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  1از بودا تا ذن ی رنج بررسی تحول آموزه

  

  3مجتبی زروانی، 2ندا خوشقانی
  )28/4/1390 :يهایریخ پذیرش نـ تا17/7/1389 تاریخ دریافت مقاله:(

  

  چکیده

ی آیین بودا، در طی تاریخ و در مکاتب مختلف  عنوان مهمترین آموزه  دوکه یا رنج، به

گونـه   آن روندی متفاوت را پیموده است. بدین نجات ازراه  رنج، و واقعیت آن، از حیث

 بسیار پررنگ و مؤکد ،های نخستین بودا در قالب چهار حقیقت شریف که رنج در آموزه

خصـوص در سـنت     است و با محوریت آن، نظام فلسفی و عقیدتی خاصی را بعدها، به

این آموزه مانند بسـیاری از باورهـا چـون     ،دهد. اما در سنت مهایانه تراواده، شکل می

ی دیگری به نام شونیاتا یـا تهیگـی قـرار     الشعاع آموزه کرمه، سمساره، نیروانه و... تحت

عنوان یکی از  بهـ  ذهن در ذنـ   با اصطالح ووسین یا نه  وزهاین آم سرانجامگیرد، و  می

تری یافته و واقعیت رنـج در   جایگاه وسیع ـ  خصوص در خاور دور های مهایانه به شاخه

های عملی و راه نجات از رنـج نیـز در    تحوالتی در شیوه به دنبال آنبازد.  رنگ می آن 

  گردد.  های این مکتب ایجاد می شاخه

  

  ذهن، بودا، مهایانه، ذن.ـ  رنج، دوکه، شونیاتا، نه   ها: ژهوا کلید

  

  مقدمه

ای بـه نـام رنـج     منکر مقولـه  ـ  دینیخواه غیر ،خواه دینیـ بلکه هر فردی   ادیاننه تنها 

 هرکس رنج را تا حدی در زندگیش درک نموده و تجربه کرده اسـت.  که د چرانتوان بو
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 هایی از علت وجودی رنـج و بـه   حل تا راه اند در پی آن بودهمکاتب دینی همواره  بیشتر

  مکتبی مانند بودیسم و ،از این میان ویژه رهایی و نجات از آن به پیروان خود ارائه دهند. 

و آن اینکه دارد  )1در طرح مبحث رنج (یا دوکه با سایر مکاتب دینی یتفاوت آنی  فلسفه

شناسی  شناسی و نجات ، انسانشناسی ی هستی ترین آموزه این مفهوم اصلی ،در بودیسم

رو،  . ازایـن گیرنـد  مینقش ، پیرامون آن، و سایر مفاهیم و مصادیق دهد را تشکیل می آن

ی  ، و هدف همهو تبیین آن »واقعیت رنج«با  ، رویاروییبودیسم های شاخهی  مبنای همه

توجهی  نشایاهای  با وجود این، تفاوت است. بخشی یا نجات »نجات و رهایی از رنج«آنها 

ی رنج، نجات از رنج و راه نجات از آن  آموزه جهتهای مختلف بودیسم از  نیز میان شاخه

ست ا  بودا کوشیدهشخص سازد. در واقع،  متمایز می تا حدی از هموجود دارد که آنها را 

رنج، اندوه، چیستی آن  ی هایی درباره پرسشها آگاه سازد،  ها را با مهمترین پرسش انسان

، هـاب فلسـفی هنـد    معرفـی مکتـب  (چاترجی، مطرح کند بخشیدن بدان  های پایان و راه

268.(  

بودیسم بر واقعیت رنج باعث گردیده تـا برخـی آن را مکتبـی     استوار شدنتأکید و 

بیـان کنـیم، او    2گوینـدا  پاسخ به این نقد را از زبان الماشایسته است  .بدبینانه بخوانند

دکـارت  « گویـد:  ی او چنـین مـی   ودا و نه بدبینی اندیشـه ی ب نگری اندیشه ی واقع درباره

پـس   ،اندیشـم  اش را با این قاعده مطرح نمود کـه: مـی   فیلسوف معروف فرانسوی فلسفه

ای دست گذاشـت   هستم. اما بودا یک قدم فراتر نهاد و بر اصل فراگیر و مبتنی بر تجربه

و » قیقـت رنـج اسـت   شعور مشترک اسـت: و آن ح  دارای ی موجودات  که در میان همه

 و  ی هـم  ی نجات آدمی از همـه  همین حقیقت است که باعث گردیده تا بودا در اندیشه

ای  بودیسم با واقعیتی آغاز کرده است که مبتنی بر تجربه . در واقع،های زندگی باشد غم

 ،شـعور  دارایی موجـودات   ممکـن اسـت همـه   بدین معنـا کـه   مشترک و جهانی است. 

همگی با چراکه  کنند میاند یا  ی آنها رنج را درک کرده اما همه ،شندموجودات متفکر نبا

  ).Bowker, problem of suffering, 237( رویارو هستندپیری، فساد و مرگ 

بودایی نپیمـوده اسـت.    های های مکتب روند ثابتی در آموزه ،دوکه و راه نجات از آن

بـا آنچـه در    ،تراواده مطرح است هایی از آن چون آنچه از دوکه در آغاز بودیسم و سنت

ی زیـادی متفـاوت اسـت. از     مهایانه و مکاتب آن چون مکتب ذن شکل گرفته، تا انـدازه 

های اصلی بودا و بعد  ی رنج را در آموزه آموزه پژوهش پیش رو در پی آن است تارو،  این

ـ ن  در ذ هـای اصـلی آن) و سـرانجام    باتحوالت آن را در سنت مهایانه (مبتنی بـر کتـ  

                                                                                                                                                               

1. dukkha 
2. Lama Govinda 
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 41  ی رنج از بودا تا ذن بررسی تحول آموزه

 ی چون تائوییسم در خاور دورهای های مکتب ای از مهایانه و متأثر از آموزه عنوان شاخه به

 به ارزیابی آن بپردازد. ـ بررسی کرده و 

  

  های بودا دوکه در آموزهـ 1

بـودا مشـهود اسـت؛ یکـی      های آموزهدوکه یا رنج در دو سطح از  ،که خواهید دید چنان

ـ شناسی وی   و دیگر در انسان ،ی هستی ی سه نشانه زهدر قالب آموـ شناسی وی   هستی

  ی چهار حقیقت شریف.  در قالب آموزه

  

  شناسی بودا رنج در هستیـ 1ـ1

)، دوکه (رنج)، و ثباتی بی( 1هداند: آنیک را دارای سه ویژگی می هستیسراسر اجزای  بودا

ستی و موجودات آن حاصل تأمل بودا بر جهان ه هستی ی این سه نشانه خود).  نه( 2آناتا

ی موجودات دارای این سه ویژگی هستند.  بلکه همه ،تنها مختص آدمیان نیست واست 

 شکل مـاده « :کند چنین بیان میی اشیای مرکب  در همهی این سه را  متون پالی رابطه

باشـد   هچیز که دوک ست. هرنیزه هو هر چیز که ناپایدار باشد دوک (آنیکه) ناپایدار است

همفریـز   ».(آناتا) من نیز نخواهد بود ،باشد. آنچه خود من نیست(آتمن) خود  تواند نمی

و در حال تغییر  هدر جهان آنیک رکبیاگر هر چیز مدهد که  گونه شرح می ) این44، ذن(

ی ثبـات   پس در واقع خود و آتمنی وجود ندارد که بتوان در سـایه  ،است و ثباتی ندارد

چیـزی   هر سان، ین؛ بدهای دیگر برایش تصور نمودهویت و چارچوبی جدای از چیز ،آن

دسـتخوش  هـر چیـزی کـه ثبـات نـدارد و       ،. از سـوی دیگـر  هم آنیکه است و هم آناتـا 

که ثباتی وجود ندارد و همه چیـز   تا هنگامیکه  دوکه نیز هست؛ چرا ،دیگرشدگی است

خود ی وجودی چیرگاست تا  وخیز کوشش و افتدر  هموارهشدن است، و  دیگردر حال 

در هسـتی  جز رنج نخواهد داشـت. همـین کشـمکش     پیامدیاین حالت  ،را حفظ کند

  .گردد می هباعث دوکناپایدار، که هیچ جوهر حقیقی ندارد، 

  

  شناسی بودا رنج در انسان ـ1ـ2

ای جـز   ی بودا در نظامی شکل گرفت که سرنوشت و شرایط فعلی آدمـی نتیجـه   اندیشه

                                                                                                                                                               

1. anicca 
2. anatta 
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. بود 1یا سمساره ی زادمرگ ی کرمه و چرخه بر اندیشه نظامی که مبتنی ؛کردار وی نبود

) است 2جز مکتب کارواکا ی مکاتب فلسفی هند (به های همه این آموزه از مهمترین آموزه

ی مذهبی، اخالقی، فرهنگی و فلسفی هنـدوها از جملـه    ی اندیشه که همواره در گستره

ه رنج نیز متأثر از همین نظام رو، نگرش بودا ب این بوداییان نقش اساسی داشته است. از

  ای بود.  کرمه

اش را در زندگی کنونی یا آینده به  اعمال ما در حال حاضر ثمره ،ی کرمه طبق آموزه

زنـدگی، موقعیـت    مـدت بار خواهد آورد و وضعیت کنونی فرد، اعـم از شـکل وجـودی،    

ذشـته  برخاسته از کردارهـایی اسـت کـه در گ   همه های ظاهری وی،  اجتماعی و ویژگی

نهایـت   های زادمرگ تا بی شکل گرفته است. گستره و مدت زندگی فرد از طریق زنجیره

ای در آینـده اسـتمرار خواهـد     بدون هـیچ وقفـه  و نهایت  در گذشته امتداد یافته و تا بی

ها، نه در فضا، نه در  نه در آسمان«بنا به دیدگاه بودا  داشت، مگر آنکه نجات حاصل آید.

یی نیست که خطاکار بر آن ایستد، و رهایی یابد از ثمر کردار خـویش.  ها، جا شکاف کوه

ها، جایی نیست که بر آن ایستد و مرگ بـر   نه در شکاف کوه ،نه در فضا ،ها نه در آسمان

. در این نظام است که بودا با دیدن )dhammapada, evil sutra, 65( »او چیره نشود

رود و  به دنبال نجات و رهایی می ،آنها مکرر اربیماری و پیری و مرگ و از همه بدتر تکر

 ,Chakraborty:   ی کرمه نک ی آموزه کند (درباره می ناب دوکهی  ی خود را برپایه فلسفه

Karma freedom and responsibility; Hirota,"Karman: Buddhist 
concepts" ,8/266-268(.  

ای  شـده و کرمـه   زایشعـث بـاز  با چیست کـه  انسانهای  دلبستگی علت اصلیاینکه اما 

بیـان   یی دوازده زنجیر علّ در نظریه سازد و آدمی را به رنج مبتال می کند دیگر را ایجاد می

. از صـورت  3خیـزد؛   هـا برمـی   از نادانی صـورت  -2است؛  3در آغاز نادانی -1 گردیده است:

از  -6اد حـس؛  از نام و شکل شش بنی -5از دانستگی نام و شکل؛  -4خیزد؛  دانستگی برمی

از تشـنگی،   -9از احسـاس تشـنگی؛    -8از تمـاس، احسـاس؛    -7شش بنیاد حس تمـاس؛  

و از تولـد، پیـری و    -12تولـد؛   ،از وجـود  -11وجود یا شدن؛  ،از دلبستگی -10دلبستگی؛ 

گردد؛ با نـادانی آغـاز شـده و بـا رنـج       تکرار می و این زنجیره مکرراً ؛خیزد مرگ و رنج برمی

. مجمـوع ایـن فرآینـد و    سـازد  مـی  ای جدید و تولدی دوبـاره  ردد و دوباره کرمهگ می  همراه

تـأثیر   تهای قبلیش تحـ  بدین ترتیب، اگر انسانی در زندگی شود. تکرار سمساره خوانده می
                                                                                                                                                               

1. samsara 
2. carvaka 
3.avidya 
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 43  ی رنج از بودا تا ذن بررسی تحول آموزه

آوری کـرده اسـت کـه     سـازها جمـع   ای از احساسات یا کرمـه  نادانی عمل کرده باشد ذخیره

  ).161 ،ی شرق تاریخ فلسفهگردد (رادا کریشنان،  باعث بازتولدش در نظام سمساره می

مندانه فرآینـد رنجـوری    ای و رنج دائمی آن است که بودا نظام با توجه به نظام کرمه

اولین حقیقـت   نماید. انسان و راه نجات او را در چهار حقیقت شریف مطرح و تبیین می

سرانجام مرگ نیز رنج.  اصلی همانا رنج و الم است. تولد رنج است و تحول حیات رنج و

 منتهـی بـه تجدیـد    1تشـنگی  دلبستگی/ .ها و آالم است علت رنج،دومین حقیقت اصلی 

خالصی از رنج و الم است و آن جز در  ،حیات و تولد ثانوی است. سومین حقیقت اصلی

یافتن راه است. یعنی راهی که  ،ترک آمال و امیال میسر نیست؛ چهارمین حقیقت اصلی

کنـد و آن طریـق بـه هشـت روش      سرمنزل خالصی از الم و رنج رهبری میآدمی را به 

 -3نیت کامـل؛   -2 ؛2نقص بی / شناخت کامل -1شود که عبارتند از:  مقدس تقسیم می

 -8 مراقبـت کامـل   -7 کوشش کامل؛ -6 زیست کامل؛ -5 کردار کامل؛ -4 کامل؛ گفتار

  ).Bowker, problem of suffering, 250-255( تمرکز کامل
  

  نیروانا و نجات ـ1ـ3

بـه بحـث فلسـفی در بـاب ماهیـت نیروانـا        بسـیار مجمـل  آثار موجود در میان بوداییان اولیـه،  

دارنـد،   فرد را از تفکر مابعدالطبیعی برحـذر مـی   ی نخستینسوتراهااساساً ه راکچ ؛پرداخته است

 ،رو ایـن  . ازنـج اسـت  که همانا نجات از ر یافتن به هدف غایی برای دست است سدیاین کار  زیرا

بـرای   (و نـه مابعـدالطبیعی)   حلـی عملـی   عنـوان راه   بـه تنها به نیروانا  متون اولیه بودایی عمدتاً

کـه سـالک    اسـت   بیـان داشـته  و   هـا نگریسـته   ها و تشـویش  در برابر رنج انسانمشکل وجودی 

خـود (آناتـا)   اصـالتی   منسـجم بـه آگـاهی منسـجمی از بـی      های با انجام تمرینتواند  چگونه می

  های مکرر آن نجات یابد. ثبات و رنج بی های دلبستگیبدین ترتیب از و  دست یابد

، »توقـف «موارد نیروانا بـا اصـطالحات سـلبی توصـیف شـده اسـت نظیـر         بیشتردر 

گرچه در متونی مانند . »مطلق/المشروط«و » خاموشی توهم«، »تجرد«، »خاموشی اشتیاق«

رفته  ربه کادر توصیف آن نیز » بهجت«، »صلح«، »شادی«نند صفات ایجابی نیز ما 3نیکایا
                                                                                                                                                               

1.tanha 
شـود،   مـی   ترجمه» درست«که اغلب به  samma (pali)یا  samyaka (skt.)ها با وصف  یک از راه هر. 2

بلکه به معنـای کامـل و تمـام     ،نیست» نادرست«در مقابل » درست«؛ اما این کلمه به معنای ندا همراه

 Bowker, theکه بر هر چیز مقدم اسـت (  است سالک نقص رفتار های کامل و بی راهمنظور  است و

oxford dictionary of world religions, p 101.(  

  ای از آثار در سه سبد قانون پالی بودا. مجموعه. 3
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اسـت و مفـاهیمی ماننـد موکشـه و مـوکتی بـه       » خاموشی«نیروانا خود به معنای  .است

ی نیروانا  یک مشکل در متون اولیه دربارهاما . ندا معنای آن به کار رفته هم ،معنای رهایی

و شخص  شود که چه چیز خاموش مینیست  چندان پیداوجود دارد و آن اینکه در آنها 

ی  تـاریخ فلسـفه  طور کـه رادا کریشـنان (   همان ،یابد. در این میان از چه چیز رهایی می

دهد و به معنـی   پایان می های زندگی ، نیروانا به رنجکند ) نیز بدان اشاره می169 شرق،

 یهمگـ ی کـام و آرزو پنهـان اسـت، یعنـی نـابودی       از جهانی است کـه در شـعله   گریز

  ، دلبستگی، نفرت و فریب. ها شهوت

عنـوان   ، بـه انجامـد  که بـه نیروانـا مـی   ، گانه های این متون، راه هشت آموزه ی بر پایه

و اشتیاق  رساند میاز این چرخه  نجاتبه فرد را تنها راهی است که  چهارمین حقیقت،

ست و چه موقع ورت ایافتگی به چه ص اما این نجات و روشنی نهد. را کنار میاو اساس  بی

نیروانا با «افتد:  اند که نیروانا در دو سطح اتفاق می متون اولیه اذعان داشته افتد؛ اتفاق می

که اولی روشنگری ناتمام و دومی روشنگری کامل  ،»نیروانا بدون باقیمانده«و » باقیمانده

  وشـنی دارد، ر برمـی  گامگانه  در راه هشت زندگیدر زمان که  سالکیاست. توضیح آنکه 

و از آن رنـج   وی عارض اسـت  های پیشین بر ای است که هنوز تأثیرات منفی کرمه یافته

ی این  طور کامل نجات نیافته است (:نیروانا با باقیمانده)؛ اما هنگامی که همه  برد و به می

خواهـد مـرد و بـه     یافتـه  روشـنی شـخص   ،منفی خاموش گردیـد ای  کرمههای  باقیمانده

(یعنی رسیدن به نیروانای کامـل   مانده) خواهد رسید بدون باقینیروانا نیروانای کامل (:

هـای پیشـین و    افتد که در آن تمام اثرات کرمه برای بودی سالک بعد از مرگ اتفاق می

 .رود) می میانکنونی وی از 

نیروانـا  کند و آن اینکه آیا این  ی جالبی بیان می کاسولیس نکتهدر مورد ماهیت نیروانا، 

. یعنـی  2شناختی هستی اشاره به وضعیت دارند یا 1اشاره به وضعیت روانشناختیاره و سمس

ی سـاحتی   نه به مثابـه  یا شناسانه) (ساحت روان ندا یذهن هایی ساحتآیا سمساره و نیروانا 

 رنـج  ای باشد که از روانشناسانه وضعیتاگر سمساره  ؟شناسانه) اند (ساحت هستی از هستی

تحـولی  به معنـای  سوی نیروانا  از سمساره به عبور در این ساحت، رو ین، ازااست فراهم آمده

که هـیچ رنجـی را دیگـر در نیروانـا احسـاس       است ی فرد عمیق در نگرش، دیدگاه و انگیزه

(سـاحت   اگر سمساره به خود این جهان تـوأم بـا رنـج اشـاره دارد     ،. از سوی دیگرکند نمی

. از ایـن جهـان و در مقابـل سمسـاره اسـت     دیگری  نیروانا جای ،رو این ، ازشناسانه) هستی

                                                                                                                                                               

1. psycological 
2. ontological 
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آن اشـاره  موقعیتی مابعـدالطبیعی  به تواند  می» سرزمین اقصی« ا نامنیروانا ب توصیفهرچند 

هـر زادمـرگ و    بهجـت و سـرور اسـت و ورای     ابـدی  عنوان جایگاه کند که در این سطح به

در متـون   ر روشـنی تفسـی ). به هرحال، kasulis,"Nirvana", 10/448( استبازتولدی 

های آن بعدها در  ی دوکه، نیروانا و ویژگی ی این مسأله مشهود نیست. آموزه اولیه درباره

  یابد که در ادامه بیان خواهد شد.  های آن تحوالتی می مهایانه و شاخه

  

  مهایانه ی رنج در آموزه ـ2

رو، شایسته اسـت   نهای مهم مهایانه در خاور دور است. از ای ذن یکی از شاخه که گفته شد

ی رنـج پرداختـه    به مختصری از کلیات دیدگاه مهایانه در متون مقدس آن در بـاب آمـوزه  

هـای نخسـتین بـودا بـه سـمت ذن بـه دقـت صـورت پـذیرد. امـا در            شود تا گذار از آموزه

رو، در  هـا مـرتبط اسـت. از ایـن     با سایر آموزه ای گونه ستوه به ی بودی آموزه ،ی دینی مهایانه

  ی دوکه در مهایانه بیان نماییم.   منظور تبیین جایگاه آموزه را به  بایستی این آموزه ازآغ
  

  ستوه و سه کالبد بودا بودی ـ2ـ1

بوداهای دیگری نیز در کنار او وجود  ،در مهایانه، گرچه بودای حقیقی یکی بیش نیست

نسـبت بـه ایـن     گرایشی دینی در این مکتـب  شمارند. رفته رفته مرگ و بی که بی دارند

منـدی و پرسـتش را نسـبت بـه      شـود کـه نـوعی ایمـان     ها پیدا می ستوه بودایان و بودی

برای سالک مبتدی و غیر  کم دستای از این بودایان به عنوان موجودات الوهی  مجموعه

). این بودایـان  Smith, the essence of Buddhism, 123نماید ( متخصص مطرح می

) نیـز  نیرمانـه کایـه  توانند کالبدی جسمانی ( می ،جهانی باشندگرچه دارای واقعیتی فرا

ایـن کالبـد جسـمانی گـوهر واقعـی ذات ایشـان را نشـان         ،داشته باشند. در عین حال

به نام درمه کایه دارند که گویای کالبـد روحـانی و   رو کالبد دیگری نیز  دهد؛ از این نمی

اقعی آن بودا را دربـردارد کـه   وحدتی کیهانی در سراسر هستی است که نه فقط گوهر و

گوهر واقعی همه چیز در هستی است. اما از آنجا که این گوهر واقعی تعین ندارد، کالبد 

گیـرد تـا    قـرار مـی   کایه بوگه سمدیگری نیز میان آن دو کالبد جسمانی و روحانی به نام 

  را تحقق بخشد.ـ  ی موجودات آرمان نجات همهـ ستوه  آرمان اصلی بودی

کایه اوال سرشت حقیقی چیزها است و هر موجـودی دارای آن اسـت،    درمهن میان، از ای

تواننـد   است. از آنجا که موجودات نمـی   ستوه یافته و بودی ی اوج وجود یک نجات ثانیا نقطه

هـا، شـکل    ستوه کایه را درک کنند برای موجوداتی چون بودی ی روحانی، درمه جز به تجربه
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کایـه. امـا سرشـت     گیرد و برای موجودات معمولی شکل نیرمانـه  می کایه را به خود بوگه سم

رود،  این کالبـد نادیـدنی و کلـی اسـت از بـین نمـی       کایه تشکیل داده است. هر دو را درمه

شان از اوست. همـان یـک    کنند و هستی کنند، حرکت می تمام موجودات در آن زندگی می

ی بودایـان در ایـن    تعـین اسـت. همـه    بیتغیر و  است که برای تمام جهان نادیدنی است بی

کایـه مقـام وحـدت،     انـد؛ در واقـع درمـه    یگانـه  ـ  کایه درمهـ یگانه بودای حقیقی و کیهانی  

و  1ظهـور بـودا اسـت و بـا چنینـی      شـکل بـی  تعینی، و در اصطالح مهایانه تهیگی است.  بی

کایـه در متـون و    معناست. تعاریف متعددی از درمه هم 2رفته ی چنینی بودا زهدان یا نطفه

ای چـون نخسـتین حقیقـت، فراشـناخت، کالبـد ازلـی        مکاتب مهایانه گردیده است؛ معانی

، راه بــوداسـوزوکی،  :   (نـک  (تتهاگاتـا)، تهیگـی (شـونیاتا)، مطلـق و...     رفتـه  هسـتی، چنـین  

  ).334ـ325، فراسوی فرزانگی؛ پاشایی، 84ـ74

  

  بخشی از رنج : نجاتستوه آرمان بودی ـ2ـ2

ی موجـودات را یـاری    ستوه در مسیر نجات از رنج آنجا است که بتواند همه بودی آرمان

یل رو، وی حتی آن هنگام که به کالبـد اصـ   یافتگی کامل برساند. از این کرده و به روشن

چنینی و تهیگی دست یازیده اسـت از روی اختیـار آن را رهـا    ، کایه درمه خویش یعنی

ی  ماند تا همه نادانی و تکرار باقی می ،رنج ،بر زادمرگمبتنی و  ای کرده و در جهان کرمه

  تواند یاری دهد.  موجودات را خواه انسان باشد خواه جانور تا آنجا که می

در قلب درمـه کایـه    ،او بعد از طی مراحل سلوک و مقاماتی که در ادامه خواهد آمد

او هنوز یک . ستاما این مقصد آرمان و مقصد اصلی وی نی ،است. به مقصد رسیده است

است که رسالتش نه در سکون و قرار که در یاری به موجودات برای رهایی از  ستوه بودی

، ناگارجونه در کتاب رو و بوداشدن است. از این ستوه بودیسازی ایشان برای  رنج و آماده

سرشـت ذاتـی   «گوید:  ای می یافته های کمال ی چنین انسان سیتا درباره خود با نام بودی

ی موجوداتی که در رنج و محنت به سر  ها یک قلب عاشق است و همه ستوه ی بودی ههم

در بازگشـتش بـه آمـاج رنـج و      ستوه بودیکمال یک  »های این عاشقند برند معشوق می

 کمال فردی برای او معنایی نداردیانه  مانند بودای ارهت در هینهیاری به دیگران است و 

  .)332 فی هند،های فلس مکتب  معرفی(چاترجی، 

ای در اینجا نیاز به توضیح دارد که هـانس کونـگ بـه زیبـایی بـدان اشـاره        اما نکته

                                                                                                                                                               

1. Tathata 
2. Tathagatagarbha 
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دوبـاره بـه جهـان    برای نجـات دیگـران    ستوه بودیکند و آن این است که زمانی که  می

بـا   ،ها همچنان وجـود دارد او نیـز بـا نظـام زادمـرگ      رنج ،گردد آور زادمرگ باز می رنج

ها برای او نیز وجـود    رنج ،است و بنا به ماهیت این نظام رو به روو مرگ بیماری، با پیری 

(کونگ،  ، اما آنچه مهم است این است که این رنج و مرگ دیگر برای او تلخی ندارددارد

  . )262، های معنوی ادیان جهان ساحت

خـوانیم   چنین می ستوه ی بودی دربارهی شته ساهسکریکا (کمال فرزانگی)  در سوره

تنش آرام، صدایش آرام، و جانش آرام است. رفتارش گویای خرسندی است چه در «ه ک

گذارد، زندگی و عادات نیکو  خورد آسان می آسان می، رو است جمع و چه در خلوت میانه

کند. در سود و در زیـان آرام و یکسـان    دارد؛ اگرچه در میان جمع است جدا زندگی می

سـان در شـادی و در رنـج، در سـتایش و در      بـدین است؛ نه مغرور و نه دلسـرد اسـت.   

سرزنش، در نام و گمنامی، در زندگی و در مرگ یکسان دل است، نه مغرور اسـت و نـه   

 بودن  وهمیجوهری و  در واقع کسی که به بی .)207، فراسوی فرزانگی(پاشایی،  »دلسرد

ن در نظـام  دیگر بـا پیـری و بیمـاری و مـرگ و تکـرار آ      ،این جهان واقف گردیده است

ای کـه بـرای    گانـه  شود. این ابتهاج و سرور اصیل در مقامات ده زده نمی وحشت زادمرگ

مقام نیز وجـود دارد کـه بـه آن پرمودیتـه بـه       نخستینعنوان  به ،بیان شده ستوه بودی

چگونه و بودی ستوه اما اینکه ). 93ـ90 راه بودا، سوزوکی،ـ : (نک 1گویند معنای شاد می

  گردد. در ادامه بررسی می  ،به این مقام دست یازیده استاز چه مسیری 

  

  بخشی ستوه در تحقق نجات بودیراه ـ 2ـ3

 نقش مهمی در شکل دادن زندگی دینی تعداد زیادی از بوداییان» چهار حقیقت شریف«

یانه چهار حقیقـت شـریف را    بازی کرده است. سنت بودایی هینه برای رسیدن به نیروانا

شناسی خود لحاظ نموده است و  همواره راه هشت گانه را که سـه   نجاتی  بنیان آموزه

اند: فضیلت  دهد تفسیر نموده و به کار بسته شان را تشکیل می عنصر اصلی زندگی دینی

مراقبت، و تمرکز کامل)  اخالقی (گفتار، کردار، و زیست کامل)؛ تمرکز فکورانه (کوشش،

، گرچه همچنـان بـه   این آموزها ظهور مهایانا ب و عقالنیت نجات (شناخت، و نیت کامل).

ه و های بودا محترم بـود، از محوریـت کمتـری برخـوردار شـد      عنوان بخش اصلی آموزه

. )Ross Carter, "four noble truths",5/403تقسیری جدید به خود اختصاص داد (

                                                                                                                                                               

  .بومیکه آمده است  ی دشه این ده مقام در سوره. 1
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رفتـار   نقد معمول مهایانه از سنت تراواده بر آن بود که این سنت با تأکیـد بـر کـنش و   

زنـد. از سـوی دیگـر     ای بر ماهیت فرد و خود بسیار دامن می آدمی به نحو خودمحورانه

گانه  ی علی دوازده مهایانه در بیان خاستگاه رنج بیش از همه بر نادانی فرد که در زنجیره

خود (آناتا) بود که وجود  کرد، چراکه نادانی نسبت به نه علت نخست بود بسیار تأکید می

چندان نموده، او را به  دانست و دلبستگی را در او دو دارای فردیت و خودبود میآدمی را 

  ساخت.  ی زادمرگ مبتال می رنج در چرخه

بردن نادانی  منظور از میان  گانه به رو مهایانه تفسیری دیگری برای طریق هشت از این

بـه ترتیـب    گانـه  ی اصلی رنج بود به کار برد. تفسـیر مهایانـه از طریـق هشـت     که ریشه

سـکوت   .3 ؛های روحی رهایی از آشفتگی .2 ؛کایه .بصیرت نسبت به درمه1گونه بود:  این

ای کـه از   . زندگی به شیوه5ساز؛  ترک هر عملی با پیامد کرمه .4 ؛در جهت جذب درمه

 ؛. کنارگذاشتن هر غرض و قصـدی 6ای متوقف گردد؛  ای پدید آید و نه درمه آن نه درمه

اعتمادی به طور کلی نسـبت   . بی8حاصل؛  کنشی نسبت به مسائل بی بیپاسخی و  . بی7

ها یا مفاهیم. در این هشت راه بیشترین تأکید بر وانهادن و ترک اموری است که  به ایده

خود و پندار نسبت به خودبود و جوهری مستقل  همه حاصل نادانی نسبت به واقعیت نه

عتمادی نسبت به امـوری کـه همـه حاصـل     ا کنشی، بی غرضی، بی است. با سکوت، با بی

توان در مسیر واقعی نجات گام برداشت. تفسـیر مهایانـه از    توهم ناشی از خود است می

گراتر اسـت تـا اخالقـی و عملگـرا      تر و درون یانه ذهنی ی برخالف هینه گانه طریق هشت

)Bowker, the oxford dictionary of world religions, 101.(  

یگانه مسیر مهایانه برای رسیدن به آرمان و مقصـد نجـات    ،گانه هشت اما این طریق

کایه گذر کرده  چونی درمه  برای آنکه به آرمانش دست یازد و از مقام بی ستوه نبود. بودی

ی آفریدگان باشد بایستی از مسیری عبور کند و بـه   و سرشار از مهر و همدردی به همه

  کرونـا آن ویژگـی  عمـل نمایـد.    و کرونـا  گانـه  شتشش کمال (یا پارمیتا) در کنار راه ه

ستوه است که دلسوزانه و از روی همدردی به دیگران کمک کـرده تـا همگـی بـه      بودی

ی پنجـه   در سـوره سـتوه   یا کمل بـودی این شش پارمیتا نجات و نیروانا دست یابند. اما 

گری، پرگیا یـا  ن ویشته عبارت است از: بخشندگی، سلوک، بردباری، همت، دیانه یا درون

ی کماالت فـراهم   است که از پی همه ستوه بودیبرترین کمال  آخرین کمالفراشناخت. 

ی کمـاالت   پرتو و نمودی از حقیقت آن است؛ اما در عین حال همه ستوه بودیآید و  می

اند. اما پرگیا (فراشناخت) همان گونه که از نامش پیداسـت خـارج از    نیز در پرگیا جمع
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گوهر پرگیاپارمیتا ژرف است، چراکه «ی اشته آمده است  چنانکه در سوره فهم بشر است

ندیشیدنی است چراکه چیزی نیست که اندیشه گوهر آن نی» «رش تنها و مجرد استگوه

به تهیگی واقعـی   ستوه بودیتنها در این کمال است که ».آن را بشناسد یا به چنگ آورد

  .)95ـ94 راه بودا،، (سوزوکی برد خودی آنها پی میـ  امور و نا

بسـیار برجسـته    )خـود ـ   نه(یا در بودای اولیه رو، در مهایانا دو مفهوم تهیگی  از این

گـردد. در   ی پرگیاپارمیتا به همین مفهـوم تهیگـی برمـی    گردد و  بخش اصلی سوره می

ی نیروانا مطرح سـاخته بـود، تشـخیص و تمییـز      اینجا نیز مانند آنچه سولیکوس درباره

گـردد بسـیار دشـوار اسـت؛ سـاحت       یـن تهیگـی بـه چـه سـاحتی مربـوط مـی       اینکه ا

این دو ساحت برای بودای  مرحلهشناختی. گویی در این  شناختی یا ساحت روان هستی

بین روح او و هستی وجود نـدارد. او   و دوگانگی گردد؛ دیگر تمییزی یافته یکی می نجات

کایـه او. او   کایه اسـت و درمـه   درمههستی است و هستی او. او تهی است و تهیگی او. او 

کایه و پرگیا  درمه ،تهیگی ،هستی ستوه، بودی، دیگر ساحتپرگیا است و پرگیا او. در این 

  همه یکی است. 

  

  رنج و تهیگیـ 2ـ4

حـت تـأثیر خـود    ها را ت در مهایانه بسیاری از مفاهیم و آموزه 1مفهوم تهیگی یا شونیاتا

در تهیگـی  از جمله واقعیت رنج. مفهوم  ،آنها بیان داشته استی برای قرار داده و تعبیر نوین

پوتره، اینجـا همـه چیـز نشـان تهیگـی دارنـد: زاده        ای شاری...« :متون مهایانه چنین آمده

گردنـد.   شوند، کاسته نمـی  اند، نابود نیستند، آلوده نیستند، نیالوده نیستند؛ افزون نمی نشده

بد هست، نه احساس، نه ادراک، نه حـاالت دل، و نـه   پوتره در تهیگی، نه کال پس ای شاری

دانستگی. نه چشم، نه گوش، نه بینی، نه زبان، نه تن، نه دل، نه شکل، نه صدا، نـه بـو، نـه    

رسیم به عنصر آگـاهی   ها یا موضوعات؛ نه اندامی برای دیدن، تا می مزه، نه لمس، نه شناسه

وشی دانش، نه خاموشی نادانی، تا  اینکـه  بدون دانستگی؛ نه دانش هست، نه نادانی، نه خام

رسیم به اینکه نه پیری هست، نه مرگ، نه فقـدان پیـری و مـرگ، نـه رنـج هسـت، نـه         می

  ».اندوختن، نه نیستی، نه راه؛ نه دانش هست نه دستاوردی و نه  فقدان آنها

ر ها تهی و ناخود هستند؛ از عناص ی درمه همه چیز و همهبینیم که  در این سوره می

ی وجود انسان، حواس و متعلقات آنها گرفته تـا مفـاهیمی چـون آگـاهی،      دهنده تشکیل

، که علت اصلی رنـج آدمـی در دوازده   نادانینادانی، پیری، مرگ، رنج و... در این سوره، 
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. اند شدهتهی خوانده است،     مرگ زادی  چرخه ویژگی الینفک که ،و رنجی علیاست،  حلقه

از این هیچ خودبود و جوهر مستقلی ندارند و همگی آناتا هستند. تهیگی بدین معنا که 

برایش فرض  جوهر بنیادینیزمانی وجود دارد که هویت و  ی،ا رنج مانند هر مقولهمیان، 

اف رستوه به کمال فراشـناخت و رهـایی کامـل از جهـان اطـ      هنگامی که بودی. اما شود

   یابــد دســت مــیلــه رنــج از جمهــا)  همــه چیــز (درمــهنــاخود رســد بــه حقیقــت  مــی

)The prajnaparamita heart sutra, 63( .  

ی مادیمیکـه، بسـیاری از مفـاهیم و     مفهوم تهیگی بعدها از سوی ناگارجونه، در فلسـفه 

های دیگر را مانند کرمه، سمساره، نیروانا که با واقعیت رنـج و امکـان نجـات از آن را     آموزه

ی آنها را نیز تهی دانسـت. در   ر داده و واقعیت همهالشعاع قرا ی تنگاتنگی داشتند تحت بطه

چـه ذهنـی و چـه    ـ مکتب مادیمیکه جهان واقعیت ندارد و غیر واقعی است و تمام چیزهـا   

تحلیل ). ناگارجونه 131 های فلسفی هند، معرفی مکتبموهوم است (چاترجی،  ـ  غیرذهنی

نی بر اینکه دوکه و رنج که خود دارد. مب بیان میشریف ای از چهار حقیقت  قاطعانهپرنفوذ و 

ثبات و مکرر زادمرگ  ی بی تواند حتی در سمساره، چرخه بنیاد است نمی وابسته به عناصر بی

شناسانه بنیادین باشد. متعاقبا سمساره و نیروانا نیز همگی تهی بوده و  هستیدارای وضعیت 

  .)Ross Carter, "four noble truth",5/404( هیچ خودبودی ندارند

  

  ی رنج ذن و آموزه ـ3

های مهم بودیسم مهایانه گرچه در دیدگاهش در باب رنـج و   عنوان یکی از شاخه ذن به

هـای   از آموزه جداهای خود را  ها تا حدی متفاوت است، آموزه نجات از رنج با سایر نحله

انـد.  د ی عرفانی بـودا مـرتبط مـی    خصوص آنها را با تجربه داند و به  بودا و اهداف او نمی

اند، روح حیاتبخش  ی بودیسم را منتقل کرده ادعای پیروان ذن آن است که آنها جوهره

ــه    ــایر جام ــته و از س ــه داش ــودا را نگ ــ ب ــم خالی  ه ــی بودیس ــاریخی و تعلیم ــد ای ت   ن

)Suzuki, Zen Buddhism, 40-41هـا و   ها، پریشـانی  ساختن رنج ). هدف ذن برطرف

شود  انگاری ذهن حاصل می خاستگاه آن از دوگانههای درونی انسان است که  سامانی نابه

  ).277، ذن(همفریز، 

  

  خاستگاه رنج: ذهن تضادبین ـ3ـ1

بیند؛ رنـج و   خاستگاه رنج را بیرون از انسان نمی ،های بودیسم ذن نیز مانند سایر شاخه

انگار وی ریشه دارد. انسـان همـواره در دام تضـادها     های آدمی در ذهن دوگانه آشفتگی
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هاست که واقعیتی موهومی از خود و جـدای از   ار آمده است؛ و از پس این دوگانگیگرفت

ین دقیقا همـان اویـدیا یـا    بودن آن ناآگاه است؛ ا آورد و از حقیقت تهی جهان فراهم می

ی است که بودا از آن سخن گفت. اینجاست که ناآگاهی از آناتا (نه خود) او را دچار نادانی

) در ایـن بـاره آمـده اسـت:     م713ــ 638ننگ ( نماید. در فرازی از سخن هویی دوکه می

گوینـد امـا    های آشفته هستند که از دیدن سرشـت خـود سـخن مـی     با اندیشه  کسانی«

انـد بلکـه قصـد     ها نه تنها از شـرایط عینـی آگـاه   آن دلشان از شرایط عینی آزاد نیست...

کنند نظرهای ناروا داشـته باشـند و از آنهاسـت کـه همـه گونـه نگرانـی و خیـاالت          می

  ).67 ،دلی در ذن بی(سوزوکی، » خیزد جهانی برمی این

گ بریم و به قـول هـوئی ننـ    انگار به سر می زمانی که در جهان اضداد با ذهن دوگانه

همیشـه   ،کنـیم  هرگـز احسـاس کامـل بـودن نمـی     ینی آزاد نیسـت،  دلمان از شرایط ع

دستخوش احساس ناآرامی هستیم. این تضادبینی حاصل آگاهی ذهنی است که جهـان  

وی    هب ی که خودنماید؛ آگاهی ، جدا می2گر ، از خود، به عنوان شناسه1را، به عنوان شناسه

ی دیگر  د هزاران شناسهمستقل و متمایز برای خویش فرض کرده و خود را نیز ماننوی 

گر حقیقی نیسـت. ذن در   گر شناسه این شناسه ،داند. از دیدگاه ذن تنها یک شناسه می

آنکه  گری مطلق و خودی خالص، بی صدد است این دوگانگی را از میان بردارد و شناسه

 Izutsu, toward aای مسـتقل از جهـان فـرض کنـد، ارائـه دهـد (       خـود را شناسـه  

philosophy of Zen Buddhism,71.(  خصـوص در   بینـی را بـه   سوزوکی این دوگانه

بیند و اساس ماهیت ذهن غربی را، برخالف ذهن چینی، ذهنی تضادبین  ذهن غربی می

 Suzuki, Zenکنـد کـه دائمـا بـین خـود و طبیعـت تمییـز قائـل اسـت (          معرفی مـی 

Buddhism,232-234.(  

رای رسیدن به آرامش است. چنانچه در واقع، هدف اصلی ذن رهایی از این تضادها ب

زنهار از دوگانه انگاری ذهن «خوانیم  ) چنین می1566ـ1642ی ینگو ( در بخشی از نامه

ی فراموشی بسپارید. از مرز عقل درگذرید و خود را از دایره  و عین. هر دو اینها را به بوته

از آن هـیچ   ی فهم خارج سازید و مستقیما به اعمـاق ذهـن بـودایی فـرو رویـد. خـارج      

). حال باید دید این سطح 57 ای بر ذن بودیسم، مقدمه(سوزوکی، » حقیقتی وجود ندارد

  کند. ی ناآرامی و تشویش و رنج انسان است، چگونه عمل می بین ذهن، که مایه دوگانه
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  ذهن  انگار ویکالپه: سطح دوگانه ـ3ـ2

 ی سانسـکریت بـه   پـه است، که برگـردان ویکال  1پیه فن» تمییز«اصطالح چینی برای 

ی ذهن اشاره دارد. این اصطالح  معنای تنوع و گوناگونی است و به شناخت تمییزدهنده

های گوناگون به کار رفته  یکی از اصطالحات مهم بودایی است که در سوتراها و شاستره

است. مقصود از تمییز، دانش تحلیلی است، یعنی فهم و بحثی نسبی که ما در ارتباطات 

بـریم؛ ایـن شـناخت در برابـر پرگیـا کـه        مان به کار می مان و نیز در تفکر نظری روزمره

).  در این سطح یک 59، دلی در ذن بیگیرد (سوزوکی،  تمییز است قرار می شناخت بی

سیب، با متمایز کـردن و جداسـاختن آن از چیزهـای دیگـر شـناخته و تشـخیص داده       

ها در نظر گرفته و آن را هـویتی   ز شناسهشود؛ در اینجا ذهن واقعیتی برای هر یک ا می

 Izutsu, toward a philosophy of Zenکنـد (  مستقل و مجـزا از غیـر فـرض مـی    

Buddhism, 12   این سطح از ذهن در علوم، منطق، فلسفه، دین و حتـی عرفـان (در .(

هـا و   یابد. در حالی کـه ذن بـرای آزاد بـودن از تشـویش     معنای غربی آن) نیز نمود می

آزاد اسـت.   خواند که از هـر دوبینـی   ی فرا میی درونی و طبیع ها به نوعی تجربه انینگر

نـه در   ،افتـد  تمییز در سطح زندگی عادی اتفـاق مـی   که خواهیم دید این نگاه بی چنان

  ن.آسطح ماسوای 
  

  طریقت طبیعی و خودانگیخته ـ3ـ3

ر بـه آشـفتگی و   رهایی و نجـات آدمـی از ایـن ذهـن تضـادبین کـه منجـ        ،ی ذن به عقیده

های برخاسته از آن اسـت.   کنش با جهان و رنج گردد در سازشی بی خاطری وی می پریشان

غرضی آدمی در کنش و عمل است همان گونـه کـه در شـش     راه ذن راه طبیعی بودن و بی

نـه  «شـود:   )، یکی از اساتید بزرگ بودیسم تنتریک، نیز یافت می1069ـ989دستور تیلوپا (

ش، نه تحلیل، نه پرورش، نه قصد و نه آهنگ؛ بگـذار خـود جـایگزین و برقـرار     فکر، نه واکن

ی اینهـا بــرای آن اسـت کـه هـیچ جـایی بــرای       همـه  ).108 طریقـت ذن، واتـس،  » (شـود 

  کارند. انگاری نماند؛ چراکه این موارد همه بذر تمییز را در وجود انسان می دوگانه

عنوان یکـی از مهمتـرین    وی، به ـی وو این سلبیات در اندیشه و عمل آدمی به آموزه

یعنی کار، ساختن، انجـام   Weiیعنی نه یا هیچ و  Wuهای تائوییسم، شبیه است.  آموزه

وی بـه همـان   ـ   ). وو31 طریقت ذن،دادن، کوشش و کشمکش، تقال یا اشتغال (واتس، 
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دمی است غرض آ کنش و بی معنایی که تیلوپا بیان کرده بود اشاره دارد و بازتاب ذهن بی

گردد. در واقع، مادامی که زندگی وجهی  که آدمی را به فراسوی هر تضادی رهنمون می

تواند چیزی جز رنج باشد. چراکه نزاع چیزی نیست جز در  از تقال، نزاع و ستیز است نمی

خواهد بر دیگری فائق آید. اما ذن تنها این  هم پیچیدگی دو نیروی درگیر که هریک می

د که آتش گرم و یخ سرد است. هیچ تکلف و تصنعی در بیان ما وجـود  کن را احساس می

شود که همچون احساسی که از گرمای  رویاروای  ی امور به گونه ندارد. آدمی باید با همه

  تحلیل و خودبه خودی. اندیشه، بی غرض، بی آتش و سرمای یخ دارد؛ بی

خود انگیخته ذن چنین  ی طریقت هوانگ درباره های ذنِ دون نوشته در یکی از دست

چیند، مثل  مکد، مثل گنجشکی که دانه می مانند انسانی که شهد گل را می«آمده است 

چرد، چون دلتـان از   کند، به کردار اسبی که در دشت می گاوی که از حبوبات تغذیه می

و » از مـن «گذرد. اما تا فکر  همه چیز برایتان به خوبی می ،فکر تملک شخصی آزاد باشد

کند  گونه عمل می طبیعت این». شوید ی کرمتان می شما برده ،در دلتان پیدا شود» تو از«

غرض. انسان نیز بایستی به طبیعت باز گردد و همچون آن عمل کنـد   خودانگیخته و بی

  اند. ی که دیگران برای او تعیین کردهن مقید اخالقی، اجتماعینه بر اساس قوانی

گویـد هنگـامی کـه     ) در توضیح این سخن مـی 130ـ129 دلی در ذن، بیسوزوکی (

ی نیـک و بـد، شایسـت و     هـای دوبینانـه   دلتان سازگار با طبیعت باشد و درگیر اندیشه

سـوزاند  و همچـون آب    بلکه همچون آتش باشد که می«ناشایست، بهشت و دوخ نباشد 

کنید نیسـتید و در نتیجـه هـیچ راهـی      شما مسؤول کارهایی که می »کند که خیس می

که این طبیعت شماست که خودانگیخته و بدون هیچ  چرا سازی نخواهد ماند. رای کرمهب

  کند. غرض و تحلیلی عمل می

همـین   ،دهـد  ی زادمـرگ قـرار مـی    شود و شما را در گردونه سازی می آنچه باعث کرمه

کنید  شما مانند باد رفتار می ،زندگی غیرطبیعی و ذهن تمییزانگار شماست. در طریقت ذن

کند. البته ایـن   سرزنش می ،کند ه کسی باد را هنگامی که در مسیرش ویرانی ایجاد میو چ

بـه ایـن نحـو     دیگرانشود که در اجتماعی زندگی شود که  زمانی مخرب می ،نحوه از رفتار

خواهـد کـه    نـد. بـا وجـود ایـن، ذن مـی     و گرفتار شروط و قـوانین اخالقی کنند  زندگی نمی

طبیعی خود عمل کنند و هنگامی که ذهنشان را تنها بگذارنـد  ها تنها مطابق سرشت  انسان

اند به نـوع خاصـی از خـوبی و     تا کارشان را از راه طبیعی و آزادانه انجام دهند، شروع کرده

شود. اما این آن خوبی و پرهیزکـاری بـه مفهـوم     پرهیزکاری، که در تائوییسم تِ نامیده می
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پیرایـه و   سـت. تِ خـوبی و پرهیزکـاری بـی    جاری و متداول راسـتی و درسـتی اخالقـی نی   

های سـنجیده و   تواند پرورش یافته یا تقلیدی از روش تکلف یا خودانگیخته است که نمی بی

پیرایـه و بـی تکلـف خـود رفتـار و       کردن بر اساس ذهن بـی  عمدی باشد. یعنی فرد با عمل

اش گشـته و طریـق    یپیرایه و پرهیزکارانه و مطابق سرشت حقیقـ  ای بی گونه اخالقش نیز به

:   خوبی و پرهیزکاری را (نه اکتسابی بلکه به طور طبیعی) پیش خواهد برد (در این باره نـک 

  ).92ـ91 دعوت به تمرین ذن،لو، ؛ 39طریقت ذن، واتس، 

ی دیگر اینکه، از دیدگاه ذن رسیدن به نجات و اشراق نیز در زندگی عـادی اتفـاق    نکته

هـدف   ،ورایی یا جهانی دیگر. یاسـوتانی از اسـاتید بـزرگ ذن   نه در سطحی ما ،افتاد خواهد 

  . بـرانگیختن سـاتوری؛   2.گسـترش قـدرت تمرکـز؛    1کنـد:   ذن را در سه چیـز معرفـی مـی   

 ،بخشیدن به راه متعالی در زندگی روزمره. بـدین ترتیـب    . ملموس ساختن ذن و واقعیت3

های روزانه است نـه در   الیتساختن این مسیر در تمام زندگی و فع هدف آخر همانا ملموس

، طریقـت ذن ). آلن واتـس ( kapleau, the tree pillars of Zen, 48سطحی خارج از آن (

یافتگی ذن، تفاوت طریقت ذن را با سایر مکاتب بودایی کـه بـه    ی روشن ) درباره106ـ105

 Buddhiدر سایر مکاتب بـودایی بیـداری یـا    «کند:  یابند چنین معرفی می اشراق دست می

ی ا نـدگی آیـد چیـزی کـه فقـط پـس از گذرانـدن ز       به نظر کمیاب و اغلب فوق بشری مـی 

آید. ولـی در ذن همیشـه ایـن احسـاس وجـود دارد کـه        بردبارانه و پر کوشش به دست می

بیداری چیزی کامال طبیعی است. چیزی است به نحوی شگفت انگیـز واضـح و آشـکار کـه     

به خاطر سـادگی   ،ن باشدایچنانچه مشکلی در م اگر ممکن است در هر لحظه اتفاق بیفتد.

کنـد و   ستقیم اسـت زیـرا مسـتقیما اشـاره مـی     بسیار زیاد آن است. ذن راه آموزشش نیز م

  ».کند وده با نمادگرایی وقت را تلف نمیدهد و بیه آشکارا آن را نشان می

ی ذن داسـتانی نقـل    خـودیِ کـنش و اندیشـه    کردن و خودبـه   عمل  در این طبیعی

کنند که راهبی از ذن، پس از شنیدن خبـر مـرگ یکـی بسـتگانش، گریـه سـر داد.        می

خـاطر   دادن این چنین تعلق هنگامی که یکی از شاگردان پیروش اعتراض کرد که نشان

خواهم  که می کنم چون احمق مباش من گریه می«ی یک راهب نیست پاسخ داد:  زیبنده

اگر از روی غرض و هدفی جلوی عواطف  ). در واقع176، طریقت ذن(واتس، » گریه کنم

که از سنجش و ارزیـابی گریـزان   ـ گرفتار تصنع شده بود و از راه ذن   ،گرفت خود را می

  ماند. بازمی ـ است
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  های عملی تعلیم ذن شیوه ـ3ـ4

هاسـت.   ها و آشـفتگی  ِ رنج نجات و رهایی از همه ،ی مکاتب بودایی گفتیم که هدف همه

طلبد که از مجرای آن رهـایی فـراهم    طریقتی می ،نجات حاصل شوداما برای اینکه این 

گانـه تأکیـد داشـت؛ در مهایانـه طریقـت       ی بودا بر طریق هشت گردد. این راه در آموزه

ستوه بر طریقتی تجربی در شش کمال پارمیتا بیان شد. اما طریقت و تربیـت ذن   بودی

گاتنگی دارد. دو دیدگاه اصلی در ی تن انسان رابطه 1برای نجات با دیدگاه آن از سرشت

عمل ذن وجود داشته است که بین سرشت آدمی با تربیت یا عمل وی در راه ذن ارتباط 

  قائل است.

  

  سرشت پاک؛ تربیت تدریجی یا مراقبه ـ3ـ4ـ1

سیو استاد  ) در مکتب شمالی است. شن706ـ606سیو ( این دیدگاه متعلق به پیروان شن

ی صفه) دیدگاه خـود را   جینگ (:سوره سرودی از کتاب تن بزرگ و رهبر این مکتب در

ماند؛ زنهار  ای درخشان می این تن، درخت بودی است. دل به آینه«دارد:  چنین بیان می

  ».که همواره آن را صیقل دهی و مگذار که بر آن غبار بنشیند!

ه سیو معتقد است که در هر فردی دل وجود دارد و به تمام صـفات بـودا آراسـت    شن

کنـد و   ها و مقاصد بیرونی ما نور دل را تیـره مـی   های وهمی، دلبستگی است. اما اندیشه

نحو بـالقوه    کند؛ در واقع دل و جان آدمی به گوهر و ذات پاک آن را آلوده و غباردار می

هاست که بر وی عارض گشته است و آن را تاریک  صفت است و تنها آلودگی پاک و بودی

معتقد است که برای از بین بردن این غبـار بایسـتی بـه تـالش و     سیو  نموده است. شن

یـافتگی   شـنی  سـیو بـرای رو   طلبی جانپرداخت. راه شن تمرین جهت غبارروبی و آرامش

نکردن که بیشتر طریق  کردن نام دارد؛ برخالف ووزو یا کاری ی جان یوزو یا کاری دوباره

ی پـاکی دل،   رسـیدن بـه آن نقطـه    پیروان مکتب جنوبی است. یوزو و تمرین ایشان بـرای 

  طلب است که در آن بر تمرکز و تطهیر دل بـا سـاکن کـردن    ی آرامش همان دیانه یا مراقبه

رو، دیدگاه مکتب شمالی بر این امـر مبتنـی اسـت     شود. از این یک اندیشه تأکید می آن در

یرونی اسـت، بـرای   یافته و پاک از هر تضاد و آلودگی ب ای روشنی طور بالقوه که گرچه دل به

انگاری را بایستی با تمرکـز و   به فعلیت رساندن این پاکی و خلوص دل، غبار تضاد و دوگانه

: سـوزوکی،  ـ (در این باره نک ی تربیتی تدریجی است، از جان آن زدود مراقبه، که به مثابه

                                                                                                                                                               

1. self-nature 
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). این مراقبه بعدها به Suzuki, Zen Buddhism ,157-159؛ 21ـ20، ذن در دلی بی

) در تمرین ذاذن بسط یافت و جایگـاه خاصـی در   1253ـ1200صوص توسط دوگن (خ

ذن برای خود یافت. مکتب سوتو به عنوان یکی از دو مکتب بزرگ ذن، برخالف مکتـب  

  ).kasulis,"nirvana", 10/195رینزایی، بر این نوع مراقبه تدریجی توجه دارد (

  

  تهیگی؛ تربیت آزادانه و ناگهانی ـ3ـ4ـ2

) نظری 713ـ638ننگ ( یی سیو، است. هو درس شن ننگ، هم یدگاه متعلق به هوییاین د

ی سرشت و تربیت آدمی داشت و نظر خود را در جواب  سیو درباره مخالف با دیدگاه شن

  سیو چنین عرضه داشت: شن  شعر

بودی اساسا هیچ درختی ندارد، آینه هم جایگاهی ندارد، ذات بودا همـواره پـاک و   «

ی مسلط و رایج تا  اندیشه». ، پس کجا اتاقی وجود دارد که در آن غبار باشدخالص است

ی موجودات آن را دارند، ذاتا پاک و  ننگ این بود که سرشت بودایی که همه زمان هویی

خالص است و کار رهرو بودایی آن است که این سرشت پاک خود را بیرون آورد؛ چنانچه 

ی عملی این کار آن بود که تمییزی بین آن پاکی  زمهسیو نیز بر همین عقیده بود. ال شن

ننـگ و   ای که بـر روی آن نشسـته اسـت قائـل شـویم؛ و هـویی       کننده ذاتی و غبار آلوده

سیو در واقـع   پیروانش سخت با این نوع کنش مخالف بودند. چرا که مدافعان نظریه شن

هـر تعریـف و تمییـزی    خود با اثبات عقالنی پاکی نهادین آدمی ارزش آن را که خود از 

آورنـد و در نهایـت در یـک حالـت محـدودی از دانسـتگی قـرار         گریزان است پایین می

  ) .29ـ28 دلی در ذن، بیبندند (سوزوکی،  گیرند و به آن دل می می

ننگ آن است که اصال از آغـاز تنـی نبـوده اسـت کـه بخـواهیم غبـار         دیدگاه هویی 

ی تهیگی و چنینـی در ایـن دیـدگاه برجسـته      آموزه ،رو آلودگی را از آن بزداییم؛ از این

گردد. اگر اصل با پاکی، نیالودگی، و تهیگی  است چرا باید درصدد مراقبت آن برآییم  می

و این خلوص و چنینی را با مراقبه و عمل تصنعی سازیم. اتفاقا برای آن که انسـان ایـن   

ننگ  نکند. از دیدگاه هوییبایستی هیچ کاری  ،تمییزی را درک کند ی تهیگی و بی نقطه

ترین کار این است که دل را به حـال خـود رهـا کنـیم تـا بیافرینـد و        بهترین و طبیعی

یـافتگی یـا    رو مقصد و هدف مکتب جنوبی این بـود کـه روشـنی    روشنی ببخشد. از این

اشراق ناگهانی و در طول زندگی روزمره اتفاق افتد. ذن چیزی خارج از زنـدگی روزانـه   

  نیاز به مراقبه و عملی خاص داشته باشد.  نیست که

ای مطلـق برسـد اسـتاد     شخص چون به حالت نـه «ننگ پرسیده شد:  روزی از هویی
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کامل خود است؛ اما اگر گرسنگی و سرما به شما هجوم آورد شما چگونه دلتان را به کار 

که سردم خورم و موقعی  ام باشد می موقعی که گرسنه«ننگ پاسخ داد:  هویی» بندید؟ می

  ).85ـ  84، دلی در ذن بی(سوزوکی، » پوشم باشد لباس بیشتری می

این دیدگاه سرانجام در میان اسـتادان مکتـب جنـوبی بـه خصـوص از نسـل مـازو        

اهمیـت خوانـده و فنـون     ی صـرف را بـی   به دیدگاهی انجامید که مراقبه ،)م788ـ709(

حصول ساتوری به کار گرفتنـد. از   ای مانند فریاد، ضربه و کاربرد کوآن برای دهنده تکان

بعدها مکتب رینزایی برخالف مکتب سـوتو از فـن کـوآن در آمـوزش خـود بـه        ،این رو

کند. کوآن به عنوان یک فن است که در آموزش  یافتگی استفاده می شنی رهروان برای رو

ی  کردن ناگهانی ذهن منطقی و معقـول کـه مایـه    ذن برای واداشتن رهرو جهت متوقف

رود تا واقعیت و حقیقت چنینی امور روشن و شناخته شـود.   زبینی است به کار میتمیی

  ). kasulis, "nirvana",10/451ها وجود ندارد ( اغلب پاسخ واقعی برای این نوع پرسش

رسد.  یافتگی می و سالک یکباره به روشنیشود  اینجاست که و یا ساتوری حاصل می

نیروانا و مقصـد ذن   .ی بودا رسیدن به نیروانا است های اولیه غایت اصلی نجات در آموزه

اندیشگی یا وونئین با ساتوری برای سالک به  ذهن یا ووسین و نیز بی  نیز آنجاست که نه

آن دم که فرد از هر دوگانگی آزاد  .شود طور ناگهانی و در طول زندگی روزمره حاصل می

این مرحلـه از  یافته است. ست یافتگی د رکت کرده و به روشنیشده و فراسوی اضداد ح

در های این نوع از اشراق را  خوانند. ویژگی اشراق را وو یا ساتوری (به معنای دانستن) می

  ثقـت؛   .3بصـیرت شـهودی؛    .2غیرعقالنی بودن؛  .1شمارد:  ساتوری سوزوکی چنین می

ــاب؛  .4 ــاس  .5ایج ــاال «احس ــالم ب ــبغه .6؛ »ع ــی؛  ص ــتال؛   .7ی غیرشخص ــاس اع   احس

  ). Suzuki, Zen Buddhism, 103-108بودن (  ای حظهل .8

مـی و چینـول وجـود دارد.     البته نگرش دیگری نیز مربوط به هیویان و استاد زونگ

یافتگی یکباره (مکتب جنوبی) و تربیت تـدریجی (مکتـب    دیدگاه آنها ترکیبی از روشنی

ـ    ننـگ بـه   اما در میان مکاتب ذن دیدگاه هویی شمالی) بود. ی سرشـت   ه ارخصـوص درب

ی وی  ذهن در اندیشه  ی نه ی عمل و اشراق او بسیار گسترش یافت و آموزه انسان، نحوه

  ).kasulis, "nirvana",10/451جایگاهی مهمی را در ذن از آن خود ساخت (
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  ذهن   رنج و نه ـ3ـ4ـ2ـ1

طـه  بسیار برجسته شد. ایـن نق  ننگ در ذن از سوی هویی 1ذهنـ  ی ووسین یا نه آموزه

جا است که در مهایانه تهیگی خوانده شد که فرد هیچ تضاد و دوگانگیی در هستی  همان

بینـد و در عـین حـال اشـیا را آن چنـان کـه هسـتند         نمی ،و میان خود و هستی است

 ،ی ذهن او است، به کـار افتـد. در واقـع    آنکه ویکالپه، که سطح تمییزدهنده بیند، بی می

پرهیزد  می  است که ذهن از هر پرداختنی 2هی یا ندانستگیذهن به معنای نوعی ناآگا نه

نگـاه   آنکه آن را شکل دهد. به قول آلن واتس ی صرف است بی کننده و تنها یک دریافت

  .)36، طریقت ذنواتس، ( کننده کننده دارد نه نگاه پرداخت دریافت

ی عـین و  انگار و مسیر ذن آن بوده است که انسان از این دوگانه کوششتمام هدف، 

گر رها شود و به فراسوی اضداد برسد. این سـطح،   ذهن، خود و جهان، شناسه و شناسه

نامیـده  ولیه همان سطح پرگیا یا فرزانگی است که در بودیسم ا» خود خالص«سطحی از 

، »استاد«، »ذهن نه«، »ذهن«، یا صرفا »ذات بودا«شد، و ذن برای آن اصطالحاتی چون  می

صورت اصیلی کـه قبـل از تولـد از پـدر و مـادرت      «، »ای یچ مرتبهانسان خالص بدون ه«

 Izutsu, toward a philosophyبرد ( و از این دست به کار می 3»آن«یا تنها » ای داشته

of Zen Buddhism, 72 .(  

تهیگی به این معنا است که جهان نسبی بر تهیگی و در تهیگی قرار دارد. در باور ذن 

تهیگی هستیم و ادراک جایی تجربه را گرفته است تناقض و تضاد  گاه که ما خارج از آن

گذاریم. اما مادامی که ما در آن  بین ذهن قدم می  کنیم و به سطح دوگانه را احساس می

بریم هیچ تمییز، تضاد و تناقضی در  ی مستقیم آن به سر می کنیم و در تجربه زندگی می

شـود   م؛ هنگامی که تهیگـی تجربـه مـی   کنی هستی و نیز بین خود و هستی ادراک نمی

خواهد که تجربه  می جایی است که ذن از ما گردد. و این همان و ذهنیت یکی میعینیت 

  شود.  سازی نمی شود اما با آن مفهوم رو، با ذن تهیگی تجربه می کنیم؛ از این

ذهن است که  سرشت بودایی انسان همان تهیگی، چنینی و نه ،از دیدگاه هویی ننگ

است. و تنها با پرگیا یا فراشـناخت اسـت کـه      اش فراسوی هر دوگانگی                                                                      گی مترین ویژمه

سیو در مکتب جنوبی که بر دیانه یـا   توان به این مرحله رسید. در واقع برخالف شن می

کرد هویی ننگ در مکتب جنوبی بـر پرگیـا    ید میمراقبه برای رسیدن به این مرحله تاک

                                                                                                                                                               

1. no-mind 
2. wu-nien 
3. that/ it 
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دل بـه شـکل   «سـازد:   تـر مـی   ذهن موضوع را روشن نه هویی از  توجه داشت. تعریف شن

ذهن  ی شکل نبودن یعنی چنینی. مقصود از چنینی چیست؟ چنینی نه نبندید. دلبسته

بـد  ذهن چیست؟ اندیشیدن به بودن ونبودن نیسـت؛ اندیشـیدن بـه خـوب و       نه است. 

هـا نیسـت؛    نیست؛ اندیشیدن به داشتن یا نداشتن حدود نیست؛ اندیشیدن به سـنجش 

بودن نیسـت؛ اندیشـیدن بـه     دگی نیست؛ و اندیشیدن به روشنشون اندیشیدن به روشن

ذهـن   ایـن نـه   ذهن است... نه نیروانا نیست و اندیشیدن به رسیدن به نیروانا نیست: این 

توان  ذهن نمی چون اگر شرطی در میان باشد آن را نه ها آزاد است ی شرط مطلقا از همه

ذهن همان سرشت مـا، چنینـی و تهیگـی     ). نه70ـ69، دلی در ذن بی(سوزوکی، » نامید

بینی بودن و نبودن. در اینجاست که در ذن بـاز همـه    است؛ یعنی فراتر رفتن از دوگانه

ای هست  گردد. نه کرمه ی الماس آمده است سلب می چیز مانند آنچه از تهیگی در سوره

پرسـد:   ننـگ از او مـی   و نه رنجی که از آن برخیزد. لینگ جیائو یکی از شاگردان هـویی 

شوند (وو). فرض  گر و هم شناسه هر دو نفی می ذهن) هم شناسه جیائو: (در تهیگی و نه«

کنید که مردی ناگهان ظاهر شود و گردنت را با شمشیر بزنـد. آیـا بایـد ایـن را واقعـی      

 ننگ گفت: واقعی نیست. بعد جیائو پرسید: درد است یـا نـه   نست یا غیرواقعی؟ هوییدا

درد؟ ننگ پاسخ داد: درد نیز واقعی نیست. بعد جیائو پرسید: چون درد واقعـی نیسـت    

ای)؟ ننگ پاسـخ داد: نـه    شوی (در نظام کرمه پس از مرگ در کدام راه دوباره متولد می

  ).Suzuki, Zen Buddhism, 204( »نیستمرگ، نه تولد و نه راه واقعی 

ذهن و تهیگی هیچ واقعیتی جز تهیگی وجود  ننگ در مقام نه در بیان هویی ،بنابراین

بود و آتمنی فرض کرد. همه چیز در ایـن سـطح تهیگـی     ندارد که بتوان برای آن خود

 ننـگ  افتـد نـه در تهیگـی. هـویی     ی ذهن اتفاق مـی  است. رنج و کرمه در سطح ویکالپه

شـود و واقعیـت    چـون مـی   در تهیگی هر چونی بی» ای نیست ذهن کرمه در نه«گوید  می

سازی نیست. چرا کـه علـت اصـلی ایجـاد      بازد پس راهی برای کرمه اش رنگ می وهمی

ها و رنـج   و نادانی از تهیگی بود، کنار رفته است پس جایی برای کرمه  کرمه، که دوبینی

ذهن انسان هسـت و واقعیـت حقیقـی     چیزی که در نه برخاسته از آن وجود ندارد. تنها

بینند کرمه از عمـل   ذهن را می نزد کسانی که نه«گوید:  هویی می دارد تهیگی است. شن

ی خطا بچسبند و سعی کنند کرمه را با  ماند و برای آنان چه حاصل که به اندیشه باز می

  ).72، دلی در ذن بی(سوزوکی، » پریشانی از میان بردارند؟

 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390شماره یکم، بهار و تابستان  ،چهل و چهارم، سال ادیان و عرفانمجله                                                 60

  گیری نتیجه

های بودا، مهایانـه، و   ی رنج و نجات از آن در آموزه ی تحول آموزه از مجموع آنچه درباره

  آید: به دست می ریز های هذن گفته شد به طور خالصه نکت

شناسی خود  شناسی و انسان های اولیه بودا به واقعیت وجودی رنج در هستی آموزهـ 

و در سنت ذن متون مهایانه با مفهومی چون تهیگی  اما این آموزه در ،بسیار توجه دارد

ی عناصـری کـه    گیرد و واقعیت خود را مانند همـه  الشعاع قرار می ذهن تحت با مفهوم نه

ی رنـج در   دهـد. در واقـع، آمـوزه    خودبود و جوهری برایشان فرض اسـت از دسـت مـی   

مهایانه و ذن در بودا بیشتر در موضعی پیشینی و تحلیلی مطرح است ولی در  های آموزه

 بازد.  موضعی پسینی و تجربی و در مواجهه با واقعیت تهیگی رنگ می

هـایش متصـور    خاستگاهی جز خود انسـان بـرای رنـج    ،در مکاتب مختلف بودیسمـ 

ها و تمایالتی که ریشه در نادانی فرد  های بودا و مهایانه رنج از وابستگی نیست. در آموزه

خصـوص از ذهـن    های انسان بـه  ن خاستگاه رنج و آشفتگیشود. اما در ذ دارد ناشی می

خـود و هسـتی    میـان تضادانگار انسان، که اوال بین خود و اشیا در هستی و ثانیا تمییز 

 خیزد، که البته این خود نیز نوعی از نادانی است.  قائل است، برمی

افتد ولی در  می رنجی، در نیروانا اتفاق های بودا نجات از رنج و در واقع بی در آموزهـ 

ذهن است  ا نهرود و در واقع این تهیگی ی مهایانه و ذن نیروانا نیز خود در تهیگی فرو می

 دارد.که همه چیز را دربر

در سـلوکی   ،هـای بـودا   راه عملی برای رسیدن به نجات و رهایی از رنج در آمـوزه ـ 

قی همدالنه یا کرونا گردد. در مهایانه بر طری گانه مطرح می اخالقی در قالب طریق هشت

شود یـا بـا مراقبـه و     شود و در ذن به دو طریق اشاره می از سوی بودی ستوه تأکید می

پـذیر در   سیو و مکتب سوتو) یا با طریقی طبیعـی و سـازش   تربیتی تدریجی (طریق شن

 ننگ و مکتب رینزایی). مواجهه با رنج (طریق هویی

ایانـه و ذن وجـود دارد کـه در متـون     ی دستیابی به نجات در مه تفاوتی در شیوه ـ

یا نجات  1شود؛ یکی با نام جیریکی ژاپنی دو اصطالح متضاد برای آنها در نظر گرفته می

یـا نجـات توسـط     2ی ذن است و دیگـری تریکـی   از طریق تالش خود فرد که این شیوه

هـای   قدرتی دیگر که طریق مهایانه است. ایشان بر این باور بودند که آن کرمه که سـال 

تواند به دیگران منتقل گردد تا در صورت نیاز هنگام  زیادی بودا آن را اندوخته است، می

                                                                                                                                                               

1. jiriki 
2. tariki 
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ای در  هـا بـه نحـو برجسـته     ی انتقال شایستگی نجات به آنها یاری شود. این باور درباره

 Bowker, the oxfordگیـرد (  بـوم در مهایانـه شـکل مـی     هـای مکتـب پـاک    آمـوزه 

dictionary of world religions,502.( 
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