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  چكيده

هـاي   شناسي سنّتي، آدمي قـادر بـود از راه حـواس و بـه مـدد روش      بر مبناي معرفت
پـس از نظريـه كانـت در    . تجربي، اشيا را چنان كه هست، بشناسـد و بـه واقعيـت پـي ببـرد     

فـت، دسـتاورد تعامـل    شناسي كه بعد از او پذيرش عام يافته است، معلوم شد كـه معر  معرفت
هايي دارد و مـا بـا    تصرّف) ابژه(، در موضوع شناسايي )سوژه(عين و ذهن است و عامل شناسا 

گونـه كـه هسـت     تـوانيم بـه واقعيـت، آن    ما نمي. اشيا» بود«اشيا سروكار داريم، نه با » نمود«
بـارت ديگـر مـا بـا     بـه ع . نمايد، بشناسيم گونه كه مي توانيم واقعيت را آن برسيم، بلكه تنها مي

  .»ها نومن«سروكار داريم نه با » ها فنومن«
شناسـي جديـد و درهـم     رسد كه در روزگار پست مدرن، بر اثر ظهور معرفت نظر ميب

رنــگ شــدن جزميــت و  و متــدهاي تجربــي و كــم (Science)شكســته شــدن اقتــدار علــم 
عرفاني و معنـوي، كـه انسـان     هاي گرايي، راه براي مكتب گرايي در علوم و اكتفا به ابطال اثبات
هـاي   هـا، معنويـت   شـبه ديـن  . د، گشوده شده اسـت خوان ه درك شهودي و يقيني فرا ميرا ب

هاي عرفاني در كنار اديان توحيدي و غيرتوحيدي، متـاع خـويش را بـه بـازار      مدرن و سيستم
هـاي   از سنّتأثّر برخي از اين مكاتب عرفاني مت. است آورده و بساط تبليغ و تبيين را گسترده

هـاي معرفتـي خـود، راهـي      كه در تداوم تاريخي خود با گسست از بنيـان  است  عرفاني ديني
 زتفّكـر معنـوي فـارغ ا   / مـدرن بـه فضـا   ديگر برگزيده و برخي ديگر ريشه در نيازهاي انسـان  

كوشيم با بررسي تطبيقي سه سيسـتم   در اين مقاله مي. دديني و غيرديني دارهاي  فرض پيش
، فرجـام و غايـت سـلوك را بـر مبنـاي      )پوستي و عرفان موالنـا  بوديسم، عرفان سرخ( عرفاني
  .هاي اين سه مكتب مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم ها و آموزه دريافت

                                                      
نامـة قنـد    گرچه اين مقاله در هندوستان در فصل :يادآري. از مسؤوالن راي زني فرهنگي در دهلي نو ∗

نامـه   جويـان بـه درج آن در ايـن ويـژه     ليكن به دليل اهميت آن بـراي دانـش  پارسي يك بار چاپ شده، 
 نامه فرهنگ و ادب پژوهش. مبادرت كرديم
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  كليدواژه

  .موالنا -كارلوس كاستاندا -بودا -نيروانا -فنا

  نيروانا در عرفان بودايي

ايـن واژه كـه   . وجو كرد سانسكريت جست را بايد در زبان» نيروانا«هاي واژة  ريشه
 1شـود، از حيـث لغـوي، معنـاي سـلبي      خوانـده مـي   (Nibbania)در زبان پـالي، نيبانـه   

در بررسي وجوه اشتقاق اين واژه دو قول ديـده  . دارد راه همرا با خود به » خاموش شده«
وزيدن، بـاد   به معناي ”va“و » نه«به معناي  ”ni“ريشة اين واژه مركب از ) الف: شود مي

اسـت   ”nisvai“اسم مفعـول ا زفعـل    ”nirvaina“زدن و دميدن است كه در اين صورت 
بـه معنـاي خـاموش     ”nirvaina“كه به معناي خاموش شدن چراغ، آتش و امثـال آن و  

 ”nir“براساس قول دوم، اين واژه مشـتق از دو كلمـة   . شده، سرد شده و فرونشسته است
به معناي شـهوت، تشـنگي و طلـب اسـت كـه در ايـن        ”vaina“به معناي روگرداندن و 

  .2به معناي دوري و پرهيز از شهوت است ”nirvaina“صورت 

  سلوك در عرفان بودايي

شـود؛   دو اشتباه رايج در فهم تفّكر بودا، در ميان بسياري از مخاطبـان ديـده مـي   
معتقد است شناسند كه  مندي بدبين مي نخستين خطا اين است كه بسياري او را انديش

اي معتقدنـد كـه او دنيـا را وجـودي      عـده كه  اين دوم. زندگي سراسر درد و بيهوده است
اين دو تلقي، محلّ ايراد است، بودا رنج را حاصل روشِ بـودن  . پندارد خيالي و موهوم مي

چه كه به نظر او موهوم و خيالي است نه وجود اشيا بلكه تغيير ناپـذيري   داند و آن ما مي
  .ها است اري آنو پايد

چون  هم هاي فكري بودا اين است كه وي طرح مباحثي ترين ويژگي يكي از جالب
وجود يا عدم خداوند، آخرت، جاودانگي روح و بسـياري از مباحـث متـافيزيكي، معرفـت     

را بيهوده و بي حاصل دانسته و مبـادي الهـوت و فلسـفة ماوراءالطبيعـه و     ... شناسيك و 
  :خود به صراحت گفته است كه چنان. ني نزد وي وزني نداردامثال آن و مباحث عقال

در بـاب  چنـين   هـم  من در باب قدمت عالم و ازليـت جهـان توضـيحي نـدادم و    «
  3»...محدوديت و تناهي وجود تفسيري نكردم 

عالوه بر اين، بودا معتقد است كه پرسش از اين مباحث مانند آن است كه آدمـي  
از طبيب، نام و نشان، جنسيت و انگيـزه تيرانـداز را طلـب    تير خورده و در حال احتضار، 

  !كند
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هـاي   پـردازي  هاي مقدس يا اقوال بزرگان و نظريـه  مراجعه به كتابچنين  هم بودا

دور و دراز را به عنوان راهي براي شناخت حقيقت مردود دانسته، به مرجعي جز تجربه و 
نوعي معرفت  الح فيلسوفان، بودا بهتوان گفت كه به اصط مي. شناخت خود فرد باور ندارد

او حّتـي  . فاصله دارد» الك«يا » هيوم«چون  هم پيشيني معتقد است و طبيعتاً از كساني
اي به سـمت حقيقـت و نـه خـود حقيقـت       طريقت و فلسفة خود را صرفاً به عنوان اشاره

ـ    ترين مشكالتي كه از همين ره يكي از بزرگ. نمايد معرفي مي ين بـودا  گذر بـر سـر راه آي
و اعتقادي و نپـرداختن   4پديد آمده، اين است كه اين آيين بر اثر پرهيز از مباحث نظري

به سؤاالتي كه دربارة مبدأ و معـاد در اذهـان مخاطبـان وجـود دارد، دچـار نـوعي خـأل        
هـا و اسـاطير    مباحث كالمي و استداللي گرديده و براي پر كـردن ايـن خـأل بـه افسـانه     

  .شود متوسل مي
گـذاران اديـان، بـودا يگانـه      اوصاف متمايز آيين بودا اين است كه از بين بنيـان از 

قديسي است كه خود را صرفاً يك انسان معمولي دانسته و ادعاي خدايي، تجسد الـوهي،  
عالوه بـر ايـن، بـودا تمـام موفقيـت و      . پيامبري و الهام گرفتن از خداوند را نداشته است

بشري نسبت داده و بر اين باور بود كه هـر انسـاني تـوان و    اش را به خرد و جهد  كاميابي
بودا يك انسان در حد كمال بود و اين . استعداد بالقوه بودا شدن را در درون خويش دارد

» انسان مـافوق «كمال در انسانيت چندان به غايت بود كه پس از مرگ، نزد عوام بودايي، 
بتوانـد سرنوشـت انسـان را رقـم بزنـد،       در نگرش بودا، هيچ قدرت بيروني كـه . تلقي شد

در خـودش پنـاه بجويـد و از    «وجود ندارد، انسان خداوندگار خويش است و بايد كه تنها 
  5.»كسي ديگر طلب ياري نكند

  :به هر روي، آيين بودايي آغازين، مبتني بر سه اصل بنيادي بوده است
  هر هستي رنج است؛) الف
  رنج است؛ و عّلت گاه خاست) خواهندگي(عطش ) ب
رهايي از رنج، يعني فرونشاندن خواهندگي و عطش كـه بـه فرونشـاندن رنـج     ) ج

  انجامد؛ مي
  .6انجامد راهي كه به فرونشاندن رنج مي) د

  :گانه عالي به قرار ذيل است حقيقت چهارم خود همان راه هشت
شناخت درست، انديشه درست، گفتـار درسـت، كـردار درسـت، زيسـت درسـت،       

  .دلي درست گاهي درست، و يككوشش درست، آ
كارمـا ثمـره   . از ديدگاه بودا، رنج ميوه و ثمرة دوباره زاييده شدن در كارمـا اسـت  

كارما انسان و جهـان را بـه فرمـان    . كارهايي است كه بنابر قانون عّلت و معلول اثرگذارند
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 )سامسـارا (دارد و عّلت آن ناداني است كـه سـبب زنجيـري از تولـدهاي پيـاپي گردونـه       

  .شود مي
  :نظريه ناداني در دوازده حلقة زنجير علّي بدين شرح بيان شده است

  .خيزد خيزد، از كارماها، دانستگي برمي در آغاز ناداني است، از ناداني، كارما برمي
از دانستگي، نام و شكل؛ از نام و شكل، شش بنياد حـس؛ از شـش بنيـاد حـس،     

ز تشـنگي، دل بسـتگي؛ از دل بسـتگي،    تماس؛ از تماس، احساس؛ از احساس، تشنگي؛ ا
  7.خيزد وجود يا شدن؛ از وجود، تولد؛ و سرانجام از تولد، رنج برمي

در باب معرفت شناسايي بودايي ناگزيريم به اين نكته اشاره كنيم كه پيروان بـودا  
  .مهايانا و گروه كمتر هينايانا نام گرفتند تر بيشپس از مرگ وي دو گروه شدند، گروه 

هايي گوناگون تقسيم شـدند؛ از   ها نيز در درون خود به مكتب از اين گروههر يك 
  .هاي يوگاچاره و مادياميكا انشعاب يافت مهايانا دو مكتب فلسفي به نام

  :بر سه قسم است) معرفت(براساس نگرش يوگا چاره، شناسايي 
  .مطلق) نسبي؛ ج) پنداري يا خيالي؛ ب) الف

ها و گرفتاري ما در زندگي، به شناسايي خيـالي و   جكرد، ريشه تمام رن در اين روي
انديشه خودپرستي و خودمحـوري نيـز وابسـته بـه ايـن مرتبـه از       . گردد پنداري ما برمي
شود كه از نـاداني سرچشـمه    اين انديشه خود موجب عقايد و اعمالي مي. شناسايي است

نمايـد، در   مـي » هسـت «انديشيم كه به ظـاهر    بر بنياد اين انديشه است كه مي. گيرد مي
  .واقعيت هم هست

گونه دوم شناسـايي، شناسـايي نسـبي اسـت؛ گـاهي ايـن شناسـايي را حقيقـت         
مان بشناسيم، از ايـن رو   توانيم حقيقت مطلق را در زندگي روزانه پندارند، گويا ما نمي مي

 داننـد، امـا ايـن شناسـايي     حقيقت نسبي را براي حوزه تجربه انساني كامل يا مطلق مـي 
هـاي مقـدس و    ها و كتـاب  ها، تعليم بنا به نظر بوداييان همه انديشه. تجربه دروني نيست

انـد و شناسـايي مطلـق از آن روشـني يافتگـان       اعمال ديني و نيز خود آيين بودا، نسـبي 
يافتن اين شناسايي، حاصل تجربه دروني است، و هر كوششي كه در شرح آن بكار . است

است كـه  ) اشراق(اين شناسايي كامل يا روشن شدگي، . است برده شود، ا زحوزه نسبيت
  .شود منجر مي) نيروانا(به رهايي نهايي 

شناسايي نسبي، تا زمـاني كـه هسـتي نسـبي مـا ادامـه دارد، داراي ارزش ويـژه        
  .8دهد كه شناسايي نسبي را شناسايي مطلق بپنداريم رخ ميگاه  آن خطا،. خويش است

بـوده و تنهـا راه    راه هـم ا ورود دوباره بـه ايـن جهـان    در دين بودا مرگ همواره ب
اي كـه در آن انسـان از گردونـه جهـان      است؛ مرحلـه » نيروانا«نجات، رسيدن به مرحلة 
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تـرين و اعالتـرين حـد     اين مرحله البّته نهايي. يابد خارج شده و به فناي مطلق دست مي

. رسـند  مـي » نيروانـا «تفاوت به هاي م هاي متفاوت و در زمان رهايي است و افراد به شيوه
زنـدگي ميسـر    بارگي و در يك دورة وصول به نيروانا مستلزم عبور از تناسخ بوده و به يك

  .گردد نمي
معرفتي  -اي وجودي ، نظريه)Transmigrationيا  Reincarnation(نظرية تناسخ 

مل وجود انسان تعالي و تكا گر بيانآيد؛ وجودي است به اين عّلت كه مستقيماً  بشمار مي
ا زمراحل و مدارج داني به عالي و برعكس است و از طرف ديگر معرفتي اسـت زيـرا كـه    

هاسـت كـه نشـأت گرفتـه از      تعالي يا سقوط وجودي روح آدميان وابسـته بـه اعمـال آن   
  .شناخت انسان نسبت به خود و خالق است

چـرا كـه   تـوان ايـن نظريـه را متعّلـق بـه هنـدوها دانسـت         از لحاظ تاريخي مـي 
  .اشاره به اين امر دارند» ريگ ودا«و » اوپانيشادها«ترين منابع تفّكر بشري يعني  قديمي

هـا بـا برهمـا     توان گفت كه هدف از تناسخ، تطهير ارواح و اّتحاد آن به اجمال مي
وصل به اين هـدف  . است به همان صورتي كه در روز اول خلقت پاك و مّتحد با او بودند

يكـي از  » كبيـر «. وقفه انسان در زندگي دنيوي و اعراض از دنيـا اسـت   خواهان تالش بي
استادان آيين سيكيزم، عشق خالصانه به خداوند را سبب رهايي آدمي از رنج قانون كارما 

از استادان ديگر اين آيين، همواره به ياد خدا بـودن  » نانك«. شمارد و چرخه سمساره مي
لبّته نظريه بودا دربارة تناسخ اندكي بـا نظريـه سـاير    ا... داند  را سبب رهايي از تناسخ مي

اي مستقل به جسم  عنوان ماده ها متفاوت است، وي تناسخ را انتقال مستقيم روح به فرقه
بلكه به انتقال صفات و عوارض حيات از جسمي مرده به جسمي كـه در حالـت   . داند نمي

  .جنيني است باور دارد
يي هم در روش و هم در نتيجه ايـن اسـت كـه    از تمايزات سلوك بودايي با هندو

و يـا از طريـق    (ego)مـن   ،(self)خـود   ،(soul)چه كه معموال با كاربرد كلمات نفس  آن
شود، اين است كه در انسان يك  به آن اشاره مي (atman)كاربرد تعبير سانسكريت آتمن 

ير در پـس  جوهر مطلق، جاوداني و ثابت هست كه عبـارت اسـت از يـك ذات تغييرناپـذ    
باور عمومي بر اين اسـت كـه هـر فـردي يـك چنـين نفـس        . پديداري تغييرپذير: جهان

مجزايي دارد كه آفريده خداوند است، و پس از مرگ جاويد و پاينده در دوزخ يا فـردوس  
بر طبق اديان ديگر، نفس چنـدين  . بسر خواهد برد و سرنوشتش بسته به داوري او است

كـه   (Brahman)تا كامال مهذَّب شود و مĤالً با خدا يا بـرهمن   گذراند زندگي را از سر مي
در انسـان، انديشـندة   » خـود «يـا  » نفـس «ايـن  . در اصل از آن نشأت گرفته، متحد شود

كننـده كيفـر و    كنـد و دريافـت   مدرِك مدركات بوده، احساسات را حـس مـي  (ها  انديشه
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» خـود «و » نفـس «د ايـن  بـودا، عليـه وجـو   . كردارهـاي خـوب و بـد اسـت     پاداش همـة 

، بـاوري موهـوم و   »خـود «براساس تعليم بودا، اعتقاد بـه وجـود   . گيري كرده است موضع
، ماية ايجاد شـوق خودخواهانـه،   »مال من«و » من«آور  هاي زيان ناصحيح بوده و انديشه

بستگي، كين، بدخواهي، كبر و عجب و خودبيني، خودپرستي، آاليـش و   آرزو، تعّلق و دل
گذر همـين انديشـة    شود و به ديگر سخن، تمامي مصايب و شرور هستي از ره كي ميناپا

  .آيند خطا پديد مي
هاي صوري نيرواناي بوديسـتي و   ها و شباهت برخي از محقّقان با اشاره به نزديكي

  :فناي اسالمي اين دو مفهوم را يكي دانسته و به يك معنا بكار گرفته اند
كه بين كيش بودايي و مسلك تصوف هسـت يكـي   هاي بسياري  ازجمله شباهت«

رود تا به  ترتيب مقامات است كه سالك به ترتيب و تدريج از مقامي به مقام ديگر باال مي
در طريقه بوداييـان هشـت مقـام وجـود دارد، يعنـي راه      . رسد مي» نيروانا«يا » فنا«مقام 

در طي طريقت از طور كه اهل سلوك مسلمين  همان. سلوك عبارت از هشت منزل است
اگرچه جزييات شـروط سـلوك و خصوصـيات مقامـات راه بـا      . گذرند مراحل مختلفي مي

در هر طريقه سالكان متوسل بـه  . فرق دارد، ولي در اصول هر دو مشترك است ديگر يك
نامند و هر دو به طرف اين  مي» ديانا«و بوداييان » مراقبه«شوند كه صوفيه  حصر فكر مي

  .9»عارف و معرف يكي شود روند كه اصل مي
هاي بنيادي فناي مورد نظر عرفـان اسـالمي و    در همين پژوهش به تبيين تفاوت
  .نيروانا در آيين بودايي خواهيم پرداخت

  پوستي سلوك و فنا در عرفان سرخ

ايـن مكتـب عرفـاني و رهبـر      پوستي، دربارة پيش از هر سخني دربارة عرفان سرخ
اي از  رغـم عمـر كوتـاه آن، ايـن مكتـب در هالـه       ه علـي مشهور آن الزم به ذكر اسـت كـ  

اي از  جـا كـه، پـاره    هاي متنوع و متعدد واقع شده است؛ تا بدان هاي عجيب و روايت ابهام
اش، برخي منتقـدان را بـر    سخنان خالف واقع و متناقض كاستاندا دربارة زندگي شخصي

هـاي او را   شكيك نموده، كتابنام دون خوان، ت آن داشته كه در وجود استاد و مرشدي به
اما ناقـدان ديگـر بـا اشـاره بـه      . پردازي كاستاندا بشمار آورند حاصل توهم و قدرت خيال

تعاليم خود وي مبني بر نفي گذشـته شخصـي، ضـرورت زيسـتن اسـرارآميز در فضـايي       
 خبري ديگران از اسرار زندگي سالك و وضع حال و گذشته آلود و شناور و نيز لزوم بي مه

آن گرفتاري سـالك در دام دنيـايي اسـت كـه دون خـوان آن را توصـيفي و        او كه نتيجة
  .اند هاي كاستاندا را توجيه كرده گويي نامد خالف غيرواقعي مي
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جـوي دكتـراي    با اين همه اجماالً الزم به ذكر است كه كارلوس كاسـتاندا، دانـش  

دي جهـت انجـام رسـالة    مـيال  1960گاه لوس آنجلس، در سال  شناسي دانش رشتة مردم
زا و  گياهـان تـوهم   كند تا ايـن كـه اّطالعـاتي دربـارة     دكتراي خويش، به مكزيك سفر مي

شـود كـه    سپار سلوكي عجيب مـي  اما در طول سفر، ناخواسته ره. گردان فراهم آورد روان
هاي مختلـف ترجمـه شـده     هايي منتشر و به زبان عصاره و نتيجة اين سفر در قالب كتاب

  .است
هـاي   يازده كتاب كارلوس كاستاندا شامل گزارشي مفصل است از مفاهيم و آموزه

خـورده و گمنـام كـه خـود را سـاحر و صـاحب معرفتـي نهـاني          دون خوان، سالكي سال
  .دانست مي

، حقيقتـي  )1968(تعليمـات دون خـوان   : آثار وي به ترتيب سال نشر عبارتنـد از 
، حلقـه قـدرت   )1974(هـاي قـدرت    فسـانه ، ا)1972(، سفر به ديگـر سـو   )1971(ديگر 

، حركات جادويي، هنر رؤيـابيني،  )1981(، آتشي از درون )1981(، هديه عقاب )1977(
  .چرخ زمان و قدرت سكوت

  پوستي سوك در عرفان سرخ

در اين . پوستي نفي گذشته شخصي است هاي عرفان سرخ ترين آموزه يكي از مهم
بسـتگي مـا بـه گذشـته خـود در كنـار        ي و دلشـود كـه وابسـتگ    عرفان توضيح داده مي

وگوي دروني و ماندگاري ما در  شناختي كه ديگران از گذشته ما دارند، در پايندگي گفت
هـا   هايي است كه انسان ها و دانستني مراد از گذشته شخصي، آگاهي. تونال، اثرگذار است
ن امر را تأييد كنـيم و  وقتي گذشته شخصي داريم، ناگزيريم اي. دانند درباره زندگي ما مي

در پاسخ به اين پرسـش كـه چگونـه از گذشـته     . برابر خواست و انگاره آنان سلوك كنيم
  :گويد شخصي خويش رها شويم؟ دون خوان به كاستاندا مي

كني و بعد تمام افـرادي را كـه تـو     از كارهاي ساده شروع كن، به ديگران نگو چه مي«
  10.»آلودي در اطراف ايجادخواهي كرد يب فضاي مهشناسند رها كن، بدين ترت را خوب مي
هاي  نوعان و گرايش هاي هم گاه كه از گذشته خويش رهايي پيدا كنيم، انديشه آن

داشتن ما نخواهند بود و به آزادي در افكار و رفتـار خـود    ذهني خود ما، قادر به اسير نگه
بـراي پيـروزي در نفـي    دون خوان سه شيوه عملي و فن را نيـز  . كنيم دسترسي پيدا مي

  :كند گذشته شخصي ارايه مي
در تمثيل و تشبيهي نازيبـا ايـن   . فراموش كردن و رهايي از اهميت شخصي) الف

ّتـرين چيـز عـالم     كنـي مهـم   تا هنگامي كه فكر مـي «: پيشنهاد چنين توصيف شده است
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در . بنـد خـواهي بـود    هستي، قادر به شناخت دنياي اطرافت نيستي، مثل اسبي با چشـم 

  11.»كل هستي تفاوتي بين تو و يك سرگين غلطان نيست
در اين صـورت، قـدرت عمـل در وجـود مـا      : پذيرش مسؤوليت رفتار و كردار) ب

  .نوعان نخواهيم داشت خواهد جوشيد و نيازي به توسل و تمسك به گذشته خويش و هم
 هـاي ايـن عرفـان بشـمار     اين پيشنهاد و توصـيه از شـگفتي  : مشورت با مرگ) ج

خواند تا بـا اسـتقبال از انديشـه و انتظـار مـرگ، نيـروي        آيد، دون خوان ما را فرا مي مي
منـد   دادهاي كوچك بـه خشـم نيـاييم، خـود را ضـابطه      اي بيابيم و در نتيجه از روي تازه

ساخته، در زندگي انضباط داشته باشيم و با توجه دقيق و عميـق بـه مسـايل اساسـي از     
  .12ها رهايي يافته و دوري جوييم ها و نامسأله مسأله شبه

  گردان استفاده از گياهان روان

اي  پوستي اسـتفاده از ايـن گياهـان، بـا هـدف پديـد آوردن گونـه        در عرفان سرخ
برخـي گياهـان   كـه   اين ترديدي در. گيرد آمادگي شخصي براي طريقت معرفت انجام مي
ت از ديربـاز، بـه ايـن    پوسـ  قبايـل سـرخ  . داراي اثرات ويژه رواني هسـتند، وجـود نـدارد   

گري و بدست آوردن حالت  ها براي سرخوشي، مداوا، افسون ها آگاه بوده و از آن اثرگذاري
اين پديده حتّي پس از گسترش و نفوذ مسيحيت در آن ديـار،  . كردند خلسه استفاده مي

  13.تداوم يافت» پيوت«نيز با اجراي مناسك خوردن 
وان با مواد مخدري مانند مسـكالين و اسـيد   ت از نظر استيس، حالت عرفاني را مي

كند كه مسـكالين،   اگرچه وي يادآوري مي. وجود آوردب... و  (Lyserjic Acid)ليسرژيك 
هاي روانـي را برداشـته كـه پـيش از      آن حال را در ساتلك پديدار نساخته، بلكه بازدارنده

  .14اند اشتهد گونه كه در واقع هستند، باز مي ، آنآن، او را از ديدن چيزها
) پيوت(دهد كه ماده شيميايي مسكالين كه از گياه  ها نشان مي چنين آزمايش هم

از . آورد ها پديـد مـي   ها و فرم با پندارهاي شديدي از رنگ راه همگرفته شده است، حالتي 
نظر دون خوان، كار پيوت آن است كه ما را با يك نيروي يـاور، پيونـد داده و ايـن نيـرو     

زا و  چهـار گيـاه قـدرت   . بـرد  كنـد و مـا را بـه حـوزه نـاوال مـي       را ايفا مـي  نقش آموزگار
بنـا  . و بـذر ذرت ) علف جميسون(پيوت، تاتوره ) دودك(گردان عبارت است از قارچ  روان

) رؤيت(و ) معرفت(براي بدست آوردن  تر بيشپوست، قارچ و پيوت،  به اعتقاد عارف سرخ
بذر ذرت، براي بدست آوردن قدرت اسـت، قـدرتي   شود، درحالي كه تاتوره و  استفاده مي

تـاتوره نيـز از گياهـان عجيـب مـورد اسـتفادة       . زاد ناميـده اسـت   خوان آن را هم كه دون
  .رود كاستاندا بشمار مي
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آورد، آن را بـه   هـايي كـه در ايـن گيـاه پديـد مـي       دون خوان، پـس از دگرگـوني  

هايش از نيرو متورم  داد، ماهيچه به كاستاندا حالت شگفتي دست مي. خوراند كاستاندا مي
هاي پاهايش ميل به دنبال كـردن كسـي    افتاد و پاشنه هايش به خارش مي شد، مشت مي

دون خوان مدعي است در جواني با خوردن تاتوره توانسته است مردي را بـا  . كرد پيدا مي
گاوميشـي را كـه بيسـت مـرد از عهـده آن      چنـين   هـم  .يك ضربت آهسـته بـازو بكشـد   

هـاي بلنـدترين    بار توانسته است چنان بپرد كـه از بـرگ   يك. آمدند به زمين بكوبد يبرنم
  :گويد اما بروشني مي. درخت فراتر رود

انـد، زيـرا در    پوستان، كم كم عالقه خود را به پيوت از دست داده او و ديگر سرخ«
  15».دهند آنان اكنون به معرفت و رؤيت بها مي. پي قدرت نيستند
زا  پوستي، از داروهاي تـوهم  ار كاستاندا اعتقاد دارند كه در عرفان سرخمنتقدان آث

مانند مسكالين يا پيوت پس از تعليم مقدمات الزم براي شكستن قالـب معمـولي جهـان    
زا است و آثار ثانوي اين تجربه، عبارت  توهم» نيرو يا الهه«اثر اوليه آن، . شود استفاده مي

  .16»هاي آزاردهنده است ماليخوليايي، روياها و كابوس از يك خستگي عمومي، تأثير
ترين هدف استفاده از اين دارو اين است كـه شـخص بـا ديـدن توهمـات و       عمده

هاي وهمي در چهره عادي جهان ترديد كرده، بتواند از آن بگـذرد تـا بـه نيـروي      صورت
  .صل شودجهاني مت

عـالوه بـر پيوسـتن بـه روح      توانـد  جو يا سـالك مـي   بنا بر عقيدة كاستاندا، جنگ
جهاني يا نيروهاي طبيعت و سرشار ساختن اراده خود از آن، از اين اّتحاد هم باالتر رفته 
و به وحدت برسد؛ يعني ديگر خودي در ميان نباشد و اثري از خود نداشته باشـد و تنهـا   

ـ  جو با ترك همه چيـز و بـي   در حالت اّتحاد، جنگ. روح جهاني را بنماياند ت يـافتن  اهمي
بيند؛ ولي در حالـت وحـدت، فقـط آن     همه چيز، اراده خود را در قدرت طبيعت فاني مي

قدر  جا و اين اوج اقتدار است كه اگر ظرفيت به بيند؛ چه در خود و چه در همه روح را مي
 حقيقتـي ديگـر  كاسـتاندا در كتـاب   . كفايت نباشد، مرگ عارف را در پي خواهـد داشـت  

  :گويد چنين مي
با فراگرفتن ديدن ديگر نيازي به اين ندارد كه . تواند ديدن را فرا گيرد ن ميانسا«

با فراگرفتن ديدن، انسـان هـيچ و همـه چيـز     . مانند جنگاور زندگي كند يا جادوگر باشد
اعتقاد مـن ايـن اسـت    . شود؛ درحالي كه بجا است شايد بتوان گفت كه محو مي. شود مي

بدست آورد؛ اما  كند  كند باشد يا هرچه آرزو مي رزو ميتواند هر چه آ زماني كه انسان مي
  .17»كند چنين انساني هيچ آرزو نمي
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چنين كسي دريافته كه حقيقتش و حقيقت همه چيز همـان روح جهـاني اسـت؛    

در اين حال او روح جهان شده و از قدرت آن كامالً . پس غير از آن براستي چيزي نيست
توانـد انجـام دهـد؛ ولـي چـون       هر چـه بخواهـد مـي    پس. برخوردار است و خود او است

حقيقت همه چيز، روح جهاني و نيـروي طبيعـت اسـت، پـس ديگـر چيـزي نخواهـد و        
ترين زندگي و مـرگ را   ترين و عارفانه در اين حالت وحدت، عارف مقتدرانه. آرزويي ندارد
  .خواهد داشت

كـه اوج آن، مقـام    دون خوان از زبان كاستاندا، براي سلوك قايل به مراتبي است
؛ يعني كسي كه دنيا را متوّقف كـرده و  »جادوگر«ترين مرتبة آن  و پايين» مرد شناخت«

  .كند، معرفي شده است ها طي طريق مي نيروهاي جهان را بكار گرفته و به كمك آن
اگر در اين شكار موفق . رود نقصي است كه به شكار مي يك جنگجو شكارچي بي«

  18.»شود مي] ل معرفتاه[مرد شناخت  شود،
به عقيده كاستاندا، جادوگر يك شكارچي ناقص است كه اقتـدار اشـيا را دزديـده،    

پاسخ دون خوان به كاستاندا دربـارة ماهيـت   . جويد ها استفاده مي براي تصويرسازي از آن
  :و حقيقت اين نيروها چنين است

  .19»ي از اين قبيل بناممها را نيرو يا روح يا هوا يا باد يا چيز توانم آن فقط مي«
  :شكارچي بايد رسد و انسان پس از مقام جادوگري، سالك به مرتبة شكارچي مي

  20.»بيني باشد و به چيزي عادت نداشته باشد آزاد، جاري و غيرقابل پيش«
كـه   -سالك پس از عبور از مرتبة شكارچي و كسب آمادگي جهت ادراك بصيرت

» جـو  جنـگ «به مقـام   -سلّط بر نيروهاي طبيعي استيابي به اقتدار و ت راه صحيح دست
  :قول دون خوان بايد اي كه به رسد، مرتبه مي

اين آن چيزي است كـه مـن   . هم مواظب خودت باشي و هم خودت را رها كني«
  .21»نامم جو مي رفتار جنگ

دون خـوان  . كسب بصيرت و اقتدار را آموخته است جو در اين شرايط، شيوة جنگ
  :و نيروي طبيعت را به عنوان راه تلقّي نموده و بر آن است كهانرژي جهاني 

  22.»گيرد گاه كه جنگاور با راه يكي شد، از آن آرامش و نشاط مي آن«
گونه پشـتوانة معرفتـي و    نكتة مهم اين است كه سخنان و ادعاهاي كاستاندا، هيچ

سـندي در تأييـد    عالوه وي هـيچ مـدرك و   به. استداللي نداشته، صرفاً شك اعالمي دارد
دهد و همين نكته باعث سلب اطمينـان مخاطبـان از    سخنان و ادعاهاي خود بدست نمي

در خيلـي از مـوارد،   . شـود  هاي وي از دون خـوان و ديگـر سـاحران مـي     درستي گزارش
يـادآوري  . آيد مدعيات ارائه شده توسط كاستاندا، در ذهن انسان غريب و گاهي محال مي
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هـا   دليل مشـابهت  اگرچه به. ها و مفاهيم عرفاني تهي نيست عاها از مايهشود كه اين اد مي

هاي عرفاني، احتمال اخذ و اقتباس كاسـتاندا از ديگـر    هاي آن با ديگر مدرسه و همانندي
هـاي اقـوام و    ها منتفي نيست و بعيد نيست كه وي اين مفاهيم عميق را با حكايت عرفان

عنـوان مثـال    و پندارهاي خـود درآميختـه باشـد، بـه     ها انگيزي پوست و خيال قبايل سرخ
و معرفـت  ) رؤيـت (مفاهيمي مثل توجه به حقيقتي ديگر و ساحتي برتر، كوشـش بـراي   

شباهت بسيار ... شهودي و برتري راه دل بر عقل، شرايط سلوك و نياز سالك به مرشد و 
  .زيادي به تعاليم عرفان اسالمي دارد

  فنا در عرفان اسالمي

اي اسـت   هوم فنا و بقا از مسايل بسيار مهم صوفيه و در واقع آخرين مرحلـه دو مف
همـة كوشـش صـوفيان در طـي مجاهـدات مستمرشـان،       . برسدجا  آن كه صوفي بايد به

مبتنـي بـر تـرك تعلّقـات      رسيدن به اين مرحلـه،  . شود مصروف رسيدن به اين وادي مي
صفات الهي به جاي صفات بنـده  وقتي اسباب مضمحل شود و رسوم باطل گردد و . است

اوصاف بشري و تعلّقات امكاني رها شـده و   بنشيند، در اين هنگام است كه سالك از كلية
منصور حّلـاج دم  چون  هم در اين مرحله است كه كساني. يابد صفات الهي در او تجلّي مي

  .اند زده و در عين توحيد، فنا گشته» اناالحق«از 
صوفيان عبارت اسـت از آن كـه سـالك بعـد از فنـاي از      علم فنا و بقا در اصطالح 

عارفـان اسـالمي در ايـن بـاره نكـاتي بسـيار ارجمنـد را مطـرح         . خود، باقي به حقّ شود
فنـاي از افعـال، فنـاي از    «با گـذر سـالك از    23.اند اند و تفاوت فنا و بقا را باز نموده نموده

اي  كاشـاني ايـن سـه مرتبـه را مرتبـه     كه عزالدين ( 24به مثابه فنا» صفات و فناي از ذات
. رسـد  وي به مرحلة عالي فنا مـي ) نامد واحد تلقّي كرده و آن را فناي متحّقق به حق مي

هجويري، معتقد است كه فنا و به قادر زبان علم بـه معنـي    ،المحجوب كشفمؤّلف كتاب 
  :داند ميوي بقا را بر سه قسم . رود خاص خود و در زبان حال به معني ديگر بكار مي

يكي بقايي كه طـرف اول  : پس بقا بر زبان علم و مقتضاي لغت بر سه گونه باشد«
وي اندر فناست و طرف آخر اندر بقا، چون اين جهان كه ابتدا نبـود و در انتهـا نباشـد، و    

و ديگر بقايي كه هرگز نبوده و بـوده گشـت، و هرگـز فـاني نشـد، و آن      . اندر وقت هست
ديگر بقايي كه هرگز نبود كـه نبـود و هرگـز    . جهان و اهل آن بهشت است و دوزخ و آن

وي بـا صـفاتش قـديم     -جل جاللـه  -نباشد كه نباشد، و آن بقاي حق است و صفات وي
پس علم بقا آن بود كه بـداني كـه عقبـي    . است و مراد از بقاي وي، دوام وجود وي است

  .25»باقي است
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ا روايت و تلقّي درست از فنا و بقا تر، تنه هجويري با تعصب و قاطعيت هرچه تمام

  :شود كه را همين تعبير دانسته و به مخاطبان خود يادآور مي
قاعده علم فنا و بقا بر اخالص وحدانيت است؛ يعني چون بنده به وحدانيت حق «

و . مقر آيد، خود را مغلوب و مقهور حكم حق بيند، و مغلوب اندر غلبه غالـب، فـاني بـود   
اي  وي درست گردد و به عجز خود اقرار كنـد و جـز بنـدگي او چـاره    چون فناي وي، بر 

نبيند، و هر كه فنا و بقا را جز اين عبارتي كند، يعني عبارتي كه فنا را فناي عين دانـد و  
  .26»بقا را بقاي عين، زندقه باشد

هاي مشابه آن در سـاير   هاي فنا در عرفان اسالمي با گونه ترين تفاوت يكي از مهم
؛ يعنـي در سـخن   فنا نابودي مطلـق نيسـت  ها اين است كه در عرفان اسالمي،  عرفان

شود كه فنا را نـابودي و از بـين رفـتن سـالك بطـور كّلـي        هيچ يك از عارفان ديده نمي
توان يافت كه حكايـت از   تصوير كرده باشد، بلكه برعكس تصريحات و قرايني بسيار را مي

»مسأله بقا ازجمله قراين و شواهد قوي بر . داردسالك حتّي در فناي ذاتي » وجود خاص
هيچ فنايي نيسـت جـز   . توان آن را مشاهده كرد اين مدعاست كه همواره در كنار فنا مي

دريافت بديهي و ابتدايي ما از سخنان عارفان نيز ايـن نكتـه را   . اين كه بقايي در پي دارد
ن چيزي است كه در فنا از دسـت  گزين آ ، جايجا اينها از بقا در  رساند كه مقصود آن مي
  :توانيم رابطه فنا و بقا را بخوبي فهم كنيم عربي مي در اين سخن ابن. رود مي

شـود و   جز بـاقي فـاني نمـي    ماند و به در طريق سير و سلوك جز فاني باقي نمي«
شـود، مگـر    شود، مگر در حال بقا و چيزي به بقا موصوف نمـي  چيزي به فنا موصوف نمي

  .27»شود و در نسبت فنا، خلق ، پس در نسبت بقا، حق مشاهده ميدر حال فنا
 جـا  اينها در مبحث فنا اين است كه  تفاوت اصلي تعاليم عارفان مسلمان با بودايي

به مثابه يكي از نقاط قوت و ممتـاز عرفـان اسـالمي، در    » بقاي بعد از فنا«است كه مقام 
اند كه  ن مسلمان بر اين نكته تأكيد كردهشود و بارها عارفا عرفان ذن بوديستي ديده نمي

دو شـاهد  . مقام فنا، قلة اوج كمال سالك نيست؛ بلكه سالك بايد از فنـا هـم فـاني شـود    
الموت و نيز مرگ اصل مـوت در مواقـف قيامـت كبـري      نيرومند بر فناي فنا، مرگ ملك
فنـاي اصـل    معنـاي زوال و  الموت و نيز مردن اصل مرگ به است؛ زيرا معناي مردن ملك

شود؛ پس مـرگ مـرگ    تغيير و تحول است كه چون نفي در نفي است، مساوي اثبات مي
معناي تحقق ثبات و بقـا و ابـديت منـزه از زوال خواهـد بـود، نـه        مرگ به و مردن فرشتة

معناي فناي همه چيز؛ زيرا در اين فرض، اصل فنا رخت بربسته، نه آن كه فراگير شده  به
مردند، براي اين بود كه اصل مردن زنده  ه كه اشيا يا اشخاص ديگر ميدر آن مرحل. باشد
  . اكنون كه اصل مرگ مرده است، همگان براي هميشه زنده خواهند بود. بود
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قّلة اوج كمال سالك نيست؛ بلكـه سـالك بايـد از فنـا       مقام فنا، در عرفان اسالمي،

در مواقف قيامت كبري مطـرح  الموت و نيز مرگ اصل موت كه  مرگ ملك. هم فاني شود
الموت و نيز مردن اصل  است، دو شاهد نيرومند بر فناي فنا است؛ زيرا معناي مردن ملك

معناي زوال و فناي اصل تغيير و تحول است كه چون نفي در نفي است، مساوي  مرگ به
مرگ به معناي تحقق ثبات و بقا و ابـديت   شود؛ پس مرگ مرگ و مردن فرشتة اثبات مي

منزه از زوال خواهد بود، نه به معناي فناي همه چيز؛ زيرا در اين فرض، اصل فنـا رخـت   
مردنـد،   در آن مرحله كه اشيا يا اشخاص ديگـر مـي  . بربسته، نه آن كه فراگير شده باشد
اكنون كه اصل مـرگ مـرده اسـت، همگـان بـراي      . براي اين بود كه اصل مردن زنده بود

يانه كسي كه بـه مقـام نيروانـا     ا درذن بوديسم، در فرقة هينهام. هميشه زنده خواهند بود
گيرد مقامي كه حصول به آن فقط براي راهبان ممكن بـوده   نام مي» ارهت«برسد، ) فنا(

» بودهسـتيوه «در فرقـة مهايانـه، آرمـان    . و مردم عادي، امكان رسيدن بـه آن را ندارنـد  
رسيده؛ اما فقط به فكر نجات خود ) افن(مطرح است و آن واصلي است كه به مقام نيروانا 

  .كوشد نيست؛ بلكه براي رهايي همة موجودات مي
با استفاده از بيان تمثيلي و با شواهدي ملموس، دو مفهوم پيچيـده فنـا و    موالنا

كند درنگاه موالنا، آدمي در سراسر زندگي خـود، پيوسـته گرفتـار فنـا و      بقا را تبيين مي
زمان عمر و حيات آدمـي كـه   . گريبان است رجعت دست بهو هر نفس با مرگ و . بقاست

هايي تشكيل شده است كـه تـا آنـي، فنـا      نمايد، در حقيقت از لحظه در ظاهر مستمر مي
و اين تغيير و تبدل و نو و كهنـه شـدن، و فنـا و    . شود نگردد، آن لحظه ديگر حادث نمي

  .بقا، در تمام عالم هستي جاري و ساري است
ــورت ــي ص ــرونصــورت از ب ــد ب   ي آم

  پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است

ــو مــي   شــود دنيــا و مــا هــر نفــس ن

  رسـد  جـوي نـو نـو مـي    چون  هم عمر

  آن ز تيــزي مســتمر شــكل آمدســت

ــنع   ــزي ص ــدت از تي ــن درازي م   اي
  

ــون   ــه راجعـ ــا اليـ ــد كانـ ــاز شـ   بـ

  مصــطفي فرمــود دنيــا ســاعتي اســت

ــا    ــدر بق ــدن ان ــو ش ــر از ن ــي خب   ب

ــي ــتمري مـ ــد مسـ ــد در جسـ   نمايـ

  شرركش تيـز جنبـاني بـه دسـت     چو

ــي ــزي صــنع م ــد ســرعت انگي   28نماي
 

انگيـز اسـت؛ همـه از مـرگ      نوع نگرش موالنا به مـرگ نيـز بسـيار عجيـب و دل    
  :ستايد ترسند، او مرگ را مي مي

  مرگ اگر مـرد اسـت آيـد پـيش مـن     

  مــن از او جــاني بــرم بــي رنــگ و بــو

  

  تا كشم خـوش در كنـارش تنـگ تـن     

ــگ  ــتاند رن ــي س ــن دلق ــگ او زم   رن
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در اين نگاه مرگ، شكلي ديگـر از زنـدگي و بلكـه رسـيدن بـه زنـدگي جاودانـة        

يك عمر بندگي و ربـودگي و   خصوص كه مرگ، مرگي عاشقانه و در ادامة روحاني است به
  :بردگي باشد دل

  عاشقان را هـر زمـاني مردنـي اسـت    

ــدي  ــان ه ــان دارد از ج   او دو صــد ج

ــا   ــتاند ده به ــان را س ــي ج ــر يك   ه

ــزد   رو خــون مــن آن دوســت گــر بري

  آزمودم مـرگ مـن در زنـدگي اسـت    

ــات    ــا ثقـ ــوني يـ ــوني اقتلـ   اقتلـ

  

  مردن عشاق خـود يـك نـوع نيسـت     

  كنـد هـر دم فـدي    و آن دو صد را مـي 

ــرة  ــوان عشـ ــب خـ ــا از نيـ   أمثالهـ

ــر او   ــانم ب ــان برافش ــان ج ــاي كوب   پ

  چون رهم زين زندگي پاينـدگي اسـت  

ــات    ــي حي ــا ف ــي حيات ــي قتل   ان ف
 

  :غربي، نيچه در باب مرگ معتقد بود كهدر بين فيلسوفان 
آدميان هنـوز  . اند اما هنوز مرگ را جشن نگرفته. انگارند همه مرگ را سترگ مي«
  29.»ها را مقدس شمارند اند كه زيباترين جشن نياموخته

شـمارد و بـه صـراحت     موالنا نيز چنين نگرشي داشته، مرگ را عين عروسي مـي 
كنـد كـه در    معشوق جاودانـه اسـت و وصـيت مـي     گويد كه مرگ من، عروسي من با مي

كه  اين كما. مرگش عزا نگيرند بلكه به شادي و رقص و نواختن دف و رباب و ني بپردازند
» شـب عـروس  «گـاه او چنـين كـرده، شـب مـرگ موالنـا را        هر سال در قونيه و در آرام

  .نامند مي
دست در دامن عشق هاي عرفاني ديگر،  هاي عارفان و مدرسه موالنا برخالف آموزه

وي محبوس غم نبود، بلكه، غم اگـر گـرد او   . يابد هاي جهان رهايي مي آويزد و از رنج مي
  .زد گشت او را گردن مي مي

گاه ترسان و خـايف نبـود و ايـن همـه دليـري را از دولـت عشـق         انساني كه هيچ
  :داشت

  در ره معشوق ما ترسـندگان را كـار نيسـت   

  

  30ان را بار نيسـت جا، بندگ جمله شاهانند آن 
 

هاي اولين و آخرين در آن غرقه بود، وادي طلـب   موالنا غرق عشقي بود كه عشق
صفحة دل او طوماري بـود بـه   . را درنورديده و به وصال معشوق محتشم خود رسيده بود

  :در آن تكرار شده بود» تو مرو«درازاي ابد كه نقش 
بـوي خـوش وصـال معشـوق را     تـوان بوضـوح    آيا در اين آخرين غزل موالنا نمـي 

  استشمام كرد؟
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  شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمـد 

  مســتي ســرم آمــد، نــور نظــرم آمــد

ــه ــد، توب ــد آن راهــزنم آم   شــكنم آم

  از مرگ چرا ترسم كو آب حيـات آمـد  

  از حد چو بشد دردم، در عشق سفر كردم

  وقت است كه مي نوشم تا برق زند هوشم

  نـا بيتي دو بمانـد امـا، بردنـد مـرا جا    

  

  برم آمـد، وان كـان زرم آمـد    وان سيم 

  چيز دگر ار خواهي، چيـز دگـرم آمـد   

  ...برم آمـد  بر، ناگه به وان يوسف سيمين

ـ را ترم چوز طعنه    ون او سـپرم آمـد  چ

  ها كه زين سفرم آمد ه سعادتچيا رب، 

  ون بال و پرم آمدچوقت است كه بر پرّم 

  31جا، بس مختصرم آمد جايي كه جهان آن
 

خصوص الزم به يادآوري است كـه   هاي فكري موالنا و بودا در اين مشابهتدر باب 
مسـلمان شـدند، در جهـان    كـه   آن كوب، بسياري از بوداييان، بعد از قول دكتر زرين بنا به

هايي باال رسيدند، ازجمله برمكيان كـه نياكانشـان پـيش از اسـالم توليـت       اسالم به مقام
كـوب   از حيث محتوايي نيز زرين. 32بلخ برعهده داشتندمعبد بزرگ نوبهار بوداييان را در 

زهد و رياضت كه نهايـت آن از ميـان بـردن     ،بر اين باور است كه توجه آيين بودا به فقر
هايي ميان عارف و صـوفي مسـلمان بـا زاهـد بـودايي بوجـود آورده        انانيت است، شباهت

  .33است
هـايي فـراوان    ا و موالنا شـباهت از ياد نبريم كه در باب منشأ رنج، بين ديدگاه بود

هـاي آدمـي را بـه درون     ها و خوشي موالنا نيز مصدر و سرچشمه همة رنج. شود ديده مي
دل و ضمير انسـان   ،ها ها و اندوه وي ارجاع داده، بر اين باور است كه منبع جميع خوشي

ه بر اشـيا  شناسيم، ساية ضمير ماست ك چه ما به نام رنج يا شادماني مي در واقع آن. است
كند كه آدمي بـه دليـل عـدم فهـم و      موالنايادآوري مي. و امور خارجي افكنده شده است

آميزد و در نتيجه ابزار خوشي  ابزار خوشي را با سرچشمه خوشي درهم مي«ناداني خود، 
وي براي توضيح و تبيـين ايـن نكتـه بـه داسـتان شخصـي       . »پندارد را منشأ خوشي مي
آورد و  مـي  راه هـم ين لذّت را براي او به تر بيشترين غذا،  ه سادهكند ك گرسنه استناد مي

انگيز هم  آفريند و اي بسا نفرت ترين غذاها در نظر او هيچ لذّتي نمي رنگين،چون سير شد
  .جلوه كند
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