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  چکیده  

که ارادی و جسمانی) است  / معرفتی - عاطفی (در مقابل درونی - رنج دریافتی درونی
خـود تجربـه    درونـی نـوعی بـا آن آشـنا هسـتند و آن را در زیسـت       به بشر همۀ ابنای

بـه آن  که هر انسـانی   استترین مسائلی  جهت، رهایی از آن یکی از مهم ازاین .کنند می
گـذار یـک   عنوانِ عارف مسلمان و بودا در کسـوت بنیـان   . ابوسعید ابوالخیر بهنظر دارد

معرفتی، در باب علت رنج و راه رهایی از این وضعیت نامطلوب سـخنانی   - سنت دینی
تحلیلی، درصـدد تبیـین نگـاه ایـن دو متفکـر       - اند. این نوشتار با روش توصیفیگفته

هـم بـودا و هـم ابوسـعید،     در مقایسـۀ بـین ایـن آرا،     رسد کهبرآمده است. به نظر می
و  »معرفـت «انـد و  پیونـد داده  »خواسـت «و  »خـود «، »ناآگاهی«نحوی مسئلۀ رنج را با  به
در تحلیـل   مهمـی ی ها اند. البته تفاوترا راهی برای رهایی از آن معرفی کرده »اخالق«

هـا از هسـتی، انسـان و     که ناظر به فهـم متفـاوت آن   خورد به چشم میهمین دو نکته 
  غایت اوست.
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  بیقی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، (نویسندۀ مسئول)؛استادیار گروه ادیان و عرفان تط . 1

 Email: h_saberi_v@ut.ac.ir 
 Email: Jahani.z71@gmail.com             ارشد ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران؛  کارشناسی . 2

   و  ��ن ادیان  
  1399 بهار و تابستان، یکم، شمارۀ ومسپنجاه و سال 
  (مقاله پژوهشی) 79ـ99صص 

 
 
 
 
Religions and Mysticism 
 

Vol. 53, No. 1, Spring & Summer 2020 
 
DOI: 10.22059/jrm.2020.298123.630033 

mailto:h_saberi_v@ut.ac.ir
mailto:Jahani.z71@gmail.com


  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   80

  مقدمه  .1
اند که یک یا چند ساحت از تجربۀ انسانی دانسته 2را تجربۀ اضطراب شدید و دردی 1رنج

یـا  شـدن   متحمـل  و ناظر بـه  دده می قرار تأثیر تحتاجتماعی و روحی) را  ،روانی، (بدنی
د و عمیقاً شخصـی  کن می که بهروزی انسان را تهدید ی استبه شرایط پایدارشدن  تسلیم

ویژگـی   سـه » بـودن  درونـی «و  »بـودن  انفعـالی «، »نامطلوبی« ؛ بنابراین،[p1743 ,47] ستا
بنگریـد بـه:   [شمولی داشت  توان ادعای جهان یاصلی تجربۀ رنج است. برای این تجربه م

50, p1; 31, p8804[ای در باب چیستی، انـواع، علـل، آثـار و درمـان      های گسترده . بحث
عرفان نیز کشیده شده  و شناسی، فلسفه های دین به حوزه ۀدامن انجام شده است کهرنج 

آمـدن بـر    فـائق جـویی بـرای    شناختی برخی منشأ دین را بـا چـاره   است. در مباحث دین
 ۀدر فلسفه دین نیـز پدیـد   .]p20 ,52[اند  پیوند داده 3ی حاصل از رنج و اضطرابیمعنا بی

؛ 131-97صـص ، 30: نکــ  [عدل الهی و معنای زندگی مـرتبط اسـت   ، شر ۀرنج با مسئل
آفـرین زنـدگی    بـر طبیعـت رنـج   ، متون مقدسبرخی در ؛ همچنین، ]107-79صص، 10

المی و بودایی نیز مسئلۀ رنج همواره مطرح بوده اسـت. در  در سنت اس ه است.شد تأکید
ابوسـعید ابـوالخیر در    بـودا و  این پژوهش بر آن هستیم تا به تبیـین و مقایسـۀ دیـدگاه   

را کـه هـر انسـانی بایـد      نخستینیبودا حقیقت  رنج و راه رهایی بپردازیم. منشأخصوص 
 .آیـد  مـی رفت از آن بر راه برون داند و درصدد بیان وجود رنج می، بدان آگاهی حاصل کند

د و با ارائـۀ  کن می زندگی انسان دچار نفسانیت را سراسر رنج معرفی نیز ابوسعید ابوالخیر
؛ چگـونگی رهـایی از ایـن وضـعیت نـامطلوب را تعلـیم دهـد       ، ی خاصسِیروسلوکطریقۀ 
  : تحقیق پیش رو در اطراف سه پرسش سامان یافته است بنابراین،

 رنج و راه رهایی چیست؟ منشأدر باب دیدگاه بودا ـ 1
 رنج و راه رهایی چیست؟ منشأدیدگاه ابوسعید ابوالخیر در باب ـ 2
  نقاط اشتراک و افتراق بین این دو دیدگاه از چه قرار است؟ 3

؛ امـا  اسـت  مسئلۀ رنج صورت نگرفتـه  بارۀتحقیق مستقلی در باب دیدگاه ابوسعید در
که با ایـن موضـوع ارتبـاط دارد. اهـم ایـن آثـار        مطالبی در برخی کتب و مقاالت هست

پورخــالقی،  -2، »ابوســعید ابــوالخیر): «1384(اســفندیار، محمودرضــا  -1انــد از:  عبــارت
اندیشۀ فناء فـی هللا و بقـاء هللا در آثـار ابوسـعید     : هیچ  بن  کس هیچ« ،)1378(مهدخت 

                                                                                                                             
1. suffering 
2. pain 
3. anxiety 
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، مـایر  -4، »و مکتـب خراسـان  الخیـر   ابی بن ابوسعید«، )1384(تری ، گراهام -3، »ابوالخیر
  .حقیقت و افسانه: ابوسعید، )1378(فرتیس 

اند از:  عبارتبرخی از اهم آثار به زبان فارسی (ترجمه و تألیف) ، در باب نظریات بودا 
، های فلسفی هند معرفی مکتب، )1384(دریندراموهان ، چاندرا؛ داتا ساتیش، چاترجیـ 1
  ،»بررسی تحول آمـوزۀ رنـج از بـودا تـا ذن    «، )1390مجتبی (، ندا؛ زروانی، خوشقانی -2
بررسی تطبیقی خاستگاه و غایـت رنـج در   «، )1390ندا (، مجتبی؛ خوشقانی، زروانی -3 

داریـوش  ، شایگان -5، راه بودا، )1380(ت  د.، سوزوکی -4، »عهد عتیقبودا و  های هآموز
ی بـودایی  هـا  دیدگاه«، )1384(مارک ، مجر -6، های فلسفی هند ادیان و مکتب، )1356(

  ».جدربارۀ خاستگاه رن
پرداختن بـه دیـدگاه ابوسـعید    : الف: زمینه است دونوآورانۀ این تحقیق در  های هجنب

  .مقایسۀ بین دیدگاه ابوسعید و بودا: ب، در باب رنج
  

  بودا و مسئلۀ رنج. 2
ن یتـر  مهـم  ق.م) از 483/400-563/480(سیدارته گوتمـه شـکیمونی مشـهور بـه بـودا      

انـد کـه    ای دانسته . او را شاهزادهسخنان ژرفی دارد در باب مسئلۀ رنج حکیمانی است که
بـه روشـنی   ، هـا  مراقبـت و  هـا  تد و پـس از ریاضـ  یگو می ترک منزل، یواسطۀ سوانح هب

به معنای فردی است که به بیداری یـا   که اند نامیده وی را بودا جهت همین بهرسد و  می
. البتـه در سـرزمین هنـد،    ]p32; 55, pp1059-1065 ,44[اسـت  ده به دانایی اعلی رسـی 

در برای مثـال،   و ]270ص، 7[طرح مسئلۀ رنج منحصر به شخصیت و مکتب بودا نیست 
. ]Vol1, pp482-485 ,39[ ژرفی در این بـاب وجـود دارد  تعالیم اوپنیشدی نیز مضامین 

رهـایی از دیـدگاه    غایـت  در ادامه به بحث در باب حقیقت و منشأ رنج و همچنین، راه و
  یم.پرداز می (بودیسم اولیه) مکتب فکری بودا

  
  منشأ آنحقیقت رنج و . 1  .2

؛ ]p1; 38, p363 ,36[رنـج و راه رهـایی از آن اسـت     منشأتبیین  ین دغدغۀ بوداتر مهم
چـاترجی و  [برای وی در اولویت اسـت   پرسش انضمامی در باب وضعیت انسان بنابراین،

وی را از تفکـرات فلسـفی ژرف    البته انضمامیت دغدغۀ اصلی بودا .]268ص، 1384، داتا
او از تـأمالت   هـای  ، دیـدگاه خواهیم دید که چنانو آن است بازنداشته به معنای اعم کلمه
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نفسه مطلـوب   اگرچه این تفکرات برای وی فی؛ انتزاعی در باب کلیت هستی خالی نیست
بـودا  ، رنج و راه رهایی از آن قرار دارد منشأاز آن جهت که در راستای درک نیست؛ بلکه 

اسـت،   سـخنانی کـه از بـودا روایـت شـده     اینکـه   به آن اهتمام ورزیده است. نکتۀ دیگر
هـای   منـد آن حاصـل تـالش    ارائۀ نظـام و  مندی مرسوم آثار فلسفی و علمی را ندارد نظام

  ایم.   بودا پرداختهاخالف و شارحان است که در این مقاله نیز بر همین رویه به دیدگاه 
شـدن بـا    تولد همانا و روبـرو « و ]»I, i, 216 ,57[ استبنیاد جهان بر رنج « نگاه بودااز 

د که بودا مسـئلۀ رنـج   ده می دو عبارت کوتاه نشان همین].» I, v, 537 ,57[ ها همانا جرن
شـناختی) و   شناسی عام (رنج هسـتی  در سطح هستی -1سازد:  میرا در دو سطح مطرح 

ــج انســان).   در ســطح هســتی -2 ــودا در حیطــۀ  ازآنجاکــهشناســی خــاص (رن بحــث ب
؛ شـمارد  شناختی بر مقوالتی مبتنی است که در سطح متافیزیکی برای هستی برمی انسان

    تبیین بودا از هستی در اولویت قرار دارد.، منطقیبنابراین، ازنظرِ 
بـه ذکـر دو خصوصـیت     ،بودا در تحلیل خود از عالم هستی: شناختی رنج هستی: الف

را هـا   تـوان آن  ، مـی د که در همۀ مراتـب هسـتی سـریان دارنـد و بنـابراین     پرداز میعام 
  : هســت از آن جهــت کــه هســت هرآنچــهخصوصــیات موجــود بمــاهو موجــود دانســت. 

ه( ناپایدار است -1 نیکَّ  آمـوزۀ  .]157ص، 21: نکـ [ 2)اَناتَّه ( فاقد جوهر ثابت است -2، 1)اَ
، لحظه نسبت بـه لحظـۀ پیشـین    . هر]5 ,20 ,40[است  چیز همهبه ناپایداری ناظر  انیکه

العلل ثابـت   جهت، نه علت ازاین ].p19 ,45[فرماست  وضعیت متفاوتی بر آنچه هست حکم
ای از  . زنجیرهدر صیرورت استچیز  همه و دنیاب مجال بروز نمی و نه موجودیت نامشروط

در پـی یکـدیگر تکـون     -العلـل   البته بدون علت - امور مشروط در یک نظام سراسر علّی
شـدن بـه    (قائل گرایی و این دیدگاهی است بین سرمدی ]VIII, 416a ,54[ کنند پیدا می

 العلل همۀ تکونـات اسـت)   موجودی سرمدی و فارغ از زمان و حرکت و صیرورت که علت
؛ 296-291صـص ، 7[ (هیچ موجودی اعم از پایدار و ناپایدار وجـود نـدارد)   انگاری و هیچ

37, Vol1, pp158-162 .[نیکه نتیجۀ کـه بـر    (اناتـه)  است انکار جوهریت منطقی آموزۀ اَ
در پس پدیدارها وجود ندارد و بنـابراین، انسـان نیـز     پایداریگونه جوهر  مبنای آن، هیچ

سـعادتی کـه در اوپنیشـدها     پـس . ]7 ,20 ,40[فاقد نفس جوهری یا خود جوهری است 
بـودا مقبـول نیسـت. آنچـه      همانی آتمن و برهمن) در تلقـی  هی به اینمدنظر است (آگا

                                                                                                                             
1. anicca 
2. Anãtta 
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 .]299-298صـص ، 7[اسـت  و در صـیرورت   1پیوسـته  هـم  حاالت و کیفیـاتی بـه  ، هست
. در زبان ]6 ,20 ,40[است  هستیای اذعان به رنج ساری در سراسر  چنین تلقیخروجی 

  و ناخرســندی اســت معــادل رنــج و ألــم duhkhaو در سانســکریت  dukkhaپــالی واژۀ 
 ]38, p363[  و در مقابل آن، واژۀsukha ی سعادت و لذت و آسـایش قـرار دارد  به معنا 

]44, p61[ ،اســتهمــراه رنــج  بــاهســتی ؛ بنــابراین ]57, III, i, 15 13؛ 41، ص9؛ ،
شناختی رنج ابهامی وجود دارد که چنـدان مطمـح    البته در تبیین هستی .]85-84صص

 اسـت. » رنجـوری «و » بـودن «تـرادف  و آن ارائۀ معنایی محصـل از   است نظر قرار نگرفته
شناختی است کـه تحققـش نیازمنـد ذهـن      حالتی روان، رنج در معنای مرسوم آن چراکه

رنـج بـرای سـنگ کـه آن نیـز       ،معلوم نیست که بـرای مثـال  و بنابراین،  شناسنده است
ه باشد. اگر قرار است ایـن  د داشتتوان میچه معنایی ، موجودی ناپایدار و فاقد جوهر است

معنـای محصـلی   ، ددهـ  مـی  خصوصیت رنجوری که بودا به موجود بماهو موجود نسـبت 
بـودا همـۀ موجـودات را دارای     -1: روی ماسـت  امکان تفسـیری پـیشِ   ، سهداشته باشد
کالم بودا ناظر به موجود بماهو موجود آگاه است و نه موجـود بمـاهو    -2، داند آگاهی می

تلقـی اوپنیشـدی از    دارد که در مقابلِ مدنظرودا معنای خاصی را برای رنج ب -3، موجود
وحـدت و   که چنانسعادت است (سعادت مساوی است با وحدت و ثبات و سرمدیت). هم

کثرت و ناپایداری ، عبارتی همان بهجت است یا به ثبات و سرمدیت با بهجت همراه است
یـا مسـامحتاً همـان رنـج اسـت (تعبیـر        ی)جوهری نیز با رنج همراه است (تعبیر علّ و بی

نظام فکری بودا همخوانی بیشـتری   چهارچوبرسد که امکان سوم با  ترادفی). به نظر می
  آثار و تفاسیر موجود خالی از خلط و ابهام نیست. ،دارد. درکل

 اذعـان سـازد،   مـی شـناختی مطـرح    بودا وقتی رنج را در حیطۀ انسان: رنج انسانی: ب
، رنج را پایانی اسـت  -3، است یأیرنج را منش -2، )ییگرا واقع( رنج هست -1: «د کهکن می
 ,III, i, 104; 41, 22 ,57[ )بینی (خوش انجامد یافتن رنج می پایان به طریقی است که -4

17; )34, pp3178-3180[.« بر کل تفکر بودا مستولی است (علیت  2قانون علیت نجاکهازآ
ساحت اجتماعی و اخالقی و ، ساحت ذهن ،فیزیکی آلی جهان، در جهان فیزیکی غیرآلی

؛ آن را علتی است، هست رنجیر اگ]؛ پس، p110 ,46[اعلی در ساحت حیات روحانی نیز 
 نیـز  در چنـین عـالمی   انسـان  زنـدگی ؛ بنـابراین،  عالم وجود یکسره رنـج اسـت  چون اما 
 و چـون  شـود  مـی  نشـین  هـم کشیدن  پس خودِ بودن با رنج، د خالی از رنج باشدتوان مین
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2. karma 
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هـای   از چرخۀ بودن، دکن می انسان تا زمانی که در این وضعیت آگاهی زیست، بوداازنظرِ 
ال با آنکه صو، تولد رنج است و بیماری رنج است و مرگ رنج است«: پیاپی خالصی ندارد

طلبـد رنـج    دوست ندارید رنج است و فراق از دوست رنج اسـت و نیـافتن آنچـه دل مـی    
شناختی (ناپایداری و نفی جوهر  سریان وجوه عام هستی .]143ص، 1جلد، 17[ ... »است

آمیـز بدانـد. البتـه     دارد که بودن انسان را نیز رنج بودا را بر آن می ثابت) به هستی انسان
کند. انسان نـه ثبـات دارد    های مکرر مجال بروز پیدا می باالترین نمود رنج در نظریۀ بازپیدایی

کشـد،   شود، رنج می ن گرفتار تولدهای مکرر است؛ بنابراین، متولد میو نه نفس جوهری و چو
گوینـد کـه چـرا     کشد و ... ؛ مقوالت انیکه و اناته به ما می شود، رنج می میرد، باز متولد می می

پایـان دچـار    صورتِ مکرر و بی گوید که چرا به آور است و مقولۀ بازپیدایی به ما می زندگی رنج
جهت، تنها طریق رهایی از رنج رهایی از تولد دوباره است؛ چراکه تـا زمـانی    رنج هستیم. ازاین

تـوان از تولـد    که هستیم، در رنجیم. با توجه به این دیدگاه، پرسش مهم این است: چگونه می
 پـردازد و  دوباره خالصی یافت؟ بودا در پاسخ به این پرسش، ابتدا به تبیین علت بازپیدایی می

بازپیـدایی و   آورد کـه در انتهـا بـه    ها به میان مـی  ها و معلول گانۀ علت هسخن از سلسلۀ دوازد
    ].56، ص26[ شود رنج منتهی می سپس به استمرار

یازده علت را در پـس خـود خواهـد    ، معلول نهایی آغاز کنیمعنوانِ  به اگر از خود رنج
اسـت  مکـرر   حاصـل تولـد و پیـدایش   ، عنان است رنج که با پیری و مرگ هم -1: داشت

  ،اسـت  (یـا آمـادگی بـرای شـدن)     تولد برآمده از موجودیت و صیرورت -2، (علت قریب)
نتیجۀ عطـش و   زدن این چنگ -4، است زدن ذهن به اشیاء موجودیت حاصل چنگ -3 

  ،ایـم)  چشـیده  پیشـین هـای   ی(لذائذ را در زنـدگ  آید میبر میل از احساس -5، است میل
(پـنج   کتماس هست چون شش بنیاد ادرا -7، است تماس حساسا علت پدیدآمدنِ -6 

ها (ارگانیسـم   ها و صورت شش بنیاد ادراک را اسم -8، وجود دارد 1)حس ظاهری و ذهن
 از آیند (شـعوری کـه   ها از دانستگی برمی ها و صورت نام -9، آورند ذهن و بدن) پدید می

نطباعـاتی  دانستگی یـا آگـاهی حاصـل ا    -10، زندگی پیشین همچنان با ما همراه است)
نسـبت   2نتیجۀ جهل این انطباعات شناختیدرنهایت، و  -11، ایم است که از پیش داشته

ایـن   .]272-271صـص ، 7؛ II, i, 2; 49, pp96-108 ,57[اناته و دوکه هسـتند  ، به انیکه
 تکـرار در تولـدهای بعـدی   و بـاز   یابـد  مـی  با نادانی آغاز شده و با رنج پایـان  کهزنجیره 

                                                                                                                             
1. manas 
2. avidyã 
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فراز علـل   بر ابراین،؛ بن]pp250-255; 58, p247 ,33[شود  میخوانده  1سمساره، شود می
) و در بـاالی علـل   العلل علتانسان و زندگی قرار دارد (، جهل به حقیقت جهان، معرفتی

 د (علت میـانی). حاصـل ایـن دو   کن می دلبستگی و تمنا نقش ایفا، ارادی / شناختی روان
    انجامد (معلول نهایی). کرر می(علت قریب) که به رنج م تولد مکرر است

  
 راه و غایت رهایی. 2  .2

بـدنی و   / در حـوزۀ امـر عـاطفی   ، رنج مکرر انسانی قرار دارد سرسلسلۀ عللجهل که در 
؛ کـه همانـا دلبسـتگی و خـواهش اسـت      سازد می ظاهرارادی نیز خود را  / شناختی روان

طریقی که بـودا   و فباری استهمۀ ابعاد وجودی انسان درگیر چنین وضعیت اسبنابراین، 
  :  همۀ ابعاد وجودی انسان را آمادۀ رهایی کند بایدد نیز کن می برای رهایی مطرح

 عد شناختی).ی فقدان معرفتی باشد (بُگو ب جوااین پاسخ باید ـ 1
 عد اخالقی).باشد (بُ نقص و انجراف عاطفیی گو ب جوااین پاسخ باید ـ 2

ریف چهارم که ناظر به ارائـۀ دسـتورالعمل رهـایی    بودا در تفصیل و تبیین حقیقت ش
 ,20 ,40[هاست  مستلزم رهایی کامل از محنت ید که پایانشگو می سخن 2از راهی، است

  ]: 23 ,141 ,51 ;21 ,22 ,41[. این راه شامل هشت دستور است ]282ص، 7؛ 3
شـناخت پایـان رنـج و شـناخت     ، رنج منشأشناخت ، شناخت رنج«: ـ نگرش درست1
بـه  عزم «ـ عزم و ارادۀ درست: 2 ».]24 ,141 ,51[شود  قی که به پایان رنج منتهی مییطر

: تــ سـخن درسـ   3 ».]25 ,141 ,51[آزاری  خواهی، عزم به بـی  قطع عالقه، عزم به خوب
، خـودداری از سـخن درشـت   ، خـودداری از سـخن بدخواهانـه   ، خودداری از سخن خطا«

خـودداری از کشـتن   «ــ کـردار درسـت:    4 ».]26 ,141 ,51[خودداری از حرافی بیهـوده  
 ,141 ,51[موجودات زنده، خودداری از تملک مـال غیـر، خـودداری از اعمـال شـهوانی      

ترک کسب معـاش از طریـق نادرسـت، کسـب معـاش از راه      «ـ معیشت درست: 5» .]27
گمـاردن بـه جلـوگیری از خیـزش      همـت «ـ کوشش درسـت:  6 ».]28 ,141 ,51[حیح ص

تأمل ـ 7 ».]29 ,141 ,51[گماردن به گستراندن حاالت خوب  همت ..اک .حاالت شر و ناپ
 ..تأمل پایدار بر احساسات بمـاهو احساسـات .   ..تأمل پایدار در بدن بماهو بدن .«: درست

و  تأمل پایدار در متعلقات ذهن بماهو متعلقـات ذهـن   ..تأمل پایدار بر ذهن بماهو ذهن .
 ــ تمرکـز درسـت:   8 ».]30 ,141 ,51[بـرای جهـان   کنار گذاشتن آزمندی و غمنـاکی از  
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2. mãrga 



  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   86

 نائل سطح اول مراقبه هد و بگیر می فراز خالی از حاالت ناپسند منقطع از شهوات سالک«
بـر تفکـر   ؛ سپس، که همراه است با وجد و لذت ..(استحکام فهم حقایق شریف) . شود می

کـه همـراه اسـت بـا      رسـد  مـی  مراقبـه  دوم سطحتا به  ..فشارد . بالفعل و مداوم پای می
و چـون وجـد    ..همـراه بـا وجـد و سـرور .    ، (وحدت ذهن) رافکااز  و تجرد ذهن طمأنینه

د و لـذت  کن می صعود مراقبه سوم سطحمتفکرانه به  فهمفرد با متانت و ، خاموشی گیرد
شـود،   مینائل  مراقبه چهارم سطحو چون از لذت و ألم درگذرد به  ..همچنان باقی است .

 ».]31 ,141 ,51[ ماند خلوص تام ذهن می؛ بلکه ردی هست و نه لذتیدیگر نه د
 عدِبُ چهارهای سالک است در  گفت که طریق رهایی از نگاه بودا شامل تالش توان می

اخالقی (رعایت اخالقیات نسـبت بـه طبیعـت و     -2، شناختی (درک صحیح واقعیت) -1
و  قبه نسبت به افکار و احوال درونی)ای (مرا مراقبه -3، همنوعان و مهار خواهش و اراده)

چنین نجات است. آید،  میدر انتهای طریق رهایی به دست  آنچه. آگاهیشدن  مطلق -4
 1و به نجات که وصول به نیروانـه  سازد میتناسخ و قید کرمه رها  ۀخود را از چرخ انسانی
کـه در   نیروانـه  .]138ص، 1لـد ج، 17[اسـت   2او اکنون یک ارهـت ، شود مینائل ، است

است که عمدتاً با عبارات  ، وضعیتی]p63 ,35[است  »شده خاموش«معنای ریشۀ لغوی به 
واسـطۀ نـابودی کامـل تمـایالت و ایـن       هخاموشی میل عطش ب«: شود میسلبی توصیف 

ـ  ،کـه دیگـر بـدان سـوخت ندهنـد      اسـت  چراغـی  ۀمثاب های راهبان ب، خاموشی علـت  ه ب
وضعیت  ».]145ص، 16[خاموش شود آن چراغ  شعلۀ آن فرونشیند و، سوختشدن  تمام

نـابودی  ؛ یعنـی  ی گریز از جهانی است که در شعلۀ کام و آرزو پنهان استابه معن نیروانه
، 7؛ 169، ص11؛ p66 ,42[هـا و پنـدارها    جهـل هـا و   نفـرت ، سه شرنگ مهلک شـهوات 

ر سنت بـودایی  د ؛ فلذاانجامد به مرگ فیزیکی نمی البته وصول به نیروانه لزوماً. ]277ص
 بـه ای کـه   ، نیروانـه ]pp6628-6629 ,48[ اند شدهملزم به تمیز دو نوع نیروانه از یکدیگر 

فرد به خواهش و رنـج آگـاه   ، (در این حالت شود می محض رسیدن به روشنایی دستیاب
تحقـق  یابـد،   مـی  ای که با مرگ فـرد روشـنایی   نیست) و نیروانهها  آن وابستۀ؛ ولی است
این حالت نه ناظر به وجود اسـت و  ، رهاند از چرخۀ بازپیدایی می کلی بهاو را پذیرد و  می
ر خصــوص رنــج ]. بــا توجــه بــه ابهــامی کــه دpp44-45; 43, p602 ,59[ الوجــودنــه 

بـودا   قطعاًآموزۀ نیروانه نیز خالی از ابهام و پیچیدگی نیست. ، شناختی مطرح شد هستی
؛ اما استکننده  د و تجربه نیازمند وجود تجربهکن می وضعیت نیروانه را نوعی تجربه تلقی
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پـس کسـی کـه بـه نیروانـه      ، شناسی بودا با رنـج همـراه اسـت    وجودداشتن طبق هستی
پـس نیروانـه   ، اگر چنین شخضی وجود ندارد؛ اما در زمرۀ موجودات نخواهد بود، رسد می

یست و چگونه ک، د؟ بودایی که در زندگی خود به رهایی رسیدهکن می را چه کسی تجربه
هم هست (حضور فیزیکی) و هم نیست (واصل به نیروانه است)؟ برای رهـایی از همـین   

همچنـان  ؛ امـا  انـد  مشکالت نظری است که عموماً تعبیراتی سـلبی از نیروانـه ارائـه داده   
شناسـی   شناسی و انسـان  هایی بین هستی ناسازگاری، فلسفیدیدگاه گفت که از  توان می

    بودا وجود دارد.
  
  ابوسعید و مسئلۀ رنج. 3

ای از توابـع خـاوران میـان     قصبه ،متولد میهنه .ق) را کهـ ه440-357( الخیروابوسعید اب
 .]p145 ,56[دانسـت  مکتب خراسـان   ازباید عارفی ؛ ]113ص، 5[ است ابیورد و سرخس

، نفیسـی : ر.ک[اند  که به وی نسبت داده یاثر مکتوب متیقنی از او به ما نرسیده و اشعار
. در طریقـت مریـد   ]317ص، 12؛ 202ص، 1ج، 27[وثاقت ندارد ، جز سه بیت، ]1334

ابوعبدالرحمن سلمی و ابوالعباس قصـاب بـوده   ، ابوالفضل سرخسی، ابوالقاسم بشر یاسین
؛ اما نسب فکری وی را باید در امتداد طریقت بایزید و ]p377 ,32؛ 61ص، 14: نکـ[است 

، 2[گریـزی بـوده    گری و شرع نۀ خود مشهور به اباحیدر زما]. 51ص، 19[حالج دانست 
مؤمن حقیقی باید رهی مصـطفی باشـد در   ، ما بر طبق سخنان خود اوا ؛]123ص، 3لدج

در تدوین آداب رفتار در خانقـاه  ؛ همچنین، ]69ص، 3؛ 49ص، 1ج، 27[تابعیت از سنت 
ا در همـۀ علـوم   . او ر]216ص، 23[بسزایی داشته است  تأثیررسم سماع کردن  در بابو 

و تأمل در بـاب   ]60ص، 3؛ 115ص، 29؛ 695ص، 22[اند  ظاهر و باطن به کمال دانسته
  .اوستهای  یاندیش ژرف ۀرنج انسان و راه رهایی از آن نیز از جمل منشأ

  
  منشأ رنج. 1. 3

دانـد و آن   مـی  سِیروسلوکدارد که آن را منتهای  مدنظرعارف مسلمان غایتی ایجابی را 
وجود  . موانعی برای وصول به این غایت]526ص، 25 .نکـ [خدا یا وصال اوست تقرب به 

 را باید نفس اصل موانع، سراغ داریم از تعلیمات عارفان مسلمان آنچهدارد که با توجه به 
، 4؛ 298، 226، 208، 178، 173، 162، 153ص، 18[(در مقـام تعـین) دانسـت     آدمی
 »خـود «فلذا سالک باید از ایـن   ]؛109-108صص، 24؛ 341، 339، 334-333، 330ص
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ی عشـق  پای در صحرا بتواند تا »]318ص، 20[ چنانکه شکوفه از شاخ درخت«به در آید 
  اندیشد.   . ابوسعید نیز در ادامۀ همین سنت می]309ص، 18[نهد  (مقام وحدت)

رۀ وی را بایـد در زمـ  جهت،  ازاینپذیرد و  ها را می ابوسعید وجود رنج در زندگی انسان
. اصـطالحاتی کـه ابوسـعید در توصـیف وضـعیت      ]100ص، 1ج، 27[یان دانست گرا واقع
عمـدتاً  ، بودن آن اشاره دارند نامطلوب ۀو جملگی به وجاست  آمیز زندگی به کار برده رنج

قبض و حـزن  ، ]104ص، 1ج، 27[رنجوری ، ]19ص، 1ج، 27[قراری  بی: عبارت است از
تغییر و تلون و ، ]131و  51ص، 1ج، 27[وحشت ، ]52-51و  144ص، 1ج، 27[و اندوه 

در بنــد و ، ]310ص، 1ج، 27[بــودن  مطــرود و سرگشــته، ]131ص، 1ج، 27[طراب ضــا
ــف ، ]206ص، 1ج، 27[زنــدان بــودن   ؛206ص، 1ج، 27[دوزخ ، ]201ص، 1ج، 27[تکل

انسانی است که نه  انسان گرفتارجهت،  ازاین. ]197ص، 19[دلی  و پراکنده ]196ص، 19
احسـاس شـخص دربنـدی را دارد    ؛ بلکـه  دبینـ  می قرار در دل دارد و نه حیات را به کام

برد و طعم ثبـات   که راه به جایی نمی »]206ص، 1ج، 27[ . . . زندان مرد بود مرد است«
 که خـود  آید میچشد. از عبارات منقول از ابوسعید بر و استقرار و روشنی و هدایت را نمی

عد الهی (رنج حقیقی) ها برای تا مدت وی نیز سـر    بـه دائماً در زهد و ریاضـت   رهایی از بُ
هـا   ها و مـذلت  ها و خواری از رنجبتواند تا  ]81-75صص، 3؛ 31-28صص، 1ج، 27برده [
در زهد نیز بویی از شرک دیـده و راه اخـالص   ، که البته پس از چندی ]33ص، 3[برهد 

  ].35-34صص، 1ج، 27[پیشه کرده است 
نتیجـۀ  شـود،   مـی هـا و مصـائبی کـه انسـان متحمـل       همۀ رنـج ، میهنه در نگاه شیخ

و  شود میچیزی که در تعبیر او نفس خوانده  خواستن؛ یعنی خواهی انسان است»خود«
. ]306ص، 1ج، 27[الشر انت و شر الشـر انـت   : ]101-98صص، 24[شود  باید مضمحل

تربیت خـانوادگی   ع یاطبکه برآمده از  نیست صرفاً کششی عاطفی از خودخواهیمنظور 
زبـانی و  ، ارادی، عـاطفی ، به رویکرد کلـی انسـان در همـۀ سـاحات معرفتـی     ؛ بلکه باشد

محور بـه جهـان هسـتی کـه خـودِ متعـین را        نوعی گشودگی من، اش اشاره دارد رفتاری
  دانـد. چنـین فـردی در نگـاه ابوسـعید در رنـج زنـدگی        گردان امـور خـویش مـی    سلسله

و  120ص، 3[او تـرا بکشـد   ، اگر تو او را نکشی، ها از نفس است تهمه وحش: «گذراند می
 نشئتهایی که از نفس  نفس و خواهش، در تفسیر ابوسعید از علت رنجبنابراین،  »؛]122
الظـاهر   عبارات منقول از وی متضمن تصورات مختلف و علـی ؛ اما محوریت دارد، دگیر می

کـه تفسـیر دیـدگاه وی را مشـکل     ناسازگاری در باب شأن وجودشناختی نفس هسـتند  
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رنج قابـل   عنوانِ منشأ به حداقل دو تصویر کلی از کلمات ابوسعید در باب نفسسازند.  می
شـناختی (نفـس    هسـتی تلقـی   -1تحـت عنـاوین    توان میرا ها  استنتاج است. این تلقی

شـناختی (نفـس متعـین پنـداری بـیش       معرفـت  - ادراکی تلقی -2 متعین تقرر دارد) و
  بندی کرد.   دسته نیست)
، انسـان و شـئوناتش (میـل    متعـینِ  نفـسِ ، بر طبق این دیدگاه شناختی: لقی هستیت

وجـه   مـانع رهـایی  بنابراین،  تقرر دارند و شناختی ازنظرِ هستی )...  پندار و، اراده، شهوت
 عرفـانی نیـز محتـوا و غایـت خاصـی پیـدا       جهت، سِیروسلوک ازاینشناختی دارد.  هستی

شناختی پیدا کند و از مقام نفـس متعـین    تحول هستی، باید به مدد سلوک فرد، دکن می
ـ ایخالصـی   . الهــی) ی(بقـا شــود  زنــده و پابرجـا ، و بــه حـقِ نـامتعین   (فنــای تعـین)  دب

حدود و تعینات از باطن انسـان  که  دکن می طی طریق این امکان را فراهمدیگر،  عبارتِ به
] بـه مقـام   185ص، 19[ الهـی  وفیق و عنایتت زدوده شود و انسان تحت هدایت پیر و به

پسـت گردانـدش و نیسـت     ... خداونـد مـا دوسـت دارد کـه    «. اطالق و التعین نائل شود
، 19[چنانکه ازو اثر نماند. آنگاه بـه نـور بـاقی بـر آن خـاک پـاک تجلـی کنـد         ، کندش
(فنـای تعـین)   شدن  حقیقی (رسیدن به عدم تعین) در گرو نیستشدن  هست »].182ص

د کـه ابوسـعید را از ابوسـعید    خواهـ  مـی  فلذا ابوسعید از خـدا  ؛]310ص، 1ج، 27[ است
یـک امـر منتـزع و صـرف      البته باید توجه داشت که نفس متقـرر  ].192ص، 19[برهاند 

، تـر شـوند   این شـئونات فربـه   هرچهنیست و حیاتش به استمرار شئوناتش وابسته است. 
زبـانی و  ، . سـه جنبـۀ خواهنـدگی   شـود  می د و رنج افزونگیر می نفسانیت قوت بیشتری

  ند.  ده می وزنۀ سنگینی را در تعالیم ابوسعید به خود اختصاص، پروری ذهن
 از خـود بـروز   است کـه نفـس متعـین    ترین شئونات نفس ماز مه میل و خواهش -1
د. گاهی متعلق خواهش درونـی  گیر می د و بسته به متعلقش انواع مختلفی به خودده می

ت. انسانی که در همـۀ امـور   اس» خود«نفس نی است. متعلق درونی خواهش و گاهی بیرو
ترساختن خصوصیات و تمنیات و جوانب خـود   حفظ هویت متعین خویش و فربه درصدد
گنج دارد و تکلـف بـر تکلـف    سویِ  بهدقیقاً پشت  ؛ چراکهرسد هرگز به رهایی نمی، است
اهش نیـز بـه متعلقـات دنیـوی     ]. متعلقـات بیرونـی خـو   199ص، 1ج، 27د [کن می انبار

عبارت است از ترجیح امـر مـادی بـر    طورکلی،  بهکه ...  منزلت و، شهوت، شهرت، (ثروت
و  ]289و  229، 104ص، 1ج، 27[ امر معنوی که در رأس همـۀ خطاهـا دانسـته شـده)    

] تقسـیم  199ص، 1ج، 27متعلقات اخروی (ترجیح نعمات بهشتی بر عشق به خداوند) [
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دل را ] و 289، 104ص، 1ج، 27[د نکن می را مهیا »رنجوری عظیم«بات موجکه  شود می
 ادعـای فراگیـری  ، ابوسعید پای فراتـر نهـاده  درنهایت،  ].197ص، 19[د نساز پراکنده می

، ددهـ  مـی  هر نوع خواستی را که انسان در وضعیت نفس متعین از خـود بـروز   د وکن می
 کاربرد زبـانی و شـأن کالمـی نفـس    در سطح  -2 .]310ص، 1ج، 27[داند  عامل رنج می

و از نفسـی صـادر    ]147-146صـص ، 6: نکــ  [ آفرین است مشکل »ما«و  »من«الفاظ ، نیز
خود ابوسعید هرگز چنـین الفـاظی را بـه     ؛ فلذادبین می حق که خود را در مقابلِ شود می

شـیطان نیـز کـه     ».]199ص، 19 ؛695ص، 22[گفـت  » ایشـان «همیشه «برده و  کار نمی
ید با مردمـان نگـر   گو می و گردد می در بازارها« نجا کشید کهه آکارش ب، ر منی کردبسیا

  ».]297ص، 1ج، 27[کردن  و بنگرید تا چه آمد بر من از منی منتا منی نکنید و نگویید 
تدبیرهای پستی که ناظر به فهم سخن نبی و زیستن بر طبق اوامر و نواحی الهـی  ـ 3

ابوسعید بـه تـرک آن    ؛ فلذادکن می آفرینی نیست نیز از جملۀ شئونات نفس است که رنج
السالمه فی التسـلیم و الـبالء فـی التـدبیر     : ]302-301، 193ص، 1ج، 27[د خوان میفرا

  .]312-311، 309ص، 1ج، 27[
شناختی تقـرری   هستیازنظرِ  نفس متعین، این تصویر طبق شناختی: رفتلقی معت
هرکجـا پنداشـت توسـت    «. به بیان شیخ کند می صرفاً در پندار آدمی موجود؛ بلکه ندارد

 »،]196ص، 19؛ 287ص، 1لـد ج، [2( دوزخ است و آنجا که تو نیستی همه بهشت اسـت 
کـه در   اسـت صـرفاً پنـداری    ؛ بلکـه جوهری به نام نفس مقبـول وی نیسـت   ،جهت ازاین

از  کـه  چنان . آنسازد میو موجبات رنج را فراهم  یابد می غیرجوهری ظهور ساحت آگاهیِ
هـوایی کـه بـاز    ، ناظر به هواست نفس موجودانگاریِآید،  میعبارات منقول از ابوسعید بر

(ثمـرۀ غیـرت جمـال حـق بـر       شـود  میپدیداری است غیرجوهری و از جانب خدا ظاهر 
) تا حجـاب پدیـد آیـد و چـون     مدخلیت ارادۀ خدا در مسئلۀ رنجهمچنین، و  حقجمال 
. در راستای ]198ص، 19[ شود می حجاب نیز مرتفع، دشورفع  کسلو تازیانۀ به ااین هو

تصـوف را نـوعی شـرک    ، شـود  میهمین تصویر است که وقتی پرسش از ماهیت تصوف 
داشـتن اسـت و    صوف دل از غیر و جز نگاهاز بهر آنکه ت«: یدگو می داند و در تبیین آن می

جـز خـدا   اینکـه   یکـی : این عبارت دو سـویه دارد  ».]244ص، 1ج، 27[غیر و جز نیست 
 پـس دلـی  ، اگر غیری وجود نـدارد اینکه  موجودیتی برای ابوسعید مقبول نیست و دیگر

قرابـت  وجود ندارد (، نیز که غیر باشد یا اندیشه و میل غیر در خود داشته باشد جوهرین
این فقـرۀ منقـول از ابوسـعید را کـه     ، ). اگر چنین تحلیلی صحیح باشداوپنیشدی با نگاه

، 19[اینجـا همـه حـق اسـت     ، اینجـا نفـس نمانـده اسـت    ، اینجا بشریت نمانـده اسـت  «
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، نبـوده «، »نمانـده اسـت  «لفـظ   یِجـا  به معنایی بازخوانی کرد وتوان ازنظرِ  می» ،]160ص
او بود و ما نبودیم و او خواهـد بـود و   : «. به بیان خود ویاشترا گذ »نیست و نخواهد بود

حق تعالی هست است و هست را بتوان دیـد و  «؛ بنابراین، »]299ص، 1ج، 27[ما نباشیم 
و آن ذکر که بنده از خـدا   »]300ص، 1ج، 27[نیست را نتوان دید ، درویش نیست است

نیسـت در   کـس  هـیچ کند و بنـده   نیکو بنگری او می خود را یاد«آورد چون  در میان می
 شـناخت صـحیح نفـس زمـانی حاصـل      مخلـص کـالم آنکـه   » .]300ص، 1ج، 27[میانه 
مـن عـرف   (بودن نفس صورت پذیرد و این مقدمۀ شـناخت   که آگاهی به معدوم گردد می

  ]) و رهایی است.305ص، 1ج، 27[عرف ربه بالوجود ، نفسه بالعدم
  

  راه و غایت رهایی. 2. 3
در  ویتجـویزات  ، رنـج دارد  منشـأ پیچیدگی تحلیلـی کـه ابوسـعید در بـاب     با توجه به 

فردی زیست انسان گرفتار ارتبـاط   های ههم به جنب: عدی استچندبُ، نیز خصوص رهایی
خُلقی (تجـویزات   - هم به ابعاد خَلقی، دارد و هم به شأن اجتماعی او پیوند خورده است

  .دارد مدنظرفتی را د و هم حیطۀ معرپرداز میاخالقی)  - سلوکی
در دو سطح بایـد کسـب معرفـت کننـد تـا       جویندگان رهایی: معرفتی های هبایست

ــراهم ســازند. در مرتبــۀ اول   ــج را ف ــرای رهــایی از رن ــد  بتواننــد مقــدمات الزم ب نیازمن
د بر پایۀ توانایی طبیعی خـود  توان میکه عقالنیت مرسوم آدمی  هستند  هایی اولیه آگاهی

زنـدگی مـا    -1: آگاهی بـه اینکـه   اند از عبارتهای حداقلی  التفات این .شودنائل ها  آن به
ایـن   -2، ]49ص، 1ج، 27[آن نیز شادی حقیقی نیسـت  های  یمملو از رنج است و شاد

مبتنـی   زندگیِ ها العلل این رنج علت -3، ]198ص، 3[ و امکانیامری است عارضی  ها جرن
هـا نجـات    از ایـن رنـج   پیـران طریقـت   -4، ]122ص، 3[است  اهشمداری و خو بر نفس
  . ]52، 44، 39، 38ص، 1ج، 27[ای برای نجات ما نیز دارند  اند و برنامه یافته

، 24: نکــ  [آیـد   واسـطۀ تزکیـه پدیـد مـی     الزم برای رهایی به از معرفت سطح دیگری
بـه کشـف    ].307ص، 1، ج27[با عقل حسابگر قابل احصا و ادراک نیست  ] و90- 95صص
قطعاً متعلَّق چنـین  ]. 308ص، [همان شود می ادراکاست که انوار حقیقت  واسطه یب قلبی

. نکتۀ نهایی اینکه آدمی باید التفات خـود  ]160ص، 19[تعین است  کشفی وحدت و امر بی
، 1، ج27[را از جانب امـور گذشـته و آینـده برهانـد، چـه گذشـته و آینـده معـدوم اسـت          

  .]308، ص1ج، 27[العلم و الراحه فی المعرفه توان گفت: الحیوه ب . پس می]307ص
ابوسعید از نخستین پیران تصوف بـوده کـه قـوانین خاصـی را     : اخالقی های هبایست



  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   92

، 1ج، 27[و در کنـار ایـن قواعـد     ]51ص، 1[نشینی تأسیس کـرده   و خانقاه برای سلوک
  : است کردهرا برای سالکان ارائه  اخالقی تجویزاتی، به شکل مفردات 1]317-316صص
، 22[در سـاحت گفتـار و زبـان     »مـا «و  »مـن «کـاربردن   عـدم بـه  الف: های زبانی:  بایستهـ 1
خصـوص در سـحرگاهان    ب: ذکر و استغفار و دعا و قرائت قرآن بـه  .]304ص، 1، ج27؛ 695ص

 .(همان) و ترجیح سکوت بر کالم دوری از پرحرفیج: ، ]317- 316صص، 1، ج27[
، ]176-175، 103ص، 1ج، 27[خـواری   دوری از حرام: الف: جوارحی های هبایستـ 2

، 1ج، 27[دوری از پرخــوری : ج، ]416ص، 1ج، 27[پــاکی و طهــارت بــدن و جامــه : ب
تـداوم نمـاز شـب و ذکـر سـحرگاه      خصوص  بهشبانه های  یریاضات و بیدار: د، ]317ص

ایی نـدارد  در تعـالیم ابوسـعید جـ    ری تام از خلـق یگ ریاضات شاقه و کنارهالبته . ]همان[
 .]5-4صص، 8؛ 314، 35-34صص، 1ج، 27[

دسـتگیری از   باشد: شـامل  محبت نسبت به دیگراناصل اخالق باید : رفتاریهای  بایستهـ 3
 با اهل معصیترفق و مدارا ]، 209، 317- 316صص، 1، ج27[نیازمندان و مراعات حال مردمان 

 .]9- 8صص، 8 :نکـ [حیوانات  ] و نیازردن247ص، 23؛ 33- 31، صص1ج، 27[
خـواهش را در درون خـود    بایـد سـالکان  : نـاظر بـه میـل و خـواهش     های هبایستـ 4

خـواهش شـهوانی   ، ]199ص، 1ج، 27خودخواهی [ دتوان میخاموش کنند. این خواهش 
، 19؛ 317، 167، 19ص، 1ج، 27[خواهش نسبت به نعمات دنیوی ، ]104ص، 1ج، 27[

مطلـق  درنهایـت،  و  ]199ص، 1ج، 27[اخـروی   هـای  همیل به نعمـات و وعـد  ، ]183ص
معنـای  ، با توجه به فراروی از ایمان نـاظر بـه آخـرت    .]310ص، 1ج، 27[ خواهش باشد

فـردی نیسـت کـه کسـب      د. بنـدۀ حقیقـی خداونـد   کنـ  می تحول کامل پیدا بندگی نیز
 ابوسـعید سـازد؛ بلکـه    مـی تـر   د و بدین واسطه هویت متعین خود را فربـه کن می کماالت

 چـه ، شـمارد  حجـاب مـی   فرد را »اثبات در صفات«و  داند میبر نیستی  را »ندگیقاعدۀ ب«
 »].302ص، 1ج، 27؛ 195ص، 19[اثبات صفت خداوند است «

، 24[ بر برای وصول به حقیقت و رهـایی ضـرورت دارد  : وجود پیری راهبایستگی پیر
، 27؛ 200ص، 19[تا بدانجا که هرکه را پیری نبود، از وی هیچ برنیایـد  «، ]106- 105صص
اجتمـاعی اسـت و    یـای کند، هم دافـع بال  موانع روحی می رفعپیر هم » .]48- 46صص، 1ج

و  شود. در این نگاه، پیر بدون حضور فیزیکـی  ر میظاههم در کسوت پزشک آالم جسمانی 
  . ]52، 44، 41، 40، 39، 38، ص1ج، 27[تواند دستگیری کند  می جهانی نیز حیات این

                                                                                                                             
 pp166-167 ,60؛ p46 ,53همچنین بنگرید به: . 1
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تعیـنش مضـمحل و   شـود،   مـی  رهـا  رنـج از وضـعیت   وک خـود سـل در نهایتِ سالک 
د در زبان نیز نفی امر بشری و تقرر تـام امـر   توان مید و کن می تعینی به تجربتش ورود بی

، 27[ گـردد  مـی  . وضعیت بهشتی بر زندگی فرد مستولی]160ص، 19[الهی را ادعا کند 
 و 1]145ص، مـان ه[ گـردد  مـی  . فرح و انبساط جـایگزین قـبض و انـدوه   ]287ص، 1ج
کـه بایـد تـوان بیـان چنـین       چنان زبان آن ].185ص، 19[ شودتن  ربهیموجب ف بسا چه

. در چنین مقامی شیخ در جامۀ خود جـز خـدا   ]49ص، 1ج، 27: نکـ [وضعیتی را ندارد 
، 1ج، 27[ نامـد  مـی  »کـس  هـیچ   بـن   کـس  هـیچ « خـود را ، ]202ص، 1ج، 27[بیند  نمی
ازنظـرِ   گفـت کـه   تـوان  مـی  ؛ بنـابراین، ]69ص، 1ج، 27[ دکن می ادعای قِدَم ] و265ص

چـون ایـن   ؛ امـا  رسـیدن)  وحـدت  شناختی وضعیت رهایی کامالً ایجابی اسـت (بـه   هستی
مفـاهیم و  ، از جهـت معرفتـی و زبـانی   ، شناختی فراتر از طور عقل اسـت  وضعیت هستی

  آورد.   یمدعیات سلبی مسویِ  بهعبارات ایجابی چندان کارآیی ندارد و شیخ روی 
  

  و نتیجه گیری مقایسهـ 4
پذیری عرفان خراسان از اندیشـۀ بـودایی    تأثیربتوان مدعیِ نوعی  بسا ، چهاز نگاه تاریخی

را باید  تأثیردر بحث نفی وجود نفس متعین و اخالق محبت شد. مجرای این خصوص  به
ی هـای  همـوز آهمچنـین،  در حضور بودائیان در خراسان قرون اولیه اسالمی سراغ گرفت و 

ثر افتـاده و سـپس در   ؤبر تأمالت صوفیانی چون بایزید (هرچند غیرمستقیم) م که احیاناً
در ایـن مقالـه    ؛ امـا آنچـه  مکتب تصوف خراسان به خرقانی و ابوسعید نیز رسـیده اسـت  

بـودا و   هـای  دیدگاهتبیین وجوه تشابه و تفارق بنیادین بین است،  مطمح نظر قرار گرفته
تحـت چهـار عنـوان     تـوان  مـی این دو اندیشمند را  یاست. مقایسۀ بین آراابوسعید بوده 

  وضعیت غایی.  : طریق رهایی و د: ج، رنج : منشأب، حقیقت رنج: الف: کرد بندی صورت
در بـادی نظـر بـه ذهـن      آنچـه در باب حقیقت رنج : مقایسه در حقیقت رنج: الف
یـان  گرا واقـع از جملـۀ   تـوان  یمـ این است که هم بودا و هـم ابوسـعید را    شود میمتبادر 

کلـی   تفکراتی دانست که به بدیلی در مقابلِ توان مییی بودا و ابوسعید را گرا واقعدانست. 
تقابـل بـین   ، ند که در این صـورت ا ند و به وحدت صرف قائلکن می هر نوع کثرت را نفی

 / پنـدار  نوعی بهو یا حداقل  شود می معنا نیز بی» سوژۀ رنجور«و » رنج«، »عامل ایجاد رنج«

                                                                                                                             
و ابوسعید بدان  نماید الزم میدر این فضای فکری، رقص و سماع نه تنها مطرود نیست، بلکه  .1

  .]85ص ،1، ج27[خواند  فرامی
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هم بـودا و هـم ابوسـعید هـر دو     اینکه  و با توجه به جهت  این از. شود میمایا فروکاسته 
کشـد و عـواملی    شناختی رنج می روانازنظرِ  ند که انسان واقعاً در سطحی از زندگیا قائل

بتـه  یان قرار دارند. الگرا واقعنتیجه گرفت که در جبهۀ  توان ، میندکن می برای آن معرفی
 تـوان  ، مـی اگر نگاه وحدت صـرف را در ابوسـعید تأییـد کنـیم    : ذکر یک نکته الزم است
دریافـت در  «پنداشتن رنج در چنین نظامی یافت و ما بـر اسـاس    محملی برای غیرواقعی

زمینۀ اسـالمی نظـام فکـری    «و  »اکثریت شواهد متنی«بر مبنای همچنین، و  »بادی نظر 
یـان  گرا واقـع وی را از جملـۀ  ، نـد کن می گرایی را تأیید رتجانب کث نحوی بهکه  »ابوسعید

ی نیـز بـین   تـوجه  قابـلِ وجـوه تفـارق   ، دانستیم. در کنار این وجه تشابه در سطح کـالن 
ای کـه   شناسـانه  آن وجه عـام و هسـتی   -1در باب حقیقت رنج وجود دارد. ها  آن دیدگاه

از عبـارات منقـول از    آنچـه در نـزد ابوسـعید مطـرح نیسـت.     ، شمارد بودا برای رنج برمی
داند و در نسبت با  رنج را صرفاً در حیطۀ انسانی برقرار می، استنتاج کرد توان میابوسعید 

وجه متافیزیکی در تبیـین  ؛ بنابراین، دکن می روانی انسان تحلیل و تبیین - زندگی ذهنی
ی خـاص از  تلقـ  نـوعی  بـه د تـا  ده می به بودا این امکان را، حقیقت و محدودۀ حضور رنج

بینانه  هستی دست پیدا کند که در حیطۀ آگاهی فهم عرفی نیست و نیازمند تأمل باریک
ابوسعید کـه  ، کند. درمقابل فهم عرفی را نیز رد نمی های هنگری و یافت اگرچه درون؛ است

، دده می نگرانۀ انسانی به ایجاب رنج حکم مستقیم آگاهی درون های هصرفاً مبتنی بر یافت
نگری بسیط را نیـز مثبِـت آن    د فهم عرفی و درونتوان مید که بین می را تدارک دیدگاهی

به پیشینۀ اسـالمی ابوسـعید نیـز ارتبـاط دارد. نگـاه      ، درواقع، بداند. این تمایز در دیدگاه
با رویکرد اسالمی به عالمی که خدای خیر در آن به خالقیت پرداختـه   بدبینانه به هستی

در حیطـۀ وجـود    -2سـازگار نیسـت.   ، ریشه در بنیان خیر دارد شعالم آفرینبنابراین، و 
که گویا بـارزترین وجـه    نحوی ، بهدبین می بودا رنج را با مسئلۀ بازپیدایی در پیوند، انسانی

پدیـدۀ تکـرار نـوع زیسـتنی اسـت کـه در بطـن رنـج         ، حقیقت رنج در سـاحت انسـانی  
د و امکان تجربۀ نوعی دیگر ده می ردائماً انسان را در شرایطی مشابه قرا، شناختی هستی

در نگـاه  ؛ ولـی  دکنـ  مـی  از آدمـی سـلب  ، تحقق اسـت  از زیستن را که رهایی در آن قابلِ
شـناختی و تکـوینی رنـج وجـود نـدارد (غلبـۀ        چون زمینـۀ هسـتی   ،از یک سو، ابوسعید
، از سـوی دیگـر  و  د)دهـ  مـی  قرار منشأبینی مبتنی بر نگاهی که خدای خیر را سر خوش
نـاظر بـه نگـاه    ، فۀ تاریخی که در اسالم و در میان مسلمانان (عمدتاً) مقبـول افتـاده  فلس

  کند. گرایانۀ تفکر بودا مجال بروز پیدا نمی وجه تناسخ، خطی به مسیر تاریخ است
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هم ابوسعید و هـم بـودا در وجـه    ، رنج منشأدر خصوص : رنج منشأمقایسه در : ب
 شـناختی) تکیـه   تـی) و خـواهش (عامـل روان   بر روی دو عامل جهل (عامـل معرف ، کالن
اینکـه   به اضـافۀ ، خورد هایی به چشم مینظر اختالفِدر تفصیل این دوعامل ؛ اما ندکن می

ای در تفکـرات   د کـه نمونـه  کن می پای ارادۀ خداوند را نیز به مسئله باز نحوی بهابوسعید 
قیقـت رنـج و بسـتر    بودا جهل نسـبت بـه ح  ، ازنظرِ بودا ندارد. در خصوص عامل معرفتی

در نگـاه  ؛ امـا  نـد کن مـی  امکان رهایی و راه رهایی نقش مهمـی ایفـا  ، شناختی آن هستی
فهـم عرفـی    هـای  هشناختی ندارد و صـرفاً بـر داد   ابوسعید چون حقیقت رنج وجه هستی

جهـل نسـبت بـه شـدت و     ؛ بلکـه  جهل نسبت به اصل آن موضوعیت ندارد، مبتنی است
چـون ابوسـعید فهـم    ، در خصوص امکان رهایی و راه رهـایی ؛ اما شمول آن اهمیت دارد
بـا بـودا   ، انگـارد  داند و آگاهی صحیح و سلوک درسـت را شـرط مـی    عرفی را نابسنده می

متافیزیـک  : معنی االخـص ه راستاست. در باب جهل نسبت به بستر متافیزیکی رنج (ب هم
ا وجـود جـوهر مسـتقل    بـود اینکـه   با توجه به، متافیزیک هستی): معنی االعمه نفس و ب

شناسی ابوسعید را مبنا قرار دهیم کـه بـر    اگر تصویر اولیه در نفس، پذیرد نفسانی را نمی
نگـاهش بـا بـودا    ، د از قید تعـین رهـا شـود   توان د؛ اما مینفس متعین تقرر دار، طبق آن

بـر  شناختی ابوسعید را بپذیریم که  اگر تصویر دوم از اندیشۀ نفس؛ اما متفاوت خواهد بود
صـرفاً در ذهـن سـیال انسـان     ؛ بلکـه  شناختی نـدارد  نفس متعین تقرر هستی، اساس آن

شود. در این صورت، هر دو محقق ناآگاهی به عدم وجود نفس جـوهری   موجود انگاشته می
شناختی، بـودا جـوهر ثابـت     رسند؛ اما در بُعد هستی دانند و به وفاق می اندرکار می را دست

شناسـد؛ ولـی در نـزد     د و خـدایی جـوهرین را بـه رسـمیت نمـی     کن کیهانی را هم نفی می
عنوانِ یک عارف مسلمان، خدا در مقام هستی تام و ثابت تقـرر دارد و ابوسـعید    ابوسعید به

تواند همچون بودا، جهل به نبود جوهر کیهانی را از عوامل رنج معرفی کند؛ اما در بـاب   نمی
آوازی کلی بین بودا و ابوسـعید   نهایت، نوعی همعبارتی خواهش، در شناختی یا به عامل روان

افـزا   هـای برآمـده از وضـعیتِ انسـانِ در رنـج را رنـج       وجود دارد و آن اینکه مطلق خواهش
خوانند. پس امیال از آن جهت که صادر از انسانی هسـتند کـه    دانند و به ترک آن فرامی می

ضـاد و ناکـامی و زودگـذری و    گرفتار در جهل یا تعین است، ظهورشان توأم بـا تـزاحم و ت  
مالل است و انسان تا زمانی که در چنین وضعیتی قرار دارد، امکان رهایی از رنج بـرای وی  

ای که در برخی عبارات منقول از ابوسعید وجـود دارد و نـاظر    میسر نخواهد شد. نهایتاً نکته
هـای بـودا    ندیشـه به پیشینۀ اسالمی تفکرات او البته با خوانش اشعری است و مطابقی در ا
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عـرض بحـث جهـل و     ندارد، تأکید او بر مدخلیت ارادۀ خدا در تبیین علت رنج است که هم
قـدرت و  » ارادۀ جزافیه«ایم که به  شود. در این روایت، ما با خدایی مواجه خواهش مطرح می

سازد و نسبتی بین ارادۀ خـدا و مسـئلۀ    قهاریت مطلق خود را در ساحت آفرینش ظاهر می
کند؛ بنابراین، در کنار طرح علل انسـانی   در قالب مفهوم تقدیر الهی مجال بروز پیدا میرنج 

محورانه البته با بستر الهیـاتی را نیـز الزم    شامل جهل و خواهش، ابوسعید نوعی تبیین اراده
    اشعری اوست. - بیند که برآمده از بستر فرهنگ اسالمی  می

دو طریق معرفـی شـده از سـوی بـودا و     هر  توان می: مقایسه در طریق رهایی: ج
، »عملــی بــی«هــایی از قبیــل  بــدیل ؛ چراکــهدانســت روی میانــهابوســعید را راه تعــادل و 

جزء  »ریاضات شاقه«و یا  »ناممکنی رهایی«، »مسلکی (تقدیر محتوم) جبری«، »گری اباحه«
نج را نـاظر بـه   علت راینکه  هر دو با توجه به، نیست. درمقابلها  آن از کدام هیچتعلیمات 

ی هـای  هاند که نسخ در مقام پاسخ نیز سعی کرده، اند شناختی دانسته وجوه معرفتی و روان
خـود بـه    های هدر آموز ؛ فلذاعد باشدتجویز کنند که غایتش اصالح نقیصه در همین دو بُ

های معرفتی (آگاهی به علت رنج و راه رهایی) و اخالقی (عمدتاً شامل ترک  برخی راهکار
کسب روزی مشـروع  ، طلبی رانی و زیادت دوری از خودخواهی و شهوت، حفظ زبان، لقتع

و مراقبه در قالب تمرکز ذهنی به روایـت بـودا و در کسـوت ذکـر بـه روایـت ابوسـعید)        
تـرک تعلـق نسـبت بـه نعمـات      همچنین، بحث بندگی و نماز و نیایش و ؛ اما اند پرداخته

 هـای  هاندیشـ  شـناختی  هستیبا توجه به بستر ، داخروی که در تعالیم ابوسعید وجود دار
مهربودن  دهد. البته به جایگاهی را به خود اختصاص نمی، شناسانه بودا و نبود وجه آخرت
باز نقطۀ اشتراک بین بودا و ابوسعید است. انسانی که در نسـبت  ، با دیگران در این میانه

 شقاوت و غلظت و بدخویی نشـان  از خود تر با هر موجود زنده با همنوع و در معنایی عام
آفرینـی را بایـد عنصـر     همچنـان محصـور در وضـعیتی اسـت کـه رنـج      ؛ درواقع، دده می

  ناپذیر آن دانست.  تفکیک
بـودا و  ازنظـرِ   شرح وضعیت انسان رهایی یافته نیـز : مقایسه در وضعیت رهایی: د

دو دیگاه عبارت است ین اشتراکات بین تر مهم ابوسعید دارای اشتراکات و افتراقاتی است.
  شـود؛  مـی پذیرد و انسان بـه مرتبـۀ نجـات نائـل      پایان می رنج در وضعیت رهایی -1: از
هـا و   دیگر محلی از اعـراب نـدارد و مصـدر خـواهش     نفس متعین در وضعیت رهایی -2

کیفیت و حاق وضـعیت رهـایی و محتـوای    ، هر دو اندیشمندازنظرِ  -3 و تمایالت نیست
پذیر است و برای انسانی که نظر به کثرت و تعینات دارد با هیچ عبـارتی  نا تجربۀ آن بیان
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بودا ایـن نگـاه    -1: قابل تعریف و توضیح مطابقی نیست. وجوه افتراق نیز عبارت است از
بدین معنا ، دده می شناختی هم سرایت سلبی در حوزۀ زبان و معرفت را به حیطۀ هستی

دیگر متعلقی برای آگاهی وجود نخواهد داشت  شود؛ میوقتی آگاهی مطلق درنهایت، که 
نگـاه  ، اندیشـد  ید که در بستر اسالمی میماند؛ اما ابوسع باقی می» آگاهی محض«و صرف 

بـرای   شـناختی  هسـتی د و قائـل اسـت کـه متعلقـی     کن می ایجابی را بر نگاه سلبی غالب
هـد داشـت کـه    ای ایجـابی خوا  تجربـه  آگاهی فرد رهایی یافته وجود دارد و انسان واصل

ضرورت راهنما هم در نگاه بـودا   -2عبارت است از تجربۀ وجود مطلق ایجابی یا خداوند. 
پیـر بـرای ابوسـعید از جملـۀ     ؛ امـا  مکتب مهایانه) چنـدان جایگـاهی نـدارد    یاستثنا (به

  ظهور تامِ خودِ حق است.؛ بلکه ملزومات طی طریق حق و
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