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است که ذهن عامل  نیآموزد ا یم یرزم یکه فرد در مدرسه هنرها ییدرسها نیاز اول یکی

رسد  یکه به نظر م یینهایتمر یحت دیده یاست که شما انجام م ییکارها یدر تمام یقدرتمند

را با لبه  یآجر دیبار که مجبور شو نیمثال اول یاست . برا یمستلزم فقط حداکثر قدرت جسمان

 . آجر مورد نظر خواهد شکست یکه دستتان به جا دیداشت نیقی دیدستتان بشکن

 

 : میکن یاستفاده م ریشما از روش ز یریادگی یبرا حال

 

 نیکه ا دیفکر را در خود پرورش ده نیا دیزنآجر ب نیخواهم که چند ضربه کاذب بر ا یشما م از

و  دیریآجر را در نظر بگ نیریشکست سپس قسمت ز دیآن آجر را خواه لهیاست که به وس یروش

 یهر وقت احساس آمادگ دیآن فکر کن یو صرفا به قسمت تحتان دینداشته باش یآجر توجه یبه رو

 کی عبور دستتان از آجر ریبجز تصو دیافکار پاک کن گریتان را از د شهیصفحه فکر و اند دیکرد

. شما در مقابل آجرها  دیشکستن قرار ده یپل آماده برا ایلبه دو آجر به شکل طاق  یآجر را رو

در  یول دیسطح آجر متوقف ساز نیتر یو در خارج دیاوردیب نیزانو زده و دستتان را آرام پائ

 جرکه آ دیافتیباشد . حاال و با کمال تعجب در دهیرسآجر  یتصوراتتان دستتان به قسمت تحتان

 .دیکار را انجام داده ا نیکه من ا دین کیباور م یبه سخت دیکرده ا میبه دو ن قایمذکور را دق

 

 . رندیگ یرا به کار م لیروش تجسم و استفاده از قوه تخ نیورزشکاران موفق هم اکثر

 



بسته به  ایرشد خواهد کرد و  دیماند و هر چه در آن بکار یم زیحاصلخ یبه مانند باغ ذهن

که  یافکار منف ایطور افکار سالم موفق و  نیهم دیهرز بکار یعلفها ایو  بایز یشماست که گلها

 زهاجا یبرند به افکار منف یم نیو سالم را از ب بایکنند و افکار ز یهرز عمل م یبه مصابه علفها

هرز جرات و شهامت و اعتماد به نفس  یچرا که آنها همچون علفها دیورود به ذهن خود را نده

به ذهن شما نفوذ کرد در  یمنف یوقت تفکر هر .سازند یشما را در خود خفه کرده و نابود م

 ینوشته شده اند سپس کاغذ را ال یکاغذ یافکار بر تکه ها نیکه ا دیذهنتان آن گونه مجسم کن

 یم رانیو یافکار زائد و منف نی. بنابرادیکوچک گذاشته و آنها را در حد ذغال شدن بسوزان یتوپ

 .توانند به ذهنتان نفوذ کنند یهرگز نم گریشوند و د

 

 کار باشد؟ نیتا قادر به ا میاعتماد به نفسمان را آن قدر پرروش ده میتوان یچگونه م اما

 

جمله که شما  نیداشتن اعتماد کامل به ا قیه از طرشکست ن یبه جا تیتجسم کردن موفق قیطر از

 یو توجهات شما قدرت م قهایتشو لهیفقط به سو یافکار منف دیتوان یشما نم نکهینه ا دیتوان یم

 .گردند یو باعث از پا در آوردن شما م رندیگ

 

 . دیرا در راس افکار خود قرار ده تیموفق

 

 . کنند یمختلف از روش تجسم کردن استفاده م یتهایو وضع تهایدر موقع یهنرمندان رزم اکثر

قرار که او  نیدهد از ا یم بیشاگردانش ترت یرا برا یشیکارته نما انیاز مرب یکیمثال  یبرا

 .ضربه مشت بشکند کیرا با  نچیا کیبه ضخامت  ی( عدد آجر بتون۹دارد نه ) میتصم



پا زانو زده بود او دو  کیو مقابل آنها با شده بودند و ا دهیاتاق چ کیکف  یبر رو یبتون یآجرها

تمام آجرها  دیکوب یبتون یو مشتش را به آجرها دیکش یقیضربه کاذب بر آجرها زد سپس نفس عم

 خکه رنگ از ر میتماشاگران متوجه شد یقهایخرد شدند پس از تشو یاز دو عدد آجر آخر ریبه غ

 . دیاو پر

 دهید بیکه دستش آس افتیکرد.  یم نهیکه با ترس و دلهره دستش را معا یدر رختکن در حال او

که محل را  یدر چهره او مشهود نبود فقط وقت یعالمت چیداشت ه یدیکه درد شد یاست در حال

 .کرد گفت که بهتر است به پزشک معالجش مراجعه کند یترک م

 

وارده را  بیدست راستش شکسته بود دکتر آس یانگشتها یکه چند تا از بندها میباخبر شد بعدها

گرفت پس از عمل  یبه عمل جراح میداد و تصم صیاستخوانها تشخ یهمراه با در رفتگ یشکستگ

پس از  یشود . به او گفته شده بود که بهبود نسب یمحافظت م ییمهایس لهیدستش به وس یجراح

قدرت  یاو حت نکهیانجامد تا ا یطول م سال به کیشود و احتماال  یهفته شروع م جدهیه تاپانزده 

را در کره و ژاپن آموخته بود  یرزم یکه هنرها یمرب نیا .ابدیاز دستش را باز یاستفاده جزئ

 .نهفته است شیبهبود انسان در ذهن دیمعتقد است که کل
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ZEN از لغت CHAN  شده و  یسیاست سر چشمه گرفته و وارد زبان انگل ینیواژه چ کیکه

 .باشد ی( ماناید) DYANA یدر فرم اصل

و  یژاپن یآن در انواع تلفظ ها یشود و معن یشناخته م یلغت ژاپن کی" ذن " به عنوان  امروزه

است . " ذن " بر اثر برخورد جهان  دنیشی، در بحر تفکر غوطه ور شدن و اند یسیو انگل ینیچ

و بروز  رظهو نیآمده و بنابر ا دی" پد انایاصول " ماها" با  تهایونسی" و " کنفوم ستهای" تائوئ ینیب

" در  انایبزرگ ماها یتوان پس از فراهم آمدن " سوتراها یبه " ذن " را م کینزد یلیخ التیتما

 . " صورت گرفت وایکار توست راهب و مدرس هند " کومباراج نیکه ا دید نیچ

 

 ذن خچهیتار  ●

 یمیو قد نیتریگفته و نوشته شده که قو ییمکتب " ذن " داستان ها یگذار انیشدن و بن دایپ درباره

شاگردان مکتب " ذن " چهره  انی" که در م دارمایاست بنام " بود ه یآن داستان راهب نیتر

 . داشته است یشاخص

 

 (دارمای)بود ه یوگرافیب  ●

شد و به دربار  نیاز هند وارد " کانتون " چ الدیبعد از م ۰۲۵، د رحدود سال  دارمایه بود

 یول افتی" بود راه  سمیپر و پا قرص " بود یکه هوادار و حام انگیبنام " وو " از ل یامپراطور



او با امپراطور  فاتیاز تشر یو خال ی" و طرز برخورد شخص دارمایحکمت و فلسفه " بود ه

 . دی" کانتون را ترک گو دارمای" بود ه جهیکه امپراطور از او ناخرسند گردد و در نت دیباعث گرد

" رفت و از آن  ی" و التیدر ا یبه صومعه ا کسرهیپس از ترک کاخ امپراطور  دارمایه بود

 افتی یدیکرد تا آنکه در صومعه مر یرا سپر یشده ، مدت واریبر د رهیخود خ یدر انزوا خیتار

 . شد نی" ذن " در چ یشوایپ نیکو " که بعد ها دوم یبنام " هوئ

"  راینبود . ز دیبع یزیچ نی" بودا " است و ورود او از هند به چ نیجانش نی" هشتم دارمایه بود "

شده بودند و "  نیوارد چ ۰۵۵" پس از سال  یروس یو " بود ۰۵۵از سال  شی" پ وایکاماراج

 یم ر" بس انگی" ل اریشد در د نی" وارد چ دارمایکه " بود ه یانیپارامارتا " در حدود همان سال

 . بردند

 

 ژاپن  به  ذن  دورو ●

کشور آورده  نیبه ا ی" ژاپنیتائ نی" راهب "تیزائی"ا لهیبوس ۱۹۱۱" در سال ینزائیذن "ر مکتب

موسسات و باشگاهها کرده ، مکتب "ذن"  سیامپراطور شروع به تاس تیراهب تحت حما نیشد . ا

و کاما کورا  وتویک یدر شهر هارا به شاگردان آموخت . او باشگاه ها را  ینزائیمنتها از نوع ر

 . وارد ژاپن شد ۱۲۲۱نهاد . مکتب "ذن" از نوع "سوتو" هم در سال  ادیبن

 . گذاشت انی" را بن یج یهیباشگاه بزرگ " ا زین یمکتب هم "دوژن" بود که و نیا آورنده

اش بود که  یسامورائ روانی" و پ ومویورتی"  ینظام یکتاتوری" ذن " به ژاپن مصادف با د ورود

 . قدرت و حکومت را از دست اشراف رو به زوال گرفته بودند نانیا

 



و  افتیشد و رشد  دایها پ یسامورائ یکه طبقه نظام دیباعث گرد یخیتصادف و تقارن تار نیا

و ذن را درهم  یها هم مکتب " ذن " را مورد مورد توجه قرار داده و فلسفه سامورائ یسامورائ

" اما آنچه که اصل و اساس تهور و  دوی" بوجود آوردند بنام " بوشستیص "زو روش خا ختندیآم

گرفتند که از مرگ  ادیبود که از مکتب " ذن "  نیا ختیر ی" ها را پ یی" سامورا تشجاع

 دانیشان در م یو جنگندگ یباک یترس از مرگ را از دست دادند بر تهور و ب ینترسند و وقت

 . مبارزه افزوده شد یها

است و البته حضور و شرکت "  یاصل کاربرد " ذن " در فنون جنگ گرید ی" به عبارت دویبوش "

شود بلکه ذن از همان زمان رسوخ  ی" نم دویوجه محدود به " بوش چیبه ه یذن " در فرهنگ ژاپن

وارد شده است . ورزش ، هنر ،  یمردم ژاپن یزندگ یاز جنبه ها یاریدر بس بایو نفوذ خود تقر

هستند که در ژاپن با " ذن " در  ییها دهی، و ... از جمله پد ی، گلکار ی، شعر ، نقاش یارمعم

 . کردند یو راه خود را ط ختهیآم

و هم "  ینزائیکه هم " ذن " ر مینیب یم زین نکیهم ا یمتوال یجالب است آنکه پس از قرن ها آنچه

که هر سه " ذن " مشترکا با  یلب توجهعمده و جا زیذن " سوتو " هر دو در ژاپن وجود دارد . چ

 یادیت زیو اهم نندینش یم یمتوال ی" ذا _ذن" است. آنها ساعت ها ایهم دارند " مراقبه نشسته " 

ارزش  حیبدن و طرز تنفس صح حیبه قرار گرفتن صح زینشستن قائلند و ن حیصح تیبه وضع

 . دهند یم یفراوان

" ذا _  یرو شتریکند که ب ی" ذن " هم برخورد م یبا نوع ی" ذن " ژاپن انسان به طور تصادف در

شود  یبه عنوان " مراقبه " استفاده م یشخص یعاد یاز کارها شتریکند و بلکه ب ینم دیذن " تاک

" ذن  هنهفته تجرب یکه به عنوان راه ها تسوی_ جوج یزن ریبا کمان _ شمش یانداز ریکه مانند : ت

 . باشد ی" م



 

که  یشود و کسان یداده م می" ذن گرا " تعل یادیژاپن به عده ز یدر باشگاه ها " ذن " نکیا هم

 . سال زحمت بکشند ۰۵حدود  دیبا ابندیمکتب دست  نیا یبه درجه استاد لندیما

 لینا یسال تالش و زحمت خود را هم بکشند ، اما به درجه استاد ۰۵ یممکن است کسان البته

وصول به مقصود و  ی، تالش خود را برا انینشوند و همچنان در "صومعه" در صف ذن گرا

مکتب  نیدهند که اغلب بزرگان ا یذن نشان م خیبه تار یکالم آنکه نگاه انیپا . مقصد ادامه دهند

 . متنوع بوده اند یمسلط بر فلسفه ها یحت اینقاش  ای، شاعر 

 

 ذن نقطه کمال  ●

 نیاز ا گرینوع علم د چیو نه ه اتیاضی، نه ر یب است نه فلسفه ، نه روانشناسذن نه مذه مکتب

 یجستجو م یو مغز یو فکر یروح ودیاز ق ییرها یاست از آنچه بشر برا ی... ذن نمونه ا لیقب

 تهو بند ها شناخ دیاز ق یرهاساز قهیبه عنوان طر نیاست از آنچه در هند و چ یگریکند و نمونه د

.  ستین زین نهایکدام ا چیه یول وگای" _ دانتا _ و سمی"تائوت هیاست شب یزیچ ذن .  شده است

توان به  یم یخی. اما از لحاظ تار افتیتوان  یو مطلق نم یقطع حیصر فیذن تعر یاصوال برا

 . ستینگر ینیو چ یذن به عنوان سرانجام و نقطه کمال دور و دراز فرهنگ هند

 

 ... یاست تا هند ینیچ شتریب ذن

 نیو بهتر نیتر نندهیآفر زین یدوانده و در فرهنگ ژاپن شهیر نیقرن در فرهنگ چ ۱۲مکتب  نیا

 .کرده است فاینقش ها را ا

 



 انیذن گرا دیاز عقا یمختصر  ●

 

 : میهم بگوئ انیذن گرا دیاز عقا دیبا میبشناس یآنکه ذن را به خوب یبرا

، نگاه  دیاز آنها کم نما ای دیفزایبد آنها ب یزیرا بدون آنکه چ زیهمه چ دیاعتقاد دارد که انسان با ذن

از  یزیچ ای میبدان بده شتریاز خود ارزش ب نکهیبدون ا یستیرا با زیهمه چ نکهیا یعنیکند . 

 نیچنان کند که ع یستیانسان ذهن خود را با گری. به عبارت د مینگاه کن مییارزش آن کم نما

 . زدیچسبد ، دور بر یرا که بدان م ییو ارج و ارزش ها ندیرا بب قتیو حق تیواقع

 نی. در ا ندیآ یبشمار م یبه ذهن و تمرکز ، اصل اساس دهیمکتب "ذن" دور کردن افکار چسب در

در حال  ستنیز یگردد . معن یمبذول م یادیدر حال گسترده" توجه ز ستنیبه "ز نیمکتب همچن

و تسلط و  یتوانائ کی یعنیدر زمان حال  یدر حس کردن زندگ یاست توانائ نیگسترده هم ا

حال" را تحت شعاع قرار دهد .  ینتواند "زندگ ندهی"حال" را حس کند و گذشته و آ یدمقدرت که آ

 یشگفت یاستفاده ها یو روانکاو یذن در علم روانشناس نهیری" و مکتب دانیهنر "ذن گرا نیاز ا

مورد معالجه و درمان قرار  یروان مارانیب یاریدر حال گسترده" بس ستنیشود و بلطف "ز یم

 . بخشد یآرامش م ماریب ریو غ ماریدر حال گسترده به انسان اعم از ب ستنیکه ز راچ رندیگ یم

"ذن  ای"ذن"  یو هنر جو یاست کامال ضرور یمکتب "ذن" کار و کوشش و حرکت امر در

. در  دینما زیو پره یخوددار یآنچنان یها یکش اضتیر کار کند و از یستیگرا" و "رهرو" با

به  یابیدست  رایاستادان ... ز یها ییارشاد و راهنما ضایدارد و ا ییمکتب استاد مقام واال نیا

 . ممکن ریاست محال و غ یامر بایاستاد تقر بدونکمال "ذن" 

 



در مکتب ذن  یتحول انسان یعنیکرده اند  فی" توصی"ذن" را مکتب "تحول ناگهان نکهیوجود ا با

 یمعتقد اند به مراحل الزم انیباز هم ذن گرا یشود _ ول یحادث م یو ناگهان کدفعهیبه صورت 

 . ندینما یآن مراحل را ط دیهستند که شاگردان و رهرو مکتب ذن با

و کند  یاست که استاد ذن مطرح م یمراحل پاسخ دادن شاگردان به معما ها و سواالت نیجمله ا از

 یو واف یدارد که با تفکر در اطراف معما ها و مسائل مطروحه جواب کاف فهیرهرو و شاگرد وظ

 بدهد .
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 یرزم یذن در هنرها وهیش

 

 

تجربه  قیاز طر وهیش نیباشد. ا یم یژاپن یرزم یمبارزه است که شامل تمام هنرها وهیبودو، ش

 .ردیگ یمذهب و فلسفه شکل م ات،یاخالق نیو در عمق رابطه ب میمستق

از پرورش  یاساساً با شکل خاص یمیقد یاست دست نوشته ها دیجد یشرفتیآن با ورزش پ یتداع

 من چه هستم؟ ستم؟یشود. من ک یبر نفس مطرح م عتیطب ریفکر و تأث

چگونه آن را  د؟یدار یراه گام برم نیراه همراه است. شما چگونه در ا یامر با معنا نیژاپن ا در

است. بودو شامل  یورزش یکه مسابقه ا نیبلکه حداقل ا ستیفن ن یریادگیر فقط ام نیا د؟یابی یم

 ای (Judo) ، جودو(Kyodo) ودویو ک (Aikido) دویکی، آ(Budo) کندو لیاز قب یهنرهائ

 .است یراندازیت

 یاز مبارزه معنا م دنیبه صورت دست کش زین (Bu) “بو”کلمٔه  ریبا تصاو دیهم تجسم عقا هنوز

 (Do) “دو”و رشد نفس است.  ینه تنها رقابت کردن بلکه صلح جوئ یشود. در بودو نکته اساس

 یفکر و نفس خود م تیماه قیو دق حیکه شما را قادر به درک صح یانجام، آموزش وهیش یعنی

 یخود، دور یعیطب تیکه منجر به کشف ماه (Butsudo) بودا، باتسودو وهیش یعنی .سازد

به  یابیمحدود( و دست “تیمن”انسان )نفس اندک،  ریرخوت خواب ضم و یجستن از سست

 .واالتر و کامل تر خواهد شد تیشخص

 

و  (Yin) نییمذاهب و مکاتب شده است.  تیو تمام اتیخالق تیبه نها لیتبد ایدر آس وهیش نیا

 (Lao Tsu) و به گفته الئوتسو“ است چیحضور ه”، (Ching) نگیچ یاز آ (Yang) انگی



و  دیکه شما بدن و فکر خود را فراموش کن نیامر به چه معناست؟ ا نیا .ها در آن شهیو حفظ ر

به افکار و  یوجود دارد. فکر درون یهماهنگ نیآسمان و زم نیب د،یروح کامل به دست آور

 .رود یبه کنار م یدهند، خودپرست یاحساسات اجازه عبور م

 لیقب نی: ادهی. فکر و بدن، برون و درون، ماده و پداستیهمان سرچشمه مکاتب و مذاهب آس نیا

بر تمام اعمال  ر،ییدهند. هرگونه تغ یم لیکل را تشک کیاند و نه متضاد بلکه  یزوج ها نه دوتائ

افراد  ریفرد بر سا تیو عدم رضا تیتمام موجودات، رضا انیاثرگذار است، تمام روابط م

من است، و اگر  یتو شاد یشاد”به هم وابسته است.  زین گرانیخواهد بود. حرکات ما و د گذاراثر

تو  یباشم، وقت نیغمگ دیمن هم با ینیتو غمگ ی. وقتستیمن هم با تو خواهم گر یکن هیتو گر

 تیخاص یزیدر جهان باهم رابطه دارد. هرچ یزیهرچ“ خوشحال باشم. دیمن هم با یخوشحال

 .دیاز کل جدا شو دیتوان یهرگز نم .(Osmosi) یحالت اسمز ایدارد،  نفوذ و دخول

 لسوفانیو ف مانیپنج هزار ساله شرق، حک خیهستند. در طول تار یتیوابسته به هم نظر گ نیقوان

 .معطوف داشته و آن را انتقال داده اند وهیش نیروح، به ا نیتوجه خود را به ا

 

کتاب  نیاز ا یاست. در بخش ینیو اساساً چ یمیقد اریبس یکتاب (Shin Jin Mei) یم نیج نیش

 دیاما شما با ست،یچندان مشکل ن وهیش نیباالتر وه،یش :(Dobu non) دوبونان یآمده است، ش

 یلیم یو نه ب دیریاز حد قرار گ شیب ریاست که نه تحت تأث الزم .دیمختلف داشته باش یانتخاب ها

که  دیگو یم نی( چن”دهیذات و پد ریو تفس ریتعب” ای) (San Do Kai) ی. سان دو کادینشان ده

کوه و  نیمثالً ب د،یآ یم شیپ یجدائ د،یبدار یرا گرام یباطل الیاگر خ”امر  نیمشابه به ا

 .“اچهیدر

 



به  دنیرس یبرا یباشد. تالش ی( مZazenذاذن ) شن،یتیمد نیتمر یذن تالش برا یاز معان یکی

 یها، دربرگرفتن و برتر یدسته بند هیخارج از کل یو هوشمند ضیتفکر بدون هرگونه تبع تینها

( Bushido) دویذاذن و بوش نیتمر قیبعد از طر نیدر زبان، ا یریبه هر شرح و تفس افتنی

 شد. دحاصل خواه

 

 

 به قلم : تایسن دشیمارو

 (   (Taisen Deshimaruکاراته یایدن ماهنامه 


