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Abstract
Conducting a comparative study in mysticism, is a difficult path to take. The
inconsistency of semantic horizons, both in terms of time and geography makes
it even more difficult and to study similarities between asynchronous and
asymmetric phenomena, which are formed in two more or less different
structures, will not always lead to a definite conclusion. Non-existence in its
mystical sense is one of the similar aspects of Islamic mysticism and Buddhism.
The high emphasis and focus that mystics of both schools have had on this
concept as the extremity of mystical journey, confirms this claim. In this article,
first, the philosophical meanings and foundations of the concept of non-existence
and its differences with the mystical concept of this term are explained and
afterward, the mystical principles of non-existence are explained by focusing on
the thoughts of Jalaluddin Mohammad Balkhi (Rumi) and Siddhartha Gautama
(Buddha). Examining the commonalities and also the main differences between
Buddhist mysticism and Islamic mysticism about the two concepts of Nirvana and
non-existence is another focus of this article, which is explained by analyticaldescriptive method and using content analysis of primary and main texts.
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دکترای مطالعات عرفان تطبیقی ،بنیاد ملی نخبگان ،تهران ،ایران

چکیده
مطالعات مقایسهاي عرفان ،گام نهادن در راهی پر مخاطره و دشوار است .ناهماهنگی افقهاي معنایی چه از
حیث زمان و چه از حیث اقلیم بر صعوبت این امر میافزاید .سخن گفتن از شباهت دو پدیدۀ نامعاصر و
نامتقارن ،که در دو ساختار کمابیش متفاوت شکل گرفته اند ،همیشه به حصول نتیجهاي قریب به قطع و یقین
منجر نخواهد شد .عدم یا نیستی به مفهوم عرفانی آن ،یکی از وجوه مشابه عرفان اسالمی و آیین بودا است.
تأکید و تمرکز بسیاري که عارفان هر دو نحله بر این مفهوم به مثابه غایت سلوک داشتهاند ،مؤید این مدعاست.
در این مقاله ابتدا معانی و مبانی فلسفی عدم و تفاوتهاي آن با مفهوم عرفانی این اصطالح تشریح شده ،سپس
به تببین مبادي عرفانی عدم با تمرکز بر اندیشههاي جالل الدین محمد بلخی (موالنا) و سیذارتا گوتاما (بودا)
پرداخته شده است .بررسی وجوه مشترک و نیز تفاوتهاي عمدۀ عرفان بودایی با عرفان اسالمی دربارۀ دو
مفهوم نیروانا و فناء از دیگر محورهاي این مقاله است که با روشی تحلیلی -توصیفی و با بهرهگیري از تحلیل
محتوا و متون اولیه و اصلی پژوهش تبیین شده است.
کلیدواژهها :عدم ،حلول و اتحاد ،فناء ،نیروانا ،تناسخ.
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مقدمه
 .1بیان مسأله ،اهداف ،پرسش ها و فرضیات
اگر عرفان را دانشی بدانیم که متکفل پاسخگویی به برخی از پرسشهاي دشوار آدمیان در
ساحتهاي رازآلود و خرد گریز است ،آن گاه میتوانیم پرسش از غایت هستی (به طور
عام) و فرجام سلوک (به طور خاص) را نیز یکی از مهم ترین پرسشهاي مذکور به شمار
آوریم .به بیان دیگر ،پرسش اصلی این است که یک سالک در انجام و نهایت سلوک
خویش به چه وادي و قلمرو خاصی وارد شده و واجد کدام هویت و اوصاف میشود یا
کدام هویات و اوصاف را فرو مینهد؟
هم در عرفان بودایی و هم در عرفان اسالمی ،تفصیال در این باب بحث و مداقه صورت
گرفته و از زوایا و ابعاد متنوع و مختلفی به این مبحث پرداخته شده است .البته تنوع و تکثر
ایدهها و اندیشههاي صاحبنظران و تئوریسینهاي هر دو مکتب و مذهب عرفانی بر دشواري
کار افزوده و هر پژوهشی را از وصول به نتیجة یقینی و حصول داوري شفاف باز میدارد؛ به
خصوص که بین محققان ادیان ،حتی بر سر دین شمردن آیین بودا ،اختالف نظر وجود دارد
و پیوستگی این آیین با مبدأ غیبی و الوهی (به معناي منطوي در ادیان غربی یا ابراهیمی)،
محل تردید است .همچنین شباهتهاي موجود بین عرفان بودایی و عرفان اسالمی چه در
مناسک و آیینهاي سلوک ورزي (از قبیل خرقه ،کشکول ،گرسنگی یا روزه ،فقر و
دریوزگی و ) ...و چه در ایده ها و باورهاي عقیدتی و رهنی (از قبیل وحدت وجود ،حلول
و اتحاد  /تناسخ ،فلسفه ستیزي و عقل گریزي ،اتکاء به شهود قلبی و ) ...چشمگیر و غیرقابل
انکار است .مفهوم عدم یا نیستی یکی از همین باورها و ایدههاي مشترک دو مکتب باطنی
است که هر دو ،این وادي را غایت سلوک و فرجام کنشهاي سالکانه میشمارند .پرسش
اصلی و ژرسشهاي فرعی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین آیین بودا
و اندیشة موالنا دربارۀ مفهوم عدم و نیروانا میتوان یافت؟ چه سوءفهمهایی در تلقی
مستشرقان از نیروانان و تهیوارگی بودایی وجود دارد؟ طبق کدام بازخوانی از ایدههاي موالنا
میتوانیم به قرابت این مکتب فکري با آیین بودا نزدیک شویم؟
هدف اصلی این پژوهش کنکاش در وجوه شباهت و افتراق ایدۀ عدم در دو مدرسة
فکري موالنا و بودا است .فرضیة پژوهش این است که میتوان گمانهزنی کرد که عرفان
خراسانی و به طور خاص اندیشة موالنا درباب مفهوم عدم متاثر از ایدههاي هندویی  -بودایی
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بوده و در کتار تفاوتهاي ناشی از بافت دینی و فرهنگی متفاوت ،شباهتهاي چشمگیري
بین این دو دبستان فکري در خصوص ایدۀ مزبور وجود دارد.
دربارۀ پیشینة پژوهش هم رکر این نکته ضروري است که تحقیق مستقل ،جامع و
مستوفایی در این باب انجام نشده است .البته هم دربارۀ نگاه بودا و هم رویکرد موالنا به نیروانا
و عدم منابع بسیار زیادي در دست داریم؛ ،اما کار تطبیقی که ناظر به بررسی مقایسهاي ابعاد
این مفاهیم باشد ،نگاشته نشده است.
با این اوصاف شایسته است که نخست تعریف لفظی و اصطالحی مفاهیم مطرح در مقاله
در سایر علوم مرتبط و مآال در عرفان ایضاح و تبیین شود تا با درکی دقیقتر به تطبیق و
مقایسة دو مفهوم در دو مدرسهي عرفانی متفاوت پرداخته شود .این دقتورزي هم مانع
حدوث سوء فهمهاي هستی شناختی میشود و هم خطاهاي روش شناختی پژوهش را به
کمترین حد ممکن تقلیل میدهد.

 .2تبیین مفهوم عدم
 .2-1تببین فلسفي مفهوم عدم
عدم در فلسفه ،بحثی دراز دامن ،مناقشه خیز و تاریخی است .از بین فیلسوفان مسلمان ،ابن
سینا در کتاب شفا ،بحث از عدم و احکام آنرا مطرح کرد و افرادي مانند خواجه نصیر در
تجرید آن را دنبال کردند .عدهاي از متکلمان با ایراد شبهاتی بر این نظرات بحث مزبور را
دنبال کردند و سایر حکما و متکلمین نیز دامنة نفی و تأیید این مبحث را گسترش داده اند.
در فلسفة غرب نیز هگل 1،عدم را معادل وجود میداند .فالسفه اگزیستانسیالیست 2،وجود و
عدم را متفاوت میدانند و سارتر 3،عدم را داراي یک صفات جعلی میداند؛ یعنی چون
معناي آن نفی و فقدان است و خود به خود وجود ندارد .بنابراین عدم ،جعلی است و همیشه
به دنبال و به تبع وجود است (صلیبا.)11366 ،
مفهوم عدم در فلسفه از جهات متعددي ،مورد توجه و اعتناي فیلسوفان واقع شده است
از جمله اینکه ،منشأ ایجاد قاعده مهم امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است و در صورت عدم

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2. Existentialist
3. Jean-Paul Charles Aymard Sartre
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ایضاح و احراز معناي محصلی براي آن ،نمیتوان به اثبات قواعد فلسفی و علمی مبادرت
ورزید (جوادي آملی.)1386 ،
بحث از عدم از جمله از راههاي اثبات وجود رهنی است و نیز بدون شناخت صحیحی از
عدم ،نه درک و دریافت دقیقی از موجودات امکانپذیر است و نه اندیشیدن رخ خواهد داد.
ال درک مفهوم گرما مستلزم ،دریافت صحیحی از برودت و سرماست (مطهري.)1404 ،
مث ً
به قول مالهادي سبزواري ،ناشناخته ماندن عدم به نا شناخته ماندن کثرت هستی منجر خواهد
شد؛ زیرا کثرت از فقدان برخی نسبت به برخی دیگر ظهور میکند و اگر هیچ موجودي فاقد
موجودي دیگر نباشد و و هر موجودي واجد جمیع اشیاء باشد ،بیش از یک شیء محقق
نخواهد بود و در این صورت کثرت پدیدار نخواهد شد .در نتیجه کثرت از جهت فقدان و
عدم اشیاء نسبت به یک دیگر ظهور میکند (جوادي آملی.)1386 ،
عالوه بر این ،به شیوۀ خواجه نصیر طوسی (در تجرید) و دیگر فالسفه از طریق وحدت
مفهوم عدم براي اثبات وحدت مفهوم هستی و اشتراک معنوي وجود میتوان بهره جست.
در بحث وحدت و کثرت نیز مفهوم عدم کاربرد دارد .یکی از احکام کثرت ،غیریت است
و غیریت بر دو قسم راتی و غیر راتی است .غیریت راتی ،تقابل نام دارد و از اقسام تقابل
تناقض است .طرح مسأله تناقض بدون ادراک عدم ،ناممکن است (همان).
در کنار بحث از اهمیت عدم در فلسفه ،اشاره به معانی لغوي و مصطلح عدم و انقسامات
آن نیز خالی از فایده نیست .عدم در لغت به معناي نیستی و در تقابل با وجود است .معادل
فرانسوي این واژه Neant ،و انگلیسی آن  Non beingاست (صلبیا.)11366 ،
عدم را بر دو نوع دانسته اند؛ عدم مطلق و عدم مقید .هر گاه عدم در مقابل مطلق وجود قرار
بگیرد ،عدم مطلق است و اگر مقابل وجود مطلق قرار بگیرد ،مطلق عدم است .تفاوت میان
وجود مطلق و مطلق وجود در این است که تحقق مطلق وجود با یک فرد از آن هم صادق
است و نفی آن با نفی همه افراد وجود؛ یعنی عدم مطلق ممکن است اعم از افراد رهنی وجود
و افراد خارجی باشد ،اما وجود مطلق به واسطه تحقق یک فرد محقق شده و با نفی فردي نیز
منتفی میشود (سجادي.)1379 ،
عدم مساوي است با نیستی مطلق و فقدان محض و بدون هر حظ و بهرهاي از وجود .به
همین دلیل ،تمایز میان مصادیق آن راه نداشته و علیت هم به آن منسوب نمیشود (طباطبایی،
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 .)1420وحدت مفهوم عدم ،بینیاز از برهان بوده و در زمرۀ بدیهیأت و اولیات است و دالیلی
که براي آن مطرح شده است ،جنبه تنبیهی دارد (همان).
کثرتپذیر نبودن عدم مختص به موطنی خاص نظیر رهن یا خارج نیست .عدم در هیچ
ظرفی جز از ناحیه اضافه به غیر متکثر نمیشود و در چنین مواردي نیز عدم به حصههاي
مختلفی که مربوط به مسلوبهاي گوناگون باشد تقسیم نمیشود؛ یعنی عدم داراي حصههاي
متفاوتی که مربوط به شجر ،حجر و ...باشد ،نیست .تمام اموري که در بقعه عدم و در کتم
بطالن و ظلمتکده نیستی است ،فرض میشوند از آن جهت که معدوم هستند ،فاقد کثرت
است و معدوم در هر ظرفی اعم از خارج و رهن که باشد ،چیزي جز همان بطالن و الشیء
نیست و در این مسأله ،تفاوتی میان عدم و معدوم نیست و اگر تمایزي به عدم راه مییابد در
حقیقت متعلق به اموري است که عدم به آنها اضافه میشود و استناد هر گونه امتیاز به عدم
و یا معدوم ،مجازي است (همان).
بر اصل معناي مشهور عدم دو اشکال گرفته شده است؛ یکی شبهه معدوم مطلق یا
مجهول مطلق است که بر مبناي آن اگرعدم مساوي با نیستی محض باشد ،پس اخبار از آن
ناصواب است.
بر مبناي اشکال دوم که اشکالی کالمی است ،برخی از امور وجود ندارند ،اما معدوم
هم نیستند و به وسطه اتصاف به عدم وجود و عدم نیستیدر ظرفی که واسطه میان وجود و
عدم است و به نام حالمعروف است قرار دارند و در این ظرف داراي شیئیت هستند .جواب
این ایراد نیز این است که این امر مستلزم ارتفاع نقیضین بوده و شبهه در مقابل بدیهی است
(عالمه حلی.)1417 ،

 .2-2عدم در عرف عرفان
از مباحث فلسفی در باب عدم که فاصله بگیریم ،در مییابیم که این مفهوم درعرفان ،به
نحوي بدیع مطرح شده است و عارفان بزرگ غربی1و شرقی ،از زوایا و ابعاد مختلف بدان
 .1یکی از عارفان مسیحی و صاحب تجارب و گفتارهاي ارجمند در باب نیستی ،مایستر اکهارت است .اکهارت در این
مورد اصطالحی در زبان آلمانی وضع کرده است که ظاهراً قبل از او سابقه ندارد و آن  Abegescheidenheitاست.
این واژه در هیچ یک از نوشتههاي آلمانی قبل از او یافت نمیشود هر چند مشخص است که از فعل  Scheidenبه
معناي جداسازي ( )Separateو یا انشقاق ( ) Split offمشتق شده است .مسلماً اکهارت این واژه را براي تعبیر از
تجربهاي به کار میبرد که خود واجد آن بوده است .این اصطالح و تعبیر ،بسیار شبیه اصطالح پوست انداختن است که
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پرداخته اند .طرح بحث عدم در عرفان ،تفاوت بنیادي و مبنایی با بحث فلسفی آن داشته و
خالف شیوۀ فلسفی که بحث در این باب کسالت آور و بی روح است در اندیشههاي عارفان
به طرزي هوشربا و دلانگیز مطرح شده است .عدهاي از محققان معتقدند که مباحث عارفانه
در این باب نیز در وجودشناسی و معرفتشناسی مدرن جایگاهی ندارد 1،اما به نظر میرسد
که با تغییر پارادایم فکري و معرفتی و نگریستن از منظر عرفانی ،میشود نتایج ارزشمند و
جالب توجهی از این بحث به دست آورد .با درنگی کوتاه در آثار عارفان مسلمان میتوان
معانی و مفاهیم متصور از فنا را دریافت.
ابنعربی براي فنا هفت مرتبه شامل فناي از مخالفت ،فناي افعالی ،فناي صفاتی ،فناي از
رات خویش ،فناي از مشاهده کل عالم ،فناي از ماسوي اهلل و فناي از صفات حق و نسَب آن
قائل است در نگرۀ ابن عربی فنا نه مرتبهاي از مراتب ،بلکه از سلسله احوالی است که در
معیت مراتب هفت گانه واقع است و شخص فانی ،همچون شخص نائم ،بر فناي خویش
وقوف و اشعار ندارد (ابنعربی ،بیتا).

بایزید بهکار میبرد و حاکی از آن است که هر دو عارف تجربة واحدي را تعبیر میکنند .عبارت بایزید به روایت عطار
چنین است « :گفت از بایزیدي بیرون آمدم چون مار از پوست ،پس نگه کردم ،عاشق و معشوق یکی دیدم که در عالم
توحید همه یکی تو ان بود .و گفت از خداي به خدا رفتم تا ندا کردند از من در من که اي تو من .یعنی به مقام الفناي
فی اهلل رسیدم» ( عطار)1374 ،
این واژه را در انگلیسی به صور مختلفی ترجمه کردهاند مانند (ترک ( ،)letting goعدم تعلق non-
( ،)atachmentحریت و القیدي ( ،)disinterestednessوارستگی ؛ ) .به تعبیر برخی از محققان ،این واژه مبین
مقام بی هویتی تام ( )total selflessnessاست؛ حالتی که فرد کامالً از خویش و از همه چیز بیرون رفته است” .براي
مطالعه ي بیشتر ن.ک:
Smith, C. (1993), Meister Eckhart on Union of Man with God, in Mystics or the
Books. ed. R. A. Herrera. New York :Peter Lang Publishing.
 .1مثالً رودلف اوتو می گوید:
از منظر هستیشناسی معاصر ،تقریباً غیرممکن است که بفهمیم این افراد (امثال مولوي و دیگر عارفان) چگونه میتوانند
به این تصدیقات بیروح در باب وجود بسیط ،وجود محض که غیر از وجود هیچ نیست ،وجودي بیشکل که نه این
است و نه آن ،تعلق خاطر داشته باشند .فناي از خویش و گم کردن خویش در این وجود محض براي ما کامالً بیمعنا و
بحث در بارۀ آن کسلکننده و بیجاربه است .براي مطالعه بیشتر ن.ک:
Otto, R. (1976), Mysticism East and West, A Comparative Analysis of the Nature of
Mysticism, Traslated by Bertha L. Brancy and Richenda C. Pane, New York:
)Macmillan Publishing Co. , p. 34
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سه مرتبة فنا از نظرخواجه عبداهلل انصاري عبارتند از :فناي علمی ،جحدي و فناي حقی.
عبدالرزاق کاشانی در شرح این سخن ،مرتبه اول را فناي علم عبد در علم خداوند میداند.
در مرتبه دوم این است که این علم حضوري نیز ساقط شده به معاینه بدل میشود و از این
ب متوقف میشود و حتی در آخرین مراحل این
رو ،سالک به مقصود خویش واصل و طل ْ
مرتبه با فانی شدن وجود سالک در وجود حق و وصول به حضرت جمع ،شهود معاینه نیز از
بین میرود و تثلیثی که در معاینه وجود دارد؛ یعنی معاین ،معایَن و عیان رخت برمیبندد.
آخرین مرتبه ،فناي از فنا است که سالک درمییابد که اصالً فنایی رخ نداده و تنها توهم
سالک رخت بربسته است ،زیرا فانی از ازل فانی بوده و باقی نیز همواره بوده و است و این
مرتبه حق فنا است ،زیرا خود فنا نیز ازبین میرود و چیزي جز حق متعال باقی نمیماند
(انصاري.)1381 ،
از منظر عزالدین کاشانی نیز فنا شامل از فناي از شهوت ،فناي از رغبت ،و فناي متحقق
به حق بوده و آخرین مرتبه ،فناي وجود در وجود یا شهود در شهود است (کاشانی.)1996 ،
اشاره به نظر الهیجی نیز خالی از فایده نیست .وي فنا را واجد سه مرتبه فناي افعالی ،فناي
صفاتی و فناي راتی؛ یعنی محو ،طمس و محق میشمارد (همان).
قشیري ضمن تقسیم صفات انسان به افعال ،اخالق و احوال افعال را نیز به جوارحی و
جوانحی تفکیک کرده و فناي افعالی را منحصر در فناي از شهوت و فناي از رغبت دانسته
و سه مرتبه اصلی فنا را فناي از نفس و صفات آن و بقاي به صفات حق ،فناي از صفات حق
به واسطه شهود حق و فناي از شهود تلقی کرده است (قشیري.)1374 ،

 .2-3موالنا و ايدۀ عدم
شاید بتوان موالنا را یگانه عارفی دانست که سخن خود را با نیستی آغاز کرده است؛ خالف
مشی عارفان و شاعرانی که کتاب خود را با بسماهللالرحمنالرحیم ابتدا میکنند ،موالنا با
حدیث نی و نیستان آغازیده است1و نی عالوه بر اشاره به ساز موسیقی ،حرف نفی نه را نیز
به رهن متبادر میکند و نیستانبه عدمگاه و وطن نیستی نیز اشاره دارد .موالنا به ما میگوید
 .1بشنو این نی چون حکایت میکند
کللللز نیستلللللللان تا مرا ببریلللدهاند

از جداییها شکایت میکنند
از نفیللرم مرد و زن نالیدهانلد
( مثنوي ،دفتر اول)
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که از خود چیزي ندارد؛ همچون نی بر لبان خداوند نشسته است و هر چه آن دمنده میدمد
در قول و فعل و سکوت وي منعکس میشود.
1

در عشقبازي نیز موالنا ،معشوق عدم را وافی تر دانسته و خود را مست عدم میداند.

نیستی ،آینة هستی بوده و جستوجوي هستی ،بالهت و جهالت است2.در مذهب عرفانی
موالنا به نکتههاي جالبی برمیخوریم وي «نیستی» را دین و آیین خود دانسته و فارغدالن و
ناباوران به این باور را کافر میداند:
گم شدن در گم شدن دین من است

نیسلللتی در هسللللت ،آیین من اسللللت
(دیوان شمس ،غزل )430

چون نیسللتی تو محض اقرار بللللللوَد
هر کس که ز نیسلللتی ندارد بویی

هستی تللللللو سرمللللللایة انکار بللللللوَد
کافر میرد اگر چه دینللللللللدار بللللللللود
(دیوان شمس ،رباعیات)

نخستین پرسشی که ممکن است به رهن متبادر شود این است که آیا عدم ،نقطة دون
وجود بوده و به نیستی به معناي مصطلح و عام آن اطالق میشود؟ با نگاهی به مثنوي در
مییابیم که چنین نیست و عدم فوق ماده و خیال و هستی است:
از جمادي مُردم و نلللللامی شلللللللدم
مُردم از حللیللوانللی و آدم شلللللدم
حللملللللة دیللگللر بللمللیللرم از بشللللر

وز نما مُردم بلللللللله حیللللوان سر زدم
پس چه ترسلللم کی ز مُردن کم شلللدم
تللللللللللللا بر آرم از مالیک پر و سلللر

وز م لک هم با یدم جسلللتن ز جو
بللار د ی گر از ملللک قربللان شللللوم

کللل شللللللللللل هللالللک اال و جهلله
آنللچلله انللدر وهللم نللایللد آن شللللوم

 .1بر عدم باشم ،نه بر موجود ،مست

زآن که معشوق عدم ،وافی تر است
(مثنوي ،دفتر پنجم)

 .2آینة هللستی چه باشللد؟ نلللیستی

نیستی بَلللر ،گلللر تو ابللله نلللیستی
(مثنوي ،دفتر اول)
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پس عللدم گردم عللدم چون ارغنون

گللویللدم کللانللا الللیلله راجللعللون
(مثنوي)3901-6/3 ،

در عرفان اسالمی و به طور خاص در اندیشههاي موالنا چند مفهوم دیگر نیز با عدم
پیوندي ناگسستنی دارد از جمله میتوان به دو مفهوم عشق و نیز خلقت اشاره کرد .خلق از
عدم یکی از این ایدههاي مناقشه برانگیز در عالم فلسفه ،عرفان و کالم بوده است .فارغ از
تأثیرات فالسفة هلنیستی و نوافالطونی بر دیدگاه عرفان اسالمی در این باب ،عارفان مسلمان
بحثی مستوفا در این باب ارائه کرده ا ند که مجالی براي پرداختن بدان نیست .به طور کلی
اگر خلق از عدم را قوس نزول بگیریم ،اتحاد وجودي عاشق و معشوق مربوط به قوس صعود
1

خواهد بود و این ارتباط البته در عالم وجود صورت نخواهد گرفت و به قول مایکل سلز:
اتحاد در اینجا نه بین دو عین یا دو جوهر ،بلکه در رات نیستی رخ میدهد .نیستی نفس
سالکی که از خود تهی شده است و یا نیستی رات باطنی که فوق وجود است ((Sells, 1996

در شعر موالنا ،عدم نه به معناي پوچی بلکه به معناي عدم اضداد و نیست شدن و رفتن به
فراسوي عالمی است که تکثر و تعدد را در خود نهفته دارد .در یکی از غزلیات دیوان شمس
چنین میخوانیم:
اه چه بی رنگ و بی نشلللان که منم!
گللفللتللی« :اسللللرار در مللیللان آور»

کللی بللبللیللنللم مللرا چللنللان کلله مللنللم؟
کو میللان انللدر ین میللان کلله م نم؟

کی شلللود این روان من سللللاکن
بحر من غرقه گشلللت هم در خویش

ا ی ن چ ن ین سللللا کن روان کلله م نم
بوا ل عجللب ب حر بی کران کلله م نم

گفتم« :آنی» بگفللت :هللاي! خموش
گللفللتللم انللدر زبللان چللو در نللامللد
فللارغ از سلللودم و زیللان ،چو عللدم

در زبللان نللامللدسللللت آن کلله مللنللم
ایللنللت گللویللاي بللی زبللان کلله مللنللم
طرفلله بی سلللود و بی زیللان کلله منم!
(شفیعی کدکنی)1387 ،

چنین تجربهاي در شعر سهراب سپهري نیز بعینه بیان شده است .وي در تبیین رخداد عنصر
اندکاک و استحاله و زوال تعین و تشخص سالک میسراید:
1. Selz, M.
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آنی بود ،درها وا شده بود
برگی نه ،شاخی نه ،باغ فنا پیدا شده بود/
مرغ مکان خاموش ،این خاموش ،آن خاموش ،خاموشی گویا شده بود
آن پهنه چه بود :با میشی ،گرگی همپا شده بود
نقش صدا کم رنگ ،نقش ندا کم رنگ ،پرده مگر تا شده بود؟
من رفته ،او رفته ،ما بی ما شده بود
زیبایی تنها شده بود
هررودي ،دریا
هر بودي ،بودا شده بود

1

از مهمترین درسهاي موالنا در مثنوي پیوند سه مفهوم جان ،خبر و عدم است .در مثنوي
حقیقت جان آدمی عبارت است از خبر .خبر ،هویتی زمانمند ونو شونده دارد .بر همین اساس،
جان در مثنوي معنوي ،حقیقتی کرانمند ،محصور در زمان و نوشونده و حادثه گون است.
موالنا در پاسخ به این پرسش مهم که جان آدمی از چه چیزي خبردار میشود به ما یادآوري
میکند که خبردار شدن ،خبردار شدن از عللدم است و نه خبردار شدن از وجود .موالنا،
راوي عدم است نه راوي وجود .فنا ء فی اهلل موالنا همان خبر یافتن و هجرت تدریجی او به
اقلیم عدم است.
وي در داستان نحوي و کشتیبان به نجوي مبسوط و جامع به بحث فنا و بقا پرداخته و
صریحاً نظرات خود را دربارۀ آن ایضاح کرده است .مولوي در این داستان در بیان ضرورت
محو میگوید که دریاي پاک هستی هرگز ناپاکان را نمیپذیرد .از این رو ،فقط پاکان
شایستگی شنا در دریاي فنا را دارند و این نیز مقدر و مقدور نمیشود مگر با فناي شخص از
اوصاف بشري و تولد در اوصاف الهی.
مولوي در این داستان ،محو را توصیه میکند و به نحوي هشدار میدهد و تأکید میکند
که در اینجا محو الزم است نه نحو (مولوي.)1363 ،

 . 1در دفتر شرق اندوه از هشت کتاب سهراب سپهري آمده است این شعر به نام buddhi

 | 216دو فصلنامۀ علمی عرفانپژوهی در ادبیات | سال  | 1شماره  | 1پاییز و زمستان 1400

 .3نیروانا در آيین بودا
برخالف عرفان موالنا و در نگاهی عام تر ادیان ابراهیمی که مفهوم خدا را آموزۀ محوري و
کانونی خود معرفی میکنند ،نیروانا 1،مهمترین آموزه و کلیديترین مفهوم آیین بودا بهشمار
میرود .در یکی از کتب مقدس بودایی به نام اودانه2که مقبول عموم بوداییان است در باب
نیروانا چنین میخوانیم:
اي رهروان! سپهري وجود دارد تهی از خاک و آب ،آتش و هوا .آن مکان بیکران ،اندیشه
نامتناهی و نیستی نیست ،ادراک و نه ادراک هم نیست .آن نه این جهان است و نه آن جهان.
من آن را نه آمدن ،نه از میان رفتن ،نه آرام ایستادن ،نه مرگ ،نه تولد میخوانم .آن بیبنیاد،
بیتکامل ،بیتوقف است؛ این پایان رنج است .براي آن چیزي که به چیزي دیگر میچسبد
سقوط وجود دارد ،اما آن چیزي که به چیزي نمیچسبد سقوط نمیکند .در آنجا سقوطی
نیست،آرامش وجود دارد ،هیچ میل شدیدي وجود ندارد .در آنجا که میل شدید وجود
ندارد ،چیزي نمیآید یا نمیرود ...مرگ وجود ندارد ،تولد وجود ندارد ...نه این جهان
وجود دارد نه آن جهان ،نه در بین آن دو .این پایان رنج است.اي رهروان! ناآمده ،نازاده ،نه
خلق شده ،نه صورت یافته وجود دارد .اگر این ...نبود ،رهایی براي آمده ،زاده شده ،خلق
3

شده و صورت یافته وجود نداشت ...اما رهایی وجود دارد.

1. Nirvana
نیروانا واژهاي سانسکریت بوده و در زبان پالی به آن نیبانه گفته میشود .طبق نظر استاد ع .پاشایی بر اساس منابع مکتوب
بودایی و دایرةالمعارفهای مرتبط ،نیروانا از لحاظ لغوي داراي معناي سلبی است و غالبا به معناي «خاموش شده» به کار
می رود .همچنین براي این واژه دو اشتقاق گزارش شده است :اول اینکه ریشه این واژه مرکب از  niبه معناي «نه» و
 vaبه معناي وزیدن ،باد زدن و دمیدن است که در این صورت  nirvanaاسم مفعول از فعل  nisvaاست که به معناي
خاموش شدن چراغ ،آتش و امثال آن و  nirvanaبه معناي خاموش شده ،سرد شده ،فرونشسته است .نظر دوم این واژه
را مشتق از دو کلمه  nirبه معناي روگرداندن و  vanaبه معناي شهوت ،تشنگی و طلب میداند که در این صورت به
معناي روي گرداندن از شهوت است (رک :پاشایی.)1374 ،
2. Udana
3. For more details See: Ward Keith. (1998)., Concept of God "Buddhaghasa and
Asvaghosa:Buddhist Angloges to God". oxford: oneworld.
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در نگاه بودا ،مفهوم نیروانا چندان حائز اهمیت بوده که در نخستین موعظة خود در باغ
غزاالن ،بدان اشاره میکند:
آنکه به کمال رسیده است ،اي راهبان! آنکه مقدس و ممتاز است ،بوداست .گوشهاي خود
را باز کنید ،اي راهبان! چون راه گریز از مرگ یافت شده است .آنان که به زندگی اخروي
میگرایند ،از این دو افراط و تفریط باید اجتناب ورزند : ...یکی زندگی این دنیاست که
لذت و خوشی دربر دارد و غیرحقیقی است ،دیگري راه ریاضت است ...که ناهموار است و
غیرحقیقی ....کامل (بودا) از هر دوي اینها دوري جسته و راهی که بین این دو است در
پیش گرفته است و این راه ،راه میانه است که به چشم و رهن و روح ،روشنایی میبخشد و
منجر به دانایی و بیداري و «نیروانه» میشود (شایگان.)1362 ،
اگر بخواهیم به درک درستی از نیروانا براساس منابع نخستین آیین بودا دست یابیم ،نباید
از این نکته مهم غفلت ورزیم که بودیسم نیز مانند ادیان و آیینهاي عرفانی دیگر در بدو
تکوین خود ،چندان در بند نظریهپردازي و تئوريسازي نبود و مهمترین دغدغه و اهتمام
خود را در ساعت عملی ،متوجه تقلیل مرارت انسان ها نمود .در سوترههاي نخستین نیز،
خبري از تبیین فلسفی نیروانا نیست و حتی مخاطبان را از از کنکاش در مجادالت بیهودۀ
رهنی بر حذر داشته و آن را مانعی در مسیر نجات و رهایی از رنج شمرده اند 1.اما پس از
مرگ بودا به تدریج با گسترش این آیین و ایجاد فرقههاي مختلف ،نظریههاي متفاوت و
متنوعی در این باب شکل گرفت
در رمه پده که از منابع قدیمی و کانونی بودایی است ،هم به وجوه مثبت نیروانا اشارت
رفته است هم به وجوه و ابعاد ) (Max Muller,1998منفی آن بر مبناي تعالیم آیین مهایانه
نیروانا در قلمرو خاصى تحقق نمی یابد بلکه خود ساحتى دیگر از این عالم است با اوصافی
متفاوت از عالم مادي و فیزیکی؛ عالمى محیط به عالم مادى است،عالم مطلق و سنساره عالم
پدیدارى .این دو ساحت از یکدیگر متمایز نیستند و پدیدآیی نیروانا یا سنساره به بینش ما
 . 1اساسا در بین هندوان نیز آیین بودا از آیین هاي اعتراضی و بدعت آمیز به شمار می رفت .به قول داریوش شایگان
«هندوان نظرات فلسفی خود را به دو گروه ناستیکه  ]Nãstikaو استیکه  ]Ãstikaتقسیم کردهاند .مراد از ناستیکه،
اشاره به عقاید و آرایی است که سندیت آسمانی وداها را نمیپذیرد؛ مانند آیین بودایی و کیش جین و چارواکا که
غیرمتشرع هستند؛ و غرض از استیکه ،شش مکتب فلسفی برهمنی است که بدون چونوچرا ،حقایق منزل وداها را قبول
دارند و از شریعت برهمنی پیروي میکنند و موجودیت خود را قائم بر آن میدانند» ( شایگان.)1362 ،
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بستگى دارد .اگر مطلق را در قالب شکل و فرم بنگریم ،سنساره پدید مىآید و اگر به عالم
پدیدارى ،آزاد از شکل و فرم بنگریم مطلق است ()Steherbatsky, 1990؛ یعنی در عالم
یک حقیقت بیشتر وجود ندارد و کیفیت نگرش ما،آن را مطلق یا واجد اجزاى متمایز
مىنمایاند .نکتة قابل توجه این که تفاوت در نگرش ،امري صرفا رهنی نبوده و به مراتب
وجودي انسان ها وابسته است
طبق آیین مهایانه با رسیدن به بینش شهودى ،بینش حسی و مادى از بین نمىرود ،بلکه
آن هم در جاى خویش وجود دارد .از اینجا است که تفاوت بین نیروانا در آیین هینهیانه و
مهایانه پدید مىآید در بینش هینهیانه ،نیروانا امرى فراسوى عالم مادى و متمایز از جهان
مادى است و با قطع عالئق مادى و خاموشى دلبستگىهاى کرمهساز ،سالک به نیروانا واصل
گردیده و ارتباطش خودبخود با سنساره منقطع میگردد.

 .4تطبیق دو مفهوم فنا و نیروانا
از جمله سوءتفاهمهاي جدي که در باب رویکرد آیین بودا به امر قدسی در جهان اسالم
به وجود آمده و منشأ آن نیز باور نادرست شرق پژوهان غربی بوده است ،مسألة تهی بودن/
تهی شدن /تهیت است .در میان مومنان مذهب مهایانه مخصوصا در مکتب مادیمیکه و
یوگاچاره ،آموزهاى مطرح است که بر مبناي آن همه چیز و از جمله نیروانا را تهى تلقی
میکنند 1.آیا بر این اساس باید نیروانا را عدم محض بدانیم نه ساحت وجودي دیگري از
عالم ؟
شوربختانه برخی از پژوهشگران غربی ،تهی وارگی2در آیین بودا را معادل پوچگرایى و
فقدان هر گونه حقیقیتی براى عالم وجود انگاشته اند! در پاسخ به این مستشرقان باید گفت
که مفهوم تهیت مختص به آیین مهایانه نبوده و در آیین بوداى قدیم و هینهیانه نیز مطرح شده
است .همچنین این مفهوم در مورد درمههاى مشروط و نسبى به یک معنا و در مورد مطلق به
معناى دیگرى طرح شده که هیچیک ،متضمن معناى پوچگرایى نیست .درمههاى مشروط
از این جهت که متغیرو فاقد خود ،و صرفاً پدیدار هستند ،تهى قلمداد میشوند .پس آنها
وجود دارند ،اما وجود آنها صرفاً پدیدارى است و شناخت تهیت آنها راهى به سوى تجربه
1. For more details see: The Rider Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion.
(1989). London.
)2. Empliness (shuInyataI
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شهودى است .اما مطلق از آن جهت تهى است که هیچ تمایز و ثنویتی در آن راه ندارد
). (Ibid
از یاد نبریم که پیروان فرقه مهایانه ،نسبت به تعریف و تعبیر شونیتا به پوچگرایى هشدار
داده و با این مقابله کردهاند(سوزکى.)1380،
البته مبحثی نزدیک به وحدت وجود در باب نیروانا نیز در بین پیروان مذهب مهایانه شایع
است که براساس آن نیروانا ،سنساره ،درمهکایه و عالم مادى ،با یکدیگر اتحاد دارند1که
فرصت تحلیل و تفصیل آن در این مقال فراهم نیست .همچنین هم هینهیانه و هم مهایانه بر
این مطلب تأکید دارند که نیل به نیروانا سیرى سلسلهمراتبى است که کمکم حاصل مىشود.
در هینهیانه از هشت مرحله کمال و هشت مقام سخن به میان آمده است و در این رابطه به
رود رسیدگان ،یک بار بازآیندگان ،بىبازگشتها و ارهتها ،چهار دسته کلى را تشکیل
مىدهند (پاشایی.)1380 ،
چنان که گفته شد مبحث فنا در عرفان اسالمی شامل سه مقام فناى افعالى ،فناى صفاتى
و فناى راتى بوده و عالوه بر زوال نحوهاي از وجود سالک ،به اتصاف وي به نحوهاي دیگر
از وجود اشاره دارد .در عرفان بودایی نیروانا اشاره به مقامی دارد که سالک با از میان برداشتن
دلبستگى و نادانى و خاموش کردن آرزوها و تشنگى که منشأ کرمهها و تولد دوباره هستند،
راه نجات از سنساره و تولد دوباره را که مستلزم رنج روزافزون است ،سد کرده ،به این مقام
دست مییابد .چنان که گفته شد وصول به نیروانه دفعتا حاصل نگردیده بلکه براى رهرو
مقاماتى وجود دارد و در طی طریق تدریجاً ریشههاي دلبستگی و عطش و شور خشکیده
شده و سالک به مرتبة خاموشی میرسد .میتوان فنا را در عرفان اسالمی حاوي و حامل
معرفتى دانست که با گسترش مرتبه وجودى انسان کسب شده و متضمن بیان این دقیقة
معرفت شناختی است که کثرات مشهود در هستی ،کثرتى حقیقى نیست و آنچه حقیقت دارد
عالم وحدت است (فناى راتى).
برخالف آنچه در نقد عرفان بودایی گفته میشود در آیین بودا ،نیروانا نه با پوچگرایى
نسبتی دارد و نه با خاموشى ابدي و مطلق وجود انسان و نابودى او پیوندي برقرار میکند.
حقیقت نیروانا ،همانا معرفتی درخشان است که سالک طی آن به روشنشدگى (بودهی)
مىرسد و بودا میشود .یکسان دلی در آیین بودا یعنی رهایی از همة قیود و کثرات ،حتی از
 . 1فرقههاي مهایانه و هینایانه در این موضوع با هم مختلفالعقیدهاند.
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خود نیروانا .این معرفت مطلقى مستقیماً حاصل میشود گرفتارى در چرخ سنساره و رنج،
ریشه در شورهزار نادانى دارد و منشأ نادانی نیز دلبستگىهاي سالک به درمههاى مشروط
است رهایی از قلمرو مشروط و نیل به قلمرو مطلق برابر و معادل با شهود مستقیم حقیقت و
اتصال به نیروانا است.
در بودیسم اولیه نیروانا فاقد مراتب و درجات بود ،اما بوداییان متأخر پس از تعمق در
حاالت و اصالن به نیروانا و با عطف توجه به سخنان بودا ،نیروانا را به انواع و مراتب مختلفی
تفکیک و تعریف کردند .اصطالح پري نیروانا بیشتر براي نیروانایی بهکار میرود که از طریق
مرگ حاصل میشود .در واقع ،نیروانا ،حالت رهایی و پري نیروانا کنش رسیدن به رهایی
است .با این همه ،منابع نسبتاً کهن ،حاوي تمثیلی مهم از اقیانوسی هستند که نشانی از پرشدن
یا کاستن ندارد ،بیآنکه مهم باشد که چه میزان آب از رودها یا بارندگی به آن میریزد و
همینگونه ،اگرچه بسیاري از رات نیروانا بی باقیمانده «دل بستگی» وارد پري نیروانا شوند،
رات نیروانا نشانی از پرشدن با کاستن ندارد (کازینز).
از یاد نبریم که تفاوتهاي جدي نیز بین این دو مفهوم (بهویژه با توجه به تصور خداي
متشخص انسانوار1در ادیان ابراهیمی و عرفانهاي منشعب از آن) نیز وجود دارد ،اما مسامحت ًا
میتوان گفت که جوهر و حقیقت فنا و نیروانا یکسان است.
در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که هر شی و از جمله انسان با تشخصاتش
موجود تلقی میشود و اگر تشخصاتش از میان برود ،دیگر وجود ندارد .پس در حقیقت فنا
به زوال وجود و شخص منتهی میشود و حقیقت آن نابودي است ،نه تحول .پاسخ این سؤال
در یک نکته مهم نهفته است و آن اینکه حدشکنی انسان تا حدي است که به یکی از صفات
االهی تبدیل شود و مثال در فناي راتی ،بنده چشم و گوش حق میشود اما در فناي صفاتی
او تنها به شهود موجودات اشتغال مییابد
پرسش مهم دیگر این است که آیا نیروانا و فنا ،وضعیت هاي روانشناختی اند یا
ساحت هاي وجود شناختی؟ به عبارت دیگر ،آیا فنا و نیروانا ،ساحتی از ساحت هاي
هستی اند ،یا وضعیتی روانی که عبور از آن منجر به بروز انقالبی بنیادین در نگره ها و
 . 1از یاد نبریم که نیروانا در آیین مهایانه ،شباهت عجیبی با خداي عرفان اسالمی دارد .در مذهب مهایانه ،درمه کایه
درمهکایه تعامل وثیقى با با عالم مادى رابطه اي تعاملی ( )Interactionalداشته و اتحادي دارد .خداي عرفان اسالمی
نیز در تصاویر ارائه شده ي برخی از عارفان ،انسانوار ( )Individualنیست.
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انگیزه هاي سالک خواهد شد؟ اگ ر سامسارا را به مفهومی هستی شناختی (جهان سرشار
از رنج موجود) بپنداریم ،آیا نیروانا ،اشارتی ست بشارت آمیز به نقطهاي و مکانی دیگر
در همین جهان؟ نقطه اي که در آن رنج ها پایان می پذیرد و شعلة اندوه فرو می میرد؟ با
1

تأمل در متون مکتوب بودایی به جواب روشنی در این باب نمی رسیم .

در آراي عارفان مسلمان و بهویژه موالنا با وضوح و شفافیت بیشتري در این خصوص
مواجهیم .از این منظر ،اوالً فنا ،مقول به تشکیک و رومراتب است و با قید سلسله مراتب براي
افراد مختلف قابل حصول و وصول است .ثانی ًا فنا از سنخ معرفت است آن هم معرفت
حضوري و نه حصولی .برخالف معرفتهاي موجود انسانی ،به نظر عرفا ،این سنخ معرفت،
تفصیلی بوده و به کشف تمام روابط در حین و عین علم حضوري منجر میشود.
آیا در فنا و نیروانا ،همة صفات فرد دچار زوال می شود؟ اینکه دیگر تحول عرفانی
نیست بلکه برابر با نیستی و نابودي است .در عرفان بودایی ،تکلیف تعینات نفسانی بعد
از وصل به نیروانا مشخص نیست .در عرفان اسالمی نیز این موضوع محل مجادله بوده و
رأي واحدي وجود ندارد ،اما براساس رأي غالب و نیز رأي موالنا ،زوال رسم و تشخص
سالک در فنا ،اشاره به رسم و تشخص مادي سالک است نه تشخصات مجرد وي .به قول
قیصري ،فنا از بین رفتن تعینات خَلقی و بقا ،اتصاف به تعینات و صفات االهی است
(قیصري.)1375 ،
از حیث شروط و شرایط نیز براي رسیدن به نیروانا و تحقق فنا شرایطی وجود دارد .در
مواعظ و گفتارهاي بودا براي رسیدن به نیروانا شرایطی پیشنهاد و پیشبینی شده که بدون
توجه به آنها تحصیل نیروانا ناممکن خواهد بود .از آن جمله میتوان به مواردي مانند رهایی
از دوگانهنگري و بهرهمندي از تفکر راستین ،پرهیز از گفتوگوهاي بیفایده و قرار گرفتن
بر فراز نسبتهاي دوگانه اشاره کرد .به عالوه طالب نیروانا باید به فعالیتهاي روحی -روانی
ویژهاي اهتمام و مبادرت بورزد
براي نیل به فنا نیز شرایطی رکر شده که میتوان به اطاعت از خدا مانند انجام عاشقانه
عباداتی از قبیل نماز ،فراهم آوردن شرایط شنا در دریاي فنا مانند طهارت درون اشاره کرد.
 .1برخی از محققان از نیروانا با عنوان «سرزمین اقصی» یاد کرده اند که البته بیشتر ناظر به موقعیت متافیزیکی آن به مثابه
محل شادمانی و ابتهاج و رضایت باطنی است .براي تفصیل این مطلب ن .ک:
- Kasulis, Thomas p. (1987). Nirvana. Encyclopedia of Religion, v:10, Mircea Eliade
ed, Macmilan, New York.
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مرگ آگاهی و کسب این معرفت که مرگ پلی است براي رسیدن به وصال حق میتواند
از عوامل و شرایط دستیابی به فنا شمرده شود.
جمعبندي و نتیجهگیري
مفهوم فنا از جمله مصطلحات و مفاهیم بنیادي در مطالعات غایت شناختی عرفان اسالمی
است .میتوان گمانهزنی کرد که عرفان خراسانی و به طور خاص اندیشة موالنا در عین حال
که ریشه در سنت اصیل عرفان اسالمی-ایرانی دارند و از سرچشمه تعالیم قرآنی جوشیدهاند
در ژرف ساخت خود درباب مفهوم عدم متاثر از ایدههاي هندویی -بودایی بوده و در کتار
تفاوتهاي ناشی از بافت دینی و فرهنگی متفاوت ،شباهتهاي چشمگیري بین این دو دبستان
فکري در خصوص ایدۀ مزبور وجود دارد .به نظر میرسد که شکل خام مفهوم عدم وام
گرفته از مکتب هینه یانة بودایی بوده و شکل قوام یافته این مفهوم را در باید در ادبیات فرقه
مهایانه و رن بودیسم جستوجو کرد در تعامالت فرهنگی پنهان و پوشیدهاي که در طول
قرن ها بین آیین بودا و دیار خرایان قدیم وجود داشته این تبادل صورت گرفته و عارفان
خراسان بهویژه موالنا به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم از این گفتمان متأثر شدهاند .پیشینه
مفهوم فنا را به صورتی که در ادبیات عرفانی خراسان است نمیتوان در قرآن کریم یا سنت
نبوي پی جویی کرد و عمدتاً ریشه در تفکرات عارفان بودایی و مسیحی دارد .مؤلف با توجه
به سنخیت اقلیمی و تاریخی -فرهنگی خراسان قدیم با آموزه ها و ورزههاي نهان رَوشانه
بودایی به طرح و شرح این شباهت و پیوند پرداخته است .البته این دو مفهوم در دو دبستان
عرفانی حاوي و حامل تفاوت ها و وجوه افتراقی نیز هستند که در این پژوهش بدان پرداخته
شده است.
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