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مهمقد  
، ي تجربيها روش مدد  به قادر بود از راه حواس وي، آدميسنّت يشناس  معرفتيبر مبنا

كانت در معرفت ه يپس از نظر . ببرديت پيواقع  بهاء را چنان كه هست، بشناسد وياش
ن ي معلوم شد كه معرفت، دستاورد تعامل ع،افته استيرش عام ي از او پذبعد  كهيشناس

 دارد و ما ييها فتصر) ابژه (يي در موضوع شناسا،)سوژه(و ذهن است و عامل شناسا 
گونه كه هست  ت، آنيواقع  بهميتوان ي نم ما.اي اش»بود «م، نه بايوكار دارا سري اش»نمود« با
گر ما يعبارت د به. ميد، بشناسينما ي مگونه كه ت را آنيم واقعيتوان ي مم، بلكه تنهايسبر
  .»ها نومن«م نه با ي سروكار دار»ها فنومن« با

د و ي جدي براثر ظهور معرفت شناس،رسد كه در روزگار پست مدرن ي منظر به
ت و يجزم و كمرنگ شدن يتجرب يو متدها) Science(درهم شكسته شدن اقتدار علم 

، كه يمعنو  وي عرفانيها  مكتبي، راه براييابطال گرا  به در علوم و اكتفايياثبات گرا
  . خوانند، گشوده شده است ي م فراينيقي و يدرك شهود  بهانسان را

 و يديان توحي در كنار ادي عرفانيها ستمي مدرن و سيها تي معنوها، نيشبه د
 از يبرخ .اند ن را گستردهييغ و تبيتبل ده وبساطبازار آور  بهش راي متاع خو،يديرتوحيغ
 خود يخي كه در تداوم تاراند يني دي عرفانيها سنّتر از ثّأ متين مكاتب عرفانيا

                                                   
  .نو  ايران، دهليجمهوري اسالمي فرهنگ ةمسئول خان  ∗
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شه در يگر ري دي و برخاند دهيگزبرگر ي دي راه، خودي معرفتيها انيگسست از بن با
 . دارندينيردي و غيني ديها شفرضي فارغ از پيمعنو تفكّر/فضا  به انسان مدرنيازهاين

 عرفان ،سميبود( يستم عرفاني سه سيقي تطبيم با بررسيوشك ي من مقالهيدر ا
 يها  و آموزهها افتي دريت سلوك را برمبنايفرجام و غا ،)عرفان موالنا  ويسرخپوست

  .مي قرار دهيابي و ارزيمورد بررس ن سه مكتبيا
  ييعرفان بودا روانا درين
كه در زبان  ن واژهيا. ت جستجو كردينسكراد در زبان سي را با»رواناين« ة واژيها شهير
» خاموش شده «١ي سلبي، معنايث لغويشود، از ح يخوانده م) Nibbaina( بانهي، نيپال

) الف: شود ي مدهيقول د ن واژه دوي وجوه اشتقاق ايدر بررس. ٢همراه دارد  بهرا با خود
دن يدن، باد زدن و دمي وزيمعنا  به”va“و » نه «يمعنا به ”ni“ ن واژه مركب ازي اةشير

 يمعنا  بهاست كه ”nisvai“ اسم مفعول از فعل ”nirvaina“ ن صورتياست كه در ا
 خاموش شده، سرد شده و يمعنا به ”nirvaina“ خاموش شدن چراغ، آتش و امثال آن و

 يمعنا  به”nir“ ةن واژه مشتق از دو كلميدوم، ا براساس قول. فرونشسته است
ن صورت يكه در ا  و طلب استي شهوت، تشنگيمعنا  به”vaina“وگرداندن و ر

“nirvaina”٣ز از شهوت استي و پرهي دوريمعنا  به.  
  ييسلوك در عرفان بودا

ن خطا ينخست شود؛ ي مدهي از مخاطبان ديارين بسيدربر بودا،  تفکّفهم ج دريرادو اشتباه 
 سراسر يشناسند که معتقد است زندگ ي ميني بدبشمندي اند او راياريبسن است كه يا

                                                   
نيروانا چيزي را  شود سالك در وصول به منظور از معناي سلبي اين است كه براساس هردو قولي كه اشاره مي  .1

ور در وجود انسان با نيل  ، آن آتش شعله)ه استكه بيشتر مورد توج(دهد در قول نخست  از دست مي
چيز  ودي مطلق وجود انسان و زوال همه همانا و ناب»نيروانا«شود و وصول به  سرد و خاموش مي»نيروانا«به

اين خاموشي مساوي با ازبين رفتن تشنگي در وجود انسان و  اين معناست كه نيل به قول دوم نيز ناظر به. همان
عمق و وسعت  اگرچه نه به(اين روي گرداندن و پشت كردن نيز . د دوباره است منشأ زايش و تولّةسرچشم

دنيا و امور  نابودي چيز خاصي در وجود انسان است كه دلبستگي او را بهمتضمن ازبين رفتن و ) قول نخست
 Enc. of Religion and Religions, p.277: ك.براي پژوهش بيشتر در اين خصوص ر( .كند دنيوي زايل مي

2. Nirvana in Merriam - Webster's Encyclopedia of World Religion. 
  .٥٧٠، تهران، صبودا :پاشايي. ع  .3
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 و يالي خيا را وجودي معتقدند که او دنيا که عده نيدوم ا. هوده استين بيدرد و بنابرا
 بودن ما  رنج را حاصل روِش بودا،راد استي ا محلّ،ين دو تلقيا. پندارد  ميموهوم

 و يرير ناپذييتغا بلکه ي است نه وجود اشيالينظر او موهوم و خ  به و آنچه کهداند يم
  . استها ن آيداريپا

 همچون يمباحث طرح ين است كه وي بودا اي فكريها يژگين ويتر  از جالبيكي
  معرفت،يكيزي از مباحث متافياري و بس روحي آخرت، جاودانگ،وندا عدم خدايوجود 

عه و يالطب ماوراءة الهوت و فلسفيمباد و حاصل دانسته ي بهوده وي را ب…و كيشناس
  : گفته استصراحت  بهكه خود چنان.  نداردي وزنيو نزد يل آن و مباحث عقالنامثا

ن در باب ي ندادم و همچنيحيت جهان توضيمن در باب قدمت عالم و ازل”
  ١“… نکردميري وجود تفسيت و تناهيمحدود

 ين مباحث مانند آن است که آدمياكه پرسش از  معتقد استن بودا يعالوه بر ا
طلب رانداز را يتزه يو انگت ي جنس، نشاننام و ،بي از طب،احتضارل در حاو خورده ريت

  !كند
 دور يها يپرداز هيبزرگان و نظراقوال ا يس  مقديها تابک  به مراجعهنيبودا همچن

 جز تجربه و يمرجع  به،مردود دانستهقت ي شناخت حقي برايعنوان راه  بهرا و دراز
 ينوع  بهبودا ،لسوفانياصطالح ف  بهكهتوان گفت  ي م.باور نداردشناخت خود فرد 

او .  فاصله دارد»الک«ا ي »وميه« همچون ي از کسانعتاًي معتقد است و طبينيشيمعرفت پ
قت و نه خود يت حقسم  بهيا عنوان اشاره  به خود را صرفاًةقت و فلسفي طريحتّ
راه ن رهگذر بر سر ي كه از همين مشكالتي از بزرگتريكي .دينما ي ميمعرفقت يحق

 و يو اعتقاد ٢ي از مباحث نظرزيپره  بر اثرنيي آنيان است كه ي ا،دآمدهين بودا پدييآ
 ي، دچار نوعدر اذهان مخاطبان وجود دارد مبدأ و معاد ة که درباريسؤاالت  بهنپرداختن

                                                   
 .١٨٨ص  ،ش ه ١٣٧٠انتشارات آموزش انقالب اسالمي، ، علي اصغر حکمت،تاريخ جامع اديان :ناس جان، بي  .1

  :در آيين بودايي پرداخته شده است) نام گرايي( نوميناليسم ةي دربارسفبحث و تحليل فل در كتاب ذيل به  .2
Dunne, John, D.: “Buddhist Doctrine of Nominalism”, Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, 1st ed, 1998, Vol, 7. 
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ر ياطو اس ها افسانه  بهن خألي پرکردن اي و برادهيگرد ي و استدالليخأل مباحث کالم
دشو ي ملمتوس.  

گانه يان، بودا يگذاران اد اني بننين است كه از بين بودا اييز آياز اوصاف متما
، تجسد يي خدايعاو اد  دانستهيمعمولك انسان ي صرفاً است كه خود را يسيقد

، بودا تمام نيعالوه بر ا. از خداوند را نداشته استگرفتن  و الهام يامبري پ،يالوه
 ين باور بود كه هر انساني بر اداده نسبت يجهد بشرخرد و   بهاش را يابيت و كاميموفق

 كمال ك انسان در حديبودا . ش دارديشدن را در درون خو توان و استعداد بالقوِه بودا
 ،يي نزد عوام بودا،پس از مرگت بود كه يغا  بهچندانت ين كمال در انسانيبود و ا

كه بتواند سرنوشت انسان  يرونيقدرت ب چيبودا، هدر نگرش  . شديتلق» مافوق انسان«
در خودش «د كه تنها يش است و باي انسان خداوندگار خو،وجود ندارد ،را رقم بزند

 ١» نكندياري طلب يگريد و از كس ديپناه بجو
  :بوده است يادي سه اصل بن بري مبتنن،ي آغازيين بوداييآ ،يهر رو به

  .ستيز خود نيچچ ي ه) ج؛ز رنج استي همه چ) ب؛نده استيز ناپاي همه چ)الف
  : نهاده شده است بنايقت عالين سه اصل، چهار حقياد ايبر بن
  ؛ رنج استي هر هست)الف
  ؛ رنج استعلّت  وخاستگاه) يخواهندگ(عطش ) ب
فرونشاندن رنج   به و عطش كهي فرونشاندن خواهندگيعني از رنج، يي رها)ج

  ؛انجامد يم
  .٢انجامد يفرونشاندن رنج م  به كهيراه) د

  :ل استي ذقرار  بهيگانه عال ت چهارم خود همان راه هشتقيحق

                                                   
1.  ها بر تفكّ مهيكي از بهترين مقداز آن، خود نويسنده كتابي با مشخّصات ذيل است كهليه ر آيين بوداي او 

  :راهبان و پژوهشگران بزرگ بودايي در روزگار معاصر است
 What the Buddha Taught, By Walpola Rahula , Grove Press, 1974. 

  :ك.رخاستگاه رنج از نگاه بودا  ةبراي مطالعه دربار  .2
Marek Mejor: “Buddhist Views of origination of Suffering” , Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, 1st ed., 1998, Vol. IX, pp.215-219. 
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ست درست، يشه درست، گفتار درست، كردار درست، زيشناخت درست، اند
  . درستيكدلي درست، و يكوشش درست، آگاه

كارما ثمره . ست اكارمادر  ده شدنيي دوباره زاةوه و ثمريمدگاه بودا، رنج ياز د
فرمان   بهكارما انسان و جهان را. و معلول اثرگذارند علّتبر قانون  است كه بناييكارها

) امساراس( گردونه ياپي پي از تولدهايري است كه سبب زنجي آن نادانعلّتدارد و 
  .شود يم

  :ان شده استي بن شرحيبد ير علّي زنجة در دوازده حلقيه نادانينظر
  .زديخ ي برمينستگاز كارماها، دا، زديخ ي، كارما برمياز نادان،  استيدر آغاز نادان

اد حس، ياز شش بن ؛اد حسياز نام و شكل، شش بن ؛، نام و شكلياز دانستگ
، يبستگ از دل ؛يبستگ ، دلياز تشنگ ؛ياز احساس، تشنگ ؛از تماس، احساس ؛تماس
  .١زديخ يرنج برم ،از تولد سرانجام و ؛از وجود، تولد ؛ا شدنيوجود 

روان بودا پس يپم كه ين نكته اشاره كنيا ه بميري ناگزيي بوداييدر باب معرفت شناسا
  . گرفتندانا نامينايانا و گروه كمتر هيشتر مهاي دو گروه شدند، گروه بياز مرگ و

م شدند؛ از ي تقسي گوناگونيها مكتب  بهخودز در درون ين ها ن گروهيك از ايهر
  .افتي انشعاب كاياميماد و وگاچارهي يها نام  بهي فلسفمكتبانا دو يمها

  : بر سه قسم است)معرفت( ييوگا چاره، شناساي نگرش راساسب
  . مطلق)ج ؛ي نسب)ب ؛ياليا خي ي پندار)الف
 و يالي خييشناسا  به،ي ما در زندگيها و گرفتار تمام رنجشه ي ر،كردين رويدر ا

ن مرتبه از يا  به وابستهزي ني و خودمحوريشه خودپرستياند. گردد ي برم مايپندار
 سرچشمه يشود كه از نادان ي ميد و اعمالي خود موجب عقاةشين انديا.  استييشناسا

 در ،دينما ي م»هست «ظاهر  بهم كهيشياند يشه است كه مين اندياد ايبر بن .رديگ يم
  .ت هم هستيواقع

                                                   
:  و نيز۶۱-۲ ص ،ش ه ۱۳۶۸، ي اسپرك، تهرانپاشاي . عة، سوزوكي، ترجمراه بودا: ك.براي تفصيل مطلب ر  .1

 .۲۵-۷، ص بودا
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 پندارند، يقت مي را حقيين شناساي اي است؛ گاهي نسبيي، شناساييگونه دوم شناسا
قت ين رو حقيم، از ايمان بشناس  روزانهي را در زندگقت مطلقيم حقيتوان يا ما نميگو
 ي تجربه درونيين شناسايا ادانند، ام يا مطلق مي كامل ي حوزه تجربه انساني را براينسب

 و ينيس و اعمال د مقديها ها و كتاب ميها، تعل شهيان همه انديينظر بودا  بهبنا. ستين
ن يافتن اي. افتگان استي ي از آن روشن مطلقييشناسا و اند ين بودا، نسبييز خود آين

كار برده شود، از   به كه در شرح آني است، و هركوششي، حاصل تجربه درونييشناسا
 ييرها  بهاست كه) اشراق(، يا روشن شدگي كامل يين شناسايا. ت استيحوزه نسب

  .شود ي م منجر)رواناين( يينها
ش يژه خوي ارزش ويارد، دارا ما ادامه دي نسبي كه هستي، تا زماني نسبييشناسا

  .١ميبپندار مطلق يي را شناساي نسبيي كه شناسادهد ي مرخخطا، آن گاه . است
ن جهان همراه بوده و تنها راه نجات، يا  بهن بودا مرگ همواره با ورود دوبارهيدر د

 كه در آن انسان از گردونه جهان خارج شده و يا  است؛ مرحله»رواناين «ةمرحل  بهدنيرس
  است ويي رهان حدين و اعالتريتر ييه نهان مرحله البتّيا. ابدي ي م مطلق دستيفنا به

روانا ين  بهوصول .رسند ي م»رواناين« به متفاوتيها ن متفاوت و در زمايها وهيش  بهافراد
  .گردد ي نمرسيم ي زندگةدور كيو در  يكبارگي  بهبوده و مستلزم عبور از تناسخ

 يمعرفت ـ ي وجوديا هينظر ،)Transmigrationا ي Reincarnation( تناسخ ةينظر
 و تكامل وجود انسان يانگر تعالي بماًي كه مستقعلّتن يا  به استي وجودد؛يآ ي مشمار به
را كه ي است زيگر معرفتي و برعكس است و از طرف ديعال  بهيمراحل و مدارج دان از

ت گرفته از أكه نشباشد  ي مها ناعمال آ  بهان وابستهي روح آدميا سقوط وجودي يتعال
  .خود و خالق است  بهشناخت انسان نسبت

ن يتر يميهندوها دانست چرا كه قد  بهقه را متعلّين نظريتوان ا ي ميخياز لحاظ تار
  .ن امر دارنديا  بهاشاره» گ وداير«و » شادهايناوپا «يعني ي بشرتفكّرمنابع 
  با برهما استها نحاد آر ارواح و اتّيتطه ،هدف از تناسختوان گفت كه  ي ماجمال به

ن هدف يا  بهوصل. حد با او بودند كه در روز اول خلقت پاك و متّيهمان صورت به
                                                   

 .۱۵-۶ص  ،ش ه ۱۳۷۱پاشايي، نيلوفر، تهران،  . عذن چيست؟: ك.براي ايضاح مطلب ر  .1
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 از يكي» ريكب«. تا اسي و اعراض از دنيوي دنيوقفه انسان در زندگ يخواهان تالش ب
انون كارما  از رنج قي آدميي رهاخداوند را سبب  به، عشق خالصانهزميكي سنييآ استادان

اد خدا بودن ي  به همواره،نييآن ي اگرياز استادان د» نانك«. شمارد ي مو چرخه سمساره
ر ي ساهي با نظري تناسخ اندكةه بودا دربارينظره البتّ …داند ي م از تناسخييرا سبب رها

جسم   بهمستقل يا عنوان ماده  بهم روحي تناسخ را انتقال مستقي، وها متفاوت است فرقه
 كه در حالت يجسم  به مردهيات از جسميانتقال صفات و عوارض ح  بهبلكه. داند ينم
  . باور دارد استينيجن

 ن است كهيجه اي هم در روش و هم در نتيي با هندوييزات سلوك بوداياز تما
ق يا از طري و (ego)، من (self)، خود (soul)چه كه معموال با كاربرد كلمات نفس  آن

ك ين است كه در انسان يشود، ا ي مآن اشاره  به(ātman)ت آتمن يسكرنار سيكاربرد تعب
ر در پِس يرناپذييك ذات تغي و ثابت هست كه عبارت است از يجوهر مطلق، جاودان

ن نفس يك چني يفرد هرن است كه ي بر ايباور عموم. ريرپذيي تغيداريجهاِن پد
ا ينده در دوزخ يو پاد يده خداوند است، و پس از مرگ جاوي دارد كه آفرييمجزا

گر، نفس يان ديطبق اد بر.  او استيداور  بهفردوس بسر خواهد برد و سرنوشتش بسته
 ا برهمنيگذراند تا كامال مهذَّب شود و مآالً با خدا  ي م را از سرين زندگيچند

(Brahman) در » خود«ا ي» نفس«ن يا. كه در اصل از آن نشأت گرفته است، متحد شود
كند و  ي م احساسات را حس، بودهمدِرك مدركات (ها شهي اندةشنديانسان، اند

 نياه وجوِد يبودا، عل .باشد ي م خوب و بدي كردارهاةهم فر و پاداشيك كننده افتيدر
 ،»خود«وجود   بهاعتقادم بودا، ي تعلاساسبر.  كرده استيريموضعگ» خود«و » نفس«

 شوق جادي اةي ما،»مال من«و » من«آور  اني زيها شهيو اند ح بودهيناصح موهوم و يباور
 ،يني، كبر و عجب و خودبين، بدخواهي، كيبستگ ق و دلخودخواهانه، آرزو، تعلّ

 از يمصائب و شرور هست يتمام ،گر سخنيد  بهشود و ي ميش و ناپاكي آال،يخودپرست
  .١نديآ ي مديپد خطا ةشين انديهم رهگذر

                                                   
1. What the Buddha Taught, IBID, Chapter 6. 
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و  يستي بوديرواناي ني صوريها  و شباهتها يكينزد با اشاره بهقان  از محقّيبرخ
  :اند كار گرفته  بهك معناي  به دانسته ويكين دو مفهوم را ي اي اسالميفنا

 يکي هست تصوف و مسلک ييش بوداين کي که بياري بسيها له شباهتمج از”
 گر بااليمقام د  بهيج از مقاميب و تدريترت  بهب مقامات است که سالکيترت

ان هشت مقام وجود يقه بودائيدر طر. رسد ي م»رواناين«ا ي» فنا«مقام   بهرود تا يم
همانطور که اهل سلوک .  راه سلوک عبارت از هشت منزل استيعنيدارد 
ات شروط ياگر چه جزئ. گذرند ي ميقت از مراحل مختلفي طرين در طيمسلم

 در اصول هردو ي ول،گر فرق دارنديکديات مقامات راه با يسلوک و خصوص
» مراقبه«ه يشوند که صوف ي محصرفکر  بهلقه سالکان متوسيدر هر طر. شترکندم

روند که عارف و معرف  ي من اصليطرف ا  بهنامند و هردو ي م»انايد«ان يو بودائ
  .١“ شوديکي

 رواناي و ني مورد نظر عرفان اسالمي فنايادي بنيها تفاوتن ييتب  بهن پژوهشيدر هم
  .اختم پرديخواه يين بوداييدر آ

  يفنا در عرفان سرخپوستسلوك و 
 و رهبر مشهور ين مكتب عرفاني اة دربار،ي عرفان سرخپوستة درباريش از هر سخنيپ

 يها از ابهام يا ن مكتب در هالهي ا،رغم عمر كوتاه آن يذكر است كه عل  بهآن الزم
سخنان از  يا  پاره،جا كه د واقع شده است تا بدان متنوع و متعديها تيب و روايعج

منتقدان را بر آن  ياش، برخ ي شخصيزندگة خالف واقع و متناقض كاستاندا دربار
 او را يها  كتاب،ك نمودهيتشك، خوان دوننام   بهي مرشد استاد ووجود داشته كه در

                                                   
  ،ش ه ١٣٧٨ ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،نامه باستان :محمد جواد مشکور،  .1

كند كه از عرفان بودايي وارد عرفان  دو ويژگي ديگر هم اشاره مي ف بهعالوه بر اين مؤلّ. ٤٠٧-٨ صص
  :اسالمي شده است

خرقه پوشيدن که رمز فقر و انزواست از رسوم بودايي و هندي است و نيز ذکر که «عقيده فون کرمر  به”
ر اصل از عادات هندي و بودايي است و ذکر و شود د ت مخصوصي ادا ميأط صوفيه با شکل و هيتوس

ورد هردو هندي است و از آغاز در ايالت شرقي اسالم يعني خراسان قديم و بلخ که مرکز نفوذ دين 
 .“بودايي بوده پيدا شده و بعد در ديگر بالد اسالمي شايع شده است
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شمار آورند  به كاستاندايپرداز اليم و قدرت خحاصل توه. گر با اشارهيا ناقدان دام 
 ييز در فضاياسرارآم ستني ضرورت ز،ي گذشته شخصيبر نف ي مبنيم خود ويتعال به
 سالك و وضع حال و يگران از اسرار زندگي ديخبر ي بز لزوميو ن آلود و شناور مه

 يفيخوان آن را توص  است كه دونيياي سالك در دام دني آن گرفتارةجيكه نت گذشته او
  .اند ه كردهي كاستاندا را توجيها يينامد خالف گو ي ميرواقعيو غ

 ة رشتي دكترايكارلوس كاستاندا، دانشجوكه  ذكر است  بهالزم ن همه اجماالًيبا ا
 ي دكتراةرسال جهت انجام يالديم ١٩٦٠در سال  ، دانشگاه لوس آنجلسيشناس مردم
م زا و روانگردان اهان توهي گة دربارياتاطّالع ن كهي تا اكند ي مك سفريمكز  بهش،يخو

شود كه عصاره و  ي مبي عجي ناخواسته رهسپار سلوك،ل سفرا در طوام .فراهم آورد
  . مختلف ترجمه شده استيها زبان  بهو  منتشرييها در قالب كتاب ن سفرياة جينت

 يها م و آموزهي است از مفاهيلگزارش مفصّ كارلوس كاستاندا شامل ازده كتابي
 ي نهانيتساحر و صاحب معرف  كه خود راي سالك سالخورده و گمنام،خوان دون

  .دانست يم
گر ي ديقتيحق، )١٩٦٨(خوان  مات دونيتعل :ب سال نشر عبارتند ازيترت  بهيآثار و

 ،)١٩٧٧(حلقه قدرت  ،)١٩٧٤( قدرت يها  افسانه،)١٩٧٢(گر سو يد  بهسفر، )١٩٧١(
 چرخ ،يني بايرؤ هنر ،يي حركات جادو،)١٩٨١( از درون ي آتش،)١٩٨١(ه عقاب يهد

  . قدرت سكوت وزمان
  يسلوك در عرفان سرخپوست

ن عرفان ي در ا.است ي گذشته شخصي نفي عرفان سرخپوستيها آموزهن يتر  از مهميكي
 كه يشناخت كنارگذشته خود در  به ماي و دلبستگيشود كه وابستگ ي مح دادهيتوض

 ما در تونال، ي و ماندگاري درونيوگو  گفتيندگيگران از گذشته ما دارند، در پايد
 درباره ها ن است كه انساييها ي و دانستنها ي، آگاهيمراد از گذشته شخص. تاثرگذار اس

م و برابر يد كنيين امر را تأيم ايريم، ناگزي داري گذشته شخصيوقت. دانند ي م مايزندگ
 ين پرسش كه چگونه از گذشته شخصيا  بهدر پاسخ. ميخواست و انگاره آنان سلوك كن

  :ديگو ي مانداكاست  بهخوان م؟ دونيش رها شويخو
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 را كه ي و بعد تمام افراديكن ي مگران نگو چهيد  به ساده شروع كن،ياز كارها”
جاد ي در اطراف ايآلود  مهيب فضاين ترتيشناسند رها كن، بد ي متو را خوب

  .١“ كرديخواه
 يها شي همنوعان و گرايها شهي اند،ميدا كني پييرها شياز گذشته خو گاه كه آن

 در افكار و رفتار خود يآزاد  بهو ر نگهداشتن ما نخواهند بودياس  بهر خود ما، قاديذهن
 ي در نفيروزي پيز براي و فن را نيوه عمليخوان سه ش دون. ميكن ي مداي پيدسترس

  :كند ي مهيارا يگذشته شخص
ن يبا اي نازيهيل و تشبيدر تمث :يت شخصياز اهم ييفراموش كردن و رها )الف

ز ين چيتر  مهميكن ي م كه فكريتا هنگام” : استف شدهين توصيشنهاد چنيپ
 با چشم بند ي، مثل اسبيستي اطرافت نيايشناخت دن  به، قادريعالم هست

  .٢“ستين غلطان نيك سرگين تو و ي بي تفاوتيدر كل هست.  بوديخواه
 قدرت عمل در وجود ما ،ن صورتيدر ا: ت رفتار و كرداريولئرش مسيپذ) ب

ش و همنوعان يته خوگذش  بهل و تمسكتوس به يازيد و نيخواهد جوش
  .م داشتينخواه

 شمار  بهن عرفاني ايها يه از شگفتيشنهاد و توصين پيا :مشورت با مرگ) ج
شه و انتظار مرگ، ي خواند تا با استقبال از انديخوان ما را فرام  دون،ديآ يم
م، خود را ييايخشم ن  به كوچكيدادهايجه از رويدر نت م ويابيب يا  تازهيروين

 قيق و عميم و با توجه دقي انضباط داشته باشي در زندگ،مند ساخته ضابطه
  .٣ميي جويافته و دوري يي رهاها لهأ و نامسها  از شبه مسألهيمسائل اساس به
 اهان روانگرداني گاستفاده از

 يآمادگ يا دآوردن گونهياهان، با هدف پدين گي استفاده از ايدر عرفان سرخپوست
 ياهان داراي گيكه برخ ني در ايديترد. رديگ ي مقت معرفت انجامي طريرا بيشخص

                                                   
  .ديگرسو هنقل از سفر ب ، به٨١/ چرخ زمان،٧٨/خوان هاي دون كاستاندا و آموزش  .1
 .٣٠٠/ديگرسو سفر به  .2

 .٣١-٤٠/همان  .3
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ها  ين اثرگذاريا  بهرباز،يل سرخپوست از ديقبا.  هستند، وجود ندارديژه روانياثرات و
دست آوردن حالت خلسه   به وي، مداوا، افسونگري سرخوشي براها نآگاه بوده و از آ

ز يار،نيت در آن ديحيمس از گسترش و نفوذ پس يده حتّين پديكردند ا ي ماستفاده
  .١افتي تداوم »وتيپ « مناسك خوردنياجرا با

د ين و اسي مانند مسكاليتوان با مواد مخدر ي م راي حالت عرفان،سياز نظر است
كند كه  ي ميادآوري ياگرچه و. آورد وجود هب …و) Lyserjic Acid(ك يسرژيل

 را برداشته كه ي روانيها خته، بلكه بازدارندهدار نساين، آن حال را در سالك پديمسكال
  .٢اند داشته ي مگونه كه در واقع هستند، باز زها، آنيدن چيش از آن، او را از ديپ

) وتيپ(اه ين كه از گي مسكالييايميدهند كه ماده ش ي مها نشان شين آزمايهمچن
. آورد ي مدي پدها ها و فرم  از رنگيدي شدي همراه با پندارهايگرفته شده است، حالت

رو ين نيوند داده و ايپ, اوري يرويك نيوت آن است كه ما را با يكار پ, خوان ازنظر دون
اه قدرت زا و يچهار گ .برد ي محوزه ناوال  بهكند و ما را ي مفاينقش آموزگار را ا

 بهبنا. و بذر ذرت) سونيعلف جم(تاتوره , وتيپ) دودك(روانگردان عبارتند از قارچ 
و ) معرفت(دست آوردن   بهيشتر برايب, وتيقارچ و پ ،عارف سرخپوستاعتقاد 

دست آوردن قدرت   بهيبرا, كه تاتوره و بذر ذرت يدرحال, شود ي ماستفاده) تيرؤ(
ب مورد ياهان عجيز از گي تاتوره نده استيخوان آن را همزاد نام  كه دونيقدرت, است

  .رود ي مشمار  بهكاستانداة استفاد
 كاستاندا  بهآن را, آورد ي مدياه پدين گي كه در اييها يس از دگرگونپ, خوان دون

, شد ي مرو متورميش از نيها چهيماه, داد ي م دستيكاستاندا حالت شگفت  به.خوراند يم
. كرد ي مداي پيدنبال كردن كس  بهليش مي پاهايها افتاد و پاشنه ي مخارش  بهشيمشتها
ك ضربت ي را با يدن تاتوره توانسته است مرد با خوري است در جواني مدعخوان دون

ن يزم  بهآمدند يست مرد از عهده آن برنمي را كه بيشين گاوميهمچن. آهسته بازو بكشد

                                                   
  .١٧ ص ، ابوطالب صارمي،گهايش، كارل گوستاويون انسان و سمبول  .1
2.  ٦٥، ١٩ص  ،ش ه ١٣٦١ين خرمشاهي، سروش، تهران، عرفان و فلسفه، استيس، بهاءالد. 
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 اما. ن درخت فراتر رودي بلندتريها بار توانسته است چنان بپرد كه از برگ كي. بكوبد
  :ديگو ي ميروشن به

را در يز, اند وت از دست دادهيپ  بهاكم كم عالقه خود ر, گر سرخپوستانياو و د”
  .١“دهند ي مت بهايمعرفت و رؤ  بهآنان اكنون. ستندي قدرت نيپ

 زا م توهي از داروها،يدر عرفان سرخپوستمنتقدان آثار كاستاندا اعتقاد دارند كه 
 جهان ي شكستن قالب معموليمات الزم برام مقديوت پس از تعليا پي نيمانند مسكال

ن تجربه، ي ايزا است و آثار ثانو متوه» ا الههيرو ين«آن،  هيلاثر او. شود ياستفاده م
دهنده   آزاريها اها و كابوسي، روييايخولير ماليثأ، تي عموميك خستگيعبارت از 

  .٢است
مات و دن توهي كه شخص با دن استين دارو اين هدف استفاده از ايتر عمده

 يروين د كرده، بتواند از آن بگذرد تا بهيد جهان تريعاد چهرهدر  ي وهميها صورت
  .صل شود متّيجهان

ا ي يروح جهان  بهوستني عالوه بر پتواند يما سالك يجنگجو  ،دة كاستاندايبنابر عق
 و  رفتهحاد هم باالترن اتّياز ا، اراده خود از آنو سرشار ساختن عت ي طبيروهاين

 از خود نداشته باشد و تنها ياثرنباشد و ان يم در يگر خودي ديعنيوحدت برسد؛  به
افتن يت ياهم يز و بيچ حاد، جنگجو با ترك همهدر حالت اتّ. اندي را بنمايروح جهان

 در حالت وحدت، فقط آن يند؛ وليب ي ميعت فانيز، اراده خود را در قدرت طبيچ همه
ت ين اوج اقتدار است كه اگر ظرفيجا و ا ند؛ چه در خود و چه در همهيب يروح را م

 يقتيحقتاندا در كتاب كاس.  خواهد داشتيرا در پمرگ عارف  ت نباشد،يقدر كفا به
  :ديگو ين مي چنگريد

ن ندارد كه يا  بهيازيگر نيدن ديبا فراگرفتن د. رديدن را فراگيتواند د يانسان م”
چ و همه يدن، انسان هيبا فراگرفتن د. ا جادوگر باشدي كند يمانند جنگاور زندگ

                                                   
 .۷۳، صخوان تعليمات دون  .1

، في سي رضا مظاهرديحم، “گرايي عصر جديد  در معنويتدرنگي” مقالة ارزشمند: ك.براي توضيح بيشتر ر  .2
 http://bashgah.net/pages-1849.html: مندرج در
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اعتقاد من . كه بجا است يشود؛ درحال يد بتوان گفت كه محو ميشا. شود يز ميچ
ا هرچه آرزو يكند باشد  يتواند هرچه آرزو م ي كه انسان مين است زمانيا
  .١“كند يآرزو نم چي هين انسانيا چندست آورد؛ ام  بهكند يم

 است؛ پس يز همان روح جهانيچ قت همهيقتش و حقيافته كه حقي درين كسيچن
 ن حال او روح جهان شده و از قدرت آن كامالًيدر ا. ستي نيزي چيراست  بهز آنر ايغ

 چون يتواند انجام دهد؛ ول يپس هرچه بخواهد م. برخوردار است و خود او است
 نخواهد و يزيگر چيعت است، پس دي طبيروي و نيز، روح جهانيچ قت همهيحق

 و ين زندگيتر ن و عارفانهيتر ن حالت وحدت، عارف مقتدرانهيدر ا.  نداردييآرزو
  .مرگ را خواهد داشت

مرد « كه اوج آن، مقام است يمراتب  بهليقا سلوك ي برا از زبان كاستاندا،خوان دون
ف كرده و ا را متوقّي كه دني كسيعني؛ »جادوگر« آن ةمرتبن يتر نيي و پا»شناخت

  . شده استيمعرف ،كند  ميقي طريها ط كمك آن  بهوگرفته كار   جهان را بهيروهاين
ن ياگر در ا. رود يشكار قدرت م  است كه بهينقص ي بيك جنگجو شكارچي”

  .٢“شود يم] اهل معرفت[شكار موفق شود، مرد شناخت 
 ده،يدزدا را ي ناقص است كه اقتدار اشيك شكارچي جادوگر  كاستاندا،هديعق به

ت و يماه ةاستاندا دربارك  بهخوان دونپاسخ . ديجو ي مها استفاده  از آنيرسازي تصويبرا
  :ن استيچنروها ين نيقت ايحق

  .٣“ل بناممين قبي از ايزيا چيا باد يا هوا يا روح يرو يها را ن توانم آن يفقط م”
  :دي بايو انسان شكارچ رسد  ميي شكارچةمرتب  بهسالك، ي مقام جادوگرپس از

  .٤“ باشد عادت نداشتهيزيچ  به باشد وينيب شيرقابل پي و غيآزاد، جار”
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  ٢٢٤  قند پارسي

  

كه  ـرت يبصجهت ادراك  ي آمادگو كسب يشكارچ ةاز عبور از مرتب پسسالك 
 »جنگجو« مقام  بهـ  استيعي طبيروهايط بر ناقتدار و تسلّ  بهيابيح دستيراه صح

  :دي باخوان دونقول   به كهيا رسد، مرتبه مي
 است كه من يزين آن چيا. ي و هم خودت را رها كنيهم مواظب خودت باش”
  .١“نامم يفتار جنگجو مر

 خوان دون .استآموخته اقتدار را و  رتي بص كسبةويش، طيشران يدر ا جوجنگ
  :آن است كه و بر  نمودهيتلقّعنوان راه   بهراعت ي طبيروينو  ي جهانيانرژ
  .٢“رديگ ي شد، از آن آرامش و نشاط ميكيگاه كه جنگاور با راه  آن”

 و يمعرفتة گونه پشتوان چيه,  كاستانداياهان است كه سخنان و ادعي امهمة نكت
د ييأت  دريمدرك و سند چي هيعالوه و هب.  دارندي شكل اعالم صرفاً، نداشتهياستدالل

نان مخاطبان از ين نكته باعث سلب اطميهم دهد و ي نمدست بهخود  يعاهاسخنان و اد
, از موارد يليدر خ. شود ي مگر ساحرانيخوان و د  از دوني ويها  گزارشيدرست

يعمديادآوري. ديآ ي مب و گاه محاليدر ذهن انسان غر, ط كاستانداات ارائه شده توس 
 ها مشابهت ليدل  بهاگرچه. ستين ي تهيم عرفاني و مفاهها هيعاها از مان اديشود كه ا يم
گر ياحتمال اخذ و اقتباس كاستاندا از د, ي عرفانيها گر مدرسهي آن با ديها يهمانند و

 اقوام و يها تيحكا ق را بايم عمين مفاهي ايست كه ويد نيست و بعي ني منتفها نعرفا
عنوان مثال  به, خته باشدي خود درآميها و پندارها يزيانگ اليپوست و خل سرخيقبا

و معرفت ) تيرؤ (يكوشش برا,  برتريگر و ساحتي ديقتيحق  بهه مثل توجيميمفاه
شباهت … مرشد و  بهاز سالكي سلوك و نطيشرا,  راه دل بر عقلي و برتريشهود

  . دارديم عرفان اسالميتعال  بهياديار زيبس
  يفنا در عرفان اسالم

 است كه يا ن مرحلهيآخردر واقع ه و ي صوفار مهميل بسيفنا و بقا از مسا دو مفهوم
 مجاهدات مستمرشان، مصروف يان در طي كوشش صوفةهم. جا برسد آن  بهدي بايصوف
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  »نيروانا«و » فنا«بررسي تطبيقي   ٢٢٥

  

 يوقت. قات است بر ترك تعلّي مبتنةن مرحليا  بهدنيرس. شود ي ميواد نيا  بهدنيرس
ند، در ي صفات بنده بنشيجا  بهياسباب مضمحل شود و رسوم باطل گردد و صفات اله

 رها شده و صفات يقات امكان و تعلّي اوصاف بشرةين هنگام است كه سالك از كليا
اج دم از  همچون منصور حلّيكسانن مرحله است كه يدر ا. ابدي ي مي در او تجلّياله
  .اند  فنا گشته،دين توحيزده و در ع»  اناالحق«

 از يان عبارت است از آن كه سالك بعد از فنايعلم فنا و بقا در اصطالح صوف
 را مطرح يار ارجمندين باره نكات بسي در ايعارفان اسالم.  شودحق  بهيباق ،خود

 از يفنا  از افعال،يفنا « با گذر سالك از١اند موده و تفاوت فنا و بقا را باز ناند نموده
ن سه مرتبه را مرتبه ي اين كاشانيكه عزالد (٢مثابه مراحل فنا  به» از ذاتيصفات وفنا

 .رسد ي م فنايعالة مرحل  بهيو) نامد يحق م  بهق متحقّي كرده و آن را فناي تلقّيواحد
 يمعن  به زبان علمدرقا هفنا و بكه  معتقد است ،يريهجو ،المحجوب كشفكتاب  فمؤلّ

  :داند ي م بقا را بر سه قسمي و.رود ي مكار به گري ديمعن  به زبان حالدرو خاص خود 
 كه طرف اول يي بقايكي: بر سه گونه باشد  لغتيپس بقا بر زبان علم و مقتضا”
ن جهان كه ابتدا نبود و در انتها ي اندر فناست و طرف آخر اندر بقا، چون ايو
 كه هرگز نبوده و بوده گشت، و هرگز ييگر بقايو د. شد، و اندر وقت هستنبا

                                                   
يا  فالن، فاني شده است: اند ميان اين طايفه كه گويند لفظ فنا و بقا دو لفظ«: آمده است كه» فشرح تعر«در   .1

; خواهند و معني فنا و بقا، نه آن خواهند كه اهل لغت. ست، يا باقي استفالن باقي شده ا«: فاني است و گويند
بقاي الي : يابد و آن بر دوگونه است» بقا«وقت ثاني  نزديك اهل لغت، آن است كه به از بهر آن كه، باقي به

 بقاي ت، چون بقاي آخرت و اهل او، و بقاي حق وو بقاي الالي مد. چون بقاي دنيا و اهل او خواهند. مدت
و از بقا، بقاي ذات آن چيز نخواهند . باز نزديك اين طايفه، فنا و بقا را معنيي ديگر است. صفات او خواهند

و از فنا، فناي آن چيز نخواهند، لكن فناي صفات او خواهند و نيز نزديك اين . لكن بقاي صفات او خواهند
 نماند و تمييز از او ساقط گردد و آن بقا كه از  حظّطايفه، آن باشد كه خطها از او فاني گردد و او را در چيزي

مقام » بقا«.  راستآنچه حق پس اين فنا آيد، آن باشد كه چون بنده فاني گشت از آنچه اوراست، باقي گردد به
ايشان رسد، ايشان را بازندارد از  ، ايشان را سكينه در پوشانيده است، تا هر بال كه بهپيغمبران است، كه حق

  .»...ض و از فضايل و اين فضل خداست، آن را دهد كه خواهدفراي
، مستملي بخاري، تصحيح محمد روشن، فشرح تعرف لمذهب التصو: ك.براي تفصيل اين موضوع ر

 .١٥٦٩ -٧٤ ، ربع چهارم، صش ه ١٣٦٣ انتشارات اساطير، چاپ

 .اند  محو، طمس و محق نيز ناميدهاين سه مرحله را  .2



  ٢٢٦  قند پارسي

  

 كه ييگر بقايد.  نشد، و آن بهشت است و دوزخ و آن جهان و اهل آنيفان
 ي حق است و صفات ويهرگز نبود كه نبود و هرگز نباشد كه نباشد، و آن بقا

 ي وجود و، دوامي ويم است و مراد از بقاي با صفاتش قدي وـ جل جالله ـ
  .١“ استي باقي كه عقبيپس علم بقا آن بود كه بدان. است
 درست از فنا و بقا يت و تلقّيتنها روا ،تر هرچه تمامت يقاطع با تعصب و يريهجو

  :شود كه ي مادآوريمخاطبان خود   بهر دانسته وين تعبيرا هم
حق  تينوحدا  به چون بندهيعني; ت استيقاعده علم فنا و بقا بر اخالص وحدان”

ند، و مغلوب اندر غلبه غالب، يد، خود را مغلوب و مقهور حكم حق بيمقر آ
عجز خود اقرار كند و جز   به درست گردد وي، بر وي ويو چون فنا.  بوديفان

 ي عبارتيعني كند، ين عبارتيند، و هر كه فنا و بقا را جز اي نبيا  او چارهيبندگ
  .٢“ن، زندقه باشدي عين داند و بقا را بقاي عيكه فنا را فنا

ر ي مشابه آن در سايها  با گونهي فنا در عرفان اسالميها ن تفاوتيتر  از مهميكي
 در سخن يعني؛ ستي مطلق نيفنا نابود ،ين است كه در عرفان اسالمي اها عرفان

 يطور كلّ  بهن رفتن سالكي و از بيكه فنا را نابود شود ي نمدهيك از عارفان دي چيه
افت كه يتوان  ي م رايارين بسيحات و قرايه باشد، بلكه برعكس تصرر كرديتصور
مسئله بقا از جمله قرائن و .  داردي ذاتي در فناي سالك حتّ»وجود خاصّ«ت از يحكا

. توان آن را مشاهده كرد ي مكنار فناعا است كه همواره درن مدي بر ايشواهد قو
 ما از سخنان يي و ابتدايهيافت بدي در.  داردي در پيين كه بقايست اال اي نييفنا چيه

 يزين آن چيگزيجاجا  ني از بقا در اها نرساند كه مقصود آ ي من نكته رايز ايعارفان ن
 م رابطه فنا و بقا رايتوان ي ميعرب ن سخن ابنيدر ا .رود ياست كه در فنا از دست م

  :مي فهم كنيخوب به
شود و  ي نمي فانيجز باق  بهماند و ي نمي باقير و سلوك جز فانيق سيدر طر”
بقا موصوف   بهيزيشود، مگر در حال بقا و چ يفنا موصوف نم  بهيزيچ
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  »نيروانا«و » فنا«بررسي تطبيقي   ٢٢٧

  

شود و در نسبت  يشود، مگر در حال فنا، پس در نسبت بقاء، حق مشاهده م ينم
  .١“فنا، خلق

جا  نيا ن است كهي در مبحث فنا اها ييبا بودا م عارفان مسلماني تعاليتفاوت اصل
در  ،ياسالم و ممتاز عرفان قوت از نقاط يكيمثابه   به»بعد از فنا يبقا« مقام كه است

  كهاند د كردهيكأن نكته تيشود و بارها عارفان مسلمان بر ا ي نمدهي ديستيعرفان ذن بود
دو شاهد . شود يفان د از فنا هميبا سالك ست؛ بلكهين سالك كمال اوج فنا، قلة مقام

 يكبٰر امتيق در مواقف موت اصل ز مرِگيو ن الموت ملك  مرِگ،فنا يرومند بر فناين
 اصل يو فنا زوال يمعنا به مرگ اصل ز مردنيو ن الموت ملك مردن يرا معناياست؛ ز

 مرگ مرِگ شود؛ پس يم اثبات ياست، مساو يدر نف ينف چون كه است لر و تحوييتغ
 خواهد بود، نه از زوال منزه تيو بقا و ابد ثبات تحقق يمعنا به گمر فرشتة و مردن

 ر شدهيفراگ كه آن بربسته، نه فنا رخت فرض، اصل نيرا در ايز؛ زيچ همه يفنا يمعنا به
 مردن اصل بود كه نيا يمردند، برا يگر ميد ا اشخاصيا ياش كه مرحله در آن. باشد
در . خواهند بود زنده شهيهم يبرا است، همگان مرده مرگ اصل كه كنونا. بود زنده

 يفان د از فنا هميبا سالك ست؛ بلكهين سالك كمال اوج ةفنا، قلّ ، مقاميعرفان اسالم
است،   مطرحيكبٰر امتيق در مواقف كه موت اصل ز مرِگيو ن الموت ملك مرِگ. شود

 مرگ اصل ز مردنيو ن الموت ملك مردن يرا معنايفنا است؛ ز يد بر فنارومنيدو شاهد ن
 ياست، مساو يدر نف ينف چون كه است لر و تحوييتغ اصل يو فنا زوال يمعنا به

 تيو بقا و ابد ثبات تحقق يمعنا به مرگ فرشتة و مردن مرگ مرِگ شود؛ پس يم اثبات
 فنا رخت فرض، اصل نيرا در ايز؛ زيچ همه يفنا يمعنا به خواهد بود، نه از زوال منزه

مردند،  يگر ميد ا اشخاصيا ياش كه مرحله در آن. باشد ر شدهيفراگ كه آن بربسته، نه
 يبرا است، همگان مرده مرگ اصل كه اكنون. بود زنده مردن اصل بود كه نيا يبرا
روانا ين مقام به كه يكس انهي نهيه سم، در فرقةيا در ذن بودام .خواهند بود زنده شهيهم

                                                   
ي خداوند ربط تكرار تجلّ ، فنا و بقا را بهالحكم فصوصعربي در  ابنهمچنين . ۵۱۵، ص۲ ، جهالمكي الفتوحات  .1
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  ٢٢٨  قند پارسي

  

و  بوده ممكن راهبان يبرا فقط آن به  كه حصوليرد مقاميگ ي منام» ارهت«برسد، ) فنا(
 مطرح» وهيبودهست «انه، آرمانيمها در فرقة. را ندارند آن به دنيرس ، امكانيعاد مردم
خود  فكر نجات به ده؛ اما فقطيرس) فنا(روانا ين مقام به كه است يواصل  آنو است

  .كوشد يم موجودات همة ييرها يبرا ست؛ بلكهين
ده فنا و بقا را يچي ملموس، دو مفهوم پي و با شواهديليان تمثيبا استفاده از ب موالنا

. وسته گرفتار فنا و بقاستيود، پ خي در سراسر زندگيكند در نگاه موالنا، آدم ي منييتب
 كه در ظاهر يات آدميزمان عمر و ح. بان استيگر به و هر نفس با مرگ و رجعت دست

، فنا نگردد، آن يل شده است كه تا آني تشكييها قت از لحظهيد، در حقينما يمستمر م
ر تمام ر و تبدل و نو و كهنه شدن، و فنا و بقا، ديين تغيو ا. شود يگر حادث نميلحظه د

  . استي و ساري جاريعالم هست
ــا ال   آمــد بــرون يصــورت  ي بــصــورت از ــاز شــــد كانــ ــبــ   ه راجعــــونيــ

ــصطٰف   است يرا هر لحظه مرگ و رجعت      پس تو  ــود دنيم ــ فرم ــاعتي ــت يا س   اس
ــ   ــو م ــس ن ــر نف ــود دن يه ــش ــاي   خبـــر از نوشـــدن انـــدر بقــــا    يبـــ   ا و م
ــو  ــر همچــون ج ــيعم ــو م ــد ي نون   د در جــــسديــــنما ي مــــيمــــستمر  رس

  دســت  بــهيز جنبــانيــچــون شــرركش ت   مــستمر شــكل آمدســت  يزيــآن ز ت
ــا ــين درازيـ ــت از تد مـ ــيزيـ   ١عن صـــيزيـــانگ ترعد ســـيـــامن يمــ   عن صـ

ترسند،  ي مهمه از مرگز است يانگ ب و دليار عجيز بسيمرگ ن  بهنوع نگرش موالنا
  :ديستا ي ماو مرگ را

ـ مرگ اگر مرد اسـت آ    ـ ي   تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ        ش مـن يد پ
ـ يانن از او جـ    م ـ رم ب ـ  ي ب   د رنــگ رنــگتان ســيقــن دلمــ او ز  گ و بـو رن
 يروحانة  جاودانيزندگ  بهدني و بلكه رسيگر از زندگي ديشكل ،ن نگاه مرگيدر ا
 و ي و ربودگيك عمر بندگية  عاشقانه و در ادامي مرگ،خصوص كه مرگ هاست ب
  : باشديدلبردگ

ـ  يعاشقان را هر زمـان     ـ مردن عشاق خود       اسـت  ي مردن   ستيـ  نـوع ن   کي
  يکند هـردم فـدٰ     يآن دو صد را م     و  يهـدٰٰ  دو صد جـان دارد از جـان          او
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ــاز ن   جـــان را ســـتاند ده بهـــايکـــيهر ــا بيـ ــشرة أمثالهـ ــوان عـ    خـ
ـ  بر گر ــا   خـون مـن آن دوسـت رو        زدي ــشانيپ ــان جــان براف ــر او کوب   م ب

   است يندگي پا ي زندگ نيچون رهم ز     اسـت  ي مرگ مـن در زنـدگ      آزمودم
ــ  اتقــــ ثايــــ يونلــــت اقيونلــــتاق ــت قيان ف ــاي حيل ــات ــ حي ف   اتي

  :چه درباب مرگ معتقد بود كهي ن،يلسوفان غربين فيدر ب
 هنوز انيآدم. اند ا هنوز مرگ را جشن نگرفتهام. انگارند يهمه مرگ را سترگ م”
  .١“ را مقدس شمارندها  جشننيباتري که زاند اموختهين

 صراحت  بهوشمارد  ي مين عروسي مرگ را ع، داشتهين نگرشيز چنيموالنا ن
کند که در  يت مي من با معشوق جاودانه است و وصيد كه مرگ من، عروسيگو يم

کما .  بپردازندي و رقص و نواختن دف و رباب و نيشاد  بهرند بلکهيمرگش عزا نگ
 »شب عروس «النا راشب مرگ مو كرده،ن يه و در آرامگاه او چنيقون سال درنکه هريا
  .نامند يم

 دست در دامن عشق ،گري دي عرفانيها  عارفان و مدرسهيها موالنا برخالف آموزه
 محبوس غم نبود، بلكه، غم اگر گرد او يو.ابدي ي ميي جهان رهايها زد و از رنجيآو يم
  .زد يگشت او را گردن م يم

  ميتر دلـخوش ي مد و ما زـنان خورنـيباده غمگ
  شـيون خوـيا افيـده ساق مـان غـبوسمح  بهرو

  اللـا حـرام و خون غم بر مـخون ما بر غم ح
  ٢شي كوگرد ما گردد شود در خون خويهر غم

  :ا از دولت عشق داشت ر يريدلن همه يو ا  نبودترسان و خائفگاه  چيهكه  يانسان
  نده شـدم  يدولت عشق آمد و من دولت پا        ه بدم خنده شدم   يمرده بدم زنده شدم، گر    

  ٣مدرا، زُهـره تابنـده شـ      ت م ر اس يزَهره ش    مـرا ر اسـت يـ ر است مرا، جان دل    يده س يد
*  
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  ٢٣٠  قند پارسي

  

ــ  ش عــشقيست انــدر پــيــ نييتــرس مــو   ش عـــشقيجملـــه قرباننـــد انـــدر كـ
ـ عشق وصف ا   ــده   زد اسـت امـا كـه خـوف        ي ــف بن ــتال وص ــوف يمب ــرج و ج    ف

ــ  ــا تـــرس مـ ــرد بـــه يزاهـــد بـ ــا پـ ــقان  پـ ــرانعاشـ ــوا   پـ ــرق و هـ ــر از بـ   تـ
ــ  قرد عــشان درگــن خائفــيــند ا رســيكــ ــرش ســ كاس   ١قشازد درد عــمان را ف

  ٢تسيجا، بندگان را بار ن     جمله شاهانند آن    تسيـ در ره معشوق ما ترسندگان را كار ن       
 طلب را ي واد،ن در آن غرقه بودين و آخريل اويها  بود كه عشقيموالنا غرق عشق

  بودي دل او طومارةصفح. ده بوديوصال معشوق محتشم خود رس  بهده وينورددر
  :در آن تكرار شده بود» تو مرو« ابد كه نقش يدرازا به

ـ دن تو بهتر از ا    يكه مرا د    ده و عقل و خرد و جان، تو مرو       يگر رود د     شان، تـو مـرو    ي
ــ ــت طسه ــوم ــار دل م ــيدرازا هن ب   ٣ان تو مـرو   ي پا يوبر نوشته ز سرش تا س       د اب

خوش وصال معشوق را  يبو وضوح  بهتوان ي نم موالنان غزلي آخرنيا ا دريآ
  استشمام كرد؟

ــ  شمس و قمرم آمـد، سـمع و بـصرم آمـد            ــان زرم آمــد  يوان س   مبرم آمــد، وان ك
ــچ   ســرم آمــد، نــور نظــرم آمــد    يمــست ــواهي ــر ار خ ــ، چيز دگ ــدي ــرم آم   ز دگ

  …برم آمـد    به بر، ناگه  نيميوسف س يوان    شـــكنم آمـــد بـــهآن راهـــزنم آمـــد، تو
  وز طعنه چـرا ترسـم چـون او سـپرم آمـد              ات آمــديـ از مـرگ چــرا ترسـم كــو آب ح  

ـ ا رب، چه سعادتها كـه ز      ي  از حد چو بشد دردم، در عشق سفر كـردم             ن سـفرم آمـد    ي
  وقت است كه بر پرم چون بال و پرم آمـد            نوشم تا برق زند هوشـم  ي موقت است كه 

ــيب ــم دو بيت ــد اان ــا، بم ــردن ــارا جد م   ٤درم آمـ  جا، بس مختص   كه جهان آن   ييجا  ان
هاي فراواني   بين ديدگاه بودا و موالنا شباهت،در باب منشأ رنجاز ياد نبريم كه 

درون   بههاي آدمي را ها و خوشي  رنجةسرچشمه هم موالنا نيز مصدر و. شود  ميديده
انسان  ها، دل و ضمير ها و اندوه جميع خوشي منبع، بر اين باور است كه وي ارجاع داده

ماست كه بر اشياء ضمير ة شناسيم، ساي  مينام رنج يا شادماني  بهنچه مااست و در واقع آ
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دليل عدم فهم و   بهكند كه آدمي  ميموالنا يادآوري. است امور خارجي افكنده شده و
د و در نتيجه ابزار آميز  ميابزار خوشي را با سرچشمه خوشي درهم« ناداني خود،

شخصي  داستان  بهنكته تبيين اين وضيح ووي براي ت. »پندارد  مي خوشيأخوشي را منش
 و آورد  ميهمراه  بهت را براي اوبيشترين لذّ ترين غذا، که ساده كند  مياستنادگرسنه 

انگيز   بسا نفرتايآفريند و   نمييتلذّ  هيچنظر اوترين غذاها در چون سير شد، رنگين
  .١هم جلوه كند

  

                                                   
ـ     ت از درون دان، نــه از بــرونراه لــذّ  .1 ـ     ابلهي دان ج صونستن قـصر و ح  
ـ   ن دگر درِ   آ و   مسجد، مست و شادنِجآن يکي در کُ   ـ  رش و بـي    باغ، تُ رادم  
ـ   چيزي نيست، ويران کُ    قصر  ن بمـن گنج در ويرانـي اسـت اي ميـرِ      ند   
ـ   نـي کـ   بي  ن نمـي  اي    د خـراب؟  ود، کـو شـ    ه ش گ ت آن مس  رابزم شـ  ه در ب

 .۳۴۲۰-۲۳م، ابيات ششدفتر ش،  ه ۱۳۶۳چاپ اول نيكلسون، اميركبير، رينولد ، تصحيح مثنوي معنوي
  هر خوشي را آن، خوش از دل حاصل است  تس دل اســ، عکــنير و انگبــي شــِفلطــ

 .۲۲۶۵دفتر سوم، بيت همان، 
  هاي عالم، فـرع اوسـت     باغ و بستان     اوســتهـا شـرعِ    بـاغ جـان  شـاهراهِ 

ــازود تجــ   است آن خوشي آنةاصل و سرچشم ــ ري تحته ــاالنه   وانار خ
 .۲۴۵۳-۴يات همان، دفتر دوم، اب

ــرا خــتــو چــ  بي و کان هر خوشي   وتو خوش و خ      يت بــاده کــشود، منّ
 .۲۵۷۳همان، دفتر پنجم، بيت 


