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 چکيده
از  ،رسیدن به هر دو مقصد .نیرواناست ،فنا و در عرفان بودايی ،غايت و مقصد سلوک در عرفان اسالمی

که گاه مفهومی  قدر هستآنهای فنا و نیروانا شباهتهای نفسانی است. راه زدودن صفات و خواهش
 هایپژوهشهای رايج در نظريّههستند و با  ی عرفانیهايتجربه. فنا و نیروانا شوندمشترک قلمداد می

را  عرفانی رباتجگرايی است که ساخت ،هانظريّهين يکی از ا .شوندمیمطالعه عرفانی نیز تجارب 
. در نگاه آوردمیتجربه  بهخود با  ارفع داند کهی میيافته از باورها و انتظاراتشده و سامانپردازش
ش ها و مفاهیم سنّتی دين و آيینهاز آموزگذارد که به تجربۀ عرفانی پا می حالیدر  عارف ،گراساخت
، اندمتفاوتبا هم اديان و مذاهب از اساس سنّتی  و مفاهیم هاآموزهکه ازآنجا و شده استمند زمینه
های عارفان اسالمی و مندیزمینه ،قالهدر اين م ان باشد.تواند يکسها نیز نمیهای عرفانی عارفان آنتجربه

عقايد م که تفاوت یکناستدالل می مام. يایدهبررسيی گراساختاز دريچۀ بودايی را در تجربۀ فنا و نیروانا 
کند و اين دو را از اساس متفاوت ترسیم می شعارفان و طريقت سلوک مسیر ،های اين دو آيینآموزهو 

اين مقاله د بود. نفنا و نیروانا يکسان نخواه بنابراين، ؛رسندنمی یبه مقصد واحد ،متفاوتسمسیرِ ازاسا
 ،شودآغاز می گرايیذاتو  يیگراساخت هایهنظريّ و معرّفی اجمالی تجربۀ عرفانی با گفتار مختصری در 

و يابد ادامه مییروانا های اصلی عرفان اسالمی و بودايی برای رسیدن به فنا و نآموزه بحثی دربا  سپس
 .شودتمام مینتیجۀ استدالل و بیان  هاقیاس اين آموزهبا  ،در آخر

 

فنا، عرفان اسالمی،  ،عرفان بودايیگرايی، استیون کتز، تجربۀ عرفانی، ساخت :های کليدیواژه
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 همقدّم. 1
  عرفانی ش آن رااکنندهعینی است که تجربه یواقعیّته با نوعی مواجهعرفانی  جربۀت
با  مند اين تجاربنظام مطالعات قدسی. یبا امر ستگراذهننوعی رويارويیِ  ؛نگاردایم

کتابی  دربعدها  کهی اسکاتلند آغاز شد انبريداگفتارهای ويلیام جیمز در دانشگاه سلسله
مطالعۀ آکادمیک اين تجارب  دربابی تازه چاپ شد و  (1393) تنوع تجارب دينیبا نام 
يشه و مرکزِ را ر هاها، آنبودن يا نبودنِ تجربهجیمز با تعیین شرايطی برای عرفانی. گشود
های عرفانی، دقیقاً دينی و نه ربهجتمامِ ت دانست و معتقد بود نههای دينی میتجربه

دينی، عرفانی است و  های قویِّتمامِ تجربهامّا های دينی، تماماً عرفانی است؛ تمام تجربه
جیمز چهار  .(Bernard, 1997: 12-13) کاويدکه در کتابش بود هايی اين همان نوع تجربه
تقريباً تمام مطالعات بعدی با ردّ و  .تجربۀ دينی برشمرد هربرای ويژگی مشترک را 

 ف اتودلورکسانی چون  آثارپیش رفت.  ،قبول و قبض و بسط آنچه جیمز گفته بود

(Rudolf Otto) ، رنبِسوئینريچارد (Richard Swinburne)، ويلیام آلستون (William 

Alston)،  استیستی. والتر (Walter T. Stace) رايتينويلیام وِ و (William Wainwright) 
کم کم .کرد ترگسترده را اشدامنه و افزود مطالعات اين غنای بر نحویبه هرکدام

علمی آغاز شد که مطالعۀ تجارب عرفانی را بیشتر با رويکردی  نیز یمطالعات جديدتر
در مانند آنچه  مطالعاتی ؛آزمودای ديگر گونهبهرا  هانظريّهها برد و به آزمايشگاه

  .صورت گرفت های دينیتجربه شناسیروان و پژوهیهای عصبحوزه
 ؛عبیر و تجربه استت عرفانی، مطالعۀ رابطۀ اربهای مطالعۀ تجحوزه ايناز يکی 

تمام آنچه ما از تجربۀ عرفانی داريم، يعنی اش. تعبیر عارف با تجربه نسبتيعنی مطالعۀ 
 امّا ،کنداش گزارش میپس از تجربه از کلماتی است که عارف ،ما به آن تنها دسترسی
اگر  ؟و گزارش کند در قالب الفاظ درآورد است، تواند همۀ آنچه تجربه کردهآيا عارف می

هايی دارد؟ ها و تفاوتچه شباهت مختلف گزارش و تعبیرِ عارفان اديان و مذاهببتواند، 
، دو ارتباط تجربه و تعبیربه  جامع دو نگاه تجربۀ آنان واحد است؟ تعابیرشان چه؟آيا 

و  داندمی بر تعبیر مقدّمتجربه را  1یگرايذات .داردها اين پرسش رایپاسخ متفاوت ب
مندانگاری يا زمینه (Constructivism)گرايی های مختلف، و ساختنّتيکسان در س

(Contextualism)  شدة ساخته و پردازش را داند و تجربهبر تجربه می مقدّمتعبیر را
اين دو نگاه را قدری قیاس  ،. در ادامهو متفاوت مختلف و تعابیرِ فرهنگی هاسنّت
های از کاربرد آن در شناخت تفاوت ،گرام کرد و با تشريحِ بیشتر نگاه ساختیخواه

 م گفت.یبنیادين فنای اسالمی و نیروانای بودايی خواه
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 انگاریگرایي یا جاودان. ذات2
ها و اديان مختلف، دارای ذات يکسان ها، آيینها را در فرهنگگرايان تجربهذات
عرفانی را ارتباطی  گر. آنان تجربۀهايی خالص و مستقل از ذهنِ تجربهدانند؛ تجربهمی

اين ارتباط در هر فرهنگ و اگرچه دانند و معتقدند مستقیم با يک سرچشمۀ متعالی می
اين است که  آنها . تبییندارديکسان  ایههست ،شودای متفاوت برقرار میگونهسنّتی به

و  شودمیاو به معلوماتش قطع  ، قوای ذهنی عارف تعلیق و دسترسیحین تجربۀ عرفانی
مختلف  و مذاهب اديان رسد که میانشمول میکانی و جهانفرازمانی و فرام یحالتبه 

از  ،شوددر قالب الفاظ ريخته می ،اين ذاتِ يکسان در تجربه و وقتی يکسان است
فراتر  ،تجربه گرايان خودشود. به باور ذاتمی عارف متأثر فرهنگ و سنّت زبانی و دينی

 ،گیرندمیکارنی که عارفان برای توصیف تجاربشان بها زباامّ ،از فرهنگ عارفان است
های مفهومی نظامگرايی، لحاظ فرهنگی محدود است. در واقع برای طرفداران ذاتاز
اش مؤثر ربهتعبیر عارف از تج دهی، تنها در شکلشناسی و فلسفهات، اسطورهقبیل الهیّاز

تعابیر به تجارب  معتقدند نیخودِ تجربه؛ يع مضامین و مفاهیم دهیاست و نه در شکل
گرايی رابطۀ تجربه ر ذاتواقع د درست بعد از آنکه تجارب واقع شدند. در ؛شوداضافه می

)کتز،  طرفه است که حرکت در آن از سوی تجارب است به تعابیريک و تعبیر آن، يک راه

  . (Hollenback,2000: 5-8 & K. C. Forman, 1990: 3 ؛34: 1383
کس مانند و هیچعرفانی، به احساسات می حقیقی معتقد بود که حاالت ويلیام جیمز

را ش تتوصیف کند يا کیفیّ است، نکرده شانرا برای کسی که تجربه هاآنتواند نمی
از تفاوت جهان  ،در توصیف تجربهرا استِیس اين ناتوانی  .(James, 1902: 17) بازنمايد
اند هايینیز انسان عارفان که توضیح اين با داند؛می عرفانی تجارب جهان با غیرعرفانی تجارب

ا تجربۀ آنان مفهوم و گويند، امّند و با زبان حقیقی سخن مییزيکه در جهان منطق می
ن آمده است و ناچار در زبان منطقی و مفهومی تعیّيک وحدت بی منطقی ندارد و از

و تجربۀ  برندنمی دهی به راه بکوشند، بیانش در تجربه از پس هرچه ،بنابراين ؛گنجدنمی
در توصیف  عارف نمایمتناقض زبان یساست نظر در نشیند.نمی زبان در نمايشانمتناقض

نینیان اسمارت  .(318-317: 1367) شودمی نمای او حاصلاش، از تجربۀ متناقضتجربه
(Ninian Smart) آن را ناشی شمارد و تجربۀ دينی نمی ناپذيری را ويژگی مطلقاين بیان

داند؛ اين تعبیرها می( performative aspect) های گوناگونی چون جنبۀ کرداریاز ريشه
اين تجارب به عارف دست  وجودی که حین نی معتقد است احساس و هیجان قویِّيع

ناپذيری و خارج از دايرة دارد که با بیان جمالتی حاکی از وصفدهد، او را بر آن میمی
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چیزی است که از معنای اتر از آن اش، اين را برساند که اين تجربه فرتجربهبودنِ واژگان
توانم بگويم نمی»گويیم: به کسی می که درست مانند وقتی ؛آيدکلماتش برمی قراردادی

ا امّ ،کنیمبا اين جمله، در واقع سپاسگزاريمان را اظهار می«. که چقدر از شما سپاسگزارم
رساند و فراتر سپاس ما را نمی رسانیم که اين کلمات میزانمی یزبه مخاطبمان اين را ن

 .(Smart, 1978: 18) یمهستاو  ، قدرداناز آداب و رسوم سپاسگزاری
 

 مندانگاریگرایي یا زمينهساخت .3

ای واحد در اصل تجربه تعابیر متفاوت را به هسته ،گرا از تجربۀ عرفانیتبیین ساخت
اين يعنی ترکیب  ؛متفاوت سازندة تجارب متفاوت است تعابیر ،گرداند. در اين نگاهبرنمی

گرا نگاه ساخت شود.می مقلوب «تجربه و یرتعب» به گرايیساخت زبان در «تعبیر و تجربه»
( جان گرفت. پیش از او Steven Katzدر مطالعۀ تجارب عرفانی در آثار استیون کتز )

انتظارات  و باورها تأثیر از هايیگونه به (Rufus M. Jones) جونز روفوس چون کسانی
ترين امّا کامل ،(Jones, 1909: xxxiv) ندهای عرفانی اشاره کرده بودکننده در تجربهتجربه

های مختلف بیان اين نظر در آثار کتز آمد. او طی چهار مقالۀ بلند در چهار کتابش سويه
شناسی زبان، معرفت» ، يعنیهای تجارب عرفانی را کاويد. دو مقالۀ اصلی اومندیزمینه

سرشت سنّتی »و  (Katz, 1978: 22-74)عرفان و تحلیل فلسفی در کتاب « و عرفان
های در سالترتیب به ،(60-3 :1983) های دينیعرفان و سنّتدر کتاب « تجربۀ عرفانی

اين دو مقاله چنان باقوّت و پرنفوذ بیان شده بود که عمالً  2د.منتشر ش 1983و  1978
که  ایگونهشدة دهۀ هشتاد در مطالعات تجارب عرفانی تبديل شد؛ بهبه ديدگاه پذيرفته

 3ۀ کتز نگاشته شد.قريب به پانزده مقاله در شرح و بسط مقال 1984تا  1982تنها بین 
 :1992) زبان و عرفان کتاب در «عرفانی معنای و عرفانی گفتار» نام با 1992در  سوم مقالۀ

های زبانی عارفان را مطالعه مندیديگر زمینه ۀمنتشر شد و در کنار چند مقال (3-41
 عرفان و متندر کتاب « عرفان و تفسیر متن مقدّس»کرد. مقالۀ چهارم هم با نام 

 ،ایمقايسه صورتبه نیز مقاله اين رسید.چاپبه 2000 سال در (67-7 :2000) سمقدّ
شان بررسی کرد. کردن عارفانمندزمینه در را آنها تأثیر و مختلف اديان تفسیری نمتو

خالصی )يعنی  تجربۀ هیچ» که بود اين ،عرفان از گراساخت الگوی در کتز استدالل اساس
تر تجربه، هیچ داللتی بر عادی ه تجارب عرفانی و نه انواعن ؛ای( وجود نداردواسطهبی
 از تجارب بدين معنا که ؛دهندنمیدستبه بودنشان ندارند و دلیلی بر اين امرواسطهبی

 «شوندما حاصل می برای و يافته سازمان شده، پردازش معرفتی پیچیدة بسیار هایراه
(1383 :38). 
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رابرت گیملو  ويژه، بهشها همراه با مقاالتی از همکارانمقاالت کتز در اين کتاب
(Robert Gimello) پیتر مور ،(Peter Moore) فردريک اِستِرنج ،(Frederick Streng) نینیان ،

اندازة کدام بها هیچامّ ،(69: 1384، )فورمن پشتیبانی شد (Jerry Gill)اسمارت و جِری گیل 
حداکثری به  ینگاهکتز  4مقاالت کتز مسیر مطالعات تجارب دينی را تغییر نداد.

  :معتقد بوداو  ؛داشتمندی تجارب عرفانی زمینه
های عرفا بعد از وقوع تجربه نیست، بلکه ۀ مطالعۀ گزارشفهم عرفان، فقط مسئل»
است که خود تجربه، همانند صورتی که در آن  واقعیّتدادن به اين تاهمیّ [مستلزم]

اش گیرد که عارف با خود به تجربهشود، توسط آن مفاهیمی شکل میگزارش می
ست که يک عارف نیمثالً چنین  ؛دهنداش را شکل میتجربه [آن مفاهیم]آورد و می

دارد که آن را پس از تجربه به زبان و نمادهایِ هندويیِ آشنا برای  Xز ای اهندو، تجربه
تجربۀ او يک تجربۀ  دارد؛ يعنی «تجربۀ هندويی»کند، بلکه او يک خود توصیف می

يافته و شکلهندويیِ ازپیش حدی، تجربۀکم تانیست، بلکه خود، دست X واسطه ازبی
 .(38: 1383)« ار از برهمن استانتظمورد

ای عرفانی داشته باشد و بعد به آن برگردد و با اينکه عارف هندو تجربهيعنی نه ،اين
رف هندو زبان و فرهنگ و مفاهیم هندويی آن را تفسیر کند، بلکه همان تعبیری که عا

سازندة تجربۀ اوست و همان تعلیماتی که در آيین او مطرح  ،از مباحث عرفانی دارد
اش را کند تا به تجربۀ آن برود؛ تجربۀ آنچه انتظار تجربهمند و آماده میاست، او را زمینه

تجربه، هنگامی  حین ناخودآگاهی و خويشیبی ضفر با که نیست گونهاين همچنین دارد.
نامشخصی  حقیقت آن يابد،بازمی را خود آگاهی ،تجربه از پس ،مسیحی يا سلمانم عارف که

را که تجربه کرده، در قالب مفاهیم و زبان دين خود بیان کند و مثالً گزارش دهد که 
 اسد و آن تصويری که متونشنبلکه در واقع آنچه او از خدا می ،است خدا را تجربه کرده

آن تجربه را شکل  اتجزئیّ ،او از خدا به او داده است سِ دين و يا فرهنگ دينیِمقدّ
با  ،کندتثلیث و مسیح تجربه می عارف مسیحی در چارچوب آنچه ،بنابراين ؛دهدمی

گرا از های بنیادين دارد. در نگاه ساخت، تفاوتاست آنچه عارف مسلمان تجربه کرده
های فرهنگی و زمینه ؛های عارفان استتجارب عرفانی يکسره ساختۀ زمینه ،عرفان

ای ثال آن. عارف اسالمی تجربههای زبانی و امهای دينی و سنّتی، زمینهاجتماعی، آموزه
شناسد دارد و عارف مسیحی و بودايی آنچه را تجربه مبنای آنچه منابع دين اسالم میبر

، ينبنابرا .کند که آيینش قبالً به او معرفی کرده و او برای تجربۀ آن آماده استمی
ی و به تفاوت تعابیر مفهوم ،در اديان و مذاهب مختلفرا توان تفاوت تجارب عرفانی نمی

و مذاهب  تفاوت گزارش عارفانِ آيین در واقع، .محدود کرد ا از امری يکساننهلغوی آ
از  خواهد بود که آن آيین اويریمبنای آن تعالیم و تصبر خود، عرفانی مختلف از تجارب
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که اين تصوير در و ازآنجا .اتبا همان جزئیّ ،شناسدسلوک میو  ت، خدايّعرفان، معنو
؛ متفاوت خواهد بود از تجاربآنها نیز  مختلف متفاوت است، گزارش عارفان هایآيین
خدايی  دربارة بیشتر ت(مسیحیّ و تيهوديّ ،)اسالم ابراهیمی اديان عارفان تجارب مثالً

که قائل به خدايی با اين  يیآيین بودا عارفان پذيرد و در قیاس بارت میص صومتشخّ
ها از تجاربشان نیز ما را به آنهای مشخّصات نیستند، از اساس متفاوت است و گزارش

 رساند. درک اين تفاوت می
در عرفان بودايی  «نیروانا»در عرفان اسالمی با مفهوم  «فنا»احتماالً مقايسۀ مفهوم 

 تجربۀ عرفانی در آيین خود دوی اين مفاهیم فرجامکند. هرتر میاين تفاوت را روشن
  .يابند دست به آن کوشندمیند که سالکان اغايتیو  هستند

 هااين پژوهشاست.  موضوع چندين پژوهش بوده، عنواناين  به و نیروانا، فنامقايسۀ 
در  هاشوند و با واکاوی آنمی شناسی و پديدارشناسی اين دو مفهوم آغازبا واژه اغلب

دعلی رستمیان محمّ .يابندمیشان از زبان عارفان اين دو آيین ادامه متون و معرّفی
مبانی فنا و در دو مقالۀ مفصّل با اشتراکات زياد،  ،(138۵) پورمقدّمفاطمه  و بعد (1384)

در آخر و  اندين منابع آيین بودايی بررسیدهترنیروانا را در اهمّ منابع عرفانی اسالم و کهن
عبدالحمید ضیايی غايت اند. ها را نشان دادهها و تفاوتبا مقايسۀ اين مبانی، شباهت

؛ (1388)های بودا و مولوی مقايسه کرده است آموزه باپوستی عرفان سرخ درسلوک را 
مبانی مواردی از  امراد مولوی از فنا ببا تطبیق  همبخشعلی قنبری  نحویبه کاری که

چندين  نیز در بررسی مفهوم فنا نزد عرفا .(1393)کرده است  نیروانا در متون بودايی
)فدوی و الطیرِ منطقدر  عطّار نزد ،(1387)شجاری، عربی نزد ابن فنا :موجود استپژوهش 

در سیر تکاملی مفهوم  و ؛(1392)خادمی و سرورمواليی، نزد بیدل دهلوی ، (1389انی، طغی
 . (1392) فرد و رضاپورمیرباقری و (1393) پورعلیآن: 

های پرشمار آنها از فنا و ها در مباحث پديدارشناسانه و مثالتفصیل اين پژوهش
ها و مثال اين مبانی را از تکرار و تشريح ا، مدر متون و نزد عرفا هاو مراتب آن نیروانا

در انتهای سلوک، مسیر عارفان  مقصدجای مقايسۀ اين دو و فرصت داد تا به نیاز کردبی
ای ديگر گونهرا به آنهام و تباين یبررس ين مقاصدتا رسیدن به ا را از ابتدای سلوکشان

 م.ینشان ده
اين  بررسیگرا در م و با نظريۀ ساختيشمارهايی عرفانی میفنا و نیروانا را تجربه ام

م یکناستدالل می گرا،ساخت نظريۀ بر تکیه با مقاله، اين در .میکنمی شانمطالعه تجارب
که با هم آنها  های آيینموزهدر سلوک، از آ بودايی اسالمی و مسیر عارفان ةذرّهذرّ که
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از ابتدای مسیر در  ان اين دو آيین،عارفو  مند شده استد، زمینهنهای بنیادين دارتفاوت
نخواهد يکسان  انجامیغايت و  تبع اين تفاوت،که به دگذارنگام می متفاوت طريقی
 یجزئیات که سلوکِ متفاوت ريقِدو ط مقصد و مقصودعنوان پس فنا و نیروانا به ؛داشت
 توانند يکسان باشند.، نمیدارند متباين

 

 عرفان اسالمي. فنا در 4
سرچشمۀ آن احتماالً اين آياتِ قرآن است:  که ای داردجايگاهِ ويژه عرفان اسالمیفنا در 

چه بر روى : )هر(27-26 :)الرحمن« »

. بیشتر ماند(پذيرد. و ذات پروردگار صاحب جاللت و اکرام توست که باقى مىزمین است فنا می
گردانند و مضمون آن را ناظر به رويدادی را در اين آيه به زمین برمی« علیها»مفسّران 

حدّ اين آيه  ين مفهوم را ازا ،فمتون تصوّ ان و نويسندگانا صوفیامّ ،داننددر آينده می
مفهوم « وَجْهُ رَبِّکَ يَبْقَى»مثالً از  ؛اندکرده هاسازیمضمونآن  دربارة بارها فراتر برده و

اند تا با اين دوگانۀ فنا دانستهفنا  ی مرحلۀ تکمیلینقطۀ مقابل و يا حتّ عنوانرا به «بقا»
 اين تعريف قشیری از فنا را ببینید:  تر تبیین کنند.آخرين مراحل سلوک را مفصّل ،و بقا

اند شدن است از صفاتِ نکوهیده و اشاره کردهاند پاکاند به فنا و گفتهقوم اشاره کرده»
به بقا به تحصیل اوصاف ستوده و چون بنده از اين دو حال به يکی موصوف بود، به 

باشند بر يکديگر هیچ حال ازين خالی نبود؛ چون اين اندرآيد، آن ديگر برود، متعاقب 
نه عین و نه  ،چیز نبیند... و هرکی سلطان حقیقت بر وی غلبه گرفت تا از اغیار هیچ

اثر، او را گويند از خلق فانی شد و به حق باقی شد و فنای بنده از احوال نکوهیدة او و 
 ها بود و فنای او از نفسش و از خلق، آن بود که او رااحوال خسیس او، نیستیِ اين فعل

به علم او باقی  ،به خويشتن و به ايشان حسّ نبود ... هرکه از جهل خويش فانی شود
به  ،به انابت باقی گردد و هرکی از رغبت فانی شود ،گردد و هرکه از شهوت فانی شود

صفات او بر  ۀبه ارادت باقی گردد و هم ،زهادت باقی گردد و هرکه از آرزو فانی شود
شدن از نفس و صفات خويش به بقای حق و صفات او، پس یل فاناين جمله بود ... اوّ

 .(109-106: 1374)قشیری،  «شدن در وجود حقشدن از شهوت به هالکفانی

محو،  يام دارد: فنای افعالی مراتبی ه و شودشدن عارف از خود معنا میفنا با تهی
فانی  خود عارف از فعل ،در اين مراتب ؛فنای ذاتی يا محق فنای صفاتی يا طمس و

بیند. دهد و صفات حق را میمیاز دست خود را صفات  ،بیندخدا را فاعل می و شودمی
کند. او حق جايگزين می تنها صفات خود را با صفات ؛رسدصفتی و خلوص نمیبه بی او

حمود بر م یمذموم، صفات دادن صفاتستدگذارد تا با ازتجربۀ فنا گام میمند به زمینه
زوهای خود، آرزوی خدا را بقا آر جای آن بنشاند؛ با نديدن خود، خدا را ببیند؛ با فنای
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خدايی را بقا بخشد و از خود فانی شود و در حق باقی.  صفات خود، صفات ؛ با فنایدهد
از ابوسعید  ؛تعاريف صوفیان از فناست بخش اصلی ،بقا و فانی و باقیاين دوگانۀ فنا و 

که از فنا و بقا سخن  ین کسینخستمذهب است و قول هجويری صاحبکه به ،خرّاز
 ،بعد صوفیان هايینسل تا ،(360: 1389، )هجويری کرده بنا آن بر خود طريقت و گفته

، نهايت سیر الی اهلل (2۵3: 1382، )ابونصر سراجهمگی از فنای مراد خود و بقا به مراد حق 
، سقوط اوصاف مذمومه در فنا و (426تا: )کاشانی، بیدر فنا و بدايت سیر فی اهلل در بقا 

 اند.گفتهسخن چنینی هايی اينو دوگانه (73: 1370، )جرجانیاوصاف محموده در بقا 

 يابد. عارفچنینی معنا میفی اينها و تعاريمندیِ عارفان در تجربۀ فنا با دوگانهزمینه
 ،زدايدآنچه قرار است ب جایبه ،صفات و افعال و ارادة حق کردنمسلمان برای جايگزين
چیز را  داند چه چیز را تجربه خواهد کرد و چهرود. او از پیش میبه سمت تجربۀ فنا می

 مه برآمده از سنّت دينی و فرهنگی اوست. فرهنگ صوفیانه و متون معتبرا هينهنه و ا
دهد و او را های ديگر متفاوت است، به صوفی نقشۀ راه میکه از اساس با فرهنگ، آن

ا امّ ؛رسدبه هستی می بلکه رسد،کند. او در فنا به نیستی نمیآماده میاش برای تجربه
به  ،ا تعلّق به خداامّ ؛رسدرسد، به تعلّق میشدن نمیتعلّقاتبه بی ،هستی در خدا

واقع عارف  هذا. درعلیخدا و قس ا صفتامّ ؛رسدرسد، به صفت میصفتی نمیبی
های نفسانی دنیوی و خواهش قاتتعلّ رنگ و گارزن ،عرفانی تعبیر بهرود که مسلمان نمی

کردن رنگ رود که با پاکاو می ؛رنگی برسدرا از آيینۀ دل زدوده کند و به صافی و بی
  ۵رنگی است.از بی بر دل بمالد؛ و رنگ خدا حتماً جدای« رنگ خدا»تعلّقات، 

او  جهان مرزهای زبان عارف را مرزهایی نگاه کنیم و از طرفی اگر ويتگنشتاين
جای و به است فنا افزوده ای به مفهومعمالً مرحله ،بقا عارف مسلمان با وضع، بشماريم

فنا و بقا را به يکی از  ،گذارد. همین کارتوقّف در فناء فی اهلل به بقاء باهلل گام می
که بسیاری از جايی؛ تااست صوفیّه بدل کرده عناصر انديشه و اصطالحات ترينمحوری

شود. توحید تعالیم صوفیّه با فنا و بقا تبیین می های محوریت و خاصّه دوگانهطالحااص
 ، هیبت فنای(33-32: 1382، )ابونصر سراجهرچه غیر اوست  برابر فنای بقای خداست در

، )هجويریبه تجلّی جمال  ،ايشان به تجلّی جالل است و اُنس فنای نفسِ ،دوستان نفسِ

 لِاوّ ،قبض .(101: 1374)قشیری، بقا بود به او  ،فنا بود به حق و صحو ،محو .(۵۵2: 1389
آن کسی است که از  ،«ولی» .(288: 190۵، عطّار)ل اسباب بقا اوّ ،ست و بسطاسباب فنا

ترين و نزديک (432: 1374)قشیری، حال خويش فانى بود و به مشاهدت حق باقى بود 
شان الّا به اشارتی دقیق و کاشانی تفاوتگفتۀ است که به دوگانه به آن هم محو و اثبات
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الیقین عین و الیقینعلم بارةدر است همچنین و .(144تا: )بی شودنمی ادراک لطیف ايمايی
ا فنا به اينجا امّ ،صوفیّه و چندی ديگر از اصطالحات الیقین، فقر و غنا، صبر، ايمانو حق

 دانند که سالک از فنا هم فانی شود و اينشود؛ صوفیان فنای حقیقی را آن مییختم نم
يعنی بعد  ؛دانندو الزمۀ ورود به بقا می فنافنای از فنا را آخرين مرحلۀ  بیان پارادوکسیِ

 6 فانی شود: هم خود فنای از و ببرد ياد از هم را فناشدن همین بايد سالک ،فنا از
 

 اـک فنـان اينــت از میـه او رفــرکـه
 

 م گم بباشـشدن همـن گـو و زيـم شـگ
 

 ا اينک بقا...ـا گشت از فنـون فنــچ 
 

 م بباشـم گـپس از اين قسم دوم ه
 (41۵: 1383، عطّار)                       

حق باطن و درونش در  ماند ومرگ نیست. عارف به تن زنده می اين فنا به معنی
و در اين فنا اختیاری هم ندارد.  (362: 1389 ،هجويری و 900: 1363، )مستملی شودفانی می

کند و با تجلّی می فنا و بقای او از جانب خداست و اوست که نفس دوستانش را فانی
م. يم فنا را بکاويقصد نداربیش از اين  .(۵۵2: 1389، )هجويریگرداند جمالش باقی می

مندی و زمینه گرايیساخت مفهوم هم تا بود پژوهش اين هدف ستایرا در شد، هآورد هآنچ
های فنای با قیاس اين جنبه ،و هم در ادامه شودتر های عرفانی اسالمی روشندر تجربه
بندی آنچه از م. جمعیا را نشان دهنهعارفان آ تجارب تفاوت ،وانای بودايیبا نیراسالمی 

 اين پنج مورد است: ،فنای اسالمی آورده شد
رود که او می ؛رسدتعلّق نمیصفتی و عدم. عارف مسلمان در تجربۀ فنا، به نیستی و بی1
الهی آن را جايگزين  زدايد، نسخۀجای هرچه از صفت، فعل، تعلّق، ذات و مانند آن میبه

خدا  بیند و با زدودن رنگ دنیوی از دل، رنگخدا را می کند. او با نديدنِ فعل خود، فعل
 ؛زندبر آن می

بقای باهلل  عنوانتجربه نیست، صوفیان مفاهیمی به در عرفان اسالمی پايان . مفهوم فنا2
 ؛اهلل يا فنای از فنا دارندبعد از فنای فی

کند ششی است و نه کوششی؛ اين خداست که نفسِ عارف را فانی می. فنای صوفیان ک3
 ؛و به خود باقی

 ؛میردماند و به معنی و باطن می. فنا مرگِ تن نیست؛ عارف به تن زنده می4
حدود و  ،آيین تصوّف از پیش تعالیمبايد گفت  باال مواردۀ برآمده از نتیج عنوان. به۵

صوفی در  عنوان نقشۀ راهاست و چهار مورد باال به ن را تعیین کردهتجربۀ عارفا رثغو
آيین تصوّف  يگر، اين شرايط خاص که از تعالیمبه بیان د ؛تجربۀ فنا، پیش روی اوست

فنا تجربه  عنوانو انتظار او را از آنچه به سازدمیمند آيد، عارف مسلمان را زمینهبرمی
 دهد.شکل می ،خواهد کرد
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 ایيعرفان بود. نيروانا در 5
نیروانا به حکايت جالبی از مناظرة هجويری با مردی در هندوستان  برای ورود به بحث

با  ،شناختهخود از مفهوم نیروانا می م؛ مردی که براساس آنچه طبق آيینیکناشاره می
و اندر هندوستان مردى ديدم که مدّعى بود به »فنا مناظره کرده است:  بارةهجويری در

 ،مناظره کرد. چون نگاه کردم ])يعنی فنا([م، که با من اندر اين معنى تفسیر و تذکیر و عل
، )هجويری «دانست کرديم را از محدث فرق نمىوى خود مى فنا را نشناخت و بقا را، و قد

انش، بودايی يا هندو باشد، اگر اين حدس درست و آن مرد هندیِ مدّعیِ د .(362: 1389
رساند که از شناسد، میبقا را نمیاينکه او فنا و  بارةهجويری پس از مناظره در داوری

نزد صوفیان، تفاوت  گیری تصوّف، فنای عرفان اسالمی و نیرواناهمان قرون اولیّۀ شکل
استوار است. در واقع « رنج»های بودا بر مفهوم اساس آموزه عمیقی داشته است. ماهوی

راه مقدّس  : چهار حقیقت شريف،استوار های بودا سه مفهومِ سلسلهاُسّ اساس آموزه
 بار است و آدمی گريز و گزيری ازگانه و نیروانا. در نظر بودا، زيست در اين دنیا رنجهشت

س اين رنج را بشناسد و با راه مقدّ ،چهار حقیقت شريف تواند با درکآن ندارد. تنها می
 ولّدتنیروانا برسد. تنها از اين راه است که آدمی از  يتو به غا ودگانه از آن رها شهشت

هايی است که بودا ن آموزهنخستیاز  گانهشود. اين الگوی سهادواری يا سامسارا رها می
 چهار حقیقت شريف. شدگی، برای رسیدن به رستگاری ترسیم کردپس از روشن

 هاست:اين
گويد: اين بودا در خطبۀ معروف بَنارَس ... می». زيستِ آدمی محکوم به رنج است: 1

رنج است و بیماری رنج است و مرگ  تولّدقت شريف رنج جهانی: است ای راهبان حقی
رنج است و فراق از دوست رنج است و نیافتنِ  ،رنج است، وصال با آنکه دوست نداريد

 ،مفهومی که بودا از رنج مُراد دارد .(143: 1392)شايگان،  «رنج است ،طلبدآنچه دل می
به بیان  ؛بنددا آدمی دل در آن میامّ ،پذير استگردد که زوالچیزی برمیبه هرآن

از هم  ،پذيربستن و طلب شادمانی از حاالت و اشیاء ناپايدار و زوالتر، آدمی با دلروشن
 ؛رسدآن حاالت و اشیاء، به رنج می ماند و هم با زوالشادمانی حقیقی بازمی

ست در ارضای ارنج و حالتی ذهنی خاستگاه ،عطش . اين رنج خاستگاهی دارد:2
ارضای  و عطش رنج است. آدمی در راهآورد عطش می ،لذّت ها. در نظر بوداهوس

که دنیا پیوسته در حال دارد و ازآنجابرمیگرفته گام برها و شهواتی که او را درخواسته
برد. اين میسرتغییر است و ارضای همۀ شهوات ناممکن، آدمی مدام در ناامیدی و رنج به

های حسّی و جسمی که ذيل لذت عطش :عطش جسمانی .الفعطش بر سه قسم است: 
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 ؛یز بايد گنجاندها، مفاهیم و باورها را نها و آرمانهايی چون ثروت، قدرت، ايدهتآن لذّ

عطش جاودانگی، بقا و  :عطشِ بودن .بها هم لذاتی حسّی و جسمی در پی دارند. چه آن

های و مراد از آن، تمايل آدمی به ماندن در وضعیت و تجربۀ کنونی يا وضعیت؛ سالمت
 ج. ؛شودبیان می« ای کاش»که با  است هايیآن دسته از خواهش است و مطلوب ديگر
 مراد آن بخش از سرشت ؛هرچیز ناگوار نکردنیل شديد انسان به تجربهم :عطشِ نبودن

زند يا از تجربۀ اموری که میبازمواجهه با افراد نامطلوبش سرست که طبق آن از اآدمی
ی خودکشی حتّ ،ا دچار نشودنهد که به آیزيگريزد و يا طوری میمی ،دلخواهش نیست

بودايی، نتیجۀ  انداز تناسختفاوت که در چشمبا اين  ؛در زمرة همین عطشِ نبودن است
 ؛(Harvey, 2013: 63)شود میموکول  تردوباره در وضعیّتی پست تولّدآن به 

ها و ت آنتواند با شناخيرند. آدمی میپذها پايانبُرد: اين رنجمیاناين رنج را از توان. می3
ها، از اين رنج رها شود. های نفسانی و عطشرشتۀ خواسته نیز با بريدنو  انهشخاستگا

 ؛شوددوباره و ناخشنودی رها می تولّدچنین است که از دورِ اين

گانه در سه دستۀ کلّی اين راهِ هشت :بردمیمیاناين رنج را از ،گانه. راه مقدّس هشت4

 : آيدمیگیرد که اجماالً در زير زِ روانی جای میمداری و تمرکبصیرت، اخالق
 

 بصيرت .الف

right viewi/ṛ)بيني نيک . جهان1 ṣ ṭsamyag d)7: فهم ،درک مفاهیم بنیادينِ بوديسم 
تبعاتی دارد که  نکه اعمال و گفتار و باورهای ماو چهار حقیقت شريف. درک اي «کارما»

توان به دو دستۀ بینی نیک را میود. جهانشظاهر می ة مادوبار تولّدبعد از مرگ، در 
 مناسب که جهانیاين نیکِ بینیجهان در کرد. تقسیم «فراجهانی» و «جهانیاين»

اين معرفت است که رفتارهای خوب ما نتايج خوبی  کسب ،ن است، هدفاغیرروحانی
که به  هانینیکِ فراج بینیدر جهان کند.دوبارة دلخواهمان می تولّددارد و ما را شايستۀ 

است  چهار حقیقت شريف هدف، درکیان است، انروح اقتضای درک عمیقش مناسب
های تولّدشدن و رهايی از و پیشروی تا روشن ،دوباره است تولّدن کارما و که متضمّ

 .(Bodhi, 2005: 147, 446) دوباره و گريز از رنج و سامسارا

گیِ جهانی و اراده برای رهايی از زند :(samyag samkalpa/right resolve). ارادۀ نيک 2
معطوف  که جهانیاين مرتبۀاين راه هم دو مرتبه دارد:  .معنوی وقف خويشتن در اهداف

آزاری و کینه و خشم به هستی و متعلّقاتش برای کارمای بهتر در ای است در بیبه اراده
چیز کس و همهاراده است برای درکِ اينکه همه مرتبۀ فراجهانیِ آن ؛دوباره تولّدراه 
 .(Encyclopedia of Buddhism, 2013: 333) پذير، ناپايدار و خاستگاهی از رنج استزوال

 



 فنا و نيروانا تباین از گراساخت / تبييني52

 مداریاخالق .ب

 تون بودايی گفتار نیک به دو صورتم: در (samyag vāc/right speech). گفتار نيک 3
: دروغ، است سلبی، گفتار نیک پرهیز از چهار شکل گفتار در شکل .سلبی و ايجابی است

پرهیز از  ؛شکل ايجابیِ آن اساس. درهای بیانداز و حرفتهمت و دشنام، گفتارِ تفرقه
؛ استی کاراعتماد و عاری از فريبسخنان قابل گفتن حقیقت، گفتنشکلِ بهدروغ 

 شکلبهپرهیز از دشنام است؛  ت ايجاد توافقلذّشکلِ بهانداز پرهیز از گفتارِ تفرقه
اساس ؛ و پرهیز از سخنان بیاست بخش برای مخاطبانتگفتاری مهربان و مؤدبانه و لذّ

 سخنانی در راستای اهدافِ بلند رهايی.گفتن  شکلبه

کُشتن، دزدی و رابطۀ  از سه کردارپرهیز  :(samyag karman/right action)کردار نيک . 4

به استثنای نباتات شود و دود نمیبه انسان مح شتنپرهیز از ک .است جنسی ناشايست
 پرهیز از دزدی .گیردمیدربرنیز  را وانات و پرندگان و حشراتیح ،که ادراک ندارند

بارت است ع هم رابطۀ جنسی ناشايست .برداشتن چیزی در نهان يا با زور و فريب است
 .(Bodhi, 2010: 57-62)ها رابطۀ جنسی با نابالغان، متأهالن، خويشاوندان و راهبه از
ه در آن زيان کفضیلتِ زيستی بی :(samyag jeevika/right livelihood). زیست نيک 5

اسلحه، موجودات زنده،  که در آن تجارت نرسد؛ زيستی یهیچ آسیبی به هیچ موجود
 گوشت و الکل نباشد و جايی برای کشتار حیوانات نگذارد.

 

 تمرکز رواني ج.

کارگیری نهايت تالش و تمام قوای به :(samyag prayaas/right effort). کوشش نيک 6 
رت ها در صوحاالت ذهنی ناگوار و برکندن آن برای جلوگیری از ايجاد شر واست ذهنی 

وجود. مراد از حاالت ذهنی ناگوار در متون بودايی، احساسات و اغراضی است که از 
پنج حالت ذهنی است که مانع مراقبه  ،اين پنج بازدارنده ؛شودناشی می «پنج بازدارنده»

. 2 ؛جويیهای نفسانی و کام. خواهش1هاست: و اين شودو پیشروی در مسیر سعادت می
پیشِ رو. کوشش  . شک به راه۵ ؛قراری و نگرانی. بی4 ؛تنبلی. کسلی و 3 ؛خشم و کین

-Bodhi, 2010: 67) ها در مسیر پیشگیری از پنج بازدارنده استنیک، مجموعۀ کوشش

68; Vetter, 1988: 12). 

samyag smṛ)آگاهي نيک . ذهن7 ti/right mindfulness):  ست؛چیزها واقعیّتآگاهی از 
دور از ، هوشیارانه و بهآگاهانه ديدن ؛تند و نه چیزی فراتر از آنگونه که واقعاً هسهمان

عنوان حاالت حاالتِ ذهنی به ،عنوان احساساتاحساسات به ،عنوان بدنبدن به تمايالت
کند تا با مراقبت از ذهنش، به هیچ هذا. اين آگاهی به راهب کمک میعلیذهنی و قس



 53/ 23، شمارۀ پياپي 1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9ادب فارسي، سال 

یاء و حاالت، درخواهد اش مايل نشود. او با آگاهی نیک از حقیقتپذير چیز فانی و زوال
شود که بدن، احساسات، روح هستند. در واقع آگاه میها مايۀ رنج، فانی و بیيافت که آن

چیز فراتر از آن و نبايد به آن شود و نه هیچمیه ديده ذهن و تمام اشیاء، همین است ک
 .(Bodhi, 2013: 21-27 & Trainor, 2004: 74) ذات يا روحی نسبت دهد

يعنی رسیدن به  ،تمرکز نیک :(samyag samādhi/right concentration) . تمرکز نيک8
نشانگی يا تمرکز ا اين تکامّ ،تمام عوامل ذهنی با هم ذهنی و متحدساختن 8نشانگیِتک

متفاوت  ،کندش میبا شکارش و تیرانداز با هدف به يک نقطۀ واحد با آنچه که شکارچی
را بر يک چیز خود  و آگاهی ها، شکارچی يا تیرانداز تمام قوای ذهنیاست؛ در اين
نشانگی در تمرکز تک فهومامّا م ،نقطۀ میانِ هدف تیراندازی( )بر شکار ياکنند متمرکز می

ای حضور ندارد و قوای عینی و ذهنی واقعیّتحالتی از آگاهی است که در آن هیچ  ،نیک
 شیئی و هیچهیچ مفعول  .(Bodhi, 2010: 57-62) رودوارگی میذهنی به سوی خأل و تهی

 هاست.شیءها و رهايی از مفعول ،تمرکز نیست و اساساً هدف تمرکز موضوع

گانه به نیروانا وارِ چهار حقیقت شريف و راه مقدّس هشتسلسه مجموعۀ دو مفهوم
شود. در اين راه حاصل می نیروانا غايتی است که با رعايت هشت عاملِ ؛شودختم می

آيد که از نیروانا نیامده است. از گفتۀ بودا اين برمی روشنیمتون کهن بودايی تعريف 
 !اين است ای راهبان» :هاستشعلۀ عطش ها و خاموشینیروانا مقامِ فرونشاندن رنج

واسطۀ نابودی کامل يعنی خاموشی میل و عطش به ؛حقیقت شريف فرونشاندن رنج
 ،سوزدمی )روغن(وخت مثابۀ چراغی است که با سبه !تمايالت و اين خاموشی، ای راهبان

شدن ت تمامعلّبه نکنند، نگاهداری آن فتیلۀ از و ندهند سوخت بدان ديگر که چراغی ولی
 «فرونشیند و آن چراغ خاموش گردد !و تجديدنشدن سوخت، شعلۀ آن، ای راهبان

کردن خاموشی، خاموش به نیروانا بودا، از بازمانده سخنان در واقع در .(166: ب1392)شايگان، 
گانه خالصه ها از طريق راه مقدّس هشتبخشیدن به رنجها و پايانعطش خواهش

داند و انسان و نقطۀ رهايی از سامسارا میسفر معنوی  یايرا هدف غ شود. بودا نیروانامی
 پَدادَمّه در داشت. خواهد ادامه نیروانا به نرسیدن تا ،بردنرنج و هاتولّد چرخۀ

(Dhammapada) که مجموعۀ سخنان بوداست، نیروانا، باالترين و پايدارترين شادی وصف
هايی که محدود. مکتبنا کیفیّتی دارای و جاودانه اموری از برآمده ایشادی است؛ شده

ای خاص با جزئیاتی اند، هرکدام فلسفهپرداخته اوکردن آيین بعد از مرگ بودا به تئوريزه
 نوع دو يا های مدرسی بودايی، به دو سطحمثالً سنّت ؛معین برای نیروانا تعیین کردند

-nibbāna) گینیروانای پسامر و (nibbāna-in-life) زيستیدرون نیروانای اند:قائل نیروانا
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after-death)زيستی به زندگی نیروانای درون معین. و دقیق ،دومی و است یکلّ و مبهم ،لیاوّ ؛
زا بريده و به های رنجی از تمايالت نفسانی و عطشکلّشود که بهراهبی مربوط می

پیکر ه روانی و البتّ-است و نام و نشانِ فیزيکی ا هنوز زنده، امّاست هايش پايان دادهرنج
 تولّدچیز؛ از آگاهی و رنج تا زيست و است از همه ا نیروانای پسامرگی بريدندارد. امّ
ک به استعارة سوخت يا با تمسّ (Collins, 1982: 206) اش با مرگ استخاتمه که دوباره

دو نوع  ،«ی استنیروانا باالترين و پايدارترين شاد» و کهبودا و اين گفتۀ ا چراغ در بیان
 (nirvana without residue) و بدون بازمانده (nirvana with residue)بازمانده  ی بانیروانا
ا هنوز هم از امّ ،تمايالت خاموش شده است در نیروانای با بازمانده، آتش ؛دانکردهوضع

سازد و آتشی در ور نمید اين سوخت ديگر شعلهمانده است، هرچنسوخت باز 9ةپنج تود
 و واال و صلح حاصل دگرگونی ذهن به شادی ،زيستیدرون نایپی ندارد. اين نیروا

 بازمانده، نیروانای نهايی بدون نیروانای و است ناخوشايند ذهنی حاالت از رهايی و آرامش
 ماندنمی باقی سوختی هیچ ديگر هک جايی ؛مرگ لحظۀ در است انفجار است،

(Gombrich, 2006: 68-69). نیروانای  يا پسامرگی نیروانای يعنی ،نیروانا دوم سطح
 نامند و آنچه بعد از رسیدن به آن رخمی (parinirvāna) «نیرواناپاری»بازمانده را بدون

 است. 10ناپذيرهای پاسخپرسشاز  ،دهدمی
را هم در پی داشته است. او در  آنای ساده از ، تجربهنیرواناز سادة بودا ا توصیفات

اش را بدرود رود و پیکر زمینیمی نیروانازودی به کند که بههشتاد سالگی، اعالم می
 جنگلی در کوشیناگار به اش آنانداهمراه ياران و مالزم همیشگی . پس بهگفتخواهد 

نیروانا ای کامل يا پاریرگِ تن به نیروانبا مو گذارد می تختی بین درختان، رودمی
اند که به و آيین بودا را تفسیرهای متفاوتی کرده نیروانامکاتب مختلف بودايی، رسد. می

عنوان خالصۀ آنچه از آيین بودا و شرايط  و به اندمم. تنها به تناسب مقصويپردازآن نمی
 :میکنمشخّص میچند نکته را  م، اينيآورد نیروانارسیدن به 

 ،غايتی است که مابعدی ندارد ؛بودايی است هر. نیروانا آخرين نقطۀ سفر معنوی برای 1
هدفی است که راهب بودايی از ابتدا به دنبال کسب آن است و رسیدن به آن پايان 

شود و های ادواری يا سامسارا رها میتولّدماجراست. عارف بودايی با نیروانا از چرخۀ 
 داشت.ی نخواهد تولّدباز
 درونی و بیرونی حاتهمۀ سا ،شود که در آنگانه حاصل میهشت از يک راه . نیروانا2
 آن شدهتعیینبینی، اراده، گفتار، کردار، زيست، کوشش، آگاهی و تمرکز با قواعد خاصّ ازپیشجهان)

 شود. عمل و پايبندی به اين هشتد میمشروط و مقیّ است(، شده ت گفتهکه در سنّنچنا
 است. نیرواناشرط، الزمۀ رسیدن به 
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 هاست. کردن شعلۀ خواهشنقطۀ رهايی از رنج و خاموش نیروانا. 3
 نیروانا، نیروانای کامل()پاریاست و ديگری  دو سطح يا نوع دارد: در يکی تن زنده نیروانا. 4

 آيد.میدستبا مرگ تن به
. بودا از يافتنی است()دستيافت  توان به آن دستست که میاحالتی وجودی نیروانا. ۵

 پیش اعالم کرد که زمان نیروانايش فرارسیده است.
 

 نيروانا و فنااز تباین گرا ساخت تبيين. 6

ت و آيین از هايی که سنّها با مؤلفههای عرفانی، همۀ تجربهگرا به تجربهدر نگاه ساخت
های عرفانی در اسالم و تجربهو نیروانا غايت  فناگیرد. شکل می است، پیش تعیین کرده

دنبال رسیدن به آن ت از ابتدا به بوديسم است؛ هدفی است که عارفان اين دو سنّ
هايی که اين م، مؤلفهيکه اين مفاهیم را در اين دو سنت عرفانی کاويدطورهستند. آن

و آنچه بعد از تجربه  است سازد، راهی که برای رسیدن به آن معرفی شدهتجربه را می
شود گمان میبنیادين دارد.  و در بعضی تفاوتدر بعضی نقاط شباهت  ،دهدرخ می

ت و دين و آيین خود برای رسیدن به تجربۀ استعارة نقشه در اشاره به آنچه عارف از سنّ
های عرفانی را گرا از تجربهاستعارة خوبی باشد و تبیین ساخت ،گیردعرفانیِ خاص می

هايی چون سالک و سلوک و منزل و ان اسالمی، استعارهتر کند. اصالً در عرفروشن
را برای طرح ايدة نقشه برای  اندر عرفان بودايی، دستم سفر معنویمیدان، و استعارة 

راهبی  الِباز گذاشته است. ح ،کندفی میال معرّآنچه سنت و آيین برای رسیدن به کم
ندد تا در سفر معنوی او را پیوبودايی را تصور کنید که به يک عارف کامل بودايی می

 هايیبر آموزه مبتنی ،آموزدمی کارتازه راهب به بودايی کامل عارف اين آنچه کند. راهنمايی

هايی که مکاتب و فلسفه نمضامی عالوةهب است، ماندهجایبر بودا رفتار و سخنان از که است
م آيین ند برای معلّاها همگی متون مرجعاند. اينبعدی براساس میراث بودا وضع کرده

ای که او برای راهبان کند. نقشهاساس آن شاگردان و راهبان را راهنمايی میبودا که بر
م و هدفش رسیدن به يتر کاويدکند، کمابیش آن چیزی است که کمی پیشتعیین می

اساس آن نقشه و برای رسیدن به جزءجزء مراحل و سطوحی کار برست. راهب تازهنیروانا
را بشناسد، بايد بداند  بايد چهار حقیقت شريفاو دارد. می، گام براست شه آمدهکه در نق

 در ای کهرش را با رفتار آرمانیاو کارمايی دارد و برای کارمای بهتر، بايد رفتا اعمال
 تمام ساحات ،گانهيا در مواجهه با راه مقدّس هشتمطابق کند است،  آمده سنّت
مثالً برای  ؛دهدتغییر  است، ای که در آن آمدهآرمانی ی خود را مطابق با حالتدوجو

نیک، بايد زيستی را برگزيند که در آن هیچ آزار و هیچ کشتاری برای  رسیدن به زيست
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حیوانی نشود. هیچ ای نباشد، گوشت نخورد و با اين کار باعث کشتن هیچ موجود زنده
به  ؛نشانگی برساندوارگی و تکيا برای داشتن تمرکز نیک، بايد تمرکز خود را به تهی

 یمفعولموضوع و ای که ای نیست؛ مراقبهعینی و ذهنی واقعیّتحالتی که در آن هیچ 
ه غايت اين ب ،نهايتگانه. و درۀ ديگرِ اين راهِ هشتطور در مورد شش مؤلفندارد. همین

کند، آن می. نیروانايی هم که او تجربه رسدمی نیرواناسفر معنوی و اين سلوک، يعنی 
و انتظار  است وختههايش را آمست که در سنّت بودايی آمده و شرايط و مؤلفهاچیزی
ای که به دنبالش است؛ ست برای تجربهااين نقشۀ راهِ عارف بودايی اش را دارد.تجربه
سازد. می ،از آنچه پیش رو داردرا اش و انتظار او ای که زمینۀ ذهنی او در تجربهنقشه

کند و داند، قصد میگیرد، میخواند، ياد میآنچه او در طول طريق می» کتز:گفتۀ به
 تجربۀ (.را کماکان مبهم رها سازيم «ایتا اندازه»)اجازه دهید اين ای کند تا اندازهتجربه می

ی ضروری میان حتّ و نزديک ایرابطه ديگر،عبارتبه ؛کندمی خلق را ظاهرشده انتظارِمورد
شود و تجربۀ عرفانیِ ای که عارف واجد آن میعرفانی مقبول، تجربهمتون دينی و 

 .(13۵: 1383)کتز،  «شده وجود داردگزارش
راد يا پیر و در اساس که مريد مسلمان از ممقايسه کنید ای حال اين نقشه را با نقشه

ست. برای طريقت سلوک در عرفان فناش ای که غايتنقشه ؛گیرداز آيین خود می
و امثال آن  هاهای زيادی هست که با نام منازل، مقامات، میادين، حجاباسالمی نقشه
از هفت  ؛ها هم متفاوت استی تعداد اين منازل و مقامات و حجابحتّ، شودشناخته می

گانۀ مقدّس هشت با راهدر عرفان اسالمی را اين منازل و مقامات . هزار و باالترگرفته تا 
ر توان تصوّآسانی نمیاند و بهها از اساس باهم متفاوتاين نقشه. مقايسه کنید آيین بودا
ست و نه اراهشان يکی ،ند. نه در مسیرِ رسیدننرسارهرو را به مقصدی واحد میکرد که 

آرمانی  عنوان راهو مقاماتی که صوفی به يت راهشان. در منازلسرمنزل و هدف و غا
حیوانات و پرندگان و حشرات  از کشتنخبری از نخوردن گوشت يا پرهیز  ،شناسدمی
ی حتّ ،نیست. مفهوم رنج در آن جايی نداردهم  ست، خبری از پرهیز از رابطۀ جنسینی

وارگی را به خأل و تهی ها ذهنهای آنان از اساس متفاوت است. بوديستمراقبه
هايشان تمام قوای ا صوفیان در مراقبه يا نیايشامّ ،یموضوعهیچ مفعول و رسانند، بیمی

کردن ذهن از دف صوفیان از مراقبه، خالی و جداکنند. اساساً هه اهلل میذهنی را متوجّ
کسان اين دو مراقبه را ي توانطور می. چستهاجای همۀ آنیزی و نشاندن اهلل بههرچ

ذکر را با مانترا مقايسه مفهوم  ؛ها هم از همین قرار استاوضاع در نیايشپنداشت؟ 
پشت سرهم بیان  . مانتراها اصواتی هستند که با آوا و لحنی خاص به دفعاتدنیک
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س مکتب بودايی و در ا در متون مقدّامّ ،ها هیچ معنايی ندارندد. بیشتر آننشومی
دای آن از اصول اعمال و هستند و اَ ایالعادهیِ فوقپانیشادها دارای قدرت معنواُ

معنی در نظر بگیريد؛ لفظی بی ،ستانهترين آاز معروف را که« اُم». مانترای ستهانیايش
شود. احتماالً کاربرد علمی ها تا سه هجا کشیده میفهم که میمِ آن در نیايشيا غیرقابل

ا فقط امّ ،باشد هااز افکار و انديشه آن کردنرساندنِ ذهن و خالیخألو عملی آن به
هندو يا بودايیِ درحال نیايش در حین ادای اُم هیچ تصويری در ذهن نخواهد  هرهمین. 
چون اساساً اُم معنا و تصويری ندارد که او در خیال آورد و با اين کار تنها ذهنش  ؛داشت

سبحان »و « اهلل»عارفی که ذکر  اامّ ،رساندانديشگی میو به بی کندمیها دور را از خیال
مثالً مطابق  و ها دور شودقات و انديشهاگر هم از همۀ تعلّ ،گويدمی« استغفر اهلل»و « اهلل

بیند که در در اين میان خدايی را می هنوز، ذکر شودعربی مشغول ذکر بال ابن تعريف
رود را تجربه کند؛ میرود که همین حال مند می. اساساً او زمینهنداردآيین بودا جايی 

که با نیايش و ذکر، خدايش را ببیند و جز او هیچ نبیند. به اين احوال بهاءولد نگاه 
سر و همۀ دردها  ذکر اهلل و تعمیق در آن، از درد رود که باو می داردکنید؛ او سردرد 

 آسوده شود:
ويم که اللّه مرا بايد که بگکرد. گفتم ذکر اللّه چنان مىبه مسجد رفتم. سرم درد مى»

 ،ها. گفتم چو اللّه را ياد کنمانديشه ۀدردها و از هم ۀسر و از هم فراغتى دهد از دردِ
آن را بگیرم و اللّه را بدان وجه ياد کنم و  ،بايد که به هر وجهى که رقّت و خوشى آيدم

. .. يشمکنم از ذکر و ديگر از آن هیچ نیندآن را نفى مى ،از وجوه ديگر که رقّتم نیايد
. ..او  در پیش-زارمبینم و مىکه اللّه را مى يعنى ؛در ذکر اللّه يادم آمد بر وجه مخاطبه

وجه مخاطبه  بر پس زان آنگاه .کنممى مغايبه وجه بر نخست ،کنممى آغاز ذکر چون باز
 ه!از آنکه غايب بوده باشم که به اللّه آيم و ذکر اللّه به مخاطبه گويم که اى اللّ ؛کنممى

ام و آنجا خفته در من و تست در ۀآستان من کالبد و من گوشت اين خداوند! اى و
 .(1۵-14: 1382، ولد )بهاء.« نرومم و از پیش تو جاى ديگر مىاام و در پیش تونشسته

 ،کنمخدا می ياد و گويممی اهلل تنها مغايبه، شکل به نخست گفتن،اهلل ذکر در گويدمی
کنم. بر کنم و با او صحبت میدهم و صدايش میولی پس از آن، او را مخاطب قرار می

توان نیايش يک بودايی با ذکر اُم با آن لحن و کشش خاص برای رسیدن چه اساسی می
ال اله اال »و « اهلل» ل يک عارفِذهنی و تجربۀ معنویِ حاصل از آن را با حا شدنتهیبه 
 ،دهدقرار می مخاطب را خدايش یحتّ و «نیست اهلل جز خدايی» گويدمی مدام که گو«اهلل

 در پی ام رسد،نظرمیبهکه بعید ، داوری هم کردی اگر بشود ارزشيکسان دانست؟ حتّ
و  ذکر ،یايشعنوان نت بودايی بهدادن اين است که آنچه سنّنشان مام. مراد یآن نیست

دهد و پیروان اين آيین را شکل می و مسیر ذکر ،نیايش ؛کندمعرفی می مسیر سلوک
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های عرفانی تجربه الجرم است، متفاوت ،آموزدمی اسالم آنچه با اساس از عوامل اين چون
 يکسان نخواهد بود. است، پیروان آن نیز که با اين عوامل و از اين مسیرها شکل گرفته

 

 . نتيجه7
هیچ مابعدی ندارد. راهب  است و های زندگیپايانِ رنج تجربه است، پايان نیروانا. 1

و به نقطۀ پايانی سفر معنوی خود  شودمیاز سامسارا رها  نیروانابودايی با رسیدن به 
پايان نیست؛ صوفی بعد از فنای فی اهلل به فنای از فنا و بقای باهلل  فناا امّ ،رسدمی
 شود. شدن از خود، در حق باقی مینیرسد. او با فامی
هم  فنا؛ هدف ستراستاهم فنا باا ينجهاست. تا اها و عطشدنِ خواستهزدو نیروانا. 2

 که صوفیان است آن ،افتراق ۀنقط است. خود نديدن و خود از هاخواهش و صفات زدودن

 ؛نندنشارا می آن الهیخدايی/ نسخۀ شود،می زدوده که خواهشی و صفات جای به
های نفسانی و ها و خواهشای که اساساً در آيین بودا نیست. صوفی تمام صفتنسخه
بودايی با عارف ا امّ ،خواهدجای آن تنها خدا را میزدايد و بهاش را از دل میجهانی

شناسد و رسد. او نه خدا و صفت خدايی میصفتی میها به بیها و صفتزدودن خواسته
 بیند.از اين جهانی که میچیز باالتر نه هیچ

راه مقدّس بندی به ؛ با انجام يکسری اعمال و با پايستا يافتنیدست نیروانا. 3
از  فناا امّ ،دست يافت نیرواناتوان به ، میاست از پیش معینات که با جزئیّ گانههشت

نیروانا  کند و به خود باقی.عارف را فانی می جانب خداست؛ اين خداست که نفس
 شی است و فنا کششی.کوش

روانی -دو سطح يا دو نوع دارد: در يکی تن زنده است، نام و نشانِ فیزيکی نیروانا. 4
زبان استعاریِ متون بودايی، سوخت  )بهاست ها در دل مرده ها و عطشو خواهش برجاست

 که است( ها خاموشسازد، شعلۀ خواهشور نمیا چون شعلهامّ ،ها هستها و عطشبرای شعلۀ خواسته
    تن هم باقی طیّ آن نیروانای کامل است که  سطح دوم، ، وماندمی فناتا اينجا به 

در  امّا ماند.نمیو هیچ از شخص  ودشمیاز میان برداشته  نیزماند و با مرگ، سوخت نمی
 .نیستفیزيکی و مرگ  نابودی و ی ذاتفنا ،فنا ،تصوّف هایآموزه
 

 نوشتپي
و  (Perennialism)گرايی انگاری، جاودانجاودان از معادل (Essentialism)گرايی اتجز ذمعموالً به .1

نیز استفاده  (perennial philosophy school) خِرَد، حکمتِ جاويدانمکتب حکمت خالده، جاودان
برای توصیف رويکردی در تعارض با  (Philip Almond)گرايی را فیلیپ آلموند شود. اصطالحِ ذاتمی

 .(Almond, 1988) وضع کرد (Contextualism) مندانگاریمینهز
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برای اين ترجمه  کتزای که همقدّمرا همراه ها تحلیل آن عطا انزلی، ترجمۀ فارسی اين دو مقاله و .2
به اين  نگارندگانهای آورده است. ارجاع (1383)کتز،  يی، سنّت و عرفانگراساختکتاب ، در است نوشته

 کتاب خواهد بود.
های آکادمی در يکی از کنفرانس»گويد: فورمن می .(264: 1384، )فورمنک: .ها نای از آنبرای سیاهه .3

 .)همان(« ت(، بیش از هفت مقاله به مالحظاتی درباب اين مقاله اختصاص داش198۵دين آمريکا )
اگر میزان موفّقیّت يک مقالۀ »بروس جَنز، استاد فلسفۀ دانشگاه فلوريدای مرکزی معتقد است: . 4

کمی مثبت بوده نسبتاً هات ت. هرچند توجّکند، کتز پیروز اسهی است که هدايت میفلسفی میزان توجّ
 .(Janz, 1995: 78)« است

 کیست؟تر رنگو از خداوند خوشرنگ خداوند ( »138 :)بقره« .». ۵
 ؛26: 1381 شیرازی، بقلی ؛388و  347: 1914، )ابونصر سراجک: .ن«  فنافنای از » . برای تفصیل بیشتر از6

  .(366: 1389 ،هجويریو  262و  67: 1379 فرغانی،

 सम्यक . در برابر آورده شده استدر تمام موارد، ابتدا سانسکريت اصطالح و بعد معادل انگلیسی آن . 7

-بهاند. بردهکاريا راست را به (1383)پاشايی،  و در فارسی، درست rightسانسکريت، در انگلیسی بیشتر 

خوب و »شد که با نگاه به دايرة معنايیِ آن در فارسی، هم مفهومِ معادل بهتری با «نیک» رسدنظرمی
 ،«شايسته و پسنديده» معنی دارد و همسی، در مقابل بد و نادرست( را دربرانگلی right« )درست

 .را« کامل»و « مفید»
ی اند. اِکاگاتا حالتترجمه کرده «one-pointedness»سانسکريت را در انگلیسی  Ekaggatāاصطالح . 8

مانند شکارچی يا تیراندازی که يک کند، بهست که در آن ذهن تنها و تنها بر يک چیز تمرکز میاذهنی
تمرکز فکر به يک نقطۀ »دهد. در فارسی داريوش شايگان معادلِ عنوان هدف قرار مینقطۀ خاص را به

م. يارا آورده« نشانگیتک»در متن معادل  ا. م(644: 1392)شايگان،  را برای آن آورده است« واحد
است که در آن دقیقاً يک حالتی pointednessو  شدهگیریيعنی نشانه ،در انگلیسی pointedآنجاکه از

 تر است.تر و احتماالً قدری دقیقنشانگی کوتاهتک ،چیز يا يک نفر نشانه و جهتِ حرکت قرار گیرد
م، پنج عاملی است که وجودِ ذهنی و جسمی هر در بوديس (Skānda)توده يا اِسکاندا . مفهوم پنج9

 ،. ادراک و تخیّل3 ،. احساس يا شعور2 ،. شکل يا پیکر1هاست: دهد و ايندِ مدرِکی را تشکیل میموجو
 . آگاهی.۵ ،. قوای ذهنی4

10 .unanswerable question  ياavyākada فلسفی متداولی بود که  هایپرسش در سانسکريت
 دههای مختلف بین در مکتب هاپرسشدايی، بودا از پاسخ به آنها سر باز زد. تعداد اين به متون بوهتوجّبا
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