
  :بر ذن بوديسمنگاهي 
».كند اين باد است كه واقعا حركت مي«: اولي گفت. كردند خورد، بحث مي دو مرد درباره پرچمي كه در هوا تكان مي

 دو را شنيد و ميان حرفـشان         گذشت، صحبت آن    استاد ذني كه از آن نزديكي مي      » .كند  نه، اين پرچم است كه حركت مي      «: اعتراض گفت   دومي با 
» .كند  نه باد؛ اين ذهن است كه حركت ميكند، نه پرچم حركت مي«: پريد

يكي از اصول مهم ذن درك شهودي است، و بر همين اساس، لغات و جمالت در ذن معناي ثابتي ندارند و فـرد و موقعيـت مربوطـه اسـت كـه                                
هـاي ذن را      گـاه اسـتان   دهـد و مـردم        همين دليل است كه منطق معموال در ذن مفهـوم خـود را از دسـت مـي                   به. دهد  ها را شكل مي     معناي آن 

. يابند معني مي بي
اي از بوديسمِ  ، نام ژاپني شاخه»ذنْ بوديسم«ذن، مخفف 

. ورزد كه بيشتر در چين، ژاپن، ويتنام و كره رواج دارد و بر نقش مراقبه در رسيدن به آگاهي تاكيد مي) نام چيني آن چان است(ماهاياناست 
اي از سرزمين هند امروز بـود و در سـن              پيش از ميالد شاهزاده    500او در حدود سال     . رسد  ربه بودا گوتاما مي   سرآغاز ذن به بوديسم هندي و به تج       

او پـس   . ديد، چنان مغموم شد كه زندگي راحت خود را ترك كرد تا بتواند به آگاهي دست يابد                  هايي كه اطرافش مي     خاطر درد و رنج      سالگي به  29
) فردي كه بيدار است( سالگي به آگاهي رسيد و پس از آن با نام بودا       35در  ) و انجام همان ذاذن امروزي    (اض  صورت يك مرت     سال زندگي به   6از  

دليـل     اسـت كـه بـه       چيز در حال تغيير است و درد و رنج و نارضايتي ناشي از وابستگي فـرد بـه شـرايط و اشـيايي                        او دريافت كه همه   . شناخته شد 
در . تواند از درد و رنج آزاد شود    هاست، مي   هم از جمله آن   » خود«ها، كه وابستگي به       رها شدن از اين وابستگي    شان دايمي نيستند؛ فرد با        ماهيت

چ تغييـري  امروز بدون هي تجربه بودا از آن زمان تا ه. شد كه در زبان سانسكريت به معني مراقبه است، شناخته مي  » دهايانا«آن زمان ذن با نام      
. ترتيب مكتب ذن شكل گرفت  شد و بديناز استاد به شاگرد منتقل

هـا، تائوييـسم      هارما به چين رفت و در چين بر پايه مذهب باستاني چينـي              ميالد توسط راهبي هندي به نام بودي        از    بوديسم در قرن پنجم پس        ذن
ي چـان پـس از مـدتي از بـين رفـت و      شاخه شـمال . شد چان درعرض دو قرن به دو شاخه شمالي و جنوبي تقسيم   . نام گرفت » چان«استوار شد و    

اين شاخه از چان سعي دارد . شاخه جنوبي آن كه هدفش دستيابي به دانش متعالي يا باالترين دانش در اعماق ناخودآگاه خود است، دوام يافت
واالت خـود را در خـود،   بدون كمك مطالعات، متون و مراسم مذهبي يا اعمال نيك به آگاهي دست يابد و معتقد است كه افراد بايد پاسـخ سـ     

. آيند، بيابند جايي كه اين سواالت به وجود مي يعني در همان
اما در دوران مينـگ و  . اي گذاشت مالحظه در چين شكوفا شد و بر ادبيات و نقاشي تاثير قابل          ) 960 -1279(چان در دوران حكومت تنگ و سانگ        

اي كـه در چـين درس         درهمـين حـال، راهبـان كـره       . ه متون مـذهبي قـديمي ضـعيف شـد         دنبال تالش اين خاندان براي تلفيق مراقبه و مطالع          به
صورت چندين مكتب مختلف، كه در پنج مكتب  ذن در ژاپن به  . خواندند با ذن آشنا شدند و در حدود قرن هفتم آن را تا سرزمين ژاپن رساندند                 مي

 عمال به دين رسمي ژاپن 15 و 14 هم طرفداران بسياري پيدا كرد و در قرن         چيني آن ريشه داشت، دنبال شد و در ميان جنگجويان سامورايي ژاپن           
ها و مقامات اجرايي بودند و در پيشرفت شـرايط فرهنگـي نقـش مهمـي را ايفـا كردنـد و در                          استادان ذن در زمره ديپلمات     16در قرن   . تبديل شد 

. ها، ادبيات، هنر و سنت مراسم چاي شكوفا شد نتيجه تاثيرات آن
هاي معـروف ژاپنـي، بـه     آرايي و باغ هاي رزمي، مراسم چاي، هنر گل هاي مختلفي چون هنر     هنگ و انديشه ذن از اوايل قرن بيستم از راه برنامه          فر

ني را هاي اين مكتب ژاپ  تايسن دشيمارو، شاگرد و پيرو استاد بزرگ، كودو ساواكي، ذن را به اروپا آورد و دانه1967در سال . دنياي غرب راه يافت
تاثير قرار داده، اما  شناسي آن اگرچه هنرمندان، نويسندگان و فالسفه را تحت عمق اين فلسفه و زيبايي. در سرزميني تازه كشت كرد

ها  غربي. صورت فعاليتي كه در تاروپود جامعه غرب رسوخ كرده باشد، درنيامده است معناي واقعي درك نشده است و به هرگز به
. دانند كنند و آن را بخشي از هنر ژاپني و چيني مي اي آن توجه مي ه جنبه افسانهامروز بيشتر ب

دهد و اصوال بر مراقبه براي رسيدن به آگاهي بدون  هاي دنيوي بودن را مورد انتقاد قرار مي ذن آموزش از طريق خواندن متون و به دنبال موفقيت
بايزنـگ، يـك اسـتاد ذن چينـي تـا       . طور كامل هم مبتني بر نشستن و سكوت نيست          ا ذن به    ام. ورزد  واسطه فرآيندهاي دنيوي و ذهني تاكيد مي      

ها از غـذا خـوردن    استاد در پاسخ به اين حركت آن. كرد و شاگردانش مجبور شدند ابزار باغباني او را مخفي كنند     دوران پيري خود هم در باغ كار مي       
. كند ورد و زندگي نميخ خودداري كرد و گفت روزي كه كار نكند، غذا نمي

. كنند اند، استفاده مي هاي فلسفه ذن در متون بوديسم ريشه دارند و از سوتراهاي ماهايانا كه در هند و چين نوشته شده آموزه



. سـت اتر  يك واقعيتند؛ واقعيتـي كـه بخـشي از يـك كـل گـسترده       بلكه همهاساس فسلفه ذن اين است كه جهان و اجزاي آن چند چيز نيستند،           
رك تواند ايـن وحـدت را د        مي يا همان شهود،    گيرد، اما بخش غيرمنطقي ذهن،      ناديده مي منطق آدمي با تجزيه و تحليل تنوع جهان اين وحدت را            

. كند
دهـد،   دسـت مـي  در آن معناي ثابتي ندارند و منطق معموال مفهـوم خـود را از   جا كه يكي از اصول ذن درك شهودي است، لغات و جمالت             از آن 

همـين    به. ها چيست   از آن كند، طرف مخاطب او كيست و موقعيت استفاده           ها استفاده مي    آنكسي از     معناي لغات به اين بستگي دارد كه چه       
. اند ارتباط تنگاتنگي باهم داشتهها  دليل است كه ذن و شعر قرن

كـه از همـان آغـاز    اي  آيـد؛ مراقبـه   بررسي منطقي، بلكه از راه مراقبه به دست مي     ت اين واقعيت واحد موجود نه از طريق         آگاهي در مورد ماهي   
. و ژاپن راه يافته استبوديسم بخشي از ذن بوده و همراه آن به چين 

رفتن كه در  ازجمله راه (است، اما آن را در هر حالتي»  نشسته  مراقبه«لغت به معني    ذاذن، يا رمز فلسفه ذن، در     . شود  مراقبه ذن ذاذن ناميده مي    
از تاريخ در سرزمين  چهارزانو است كه از دوران پيش اي نشسته در حالت  ذاذن اصوال مراقبه. توان انجام داد مي) شود صورت كينهين ناميده مي اين

 مغز بخواهد آن را درك كند؛ عملي است كه ذهن را به دانشي كه يا  ذاذن نه يك نظريه است، نه يك ايده،. شده است انجام ميژاپن 
. كند كل كائنات مرتبط مي

شي خاصي تمركز كند و نبايد يچ فرد نبايد روي ه. انجام شود تا بتواند آن را فراموش كند طور طبيعي در اين حالت فرد بايد اجازه دهد تا تنفس به
. تواند آرام بگيـرد  نشستن و تنفس، ذهن ميبا حفظ حالت صحيح . تغيير دهد يا خودآگاهي خود را تغيير دهد   سعي كند افكار و احساسات خود را        

ها بجنگد، بلكه بايد اجازه  شان كند يا سعي كند با آن مشغولآيند، او نبايد خود را  افكار و احساسات به سراغ فرد مي هم كه  زماني
. دهد آزادانه بيايند و بروند
زمـاني بـسيار   اما به گفته استاد دشيمارو سـابقه ايـن حالـت بـه     . دست يافت سال پيش به آگاهي و بيداري 2600ه بودا در همين حالت بود ك 

هايي  جمله اين شواهد شخصيتاز . هاي تاريخي يافت مههاي باستان و در مجس آن را در فرهنگتوان شواهدي از   گردد و مي    پيش از زمان او برمي    
هـا نـشان داده نـشده         پاهاي اين شخصيت  حالت  بود؛ اگرچه   اي در ايرلند حجاري شده        ميالد در منطقه    از    يازدهم پس   است كه در حالت ذن در قرن        

ود، ب
در نـروژ كـشف شـد    ميالد  از  دسته سطلي مربوط به قرن اول پس . كرد تقويت ميهايي كامل را در نقاط ديگر اروپا  اما امكان پيدا شدن شخصيت 

. ساخته شده بودصورت فردي كامل در حالت ذاذن نشسته  كه به
بودا نشسته بودند؛    خدايان بسياري را در فرانسه يافت كه در حالت           1947تا سال    1907شناسي به نام اي اسپرانديو در تحقيقاتي از سال            باستان

امـا سـاخت ايـن خـدايان بـا      . پـيش از او زمان با بـودا يـا حتـي     رسيد، يعني هم  از ميالد مي پنجم پيشها حداقل به قرن  ت آن خداياني كه قدم  
. متوقف شدگسترش مسيحيت در اروپا
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