کیلومتری بررسی و مطالعه کردهمیلیون   ۀایم. ما خورشید را از فاصل گرفته 

e-book



  47 |سفر به ذن 
 

  
 

تلسکوپ  هم با  م   «بلاه»اکنون  و  فرازمینی  حیات  جستجوی  صداهای در  خابرۀ 
به زمین هستیم   به وجود  راه  نیز  وفرازمینی  بیرونی  دنیای  تغییر  متعددی برای  های 

شناخت بیشتری  ها به انسان کمک کرد تا  ایم. شکی وجود ندارد که این یافتهآورده
ها مهمند  ینا  غرور و سربلندی کند.احساس  نسبت به دنیای بیرون داشته باشد و  

باید به کاوش در اعماق عملکرد درونی ذهن خود  مچنان  ان هاما کافی نیستند. انس 
شود  بپردازد  گاه  آ درون  تحوالت  به  و  بشنود  نیز  را  خود  درون  صداهای  او  و   .

تواند به حداکثر قابلیت خود دست  همچنان باید یاد بگیرد که چگونه ذهن وی می 
 دا کند. یابد تا ماهیت واقعی آن تحقق پی

افراد  از  در    بعضی  ارزش همچنان  از  آگاهی  و معنوی خود  های  عدم  سر  ه ب واقعی 
آنها  می  راستی  ندانمی   برند.  به  که  از    کیستندند  انتظاری  چه  یا  در می آنها  و    رود. 

  ، با این فرض ندنکنیز عمل می   ر آن ببنا  د و  نکنیجه چیزی را به اشتباه برداشت می نت
ی معیاری که ما برای  یعن  ؛مبنای این تصور باشد  ن ما بر کل تمد  ممکن نیست آیا  

باشد؟ غلط  اساس  از  نیست  ممکن  داریم،  درک    شناخت  در  ه،  تجربو  شکست 
د، هویت انسانی خودپرست و  شورهنمون می   غلط را به فرض هویتی  کنونی    انسان 

 معیارها  با  ،تواند باشدی و تظاهر به چیزی است که نمی گمغرور که در پی خودکام 
از اساس د محک و سنگ   که  نکرده است. چه کسی می رست  هایی  تواند  انتخاب 

نشسته   آن  باالی  مرتبۀ  در  انسانیت  که  وقتی  است،  درستی  معیار  عدالت  بگوید 
تااست؟   آید  فائق  ناآگاهی  این  بر  تا  کند  تالش  باید  و    انسان  نفس  درک  به 

ای حقیقی نزدیک  هین صورت است که به معیار ارزش در ا  ، روشنفکری دست یابد
ماشده ذهن  گونه ب  ایم.  این  ه  در  است  قادر  که  است  رسیده  تکامل  و  رشد  به  ای 

بازی صفحۀ شط ساده،  بازی  جای  به  ذهن،  این  رنج  در  هرچه  و  کند  پیچیده  های 
نت دهد،  خرج  به  ممارست  شگفت بازی  می انگیزایج  ارمغان  به  را  آورد. تری 
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تاهابازی  که  کریی  طراحی  ما  ذهن  پی  ده کنون  اصول  از  کرده اگرچه  ولی  انروی  د 
 ترین باشند.توانند بهترین و یا درست قاعدتا نمی 

 دست ه  آید بآدمی در عالم خاکی نمی 
 ز نو آدمی عالمی دیگر بباید ساخت و 

دنیایی است که  ذهن همان عالم دیگر است که از این عالم خاکی جداست، همان  
 وف به آنست.شود و ذهن بودا معطدر بیداری  کشف می 

رگ با تالش و کوشش به درجات عظیمی دسترسی پیدا کردند  های بزتمامی انسان  
توان به طور  روشنگری را نمی   اند. تحقق گانی قابل احترام شدهو برخی از آنها فرزان 

کرد  تزریق  انسان  قلب  به  زیادام این    ،اتفاقی  تالش  مستلزم  خالصانه   ، ر  و    باور 
خود را پرورش دهند    ها نیز باید ذهنترین آدمنفکر وشر  ی است حت  تمرین پیگیرانه

 تا به ماهیت حقیقی آن دست یابند. 
هایی  افسانه از    اری دست یابد البته به شرطی کهتواند به روشنگری و بیدانسان می 

بیدار شود. او باید دریابد    رهایی یابد و کامال  ،که با ذهن ناآگاه خود ساخته است 
  41گذشته   شده در نجامشماری تفکر و عمل اتعداد بی   لول مع  ،چه امروز هست نکه آ

شکل نگرفته است و همچنان در فرایند شدن و همواره در مسیر   به یکباره او    .است 
در مسیر تغییر قرار دارد زیرا این امر بدین معنا است که او  نیز وی   ۀ آیند  ،تغییر است 

ان می  را  آنها  که  اعمالی  با  را  خود  هویت  و  شخصیت  می تواند  شکل    ،کندتخاب 
 دهد.  

 
دانای ساکیا سال پیش    2500گویند که   می  «وینانا سوتا»آگاهی یک جریان است که در واژۀ پالی به آن    -  41
ویلیام اجزای تشکیل دهندۀ چیزها، چیزی جز جریان آگاهی نیستند، دیدگاهی که اخیرا  . تمامی  کردتعریف    «بودا »

 است.   هکردتکرار  نیز آن را  جیمز )پدر روانشناسی امریکا( 
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کهنگام  می ی  درک  را  انسانی  ماهیت  شخص  دریافت ه  صورت  را  هایی  کند، 
برخالف یک سنگ یا صخره، دارای قابلیتی ذاتی  انسان  یابد که  د. وی درمی دهمی 

  از این طریق  برای رشد خرد، همدردی، عشق خالص و آگاهی است و این که باید  
مؤثر بگام  معنوی  تکامل  در  درمی   رداشت.  تری  همچنین  که  وی  زاده  یابد  انسان 

ن به گذشتگان را دارد، خرد  آسان نیست به ویژه انسانی که فرصت گوش کرد   ،شدن 
 تواند او را در مسیر تحقق خود هدایت کند.می ای است که شده متحول 

 قومی در بند 
یاست دارد  شود، نه نشانی از سبا تجربیات و مطالعاتم ارائه می  این روایت که همراه 

جهت  رسانی سازنده در  صاحبان قدرت، هدف یک اطالع   نی باد و دشم و نه تضا
تنها خاطرات دردناک و اوضاع و احوال مرا  مردم است. این روایت    بردن آگاهی باال 

که زیر    شودهایی می فرایند تغییر و بیداری در انسان کشد بلکه شامل تصویر نمی   به
و مقدس   یوغ  نمی سلطۀ  ورنمایی  انسان  وند  قدرت  خود تسلیم  ای شیفته های 

دهند. نوع بشر  ت انسانی خود را خداگونه جلوه می قدر   ،شوند که با ریا و تقلب نمی 
سلطه،   همین  زیر  رنج در  حال  در  یا  و  کشیده  های انسان .  است کشیدن  رنج 

دازند و نقشۀ راه  انای خود به سمت خدای واقعی تیر می هخودشیفته در برج و بارو 
پیشا در  نقش   شتباهی  دارند.  ررو  می ۀ  تباهی  به  را  انسان  آنان  اصل  اه  از  و  کشاند 

در تالشی    حاکمان ریایی   منازع جهان بمانند، سازد تا آنها حاکمان بال خود جدا می 
انسا برای  می ن مذبوحانه  زمین هویتی  روی  آنان  های  که دلخواه  این سازند  است. 

هویت  یعنی  انسانی  ا  سازیفاجعۀ  بش برای  توده بنای  تحمیق  همان  اسر  و  ها  ت 
زمانی است در درازنای  دیر   شدن از بیداری است.آلودگی و جدا ای بر خواب دریچه 

تالش مذبوحانه، بر گردن بشریت زنجیر بندگی زده است و از   اینتاریخ بشریت که 
عامل  و  است  کشانده  اضمحالل  به  را  او  مخلوقات  اشرف  و  فشا  درجۀ  رها 
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هشکنجه  بر  نها  از زاران  فالسفه  فر  آزادی  روشنفکران،  هنرمندان،  نویسندگان،   ،
  سرگذشتی تحصیلکرده شده است؛ روشنفکرانی که   خواهان و بسیاری دیگر از افراد 

من    تردردناک بسیار   داستان  روند  و   دارنداز  ادامه    این  همچنان  نیز  .  دارد تاکنون 
تمامی جزئیات را شرح    ،تصویری کامل به مخاطب   ۀبرای ارائحتی  قصد ندارم که  

می  رسانه دا دهم.  با  تماس  در  که  کسانی  و  کنجکاو  افراد  که  قرار  نم  مختلف  های 
در  کنونی    شرایط دانند در  دسترسی دارند، می اطالعات    ۀپیشرفت  فناوری دارند و به  

می جهان   تفکرچه  طرز  چنین  است  ممکن  چگونه  و  و  انسان   گذرد  ساز 
و  رد تفتیش و مؤاخذه  ، مو شر فایده برساندمامی نوع بتواند به تکه می دوستانه  انسان 

گیرد هجوم   دلیلو    قرار  هیچ  گردد.محکمه   بدون  محکوم  هم   پسندی  اکنون  دنیا 
آن به طریقی با هم ارتباط دارند. من    یکوچکی شده که تمام اعضا  ۀتبدیل به کلب

کنم که به  می نیز با استفاده از تجربیاتم برای بررسی واقعیت با جزئیات دقیق، فکر  
یافت  « درد » و    « رنج»از  روشنی    درک نسبتا ام  خود دانسته   ۀ م و وظیفاه انسانی دست 

را   انتظاریآن  هیچ  بدون  و  برس   صادقانه  هم  دیگران  گوش  روی  انمبه  از  من   .
  تاکنم  حکایتم را بازگو می   رسانی،شکلی از آگاهی  با نیت   دوستانه و احساسات بشر

خبری بزرگ که از  ه بی ب  ،رندخببا   هی ک یخبر شوند و آنهابا   ، دانندشاید آنان که نمی 
 !دست یابند ،خبر است همه چیز با 

                     ما سعدی شیرازی شعری عالی دارد: شاعر بزرگ  
 که در آفرینش ز یک گوهرند                       یکدیگرند   اعضای  بنی آدم          

 قرار    نماند عضوها را    دگر   چو عضوی به درد آورد روزگار 
 نشاید که نامت نهند آدمی   غمی  تو کز محنت دیگران بی 

به ما  ی انسان تمام و یکپارچگی  این شعر اتحاد   ما را ترغیب    و  دهدمی   تذکر ها را 
انسان می  از  به عنوان یک گروه خاص  نه  که  به عنوان مردم یک کشور  کند  نه  و  ها 
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بل نسبت به یکدیگر گرد  ه و درک متقاهمدردی گسترد همدلی و  بلکه با یک حس  
یک آرزو است. برای    هاۀ انسان هم  هیان احساسات و عواطف واقعی ما ببهم آییم.  

ما به اتحاد    ، همۀ حمایت از پیشرفت خرد و مبارزه علیه نیروهای بنیادگرا و خرافاتی 
داریم. نیاز  ش کامل  از  را  بشر  دارد  اصرار  آلمانی  نابغۀ  فیلسوف  نیچه  ر  فردریش 

بر   اند، نجات  ردم جهان تحمیل کرده آحاد م قوانینی که حاکمان زور و زر و جهل 
او   حاص فشار  دهد.  است،  افکنده  سایه  بشری  جوامع  بر  که  را  سلطۀ  قوانینی  ل 

ه  سه مرحل  «چنین گفت زرتشت »در کتاب    داند. نیچه زورمداران بر فرودستان می 
و تکامل بشر عنوان می  در نخستینبرای رشد  و  مرحل  کند.  را شتر، مطیع  انسان  ه 

ذارند و مطیع اوامریست هایش بار بگکند تا بر شانه تر کمر خم می داند. شباربر می 
درستی  کند و به درستی و نااو را به سمت بهشت برین هدایت می کند  که فکر می 

نمی  فرامین  د این  شتر  است  معتقد  نیچه  خلوت  اندیشد.  و  دنج  صحرای  یک  ر 
می  می د  شود.پرسشگر  انسان شیر  که  است  مرحله  این  پنجهر  و  اژدهایی    شود  بر 

که او را محصور در فرامینی کرده است که خود را بر محور عدالت عنوان    اندازد می 
ود کردن  داند که اژدها برای محدعدالت را ابزاری می   وسل به مبناید. نیچه تکنمی 

تواند برای کسی که برای  ی برد در صورتی که عدالت چگونه م انسان از آن بهره می 
قر یک  خود،  جان  والژان(نجات  )ژان  باشد؟  ملجا  است،  دزدیده  نان  نیچه    ص 

داند و عقیده دارد این سنگ محک یعنی  انسانی می محور عدالت را از اساس غیر
ی آن سنگ محک انسانیت را  انسانی و به جا، برای قضاوت معیاریست ضدعدالت 

می  مرحلۀمطرح  در  نیچه  انسان  س  کند.  تکامل  می   «کودک»وم  عنوان  او را  کند. 
پس  وجود  «شیر»گوید  می  از  ضدزپس  قوانین  این  تمام  زودن  ابزار  که  و  بشری  ر 

انسان  هویت  و  است  بوده  معمولی  تزویر  کودکی  های  به  تبدیل  است،  ساخته  را 
معیارمی  از  را  وجودش  که  بی شود  و    مقدار های  مطالبه  مدام  و  است  کرده  تهی 
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می پرس  متشگری  باز  خالصه  همین  در  می کند.  نیچه    شویموجه  مترقی  افکار  که 
است چرا که او نخستین فیلسوفی بود که بشر را به سمت    بودیسمنتیجۀ بیداری در  

سو ریشه و  که  است  کرده  سفارش  بیداری  در  ی  تفکر  و  تلقی  طرز  این  همۀ  های 
  ایرانیان است. 

 
 نکات مهم این فصل: 

من  - بهشوق  ز  ا  سرشار سفر  هر    شناسی خود   دستیابی  از  بیش  شد.  نوع  آغاز 
به    دانش،  اندوختن رسیدن  دیگر  فنون  یا  و  داشت.   «خود»تکنیک  اهمیت    برایم 

توانایی می  شخصیتم،  خود،  که  محدودیت خواستم  و  و  ها  بشناسم  را  این  هایم 
  ۀ فوقو همچنین با اصرار و پشتکار بی   های دیگران شناخت را تا حدی با راهنمایی 

   ؛خودم به دست آورم
رفت از تاریکی پر  دستیابی به راه برون با اشتیاق  تنها  د،  شکاف بین نادانی و خر  -

   شود؛  می 
آن   هاانسان   -  و  زمینند  رسوالن  نیروهای  خود  بدون  که  دارند  توانایی  قدر 

    الطبیعه حاکم بر سرنوشت خود باشند؛ءماورا
   توهم و تخیل و افسانه ندارد؛حقیقت روشنی است که نیاز به  زندگی   - 
نقشۀ  یافتن   درنیست بلکه    او  و بقای  انسان تنها در زنده ماندن   یود رمز و راز وج  - 

 ؛کندکه انسان به خاطر آن زندگی می  راهیست 
فاقد    - ما  ناآگاهیم.  خود  واقعی  ماهیت  به  نسبت  ما  خودشناسی  قابلیت  اغلب 

 ؛ رویمدانیم که هستیم و به کجا می هستیم. ما نمی 
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آ  - ما  به  ما  داده نیاکان  چ موزش  که  دهیم،  اند  شکل  را  خود  شخصیت  گونه 
مان را  و به عبارت دیگر سکان هدایت کشتی سرنوشت خود را خودمان تعیین کنیم  

 ؛خودمان به دست بگیریم
 ؟ سرنوشت خودمان هستیم  ۀ سرنوشت اسیریم یا اینکه خود سازند  ۀدر پنجما    آیا  -

 ؛ کشدای برایمان به تصویر می تا اندازه نوشت را معنی سر آگاهی در ذن 
تفسیر ما از چیزهای خارج از وجود ما ممکن است منطقی و صحیح باشد اما    -

 ؛ تجربه و ضعیف هستیمنفوذ به آن، ما همچنان بی   در شناخت ذهن و
است و باالترین آگاهی آن آگاهی است که خالی    « اندیشیدن -نا»راستین    ۀاندیش   -

باشداز تمام مح ایده   ، خالی تویات  تمام  و  از  ها شورها و حس   ی حتها، تمایالت 
باشد و درست اندیشیدن هنگامی میسر است که از درگیری با ذهن فارغ باشیم. این  

 ؛ تقدسی است حقیقی 
صورت با بودا    در آن   ،اگر به خوبی روی ذهن خود کار کنیم و آن را مهار کنیم  -

 های یکسان داریم؛فعالیت  خوابیم و می  م، ری خومی  کشیم،زنیم، نفس می قدم می 
 ؛مهم و ضروری است  ،«ما چه هستیم»یا  «ما که هستیم»پرسش  قطعا   -
ی که  یایؤاز ر  ی که تواند به روشنگری و بیداری دست یابد البته به شرط انسان می   -

 ؛ رهایی یابد و کامأل بیدار شود ، با ذهن ناآگاه خود ساخته
یغ یک  تبل  نه صرفأ   را بیاموزد کردن  ی است که هنر زندگی  هایهدفم معرفی آموزه   -

 ؛باشد مذهب 
جذاب آموزش  - مردم  از  اندکی  تعداد  برای  تنها  که  است  دشوار  آنچنان  ذن  های 

 ؛است 
بودا   ۀ زاییدذن«  »یا    «چان »  - که    افکار  داست  چین    شاهزادۀ  ست به  در  پارسی 

 شکل گرفت؛ 
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لطفا دنبالھ ی داستان را بعد از این پیام کوتاه بخوانید:

خواننده ی گرامِی نوگام، این کتاب تنھا برای خوانندگان داخل ایران
رایگان است.

اگر خارج از ایران ھستید و ھنوز این کتاب را نخریده اید، لطفا بھ
کافیکنید.اھدانوگامبھپوند۵مبلغحداقلوکنیدمراجعھکتابصفحھ ی

و با کارت بانکیبزنید و رقم را وارد کنیدحمایت می کنماست روی دکمھ
بپردازید.

خارج از ایران،استفاده رایگان از این کتاببھ خاطر داشتھ باشید کھ
نشر آزاد واست و تیشھ ای است بھ ریشھ یغیرقانونی و غیراخالقی

خشکاندن نشری کھ کتاب بدون سانسور را بدون چشم داشت مالی برای
ایران رایگان منتشر می کند.

دست بھ دست ھم بدھیم و از نویسنده، مترجم، ویراستار و ناشر بدون
سانسور حمایت کنید.

سپاس از ھمدلی و ھمراھی شما

نوگام
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است،    - خودمان  شناخت  جهان  این  در  ما  در  شیوه هدف  سودمند  و  عملی  ای 
 ؛زندگی روزمره

چی  - درباروقتی  نمی   ۀ زی  در خود  تفکر  بیرون    دانیم،  چیزهای  ما  مورد  کاری  از 
 ؛ بیهوده است 

در   - در    خودآگاهی  بلکه  نه در حرف  است  ذهنی  ثبات  برای  اساسی  نیازی  واقع 
 ؛ عمل

اشغال    های صحیح که ذهن راعنی: پرسش، یادگیری و یافتن پاسخ کنجکاوی ی  -
 کرده است. 
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 جی   -سوگن   خانقاه   می رس   اعضای 
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 فصل سوم 
 خاک سوخته 

 ات خجالت نکش، از لباس کهنه 
 ات شرمنده باش از افکار کهنه 

 شتین ن ی آلبرت ا 
اسالم سنتی  -نخستین تجربه   
 ای خوب و نجیب و مهربان زاده شدم؛من در رودخانه 

 داد؛ نی می خرما و مهربا بارانی که بوی بر جوی
 جاویدان خلیج پارس؛ بر ساحل سپید و همیشه 

 بر دامان سرزمینی عاشق به نام ایران؛ 
 خانواده و مذهب 

احکام اسالم    هبه دنیا آمدم. والدینم مسلمان و ب   مذهبی متوسط    ۀ من در یک خانواد 
پدر بودند.  پایبند  بودند  بزرگ سنتی  مسلمان  نیز  مادربزرگم  ا.  و  اینوالدینم  که  ز 

از  ها  که برای قرن را  ند و این سنت مذهبی  کرد فرزندانشان همان احکام را دنبال می 
بود  سوی  ما دنبال شده  به    ، کردندحفظ می   ، اجداد  دیگر،  بیان  به  بودند  خوشحال 

به ارث رسیده از اجداد خود را  کلف طور سنتی ما م  به نسل آینده    ، بودیم مذهب 
  ، سنت مذهبی   انتقال. این  ده بودیمیشینیان دریافت کرهمانگونه که از پ  انتقال دهیم

 . و هست  ها بودهمذاهب، برای قرن ادیان و  روش متداول بسیاری از 
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در   آبادان  در شهر صنعتی  ما  و  من همگی تحصیلکرده هستند  و خواهران  برادران 
می  زندگی  ایران  نظر  جنوب  از  آبادان  ایران،  دیگر  شهرهای  با  مقایسه  در  کردیم. 

عال مذهب و  دینداری  به  مردمانش  یا  و  نیست  اهمیت  حائز  در  ی  مشارکت  به  قه 
م فعالیت  به های  نیستند  شده  شناخته  چندان  اگر  ذهبی  بر آموزه ویژه  مبنای    ها 

اصطالح هایی  آئین آنها  در  که  یک    « نباید»و    «باید»  اباشد  باشد.  شده  استفاده 
)بزرگ   بزرگ   پاالیشگاه خاونفت  در  نفت  پاالیشگاه  وجود  رمیترین  آبادان  در  انه( 

کار هستند. در    مشغول کردند و یا همچنان  آنجا کار می ی از مردم در  دارد. بسیار
ی از کشورها و ادیان و  خصوص متأثر از حضور متخصصانه های صنعتی و بمحیط

  ویژه در ذهن های مذهبی کار آسانی نیست به ایده  ترویج،  های مختلفایدئولوژی 
ی ندارند  ها زندگی کنند و تمایلها از مرزها و محدودیت ند رخواهجوانانی که می 

و   وابسته  ایدئولوژی  به هیچ  آموزه   سنتی ایدئولوژی   باشند.  متعهدکه  به  با  رو  های 
محافظه روحانیون  قرن گسترش  است کار،  سیطره    ها  ایران  در  گوناگون  اشکال  به 

آموزش   این  و  کرده  دارد  نفوذ  ایرانیان  پود  و  تار  به    من  است. در  نسبت  همواره 
آموزشفعالیت  مذهبی،  م های  و  های  بودم  روحانی عنوی  بین    کنجکاو  همواره  اما 

تعص با  مذهب  از  عاقالنه  و  آگاهانه  می پیروی  قائل  فاصلی  حد  بنابرایب  ن  شدم 
بی  و  اطاعت کور  در  را  نمی وچون هویت خود  می   یافتمچرا  تمرینی  بلکه  خواستم 

  االت ؤبرساند و به س  آرامش فکر و شناخت حقیقت ی از  معنوی بیابم که مرا به حالت
   ام را ارضا کند.ها پاسخ گوید و کنجکاوی طبیعی من در رابطه با ناشناخته ۀ ساد

االتم در رابطه با  ؤگویی به س ی برای پاسخراهدوازده یا سیزده ساله بودم و به دنبال   
رابط  ذهن،  ماهیت  نیز  و  آن  جهان    ۀ عملکرد  با  مورد  می  م.گشتمی آن  در  خواستم 

در  و  بدانم  جا  سرنوشتم  وظیف نهایت  و  دنیا  این  در  خود  را    ۀیگاه  مردم  به  خدمت 
ست آورم و وظیفه و تعهد  خواستم در زمان حیاتم سهم خود را از دنیا به دبیابم. می 
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را   مقابلخود  پرسش  در  این  شاید  کنم.  ادا  اهمیتی دنیا  مردم  از  بسیاری  برای  ها 
من   اما  مرحله  ندارند  هر  در  و  داشتم  یادگیری  برای  زیادی  تجربیاتم اشتیاق  از 

   بهترین تالش خود را انجام دادم.
 

 هدف، خواسته و کنجکاوی  
ل کند و پاسخگوی سؤاالتم  در جستجوی مرام و مسلکی بودم که پرسشگر را تحم  

گونه  بر  به  من  از  را  شک  رخت  که  باشد  آن    کند.ای  بر  مرا  کنجکاوی  حس  این 
راهداشت   از  ژرف   تا  بررسی  به  اساسی عملی  و  پترین  با  اسخترین  رابطه  در  ها 

طور کلی کنجکاوی یک ذهن پرسشگر  یزیکی و ماهیت انسان بپردازم. به واقعیت ف
باارزشی  بسیار  نمی است   ویژگی  گمان  که  .  بیابید  را  بزرگی  روشنفکر  بتوانید  کنم 

ان و مردان و زنان موفق برای  کنجکاو نبوده باشد. اغلب مخترعان، کاشفان، هنرمند
به آرزوهای خو  بودهرسیدن  از حس کنجکاوی  بسیار حائز  د مملو  اند. کنجکاوی 

ورد  آدرمی   پویااهمیت است زیرا ذهن ما را از حالت انفعالی خارج کرده به حالت  
علت  بررسی  به  را  ما  معلول   و  می و  رهنمون  همواره  ها  کنجکاو  افراد  سازد. 

دارند  پرسش رهایی  خود  ذهن  می و  هدایت  معنا  دنبال  به  اا  ذهن  افراد  کنند.  ین 
ناشناخته با  رویارویی  برای  و  است  فعال  آهمیشه  از  است.  آماده  ذهن  نها  که  جا 

رین ذهنی حاصل از  شود، تممی   ترای است که با تمرین مداوم قویهمانند ماهیچه
را  ذهن  می   ترباانگیزه   کنجکاوی  قدرتمندتر  را سازد همچنین کو  ذهن  به    نجکاوی 

جدیدی که معموأل مشهود    زوایای دید و کشف  های جدید، دنیاهای ج بررسی ایده
سطح زندگی معمول پنهان هستند. ذهنی خالق   در زیر زوایا دارد. این  وامی  ،نیستند

 ها و دنیاهای جدید را کشف کند. الزم است تا از سطح فراتر رود و این امکان 
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 شستشوی مغزی 
هیچ و  گاه  من  نابغه  نبودهفوق   ی انسان   یا یک  تنالعاده  بلکه  سادهام  پسری  از    ، ها  پر 

در و  داستان   کنجکاوی  به  داشتم،  عادت  مطالعه  به  بودم.  زندگی  معنای  های  پی 
فرامی  گوش  بزرگ  زنان  و  مردان  مورد  در  چیزهای  قدیمی  یادگیری  برای  و  دادم 

در این راه کوشا   بیانی کهرم روش  تعلیمات سنتی و   کردم.تماشا می هم  فیلم    ،جدید
گونه  به  بود  بودند،  آموزه ای  که  که همۀ  حدی  تا  کند  القا  منزل  وحی  را  دینی  های 

گیرد.سؤال  قرار  مذمت  مورد  پرسشگری  و  ا  کردن  مذهبی مشاوران  با    اره همو  مور 
می  من  به  که  اطمینان  هستمی   دینگفتند  دنبالش  به  که  را  هرچه    من به    م، تواند 

که در    ی یهاانجمنو    ها، کلیساها، کنیسه ساجدلب در مدارس، م بدهد. همین مط
بودند،  فعال  رابطه  حقیقت به    این  می   شد.می   گفته   جویندگان  این  اکنون  که  دانم 

محتوا و تهی و راکد  ا عمال بی پندار خام است که ذهن مرید ر  شیوه از آموزش نوعی 
بی می  این شیوه  و  به عقل کند  برخی ن  شویی شباهت  یا    نهادهااز    بود که  آگاهانه و 

کردند. در اینجا من دو تعریف ساده از شستشوی مغزی  ی ناآگاهانه از آن استفاده م 
 : شومجزئیات نمی  و وارد  دهمارائه می 

قهری تلقین   و  آن   سیاسی معموال    که   فشرده  هدف  مذهبی،  تا  بردن  از    است  بین 
شخص   یک  اساسی  اعتقادات  و  و نگرش  آنه  است  م   اجایگزینی  از  جموعهبا  ای 

 ؛ ن قشر یا طبقۀ خاصی به منافعشبرداری و رساندبرای بهره  باورهای ثابت 
 ه.یجاد انگیزا  ها به منظور و روش  هابعضی از ابزار اعمال  

مطالع  روانشناسی،  اغلب    ۀدر  که  مغزی  فکر شستشوی   خوانده    اصالح 
دقیقه از    گیرد. نفوذ اجتماعی در هرجای می   «نفوذ اجتماعی »  ۀشود، در حیطمی 

   ۀبه وسیل   ایعده هایی است که  روش   ای ازواقع این مجموعه   دهد. درمی   رخ روز  
های سایر افراد را تغییر دهند و یا تحمیل یک  توانند رفتارها، باورها و نگرش آن می 
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یک   ذهن  بر  شودتازه باور  انجام  نفوذ  وارد  از  شدیدی  شکل  مغزی  شستشوی   .
است  این روش   و  اجتماعی  تغییرتمامی  ایجاد  برای  را    تصمیم   بدون   ،تفکر  در   ها 

حال توسعه و    د. در کشورهای درنکناش ترکیب می خواسته  فبرخال  اغلب   و  سوژه 
توسعه  یک  نیافته  یا  تنها  و  ندارد  وجود  انتخاب  آزادی  هیچ  است،  که  حاکم  نگاه 

د  توانهاست و یک حکومت توتالیتر می ای بهترین شکل القای ایده تلقینات رسانه 
. این تلقینات از طریق رادیو،  بهترین نحو در اجرای نیات خویش به اجرا بگذارد   به 

گردهمایی تلویزیو مذهبی،  اماکن  سینما،  می ها  ن،  انجام  مهارت  با   گردد.و... 
شود تا شهروندان را از تحقیق در مورد دنیای بیرونی  حلی می شستشوی مغزی راه

که   هنگامی  ویژه  به  کند  طوالنی ثباتبه    حکومت منع  قدرت  ی  تحکیم  برای  مدت 
پیش نیز  شور نیاز دارد. این حاکمان متعصب و تندرو فراتر از این  خود بر مردم یا ک

روش  می  از  آنها  بقای  اطاعت  روند.  تضمین  برای  پارلمانی  قانون  یک  عنوان  به 
از   ی کنند. مواد خام ذهن مردم به راحتخود استفاده می  ۀمدت و خودخواهانطوالنی 

نسل    سوی بر  ایدئولوژی  تحمیل  طریق  از  داده  ی  کنون حاکمانشان  شکل  آینده  و 
تواند سالیان  لس( می دلیل نیست که دین دولتی با حمایت پارلمان )مجبی  شود.می 

 شان سواری بگیرد. اذهان مردمش حاکم شود و از گرده  راحتی برسال و به 
 

             دینداری                                 تجربه    
بر محور  و تعالیم دین ما شد می  ختهدر مدارس ما چهار اقلیت دینی به رسمیت شنا

فقه  برگرفته از  ترین منابع دینی ما  مهم   عشری استوار بود.اسالم با مذهب شیعۀ اثنی 
تبعیت از  گونه شک و تردیدی خود را به  من از صمیم قلب و بدون هیچ  شیعی بود و 

یاتی آن کلصول و احکام مبتنی بر  ا  لوت هم همواره در خ   آن   ه برآن سپرده بودم عالو
مطیعانه و  با خلوص نیت،    ،م به من به ارث رسیده بودنیاکاناز اسالم را که توسط  
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می  اجرا  سنت  آنطبق  خانه    چه کردم.  در  من  عالقه  که  و  تمایل  پیروی  با  آن  از 
جویی  افراد آرام و صلح  بود زیرا والدینم   بخش آرامشمتعادل و    تعلیماتی   ،کردممی 

.  کردنداصول مذهبی را با عالقه رعایت می نه بود و  ایمان آنها قلبی و خالصا  بودند.
داده شده  تعلیم  من این شانس را داشتم که در اسالمی که از سوی والدینم به من  

خواستم بخش خشن  عین حال نمی   توانستم دستوراتی اخالقی بیابم اما در بود، می 
های  از چهره  برخی شنیده بودم و در اعمال  ها  و سخنرانی   هاموعظهه در  را ک  دیان ا

های روحی و  کدام با خصلت هیچ بپذیرم. انتقام، دشمنی و کشتار    ،دیده بودم  دینی 
های صلح و  رو آن بخش از ادیان بودم که پیامذاتی من سر سازگاری نداشت. من پی

کید داشتند. أت  و خشونت   فاده از خشمها بر است برخی از فرقه  داد.آشتی را رواج می 
را بپذیرد یا خیر، احکام انتقال یافته از گذشته    هاجنبهاین    روپینظر از اینکه  صرف 
م   دست  باقی  به اسالم عرفانی و صوفی گرایش  ماند.  ی نخورده  پایۀ    گری من  بر  که 

بود.  یافته  قوام  بود،  شده  مستحکم  الهی  داستان   عشق  پدرم  اوقات  از  هایی  گاهی 
الدین  ابوالخیر و شهاب  ر حالج، ابوسعیدمنصوحسین  عرفا مانند عطار نیشابوری،  

تعر می ی سهروردی  داستان ف  این  من  برای  واقعی کرد.  آنها   های  زندگی  نحوۀ    و 
متاسفانه من به  )نوع داعشی و یا وهابی( بود.  بسیار جالب و متفاوت از بنیادگرایی  

 ها داشته باشم: تری به این نوع آموزه توانستم دسترسی بهدو دلیل عمده نمی 
عرفانی    دانش  ه این  به  ندرت  به  و  هست(  )و  داده  مه  بوده  نشان   کس 

 های اشتباه در بیشتر اقشار  برداشت  های منفی وو دیگر اینکه نگرش  شودمی 
 جامعه نسبت به عرفان و تصوف وجود دارد.

کرده   و درویشی   استنباط  من  که  آنگونه  معنی عرفان  به  اصطالح به   و  شناخت   ام 
است    دریافت  درون  با چشم  در  طور  همان حقایق هستی  بیت شعر    اینکه شاعر 

 کند:می روشنگری توصیه و  چنین
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 چشم دل باز کن که جان بینی        
 ست آن بینی ی دیدنآنچه نا

های خاصی است که رهروان  بر اساس پاکسازی درون به شیوه   ی روش  خود   تصوف 
سلوک  روشی از    و   نهندجان پذیرفته در راه طریقت گام می دل و  های راه را با  سختی 

 های عملی دارد.  باطنی است که جنبه 
  سازند خشونت دور می و    حسادت   ، ریا  رهروان طریقت خود را از آالیش درونی،

 برسند.  « خود» که به 
ها  در تجلی خود واقعی از ویژگی   ،ی طریقت صوفیان یگوپردهو بی   ه بودن واسطبی 

 .   است  بودیسم-های عرفان ایرانی با ذن اهت و شب
ویژه با استفاده از  خواهند تعداد طرفداران خود را بههب می امذبعضی  ان  گرایافراط 

ب خود  منظورابزارهای  این    ه  دهند.  افزایش  مغزی  کمیت    قشرشستشوی  به  بیشتر 
می  اهمیت  آنها  رفتار  کیفیت  نه  و  آپیروان  برای  از  ندهند.  مطلق  اطاعت  سوی  ها 

مهم می   ترپیروان  محسوب  ضرورت  یک  و  طالبانی در    شود.است  هیچ    مدارس 
نمی  اتخاذ  مردم  سوی  از  که  تصمیمی  داده  نشان  تاریخ  سالیان،  طول  در  شود. 

اند کرده حاکمان مذهبی از این دست، همواره قوانین خود را بر پیروانشان تحمیل  
محض  چون و چرا و  اطاعت بی   طالبان که از مریدانشان )پیروان القاعده، داعش و  

 .خواهند(می 
 

 یتی متفاوت اسالم و روا 
که   از  دانشی  اطرافممن  می   محیط  به  دریافت  مربوط  که    اموریکردم  در  بود 
اطاعت کرد و چه  هایی  باید از چه چیز..  شد.می   ها تعریف و نباید  هابایدچارچوب 

، جامعه، و  ل، مدرسهمسجد مح  از   من این احکام را   نباید پذیرفت...ی را  یهاچیز
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این    گرفتم.می   فراعقل کل پیروی می کردند،  که در مجموع از یک  محیط فرهنگی  
صورت  به  ارائه   احکام  مطلق  برای    شد،می   حقایق  فضایی  هیچ  و  بدون  تجزیه 

در طول زمان، به چند گروه مذهبی    نقد یا حتی رجوع به تجربه شخصی.  تحلیل،
اجرا    که  را  متفاوتی  مذهبی  اسالمی  می مراسم  سنت  با  مطابق  همگی  و  کردند 

شد  ،بودند ساعت ملحق  گاهی  منبر  م.  پای  پیامبران  داستان  شنیدن  برای  ها 
می  که  روحانیون  تفاسیری  با  مفگاهی  نشستم  یک  تفاوت  از  دیگر  مفسر  تا  سر 

برای من  گاهی  دنبال کردن این مراسم    که  در فضای باز داشتیمهم  مراسمی    داشتند.
به   خشن  می بسیار  مراسنظر  این  سینه رسید.  و  م  خنجر  با  خودزنی  و  زنی،  قمه 

که  نهایی دردناک بود و برای اثبات وفاداری خود به امامان پیشیخودآزاری به روش 
بود  شهید  هاد ج در   می   ند، شده  علمای    گرفت انجام  از  بسیاری  تأیید  مورد  البته  و 

نبود. اعمال خش   دینی هم  از روی طبیعت درونی خود در  کردم  ن شرکت نمی من 
 .42داد ار نشان نمی بتی به این کزیرا طبیعت من واکنش مث

تسلیم    همیشه و  اطاعت  از  فراتر  چیزی  چیزی  محض  انتظار  دنبال  به  داشتم.  را 
پذیرش   ورای  چیزی  بودم،  سازنده  و  نگرش  مثبت  سالبا  تا  اگرچه  در  منفی.  ها 

معمول  فعالیت  می دینهای  مشارکت  آنچ  ،کردمی  بودمرا  ه  نتوانستم  دنبالش    ، که 
ی هر مذهب معتبر یا مکتب فکری این است که  هابیابم. مسلما  یکی از مشخصه

چناتازه  کند.  جذب  خود  به  را  مکتب ایده  نچه واردها  یا  مذهب  این  منطقی    ، های 
می  را  آن  نیز  پیروان  باشند،  داشته  همخوانی  عینی  حقایق  با  و  در باشند  و  پذیرند 

روزمر آن    ۀ زندگی  کا خود  به  می را  نتوانس   بندند.ر  بودم،  دیده  که  بود تعلیماتی    ته 
باور عمیقی در من به وجود آورد. دستور این    ر محسوسی در من ایجاد کند و یایتغی

 
 شود.  سال گذشته نمی 60این مراسم تنها محدود به دورۀ نوجوانی من یعنی  - 42
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های خوب  اگر مذهبی نتواند ویژگی   بود که باید بپذیرم و در مقابلش تسلیم باشم. 
ند و یا هنر خوب و سالم  انسانی را در او شکوفا کند، آرامش روحی او را تقویت ک

 تواند مورد عالقه و باور دیرپای همگان قرار گیرد. می زیستن را در او برانگیزد، ن
  گسترده من    در چنین شرایطی، ناسازگاری با خود و عدم انطباق با دنیای بیرون، در

در من شکل    پنداری و سایر حاالت منفی ، افسردگی، تردید، دشمن هراس  شد.می 
کند  جاد می را ایاتی  هیجان  به مرور   این اعمال امر این است که  قت  حقیگرفت.  می 

به طور منفی ذهن را تحت تکه می  ثیر قرار دهند و باعث شوند احساسات أتوانند 
های روحی آتی او را  و ناخوشی   هشیار وی سرکوب شودها در ذهن نیمهفرد تا سال
مشکالت  تواند  می مدت  بلنددر    ، کن نشونداین آثار منفی ریشه   چه چنان  رقم بزند.

موجب   را  بسیاری  آن    شودروانی  به  اصطالحا  سرکوب  .  گویندمی   «وسواس»که 
حت  هیجانی  یا  و  مفید  در جهت هدفی  به کار می   ی گاهی  اما گاهی ضروری  رود 

ذهن، شخصیت فرد آسیب    حوادث بر پنهان    تأثیرعمق و میزان  متناسب با  ها  سال
برد، بدن به طور خودکار  آسیب شدید رنج می   بیند. هنگامی که شخص از یکمی 

حال می وارد  شوک  می ت  متوقف  را  احساسات  تمامی  فرد  شود،  هشیاری  و  کند 
بی  و  که بچهحس می کرخت  به طور مشابه، هنگامی  یا پسرهای جوان شود.  و  ها 

شوکه  یا  و  هیجانی  فیزیکی،  می رویدادهای  تجربه  را  احساس بیشتر    کنند،کننده 
  .دهندمی ترک جسم خود را گزارش    ی ی و گاهی حتدست دادن هشیار  کرختی، از 
چون در تخصص من    به جزئیات اثرات روانشناختی این مسئله بپردازم  قصد ندارم 

نکته    یادآوری   اما  نیست  دارد این  بسیار  می   اهمیت  گذشته  بد  تجارب  توانند  که 
ت تحت  را  فعلی  شانسأشرایط  جوانی  دوران  در  من  دهند.  قرار  برای    ثیر  چندانی 

 تر این تجارب منفی و بد بودند.  شتم بلکه بیش کسب تجارب مثبت و خوب ندا 
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دشمن  افکار  سمت  به  کینه   ستیزانهمن  کشیده  و  در  شدم  می جویانه  حمایتی  و 
از   شدم.ها می ایدئولوژی   علیه دیگر  ترغیب به ضدیت ایدئولوژی  یک  از    کورکورانه 

، همیشه ناراحت  ، امیدوار و خوشحال باشد مردم به جای این که شاد  ۀ این که چهر
متو غمگین بود این سف می أ،  به جای  ما  از    شدم.  بودن  با شادمانی و سرزنده  که 

مراسم   ببریم،  لذت  می را    سوگواریزندگی  ارج  م   نهادیم.بیشتر  انتظار    ن شاید 
واجد  واقع غیر شاید  یا  و  بود  برای  شبینانه  سال  «راهی » رایط  دنبال  که  را  آن  ها 

شاید    ،مکرد ی م  دینی نبودم.  آموزه   مروجین  انتقال  مذهبی برای  واقعی  به  های  شان 
کارآمد    زیرک کافی    ۀ انداز بود:    نبودندو  مسلم  برایم  چیز  یک  یعنی  »اما  اسالم 

 .« تسلیم
  ، هر مذهب، نظام فلسفی و یا مکتب فکری برای هدف و دلیلی به وجود آمده است 

نمی  بررسی هیچکس  بدون  پذیرش را  ها  آن  ،تواند  اما  کند  محکوم  یا  و  انکار 
  ، ها از نظر قدرت درک بستگی دارد. ما انسان ختلف به درک افراد  های م دئولوژیای

  توانیم مرزهای نادانی خود را کنار بگذاریم می   ولی به راحتی هایی داریم  محدودیت 
در پی سازد تا  . درک نیاز به رشد، ما را قادر می و نهال خرد را در وجودمان بکاریم

باشیایده مناسب  اصول  و  که  ها  بگیریم  یاد  و  می م  بیشتر  بهتر  هرچه  آموزیم، 
کنند اما توانیم بر واقعیت تمرکز کنیم و آن را به وضوح ببینیم. اصول تغییری نمی می 

 شود.دیگر ذهنیت ما به عینیت تبدیل می و یا به عبارت  کنددرک ما از آن تغییر می 
بود که با آگاهی و ایده، ذهن من مشتاق دریافت  همانند هر انسان معمولی     هایی 

ت در  آن  با  و  داشتند  همخوانی  من  به    ضادطبیعت  مرا  چشمان  کنجکاوی  نبودند. 
آن   از  پیش  که  را  حقایقی  و  کرد  باز  ناشناخته  غریب  چیزهای  من  تجربیات  برای 

  ۀ به انداز آشکار کرد و به من کمک کرد تا مسیر خود را در زندگی تغییر دهم. ،بودند
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گرانه به مسائل داشته باشم و به آنچه که  م تا بتوانم نگاهی تحلیلدکافی باهوش بو 
 م.دست یاب  ،خواستممی 

شده  ،انتخاب  انتخاب  عقاید  کاربرد  اما  است  آسانی  نظر    ، کار  به   دشوار 
نداشته آمی  همخوانی  ما  رفتار  و  طبیعت  با  عقاید  این  چنانچه  اوقات  گاهی  و    ید 

  ک بعدی به هر ت  ذهن ما انکار شود. نگاه  سوی  از   کامل   طور   به   است   کن مم   باشد،
نگاه و    ، اطالعات اندکی داریم.مورد ابعاد دیگر  ی، به این معنا است که دراپدیده

گاهی با عواقبی مرگبار همراه  و    دهدسویه احتمال تعصب را افزایش می یا باور یک 
و نخوت  انتقام،  نفرت،  دشمنی،  تعصب،  ذهنی  تحاالثمرۀ  همگی    ...است.  ی 

 اند.لیه رشد کرده که از بذر و نهال اوهستند 
فاصل  در  که  شدم  متوجه  زمان  می   ۀ جریان  دنبال  که  آنچه  ماهیت بین  و  کردم 

به  واقعی  رو  است.افزایام  س  ش  خود  می ؤاز  دریافت  االتی  انتظار  و  پرسیدم 
ایستادم و  ی ای بزرگ م روی آینهه بهایی از یک منبع خارجی داشتم. گاهی رو پاسخ

گیری  حال شکل  دم. یک تعارض در درون من در کر االت را از خود مطرح می ؤس
های  را آنگونه که از منابع مختلف، خانواده، جامعه و انجمن  امهای دینی زه آمو بود.  

دستم   به  خود  اطراف  می   ،رسیدمی اسالمی  اجرا  و  سعی    ،کردم مطالعه  جوانی  از 
  ۀ در زمین  یادی ز   ق با درک و ایمان خود دنبال کنم اما پیشرفت مطابرا   نها کردم تا آمی 

 دیدم.نمی  ، ذهنی و تغییر رفتاری که به دنبالش بودم
برخی مذاهب قوانین و مقررات خود را دارند و پیروان آنها موظفند تا از این قوانین  

صور به به  قوانین  این  کنند.  اطاعت  محض  هر ت  بنیادگرایان  سوی  از  شدید    طور 
می  دنبال  این  مذهبی  چه  یا   اسالم  دینشوند،  یا    باشد  و  هندوئیسم  مسیحیت، 

و بی   ...یهودیت  و  کورکورانه  پذیرش  به  که  افرادی  احکام  تمامی  چرای  و  چون 
واقع برخی مذاهب دنیا از سوی بعضی    کنند درآن را دنبال می   ، قدیمی باور دارند
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ب  القایپی    ن که در مبلغانشا و احترام ن هستنپیروا  ه تفاسیر خود  ارادت  انتظار  و  د 
تعبیر شده است. اگرچه برخی از اصول به ظاهر منطقی    سوء   ، رندچون و چرا دا بی 

حیط هستند،  عقالنی  صرف عمل    ۀو  اندیشم   ا  آنها  پیشنهادات  و  احکام  ندانه  به 
دستیابی به بیداری   ۀ مورد نحو  حل عملی در گونه راه محدود شده است. رهبران هیچ 

یا و  بر    فردی  نمی   «جان »تسلط  راهکارارائه  مذاهب  این  برای  دهند.  دستیابی  ی 
ها  نند. آنبیآن را در چهارچوب اصول خود نمی به خرد ندارند و راه تکامل    واسطه بی 

کرده تعبیر  بد  را  واقعی  آموزه خرد  آن  جای  به  و  براند  دشمنی،    هایشان  و  کشتار 
برای بزرگداشت  مثال  اری  اطی خودآزاعمال افر  انتقام، قربانی کردن، خودکشی و نیز 

قدیس    مرگ سال داشتهأتیک  استنتاج،  کید  استنباط،  رسوم،  و  آداب  سنت،  اند. 
ابزارهایی هستند که برخی از مذاهب در دفاع از روش فکری    ... حدس و گمان و

ی فرد وجود دارد به  درون  « خود»کید ناچیزی بر نگاه به  أت  و   بندند  خود به کار می 
آن دیگر  نمی بیان  در ها  پیروانشان  که  درون   خواهند  در  آنچه  روی    مورد   فرد 

 مسیر تحقق خویش گام بردارند.  کنجکاوی نشان دهند و در ،دهدمی 
به صورتی که    -کند تا واقعیت زندگی را  ما کمک می   ۀطرفانه به هم مشاهدات بی 

ته  ف رگآموزگاران مذهبی نادیده    از طرف چیزی که به طور کامل    ،درک کنیم    -هست 
به  حال خودپژوهی موضوعی است که می عیندر   شود می  تا  ما کمک کند  به  تواند 

تر شویم. دانش در مورد خویشتن موضوعی است  به خود نزدیک   ،جای فرار از خود
مذهبی  واعظان  از  برخی  عمل.  در  بلکه  حرف  در  نه  ذهن،  ثبات  از  اساسی 

مردممی  به  را  رستگاری  مسیر  و  راه سعادت  که  آموزه   خواهند  اما  دهند  های نشان 
کنندگان گمان  هظد. این موع دارندکی از آموزگاران بازتاب  تعداد امنش  آنها تنها در  

و از این رو به    های خودشان است تر از کیفیت آموزه کنند که کمیت پیروان مهممی 
های خاص خودشان به  مردم آن نواحی را با ترفند روند تا  ترین نقاط جهان می دور 
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اما    ال را داشته باشندشتن نفرات و لشکرکشی رتبۀ باخود ترغیب کنند و در دا کیش  
در آن   سالیان سال  کهدرد و رنجی    کنند تا از بندها تالش می مردم دردکشیده سال

و رستگاری را برای مردم به    رامش آ  بتواند   رها شوند. هر مذهبی که   ، اندگرفتار شده
حل    وآورد  ارمغان   در  آنها  و  گرهبه  ذهنی  روحی مشکالهای  کند  شان ت    ، کمک 

خواهد بود اما اطاعت و فرمانبرداری    «مقدس»ست و پیروی از آن  مذهبی واقعی ا
تجرب بدون  احکام،  از  صرف  پیروی  یا  و  مذهب  از  جز    ۀمطلق  چیزی  مستقیم، 

است  دور  به  واقعی  خرد  تکامل  از  و  نیست  کورکورانه  در    و   ایمان  باطل  دوری  به 
بی چرخه می پاای  منجر  بیان  دلیل  همین  به  جایشود  به  مذاهب  از  تالش    رخی 

رفتار وی از ضعف به قدرت و از بد به   تغییربا    ،برای ایجاد تغییری بنیادی در انسان 
می   خوب، تعلیم  را  باورهای محض  که  دارند  بر نظامی  باید  واقعی     دهند. مذهب 

تفکر، حرف و   نسان را دراین قدرت را داشته باشد تا ا ،مبنای یک روانشناسی عمیق
بدون این    ، کامل خود به عنوان یک انسان دست یابد  ظرفیت به    تاعمل تغییر دهد  

 کار، رشد معنوی کاری غیرممکن است.
مورد آنچه که هست و جایی که    او باید در   ،انسان موجودی متفکر و خالق است 

باز    ، رو دارد   کنجکاوی نشان دهد. چشمان وی باید به روی آنچه که پیش   ، رودمی 
ها و  ورد بررسی قرار دهد. وی باید ایدهباشد و هر چیزی را برای کشف ماهیتش م 

بهترین راه است روش  برای وی  که  انتخاب راهی  منظور  به  را  تفکر    ، های مختلف 
انسان  کند.  بررسی  و  راه  مطالعه  از  کورکورانه  پیروی  به  را  خود  نباید  باهوش  های 
مورد آن محدود کنند. آنها باید درک کنند که جهان    ر اجدادشان بدون پرس و جو د

   حال تغییر است و ما باید با این تغییرات همخوانی داشته باشیم. به سرعت در 
کند.  انسان همانند حیوانی نیست که چیزی را بدون تفکر و تجزیه و تحلیل دنبال  

درک  و  شناخت  تحلیل،  انتخاب،  انسان ویژگی   ، تفکر،  که  هستند  از  ههایی  را  ا 
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نشان   ،بیندرا با توجه به آنچه که می   خود انتخاب    د. او باید کنحیوانات متمایز می 
ترین  به باور صرف هدایت شود. کنجکاوی و خالقیت در پس بزرگ اینکه دهد و نه  

نباید  وردها و موفقیت ادست او  قرار دارند.  انسان  به  بی   قواعد های  چون و چرا را که 
ته باشد.  خود را داش  و انتخاب دنبال کند. یک فرد باید راه ، دگرد وسطی باز می  قرون 

باید در    تعامل مورد اسالم بداند و بالعکس و این دو باید با یکدیگر    یک مسیحی 
 کنند و به مجموع تجارب انسانی چیزی بیفزایند. 

هر انسان معمولی چنانچه بخواهد عقاید و نظراتش را به صورتی که مورد پذیرش   
باش کند  ، دهمگان  در   ، بیان  ح   باید  بداند.  نیز  دیگر  مذاهب  تاب  مورد  باید  قیقت 

باشد  داشته  را  از هر جهت  پژوهش  و  دارای    بررسی  مثال یک چندضلعی  به طور 
است  سطح  تنها  نمی   و   چند  را  آن  اساس  توان  کرد بر  توصیف  سطح  وجوه    ، یک 

. مکاتب گرفت نظر   به عنوان بخشی از کل وجود آن در پنهان چندضلعی را نیز باید
مراتبی وجود    جود دارند اما هیچ سلسلهو مذاهب بسیاری با تفاسیر متعدد و  فکری 
نه معیاری  ندارد   بر دیگری برتری داشته باشد در و  حال از  عینکه طبق آن مذهبی 

شود که یک ایدئولوژی را بپذیریم و با این باور  دوران کودکی به ما آموزش داده می 
به    به آن بچسبیم بدون اقرار  ،ب از مذاهب دیگر برتر است متعصبانه که این مذه

در  چیزی  که  موضوع  نظام  این  نمی مورد  دیگر  اعتقادی  چنین  های  اگر  دانیم. 
کنیم که بهشت از پیش برای ما محفوظ است و  ای را دنبال کنیم، تصور می اندیشه

بکشیم. هنگامی  باید از سوختن در آتش جهنم برای ابد رنج    ،اگر آن را دنبال نکنیم
رین اهمیت را دارد و  تنچه را که برایشان بیش کنند تا آکه مردم به طور جدی سعی می 

می  چه  می اینکه  کار  چه  و  باشند  دهندخواهند  انجام  جدی  خواهند  طور  به   ،
تر از امروز و  اندازی بزرگ ها به چشمنشوند. آبسیار قابل احترام می   مشخص کنند،

ی  ری ایجاد نکرد و به من کمک یه اصول اسالمی در من تغیکنند. اگرچ فردا فکر می 
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نکرد با این حال مایل نیستم به صورتی منفی از    ،در تحولی که انتظارش را داشتم 
انتقاد کنم برای    ، آن  یا  و  بوده است  این احکام سطحی  شاید منطق من برای درک 

بودم دین ساخته نشده  به    ، این  که  را  اسالم  از  آن بخش  تنها  آشاید  و  ها  ینئسنت 
  ۀ بررسی و اجرا کرده بودم. من برای مطالع   ،رفت و فراتر از این نمی شد  می   محدود

به جای    ،چندان شانسی نداشتم   شد،می   اسالم عرفانی یا آنچه اسالم واقعی خوانده
ای بودم که  رو شدم که مرا به ناکجاآباد می کشاند. به دنبال آموزه ه بآن با اسالمی رو

 کرد. کار آن ارائه می   ۀ ذهن و نحو   در مورد تری  عمیق نگرش به من  
عقایدای و سایر  برتر هستند  ما  عقاید  که  ایده  عادالنه    ، ن  و  منطقی  تردیدند،  مورد 

های عینی. رد و یا انکار  مبنای دشمنی و خشم بنا شده تا تحلیل   نیست. این ایده بر 
ایده آن هر  از  انتقاد  با  تنها  ان  ،ای  نیست.  روشنفکری  روی  راه  از  دیگران  از  تقاد 

ت اما قضاوت هوشمندانه بر مبنای تجارب و کار آسانی اس  ،هیجان و احساسات
دشوار بس  است  کاری  علمی  در .  مطالعات  قضاوت  یک    برای  بودن  اصیل  مورد 

های مختلف مورد ارزیابی قرار دهیم البته با این فرض که  موضوع باید آن را از جنبه
 تا دهیم آموزش مردم ما به ما دارای هوش و خرد هستند. اگر ۀ سایر مردم نیز به انداز 

متنوع حیطه  بین   از و  گسترده  کنند  ،ای  انتخاب  را  راه  می   ، بهترین  موقع  توانیم  آن 
بوده خوبی  آموزگار  که  بربگوییم  می   ایم.  گمان  اگر  باستانی،  خرد  که  طبق  کنیم 

ردم همانند افراد  م   اگر با البته  و  مردم باهوش هستند، ما نیز تا حدی باهوش هستیم  
 ع خودمان احمق هستیم.واق کنیم در احمق برخورد می 

خود اعتماد دارد، به این معنا است که در فراز و    هایزه هنگامی که شخصی به آمو
و اطمینان دارد که دیگران    نشیب تجارب خود آن را به طور کامل درک کرده است 

می  ببرند نیز  بهره  آن  از  شکلی  به  عبا  توانند  و  به  است  برده  بهره  آن  از  وی  رتی 
ارائه    نیزبه همنوعان خود  نگونه که شایستۀ پذیرش و عمل است،  آن را آخواهد  می 
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به کار برد و خود نیز آن  . برای دانستن حقیقت باید آن را در عمل  که بیازمایند  دهد
طبیعت    امور کامأل اشتباه است.  ۀرا امتحان کرد. اجبار دیگران به پذیرش متعصبان
های واقعیت به ما ارائه  تمامی جنبهابزارهای پنهان و آشکار بسیاری را برای بررسی  

تعهد و عمل در سطوح باالتر    به  کرده است. مسیر پیشرفت رو به باال به یادگیری،
ایم. برای  اشتباه کرده  ،کندنیاز دارد. اگر گمان کنیم که یکی از این موارد کفایت می 

داشته باشیم  م، متعهد باشیم، دوباره یاد بگیریم، تعهد  د یاد بگیریپیشرفت بای  ۀادام 
 و همینطور ادامه دهیم.

  خواستم  نمی نیاز داشتم.    ،من شخصأ به چیزی بیش از آنچه از اسالم آموخته بودم
و کورکورانه    جا درجا بزنم تا اجدادم را خوشحال کنم  عمر ثابت در یک  ۀبرای بقی

نسل  به  را  بعدی  آن  کنمهای  می منتقل  و  .  جسمی  نظر  از  که  را  چیزی  خواستم 
می روح  واقعی  و  درست  نکته  ،یافتم ی  کنم.  داشت پیدا  به خاطر  باید  که  این    ،ای 

های زندگی مدرن تغییر  است که برخی اصول در طول زمان و در مواجهه با واقعیت 
رات به  است و سایر سیا  کردند که زمین مرکز جهان کنند. زمانی مردم تصور می می 

م  آن  ای دور  و  کشفیات  زمان  گذر  با  اما  تفکر  چرخند  این  بر  جدیدی  ختراعات 
ماه را فتح کردند، برخی    ۀ برای نخستین بار کر  هاحاکم شد. هنگامی که آمریکایی 

دخالت   خدا  قانون  در  انسان  که  بودند  معتقد  زیرا  کردند  خودکشی  متعصب  افراد 
 کرده است. 

 
 بهشت و جهنم ن در  مسلما جایگاه مسلمان و غیر 

دارم و    میل  با شما صحصریح  درصادقانه  افکار خود  کنم.  به    بت  را  اسالم  مورد 
و   یا گروه  و  از هیچ شخص  انتقاد  یا  و  تحقیر  توهین،  بدیا  منظور  نیتی  اظهار    ،با 

نمی   ،کنم نمی  انجام  این کار را  به هیچ کسی  نفرت نسبت  تنها    م دهم. هدفاز سر 
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های مطرح شده  ریات افراطی و تحمیل ایدهاساس نظ  هم شکستن   تالش برای در 
سوی بر  از  فکری  مکتب  غیرعاقالن  یک  تفسیر  است.    ۀ مبنای  روحانیون  از  برخی 

فکری   ادعا  مکتبی  این  قربا  به  که  مسلمانان  تنها  که  دارد  وآوجود  محمد    ...ن، 
می   ، معتقدند مردم صرف به بهشت  اینکه سایر  و  ابد  روند  تا  از فضایلشان  در  نظر 

انگیز  ایدئولوژی نفرت   این   تواند بیش ازآتش جهنم خواهند سوخت. چه چیزی می 
چیز را برای کاشت درختانی که ما  های بزرگ که همه و مطرود باشد؟ تمامی انسان 

راحت به  ثمر  ی امروز  می   ۀ از  استفاده  نهادند،    ،کنیمآنها  اخالص  طبق  جهنم  در  به 
آزادی تمامی  یعنی  رفت!  اجتماعی،  خواهان خواهند  مددکاران  دانشمندان،   ،

مردم معمولی    ی مذهبی و حتغیر، فالسفه، مردان و زنان  د بشردوست پزشکان، افرا
محکوم به سوختن در    ، که به پدران ما به دور از هر گونه خودخواهی خدمت کردند

اند! افرادی که زندگی خود را  جهنم هستند زیرا به اسالم روحانیون اعتقادی نداشته
خا دسبه  از  معمولی  مردان  و  زنان  حیات  و  کرامت  حفظ  و  مردم  دادهطر  اند،  ت 

  به جهنم   همگی   ،اندشده  کشته   که در جنگ علیه متجاوزان مسلمان  غیرسربازانی  
خالفتروریست   امثال  و  روند!می  قاتالن،  وها،  هر   ...کاران  که  دلیل  این  به    تنها 

دا به قرآن، رسول و غیره انجام  باور  با  روند! برخی از  می بهشت    به  ،انددهکاری را 
کسی بسته به اعمال خود    هر»ممکن است بگویند که  هم    متعصب مسلمانان غیر

می  دریافت  را  می نتایجش  جهنم  یا  بهشت  به  بنابراین  و  این  «رودکند  چنانچه   .
شک مطابق با اصل کارما  اعتقاد داشته باشند، بی   « کردار»  یا   « اعمال»مسلمانان به  

کردار  که     43یا  میالد  600است  از  قبل  پیش   سال  در زماو  و حتی  زردتشت  تر  ن 

 
 از خوبی، خوبی؛ این قانون جهان است.از بدی، بدی زاید و  : قانون کنش و واکنش یعنی  Karmaکارما  -  43

  ۀ گیرند املِ تصمیمع   چ هی  ۀ چوبِ خودش، بدون مداخلکه در چار «خود به خودی»کارما )پالی: کامما( قانونی است 
 . کندطور مستقل، عمل میخارجی و به
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، بهشت و جهنم در همین  «کارما»اساس  مورد آن صحبت شده است. بر در حکیم
 دنیا است.

بیایید برایتان داستانی را بگویم تا اندکی از این آسمان دلمرده دور شویم و در باغ  
 خیال گردشی کنیم. 

ه  سازد. این داستان ببهشت و جهنم را روشن می   ۀد که ایدداستانی ژاپنی وجود دار 
 گیرد. ای بین نوبوشیگه سربازی سامورایی و استاد ذن وی انجام می صورت مکالمه

می  که  کنجکاوی  سرباز  دربه  بداند  خواهد  بهشت  و  جهنم   گفته    ،مورد 
هاکویینمی  نام  به  استادی  باید  که  کلبه   44شود  در  که  زنرا  کوهستان  در  دگی  ای 
رسد. ن جا می ه آباالخره بمالقات کند. پس از طی مسافتی طوالنی، وی    ،کندمی 

درست  مشغول  تکه  استاد  روی  بر  کوچک  قوری  یک  در  چای  چوب  کردن  های 
مقدمه  بی   شود و سوزان در گودالی بر روی زمین است. سرباز به استاد نزدیک می 

 گوید: می 
 بهشتی هست و جهنمی؟  آیا -

وی با لحن    بدون توجه به حضور   ،از حضور وی با خبر بود   ،که از قبل استاد با این
 پرسد:  تحقیرآمیزی می 

 کیستی؟ ،یا ابل من ایستاده ی که در مقیتو -
 گفت:  ، ی که انتظار چنین پاسخی را نداشت یسامورا  

هستم  - سرشناس  و  بزرگ  خاندانی  از  سامورایی  سربازی  نوبوشیگه  شاید    ،من، 
 .ده باشداسم من به گوش تو خور

 
 بودیزم در ژاپن.  -گذار مدرسه رینزای ذن:استاد ذن ژاپن.  بنیانHakuinهاکوئین   - 44
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ی است که تو محافظش هستی؟ جور حاکم  این چه   !یک سرباز سامورایی؟  ،تو   -
 ! تا یک سامورایی است  یک گد تر شبیه تو بیش  ۀ چهر

می  عصبانی  آنچنان  را نوبوشیگه  خود  شمشیر  که  بیرون    از   نیمهتا    شود  غالف 
 دهد:آورد اما استاد ادامه می می 

نتواند سر    ی تو آنقدر کند است که حتپس تو یک شمشیر داری! احتماأل سالح    -
 بزند. انحیف مر

و    شودشود که صورتش از خشم گلگون می این بار نوبوشیگه آنچنان عصبانی می 
 کشد.دهد و کامال از غالف بیرون می را با جدیت بیشتری حرکت می شمشیر خود  

 دهد:درنگ پاسخ می در این اثنا استاد بی 
 شوند.می  های جهنم باز و اکنون دروازه  -

برد، شمشیرش را غالف کرده و با  اد می ، سامورایی پی به آموزش استبا این عبارت 
 گوید: استاد می  کند.احترام تمام به استاد تعظیم می 

 های بهشت.و اینجا دروازه  -
دهد. او  استاد بهشت و جهنم را از راه موعظه و یا منطق توضیح نمی  ،در این داستان 

و به  ا  .حس کند  و  ببیندمخاطب  که    دهدنشان می   رنگ و همانجا داین مسئله را بی 
 نباشد.  هافهماند که ورای این جهان به دنبال آن سرباز تلویحا می 

اکنون در بهشت قرار داریم و اگر  هم   ،اگر ذهنی آرام و انبساط خاطر داشته باشیم 
آزرده غیره  و  پارانوئید  دشمنی،  عصبانیت،  از  د واق   در  ،باشیم  همواره  جهنم  ع  ر 

 هستیم. 
 نتیجه گیری 

های خود به آن  اسالمی بود که من تجربه نموده و در نوشته  ی ازمختصراین شرح  
 . ماپرداختهاش اصول متعصبانه  ذکربه  و اشاره کرده 
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نمی   را  و ذهن  قدیمی  اصولی  به  با    توان  خالق  ذهن  کرد.  محدود  خشک 
پوستدور  انسان   ۀانداختن  که  مدتنادانی  را  است هها  کرده  احاطه  واکنش    ،است 

که بر ما تحمیل شده و یا به   را  است اگر تصور کنیم که روشی دهد. اشتباه  نشان می 
ما مجبور    ایم باید با اطاعت محض دنبال کرد.ثیر آن قرار گرفته أطور سنتی تحت ت

و محکوم نیستیم این سنت را تا ابد پیروی کنیم. از نظر من، اطاعت و مجبور کردن  
امت و خالقیت انسانی واقع چیزی جز تحقیر کر  و پذیرش یک ایدئولوژی در  مردم

، آبشخور نگرش  شده و به ما دیکته  نیست. طبیعتا  اصولی که از پیش تعیین و تصور  
و در تضاد با جستجو  در تضاد با رشد و بالندگی ما است    که  و رفتار کنونی ماست 

را  هایی  عینک  داریم  ما وظیفه   رو اینباشیم. از   خواهیممی   چه   و   هستیم  چه   در اینکه 
مورد بررسی قرار دهیم و بدانیم    ،بینیمدیگر و نیز خود را می   ان یا، مردم که با آن دن

عینک همین  نحو که  ماهیت    ۀ ها  به  نسبت  ما  دید  چگونگی  و  دنیا  از  ما  تفسیر 
ود  ها را به وج ستند زیرا عینکدهند. الگوهای تفکر قدرتمند هواقعیمان را شکل می 

آگاهانه و ناآگاهانه در جستجوی   جوی واقعی به طورآورند. از نظر من، حقیقت می 
تعیین شده نیست و هیچ نیت بدی    چیزی متفاوت است. ویژگی جستجو از پیش

به دنبال چیز جدیدی   در پس آن قرار ندارد. برخی اوقات، خود درونی من دوباره 
بلکه    صد و عامدانه جکاوی، نه با ق دیگری را که کن  ۀ ناشناخت  ۀ  گشت و من حیطمی 

 گرفتم.پی می  ،ساخت ی ، مرا بدان رهنمون م به صورت خودجوش 
تجربهدر   اولین  در  حقیقت،  ماندم دریافت  ناکام  خویش  خویشتن  در شناخت  ام 

به آن سپردم اما عدم موفقیت در هر کار سهم با تمام وجود خود را  کسانی    گرچه 
می  اجازه  به راحتی  که  مقابل،    ذهنیت دهند  است  در  و  نفوذ کند  آنها  در  شکست 

حرکت    موفقیت  جلو  به  و  دارند  موفقی  و  مثبت  ذهنیت  که  است  کسانی  آن  از 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 76

 

جستجو  راه    کنند. از آنجایی که هدفمند بودم، به سان دیگر افراد موفق، همچنان می 
 کیست، این ظاهر چیست و آن باطن کدام است؟   «من»را در پیش گرفتم که: این 
 کیست    ندانم  دل خسته  من  درون نا در 

             غوغاست و در فغان و در که من خموشم و ا
 حافظ
 

   نکات مهم این فصل: 
به    مان خود به اسالم را که از اجدادو باور  از لحاظ آداب و رسوم، ما دیدگاه سنتی    -

 ؛دهیمهای آینده انتقال  بوریم به نسل مج ، ایمارث برده
  و   ودممورد خ   دانستم، نسبت به آگاهی درچیزهایی که نمی ن همواره نسبت به  م   -

 ؛ام. خودآگاهی هدف اصلی من بوده است و بوده بیرون کنجکا یارتباطم با دنیا
عرفان  در این است که  عرفان اسالمی و تصوف    تفاوت اصلی میان اسالم سنتی و  -

م سنتی بر  کید دارد اما اسالأبر خودآگاهی به طریق عملی برای درک خدا تاسالمی  
 ؛کید دارد أاحکام ت، موعظه و اطاعت از احکام شرعی  خوانش 

س  - اغلب  بتواند  باید  واقعی  مذهب  و  الؤیک  گوید  پاسخ  را  پرسشگر  یک  های 
 ؛ جای تردیدی باقی نگذارد 

کردن دیگران، چیزی جز    تعصب در حمایت از ایدئولوژی خود به قیمت قربانی   -
 ؛انحصار مذهبی نیست 

باید  تواند اعمال خوب و بد را از یکدیگر ت می   پویاو    یک ذهن تیز  - میز دهد اما 
 ؛ خطر تقویت کرد بستر ذهنی خود را با اقداماتی سالم و بی 

رسال  - خواندن  احکام،  از  طوالنی   ه پیروی  احکام شرعی  حفظ  کمکی عملی    ،و 
 ؛ ذهن نخواهد بودروح و   پاالیش برای 
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از   - جریان   آگاهی  و  مذاهب  فلسفی،  درک  هافکار  میزان  به  فکری  مختلف  ای 
 ؛ص بستگی دارد شخ

تندرو(،  گری وفی ص   - اسالم  این  که  اسالمی    )پادزهر  درک  با  ایران  که    بینشدر 
 ؛به وجود آمد ، شناخت خدا به معنای شناخت خود است 

، کشیدن بود. ریاضت    «محتوا»و نه    «ظاهر»مبنای    بر  ،اسالمی که من آموختم  -
برای  خودآزاری  و  قدیس   خودتنبیهی  یک  مرگ  اسالم  ویژگی   ، بزرگداشت  های 

 ؛ ایی بود که من آموخته بودمبنیادگر
تعلیمات  قلب    مند شدم و از صمیم  ام به اسالم عالقههای شیرین جوانی در سال   -

 ؛کردمنمی دریافت  ، دادم اما آنچه که انتظارش را داشتمآن را انجام می 
کار دشواری است و    ،این ایدههای  آموزه انتخاب یک ایده آسان است اما اجرای    -

 ؛ شودی ن به طور کامل رد م از سوی ذه ،ما نباشدپندار و ذات  ق با چنانچه در تطاب
 ؛ما بکارند ذهن  در را  خود بذر  توانند می  نخوت  و انتقام نفرت، دشمنی،  تعصب،  -
 ؛شودیک قانون محسوب می  ،اطاعت محض در برخی مذاهب  -
ه  توانایی آن مذهب در تبدیل انسانی شرور ب  ،مذهب   العاده در هر قدرت فوق  یک  -

 ؛انسانی خالص و مذهبی است 
در معرض گرفتار شدن در  تواند می دیدن و یا باور به تنها یک بعد از چیزی، ما را    -

 ؛ ها دفاع شودنرود تا حد مرگ از آدهد، تعصباتی که انتظار می  تعصب قرار 
برای دستیابی به  انون است اما انسان  در اسالم سنتی یک ق  ،«تسلیم»یا    اطاعت   -
 ؛  درک و تجزیه و تحلیل نیاز دارد  به  «حقیقت »
رس   - و  آداب  تفسیر سنت،  و  گمان  و  حدس  استنتاج،  که  یهاابزار  هاوم،  هستند  ی 

 ؛ کنندبرخی از مذاهب برای تبلیغ و دفاع از ایدئولوژی خود از آنها استفاده می 
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رستگاری    - مذاهب،  از  برخی  شیومنوط  در  یک  از  محض  اطاعت  فکری    ۀ به 
 ؛چون و چرا به امروز رسیده است که از گذشته با سنتی بی ای ؛ شیوه شودمی 

نمی   - از طریق موعظه و دستوراپاالیش ذهن را  نباید  هاباید   ت وتوان  تحقق    هاو 
 ؛ بخشید

 ؛ مثبت و خالقانه است  ، نگرش من نسبت به اسالم، انتقادی -
 ؛کرد  ان در این دنیا تجربه توبهشت و جهنم را می  -
  چیزی، به معنای این است که هیچ چیز در هر  یک بعد از    نها خیره نگریستن به ت  -

 ؛ دانیمنمی آن مورد ابعاد دیگر 
کند تا حقیقت زندگی را به صورتی که  به دور از تعصب به ما کمک می   ۀمشاهد  -

 ؛درک کنیم ،هست 
 ؛تر شویمر از خود، به خود نزدیککند تا به جای فرا خودپژوهی به ما کمک می  -
واع  - از  می برخی  گمان  مذهبی  پیروان ظان  کمیت  که  کیفیت  مهم  ، کنند  از  تر 

 ؛ها است آموزه 
قادر سازد    - را  آنها  تا  آورد  ارمغان  به  مردم  برای  را  رهایی  و  آزادی  که  مذهبی  هر 

روحی  کنندمشکالت  برطرف  را  می   ،شان  و  است  واقعی  را مذهبی  آن  توان 
  ؛نامید و از آن پیروی کرد  «دسقم »
هایی هستند که ما را از حیوانات  ویژگی   ،، تحلیل، شناخت و درک تفکر، انتخاب  -

 ؛کنندمتمایز می 
 . انسان باید خود راهش را در زندگی انتخاب کند -
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 جی سوگن   خانقاه   در   ذن   استادان   توسط   گذاری   منصب   رسمی   مراسم 
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 فصل چهارم 
 ه دنیای مارکسیسم د ب ورو 

 
 های آن جنگل جوانه 

می ع  یک دست  عملیاتی  انجام  به  بی نکبوت  که  ریسندزند  یک  به  ماهر    ۀ شباهت 
را  زنبورها  نیست. معماران  از  سلول   با  بسیاری  از  یکی  شرمگین ساختن   هایشان 

بهترین زنبور   سازندمی  ها در این است که معمار در  اما تفاوت بدترین معماران و 
             .ستفاده می کندبه خلق واقعیت از قدرت تخیلش ا حصول 

 « کتاب سرمایه ،مارکس»
ماهی عاشق و جستجوگری بودم که در رودبارهای خروشان در جستجوی حقیقت  

می  پرکردم.  شنا  از    فعال،  سرشار  و  شور  و  کنجکاوی  شوق  از  الهام  با  انرژی 
 داشتم.  زای زندگی گام برمی های حیرت ام در جاده طبیعی 

 هر ش   گرد   گشت  همی    با چراغ   شیخ    دی
 کز  دیو و  دد ملولم  و  انسانم آرزوست 

 می نشود  جسته ایم   ما    گفتند  یافت 
 آنم آرزوست   می نشود   یافت   ه آنک گفت 

خواستم خود را بفهمم و بشناسم و معنای زندگی را درک کنم، این دلهره هنوز  می 
ذهنم   می در  تجرب  ه ک  کرد خودنمایی  مطلوۀ  در  روش  و  راه  یافتن  برای  ب  پیشینم 

پربا    ، زندگی  و  اماجدیت  کردم  زیرا  شور تالش  ماندم  آئین ناکام  به    این  نتوانست 
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این بدان معنا نبود    به هر حال بپذیرمذهن و قلبم  د که آن را با  گیزکافی مرا بران ۀ انداز
ه مرا به خود بیاورد،  که بخواهم از جستجویم دست بکشم. به دنبال چیزی بودم ک

و   کند  ایجاد  من  در  مرا  مسیریا  تحول  دهد.    احساسات  جهت  دلخواه  راهی  به 
از این جستجو    نخستم نداشتم اما  ۀ دستاوردهای چندانی در لمس حقیقت در تجرب

فرصت تبدیل  به    امیدوارانه  این ناکامی رادر صدد بودم تا  نه تنها ناامید نشدم بلکه  
میلی که    ی معین و مشخص،مید و آرزوی واهی نبود بلکه میلکنم. اشتیاقم صرفا ا

بخواهم   اگر  که  بودم  باور  این  بر  بود.  قطعی  اشتیاقم  داشت.  تفوق  دیگر  امیال  به 
های های گذشته خط بطالن بکشم و راه بزنم باید بر ناکامی   موفقیت خودم را رقم 

یط اشتیاق  ر شرایأس و عقب نشینی را بر خود ببندم، در آن صورت است که ذهن د
آتی  موفقیت  برای  آمادسوزان  می اش  شرط  ه  این  باید  شود.  بود  من  موفقیت  الزم 

 رفتم، به سان رودی شناور.  هنوز می 
بودم شکیبا ا  جستجوگری  روشنبا  افقی  به  با    تر.مید  ناشکیبا شاید  افراد  از  برخی 

تجرب می   ۀاولین  انتظار، سرخورده  م غیرقابل  را شکست  آن  و  این  نای شوند  گارند. 
دا بیشتری  کوشش  نیستند  مایل  بردهافراد  بهره  رویداد  آن  از  که  باشند  در    ، شته 

آنها تصور می گام استفاده برند.  آن  از  بعدی  اولینهای  که  و  تجربه  کنند  آغاز  شان 
توانند تجربه و دانش بیشتری در هر میدان  دانند که می آنها است. آنها نمی   پایان کار

آورند   دست  وکامی نا  انچهنچ به  و    ها  تجزیه  مورد  را  آن  دهند.  علل  قرار  تحلیل 
دارد، تحقق   بزرگ  شکیبایی  و  بردباری  به  نیاز  بزرگ  کوشش    آرزوهای  یک  به 

 .رف شگ
است:    گفته  چرچیل  به  »وینستون  را  خود  کوشش  نهایت  ما  که  نیست  کافی 

اس نیاز  مورد  که  آنچه  باید  اوقات  گاهی  بریم،  کار  به  بیهوده  انجام   ،ت چیزهای 
 «.دهیم
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گ پیکر آ فرانسوی  بزرگ  است:تراش  گفته  رودین  وقت  »  وست  اتالف  کاری  هیچ 
 .«ی استفاده کنیدیآن با دانا ۀ تجرب نیست چنانچه از

های قول نقل اگر به دنبال  شوند.  ای از تجربه ناشی می خردمندانه   هایعبارت چنین  
مو  در  با شما هم بیشتری  نتایج تجربه هستید،    کوچک درونم   ماهی تم.  نظر هس رد 

  1342در سال    .کرد می قدرت و آرزو به سوی رهایی شنا    زده اما سرشار ازشگفت 
توان آن را  ی تازه برداشتم که م   ۀ گام جدیدی به سوی یک تجرب  (1964)  خورشیدی

در چارچوبی دوره دیدم که کمتر ممکن است    آموزشی توصیف کرد.  ۀ تجربه یا دور
بیفتد. اتفاق  همه  حوزه م  گا  برای  برایم  ای  به  قبل  از  تصورش  که  ممکن  غیر نهادم 

 بود.  
تجربه حضور  »  :آید؟ بر طبق نظر دانشوران به راستی تجربه چیست و به چه کار می 

تجربه قابلیتی    .«مستقیم است، تماس یا دانش واقعی   ۀمستقیم یا مشاهد  شخصی 
نی که  و مردماانسان    جهان،   ۀ درباررا حقایقی مشروط    است که شخص اطالعات یا

داد  آنها  مراوده  ستدوبا  انسانی پیش  کسب می   ،ارد د  و  برای هر  ید آمی کند. تجربه 
ک است  واکنشی  مهم  می ه  ولی  نشان  آن  برابر  بزرگ یمدهدر  افراد  بیشتر   . ،  

راموفقیت  خود  چشمگیر  تجربه  های  ارزیابی  تجربه  در  حاصل  اند. دانسته ها  و 
هم بد  یا  رخدادهاخوب  است  ۀ  همرا ء  ثنابدون  سفر  این  در  بیایید  هستند.  ه  تجربه 

 باشیم.
 

 مارکسیسم در خانواده 
هواخواه   خواهرم  همسر  خانواده،  و    ۀسرسپرد و  در  مارکس  -ممارکسیس »کارل 

ها  کمونیست ایران که    ۀ دیدم که به رادیو پیک یا رادیوی حزب تودد. می بو   «ملنینیس 
محمدرضا شاه، گوش دادن به    ۀ دور  داد. در آن زمان و در گوش می   ،کردندتولید می 
ها را مجبور به نفی  ود. این حقیقت دارد که اگر انسان ک به شدت ممنوع برادیوی پی

آن  به  آنها  کنجکاوی  کنند،  چیزهایی  با  تماس  قطع  به  تهدید  یا  و  کنند  چیزی 
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حریص  شده  منع  موضوعات  به  مواردی  در  و  بیشتر  می موضوعات  من تر  شوند. 
ع خیلی  و  کمونیست ه القکنجکاو  رادیوی  که  بودم  د مند  را  دهم.  ها  گوش  خفا  ر 

نامیدند، جلساتی را مخفیانه  می «  رفیق»ه همدیگر را  همسر خواهرم و دوستانش ک 
با   می   احتیاط   و  برگزار  خانه  در  مخفی   کردند.بسیار  کنجکااین  در  کاری  مرا  وی 

بر  بیشتر  آنها  گوش   انگیخت.می خصوص  به  گریخته  جسته  می چیزهایی  رسید. م 
دربار  کمونیفعالیت   ۀ آنها  می های  بحث  دربارستی  و  مارکس،    ۀفلسف  ۀ کردند  کارل 

راندند که همگی برایم تازگی  لینن سخن می   ۀو اندیش   چارلز داروین  تئوری تکامل
بدانم دربار که  بسیار کنجکاو  و  بودم  چه چیزهایی صحبت   ۀ داشتند. خیلی جوان 

م و توضیح  شدآنها را درک کنم اما ناامید نمی   ۀاندیش توانستم  کنند. در آغاز نمی می 
 خواستم.بیشتر می 

کنند و  کردم هرچه بیشتر خودم را به آنها نزدیک کنم تا بفهمم که چه می کوشش می 
حدود   چیست.  آنها  قوی  دهزشانایدئولوژی  به  پیش  از  بیش  داشتم.  ترین  سال 

ه کمک همسر خواهرم به  یج و ببه تدر   شدم.مند می ه ایدئولوژی رایج آن زمان عالق
 آنها راه پیدا کردم. محافل و جلسات

دوربی   به  و  جبهه   گمان  و  تعصب  هرگونه  و  از  فیلسوف  یک  مارکس  کارل  گیری، 
درست است    م مدرن و کمونیسم بود.س دانشمند اجتماعی و همچنین پدر سوسیالی

والت آن همخوانی  معیارهای نظام نوین جهان و تحرخدادها و  های او با  که اندیشه 
نکرد  نمی   ۀجام به خود  او    هایبینی پیش   و   پیدا  ولی  نپوشید  ارزش عمل  های توان 

نا  را  بزرگ  فیلسوف  این  و  دیگر  گرفت  کلیتهای  اندیشه دیده  در  را  س  ش او  ال  ؤ زیر 
 برد.

مه   ماه  پنجم  ی   1818او  در  آمد و چهارم مارس    ۀ خانواد  ک میالدی  به دنیا  آلمانی 
 درگذشت. 1883
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آلمان  ، تاریخ و  شناسی  جامعه فیلسوف  ،انقالب  متفکر  سرک ما سن    اقتصاددان  در 
درج   24 جنا   ۀ سالگی  دانشگاه  از  را  فلسفه  همچنین    45دکترای  او  مقطع  گرفت. 

)آلمان( خواند و سپس به دانشگاه برلین رفت. از    دکترای حقوق را در دانشگاه بن 
های محکمی  مایه  «مانیفست »و    « سرمایه»نام  ه  میان آثار مارکس دو اثر معروفش ب 

الهی است    ۀروزگار خود بخشید. مانیفست مارکس نه یک نظری  یکالبه تفکرات راد
ر جهان را  وتمام ام    ایست که بر اساس آن اهریمنی بلکه نظریه و برنامه   ۀ و نه نظری
می  رن داند مادی  می و  بررسی  دیدگاه  این  با  را  بشر  مخالفان  کندج  و  موافقان  او   .
 .  هم داشته است  سرسختی 

که  داشت  عقیده  مارکس  جامع  کارل  یک  برای  اجتماعی  نیاز    ۀ تغییرات  مورد  بهتر 
  ۀ عمد  وضوع است و برای تغییرات اجتماعی باید تضاد طبقاتی وجود داشته باشد. م 

 تغییرات اجتماعی، تغییرات اقتصادی بود.  برایمورد توجه مارکس  
های دربند را  اندیشه بود که توده   در این بود و  دوست واقعی  مارکس یک انسان کارل  

 کمک کند.
 بینی شدم.جادوی این جهان  ،گرای آن دوران سان جوانان آرمان ه من نیز ب  

 
   « سیسم نظریۀ مارک   دربارۀ   آموزش »

به فلسفخواهرم از عالقههمسر   بود و می   ۀ مندی من  دانست  مارکسیسم خوشحال 
اسرارشان می  که  کند  اعتماد  من  به  و    تواند  دارم  نگه  یک    فرد را  عنوان  به  فعالی 

دربارهواخ  اینکه  منظور  به  و  شروع  برای  باشم.  جوان  مقدماتی  آموزه   ۀ واه  های 
آشنا کنم،مارکسیسم  پیدا  کتاب ب  یی  معرفی عضی  من  به  ممنوعه  اصطالح  به    های 

 
45 -Jena 
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نظری    ۀ سان در حوزتر کند و بدینشد که فهم ایدئولوژی این مسلک را برایم آسان 
 ر گرفتم. کسیسم قرامار

کتاب رمان  و  چون:ها  شد  هایی  آبدیده  چگونه  آهنین،  فوالد  و    سخرمگ،  پاشنه 
فلسفه مقدماتی  رؤاصول  دنیای  آیند،  برای  را  ما  تابناک  ه یاهای  و  روشن  ای 

رابری بودند، با خواندن  ساخت. نسلی از جوانان که شوریده و شیدای آزادی و بمی 
 شدند.ا و انقالبی می انگیزه و پویها پراین کتاب 

مرا به ادبیات مارکسیستی بیشتر کرد. به تدریج همسر    ۀالق ها عاین مجموعه کتاب 
تأثیر او همچنین  متجلی کرد،  کارل مارکس را در ذهن من    ۀخواهرم زیربنای فرضی

بسیار ساده    ۀ به شیورا  تر کردن اندیشه مارکس  در غنی   ، تکاملی چارلز داروین  ۀ نظری
توضیح   را  می   برایم  تکامل  تا روند  و  و    مارکس  ۀ اندیش   طبق داد  را    ارتباط تأثیر  آن 

به  می   نسبت  نظر  به  بدانم.  اجتماعی  انقالب  با  یک  همراه  مارکسیسم  که  رسید 
ماتریالی  مبحث  و  داروین  دیالکتیکس تئوری  و  ی   ، م  منطقی  علمی،  ایدئولوژی  ک 

مند ه عالق بیشتر  یسم  تدریج به مارکس ش و نیز بستر بحث و جدل باشد. به بخرهائی 
در   را  اطالعاتم  و  جزواتشدم  کتاب،  خواندن  با  زمینه  باال  هنویسدست   و   این  ا 

نشست می  در  همچنین  مخفیبردم.  که  گروهی  باهای  و  همسر  یاحتانه  توسط  اط 
کردم. در حقیقت هم در  شرکت می  شد،می   ریزی )رفقا( برنامه  خواهرم و دوستانش

این در  عمل  در  هم  و  می   تئوری  آموزش  و    ،دیدمگروه  مهیج  آنچنان  برایم 
می وشنفکر ر ترغیب  که  بود  دربارمآبانه  بیشتر  عد  ۀ شدم  زمان  آن  در  بیاموزم.    ۀ آن 

 شدند به این دلیل که: بسیار کمی جذب مارکسیسم می 
بود  -  1 مبارزاتی  ایدئولوژی  واجد   یک  که همگان  داشت  تعهد  و  انگیزه  به  نیاز    و 

 ؛ نبودند  ششرایط
 ؛شکل فعالیت آن مخالف بود  با هر ومت حک -2
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 . است همگانی برای پذیرش آن نبوددرخو  -3
خوش   من  خودم،  نظر  روشنفکران  به  میان  در  را  خودم  که  بودم  و  اقبال 

این تجربیات    تر بود و دیدم که تجربیاتشان از من غنی آن زمان می   ی از خواهانآزادی 
می  انتقال  من  به  یرا  مادرم  اینکه  با  امادادند.  بود  مسلمان  فرد  عناصر   ک    به 

زمینهمارکسیست   بعضی  در  می ایرانی  کمک  از  ها  گروهی  او  نمونه  برای  کرد. 
های معتدل را با شهادت در دادگاه نجات داد و همین شهادت باعث شد  کمونیست 

ها و  آنها از زندان و اعدام نجات پیدا کنند. خوشحال بودم که مادرم با کمونیست 
انقال  همدکترین  آنها  عمد دل بی  علت  داشت.  همفکری  و  و  ه  ۀ ی  مادرم  مکاری 

  زحمتکش   ۀ های ایرانی این بود که هدفشان نجات فقرا و طبقکمک به مارکسیست 
را  ای بود که مادرم  انگیزه   تنها   و   داد ثیر قرار می أرا تحت تمادرم    و این موضوع بود  

های  کمک به انسان   ۀ گیزد. من هم با انکندر بعضی موارد به آنها کمک داشت وامی 
کوشش   و  جامعرنجدیده  یک  استقرار  ایده  ۀ در  که  طبقه  و  بدون   آل 

بودمردم آنها شدم  ، پسند  این  ، جذب  تمام  بر  و استداللی  عالوه  ها، تشریح علمی 
ویژگی  از  انسان  و  جهان  از  دیگرآنها  مارکسیستی   ی های  ایدئولوژی  که  بودند 

م  خود  به  را  روشنفکران  ذهن  انگیز توانست  و  دلسوزی  احساس  و  دارد    ۀ عطوف 
تود همی با  آ  ۀاری  آنها پدید  را در ذهن  پر  ورنجیده  این همدردی در یک جوان  رد. 

دوستانه شرکت کنم و در آن  باعث شد در این راه انسان   ، شور و احساساتی چون من
 ها شدم: سهیم باشم. به طور خالصه به دو دلیل مهم جذب کمونیست ها فعالیت 

هگل    ۀ ، فلسف یونانی و اروپایی   ۀکه فیلسوفان برجست  معقالیی مارکسیس لیم  تعا  -  1
 داد. را پوشش می لکتیک  م دیاس ماتریالی ۀانگلس و در مجموع فلسفعقاید و 
باور  -2 و  بند انسان   عالقه  از  کارگران  و  کشاورزان  آزادی  به  و    دوستانه  اسارت 

 جویانه. د و صلحن طبقه و به یک زندگی شابدو ۀ هدایت آنها به یک جامع
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و ک  ۀ آزادی طبق برقراری یک دولت  کارگر  و  سازی  پرولتاریا برای رها حامی  شاورز 
بی   از  نا فقرا  عمدعدالتی،  عوامل  ستمگری،  و  روشنفکران    ۀ برابری  بر  تأثیرگذاری 

 برای گسترش باوری قوی به مارکسیسم بود. من نیز از این طرز فکر استقبال کردم.
ینیسم نل-مارکسیسمریزی ایدئولوژی  مهمی در قالب   اهرم نقش از این رو همسر خو

و شیو داشت  من  ذهن  در    ۀ در  اندیشه  این  گرفت.  جای  ذهنم  در  تفکر  از  دیگری 
های جدید باز کرد و  گفت و چشمم را به افق ها سخن می د از بیداری توده زمان خو

تی  عدالبه بی نسبت  خودم را در تحول یک احساس راستین انسانی همراه با آگاهی  
 دیدم. ها می و ستمگری بعضی از حکومت 

چنانچه به تعقیب دانش بها دهیم، باید آزادانه هر جا  »  گوید:می   46آدالی استیونسن 
رهسپار شویم. "ذهن آزاد" سگ وحشی نیست   ،سازد اطالعات ما را رهنمون می   آن 

 «.که با زنجیرهای قطور مهار شده باشد
ما قادریم  اممکن است محدود باشد    ، یدفکار و عقابرخی از ا  نسبت به آگاهی ما  

مرزبندی و  واین محدودیت  برداریم  را  به  دید وسیع   ها  توجه  با  باشیم.  داشته  تری 
توانایی »  المثل ضرب  د   ،«ست دانایی،  را  خود  می من  روشنفکرانی  میان  که  ر  دیدم 

بحث  د  وخ مسائل سیاسی، اقتصادی و فلسفه در حد درک و فهم    ۀ توانستم دربارمی 
این   و  کنم  مناظره  توانایی اعموضوع  و  به  فزون تماد  را  در  هایم  بود.  کرده  تر 

نظریات و پیشتهاداتم    ،ترین بودمافراد حزبی داشتم با اینکه جوان  هایی که بانشست 
مردم در    ۀ اصد بین رفقای حزبی در شهر و تودگرفت. داوطلبانه قمورد تأیید قرار می 

به  کار  کارگران سر  آ  ویژه  آنها  پاالیشگاه  بین  بودم.  پنهانی  ب بادان  طور  نشریات  ه 
احقاق حقوقشان  راه  ین طریق آنها را به مبارزات در  ه اکردم و بپخش می را  حزبی  

 
 مدار و حقوقدان آمریکایی. دیپلمات، سیاست  Adlai.E. Stevenson, Jr -آدالی استیونسن -  46
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می  م تشویق  دردسر کردم.  رفقا  برای  نه  که  بودم  دام  حتاط  در  اینکه  نه  و  باشم  ساز 
حکومتی   وظیفه پلیس  ممکن  نحو  بهترین  به  در بیفتم.  را  ساز  ام  انجام قبال  مان 

نفس بیشتر من شد تا آن را به شکلی  به این ایدئولوژی باعث اعتماد تقویت  دادم.  می 
 ابراز کنم.  هم در محیط مدرسه 

شناسی که بسیار به  تحصیلی من در دبیرستان علوم تجربی بود و مبحث زمین  ۀ رشت
عالق بودمه آن  فرضی  ،مند  با  بیش  و  از   ۀکم  داشت  همخوانی  رو  اینداروین 

اینمی  در  مقاالتی  غنی زمین  توانستنم  که  کنم  تهیه  درس  برای کالس  کتب ه  از  تر 
داشتند زیرا دانش  آموزان کنجکاو با عالقه یادداشت برمی محدود درسی بود. دانش

بود. معلم کالس    تر از کتاب محدود درسی محتواتر و پرجذاب  ،تخصصی پراکنده
از کتب    ترفرا که    کرد موزان را تشویق می آکرد و دانشها استقبال می از این کنفرانس 

دانش  ،درسی  از  بعضی  تدریج  به  باشند.  داشته  تماس مطالعه  من  با  آموزان 
ای از موضوعات علمی بیش  پاره   ۀ کردم تا دربارگرفتند و من جلساتی برگزار می می 

که   آنچه  هنگاماز  آن  فهیمی   ،دانستندمی   در  و  خوب  دوستان  کنم.  در    صحبت 
به  اما  کردم  پیدا  مارکسیس   ۀواسط  دبیرستان  جریان  به  حکومت  و    محساسیت 

نمی پر آن،  بودن  درباره مخاطره  آزادانه  حتتوانستم  دیگران  با  ترین صمیمی   ی اش 
با  دوست صحبت کنم چرا که در این زمینه آمادگی ورود به عمق ماجرا را نداشتند و 

بسیا  احتیاطی بی ترین  کوچک  بود جان  بممکن  رفقای حزبی  از  بیفتد.  ری  ه خطر 
دیدم و با  تر از قبل می خودم را قوی   ،مارکسیسم  ۀاز دو سال و نیم تجربه در زمین  بعد 

دیدم که بناست  ای می اکنون خود را در مدرسه   بیشتری حرکت کردم.نفس  اعتمادبه 
 ای را در برابر من بگشاید و نقشم را در این جهان مادی بیابم. افق تازه 
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خالف گذار در جهان کسانی هستند که بر ثردهندگان اتغییر»:  گویدمی   47نیس لتروا  
   .«کنندشنا می  آب جریان 

 . ماهی سیاه کوچولو چنین به راه افتاد تا برود و اقیانوس را پیدا کند
 

 این فصل:   نکات مهم 
 ؛ مارکسیسم از خانواده به ذهنم خطور کرد  ۀ اید -
 ؛ دم خودجوش بو س گرایشم به مارکسی -
 ؛ جذب آن شدم  ،هاجهان، انسان و آزادی توده م به س به علت نگاه علمی مارکسی -
مارکسیشخصیت   - ایدئولوژی  به  که  متحول کردندس هایی  را  آن  و  دادند    ، م شکل 

 ؛فیلسوفانی بزرگ بودند
مارکسی  - کامل  پذیرش  از  کتاب س قبل  خواندن  به  تشویق  زمینه  م،  این  در  هایی 

 ؛شدم
حوز   - خومارکس   ۀ در  ذهنی،یسم  لحاظ  به  را  واق   د  مردم  عپخته،  دلسوز  و  گرا 

 ؛ دیدممی 
اندیش   - خواهرم  می   ۀهمسر  او  کرد.  نهادینه  ذهنم  در  را  به  مارکسیسم  که  دانست 

 ؛کافی مورد اعتماد هستم که به جمع آنها بپیوندم  ۀ انداز
تجرب  - یک  به  که  می مترقی    ۀفردی  کشیده  تجرب  ، شودجدید  به  تلخ    ۀ هرگز 

 ؛ گردداش برنمی ه گذشت
 ؛ مارکسیسم گام نهادم ۀ سالگی به حوز  شانزده -پانزده حدود در  -
 ؛تجربه در هر فرآیند نه آغاز است و نه پایان  -

 
47 - walternis 
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عینی،    ۀبر طبق نظر دانایان، تجربه یک حضور شخصی مستقیم یا یک مشاهد  -
است  تقابل  یک  یا  واقعی  فرد ای  توانایی   و  دانشی  که  حقااطال  ، است  از  یق  عاتی 

 ؛کندن کسب می ، خود و دیگراباره جهان محتمل در
 ؛ گذار بودایدئولوژی مارکسیسم تأثیر در شور نوجوانی، -
پدر    شکبی - همچنین  و  اجتماعی  دانشمند  و  فیلسوف  یک  مارکس  کارل 

   بود؛  مدرن و کمونیسم سوسیالیسم
 ؛باشد  برای تغییرات اجتماعی باید تضاد طبقاتی وجود داشتهطبق نظریۀ مارکس   -
چون:  کتاب   - چگ هایی  شدفوالد  آبدیده  آهنین،  ونه  اصول  ،  خرمگس،  پاشنه 

 و... برای درک بهتر مارکسیسم  الزم بود؛  مقدماتی فلسفه
های من در پیوند به  از انگیزه   ،رنجیده ۀهمیاری با تود   ۀ احساس دلسوزی و انگیز  - 

 مارکسیسم بود؛
جهان تغییر  -  در  اثرگذار  ککسانی    ،دهندگان  جریان هستند  برخالف  شنا    آب  ه 

 کنند. می 
 ؛پسند بودعقالنی و مردم   ،عقایدآن جذب مارکسیسم شدم چون  -
 ؛ گرایش مرا به مارکسیسم بیشتر کرد  ،های انقالبی خواندن بعضی کتاب  - 
 ؛ دوست یافتمگرا و نوع م رفتم و خودم را واقعنگرش   فراسوی افق محدودبه من   - 
بعضی    -  مدرسه  آم ام  تحصیلی   ۀرشتب  المطدر  مطالعات  زمینۀ  ام  وزشی با  در 

 ؛ همخوانی داشت مارکسیسم 
ودند که راهی  دوستان روشنگری نب   و یا   منابع موثق، راهنمایان واقعی در نوجوانی    - 

  به من نشان دهند. ،جستمی را که  م 
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 چین   در   معابد   از   یکی   مدیر   با 
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 فصل پنجم 
 تخصصی   دوره نظام وظیفه  

 
 ستای خاموش از جنگل ستاره تا رو 
 ! ای انسان   جنگلی هستی تو 

 جنگل ای روییده آزاده 
 ها دامان دریغ افکنده روی کوه بی 

 ها بر سر انگشتان تو جاویدآشیان 
 های تو جوشندهها در سایبان چشمه

 آفتاب و باد و باران بر سرت افشان 
 گر آتش جاِن تو خدمت 

 !نگل انسان سربلند و سبز باش، ای ج 
 سیاوش کسرایی 

است   دمت خ  اجباری  ایران  در  وظیفه  سن  نظام  به  که  جوانانی  سالگی    هجده. 
سال را در نیروهای ارتش بگذرانند. گرچه بیشتر آنها مایل نیستند دو  رسند باید  می 

هیچ    دانند،نظامی را تحمل کنند و آن را اتالف وقت می   های سخت و دشواردوره 
ت کامل داشته باشد اما این معافیت  افینیست مگر اینکه فرد مع  گریزی از این قانون 

 شود. می شامل تعداد اندکی از افراد 
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خود آنگونه که    ۀبه باور من هر جوان باید از این حق برخوردار باشد که برای آیند 
می  برنامه خود  بدان خواهد  را  خود  فرصت  و  زمان  و  کند  درست  ریزی  که  سان 

ریزی کند و خدمت سربازی  امه برن  ه،رچوب هنجارهای جامعداند و البته در چامی 
در ایران قبل از اینکه فردی به دنبال شغلی  عمده در برابر این انتخاب است.    مانعی 

رانندگی یا مزایای    ۀگیرد، بخواهد پاسپورت و گواهینام باشد یا تصمیم به ازدواج ب
 نظام اجباری است.  ۀ ردیگر دریافت کند، گذراندن این دو

سربازیمهم  خدمت  مشکل  به    ترین  توجه  با  جوان  یک  است.  آن  بودن  اجباری 
به اشکال گوناگون  قرار می   «بایدها»نیازهای خویش در اجبار و   گیرد و این اجبار 

دهد. او باید دو سال و گاهی اوقات بیشتر از عمر خود را در زمانی  خود را نشان می 
می  تعیین  برایش  ازکه  دور  مکانی  در  و  هوایی    شود  و  آب  شرایط  و  سخت   خانه 

حقوق اجتماعی را    محرومیت از بسیاری از    ،بگذراند و سرپیچی از این دستورات
جوانان چندان خوشایند    شود که سربازی برایبه همراه دارد. این شرایط باعث می 

 همواره از آن گریزان باشند.آنها  نباشد و 
سن   سال    سالگی   هجدهدر  پایان    (1967)  خورشیدی1345در  به  را  دبیرستان 

سربازی    ۀ دیپلم گرفتم سپس مجبور به گذراندن دور  طبیعی علوم    ۀدم و در رشت رسان
معمولی   سرباز  یک  عنوان  به  که  بودم  خوشحال  نمی شدم.  چون    کردمخدمت 

شرایطشان نسبت به    ،تر بود. جوانان با مدرک دیپلم سخت سربازان معمولی  شرایط  
 بود. بهتر   ،تری داشتندلی پایینسربازان عادی که مدارک تحصی

ایران (  1963)شیدی  رخو   1341در سال   آن    ،شاه  در  نهاد.  بنیاد  را  سفید  انقالب 
سواد بودند و باید به نحوی  درصد ایرانیان به ویژه روستاییان بی   هشتاد و پنج  زمان  

  میهنان خود کمک کنند توانستند به هم شدند. جوانان پرشور می باسواد می این قشر  
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را بیاموزند و فرهنگ آنها را باال ببرند بنابراین  شاه، اصل  نوشتن    و به آنها خواندن و 
 ریزی کرد.، برنامه بود  « سپاه دانشایجاد  »که سفید را  ششم انقالب  

 شد:ی بخش تقسیم م   دو سال خدمت سپاه دانش به دو 
دور  -  1 )پادگان   شش   ۀ یک  آموزشی  مراکز  در  درج ماهه  با  و  گروهبانی    ۀ ها( 

 سخت تعلیمات  
آموزش و پرورش    ۀ خدمت در روستاها به عنوان آموزگار زیر نظر ادارماه  هجده    -2

 محل
این تعلیمات سخت برای همگان    .بسیار سختی بود  ۀ آموزشی در پادگان دور  ۀ دور 

مقام و درج صرف  از  این دوره هرچه    ۀنظر  آرزو داشتند که  بود و همه  آنها یکسان 
برسد. پایان  به  دور  زودتر  این  سخت    ۀ گرچه  ولی  پادگانی  بود  منضبط  بسیار  و 

کرد  محاسنی داشت که شخص در حال آموزش را به لحاظ فکری و بدنی قوی می 
ساخت که گهگاهی شرایط سخت زندگی را به عنوان یک واقعیت و وی را آماده می 

 هر خدمتی در آینده نماید.  ۀ بپذیرد و خود را آماد
 مارکسیسم در روستاها 

باقیماند  ماه  هجده دا خدمت  سپاه  شده    نشۀ  تعیین  آموزگار  عنوان  به  روستاها  در 
بود. هدف از ایجاد سپاه دانش تغییر در زندگی روستاییان و باسواد کردن کودکان و  

نمایند واقع  در  ما  بود.  درج   ۀبزرگساالن  بودیم.  روستاها  در  به    ۀشاه  نسبت  ما 
باال  معمولی  بودسربازان  م حال  عیندر   و   تر  جه »ا  به  با  مبارزه  و  سربازان  ل 

 کردند. از آن استقبال می هم گفتند که روستاییان می « سوادیبی 
من در خصوص مارکسیسم و تعهدم به گسترش آن،   ۀزمینپیشآگاهی و  با توجه به  

یان را  یسطح آگاهی روستا  تافرصت خوبی برایم خواهد بود  دوره  اندیشیدم که این  
ببرم   باال  زمینه  این  آدر  حقوقشان  و  حق  به  را  آنها  که  و  مارکسیسم   مکتب نگونه 
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می  نظر  توصیه  در  بدون  سازم  آشنا  آیاکرد،  اینکه  محیطی،  گرفتن  زمانی،   شرایط 
 هست یا در تضاد با آن.سازگار  این دکترین فرهنگی و غیره در هماهنگی با 

بردم  می کردم و نهایت کوشش خود را به کار  های مختلف استفاده می از راه و روش 
سازم که دنیای دیگری برای خود بسازند که اوضاع و احوال را به    تا آنها را متقاعد

مستقیم آنها  کردم و به طور غیرنفع خودشان تغییر دهند. گهگاهی آنها را جمع می 
به آنچه که می  گاه می   -  بیش از آنچه که دارند  -بایست داشته باشندرا  کردم. در  آ

فعال بودند  نیز در این زمینه    مسلک داشتم که آنها هم  ی نروستاهای مختلف دوستا
وبا  و   گاه می   و  یمری داشتفکهم  هم همکاری  آ یم.  کرد به کمک هم روستاییان را 

خوش  و  پاک  می روستاییان  میل  کمال  با  را  ما  دعوت  هیچ  قلب  بدون  و  پذیرفتند 
چ نشانی  کردند اما خوشبختانه یا شوربختانه هیتردیدی در جلسات ما شرکت می 

شد و رغبت  ی دیده نم ،در راهی که ما برایشان ترسیم کرده بودیماز حضور فعالشان  
رد این ایدئولوژی  ک شاید به این دلیل که کار ،چندانی به تغییر وضعیت خود نداشتند

نبود  قابل درک  برایشان  زمان  آن  بی   در  اینکه  آن نیازیا  از  بیشتری    تر  که چیز  بودند 
اصوال  یا  و  حقوق    بخواهند  و  حق  خود  به  می انسانی  فکر  و  نبودند  کردند  واقف 

 زندگی همان است و چیزی بیشتر نیست که آن را بخواهند.
داشتند   روستاییان  با  را  مشکل  همین  نیز  دیگر  روستاهای  در  دوستانم  و  دیگر 

را    توانستندنمی  روستایی  تشکیل  جنبش  سندیکایی  کردند  سعی  آنها  کنند.  برپا 
عدم توانایی   ۀاین به واسط  ، متحد کندیان را برای یک هدف مشترک  دهند که روستای

گ و یا   سیاسی ما در ترویج مارکسیسم نبود بلکه شرایط آن زمان   اهی فقر دانش و آ
  ۀ را با ذهنیت مارکسیسم همخوان کنند. نحو   شان کرد که خودروستاها ایجاب نمی 

شیو  و  آمر  ۀ زندگی  یا  و  چین  کوبا،  در  آنچه  با  آنها  بود تفکر  التین  تفاوت    ،یکای 
ای برای چنین تشکلی نداشتند. بعد از این تالش، دریافتم که  هیچ انگیزه   و  ت داش
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تئوری   مثابه  این  پیچیده  ۀنسخبه  پیش  شرایط  از  هر  و  زمان  هر  در  که  نیست  ای 
باشد. داشته  معجزه تضمینی    کاربرد  بتواند  تئوری  این  که  وضعیت  نبود  وار 

( نهایت کوشش خود را کردند  مسلکی )رفقاند. دوستان همیان را دگرگون کیروستا
بست مواجه شدند. روستاییان پذیرای تصویر ما از بهشت نبودند و به  و با همین بن

با دوستان به این   قانع بودند. با توجه به چنین شرایط متفاوتی، ،آنچه بودند و داشتند
نتیجه  و  رسیدتفاهم  روستاهگیری  احوال  و  اوضاع  که  نمی یم  که  ا  به سرعتی  تواند 

های ما برای به حرکت درآوردن آنها آنچنان  د و ابزار پیدا کنتغییر    ،نتظارش را داریما
رفقای حزبی در شهر    ی جنبشی ایجاد کند حتانگیزه و  قدرتمند نیستند که در آنها  

 .مردم کمتر ۀ تفاوتی بیشتر و عالقبا بی  ،نیز همین برداشت را از مردم داشتند
و  صورت  انم  دوست  من  هر  می روستادر  دوست  را  وجود  ییان  با  و    نیت داشتیم 

با آنها قرار بگیریم. سرانجام این جلسات را    قابل در ت  خواستیم نمی   مان هخیرخواهان
به  به   دربارپرداختن  مسا  ۀ بحث  و  روستاییان ئمشکالت  و  تغییر    ،ل  جهت  روش 

 یم. بپرداز  ،ه بودندمشکالتی که در آن زمان با آنها مواج حل  تا به دادیم 
هایشان متعهد  بچه و  آنها   کردن   سواد با و  کشاورزی  ۀزمین در  آنها  آموزش   به  من خود

 دو کالس را به عهده داشتم:ادارۀ کردم. من بودم و با رغبت انجام وظیفه می 
 شبانه برای بزرگساالن کالس  -2              ها کالس روزانه برای بچه  - 1

از  زی، ساختن پل و جاده، نهرکشی  کشاور  ۀتدریس بلکه در زمین  ۀنه تنها در زمین
به عنوان  از آنجایی که    و   کردممی   فعالیت ها، شرکت در مراسم مختلف آنها  چشمه
های درخواستی آنها را  توانستم کمک می   ،دمشمحسوب می شاه در روستا    ۀنمایند

عمر برای  آنها  همکاری  از  و  کنم  ابالغ  محل  پرورش  و  آموزش  آبادی  به  و  ان 
احترام خاصی به سپاهیان دانش داشتند چرا  حس  یان  یه کنم. روستاروستاها استفاد
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آنها را همدوش خود در   نمایند سازی روستا می نوکه  در    ۀدیدند. یک سپاهی  آنها 
 تمام امور بود و از این بابت راضی و خوشحال بودند.

  هایمان را کردم و فعالیت ی انم را مالقات م سپاه دانش، گهگاهی دوست  ۀ در پایان دور
اینکه چگونه می تحلیل می  توانیم برای کشورمان و مردممان مؤثرتر عمل  کردیم و 

که  بودیم  انی وفادار  دارکنیم. من و دوستانم رهبران کلیدی سازمان نبودیم بلکه هوا
می   ۀ وظیف انجام  بهترین شکل  به  را  متعهدی  سازمانی  ما هواخواهان  دادیم. گرچه 

و   فعالیت بودیم  مختلف  در  رده شرکت  های  رهبران  اما هرگز  را  داشتیم  باالی خود 
آنها نداشتیم. در حقیقت آنها را در جمع   ۀ دیدیم و هیچ اطالعی از طرح و برنام نمی 

ای بود که همواره ذهن مرا به خود مشغول کرده بود که  دیدیم. این نکتهخودمان نمی 
ندارند و باید  عی از رفقای خود  هیچ اطال  باشیم که  کسانی   چرا ما باید فرمانبردار

چون و چرا اجرا کنند. برای نمونه جزوات، خبرنامه، نشریه  تنها دستورات آنها را بی 
کردیم بدون اینکه بدانیم  ان ناشناخته دریافت می رابطمارکسیستی را از    متون و سایر  

ط را یا ین احتآنها کیستند. وقتی که از روی کنجکاوی از یکی  از دوستان اهمیت ا
که    داشت مرا متقاعد کند که آنها جانشان در خطر است در حالی سعی    ،پرسیدم

رفتیم و با افراد مختلف در تماس بودیم عالوه بر این  این ما بودیم که به همه جا می 
چون    هواداران   ما کنیم  افشا  را  چیزی  نداشت  امکان  بنابراین  بودیم  سازمان  آن 

رسید آنها به  ولی به نظر نمی   ما به آنها اعتماد داشتیم  خودمان نیز در خطر بودیم.
وع  این ن  اعتماد چندانی داشته باشند.  ، های پائین که جانشان بیشتر در خطر بودرده

رف مخفی  به  نسبت  ما  شک  شد  باعث  رده کاری  یک    قای  و  شود  تقویت  باال 
 وجود بیاید.اعتمادی در ما نسبت به آنها به بی 
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 ل: نکات مهم این فص 
 ؛ شاه ایران انقالب سفید را بنیاد نهاد (1963) شیدیرخو 1341در سال  -
سواد بودند و باید به نحوی  ویژه روستاییان بیدرصد ایرانیان به هشتاد و پنج  در آن زمان  -

 ؛شدنداین قشر باسواد می
و    - کودکان  کردن  باسواد  و  روستاییان  زندگی  در  تغییر  دانش  سپاه  ایجاد  از  هدف 

 ؛گساالن بودبزر
نسبت به سربازان معمولی باالتر بود در عین حال به ما سربازان   ان دانش ۀ ما سپاهیدرج -

 ؛کردندگفتند که روستاییان از آن استقبال میسوادی میمبارزه با جهل و بی 
 خواستیم مارکسیسم را به روستاییان بشناسانیم؛ می -
 ؛قانع بودند ، اشتنده بودند و دد و به آنچبهشت نبودنروستاییان پذیرای تصویر ما از  -
تدریس بلکه در زمینه کشاورزی، ساختن پل و جاده،    ۀنه تنها در زمینسپاهیان دانش    -

 ند؛کرد انجام وظیفه می روستاییانشرکت در مراسم مختلف   و هاچشمهاز نهرکشی 
که  یدریافت  - پیچیده  ۀ نسخ  مارکسیسم م  پیش  واز  زمان  هر  در  که  نیست  شرایط   ای  هر 

 ؛ کاربرد داشته باشد
 در صدد بودیم یک سندیکای روستایی در روستاها ایجاد کنیم؛  -
که    - آنجایی  نمایندۀ  از  دانش  بو  سپاهی  روستا  در  های  کمک  متوانستمی  د،شاه 

آنها برای عمران و   آنها را به آموزش و پرورش محل ابالغ کنم و از همکاری  درخواستی 
 م؛ده کن آبادی روستاها استفا

ادارۀ دو   - به ع   در روستا  را  برای بچهکالس  ها و کالس شبانه  هده داشتم، کالس روزانه 
 برای بزرگساالن؛

آنها را همدوش خود حس  یان  یروستا  -  احترام خاصی به سپاهیان دانش داشتند چرا که 
 .دیدندسازی روستا مینودر 
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 فصل ششم 
 سفر به هند  -و در جستج همچنان 

 
ماباله  آماده های  درونم داشت  در خالف جهت جریان آب  شد  می   هی کوچک  تا 

دیگر جر نمی شنا کند.  برکه خشنودم  و خفتۀ  می یان ساکن  باید  و  کرد.  دریا  رفتم. 
می اقی باید  بودند.  انتظارم  در  آب انوس  بلور  به  تن  و  می رفتم  روان  دلم  های  دادم. 

ورزیدم. دریا پیش  می   ها عشقها و جلبک ها و خزه نگ خواست. به سهوای تازه می 
هایی م انگاری هزار هزار فرشته با بال شنیدیم بود. صدای امواج رقصانش را می رو

 خواندند.  می از نور و آوازی از جنس ابریشم من را 
نظام در روستا به مدت دو سال، تصمیم گرفتم برای تحصیالت   ۀ پس از پایان دور
خ  به  از دانشگاهی  در  ک  ارج  اگر  بروم.  می شوکشور  خودم  تحصیل ر  و  ماندم 

می خوشحال   ،ردمکمی  دل تر  به  اما  دانشگاه ک یل  بودم  در  آموزشی  فضای  ها،  مبود 
قبولی  ورودی    ،مالک  و  سختی امتحان  شرایط  بود  چنین  از    ی با  زیادی  تعداد 

در  کت ک شر ناک نکنندگان  می کور  از    ؛ماندندام  مثال    هزار پنجاه برای 
قبولی را    ۀ اگر میانگین نمر  ی شدند حتیرفته می تنها بیست نفر پذ  ، کنندهت واسدرخ 

پرشوقی  استعدا   .ردندکمی   کسب  از جوانان  بسیاری  می کد  دانشگاه  ه  در  خواستند 
دهند تحصیل  شیو   ،ادامه  این  می   ۀ با  هدر  به  باعث گزینش  سیاست  این  و    رفت 

فارغ کشد  می  از  ته بسیاری  ادامه  برای  به  التحصیالن  شورهای دیگر سفر  ک حصیل 
تحصیالنندک برای  گرفتم  تصمیم  من  بروم  ت.  هندوستان  به  با  هند    .  دانشگاهی 
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تر از جاهای به راه من بود. سرزمینی که ارزان ها و اندیشمندانش چشم تمام شگفتی 
و   نداشت  ورودی  امتحان  دانشگاهش  و  بوده  نزدیک  نیز  ایران  به  و  بود  هم  دیگر 

 دیگر چشم به راه من بود.  رفتم. جهانی می  ی بود، پس بایدانش نیز انگلیس زب
 مسیحی   ۀ د ک آموزش در دانش 

سال   شد  ( 1969)خورشیدی    1347در  هندوستان  چندان عازم  زمان  آن  در  م. 
نمی  به  انگلیسی  را  انگلیسی  زبان  باید  در    منظوردانستم.   حضور  برای  آمادگی 

یاد  الس ک پوناگرفتممی ها  شهر  در  به  مسیح  ی الجک  48.  اسپایسر  ی    49الج  کنام 
به اعضا و   هایزه ه آموک  داشت وجود   لیسا ک   کنندگان در شرکت   ربانی مسیحیت را 
مرمی   تعلیم به  کالج  این  نزدی ک داد.  شهر  دور   بود.   ک ز  ماه  شامل  آ  ۀ شش  موزشی 

انجیل مقدس و آموزش  بودند    شد.می   آموزش زبان  ه  ک دانشجویان جدید مجبور 
در   شرالکهم  انگلیسی  آموزه کت  ک س  هم  و  یاد  عیسی  آئین  های  نند  را  مسیح 

ده  کهای فرهنگی بود. محیط دانش ده محل خوبی برای دریافت کین دانش بگیرند. ا
چندانی نداشتند    ۀبسیار صمیمی و آموزنده بود. بعضی از دانشجویان خارجی عالق 

در  ک موعظه لک ه  به  و  باشند  داشته  حضور  این  یسا  آنها  دهند.  گوش  شبانه  های 
می یفات  تشر وقت  اتالف  ارا  بود  دانستند  خوبی  بسیار  فرصت  من  برای  ه  ک ما 

دربار گفتم    ۀ چیزهایی  خود  به  بدانم.  مذهب  دربارکاین  دانش  و  یادگیری    ک ی  ۀ ه 
 تب بهتر از ناآگاهی از آن است. کم 
می کن مسیحیت  در  خوبی  اخالقی  بی کدیدم  ات  سایر  ه  با  نبود.    ادیان شباهت 

و درخور ستایش    ک بل درمسیح، تعالیم او و زندگی او قا  ی عیس   ۀ یمان کهای ح اندرز 
ی  واقع  در  بود    کاست.  روشنگری  نمون کنوع  و  بود  شده  معرفی  دنیا  به  در    آن   ۀه 
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دیگر  کم  می ک اتب  چشم  به  رهبران  مابیش  به  احترامم  و  عالقه  به  توجه  با  خورد. 
را    او ن  دی مسیح در قلبم جا گرفت و اصول    ی معنوی، احترام عمیقی نسبت به عیس 

ات اخالقی او با سایر مذاهب همخوانی  کدیدم. بعضی ن در سطح پند و اندرز پسن
 دهد: داستان زیر این شباهت را نشان می   ،دارد 

 از وی پرسید:  ،ن رفته بود ذاستاد  50ه به دیدار گسنکدانشجوی دانشگاه    کی
 اید؟ تاب مقدس مسیحیان را خوانده کآیا   -

 : گسن جواب داد
 ! بخوان برایم  ، نه   -

را برای    51رد و آیات مربوط به ماتیو مقدسکس را باز  تاب مقدکدانشجو مسرورانه  
لباس چرا می »  خواند:چنین  این   استاد   مل  أهای چمن تاندیشید در سوسنو برای 

نند با وجود  کشند و نه ریسندگی می کنند. آنها نه رنج می کی ه چگونه رشد م کنید  ک
می این   یوه و جالل خوکش   ۀ با همم  ه   52گویم سلیمان به شما  آنها  کد چون  از  ی 

رد. بدی  کخود را خواهد    ۀ فردا مباشید زیرا فردا اندیش   ۀ . پس در اندیش آراسته نشد..
 «افی است.کامروز برای امروز  

راندهک را  سی  کهر    - لب  بر  الفاظی  چنین  رسیده   ، ه  روشنی  به  و  گاه  آ مردی 
 . پندارممی 

 : دادامه بده دانشجو   خواست گسن 
ب  دانشجو  کسی  اینکه  از  صحبت مسرورانه  می ه  گوش  او  را    ۀبقی  دهد،های  آیه 

ه خواهید یافت. بکوبید  که به شما داده خواهد شد. بطلبید  کنید  کال  ؤس »  خواند:
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  ، ه بطلبدک هر  .جواب یابد  ،ه بپرسدک هد شد چون هره در بر روی شما گشوده خواک
 «ند.کدریافت می 

 53گری نانش از بودایی ها را گفته، سخه اینکه. هر آن ی، بسیار خردمندانبسیار عال  -

 دور نیست.
داستان  این  در  ذن  استاد  گویایپاسخ  اس  ،  یک ت  این  روشنگری  راه  و  که  است  ی 

شدگی در  خواهد بگوید که روشن تاد می اس  های دستیابی به آن متفاوت است.شیوه 
یا   و  شخص  یک  گفته انحصار  و  نیست  ویژه  ناشخاص  خردمندانه  از  های  اشی 

 اند درخور هر شخصی باشد.  توبینی است که می روشن 
مسیح را شخصیت   ی ردم. عیس ککسب  الج  ک  ارزشی در اسپایسربا  ۀمن خود تجرب

تاب مقدس  که وارد جزئیات تفسیرهای  کلیدی و برجسته در انجیل یافتم بدون اینک
کردم  ردم و هم در جلسات مذهبی شرکت می کبشوم. در این زمینه هم مطالعه می 

ت تحت  آنچنان  ذهنم  که  أاما  بود  مارکسیسم  ایدئولوژی  کردن  ثیر    ۀ ایدجایگزین 
می دیگری   نظرم مشکل  فضایبه  در حقیقت  نهال    ی نمود.  که  نبود  در ذهنم  خالی 

نمی   در خاک قدیمی   ،های جدیدایده از طرف دیگر  از  ذهنم کاشته شود  خواستم 
  دازم. جهانگردی نبودم که ی بپردیگر  ۀیک شاخه تمرین و تجربه به سرعت به شاخ 

خاطراتم ثبت کنم و    ۀخواسته باشم وقایع مختلف و اطالعات گوناگون را در دفترچ 
مارکسیسم پیش دیگر  بیان  به  دارم  نگه  یادبود  عنوان  به  را  قدرت    ترآنها  با  را  ذهنم 

مگر آنکه    م تری بیابجایگزین مناسب   م توانستمام اشغال کرده بود و به سختی می ت
د و بر  بگیرطور جدی در زیر پرتو خود  قدیمی را به   ۀکه اید  ارائه دهدموزش برتری  آ

ندازد. گرچه به طور منظم در  آن پیروز گردد یا تبری که بتواند آن را از بیخ و بن برا

 
 شدگی گری= روشنگری= بیداربودایی - 53
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شبانکالس  شرکت    ۀهای  تمی کلیسا  آنچنان  من  در  آموزه  آن  اما  ژرفی أکردم  ثیر 
و   راه  یک  سوی  به  مرا  که  طی نداشت  در  بکشاند.  جدید  فکری  ماه    روش  شش 

عین   در  و  کنم  مسیحیت کسب  از  دانشی  توانستم  کالج  اسپایسر  در  حال  آموزش 
ای قوی شده بود که بتوانم وارد دانشگاه  ام به اندازه خوشحال بودم که زبان انگلیسی 

 شوم. 
 سازمان مارکسیستی 

دانشگاه پونا در شهر پونا  زبان انگلیسی در اسپایسر کالج، وارد    ۀ بعد از اتمام دور
ایرانیان ش می   دم.  دانشگاه تحصیل  این  در  آنهبسیاری  بیشتر  ا گرایش چپ کردند. 

های شاه ایران بودند. من به انجمن ایرانیان مارکسیست داشتند و مخالف سیاست 
ز  فعاالن  که  شدم  ملحق  پونا  سازمان در  با  ارتباط  در  و  داشت  در  یادی  دیگر  های 

بودیم. این سازمان    «ی خلقیای فداهسازمان چریک »  هوادار . ما  سراسر هند بودند
در ایران بود که در مخالفت با سلطنت شاهنشاهی    ی لنینیست  -  ی مارکسیست   ی جنبش 

در سازمان دو گروه  سپس  هدفش سرنگون کردن رژیم پهلوی بود   ،وجود آمده بوده ب
 وجود آمد.تر به انقالبی کوچک 

 ظریف    -گروه بیژن جزنی  
 حی پویان و مفتا -حمد زاده ه اگرو

در    ،ظریف   -اعضای گروه جزنی   آن  از  قبل  که  بودند  توده  پیشین حزب  اعضای 
آن  ازایران   اع  اطالعها  وجود  جبه داشتم.  هواداران  بیشتر  دوم  گروه  و  مل  ۀضای  ی 

 های وابسته به آن بودند.  سازمان 
بیژن جزنی    ت به دس  ( 1964)  خورشیدی  1342این سازمان در سال    ۀاولین جلس 

گروه اول  اعضای  وقتی که  (  1967)   1345شکیل شد. در سال  هایش تحزبی و هم 
به این نتیجه رسیدند که نفوذ آمریکای قدرتمند در ایران و سرکوب    ، به هم پیوستند
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آمیز سالمت جویانه و گذار م ی یک فعالیت صلح مخالفان و فعاالن لیبرال راه را برا 
ن تنها راه رهایی انتخاب  مسلحانه را به عنوا  ۀ رو مبارزکند از این  قدرت مسدود می 

طور رسمی  ها، دو گروه به کردند. بعد از دستگیری و کشته شدن تعدادی از چریک 
وجود آمد. در این زمان ه  ب   « های فدایی خلقسازمان چریک » با هم متحد شدند و  

سازمان  موضوع انقالب و ماهیت رژیم در میان اعضای    ۀ بحث درون حزبی دربار
تدریج  یفدا به  خلق  گرفت  یان  به شکاف   وباال  شد.  منجر  سازمان  درون  در  هایی 

سیاست   استراتژیتعیین   با  همراه  مبارزه  تاکتیک  جدیدو  دولت  قبال  در  از    ،هایی 
برجست بود   ۀنکات  مشاجره  مختلف    ،این  کشورهای  در  اعضا  از  بعضی  بعدها 
ک و  موکراتیند زیرا هند یک کشور دای دیگر به هندوستان آمدو عده   پراکنده شدند

در ایران داشتم من  هایشان بود. چون پیشینه مارکسیسم را  محل امنی برای فعالیت 
 کردم.ها پیوستم و در جلساتشان شرکت می های مختلف آن نیز به فعالیت 

به شعب انجمن   وابسته  من  و  بود  هند  در سراسر  بسیاری  ایرانی  بودم.   ۀ های  به    پونا 
و  ۀ واسط ایپوناخوب    هوای  آب  از  بسیاری  در  ،  از  داشتاقامت    این شهر رانیان  ند، 

 های معتبری برخوردار بودند و در عین حال در انجمن فعالیت داشتند.دانشگاه 
جنوب  در  حیدرآباد  شهر  به  شدم  مجبور  متعددی  دالیل  از  تغییر  ، به  دهم.  مکان 

فلسفه    ۀ رشتتحصیل در  م و  دانشگاه پونا به دانشگاه عثمانیه در حیدرآباد منتقل شد
های سراسر هند  من ما در حیدرآباد با سایر انجمنر آن دانشگاه آغاز کردم. انجرا د 

حیدرآب  در  بود.  ارتباط  فعالیت در  در  کلیدی  عناصر  از  یکی  دانشجواد  یان های 
نه  حیدرآباد  در  بودم.  در  ایرانی  ایرانیان  انجمن  با  سوی  تنها  به  بلکه  بودم  تماس 

روس مائوهای  گروه در  که  حیدرآباد  بودندئیستی  فعال  انجمن   ،تاها  شدم.  کشیده 
انسان ا هم  و  بود  سیاسی  هم  نیازمند   و   دوستانه یرانیان  مردم  به  خاص  شرایط  در 

 :کشددوستانه را به تصویر می زیر بخشی از فعالیت انسان  ۀ کرد. واقعکمک می 
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و در روستاهای    54  شداتندباد سهمگینی در مرکز آندراپر(  1978)  1356در سال  
ثیر گذاشت که باعث کشته شدن أپیوست. این تندباد بر هشت ناحیه ت  آن به وقوع 

هزار  هزاران   ده  خرابی  و  مردم  از  چپ خ   نفر  ایرانیان  تمام  شد.  کلبه  و  از  انه  گرا 
شانجمن مختلف  آسیب های  به  کمک  و  آمادگی  اعالم  روستاها  هرها  دیدگان 

هم با کمک   ۀنمودند.  حیدرآبادوستانه ن انساهای  آنها  به  حضور  شان  با  تا  آمدند  د 
 های الزم را بکنند.و کمک  خود همدردی خویش را به آنها نشان دهند

ما    ، به چیزهای زیادی نیاز داشتنددیده  آسیب یان  یتندباد بسیار ویرانگر بود و روستا 
ک،  ی خود را از قبیل برنج، حبوبات، نان خش یهای اهدانیز همانند دیگران کمک 

های سیار به آنها  م. گهگاهی غذایی از طرف آشپزخانهاس و غیره ارائه دادی دارو، لب
نبود و    شد،می   داده  هاخانمان بی   غذایی که به  شد.می   داده  غذای چندان مطلوبی 

با    آنهاتوانست شکم آنها را پر کند که از گرسنگی نمیرند اما همان غذا را  فقط می 
تمام  هرچه  م اشتیاق  میل  اینی تر  و  می   کردند  غذایی  نشان  روزها  برای  که  داد 

در    ، نشان بدهم  دیدگان آسیب   اند. برای اینکه همدردی و نزدیکی خود را بهنخورده 
که  را  یک صف طوالنی در کنار آنها و بر روی زمین باز و مرطوب نشستم تا غذایی  

د و  و نممی خوردن   قابل غذا غیر که مزه کنم. حقیقت امر این بود   شد،می   به آنها داده 
خصوص  ای به در اثر این ویرانی قحطی گستردهتوانستند آن را بخورند.  می   آنهاتنها  

برای آنها این غذا با غذای خوب هیچ تفاوتی  از نظر مواد غذایی بروز کرده بود و  
 ! نداشت 

دهیچ از  نمی یک  بازدیدکنندگان  یا  و  سفرانشجویان  پای  زدگان  قحطی   ۀ خواستند 
با آنهبنشینند   بو  آنا غذا  یا حداقل غذای  ها را مزه کنند. من گرسنه نبودم  خورند و 

می زیرا   صرف  غذا  جداگانه  غذای  دانشجویان  بود.  متفاوت  آنها  غذای  و  کردند 
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تهیه   را دانشجویان   سفر  د.دنکرمی   خودشان  پای  نشستن  از  رنج  پر   ۀ هدف 
بودتوفان  این  ا  زدگان  عضوی  هم  من  بدهم  نشان  آنها  به  آنهکه  دز  اما  هستم  ر  ا 

می  متفاوت.  را شرایطی  خودم  نزدیکی  بدهم    خواستم  نشان  آنها  رنج  و  درد  به 
خواستم آنها  ایست. می زدگان چه مزه ذای قحطی عالوه کنجکاو هم بودم ببینم غبه 

کردند   تعجب  من  عمل  از  دوستانم  کنم.  حس  ستودند.  را  را  آن  حال  عین  در  اما 
ها توده   صفکنند در  ه اگر ادعا می به آنها بگویم ک   متخواسمستقیم می طور غیربه 

تر شوند تا اوضاع و احوال آنان را بهتر بدانند. این  است به آنها نزدیک   الزم   ،هستند
ن شعار بدون آگاهی به  دادرزشی برای من بود. فریاد برآوردن و سر ابسیار با   ۀتجرب

توده بحران احساس  عمق  و  است  لفظی  همدردی  یک  فقط  نمی   ن اش ها  توان را 
مید. برای درک مسائل و مشکالت کشاورزان یا آگاهی از شرایط کارگران باید با  فه 

احساس را  آنها  و  درآمیخت  قحطی   آنها  درک شرایط  برای  آنها  کرد.  با  باید  زدگان 
 زندگی کرد، با آنها غذا خورد و آنها را از خود دانست.

است که  عی و یک شخص عادی  این تفاوت بین یک فرد مردمی، یک هواخواه واق
 من در کمتر کسی مشاهده کردم.

بعضی از دانشجویان مقاالتی برای    .بعد از شام با دانشجویان در یکجا جمع شدیم
داشتند داشتم  ، خواندن  حفظ  از  که  را  نیز شعری  و  55خواندم   ، من  وجود  تمام  با   .

ن تمام دوستان  احساس با الهام از مردم رنجدیده آن شعر را خواندم که مورد تحسی
کردیم،  یان خداحافظی می یکردیم و با روستار گرفت. وقتی که روستا را ترک می قرا

که   بود  ما    آنهامشخص  حضور  کمک از  بودند. و  سپاسگزار  و  خوشحال  ما    های 
 دوستانه. عمل ما هم سیاسی بود و هم انسان 
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 وحشت در هتل در افغانستان:  
.  ایجاد کنمام  ر روحیهه تغییری د کداشت    ا بر آن خستگی ناشی از فعالیت زیاد مر

ی شور همسایه برای استراحت و مطالعه بروم. افغانستان هم  ک  ک تصمیم گرفتم به 
با دوستم عباس  ک نزدی دانشگاهی  بنابراین در طی تحصیالت  و  ارزان    ، بود و هم 

نیم. در شهر  کشور دیدن  کم برای تفریح به افغانستان برویم و از این  یتصمیم گرفت
اک در هتلی تابل  باغ    اقی  میان یک  این  کردیم  کرایه  کدر  ه نزدیک شهر بود. گرچه 

ه مورد پسند ما قرار گرفت. این  کی داشت یهامی از شهر دور بود ولی مزیت کهتل 
رد. درختان  کاز آن استفاده  شد  می   هک های فصل  از میوه   هتل باغ بزرگی داشت پر

گی بود و صاحب  ل در حقیقت باغ بزر سرسبز محوطه هتل را پوشانده بود. این هت 
از    ، چون از شهر دور بود  ، ی برای پذیرایی جهانگردان در آن ساخته بودیهااقتآن ا

بسیاری   کوچ کهای  اقته اکطبقه بود ساختمان دو  ک آرامش نسبی برخوردار بود. ی
 داشت.  

دی  یم. با خودمان تعداکنتوانستیم استراحت و هم مطالعه  در چنین محیطی هم می 
در هتل آنها را بخوانیم.  طی اقامتمان    ه درک ی از هند آورده بودیم  های انقالب تابک

می  هند  کتصور  همانند  افغانستان  دموش کردیم  آزادی کراتیک ور  از  و  است  هایی  ی 
تابی بود به  کها  تابکزبان فارسی بودند. در میان    ها به تاب کبرخوردار است. تمام  

استرمسلحان  ۀ مبارز»نام   هم  هم ه  و  پ  ۀنوشت   «کتیکتا  اتژی  پرویز  این امیر  ویان. 
دولت وقت را سرنگون   ،های خاصه چگونه به شیوه ک رد  کتاب مردم را تشویق می ک
میان    ،نندک در  مارتاب کهمچنین  آثار  از  بعضی  چشم  سیست ک ها  به  افراطی  های 

ه در  ک   نند. باید یادآور شوم کداری مبارزه  ه چگونه مردم با دولت سرمایه کرد  خومی 
شدیدا سیسم  ک رد و دولت با نفوذ مارکومت می کشاه ح افغانستان ظاهر آن زمان در  

تاب از  کم بزنند. ما تعدادی شور را به هکداد افراطیون نظم مخالف بود و اجازه نمی 
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اضافه  تاب کبه  و  رده  کخریداری  هم  ابل  کهای  فروشی تابک ردیم.  کهایمان 
نیم.  که آنها را مطالعه  ک یم  افی کتاب داشتک  ۀ ازتعطیالت دانشگاهی بود و ما به اند

  وضعیت سیاسی در افغانستان   ۀ نشستیم و درباراهی اوقات با مدیر هتل در باغ می گ
ی از سرسپردگان  ک ه همین مدیر هتل یک ه متوجه باشیم  کردیم بدون آن کصحبت می 

ت،  ه هتل محل امنی اسکور این ومت و خبرچین پلیس  بود. با تصکو پشتیبانان ح 
ق تابک در  را  پنجرهها  کنار  و  گذاشتم  فسه  هتل  دیده ک های  آشکارا  و  بیرون  از    ه 

هتل    ۀ چند روز بعد و هنگام غروب صدای اتومبیلی در پایین و در محوط   شد.می 
شنیدم. به طرف پنجره رفتم و دیدم سه مرد با لباس معمولی در حال گفتگو با مدیر  

ا طرف  به  باال  به  گهگاهی  و  هستند  اشاره  تهتل  ما  نحو  .دنکنمی اق  و    ۀ رفتار 
اری  که اصول مخفی کرسید. از آنجایی  یشان با مدیر هتل عجیب به نظر می گفتگو

بودم از دوستان سازمانی آموخته  بردم    ،را  از شب    ه ک پی  این موقع  در  آنها  حضور 
خطر  بی  احساس  بالفاصله  نیست.  ممکردم  کدلیل  شده  که  شناسایی  است  ن 

تا ببیند آیا نظر من درست است. عباس هم    به طرف پنجره خواندمباشیم. عباس را  
باور داشت    ک وکحضور آنها را مش  ه رفتارشان عادی نیست. مطمئن  ک دانست. او 

ا به  آنها  سرتبودم  هم  ما  خواهند  ک اق  بود  کشی  این  ما  بیم  اگر  ک رد.  های  تاب که 
موقع  ه نتوانیم به  کهست    به دردسر خواهیم افتاد و احتمال این نیز ،اتقالبی را ببینند

و   برگردیم  دانشگاه  شویمبه  مشکالتی  تمامدچار  هرچه  شتاب  با  های تاب کتر  . 
پنهان    ک وچ کاق  تجای اکدانستم آنها را در  شیدم اما نمی کن  ممنوعه را از قفسه بیرو

دیدند. در عرض چند دقیقه  ها را می تاب کشدند و  اق می تها به زودی وارد انم. آنک
های خالی مجاور سری بزند تا  اقتباس گفتم به ارد و به ع کر  هنم خطوری به ذکف
یافتیم اما   ن اقماتاقی مناسب و دور از اتنیم. خوشبختانه اک جا منتقل  ها را به آنتابک

  ، نم کها را پنهان  تابک توانستم  ه می کتاب نبود. تنها جایی  ک ردن  کجایی برای پنهان  
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رسید ه دستمان می ک  ی . تا آنجایدیوار بوددر داخل    ونفتی    ۀشومین  کش ی ک در دود
ای و سیاه  سرعت دستان دوده ه  ش درون دیوار هل دادیم. بک ها را به داخل دودتابک

ه  کخود را شستیم و با ظاهری آرام روی صندلی به انتظار نشستیم. دیری نپایید   ۀ شد
ی وارد  ناسایارت شک  ۀ ردم و سه مرد بعد از معرفی خود و ارائ کدر زده شد. در را باز  

ترین پرسشی همه جا را گشتند. آنها به دنبال چیزی بیش  ک وچ ک ند و بدون  اق شدتا
 پرسیدم:  ،دانیمه چیزی از موضوع نمی کن تاب بودند. با تظاهر به ایکاز 
 اید؟ رده کآیا چیزی اینجا گم   -

 جوابی ندادند.
نبود و اب ممنوعه میاتکها رفتند اما خوشبختانه  تاب ک  ۀسپس به طرف قفس    ن آنها 

معمولی تابک جامعهتابک  شامل  های  بود  های  روانشناسی  و  از  که  شناسی 
آنهیمبودخریده  ابل  کهای  فروشی تابک به .  به  کد  گشتندنبال چیزهایی می ا  ه شاید 
نمی کف خطور  هم  از    ، رد کرمان  بیش  ممنوتاب کشاید  یا  دنبال  به عه،  های  اسلحه 

دیگر   می کچیزهایی  ده  علیه  به توانست  شودولت  برده  بودندکار  این ،  از  بعد  ه  ک. 
نمودندکبازرسی   نگاهی    ،امل  آن  درون  به  شدند.  دیوار  درون  دودکش  متوجه 

بعد از    ردند ولی چیزی نیافتند.که چوبی درون آن را وارسی  کانداختند و سپس با ت
  ارت که چرا در افغانستان هستیم. به آنها کردند کهایی  این بازرسی شروع به پرسش 

را شن دانشگاه  دا  اسایی  گفتیم  دنشان  و  تعطیالت  ک یم  برای  بهکه  و  قصد    وتاه 
آمده افغانستان  به  بودیم  جهانگردی  خوشحال  مدرکایم.  نتوانستند  به  اتها  ک ه  می 

خواهند آنها  ی را همراه خود بردند و گفتند می های عادتابکدست آورند. آنها تمام 
بالفاصله نزد مدیر هتل    بعد از رفتن آنها د.  ردنک  ک نند و سپس آنجا را ترکرا بررسی  

ش  پلیس  ناهنجار  رفتار  و  بازجویی  این  از  و  مقصر  کایت  کرفتیم  را  او  و  ردیم 
این    ۀ ند چیزی دربارکرد وانمود  کسعی    ، پاچه شده بوده دست ک  او در حالی   .دانستیم
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بازجویی  و  نمی موضوع  بودیم  ها  مطمئن  ما  اما  خبرچین، کداند  مدیر  همین  ه 
جا  که  ک بودیم  ر  کردیم و در این ف ک  ک صبح روز بعد هتل را تر  ارش ما را داده بود.گز
پنهان  تابک را  در  ک نیم  کها  واقعمعرض  ه  این  از  بعد  نباشد.  مجبور  دید همگان  ه 

 عصا راه برویم. به بودیم محتاط باشیم و دست 
 ی ستان دیدار دوستان افغان 

وانستیم مدتی دیگر  تمی   ان مانده بود و ه پایان اقامتمبه دو هفته دیگر ب   ک هنوز نزدی
مایل نبودیم در    ،ه هتل قبلی بر ما گذاشت کثیر بدی  أابل باشیم. با توجه به تکدر  

اقامت   بوکهتل  شنیده  در  کدیم  نیم.  خانه که  یا  مهمانسرا  مهمان ابل  هم های  پذیر 
تلخ    ۀ عه آن واقکهست و به دنبال چنین جایی بودیم. نیاز به گردش و تفریح داشتیم  

بی ذهنمان  هنگامی  از  در  برود.  ی کرون  در  پار که  از  می ک ی  قدم  شهر    ، زدیمهای 
عده به  به  اتفاقی  افغانطور  جوانان  از  همستانای  برخوردیم.  ی  خودمان  سال  و  سن 

هستیم ایرانی  گفتیم  خوش   خیلی   ، وقتی  هم  با  آنچنان  و  شدند  بش  وخوشحال 
مدتک گویی  که  بودیم.  ردیم  دوست  هم  با  گفتیم  ها  آنها  داک به  و  ه  هستیم  نشجو 

گردیم و دروسمان  زودی به هند برمی ایم و بهشورشان آمدهکوتاه به  ک ای دیداری  بر
می  سر  از  گفتیم  را  آنها  به  همچنین  عالقکگیریم.  نداریم    ۀ ه  هتل  ک چندانی  در  ه 

ی  یزچ   ،افتاده بود اتفاق  ه برایمان در هتل  کای  واقعه   ۀ ه دربارک باشیم. ترجیح دادیم  
 مهمانسرا هستیم. ک دنبال یه ه بکردیم  کید کأولی تیم یبه آنها نگو

ای به فرهنگ  دازه مردمانی خونگرم و مهربان هستند. فرهنگ آنها تا ان  هاستانی افغان 
نزدی رایج    ک ما  زبان  و  خارجیان   فارسی بیشتر  هم    شان شورک است  به  آنها  است. 

خود دارند. از    ن انیان و همسایگاایربه  هم نسبت  گذارند و احترام خاصی  احترام می 
ایرانی  آنها  خواهران  نظر  را  آنها  و  نیستند  بیگانه  می و  ها  خود  برادر  برادران  و  دانند 
م  صدا  وقتی  ی ایرانی  روحیکزنند.  با  را  جوانان  آن  میهمان   ۀ ه  و  یافتیمشاد    ، نواز 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 112

 

نداریم،    ردیم. زمانی که به آنها گفتیم جایی برای اقامت کی و آرامش  کاحساس سب
آشنایانشان    ۀ های خاناقتی از اکوتاه باقیمانده در یک ه برای مدت  کدند  ر کپیشنهاد  

این  بدون  باشده  کبمانیم  این    الزم  از  بپردازیم.  ُحسنپولی  و  استقبال  پیشنهاد  نیت 
اک در  و  م کونت  ک ساقی  تردیم  به  را  ما  آنها  از  ان کردیم.  خارج  دیدنی  ابل  کهای 

«  مرنجان »  ۀاو باالی تپ  ۀ ردیم. مقبرکه دیدن  شانادر محمد   گاهام آربردند. ابتدا از  می 
ه  کدیم  ر کابل دیدن  کوحش  پرانی بود و سپس از باغ ک محل فستیوال نوروز و بادباد 

جا اهدا  چین به آن  را ه دو شیر سنگی  ک د  شوابل است. گفته می ک ۀترین جاذب مشهور 
موز  کرده  از  دیدن    ۀ است.  نیز  بود.  بره  کردیم  کافغانستان  جالب  روزهای  ایمان 

افغان با دوستان  را  ترستانخوبی  از  قبل  عنوان    ک ی گذراندیم.  به  و  دوستان  و  محل 
ه حداقل جبران  کزیبا برای صاحبخانه گرفتیم    ۀتابخانک  ک قدردانی از میزبانمان، ی

آنها را   بودیم  کزحمات  بسیار خوشحال و خشنود  باشیم.  با  که  ک رده  را  ابوس هتل 
افغ سر  ستاناندوستان  از  د ی  متک  ربه  ولی  نپایید  أردیم  دیری  با  کسفانه  ابوس  که 

شدیم مواجه  نمی   .دیگری  تصور  بد کهرگز  با  رو ردیم  دیگری  شویمه باقبالی    . رو 
است  ضرب  می ک المثلی  بد»گوید:  ه  می وقتی  وارد  هم    ،شوداقبالی  سر  پشت 

 .« آیدمی 
گمر م   مرزی  ک در  گمرگ  در  هند  به  بازگشتمان  حال  افغانستان  در  سوی رزی    از 

ا باز  هایمان رگرفتیم و مجبور شدیم تمام چمدان   موران مرزی مورد بازرسی قرار أم 
ف ک دهیم.  نشان  و  نمی کنیم  قرار کر  دقیق  بازرسی  مورد  بدو    ردیم  در  زیرا  بگیریم 

و سرانجام  کرد همه چیز را وارسی گمرک لی نداشتیم. افسر کچنین مش ورودمان این
شور از بین  کا قبل از خروج از  ها رتابکست  بای. ما می ه را یافت های ممنوع تابک

انجمن ایرانیان در حیدرآباد تعلق داشت و مجبور    ۀ تابخانک ها به  تابک بردیم اما  می 
بازرس در حال زیر و رو  ه  ک نند. وقتی  کبودیم امانت را برگردانیم تا دیگران استفاده  
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دار  سر درجه م. وحشت نه از افشدی   وحشت من و عباس سراپا    ، ها بودتابک ردن  ک
دانشگاهی   خاطربه   هک بل متقاعد  موقعیت  بود.  خاص  کمان  دالیل  با  افراد  این  ردن 

مش  بسیار  مجبوکخودمان  بود.  صبر  ل  می ک ر شدیم  پیش  چه  بینیم  گرچه نیم  آید. 
 داد ولی پرسید:ها را تشخیص می تاب کبازرس نوع  

 ها چه هستند؟ این   -
 جواب دادم: ه با خود دارید.کهاییست تابکاین چه  ه کمنظورش این بود   

 !تابک  -
 جا آوردید؟کاز  -

 رد:کرار  کبازرس حرفش را ت  ردیم.کمن و دوستم به هم نگاه  
 اید؟ جا آورده کها را از  تاب کپرسیدم این  -
 .تابفروشی شهرکاز  -

گمر افسر  چنین  می   ک اما  در  تابکدانست  هرگز  دتابفروشی کهایی  یا  و  های  ه ک ها 
 شود. نمی تابفروشی یافت ک
 تابفروشی خریدید؟کدام کاز  -
 ما چندان با این شهر آشنایی نداریم. دانشجو هستیم و آنها را ارزان خریدیم. -
این   - گران،  یا  غیرتابکها  ارزان  چنین    قانونی های  ندارید  اجازه  و  هستند 
 هایی داشته باشید. تابک
 خریدیم. می هایی را تابکچنین ست بایفرمائید، نمی بله، صحیح می  -

ی  به  بازجویی  کسپس بازرس  برای  را  تا ما  زیردست خود دستور داد  مقامات  از  ی 
سوی مرز و    ه اتوبوس ما در آن ک اق مخصوص ببرند و این در حالی بود  تبیشتر به ا

  ۀ نند. در حقیقت همکت  ک ر شوند و حره مسافران سواکبه طرف هند در انتظار بود  
 سوار اتوبوس بودند و راننده منتظر ما بود. ز بازرسی گذشته و ا بالمسافران ق
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خواهش   بازرس  بگیرد  کردیم  کاز  نادیده  را  ما  اشتباه  به  ک ه  بتوانیم  های  سال که 
خواهش   بار  چندین  برسیم.  و  کدرسمان  آمد  سراغمان  دوباره  ارشد  بازرس  ردیم. 
 گفت باید بمانیم تا بازجوی ویژه بیاید. 

ایی به هم گفتیم. چه بسا بازجویان ویژه  یرلب چیزه من و عباس ز  بازجوی ویژه؟
س  گزارش مدیر هتل به پلی  ، ه به هتل آمدند. اگر چنین باشدکهمان افرادی باشند  

پیدا می  ما حقیقت  مورد  بی کدر  و  ف  کشند  افتاد.  ب کبه دردسر خواهیم  به  کر  ری 
رسید ب  .ذهنم  تا  بده  آنها  به  پول  پیشنهاد  گفتم  عباس  هدیه  به  عنوان  برادره  ان  از 

یست اه هدیه که رشوه نیست بل ک ید شود  کأهایشان بخرند و تایرانی چیزی برای بچه 
جرنا دوستم  نأقابل.  پیشنکت  این  ف رد  چون  بدهد  را  می کهاد  پذیرفته ک ر  شدنی رد 

خودم آن را به عهده گرفتم. از افسر    ، ه برگشتمان حیاتی بودکنیست اما از آنجایی  
دادم   های من گوش دهد. برایش توضیحصحبت   دقیقه به  5ردم فقط  کا  تقاض   ک گمر

تیم این  دانس ردیم و نمی که اشتباه  کدیم. گفتم  موقع برگره دانشجو هستیم و باید به ک
مهربانانه  تابک حالت  با  و  شمرده  برایش  هستند.  ممنوع  افغانستان  در  ه  کها 

اخراج   ما را  ،ه نرسیمدانشگا  موقع بهثیر قرار گیرد گفتم اگر به أاحساساتش تحت ت
ه  کردم  کیرون آوردم و خواهش  رد سپس مقداری پول افغانی را از جیب بکخواهند  

به درد ما  ن بخرند چون پول ای از جانب ما برای فرزندانشاهدیه افغانی دیگر  های 
به افسر مافوقش چیزهایی گفت و ما را  کخورد. این پیشنهاد او را راضی  نمی  رد و 
رانند ندرد کآزاد   اتو  ۀ.  از  مهربان  پس  ما  و  بود  ما  انتظار  در  هنوز  سر  بوس  پشت 
به سوی مرز هند رهسپار    ، ابوس کن دومین  شتگذا اتوبوس  و  اتوبوس شدیم  سوار 

 شد.
 ک های خطرنا فعالیت 

e-book



  115 |سفر به ذن 
 

  
 

م چینی با همدیگر در حیدرآباد و شهرهای  س سیک م روسی و مار س سیک هواداران مار
. روابطشان دوستانه  کتیکدر استراتژی و تاضاد  می تک اری داشتند اما با  کدیگر هم 

شهرها از طریق به دست گرفتن   ۀ و مخفیانه بود. فرضیه مائوتسه تونگ یعنی محاصر
یان در رسیدن به حق و حقوقشان و  یآگاهی به روستادادن  ما    ۀ روستاها بود و وظیف

ب انگیزه  ی ایجاد  مار  ک رای  هم  اما  بود  هندیسیست ک قیام  هم  و  ایرانی    ، های 
متمر برک فعالیتشان  نظریه خطرناش  ز  این  بود. گرچه  به نظر می ک هرها  اما  تر  رسید 

و    هبر اساس حمل   شد،می   ه دنبال کای  ثرتر است. استراتژیؤه م کعقیده بر این بود  
گرایی م ناآگاهانه درگیر بخشی از افراط منظم( بود. در حقیقت داشتگریز )نبرد غیر

تئوری   و ادشمی   مارکسیسمو خشونت  اینم  داشتم وارکز  این مرداب می ه    ، شدمد 
گاه نبودم و فعالیت  نم  ک ر  کای فداد برای لحظهوقفه در این زمینه اجازه نمی های بی آ

به  ک می کا  جکه  مرحلشانده  در  آمد    ۀشوم.  دستور  فعالیتمان  عملیات  کآغازین  ه 
ی طبق  را  روش   ک شبانه  می طرح  دهیم.  انجام  انقالبی مند  جزوات  در    بایست  را 

توانند به آن دسترسی داشته  ثریت مردم می که اک حیدرآباد    شهر  های مختلفبخش 
مرکپخش    ،باشند در  هم  آن  و  این عمل  انجام  شهر  ک نیم.  به کاهم ه  کز  خاطر نون 

مخاطره بود. دلیل منع  پر  شد،می   ومت نظامی اعمالک ح در شب  ها  بعضی درگیری 
ت و در ابعاد  ها فعالیت خود را به دفعاه مائوئیست کمرور در شب این بود    عبور و 

 گسترده انجام داده بودند.
می اعتبی   شبانه،  مرور  و  عبور  منع  به  ع نا  و  پوسترها  شهدای  سک بایست  از  هایی 

می  شهر  دیوارهای  روی  بر  سیاسی  زندانیان  و  پخش  جنبش  شبنامه  و  زدیم 
باید  کمی  خود  کردیم  کمی   احتیاط ردیم.  گش   راه  و  پلیس  چشم  نگه  تی از  دور  ها 

در   و  نباشیمداریم  دید  در    ، معرض  و  خطر  صورت  در  داشتیم  دستور  همچنین 
حت خود  از  دفاع  نا   ی جهت  من  شویم،  درگیر  پلیس  را با  خود    ک ی  درگیر  آگاهانه 
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ن بودم و سرشار از انرژی اما دیدم. جوامی   ،ه آموزشی است کسیستم نبرد ادواری  
می چشم راهی  به  سا  برگشت که  رفتم  بسته  چندان  آن  دراز  نبود.  ی  ده    ک حقیقت 

به   ک ون و چرای یچ هواخواه بی  بودم.  داشتم عمیقایدئولوژی  به سیستم  تدریج  تر 
یل شده  متحد و فشرده تبد  ۀ دست  کشدم. در طی این روند ما به ی انقالبی وارد می 

ه  ه چگونه در برابر به اصطالح دشمنان خلق مبارزک رد  که خود را آماده می ک بودیم  
افک و  خشونت  زمان  آن  در  دگرراط ند.  هم  مارک ایی  به  لینیست   -سیست  ک ترین  ها 

 ها. آمد و هم راه و روش مائوئیست حساب می 
ه با  کمسیری    ۀ باعث شد به خود بیایم و دربار  ،این راه و روش ناسازگار با خوی من 

می  دنبال  داشتم    ،ردمکرفقا  نیاز  و  کبیندیشم.  بنشینم  ب ک نم  کر  کف ه  دارم  جا  که  ه 
می ک از  شیده  راهی  می   جا کشوم.  می کدانم  اس  ، رومه  و  حقیقی  درگیر  آنچنان  ت. 

ام در زندگی گم شده  ه هدف اصلی کاصطالح انقالبی بودم های به  غرق در فعالیت 
فوذ رفقایی بود  اخالقم تحت ن  و  ردم. شخصیتمکهویتم را فراموش می داشتم  بود.  

ای دسته ودار در حقیقت  .خواهندچه می و  نندکدانستند چه می ه خودشان هم نمی ک
  عقل   که خودشان هم ناخواسته زیر نفوذ یک ردم  کورانه دنبال می ک ورکهدف و  را بی 

 قرار گرفته بودند. و مستدل  معقول بدون یک طرح   ،ل ناشناخته و موهومک
  ی ه لجاجت، دشمنی، انتقام، نفرت و حتکدیدم  اینک خود را سخت در فضایی می 

این نوع تحمیل و فرمانبرداری    رفت.ار می به شم  یش هالویت وی از اکیزیدرگیری ف
  ک ل سیاسی به صورت یکحزب یا سازمان یا تش   ک چون و چرا در چارچوب یبی 

در امر غیر بود  قابل اجتناب  یک آمده  به  آن  از  متفاوت  کروی   شهامت و  ک ه گریز  رد 
و مرتب از خود پرسش    ماندیشیدار می کشتر و بیشتر به عواقب این  بی  ، نیاز داشت 

رد.  کتر می مل در آن، حقایق را برایم روشنأهای گوناگون از خود و ت. پرسش داشتم
ای آزاد و رها باشد و تنها آن  تواند تا اندازه فرد می   کی   ، مسئولیت خود  وتنها با تعهد  
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درست، حقیقت و  های مسئوالنه بین درست و ناانتخاب  تواندمی ه  کفرد آزاده است 
غیر ،  ذبک و  داشتانسانی  باشدانسانی  عمیق  .ه  را  از  خود  ی  گذشته تر    ک درگیر 

می  افراطی  پایه کدیدم  ایدئولوژی  از  دشمنی  و  خشونت  آه  اساسی  به های  شمار  ن 
بهمی  نمی آمد.  مهلسادگی  این  از  تنیدک توانستم  تارهای  بگریزم.  اطرافم    ۀه 

 شد.می  تر و بیشترچسبنده
تری ه وضعیت وخیمکز این ردم قبل ا کی ی آن را متوقف م چه زودتر در جایباید هر 

زدم و در  ردم، قید همه چیز را می کبرایم پیش بیاید. یا باید این سیاست را دنبال می 
بریدم و ذهنم را بر  ه آگاهانه از آن می ک گرفتم یا اینمشی قرار می و  سراب این خط  

دانشگاهی  متمرادروس  به قیمکز می ک م  نه    ،شتن همان مردمکت  ردم. نجات مردم 
بخش    انسانی  نبود.  سازگار  نیز  عام  منطق  و  سلیم  عقل  با  و  خردمندانه  نه  و  بود 

مار ایدئولوژی  منطقی  و  پذیس سیک علمی  را  دیگر  م  طرف  از  اما  بودم  رفته 
ه  ک نم. برداشتم این بود  کها عبور  از نعش انسان   ،خواستم برای رسیدن به هدفنمی 

فرد معمولی.    کو یا ی   سرباز وظیفه باشد خواه پلیس   ک خواه ی  ،انسان انسان است 
ارم قرار دهم. من برای  ک ۀه بخواهم خشونت را سرلوح کبود   کبرایم سخت و دردنا 

نه بودم  بود    مردم  راهی  این  آنها.  می ک بر  تالش خوه  آن  به  رسیدن  برای  و  استم 
آنچه  کمی  بین  تضاد  یعنی  تضاد  این  آنچه  کردم.  با  باشم  دارم  دوست  باید  ک ه  ه 

مدت  ، باشم می   در ها  برای  نظرم  به  داشت.  جریان  مارک رسید  درونم  م س سیک ه 
آن   به  زیاد  شخصی  اگر  بسیار.  سمی  خارهای  با  است  زیبایی  گل  مانند  افراطی 

از خود    سختی خواهد خورد.  ۀصدم   ، دست گیرد در  شود یا آن را اشتباهی    ک نزدی
می   پرسیدممی  که  است  راهی  همان  این  آیا  به خواسکه  این  آیا  روش  تم.  راستی 
قبل  رکسسیم بود یا اینکه مارکسیسم به افراط کشیده شده بود؟ باید این موضوع را  ما

 برای خودم حل و فصل کنم.   شد،می  تری کشیدهاز اینکه کار به جاهای باریک 
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ثیر منفی در  أو آنچنان ت  از میان برد بار برای همیشه  کزیر تردید و دودلی را ی   ۀواقع
 ردم. داستان چنین بود: کرفقا جدا   از ه با قاطعیت راهم را کاشت من گذ

مر در  شبانه  آمد  و  رفت  ی ک منع  عنوان  به  حیدرآباد  شهر  و    احتیاطی اقدام    کز 
و رفقا خو   از سویاضطراری   بود. من  ایالتی اعمال شده  را برای عملیات  دولت  د 

ر دو  ه هکتقسیم شدند    تایی م. تمام گروه فعال به واحدهای دو ردیکشبانه آماده می 
را در بخشنفر وظایف   این خودشان  بدون  و  از  کهای مختلف شهر  گاه  که  آ ار هم 

و رفیق همراهانجام می   ،باشند و  پوستر  م، دادند. من  بر دیوارهای شهر  خش  پزنی 
گاه    از ها را  ه توده ک ردیم  کهای مهم را آغاز  ان کها در م اعالمیه   . نیمکاهداف خود آ

دول   از طرف  به  رده  ک  اعالملت اضطراری  ت محلی حادیگر  آن  از  نافرمانی  و  بود 
 ومت نظامی بود و مجازات سختی در پی داشت.کسرپیچی از قانون ح  ۀمنزل 

های پوستر و نیز  های چسب و بسته بودیم و سطل   پوشیده  لباس سیاه  مانند همیشه
نیم و در  ی مهم شهر بزه پوسترها را به دیوارهاکردیم  کهای بزرگ را حمل می برس 
ردیم و آهسته به طرف  کنیم. از بعضی جاها شروع  کا پخش  ها رحال شبنامه   عین

بو بزرگ دولتی    ک بان بلند  در حرکت  بر دیوارهای  به چسباندن پوسترها  دیم. شروع 
ز  ک ه درست مقابل پاتوق همیشگی دانشجویان ایرانی و هندی در مرکردیم  ک  ک بان

حدود   بود.  نیمه   2ساعت  شهر  از  حالی ب  شب بعد  در  چسبانک  ود.  مشغول  دن ه 
شدند. در    ک وکدو پلیس شبانه مرا دیدند و مش   ،بودم  ک ها بر روی دیوار بانپوستر 

سازی پوستر بود تا تحویل بگیرم  مشغول آماده  کبان  ۀهمان هنگام دوستم در محوط 
پلیس  و دیدن  با  آنها دور    هابالفاصله بچسبانم.  از  را  ها دستور  ردم. پلیسکخودم 
به نزدیتوجه به اخطمن بی ست دادند و  ای وچه وارد شدم. چنانچه  ک ترین  ک ار آنها 

می  مرا    ،شدمدستگیر  شدت  به  بودم  پلیس    ک ت کمطمئن  پاسگاه  به  و  زد  خواهند 
احتمال   برد.  مجوز  کخواهند  اضطراری  حالت  در  پلیس  زیرا  بود  هم  شدن  شته 
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ه با  ک تو  در های تو وچه ک ز  ردنی اکبا سرعتی باورن   ،ه شدمک وچه  کدارد. وارد    ک شلی
 ..رده و از محل خطر گریختم.کعبور   ،آشنایی داشتم  آن 

دوستم   درباره  اما  نمی بگویم  و  او  ش  خواست :  حالت  دستگیر  شرایط  چون  ود 
را می  یقه    ،پلیس   به دست در هنگام دستگیری    دانست.اضطراری  به  با آنها دست 

پنجهمی  با  خود  نجات  برای  و  صورتک بوشود  به  آنهاکمی   ن اش س  و  زخمی    وبد  را 
در برد و تسلیم  ه  ه جان سالم ب ک شانس بود  گذارد. او خوش ند و پا به فرار می کمی 

ه شرح ماجرا و زخمی شدن دو  کداشت. وقتی  ی می کردناآنها نشد وگرنه روزگار د 
 ،رد شنیدمکحزبی تعریف می دوستم با افتخار برای دوستان هم   هکپلیس وظیفه را  

گیرد. مورد تمجید و تشویق رفقا قرار می رحمی  ی ه چگونه این ب ک دم  زده ششگفت 
از  ه نه تنها  ک درگیری شورشیان با پلیس نوشتند    ۀ های محلی دربارروز بعد روزنامه 

بودمکمن    نظر گروه  بل  ، ه عضو  نبود  مایک افتخار  ی   ۀه  و  عمل    کننگ، شرمساری 
سلحه سرد چون  ه از ا کد  بو  هکرد گروهم به من توصیه    ،انسانی بود. پیش از اینغیر

به اصطالح دشمنان انقالب    برابرس برای دفاع و مقابله در  ک بوپنجه  و  ُبرچاقو، تیز
ها برای آن دو پلیس  ار نبستم. برای ماهکه  نم اما هرگز چنین دستوری را بکاستفاده  

داشتم   این    «رفیق»  ک ی  به دست ه  کوظیفه احساس همدردی  بودند.  زخمی شده 
ه آیا این راه  ک رد  کهای آن را تبدیل به یقین  مان و فعالیت در قبال سازیدم  ترد   حادثه

 ند؟کهایی تغییر می یوه ها با چنین شرساند؟ آیا وضعیت توده مرا به سرانجام می 
بسا    چه  باشم.  روراست  خودم  با  حداقل  گرفتم  تصمیم  جدی  بسیار  و  قاطعانه 

ند  کو تکلیف  اب  خفاع از خود انتگرم را برای د  ۀن بود گروه یا سازمان اسلحکمم
. استفاده از  گنجیددر خیالم نمی   تصورش   ی ه در آن صورت برایم فاجعه بود و حتک

آنها    ۀ سای  ی ه حتکو غیره بسته به تصمیم رهبرانی بود    ک گرم، تفنگ، نارنج   ۀ اسلح
از دنیای سایه من می   را ندیده بودیم. آفتاب بروم. دلم نور و روشنی  خواستم  به  ها 
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عاشقمی  من  نداشتم.    خواست.  دوست  را  سیاهی  و  تاریکی  و  بودم  خورشید 
های پرشور چنین خواستم همه چیز روشن و زیبا باشد اما در دنیای این انسان می 

 نبود.
 ها گسست پیوند 

دل به دریا زدم. دست در سینه بردم تا آنچه را دارم، بیان کنم. قلب فروزان خویش   
 م باشد. ها مشعل راهیکی را بر دست گرفتم تا در تار 

ه از گروه انتقاد  ک ردم  کت  أجر  شد،می   یل کبار تش   ک ای یه هفته ک ای  ویژه   ۀ در جلس 
انتقاد  .  نمک نبود چون آنچه    ردن درون حزبی چندان کگرچه همواره  ه سران  ک جایز 

دستور  رده  در  می کباال  اصول   ،گذاشتندار  از  تخطی  آن  از  سرپیچی  و  بود  همان 
اربرد خشونت  که  ک تم  انسانی به آنها گفی حس دلسوزی و  رو  از  شد.می   محسوب 

مدت به جنبش صدمه بزند و اعضا را با  دراز تواند در  انسانی و می اری است غیر ک
انتقاد  اما  سازد  مواجه  سازندتردید  قرار    ۀ های  ارشد  رفقای  توجه  مورد  تنها  نه  من 

بل وا ک نگرفت  آن  به  بکه  و  بزدل  مرا  و  دادند  نشان  منفی  خواندنش  ترسو  .  ندسیار 
  نسبت به جوهر   ضعف من و عدم آگاهی   ۀ ها نشاندلسوزی و همدردی مرا با پلیس 

طرز بسیار بدی در جمع گروه تحقیر شدم و  د. بهمشی آنها دانستن و  انقالب و خط  
و در پایان گفتند    « شومشته می ک  ، شمکخورم و اگر نمی   ، اگر نزنم»  ه کردند  کید  کأت

 م. نکبق دستور عمل باید مطا م، ا باشآنهبا  مخواهاگر می 
بود   سخت  را  ک برایم  آنها  روش  و  راه  داشت ک ه  خشونت  چاشنی    نم.کدنبال    ،ه 

نمی به  نیز  راستی  مارکسسیم  متفکرین  آیا  که  خشونت دانستم  تجویز  چنین  را  هایی 
بی کرده  و  به مرور خشونت  اینک  یا  ایدئولوژی شده است.  اند  این    رحمی چاشنی 

سال  و  ب  هابرای  بودم  آنها  نه ا  به  کچندان  اطالعاتی  داشتم.  و سازمان  گروه  از  امل 
ی  ی   کعنوان  و  محرم  نبود    ،رنگکعضو  آسان  چندان  یکباره  به  آنها  از  شدن  جدا 
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بودیافت  کگرچه آنها را هولنا به طریقی  ه  باید  به صورت تدریجی از آنها جدا  م.  و 
خود را از تسلط    ننده بیاورم و کنع برای جداشدن از آنها دالیلی قاشدم. نیاز بود  می 

رها  ک من  کاملشان  از  دوستانم  دهم خواستنم.  توضیح  به  ک   ند  نسبت  باید  آیا  ه 
قسم  دلسوز  ۀ خورد دشمنان  و  مهربان  در   انقالب  مرا  احساس  آنها  نه    ک باشم؟ 

را قانع کمی  آنها  نه من دالیل  و  با    ، آنها  ۀدانستم. طبق نظریننده می کردند  مهربانی 
ه به اینگونه موارد  ک های دربند را نجات دهد. آنها از اینه تواند تودخلق نمی دشمنان  

 ردند. کاه می نگبه من تمسخر  ۀ به دید ، دادمدلسوزی نشان می 
ر  آنها  متقاعد  نتوانستم  نمی کا  حال  عین  در  اما  نظرات  نم  با  را  نظراتشان  توانستم 

 احتیاط و با    آرامی، با احترام  امل رابطه نیاز بود به کخودم همخوان ببینم. برای قطع  
این بهترین    ،ردمکام  را مشغول و درگیر دروس دانشگاهی   شم بنابراین خودمکنار بک

زم بر دروسم بیشتر و بیشتر  ک تدریج تمریم برای جدا شدن از آنها بود. به مستقراه غیر 
ردم.  ک  کلی از ذهنم پاکطور متر تا سرانجام آنها را به ک تر و مکشد و تماسم با گروه 

تئوری ک مار  کیمن   بلسیست  نبودم  هواک پرداز  بودم    یداره  و  کفرمانبردار  راهش  ه 
تصمیمکعمل  اساس  بر  تئوری گیری ردش  باال سینهای  بودهای  دنبال    .مقام  یک  به 

احاطۀ  ه برایم هیچ نفع معنوی نداشت و همواره خود را در  کایدئولوژی رفته بودم  
سراب بحر و  دشمنی  خشونت،  ترس،  نمی   ان،  ده  مارکاساسی    ۀ ت کدیدم.  س  ک ارل 

و هیچ امیدی به تغییر    آورد به ارمغان نمی عملی با خود   ۀ در زمان من هیچ بهر  ی حت
در جامع نظری  ۀ و تحول، حداقل  نشد.  دیده  نیز  ک ارم   ۀ من  س در خصوص مذهب 

ت و  می ک مطلق  او  بود  توده »گوید:  بعدی  افیون  مم   ۀ گفت   «.هاست مذهب  ن  کوی 
س تمام مذاهب را  ک اعی درست باشد اما مارارتجبعضی از مذاهب  است در مورد  

 باشد.  آنها داشته همۀ  از  کافی ه دانش  کند بدون اینکبعدی نگاه می ک ی  یبا دید
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شود.  ف موفقیت از لحظات بحران شروع می عط  افراد موفق بر این باورند که نقطۀ 
با    دم، به من نداد اماهای زیادی که پیرو آن بوگرچه مارکسیسم آنچه را که در سال 

سپری کردن یک پروسۀ دردناک، تجربۀ گرانبهایی را اندوخته کردم در عین حال در  
اینکه چگون  و  بودم  دنبالش  که  را  بپوشانم،  ذهن خود هدفی  را جامۀ حقیقت  آن  ه 

یدئولوژی بودم اما آنچه را که  دیدم. من عمال و به مدت چند سال غرق در این انمی 
برآمی  م خواستم،  نشد.  بو ورده  بدترصد  ادامه  جستجویم  به  هم  باز  که  و  هدم  م 

 سان دست از تالش نکشیدم. بدین
 

 نکات مهم این فصل: 
 ؛شور برومکتصمیم گرفتم برای تحصیالت دانشگاهی به خارج از   -
دانشگ  - به  از ورود  به یکقبل  رفتم   نزدیک   الج مسیحی ک  اه  آموزش    تا  دانگه پونا 

 زم؛بیامو ربانی مسیحیت را
 ؛ لیدی و برجسته در انجیل یافتمک شخصیت  مسیح را  ی عیس  -
  ؛موازین اخالقی در بسیاری از مذاهب یکسان است  -
ری، از  کخط ف   کاوی صرف و بدون اطالع از ی کنجک هرگز به خاطر  آموختم که    -
 ؛پرمنشاخه به شاخه دیگر    کی

پونا،    - چریک»  هوادار ما  در  فداسازمان  خلقیهای  ای  « ی  یبودیم.  سازمان  ک  ن 
 ؛ لنینیست در ایران بود  -جنبش  مارکسیست 

تغییرمجبور شد  ی دالیلبه    - به شهر حیدرآباد در جنوب  از دانشگاه  م  مکان دهم. 
 ؛پونا به دانشگاه عثمانیه در حیدرآباد منتقل شدم

 زدگان در حیدرآباد شتافتند؛و حیدرآباد به کمک تندباد و سیل  دانشجویان پونا -
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ا هم  عمل م   های ما خوشحال و سپاسگزار بودند.از حضور ما و کمکن  یایروستا  -
 ؛دوستانهسیاسی بود و هم انسان 

 ام به کشور افغانستان رفتیم؛دانشگاهی برای استراحت و گردش با هم  -
 جویی پلیس افغانستان قرار گرفتیم؛ سیستی مورد بازهای مارک به ظن داشتن کتاب  -
 مدیر هتل یک خبرچین بود؛   -
مار  - و  س سیک هواداران  روسی  و  مارکسیسم  م  در حیدرآباد  دیگر چینی  با    شهرهای 

 ؛اری داشتندکهم  هم
 ، بدون دورنمایی روشن از آینده؛ایدئولوژی بودم کچون و چرای ی بی  دار هوا  کی  -
نه انسانی بود و نه خردمندانه و با عقل    ،شتن همان مردمکنجات مردم به قیمت    -

 ؛سازگار نبود   سلیم و منطق عام نیز
هیچ نفع معنوی نداشت و همواره خود   ه برایم کایدئولوژی رفته بودم یک  به دنبال   -

 ؛بحران، ترس، خشونت، دشمنی و سراب می دیدم احاطۀ را در
استم و برای رسیدن به آن  خوی ه م کنه بر آنها. این راهی بود    ،من برای مردم بودم  -

 ؛ردمکتالش می 
 ؛یالت حزبی چندان آسان نیست کتش خارج شدن از چارچوب  -
 ؛ نمکها را فدا  به هدفم انسان  نداشتم برای رسیدن دوست   -
 ؛ گری با ذات من همخوانی نداشت استفاده از زور و افراطی -
   ؛ردمکرفقا جدا    از با قاطعیت راهم را انجام سر -
 تضاد بود؛ در   « رفقا»روحیاتم با عملکرد  -
 ها نیستند.فیون توده گفتۀ مارکس همۀ مذاهب ابرخالف  -
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 فصل هفتم 
 فرضیه و عمل 

 
 .  آنها متفاوتند « عمل»در  ،، عمل و فرضیه همانندند«فرضیه»در 

 شتین نیآلبرت ا
ها،  تالطم است که از صخره پر و   تکاپوای خروشان و پرهستی رودخانه   ،در نظر من

کشتزا دشت  و  می ر ها  ماهی  ها  این  با  که  دوستانی  نهد.  دریا  دامن  بر  سر  تا  گذرد 
می  درمی همسفر  می شوند،  هم  علف  و  سنگ  با  که  تنها  یابند  کرد.  دوستی  شود 

جاب  یک  در  هستی  موجودات  با  من  داده ه تفاوت  رخ  با    جایی  من  تفاوت  است. 
اجدادی در  خویشان  دی ه جابام  رشته  یک  ژنتان جایی  مهندسی  است،  یک  ای 
 گوید: است. خواجۀ شیراز در این باره می را قائل شده  طبیعت این تفاوت 

 حکم ازلی این بود  در کار گالب و گل 
 کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد 

  ن. در این صورت است تواند سرآغاز کاری باشد کارستانشینان می دوستی ما با پرده 
مین  شد و مفهوم انسانیت حاکم بر زهای طبیعی قادر است فراگیر باکه ترنم نغمه 

همان   «نی انسا»اند. نقش  شود. نه آنچه خدایان زر و زور و تزویر به ما تحمیل کرده 
 فرماید: است که سعدی بزرگوار می 

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست       
 م از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عال  
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و خداگونه ما را    گونه تصورات ماوراالطبیعی هر شناسانۀ جهان فارغ از  نقش پدیدار 
مبنای تجربه و علم تجربی رقم بزنیم    دهد که فرضیات خود را بر به جهتی سوق می 

استوار   و  تقدیر  و  شانس  قدرت  نشاندن  فرو  یعنی  این  یعنی  و  تدبیر؛  بنای  کردن 
رابطه  و کشف  علت  پدیده  معلولی   های  بین  تعادل  ایجاد  به  و  رسیدن  جهت  ها 

 فرماید: یت. چنانچه موالنا می جلی و انسانت
 این جهان کوه است و فعل ما ندا        

 هر دم صدا   رسدها می ندا  از 
رؤیاهای  میان  است  پلی  ایجاد  انسان  یک  عنوان  به  من  یافتن  نقش  تحقق  تا  م 

خواهی محقق کنم تا در دامن  تو می خواهم آرزوهایم را چنانکه  آرزوهایم. من می 
 از هرگونه تزویر زندگی کنم. حفیقت فارغ 

من شناکنان بر امواج خروشان رفتم، با هزار رؤیا که در جانم پیچیده بود. کجا؟ تا   
دل  زمین  بر  آرزوها  و  رؤیاها  بذر  که  دیاری  تا  گل  چند؟  کند،  و شکوفه  بروید  ها 

 دهد و جهانم را بارور کند.
یا  قعی وا   ، کسانی که با استفاده از ذهنر رازی است.  در ذهن بش   لمس  ت را حس 

نقش  دانسته اند،  کرده  که  زیان می واسطه  اند  بسیار  از  تواند  رو  این  از  باشد  بار 
کرده   هاواسطه  و  عبور  تحقیقاند  در  را  اصل  تحقیق   این  اصلی  ابزار  عنوان  به 

 دانند.می 
منطق و آزمایش دقیق است. علم آن    مشاهدات و همچنین  ۀتحقیق بر پای  ۀ این شیو

 داند. و وابسته به تفکر شخصی هر فرد می  « ذهنی »را 
انگیزی بین جریانی از علوم مدرن و  بیست و پنج سال اخیر، پیوند شگفت در طی  
ها از طرف دیگر به  برانگیز پژوهش از یک طرف و جریان عظیم و تحسین  پزشکی 

، این  «اشتیاق»رسد به نام  نهری عظیم می   ریانات در انتها به خورد. این ج چشم می 
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چطور زندگی    اینکه بدانیم  برای  رساند،می به درک عمیق  را    انسان   هیاق است کاشت
گاه باش چگونه ، کنیم   .یمچطور سالم بمان  یم و زنده بمانسر  ، چطور یمآ

 در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
 مغیالن غم مخور  خار  کند  سرزنش ها گر  

برماه راهی  جستجوی  در  رودخانه  آشوب  در  کوچکم،  بود.  ای  دریا  به  رسیدن  ی 
نمی سنگ و صخره  ماهیخوار  اراده ها و مرغان  برابر  از پیش  توانستند در  اش کاری 

 ببرند. زیرا من خنجری از دانش با خود داشتم با قلبی فروزان از عشق. 
  ، وع بسیار جالبی بودمن فلسفه هندی را در دانشگاه عثمانی مطالعه کردم که موض 

خود را در قالب عملی نیز    ۀنهاد تا موضوع مطالع اختیارم  را در    ی فرصت  این تجربه
حس کنم و در این راه استادان عزیزی مرا یاری کردند. این موضوع مرا بر آن داشت  

و نظری    تا به سوی چیزی فراتر از تنها تفسیر متون انتزاعی گام بردارم و آن را عملی 
هم خودم را  یزی بودم که  چ   ال ببه دن برجسته،  های فکری . عالوه بر نظریه لمس کنم

باشد داشته  فایده  بشر  برای  زندگی  در  هم  و  کند  سازگار  خودم  جستجوی   .با  در 
توانست این  کیمیایی که مس وجودم را به زر تبدیل کند. در سرزمینی بودم که می 

 اطالعات را در عمل در اختیارم قرار دهد.
.  دارد   ذهن هم او    ،نیست   لبداکبشر تنها یک    به این درک رسیدم که  مطالعاتمطی  

بشر روح می   این در کالبد  اینگونه  تفاوت و    دمدذهن است که  زند،  را رقم می  ها 
  ذهن . ایده و نظرهای زیادی در مورد  شودمی دیگری    هر کس متفاوت از است که  

ی فهمیدن    برا ربرد دقیقی ندارد.  های نظری در فهم آن کاتفسیربشر وجود دارد اما  
مورد   چیزی  و    ذهندر  چه  بدانیم  باید  اول  بشر  با  عقل  ما  ذهن  ارتباط  باعث 

 شود.ذهنشان می و  ها های مادی دیگر یعنی انسان های مشترکش با بدن بستان بده
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های کره خاکی دارای یک  که تمام انسان بدهیم  نشان  باید  اول    ،برای انجام این مهم
 زیکی یعنی جسم هستند.واقعیت فی

  ۀ ریش   ، های دارویناین چیزها را تجربه کرده و تئوری   ۀ هم  اهذهن تمامی ما انسان 
خشونت و... را بیان    ۀ خواب، گرسنگی، هیجان، احساسات، شهوت جنسی، غریز 

ترین  س ذهن را به عنوان بهترین و ساده سپو کار ما را راحت نموده است   کرده است 
و اگر ذات  م  گیریمی ضیح اصالت یا واقعیت فیزیکی در نظر  حل ممکن برای تو راه

یابیم که مشکلی شبیه امواج دارد و پیوسته در حال  می در یا ماهیت را بررسی کنیم،  
است  در  ،تغییر  راه حلاین  یافتن  به  منجر  ماهیت  از  برای مشکالت  ک  زیادی  های 

و باید چند جنبه را  ثابت نیست    ۀذهن یک پدید  د.شو می آن با ذات    ۀذهن ما و رابط 
 در نظر بگیریم.  

 با تن ت ذهن  مشترکا 
گاه ذهن    - 1  ؛تواند بدن یا جسم را کنترل کندمی آ
 گذار است؛ذات )جان( بر ذهن تأثیر   - 2
 شود؛ن در مواجهه با ذات دچار مشکل می ذه   - 3
 تغییر هستند. به اشکالی در  بدن هم ذهن و هم  - 4

برابر سریع تغییر می یک واحد ذهن هفده  یا ذات  ماهیت  از  که  ،کندتر    در   چیزی 
است   56«هامااد  ی آبه» شده  داده  می  ؛توضیح  ثانیه  یک  در  دو  تغییر لیون هر  بار  ها 

می می  سه  کنند.  ذهن  شود.  ردیابی  ذهنمان  در  باید  ما  مشکالت  تمام  گفت  توان 
  هان پالی آنگیرد. در زبار کدام از آنها حاالت منفی پا می دارد که از ه  آلوده  ۀریش 

 
داما-56 بودیآبهی  فلسفه  و  روانشناسی  یا  بودا  عالی  آموزش  استس،  ذهن  آموزش  از  کاملی  سیستم  است.  .  م 
اولین بار درسال    مت سوم سه زنبیل خرد در مجموع کتب پالی استقس ه  میالدی توسط شاهزاد   148که برای 

جمه شد و تحولی در بودیزم چینی به وجود آورد )شرح بیشتر در  پارسی به نام آنشی گائو از سانسکریت به چینی تر
 از همین نگارنده(.  "م چینیسبودی"کتاب شکل گیری چآن 
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دُ 57بها لو مُ   58ا س،  دا  59هاوو  زبان    ،رندنام  نفرت،    فارسی در  دلبستگی،  طمع،  به 
نادانی،  اما،  فهمی نا   وهم،   بیزاری،  است  دانشگاه    اینظریه   ترجمه شده  در  من  که 

داد قرار  مطالعه  در  ،ماه مورد  فهم   باید  قابل  تا  شود  داده  انجام  باشدعمل  این  تر   ،
 د. های من در دانشگاه به من کردنایرشتهه هم ای بود کتوصیه 
به فیلسوفان و نوع آرمان ات من باعث شد تا نگاه کنجکاوانه مطالع گرایی آنها  تری 

از    و  بیندازم  که  استفاده  نیروی  دریابم  مربوطه  مشکالت  حل  برای  چگونه  ذهن 
 شود. 

ع شده بودم  ها مرا به کاوش در مورد علوم ذهن و جسم کنجکاو کرد. من قانآموزش 
 برای درک معمای ذهن وجود داشته باشد.   که باید تکنیک، ابزار و یا راهی 

چیزی قابل لمس. ما غالبأ    ،اج داریمیورزی احتتفکر و اندیشه  ما به چیزی بیشتر از
او اجازه می   تسلیم به  و  تا هر تصمیمی  ذهن خود هستیم  مایل است را  دهیم    ، که 
ل  هایمان هستیم که ما را در طوداوری ب و پیشهمیشه درگیر و مغلوب تعص  بگیرد.

ک دنبال خود  به  آزادی زندگی  از  بسیاری  از  را  ما  و  که  شیده  منطقی  ها، تصمیمات 
داشته اهمیت  دیگران  و  خودمان  است.  ،برای  ساخته  حاصل داوری پیش  دور  ها 

  اند یا ذهنی است که ورمندان به نیاکان ما تحمیل کرده هایی است که زاندیشی کج 
هاست که اگر مالک و معیار  اوری دۀ فرهنگ تسلیم زور است. همین پیش در سیطر

ا راهی هست  ریزد. باید جستجو کرد که آی تزویر می ذهن شود آب به آسیاب زور و  
اندیش نباشیم و در عین حال ذهن پاالیش شده را به فرمان  که فرمانبردار ذهن کج 

 خود درآوریم؟ 

 
 حرص، طمع.  Lobhaلوبها   - 57
 نفرت، خشم، کینه، دشمنی. Dosa دوسا  - 58
 وهم، خیال باطل.  Mohaموها   - 59
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از کشمکش ی می روانشناسعلم  های  یافته  را  ما  تا حدودی  ن  صوم   تنش  ها وتواند 
رمز موفقیت در    ها را مرتفع سازد ولی پایان کار نیست. برخی از اما و اگر   و   بدارد 

  آنها قسمت   سازند. جسم است. این دو زندگی ما را می   تجلی ذهن پاالیش یافته در 
آنها    ۀ دو طرف   ۀطما در تالش برای درک راب  دهند.را تشکیل می   از زندگی ما  ایعمده 

تنها در   بشر  بدن خالصه نشده است. گهستیم. زندگی  و  نیز ریشه  رشد جسم  یاه 
خورد. در نظر بگیریم که اگر  کند و هیچگاه تکان نمی خود رشد می   دارد و در جای

داشت  شعور  و  که    ،عقل  گیاهی  داشت؟  هم  سودی  او  برای  تکان    تواندنمی آیا 
 د؟ آی می او   کاربخورد، ذهن و خرد به چه  

بیابد و برای خود تصمیم بگیرد چرا  ا برای خود  تواند راه رای می هر موجود جنبنده 
 که آنها عقل و هوش دارند.

تر کرد. عملکرد ذهن و  مرا نسبت به قضیه کنجکاو   ،این دانش در مورد ذهن و بدن 
رابط و  است  چگونه  جانب  ۀ بدن  چگونه    ۀدو  چیست؟  پیچیده  این  آنها  شکل  روند 
 شد؟ توان با رموز آن آشنا گرفته است و چگونه می 

حالی  می   در  تغذیه  را  بدنمان  ت  ،کنیمکه  نیز  ما  روان  می أبر  به  ثیر  من  گذارد. 
احتتکنیک لمس  قابل  و  عینی  و  عملی  که  یاهایی  رسیدم  نتیجه  این  به  داشتم.  ج 

یدن موضوع پرورش ذهن باید در اولویت قرار گیرد. گرچه وقت زیادی را برای رس 
ای قانع به  اما حس  دادم  از دست  نتیجه  درسی  کننده ن  واحد  این  برای گذراندن  ای 

ت که  چرا  شیوأداشتم  بر  زیادی  زندگی   ۀ ثیر  در  آموخت.  ، رفتار  من  باید    به  حال 
می  کسب  را  دیگری  مربوط تجربیات  درون  پاالیش  و  روان  و  جسم  به  که    کردم 

ین بار سفری به درون را آغاز کردم که  الزم بود سفری دیگر را تدارک ببینم. ا شد.می 
گاه  منجر ناخودآ و  روح  از  من  در    شد،می   به شناخت  من  که در خاموشی  چیزی 
که می   فغان  خواستم قدرتش را کسب کنم، قدرت  و غوغا بود، چیزی در سکوت 
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گر است. همین  سکوت، چیزی که مرا به ژرفا  ببرد. انسان ذاتا دارای ذهنی جستجو
به حقیقتی  ذهن کاوشگر می  دروغین کند. برای من  تواند واقعیت بیرونی را تبدیل 

بود خوانده  فلسفه  مش که  رشته  این  در  و  علمم  اهمیت  غول  خیلی  بودم،  اندوزی 
 های تجربی داشته باشد.  هایم، معیار داشت که پندار 

های گوناگون  ت، راه و روش های متفاوستان سر زمین عجایب بود با فرهنگ هندو 
حضور   راو  مدارس  به  توجه  با  مراقبه.  مختلف  شد  ستادان  باعث  مختلف،  وحی 

و سو کسب کنم. این عالقه مرا واداشت تا بخشی از اوقاتم تجربیاتی در این سمت  
و   بدهم  اختصاص  روحی  تمرینات  این  به  فنون  را  و  تکنیک  به  ترتیب  بدین 

 نگری روی آوردم.        درون 
         

 T.M  60شی ی ماهار   ن مدیتیش   اولین تجربۀ مراقبه، 
در مورد تمرین مراقبه )مدیتیشن(  از آنها    و ادی داشتم  زی  هایدر دانشگاه همکالسی 

نام   به  که   T.Mجدیدی  تکنیکی   شنیدم  هیچ  استفاده    ، بدون  قابل  کس  هر  برای 
واقع   در  مراقبه   T.Mاست.  سکونتمان  اولین  محل  نزدیک  دادم.  انجام  که  بود  ای 

که  تی.ام    61آشرام داشت  ماهار  ان متخصصوجود  شاگردان  را  شی  ی و  آن 
 . ندندداگرمی 

حد که  می تکنیکی ساده  به طول  دقیقه  پانزده  تا  ده  یا    .انجامیدود  صبح  هنگام  در 
فعالیتش  بعدازظهر ذهن  بسته،  چشمانی  با  و  نشسته  می ،  باال  تجربرا  و    ۀ برد 

 کند.تجربه می  آرامشی نسبی شود و بدن هوشیاری کامل پیدا می 

 
یوگی     -  60 ماهش  ریشی  مدیتیشن ن بنیا  Maharishi Mahesh Yogiماها  یا  تی.ام  تکنیک  گذار 

 اشراقی. 
61 - Ashram 
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 T.M   فلسف  نوعی اساس  بر  و   ۀ مراقبه  یوگا ریشناهای کآموزش   هند  و  بودا  ا  سوتر  ، 
آشنایی مقدماتی   های خاص خودش را دارد. ایدههای دیگر فمثل تمام مراقبه ت.  اس

به مراقبه بود.  تأثیر  من  با  ها شرکت می مرتب در کالس گذار  کردم و مربیان زبده و 
ماهارتجربه شاگردان  همگی  که  داشتم  بوی ای  این    دند. شی  در  مدتی  برای  گرچه 

ای انگیزه شیوۀ مراقبه    فهمیدم که این  امگرفتم، در تحلیل نهایی علیم  کری ت مدرسه ف
تا  مراقبه برای افزایش تمرکز    کند.توقع من را برآورده نمی   آورد ودر من به وجود نمی 

 به تکرار و تمرین کلمات و جمالت خاصی  ناگزیرسودمند است. شخص  ای اندازه 
به ب نه  رین است، آن هم در فضایی  ین تمدر ح   طور تکراریه شکل ورد )مانترا( و 

 به این نتیجه رسیدم که:  کننده بود.برای من خستهکه این    بخشچندان الهام
 ؛فرو برد   عمق خودزیاد نبود که بتواند انسان را به  اندازه  طول مدت مراقبه آن  - 1
 ؛تمدد اعصاب چیزی موقت و ناپایدار بودبه عنوان استراحت و ورد مانترا یا  - 2
 ؛بودعالیه مانترا به تنهایی خود مانعی برای تمرکز  - 3
فراتر    T.Mهدف    -4 این  از  و  است  موقتی  اعصابی  تمدد  به   محدود 

 .رودنمی 
 ن را ادامه دهم. آتصمیم گرفتم تا زمانی که نوعی دیگر از مراقبه را بیابم،  

 62نیش راج   هاگواد اشو   مراقبه با 

بود که به   «راجنیش  ُاشو» ، کشور هند زمان در در آن  همراقب ترینپویاترین و قدرتمند 
بود. مرکز اصلی آن    کردهُاشو معرفی  تازگی به پونا آمده بود. تکنیکی جدید بود که  

دا   « اشرام ُاشو»در پونا   بسیاری از    ، شروع به فعالیت کرد   1975که در سال  رد  نام 
خارج  و  محلی  کالس ی مردم  این  در  شرکت  ها  آنها  می ها  برای  و  جذابیت  کردند 

 تیشن برتر زمان خودش بود.  ی تکنیکی متفاوت، گوناگون و مد را کهخاصی داشت چ 
 

62 - Bhagwad Osho Rajneesh 
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تابستان    فرصت    1975در  و  کردم  پیدا  را  اشرام  این  در  شرکت  برای  کافی  زمان 
یا راهب    «63ناسیی سان»یادگیری از خود او را داشتم. برای ماندن در اشرام فرد باید  

هیچ هماهنگی یا مراسم   .اشرام به تمرینات بپردازد  و تارک دنیای ُاشو شود و تنها در
سان برای  نداشت   ناسییرسمی  وجود  شدن  راهب  همان  لباس  ،  یا  پوشیدن  تنها 

بازدید از  پذیرایی  و  گردن  دور  به  ُرز  گل  از  ریسمانی  و  اشرام  مخصوص  کنندگان 
 شدند.به طور خاصی تربیت می   خود ُاشو  به دست  هان کافی بود. سانیاسی

گذار ثیرأت  ۀ های زیادی در مراقبه دارد که از بین آنها من مجذوب سه شیویوه ُاشو ش
 . 64آن شدم

مرحله است.  پنج  شود و شامل  ساعت تمرین می  یک: برای  65مراقبه پویا یا حرکتی  
آخر هر کدام   ۀحلانجامد و دو مردقیقه به طول می  ده اول هر کدام حدود   ۀمرحلسه 

 گیرد.ته صورت می دقیقه. سپس مراقبه نشس  پانزده
به   ۀمراقب کندالینی  مراقبکندالینی:  می نیز  پویا    ۀ عنوان  که شامل  شناخته    چهار شود 

 ای است.دقیقه  ده  ۀمرحل
روزه  بیست و یک  نشینی  گیری و گوشه: یک گوشه )راز گل سرخ(   مراقبه ُرز عرفانی 
خوش  من  همراه  بوداقبال  است.  به  که  شیوه   شخص م  این  در  ُاشو  را  وی  ام  آشرها 

سال    شهر   در   66پارک کوراگان   در  شخص    1975پونا  گرفتم.  و  فرا  نو  چیزی  باید 
خاطر  ه  م. ب ستدانپیشین    ۀتر از مراقبها بیابد. من این شیوه را پویاجدید در این شیوه 

 کردم.  می از آن استفاده گهگاهی همین 

 
63 - Sannyasin 

متکنیک   -  64 از  عبارتند  اوشو  کندالینی  های  پویا (،  (Kundalini Meditationراقبه  مراقبۀ  
((Dynamic Meditation ( یا )و مراقبه راز گل سرخ )راز رز(The Secret of Rose Flower . 

 .   Dynamic Meditation مراقبۀ پویا - 65
66 - Koregaon Park, Pune city 
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کمتر ذهنی و نیاز    ُاشو بیشتر فیزیکی است و ۀ شیو این بود که  ُاشوام از مراقبۀ تجربه  
مکا تمرینات  به  انجام  برای  ساکت  و  آرام  ضمنا  نی  ندارد  زمان وجود  مدت  طول 

 .نیست کافی ورود به ژرفای درون نشسته برای  ۀمراقب
حقیقت   دست در  که  برای  عمیق  تمرکزی  به  یایافتن  جهانا  آن  سمادی    به 

عمیق دست    ص باید مدت زمانی طوالنی را نشسته تا به تمرکزی، شخ67گویند می 
 یابد و نیاز به تمرین زیاد است.

به  برانگیز بود و تقاضای بسیار کمی برای آن وجود داشت و  سؤال   جنسی ُاشو  ۀمراقب
محدودیت  نظریخاطر  نیست.  اجرا  قابل  کشورها  برخی  در  مذهبی  جنسی   ۀ های 

نظری به  شبیه  چیزی  او  فروید  ۀ ُاشو  است.  معروف  همچنین    )فروید(  روانشناس 
گاه و   ۀنظری را بیان کرده است. گرچه انتقادات زیادی از    68عقدۀ اودیپ ذهن ناخودآ

بر این نظریه وارد شد نکات مثبت زیادی از    از محققان   برخی   ، طرف همکارانش 
 دست آوردند.  آن به 

ک  ۀ معرفی شیو بود چرا  بسیار زود  در جامعه  مرکزُاشو  را حمایت    ه هیچ  او  علمی 
 .بسیاری آن را انحرافی دانستند  ل چندانی از آن نشد وبه همین دلیل استقبا کرد نمی 

به  ُاشو  جنسی   تکنیکاز    دهمبنابراین من ترجیح می  و  بکنم  های تکنیک   صرفنظر 
 ذهنی این تمرینات بپردازم.  

که او کامال  در   بدین معنا نیست   ،فروید انتقاداتی صورت گرفت   ۀاگر نسبت به نظری
می  اشتباه  نظریه  هیچ  این  و  اندیشه   مثبتی   ۀ نقطکرده  زیگموند  در  نیست.  او  های 

 
تمرکز در مراقبه(Samadhi-Jhana)جهانا    -سمادی  -  67 اوج  دایانا هم می  ،  به آن  دایانا است که  گویند. 

 همان چآن چینی، ذن ژاپنی و مراقبه به فارسی است که در تکنیک  بودا جا دارد. 
 

68 - Oedipal Complex 
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فروید به عنوان یکی از محققان علم روانشناسی شناخته شده است و شهرت اصلی  
گاه )ذهن نااو به دلیل کشف ناخود  هشیار( است. آ

  . ست ا  ، تفاوت زیادیر یابدتواند تغییچیزی که می   کردن کردن و محکوم بین انتقاد 
م  سرچشمه  دلسوزی  از  محکوم ی انتقاد  و  و    رویاز  معموال  کردن  گیرد  نفرت 

 است. 69نادانی 
هشیار  سازندگی   انتقاد  از  هدف انتقادو  از  منظور  است.  کردن  حقیقت    تر  کشف 

 کردن تخریب نظر و ایده است.  است و منظور از محکوم 
  آن تمرینات منظم،   بهره بردم اماای  ک تا اندازه ی کندالینی و دینامیهامن از تکنیک  

 گونه که انتظار داشتم، در من ایجاد نکرد. ی، آن ر جدتغیی
بسیار  شیوه  ُاشو  با    متنوع های  مقایسه  در  طریقی  ُاشو    T.Mبودند.  و  پویا به  تر 

 تر بود.  تحرک پر
 

 : نکات مهم این فصل 
کند. ا به هر سمتی راهنمایی می دن ما ردر هر ثانیه و دقیقه ذهن ما فعال است و ب  -

م؟ کجا برویم؟ چگونه رفتار کنیم و  وراتش هستیم: چه کار کنیما همواره مطیع دست 
 ؛چه تصمیم بگیریم

آن   ۀ هم  -  و سالمتی  خود  جسم  تربیت  ضرورت  به  که    ما  کسی  بسا  آگاهیم چه 
 ؛ بدون عقل و خرد سالم دارد اماجسم سالم 

 
معنی محکوم کردن در اینجا یعنی اینکه تا حد امکان انتقاد سازنده را جایگزین سرزنش و نکوهش هر چیز   - 69

از اعما ل ناپسند قابل محکوم کردن است مانند  قتل، تجاوز، دزدی، خشونت و سایر اعمال  نکنیم گرچه بعضی 
  غیر انسانی.
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خود و    ،ی داریم که اگر آن را پرورش ندهیمما تنها جسم نیستیم ما ذهن و خرد   - 
کادیگر با  را  ایدان  از  پیروی  و  تصمیمات غلط  اشتباه،  نا ئولوژی رهای  درست  های 

 ؛کنیمگمراه می 
ای تجربی را پیروی کند و  عملی باشد و باید برنامه   ب تجار  ۀما باید بر پای  ۀنظری   -

 ؛انسان همواره در چالش برای یافتن بهترین راه حل است 
می ا  - مطرح  را  مسئله  این  آنسان همیشه  که  می   ، یا ذهنکرد  اداره  را  یا  جسم  کند 

 ؛ ؟ ما باید به دنیای درونمان نیز توجهی خاص داشته باشیماجسم ذهن ر
  ؛در قبال روانمان نیز مسئولیم  ،طور که در مقابل جسممان مسئول هستیمهمان  -
جسم    - تنها  دو ما  این  نیستیم.  ذهن  تنها  جدایی قسمت   نیستیم،  ما  های  ناپذیر 

 ؛هستند
چ   - به  بیشتما  و  یزی  تفکر  از  و  اندیشهر  احتورزی  داریمیاتعمقمان  چیزی  ،  ج 

   ؛ملموس 
یم چرا که شاید  مشکل بزرگی در زندگی دار  ،استفاده و گمراه باشداگر ذهن ما بی   -

 ؛ اسیر شویمکننده و گمراه های اشتباه و غلط بر دام ایدئولوژی 
  شناخته شده است و   عنوان یکی از محققان علم روانشناسی   زیگموند فروید به   -

گاه )ذهن نا   هشیار( است؛شهرت اصلی او به دلیل کشف ناخودآ
سو    - و  سمت  این  در  تجربیاتی  بودم  مایل  مختلف،  روحی  مدارس  به  توجه  با 

 کسب کنم؛ 
راه   - که  ابزار معتقدم  شیوه ها،  و  وجود  ها  ذهن  معمای  کردن  پیدا  برای  باید  هایی 

 ؛داشته باشد
 برانگیز بود و تقاضای بسیار کمی برای آن وجود داشت؛ل ؤاس  جنسی ُاشو  ۀ مراقب -
   ؛آموزش ُاشو قسمتی از حقیقت است نه تمام آن  
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 ؛ هدف انتقاد بیداری و هوشیاری است، هدف محکوم کردن ویرانیست  -
 ؛ آیدبه دست نمی  مدتکوتاه هیچ تمرکز عمیقی از طریق تمرین  -
 ؛ است تر کردن و هشیار سازندگی د  انتقا از  هدف -
 ؛ اج دارد یپرورش ذهن به شیوه و ابزاری برای فعال کردن احت -
 ؛ هماهنگی ندارد  ،جسم خوب بدون درک خوب و قوی -
 ؛ باید به ذهنمان نفوذ کنیم تا بتوانیم آن را پرورش دهیم   -
 ؛پرورش ذهن یک فرهنگ باستانی است  -
 نداشت. یر آنچنانی بر منهای اشو تأثو نه مدیتیشن (T.Mنه  تی.ام ) -
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 ژاپن   -اوساکا   در   جی هوگون   معبد   در   نوریتاکه   استاد   با 
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 فصل هشتم 
 یک تصمیم   -  یک شایعه

 
 از جمادی ُمردم و نامی شدم

 زدم   حیوان سر  زوز نما ُمردم  
 و آدم شدم حیوانی  ُمردم از 

 پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم 
 ر بش    بمیرم از   دیگر   ۀ حمل

 تا برآرم از مالئک بال و پر 
در  که  زمانی  خود   تا  سرنوشت  و  سرانجام  ادامه  هست  جستجوی  خود  رشد  به  یم، 

توانیم روز و زمان به کمال رسیدن خود را انتخاب کنیم. این اتفاق  دهیم. ما نمی می 
 دهد.خاص خودش رخ می در زمان 

س ویتلی دنی                                      
های خارای زندگی به باال پرید. عظمت رودخانه را  صخره   هی عاشق ازسرانجام ما

 درنوردید، باال رفت و باال و باالتر!
سال   شهر    1355در  در  عثمانیه  دانشگاه  از  فلسفه  رشته  در  کارشناسی  مدرک  با 

فعالیتم  خاطر  خواستم به ایران بازگردم اما به  التحصیل شدم. می درآباد هند فارغ حی
مار گروه  وقبا  دولت  علیه  امکان  ت  کسیستی  من  برای  کار  به  این  ورود  و  نداشت 

پر  من  برای  بود کشور  شده  شایع  بود.  فعالیت   مخاطره  در  که  های مخالفانی 
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  ؛گیرندقرار می   دولت   مورد آزار و اذیت و تعقیب قانونی   اند،دولتی شرکت کرده ضد
سیاسی  فعال غیر  پخش شده بود که حتی یک  این شایعه در میان دانشجویان چنان 

جرأ نمی هم  می ت  فکر  چون  برگردد  ایران  به  ایران  کرد  به  بازگشت  محض  به  کرد 
شاه بود که از    شود و این موضوع دستاویزی در دست مخالفان حبس یا شکنجه می 
می  سیاسی  بهرۀ  همخوانی  آن  واقعیت  با  چندان  شد  معلوم  که  حالی  در  بردند 

ر مبارزه علیه رژیم  ن دانشجویانی بودم که د وران تحصیلم در هند، بیدر دنداشت.  
ها  و در تمام تالش   رژیم شاه   ضد  یهار فعال بودند. من در تمام فعالیت ایران بسیا

دیگر  جهت   حکومتی  کردن  داشتمجایگزین  با    شرکت  مواجهه  در  بعدها  گرچه 
مخالفان  بازجویی  که    . این شایعه نیز وجود داشت ها از آن مسیر جدا شدمواقعیت 

طور  به ها  ۀ رایج در بازجویی های شکنجبرخی از شکل و    دارد   جریان سط دولت  تو
است اما شخصا از زبان کسی که خودش چنین تجربیاتی قابل تحملی دردناک  غیر

ترسی از    به ایران بودم، به بازگشت    مصمم ی که  یاز آنجاداشته باشد، نشنیده بودم.  
نمی   .داشتمن  شدن اذیت  حال  عین  خ مرت  خواستم در  قدیمی کب  رفقای  به   امیانت 

با آنها همکاری داشتم.شوم که برای سال  ی این گشاگره یافتم که  باید راهی می   ها 
بیش از این کشش نداشتم در یک جا به طور ثابت بمانم و منتظر    شد.می   مشکل

برخی از    ام. در دانشگاه ببرگرد بودم به کشور    شتاقفرصتی در آینده باشم. کامال م 
رادوستان خ  مسئله  این  میان گذاشت  وبم،  از همکالس در  یکی  به  های هندی م.  ام 
دستگیر شو»  :من گفت  ایران  در  که  راه یدر صورتی  دردهای  ،  برای تسکین  هایی 

راه  این  از  دارد. یکی  یوگاشکنجه وجود  در تمرینات  ست ها تمرین  که  ، گفته شده 
ده  منتقل شود و درد نادی تواند به مسیر جدیدی  یوگا، ذهن می   ذهنی   ۀبسیار پیشرفت

  -)خود  70توانند نوعی حالت ترانسهای ماهر می گرفته شود. گفته شده که مرتاض 
 

گویند که در آن امواج  ی که به آن هیپنوز هم می: حالتی است بین خواب و بیدارTranceحالت خلسه یا     70
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حالت   این  در  دهند.  انجام  را  می خلسههیپنوتیزم(  ذهن  از،  فیزیکی    تواند  جسم 
 « فیزیکی نداشته باشد. باالتر رود و هیچ حس 

مطرح  همکالسی که    ی پیشنهادالبته     هیچگاکردنهایم  عمل د،  به  در  نیامد.  در   ه 
به دنبال شخص یا اشخاصی بودم که بتوانند این فن را به    .هند مراکز یوگا بسیارند

ام در خصوص تمرینات ذهنی  ارائه دهند بنابراین اولین تجربه ممکن    ۀ بهترین شیو 
انجام گرفت. من   )تمرین تنفس(  با یوگا آغاز شد. در اولین مرحله، تمرین پرانایاما

کار بودم و به طور مرتب در تمرینات حضور    مشکلی قادر به انجام این  بدون هیچ
به طور  داری همراه با آن کمی برایم دشوار بود. چندین هفته را  داشتم اما قوانین روزه 

و تنفس  سخت    جدی  تمرین  ما   «پرانایاما»به  به  بعدی  آموزش  در  پرداختم. 
استاد یوگای من گفت    ، کنیم چگونه نفس خود را برای چند دقیقه حبس   آموختند که 

طول انجامد   که این نوع تمرین تنفس ممکن است که برای نیم ساعت یا بیشتر به
خواستم که یک استاد یوگا شوم. با  اما من نمی   است   برد و نیازمند صبراما زمان می 

  را   داشتم که بخواهم زمان زیادی تی نموقعیتوجه به حجم دروس دانشگاهی آنچنان  
 نیازم یاد بگیرم.  ۀ خواستم به اندازم فقط می اص دهه آن اختصب

کردم سپس از  تمرین می   با جدیت چندین هفته به طور مرتب به آشرام می رفتم و  
ساراسواتی  ساتیاناندا  سوامی  شاگردان  از  آموختم71یکی  را  کندالینی  یوگای   ، ،  

استاخوش  چنین  که  بودم  کشانس  فهمیدم  داشتم.  کندالینی  یوگای  در  خوبی  ه  د 
انتظار دا یوگا    ات به تمرینمداوم  است. از رفتن    ، شتمیوگای کندالینی فراتر از آنچه 

می خو تمرین  آشرام  در  بودم. هم  داده  شحال  دستورات  در خانه. طبق  و هم  کردم 
ی که  کردم تا زمانفشرده بودن دروسم، مدام تمرین می   وجود  مربی با  از سویشده  

 
 گردد. گیرد و سنگینی جسم فیزیکی کم رنگ میذهنی در شرایط آلفا قرار می

71 The Ven, Swami Satyananda Saraswati 
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اتفاق غیر تمام  طور تصادبه و  منتظره  یک  نمی   امزندگی فی  را  این  داد.  تغییر  توان  را 
عمل  بیری  تع یک  بلکه  دانست  غیره  و  تقدیر  سرنوشت،  شانس،  قسمت،  از 

کس یا هر    چیزی که هر »  ، ی به کار شانس و سرنوشت ندارد ربطکه  بود  خودجوش  
باور  این  . گاهی  «هی تعیین کرده باشدال   ۀ طوری که اراد شود، به چیز به آن مقدر می 

دوجو که    ارد د  زمانی  دهد،  می سرنوشت  که  نشان  را  خود  تغییر  خواهد  چهرۀ  با 
تواند بسیاری از سدها و موانع را پشت سر بگذارد.  می شود و  یافته وارد می   شکل 

مسیر جدیدی شود و خورند و کارت جدیدی رو می می  های زندگی  ُبر گاهی کارت 
دست ستارگان  »  :فته است کهزند. ویلیام شکسپیر خوب گزندگی رقم می   را برای

 «ما را نگه دارند، بلکه دست خودمان است.سرنوشت نیست که  
عبار  این  اینجا  زرتشت ادر  به  که  است  ذکر  قابل  نیز  داده    ،ت  نسبت  ایرانی  دانای 

   :شده است 
 ؛شوند، چرا که آنها به کلمات تبدیل می مواظب افکارتان باشید»

 ؛ شوندمی  به اعمال تبدیل ، چرا که آنها  مواظب کلماتتان باشید
 ؛شوندد چرا که آنها به عادات تبدیل می مواظب اعمالتان باشی

 ؛ شوند، چرا که آنها به شخصیت تبدیل می مواظب عاداتتان باشید
 «72. شوندکه آنها به سرنوشت شما تبدیل می   مواظب شخصیتتان باشید، چرا

 
 

 : فصل نکات مهم این  
 ؛ منتظره برد متفاوت و غیرمرا به مسیری کامال تمرین یوگا  -

 
اظهار    سال قبل از میالد  600-1000تشت حکیم ایرانی در  زر  را اعتقاد بر این است که این قواعد اخالقی      -  72

 کردار خوب  –هواراشتا  -3افکار خوب،    –هواخاتا   -2کلمات خوب؛  –هوامتا   -1است. آنها عبارتند از:   کرده
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  ؛حسی ایجاد کندتواند حالت بی گا حالتی است به نام ترانس که می در یو  -
 ؛ شدممی تر هدفم نزدیک بدون طرح و برنامۀ از پیش تعیین شده به من  -
خود    ده بلکه به دست ن نش یاز قبل تعی  ، ها باور دارندسرنوشت آنگونه که بعضی   -

 ؛سازد خود را می   ۀ آیندخورد و خود انسان رقم می 
ببرند در    - شایعۀ شکنجه دستاویزی برای مخالفان شاه بود که از آن بهرۀ سیاسی 

 ندارد؛لوم شد چندان با واقعیت همخوانی  حالی که مع
باور    - است گاهی  این  می   بر  سرنوشت  که  زمانی  چهرکه  ن  ۀ خواهد  را  شان خود 

 ؛دهدنشان می دهد، آن را در لفافه  
اصل    - نیک  »  ایرانی   ۀفرزان  ت،ش تزرسه  نیک  -پندار  نیک  -  گفتار  در    «کردار 

 ؛عنوان شده بود میالداز  سال قبل   1000تا 600حدود 
 سرنوشت ما دست خودمان است.  -
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 لندن   بودایی   معبد   ، تهراوادا   مدرسه   اساتید   با 
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 فصل نهم 
 سازد فرد را می  ۀ )کردار( آیند   کارما

 
 علت و معلول.رابطۀ بین به شانس و شرایط باور دارند و افراد قدرتمند به کوته   افراد

   73رولف امرسون                                              
  ۀ موضوع شانس و اقبال نیست، مسئل  ،سرنوشت » گوید:  می   74ویلیام جنینگر برایان 

بلکه چیزی  برایش به انتظار نشست  باید  که    انتخاب است. سرنوشت چیزی نیست 
 «.ل شدی به آن نا است که باید 

کارما  بودیسمدر   نام  به  است  اولی  ،)کردار(   75قانونی  اصول  ساده    ۀ بیان  بسیار  آن 
می اس بار  به  نتایجی  ما  کردارهای  کردار  ت:  و  خوب  نتایج  خوبمان  کردار  آورد. 

است مان  از اعمال گذشته   ،کنون هستیمایج بد به همراه دارد. آنچه که هم بدمان نتا
آینده برو  که هستیم  مان  آنچه  می   ،اساس  می شکل  ما  بنابراین  تغیگیرد  با  ر  یتوانیم 

یابد. کارکرد  تغییر شکل نمی   ، مان بدون تعمدمان را بسازیم. آیندهزمان حال، آینده
هم و درک  قابل رؤیت است اما فظریف و حساس بسیار پیچیده و غیر  ۀاین اندیش 

 آن چندان مشکل نیست. 
رما یک قانون طبیعی است. کارما به نظم خاص خود و بدون هیچ قدرت مافوق  اک

می  کار  مجزا  اسرار و  سرنوشت  و  بشر  نوع  کارما،  قانون  توضیح  کند.  را  آمیزش 

 
73 -Emerson 
74 - William Jennings Brayan 
75 - Karma(Kamma) 
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تواند تغییر ایجاد کند. اعمال ما در  کند و می دهد و اینکه انسان چگونه تغییر می می 
دهد، خواه این آینده در همین زندگی کنونی  حال، ما را به سوی آینده سوق می   زمان 

  بله دقیقا ما و    ،دون استثناب  ،افتدآنچه که برایمان اتفاق می هر   باشد یا زندگی بعدی.
به  غیرخودمان  یا  مستقیم  آن  طور  با  و  هستیم  آن  مسّبب  کلی،  یا  جزئی  مستقیم، 

را  آینده اندزنرقم می مان  مان چه در زندگی   تواند توضیح دهد که کارما می   ۀیش یم. 
اعمال    ۀ، نتیج«ضرورت »افتد و آن را به سوی بهتر بودن تغییر دهد. این  اتفاقی می 

 م. ایی است که در گذشته انجام داده نیک
دوباره  درون   -تولد  درون   -شدگی روشن   -آگاهی  کشف    -کیمیای  معجزۀ 

ناخودی  به خود  روی  بر  را  و ته شناخ آغوشم  گشوده  عشق    ها  از  ح سرشار    قیقت به 
توانستم چیزهای خوب را به  کردم. می شده بودم، حقیقت درون. احساس بودن می 

زد و همواره  انستم چیست، در درونم مرا صدا می دخود جذب  کنم. چیزی که نمی 
ا بود.  من  می می حساس  با  تجسم  را  آنچه  صحیح  کردم  را  راه  و  دارم  باور  کنم، 

ف می  یا نظریهکر روم،  قتی وجودم را مسخر کرده بود  بود. حقیپردازی نکردن خام و 
کوچ  ماهی  شوند.  همراه  کوچک  ماهی  این  با  هم  دیگران  داشت  دوست  ک  که 

 د.کرد تا با او همراه شون درونم همه را صدا می 
رفتم اما در کمال    76تمرین به آشرام یوگا  ۀروزی طبق معمول همه روزه، برای ادام 

دیدم آش  تعجب  در  و کسی  است  بسته  آن  درب  را  که  علت  نگهبان  از  نیست.  رام 
آنها  ،دمپرسی که  کرده   گفت  مکان  نقل  جدیدی  محل  که  به  جدیدی  آدرس  اند. 

داد  من  به  محل    ،نگهبان  خاطر  قبل تا  به  گرفتم  تصمیم  آغاز  در  بود.  دوری  راه  ی 
کرد که به دنبال آن بگردم تا  مسافت دور به آنجا نروم اما ندای درونی مرا تشویق می 

برایم کمی عجیب بود.    ، دقف نگردند. آدرسی که نگهبان به من داده بو تمریناتم متو
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شناختم و انتقال به جایی دور برایم عجیب به نظر  د را می بیشتر نواحی شهر حیدرآبا
به می  اینکه اکثر شاگردان حول آمد  به آدرسی  وخصوص  حوش همین آشرام بودند. 

به    علیماتی یوگا نبود. هیچ آشرامی رفتم اما هیچ نشانی از مرکز ت  ، ده شده بودکه دا
بود شده  نوشته  کاغذ  روی  که  را  آدرسی  نبود.  نام  و    ،این  دادم  محلی  افرادی  به 

اطالعی کردند. در یکی از  همگی از بودن چنین مرکزی اظهار بی   ،جویای آن شدم
به نظر ها استراحت کردم و چای نوشیدم و دچایخانه به دنبال آدرس گشتم.   وباره 

برسیمی  شاید  د  که  ناشناخته  دالیلی  دره  اینجا    به   ، باشدداشته  ام  گذشته   ریشه 
 .ه بوددم آدیگری به حرکت در   ۀم و گویا چرخ به گون ه بودکشانده شد

باز    ۀهنگام جستجوی آدرس جدید ناگهان به جماعتی برخوردم که در یک محوط  
مرکز    آنجاآمد  ظر نمی اما به ن  بودند  از افراد هندی و خارجیان   ند. ترکیبی بود  نشسته

شده جمع  آنجا  در  که  افرادی  باشد.  یوگا  درخوا برگه  ، بودند  تعلیماتی  ست  های 
داشتند  ثبت  دست  در  ک  ونام  پر  حال  فرم در  این  ظاهرا   اما  بودند  آن  برای  ردن  ها 

که شیو چرا  نبود  یوگا  ب  ۀ تمرین  متفاوت  یوگا  در  ادام پذیرش  برای  من  تمرین    ۀود. 
برایم معما بود و راز آن    م ولی از یوگا خبری نبود.ه بودکشانده شد  یوگا به این محل 

شاید گاهی اوقات الزم است  » ای چنین دارد:  گفته  77دانستم. روبرت برات را نمی 
 «بیابیم.  ،که راه گم کنیم تا شخص یا محلی را که دنبالش هستیم

محوط  همان  عده   ۀ در  بهاباز،  مدیتیشنی  وضعیت  در  و  آرام  نشسته    قبه( )مرا  طور 
عده  و  ثبت بودند  فرم  کردن  پر  حال  در  دیگر  از  ای  یکی  از  که  وقتی  بودند.  نام 

گفت  شرکت  فقط  پرسیدم  را  آنها  تجمع  علت  کلم«انا سویپا»کنندگان  انا  سویپا  ۀ. 
بود ناآشنا  نمی ،  برایم  را  آن  اتوبوس معنی  که  شدم  متوجه  سپس  در  هدانستم  ایی 
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پارک کرده  از محوطه  بخارج  نظر  اند.  اتوبوس می ه  این  که  منتظر کسانی رسید  ها 
دانستم اما به نظرم آمد اجتماع نمی این    ۀ ی ببرد. چیزی دربار یبودند که آنها را به جا

و   شدم  دفتر  وارد  شوند.  برده  آنجا  به  باید  که  است  دیگری  مکان  در  تمرینات 
ا از  بعد  و  کردم  فرم  دادمتقاضای  تحویل  و  کردم  پر  را  آن  شد  اعال  ،ینکه  که  م 

که  اتوبوس  کردند  توصیه  همچنین  آنها  کنند.  می  حرکت  دیگر  ساعت  یک  تا  ها 
ل ضروری از قبیل حوله، چراغ قوه، مالفه و پوشاک مورد نیاز را با خود داشته  یوسا

بی  ریکشاباشیم.  یک  موق   78درنگ  به  آوردم.  خود  با  را  ضروری  لوازم  و  ع  گرفتم 
آماداتوبوس   .برگشتم بودند.  ۀ ها  بود  آنها شهر را  حرکت  ناآشنا  برایم  که    ، به سمتی 

 .ترک کردند
نمی   درستی  به  می هنوز  کجا  به  می دانستم  تصور  حال  این  با  برای  روم  که  کردم 

ها از شهر خارج شدند و پس از  رویم. اتوبوس تمرینی خاص به مکان جدیدی می 
دو چندان  نه  مسافتی  شهر پیمودن  از  جاد   ،ر  یک  شدند  ۀ وارد  ا  خاکی  به  ینکه  تا 

 و دور از شلوغی وارد شدند.  مکانی آرام، سرسبز  
همه از اتوبوس    ،بود. به محل که رسیدیم  79آل داهماکهتانام این مکان آرام و ایده 

ها محل را ترک کردند. مکانی که به آن وارد شدیم  پیاده شدند و بالفاصله اتوبوس 
رچه در تاالر  که مّد نظر بود. گآل برای تمریناتی  البته ایده  ؛آل بوداز هر لحاظ ایده

به صورت  هم  هایی  اقک تا  ،گرفت تیشن انجام می به صورت گروهی مدی   80اندیشه
غیر صدای  هیچ  بود.  گرفته شده  نظر  در  انفرادی  تمرین  برای  طبیعی شنیده  سلول 

وسانمی  نه  ترافیک،  صدای  نه  بیری شد،  دنیای  به  ارتباطی  هیچگونه  ل  نه  و  ون 
غیرورفت  سکومعمول آمد  و  .  پرندگان  صدای  تنها  بود.  محیط  بر  حاکم  مطلق  ت 
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ذهنی و هر تمرینی در    رکزوع تمنآل برای هر  مکانی ایده  شد،می   شنیدهها  جویبار
 این زمینه.

سال    در  دارما  کشتزار  یا  برمه  سوی   از   1355داهماکهتا    -ن  ا  -س  اای  استاد 
آورده   82ل بودهی که از بوداگایاکه در روز افتتاحیه این مرکز، نهاافتتاح شد  81گوئنکا 

بود نام    ، شده  به  محلی  در  زمین  جریب  شش  پنج  بر  داهماکهتا  شد.  کاشته 
نگار بنا نهاده شده است و نزدیک دوازده کیلومتری شهر حیدرآباد از استان  صاحب 

 آندراپرادش قرار دارد. 
ارتباط    ،مانیممدت ده روز در این مکان می   مدیر فرهنگستان سپس اعالم کرد که به 

به  را  می خود  قطع  بیرون  دنیای  با  کامل  رعایت سکوت  طور  نخست  و شرط  کنیم 
قانون   است.  تمرینمی   «سکوت » مطلق  بر  بیشتر  که  کند  کمک  ما  به    ، توانست 

به مکانی آمده باشیم. خوشحال بودم  توانم در سکوت فریاد  ام که می تمرکز داشته 
ر تمرین  درونم  این  محتوای  و  بشنوم. شکل  تجربیات گذشتها  تفاوت داشت.  با  ام 

 الزم بود آن را انجام بدهم و با آن آشنا شوم.  
کردم احساس می   کردم.های آموزشی استقبال می همیشه از حضور در چنین مکان 

همان  می   این  که  است  نا جایی  به  مرا  به  شناختهتواند  بنا  سازد.  رهنمون  ها 
قدیمی،  المثضرب  بهارش»ل  از  نکوست  که  که  آموخته.«  پیداست   سالی  ام 

جهد. وقتی اولین شناخت تجربه شد،  شود و از آن می با عمل آغاز می   «شناخت »
می یافته  ظهور  جدیدی  که  های  جدید  کشفیات  مجموعه  این  سپس  کند 

دارندمشخصه مختلفی  متحول می   ، های  را  آتی  تجربیات  و  شوند  غربال  تر  توانند 
 د.کنن
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ن از اولویت برخوردار است و باید به آن  تعلیم ذه  در سیستم  ،« تمرین»از این رو   
آلبرت ا داد.  باب می یاهمیت  "فرضیه"، عمل و فرضیه  »گوید:  نشتین در همین  در 

به عبارت دیگر در تئوری یا )فرضیه( تفاوتی بین    مانندند. در "عمل" آنها متفاوتنده
ند به تدریج  این تفاوت هست. این فرآی   ، عمل(فرضیه و عمل نیست اما در تمرین )

 « خیزد.های نو و سالم برمی شود که از ویژگی وع تحول ذهنی می منجر به یک ن
موثق همیشه  ما  خودجوش  تأثیراعمال  و  نمی گذارترین  ما  است.  با  ترین  توانیم 

آرایش  قبل  از  تجربذهنی  یک  به  تعمدی  و  آگاهانه  یابیم    ۀ شده،  دست  عمیق 
که در آن هیچ طرح و تدبیری  وش(، ذهنی  خودی )خودج به که با ذهن خود ی حالدر 

کارها    83ذهنی چنین توان کرد. شاید برای اکثر ما اتفاق افتاده باشد که در بی   ،نباشد
 درست مانند حرکات طبیعی یک کودک.  ،تر انجام شده است تر و طبیعی موثق 

می هم مکانی  در  را  خود  آن اکنون  خصوص  در  که  نمی   دیدم  دانستم.  چیزی 
از چیزی    ۀجربتوانست تمی  آمادباشد  زیبایی  از پیش خود را  نکرده بودم.    ۀ که  آن 

از تجربیاتم بود به این معنا که از   )خود انگیختگی(، خودیبه کشف خود  «ۀ معجز»
پیش آن وقبل به من القاء نشده بود، به من دیکته نشده بود، شرط و شروطی در پس 

تعلیم جوهر  وق  نبود،  آمد.  وجود  به  خودش  نفس  در  در  آگاهی  هیچ  شما  که  تی 
نباشد  چیزی نداشته باشید، موعظهمورد   باشید، تبلیغی برای آن  وقتی  -ای نشنیده 

صورت است که آگاهی به آن موضوع   در آن  -ذهنتان از آن موضوع کامال  تهی باشد
 راستین و موثق  شود و کامال  طور مستقیم دریافت می های حسی و بهاز طریق ارگان 

بود.  و در آن   است  به منظور اینکه    صورت است که پذیرای ایدۀ جدیدی خواهیم 
خواسته  های ناالزم است ابتدا آن را از بعضی چیز  ، چیزی را در ذهنمان مستقر کنیم

 ، خالی از افکار کهنه و جایگزین آن با افکار نو. خالی کنیم
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 دهد:نشان می  ا آشکارداستان زیر در ادبیات ذن این موضوع را  
می   84ن ئی  -نان   دوران  در  ژاپنی ذن  برای    85جیاستاد  که  را  دانشگاه  پروفسور  یک 

ئین برای او چای    -به حضور پذیرفت. نان   ،ذن به آن کشور رفته بود  ۀ پژوهش دربار
حت ولی  شد  ی ریخت  پر  فنجان  که  استاد    ،زمانی  داد.  ادامه  ریختن  به  همچنان 

 و گفت: طاقت نیاورد   ،شدن فنجان بود  دانشگاه که ناظر لبریز
 دیگر جا ندارد.   ،بینی که لبریز است فنجان پر شد و می  -
 ئین پاسخ داد:  -نان  

شما نیز چون این فنجان لبریز از عقاید و افکار خود هستید. تا زمانی که فنجان    -
    ؟توانم ذن را به شما نشان دهم چگونه می  ،ایدفکرتان را خالی نکرده 

 (.86وگانگی قبل از تقسیم آن به دوئیت )د استان کوتاه شرح یک آگاهی است این د
هیچ بی   نداشتن  یعنی  خاصی ذهنی  چیز  قبال  در  ذهنیتی  نا  ،گونه  آگاهی یعنی 

گاه است د خبری  حال چنین  بی اینفراسوی آگاهی با  گاه به    ،ر همان زمان آ یعنی آ
واسطه قابل کسب است.  بی ذات خود. این تناقض فقط از طریق دریافت مستقیم و  

بازی    استاد نوع  یک  است  ممکن  و ذن  عام  ذهن  چالش کشیدن  به  جهت  فکری 
ذهنی   حالت  این  حفظ  و  حصول  برای  تمرینی  ذن  هدف  کند.  ایجاد  ما  معمول 

 است.
است  نزدیک  به حقیقت  تجرب  ، آنچه  آغاز  در  و  آن زمان  در  که  است  جدید،    ۀ این 

این   سرانجام  و  روند  از  دانشی  پهیچ  و  آماده  ذهنم  نداشتم،  تجربتمرین    ۀ ذیرای 
 جدید بود. 

 آموزش ذهن 
 

84 - Nan-In  
85 - Mei-ji 
86 -Non- duality 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 152

 

ویپا در مرکز  آغاز تمرین، تشریفات کوتاهی  از  فرهنگستان،  سپیش    از سوی انا در 
درخت   نهال  او  مراسم  این  در  شد.  انجام  گوئنکا  درخت  «  87بودهی »استاد  یا 

هم  برابر  در  بود  آورده  بوداگایا  از  که  را  کاشت   ۀ بیداری  هم شاگردان  آن    ۀ .  در  ما 
تیشن را توضیح داد.  گوئنکا تکنیک مدی استاد  کردیم. غروب آن روز  مراسم شرکت  

 ای ببرد. بدون اینکه نامی از شخص ویژه 
به دیگران انتقال دهد.    ،هدف معلم این بود: تکنیکی را که خود از آن بهره برده بود  

عموم قرار    ۀد استفاد تواند مورکند که می کید می أاین خود اهمیت یک تکنیک را ت 
گروه، مکتب یا مذهبی وابسته باشد. او ابتدا شروع به    دون اینکه به شخص، گیرد ب

و     88ساتی   -شد: قسمت اول آناپانا  تشریح تکنیک نمود که به دو بخش تقسیم می 
 .  89اناا سقسمت دوم ویپ

رکز  شد: چهار روز اختصاص به تمنیز به دو بخش تقسیم می روزه ده تعلیماتی  ۀ دور 
 نگری.  نده به خویشتنشت و شش روز باقیما دا

نیز کمک می  این تکنیک مؤثرشرایط محیطی  با جمع کرد که  انجام گیرد.  بندی  تر 
این تکنیک یا هر تمرین روحی دیگری به  آگاه شدم که    دادم،انجامکه در این مدت  

 عوامل زیر بستگی دارد: 
بیعی و  با فضای ط  ،یز، دور از هیاهو و شلوغی محل تمرین باید ساکت، آرام، تم  - 

 ؛نان آرام باشد که بتوان صدای باران و جویبار و آواز پرندگان را شنیدآنچ
هیچ سخنی در میان نباشد. هر کس خود را  تنها در محیط    یعنی سکوت باشکوه    -

   ؛هر گونه ابزار ارتباطی  دون ب ، رها کند
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لحظه   - وقفه لحظه،  به تمرین  تهیچ  میان  نباشد ای  هر   و   مرین  تمرین تحت    تداوم 
  ؛شرایطی 

 ؛  نگاری، نه بحث و جدلکتاب و کتابخانه، نه نامه و نامهنه خودداری از مطالعه،   -
مراقبه،    - به  متناوب نشست  نشست  ساعت  یا  مدی   ،یازده  انفرادی  سلول  در  تیشن 

 ؛تاالر اندیشه به صورت نشست گروهی 
 بسیار سبک؛ ی یرژیم غذا -
لحظه   - تمرین  ساعت بهتداوم  وبه لحظه،  ذهن    روزبه روز   ساعت  عنوان  تحت 

 .90آگاهی
برنام  یاد شده  ۀبا چنین  با شرایط  و  دانش   ۀهم   ،منظم  به  ما  اندیشه  تاالر  در  آموزان 

 مراقبه نشستیم.  
  کردم زیرا اطمینان داشتم تغییرات به های عملی استقبال می همیشه از چنین محیط 

تمرکز را نیز    ۀ و نحو  اههایی از سایر مدیتیشنوضوح دیده خواهند شد. پیش زمینه
بناب مدی داشتم  که  نبود  باری  اولین  این  می راین  تمرین  را  مرکز  تیشن  در  کردم. 

داهماکهتا   می   نه تعلیماتی  مذهبی  و  آموزش  موعظه  به  را  وقتمان  اینکه  نه  و  دیدیم 
بود که ابزاری    های مربوط به آن دادیم. تبعیت ما از تکنیک و راهکار پند و اندرز می 

 به نتایجی دست یابیم. تاکردیم وابسته. ما تمرین را اصولی دنبال می بود غیر 
خواستم  با یک تمرین دروغین بفریبم. نمی   خواهم خودم را اطمینان داشتم که نمی  

به شاخ  تمرین  به طور    ۀاز یک شاخه  را  تعالیمی  داشتم  تمایل  بپرم. همیشه  دیگر 
در    در همان زمان تواند  رم می حس کنم که چگونه این اه  عینی مشاهده کنم، آن را

 این تغییر ممکن است تغییر رفتاری باشد یا تغییر ذهنی. ، من تغییر ایجاد کند

 
90 - Mindfulness 
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رفتاری    به  گذشته  رفتار  یابدقبول  قابل چگونه  آموز  ،تغییر  یک  صحیح    ۀ چگونه 
می  دهمباعث  انطباق  محیط  با  و  کنم  درک  بهتر  را  خودم  تج  ؟ شود  و  تمام  ربیات 

آمو بودمتعلیماتی که  دنبال با هدف خ   ، خته  هایی گرچه فراز و نشیب شد  می   اصی 
آمدند و یا  می ناقص  به نظرم  ها گاهی مبهم و در مواردی  در آن بود. این فراز و فرود 

شد می   کرد و باعث أمل می من نسبت به آن درک الزم را نداشتم، همین مرا وادرا به ت
دا گفته بود که  ید به آن درک برسم. بو روری داشته باشم تا شاهایم از بودا م در یافته 

باید بین بازیگر بودن و تماشاگر بودن فرقی قائل شد. تمایل بودا به تماشاگر بودن،  
بی  و  کند  بازیگری  در  مرا  می جهد  نمی رمق  عالم  کرد.  به  مرا  مراقبه  که  دانستم 

می  بسزبازیگری  نقش  من  بودن  تماشاگر  در  یا  و  ایفا می کشاند  انگاایی  که  کند.  ر 
تناقض   دچار  می می مدام  سمتی  به  مرا  تناقضات  همین  و  این  شدم  از  که  کشاند 

شاخه به آن شاخه شوم. تمرینات مراقبه اگر از اهمیت بسزایی برخوردار بودند چرا  
خواست رنج مرا تهی کند و  بودا خود نیز از مراقبه مدتی دست شست؟ اگر بودا می 

تا من کند  مرا  سبک  آیا  باشم،  در  سبکبال  و تمریناتی که  شوم،  یوگا متحمل می قبه 
می  تحمیل  خود  بر  من  که  نیست  رنجی  بلغزم،  همان  باید  سمت  کدام  در  کنم؟ 

 بازیگر باشم یا تماشاگر؟   
تعلیم  ارائه  ذهنم   ، در هر سیستم  آنچه  از  بیشتری  دنبال    شد،می   انتظار  به  داشت. 

و را به یک  ت فرد و تفکر آلوده اابزاری باشد که ذهنی  ذهنی آرام و سازنده بودم. باید
دید واقعی و شفاف تغییر جهت دهد. آیا ورود به این حوزه تعلیم با شرایط خاصی  

بود  شده  اعمال  می می   ،که  که  آنچه  به  مرا  نزدیک   ، خواستمتوانست  و  تر نزدیک 
 ای از حقیقت را در من ایجاد کند؟تواند جرقه می  کند؟

 
 : این فصل مطالب مهم  
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 اه راهنمایی شدم اما در راه درست قرار گرفتم؛انی اشتببه یک نش  -
سرنوشت موضوع شانس و اقبال نیست، مسئله انتخاب است. سرنوشت چیزی    -

 ؛ ل شدیبرایش به انتظار نشست بلکه چیزی است که باید به آن ناباید  نیست که  
بر اساس  یندهمان است و آاز اعمال گذشته   ،اکنون هستیمآنچه که هم   - آنچه  مان 

 ؛گیرد شکل می  ،مکه هستی
تغ  - آینده یبا  حال،  زمان  آینده یر  بسازیم.  را  شکل  مان  تغییر  تعمد  بدون  مان 

 ؛ یابدنمی 
می   «شناخت »  - آغاز  عمل  می با  آن  از  و  تجربه  شود  شناخت  اولین  وقتی  جهد. 

 ؛کندهای جدیدی ظهور می شد، یافته 
صورت است که آگاهی به آن  آن   در  ،مال  تهی باشدوقتی ذهنتان از آن موضوع کا  -

شود و کامال  راستین  طور مستقیم دریافت می های حسی و به موضوع از طریق ارگان 
 ؛و موثق است 

بد   - شانس،  قسمت،  قدر،  و  قضا  سرنوشت،  کارما،  از  که  نام  آنچه  شگونی 
 ؛ گیرد اعمال و افکار خودمان شکل می  به دست اند، نهاده 

رستگاری قرار    ۀاتفاقی نیست. مهم نیست آیا در چرخ   ۀ یک حادث  ۀنتیجما    ۀ آیند  -
 ؛داریم یا فالکت 

 ؛اعمال کنونی ما راهگشای آینده است، خواه در همین زندگی یا زندگی بعدی -
شد  - تعیین  پیش  از  جریان  غیر  ۀیک  غیرحوادث،  و  اجتناب  ایستادگی  قابل  قابل 

 ؛است 
ی که شناخت نخستین و وقتآورد بیرون می  شناخت )دانش( از تمرین )عمل( سر -

 ؛یابندتجربیات جدیدی ظهور می  ،کسب شد
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گذشته - گون از  به  چرخ  باید  گویا  و  شدم  کشانده  اینجا  به  حرکت    ۀ ام  به  دیگری 
 ؛درآید

هر  ایده بود  مکانی  داهماکهتا    - برای  این  نآل  در  تمرینی  هر  و  ذهنی  تمرین  وع 
  ؛زمینه

موثق   - همیشه  ما  خودجوش  تأاعمال  و  نمی ثیرگذارترین  ما  است.  با  ترین  توانیم 
 ؛عمیق دست یابیم  ۀذهنی از قبل آرایش شده، آگاهانه و تعمدی به یک تجرب

افتا  - اتفاق  ما  اکثر  بی   ه دبرای  در  کار که  موثق ذهنی  طبیعی ها  و  انجام تر  تر 
 ؛درست مانند حرکات طبیعی یک کودک ،است شده

دیدیم و نه اینکه وقتمان را به  می مذهبی  آموزش  نه    ،در مرکز تعلیماتی داهماکهتا  -
 ؛دادیمموعظه و پند و اندرز می 

آموز  - می   ۀ چگونه یک  باعث  کن  ان شود خودم صحیح  بهتر درک  با محیط  م  یرا  و 
  ؛میانطباق ده

   ؛نا تعلیم ذهن است سا منظور و مقصود یوگا و ویپا - 
 ؛ دو فهمیده شو خود فرد درک  از سویزیبایی هر عقیده یا تکنیک این است که  -
الزم است ابتدا ذهن را از افکار   ، به منظور اینکه چیز نویی در ذهنمان تثبیت شود -
 ؛د خالی کنیمیزا
پیا  - تنها  به  مآموزگاران  را  پیشین  آموزگاران  راستین  تعالیم  صادقانه  آنها  آورند. 

 ؛کنندآیندگان منتقل می 
 ؛ دانستمآن چیزی نمی از آغاز و پایان  ، که شروع به تمرین کردم وقتی  -
این نکته را    بودم که از جویبار به سوی دریا به راه افتاده بود.  کوچکی من ماهی    -

 ؛همین ،باید رفت   شود.وجودت مرداب می ، رودخانۀ دریافته بودم که اگر بایستی 
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و  بهخود   - بودن  معمولی  بودن،  طبیعی  یعنی  بودن  خودجوش  یا  بودن  خود 
 .دن مغرض بو متعصب و غیر غیر
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 الالمپور کوا   در   مالزی   راهبان   با 
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 فصل دهم 
   های بیداری نشانه -درون   مشاهدۀ 

 
 نگر   به چشم خود تو   چشم داری 

 خبربی     فیهی س  چشم   از  منگر 
 تو به گوش خود شنو  داری   گوش 
 گرو   چرا باشی    را   گوالن   گوش 
 پیشه کن  را    نظر تقلیدی   ز بی 
 کن    اندیشه   عقل خود   یبراهم 

 موالنا 
آین  بازار  می جهان  وجه رخ  یک  آینه  این  در  است.  دل،  ه  چشم  به  بنگر  بیا!  نماید. 

 !  خویشتن را که تماشاگه ابعاد دیگر وجودت باشی 
ماجرا  پیش به  ورود  بعدی،  از  خود    را  خود  بیاییمهای  طبیعِت  به  با  و  واگذاریم 

و    سازد ما را می   هایاجرام   ،«خود»چرا که    ریمرا به بحث بگذابودن  ، سفِر  «خود»
تواند موثق بودن هر  این اصل می   و مورد توجه قرار گیرد    فعلی تواند در زندگی  می 

را چرا  .کندارزیابی    چیزی  بدانیم  اینکه  را  آن  است  بعضی   ،الزم  برای  ها شاید 
باشدتعجب  نظریمی گفته    .آور  طبق  زمین  پیدایش  اصل  که  از   ۀشود    الپالس 
معلومات  خودبه  به  زمینه  این  در  بیشتر  کمی  ندارد  ضرر  گرفت.  شکل  بودن  خود 
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ای از زمان در بطن آن قرار بگیریم و  چه بسا ممکن است در برهه   ،یمیمان بیفزاقبلی 
 اگر با من موافق هستید، بیایید تا آغاز کنیم. ز آن آگاهی نداشته باشیم.ا

 خود بودن به خود 
ژاپنی   شاعر  از  شعری  مردم1241-1316)  91کوکوشی بوکوکو  به  از  کورا  کاما  ( 

بیندازیم: نمی »  نگاهی  عمل  دانسته  مترسک  برنج   کندگرچه  از  برابر  زار که  در  ها 
 « 92مقصود نیست آنجا ایستادنش چندان بی  ، با این همه مزاحمان مراقبت کند

  ماه قصد ندارد »  و یکی از شعرهای شاهانه که در حوضچۀ هیرو ساوا سروده شده:
 .« ر جایی بیندازد و نه حوض در صدد است ماه را در خود جا دهداش را د سایه 

 بیندازیم:ذن   ۀ های طنزگون روایت   ابتدا بیایید نگاهی به
 ای به شوخی به او گفت:  دوید تا اینکه قورباغه کامال خوشحال می یی هزارپا

 گذارید؟ممکن است بفرمایید کدام پا را از پس پای دیگر می  -
نشست   پرسش   این  گودالی  در  که  کرد  مشوش  را  هزارپا  ذهن  از    ،چنان  سرگردان 

 اینکه چگونه بدود. 
به  توانیم ی ور هستیم، نمکه در اندیشه غوطه دهد مادامی خوبی نشان می این مثال، 

نمی  وقتی که در حال حرکت هستیم،  و  کنیم  بدان  حرکت  این  اما  بیندیشیم  توانیم 
ست  ایاندیشیم بلکه مقصودمان آن نوع اندیشهن، نمی معنا نیست که هنگام قدم زد 

 . دهد دست به عمل بزنیمکه تمام وجودمان را منجمد کرده و به ما اجازه نمی 
بودن  خودجوش  یا  بودن  خود  به  م ،  خود  و  به  بودن  معمولی  بودن،  طبیعی  عنی 

است غیر بودن  نقش   ،متعصب  و  طرح  به    ۀ بدون  بخواهیم  اگر  قبلی.  نّیت  یا  قبلی 
شویم  ۀفلسف و  اصل   وارد  اولی   ،آن  اصول  از  بودن  خود  به  اخود  توسط  ه  که  ست 

 
91 - Bukoku Kokushi 

 139 -، ص" ذن و فرهنگ ژاپنی"از کتاب دکتر ع.پاشائی،  - 92
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بنیان   93چینی الئوتسه   ۀفرزان  عالم شد، به این معنی که تائو  ا  94گذار تائو یا الئوزی 
نمی دی نم ما  که  همانگونه  آفرید  چگونه  را  گیتی  که  چگونه  دانیاند  مغزمان  که  م 

نامنظم یا کورکورانه نیست.   رخدادیک  وجه  هیچ خود بودن بهبه شکل گرفت. خود 
فرمانی نیست به خود  یا  قاعده  یا  قانون  بودن تحت هیچ  طبیعی است.  امری    ،خود 

بر طبق قانون طبیعی خاص    «ن بد  -ذهن  »  ،افتدخود بودن اتفاق می به هرجا خود 
خود بودن در  به قانون خود   کند و نتایج حاصله واقعی و موثق است.خود رفتار می 

)چآتمرین چینی  تنفسی  در  ات  بودن  خود  به  خود  رفتار  این  است.  مشهود  نیز  ن( 
شود. وقتی ما خود را  واقع همان الگویی است که قوانین طبیعی از آن استخراج می 

در آغوش طبیعت خود  ایم و  کنیم، به طبیعت پاسخ مناسب داده ر می به خود واگذا
بازیافت می  کنیم، اسباب زحمت را فراهم  ی نیم. هرکجا از این قانون تخطی م کرا 

نمی کرده  رو  این  از  نیستیم  هستی  بر  مسلط  ما  که  باشیم  داشته  نظر  در  توانیم  ایم. 
ما   دهیم.  تغییر  را  هستی  موجودات، قوانین  همۀ  پوستۀ  مثل  هستیم.    درون  هستی 

با هستی در  که  می آنجا  نمی گیر  تغییر  را  قوانین  پوسته،  شویم،  درون  از  بلکه  دهیم 
ال گذاشتهچوب  طبیعی  قوانین  چرخ  کای  در  آن ایم.  طبیعت،  با  بازنده    رزار  که 

است، ماییم. رمز موفقیت ما همگام شدن با قوانینی است که افالک و نظام هستی  
 شده است.  بر آن استوار 
می  پیش احساس  بدون  زندگی  در  تجربیاتم  بیشتر  که  برنامه شرط کردم  و    ریزی، 

انجام جزئیات  طرح  نداشتمزمان   .شدمی   بدون  آنها  برای  سیستماتیک    ؛ بندی 
نبود حتشدهاستراتژی از پیش تعیین به حوز   ی ای برای آنها  به طور  سانا  ویپا  ۀ ورود 

از قبل تعیین شده و تعریف    ۀاست که با برنام این بدان معن  ،دشاتفاقی برایم حادث  

 
 گذار تائوئیزم سال قبل از میالد و بنیان 600نی الئوسته: فیلسوف چی -93
   تائو یعنی راه، روش -94
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ب   «قوانین طبیعی »؛  به آن وارد نشدم  ،شده ه آن آشنا سازد.  منابعی نبود که مرا ابتدا 
آ است  مرموزی  ممکن  امور  چنین  به  من  اما  بخوانید  تصادف  یا  سرنوشت  را  ن 

این بدان معنا است که هرگز    ، ی ندارم و دانشم در این خصوص اندک است یآشنا
برنام  تکنیکروش   ۀ یک  کشف  برای  تجرب  ی مند  یا  نداشتم    ۀ خاص  آن  برای  ویژه 

زیبا تیبنابراین  از  بسیاری  بودن  ناب  و  طبیعی  ی  نظر  به  تنها جربیاتم  پای   و    ۀ بر 
   دانم.قلمداد کنید یا چیز دیگر، نمی  95«کارما»شاید آن را  ،آمدکنجکاوی می 

نمی  هم  بزند فرقی  رقم  مرا  زندگی  حادثه  که  اثر    کرد  بر  که  طبیعی  دانش  یا  و 
می آموخته  کند.  تعیین  مرا  مسیر  من  هایم  بر  رنج  که  آنگونه  کنم  زندگی  خواستم 

ن می غالب  بمانم.  باز  مسیر  از  که  بار  شود  است.  رنج  ماحصل  بشر  که  دانستم 
ست. این را دریافته بودم که حاصل  افزا نیآور است، شادی تعلقات آنگونه که مالل 

هایی باشد که نتیجۀ همان انتخاب است.  تواند تکرار روزها و شب هر انتخابی می 
نمی  رابطه فرقی  انتخاب در چه  این  که  باشدکند  یا...  ای  انتخاب شغل یا همسر   ،

این انتخاب دنبال    ها تکرار را باید متحمل شوی، درموضوع این است که رنج سال 
 رنج کمتری بودم. 

نگاه کنم نه بدین منظور که وارد جزئیات   خواست دنیا را از باالی سر همهدلم می 
درد  تعلقاتی  و  روزمره  امورات  دلخوش  و  می شوم  دور  اصل  از  مرا  که  کند.  آور 

به دنبال خودی باشم که پیدایش نکرده بودم، گمش نکرده بودم اصال  می  خواستم 
. من در  دادباره را می باره و یا هزار ه من نوید تولد ده پیدایش نکرده بودم. خودی که ب 

تولد  شکفتن  می انتظار  بودم.  تکنیک هایم  شوم.  متولد  لحظه  هر  که  خواستم  هایی 
 دارم.داد که من در مسیر تولد گام برمی ی آموختم، این نوید را م می 

 
95-  wu- wei    )چینی(–wu    و    "نه  "یعنیwei  ن  بنابرای  -یعنی کنشwu- wei  عمل.  کنش، بییعنی بی

 ای هم وجود ندارد.  ای در آن نیست انجام دهندهچون اندیشه – "کارما"عمل بدون 
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 سفر به درون 
 ام که مپرس درد  عشقی کشیده 

 ام که مپرس هجری چشیده زهر 
 کار  ام در جهان  و آخرگشته

 مپرس  ه ام  کدلبری برگزیده 
گزینی، کوشش کردم جوهر تعلیم را بفهمم و با جدیت  انزوا   ۀ در اولین روز از دور

تمام کار هرچه  آن  روی  اول   تر  این  شکل  کنم.  به  و  متفاوت  طور  به  که  بود  بار  ین 
محیطی   شرایط  در  می قبول  قابل عملی  کار  جدی  طور  به  ذهنم  در  روی  کردم. 

ساز طوری  تعلیماتی  محیط  و  شرایط  هر  مان حقیقت  که  بود  شده  مدیریت  یافته 
  و در روز    ده آموز با جدیت و بدون کمترین مزاحمتی به تمرینی که برای مدت  دانش 

مطلق  انز بود وای  شده  محول  او  تمام  پرداز ب  ،به  که  بود  الزم  روی    ارادۀ  د.  بر  فرد 
  تمرین گذاشته شود بدون اینکه ذهن خود را درگیر مسائل دنیوی یا موارد دیگر کند. 
تمرکز   روی یک چیز  بر  فقط  که  من کمک کرد  به  تعلیماتی  مرکز  و محیط  شرایط 

معروف   قول  به  و  باشم  حوهوش  تمام  داشته  باشدو  آن  به  تمرین»:  اسم  و    « فقط 
 .چون و چرا با تکنیک و دیگر هیچی شدن بی یک

بنشینیم و چگونه تمرینات   به ما گفته شد که چگونه  از تمرین  در نخستین مرحله 
بر تنفستنفس  تمرین بود. هدف از تمرین،    ۀاولین مرحل  ،ی را انجام دهیم. تمرکز 

که   بود  اول  روز  چهار  در  تمرکز  مرحلتقویت  برای  ذهن  قدرت  که    ۀاز  بعدی 
  ، تر باشداستفاده شود. هر اندازه ذهن تیزتر و نفوذی   ، ( است سانانگری )ویپا ون در

به نشست شود. آگاهانجام می بیشتر  بعدی با موفقیت    ۀمرحل بر تنفس محدود  ی 
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و اشکال دیگر فعالیت روزانه    96هینشد بلکه به صورت کینیا گروهی نمی انفرادی  
گست می نیز  زمان  رش  در  ذهن  انطباق  شکل    « حال»یافت.  به  آن  بسط  حال  »و 
  ، کرد آموزی که رعایت این اصول را می از اشکال دیگر تمرین بود. دانش   ،«گسترده

شک موفق بدون  و  بود  برسد.می   تر  خود  مطلوب  نتایج  به  چارچوب    توانست  در 
ط در  و  ببیند  تنها  کامال  را  خود  باید  فرد  هر  تعلیماتی،  حاالت  مرکز  تمام  روز  ی 

دهد   انجام  کامل  آگاهی  با  را  تنها    .97مدیتیشن  ولی  است  آسان  ظاهرا   کار  این 
جود آن را انجام  با تمام و  ،بین هستندکسانی که نتایج آن را باور دارند و به راه خوش 

 شوند. دهند و با حقیقت آن یکی می می 
می  ساعت احساس  به  ساعت  روز  و  کردم  به  نسبت   ، روز  بیشت  تمرکزم  قبل  و  به  ر 

می  تیزتر  تمرین  ذهنم  دقت  به  اگر  بود.  خودم  دست  به  آن  باور  یا عدم  باور  شود. 
یا وقت اندکی    دیدم و اگر صرفا  برای کنجکاوی آمده بودم وآثار آن را می   ،کردممی 

می  آن  نمی   ،دادمبه  به    توانستمهرگز  نزدیک  باشم.  داشته  معجزه  یازده انتظار  تا    ده 
م  نشست  روزساعت  در  با    ، تناوب  بدون    «هینکین» همراه  مداوم  و  منظم  به طور 

مزاحمتی،  کوچک  هیچ  بدون  و  بیرون  دنیای  با  ارتباط  توانست  می   قطعا  ترین 
تر ما را به دنیای درونمان نزدیک و نزدیک   ،وش مؤثربخش باشد. این راه و رنتیجه

اینکه ذهن    شود، می چگونه شناخته  و  یا چیست  کیست    « من»کرد که بدانیم این  می 
با تبعیت از آن چگونه عمل می چگونه کار می  عملکرد    ،کند یا برعکس کند، بدن 

گرانی و ه ه بدانم چه دانشمندانی، چه موعظاینک  برای من  .بدن بر ذهن چگونه است 
را    «بدن   -ذهن  »توانند این ماشین پیچیده  های مقدسی به جز خودم می چه کتاب 

 
96- Kin-Hinشیاری مستمر در هنگام راه رفتن: آگاهی یا ه.   
از: نشستن، ایستادن، راه رفتن و دراز  Mindfulnessتیشن یا ذهن آگاهی )  چهار حالت مدی  -  97 ( عبارتند 
 یدن.کش
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ک تشریح  برایم  درستی  ب به  دیگر  عبارت  به  یا  ببیننده  نند  من  کنند  ،جای  و    حس 
 . نتیجه بگیرند، مهم بود

در دومین مرحله از تمرین تمرکز، ذهنم طبق عادات پیشینش تمایل به گریز داشت  
میل  و  های تلخ و شیرین. ذهِن بد عادت  ای مبهم و نامعلوم یا به گذشته ده یا به آین

حت بمان  ی نداشت  حال  زمان  در  لحظه  میمون دیک  جهت  ،  آن  و  این  به  وار 
که ذهنم را   دادمتمرینات را با تمام وجود انجام می  ای آرام نداشت.جهید. لحظهمی 

کنم چیس کنترل  از  ذهن  گریز  این  که  بودم  تعجب  در  این.  ذهنمان  چرا  همه    ت؟ 
رود. حال از  خواهد می قرار است و بدون اجازه و خواست ما به هر کجا که می بی 

ف ذهن خود باشیم و آن را تحت کنترل درآوریم. به  ه شده که مراقب انحراما خواست 
سینه    ۀها را تا قفس تر به طوری که نفس و تمرکز فشردهشد  می   ها موزون مرور نفس 

بینی    کردم سپسحس می  بینی و سپس منخرین  به حول و حوش  تمرکز را مجددا  
یا تمرکز بر تنفس    98ساتی   -کشاندم. بخش نخست از کل تمرین محدود به آناپانا  

 د. رکمی  معلم توصیه بود که 
  ، ها بودهدف از چهار روز تمرکز، تثبیت آگاهی و تسلط بر دخول و خروج نفس  

یفه دارد ورود و خروج افراد را زیر نظر بگیرد.  درست مانند نگهبان یا دربانی که وظ 
شکل  با  مختلفی  می افراد  خارج  و  داخل  متفاوت  وظیفهای  و  این    ۀشوند  دربان 

خاموش است و    ۀکنندزیر نظر بگیرد. دربان یک مشاهده   است که تردد آنها را دقیقا  
  ی اه باشد و حتفقط افراد را زیر نظر دارد. او باید کامال  به رفت و آمدهای افراد آگ 

من نیز چون دربان این وظیفه را پذیرفتم و گام  ،  نفر نباید از نظر او پنهان بماند  یک 
از قدرت    ، هایم بیشتر متمرکز شودکردم. برای اینکه ذهنم بر تنفس ل می به گام عم 

 
 . هااز راه بینیساتی یعنی تمرکز کامل بر ورود و خروج نفس-آناپانا -98
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با لباس تخیلم استفاده می  های متفاوت تصور  های مختلف و رنگ کردم و افراد را 
توانستم از گریز ذهن جلوگیری کنم و به قول معروف به  این طریق می کردم و به  می 

بیا هر99میخودم  بیشتر.  تمرکز  می آرامذهنم    شد،می   چه  آگاهی  تر  این  به  گشت. 
رابط  و تمرکز  آرامش  که  ب  ۀرسیدم  بیشتر   امستقیم  فکر  آرامش  اندازه  هم دارند. هر 

متمرکز  ما  فکر  چنانچه  و  است  بهتر  تمرکز  بباشد،  بیشتری  تر  فکر  آسایش  از  اشد 
  در باور بیشتری به خودم و جدیت بیشتری  شد  می   سبب برخورداریم. این تجربیات  

 شته باشم. تمرین دا 
گویند. آناپانا به معنی  ساتی می   -آناپانا    ،«تراوادا»  ۀاین شکل از تمرکز را در مدرس 

عیار بر تنفس   تنفس و ساتی یعنی آگاهی بنابراین این واژه یعنی آگاهی کامل و تمام
عین   در  و  کرده  جلوگیری  انرژی  رفتن  هدر  از  مستمر  آگاهِی  این  بدن.  حرکات  و 

شد ذخیره  انرژی  فعالیت حال  در  را  کند.  ه  می  پخش  گسترده  طور  به  روزانه  های 
 .100گیرد مفهوم زمان حال و زمان حال گسترده در این چارچوب جا می 

دیگری از تمرین به   ۀ ما را وارد مرحلدر مدت چهار روز   ، تمرینات گام به گام تمرکز
در مرحل   .نمود  « ساناویپا»نام   به من کمک کرد که مصّمم   ۀتمرین موفق  و  اول  تر 

مرحلبا وارد  بیشتری  پیشینم   ۀاعتماد  تجربیات  به  نسبت  تمرین  این  شوم.  دوم 
 کنم: آن اکتفا می  ۀ چند نمون ذکر ی داشت که به یهاویژگی 

 ؛شودمنظم و بدون حاشیه ارائه می تکنیک )تمرین( اصولی،  - 1
 است؛  روند تمرین طبیعی و سازگار به طبیعت تنفس - 2
 ؛ برای شاگردان مناسب است   ،ر هر مرحلهمدت زمان تمرین د - 3

 
،نویسنده دکتر ماکسول مالتز، ترجمه  " ذهنی  روانشناسی تصویر "سازی ذهنی از کتاب  های  تصویرتکنیک  -  99

 داغی. مهدی قراچه
( از آموزش Anapana smrti ( یا به زبان سانسکریت آناپانا سمریتی ) Anapansatiآناپانا ساتی )    -  100

ایرانی در سال   توسط شاهزاده و راهب  بار  اولین  برای  به کشورهای خاور دور    148بودا،  و  وارد چین شد  ب.م. 
   از همین نگارنده.( ”م چینیسبودی"ت )ر.ک. به شکل گیری چآنگسترش یاف
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 ؛ تواند در عمل مشاهده شودتأثیر آموزش می  - 4
 ؛ مند است تمرینات مرحله به مرحله و نظام - 5
 شود. در آناپانا و ویپاسانا خالصه می   101انا تموضوع مدیتیشن یا کاما - 6

ا یعنی  ناسداده شد، تمرین شکل دیگری به خود گرفت. ویپاسانا روز چهارم که ویپا
موشکافانه و هوشمندانه که  بینی، نفوذ عمیق به درون با تمرکز نگری، درون خویشتن

بود.   تمرین شده  قبل  مشاهدسانا  ویپااز  اتفاق   ۀیعنی  بدن  چارچوب  در  آنچه    هر 
به شیو  ،با چشم درون بدن  -ذهنیک تجزیه  تحلیل    ،افتدمی  بدن    ۀ بازرسی تمام 

 درون.و تحوالت  تغییر  امل بر میکروسکپی و ریزبینانه و کنترل ک
به مرور پی بردم که آنچه در سطح ظاهر    ، تر به درون خود نفوذ کردمچه عمیق هر  

می  بروز  هدف    ،کندذهن  است.  مدفون  خاطرات  بخش  بر  »مرین  تاز  در  تمرکز 
کنند و چگونه بر هم تأثیر چگونه کار می   است و اینکه   شناخت ذهن و بدن   ، «خود

تأک دارند.  که  متقابل  بود  این  بر  معلم  ابزار  ید  این  این  با  به  کنیم  مشاهده  را  خود 
تمرکز  ذهن  با  را  فیزیکی  احساس  نوع  هر  که  هشیاری  معنی  با  و  ریزبین  و  یافته 

هرآنچه   کنیم.  بدن  دریافت  چارچوب  می در  خارجی    ،ددهرخ  دخالت  بدون 
احساس یا  افکار  از  یک  هیچ  که  آگاهی  این  با  کنیم  فیزیکمشاهده  پایدار  های  ی 

دائم   تغییر  تغۀ  این پدید  .هستندنیستند و در حال  در  باید عینا مشاهده  یهمیشه  یر 
 . و در عین حال در قسمت حافظه ثبت گردد شود 

درون    ۀ احساس کردم که شعور باطنم در اثر زلزل   ، «لیلی تحخود »در این مرحله از  
به سطح شعور  افکار خفته را    ، و تکان شدیدی که از برکت این تمرین حاصل شد

گا که    د نکردنی بو باور  ایشیوه )تکنیک(  کرده است. یک فن  ترپویارا    ه رسانده و آن آ

 
101  -  Kammatthana  کوآن"ذن ،   -رینزای  مدرسه  یا )موضوع مدیتیشن در مدرسه تهراوادا(. در  ناتاکاما "  

  .معرفی شده است
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گاه پدیدار توانست هر کس را به اولین آگاهی از خود برساند. افکار در  می    سطح آ
می شد  می  ناپدید  می و  شیوه  این  با  مسبب  گشت.  که  را  افکار  یا  وقایع  توانستم 
ذهنی بی  بوثباتی  به   ،دام  افکار  این  پستوخانه دریابم.  در  که  بود  مزاحمی  های  سان 

سال  برای  صفحدرونم  در  یکباره  به  و  بود  پنهان  می   ۀ ها  نمایان  و  وجودم  شدند 
کردم آنها را از خود دور  نها آگاه شوم. هرچه بیشتر کوشش می توانستم از وجود آ می 
می   ، کنم نزدیک  من  به  توصیبیشتر  به  اما  بدون    ، معلم  ۀ شدند  و  معقوالنه  را  آنها 

فکری  توازن  بدهماینکه  از دست  را  می   ،ام  از  به حال خود  را  تا خودشان  گذاشتم 
 داشته باشم.  ی قضاوتآنها   ۀ بدون اینکه خواسته باشم دربار  .کنند رج وجودم خا

زمان یک حالت مسخ شده پیدا    شد.می   ترو فکر آرام   ترطوالنی   هابه مرور نشست   
می احسا  کرد.می  می س  طوالنی کردم  مدت  به  حرکت  بدون  مدیتیشن توانم  به  تر 

عمیق احساس  تمرین  تداوم  در  باشم.  خودم  گر  نظاره  و  من  تری  بنشینم  دست  به 
هایی چون ترس، دلواپسی،  حالت   شد.می   دورمن    مختلفی از   احساساتداد.  می 

نفرت  هزارپا  چونان حسادت    و   اضطراب،  عقرب،  رتیل افعی،  چیز  ،  سایر  های  و 
خارج نفرت  وجودم  از  دیگری  از  پس  یکی  آنها    شد.می   انگیز  از  زمان  این  تا 

بودم  بی  مخفی   و اطالع  از  آنها  کشاندن  بیرون  برای  نداشتمابزاری  در  گاهشان   ،
چوب  زنبور   حقیقت  النۀ  بودم به  کرده  شبانه   ی حت  ها  این    ام خواب  اثر  در  هم 

که نشان از خالی شدن    کرد م ریخت و به صورت کابوس تجلی می ه  تمرینات به
دادم که به آنها واکنش  خودم را تعلیم می   ل. باید در تمام احواهای درون بودمزاحم

شان را  ایمحاکنم و ظهور و  مشاهده    ، منفی نشان ندهم و آنها را همانگونه که هستند
فیلم  ببینم یک  مشاهدۀ  مانند  من  درست  درون  در  آنچه  به  معطوف  توجهم  تمام   .

 شده بود و نه در بیرون.  ،گذشت می 
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ها، یک نوع سبکی خاص در خود حس  این حالت   ۀ با پشت سر گذاشتن الیه الی 
سبی را در  ین آورده شده بود. آرامش نیی بارهای سنگینی از دوشم پایگو  ،کردممی 

کردم بدون اینکه خواسته باشم خود را بفریبم یا  تمرین در خود حس می   ۀهر پروس
درست    ، کردمکه سالیان سال با خود حمل می   ای روانی اره فش   به خود تلقین کنم.

هر چه بیشتر مرا به آرامش بیشتر نزدیک    ۀشدند و تخلیدر برابر چشمانم خالی می 
با تجزیه تحلیل بدن و با تکنیک دقیق   بودیسمن از ساخت. اولین تجربه و فهم م می 
ه ژاپنی به آن  داری که ب اولین بی  انجام شد. این آغاز سفر من به درون بود. سانا  ویپا

 . 102گویندکنشو می 
داد که تجربیاتش  آموز می روزانه با معلم جلسه داشتیم. او وقت اندکی به هر دانش 

تمرین را ادامه دهد و    ،جدیت هرچه بیشتر  کرد که با را بیان کند و او را تشویق می 
کید وی بر ادام  لبخندی    ، دادمام را برایش توضیح  که من تجربه   تمرین بود. وقتی   ۀ تأ

یا را  راه  من  که  و گفت  از خودم  فته زد  داشتم ام.  و    رضایت  با جدیت  را  تمرین  که 
به معلم نشان می مستمر انجام می  صول و  داد که تمرین را طبق ادهم. توضیحاتم 

دهم و این انتظاری بود که  انجام می مو  بهو مو پیروی از قانون حاکم بر فرهنگستان  
 معلم از همه داشت. 

و هر روز  شد  می   زهای تمرین یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر گذاشته ور
از تعادل و    سرشار ذهنم    ، کردم. در پایان روز هفتم و هشتمای کسب می تازه   ۀتجرب

بو کردم ذهنم منجمد شده و بدنم در حال فروپاشی و  د. احساس می آرامش شده 
است.   شدن  آب  در حال  استخوانم  و  و گوشت  استوار  یابه  زوال  چه  بر  بدنم  نکه 

پایم چیست  زیر  یا  و  نمی   ،است  نیاز  که  تغییراتی  نبودم و سایر  گاه  به  آ تماما   بینیم 

 
)    ل زدن به ذات واقعی خویش که هدف تمرین ذن است. اولین تجربۀ ساتوریزُ   .(Kenshoکنشو )    -  102

Satori.)   
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ها و تعریف، توضیح داد،  اژه توان این تجربیات را با و چرا که نمی   توضیح آن بپردازم
 آنها را باید دید نه اینکه شنید.

بشاید بعضی  این آگاهی محدود  کنند که  با شرایطی ویژه    ۀ ه عدها تصور  خاصی 
های فیزیکی و ذهنی همواره  شود ولی من بر این باورم که این تغییرات و واکنش می 

انچه تمرین را به طور  شود چنمی با آن مواجه    کنندهمراقبه وجود دارد و هر شخص  
کند دنبال  منظم  و  خصوص    .اصولی  این  در  خاصی  من  نیستم. شخص  و  نبودم 

را   ذهنتان  که  می وقتی  مشاهده  چنین    ،کنیدموشکافانه  که  باشید  داشته  اطمینان 
متفاوت است.   ،تجربیاتی احساس خواهند شد ولی تجربیات در اشخاص مختلف

کنید، به طور قطع چیزهایی  بدنتان متمرکز می وقفه بر  که انرژی ذهنتان را بی   وقتی 
ست که فقط در آن  این بدان معنا نی  ،ایدمشاهده خواهید کرد که قبال  تجربه نکرده 

سازند بلکه در هر  فعالیتش را نمایان می   « ذهن و بدن » مان و در محیطی خاص  ز
ن،  ؛ در راه رفتها در حال شدن است لحظه از زمان این کنش و واکنش و دگرگونی 

غیره و  کشیدن  دراز  ذهن    نشستن،  صحیح،  تمرین  و  مناسب  شرایط  در  اما 
گاه است و  کننده آنقدر تیز و متمرکز شده کهتمرین آنها را    نسبت به تحوالت درون آ

  ی بیند. ذهن متمرکز حتتر از زمان عادی و با فکر پراکنده می تر و عینی بسیار واضح 
احسا نیز  را  بدن  موهای  حرکات  است  خفیف قادر  حال  عین  در  و  کند  ترین  س 

کندتلنگر  دریافت  را  بدن  برود  های  عمق  به  کم  کم  گیرندگی  و  و  دریافت  این   .
باور  بست به  تام  پشتکارمراقبه گی  با  سوزان  اشتیاقی  با  تا  دارد  تعلیم  به    و   کننده 

ایده محیطی  در  نتیجمداومت،  به  را    ۀآل  پرستاره  آسمان  همگان  برسد.  مطلوب 
می  دوربینبییکسان  از  که  ولی کسانی  می نند  استفاده  تلسکوپ  و  قوی    ، کنندهای 

ابزاری قدرتمند    نی یعبینند  ها را طوری دیگر می آسمان و ستاره  یا  آنکه دید قوی و 
می   ،دارد  ما بهتر  تمرکز  اندازه  هر  ماست.  تمرکز  درون  به  نگاه  برای  ما  ابزار  بیند. 
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بعضی دیگر کم ژرفا و    ،ها عمیقضی بع  ۀتر است. تجربدید ما ژرف   ، تر باشدقوی 
 . باشد بسیار ناچیزای دیگر شاید برای عده 

واقعیت این  دورانکار  قابل  غیراست    ی اما  در  درون  حالت   ،تعلیماتی   ۀ که  از  هایی 
گاه در معرض دید قرار می خود را نمایان می  گیرند درست  سازند و در سطح شعور آ

اشیا روشنایمانند  به  تاریکی  از  که  می   ی یی  سرعتی  آورده  با  بدن  و  ذهن  شوند. 
فیزی   نکردنی بر هم تأثیر متقابل دارند اما مشکل است آن باور  کی دید.  را با چشم 

که به طور اصولی تمرکز داده    کافی تیز و هشیار باشد، وقتی   ۀ ه ذهن به اندازوقتی ک 
درون  د وش به  کامال  که  وقتی  شود، ُز  ،  زده  آن   ل  نافذی   در  ذهن  چنین   103صورت 

ها را دریافت و ضبط کند. آنچه که  العمل تواند انواع احساسات فیزیکی و عکس ی م 
می  مشاهده  صوری  صورت  به  صورت  هم   ،کردیمقبال   به  و  درونی  را  آنها  اکنون 

می  مشاهده  آن عینی  آرام  کنیم  و  آسوده  ذهنی  با  از    ،هم  استفاده  های  دارو بدون 
 محرک. 

به چیزی نمی چسبد، درست مانند قطره    کردم ذهنم در مقایسه با قبل احساس می 
ک و در  رم آرام و سبافتد. افکاشود و فرو می آبی بر روی برگ که عنقریب جدا می 

 بود.های سرد  سنگ  سان آب روان بر رویاری، به ذهن ج 
به درجه  نهم  روز  پایان  در  در  قبال   که  آرامش رسیدم  از  آن  ای  به  پیشینم  تجربیات 

بودم.   نیافته  بردست  ریش پی  زائد،  افکار  که  روحی نابسامانی   ۀ دم  که  های  بود  ام 
ن آشفتگی فکری نداشتم  شود. جوان بودم و چنداکردم کمتر و کمتر می احساس می 

این با  آزار   ولی  افکاری  که دهنده  حال  داشتند  بی   وجود  آنها  از  این  من  بودم.  خبر 
علف  که  کرد  کمک  من  به  آگاهتکنیک  نهال  حوش  و  حول  که  هرز  را  ی های  ام 

 
103 - Penetrative mind 
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بر کنم و اجازه دهم این نهال به رشدش ادامه دهد و شکوفا شود. این    ،پوشانده بود
بینیم در این تکنیک  م. جالب است که می ه آن دست یافتکه بیک تکنیک عملی بود  

« انتخابی آگاهی غیر»  ۀ هر فرد باید ذهن و بدن خود را آزمایشگاهی بداند که تجرب
مستقیم شخصی است   ۀ نظری نیست بلکه تجرب  ۀمطالع را انجام دهد. این فقط یک

 اینکه ذهن و بدن چگونه بر هم تأثیر متقابل دارند. در 
مور نمود و مجبور شدم مجرای    ۀ د تجربدر  به غلیان  از درون شروع  خودم، ذهنم 

کمک کرد تا  سانا  تکنیک آناپانا و ویپا   ۀ انرژی را به درون بدنم هدایت کنم. مجموع 
بر نوشته آرامش و آگاهی   تا  ها  و مسکنها و داروها  ها و پند و اندرز را بدون تکیه 

ب زیادی    ۀ انداز من  تنها  نه  آورم.  دست  عدبه  و    که   بسیاری   ۀ لکه  غنی  تجربیات 
را  شیوه    متفاوتی  همین  آوردندبا  دست  محیط،  به  چنین  با  را  تکنیکی    ی،چنین 

پر  دانستند.مؤثر    و  سازنده  عینی  تجربیات  این  به  توجه  بودا  با  که  است  این  سش 
رف  منبر  به  و  موعظه  با  نیایش؟  و  دعا  با  آیا  یافت؟  بیداری دست  به  با  چگونه  تن؟ 

از  رب   ترسیمی  و  مردم؟  النوع خدا  فریب  برای  جهنم  و  بهشت  از  ترسیمی  یا  ها 
بو    درخت  زیر  سادگی  به  و  نشس   Bo    104هیچکدام.  کرد  مشاهده  را  خود  ت، 

 105یدانش دعوت کرد بیایند و ببینند. سورۀ کاالما سرانجام به بیداری رسید و از مر 
عده  شوربختانه  اما  او  راستین  آموزش  از  است  بارزی  بعنشان  بت  ای  او  از  دها 

درست مانند زرتشت و آموزش   ساختند و اصل آموزش بیداری او را فراموش کردند 
 مراقبۀ او.    

 داستان زیر در همین رابطه است: 

 
 .Bo (Bodhi Tree)  درخت بیداری یا بو  - 104
گیری از  پذیرید که بر اساس استنباط و یا نتیجهکند که چیزی را کورکورانه ندر سوره کاالما بودا تأکید می  -  105

اردی که به نظر  مو -جر و بحث منطق و دالیل موجه باشد -زنی و حدس باشدبر اساس گمانه -راه استدالل باشد
 گویم.یا اینکه من بودا به شما می -مالحظاتی که بودا معلم من است -حقیقی می آیند
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زده به  در زمستانی سخت راهبی مسافر، خسته و سرما  های ژاپنی آمده که در داستان 
می  شکوفوجی  می معبد  اتاقکی  تقاضای  معبد  خادم  از  او  را  رسد.  شب  که  کند 

به او می  بود و  بگذراند. خادم اتاقی را برای استراحت  دهد. شب سرد و سوزناکی 
بود که    ایکنندها گرم کند. در معبد به دنبال گرمطریقی خود ر  خواست بهراهب می 

یکی  افتد که در محراب گذاشته شده بود. چشمش به دو تمثال چوبی بزرگ بودا می 
کند. در این  برد، آن را سوزانده و خود را گرم می اقش می به ات  دارد و از آنها را برمی 

 پرسد: شود و با تعجب می م معبد وارد می اثنا خاد
 کنی؟چکار می  -
 کنم.بینی که دارم خودم را گرم می می  -
 با تمثال آمیتا بها )بودای بزرگ(؟  - 

 چرا که نه؟  -
 دانی که ذرات مقدس در آن است؟ مگر نمی  -

این لح استاد  در  تمثال  ظه  از  باقیمانده  زیر و رو کردن خاکستر  به  با چوبی شروع 
 پرسد: سوخته می کند. خادم می 

 کنی؟چکار می  -
 گوید:راهب می 

 ردم. گدارم به دنبال ذرات مقدس می    -
    چطور ممکن است ذرات مقدس را در خاکستر پیدا کنی؟ -
 گوید: و راهب بالفاصله می  

را   - مقدس  در  نمی   اگر ذرات  را  آن  است  ممکن  یافت، چگونه  در خاکستر  توان 
 چوب پیدا کرد؟ 
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می   فرو  فکر  به  را  خادم  ذن،  استاد  ناگهانی  پاسخ  بالفاصله  این  راهب  و  برد 
 گوید: می 

 یکی دیگر را هم بردار و بیاور که هوا امشب خیلی سرد است.برو و آن   -
به صورت تبعیت از  «  مقدس»وم  بودا، مفه   -این دیالوگ نشان از این دارد که در ذن 

یا آئین و اجرای مناسک مذهبی و امثالهم وجود ندارد، پوچ است، تهی   یک دین 
تین بدون  و راس  است اما مقدس به معنای پاک و پاکیزه و منزه هست. اندیشۀ پاک

دن یش ی دن است. درست اندیش ی اندن، نایشۀ راستی ند تعصب مقدس است چرا که ا
است  یم   ی هنگام  اکسر  ده  باش   ی ری رگز  فارع  تعصب   و  ذهن  اندیبا  چ ی م.   ی زیشه 

فکست  ین آن  خود  به  و  دارد  مشغول  ذهن  به  را  خود  انسان  براکر  که  تالش    ی ند. 
پایسازکپا به  شدن  آلوده  م   یسازک،  پااست،  به  شدن  وسواس    ی کلوث  است. 

 است. 
م نیست  تا همین جا به این نتیجه رسیده بودم که آنچه من به دنبال آنم، ذهن و بدن

ن مرا از  های ذهشود. حذف پارازیت بلکه فهمی است که در این ارتباط حاصل می 
میمون  که  حرکات  تفکری  اندیشه،  اصل  به  بودم  شده  هدایت  بود.  کرده  رها  وار 

های ذهنی، مرا از  انین طبیعی بکشاند. مسیری که نشت ست مرا به دامان قوتوانمی 
یافته بود. کم آن دور کرده بود. ذرات مقدس در اندیش  ناباب و پاالیش  کم به این  ۀ 

های تحمیل شده را از خود دور کنم. هویتی که  شدم که هویت ک می اندیشه نزدی 
خشک  و  متعصب  م مرا  یاد  داشتم  بود.  کرده  را  ی اندیش  انتخاب  بار  که  گرفتم 

هایم کلید راه  تر کنم و با حذف زوائد فکری از روزمرگی فاصله بگیرم. نفسسبک 
کردم که برایم تازگی و جاذبه  العاده شده بود. راه و روشی را تجربه می زی فوق تمرک 

 داشت.  
 تداعی آزاد و دایانا 
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حق برگرفته از  به   ه،یان شدریشی بتزیگموند فروید روانکاو ا ۀ تداعی آزاد که در نظری
چند   که  است  به   قرن تعالیمی  میالد  از  فنی قبل  و  ظریف  و    طور  بودا  جانب  از 

. تداعی آزاد فنی است که در پسیکانالیز )و نیز  106است   بیان شده   پیش از او   بودایان 
زیگموند فروید    از سویروانکاوی پویا( مورد استفاده قرار گرفته که مبتکرانه    ۀفرضی

و به روش   107اش جوزف بروئرهمکار و مربی  به دست ارائه داده شد و   زده نودر قرن 
گشت.   متحول  آزاد   همگی   108یسم فرویدنئوپیروان  هیپنوتیکی  تداعی  باور    109به 

می  تشویق  را  بیماران  و  کنند.  داشتند  بازگو  برایشان  را  گذشته  حوادث  که  کردند 
 نمودند. می  های درون خود را آشکار نهفته  ، بیماران زیر نظر یک روانکاو

تجرب و  شیو   ۀ برداشت  همین  که  بود  این  اخیر  تمرینات  از  و    ۀ من  روانی  تحلیل 
خود شخص    ۀوسیل  به تواند بدون واسطه )عامل( و  ع گذشته می نمایان ساختن وقای 

نظری  طبق  شود.  رانده  بیرون  استراچی   ۀ به  آزاد   110جیمز  برای    "تداعی  ابزار  اولین 
باور  ای می جیمز را تا اندازه   ۀ. گرچه من نظریبررسی ذهن انسانی است  اما  پذیرم 

که   از فن    111دایانادارم  بخشی  است،  خویشتنکه  نتتوانمی نگری  و  د  مؤثرتر  ایجی 
رایج عمیق پسیکانالیز  علم  آیا  اینکه  آورد.  وجود  به  پسیکانالیز  با  مقایسه  در  تر  تر 

 ه گرفت.  است یا ابزاری برای نفوذ به درون، باید هر دو را امتحان کرد و نتیج
سفر به درونم به پایان رسید اما این پایان کار نبود بلکه سرآغازی برای    ۀاولین مرحل

 که در راهم قرار داشتند.بود  ت شکوهمند دیگری  تجربیا

 
 یان نیز بود. زرتشت  های مراقبۀشیوهآرام نشستن و هیچ کاری نکردن از  - 106

107 - Josef Breuer 
108 - New Freudians 
109 - Free Association 

استرا چی   -  110 زیگموند  روان  James Stracheyجیمز  متون  مترجم  و  فرویدیست  نئو  و  بریتانیائی  شناس 
 فروید. 

  ی کامل.( جذب، تمرکز هدفمند و ورود به حالت ترانس در ذهن آگاهDhyanaدایانا ) - 111
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مانند روشن شدن یک شمع در    بیداری یا ساتوری »گوید:  پروفسور سوزوکی می  
بیشتری ایجایروشنا  ،یک سالن تاریک است. دومین شمع  به ترتیب  د می ی  کند و 

می شمع  روشن  را  تاریک  فضای  بیشتری  روشن    سازد های  کامال  فضا  اینکه  تا 
 .«گردد

 به درون، سرآغازی بزرگ برای تجربیات دیگر بود.ر  سف
قوی، پشتکار، باور و کوشش صحیح شروع به تمرین مدیتیشن   ۀ وقتی با یک انگیز

می  دیگر  روحی  تمرین  هر  طبیعی   ،کنیمیا  طور  می   به  دست  نتایجی  که  به  یابیم 
می  خاصی  سبکی  و  خاطر  انبساط  به  نوع  منجر  این  از  حاصل  آرامش  شود. 

مسکن   ا ب  ،تمرینات از  آرام استفاده  دست   بخشهای  این  از  مواردی  قیاس    و  قابل 
در  تمرینات روحی  و  دارو  بین  تفاوت  آرام  ا  نیست.  بر  آنی  تأثیر  دارو  که  است  ین 

تا زمان کوتاهی تسکین  تنها  ها را  تواند درد های قوی می و دار ی کردن ذهن دارد و حت
د از اینکه تأثیر داروها از بین  و بعکند  دهد. دارو مانند یک پوشش موقتی عمل می 

می دردها    ،رفت  بر  شدوباره  و  قوی گردند  هرچه  را  داروها  است  مجبور  تر خص 
عضی از روانکاوان  شود. گاهی اوقات بتکرار کند و تکرار داروها باعث اعتیاد می 

که در    ی یکنند و داروهادو سال و ... ( تجویز می   -مدت )یکسال    های درازمسکن
ر  شود و بیمار مجبور است بر بود، اثرش به تدریج خنثی می صرف تأثیرگذاآغاز م 

  مراقبۀ به ویژه    مراقبه از آن استفاده کند برعکس، در  حسب عادت و بدون اثربخشی  
نگری با درد موقت فیزیکی  فاوت است. تمرین خویشتن نگری وضعیت متخویشتن

به مرور جایش را  ولی  شود  آغاز می   تحملش ضروریست،های ذهنی که  و دگرگونی 
است که در اثر انجام آن   حی دهد. این تمرین یک ورزش روبه آرامش طبیعی می 

می  موفق  عالی  فرد  و  مطلوب  وضعیت  یک  به  بدن »شود  و  این  شو ل  ی نا«  ذهن  د. 
گیرد   نوعی  انجام  مداومت  با  چنانچه  که  است  خواهد    ،ورزش  درمانی  اثر  هم 
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های روحی. برای توضیح بیشتر آن را با  ی داشت و هم پیشگیری از بعضی از بیمار
می  مقایسه  وزنه  با  ورزش  مثال   ورزش  وزنه یک  در  رعایت  کنیم.  با  فرد  برداری 

بلند می اصولی وزنه  را  مثها  ابتدا  فردی در  برابر  ر ال  دارای رکوکند. چنین    100دی 
در اثر   این فرد   یعنی گذرد.  کیلو می  400دش از مرز  ر سال رکو 5کیلو بوده و بعد از  

کیلو بگذرد یعنی    400توانسته از مرز    ،تمرین مستمر و با رعایت اصول و قواعدی
از نظر بدنی    وتری کسب کرده  های قوی هایش بیشتر شده و ماهیچهی یدر واقع توانا

است نیرو تمرین خودنگری  112مند گشته  می نیز  .  به حساب  ولی نوعی ورزش  آید 
رع  را  آن  اصول  دقیقا   باید  که  شخص  ورزشی  شکل  همین  به  کرد.  ایت 

می مدیتیشن برخوردار  مطلق  آرامش  سپس  و  نسبی  آرامش  از  در  کننده  اگر  گردد. 
معیار  وزنه  طول    ،«کیلو»  ارزیابی برداری  پرش  ارتفا  «متر»در  پرش  در  ع  و 

پیشرفت   ،در مدیتیشن  ،است   « سانتیمتر» و    است   «آرامش»واحد    ،معیار موفقیت 
می  مدیتیشنپس  گفت  به    ۀ شیو  ( اقبه)مر  توان  وصول  راه  در  است  زیستن 

دیگر  گسترده تمرین روحی  یا هر  مدیتیشن  از  آرامش، هدف  میزان  ترتیب  ترین  به 
 مطلق است. بیشتر و آرامش و آرامش کم  رسیدن به آرامش 

می   ۀ شیو  این کمک  فرد  به  ذهن  به    تاکند  تعلیم  بیشتر  ذاتی » هرچه  خود    «ذهن 
و   شود  بیاید.  نزدیک  کنار  آن  به با  تمرین  پذیرد وقتی  انجام  اوقات    ،خوبی  گاهی 

می  نشسته فراموش  مدیتیشن  به  مدت  چه  که  این  کنیم  و  علت  وضعیت  ایم  آن  به 
باور بر  ز آن نمی شود و اثری اذهن کم و کمتر می قراری  بی است که حالت   ماند. 

حت که  است  مرحلساده   ی این  در  کارها  با    ۀ ترین  و  است  دشوار  آن  نخستین 
شود و  ترین کارها با کوشش و اراده آسان می سخت   ی همراه است اما حت  مشکالتی 

 
را برای اولین بار و در   یاد دکتر پرویز فروردین. ذنورزش روحی تشبیهی است از دوست بسیار عزیزم، زنده - 112

 ستاد ایرانی ذن دریافت کردم. از این ا  1359سال 
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می  وقتی  نتیجه  یابدک دهد.  تمرکز  حال  زمان  بر  درستی  به  ذهنمان  از    ، ه  قادریم 
 نیز بگذریم.   های زمانی و مکانی محدودیت 

با آن مواجه شدم به طور غیرمنتظره  که  تعلیم خاص  با تمرینات و تجربیات   ،این 
تفاو پرداختمت پیشین  آن  بررسی  به  که  داشت  دنبالش    و   هایی  به  که  آنچه  به  مرا 

های مافوق و متکی بر  سفری به درون بدون توسل به قدرت   ؛رهنمون ساخت   ، بودم
 تالش فردی.

آن کردم که تا  موارد متفاوتی مشاهده می   ،هر مرحله از نشست در  در ادامۀ تمرین  
فراموش   زمان  وقایع  بودند.  ناشناخته  هیچ    ۀ شد  برایم  آنها  در خصوص  که  گذشته 
شعور آگاهم خود را نشان   ۀکردند و در صحنشدن می شروع به نمایان   ،دانستمنمی 
 ۀآمدند. مشاهدهایم وضوح بیشتری داشت و از عمق به سطح می دادند. کابوس می 

نوشتم.  یادداشت می   ۀ بعضی از آنها را در دفترچ   ی گرفتم و حت آنها را به فال نیک می 
به ای را برای مدت  مانند  ن درست  یا اشخاصی شما  ها مورد  این است که شخص 

داده و قرار  آزار  و  مانده   لی اذیت  پنهان  به وسیلانداز نظر  وقتی  در    ۀ .  را  آنها  ابزاری 
ق دید خود  را شناسامی   ، دهیدرار می معرض  آنها  از ذهن  یتوانید  به مرور  و  کنید  ی 

بخش    در واقع   هم جالب بود و هم آموزندهمن    برایکردن این وقایع  برهانید. نظاره 
می  را  وجودم  روایت   ،دیدمنادیدنی  خرده  از  بود  شده  احاطه  که  که  بخشی  هایی 

روایت  خرده  همین  بود.  کرده  مختل  من  در  را  اندیشه  عامل  اصل  نامیمون  های 
می کابوس  داشتم  بود.  شده  من  روایت های  این  که  فضای  آموختم  که  مزاحم  های 

 ام رجعت کنم.اشغال کرده بود، دور بریزم و به خود طبیعی ذهنم را 
کنند. چه ابزاری به جز چشم  هرگز متوجه نشده بودم که ذهن و بدنم چگونه کار می 

عملی    ۀ لیل کند. این تجارب کافی بود که شیو توانست آنها را ببیند و تحدرون می 
و    «شناخت خویشتن» بشناسم  می   بدانمرا   عنان  چگونه  به    را  اختیارمتوانم  خود 
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پریتنها راه  این  اما  گیرم  دست  به  هدفمند  ی  و  جزم  عزمی  به  نیاز  مطمئن  دشوار 
 داشت. 

گذاشتم و  ها و تصورات گذشته را به کناری می در آغاز تمرین بایستی تمام فرضیه 
  تا بودم  کردم، مراقب می کردم. باید مشاهده می خود را با تفکری جدید همساز می 

آنچه  تر کنم.  هایم را قوی دریافت ام  های حسی گیری ارگان مام و به کار با هشیاری ت
 ؛رها از تعصبات و اوهام  ،دیدممی   شد،می   جا در من ایجادن او هم  آنک که هم  را  

اینکه تحت سیطر افراد دیگر می انش د  ۀ بدون  و  از کتب   ،رسیدهای دست دوم که 
تواند  دریا را دیده است و می ر یا  استخ  خواستم مثال  شناگری باشم که قرار گیرم. می 

زندگی   فرود  و  فراز  نمی در  دهد.  نجات  شدن  غرق  از  را  را  خود  خودم  خواستم 
تئوری  به  نجامحدود  برای  که  بود  مسلم  برایم  چون  نمایم  کتاب  و  غرق  ها  از  ت 

 کردن ضروری است.شنا   ۀتجرب ،شدن 
ها دیده شوند.  یدنی شخصی و مستقیم دارد که ناد  تجربۀ درون نیاز به یک    ۀمشاهد

حس   اما  است  آسان  عقالنی  سطح  در  و  واژه  در  حقایق  این  این  کرپذیرش  دن 
هم با چشم درون )چشم سوم( متفاوت است. مشق  حقایق به عنوان واقعیت و آن 

طلبد. حاالت منفی نیز در ذهن موجودند که  شی با هدفی معین را می کودوم سخت 
نمی  هیچ  آنها  یا  از  بگودرست اگر  دانیم  را    ، یمیتر  آنها  حضور  ولی  موجودند  آنها 

می  پنهانند  نادیده  وجودمان  عمق  در  آنها  محرکی   وگیریم.  تأثیر  تحت  وقتی 
شوند می   ،برانگیخته  نشان  را  خود  وفور  به  کآنچنان  حیرت دهند  حضورشان  از  ه 

  ،دیدمکنیم. من شخصا  از اینکه برای اولین بار چنین تصاویری را به وضوح می می 
های ذهنی ممکن است  شدم. شاید شخصی تصور کند که چنین حالت ه می وک ش

ها  های ویژه اتفاق بیفتد اما من باور دارم که این حالت قلیلی با خصیصه   ۀ برای عد
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مکان، هر  در  زمان،  هر  معمول   در  فرد  هر  می   ی برای  اتفاق  استثناء  در  افتد  بدون 
 . شدن آماده باشده شرایط برای برانگیخت  صورتی که

با   چه  نخواهیم،  چه  بخواهیم  بی چه  یا  باشیم  داشته  درون  ور  وقایع  باشیم  اعتقاد 
طور پیوسته و دائم در حال شدن است اما زل زدن پیوسته به آن، در یک تمرین  به 

 کند.  مند در نهایت ما را به بیداری خویش نزدیک می ک ساختار نظاماصولی و در ی 
و همه بدون استثناء در    آیداب می انون به حس و این یک قزمان در حال شدن است   

اختیار شروع به خاراندن بدنش  بطن این قانون قرار دارند. اگر فردی به ناگهان و بی 
برانگیخته شود   محرکی  تأثیر  تحت  یا  و  بکند  دهد،  و  نشان  واکنش  آن  همین  ه  از 

   قانون کنش و واکنش پیروی کرده است.
ایم که دارای ذهن و  ل و منطق ندارد. ما پذیرفته پذیرش این واقعیت نیاز به استدال

اندازه  تا  درباربدنیم.  می   ۀ ای  ما  بدن  نداریم.  ذهنمان  از  اطالعی  ولی  دانیم 
را جدا از بدن مورد مطالعه قرار دهیم. الزم    توانیم بدن را جدا از ذهن و یا ذهن نمی 
 لعه قرار دهیم. را به عنوان یک واحد کل مورد مطابدن -ذهن بینیم که ترکیب می 

   « بدن   -ذهن  » قابل  تأثیر مت 
بیشتر  کمی  را  موضوع  بدهید  اجازه  علم   حال  منظر  از  بدن    و  فقط  ما  کنیم.  باز 

ذهن هست که در چارچوب بدن  معنوی در    ۀ نیستیم بلکه ذهن هم داریم. یک جنب
می  زندگی  ایمان  فیزیکی  یک  پذیرش  یا  مذهبی  باور  یک  از  صحبت  من  کند. 

مهم نیست که این    .کنمشود نمی خارجی رهبری می   ی نیروی   دست به  تحمیلی که  
عنوان    رت موضوع   دانشمندکربودا  یا  که    ان ده  است  اشتباه  دیگر.  فرزانگانی  یا 

رببخواهیم هر چیزی   به مذهب  نتیجهرا  منفی ذهن را    ۀگیری جنبط دهیم. چنین 
می  و  نمایان  بگیریم  جبهه  مذهب  آن  یا  این  علیه  است  ممکن  و  به  سازد  تعصب 

عملکرد ذهن و به    ۀ مند که دربارخرج دهیم. هر فردی اعم از فردی عادی یا دانش 
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قابل احترام و ستایش است. ما باید به    ، عملی اظهار نظر کند و آگاهی دهد  ۀ شیو
توا نگاه کنیم و نه سخنران. پیام باید برایمان اهمیت داشته باشد و نه قاصد. باید  مح

حرکت تصور کنیم. این خودرو بدن فیزیکی ما  حال  در    یخودمان را یک خودرو
این    ۀمان. هر سآن روح یا آگاهی   ۀسکان این خودرو ذهن ما است و رانند  ،است 

کلیدی یکدیگرند    ،ترکیب  ملزوم  و  با  خو  تاالزم  کند.  به خوبی حرکت  بتواند  درو 
  ذهنمان   ۀ کمال تأسف باید گفت که در بسیاری موارد آگاهی ما بیشتر تحت سیطر

شود؟ آیا صرفا  با خواندن کتاب یا  ا چگونه این فرآیند فهمیده و بررسی می است ام 
توصی و  زبردست  ناطقان  به  دادن  گوش  از    ۀ با  را  ذهنمان  دارد  امکان  آیا  واعظان؟ 

دقیقه متوقف کنیم؟ اگر بله، چگونه؟ و اگر خیر چرا؟ من    پنجبرای    ی یدن حت اندیش 
کسانی است که    ۀد ذهن شوم. این کار به عهدبر آن نیستم که وارد جزئیات عملکر

دربار ماشینی    ۀ مشتاقند  انسان بدن  -ذهننظام  می   113که  بدانند.    ،شودنامیده  بهتر 
  و   دانیم و از عملکرد آن چیزی نمی ذهنی    -این چارچوب فیزیکی    ۀ وقتی ما دربار

بی  یکدیگر  بر  آنها  متقابل  نتأثیر  و  اطرافمان می خبریم  محیط  بر  چگونه  و    دانیم 
دانش جامعه برای  بگذاریم، تالش  تأثیر  دربارمان  بیرون   ۀ اندوزی  موانعی    دنیای  با 

 کند که ریشه در درون دارد. برخورد می 
کنیم  دیگران می   ۀرا صرف تقلید از تجربمان  توجهی از زندگی بخش قابل   همواره   ما

ان  دیگر  تر ازتر و موثق ارزش بدون اینکه بدانیم تجربیات شخصی خودمان چقدر با
می   ،است  باعث  عد  ۀ شود عداین  و  باشند  رهبر  مردم    ۀ قلیلی  اکثر  راهبر.  بسیاری 

  ، یابند که خودشان به تجربیات و مشاهدات عینی خودشان پایبند باشند مشکل می 
اینکه  بر یا  کند  لمس  را  زمین  پاهایشان  و  بیایند  فرود  زمین  بر  است  ایشان مشکل 

 
113-  Nama- Rupa  (یعنی ذهن )ایست به نام  دهنده دستگاه پیچیدهماده که تشکیل  -به سانسکریت وپالی

 انسان.

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 182

 

لحظه  خاکبرای  زمین  این  روی  بر  بنشینندای  گویی   ی  کنند  فکر  برایشان    و 
ها را به رهبران مذهبی  تر است که در تخیالت خود باشند و تصمیم گیری خوشایند

شماری  انگشت   ۀعدکه  ین است  ای گواه ااسی بسپرند. این احساس تا اندازه یا سی
 بسیاری سرگردانند. ۀ شوند و عددانا می 
تالطم و پیچیده راهی را یافتم  ر دنیای پر اقبال بودم که در این برهه از زمان، دخوش 

می  دهدکه  قرار  امن  مسیری  در  مرا  می توانست  که  راهی  ذهن  ،  سکوت  به  تواند 
این راه    است، از من دور کند.  نزدیک شود و زوائد ذهنی را که بر من تحمیل شده 

تر اینکه  و مهم   آشنا سازد با خویشتن خویش  مرا  توانست به طور شفاف و صادقانه  
رها سازد و ابزاری در اختیارم قرار گیرد که بتوانم    ،این و آن   از ت محض  را از تبعیم 

از   دانش  نقش   «خود»به  این  یابم.  بیشتری  حائز    ۀدسترسی  برایم  زندگی  در  راه 
تحلیلی و    ۀمشاهد  ۀ انسانی به شیو  ۀاین دستگاه پیچید  ۀ بود. شناخت دربار  اهمیت 

موثق  و  بهتر  مراتب  به  دنباله بحث از  تر  میکروسکوپی  فلسفی،  های  دار 
 های مذهبی بود.های رقابتی و تحلیل ایدئولوژی 

همبی   پخش    ۀ شک  و  دریافت  سیستم  یک  ذهن  این  و  هستیم  ذهنی  دارای  ما 
  و   اطالعات افکار  پخشو    دار است اما دریافت عهده  جربیات راافکار و ت  اطالعات

ما پدید متفاوت است.  افراد مختلف  در  نه می   مان حی رو  ۀتجربیات  نفی  را  توانیم 
ببندیم. ما  ،دادن است کنیم و نه اینکه چشمانمان را بر روی وقایعی که در حال روی 

نها در همین زندگی کنونی  ایم نه تخاطرات خوب و بد را در ذهنمان انباشت کرده 
زندگی  در  عنوان  بلکه  تحت  علم  تأئید  مورد  حقیقت  این  گذشته.  جریان »های 

بار    «آگاهی   ندرو» یا    «شعور اولین  که  شده  سوبیان  جیمز   یاز  پدر    114ویلیام 
شود به  مربوط می  «روند آگاهی » قرار گرفت. عبارت  مورد توجه  روانشناسی آمریکا  

 
114 - William  James 

e-book



  183 |سفر به ذن 
 

  
 

گاه. ا معروف  116سوتا"  -به "وینانا   115ین عبارت در زبان پالی جریان افکار در ذهن آ
نه تنها در کتب مقدس بودا بلیاست. این اصطالح  دیگر هم    که در منابعیان آمده 

 دیده شده است.  
متحول    «ذهن»این ایده را در دکترین    بودیسمماهایانا    ۀاز شاخ   117یوگاچارا  ۀمدرس 

می  جیمز  ویلیام  این»  گوید:کرد.  من  نسل  عظیم  انسانی    کشف  موجود  که  است 
 .«اش را با تغییر ذهنیت عوض کندتواند زندگی می 

نگری در من  ه که تکنیک خویشتننم آنگون های پیشیهیچ یک از تجربیات و آموزه 
با ویژگی   ۀ قدرتمند نبودند چرا که این شیو  ،تأثیر گذاشت  به  آموزش  های خاصش 

یعنی در ماهیت ذاتی    ، که هست من اجازه داد تفاوت را بشناسم و حقیقت را آنگونه 
خودش ببینم. این بازتابی واقعی از دل بود که بر من و بسیاری چون من رؤیت شد.  

برای  کنندۀ  تبلیغمن   را  تجربیاتم  دارم  وظیفه  نیستم.  مذهبی  و  مکتب  و  دین  هیچ 
کنند پیاده  خود  در  و  بدانند  را  آن  مشتاقند  که  کنم  ابراز  تکنیک    کسانی  این  گرچه 

هم همهبرای  اما  است  تاثیرگذار  موارد  بسیاری  در  و  است  آن  گان  عهدۀ  از  کس 
ها انتظار  اق سوزان دارد در حالی که بعضی نیاز به یک انگیزۀ قوی و اشتی  آید،برنمی 

لیوان آب سر   یا کپسولی با یک  دارند آرامش فکر و مهار ذهنشان را مانند قرص و 
 باشد. بکشند و کسب کنند و نیاز به این همه سختی ن

کید است که برنامه )اصول( زیر همیشه برای آنها  الزم  ی که مشتاقند ذهنشان  یبه تأ
 :است  لزامی ا ، یابدمناسب تعلیم  ۀ به شیو

 قطع ارتباط مطلق با دنیای بیرون در زمان تمرین؛  -1

 
115- Pali ی یترین زبان در کتب بودا = کهن 

116 - VinnanaSota 
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 ؛در پیشبرد تمرکز عمیق 118سکوت با شکوه  - 2
 ؛اند آرامش ایجاد کنداختیاری در یک محیط طبیعی که بتوپابرجا کردن  - 3
  ۀ تمرین مستمر آگاهی، فرصتی برای باال بردن قویکی شدن با تمرین به معنی      -  4

 معمول به معمول و سپس به فوق معمول. ر حالت غی ذهنی از 
عقید باشد  ۀ به  شرایطی  چنین  فاقد  تعلیماتی  مرکز  یک  اگر  هیچ    ، من  در  موفقیت 

روانازمینه برای تحول  نخواهد شد.  الزم  یاد شده  شرایط  شدن  فراهم   ، ی ی حاصل 
 است.

حس  آرامش و سبکی خاصی در خود    ،دادمچنان که داشتم به تمرین ادامه می هم
 این آغاز راه و دریافتی از هنر واقعی زندگی بود. ؛کردم که قبال  تجربه نکرده بودممی 

  اک آلود با خس و خاشدر طی تمرین دریافتم که ذهنم شبیه به سطلی پر از آب گل 
در حینی که آب زالل در سطل   شد.می  مجددا  پر ،جاری در آن و زالل   ی که با آب بود 

داد تا یش را به آب پاک می و جاشد  می   ه از سطل خارج طبعا  آب آلود  ،جاری بود 
از آب زالل  لبریز  زا  شد.می   اینکه سطل  و  موذی  افکار  که طی  یبه همین شکل  د 

را   ذهن  «تخلیه»کرد. این نوع رج شدن می شروع به خا  ،ها در ذهن پنهان بودندسال 
کند و ذهن من از  می   ها کار این فرآیند در مورد تمام ذهن   کرد.تر می تر و شکیبا آرام

 ی نیست.این قاعده مستثن
   های آشکار دگرگونی 

دربار معلم  توضیحات  به  نشست،  پایان  در  و  روز  هر  گوش    ۀ غروب  تکنیک 
که  می  را بدانیم  دادیم  تمرین  و    چگونه  پرسش  برداریم.  را  راه  موانع  و  کنیم  دنبال 

ده روز دوره را با  اولین    من  شد.می   های کوتاه در حول و حوش تمرین انجامپاسخ
ب  شدم.  خود  در  تغییراتی  متوجه  و  رساندم  پایان  به  وقت  اتالف  بدون  و  ه  موفقیت 
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تجربه  چنین  توضیح  دیدن راستی  مانند  به  درست  آن  تشبیه  است.  مشکل  ای 
به راستی انسان تنها با تجربه است که    گنجد.ایست که بیان آن در الفاظ نمی همنظر

روشن  و  آرامش  نایلبه  می می   بینی  تجربه  مفهوم  شود.  بخواهیم  ما  وقتی  گوید 
را  قند  مانند  می   چیزی  کنیم،  اینکه  درک  یکی  شویم:  متوسل  وسیله  دو  به  توانیم 

د کتاب کنیم،  مطالعه  مورد  این  در  زیادی  و  های  راه  یا  و  کنیم  سخنرانی  آن  ربارۀ 
ویسیم  وار بیان کنیم، فرمول  قندهای مختلف را بنروش متخصصین دیگر را طوطی 

به شیوۀ مستقیم    و آنها را به خاطر بسپریم. شیوۀ دوم اینکه به جای تمام این کارها
 متوسل شویم و یک حبه قند را در دهان بگذاریم و آن را حس کنیم.

ایم و در شیوۀ دوم  آن موضوع افزوده دربارۀ  مات خود  ما بر میزان معلودر شیوۀ اول   
تجربه و  درک  حسی  ارگان  با  را  چیز  هر  ایم.  کرده   آن  یا  تکنیک  این  که  بردم  پی 

عمیقا   تواند، می مند و اصولی ارائه شده باشدنظام ۀ تکنیک دیگر چنانچه به یک شیو
روسۀ عملی است که آسان به منصۀ  گذار باشد. پی بردم تجربه حاصل یک پثیرتأ

  در تر از همه پشتکار  نقش معلم، اصالت آموزش با اهدافش و مهم  رسد.ظهور می 
مستمر ت  ، تمرین  عوامل  دیگر  من  أاز  به  تکنیک  این  هستند.  موفقیت  این  ثیرگذار 

ی صحیح رهنمون شوم و بتوانم از نو خود را بازسازی کنم.  مسیرکمک کرد که به  
شیو درون   نگرش   ۀ این  ب  ،به  بود  بهسرآغازی  دستیابی  که    رای  هدفی  و  آرمان 

خود تکیه کنم و بدون توسل    توانست برایم رهگشا باشد. آموختم که چگونه به می 
تمرکز و اتکا به    حقایق مربوط به خود را کشف کنم.  ،های مرئی و نامرئی به قدرت 
های مزاحم ذهنم  ایت داد که با حذف خرده رو کم این توانایی را به من می خود، کم 

به اهداف مهم  تا  ناخ را پاالیش دهم  با ضمیر  مرا  این تمرکز  بپردازد.  ودآگاهم  تری 
ها به  رده روایت گاه اجبار و تحمیل را دوست ندارد. خ ناخودآداد. ضمیر  می آشتی  

کاست. با این  من می نفس  اعتمادبه کرد و از  گاهم را درگیر می سرعت ضمیر ناخودآ
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متوج  می تمرینات  می ه  بیشتر  که  همین  شدم  اثر  بر  شوم.  خود  به  متکی  توانم 
گرفتم و این همان چیزی بود  د می رفت و بیشتر یاتر می تمرینات قدرت تمرکزم باال 

من   به  می می نفس  اعتمادبه که  راغب  بیشتر  بگیرم  داد.  جدی  را  تمرینات  که  شدم 
در درون من شکل می انگار قدرت ویژه  به غول چراغ جادو  گرفت که شباهت  ای 

 داشت.  
اگر در فرآیند    است.  یک تمرین اصولی   دارد، میزان سودمندیآنچه برایمان اهمیت  

کنیم و چنانچه هیچ سنخیتی با شخصیت ما  آن را دنبال می   ،آمدبه نظر  فید  عمل م 
ی  ینماباید بر جوهر تعلیم باشد نه تقدسکنیم. باور  از آن اجتناب می   شته باشد، ندا

دهنده یا کاشف. بسیاری از مردم هم اکنون از تلفن یا موبایل  گنمایی تعلیم و یا بزر
اشند. ما از علوم استفاده  ی از مخترع آن داشته بکنند بدون اینکه ذهنیتاستفاده می 

پیروی  می  شکل،  همین  به  و  ندانیم  را  مخترعین  یا  کاشفان  نام  شاید  اما  کنیم 
او را  چون  ک زاهد مذهبی است و یا  کورکورانه از یک شخص به این علت که او ی 

الهی  پیام رنج   ،دانیممی آور  و  درد  از  تنها  نمی نه  توهمکاههایمان  بلکه  ما د  در  ی 
کند و رهایی از آن چندان ساده نخواهد  کند که مصائب ما را دوچندان می اد می ایج

به   باور  راهنما  «خود»بود.  کهی یتحت  مجرب  آموزگار  یک  ارائۀ    های  با  بتواند 
 تر است. به مراتب قابل اعتماد  ، رنجمان را کاهش دهدابزاری 

می  مراجعه  پزشک  به  دارید  سردردی  که  و  وقتی  د کنید  او  می از  آیا رمان  خواهید. 
بپردازد؟ اگر چنین درخواستی  ت انتظار دارید که دکتر برای درمان نیایش  به دعا و  ان 

باشید بخندد   ،داشته  به حرف شما  دکتر  است  جا  ،ممکن  مورد  به  داروی  او  آن  ی 
می  تجویز  را  استفاده  نیاز شما  دارو  از  اگر طبق سفارش دکتر  یابید.  بهبود  که  کند 

 س بهبودی هست.ان ش ،کنید
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و به محض اینکه با    کنند مشکل روانی ندارنددیده شده که بعضی افراد تصور می 
می  موجه  مشکالتی  یا  زمامشکل  و  زمین  و  دیگران  تقصیر  به  را  آنها  ن شوند، 

همچنان  این افراد    اندازند غافل از اینکه دشمن یا دوست اصلی در درون است.می 
های سال  که سال را  اینکه تأثیر حوادث گذشته  بدون  دهند  به زندگی خود ادامه می 
که همچون سایه به دنبال آنان    های روانی حالت   .بدانند  ،در ذهنشان انباشت شده

سادگی    هست، نمی   آنهابه  رها  این  کند  را  شر  از  که  دارند  این  به  نیاز  رو  این  از 
 مزاحمان رها شوند تا به ذهنی آسوده دست یابند. 

  در آنها    ۀداشتم بدون اینکه بدانم سرچشم   شکالت خاص خود را من نیز مسائل و م 
به زودی دریافتم که بحران  و  و پرکار  بودم  از طریق  ونی رهای د کجاست. جوان  ام 

بر به  شروع  درونم  می میکروسکوپ  شدن  دیگر  مال  جوانان  با  مقایسه  در  کنند. 
می  احساس  درونی  شناخت  از  مرحله  اولین  در  و  خودم  سال  و  بکرد همسن  ه  م 

آنها پیش   از  آرامش درون  و  فکر  کنترل  این رو احساسی پرنشاط، هستلحاظ  از  م 
عانه  ض خا  کردم.من غول جادویی درونم را داشتم آشکار می   نیرو و آسوده داشتم.پر

العاده بودم و نه غیرعادی.  م، نسبت به گذشته شخصی عادی شده بودم نه فوق بگوی
 رسیدم. ودم می داشتم به طبیعت خودم و یگانگی با خ 

ویژگی   از  دیگر  می یکی  خود  در  که  بیماری هایی  بیشتر  از  که  بود  این  های دیدم 
  از انگیزی دارد،  فهمیده بودم که غول درونم که قدرت حیرت   روحی مصون بودم. 

کردم و در بسیاری جهات  را دریافت نمی ها  گریزان است. منفی های زندگی  منفی 
های این پیشرفت با وجود    روان برخوردار بودم امادر مقایسه با گذشته از سالمت  

های دیگر وجود داشت که نیاز بود به مرور بر  ها و سردرگمی نسبی هنوز ناخالصی 
ولی    کردمحس نمی شخص کاملی  خودم را  ز  کنم که هنو آنها غلبه کنم. اعتراف می 

  آنها را از سر تری داشتم تا  دیدم. نیاز به ابزارهای قوی تغییرات مثبت را در خود می 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 188

 

اما   بود  نرسیده  پایان  به  هنوز  ذهن  پاکسازی  خصوص  در  تالشم  بردارم.  خود  راه 
امیدوار  و  بودم  گرفته  قرار  راه  مسیر  در  دنبدرست  را  جستجویم  گذشته  از  ال  تر 

 کردم. می 
فردی عادی  خود را    ، بسیاری از تصورات غلطم فرو پاشید و با آگاهی مستمر بیشتر

بسیامی  که  از تضاد دانستم  را حل  ری  درونی  باشد.های  می   کرده  به  حس  و  کردم 
دانستم یا بسیار  این حقیقت واقف شدم که در طول زندگی یا از خودم چیزی نمی 

بودم که در من چیزی به اشتباه از اوان کودکی شکل    این را دانسته  دانستم.اندک می 
می  من  آالم  و  دردها  موجب  که  است  پیشین    شود.گرفته  تمامیت    ۀ دربارشناخت 

می  آنچه  بود.  اشتباه  نظری ذهنم  دانش  به  محدود  گریخته  دانستم  جسته  که  ام 
بودم کرده  بوددریافت  تجرب  ،  اساس  بر  که  چرا  نبود  موثق  چندان  و    ۀکه  شخصی 

 ؛کردملی بنا نشده بود. به طور غیرقابل قیاسی خودم را بیش از گذشته درک می عم
بیداری  این درک  از    یا  نش احساس درونی در حقیقت  نه  ت می أام  و  نفوذ  از  گرفت 

یا   مذهب  مذهبی یک  پیوستن   .فرستادۀ  اثر  بر  که  بود  صلحی  ماحصل  تغییر  این 
ایجاد شدهمقدماتی ضمیر خودآگاهم   ناخودآگاهم  می   با  در  بود.  باید  که  دانستم 

پرده بردارم.  قدم  جد  به  مسیر  پردهاین  از  توانمای  را  من  داشت  و  بود  افتاده  ند  ها 
  کرد.می 

 به فرمودۀ حضرت حافظ:  
 آیدفرو نمی  عقبی    و   دنیی   به   سرم 
 ها که در سر ماست لله از این فتنه تبارک 

باید خودم    دریافت شده  دانش  به  توجه  بدبا  قرار  احترام  و  تمجید  مورد  نیز  م  هرا 
د  پذیرد، دوست دار دریافته بودم ضمیر ناخودآگاه همانگونه که اجبار را نمی چون  

عبور از موانع توانستم    و  هافراز و نشیب   مورد تحسین و تشویق قرار بگیرد. در این
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انداز تا  را  واژه زیادی    ۀ خودم  بر  تکیه  اندرز بدون  و  اها،  ها  سرزمین  آرامش به  من 
 .  که به حساب موفقیتم گذاشتم  برسانم
کسانی  پیش تجربه شده و در اختیار  ای است از آرامش در حقیقت نسخهوۀ  این شی

یا افراد ویژه که طالب آنند. این فق به شخص خاص  شود. وقتی  ای نمی ط محدود 
  وجود داشته باید یک درمان جهانی و فراگیر برای آن    ،که درد و رنج جهانی است 

می  نسخه  این  درمانی  باشد.  نیاز  یک  را  آن  چنانچه  گیرد  قرار  استفاده  مورد  تواند 
این شیو متاع تجاری  ۀ بدانند.  آن    درمان  برای  که  به طریقی  نیست  یا  و  تبلیغ شود 

منظور تغییر ذهنیت به عینیت   ،شودصحبت می   «تغییر »  ۀ تحمیل گردد. وقتی دربار
تبلیغ و  با  است  مذهبی  ستایش  و  شیو  مذهبی  فاصل   ۀ این  و    ۀدرمان  دارد  نجومی 

کرد. گرهنمی  مقایسه  با هم  را  آنها  زده  توان  به دست خودمان  که  زندگی  کور  های 
ی به  اباید به دست خودمان و با هشیاری کامل باز شوند. دیکته کردن ایده  ،اندشده

مشاهد به  شخص  دعوت  با  قیاس  قابل  گام   ۀکسی  اولین  نیست.  خویشتن 
با می   خودشناسی  آغاز  خود  از  می بازبینی  کمک  و  خود  گردد  به  شخص  که  کند 

رگمی و انحراف  سرد ها  تر شود. پس از سال واقعی و طبیعت خود نزدیک و نزدیک 
در زندگی  منفی  نتایج  بودکه سبب  با در دست گرفتن سکان    ، ام  توانستم  سرانجام 

عا  آرزویم این بود  تر کنم. طب روانم خود را در تالطم امواج به ساحل آرامش نزدیک 
من    ۀاولین تجرب  نگری خویشتن این آرامش نسبی را با دیگران تقسیم کنم.    ی که حت

 من نبود. ود ولی این پایان کار از آگاهی به خود ب
 

 : مطالب مهم این فصل 
 ؛ نگری بودخویشتن ۀبیداری درون، در نتیج ۀ اولین تجرب -
 ؛برد بدن پی می انا شخص به بازی ذهن و عملکرد  سدر تمرین ویپا -
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 ؛کردماولین بار بود که در محیطی مناسب با تعلیم جدی روی ذهنم کار می  -
 ؛ ن. ساماتا یعنی آرامش فکررود  ۀیعنی مشاهد ساناویپا -
 ؛کشف جدیدی نیست   فرویدیسمفروید و   ۀ تکنیک تداعی آزاد در فرضی -
ویپا  در   - سویوقایع    ساناتکنیک  دیگر  از  از  شرح  بدون  و  افراد  و  خود  دیده  ان 

 ؛ شودفهمیده می 
 ؛ رسدکشف عظیم ویلیام جیمز این بود که انسان با تغییر ذهنیت به عینیت می   -
ویلیام جیمز عنوان    از سوییک سیال در حال حرکت و تغییر هم  عنوان    شعور به  -

   ؛ شد و هم بودا
می   - موشکافانه  تحلیل  با  درون  پیچیدابزار چشم  ماشین  این  به  پی  بشری    ۀتواند 
 ؛برد ب

گذارند که مشکل است آن را با چشم  سرعت بر هم تأثیر می آنچنان به بدن  -ذهن  -
 ؛فیزیکی دید

 ؛وب بدن انسانی هستیموحانی در چارچ ما یک موجود ر  -
از اشکال دیگر    ،«حال گسترده »و بسط آن به شکل    «حال»انطباق ذهن در زمان    -

 مراقبۀ ذن است؛  تمرین
 ام؛ راه را یافته  که از خودم سپاسگزار بودم   -
گرفت و نه نفوذ یک  ت می أدر حقیقت از احساس درونی نش   یا بیداری   این درک   -

  مذهبی؛فرستادۀ مذهب یا 
 شود؛ های روحی با دعا و نیایش عالج نمی بیماری  -
اعتقاد باشیم، وقایع درون  بی   چه بخواهیم چه نخواهیم، چه باور داشته باشیم یا  -
 م در حال شدن است؛ طور پیوسته و دائبه 
 کشاند؛مدت شخص را به اعتیاد می های روانی دراز دارو  -
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یا هر تمرین روحی دیگر    - به تمی مدیتیشن  به یک انبساط    طور طبیعی واند  منجر 
 ؛خاطر و سبکی خاص شود

را    نکردنی بر هم تأثیر متقابل دارند اما مشکل است آن ذهن و بدن با سرعتی باور   - 
 ؛ی دیدبا چشم فیزیک

انداز  - به  وقتی   ۀ وقتی که ذهن  تیز و هشیار باشد،  به طور اصولی تمرکز    کافی  که 
شد به داده  کامال  که  وقتی  شود،ُز  درون   ،  زده  آن   ل  نافذی   در  ذهن  چنین    صورت 

 ؛ ها را دریافت و ضبط کندالعمل تواند انواع احساسات فیزیکی و سایر عکس می 
های قوی و  بینند ولی کسانی که از دوربینی ستاره را یکسان م همگان آسمان پر   - 

 ؛بینندها را طوری دیگر می آسمان و ستاره  ،کنندتلسکوپ استفاده می 
سانا  با تجزیه تحلیل بدن و با تکنیک دقیق ویپا  بودیسماولین تجربه و فهم من از    - 

 ؛انجام شد
من    احساسات  - از  دلواپسی،  حالت   شد.می   دور مختلفی  ترس،  چون  هایی 

حسادتاض  نفرت،  هزارپا  چونان   طراب،  عقرب،  رتیل افعی،  چیزهای   ،  سایر  و 
 ؛شدی انگیز یکی پس از دیگری از وجودم خارج م نفرت 

بو   - سال دنمزاحمانی  برای  درونم  پستوهای  در  که  بودد  پنهان  در    هها  یکباره  به  و 
 ؛شدندوجودم نمایان می  ۀصفح

یک سالن تاریک است. دومین  شدن یک شمع در  مانند روشن   بیداری یا ساتوری -
های بیشتری فضای تاریک را  کند و به ترتیب شمع ی بیشتری ایجاد می یشمع روشنا

 تا اینکه فضا کامال روشن شود؛  سازد روشن می 
گاه رسانده و آن  -  بود؛ را نمایان کرده   شعور باطنم افکار خفته را به سطح شعور آ
خواهخودبه   - یک  وجه  هیچ  به  بودن  نامنظخود  نیست. ش  کورکورانه  یا  م 

 ؛خود بودن تحت هیچ قانون یا قاعده یا فرمانی نیست خودبه 
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هایی ، به طور قطع چیز مان متمرکز کنیموقفه بر بدنان را بی مکه انرژی ذهن   وقتی   -
 م؛ایکرد که قبال  تجربه نکرده  ممشاهده خواهی

 شود؛  محدود نمی خاصی  ۀ عددرون به آگاهی  -
را    نکردنی بر هم تأثیر متقابل دارند اما مشکل است آن ی باور ذهن و بدن با سرعت  -

 ؛با چشم فیزیکی دید
به    - تکنیک  نهال  علف   کندمی کمک    فرد این  حوش  و  حول  که  را  هرز  های 

این نهال به رشدش ادامه دهد و شکوفا    د و اجازه ده  د بر کن  ، را پوشانده  شاآگاهی 
 ؛ شود

الهام  به حق    ه،ریشی بیان شدتید روانکاو ازیگموند فرو  ۀتداعی آزاد که در نظری  -
که   است  تعالیمی  از  بهقرن گرفته  پیش  فنی   ها  و  ظریف  اس  طور  جانب  تادان  از 

 شن بیان شده است؛مدیتی
 ؛کنندام از طریق میکروسکوپ درونم شروع به برمال شدن می ونی رهای دبحران  -
توان ذهن را  . نمی بسیار کم ن ذهنما ۀ دانیم اما درباربدن فیزیکی زیاد می   ۀ ما دربار -

 ؛ از بدن جدا کرد و مورد مطالعه قرار داد
 ت روحمان را حل و فصل کند؛ مشکال تواند مسائل وخودمان نمی  کس جزهیچ  -
 گر نیست.، خدا مداخله«بدن  -ذهن » در تعلیم  -
یک تغییر واقعی به یک معجزه شبیه است چرا که ذهنیت را به عینیت و انتزاع را    -

 ؛گرداندواقعیت برمی به 
 . تر کرد اانا من را با خودم آشنستکنیک ویپا  -
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 آلمان   -  برمن   هاکوذان   معبد 
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 فصل یازدهم 
 کار در نظام اسالمی 

 در دهانۀ آتشفشان 
 

     دیگران    جمال  محو   مشو  آیینه همچو 
  دیگران   خیال  دیده فروشوی    و   دل   از 

 ز آمو گشودن  یش  و پر خو  در جهان بال 
 دیگران   بال  و    با پر نتوان   پریدن  که

 موالنا 
خواستم  ای عاشق. می نه خواستم پرواز کنم حتی در دهانۀ آتشفشان، چون پروا می 

 م و بیابم و بدانم. این راه درخشان بیداری بود. خواستم خود برو آزاد باشم. می 
 

اولی ویپاسا   ۀ درک  تمرین  شکل  به  بودایی  آگاهی  از  تمن  دارای  عمیق  أنا  بر  ثیری 
یا از طریق ایمان کورکورانه، تلقین    مسیر حرکتم بود. این درک هیچ وقت با اجبار 

موعظه،  تحمیل    فکری،  من  به  کامل  تسلیم  برای  درخواستی  یا  مذهبی  وابستگی 
 ات مستقیم خودم بود. نشد بلکه از طریق مشاهد

باید و نبایدها برهاند و به آنچه   بندی بودم که مرا از  یهاهمواره به دنبال فن یا تکنیک 
به    ی تر کند. پس از کشف این حالت از آرامش و راحتنزدیک   ،عینی است   ۀمشاهد

م  خودم  یاد  می ردم  چگونه  اینکه  و  آنها  افتادم  با  را  خاطرم  آرامش  و  شادی  توانم 
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بازگو کنم  تقسیم کنم برایشان  را  ویپاسانا  .و در یک کالم تجربیاتم  به   هنوز هم    را 
فنون  آنگونه که  مایل بودم    کردم و به منظور تعلیم صحیح آن،طور اصولی دنبال می 

خواستم بر  به مردم انتقال دهم. نمی   ، دمکرده بودریافت  را مستقیم از استادان مراقبه  
ر و حاکم بر  خواستم ابزاری به آنها نشان بدهم که خود رهبآنها رهبری کنم بلکه می 

   آرزو به مانند وسواسی ذهن مرا اشغال کرده بود.  ین سرنوشت خویش باشند. ا
فکر کنم که  هنوز جوان بودم و این نوع احساس از قلبم برخاسته بود که به کسانی   

برای گشودن   راهی  دنبال  نبود.    هایگره به  اندک  آنها  تعداد  و  بودند  ذهنی خویش 
این شیو بود،  تفکر در شرایط خاص   ۀ زمان ترویج  ایجاد شده  که  بود.  بسیای  ر زود 

،  زمان مناسبی نیاز بود  «پیام»برای انتقال  تب انقالب هنوز در جامعه پراکنده بود.  
آن طی اقامتم    ۀ و توسع  هاپیشرفت تکنیک   ظ تجربیات وفح ماندم.  باید منتظر می 

برای هند،  هیچ   م در  که  بودم  مطمئن  بود.  نمی ضروری  ایران  در  چنین  کس  تواند 
  119روزه را هم در دهاماکهتاهای ده بیاموزد بنابراین دوره مندی را به من  تکنیک نظام

  -تپوری انا( در ایگاالمللی ویپاسبین  فرهنگستان )  V.I.A  120  نیز در    در حیدرآباد و 
نزدیک  )   ناسیک،  اندازه   ،(بمبئی مومبای  تا  و  دادم  انجام  پابرجا  مرتب  آن  در  ای 

دریافت کردم. این    پاسانا وی استادان ارشد    دیگر  و  121گوئنکا   استاد   را از   اصول   شدم.
به   به من پیشنهاد  می   V.I.Aاستادان برای تعلیمات عالیه گهگاهی  آمدند. گوئنکا 

ن نیاز دارند، گسترش دهم. از  آخواهند و به بین کسانی که آن را می  کرد که اصول را
می  آیا  که  پرسیدم  ویپاساو  مرکز  یک  شعبه اتوانم  صورت  به  ایران  در  را  از  نا  ای 

V.I.A  کنم گفت   .برپا  ویپاس»  :او  دیگر  مراکز  پشتیبانی ا تمام  مرکزی  چنین  از  نا 
 .«جامعه بستگی دارد  نیازکنند و این به می 

 
119 - Dhammakhetta, Hyderabad 
120 - Vipassana International Academy.  Igatpuri, Nasik- Mumbai 
121 - S.N. Goenka 
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پس از بازگشت به ایران از هند و با توجه    V.I.Aای از  کردم برپایی شعبه ر می تصو 
 های انقالبی برای آزادی باید بسیار آسان باشد.  شعار   هب

های  در سایر کشور متعدد  توانست ما را به مراکز  می   « درمانی -فرهنگی »این مرکز  
بیشتری داشتم. من به    مرتبط کند اما نیاز به تمرین  ، ی داشتنداجهان که چنین شعبه 

چن تائیدیهارزش  نیازمند  این  اما  داشتم  ایمان  مرکزی  دولت  ین  از  تأسیس  ای  تازه 
بود. بروم.می   ایران  پیش  قانونی  طور  به  چگونه  مطم  خواستم  آنها  که  نبودم  ئن 

نشان   دریافت کنم  دادندمی واکنش  مثبتی  پاسخ  که  بودم  امیدوار  نیتی    اما  که  چرا 
مرکز  ». کامال مطمئن بودم که این نوع  شرط به مردمم نداشتم  قید وجز خدمت بی 

به روش می   «درمانی  اعتقاد بعضی از    ی های زیادی به مردم کمک کند و حتتواند 
پتان به  را  ظرفیت افراد  و  قوی سیل  خود  درونی  زمینهای  و  کند  را    ۀتر  آنها  ذهنی 

نی که حاصل  نوان اطمیناتوانند به ع می   «اعتقاد»یا    «ایمان »تر سازد. کلمات  بارور 
واقعیت چیزی به درستی برایتان  تعریف شوند. زمانی که   ،از تجارب شخصی است 

می  و  بردید  بهره  آن  از  و  شد  همنوعان  مشخص  به  که  می دانید  سود  رساند،  هم 
نمی  خود  به  کتردیدی  به دهید  کنید  تقسیم  دیگران  با  را  آن  افراد  ه  این  اگر  ویژه 

ت این پیام بستگی به زمینۀ ذهنی افرادی دارد که خود را  یافدر  .هموطنان شما باشند
کرده آن  پیش  اند.آمادۀ  که  افتاده  اتفاق  ذهنی زمینبارها  می   ۀ  فرد  را یک  پیام  تواند 

نیست آنچنان   بیشتر  تفسیر  یا  و  تکرار  به  نیاز  که  کند  دریافت  این    .فوری 
واقعیت این است که  . کنندگی را در حین آموزش به شاگردانم مشاهده کردمدریافت 

کند.  مانند یک موتور قدرتمند کار می درونی  یا اعتقاد  «  در دل افکندگی »این نوع  
پای  چنانچه بر  درست  ن  ۀ اصولی  شود،  نهاده  بنا  حتایمان  از  می   ی تایج  توانند 

روند فراتر  نیز  معلم  پیشاین    و   انتظارات  حقیقت  نشان  در  را  نوآموز  ذهنی  زمینۀ 
قبل از اینکه به زبان آورده شود،   ی عی پیامی را حتستجوگر واقگاهی یک ج  دهد.می 
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می  مألدریافت  در  را  خود  ذهنی  معلومات  او  می   کند.  نمایش  به   گذارد.عام 
 کشد: به تصویر می را ن واقعیت ای ذن،  ی درداستان

و هستند  سفر  در  همواره  ذن  راهبان  از  روستا  بعضی  از  یاز  یا  دیگر  روستای  به  ی 
به شهر   در    ، رسنددر راهشان به هر خانقاه یا معبدی که می   روند.دیگر می شهری 

ش آنها دارند. شرط  ولی بعضی معابد شرایط خاصی برای پذیر  ماننداندکی می آن  
های مربوط به بودا متبحر و کارکشته و همیشه  قدر هم که در بحث هر این است که  

باشد بنشیند  ، پیروز  مناظره  به  راهب  یک  با  دیر  در  شکست  باید  بحث  در  اگر   .
به سفر و جهانگردی ادامه دهد و اگر پیروز شد  ، خورد  تواند مدتی را در  می   ، باید 

 بماند.خانقاه 
کردند.  کردند و آن را اداره می ن زندگی می در شمال ژاپ  خانقاهی   دو برادر راهب در 

برادر کوچک برادر بزرگ  بود و  بی  راه  تر کودن و دارای یک چشم.تر فهیم و فرزانه 
دربارۀ  با او  آنها جای کرایه  ه  تا ب   تقاضای جا کرد   . از آنهاگذشت مسافر از آن سو می 

روزانه بسیار خسته    تر که به علت تدریس د. برادر بزرگ نیم عالیه به بحث بپرداز لتعا
جای او به بحث بپردازد ولی یادآور شد که مکالمه  ه  بکه  به برادر جوان گفت    ،بود 

رفتند.   معبده به تاالر مباحثاهب جوان و راهب مسافر برای در سکوت انجام شود. ر
م  پیشنهاد کرد که  باشد.باحثبرادر جوان  با عالئم  و  بیشتر    ه در سکوت  دقیقه  چند 

 : تر رفت و گفت نزد برادر بزرگ  ،راهب مسافر از تاالر بیرون آمد  نگذشته بود که
فوق   -  آدم  است االعاده برادر جوانت  داد  ،ی  مرا شکست  داشتن  او  به  باید  چنین  . 

 ! برادری افتخار کنی 
 برادر بزرگ پرسید:

چیز   -  چه  ببینم  بگو  بین  یهاخب  بدل    شمای  و  قرار  شرد  توجهت  مورد  که  د 
 ؟گرفت 
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ان   - یک  مقابل اول  در  او  است.  یکی  بودا  بگویم  که  داشتم  نگه  باال  را  دو    ،گشتم 
تعلیماتش. و  بودا  بگوید  بلند کرد که  را  انگش بعد من    انگشتش  نگه  سه  باال  را  ت 

هم در  پیروانش  و  تعالیمش  بودا،  بگویم  تا  می اداشتم  زندگی  محض  کنند  هنگی 
صورتم کوبید تا بگوید  با مشت بر    ، ولی به منظور اینکه موضوع را عمیقا درک کنم

از یک حقیقت و یک گوهرند. از این رو برد با اوست و من حق ندارم    آنها  ۀهر س 
 . بنازم به این برادر با فهم.در این مکان اطراق کنم

این را گفت و با احترام آنجا را ترک کرد. برادر جوان که به نظر بسیار ناراحت بود و   
 : پرسیداز او تر برخورد کرد و ه برادر بزرگ ب  ،ظاهرا به دنبال راهب مسافر بود 

 یارو کجاست؟ -
 . شنیدم تو مسابقه را بردی -
 جاست؟ کجا رفت؟تکش بزنم. کخواهم خوب ک من چیزی نبردم. می  -
 بگو ببینم راجع به چه موضوعی با هم در سکوت گفتگو کردید؟ -
ه سبب داشتن یک  یک انگشتش را باال نگه داشت و به من ب  ،ی که مرا دیدالحظه  - 

دب باشم لذا دو انگشتم را  ؤترجیح دادم با او م   ،چشم توهین کرد. چون غریبه بود
اشتن دو چشم تبریک گفته باشم سپس این مرد بد و  د  لت بلند کردم که به او به ع 

که  بی  داریم  چشم  سه  نفرمان  دو  هر  شود  یادآور  تا  برد  باال  را  انگشتش  سه  ادب 
رتش کوبیدم ولی او فرار کرد و مکالمه در سکوت به  عصبانی شدم و مشتی به صو

      122پایان رسید. 
آموزش مرکز  هدانش   ، در  داشتند. در  زیادی حضور  ویپاسانا    ۀ روزده   ۀ ر دورآموزان 

کردند اما بین آنها فقط تعداد کمی موفق به درک و دنبال  حدود هفتاد نفر شرکت می 
اصلی »کردن   می   «موضوع  خوش معلم  من  در  شانشدند.  را  خود  که  بودم  س 
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ایده می محیطی  می آل  معلم  که  را  آنچه  من  می   ، خواست دیدم.  با  انجام  و  دادم 
بستم. این به دلیل اعتماد من به راهی  به کار می   ،دادمی جدیت آنچه را که او درس  

 ام در این زمینه بود. که معلم برایم باز کرده بود و تالش صادقانه 
یهنگام   برای  امید  تغیانقالب،  شدن  یک  بهتر  منظور  به  بنیادی  تمام  اوضاع  ر  در 

ک جهت،  با یک دل و ی  نحویمردم به    ۀتقریبا هم   در دل مردم باال گرفت.  هازمینه
 خوشحال بودند. سرزمینشان ساختاری جدید در  بنای ز ا
توانم به خانه برگردم و مردمم را پس از حدود هشت  شناختم که می سر از پا نمی  

در ایران برای کمک به مردم به    تی م. خوشحال بودم که در تغییرات آسال دوری ببین
مقام یا پست باالیی در    ار آنها، شرکت خواهم کرد. به دنبال دریافت زعنوان خدمتگ

تبدیل شدن به یک معلم ساده برایم از شرکت کردن در سیاست  دولت جدید نبودم.  
با اهمیت  بهتیا سایر کسب و کارهای دیگر،  و  بود  با ر می تر    توانستم خدمت کنم 

 . ماندم سابق(   بمبئی مومبای ) گشت به کشورم، برای مدتی در ازاین حال قبل از ب
 

 تجربۀ هیپنوتیزم 
  ۀ م در روزنامه دیدم. راجع به این مطلب در دورزآگهی راجع به هیپنوتیی یک  روز

دانشگاه   امتحصیلی  بودم  ،در  کرده  کسب  نظری  تجرب  دانش  هیچ  ی  عمل  ۀاما 
می  کتاب نداشتم.  در  که  چیزی  از  بیشتر  یاد  خواستم  بودم،  آموخته  دانشگاه  در  ها 

همیشه کنجکاو بودم که    مانند  شتر بشناسم.خواستم از راه عملی آن را بیبگیرم. می 
بگیرم   هیپنوتییاد  کالس  به  آموزش رفتمم  زبنابراین  شده  .  ارائه  استاد    از های  یک 

خواست این تکنیک را به  ذب این علم شده و می که خود به طریقی ج   بودفیزیک  
هیپنوتی که  بود  این  پروفسور  قصد  دهد.  آموزش  تاریک  زسایرین  اعماق  از  را  م 
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بخشد و آن را به عنوان یک موضوع علمی معرفی  نگری و جادوی سیاه رهایی  افسو
 کند.

دور  در    ۀ یک  برامومبای  کوتاه  را  علم  این  آموزش عملی  که  بود  کافی  من  ی  برای 
، کندالینی یوگا،  .T.Mسایر تجاربم ببینم. داشتن تمرین و تجربیاتی در    مقایسه با

تمرکز و فن ویپاسانا، باعث  و همچنین  آموزش اوشو راجنیش و اشکال مدیتیشن او  
هیپنوتی علم  که  کنم  را   م زشد  اضافه  تحقیقاتم  و  تجربیات  سایر  به  مانند  هم  من   .

در  ،  انگیز توسط پروفسور بودمهای شگفت خته موزان، مشتاق به یادگیری آموآدانش 
طور جسته گریخته و نظری در دانشگاه  به که  چیزی بیش از آنچه  نیاز بود  حقیقت  

بعدها به عنوان بخشی    ی مدتی روی آن تمرین کردم و حت  وخته بودم، یاد بگیرم.آم 
خصوصی  بیماران  روی  درمانی  تعلیمات  تنهاز  عنوان  به  را  آن  ولی  کردم  کار  ا  ام 

 تکنیک درمانی نپذیرفتم. 
م حالتی از یک ذهن  زدرمانی باشد. هیپنوتیهای  تواند یکی از تکنیکهیپنوتیزم می 
م  زهیپنوتی  . این تعریف آن است اما حالت واقعی ذهن دراست میده  رآ  تمرکز یافته و

م چیزی شبیه به خواب  ز. تا این اواخر فرض بر این بود که هیپنوتیهاست بیش از این 
طبیعی  خواب   مزتیهیپنو .است هشیار ی نا اکمتر یا اینکه ذهن تا اندازه  ۀ درج  است با
ی در این حالت با امواج  ج مغزاموا  گویند.لکه به آن خواب مصنوعی می نیست ب

می  فرق  موارد  بسیاری  در  خواب  حالت  تلقین  مغزی  با  هیپنوز  منظر  یک  از  کند. 
ا بر  که  مناطقی  که  دارد چرا  فرق  تلقین تحریک می معمولی هم  مناطق  ثر  با  شود 

  تحریک شده هنگام هیپنوز متفاوت است. در طی این فرآیند، شخص هیپنوتیزور 
القا کند    )سوژه(   به شخص هیپنوتیزم شده  ،رد نچه در نظر داقادر است هرآ  )عامل( 

کنترل   تحت  را  انسان  گاه  ناخودآ ضمیر  هیپنوتیزور  تلقینات  حالت  این  در  زیرا 
 . کندمی  شده را به سوژه القا أکیدی تعیینو عبارات ت هددخویش قرار می 
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رساتر زبان  از    به  عبارتست  که  هیپنوتیزم  مخصوص  روانی  حالت  نوع  یک 
به شرط    پذیرد می   «سوژه »یا  شونده  خواب کند و  تلقین می   «عامل»یا    کننده ابخو
کز و  ف احساس و وجدان شخص خوابرو نباشد. هیپنوتیزم تمرکه تلقینات برخالاین

هیپنوتیزم    است همراه با تلقینات پیاپی.ای خاص  توجه شدید روی موضوع یا نقطه 
شگفت  عین  در  که  است  واقعیت  اگرچه  هپدید  ،انگیزییک  است.  عادی  ای 

برای عده می  ای است  تفریح و جلب توجه شود ولی در کل پدیده  ۀای وسیلتواند 
مفید و سودمند است   بستعلمی که  تبحو  به  و پذیرش بی گی کامل  و  ر عامل  قید 

 گاه ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و فاجعه بیافریند.  شرط سوژه دارد، 
و کالس  هیپنوتی  از  چیز زمعلم  بی م  که  آموختم  بیشتری  آموزش های  با  های  ارتباط 

می درون  الزم  و  نبود  من  می   بود نگری  نیز  را  علم  تفاوت این  و  را  آموختم  ها 
 دانستم.می 

انگیز برد که جالب و شگفت م می زهیپنوتی  ۀموزان را به خلس آدانش   ۀد تقریبا هم استا
مختلف    بود.  انواع  بود  تمرکز گرچه  کرده  تمرین  این  را  اما  چیز  مورد  م  من  برای 

عمیق، این است که در  تمرکز  م و  زمتفاوتی بود و از آن سود بردم. تفاوت بین هیپنوتی
د  ،مزهیپنوتی که  وقایعی  به  می خوابرو  رخ  گذشته  «  سوژه »  نیست.هشیار    ،دهدر 

آنکه  و حال   شوند و وقایع به واسطه منتقل می   هاو داستان   است تحت فرمان واسطه  
تمری عمدر  مدیتیشن  رخداد 123یق ن  تفکر ،  خود  توسط  گذشته    کنندگان های 

در کنترل آنچه در درون    ه کنندمراقبه   شخص شود.  می و احساس    کننده( دیده)مراقبه 
 کنندۀ دیگری مورد نیاز نیست. مداخله و  ، هست دهدرخ می   ودشخ 

 
 گویند.سمادی یا جهانا، و به سانسکریت داایانا می مدیتیشن عمیق را به زبان پالی - 123
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پی  استاد    من هم مورد آزمایش استاد قرار گرفتم اما نتوانست بر من تأثیر بگذارد. 
که ممکن است برخی از انواع مدیتیشن را در گذشته تمرین کرده باشم که چنین    برد 

نمی  او  بود.  دارد   ست توانهم  انتظار  که  سلطه  مرا    ، آنگونه  تحت  سایرین  مانند 
هیپنوتیزم برابر  در  من  مقاومت  واسط  ،درآورد.  به  بلکه  نبود  گاه  ۀتعمدی  آ و    ذهن 

در    بیداری که  بودمخ  هایمراقبه بود  دیده  آموزش  فرامین   تلف  دلیل  همین  به  و 
 پذیرفت. کننده را به سادگی نمی م زهیپنوتی

ب آلفا،  به  که  دارد  مرحله  چهار  انسان  مغزی  است.  فعالیت  موسوم  دلتا  و  تتا  تا، 
گاه است. در حالت آلفا انسان   حالت بتا در هوشیاری و تحت کنترل ضمیر خودآ

می  رؤیا  وارد  بیداری  و  در  می شود  خواب  وارد  تتا  حالت  دلتا  در  مرحلۀ  در  شود. 
می  عمیق  خواب  وارد  می انسان  رها  گاه  خودآ ضمیر  کنترل  از  و  مگر  شود  شود 

م انبوهی از پریشان خاطری به خواب عمیق رود که منجر  ان با حجمواقعی که انس 
خواب  می به  آشفته  می های  انسان  که  است  پلی  است  مهم  آنچه  بین  شود.  تواند 

ها را حل  ترین معماآلفا و تتا بزند. در این حالت انسان قادر است پیچیدهحالت  
گاه و  پلی بین تواند با تمرین اش را افزون کند. می کند و قدرت یادگیری  ضمیر خودآ

گاه بزند و در عوالم هنر سیر کند. من به این مرحله در مراقبه رسیده بودم و   ناخودآ
مقا آن  مقابل  در  ناخودآگاهم  می ضمیر  به  ومت  که  بودم  دانسته  را  این  کرد. 

 های پیاپی و دقیق نیازمندم.تمرین
هیپنوتی آموزش  زمان  را گرف زگرچه مدت  من جان کالم  اما  بود  کوتاه  دانش  م  و  تم 

استاد به ما پیشنهاد کرد که    .کامل کردم  ، که در دانشگاه کسب کرده بودم  را  نظری 
رچه من تلقین به نفس را مطالعه و تمرین  مطالعه و تمرین این علم را ادامه دهیم. گ

ندرت آن را به عنوان درمان قطعی چه برای خود و چه برای دیگران،  کرده بودم اما به 
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می  کار  حالت  بستم.  به  باالترین  به  ورود  و  مدیتیشن  من  یا    «124جهانا»برای 
قدرتمند  «125دهایانا» هیپنوتیبسیار  تمرین  از  شیراز،  م  زتر  خواجۀ  قول  به  بود؛ 

 شد. می   صبوح بود که با تمرین میسر مانعش غلغل چنگ و شکر خواب
  دیگر زمان آن رسیده بود که ماهی جستجوگر به امواج بپیوندد، به دریای مردم. پس 

ها شنا کردم. رفتم تا آنچه را که داشتم، با دیگران تقسیم  به سوی دریای فراخ انسان 
شا و  دانایی  تا  رفتم  سوی  کنم.  به  بیفشانم،  به دی  که  یک  دریایی  لهیب  در  زودی 

 آتشفشان، خاکستر شد.
انقالب   اوایل  عنوان    دردر  به  پرورش  و  آموزش  شدم. آموزگار  وزارت  استخدام 

شفاهی و یک   ۀن شغلی در اوایل انقالب آسان نبود. من دو مصاحبدسترسی به چنی
هی باید  و  گذاشتم  سر  پشت  را  کتبی  سر  أامتحان  پشت  را  اسالمی  گزینش  ت 

طی  را  هایم  شد که جزئیات فعالیت خواسته  در اولین مصاحبه از من    .گذاشتممی 
هند در  تحصیلم  جزئیات   ، دوران  که  بود  سخت  من  برای  بگویم.  آنها    برای 

ساز  توانست برای من مشکل بگویم و می   ، که در آنجا داشتمرا  های سیاسی  فعالیت 
د با این حال معموال  ستندانچیزی نمی های من در هند  شود. آنها در مورد فعالیت 

 به دست آورند.تا اطالعات بیشتری   کوشیدندمی زدند و از این راه بلوف می 
بیش از دو ساعت  می بود. این مصاحبه دوم در مورد تعهداتم به رژیم اسال ۀمصاحب

االت مضحک بود. فکر کردم که این نوع مصاحبه در اوایل  ؤطول کشید و پر از س 
  برد.دانستم که در بلندمدت مرا به هیچ جایی نمی ما نمی هر انقالب طبیعی است ا

دانشگاهی   بر  سرانجام مدرک  دبیرستان    ،اماساس  و  دانشگاه  در  تدریس  برای 
 .استخدام شدم

 
124 -Jhana 
125 - Dhyana 
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و موقعیتی که به  کار  داشته باشم که به مردم نزدیک باشم.  کاریهمیشه آرزو داشتم 
می  اجازه  من  به  بود،  شده  داده  دانشجومن  توجه  چیزیداد  به  را  و    یانم  جدید 

دربار  انهخالق چیزی  درون   ۀ بکشانم،  وجهان  بیداری  و  دانستگی  بدانند    ،  اینکه 
به  با  فرمول چگونه  نظامکار بستن  در زندگی موفق ش م های  برای موفقیت،  و    وندند 

بایستند.   خودشان  پای  روی  می چگونه  آموزش  کردماحساس  جامعه  این  نیاز  ها 
 فرهنگی.ویژه در سطوح  است به 

جالب  موضوعاتی  همیشه  روانشناسی  و  اغ  فلسفه  و  است  دانشجویان لبوده  ب 
که قبل از انقالب    عمومی   ۀ غربی یا فلسف  ۀاند. فلسف نسبت به آنها عالقه نشان داده 

تدریس  فلسفه   شد، می   اسالمی  تمام  که  بود  غنی  مورد  آنچنان  را  مختلف  های 
بود.  بررسی قرار می  جمله    شوربختانه مطالب مختلف از   داد و از هر لحاظ غنی 

آموزشی   و  علمی  دست مطالب  اسالمی   ۀ کمیت  به  پرورش  و  بهانۀ   ،آموزش    به 
بود تا فلسفه شدهای درسی حذف  ، از کتاب «انقالب فرهنگی » نام فلسفۀ  ه  به  ای 

   اسالمی و  بینش دینی جایگزین آن شود.
داشتم  اسالم  مورد  در  کمی  در    دانش  هم  را  مقدار  همان  خانواده و  ام چارچوب 

بودم  آموخت برای  ه  دانش  این  و  اما  مناسک  ایدئولوژی  اجرای  به جزئیات  پرداختن 
که   آنگونه  نمی ندبودخواسته    آموزشی مراجع  اسالمی،  نبود.  کافی  به  خواستم  ، 

یا اینکه با ظاهری اسالمی    دانشجویان را فریب دهمشناس، عنوان یک واعظ اسالم
ج  سیاسی  ساختار  در  جهت مقامی  هر  به  باشم.  داشته  کشور  ایدئولوژی    دید 

برایم را  متوسطه  مقطع  در  اسالمی  فلسفۀ  یا  دینی  بینش  قالب  در  منظور    اسالمی 
سخکردند.   می واقعا  که  آنچه  بین  بود  به  ت  باید  که  آنچه  و  کنم  تدریس  خواستم 

می  تدریس  معیشتم  ناتوانی خاطر  فورا  کنم.  انتخاب  را  یکی  تدریس  کردم،  در  ام 
با مراجع آموزش و پرورش در میان  صادقانه اسالمی یا ایدئولوژی اسالمی را  ۀسففل
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ه، به عنوان دبیر زبان  تدریس فلسف  به جای  و نهایتاهایی گرفته شد  تصمیمگذاشتم.  
کافی خوب بود که به من    ۀ ام به اندازانگلیسی منصوب شدم. اگرچه زبان انگلیسی 

هشت سال تحقیقات و    خوشحال نبودم زیرا  تدریس دهند اما از تصمیم آنها  ۀ اجاز
برای آنها مهم نبود که من چندین سال صرف    هایم نادیده گرفته شده بود.اندوخته

فضای آموزشی آنها را به هر طریق پر  که  بودم. مهم این بود    ردهتحقیق و مطالعه ک
ه  کنم حتی اگر تخصصی در آن زمینه نداشته باشم. درست مثل این بود که فردی ک 

کار کامپیوتر  روی  سال  نرم   سالیان  در  تبحر  و  سخت کرده  و  کامپیوتری  افزار  افزار 
کاردستی  یا  نقاشی  شود  مجبور  خالقیتم  دارد،  کند.  هدر    تدریس  به  اینگونه 

مومی  چالش  با  اسالمی  حکومت  نظام  در  خدمتم  آغاز  در  حقیقت  در  جه  ارفت. 
هایی  فرجامی چنین تصمیم  شدند که آغاز شدم. شاید دولتمردان جدید متوجه می 

 داشت.مبارک به دنبال خواهد نا
، مضطرب شده بود و احساس ناامیدی از حمله به ایران  اسکندرنقل شده است که  

توانم به مردمی حکومت کنم و آنها را تحت  پرسید چگونه می ت. از خودش می داش
 سلطه بگیرم که استعداد و فهمشان بسیار بیشتر از خودم است؟

 شاورانش به او اینگونه پیشنهاد کرد: از م یکی 
دانا ر»  زنان  و  بزن، مردان  را آتش  آنها  برسان، حقوق  برو و کتاب مقدس  به قتل  ا 

 «.توانی به حکومت خود ادامه دهی را نقض کن سپس می  هازنان و بچه 
او    به  اینچنین  و  را رد کرد  پیشین  فهیم توصیۀ مشاور  و  از مشاوران ارشد  اما یکی 

   ه کرد:توصی
های ن سرزمین، تو به سادگی موقعیت آنیازی نیست این کارها را انجام دهی. در  »

های پایین و واگذار کن و شغل   سواد و نادان های مهم را به مردم بی کلیدی و پست 
دانا و تحصیلآنوکرم  افراد  به  بی بسپارکرده  بانه را  و  نادان  تو  . مردم  از  سواد همیشه 
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می  براشوممنون  و  همیشه  ند  می ی  باقی  تو  هیچ بندگان  آنها  علیه  مانند.  وقت 
نمی  شورش  تو  تحصیل حکومت  و  دانا  افراد  دیگر  طرفی  از  سایر یا  کرده  کنند    به 

می هکشور  مهاجرت  می ا  بیگانه  سرزمین  در  و  یا  کنند  سرخورده  میرند  و  مأیوس 
 .126میرند شوند و بدون ابتکار عمل و خالقیتی از خویش، می می 

می دموغیر  هر حکومت  قدرت  به  که  ایدئولوژی    هدخوامی   رسد،کراتیک  از  نوعی 
گروهخود   نظر  مورد  که  نهد  بنا  متعصب  را  از  های  که  هرچند  و  باشد  عالیق 

دور  خواسته  بسیار  مردم  حت  باشدهای  که  بودم  امیدوار  هم  هنوز  حال  این  از    ی با 
گاه  ی ه واقعیتطریق موقعیتم به عنوان دبیر زبان انگلیسی، مردم را نسبت ب که    سازم  آ

اندازه  بودند.تا  بیگانه  آن  به  نسبت  و   ای  کرد  تغییر  چیز  همه  زمان  گذشت  با 
بینی ی کرد که هرگز پیش به تغییر مسیر  هایی تحمیل شد. انقالب شروعمحدودیت 

ر بنابراین  بود  جامعؤنشده  و  اعتدال  نهادن  بنا  برای  ایرانیان  از    ۀ یای  پس  پیشرفته، 
هایی که هرگز عملی نشد، کامال شکست  مدت کوتاهی به دلیل قول انقالب و در  

 خورد. 
اسالمی   انقالب  وقوع  از  فکر   ،ایران در  (  1979)   1357سال  در  پس  که    مردم 

است،  می  خودشان  به  متعلق  انقالب  این  در  کردند  بسیاری  شادی  و  اشتیاق  با 
های مختلف  سراسر کشور جشن گرفتند. تمام مردم از طبقات مختلف، ایدئولوژی 

اساسی برای وضعیتی بهتر در این انقالب حضور   مختلف به منظور تغییرات اقوامو 
را   بتوانند عقاید خود  آرزو که  این  با  بیان کنند.آداشتند،  قول داده    زادانه  روحانیون 

آزادی،   انقالب اسالمی  از  مردم  انتظارات  کرد.  را گلستان خواهند  ایران  که  بودند 
بیش  نپایید که شور انقالبی مردم فروکش کرد چرا که  برابری و رفاه  بود اما دیری  تر 

شد و  تۀ فراموشی سپرده  انقالب دستخوش تغییراتی شد و مطالبات برحق مردم به بو
 

 . ستبرداشته شده ا گ از یک وبل  مطلب - 126
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 ی،انقالب مردم ن دولت جدید، چنین نتیجه گرفتند که این  احتی بسیاری از مخالف
د شرمانه  بی  دزدیده شد  ست به  است روحانیون اسالمی  اای  .ه  مرور ن  به  به    نقالب 

    یک استبداد مذهبی تبدیل شد.
 

 : مطالب مهم این فصل 
ثیر عمیقی بر  تأ  نگری()خویشتن  موزش ویپاساناآمن از اصول بودا با    ۀدرک اولی  -

 من گذاشت؛ 
کورکورانه  - ایمان  یا  اجبار  با  هرگز  درک  وابستگی    ،این  موعظه،  فکری،  تلقین 

کا تسلیم  برای  درخواستی  یا  طریق    ،ملمذهبی  از  بلکه  نشد  تحمیل  من  به 
 ؛خودم آن را پذیرفتم ،مشاهدات مستقیم

دمم تقسیم که آرامش و شادی روح است، با مررا  هایم  خواستم یافته همیشه می   -
 ؛کنم

تمامیت   - حکومت  پست موقعیت خواه،  یک  و  کلیدی  مردم  های  به  را  مهم  های 
واگذار  بی  نادان  و  شغل   دکنمی سواد  پاییو  نوکرهای  و  و  آم ن  دانا  افراد  به  را  بانه 

 ؛کردهتحصیل
توانم به خانه برگردم و مردمم را پس از حدود هشت  شناختم که می سر از پا نمی   -

کمک به  در راستای  بینم. خوشحال بودم که در تغییرات آینده در ایران  سال دوری ب 
 باشم؛  ار آنهازخدمتگ مردم 

ایران   «درمانی -فرهنگی »مرکز    یک  - در سایر  می   در  مراکز  به سایر  را  ما  توانست 
 ؛مرتبط کند ،ی داشتندهایهای جهان که چنین شعبه کشور 

 ؛در دولت جدید نبودممن به دنبال دریافت مقام یا پست باالیی   -
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یر بنیادی به منظور بهتر شدن در تمام  یبرای یک تغمردم  امید  در دگرگونی جدید    -
 قوت گرفت؛  در دل مردم هازمینه

 ؛تر از غذای جسم است غذای روح بسیار مهم  -
های خاصی در اعماق ذهن  تواند با تکنیک م حالتی از ذهن است که می زهیپنوتی  -

 ؛ دهشیار حاصل شو نیمه 
 توان خلسۀ هیپنوتیکی ایجاد کرد؛ نیز می )مراقبه(  مدیتیشن عمیقبا انجام  -
مرد   - انقالب انحصاری شد و مطالبات برحق  نپایید که  توده دیری  زیر  به  از  م  ای 

 های توخالی رفت؛  قول و وعده 
  به دست شرمانه  بی   ی،انقالب مردم ن دولت جدید، نتیجه گرفتند که این  امخالف  -

 ربوده شده بود؛ المی روحانیون اس
هیپنوتی  - من  نمی زاگرچه  اما  بودم  تمرین کرده  و  مطالعه  را  درمان م  را  آن  توانستم 

 ؛ واقعی به حساب آورم
 ؛است های مختلف افراد، متفاوت م با توجه به شخصیت زوتیهیپنثیر أت -
 ؛بگیرم  را فرام  زعلم هیپنوتی ی توانستم امن تا اندازه  -
فکر    - انسان  و  وقتی  خواب  در  همواره  طوالنی  زمان  مدت  برای  را  تصوری  یا 

نگه   ، بیداری خود  ذهن  ضمیر  در  به  تصور  آن  عاقبت  دهد،  پرورش  و  داشته 
گاه او نف   ؛پیونددوذ کرده و به حقیقت می ناخودآ

به    کهآموزش و پرورش اسالمی    ۀکمیت  به دست کتاب فلسفۀ علمی و سایر کتب    -
،  « انقالب فرهنگی »ی به نام  نهادتحت    بودند،   معروف   «ریزان برنامه »به  اصطالح  

 شدند. های درسی حذفاز کتاب 
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 آلمان   -  برمن   هاکوذان   معبد 
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 فصل دوازدهم 
 سفر به ژاپن   -  جنگ د جغ 

 
 مرغوای او  جنگ و  جغد    فغان ز 

 او    نای     باد     بریده     ابد     تا   که
 د اب     تا   و     او    نای    باد    بریده

 پای او   پر و  شکسته    و  گسسته
 من    آشنای    یار     بریده   من   ز

 او    آشنای      باد     بریده     او     کز
 ترعب ص    باشد از بالی جنگ   چه
 او  بالی     از   نیابد  امان    کس     که

 رنجبر     مرد      خون    ز     او   شراب
 او     غذای   کارگر    استخوان      وز

 و نیست کسهمی زند صالی مرگ 
 او   صالی  صدمت  ز    برد    جان    که

 جهان  در    پای   دیو    چو   همی تند
 او    تارهای  کشیده    طرف    هر    به

 ملک الشعرای بهار      
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نچه میرد اما آتنها در درون خودمان می   ،دهیمآنچه که ما برای خودمان انجام می »
 « ناپذیر است.ماند و فنادهیم، باقی می برای دیگران و جهان انجام می 

                                         آلبرت پیکه 127

ایشی  غاز شد. این یک جنگ فرس جنگی خونین بین عراق و ایران آ  1980در سال  
دانند و  چون همه کم و بیش می  بپردازمآن خواهم که به جزئیات مدت بود. نمی بلند 

مخ می آثار  را  اذهان  هنوز  آن  دردناک  و  می ام   آزارد رب  به  ا   هایی ترکش خواهم 
  زندگی من است.مصائبی در  گیرندۀ حاصل از جنگ اشاره کنم که در بر

این    ، دشو جنگی هشت ساله آغاز    به ایران حمله کرد   1980سپتامبر    22عراق در  
ثبات کل منطقه را بی   بلکه مسبب اصلی آن عراق بود،  ایران نبود  که خواست جنگ  

ای  بر عراق صدام حسین، دلیل تهاجم را اختالف منطقهدو کشور را ویران کرد. ره  و
رقابت    مربوط به برای خلیج فارس، مطرح کرد. با این حال اختالف بیش از آن که  

 بود. مربوط ها جنگ ایدئولوژی به باشد،  یامنطقه
از   حسین  آیت صدور  صدام  که  اسالمی  خمینی  لالانقالب  آن ه  صدد  بود،    در 

را نه تنها  مد نظر خود  اسالمی    و انقالب   لوژی خواست ایدئوترسید. خمینی می می 
و شعارش رفع فتنه در عالم بود. آنچه او    در عراق بلکه در سرتاسر جهان بگستراند

ذ می در  کشور هن  او  بود.  شیعی  هالل  تحقق  می پروراند،  فکر  که  را  کرد  هایی 
ل  پتانسیل شیعی شدن دارند، در این طرح گنجانده بود. این کشورهای منطقه شام 

شود  های اسالمی می القرای کشور کرد ایران امعراق، سوریه و لبنان بود. تصور می 
می  طریق  این  از  بخشیده  تواند و  استیال  تشیع  ابر   به  از  شود.  قدرت و  جهان  های 

کتاب والیت فقیه او نیز حکایت از همین طرز فکر دارد. صدام و مشاورانش این را  

 
127 - Albert  Pike 
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ریختۀ  همدانستند. صدام از اوضاع به نازع خود می ند و او را دشمن بالم دریافته بود 
می  تصور  او  داشت.  اطالع  ایران  منهدم شدۀ  ارتش  و  مدت  انقالبی  کوتاه  در  کرد 

است خوزستان را از ایران جدا کند و نام عربستان بر آن بگذارد. او برای خنثی    قادر 
نق را کردن  ایران  با  جنگ  نام  کرد،  استفاده  جنگ  سالح  از  خمینی  قادسیه    شۀ 

گذاشت و انتظار داشت در یک تکرار تاریخی، بار دیگر اعراب فاتح جنگ با ایران  
ز چنگ خمینی درآورد. رشتۀ اندیشه و  شوند و به این طریق سالح و حربۀ اسالم را ا

 مردان خوزستانی پنبه شد. شیر  به دست های اول جنگ محاسبات او در همان روز 
ها، تحت حمالت شدید و بمباران عراقی   و د  آبادان و خرمشهر شهرهای مرزی بودن

آموزش و پرورش در  و اصلی ادارۀ  بزرگ  مرکز  ند.  های زیادی را متحمل شد آسیب 
ه   آبادان  ردر  جنگ، مان  شروع  اول  حمل  وز  عراقی    ۀ به  و    ویران هواپیماهای  شد 

بسیاری دیگر نیز در سایر حمالت کشته    ، و کارکنان کشته شدند  معلمان بسیاری از  
مردم ترجیح دادند شهرهای مرزی را     باران در آبادان آنچنان شدید بود کهبم  شدند.

و صدام نبود  ایمن  از شهر  قسمتی  زیرا هیچ  کنند  او هیچ    تخلیه  نظامی  متفقین  و 
  –  بسیاری از شهرهای دیگر   مانند  –شد  می   رحمی نداشتند. آبادان هر لحظه بمباران 

رفتم. جنگ در  می   ی کردم و به شهر امنمی ام شهر را ترک  ه همراه خانواده ب  باید  من
   !فرسایشی  ی جنگ  ، سرتاسر کشور گسترده شد

در   ایرانی  جوان  ستون هزاران  از پوشش  انسانی وم »  هایی  فرستاده    به   «ج  مرگ  کام 
نیز   صدام  جنگ  شدند.  سالح در  مردم  از  علیه  و  ایران  مردم  علیه  شیمیایی  های 

هزار نفر از آنها در یک حمله کشته  ر چها.  کرد   استفاده  –  عراق   کرد   مردم   –خودش  
  پایجمعیت شهری رقیب را از    ، هر دو طرف   .شروع شد سپس جنگ شهرها  شدند

مکان کرده و شروع به  به آنجا نقل )شهر بهبهان( که  کی از شهرها  آوردند. در ی می در
مدرسه   یک  کردم،  حملتدریس  عراقی    ۀ با  حدود    ویران هواپیماهای  و    300شد 
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  م و به والدین ضور داشتنجا ح آنوجوان کشته شدند. من در    آموز خردسال ودانش 
آوری کنند. در  مع عزیزشان را ج و  های بدن فرزندان کردم که تکه کمک می  قربانیان 

زمانی که همه چیز خراب شده بود و بسیاری از مردم  میالدی(   1988) 1367سال  
نوشید را  زهر  جام  و  پذیرفت  را  بس  آتش  خمینی  بودند،  شده  سال   .کشته  هشت 

خانمان  مردم جنگ  و  اندیشه سوز  توسط  که  عراق  کش  و  ایران  رهبر  دو  غلط  های 
نتیجه بدون  بود،  کرده  پیدا  معاهدۀ  اتداوم  به  بازگشت  با  خاتمه    1975ی  الجزیره 

 یافت. 
بهانه ج   روحانیان صاحب نگ  تا  شد  بی ای  را  مخالفان خود  ایران،  دغدغه  منصب 

بهانه  به  و  کنند  جوخه های  سرکوب  به  مشرک  و  کافر  و  بسپارند.  مرتد  اعدام  های 
  حکومت والیت مطلقه و استبدادی دینی به برکت جنگ استحکام یافت و خمینی 

شیعۀ افراطی بر  تسلط  به همین لحاظ جنگ را برای خود و عواملش برکت  دانست.
ایران، قدرت دموکراسی و مردم را تحلیل برد. احزابی که در جریان انقالب شکل  

از دیگری منحل شدند. سران احزاب و سازمان  متواری  گرفته بودند، یکی پس  ها 
حب از  پس  آنها  هواداران  و  طوالنی  س شدند  دهای  سرانجام  سالمدت     1367  ر 

های اعدام سپرده  به فتوای خمینی و با حکم چند قاضی به جوخه  میالدی(  1989)
ی و نکبت و کشتار  شدند. دنیا سکوت غریبی کرده بود. گرچه جنگ عامل بدبخت

برای ایرانیان بود ولی به غاصبین و متحجرین مذهبی این فرصت را داد تا بر جان و  
مرد  سرنوشت  و  می مال  آنها  شوند.  مسلط  در  م  جنگ،  بهانۀ  به  را  مردم  خواستند 

 مذهب افراطی خود استحاله کنند و موفق شدند.  
های زندگی  ر تمام جنبه محدودی را بتواند کنترل نا بکه حکومت    باعث شدجنگ   

به این نتیجه می  باید    ۀ تجرب  ارائۀ رسیدم که زمان مناسبی برای  ایرانیان اعمال کند. 
ذهن حتی آموزش  نبود  که    ی ام  درمانی  صورتی  ذهنی  می   قطعا  به  آرامش  توانست 
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خواسته مقاوم  های جنگ نا در مواجهه با رویداد برای مردم به ارمغان آورد و آنها را  
   کند.

اثر جنگ   و   در  و    تنش  را  پریشانی  اضطراب  آنها  اذهان  و  آمد  به وجود  برای مردم 
به طوری  م  م مرد   دلسوزی من برای   ها اشغال کرد. برای مدت  قابل توصیف نیست 

هایی های روحی آنها با ابزار ای از بحران به دنبال راهی بودم که بتوانم تا اندازه   که  
دانستند چگونه  برند اما نمی دیدم که رنج می ا می آنها ر  که در اختیار داشتم، بکاهم.

آنها کمک  خواستم به  به طریقی می   شان را برطرف کنند.روحی   مشکالت ها و  تنش
را  خود  چون  می   کنم  آنها  از  جنگ جزئی  اما  از  دانستم  غیر  چیزهایی  به  طلبان 

 اندیشیدند.  تسکین درد و رنج مردم می 
دانستم  مرور  شرای  که  به  چنین  تاثیرگذار   پیامم  ش گستر  طی در  و  انسانی  هرچند 

طی  که  را  نیازمندم که تمام آنچه    نگری ژرف   ۀ به دورو  ممکن نیست    باشد، چندان 
این    در م.  بخش تحکیم    ، زنده نگه دارم و مطالعات سخت و سایر تجربیاتم آموختم

ره  ل و ثباتم را دوباانزوای شخصی داشته باشم تا تعاد   ۀ شرایط تصمیم گرفتم که دور
آماده کنم بنابراین  خدمت مؤثرتر به هموطنانم  ای که خودم را برای  گونه برپا کنم به 

انزوای   یک  که  گرفتم  دور   10تصمیم  مکانی  در  را  ترتیب  روزه  خودم  برای  افتاده، 
خصوصی    ۀ ها را متوقف نکردم و عادت داشتم که این دوردهم. هرگز تمرین تکنیک 

کردم تا پیوستگی این فنون را حفظ کنم که مبادا  را هر زمان تمرین کنم. تمرین می 
 ام را از دست بدهم.تماس با تجربیات گذشته 

مند به  ه آموزانم شدم که عالقتن برخی از دانش فق به یافتالش، مو  هاپس از مدت  
داشت.   ربط  آنها  مطالعات  به  مستقیما  که  بودند  فنونی  دلیل  چنین  کمبود  به 

مکا در  تمرین،  برای  با  ن امکانات  مختلف  گروه احتیاط  های  دید  از  دور  های و 
می  دور هم  به  می   نشستیممتعصب اسالمی  نظارۀ درون  به  راه  این  از    پرداختیم،و 
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دانش  از  برخی  با  بسیار  اجرای  آموزانم را که  ارتباط  در زندگی شخصی  را  فنون  آن 
   ، شروع کردم.دانستندثر می ؤم 

 128صادفی یکی از آنها کتابی را در مورد ذن آموزانم، به طور تطی مالقات با دانش 
ۀ  نویسند بود. دکتر فروردیندکتر پرویز فروردین نوشته  یادزنده  به من معرفی کرد که

شاعر  شیرازی و  نقاش  نزدیک  دوست  و  ایرانی  شاعر  روانشناس،  روانپزشک،   ،
را برای اولین    در تماس بودم و الفبای ذن   با او سهراب سپهری بود.  یاد  زنده   ،ایرانی 

ها خواندم  بار ،  «مکتب درمانی شرق»ذن یا  دربارۀ  کتاب او را بار از ایشان آموختم.  
دست آورده بودم،  به بودا که از قبل در هند و سایر جاها    و به دانشم در مورد بیداری 

زیادی   اشتیاق  بود و من  تهران  در  فروردین  کلینیک دکتر  مرد    بهافزودم.  این  دیدار 
یافتم  داشتم، سرانجام  فرزانه کلینیکش  در  را  من  ای  گونه به   .او  مثل  با  کرد  برخورد 

می  را  یکدیگر  است  زیادی  مدت  مهربان،اینکه  با  خوش   شناسیم.  آرام  و  مشرب 
به او گفتم و او در  ای درخشان بود. من در مورد تحصیل و تجربه چهره ام در هند 

نوشته  اسالمی    اهمورد  پاسداران  با  مشکالتش  گفت و  من  اینکه   ، به  از    از  پس 
چیز از  بسیاری  برایانقالب  شد  شها  کتاب   ه ممنوع  انتشار  و  مجوز  هایش 

برای    اطالعاتی افراد    توسطها  شدند. بارین چاپ می گرفتند گرچه آنها قبل از انمی 
این نوع    باید دست از نوشتن تأکید شده بود که شده بود و    احضار و تهدید بازپرسی  

. او همچنین گفت که  129کند   بلیغ و ترویجن پس نباید ذن را تآد و از  بردار  هاکتاب
معالج شیو  بیمارانش   ۀ برای  محدودیت   ۀ با  خودش،  خاص  قائل  اهروانکاوی  یی 

می شده فکر  اسالمی  پاسداران  زنان،  اند.  روانکاوی  خصوصا  روانکاوی  که  کردند 

 
128 - Zen 

عنوان    -  129 تحت  به خاطر کتاب شعرش  او  فروردین،  دکتر  گفتۀ  بابا طاهر    " بابا طاهر گریان"به  اساس  بر 
 و پس از آن کتابش اجازۀ انتشار دوباره نیافت.  مورد بازجویی قرار گرفته  -عریان
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معالج است   ۀیک  زنان   انحرافی  است  ممکن  هیپ  که  مانند جادوی  فریب  نوتیزم  را 
  به فساد بکشاند.دهد یا  

نوشت  می مغز  پربسیار  در مورد ذن  او    .130د کرمعرفی  در ایران  او    اولین بار  « راذن »
در  کردم او با استادان ذن در معبد ذن ژاپن  که تصور می به واقعیت    نزدیک  و چنان 
است.ارتباط   تکتاببیشتر    بوده  و  خواندم  بارها  و  بارها  را  او  دانش  های  او  وسط 

از  به دست آوردم. دکتر فروردین کتابی    را قبل از سفرم به ژاپن  مقدماتی در مورد ذن 
آمریکایی  نام  واتسآلن    نویسندۀ  ذن رط»  به  که    «یقت  داد  من  دکتر  به  دوستش  

این کتاب کرهوشمند ویژه ترجمه   با خواندن  بود.  به  ده  از ذن  ها تصویری حقیقی 
در  شیوۀ خاص بیداری  ای راجع به  تازه   دریچۀ آلن واتس،  دست آوردم. کتاب او و  

 .  گشودذهن من 
جنبه  به  ذن  دربارۀ  نظری  مطالعۀ  از  دکتر  بعد  که  آنگونه  آن  عملی  فروردین  های 

اینکه چگونه به مکان توضیح داده بود، فکر می    رای آن دست یابم. های اج کردم و 
  ، جسم و روح خودمآموزش خاص    آوردم تا بانظریه را به عمل در می   الزم بود این

را ت  بیشتر  آن  تحت  عمیقا  و  أبشناسم.  بودم  گرفته  قرار  ذن  استادان  روش  ثیر 
تمرین کنم. در آن زمان   ، ن نظر یک استاد ذ  پیدا کنم که تحت را  خواستم جایی  می 

یاد  زندههیچگونه مرکز مدیتیشن در ایران وجود نداشت و من در واقع تحت آموزش  
به جز آنچه    مرحلۀ ر  دکتر فروردین د نظری بودم. هیچ دانشی در مورد ذن نداشتم 

یا تمرین    آموزش آموخته بودم. هیچ معلمی در آنجا برای    ایشان که از     ایی بودبودا 
فقط به اسالم    هاۀ آموزش هیچ مرکز آموزش ذهنی هم نبود. هم   ، وجود نداشت   ذن 

 شد. می  اختصاص داده

 
تاریخ    -  130 در  بار  اولین  برای  شرق،  درمانی  مکتب  دکت9/1351/ 20ذن،  یاد  زنده  در  توسط  فروردین  پرویز  ر 

 ایران نوشته و معرفی شد. 
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بود  دنبال آموزش عملی  به  آنجا که  با استادان  از  در    ذن م، تصمیم گرفتم مالقاتی 
ژاپن داشته باشم و با آنها ذن را تمرین کنم و بدین وسیله چیزی به دانشم بیفزایم.  

. به  «خواستن توانستن است »گوید  آورم که می ل خوب را به یاد می مث الاین ضرب 
ت فرمول أدلیل  جادوثیر  که  ی های  معروفش  ی  کتاب  در  هیل  و  بی»ناپلئون  ندیشید 

شوید اساسا    «131ثروتمند  تجربط  توس و  و  و    ۀدانش  شده  تقویت  خودم  شخصی 
م. ذن ذهنم را  یافتن راهی برای ورود به دنیای ذن گرفت  ، تصمیم به 132کرد   عمق پیدا

 به شدت اشغال کرده بود. 
م   مشوق  نظری  لحاظ  به  فروردین  دکتر  را  گرچه  ذن  اما  بود  ذن  دریافت  در  ن 

کردم. بعد از دکتر  ها و زیر نظر مستقیم استادان ذن دریافت می بایست در خانقاه می 
د  های ایشان نظریۀ ذن را با ورود به معاببا تشویقنوبت من بود که  فروردین اینک  

آورم. دکتر فروردین به من پیشنهاد کرد که به سفارت ژاپن بروم و ویزا  عمل در   ذن به 
دانشگ و  مدارس  برای  تابستانی  تعطیالت  طور  اه بگیرم.  به  من  و  بود  جدی  ها 

 تصمیم گرفتم که برای آموزش بیشتر به ژاپن بروم.
بود و دولت   به شرک نیز  نوجوانان را    ،کشور هنوز درگیر جنگ  ت در جنگ  تشویق 

ند. جنگ برای  نداشتجنگ    اراده بر پایان کرد. نه دشمن و نه حکومت هیچکدام  می 
آماده اروحانی برای  خدا،  به  آنها  تعهدات  و  بود  مقدس  اسالمی  و  ن  جوانان  سازی 

بقای خودشان، مورد استفاده قرار    تداومرفتن به جنگ مقدس برای    رای نوجوانان ب
نوجوانان ایرانی به صورت    فرستادن عراق با    -ران آنها این را طی جنگ ای  ،گرفت می 

 
131 - Think and grow rich, by Napolean Hill 

با این کتاب    -  132 از فرمولزمانی که در هند در حال تحصیل بودم،  ها و تجارب خودم به  آشنا شدم. برخی 
افزوده شد و آن را کامل آموزان به عنوان راهی  انشآمیزۀ مراقبه و راه و روش موفقیت به د   تر کرد. بعدها کتاب 

 بر در موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. میان
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های مین، نشان دادند. این کار  دان می  به های انسانی به خطوط مقدم برای رفتن موج
 . سن و سال شدجوانان کم  منجر به مرگ بسیاری از
ادار از  چیز  هر  از  به   ۀ قبل  پرورش  و  برای  آموزش  اجازه  درخواست  رسمی  طور 

در    آنها درخواست مرا رد کردند  در تابستان کردم،  به مدت سه ماه  مسافرت به ژاپن
ه عنوان یک پژوهشگر، مرخصی بدون حقوق  که این حق قانونی من بود که بحالی  

به جای  مرا تشویق کردند که    اما نه تنها این حق از من سلب شد بلکه ،  داشته باشم
   . ها برومبه مرز خود را آماده کنم و ها برای جنگ با عراقی آن 

  مهر من مشتاق بودم که به مردم هنر زندگی را یاد بدهم نه راه کشتن و مردن را، راه  
من ایرانی بودم. اصالت من در اندیشۀ  را.    دشمنی و نفرت را بیاموزم نه راه  ورزیدن  

و   من  از  تحمیلی  اسالم  و  اعراب  تسلط  با  که  فرهنگی  داشت،  ریشه  زرتشت 
بود. ایر با این  هموطنانم دور نشده  باید  انی مظهر صلح و دوستی و صفاست چرا 

کارد و جهان را در انحصار  ایدئولوژی در هم بیامیزد که کینه و نفرت را در دل می 
می  متعلق  خودش  من جهان  نظر  از  و هیچبیند.  است  ما  به ساکنینش  از  حق  یک 

ایدئولوژی  به  نباید تن  یابیم.  بر دیگران سلطه  ب  اینداریم که  که  های  ا شیوه بدهیم 
خواهد با پیمال کردن حق دیگران و قتل و غارت، خود را به سرمنزل  می   تبهکارانه

. طرفدار صلح و آرامش بودم. رسالت من آموختن و ترویج آرامش  مقصود برساند
اصول بود.   با  مقایسه  آمودر  الهام    هایزه گرایان،  مهربانم  و  دانا  معلمان  از  که  من 

بود،   مکتگرفته  به  و  ب  اعتقاد  معنوی  انسانی  نمی رشد  را  بود.  نوجوانان  خواستم 
بهترین راه را  مایل بودم  لکه  تشویق کنم به خاطر من و طرز فکر من فداکاری کنند ب 

نمی  کنند.  پیدا  زندگی  دل برای  در  را  دشمنی  آتش  و   هایخواستم    شاگردانم 
خودشا کشتن  با  که  وادارم  تفکر  این  به  را  آنها  و  کنم  روشن  کلید  شهروندانم  ن 

به دست می  را  آنها می درهای بهشت  از  خواستم که در درون خودشان  آورند. من 
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با بهشت  سمت  به  را  می دری  کنند.  و  ز  آرامش  بودم،  آموخته  که  آنگونه  خواستم 
و به  رهسپار شوم  در چنین شرایطی، تصمیم گرفتم    آسودگی خاطر را گسترش دهم.
  جای تدریس، بیشتر یاد بگیرم.

  ی فرهنگ ژاپن ذن و  سفارت ژاپن در تهران نوشتم و اشتیاقم برای یادگیری    ای به نامه
وزش ذن در ژاپن را در آن نامه شرح دادم. سفارت  و تمایلم به دستیابی به مراکز آم 

  ۀ سس ؤم »من از آنجا به    ۀدر کیوتو فرستاد. نام   133جی -مرا به معبد میوشین  ۀژاپن نام 
مطالعات ذن    ۀ سس ؤیوتو ارسال شد. م در ک  134هاناذونو   ۀدر دانشکد   «مطالعات ذن 

محوط   مرکزیک   در  که  است  مستقل  قدیمی    ۀتحقیق  شهر  در  هاناذونو  دانشگاه 
به   دانشگاه  این  است.  شده  واقع  و    مدرسۀکیوتو  دانشگاه  دارد.  تعلق  ذن  رینزای 

معبد    ۀمحدود ساخت  برای  را  مکان  این  که  هاناذونو  امپراطوری  از  پس  اطرافش 
 گذاری شدند.، نام میوشینجی اهدا کرد 

م  ژانویه سال  ؤاین  در  ارتقا  1964سسه  رشته  یبرای  میان  و  تحقیق  تاریخچه  ای، 
های ضروری و اهمیت  بنا نهاده شد و از طریق آن به تعریف مشخصهفرهنگ ذن  

 همزمان سنت بودایی، کمک کرد. 
زود   دعوت خیلی  دانشکد  ۀنام یک  از  ذن  هاناذونو    ۀ رسمی  تمرین  و  تعلیم  برای 

کردمد سال    .ریافت  زمان،  آن  برای  ،  (1985)  خورشیدی  1363در  ویزایی  هیچ 
نبود نیاز  ژاپن  به  شدم.بنابر  ، رفتن  آماده  ژاپن  به  رفتن  برای  من  به    این  استاد  یک 

، استاد ذن بود که در دانشکده منتظر من بود. در  135استقبال من آمد. نوریتاکه ُرشی 
رم.  که یاد بگیانوریتاستاد  ا تحت آموزش  تمرین ذاذن ر  ۀ خواستم اصول پایآنجا می 

 
133 - Myoshinji  Zen Temple 
134 - The Institute For Zen Studies, Kyoto 
135 - kohtoku Noritake Roshi 
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کرد،  ریس ذن می ذن که ایشان در آنجا تد  136جی -سن از آنجا محترمانه به معبد هو
معبد هوسن  هدایت  در  را  ذن  آموزش  اولین  ُرشی  -شدم.  نوریتاکه  نظر  زیر  و  جی 

تصمیمم بر این    در شهر کیوتو واقع بود.   زیبا ای  جی در منطقه-انجام دادم. هوسن 
کشورم  بود   به  سپس  و  ببینم  کوتاه  آموزشی  برای  را  ذن  استاد  و  معبد  چندین  که 

انجام دهم. یک بار دیگر با  و پرورش به عنوان معلم  برگردم و وظایفم را درآموزش  
در ایران تماس گرفتم و از آنها درخواست کردم که تعطیالتم را با توجه    ۀ متبوعمادار

  مدت بیشتری را   تا  تمدید کنند   ،ست به مرخصی بدون حقوق که حق هر معلمی ه
 فشاری کردند.  در ژاپن بمانم. آنها درخواست مرا رد کرده و بر شرایط قبلی خود پا 

با استادان مجرب ذن که  هم برای تمرین  دعوت    از طرفشان اکنون موقعیت خوبی 
از    ،ها به من پیشنهاد کرده بودندخواستم شانسی را که ژاپنی داشتم. نمی   ،بودمشده

بخ د هاناذونو  دانشکده  بدهم.  معبد  -فرهنگی   شست  یعنی  مادر  معبد  تعلیماتی 
خارجی  به  و  بود  می ها  میوشینجی  آموزش  رایگان  به  را  ذن  بنابراین  اصول  دادند 

بود اما مقام   و استاد ذن   تحت نظر استاد نوریتاکه قرار گرفتم. گرچه او یک راهب 
با ماه  چندین  برای  داشت.  دانشکده  در  هوسن  تعلیماتی  معبد  در  و  بودم  جی  -او 

زمینه هر  در  رشی  نوریتاکه  آموختم.  ایشان  از  را  ذن  مقدماتی  من    ایتعلیمات  با 
در معبد    ، خواهمکه می   هر وقت کرد و مهربانانه از من خواست تا  رفتاری می خوش 
زمانی که از اولین استادم نوریتاکه رشی،    ازجی بمانم. من بیش از سه ماه  -هوسن

ذن   دیدم.  ،دیدممی آموزش  آموزش  معبد  هوسن  در  معبد  از  -در  من  جی 
و برای آموزش مقدماتی   معابد مختلف از  که  کنندگان و برخی از استادان ذن  بازدید 

های مربوط  آنچه که در کتاب  این شانس خوبی بود و  ؛کردممی آمدند، استقبال  می 
زنده از دوست عزیزم  و  بودم  به صورت نظری خوانده  یاد  یاد دبه ذن  کتر فروردین 

 
136 - Hosen-ji Zen Temple, Kyoto-Japan 
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عملی  طور  به  اکنون  بودم،  خود گرفته  می   ،  ذن  استادان  میان  از  در  این  دیدم. 
هایم ام بود که تالش داشتم راه عملی برای پیاده کردن تئوری ای کار و شیوه هویژگی 

به عبارت دیگر این دیدم. نکتۀ برجسته  را در دنیای واقعیات می خودم    گونه  بیابم. 
خواستم در سطح تئوری )نظری( درجا بزنم.  ن بود که هیچگاه نمی در نقشۀ راهم ای

 کردن است.دیدن باور 
دست   به  از  دو  وآپس  دوباره  موقعیتی،  چنین  ادار  درخواست ردن  و    ۀ به  آموزش 

نوشتم که حداقل یک سال به من مرخصی بدون حقوق بدهند  محل کارم  پرورش  
مطالعۀ  تا   ذن  به  و  ژاپن  امید  ،مبپردازفرهنگ  از دست    به  ایران  در  را  اینکه شغلم 

غنی   ندهم اندوختۀ  با  بتوانم  کنم.و در عین حال  مردمم خدمت  به  در کمال    تری 
ادبانه و گستاخانه  من را رد کردند بلکه خیلی بی   ۀ تعجب آنها نه تنها درخواست ساد

نمی  دادند.  نشان  واکنش  واکنش  چرا  و  این باید  نها  آدانستم  تحقیرآمیز  گونه 
برای مسئولین  را    دو درخواست وقتی    علتش را فهمیدم:  هابعد  که  نه باشدرحمابی 

و می خواستم آنها را پست کنم،    ن مربوطه نوشتمآموزش و پرورش  در شهر و استا
پاکت  پشت  داد.  نامه  پاکت  دو  من  به  ُرشی  آدرس  نوریتاکه  مطالعات »ها  مرکز 

ه ایران پست کردم. اولیای ها گذاشتم و بها را در پاکت چاپ شده بود. نامه  «137ذن 
نامه ا ند و  موضع تذن«  »  ۀ و با دیدن کلم  ه ها را دریافت کرد مور آموزش و پرورش 

را  ذن« » و واژۀ    در واقع آنها موضوع را اشتباه فهمیده بودند ای اتخاذ کردند نابخردانه 
به   بودند،  کرده  ترجمه  غلط  به  که  چیزی  از  خودشان  و  بودند  کرده  ترجمه  "زن" 

 مدرک جرم استفاده کردند.  عنوان 

 
137 - The Institute for Zen Studies, Hanazono College, Kyoto. 
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مضمون    از وزارت آموزش و پرورش با اینآمیزی  تند و تهدید   ۀنام   ه،دو هفت بعد از  
 دریافت کردم:  

آقای دهدشت حیدری، معلم دبیرستان و دانشگاه آزاد: با توجه به درخواست شما  »
به   که  برسانیم  شما  عرض  به  باید  دفتر،  این  از  حقوق  بدون  مرخصی  برای 

معلمان  درخواس استخدام  مسئول  بخش  به  را  آن  و  کردیم  رسیدگی  شما  ت 
مطالع حال  در  شما  که  آنجا  از  درگیر  هستید،    « زن »  ۀ فرستادیم.  ما  که  زمانی  در 

پرورش   و  آموزش  ادره  از  تحصیلی  مرخصی  گرفتن  حق  بنابراین  هستیم  جنگ 
، مدارک  این در صورتی که در عرض یک هفته به کشور باز نگردیدندارید. عالوه بر 

 .« )سوابق( شما برای اخراج از کارتان به مرکز در تهران ارسال می شود
چهار  مدت  در  نامه  دساین  به  روز  به ده  که  بودم  مطمئن  من  و  رسید  من  طور  ت 

وان یک  ن اند. به عاخراج کرده   وزارت آموزش و پرورش  ازمرا    عادالنهو نا  قانونی غیر
به  عنوان  همین  خواستم که به  فشارها می رغم این  شرایط بودم و علی   معلم، واجد

کت نفت ملی ایران( کاری  )شر  NIOCبرای من آسان بود که در    .شغلم ادامه دهم
سابق سال  چهل  همچنین  و  انگلیسی  زبان  در  مهارتم  دلیل  به  زیرا  کنم  کار    ۀ پیدا 

استخدام، شغلی در شرکت    ۀ توانستم توسط کمیتپدرم در پاالیشگاه نفت آبادان، می 
تجربه   نفت  با  متناسب  پدرم  باشم.  می داشته  دریافت  خوبی  حقوق  در  اش،  کرد. 

بخشی داشته باشم  امید  ۀ توانستم آیند شدم، می ستخدام می ا  NIOCصورتی که در  
تر باشم. در واقع من  اما ترجیح دادم که معلم باشم و بدین وسیله به مردم نزدیک 

ام موضوعات  به اعضای خانواده   طور که همان ام معلم بودم  زندگی   تمامهمیشه در  
عنوان معلم در    حدود هجده ماه به هم  در سپاه دانش    دادم.مختلفی را آموزش می 

کرد  تدریس  بودروستا،  دانش ه  به  هند  در  تدریس  م.  انگلیسی  زبان  ایرانی،  آموزان 
کردم تا آنها را برای ورود به دانشگاه آماده کنم. به عنوان معلم دبیرستان و استاد  می 
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به عنوان   دانشگاه توسط وزارت آموزش و پرورش در ایران استخدام شدم و اکنون 
ارتب در  با مردم کار می یک معلم  داهما   کنماط نزدیک    138همچنین توسط معلمان 

دیده  آموزش  جهان  سراسر  در  مردم  به  تدریس  معلم برای  که  بودم  خوشحال    ام. 
پیشوایان ذن را به سایر    ن وداد که حکمت حکیمام زیرا به من این شانس را می هست

 مردم انتقال دهم. 
 

   : مطالب مهم این فصل 
به   - هم   جنگ  که  داد  اجازه  سلطه  جنبه   ۀحکومت  تحت  را  مردم  زندگی  های 

 ؛درآورند
 ؛قید و شرط روحانیون اسالمی بر کل کشور را تقویت کرد جنگ، تسلط بی  -
اک پاشیدند  هشت سال بذر مرگ بر خ   جنگ فرسایشی هشت سال طول کشید.  -

 تا ترس و فقر و سیاهی درو کنند؛ 
 بود؛ لفان خوبی برای سرکوب مخا ۀ جنگ بهان -
میرد اما آنچه تنها در درون خودمان می   ،دهیمآنچه که ما برای خودمان انجام می   -

 ؛ ناپذیر است ماند و فنادهیم، باقی می برای دیگران و جهان انجام می 
جنگ    - در  طی  ایرانی  جوان  انسانی »  قالب هزاران  فرستاده  «  موج  مرگ  کام  به 

 ؛شدند
 اندیشیدند؛ از تسکین درد و رنج مردم می  طلبان  به چیزهایی غیرجنگ  -
 دکتر فروردین آموختم؛  ازذن را برای اولین بار به صورت نظری  -

 
138 - Dharma, path of righteous 
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ایشان   له به وسییاد دکتر فروردین با ذن آشنا شدم. ذن برای اولین بار به کمک زنده  -
 نیان معرفی شد؛ به ایرا

به طوری ک  های هموطنانمرنج من برای    اندوه  - نبود  به دنبال راهی    هقابل تحمل 
های روحی آنها با ابزارهایی که در اختیار داشتم،  ای از بحران بودم که بتوانم تا انداره 

 بکاهم؛  
 اولین مرکز تعلیماتی من در ذن دانشکدۀ هاناذونو در کیوتو بود؛  -
   جی در کیوتو بود؛علیماتی من معبد هوسن ولین معبد تا -
ه خمینی، خصوصا کسانی که در  لالوفادار آیت ترین شاگردان  ترین و عزیز نزدیک   -

 ؛ به اصطالح انقالبیون، اعدام شدند  به دست پاریس با او بودند، 
 ؛هدف حکومت بود در تضاد باهدف من در خدمت به مردم   -
  به اصطالح   هایگرفته بود و آن سیاست   یک چیز، مردم و کشور را تحت سلطه   -

 ؛ دروحانیون برای ایمن ساختن بقای خودشان بو
بهان  -  که    ۀجنگ  بود  معنی  این  به  جنگ  بود.  مخالفان  سرکوب  برای  خوبی 

 ؛های زندگی ایرانیان اعمال کندمحدودی را بر تمام جنبه تواند کنترل نا حکومت می 
جن  - به  ذن  دربارۀ  نظری  مطالعۀ  از  فروردین  به بعد  که دکتر  آنگونه  آن  های عملی 

 کردم؛توضیح داده بود، فکر می 
 هایی برای ورود به دنیای ذن گرفتم؛یافتن راه  بهتصمیم   -
 هایم بیابم؛  های کار و راهم بود که تالش داشتم راه عملی برای تئوری از ویژگی  -
می   - فهیم  اما  افراد  است  ژاپن  فکری  مدرسۀ  را  حکیما آن  دانند ذن  ذن  ن اسالمی 
 ند؛ستدانمی  «زن »
 ؛ام معلم بودمزندگی  تماممن همیشه در  -

e-book



  225 |سفر به ذن 
 

  
 

دیکتاتوری خود را به منظور حکومت    نیاز دارد   استبدادیحکومت مطلقه و    یک   -
 ؛ تر، به مردم تحمیل کندطوالنی 

سال    - نویسندمی میالدی(  1984)  1362در  از  پرویز    ۀ خواستم  دکتر  ایرانی، 
 ؛ ن اطالعاتی به دست آورمفروردین، در مورد ذ

 ل استادان ذن بگردم.خواستم به دنباثیر ذن قرار گرفتم و می أشدیدا تحت ت -
با شرایط موجود در ژاپن، استادان ذن و استقبالی که از من شد، مصمم شدم که    -

 تعلیمات ذن را آغاز کنم؛ 
 . اخراج شدمتصورات غلطشان از وزارت آموزش و پرورش به دلیل  -
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 فصل سیزدهم 
 ذن  در معابد ، با استادان ذن 

 
به زندگی یدها را  آن  کنید.  دنبال  را  را  ای  رؤیایش  کنید،  فکر  آن  به  کنید.  تبدیل  تان 

ماهیچه  مغز،  بگذارید  کنید،  زندگی  آن  با  هم ببینید،  و  اعصاب  های بخش   ۀها، 
            است. موفقیت  مسیر این کنید؛  رها را  دیگر  ایهبدنتان مملو از آن ایده شود و ایده
 سوامی ویوکاناندا                                                                   

رودخانه   از  درونم  کوچک  توفان ماهی  با  بود  گذشته  در ها  پنجه  و  ها  افکنده 
زده  اعماق اقیانوس بوسه    هایآمیخته بود. از طغیان سر برآورده بود و بر مرجان در 

را چشیده بود معابد  بود. خسروی وجودم طعم شیرین  بودم. در  در مرکز ذن  . من 
دریچه  اقیانوس،  این  ژرفای  در  گویی  ذن.  استادان  با  و  رویم  ذن  به  نور  از  هایی 

گویی پریان دریایی مرا به قصرهای صدف به مهمانی می بردند تا    شد.می   گشوده
 ا در کفم نهند. های خرد رمروارید 

از من کردند و با توجه    140جی -هوسنو معبد    139هاناذونو   ۀبا استقبالی که دانشکد 
ذن  دیرهای  و  معابد  رؤیایی  محیط  نیز  و  آموزش  برای  ذن  استادان  آمادگی    ، به 

تمریناتم را در هاناذونو    تر توضیح دادم،. چنانچه پیشتصمیم گرفتم در ژاپن بمانم
اولین    با کمک در کیوتو رفتم و تعالیم ذن را    جی -هوسن م سپس به معبد  رد آغاز ک

 
139-Hanazono college 
140 - Hosenji Temple 
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ذن   سال    « یتاکهنور» استاد  در  یعنی  زمان  آن  در  کردم.  دنبال  آنجا    1363در 
می (  1985)خورشیدی   تعلیم  معبد  این  در  که  بودم  فردی  اولین  گفته من    دید. 

  ، دکه نوریتاکه ُرشی خرد ناب را که از پیشوایان کهن دست به دست شده بوشد  می 
معبد   است نمود  جی -هوسنوارد  دره  گرچه  ب_  هوسن    معبد  .  را  ذن  طور  ه جی 

با   .آمدندآموختم اما گهگاهی راهبانی از معابد دیگر به این معبد می خصوصی می 
 تمریناتم برای ورود به خانقاه بود.  ۀزمینهم نشست گروهی داشتیم که پیش

می   علیمات ت   جی -هوسندر    فرا  را  اگوناگونی  ویژه گرفتم  تشریفات  قبیل  از    ز 
ژاپنی  تمرین، فرهنگ  بدنی،  ،  بحث فعالیت   کار  و  ذن  مختلف  نظری  های  های 

ب آمادگی  می   رایجهت  آماده  خوبی  به  بعدی.  در  تمرینات سخت  را  ذن  که  شدم 
به    ز اها بیاموزم. بعد از چند ماهی آموزش  تر در خانقاه سطوح باال  نوریتاکه  استاد 

ا  جی -سوگن خانقاه   یکی    141وکایاما در شهر  نظر  زیر  تا  بزرگ امعرفی شدم  ترین ز 
آموزش ببینم.    «پیر خانقاه »  142اصر ذن در ژاپن یعنی هاراداشودو رشی استادان مع

بزرگ ذن در سال   )  1940هاراداشودو رشی راهب  خورشیدی( در    1319میالدی 
که    زمانی   خورشیدی(  1341)  1962تعالیم ذن را در سال    متولد شد.  143شهر نارا

شکوفووار خانقاه  کوبه  144جی   -د  استاد    ،در  نظر  یامادا  م زیر  شد  -ومون    ، رشی 
کرد   ل سا  بیست مدت    رایب بودآغاز  اینکا   145دارما  . ه  کرد   146یا  دریافت  بودرا  و    ه 

سرپرست سوگن   ی بعدها  خانقاه  گرفت -کامل  عهده  به  را  اوکایاما  در  وارث    هجی  و 
ذن  هاکوئین  شد  تعالیم  به  خلفش  جانشینان  از  هاراداشودو    .رسید  147که  تعالیم 

 
141- Okayama city 
142- Harada ShodoRoahi 
143- Nara City 
144- Shakaufu-ji 
145- Mumon Yamada Roshi 
146- Inka 
147- HakuinZenji 
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دنبال  پیش   ۀرشی  و  ذنجی  هاکوئین  بود.  تعالیم  او  از  پیش  سنتی  او  وایان  تمرینات 
 کرد:پیشوایان را به قرار زیر دنبال می 

 ؛صورت گروهی در هوندوبه  148هاگویه گزین ها یا سوره خواندن   - 1
 ؛ ذاذن )ذن نشسته( یا مدیتیشن )مراقبه(  -2
 ؛(ژاپنی -چینی ، سوسوکان )تمرین تنفسی   -3
 )کار بدنی(؛  سامو  -4
 ؛ )مراقبه در شب( یازا  - 5
 )گفتگوی کوتاه با استاد ذن(؛ ذن سان   -6
 )طرح معما از طرف استاد برای رسیدن به ساتوری(؛   کوآن   -7
 )ورزش رزمی(؛ تای چی چوآن  - 8
 )دورۀ طوالنی و کوتاه(.  های تعلیماتی دوره  - 9

گشایم تا اندکی  های مروارید را پیشتان می سبد   برم.اینک شما را به مهمانی ذن می 
   ن باره بدانیم:با هم در ای

 به صورت گروهی   ها سوره خواندن  
جمعی و یا انفرادی  به صورت سرود دسته که  بخشی از تعالیم بوداست    «هاسوره »

می  اندرز شود  خوانده  بر  کید  تأ یعنی  و  آنها  از  صحبت  دارد.  خردمندانه  های 
حدود روشنگری آن معلم کبیر و ارتباط دادن آن با بذرهای نام  ۀج شناخت فهم و در

 روشنگری خود ماست.
کنند  تاخوانند  می   را  هاسوره رهروان   پیشکش  خود  معنوی  معلمان  به  را  دوم آن   ،  

خواندن   برقرار    هاسوره اینکه  زنده  موجودات  سایر  با  عاطفی  ارتباط  آنها  نظر  از 

 
148 - Sutras or Sutta 
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ها منظور گردیده  سوره ی است که در  ینات بوداسوم تعهد رهروان به تمری،  سازد می 
بعضی  می   هااست.  قرائت  تصور  که  آن سوره کنند  مزیت    ها  سرعتی  چنین  با  هم 

است   کاری  و  ندارد  توجهی  اگر    بیهودهقابل  روانشناسی  نظر  از  نیست.  چنین  اما 
گاه آ با سرود   ، شعور  مستقیم  ارتباط  در  در  کامال   باطن  نباشد، شعور  تکراری  های 

اطالع باشند.  این امر بی   خوانان از سوره اگر    ی جریان آن است و با آن پیوند دارد حت
بذرهای   که  است  محلی  باطن  شعور  که  معتقدند  معنوی  استادان  از  بسیاری 

شود از  زند و سپس شکوفا می خورد و جوانه می روشنگری ابتدا در آنجا خیس می 
کردن   حفظ  دیگر  می سوره طرف  باعث  شها  که  و  شود  سردرگمی  از  گاه  آ عور 

 ای بیرون بیاید.دازه های روزانه تا ان بالتکلیفی جریان 
ویژگی   کردن  از  حفظ  و  خواندن  دیگر  طور  سوره های  به  ذهن  که  است  این  ها 

می  قرار  حال  زمان  در  اساس  محکم  و  پایه  که  تعالیم    «149خودآگاهی »گیرد  در 
شود و تداوم آن  فظه هم می به همین شکل باعث تقویت حاها سوره بوداست. قرائت 

ها  سوره های تعالیم است. آسایش حاصل از  پایهگردد که از  باعث آرامش فکر می 
با    ،کنندها تصور می طور که بعضی آن  قابل لمس  بلکه عینیتی است  تلقین نیست 

که به صورت    ها وقتی سوره   قابل بحث است.بعد معنوی آن غیر  ، رویکردی منطقی 
بخش است و در عین حال به رشد دانایی و آرامش  الهام   ، ودشجمعی خواندهدسته 

 کند. ک می کم 
 ذاذن یا ذن نشسته 

)ذندو( ذاذن    اندیشه  تاالر  در  که  است  ذن  تمرینات  در  اصلی  انجام   150رکن 
کامل بدون تفسیر و تعبیرات    ۀگیرد. ذاذن عبارت است از آگاهی گسترده و احاطمی 

 
149- Awareness,Mindfulness 
150- Zendo 
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ر اکنون  و  اینجا  که  هرآنچه  از  می خیالی  ذاذن   ؛دهدوی  دیگر  بیان  در    ،به  زیستن 
آگاهی حاصل از نشست به    و بسط  یعنی انطباق  ؛جاودان است   زمان حال و حال

  ترین احساس از اینکه بین خود آگاهی حاصل از ذاذن با روشن  ،های روزانه فعالیت 
 هنگ برقرار شود.اشخص و دنیای بیرون ارتباطی هم

ترین اهمیت را به مراقبه یا  ی ذن(، باال ی)رینزا  )سوتو ذن( و  ذن یعنی   ۀهر دو مدرس 
تقویت صبر و   آرامش، ،دهند. ذاذن یک کار انضباطی برای تمرین بردباریی ذاذن م 

فهمیم که چگونه ممکن است با نشست ما دنیای بیرون  تحمل است. در ذاذن می 
نشستن آرام  با  چگونه  دیگر  عبارت  به  یا  کند  د  تغییر  ما(  ذهنیت  تغییر  بهتر  )با  نیا 

توانیم به  نجام ذاذن ما بهتر می شود. در حقیقت با تقویت نهال خرد از طریق امی 
اگر آب گل  مثال  برای  نزدیک شویم.  بگذاریم،  دنیای حقیقی  به حال خود  را  آلود 

زالل  و  می زالل  گل تر  آب  سان  به  زائد  افکار  نشستن،  آرام  با  ته شود.  نشین آلود 
. ناتوانی در راحت نشستن و آرام گرفتن یعنی ناتوانی در  گیرد شود و ذهن آرام می می 

کردن  دنیا  ؛مراقبه  کافی  تحمل  و  تجربه  در  ناتوانی  زندگی  ییعنی  آن  در  که  ی 
نمی می  انسان  را خوب  کنیم.  بیرون  دنیای  و  )ذاذن(، خود  تفکر عمیق  بدون  تواند 

تجربه    واسطهبی   و بشناسد. نیاز انسان است که ابتدا خود و دنیای بیرون را مستقیم  
 ارها ادامه دهد. کند، لمس کند و این تجربه را بارها و ب

 151ن وضعیت نشست 

نشست   که  معتقدند  ذن  نتیج  ناستادان  نوع    ۀخوب  چهار  دارد.  همراه  به  خوب 
 در ذاذن هست: ننشست
 )نشست نیلوفری(  152که ّکافوزا   -الف  

 
151 - Posture 
152- KELLAFUZA 
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 )نیمه نشست(  153زا وهانکاف   -ب 
 پهن و زانوها در جهت مخالف( )هر دو پا  154اینشست برمه  -ج 
   ها مقابل هم قرار گیرند(که زانو  طوری ه ب  )روی زانو نشستن  155زاسی  -د 

دوره  به    ایهفته   یک  ایدر  نشست  ده نزدیک  نشست  نساعت  هر  هست.  ذاذن   نبه 
راهبان به منظور اینکه پاهایشان    نانجامد. بعد از هر نشستدقیقه به طول می   چهل

آم  را  خود  و  شود  کنند  ننشست  ۀاد نرم  می   ، بعدی  ذندو  دور  به  بار  و  چند  گردند 
  ن باید وضعیت نشست  ، شدند  ننشست ۀ که رهروان آماد کنند. وقتی را آغاز می   نشستن

نشست طول  در  چون  کنند  انتخاب  نشستنمی   نرا  در    نتوانند  باید  و  دهند  تغییر  را 
باید راست باشد  نهمان وضعیت نشست برند. کمر  پایان  به  را  و  زمان  قائم  ، گردن 

متر به  چند سانتی   ۀ ی باز است و به فاصل ها کمچشم  بینی در امتداد ناف قرار گیرد.
 .نگرد می  جلو

نشست به ذاذن و تمرینات تنفسی چنانچه به طور صحیح و با رعایت قوانین انجام  
می   ۀنتیج  ،شود  دست  به  و  دهمفیدی  معابد  در  را  ذاذن  انضباط  فردی  اگر  د. 

ذخانقاه باشدهای  کرده  تجربه  نشست   ،ن  دیگر  با  را  آن  معمول تفاوت  ی  های 
 داند.می 

 سوسوکان 
چآن   مدارس  در  تنفسی  مدیتیشن  156تمرین  سایر  با  ذن  متفاوت  و  معمول  های 

 ها عبارتند از:است. این تفاوت 
 الف: تمرین تنفسی شکمی 

 
153- HANKAFUZA 
154- BERMESE SITTING 
155- SEIZA 
156 - Ch'an Schools 
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 باز ب: چشمان نیمه 
 ج: دم و بازدم عمیق

رسد ولی در کسب تمرکز فوری و  به نظر می تر  گرچه تمرین سوسوکان کمی سخت 
فکر  کردن  انجام    آرام  موفقیت  با  چنانچه  در سوسوکان  تنفسی  تمرین  است.  مؤثر 

)بیداری(    157است و رهرو را به ساتوری   ترهای درون واضح گردد، دریافت رویداد 
می نزدیک  راهب تر  تشکچه کند.  روی  چارزانو  دست   158هایی ها  نشینند.  را  می  ها 

دام  می روی  قرار  می ن  قرار  راست  دست  روی  دست چپ  و  دهند،  ها  شست گیرد 
بر همند هبرو  داشته می 159روی هم و مماس  بدن راست نگاه  آنچنان  .  نه  شود ولی 

  ، اندکه چند قدم جلوتر به روی زمین خیره شدهها در حالی سفت و سخت. چشم
ب   ،ماندمی باز  منظم  نفس   طوریه  تنفس  آهسته  کوششی  هیچ  بدون  کشند. می   که 

 دهند.نفس را خیلی آرام و با فشار بیرون می 
ماهایانا  تنفس تمرینات    مدرسه  در  تنفس شکمی  ی  بینی.  نوک  بر  تا  است  شکمی 

می  تمام  باعث  که  طوری  به  گردد  منتقل  شکم  بر  بدن  ثقل  مرکز  یا  گرانیکا  شود 
بدن  گویی  شود.  حس می کامال  وضعیت بدن دارای حال و حس محکمی است و  

وقسم آهسته  تنفس  و  نشسته  آن  روی  انسان  که  است  زمین  از  شکمی    تی  راحت 
زمینه  روی  آهنگری  دم  می مانند  کار  آگاهی  ذاذن های  کاری  کند.  هیچ  کننده 

نفس نمی  اینکه  جز  از  کند  را  خود  پایین  می   ده تا    یکهای  و  باال  بر  آگاه  و  شمرد 
 .160کندها را از نو تکرار می آمدن شکم است و شماره 

 
157 - Satori 
158 - Zafu 
159 - Cosmic Mudra 

 این تمرینات به تفصیل توضیح داده شده است  "اسخ ذنپرسش و پ"در کتاب دیگرم تحت عنوان - 160
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در سوگننشست در   انفرادی  توصیه های  ما  به  با  که سوس شد  می   جی  ابتدا  را  وکان 
صدای بلند )با فریاد( آغاز کنیم و به مرور به دم و بازدم عمیق بپردازیم و سرانجام  

کند که راه تنفس باز  یم. تنفس با فریاد کمک می یذهن را متمرکز بر نوسان شکم نما
مرحل در  تنفسی  تمرین  و  آ  ۀ شود  شود. سان بعد  در    تر  فریاد  با  سوسوکان  تمرین 

 شود.)تاالر اندیشه( انجام می  161خارج از ذندو 
   162سامو 

بدنی  سامو   آگاهیاست  کار  با  ذاذن    163همراه  از  بخشی  که  کار  نوع  بر  مستمر 
 164«ذاذن در حرکت »تحت عنوان  ،است 

ویژگی  از  این  یکی  در  که  کاری  نوع  است.  بدنی  کار  به  دادن  اهمیت  ذن  های 
عنی که تقریبا  تمام  بیشتر عضالنی است تا فکری به این م   ،شودرس انجام می مدا

 آیند. گیرند و به حرکت درمی می  رهای بدن تحت تأثیر آن قراماهیچه
در حدود   نظام  پیش  هشتصد  این  هیاکو  ت دسبه  سال    -ی  )پا  165و ج استاد چینی 

تا به امروز کار  چانگ    -گذاری شد. از زمان پای  میالدی( پایه  814 - 720چانگ  
پ )مراقبه(  روحی  تمرین  موازات  به  بهبدنی  چانگ  است.  رفته  کار    یش  ارزش 

دهد که هیاکوجو  آموزشی نشان می   ۀ اعتقاد داشت. این شیو  همراه با ذاذن   فیزیکی 
ی گسترده و عمیقی داشته و تأثیرات مثبت کار بدنی بر ذهن را  یبا روان انسان آشنا

دن اصولی )ذاذن( و کار بدنی )سامو( ارزش یکسان قائل  دانسته. او برای اندیشیمی 
تفکیک بو را  آنها  و  می د  می ناپذیر  هیاکوجو  اولیدانست.  حاالت  به  تا    ۀ کوشید 

 
161 - Zendo (Meditation Hall) 
162 -  Samu 
163- Samu with awareness 
164- Zazen in motion 
165- Hyakujō Ekai 
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عادی   ذهن  با  منطبق  طبیعی  به شکل  بدنی  حرکات  آن  در  که  انسان  فیزیولوژیک 
 برگردد.   ، شودمی 
گرسوگن   معبد  در و  انفرادی  صورت  به  بدنی  کار  نیز  انجامجی  شد می   وهی 

فعالیت شود()می  ریشه .  کندن  چون  غذایی،  ههایی  مصرف  برای  خیزران  ای 
کردن،  شکنی، سنگفرش های عمیق، هیزمها، حفر چاهها و درختچه جایی نهال هجاب

ها و سایر کارهایی  ها و آشپزخانه کردن کلبه از چوب جنگل، فعالیت در باغ درست 
ماهیچه  بتواند  به حرک که  را  انبساط  ها  و  انقباض  باعث  و  درآورد  در    ، ها گرددآنت 

کید بود. ذاذن در حرکت  دستور کار   شد. می  )سامو( به عنوان تقویت تمرکز تأ
گرچه ذاذن نیز در این  شد  می   روزه زمان بیشتری به کار بدنی داده پنج  های  در دوره 

 دروه منظور گردیده بود. 
 166یازا  

 ya    در ژاپنی یعنی شب وza   تن و یازا یعنی مدیتیشن در شب. بعد از  یعنی نشس
)یازا( آغاز    نشستی رسد، شب هر شب به پایان می   ده ر ساعت  آخرین مدیتیشن که د

آلی است برای مراقبه. یازا اختیاری است و نه اجباری و اکثر  گردد که زمان ایدهمی 
سیع  کس مکانی را در فضای ودهند. هر این زمان را برای ذاذن ترجیح می   ،رهروان 
ترین مزاحمتی در دل  وچک کند و بسیار دور از هم و بدون کاختیار می   معبداطراف  

مراقب به  را  شب  می   ۀ طبیعت،  رهرو  عمیق  هر  و  است  نامحدود  یازا  زمان  پردازند. 
را  دهد. در زمان یازا، ُرشی )استاد( تمام نقاط  متناسب با ظرفیتش آن را انجام می 

می  اینبازدید  و  باعث    کند  می کار  رهروان  از  دلگرمی  ُرشی  بازدید  زمان  شود. 
رهروان چنانچه احساس خستگی    ،مشخص نیست ولی بعد از بازبینی کنندگان  یازا

 
166- Yaza 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 236

 

آماده  می   ، کنند بعد  روز  تمرین  برای  را  خود  و  برگردند  خود  استراحتگاه  به  توانند 
بعضی  برای  اوقات  گاهی  یاکنند.  و  دارد  ادامه  نیز  بعد  روز  صبح  تا  یازا  کننده  زا ها 

 کند.ماده می مملو از انرژی، خود را برای تمرینات روز جاری آ
 167سان ذن   
خصوصی شدید یا مالیم   ۀمصاحب ؛ یعنی ذن یعنی رفتن نزد استاد برای آموزشسان  

  168رینزائی ذن معمول است و نام دیگر آن دوکوسان   ۀ رهرو که در مدرس و  بین استاد  
ی است که استاد به رهرو داده و او  ا  ن )معما( است. گفتگوها معموال  متمرکز بر کوآ

گرا اصول  بیابد و با ایما و اشاره پاسخ آن را به استاد بدهد. معموال  اگر ذن باید آن را  
باشد نموده  درک  خوب  را  ذن  تعلیمات  کوآن   ، و  به  به سهولت  بود  خواهد  ها  قادر 

سان  دهد.  بکشد.جواب  طول  دقیقه  یک  یا  ثانیه  چند  است  ممکن  استاد    ذن  اگر 
معنا و مفهومش این است که    ، ندآموز را مرخص کزنگ را به صدا درآورد که دانش 

هفت روزه    ۀ ذن در دورفهم و درک رهرو به کوآن ناقص است و باید ادامه دهد. سان 
  . کمی کمتر ۀ کوتاه پنج روزه،شود و در دورانجام می   هابعدازظهرو   در روزچند بار  

 ی ذن است.ینزایرذن قلب تمرینات  سان 
   169کوان   
سند    یا  عمومی  مدرک  یعنی  کونگ کوآن  آن  به  چینی  لفظ  به    170آن -رسمی. 

  شود؛ مربوط می   171ای از جانب استاد به عنوان موضوع مدیتیشن گویند. به بیانیهمی 
 : مثال  

 ! صدای یک دست را به من بنما
 

167- Sanzen 
168- Dokusan 
169- koan 
170- Kung-An 

کاماتا   -  171 آن  به  تهراوادا  مدرسۀ  در  و  کوان  را  ذن  در  مدیتیشن  )   موضوع  نا 
Kammatthana گویند.( می   
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 ! نشان بده ات رااصلی ۀ چهر
 شنید؟  ،کندمی توان صدای آنچه را ایجاد صدا نآیا می  
به    .به روشنگری رسیده است به راستی    کوآن همچنین آزمونی است از اینکه رهرو  

با    د،آموز ذن ممکن است ذهنش به حقیقت گشوده شو دانش   ،کوآن   ۀکمک مطالع 
 این شیوه او ممکن است به همان آگاهی برسد که استادش به آن دست یافته است. 

 172تای چی چوآن 
از ورزش   با ذن همخوهای رزیکی   چیچوآن است. تایچی تای   ،نی دارد ا می که 

نوبت به ورزش رزمی    ، شکلی از ذاذن در حرکت است. بعد از انجام ذاذن در ذندو
تمرکز تقویت شده در ذاذن اینک    انجامد.ساعت به طول می   رسد که مدت یکمی 

های عمیق  فس چی با نپوشاند. آغاز تمرین تایدارد و آن را می  سیطرهبر تمامی بدن 
چی بدون ذاذن و دم و  ات بدن است. تایها منطبق بر حرک شود و این نفس آغاز می 

ولی   ندارد  معنوی  ارزش  که  است  هدف  بدون  فیزیکی  حرکت  یک  عمیق  بازدم 
نیروی مضاعف ایجاد کرده و آرامش طبیعی به    ،چنانچه با تمرینات تنفسی بیامیزد 

ورزش  از  بعضی  دارد.  نهمراه  رزمی  می های  تای یز  ورزش  جایگزین  چی توانند 
 شوند. 

   173تعلیماتی   های دوره   
دور  سه  ماه  سوگن   ۀ هر  در  برگزارتعلیماتی  دور  شد.می   جی  یک   ۀ یک    تعلیماتی 

تر  روزه سختگیرانه  پنج   ۀنسبت به دور   ایهفته   یک   ۀ روزه. دور  پنج   ۀ ی و دو دوراهفته 
می   دهاست. حدود   در روز صورت  و کساعت نشست  این دوره  گیرد  در  بدنی  ار 

 
172- Tai Chi Cho'an 
173- Sesshin 
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ذن  ذاذن و سان   صرف ات  اوق  ۀ دقیقه است و بقی  ست بیتا    روزانه پانزده سبک و فقط  
 . شودمی 

کار بدنی بیشتر است و چند ساعتی در غروب   ،روزه  پنج ۀ تر یعنی دور کوتاه   ۀ در دور
تر رهروان تمرکز خود را بر روی کار و طبق  کوتاه   ۀ شود. در دور به ذاذن پرداخته می 

می    استاد  ستورد قرار  توجه  هددهند  مورد  به  انرژی  دورکه  دو  هر  در  نرود.    ۀ ر 
 ده است.ش منظور  « یازا»تعلیماتی تمرین 

 174شو  تی 
ها و تشریح تکنیک است که به  کوآن   ۀگیرندبر   که دراست  سخنرانی استاد    شوتی  

یک می   مدت  طول  به  نیم  و  ساعت  یک  یا  سخنرانی  ساعت  این  در  انجامد. 
می دانش  نآموزان  پرسش وتوانند  و  بردارند  تی ت  کنند.  دوره هایی  در  فقط  های شو 

فعالیت    ۀشود. موارد دیگری هم در مجموع ( انجام می ایهفته   یک  ۀ مدت )دوربلند 
 کنم.ذن هست که به همین چند قلم بسنده می 

های مدارس ذن در ژاپن که آن را نسبت به مدارس  ایست به ویژگی موارد فوق اشاره 
می  متمایز  مدیتیشن  شیو   سازد. دیگر  اکث  ۀ این  در  دنبال  سنتی  ژاپن  در  ذن  معابد  ر 

دیده می یبودا  ۀشود و شبیه آن کمتر در مدرس می  تراوادا  نیز    ۀشود. مدرس ی  تراوادا 
های خاص خود را دارد و چنانچه گفته شد هر دو مدرسه هدفشان رسیدن به  شیوه 

اپایا ابزار  با  بودا  نزدیک هستند.    175بیداری  هدف  به  را  رهرو  شیوه  کدام  تر اینکه 
 و نیاز به تبلیغ و تحمیل ندارد.  است سته به تجربیات خود شخص ب ،کندمی 

تر خودم را در محیطی وسیعبا تمرینات اصولی    در آن زمان ذن    ۀ در ورودم به حوز
دانستم که در چنین محیطی با  اقبال می دیدم. برایم تازگی داشت و خود را خوش می 

 
174 - Teisho 

175-  upaya    ُاپایا یک کلمه پالی است و در ژاپنی به آن هوبن(Hoben)    می گویند و به معنی ابزار مهارتی
 طن.است و یا شیوه های خالق برای فریب ذهن برای رسیدن به وضعیت عالی معنوی. راه میان بر به ضمیر با
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گشادا روی  و  خالصان  و  هاژاپنی   ۀ ستقبال  شرط   قیدبی   ۀ تعلیمات  تمرین    آنها  و  به 
  ۀ بینم که در مورد جزئیات ذن صحبت کنم چرا که دربارپردازم. در اینجا الزم نمی ب

  ۀ کنم که به ذائق ها نوشته شده اما من به بعضی از تجربیات خودم اشاره می آن کتاب
 شد.سازگاری داشته با هر نوع مخاطبی 

دنبال ذن،  دنیای  به  ورود  یا  ذن  ویپاتجربیات    ۀتمرین  تمرینات  نخستین سانا  و  در 
بود بودا  تعالیم  از  من  بیداری    دریافتم  . آگاهی  عنوان  تحت  که  کسانی  هستند 

، درست مانند یک موتور  دهندمی شدگی بودایی  روشنناگهانی، شتاب بیشتری به  
برای یک خودرو. تفاوت   اضافی  اولین  دو شیوهااین  بین  است.    ۀ ی    معتقدمتفکر 

باشد   ،حقیقت است اگر شخصی به دنبال   به چیزی تعصب داشته  و در یک    نباید 
بزند درجا  خاص  تعصب شیوۀ  می   .  کور  را  انتخاب  دیدگان  بدون  را  راه  و  کند 

داشتم و  سانا  برد. من شخصا  با اینکه تجربیات زیادی در ویپابه بیراهه می   ، درست 
دیگر هم    هایخودم را محدود به یک اهرم خاص نکردم. اهرم  ، ختماز آن بسیار آمو
می  که  یک  بودند  باشند.  نتیجه  حصول  برای  دیگری  قدرتمند  بازوان  توانستند 

می  جستجوگر  یک    آموزد شخص  در  سپس  و  کند  استفاده  همه  تجربیات  از  که 
ا  راه  این دقیق  ،ظهور برساند  ۀ دقیق تجربیات خودش را به منص  بررسی بندی و  جمع 

بای  است.  بخشاطمینان  و  است  شناور  انسان  و  ذهن  امواج  تالطم  در  را  آن  د 
 از حقیقت برساند. « خود»ی و درک یبه ساحل دانا  ،تجربیات گوناگون 

باید به آن فرم نشست    ،کننده انتخاب شدذاذن   از سویوقتی که وضعیت نشست   
را آن  و  کامل    ؛کرد برجا  پا  چسبید  نشست  شخصی  اگر  انتخاب  مثال   را  نیلوفری 

دهد، باید آن را ثابت نگه  معمولی را ترجیح می نیلوفری و یا نشست  کند یا نیمه می 
نشست اجباری و بدون حرکت،   ۀ وقت آن را تغییر ندهد. این شیودارد و وقت و بی 

ذن الزم است. در طول نشست چه به صورت انفرادی یا    ۀ در انجام ذاذن در مدرس 
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)  ،گروهی  یا  ذندو  ودر  شود  داده  فیزیکی  وضع  در  تغییری  نباید  اندیشه(  یا    تاالر 
. بعد از  کندکننده را مختل می چرا که تمرکز ذاذن   خورد بتکان  چند وقت یک بار،  

رسد. خیلی آرام شروع به تنفس  نوبت به تمرینات تنفسی می   ،در نشست پابرجایی  
بریم و به اصطالح  ها می هوا را به درون شش   ،که ممکن است   ی یتا آنجا  .کنیممی 

می  باد  را  حالآنها  این  در  شکم  خود کنیم.  می به ت  باال  می خود  باد  یعنی  کند  آید 
دهان  طریق  از  مالیم  طور  به  ریه   ،سپس  می هوای  بیرون  به  را  شکم    .رانیمها 

می به خود  فرو  داخل  به  می خود  گود  اصطالح  به  یا  و  درست    شود.رود  عمل  این 
باد اسمانند  بادکنک  می کردن  که  آنجا  تا  را  آن  که  می ت  هوا  از  پر  و توانیم،    کنیم 

  این شوند،  کنیم. ششها اینگونه پر و خالی می سپس آرام و مالیم باد آن را خالی می 
دهیم. در هنگام فرو بردن هوا به داخل )دم(،  را بار دیگر و بدون وقفه انجام می   کار

  بالفاصله هوای تازه به درون   خارج شوند و   هاشش داخل    ۀباید تمام هوای باقیماند 
 بلعیده شوند. هاشش 

این   بازدم عمیق    به  و  بدون یک    ؛گویندمی   «سوسوکان »دم  و  مستمر  به طور  باید 
و کامال  آگاهانه بدون    دهتا    یکهای عمیق باید از  لحظه فاصله انجام شود. تنفس 

جا به  فکر  باشدیاینکه  داشته  گریز  گیرد.  ،ی  و    2ره  دم، شما  1شماره    انجام  بازدم 
می  شماره ادامه  شماره   3دهیم  ت  4دم،  و  شماره  بازدم  می   10ا  دوباره  ادامه  و  دهیم 

کنیم  می هوای درون را خالی    ،توانیمکه می   ی یتا آنجا  کنیم.همین روند را تکرار می 
  ، کنیم. در طول تمرینهوا را به دورن پر می   ،توانیمکه می   ی یو در همان حال تا آنجا

ب و بدن  باشذهن  مانند دیوار  به  و  کامال  استوار  تماما  ناید  و تمرکز  بر روی شکم د     
 .باشد

دنبال  در  معمول  تمرین  طبق  اصول  به  دانش همواره  کردن  پایبند  و  ساعی  آموزی 
را  دستورات بودم و مو اجرا می   آنها  به  بود.مو  در    کردم. تمرینات سخت و جدی 
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مدت    176روزه   هفت   ۀ دور متنا  ده به  طور  به  می ساعت  ذاذن  به  هر وب  نشستیم. 
می   چهلنشست   به طول  روشن   مید.انجادقیقه  آرامش و  به  فرد  برای وصول  بینی، 

ور گردد و قادر باشد خودکاوی کند.  باید از طریق ذاذن در بحر وجود خویش غوطه 
بینی واصل شود.  فرو افتد، انسان قادر است به آرامش و روشن  «خود»وقتی که پردۀ 

ما   نشست  و طوالنی هرچه  نزدیک منظم  به ساتوری  باشد،  می تر  قول  به   شویم.تر 
مانند روشن شدن یک شمع در یک    «178ساتوری »بیداری یا    ،177پروفسور سوزوکی 

روشنا شمع  دومین  است.  تاریک  می یسالن  ایجاد  بیشتری  ترتیب  ی  به  و  کند 
 . ددتا اینکه فضا کامال روشن گر سازد های بیشتری فضای تاریک را روشن می شمع 

ود تاریکم روشن شد.  تر، شمع دیگری در وج در تمرینات جدید و محیطی متفاوت 
شود دنبال  مشخص  با هدفی  چنانچه  ذن  حقیقت  نیست   ، فهمیدن  تنها سخت  نه 

است  آسان  هم  خیلی  است   زیرا  بلکه  سخت  ذن  استداللی    ، فهمیدن  آن  فهمیدن 
ندارد.  سنخیتی  آن  با  اندرز  و  موعظه  طرفی    نیست،  ااز  زیرا  آسان  و  ست  ذهن  با 

 کند.جا می بران حال و حال گسترده پا زمان در ارتباط است؛ یعنی ذهن را در زم 
طبیعت  روشن  نگرش  شامل  روشن   «خود»شدگی  آزادی  است.  همچنین  شدگی 

به طور عام و ذن به    بودیسم. دریافتم که  «خود»  ذهن است از دام فریب مربوط به
خاص پای  ، طور  بر  تمرین  جز  یا  ت  ۀچیزی  و  خودکاوی  همان  این  نیست.  جربه 

تجربه نمودن    ،که اساس ذن   ی ی. از آنجااست ر وجود خود  ور شدن فرد در بحغوطه 
غوطه   ست،زندگی خویش  خویشتن  در  مستمر  طور  به  فرد  حقیقت  است.  در  ور 

 
176- O'sesshin  
177- Prof, D.T.Suzuki 

تی است  شود. حالبودا از آن استفاده می-ای است که در ذن ، واژهWu)) به چینی وو     به ژاپنیساتوری    -  178
ای از آگاهی شهودی شروع  از هشیاری و آگاهی درونی که فراسوی حوزه تبعیض و تمایز است. ساتوری با جرقه

یابد. ساتوری در آموزش ذن آغاز است و نه پایان.    می)روشن شدگی( کامل فرجام    یمی شود و به مرور به بیدار
  شود. با استاد( استفاده می )پرسش و پاسخ  در ذن برای رسیدن به ساتوری از کوآن و موندو
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، روشی است برای سر و کار داشتن با مشکالت  ساناتمرین ذن همانند تمرین ویپا
  بر آن. روشی برای تقویت چشم باطن و هدایت آن به سرشت انسانی و فائق شدن  

 سازی به کشف خود واقعی. خود یا رهنمون 
 تمرین و تمرین و تمرین  

می تمرین   بازی  راه  این  در  را  اساسی  و  مهم  بسیار  اعتقادی،  نقش  اصول  و  کند 
بحث   ۀ فلسف سایر  و  نقش  انسانی  نظری  نمودن    دوم های  حفظ  و  قرائت  دارند.  را 
برای  اهسوره  طوالنی  نیست.    «بیداری»ی  نیاز  خاطر،    ،«بیداری»مورد  آسودگی 

می  خود،  با  یگانگی  و  تجربآرامش  با  و  مستقیم  فقط    ۀتواند  شوند  کسب  درونی 
مشاهد و  می   ۀتجربه  را  ناب  ذن  مشاهد  بیان تواند  از  عالیه  دانش  ذن  در    ۀ کند. 

 تونل تجربه عبور کند.کند. برای ورود به دنیای ذن فرد باید از شخصی تراوش می 
به نظر بیاید    دشوار و مستلزم نظم زیادکن است گونه تمرینات ممشکل ظاهری این

های آن از پیشوایان پیشین ذن تا به امروز دست به دست  اما همین انضباط و حاشیه 
گشته و به استادان کنونی رسیده که در اکثر معابد ذن یا چآن به امانت مانده است.  

  ۀ مدرس   ۀساد با یک تعهد و دلسوزی شکل گرفت و با دکترین مستقیم و  این سیستم  
به این مضمون که تمام موجودات دارای ذهن پاک و اصیل    .ماهایانا اشاعه داده شد

ی هستند. هدف از آن نوع تمرینات این بود که ذهن ذاتی خودمان را بشناسیم  یبودا
 و در عین حال به اذهان دیگران هم پی ببریم. 

ی شیواین  رینزا  علمی -عملی   ۀ ک  در  و  است  خویش  شناخت  تحت  یبرای  ذن  ی 
ساتوری   یا  ناگهانی  بیداری  است شد  عنوان عنوان  رینزاه  در  ساتوری  ذن  ی.  ی 

عده  غیربرخالف  را  آن  که  می ای  دسترسی  ساتوری    ، دانندقابل  است.  کسب  قابل 
نمی تجربه استدالل  یا  که بحث جدلی  است  انتقاای  قابل  را  آن  دیگران  تواند  به  ل 

دریافت  اینکه  مگر  خودشانماید  این  کنندگان  دریافت  برای  شرایط  واجد  قبل  از  ن 
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یا به عبارت    «ذهن» حالت بوده باشند. ساتوری چیزی نیست جز نظرگاه جدید در  
به عینیت. ساتوری گونه  .  است از حقیقت    ای از آگاهی درونی دیگر تغییر ذهنیت 

توان مقصد دیگری برای آن  خود است. نمی مقصد نهایی ساتوری به سمت و سوی  
 برگردد. « خود»که به جست مگر این

های دیگری از یک  بندی شده به من کمک کرد که درس این تمرین متفاوت و طبقه 
غنی به این باور رسیدم که محدود    ۀاز این تجرب   .متفاوت و متحول بیاموزم  بودیسم 

معنای واقعیت محض نه تنها    یک طرز تفکر و تصور آن به  فقط   کردن خودمان به
کند بلکه تعصباتی نیز در سایر سیستم اعتقادی در  کند می  «مسیر»هایمان را در گام

 ی به دور است.  یآورد که از داناذهن ما به وجود می 
از تعصب و جبهه  به دور  با دیدگاه دگیری، استاد هاراداشو با تفکری  را  افراد  های و 

جی را در معبد سوگن   ی راهب و افراد عام   ، مرد   های مختلف، زن،مختلف و ملیت 
 . 179ی ذن را ارائه دهد یرد تا تعالیم رینزاجمع ک

ایرانی  تنها  تعلیم می   ایمن  و زیر نظر استاد  آنها  که  بودم که در جمع  وقتی  یافتم. 
سال   در  بار  اولین  می   1363برای  سوگن  خانقاه  به  تعداد    ،رفتمخورشیدی 

افراد  انگشت  و  راهب  نظر   عمولی م شماری  می  زیر  تعلیم  نفر    :دیدندُرشی  چهار 
ی، دو فرانسوی، دو ژاپنی، یک انگلیسی و یک ایرانی )خودم( که اعضای  آمریکای

ذن و فرهنگ    ۀ ُرشی خوشحال بود از اینکه ایرانیان نیز دربار جی بودند.ثابت سوگن 
دربار  آگاهی   ژاپنی  آنها  با  نیز  ابز  ۀ دارند. من  به عنوان  ایران  قدرتمند در  عرفان  اری 

می  صحبت  خودشناسی  برایفرآیند  که  بود.کردم  جالب  با    شان  هنوز  زمان  آن  در 
که آموزۀ او در چین تحول بزرگی در چآن چینی   «آنشی گائو»بودهیساتوای پارسی  

 
 جی آغاز کردم. تمرین ذن را با هارادا سودو رشی در معبد سوگن  1363من در سال  -179
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می  صورت  آن  در  چون  نبودم  آشنا  بود،  کرده  ایجاد  ژاپنی  ذن  تاریخ  و  توانستم 
من اولین و    ارسی را به شکل دیگری تفسیر کنم.تحریف شده دربارۀ این شاهزادۀ پ

 دیدم.ها آموزش می ایرانی ذن بودم که با سایر ملیت  یوتنها رهر
ی ذن با  یتعلیم رینزا  ۀ ُرشی و شیو ۀهای تنظیم شدجی، تمرینبندی در سوگن زمان  

به طور خاص تفاوت    بودیسمهای  سایر اشکال مدیتیشن به طور عام و سایر آموزه 
  تر شد.محتوار تر و پرنگ جربیاتم در زمینۀ آئین بودا در ذن پر تداشت. 
ی ذن یک سیستم بیداری ناگهانی به خرد بودا است و  یکه رینزا  ند باور داربسیاری  

بدانیم که شیو نیز الزم است  را  از    ۀ این  ناگهانی اساسا   الهام    بودیسمبیداری  اولیه 
برداشت من از دو مدرسۀ    کرده است.نمود پیدا    ،گرفته شده که به شکل ذن یا چآن 

به مدت)ته  بودیسمفکری   و  بوده که در هر دو مدرسه  این  ماهایانا(،  و  های  راوادا 
دیده تعلیم  مهربانی طوالنی  از  همواره  و  بی ام  آموزش  های  دریافت  در  آنها  دریغ 

بهره  بودا  شدهعالیۀ  دیدهمند  تعلیم  مدرسه  دو  هر  در  که  آنجایی  از  آنها ام.  را    ام، 
 یداری بودا.  ام با دو شیوۀ متفاوت به بشدگانی دیده بیدار 

که با یکدلی و با ایمان به تحقق   دهدروی می بیداری در کسانی  ۀمن تجرب ۀبه عقید
تواند توسط هر کس دریافت شود به شرطی که  تجربۀ بیداری می   آن کوشش کنند.

اینکه  دیگر  و  باشد  آن  حصول  برای  درونی  شدید  انگیزۀ  آن    یک  کسب  شرایط 
   رعایت شود.

  بودیسم توان حاالت بیداری را در  است ولی نمی   بودیسمُگل درخت    ، «ذن »گرچه  
  پافشاری نمود. و بر آن    ی ذن نسبت داد یآن را به ذن یا رینزا  اولیه نادیده گرفت و تنها

یکی از سه نشان وجود در مدرسۀ تهراوادا است که جوهر    180خودی خودی یا بی نا

 
180 - No-Self, No Mind 
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ماهایانا  اصلی مدر از طرف دیگر،است سۀ  بی ی  181پایدارینا   .  به  دوامی می ا  تواند 
آید  «کوآن »عنوان   به حساب  بیداری  به  که در مدرسۀ  برای حصول  ، همان کوآنی 

می رینزای استفاده  )بیداری(  ساتوری  به  حصول  برای  ذن  غیر  شود،ی  قابل  شواهد 
دهم  اری ناگهانی را ارائه می یی از این بیداهبر این حقیقت است. نمونه دال انکاری 

 توضیح داده شده:  183ناراداتهرا  ۀ نوشت «182داهما   آبی »که در کتاب 
  ، خود را از دست داده بودعزیزان  ترین  داغدار که یکی از نزدیک ی  184اراتپاچا  -  1

درست زمانی که تمرکزش بر جریان آبی بود که به آرامی    ، «ناپایداری»به حقیقت  
 دست یافت.  ،شدنداز روی پاهایش ناپدید می 

یک بند شعر را حفظ    ی ماه تالش حت  چهار ود بعد از  که قادر نب  185چوالپانتاکا   -  2
کند با درک ذات ناپایداری از دستمال تمیزی که در زیر نور خورشید به دست گرفته  

 .رسید 186به درجه آرهانتی   شد،می  بود و داشت به آن خیره
پوترا  187اپاتیسا   -  3 شاری  بعدها  طور  محترم    ی که  به  را  نیروان  گرفت،  لقب 

به نیمد در حالی ناگهانی دریافت کر با قانون  که داشت  بندی از یک شعر در رابطه 
 .188داد علت و معلول گوش می 

ل گشت و به نیروان دست یافت وقتی که  ی به درک ناپایداری نا  189ماهاکاشیاپا   -  4
 بودا گلی را به او نشان داد. 

 
 Anica پایدارینا  -181

182- Amanual of Abhidhamma By NaradaMahaThera 
183- A manual of Abhidhammattha Sangha,  edited by the Ven, Narada 
Thera 
184- Patacara 
185- Culapanthaka 
186- Arhantship 
187- Upatissa (sariputta) 

ای  اش را هنگامی که پسربچهبیداریپیشوای ششم ذن، اولین    Hui Neng شود هوئی ننگ  گفته می  -  188
چدیکا   واجراک  سورۀ  قرائت  تصادفی  طور  به  او  آورد.  دست  به  نبود،  زبان    Vajracchededikaبیش  از  را 

   اتفاق افتاد."خود به خودی"صی شنید. بیداری او به طور  شخ
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ایل  ن دوم میالد با مطالعۀ آبهی دارما به بیداری نآنشی گائو شاهزادۀ پارسی قر  -5
 گشت. 

ماهایانا،    مدرسۀ  در  که  شده  گفته  ذنجی »همچنین  با    «هاکوئین  ذن  کبیر  استاد 
پیشوای   اینو(  دایکان  ژاپنی  )به  ننگ  هوئی  رسید.  بیداری  به  زنگی  صدای  شنیدن 

بیداری  اولین  ذن  ه ششم  را  به اش  او  آورد.  دست  به  نوجوانی  تصادفی  ط نگام  ور 
-ی شنید و به بیداری نایل گشت. هوئی را از زبان شخص  «190واجراچدیکا»قرائت  

دربارۀ   بودیدهارما  استادش  با  گفتگو  در  بودیدهارما  از  بعد  ذن  پیشوای  کو دومین 
بیداری  ذاتی،  ساتوری-تان »اش  ذهن  یا  موارد    « وو  همچنین  و  آورد  دست  به  را 

گنجد اهایانا ثبت شده که در این دفتر نمی بسیاری از بیداری ناگهانی در مدرسۀ م 
می ب مالحظه  مدرسۀ  نابراین  دو  از  هیچیک  انحصار  در  ناگهانی  بیداری  که  شود 

 بودایی نیست و هر کدام شیوۀ خاص خود را دارند.  
باشد اشباع شده  بیداری  تصور  با  کسی  ذهن  او    ، اگر  به سراغ  جا  همه  تصور  این 

ر  ،آیدمی  خود  است  ممکن  تصور  حادثه این  شکوفنده،  گلی  در  غیرا  منتظره، ای 
درخت   ۀبا افتادن برگ زردی از شاخ   هانشان دهد. بعضی   ...هوشمندانه وای ناته گف

صدا پاسییا  بودائیت  به  که  است  کافی  مبهم  نمونه   191بودا کاه ی  یابند.  های دست 
  ؛ بوددر زمان خود بودا، بیداری ناگهانی شناخته شده    ی دیگری نیز ثبت شده که حت

بیداری ممکن است در هر لحظه از زم  ان و در هر مکانی با در دست داشتن  این 
یک    192کوآن  )کامانویا  مدیتیشن  آن    که   نا(تاع  نادر  برای  را  این  ی ذهن  به  شدن  ل 

 
189-MahaKashyapa 

سVajracchedika Prajnaparamita Sutra)  واجراچدیکا  -  190 به  معروف  الماس(    شکنورۀ 
(Diamond Sutra  .یا سورۀ کمال خرد بودائی ) 

ون توسل به آئین و  یا روشن شدۀ مستقل. کسی که ساتوری را بد  Pacceka Buddhaپاسه کا بودا     -  191
 اصول بودا و یا سایرین کسب کرده باشد.

سیستماتیک وجود  ریا موضوع مدیتیشن که در مدرسۀ تهراوادا به صورت غی  Kammatthanaکاماتتانا    -  192
 داشت. 
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  علمی و بارز آن بیداری   ۀ نمون   .اتفاق بیفتد  ،ندکنمی مغناطیسی    )ساتوری(  بیداری 
به آن پی    ، ت که با افتادن سیبی از درخت زمین اس  ۀاسحاق نیوتن به جاذب   یا کشف

  ی حجمکشف وزن  به    ،تنی و فرو رفتن در حمامی در آتنو یا ارشمیدس با آب  برد 
 . دست یافت مایعات 

 :بر اساس تجربیاتم بر این باورم که
،  کیفیت برجستهبا  منظم با مدیریتی کاردان    اییک انضباط سخت همراه با برنامه 

تعلیم  به طور یکسان آسان می شوآموزش را برای  در مدندگان  اما  تراوادا    ۀ رس سازد 
سیستماتیک فرآیند  ت   ی چنین  در  بیداری  ندارد.  است هوجود  ممکن    راواداها 

بیاید. ازهر پیش  زمان  هر  در  است  ممکن  ذن  مکاتب  در  اما  بیفتد  اتفاق  گاهی 
برای همگان یکسان است و معابد و خانقاه  بیداری در ذن  از  در  های ذن  بسیاری 

راواداها محدود  هه وجود دارند اما در ت های ویژاکنون برای آموزشسراسر جهان هم
کوشانه خود را یکجا و تا حصول به  به افراد خاصی است که به طور مستمر و سخت 

 سپارند.نتیجه به تعلیم می 
این چرا  آن اما  است  مایل  پیشین  عادات  طبق  ذهن  زیرا  انضباط؟  که  همه  طور 

بدن فیزیکی نیز طبعا    ،مدت به ضررش باشداگر در دراز  ی تار کند حترف  ،خواهدمی 
گیرد که عادات از پیش  در مسیری قرار می بدن  -ذهنکند. در نتیجه  می پیروی  از آن  

را یدک می  تغییر می القا شده  مانع  و  به  کشد  از یک عادت مضر  تغییر  برای  شود. 
 : دو راه وجود دارد  ،مفید

ذه مثل همیشه  اینکه  بگذاریم که هرچه دلش خوایا  به حال خود  بکند،  ن را  ست 
برود  در    و  هر جا دلش خواست  را  آن  کنیم و عنان  مهار  ابزاری  با  را  آن  اینکه  دوم 

 عیین تکلیف کنیم. ریم و برایش ت یبگ مان اختیار خود
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دهند و خودشان را در تالطم امواج ذهن سرکش  اول را عموم مردم انجام می   ۀ شیو 
 برد. می  آبادجاکرا به نا دانند این ذهن فریبنده آنها ی و نم سپرندمی 

تعدادشان    ۀدست  که  نافرمانی   ،است   اندک دوم  بار  نمی زیر  ذهن  و  های  روند 
و این ذهن فرمانبردار آنان را به محل    خواهند حاکم بر سرنوشت خویش باشند می 

می  رهنمون  فرمان کندامن  به  فرمانبرداری  از  تغییر  انضب  ،دهی .  مقطعی  یک  اط 
خوبی به دنبال خواهد داشت اما باید توجه داشت  طلبد و نتایج  بسیار مفید را می 

اختیاری»این   نمی   «اجبار  تولید  یک  زیانی  به  را  پیشین  عادات  اینکه  مگر  کند 
 . دهدخالقیت تغییر می 

در   به  ما  تنه بذهن  دارد   وپروری  دری،  عادت  این    ،یکنواختی  که  زمانی  تا 
یم، مجبوریم شخصیت  ینیاصدد تغییر آن برشناخته نشوند و در   آورن زیاهای  حالت 

را بر اساس ذهنیتمان صحیح بدانیم و با آن بسازیم اما در یک انضباط  دروغینمان  
کنند. چنانچه این انضباط در  ها تغییر می چه شخصی یا گروهی آن حالت   ،سازنده

برای مثال  ؛  بهتر است   آن   ۀنتیج  ، یک محیط بسته و به صورت گروهی انجام گیرد 
شود، تحت تعلیم و شرایط سختی  که وارد خدمت نظام می   سرباز عاطل و باطلی 

گردد که  کند. او پس از مدتی به فردی تبدیل می رد و از گروه پیروی می گیقرار می 
دور  ۀگذشت با  قیاس  قابل  را  نمی تعلیماتی   ۀ خود  درواش  یک  در  سرباز    ۀ داند. 

 . شودتعلیماتی متحول می 
به  دستیابی  برای    بدن   -ذهن  طی به تعلیم  حال چنانچه فردی با همین شرایط انضبا

 آید! به دست می آگاهی انسانی بپردازد، تصور کنید چه نتایج سودمندی 
ب در تالش  را  ذن  انضباط  از  قوی   ، «بیداری»  رایمن    رایج های  مدیتیشنتمرین  تر 

های مدیتیشن آن را با دوره   ،اندرده تعلیماتی ذن را تجربه ک  ۀ ام. کسانی که دوردیده
هم در    ، آموزش استادان ذن   ۀ ها و شیودانند. تعلیم در خانقاهنمی   سنجشقابل    رایج
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مکاتب   در  بودا  تعالیم  دارد.  تفاوت  فکری  مدارس  سایر  با  محتوا  در  هم  و  شکل 
کید دارد  یک چیز    برمختلف     را   برذن راه میان   ۀاست اما مدرس   «روشنگری »و آن  تأ

این تفاوت به این معنا نیست    ، دهدارائه می انتخاب کرده و آن را    رای این بیداری ب
وجود  ی  یها و آموزش بوداسایر تکنیک   ی و حتسانا  که شکاف عمیقی بین ذن و ویپا 

تکنیک   . دارد  با  مقایسه  آموزه در  و  تجربها  برایم  ذن  پیشین،  که    ۀهای  بود  جدیدی 
وط  این مرب  ،کرد معرفی می   « بودا  -ذن  » ه  خاصی معروف ب   ۀ را به شیو  شدگی روشن 

ابتکار  خالقیت به  و  ناها  برای  چین  چآن  و  ژاپن  ذن  استادان  از  به  ی هایی  شدن  ل 
من این است که ذن یک راه و روش قدرتمند و مستقیم    برداشت .  شودمی بیداری  

 ی است.یبرای فهم ناگهانی خرد بودا «داهاما  -بودا  »برای به گردش درآوردن چرخ 
 توسعه یافت:ذن در ژاپن   ۀدو نوع مدرس   این رابطه در 

   194سوتو ذن و  193ی ذن یرینزا
چه هدف هر دو مدرسه آگاهی به بیداری بودا ساکیامونی است اما تفاوت جزئی گر

 .  وجود دارد ی یبودا  ۀبین این دو مدرس 
مدرس  در   تدریجی   بیداری   ۀ سوتوذن  رینزاحالی است  ذن یکه  بیداری    ۀ مدرس   ،ی 
است  رینزاناگهانی  ابزارهای.  از  ناگهانی و خود هی چون صدایی ذن  یا  به ای  خودی 

فریاد،  یهاحالت  و غریب   هایپرسش ی چون  غیر ضربه   و   عجیب  انتظار  های  قابل 
دادن( برای درک ناگهانی استفاده می کنند. در سوتوذن چنین ایما و  )با چوب یا هل 

بر نیست.  رینزااشاراتی  سوتوذن،  کوآیخالف  از  ذن  میان ی  راه  عنوان  به  برای  بر  ن 
ساتوری  برسیدن   می   « بیداری»ه  تنفسی استفاده  تمرینات  کمی    195کند.  کدام  هر 

 متفاوت است.
 

193 - Rinzai- Zen 
194 - Soto Zen 
195 - Sousakan 
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مرا  ویژگی  ذن  تمرین  مدیتیشنوا های  خصوص  در  که  نظر    متعارف،  هایداشت 
 متفاوتی داشته باشم.

شود و  خته می هایی دارد که در عمل شنا( ویژگی مراقبه   -من ذادن )ذن    دیدگاهاز   
دیگر باشد و من آن را در    های رایجراقبه تری نسبت به م تواند جایگزین مناسب می 

طوالنی پذیرفتم. من از آن عده افرادی نیستم که بخواهم از یک شاخه    ۀ یک تجرب
شاخ  به  تکنیک  یا  بپر  ۀتمرین  کارم    امکنجکاوی   تا  مدیگر  بلکه  کند  فروکش 

تفاوت  در تشخیص  پژوهش  نیز  و  از   ها  اینکه  بدون  است  فکری  مدارس    کیفیت 
ارزش ارزش  به  یا  و  کنم  کم  یکی  نمایم.های  اضافه  دیگری  که    های  دارم  باور 

ذاتی  ذهن  از  آگاهی  یا  می   ، بیداری  کس  هر  که  است  برایش  آرمانی  باید  و  تواند 
شیوه  کار  این  برای  اما  کند  راه  تالش  استادانی  نیز  و  هست  و  بوده  متفاوتی  های 

 اند. به بهترین وجه ممکن ارائه داده ار خاص خودشان و کها و ابتا به شیوه ر رسیدن 
ام را از معلم کبیرم  من با اینکه احترام قلبی به استادان مختلف دارم ولی راه زندگی  

همواره تأکیدش به مریدانش  ام. بودا  الهام گرفته  «آنشی گائو»و فرزانۀ ایرانی    « بودا»
خو  مشاهدات  بر  که  بود  راین  چیز  هیچ  و  باشند  داشته  اعتماد  کورکورانه  دشان  ا 

آموزش   داد.وابستگی را تعلیم می آنشی گائو نیز به پیروی از معلمش، عدم   نپذیرند.
وادار ساخت که   مرا  راه و روش زندگی   بودیسمعدم وابستگی  انتخاب را جهت  ام 

نباید به    بودیسم   کنم و سایر مکاتب و مذاهب را احترام نهم. این تعهد به راه و روش 
بر اساس ترس یا جزای اخروی بی   عنوان یک شکل تسلیم یا تعهدی  چون و چرا 

مستقیم شخص به نفس واقعیت به حساب   ۀمشاهد  ۀ تواند نتیجمی   بلکه تلقی شود  
 آید. 
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گرایی و تعصب  ذهن  از کرد که مرا  سیراب  ام را آنچنان  تجربیات اخیرم نهال آگاهی 
انه بین افراط و  ام. راه میکردم شخص متفاوتی شده می   تقریبا احساس  .دور داشت 

 تفریط را برگزیدم و سبک شدم، رها شدم، بال گشودم و پرواز کردم.
 راه 

 گذراز میانه می 
 گیرند و آرامها از کسان دوری می نجا که سایه آ

 گردند ناپدید می 
 *** 

 گزینراه میانه می 
 راهی که به بهار جنگل کشیده است 

 گذرد بیابان می   آنگه که از
 ش راهی درون گلستان آت

 کشدآنگه که سردی مرگ ز هر سو زبانه می 
 *** 

 و بنگر 
 میانه مرد  196که مرد 

 میان نیست
 آرمیده است 

 بی نیاز 
 آسوده است 

 بی شتاب 
 بنگر! 

 افروخته است در خویشتن
 پراکنده

 
 مرد= انسان، بدون نگرش به جنس آن. - 196
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 به هر سوی 

 ست جدایی گرفته 
 ز هر رنگ 

 نه ترسوست و نه 
 آوربیم

 گرفتار است 
 رفتار مهری بیکران گ

 رها است، آزاده 
 هر پاداش و سرزنش ز 

 می بین
 که راه او هموار است 

 زیرا راه راست 
 گذرد از زمین نمی 

 .197بال گشوده است 
دیدگاه  های دیگران را به منظور اثبات و حقانیت  نظرنیست که عقاید و نقطه  دادگرانه 

کنیم محکوم  کنیم  .خودمان  چنین  ح تعالیم    ،اگر  و  معلم    قانیت انسانی  که  را 
کرمعنوی  توصیه  انگاشته   ،ده مان  دوره   ایم.نادیده  گذراندن  از  در  بعد  دانشگاه  های 

آبشار از  درونم  کوچک  ماهی  صخرهژاپن  و  و  ها  بود  گذشته  سخت  بسیار  های 
یکسره دریایی شده بود. سواحل دریای من در تمریناتم مستحکم شده بود و نظم  

 داشت. 
سر پشت  تکن  با  گذشتیک گذاشتن  در  که  گوناگونی  تجربیات  و  داشتمها  در    ، ه 

گذاشته   پا  شیوه   بودم خانقاهی  از  بیشتری  تجربیات  تجربیات تا  به  متفاوتی  های 
را خودم  کنم.  اضافه  کمال  پیشینم  و  تمرین    تمام  سپردم.  آن  انضباط  و  تمرین  به 

 
 . 67نیا، ش.پ. پائیز اثر پروفسور د.ت. سوزوکی، برگردان فرامرز جواهری  "ذنپهنۀ "برگرفته از کتاب - 197
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ای تمرکز  گرچه هر دو بر198تنفسی سوسوکان را با تمرین تنفسی آناپانا متفاوت دیدم
دم   شود.آغاز می   دهتا   یک ت سوسوکان با شمارش تمرینامنظور شده است.    حواس

جا که نه جسمی هست و نه ذهنی   تا بدان   199شود می تکرار    و بازدم، دم و بازدم و...
 ها جاری. چون ابر «آگاهی »فقط

  م رایب  ،کردماین شکل از تنفس برایم تازگی داشت و وقتی آن را با آناپانا مقایسه می 
شود و  تراوادا انجام می   بودیسما به طور گسترده در  متفاوت بود. تمرین تنفسی آناپان

رسند. سوسوکان و آناپانا هر  تنفسی به تمرکز و تمرکز عالیه می   ۀ بسیاری با این شیو 
به   توجه  با  اما  است  دیگر  اهداف  به  حصول  و  تمرکز  قدرت  باالبردن  برای  دو 

ت از  که  تجربیاتی  و  کردمتمرینات  کسب  سوسوکان  عمیق  ، مرین  مؤثر  ترآنرا  تر و 
 یافتم و آن را جایگزین تمرین قبلی نمودم.  

  ده بار تنفس آناپانا است و بیست  برابر هر تنفس عمیق )سوسوکان(   ،من ۀتجرب طبق
سوسوکان  معمول  تمرین  در  عمیق  طوالنی   دویست   ،تنفس  تنفس بار  از  های تر 

به دست گرفتن کنترل ذهن است معمولی است. گرچه هدف هر دو تک   نیک برای 
های معمول، ذهن به آسانی  تر از آناپانا یافتم. در مدیتیشنژرف اما من سوسوکان را  

ربط بسیاری گرایش دارد  شود و به موضوعات بی دستخوش انحراف و سرگردانی می 
راحت  به  بتوان  که  است  مشکل  ابزار    ی و  باید  و  کرد  نقطه  یک  به  معطوف  را  افکار 

 کار داشت.  تری برای اینقدرتمند 
سخت   ،در سوسوکان   گرچه کمی  تنفسی  آسان تمرین  ذهن  ولی  است  تمرکز تر  تر 

شود سوسوکان  اینکه گفته می   توان پراکندگی ذهن را جمع و جور کرد.یابد و می می 
 

که تمرین سوسوکان توصیه شده در حالیتمرین تنفسی آناپانا ، تمرکز بر نوک بینی و حول و حوش آن    -198
با نفس بر شکم همراه  با چشمان بسته است در حالیتمرکز  آناپانا  کان که در سوسو های عمیق است. مدیتیشن 

 باز است. ها تقریباً نیمهچشم
 صحبت شده است.  صیل از این تکنیکبه تف "ذن ـ موندو"در کتاب دیگرم تحت عنوان  -199
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و پراکندگی  هجوم    ، است، منظور این است که در این تمرین  «اندیشیدن -نا»   ۀ شیو
 د. شو شود و تمرکز به آسانی حاصل می ی افکار کنترل م 

های با تنفس   ،شود می   «اندیشیدن -نا»یا    «ذهنی -بی »در ذن وقتی که صحبت از   
می  فهمیده  شمارش  عمیق  دهشود.  تا  آن،   یک  تکرار  متمرکز    و  آسانی  به  را  ذهن 

کند. نتایج مؤثر از این نوع تمرین بسته به کوشش  می   فراهم کند و آرامش فکر را  می 
 کننده دارد.  ن ذاذ

ارائه داده    « آنشی گائو»راهب پارسی    از طرف رای اولین بار در چین  آموزش دایانا ب
به ژاپن    تر شدکامل   توسط استادان چینی چآن   تنفسی تکنیک  شده است.   و سپس 

ذن رسید   مدارس  در  نزدیک   و  استفاده  برای  ساتوری  به  شدن  سوسوکان  شدتر   .
را  تمرکز  به  حصول  که  است  می آسان   ابزاری  ب تر  که  ابزاری  هر  را  کند.  ذهن  تواند 

 مفید است.  ،تر کنترل کند و آن را به بخش درون ببرد تر و مؤثرسریع 
 انگیخته  گذاری خود منصب 
که در    ی یکردم و از آنجاجی تمرین می با جدیت در سوگن   در کلیت و   ذن را تمرین  

نبود  زیاد  تعدادمان  زمان  بای رهرو  هر  استاد  ،200آن  را  زیر    ی  کامل  آگاهی  و  دقت 
داشت   به صورت  نظر  ما هم  به  او صبورانه  کند.  منتقل  مؤثر  به طور  را  آموزش  تا 

جی داد. ماهی یک بار به بعضی از اعضای سوگن گروهی و هم انفرادی تعلیم می 
داده  و نزدیکانش شد  می   اجازه  به    ان که خانواده  نیز  ببینند. من  دو روز  برای یکی  را 

هوسن دمعبد  می جی  کیوتو  که  ر  محضررفتم  بمانم  استاد  در  این    ، نوریتاکه  نزد 
می   ۀخانواد  ادام ژاپنی  برای  سپس  و  برمی   ۀ ماندم  سوگن  به  بار  تمرین  هر  گشتم. 

گفت صبر کنم  او به من می  ،کردمُرشی ابراز می  شدن به نوریتاکهاشتیاقم را به راهب 

 
بینند و شاگردان بسیاری معابد نفر آموزش می  50تعلیماتی بیش از    ۀجی در هر دورهم اکنون در سوگن    -200

 د. نگردانزیادی را در سراسر اروپا می
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به تمرین و تالش بیشتر   کرد و  جی تشویق می در سوگن تا زمان آن فرا برسد و مرا 
کید   کرد که چشم به زمان ندوزم و ذهنم را متوجه تعالیم استاد نمایم.  می تأ
می  دارد. او  تمرینات  در  به تالشم  بستگی  من  پذیرش  به راهب   گفت  شدن اشتیاق 

کردم  کنم، باید صبر می تحمیل    توانستم آن را به استادم هارادا شودو داشتم اما نمی 
 فرا برسد. تا زمان آن 

سوگن  اعضای  سایر  می به پا   201جیبا  تمرین  تمرینات  پا  در  مشکلی  هیچ  کردم. 
  کردم. بردم و دانش کسب می سخت در خانقاه نداشتم و از هر فعالیت ذن لذت می 

غنی  تجربیاتشان  آنها  از  بعضی  که  اعضا  دیگر  سال با  از  و  بود  من  از  پیش  تر  ها 
و تعالیم  ردم و انضباط خانقاه، کار گروهی  کرشد می   ، تمرین ذن را داشتند  ۀتجرب

می  دنبال  را  گذشت استاد  روال  این  به  که  ماهی  چند  از  پس  هارادا    ،کردم. 
را می  شودو، را که هم ُرشی تدارک تشریفاتی  ژاپنی  مرید  که یک  اکنون واجد  چید 

بود  شدن  راهب  برای  ذن منصب   ،شرایط  رهروان  سایر  میان  در  کند.  من    ،گذاری 
بود کاندیدامایل  عنوان  به  را  خودم  دریافت  بعد  یم  برای  معرفی  منصب  ی  راهبی 

بود    ها دیدهُرشی همواره توجه خاصی به من داشت و فعالیتم را در تمام زمینه  کنم.
 اما هنوز زود بود که بخواهم در این باره با او صحبت کنم.  

سوگن  در  و  تمریناتم  راهبان  مجمع  هم  و  استادم  تأیید  مورد  هم  غیرراهبان  جی 
کردم. مشتاق بودم که  اجرا می فعاالنه  مو  به ت خانقاه را مو جی. قانون و مقرراسوگن 

دقیقی شناخت  به  بستگی  این  اما  شوم  ذن  راهب  تأیید  ک  دیگر  استاد    و  و شرایط 
 داشت.  

 شکوه"  "در جریان یک مهمانی با 

 
 متشکل از راهبان و افراد عام بودند.  Sogenji- Sanghaیا  جیاعضای سوگن -201
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دم در این  و بسیاری از مرشد  می   جی انجامی در سوگن یهاگذاریگهگاهی منصب 
مراسم بزرگی در    1984وچهارم مارس سال  بیست   در کردند.  تشریفات شرکت می 

 جی برپا شد.سوگن 
های مهم دعوت شدند. راهبان ارشد  ها و سایر شخصیت بسیاری از راهبان و راهبه  

اقم را به طور موقت در  تی داشتند که شب را استراحت کنند و من ایهااقتنیاز به ا
جی دعوت شده  به سوگن  202اد ذن گذاشتم که از معبد میوشین جی اختیار دو است

پایان   از  بعد  سوگن   ۀعدمراسم،  بودند.  خانزیادی  و  کردند  ترک  را  به  جی  قاه 
 جی فعالیت و تمرینات را از سر گرفتند.  سوگن  یوضعیت پیشین برگشت و اعضا

اق  ترا در ارسمی خود    203ردای  ، بودندمستقر شده اق من  تیکی از دو راهبی که در ا
دانستم که آیا راهب ردایش را فراموش کرده بود یا  می رستی ن . به دبودهمن جا گذاشت
بازی  از  عالقه یکی  اظهار  دارم  یاد  به  اما  بود  ذن  استادان  متداول  به  های  را  ام 

بودم. رداراهب  داده  آنها توضیح  برای  ا  که  یی شدن  در  بودتمدتی  توانست  ، می اقم 
زنشانه  که  باشد  رای  وجود  دهد.  نوید  را  شدنم  راهب  اتاق مان  در  مانده  جا  دای 

ای باشد از جانب راهبی که در اتاقم اقامتی موقت داشت و همۀ  توانست هدیهمی 
خوشحال بودم که ردای مناسب به  کرد.  ها و احتماالت مرا سرخوش می این حس 

   ه و هدیۀ او مرا خوشحال کرده بود.برکت آن راهب به من رسید
اینکه دورروزی   از  پایان رسید  204ای هفته تعلیماتی یک   ۀ بعد  که    ،به  یافتم  فرصتی 

بود گذاشته  جا  که  را  ارشد  راهب  کنم    ،ردای  تن  جام   خود  لحظاتی   وبر  در    ۀ را 
آنجا از  ببرم.  لذت  و  ببینم  ا  ی یراهبی  اتکه  به  بود   استاداق  تاقم    گاهی   ،نزدیک 

ر تن  ب  را ردا غافل از اینکه  بعدازظهر  روز  آن بردم.  میوه برایش می مقداری میوه یا آب

 
202- MyoshinjiTemple   
203- Koromo (Japaneese Zen Buddhist Robe)  
204- O' ssesshin 

e-book



  257 |سفر به ذن 
 

  
 

پا  ، داشتم بخورد.  که  بردم  برایش  میوه  کشویمقداری  در  از  یین  بعضی  در  که  ی 
اق او را باز  تمتداول است نشستم و در کشویی ا  ،های ژاپنی به خصوص معابدخانه

و آب میوه  و سینی  اکردم  در  احترام  با  را  لباس  تمیوه  با  مرا  او هرگز  اقش گذاشتم. 
گذاری چنین لباسی بپوشد.  نبود بدون منصب   متفاوتی ندیده بود ضمنا  کسی مجاز

جی نیست. نگاهی به من انداخت و برای  دانست که متعلق به سوگناز نوع ردا می 
  چند ثانیه به لباس و من خیره شد و پرسید که آیا از معبد میوشین جی به من رسیده 

 بود. 
 .خیر :پاسخ دادم 

روز چند  از  حیدریبعد  که  کرد  اعالم  ُرشی  فامیلی   205سان -ی  برای  )نام  ام( 
کاندیدمنصب  از دای چی گذاری  و  دستیار    206سان -است  که  استورانت(  )پرسیال 

سر از    و نظرم را در مورد این تصمیم بپرسد.خواست با من صحبت کند    ،معلم بود
ی مسافر  ماه  بود.   و نقطه عطفی بسیار مهم  شادمانی عجیب برایم  شناختم و پا نمی 

 کرد. نور بود و سور بود و شور. شادی شنا می اینک در امواج نور و 
کردم.ُرشی   تصمیماز  درنگ  بی  استقبال  شادمانی  به    با  چندی  از  بعد  خبر  این 

کرد که  بسیار خوشحال شد اما تصور می   ورسید  جی  در معبد هوسن ُرشی  نوریتاکه 
این پذیرش صورت گرفته با من  است   به اصرار من  و  .  این مورد  تماس گرفت  در 

   کرد و توضیح دادم که چنین نبود.  سؤال
جی با حضور  در خانقاه سوگن  1985گذاری در تاریخ پنجم ماه مه  مراسم منصب 

رسمی برگزار  ها، مقامات رسمی و غیر استاد هارادا شودو، جمعی از راهبان و راهبه 

 
 ، خانم و ... است.ر ژاپنی به معنای آقابه اسامی د san  پسوند -205

206- Daichi – san (prescilla Staurandt) 
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ایتسوسان  دو  و  من  مراسم  این  در  ژاپنی(   207شد.  رسمی  هب   )رهروی  طور 
 گذاری شدیم.منصب 

گذاری مرا با  ُرشی تصمیم گرفت منصب  صادقانه بگویم که ندانستم چگونه و چرا
در  کند  تأیید  ناگهانی  طور  به  و  سرعت  داشتم حالی این  اطمینان  در   که  ُرشی 

گذاری در ذن به  پذیرد و اساسا  منصب های مهم از کسی سفارش نمی گیری تصمیم
دیهاویژگی  نیاز  دخالت  ی  و  توصیه  به  که  نمی   ان دیگرارد  و  شود.  مربوط  عالئم 

رمز  تأثیراشارات  بود  توانسته  سان گونه  در  اینکه  یا  باشد  من  -گذار  از  چیزی  ذن 
نمی  درستی  به  بود،  دیده  یا  صورت  شنیده  هر  در  در  دانم  عطفی  نقطه  واقعه  این 

گرفتم بدون اینکه  می   ام بود که در فرهنگستان بزرگی مورد تأیید همگان قرارزندگی 
 ارزش واالی آن را بدانم.  عمیقا زمان در آن 

سان و به  -گذاری من و دوایتسوسان تحت تعلیم دای چی چند روزی قبل از منصب 
سوگن  آموز-جی کمک  و  کردیم  آماده  مراسم  برای  را  خود  به    هایه سانگها  مربوط 

سید گویی ردایی از نور  آن روز درخشان و نورانی فرا رسرانجام  ،  مراسم را آموختیم
می ب تن  بال ر  با  ردایی  بود. کردم؛  عشق  و  آرامش  پودش  و  تار  که  دانایی  از    هایی 

که   را  خود  راهبی  سوی حکم  قرار    از  تأیید  مورد  مادر(  )معبد  جی  میوشین  معبد 
بود  به طور  در خانقاه سوگن  ،گرفته  را  راهبی )کورومو(  دریافت کردم و ردای  جی 

 راهبان رینزای ذن درآمدم.  افت نمودم و به عضویت رسمی رسمی از استاد دری 
می  نظر  که  به  دوایتسورسید  و  دانش -من  سومین  هاراداشودو،سان  ُرشی   آموزان 

در خانقاه سوگن   باشیم منصب گذاری می جی منصب که  مراسم  در  گذاری شدیم. 
شادمانی سان  -دوایتسو   ۀخانواد  سوگن   با  به  پسرشان  معنوی  ترفیع  آمبرای  ده جی 

وقعیتی نبودند که بتوانند از ایران به این مراسم بیایند اما به  من در م   ۀبودند. خانواد 
 

207 - Doitsu-san 
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خانواد  و  نوریتاکه  آنها  شادما  ۀجای  مراسم  این  در  کردند  انه نایشان    ، شرکت 
خانواد الهام برایم  حضورشان   آنها  حقیقت  در  بود.  و    ۀبخش  بودند  ژاپن  در  من 

 بود.  ،ه داشتمن به پیشرفتی که در این راحضورشان عامل عمده در سرعت بخشید
منصب  از  سوگن بعد  در  راهب  گذاری  یک  عنوان  به  مسئولیتم  کردم  احساس  جی 

زمان  در  که  دیگران  به  نسبت  تعهدم  و  خودم  معنوی  پیشرفت  به  نسبت  ماهایانا 
. بر اساس این تعهد عالوه  ست االجراالزم   ، گذاری در برابر استاد نموده بودممنصب 

)دارما( را بدون هیچ تبعیض نژادی، قومی،    الیمخودم باید تعسازی و تربیت  پاکبر  
. این نوع تعالیم که از معلمان پیشین تا به کردممی رنگ و مذهبی به دیگران منتقل  

دوستی دلی، دوستی و انسان همپیامی است از صلح،    ،امروز دست به دست گشته
ب قید و شرط  ا  طور یکسان.به   و  همه  رایبی  نور گامینک در جاده من  از  نهاده    ای 

شنا   شوق  از  دریایی  در  دانا  و  مهربان  نهنگی  چونان  اینک  کوچک  ماهی  بودم. 
 کرد.می 

انسان   ای  بیایید  من!  یاران  بر سر  بیایید  دانایی  از  تاجی  تا  بیاموزیم  تا  برویم  تا  ها 
 راه و رسم جامعۀ ذن و به ویژه راهبان است. این  گذاریم!

 ذن   توصیه استادان 
ب  راهبان  به  ذن  منصب تعلیم  از  بعد  ویژه  می شکل  گذاری  ه  پیدا  که  خاصی  کند 

به چارچوب معبد یا خانقاه  تر می ها سنگینمسئولیت    :درخور توجه است  شود و 
 شود.  محدود نمی 
نوریتاکه به  ُرشی و هم هارادا ُرشی توصیه می  هم  بودا و پیشوایان را  کردند که پیام 
درمان  تربی  شکل  ذهن و  گفت  ت  نوشتار،  طریق  به  از  آموزش  دیگر  شکل  هر  و  ار 

 منتقل کنم.  ،بدون اینکه اجباری در کار باشد  ،ی که نیازمند آنندیآنها
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جلس  یک  می   استاد  خصوصی،  ۀدر  توصیه  ایتسوسان  و  من  چراغ  به  که  کرد 
روشنگری تعالیم بودا را همه جا با خود حمل کنیم، آن را به همه تعلیم و توضیح  

نیم، عقاید نادرست دیگران را اصالح کنیم، به مردم  را بیدار ک  208یم، مردم خفته ده
به همه جا برویم و تعالیم را در رابطه با    افکار کمک کنیم که   سودمند پیشه کنند، 

رها و  بگویرنج  آنها  به  را  رنج  از  حتیی  جانمان    ی یم  افتادن  خطر  به  قیمت  به  اگر 
سالت یک راهب  ر   نه تبلیغ مذهبی.  است مان  درتربیت ذهن و  باشد. این به معنای  

 است که ذهن را در مسیری درست و هوشمندانه هدایت کند.
ااستادان ذن هیچ  یا مجبور کردن  تبلیغ مذهبی  را جایز  گونه  به پذیرش مکتبی  فراد 

 شمرند.  نمی 
 چنین است راه و رسم درخشان ذن. 

 تجربیاتم به  کردم و  یافت می در   شد،می   جی برگزار تعالیم ذن را که هر ماه در سوگن 
ماه یک جلس بخشیدممی   اغن   برگزار   210روزه پنج   ۀ و سه جلس   209ای هفته یک   ۀ. هر 

فعالیت   ۀ شیو  شد.می  مجموع  در  نظم،ها  تعلیم  تأثیرسختگیرانه    با    . بودگذار  اما 
. نوع  شدها احساس نمی عادت کرده بودند و این سختی ها  این نوع تمرین اعضا به  

ذن   در  رینزاتمرین  ویژه  شکل یبه  در  هم  ذن  مدارس    ی  سایر  با  محتوا  در  هم  و 
  است به سایر الگوهای فکری ننسبت  برتری آن    ۀمتفاوت است و این تفاوت نشان 
 اند. ها آن را مؤثرتر یافته بلکه راه و روشی است که بعضی 

سوگن آموزش  در  تحت  و  انضباط،    استاد،جی  داشت:  وجود  عمده  عامل  سه 
 ش جدی. مسئولیت و کوش 

 
 .خویش ۀعالی داناییدر اینجا یعنی عدم آگاهی به خرد و خفته  -208

"ذاذن  "هفته و تمام وقت یک ۀدور O'sesshin- 209 
روزه همراه با کار بدنی 5 ۀدور Ko-sesshin- 210 
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داشت. من تحت تعلیم استادی بودم که خود  برتری  ایر قوانین  این سه عامل بر س
گذار بود.  تأثیرروش او    کامالو    آموخته ها این تعالیم سخت را از پیشوایان ذن  سال 
فعالیت زمان  و  با آموزش های کمبندی  در دوره نقص خانقاه همراه  های  های استاد 

از هر دوره فقط یک روز     و بعدشد  می   هر ماه انجام  روزه پنج  روزه و  هفت  مختلف  
داده  آزاد  انجامشد  می   وقت  معبد  در  مردم  با حضور  که  بود  مختلفی  مراسم   البته 

 شد. می 
می  که  بود  من  برای  دستاوردی  کردم،  دریافت  استادان  از  راه  آنچه  چراغ  تواند 

ای ه و تا اندازه دیگرانی باشد که در پی حقیقت خود هستند. تمرینات گرچه فشرد 
 آمد اما نتایج بسیار مثبتی داشت.  می  سخت به نظر

ترین بینیم عالی درمانی به ذن نگاه کنیم، می اگر بخواهیم از زاویۀ روانکاوی یا روان 
 شود. شکل درمان در محیطی طبیعی با این شیوه انجام می 

ین روزانه  و خود را برای تمرخاستم  صبح از خواب برمی   ۀدقیق  سه و چهلساعت  
 کردم.می  مادهآ
مدت  س  به  ذاذن  تمرین  نشست   ساعت   ده تا    هفت پس  پی در  و  در های  هر  پی 

 انجامد. دقیقه به طول می به مدت چهل نشست 
 . م )گفتار درمانی(شتیدر طی روز جلساتی با استاد دا

  .)محیط درمانی(گرفت صورت می   ی آرام و طبیعی انطباق با محیط 
 ا درمانی(.  )غذشد می  ر زمان تمرین رعایت درژیم غذایی مناسب  

 )ورزش درمانی(. شد می  انجامچوآن یا هر ورزش رزمی دیگر -تمرین تای چی 
 .کندیک درمان عمل می  به مثابهمقدماتی  ۀ ذن در مرحل

شیو هم    ۀ این  ناخوشی   پیشگیری   نوعی تمرین  بعضی  و  از  است  روحی  هم  های 
دارد و در بطن  ی است که اراده به تغییر یضاها در چارچوب ف. این ویژگی آنها درمان 
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معنویفعالیت  این    ،های  از  که  مثبتی  نتایج  است.  رسانده  اثبات  به  را  خود 
می فعالیت  دست  به  پذیرش آیدها  شخص    ،  که  است  اساسی  اصول  و  انضباط 
 پذیرد. را در آن چارچوب می  هاآن  ،باورمند

آموز من  می   ۀ گرچه  انجام  موفقیت  با  را  وذن  ا  دادم  از  که  را  آنچه  بودم  ستاد  آماده 
  با وجود دریافت کرده بودم به سایر تجربیاتم بیفزایم و شروع به تعلیم دادن بکنم اما  

غنی  تجربیات  بودایی   این  مدرسۀ  دو  در  تهراوادا   -که  و  آورده    -ماهایانا  دست  به 
ه و  با اندیش فرهنگستانی را  چنین  خیالی بود که تصور شود بتوانم  خوش بودم، هنوز  

. روحانیون مذهبی در  ن در ایران برپا کنمامت روحانیدر حکوعملکردی متفاوت،  
تر از آن هستند که بتوانند درک کنند چیزی فراتر از  نطرتر و تنگ طلب ایران، انحصار

بخش جان و خرد انسان باشد.  تواند اعتال تصورات آنان در جهان وجود دارد که می 
تهدید   به  تاریخ  طول  در  دیگران آنان  عقاید  و  آرا  و  کارنامه پرداخته   افکار  و  ای اند 

انسانی با خود دارند اما با این حال امیدوار بودم که  د و ضد های ناپسنفجیع از رفتار 
تربیت   شیوۀ  این  از  که  باشند  سیستم  همین  درون  در  اندیشمندانی    -ذهن »هنوز 

استای منافع و آرامش  ، بدون تعصب استقبال خواهند کرد و در ترویج آن در ر«بدن 
تر اند؛ مهمها چنین کرده که روشنفکران سایر کشور خواهند کوشید همچنان مردم،  

هایی  ها نه سیاسی بود که یقۀ کسی را بگیرد و نه اقتصادی که جیب اینکه این آموزه 
رهارا   و  درمان  شیوۀ  یک  بلکه  کند  غیرپر  و  سازی  زیستن  بهتر  جهت  در  انتفاعی 

 ا بود.  هظهور خالقیت 
م و در مکانی  توسعه دهدر ژاپن بمانم و تجربه و تمریناتم را    برای من آسان بود که 

راهبان  امن    ،آلایده به  سنتی  طور  به  ژاپن،  در  کنم.  زندگی  احترام  از  برخوردار  و 
معابدی داده   پیشنهاد ادارۀ  بدان معناست که  می رسمی و واجد شرایط،  این  شود. 

اندازی شود.  سمی راهراهبان ر  به دست که نیاز است    معابد زیادی در ژاپن هست 
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توانستم معبدی را در ژاپن در اختیار داشته باشم و  همانند سایر راهبان من هم می 
می  معبد  این  اداره کنم.  را  برخوردار  آن  معابد   و سایر  دولت  پشتیبانی  از  توانست 

بود  باشد دیگری  چیز  آرزویم  اندیشۀاما  در  مردم  .  به  فکر  مبود  ورمکش   خدمت   .
دلیل  تجربیاتی غنی به شغل آموزگاری که بی   کسب توانم بعد از می کردم چگونه  می 

کاست وو در عین حال تجربیاتم را بی کم   برگردم و خدمت کنم  ،از آن محروم شدم
همیشگی  آرزوی  این  دهم؛  قرار  هموطنانم  اختیار  می در  بود.  باید  ام  که  اندیشیدم 

کردم و به  د. باید صبر می ی در مملکتم وجود داشته باشدرمان-چنین مرکز فرهنگی 
 نشستم تا راهی گشوده شود.   انتظار می 

 تغییرات محسوس 
توان  بسیار جالب است که تغییرات را چگونه می به نکات حساس تمرین بپردازیم.   

توان با  شود. نمی حس کرد و باور داشت. تغییر واقعی از درون به بیرون پدیدار می 
ایجاد  تکنیک آنی  تغییر  سطحی  تیش های  و  رفت  عمق  به  باید  ریشه کرد.  به  زد.    ه 

برداشت  و  فکر  می ساختار  توصیف  را  ما  شخصیت  که  ما  اساسی  باید    ، کندهای 
بدین  و  شود  داریم سان  متحول  دیگری  چشمان  می   گویی  آن  از  خود  که  به  توانیم 

 واقعی و جهان واقعی بنگریم. 
به هند    ،ی ج ستمر در سوگن قبل و پس از دو سال تمرین م تر از  انرژی پر  در آن زمان 

چیزی عوض نشده بود و روال سابق را  سانا در هند  گشتم. در فرهنگستان ویپابرمی 
کردم بر  حس می   کردم. داشت ولی من تغییر کرده بودم و این تغییرات را حس می 

جودم سرشار  گر جهانم. وفراز قلۀ مهربانی، عطوفت و رأفت، همراه با عشق نظاره 
 دی شده بود.از عشق و توانمن
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ایران   به  بازگشت  از  مرکز  قبل  برپایی یک  رؤیایم، در جریان  به  بخشیدن  و تحقق 
ذن،  بین دورالمللی  یک  در  و  رفتم  هند  به  دیگر  مرکز    سانا ویپا  ۀ بار    V.I.Aدر 

 ( شرکت کردم.سانا المللی ویپا)فرهنگستان بین 
در معابد ذن انجام داده    ای که ساله ه به تمرینات دو با توج را  سانا  ویپا  ۀ ده روز دور 

بارکردم و تفاوت   مرور   V.I.Aبار دیگر در  بودم،   از نظر    ها را ارزیابی کردم. این 
و   نبود  کمال  و  تمام  قبل،  مانند  ویپاسانا  فرهنگستان  تعلیماتی  مجموعۀ  من 

ماتی و مدیریت شوم. پروسۀ تعلیدیدم که وارد جزئیات آن نمی هایی را می نارسایی 
را که در ذن تجربه    تری یچرا که ابزار قو دیدم  ر این مرکز متفاوت می کالن را هم د 

رفته تکنیک ویپاسانا برایم  همشد اما روی کرده بودم، در ساختار ویپاسانا دیده نمی 
کسی که در مسابقات   برای مثال  کردم؛بود و آن را در تمریناتم استفاده می قبول  قابل 

کس   المپیک غنی  تجربیات  و  کرده  یا  شرکت  مسابقات محلی  در  ب کرده، شرکت 
های مرتفع باال رفته،  کشوری برایش چندان جذابیتی ندارد یا کوهنوردی که از کوه 

 ها برایش آسان است. پیمودن تپه 
های خاص خود را برای تحول  فکری، ویژگی   ۀ حقیقت دارد که هر تکنیک یا شیو 

ای به تربیت ذهن  ز چه زاویه ها اها و تکنیک که این شیوه فکری دارد ولی باید دید  
 . کنندنگاه می 

شود بلکه در حل  نه تنها به عمق وجود وارد می   ژاپنی   -تنفسی چینی فرآیند تمرین  
  این شیوۀ تنفسی .  211است   «اندیشیدن نا» شیوه    ناست و بهتری  رسان ، یاری «کوآن »

حومی  به  ورود  برای  مطمئن  پلی  عنوان  به  ایسانا  ویپا  ۀ زتواند  آید.  حساب  ن  به 
نهم.  ماهایانا و تراوادا است که بر هر دو ارج می   ۀبرگرفته از تجربیاتم در دو مدرس 

 
211 - No mind, no thinking 
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 ، یک تمرین به حساب آیدۀ مجموع به عنوان  ساناای از سوسوکان و ویپاهر گاه آمیزه 
 تر است. گذارتأثیرآن  ۀنتیج

های درون باخبر  نش و واکنشبه منظور اینکه ارتعاشات بدن احساس شود و از ک
که بتواند با دقت به درون نفوذ کرده    داشته باشدتیز  نافذ و  ذهن باید ابزاری    ،ویمش

منظور    ؛تثبیت کنددر حافظه  ترین تحرک بدن را دریافت کرده و آن را  و بتواند جزئی 
بدن   کلی  و  جزئی  حاالت  بتواند  که  مؤثری  ابزار  نوع  هر  که  است  این  مقصود  و 

این ابزار اولیه سوسوکان باشد یا هر    چهید است  مف  ، ی را زیر نظر داشته باشدفیزیک
های دیگر  )کار بدنی(، ورزش رزمی و ابزار   بر این سامو  عالوه  ، تمرکز دیگر  ۀوسیل

اش عمل کند.  به وظایف اصلی  تاکند تر می تر و بیدار تر، حساسذهن را هشیار، ذن 
محرک  این  مدیتیشنشخصا   در  را  د هها  که  چرا  دیدم  کمتر  معمول  ریافت  ای 

قوی  جنبش ابزاری  با  باید  دارد. ذهن  مستمر  تمرین  به  نیاز  بدن  و کالن  های خرد 
انا  سایست از سوسوکان، ویپاببیند، حس کند، دریافت کند و ضبط نماید، این آمیزه 

 و کار بدنی آمیخته با هشیاری مستمر.  
به وطنم    خاص، خودم را آماده کردم که   مدیتیشن به طور عام و ذن به طور   ۀ با تجرب

اشتیاق داشتم این شیوۀ مراقبه را در    برگردم و تجربیاتم را در اختیار مردمم قرار دهم. 
داشتی تقدیم  مملکت خودم و برای مردمانم با نیت خیر و پاکدلی بدون هیچ چشم

شعبه  داشتن  رؤیای  آن  کنم.  خاص  تعلیمات  و  ذن  ژاپنی  معابد  ساختار  از  ای 
دانستم این خواستۀ بسیار  همواره در سرم بود اما نمی استادان در راستای نفع مردم  

 رسد یا نه. ساده به منصه ظهور می 
باره صحبت کرده بودم و آنها نیز  جی  ترک خانقاه سوگن قبل از   با استادانم در این 
عنوان یک   ام را بهتوانم وظیفهاز اینکه می بودم خوشحال  .های الزم را نمودندتوصیه 

متعهد   دهمبنسبت  راهب  انجام  هموطنانم  اما    ه  دادند  همکاری  قول  نیز  آنها  و 
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 توانستم در جمهوری اسالمی مشکل این بود که با شکل و شمایل یک راهب نمی 
غیر بنابراین فعالیت  باشم  داشته  معمولی    اسالمی  شخص  یک  مانند  دادم  ترجیح 

بپو لباس  فرد عادی  مانند یک  و  از    شم رفتار کنم  تبلی  بودیسمو صحبتی  به  و  آن  غ 
گاه بودم که    میان نیاورم. جایز نبود با لباس راهبی و سر تراشیده ظاهر شوم چون آ

نمی  من  به  را  اجازه  این  روحانیون  تام  اقتدار  و  ایران  که فضای  جهت    دهد  در 
کنم  مخالف عقیده  اظهار  و  بپوشم  را  خودم  لباس  کنم،  فکر    روشن چنانچه    .آنها 

مجبور بودم    .شدمبا مشکالتی مواجه می   تما ، ح امکه من تعییر مذهب داده   شدمی 
و تبلیغ آن شدید  کنم چرا که طبق قوانین اسالمی مجازات تغییر مذهب  دوراندیشی  

خشک   است  ذهن  است  ممکن  حتی  آنچنان  و  را  ایران  بر  حاکم  مذهبی  اندیشان 
بخشی در آستانۀ آگاهی   تحریک کند که برایم حکم ارتداد صادر کنند و چون حالج 

توانست منصبش را عنوان  طنان، بر سر دار شوم. شیخی شده بودم که نه می به همو 
پایگاه محکم من ذهنی   تنها  باشد.  افکارش داشته  نه خانقاهی برای ترویج  و  کند 

هایم به دژی مستحکم تبدیل شده بود. تمام سرمایۀ من در ذهنی  بود که بر اثر آموزه 
 داد.د که بیداری را نوید می تلنبار شده بو

اینکه    ،درمانی آغاز کردمو یا روان درمان    آموزش خود را آرام و تحت عنوان  بدون 
رهبر یا  خاص  مذهبی  از  توصیه  ی نامی  آورم.  میان  به  از  مذهبی  ارزشمندی  های 

می  دریافت  ژاپن  در  ذن  سخت  استادان  شرایط  در  را  ماهایانا  راه  چگونه  که  کردم 
روحانی کمترین  حکومت  که  کنم  دنبال  نیایبرخورون  پیش  خطر  دی  به  کسی  و  د 

 نیفتد.
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 : مطالب مهم این فصل 
آموزگار ذن    - تعلیماتی استاد  اولین  معبد  اولین  و  در  نوریتاکه  معبد هوسن جی  ام 

 ؛کیوتو بود
 ؛هایی هست بین ذن و مدیتیشن معمول تفاوت  -
 ؛گرفتم اولین ایرانی بودم که ذن را در معابد ژاپن فرا -
مختلف  تکنیک   ۀ هم  - مدارس  تفاوت   بودیسم های  اندک،با  را    های  هدف  یک 

 ؛ روشنگری  :کننددنبال می 
تر از آناپانا  مؤثر   ،ای تمرین تنفسی سوسوکان برای نفوذ عمیق به دورن برای عده   -

 ؛است 
از طریق انضباط و    بیشتر  انا آغاز شد. آگاهی سبودا با تمرین ویپا  ۀ درکم از آموز  -
 ؛دکنیک ذن به دست آم ت

تکنی   - سایر  با  مقایسه  در  ناگهانی  می ک بیداری  مدیتیشن  آسانی  های  به  تواند 
 ؛ دریافت شود

از    - و خارج  ژاپن  در  ذن  استادان  از  بسیاری  تأیید  مورد  تعالیم هارادا شودو رشی 
 ؛ژاپن بوده و هست 

 ؛ای دیگرهای است از ذاذن، سامو، سان ذن، ورزش رزمی و فعالیت ذن آمیزه  -
 ؛ جی آمد رادا رشی از معبد شوفوکوجی به سوگن شودوها -
و بندی در سوگن زمان   - دیگر در من  ؤهای م فعالیت   جی، آموزش خاص رشی  ثر 

   ؛باور مضاعف ایجاد کرد 
 ؛زندبر می یابی به عمق ذن راه میان دریافتم که راه و روش ذن در مجموع برای راه  -
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تعالیم  - وارث  رشی  ذن   ۀمدرس   هاراداشودو  آموزه   رینزائی  از  الهام  هاکوئین  ۀ  با 
 ؛است  212جی ذن 
شخصی است. برای ورود به دنیای    ۀت گرفته از مشاهدأدانش عالیه نش   ،در ذن   -

 ؛ذن فرد باید از تونل تجربه عبور کند
  ، افتد که با تمام وجود و با یکدلی برای کسانی اتفاق می   ،بیداری ناگهانی   ۀتجرب  -

 ؛ماده کندخود را برای آن آ
ذن،    ۀ گاهی اتفاق بیفتد اما در مدرس ازتراوادا ممکن است هر   ۀی در مدرس بیدار  -

 ؛ در هر زمان ممکن است حادث شود
یافته از عوامل موفقیت در ذن  منظم، مدیریت سازمان   ۀ انضباط سخت، یک برنام   -

 ؛است 
  ۀ ها و نحو ش تواند در دسترس همگان باشد اما روی می یباور دارم که بیداری بودا  -

 م استادان متفاوت است.تعالی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
212 - Hakuin Zenji 
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 اکایاما   هتل   در   سخنرانی 
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 فصل چهاردهم 
 یک مرکز ذن  بنیاد یای  ؤر 

 
 آری آری زندگی زیباست 

 زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست 
 اش در هر کران پیداست گر بیفروزیش رقص شعله 

 ست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ما
 سیاوش کسرایی 

کوشش و    ۀ تجرب  ۀگیرد. تنها در سای و سکوت شکل نمی   ی راحتشخصیت آدمی در  
می  قوی  )ذهن(  روح  که  است  بلندپروازی رنج  حاصل  هام  ال   شود،  موفقیت  و 

 شود. می 
 هلن کلر 

رفت. باید به زادگاهم  های خویش پیش می ماهی عاشق اینک شناکنان به سوی برکه 
نهادم.  ماهیان دیگر در میان می   را در این سفر آموخته بودم، با  گشتم و هرچهمی باز 

می  جستجو  را  خویش  معشوق  که  بودم  می عاشقی  دل کرد.  رایحۀ  انگیز خواستم 
دالویز خاک همیشه  عشق و آگاهی را در سرزمینم جاری سازم و با مشک و عنبر  

 آمیزم. بهارم ایران در 
نقاب بد شوق وصل به سرزمین مادری  بانام  ود که  دیشی را از من آنقدر دور کرده 

کج  اشغال  در  سرزمینم  بودم  کرده  از  فراموش  را  اندیشه  مجال  که  است  باورانی 
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فکر می دیگران سلب کرده  این راه کسب کرده اند.  در  دانشی که  کافیست،  کردم  ام 
ام، گرفته اش تنها همت آموزش است و فضایی که در آن بتوانم آنچه را که فراالزمه

افک  از  بیاموزم.  بودم  به همنوعان خود  معتقد  داشتم چون  پرهیز  به شدت  منفی  ار 
فلج منفی  می گرایی  کند  خطیر  راه  این  در  مرا  و  است  ایکند،  کننده  و    ن با  اطمینان 

از   برمی سرشار  خانه  به  به  انرژی  و  باشم  آنها  با  کنم،  کار  مردمم  برای  تا  گشتم 
 م بگیرم.ای عملی و انسانی از آنها الهاشیوه 

و  مسئوال از     ادارهمکاران  در  یک    ۀ نم  ایجاد  در  داشتم  انتظار  پرورش  و  آموزش 
بارها قول آن  ون اسالمی در شعارهایشان  طور که انقالبیسالم و قوی، همان   ۀجامع

را داده بودند، همکاری نمایند. از آنها انتظار داشتم اجازه دهند نظراتم را آنگونه که  
نیاز جام  بیان کنم. نمی واقعا مورد  بود،  یا    استمخوعه و مردم  پنهان کنم  را  عقایدم 

به  به  برای  داشته  ترفنددست آوردن منصب،  ریا  متوسل شوم که رنگ و روی  هایی 
بود. صداقت  مسیر  من  مسیر  می   باشد.  به  خیلی ساده  بدهم  یاد  مردم  به  خواستم 

انداخته،   نگاهی  را دریابند توانایی ذهن خود  آن  آ  های  بهتر و سپس    ن را در جهت 
دهند تغییر  را خدشه این کار    ، شدن  نمی موقعیت هیچ کسی  و دردسر دار  ساز  کرد 

دانستم که با  نمی   .کردند( طوِر دیگری فکر می قشریون آنها )این  با وجود  هم نبود.  
های خاصی برای نوعی  رو خواهم شد. باید تعریف ه بهای بیمار رو برخی شخصیت 

ود داشته باشد اما من  در علم روانشناسی وج   گسیختگی وان ربیماری روانی به نام  
را    گسیختهروان توانم افراد سیاسی  بر اساس دانش و مشاهدات شخصی خودم می 

 به شکل زیر توصیف کنم: 
ترس  واقعیات،  دریافت  در  اغراق  دچار  واقعیت،  از  دور  بدبین،  و  زدگی،  نگران 

 د.سربردن در دنیای تردیاعتمادی به همه و به بی 
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بین و مشتاق  خوش   اندیش باشم. خواستم مثبت در این شرایط سخت من هنوز می 
به جای که  کار کنم.    سرگردانی   بودم  بیگانه، در کشور خودم    همین در کشورهای 

 با خوشحالی به وطنم برگردم.  ه بودباعث شد و آرمان  آرزو
زی را آرزو  چی  گاهی رسد و  آرزوی چیزی را داریم که به نظر خودخواهانه می   گاهی 

که خودخواهانمی  نیست.  کنیم  دواین  ه  ماهیت    قسم،  هر  از  که  آرزوهایی هستند 
گیرند. آرزوی اینکه شخصا چیزی را داشته باشیم یا امیال انسانی ما سرچشمه می 

منفی   یفرایندحصول آن  شود که  می   تهی ی منهدفشخصی خود را ارضا نماییم به  
می دارد  بی .  به تالش  را  آن  توقتوان  ته  بدون  پرکردن یک سطل  برای  نمود. فه    شبیه 

  ۀ در دایر  ۀ آنها دوباره و دوبار  تولیدباز به    شک بی این آرزوهای خودخواهانه    استمرار 
، دانش  اساس آرزوی تقسیم شادی هایی که بر شوند اما بلندپروازی زندگی منجر می 

دخواهانه نیست و  قید و شرط به آنها باشد، خوو دارایی خود با دیگران یا کمک بی 
کننده  از نظر معنوی راضی  ،آن  و حامل عاملبرای انجامد که می  به اقدامات سالمی 

می است  آرزو،  همانند  بلندپروازی  بر.  دنبالش  تواند  به  که  چیزی  و  انگیزه  اساس 
 :هستیم، دو جنبه داشته باشد

  و   محورخود  یامنفی با هدف موفقیت دنیوی و لذت دنیوی و با انگیزه   بلندپروازی  
دن به  مثبت  سودمند  بلندپروازی  اهدافی  بدون  بال  مردم،  به  خدمت  هدف  با 

 انتظارات مادی.
شروع به خواندن و    .کردمگاهی تمرینات خود را مرور می ازهر   ،به خانه آمدم  وقتی 
کسی نبود که    مملکتمکه با خود از ژاپن آورده بودم زیرا در  کردم  هایی  کتاب  ۀترجم

ا در  من  استاد  «طریقت »ین  با  باشد.  که    انم  همراه  بودند  کرده  راهنمایی  مرا  نیز 
 .  خواهانه پیش برومچگونه با ذهنی آرام و با نیت خیر 
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می  که  بودم  ذن  ایرانی  راهب  تنها  که  بودم  به  خوشحال  ایران  در  را  ذن  خواست 
 استاد   جی که توسط ید. دو سال تمرین مداوم در سوگن ای عملی معرفی نماشیوه 

آموزش داده شده بود، مرا ترغیب نمود  انقاه ذن،  س از اولین دیدار و تمریناتم در خ پ
سهیم    هموطنانم که پا را از تمرین انفرادی خود فراتر بگذارم و بخواهم که آن را با  

تمرین  آموزش  مرکز کوچکی برای  هدفم تأسیس  شوم. زمانی که به خانه برگشتم،  
بودایی آموزش  ایط بودم از آنجا که در دو مدرسۀ  برای این کار واجد شر  بود؛  مراقبه

تر اینکه مجوز آموزش را از استادانم داشتم. هدفم از تأسیس چنین  دیده بودم و مهم 
اندازی تجارت نبود که از آن طریق خواسته باشم به مال و منالی برسم  مرکزی، راه 

کرده بودم نه    چرا که در تمام مراکز و مدارس فکری بودایی که در این مدت شرکت 
مط من  از  چیزی  نمی تنها  نیازالبه  بعضی  بلکه  روزانهکردند  برطرف  های  هم  را  ام 

 توانست برای عموم به ویژه جوانان مفید باشد.چنین فرهنگستانی می  ساختند.می 
می  تنها  نه  فرهنگی  مرکز  این  که  بودم  دانش مطمئن  تمامی  به  و    آموزان توانست 

دانشک ؤم   دانشجویان  و  می دهسسات  بلکه  کند  کمک  مختلف  به  تواهای  نست 
هیچ  روش  من  کند.  کمک  نیز  مردم  دیگر  به  متعددی  وسیل  شغل های    ۀ و 
شده از سوی مقامات تفاهم ایجادمعاشی نداشتم. شغلم را به خاطر یک سوء امرار

ام را از دست داده بودم. قبل از هرچیز، تالش کردم شغل قبلی   ، آموزش و پرورش
س و  بگیرم  که  پس  کنم  متقاعد  را  مقامات  کردم  کالج  عی  در  تحقیقم  طول  در 

 اخالقی انجام نداده بودم. در ژاپن هیچ اقدام غیر  213هاناذونو یا مراکز ذن 
توانستم به عنوان یک معلم مشغول به کار شوم، گام مهمی را به سوی هدفم  اگر می 

بود  به مردمم  به    انجام وظیفه   در جهت   اقداممبرداشته بودم. این اولین    ،که کمک 
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بودایی  یک  قبلی   عنوان  شغل  به  بازگشتن  برای  بود.  شهرهای    ماهایانا  به  باید 
می  می مختلفی  را مالقات  مختلفی  مقامات  و  اشتباهاتشان رفتم  به  را  آنها  تا  کردم 

متقاعد نمایم. به خاطر دو سال دوری از کشورم و تمرکز کامل بر موضوع تمرینم،  
نیای دو سال پیش با دنیای  رسید. دیم خیلی متفاوت به نظر می همه چیز در ایران برا 

، شاید آنها ثابت و من در  دیدمکنونی فرق داشت. مردم و همه چیز را متفاوت می 
 . روندی متغیر مسیر پویایی را طی کرده بودم

تجربیاتم را با مردم در میان بگذارم تا   کهتر و پر از انرژی بودم  تر، مطمئنخوشحال  
بچنان زندگی  در  یافتند،  مفید  را  آن  گیرند.چه  موقعیت  نمی   ه کار  ایران  در  توانستم 

خرقه  سازم.  آشکار  راهب  یک  عنوان  به  را  نمی خود  نیز  را  نه  ام  بپوشم.  توانستم 
چیزی  می  می   بودیسمدربارۀ  توانستم  نه  و  بگویم  به  ذن  بازگشت  از  هدفم  توانستم 

را   راست  خانه  و  چنینرک  اگر  کنم.  روب   کردممی   بازگو  شدیدی  مجازات  رو  ه با 
دربارمی  اسالم  قانون  از  بودم.    ۀ شدم.  گاه  آ کیش  بودم  تغییر  شخصی  شنیده  اگر 

خواهد   مرگ  او  مجازات  دهد،  کیش  تغییر  دیگری  دین  به  و  بیاید  دنیا  به  مسلمان 
نا   . دبو یا  درست  نمی به  اما  ندارم  کاری  آن  بودن  پردرست  اقدامی  خطر خواستم 

ساز باشد،  ی بدهم که برایم دردسر ای به دست متعصبین اسالم یا بهانه   انجام دهم
و    مخفی نگه دارم    را  به همین دلیل مراقب بودم که هویت خود به عنوان یک راهب 

 . هدفم را که کامال انسانی بود، به روش دیگری تحقق بخشم
رتباط آن با  و اذن«  » با توجه به عدم درک بعضی از کارکنان آموزش و پرورش دربارۀ  

ا  «زن » اخراجم  باعث  شد،  که  پرورش  و  آموزش  با  ز  مرا  همکارانم  هفته  چند  تا 
م که  ا. روزی یکی از همکاران قبلی به ریشخند گرفته بودند  « محقق سکس»  عنوان 
در همان دانشگاه بود و الهیات و ایدئولوژی اسالمی تدریس   «آخوند»روحانی یک  
از من خوامی  از روی کنجکاوی  دانش مربوط   زنان ژاپن  ازست  کرد،  به    بگویم و 
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ال احمقانه، اشک حسرت در چشمانم  ؤبا شنیدن این سامور زنان را توضیح دهم.  
کنند و   حلقه زد و از اینکه اکنون چنین افرادی بر سرزمین متمدن ایران حکومت می 

دانشگاه پست  کرده را    هاهای  جاری انداشغال  چشمانم  از  حسرت  سیل   شد. می   ، 
در فرهنگ  ذن« »دادم که به تمرین  وضیح می تدانش و درایت این افراد بی  باید بهمن 

رسید که آنها نسبت به  ام و ِذن به معنای َزن نیست. به نظرم می مشغول بوده ژاپنی  
 . نه عاقالنه بود و نه دوستانهآمدگویی فکری دارند. اولین خوش این موضوع وسواس 

قرون  محیط  چنین  تندر  و  و  نظرانه گ وسطایی  من  تا    امیدوار  « استادم»ای،  بودیم 
تعلیمات ذهن را به پشتیبانی معنوی او و رهروانش تأسیس    یک مرکز کوچک شاید  

  مدت و در همین زمینه با سایر نقاط دنیا روابط فرهنگی داشته باشیم کنیم و در دراز 
ر خاص  یک قش چیز در آن تحت کنترل شدید    ای که همهدر جامعه   آرمان اما این  

م   ، بودواپسگرا   نیز من    ی حت  این   با وجود  ،رسیدی غیرممکن به نظر  در این شرایط 
را بررسی می باید تمامی فرصت  از هیچ تالشی دریغ نمی ها  و  که    کردمکردم  چرا 

   نیتم ارائۀ خدمت بود.
خانمان بودیم، سرانجام  ام در ایران سرگردان و بی پس از سه سال که من و خانواده 

قبلی   توانستم شغل  بربه  معلم  یک  عنوان  به  از  ام  برخی  کمک  با  امر  این  گردم. 
که    میسردوستانم   کرد شد  راهنمایی  چطومرا  )با    ر ند  را  مذهبی  انعام  مقامات 

با  به  کنم تا    دیگر( راضی های  ها و شیوه پیشکش یا  سخاوتمندانه   سِر کارم برگردم. 
 رتباط برقرار کنم. مشورت دوستانم سرانجام توانستم دوباره با مردمم ا

 یی گو آمد اولین خوش 
  )خرامه(   شیراز  ۀسطح پایین در حوم   ۀبه یک مدرس   به منظور تنبیه و تحقیردر ابتدا  

سپس   شدم به  و  فرستاده  فارس  استان  شرق  در  مدرک    یاسوج  که  صورتی  در 
 ام با مدارسی که برای تدریس به من محول شده بود، سنخیت نداشت.دانشگاهی 
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بیشتر  مخالفان خود    ر را بر  های مذهبی زیر نظر دولت  فشاگروه گ،  در زماِن جن
در زمان    ویژه به ها  این گروه نامید.  کرده بودند. دولت آنها را ستون پنجم دشمن می 

بر مردم   بود، از هیچ    شده بودند.چیره  جنگ  به مردم  از آنجایی که هدفم خدمت 
نمی  آنها دریغ  آگاهی  بردن  باال  و  کردم  کوششی جهت  به طور مستقیم  را  پیامم  و 

می مستقغیر آنها  گوش  به  را    رساندم.یم  آنجا  شدم،  فرستاده  یاسوج  به  که  زمانی 
تدریس   قراردادی  معلم  عنوان  به  آن  در  که  دبیرستانی  یافتم.  زیبا  و  سبز  شهری 

با درختان    ۀ در مکان زیبایی قرار داشت. پنجر  ،کردممی  باغ سبز  کالس رو به یک 
باز بوده  بشد  می   بزرگ  مساعد  هوا  که  زمانی  داشت.    ۀ منظر  ،ویژه  زیبایی 

های به جای مانده از مردمی که  زباله ، این باغ همواره به خاطر آشغال و  شوربختانه
  ریختندهای خود را در باغ می کثیف بود. آنها زباله   ، کردنددر آن حوالی زندگی می 

منطق  و زباله   ۀ این  از  پر  م و هیچ شد  می   زیبا  بر  کس هم  را  آن  کردن  تمیز  سئولیت 
نمی  را  عهده  بوی گل  و  تازه  اینکه هوای  به جای  بود،  باز  پنجره  که  زمانی  گرفت. 

به مشام می  به  خواستم دانش رسید. می استنشاق کنیم، تنها بوی بد زباله  آموزان را 
در   تدریس  مشغول  که  روز  یک  کنم.  تشویق  گروهی  کارهای  برخی  در  شرکت 

به  مورد بهداشت ب  آموزان خواستم تا در ش کالس بودم، از دان اینکه  بیندیشند و  اغ 
توانستند آن محیط را تغییر دهند. اگر  پذیر، چطور می آموزان مسئولیت عنوان دانش 

  از آن برای مطالعه و بازی استفاده کرد در شد  می   ،کردندآنها باغ را تمیز و زیبا می 
د توانستند در  آموزان مدرسه می انش واقع آن باغ شبیه پارک کوچکی بود که تمامی 

به کار  زنگ  آنها را  اینکه  برای  استفاده کنند.  آن  از  با یکدیگر تشویق    تفریح  کردن 
بزرگ  مردان  نقش  باید  همراه،  کنم،  خود    ی در  منظور مردم  را    ه جامع  نساخت  به 

می  شرح  عالق  ؛دادمبرایشان  مورد  رهبر   ۀ افراد  تونگ،  تسه  مائو  زمینه،  این  در    من 
ال آنها را در  ح تر شرح من پیش   بودند.ق چین و هوشی مینه، رهبرسابق ویتنام  ساب
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رغم مقام واالیشان دوشادوش  ام خوانده بودم که علی های مارکسیستی زمان فعالیت 
ای بودند گرچه بعدها  کردند. آنها رهبران برجسته کارگران و کشاورزان کار بدنی می 

 مورد انتقاد قرار گرفتند.
طیالت با یکدیگر کار کرده و باغ  تصمیم گرفتیم در طول تعدانش آموزان(  )من و  ما  

شود. تا  برایم دردسر می   ،دانستم که سخنانم در مورد این دو رهبررا تمیز کنیم. نمی 
بهانه  امر  این  بود،  جریان  در  جنگ  که  را  زمانی  مخالفان  تا  بود  دولت  برای  ای 

عالوه من بومی آن  ه کنترل بودند ب   سرکوب کند. در طول این زمان، مخالفان تحت 
نبودممح غریبه    و  ل  می یک  بهان  آمدمبه حساب  این  برای خراب  ۀو  کردن  دیگری 

آموزش و پرورش احضار شدم. با ورود به    کلمدیر از سویام بود. بالفاصله  زندگی 
ام. آن شخص، این بود که اشتباه آمده  ،دفتر او، اولین فکری که به ذهنم خطور کرد 

ولبا داشت  بلندی  ریش  و  بود  پوشیده  نظامی  پوتین    س  معمولی،  کفش  جای  به 
پوشیده بود. ضرورتی نداشت که او خود را در هیبت یک سرباز فدایی نشان دهد  

یت اضطراری ناشی از جنگ قرار نداشت. یاسوج از مرز  موقعدر یک    یاسوج زیرا  
نشانه  نداشت. هیچ  به جنگ  بود و هیچ ربطی  ازبسیار دور  در آن شهر    ای  جنگ 

 گفت بنشینم و ناگهان پرسید: کوچک وجود نداشت. به من
 دانید که ما در جنگ هستیم؟ شما می  -
 صدام حسین است.  از سویبله قربان. این یک جنگ تحمیل شده به ایران  -
 الله خمینی بود( چه گفته است؟دانید امام )منظور او آیت و آیا شما می  -
 چه؟ ۀ دربار -
  اینکه اسالم در خطر است. ۀ دربار -
 قربان؟ی، از چی ک ؟ از در خطر -
 !کافران   -
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 و فورا پرسید: 
 هستید؟ (کمونیست کمنیست )منظورش    شما یک -
 ! خیر قربان  -
 ملحد؟ -
 ، کافر نیستم.خیر قربان  -
 آیا به خدا اعتقاد داری؟  -
 است.مطلق بله قربان، خدا مهر و زیبایی  -
 ست؟ طور نیاید، ایندر کالس خود حرف زده  ها«نیست کم»  ۀ اما شما دربار -
را ترویج    - از اصول کمونیسم  نه هیچ یک  و  نه کمونیست هستم  قربان، من  خیر 

 م.دهمی 
« کمنیسم»  ۀ های مسلمان دربارنیستی، پس برای چه به بچه   «نیست کم» اگر یک    -

 دهی؟آموزش می 
 .دانمآن نمی  ۀ ی دربارام زیرا چیزقربان من هیچ وقت کمونیسم را آموزش نداده  -
 .گویندرسه هیچ وقت دروغ نمی های مداما بچه  -
 های من بد فهمیده شده، جناب رئیس. صحبت  -
 گفتی؟ ها چی می به بچه  -
 گفتم باغ مدرسه را تمیز کنیم.می  -
 این به تو نیامده. وظیفۀ سرایدر مدرسه است.  -
 .شدن تغییر بدهیمخواستم محیط را برای بهتراما می -
 گری. این یک حیله است و تو هم حیله  -
 گر نیستم، من یک آموزگارم. من حیله  -
 کافیه، دهانتو ببند!     -
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باور برایم  راستی  پرورش  به  و  آموزش  مدیرکل  مقام  در  فردی  که  نبود  کردنی 
و   آموزش  با  را  سربازخانه  و  پادگان  باشد.  نادان  و  گستاخ  اینگونه  شهرستانی، 

های یا حتی گماشته ها را سربازانی مطیع و  است یا ما معلم پرورش اشتباهی گرفته  
می  بی خود  که چنین  می داند  اداره هستم،  این  معلم  که  من  به  دهانتو  »گوید:  پروا 

به    «ببند! تعلقات  از  نشانی  تنها  مستبد،  نظام و یک حاکمیت  ارشد  مقامات  برای 
منا پستی  تصدی  برای  را  شخصی  تا  است  کافی  تحکم،  و  بدانند،  زورگویی  سب 

تجربه   و  سواد  و  دانش  آمیزان  انتخاب  که  مالک  ساختاری  چنین  در  نبود.  نان 
نازی بی  به حکومت  از اعضای  شباهت  نبود، فکر کردم یکی  آلمان هیتلری  در  ها 

را   من  بدهد.  را  دستوری  است هر  قادر  و  است  ایستاده  گشتاپوی اسالمی جلویم 
تله می  در  انزجار کچون موشی  و  دید. احساس  دراز و یک تسبیح  ردم. یک ریش 

 رساند.های کلیدی می الله گفتن، تو را به مقام  یک الله 
دربارنمی  که  را  داستانی  که  کنم  متقاعد  را  او  کرده    ۀ توانستم  تعریف  برایش  من 

را به  اشتباه فهمیده است و به همین دلیل او این تهمت را باور کرده بود و من   ،بودند
ترین مسئول فرهنگی  بودن متهم کرده بود. او به عنوان باال   کمنیست )به قول رئیس(

نمی  را  کمونیست  واژۀ  حتی  شهرستان  به  یک  چه رسد  کند  تلفظ  درست  توانست 
اینکه از آن اطالعی داشته باشد. این درست مصداق همان داستان توصیۀ مشاوران  

مقام و  پست  که  است  اسکندر  به  بی اسکندر  افراد  به  را  کلیدی  نادان  سوهای  و  اد 
شغل  و  را  بسپارد  پایین  تحصیل های  و  دانا  افراد  حکومت  به  کرده،  واگذار  کرده 

 .    214کند

 
 همین کتاب.   های اولیهبخشدر  شرح بیشتر  - 214
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احمقان ؤ س  پرسید    ۀاالت  را  توهیندیگری  هم  و  اوباش  از  حتی  که  کرد  هایی 
آموزانم را به  مرا تهدید کرد که کلماتم را به درستی انتخاب کنم تا دانش   آمد.نمی بر

ز خودم دفاع کنم چرا که همه  یی نبود که شکایتم را به آنجا ببرم و اجا  راه خطا نبرم.
ای بودند  چون و چرای رهبر و اسالم خود ساخته از یک قماش بودند، سرسپردۀ بی 

می  خود  اسرای  را  ما  می که  اجازه  امروز  دنیای  مقتضیات  اگر  و  میل  دیدند  داد، 
را   زنان  و  برده  را  مردان  که  بود  وجودشان  در  غالم  شدیدی  را  فرزندانمان  و  کنیز 

ب سکوت »درنگ  ی بپندارند.  قرن  زرین   «دو  جلوی  عبدالحسین  از  برق  مثل  کوب 
اسالم   که در صدر  ما همان کشوری هستیم  فکر کردم  رد شد.    به دست چشمانم 

 ها مصادر شده است. عمر و عمری 
از شنیدن چنین حرف   وقیحانه پس  مدیرهای  از  ترجیح   کلای  پرورش،  و    آموزش 

. ظاهرا کردمن در اینجا احساس خطر می دادم که دیگر در شهر نمانم زیرا با ماند
کوچک   شهر  این  یک  در  که  بود  شده  غریبهشایعه  دوستانم    کافر  با  هستم.  که 

توصیه کردند شهر را فورا ترک کنم زیرا ممکن است  فرهنگ بومی آنجا آشنا بودند،  
این مردم  گفته شده بود که ریختن خون یک  کنند. به   ارتداداولیای امور مرا متهم به  

 مرتد حالل است.
  شب کامیونی کرایه کردم و نیمه    دوازده حدود ساعت  این مسئله را جدی گرفتم و    

ام از شهر  با خانواده   لوازم خانه را با عجله و بر روی هم به درون کامیون ریختیم و
این    گشتم.باز  ،اج شده بودمجایی که بار اول از کار اخر  ،م. به شهر بهبهان یگریخت

که برای خدمت  شد  می   ها تحصیل و تحقیق، از کسی که پس از سال   استقبالی بود
این بود.  گشته  باز  وطن  به  مردم،  چالش   به  اصطالح  شروع  به  دولت  با  من  های 

 روحانیون بود. 
** * 
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داستان  پرسش اما  بازی  برهای  در  باید  هنوز  و  نشد  ختم  اینجا  به  من  انگیز 
می سبی  جدید  دولتمردان  رارانجام  خود  و  آماده    بودم  دیگر  واهی  اتهامات  برای 
 اندازد.  کردم. اتهاماتی که مرغ پخته را هم به خنده می می 

آموزان را به فرهنگ ژاپنی و  دیدم دانش در طی اولین یا دومین سال تدریسم الزم می 
گاه کنم،  و بعضی آئینذن«  » در مراحل مقدماتی  اقبه  اذن یا مراینکه ذ  و رسوم آنها آ

آزاد و    ی درمان نیست. این روشجز  های دماغی و  یربیمااز  چیزی جز پیشگیری  
مردم با  تماس  برای  که  صادقانه  این    بود  با  است.  درون  به  نگاه  و  تفکر  حاصلش 

توانستند به درون خود نزدیک  شدند و می وسیله شاگردانم وادار به خودشناسی می 
این موارد در حیطۀ  کرد. همۀ  های دیگر را فراهم می ا فرهنگ زمینۀ آشنایی ب  و  شوند

می  پرورش  و  آموزش  و  می   گنجید.معلمی  که  سعی  دهم  آموزش  آنها  به  کردم 
هایی را  دهی کنند، چه فرمول سازمان   ، خواهندچگونه ذهن خود را به روشی که می 

ذهنی   آرامش  به  چگونه  و  برند  کار  به  موفقیت  تکن  بابرای  این  دست  تمرین  یک 
آموزشی   چنین  من  نظر  به  دانشمی یابند.  به  زیادی  کمک  امر توانست  در  آموزان 

آموزشگاه  در  آموزشی  مراکز  در  که  آنگونه  دیگر کند  امور  بسیاری  و  های تحصیل 
هایشان باال بردن توانایی آموزان در  توانست به دانش می ها  ژاپن رایج بود. این تمرین 

 باشند.  داشته تمرکز اتشان ادم که چگونه بر مطالعیاد دمرور سپس به   ،کمک کند
بود. آنهاموزان مدرسه  آدانش   اشتیاق  خواستند  می   به فراگیری، تنها نقطۀ قوت من 

دارد  وجود  ساده  تکنیک  این  از  فراتر  نیز  دیگری  چیزهای  آیا  بی بدانند  شک  ؟ 
بیشتری  تعلیماتی  شد  می   چیزهای  مرکز  به یک  نیاز  اما  داد  یاد  آنها  پشتیبانی به  به 

فرهنگ ژاپنی و دیگر مکاتب فکری کنجکاو    ۀ ا دربارآنه  دولت و تامین بودجه بود.
تقاضای   به  بودم، گاهی  منصوب شده  انگلیسی  معلم  به عنوان یک  اگرچه  بودند. 

دربار در کشور   هایفرهنگ   ۀ آنها  برایمتفاوت  مختلف  می   شان های  کردم. صحبت 
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به آنها معرف همچنین تکنیک  به مطالعی می هایی را    ۀ کردم که در سرعت بخشیدن 
فرهنگ  ذن،  کردم و این که چگونه  ذن صحبت می   ۀ نها کمک کند. کم و بیش دربارآ

دوره  در  را  و  ژاپن  بود  داده  شکل  ژاپن  در  ظهورش  زمان  از  زندگی  متفاوت  های 
به روشی سودمند  چگونه می  یادآور می   وسعت توانست ذهن را  آنها  به  شدم دهد. 

ت ذن  تعلق که  همه  به  و  نیست  ژاپن  و  چین  انحصار  از    حت  اجتناب  برای  دارد. 
درمان  به آنها خاطرنشان کردم که وارداتی، خارجی و    ۀ فهمی ذن به عنوان یک واژبد

به شکل )نشستن بدون    هم   ایرانی و پیامبر  حکیم    «زرتشت »توسط    از طریق مراقبه 
. از این رو  215فی شده است ل قبل از میالد معربیش از هزار سا  انجام هیچ کاری( 

می  ص ذن  به  عملی  تواند  ذن  که  فهمیدند  آنها  شود.  ترجمه  فارسی  در  مراقبه  ورت 
بینی  آنها را بهبود بخشد و همچنین راهی به سمت روشن   ۀ تواند مطالعاست که می 

افزون   آنهاعالقۀ  است.   روز  را    یمندعالقهبا    آموزانمدانش   شد.می   ترهر  آموزش 
برای صحبت  نیز  ی را  . این موضوع برای آنها جالب بود و من زمانکردنددنبال می 

زندگی   ۀ دربار هنر  عنوان  به  ابتکاری،    گزیدم.برمی کردن  ذن  طرح  یک  اساس  بر 
 بر ترکیب کردم.را با فرمولی برای رسیدن به موفقیت به عنوان یک راه میان  مراقبه

کتابی با عنوان   متوجهد،  در حیدرآباد هنخورشیدی(    1355)برابر با  1976در سال   
 دریافتم که اگر این فرمول   شدم.  216ناپلئون هیل   ۀنوشت  «مند شویدبیندیشید و ثروت»

یا تمرکز عمیق ترکیب شود، ذهن را    ۀهای دیگر در زمینو آموزش  با ذاذن  موفقیت 

 
،  " زرتشت" فرزانه ایرانی، شاگرد رادکریشنا باور دارد که  (Sri Swami Shivananda)  سوامی شیواناندا 215

تجربه کرده است.  ،  ا ارتباط با اهورامزدا، خدای برتر جهان بر روی کوه سبالنب  را   (مراقبه نفوذی)  سامادهی عمیق
کرده است. او  و خرد خدا را دریافت میداشته  قیم با اهورامزدا محاوره  او دارای وحی الهی بوده است و به طور مست

لگی، او به حکیم بزرگی بدل شده بود. پس از مکاشفات بسیاری را از اهورامزدا دریافت کرده است. در سن سی سا
واناندا به دست دریافت نور الهی مکاشفه، او به پیامبر مشهور اهورامزدا بدل شد )این اطالعات از نوشته سوامی شی 

 آمده است(. 
  216 - Napoleon Hill  
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ها  خواهد داد. این کتاب  موفقیت در هر کاری  بهسازد و شتاب بیشتری  قدرتمند می 
از  دستورالعمل  حرفی  هیچ  اما  دارند  موفقیت  برای  به    ۀ مراقبهایی  تمرکز  یا  عمیق 

مهمی در دستیابی به موفقیت نزده است. من باور دارم که این فرمول    عامل عنوان  
کالج  و  عمومی  مدارس  در  این  باید  که  کردم  بیان  را  نظریه  این  و  شود  تدریس  ها 

ند انقالبی در کل سیستم  توامی   ، روش در صورتی که به درستی آموزش داده شود
کند   ایجاد  می طوری ه ب آموزشی  مدرسه  در  از  که زمان گذرانده شده  کمتر  به  تواند 

 نصف برسد. 
کشاند. جذب های دیگر را هم به حلقۀ ما می آموزان کالس های من دانش آموزش 

کالس دانش  می آموزان  من  شوق  بر  هرچه  دیگر  بیشتر  های  مرا  مشکالت  افزود، 
حس می  و  تمکرد  نظام  نمایندۀ  که  را  پرورشی  مربیان  مدارس  امیت اسیت  در  خواه 

برمی  از  بودند،  این بود که نگذارند آموزشی غیر  مربیان پرورشی  انگیخت. وظیفۀ 
بر کار معلمین تفتیش   آنچه نظام تعیین کرده، انجام گیرد از این رو ضمن نظارت 

ی توجیه این مأموران امنیتی دادند. براکردند و به حراست اداره گزارش می عقاید می 
دهم، دلیلی ارائه دهم  نگی، مجبور بودم برای هر عملی که انجام می و در ظاهر فره 

 که آنها بگذارند به کار آموزش ذن ادامه دهم.
حضور   و  کالس   آموزان دانش توجه  انرژیدر  درباراها  بیشتر  صحبت  برای  را    ۀ م 

می  احیا  می کرد.  تجربیاتم  م کردم  احساس  مهم   ات وضوع این  آنها  از  برای  تر 
بیادگیری یک زب نتیج. تمام این اشدان خارجی مانند انگلیسی  بود که    ۀها  توجهی 

ها را من دادند و نه به خاطر این که این آموزش آنها از خود به این موضوع نشان می 
می  تحمیل  آنها  از کردم  به  دانش رواین    و  این  به  تدریس  عالقه از  مند آموزان 

بودمخوشح دانش   .ال  زیاد  تعداد  حضور  که  می   الهامموزان  آاز  طوری  به  گرفتم 
کالس  اختصاص  بیشتر  تعلیماتم  از  بخشی  عنوان  به  ذن،  ژاپنی  فرهنگ  به  را  ها 
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آموزان به تدریس جانبی من خوشایند اولیای امور نبود و  دادم اما گرایش دانش می 
 نگریستند. نسبت به آن به دیدۀ تردید می 

نپا نامه دیری  که  دریید  پرورش  و  آموزش  ادارۀ  از  درستی  ای  به  کردم.  یافت 
به  نمی  و  نزده  سر  من  از  خطایی  داشتم  اطمینان  بودم.  فراخوانده شده  چرا  دانستم 

کرده  وظیفه  انجام  مختلف  درستی  کشورهای  در  تحقیقاتم  پاس  به  کردم  فکر  ام. 
 بد.مستوجب پاداشی هستم یا شاید دستمزدم قرار است افزایش یا

گویی رسید پس از یک خوشامدنظر می به آنجا رفتم. رئیس به شدت خشمگین به  
 سرد، سؤالش را به روش خود آغاز کرد. با لحنی آمرانه پرسید:

 دهید؟آقای دهدشتی شما در مدرسه چه چیزی یاد می  -
می  زیرا  متعجب شدم  سؤال  این  در  از  هستم.  انگلیسی  معلم  یک  من  که  دانستند 

 ند. ا خودشان این سمت را به من تحمیل کرده بودحقیقت آنه
 دهم.من انگلیسی درس می  - 
می   -  می بله،  درس  انگلیسی  شما  بچه دانم  به  دیگری  چیز  چه  در  دهید.  ما  های 

 دهید؟کالس یاد می 
 زده بودم و دوباره گفتم: های او حیرت همچنان از سؤال 

 انگلیسی قربان. -
 دهید.د می اما شما نوعی مذهب عرفانی یا -

 تم: آنکه منظور او را بدانم، گفبی 
 این مذهب چیست، قربان؟ -
 ذن.  -

تواند  دانستم از ذن فقط می بالفاصله رایانۀ درونم شروع به تحلیل کرد. به خوبی می 
واژۀ آن را تلفظ کند و هیچ دانشی از سیستم تعلیم ذهن ندارد مانند همان مدیرکل  
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کرد. به جای جواب دادن  تلفظ می   «کمنیست »آموزش و پرورش که کمونیست را  
 او مؤدبانه پرسیدم: به
 ذن چیست، قربان؟ -

 داند و با اطمینان گفت:خواست تظاهر کند که چیزی دربارۀ آن می او می 
 اید. جادوگری و شامورتی بازی که شما آموزش داده  -
 صبورانه گفتم:  

 ذن شامورتی بازی نیست قربان. -
 د: او حرفش را تصحیح کر

 چیزی که شما در هند یاد گرفتید.  -
 طمینان گفتم:با ا
 ذن متعلق به هند نیست. -
آموزان دانم که شما دربارۀ ذن با دانش دانم از کجا آمده اما همین قدر می من نمی   -

 اید. صحبت کرده 
 بالفاصله گفتم: 

نمی   - وقتی شما  آمده است.  اشتباهی پیش  برای قربان  مرا    دانید ذن چیست، چرا 
یک معلم هستم اما معلم شما نیستم. اید؟ من  اش احضار کردهسؤال کردن درباره 

شویم و  کند، آلوده می متأسفانه ما با عدم درک خود از این که ذهن چگونه کار می 
خواهم  توانم هر چیزی را که می دانید ذن چیست، من می به این دلیل که شما نمی 

 د و چه دروغ. دربارۀ آن به شما بگویم، چه راست باش
 داند، با عصبانیت گفت:در این باره نمی   دانست چیزیاو که به خوبی می 

 پس ذن چیست؟ -
 به آرامی جواب دادم: 
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 دست یافتن به ذات حقیقی شما قربان. -
کرد من در حال دست انداختن او هستم در حالی که در واقع با صراحت  او فکر می 

 ن گفت:و صداقت به او جواب داده بودم. ناگها
 دهید؟ وزان دربارۀ ذات من آموزش می آم منظور شما این است که به دانش -

 درنگی کرد و سپس گفت:
 بهتر است دربارۀ ذات خودتان به آنها آموزش دهید. -
     تواند دربارۀ ذات من یا هر کس دیگر باشد، هیچ تفاوتی ندارد.   بله قربان، می  -
  شهر بود ولی معنی این واژه را نمی فهمید و با اینکه رئیس آموزش و پرورش یک   

می  هم  پافشاری  خود  ایدۀ  و  تعصب  نمی بر  بیشتر  توضیح  و  که هم  کرد  خواست 
بی  سؤاالت  زیر  به  مرا  و هم  متقاعد شود  نبرد.  خود  جواب مورد  قانع  این  را  او  ها 

می  را  علوم  تمام  که  کرد  تهدید  مرا  خونسردی  با  و  کننکرد  پیدا  اسالم  در  م  توانم 
ارزشی  های بی را به سمت چنین ایده  آموزان سپس به من هشدار داد که ذهن دانش 

نکنم.   ارزش منحرف  که  کرد  کید  تأ و او  باشم  داشته  نظر  در  را  اسالم  به  های  گرنه 
 افتادم.  دردسر می 

بازجویی ظن سوء   این   ۀدرنتیج و  نا ها  در های  که  حکومت   متعارف  یک  ذات 
است، تنگ متعصب  و  دربارگر  یاد  نظر  که  باشمفعالیت   ۀ فتم  مراقب  خود  .  های 

از زندگی   میان گروهی  انسان یاد می خشک  در  به  میان اندیشان  از  دهد که چگونه 
    هایت برسی.شود نقبی زد که به خواسته های مسدود، می راه 

دربار تنها  گرفتم  دربار  ۀ تصمیم  که  کنم  صحبت  ذن  از  درمان،    ۀ بخشی  تمرکز، 
کنتر  و  اخالقی  دربارهدایت  تنها  یا  بود  درونی  موفقیت   ۀ ل  بزنم    فرمول  حرف 

مراقبه که معادل فارسی کلمه   از  استفاده کردم. سعی کردم  ذن«  »همچنین  است، 
بودا   ۀ دربار بیداری  و  بودا  دربار  آئین  آن  جای  به  بلکه  نکنم  ویپاسانا    ۀ صحبت 
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دربار)درون  هیپنوتیزم  جای  به  بزنم،  حرف  کنم  ۀ نگری(  صحبت  اعصاب  ،  تمدد 
مردم رنجدیده را به درد و رنجشان  عوض های دیگرم نگویم در فعالیت  ۀ چیزی دربار

کند. یاد این گفتۀ باروخ  آشنا کنم؛ کاری که شاید هر دگراندیشی در طول تاریخ می 
اسرائیلی و یا هر دین دیگری آرزو  اسپینوزا افتادم که جهان را عاری از خدایان بنی 

کیهایش استفاده می ا در گفته داشت ولی همچنان از کلمۀ خد د بر نیروی کرد و با تأ
کرد گرچه او را محکوم به ِشِرم )تکفیر( کردند.  تعقل، خدای طبیعت را معرفی می 

می  و  خشک   به دست خواستم  من  بود  آنها  نشوم. قدرت در دستان  تکفیر  اندیشان 
پر  سالح  تکفیر  عواچوب  بود.  فقدرتشان  به  گوش  که  بودند  آموخته  هم    توی م 

اتوانستم  بدین روش می بسپارند.   را  برهانم خود  آنها  تیغ  به  و    ز  آنچه که  محتاطانه 
 برسانم. آموزانم دانش ام را به نیاز نخستین مردم بود، برسم و پیام استادان معنوی 

کار   در دیگر  تماس   ضمن  و  مالزی  ژاپن،  هند،  سریالنکا،  در  معابدی  با  را  هایی 
کردم.   برقرار  آموزشی  بی مراکز  مشارکت  با  همچنان  ایران    ۀعالق جنگ  ادامه  مردم 

برای به آرامش رسیدن مردم به عنوان یک    مناسب کردم مکانی  داشت. کوشش می 
نیاز اساسی و گامی برای رسیدن به تمدد اعصاب و آرامش ذهن فراهم کنم. برای  

که با    هایی داشتن یک مرکز تمدد اعصاب، آنها باید خود را در برابر شرایط و رخداد 
زمان  طی  در  رو آنها  مختلف  می می   روهبهای  مصون  روش  شدند،  این  با  کردند. 

مردم  می  به  کنم م توانستم  کمک  خود  مکتبی  تعهد  با  زمان    ،طابق  در  که  تعهدی 
برابر استادم و اعضای سوگن   جی سوگن   ۀ گذاری در صومع منصب  یاد    217جیو در 

 کرده بودم.

 
217 - Sogenji  Sangha 
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می   انقالب  که  است  این  عام  دیدگاه تباور  کند.  واند  اصالح  را  اجتماعی  های 
به هزار انق ایران رجعت  یعنی دستاورد والب  بود.  قبل  تاریخی چهارصد سال  های 

گشت جامعه به  ایران و آرزوی رسیدن به یک تمدن بزرگ کامال از بین رفته بود. باز
برخی طب اسالمی  برای  بود  باعث شده  زمینۀ پزشکی  در  و جهل حتی  خرافات 

بنفشه و  پیدا کند که تا همین امروز هم ادامه دارد   اولویت  ؛ مثال استفاده از روغن 
نتیجۀ   دارد،  ساله  هزار  پنج  تمدنی  که  کشوری  برای  کرونا  درمان  برای  شتر  ادرار 

از خرافات، خشونت، خصومت    پرهیزبرای    بود. مبارزۀ من  انقالب پنجاه و هفت 
  کرد. من معلم بدعت بودم. ه پیدا می که به مردم ما تحمیل شده بود، باید ادام   ...و

ایران  بر  حاکم  سیستم  با  این  و  بود  خالقیت  رشد  و  پرورش  راستای  در  کوششم 
سازگاری نداشت. در جستجوی معنا، فرهنگ جامعۀ خودم را که مبتنی بر عشق،  

می  طلب  بود،  آرامش  و  تنها  صلح  دیگراندیشان  چون  نیز  من  بابت  این  از  کردم. 
 بودم.  

داوری، ارواحی هستند که  خرافات، تعصب و پیش»  ،گفته است   218وگو ویکتور ه  
به زندگی می طور لجوجانه به  هایی هستند که  چنگ و دندان  چسبند، آنها سایه ای 

مهم   بخش  یک  زیرا  شد  گریبان  به  دست  باید  الینقطع  طور  به  آنها  با  دارند. 
توان گلوی  می ن  ی به جنگ ابدی با ارواح است. به راحت   یتش سرنوشت بشر محکوم 

 .«را نابود کرد یک سایه را گرفت و آن 
موقعیتم در    ۀ جی دربارهوسن در معبد  جی و هم  سوگنمعبد    من به استادانم هم در

به مردم    ندآنها به من توصیه کرد   ام نامه نوشتم.درمانی   های فرهنگی ایران و فعالیت 
دربار یا    ۀ تنها  خاص  استاد  هرگونه  از  بردن  نام  بدون  آموزش  تمرکز  مذهبی  رهبر 

همچنین   آنها  می دهم.  اگر  که  بگفتند  ژاپن  به  توصیرومتوانم  و    ۀ .  پذیرفتم  را  آنها 
 

218 - Victor Hugo 
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عنوان   تحت  ذن  مقدماتی  آموزش  به  کنترل    « مراقبه»شروع  برای  روشی  عنوان  به 
هایشان یا در برخی  آموزانم در خانه های گروهی را با دانش ذهن کردم سپس نشست 

 تشکیل دادم.  افتاده های دور روستا 
گاه ام اما هیچپرخطر یک راهب متعهد داشته   ۀرا در جاد  زیادی های سخت  تجربه  

آموزانم، ذن را با  خود و الهام بخشیدن به دانش  ۀ ام. برای احیای شیواز پا در نیامده
خانه  در  تمرین  آنها  هفته  در  بار  یک  حداقل  گروهی  صورت  به  و  مختلف  های 

تنهایکرد می  به  گاهی  مکان م.  یا  کوه  به  دور یی  جهت  های  یا  دست  خودآموزی 
رفتم که همیشه در زندگی روزمره  شخصی می   ۀروزه به عنوان تجرب  ده گزینی  خلوت 

می  انرژی  و  اطمینان  من  شاگردانش  به  برای  استادم  که  را  داستانی  همیشه  داد. 
 به یاد دارم:   ،کرد تعریف می 

دانش   تندای یک  مدرسه  مدرس   219آموز  استاد  بودیسمسفی  فل  ۀ )یک  اقامتگاه  به   )
خواست  هنگامی که چند سال بعد می   آمد تا نزد او به تحصیل ذن بپردازد.  220گسن 

این  او  به  گسن  استاد  برود،  استاد  خدمت  داد:  از  اندرز  های  تئوری   ۀ مطالع» گونه 
های دیگران است. به یاد داشته  آوری موعظه جمع برای  ی  اواقع راه بیهوده فلسفی در 

مراقبهباش   به  پایدار  طور  به  تو    )ذاذن(  اگر  در  حقیقت  چراغ  نپردازی،  تأمل  و 
   .«خاموش خواهد شد

خواهی یک پیام عشق شنیده شود،  اگر می »گوید:  نیز می   221این رابطه مادر ترزا   در 
داشتن چراغ روشنگری در درون   نگه  بیرون فرستاد. برای روشن  به  را  آن  باید  اول 

 
بودیزم تعقلی ژ   -219    واژۀ ژاپنی.  این مدرسه در سال  تندای:  ئی در کیوتو و  -بر روی کوه هیه   -767اپنی. 

الهام از مدرسه یوگا چارا در  تای چینی که خود  -ین-دای گرفته شده از تی-دایشی بنا نهاده شد. تن-توسط دنگیو
 هند است. تندای یک شیوه عقالنی در دستیابی به بیداری بودا است. 

 
220 - Gasan 
221 - Mother teresa 
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رو  مراقب  مدام  باید  باشیم  غن چراغخود،  آن  منظور  .«)سوخت(  این  آوری  یاد  به 
 بکاهم.        سازی کنم و از فشارسوخت الزم دیدم خودم را  باز

دور  مکان  یک  در  گهگاهی  داشتم  خود  عادت  برای  و  کرده  برپا  چادری  افتاده، 
یا   هفته  یک  برای  آجیل  و  سبزیجات  خشک،  نان  خرما،    اقامت،   روز  ده مقداری 

و    روستاها  از  دور  ها،تپه  میان   در   شهرستان   حومۀ  در   امخانه   نزدیکی   در .  کنم  فراهم
دور  و  خوب  بسیار  جای  در  افتاده شهرستان،  دیگری  چیز  سکوت  جز  که  یافتم  ای 

این آرامش می خلوت   گونهآنجا وجود نداشت.  و  به من صبر  به  گزینی  بتوانم  تا  داد 
مسئو و  دلسوزی  و  دهم  ادامه  معلم  یک  عنوان  به  به  وظایفم  نسبت  بیشتری  لیت 

 شته باشم.  آموزانم دادانش 
ها ترین روستا ، ناهموار و دور از نزدیک222منتهی به محل انتخابی برای مراقبه   ۀجاد

بود بنابراین ناچار شدم برای حمل وسایل مورد نیاز خود از یک االغ استفاده کنم.  
شده بود اما برای  عمق واقع  کم   ۀ تقریبا مسطح بود و در یک در  ، جایی که چادر زدم

دوره  در  پیدا    هاینشستن  چادرم  نزدیکی  در  مناسبی  محل  باید  مراقبه،  طوالنی 
در باالی یک تخته سنگ پیدا کردم. معموال در باالی   ی کردم. باالخره جای خوبمی 

یک   نشستم.  می  بزرگ  تخته سنگ  مانند یک  غار  تقریبا  روی    گودی  وجود  تپه  بر 
خورشید و  باد  از  مرا  که  می   داشت  چادمحافظت  به  باال  آن  از  و  دید  کرد  نیز  رم 

 نشستم. رو می هبغار، مشرف به مناظر رو   ۀداشتم. در لب 
محل ساکت، خنک و بدون مزاحمی بود. سکوت مطلقی که حکمفرما بود، آنجا   

ساخت. سه روز اول تمرینم خوب پیش رفت  را مکان بسیار مناسبی برای مراقبه می 
 شد.می   ترنافذ   تر ودر یک محیط مطلوب، تمرکزم عمیق و به خاطر تمرین خالص  

کرد. این وجد کمکم  وجود آمده و به سراسر بدنم نفوذ می ه  نوعی آرامش در من ب 
 

222 - Meditation 
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بنشینممی  مراقبه  به  تا  ازکرد  روز چهارم حوالی    .  اما  بودم  این احساس خوشحال 
زنگول بعدازظهر صدای  دور  از  در  ۀ،  چوپانی  شدم  متوجه  شنیدم.  حال    کوچکی 

ن است. توجه چندانی به وی نکردم و به تمرین  گاه موقت م نزدیک شدن به مخفی 
گله  و  چوپان  که  داشتم  انتظار  حال  این  با  دادم  از ادامه  و    اش  کنند  عبور  کنارم 

وقتی  شاید    شد.می   ترتر و نزدیک امیدوار بودم مزاحمتی ایجاد نکنند اما گله نزدیک 
آنجا  ر  د ک چادر در وسط کوهی شده که هیچ کس  از دور متوجه ی   غفلتاکه چوپان  

نمی  عالقه اکنجکاوی   ، کرد زندگی  و  شده  تحریک  بود مند  ش  چه    شده  که  بداند 
از باال به سوی چادر هدایت    ۀ گوسفندان و بزها را کند. او گل کسی آنجا زندگی می 

به   آنجا ندید و شروع کرد  اما کسی را  انداخت  به داخل چادر  کرد. سپس نگاهی 
 « کسی آنجاست؟»: یاد زدن فر

تر تکرار کرد. دوباره و دوباره فریاد زد. این  و دوباره همان جمله را بلند   او مکثی کرد 
اش از  تمرینم شد و شروع کردم به تماشای چوپان و گله   ۀکار وی در واقع مانع ادام 

تخته  بباالی  چادر  در  بودم.  مراقبه  مشغول  آن  روی  بر  که  چوپان  سنگی  و  بود  از 
  . به این هم راضی نشد  ، چادرم بود، بخورند  اش هر آنچه را که در ازه داد تا گله اج 

حالی  ب در  چوبدستی  یک  می ه  که  چادر  صاحب  دنبال  به  داشت،   گشت.دست 
 فریاد زد: 

 «کسی اینجاست؟»
اش به اطراف چادر ضربه زد. من ساکت ماندم، فکر کردم اگر ببیند  با چوبدستی   و

خواست  د اما او نمی کناش ترک می محل را به همراه گله   کسی آنجا نیست، باالخره 
کند، ترک کند. در اطراف قدم  محل را بدون دانستن اینکه چه کسی آنجا زندگی می 

م. وقتی به  بودسنگ نشستهحرکت در باالی یک تخته زد که ناگهان مرا دید که بی می 
ندم. چوپان شجاع از  پوشاسفید می   ۀ نشستم معموال خودم را با یک ملحف مراقبه می 
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وحشت  من  شد.زد دیدن  بومی   ه  زبان  به  دوباره  پرسید:او  )لری(  کی  »  اش  تو 
   «هستی؟

این معنی   به  را  او سکوتم  که  امید  این  به  دادم،  ادامه  مراقبه  به  و  ماندم  من ساکت 
ش اما او اصرار داشت بداند من چه کسی  اتفسیر کند که باید برود پی کار و زندگی 

سفید پوشانده بودم و مانند    ۀرچ صا به این خاطر که خودم را با یک پاهستم مخصو
 تر اش به من نزدیک بودم. او همراه با چوبدستی حرکت نشسته یک مجسمه بودا بی 

می   شد،می  حال  همان  می در  فکر  ببینم.  او  در  ترس  نوعی  در  توانستم  هرگز  کنم 
 ای مواجه نشده بود.  تمام زندگی خود، با چنین صحنه 

بود  من  ای کهتپه با احتم، شیب در آن مشغول مراقبه  به  یادار بود. چوپان  ط داشت 
باالخره به  من رسید    ،کرد تا نیفتدکه خود را کنترل می حالی در شد  می   ترمن نزدیک 

متری نشست و بعد از کمی مکث، به آرامی و    حدودا دو  ۀو در مقابل من در فاصل 
 «تو کی هستی؟» با ترس گفت:

اش یکی دو بار به  کرد و با چوبدستی   اکت ماندم و همین او را بیشتر کنجکاو من س
ام. وقتی هیچ واکنشی از من ندید، جرأت پیدا کرد که چوب  پایم زد تا بداند من که 

دندهدستی  به  را  بیشتراش  و  زده  دیگر   ام  انسانم.  یک  من  آیا  ببیند  تا  دهد    فشار 
ن بار  باز ساکت بمانم، او ای  ئن بودم که اگر م این کارش را تحمل کنم و مطمتنتوانس 

اش را با شدت بیشتر  عمل خواهد کرد. دوباره چوب دستی   با خشونت بیشتر  ی حت
که شوکه شد  طوری ه ام زد که ناگهان من با فریاد بر سر او واکنش نشان دادم ببه دنده 

انداخت تا  د اما به یک سنگ بزرگ چنگ  کناز باال به پایین تپه سقوط  نزدیک بود  و  
   «خواهی، چوپان؟چه می » تعادلش را حفظ کند. پرسیدم:

به من خیره ماند تا   ناگهانی او چنان ترسید که برای مدتی  با استفاده از این شوک 
درستی ببیند. در همان حال که به یک سنگ بزرگ چسبیده بود تا  ه  مرا ب  ۀ بتواند چهر

e-book



  293 |سفر به ذن 
 

  
 

شیب  تپه  پایین  کهبه  شد  متوجه  نکند،  سقوط   صحبت    دار  انسان  زبان  به  من 
او لبخند زدم تا نشان دهم که رفتار عادی من با او دوستانه است  کنم. سپس به  می 

نمی  خوشم  شدیدش  کنجکاوی  حس  از  یک  اما  مانند  من  دید  وقتی  چوپان  آید. 
می  رفتار  می انسان  که  دریافت  و  شد  آرام  و  خوشحال  زبان کنم،  به  من  با  تواند 

من    االت مختلفی از ؤسپس س   نزدیکم نشست و   ند.شیرین محلی خود صحبت ک
افتاده چکار  پرسید از جمله اینکه علت حضورم در آنجا چیست، در آن مکان دور 

چیست. می  کوه  در  اقامت  از  هدفم  و  هستم  آنجا  که  است  مدت  چه  کنم، 
 توانست مرا درک کند.االت او پاسخ دهم چرا که او نمی ؤم به تمام ستتوانس نمی 

وقتی که    ؛ چنان محیطی نمانم  در   به تنهایی به من توصیه کرد  با قاطعیت  سرانجام   
داستان  گفتن  به  شروع  پرسیدم،  را  به  علتش  که  کرد  اجنه  و  ارواح  مورد  در  هایی 

صحبت کنم و    )لری(  اششدت به آنها باور داشت. مجبور بودم با او به زبان قومی 
اند به یک مکان آرام و  توصیه کرده به او گفتم برای این آنجا هستم که پزشکان به من 

االتش، او را متقاعد کردم که بیمارم و برای  ؤبروم. برای متوقف کردن سیل سسالم  
آنجا آمده به  ایران همواره مهربان و مهمان درمان  بوده ام. روستاییان  با  نواز  او  و  اند 

خانه  به  مرا  مطلب  این  حتشنیدن  کرد  دعوت  کرد    ی اش  خاپسرش  پیشنهاد  نه  از 
من   بفرستد.  غذا  قدردان برایم  روز    ش،محبت  ازی  با  شش  باید  که  کردم  متقاعدش 

و   کرد  موافقت  باالخره  گشت.  بازخواهم  خانه  به  آن  از  پس  و  بمانم  آنجا  دیگر 
گله  که  در حالی  بگذارد.  تنها  مرا  داد  می ترجیح  پیش  به  را  گاهی  اش  از  هر  راند، 

  کرد.د به من نگاه می ای از حیرت و تردیبرمی گشت و با آمیخته 
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)تمرکز( که در طول چهار روز تمرین    223ود دوباره به سطح سمادی برایم سخت ب 
مداوم رسیده بودم، برگردم. برای مدتی حواسم پرت شده بود اما سعی کردم دوباره  
دیگر   بودم که هنوز شش روز  با این همه خوشحال  قبلی تمرکزم برگردم  به حالت 

 .مانده و از نو آغاز کردم تمرینم باقی  ۀ برای ادام 
  ، حدود همیشه اوایل شب .  نشستم224ذاذن به  ثل همیشه به چادرم رفتم.  آن شب م 

شدم. در  بیدار می   04:00رفتم و صبح  زود ساعت  به خواب می   10:00ساعت  
طول شب وقتی که در خواب عمیقی بودم، سر و صدای عجیب و غریبی در اطراف  

هیچ انسانی در  م که  بودزیادی به آن نکردم. مطمئن    چادر مرا بیدار کرد. ابتدا توجه
اطراف،   بردنش  هم  شود. چیزی  نمی   پیداآن  به سرقت  نگران  که  نداشتم  به همراه 

زند.  رسید کسی آهسته به اطراف چادر ضربه می تر شد. به نظر می باشم. صدا بلند
ن نادیده بگیرم و تصمیم گرفتم دوباره به خواب روم.  به یاد  سعی کردم آن را  اگهان 

هایی را  خواستم چنان داستان ورد ارواح و اجنه افتادم. نمی های چوپان در م داستان 
می  عین حال  و در  که هر باور کنم  را  می ازخواستم صدایی  به گوشم  رسید،  گاهی 

می  به خواب  واقعیت  بدون کشف  اگر  پر بررسی کنم.  ارواحی    رفتم، ذهنم توسط 
ت، واقعی باشند.  سواد باور داش ان اندازه که چوپان بی توانستند به همکه می شد  می 

 :ابتدا از داخل چادر فریاد زدم
 «آیا کسی بیرون است؟»
گرب  یک  داشت  آماده    ۀامکان  شب  برای  را  چادر  داشتم  وقتی  چون  باشد  وحشی 

تواند از  آنها را در بخشی از تپه دیده بودم اما گربه وحشی نمی بعضی از  کردم،  می 
باال   کنارچادر  در  طوالنی  مدت  برای  نیز  و  نمی   برود  داشت  چادر  صدا  ماند. 

 
متفکرانه  (Samadhi)  سمادی  -  223 می - آگاهی  حاصل  پیوسته  تمرین  اثر  در  که  خلسه  شود. حالت 
    کند.با کائنات را تجربه می ترین شکل مراقبه که در آن شخص یگانگیعالی

224- Zazen 
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هایی در درون  مواجهه با واقعیت، واقعیت   بودم در   225گری مراقبه   شد.می   ترواضح 
ها  ها، جنگل مختلفی از جمله گورستان   ۀ افتادهای دور و بیرون خود. قبال در مکان 

تمرین  به  بیابان  نمی   و  و  بودم  پرداخته  مراقبه  و  چیزهایی  ذن  ذهنم  که    را خواستم 
 رو شوم.  ه برند، بپذیرد. تصمیم گرفتم با این صدا مستقیما رو وجود ندا

نفتی کوچکی  دو  ساعت نزدیک   ابتدا چراغ  صبح در شبی تاریک و بدون ماه بود. 
از گاهی شنیدهرا  روشن کردم و در چادر   باد    شد.می   باز کردم. صدا هر  آن شب 

نیز یک  می   شدیدی  ندیدوزید.  چیزی  اما  کردم  بررسی  را  چادر  صدا   م.سمت 
شنیده وضوح  به  برایم    شد.می   همچنان  صدا  منبع  و  رفته  چادر  دیگر  سمت  به 

چراغ شد.  به  آشکار  تا  کردم  بلند  را  تعجب نفتی  کمال  در  ناگهان  و  ببینم  یک    تر 
  بزرگ در مقابل چشمانم دیدم احتماال یک عقاب یا کالغ بود. پرنده نیاز به   ۀپرند

داد و  گاه تعادلش را از دست می و گاه برای نشستن داشت    یک جای بلند و هموار
  کرد. پرنده در جایی که خورد و آن صدا را ایجاد می هایش به دو طرف چادر می بال 

ها پرید. و وقتی من مزاحمش شدم، به دوردست   نشسته بود، تعادل مناسبی نداشت 
 .افته بودم، به خوبی تا صبح خوابیدمخوشحال از اینکه باالخره علت ترسم را ی

بخوانم.  ب  داستانی  برایتان  شب  این  دل  در  نقل  یایید  ادامه  در  که  زنی  داستان 
 است: «روح  انقیاد »من است. عنوان داستان،  ۀ تجرب ۀشود، نشان دهند می 

 زن جوانی بیمار شد و در حال مرگ بود. به همسرش گفت: 
ل زن  دنبا ه م که تو را ترک کنم. پس از من بخواهشدت عاشق تو هستم و نمی همن ب»

گردم و تو را گرفتار مشکالت  بازمی   روح دیگری نرو. اگر چنین کنی، من به صورت  
 «کنم.پایانی می بی 

 
225- meditator 
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خیلی زود همسر مرد فوت کرد. مرد به آخرین آرزوی وی به مدت سه ماه احترام 
شد. آنها نامزد شدند  مالقات کرد و عاشق او    زن دیگری را ،  گذاشت اما پس از آن 

ازد  یکدیگر  با  کنندتا  نامزدی،    بالفاصله  واج  از  ظاهر   روح پس  مرد  بر  شب    هر 
به وعده شد  می  اینکه  به خاطر  را  او  بود،و  نکرده  می   اش عمل    روح کرد.  سرزنش 

بین مرد و یار جدیدش می  بود. او دقیقا از آنچه  داد.  گذشت، خبر می باهوش هم 
  ی داد حتل شرح می جزئیات آنرا به تفصی  روحداد، امزدش می ن  ای به او هدیه   هر گاه

می  تکرار  را  آنها  می مکالمات  آزار  را  مرد  آنقدر  و  نمی کرد  دیگر  که  توانست  داد 
که   ذن  استادان  از  یکی  نزد  مشکلش،  حل  برای  کرد  توصیه  او  به  کسی  بخوابد. 

می  زندگی  روستا  ناامیدی،  ، کرد نزدیک  کمال  در  مدتی  از  پس  بیچاره    برود.  مرد 
 رفت. استاد  گفت: برای کمک گرفتن نزد استاد 

گاه است.    ،دهیدهرچه شما انجام می   همسر سابق شما به روح تبدیل شده و از   - آ
گاه  ،دهیدهرآنچه به معشوقتان می  گویید و ازدهید و یا می هرآنچه که انجام می  از آ

باید  واقعا شما  باشد.  بسیار عاقل  باید یک روح  او  را تحسین    است.  چنین روحی 
بار دیگر   معامله   که کنید.  او  با  اوبر شما ظاهر شد،  که  بگویید  بکنید.  )روح(    ای 

ال شما  ؤتوانید چیزی را از وی پنهان کنید و اگر به یک س که شما نمی داناست   نقدرآ
می  قول  دهد، شما  بمانیدپاسخ  و مجرد  زده  به هم  را  نامزدی خود  که  مرد .  دهید 

 پرسید: 
 الی است که باید از او بپرسم؟ ؤن چه س ای -
در دست خود نگه دار و از او بپرس  های نخود و لوبیا  دانه   حبوبات از   یک مشت   -

شوی که او فقط  متوجه می   ،اگر نتوانست پاسخ دهد  .دقیقا چند دانه در دست داری
 ساز نخواهد شد.ساخته و پرداخته تخیل توست و دیگر برایت دردسر 
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و گفت که    پرداخت   ظاهر شد، مرد به تعریف و تحسین او  روح   شب بعد وقتی که 
گاه است.  او از  پاسخ داد: روح همه چیز آ

 ای.طور است و می دانم که به دیدن استاد ذن رفتههمین -
 دانی، به من بگو چند دانه در دست من است؟چیز را می و از آنجایی که همه  -

 .226"دال پاسخ دهؤوجود نداشت تا به س روحی دیگر 
نگرانی   ناشی تمام  توهمات  مرد،  در    های  اساسی  و  پایه  و هیچ  بودند  او  تخیل  از 

ازصدای بال زدن پرنده    ند، درست مانند شک و تردید من کهواقعیت موجود نداشت
 .ایجاد شده بود

از قبل  و  من  مخفی  محل  از  چوپان  دیدار  از  پس  روز  دور  دو  ام، روزه   ده  ۀ پایان 
آغاز کرده بودم، سر    مراقبه را  بار دیگری داشتم. در حالی که دیگر ناخوشایند  ۀتجرب

می  نظر  به  غریب  و  عجیب  که  دیگری  صدای  یک  و  صدای  شنیدم.  رسید، 
فاصله  از  که  بود  می موتورسیکلت  دور  با شنیدن  ای  تا  بود  من  نوبت  بار  این  آمد. 

منطق آن  در  موتورسیکلت  شگفت دور   ۀصدای  دو  افتاده،  شوم.  در    ارسوموتور زده 
 را در باالی تخته سنگ یافتند و فریاد زدند:  مقابل چادر من متوقف شدند. آنها م 

   !بیا پایین -
چرا که مسلح    که مقاومت نکنم و با آنها جر و بحث نداشته باشممن ناچار بودم  

کنند شلیک  من  به  داشت  امکان  و  آنها    .بودند  با  بالفاصله  و  آمده  پایین  آرامی  به 
ب  شروع  عل دوستانه  توجیه  برای  مناسبی  پاسخ  کردم.  صحبت  آن  ه  در  اقامتم  ت 

بیماری ذهنی بودم و نیاز به یک محل بسیار   منطقه نداشتم. به آنها گفتم چون دچار
ام اما آنها حرفم را باور نکردند. به  آرام برای استراحت و آرامش داشتم، به آنجا آمده

 
از این کتاب تحت عگزیده)  پائول رپس.   گردآوری  "استخوان ذن -گوشت ذن "  -  226 صدای یک  "نوانهائی 

   شاهنشاهی 2537انتشارات بهجت -زنده یاد استاد مسعود یرزین ترجمه شده است.( ازداستان ذن  112دست یا، 
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نگاه   و  مشکوکی  من  می باز  کرده  چه  آنجا  احتماال  می   .کنمپرسیدند  که  دانستم 
ها آمیز، در مورد من با بسیجی مک به من و به عنوان یک عمل محبت چوپان برای ک 

مسلح   افراد  است.  کرده  صحبت  نظامیان(  داشتند)شبه  این  از  افراد    بیم  شاید  که 
منتظر و  باشند  منطقه  در  نیز  هست   دیگری  هم  دیگری  کس  آیا  ببینند  به    .بودند 

و نه چیز دیگر، به آنجا    ادم که تنها هستم و صرفا برای تمرین ذهنی ایشان اطمینان د
نزدیک آمده به  مرا  و  بنشینم  موتورشان  ترک  خواستند  من  از  آنها  پاسگاه ام.  ترین 

 )ایستگاه ژاندارمری( بردند. 
مهم   انگار  که  بردند  محلی  پلیس  ایستگاه  یک  به  مرا  افتخار  با  چنان  ترین آنها 

لباس نظامی، اند. در آنجا افسر ارتشی، ملدستگیر کرده جنایتکار منطقه را   به  بس 
االت مختلفی از من پرسید و سعی کرد به من اتهامات کذبی نظیر جاسوسی و  ؤس

آنها می  اینکه  با  بزند.  مرا  ستون پنجم دشمن  دانستند من یک معلم دولتی هستم، 
کردم. به آنها توضیح  ی نها بگویم باالی تپه چه م آمورد ضرب و شتم قرار دادند تا به  

ندا امکان  که  باالی  دادم  در  که  وقتی  کند  جاسوسی  دشمن  برای  بتواند  کسی  رد 
می  زندگی  وسیلکوهی  هیچ  آن  در  که  وجود    ۀ کند  دیگری  تجهیزات  یا  ارتباطی 

از  پس  به    ندارد.  دادن  جواب  و  غذا  بدون  روز  چند  برای  بازداشتگاه  در  ماندن 
س دوبارؤبسیاری  احمقانه،  چنداالت  که  کارم  دفتر  با  تا  خواستم  آنها  از  دور  ه  ان 

می   ، نبود را  نگهبان  افسر  که  همکارانم  از  یکی  باالخره  بگیرند.  از  تماس  شناخت 
یید أدفتر کارم آمد و به مقامات پلیس برخی از اسناد دفتر آموزش و پرورش را که ت

بی می  داد. چوپان  نشان  دولت هستم،  معلم رسمی  من  برای  گناه وضعیت  کرد  را 
 . من بدتر کرده بود
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آنان،وار گاه و بی های کابوس و با هجوم   با این تفاصیل یای من برای ایجاد  ؤر  گاه 
یک   معبد،  دارما   یک  یک    227مرکز  کادمی )  228فرهنگستان ،  مرکز    (آ یک  یا  و 

، در مقابل  دردمند  اکثریت مردمو آرامش  رفاه    در جهت کوچک برای پرورش ذهن  
 .محو شد و از بین رفت وسطایی این نگرش قرون 

 
 : مطالب مهم این فصل 

ذای فکری یا غذا برای پرورش ذهن بسیار برتر از غذای جسم است اگرچه ما  غ  -
 ؛ به هر دو نیازمندیم

 ؛طلبی مخرب تمایز قائل شویم طلبی سازنده و جاهباید بین جاه    -
سوتو ذاذ  - و  ذن  رینزایی  مدرسۀ  دو  در  تفاوت ن  اندک  با  آموزش ذن  داده    هایی 

 شود؛می 
باز و دم و بازدم عمیق  شکمی، چشمان نیمه   –و ذن  تمرین تنفسی در مدارس چآن  -

 است؛
ی ذن در  رینزای  میالدی( به مجمع   1986)  1364من تنها ایرانی بودم که در سال    -

 جی در اکایاما پیوستم؛خانقاه سوگن 
 ی ذن یک سیستم بیداری ناگهانی به خرد بودا است؛ رینزای -
در معابد ذن در ژاپن و چآن در    اکنون هم   «ذن   –چآن  »مرینات سنتی پیشوایان  ت  -

 شود؛ چین دنبال می 
  حدود و بسته م   ۀ در یک جامعاندیش مستقل  یک متفکر و دیگرقامت و زندگی  ا  -

 ؛است  دردناک مشکل و  واقعا 

 
227 - Dhamma House 
228 - Academy 
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 ؛شدن بودیسم به عنوان شکلی از درمان آموزش داده می ذ -
توا  - من  به  ذن  صلح ستادان  روشی  به  اصیل  آموزش  تدریس  به  کردند  آمیز صیه 

 ؛ بپردازم
 ؛ ذهن ما نیستند  ۀرواح چیزی جز ساختا -
 رنگ و ناپدید شد.فرهنگی کم   -رؤیایم برای تأسیس یک مرکز درمانی  -
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 ژاپن   معابد   استادان   با 
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 فصل پانزدهم 
 مادر   گریز از آغوش

 
 روزگاری بود 

 ر تلخ و تاری بود روزگا 
 هاِن ما تیرهبخت ما چون روی بدخوا 

 دشمنان بر جاِن ما چیره 
 خورده هذیان داشت شهر سیلی 

 های پریشان داشت بر زبان بس داستان 
 زندگی سرد و سیه چون سنگ 

 روزگاِر ننگ  روز بدنامی 
 غیرت اندر بندهای بندگی پیچان

 جان عشق در بیماری دلمردگی بی 
 شد ها فصل زمستان فصل 
 تان شدها ُگم شد نشستن در شبس صحنۀ ُگلگشت 

 سیاوش کسرائی 
کرد در برکۀ  ماهی مسافر باز گشته بود تا ماهیان دیگر را به اقیانوس ببرد. فکر نمی 

خویش غریبه شود. آتشفشان دهشتناکی از جهل بر در و دیوار به هم ریختۀ سراسر  
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افشاند. دود بود و آتش!  سرزمین محبوب من خاکستری از جهل و نادانی و ستم می 
 کوبیدند.  ت بر طبل خشم و خشونت می دشمنان انسانی

حساب با  تسویه خصوص پس از جنگ افزایش یافت.ه  های سیاسی در ایران ب فشار
جریان  روشنایی  بازماندگان  از  تاریکی  انتقام  در  به شتاب  منجر  روشنفکری،  های 

افسار  کشتار  بود.  زندان شده  در  شروع گسیخته  با    ها  نبودن  همراه  تنها  بود.  شده 
کافی بود که کسی تا جوخۀ اعدام پیش رود. جو خفقان و اختناق دیگر از  انقالب  

راستی یک نعمت  حد یک سایۀ شوم گذشته بود. جنگ برای جمهوری اسالمی به 
که چرا  سای  بود  در  جنگ،    ۀ در  بخشمردم  شدید  اغلب  کنترل  تحت  کشور  های 

گرفت  قرار  فشار  نددولت  دگر .  و بر  بیشتر  دولت  منتقدین  و   شد.می   بیشتر  اندیشان 
اقلیت  آزار  و  مسیحی تعقیب  چون  مذهبی  بهایی های  بودایی ها،  حت  229هاها،    ی و 

 .  ه بودگرایان قرار گرفتبنیاد ایذایی در دستور کار  ،تشکیالت دراویش مسلمان 
وجود   دلیل  دهشت به  شرایط  ب   باراین  متون  بعضی  حداقل  رسید  نظرم  و  به  ودایی 

م تا فعالیت فرهنگی خود را انجام داده و آنها را به  کن ادبیات ذن را به فارسی ترجمه  
با  رهروان  میان  پنهانی  دهمطور  انتشار  خود  ادبیات    ایمان  نوع  این  گرچه 

و کمک بی خشونت  یگانگی  دوستی،  از صلح،  و  بود  به همنوع  پرهیز  و شرط  قید 
به نظرم می کندصحبت می  به عنوان یک را کار می رسید این  .  ه و  تواند راه مناسبی 

ب جدید  می   رای روش  که  باشد  کشورم  بهمردم  و  کرده  پیروی  آن  از  طور  توانند 
شدن رهنمون سازد. در واقع زمان و شرایط محیطی به سمت بهتر آنها را    کاربردی

هایم را به طور مستقل گسترش دهم،  خواستم ایدهمناسب نبود. با وجود اینکه می 

 
می   -  229 تصور  درظاهرا  باشد  نداشته  بوداییان  با  مشکلی  اسالمی  رژیم  که  شاخۀ    "ذن"که  حالیشود  که 

الحاد قرار گرفته است. نمونۀ  گری است، عمتنومند بودایی افراطی و به عنوان  و نفرت مسلمانان  ال مورد هجوم 
    در ایران فعالیت داشتیم.بارز آن، من و شاگردان و همفکرانم در زمانی که 
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عالوه    ازم. متاسفانهب دیگری به تعویق بیندهایم را تا زمان مناسمجبور بودم برنامه 
و تنگ  های دولتی قرار  ثیر رسانهأتحت تهم  اذهان مردم  نظری حکومت،  بر فشار 

حاکم    همهبود که همچنان بر سرنوشت    ی گرایانگرفته بود که مستقیما زیر نظر بنیاد
 بود.  

ین بیشتر بپردازم  رگردم یا در کشورهای بودایی دیگر به تمرتصمیم گرفتم تا به ژاپن ب
دلیل   به  ایران  موقعیت سیاسی  و  اما  از  های غلط رژیم اسالمی سیاست عملکرد   ،

بین   جهانی   منظر روابط  و    الملل و  شد  موضوع،  بدتر  از  این  خروج  و  ویزا  گرفتن 
بود   ترسخت را  ایران   بن کرده  این  از  خروج  برای  تالش  برایو    که کسانی    بست 

غیر  شرایط  برایشان  سخت   قابلزندگی  بود،  و  تحمل   شد.می   ترسخت تر 
نویسندگان و  هنرمندان  اسالمی   ی روشنفکران،  رژیم  با  همکاری  به  تمایل    که 

خصوص   به  مختلف  کشورهای  به  مهاجرت  و    غرب   بهنداشتند،  کردند  آغاز  را 
این مهاجرت   هم  عراق-ان رو به فزونی نهاد. بعد از جنگ ایر  سان فرار مغزهابدین

اول فرار مغزها در جهان    ۀایران در رتب   شودگفته می   حال حاضر  در  .افزایش یافت 
داده شده حدود آمارهای  بر طبق  دارد.  میلیون    قرار  در دیگر کشور چهار  ها ایرانی 

از روی کار آمدن روحانیون جالی   بعد  آنها  که اکثر  مشغول کار و زندگی هستند 
 . 230وطن کردند 

غیرمستقیما و  مستقیم  صورت  به  دیگر  طرف  با    ز  همکاری  به  از  دعوت  بعضی 
های فکری، نتوانستم با آنها  شدم. به دلیل تفاوت روش می های وابسته به دولت  نهاد 

من   طبیعت  کنم.  ویژه همکاری  برایارزش  درستکاریی راستگو  ای  و  و    ی،  شرف 
 .  صداقت قائل بود

 
میلیون    6تا   5بارۀ مهاجرت ایرانیان، گفته شده که در مجموع با اشاره به نبود آمارهای دقیق و رسمی در  - 230

م آنها حدود  دانشجوی  میان  در  داریم که  دنیا  در  از نفر متخصص تحصیل  180000هاجر  نقل  )به  کرده هستند 
    (.08.10.1397اقتصاد آنالین 
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  به عنوان خواستم  یگران باشم همچنین نمی بازی دشب خواستم عروسک خیمه نمی 
بر دیگران تحمیل نمایم تا صرفا  بدون اظهار نظر    بفروشم و یا هایم راایدهیک معلم  

نتوانستم هویت خود را به عنوان    ها بر من بسیار زیاد بود. و نقد آن را بپذیرند. فشار 
حت کنم  فاش  ذن  راهب  دانش نمی   ی یک  با  بهتوانستم  کالسم  آزاد    آموزان  صورت 

حت باشم  داشته  ع  ی ارتباط  برای  به  حقی  خودم،  سرزمین  در  شهروند  یک  نوان 
را هم    سیس یک آموزشگاهأت امتیازاتی  کوچک  و  از حقوق  که  را  نداشتم. هیچیک 

یک   به  می معموال   داده  نمی شهروند  نداشتم.  به  شود،  معابد  و  استادان  با  توانستم 
قرار  ا دعوت کنم و یک ارتباط فرهنگی سالم برطور آزاد ارتباط داشته باشم، آنها ر

 مدت به سود جامعه و مردم باشد.که در دراز   کنم
لب  و  است  بسته  یخ  ذهنم  کردم  چسبیدهاحساس  یکدیگر  به  هیچ  هایم  اند. 
  کردم دیدم. سعی می ای از بهبود نمی دلگرمی، اشتیاق و امیدی نداشتم و هیچ نشانه 

سیدن به  زدم و هیچ پیشرفتی به سمت رقطه درجا می به جلو قدم بردارم اما در یک ن 
آور باشد. به عنوان  کسی درد   تواند برای هرهایم نداشتم. حقیقتا  این پیامد می آرزو 

ها، در مدارس روزانه و شبانه، به  ها و شهر ، روز و شب در روستا فرهنگی   یک دبیر
مردم در ارتباط    همۀکردم. با  کار می و در جهت اهداف مردمی  سختی برای دولت  

راه درست اندیشیدن و بهتر زندگی کردن را طوری که  داشت  بودم چون بدون چشم
در عوض شیفتگان قدرت و غالمان ثروت    کردمانگیز نباشد، تبلیغ می برحساسیت 

دانشی  طلبانی که اصال   فرصت   خوردند و آن دسته از شان را می نان بندگی و زبونی 
نداشتند، ه ب محض  اطاعت  ومقام  ترینباال   جز  را  دستمزد   ها  دولت ها  جدید    در 

می  این دریافت  بودند    کردند.  مزدورانی  به کار گرفته شده    ز طرف اکه  افراد  دولت 
مانند گوسفندانی بودند   آنهارا به انجام برسانند. شان واپسگرایانه  هایبودند تا هدف

 کردند.  که از چوپان تبعیت می 
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آ به  دولت  حقیقت  به نهدر  می   ا  پاداش  فهمشان  عدم  و  دلیل  آنها  داد  یت  حمااز 
یک درویش  را به یاد آوردم که  «  231عرفان و طریقت »های  کرد. یکی از داستان می 

 گوید:می   232درویش .  است  کرده  روایت 
ای کودک فقیر  در حضور عدهپولدار در حال خوردن شیرینی    ۀاز یک خانواد   پسری  

از او  کرد،  ر را عاجزانه و ملتمسانه تماشا می که پس   فقیر   یهاسپس یکی از بچه   . بود
 :هایش به او بدهد. پسر پولدار جواب دادتا از شیرینی  خواست 

 دهم.هایم را به تو می اگر االغ من شوی، تعدادی از شیرینی  -
بر   پولدار  پسر  و  کرد  موافقت  فقیر  شد.    پسر  او سوار  پشت  نیز  بچه   سایر روی  ها 

دادند   انجام  را  کار  برهمین  پولدار  پسر  شرط    و  به  آنها  پشت  چند    دن دا روی 
 کرد ادامه داد: شیرینی، سواری گرفت. درویشی که این داستان را تعریف می 

  ، نگاه کن  هایم سرازیر شد و با خود گفتمآور ناگهان اشک درد   ۀ با دیدن این صحن  -
فقیر حاضر شدند خو این پسرهای  برای چند شیرینی،  پفقط  این  را االغ  سر  دشان 

 ند. کنپولدار  
گوید هیچ ننگی بدتر از این نیست که شخصی به  یحی می طور تلواین داستان به  

آدم  مقام  و  مال  قربان خاطر  بله  و  برده  کند،  عین  فروشی  در  و  شود  آن  و  این  گوی 
   حال کشورش را به باد دهد.

دمم را  برقراری ارتباط با مر  ۀ چنین شرایطی تصمیم گرفتم قبل از ترک کشور شیو   در 
کتاب  از  یکی  دهم.   استتغییر  نام  ام  ژاپنی اد  های  به  شودو  های  شبنم »هارادا 

ها بر روی متن  را به زبان فارسی ترجمه کردم. روزها و شب   «233صبحگاهی ذهن

 
231- Sufism 
232- Mendicant 
233- Morning Dewdrops of the Mind, by the Zen master, the  Ven, Harada 
Shodo Roshi  
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کسی    ت به دسانتشار شد. قبل از انتشار نیاز بود کتاب    ۀکار کردم و سرانجام آماد
در باشد  که  داشته  آگاهی  ذن  شود. وی   ،مورد  بازنگری  و  کلینیک    رایش  مرحوم  به 
کتاب با او صحبت کردم. او بسیار خوشحال شد    ۀ فروردین رفتم و دربار پرویز دکتر  

از    و  کنداش دعوت کرد و قول داد که در عرض چند ماه آن را ویرایش  و مرا به خانه 
. به  تماس بگیرم  ،من خواست تا با انتشارات بهجت در تهران که از دوستانش بودند

بردم. آنها گفتند که باید ابتدا آن را برای تایید    پیشنهاد دکتر فروردین کتاب را به آنجا
می   ایست وزارتخانه  ارشاد بدهند.    ارشاد به   تصمیم  کتابکه  چه  برای  گیرد  هایی 

آمیز هستند. من بیش تحریک کننده یا  گمراه  هایی اسالمی مفید و چه کتاب  ۀجامع
ماندم منتظر  یک سال  گف  در   از  و  کرد  عذرخواهی  بهجت  انتشارات  که  نهایت  ت 

. برایم  کتاب برای انتشار پذیرفته نشده است. ماجرا را برای دکتر فروردین شرح دادم
  به خاطر هایش داشته است و که او نیز چنین مشکالتی را در مورد کتاب   توضیح داد

سال    چاپ در  ذن  مورد  در  براو  میالدی(  1973)  1351کتابش  سایر  ی  همچنین 
رکتاب تهدیداتی  زمینه،  این  در  از سوی هایش  دریافت  سپاه    اطالعات   ا  پاسداران 

مرگ   زمان  تا  مجبور شد  فروردین  است. دکتر  در سال  مشکوکش  کرده    1379که 
ر  2001) داد میالدی(  خانه  ،خ  شمالدر  )در  دیزین  در  عنوان  تهران   اش  به   )

 پناهگاهی ساکن شود.  
ایران  سال-جنگ  در  مرزنشینامیالدی(    1989)  1367  عراق  و  رسید  پایان  ن  به 

بی  سال  هشت  از  پس  درببسیاری  و  خانه ه خانمانی  به  خوشحالی  با  هایشان دری 
بهتر   ی حتشاید  بازگشتند به این امید که شهرشان را به کمک دولت بازسازی کرده و  

خانواده  همراه  به  نیز  من  بسازند.  جنگ  از  قبل  بااز  آبادان  زادگاهم  به  زگشتم.  ام 
بسیار  طرز  به  خرمشهر  و  آبادان  مردم    ویران   باری دهشت   شهرهای  بودند.  شده 

خرابشان زندگی کنند زیرا این امر بهتر  های خراب یا نیمه دادند در خانه ترجیح می 
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زدگان وعده  خانمان بودن در شهرهای دیگر بود. دولت طبق معمول به جنگاز بی 
کنن آباد  را  بود که شهرهایشان  و خسارت داده  با گذشت زمان د  بدهند.  را  آن  های 

بودند،  هنگ شده  ساکن  تقریبا  و  بودند  برگشته  شهرهایشان  به  مردم  بیشتر  که  امی 
از کمک دولت   محدودی،  پس  بسیار  پراکندۀ  و  های  کرد  فراموش  را  قرارها  و  قول 

نها  آ  پاسخ ماند.بی در این زمینه  و اعتراضات مردم نیز    داشت توجه چندانی به آنها ن
دادند. کمک  کردند، به مردم نمی فت می هایی را که از سازمان ملل دریاحتی بودجه 

دادند، آنقدر ناچیز بود که با آن مبلغ  شده به مردم می ای که بابت منازل ویران هزینه 
خانه  فلزی  اسکلت  حتی  نبودند  قادر  سیستم  مردم  کنند.  تأمین  را  خود  های 

مر و  بود  شده  تخریب  شهری  غوطه فاضالب  شهر  فاضالب  در  بوی  دم  بودند.  ور 
گاهی    فاضالب، بود.  کرده  احاطه  را  شهر  سراسر  موذی  حیوانات  و  حشرات 

ای های روده بیماری   شد.می   های شهر جاری ها و خیابان فاضالب شهری در کوچه 
   شایعه شده بود.

گذار تأثیربرای مردم   تواندمی ام  تجربۀ چندین ساله  من هنوز هم بر این باور بودم که 
نشانی از دلسوزی حکومت    ای حل کند.ازه باشد و مشکالت روحی آنها را تا اند

نمی  و  دیده  از همه جا رانده  و  یا مردمانی مستأصل  بازگشته بودند  شد. کسانی که 
مانده بودند و یا مردمانی بودند که عرق ملی و هویتی داشتند و شهر و زادگاهشان را  

 . اجتماعات ممنوع شده بود .تا سرحد جان دوست داشتند
و توسط پلیس اسالمی   ه بود پنج نفر خالف قانون اعالم شد  هر گونه تجمع بیش از 

ای تاریخی  مخالفت و دشمنی نظام با مردم آبادان ریشه گرفت.  تحت پیگرد قرار می 
داده   روحانیت  به  اهمیتی  پهلوی  دوران  در  کارگری  و  صنعتی  شهر  این  در  دارد. 

پذیرفته بودند و در  هر روحانیت را قبول نداشتند و هیچگاه آنها را نشد. مردم شنمی 
های انقالبی برای سرنگونی رژیم پهلوی نقش بسیار اندکی داشتند. همین  فعالیت 
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شان سینما رکس را  عوامل مذهبی   به دست امر باعث شده بود که انقالبیون مذهبی  
ه در آتش بسوزانند و طوری  زندبه آتش بکشند و سیصد و هفتاد و شش نفر را زنده

با ور کنند نظام شاهنشاهی این جنایت را انجام داده تا شاید  وانمود کنند که مردم 
 های انقالبی شود.  باعث خشم عمومی و پیوستن آنها به فعالیت 

آبادان   تلویزیون  از  که  دادگاهی  در جلسۀ  بر کشور عزیزمان  پیروزی جهل  از  بعد 
ما رکس و با حمایت مردم تنها از تلویزیون آبادان  تحت فشار خانوادۀ شهدای سین 

اعتراف کرد که به دستور    « زادهحسین تکبعلی »پخش شد، عامل آتش زدن سینما،  
به  ه خمینی، همراه دو نفر دیگلالهای مذهبی وابسته و طرفدار آیت نیرو ر سینما را 

بی  است.  کشیده  نظام آتش  شد  باعث  که  بود  روحانیت  به  مردم  عالقگی 
برا نایت ج  و  باشد  نداشته  آبادان را دوست  نباشد عده پیشه، مردم  ای مردم یش مهم 

هایشان را بودند، با مرگی فجیع خانواده   خبر که برای تماشای فیلم رفته گناه و بی بی 
های مزدور و  داغدار کنند. بعد از جنگ این را همۀ مردم جز متعصبان دینی و آدم

 کردند.می   دانستند و اظهار خودفروخته می 
تر باشم. در  جوانان شهرم مصمم  وم آموزش داشت که بر تداهمۀ این موارد مرا وامی 

های بهداشت  توانست با من در تالش برای بهبود استاندارد کس نمی هیچ این زمینه  
انداز به  نه  زمان  آن  در  مراقبه  و  ذن  زیرا  کند  همکاری  و  شناخته کافی    ۀ روان  شده 

ز  جذب روشنفکران فراگیر بود. تب انقالب، تخریب ناشی ابرای    نهو  بود  محبوب  
 داد. را نمی دیگری   ۀ تمرکز بر چیزاجاز ، پس از جنگ ۀ های آیندجنگ و بدبختی 

مهم عامل  اینکه  و  متعصب  نیرو  تحریکامکان  تر  واسطۀ   حکومتی های    به 
آموزانم را  توانست من و دانش می   وجود داشت و  منفرهنگی آموزشی  های  فعالیت 

 در موقعیت خطرناکی قرار دهد.
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که  فروردین  پرویز  ذن    دکتر  مورد  لحاظ در  داشت   ی نظر  به  عمیق  در مطالعاتی   ،  
اندیشمندان    هیچ دسترسی نداشتم. شرایط برای دیگر به او  بود و من    دیزین در انزوا 

های  روند پرخطر بود بنابراین در چنین شرایطی برنامه   ۀ و ادام شد  می   و بدتر   بد نیز  
، نه  خورد ه مشکل برب ذن«  »برای گسترش تعالیم بودا در قالب  اولین تالشم    در من  

در   من  که  این  به خاطر عدم  بود  هاهداف خود خسته شد  پیگیری به خاطر  نه  و  م 
ترس، سوءظن و عدم آگاهی قشریون نسبت به    در کارم بلکه به دلیلنفس  اعتمادبه 

هاست، به  کردن رنج انسان کن  این مکتب پر بار انسانی که هدفش کاهش و ریشه 
برآمده از انقالب و تمرکز    ای اعمال شده از سوی دولت هها و ممنوعیت فشار   دلیل

 بر تنها یک ایدئولوژی خاص و آن هم ایدئولوژی اسالم سنتی.
پیش از آن   ،ما نباید درصدد رشد خردمان باشیم»:  ه است گفت  234ف. الف. هایک  

 .« بسیار احمقانه است  ،ایماده که یاد بگیریم آن میزانی که انجام د
گذرد. استادان  می مختلف  های فرهنگی  آموزش کسب  ما در    های عمربهترین سال 
کارند و  ب  جویانهو صلح  های مفیددر مغزها بذر   گرا وظیفه دارندانسان   و آموزگاران 

  پتانسیل فراگیری اند.  که برای آن ساخته شده   ببرندبه راهی  را    آموزان مغزهای دانش 
احترام   ۀ همان اندازه شایست  بهنیز  معلم    تالش و توان آموزان ارزشمند است و  نش دا

م  یک  در  معلم  یک  که  است  این  حقیقت  سطح    ۀسس ؤ است.  و  آموزشی،  دانش 
دانش  می فرهنگ  باال  را  رشته آموزان  از  بسیاری  در  است  ممکن  و  جمله  برد  از  ها 

آموزش داده شود. به    ...ن وروانشناسی، فلسفه، آموزش ذهن، روابط سالم با دیگرا
یا تجربه طور خالصه آموزش در مف در  ایست که شخصیت فرد را  هوم کلی، عمل 

فرآیندیست   «آموزش»در معنای تخصصی    د.بخش ترین شکل انسانی قوام می عالی 

 
234 - F.A. Hayek 
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ی را از  یهاارزش   و  هااندوخته شده، مهارت   دانش  قادر است   آن جامعه   ۀکه به وسیل 
 دهد.  قال نسلی به نسل دیگر انت 

ریا و بدون توقع پاداشی، در  موخته بودم، بی آنچه را آها آموزش دیده بودم که  سال  
دهم،   قرار  همنوعانم  گوش  محرز  حقیقت  اختیار  به  و  برسانم    آنهارا  دروغ  از  و 

 افسانه برحذر باشم.  
ام را در تالش بودم مجوزی قانونی از دولت وقت دریافت کنم تا آموزش مقدماتی 

ه من داده شد تا  وزارت آموزش و پرورش ب  ف ز طرایک فرم درخواست  کنم.    آغاز
کنم پر  را  راه   آن  مجوز  بگیرم.و  را  مراقبه  مرکز  یک  باید    اندازی  فرم  آن  اعالم  در 

م که یک مسلمان شیعه هستم و فرم را به خاطر آموزش دادن درس یوگا پر  کرد می 
غ بگویم چرا که اجازه نداشتم از هیچ  کردند که درومی در واقع آنها مرا مجبور    ، کنم

امیدوار  باز هم  ی در فرم درخواست استفاده کنم. به این ترتیب  خارج   مکتب فکری 
بتوانم   که  ایدهبودم  خودممدرسۀ  از    آل  شکلی  عنوان  به  فکری را  بدنی  -فعالیت 

اما  تأسیس کنم و توانایی ادارۀ آن را به پشتیبانی و رهنمود استادان و شاگردانم داشتم
این   کاغذ ساده اعطای  تکه  یک  بگوییم  )بهتر  دردسرمجوز  اقدام  که  (  نبود  سازی 

  آمدم.همه از آن واهمه داشته باشد، من هم به آسانی از عهدۀ آن برمی دولت آن 
. این شرایط  تعیین کرده بودسیس یک مرکز آموزشی  أدولت شرایط خاصی را برای ت

تند یک سازمان، یک مرکز، یک مدرسه  خواسکه می شد  می   افرادی  ۀهم   شامل حال
م  و   سسهؤیا  آموزشی   تجاری  راه   یا  شرط را  کنند.  مطرح  اندازی  زیر  صورت  به  ها 

 شدند:
 اصل والیت فقیه را قبول داشته باشی؛  باشی و شیعه مسلمان 

 ؛ سال خدمت کرده باشی دو ماه تا  ششدر خط مقدم جنگ ایران و عراق به مدت  
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م  در  شفاهی  و  کتبی  نوشته آزمون  انقالب  های  ورد  خمینی آیت »رهبر  را    «الله 
 ؛ انده باشی گذر

 ؛مربوط به روزه و نماز را بدانی  احکامبه طور مفصل 
 ؛ای گذرانده باشی امتحان ایدئولوژی اسالمی را به صورت کتبی و مصاحبه

  نماز جمعه   هایخطبهاالت مربوط به  ؤهای جمعه شرکت کرده باشی و به س در نماز 
 ؛پاسخ دهی 

ی یا جوامعی که بر  سیابه سمت هیچ گروه معاند، حزب س  و ارتباطی   هیچ گرایش 
    .نداشته باشی  ، علیه دولت اسالمی هستند

هفت  به  را  شرط  هفت  کرده این  تشبیه  رستم  حضرت  خوان  شاهنامۀ  در  که  ام 
شود که رستم برای نجات کیکاووس، شاه ایران فردوسی آمده و شامل نبردهایی می 

 ت تا موفق شود. گذشخوان می و سپید بود، انجام داد. او باید از هفت که اسیر دی 
هم آمده است که قهرمان باید تحمل مراحل  دیگر  مشابه    ایهای اسطوره در داستان 

خطری را داشته باشد تا برای مثال با دختر فالن پادشاه ازدواج کند یا  های پرو ماجرا
به گنج با آاینکه  به  یا  ها و موانع در  هایش برسد. این خوان رمان ارزشی دست یابد 

یک  ها  افسانه عنوان  به  کاغذ  تکه  یک  دریافت  برای  شکل  همین  به  است،  آمده 
تقاضا شخص  فعالیت،  پروانه  یا  هفت مجوز  از  باید  شده  کننده  ذکر  شروط  خوان 

 اند به این شروط باور دارند. عبور کند. آنان که این تجربه را داشته 
فوق عادی  اما متاسفانه ذهن  نم  های فوق شرکت کدر اکثر آزمون   مجبور بودمگرچه  

و از این تونل وحشت جان سالم به در    مو بدانمبه را مو مطالب  نداشتم که تمام این  
شدم و به طور گسترده در این زمینه آموزش  بار دیگر متولد می بایست یک . می کنم
شفاهی آن که  های پرسش و پاسخ  ها وجزئیات این آزمون  بابینم دیدم. الزم نمی می 
حوصلۀ مخاطب را سر ببرم وانگهی این به اصطالح    شد،می   تکرار همگاهی  ازهر
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داستا  «خوان هفت » به  آزمون ن بیشتر  یک  تا  است  شبیه  فکاهی  مورد    های  معمول 
   نظر اسالمیون واپسگرا!
امتحان  این  انجام  اهواز  هابرای  استان خوزستان    ، به  و  می مرکز  اوقات  رفتم  گاهی 

 دور بود.   و بسیار خت تپایکردم که سفر می به تهران   ایدهم ب
وقفه با مقامات مربوط باطل اعالم  این فرایند بعد از شش سال مکاتبه و تماس بی 

ی خود  یاهواز تصمیم نهادر  شد و در پایان مرکز آموزش و پرورش استان خوزستان  
ش واجد  مجوزی  چنین  دریافت  برای  مرا  و  گرفت  پروندرا  ندانست.    ۀ رایط 

دوندگی   سال  شش  از  بعد  امیددرخواستم  و  شد  بسته  انتظار  یو  به  س  أهایمان 
اداریگرا در  اسالمی  انجمن  با  باید  که  کردند  پیشنهاد  آنها  عوض  در  آموزش    ۀ ید. 

کنم تجرب  . همکاری  جامع  ۀ شاید  برای  باشد  ۀ من  مفید  آنها    ، اسالمی  گویا 
 دشان از من کمک بگیرند.خواستند در راستای اهداف پلیمی 

انتظار برای صدور یک کاغذ معمولی برای یک  و  دوندگی، تالش  داستان شش سال  
به یک    ،پاسخ منفی به آن   دریافت و بعد    رسمی معلم   شبیه است تا    شوخی بیشتر 

  !تحقیری است برای انسانیت  ،واقعیت 
 ایرانی هنر رزمی  با استادان  

مور  در  ناامیدی خود  بر  از غلبه  به  پس  رفته، تصمیم  از دست  د شش سال تالش 
این    البته بدون مجوز.  های خود را دوباره امتحان کردمشانس   تم.گرف روش دیگری  

یجاد  ا  رسمی یک تشکل غیر  بار با کمک استادان هنرهای رزمی در شهرستان آبادان 
تواند ترکیب خوبی از تربیت  با ذن می همراه  م. مطمئن بودم که هنرهای رزمی  کردی

آموزان ند استادان و دانش تواباشد و این موضوع می یا ذاذن در حرکت    «بدن -ذهن»
متقابلی بین ذن و    ۀمد؟ زیرا رابطآمی به نظر  چرا چنین ترکیبی الزم    ، را جذب کند

بین اندیشه و عمل است که    ۀ رابط  ،هنرهای رزمی وجود دارد. ذن و هنرهای رزمی 
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کند  می  قویت رند. هر دو انضباط هنرجو را تگذامتقابل می  همزمان بر یکدیگر تأثیر
بتوان می   دتا  کمک  او  به  و  کند  دنبال  را  قوی  طریقت  ذهنیت  که  ککند  به  ند  پیدا 

، فایق  اش در رابطه با خویشتن خویشهای درونی تضاد   تا با  د که او را وادارطوری  
ذن    آید. که  حالی  در  است  قدرتمند  بدنی  تربیت  یک  تنها  ذن  بدون  رزمی  هنر 
آن را با هنرهای رزمی ترکیب کنیم.  تواند ما را با قدرت و بیداری آشنا کند و باید می 

و   کردم  صحبت  ایران  رزمی  هنرهای  استادان  تمرینات    شروع با  آموزش  به 
نمودم همچنین به آنها یاد دادم که چگونه بر اساس فرمول ویژه با الهام   235تنفسی 

بیشتر دانشجویان هنرهای رزمی    ند.به موفقیت دست یاب   236از روانشناسی موفقیت 
اه تمرین کردند و نتایج بسیار خوبی از این تجربه گزارش کردند.  آن را برای چند م 

آموزان و استادان هنرهای رزمی از این شیوه استقبال کردند و به تمرین  تمام دانش 
هیچ    سفانه ماأمت  های فیزیکی خود ادامه دادند.فعالیت   ۀ کنندذاذن به عنوان تکمیل 

مکان  جز  به  مناسبی  شد جای  تخریب  جنگماباقی   ۀهای  از  تمرین    ، نده  برای 
شخص دلسوز و نیکوکاری هم پیدا نمیشد که ما و نیت ما را درک کند و    نداشتیم.

یک مسجد نیمه مخروبه معروف    فرهنگی برای ما تدارک ببیند.  -یک مرکز ورزشی 
وجود داشت که  سیب دیده بود،  که در اثر بمباران صدامیان آ  237اهرد و به مسجد ک

. برای  مناسب بود  برای تمرین بدنی و ذهنی   تقریبانبود و    چندان دور از مرکز شهر
همه  هفته  دانش چند  و  رفت  پیش  خوب  با  چیز  آن  ارتباط  و  تمرکز  در  آموزان 

فیزیکی  فعالیت  این  های  بودند،  پیشرفت  حال  می در  انرژی  ترکیب  توانست 
آنها  العاده فوق  به  دانشای  بود بدهد.  تکنیک  از  راضی  کامال   و  شاد  ند.  آموزان 

 
235 - Sousakan 

برنده حصول به هر توانست به عنوان یک اهرم پیشایی در این زمینه مطالعه کرده بودم که میهکتاب  -236
 موفقیتی را سهل و ممکن کند.  

 ( Kurdish Mosqueردها یا )مسجد کو 237
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خوزستان  به  استان  در  دوستانه  قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  به  قادر  آنها  تدریج 
شهرستان  سایر  در  خود  رقبای  با  مبارزات  در  خوبی  نتایج  و  دست  بودند  به  ها 

زمی بود. این  موفقیت آنها از راه تمرین ذن با هنرهای ر  ۀاین نخستین نشان  آوردند.
دری   ۀتجرب زیرا  بود  نیز  من  برای  هنر رزمی خوبی  و  نشسته(  ذاذن )ذن  که  در    افتم 

به طور خاص    ،درک ناگهانی ذن   درترکیب خوبی نه تنها به طور عام بلکه    ورزش،
آموزان هنرهای رزمی در  . من برای اولین بار تئوری خود را بر روی دانش 238هستند

امتحان   خوب  نتایج  با  بایران  این  و  فعالیت بو   بخشالهام   رایم کردم  ما  د.  های 
طور  این ترکیب سالم هم برای مردم به   کننده بود.آمیز، پویا، خالق و امیدوارح صل

رزمی  برای  هم  و  بود  مفید  به عام  می کاران  نوآوری  این  خاص.  به  طور  توانست 
از آموزش مکانیکی خود خارج شو دانش  تا  کند  ند و  آموزان هنرهای رزمی کمک 
 را به دست آورند.  «239بودو »روح 

که  ذن ترکی  ۀمدرس   از ذن و هنرهای رزمیست  بودید    از طرف بی  اول ذن،  پیشوای 
به تمرین   240و هنرهای رزمی که در معبد شائولینبیداری ناگهانی گذار هارما، بنیان 

ناپذیر از هنرهای رزمی  یک بخش جدایی   « بودو».  241آغاز شده است   ،پرداخت می 
مورد    ،با شور و شوقش و تمرکز برای اولین بار در کنار هم قرار گرفتند و  است. ورز 

 
 از آن صحبت شده است.  "شاهزادۀ اشکانی در بودیزم"در کتاب دیگرم به نام   - 238
رابطهBudoبودو    -  239 واقع  در  عمیق ،  ویژگی  ای  این  دارد.  فلسفه  و  مذهب  اخالق،  با  ناگسستنی  ها،  و 

از  اصول  هنرجوی رزمی را تشویق می های رزمی آنچنان  اخیر ورزش  ۀ و دهاستقبال کند. در د  " بودو"کند که 
از معابد به عنوان   ، پیشرفت داشته و تجربیات غنی کسب کرده که در ژاپن و چین برای آموزش ذن و تحول ذهن

 .شودو میشد می یا چآن استفاده ذن ۀمدرس
ن شائولین یک معبد بودایی چاآن بر روی کوه سانگ در نزدیکی دنگ فنگ، ژنگ ژو، استان هنان چی  -  240

این صومعه که در قرن پنجم بنا نهاده شده    شد.می  است. این معبد به وسیلۀ راهب بزرگ شی یونگ شین اداره
ارتباط آن با هنر رزمی چی نی و به ویژه شائولین کونگ فو معروف است و در غرب بیشتر تحت  است، به خاطر 
 شود. عنوان صومعۀ بودایی ماهایانا شناخته می

م چینی که بعدها ذن نامیده شد، به شاهزاده و راهب  س است که بنیانگذاری چآن یا بودینیاز به یادآوری    -  241
از میالد نسبت داده شده است . بودیدهارما بانی بیداری ناگهانی در ذن است پارسی آنشی گائو در قرن دوم بعد 

 گذار چآن، توسط همین نگارنده(. )ر.ک به  کتاب بنیان
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ت باعث  گرفتند.  قرار  استادان  و  رزمی  هنرهای  طرفداران  که  أاستقبال  است  سف 
چیز    این دو،   ترکیب   مورد یگانگی و در    ،بیشتر استادان و هنرجویان هنرهای رزمی 

کردند با این حال  ذن قلمداد می دانستند و هنر رزمی را جدا از آموزش  می ن  زیادی 
رزمی  ورزش  و  ذن  نشان قدرتمندی  ۀ مجموع   ترکیب  را  خود  عمل  در  که  ست 

هد بنابراین نظم فرآیند  ددهد و در عین حال شتاب بیشتری به بیداری در ذن می می 
با    تمرین فیزیکی باذاذن،   فرمول موفقیت از عواملی هستند  )ورزش رزمی( همراه 

بیداری را   این شوندی سبب م که  به  استادان بزرگ تجر  ۀ به وسیل   پیشترنوآوری    گونه. 
به  ما    اسالمی   شده بود و نیاز بود در ایران نیز تجربه شود اما چه سود که دولتمردان 

و   داشتند  بتصوراتشان  ذهنیات  باور  بهیشتر  می آنچه    تا  لمس  که  و  ببینند  بایست 
   کنند.

مبتکران  تلفیق  این  از  ماهی  نگذشته   ۀچند  کونگ  ما  استاد  که  وبود  به   فو  طور  من 
مسئول  سوی  از  فعالیت   جداگانه  توضیح  برای  احضار حراست  مشترکمان  های 

سادگی به مقامات مربوطه گفتیم که آموزش ما تربیت ذهن و بدن است  شدیم. ما به
به ما هشدار دادند که فعالیت  های ما  و در همین چارچوب فعالیت داریم اما آنها 

عمل  قانونی  غیر شکل  بدین  نداریم  حق  ما  و  فعالیاست  زمان  آن  در  ت  کنیم. 
 ویژه ترکیب آن با ذن که مانند یک  به   .فو به شدت از سوی دولت ممنوع بودکونگ 

عالوه بر این ما باید مجوز قانونی  شد  می   قانون اسالمی تلقی از دید  تخلف دوگانه  
می  دریافت  دولت  سوی  یعنی کردیماز  ت  ؛  کنند  أی آنها  تنها  ید  نه  ما  آموزش  که 

در  ای بی . تمرینات ما در خرابه عموم است   ۀ ضرر است بلکه مفید و مورد استفاد بی 
انجام پیکر  آن  شد  می   و  با  بخواهیم  که  نداشتیم  استانداردی  و  ثابت  مکان  یعنی 

با تعدادی از دوستانتان   اعالم موجودیت کنیم، این درست مثل این است که شما 
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  ای از شما بخواهند عده   یا کوهستانی تمرین و ورزش دو کنید ودر پارک، بیابان و  
  که آن را به صورت دولتی ثبت کنید.

که     جوانانی  در  مشخصی  پیشرفت  و  تغییرات  که  بودم  راستین  خوشحال  طور  به 
می دستورالعمل  دنبال  را  طول   دیدم.می   ،کردندها  و    ،تمرین   در  تغییرات پیشرفت 

قابل  تدریجی  در سال  بودده  مشاه  به وضوح  این طرح  میالدی(    1989)  1367. 
مطمئن  شد.  می   آغاز  اگر  اساتید  بودم  با  همراه  را  تمرین  هنرهای  ایرانی  توانستیم 

هنرجویان و استعداد یادگیری آنها ادامه دهیم،  و آمادۀ های تیز به دلیل ذهن  رزمی و
می   ۀاستفاد   قطعا  آنها   آن  از  پیشرفت کخوبی  و  در  ردند  عظیم  هنرهای    ۀزمینهای 

می  ثبت  خود  از  شناخت  و  هنرجویان  رزمی  با  تعلیم کردند.  در  یافته  پیروزی 
به  که  دوستانه  دور مسابقات  طول  در  منظم  برگزار  ۀ طور  آنها  این    شد،می   آموزش 

در واقع این ترکیب ذن با هنر رزمی بود که باعث برتری    .مسأله را به اثبات رساندند
که ورزش رزمی را صرفا در چارچوب حرکات  شد  می   ی کنندگانآنها بر دیگر شرکت 

 اشتند و دانشی از ذن و ذاذن نداشتند.  فیزیکی قبول د
و  شک  هیچگونه  )ذن   جای  آنها  که  نبود  اساتید می   گرایان(تردیدی  به  توانستند 

 بزرگی تبدیل شوند. 
راهیم  فو به نام پروفسور اببه یاد دارم که در آغاز انقالب اسالمی، یک استاد کونگ 

ب با ذن، با کمک نویسنده  میرزایی  دکتر  یاد  زنده ذن یعنی    ۀدنبال ترکیب هنر رزمی 
عنوان:   با  نوشتند  کتابی  پروفسور  و  فروردین  دکتر  بود.  فروردین  و  »پرویز  ذن 

با  و آگاهی چندانی نداشت ذن کاربرد . پروفسور ابراهیم میرزایی به «هنرهای رزمی 
بآموزه   کمک فروردین  دکتر  عالقه های  مکتب  این  به  که  زمان  ود  آن  در  شد.  مند 

میالدی(    1980)  1358خابات ریاست جمهوری ایران در سال  پروفسور نامزد انت
های اشتباه رژیم مجبور به فرار از کشور شد. اگر او در ایران  دلیل سیاست ه شد اما ب
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دی در  های جدی ش، تغییرات و پیشرفت اتوانست با خالقیت و نوآوری می ،  ماندمی 
خواست که به  ا نمی به کوچ ناخواسته شد زیر  هنرهای رزمی ایجاد کند. او مجبور 

 و اعتبار بیندازد. حیثیت خود را از  ،های متعصب در ایران پیروی کوکورانه از گروه 
یک روحانی شیعه و  میالدی(    1998)  1376سال  ریاست جمهوری  در انتخابات  

طلبان به قدرت رسید. او  اصالح   ۀنمایند   محمد خاتمی به عنوان سیاستمدار به نام  
اس تغییراتی  زیبای  انجام  شعار  با  همراه  تمدن »اسی  داد.    «هاگفتگوی  وعده  را 

رأی با  سبب  همین  به  و  بودند  تغییر  خواستار  ایران  مردم  از  با    ی بسیاری  و  باال 
دنبال گرفتن  ه  ی محکم برای تغییرات برگزیده شد. من به مدت شش سال ب اپشتوانه 

آموزشی  فعالیت  جوز  م  اهداف  بودم فرهنگی  برای  ذ  و  خود  از  کهدور  بود  با     هن 
برای  وعیدو  وعده   کاغذی  تا  کنم  دیگر صبر  رئیس جمهور جدید شش سال  های 

 شود.    صادرهایم یت لفعا
کنترل  و  محدود  مباحث  تدریس  به  اینکه  جای  به  نتیجه  و شده  در  فشار    تحت 

بپردازم، به  تراشی مانع صدد خروج    صبرانه در منظور یادگیری بیشتر بی های دولت 
برآمد کشور  راه از  تمام  من  توسع م.  برای  ممکن  را    ۀوظیف   ۀ های  خودم  فرهنگی 

نتیجه اما  کردم  در  امتحان  تعالیمم  ترویج  برای  مناسبی  زمان  موقع  آن  نگرفتم.  ای 
 ژاپن بروم. بست رسیده بودم و نیاز داشتم که برای دیدن اساتیدم به ایران نبود. به بن

 
   : مطالب مهم این فصل 

 ؛خصوص پس از جنگ افزایش یافت ن، به های سیاسی در ایرافشار  - 
اسالمی    - رژیم  با  همکاری  به  تمایل  که  نویسندگان  و  هنرمندان  روشنفکران، 

 را در پیش گرفتند؛  نداشتند، مهاجرت به کشورهای مختلف به خصوص در غرب 
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یک روحانی شیعه و سیاستمدار به نام  دی( میال 1998)  1376در انتخابات سال  -
 ؛طلبان به قدرت رسیداصالح  ۀ ه عنوان نمایندمحمد خاتمی ب

و وضع بهتری بودند و آن را از رئیس جمهور  بسیاری از مردم ایران خواستار تغییر   -
 کردند؛جدید طلب می 

کرد با    - زندگی  بهتر  و  اندیشیدن  درست  راه  چون  بودم  ارتباط  در  مردم  را  همۀ  ن 
 کردم؛تبلیغ می 

 ،دهارمابودی   ت به دسدر ابتدا  ،رهای رزمی است مدرسه ذن که ترکیبی از ذن و هن  -
 ؛اندازی شدراه   بیداری ناگهانی اولین استاد 

مورد    - شوق  و  شور  با  و  گرفتند  قرار  هم  کنار  در  بار  اولین  برای  تمرکز  و  ورزش 
 ؛ تنداستقبال طرفداران هنرهای رزمی و استادان قرار گرف 

می  قوی  بدن  پرورش یک  به  تنها  بدون ذن  رزمی  بیداری  انهنر  به  را  ما  ذن  جامد. 
 ؛ سازد رهنمون می 

ایدپ که  بود  فو، کسی  میرزایی استاد کونگ  ابراهیم  ترکیب ذن و هنرهای    ۀ روفسور 
 .رزمی را مطرح کرد 
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 ذن   معابد   اساتید   با 
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 فصل شانزدهم 
 ن سفر دوم به ژاپ

 
 موجیم که آسودگی ما عدم ماست 

ندارد،  پایانی  که  سفری  شد.  سفر  راهی  دیگر  بار  جستجوگر  به   ماهی  دریایی  از 
های  دریای دیگر، از اقیانوسی به اقیانوسی دیگر، همه مروارید و مرجان؛ مروارید

 دانایی و مرجان عشق. هستی اقیانوسی است پر از مروارید اما:
 هیچ صیادی

 ریزد که به مردابی می در جوی حقیری 
 ید نخواهد کرد مرواریدی ص 

 فروغ فرخزاد 
تصمیم گرفتم برای گرفتن ویزا به    ،چون در ایران درها را بر روی خودم بسته دیدم

گرفتن    وضعیت سیاسی ایران،   ۀ طه واسود و بتغییر کرده ب  ضوابط   ژاپن تالش کنم.
اروپا از کشورهای  دیدار  برای  نیویزا  آسان  منبود.  ی چندان  ویزای ظور  به    دریافت 

نوریتژاپ ُرشی اکن،  دعوتنام   ه  هوسن   ۀدو  معبد  از  اما  رسمی  فرستاد  برایم  جی 
ها معتبر بودند اما  ن در تهران رد شد. دعوتنامه ژاپسفارت    از سوی تقاضای ویزایم  

س  زیر  ایرانی  پاسپورت  بود. ؤاعتبار  طریق کشور   ال  از  گرفتم  اروپاتصمیم  ی  یهای 
براه ژاپن  به  کی  ام از  محدودیت نم  همان  شاید ا  و  سایر  برای    ترسخت   کمی   ها 

اروپا وی جرانس،  بودهم  ی  یکشورهای  دو زاام  ط  ایهفته ی  س ری از  م فق  زی  الارت 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 322

 

 242ی( یز مطالعات و تبلیغات بودا )مرک   به محض ورود به مالزی به   ت کردم.دریاف

بودا الدر کوآال معابد  ارشد  با راهب  و  رفتم  و یمپور  مالزی  در  یاد  زنده اپور  سنگ  ی 
ها با این مرکز و شخص داهماناندا در  الران سردم. در ای دار کدی   243دا انانداهم  رتدک 

ردم و بعضی از جزوات را  کی ت م افها دری از آنرا  ی  ی ودایات بادب منابع  تماس بودم و  
برمی  فارسی  می به  به شاگردانم  و  توص دادم هم گرداندم  پیش چنین  و  از  هاینهادیه  ی 

وضعیت خود را برایشان  بود.    بخشکردم که برایم الهامی ت م دریاف  زرگ ن راهب بای
اقامت   ، در جای مناسبی الزید م ابعی از م کد در یب ارش راه  ۀیبه توص شرح دادم.  

دو هفت  کردم. برای  تم  ۀویزایم را  برای  ردم کدید کدیگر  بتوانم  ویزای ژاپن  گرفتن  ه 
برای اخذ  تبوع خودم ور م د از کش یته شد که باگف  سف به منأما با کمال تااقدام کنم  

دکتر  ویزا کنم.  برومداهما   اقدام  سریالنکا  به  که  کرد  پیشنهاد  از  بتوانم    شاید  ناندا 
 ژاپن ویزا بگیرم. رایآنجا ب

بودایی  س  مدرسۀ  "تراواد" در  دو    244ریالنکا  این  بین  چندانی  تفاوت  اما  دارد  نام 
ها و  سرفصل ی و  ی ودا د ب ایقول ع ص ا  دارد.وجود ن  ایانا()تراوادا و ماه  ی یبودا  ۀمدرس 

م هم   عناوین ب ربم  آن  وط  شیوه غالبا  ه  اما  است  روشنگری  یکی  به  رسیدن  های 
 متفاوت است.

سب رف ریالن ه  چ تکا  و  آنماهی    دنم  م جرا  تانا  از  و  تینکدم  چ راوادی ک  ی  یاهزیان 
متتوخ آم  ه أم.  ب  نان مچسفانه  ویزا  گرفتن  نبودم  رای در  موفق  حال    ژاپن  عین  در 

ن مدت از موقعیتم در سریالنکا و  آدر    واستم خود را نگران آینده کنم بنابراینخ نمی 
ی بودم که  یدر میان جمعی از بزرگان بودا  مند شدم.بهره ی  یادان بوداتاس  از محضر

 توانستم بهترین تجربه را از آنها کسب کنم.می 

 
242-  Buddhist Missionary Society( BMS) 
243- Dr. S..K Sri Dhammananda 
244- Theravada 
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م   پس رفتم.از  هند  به  سریالنکا  از  د   دتی  در  معابد  از  یکی  در  را  نو  مدتی  هلی 
به    گذراندم. رفتن  داشژموانع  آن  بر  مرا  دوراپن  یک  برای  که  طوالنِی    ۀ ت 

به تّبت بروم.لت عز به سفارت چ هم  نیاز بود شانسم را    گزینی  ین در  امتحان کنم. 
کردم و به انتظار نشستم اما به    های ویزا را پرفرم  تم و تقاضای ویزا کردم.دهلی رف 

پاسخ مثبتی دریافت    ، ه حساس بودن موقعیت تّبت ملیت ایرانی و با توجه ب  ۀ واسط
یکسپم  نکرد  در  م س  از  بی  شیوداعابد  در  نهی  ت  245ور پاگر  اسواباز  ان  تع 

کردم  246ماهاراشترا که   .اقامت  بودم  هم  امید  این  گشوده  به  من  بر  ،  شود  راهی 
ایده  ذهنم  اناگهان  به  امتحان    .رسیدی  نیز  نپال  کشور  در  را  شانسم  گرفتم  تصمیم 

نک  دانستممی   کنم. ژاپن  ویزای  تقاضای  کشور  این  از  هرگز  ایرانیان    اند،ه رد که 
و    247صورت در شهر لومبینی رفتم و در غیر این به ژاپن می   ،شدمق می ف چه مونانچ 

می  آنجا  معابد  از  در در یکی  رفتمیالدی    2000ال  س  ماندم.  نپال  در  به  و  د  معب م 
ات یک مجتمع مذهبی  ون ام بوایردم. س ت کقام ها ان وم ید م بعا م ی  248اتون ام بوایس

فراز در بر  که  قه تّبتی است  دارد.های کاتماندو در غرب کشور    طوالنی   ی کانپل رار 
بد  را مع  آن   شود. سکوی اصلی معبد می تقیما  منتهی به  که مس   دارد له  پ  365دارای  

نام هون میم چ انیدها  تد  زی ون  م عداد  اهلیادی  دیده  مون  معبد  این  در  صمیمی  و  ی 
مع اص خ   چهرۀ   کهوند  شمی  به  داده است.ی  بودم  در  بد  آنجا  که  کوتاهی  از    ،زمان 

در  و استاد  ی  ج نوگ س   قاه خانها برای تمرکز بهره بردم اّما در عین حال با  تکنیک تبتی 
ودا کردم  د بل تول در این فاصله یک سفر زیارتی به لومبینی مح  داشتم. تماس  ژاپن  

 تمرین بپردازم.  ۀ دی در آنجا به ادام در معب  ،که در صورت ناکامی در گرفتن ویزا

 
245- Nagpur City 
246- Maharashtra 
247- Lumbini 
248 -Swayambhuhnath, Kathmandu 
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موقعیت پیشین و سوابق و  هایم را مورد ستایش قرار داد و با توجه به  استادم تالش 
دو  ماناتن در کفارت ژاپبه س  ژاپنی برایمبه زبان    ،رسمی   ۀنام دعوت   ک  ، یامکنونی 

آدرس خودم  فرس  به  را  آن  و کپی  دعوت ارسال کرد.  هم  تاد  به س  نامهکپی  رت  فا را 
با کاردار سفارت،  اقدام  رم ویزا  ای فاض تقبرای  ن بردم و  ژاپ کردم. بعد از مصاحبه 

و    عد از تالش ام برانجس  نم. ت کم را دریافپورتسد که پاوقت مالقاتی به من داده ش
بسیار وی   انتظار  ژاپتوانستم  شزای  آن  در  را  سن  دریاف خرایط  کنت  پا    م.ت  از  سر 

بعنمی  که  بودم  خوشحال  و  سال شناختم  از  استد  هها  محلکس م م ادم،  و  ل  انم 
پیشینمالیمتع دوب   ت  م را  راه  م.دیدی اره  اببا  و  بونات  تسان  سوایام  معبد  ادان 

 دم.کررواز  ن پژاپسمت ه ظی و بخداحاف
بر این باورم که اگر افراد هدفمند پای عقیدۀ خود بایستند و آنقدر پایداری کنند تا   

زیرا    یابندمطمئنا به اهدافشان دست می ل شود،  خواستۀ آنها به وسواسی دائمی تبدی 
 رسد.  ن عمیقا باور دارد، می کند و به آانسان به آنچه ذهنش تصور 

بال  پرنده با  و  بود  توفان جسته  کام  از  زدن سرانجام  پر  و  بال  با هزاران  که  بودم  ای 
با بودانگیزه و پرشکسته و خسته اما  به سوی آسمانی بال گشوده  که    توش و توان، 

بام آسمان   بر  که  آرزوها  بود، خورشید  بود و خورشید مهمانش  بود و گسترده  آبی 
بال و پر می فر بود و من میان امواج نور  مورد استقبال جماعت  زدم.  دا طلوع کرده 

ها  آنها نیز خوشحال بودند که بعد از مدتمانند من،    .جی قرار گرفتمخانقاه سوگن 
 دیدند.مرا در جمع خود می 

راهبه بسیا و  راهبان  از  دی ری  اولین  طی  در  سال  ها  در    1363)    1984دارم 
معب  خورشیدی( تالش هد،  از  آنها  بودند.  آنجا  در  تحهاینوز  مورد  را  قرار  م  سین 

ُرش   .ددادن با  چیزی  هر  از  م قبل  )استادم(  شرح    ردم.ات کالقی  را  خودم  وضعیت 
در   فعالیتم  در  چگونه  و  چرا  اینکه  از  و  ماند  ۀاشاع زمینۀ  دادم  ناکام  بودا  ه  تعالیم 
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بازگو کردم. او مرا باور داشت    ، فتاده بودکه برایم اتفاق ا  را   وادثی تمام ح   . ، گفتممبود
  من،   با  مدردیه  ساساح   از   س پ.  بود  نیز مطلع   ایران   مذهبی -و از وضعیت سیاسی 
 م. هه بدرین ذن را با او و گروه ادام مرا تشویق کرد که تم

دری  در  اینک  جستجوگر  و  ماهی  صخره  از  بود.  شده  شناور  عاشق  ماهیان  از  ایی 
کردم. بیایید تماشا! بیایید برویم.  ر آب دریای دانایی شنا می سنگ گذشته بودم و د 

نزدیکی  می دریا همین  را  امواجش  زیبای  بزنید. هاست صدای  دریا  به  شنوید. دل 
 بیایید برویم! 

 تنی کردن در حوضچه امروز است زندگی آب  
 رخت را بکنیم

 249آب در یک قدمی است.
لجن ندهید  ببلعند.اجازه  را  شما  مرداب  نگذارید    های  معناست،  دارای  زندگی 

قوانین  عده شوند.  مسلط  شما  ذهن  بر  قدرت،  حفظ  طمع  به  متحجر  دکاندار  ای 
به فرو  باور ندارند برای  مرداب در تحمیل تحمیق  دستان است. آنها قوانین خود را 

کنند. لجنزاری  ا به آمریکا و کانادا و انگلیس روانه می همین است که فرزندانشان ر
 اند، برای نابودی ماست.ست کرده را که در

 دردا  که  دوای  درد   پنهانی   ما
 افسوس  که  چارۀ   پریشانی   ما

 اندبر عهدۀ جمعیست که انگاشته 
 آبادی  خویش   را   به  ویرانی  ما

 
 شاعر روشنگر سهراب سپهری.  یاد  زنده - 249
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س تم پرج وگن رینات  را  قبلشور ی  از  گرفتم  تر  سر  بار  .  از  اینکه  از  بودم  خوشحال 
سال    بیست م. بعد از  رد کت می ها دریافد از مدتتاد را بع یم اسالدیگر رو در رو تع

م  از  سوگن دوری  متچیهمه   جی،عبد  را  دگز  و  می ون شرگ حول  های  نشانه  دیدم.ده 
جی چندین سال پیش جی کنونی با سوگنو سوگن شد  می   تغییر در همه چیز دیده

والنی و با کمک مجمع  ندان طالعاده بود که در مدتی نه چ امال  متفاوت بود. فوق ک
و شاگردان، و تالش گروهی تحولی عظیم کرده    ۀ در سای  «معبد»  مریدان  انضباط 

ت که  هاسی ژاپن  ۀی ه به روح لیم ذن با توج تع  ۀ بود. این جوهر پیشرفت بیشتر به واسط
آل متحول هر وضعیتی را در جهت ایدهجنب و جوش قادر است ن قوی و پرنیچ این

 کند.
جمعی    همین کوشش  و  که    کهآنها  تالش  زمانی  جهانی  دّوم  جنگ  از  بعد 

کوبه   251ناکازاکی   ،250هیروشیما شد  252و  یکسان  خاک  گر  ، با  آنها    .فت انجام 
از خرابی شهرهای ویران  نشانی  آنچنان سریع بازسازی کردند که هیچ  را  های شده 

 تردید از قبل هم بهتر شده بود. یشد و بی دیده نمدر آنها  پیشین 
رفتم فرو  فکر  به  تغییرات شگرف  و  این تحوالت  دیدن  دولت    .با  با  را  ژاپن  دولت 

  ، که کامال  به آنها اعتماد دارند  ی کردم. دولت ژاپن با کمک مردم خودم مقایسه می 
بازسازی    ، ن بل از بمباراتر از قشده را در کمتر از ربع قرن بسیار زیبا شهرهای ویران 

بو مورد  کرده  در  اّما  می   من کشور  د  عراق  و  ایران  جنگ  از  شهرهای  بعد  که  بینیم 
در آنها  ی  یمرزی آنطور که باید و شاید هنوز بازسازی کامل نشده و تغییرات زیربنا

نشده است   است.  انجام  برقرار  هنوز  کمبود  و  شهرهای    فقر  از  بسیاری  گویی  تو 
تگی  همبس   انضباط وکاو بودم راز این فرهنگ و  کنج  . مرزی هنوز در جنگ هستند

 
250- Hiroshima 
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عواملپر چه  اینکه  و  بدانم  را  روحی  ی شور  را    ۀبر  آنها  که  داشته  نفوذ  مّلت  این 
است. ساخته  پویا  و  انرژی  پر  و    یکپارچه،  عوامل  این  از  تعریف  بهترین  شاید 

نفوذ    سوزوکی کرده باشد.  د.ت.  گذاری را پرفسور ثیرأت   « مبودیس -ذن » در رابطه با 
  خوبی و به طور موشکافانه آن را در کتابش   پروفسور سوزوکی به   نگ ژاپنی،بر فره 

 بیان کرده است. 253)ذن و فرهنگ ژاپنی( 
می  ژاپنی  غیر»  گوید:او  فرهنگ  از  بخواهیم  است  بودا    نظرصرف ممکن  آئین  از 

ی را به  یبودا   و منش  صحبت کنیم چون در هر مرحله از تحول آن، حضور احساس
ت می طریقی  فر،  دهیمشخیص  از  بخشی  هیچ  حقیقت  که  در  نیست  ژاپنی  هنگ 

آن    ۀما که در میانحتی  بسیار جامع که    ی ثیرأت،  قرار نگرفته باشد  بودیسمثیر  أتحت ت
می  با   کامال  کنیم،زندگی  آن  نیستیماز  که  .  خبر  زمانی  به    بودیسماز  قرن ششم  در 

سازنده و محرک در تاریخ    بسیار  ی طور رسمی به کشور ما معرفی شد، همواره عامل
بوده  ما  می   فرهنگ  آن،است.  واقعیت  نفس  که  بگوییم  واسط  توانیم  خواست    ۀ به 

داشتند   تمایل  که  بود  زمان  آن  حاکم  و    بودیسمطبقات  فرهنگی  تحول  حامل 
 « .باشد 254همبستگی سیاسی 

در    اند ولی ماها از بودا راستگویی و صداقت را آموخته در این اندیشه بودم که ژاپنی 
ها از زیر  اندیشی ها و مصلحت شود با توجیه گونه می کشورمان بیشتر آموختیم که چ 

مصلحت  را  دروغ  کنیم،  تقیه  کنیم،  خالی  شانه  راستگویی  و  بار  کنیم  معرفی  آمیز 
انگیز جلوه دهیم. برای اعتبار بخشیدن به چنین روش ریاکارانه و  فتنه راست گفتن را  

ریم، این  آموزش خرافات در جهل نگه دا  معه را با  ای، الزم است که جامتحجرانه
سر که  است  کاری  مردمهمان  با  ایران  غاصب  نظام  طب نکنمی   دمداران  د. 

 
253- Prof, D.T.  Suzuki (Zen and Japanese Culture) 

 1378سال 255-، اثر پروفسور د.ت. سوزوکی، برگردان ع.پاشائی ص بودیزم و فرهنگ ژاپنی -ذن - 254
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بخشد و مردم را به سمت و  کارآمد را بر علم پزشکی مدرن اولویت می علمی نا غیر
جن  می سوی  هدایت  رماالن  و  می گیران  جامعه  از  را  فهم  به  کند.  مردم  تا  گیرد 

آموزش تن باقضات  بودا  نبرند.  پی  آنان  عمل  های  نابخردانه  فرهنگ  این  رعکس 
دهد و این  کند. بودا عقالنیت، صداقت و خودشناسی با شفافیت را آموزش می می 

کند تا به منافع همگانی و ملی فکر  کنند در حالی  عقالنیت مردم ژاپن را متحد می 
جنگ ما  کشور  مدیران  سیاست  جهان که  در  و    افروزی  است  بقای حکومت  برای 

شود و مردم مظلوممان  در کشور عزیزم ایران منافع ملی قربانی می   اینگونه است که
هایشان را از  برند و خانواده روند. روشنفکران را به اسارت می فوج فوج به مسلخ می 

 کنند. ترین حقوق محروم می ابتدایی 
 د: گویادامه می  پروفسورسوزوکی در 

ب  اگر بودا تا چه حدی در تاریخ زنبخواهیم  نفوذ داشته،  دانیم آیین  دگی مردم ژاپن 
گنجینهباید   و  معابد  تمام  کنیم  ماندهتصور  محفوظ  که  شده    ،هایی  نابود  کلی  به 

می  صورت  آن  در  علی بودند  ژاپن،  که  برد  پی  مردمان  توان  و  طبیعی  زیبایی  رغم 
می  مطرودی  و  منزوی  مکان  چه  کشور  مهربانش  این  خانبود.  به  صورت  آن    ۀ در 

می  که  متروکی  اثاثیهماند  و  اسباب  نه  آن  پرد در  نه  تصاویر  نه  باشد  های ه ای 
گل  نه  باغ  نه  فرش  نه  مجسمه  نه  نمایشنامهیآراتصویری  نه  نئو ی  هنر    255های  نه 

  256. نوشی و نه هیچ چیز دیگرچای
نباید از الگو  ن استفاده  ی کشور و مردمانمایهای خوب و سازنده در شکوفاچرا ما 

انتقام    خشن چون جنگ، ارعاب، تحمیل، ترور، های  وه به دنبال شیچرا باید     ؟کنیم
توانیم از  ما نیز می   راپروفسور سوزوکی از فرهنگ غنی خود   نوع تمجید ؟یمباش ...و

 
255. Nou 

 256ص  همان کتاب،  - 256
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و فرهنگ   باشیمپر   پویا  داشته  خود  گائو،  بار  آنشی  نام  بتوانیم  آزادانه  نیز  ما  باید   .
را ک شاهزاده  بهترین شکلش جهان  ای  به  اندیشه  این  با  زنده    خود را متحول کرد، ه 

دهندگان و خالقان جهانی نو همچون بودید  کنیم و نام او را با افتخار در کنار تغییر
 ذنجی و... قرار دهیم.     -چی، هاکوئین-هارما، ناگارجونا، لین

ها  ها و ژاپنی ینی باید به زمین برگردیم و این سرزمین را از پیش شکوفاتر کنیم. چ  
توانیم مراقبه  ما نیز می   ، فرهنگ خود درآمیختند و توسعه دادند را با  258و ذن   257چآن

زر از زمان  که  فرزانرا  این  پایه   ۀ تشت  بودایرانی  فرزانۀ پارسی    گذاری شده  تا زمان 
گائو» در    148)   «آنشی  تحولی  که  ویژه    بودیسمب.م(  به  ایجاد   بودیسمو  چینی 

م   کرد، پربار خود جا دهیم  به اشکال  در فرهنگ  اعتالی جامعختلف  در  خود    ۀو 
 بکوشیم.

سوزوکی    داشت پروفسور  را    بودیسمکه    باور  ژاپن  است  توانسته  ذن،  شکل  به 
انحصار   در  فقط  که  این  یا  است  مذهب  یک  ذن  که  دلیل  این  به  نه  کند  متحول 

تغییرات الزم بر    ها است بلکه به عنوان الگو یا سرمشقی کهها و ژاپنی فرهنگ چینی 
نیاز به ابزاری دارد که    ،ن خالقیت و توان یچن  ،کندمی ایجاد  را    معهجاهای  طبق نیاز

را به اژدها تغییر    هزارپا روباه را به شیر و  یاد دکتر پرویز فروردین  به قول زنده   تواندب
استفاده   آن  از  به طرز صحیح  و  گیرد  قرار  ملتی  اختیار  در  ابزار چنانچه  این  دهد. 

تواند  مراه خواهد داشت. این اهرم همچنین می اعتالی مادی و معنوی را به ه   ، شود 
استفاده   قابل  و  شکوفا  آگاه  شعور  در  را  ما  خالقیت  کرده  زنگ  به  گوش  را  ذهن 
نفع   و  تکبر  انحصارطلبی،  تعصب،  خرافات،  به  ژاپن  دولتمردان  اگر  گرداند. 

 
257. Cha̓n 
258 .Zen 
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ای توانستند به چنین درجه نمی هرگز    ،کردندشخصی باور داشتند و از آن دفاع می 
 برسند.  ،بلوغ فکری و پیشرفت علمی که هم اکنون صاحب آن هستنداز 

سوگن در  طوالنی  چندان  نه  مدتی  از  بعد  که  )بخش  آنچه  از  بسیار  جی  کوچکی 
العاده و قابل تحسین بود این بود که همه چیز آنچنان  برایم فوق   و   ژاپن( دیدم  ۀجامع

منظم   ترزیبا با  دش  ترو  رابطه  در  را  شخص  هر  که  بود  پری یتواناه  که  های  صالبتی 
را می  تغییراتی  کندچنین  ایجاد  می   ،تواند  فرو  تفکر  تعلیماتی به  مراکز  این  از  برد. 

ویژه  اهمیت  از  ابزار خاص  با  ذهن  تقویت  که  که  آموختم  برخوردار است چرا  ای 
وقتی که ذهن صاحب نیرو  تواند بر بدن تأثیر بگذارد. بدن جدا از ذهن نیست.  می 
می ب  ،شودمی  منعکس  بدن  بر  آن  نتایج  ازتاب  کامل  هماهنگی  یک  در  و  شود 

می  ایجاد  بوداسودمندی  استادان  ابتدا  یکنند.  بودند  معتقد  باستان  چین    پیکر ی 
 کند. دهد یعنی عمل است که شناخت ایجاد می فیزیکی به ذهن شکل می 

ار  سالگی همراه با رهروان خود ک  تاد هش در سن    ی استاد چینی ذن حت  259هیاکوجو 
می  انجام  در  نی داد.  بدنی  را  می زار نی ها  داس  با  علف ها  را  برید،  باغ  هرز  های 

می می  نظافت  را  محوطه  درخت چید،  و  هم کرد  را  می   ها  از  کرهرس  رهروان  د. 
  ناراحت بودند و مایل بودند   ،داد دیدن این همه کار که استاد سالخورده انجام می 

دانستند استاد به پیشنهادشان مبنی بر  می   ی ل استراحت بیشتری داشته باشد و  ان ایش 
کار نکردن توجهی نخواهد کرد بنابراین تصمیم گرفتند ابزارهای کار را از او پنهان  
کنند. استاد آن روز غذا نخورد. روز دوم و سوم برایش غذا بردند، نخورد. رهروان به  

است   ممکن  که  رسیدند  نتیجه  کراین  پنهان  را  کار  ابزار  که  این  عصبانی  ده از  ایم 
های ای به او وارد شود سپس ابزار غذایی ممکن است صدمهشده باشد و در اثر بی 

 
( که نظام 720  –  814استاد چینی ذن )   Pai-changانگچ  –به چینی پای    Hyakujoهیاکوجو     -  259

 بعد از شاهزاده پارسی آنشی گائو منظم و سیستماتیک کرد. خانقاه چآن )ذن( را 
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. غروب  و کار کرد   غذا خورد استاد  جایش گذاشتند و وقتی که غذا آورند،    کار را بر 
آن    ،کندکس یک روز کار ن   هر»  :که شد رهروان را جمع کرد و خطاب به آنها گفت 

نخواهد دریافت  غذایی  بی   روز  روز  بی   ، کاریکرد.  کار  اغذایی  روز  که  ست. 
 «.نیست هم نیست، غذا 

خواهی،  ای است که در آن خرافات، تعصب، خودای از مکتب و مدرسه این نمونه 
تن ویژه  و  جوهسازی  آن  جای  به  و  ندارد  جایی  روشن پروری  کار،  آزاد  ر  و  بینی 

های  معرفی شد و در نیمه   ها قبل از میالدای که سال ندیشه شود، ادیده می اندیشی  
چین  در  آنجا  از  و  شد  منتقل  پارس  سرزمین  در  پارسی  فرزانۀ  یک  به  دوم  قرن 

 گسترش یافت.
من در ژاپن به تماشای تاریخ و زندگی رفته بودم. آنجا و آن نیایشگاه برای من درس  

ب  زندگی و تاریخ بود.   ۀ مثبت و سازندهای  که آموزه   تمباور داشاین اصل    ه همیشه 
می د چینی یگران  افراد  این  خواه  باشد  الگو  و  سرمشق    خواه   باشند  ژاپنی   یا  تواند 

بدن ایرانی.  آموزه فرزانگان  تأثیر  تحت  حرکت  ذن«  »های  م  به  ذهنم  با  هماهنگ 
  داد. بود. این نشاط به من انرژی و حیات می جنبش   م پر از شور وو ذهن  درآمده بود

های روحی سبب  دیگر تأثیرگذارند. رویداد متفاوتند اما بر یک  مقولۀبدن دو  ذهن و  
است رویداد  فیزیکی  برعکس  های  را    . و  سلیم  عقل  از  دیدگاه  گرائی پدیده»این 
سویه است یعنی تأثیر دو   «ذهن بدن »باور بر این است که تأثیر    .گویندمی   «متقابل

این مقولۀ  .  شودمنجر می   یزیکی فجنبش  ذهنی به    حالت   ذهنی و   حالت   فیزیکی به 
شود و از  اکنون در روانشناسی مدرن به بهترین شکلش تفسیر می می و عملی هم عل

 طرز تلقی ما به دور نیست. 
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او بر اهمیت    های علمی نزدیک است.که بسیار به دستاورد  ست این جاِن کالِم بودا 
و   آن  مهار  برای  بهدست ذهن  ب  یافتن  بدن  اهمیت  نیز  و  علم  تمرکز  عنوان  ه 

 قرار گرفته است.  نیز  اکنون مورد تأیید علماشت که همشناسی صّحه گذاندام
   

 سخنرانی در هتل اکایاما 
ها را  گاهی راهبان و راهبه ها گهدار در میان پیروان ذن در ژاپن مرسوم است که خانه 

باور قلبی   نشان ازدهند. این به آنها غذا و هدیه می   و کنندهایشان دعوت می به خانه 
و نه باور کورکورانه بلکه ناشی از فهم و درایت  است    تحمیل   نه به مکتبشان دارد که  

باور  این  که  چرا  مشاهدآنهاست  طریق  از  را  کر  مستقیم  ۀها  از  ده کسب  هر  و  اند 
در   کوتاه دوره گاهی  ذن فعالیت   های  بدنی(   های  کار  و  معابد    )ذاذن  شرکت  در 

وج   اندکرده  تمام  با  را  آن  فهمیده و  اعتقادات  اند.ود  و  بصیرتشان  شان  همکاری  از 
 نهند.  است و ریشه در تار و پود وجودشان دارد و فرهنگ خود را اینگونه ارج می 

به سالنی در هتل اکایاما در شهر    بازرگانان از روشنفکران و    برخی   از طرف روزی  
و آنچه از  دعوت شدم تا نظرات و تجربیاتم را در خصوص فرهنگ ایران    260اکایاما 

بودم آموخته  ژاپن  گردهمایی    ،فرهنگ  این  کنم.  سوی بیان  جی سوگن   ۀ صومع  از 
کیمورا دتدارک   خانم  بود.  شده  بود.    261یده  ژاپنی  به  انگلیسی  زبان  از  من  مترجم 

اندازه  تا  آنها  تاریخ  برای  از  ایران  ای  فرزانکهن  از  و    «زرتشت »ایرانی    ۀ و همچنین 
گری  و صوفی از عرفان    دانستم،که می   ایتا اندازه مدیتیشن او سخن راندم و    ۀ نحو

کردم  شباهت   262صحبت  به  سپس  رسیدن  برای  عرفان  و  ذن  بین  تنگاتنگ  های 

 
260- Okyama city 
261- Kimura- San 

ی ها نیز  م را به چینیان نشان داد و ژاپن سدر آن زمان از جنبش فرهنگی آنشی گائو راهب پارسی که بودی  -  262
 از آن بهره بردند، اطالع نداشتم چون در آن صورت می توانستم فرهنگ کهن خودمان را معرفی کنم. 
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اطال جذب  آنها  کردم.  بیان  را  بیداری  و  بار  آرامش  اولین  برای  که  شدند  عاتی 
مجل می  در  دقیقا   مطالب  این  کردند.  استقبال  آن  از  و  درج    ۀ شنیدند  شهر  هفتگی 

تعلیماتی در اختیارم هست. آنها مشتاق پرسیدند که آیا در ایران مرکز  نها می شد. آ
آنها در چنین مرکزی دعوت شود  از  اگر  از    تا  کنندبه طور قطع شرکت    ،بودند که 

کسب   تجربیاتی  ایرانی  عرفان  و  ژاپنی  کننفرهنگ  هواداران  و  ژاپنی  فرهیختگان  د. 
تقبال  ها در ارتباط بوده و هستند و از آن اسهمواره با راهبان ذن و مراکز تعلیماتی آن

داشتند دربارکرده  انتظار  از من  آنها همچنین  زمین  ۀ اند.  و    ۀفعالیتم در  ایران  ذن در 
ه  جی را به مقصد ایران ترک کرد معبد ذن در ایران از سالی که خانقاده سوگن   ی حت

 . 263بشنوند  بودم، 
شر نمی آنها  را  متعصب  حاکمان  و  ایران  که  شناختنایط  نبودم  مایل  نیز  من  و  د 

تلخ که مدت  تجربیات  را  داشتند  بیست م  روا  من  بر  این    ، سال  و شاید  بازگو کنم 
حقیقت برای آنها قابل باور نبود. رسم بر این بوده و هست که آنهایی که آموزش ذن  

اجازه تدریس و تأسیس یک مرکز آموزشی را در    ،اند را در یکی از معابد ژاپن دیده
متبو دا کشور  خود  باشع  همکاریشته  آنها  با  و  وم   ند  می   ادی  این  معنوی  شود. 

توانند با هم  شوند. این مراکز می تأیید می  استاد ذن دیدگان از طرف  راهبان یا آموزش 
در ارتباط باشند و در یک تفاهم کامل از هم بیاموزند عالوه بر این من یک راهب  

صومع و    جی سوگن   ۀرسمی  هستم(  )و  یک    اندازیراه برای  مشکلی  قاعدتا  بودم 
ها مشتاقانه تمایل داشتند  ذن در ایران نداشتم. پی بردم که ژاپنی   ۀمدرس معبد یا یک  

کنند    ۀ دربار شرکت  ایران  در  ذن  آموزشی  مرکز  یک  در  بتوانند  و  بدانند  ایران 
مند ه کنند. آنها همچنین عالق گونه که در سایر مراکز ذن در جهان شرکت می همان 

 
اندازی یک مرکز ذن در ایران نهایت تالشم را کردم ولی با به قصد راه  میالدی(    1987)  1365  در سال  -  263

 های دولتی مواجه شدم.ممنوعیت
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از فرهنگ ما بدانند و در عین    کال و  ، طرز تفکر  آدابم و  ورس   ۀ بیشتر دربار  بودند که 
آنها بود اما از   معقول ها انتظارات این ،خوبی بین ایران و ژاپن برقرار شود  ۀحال رابط

ایران   بر  حاکم  فرهنگی  نداشتند.    اطالعی شرایط  روابط  برقراری  به  آنها  اشتیاق 
عامل  ثر به همراه داشت که چگونه ایجاد یک تآور بود و برای من تأسف و تأحیرت 

 گیرد. فرهنگی، به عنوان محور فتنه و شرارت در ذهن دولتمردان ایرانی جا می 
 

 جی ورود رئیس جمهور ایران به ژاپن و دعوت به سوگن 
دور از  ماهی  سوگنآموزشی   ۀ چند  در  که  ام  بود  نگذشته  شدباجی  رئیس  خبر  م 

ایران  جدید  محم   ،جمهور  همراهان  آقای  و  خاتمی  دعوت   از طرف د  ژاپن    دولت 
هایم  در رابطه با ناکامی   ، شنیدن این خبر  ازودی به ژاپن خواهند آمد. به  اند و بشده

با استادم هاراداشودو صحبت کردم. ُرشی کم و    در ایران   در تأسیس یک مرکز ذن 
ه بر من  محنتی کبا وجود  خبر بود و پیشنهاد کرد  بیش از وضعیت سیاسی ایران با

جی دعوت  طور رسمی به سوگن راهانش به رئیس جمهور خاتمی و هم  ، ه است رفت
، 265آرایی ، هنر گل 264نگ ژاپنی از قبیل تشریفات چای نوشی شوند که به آنها فره 

ت استاد  نینشان داده شود.   268و همچنین ذن   267(، کندو 266رقص نمایشی )کابوکی 
به شکل عملی نشان دهد تا تردید و  فرهنگ ژاپنی را    ،به میهمانان ایرانی   هاین بود ک 

فرهنگ   بدبینی  به  را  نسبت  آنها  و  کند  پاک  جدید  حاکمان  اذهان  از  را  دیگر  های 

 
264-The art of tea 
265-Flower Arrangement 
266-Kabuki Dance 
267-Kendo  
268-Zen 
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یر مذهب  یتحمیل یک مذهب یا تغبا هدف  جزمی یا    ایمتقاعد کند که ذن عقیده
 .269ص نیست اشخا
با    سال در بطن تمرینات ذن بودم و کم و بیش  سهمدت در مجموع به از آنجایی که  

جی دعوت سوگن   ش م آقای خاتمی و همراهاننتظار داشتا  ،فرهنگ ژاپنی آشنا بودم
انتخاباتی  شعار  به  توجه  با  تمدن »   را  بزرگ    «هاگفتگوی  راهب  رو  این  از  بپذیرند 

دعوتنامهسوگن  با  خارج جی  امور  وزارت  طریق  از  رسمی  و    ۀ های  تهران  در  ایران 
  جی در شهر اکایاما سوگن   ۀ رد که به صومعسفارت ایران در توکیو از آنها دعوت ک

 تشریف بیاورند. 
تاده  به منظور تسریع در این کار بالفاصله توسط استاد به سفارت ایران در توکیو فرس 

دعوتنامه تا  شخصشدم  را  بدهم  اها  سفارت  بیشتر،    رایب  ،به  تفاهم  و  نیت  حسن 
مجسمه دو  همچنین  هاراداشودو  همراه   270استاد  مجسم  به  و  ک   ۀ چند  بودا  وچک 

به دست من داد تا آنها    ،گلچین کرده بود  271ش در نارا پیشوایان ذن که خود از معبد
به دست آقای خاتمی و کارکنان سفارت برسد. در حقیقت این هدایای معنوی  هم  

نشانی بود از ابراز دوستی و تفاهم بین برادران و خواهران ژاپنی و ایرانی. خوشحال  
 هستم.   دشمنی لح و دوستی در مقابل جهل و بودم که مجهز به ابزار ص 

پر  و  شلوغ  شهر  ساختمان  در  دو  کنم.  پیدا  را  ایران  سفارت  توانستم  توکیو  ازدحام 
به فاصل یکی سیاسی و دیگری فرهنگی. من    ، نه چندان دور از هم بودند  ۀ مجزا و 

داشتم تن  بر  که  لباسی  رفتم.  سفارت  سیاسی  ساختمان  به  ناخواسته  لباس    ،ابتدا 

 
ب.م.توسط آن شی    148ای که در سال  ژاپنی ها ذن را به شکل چآن چینی دریافت کردند یعنی اندیشه  -  269

 زی شده بود.ریگائو پایه
اهدایی به رئیس جمهور خاتمی از سوی صومعه سوگنبا خبر شدم که    -270   ه جی در موزهم اکنون مجسمه 

 شود. ران نگهداری میرئیس جمهوری در ته
271-Nara City 
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ا و قبل از ورود به سالن با استقبال گرم  می راهبی یعنی ردای راهبی ذن بود. ابتدرس 
چون آنها با این لباس و این مکتب  م  رو شدبه رو   ،نگهبانان ژاپنی که در سالن بودند 

انتظار بردند و سپس    آشنا بودند و برایش ارزش قائل بودند. به اطاق  با احترام مرا 
هدفم  من   سفارت  مسئوالن  توانستمبه  که  بودم  خوشحال  دادم.  توضیح  مفاد    را 

برایشان توضیح دهم. تصورم بر این بود که   دعوت از رئیس جمهور و همراهان را 
من   از  کنجکاوی  روی  از  ببینند  لباس  این  در  را  من  وقتی  ایران  سفارت  مقامات 

ژاپن در  را  فعالیتم  و  که وضعیت خودم  و    ،خواهند خواست  توضیح دهم  برایشان 
و صومعمقص من  منظور  و  بفهمسوگن   ۀود  را  اما  جی  اساس  ند  بر  نه  معمول  طبق 

در  بینی بلکه بر مبنای تصورات و تخیالت خودشان اقدام کردند و  عقالنیت و واقع 
باور  برایم  که  افتاد  اتفاقی  لحظه  غیر یک  و  دقیقهنکردنی  بود.  انتظار  چند  قابل  ای 

ردا در  مرا  سفارت  ایرانی  کارمندان  از  و  یکی  دلیل  هیچ  بدون  و  دید  ذن  راهب  ی 
پچی . او در گوش همقطارانش پچ که نیت او را نفهمیدم  به من مظنون شد   پرسشی 

کرد و بالفاصله از من پرسید آیا ایرانی هستم و من هم با ذوق و شوق گفتم بله و به  
انتظار   کردم.  بیان  سفارت  به  آمدن  از  را  هدفم  کردم.  صحبت  آنها  با  فارسی  زبان 

به واسطداش از من  پیش   ۀتم که هموطنانم  و  این  از دوستی  پیامی  نهاد مهربانانه که 
 با احترام عذر مرا بخواهند.  حداقل تقدیر کنند و یا اینکه  ،همبستگی بود

گوشه در  سفارت  زیرمقامات  چیزای  را  لب  آنها  و  گفتند  ژاپنی  نگهبانان  به  هایی 
زنندهکرتحریک   به طرز  مرا  که  از سالدند  کنندای  بیرون  گویی مجرم   .ن سفارت 

دارد بالفطره خرابکاری  قصد  و  شده  سفارت  وارد  ورودم    ! ای  بدو  در  که  نگهبانان 
های مرا از پهلو چسبیدند، مرا به طرف  مهربانانه با من رفتار کردند، این بار دست 

در خروجی هل دادند و به طرز وحشیانه و گستاخانه به بیرون پرت کردند و در را  
عوامفری  د.بستن شعار  برای  که  بود  موقع  تمدن »بانۀ  همان  خاتمی «هاگفتگوی  ی 
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فریب فاتحه را  آن  و  خواندم  تصور  ای  خودشان  متحجرانۀ  مقاصد  برای  دنیا  دادن 
خوشبینانه  اعمال  کردم.  و  ابراز  در  ایران  جمهور  رئیس  کنم  تصور  که  بود  این  اش 

زیر عقیده عوامل  و  تنهاست  اوامر  اش  مطیع  او  جایی  دست  از  فرمان  و  نیستند  او 
ند. این تصور بعدها به یقین تبدیل شد، وقتی شنیدم که رئیس جمهور  گیردیگر می 
به   رئیس    «چی تدارک »ایران  را  امور خارجه  دانستم که وزیر  و  اعتراف کرد  بودنش 

نمی  انتخاب  و  جمهور  اطالعات  وزیر  مثل  ایران  خارجۀ  امور  وزیر  تعیین  و  کند 
 رو و رهبر ایران است. ت، با جناح تند وزیر کشور و نف

است د تفاهم  و  دوستی  نیتش  که  شخصی  به  که  بگیرید  نظر  حالی    ،ر  دست  چه 
 چنین خشن برخورد کنند.  این ، با او ی قدردانجای تمجید و ه دهد که ب می 

که نگهبانان ژاپنی که به لباس فرم ذن و ردای راهبان خود    از این بود بیشتر    متعجب
هرگز    ین بازی مسخره بشوند.چرا باید وارد ا  ، بودهم  برایشان مقدس    آشنا بودند و

نمی  کشور تصور  در  که  آنانی  خصوص  به  یک سفارت  مسئول  مقامات  های کردم 
 اصل انسانیت را فراموش کرده باشند.   ،مترقی هستند

بر تن کردهراهبی  از زمانی که لباس   با چنین  بود  را  م شاید این اولین باری بود که 
و صحنخش  می ه برو   ایزننده   ۀ ونت  و  .  شدمرو  رفتار خشن  زمان  من در همان  اگر 

به سوگن   ۀ غیر مسئوالن  اطمینان    ،کردمجی و استادم گزارش می مقامات سفارت را 
رفت و چه بسا این  داشتم که حیثیت و آبروی آنها توسط دولت ژاپن زیر سؤال می 

کرد اما از آنجایی که امید ه پوزش می و آنها را وادار ب شد  می   ای، رسانهزشت رفتار  
سوگن دا به  دیدار  برای  کشورمان  جمهور  رئیس  می   جی شتم  این    ،آورندتشریف 

 عمل را بازگو نکردم.
یک   ساختمان  از  و    هموطنخارج  گفتم  را  جریان  آمد.  کمکم  به  ابراز  او  ایرانی 

از  د. گرچه  راهنمایی کر  ،همدردی کرد. مرا به ساختمان دیگری که چندان دور نبود
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را  خواستم نیتم و پیامی  تحقیر قرار گرفتم اما می   مسئوالن ایرانی سفارت مورد   سوی 
از سوگن  داشتمکه  آنها برسانم. کارمندانی که در ساختمان دیگر سفارت    ، جی  به 

برچسب    ،بودند که  دلیل  این  به  شاید  داشتند  مهربان  مسئول  ظاهری  عنوان  و 
صحبرا  فرهنگی   به  آنها  نامهت داشتند.  و  دادند  گوش  من  را  های  رسمی  های 

یان کارمندان توزیع کنند و  ارزش را م های با یافت کردند. قول دادند که مجسمهدر 
جمهور  مجسمه رئیس  خاتمی  محمد  آقای  به  را  ویژه  همچنین بدهندهای  آنها   .

ذن    ۀ گفتند روزی را تعیین خواهند کرد تا آقای رئیس جمهور و همراهان از صومع 
اعتماد کنم اما از صداقت و عهد آنها   هر اکایاما دیدن کنند. مجبور بودم به آنهادر ش

 دانستم.چیزی نمی 
های رسمی را به مقامات مسئول سفارت )بخش فرهنگی( دادم و از آنها  نامهدعوت 

به شهر اکایاما برگشتم و رسید دعوتنامه دادم. استاد از    استادها را به  رسید گرفتم. 
نیت  حسن  بود  این  خوشحال  دعوت  پذیرش  از و  ن  ،  این  می اینکه  تواند  زدیکی 

ب باشد  اصالح   رای سرآغازی  را  آنچه  آن  تمدن »طلبان  نامیدند.  می   «هاگفتگوی 
کلی پیشاپیش  در  برنامه   ۀ استاد ذن  ایرانی  میهمانان  های الزم جهت خوشنود کردن 

سوگن به  ذن  را  جی  ورودشان  استادان  از  بعضی  از  او  کرد.  شهرهای  فراهم  در 
های الزم جهت  زمینه  و   مراسم شرکت کنند   خواست که در این  273و نارا   272کیوتو 

گیری و سایر مراسم را  انجام بخشی از تمرین ذن )ذاذن(، نمایش کابوکی، فن کمان 
معابد بودایی ذن  دتدارک   فقط در  این گونه هنرها  و تمرین در خصوص  ید. دانش 

ف قلب  معابد  این  زیرا  است  اجرا  ژاپن  قابل  خوبی  ه ب  هستندرهنگ  فرصت  عالوه 
با ایجاد یک مرکز تعلیماتی ذن در  برای   نیز خواهد بود که اهدافم را در رابطه  من 

 
272- Kyoto 
273- Nara 
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مدت که  بودمایران  آن  دنبال  به  آموزش  ، ها  این  عملی  با  شعار    کنم   بیان های  و 
 .را به عمل درآورم   «هاگفتگوی تمدن »

میهمان همه  برای  پذیرایی  چیز  و  برای ز  انوازی  شخصا   من  و  بود  شده  فراهم  آنها 
م ورو میهمانان  می روز ایرانی    هم د  فرهنگی  شماری  بخش  که  سود  چه  اما  کردم 

جمهوری اسالمی سفارت هم آب سردی بر آتش اشتیاق ما برای دیدار دولتمردان  
 ریخت.

جی دو  سوگن   شد،می   چند روز بعد وقتی که همه چیز برای پذیرایی میهمانان آماده
ها به استاد فرستاده  د. یکی از نامهرسمی از سفارت ایران در توکیو دریافت کر  ۀم نا

  ۀ که رئیس جمهور و همراهان به واسط   ه بود شد  درج شده و دیگری به من. در نامه  
توانند  ، نمی بودن معبد  توکیو   ۀ عدم پوشش امنیتی از سوی دولت و خارج از محدود

 ستند. خوا  وزش این دعوت را بپذیرند و از این بابت پ
و    یمجی انتظار چنین واکنشی را نداشتاعضای سوگن  یک ازنه من نه ُرشی و نه هیچ 

رد    ت دعواین  و    یماینگونه غافلگیر شو  یم کرد تصور نمی  دلیل معقولی  بدون هیچ 
آورند و هیأت  دعوت رسمی به عمل می   ،ندرت از افراد عابد ژاپن به شود چرا که م 

بوایرانی خیلی خوش  ژاپن موشانس  فرهنگی  و  از طرف مجامع مذهبی  که  رد  دند 
ماهیت چنین نهاد فرهنگی، نسبت به    ۀ گرفتند و عدم شناخت درباردعوت قرار می 

دولت    ی کند و حتشک می   ایجادهای برخی به اصطالح فرهیختگان سیاسی  دیدگاه
آیا دعوتنامهمی ما را زیر سؤال   اینکه  شده یا  ها به رئیس جمهور خاتمی ابالغ  برد. 

داشتم کبی خیر   اما اطمینان  آقای خاتمی و همراهان اطالعم  آغاز    ،ه  روی کار  در 
  ، اگر مسئوالن سفارت البته  کردند  از چنین دعوتی استقبال می   ،دولت جدید  آمدن 

کردند. احتمال این نیز  می جی و مفاد آن را به رئیس جمهور ابالغ  سوگن  ۀنام دعوت 
  و هیأت  یان اعضای سفارت و شخص رئیس جمهورها در م مجسمه هدایا و  بود که  

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 340

 

دریافت  حداقل اعالم  آنها و  از  توزیع نشده باشد چرا که نشانی از قدردانی    همراه
  ، کردندخورد. اگر مسئوالن سفارت ارزش این دعوت را درک می آنها به چشم نمی 

اندیش  زالل  آب  قطع  طور  درخت    ۀبه  پای  را  صدایش  تمدن تعامل  خود  که  ها 
بودهگوش  کرده  کر  را  سپاسگزاریمی   ، ا  و  اهداف    کردند.می   ریختند  بر  وقتی 

شرورانۀ حکومت ایران تمرکز کردم، فهمیدم که از منطق جمهوری اسالمی به دور  
ای های زنجیره ان موقع در ایران قتل ها استقبال کند. هماست که از گفتگوی تمدن 

ی را  می کردند. ادیبان و نخبگانخی  اندیشان و فرهیختگان را سالتداوم داشت و دگر 
اندکی   می اندیشه که  تیغ  دم  از  صدا  و  سر  بی  داشت،  زاویه  آنها  با  گذراندند. اش 

عام دیگر مثل سال هزار و سیصد و شصت هفت  جالدان این بار در اندیشۀ یک قتل 
های دوران  میالدی( بودند. بسیاری از روشنفکران ما در همان سال   1989شمسی )

، شریف و ارزشمندی  های متفکرری خاتمی به قتل رسیدند. انسان ریاست جمهو 
آسا از اتوبوس  ی هم معجزه اچون پوینده، مختاری، سعیدی سیرجانی و... و عده

 مرگ ارمنستان نجات پیدا کردند.  
ای  به عنوان یک شهروند ایرانی باعث شرمساری من بود که چنین تصمیم نابخردانه

د.  گرفته شو   ،و مظهر سیاست آن است کشورم  دولت    ۀسفارت که نمایند  رف از ط
دانست که  باید می   ،ها را پذیرفت و رسید آن را ارائه دادنامهزمانی که سفارت دعوت 

معمولی نیز شرایط    میزبان رد دعوت یک    ی حتو  بالمانع است  معمول و  این دعوت  
فصل   و  حل  درایت  با  باید  و  دارد  ضوابطی  توجیه  و  یک   شود و  به  رسد    چه 

مذهبی  کشور  فرهنگی  -تشکیالت  مطرح  و  و    تالششه  ک بنام  فرهنگ  گسترش 
 معنویت است.

به  آن را    وسعی کردم این ماجرا ذهنم را بیش از پیش اشغال نکند و به آن نیندیشم  
جای آن ذهنم را متمرکز بر تمرین کردم و  ه م. ببپذیرتلخ اما آموزنده  ایتجربه عنوان 
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به    ارت سف  ۀ واقع  ،جی ر و در اثر تمرینات سخت سوگن راهم را ادامه دادم. به مرو
در شد  کم اذهان    مرور  تأثیراترنگ  ذهن    را  شاما  بر  هم  و  من  بر  اهالی  هم 

 جی باقی نهاد.  سوگن 
 

 دهندۀ ناشناس حقیقت یا پندار: یک نجات 
ای  یک هفته  ۀ دور  شد.می   انجام  هجی به طور منظم و هر ماهتعلیماتی سوگن  ۀ دور

بعد   وال  دشوار است.به ذاذن )نشست به مدیتیشن( در روز معم  ننشستساعت  ده با 
 ن دارد. بیان کرد افتاد که به راستی ارزش اتفاق ای برایم واقعه  ،اییک هفته   ۀ از دور

از   داستان شگفت   بازگو کردن قبل  برایتان روشن کنم می   ،انگیزاین  من  که    خواهم 
به  اعتقاد  شخصا   و...  پری  و  جن  و  این    ندارم  روح  از  بعد  علت،  اما  تجربه، 

آن همیشه به صورت یک عالمت سؤال بزرگ، ذهن مرا به خود  چگونگی و منطق  
دچار تردید  معمول  غیر   ۀاین حادثبا خواندن    شما همممکن است    مشغول داشته و

می یدشو بازگو  رو  این  از  را  واقعی  داستان  این  تجربه .  از  بخشی  که  است  کنم  ام 
  .الطبیعه ربط دهم آن را به حکمت الهی یا ماورااهم بدون اینکه بخو

ممکن است به سادگی برای هر کس    ،آیدبه نظر من این واقعه که به نظر اتفاقی می 
نمی  صورت  این  در  که  بیفتد  باشد. اتفاق  استثناء  دارای    تواند  آنچنان  حادثه  این 

مدت برای  را  ذهنم  بخواهد  که  نیست  خود  اهمیت  به  کند  وشغ م ها  لت حا  تال 
وقتی کهوسواس  اما  باشم  داشته  به آن  با دیگران صحبت می   ۀ دربار  گونه   ،کردمآن 
کردند و به  ماندند و آن را رویدادی تخیلی تصور نمی حقیقتا  در شگفت می   بسیاری

ذن است که    بودیسمم که این حادثه به راستی درس دیگری از  بر این باورخود    ۀ نوب
 کرد.  باز می  ،گذشت ای که بر من تجربه هذهن مرا ب 
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ای  هفته یک  ۀ یارانش به ایاالت متحده رفته بودند تا یک دوردست  استاد هارادا شودو و 
سوگنانزوا  به  وابسته  ذن  مراکز  به  معموال   آنها  کنند.  هدایت  را  تحت گزینی  جی 

کنند و ذن و ذاذن  ایاالت متحده و کشورهای اروپایی سفر می  در  274عنوان یک قطره 
دهیم و وقت  انجام می دهند. در غیاب آنها ما معموال  کارهای سبک  را آموزش می 

های دیگر  کافی برای هر فرد هست که به ذاذن انفرادی، ورزش، مطالعه و فعالیت 
زیر و  خانقاه  چارچوب  دور  در  از  بعد  بپردازند.  ارشد  راهبان  ما هفته یک   ۀ نظر  ای 

بعضی از اعضا تصمیم گرفتند  معموال  یک روز کامل آزادیم. در این زمان تعطیلی  
آزادشان ر وقت  بگذرانند. صومع که  از صومعه  مکانی خارج  در  فوتبال  بازی  به    ۀ ا 

از شهر دور است. این صومعه در محیطی ساکت و آرام و بر    ایجی تا اندازه سوگن
هایی سبز و بلند در اطراف وجود دارد. این جنگل از  های اکایاما قرار دارد. نیزار تپه

از آن امتداد دارد. از آنجایی که    غرب شهر اکایاما و فراتر  ۀجی گرفته تا ناحیسوگن
دارد  قرار  تپه  باالی  دور   تقریبا  ،بر  صومع  است.  مزاحمت  از  دور  به  و    ۀ افتاده 

 جی در عمق این جنگل است. سوگن 
ور  های پرپشت عبهای انبوه و بیشهزار یم از نی بود  مجبور   ه بازی فوتبال،برای رفتن ب

خورد. در آن  بلند و تنومند به چشم می   کنیم تا به محل برسیم. در طول راه درختان 
دست  چیزهای  نمی   ...و  کارخانه  خانه،مثل    ساختهناحیه  نبود  چیز  هیچشد.  دیده 

ناحی یک  ایده  ۀجز  نظر  هر  از  بود  مکانی  سرسبز.  و  و جنگلی  مدیتیشن  برای  آل 
و نزدیک   از دور  آوای پرندگان  نوازش می شد  می   شنیدهآرامش.  به  و گوش را  داد. 

تقریبا  غیرممکن بود که بتوان تمام آسمان را دید. وزش    انبوه درختان بلند و    ۀواسط
بود و    بعدازظهردو  داد. حدود ساعت  پذیر آفتابی می باد تابستانی نشان از روز دل 

 
274-  One Drop مدت که  ذن  استاد  سوگن  یادبود  به  که  است  نامی  قطره:  یک  صومع:  را  سوگن  ۀها  جی 

شعبات    ، کردمی  هدایت است.  شده  شهرها  One Dropنامگذاری  از  بعضی  و  اروپایی  کشورهای  اکثر    یدر 
 دارند. جی فعالیتسوگن ۀر صومعایاالت متحده هست. این مراکز زیر نظ
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هم برای  مساعد  که    ۀزمانی  خوبی  اوقاما  نی را  ت  میان  از  باشیم.  و  داشته  زارها 
ب راه  درختان  کردیم.  عبور  فشرده  را  هم  درازی  بودیم  رفت ه  جنگل    وه  از  سرانجام 

شدیم ناحی  . خارج  یک  می   ۀوارد  نظر  به  که  شدیم  جدید  و  مسکونی  دور  رسید 
از دور آن را  شد  می   صومعه است. زمین فوتبال هنوز دور بود ولی محوطۀ  خارج از  

که  .دید ندارم  چندانی  شوق  کردم  بد  احساس  ادامه  آنها  به    م. هبا  دادم  ترجیح 
بر مانندگردمصومعه  پا  .  بخواهم  که  نبودم  پرشور  و  جوان  بروم به آنان  آنها  .  پای 

دم.  کردوندگی زیاد را نداشتم. از آنها پوزش خواستم و تقاضای بازگشت    ۀحوصل 
که    ساده بود   هم دانم و از نظر خودم  آنها تصور کردند  من راه برگشت به معبد را می 

داشتم و    به یاد   ،که آمده بودیمرا  . مسیری  برگردم  ،دماز آن آمده بو همان جایی که    به 
 تصور  

با    ، قابل شناسایی است اما زمانی که وارد جنگل شدمبه آسانی  کردم راه برگشت  می 
را گم کردم راه  از مسیر،  انحراف  را    ؛اندک  اینکه سمت راست خود  به جای  یعنی 

ت را از  به سمت چپ منحرف شدم و ادامه دادم. کامال  جه  ،مهبگیرم و ادامه بد
م و همچنان در  اهکردم راه را اشتباه آمددست دادم و گم شدم. در آغاز تصور نمی 

کردم به این امید که  حرکت می   ،کرد مرا هرچه بیشتر از صومعه دور می   مسیری که
 رسم.به زودی به محل می 

که  ای. نشانی یا عالمتی هم نبود  قوه و نه چراغ   نه ساعتی   ای با خود داشتم،نه نقشه 
می  گم  آ  ،شدمچنانچه  راه  ناز  بیشتر  هرچه  کنم.  استفاده  از    ،رفتممی ها  بیشتر 

می سوگن دور  سرازیر  جی  پایین  به  اوقات  گاهی  و  باال  به  اوقات  گاهی  شدم. 
می می  احساس  طوالنی  شدم.  راه  کردهرا  کردم  عاقبت  طی  بودم.  شده  خسته  و  ام 

دیگر برایم کامال  مسلم شده بود  ای توقف کنم چون حاال  ترجیح دادم برای لحظه
شده گم  تنها  نه  از  که  بلکه  شده  منطقهام  هر خارج  به  می   ام.  نظرسو  به  و    م رفتم 
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آمد می نظر  به رسید که جنگل پایانی داشته باشد. همه جای جنگل شبیه به هم  نمی 
نظر    برگرداند. به   ،آمده بودم از آنجا  به جایی که  و هیچ نشان و راهنمایی نبود که مرا  

افتادهمی  گیر  کامال   دایررسید  یک  در  پس.  راه  نه  و  داشتم  پیش  راه  نه  و    ۀ بست   ۀ ام 
می  همچنان  نداشت جنگلی  خروجی  راه  و  بود  تاریک  تقریبا   جنگل    . چرخیدم. 

  ۀ چنین تجرب  دیدم. هرگزشده می خسته و ناامید شدم و خودم را کامال  درمانده و گم 
زندگی  در  نش هولناکی  نداشتم.  دیده  ام  انسانی  سکونت  یا  و  مردم  یا  روستا  از  انی 

که    ی آوای پرندگان از عمق جنگل  پایان.و بی تاریک و مخوف  بود  شد. جنگلی  نمی 
نبود نغم   شد.می   شنیده  ،آشنا  بار  دیگری    ۀاین  بلکه شکل  نبود  زیبا  برایم  پرندگان 

لتی پریشان به  و من با حاشد  می   ترتاریک و تاریک  هوار بود.  برایم دلگی  و گرفته بود  
کردم. به دنبال راه خروج  رفتم و راه خود را هرچه بیشتر دور می این سو و آن سو می 

بیشه میان  در  واضح  صدای  ناگهان  که  بودم  جنگل  آن  می از  چه  شنیدم.  تواند  ها 
فرا یا  شوم  پنهان  آیا  است؟  وحشی  حیوان  یک  آیا  است؟  باشد؟  کسی  آیا  کنم  ر 

فریاد زدم کسی آنجاست؟ لطفا  کمک کنید من گم  بروم.    شجرأت نکردم به سوی
ها بیرون پرید و ناپدید شد. با  ام. صدایی نیامد و ناگهان خرگوشی از میان بیشهشده

قاعد خوردم.  یکه  صحنه  می نمی   تااین  از  ترسیدمبایستی  دفاع  برای  هم  ابزاری   ،
نیفای  کردم که حادثهمی اندیشی  دور ولی  خود نداشتم   به برایم اتفاق  عالوه جو  تد. 

و شرایط که    امروحیه   جنگل  بود  به  نمی طوری  باشم.  توانستم شخص خوشحالی 
بن این  از  راهی  جنگل  دنبال  چارچوب  از  کردم  تالش  شکل  هر  به  بودم.  بست 

م چی؟ اگر  کنن   گفتم اگر راهی به بیرون پیداتاریک و دلگیر بیرون بیایم. با خود می 
نتواند مرا پیدا کند؟ تما به ذهنم خطور می کسی  کرد اما مجبور  م این افکار آشفته 

ساعت   از  قبل  باید  نشوم.  تسلیم  و  باشم  خونسرد  و  آرام  زمان   9بودم  در  و  شب 
اعضا نگران    ۀغیر این صورت هم   جی باشم چون در در سوگن  خوانی سوره آخرین  
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می می  دنبالم  به  و  می گشتنشدند  تماس  استاد  با  آن  متعاقب  و  اح د  و  تمال  گرفتند 
برنامه ُرشی  که  نیمهداشت  آمریکا  در  را  باید  اش  فکر کردم  برگردد.  و  بگذارد  تمام 

ای بود و نه سرپناهی. تصمیم گرفتم از درختی  شب را در جنگل بگذرانم اما نه کلبه
  سبی پیدا شود اما باال حل منا  باال بروم و شب را تا صبح در آنجا سپری کنم تا راه 

درختان کوچک نیز برای تمام    ی لند و صاف غیرممکن بود حتهای ب رفتن از خیزران 
   .شب جای امنی نبود. همچنان در وسط جنگل سرگردان بودم

هرچه بیشتر خودم را به آن نور    .در ناامیدی محض متوجه نور ضعیفی از دور شدم
خوشحال    .ن یک راه خروجی پیدا شدناگها  شد.می   ترروشن و روشن  ،رساندممی 

م. وقتی خودم را به روشنایی یا  رد کاال به بعد راهم را به صومعه پیدا می بودم که از ح 
 شد.می   سالی را دیدم که داشت وارد جنگل مرد میان   ،در واقع راه خروجی رساندم

ای از جنگل که چیزی جز درخت و  افتاده تعجب کردم که او را در چنین بخش دور 
نم دیده  کردممی   ،شدی بیشه  سالم  ژاپنی  به  کردم  دیدم.  کمک  تقاضای  او  از    ، و 

بود معمولی  شخص  یک  او  نگفت.  چیزی  اما  داد  تکان  را  مثل    ،سرش  درست 
شدن خودم را  دانست و من سعی کردم گرفتاری و گمانگلیسی نمی خودم. احتماال   

اخت و سپس در جنگل  به ژاپنی شکسته توضیح بدم. او با مکث نگاهی به من اند
مسیری  همان  به  او  شد.  شد  ناپدید  خارج  آن  از  اکنون  هم  من  بودکه  رفت.    ، مه 

نداشت. به    ، ها در آن پرسه زده بودممطمئن شدم که او جایی در جنگلی که ساعت 
 دانستم.نمی  رفت؟کجا می 

  متوجه یک معبد قدیمی و متروکه شدم که تقریبا    ،وقتی کامال  از جنگل خارج شدم 
در  توانم شب را  ل بودم که حال می ای با درختان کوتاه قرار داشت. خوشحاروی تپه

آنجا بگذرانم و روز بعد را از نو آغاز کنم. چیز خاصی در معبد نبود اما درهای آن با  
جا    ،باز کردن آن چندان ساده نبود. اطراف معبد  وهای محکم بسته شده بود  چوب 
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خاطر  ای آسوده ود و از این بابت خوشحال و تا اندازه برای دراز کشیدن و خوابیدن ب
  . صدای خودرویی را شنیدم  ، حالی که به دنبال محلی برای استراحت بودم  در   بودم. 

درست    ،بینممی   خود گفتم آیا خواب  ا رسید. ببار به نظر می از دور مانند یک وانت 
می می  و  آنجاست ،  بینمشنوم  خودرویی  یا  اتومبیل  حقیقتا   نزدیک    .آیا  از  باید 
از  دیدمی  سرعت  به  رفتم.    معبد  محوطۀ م.  عجیب  صدای  دنبال  به  و  شدم  خارج 

کرد و آن  های خشک درختان را جمع می مردی را دیدم که خس و خاشاک و شاخه
آسفالتی تا    ۀهیچ جادّ   دیدم که   ریخت اما در کمال تعجب بار خود می را در وانت 

 از خود پرسیدم:  کشیده نشده بود.   ،محلی که ما بودیم
 ناهموار تا اینجا آمده باشد؟  ۀین جاداین مرد چگونه ممکن است با ا -
اینجا    به  نیز  بود. راه دیگری  در حقیقت هیچ مسیر صافی در جنگل کشیده نشده 

جی  باید خیلی از سوگن  ، مکانی که در آن قرار داشتممتوجه شدم  شد.  منتهی نمی 
نداشت. مکانی که از آن    آنجاجغرافیایی    چون هیچ شباهتی به وضعیت د  باش  ردو

اصلی خیلی دور بود پس جرأت کردم به    ۀ از شهر و جاد  ، پایین آمده بودمبه طرف  
بپرسم تا شاید مرا راهنمایی کند. فکر    جی رام و از او محل سوگنومرد نزدیک ش

  همین مرد است. به   ، تواند به من کمک کندکردم تنها کسی که در این شرایط می می 
در آغاز متوجه    ،نگل دیده بودمد که ابتدا در مدخل ج آم می نظر شبیه همان مردی  

بیش شبیه به همند و تشخیص آنها در    و   ها کم این نشدم زیرا از نظر من اکثر ژاپنی 
 ها چندان ساده نیست. ژاپنی آن هم برای غیر  ، یک نگاه

به او نشان دادم و با زبان    ام را لباس راهبی .  جی پرسیدممعبد سوگن  ۀ دربار آن مرد از  
ب به سر  دستی  هیچ  ی اشاره  بفهمانم.  را  چیزی  این طریق  به  که  کشیدم  خود  موی 

ای در پاسخ به سؤالم و اشاراتم بر زبان نیاورد و این بیشتر مرا متعجب کرد.  کلمه
او را رها کردم و به طرف همان معبد متروکه که بر باالی تپه قرار    ،چون ناامید شدم
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د و وانتش هنوز ذهن مرا  برگشتم که شب را آنجا بگذرانم اما حضور آن مر  ، داشت 
را   آنها  بخواهم  که  نبود  عادی  چندان  آنجا  حوادث  و  برخوردها  بود.  کرده  اشغال 

اطرافم    به مسائل. ذهن من فقط متمرکز  ی نیندیشمکنجکاو با طبیعی بدانم و به آنها  
ی استراحت و  در حینی که خودم را برا  .زیر نظر داشتمبود و هر حرکتی را با دقت  

متوجه شدم آن مرد خودرواش را به زحمت تا نزدیکی   ،کردمآماده می خوابیدن شب 
می  باال  چراغ  ی نزدیک  در آورد.  معبد  و  کرد  توقف  درست  معبد  را  اتومبیلش  های 

 روی معبد و من روشن گذاشت زیرا ناحیه تماما  تاریک بود. هبرو 
و   نبود  نظرساعت همراهم  به  فکر کردم شای  ملی  بود.  از شب گذشته  این  پاسی  د 

مرد خادم معبد است اما معبد دری برای ورود و خروج نداشت و نشانی از فعالیت 
نمی  دیده  آن  استراحت  در  آنجا  در  بخواهد  است  ممکن  که  کردم  تصور  باز  شد. 

خواستم حرفی  دوباره به او نزدیک شدم و از او  م.  دیدشدم و می کند. باید منتظر می 
باید   بگوید. تصور کردم  نشنیدم. بزند و چیزی  او  از  باشد چون هیچ کالمی  الل 

بغل  و  اتومبیل  در  که  فهماند  من  به  اشاره  با  و  نشست  فرمان  پشت  دستش    سپس 
به من    .بنشینم گفت که باید مرد قابل اطمینانی باشد و به هر حال انسان می قلبم 

ت و  آسفالغیر  ۀدادم. در جادهر چیز دیگر ترجیح می  باید او را به  چون خودم. بود و
شاخهنا و  بیشه  از  پوشیده  و  جاد هموار  طرف  به  و  درآمد  حرکت  به  خشک    ۀ های 

و خوشحال  شد  می   دور دیده   فاصلۀ یی شهر از  ااصلی پایین رفت. به تدریج روشن
  ترسناک ها در جنگل تاریک و  که ساعت یی  جا  ،دهشتناک  ۀبودم که از آن مخمص

بودم کرده  می   ،گیر  مرنمی .  یمآبیرون  این  می دانستم  کجا  به  مرا  نظر د  به  اما  برد. 
صومعمی  می جی  سوگن   ۀ رسید  یک  ساشنرا  به  نزدیک  که  بگویم  است  عجیب  د. 

 جی رسیدیم.  سوگن ۀ ساعت طول کشید تا به درواز

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 348

 

به    کردم و گاهی گاهی به زبان ژاپنی با او صحبت می جی گهدر مسیرمان به سوگن
وقتی   بود.  ساکت  همچنان  او  اما  انگلیسی  درواززبان  به  سالم  مرا  سرانجام    ۀ که 

تو    ،دانستم چگونه از او تشکر کنم. نام و آدرس او را خواستمنمی   ،صومعه رساند
نمی  مرا  با گرمی فشردم و شانهیشنگویی صدای  او را  با  د. دست  و  را بوسیدم  اش 

بالفا کردم.  خداحافظی  او  از  سوگناحترام  به  را  ورودم  دادم.  صله  اطالع  جی 
برنامه،  دقیقه مانده به    15و من درست  شد  می   شب انجام  9ها ساعت  خوانی سوره 

آب تکان    همه چیز به خیر و خوشی تمام شد و آب از   . در آن شرکت کردم  رسیدم و
تمام    انگاربود  نخورده   ساعت  این  من  از  بعد  بودم.  صومعه  در  یازا   9مدت    به 
در)مدیتیش  را    ن  ذهنم  واقعه  این  مدتی  برای  اما  رفتم  و  شب(  بود  کرده  اشغال 

 معمول دیگر آن را به فراموشی بسپارم.  ۀتوانستم مانند هر واقع نمی 
را    علت  و  کردم  بازگو  را  قضیه  ارشد  راهبان  از  یکی  با  خصوصی  طور  به  بعدها 

باشد  .پرسیدم درست  افتاد  اتفاق  برایم  آنچه  اگر  گفت  سادگی  به  یک    ،او  نقش 
مدرس نجات در  که  است  میان  در  می ما  ۀ دهنده  بودهیساتوا  آن  به  گویند. هایانا 

مدرس  در  نقط  ۀ بودهیساتوا  آرهانت   ۀماهایانا  مدرس   275مقابل  است.    ۀ در  تراوادا 
اتوا تجسمی است از یک منجی که ممکن  س ماهایانا معتقد است که بودهی  ۀمدرس 

دهنده  است که خصوصیات یک نجات یا انسانی    است به شکل انسان نمایان شود 
آن را باور کنم یا خیر. من شخصا  واقعیتی را مشاهده    باید دانم  ی . نمرا داشته باشد

کردم و برایم مهم نیست که بخواهم با تعصب آن را ثابت کنم و یا در برابر نفی آن  
عادی  همه چیز غیر   ،بست جبهه بگیرم. در طی این گرفتاری و بن  ،از طرف دیگران 

عجیب   نظر  و  نمی می به  کنجکاوی  ذهن  هیچ  و  خیالا توآمد  را  آن  یا  ند  پردازی 
نوعی    ،واقعیت با    برخورد بخواهند در  افراد  تصور کند و چنانچه این    سازیداستان 

 
275 - Arhant 
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من آن را    ،و ژست روشنفکرمآبانه بگیرند و آن را نفی کنندبه خرج دهند  وسواس  
می  واقعیت  از  ک گریز  داشت  باور  باید  میان  دانم.  از  با    ،اتفاق   ده ه  آنها  از  یکی 

همخو  من  دارد.  نانی  واقعیت  گمان  مرد به  آن  با  عنوانی    ،مالقات  هر  تحت 
دهنده،   نجات  واال)بودهیساتوا،  نمی   ...انسان  بی (  به  تواند  یا  و  کتاب  و  حساب 

الله عامیانه  در  کبخت زبان  متفاوت  موقعیت  دو  در  سیما  همان  با  مرد  آن  باشد.  ی 
  ۀ جاد  ، کرد، ظاهر شدنمی جایی که هیچ انسانی زندگی    ، افتادهوک و دور مکانی متر

ماشین مرور    برای  روصاِف  و  و...عبور  نداشت  واقعیتی    ۀ هم  وجود  بر  دال  اینها 
 دانیم.تمام رازهای آن را نمی ما  ۀکه هم است 

به طور غیر  انتظاری  من  به باور معتقدین  پیدا کرنجات  از آن مخمصه  قابل  دم که 
توسط نجاتمی  توجیه شودهندهتواند  نامی  هر  به  نجات  ی د حتای  این  دهنده  اگر 

شکل و شمایل انسانی داشته باشد. شاید اگر تردیدی جدی در این واقعیت شود و  
در آن صورت باور به فقط    ،آن یک اتفاق ساده قلمداد گردد  ۀ یا به طریقی مجموع 

قابل  چند این واقعه غیر هر   .فت علم، با حقیقت فوق علم در تضاد قرار خواهد گر 
پذیرند، من شخصا  می ن سنجند و  ای آن را با معیارهای علمی می دهباور است و ع

 بررسی کردم، شک کنم.  را واقعیتی که دیدم و موشکافانه آن به توانم نمی 
یم اما اشته هایی برخورد دادر موارد نادری با چنین پدیده  ابه طور قطع بسیاری از م  

کارهای روزمره هستیم،  جایی که ذهنمان مغشوش است یا اینکه سخت گرفتار از آن
شوند. بعضی آن را قضا و قدر و  محو می  مان کنیم و از نظری توجه چندانی به آنها نم

نامند. اجازه بدهید که ماهایانا آن را  می   از این قبیل   ی یبعضی آن را شانس یا چیزها
قبال بدانند.  چ   مطلقا  بودهیساتوا  نداشتبه  اعتقاد  موجوداتی  اینک    م نین  این  اما  با 

داری  به طور راز و رمز   پذیرم که آنها در میان ما هستند و در مواردی به مامی ربه،  تج
دانم ولی  نمی آیند،  در چه شرایطی به کمک می   و  اینکه چه هستند   ؛ کنندمی کمک  
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می   « روح»دانم  می  اتفاق  روز  هر  معجزه  زی انیستند.  مردم  اما  ُزل  فتد  آن  به  اد 
من خوش نمی  نیکزنند.  و  داده شدم.    بخت شانس  نجات  آن مخصمه  از  که  بودم 

به همین دلیل است که مرا    ،آموزد هایی می اش به ما درسگونه های راز ذن در شیوه 
 خود کرده است. باورمندهمچنان شیفته و 

 توطئه یا دعوت مهربانانه؟ 
از  هفته  از گذشت چند  رئ  ۀقضی  پس  از  کم   یس جمهور دعوت  که    کم و در حالی 

ای از سفارت ایران در توکیو دریافت کردم. در این  نامه  شد،می   ر از ذهنم دوماجرا  
  نهاد ریاست   در   صالح مسئولین ذی نامه از من دعوت شده بود به ایران برگردم تا با  

یک    ، جمهوری تأسیس  با  رابطه  برنامه  نهاد در  رئوس  و  را  فرهنگی صحبت کنم  ام 
بدبرای   توضیح  آغازهآنها  در  که  م.  آنجا  ب  از  را  نداشت آنها  در    م،اور  نبودم  مایل 

پیشنهاد این  شتاب  خصوص  بگیرم  با  ولی   تصمیم  بکنم  اقدامی  که    و  آنجایی  از 
نفع    ماهداف به  ترین روزنه استفاده  مجبور بودم از کوچک  ، انم بودهموطنانسانی و 

به جنبه تم چون ذهنم به آنها عادت نکرده  نگریس های منفی چیزها نمی کنم. هرگز 
  دیدم و از چیزی بیمناک نبودم. ی ضعفی در خود نمنیت منفی و    کهدیگر این  بود،  

به دوستانه برای همۀ انسان شرابزار و دانشی داشتم خیرخواهانه و ب طور یکسان. ها 
آنها از این پیشنهاد    ، جی در میان گذاشتمسوگن   یکه این موضوع را با اعضا وقتی  

با ُر ا شی صحبت کنم. استاد چندان از  ستقبال کردند و توصیه کردند در این زمینه 
این دعوت مشکوک و    ۀخواست که من به واسط این موضوع خوشحال نبود و نمی 

ای در کار باشد اما آن برنامه به ایران برگردم. تردید داشت که ممکن است توطئهبی 
به تبع آن  ای بود که  نامهدعوت سال  ار  ۀ را به شخص من نگفت. شک استاد به واسط

گرفت مهربی مورد   قرار  آنها  استادی  نمی   .  طرفی  و    خواست از  آشکار  طور  به 
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این  مستقیم   گول  که  بگوید  من  اما  ترفندبه  نخورم  را  داها  هر  هشدار  در  که  د 
 ها را هشیارانه بردارم.محتاط باشم و گام ،م گرفتوضعیتی در ایران قرار 

با  بلکه  ن برگردم تا  کردند که به ایرا هواداران قدیمی مرا تشویق می   دوستان نزدیکم و 
برای  ی  سرایفرهنگ  ،های ذن آشنایی داشتندآنهایی که کم و بیش با فرهنگ و آموزه 

عالقه  استعداد  کردن  تأسیسشکوفا  کابوس   مندان  اما  در  کنیم  آنچه  و  های گذشته 
بخشی از ذهنم را اشغال کرده  هنوز   ،مجموع با انحصارطلبان پیشین بر من گذشت 

دانش  دوستانم،  بودندبود.  ایران  در  هنوز  که  ذن  پیروان  از  بعضی  و  قول    ،آموزانم 
دادند از جانب من با بعضی از روشنفکران دولت جدید صحبت و از آنها تقاضای  

راهی بودم و انتخابی دشوار. مردد از اینکه باید بروم و یا به  د. بین دو کننهمکاری  
سوگن تمرین در  نامهاتم  بدهم.  ادامه  به  جی  عز ای  اعتمادم  دوست  مورد  و  دکتر  یز 

شان مطلع شدم  و هم مشورت کنم. از جانب خانوادهپرویز فروردین  نوشتم که با ا
سال  متاسفانه  که   دیزین میالدی(    2001)  1379در  در  اقامتش  محل    ،   276در 

که   بودممن  زمانی  ژاپن  رفته    ،در  دنیا  درد بوداز  خبر  ب.  بود.  دیگرم    اناکی  دوست 
او نیز مرا تشویق کرد به ایران برگردم و آدرسش را    ، گرفتمتماس    277آقای نامی پتگر 

نوشهر  در    278در  داد  قول  بروم.  او  دیدن  به  که  داد  من  محلی   ،اشتوانایی   حدبه 
او   مانند بسیاریتدارک ببیند.  ،کرد ساکت و آرام در نوشهر که خود در آن زندگی می 

امید اوضاعبه    نیز  ر  بهبود  آنها  و سیاست  داشت  باا  و اصالحات  دیگران    متفاوت 
همچنین  می  او  داددانست.  با که    قول  زمین  همراه  هر  در  به دوستانش  مربوط    ۀ 

 .هند کرد فعالیت ذن در ایران به من کمک خوا
 

276Dizinترین پیست اسکی در آنجا ای آرام و خوش آب و هوا در شهرستان کرج از استان البرز. مهم: منطقه
 ر دارد. قرا 

 های ذن کمک زیادی به من کرد. نامی پتگر: نقاش بزرگ ایرانی که در ویراستاری یکی از کتاب277
 ایشان را در نوشهر داشتم و مدتی را میهمان این مرد بزرگوار بودم.سعادت دیدن  1380در سال 278
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و محتاط    مراقب با ُرشی صحبت کردم اما او طبق معمول توصیه کرد که  بار دیگر  
کی مواجه شوم و    هاشچال زندگی است و باید خود با    ۀد کرد که ذن تجربباشم و تأ
بین نبود.  منفی در ذهنم نکاشت در عین حال چندان هم خوش   نگرش بیاموزم. او  

باشم و به قول استادم خودم را در کوران تجربه    و امیدوار   بینمن مجبور بودم خوش 
سیاستمداران جهانی نیز به    ی حتقرار دهم. سیاستمدار نبودم و از آینده خبر نداشتم  

ممکن که  دهد  بود   تغییراتی  انجام  جدید  با  خوش   ،دولت  رابطه  و  بودند  بین 
دیگر   کم کشورهای  می کم  هم  بهبودی  به  رو  احساس مهم   ،رفت داشت  اینکه  تر 

سازی از نظر دولت به حساب بیایم. رهرویی بودم  کردم شخص مهم یا دردسر نمی 
 له و ایدۀ انسانی به دور از خشونت و دشمنی.سابا پشتوانۀ پژوهش چند 

به سرزمین  دوباره  جی را به قصد ایران ترک کردم و خوشحال بودم که سوگن   ۀ عصوم 
،  مسلکانم در ایجاد یک مرکز معنویهایم را به کمک همگردم تا طرح مادری برمی 

شه در  ماهایانا همی  ۀ پیاده کنم. یک پیرو مدرس   به یاری دولت مردمی و دموکراتیک
امی به گوش مردم  پیام صلح و دوستی  اتفاقی    .دوار است رساندن  که  بودم  امیدوار 

افتاد و مطمئن بودم که  مطلوب   به حقیقت می آرزوهایخواهد  اینکه  م  پیوندد مگر 
  م داشت و امید  ای بروز کند. نیاز به مقداری ایستادگی و صبر  مبهم و ناخواسته  موانع 

این باور    و هدفم  که  به  محتمل  چ تحقق  امکان یزی  حتپذیر  و   اگر  ی است 
آن  یهامخالفت  با  داشته ی  مسیر   وجود  و سوی  به سمت  است  ممکن  امید  باشد. 

دار  نهایت چشمگیر و معنی ناچیزی حرکت کند و یا برعکس در تعقیب چیزی بی 
به چیزی غیر محتمل. من به تغییر واقعی و غیرباشد. امید کاذب یعنی امید بستن 

بودم باش  امیدوار  داشته  ایمان  آن  به  که  نبود  معنی  آن  به  و  اما  امید  بین  تفاوت  م. 
را   اطمینان  عامل  ایمان  که  است  این  است  هم  ایمان  عنصری  امید  دارد.  خود  در 

 مجهول. تقریبا 
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   : مطالب مهم این فصل 

همیشه دوست داشتم آموزش مثبت را در دستور کارم قرار دهم خواه این آموزش    -
 باشد؛ شده   هارائ ی یا توسط فرزانگان ایرانی ، ژاپنباشدچینی 

زمانی که ذهن و بدن  «  ذهنی مدیتیشن بی »یا به تعبیر ذن    «279فکر   -نه»مدیتیشن    -
 ؛کامل و بدون نقص است   ،خود انجام وظیفه کننده با هم، همزمان و به طور خودب 

  ی ویزاتصمیم گرفتم برای گرفتن    ،چون در ایران درها را بر روی خودم بسته دیدم  -
 ؛ ژاپن تالش کنم

 ی با دکتر شری ک. داهاماناندا راهب ارشد مالزی و سنگاپور آشنا شدم؛در مالز -
 به سریالنکا رفتم و در طول اقامتم، آموزش استادان مدرسۀ تهراوادیان را آموختم؛ -
 از طریق سفارت کاتماندو در نپال، ویزای ژاپن را گرفتم؛ -
 دو از آموزش راهبان بهره بردم؛ها در کاتماندر معبد میمون  -
رو  به شناختند، رو ها که از قبل مرا می جی با استقبال راهبان و راهبه در معبد سوگن  -

 شدم؛
 دانست؛بودا را بر فرهنگ ژاپن عمیق می  - پروفسور سوزوکی تأثیر ذن  -
مدرسه  - و  مکتب  ذن  یا  در  چآن  که  است  آن خرافات، تعصب، خودخواهی،  ای 

تن  سازیویژه  جاو  به  و  ندارد  جایی  روشن پروری  و  کار  جوهر  آن  و  ی  بینی 
 شود؛اندیشی دیده می آزاد 

های فرهنگ ایرانی و  ویژگی دربارۀ  در سخنرانی در هتل اکایاما فرصتی یافتم که    -
 ژاپنی صحبت کنم؛  

 
279- "No-thinking" meditation 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 354

 

 کردند من به عنوان یک راهب ذن معبدی در ایران دارم؛  ها تصور می ژاپنی  -
 هستند؛مشتاق دانستن از فرهنگ ایرانی  ها ژاپنی  -
استاد ذن به    از سوی به طور رسمی و    وقت ایران،  رئیس جمهور ،  محمد خاتمی   -

 جی دعوت شد؛خانقاه سوگن 
 کارداران سفارت ایران در توکیو رفتار خشنی با من داشتند؛   -
گی  استاد هارادا شودو رشی تعدادی مجسمۀ بودا و پیشوایان ذن را به بخش فرهن  -

 شود؛سفارت  اهدا کرد که به کارکنان آنجا داده  
سوگن   - خانقاه  رسمی  دعوت  غیرسفارت  دالیلی  به  را  غیرجی  و  مسئوالنه   موجه 

 نپذیرفت؛
نجات   - نجات بودهیساتواها  این  زمینند.  روی  بر  و    دهندگان دهندگانی  شکل 

 دارند.شمایل انسانی  
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 « جی خانقاه سوگن   در   خیریه   آوری جمع » رفتن به تاکوهاتسو    مراسم 

 
 
 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 356

 

 
 

 صل هفدهم ف 
   طلبان حکومتی کفایتی اصالح بی   

   «آخرین تصمیم »  
 

 رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق می 
 راست    که    تماشا عزم    رویمفلک می  ما به  

 ایمبوده لک م    یار   ایمبوده     فلک    به   ما
 ت همان جا رویم جمله که آن شهر ماس باز  

 تریم افزون    ملک برتریم وز    فلک   ز    خود
 کبریاست    ما   منزل    نگذریم   چرا دو     زین

 موالنا 
کرد  گر با شوق بسیار به سوی جویباران زیبا و دلکش خویش شنا می ماهی جستجو

 تا نور و روشنی را به ارمغان ببرد. 
 ش نورانی امید. کردم اما در امواج نور، در امواج زیبا و دلکش شور، در تاب شنا می 

اهایم را در خاک خوب میهن بکارم تا با عطر مردم ببالد و  رفتم تا نهال کوچ رؤی می 
به شکوفه بنشیند، بهار شود، بهار جانبخش رؤیاهای انسانی و عاشقانه. بهار خرد و  

 دانایی.
تواند بال  ایمان داشتم که مقام و ارزش و استحقاق انسان بسی واالست. انسان می 

باال بگشای و  رود  باال  و  تد  و  نادانی  غبار  نشسته تر.  انسان  درخشان  الماس  بر  رس 
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است و باید که با نسیم دانایی این غبار را از چهرۀ مهربانش برگیریم و باال رویم و  
 بالی بزنیم و پرواز کنیم تا قاف عشق و دانایی. این رؤیا و آواز آدمیزاد است.

 تجربه در دولت اصالحات 
تا  میالدی(    2003)   1381درسال   برگشتم  خانه  حمایت   بانی پشتیبا  به  دولت    و 

 م.  دریافت کن مجوزی  ،یماهجدید از فعالیت 
گذشته بی   در  سال  سه  از  پس  اما  بودم  قراردادی  معلم  مدتی  و  برای  خانمانی 

در   به شغلم  معلم رسمی  یک  عنوان  به  تا  داد  اجازه  من  به  جدید  دولت  بیکاری، 
دانشگاه دبیرستان  و  اها  جدید،  انتصاب  این  دهم.  ادامه  آزاد  برای های  مرا  مید 

د.  داد، بیشتر کرکه آزادی بیان را نوید می بیشتر از سوی دولت جدید    هایمساعدت
رئیس  کار  آغاز  در  اتفاق  جدید  این  خاتمی(  جمهور  من  )محمد  و  افتاد  اتفاق 

نفع   با دوستپیدا کنمن تغییر  اهداف  امیدوار بودم که اوضاع به  که در    ی ان خوبد. 
ام دور  مالقات کردم. با آنها و شاگردان ذن قدیمی   ، ندکرد این کار مرا همراهی می 

دیم. آنها از اینکه تعهدم به آنها  کرریزی برای آینده هم جمع شدیم و شروع به برنامه 
کسی از  حتی  خوشحال بودند. مواظب بودم تا اجازه ندهم    ،را فراموش نکرده بودم

گا  ،ن طلباطیف اصالح  این هم برای    ه شود. از انتصاب من به عنوان یک راهب ذن آ
اینکه اسالم به عنوان یک محقق  من اهمیت داشت و هم  تنها  مرا  گرایان متعصب 

 تلقی کنند.
برقرار بود بنابراین  نیز  رسید و جو عمومی مثبتی  درست به نظر می   چیزهمه در ابتدا  

آنها   چگونگی و مسیر پیگیری   م ودافاهخوشحال و به آینده خوشبین بودم. من به  
ه است  نکردم عاقالکردم. بیش از دو سال از ایران دور بودم و احساس می فکر می 

کنم  کار  پنهانی  صورت  به  کنم  که  ایجاد  رهروانم  و  خود  برای  خطری  نه  نه    که  و 
در این مورد با دوستانم تماس    های متعصب اسالمی.خاری باشم در چشمان گروه 
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کردند در عین حال با  ن حمایت می های م ها نیز پر از امید بودند و از طرح گرفتم. آن
هایم را برای آنها  گرفتم و فعالیت جی تماس می و سوگن  280جیمعابد ذن در هوسن 

به من  آنها نیز    شد.می   امها مربوط به فعالیت آموزشی این گزارش   کردم.گزارش می 
 فعالیتم رنگ مذهبی نزنم.حرکت کنم و به اندیشی دور  می وآراا  کردند که بتوصیه  

یعنی مدارس  ؛  تریکی از مدارس آموزشی سطح باال   برای تدریس در ماه بعد    ندچ 
به دانشگاه آماده    ورود یک سال برای    در طی آموزان  دانشگاهی که در آن دانش پیش

از طریق دعوت دعوت شدم.    ،شدندمی  در  ای  نامهروزی  تا  از من درخواست شد 
ت دانش مورد  با  ژاپن  در  کنمجربیاتم  صحبت  مدیر  آموزان  سوی  از  دعوتنامه  این   .

تالش   ۀ ثمر  و آن را  آموزشگاه برای من ارسال شده بود. این امر را به فال نیک گرفتم
   .با تغییر دولت، دانستم برای آزادی بیان کشورم مردم 

می   دراکنون  آزادانه  فرهنگ   توانستم  بامورد  تجربیات  و  دیگر  ارزشم صحبت  های 
مدیر پیش   کنم.  همه   گاهی دانش آموزشگاه  قبل  آماده  از  من  سخنرانی  برای  را  چیز 

کرده بود و افراد زیادی در سالن جمع شده بودند. برای من فرصت مناسبی بود تا  
های دیگری  مورد تجربیاتم در هند، ژاپن، کره، سریالنکا، نپال و برخی از مکان   در 

آموکه   و  تحصیل  منظور  بودم،  به  رفته  کنم.زش  گردهمایی    صحبت  آن  از  در 
کشور  در  اینکه  تجربیاتم  از  و  کردم  صحبت  مختلف  اساتید  با  گوناگون  های 

اندیشه توانسته  با  را  کشکولم  ابراز  ام  بیاورم،  ایران  به  و  کنم  پر  بزرگ  استادان  های 
دانش  تمام  کردم.  آن خوشحالی  از  و  شدند  سخنرانی  جذب  حاضرین  و  آموزان 

می است اینکه  از  ویژه  به  کردند  فرهنگ   توانستند قبال  چیزهایی از  مختلف  های 
 بخش من بود.بدانند، احساسات پاک آنها الهام 

 
280 - Hosen-ji Zen Temple 
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به کشورهای مختلف،    دوتقریبا   ساعت طول کشید تا یک طرح کلی از سفرهایم 
ی بر  را ارائه دهم. امیدوار بودم که با سخنران  ...ها وفرهنگ آنها، رفتار آنها، دانشگاه 

گرفته و با    رثیر قراأ طلب تحت تالح برخی مقامات اص   شخص،اساس یک مبنای م 
ت در  دوستانم  و  روابط  أمن  برای  کادمیک  آ مرکز  یک  یا  فرهنگی  مرکز  یک  سیس 

روابط   بهبود  نمایند.  همکاری  کشورها  دیگر  و  ایران  بین  متقابل  منافع  با  فرهنگی 
کشور  دیگر  با  سیاست ایران  از  همواره  ویژه    «طلبان اصالح »  ۀشدعنوان های  ها  به 

پیش  جمرئیس  خوبی  به  واضح  طور  به  چیز  همه  بود.  خاتمی  محمد  آقای  هور 
رفت و من خوشحال بودم که اوضاع به نفعم است. اگرچه آزاد بودم عقایدم را  می 

واقعی  قصد  و  نکنم  افراط  که  بودم  مواظب  اما  کنم  افشا  بیان  را  ذن  تبلیغ  برای  ام 
 نسازم.  

فر خبردر  برخی  با  تا  شد  خواسته  من  از  دیگر  روزنامهصتی  شهر  نگاران  های 
اظهار    ۀای داشته باشم. من واقعا خودم را در سرزمین پاک ایران و در احاطمصاحبه

تشخیص   کهبودم  تر از آن و خوشبین لوح  دیدم. سادهعالقه و اشتیاق شدید مردم می 
صل بازجو بودند و از متعصبین  خبرنگاران در اها فقط ظاهرسازی است.  دهم این

خبر بودم و انتظار  ا ترفندی خاص به من نزدیک شدند اما من از آن بی اسالمی که ب
 طلبان بار دیگر چنین اتفاقاتی بیفتد.نداشتم که در دولت مردمی اصالح 

س  از  برخی  ارائ ؤ به  درخواست  من  از  آنها  و  دادم  پاسخ  خبرنگاران  عکسی    ۀ االت 
فعال به هر  به  م در کشورهای دی و پژوهش   طول تحقیق  یتم در مربوط  داشتند.  را  گر 

که در طول تحقیقاتم در جاهای  را  هایی  ام، برخی از عکس خاطر پاکی یا سادگی 
در اختیار آنان قرار دادم. در میان آنها عکسی وجود داشت که    ، مختلف گرفته بودم

سوگن  معبد  در  استادم  پوشیبا  خرقه  آن  در  و  بودم  گرفته  تراشیده  جی  را  سرم  و  ده 
از   برخی  آنها  بعکس بودم.  که  دادند  قول  و  بردند  خود  با  را  را  ه  ها  آنها  زودی 
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را  بر آنها  و  نداشتم  خبرنگاران  مورد  در  شکی  یا  منفی  فکر  هیچ  هرگز  گردانند. 
رسید و من  خبرنگاران دوستانه به نظر می رفتار  کردم.  طرفدار اصالحات فرض می 

ن نشده بودم  ظنی  االت آنها پاسخ دهم. ؤنه و هوشمندانه به سمواظب بودم تا عاقال
اهداف   برای  را  عکس  آن  آنها  است  ممکن  خودشان که  باشند.    خاص  برده 

روشن  خوشحال بودم که شرایط تغییر کرده و ایران با آزادی دادن به خبرنگاران برای  
بوده است،  در مورد موضوعاتی که قبال برای آنها ممنوع    ،کردن حقایق برای مردم

 .دموکراسی را گشوده است  ۀ درواز
نداشت   خوشحالی   زیادی دوام  به دولت جدید خوش   .من مدت  از حد  بین بیش 

تلخ دیگری، شبیه آنچه قبل از ترک ایران    ۀرسید که مجبورم تجرببه نظر می   بودم.
تحت   کامالهای اسالمی افراطی،  داشته باشم. در حقیقت گروه   ، کرده بودم  کسب 
که   فرمان  قدرتمند   رهبر دینی خود  و ترین عهنوز هم  برای  تنها تصمیم  نصر  گیرنده 

قدرت  مسئولیت دولت و  رسید که  اگرچه به نظر می   بودند.  ،است تمام مردم ایران  
و    های اسالمی بودندگیرندگان واقعی تندرو تصمیماما    طلبان باشددر دست اصالح 

آیت  مذهبی،  رهبر  آن  رأس  خامنه در  بوالله  رئیس   د،ای  اگرچه  واقع  به  جمهور  در 
ا  وسیله  تصمیمات  مردم  و  بود  تشریفاتی  مقام  یک  تنها  بود،  شده  نتخاب 
و    رسیدویژه رهبر دینی ارشد، می ه  رهبران دینی ب  اییدجمهور و تیمش باید به ترئیس 

 .  ها را بفهمممن آن اندازه سیاسی نبودم که این ترفند
با من مصاحبه    ید. کسانی که با ادعای خبرنگار ای شروع شکننده وفان نابود تسپس  

  ۀ آن را در روزنام   ۀ شد  تحریف   ۀکاری کرده و نسخمرا دست   ۀرده بودند، مصاحبک
چاپ کرده بودند. دیدن چنین گزارش دروغی برای من و دوستانم یک شوک  شهری  

  ، اده بودمآن را کامال در تضاد با حقایقی که به آنها ارائه د  بود. روزنامه را خواندم و
بعدیافتم.   اطالعاتی    مدتی  مقر  عنوان  توسط  به  از  )شاخه   «ستادخبری » که  ای 
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احضار    شد،می   شناختهمستقر در مرکز استان یعنی شهر اهواز  وزارت اطالعات(  
شده در روزنامه و    چاپ  صاحبۀباید به آنها در مورد م   .دانستمنمی   دلیل آن را  ،شدم

با خرق  مقال دای م توضیح    ،یک راهب   ۀعکسم  که  آنها گفتم  به  ابتدا  در  نوشته    ۀدم. 
را   ای را که بتوان آن عقیده اظهار  و من هیچ  هدرست نبود  ،من ۀ شده در روزنامه دربار

کید کردم که علیه  أام. تبیان نکرده   ، سازمانی تعبیر نمودگروه یا  مذهبی یا علیه  ضد
یا ایدئولوژی دیگری صحبت نکرده   هیچ توضیح دادم که مجبور  آنها    برایام.  دین 

بپوشم زیرا هر نشانه ک  بودم خرقه  باید یونیفرمی را که  از  سی در مرکز آموزشی  ای 
بود مرکز  در  نمی می   ، وحدت  زیرا  پوشید.  هستم  راهب  یک  که  بگویم  توانستم 

بازجویی  برای  و  من  برای  پیچیدهکنندهاوضاع  آنها    شد.می   ترها  به  کردم  سعی 
تحقیقاتم   که  داشته   آورزیان بفهمانم  نیز  فوایدی  بلکه  تمانبودند  بدون  اند.  روز  م 

دلی آنها    لی هیچ  اینکه  به خاطر  تنها  قرار گرفتم  بازجویی  بودمورد    مبادا ند  ترسیده 
 . خطری را متوجه دولت و متوجه اسالم نمایم

نبود  من  اندیشۀ  در  انحرافی  راه  م هرگز  در .  من  تدریس  ستاد    حل  اما  بود  آبادان 
کیلومتر از آبادان    دص شدم، در اهواز قرار داشت که  ر آنجا بازجویی می خبری که د 

از ساعت   دوشنبه  باید هر  بود.  تا    دهدور  بازجویی شرکت    بعدازظهر  دوصبح  در 
اما مجبور بودم به    شدگاهی هم نمی و  شد  می   الؤ کردم. برخی مواقع از من س می 

آنها  چهار  مدت   بازداشت  مرکز  در  داشته  ساعت  اتاق    گاهی شم.  باحضور  به  مرا 
بردند. این نوع شکنجه  می   ،اص برای بازجویی بودمکانی خ   کهتاریک و مرطوبی  

با  کم  نیز سرایت کرد.  راستم  به دست  و سپس  در گردنم شد  ایجاد درد  باعث  کم 
 .گذشت زمان این نوع شکنجه مرا ناتوان کرد. درد گردن و دست راستم شروع شد

گرفتن مرا به بیمارستان بردند. اسکن  برای اسکن   میالدی(  2004)   1382  در سال
ها به شدت  های گردنم در طول شکنجه گردن و دست راست من نشان داد که مهره 
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بازپرس  حال  عین  در  داشتم  عمل  به  نیاز  و  بود  دیده  من  آسیب  به  اسالمی  های 
به  دادند که  بازجویی   کسی   هشدار  به من دستور  در مورد  نگویم.  آنها چیزی  های 

خواستندد آنها  که  زمان  هر  تا  بازجویی    ،ادند  شوم.  برای  حاضر  محل  همان  در 
متر بین    هفت حدود    ای درفاصله  شد.می   ها در سالن بزرگی انجامبازجویی گاهی  

بازجو و  بود   من  نشسته  او  که  جایی  داشت.  من   ،وجود  سر  باالی  اما  بود  تاریک 
م  وادار  مرا  مواقع  برخی  او  بود.  بزرگی روشن  با صدای  ی چراغ  را  کرد که جمالت 

 :ال اولیه، از من پرسیدؤم. پس از پرسیدن چند سبلند تکرار کن
 ی؟اچرا به کشورهای دیگر سفر کرده - 

و    ام فلسفه من یک آموزگار دولتی هستم آقا و از آنجایی که موضوع مورد عالقه   -
 باید تحقیقاتی انجام دهم که به دانشم اضافه شود. روانشناسی است،  

 تحقیقات شما چیست؟ -
 .علوم انسانی  -
 خوانی؟ا نماز می آی  -
 ( گفتن شدم)دوباره مجبور به دروغ .  خوانمبله آقا می  -
 چند بار در روز؟  -
 .چندین بار در روز -
 نه منظور این است که نماز چند رکعت است؟ -
 . هفده رکعت آقا -
 خوانی؟آیا قرآن می  -
 .خوانمهر روز قرآن می  بله آقا، -
 ای؟ده را خوان( هاگویه  گزینها )سوره کدام   -
 دانم.سفانه زبان عربی را نمی أخوانم و متآقا من قرآن را به عربی می  -
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 کنی؟چرا از قرآن عربی به فارسی استفاده نمی  -
به  والدینم گفته   - باید  را  قرآن  بخوانیم.  زبان اند که  بهتر  آنها می   اصلی  گفتند خدا 

 ارد(. قبول دارد )ثواب د
)سپس به من نصیحت کرد    ای؟رخورد نکرده آیا به موضوع ذهن بشری در قرآن ب  -

ال بعدی را پیش  ؤآنها را در قرآن بیابم و س   ۀ توانم همدر قرآن همه چیز هست و می 
 (.کشید

 دهید؟ ها یا مراکز تعلیماتی چه کارهایی انجام می در معابد و آشرام -
و  ا و تشریفات مختلف آشنا می هبا سنت   کنیم،تمرین تمرکز می   - و    راه از  شویم 

 کنیم.مردمان دیگر آگاهی پیدا می  ۀو  اندیش زندگی  روش 
را به عربی خواند و برایم ترجمه کرد که به من بفهماند  های قرآن  سوره سپس برایم  

 .است  که در قرآن از تمرکز هم صحبت شده
 دوباره پرسش را ادامه داد: 

 281؟آیا با ببرهای تامیل هم مواجه شدی ، ودیسریالنکا بدر که   وقتی  -
 به سادگی پاسخ دادم: حقیقتا منظورش را نفهمیدم و 

  ، بودیمدر آنجا  محلی که ما    آقا هیچ ببر خطرناک یا حیوان خطرناکی آنجا ندیدم.  -
 بسیار ساکت و آرام و مساعد برای تمرکز گرفتن بود. 

 در هم گفت:  ۀ با عصبانیت و چهر
 کنی؟سخره می مارمولک منو م  -
 دهم.ام و پاسخ انحرافی می مسخر گرفته من او را به ت صور می کرد ت 

 نه آقا منظورتان را نفهمیدم.  -

 
( یک سازمان تجزیه طلب در سریالنکا بودند که برای رسیدن به    Tamil Tigersببرهای تامیل یا )    -  281

 کردند.اهدافشان از ترور استفاده می
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با آنها تماس داشته    یلی،ئآیا اسرا  - یا انگلیسی در آن کمپ بودند که  آمریکایی و 
 باشی؟

آنها    یلی.ئدانم کدام آمریکایی هستند یا اسراند اما نمی بودهای مختلف  آقا ملیت   -
 را وارسی نکردم. 

بی االت بی ؤاز من س ر در ستاد خبری  در طی چند حضو و   .اساس پرسیدندمورد 
تعجب  می برایم  بیراهه  به  کجا  تا  اشخاصی  چنین  ذهنیت  که  بود  آنها    رود.آور 

 و نهایتا گفتند: ام اضافه کنند کردند که به پرونده های مرا ضبط می پاسخ
ت  - که  نیست  دو  نیازی  داریم.را  نگاه  بازداشتگاه  معلم دولت هس   ر  و هر  شما  تید 

د و بازجویی را ادامه خواهیم  احضار خواهیم کر  شما را  ، زمان نیاز به مصاحبه باشد
   داد.

آن را    ،ای که مقامات، شکنجه، آزار و تهدید شدن به خاطر موضوع ساده ی بازجوی 
می  تصور  خود  برای   دوتهدیدی  و  مسخره  راستی  به  مرتبت  کردند،  و  شأن  از  ر 

ای نداشتم و آنها بودند که از یک انسان کامال  ها واهمه ی من از بازجوی  .انسانی بود
بازجویی بی  و  داشتند  وحشت  احمقانه آزار  انجام های  ترس  روی  از  فقط    شان 
د  شد.می  افراد  ذهنروحی  بیماری    چار تنها  و  می   هایروانی  چنین  بیمار  توانند 

که به  را تن وکیل  داشدفاع از خود یا    ۀ ا داشته باشند. من اجازحالت پارانوئید ذهنی ر
 .نداشتم ،ام کمک کندگناهی من در اثبات بی 

بازجویی  بعضی این  برای  است  ممکن  غیر ها  و  عجیب  اما  ها  برسد  نظر  به  واقعی 
گذرانده  را  فرایندی  چنین  که  کسانی  هستند  من بسیار  به  نسبت  داستانشان  و  اند 

هفت مثنوی  است.  نوعی  بوده  من  افرا اد  و  من  برای  که  دیگری  اتفاقاتی  بسیار  با  د 
بیشتر شبیه  هایی بود  آمیز، بازجویی شرایطی مشابه افتاده نه دروغ است و نه مبالغه 
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قابل    در آرشیو آموزشی اهوازباید  من تا به امروز نیز    ۀ یک کابوس تا واقعیت. پروند
 رده باشند.البته اگر این سوابق را ثبت ک باشدمشاهده 

فرا خواند.   اطاقی ویژه مرا به و پرورش اهواز  حراست آموزش رئیس  در همین رابطه 
  هر   کهال پرسید  ؤسفید با خود داشت. از من یک سری س   ۀ تعداد زیادی برگ   بازجو 

می  داده  پاسخ  روی یک کاغذ جداگانه  بر  باید  آنها  از  مرا    ؛شدیک  نام  مثال  برای 
را نامم  باید  را  -  پرسید و من  نامم  بدروی یک برگه می   -فقط  این  معنا  نوشتم.  ان 

کردن پول برای کاغذ سخاوتمند بودند. اهدافی در پشت آن نیست که آنها در خرج 
  نوشته سفید مجزا    ۀ پاسخ باید بر روی یک برگ   بود که برای من ناشناخته است. هر

می   شد.می  سعی  امضا  بازجو  را  برگه  هر  پایین  کند  مجبور  مرا  و  کرد   تأکیدکنم 
خودداری  کند اما من از انجام این کار  مک می من ک   ۀکرد که این کار به پروندمی 

ام و چیزی برای اعتراف ندارم. او  کردم و به او گفتم که من گناهی را مرتکب نشده
 :سرش را تکان داد و گفت 

 شود. برایت گران تمام می   - 
دانم. به مدت سه  بازجویی را نمی این    رهنوز هم دلیل استفاده از آن همه کاغذ د  

وقف بدون  مجبور شدم  ساعت  کاغذه  هر    .استفاده کنم  نزدیک دویست برگ  یعنی 
ای کردند که انگار یک قاتل زنجیره دقیقه یک کاغذ. آنها طوری از من بازجویی می 

کرده  دستگیر  را  معروف  تروریست  یک  نمی یا  هرگونه  اند.  که  و  تعالیم  از  دانستم 
این حد ترس اسالمی می غیرهای  آموزه  تا  آنها  برای  باشدتوانست  ،  ناک و خطرناک 

خواند. در تعجب بودم آنها  ترین می آن هم برای دولتی که همواره خود را قدرتمند 
شمول برخوردارند،  کنند از قدرت نظامی برتر و قدرت ایدئولوژی جهان که ادعا می 

رسید من از نظر  باشند. به نظر می   همه ترس و واهمه داشتهآزار این از یک معلم بی 
بس  آدم  باشم،آنها  خطرناکی  شاید  و  مهم  در    یار  آنها  با  اینکه  خاطر  به  شاید 
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ن فعالیت  همکاری  فعالیت می هایشان  خاطر  به  شاید  یا  و  کردم  ژاپن  در  هایم 
د. برای من  تصوری داشتنطلبان چنین  دادن دعوت از خاتمی و دیگر اصالح ترتیب 

 عجیب بود. 
مسیبرخ   زرالف  دین  و  یهودیت  به حیت،  که  آتشتی  کتابطور  مقدس  شکارا  های 

بودایی  ایران  ها  دارند،  هر  ۀ اجازدر  فاقد  زیرا  ندارند  را  خود  دین  از  گونه    پیروی 
اسالم    282کتابی  برای  تهدیدی  و  می بوده  آخوندشوندمحسوب  یک    را   بودیسمها  . 

منحرف  بت   ۀفرق  دین  یک  و  می خداپرستانه  باید  داننشناس  که  دارند  باور  و  ند 
با   مقابسرسختانه  بودایی آن  اقلیت هاله کرد.  مانند سایر  فعال  دائما    های مذهبی ی 

اند و شوربختانه نام این رهروان  گرفته مورد اذیت و آزار و ظلم و ستم قرار  در ایران  
ای شده است. آنها گرچه خاموش اما فعالند. از نظر من  دربند نه اعالم و نه رسانه 
یش را عمومی و آشکار کند  اسالمی که بخواهد مکتب خوهر مذهب و مسلک غیر

رو  وقت  دولت  شدید  مخالفت  با  برساند،  مردم  گوش  به  طریقی  به  فقط  رو  بهیا 
ها واقعیتی  شود حتی دراویش که پیرو اسالم هستند، همین مشکل را دارند. این می 

ارا  به  نیاز  و  آگاهند  آن  از  بیش  و  کم  همه  که  نیست.است  مدارک  های روش   ئۀ 
  بدگمانی دلیل اصلی    روشنی توانستم به  آمیز بود و من نمی رار اساین افراد    بازجویی 

  ، فعال مرده و غیرذن«  » یا    و   بودیسمد که  فهمیشد  می   به آسانی   البته   آنها را درک کنم 
مقایسه با  مقام  در  در عمل و  آموزش ابعاد ذن  ترویج و  اما    خطر است بی برای آنها  

   شد.می  م میزد و شرایط متفاوت ه  را به  شان معادالت ،گرای آنهاواپس  و باور موزشآ
محمد  حضرت  پیروان  از  و  مسلمان  آنکه  از  پیش  اسالمی  جمهوری  افراطیون 

اند. افراطیون  کنند که فقه و فقها برای آنان ترسیم کرده باشند، از اصولی تبعیت می 
 

 کتاب، به جز متون دینی اصلی، در مورد دین بودایی نوشته شده است.   18000که بیش از  شودگفته می -282
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به  یا می خود را مالک جان و مال و ناموس مردم دن دانند. آنها داراالسالم را تبدیل 
مایملک غیر دارا داشتند.  دنیا سر جنگ  با  و  دارایی  لحرب کرده بودند  را  مسلمانان 

پنداشتند و در رؤیای بازگشت به روزهای صدر اسالم بودند که بتوانند به  خود می 
بالد کفر را  مسلمانی یورش ببرند و اموالشان را به غارت ببرند و زنان  هر کشور غیر

م  بینشی هر  با چنین  کنند.  می کنیز خود  که تصور  را  اسالم  سلمانی  دین  از  کردند 
می  مرتد  است،  آورده  روی  دیگری  آئین  به  و  را  برگشته  تکفیرش  حکم  خواندند، 

می  می صادر  اعالم  سریع  خیلی  و  اینکه  کردند  برای  و  است  محارب  که  کردند 
پسند درست کنند و حکم ارتداد را به راحتی اش را به ظاهر معقول و محکمه پرونده
کنند،    تبدیل اعدام  حکم  وچاشنی به  بیگانه  با  متهم  رابطۀ  برای    اش  جاسوسی 

ای گرفتار آمده بودم. آنها  بعدها فهمیدم که در چه ورطه   شد.می   آمریکا و اسرائیل 
برای من سند مبنای همان سناریویی ککردند و می سازی می داشتند  بر  ه  خواستند 

چشم بگیرند. ه وسیلۀ پروندۀ من زهرتدارک دیده بودند، تبلیغات کنند و از دیگران ب 
هرگز با آنها در پذیرش    در چنین وضعیتی یک چیز برایشان مسلم بود و آن اینکه من 

نسبت به من  کردم و آنها نسبت به این موضوع  شان همکاری نمی یا تبلیغ ایدئولوژی 
 ن بودند.بدگماو  بدبین

اید  ن همی  از یک  آنها  بود مترقی و مردم  ۀ ترس  و  نشان می   که   پسند  باور  از هر  داد 
دارند. هراس  شدت  به  جدیدی  هیچ   ایدۀ  به  فعالیت من  از  تمایل  یک  آنها  های 

می   نداشتم  طفره  آنها  با  همکاری  از  همواره  تا  رفتم.  و  آنها  دید  از  زمان شاید    آن 
با را  خودم  بودم  د  بینش  نتوانسته  وفق  در  آنها  و  باهم  همراهی    ایدئولوژی   صدد 

برآ آنها  ولی  مذهبی  فعاالنه  حاالیم  حمایت  یک  یک  باور  از  و  و    تفکر  عجیب 
ابتدا  به نظرم می   از جانب من دیدند.  ، بود  گنگایشان  رکه برا  غریب خارجی   آمد 

تالش کردند من با آنها همراه شوم تا به عنوان یک محقق از بالد اسالم که کفر را  
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کنند  بررسی   استفاده  دهد،  قرار  مذمت  مورد  را  آن  تا  آنها  کرده  با  اگر  نهایت  در  و 
سازی مرا مرتد و عامل بیگانه معرفی کنند. اتهام بودایی بودن  همراه نشدم، با سند

برای آنها جاذبۀ کمتری داشت برای همین اصرار داشتند که بگویند من زیر پوشش  
اسرائیلی  با  بودایی  داشتآیین  رابطه  تعلیمات  ه ها  آنها  نظر  زیر  طریق  این  از  و  ام 

و بی دیده جاسوسی   نیتی ساده  با  در  ام. من  آنها  و  بودم  انسانیت  آالیش، در مسیر 
می  شیطانی  را  نقشی  خود  پلید  داستان  تا  بریزند  هم  بر  را  طبیعت  نظم  خواستند 

 کارگردانی کنند. 
توانستم با آنها  ا نمی دیدم ام گاهی اوقات برخی از دانشجویان هنرهای رزمی را می 

به کشورهای  حکومت  از تعقیب    فراراز آنها برای    عضی ب ،  آشکارا تماس برقرار کنم
فارس  حوزۀ   وفادارما  مهاجرت خلیج  شاگردان  از  یکی  بودند.  که    ن کرده  زمانی 

ناپدید شد.پلیس اسالمی  تحت تعقیب   به طرز مشکوکی  کسانی که به طور    بود، 
ه  ترجیح دادند که ب  ، جی راهب شده بودندد معبد سوگن مخفیانه توسط من و با تائی

گذاری که برای آنها  از مدرک منصب های سریالنکا و هند بروند. با استفاده  رکشو
توانستند مدت زمان طوالنی و به طور رایگان در معابد به آموزش  می   شد،می   صادر

رسیده بودم که هیچ    و تمرین بپردازند. با توجه به این اوضاع و احوال  به این نتیجه
 امال ناامید شدم. امیدی به بهبود وجود ندارد و ک

و    تعمیرنیاز به یک دوره بازسازی برای    منتیجه، کشورپس از هشت سال جنگ بی 
من هم بخشی از این    مرزی داشت.  یهاخصوص در شهرستان ، به هاویرانی   محو

بسیار  که  بودم   جامعه مواردی  بازسازی    در  این  ف در  طور  داشتمبه  شرکت    . عال 
معنای   به  فقط  خانو بازسازی  نیست.نه سازی  توانایی   ها  به  توجه  با  کس  های  هر 

سالم عمل    ۀفردی و قدرت خالق خود برای کمک به مردم برای ساختن یک جامع
در ساختن    ،کردمکه معلم بودم و تدریس می   در طول جنگ و زمانی البته    کرد می 
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که خانه  شد  می   زدگانی ساختهها برای جنگ کردم. این شهرک ها شرکت می شهرک 
های دشمن از بین رفته بود در عین حال راغب بودم به  شان در اثر بمباران و کاشانه 

زمین در  کنم  ۀمردم  کمک  خالقیت،    و  فرهنگی  نفس،  به  اعتماد  انرژی،  آنها  به 
 شادی، وحدت، ثبات ذهنی و خودباوری بدهم.  

بر من سنگین بود فشار  قبل  از  نمی تر  موانع،  این  با وجود  در  .  به    پرداختنتوانستم 
تفاوت باشم  بی  نچه که به آن باور داشتم و بخشی از عمرم را روی آن گذاشته بودم،آ

های روحی مردم را که خود از آن  کردم نیاز راهبی نیز تالش می در لباس غیر   ی حت
دین ماهایانا بودم و  برآورده سازم. من متعلق به متعه  هایی روش   به   ،اطالع بودندبی 

استادم را هنوز به یاد داشتم که در    ۀمک کنم. زمزم تعهد داشتم به مردم رنجدیده ک
 : طنین بود کههنوز هم در گوش من پر  وکید داشت أگذاری تزمان منصب 

ببرد   -   جا  همه  به  را  روشنگری  چراغ  باید  ماهایانی  متعهد  راهب  همه    ؛یک  به 
کند بید  ؛ منتقل  را  آنها  کندذهن  شستهایده  ؛ار  را  کاذب  نو  ایده   ،های  را  های 

فائق آیند و نظرات  به مردم کمک کند بر مشکالت و رنج   و   یگزین کندجا هایشان 
 سازنده پیشه کنند. 

جی معمول است و  در خانقاه سوگن   استاد،  از سویهای دیگر  این توصیه و آموزه  
ماهایانا.  شود می ی  اانگیزه  پیرو  یک  که    دانشجویان   برای  دارند  وجود  زیادی 

به یادگیری ذن و تمر می  افتاده که به  خواهند  بپردازند. گاهی اوقات اتفاق  ین ذاذن 
برای صعود  دانش  راهی  رهروانتان  یا  می   بهآموزان  نشان  را  از کوه  اما بخشی  دهید 

بیش از تصور    ی های بیشتری را حتتوانند قله شوید که شماری از آنها می متوجه می 
فتح   گوته شما  است:    283کنند.  گفته  آلمانی،  هم»فیلسوف  فرد  یک  که  ان با  طور 
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همان   ،هست  او  و  کن  می رفتار  که  آنطور  فرد  یک  با  ماند.  خواهد  خواهید  طور 
تفاوتی میان آنچه ما واقعا هستیم و    .«طور خواهد شدرفتار کن و او همان   ،دنباش

می آنچه   هستیمتصور  می کنیم  تصور  که  آنچه  دارد.  وجود  هستیم،  ممکن    ،کنیم 
ما این است که    ۀوها و تعصبات باشد. وظیف مدها، آرزافرضیات، پیش   ۀپای  است بر

های وش از میان این حجاب شرایط، طبیعت واقعی خود را در مواقع متفاوت و به ر
های موفقیت در  بهبود ذهن و فرمول   ۀ قبال  در دفعات بسیاری دربار  ببینیم.  مختلف

کرده کالس  صحبت  کتابچه هایم  قبال   من  جزوه ام.  یادداشت ها،  و  را  ها  در  هایی 
میان   در  ذاذن  و  ذن  با  کرده  «جویندگان »رابطه  منتشر  محض آن  خواندن  اما  ام 

از  تئوری  بیش  چیزهایی  با  رابطه  در  کنجکاو  دانشجویان  نبود.  کافی  آنها  برای  ها 
می ؤس   ، تئوری می ال  جستجو  را  باطنی  حقیقت  آنها  آکردند.  موردی  کردند.  به  نها 

   داشتند که به صورت عملی وارد آن شوند.آنها به محیطی نیاز   عملی نیاز داشتند.
توانم الفبای  اعالم کردم که می دانشگاهی  آموزانم در مقطع پیشسرانجام به دانش  

ارائه کنم تا    ،دروسشان یادگیری  موفقیت در   به منظور ارتقایتمرینات تعلیم ذهن را 
تکن از  پس  آن  شدهیک از  داده  گیرند.  ،های  درخو  بهره  بر  بنا  تصمیم  و  این  است 

ذن  آموزش  برای  مکررشان  شد.  -تقاضای  گرفته  و  مدیتیشن،  آنها  تمام  تقریبا  
دانش همین کالس آموزانی  طور  که  از  کردند  استقبال  پیشنهاد  این  از  مختلف  های 

لف عالقه  های مختآموز از کالس باعث دلگرمی من شد. در حدود نود نفر دانش 
مشتاقانه   و  دادند  کردندنشان  م   اعالم  یک  پیدا که  گروهی  نشست  برای  آرام  کان 

دانش  از  تعداد  این  استقبال  و  شرکت  حتکنند.  تعجب   ی آموزان  هم  خودم    برای 
بود   از شروععالقه   و برانگیز  قبل  بود.  احترام  و  تحسین  قابل  برایم  ، هاتمرین   شان 

ن نشان دادند تا ببینم آیا برای یک نشست معمولی و  م به    وآنها مکان را پیدا کردند  
دور از شهر    ، آموزان دماتی مناسب است یا خیر. مکان انتخاب شده توسط دانش مق
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دور و   مکان  یک  مکان  در  بود.  پرت  و  بود    «اقبهمر»افتاده  شنی  و  بایر  زمین  یک 
شنبه  بایستی  نشستمان  برای  که  به طوری  را  می بالشتکی  صورت  ها  و  آوردر  دیم 

می  آن  یعنروی  "ذا  ی نشستیم  خودمان  برای  خاک  می 284فو با  درست  به  "  کردیم. 
روزی   چنین  برای  مشتاقانه  که  مبتدیانی  برای  و  آغاز  برای  اولیه  مکان  یک  عنوان 

بسیار مناسب بود. یک روز قبل از شروع، مکان را بازدید    ،کردندماری می شلحظه
روز بعد تمرین    مناسب است و نیم روزه    هاییید کردم مکان برای نشست أکردیم و ت

آنجار در  مینی ام  انج  ا  و  اتوبوس  کرد.  طرف هایی  بوس خواهیم  آموزان دانش   از 
بود  شده  ساعت    هماهنگ  که  بود  چنین  برنامه  برویم.  محل  به    بعدازظهر دو  تا 

به    ،شب   هشت های متوالی تا پایان ساعت  و بعد از نشست   شود  مراقبه آغاز  ۀجلس 
کنندگان  کت عطفی برای من و شر  ۀ توانست نقطه دهیم. این موضوع می تمرین ادام 

با   ایران  در  بار  اولین  برای  که  داوطلبانه    نودباشد  و  یکجا  را تحت  ذن«  » داوطلب 
آغاز   زمان  آن  سخت  می   یم.کرد می شرایط  خبر  و  این  استادم    ی اعضاتوانست 

باز سوگن  شود. در صبح روز    ترجی را خوشحال کند و راهی برای ارتباط فرهنگی 
زنگ کوچک، چند شمع و بخور خوشبو    یک   برای خریدتمرین و پیش از حرکت،  

وقتی به    ، بیرون رفتم.برای شروع تمرین به عنوان یک مراسم ساده و به یاد ماندنی 
کید أپیغامی از طرف حراست آموزش و پرورش داشتم. در این نامه ت  ،خانه برگشتم

ب  باید  که  بود  را  خاطر موه شده  بروم. موضوع  آنها  دفتر  به  و فوری  ضوعی محرمانه 
کردم.  خودم را به اداره معرفی می   ،فوریت نامه  ۀدانستم ولی الزم بود به واسطی نم

نمی  نظر  به  خوشحال  چندان  من  دیدن  از  حراست  چهره رئیس  از  و  اش  رسید 

 
تیشن  مدی-مدور که برای نشست به ذاذن یا ذن  ذافو به زبان ژاپنی یعنی بالشتک گرد: بالشتکی گرد و  -  284

   شود.)مراقبه( از آن استفاده می
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ن را  از م ی  یبازجو ،ی یگومدانگران باشد. بدون خوش   مشخص بود که باید از چیزی
 شروع کرد:   گونهاین

جمعی به بیرون از  ه آموزان را برای یک گردش دستنش خبر رسیده که قرار است دا   -
 درست است؟ شهر ببرید، 

با این سرعت به گوش    معموال آنها رسیده گرچه    تعجب کردم که چگونه این خبر 
وابس یهاخبرچین که  انجمنتی  به  دانشگاهه  و  مدارس  اسالمی  هستندهای  در    ،ها 

 ها حضور دارند.  کالس 
 .بله درست است  -
 چه موقع؟  -
 .بعدازظهر 2 امروز ساعت  -
 کجا؟  -
 ( شهرستان آبادان )در  .مکانی نزدیک چوئبده -
 آیا از حراست مجوز گرفتید؟ -
چون یک    جمعی نیاز به مجوز باشده کردم برای رفتن به یک گردش دست فکر نمی   -

 هر هم دور نیست.تفریح چند ساعته است و چندان از ش
شق هستی. این  حث شوم زیرا تو یک معلم کله خواهم با تو وارد جر و بمن نمی   -

 برنامه را لغو کن و خبرش را اطالع بده. 
می  دستور  جنگ  فرماندهان  مانند  بی او  در  داد  را  فرهنگی  نقشی  اینکه  به  توجه 

 وزارت آموزش و پرورش به عهده دارد و افسر ارتش نیست.
آق  - به آنها قول داده   ، ای عزیزولی  باشید  ن م. نگران  روی ی ام که به این گردش م من 

 جمعی در میان ما باشید.  ه توانید در این گردش دستشما هم می  ی حت
 در ادامه گفتم: این را با قاطعیت گفتم چون چیزی برای پنهان کردن نداشتیم. 
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نگران همه   - هستیم.  حرکت  شرف  در  ما  و  شده  دیده  تدارک  چیز   چیز  نباشید 
 خاصی اتفاق نخواهد افتاد. 

آموز  دانش   تعدادی شما دارید    چیزی را به تو گوشزد کنم ای آموزگار.خواهم  می   -
اگر بر    را بدون هیچ مجوز و بدون هیچ مسئولیت شفافی به خارج از شهر می برید.

دانش  بین  وسط  فرض  این  کسی  یا  و  برسانند  آسیب  هم  به  و  درگیری شود  آموزان 
 جوابگو و مسئول چه کسی خواهد بود؟  ه شود، کشت

گفتند  کردند. اول می ن فرضی بود که آنها برای هر گونه تجمعی صادر می این هما 
منظور مراجعه می  این  به  وقتی  بگیرید،  نمی مجوز  و  کردی، مجوزی صادر  کردند 

که  کردند  کردی، شما را محکوم می ریزی و عمل می اگر بدون مجوز اقدام به برنامه 
 ه هستی.بینی نشداز قانون تخطی کردی و مسئول حوادث پیش 

ن مطمئن بودم که چنین برخوردی میان دانش    با  داد. سال می آموزانم رخ  های زیاد 
حت هرگز  و  بودم  برخورد ذره   ی آنها  خشونت    ای  کشتن  و  بودم.  ندیده  آنها  میان 

او    هشدارو    وجه این خطرقابل باور و خارج از تصور بود اما من فورا  مت یکدیگر غیر 
  و پیام   سراسر وجودم را گرفت و تهدید  مراه با ترس شدم و حقیقتا لرزش خفیفی ه

را   او چیست و می م. دقیقا  می دریافت کرد او  منظور  او پی  دانستم  به نیت  توانستم 
تواند عملی جنایی را  مستقیم به من بفهماند که می خواست به طور غیرببرم. او می 
بیندازد. فورا    ترتیب دهد بزرگی  به دردسر  برای همیشه  مرا  بدون  با خواسته   که  اش 

زنی موافقت کردم، نه برای حفاظت از خودم بلکه برای دور کردن خطری  هیچ چانه 
یک عمر  هم باید  آموزانم آسیب برساند و  ممکن بود به طور جدی به دانش هم  که  

وجدان را عذاب  بارها    ش  کار  این  باشم.  انجام    ی سواز  داشته  متعصب  اشخاص 
تا قدرتشان را نشان داده و مخالفان را ساکت    شود اکنون هم انجام می و هم   شده بود 

خان به  فورا   ارشدیموزآدانش ۀ  کنند.  بود  نیکپیک که    ان  داده  ترتیب  فتم.  ر  ند،را 
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این موضوع  کنند.    تعطیلآنها گفتم که جلسه را فورا     شخصا  و با شرمندگی کامل به
توصیه کردند که خودم را  رنگ با استادانم در ژاپن در میان گذاشتم و آنها نیز  درا بی 

 در خطر نیندازم. 
ی  أر صادقانه  مردم  در انتخابات جدید که آقای محمد خاتمی را به قدرت رساند،   

  -و نه برای نفع اشخاص   -ایجاد تغییر    ه منظور طلبان باطالح   حمایت ازخود را در  
ی ااما چه نتیجهشد  می   از شعور جمعی آنها ناشی ن تصمیم ای  به صندوق ریختند و

به   مردم  مقابل  در  تزویر  و  دروغ  با  که  انتخاباتی  سیرک  یک  جز  به  شد  حاصل 
 نمایش گذاشته شد؟ 

اخالق مهرورزی،  داشتن،  تمرکز  بودن،  شاد  مردمم  به  بودم  مایل  همزیستی  من   ،
التر از همه هنر زندگی کردن  و باآمیز با یکدیگر و همبستگی با سایر مردم  مسالمت 

توانستم به مردم  با تعلیماتم می   مجددا یادآوری کنم.  ،بودندرا که از آن فاصله گرفته  
لحظه در  زندگی  که  کنم  می یادآوری  ساخته  مهره ها  لحظه شود.  را  زندگی  ها های 

مهره می  این  گذشته سازند،  صرف  را  داده ها  دست  از  که  آینده ای  یا  و  که  اند  ای 
را روشن و بدیع بسازند.  معلوم است، نکنند؛ استوار در لحظه شوند و آیندۀ خود  نا

می  یاد  آنها  به  ذن  زندگی  تعلیمات  از  و  نباشند  گذشته  حسرت  در  بیهوده  که  داد 
با تمام قوا و انرژی ذهنی بهره  شاد بودن و سالم بودن هنر است    مند شوند.جاری 

است   هنری  نمودن  درمان  و  کردن  شاد  نمی واال اما  محقق  امر  این  مگر  تر،  شود 
آدم ذهنی  لحظه  هانیروی  به  باشد.معطوف  جاری  می   های  این  فکر  حداقل  کنم 

ها شکست   و  ها را به لبخندها را به امید، اشک ی را داشتم که نومیدییقدرت و توانا
اندیشۀ راستین و حرکت در مسیر درست حتی قادر است  .  را به پیروزی تبدیل کنم

سال    را  ی یاهرنج  سالیان  کوله که  خودر  با  و  ریخته  خود  حمل  پشتی  بیهوده  د 
ببرد می  بین  از  یا  داده  اندیشیدن کنیم، کاهش  است که    و زندگی در لحظه   . همین 
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ریش می  بیماری  ۀ تواند  از  بخشکاندبسیاری  را  و    ها  خودمان  به  نسبت  را  ما  دید  و 
های تلخ  توانیم گذشته ت و ما می آینده نیس   دگذشته مانن  تر کند.دنیای بیرون شفاف

روشن و شیرین تبدیل کنیم.    اییر داده به آینده یتغفاده از حال  و استرا در زمان حال  
گذشته همان دیروزی است که پر از خاطرات و حوادث تلخ و شیرین است و فردا 

هیچ کدام از ما    وزمانی است که هر چیزی ممکن است در آن وجود داشته باشد  
یم و باید  کنمی   سیردر آن    ه زمانی است که هم  ،آن آگاهی نداریم. اکنون   نسبت به

 . گرفته است  جایباور کنیم که کلید خوشبختی ما در همین لحظات 
  ۀ تحت تعقیب قانونی و شکنج  ،من برای این اهداف کامال  انسانی و این طرز تفکر 

به یک  از کارم اخراج شدم    ؛تهدید شدم  ؛تحقیر شدم  ؛ قرار گرفتمروحی   و تبدیل 
از من    ، بودپرورش به من داده و  آموزش    ۀ ادار  مرا که   ۀ آنها خان  .خانمان شدمبی   ۀ آوار

این  تمام  باید  گرفتند.  می   هافشار  پس  تحمل  یک  را  که  دلیل  این  به  تنها  کردم 
با   محاربهدیدگاهی  پژوهشگر  اتهام  به  مرا  آنها  بودم.  با   مستقل  رسول،  و  خدا    با 

ممکن بود    ی آنها حت  های دروغینمتهم کردند. اتهام   انسانی غیر و    گرانهروشی حیله 
 . برای لغو  شهروندی من به کار گرفته شود

آئیناقلیت   که  مختلف  می های  برگزار  را  خود  خاص  مذهبی  در  های  هم  کنند 
کنند. از  سرزمین مادری خود )ایران( امنیت ندارند و با ترس و وحشت زندگی می 

مراجع اسالمی ن ایران،  گاه  بر  بی   حاکم  بهایی بوداییان  و دشمنند،  هدینند،  ا نجس 
ها کافرند، دراویش که بخشی از مذهب شیعه هستند، از راه خدا و قرآن  کمونیست 

ها مسلمانان  اند، مسیحیت توطئۀ غرب است، یهودیان نجسند، سنی منحرف شده
 واقعی نیستند و...

قدیمی   یرهرو  چهار جی،  انقاه سوگن با تائید خ باری،  با وجود چنین شرایط دهشت 
بتوانند در خارج از    مگذاری کردم و برای آنها مجوز صادر کردم تا آنها همنصب   را
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تمرین مراقبه بپردازند. این اقدامی  تعلیم  به    و به رایگان   ی یایران و در کشورهای بودا 
و    چیزی جز مرگ نبود از نظر آن،  یر مذهب  یتی بود که سزای تغحکوم خطر در  پر

جی از آن ند ولی فقط خانقاه سوگن کرد می   مجازات سختی   ، مرا به عنوان مرتد  یقینا
مناسب  با و  آزاد  مکانی  در  تا  شوند  خارج  ایران  از  عده  این  بود  الزم  و  بود  خبر 

تمرینات خود را به رایگان در معابد ادامه دهند. این کار را به درخواست خود آنها  
دانستند. آخرین  تغییر دین آنها نمی   ۀ دربار  ،و نه رژیم   ان شه انجام دادم اما نه خانواد

منصب  که  را  کردمشخصی  بود.  میالدی(    1995)  1373سال  در    گذاری 
شناسامی  مدارک  مسافرینیبایست  توسط  و  تائید  برای  را  آنها  معبد    ،ی  و  ژاپن  به 

و    286جی   -مدارک توسط معابد هوسن معتبر باشد.فرستادم تا  می   285جی-میوشین
رسید. در طی اقامتم ت من می گرفت و به دسمی  مورد موافقت قرار 287جی  -ن سوگ

به    ،کاران هم بودندجوان ایرانی که در میان آنها رزمی   چهارصددر ایران نزدیک به  
اگر  -راه و روش ذن  که  آنان صادر نشد. آشکار بود  برای  اما مدرکی  بودا گرویدند 

 .دادواکنش شدید نشان می  ،اشت دها اطالع می این نوع فعالیت  ۀ رژیم دربار
یک  آزار  شاید  و  تعقیب  دالیل  از  شتم  ی  و  ضرب  جانب  اقلیت و  از  مذهبی  های 

  است. بوده    تنهایی ترویج فرهنگ و اصول خودشان به    ، به منظور افراطیون اسالمی 
بنیاد در  اندیشه   گرایان واقع  هر  مقابل  خاص  در  ایدئولوژی  چارچوب  در  که  ای 

موض  نباشد،  می خودشان  نمی   گیرند.ع  راآنها  خودشان  هم  توانند  یا  هنگی  ادر 
به واسطسازش   آنها  قرار دهند.  نمی   ۀبا دیگر مذاهب  به  تعصباتشان  توانند نسبت 

بادگر  فرو  اندیشان  جهل  و  نادانی  مرداب  داخل  به  سرانجام  آنها  باشند.  شفقت 
زباله می  به  و  می روند  ریخته  تاریخ  آموزش دان  که منشوند.  می   هایی    ، کردمارائه 

 
285 -Myoshin-ji Rinzai Temple- Kyoto 
286- Hosen-ji 
287- Sogenji 
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تمرین از:  بودند  حواس288آگاهی   عبارت  تمرکز  درمان،  تمرین  289،   ،
درون   و  290بینیخویشتن پاالیش  مجموع  دیگران  ربطی    هیچ   که  291در  عقاید  به 

نرمال به حالت نرمال و طبیعی و  راه ما بازگرداندن یک انسان غیر  و  نداشت. هدف 
توان به این  برچسب بدی را نمی باالتری از آگاهی بود. هیچ  درجۀ   دن به انسپس رس 

نسبت  در    هدف  جایی  ایده  این  اما  دیکتاتوری  حکوم داد  تمامیت ت  و و  خواه 
 نداشت.  طلب  انحصار

شده  های جمعی کنترل رسانه   با کمکای که  تبلیغات گسترده  بااستبدادی   هاینظام 
را منحصکنند.  قدرت سیاسی خود را حفظ می   ،شونداز سوی دولت ترتیب داده می 

حزب  مسلط    یک  و  که  قدرتمند  دارد  وظیفه ن وجود  و  اقتصاد    اشقش  بر  و  کنترل 
ها، نظارت جمعی و تروریسم  سخنرانی   تعیین محتوایکنترل و  فرهنگ و آموزش،  
گسترده   در است حکومتِی  راه  .  سه  است.  سخت  نظامی  چنین  با  سازگاری  واقع 

 وجود دارد:
 ؛ پذیرفتن این نظام و همکاری با آن تا آخر

 ؛آمیز علیه آن شورش خشونت  
 .شدن فرصت مناسب فتن از آن تا فراهم فاصله گر

ام در معرض خطر  صورت زندگی به صالحم بود که کشور را ترک کنم در غیر این 
می  قرار  ب بیشتری  نمی ه  گرفت.  معلم  یک  سال عنوان  از  پس  و  توانستم  تحقیق  ها 

ت گوناگون، موضوعات مورد  ها، مدارس عالی، معابد و جلسامطالعه در دانشگاه 
ای از  ذره   ی آموزش و پرورش از من استقبال نکرد حت  ۀ تدریس کنم. ادار  ام راعالقه 

 
288 - Mindfulness 
289 - Concentration 
290 - Vipassana 
291 - Purification of Mind 

e-book



 دوتتسو ذنجی  | 378

 

راستی تجربیاتم   و  بررسی  مورد  ندادرا  قرار  در آزمایی  جدید  .  رژیم  برای  من  واقع 
ها سختی  خواستم پس از سال اسالمی هیچ ارزشی نداشتم فقط به این دلیل که می 

م  پشتکار  تجارب خود و  بتوانم  تا  باشم  مستقل  آموخته  را    علمی  و  دیده  آنگونه که 
توانستم هویت خویش را آشکار  عنوان یک راهب نمی ه کنم. ب و منتقل  آشکار  بودم،  

معبد یا    راای محقر و ساده نداشتم که آن  کلبه   ی هایم را ترویج دهم حتکنم و ایده 
ه  بام را ادا کنم. من زم و تکالیف دینی )مراقبه( بپردا بنامم و به عبادت  292مکان دارما 

عنوان یک ایرانی از حقوق و امتیازات یک شهروند حقیقی برخوردار نبودم از این  
های متعصب اسالمی همکاری کنم از این رو برای  گذشته کسی نبودم که با گروه 

بی  درد آنها  به  و  بودم.    مصرف  اینکه  نخور  دلیل  نمی به  همکاری  آنها  از    ،کردمبا 
 جامعه طرد شده بودم.

برا  راه  یک  با  فقط  زندگی  برای  مکانی  بود. هیچ  مهاجرت  آن  و  بود  مانده  باقی  یم 
به ما داده بود  را سازمانی    ۀ آموزش و پرورش خان  ۀ ام نداشتم. ادارخانواده    ، که قبال 

دشوار    ای کرایه کنیم که بسیارپس گرفت و ما مجبور بودیم با آن حقوق ناچیز خانه 
بر نیبود.  دیگری  راه  گرفتاری  این  از  خروج  و  ای  خواهر  داشت.  وجود  ز 
تبع زاده خواهر  می   ۀهایم  زندگی  آنجا  در  و  بودند  دربارانگلیس  آنها    ۀ کردند. 

می فعالیت  من  بودایی  از خواهر های  یکی  ایران زندگی  زاده دانستند.  در  وقتی  هایم 
بود    ،کرد می  . کردممی اش برگزار  انه های مراقبه را در خ کالس و  به من کمک کرده 
بازهر تماسگاهی  در  هم  سوگن  ا  معبد  در  وقتی  مخصوصا  آنها  بودیم  بودم.  جی 

هرم به من پیشنهاد کرد که  اها و شرایط سخت من بودند. نهایتا خونگران گرفتاری 
دعوت  بفرس نامهبرایم  دلم  تای  نیز  خودم  بروم.  انگلیس  به  دیدنش  برای  که  د 

انگمی  از طریق  مثل یک خ خواست  ایران  در  بروم.  ژاپن  به  زندگی  بهانه لیس  دوش 
 

292 - Dhamma House 
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موران بود.  أم   از سویتعقیب بودن    تحت ترس  اضطراب و  کردم و ذهنم مملو از  می 
  تا دادم به انگلیس بروم و از این مشکالت خالص شوم، ذهنم آرام شود  ترجیح می 

یالدی(  م   2005)  1383  روم و چه کاری انجام دهم. در سالبتصمیم بگیرم کجا  
سال دوری خواهرم را    نهانگلیس بروم و پس از    ای دریافت کردم که بهنامهدعوت 

های مداوم از سوی خواهرم  ببینم. گرچه اولین تقاضایم برای ویزا رد شد اما ترغیب 
هنوز  گفتم  دروغ(  )به  بار  این  کنم.  اقدام  دوباره  شد  و    باعث  هستم  این  معلم  به 

دو طریق   بگیرم.  ویزا  ادارتوانستم  در  ب  ۀ ستی  که  داشتم  پرورش  و  رایم  آموزش 
کرد. گذشته از خودم زندگی بسیاری از رهروان ِذن نیز در معرض    فراهمای  ییدیهأت

 . خطر بود
به   که  کرد  پیشنهاد  من  به  بود.  ایران  در  من  وضعیت  جریان  در  کامال  خواهرم 

م بروم. پس از  اهای مکتبی عنوان جایی امن برای خودم و انجام فعالیت ه  انگلیس ب 
آموزان خوبم در ایران باالخره تصمیم گرفتم به انگلیس  مشورت با دوستان و دانش 

آموزان بودایی وفادارم برایم سخت  بروم. ترک کشورم، اقوام، دوستان خوب و دانش 
 ای جز مهاجرت نداشتم.  بود اما چاره 

مراحل رسمی    ۀمدارک الزم برای گرفتن ویزا کردم اما طی کردن هم  تهیۀشروع به  
عقیده به  »ای تحت عنوان  قبال جزوه   شد.می   داشت بدتر ای نبود. وضعیتمکار ساده 

  را ترجمه کرده بودم که بین دانشجویانم و افراد دیگر پخش شده بود. این کار   «خدا
به خطر انداخته بود و خطر شکنجه    ، خواندندکه آن را می   را   زندگی خودم و کسانی 

آمیزی نبود و در آن  . در کل، محتوای جزوه حاوی نکات مناقشه کرد ما را تهدید می 
اما   بود  نشده  اهانت  مذهبی  اشخاص  برخی  بهانه توانست  می به عواطف  برای  ای 

این    ه دلیلکوه بسازند تا مرا به دردسر بیندازند. ب   ،که از کاه شود  های اسالمی  گروه
عاقال مداوم،  ایران نه  خطرات  در  این  از  بیشتر  که  شدن خطرناک  بابمانم.    نبود  تر 
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کشورم    ،ست باطنی خودابرخالف خوتصمیم گرفتم    2005در سال    نهایتا   اوضاع
 را ترک کنم. 

 
 : مطالب مهم این فصل 

میالدی( از ژاپن به وطن برگشتم تا در دولت اصالحات،   2002)   1381در سال  -
 فرهنگی ذن ایجاد کنم؛  -یک مرکز درمانی 

 ستانم به ایران برگشتم؛ به تشویق مریدان ذن و دو  -
 تر هستم؛ کردم در دولت اصالحات آزاد ور می تص -

 کاری کردند؛ خبرنگاران بازجو مصاحبۀ مرا دست 
 مورد دوباره از سر گرفته شد؛ های بی بازجویی  -
برای  نمی   - و  من  برای  اوضاع  زیرا  هستم  راهب  یک  که  بگویم  توانستم 

 ؛شد ی تر م ها پیچیدهکنندهبازجویی 
 ها توأم با شکنجه بود؛جویی باز -
دانستند چرا از  سواد و متعصب بودند چون خودشان هم نمی بازجوهای من بی   -

 کنند؛من بازجویی می 
اسالمی که بخواهد محتوای  حتی در دولت اصالحات، هر مذهب و مسلک غیر  -

مکتب خویش را عمومی کند یا به طریقی به گوش مردم برساند، با مخالفت شدید 
 شود؛ رو می به وقت رو  دولت 

به  کردم و آنها  شان همکاری نمی هرگز با آنها در پذیرش یا تبلیغ ایدئولوژی   من  - 
 ؛ن بودندظنیو   بدبین  مننسبت به این دلیل  

تأئید معبد هوسن  - با  و  موقتی  به طور  از شاگردان ذن توسط من  و  -تعدادی  جی 
 گذاری شدند؛ جی منصب -خانقاه سوگن
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 از جنگ شرکت فعاالنه داشتم؛  های ناشی ر بازسازی ویرانه در زمان جنگ د -
 ها بود؛ها و دیگر ملت هدفم ارتباط فرهنگ ایران با سایر فرهنگ  -
های خلیج فارس  به کشور و آزار    برای جلوگیری از تعقیب    بعضی از شاگردانم    -

 ؛فرار کرده بودند
می   - فکر  آنچه  و  هستیم  واقعا  ما  آنچه  میان  که  کنیمتفاوتی  آنچه  دارد.  وجود   ،

ها و تعصبات  ها، آرزو مدافرضیات، پیش   ۀ پای  ممکن است بر  ،کنیم هستیممی   تصور
 ؛باشد

  به مخالفان   تا قدرتشان راشد  می   اشخاص متعصب انجام  از طرف تعقیب و آزار    -
 ؛ را ساکت کنند  آنهانشان داده و 

کنند، در  رگزار می های مذهبی خاص خود را ب های مذهبی مختلف که آئیناقلیت   -
کنند. از  ری خود )ایران( امنیت ندارند و با ترس و وحشت زندگی می سرزمین ماد

بی  بوداییان  ایران،  بر  حاکم  اسالمی  مراجع  بهایی نگاه  دشمنند،  دینند،  ها 
قرآن کمونیست  و  خدا  راه  از  هستند،  شیعه  مذهب  پیرو  که  دراویش  کافرند،  ها 

ها مسلمانان  غرب است، یهودیان نجسند، سنی اند، مسیحیت توطئۀ  منحرف شده
 واقعی نیستند و...

کنم   - ترک  را  کشور  که  بود  صالحم  این   ،به  غیر  زندگی در  معرض  صورت  در  ام 
 ؛گرفت خطر بیشتری قرار می 

 . کشورم را ترک کنم ، ست باطنی خوداتصمیم گرفتم برخالف خو 2005در سال  -
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 فصل هجدهم  
 جدایی جزیرۀ  

 
می  خودم  از  به  »پرسیدم:  مدام  مرداب  این  بداند  تا  بود  رفته  که  جستجوگر  ماهی 

می  ختم  کرده  کجا  اشتباه  بازگشت  در  آیا  که  شود،  است  رسالتی  این  یا  و  است 
 «اند؟ماهیان برکه بر دوشش گذاشته 

ا یادآوری این تعهد،  پایید و بها هم دیری نمی من ملزم به بازگشت بودم و سرزنش 
 آشوب بود و زندگی پر رودخانه همچنان پر  شد.می   ترایمانم نسبت به هدفم راسخ 

می  دیگر  غربت  به  غربتی  از  بود.  اندوه  سراپا  از  اما  هجرانی  به  هجرانی  از  رفتم، 
شوق بودم. جان و جهانم پر از شور عشق و شوقی از جنس نور بود. آتش عشق بود  

 و دیگر هیچ. 
توزان فرهنگ ایرانی، با ایده و نگرش تازیان،  شمشیر کینه   وجودم را بار دیگر به   نی  

نیستان می  نیستان بر جان از  نیستان عشق... اما چه باک! این نی نشان  بریدند. از 
می  باال  و  دارد  سر  در  عشق  نوای  نی  این  دارد.  می خویش  و  آواز  رود  و  بالد 

 زی از جنس بیداری! خواند، آوازی از عشق و رهایی، آوامی 
زادگاه، خویشان و    ، جدایی از عزیزان   منجر به   که  تصمیم ؟ این  کردم  مهاجرت   چرا

ها  واقعا سخت و دردناک است. آنها مجبورند مکان برای بسیاری    ،شود دوستان می 
اشخاص  که  ی و  فراموش   یادآور  را  و  شیرین  زیادی  خاطرات  بسیار    از نشدنی 

گذشته، اکثر ایرانیانی    ۀ ا بگذارند. در سه دهپشت سر خود ج   ،هستند  شان گذشته 
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کشور  به  یا  که  فقر  خاطر  به  نه  نمودند،  مهاجرت  مختلف  جستجوی  در  های 
غیر شرایط  خاطر  به  بلکه  بهتر  به  محیطی  قادر  دیگر  که  خود  وطن  تحمل  قابل 

اند. سه راه در پیش رویم بود: اول راکد  ، این کار را انجام داده آن نبودندسازش با  
ذره ذره آب شدن و به پوچی تن در دادن، دوم ایستادن    ندن در یک محیط بسته و ما

ترین وجه ممکن  نش را به سخت ادر مقابل نظامی که تا دندان مسلح بود و مخالف
به تباهی  کرد، سوم کنار داد و حبس می شکنجه می  با یک نظام فاسد که جز  آمدن 

گونه  از هیچ   کرد و نافع خود فکر می اندیشید و فقط به حفظ تسلط و م ها نمی انسان 
نداشت. ابایی  هم  غیر  جنایتی  کامال  شرایط  باعث  این  و  بود  تحمل  به    روند قابل 

شد. این امر به سادگی باعث    «فرار مغزها»یا    «های انسانی فرار سرمایه »اصطالح  
از    ،هستند  تخصص م ، هنری، علمی و...  افرادی که از لحاظ فنی   ۀمهاجرت گسترد 

ب  می کشوری  دیگر  کشور  اه  از شود.  داشت  متعددی  دالیل  فرار  نوع  جمله    ین 
های  کفایتی دولت در پاسخ به خواسته ، بی های برابرثباتی سیاسی، نبود فرصت بی 

پارانویای رژیم برای توجیه آزار و    ۀ دهندعوامل سرکوبگر دیگر که تنها نشان   و  مردم
محاکم و  غیر اذیت  افزایش  بود    هاخودیۀ  و  می  تنش و  دولت  ویژه  به   شهروندان ان 

هنرمندان،   روشنفکران،  بر  گروه  متخصصان فشار  دیگر  این  و  نخبه.   نظامهای 
  آزادی برای   تحدیدو    کفایتی بی   ،امنی نا ایجاد  با فشار، تهدید،    و واپسگرا   ارتجاعی 

 زند.به این روند دامن می احزاب سیاسی،  حضور و فعالیت 
سال   طول  زناهدر  ایران  در  که  می یی  عدگی  زمان  تا  سال  کردم  در    1384زیمتم 
نداشتم   میالدی(   1996) دخالتی  سیاست  در  اینکه  وجود  این   ،با  تمامی  شخصا 

دم که بر من تحمیل شده بود.  بو هایی  مشکالت را تجربه کردم. گرفتار محدودیت 
می نمی  که  آنطور  عالوه توانستم  و  کنم  کمک  مردمم  به  با    بر  خواستم  این 

سه برو هم    هایی ممنوعیت  که  شدم  کوتاهی رو  خاطر  به  امر  این  نبودم.  آن  ،  زاوار 
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خطری را  خواستم راه بی یا ناتوانی خود من نبود بلکه به این دلیل بود که می   تقصیر
هایی را ایجاد  برای آن محدودیت   انحصارطلب عوامل    ولی دنبال کنم  به این منظور  

 دند.کرمی 
آداب  است که هر یک    ی و فرهنگی متنوع قوم ی  هاشوری غنی و زیبا با گروه ایران ک 

  های خاص خود را دارند بنابراین در کشوری آرام و دموکراتیک، هر و سنت   و رسوم
یک از آنها باید حقوق و امتیازات خود را داشته باشند تا به آنها این امکان را بدهد  

کنند   آنها احساس  اگر  کنند.  برای شکوه و جالل کشور خود تالش    ها و دی آزاکه 
م  نقض  مکان ی حقوقشان  به  طبیعتا  امنشود،  می های  مهاجرت  آن   کنندتر  تا  و 

خطرناک، مجبورند دهان خود را    قرار گرفتن در موقعیت به منظور اجتناب از    زمان،
بسته نگه داشته، افکار خود را آرام سازند و از قوانین و مقرراتی که بر آنها تحمیل  

 پیروی نمایند.  ،شده است 
راضی و  اصال    ،کردمکشورم را ترک می زندگی در ایران،    هااز سال   از اینکه پس من  

با نبودم  باوجود    خوشحال  مریدان  به خاطر حفظ جان خود و    نیز   وی ذن  وفااین 
ام که همگی ارتباط عمیقی با من داشتند، مجبور بودم از وطنم به  شاگردان مدرسه 

. با این کار  ممتحمل شوبیشتری را  ت  خطراخواستم  کشوری بیگانه فرار کنم. نمی 
خود  می  ایمان  آلود   کنم حفظ  را  توانستم  یا  فریفته  رژیم    ۀو  سیاسی  ترفندهای 

نمی  نشوم.  خیمه اسالمی  عروسک  به  برای  شب خواستم  و  شده  تبدیل  آنها  بازی 
نمی  بگیرم.  قرار  استفاده  مورد  آنها  توسط مشوقاهداف شوم  فریبندخواستم    ۀ های 

معم که  رآنها  برای  مخالفان  به  گرفتن  نمودن  ساکت   ،کردن اموال  خدمت  به  آنها  و 
 فاسد شوم.  آلوده و شد،می  پیشنهاد
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 انگیخته  گذاری خود یک منصب 
سال   فروردین  اول  در  را  ایران  اینکه  از  مقصد    میالدی(  2006)  1384قبل  به 

آقای   خود،  نوکیش  مرید  چهارمین  با  کنم،  ترک  خانه «م»انگلیس  در  دیدار  اش  ، 
تغ از  وقتی  می کردم.  صحبت  کیش  داوطلبانه    ، کنمییر  که  هستند  کسانی  منظورم 

مایلم   اینجا  در  شوند.  تعیین  بودایی  راهبان  عنوان  به  بودند  کرده  درخواست 
ابتدا  اقام   ۀ های تغییر کیش مریدانم در طول دورشیوه  تم در ایران را شرح دهم. در 

تغیی در  به ذن یا هر مکتب باید روشن سازم که هیچ اجباری  بودایی دیگر    ر کیش 
و    بروند های احتمالی  کیش جی ندارند که به دنبال نو یاها احتوجود نداشت. بودایی 

آنها را متقاعد نمایند تا مذهب اصلی خود را ترک کرده و کیش جدیدی را بپذیرند.  
به عینیت است  ذن یک   تغییر ذهنیت  از  به  وشکل  به    الزامی  پذیرش یک مذهب 

. هیچ نیازی به  دارد طبیعی نر برابر یک قدرت ماوراءپرستش یا مطیع بودن د  ت صور
رضایت  بودا  پرستش   جلب  ب   اویا  ندارد  وجود  خدا  پیامبر  یک  عنوان  عالوه  ه به 

به پذیرش زمین به طور کامل  یا حالت کارما  ۀ پذیرش ذن  مرید    293ذهنی  از سوی 
هیچ  ندارد.  وجود  تبلیغی  هیچ  دارد.  بحث،بستگی  استدالل    گونه  یا  منطق 

تعالیم  قابل  ندارد.  دکترین وجود  این  از  به حمایت  مرید  متقاعد کردن  برای  قبولی 
. این  «بیا و ایمان بیاور»توصیف شده است نه    «بیا و ببین»بودا همواره تحت عنوان  

کردن حقیقت برای خودشان و با چشم  به معنای دعوت از مردم برای آمدن و تجربه 
خودشان   گوش  مشاهدات اسو  به  باید  آنها  چشم.  به  نه  باشند  متکی  خود  ،  هات 

قرار گیرند.   هاو روایت   هاثیر داستان أهای دیگران. آنها نباید تحت تو ذهن   هاگفته 
و در دام باید و    دکترین دوگانگی   ۀ کند که به ورط ها پیروان را تشویق می این ویژگی 

کاذب  های  وعده شما مجذوب  که  های مذهبی نیفتند. تنها به این طریق است  نباید
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داده و در موردش    هاجلوه در مورد بهشت خیالی که برخی   را شرح  آن  مقامات  و 
 شوید.دهند، نمی وعده می 

جی به عنوان راهبان  سوگن   ۀیید صومع أو ت  و سه نفر دیگر توسط من و با اجازه   «م»
تا  گرفت  صورت  آنها  خود  درخواست  به  امر  این  شدند.  منصوب  بتوانند    بودایی 

عزلت  که  نی نشیبرای  آنهایی  کنند.  سفر  بودایی  کشورهای  به  طوالنی  های 
ماندند بدون ( باقی می سمی ربه عنوان بودایی ساده )غیر ، خواستند راهب باشندنمی 

بپوشند خرقه  یا  کرده  دریافت  گواهی  آموز  ،اینکه  پنج  آنها  واقع  به    ۀ در  را  بودایی 
دریافت  خود  تمرین  از  بخشی  این  294کردند می   عنوان  تعداد  چه  .  مریدان،  نوع 

کردند و چه آنهایی که از کشور فرار کرده بودند، آنقدر  آنهایی که در ایران زندگی می 
نمی  که  است  برد.  آتوان  زیاد  نام  را  عزلت   «م»نها  از  مرکز  پس  در  طوالنی  نشینی 

ه بود. قبل  در نزدیکی شهر کلمبو به تازگی از سریالنکا بازگشت  295کاندوبودا   ۀمراقب
به   رفتن  او  از  به  آنجا  توصیهسریالنکا  در  آموزشش  طول  در  یا    ،کردم  من  با 

آنجا خانواده  در  حضورش  زمان  در  نگیرد.  تماس  راهب  عکس   اش  چند  با  هایی 
با همراه  رنگ یک راهب بودایی نشان می   نارنجی   ۀگرفته بود که او را در خرق  داد. 

، به  لف، آقای اه همراه یکی از دوستانشب  «م»ها،  داشتن گواهی انتصاب و عکس 
آمد.    ۀخان داشتمن در کرج  آن عکس همراه  من خطرناک  ن  برای  نیز  و  او  برای  ها 

از عکس  برخی  بقیبود.  او را نصیحت کردم که  و  او گرفتم  از  را  در    ۀ ها  نیز  را  آنها 
 محل امنی نگهداری کند یا اینکه آنها را پاره کند. 

 
از نظر سیستماتیک همانند دیگر معابد بودایی بود اما این مدارک از سوی معابد  مبه شاگردانعطای منصب ا 294
تا    گرفتند تا به راهبان ایرانی اجازه دهند به خارج از کشور رفته ویید قرار میأتجی مورد  -  جی و هوسن-  سوگن

 .تمرین کنند آنجا معابد ای دربدون هیچ هزینه ، زمانی که بخواهند
295-Kanduboda Meditation Centre 
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ر ایران  اینکه  از  قبل  کنم،  شب  ترک  الف، ا  تا   «م»وست  د  آقای  آمد  من  دیدار  به 
بدرق نمی که   بگوید   برای  بیاید.    ۀ تواند  فرودگاه  به  الف،من  در    «م»عکس    آقای 

آیا    ۀخرق  که  پرسید  و  داد  نشان  من  به  را  تغییر   «م»راهبی  بودایی  آیین  به  اسالم  از 
نسبتا عجیب و غ نظرم  به  او  رفتار و لحن صدای  داده است.  یرعادی رسید. کیش 

ها  در سریالنکا لباس بودایی   «م»گفتم که    وک مرا برانگیخت بنابراین به ااین امر ش
ای در معابد  گونه هزینه را پوشیده است تا بتواند در طول تمرینش در آنجا بدون هیچ 

به خانواد  را  بعد عکس  مدتی  در    «م»  ۀبماند.  داستانی  با  را  آنها  ذهن  و  داد  نشان 
هیاهوی زیادی را در    مر شوک بزرگی بود ود. این اکر مسموم    «م»یش  مورد تغییر ک

با این اتفاق متعصب بودند. آنها از    واجهه در م «  م»  ۀ خانواده به راه انداخت. خانواد 
  ، اینکه تنها پسرشان ایمان به اسالم را به خاطر پیروی از دین دیگری ترک کرده بود 

در آن   هااسالمی که سال   ۀجامع  کردند در چشم احساس می   ؛بودندشده  خشمگین  
آرزو داشتند که او را به قم که شهری    « م»  ۀ اند. خانوادخوار شده   ، زندگی کرده بودند

 بفرستند.    ،کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران است  چهل مذهبی در 
خانواد قبول نمی او    ۀ اعضای  با  کن  توانستند  تضاد  در  که  مسیری  به  پسرشان  که  ند 

رسید آنها پسرشان . به نظر می باشد  ده کشیده ش  ،و سنتی آنهاست   باورهای قدیمی 
سنت  تا  بودند  داده  آموزش  اسالم  راه  در  کودکی  همان  از  حفظ  را  را  قدیمی  های 

آموز اکنون  و  بود  ۀ نماید  گرفته  را  آن  جای  متفاوتی  دکترین    ،بسیار  دیگر  سوی  از 
را از افتادن در مرداب    توانست اومی   ،برای خود انتخاب کرده بود«  م»جدیدی که  

اساس   بر  را  شخصیتش  تا  کند  کمک  او  به  و  داده  نجات  روحانیت  ایدئولوژی 
  و   ای را در زندگی روزمره توانست افق تازه هایش بسازد. این مسیر جدید می تالش 

عادی او ایجاد نماید و با توجه به آشنایی او با دارما، تغییرات شگرفی را در زندگی  
طور داوطلبانه انتخاب  توسط خود او و به   ،ت عالوه این راه متفاوه ب   او به وجود آورد 
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ها دوست نزدیک  ن شدم هرچند او سالظنی  آقای الفشده بود نه با اجبار. من به  
کار  »م«   رژیم  برای  که  باشد  خبرچین  یک  است  ممکن  که  شدم  مشکوک  بود. 

  را پیدا کند   «م»استم تا  کند. پسرم مرا در فرودگاه تهران بدرقه کرد و من از او خومی 
را به او بگوید. دیدن چنین خیانتی از سوی کسی که ما او را به   آقای الفو ماجرای  

همیشه با    «م»شناختیم، غیرقابل باور بود.  می «  م» عنوان دوست قدیمی و نزدیک  
 کرد. او مهربان بود و به او کمک می 

نامه   هنگام به انگلیس،  به پسرم نوشتم و ا رسیدن  به    «م»ز او خواستم در مورد  ای 
او دهد.  خبر  خانواد   من  که  وزارت    «م»  ۀ گفت  به  پسرشان  کیش  تغییر  مورد  در 

و   بودند  داده  گزارش  اسالمی  ارشاد  و  به    «م»فرهنگ  دوباره  بود  شده  مجبور 
 سریالنکا برود.

فروردین    یازده   اول  یعنی  انگلیس  به  رسیدنم  از  پس  تلفن    2005روز  که  بود 
بودند،    مان حمله کرده به خانه   اطالع داد که    ای از همسرم دریافت کردمغیرمنتظره

بازجویی  برای  را  پسرم  بودند،  زده  را  کوچکم  و  دختر  بودند  برده  طوالنی  های 
با خود برده بودند. آنها    ،بودایی بود  تغییر کیش من به ذن   ۀدهندکه نشان را  وسایلی  

  ۀ اید»اب  داده بودم و کپی کت  «م»  کپی مدرک من، مدرک انتصابی راهبی که من به
. آنها کامپیوتر مرا همراه با برخی از  گرفتند  ،که به فارسی ترجمه کرده بودمرا    «خدا
ترجمبرگه  با    ۀهای  ارتباط  در  برده    «خدا  ۀید»امن  خود  با  دیگر  وسایل  برخی  و 

وگرنه با  در ایران نبود    «م»که    بودن متهم نمایند. خوشحال بودممرتد بودند تا مرا به  
 شد. می  واجهیک دردسر جدی م 

سوگن  معابد  به  هوسن -بالفاصله  و  وضعیت  -جی  مورد  در  و  نوشتم  نامه  جی 
ام به آنها توضیح دادم. امیدوار بودم راهی پیدا کنم تا برای  گذشته و وضعیت کنونی 

کردم. خواهرم کمک زیادی به من کرد  آموزش بیشتر به ژاپن بروم اما باید صبر می 
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به برگردم  تا  عادی  ع   ،شرایط  نمی در  حال  غیر ین  فردی  انگلیس  خواستم  در  فعال 
ام آشنا  در نزدیکی خانه  296ترنهام گرین   ۀ باشم. در لندن با یک معبد بودایی در منطق

هایی که در ایران تجربه کرده بودم، اینجا محل خوبی برای  بختی نگون شدم. پس از 
می   ۀادام  معبد  به  بود.  تتمریناتم  آموزه رفتم  بازساا  را  آنجا  های خود  در  نمایم.  زی 

ذن و وضعیتم در ایران انجام دادم. خوشحال بودم  -یک سخنرانی در مورد آیین بودا
ام که امکان یادگیری و گسترش دارما که در کشور خودم وجود  که به انگلیس آمده

 نداشت، در آن وجود دارد.
 آموزش زرتشت 

آشنا شدم.   ، صله نداشت ام فایاد از محل زندگی مدتی بعد با یک مرکز زرتشتی که ز
کردم و دوستان ایرانی جدیدی را در آنجا پیدا کردم. در  در جلسات آنها شرکت می 
می  پیدا  حضور  آنها  می مرکز  که  بودم  خوشحال  و  در  کردم  آنها  با  آزادانه  توانستم 

تجرب این  کنم.  صحبت  مختلف  موضوعات  اینکهپر   ۀمورد  از  من  و  بود  در    باری 
  ، های خود را حفظ کرده بودنداز کشور بودم که عقاید و سنت   میان ایرانیان خارج 

 خوشحال بودم. 
از مدیتیشن به عنوان ابزاری برای  نیز   دانا  در تحقیقات شخصی دریافتم که زرتشت  

و  کرده  استفاده می   298باگاواد گیتا   و  297قبل از نوشته شدن اوپانیشادها  ی حتدرمان  
آموزش رهروانش  روزا  .دادهمی   به  در  مدیتیشن  بار  پنج  کردن  تمرکز  واقع  در  و  نه 

آموزه   ، روز به  توجه  با  کار  این  بود.  شده  دیده  آنها  تمرینات  بود.  در  زرتشت  های 
این    معتبربودن های غربی  به من گفتند که پژوهش   حاضر در جلسه   زرتشتیان ایرانی 

ت  هاروش  است أرا  ک  ؛یید کرده  گفتند  من  به  روز  آنها همچنین  در  بار  پنج    نیایش ه 

 
296- Turnham Green  Vihara 
297- Upanishad  
298- Bhagavad Gita 
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ای داشته باشند و از فشارهای  دوره ی  . این فرصتی برای آنها بود که استراحتکنندمی 
بنا  روزانه آزاد باشند و با ذهنی آرام و ساکت به مدیتیشن بپردازند و سرود بخوانند.  

باور باستانی   به  عمل  این  درمان   ،زرتشتیان،  از  توسع  شکلی  که  ذهن    ۀو  به  است 
آیین هندو نیز به    ی گردد که در آن موقع حتبرمی   299سال پیش از میالد   600  حدود

شگفت  مرا  اطالعات  این  بود.  نیامده  چراوجود  کرد  نمی   زده  مدیتیشنکه    دانستم 
و   است  قدیمی  اینقدر  پارسی  )مراقبه(  را  زرتشتیان  آن  می نیز  این    اند.هدادانجام 

با    که و آن این  وشنفکران زرتشتی بدهمکه پیشنهادی به رها مرا بر آن داشت  آگاهی 
های زرتشت یکدیگر در ایجاد یک مرکز مدیتیشن گروهی و پژوهش در مورد آموزه 

آیینی باستانی  پیشنهاد    ،به عنوان  از  از زنان و مردان  برخی  باشیم.  داشته  همکاری 
در  ولی  کردند  استقبال  فعالیت   من  که  دادند  ترجیح  اجرای نهایت  به  را  خود  های 

دینی محدود کنند. دریافتم    های نیایشآوردن  ی از مراسم، خواندن سرود و بجابرخ 
 زرتشت را به شرح زیر برشمرد: ات توان تعلیمکه می 

 تمرکر و مدیتیشن
 از طریق مدیتیشن درمان روحی 

 خواندن سرود برای آرامش ذهنی 
 خلوت گزینی برای مدیتیشن طوالنی مدت

 م رفتن از هگنشست گروهی برای الهام
فعالیت  دراین  کلی  طور  به  از    ها  ذن   آداببسیاری  مدیتیشن  و    مرسوم   ،مدیتیشن 

های  مریدان زرتشتی از تکنیک   که این   دال بر  ایحال من نتوانستم نشانهایناند با شده
،  اندذهن بهره برده   ۀزرتشت برای استفاده از مدیتیشن به عنوان ابزاری برای معالج

 
 زنند.سال قبل از میالد مسیح تخمین می 1500تا   1000بین امروزه زمان حیات زرتشت را  -299
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کنم تحقیقپیدا  به  توجه  با  ز.  در  مدیتیشن  من،  تجربیات  و  به  ات  زرتشت  مان 
مند نظام  ،شودای که در بودایی ذن و مدارس مدیتیشن امروز به کار گرفته می اندازه 

هایی استفاده  داند که زرتشتیان در آن روزها از چه روش کس نمی نبوده است. هیچ 
اجرای   ۀ نحو مدیتیشن کم و بیش با  درونمایۀ اند ولی یک چیز واضح است: کردهمی 

اوپانیشا در عصر  تفاوت   300دهاآن  با وجود  هایی جزئی  با  است  بوده  این،  یکسان 
نظام آموزش  نظر  از  مدیتیشن  ژرف شکل  و  است.    ،مند  بوده  مقدماتی  حدی  در 

فارسی    ۀکلم زبان  در  خویشتن  «مراقبه»  همان مدیتیشن  معنای  نگری،  به 
  فر به درون است. در کتاب مشهور تر سانتقادی یا به عبارتی ساده تحلیلی، خودخود 

لغت    ،است عبید زاکانی نوشته    ،نویسنده و شاعر مشهور موش و گربه، داستانی که  
  ی موش   ی سوراخجلودهد که چگونه گربه  نشان می   زاکانی   یابیم. عبیدمراقبه را می 
ساعت  می برای  تمرکز  حرکتی  هیچ  بدون  متوجه    گیرد ها  وضوح  به  ما  بنابراین 

شمی  که  مدیتیش باهت شویم  بین  شده  هایی  ارائه  مدیتیشن  و  زرتشتی  طرف ن    از 
ما  و چینی   هایهند اگر  دارد.  در  بی   باها وجود  و  کنیم  نگاه  موضوع  این  به  طرفی 

باشیم عادل  به درمی   ،قضاوت  که  برای  یابیم  ابزاری  عنوان  به  مدیتیشن  کارگیری 
 .301ددگرسال قبل از میالد بر می   600ش از حداقل به بی ،معالجه

  برگرفته از ذهن های فرزانگان پارسی، اصیل و به طور کامل  ه ایده ک بر این باورممن  
خودشان بوده است. روش آنها این بود که اجازه دهند ذهن به طور آزادانه همانند  

جریان   می   رها، یک  ما  شود.  تجاری  روش  أتوانیم  این  که  کنیم    ، ذهن  رهایی یید 
ذن،  آموزش  همانند پیشوای  ننگ یهو  ششمین  باشد   302ی  ا303می  به  .  دادن  جازه 

 
ی پایان وداها  که ودانتا به معن  است های مذهبی آیین هندو  ها شامل قسمتی از وداها اولین نوشتهاوپانیشاد  -300

 شود. نیز خوانده می
هم  -  -  301 از  فارسی  به  برگردان  آبرئو،  لوئیس  خوزه  نویسنده  زرتشتی،  مراقبۀ  کتاب  به  :از ر.ک  نگارنده  ین 

 لندن -انتشارات ساتراپ
302-Hui-Neng (638-713 AD) 
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و اساسی    بنیادین گونه مانعی اصل  ذهن برای جاری شدن در مسیر خود بدون هیچ 
ای در تاریخ تکامل ذن بازی کرده است.  ی ننگ نقش ویژه یهو  استاد ذن چینی بود.

بر اجازه دادن به    ،در مقابل   ؛ او مخالف روش تمرکز بر روی یک موضوع خاص بود
برا تذهن  آزادانه  حرکت  می أی  استاد  کید  واقعی  ذن  کرد.  ذهن  که  بود  معتقد 

دارد ذهن نباید به عنوان یک مفعول فکری یا فعلی در  بیان می   و است    «ذهنی بی »
ۀ ورود و  روند و ذهن باید به آنها اجازآیند و می نظر گفته شود. افکار خودشان می 

را طرف آزاد    تداعی بدهد.    خروج  اتری  از  زیگمروانشناس  فرو شی  در  هم  د  وی ند 
روانی   ۀرینظ )تحلیل  آنالیز  روانکاوی  پسیکو  به یا  بالینی  (  درمان  برای  راهی  عنوان 

یابیم که فرزانگان و  درمی   مذکور تجربیات    ۀ کید قرار گرفته است. به واسطأمورد ت
 اند. دیدگاه یکسانی داشته  ،پارسی نیز در به کارگیری مدیتیشن ۀفالسف 

باالیی سریع و تند برای بیداری بودا  ر دارای رسومی به عنوان یک سبودایی تبتی نیز  
تر از  که رشادت الزم را دارا هستند. تعالیم تبتی به مراتب مطرح   است برای آنهایی  

بی   هستندذن   بر  تو  بودن  طبیعی  و  می أدرنگی  نظامنام کید  ششمین  در  و   ۀکنند 
می   304تیلوپا انعکاس،  »شوند:  یافت  بدون  تفکر،  تحلیل،  بدون  و  تجزیه  بدون 

خودش  بد بگذار  نیت.  بدون  و  تهذیب  و  ون  شود.جایگزین    هااین  « مستقر 
بعد    148سال    در چون آنشی گائو و زرتشت  هستند که فرزانگان پارسی    تعلیماتی 

  با تفاوتی اندک آموزش   (از آن تر  پیش یا شاید  )سال قبل از میالد    600از میالد و  
 اند.داده 

 
د. مکتب او ای با همین اسم دایر کرچآن که مدرسه  ۀششمین استاد مشهور ذن بودیسم چینی؛ توسعه دهند  -303

 ( قرار داشت. shen-hsiunشن هسیون ) "تدریجی"بود که در نقطه مقابل آن مکتب   "ناگهانی"
304- Tilopa 
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ایرانیان را با    آموزش کهنیتی نیستم که  من در موقع  ، ه حرف بزنمپرد اگر بخواهم بی 
ذن ه آموز فنی  نمونه   بودا-های  این  ولی  کنم  می مقایسه  نشان  روش  دهند  ها  و  راه 

اکنون در چین و ژاپن و بعضی مدارس بودایی دیگر هست و به طور  بیداری که هم 
می نظام داده  آموزش  اندیشۀ  مند  در  ریشه  طریقی  به  از  شود،  قبل  حتی  پارسیان 

ترین متون هندی یعنی اپانیشادها دارد اما بعضی از رهروان زرتشتی، تعلیمات  ن که
اند و و تکنیک اصیل زرتشت را به بعضی مانتراها و رسم و رسوم سنتی تقلیل داده 

دور   کمی  است،  مراقبه  تکنیک  همانا  که  زرتشت  کبیر،  فرزانۀ  اصلی  مسیر  از 
زرتش   من  شوربختانه .  اندشده دوستان  حقایق  تی نتوانستم  که  کنم  متقاعد  را  ام 

آموزه ناشناخته   مورد  از  را  زرتشت  اصیل  مشتاق   دوباره   وارسی های  دهند.  قرار 
بودم  به روشی    ،همکاری متقابل با آنها برای قدم برداشتن در مسیر تعلیم دادن ذهن

د قرار گرفته بود.  کیأ قبل از میالد مورد ت  هاقرن   ،استادان ذن و زرتشت   از طرف که  
ای داشتیم ولی باید به تنهایی به راه خود ادامه  برای مدتی ارتباطات دوستانه   اگرچه

 دادم.می 
 آموزش مراقبه در انجمن ایرانیان لندن 

کتاب خود     مورد ذن را  اولین  لندن میالدی(    2007)   1385ل  در سا   ،در  به    ،در 
رسانده   پایان  به  انگلیسی  راهی به    وزبان  آن   دنبال  انتشار  و  ویرایش  بودم.    برای 

  ۀ مرا در مورد نحو  ،سیس شده بود أانجمن ایرانی که برای کمک به ایرانیان در لندن ت
شیو  همچنین  و  کتاب  موضوع  از  آنها  که  هنگامی  کرد.  راهنمایی  کتاب    ۀ انتشار 

جذب موضوع شدند و مرا ترغیب کردند به ایرانیان مقیم    ، تدریس من مطلع شدند
  بود و من مشتاقانه آن را پذیرفتم چرا   ی د خوبشهر تعلیم دهم. پیشنها  ۀم لندن و حو

به   کمک  برای  راهی  به    هموطنانمکه  ولی  کردم  شروع  کمی  افراد  تعداد  با  بود. 
شرکت  افراد  تعداد  برگزار تدریج  ایرانی  انجمن  ساختمان  در  که  جلسه  در    کننده 
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که از    آل نبود. ایرانیانی ن ایدهافزایش یافت. این مکان برای تمرین ذن و ذاذ  شد،می 
بودند آمده  ذاذن    ،ایران  و  ذن  مورد  نداشتنددر  چندانی  دو  آگاهی  به  ما  . جلسات 

 بخش تقسیم شد:  
   )تئوری(   بخش نظری تمرین -
 )عملی( خود تمرین  -

بار می  اولین  برای  که  بودم  یا  من خوشحال  و  اذیت  آزار و  از  توانستم بدون هراس 
گر قرار  تعقیب  بپردازم.   ، فتنتحت  ذن  تدریس  یا    به  دولت  طرف  از  دخالتی  هیچ 

دیگر   سد   و مقامات  برای  مانعی  از  هیچ  نیز  دخالتی  و  نداشت  وجود  ما  راه  کردن 
آماد  همیشه  انگلستان  دولت  نبود.  متعصب  افراد  ارائ  ۀطرف  و  کردن    ۀ کمک 

یت مردم  های ما مورد اسقبال اکثرفعالیت   وهای ما بود  امکانات الزم برای فعالیت 
بو نیز   گرفته  انجمن  .دقرار  از  سازمان دولت  یا  به  ها  کمک  برای  مختلف  های 

  ... های فرهنگی، هنری، خدمات اجتماعی و درمانی، ورزشی وشهروندان در زمینه
می بی  حمایت  داشت  وقفه  وظیفه  دولت  ایجاد  کرد.  برای  جامعه با  سالم  ای 

تا   کند  آنها کمک  به  باشند.از سالمت روان  شهروندان  دقیقا  برخوردار  همان    این 
بود که من همواره آرزویش را   در ایران  ای سالم  ایجاد جامعه   به وسیلۀجّو آرمانی 

که    گیرند چراداشتم. چنین مراکزی در کشورهای دموکراتیک مورد استقبال قرار می 
 کنند. جانبه دریافت می حمایتی همه  پسدهند خدمات مهمی به مردم ارائه می 

یا دیگر معابدسوگن   ۀ مع در صو به مدت    گرایان()ذن   ژاپن، کارآموزان   جی  معموال 
آمو انتقال  منظور  به  سال  یک  یا  ماه  می   هایشان زه شش  تعلیم  خود  مردم  بینند به 

به  سپس کارآموزان می  توانند در کشور خود یک مرکز آموزشی برای آموزش دادن 
ر  هم رابطۀ فرهنگی برقراتلف  کشورهای مخ  با مراکز ذن درسیس کنند و  أدیگران ت

طور گروهی و برای تمرین  به  گرایان همین ذن   در بسیاری از مواقع هنگامی که  .کنند
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به تأسیس    را  آنها  متبوعشان   گفتند که دولت می به من  آمدند،  می جی  سوگن   بیشتر به
فرهنگی  مرکز  مسئولیت    درمانی -یک  و  کرده  مخارج  تشویق  کادمی  و  آ ساخت 

این کار را کرده زیرا  های متبوعشان  لت به عهده گرفته است. دو  هم  را)فرهنگستان(  
چنین مراکزی  عاقلند که اهمیت  تدبیر و  با  کرده و به قدر کافی  رهبران آنها تحصیل 

و کنند  درک  مردم  معنوی  رفاه  با  رابطه  در  فرهنگ را  درها    را  دیگر  سوی  ها به 
اقبالی خوش  شهروندق بود. سفانه در مورد من عکس این موضوع صادأ. متبگشایند

کنم دریافت  خودم  دولت  طرف  از  کمکی  و  حمایت  چنین  که  در  اگرچه    . نبودم 
اما برای دولتمردان جمهوری اسالمی    معابد آموزش دیده بودم  درسه سال  مجموع  

فقط یک چیز اهمیت داشت و آن هم: ایدئولوژی اسالمی و گسترش آن و نه هیچ  
 چیز دیگر!

  ، ایران را در نظر بگیریم  تنها  گر، اای عربی حوزه خلیج فارس از کشوره   نظرصرف  
یک معبد    ی انگیز است که بگویم حتغم   ،گذرد می ما  سالی که از تمدن    سه هزار در 

نمانده و اگر هم در گذشته وجود داشته،  کوچک هم برای تعلیم دادن ذهن در ایران  
 است. توسط تازیان یا تخریب و یا سوزانده شده 

این است که  قرون وسطایی    هایرژیم ان کشورهای دموکراتیک و برخی  تفاوت می
به جلو حرکت می کشور  به گذشته  کنند و کشور های دموکراتیک رو  های ارتجاعی 

کنند و  چرا برخی حاکمان در کمک به مردم از صمیم قلب تالش می گرایش دارند.  
تالش  پیاز  برای  مردم  وهای  خود  می   شرفت  حمایت  وکشور  دیگر    کنند  برخی 

و    کفایت بی  می هستند  حکومت  مردم  بر  زور  ترقی   کنندبا  برابر  در  با  و  خواهان 
 اعتبار شود؟ ایستند مبادا که ایدئولوژی آنها بی تر می شدت هرچه تمام

گاه من داشت و از این   ثیر أها تاین تفاوت در نظر داشتن   ه  کبسیاری در ذهن ناخودآ
دیگری  و  روشن  و  معقول  قوانین  عقب   بعضی  و  هستند،خرافه  جب  تع  مانده 
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خاطرکمی  در کی  اتردم.  من  داشتم،   ه  حت  ایران  و  بود  دردناک  هم    هنوز  ی برایم 
هایم را آزادانه بیان کنم  توانم ایده ه می ک نون خوشحالم از اینکا  .فراموش نشده است 

در مردمی    و  به  حال  ب کعین  این راستی  ه  ه  دانستن  آگاهی  کنجکاو  مطالبند،  گونه 
بودا  دهم. و  معابد ذن  زیادی  از  تعداد  که شخص  )انگلستان( هست  اینجا  در  یی 

کند. این در واقع نشان از تدبیر  گوناگونی این همه مراکز معنوی و ذهنی تعجب می 
  .305و سیاست درست دولت دارد 

انجمن ایرانیان  خوشحال بودم که آموزشم مورد استقبال قرار گرفته است. از طرف  
ادام   لندن، ذن فعالیت   ۀبرای  مسیر  در  من  توصیه    306دیسم بو-های  از    ندرد ک،  تا 

ادام  برای  محلی  در   هافعالیت   ۀپلیس  بگیرم.  خرسند    از  ابتدا  اجازه  پیشنهاد  این 
ه در ایران به مدت شش سال برای به دست  کالتی افتادم  که به یاد مش ک  نبودم چرا

بودآوردن چنین گواهی   به گریبان  آن دست  که  م.با  بودم  باید    نگران  مشابه  دوباره 
فرایند طوالنی    کبه ی حداقل    ار کو این    هم دنبال کنم در انگلستان    را  حلهمان مرا

های  دوندگی ه در آن  کآورم  دارد. روزهایی را به یاد می   انتظار نیاز   برای درخواست و 
های فرهنگی خود از  برای فعالیت   مجوزیشیدم تا  ک های زیادی  رنج   زیادی کردم و

شید و در نهایت مقامات اسالمی، کول  سال  ط  ششبگیرم. این فرایند  دولت ایران  
که شدم  متوجه  حال  هر  به  کردند.  رد  را  من  هم    تقاضای  اینجا  در  باید  فعالیتم 

ای توانستم از مؤسسۀ خیریۀ انگلستان بودجه رسمی باشد چون در آن صورت می 
یی که در راستای نیاز  برای فعالیتم دریافت کنم. مؤسسۀ خیریۀ انگلستان به نهادها

جامعۀ  معنوی   کرد.  خواهد  مالی  کمک  کنند،  استقبال  آن  از  مردم  و  باشد  مردم 

 
پردازند. تانیا آزادانه به تمرینات خود مییمرکز بودایی وذن در تمام نقاط بر  1000ل حاضر بیش از  در حا   -  305
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دهند نیز از این کمک و  ایرانیان لندن همراه با کارکنانش که کار خدماتی انجام می 
 همکاری برخوردارند.

تدریس   مجوز  گرفتن  برای  فرهنگی  فعالیت  از  مرحله  اولین  نزدیک در  ترین به 
آن ساعت آنجا    افسر مسئول در   ای مجوز کردم.تقاض ستگاه پلیس محلی رفتم و  ای

دیگر   ساعت  یک  تا  او  که  گفت  پذیرش  مسئول  و  خانم آی می نبود  حال  این  با    د 
درخواست    منشی  فرم  یک  من  تابه  مهر  کنممیل  کت   داد  برای  پوند  ده  زدن    و 

را پر خواست  فرم  را  ک.  منتظرپرداخترده، پول  و  رئی  م  از حدود  آمدن  س شدم. پس 
رده و  کهایم را بررسی  پرونده   او درخواست و   مسئول مربوطه بازگشت.یک ساعت،  

های  حکم انجام فعالیت   و، گواهی  همان موقعال از من پرسید و باالخره  ؤچند س
ه بتوانم  کردم  کنمی   رد. باور کصادر  زده شده بودم،  برای من که بسیار شگفت   را،   ذن 

  روند میل این  که از ت ک رای اینتر از یک ساعت دریافت کنم. بچنین گواهی را در کم
و  و اینکه آیا تقاضایم تائید شده سؤال کردم  مجوز مطمئن شوم، از افسر برای صدور 

گفت:   سادگی  به  است    .«بله»او  ممکن  چگونه  پرسیدم  خودم  یکاز  شور  ک  ک ه 
شش  که به مدت  اجازه دهد در حالی  به من  های ذن  فعالیت   اشتغال بهبیگانه برای  

کشورم   در  دریافت    نهایتا و  کردم  تالش  سال،  منفی  بودم    م؟ بودرده  کپاسخ  مایل 
افسر  اشاره  از  تا هم  بود  آمده  وجود  به  برایم  ایران  در  که  کنم  معضل  به همین  ای 

کنده از سپاس به او   با   ها را بداند.مربوطه قدردانی کرده باشم و هم تفاوت    لحنی آ
 :گفتم

می   - ب  دانیدآیا  برای  مدت  چه  آوردن ه من  تالش    دست  ایران  در  گواهی  چنین 
 ام؟ رده ک
 چه مدت؟نه!  -
 . شش سال -
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باورنمی   را  مهایگفته   افسر بیان  و فکر می   ندک   توانست  کرد واژۀ انگلیسی را اشتباه 
 گفت: ند، که حرفم را تصحیح کبرای این  و کنممی 

 نه؟  منظورتان شش ساعت است، مگر -
 شنیدید.ال، درست نه آقا، شش س -

 بود، دوباره فکر کرد و با خنده گفت:قبول قابل یش این مدت زمان غیر افسر که برا
 آها! شش روز، منظورتان شش روز است... و ادامه داد:   -
 برد. هایی دارند و زمان بیشتری می ها محدودیت بعضی کشور  -

عقل  نمی  هیچ  چون  کنم  بحث  او  با  واقعیت  این  دربارۀ  چنین خواستم  سالمی 
ها به دنبالش  یرفت. از او سپاسگزاری کردم و با مجوزی که سال پذواقعیتی را نمی 

 بودم و ظرف یک ساعت، در کشوری بیگانه گرفته بودم، شادمان بیرون آمدم. 
اداره    ماندهو عقب   از افراد متعصب   بعضی   به دست واقعیت این است که کشور من  

آراء  بیان    ۀ اجاز  اندیشان به دگر   نند و کنبال می را د  خاص خودشود که ایدئولوژی  می 
باشد. ایدهاگر    ی دهند حت های خود را نمی ایدهو   مفید  اکثریت مردم  برای    هایشان 

وقت )چه اصولگرا و  از دالیل اصلی بود که دولت    308سوءظن و    307بیگانه ستیزی 
به  بیان    حق  طلب(اصطالح اصالح چه  از  آزادی  می   متفکران را  ین  ا  گرفت.دلسوز 
مردم  گروه بر  که  اسالمی  می های  دربارکحکومت  مردم    ۀ نند،  احساسات 
می در   اندیشندنمی  ترجیح  در  عوض  را  خود  حدی  تا  مطلقجایگاه  دهند    ی قدرت 
 .  هم دیده نشده است  ی در قرون وسط ی نظیر آن ه حتکدهند    قرار

یتانیا  طرف دولت بر  از مرکزی بود که  ردم،  کشروع به تدریس ذن در لندن    ه جایی ک
من به طور    شد.می   حمایت مالی   برای حل مشکالتشان   ،ن لندن کهای ساایرانی از  

 
307Xenophobia 

308-  Paranoia    سوءظن شدید ،هذیان گویی و فقدان بصیرت جنون ایجاد 
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ی  مدت  به  خدمت    کداوطلبانه  ایرانیان  گروه  برای  نیم  و  آنها ردمک سال  شیوۀ  به    . 
دربارعالقه   آموزشم هموطنانم  که  زمانی  بودند.  من  تکنیک   ۀ مند  پیدا های  آگاهی 

با مکان  که  برآمدند  صدد  در  مناسب ز کردند،  و  آموزش تر  برای  بیشتر،    هایتری 
قواعد و  اگرچه آنها تا حد زیادی    مند شده بودند.تدارک ببینند زیرا از فواید آن بهره

برای آموزش سیستماتیک ذن  اما محیط کوچک ما    کردنداصول ذاذن را رعایت می 
ابطه با  ر  انگیختگی در به دنبال محل مناسبی برای ایجاد خود   نیز   مناسب نبود. من 

یک سال و اندی ما به دیگر مرکز ایرانی در فضایی آرام  گذشت    تمرین بودم. پس از 
سا م کو  نقل  لندن  غرب  در  روزانکان  کت  تمرین  برای  که  بود   ۀ ردیم  مناسب    ذن 

کتابخان عالقه   ۀ همچنین  برای  تمرینات  کوچکی  عمیق  بررسی  و  کاوش  به  مندان 
می کرسیس  أت کتابخانه  این  در  به  ست تواندیم.  انگیزه  افزایش  برای    گسترش   ما 

محیط  آموزش  در یک  جزوه ک   ک مک   مناسب هایمان،  من  سپس  دو    به   هایی ند  هر 
آنها را به بازدید از   وکرده در میان ایرانیان مقیم لندن توزیع   ،زبان فارسی و انگلیسی 

فرهنگی  تشویق  مرکز  ماکرمان  جلسات  در  شرکت  به  شروع  مردم  به  ک  دم.  و  ردند 
می  منظمنظر  تمرین  مورد  در  آنها  که  زمان   رسید  مدت  اگرچه  بودند  خوشحال 

طوالنی نبود. محل فعلی بهتر از    ، در چنین مرکز کوچکی چندان نشستن در مراقبه
گونه که در معابد دیده  )آن   آنجا هم برای مراقبه و انزوای طوالنی   ی قبلی بود ولی حت

نبود.  ایده   شود( می  تأثیر  ۀمراقبیک  آل  و  ، ایهفته یک های  مراقبه )گذار  اصولی 
بزرگ ...و  ایهفته و د مکان  یک  به  امکانات  (  با  جایی   بیشترتر  دارد،  که    نیاز 

راحتکنندگان  مراقبه به  و   ی بتوانند  و  با فراغ   بمانند  این  ک خالصانه تمرین  خاطر  نند. 
ی  با این حال برا  آل برای تمرینات ایجاد کنم محیطی ایده ه بتوانم  کآرزوی من بود  

بود و من مطمئن بودم    ی ذاذن، شروع خوب  با ذن و تمرین موقت و به منظور آشنایی  
به توسع  بهتر  یفضا  ۀکه این گردهمایی سالم  این موفقیت در    رد.کخواهد    ک مک ی 

e-book



  401 |سفر به ذن 
 

  
 

آموزش  نا   در  مآغاز  از  پس  فراوان  امیدیانگلستان  مشکالت  و  ها سال از  بعد  و  ها 
 .  ار سودمند بودبرای من و سایرین بسی  در ایران، ناکامی 

خوشحال نیستم ولی گاهی اوقات فکر    امو سرزمین مادری   وطنان هماگرچه از ترک  
ام. در واقع کشور را  رده کام در خارج از ایران  ار درستی برای انجام وظیفه ککنم  می 

خود  میل  بل کن   ک تر  با  شدم.کردم  آن  ترک  به  مجبور  تا    ه  کردم  سعی  در  خیلی 
باشم خودم  شرا  مملکت  میهناما  در  موفقیت  برای  انتظار ک نبود  طور  آن   ، یط    ه 

نه برای یک روز یا یک هفته، یک ماه یا    یایم راؤسخت تالش کرده بودم تا ر  داشتم.
 نم.کبه واقعیت تبدیل  و برای عموم مردم    سال  چندینه برای کیک سال بل 

اگرچه    م.ه بودشد  روروبه و با موانع بسیاری    را تحمل کردههای زیادی من دشواری  
اذیت   و  آزار  و  سدها  در    بودم  اجه موبا  نشانه ک وچ ک ل  ک اما  از  ترین  پشتیبانی  ای 

توانستم  محیطی یافتم که می   نتیجه داد که خود را در  های من زمانی ندیدم. تالش 
ه اجازه  کار سازم، محیطی  کم را آشاارم را بیان و هویت واقعی کاف ها و  در آن آموزه 

بگویم پس از نزدیک به  ردنی است اگر  کنی بشناسند. باور داد تا مردم مرا به درست
زیاد سال    30 دوندگی  و  ایران،سایۀ  در    تالش  اسالمی  متوجه  کا  جمهوری  نون 
تصور کنید    م.بودم را تنها با نتایج منفی به هدر داده  اوقاتترین  ارزش شدم که بامی 

آوردم دست  به  اینجا  در  اکنون  که  امکاناتی  چنین  اگر  توسط  س  30  ،که  پیش  ال 
ر خودم تدارک دیده شده بود، چه تحول فکری مثبت و عمیقی  دولتمردان، در کشو

ای بین آنها و  داد و چه رابطۀ صمیمانه در ایرانیان با توجه به فرهنگ غنی آنان رخ می 
 شد.می  سایر ملل متمدن برقرار 

  برای چیز  بالفاصله خود را در یک کشور جدید و در فضایی یافتم که در آن همه     
ذهبی بر وفق مراد بود. تنها پس از یک سال اقامت در یک  م   -فرهنگی   هایفعالیت 

طرح  خارجی،  من  کشور  حال های  پیشد.  بووفایی  کش   در  موقعیت  بسیار از  آمده 
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توانستم ابراز عقیده کنم و آنچه را که تجربه  خوشحال بودم، از اینکه به راحتی می 
خودم را که به خرد    ، به دیگران انتقال دهم و تجربۀ کرده بودم، در راستای نفع عموم 

بلکه   نشد  ایجاد  مانعی  تنها  نه  راه  این  در  برسانم.  اثبات  به  بود،  نزدیک  جمعی 
هم  همکاری  الزم  سوی های  و  مسئوال   از  فکر  این  فهم  برای  کافی  شعور  که  نی 

 ود. ارزش ب اندیشه و مکتب داشتند، به عمل آمد. این تجربه برای من بسیار با 
و    م را به عنوان یک معلم به دست آوردمات قبلی موقعی  مثبتم،  309ارمای کدر سایۀ  

م  ستتواننون می کبه طوری که ا   این روند رو به رشد آموزگاری را همچنان ادامه دادم
رنج  پیام به گوش مردم  را  معلمان خود  و  ،شیدهکهای  نهایت    در جهت درمان  در 

به موجب  توانم  که دوباره معلم هستم و می   برسانم. خوشحالمآنها   «شدگی روشن »
بخشیدن برای یافتن در جهت الهام   هاانسان   ۀآن شور و شوق و محبتم را برای هم

می  این  که  دارم  باور  گذارم.  اشتراک  به  بهتر،  در زندگی  واقعی  تفاوت  یک    تواند 
خورجین  این فرهنگ را در  توانند  بنابراین آنها می   ندکر مردم ایجاد کروش و طرز تف

 ایشان در هم بیامیزند. هفرهنگی غنی خود با داشته 
آرامش    ایجاد گیرد، شامل  ت می أتدریس من که به طور مستقیم از ابتکار عملم نش 

های مراقبه  ترین تکنیکو راز موفقیت است. درمان بر اساس قوی   هرچه بیشتر فکر 
.  امضیح داده گرم تو های دی در کتاب  جزئیات آن را های مربوط به آن است که  و شیوه 

موفقیت   از  برفرمول  تمرگرفته  تکنیک  با  همراه  مدرن  روانشناسی  عنوان  ک علم  به  ز 
می  قدرتمند،  برساند.  ابزاری  کیفیت  باالترین  به  را  آموزش  سطح    آموزش تواند 

برای  می   راستین ویژه  به  باشد  داشته  مردم  از  بسیاری  برای  زیادی  مزایای  تواند 
 .  اشندتری در این زمینه داشته بات عمیقتحقیقمایلند کسانی که 

 
 است. حاصل کردار انسان بودیزمدر   Karmaکارما   -309
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تجرب ایلم  و  سخت  تمرینات  از  حاصل  نتایج  دیگران    ۀم  اختیار  در  را  خود  فراوان 
زمینه  در  تنها  نباید  آموزش  که  دارم  اعتقاد  من  توانبخشی  بگذارم.  و  درمان  های 

  ها به درستی تعلیم داده شود، مدارس دولتی و کالج   ۀمعنوی باشد بلکه اگر در هم
دهد و در نتیجه زمان سپری  و پرورش رخ  می ل سیستم آموزش  ک   انقالبی در  قطعا  

کمتر به  مدرسه  در  می   شده  کاهش  نصف  کادمی »چنین  .  یابداز  هر    ای«آ برای 
است. خوشبختانه مردم تمام کشورهای پیشرفته از مزایای    «ضرورت »  ک شوری ی ک

جامع  یک  در  بهره  ۀزندگی  متسالم  ولی  هستند  کشور سفاأمند  بعضی  در  های  نه 
برغیر گفت  دموکراتیک  باید  و  است  استاندارد عکس  چنین  به  رسیدن  های برای 
 هنوز راه درازی در پیش داریم.در همۀ کشورها  آلی ایده

ام سهیم شوم  تجربیاتم را با مردم سرزمین مادری   قادر باشم دانش و  روزگاری   شاید  
،  ترین آرزوی من است این بزرگ   .اشدجوانب مختلف زندگی مفید ب  تا برای آنها در

ی او آموزش من به عنوان واسطه ویی نورانی و روشن، چونان ستارۀ سحری. راه  آرز
دارد.   امبین استادان معنوی  ادامه  نرسیده و هنوز  به پایان  داستانی کوتاه    و مردم  در 

 گویی تمام زندگی من آمده است:
 ی از استاد پرسید:ی رهرو

 ت؟ چیس  «310تائو »بودا  -
 استاد پاسخ داد: 

 ... راه برو -
 وارم این پیام به دست همه برسد:امید

 
 تائو، بودا، ذن در این گفتگو یک مفهوم هستند. - 310
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، در سراسر جهان برای  صلح و خالقیت،  « بودا»که آموزش واقعی پزشک کبیر   دابا
 .گسترش یابد

 .موجودات، حقیقت را دریابند ۀکه هم   بادا
مرا خواندید، می  داستان  با  خوانندگان خوبی که  را  شما در  خواهم آخرین کلماتم 

خواهم شما نیز  آواز شوم. می لکش را با شما همخواهم سرودی دمیان بگذارم. می 
 آواز شوید:در شادی دانایی و عشق با من همراه و هم 

 .«ردن کباور   آمدن و»است و نه  «آمدن و دیدن »آموزش ما بر اساس 
فتم تا با  ای خاموش به راه افتادم. رفتم و رمن همان ماهی کوچکی بودم که از برکه 

م  دریابم.  و  ببینم  خود  می چشم  کجا  تا  که  نبود  چههم  و  می رفتم  از  ها  دیدم. 
خوار نهراسیدم. رفتم  های شکننده گذشتم. از مرغان ماهی های خارا و سنگ صخره

 تا به آینه رسیدم. آینۀ آب، به خود... که همه رفتن است و رفتن است و رفتن. 
 طبق سرودۀ موالنا:  

 گی آور به دست آب کم جو تشن
بورم. بدرود با تو نازنینی که در این سفر با من همراه شدی،  بدرود با تو خوانندۀ ص 

 پایان زندگی.های بی سفری از برکه تا دریا... سفری کوتاه و خوش... سفری در راه 
 . »چراغ فرا راه خود باشید»گوید: بودا می 

 ساحل افتاده گفت گرچه  بسی زیستم
 د آه  که  من کیستمهیچ  نه  معلوم ش

 ی تیز خرامید و گفت اموج ز خود رفته 
 روم   گر  نروم  نیستمهستم   اگر  می 

اقبال الهوری         
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یاد سهراب سپهری و اشارۀ او به مدرسۀ بودیسم  معنا از زندهاین دفتر را با شعری پر 
می  پایان  به  اشاره ماهایانا  بیدبرم.  یا  بودا  یک  بودهیساتوایی  هر  که  شدهای  ای  ار 

 .311بالقوه است 
 ا وا شده بود آنی بود، دره 

 برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود 
 مرغان مکان خاموش، آن خاموش، این خاموش، خاموشی 

 گویا شده بود 
 آن پهنه چه بود: با میشی، گرگی همپا شده بود 

 رنگ، پرده مگر تا شده بود؟ رنگ، نقش ندا کم نقش صدا کم 
 ته، ما بی ما شده بود من رفته، او رف 

 ه بود زیبایی تنها شد
 هر رودی دریا 

  312هر بودی بودا شده بود 

 

 
 عهد بودهیساتوا:  -ت 

 میانون بر آن پا نهادهکاه همک  کن خایا
 است  ی لوفری ن کن پایسرزم 

 است  «بودا»همان تن  ی کیزیالبد فکن یو ا
 

هشت    -  311 قطعهدر  اندوه  شرق  و  نام  کتاب  به  آن    "بیداری"یا    Bodhiای  انتهای  در  که  دارد  وجود 
ک  "سپهری" بودا  به  یکی شدن هر چیز  است، میاز  ماهایانا مرسوم  مدرسه  در  باشندهه  یعنی هر  ای، هر  گوید؛ 

 شود.  بودهیساتوایی، بودا می
 رات فرهنگستان یادواره. انتشا  112سهراب سپهری و بودا: تالیف دکتر حجت عماد ص  - 312
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 همه موجودات:  ی ر برایبکتعهد  
 شمارندی هرچند موجودات زنده ب

 ارم شان همت گمیی نم به رهاکی اد م یوگند س
 ورند من شعله  یهرچند تّوهم و آزها

 شان همت گمارم ی نم در خاموش کی اد م یسوگند 
 اسندیقی ران و بکین دارما بییم آیهرچند تعال

 شان همت گمارم ی ریگیو پ ی رینم در فراگکی تعهد م 
 کنم به آن نایل شوم همتاست، تعهد می هرچند راه بودا بی 

 ل شوند های معنوی خویش نای ادا همه به آرمان ب
 موجودات شاد باشند بادا همۀ 

 
 خسرو دهدشت حیدری دوتتسو ذنجی: 

 2015دسامبر  
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   های نوگام ی دیگر کتاب برای مشاهده 

 : روی کد زیر کلیک کنید یا با گوشی کد را اسکن کنید 
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