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در پایان داستان بازگان و طوطی، آنجا که  وووهوا از   

وزن و قافی  شعر شکایت وی کند با بیتی ب  این اعتهرا  وهود   

« واووش»تلخص  وی وواهد بگوید چرا گویی  .پایان وی دهد

 .پایان اغلب شعر هاا وود برگزیده استرا براا «  ومش»یا 

 ت و گفت را برهم زنم حرف و صو

 تا ک  بی این هر س  با تو دم زنم 

١/١٧٣٠ 

این، همان حرفهی اسهت که  در قهرن پهنجم وهی دا        

بُهدا درروره    »)حدود هفتصهد سهاپ پهیش از وووهواز  از دههان      

Bodhidharma  » یکههی از بوداایههان در چههین برآوههد و وکتههب

 را در آن سرزوین  پای  گذارا کرد.  ز Zen)« ذِن»

وهههان دوره اا بودکههه  بوداایهههان چینهههی، دوران  آن ز

وطاوع  ا آثار ترجم  شده ا بودا را وهی گذراندنهد. آنهان به      

بحث و جدپ در باره ا نکاتی بودند ک  بودا گفت  بود. وکتب 
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هاا گوناگون پدید آوده بود. بحث این ک  چه  روشهی بهراا    

درسههت اسههت و چهه  روشههی    « بیههدارا»و « حقیقههت»درک 

ایهن جمله  و یها آن جمله  ا بهودا، چی هت،        نادرست، وفههوم 

بوداایان را ب  جان هم انداوت  بهود. آنهان وهدام بها چههره ههاا       

پرداوته   « قیه  و قهاپ  »برافرووت ، ب  بحث و ب  قوپ وووهوا به    

بودند. آن چ  آنان از یاد برده بودند، پرداوتن ب  دپ، ب  وراقبه   

 بی هیچ حرف و سخن بود. « وشاهده»و 

فضایی بود که  بنیهان گهذار وکتهب ذن      در یک چنین

جمل  ا وعروف وود را گفهت و واننهد بهرر در تمهام وحافه       

 بودایی چین ونعکس شد. او گفت: 

انتقاپ واصی بیرون کتاب ها، نه  بهر بنیهاد واهه هها و     »

حروف، اشاره ا بی واسط  ا ب  دپ، و نگری هتن در  

ترجم  ا  -تیک نات هان  -)کلید هاا ذن « گوهر وویش

 ز ٣٢صفح  ا  -ع . پاشایی 

یعنهی، بها واهه هها و حههروف و که م، واننهد ووانههدن      

کتاب و یا سخن گفتن و یها سهخن شهنیدن، هرگهز نمهی تهوان       

رسید. باید هر وحظ  ا « بیدارا»حقیقت ه تی را شناوت و ب  

   زندگی، در ه تی بود. با زندگی، زنهدگی کهرد. ههرکس که     
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ناسد ، باید تنها وودش، وی وواهد وود و حقیقت ه تی را بش

بدون هیچ سخنی، بدون هیچ واسط  اا و فقط با وراجع  ب  دپ 

وود و نگری تن ب  ذات و جوهر درون وود، به  ایهن شهناوت    

برسد. سخن این ارتباط را از بین وی برد. قیه  و قهاپ وکتهب و    

ودرس  و وراکز تعلهیم، نه  تنهها در ان هان بیهدارا پدیهد نمهی        

را از آن دور وههی کننههد. ایههن اسههت کهه   آورنههد،  حتههی ان ههان

 است.« سخن»، دورا گزیدن از «وکتب ذِن»

اجتنهاب ناوحهدود از جنبه  ههاا     « ذِن»در حقیقت »... 

بیرونی است. هنگاوی ک  تصور وی کنید ک  ب  اشهع   

در آنجها وجهود   « ذن»اا از آن دست یافت  اید، دیگر 

شد، ندارد. از دور ب  نظر وی رسد ک  قاب  دسترسی با

اوا ب  وحض این که  به  آن نزدیهک وهی شهوید، وهی       

)درس هایی از    «.بینیدک  حتی از قب  دورتر شده است

 -ترجمه  ا ن هرین وجیهد    -دکتهر ریناوهد ب یهت    -استادان ذن

 ز  ١٨انتشارات هیروند، صفح  ا 

 

 خاموشی            
« بُهدا درروره   »ووووا نیز، حدود هفتصهد سهاپ بعهد از    

همین را وی گوید. او وی گوید: فقهط در واووشهی اسهت که      
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وی رسد. از دید ووووا، سهخن واننهد نههر و    « بیدارا»ان ان ب  

جویی است ک  ودام در حرکت است. تا هنگاوی که  به  دریها    

اکن نرسد، از حرکت باز نمی واند و آراوش ندارد. اوا دریا سه 

است. آرام است. کماپ یافت  است. تنها در ترک حرکت زبهان  

 و سخن و در واووشی است ک   وی توان ب   دریا رسید.  

 واووشی بحر است و گفتن همچو جو

 بحر وی جوید تو را ، جو را وجو

٤/٢٠٦٢ 

در جایی دیگر، در همین زوین  ا واووشی، سهخن را  

وغهز اینجها به  وعنهی     ب  درآود )دو ز  وغهز  تشهبی   وهی کنهد.     

اندیش  گرفت  شده است. زیرا اندیش ، سخن گفتن پنهان اسهت  

و سههخن، اندیشهه  ا گویهها اسههت.   وههی گویههد: در سههکوت و  

واووشی، جان ان ان )اندیش  ا ان انیز ب هیار رشهد وهی کنهد     

)صد نما وی شودز. برعکس، وقتی زیاد سخن بگوییم وث  ایهن  

ج وی کنیم، با کم سهخن  است ک  از درآود وغز وود زیاد ور

گفتن و یا واووشی، وغز )اندیش ز وا وطیف و ووب )نغزز باقی 

 وی واند. 

 این سخن در سین  دو  وغز هاست 
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 در وموشی وغز جان را صد نماست

 چون بیآود در زبان شد ورج وغز 

 ورج کم کن تا بماند وغز نغز 

٥/١١٧٥ 

بعد وثاپ جاوبی در رابط  بها واووشهی و سهخن گفهتن     

دارد و  وی گوید: ان انی ک  کم سهخن وهی گویهد )وهرد کهم      

گویندهز فکر و اندیش  اا استوار و وحکم )زرفتز دارد. آنگاه، 

سخن را ب  پوست و  واووشی را ب  وغز وشکبار واننهد: گهردو   

)جوزز و بادام )ووزز و پ ت   تشهبی  وهی کنهد. گهردو و بهادام و      

وست )قشرز کلفت و پ ت ، تا ووقعی ک  نارس و کاپ ه تند، پ

ضخیم دارند. اوا ب  تدریج وقتی رسیدند، پوست نازک، و وغز 

بزرگ وی شود. ان ان نیز همین گون  است. تا هنگاوی ک  وام 

و نارسیده است، سخن زیاد وی گوید. وقتی ک  رسهیده شهد و   

ب  کماپ رسید، از سخن گفتن او کاست  وی شود و تا جایی ک  

او بیرون وی آید، ب  صورت کلمهات   هر  جمل  اا ک  از دهان

 قصار ثبت و ضبط وی شود. 

 ورد کم گوینده را  فکرست زرفت 

 قشر گفتن چون فزون شد وغز رفت 
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 پوست افزون بود، الغر بود وغز 

 پوست  الغر شد،  چو کاو  گشت وغز 

 بنگر این هر س  ز واوی رست  را 

 جوز را  و ووز  را  و  پ ت   را 

٥/١١٧٧ 

م ان انی نمی تواند حقیقت با عرصه  پهنهاور   پس ک  

را بنمایاند. این است ک  ک م ب  صورت وحی ب  انبیها  و اوویها   

صادر وی شود. یعنی سخن بدون سخن گفتن. یعنهی آن نهداا   

 اوهی ک  در گوش جان انبیا  و اوویا  جارا و سارا است.  

 

*** 


