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چکيده
غايت و مقصد سلوک در عرفان اسالمی ،فنا و در عرفان بودايی ،نیرواناست .رسیدن به هر دو مقصد ،از
راه زدودن صفات و خواهشهای نفسانی است .شباهتهای فنا و نیروانا آنقدر هست که گاه مفهومی
مشترک قلمداد میشوند .فنا و نیروانا تجربههايی عرفانی هستند و با نظريّههای رايج در پژوهشهای
تجارب عرفانی نیز مطالعه میشوند .يکی از اين نظريّهها ،ساختگرايی است که تجارب عرفانی را
پردازششده و سامانيافته از باورها و انتظاراتی میداند که عارف با خود به تجربه میآورد .در نگاه
ساختگرا ،عارف در حالی به تجربۀ عرفانی پا میگذارد که از آموزهها و مفاهیم سنّتی دين و آيینش
زمینهمند شده است و ازآنجاکه آموزهها و مفاهیم سنّتی اديان و مذاهب از اساس با هم متفاوتاند،
تجربههای عرفانی عارفان آنها نیز نمیتواند يکسان باشد .در اين مقاله ،زمینهمندیهای عارفان اسالمی و
بودايی را در تجربۀ فنا و نیروانا از دريچۀ ساختگرايی بررسیدهايم .ما استدالل میکنیم که تفاوت عقايد
و آموزههای اين دو آيین ،مسیر سلوک و طريقت عارفانش را از اساس متفاوت ترسیم میکند و اين دو
مسیرِ ازاساسمتفاوت ،به مقصد واحدی نمیرسند؛ بنابراين ،فنا و نیروانا يکسان نخواهند بود .اين مقاله
با گفتار مختصری در تجربۀ عرفانی و معرّفی اجمالی نظريّههای ساختگرايی و ذاتگرايی آغاز میشود،
سپس با بحثی در آموزههای اصلی عرفان اسالمی و بودايی برای رسیدن به فنا و نیروانا ادامه میيابد و
در آخر ،با قیاس اين آموزهها و بیان نتیجۀ استدالل تمام میشود.
واژههای کليدی :ساختگرايی ،استیون کتز ،تجربۀ عرفانی ،عرفان بودايی ،عرفان اسالمی ،فنا،

نیروانا.
* .رايانامۀ نويسندة مسئول:
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 .1مقدّمه
تجربۀ عرفانی نوعی مواجهه با واقعیّتی عینی است که تجربهکنندهاش آن را عرفانی
میانگارد؛ نوعی رويارويیِ ذهنگراست با امری قدسی .مطالعات نظاممند اين تجارب با
سلسلهگفتارهای ويلیام جیمز در دانشگاه ادينبرای اسکاتلند آغاز شد که بعدها در کتابی
با نام تنوع تجارب دينی ( )1393چاپ شد و بابی تازه در مطالعۀ آکادمیک اين تجارب
گشود .جیمز با تعیین شرايطی برای عرفانیبودن يا نبودنِ تجربهها ،آنها را ريشه و مرکزِ
تجربههای دينی میدانست و معتقد بود نه تمامِ تجربههای عرفانی ،دقیقاً دينی و نه
تمام تجربههای دينی ،تماماً عرفانی است؛ امّا تمامِ تجربههای قویِّ دينی ،عرفانی است و
اين همان نوع تجربههايی بود که در کتابش کاويد ( .)Bernard, 1997: 12-13جیمز چهار
ويژگی مشترک را برای هر تجربۀ دينی برشمرد .تقريباً تمام مطالعات بعدی با ردّ و
قبول و قبض و بسط آنچه جیمز گفته بود ،پیش رفت .آثار کسانی چون رودلف اتو
( ،)Rudolf Ottoريچارد سوئینبِرن ( ،)Richard Swinburneويلیام آلستون ( William
 ،)Alstonوالتر تی .استیس ( )Walter T. Staceو ويلیام وِينرايت ()William Wainwright
هرکدام بهنحوی بر غنای اين مطالعات افزود و دامنهاش را گستردهتر کرد .کمکم
مطالعات جديدتری نیز با رويکردی بیشتر علمی آغاز شد که مطالعۀ تجارب عرفانی را
به آزمايشگاهها برد و نظريّهها را بهگونهای ديگر آزمود؛ مطالعاتی مانند آنچه در
حوزههای عصبپژوهی و روانشناسی تجربههای دينی صورت گرفت.
يکی از اين حوزههای مطالعۀ تجارب عرفانی ،مطالعۀ رابطۀ تعبیر و تجربه است؛
يعنی مطالعۀ نسبت تعبیر عارف با تجربهاش .تمام آنچه ما از تجربۀ عرفانی داريم ،يعنی
تنها دسترسی ما به آن ،از کلماتی است که عارف پس از تجربهاش گزارش میکند ،امّا
آيا عارف میتواند همۀ آنچه تجربه کرده است ،در قالب الفاظ درآورد و گزارش کند؟ اگر
بتواند ،گزارش و تعبیرِ عارفان اديان و مذاهب مختلف چه شباهتها و تفاوتهايی دارد؟
آيا تجربۀ آنان واحد است؟ تعابیرشان چه؟ دو نگاه جامع به ارتباط تجربه و تعبیر ،دو
پاسخ متفاوت برای اين پرسشها دارد .ذاتگرايی 1تجربه را مقدّم بر تعبیر میداند و
يکسان در سنّتهای مختلف ،و ساختگرايی ( )Constructivismيا زمینهمندانگاری
( )Contextualismتعبیر را مقدّم بر تجربه میداند و تجربه را ساخته و پردازششدة
سنّتها و تعابیرِ فرهنگی مختلف و متفاوت .در ادامه ،اين دو نگاه را قدری قیاس
خواهیم کرد و با تشريحِ بیشتر نگاه ساختگرا ،از کاربرد آن در شناخت تفاوتهای
بنیادين فنای اسالمی و نیروانای بودايی خواهیم گفت.
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 .2ذاتگرایي یا جاودانانگاری
ذاتگرايان تجربهها را در فرهنگها ،آيینها و اديان مختلف ،دارای ذات يکسان
میدانند؛ تجربههايی خالص و مستقل از ذهنِ تجربهگر .آنان تجربۀ عرفانی را ارتباطی
مستقیم با يک سرچشمۀ متعالی میدانند و معتقدند اگرچه اين ارتباط در هر فرهنگ و
سنّتی بهگونهای متفاوت برقرار میشود ،هستهای يکسان دارد .تبیین آنها اين است که
حین تجربۀ عرفانی ،قوای ذهنی عارف تعلیق و دسترسی او به معلوماتش قطع میشود و
به حالتی فرازمانی و فرامکانی و جهانشمول میرسد که میان اديان و مذاهب مختلف
يکسان است و وقتی اين ذاتِ يکسان در تجربه ،در قالب الفاظ ريخته میشود ،از
فرهنگ و سنّت زبانی و دينی عارف متأثر میشود .به باور ذاتگرايان خود تجربه ،فراتر
از فرهنگ عارفان است ،امّا زبانی که عارفان برای توصیف تجاربشان بهکارمیگیرند،
ازلحاظ فرهنگی محدود است .در واقع برای طرفداران ذاتگرايی ،نظامهای مفهومی
ازقبیل الهیّات ،اسطورهشناسی و فلسفه ،تنها در شکلدهی تعبیر عارف از تجربهاش مؤثر
است و نه در شکلدهی مضامین و مفاهیم خودِ تجربه؛ يعنی معتقدند تعابیر به تجارب
اضافه میشود؛ درست بعد از آنکه تجارب واقع شدند .در واقع در ذاتگرايی رابطۀ تجربه
و تعبیر آن ،يک راه يک طرفه است که حرکت در آن از سوی تجارب است به تعابیر (کتز،
34 :1383؛ .)Hollenback,2000: 5-8 & K. C. Forman, 1990: 3
ويلیام جیمز معتقد بود که حاالت حقیقی عرفانی ،به احساسات میمانند و هیچکس
نمیتواند آنها را برای کسی که تجربهشان نکرده است ،توصیف کند يا کیفیّتش را
بازنمايد ( .)James, 1902: 17استِیس اين ناتوانی را در توصیف تجربه ،از تفاوت جهان
تجارب غیرعرفانی با جهان تجارب عرفانی میداند؛ با اين توضیح که عارفان نیز انسانهايیاند
که در جهان منطق میزيیند و با زبان حقیقی سخن میگويند ،امّا تجربۀ آنان مفهوم و
منطقی ندارد و از يک وحدت بیتعیّن آمده است و ناچار در زبان منطقی و مفهومی
نمیگنجد؛ بنابراين ،هرچه پس از تجربه در بیانش بکوشند ،راه به دهی نمیبرند و تجربۀ
متناقضنمايشان در زبان نمینشیند .در نظر استیس زبان متناقضنمای عارف در توصیف
تجربهاش ،از تجربۀ متناقضنمای او حاصل میشود ( .)318-317 :1367نینیان اسمارت
( )Ninian Smartاين بیانناپذيری را ويژگی مطلق تجربۀ دينی نمیشمارد و آن را ناشی
از ريشههای گوناگونی چون جنبۀ کرداری ( )performative aspectاين تعبیرها میداند؛
يعنی معتقد است احساس و هیجان قویِّ وجودی که حین اين تجارب به عارف دست
میدهد ،او را بر آن میدارد که با بیان جمالتی حاکی از وصفناپذيری و خارج از دايرة
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واژگانبودنِ تجربهاش ،اين را برساند که اين تجربه فراتر از آن چیزی است که از معنای
قراردادی کلماتش برمیآيد؛ درست مانند وقتی که به کسی میگويیم« :نمیتوانم بگويم
که چقدر از شما سپاسگزارم» .با اين جمله ،در واقع سپاسگزاريمان را اظهار میکنیم ،امّا
به مخاطبمان اين را نیز میرسانیم که اين کلمات میزان سپاس ما را نمیرساند و فراتر
از آداب و رسوم سپاسگزاری ،قدردان او هستیم (.)Smart, 1978: 18
 .3ساختگرایي یا زمينهمندانگاری
تبیین ساختگرا از تجربۀ عرفانی ،تعابیر متفاوت را به هستهای واحد در اصل تجربه
برنمیگرداند .در اين نگاه ،تعابیر متفاوت سازندة تجارب متفاوت است؛ اين يعنی ترکیب
«تجربه و تعبیر» در زبان ساختگرايی به «تعبیر و تجربه» مقلوب میشود .نگاه ساختگرا
در مطالعۀ تجارب عرفانی در آثار استیون کتز ( )Steven Katzجان گرفت .پیش از او
کسانی چون روفوس جونز ( )Rufus M. Jonesبه گونههايی از تأثیر باورها و انتظارات
تجربهکننده در تجربههای عرفانی اشاره کرده بودند ( ،)Jones, 1909: xxxivامّا کاملترين
بیان اين نظر در آثار کتز آمد .او طی چهار مقالۀ بلند در چهار کتابش سويههای مختلف
زمینهمندیهای تجارب عرفانی را کاويد .دو مقالۀ اصلی او ،يعنی «زبان ،معرفتشناسی
و عرفان» در کتاب عرفان و تحلیل فلسفی ( )Katz, 1978: 22-74و «سرشت سنّتی
تجربۀ عرفانی» در کتاب عرفان و سنّتهای دينی ( ،)1983: 3-60بهترتیب در سالهای
 1978و  1983منتشر شد 2.اين دو مقاله چنان باقوّت و پرنفوذ بیان شده بود که عمالً
به ديدگاه پذيرفته شدة دهۀ هشتاد در مطالعات تجارب عرفانی تبديل شد؛ بهگونهای که
تنها بین  1982تا  1984قريب به پانزده مقاله در شرح و بسط مقالۀ کتز نگاشته شد3.
مقالۀ سوم در  1992با نام «گفتار عرفانی و معنای عرفانی» در کتاب عرفان و زبان ( 1992:
 )3-41منتشر شد و در کنار چند مقالۀ ديگر زمینهمندیهای زبانی عارفان را مطالعه
کرد .مقالۀ چهارم هم با نام «عرفان و تفسیر متن مقدّس» در کتاب عرفان و متن
مقدّس ( )2000: 7-67در سال  2000بهچاپرسید .اين مقاله نیز بهصورت مقايسهای،
متون تفسیری اديان مختلف و تأثیر آنها را در زمینهمندکردن عارفانشان بررسی کرد.
اساس استدالل کتز در الگوی ساختگرا از عرفان ،اين بود که «هیچ تجربۀ خالصی (يعنی
بیواسطهای) وجود ندارد؛ نه تجارب عرفانی و نه انواع عادیتر تجربه ،هیچ داللتی بر
بیواسطهبودنشان ندارند و دلیلی بر اين امر بهدستنمیدهند؛ بدين معنا که تجارب از
راههای بسیار پیچیدة معرفتی پردازش شده ،سازمان يافته و برای ما حاصل میشوند»
(.)38 :1383

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 45/ 23

مقاالت کتز در اين کتابها همراه با مقاالتی از همکارانش ،بهويژه رابرت گیملو
( ،)Robert Gimelloپیتر مور ( ،)Peter Mooreفردريک اِستِرنج ( ،)Frederick Strengنینیان
اسمارت و جِری گیل ( )Jerry Gillپشتیبانی شد (فورمن ،)69 :1384 ،امّا هیچکدام بهاندازة
مقاالت کتز مسیر مطالعات تجارب دينی را تغییر نداد 4.کتز نگاهی حداکثری به
زمینهمندی تجارب عرفانی داشت؛ او معتقد بود:
«فهم عرفان ،فقط مسئلۀ مطالعۀ گزارشهای عرفا بعد از وقوع تجربه نیست ،بلکه
[مستلزم] اهمیّتدادن به اين واقعیّت است که خود تجربه ،همانند صورتی که در آن
گزارش میشود ،توسط آن مفاهیمی شکل میگیرد که عارف با خود به تجربهاش
میآورد و [آن مفاهیم] تجربهاش را شکل میدهند؛ مثالً چنین نیست که يک عارف
هندو ،تجربهای از  Xدارد که آن را پس از تجربه به زبان و نمادهایِ هندويیِ آشنا برای
خود توصیف میکند ،بلکه او يک «تجربۀ هندويی» دارد؛ يعنی تجربۀ او يک تجربۀ
بیواسطه از  Xنیست ،بلکه خود ،دستکم تاحدی ،تجربۀ هندويیِ ازپیششکليافته و
موردانتظار از برهمن است» (.)38 :1383

اين ،يعنی نهاينکه عارف هندو تجربهای عرفانی داشته باشد و بعد به آن برگردد و با
زبان و فرهنگ و مفاهیم هندويی آن را تفسیر کند ،بلکه همان تعبیری که عارف هندو
از مباحث عرفانی دارد ،سازندة تجربۀ اوست و همان تعلیماتی که در آيین او مطرح
است ،او را زمینهمند و آماده میکند تا به تجربۀ آن برود؛ تجربۀ آنچه انتظار تجربهاش را
دارد .همچنین اينگونه نیست که با فرض بیخويشی و ناخودآگاهی حین تجربه ،هنگامی
که عارف مسلمان يا مسیحی ،پس از تجربه ،آگاهی خود را بازمیيابد ،آن حقیقت نامشخصی
را که تجربه کرده ،در قالب مفاهیم و زبان دين خود بیان کند و مثالً گزارش دهد که
خدا را تجربه کرده است ،بلکه در واقع آنچه او از خدا میشناسد و آن تصويری که متون
مقدّسِ دين و يا فرهنگ دينیِ او از خدا به او داده است ،جزئیّات آن تجربه را شکل
میدهد؛ بنابراين ،آنچه عارف مسیحی در چارچوب تثلیث و مسیح تجربه میکند ،با
آنچه عارف مسلمان تجربه کرده است ،تفاوتهای بنیادين دارد .در نگاه ساختگرا از
عرفان ،تجارب عرفانی يکسره ساختۀ زمینههای عارفان است؛ زمینههای فرهنگی و
اجتماعی ،آموزههای دينی و سنّتی ،زمینههای زبانی و امثال آن .عارف اسالمی تجربهای
برمبنای آنچه منابع دين اسالم میشناسد دارد و عارف مسیحی و بودايی آنچه را تجربه
می کند که آيینش قبالً به او معرفی کرده و او برای تجربۀ آن آماده است .بنابراين،
نمیتوان تفاوت تجارب عرفانی را در اديان و مذاهب مختلف ،به تفاوت تعابیر مفهومی و
لغوی آنها از امری يکسان محدود کرد .در واقع ،تفاوت گزارش عارفانِ آيین و مذاهب
مختلف از تجارب عرفانی خود ،برمبنای آن تعالیم و تصاويری خواهد بود که آن آيین از
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عرفان ،معنويّت ،خدا و سلوک میشناسد ،با همان جزئیّات .و ازآنجاکه اين تصوير در
آيینهای مختلف متفاوت است ،گزارش عارفان آنها نیز از تجارب متفاوت خواهد بود؛
مثالً تجارب عارفان اديان ابراهیمی (اسالم ،يهوديّت و مسیحیّت) بیشتر دربارة خدايی
متشخّص صورت میپذيرد و در قیاس با عارفان آيین بودايی که قائل به خدايی با اين
مشخّصات نیستند ،از اساس متفاوت است و گزارشهای آنها از تجاربشان نیز ما را به
درک اين تفاوت میرساند.
احتماالً مقايسۀ مفهوم «فنا» در عرفان اسالمی با مفهوم «نیروانا» در عرفان بودايی
اين تفاوت را روشنتر میکند .هردوی اين مفاهیم فرجام تجربۀ عرفانی در آيین خود
هستند و غايتیاند که سالکان میکوشند به آن دست يابند.
مقايسۀ فنا و نیروانا ،به اين عنوان ،موضوع چندين پژوهش بوده است .اين پژوهشها
اغلب با واژهشناسی و پديدارشناسی اين دو مفهوم آغاز میشوند و با واکاوی آنها در
متون و معرّفیشان از زبان عارفان اين دو آيین ادامه میيابند .محمّدعلی رستمیان
( )1384و بعد فاطمه مقدّمپور ( ،)138۵در دو مقالۀ مفصّل با اشتراکات زياد ،مبانی فنا و
نیروانا را در اهمّ منابع عرفانی اسالم و کهنترين منابع آيین بودايی بررسیدهاند و در آخر
با مقايسۀ اين مبانی ،شباهتها و تفاوتها را نشان دادهاند .عبدالحمید ضیايی غايت
سلوک را در عرفان سرخپوستی با آموزههای بودا و مولوی مقايسه کرده است ()1388؛
کاری که بهنحوی بخشعلی قنبری هم با تطبیق مراد مولوی از فنا با مواردی از مبانی
نیروانا در متون بودايی کرده است ( .)1393در بررسی مفهوم فنا نزد عرفا نیز چندين
پژوهش موجود است :فنا نزد ابنعربی (شجاری ،)1387 ،نزد عطّار در منطقالطیرِ (فدوی و
طغیانی ،)1389 ،نزد بیدل دهلوی (خادمی و سرورمواليی)1392 ،؛ و در سیر تکاملی مفهوم
آن :علیپور ( )1393و میرباقریفرد و رضاپور (.)1392
تفصیل اين پژوهشها در مباحث پديدارشناسانه و مثالهای پرشمار آنها از فنا و
نیروانا و مراتب آنها در متون و نزد عرفا ،ما را از تکرار و تشريح اين مبانی و مثالها
بینیاز کرد و فرصت داد تا بهجای مقايسۀ اين دو مقصد در انتهای سلوک ،مسیر عارفان
را از ابتدای سلوکشان تا رسیدن به اين مقاصد بررسیم و تباين آنها را بهگونهای ديگر
نشان دهیم.
ما فنا و نیروانا را تجربههايی عرفانی میشماريم و با نظريۀ ساختگرا در بررسی اين
تجارب مطالعهشان میکنیم .در اين مقاله ،با تکیه بر نظريۀ ساختگرا ،استدالل میکنیم
که ذرّهذرّة مسیر عارفان اسالمی و بودايی در سلوک ،از آموزههای آيین آنها که با هم
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تفاوتهای بنیادين دارند ،زمینهمند شده است و عارفان اين دو آيین ،از ابتدای مسیر در
طريقی متفاوت گام میگذارند که بهتبع اين تفاوت ،غايت و انجامی يکسان نخواهد
داشت؛ پس فنا و نیروانا بهعنوان مقصد و مقصود دو طريقِ سلوکِ متفاوت که جزئیاتی
متباين دارند ،نمیتوانند يکسان باشند.
 .4فنا در عرفان اسالمي
فنا در عرفان اسالمی جايگاهِ ويژهای دارد که سرچشمۀ آن احتماالً اين آياتِ قرآن است:
» (الرحمن( :)27-26 :هرچه بر روى
«
زمین است فنا میپذيرد .و ذات پروردگار صاحب جاللت و اکرام توست که باقى مىماند) .بیشتر
مفسّران «علیها» را در اين آيه به زمین برمیگردانند و مضمون آن را ناظر به رويدادی
در آينده میدانند ،امّا صوفیان و نويسندگان متون تصوّف ،اين مفهوم را از حدّ اين آيه
بارها فراتر برده و دربارة آن مضمونسازیها کردهاند؛ مثالً از «يَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ» مفهوم
«بقا» را بهعنوان نقطۀ مقابل و يا حتّی مرحلۀ تکمیلی فنا دانستهاند تا با اين دوگانۀ فنا
و بقا ،آخرين مراحل سلوک را مفصّلتر تبیین کنند .اين تعريف قشیری از فنا را ببینید:
«قوم اشاره کردهاند به فنا و گفتهاند پاکشدن است از صفاتِ نکوهیده و اشاره کردهاند
به بقا به تحصیل اوصاف ستوده و چون بنده از اين دو حال به يکی موصوف بود ،به
هیچ حال ازين خالی نبود؛ چون اين اندرآيد ،آن ديگر برود ،متعاقب باشند بر يکديگر
 ...و هرکی سلطان حقیقت بر وی غلبه گرفت تا از اغیار هیچچیز نبیند ،نه عین و نه
اثر ،او را گويند از خلق فانی شد و به حق باقی شد و فنای بنده از احوال نکوهیدة او و
احوال خسیس او ،نیستیِ اين فعلها بود و فنای او از نفسش و از خلق ،آن بود که او را
به خويشتن و به ايشان حسّ نبود  ...هرکه از جهل خويش فانی شود ،به علم او باقی
گردد و هرکه از شهوت فانی شود ،به انابت باقی گردد و هرکی از رغبت فانی شود ،به
زهادت باقی گردد و هرکه از آرزو فانی شود ،به ارادت باقی گردد و همۀ صفات او بر
اين جمله بود  ...اوّل فانیشدن از نفس و صفات خويش به بقای حق و صفات او ،پس
فانیشدن از شهوت به هالکشدن در وجود حق» (قشیری.)109-106 :1374 ،

فنا با تهیشدن عارف از خود معنا میشود و مراتبی هم دارد :فنای افعالی يا محو،
فنای صفاتی يا طمس و فنای ذاتی يا محق؛ در اين مراتب ،عارف از فعل خود فانی
میشود و خدا را فاعل میبیند ،صفات خود را از دست میدهد و صفات حق را میبیند.
او به بیصفتی و خلوص نمیرسد؛ تنها صفات خود را با صفات حق جايگزين میکند .او
زمینهمند به تجربۀ فنا گام میگذارد تا با ازدستدادن صفات مذموم ،صفاتی محمود بر
جای آن بنشاند؛ با نديدن خود ،خدا را ببیند؛ با فنای آرزوهای خود ،آرزوی خدا را بقا
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دهد؛ با فنای صفات خود ،صفات خدايی را بقا بخشد و از خود فانی شود و در حق باقی.
اين دوگانۀ فنا و بقا و فانی و باقی ،بخش اصلی تعاريف صوفیان از فناست؛ از ابوسعید
خرّاز ،که بهقول هجويری صاحبمذهب است و نخستین کسی که از فنا و بقا سخن
گفته و طريقت خود بر آن بنا کرده (هجويری ،)360 :1389 ،تا نسلهايی بعد صوفیان،
همگی از فنای مراد خود و بقا به مراد حق (ابونصر سراج ،)2۵3 :1382 ،نهايت سیر الی اهلل
در فنا و بدايت سیر فی اهلل در بقا (کاشانی ،بیتا ،)426 :سقوط اوصاف مذمومه در فنا و
اوصاف محموده در بقا (جرجانی )73 :1370 ،و دوگانههايی اينچنینی سخن گفتهاند.
زمینهمندیِ عارفان در تجربۀ فنا با دوگانهها و تعاريفی اينچنینی معنا میيابد .عارف
مسلمان برای جايگزينکردن صفات و افعال و ارادة حق ،بهجای آنچه قرار است بزدايد،
به سمت تجربۀ فنا میرود .او از پیش میداند چه چیز را تجربه خواهد کرد و چه چیز را
نه و اينها ه مه برآمده از سنّت دينی و فرهنگی اوست .فرهنگ صوفیانه و متون معتبر
آن ،که از اساس با فرهنگهای ديگر متفاوت است ،به صوفی نقشۀ راه میدهد و او را
برای تجربهاش آماده میکند .او در فنا به نیستی نمیرسد ،بلکه به هستی میرسد؛ امّا
هستی در خدا ،به بیتعلّقاتشدن نمیرسد ،به تعلّق میرسد؛ امّا تعلّق به خدا ،به
بیصفتی نمیرسد ،به صفت میرسد؛ امّا صفت خدا و قسعلیهذا .در واقع عارف
مسلمان نمیرود که به تعبیر عرفانی ،زنگار و رنگ تعلّقات دنیوی و خواهشهای نفسانی
را از آيینۀ دل زدوده کند و به صافی و بیرنگی برسد؛ او میرود که با پاککردن رنگ
تعلّقات« ،رنگ خدا» بر دل بمالد؛ و رنگ خدا حتماً جدای از بیرنگی است۵.
از طرفی اگر ويتگنشتاينی نگاه کنیم و مرزهای زبان عارف را مرزهای جهان او
بشماريم ،عارف مسلمان با وضع بقا ،عمالً مرحلهای به مفهوم فنا افزوده است و بهجای
توقّف در فناء فی اهلل به بقاء باهلل گام میگذارد .همین کار ،فنا و بقا را به يکی از
محوریترين عناصر انديشه و اصطالحات صوفیّه بدل کرده است؛ تاجايیکه بسیاری از
اصطالحات و خاصّه دوگانههای محوری تعالیم صوفیّه با فنا و بقا تبیین میشود .توحید
بقای خداست در برابر فنای هرچه غیر اوست (ابونصر سراج ،)33-32 :1382 ،هیبت فنای
نفسِ دوستان ،به تجلّی جالل است و اُنس فنای نفسِ ايشان ،به تجلّی جمال (هجويری،
 .)۵۵2 :1389محو ،فنا بود به حق و صحو ،بقا بود به او (قشیری .)101 :1374 ،قبض ،اوّلِ
اسباب فناست و بسط ،اوّل اسباب بقا (عطّار« .)288 :190۵ ،ولی» ،آن کسی است که از
حال خويش فانى بود و به مشاهدت حق باقى بود (قشیری )432 :1374 ،و نزديکترين
دوگانه به آن هم محو و اثبات است که بهگفتۀ کاشانی تفاوتشان الّا به اشارتی دقیق و
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ايمايی لطیف ادراک نمیشود (بیتا .)144 :و همچنین است دربارة علمالیقین و عینالیقین
و حقالیقین ،فقر و غنا ،صبر ،ايمان و چندی ديگر از اصطالحات صوفیّه ،امّا فنا به اينجا
ختم نمیشود؛ صوفیان فنای حقیقی را آن میدانند که سالک از فنا هم فانی شود و اين
بیان پارادوکسیِ فنای از فنا را آخرين مرحلۀ فنا و الزمۀ ورود به بقا میدانند؛ يعنی بعد
از فنا ،سالک بايد همین فناشدن را هم از ياد ببرد و از فنای خود هم فانی شود6 :
هـرکــه او رفـت از میــان اينـک فنـا

چــون فنـا گشت از فنـا اينک بقا...

گـم شـو و زيـن گـمشدن هـم گم بباش

پس از اين قسم دوم هـم گـم بباش
(عطّار)41۵ :1383 ،

اين فنا به معنی مرگ نیست .عارف به تن زنده میماند و باطن و درونش در حق
فانی میشود (مستملی 900 :1363 ،و هجويری )362 :1389 ،و در اين فنا اختیاری هم ندارد.
فنا و بقای او از جانب خداست و اوست که نفس دوستانش را فانی میکند و با تجلّی
جمالش باقی میگرداند (هجويری .)۵۵2 :1389 ،بیش از اين قصد نداريم فنا را بکاويم.
آنچه آورده شد ،در راستای هدف اين پژوهش بود تا هم مفهوم ساختگرايی و زمینهمندی
در تجربههای عرفانی اسالمی روشنتر شود و هم در ادامه ،با قیاس اين جنبههای فنای
اسالمی با نیروانای بودايی ،تفاوت تجارب عارفان آنها را نشان دهیم .جمعبندی آنچه از
فنای اسالمی آورده شد ،اين پنج مورد است:
 .1عارف مسلمان در تجربۀ فنا ،به نیستی و بیصفتی و عدمتعلّق نمیرسد؛ او میرود که
بهجای هرچه از صفت ،فعل ،تعلّق ،ذات و مانند آن میزدايد ،نسخۀ الهی آن را جايگزين
کند .او با نديدنِ فعل خود ،فعل خدا را میبیند و با زدودن رنگ دنیوی از دل ،رنگ خدا
بر آن میزند؛
 .2مفهوم فنا در عرفان اسالمی پايان تجربه نیست ،صوفیان مفاهیمی بهعنوان بقای باهلل
بعد از فنای فیاهلل يا فنای از فنا دارند؛
 .3فنای صوفیان کششی است و نه کوششی؛ اين خداست که نفسِ عارف را فانی میکند
و به خود باقی؛
 .4فنا مرگِ تن نیست؛ عارف به تن زنده میماند و به معنی و باطن میمیرد؛
 .۵بهعنوان نتیجۀ برآمده از موارد باال بايد گفت تعالیم آيین تصوّف از پیش ،حدود و
ثغور تجربۀ عارفان را تعیین کرده است و چهار مورد باال بهعنوان نقشۀ راه صوفی در
تجربۀ فنا ،پیش روی اوست؛ به بیان ديگر ،اين شرايط خاص که از تعالیم آيین تصوّف
برمیآيد ،عارف مسلمان را زمینهمند میسازد و انتظار او را از آنچه بهعنوان فنا تجربه
خواهد کرد ،شکل میدهد.
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 .5نيروانا در عرفان بودایي
برای ورود به بحث نیروانا به حکايت جالبی از مناظرة هجويری با مردی در هندوستان
اشاره میکنیم؛ مردی که براساس آنچه طبق آيین خود از مفهوم نیروانا میشناخته ،با
هجويری دربارة فنا مناظره کرده است « :و اندر هندوستان مردى ديدم که مدّعى بود به
تفسیر و تذکیر و علم ،که با من اندر اين معنى [(يعنی فنا)] مناظره کرد .چون نگاه کردم،
وى خود مى فنا را نشناخت و بقا را ،و قديم را از محدث فرق نمىدانست کرد» (هجويری،
 .)362 :1389اگر اين حدس درست و آن مرد هندیِ مدّعیِ دانش ،بودايی يا هندو باشد،
داوری هجويری پس از مناظره دربارة اينکه او فنا و بقا را نمیشناسد ،میرساند که از
همان قرون اولیّۀ شکلگیری تصوّف ،فنای عرفان اسالمی و نیروانا نزد صوفیان ،تفاوت
ماهوی عمیقی داشته است .اساس آموزههای بودا بر مفهوم «رنج» استوار است .در واقع
اُسّ اساس آموزههای بودا سه مفهومِ سلسلهوار است :چهار حقیقت شريف ،راه مقدّس
هشتگانه و نیروانا .در نظر بودا ،زيست در اين دنیا رنجبار است و آدمی گريز و گزيری از
آن ندارد .تنها میتواند با درک چهار حقیقت شريف ،اين رنج را بشناسد و با راه مقدّس
هشتگانه از آن رها شود و به غايت نیروانا برسد .تنها از اين راه است که آدمی از تولّد
ادواری يا سامسارا رها میشود .اين الگوی سهگانه از نخستین آموزههايی است که بودا
پس از روشنشدگی ،برای رسیدن به رستگاری ترسیم کرد .چهار حقیقت شريف
اينهاست:
 .1زيستِ آدمی محکوم به رنج است« :بودا در خطبۀ معروف بَنارَس  ...میگويد :اين
است ای راهبان حقیقت شريف رنج جهانی :تولّد رنج است و بیماری رنج است و مرگ
رنج است ،وصال با آنکه دوست نداريد ،رنج است و فراق از دوست رنج است و نیافتنِ
آنچه دل میطلبد ،رنج است» (شايگان .)143 :1392 ،مفهومی که بودا از رنج مُراد دارد،
به هرآنچیزی برمیگردد که زوالپذير است ،امّا آدمی دل در آن میبندد؛ به بیان
روشنتر ،آدمی با دلبستن و طلب شادمانی از حاالت و اشیاء ناپايدار و زوالپذير ،هم از
شادمانی حقیقی بازمیماند و هم با زوال آن حاالت و اشیاء ،به رنج میرسد؛
 .2اين رنج خاستگاهی دارد :عطش ،خاستگاه رنج و حالتی ذهنیاست در ارضای
هوسها .در نظر بودا لذّت ،عطش میآورد و عطش رنج است .آدمی در راه ارضای
خواستهها و شهواتی که او را دربرگرفته گام برمیدارد و ازآنجاکه دنیا پیوسته در حال
تغییر است و ارضای همۀ شهوات ناممکن ،آدمی مدام در ناامیدی و رنج بهسرمیبرد .اين
عطش بر سه قسم است :الف .عطش جسمانی :عطش لذتهای حسّی و جسمی که ذيل
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آن لذّتهايی چون ثروت ،قدرت ،ايدهها و آرمانها ،مفاهیم و باورها را نیز بايد گنجاند؛
چه آنها هم لذاتی حسّی و جسمی در پی دارند .ب .عطشِ بودن :عطش جاودانگی ،بقا و
سالمت؛ و مراد از آن ،تمايل آدمی به ماندن در وضعیت و تجربۀ کنونی يا وضعیتهای
مطلوب ديگر است و آن دسته از خواهشهايی است که با «ای کاش» بیان میشود؛ ج.
عطشِ نبودن :میل شديد انسان به تجربهنکردن هرچیز ناگوار؛ مراد آن بخش از سرشت
آدمیاست که طبق آن از مواجهه با افراد نامطلوبش سربازمیزند يا از تجربۀ اموری که
دلخواهش نیست ،میگريزد و يا طوری میزيید که به آنها دچار نشود ،حتّی خودکشی
در زمرة همین عطشِ نبودن است؛ با اين تفاوت که در چشمانداز تناسخ بودايی ،نتیجۀ
آن به تولّد دوباره در وضعیّتی پستتر موکول میشود ()Harvey, 2013: 63؛
 .3میتوان اين رنج را ازمیانبُرد :اين رنجها پايانپذيرند .آدمی میتواند با شناخت آنها و
خاستگاهشان و نیز با بريدن رشتۀ خواستههای نفسانی و عطشها ،از اين رنج رها شود.
اينچنین است که از دورِ تولّد دوباره و ناخشنودی رها میشود؛
 .4راه مقدّس هشتگانه ،اين رنج را ازمیانمیبرد :اين راهِ هشتگانه در سه دستۀ کلّی
بصیرت ،اخالقمداری و تمرکزِ روانی جای میگیرد که اجماالً در زير میآيد:
الف .بصيرت

 .1جهانبيني نيک ( :7)samyag dṛ ṣ ṭ i/right viewدرک مفاهیم بنیادينِ بوديسم ،فهم
«کارما» و چهار حقیقت شريف .درک اينکه اعمال و گفتار و باورهای ما تبعاتی دارد که
بعد از مرگ ،در تولّد دوبارة ما ظاهر میشود .جهانبینی نیک را میتوان به دو دستۀ
«اينجهانی» و «فراجهانی» تقسیم کرد .در جهانبینی نیکِ اينجهانی که مناسب
غیرروحانیان است ،هدف ،کسب اين معرفت است که رفتارهای خوب ما نتايج خوبی
دارد و ما را شايستۀ تولّد دوبارة دلخواهمان میکند .در جهانبینی نیکِ فراجهانی که به
اقتضای درک عمیقش مناسب روحانیان است ،هدف ،درک چهار حقیقت شريف است
که متضمّن کارما و تولّد دوباره است ،و پیشروی تا روشنشدن و رهايی از تولّدهای
دوباره و گريز از رنج و سامسارا (.)Bodhi, 2005: 147, 446
 .2ارادۀ نيک ( :)samyag samkalpa/right resolveاراده برای رهايی از زندگیِ جهانی و
وقف خويشتن در اهداف معنوی .اين راه هم دو مرتبه دارد :مرتبۀ اينجهانی که معطوف
به ارادهای است در بی آزاری و کینه و خشم به هستی و متعلّقاتش برای کارمای بهتر در
راه تولّد دوباره؛ مرتبۀ فراجهانیِ آن اراده است برای درکِ اينکه همهکس و همهچیز
زوالپذير ،ناپايدار و خاستگاهی از رنج است (.)Encyclopedia of Buddhism, 2013: 333
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ب .اخالقمداری

 .3گفتار نيک ( :)samyag vāc/right speechدر متون بودايی گفتار نیک به دو صورت
سلبی و ايجابی است .در شکل سلبی ،گفتار نیک پرهیز از چهار شکل گفتار است :دروغ،
تهمت و دشنام ،گفتارِ تفرقهانداز و حرفهای بیاساس .در شکل ايجابیِ آن؛ پرهیز از
دروغ بهشکلِ گفتن حقیقت ،گفتن سخنان قابلاعتماد و عاری از فريبکاری است؛
پرهیز از گفتارِ تفرقهانداز بهشکلِ لذّت ايجاد توافق است؛ پرهیز از دشنام بهشکل
گفتاری مهربان و مؤدبانه و لذّتبخش برای مخاطبان است؛ و پرهیز از سخنان بیاساس
بهشکل گفتن سخنانی در راستای اهدافِ بلند رهايی.
 .4کردار نيک ( :)samyag karman/right actionپرهیز از سه کردار کُشتن ،دزدی و رابطۀ
جنسی ناشايست است .پرهیز از کشتن به انسان محدود نمیشود و به استثنای نباتات
که ادراک ندارند ،حیوانات و پرندگان و حشرات را نیز دربرمیگیرد .پرهیز از دزدی
برداشتن چیزی در نهان يا با زور و فريب است .رابطۀ جنسی ناشايست هم عبارت است
از رابطۀ جنسی با نابالغان ،متأهالن ،خويشاوندان و راهبهها (.)Bodhi, 2010: 57-62
 .5زیست نيک ( :)samyag jeevika/right livelihoodفضیلتِ زيستی بیزيان که در آن
هیچ آسیبی به هیچ موجودی نرسد؛ زيستی که در آن تجارت اسلحه ،موجودات زنده،
گوشت و الکل نباشد و جايی برای کشتار حیوانات نگذارد.
ج .تمرکز رواني

 .6کوشش نيک ( :)samyag prayaas/right effortبهکارگیری نهايت تالش و تمام قوای
ذهنی است برای جلوگیری از ايجاد شر و حاالت ذهنی ناگوار و برکندن آنها در صورت
وجود .مراد از حاالت ذهنی ناگوار در متون بودايی ،احساسات و اغراضی است که از
«پنج بازدارنده» ناشی میشود؛ اين پنج بازدارنده ،پنج حالت ذهنی است که مانع مراقبه
و پیشروی در مسیر سعادت میشود و اينهاست .1 :خواهشهای نفسانی و کامجويی؛ .2
خشم و کین؛  .3کسلی و تنبلی؛  .4بیقراری و نگرانی؛  .۵شک به راه پیشِ رو .کوشش
نیک ،مجموعۀ کوششها در مسیر پیشگیری از پنج بازدارنده است (Bodhi, 2010: 67-
.)68; Vetter, 1988: 12

 .7ذهنآگاهي نيک ( :)samyag smṛ ti/right mindfulnessآگاهی از واقعیّت چیزهاست؛
همانگونه که واقعاً هستند و نه چیزی فراتر از آن؛ ديدن آگاهانه ،هوشیارانه و بهدور از
تمايالت بدن بهعنوان بدن ،احساسات بهعنوان احساسات ،حاالتِ ذهنی بهعنوان حاالت
ذهنی و قسعلیهذا .اين آگاهی به راهب کمک میکند تا با مراقبت از ذهنش ،به هیچ
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چیز فانی و زوالپذير مايل نشود .او با آگاهی نیک از حقیقت اشیاء و حاالت ،درخواهد
يافت که آنها مايۀ رنج ،فانی و بیروح هستند .در واقع آگاه میشود که بدن ،احساسات،
ذهن و تمام اشیاء ،همین است که ديده میشود و نه هیچچیز فراتر از آن و نبايد به آن
ذات يا روحی نسبت دهد (.)Bodhi, 2013: 21-27 & Trainor, 2004: 74
 .8تمرکز نيک ( :)samyag samādhi/right concentrationتمرکز نیک ،يعنی رسیدن به
تکنشانگیِ 8ذهنی و متحدساختن تمام عوامل ذهنی با هم ،امّا اين تکنشانگی يا تمرکز
به يک نقطۀ واحد با آنچه که شکارچی با شکارش و تیرانداز با هدفش میکند ،متفاوت
است؛ در اينها ،شکارچی يا تیرانداز تمام قوای ذهنی و آگاهی خود را بر يک چیز
متمرکز میکنند (بر شکار يا نقطۀ میانِ هدف تیراندازی) ،امّا مفهوم تکنشانگی در تمرکز
نیک ،حالتی از آگاهی است که در آن هیچ واقعیّت عینی و ذهنیای حضور ندارد و قوای
ذهنی به سوی خأل و تهیوارگی میرود ( .)Bodhi, 2010: 57-62هیچ مفعول و هیچ شیئی
موضوع تمرکز نیست و اساساً هدف تمرکز ،رهايی از مفعولها و شیءهاست.
مجموعۀ دو مفهوم سلسهوارِ چهار حقیقت شريف و راه مقدّس هشتگانه به نیروانا
ختم میشود؛ نیروانا غايتی است که با رعايت هشت عاملِ اين راه حاصل میشود .در
متون کهن بودايی تعريف روشنی از نیروانا نیامده است .از گفتۀ بودا اين برمیآيد که
نیروانا مقامِ فرونشاندن رنجها و خاموشی شعلۀ عطشهاست« :اين است ای راهبان!
حقیقت شريف فرونشاندن رنج؛ يعنی خاموشی میل و عطش بهواسطۀ نابودی کامل
تمايالت و اين خاموشی ،ای راهبان! بهمثابۀ چراغی است که با سوخت (روغن) میسوزد،
ولی چراغی که ديگر بدان سوخت ندهند و از فتیلۀ آن نگاهداری نکنند ،بهعلّت تمامشدن
و تجديدنشدن سوخت ،شعلۀ آن ،ای راهبان! فرونشیند و آن چراغ خاموش گردد»
(شايگان1392 ،ب .)166 :در واقع در سخنان بازمانده از بودا ،نیروانا به خاموشی ،خاموشکردن
عطش خواهشها و پايانبخشیدن به رنجها از طريق راه مقدّس هشتگانه خالصه
میشود .بودا نیروانا را هدف غايی سفر معنوی انسان و نقطۀ رهايی از سامسارا میداند و
چرخۀ تولّدها و رنجبردن ،تا نرسیدن به نیروانا ادامه خواهد داشت .در دَمّهپَدا
( )Dhammapadaکه مجموعۀ سخنان بوداست ،نیروانا ،باالترين و پايدارترين شادی وصف
شده است؛ شادیای برآمده از اموری جاودانه و دارای کیفیّتی نامحدود .مکتبهايی که
بعد از مرگ بودا به تئوريزهکردن آيین او پرداختهاند ،هرکدام فلسفهای خاص با جزئیاتی
معین برای نیروانا تعیین کردند؛ مثالً سنّتهای مدرسی بودايی ،به دو سطح يا دو نوع
نیروانا قائلاند :نیروانای درونزيستی ( )nibbāna-in-lifeو نیروانای پسامرگی (nibbāna-
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)after-death؛ اوّلی ،مبهم و کلّی است و دومی ،دقیق و معین .نیروانای درونزيستی به زندگی
راهبی مربوط میشود که بهکلّی از تمايالت نفسانی و عطشهای رنجزا بريده و به
رنجهايش پايان داده است ،امّا هنوز زنده است و نام و نشانِ فیزيکی-روانی و البتّه پیکر
دارد .امّا نیروانای پسامرگی بريدن است از همهچیز؛ از آگاهی و رنج تا زيست و تولّد
دوباره که خاتمهاش با مرگ است ( )Collins, 1982: 206يا با تمسّک به استعارة سوخت
چراغ در بیان بودا و اين گفتۀ او که «نیروانا باالترين و پايدارترين شادی است» ،دو نوع
نیروانای با بازمانده ( )nirvana with residueو بدون بازمانده ()nirvana without residue
وضعکردهاند؛ در نیروانای با بازمانده ،آتش تمايالت خاموش شده است ،امّا هنوز هم از
پنج تودة 9سوخت بازمانده است ،هرچند اين سوخت ديگر شعلهور نمیسازد و آتشی در
پی ندارد .اين نیروانای درونزيستی ،حاصل دگرگونی ذهن به شادی واال و صلح و
آرامش و رهايی از حاالت ذهنی ناخوشايند است و نیروانای بدون بازمانده ،نیروانای نهايی
است ،انفجار است در لحظۀ مرگ؛ جايی که ديگر هیچ سوختی باقی نمیماند
( .)Gombrich, 2006: 68-69سطح دوم نیروانا ،يعنی نیروانای پسامرگی يا نیروانای
بدونبازمانده را «پارینیروانا» ( )parinirvānaمینامند و آنچه بعد از رسیدن به آن رخ
میدهد ،از پرسشهای پاسخناپذير 10است.
توصیفات سادة بودا از نیروانا ،تجربهای ساده از آن را هم در پی داشته است .او در
هشتاد سالگی ،اعالم میکند که بهزودی به نیروانا میرود و پیکر زمینیاش را بدرود
خواهد گفت .پس به همراه ياران و مالزم همیشگیاش آناندا به جنگلی در کوشیناگار
میرود ،تختی بین درختان میگذارد و با مرگِ تن به نیروانای کامل يا پارینیروانا
میرسد .مکاتب مختلف بودايی ،نیروانا و آيین بودا را تفسیرهای متفاوتی کردهاند که به
آن نمیپردازيم .تنها به تناسب مقصودمان و بهعنوان خالصۀ آنچه از آيین بودا و شرايط
رسیدن به نیروانا آورديم ،اين چند نکته را مشخّص میکنیم:
 .1نیروانا آخرين نقطۀ سفر معنوی برای هر بودايی است؛ غايتی است که مابعدی ندارد،
هدفی است که راهب بودايی از ابتدا به دنبال کسب آن است و رسیدن به آن پايان
ماجراست .عارف بودايی با نیروانا از چرخۀ تولّدهای ادواری يا سامسارا رها میشود و
بازتولّدی نخواهد داشت.
 .2نیروانا از يک راه هشتگانه حاصل میشود که در آن ،همۀ ساحات درونی و بیرونی
(جهان بینی ،اراده ،گفتار ،کردار ،زيست ،کوشش ،آگاهی و تمرکز با قواعد خاصّ ازپیشتعیینشده آن

چنانکه در سنّت گفته شده است) ،مشروط و مقیّد میشود .عمل و پايبندی به اين هشت
شرط ،الزمۀ رسیدن به نیروانا است.
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 .3نیروانا نقطۀ رهايی از رنج و خاموشکردن شعلۀ خواهشهاست.
 .4نیروانا دو سطح يا نوع دارد :در يکی تن زنده است و ديگری (پارینیروانا ،نیروانای کامل)
با مرگ تن بهدستمیآيد.
 .۵نیروانا حالتی وجودیاست که میتوان به آن دست يافت (دستيافتنی است) .بودا از
پیش اعالم کرد که زمان نیروانايش فرارسیده است.
 .6تبيين ساختگرا از تباین نيروانا و فنا
در نگاه ساختگرا به تجربههای عرفانی ،همۀ تجربهها با مؤلفههايی که سنّت و آيین از
پیش تعیین کرده است ،شکل میگیرد .فنا و نیروانا غايت تجربههای عرفانی در اسالم و
بوديسم است؛ هدفی است که عارفان اين دو سنّت از ابتدا به دنبال رسیدن به آن
هستند .آنطورکه اين مفاهیم را در اين دو سنت عرفانی کاويديم ،مؤلفههايی که اين
تجربه را می سازد ،راهی که برای رسیدن به آن معرفی شده است و آنچه بعد از تجربه
رخ میدهد ،در بعضی نقاط شباهت و در بعضی تفاوت بنیادين دارد .گمان میشود
استعارة نقشه در اشاره به آنچه عارف از سنّت و دين و آيین خود برای رسیدن به تجربۀ
عرفانیِ خاص میگیرد ،استعارة خوبی باشد و تبیین ساختگرا از تجربههای عرفانی را
روشنتر کند .اصالً در عرفان اسالمی ،استعارههايی چون سالک و سلوک و منزل و
میدان ،و استعارة سفر معنوی در عرفان بودايی ،دستمان را برای طرح ايدة نقشه برای
آنچه سنت و آيین برای رسیدن به کمال معرّفی میکند ،باز گذاشته است .حالِ راهبی
بودايی را تصور کنید که به يک عارف کامل بودايی میپیوندد تا در سفر معنوی او را
راهنمايی کند .آنچه اين عارف کامل بودايی به راهب تازهکار میآموزد ،مبتنی بر آموزههايی
است که از سخنان و رفتار بودا برجایمانده است ،بهعالوة مضامین و فلسفههايی که مکاتب
بعدی براساس میراث بودا وضع کردهاند .اينها همگی متون مرجعاند برای معلّم آيین
بودا که براساس آن شاگردان و راهبان را راهنمايی میکند .نقشهای که او برای راهبان
تعیین میکند ،کمابیش آن چیزی است که کمی پیشتر کاويديم و هدفش رسیدن به
نیرواناست .راهب تازهکار براساس آن نقشه و برای رسیدن به جزءجزء مراحل و سطوحی
که در نقشه آمده است ،گام برمیدارد .او بايد چهار حقیقت شريف را بشناسد ،بايد بداند
اعمال او کارمايی دارد و برای کارمای بهتر ،بايد رفتارش را با رفتار آرمانیای که در
سنّت آمده است ،مطابق کند يا در مواجهه با راه مقدّس هشتگانه ،تمام ساحات
وجودی خود را مطابق با حالت آرمانیای که در آن آمده است ،تغییر دهد؛ مثالً برای
رسیدن به زيست نیک ،بايد زيستی را برگزيند که در آن هیچ آزار و هیچ کشتاری برای
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هیچ موجود زندهای نباشد ،گوشت نخورد و با اين کار باعث کشتن هیچ حیوانی نشود.
يا برای داشتن تمرکز نیک ،بايد تمرکز خود را به تهیوارگی و تکنشانگی برساند؛ به
حالتی که در آن هیچ واقعیّت عینی و ذهنیای نیست؛ مراقبهای که موضوع و مفعولی
ندارد .همینطور در مورد شش مؤلفۀ ديگرِ اين راهِ هشتگانه .و درنهايت ،به غايت اين
سفر معنوی و اين سلوک ،يعنی نیروانا میرسد .نیروانايی هم که او تجربه میکند ،آن
چیزیاست که در سنّت بودايی آمده و شرايط و مؤلفههايش را آموخته است و انتظار
تجربهاش را دارد .اين نقشۀ راهِ عارف بودايیاست برای تجربهای که به دنبالش است؛
نقشهای که زمینۀ ذهنی او در تجربهاش و انتظار او را از آنچه پیش رو دارد ،میسازد.
بهگفتۀ کتز« :آنچه او در طول طريق میخواند ،ياد میگیرد ،میداند ،قصد میکند و
تجربه میکند تا اندازهای (اجازه دهید اين «تا اندازهای» را کماکان مبهم رها سازيم ).تجربۀ
موردانتظارِ ظاهرشده را خلق میکند؛ بهعبارتديگر ،رابطهای نزديک و حتّی ضروری میان
متون دينی و عرفانی مقبول ،تجربهای که عارف واجد آن میشود و تجربۀ عرفانیِ
گزارششده وجود دارد» (کتز.)13۵ :1383 ،
حال اين نقشه را با نقشهای مقايسه کنید که مريد مسلمان از مراد يا پیر و در اساس
از آيین خود میگیرد؛ نقشهای که غايتش فناست .برای طريقت سلوک در عرفان
اسالمی نقشه های زيادی هست که با نام منازل ،مقامات ،میادين ،حجابها و امثال آن
شناخته میشود ،حتّی تعداد اين منازل و مقامات و حجابها هم متفاوت است؛ از هفت
گرفته تا هزار و باالتر .اين منازل و مقامات را در عرفان اسالمی با راه مقدّس هشتگانۀ
آيین بودا مقايسه کنید .اين نقشهها از اساس باهم متفاوتاند و بهآسانی نمیتوان تصوّر
کرد که رهرو را به مقصدی واحد میرسانند .نه در مسیرِ رسیدن ،راهشان يکیاست و نه
سرمنزل و هدف و غايت راهشان .در منازل و مقاماتی که صوفی بهعنوان راه آرمانی
میشناسد ،خبری از نخوردن گوشت يا پرهیز از کشتن حیوانات و پرندگان و حشرات
نیست ،خبری از پرهیز از رابطۀ جنسی هم نیست .مفهوم رنج در آن جايی ندارد ،حتّی
مراقبههای آنان از اساس متفاوت است .بوديستها ذهن را به خأل و تهیوارگی
میرسانند ،بیهیچ مفعول و موضوعی ،امّا صوفیان در مراقبه يا نیايشهايشان تمام قوای
ذهنی را متوجّه اهلل میکنند .اساساً هدف صوفیان از مراقبه ،خالی و جداکردن ذهن از
هرچیزی و نشاندن اهلل بهجای همۀ آنهاست .چطور میتوان اين دو مراقبه را يکسان
پنداشت؟ اوضاع در نیايشها هم از همین قرار است؛ مفهوم ذکر را با مانترا مقايسه
کنید  .مانتراها اصواتی هستند که با آوا و لحنی خاص به دفعات پشت سرهم بیان
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میشوند .بیشتر آنها هیچ معنايی ندارند ،امّا در متون مقدّس مکتب بودايی و در
اُپانیشادها دارای قدرت معنویِ فوقالعادهای هستند و اَدای آن از اصول اعمال و
نیايشهاست .مانترای «اُم» را که از معروفترين آنهاست ،در نظر بگیريد؛ لفظی بیمعنی
يا غیرقابلفهم که میمِ آن در نیايشها تا سه هجا کشیده میشود .احتماالً کاربرد علمی
و عملی آن بهخألرساندنِ ذهن و خالیکردن آن از افکار و انديشهها باشد ،امّا فقط
همین .هر هندو يا بودايیِ درحال نیايش در حین ادای اُم هیچ تصويری در ذهن نخواهد
داشت؛ چون اساساً اُم معنا و تصويری ندارد که او در خیال آورد و با اين کار تنها ذهنش
را از خیالها دور میکند و به بیانديشگی میرساند ،امّا عارفی که ذکر «اهلل» و «سبحان
اهلل» و «استغفر اهلل» میگويد ،اگر هم از همۀ تعلّقات و انديشهها دور شود و مثالً مطابق
تعريف ابنعربی مشغول ذکر بال ذکر شود ،هنوز در اين میان خدايی را میبیند که در
آيین بودا جايی ندارد .اساساً او زمینهمند میرود که همین حال را تجربه کند؛ میرود
که با نیايش و ذکر ،خدايش را ببیند و جز او هیچ نبیند .به اين احوال بهاءولد نگاه
کنید؛ او سردرد دارد و میرود که با ذکر اهلل و تعمیق در آن ،از درد سر و همۀ دردها
آسوده شود:
«به مسجد رفتم .سرم درد مىکرد .گفتم ذکر اللّه چنان مىبايد که بگويم که اللّه مرا
فراغتى دهد از دردِ سر و از همۀ دردها و از همۀ انديشهها .گفتم چو اللّه را ياد کنم،
بايد که به هر وجهى که رقّت و خوشى آيدم ،آن را بگیرم و اللّه را بدان وجه ياد کنم و
از وجوه ديگر که رقّتم نیايد ،آن را نفى مىکنم از ذکر و ديگر از آن هیچ نینديشم ...
در ذکر اللّه يادم آمد بر وجه مخاطبه؛ يعنى که اللّه را مىبینم و مىزارم-در پیش او ...
باز چون ذکر آغاز مىکنم ،نخست بر وجه مغايبه مىکنم .آنگاه زان پس بر وجه مخاطبه
مىکنم؛ از آنکه غايب بوده باشم که به اللّه آيم و ذکر اللّه به مخاطبه گويم که اى اللّه!
و اى خداوند! اين گوشت من و کالبد من آستانۀ در تست و من در آنجا خفتهام و
نشستهام و در پیش توام و از پیش تو جاى ديگر مىنروم( ».بهاء ولد.)1۵-14 :1382 ،

میگويد در ذکر اهللگفتن ،نخست به شکل مغايبه ،تنها اهلل میگويم و ياد خدا میکنم،
ولی پس از آن ،او را مخاطب قرار میدهم و صدايش میکنم و با او صحبت میکنم .بر
چه اساسی می توان نیايش يک بودايی با ذکر اُم با آن لحن و کشش خاص برای رسیدن
به تهیشدن ذهنی و تجربۀ معنویِ حاصل از آن را با حال يک عارفِ «اهلل» و «ال اله اال
اهلل»گو که مدام میگويد «خدايی جز اهلل نیست» و حتّی خدايش را مخاطب قرار میدهد،
يکسان دانست؟ حتّی اگر بشود ارزشداوری هم کرد ،که بعید بهنظرمیرسد ،ما در پی
آن نیستیم .مراد ما نشاندادن اين است که آنچه سنّت بودايی بهعنوان نیايش ،ذکر و
مسیر سلوک معرفی میکند؛ نیايش ،ذکر و مسیر پیروان اين آيین را شکل میدهد و
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چون اين عوامل از اساس با آنچه اسالم میآموزد ،متفاوت است ،الجرم تجربههای عرفانی
پیروان آن نیز که با اين عوامل و از اين مسیرها شکل گرفته است ،يکسان نخواهد بود.
 .7نتيجه
 .1نیروانا پايان تجربه است ،پايانِ رنجهای زندگی است و هیچ مابعدی ندارد .راهب
بودايی با رسیدن به نیروانا از سامسارا رها میشود و به نقطۀ پايانی سفر معنوی خود
میرسد ،امّا فنا پايان نیست؛ صوفی بعد از فنای فی اهلل به فنای از فنا و بقای باهلل
میرسد .او با فانیشدن از خود ،در حق باقی میشود.
 .2نیروانا زدودنِ خواستهها و عطشهاست .تا اينجا با فنا همراستاست؛ هدف فنا هم
زدودن صفات و خواهشها از خود و نديدن خود است .نقطۀ افتراق ،آن است که صوفیان
به جای صفات و خواهشی که زدوده میشود ،نسخۀ خدايی/الهی آن را مینشانند؛
نسخه ای که اساساً در آيین بودا نیست .صوفی تمام صفتها و خواهشهای نفسانی و
جهانیاش را از دل میزدايد و بهجای آن تنها خدا را میخواهد ،امّا عارف بودايی با
زدودن خواستهها و صفتها به بیصفتی میرسد .او نه خدا و صفت خدايی میشناسد و
نه هیچچیز باالتر از اين جهانی که میبیند.
 .3نیروانا دستيافتنی است؛ با انجام يکسری اعمال و با پايبندی به راه مقدّس
هشتگانه که با جزئیّات از پیش معین است ،میتوان به نیروانا دست يافت ،امّا فنا از
جانب خداست؛ اين خداست که نفس عارف را فانی میکند و به خود باقی .نیروانا
کوششی است و فنا کششی.
 .4نیروانا دو سطح يا دو نوع دارد :در يکی تن زنده است ،نام و نشانِ فیزيکی-روانی
برجاست و خواهشها و عطشها در دل مرده است (به زبان استعاریِ متون بودايی ،سوخت
برای شعلۀ خواستهها و عطشها هست ،امّا چون شعلهور نمیسازد ،شعلۀ خواهشها خاموش است) که
تا اينجا به فنا میماند ،و سطح دوم ،نیروانای کامل است که طیّ آن تن هم باقی
نمیماند و با مرگ ،سوخت نیز از میان برداشته میشود و هیچ از شخص نمیماند .امّا در
آموزههای تصوّف ،فنا ،فنای ذات و نابودی فیزيکی و مرگ نیست.
پينوشت
 .1معموالً بهجز ذاتگرايی ( )Essentialismاز معادل جاودانانگاری ،جاودانگرايی ( )Perennialismو
مکتب حکمت خالده ،جاودانخِرَد ،حکمتِ جاويدان ( )perennial philosophy schoolنیز استفاده
میشود .اصطالحِ ذاتگرايی را فیلیپ آلموند ( )Philip Almondبرای توصیف رويکردی در تعارض با
زمینهمندانگاری ( )Contextualismوضع کرد (.)Almond, 1988
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 .2عطا انزلی ،ترجمۀ فارسی اين دو مقاله و تحلیل آنها را همراه مقدّمهای که کتز برای اين ترجمه
نوشته است ،در کتاب ساختگرايی ،سنّت و عرفان (کتز )1383 ،آورده است .ارجاعهای نگارندگان به اين
کتاب خواهد بود.
 .3برای سیاههای از آنها ن.ک( :فورمن .)264 :1384 ،فورمن میگويد« :در يکی از کنفرانسهای آکادمی
دين آمريکا ( ،)198۵بیش از هفت مقاله به مالحظاتی درباب اين مقاله اختصاص داشت» (همان).
 .4بروس جَنز ،استاد فلسفۀ دانشگاه فلوريدای مرکزی معتقد است« :اگر میزان موفّقیّت يک مقالۀ
فلسفی میزان توجّهی است که هدايت میکند ،کتز پیروز است .هرچند توجّهات نسبتاً کمی مثبت بوده
است» (.)Janz, 1995: 78
( ».بقره« )138 :رنگ خداوند و از خداوند خوشرنگتر کیست؟
« .۵
 .6برای تفصیل بیشتر از «فنای از فنا» ن.ک( :ابونصر سراج 347 :1914 ،و 388؛ بقلی شیرازی26 :1381 ،؛
فرغانی 67 :1379 ،و  262و هجويری.)366 :1389 ،
 .7در تمام موارد ،ابتدا سانسکريت اصطالح و بعد معادل انگلیسی آن آورده شده است .در برابر सम्यक

سانسکريت ،در انگلیسی بیشتر  rightو در فارسی ،درست (پاشايی )1383 ،يا راست را بهکاربردهاند .به-
نظرمیرسد «نیک» معادل بهتری با شد که با نگاه به دايرة معنايیِ آن در فارسی ،هم مفهومِ «خوب و
درست» ( rightانگلیسی ،در مقابل بد و نادرست) را دربردارد و هم معنی «شايسته و پسنديده»،
«مفید» و «کامل» را.
 .8اصطالح  Ekaggatāسانسکريت را در انگلیسی « »one-pointednessترجمه کردهاند .اِکاگاتا حالتی
ذهنیا ست که در آن ذهن تنها و تنها بر يک چیز تمرکز میکند ،بهمانند شکارچی يا تیراندازی که يک
نقطۀ خاص را بهعنوان هدف قرار میدهد .در فارسی داريوش شايگان معادلِ «تمرکز فکر به يک نقطۀ
واحد» را برای آن آورده است (شايگان .)644 :1392 ،ما در متن معادل «تکنشانگی» را آوردهايم.
ازآنجاکه  pointedدر انگلیسی ،يعنی نشانهگیریشده و  pointednessحالتیاست که در آن دقیقاً يک
چیز يا يک نفر نشانه و جهتِ حرکت قرار گیرد ،تکنشانگی کوتاهتر و احتماالً قدری دقیقتر است.
 .9مفهوم پنجتوده يا اِسکاندا ( )Skāndaدر بوديسم ،پنج عاملی است که وجودِ ذهنی و جسمی هر
موجودِ مدرِکی را تشکیل میدهد و اينهاست .1 :شکل يا پیکر .2 ،احساس يا شعور .3 ،ادراک و تخیّل،
 .4قوای ذهنی .۵ ،آگاهی.
 unanswerable question .10يا  avyākadaدر سانسکريت پرسشهای فلسفی متداولی بود که
باتوجّهبه متون بودايی ،بودا از پاسخ به آنها سر باز زد .تعداد اين پرسشها در مکتبهای مختلف بین ده
تا چهارده متفاوت است.
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