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برف در تابستان روایتی از نظاره گری خود و زندگی  یک انسان است. 
آن چه مرا به ترجمه ی آن وا داشت، همان نفس نظاره گری است که به گمانم 
بنیان  نظاره گری،  فراگیری  از مهم ترین و ظریف ترین مهارت هاست.  یکی 
انسان ها آن را  اغلب  اما  یادگیری و تجربه ی هر چیزی در زندگی است، 

فرایندی طبیعی و فطری می دانند که نیازی به آموزش خاصی ندارد.
داستان بی توجهی به اهمیت نظاره گری به فرایندی طبیعی به  نام »هشیاری« باز 
 )attention( و توجه )awareness( ازآگاهی )consciousness( می گردد. هشیاری 
تشکیل شده  است. آگاهی، نظارت مداوم برمحیط درون و برون ماست. هر گاه 
یکی از محرک های درونی ) همچون حس درد در ناحیه ای از بدن یا خطور 
اندیشه ی خاصی به ذهن( یا بیرونی ) همچون صدای بوق و هیاهوی بیرون پنجره( 
از حدی فراتر رود، مورد توجه )آگاهی هشیارانه و متمرکز( قرار می گیرد. توجه 
و آگاهی، مؤلفه های هشیاری و کارکردهای طبیعی و فطری ذهن انسان است.

انسانی بسیار مهم اند1.  مؤلفه های هشیاری در کیفیت عمل و تجربه ی 

1. Brown, Ryan, and Cresswel (2007)
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موضوعی که در معرض حواس پنجگانه قرار می گیرد، نیز فعالیت های ذهن و 
حس حرکت، برای مدتی اندک کانون توجه ما می شود. پس ا ز ادراک و توجه 
به موضوع حسی، واکنش های فکری و احساسی نسبت به آن موضوع در 
ذهن ظاهر می شوند. ادراک و توجه، موضوع پیش روی را به شکل »خوب«، 
»بد«، یا »خنثی« ارزشیابی می کند. این ارزشیابی معمواًل در چارچوب ذهنیت 
و مشروط به تجربه گذشته است و چیزی را ازحافظه تداعی می کند. پس 
از این فرایند، واکنش های فکری و احساسی مثبت و منفی در قالب اعمال 
درونی یا بیرونی پویایی های ذهن را می سازند. براین اساس است که ذهن به 

یک جنبش مداوم از تمایل و تنفر بدل می گردد.
فرایندهای ادراکی یا توجه به یک موضوع، چنان با واکنش های احساسی 
هشیاری  از  می توان سخن  به  سختی  که  می شوند  تنیده  یاد شده  فکری  و 
بر  احساسی  و  فکری  واکنش های  نمود.  عادی  بزرگسال  یک  در  خالص 
تجربه ی ذهنی انسان سیطره می یابند. درنتیجه، فرایندهای فکری، احساسی، 
و کنترل ذهن و رفتار )در اشکال مختلف( درخالل زندگی رشد می کنند، 
تقویت می شوند، و تمایز و پیچیدگی می یابند، اما هشیاری به شکلی بدوی 
باقی می ماند. هشیاری کارکرد خود را درجهت سیطره ی تمایل و تنفر ذهن 
ایفا می کند، و درنتیجه توجهی به پرورش آن نمی شود. این امر به خصوص 
در دنیای مدرن که سرشار از موضوع جهت تقویت تمایل و تنفر ذهن و 

تضعیف هشیاری است مصداق دارد.
)mindfulness(بهوشیاری توجه،  و  آگاهی  طبیعی  فرایندهای  پرورش 
خوانده می شود. برخی آدم ها بهوشیار ترند و برخی کم تر، اما همه استعداد 
تقویت آگاهی و توجه از طریق تمرین را دارند. در بهوشیاری کارکرد آگاهی 
و توجه به واقعیت پیش روی، در درون و برون، در اثر تمرین ارتقاء می یابد. 
می توان ذهنی را پرورش داد که حساس به آگاهیت و توجهی دقیق و سریع 
در میدان آگاهی دارد. بهوشیاری یک استعداد و کارکرد طبیعی ذهن است، 
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و پرورش آن مهم و امکان پذیر است. همچون راه رفتن که کارکردی طبیعی 
است و در انسان عادی نیازی به آموزش نظام دار ندارد، اما راه رفتن چاالک و 

سریع مهارتی است آموختنی.
جسمانی  حس های  احساسات،  افکار،  به  شفاف  هشیاری  بهوشیاری، 
لحظه  هر  در  که  آن چنان  است،  اطراف  محیط  و  اعمال،   ،)sensations(
تنفر،  و  تمایل  از  پیراسته  و  پذیرش  با  نظاره گرِی همراه  پدیدار می شوند. 
موضع بهوشیاری به هر تجربه ای است. درنتیجه تسهیل گر تماس با واقعیت 
است. این تماس مستقیم و متمایز از واسطه های ذهنی و رفتاری نسبت به 
دارد.  بر  در  نیز  را  یاد شده  به واسطه های  آگاهی  تجربه است، و همچنین 
این چنین نظاره گری ، تسهیل گر دگردیسی جان آدمی است. این دگردیسی 
با بلوغ روانی همراه است، بلوغی که ذهن آدمی را ساده و عمیق می کند. 
و  تنهایی  رنج،  امید،  درد،  از  پر  انسانی  اندیشه های  تابستان  در  برف 
و  خود  نظاره گری  وتمرین  بهوشیاری  پرورش  اثر  در  که  است  شادکامی 
زندگی، درکی بس ساده و عمیق یافته است. اندیشه های این کتاب، محصول 
بهوشیاری وی در فرهنگی متفاوت از ما است، اما درکی انسانی و خواندنی 
انسانی در زمان و مکانی  با بهوشیاری هر  دارد. واگویی خردی است که 
متفاوت، قرابت دارد. گزیده گویی هایی موضوع محور است و گاه چنان ساده 
می نمایند که ارزش برخی از آن ها را تنها ذهنی می یابد که بهوش است و 
از رویدادهای ساده ی زندگی بر اثر پیچیدگی های غامض واکنش های ذهنی 
به سادگی گذر نمی کند. ذهنی که ساده را با سطحی اشتباه نمی کند و به جای 
پرورش اندیشه، در تکاپوی تیزکردن و تداوم بخشی نظاره گری و بهوشیاری 
است. از این رو نیازی به مطالعه ی کتاب از آغاز تا انتها نیست؛ زیرا زنجیره ای 
از اندیشه های مستدل و مستند در آن یافت نمی شود. می شود هر صفحه آن 
را باز کرد و خواند و سادگی، عمق، و خردمندی تأمالت انسانی با مسائل 

انسانی را در سایه ی حفظ و تداوم بهوشیاری اش مشاهده کرد.
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 mindfulness .در این جا، نگاهی به واژه ی بهوشیاری را نیز شایان ذکر می دانم
ترجمه ی واژه ی sati در زبان پالی به  معنای »به خاطر سپردن« است، اما به عنوان 
شکلی از هشیاری برحضور  ذهن)presence of mind( داللت دارد. توجه و 
آگاهی پذیرا)receptive( و پرورش یافته نسبت به تجربه و رویداد حاضر1. 
این واژه را برای نخستین بار»تیک نات هان« در زبان انگلیسی به کار برد2.

این کتاب آغاز و پایانی ندارد و مطالعه ی آن نظم خاصی نمی  طلبد، اما 
نویسنده نخست به ماهیت ذهن و بهوشیاری می پردازد و نکاتی را درباب 
روش های پرورش بهوشیاری در قالب مراقبه یادآور می شود. فصول دیگر کتاب 
تأمالت حاصل از بهوشیاری و نظاره گری نویسنده درخصوص خلوت کردن 
روانی، تجربه ی عشق پدرانه )مادرانه( و تربیت فرزند، ماهیت زندگی و مرگ 
و مواجهه با آن ها، یادگیری و آموزش در قالب انتقال تجربه یا وابستگی معلم 
به شاگرد، تأمالت ارزشی و فلسفی، و مشخصات رابطه ی سالم و ناسالم 
این محور می چرخند که: بر  است.گزیده گویی های فصول یادشده همگی 
هین مراقب باش، گر دل بایدت          کـز پی هر فـعل، چیـزی زایـدت
حد اعیان و عرض دانسته گـیر            حد خود را دان، که نبود زین گزیر

                                                                                                                    نيما قرباني
دانشگاه تهران

1. Brown and Ryan (2003)
2. دراین ترجمه واژه ی بهوشیاری را مناسب یافتم زیرا واژه ی mindfulness از صفتmindful و پسوند اسم سازness در 
انگلیسی ساخته شده است. واژه ی " بهوش" به عنوان صفت کامال با مفهومmindful در انگلیسی مطابقت دارد. همچون" 
بهوش باش دشمن به گوش است" پسوند"ی" به صفت در زبان پارسی اسم ساز است، همچون "هشیار"و"هشیاری". 
در نتیجه بهوشیار و بهوشیاری نیز قابل درک می شود. ساختار بهوشیاری از صفت و اسم "بهوش"و"یار" تشکیل شده 
است همچون صفت و اسم "جوان" و "مرد"که واژه ی "جوانمرد" را به عنوان صفت می سازد و جوانمردی را به عنوان 
اسم در تبدیل این صفت به اسم، واژه "بهوشی" از ساختار ساده تری برخوردار بود، اما با توجه به نازیبایی آوا و تداعی 

آن با واژه ی "بهوشی" مناسب نمی نماید.
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یادداشت چاپ دوم: دوستانی از دشواریابی برخی جمالت گله کرده 
بودند که به وسواس من در ترجیح رعایت امانت بر روانی  بازمی گشت. این 
نقیصه در چاپ دوم کتاب مرتفع شده است. از همت شفیق زهرا کریمی و 

ساره دلبخش سپاسگزارم.



مقدمــه    حدیث نفس                   
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نیاز به ابراز خود، قوی و برای رشد بسیار مهم است. اگر فرصتی برای 
بیان نداشته باشی، تفكر خالق خود را از دست می دهی. ُخب، این هم یكی 
دیگر از وابستگی ها است. نمی توانم خود را وادار به رهاكردن آن كنم. اغلب 
اوقات قلم را برای نوشتن بر می دارم و كنار می گذارم. روی كاغذ آوردن 
ذهنیاتم برایم سخت است. گمان مكن در حال موعظه ام. تنها دیدگاه های 

شخصی ام )احساسات و مشاهداتم( را كه حقیقت می دانم ابراز می کنم.
می دانم ممكن است خیلی از چیزهایی كه گفته ام، به راحتی بد تعبیر شوند. 
نامه روشن  در  را  نظراتم  نمي توانم  برد.  به كار  من  برضد  را  آن ها  می توان 
كنم. حتی سخن گفتن درباره ی آن ها نیز برای من كار بسیار دشواری است. 
به هرحال تالش كرده ام نظراتم را ابراز كنم. ممكن است گفته هایم با كتاب های 
بزرگ توافقی نداشته باشد. انتظار ندارم آن ها را قبول داشته باشی. حقایقی 
جهان شمول نیستند. تنها نظرات من در اكتبر 1986 هستند. من نیز همچون 

هرچیز دیگری قابلیت تغییر دارم. اشتباهاتم را نادیده بگیر.
باور کنی یا نه، آدمي هستم كه تمامی اوقات خود را ناراحت می كنم. 
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پنجم آگوست  روزی من هم شادكام خواهم شد. درباره ی خودم بگویم. 
1947 به دنیا آمدم. در یك مدرسه ی مذهبی كاتولیك تربیت شدم. درباره ی 
اغلب چیزها در این دنیا مطالبی خواندم. به هیچ آئین رسمی ای معتقد نبودم. 
اکنون چه؟ ُخب، كی می داند؟ از سن نوزده سالگی در فكر راهب شدن بودم 
اما به جای آن به دانشگاه رفتم و آموزش دانشگاهی را بسیار ناخوشایند یافتم. 
سپس خود را آموزش دادم. فهمیدم اغلب آدم ها به دنبال پول، موقعیت، لذت، 

و دیگر چیزهای بی ازرش اند. 
نمی توانم باقی عمر خود را این گونه بگذرانم. خانواده ی خود را ترك كردم، 
اگرچه عاشق دخترانم هستم. جای من در این جامعه ی رقابتی نیست. راهب شدن 
و زندگی در جنگل بهترین راه برای من است؛ با خلق   وخوی من سازگار است. 
در  و  داشت  آرامی  و  طوالنی  زندگی  او  بود.  شان1  من  مادربزرگ 
هم  به  خیلی  ما  بودم.  ساله  زمان چهارده  آن  در  درگذشت.  هشتادسالگی 
نزدیك بودیم. اغلب به او فكر می كنم. آدم های قوم "شان" را نیز دوست دارم. 
آن ها خیلی خوش مشرب اند. " شان" های زیادی در اطراف مای مایو2 هستند. 
مردماِن  اغلب  آن ساكن ام.  نیز در دهكده ای هستند که در  آن ها  از  برخی 
دهكده ای دیگری به نام ye-nge هم شان هستند و به زبان شان تكلم می كنند. 
هستند-ساكت،  من  مادربزرگ  همچون  شان  سالخوردهی  بانوان  از  برخی 
آرام، دوست داشتنی، ساده، صبور، خشنود، مالیم و بسیار مهربان-یافتن چنین 
افرادی در شهرهای مدرن سخت است. آدم های ثروتمند بسیار مشكوك اند؛ 

گمان می كنند دیگران به دنبال پول آن ها هستند.
از رابطه ی من با خانواده ام پرسیدی. هیچ گاه خوب نبود. تنها شخصی كه 
در خانواده ام دوست داشتم خواهر بزرگ ترم بود. مرا دوست داشت اما قادر 
به درك من نبود. »هیچ گاه احساس تعلق به خانواده ام نكردم«. در خانواده ام 
1. شان(shan) چهار گروه از قوم های بودایی در برمه هستند. شان زبانی است که 5 تا 6 میلیون نفر با آن سخن 

می گویند وجزئی از خانواده زبان های Tai است.
2. Maymyo
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غریبه بودم. شاید روزی رفتم و خواهرم را دیدم. رابطه ی من با والدینم با 
عشق و نفرت بود. )هردوی آن ها اكنون مرده اند.( من در خانه بسیار تنها 
بودم. می دانم درباره ی رابطه با خانواده ات چه احساسی داری. اشكالی ندارد. 
ما عشق و درك را در جایی دیگر می یابیم. هر کاری كنی و هر آنچه پیش آید 

من همواره برای تو پدر، برادر، دوست، مشاور و... خواهم بود.
من در مرز دو فرهنگ متفاوت زندگی می كنم-غرب و شرق. در برمه 
)میانمار( به دنیا آمدم و در مدسه ای به سبك غربی تحصیل كردم. با ادیان 
گوناگونی مواجه شدم-آیین بودا، مسیحیت، یهودیت، آیین هندو، اسالم-و 
آدلر،  یونگ،  غربی-فروید،  روان شناسی  با  فلسفی.  ماتریالیسم  با  همچنین 
غرب-سقراط،  فلسفه ی  دیگر؛  بسیاری  و  جیمز  ویلیام  ر.د.لنگ،  راجرز، 
افالطون، ارسطو، هگل، كانت، نیچه، کیرکگارد، برتراند راسل، ویتگنشتاین، 
كافی است. درنهایت  انسان  برای مغشوش كردن ذهن  برگسون، و غیره _ 
خواندم؛  الكترونیك  مهندسی  نکرد.  خود  پیرو  مرا  به طور جدی  هیچ چیز 

نظریه های علمی پیشرفته همچون سیاه چاله ها را خواندم.
برای  چیز  مهم ترین  نیستند.  مطمئن  هیچ چیز  درباره ی  آدم ها  می دانم 
شناخت، ذهن خود است. بله، می خواهم آزاد باشم. و این باید از آغاز روشن 

باشد. آزادی من فروشی نیست.
زندگی طوالنی در یك مكان در من احساس زندانی بودن ایجاد می كند. 
بر طبق سنت برمه من یك شیرم. واقعًا احساس می کنم همچون شیر کوهی 
در كوهستان غرش می کنم. آهان، آزادی... هیچ محدودیت، گره، یا وابستگی 
را بر نمی تابد. حتی وابستگی هایی را كه آزادی مرا محدود می كنند دوست 
ندارم. آدم ها به من دلبسته می شوند و این برای آزادی من خطرناك است. 
عاشق آزادیم هستم و آن را با هیچ چیز معاوضه نمی كنم. آزادی ذهن را نیز 
دوست دارم. از این رو، بیش از پیش آن چه ذهن را زندانی می كند می بینم. 
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مجموعه گفتارها، اصول، و حقایق برتر1 را بسیار خوانده ام، اما وقتی چیزی 
را می یابم یا می بینم برای من همچون اكتشافی جدید است. كشف حقایق 

ساده توسط خودم شعف عمیقی است ! یافتم!
گفتگو با آدم هایی برنمی تابم كه حرف های کتابی خود را همچون شناخت 
می پندارند. اما گاهی خود را درست در حال انجام همین كار، گیر می اندازم؛ 

هرچند این كار را كمتر از پیش انجام می دهم.
من شیر كوهستانم، یك تنه، اما نه تنها. آموخته ام كه به تنهایی زندگی كنم. 
گاهی می خواهم عمیق ترین درك خود را ابراز كنم، اما یافتن فردی كه بداند 
چگونه گوش دهد، درك كند و قدر بداند سخت است. اغلب این منم كه 

گوش می دهم. آدم ها دوست دارند سخن بگویند.
ذهنی(   همچنین  و  رها بودن)جسمی  و  مستقل  خواست  می كنم  گمان 
عمیق ترین آرزوی من است. آزادی، َاشكال و مراحل متفاوتی دارد. باید به 
هر قیمتی كه شده از سرشت خود پیروی كنم. ممكن است دوستان خود را 
آزرده باشم. آدم ها انتظارات بسیاری از من دارند. بعید است انتظارات آن ها 
را برآورده باشم یا بتوانم زمانی برآورده كنم. در حال حرکت به سوی آزادی 

خود هستم ، نه درپی همرنگی با دیگران. 
خاطرات، رؤیاها، و تأمالت یونگ را خوانده ام. برخی ازعقاید او را خیلی 
دوست دارم. برخی از مطالبی كه او درباره ی خود گفته است درمورد من نیز 
واقعًا صدق می كند. ازاین رو، برخی از مطالب او را برای شما نقل می كنم: 
»در کودکی احساس تنهایی می كردم، هنوز هم تنها هستم، زیرا چیزهایی 
می دانم و باید مطالبی را بگویم كه ظاهرًا دیگران چیزی از آن ها نمی دانند، و 

نیز نمی خواهند بدانند«.
»تنهایی بی کسی نیست، بلكه ناشی از ناتوانی برای بیان چیزهایی است كه 
در نظر شخص مهم اند، یا چسبیدن به دیدگاه هایی كه برای دیگران ناپذیرفتنی 

1. pitaka
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است. اگر انسانی بیش از دیگران بداند، تنها می شود. اما تنهایی دشمِن حتمِی 
دوستی نیست، هیچ كس، بیش از انسانی تنها به رفاقت حساس نیست، و 
رفاقت تنها هنگامی شکل می گیرد كه انسان فردیت خود را از یاد نبرد و با 

دیگران هم هویت نشود.
تحمیل  من  به  كه  خود  درونی«  »قانون  از  جز  تبیعت  ندارم  چاره ای 
است كسی  ممکن  نكرده ام. چه طور  تبعیت  آن  از  البته همواره  شده است. 
بدون آشفتگی زندگی كند؟ )»سخن از تولد دوباره است ـ درمورد من باید 
عمدتًا شوقی شدید به درك كردن باشد كه به تولد من منجر شده است، زیرا 

قوی ترین عنصر طبیعت من است.«(
»همچنین متوجه شده ام باید افكاری را كه در درونم جاری اند به منزله ی 
بخشی از واقعیت خود بپذیریم. مقوله ی درست و غلط، البته، همواره دركار 
است اما از آنجا كه الزام آور نیست در مرتبه ی دوم قرار می گیرد. خود افكار 
از قضاوت ذهنی ما درباره ی آن ها مهم تر است. اما این قضاوت ها نیز نباید 
سركوب شوند زیرا آن ها هم افكاری جاری در درون اند و بخشی از كلیت ما 

را هستند«. )از این رو، نسبت به هرچیزی بهوش باش(.
آن ها  بر  غلبه  به  قادر  نكرده  از جهنم شهوات خود عبور  كه  شخصی 
نیست.  ازاین رو، چنین شخصی در خانه ی مجاور ساكن می شود، و در هر 
لحظه شعله های آتش به خانه ای كه او در آن است زبانه می كشد و آن را 
نیز می سوزاند. هرگاه كه تسلیم می شویم، پنهان می شویم، و از یاد می بریم، 
همواره این خطر هست كه موضوع های غفلت ما با نیروی بیش تر بازگردند. 
)در شهوات خود غرق مباش؛ نسبت به آن ها بهوش باش. برای من، عبوراز 
تجربه  معنای  به  بلكه  نیست،  آن ها  برمبنای  عمل  معنای  به  شهوات  میان 

هوشیارانه و آگاهی از آن هاست(. 
»درواقع، این خطر هست که »تب پیشرفتی« كه هرچه بیش تر برای گریز از 
گذشته به ما فشار می آورد، رؤیاهای کودکانه بیش تری از آینده را بر ما تحمیل 
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کند. اصالحات از طریق پیشرفت، و از طریق روش ها و ابزارهای نوین، در 
آغاز جلب توجه می كنند، اما در بلند مدت نامطئن هستند و در هر موردی 
تاوانی دارند. پیشرفت به هیچ روی خشنودی و شادی آدم ها را دركل افزایش 
نمی دهند. بر دل فریبی زندگی می افزاید، همچون ارتباطی که سریع شکل 
می گیرد و به شكلی ناخوشایند سرعت زندگی را افزایش می دهند و وقت ما 
را بیش از پیش می گیرند«. )ازاین رو، تا آن جا كه امكان دارد ساده زندگی كن(.

»بدون برق زندگی كرده ام و ترجیح می دهم شومینه هیزمی و اجاق هیزمی 
داشته باشم. شب ها یك چراغ قدیمی روشن می كنم. آب لوله كشی وجود 
ندارد و من آب را از درون چاه تلمبه می زنم. هیزم می شكنم و غذا می پزم. 
چنین اعمال ساده ای انسان را ساده می كند؛ و چه قدر ساده بودن دشوار است. 
در بولین گن1، سكوت اطرافم شنیدنی است، و من متواضعانه در هماهنگی 
با طبیعت زندگی می كنم. سكوتی وصف ناپذیر همه جا را فراگرفته است. در 
برج بولین گن زندگی طوری است كه گویی در آن واحد در قرن های زیادی 
زندگی می كنی. این جا بیش از من عمر خواهد كرد، و در مکان و سبِک آن 
چیزهایی است از گذشته های دور. چیز چنانی ندارد كه زمان حال را به یاد 
انسان بیاورد. اگر مردی از قرن شانزدهم قرار بود به این خانه نقل مكان كند، 
تنها چراغ نفتی و كبریت برای او تازگی داشت؛ در غیر این صورت، بدون 
مشكل می توانست در این جا زندگی كند. در این جا هیچ چیز پدیده های کهنه 

را به مخاطره نمی اندازد، نه نور برق و نه تلفن«. )كارل یونگ(
گفتنی ها بسیاری است اما دیگر بس است. رؤیای من عبارت است از 
زندگی در دل كوهستان، به دور از آدم ها و سروصدا؛ ساكت و آرام. گریه 
می کنم؟ ُخب، كی باور می كند راهب پیری همچون من هنوز اشك هایی برای 
گریستن داشته باشد. طبیعت من همچون خاكستری است كه به آهستگی 
می سوزد. شعله های آتش را در خاکستر نمی بینی اما  با این حال می سوزد. 

1. Bollingen



درموردم قضاوت نكن؛ مرا درك كن. بی عیب ونقص هم نیستم.
که  آن هایی  از  ازاین رو،  است.  هم شده  بیش تر  عیب ونقص هایم  حتی 
قضاوت می کنند می ترسم. می خواهم تنها باشم. می گویند یك راهب نباید 
به كسی یا چیزی وابسته باشد، اما من  نمی توانم. من فقط یك راهب نیستم؛ 
انسان ام. در تالش هم نیستم كه كسی باشم. بلكه تمام تالش خود را می كنم 
هر آن چه كه در زندگیم، در ذهنم و در قلبم رخ می دهد درك كنم. نه نامی و 

نه مقامی؛ وقتی بمیرم هیچ چیز باقی نخواهد ماند. 


