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چکیده :عرفان در مفهوم حقیقی آن ،بدان جهت که از سنخ سلوک و پیمودن است،
غایتمند بوده و نیل به هدفی متعالی را مدّ نظر دارد .در اندیشۀ عرفانهای توحیدباور
و خدامحور ،انسان حلقۀ فرجامین زنجیرۀ هستی نیست ،بلکه این زنجیره پس از او سیر
تکاملی دارد و در اوج کمال به ذات باریتعالی ختم میشود .براین پایه ،عرفانهای
مبتنیبر ادیان یک فصل مشترک غایی دارند که عبارت از رهایی از بند وابستگیهای
مادی ،شناخت خدا و وصول به حقیقت است .اما در سازمان اندیشه و سلوک
عرفانهای کهن بشری که مبنای توحیدی ندارند ،غایت نیز الهی ـ توحیدی نیست و
طریق سلوک به خدا منتهی نمیشود؛ افزون بر این ،جنبۀ باطنگرایانه و و تالش برای
رهایی از قید مادیات ،آنگونه که در عرفانهایی کهن بشری وجود دارد ،در تعالیم و
سلوک آنها دیده نمیشود .عرفانهای جدید به جهت اتکا بر عقالنیت سکوالر و
سازماندهی براساس مقتضیات دنیای مدرنِ مادیگرا ،حرکت به سمت تعالی معنوی و
کمال حقیقی را مد نظر قرار نمیدهند .بلکه ،اگر حرکتی هم باشد از سنخ حرکت
دوری و چرخشی است که در عمل به درجا زدن منجر میشود .برخی نیز کامال ایستا
بوده و غایت ویژهای ندارند.
کلیدواژهها :عرفان ،غایت ،خدامحور ،معنویتهای جدید ،اومانیستی
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مقدمه:
انسانمحوری ) (Humanismدر آیینهای معنوی عصر جدید یک اصل بنیادی است و در تعالیم
آنها از خداوند به مفهومی که در ادیان توحیدی با صفاتی مانند خالق حکیم ،قادر متعال ،ولی
مطلق و غایت آمال مطرح میشود ،نشانی نیست .بلکه این آیینها اغلب از خدایی سخن میگویند
و یا یک تصور تنزل مییابد (ترکمنی .)173 :1391 ،ازاین منظر ،خدا بیش از آنکه موضوع معرفت و
هدف غایی از آن باشد ،وسیلهای برای کسب آرامش است.
عرفانهای نوظهور در بستر جوامع مدرنی بالیدهاند که سالیان متمادی دوری از دین و معنویت
را سرلوحۀ تفکر و زندگی خود قرار داده بودند و اصرار داشتند که:
انسان باید فکر خدا و زندگی اخروی را کنار بگذارد [زیرا] از آن ضعف و عجز
برمیآید .انسان باید در فکر زندگی دنیا باشد و به خود اعتماد کند .این آغاز رهایی از
بند است (فروغی ،1383 ،ج.)200 :3

به همین جهت دچار نوعی تناقض درونیاند؛ چون ازسویی در پی رفع نیازهای معنوی هستند و
برآناند که کمبودهای معنوی انسان متمدنِ گرفتار در تزاحم طاقتفرسای جامعۀ صنعتی را برطرف
سازند و ازدیگرسو میخواهند همچنان بر مبانی اندیشۀ مدرن و دوری از خدا و دین -در معنای
خاص آن -وفادار باشند.
بنابراین عرفانهای جدید بر این مبنا شکل گرفتهاند که برای نیل به مراتب معنوی و دست یافتن
به گشایش روانی لزوماً نیاز به خداوند نیست .یا اینکه میتوان مفهوم خدا را تاحدیکه در دسترس
انسان مادی قرار گیرد تنزل داد .در این نگاه میل فطری به پرستش (خداوند) ،کمال و معنویت از
هم قابل تفکیکاند و انسان برای پاسخگویی به نیازهای معنوی خود لزوماً نیازمند ادیان الهی و
عرفانهای مبتنیبر آنها نیست.
بر این پایه عرفانهای مذکور دربرابر عرفانهای اصیلِ مبتنیبر شریعت قرار میگیرند که غایت
الهی دارند و هدف اصلی آنها برداشتن عالیق و محدودیتهای مادی از پیش روی انسان و
گسترش ظرفیت وجودی او و در پایان رسیدن به مرحلۀ فنای فیاهلل است .بنابراین عرفانهای نوپدید
را باید شبهعرفان نامید و به تفاوتهای اساسی آنها در تعالیم ،شیوههای سلوک ،هدف از سلوک و
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غایت آن ،با عرفانهای حقیقی توجه کرد .به قول موالنا ایبسا چیزهایی که در ظاهر به هم شبیهاند،
اما در باطن فاصلۀ آنها «راه هفتاد ساله» است:
این زمین پاک و آن شـوره است و بد

این فرشته پاک وآن دیو است و دد

هردو صـورت گـر به هم مانـد رواست

آب تـلـخ و آب شیرین را صفاست

جز که صاحب ذوق کـی شناسد بیاب

او شناسد آب خـوش از شـوره آب
(مثنوی ،دفتر ،1ابیات )271-276

درک تفاوت عرفان حقیقی و توحیدی از شبهعرفانهای مدرن نیز تنها برای افراد «صاحب
ذوق» و آشنا به جوهرۀ عرفان و ماهیت الهی آن میسر است؛ صاحب چنین درکی درمییابد که
عرفان اصیل از سنخ عمل ،صیرورت و حرکت است؛ مبدأ این حرکت خودِ عارف و مقصد غایی
خداوند است؛ چنین عرفانی به سالک میگوید« :سر به نیستی خویش فرو بر و به هستی او برآور»
(عطار .)616 :1391 ،یعنی «عرفان راهی است برای رسیدن به خدا و تقرب به

او» (شریفی.)220 :1387 ،

چنانکه در عرفان اسالمی از این راه به طریقت تعبیر میشود و همۀ عارفان طریقت را رو بهسوی
خدا میدانند .به عنوان نمونه ،این کالم ابنعربی که« :وَ هذ الصِّراط الِّذی تُکلِّمنا فیه هو الِّذی یَقول
فیه اَهل اهلل :انِّ الطِّرقَ الی اهللِ علی عَدد أنفاسِ الخالیق» (ابنعربی 1420،ق ،ج  ،)411 :3مفید همین معنا
است.
اما سلوک در عرفانهای مدرن ،یا صرفاً برای خوش زیستن و ماندگاری بخشیدن به
خوشیهاست که در این صورت ایستا بوده و غایتمند نیست ،یا اینکه حرکت آن حرکت بهسمت
تعالی و کمال حقیقی نیست ،بلکه مانند حرکت دوری و چرخشی است که در عمل به درجا زدن
میانجامد .علت این امر آن است که معنویتهای جدید براساس نیازهای دنیای مدرن ساماندهی
شدهاند و با مبانی عقالنیت سکوالر سازگاری کامل دارند .برخی صاحبنظران مسلمان نیز که از
اندیشۀ سکوالر متأثر شدهاند ،به دین و معنویت از همین روزنه مینگرند و آن را براساس نتایجی
که در زندگی دنیوی برجای میگذارد ارزشیابی میکنند .ازاینقبیل است دیدگاه مصطفی ملکیان
که میگوید:
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معنویت بنابه تلقی من نحوۀ مواجههای با جهان هستی است که در آن شخص ،روی
همرفته با رضایت باطن زندگی میکند ...و دستخوش اضطراب و دلهره و نومیدی
نیست (ملکیان.)1379 ،

روشن است که در این دیدگاه محور معنویت خداوند نیست ،بلکه محور انسان و آسایش
دارد.
در نگاه عارف مسلمان چون محور و غایت این دسته از مکاتب معنوی و عرفانی خداوند
نیست ،معرفتشان سر از زنار در میآورد و به بیراهه میانجامد« :من التفت الی االغیار فمعرفتٌه
زنِّار» (هجویری.)351 :1376 ،

بنابراین ،یک سالک واقعی و سالکی از این دست ،اگرچه به ظاهر «بر سر یک بازیاند» ،اما در
حقیقت «مروزی و رازیاند» و دو راه کامالً متفاوت میپیمایند:
گرچه هر دو بر سر یک بازیاند

هر دو بـا هم مروزی و رازیانـد

هر یکی سـوی مقـام خـود رود

هر یکی بـر وفـق نـام خـود رود
(مثنوی ،دفتر ،1ابیات)288-289

این حکم در مقایسۀ عرفانهای توحیدی با مسلکهای کهن بشری مانند بودایی ،هندو،
جینیسم ،تائوئیسم و آیینهای سرخپوستی نیز کماکان صدق میکند؛ زیرا در این رویّههای معنوی
نیز راه سلوک به خدا منتهی نمیشود؛ هدف بودا رهایی از رنج زندگی ،نیل به نیروانا و رسیدن به
شادی مطلق است؛ عارف هندو فنا در حقیقت مطلق (برهمن) و جاودانه شدن را مدّ نظر دارد
(راداکریشنان .)63 :1382 ،غایت مورد نظر شمنیسم و تائوئیسم در انتهای سلوک معنوی فنای در نیروی
بیکران طبیعت و اتحاد با آن است و آیینهای سرخپوستی نیز در صدد رهایی از قیود و اتصال به
نیروی جهانیاند.
عرفان های جدید به جهت همین سنخیتی که در عدم خدامحوری و موهوم بودن غایات با این
آیینها دارند ،تمایل ویژهای به استفاده از تعالیم و شیوههای سلوک آنها نشان میدهند و از
آموزهها و رویههای معنوی آنها بهشدت تاثیر پذیرفتهاند.
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در بحث غایتشناسی تطبیقی عرفان در مکاتب مختلف ،پیش از این کار پژوهشی مستقلی
صورت نگرفته است .اما از پژوهشهای مرتبط میتوان به مقالههایی مانند «تشابه تجربههای عرفانی
و توجیه عقالنی وحدت وجود ازنظر مالصدرا و استیس» از محمد فنایی اشکوری و محمد
نیروانا در آموزههای بودا ،کارلوس کاستاندا و موالنا» ،از عبدالحمید ضیائی و «مبانی

شریعتگریزی در عرفانهای نوظهور» از هادی ترکمنی اشاره کرد .کتابهایی نظیر عرفان حقیقی
و عرفانهای کاذب ،از احمدحسین شریفی ،جریانشناسی انتقادی عرفانهای نوظهور ،از حمیدرضا
مظاهریسیف و آفتاب و سایهها از محمدتقی فعالی نیز در ردیف این پژوهشها قرار میگیرند.

غایت از منظر قرآن و حدیث
آیات متعدد قرآن کریم نظیر« :وَللَّه مُلْکُ السَّمَاوَات وَاألرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَإِلَیْه» (مائده)18 :؛ « ال إِلهَ
إِالَِّ هُوَ إِلَیْه الْمَصیرُ» (غافر )3 :و «اَال الَی اهللِ تَصیرُ االُمورُ» (شوری .)53 :هدف و نهایت حرکت و
صیرورت عالم و همۀ امور را خداوند معرفی میکند .همچنین آیاتی مانند« :انِّ الی رَبّکَ المُنتهی»
(اعراف )142 :بهطور اخص به صیرورت انسان و مسیر او بهسوی خدای تعالی اشاره میکند .از دستۀ
دیگری از آیات چنین برمیآید که حرکت انسان در جهت تکامل و بهسوی خداوند با حرکت
موجودات دیگر متفاوت بوده و بیشتر جنبۀ ارادی ،رفتاری و سلوکی دارد .این گروه از آیات ناظر
بر تاثیر اعمال انسان مانند تزکیه« :وَ مَن تَزَکِّی فَانَّما یَتَزَکِّی لنَفسه و الی اهللِ المَصیرُ» (فاطر ،)18 :توکل
و انابه« :رَبَّنا عَلیکَ تَوَکِّلنا وَ الیکَ اَنَبنا وَ الیکَ المصیرُ» (ممتحنه ،)4 :شکر خدا و سپاسداری از
والدین« :اَن اشکُر لی وَ لوالدَیکَ وَ الیّ المَصیرُ» (لقمان )14 :و اطاعت و طلب غفران« :وَ قالوا سَمعنا
و اَطَعنا غُفرانَک رَبّنا وَ الیکَ المَصیرُ» (بقره )285 :بر حرکت انسان در این مسیر و نزدیک شدن او به
آن هدف غایی است .از همینروست که خداوند به پیامبر

(ص)

دستور میدهد که در همۀ امور

پروردگارش را مدّ نظر قرار دهد« :قُل انِّ صَالتی و نُسکی و مَحیایَ و

مَماتی للِّه رَبّالعالمین» (انعام:

 )162معرفت قرآنی بر این پایه مبتنی است که در این خانۀ هستی جز او دیّاری نیست« :فَاینَما تُولِّو

Downloaded from erfanmag.ir at 17:52 +0330 on Thursday February 21st 2019

سربخشی« ،غایت سیروسلوک از دیدگاه ابنعربی» ،از مرتضی شجاری« ،بررسی تطبیقی فنا و

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره پانزدهم

104

فثَمّ وَجهُ اهلل» (بقره)115 :؛ «پس به هرجای که روکنید ،همانجا رو به خداست» .بنابراین هر هدف و
غایتی جز او مجازی بوده و توهمی بیش نیست.
در دعاهای نقل شده از امامان معصوم(ع) و بزرگان دین که بیشتر دربردارندۀ محتوای عرفانیاند،
خداوند به عنوان نهایت همت جستجوگر مریدان و طلبکنندگان و عارفان مورد خطاب واقع
میشود« :یَا مَنْ هُوَ غَایَهُ مُرَاد الْمُرِیدینَ یَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَی همَمِ الْعَارِفینَ یَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَی طَلَبِ
الطَِّالبِینَ» (رک :مفاتیح الجنان) .در فقرات دیگری از همین دعا خداوند بهترین شناختهشدهها ،بهترین
مطلوب ،بزرگترین مقصود و واالترین معشوق تلقی شده است« :یا خیر معروف عٌرف  ...یا اقدم
موجود طٌلب  ...یا اکبر مقصود قٌصد  ...یا خیر مقصود و مطلوب ،یا خیر حبیب و محبوب  ...یا خیر
المرغوبین  ...یا غایت الطالبین  ...یاخیر المطلوبین ...یا خیرالمقصودین» (رک :مفاتیح الجنان).

در دعای کمیل حضرت علی(ع) با تصریح به لفظ «عارف» با خدای خود به عنوانِ غایت آرزوی
عارفان و محبوبِ دلِ راستان سخن میگوید« :یَا وَلیَِّ الْمُؤْمنینَ یَا غَایَةَ آمَالِ ...یا حَبیبَ قُلُوبِ
الصّادقینَ» (رک :مفاتیح الجنان) .همچنین ازاین قبیل است داللت خطاب امام حسین(ع) در دعای عرفه:
«یا غایةَ الطَِّالبینَ الرَِّاغبینَ وَ مُنْتَهی امَلِ الرَِّاجینَ» (رک :مفاتیح الجنان).

در اسرار التوحید به نقل از ابوسعید داستانی نقل شده است که مطابق آن حضرت علی(ع) در
جواب مردی از یهود که دربارۀ خداوند پرسیده بود ،بر غایتالغایات بودن خداوند تأکید میورزد:
خدای بود بیصفت بودن و بیچگونگی و بود چنانکه همیشه بود و بیچگونه بود او
را پیش نیست و از پیش همه پیشهاست .بیغایت و بیمنتهاست .همه غایتها دون او
منقطع و ناپیداست زیرا که او غایت غایتهاست (ابنمنّور.)249 :1390 ،

غایت از دیدگاه متون عرفانی اسالمی
توجه به فرجام معنوی ،مستلزم یک درونآگاهی عمیق نسبت به رابطۀ انسان با ملکوت عالم و در
نهایت با خداست .در پرتو این درونآگاهی که از آن به عرفان تعبیر میشود ،انسان درمییابد که:
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مهمترین چیزها مر بنده را اندر همۀ اوقات و احوال شناخت خدایست جلِّ جالله قوله
تعالی وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَِّ وَ الْإِنْسَ إِالَِّ لیَعْبُدُونِ نیافریدیم پریان و آدمیان را مگر از برای
آنکه تا مرا بشناسند (هجویری.)342 :1376 ،

من کل شیء  ...و هو األول من کلِّ شیء و هو اآلخر من کل شیء» (ابنعربی1420،ق ،ج )475 :1نیز،
سنایی میگوید:
بـدو

خیر و شر جمله سرگذشت بـدو...

همه

از او

و

بـازگشت

عقل و جان را مراد و مالک اوست

منتهـای مـریـد و سـالک اوست
(سنایی 63 :1377 ،و )61

این درون آگاهی ،در معنای اتمّ آن خارج از حوزۀ دستاوردهای عقالنی است و تنها از راه دل
و تصفیۀ باطن و قطع عالیق مادی حاصل میشود.
پس معرفت حیات دل بود به حق و اعراض سر از جز حق و قیمت هر کس به معرفت
بود و هر که را معرفت نبود وی بیقیمت بود  ...و مشایخ این طایفه صحت حال را به
خداوند معرفت خواندند (هجویری.)342 :1376 ،

عارف مسلمان بر آن است که خداوند خود انسان را بهسوی خویش فراخوانده و غایت مقصود
را به او نمایانده است؛ زیرا آن هدف چنان واالست که اگر اذن او و کمک او که اقتضای فضل و
رحمت اوست ،نبود ،حرکت بهسمت او در خیال آدمی نیز نمیگنجید:
یارب از فضل و رحمت این دل و جان

محـرم دیـد نـام خـود گـردان
(سنایی)60 :1377 ،

عارف نیل به آن مقصد واال را از خود او میخواهد و میداند «خداوند تعالی چنانکه خواهد
بدانچه خواهد بنده را به خود راه نماید و درِ معرفت بر وی بگشاید» (هجویری .)351 :1376 ،تا از
حضیض ماده و تعلقات مادی او را برهاند و به اوج کمال رهنمون سازد .بهشرطی که انسان
شایستگی پذیرش این لطف را در خود به وجود آورد.
این نوع از شناخت و صعود در مدارج معنوی و عرفانی که الزمۀ آن است در عمل برای
هرکسی میسر نمیگردد؛ زیرا غالب انسانها به دلیل خو گرفتن به عالم طبیعت ،بهتعبیر موالنا
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«آخُربین» شده و کمال مطلوب الهی خویش را از یاد بردهاند و خود را با خاک مأنوستر مییابند تا
افالک؛ درنتیجه از سیر بهسوی کمال وحشت داشته و گریزاناند (عابدی .)58 :1392 ،حالآنکه زهد
حقیقی و عرفان واقعی جز با پرهیز از خواستههای نفسانی و مادی و توجه تامّ به مبدأ اصلی و
رضوان الهی حاصل نمیشود:
للعرفاء الکاملین دون الجهال الناسکین مع ان الغرض األصلی من النسک هو تخلیص
القلب عن شواغل و التوجه التام إلی المبدأ األصلی و اإلشتیاق إلی رضوان اهلل تعالی و
لیت شعری کیف یشتاق و یتوجه نحو المبدأ األول و دار کرامته من ال یعرفها و
یتصورهما (مالصدرا.)201 :1428 ،

پس در طی سلوک معرفتی ،جهت حصول توجه تامّ به آن غایت حقیقی و مبدأ اصلی،
بزرگترین مانع نفس انسان و انانیت اوست که باید از میان برداشته شود:
شیخ گفت :ای حسن  ...آن نفس توست که تو را در چشم تو میآراید او را قهر
میباید کرد و بمالید مالیدنی که تا بنکشی دست از وی برنداری و چنان به حقش
مشغول کنی که او را پروای خود و خلق نماند (ابنمنوّر.)196-197 :1390،

بنابراین عارفی که آن هدف فرجامین را شناخت و پیوسته نصبالعین خود قرار داد ،در همۀ
شئونات خود او را محور قرار داده و براساس آن حرکت میکند و در این میان نشانی از خود
نمیبیند؛ درواقع «سالک کار خود را با خدای خود یکسره نموده غیر از خدا مقصد و مقصودی
ندارد»(حسینی تهرانی1418 ،ق .)96 :او میداند رسیدن به هستی حقیقی در گرو وانهادن این هستی
عاریتی است « :شیخ المشایخ [به ابوالحسن خرقانی] گفت :بیا تا بدین تنور فروشویم تا زنده کی
برآید؟ شیخ گفت یا عبداهلل! بیا تا به نیستی خود فروشویم تا به هستی او که برآید؟»
 .)614مطابق این نگاه ،هرچه جز او نردبان پایۀ معرفت است ،حتی هستی خود عارف:
عنصر و
همه را

هیوالنـی

طبع و الـوان چـار ارکـانی

ماده

غـایت تنـاهی دان

دان

نـردبـان

پـایـه

الـهی

(سنایی)68 :1377 ،

مصداق کامل چنین عارفی پیامبران و اولیای الهی هستند:

(عطار:1391 ،
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انبیای معظم و اولیای معصومین ،علیهم السالم  ...در سیر معنوی و سفر الی اهلل به غایت
القصوای فنای ذاتی منتهی العروج «قاب قوسین او ادنی» رسیدهاند  ...و در حدیث
نبوی ،صلی اهلل علیه و آله ،است :علیّ ممسوس فی ذات اهلل تعالی (امام خمینی:1388 ،
.)544-546

همه کارهایش به خاطر خدا است؛ بغضش برای خدا و حبّش نیز برای خدا است:
گفت من تیر از پی حق میزنم

بـنـده حـقم نـه مـأمـور تــنـم...

رخت خود را من ز ره برداشتم

غیـر حـق را من عـدم انـگاشتم...

تـا احبّ هلل آیــد نـام مـن

تا کـه ابغض هلل آیـد کـام من

تـا کـه اعـطا هلل آید جـود من

تا کـه امسک هلل آیـد بود من

بخـل مـن هلل عـطا هلل و بـس

جمله هللام نیم من آنِ کس

ز اجـتهاد و از تحـری رستهام

بستهام

آستین

بر

دامن

حق

(مثنوی ،دفتر ،1ابیات )3807-3787

عرفان عاشقانۀ اسالمی حرکت عارف به آن مقصد عالی را حرکت حبّی و از سنخ جذبه و
کشش میداند این کشش از طرف
مغناطیس جان همان جان جان است [و] از آن به جانان و حقیقه الحقایق و اصل قدیم
و منبع جمال و مبدأالوجود و غایةالکمال تعبیر کنند .این جذبۀ مغناطیسیۀ حقیقیه نتیجه
و اثرش پاره کردن قیود طبیعیه و حدود انفسیه و حرکت به سوی عالم تجرد و اطالق
و باألخره فنا در فعل و اسم و صفت ذات مقدس مبدأالمبادی و غایةالغایات و بقای
هستی به بقای حضرت معبود است (حسینی تهرانی1418 ،ق.)10 :

غایت سلوک در عرفانهای مبتنیبر ادیان
در ساختار اندیشۀ عرفانهای مبتنیبر آموزههای الهی ،انسان حلقۀ آخر زنجیرۀ هستی نیست ،بلکه
این زنجیره پس از او نیز در مسیر تکاملی ادامه مییابد و از این رهگذر زنجیرۀ تکاملی هستی به
ذات باریتعالی ختم میشود .موالنا این وحدت در غایت را در عین اختالف در مسلک و سلوک
چنین ترسیم میکند:
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هـر نبی و هـر ولی را مسلکی است

لیک تا حق میبرد جمله یکی است
(مثنوی ،دفتر 1بیت)3088

براینپایه ،مکاتب عرفانی مبتنیبر ادیان یک فصل مشترک غایی دارند که عبارت است از:
شناخت خدا و وصول به حقیقت ،و سلوک عرفانی طی مسیری است که در آن دیوار
پیروزمندی که از عرفان در تمام شرایط و در همۀ مذهبها دیده میشود ...آن هم با
یک هماهنگی بینظیر که همۀ عرفا از وحدت با حق دم میزنند (جیمز.)109 :1372 ،

عارف مسیحی از طریق شهود در پی دستیابی به وحدت با خدا یا وجود مطلق است و بدین
طریق فراتر از درک بشری به حقایق دست مییابد (کاکایی .)61 : 1386 ،چنین عارفی با وجود باور به
تثلیث در اوج جذبات عرفانی و درنهایت مسیر سلوک خود تنها ذات باریتعالی را میبیند؛
اکهارت عارف نامدار مسیحی میگوید:
خدا این روح را به برهوت و خلوت خویش میکشاند آنجا که جایگاه وحدت محض
اوست ...آن جایی که حتی فرشتگان راه ندارند (نقل از کاکایی.)61 :1386 ،

عرفان کاباال نیز که براساس شریعت یهود و با تأثیرپذیری از برخی آموزههای دیگر پدید آمده
است ،از غایت خود تصویری مشابه بهدست میدهد.
کاباال نامی است که بر تصوف یهودی اطالق میشود .فهمیدن و درک رموز مخفی در آیین
کاباال سبب میشود تا انسان به صورت روحانیواری به خدا نزدیکتر شود و بدینترتیب ،بشریت
به قدرت واالیی از رموز مخفی خدا که برای دیگر انسانها پوشیده است ،پی میبرد (سلیمانی:1392 ،

17؛شولم .)69 :1389 ،عرفان امروز یهود به چند دسته قابل تقسیم است .عرفان مرکابایی یا مرکاوا،
حسیدیسم و آیین قباال یا کاباال .هستۀ اصلی عرفان یهود را قباال تشکیل میدهد؛ با نگاهی کلی به
دیگر عرفانهای یهودی ،میتوان دریافت که قباال ،آبشخور مرکابا و حسیدیسم است؛ تأمل در
آموزههای قباال ،روشن میسازد که غایت مشخص این مکتب ،پیوند روحانی انسان با خدا ولو از
طریق جادو ،بوده است (شولم .)83 :1389 ،براینپایه،
هدف عارف قبّاالیی رسیدن به خدا و یکی شدن با او است ،بهطوریکه عارف تجسم
خدا گردد و ارادۀ او ارادۀ خدا باشد  ...در قباال دربرابر تجلیات نورانی« ،این سوف» یا
خدای نامتناهی پنهان قرار میگیرد و «سرتااحرا» بعد تاریک و ظلمانی درمقابل خیر و
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نیکی واقع میشود .عارف وظیفه دارد با طهارت باطنی [از این بعد تاریک] و با
استفاده از کشف و الهام و شهود قلبی از ظواهر دین به باطن و اسرار حقایق دینی و
الهی پی ببرد و سیر و سفری است از خاک بهسوی افالک که هستی را به یک
حقیقت برمیگرداند و جزء را در کل ذوب میکند و به اتحاد و فنا و بقا میانجامد

آنچه محل تأمل است اینکه در تفکر یهود خداوند به عنوان غایت سلوک ،اگرچه موجودی
متعالی بوده و شبیه هیچچیز دیگر نیست اما ازسوی دیگر مانند انسان ،و پادشاه و فرماندهی قاهر و
غالب ،خشمگین و یا شاد میشود و احساسات و حاالت مختلف در افعال او تأثیر میگذارد.
تأویل باطنگرایانه از متون دینی ،متأثر از گنوستیسیزم ( ،)Gnosticismدر عرفان یهودی
جایگاه ویژهای دارد .آن ها هدف خود را عروج معنوی به عالم ملکوت و درنهایت رسیدن به خدا
میدانستند .پیترز مبتنیبر همین اندیشه میگوید:
نوشتههای مربوط به هیکلها را رسالۀ عملیۀ عارفان نامیدهاند و محتوای آن ظاهراً نیل
به همان نتیجۀ دشواری است که تصور میشد چهار شخص معروف براثر آن به
فردوس پا نهادهاند در متون هیکلها حکیمی به نام نحمیا بن هقانا نوعی جذبه عرفانی
دارد و در آن شکوهی عجیب و حکومتی غریب ،شکوه رحمت و حکومت شعاع را
که در پیشگاه تخت جالل برپا شده بود ،مشاهده میکند (پیترز ،1384 ،ج.)295 :3

غایت در عرفانهای نوظهور و سرچشمههای آن
بنابر آنچه گفته شد ،در مکاتب عرفانی مبتنیبر ادیان افق دید به حوزۀ ماورای طبیعت کشیده
میشود و به اصل مشترک الهی انسانها میرسد .اما در عرفانهای بریده از وحی افق دید یا در
محدودۀ عالم طبیعت متوقف شده و عقیم میماند ،یا اینکه در غبار توهمی از انسان ناپدید میگردد
(عابدی .)54 :1392 ،عرفانهای نوظهور غالباً از دستۀ دوم بوده و مبتنیبر مبانی دین و مذهب خاصی
نیستند .چنانکه اشو میگوید« :سالکان من به هیچ نژادی وابسته نیستند؛ به هیچ کشوری تعلق ندارند
و به هیچ مذهبی وابسته نیستند فلسفۀ سلوک شاگردان من همین است» (اشو1382،الف .)101 :هرچند
ممکن است از تعالیم وحیانی ادیان ،کم و بیش تأثیر پذیرفته باشند .آنگونهکه سای بابا آیین خود
را مشتمل بر همۀ ادیان دانسته و اعتقاد به پیامش را با گرایش به ادیان دیگر مغایر نمیداند و
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میگوید« :من روحانی هیچیک از ادیان نیستم .برای تبلیغ هیچ دینی نیز نیامدهام .من آمدهام که
هندو ،هندوی بهتری ،مسلمان ،مسلمان بهتری و مسیحی ،مسیحی بهتری باشد» (شریفی .)74 :1387 ،او
از این رهگذر ،برخی تعالیم هندو و بودایی ،برخی تعالیم تصوف اسالمی و پارهای از آموزههای
مکاتب دیگر را جزء آموزههای خود میآورد .ازاینقبیل است ،دیدگاه او مبنیبر تعدّد و تکثّر راه
میرسد ،نسخۀ نازلی از ایدۀ «الطِّرق إلی اهلل بعدد أنفاس الخالیق» (قیصری )296 :1386 ،باشد که
دیدگاه مشهور متصوفه اسالمی است.
انسان سرخورده از عقالنیت دکارتی و مدرنیسم ،پس از حدود چهار قرن معنویتگریزی و
تبعیت از اندیشه های مادی ،دیگربار به عرفان و معنویت پناه آورده است .ظهور مداوم رویّههای
نوین عرفانی ،نتیجۀ تالش عدهای دلسوز و یا فرصتطلب برای درمان این سرخوردگی و ارائۀ
پاسخهایی اقناعکننده به ابهامات و سؤاالت هستیشناسانه و معرفتشناسانه است .از این رهگذر،
عرفان در فرهنگ عمومی جامعۀ مدرن معاصر به طیف وسیعی از مکاتب معنوی یا مکاتبی با رنگ
و لعاب معنوی اطالق میشود که مدعی دستیابی به معرفت بیواسطۀ حقیقت غایی هستند؛ اعم از
اینکه آن را خدا بدانیم و بنامیم ،یا چیزی جز خدا؛ معرفتی که از طریق تجربۀ شخصی و سلوک
فردی حاصل میشود.
معنویتهای نوظهور یا اعتقاد به خدا را نادیده میگیرند و یا تفسیری نامعقول و ناکارآمد از
خدا ارائه میدهند .هرچند اعتقاد به اصل وجود خداوند ،جزء آموزههای غالب این مکاتب
بهحساب میآید .اما تفسیرهای نارسا معموالً به انکار خدای واجبالوجود میانجامد .از مصادیق
تفاسیر خودساختهای که از خدا ارائه میدهند ،عبارت است از اینکه:
خدا پوشش جهان آفرینش است؛ آیا بین شیء و تصویرش تفاوتی هست؟ شما همۀ او
هستید و او همۀ شما؛ همۀ انسانها جزئی از خدای واحدند؛ آنچه در جسم به شکل
روح الهی وجود دارد خداوند است؛ روح خود خداوند است؛ هیچ مفهومی در آنچه
میگویند نیست؛ دانستن اینکه تمام اشیای خلق شده شکلی از خداوندند ،بسیار اساسی
است و  ...توصیفها و توجیههایی از این قبیل ،گاه به همه خدایی منجر میشود و گاه
به روح کیهانی میرسد و یا سر از تجسم خدا درمیآورد و نیز تصورات باطل دیگری
که هیچ سنخیتی با توحید ندارند (مشکانی و .)65 :1390 ، ...
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سلوک عرفانی در معنویتهای نوین بیشتر تجربۀ ذهنی و خیالی است ،نه سلوک روحانی؛ در
این مکاتب عرفانی ،اصوالً چنین فرضی نادرست انگاشته میشود که رسیدن به مدارج کمال
سلوک و تقرب ذات باریتعالی ،آرمانی ،ماورایی و وصفناپدیر است .حال آنکه عرفان اصیل
الی اهلل است.
عرفانهای نوپدید به جهت برداشت نادرستی که از خدا دارند اغلب در ترسیم هدف غایی به
بیراهه میروند تاآنجاکه گاه عالم وجود و یا صرفاً عالم طبیعت را در جایگاه خدا مینشانند.
یکی از شاخصههای عرفانهای نوپدید نادیده گرفتن اعتقاد به خدا یا انکار وجود خدا
و یا بعضاً ارائۀ تفسیری نامعقول از خدا به انگیزۀ انکار خدای حقیقی است .یکی از
نکات ضعف اساسی حتی برخی از نحلههای عرفانی خدامحور همچون پارهای از
آیینهای سنتیِ هندی و صوفیانه نیز ضعف و نقص جدی آنها در خداشناسی است.
تلقیهای افراطی و ارائۀ تفسیر نادرست از وحدت وجود و پندار فنای در خدا و خدا
شدن انسان از جملۀ نقاط ضعف جدی آنها است (شریفی.)177 :1387 ،

تفسیری که اشو از خدا بهدست میدهد یک تفسیر اومانیستی متشتت است که در آن عمالً
انسان به جای خدا مینشیند و یا اینکه خدا را با اندک تمرکزی درون خود مییابد .از نظر او «روح،
خود خداوند است» (اشو1382 ،ب .)10 :او در جواب کسانی که از او دربارۀ خدا سوال میکنند،
هرگونه صحبتی را دربارۀ خداوند بیفایده میداند و میگوید :هیچ معنا و مفهومی در آنچه
میگویند نیست (اشو1382 ،ب .)135 :به نظر او «هرگاه انسان به نقطهای برسد که خودش را کامالً
خارج از ذهن ببیند ،آن وقت انسان خدا شده است» (اشو1382 ،ب .)253 :اشو در جای دیگر خدایش
را همان ذهنیت خود میداند که در نزد اوست (اشو1380،ب.)64 :

در تعالیم اشو هدف از مشی عرفانی چیزی از سنخ کامجویی و خوشی است که از نظر او
درک مفهوم خدا نیز آمیخته با آن است.
اشو بر لذت جنسی و شادمانی اینجهانی تأکید دارد ،ناپایداری آن را میپذیرد و خدا
را در خوشیها و کامجوییهای مادی و عادی میجوید .البته توصیه میکند که باید
عشق جنسی را با مراقبه و نیایش آمیخت تا لطف آن افزایش یابد و خوشی و شادی
عمیقتری تجربه شود (مظاهری سیف.)175 :1386 ،
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بر این مبنا ،اشو عشق را  -در سطح جنسی آن  -باالترین میداند ،حتی باالتر از خدا و دین .از
نظر او تنها یک خدا و یک دین وجود دارد و آن عبارت از خدای عشق و جشن و سرور ،و دین
عشق است (اشو1382 ،ب.)37 :

در مدتیشن نیز که رویۀ سلوک عرفان پستمدرن است ،غایت و هدفی مبهم و وهمآلود تصور
مدتیشن وسیلهای برای رسیدن به خط پایان نیست ،نه پایانی در کار است و نه
رسیدنی؛ حرکتی است برای خروج از محدودۀ زمان .هر نوع روش کار ،فکر و اندیشه
را در محدودۀ زمان محبوس نگاه می دارد  ...وقتی افکار ظاهر و بعد محو شدند ،آن
موقع مدتیشن در فراسوی زمان است .در این حرکت سکرآور؛ در تخلیۀ کامل درون،
عشق هست ،به همراه نیروی عشق ،نابودی و بعد خالقیت هست (مورتی.)33 :1382 ،

یعنی چیزی که شاید بتوان آن را تجربۀ درکپذیرِ غیرقابل وصفی از خأل و خلسه نام نهاد .اینجا
تجربۀ عرفانی نوعی احساس وجد گذرا برای یافتن انرژی دوباره در زندگی مدرن است.
اصوالً عرفان پستمدرن ریشه در سکوالریسم و اومانیسم دارد و ملتزم به خدا نیست .در این
رویۀ معنوی ،محور مباحث عرفانی انسان است .آنچه در روش سلوک عملی عرفان پستمدرن
(مدتیشن) حائز اهمیت است ،تأثیرگذاری بر جریان افکار و تصورات و ایجاد وقفه در آن و رسیدن
به نوعی آرامش است .بر این اساس کریشنا مورتی میگوید« :مدتیشن یعنی فاصله داشتن از این
جهان بدون قصد و غرضی» (مورتی.)26 :1382 ،

از اواخر قرن نوزده استفاده از مواد توهمزا برای فاصله گرفتن از سطح ظاهر زندگی و رخنه در
سطوح دیگر و رؤ یا دیدن و دستیابی به بصیرت رواج پیدا کرده است .پیروان این رویّه از موسیقی،
آواز و رقص تند و یکنواخت و مواد توهمزا برای ادراک نیروی طبیعت ،محو شدن در آن و یکی
شدن با آن استفاده میکنند .رسیدن به این مرحله غایت سلوک عرفانی شمنیستها است

(جمعی از

نویسندگان ،ج.)78 :1374 ،1

در بهترین صورت ،شمنیسم برتری انسان را بر سایر موجودات و حیوانات انکار
میکند؛ حتی تشرف به القاب حیوانی ،نظیر خرس بزرگ ،گوزن سیاه ،سگ زرد و ...
ویژه شمنها و براساس رؤیاهایی است که هنگام اتحاد با نیروهای پنهانی طبیعت
مشاهده میکنند .درنهایت همۀ این کوششها برای درمان بیماریها و حفظ قبیله از

Downloaded from erfanmag.ir at 17:52 +0330 on Thursday February 21st 2019

میشود که هیچ ارتباطی با خدا ندارد.

عرفان از غایت الهی تا غایات اومانیستی و دهری

113

هجوم و بدخواهی ارواح شریر و شیاطین است .پر واضح است که غایت مسیر عرفانی
شمنیسم ،وهم در وهم بوده و معطوف به اتحاد ،فنا ،شهود نیروهای پنهان طبیعت و
صورتهای موهوم منسوب به آن است (مظاهری سیف.)109-110 :1387 ،

تائوئیستها نیز مبنا و غایت سلوک خود را در طبیعت جستوجو میکنند؛ به همین جهت آنان
زندگی میکنند« .عالقه به جهان و دلبستگی به حیات و ادامۀ زندگانی ،هدف و مقصود نهایی در
معتقدات ایشان میباشد» (ناس .)319 :1375 ،تائوئیسم همچون دیگر شمنیستها در اوج سیر معنوی و
عرفانی خود فنای در نیروی بیکران طبیعت و اتحاد با آن را مد نظر قرار میدهد .آنها در چهرۀ
نگارین و درعین حال بی ثبات و تغییرپذیر طبیعت در پی آمال معنوی هستند و فراتر از نیرویهای
پنهان و آشکار طبیعت در این هستی بیکران چیزی برای درک معنوی نمییابند.
هرچند تائوئیستها بر یگانگی تائو تاکید میکنند ،اما در عین حال خدایان گوناگونی
برای آب ،باد ،آتش و غیره دارند؛ عارف تائوئیست میتواند با تمرینات فیزیکی،
مانند کنگفو ،شائولین و امثال آن با این خدایان ارتباط برقرار کرده ،نیروی
مخصوصی را به واسطۀ آنها از تائو دریافت کند؛ بههمینجهت ،اساتید معنوی معموالً
اساتید رزمی و ورزشیاند...
اگرچه نمیتوان برخی جنبههای مثبت تائوئیسم نظیر ورزش و آمادگی جسمانی و
روحیه انطباقپذیری با طبیعت را نادیده گرفت اما «از این ضعف [نیز] نمیتوان چشم
پوشید که غایت این سیر به کشف و ارتباط با نیروی جاری و بیکران طبیعت محدود
میگردد .مشکل دیگر اینکه در تائوئیسم ،حذف تمایز پدیدههای جهان به آنجا
میرسد که انسان با حیوان در یک رتبه مینشیند و برتری او بر حیوانات ،چندان
مالحظه نمیشود[ ...و دیگر] جایی برای ابعاد عظیم انسان نظیر زیباشناسی ،عشق و

درجات متعالی عرفان باقی نمیماند (مظاهری سیف117 :1387 ،و .)116

موالنا ،گویی بر صاحبان چنین تفکری نهیب زده و میگوید:
خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم

زین دو چـرا نـگـذریم ،منزل ما کبریاست
(مولوی)166 :1388 ،
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میتوان گفت در عرفانهای طبیعتگرا خدایی با شاخصههای متمایز و اسما و صفات معین به
عنوان خالقی جدا از دهر و طبیعت وجود ندارد .نوعی همهخدایی ،در این آیینها مشهود است؛
یعنی باور به اینکه خدا و عالم طبیعت یکی است و خدایی جز همین عالم ماده وجود ندارد .به
دیگر سخن ،خدا همان قوانین و کل نظام حاکم بر این عالم است .این معنا در کتاب «چانگ تزو»
در چشم کسی که بیداری بزرگ را تجربه کرده است ،همهچیز واحد است ،همهچیز
خود حقیقت است؛ گرچه درعین حال ،این حقیقت فرید بر روی او چشمانداز
رنگارنگی از اشیای بینهایت گونهگون و متنوع میگشاید که در گوهر و ذات با هم
متفاوتاند و عالم از این حیث عالم تعدد و تکثر است (ایزوتسو.)300 :1378 ،

میل به تقدیس و پرستش طبیعت در میان جوامع نخستین و اقوام ابتدایی که از هر جهت خود را
مقهور طبیعت و عوامل طبیعی میدیدند ،همواره وجود داشته است؛ انسانهای نخستین به منظور
رامکردن نیروهای قهّار طبیعی ،به تعظیم و کرنش در برابر آنها میپرداختند .بر این اساس گرایش
به عرفانهای طبیعتگرا در دنیای مدرن بهمنزلۀ سیر معنوی قهقرایی به سمت ذهن ابتدایی و ادیان
ابتدایی است و بهنوعی بازگشت به باورهای دینی -عرفانی ماقبل تاریخ است .بیتردید ،این
گرایشات از بحران معنویت در دنیای معاصر حکایت میکند و نشاندهندۀ کوشش انسان مادی
جهت یافتن راه نجات از ورطۀ الأدریگری جامعۀ مدرن است.
گرایش به سحر و جادو جهت پرکردن خأل معنوی ازجمله مصادیق واپسگرایی معنوی انسان
عصر جدید است که میخواهد سر در الک ماده فرو برده و معنویت را در بطن طبیعت
جستوجوکند؛ روش معنویِ جادوبنیانِ دونخوان ) (Don Juanکه از ادیان ابتداییِ سرخپوستی
الهام میگیرد ،از آن جمله است؛ دون خوان بر آن است که الزمۀ پیمودن راه معرفت ،داشتن مرشد
و راهنمایِ ساحر است و این مرشد ساحر است که شاگردش را پیدا میکند؛ ازاینرو جستوجوی
شاگرد نمی تواند در یافتن چنین مرشدی مؤثر باشد .او مرشد خود را نیز جادوگری با قدرتهای
عظیم (به نام خولیان) توصیف میکند که به ارادهای شکوهمند دست یازیده بود (کیانی.)291 :1387 ،

شاگردی که او انتخاب میکند ،کارلوس کاستاندا ،دانشجوی دکتری رشته مردمشناسی دانشگاه
کالیفرنیا است.
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کاستاندا و مرشد مرموز او ،دون خوان از گیاهان و داروهای توهّمزایی مانند «پیوت» و
«مسکالین» استفاده میکردند .کاستاندا بر این باور است که اثر توهّمزای این داروها سبب میشود
تا انسان پوستۀ ظاهری تصورات خود از این جهان را دریده و از قید آن رهایی یابد و درنتیجه به
مییابد که میتواند به وحدت برسد؛ یعنی دیگر او در میان نباشد و همچون قطرهای که به دریا
پیوسته و جزء دریا شده باشد ،او نیز جزء روح جهانی شده و روح جهانی را بنمایاند .باید توجه
داشت که این امر فنا در قدرت طبیعت است و با فنایِ فیاهلل مطرح در عرفان اسالمی کامالً متفاوت
است.
عرفان دون خوان -کاستاندا نهتنها با آیینهای سرخپوستی گرهخورده بلکه از بطن این آیینها
زاده شده است .تمسک به جادو و بهرهگیری از مواد توهمزا را باید ازجمله وجوه مشترک
سنتهای سرخپوستی و طریقت کاستاندا شمرد؛ قبایل سرخپوست از دیرباز برای رسیدن به نوعی
رهایی و خلسه از گیاهان توهمزا استفاده میکردند .مبتنیبر همین سنتها ،در طریقت کاستاندا نیز
پیوسته به بهرهگیری از گیاهانی مانند «مسکالین» و «پیوپ» جهت دست یافتن به حالت ویژۀ روانی و
رسیدن به مراتبی از سلوک توصیه میشود(رک :کاستاندا171 :1371 ،؛ یونگ.)17 :1359 ،

شیوههای معنوی رایج در دنیای مدرن که بیشتر مبنای سکوالر و اومانیستی دارند ،به همان
اندازه که از ادیان مبتنیبر شریعت گریزاناند ،از آیینهای معنوی بشری مانند بودیسم ،هندوئیسم،
جینیسم ،تائوئیسم و آیینهای سرخپوستی و دیگر ادیان ابتدایی استقبال کرده و متأثر شدهاند .از این
رهگذر ،عرفانهای بودایی و هندو از سرچشمههای عمدۀ معنویتهای جدید شناخته میشوند؛
غالب شیوههای عرفانی نوپدید آمیزهای از تعالیم این آیینها همراه با پارهای نوآوریها و بدعتها
است تا تعالیم مذکور را با مذاق انسان متمدن امروزی سازگار سازد.
پال توئیچل ) ،(Paul Twitchellرهبر و بنیانگذار «اکنکار» ) (Eckankarادیان و مذاهب را
متعلق به دورههای پیش از تکامل اندیشه و پیشرفتهای بشری میداند و توصیه میکند که جهت
نیل به درجۀ باالتری از فهم معنوی ،باید چیز کاملتری جایگزین ادیان شود (ترکمنی .)173 :1391 ،در
نگاه او:
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اماکن مذهبی و ادیان رسمی به دورههای قبل از بلوغ افکار و تحوالت انسانی تعلق
دارند .هر مذهبی وظیفهاش را در روز و موعد مقرر خود بهجا میآورد .اما در موازات
رشد بشر در زمینۀ فهم معنوی باالتر این راهها و روشها باید با چیزی کاملتر و
کاملتر جایگزین شوند (توئیچل.)78 :1379 ،

خود  -روش معنوی مدرن و کاملتری ارائه میدهد .او با شعار راستی و دوستی ،تزکیۀ همزمان
ذهن و جسم را پیشنهاد میکند و در اوج سلوک بودا شدن را وعده میدهد.
چنانکه «سایبابا» ) (Sathya Sai Babaنیز تلفیقی از سنتها و بدعتها را به عنوان رویۀ
معنوی خود تبلیغ میکند .او غالب تعالیم خود نظیر اعتقاد به ویشنو ،باور به تناسخ ،توجه به عالم
درون را از آیین هندو گرفته است؛ در طریقت سایبابا ،افقِ دیدِ غاییِ منتهی به برهمنِ (خالق
هستی) آیین هندو و وحدت وجود مطرح در عرفان اسالمی درهم میآمیزد و درنهایت از نوعی
نگرش متشتّتِ سیال بین همهخدایی ،حلول و روح کیهانی سر در میآورد .سایبابا خدا را بیشتر به
عنوان ابزار میبیند نه هدف .از دیدگاه او عطف توجه به خداوند بهخاطر آن است که آرزوها و
خواستههای ما محقق شود .بنابراین هیچگاه هدف و غایت انجام اعمال خدا نیست .تعالیم او در این
زمینه بیشتر متأثر از اومانیسم و اگزیستانسیالیسم غربی است (سایبابا.)6 :1384 ،

در طریقت هندو  -به عنوان بستر نوآوریهای معنویِ کسانی مانند بودا ،سایبابا ،لیهنگجی و
داالیالما -تصویری که از غایت سلوک ارائه میشود ،معطوف به نوعی فنا و وحدت است .از این
منظر ،غایت سلوک ،متعالی مینماید و آتمن که همان نفس انسان است با برهمن یعنی حقیقت
یگانه و سرچشمۀ هستی و اساس عالم یکی انگاشته میشود (راداکریشنان .)157 :1382 ،بر این اساس،
اگر آدمی خودش را چنانکه باید بشناسد ،درمییابد که سرمنشأ همۀ عالم و بنیاد هستی و در یک
کلمه ،برهمن است؛ «کسی که برترین و بهترین را بشناسد ،خود برتر و بهتر میشود .بهراستی که
نفس ،برترین و بهترین است» (تیواردی .)19 :1381،در افق دید عارف هندو ،پس از رسیدن به فنا ،نیل
به برهمن (حقیقت مطلق) به عنوان هدف واال وجود دارد« :چون همۀ آرزوهایی که در دل آدمی
جای دارند ،از بین بروند ،آنگاه فانی ،جاودانه میشود و انسان در اینجا به برهمن نایل میشود»
(راداکریشنان .)63 :1382 ،عرفان بودایی از افقِ دید غاییِ خود نیل به برهمن را حذف میکند .به همین
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جهت ،فاقد هدف واال است و در مرحلۀ فنا و نیستی متوقف میشود .با وجود اینکه ،برخورداری از
غایت متعالیتر را میتوان امتیاز نسبیِ عرفان برهمایی بر سلوک بودایی تلقی کرد ،اما عرفان
برهمایی نیز بهواسطۀ آمیختن حقیقت انسان با حقیقت خالق و منشأ عالم هستی (برهمن) ،در عمل
مشکل این عرفان ،اتمام سیر در نفس است؛ یعنی وقتی سالک به فنا در حقیقت نفس
رسید و همۀ حقایق عالم را در آتمن -برهمن کشف کرد مجالی برای باال رفتن از این
مقام ندارد؛ اما در عرفانهای خداگرا ،حقیقت الهی غیر از انسان است و همواره او
میتواند به سیر معنوی خود حتی پس از مرگ ادامه دهد (مظاهری سیف.)127 :1387 ،

چنانکه خطاب باریتعالی به پیامبر(ص) در حدیث معراج ،داللت بر ادامۀ سیر معنوی و ارتقای
درجۀ خواص در بهشت دارد .آنجاکه میفرماید« :یا أحْمَدُ! إنَِّ فی الْجَنَِّةِ قَصْراً  ...فیهَا الْخَواصُِّ،
أنْظُرُ إلَیْهِمْ کُلَِّ یَوْم سَبْعینَ مَرَِّةً فَأُکَلِّمَهُمْ کُلَِّما نَظَرْتُ إلَیْهِمْ ،وَأزِیدُ فی مُلْکهِمْ سَبْعینَ ضعفاً»؛ ای احمد!
در بهشت قصری است  ...که در آن دوستان خاص من هستند که هر روز هفتاد بار به آنان نظر
میافکنم و هر بار با آنان سخن میگویم و هفتاد بار بر قلمرو و مقامشان میافزایم (غیاثی ،بیتا .)9 :

سالک بودایی در نقطۀ کمال سیر معنوی ،رهایی از رنجِ زنجیرۀ تولدهای پیاپی و نیل به نیروانا
را مدّ نظر قرار می دهد و نیروانا به معنی رهایی از رنج زندگی و رسیدن به نابودی است؛ درواقع،
عارف انتظار دارد در نیروانا نوعی خأل تامّ را تجربه کند و در آن از هر نوع تزاحم عالم وجود
رهایی یابد .به همین دلیل باید میان مفهوم فنا در اصطالح عرفان اسالمی و نیروانا در عرفان بودایی
تمایز قائل شد؛ فنا در نگاه عارفان مسلمان
نیست شدن از مرتبۀ ناقص است که مالزم با بقا در مرتبۀ کامل میباشد .چیزی که
فانی میشود ،غیر حق است و آنچه باقی میماند ،تجلی حق است .فنا و بقا کامالً به
هم پیوستهاند .کسی که فانی در حق است همواره باقی میماند اما بقا از آن جهت که
منتسب به حق است باالتر از فنا است (شجاری.)125 :1389 ،

اما سالک طریقت بودا به علت نبود غایت متعالی ،در مرحلۀ فنا به خأل میرسد و در عمل
نافرجام میماند.
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اندیشۀ بودایی با حذف خدا از زندگی انسان ،تکیهگاه او را در مالیمات و سختیهای زندگی
از بین برده است .بودا هیچ قدرتی را بیرون از وجود انسان در سرنوشت او دخیل نمیداند .در
اندیشۀ او ،انسان خداوندگار خویش است و جز خود نمیتواند از کسی دیگر یاری بجوید؛ او باید
خود پناه خویش باشد« .در حقیقت ،در مذهب او انسانیت به حد کمال مورد توجه است»

(ناس،

الگویِ یک انسانِ کمالیافته است و همۀ انسانهای دیگر نیز در درون خود استعداد بالقوۀ بوداشدن
را دارند بی آنکه برای طی این مسیر نیاز به استمداد یا توجه به نیرویی ماورایی داشته باشند .بودا از
مبدأ کل و خالق یکتا سخنی بهمیان نمیآورد؛ محور تعالیم او خداوند نیست و سلوک عرفانی مورد
نظر او درنهایت به خدا ختم نمیشود .به همین جهت ،بودا در مورد بقای روح سکوت میکند و «از
وجود مافوق طبیعت ،که ازلی و بالذّات و خالق عالم و صانع آسمانها و زمین میباشد  ...و قاضی
حاجات و مجیب دعوات و قبلۀ نماز و صالت باشد ،بحثی به میان [نمیآورد]» (ناس.)179 :1375 ،

بودا ،هویت زندگی را رنج میبیند؛ از نظر او رنج چیزی عارض بر زندگی نیست بلکه جوهرۀ
زندگی را تشکیل میدهد(راداکریشنان .)157 :1382 ،و انسان تا زمانی که به «پرگیا» و آگاهی برتر
دست نیابد ،به حقیقت زندگی و پوچی و ناپایداری آن پی نخواهد برد و در چرخۀ تناسخ و
تولدهای پیاپی خواهد ماند .او تنها زمانی میتواند از این تسلسل مشقتبار رهایی یابد ،که به
آگاهی برتر و درک پوچی نفس خود و این عالم برسد که نتیجۀ آن همان نیروانا خواهد بود.
بنابراین ،در غایت سلوک عرفان بودایی اثری از خدا دیده نمیشود .عرفان بودایی
ازآن جهت که از طبیعت فراتر آمده و به باالتر از آن مینگرد ،بیتردید از عرفانهای
طبیعتگرا مترقیتر است ،اما چون در این چشمانداز چیزی نمیبیند و به پوچی و فنا
حکم میکند ،فراروی از عالم طبیعت چندان عرصهای برای اوج و عروج در سیر
معنوی بودیسم نمیگشاید (مظاهری سیف.)122 :1387 ،

از یک منظر متفاوت ،میتوان هدف بودا را رسیدن به شادی مطلق ارزیابی کرد و این شادی
مطلق با رهایی از رنج زندگی حاصل میشود؛ آرزوها و تمنیات دنیوی انسان را در چرخۀ تناسخ و
تولدهای دوبارۀ پس از مرگ ،و تجربۀ درد و رنج پیاپی گرفتار میکنند .به همین دلیل ،انسان تنها با
رها شدن از قید خواستهها می تواند از رنج زندگی رها شده و به شادی مطلق برسد؛ یعنی بودا،
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شادی را نبود رنج و درد میداند که یک تفسیر سلبی است ،نه ایجابی .داالییالما ،به این جنبه از
تعالیم معرفتی بودا تمرکز کرده و آن را هدف غائی رویۀ معنوی خود میشمارد و بر آن است که:
وقتی در مورد شادی در مکتب بودا صحبت میکنیم درک ما محدود به یک وضعیت
میتوانیم بگوییم این وضعیت عالیترین شکل شادی است (داالیی الما.)59 :1384 ،

از این منظر ،سرور عرفانی یک حالت معنوی الهی که در دل جای میگیرد ،نیست ،بلکه خالی
شدن دل از رنج و اندوه است .به دیگر سخن ،دریافتن این نکته است که آنچه میبینیم یک توهّم
است .حال آنکه در عرفان اسالمی ،اوج این سرور تجلی ذات باریتعالی بر دل عارف است و
خطاب «یا سرور العارفین» داللت بر همین نکته دارد.
پائولو نیز این عالم را توهمی بیش نمیداند .از نظر او این ماهیت وهمی هم در امور مادی صدق
میکند و هم در امور معنوی (کوئلیو .)24 :1383،به نظر میرسد که او در این زمینه از مبانی
معرفت شناسی هگل تأثیر پذیرفته است و بیشتر تمایل دارد تا جهان را نمادین بداند و واقعیت
خارج ی را انکار کند .به همین جهت ،در درک مبدأ و مقصد هستی راه به جایی نمیبرد و
میگوید« :زندگی را مانند کاروانی میبینم که نمیداند از کجا آمده و به کجا روان است»
(کوئلیو.)216 :1379،

او توصیف خداوند را یک دام میشمارد و خدا را برای افراد مختلف متفاوت میداند .این
رویکرد عمالً به نسبیگرایی در خداشناسی میانجامد و از تصور خدایی که بهطور استاندارد شده
برای همه یکسان بوده و بهمنزلۀ باور الیتغیر درآید ،بهشدت گریزان است .کوئلیو در کتاب بریدا به
جستوجوی خدا میپردازد و سرانجام به این باور میرسد که ایمان به خدا همانند یک شب
تاریک است؛ در نگاه او جستوجوی خدا وقت تلف کردن است زیرا در هر آیین و فرقهای که
باشیم ،خدا با ماست و او از ما میخواهد پیوسته در پی رؤیاها و قلب خود باشیم (کوئلیو.)151 :1384،

او بر این باور است:
هیچکس هرگز ثابت نخواهد کرد که خدا وجود دارد .در زندگی برخی چیزها را
فقط باید تجربه کرد ...عشق چنین چیزی است خدا نیز که عشق است ،چنین چیزی
است (کوئلیو.)70 :1385 ،
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به همین جهت ،در پردۀ آخر از «تشرف به سنت ماه» هنوز در تردید است که آیا خدایی هست
یا نه و درعین حال در جستوجوی اوست (رک :حسینیان و .)133-138 :1391 ، ...بر این اساس ،هرکس
می تواند برداشت متفاوتی از هستی و مبدأ و غایت آن داشته باشد و معرفت مبانی جهانشمول
نمی طلبد .پس لزومی ندارد شناخت برای همه ،حتی در سطح مبانی ،مطلق و یکسان باشد.
پیوسته درصدد القای این پندار است که هرکس مسیر متفاوتی در نیل به سعادت خویش طی
میکند و در این راه وظیفۀ هرکس دنبال کردن رؤیای خویش است و خداوند نیز همین را
میخواهد (کوئلیو .)142 :1388 ،با وجود اینکه او نسبیتگرایی را مبنای ایدئولوژی خویش میداند اما

خود در عمل بدان پایبند نیست؛ چنانکه پس از تبیین قوانین هزارۀ جدید ،در کتاب چون رود
جاری باش ،با جزمیت و مطلقگرایی کامل میگوید« :تمام قوانین مخالف این بیانیه باطل اعالم
میشوند»(کوئلیو.)172: 1386،

نتیجه:
عرفان اسالمی و دیگر عرفانهایی که مبتنیبر ادیان توحیدی شکل گرفتهاند ،غایت مشترکی دارند
و از شیوههای سلوک مشابهی برخوردارند؛ در همۀ آنها موضوع معرفت خداست و «منتهای مریـد
و سالک اوست ».نیل به این هدف غایی نیز با تالش برای رهایی از بند وابستگیهای مادی و
شکستن قیود نفسانی در مسیر تقرب خدا امکانپذیر است.
در مقابل ،عرفانهای مبتنیبر مکاتب غیر وحیانی  -اعم از عرفانهای کهن یا جدید بشری -
معموالً تصویری روشن از غایت متعالی مورد نظر خود ارائه نمیدهند ،یا اینکه درپیِ غایتی متعالی
نیستند و پیوسته در پردۀ ابهام و براساس اوهام دراینباره سخن میگویند .این بدان جهت است که
عرفانهای مذکور به انگیزۀ انکار خدای حقیقی ،یا به دلیل عدم شناخت درست ،تفسیری نامعقول و
موهوم از خدا ارائه میدهند و یا اعتقاد به خداوند را نادیده میگیرند و احیاناً منکر وجود خدا
میشوند .در بحث از انگیزه و غایت سلوک ،این دسته از عرفانها را میتوان به دو دستۀ سنتی و
مدرن تقسیم کرد:
الف .غایت در عرفان های سنتی :در عرفان بودایی غایت سلوک نیل به نیروانا (فنا) است؛ نیروانا را
میتوان غایتِ اومانیستیِ باطنگرا بهحساب آورد .زیرا این غایت معطوف به انسان است ،نه یک

Downloaded from erfanmag.ir at 17:52 +0330 on Thursday February 21st 2019

نسبیگرایی او در خداشناسی به نسبیگرایی در مسیر شناخت و سلوک نیز منجر میشود .پائولو

عرفان از غایت الهی تا غایات اومانیستی و دهری

121

حقیقت متعالی .به واسطۀ نیل به چنین غایتی برای انسان رهایی از رنج و رسیدن به شادی جاودان
(نبود رنج) حاصل می شود؛ عارف هندو در اوج مراحل سلوک ،به فنا در حقیقت مطلق (برهمن)
رسیده و جاودانه میشود .او در این مرحله درمییابد که آتمن (نفس انسان) همان برهمن است .در
وحدت وجود انسانمدارانه میانجامد.
در مکتبهای معنوی طبیعتگرایانهای مانند تائوئیسم و آیینهای سرخپوستی ،سالک اوج
کمال را در فانی شدن در نیروی بیکران طبیعت و اتصال به نیروی جهانی جستوجو میکند.
ب :غایت در عرفانهای مدرن :عرفانهای عصر جدید را باید شبهعرفان نامنهاد .به جهت آنکه با
عرفانهای پیشین در تعالیم ،شیوههای سلوک و غایت آن ،تفاوتهای ویژهای دارند .انگیزۀ پیدایش
این عرفانها تأمین نیاز فطری آدمی به پرستش (خداوند) و رساندن او به کمال معنوی مطلوب
نیست ،این عرفانها بیشتر درپیِ ارائۀ روشهایی برای دست یافتن به گشایش روانی و احساس
آرامش باطنی هستند .از این منظر ،انسان جهت رفع نیازهای معنوی و نیل به حاالت روحی لزوماً
محتاج خدا و ادیان الهی نیست ،بلکه با روشهای ویژۀ معنوی و برخی تمرینها و اذکار میتواند
به این مهم دست یابد .از این رهگذر ،سلوک در معنویتهای عصر جدید غالباً تجربۀ ذهنی و
خیالی است ،نه سلوک روحانی.
از نظر اشو ،سخن گفتن دربارۀ خداوند بیفایده است و هیچ مفهومی در آنچه دربارۀ خدا
میگویند نیست .او با این بیان که هرگاه انسان خودش را کامالً خارج از ذهن ببیند ،آن وقت او
خدا شده است ،معنویت اومانیستی خود را توجیه میکند و از این رهگذر ،دین عشق و خدای عشق
و جشن و سرور را باالترین میداند؛ داالییالما نیز بر این دیدگاه بودا که شادی نبود رنج و درد
است ،تمرکز کرده و آن را هدف غائی رویۀ معنوی خود میشمارد و بازایستایی رنج را عالیترین
شکل شادی میداند؛ کریشنا مورتی هم در تعالیم عرفانی به دنبال هدف مشابهی است .مطابق روش
سلوک پیشنهادی او آنچه در عرفان پستمدرن (مدتیشن) حائز اهمیت است ،تأثیرگذاری بر جریان
افکار و تصورات و ایجاد وقفه در آن و رسیدن به نوعی آرامش است.
پائولو ضمن نسبیگرایی در خداشناسی ،خدای افراد مختلف را متفاوت میداند و نتیجه
میگیرد که جستوجوی خدا ،وقت تلف کردن است .زیرا انسان در هر آیین و فرقهای باشد ،خدا
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با اوست .پس پیوسته باید در پی رؤیاها و قلب خود باشد .بر این پایه ،در این تفکر خدا عمالً
موضوعیت خود را از دست میدهد و انسان میماند و خواستههایش .سایبابا نیز خدا را بیشتر به
عنوان ابزار می بیند ،نه هدف .از دیدگاه او توجه به خداوند برای تحقق خواستههای انسان است.
یعنی غایت انجام اعمال خدا نیست .تعالیم او بیشتر از اومانیسم و اگزیستانسیالیسم غربی متأثر است.
عنوان آفرینندهای جدا از طبیعت قابل تصور نیست .در این آیینها نوعی همهخدایی مشهود است
خدا همان قوانین و کل نظام حاکم بر این عالم است و سالک باید خود را از توهم ظواهر برهاند و
با این حقایق اتحاد پیدا کند.
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