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  مثابة معنا  زندگي به
  )بررسي معناي زندگي در آيين ذن و مقايسة آن با اديان خداباور(

  
   **اميرعباس عليزماني *ندا خوشقاني

  
  چكيده

يابنـد يـا    گرا، كه معناي زندگي را يا در امري فراتر و متعال از زندگي مي گرا و طبيعت هاي فرا طبيعت در ميان ديدگاه
مثابـه معنـاي    زنـدگي خـود بـه    ،چراكه مطابق ديدگاه ذن ؛فرد است ن ديدگاهي منحصر به در درون زندگي، ديدگاه ذ

بـه غايـت و معنـاي زنـدگي نائـل       ،تكلف و آزادانه و طبيعي زنـدگي كنـد   هنگامي كه انسان بتواند بي. زندگي است
بنا بـه ديـدگاه ذن،   . بديا به نجات دست مي ،در اين سطح است كه از هر دوبيني و آشفتگي ذهني رها گشته. گردد مي

هر فكر، واكـنش، تحليـل، پـرورش، قصـد و آهنگـي      ، زيرا تواند به نجات دست يابد كنشي است كه مي انسان در بي
در حالي كه ذن به زندگي طبيعـي و آزادانـه   . سازد ميدچار شود و انسان را به رنج  انگاري در امور مي موجب دوگانه

گردد كه به انسـان طرحـي بـراي زيسـتن و زنـدگي       معنا به موجودي متعالي باز ميكند، در اديان خدا باور  تأكيد مي
نگرش ذن با وجود نكات جالب توجهي كه در ميان سـاير مكاتـب دارد، در عـين حـال، داراي     . دهد معنادار ارائه مي

خصوص در  ه مشكالت اخالقي و اجتماعي خاصي است كه پذيرش كامل اين ديدگاه را ب ،ابهامات، تناقضات دروني
  .نمايد مقايسه با اديان الهي دشوار مي

  
  يكليدي ها واژه

  .گرا، زندگي طبيعي، ذن، اديان خداباور، رنج گرا و طبيعت هاي فراطبيعت معناي زندگي، ديدگاه
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 1392بهار و تابستان،منه، شمارهچهارمسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /28

 

 

  مقدمه
عنوان مبحثي  گرچه پرداختن به معناي زندگي، به

اي بيش از  مستقل و مهم در فلسفة تحليلي سابقه
هاي بزرگي  ندارد، اديان، مكاتب و چهره پنجاه سال

همواره طي تاريخ به اين سؤال كه چه چيزي زندگي 
در عصر حاضر، اكثر . اند كند، پاسخ داده را معنادار مي

فيلسوفان تحليلي نيز به اين پرسش پرداخته و در 
بحث معناي زندگي در بادي امر در پي ايضاح مفهوم 

را در عبارت  معناا اند و غالب معنا و زندگي برآمده
به يكي از اين دو صورت تفسير » معناي زندگي«

معنا به «و » معنا به معناي هدف زندگي«: اند كرده
» فايده و كاركرد زندگي«يا » معناي ارزش زندگي

درواقع، در پاسخ به اين ). 27-18: 23ملكيان، ش(
 ،اي است پرسش كه زندگي معنادار چگونه زندگي

اي است كه  دگي معنادار زندگيتوان گفت كه زن مي
فرد به اهداف با ارزش و مبتني بر اختيارش نائل شود 

تواند اخالقمند، سعادتمند و  كه در عين حال، مي
بخش نيز باشند، ولي ضرورتاً مرادف با  رضايت 

اخالق، سعادت، شادي و درستي نباشند؛ براي مثال، 
 تواند براي كسي معنادار و داراي يك كشف علمي مي

غايتي با ارزش باشد ولي ربطي به اخالق نداشته 
باشد؛ يا زندگي فردي با فدا كردن خود براي رفاه 

ولي ضرورتاً ماية شادي  ،شخصي ديگر معنادار باشد
البته، ). Metz, 2007(و آسايش خود او نباشد 

برخي از متفكران تنها معنايي را براي زندگي يك فرد 
؛ ه امري متعالي باشداند ك داراي ارزش ذاتي دانسته

تنها امري « :گويد باره مي  ه ويتكنشتاين در اينچنانك
» تواند به زندگي انسان معنا ببخشد متعالي مي

)Wittgenestein,1961:149 .( نگاه ديني) اديان
در  .به بحث معناي زندگي نيز چنين است) خداباور

نگاه، غايت نهايي انسان بايد هماهنگ با  شيوهاين 
ا باشد تا انسان به معناي زندگي دست پيدا غايت خد

ايشان در پرداختن به زندگي نيز در عبارت . كند
طلب معنا را مستلزم نوعي فراتر » معناي زندگي«

اند و جستجوي معنا  رفتن از زندگي هر روزي دانسته
هاي اولية  را در سطحي فراتر از سطوح ابتدايي، و اليه

ن غرايز طبيعي زندگي تكراري و معطوف به برآورد
واضح است كه ). 69: 1عليزماني،ش(اند  اذعان نموده

 هاي فرا اين تحليل از معناي زندگي با ديدگاه
گرايانه سازگار است كه مطابق آن معنا در  طبيعت

زندگي بايد از طريق ارتباطي خاص با عالمي روحاني 
در اين ديدگاه اگر خدا يا ساحتي روحاني . ايجاد شود

ه در كچنان. معناست زندگي بي ،باشد وجود نداشته
اديان خداباور مشهود است كه زندگي كسي با 
معنادارترين و بهترين زندگي است كه آن شيوة 
زيستن از سوي خداوند يا موجودي روحاني تعيين 

فيلسوف دين  ،جان هيك). Metz,2007(شده باشد 
تحليل جالبي از خوشبيني موجود در  ،معاصر
خوبي معناداري  دهد كه به ارايه مي شناسي اديان هستي

زندگي ديندارانه را حتي در برخورد با وجوه تراژيك 
كند كه گرچه  او بيان مي. سازد زندگي نيز بازگو مي

ها، شرور،  ها، رنج هستي و انسان مغلوب گرفتاري
گناهان و غيره است، در كنار اين امور بدبينانه 

شود كه  يه ميديدگاهي بسيار خوشبينانه به انسان ارا
هاي آن را با توجه به آن امور معنادار  زندگي و رنج

اموري از قبيل لطف و رحمت الهي، ؛ سازد مي
ملكوت، بهشت، تائو، نيروانا و از اين دست 

هنگامي كه فرد در  ،براي مثال). 252 :4و3هيك،ش(
 ،گيرد معنايي مرگ و نافرجامي محض قرار مي برابر بي

. دهد و نيروانا و ملكوت را ميدين به او وعدة بهشت 
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ها،  عبارتي، براي ديندار هر چيزي اعم از لذت به
ها در دنيا  ها و حتي نابرابري ها، برخورداري رنج

معنادار گرديده است و او اين معناداري را، نه با اثبات 
 1و استدالل منطقي آنها، كه با نگاه مثبت و خوشبينانه

براي مؤمن  پذيرد؛ چرا كه دين ديني خويش مي
مند نيست كه درصدد اثبات  همچون يك فلسفة نظام

 ،البته. هاي خود باشد مندانة گزاره منطقي و نظام
مثال يك ديندار مسيحي،  رايخوشبيني يك ديندار، ب

مسيحي خوشبين . متفاوت است 2با تئوري خوشبيني
ولي تئوريست نيست، براي او خدا سراسر  ،است

 -اه خير، خواه شرخو -عشق است و هيچ نيرويي
گويي . ياراي مقاومت در برابر اين عشق را ندارد

چيز با اين عشق معنادار، ارزشمند و غايتمند  همه
  ).Kilpatrick,v12:7(گردد  مي
اگرچه بيشتر اديان در معناداري زندگي به ديدگاه     

مثابة مسير يا  گرايانه نزديكند و زندگي را به فراطبيعت
دن به غايت و معنايي متعال در اي براي رسي وسيله

گيرند، در مقابل اين ديدگاه نظريات  نظر مي
اي نيز وجود دارد كه در آنها معنا  گرايانه طبيعت

تواند در همين زندگي طبيعي و همگام با طبيعت  مي
نه در جستجوي معنايي فراتر و حتي  ،فراهم شود

حتي اگر  ،مطابق اين ديدگاه. خارج از زندگي طبيعي
معنا در زندگي  ،اي وجود نداشته باشد روحاني روقلم

). Metz, 2007(و همگام با طبيعت ممكن است 
هاي در كار و تحصيل  رسيدن به موفقيت ،براي مثال

ولي در عين حال فراتر  ،دهد به زندگي انسان معنا مي
بلكه جرئي از همين  ،از طبيعت و زندگي نيست

  . زندگي است
                                                 

1optimistic view  
2optimistism  

ديدگاه در باب معناداري  اما گذشته از اين دو    
ديدگاه ديگري در ميان مكاتب ديني وجود  ،زندگي

مثابة معناي  دارد كه خود زندگي و زيستن را به
كند؛ نه در جستجوي معنايي متعالي و  زندگي تلقي مي

خارج از زندگي عادي است و نه اينكه به دنبال 
بلكه زيستن و  ،معناهايي خاص در زندگي است

و طبيعي به خودي خود براي آن زندگي خودجوش 
توان  مي ،در واقع. به مثابة هدف و معناي زندگي است

كه نظرية فراطبيعت گرايي به دنبال  گفت درحالي
يا معنايي فراتر از زندگي است، و  3معناي زندگي
است، بايد  4گرا به دنبال معنا در زندگي ديدگاه طبيعت

ناي مثابة مع گفت در ديدگاه ذن زندگي، خود به
كه خود  -آن يا ذن به عقيدة مكتب چه. است 5زندگي

هاي مهم بوديسم مهايانه و در عين حال  يكي از شاخه
گراي چيني چون  بسيار متأثر از مكاتب طبيعت

زندگي ذاتاً ارزشمند است و تنها  -تائوييسم است
كسي كه همچون طبيعت خود در مسير زندگي عادي 

معناي واقعي  حقيقتاً به ،تكلف حركت كند و بي
زندگي، كه همانا خيري نهايي است، دست يافته 

  . است
معنا به  ،از جمله ذن ،در بوديسم و مكاتب آن    

گردد، چون اساساً بودا با خدايان  خالق متعال باز نمي
گويد  و نظام متافيزيكي ايشان كاري ندارد و آنچه مي

 ولي اين بدان معنا ،با انسان و نجات وي سروكار دارد
نيست كه بوديسم هدف و معنايي ارزشمند در زندگي 

معنا، هدف و غايت زندگي در بوديسم . نداشته باشد
است كه در هر يك از مكاتب آن  نجات از رنج

                                                 
meaning of life 3  

4meaning in life  
5life as meaning of life  
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پرداختن به نحوة . شود اي خاص حاصل مي گونه به
نجات، اشراق و آرامش در ذن كه معنا، هدف و غايت 

. دبو دخواهمجال اين در  ،زندگي در ذن است
مقايسه در باب معناي زندگي ميان مكتب  ،همچنين

همچون ذن با اديان خداباور ابعاد  ،انسان محوري
مهمي از بحث معناي زندگي را در آنها روشن 

  . سازد مي
گرچه هدف آن نيست كه مكتب ذن و مباني     

ولي براي ورود به بحث  ،فكري آن كامالً بيان شود
ام انديشة آن بيان ضروري است تا مختصري از نظ

  .گردد
  

  نظام انديشة ذن
اي از بوديسم مهايانه است كه البته بسيار از  ذن شاخه

ذن همچون ساير . تائوييسم چيني نيز متأثر بوده است
همچون  -مكاتب بودايي در خطوط كلي بوديسم 

، وفاداري به بودا و )موكشه(سمساره، نياز به رهايي 
ذن نيز مانند بودا  ،اقعدر و. بودايي است -نظام سنگهه
خود به چرخه زادمرگ يا سمساره  شناسي در هستي

باور دارد و نيز مهمترين هدفش رهايي از اين رنج 
اين مكتب مانند  ،مكرّر تولد و مرگ است؛ همچنين

يا (در بوديسم تنها رنج . بودا با متافيزيك كاري ندارد
، شناسي شناسي، انسان هستي  ترين آموزه اصلي) 1دوكه

و ساير مفاهيم و  دهد شناسي را تشكيل مي و نجات
رو،  اين از. سازد ميمصاديق را حول خود مطرح 

و  »واقعيت رنج«مواجهه با  بوديسم مكاتب  مبناي همه
 »نجات و رهايي از رنج«، و هدف همه آنها تبيين آن
هاي قابل  با وجود اين، تفاوت .است بخشي يا نجات

مختلف بوديسم از حيث هاي  توجهي نيز ميان شاخه
                                                 

1dukkha  

رنج، نجات از رنج و راه نجات از آن وجود   آموزه
در . سازد دارد كه آنها را از هم تا حدي متمايز مي

  جاي بحث درباره واقع، بودا و مكاتب مختلف آن به
ها را با مهمترين  اند انسان مسائل متافيزيك كوشيده

درخصوص رنج،  هايي سؤال: ها آگاه سازند پرسش
بخشيدن بدان  هاي پايان ه، چيستي آن و راهاندو

  ).268: 1384چاترجي،(
محوري چون  ترين پرسش در اديان انسان مهم    

از آنجا  .پرسش از غايت و معناي رنج است ،بوديسم
هاي  لذا رنج ،كه اين مكتب به خالقي متعال باور ندارد

يابد و به  آدمي را نيز خارج از وجود خود انسان نمي
دهد؛ برخالف اديان  يگري نسبت نميموجود د

هاي انسان را داراي غايتي  خداباور كه غالباً رنج
دانسته يا اينكه آن را وسيلة تهذيب نفس و چه بسا 

در بوديسم عامل . دانند موهبتي از جانب خداوند مي
هاي خود  رنج انسان خود انسان است كه با خواهش

در سمساره يا گردد و  هاي نامتناهي گرفتار مي در كرمه
ها  رو، رنج از اين. كشد زادمرگ همواره رنج مي  چرخه

آنچه در . در بوديسم معنا، مقصود و كاركردي ندارند
تنها يافتن راهي  ،گردد آن غايت و هدف محسوب مي

در واقع، . هاست براي رهايي از رنج و آشفتگي
معناداري زندگي براي بوديسم، نه در معنا بخشيدن 

هاي آن، كه در يافتن راهي براي  نجبه زندگي و ر
اگرچه خدايي خالق و . رهايي و نجات از رنج است

ولي سطحي متعال  ،متعال در بوديسم وجود ندارد
، شونياتا يا تهيگي )ويژه در تراواده به(چون نيروانا 

) در ذن(ذهن -و ووسين يا نه) ويژه در مهايانه به(
 -در بوديسم. براي انسان بودايي مطرح است

پرستش خدايي  -آن  خصوص در سنت تراواده به
در . متعال و خالق در زندگي انسان وجود ندارد
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بوديسم عوالم زيادي وجود دارد كه در آن حيوان و 
اي  انسان محكوم به تحمل رنج هستند و در نظام كرمه

و زادمرگ به صورت انسان، حيوان، ارواح و خدايان 
هاي  فعاليتممكن است . يابند تولدي دوباره مي

ولي در نهايت  ،اجتماعي به زندگي آنها معنا ببخشد
ترين معناي زندگي  نيروانا و نجات از رنج اصلي

 ;ward, 2000:21(مكاتب آن است   بوديسم و همه

Smart, 2000:33.(  
 

  عامل رنج هاي انسان از ديدگاه ذن
هاست و در  رنج خود يكي از وجوه زندگي انسان

همواره اين پرسش مطرح  بحث معناي زندگي نيز
هايش ارزش زيستن  است كه آيا زندگي با همة رنج

اينك پرسش اينجاست كه از نگاه ذن  ؟دارد يا خير
هاي  رنج چگونه در زندگي مطرح است و ذن با رنج

ذن مهمترين علت  كند؟ چگونه مواجهه ميآدمي 
جدابيني و گرفتاري و رنج انسان را همانا در 

داند كه دائماً درصدد  ي ميذهن آدم تضادانگاري
است حدود و ثغور بين خود و هستي و بين اشياي 

براي آنها جوهر و خودبودي  ،آن را مشخص كرده
ي  2، و ويكالپه1پيه اصطالح چيني فن. قائل گردد

. رود سانسكريت به معناي تنوع و گوناگوني به كار مي
يعني فهم  ؛مقصود از آن تمييز و دانش تحليلي است

مان و نيز در  ي نسبي كه ما در ارتباطات روزمرهو بحث
بريم؛ اين شناخت در برابر  مان به كار مي تفكر نظري

گيرد  قرار مي -تمييز است كه شناخت بي -پرگيا
ذهن، براي   در سطح ويكالپه). a ،1383 :59سوزوكي(

مثال يك سيب، با متمايز كردن و جدا ساختن آن از 
                                                 

1fen-pieh  
2vikalpa 

شود؛ در  داده مي چيزهاي ديگر شناخته و تشخيص
ها در نظر  اينجا ذهن واقعيتي براي هر يك از شناسه

آن را هويتي مستقل و مجزا از غير فرض  ،گرفته
اين سطح از ذهن در ). Izutsu,1382:12(كند  مي

در معناي (علوم، منطق، فلسفه، دين و حتي عرفان 
رو ذن هيچ يك از  يابد، از اين نيز نمود مي) غربي آن

سوزوكي به زيبايي تفاوت شناسايي . اينها نيست
  :دارد علمي و شناسايي ذن را چنين بيان مي

كشاند و  آن گاه كه طريق علمي به نيستي مي«    
اجزا را دوباره كنار  ،شيء را با موشكافي قرباني كرده

گذارد و سعي در تجديد حيات بدن طبيعت  ميهم 
طريق  -كه در حقيقت فكري ناممكن است -نمايد مي
ن به جاي پاره پاره كردن زندگي به قطعات و سعي ذ

به بازگردانيدن حيات به وسيله نيروي مغز يا به هم 
زندگي را چسبانيدن قطعات پاره شده در ذهنيت، 

طريق ذن زندگي  .شناسد اي كه هست مي گونه همان
قيچي جراحي هرگز  ،را به شكل زندگي حفظ كرده

  ).40و  20: 1362سوزوكي،(» كند لمسش نمي
كه براي شناختن يك چيز اوالً  در واقع، علوم درحالي

شناسه   ثانياً به تجزيه ،خود را جداي از شناسه دانسته
زند، ذن از  بردن به ماهيت آن دست مي براي پي

عنوان  گر و شيء به عنوان شناسه سويي، بين خود به
شناسه تمييزي قائل نيست و از سوي ديگر، براي 

كر، استدالل، تحليل و تجزيه را شناخت آن هرگونه تف
پذيرد  مي ،نهد و شيء را همان گونه كه هست كنار مي

عالوه بر اين، ذن مخالف منطق . كند و شناسايي مي
در منطق نيز تضادها بين عين و ذهن فراوان . است

. گردد است و از پس آن كوشش و رنج دوچندان مي
 منطق به خود، آگاه است و هر آنچه  به خود آگاه

 ،غيريتي براي امور، خارج از خود قائل است ،است
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خواهد زندگي از درون زيسته شود  كه ذن مي درحالي
ذن  ،در واقع. و غيريت و تضادي در اين ميان نباشد

گاه كه  واژگان و منطقيم و تا آن  انديشد كه ما بنده مي
بيچاره و دستخوش رنجي  ،سان در بند باشيم بدين
بخواهيم چيزي ببينيم كه به راستي ولي اگر  ،ايم ناگفته

 ،شايسته شناختن باشد كه ما را به سعادت هدايت كند
ها آزاد  شرط  بايد بكوشيم تا يكباره خود را از همه

: بي تا ،؛ و نيز پاشايي)b ،1383 :45سوزوكي(كنيم 
ذن عرفان به معناي غربي آن نيز  ،همچنين ).20و24

مي چون جذبه، ها مفاهي نيست؛ چرا كه در اين عرفان
از يك مفهوم ... استغراق، همان شدن و اتحاد، و

در حالي  ،شوند گراي زندگي و جهان مشتق مي دوگانه
در  .ذن دين هم نيست. كه ذن هيچ يك از اينها نيست 

 استف از خدا و طبيعت دين، انسان كه تركيبي  عرصه
گيرد و در اينجا نيز  در چالش ميان اين دو قرار مي

ري ميان اين دو نيرو براي تفوق يكي بر دچار درگي
ديگري است و اينچنين دچار آشفتگي و تضاد 

  ).Suzuki, 1956:232(گردد  مي
پس به راستي ذن چيست؟ ذن، ذن است؛ طريقتي     

ها، كه  براي انسان است كه راه رهايي او را از آشفتگي
تمييز  گيرد، در زندگي بي از ذهن دوبين وي نشأت مي

توان فهميد  مي ،با اين اوصاف. بيند ميو خودجوش 
ذن به . كه زندگي تا چه اندازه براي ذن اهميت دارد

دنبال امري فراتر از زندگي عادي و طبيعي نيست و 
چرا كه از  ،يابد ترين هدف و معنا را در آن مي عميق

ها ناشي از زندگي پرتكلف و  ديدگاه آن تمام رنج
انسان تنها . است گر تمييزانگار بين شناسه و شناسه

 ،بايد آزادانه بدون هيچ تحليل و توجيهي زندگي كند
هاي آدمي از همين  چرا كه زندگي سخت و رنج

. هاي عقالني و منطقي است ها و تحليل تفكيك

كه انسان خودانگيخته و طبيعي همچون طبيعت  مادامي
  .دچار رنج نخواهد شد ،زندگي كند

  
  زندگي، معناي زندگي ذن 

گفتيم كه در پرسش از معناي زندگي گاه در آغاز 
اند، گاه آن را به  دانستهمرتبط معنا را با موجود غايي 

اند و  هاي جزيي در زندگي تقليل داده اهداف و ارزش
در كنار اين دو نگاه به معناداري زندگي، خود زيستن 

اند كه اين  و زندگي كردن را معناي زندگي دانسته
  .سازد بازگو مي معناي اخير ديدگاه ذن را

بيان شد كه ذن گرفتاري و رنج انسان را  ،همچنين    
بيند و راه  در ذهن دوبين، پرتكلف و منطقي وي مي
بودن و  نجات از اين دوانگاري را، راه طبيعي

گونه  داند؛ همان غرضي آدمي در كنش و عمل مي بي
، يكي از )1069-989(كه در شش دستور تيلوپا 

نه «: شود م تنتريك، نيز يافت مياساتيد بزرگ بوديس
فكر، نه واكنش، نه تحليل، نه پرورش، نه قصد و نه 
» آهنگ؛ بگذار خود جايگزين و برقرار شود

همه اينها براي آن است كه هيچ  ).108: 2536واتس،(
انگاري نماند و ايجاب اين موارد  جايي براي دوگانه

اين . كارند همه بذر تمييز را در وجود انسان مي
وي در -وو  سلبيات در انديشه و عمل آدمي، به آموزه

ها در كنار  عنوان يكي از مهمترين آموزه تائوييسم، به
 weiيعني نه يا هيچ و  wu. مفهوم تائو، شبيه است

يعني كار، ساختن، انجام دادن، كوشش و كشمكش، 
وي به همان -وو). 31: 2536واتس، (تقال يا اشتغال 

اشاره دارد و بازتاب  ،كرده بود معنايي كه تيلوپا بيان
غرض آدمي است كه آدمي را به  كنش و بي ذهن بي

در واقع، . گردد فراسوي هر تضادي رهنمون مي
 ،مادامي كه زندگي وجهي از تقال، نزاع و ستيز است
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امور   آدمي بايد با همه. تواند چيزي جز رنج باشد نمي
اي اي مواجه شود همچون احساسي كه از گرم گونه به

انديشه،  غرض، بي آتش و سرماي يخ دارد، بي
: گويد اينجاست كه ذنرين مي. خود تحليل و خودبه بي
هاي  كوهستان خود به خودهاي كبود  كوهستان«

» ...ابرهاي سفيدند خود به خودكبودند، ابرهاي سفيد 
هيچ تكلفي و در  بي ،در واقع). 176: 2536واتس، (

  .بيند هستند مي سادگي تمام آنها را آن گونه كه
ذن درصدد است آدمي را از هر قيدي رها سازد و     

در طريق ذن نبايد . به او در كنشش آزادي بخشد
گونه نشاني از تكلف و احساس رنج وجود داشته  هيچ
اي از تكلف و  به محض اينكه اندك نشانه. باشد

ديگر عامل به آن  ،تصنع در روال زندگي ديده شود
هدف ذن حفظ . قي نخواهد شديك موجود آزاد تل

كمال  ،نيروي حياتي، آزادي ذاتي و از همه باالتر
نه  ،گونه كه هست همان ؛در موجوديت انسان است

به عبارت ديگر،  .خواهند باشد گونه كه از او مي آن
خواهد از درون زندگي كند نه اينكه اسير  ذن مي

خواهد قوانين و مقررات  او مي. قواعد و قوانين شود
؛ Suzuki, 1956:15(د را داشته باشد خو

  ). 87وb ،1383 :51سوزوكي
ذن نيز به  1هاي ها و كوآن بسياري از اقوال، داستان    

 ،براي مثال. همين طريق آزادانه و طبيعي داللت دارد
آيا سگ هم « :راهبي روزي از استاد خود پرسيد

: گويد استاد در پاسخ او مي. »طبيعت بودايي دارد
گويد اين وو به سادگي  طور كه سوزوكي مي آن. »وو«

همان وو است و اين در حقيقت همان جوابي است 
، aسوزوكي(ال بدهد ؤتوانسته به اين س كه سگ مي

ترين حالت  راهب در طبيعي ،در واقع ).22: 1383
پاسخي را به شاگرد داد كه يك سگ در برابر او اين 

اين در . غرض و كامال طبيعي كرد؛ بي كار را مي
 ،ذن  خوديِ كنش و انديشه كردن و خودبه عمل طبيعي

كنند كه راهبي از ذن، پس از  داستان ديگري نقل مي
. شنيدن خبر مرگ يكي بستگانش، گريه سر داد

هنگامي كه يكي از شاگردان پيروش اعتراض كرد كه 
يك راهب   خاطر زيبنده دادن اين چنين تعلق نشان
 ،كنم من گريه مي !احمق مباش«: پاسخ داد ،نيست
). 176: 2536واتس،(» خواهم گريه كنم كه مي  چون

اگر از روي غرض و هدفي جلوي عواطف  ،در واقع
گرفتار تصنع شده بود و از راه ذن  ،گرفت خود را مي

  . ماند بازمي
نگاه ذن به رنج ها نيز، كه از ذهن تمييزبين وي     

نه نگاهي  ،گيرد، نگاهي پذيرنده است نشأت مي
پذيرد با  گونه كه هست مي ردازنده؛ چه زندگي را آنپ

رهايي و  ،به عقيده ذن. هاي آن ها و لذت رنج  همه
نجات آدمي از ذهن تضادبين، كه به آشفتگي و 

كنش  د، در سازشي بيانجام يمخاطري وي  پريشان
)wu-wei (هاي برخاسته از آن است با جهان و رنج .

ها معنا و  به رنجدرواقع الزم نيست امري از بيرون 
ها و  رنج  بلكه زيستن با همه ،ارزش ببخشد

. دهد هاي آن معناي زندگي ذن را تشكيل مي  خوشي
پذيرندگي دارد و   توان گفت ذن در زندگي روحيه مي

. ها ها و رنج تياي تدافعي براي مبارزه با سخ نه روحيه
و بر اين باور است كه رهايي تنها در اين پذيرندگي و 

براي انسان ذن . افتد خودجوشي در زندگي اتفاق مي
و به (و پيچيدگي كنار رفته است  كه از هر دوبيني 

ها  ، جايي براي كرمه)ذهن رسيده است-ووسين يا نه
 ،در اين باره. و رنج برخاسته از آنها وجود ندارد

نزد كساني كه «: گويد ويي يكي از اساتيد ذن ميه شن
» ماند بينند، كرمه از عمل باز مي ذهن را مي-نه
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ذهن هيچ ذهن -چراكه در نه) a،1383 :72سوزوكي(
دوبين، متكلف و غيرطبيعي در انسان ذن فعال نيست 

  .  كه كرمه و به دنبال آن رنج را فراهم آورد
  

  جايگاه اخالق در نظام ذن 
جاست كه اگر زندگي آزادانه و طبيعي غايت مسأله آن

اگر . اخالق چه جايگاهي دارد ،زندگي معنادار باشد
بنا به ديدگاه ذن براي رسيدن به رهايي از ذهن 

طبيعي  ددوبين، كه عامل رنج و كرمه سازي است، باي
و خودجوش عمل كرد، چه چيز اخالقمندي را در 

يز اخالق را به راستي چه چ. كند ميان افراد تضمين مي
مانند «: كند هوانگ تضمين مي در برابر اين سخن دون

مكد، مثل گنجشكي كه  زنبوري كه شهد گل را مي
كند،  چيند، مثل گاوي كه از حبوبات تغذيه مي دانه مي

چرد، چون دلتان از  به كردار اسبي كه در دشت مي
همه چيز برايتان به  ،فكر تملك شخصي آزاد باشد

در دلتان » از تو«و » از من«ما تا فكر ا. گذرد خوبي مي
). 129:همان(» شويد تان مي كرمه  شما برده ،پيدا شود

 :كند مقصود او اين است كه طبيعت اين گونه عمل مي
خواهد تا  غرض، و ذن از انسان مي خودانگيخته و بي

 ،در واقع. همچون ساير موجودات طبيعت زندگي كند
دد و همچون آن عمل به طبيعت باز گر دانسان نيز باي

اي  اجتماعي و نه بر اساس قوانين مقيد اخالقي ،كند
  .اند كه ديگران براي او تعيين كرده

هوانگ  سوزوكي در توضيح اين سخن دون    
هنگامي كه دلتان سازگار با طبيعت باشد و  :گويد مي

نيك و بد، شايست و   هاي دوبينانه درگير انديشه
شما مسؤول  ،دناشايست، بهشت و دوزخ نباش

نيستيد و در نتيجه هيچ راهي  ،كنيد كارهايي كه مي
شما مانند باد رفتار . سازي نخواهد ماند براي كرمه

كنيد و چه كسي باد را هنگامي كه در مسيرش  مي
اين نحوه  ،البته. كند سرزنش مي ،كند ويراني ايجاد مي
شود كه در اجتماعي زندگي  رب مياز رفتار زماني مخ

كنند و گرفتار  سايرين به اين نحو زندگي نمي كه كنيم
ذن معتقد ). 130:همان(اند  شروط و قوانين اخالقي

ها تنها مطابق سرشت طبيعي خود عمل  است كه انسان
كنند و هنگامي كه ذهنشان را تنها بگذارند تا كارشان 

اند  را از راه طبيعي و آزادانه انجام دهند، شروع كرده
و پرهيزكاري يا نيرو، كه در  به نوع خاصي از خوبي

 تائوييسم ت)te (اما اين، آن خوبي و  شود، ناميده مي
پرهيزكاري به مفهوم جاري و متداول راستي و 

ت نيز خوبي و پرهيزكاري . درستي اخالقي نيست
تواند  تكلف يا خودانگيخته است كه نمي پيرايه و بي بي

جيده و هاي سن پرورش يافته يا تقليدي از روش
كردن بر اساس ذهن  يعني فرد با عمل عمدي باشد؛

تكلف خود رفتار و اخالقش نيز  پيرايه و بي بي
پيرايه و پرهيزكارانه و مطابق سرشت  اي بي گونه به

نه (اش گشته و طريق خوبي و پرهيزكاري را  حقيقي
در (پيش خواهد برد ) طور طبيعي بلكه به ،اكتسابي

؛ و 91-2: 1378 و،؛ ل39: 2356 واتس،: اين باره نك
  ).kohn,v4:  5-2172نيز
هاي اخالقي ديدگاه  در مورد ابهامات و دشواري    

  .ذن در مالحظة انتقادي بيشتر تأمل خواهيم كرد
  ذن و اشراق در زندگي عادي

بخشي از معناداري زندگي در ذن به اشراق و 
اما در ديدگاه عرفاني ذن  ،يافتگي مربوط است روشني

نيز در زندگي ) ساتوري(يافتگي  وشنيحتي اشراق و ر
نه در سطحي ماورايي يا  ،افتاد روزمره اتفاق خواهد 

از اساتيد بزرگ ذن هدف ذن  ،ياسوتاني. جهاني ديگر
گسترش قدرت . 1: كند را در سه چيز معرفي مي
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ملموس ساختن ذن . 3برانگيختن ساتوري؛ . 2تمركز؛ 
. روزمره بخشيدن به راه متعالي در زندگي  و واقعيت

ساختن اين   هدف آخر همانا ملموس ،بدين ترتيب
نه  ،هاي روزانه است مسير در تمام زندگي و فعاليت

). kapleau, 1967:48(در سطحي خارج از آن 
تفاوت طريقت ذن را با ساير مكاتب بودايي كه به 

در «: توان معرفي كرد چنين مي ،يابند اشراق دست مي
به نظر  Buddhiيا ساير مكاتب بودايي بيداري 

چيزي كه فقط  ؛آيد كمياب و اغلب فوق بشري مي
اي بردبارانه و پركوشش به  پس از گذراندن زندگي

احساس وجود ولي در ذن هميشه اين  ،آيد دست مي
چيزي . دارد كه بيداري چيزي كامالً طبيعي است

انگيز واضح و آشكار كه ممكن  است به نحوي شگفت
چنانچه مشكلي در بين . يفتداست در هر لحظه اتفاق ب

ذن راه . زياد آن است به خاطر سادگي بسيار ،باشد
كند  زيرا مستقيماً اشاره مي ،آموزشش نيز مستقيم است
دهد و بيهوده با نمادگرايي  و آشكارا آن را نشان مي

). 106-105: 2536واتس،(» كند وقت را تلف نمي
ي يعن ؛براي ذن وصل عرفاني به معناي بازگشت است

باز آمدن به حالت آغازيني كه از كف رفته است و 
انسان براي اينكه همچون جانوران و گياهان  ،رو ازاين

بايد راهي را در  ،و هر چيز ديگر از مركز زندگي كند
پيش گيرد كه نافي هر چيزي است كه در او بيرون از 

  ).17: 1369هريگل،(مركز قرار دارد 
ان از مرحله ويكالپه در اين نقطه است كه ذهن انس    

 -يا وو1ذهن -گذرد و وارد سطح نه يا دوبيني مي
شود و ساتوري يا اشراق براي او حاصل  سين مي

است » خود خالص«اين سطح، سطحي از . گردد مي

                                                 
1no-mind  

كه در بوديسم اوليه همان سطح پرگيا يا فرزانگي 
ذات «شد، و ذن براي آن اصطالحاتي چون  ناميده مي

انسان «، »استاد«، »دلي بي«، »هنذ«، يا صرفاً »بودا
صورت اصيلي كه قبل «، »اي خالص بدون هيچ مرتبه

و  2»آن«يا تنها » اي از تولد از پدر و مادرت داشته
 ,Izutsu( برد اصطالحاتي از اين دست به كار مي

1382:72.(  
تكلف  بي -يعني ؛البته براي رسيدن به اين نقطه    

برخي از  -اقزيستن و رسيدن به ساتوري يا اشر
به خصوص در مكتب شمالي آن به  ،اساتيد ذن

خاصي از مراقبه   كه نحوه -هايي چون ذاذن روش
مكتب سوتو  ،براي مثال. توجه خاصي دارند -است

به عنوان يكي از دو مكتب بزرگ ذن، برخالف مكتب 
، بر )كنشي و عدم مراقبه تأكيد دارد كه بر بي(رينزايي 

اما مكتب جنوبي  ،توجه دارداين نوع مراقبه تدريجي 
، مراقبه را ذن كه بيش از مكتب شمالي گسترش يافت

 چرا؛ وي تاكيد دارد -د و بر بي عملي يا ووكن نفي مي
كه بر اين باور است كه خود عمل مراقبه زاييده و 
زاينده تكلف و غيرطبيعي بودن است و موجب 

: در اين باره نك(شود  تضادبيني و آشفتگي مي
-Suzuki,1956:157؛ a،1383:20-21 سوزوكي

159 .( 

غايت ذن نيز كه همان  ،گونه كه مالحظه شد همان    
با زندگي عجين  ،رسيدن به اشراق و نجات است

تواند  است و تنها در بطن و متن زندگي است كه مي
  .براي سالك اتفاق بيفتد

مقايسه ديدگاه ذن و اديان خدامحور در باب معناي 
 زندگي

                                                 
2that/it  
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در باب  را ته است ديدگاه ذن و اديان الهياينك شايس
كنيم و وجوه مختلف آنها را از مقايسه معناي زندگي 
همان گونه كه در تعريف معناي زندگي . نظر بگذرانيم

اين عبارت به هدف يا ارزشي اشاره دارد  ،گفته شد
كه آدمي بنا بر اختيار خود در مسير زندگي در 

عناداري در ذن هاي اصلي م مؤلفه. جستجوي آن است
در ذن انسان گرفتار  -الف: توان چنين بيان كرد را مي

رنج و آشفتگي است كه از ذهن دوگانه بين و 
تنها راه نجات از اين  و گيرد تمييزدهنده او نشأت مي

راه  -ب ؛رهايي ذهن از هرگونه تضادبيني است ،رنج
اضداد، طبيعي و بي  از رسيدن به رهايي از رنج ناشي

چون به قول تيلوپا هر  ،گي كردن استتكلف زند
فكر، واكنش، تحليل، پرورش، قصد و آهنگي موجب 

شود و انسان را به رنج  دوگانه انگاري در امور مي
هنگامي كه انسان اينچنين بي تكلف  -ج ؛كند ميمبتال 

ذهن او از هر تضادي كنار  ،و خودجوش زندگي كند
- د ؛رسد رود و به نقطه اشراق يا ساتوري مي مي

به اين ترتيب  ؛اخالق در ذن نيز اخالقي طبيعي است
ها تنها مطابق سرشت طبيعي  كه هنگامي كه انسان

به نوع خاصي از خوبي و پرهيزكاري  ،خود عمل كنند
 يا نيرو، كه در تائوييسم ت)te (روي  ،شود ناميده مي

پيرايه و  اما اين ت خوبي و پرهيزكاري بي. اند آورده
دانگيخته است كه پرورش يافته يا تكلف يا خو بي

از  -م ؛هاي سنجيده و عمدي نيست تقليدي از روش
كه هدف و غايت همه مكاتب (اين رو رهايي از رنج 

، راه و طريقت رسيدن به )بودايي از جمله ذن است
رهايي و نجات، اشراق، اخالق و همه آنچه ذن به 

تنها در زندگي است و از طرفي خود  ،دنبال آن است
به اين معنا كه رهايي، نجات، اشراق، و  ،ندگي استز

اخالق همه و همه اوال بايد بي تكلف و خودانگيخته 

در زندگي و زيستن طبيعي اتفاق بيفتد و ثانياً همگي 
مطابق زندگي طبيعي و عادي و نه در سطحي فراتر از 

 . باشد آن

در ديدگاه  -همان گونه كه گفته شد -اما معناداري    
مكاتب  اهمچون اديان خداباور ب ،عت گراييفراطبي

. است بسيار متفاوت انسان محوري چون بوديسم
آنچه در مقايسه ميان مكتب ذن و اديان الهي در باب 

  :آن است كه ،توان بيان كرد معناي زندگي مي
اگر مفهوم كليدي در بوديسم و مكاتب آن مفهوم  -1

رنج يا دوكه است كه همه هستي شناسي، انسان 
سي و نجات شناسي آن حول اين مفهوم شنا
در اديان خداباور مفهوم خدا كليدواژه  ،گردد مي

هاي اين اديان است و معناي زندگي  همه آموزه
 .زند ديندار نيز حول اين مفهوم دور مي

همچون اديان ابراهيمي  ،در نگرش غالب ادياني -2
از آنجا كه خداوند و افعالش لزوماً هدفدار و 

به جز نگرش هايي چون  ،لبتها(غايتمند است 
نگاه ايوب در عهد عتيق و اشاعره در اسالم كه 

چنين ) خداوند غايتي لزوما در افعالش ندارد
. منان استؤم ةخدايي خود غايت و هدف هم

تنها اين خداست كه ذاتاً غايتي ارزشمند و 
منان زندگي ؤمعنادار براي مومنان است و همه م

ر آن را با اين هاي موجود د و اهداف و ارزش
برخالف مكاتب  ؛گيرند موجود در نظر مي

از جمله ذن كه زندگي و معناداري آن را  ،بودايي
كه در نجات از  ،نه در موجودي متعال و برتر

 .يابند هاي موجود در زندگي مي رنج
 ،دهند منان اديان خداباور نيز آنچه انجام ميؤم -3

خداوند و در جهت تحقق  ياهاگر بنابر دستور
زندگيشان به نحو مطلوبي معنادار  ،نها باشدآ
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منانِ اين اديان ؤبراي م ،از اين رو. گشته است
اساسا تنها يك طرح براي زيستن و چگونه 
زيستن وجود دارد و آن چيزي نيست مگر 

اغلب به واسطه  -طرحي كه خداوند بديشان
وحي در متني مقدس همچون تورات يا قرآن يا 

خ، همچون تجسد با حضور خداوند در تاري
بدين . ارائه كرده است -خداوند به شكل مسيح

من تنها در اين صورت و در ؤزندگي م ،ترتيب
جهت تحقق چنين اهدافي در زندگي است كه 

 ،شود معنادار، هدفمند و داراي ارزش ذاتي مي
ولي در ذن براي رسيدن به نجات بيش از آنكه 
 انجام فرايض و تكاليف ديني مهم باشد، زيستن

به معناي انسان را تواند  بي تكلف و آزادانه مي
 ،هاست كه همان نجات از رنج ،اصلي زندگي
 .نزديك سازد

در اديان الهي از آنجا كه اخالقمندي براي ديندار  -4
تعريف شده است، زندگي اين افراد عالوه بر 

من ؤو مهست اينكه معنادار است اخالقمند نيز 
ي رفتار دين - بر اساس اين چهارچوب اخالقي

نمايد و با رعايت اين اخالقيات ديني بر اين  مي
باور است كه به آن معناي غايي و هدف 

برخالف ذن كه اخالق . شود ارزشمند نزديك مي
داند و  اجتماعي را امري متكلفانه و قراردادي مي

 .ورزد بر اخالق طبيعي تأكيد مي
هاي موجود در  در اديان الهي غالباً رنج و مشقت -5

گردد و  با حضور خداوند معنادار ميزندگي 
همچون بوديسم نگرشي گريزانه و بدبينانه به 

چه بسا خداوند با دادن . رنج ها وجود ندارد
 كند؛ ه با شفقت خود او را تأديب ميرنجي به بند

چنين ) 3:12(ه در رساله پولس به عبرانيان كچنان

پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبيه « :خوانيم كه مي
دلگير نشو، و هرگاه اشتباهات تو را كند، 

زيرا اگر تو را  ،خاطرنشان سازد، دلسرد نشو
كند، به اين علت است كه دوستت  تأديب مي

نمايد، به اين دليل  دارد، و اگر تو را تنبيه مي
درباره غايتمندي رنج (» است كه فرزند او هستي

 ).:1391زرواني و خوشقاني، : در عهدين نك

  
  ت انتقادينتيجه و مالحظا

لفه معناداري ؤمهمترين م ،همان گونه كه مالحظه شد
در اديان خداباور آن است كه خدايي وجود دارد كه 
طرحي براي زندگي بشر فراهم آورده است و انسان 
بر اساس آن و براي رسيدن به آن معنا و غايت متعال 

حال آنكه در ديدگاهي همچون ذن  ؛كند زندگي مي
تعلقات و بايدها و نبايدها خود را از همه  دانسان باي

 ،رها سازد و آزادانه و خودانگيخته طبيعي زندگي كند
. نه آنكه طرحي از قبل براي زندگي كردن داشته باشد

برخي از منتقدان معناداري زندگي در اديان  ،البته
خداباور اين اشكال را ذكر كرده اند كه خداوند با 

دي ما را از بين تعيين هدف براي ما استقالل و آزا
به اين ترتيب كه اگر ما اجزايي از جهاني  ؛برد مي

 ،باشيم كه براي رسيدن به هدفي طراحي شده است
در آن صورت شأن و منزلت ما چندان تفاوتي با يك 

اي  ابزار ندارد كه بر اساس هدف از پيش تعيين شده
هاي متفاوتي  پاسخ ،البته. در ذهن ساخته شده است

داده شده است؛ برخي به طرفداري از  به اين اشكال
زيرا  ،رود اين نظريه بر آنند كه استقالل ما از بين نمي

ما در تصميم براي تحقق يا عدم تحقق هدف الهي 
دهند كه چون نيت  برخي پاسخ مي. آزاد و مختاريم

اجمالي ما انجام كار خوب است و چون قصد 
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با  اراده خدا كامال ،خداوند به واقع كار خوب است
اند  برخي اشاره كرده. اراده انسان سازگار خواهد بود

نه  ،كه خداوند تنها درخواستي مودبانه كرده است
اند و آن  برخي نيز پاسخ اشاعره را داده. فرماني آمرانه

اينكه خداوند برتر از همه موجودات است و حتي 
 ،اي مكلف نمايد اگر ما را آمرانه و به نحو خواركننده

 ). 20: 1388متز، :در اين باره نك(هد بود اهانت نخوا

اما گرچه نقش آزادي و اختيار در تفكر ذن بسيار     
اي از پيش تعيين  پر رنگ است و به هيچ طرح و نقشه

شده توجه نداشته و تنها به زندگي آزادانه و طبيعي 
مشكالتي در باب نگرش  ،كند، با اين حال تأكيد مي

لحاظ تناقضات خاص ذن در باب معناداري به 
دروني، و راهكارهاي عملي وجود دارد كه به برخي 

  :از آنها مي پردازيم
رسد تعريفي كه آيين ذن از زندگي  به نظر مي    

زيستن براي «دهد يا به عبارت ديگر  معنادار ارائه مي
چهارچوب مشخص و راهكارهاي علمي و » زيستن

ترين  يكي از اصلي. ملموس و مرز مشخصي ندارد
كالت نگرش ذن وجود ابهاماتي است كه آن به مش

خصوص در عدم ارائه راه حلي عملي براي رسيدن 
سؤال اين است كه . به نقطه رهايي از اضداد دارد

طبيعي زيستن به خودي خود چگونه زيستني است و 
در مورد اخالق نيز اينچنين است،  ؟مراد از آن چيست

عت واضح مراد از اخالق بي پيرايه و مبتني بر طبي
تواند بدون تبعيت از اخالق  چگونه فرد مي. نيست

جمعي به صورت خوانگيخته و هرطور كه دوست 
 اي در لحظه يخصشاگر  ،براي مثال ؛دارد رفتار كند

همچون دروغ، دزدي، قتل و از  ،كاري قبيحانجام به 
! جايز است انجام دهد؟ ،داشته باشدتمايل اين دست 
ق مبتني بر طبيعت و بي رسد داشتن اخال به نظر مي

شايد تنها در  ،تكلف كه تقليدي و وضعي هم نيست
نه در متن  ،جايي خارج از يك اجتماع متحقق شود

آن كه افراد ملزم به رعايت آداب اخالقي و قوانين 
جايگاه اخالق در اديان  ،از اين لحاظ. اند اجتماعي

 تر از اخالق در مندانه تر و نظام خداباور بسي پر رنگ
 . ذن است

نكته ديگر آنكه اگر بنا بر ديدگاه ذن هر اظهارنظر،     
استدالل، فكر، قصد، و عملي تكلف به حساب 

پس خود ذن هم گرفتار آن است؛ چه، وقتي  ،آيد مي
 ،يابد تنها راه رهايي از اضداد را در زندگي طبيعي مي

اگر  ،به عالوه. خود نيز گرفتار اظهارنظر شده است
ز رنج و دوگانگي ها و دوبيني هاست هدف رهايي ا

شود و اين تنها از  كه مايه رنج و آشفتگي آدمي مي
چه اشكالي دارد  ،طريق زيستن بي پيرايه ممكن است

ها  ها و آشفتگي كه وجود رنج ها، دوگانگي ها، دوبيني
را نيز امري طبيعي بدانيم و آنها را محكوم به تصنعي 

. و نجات از آن نگرديم بودن نكنيم و به دنبال راه فرار
آن هنگام كه در صدد رهايي هستيم و راه آن  ،در واقع

خود باز دچار تصنع  ،يابيم را تنها در طبيعي زيستن مي
و اين چيزي نيست جز خاصيت ذهن انسان . ايم شده

ها و  ها، پيش فهم كه ناگزير و متأثر از پيش فرض
ه خود ذن نيز داراي چنين كچنان ،هاست پيش شرط

ديدگاه ذن اوال در  ،از اين رو. فاهيم پيشيني استم
رابطه با اخالق غير وضعي و آزادانه در جامعة انساني 
امري تقريبا محال است؛ ثانيا در رابطه با زيستن 

پيرايه نيز دچار ابهام است و وجوه  خودانگيخته و بي
تصنعي بودن و نبودن آن در زندگي مرز مشخصي 

  . ندارد
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