
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

1 

 انسان شناختی از دیدگاه بودا

 

 مهران ابراهیمی

 )دانشجوی ارشد دانشگاه تهران(

 

  چکیده:

رگی چون اهان بزشبه زبان های پالی و سانسکریت نوشته شده است و سلسله های مقتدری مانند مورسا و نوشته های بودایی 

باحث نظری و فلسفی مدر جنوب سرزمین نپال به دنیا آمد. آیین بودایی به پ.م 560آشوکا پیرو این دین بوده اند. بودا در 

ای او دیدگاه ه قاله بهبودا منشاء درد انسان را رنج می دانست . در این متوجه کمتر و بیشتر به مباحث عملی توجه می کند. 

نهاور ری با شوپی مختصایدگاه های مقایسه . عالوه بر آن ددرباره ی انسان و روش های او برای رهایی از رنج پرداخته می شود

 و موالنا و صورت گرفته است.

 رنج، رهایی از رنج، روش های بودا ن، بودا، شوپنهاور، موالنا،کلید واژه: انسا
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 مقدمه: -1

ت. و از شمی گ و رفع نیازهای مادی و اساسی به دنبال سرشت خویش و حقیقت یانسان از دوره نوسنگی با شروع یکجانشین

 تاریخ به سرتاسر زنجیر را برای محبوس کردن خویش در کلمه ی تمدن به یکدیگر می بافت و درهمان زمان انسان دانه های 

سوسیالیسم  الیسم،دنبال آزادی و عدالت دست نیافتنی می گشت و اکنون با توسعه ی صنعتی و ادیانی مانند مدرنیته، لیبر

و  صرف گراییممانند  می گردد و عالوه بر آن آرامش خود را بیشتر از گذشته با مفهوم هاییغربی هنوز به دنبال این مفهوم 

دست  رای بهتجمل گرایی که سیاست سرمایه داران امروز است از دست می دهد و همیشه در اضطراب و نگرانی و تالش ب

و به جنگ ررعت پا سحوریت فردگرایی بشر با با آمدن سرمایه داری مدرن با مامش و رهایی از رنج به سر می برد. آوردن آر

 ابودکنندهافات ننهاده و تنها با بازگشت و کشف سرشت خویش است که می تواند دوباره با طبیعت آشتی کرده و به این مک

 وکل گرفته امعه شجدر جهان امروز روابط انسان ها فقط بر اساس نقش های اجتماعی آن ها در  .طبیعت و انسان پایان بخشد

ا هر ا روح و یه خود یتفسیر ها و راه های رسیدن ادیان و فیلسوفان بفاقد ارزشهای انسانی و عشق به یکدیگر و طبیعت است. 

حاظ مادی لرا از چیز دیگر که در درون یا یک عالم دیگر نهفته است متفاوت است ولی سرنوشت انسان به غایت یکی است زی

ر ها نفس یا ا خود ییعلی رغم محیط های متفاوت تکامل یافته است و از نظر معنوی روح انسان با روش ها و الگوهای مشابهی 

ا ریرون انسان خصوصیات اخالقی و صفت های مشابهی در درون یا ب-ه بیشتر در فلسفه های اشراقی نمود داردک-تعبیر دیگری

ل در طو ند.ا می کگانگی حقیقت خدا تجلی پیدتجربه می کند و این شاید یکتا پرستی ادیان توحیدی را توجیه کند که در ی

ته اند و نی خود گشت انساهزاره ها و قرن ها در هر مکانی در این کره ی خاکی فرزانگانی رشد پیدا کرده اند که به دنبال حقیق

د و نج می دانراسر از زندگی را سر ،بودا یکی از دست یافتگان به حقیقت ان به طریقی به آن دست یافته اند.هر کدام از ایش

، بودا یافته استوشنی ناربودا به معنی بیدار، یعنی بیدار از خواب روانی دل روش ها و آدابی برای از بین بردن آن می آورد. 

  کسی است که دمه، یا حقیقت بنیادین چیزها را می شناسد.

، ودر روزگار ا ه است.صرفا رشد معنوی بود او آگاهانه کوشیده بود به جزم اندیشی نظام های دینی رقیب دچار نشود و هدف او

تزکیه  یا در پی ودند ودرک مقصد نهایی چنان به بیراهه افتاده بود که افراد یا جویای خود ارضایی از راه افراط در خوشی ب

 (1384نفس از راه ریاضت مرتاضانه.)ال.اس. کازینس،

ها  هر  ین روشوش هایی برای آن آورده است و بخشی از ابودا کوشیده است مسئله ی رنج را در درون انسان حل کند و ر

ده شده تعلیم دا به او کسی که در جوامع دینی زندگی کرده باشد با آن ها سر و کار داشته و از بچگی در خانواده او و مدارس

بیت ه برای تروزه کر لی عمل کردن به این آموزه ها است. برای جنبه های عملی دین اسالم می توان نماز واست. ولی بخش اص

ی سرگردان زا ، پسدرونی و زکات و خمس برای جنبه های بیرونی آن به عنوان نمونه ذکر کرد. در آئین بودا، سیدته گوتمه

 روانه دست یافت.یهای بسیار با  حرکات یوگا و دقت به نفس کشیدن و راه های دیگر به ن
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اثر چه عواملی رشد پیدا کرده اند. زم است که ببینیم این بزرگوار بردر ابتدا نگاهی به جایگاه و محیط سیدته گوتمه ال   

ه یدَتَن آمد و سمقام شاهزاده به جهاهنددر ان قومی که به سکّه شهرت داشت دره در میمَبودا در طایفه گوتَ کلیات: 

ندگی راحت خانه ود گوتمه ز(پدر گوتمه به خاطر پیش گویی یک برهمن که معتقد ب1384)ال.اس.کازینز،)سیدارته(نام گرفت.

 از مناظر سرش راپخدا را رها خواهد کرد و بودایی خواهد شد که بر نادانی و بالهت جهان غلبه خواهد کرد؛ تصمیم گرفت 

پسرش یک  ارند ودآزاردهنده حفظ کند؛ دور تا دور قصر نگهبان گذاشت که تمام واقعیت آزاردهنده را از آن جا دور نگه 

ه از کرد جهانی روی د د در حالی که به ظاهر زندگی شادی داشت؛ تا زمانی که اصرار کنیم جان و دلمان را بهزندانی واقعی ش

بینش  رشد و که قادر بههر سو احاطه مان می کند ببندیم، در یک روایت توسعه نیافته ای از خودمان محبوس می شویم 

همین که  ت، امایر وضعیت انسان است، همیشه وسوسه کننده اسمعنوی نیست. تالش دور نگه داشتن رنج، که بخش گریز ناپذ

دا در بینیم. بوقبل ب رنج از موانع هشدار دهنده که در برابرش علم کرده ایم گذشت، دیگر هرگز نمی توانیم جهان را به شکل

کرده  گویی ن پیشسالگی تنها یک هفته مانده به چکه وتی )شاه شدن( شهر را ترک گفته و چهار خدایی که برهم 29سن 

ن، اسرور این جه ماره، بود)پیرمرد، یک بیمار، یک مرده و یک رهرو( بر او ظاهر شدند و او را به خارج شهر بردند که ناگهان

زمندانه، آه فکری ک)تو را خواهم گرفت، درست اولین باری خدای گناه و حرص و مرگ پیش او ظاهر شد و زیر لب زمزمه کرد: 

مراقب  می بایست و هنوزبانانه داشته باشی(.مدت درازی بعد از این که گوتمه به روشن شدگی بی برتر رسید امغرضانه یا نامهر

ناآگاه  ه ی عناصرعنی همماره باشد که نماینده چیزی است که روانشناسان یونگی شاید آن را )روی سایه وار( او می خواندند، ی

 (1387)کرن آرمسترانگ،                   در درون روان که با آزادی ما می جنگند.      

ا ری از رنج ه رهایگوتمه بعد از خروج از شهر و گشتن در میان دمه ها یعنی گروهی که به سیر و سلوک می پرداختند تا را

یعت فقط که طب بیابند آالر کاالمه را انتخاب کرد که فلسفه ی سانکیه )تشخیص(را درس می داد. سانکیه آموزش می داد

رد یعی مثل مهان طبپدیده ای گذرا است و هر قدر آزار دهنده هم به نظر برسد باز واقعیت نهایی است. هر آفریده ای در ج

د و ر خارج شواز دو وزن ها، با این نیاز به آزاد کردن خود به حرکت در می آید؛ به این ترتیب، طبیعت قاطعانه می خواهد

می کنیم  ا آرزوررهایی بخش دارد، چون هر چه بیشتر رنج می کشیم بیشتر وجودی  بگذارد خود آزاد شود. حتی رنج هم نقش

د واقعیت آرزومن زندگی ما را مقید می کند، بیشترکه از چنین دردی آزاد است؛ هر چه بیشتر می فهمیم نیروهای بیرونی 

دی ز جهان مااود را خد، غالبا می فهمد مطلق بی قید و شرط پرُوُشه می شویم. اما آرزوی مرتاض هر قدر نیرومند هم که باش

دینی  ک مشکلیآزاد کردن خیلی سخت است. برای همین گوتمه هر چه تالش کرد به خود واقعی برسد نتوانست. البته این 

 (1387رایج است که مردم نمی توانند به ذات درونی یک دین دست یابند.)کرن آرمسترانگ، 

انسان نگاه می کرد فقط می توانست چرخه مهیب رنج را ببیند، که با ضربه ی تولد آغاز می سیدّتّه گوتّمّه موقعی که به زندگی 

اجتناب ناپذیری به سوی )پیری، بیماری، مرگ، اندوه و تباهی( پیش می رفت. اسطوره ها تا حدودی حس  صورت شود و به

بلکه  ا باید در جهان الهی خدایان جست وجو کردناپخته ی زندگی ناقص ما را بیان می کنند. بودا باور نداشت این ناپختگی ر

( به 1387کرن آرمسترانگ،معتقد بود که می تواند آن را به واقعیتی آشکار در این جهان میرای رنج، اندوه و درد تبدیل کند.)
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وجود دارد، سر باز میزد و معتقد بود تا عطش بودن و شدن مین دلیل او از پاسخ دادن به سوال اساسی زندگی پس از مرگ ه

دور تداوم دنبال می شود. این دور تا آنوقت که نیروی محرک آن یعنی عطش با دید مبتنی بر دید واقعیت و حقیقت و نیروان 

 ( 1354ریشه کن و قطع نشود، پایان نمی یابد.)و.راهول، 

 د باقی میب ببینن اینکه آسیبه روش معمول زاده نشده، که آفریده نشده و بدوگوتّمّه تاکید می کند که ))چیزی هست که 

نشونده،  ه، پیرماند، اگر وجود نداشت یافتن راه خروج ممکن نبود(( او می گفت : ))فرض کنید من جست و جوی زاده نشد

انه خش را نیبضایت بربیمار نشونده، بی اندوه، بی تباهی و رهایی برین از این بندگی را آغاز کنم.(( او این حالت کامال 

ن )کررد.کی خواند و این خاموشی را برای انسان ها کامال طبیعی می دانست و به کمک الهی تکیه نمی )خاموشی( م

 (1387آرمسترانگ،

 در زیرنگاهی به کلیات دین بودا از نگاه یووال نوح هراری می اندازیم:

د را وشاینکه چیزی خ ذهن هنگامی که چیزی ناخوشایند را تجربه می کند، خواهان خالصی از آزردگی می شود؛ هنگامی

ت. ی قرار اسبنود و آن است که خشنودی اش  پایدار بماند و شدت یابد. از این رو همواره ذهن ناخش تجربه می کند، خواهان

 مردم سال ها آرزوی یافتن عشق را می کنند، اما وقتی که آن را می یابند به ندرت راضی اند.

ت م می خواسه ))دلست که ))اآلن دارم چه چیزی را تجربه می کنم((؟ نه اینکتمام تالش بودا مبتنی بر تمرین های ذهنی ا

ین دین بند ولی اایی یاچه چیزی را تجربه کنم((؟ دین بودا از قانون طبیعت پیروی می کند و به مردم می آموزد که از رنج ره

سب کی دهند و مترجیح  بر رسیدن به نیروانهمانند ادیان دیگر، پیروانش در میانه راه، کسب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی را 

 (1395،یووال نوح هراری،317موفقیت های دنیوی را ترجیح می دهند.)ص

ایی که چیز ه بودا پس از شش سال ریاضتی که کشید و به نتیجه نرسید تصمیم گرفت به یک روش دیگری روی آورد یکی از

 روزه گرفتن در اسالم دارد.  بودا خیلی مفید می دانست یوگا بود که شباهت هایی به

 وقدرت ها  ردن تمامکیا به هم بستن است. هدف آن پیوستن دل یوگی با خود او و مهار واژه یوگا به معنی یوغ بستن  یوگا:

ن وان برچیدا می ترتمایالت دل بود، تا دانستگی به روش که به طور عادی برای انسان ها ناممکن است یکپارچه شود. یوگا 

را می  وی ماند خود پرستی توصیف کرد که این خود پرستی نظر ما را از جهان وا می پیچد و جلوی پیشرفت معننظام من

 دائما با د بایدگیرد. علت استفاده ی بودا از یوگا این بود که آن ها متوجه شدند هر قدر هم سخت سعی کند متمرکز شو

موزه های آی کرد مستگی شان هجوم می آورد بجنگد. همین که شروع لشکری از پریشانی ها و تداعی های بی فایده که به دان

رد از کتالش می  ود. اوبیک دمه را به عمل درآورد، انواع متفاوت را هم در خودش کشف می کرد که به نظر فراتر از اختیار او 

نند د می کمان را محدوشرطی شدن که مشخصه ی شخصیت انسان بود رها شود و محدودیت های زمان و مکان را که ادراک 

  (1387)کرن آرمسترانگ،خنثی کنند.
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که در  ته استبودا نادانی را سرچشمه ی همه ی رنج ها می دانست و در یک چرخه ی علت و معلول آن را به نمایش گذاش

 ذیل به آن پرداخته خواهد شد:

 

ا غیر دم ثابت یعاصل  ابت.اشیاء و عدم جوهر ث سه رکن آیین بودا عبارتند از: رنج جهان، ناپایداری سه رکن آیین بودا:-1

 خود نیز مربوط به دو اصل پیشین یعنی فرضیه رنج جهانی و ناپایداری مظاهر است. 

 رنج جهانی: 1-1

ن اند ی در جریاون روددر آئین بودا بالعکس اشیاء و صور عالم از منشاء نامعلومی سرچشمه می گیرند و روانه می شوند و همچ

ا هدف یه است، و ها شد نامعلومی رهسپار. مسئله اینکه اشیاء از چه پیدا شده اند، و چه انگیزه ای سبب ایجاد آن و به مقصد

د است و ی، تولعالی خلقت و آفرینش چیست، در دین بودا مطرح نشده است. آنچه مهم است اینست که پیدایش است و نابود

رنج  ، یک دنیال می دهدبتدا و انتهای حیات انسان و موجودات جهان را تشکیدو لحظه گذرانی که آغاز و پایان و ابین مرگ، و 

 ی کنیم بامهر چه  پس حال که ما هر جا می رویم وو ناکامی و تلخی و جدائی و پیری و بیماری و مرگ را باید متحمل شد. 

یم.)ص آزاد گرد از آن را  بشناسیم تا رنج مواجه هستیم و از چنگال آن خالصی نمی یابیم، بایستی مبداء آن را بجوئیم و آن

 (1375،شایگان،داریوش،100

ر یز دایم دهمه چ او معتقد بود اگر منشاء همه چیز درد و رنج است، پس ثبات و آرامشی در پس مظاهر حیات وجود ندارد و

گر ا لحظه دیبها،  شباهت تغییرات و منجر به مرگ می شود. هر چه پدید می آید محکوم به فناست و هر لحظه وجود، با و جود

ت ت. احساساود نیسمتفاوت است. در عالم هیچ جوهر ثابتی نیست و همه چیز غیر خود است. بودا بر آن بود که وجود مادی خ

جات نردد و گالت نیز آزاد ینیز خود نیست و آن کس که از صور مادی و احساسات که هیچ یک خود نیست بگذرد، از تما

اند که دد را ثابت می به بیان دیگر او انسان را دائما در حال شدن می داند و تنها خو (1390،مهرداد،،بهار178صحاصل آید.)

 در اسالم به روح اشاره می شود.

 است و تا پایان او می گفت: علت این رنج دائره مرگ و حیات و سرگردانی انسان از ازل در سلسله مراتب پیدایش های بی

زادی آادی دل و رد و آزرنج چیست و چگونه پدید می آید از گردونه باز پیدائی گریز حاصل نخواهد کانسان آزاد نشود و نداند 

 یری و مرگپولد و تذهن به دست نخواهد آورد و این رنج انتها نخواهد داشت و برای آنکه به هدف مطلوب برسد و از چنگال 

رد، باید در نسان پی برنج ا ت دیگر، به مجرد اینکه انسان به مبانیآزاد شود بایستی راه هشتگانه بودا را در پیش گیرد، به عبار

چنان ای همست، انابودی و انهدام آن همت بگمارد.))چنانکه دریای پهناور، ای مریدان فقط یک مزه دارد و آن مزه نمک 

 (1375،شایگان، داریوش،142مریدان یگانه مزه آئین من آزادی و نجات است.(()ص
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ت هبان حقیقای را روف بنارس خطاب به پنج راهبی که او را در گذشته ترک گفته بودند می گوید: این استبودا در خطبه مع

ت اق با دوست و فرشریف رنج جهانی: تولد رنج است و بیماری رنج است و مرگ رنج است، وصال با آنکه دوست ندارید رنج اس

 (1375یگان، داریوش،،شا143رنج است و نیافتن آنچه دل می طلبد رنج است... .)ص

و طریق  مبدأ رنج که از او خوشی را برای کسانی که از بند جسم آزاد شده اند به کار می گیرد و تنگنای اندوه را برای کسانی

 د:م آمده انهوازات مفرو نشاندن آن آگاهی حاصل نکرده باشند می داند. در کتاب مقدس))داماپادا(( این اندوه و  شادی به 

ندوه در بند ا یابد و است که اندوه به بار آید، و از خوشی است که ترس پدید آید. هر آن کسی که از خوشی رهائی))از خوشی 

 نیز نباشد ترس از چه پدید آید؟((

 بنگرد.(( ا چنینر))جهان را همچون حبابی رؤیایی بنگر، جهان را همچون سرابی بنگر، ملک الموت نبیند کسی را که جهان 

به پایان آن  ویز بگذرد نگی آن ن واقعی پندارم که راه اهریمنی و ناهموار سامسارا را بپیماید و از این جهان و بیهود))او را برهم

  .((ه رسد، و آزاد از شک وتردیدرسد و بر ساحل آن پای نهد، از بند تمایالت رهایی یابد، و به مقام توج

ی کشاند و را مارا می رسد و چون سیل آب ها به سوی دهکده ای، ))آدمی دسته گلی می آراید و دلش شاد می شود و مرگ ف

 (1375،شایگان، داریوش،145و به سوی خود می برد(()ص

ت. مرگ است. صیرورت علت پیدایش اس وبودا در گفت و گویی می گوید: تولد و پیدایش علت پیری چرخ حیات: 1-1-1

ست. احساس علت عطش و میل است. تماس علت احساس ا دلبستگی علت صیرورت است. عطش و میل علت دلبستگی است.

ین علت ا علت تماس اسم و صورت است. علت اسم و صورت آگاهی است. علت آگاهی، اثرات ذهنی ناشی از گذشته است و

و درد از  است و رنجخ خواهد تاثیرات گذشته نادانی است. پس اگر نادانی را از میان برداریم، به ترتیب بقیه علل نیز از میان بر

 (1375میان خواهد رفت.)مهرداد بهار،

 ی پایان استبتصور اینکه جهان صحنه ی گذران پدیده های بی بود، و منشأ درد و رنج یاء: عدم دوام و نا پایداری اش 1-2

ها یده ت و پدمنجر به این می شود حال که همه چیز رنج و مشقت است، پس ثبات وسکونی در پس مظاهر هم نمی توان یاف

 دائم در تغییر و تبدیل اند.

سد ره نظر می وسته بهر آنچه پدید می آید محکوم به فنا است و مانند شعله شمعی است که با اینکه می افروزد و ثابت و پی

است، و  نیستی مع الوصف، هر لحظه آن با لحظه بعدی متفاوت است و شعله آن به یک اعتبار هستی است، و به یک اعتبار

 ش های زودر پیدایکه دم پیشین با دم پسین متمایز است و حیات به منزله یک سلسله مظاه مثابه جریان آبی استزندگی به 

ن را ه بتوان آاکنی کسگذر است که به مجرد اینکه پدید می آیند، نیست و فانی می شوند و در عالم هیچ جوهر ثابت و واقعیت 

 (1375،شایگان،داریوش،146.)ص  اساس اشیاء و اسباب جهان دانست، نیست.
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که به ها، چنان لیات آنمصداق ندارد، بلکه تنها بر تجمراتب و مباحث زندگی ابدی و مرگ، وجود و عدم، بر طبیعت ذاتی اشیاء 

ر دما اشیاء وند؛ اشدیده آلوده مردم می آید، وارد است. مردم، به هوای امیال بشری، دلبسته و شیفته ی این جلوه ها می 

ا وجود پید احوال ی خود، از چنین تمایالت و تعلقات یکسره آزادند. چون همه چیز به واسطه یک رشته موجبات وطبیعت ذات

اشد، بصیل باید اهیت اممی کند، ظواهر اشیاء پیوسته در تغییر است؛ یعنی چیز ها را قوام و اعتباری، آنچنانکه برای ذات و 

 عت معنوی ذاتی خود، قائم و تغییر ناپذیرند.نیست. برای همین تغییر دایم در نمود، در طبی

 باشد که رود بیند، یک رودخانه در چشم انسان همان رودخانه می نماید، اما در نظر دیوی گرسنه، که نقش آتش را در آب می

به  اشت.اهد دنی نخوچون آتش نماید. پس سخن گفتن با مردمان درباره یک رودخانه محملی دارد، اما این سخن با آن دیو، مع

ب ،رج69و68صعدوم.)همین قیاس می توان گفت که اشیاء به مانند وهم و خیالند، می توان گفت که آن ها نه موجودند و نه م

 (1364زاده،هاشم،

، ختیار کنداسکون  ودر جهان مظاهر هیچ، هیچ لحظه ساکنی نمی توان یافت که در آن امری به هستی بگراید و استقرار یابد 

یگری دصورت  ونکه این چیز را به مدد صورت و نامش درک می کنیم، متوجه می شویم که آن چیز دیگر است چه به مدد ای

ه دانگونه کست و بایافته و خاصیت دیگری به دست آورده است. پس در هر حادثه، حلقه ای ناپایدار در سلسله علل و اسباب 

 هان اند وسباب جاد و این حلقه های پی در پی، زنجیر سلسله معلول علت پیشین بوده است، خود علت معلول پسین خواهد بو

س مظاهر ی در پری می بخشد و چنین می نماید که جوهر ثابتههمین استمرار لحظات متوالی است که به اشیاء پیوستگی ظا

ال حواهد شد، کیل خشت،  دائره کاملی ایستاده و پدیده ها را به خود متصل کرده است. همانگونه که مشعلی را چون بچرخانیم

صورت  تمرار، بهی و اسآنکه در واقعیت امر، این دائره متشکل از مجموعه نقطه های فروزان و پیوسته ای است که بر اثر توال

الم ت که به عاهر اسدائره جلوه گر می شود و پیوسته به نظر می رسد، به همانگونه نیز مراتب پیدایش ها و انهدام های مظ

ص ی پیوند.)مه هم بمی آمیزد و  اعتباری می بخشد و ما می اندیشیم که اصل ثابت و ساکنی آن ها را به هم پیوستگی فانی و

 (1375،شایگان،داریوش،147

ر تمایزات بود. تصو ی تواناز آنجا که همه چیز در این دنیا به موجبات و احوالی پدید می آید، پس تمایز بنیادی میان اشیاء نم

 ساخته و پرداخته اذهان تباه و تفرقه پندار مردم است. ظاهری اشیاء همانا 

ی می ا حقیقدر آسمان تمایزی میان شرق و غرب نیست، مردم این تمایز را در فکر و ذهن خود می سازند، و سپس آن ر

اما مردم  باشند؛ مینکمّی  پندارند. اعداد ریاضی از یک تا بی نهایت همه ماهیت تام دارند و هر یک به ذات خود، متضمّن امتیاز

یز، در یان فنا نگی و جرتا مقادیر متفاوت را بدان مشخص نمایند. میان گذر زندتمایز عددی را از روی مصلحت ابداع می کنند، 

رست دی نامند. مرگ م ذات امر هیچ گونه افتراقی نیست؛ مردم چنین تمایزی را در ذهن می سازند، و یکی را تولد و دیگری را

،رجب 66و65در عمل امتیازی نیست، بلکه مردم به مصلحت خود خوب را از بد ممتاز می سازند.)ص و غلط را نیز

 (1364زاده،هاشم،

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

8 

شیاء اپایداری اط به دو اصل پیشین یعنی فرضیه رنج جهانی و ناصل عدم جوهر ثابت یا غیر خود نیز مربو عدم جوهر ثابت: 1-3

 است.

ادی خود صورت م می گوید: صورت مادی ای راهبان خود نمی تواند بود زیرا اگربودا در خطبه بنارس خطاب به پنج مرتاض 

ی راهبان ا، ولی می بود محکوم به بیماری نمی شد و آدمی درباره ان می توانست بگوید: جسم من چنین و چنان خواهد بود

: بیافزاید گوید ورباره آن سخن بحال که صورت مادی خود نمی توان شد و محکوم به بیماری است، آدمی را روانی است تا د

 جسم من چنین و چنان خواهد بود.

 ((.شد.. ))احساسات نیز ای راهبان خود می توان شد... و ادراکات و تأثرات ذهنی و آگاهی نیز خود نمی توانند

ر است خوشی در یا آنچه متغیآ -سرور بزرگ متغیر است ای-))حال به نظر شما ای راهبان جسم مادی، متغیر است یا ثابت؟ 

د بگوید: این نچه که ناثابت و رنج آلود و متغیر است نگاه کند، می توانآاگر مردی به -رد سرور بزرگرنج در بر دا-بردارد یا رنج؟

به جسم و  پذیر است سرور بزرگ... پس ای راهبان هر آنچه که مربوطاین امکان نا-مال من است، این منم، این خود منم؟

 هبو یا متعلق  تأثرات ذهنی و آگاهی است و در گذشته بوده و در حال موجود و در آینده خواهد بود، احساس و ادراک و

ی ک خود یعنا نزدیموجودات ذی روح است یا نیست، و یا لطیف است یا کثیف، و یا بزرگ است و یا کوچک، و یا دور است و ی

 (1375،شایگان،داریوش،148آتمان نمی تواند بود(()ص

ست. به بیان کار عدم اد یا انرا می آموزد که پیدایی و ناپدیدی در چیز ها نباشد، زیرا که اشیاء و امور ورای اثبات وجوبودا ما 

فت که آن گتوان  دیگر، هر چیزی همانا توافق و توالی موجبات و احوال است، و چیز ی به خودی خود موجود نباشد؛ پس می

ارد، می حوال ددوم است. در عین حال، چون آن چیز بستگی نسبی به موجبات و امعدوم نباشد؛ پس می توان گفت که آن مع

 معدوم نیست.توان گفت که 

اطل و خیال ب ر کاذبقائل شدن به چیزی به دلیل هیأت آن، مایه شبهه است. اگر هیأت اشیاء به اصالت گرفته نشود، این تصو

ا شده از شیاءِ پیداین که ن از چنین توهم نابخردانه است. اعتقاد به اپیدا نمی آید. معرفت همانا دیدن این حقیقت و آزاد بود

ا(( ودن چیز هبابدی  یک سلسله موجباتِ غیر قابل محاسبه، ابدی و باقی توانند بود، اشتباهی است فاحش، که آن را ))نظریه

ظریه عدم ه را نست، و این نظریمی خوانند؛ اما این عقیده که چیز ها یکسره از بین می روند نیز به همان اندازه خطا

 (1364،رجب زاده،هاشم،68خوانند.ص

 بودا چرخه ی ایجاد رنج و از بین بردن آن را در چهار حقیقت به شرح ذیل تشریح می کند:

(، مگ طاع دوکچهار حقیقت عالی عبارتند از: دوک، شمودی )مظهر یا منشاء دوک(، نیرُد )انق: چهار حقیقت عالی-1

 نقطاع دوک منتهی می شود(.)راهی که به ا
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من مفاهیم ی قبل از آن متضمعنای متداول رنج را در بر دارد، ولمعنای دوک در بیان نخستین چهار حقیقت عالی  دوک: 1-1

بختی را خوشعمیق تر نقص، کشمکش، خال و بی پایگی پایداری است. خوشبختی و رنج نسبی است. زندگی نمی تواند منحص

رنج  دوک به عنوان-2ن رنج معمولی دوک به عنوا -1دوک را می توان از سه جنبه مورد توجه قرار داد: یا رنج باشد. مفهوم 

 وک به عنوان حالت مشروط و محدود. د-3ناشی از تغییر 

ر مادی است. تحت این اختالط عناص -1بودا می گوید دوک عبارت از پنج آمیزه دلبستگی است که شامل موارد زیر می شود: 

قات این و مشت ، مثل جمود، معیان، گرمی و حرکتچهار عنصر بزرگ کهن)زمین، آب، آتش، هوا( نشان داده می شود عنوان،

، ئی، صداهایاء مرچهار عنصر بزرگ، پنج عنصر مادی حواس و اشیایی که در دنیای بیرون به آن ها مربوط می شود، یعنی اش

 رد.وان درک کست می تاانگاره ها و مدرکاتی را که در قلمرو امور ذهنی بوها، مزه ها و اشیاء قابل لمس و همچنین افکار و 

ورد ما در برخ ات است. در این دسته همه احساسات و مدرکات اعم از خوشایند یا ناخوشایند یا بی تفاوت کهآمیزه احساس -2

ماس ی از تد احساسات ناشاین ها بر شش گونه ان اعضای جسمی و عضو ذهنی با دنیای بیرون حس می کنیم مستتر است.

مس و لیاء قابل با اش چشم با اشیاء مرئی، برخورد گوش با صدا، برخورد بینی با بوها، برخورد زبان با مزه ها، برخورد بدن

 ند.ین دسته ااند در برخورد عضو ذهنی با اشیاء ذهنی افکار و انگاره ها، همه احساسات ما که تابع نظم جسمی یا فکری باش

ست. این اوعات خارجی بر شش گونه ادراکات است و مانند تاثرات حسی با شش قوه درونی و شش گونه اشیاء و موضآمیزه -3

 ادراکات، امور ذهنی و جسمی را از هم باز می شناسند.

 عضو ذهنی ونیت آدمی بوسیله بدن، گفتار میزه اشکال ذهنی است. این دسته متضمن همه ی اعمال ارادی بد یا خوبست. آ-4

 به کار بسته می شود؛ نیت، یک ساختمان ذهنی و فعالیت دماغی است. 

ای های ششگانه بوده و موضوع آن یکی از پدیده شعور عکس العمل و پاسخی است که اساس آن قو آمیزه شعور است.-5

 بیرونی مربوط به آن ها است.

یک  ه صورتبود شرط پیدائی چیز بعدی است بودا می گوید جهان یک جریان مداوم و ناپایدار است. چیزی که محو می ش

زی ت، هیچ چیفرد اسرشته علت و معلول. ذات تغییر ناپذیر وجود ندارد. در پس این جریان که بمنزله یک نفس دائمی و یک ت

 که بتوان واقعا من نامید وجود ندارد.

 و به یک حرصمی آورد  باره را بباروجود و شدن دورا که  (عطش)میل شدید به زندگیبودا  پیدائی دوک )شمودی(:  1-2

-2ات عطش میل بالذ-1دسته تقسیم می کند:  3اشتیاق آمیز مربوط است و الینقطع در هر کجا لذت تازه ای می یابد را به 

 عطش معدوم شدن.-3عطش وجود داشتن و شدن

پیدائی دارد دارای طبع انقطاع  هر چه ذاتکه علت و نطفه پیدایی دوک در خود آنست و علتی خارجی نیست. او معتقد است 

  نیز هست.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

10 

 سومین حقیقت عالی قطع دوک نامیده می شود که از طریق نیروان رخ می دهد. قطع دوک: 1-3

آزادی از  ونشاندن عطش تمایالت و گریز نهایت دین بودا برای رسیدن به این هدف است. نیروانه یعنی فرو نیروانه:1-3-1

یرد. در ق می پذیق هشتگانه بودائی تحقجهانی و ساحل ممتاز و کمال مطلوبی که بر اثر طرسلسله علل پیدایش ها و رنج 

 تفسیر نیروانه بین ارباب تحقیق اختالف نظر وجود دارد.

نی وار زدودن عناصر نیروانه از راه تربیت نظام مند در سلوک اخالقی و نظاره و شناخت به دست می آید. غایت این مقصد،  

 ین عناصر.اصل از احو آرام می شوند، و همراه است با حالت بیداری از خواب روانی ای است که حجاب دل صافی آشفته کننده 

اصطالح  ا، اینچنین بیداری ای امکان درک روشن حقیقت های بنیادین را میسر می سازد، و فهم آن آزادی دل است. بعده

د، شگاشته می ذیر انالق شد، آن جنبه از این تجربه که تغییر ناپاغلب به شکل محدودتر به جنبه ای خاص از حالت بیدار اط

 (1379نز،شرایط.)ال.اس.کازی است و نه به طور کلی محصول عللیعنی عنصری که نه به طور جزئی حاصل ساخت روانی 

عتقد مپوسن ست. اده کر ))پوسن(( نیروانه را مقام سرور و شادی و خاموشی و موجودیت تصور ناپذیر و مقام تغییر ناپذیر بیان

این  ل دارد کهاحتما است که از نیروانه دو قسم تعبیر شده است: یکی مفهوم گریز و آزادی از ناپایداری مظاهر جهان است و

ن به مقام مطلق تقاء یافتانه ارمفهوم گروهی را به این عقیده واداشته باشد که به مثابه برهمن و آتمان اوپانیشادها، مراد از نیرو

گر اره ای ریپن است اویدانی و بقای سرمدی است، ولی در عین حال عدم اعتقاد و اعتناء به اصل ثابت و جوهر ساکن، ممکو ج

ثانی  یان مفهومبودائ را به این نتیجه رسانیده باشد که نیروانه انقطاع و خاموشی پدیده ها و سکوت محض است. البته بیشتر

 اند.نیروانه را پذیرفته و حجت قرار داده 

که از  نه تفسیری؟ هرگوآیا نیروانه مقامی است مطلق که بر فراز مظاهر عال جای گرفته؟. آیا باید آن را نوعی خالء یاد کرد

 نیروانه در جهت مثبت و یا منفی بعمل آید نزد بودائیان کفر محض تعبیر خواهد شد.

اری مزین ت و گفتنتوان آراست و آن را به هیچ عبارنیروانه چنان که گفته شد سکوت محض است و سکوت را به لباس اصوات 

ن ا کسی بداتست. و نتوان ساخت، زیرا آن بیرنگ و صفت است و رنگ ادراکات بدان تعلق نمی گیرد. نیروانه خود دلیل خود ا

 (1375یوش،ارد،شایگان، 166-165ن بی حاصل و اتالف وقت خواهد شد.)مقام نرسیده و ارتقاء نیافته باشد، بحث در اطراف آ

 راه دیگری ی که پست و بیهوده است واشخاص معمول .این راه، از طریقاین حقیقت را راه میانه می نامند: (گَمَ)راه  1-4

 مرتاضی که بر زجر و ریاضت مبتنی است اجتناب می کند.

مان هارم هچت شریف حقایق شریف مأوایی هستند که هر چیز دیگری در آن جای می گیرد. حقیق راه رهایی)حقایق شریف(:

 طریق مقدس هشتگانه است که راه پایان دادن به رنج است. این هشت حقیقت شامل:

تزکیه یا  -8حضور ذهن -7کوشش درست-6معاش درست-5کردار درست-4گفتار درست-3عزم درست-2بینش درست-1

 (1390،کریستوفر پارتریچ،215)ص مراقبه می شود.
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 د خواه نبودن و بی آزاری است.: همانا نخواهندگی، بدرست بینش -1

 عزم درست:-2

 ست.ار ابلهانه مانا رو گرداندن از دروغ، روگرداندن از سخن بدخواهانه، دوری گزیدن از گفتار تند و گفتاهگفتار درست: -3

د و ی گردانو مرهرو از خراب کردن زندگی، از گرفتن چیزی که به او نداده اند از رفتار بیراهه شهوت آلود رکردار درست: -4

 کردارش درست و نجیبانه است.

نمی  درست: رهرو بودایی نجیب و سرافراز زندگی می کند، زیست نادرست ندارد و از راه گج زندگی معاش یا زیست-5

 (1347)ع.پاشایی ، کند.

ت. هیچ ی اسالسه عامل راه هشتگانه یعنی گفتار درست، کردار درست و معاش درست شالوده ضروری برای هر پیشرفت و تع

ی ه، یعنرشد و پیشرفت معنوی بدون این پایه اخالقی ممکن نیست. سپس نظم روحی است که هر سه عامل راه هشتگان

 (1354کوشش درست، توجه درست و تمرکز درست را مشتمل می شود.)و. راهول،

به چهار کوشش سر می وشش درست: رهرو در این مقام مقصدی را پیش می گیرد، کوشش می کند، همت می کند و ک -6

یجاد حاالت روحی ا-3امیمون و شوم در ذهننراندن حاالت -2ر مقابل بروز حاالت روحی بد و ناسالمایجاد مانع د-1سپارد:

شه های بد گیرد تا اینکه اندی رشد دادن و بهبود بخشیدن به حاالت روحی خوش و سالم. و جان را به کار می-4خوب و سالم

 ا نشده اند هرگز پیدا نشوند و چون پیدا شدند آنها را دور کند و میلی نکند.که تا کنون در او پید

اهی روشن ر ذهن درست: رهرو در این مقام درباره تن، احساس ها، دل خود و همه نمود ها دانستگی و آگآگاهی یا حضو-7

 (1347)ع.پاشایی ،  .دارد و دانسته و آگاه زندگی می کند و در این جهان از آز و پریشانی رو می گرداند

ن فرو رفتود خقبه یا تمرکز درست: این مرحله به چهار بخش وصول و شهود که معموال با کلمات دلهره و در تزکیه یا مرا-8

 نشان می دهند منجر می شود.

یک و تحر ختالل،در مرحله اول کشف، میل بالذات، اندیشه های ناسالمی از قبیل خودپرستی، بدخواهی، ضعف، بی نظمی و ا

 شک رانده شده احساسات شاد به عنوان فعالیتی دماغی نگهداری می شوند.

ذلک  ابد معدر مرحله دوم همه ی فعالیت های دماغی محو می شوند در حالیکه آرامش و ثبات وحدت بخش روح رشد می ی

 احساسات شادی و خوشبختی محفوظ اند.

عنوی نایی مد در حالیکه وضع و حالت خوشبختی با یک بی اعتدر مرحله سوم احساس شادی که تأثر فعالیست محو می شو

 آگاهانه ادامه می یابد.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

12 

و تساوی  عتنائیادر مرحله چهارم کشف، هر تأثری و حسی، حتی خوشبختی یا بدبختی، شادی یا رنج، محو می شود؛ تنها بی 

 (1354معنوی و دقت محض باقی می مانند.)و.راهول،

 (1390،کریستوفر پارتریچ،215کمت )صح-3قبه تمرکز یا مرا-2اخالقیات -1الصه می شوند: مقوله خ 3این هشت حقیقت در 

 او در تمثیلی راه اعتدال را چنین توصیف می کند:

ا از آب کسی آن ر رود یاکنده درختی را که در رودی شناور باشد در نظر آورید. اگر این کنده به کناره نیفتد یا در آب فرو ن

ر گر آدمی دااست.  ه دریا خواهد رسید. زندگی نیز مانند این کنده درخت در جریان رودی پهناور افتادهنگیرد، سرانجام ب

ری هایش ته تبه کاا دلبسزندگی تسلیم هوی نشود، یا با فرو گزاردن کار دنیا به عذاب نفس گرفتار نیاید، مغرور فضایل خود، ی

 ل است.اعتدا دد و هم از آن بیم نیاورد، چنین کسی پوینده راهنشود؛ اگر او در جست و جوی معرفت، تسلیم توهم نگر

می شود.  یز محوناو در جای دیگر می فرماید: هستی معرفت تنها به واسطه شبهه و جهل است؛ با رفع این حال ها، معرفت 

یال سد، خی رعکس این معنی نیز صادق است: وجود شبهه و جهل به واسطه معرفت است؛ و آن جا که معرفت به نهایت م

هم و ون است که ال چناحباطل و غفلت نیز پایان می یابد. تا آن هنگام که مردم معرفت را خواهانند و بر آن نظر نهاده اند، 

د. چون ن نیارامنه در آپندار هنوز در جانشان است؛ پس سالکان راه معرفت باید که به آن نیاویزند، و چون بدان رسند باید ک

یق معرفت ه در طربه این معنی دریافتند، برای آنان هر چیز چنانکه هست، معرفت است؛ پس مردم باید کمردمان معرفت را 

کی نیز ی استوار باشند تا در ذهن هایشان شور و هواهای دنیوی با معرفت وحدت یابد، هم چنانکه این ها در اصل

 (1364،رجب زاده،هاشم،73تا71هستند.)ص

 

 دال و میانه روی بدین گونه سخن گفته است:موالنا نیز راجع به لزوم اعت

 شیخ رو آورد سویِ آن فقیر

 در خبر خَیرُاالُمور اَوساطُها

 گر یکی خِلطی فزون شد از عَرَض 

 (3511-3513)دفتر دوم 

 

 که ز هر حالی که هست، اوساط گیر 

 نافع آمد ز اعتدال، اخالط ها

 در تنِ مردم پدید آید مرض

 

، رح می شوددیان مطیکی از مهم ترین اندیشه هایی که کم و بیش در مباحث جهان شناختی ادن جهان: واقعی یا غیر واقعی بو

مده، باره آن آدکی درواقعی بودن جهان و ارتباط آن با تجربه فردی است. گرچه در سنت بودایی و سخنان خود بودا، مطالب ان

 بودن عالم تأکید می کنند. بر غیر واقعی اما برخی فقرات متون بودایی، بیش از هر چیز 

از جمله در دهمّه پده آمده است: )جهان را چون حباب و سراب در نظر بگیر، کسی که اینگونه به جهان بنگرد، سلطان مرگ او 

 را نخواهد دید.( در ادامه، آن را به گردونه پر نقش و نگار شاهانه توصیف می کند که نباید دل به آن بست.    رادها کریشنان با
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توجه به غیر واقعی دانستن جهان از سوی بودا، بر آن است که بر طبق اندیشه بودا، تجربه فردی نیز دائمی نیست و هر دوی آن 

ها دستخوش تغییرند، و تحت سیطره این قانون قرار دارند که وظیفه فرد را گذر از جهان توالی و زمان و رسیدن او به نیروانه 

د تا دیدگاه خود را دربار گذرا بودن امور با استفاده از تمثیل شعله چراغ بیان کنند. بدین گونه که می دانند. بوداییان می کوشن

انسان گمان می کند آنچه می سوزد، همان شعله است. در حالی که شعله چیزی جز تداوم شعله های مشابه نیست. با توجه به 

یز ی در دنیا، چیزی بیشتر از استمرار و صیرورت نیست. آن ها اینکه هویت شعله چیزی جز تداوم شعله ها نیست، هویت هر چ

آب رودخانه را مثال می زنند. بوداییان بر آنند که اعتقاد همچنین برای ماهیت زودگذر و ناپایدار موجودات عالم، تمثیل جریان 

ی می کند؛ نه ماده بدون تغییری در به گذرا بودن امور جهان از دو عقیده افراطی اعتقاد به ابدی بودن و نیست انگاری جلوگیر

جهان وجود دارد و نه اینکه عالم خأل یا عدم محض است، بلکه چیزی بین آن دو است و راه میانه ای است که بودا بر آن تأکید 

 (1392داشت.)محمودی،ابوالفضل؛ شرفایی،محسن،

د که از جود بیاوردیلی به وچنان تغییر و تبقلب خود  به عقیده او آدمی، از هر طبقه و صنف که باشد، می تواند در  قانون کرمه:

مالً ال خود کاو امی نتایج و عواقب گناهان و ذنوب عمر های سابق خود نجات یابد. قانون کرمه در نفس هر آدمی که مشتبهات

ثر می کند بی اطل و را با غلبه یافته و به مرتبه ارهت رسیده باشد اثری نخواهد داشت، وی با وصول به این مرتبه، فعالیت کرمه

ز حب است که ا کسانی و دیگر احتیاجی به تولد دیگر بار و آمدن در این جهان ندارد، زیرا تجدید حیات و تولد ثانوی مخصوص

  وجود و تمنای بقا هنوز پاک نشده و محتاج به تصفیه و تزکیه نفس می باشند.

جود شخص جزای وهی شده که معتقد به فنای عناصر و ااندیشه و تفکر او در باب شخصیت ذاتی خود باالخره به ان جا منت

ت حویل درجایل و تگردیده است. وی آنچه را بشر در باب قدمت ذاتی روح و جاوید بودن آن گفته است، به مراحل متعدد تبد

سوسات درکات و محمعلم ناشی از -3احساس -2جسم -1وجود تعبیر کرده است. این قوای مدرج پنج مرحله اند از این قرار:

م، و می توان آن را تا حدی به مفهوم اصطالح غریزه و عقل درونی با هن بسیار دشوار است که ترجمه ی آ-له سنکارهمرح-4

 قل کامل.ع-5-نزدیک دانست

از پیکر  یست کهنبا این مقدمات بودا مسئله تناسخ، یعنی انتقال ارواح، را این چنین حل می کند که روح ماده مستقلی 

یات یا حز صفات کالبد وجودی دیگر دیگری در آید. آنچه از این حیات به حیات دیگر سیر می کند عبارت است اوجودی به 

ش بندد. ومی نقکرمه زندگی که به حیات دیگر منتقل می شود و آن در مقام تمثیل شبیه به نقش نگینی است که بر روی م

لب و ته و تصآن نقش اولی است که در سطح دومی نقش پذیرفآنچه از نگین به موم منتقل می شود همانا صفات و عوارض 

ه ماده بن موم جوهریت حاصل کرده است، و در هنگامی که جوهر آن موم ذوبان و گدازش حاص می کند، آن نقش عارضی از آ

ت م مادر اسدر رح یا موم دیگری منتقل می گردد. و بر همین قیاس، همچنین عوارض وجودی انسان متوفا به جنینی دیگر، که

اجزای  ناصر ومی رود. البته شیء جوهری و ذاتی در بین نیست، ولی مع ذلک یک رابطه مشخص و معلوم ما بین مجموعه ع

 (1393،بایرناس،جان،192و190)جسم و جسد اولی با جسم و پیکر دومی وجود دارد.
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یقی روح حق وش طمع، کسانی را که فکر سه حال آز و خشم و نادانی، سه آتش جهان نامیده می شوند. آت سه آتش جهان:

دمی تش جهل مریرد؛ آگخود را باخته اند می سوزاند؛ آتش خشم آن هایی را که فکر و دلشان را به پای خشم نهاده اند در می 

ی کشد.)ص مر کام درا که با حضور خود در به گوش سپردن تعالیم بودا و دریافتن آن، اندیشه و روحشان را گم کرده اند، 

 (1364رجب زاده،هاشم،،96

ت. حقیقت اس مه همانبودا می گوید ای رهروان گوش کنید: ))بی مرگی یافته شد. من دمه را تعلیم می دهم. دمه یا در دمه:

نیک،  مه راهنظم و حقیقت دو جنبه عملی و نظری یک واقعیت اند. در بودیسم دمه ناموس فرمانروای جهان واقعیست. د

و همانا راه دو این  ست(دمه ازمان یعنی ازلی و ابدی و ارابه ران است؛ ))ارابه برهمن(( همان ))ارابه دمه( یکدلی، خود بودا، بی

 هشتگانه رهایی از رنج هستند. 

مه اند، مه همان دنیز ه دمه به گفته بودا دستاویز است نه مقصد، و هشت گام آریائی))راه میانه((، نگرش ها و ژرف اندیشی ها

 زند نه مقصد.یعنی دستاوی

خود  و این مته در لغت همان امرداد فارسی است. بودا می گوید))من بالطبع دستخوش زائیده شدنمبی مرگی)امته(: ا

 (( م کرد.دستخوش پیری و بیماری است. از این رو من نروانه ایمن را که از پیری است و نه مرگ، جست و جو خواه

د، هان نمیرنرگ. آگامآن هم راه آگاهی است: ))آگاهی را مرگی است، ناآگاهی راه بی مرگی حالی از احوال دل است و راه به 

نون پالی مته در کانست. اناآگاهان گویی از پیش مرده اند.(( امته یک چیز و نروانه چیز دیگر نیست. امته اوج نروانه و ذات آ

 وان یافت.نمی ت جزیره ای که در آن هیچ چیز چنین وصف شده است: ایمنی و جاویدی، سوی بی سوئی، بی جا یعنی ال مکان،

رگی مست. بی رهروی که از تشنگی خالی است به این حال می رسد، این حال آرامش جاوید اامته یقین و اطمینان است. 

 سرمنزل آزادی، خاموشی سد آتش و پایان راه هشتگانه عالی است. 

نجام الوک قدسی رفت، سه ))آزادم(( می داند که زائیده شدن پایان گرهرو چون به آزادی رسید در او این دانش پیدا می شود ک

 (1347ی،، ع.پاشای 62-58یافت. او از تک تک چیزها مرده است. راه او رفتنی است و نه دانستنی و اکنون بی مرگ است.)ص 

د، بر می آی ای فکرهاز کنش  وهم و معرفت هر دو از فکر و روح سرچشمه می گیرند، و هر ذات یا پدیده ایفرضیه اصالت فکر: 

 همانگونه که چیز های جوراجور از آستین یک شعبده باز بیرون آید.

محاط می  لصی هاکنش های اندیشه را حدّی نیست؛ این کنش ها محیط زندگی را می سازد. یک روح ناخالص، خود را در ناخا

ه هر بت. بودا، شه نیسط را گسترشی فراتر از اعمال اندیکند و یک اندیشه ناب، محیط و فضایی صافی می سازد؛ از این رو محی

 ارحقیقت بودا  دانند،بآنچه که ساخته و پرداخته این روح فناپذیرست، شناختی درست دارد، از این رو کسانی که این معنی را 

 توانند دید.
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جائی  ، و نه دردارند ه در روح جاذبهدنیای اوهام از غفلت و طمع پدید می آید، و مجموعه وسیع موجبات و احوال مؤتلفه، هم

ر دمرگ است  ندگی وو مالزم زدیگر. زندگی و مرگ، هر دو از روح بر می آیند و در فکر مکان دارند. پس چون فکری که مأوی 

 گذَرَد، دنیای حیات و موت نیز با آن از بین می رود.

 ی آن چهاراله روپدید می آید. چونانکه چرخ ها دنب پس همه چیز در اصل به وسیله ذهن مهار و هدایت می شود، و از ذهن

 د.لص باشپایند که ارابه را می کشد، محنت نیز همراه و انباز کسی است که گفتار و کردارش به مایه روحِ ناخا

نند، به به کاری کن که تاما اگر سخن و رفتار آدمی از اندیشه خوب بر آید، سعادت، او را چون سایه اش دنبال خواهد کرد. آنا

ان فرا شگی آینده و زند این فکر در می افتند که: ))خطا کردم((و خاطره این کار بد بر جای می ماند و کیفر محتوم را در عمر

ین یاد که با ا م((ووب کردندیشه شادشان می دارد که: ))کار خمی آورد. اما آن ها که رفتارشان به انگیزه های خیر باشد، این ا

 (1364ده،هاشم،،رجب زا64تا62حیات بعدی آنان را سعادت مدام خواهد داد، خوشحال تر می شوند.)صو  رآن کار نیک روزگا

ذاب. عثروت در  ند و ازامردمان خواه غنی و خواه فقیر، دل نگران نقدینه و مال اند؛ از تنگ دستی در رنج  حقیقت زندگی بشر:

 نگردند و هرگز ارضاء نشوند.از آن جا که زندگی شان در بند طمع است، هیچگاه قانع 

 پنچ بلیّه و شر در جهان باشد:

قوی  عیف بهنخست، شقاوت است؛ هر جانداری، حتی حشره، علیه جاندار دیگر در کشاکش است. قوی به ضعیف می تازد، ض

 حیله می بازد؛ همه جا جنگ است و قساوت.

مهتر.  ووند کهتر خویشا رگتر و کوچکتر، بین زن و شوهر؛ بیندوم، نبودن حدّ و مرز روشن بین حقوق پدر و پسر؛ میان برادر بز

ند؛ و ا می فریبرکدیگر در هر مناسبت و فرصت هر یک از دو طرف می خواهد باالتر باشد و از ناحیه دیگران بهره برد. اینان ی

 ریا و بی صداقتی میانشان حاکم است.

اشند که شهوانی ب وناپاک  یک از اینان، بسا که بر اندیشه ها و امیالسوم، نبودن حد و مرز معین در رفتار میان مرد و زن. هر 

 آن ها را ب اعمال ناروا، و بسیار وقت ها به مجادله، منازعه، بیداد و تبهکاری می کشاند.

 ویج کرداران، ترحقوق دیگران، بزرگ وانمودن اهمیت خود به بهای کاستی دیگر چهارم، میل و کشش مردم به نادیده گرفتن

 ردن.کهای ناپشند با منش خود، به ناروا سخن گفتن، و خدعه و افترا و ناسزا و بد رفتاری نسبت به دیگران 

یش می الت خوپنجم، تمایل مردم به فروگزاری از وظایف خود نسبت به دیگران، مردم، بیش از حد به راحت خود و تمای

لب به ند، که اغمی ساز یاد می برند و مایه زحمت دیگران را فراهماندیشند؛ لطف و محبت هایی را که درباره شان شده است از 

 (1364،رجب زاده،هاشم،110بیداد و ناروایی عظیم می انجامد.)ص
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د و گزار می شادگی بردر این دیرها آداب و قواعد محکمی حاکم بود. این قوانین برای همه یکسان و در کمال سدیرهای سنگه: 

ر آرامش اعت مقررد و تراشیدن موی سر و ریش و گرفتن کاسه گدایی در دست و باالخره در سجامه زعبارت بود از پوشیدن 

حکام به انند، این عایت کرگزیدن و به مراقبه و تفکر و تکرار کلمات تصدیق مشغول بودند. آنها می بایستی ده قانون اخالقی را 

پرهیز از -3از تصرف در مالی که به شخص عطا شده است  احتراز-2جتناب از بی جان کردن حیوانات ا-1اختصار چنین است: 

رخواری و شکم پروری، پخود داری از -6ستی و شرابخواری خودداری از م-5ر و فریب احتراز از مک-4بی عصمتی و ناپاکدامنی 

استعمال جتناب از ا-8ز تماشای رقص و آواز طربناک و تماشای لهو و لعب چشم پوشیدن ا-7خاصه به هنگام بعد از ظهر 

 (1393،جان بایر ناس،186حتراز از قبول زر وسیم.)ا-10ر نرم نخفتن در بست-9زیورها و عطریات و آرایش ها 

ن فیلسوفا یو برخ در طول تاریخ زنان همیشه نسبت به مردان در سطح پایین تری قرار داده شده اند که در اندیشه ی نیچه

ده ت این پدیود. علارزش گذاری حکومت ها دیدگاه آنان به زنان تلقی می ش دیگر این پدیده مشهود است و یکی از معیارهای

هم به  ه زنان راببودا  از دیدگاه نوح هراری شاید به تکامل انسان باز گردد ولی هنوز به طور قطع مشخص نیست. جا دارد نگاه

 طور خالصه بگوییم:

  دیدگاه بودا به زنان:

 مند که بهنان آززه کمترین مایه ای خشمگین شوند، زن هایی که طبع متلوّن دارند، زنان بر چهار گونه اند: زنانی که ب

 ر روند.ول به شمااسته ی خوشبختی دیگران حسد ورزند، و زن هایی که مهر و عاطفه به دیگران و به نیاز های آنان ندارند، از د

نبرند  مگنان حسدبختی هان و آزمند باشند، اما به خوشزنانی که به خرده ترین چیز ها از جای به در شوند، زنانی که رأی گرد

 و درباره نیاز و خواسته دیگران عطوفت دارند، در زمره ی دومین گروهند.

توانند دل را زند اما نهار سامزنانی که وسعت نظر بیشتر دارند و زیاد به خشم در نیفتند، زن هایی که بدانند چگونه اندیشه آز را 

 ارند، و مهر و عاطفه درباره ی نیاز های دیگران ندارند، از گروه سوم باشند.از احساس حسد دور د

ایی که به هارند، زن نگه د زنانی که وسعت نظر دارند، زنانی که بتوانند در برابر احساس و انگیزه آز تاب آورند و آرامش دل را

 (1364،هاشم،،رجب زاده240و239هارم اند.)خوشبختی دیگران حسد نبرند، و آن ها که دلسوز دیگران باشند، از گروه چ

، ز حد گذشتاناث ا در ابتدا، بودا به ورود زنان در صف معتقدان و پیروان رضا نمی داد، ولی چون طلب و استدعای جماعت 

رود وشاید  عاقبت بودا اجازت فرمود که دیرهای مخصوص راهبان زنان بودایی تشکیل شود و خود پیش بینی می کرد که

 (1393،جان بایر ناس،)187او بشود.)صدر عداد پیروان او باعث تزلزل ارکان و سستی دین  نسوان

ی نگام جوانهاشد و و چنین می گوید: ))زن در هنگام کودکی باید مطیع اراده پدرش بیکی از قطعات معروف کتاب قوانین مان

 شد((.رفت باید فرمانبردار پسر با تابع اراده مردی که او را به خانه خود برده است و چون شوهرش از دنیا
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ز گناهان مدت ا پذیرش یک زن در شکل راهبان تنها در صورتی ممکن است که دو سال دوره کارآموزی را بگذراند و در این

وشیدن مشروبات ن-5روغ د-4زهد و پارسایی  کارهای مخالف-3دزدی -2نده کشتن موجود ز-1ششگانه ذیل دوری ورزد: 

 ن در غیر موقعغذا خورد-6الکلی 

 بودا در جایی امراپالی که زن بد کاره و ثروتمندی بوده را این چنین نصیحت می کند: 

وی عشق روت و آرزث. شوق )) امراپالی، باید بدانی که جوانی و زیبایی همیشه نپاید، و بیماری و پیری و درد و رنج در پی است

ی است که گنجینه ا همانا ، این حال ها گنجینه های پایدار نباشند. معرفتانگیزه هایی است که زن را در گیرد، اما ، امراپالی

مرگ انجامد.  زندگی به وپارد؛ سارزنده و گرانبها بماند. فرتوتی و بیماری از پی برنایی آید؛ جوانی به ناچار جای خود را به پیری 

یر که از دا آنچه ر ندارد زندگی کند؛ شاید آدمیباشد که آدمی ناگزیر از آن کس که دوست دارد جدا شود، و آنکس که دوست 

است.  انا معرفتشد، همباز آرزو داشته است، نیابد. این قانون زندگی است. آنچه آدمی را حفظ می کند و آرامش پایدار می بخ

 (1364،رجب زاده،هاشم،244امراپالی، باید که بی درنگ در پی معرفت شوی.)ص

 شوپنهاور، موالنا و بودا

امه ی آن م و در ادیندازیبهی کوتاه به فلسفه ی او فیلسوفی است که تأثیر فراوانی از بودا گرفته است و جا دارد نگا ورشوپنها

 بودا و موالنا صورت می گیرد. اندیشه مقایسه ای میان

 استنی ها.ری خویگددر درون خود می یابیم به دو دسته کلی قابل تقسیم است: یکی دانستنی ها و شوپنهاور می گوید: آنچه 

واهد بگوید خیر او می ین تقراو خواستی ها را از مقوله بود می داند در حالی که دانستنی ها را از این مضمون جدا می داند. با ا

ستخدام اقل را در عت. او من هیچ بودی را به طور کلی قبول ندارم و فقط یک چیز را به عنوان بود قبول دارم و آن ))اراده( اس

ن آواهد عقل لمان نخدمی داند و معتقد است هر چیزی را که دلمان بخواهد عقل آن را درست می داند و هر چیزی را که اراده 

 تواند از رسد میبرا درست نمی داند؛ عقل در استخدام خواست های ماست، نوکر عواطف و احساسات ماست و اگر عق به بلوغ 

ه آن داریم بلکنها را  تجربه فقط نمود ها را درک می کنیم و البته همه ی نموداین اسارت آزاد شود. او می گفت ما از عالم 

ته ایم؛ ودمان ساخت که خنمود هایی را داریم که یک خواسته ای از ما را بر می آورند. در واقع، جهانی که ما داریم جهانی اس

س دیگر را پ وبعضی ی نمود ها را جلو می آوردجهان اراده است و نمایش ولی اراده غالب بر نمایش است، اراده است که بعض

 (1379،ملکیان،مصطفی،239-236می زند.)

اراده ی جهانی خبیث است. اراده به طور کلی خبیث است، یا دست کم سرچشمه ی همه ی رنج های بی نهایت است. رنج 

یزی به نام خوشبختی وجود ندارد، زیرا بردن اصوالً الزمه ی حیات است و هر قدر دانش افزایش یابد رنج هم بیشتر می شود. چ

غریزه باعث می شود که انسان تولید مثل که آرزوی تحقق نیافته باعث رنج می شود و تحقق آن هم جز دلزدگی ثمری ندارد. 

کند؛ این امر مواقع تازه برای رنج بردن و مرگ ایجاد می کند؛ خودکشی بی فایده است: نظریه تناسخ ارواح، اگر هم عیناً 
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صحیح نباشد، حقیقتی را به صورت افسانه بیان می کند. بهترین افسانه ها، افسانه ی))نیروانا((است ))که شوپنهاور آن را به فنا 

 تعبیر می کند((. او معتقد است علت رنج بردن شدت اراده است. هر چه اراده را کمتر اعمال کنیم، کمتر رنج خواهیم برد.

دف ه عنوان هقدسی بتاً منفی است: ))باید تصور تاریک آن هیچی را که در ورای هر فضیلت و خوبی مورد نظر او کالً و تمام

ندیان به هید مانند تی نبااز میان ببریم؛ ح غایی آن ها می بینیم و همان گونه که کودکان از تاریکی می ترسند از آن بیمناکیم

م. ارجح ویرباز آن طفره  رهما و نیروانا که بوداییان می گویند،وسیله ی افسانه ها و کلمات بی معنی، از قبلی جذب مجدد در ب

نده از ه هنوز آکسانی کآن است که ما آزادانه آن را بپذیریم که آنجه پس از محو کامل اراده باقی می ماند، در نظر همه ی ک

ان ما، د، این جهه باشمنتفی ساخت اراده اند، مسلماً هیچ است، اما به عکس کسانی که اراده شان انصراف حاصل کرده و خود را

 که چنین واقعی است، با همه ی خورشید ها و کهکشان هایش هیچ است.((

ام جهان توجه غاز و انجسائل آمیکی از وجوه اشتراک عقاید او با بودا اعتقاد به مایا )توهم و پندار( بودن جهان است ولی بودا به 

ستو استه هایی زم خوانهاور که می گوید))ما زندگی می کنیم و زندگی کردن مستلزیادی ندارد و مانند شوپنهاور و مانند شوپ

ن آز رنج اخواسته هم رنج را به همراه دارد(( محور توجه اش به زندگی کردن در جهان و یافتن راهی برای رهایی 

 (1395)راسل،برتراند،است.

 به شرح ذیل است: نقل قول قابل ذکری که بتوانیم از نظر او درباره بودا بیاوریم

جهان مرئی به یک به یکی از جذابیت ها ای اصلی آیین بودایی تازگی آرای آن درباره رویداد ها و علیت است، چون با تقلیل 

یک دسته ی به هم پیوسته ی وسیع از رویداد ها، یافته های علم جدید را منعکس می کند. یک رویداد جایی است که یک 

ر نقطه ای خاص در مکان و زمان نمایان می کند. به وجود آمدن آن معلول مجموعه ای از مشخصه ی بخصوص خود را د

ین از این تصویر، هر رویداد نتیجه ی شرایط کلی جهان -شرایط است که خودشان رویداد های مشابهی هستند. در تفسیر هوآ

. چون هر رویدادی از ذات خودی خالی و به همین وجه خودش بخشی از شرایطی است که وضعیت کل جهان را رقم زده اند

است به این معنی که ماهیت آن از شرایطی که آن را به وجود می آورند بر می آید، هر رویداد، وقتی فی نفسه در نظر گرفته 

ین شود پوچ است. عالوه بر این متافیزیک ماهیانا بازتاب دهنده ی نوع نگاهی به واقعیت است که در علم شاهد آن هستیم از ا

حیث که، در علم، ما شعور متعارف و ادراک متعارف را تعالی می بخشیم. ساختار های نظری علم خیلی از آن چه ما با دستگاه 

حسی مان درک می کنیم زدوده شده اند. دستگاه حسی ما جهان را ساده می سازد و آن را به نحوی به آگاهی عرضه می کند 

چون طیف های گسترده ی رنگ و غیره است. اما در واقع پشت نحوه کیفیات عظیمی  که حاکی از وجود جوهر، دوام نسبی، و

هایی که ذهن پیام هایی را که به اندامگان آگاه می رسد تغییر می دهد و ترجمه می کند یک دسته ی وسیع از رویداد ها و 

اتمیسم هندو است ک اتم ها را آجر های  فرایند های کوچک وجود دارد. اتمیسم بودایی، از دیدگاهی امروزی، پیشرفته تر از

کوچک ابدی جهان می داند. هیچ نیازی به فرضیه ی اتم های پایدار نیست؛ مشاهده ی جهان به مثابه مجموعه ای وسیع از 

، بهتر است. شاید ما نیز بتوانیم بگوییم که علم فرایند های کوتاه، که طبق الگویی پیچیده هر یک منجر به بعدی می شود

ید جهت ایدئایسم فلسفی را پیدا کرده است، از این حیث که اکتشاف نتیجه ی فعل و انفعالی میان دانشمند و طبیعت است جد
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که ساختار ها ، نظریه ها و مفهوم سازی های انقالبی جدید در آن نثشی حیاتی بازی می کنند. احمقانه است که فکر کنیم 

ا واقعیت بیرون قرار می گیرند. نظریه ی مطابقت حقیقت، که بر این نوع انعکاس نظریه ها به سادگی در رابطه ی یک به یک ب

آنچه زبان وصف می کند به توسط زبان داللت دارد، ساده لوحانه است. از این رو واقعاً ممکن نیست که بگوییم چیز ها و رویداد 

هم در فهم و هم در دخالت عملی، نوعی جای پا ها در خودشان چگونه اند. بلکه می توان گفت بعضی نظریه ها به طور کلی، 

در آن جوانبی از جهان که آن ها درباره شان هستند به ما می دهند. یک مقدمه و یک مقدمه و یک شرح کلی از این چیز های 

ادی گرچه بهتر بود بگوییم فرایند های فی نفسه. در صورت این اصالح، شباهت زی -فی نفسه با اندیشه ی ما در کانت هست

شبه ایدئالیستی رسانگر بزرگ وجود دارد. مخلص کالم، میان این متافیزیک و شناخت امروزی میان کانت و متافیزیک بودایی 

ما از جهان تجانس هست. بی شک این یکی از جذابیت های تازه ی آیین بودایی است. و به نظر می رسد آیین بودا آن تصادم 

 (1393،مگی، برایان،454و453اً ایمان غربی را آزار داده اند، نداشته باشد.)ص های میان معنویت و علم را، که ظاهر

 شوپنهاور می گوید جهان و همه ی نمود های آن فقط تعین اراده است، با تسلیم اراده.

ه بو  از آن ه جهانک))همه ی آن نمود ها نابود می شوند، آن کشش و کوشش مداوم بی انتها و بی قرار در همه درجات عینیت 

کال رانجام اشده و سوسیله ی آن تشکیل می شود، آن اشکال متنوع که به تدریج یکدیگر را تعقیب می کنند. همه تظاهرات ارا

شه  باشد اندیراده ناکلی این تظاهر، یعنی زمان و مکان، نیز آخرین شکل اساسی آن، ذهن و عین، همه نابود می شوند. وقتی 

 (1395)راسل،برتراند، ا مسلماً فقط هیچ قرار دارد.((نیست، جهان نیست. در برابر م

یکی از چیز هایی مشترک میان شوپنهاور از یک سو و آیین بودایی از سوی دیگر این باور است که جهان تجربه چیزی است که 

ناپایدار و بی مشاهده کننده فعاالنه در ساخت آن دخیل است؛ و به لحاظ ماهیت اش مدام در حال تغییر و، به این ترتیب، 

و صرفاً جهان نمود است؛ و بدین صورت ما را به واقعیت قصوا، که تا حدی پشت آن، یا شاید بشود گفت درون آن ، واقع اساس 

می شود و ازلی و ال یتغیر است، نابینا می کند. این واقعیت که جهان تجربه ی ما جهان رنگارنگ اعیان و رویداد های مختلف 

ذات واقعیت قصوا، که تفکیک شده نیست و در و میان همه چیز همان است، گمراه می کند. بر خالف  است ما را در خصوص

نمود ها همه ی چیز ها به لحاظ ماهیت درونی شان یکی هستند. هیچ مفاهیم یا مقوالتی وجود ندارد که بشود این واقعیت 

رو این واقعیت نمی تواند موضوع شناخت استداللی  درونی تفکیک نشده ی همه چیز را بر حسب آن ها توصیف کرد، از این

باشد ونمی توان درباره اش حرف زد. امّا تأمل طوالنی می تواند ما را قادر سازد خودمان را از این توهم که جهان تجربه جهان 

ین بینش وظیفه ای پایدار است رها کنیم، و از این حیث فلسفه می تواند یک ناقل ضروری بینش باشد. ولی دستاورد اواقعیت 

الجرم طوالنی و دشوار است، و هر گونه درک مستقیم از واقعیت یا لمحه ی صرف آن که ممکن است حاصل شود ناگزیر باید 

ناگفتنی باشد. و توافق بیشتر این می شود که این واقعیت که همه ی چیز های زنده به لحاظ ماهیت درونی شان یکی هستند 

من با آسیب زدن به هر چیز زنده به وجود پایدار خودم آسیب می زنم؛ از این رو ظلم، خود، -ق استتبیین شفقت و بنیان اخال

مجازات خودش است. این هم مورد توافق هست که شادی را باید نه در چسبیدن به امور این جهان بلکه، بر عکس، در جدا 
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کشی بسیار مورد احترام و ستایش قرار می گیرد.)ص  از این رو ریاضت-شدن از آن ها جست، که یعنی غلبه بر میل و اراده

 (1393،مگی،برایان،455

رد و غم دست و این ااپذیر شوپنهاور مانند بودا می گوید: )) زندگی ذاتا سراسر رنج است(( درد و رنج در ذات زندگی و اجتناب ن

 درون خود ن را درآدارد، بلکه هر انسانی بر آدمیان تحمیل نمی شود، یعنی علت بیرونی نو غصه از بیرون و شرایط خارجی 

حالی عموال خوشمآنچه  دارد و اساسا اراده شامل نیاز و نقصان و خواهش و لذا ناکامی و رنج انسان است))هر گونه رضایت، با

بر ما  خودود به  و خنامیده می شود، حقیقتاً و ذاتاً همواره صرفاً سلبی است و هرگز ایجابی نیست. این حظی نیست که اصالً

ل این تسلس وگیرد  وارد شود، بلکه همواره باید ارضای یک تمنا باشد(( که بالفاصله خواهش و تمنای دیگری جای آن را می

 (1390همچنان دور و دوام دارد. )زارع،محمد،

 به گفته مولوی:

 یدار  توهر که  او  شد  آشنا  و  یار  تو                          شد  حقیر  و  خوار در  د

 هر که او بیگانه نباشد با تو هم                         پیش تو او بس مه است و محترم

ست، تفکیک نی م قابلدر آئین بودا نظریه ای است به نام خیر و شر یا یگانه بودن و عدم ثنویت که می گوید خیر و شر از ه

ن و شر به یگران بودود و دخد دارد. معنای خیر در آئین بودا، به نفع بلکه هر یک از آن ها در درون تمام پدیده ها و اشیاء وجو

یا وجه  و عنصردمعنی ضرر و زیان رساندن به خود و دیگران است. خیر و شر در حیات بشر دو وجود مثضاد نیستند؛ بلکه 

وجود  حیات یهر لحظه  متفاوت حیاتند. بر طبق نظریه ی ))سه هزار قلمرو در تفکر یک لحظه((، همه ی حاالت هستی در

هم  بد، دیگریر می یایکی از این دو ظهودارد؛ بنابراین حیات به طور هم زمان هم خیر و هم شر را داراست و حتی و قتی که 

 درون حیات نهفته است. 

والی نان، تر آدر نظ بودا می گوید: )) مردم به گمان خود، میان وجود وعدم، خوب وبد، درست و غلط، تمایز می نهند. زندگی

 کنند. هموار دستاوردها و تعلق ها است و سپس، در نتیجه این پندار، باید که وهم درد و خیال محنت را نیز بر خود

که  بد؛ هر جامی یا او می گوید: هر جا که روشنائی باشد، سایه نیز هست؛ هر جا که بلندی در کار باشد، کوتاهی هم مصداق

د. اتی خواننذا غیر قیاس، چون طبیعت ذاتی اشیاء به طور مجرد نمی تواند داشت، آن ها ر سپیدی باشد، سیاهی است. بر این

شیاء در ن جا که اآد. از به همین استدالل، معرفت نمی تواند مجرد از جهل وجود داشته باشد، و نه جهل جدا از معرفت تواند بو

 اشد.طبیعت ذاتی خود تمایز ندارند، ثنویتی نمی تواند وجود داشته ب

به همین قیاس، مردم میان خوب و بد فرق می گذارند، اما خوب و بد جدا از یکدیگر نباشند. سالکانِ طریق معرفت، چنین 

ثنویتی را قائل نباشند، و بر این قرار نه خوب را تحسین و نه بد را تکذیب نمایند، و نه آنکه خوبی را خوار شمارند، یا بر بدی 

از تیره بختی بیمناک اند، و نیک بختی را آرزو دارند؛ اما اگر این تمایز را خوب بررسی کنیم، می چشم ببندند. مردم به طبع 
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بینیم که آنچه را نحس انگاشته ایم، سعد از کار در می آید و آنچه خوشبختی می نمود، بدبختی می باشد. مرد خردمند خود را 

گرد؛ نه از موفقیت مغرور و نه از شکست نومید شود. در اینحال انسان می آموزد که احوال متغیر دنیا را با روحیه ای معتدل بن

 (1364،رجب زاده،هاشم،75و74حقیقت عدم ثنویت را دریافته است.)ص

سیم ر و شر تقروی خینسبی بودن خیر و شر، از مضامین رایج متون عرفانی فارسی است. از نظر ثنویان، جهان هستی به دو قلم

می و نیکی ن ز خیرجو خدا  المی عقیده دارند که هیچ گونه خیر و شری در نظام آفرینش وجود نداردمی شود. اما متألهان اس

دوگانگی  م شبههه آفریند و شرور تماماً نسبی هستند و دیگر آنکه شرور جنبه ی عدمی دارند. حکمای مسلمان بدین ترتیب 

 (1386،تاکاهیرو،هستی را حل کرده اند و هم از عدل الهی دفاع کرده اند.)اینامی

 

 

 موالنا به زیبایی این مشکل کالمی و فلسفی را حل کرده است:

 پس بد مطلق نباشد در جهان

 در زمانه هیچ زهر و قند نیست

 را پای بند مر یکی را پا، دگر

 زهر مار، آن مار را باشد حیات

 خلق آبی را، بود دریا چو باغ

 همچنین بر می شمر ای مردِ کار

 آن شیطان بودزَید اندر حقّ 

 آن بگوید: زید صدّیقِ سنی ست

 زید یک ذات است بر آن یک جنان

 گر تو خواهی کو تو را باشد شکر

 منگر از چشم خودت آن خوب را

 ( 65-75)دفتر چهارم

 بد به نسبت باشد، این را هم بدان 

 که یکی را پا، دگر را بند نیست

 مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند

 شد مماتنسبتش با آدمی با

 خلق خاکیِ را بود آن مرگ و داغ

 نسبتِ این، از یکی کس تا هزار

 در حقِ شخصی دگر سلطان بود

 وین بگوید: زید گبرِ کُشتنی ست

 او بر این دیگر همه رنج و زیان

 پس ورا از چشم عشّاقش نگر

 بین به چشم طالبان، مطلوب را

 

  

 سخنانی از بودا برای زندگی امروز: 

 ن هایی از بودا که در زندگی امروز لمس می شود می پردازیم.در آخر به سخ

یکبار مردی به نام دیگه جانو با بودا برخورد کرد و گفت: ای ارجمند، ما مردمان غیر روحانی معمول هستیم که زندگی خود را 

موجب سعادت ما در این  با همسر و فرزند سر می کنیم، امید است که آن وجود خجسته به ما آموزه هایی را تعلیم دهد که

 جهان و جهان پس از مرگ شود. بودا به او گفت چهار چیز وجود دارد که به سعادت انسان در این جهان منجر می شود.
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خوبی  آن را به اید کهنخست: او باید در هر پیشه ای که به آن اشتغال دارد کارآزموده، الیق، سخت کوش و پر تحرک باشد و ب

 ؛بداند

ر دز دارایی احافظت ید از عایدی خود که شرافتمندانه و با عرق جبین به دست آمده نگهداری کند این مطلب به مدوم: او با

 برابر دزدی و غیره اشاره دارد.

راستای  او را در خواهندسوم: باید که دوستان خوبی داشته باشد که وفادار، فرهیخته، پارسا، آزاد اندیش و خردمند باشند و ب

 که از بدی به دور است یاری کنند.طریق صواب 

یاندوزد بانه ثروت آزمند چهارم: او باید به طور منطقی و متناسب با درآمدش، نه خیلی زیاد و نه خیلی کم، خرج کند، یعنی، نه

 ه دیگر سخن باید که در بطن وسائط خویش زندگی کند.ب -و نه اسراف کار باشد

 مرگ موجب سعادت غیر روحانی می شودرا توضیح می دهد:پس از آن بودا چهار فضیلتی را که پس از 

 دا: او باید به ارزش های عقالنی، معنوی و اخالقی ایمان و اعتقاد داشته باشد.س-1

 یزد.ر آور بپرهد از زندگی ویرانگر، مضر، از نیرنگ بازی، دزدی، زنا، دروغ گویی و از نوشیدن مشروبات سکسیله: او بای-2

 .ون دلبستگی و آز به ثروتش مهر وکرم ورزدکاگه: او باید بد-3

پنیا: او باید فرزانگی را که منتهی به نابودی کامل رنج و تحقق نیروانه می شود شکوفا -4

 (1385کند.)راهوله،والپوله؛فریامنش،مسعود،

یرانی وی توانند مت که سجهان امروز در یک اضطراب، تردید و هراس مدام به سر می برد. علم، جنگ افزار هایی را تولید کرده ا

ه بی کنند و هدید متغیر قابل تصوری را ایجاد کنند. با قد علم کردن این ابزار مرگ آور نوین قدرت های بزرگ یکدیگر را 

آورد. انسان  لم به باردر عا مبارزه می خوانند و بی شرمانه به این می بالند که آدمی می تواند ویرانی و فالکنی بیشتر از دیگری

یچ ما بودا هایابند. با نگرانی از وضعیتی که خودشان به وجود آورده اند، می کوشند تا راه برون رفت و نوعی راه حل بها 

مت حترام وحراانگی، استثنائی قائل نشده است. پیام او، پیام عدل خشونت و صلح، عشق وشفقت، رواداری و فهم، حقیقت و فرز

 ز خودپرستی، دشمنی و خشونت است.و پیام وارستگی انهادن به تمام زندگی 

بودا می گوید: هیچ گاه کین با کین فرونشانده نمی شود. بلکه با محبت فرونشانده می شود. این یک حقیقت سرمدی است. 

آدمی باید از طریق محبت بر خشم، از طریق نوع دوستی بر خود پرستی و از طریق صداقت بر دروغ گویی چیره شود. آیین بودا 

اد جامعه ای دارد که در آن به جنگ خانمان سوز برای تحصیل قدرت پشت شود؛ جامعه ای که در آن صلح و آرامش قصد ایج

برکنار از چیرگی و دفاع حکفرما شود؛ جامعه ای که در آن شکنجه بی گناهان به شدت محکوم شود؛ جامعه ای که در آن 

میلیون ها نفر از طریق جنگ های نظامی و اقتصادی چیره  شخصی که بر خودش چیره شده محترم تر از کسانی است که بر
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شده اند؛ جامعه ای که در آن کین با محبت و شر با  نیکی مغلوب شده؛ جامعه ای که در آن کینه، حسد، سوء نیت و آز ذهن 

ز حداقل موجودات جامعه ای که با همه، اعم اانسان ها را نمی آالید، جامعه ای که شفقت نیروی پیش برنده ی کردار است؛ 

زنده، با عدالت، عنایت و عشق رفتار می شود، در جایی که حیات صلح آمیز و هماهنگ، در جهانی برخوردار از رضایت مندی 

 مادی به سوی متعالی ترین و جلیل ترین غایت، یعنی تحقق حقیقت غایی، نیروانه، راه می برد.

 (1385)راهوله،والپوله؛فریامنش،مسعود،

 

با نگاهی کلی به جهان امروز می بینیم هر روز دنیا به جنگ نزدیک تر می شود. انسان تنها با بازگشت به سرشت ی: نتیجه گیر

. جنگ های امروز بشر بر سر گرسنگی و کمبود منابع نیست بلکه علت خویش است که می تواند به این جنگ ها خاتمه دهد

اگرفته و هر روز با پیشرفت علم و تکنولوژی های جدید انسان بیشتر عمده ی آن زیاده خواهی و طمعی است که انسان را فر

انسان را به نابودی می کشاند. انسان در قرن بیستم با قدم گذاشتن روی ماه شم بستن به ماده و علم، مبهوت می شود. فقط چ

د ولی شاید انتهای ماده به بیش از پیش از خود بی خود شد و فکر می کند این حس طمع را از زمین به آسمان هم می کشان

)البته کند مثل برخی انسان هایی که این کار را کرده اند. درون انسان منتهی شود و زمان و مکان را درون خویش کشف

کشف عالوه بربودیسم مانند ادیان دیگر به انسانیت انسان می پردازد ولی مسئله امروز ما  (پیشرفت علم باید ادامه پیدا کند

و  ه باز گرداندن انسان ها به حقیقت است چون انسان امروز با این پیشرفت تکنولوژی و روحیه ی سرمایه داریحقیقت چگون

خیلی سخت می تواند غرور خود را سرکوب کند. انسان با پایبندی به یکسری اخالقیات  نیته و تمدنی که از آن دم می زندرمد

برد ولی اگر پایبندی وجود نداشته باشد و در سیاست بازی های روزانه غرق جلو و علم مسیر خود را با ماده  است که می تواند

شود آن وقت است که انسانی برای بازی کردن نمی ماند نمونه ی بارز آن مذاکرات هسته ای که روز به روز حالش وخیم تر می 

ح های خطرناک تری در اختیار دارند و و دولت ها عالوه بر درگیری هایی که در طول تاریخ با یکدیگر داشتند امروز سال شود

پیشرفت تکنولوژی و منابع فراوان و ذهن خطرناک انسان البته بیشتر برای کشور های توسعه یافته روز به روز انسان را تجمل 

تقسیم  آیین بودا را برای مردم می توان به دو دسته . خاطر هم از آن ها گرفتهگراتر و مصرف گراتر میکند در حالی که آرامش 

و گوشه نشینی اختیار کنند تا به نیروانه دست پیدا کنند که بسیار بعید است چون کرد: نخست کسانی که باید از زندگی بریده 

را انسان بزرگی می آورد  از طرف دیگر دستیابی به حقیقت وقتی که یک دینیمعموال افراد پول و ثروت را ترجیح می دهند و 

از دسترس است. دوم برای کسانی است که در زندگی روزمره خود از این آیین یا روش زندگی  برای افراد دیگر دور اغلب

با آگاهی  آز و طمعی که بودا مطرح و در اسالم هم از آن به نفس عماره یاد می شود  استفاده کنند و با شناخت آموزه ها

نگام مرگ آرامش کامل داشته دگی، هنگام تنهایی و هعالوه بر آن در طول زن .بر آن مدیریت کنندبیشتری در روابط اجتماعی 

او راه زندگی درست را با حقایق شریف آشکار می کند و رسیدن به هر هدفی و سپری کردن زندگی با اعمال این حقایق  باشند.

 و خشم و نادانی سه بسیار شیرین تر است. او به منشاء و سر انجام هستی زیاد توجه نکرده و بر چگونه زیستن تاکید دارد. او آز

آتش جهان می نامد که در جوامع امروز این بعد شیطانی انسان در روابط اجتماعی بیشتر دیده می شود و بیشتر افراد به 
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شاید با آموزه یکدیگر با بعد حیوانی و اهریمنی نگاه می کنند و همواره در جدال ثروت و قدرت و شهرت با یکدیگر می جنگند. 

 به انسان هدیه داد. ان دیگر و بازگشت انسان به خویش بتوان آرامش راهای بودا یا ادی
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