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 بابویهابن سفری در

 

 . محمدعلیبرندبه سر میبابویه هیچ اختالف نظری وجود ندارد و همگی در صلح و آرامش با یکدیگر گورستان ابن بین ساکنانِ

هیچکدام مایل  کنند.و مهوش در کنار یکدیگر بدون هیچ پرخاش و خشونتی مردگی می ، غالمرضا تختیفروغی، رجبعلی خیاط

زندگان  حسادتی در مالقاتِ یک رقابت یاکند و هیچا تحریف یا سانسور نمیو هیچ یک سخن دیگری ر نیستبه حذف دیگری 

اند و با هم تعاملی ندارند لبته خواهی گفت که آنها مردهااهل مدارا نیست.  بابویه ابنی مردگانِای مثل جامعههیچ جامعه ندارند.

معناست. ولی ا هم بیظری هم وجود ندارد و از آنجا که اختالف نظری وجود ندارد مدارو از آنجا که تعاملی وجود ندارد اختالف ن

ان ساکن وادی امن جهل ه شوی که به چه میزای نقل کنم تا متوجخواهم برایت از سفری که به این گورستان داشتم خاطرهمی

 وادی مرموز و رازآلودی است.چگونه یه بوباو ابن هستی

یم. وزش باد در شاخ و برگ درختها ی دور و برمان بودبودیم و محو درختهای سرسبز و در هم تنیدهقبری نشسته روی سنگ

داشت. دمیده آنها را به هم وصل کرده بود و امکان تشخیص اینکه کدام شاخه و کدام برگ متعلق به کدام درخت است وجود ن

ند. سایدتنیدند و بر هم میان سبز آفریده بود که در هم میدریای مواجی از گیاه شدن باد در درختان و شاخ و برگهای آنها،

هایی تابید. خطیمگویی دمیده شدن باد در درختها به آنها حیات بخشیده بود. خورشید نیز از آن باال، جایی در آسمان بر ما 

باریدن  باران بر زمین گورستان شدند و همچون قطراتید خارج میشدند از خورشباریک، تمیز و نورانی که گاهی دچار انقطاع می

ی های سفید مرمر روی هر گور در هر ثانیه، آوازی در گوشهی نور خورشید به سنگصدای برخورد هر قطره گرفتند.می

این کرد و القی پیدا میت سماناز آ خورشید نور وزید با بارشباد که از غرب به شرق می کرد.دستگاههای سحرآمیز خلق می

 ها، خیره بودیم و توان چشم کندن از آن نداشتیم. مانست. به صلیب، به آن باشگاهِ زیباییی از زیبایی را میالقی صلیبت

کت و  دستی،چوب قبری که نشسته بودیم فرود آمد. سنگ قبر قدری شکافت و مردی میانسال، با ی نوری روی آن سنگِقطره

شد. دمیده شدن هیچ صدایی شنیده نمی آمد. رسید، باالکه به سطح زمین مینردبانی از اعماق  شلوار، و عینکی گرد به چشم از

ها و خود ی در هم آمیختنهای نور ادامه داشت ولی انگار در حضور آن مرد، همهباد در درختها و برگها و نازل شدن قطره

چک قبر که از آن خارج شده بود تبدیل ای تبدیل شد. چوب دستی خود را به زمین کوبید و شکاف کوزمینهگورستان به پیش

ی دست به ما فهماند که باید از شکاف ایجاد به شکاف بزرگی شد که تمام گورستان را به دو قسمت تقسیم کرد و سپس با اشاره

 شده در زمین عبور کنیم و به عالم زیرزمین برویم. 

چهار دیوار آن کتابخانه بود. سقف و کف راهرو و دیوارهای چپ با عبور از شکاف و رفتن به زیر زمین، وارد راهرویی شدیم که هر 

های نور آفتاب، در ، شکافِ زمین دوخته شد و دور از قطرهراه افتادیمو راست همگی پر از کتابهای مختلف بودند. هنگامی که 
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جا را  و با وجود آن نور همه دستی خود را با دست آنقدر مالید تا سر آن نورانی شدزیرزمین همه جا تاریک شد. مرد سر چوب

باز در میان راه رسیدیم. آن را برداشتیم و متن نوشته شده روی آن را خواندیم: شد دید. قدری راه رفتیم تا به کتابی نیمهمی

ه هم از زمانی که مرد را دیده بودیم هیچکدام یک واژ«. دانندگویند نمیکنند و آنان که سخن میدانند سکوت میآنان که می»

سخن نگفته بودیم. آیا ما به چیزی پی برده بودیم و این سکوت نشان از آن دانایی داشت؟ این جمله به نظر حکمت گرانبهایی 

ای میان دانایی و سکوت برقرار کرده است. ولی خود آن حکیم فروشی نماد دانایی است، رابطهاست و در دنیایی که وراجی و فضل

قال این حکمت سخن گفته است. اگر این عبارت خود بزرگترین حکمت است و باید آن را بیان کرد هم سکوت نکرده و برای انت

داند، چرا به ترین حکمت باشد. اگر این عبارت، حکمت است و آن حکیم هم این را میی بزرگتواند دربرگیرندهپس سکوت نمی

ها در حال بازی با ذهن من بودند ولی نه این پرسش خود حکمت توجه نکرده و سکوت را شکسته، حکمت را بیان کرده است؟

آوردیم. به راه خود ادامه دادیم تا به کتاب باز بعدی که روی زمین افتاده بود ای به زبان نمیمن، نه او و نه مرد هیچکدام واژه

ما از آن زمان که سر و کله پس «. سکوت یکی از زبانهای انسانی است»رسیدیم. آن را برداشتیم و متن آن نوشته را خواندیم: 

ای به زبان نیاورده ولی خیلی آن مرد از زمانی که آمده واژه م ولی به زبانی دیگر؟یمرد پیدا شد در حال سخن گفتن با یکدیگر

ی عبور کنیم. او این سخن را با اشاره گفت این بود که باید از شکافترین چیزی که به ما بدون واژه چیزها به ما گفته است. ساده

ای بهره نبردند ولی آیا چیزی هم به ما دستش به ما گفت. وقتی در گورستان بودیم هم درختها و باد و خورشید از هیچ واژه

رختها گفت؟ دی دست آن مرد که به ما چیزی گفت، آیا رقص جنون آمیز درختها با ساز باد چیزی به ما نمینگفتند؟ مثل اشاره

هم جاندارند ولی آیا جاندار بودن برای چیزی گفتن کافی است؟ اگر باشد، آیا سکوت مطلق درختها و گیاهان حاوی سخنانی 

است که ما از آن غافلیم؟ چرا سکوت یکی از زبانهای انسانهاست و یکی از زبانهای جانداران نیست؟ دوست داشتم کسی پاسخ 

ه ادامه دادیم تا به کتاب بعدی که روی زمین ولو شده بود رسیدیم و آن را برداشتیم و متن داد. به رااین پرسش را به من می

ها که ما غرق در آنهاییم با واقعیت واژه. «به سوی واقعیت و پرتگاهی در مسیر رسیدن به آن استپلی زبان »روی آن را خواندیم 

کردم و متفاوتی را پشت سر هم مثل قطار در ذهن خود ردیف می هاییکی نیستند. ذهن من درگیر افکارم بود و مدام واژه

خواستم بفهمم چرا آن حکیم سکوت خود را شکست تا حکمتِ سکوت را خواستم با ور رفتن با آنها به واقعیت پی ببرم. میمی

ی از فکر کردن فاصله بگیرم ها نیاز دارم کمگویند؟ برای رسیدن به این پرسشخواستم بدانم آیا گیاهان سخن میبیان کند؟ می

، بتوانیم در مورد آن سخن بگوییم. با اند که ما آنها را آفریدیم تا در غیاب واقعیتهاییها سمبلو با واقعیت مواجه شوم. واژه

ماجرا را برای شما توانستم با سکوت آن ها نبودند هیچگاه نمیگویم و اگر واژهبابویه را میها داستان آن روز در ابناستفاده از واژه

ها را کنار گذاشت و به ذهن خود اجازه بدهیم تنها مشاهده کند. درخت را تعریف کنم. برای فهم واقعیت ولی گاهی باید واژه

، آن را مشاهده کنیم بدون اینکه طراوت آن ما را یاد کسی بیندازد، رقص آن را به رقص کسی تشبیه کند مشاهده کند بدون اینکه

ی درخت لذت ببریم بدون اینکه به جای خالی کسی در این لذت فکر کنیم. فکر کردن و در تورِ واژگان اسیر شدن از مشاهده
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گذارند من به واقعیتی که روبروی من است، یعنی درخت، برسم. درگیر شدن با واژگان باید پیرو اصولی باشد. چه بسیار نمی

های نویسندگانی ها در واکنش به واژهشویم که برخی نویسندهرگیر واژگانی میخوانیم و در خواندن آنها تنها دکتابهایی که می

الف گفت فالن و ب گفت، الف گیرند. دیگر که خود واژگانشان را در مواجهه با نویسندگانی دیگر به کار گرفته بودند، به کار می

این زنجیر واژگان رها شوم و واقعیت را تجربه کنم؟  آیا نباید از . ب گفته الف گفته است فالن و... ،گفته است فالن و جیم گفت

ورزی او را برای عشق دماشای درختی نشست که خورشید و باتوان با وجود واژگان از این زندان ذهن رها شد و به تآیا هرگز می

دستی خود به با چوب شد. مردیافتم که با فشردن آن امکان خاموشی واژگان فراهم میای میاند؟ دوست داشتم دکمهبرگزیده

ی واژگان ذهن من را پاره کرد و من را به واقعیت بازگرداند. باید دستی او، این واقعیت بیرونی، رشتهزمین کوبید و صدای چوب

درنگ آن را برداشتم تا متن روی آن را بخوانم. کاغذی سفید دادیم. ادامه دادیم تا به کتاب بعدی رسیدیم و بیبه راه ادامه می

ود و هیچ چیز روی آن نوشته نشده بود. آیا سفید بودن یک کاغذ نوعی سخن گفتن است؟ کاغذهای سفیدی که از دکان حاجی ب

های کاغذ به من چیزی بگوید یا ی کاغذ قصد دارد با پر نکردن صفحهاند؟ آیا تولید کنندهخریم حاوی چگونه سخنیاهلل میفضل

ای از آن شربت روی کاغذ ای در حال خوردن شربت است و ذرهمن آن را بخرم؟ اگر نویسنده دارد تاتنها آنها را سفید نگاه می

ی خالی حاوی سخنی است. توانم بگویم آن صفحهی این عمل از نوشتن روی آن صفحه صرف نظر کند هم نمیبریزد و در نتیجه

ای را سفید بگذارد ممکن ای توضیحات صفحهز پارهای در کتاب خود در حال سخن گفتن از سکوت است و پس اولی اگر نویسنده

ی خالی چیست به راه خود ادامه دادیم. قدری که بدون اینکه دقیقا بفهمم پیام آن صفحهاست قصد انتقال پیامی داشته باشد. 

ا تاریک شد. تاریکی دستی آن مرد کاسته شد و بر تاریکی آن فضا افزوده شد تا آنکه رفته رفته همه جراه رفتیم از نور سر چوب

توانستم با آن مواجه شوم و ذهنم به شدت فعال شده بود. تصویرها و افکار متفاوتی واقعیتی بود که پیش روی من بود ولی نمی

ی تاریکی در آن شرایط بپردازد و در عوض به هیوالهای ترسناکی توانست به مشاهدهآوردند. ذهنم نمیبه ذهن من هجوم می

شناختم ای که میکردم و هر واژهما را ببلعند و من در ذهن خود به آن هیوال فکر می ،قرار است در این زیرِ زمین کرد کهفکر می

ترین واقعیت نیست؟ واقعیتی که از روی شرم از واژگان و بردم. آیا تاریکی عریانبرای ستیز با آن یا رهایی از دست آن به کار می

توان نبودِ نور را نیز نوعی سکوت است. سکوتِ نور، جایی که تنها می ودنش را بپوشانند؟ تاریکیکند تا عریان بمفاهیم دعوت می

که نه صدایی هست و نه نوری و نه چیزی برای لمس کردن. آیا من هرگز خواهم توانست با این  است دید. سکوتِ مطلق، جایی

دیدم روی سنگ قبر در گورستان شمانم را باز کردم و چدستهایش را روی دستهایم حس کردم و گرمی واقعیت مواجه شوم؟ 

 آن را خواندم:«. گراییراه»ایم. کاغذی در دیگر دستم بود که باالی آن نوشته شده بود بابویه نشستهابن

 
بسازم. اگر بتوان چنین تفکیکی میان  ی«من»خواهم از نو، می ردهکنم. من را خراب کتجربه می را « من ِعدم»نوعی 

ا ابد بگذارم برایم خواهم تقائل شد، این من جدید را چه کسی قرار است بسازد؟ من باید بسازم. اگر می «من»و  «من»

بسازند، در حال زندگی الگوی عده دیگری هستم. در چنان حالی، اصال چرا باید باشم؟ باید جایی شروع کرد به ساختن، 
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به آن اشاره کنم و بگویم است. منزلگاهی نیست که یک منش سازی یک راه است، یک روش است، به ساختنِ من. من

  من رسیدم.

 

ودی خود ، همه ذکر و فکر ما شده است؟ راه، مسیر، انگار به خی پایانیچرا کسی دلمشغول راه نیست؟ چرا مقصد

دانی که می تواند برسد. زیبایی راه به همین است، به همینموضوع جذابی نیست. نه کسی به خورشید رسیده و نه می

ی مجزا از م نیست، مقصدتا هر جا هم که بروی یا نروی مه .ید رسید ولی در افق نور حرکت کنیتوان به خورشنمی

ول و دوم اهمان در راه بودن است، در افق نور خورشید بودن است. کجای راه بودن،  راه نداریم، مقصدی اگر هست

  مقصد اینجاست. شدن، اینها همه حاشیه است. راه رفتن در راه،

 

اند و در نتیجه گمان دارند گم رسیدن . همه مدعیزندالف می کند،ایم. هر کس ادعای پیدا بودن میهمه گمشده لیو
 نیستند. 

 

کند. اگر طالب خودم باشم، زند گم نشده است. راه، من را به من وصل میتنها آدمی که راه را شناخته و در آن قدم می

رسد. اصالت به راه رفتن است، به رفتن است، به در راه، راه راه ایمان بیاورم. راهی که از من به من میباید به اصالت 

« راه»ایم. دیگر متوجه را گم کرده« راه»ایم. پدیده ایم. نه اینکه جهت را اشتباه رفتهرفتن است. ما راه را گم کرده

 است.« راه»نیستیم. گمشده ما 

 

د الی است که همواره از خود پرسیدیم. خب که چی؟ به کجا برسیم؟ مقصد چیست؟ مقصهمان سو« خب که چی؟»

رسی چه اهمیتی دارد. ندارد. در راه بودن اهمیت رسی و به کجا نمیهمین راه است، اینکه در طول این راه به کجا می

است، حتی اگر به بهترین منزل  ه در حال حرکتانسان هموار تواند ساکن باشد.دارد، نه به جایی رسیدن. انسان نمی

توان ساکن باقی ماند. از آنجا که هم برسی، از آنجا که دائم در حال حرکتی، از آنجا نیز عبور خواهی کرد. هیچ جا نمی

 حرکت و عبور انسان دائم است، پس راه هم دائم است.
 

رم من را بمیرم؟ در قبر بخوابم، کچرا به خودم زحمت بدهم؟ مگر قرار نیست نهایتا شصت سال، هفتاد سال دیگر 

 بخورد، چرا باید اینقدر درد و رنج برای خود بخرم؟ 

 

خواهد من را بخورد؟ بگذار بخورد. االن نوبت کرم نیست، االن نوبت من است. من االن شصت سال دیگر، کرم می

اصطالح راهی است، کسی ودن بهو به کجا باید رفت و راه کدام است. هر کسی هم در حال پیم دانم چه باید کردنمی

ایم. مثل روز برایمان خبر است ولی همه ماالمال ایمان و یقینه داند چبه او گفته راه این است. انگار هیچکس نمی

یگری از روشن است که جهان چیست و ما چه هستیم و راه کدام است و مقصد کدام است، یکی از روزنه دین و آن د

ایم مقصد را . همه مدعیها و فرهنگ خودی سنتیِ منِ بزرگوارش و آن آخری از روزنهنهروزنه علم و آن یکی از روز

 ؟زا از راه داریمی مجمقصد چراپرسیم که اصال ود نمیشناسیم. ولی هیچگاه از خمی

 

گرو ی که دل در «من»ی زیستن. ی بسازم شایسته«من»نابود کرده و  های دیگران استه محصول افسانهکرا ی «من»

 ها کافر است.راه دارد و به بیراهه
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