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در ذهِن آغاز گر قابلیت ها فراوان اند، در ذهِن آزموده ناچیز.

به ندرت  يکایی هاست.  امر همۀ  برای  ذن  کتاِب  ین  محبوب تر سر آغاِز  جمله  این 
ین و معروف، درس ُپرباری  چنین واژه های معدودی می توانند مانند این سطِر آغاز
در  را  گیر  فرا میل  این  قاطعانه  با تک ضربی  این جملۀ ساده  بدهند.  مخاطب  به 
يان از بین می برد که چنان غرق ذن شوند که يکسره از ياد ببرند کل آن در مورد  هنرجو

چیست. درسی آنی است در نخستین صفحۀ کتاب. و این تازه شروع کار است. 
طی چهل سالی که از نخستین چاپ ذهِن ذن، ذهن آغاز گر می گذرد، این کتاب 
کتابی  به يکی از آثار کالسیک بزرگ در زمینٔه ذِن مدرن بدل شده است و در مقام 
طراز اول برای آموختن ذن، بسیار محبوب بوده، بسیار خوانده شده و بسیار توصیه 
کار را ــــ  از جزئیات حالت بدن و تنفس در ذاذن  گشته است. استاد سوزوکی مبانی 
گرفته تا درک عدم دوگانگی ــــ  طوری مطرح می کند که نه فقط وضوح چشمگیری دارد، 
که بارها و بارها  کتابی است  بلکه از صفحۀ اول تا آخر با بهجِت بینش همراه است. 
ین است. و اينک چاپ جديد آن به  کرد چرا که الهام بخش تمر بايد به آن رجوع 
مناسبت چهلمین سالگردش در اختیار نسل جديدی از عالقه مندان قرار می گیرد. 
یو سوزوکی،  زندگینامٔه شونر يسندٔه  نو يک،  يد چادو دیو از  مؤخره ای  با  این چاپ 

همراه شده است. 

دربارٔهکتاب
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ین معلمان معنوی قرن بیستم بود  یو سوزوکی )۱۹۷۱-۱۹۰۴( يکی از اثرگذارتر شونر
کاهنی ژاپنی از مکتب سوتو۱ بود و از  يکاست. او  و در حقیقت بانی اصلی ذن در امر
يس کرد. او بنیان گذار مرکز ذن سان فرانسیسکو و  يکا تدر سال ۱۹۵۹ تا زمان مرگ در امر
يکی  مرکز ذِن مانِتن در تساجارا بود. وی همچنین مؤلف کتاب نهرهای منشعب در تار
جاری اند: گفتارهای ذن در باب سندوکای۲ است و خود موضوع زندگینامه ای است 

يک. يد چادو به نام خیار کج و کوله به قلم دیو

ينزای« و »اوباکو« نام دارند. )م.( Soto: يکی از سه فرقۀ ذن بوديسم ژاپنی است؛ دو فرقٔه ديگر »ر  .۱
Sandokai: يکی از متون مهم مکتب ذِن سوتو که هر روز در معابد دنیا سرودخوانی می شود. )م.(  .۲
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يخی به اندازۀ  دو سوزوکی. نیم قرن پیش، طی نقل و انتقالی که از حیث اهمیت تار
ترجمه های التینی آثار ارسطو و افالطون در قرون سیزده و پانزده مهم بود، دايستز 
 
ً
یبا یو سوزوکی۲ نیز تقر سوزوکی۱ به تنهایی ذن را به غرب آورد. پنجاه سال بعد شونر

 ُنتی تکمیلی را نواخت که الزم بود 
ً
کاری به همین اندازه مهم را انجام داد. او دقیقا
يکایی های عالقه مند به ذن آن را بشنوند. امر

یو سوزوکی بی تکلف است.  ذِن دايستز سوزوکی ُپر رنگ و لعاب بود، اما ذِن شونر
يت داشت و جذبۀ این حالت شگرف نوشته های او  ساتوری۳ برای دايستز محور
یو سوزوکی هیچ نشانی از واژه های ساتوری  را بسیار جذاب می کرد. در کتاب شونر

و، معادل نزديک آن، ِکنشو۴ نیست.
چهار ماه پیش از مرگش وقتی مجالی يافتم و از او پرسیدم چرا در کتابش به 
ساتوری اشاره نکرده، همسرش به سوی من خم شد و به نجوا و با شیطنت گفت، 
»چون خودش آن حالت را نداشته.«؛ آنگاه استاد پیر با َتَشری تصنعی بادبزنش را 
به او زد، انگشتش را به نشانۀ سکوت روی لبش گذاشت و به او گفت: »هیس! 

1. Daisetz Suzuki
2. Shunryu Suzuki
3. Satori
4. Kensho

پیشدرآمد
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که  نیست  گفت: »این طور  را  این  تنها  کرد،  فروکش  ما  وقتی خندۀ  نگو!«  بهش 
کید داشته باشد.« ساتوری مهم نباشد، ولی آن بخشی از ذن نیست که نیاز به تأ

يکا با ما بود و این بر اساس سال شماِر  استاد سوزوکی تنها دوازده سال در امر
کافی  دوازده تایی در شرق آسیا يک دور محسوب می شود. ولی همین يک دور 
یزنقش و آرام حاال در قارۀ ما يک سازمان ُپر رونق  بود. به خاطر تالش این مرد ر
کامل روش سوتو بود، چنان که  برای ذِن سوتو وجود دارد. زندگی او خود تجسم 
گفت، او و روش سوتو از هم جدایی ناپذیرند. »منش بی تکلف او  کنون می توان  ا
یبی برای ما به جا نگذاشت که به او نسبت دهیم. گرچه به عنوان شخصیتی  چیز غر
اما  نگذاشت،  باقی  ردی  و  نکرد  ايجاد  آن ــــ  موجی  دنیوی  معنای  برجسته ــــ  به 
يخ، ما را مستقیم پیش می برند.«۱ يادگارهای  رد پاهای او در دنیای نامحسوس تار
در تساجارا؛ شعبۀ  مانِتن  ذِن  مرکز  َدیر ذِن سوتو در غرب،  اولین  از  او عبارت اند 

شهری این مرکز، مرکز ذن در سان فرانسیسکو؛ و کتاب حاضر برای عموم مردم.
ین  گردانش را برای دشوارتر گذارد، شا او بی آنکه چیزی را به بخت و اقبال وا

لحظه آماده کرد، برای زمانی که حضور آشکارش در خأل محو می شد:

گر رنج ببرم طبیعی است. این همان رنج  می دانید وقتی بمیرم، در لحظۀ مرگم ا
بوداست. تعجبی ندارد. شايد هرکسی در آن لحظه به خاطر رنج جسمی يا روحی 
خیلی  بايد  ما  نیست.  مسئله ای  و  است  طبیعی  این  ولی  بزند.  پایی  و  دست 
گر  يم... نمونه اش بدن خودم يا بدن شما. ا قدردان باشیم که بدن محدودی دار

زندگی نامحدودی داشتید، بدجور به دردسر می افتاديد.

او با خاطری جمع مسئولیتش را واگذار کرد. در ۲۱ نوامبر ۱۹۷۱ در مراسم نشست 
يچارد بیکر۲ را به عنوان وارث دارمایی خود منصوب نمود. سرطان او تا  مانِتن او ر
جایی پیش رفته بود که جز با کمک پسرش نمی توانست همگام با صف قدم بردارد. 

يۀ ۱۹۷۲. )م.( يکا، ژانو برگرفته از قدردانی مری فارکاس در يادداشت های ذن، نخستین مؤسسۀ ذن امر  .۱
2. Richard Baker



۱7 پیشدرآمد

با این حال در هر گامی که عصايش را بر زمین می گذاشت با توانی که از ذن می گرفت 
يافت کرد: ظاهر آرامش را حفظ می کرد. بیکر ردا را همراه با خواندن این شعر در

این شاخۀ عود را      
که دیر زمانی با خود داشته ام     
فروتنانه پیشکش می کنم به     
یو     استادم، دوستم، کاهن اعظم سوزوکی شونر

بانِی این معبد

آنچه تو کرده ای نمی توان اندازه گرفت    
يم     با تو که در ترنم باران بودا گام بر می دار
رداهای ما خیس می شوند     
اما بر نیلوفرهای آبی     

يغ از قطره ای که به جا ماَند. در

دو هفته بعد استاد درگذشت و در ۴ دسامبر در مراسم خاک سپاری اش، استاد بیکر 
خطاب به جمعیتی که برای قدردانی از او جمع شده بودند گفت:

ین خوشی در این  گرچه بايد بزرگ تر کار آسانی نیست،  گرد  شدن  معلم يا شا
که فارغ از بوديسم پا به سرزمینی بگذاری  کار راحتی نیست  زندگی باشد. 
يادی را به  کاهنان و غیرکاهنان ز گردان،  که شا کنی  و در حالی آنجا را ترک 
کشور را تغییر داده  این مسیر آورده باشی و زندگی هزاران نفر در سراسر این 
ین در  کز تمر يت يک دیر، يک اجتماع شهری و مرا باشی؛ پايه گذاری و تقو
کار آسانی نیست. اما همین »کار  يکا  کالیفرنیا و بسیاری جاهای ديگر در امر
غیر آسان«، همین دستاورد فوق العاده، چیزی بود که او به آسانی از عهده اش 
یرا او سرشت راستین ما را از سرشت راستین خود به ما بخشید. تا  برآمد، ز
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گذاشت؛ ذهن و قلب  که توانست همۀ چیزهای مهم را برای ما به جا  آنجا 
گر خودش را هم بخواهیم، همین جا  ین بودا، تعلیم و زندگی بودا. ا بودا، تمر

و درون هر ىݬݔک از ماست. 

هیوستن اسمیت
مدرس فلسفه
مؤسسۀ فناوری ماساچوست




