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الملخص
 وآخر مرحلة،الفناء هو الغاية القصوى للرياضة النفسية
،م��ن م��راح��ل ال��ط��ري��ق للسالك ال��ص��ويف يف س�يره إىل اهلل
 ال���ذي يتخذ م��ن الفناء هدفا،وك��ذل��ك النرفانا ال��ب��وذي
 فهذه املقالة هتدف إىل إبراز بعض.أمسى يف احلياة البوذية
وج��وه التشابه وبيان نقاط االختالف يف تعاليم صوفية
 ويف هذا اجلانب الروحي على،اإلسالم والبوذية

the teachings of Buddhism and Sufism in the
aspect of spirituality. It describes the path of a
wayfarer in his spiritual journey to attain fana’,
the highest achievement and the final state of
spiritual experiences in the teachings of Islamic
Mysticism, and also Buddhist paths to attain
Nirwana, the ultimate goal of Buddhist life.
The practices and the strict code of ethics in
the process of self-purification or purification
of the soul, in the spiritual path to attain the
ultimate goal in the teachings of both Sufism
and Buddhism are also discussed.

 حيث تدور هذه املقالة حول الوسائل،وجه اخلصوص
Sufism; Spirituality; Fana’;
 العملية لتحقيق ال��ف��ن��اء يف تعاليم ال��دي��ان��ت�ين (اإلسالمKeywords:
Nirvana; Buddhism
 وأساليبها، وتركز على بعض النظم الصوفية،)والبوذية
 ك��وهن��ا س��ب��ي�لا هل��م –أي،يف جم��اه��دة ال��ن��ف��س وري��اض��ت��ه��ا
تمهيد
 وكذلك النظم،لتحقيق الفناء يف الذات اإلهلية-الصوفية
 ووسائلها العملية لتحقيق النرفانا أو، ومثرة الرهبانية البوذية، وغاية التصوف،الفناء يف الفكر الصويف قمة الطريق
. يناهلا السالك الصويف يف طريقه للبحث الفناء يف النفس الكلية أو الروح املطلقة يف البوذية،جماهدة النفس
- والفناء حالة –كما وصفه ابن الفارض.عن احلقيقة
 الصوفية؛ الروحانية؛ الفناء؛ النرفانا؛: حبيث الكلمات األساسية، وبواعثها، وميوهلا،تتجرد فيها النفس عن رغباهتا
. فإذا ماتت اإلرادة أصبحت النفس البوذية،تتعطل إرادهتا ومتوت
.طوع اإلرادة اإلهلية
Abstract

The objective of this article is to highlight points
of convergency and dissimilarities in

( وهذه احلالة ال يصل إليها إال منNicholson, 1951)
، وخت��ل��ص م��ن مجيع ع�لائ��ق املادة،حتققت ل��دي��ه امل��ع��رف��ة
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السالك البوذي القيام مبمارسة الطريق ذي الشعب الثماين
ال��ذي يعرف باسم “الطريق الوسط” يف البوذية .وهو
الطريق العملي إلزالة سبب األمل واملعاناة ،الذي يتمثل
يف الشهوات والرغبات امللحة يف امللذات الدنيوية.
وال��س��ال��ك ال���ب���وذي ،يف ط��ري��ق��ه لتحقيق ال��ن��رف��ان��ا ،سيمر
مب��راح��ل ث�ل�اث؛ ف��ف��ي امل��رح��ل��ة األوىل ،ف��إن��ه يتطلب من
السالك االلتزام باألخالق البوذية .وتسمي هذه املرحلة
ب����ـ”س����ي��ل�ا”) ،(Silaوت��ت��ض��م��ن س�لام��ة ال���ق���ول ،وسالمة
العمل ،وسالمة احلياة .أما املرحلة الثانية ،فهي مرحلة
الرياضة النفسية املتمثلة يف التأمالت الذهنية وممارستها
ي��وم��ي��ا ،ومم���ارس���ة األذك�����ار أو ال�ترات��ي��ل ال��دي��ن��ي��ة .وتسمى
ه��ذه املرحلة ب��ـ” مس�����ادي”) ،(Samadhiوتشتمل على
األمور الثالثة املتمثلة يف سالمة اجلهد ،وسالمة الفكر،
وال�ترك��ي��ز ال��ص��ح��ي��ح .أم���ا امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة واألخ��ي��رة ،فهي
مرحلة املعرفة ،وتسمى مبرحلة “بانا”) ،(Pannaوتتضمن
سالمة الفهم وسالمة الرأي.
ففي املرحلة األوىل ،وهي مرحلة املبتدئة ،للرهبان وغريهم
من العوام املدنيني ،واليت متس اجلوانب األخالقية ،فإنه
جيب على السالك البوذي الذي يسلك احلياة الرهبانية
االل��ت��زام بالوصايا العشر ،واحملافظة بدقة عليها ،وهي:
االب��ت��ع��اد ع��ن القتل ،واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��زن��ا ،واالب��ت��ع��اد عن
ال��س��رق��ة ،واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��ك��ذب ،واالب��ت��ع��اد ع��ن شرب
اخلمر ،واالمتناع عن الطعام بعد ال��زوال ،واالبتعاد عن
ال��غ��ن��اء وال���رق���ص ،واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��زي��ن��ة جبميع أنواعها،
واالم��ت��ن��اع ع��ن اخت��اذ ال��ف��راش عند ال��ن��وم ،واملقعد املرتفع
احملشو بالقطن عند اجللوس ،واالمتناع عن قبول اهلدايا
من الذهب والفضة.

فيكون يف حالة الغيبوبة الكاملة ،فال يشاهد سوى احلق
سبحانه وتعاىل ،فيفىن فيه ) .(Al-Sarraj, 1986وهو حال
قد وصفه ويليم جيمس بـ”النمط املنكفئ عن الذات
” ،“Introvertive Mysticismحبيث يفقد فيه الصويف
“عرب عملية تطهريه شاقة فيها مكابدة ومعاناة معيشة،
هي معراج روحي يف درجات متصاعدة عند آباء الكنيسة
وعند صوفية احلاسيدمي اليهود ” ،“Devekutوعند صوفية
اإلسالم بالفناء ،ينتهي إىل غياب الوعي بالذات واألغيار
معا ،بل وزوال وفناء الوعي بكل معطيات احلس والفكر
أو االس��ت��ج��اب��ة ل��دواع��ي ال��رغ��ب��ات وال��ش��ه��وات ،بالتأحد
بالكلية يف احل���ق ال��واح��د امل��ط��ل��ق يف ل��غ��ة ال��ف�لاس��ف��ة من
الصوفية ،أو باخلالق يف لغة متصوفة األديان السماوية،
فتختفي كل تفرقة بني ال��ذات وموضوع إدراكها .وهذا
هو املقام الذي مساه اإلمام الغزايل بـ”االستغراق الكلي
يف اهلل تعاىل
”،Total absorbtion of the empirical in the divine
ومس���اه اإلم���ام اب��ن تيمية ب��ـ”ال��ف��ن��اء ال��ش��ه��ودي” متييزا له
ع���ن ال��ف��ن��اء ال����وج����ودي ،وع����رف يف ال��ت��ص��وف��ات البوذية
ب��ـ”االحت��اد بالنفس الكلية” ،عرب معراج روح��ي تطهري
ذي مقامات مثاين” ).(Fattah, 1993

وال��ن��رف��ان��ا يف ال���ب���وذي���ة ،ش��أن��ه ش���أن ال��ف��ن��اء يف التصوف
اإلسالمي ،غاية يصبو إليها السالك البوذي بعد القيام
مبجاهدة النفس جم��اه��دة ش��اق��ة طويلة .وه��ي ح��ال��ة من
التشبع الروحي ،باالنصراف عن الدنيا كلها ،إذا وصل
إليها اإلن��س��ان ،تتخلص النفس يف أثنائها من الشعور
واإلح����س����اس ،وم����ن ال���رغ���ب���ات وال���ش���ه���وات ،وم����ن كافة
ال��ص��ف��ات البشرية ،فتضمحل الكائنات يف ن��ظ��ره حىت
يصبح ال يشاهد فيها شيئا .وال شك أن فكرة النرفانا
أي الفناء ال��ب��وذي هب��ذا املعىن تشبه إىل ح��د كبري فكرة
أما املرحلة الثانية فهي مرحلة اجملاهدة النفسية أو الرياضة
الفناء عند الصوفية.
الروحية ،وميكن تقسيمها إىل قسمني:
أوهل����م����ا :اجمل����اه����دة يف خم��ال��ف��ة اهل������وى ،وحم����ارب����ة النفس أ) الطريق إلى النرفانا
وال��ش��ه��وات ،وإن���ك���ار ال�����ذات .وي��ق��وم ال��س��ال��ك البوذي
مبمارسة هذا النوع من الرياضة مستهدفا إضعاف اجلسم ،النرفانا ليست إال مثرة اجملاهدة الشاقة يف قتل الشهوات
وتقوية ال��روح ،وترويض الغرائز .ويف ه��ذه املرحلة ،فإنه وال��رغ��ب��ات ،وحت��ري��ر ال��ن��ف��س م��ن مج��ي��ع ال��ق��ي��ود .ولتحقيق
يتطلب من السالك االلتزام باآلداب والنظم الرهبانية اليت النرفانا ال�تي هي الغاية القصوى يف البوذية ،جيب على
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أرش���ده إىل الطريق للحصول على السعادة والقداسة،
وي���س���اع���ده ع��ل��ى ال�ت�رق���ي يف امل���راح���ل واألح��������وال .ويعد
اخلضوع للشيخ مبدأ أساسيا يف النظم الرهبانية البوذية،
بل إنه ظاهرة من الظواهر املشرتكة يف التصوفات العاملية
يف األديان املختلفة ،والتصوف اإلسالمي ال يستثىن منه.
وجيب على السالك أيضا أن يعرتف أمام الشيخ مبا ارتكبه
من خمالفة الشروط ،واآلداب ،والنظم اخلاصة بالرهبان
املسماة بـــ“.“Abat
عاشرا :االنفراد ،والخلوة والعزلة ،واالنقطاع عن
الناس أو عدم مخالطتهم.
حادي عشر :االلتزام مببدأ “ ”Ahinsaأي عدم اإلساءة،
وإي��ذاء اآلخرين ،واح�ترام كل كائن حي ،بل جيب على
السالك إظهار احملبة والشفقة جلميع الكائنات ،سواء
كانت من اإلنسان أو احليوان أو النبات.
ثاين عشر :تعليم الناس السالم ،واحملبة ،واجل��د يف منع
احل��روب ،والتسامح جت��اه األدي��ان يف العامل كله ،بع ّدها
أوجها ناقصة حلقيقة واح��دة .فقد أثىن باحثون كثريون
على هذا املوقف املنفتح للبوذية حنو األدي��ان األخرى،
ومنهم على سبيل املثال األستاذ الدكتور أمحد شليب حيث
ع ّد هذا املوقف -أي التسامح حنو مجيع األديان-ميزة
عظيمة تنسب للبوذية (Syalabi,1997) .ويرى بعض
الباحثني أن التسامح حنو األديان األخرى لدى البوذية
يقرتب إىل ح��د م��ا مب��ا ذه��ب إليه مذهب اب��ن ع��ريب يف
التصوف ،من فكرة وحدة األديان ،وهي فكرة ناجتة عن
فكرة وح��دة ال��وج��ود ،حبيث ال مييز ب�ين األدي���ان كلها،
إذ إن اهلل ع��ام للجميع ،وأن كل معبود من املعبودات
وج��ه من وج��وه اهلل احل��ق ،فأصبح عندهم اإلمي��ان بكل
املعبودات عقيدة صحيحة-سبحانه وتعاىل عما يصفون،-
حيث تعد هذه الفكرة مسوا عن التعصب الديين ،ومسوا
يف التسامح واحملبة .واحملبة عند الصوفية أساس األديان
مجيعها (. )Nicholson, 1951
ثالث عشر :قراءة األذكار والرتاتيل الدينية مجاعة .جيتمع
مج��اع��ة الكهنة ك��ل ي��وم صباحا وم��س��اء ل��ق��راءة األذكار
والرتاتيل الدينية أمام متاثيل بوذا يف املعابد البوذية .ويف

يبلغ عددها  220نظاما.
ومن الشروط ،واآلداب ،والنظم اخلاصة بالرهبان ،اليت
جيب على السالك أن حيافظ عليها ،ما يلي:
أوال :إظهار الفقر ،والتجرد التام عن امللكية.
ثانيا :لبس اللباس األصفر ،فال يرتدي رداء آخر غري هذا
اللباس طيلة مدة رهبانيته؛ ألن هذا اللباس رمز للزهد،
والفقر ،واملهانة.
ثالثا :حلق ال���رأس؛ وك��ل الشعور يف الوجه كاحلاجبني،
والشارب واللحية ،وما شاكل ذلك.
رابعا :احلفاء ،ويعين املشي بال خف وال نعل ،فيمشي
السالك حافيا بدون حذاء.
خامسا :العيش على التسول ،وترك العمل؛ فال يصلح
للرهبان القيام بالعمل واالك��ت��س��اب ،إذ إن م��ن شروط
الرهبانية ال��ف��ق��ر ،وال��ق��ن��اع��ة وال��رض��ا مب��ا حصلوا عليه من
صدقات املدنيني ال��ع��وام .وإن الكسب والعمل -كما
يعتقده الرهبان البوذيون-أداة من أدوات اهلموم املؤدية
إىل التملك ،وه��و سبب مينع السالك من الوصول إىل
ال��ك��م��ال وال���س���ع���ادة .ف��ي��خ��رج ال��س��ال��ك م���ن األدي�����رة كل
صباح ،حامال “الكشولة” ) ،(Arm Bowlيتجول من
بيت إىل بيت ليجمع القوت اليومي.
سادسا :الصوم الدائم ،أو االقتصار يف اليوم والليلة على
قوت واحد ،وتناوله قبل الزوال.
سابعا :الصمت الدائم ،فعلى السالك دوام السكوت،
وعفة اللسان ،وعدم املزاح واهلزل ،والصمت عند البوذية
وسيلة للتغلب على اخلواطر ،وأفضل رفيق ملن يسري إىل
النرفانا .فال يتكلم السائر يف هذا السري إال عند الضرورة.
ثامنا :التبتل ،وهو االنقطاع عن الزواج ألنه من ملذات
الدنيا الدنيئة ،اليت تشغلهم عن ممارسة الرياضة الروحية
وجم��اه��دة النفس ،ومتنعهم من حتقيق الفناء أو النرفانا.
ومن املعروف إن هذه املمارسة شيء ضروري يف احلياة
الرهبانية ،سواء كان ذلك يف البوذية أو النصرانية.
ت���اس���ع���ا :ال��س��ك��ن يف ال���دي���ر واخل����ض����وع ل��رئ��ي��س املعبد،
واالع�ت�راف مبا ارتكبه من اخلطايا ،أو ما خيالف النظم
الرهبانية .يلزم على السالك سكن الدير ،فال جي��وز له
سكن املنازل ،وال املبيت فيها .كما جيب عليه اخلضوع
التام ألوامر”شيخ املعبد” ،لكونه مرشدا له ،وهو الذي
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مؤسسة وم��ش��ادة ،ك��أخ��وي��ة مؤسسة يرتبط فيها ال��ن��اس مجيعا
ليعلموا قواعد االستقامة وعمل اخل�ير ،أع��وذ بالرهبانية
بإميان”.
وبعد أن يذكروا كل هذه األشياء فعليهم أن يعلنوا إمياهنم
وثقتهم باجلواهر الثالث ويسألون منها الرضا والعفو؛
أستعيذ بالبوذا من كل الشرائر وأستعني به يف ك��ل أم���ور احلياة
وأن���ا أع��ب��د وأس��ج��د لكل ال���ب���وذاوات ىف املاضي واحل��اض��ر واملستقبل دائ��م��ا أب���دا ال مستعان إال
ال��ب��وذا وأس��ت��ع�ين ب��ه يف ك��ل األم����ور .وم���ن أج���ل ذل���ك ساعدني يف ن��ي��ل النرفانا .ويكرر
الرهبان والبوذيون ه��ذا النذر – واستبدال كلمة البوذا بكلمتني
الدما والسنجا – الحرتامهما.

هذا االجتماع يردد الرهبان الرتاتيل بصوت واحد ،بأن
يبدأ رئيسهم ،مث ينطقون هبا وراءه ،ويرفعون أصواهتم،
ويتمايلون ميينا ومشاال( .)Numsuk,1999ومن األذكار
وال�ترات��ي��ل الدينية ال�تي يقرأها ال��ره��ب��ان وك��ذل��ك البوذيون
املدنيون اجلواهر الثالث “”Triple Gem؛ وهي البوذا
والدما والسنجا (.)Buddha-DhammaSangga
وغالبا ما يقرر البوذي هذا اإلقرار قبل االنتماء للديانة
البوذية ،مث أصبحت العبادة اليومية لكل البوذيني .ويعلن
البوذيون ه��ذا اإلق���رار بعد املبايعة للبوذا وع��ب��ادة متثاله.
ولفظ هذه األذكار كما يلي:

والثاين :اجملاهدة يف الرياضة النفسية ،ومواصلة مترينها ،أعوذ ببوذا بإميان
Dhammam Sara Gacchami
املتمثلة يف ممارسة التأمالت الذهنية أو ما يسمى عندهم أعوذ بالدما بإميان
 samadhi upasanaباللغة البالية .وكلمة “مسادي” أع���وذ بالسنجاالرهبانية ب��إمي��ان Sangham Saranam
(  )samadhiت���ع�ن�ي س����ك����ون ال���ن���ف���س أو االستغراق Gacchami
“ ،”concentrationوك��ل��م��ة أوب��اس��ان��ا ()upasana
تعين التأمل وامل��راق��ب��ة “ .”meditationومبمارسة هذا ويذكر الرهبان والبوذيون هذه األذك��ار كل يوم صباحا
التأمل ال��ذايت ،ميكن للسالك الوصول إىل آخ��ر مرحلة ومساء ويكرروهنا ثالث مرات ،كما يذكرون فيها أوال:
من مراحل الطريق ،وحتقيق هدفه األمسى للعمل الرياضي فضائل البوذا التسع؛ وهي“ :هو قديس وسام .جيلب لنا
( ،)samadhiوهو ليس سوى الفناء ،أو الفراغ ،أو ما بوذا الثقافة واحلكمة واخلالص .هو املغبوط الذي يعرف شرائع
الكائنات ،هو سيد العامل الذي يصنع الكائنات حتت النري
يسمي عند البوذيني بـ”النرفانا”.
كثريان هو معلم اآلهلة والناس .هو البوذا اجلليل .أعوذ
وق��د ب�ين ب��وذا جوتاما أمهية تنمية ه��ذا الرتكيز الذهين؛ ببوذا بإميان” ،وثانيا :خصائص الدما الست؛ وهي ”:أعوذ
وذل��ك ألن ال��ذي يركز ذهنه وتفكريه جيدا يتمكن من بالدما بإميان .بشئ املمجد بالدما بشكل جيد وكشف
إدراك األش��ي��اء كما ه��ي يف حقيقتها .وي��ق��ول الكاهن الدما بوضوح ت��ام .الدما هو فوق الزمان واملكان ليس
ناجا سينا “ ”Nagasinaمبينا أمهية هذا الرتكيز الذهين ،ال��دم��ا ه��و السمع وال��ق��ول .ألن��ه ي��ق��ول :تعالوا وانظروا،
قائال“ :إنه مثلما يزيل نور املصباح ظالم احلجرة إذا أتينا الدما يقود إىل النعمة واهلناء ،الدما مقبول من احلكماء
ب��ه ت��زي��ل ق��وة ال��ب��ص�يرة عند ظ��ه��وره��ا ظ�لام اجل��ه��ل وتنتج ىف قلوهبم ،أعوذ بالدما بإميان” ،وثالثا وأخريا :مواصفات
ن��ور امل��ع��رف��ة )Nyanatiloka, 1998( .وعندما يستقر السنجا التسع؛ وه��ي ”:أعوذ بالرهبانية بإميان ،رهبانية
التبصر وي��درك السالك حقيقة األشياء ،أي الدنيا وما بوذا تعلمنا السري يف حياة الفضيلة ،ورهبانية بوذا تعلمنا
فيها حبقيقتها الزائلة ،تنتفي الصفات الذميمة مثل الطمع الصدق واألمانة واإلخالص واحلشمة واللطف والشرف
واجل��ش��ع واجل���ه���ل ،ف��ت��ح��رر ال��س��ال��ك م��ن ه���ذه الصفات واألن��س واألدب والعزة واإلك���رام واحل��ق .رهبانية تالميذ
السلبية ،وه��و ما اصطلح عليه صوفية اإلس�لام بالفناء بوذا تبني لنا كيفية ممارسة احلقيقة .رهبانية تالميذ بوذا
األخ�لاق��ي أي ف��ن��اء األخ�ل�اق امل��ذم��وم��ة ببقاء األخالق ت��ؤل��ف أخ��وي��ة ال��رف��ق والطيبة واجل����ودة واحل��ل��م والتساهل
احملمودة .مث حتققت به الطمأنينة اجلوانية املطلقة حبيث وحمبة القريب واإلحسان قد يسبق رهبانية تالميذ بوذا
يتخلص من تعلقات الدنيا ،ويكون وصوله إىل مراده ،هم أهل للتكرمي والتوقري واالح�ترام .رهبانية تالميذ بوذا
وهو اخلالص أو النرفانا ،أمرا حمتما)Perera, 1987( .
Buddham Saranam Gacchami
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تطفيء مجرات اآلالم واملعاناة كلها ،فتثمر منها السكينة،
واهلدوء ،والسعادة.
وامل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة :ه���ي م��رح��ل��ة امل���ع���رف���ة ،أو م���ا يسمى
ب�����������ـ” ”Pannaب��ال��ل��غ��ة ال���ب���ال���ي���ة .ف���ه���ي مث�����رة للمرحلتني
السابقتني .فمن وصل إىل هذه املرحلة ،فقد حتققت به
الغاية ،وه��ي النرفانا .وه��ذه تقرتب م��ن ح��ال الكشف
عند الصوفية .ففي ه��ذه احل��ال��ة ،يتنور عقل صاحبها،
وتنكشف له املعرفة ،فيدرك حقيقة كل األشياء كما هي
يف حقيقتها .وهبذا ،تنكشف للسالك املعرفة “،”Panna
وهي كثرية ،ومنها :املعرفة باألمور املاضية واملستقبلية،
واملعرفة باحلقائق األرب��ع النبيلة ،واملعرفة بالعوامل العلوية
والسفلية ،واملعرفة اخلاصة بسلسلة احلياة السابقة .وإن
ه����ذه امل��ع��رف��ة ال ي��درك��ه��ا ع���ن ط��ري��ق االك���ت���س���اب ،وإمنا
ي��درك��ه��ا ع��ن ط��ري��ق الكشف وال����ذوق ،فهي إذن معرفة
خ���اص���ة ،وم��ع��رف��ة ف���ردي���ة ،ون���ش���اط روح�����ي خ����اص لكل
سالك بوذي.
ب) الطريق إلى الفناء
الطريق إىل الفناء عند الصوفية ،عملية تطهرية شاقة،
تتألف من مراحل ثالث ،أوهلا :االلتزام مببادئ اإلسالم
أو تعاليم الديانة اإلسالمية أو ما يسمى بـ”الشريعة”.
وث��ان��ي��ه��ا :ي��س��م��ى ب��ـ”ال��ط��ري��ق��ة إىل احل��ق��ي��ق��ة” ،ويكون
انتماء السالك إىل هذه املرحلة بعد القيام بتطبيق الشريعة
اإلسالمية بكاملها .أما املرحلة الثالثة واألخرية :هي ما
مس��اه الصوفية بـ”احلقيقة” أو املعرفة وه��ي آخ��ر مراحل
ال��ط��ري��ق؛ وه���ذه امل���راح���ل ال���ث�ل�اث؛ ال��ش��ري��ع��ة ،والطريقة،
واحلقيقة؛ هلا عالقة باملبادئ اإلسالمية الثالثة اليت تسمى
بـ :اإلسالم ،واإلميان ،واإلحسان ،حيث إن “اإلسالم”
يعرب عن معىن اخلضوع التام واستسالم املريد إلرادة اهلل
تعاىل كما يفسره القرآن والسنة النبوية .وأما “اإلميان”
فإنه يدل على قيام املريد بتحقيق معانيه .مث تأيت املرحلة
الثالثة ،وهي مثرة املرحلتني السابقتني ،حيث ينال السالك
اهل���دوء والسكينة ،وي��ص��ل إىل م��ق��ام ال��ي��ق�ين ،وتسمى بـ
“اإلحسان” ،وعندما يصل السالك إىل هذا املقام ،فقد
تقدم إىل األمام ،وحتقق به معاين التوحيد ،وبدأ يعبد اهلل
“كأنه يراه” ،ويشعر مبعية اهلل ومراقبته ،بأنه أي اهلل-ينظر

وملمارسة “ ”Samadhiيف التعاليم البوذية طرق شىت،
والطريقة املشهورة عند البوذيني يف ممارستها ،هي طريقة
مراقبة األنفاس .وتقسم عملية التنفس إىل أربع مراحل،
وه��ي الشهيق ،واالح��ت��ف��اظ ،وال��زف�ير ،واالم��ت��ن��اع .ولكل
مرحلة من ه��ذه امل��راح��ل األرب��ع وظيفتها احمل��م��ودة .وأما
الكيفية يف أدائ��ه��ا فيمكن تقسيمها إىل سبع مراحل،
حيث يشرتط على املريد ع��دم االنتقال من مرحلة إىل
مرحلة إال بعد أن ي��ك��ون متمكنا م��ن ال��ث��ب��ات والرتكيز
عليها ،وهي كما يلي:
أوال :أن يغمض السالك عينيه ،ويبدأ مبراقبة أنفاسه من
الشهيق والزفري.
ثانيا :يقوم السالك برتكيز تأمله على الشهيق والزفري
من حيث طوهلما وقصرمها.
ثالثا :أن يركز السالك تأمله عليهما أي الشهيق والزفري،
من حيث ثقلهما ،وخفتهما ،وغلظتهما ،ودقتهما.
رابعا :أن مييز السالك بني االسم والصورة؛ املراد باالسم:
ال��ش��ع��ور ال��ن��ف��س��ي��ة ،وب���ال���ص���ورة :ال��ن��ف��س ،مث ي��رك��ز تأمله
عليهما.
خامسا :يقوم السالك برتكيز تأمله على الشهيق والزفري
من حيث حدوثهما ،وصريورهتما ،واضمحالهلا.
سادسا :حيول السالك تأمله يف حدوث النفس إىل التأمل
يف حدوث اجلسم وتغريه ،مث يف حدوث الكائنات حوله
وتغريه ،وعدم حقيقتها.
سابعا :يصل تركيز السالك يف التأمل إىل مرحلة الفناء ،أي
فناء الكائنات كلها ،وعدم جوهرها.(Numsuk,1999( .
وهذه الرياضة الروحية ال ميارسها السالك إال يف اخللوة،
وعلى شكل منظم ،وحتت إشراف املرشد اخلبري .وجيب
على السالك املتأمل أن يكون مستغرقا يف التأمل حىت
يتمكن م��ن ال��ش��يء ال���ذي ي��ت��أم��ل ف��ي��ه وي��رك��ز عليه ومن
مث ي��ق��در أن ي��ت��أم��ل وي���رك���ز ال���ذه���ن ع��ل��ى ال���ش���يء الذي
كان يتأمل فيه مغمضا عينيه ألن ص��ورة الشيء تكون
منطبعة يف ذاك��رة املتأمل انطباعا كليا ال تذبذب فيها
( .)Abd al-Muttalib, 1990ومبمارسة هذه الرياضات
الروحية ومترينها –حسب الفكر البوذي-فإهنا تضغط
ال��ن��ف��س ،وت��ق��ت��ل ال��ش��ه��وات وال��رغ��ب��ات امل��ل��ح��ة ،ك��م��ا أهنا
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إليه ،ويشاهده ويراقب أفعاله .فمن وصل إىل هذا املقام
فقد حقق اهلدف األمسى يف هذا السري ،وهو حتقيق الفناء
يف اهلل .وهذه املراحل الثالث وهي الشريعة ،والطريقة،
واحلقيقة-تتشابه مع املراحل الثالث يف املنهج البوذي،
وهي  Sila-Samadhi-Pannaيف حتقيق النرفانا ،وذات
شبه كذلك بالتصوف املسيحي املسمى بـ

والثانية يف خدمة اهلل ،والثالثة مقصورة على مراقبة قلبه.
وال يقوم بواجبه حنو القوم إال إذا وضع نفسه يف مقام
اخل��دم ،ووضعهم يف مقام ال��س��ادة ،فيؤثرهم مجيعا على
نفسه ،ويعدهم خ�يرا منه ،ويعد من واجباته خدمتهم
على السواء .وال يكون يف خدمة اهلل إال بتخلية نفسه
عن مجيع مآربه الذاتية ،أو التجرد من كل رغبة تتصل
“via purgativa, via illuminativa, and unio
بالدنيا أو باآلخرة ،والقيام بعبادة اهلل لذاته فحسب .وال
)Schimmel,1975( mystica”.
ي��راق��ب قلبه ح�تى جي��م��ع ف��ك��ره ،وي��ص��رف ع��ن��ه ك��ل هم،
ويرتك كل ما يشغل باله حىت ال تتطرق الغفلة إىل قلبه
والطريق إىل احلقيقة أو الفناء عند الصوفية مكون من
يف حال مناجاته اهلل .فإذا توفرت هذه الشروط الثالثة،
مج���اع ال�ترب��ي��ة اخل��ل��ق��ي��ة وال��زه��دي��ة ل��ل��ص��ويف ،ال���ذي يسمى
يتهيأ ل��ه ال��دخ��ول يف الطريقة ،ويسلم ل��ه بلبس املرقعة
باملقامات السبع ،وهي تتمثل يف التوبة ،والورع ،والزهد،
على وجه التحقيق ال التقاليد)Al-Hujwiri, 1974( .
والفقر ،والصرب ،والتوكل ،والرضا .وتشبه هذه املقامات
ي��ب��دأ ال��ط��ري��ق ال��ص��ويف ب��ال��ت��وب��ة .وهب��ا ي��ب��دأ ال��س��ال��ك حياة درج���ات السلم ،ي�ترقّ��ى هب��ا السالك درج��ة درج���ة .وكل
جديدة حيث يأخذ نفسه مبجموعة من القيم ،واآلداب واح����دة م��ن��ه��ا – م��اع��دا األوىل-ن��ت��ي��ج��ة للسابقة عليها
واألع��م��ال ال�تي تفرق ب�ين حياته اجل��دي��دة ،وتلك احلياة (.)Nicholson, 1951
ال�تي ك��ان يعيش يف ظلها قبل أن يسلك الطريق .ومن
وبعدما تتحقق للسالك هذه املقامات السبع يف سفره
ال��ش��روط ال�تي جي��ب على السالك االل��ت��زام هب��ا يف رحلته
إىل احلق ،جبهوده الشخصية ،يصبح نقي القلب ،ويكون
الروحية للوصول إىل احلقيقة ،هي :الصدق يف اإلرادة،
مستعدا لتلقي املعارف من اهلل إذا كان رافق هذه املقامات
والتسبب يف الطاعة ،واملعرفة حبال النفس ،وجمالسة عامل
مجلة من األحوال اليت تؤلف سلسلة نفسية مماثلة .وهي
ب��اهلل ،والتوبة النصوح ،واألطعمة احل�لال ال�تي ال يذمها
موهوبة م��ن اهلل ،وغ�ير مكتسبة ع��ن طريق اجملاهدات،
العلم ،واختاذ القرين الصاحل.
والعبادات والرياضات كاملقامات ،بل هي نازلة تنزل من
فضال ع��ن ذل���ك ،ه��ن��اك ش���روط أخ���رى ينبغي للسالك لدن اهلل إىل القلب ،فال تدوم .فال يقدر السالك هلا دفعا،
ممارستها لتحقيق غايته األمسى يف سريه إىل اهلل .وتعد هذه وال يستطيع االحتفاظ هبا فوق ما أراده اهلل .ومتتثل هذه
ال��ش��روط أرك��ان��ا جمل��اه��دة ال��ن��ف��س ،وأس����اس ب��ن��ي��ان املريد ،األح��وال يف املراقبة ،والقرب ،واحملبة ،واجل��وع ،والرجاء،
وه���ي تتمثل يف اجل����وع ،وال��س��ه��ر ،وال��ص��م��ت ،واخللوة ،والشوق ،واألنس ،والطمأنينة ،واملشاهدة ،واليقني.
وال���ذك���ر ،وال��س��م��ع .ويف ذل����ك ،ي��ق��ول ال���س���ه���روردي“ :
لكن ،مما جيدر بالذكر هنا ،للوصول إىل الغاية أو لتحقيق
وقد اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة
الفناء ،فال بد للسالك من جماهدة النفس وااللتزام باآلداب
أشياء :قلة الطعام ،وقلة املنام ،وقلة الكالم ،واالعتزال
وال��ن��ظ��م ال��ص��وف��ي��ة وال���ش���روط اخل��اص��ة يف ري��اض��ة النفس
عن الناس”)Al-Suhrawardi, 1873( .
وجماهدهتا .وأول ما ينبغي للسالك املريد قبل االنتماء
وجيدر بالذكر هنا ،أن املقامات ( )spiritual stationsإىل الطريق اختاذ شيخ مرشد يرشده ويؤدبه ،ويأخذ منه
واألح��وال النفسية املقرتنة هبا ( )psychological stateعهد الطاعة إذا أمت استعداده .كما ينبغي للمريد السالك
تشكالن بنية “الطريق الصويف” يف التصوفات العاملية :أن يقضي مدة معينة يف خدمة الشيخ قبل أن يؤذن له
“ or ”transformation-The mystical path of selfبالعهد .وعادة خيضع املريد لشيخه مدة ثالث سنوات
“ ”inner path to the Divineوالطريق عند السالكني للرياضة واجملاهدة؛ فالسنة األوىل خيص هبا خدمة القوم،
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السواء ،فإن املسلمني أخذوا استعمال السبحة ،وعادة
حبس األنفاس عن رهبان البوذيني ،الذين كان هلم األثر
األك�بر يف تشكيل احلياة الصوفية وم��ا وصلت إليه من
تطور يف ذلك العصر” (.)Nicholson, 1951
وحنن ال ننكر وجود وجوه للمشاهبة واملشاكلة بني البوذية
وأصلها اهلندوسي وبني ما عرف يف التصوف اإلسالمي
بـ”املقامات واألح��وال” ،إال أن وجوه التماثل العارضة
تلك ال ينبغي أن يقودنا إىل القول بتأثر صوفية اإلسالم
بالبوذية أو بغريها من املرجعيات التارخيية.
الخاتمة
ويف اخلتام ،لو تأملنا القواعد والنظم وآداب السلوك،
فضال عن أساليب الرياضة النفسية وجماهدهتا ،اليت ميارسها
الرهبان البوذيون لتحقيق اخل�لاص أو النرفانا ،وكذلك
الصوفية يف التصفية النفسية لتحقيق الفناء ،لوجدنا مثة
نقاط اختالف ،ووجوه تشابه بينهما ،بل وهي -أي هذه
التشاهبات -أصبحت من املظاهر املشرتكة يف التصوفات
العاملية لدى مجيع األديان؛ ومنها :التجرد من شهوة البطن
وال��ف��رج ،والتخلص م��ن مجيع ال��ش��ه��وات وم��ن ضرورات
احلياة ،فضال عن الصمت ،واجل��وع ،والسهر ،واخللوة،
وم���داوم���ة ال��ذك��ر وامل���راق���ب���ة ،وك��ذل��ك ق��واع��د ال��س��ل��وك يف
مسلك احلياة الروحية اليت تتمثل يف اختاذ الشيخ ،ولبس
اخلرقة ،ومالزمة الرباط .ولكن ينبغي أن ننوه هنا على
أن��ه م��ع وج���ود وج���وه للتشابه ب�ين بعض تعاليم البوذية
وصوفية اإلس�لام ،فإن هذه املشاهبة ال ينبغي أن تُفهم
على أهنا تعين التماهي واملطابقة؛ ذلك ألن لكل واحد
من النظامني مرجعية خاصة به يتأصل فيها ويصدر عنها؛
ومن مث فمع اإلش��ارة إىل أوج��ه التشابه والتطابق ،جيب
اإلشارة باستمرار إىل وجوه التعارض واالختالف بينهما.
( المراجع )
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 ،Adept-Noviceتنطوي على عقبات وحواجز حياول
السالك جتاوزها حتت اإلرشاد الروحي عند الشيخ املريب
عند صوفية اإلسالم ،والرئيس الروحي للرهبنة يف املسيحية
“ ،”Abbotو” ”Mooreh-Tazddiعند صوفية اليهود
من احلاسيدمي ،أو” ”Guruالزعيم الروحي عند اهلندوس.
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الذميمة وحتليتها بأضدادها من الصفات احلميدة To
extract the worldly inclinations from one’s self

 ،”and imbue it with virtuous moralsكل هذا
مع عدم املباالة مبا قد تثريه هذه الرياضات اخلاصة يف
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ال��ب��وذي��ة ظ��اه��ر ب��ص��ورة واض��ح��ة يف ال��ت��ص��وف اإلسالمي
يف العصور الوسطى يف الناحيتني النظرية والعملية على
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