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یادداشت مترجم

ِذن،�گوشت�و�استخوان�یکی�از�مشهور�ترین�و�پر�فروش�ترین�کتاب�های�
و� آن،�هنرمند،�شاعر� ِرپس،�گردآورندۀ� پال� انگلیسی�است.� زبان� در� ذن�
نویسندۀ�امریکایی�است�که�در�سال��1895به�دنیا�آمده�و�در�سال�1990 

از�دنیا�رفته.
به�فارسی� از�زبان�های�اصلی� به�طور�مستقیم� این�کتاب� آنجا�که� از�
آن�بروز�کرده� ترجمه�نشده،�احتمال�آن�می�رود�که�اشکاالتی�در�ترجمۀ�
باشد�که�ناشی�از�ترجمۀ�غیرمستقیم�است.�البته�در�بعضی�موارد�ترجمۀ�
کلی� طور� به� فارسی� زبان� شاید� اما� بوده،� راحت�تر� انگلیسی� به� مفاهیم�
برای�این�کار�ورزیده�تر�است.�طبیعتاً�خوانندۀ�فارسی�زبان�که�خود�به�منابع�
برای�درک� بی�کران�نوشته�ها�و�اشعار�صوفیان�و�عارفان�دسترسی�دارد�
کمتری� گرفتاری� با� امریکایی� خوانندۀ� به� نسبت� کتاب،� این� محتویات�

روبه�رو�خواهد�بود.
بیشتر�نوشته�های�این�کتاب�نوع�خاصی�از�ادبیات�ذن�است�که�به�آن�
»کوآن«�می�گویند.�کوآن،�شکل�جدید�و�ژاپنِی�کلمه�»ُگنگ�ـ�آن«�از�زبان�
چینی�است.�شاید�بهترین�ترجمه�برای�آن�»قضیه«�باشد.�چون�ُگنگ�ـ�آن�
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در�چین،�بیشتر�به�معنای�»پرونده«�یا�قضیه�ای�به�کار�می�رفته�که�در�مراجع�
در�دادگاه،�مطرح�می�شده�است.�اما�کوآن�در�فرهنگ�ذن� عمومی،�مثالً�
شکل�و�معنای�کامالً�خاص�خود�را�پیدا�کرده�و�به�نظر�می�آید�بهتر�است�
پرسش�هایی� یا� چیستان� یا� حکایت� ذن،� در� نوشته�ها� این� نشود.� ترجمه�
هستند�که�وظیفۀ�آنها�آزمایش�و�روشن�کردن�شاگردان�ذن�است.�گرچه�
این�پرسش�ها�بی�پاسخ�به�نظر�می�آیند،�بر�خالف�آنچه�گاهی�گفته�می�شود،�
کوآن�یک�پرسش�بی�پاسخ�نیست.�استاد�های�ذن�با�طرح�کوآن�از�شاگردان�
خود�انتظار�واکنش�دارند.�این�واکنش،�هم�شامل�روش�یافتِن�پاسخ�و�هم�

خود�پاسخ�است.
کوآن�گاهی�همراه�با�نظر�یا�توضیح�یک�استاد�ذن�است�که�می�بایست�
این� که� دارد� این�خطر�وجود� اما� روشن�کردن�شاگردان�کمک��کند،� به�
یا� محدود� را� قضیه� یا� کوآن� خود� مفهوم� و� بگذرد� حد� از� نظرنویسی�ها�
یک�وجهی�کند.�بار�ها�پیش�آمده�که�استاد�های�بزرگ�ذن�کوآن�های�مشهور�

خود�یا�دیگران�را�به�همراه�نظر�ها�به�آتش�افکنده�اند.
تعدادی�از�کوآن�ها�و�داستان�های�این�کتاب،�خواننده�را�به�یاد�مثنوی�
معنوی�و�حکایت�های�سعدی�می�اندازد�که�هر�دو�در�قرن�سیزدهم�میالدی�
نوشته�شده�اند�و�با�کتاب��101داستان�ذن�و�دروازۀ�بی�در�از�نظر�تاریخی�
به�وجود� دوران� همین� در� هم� ذن� مهم� نوشته�های� بیشتر� هستند.� مقارن�
آمده�اند.�نوشته�های�فارسی،�چه�از�نظر�زیبایی�و�ساختار،�چه�از�نظر�مفهوم�
و�زبان�و�حتی�از�نظر�تعداد،�به�نظر�قوی�تر�و�غنی�تر�می�آیند.�اما�آثار�تفکر�
و�عرفان�هندی،�چینی�و�ژاپنی�هم�قابل�توجه�هستند�و�پنجره�های�تازه�ای�

را�برای�ما�باز�می�کنند.
ترجمه�اش� به� تصمیم� که� بردم� لذت�� چنان� کتاب� این� خواندن� از�
گرفتم.�کار�ترجمه�بی�وقفه�نبود�و�گاهی�مجبور�بودم�برای�فهمیدن�یک�
موضوع�مدتی�صبر�کنم�و�گاهی�با�این�که�آمادۀ�کار�بودم،�زندگی�مجال�



برای�آشنایی�خواننده�چند�نفر�از�شخصیت�های�ذن�را�که�در�این�کتاب�
نامشان�آمده�معرفی�می�کنم.

بودی دارما

بودی�دارما،�معموالً�با�عنوان�بنیانگذار�یا�انتقال�دهندۀ�ذن�به�چین�شناخته�
زندگی� میالدی� ششم� یا� پنجم� قرن� در� او� که� می�شود� گفته� می�شود.�
می�کرده.�تقریباً�همه�چیز�دربارۀ�زندگی�و�مرگ�بودی�دارما�در�ابهام�است.�
وجود� مختلف� بودی�دارمای� چند� مکتوب� تاریخ� در� که� گفت� می�شود�
دارد�که�از�نظر�زادگاه،�قومیت،�تاریخ�حیات،�و�حتی�رنگ�چشم،�با�هم�

تفاوت�دارند.
قدیمی�ترین�نوشته�ای�که�در�آن�نام�بودی�دارما�آمده�است،�یادداشت�هایی�
است�که�در�یک�معبد�چینی�به�نام�لو�ـ�یانگ�)Luoyang(�نوشته�شده.�این�
یادداشت�ها�را�شخصی�به�نام�یانگ�زوانژی�)Yáng Xuànzhī(�در�تاریخ�
�547میالدی�گردآوری�کرده.�این�متن�دربارۀ�بودی�دارما�چنین�می�گوید:

»در�آن�زمان�راهبی�از�مناطق�غربی�بود�که�بودی�دارما�نام�داشت.�
یک�ایرانی�از�آسیای�میانه.�او�از�مرز�های�وحشی�به�چین�سفر�کرد.�
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لوح�های�طالیِی�باالی�تیرِک�استوپای�1»یونگ�نینگ«�را�دید�که�نور�
خورشید�را�بازتاب�داده�و�سطح�ابر�ها�را�روشن�کرده.�باد�زنگ�های�
تزئینِی�استوپا�را�تکان�می�داد�و�این�زنگ�ها�آن�سوی�آسمان�ها�پژواک�
ارواح� کار� این� یقین� »به� گفت:� و� کرد� ترنم� ستایشی� می�کردند.�
از�سرزمین�های� و� دارم� سال� پنجاه� و� »من�صد� او�گفت:� است.«�
باشم.� ندیده� که� نیست� بسیاری�گذشته��ام.�می�شود�گفت�کشوری�
ندارند.«� چیزی� چنین� نیز� دوردست� بودایی� سرزمین�های� حتی�
بودی�دارما�دعایی�خواند�و�کف�دست�هایش�را�به�نشانۀ�سالم�برای�

روز�های�پی�در�پی�به�هم�چسباند.«

در�منابع�دیگری�می�بینیم�که�بودی�دارما�از�منطقۀ�کشمیر�یا�شمال�هند�
آمده�و�بیست�و�هشتمین�فرد�در�سلسلۀ�معلمین�پس�از�بوداست.�گاهی�هم�
ایرانی�چشم�آبی�احتماالً  از�او�با�عنوان�»ایرانِی�چشم�آبی«�یاد�می�شود.�
فقط�به�این�معنا�نیست�که�او�چشمان�آبی�داشته،�بلکه�او�را�به�دورۀ�ِهلنی�
یونانی�در�ایران�مرتبط�می�کند�-نه�فقط�از�نظر�ظاهر،�بلکه�از�نظر�فلسفی.�
به�هرحال�پیدا�کردن�اطالعات�درست�دربارۀ�او�غیر�ممکن�به�نظر�می�آید.�

بودی�دارما�دیگر�یک�فرد�مشخص�نیست.

هاکوئین ِاکاکو 1686-1768 میالدی

هاکوئین�اکاکو،�در�زمستان��1686میالدی،�یعنی��1064هجری�شمسی،�
آمده.� دنیا� به� فوجی� کوه� دامنۀ� در� »هارا«� نام� به� ژاپنی� روستای� یک� در�
در�آن�زمان�این�دهکده�در�حدود��250خانه�داشته�و�روستای�خلوت�و�

Stupa .1؛ استوپا، نوعی ساختامن به شکل گنبد مخروطی یا ناقوس است و محل نگهداری اشیاء 
با ارزش، خاکسرت مردگان و کتاب و غیره است.



101 داستان ذن

برگردان�نیوِجن�ِسنزاکی�و�پال�ِرپس



این داستان ها بازنویسی هایی هستند از کتابی به اسم شاِسکی ـ شو )مجموعۀ سنگ 
و شن( که در اواخر قرن سیزدهم میالدی توسط استاِد ژاپنی ذن، مو جو )بی زیست(، 
)’The ‘Non Dweller( نوشته شده، و از لطیفه های راهبان ذن که در کتاب های 

مختلف که در ابتدای قرن حاضر در ژاپن منتشر شده  برگرفته شده اند.
انسان  دارند،  از کسب وکار عالقه  بیش  »بودن«  به  که  برای شرقی هایی 
خودشناخته الیق بیشترین احترام است. چنین شخصی قصد دارد خودآ گاهی اش 

را بدان سان که بودا کرد، گسترده کند.
این داستان ها دربارۀ چنین خودشناسی هایی هستند.

آمده  انگلیسی  به  داستان ها  این  اولین نسخۀ چاپی  پیش گفتار  از  زیر  متن 
است.

شاید بشود ذن را هنر و طراحی درونی شرق خواند. ذن را بودی دارما در 
قرن ششم از هند به چین آورد و تا قرن دوازدهم به سمت شرق، به ژاپن برده 
شد. ذن  را این گونه وصف کرده اند: »مکتب خاصی که کتاب ندارد، فرای 
کلمه ها و حروف، چیزی که به جوهر ذهن انسان اشاره می کند، چیزی که 

مستقیم به درون طبیعت آدمی نگاه می کند، رسیدن به روشنی.«
ذن در چین، چ ـ آن نام داشته. استادان ذن ـ چ ـ آن به جای آنکه دنباله رو 
بودا باشند، آرزو دارند دوستان او باشند و خود را در همان تعاملی با هستی 
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قرار می دهند که بودا و عیسی قرار می دادند. ذن یک فرقه نیست، یک تجربه 
است.

عادت های جستجوی درون از طریق مراقبه برای دریافت ِسرشت حقیقی 
خود، بدون اعتنا به آیین های بیرونی، با اصرار بر انضباط شخصی و سادگی 
زندگی، سرانجام حمایت طبقۀ حکام و اشراف ژاپن و احترام فراوان همۀ مدارج 

فلسفی شرق را به دست آورد.
نمایش های »نو«ی ]ژاپنی[ داستان های ذن اند. روح ذن نه تنها معنای صلح 
و تفاهم را پیدا کرده بلکه به معنای وفاداری به کار و هنر نیز در آمده. آشکار 
شدن سرشاِر استغنا، باز شدن دِر شهود. بیان زیبایِی درونی، جذابیت ناملموس 
نمی شود  هیچ کدام  برای  که  دارد  خود  در  بسیاری  معانی  ذن  نبودن.  کامل 

تعریف کاملی داد. اگر تعریف بشوند ذن نیستند.
گفته شده که اگر در زندگی خود ذن داشته باشید، ترس ندارید، شک 
ندارید، هیچ تمنای غیر الزمی ندارید، احساسات شدید ندارید. نه از نگرش های 
زورگویانه رنج می برید، نه از خودخواهی. با فروتنی به انسانیت کمک می کنید، 
افتادن  مانند  را  آن  از  عبورتان  و  در جهان حاضر می شوید  و محبت  با عشق 
گلبرگی از گلی می بینید. با آرامش از زندگی لذت می برید. این روح ذن است، 
در لباس هزاران معبد در چین و ژاپن، کاهنان و راهبان، ثروت و بلندی مرتبه، و 

خیلی اوقات صورت و ظاهری که خود از آن گذشته است.
کار  تمدنی  و  عصر  هیچ  در  آدمی،  در  طبیعت  کردن  ُگل  ذن،  مطالعۀ 
ساده ای نیست. استادان راستین و دروغین زیادی تالش کرده اند دیگران را در 
این کار یاری کنند. این داستان ها برآمده از ماجرا های واقعِی بی شماری هستند. 

امیدواریم خواننده آنها را در زندگی خود تجربه کند.



دروازۀ بی در

نوشتۀ�ِاکایی،�که�به�نام�موُمن�شناخته�می�شود
ترجمۀ�نیوژن�ِسنزاکی�و�پال�ِرپس



اگر از شیرینی و زندگی آسان خوشتان می آید از این کتاب بگذرید. دربارۀ 
مردمانی است که دارای خواهش بسیار بزرگی برای تولد دوباره در بیداری 

ساتوری هستند.
ممکن است برای شما هم پیش بیاید. در یک لحظۀ برق آسا چیزی گشوده 
می شود. سراسر تازه می شوید. همان جهانی که تازه نیست را با چشمان تازه 

می بینید.
این نیروی تازه کنندۀ جهان، با وقار می آید، نه با منطق. هر کاری که می کنید 

یا هر کجا که هستید، به نظر تفاوتی نمی کند. معنا نمی سازد. شما را می سازد.
چینی های قدیم مسئله هایی طرح کرده اند به نام کوآن، که مستی شاگردان 
را از جهان متوقف و ذهن آنها را پویا کند. وقتی که از شاگرد می خواستند روی 
یک کوآن تمرکز کند این راه دیگری برای گفتن این بود که: زندگی خودت 
را برای معنا ساختن تلف نکن؛ به جای آن فکر و احساس را به مسیر یک هدف 

ـ و بگذار اتفاق بیفتد. ببرـ 
آیا این هنر گرداندن چراغ، خود ناپدید شده؟ اگر همۀ ذهن و آنچه را داری 
وقف این کار کنی، الزم نیست چنین باشد. اگر رهبران بشر هنگام رسیدِن تصادفی 

به قدرت های کوچک، آ گاه تر باشند، شاید دیگران را کم تر استثمار کنند.
استاد های قدیم با انتقاد شاگرد ها را ستایش می کردند، با ضربه هایی حتی. و 
تجلیل آن ها، بیشتر معنای تحقیر داشت. این رسم بود. آنها به شاگرد ها اهمیت 
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زیادی می دادند ولی این را نه با کلمه ها، بلکه با حضور نشان می دادند. آنها 
رفقای نیرومندی بودند، شگفت آور بودند. سؤال هایی طرح می کردند که تنها 

پاسخ آن همۀ وجود آدمی بود.
و  هست  زیادی  درست  جواب های  چیست؟  کوآن  یک  درست  پاسخ 
جوابی نیست. حتی در ژاپن کتاب نا یابی هست که پاسخ  صحیح هر کدام از 

این باز کننده های ذهن را می دهد. عجب شوخی بی مزه ای!
چرا که کوآن خود جواب است، و در لحظه ای که پاسخ درستی پیدا بشود 

ذن ُمرده است.
متن زیر از مقدمۀ اولین ترجمۀ زبان انگلیسی این کتاب گرفته شده.

درس های بودا پانصد سال پیش از زمان مسیح و هزار سال پیش از محمد 
)ص( در هند پراکنده شده. بودایی گری پیش از مسیحیت و اسالم به جریان 

باور های عظیم جهان پیوست.
متن های بودایی سلسله از پس سلسله به قلم مترجم های هندی و چینی از 
از میالد  بعد  بودایی گری در 520  اما جوهر  اولین قرن مسیحی ترجمه شده. 
که  روشنی  خرد  رفته.  چین  به  هند  از  ذن  معلم  اولین  بودی دارما  به دست 
و  رسید  او  جانشین  به  کرد  حاصل  بودا  از  را  آن  ساکت نشین  بودی دارمای 
همین طور نسل به نسل آمد. به این شکل بود که ذن به چین وارد شد، پذیرفته شد 

و منتشر شد و در نهایت به ژاپن رسید.
کلمۀ ژاپنی ذن ــ »چ ـ آن« در چین، »دیانا« در سانسکریت ــ به معنای 
مراقبه است. هدف ذن این است که از طریق مراقبه آن چیزی را درک کند که 
ـ آزادی ذهن انسان. ذن معمواًل تحت راهنمایی خصوصی یک استاد،  بودا کردـ 

روش جستجوگری در خود را ارائه می کند.
است.  آنها  از  یکی  اثر  این  که  دارد  بسیاری  کالسیک  متن های  ذن 
استاد  به دست  بی در« است،  ترجمۀ تحت اللفظی اش »مانِع  موُمن ـ کان که 
چینی، ِاکایی که به نام موُمن هم شناخته می شود، ضبط شده. او در سال های 



َده َورزا

نوشتۀ�کاکوان
ترجمۀ�نیوجن�ِسنزاکی�و�پال�ِرپس

تصویر�سازی�تومیکی�چیرو�توکوریکی



روشنی ای که ذن در پی آن است، که برای آن وجود دارد، از خود آن می آید. 
به عنوان هوشیاری لحظه ای هست، لحظه ای نیست. اما انسان خاکی حتی اگر 
در ِگل راه برود، در عنصر زمان قدم بر می دارد و ِسرشت راستین و پا هایش را 

با خود می کشد.
بنابراین حتی ذن هم باید سازش کند و قدم های پیش روندۀ آ گاهی را به 

رسمیت بشناسد که به لحظۀ همیشگِی روشنی نزدیک می شوند.
استاد  قرن دوازدهم،  این کتاب دربارۀ آن است. در  این چیزی است که 
چینی، کاکوان، نقش های ده گاِو ورزا را بر پایۀ ورزا های پیشین رهروان تائو 
کشید و نظراتی به نثر و شعر نوشت که در اینجا ترجمه شده . نسخۀ او ذن ناب 
بود که از نسخه های پیشین که در تصویر هشتم با »هیچی« به پایان می رسید، 
عمیق تر می رفت. این نسخه، از آن زمان، منبع الهام همیشگی شاگردان بسیاری 
بوده و تصویرهای بسیاری از ورزاهای کاکوان در قرن های مختلف ساخته شده.

تصویر هایی که در اینجا بازسازی شده، نسخه های امروزی  ای هستند که 
به دست کنده کار مشهوِر چوِب کیوتو، تومیکی چیرو توکوریکی، از نوادگان 
سلسلۀ طوالنی هنرمندان و مالکان چایخانۀ دارومادو، ساخته شده اند. )دارومادو 
به  او  ــ شبانی  ورزا  تصویر های  است.(  ذن  پیر  اولین  بودی دارما،  ژاپنی  نام 
همان اندازه فرحبخش، مستقیم و به شکلی بی زمان پر معنا هستند که احتمااًل 

تصویر های کاکوان بوده.




