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  دهكيچ
شوند، ناخودآگاه در ذهـن آنهـا مسـائلی از قبیـل در نگاه نخست، اکثر افراد هنگامی که با نام هند و هندوستان مواجه می

کـه در تـاریخ پرفـراز و شـود. درحالیپرستی و مراسم گوناگون و مرتاضان و اموري از این دسـت تـداعی میخرافات، بت
هاي منطقی، فلسفی، الهیاتی و عرفانی به تفکـر پرداختـه شویم که در حوزهنشیب این سرزمین، با اندیشمندانی مواجه می

منـد اند. با بررسی اجمالی، این سرزمین کهـن نیـز از تفکـرات الهیـاتی و فلسـفی بهرهوجود آوردهو مکاتب گوناگونی را به
اند، که اساس تفکرات این مکاتـب، بـر محـور برخی، نظریات درخوري عرضه کردهبوده، همزمان با اندیشوران یونانی و... 

هـا و برخـی بـر اسـاس رد ایـن هاي چهارگانه شکل گرفته است. البته برخی بر اساس قبول حجیت و مرجعیـت ودهوده
ن مکاتـب عمومـاً ها و آراي فلسفی در هند مبتنی بر متون مقـدس بـوده و غایـت ایـحجیت و مرجعیت. بنابراین، اندیشه

  کند.مبتنی بر مدار دین است. این مقاله، سه مکتب ناستیکه را بررسی می

  ناستیکه. ،ها، دورة کالسیک، مکاتب فلسفی،آستیکههند، وده ها:کلیدواژه
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  مقدمه
دنبال پاسـخ بـه در هر سرزمینی که فلسفه جوانه زده و به رشد و بالندگی رسیده است، در واقع بـه

االیام در یادین آن مردمان دربارة عالم و آدم بوده اسـت. سـرزمین هنـد، کـه از قـدیمهاي بنپرسش
گون و آداب رنگارنـگ شـناخته هـا و ادیـان گونـهاذهان عموم مردم بـه سـرزمین مرتاضـان و بت

شده، از این قاعده مستثنا نیست. در سرزمین هنـد، پـس از دوران اولیـه کـه بـه دوران پـیش از می
است و اطالعات محدود ما از این دوره منحصر به یک سلسله اطالعـات حاصـل از تاریخ مشهور 

 اســت» موهنجــودرو«و » هرپــه«شناســان در اوایــل قــرن بیســتم، در دو منطقــۀ هــاي باستانکاوش

وجود آورده چندین دوره یا مرحلۀ تأثیرگذار پدیـدار گشـته و آثـاري را بـه ؛)21، ص 1381(شاتوك، 
. از هنگـام )23(همـان، ص قبل از میالد بوده اسـت 1500ها که حدود آریاییاست. یکی دورة ورود 

تـرین وجود آمـد. مهمسال منابع دینی و عرفانی در سرزمین هند به 1000ها، در طول ورود آریایی
هاي چهارگانه(وده به معناي دانش است مع حاوي سرودها و مباحثی است کـه در قالـب آنها، وده

سـاز بـوده اسـت کـه زمینه )482ـ480؛ ص 2006(ر.ك: کونستانت و دیگران، ه استچهار وده شکل گرفت
هاي اندیشمندان بعدي گردید. البته در این دورة هزار ساله، دو اثر دینی مهـم دیگـر نیـز خردورزي

هایی هسـتند کـه نـاظر بـه ها رسـالهنیشـدها (براهمنـهها و دیگـري اوپهتدوین شد: یکی براهمنـه
وجود هـا بـهها که پـس از ودهم وظایف دینی و مناسک مذهبی هستند. در این نوشتههاي انجاشیوه
ها در مـدت زمـانی کننـد. براهمنـهاند وظایف هریک از طبقات چهارگانۀ هندویی را بیـان میآمده

اند. ریـگ وده و یجـور وده، داراي دو براهمنـه و سـامه ق.م) نوشـته شـده300ق.م تا 800طوالنی(
ه وده هر کدام به ترتیب داراي هشت و یـک براهمنـه هسـتند؛ اوپـه نیشـد بـه معنـاي وده و اتهرو

نشستن در حضور و نزدیک معلم است. اوپه نیشـدها مجموعـه آثـاري اسـت کـه راه رسـیدن بـه 
وجود هـاي گمنـام اهـل ریاضـت بـهها توسط روحانیون و براهمننمایاند. این نوشتهحقیقت را می

ــ ــن مت ــی ای ــت. ویژگ ــده اس ــالف دورهون و دورهآم ــر خ ــا ب ــدایی آنه ــین، دوري از ي پی ي پیش
شعایرگروي و تمایل به تجارب عرفـانی شخصـی اسـت لـذا در آنهـا دسـتورالعملی بـراي انجـام 

  مناسک وجود ندارد بلکه بدنبال شناخت حقیقت متعالی هستند).

ق.م تـا  500یبـاً از دورة بعدي، که به دورة کالسیک معروف است، یک دورة هزار ساله است که تقر
گانۀ هندي شـکل گرفتـه، بـه رشـد و بالنـدگی و یابد. در این دوره، مکاتب فلسفی نهب.م ادامه می 500

هـاي جدیـد در زبان(شوند: مکاتـب آسـتیکهگانه به دو دستۀ کلی تقسیم میرسد. این مکاتب، نهپختگی می
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رود. امـا در ادبیـات کهـن سنسـکریت معناي خدا ناباور بـه کـار مـیبه » ناستیکه«به معناي خدا باور و  عموماً» آستیکه«هند 

ها را باور دارد و یا بـه زنـدگی بعـد از مـرگ بـاور دارد و به معناي کسی است که مرجعیت و سندیت آسمانی وده» آستیکه«
رند در شمار مکاتب آسـتیکه ها را قبول نداچون مکتب بودا و جینه مرجعیت ودهرو، ازاینرا دارد.  معناي متضاد آن» ناستیکه«

، چاترجی و داتـا. (اند. مکتب چارواکه به هر دو معنا ناستیکه است و شش مکتب اول به هر دو معنا آستیکه هستندقرار گرفته

که شش مکتب هستند و مکاتب ناستیکه، که سه مکتب است. مکاتب آسـتیکه، کـه  پاورقی) 85، ص 1384
. 3شیشــکه، . وي2. نیایـه، 1گـاه مثبـت بـه آنهـا دارنـد، عبارتنـد از: انـد و نهـا را پذیرفتهمرجعیـت وده

انـد، هـا را نپذیرفته. ودانته. امـا مکاتـب ناسـتیکه، کـه مرجعیـت وده6مامسه، . می5. یوگه، 4هیه، سانک
  . مکتب بودا.3. مکتب جینه 2گراي چارواکه، . مکتب مادي1عبارتند از 

مـیالدي تـا  500شناسایی است: یکی دورة میانه کـه تقریبـاً از  دو دورة دیگر هم در آیین هندو قابل
هاي روي و دوري از افـراط و تفـریط در زمینـهمیالدي ادامه دارد. ویژگی اصلی ایـن دوره، میانـه 1800

گرایی و پرهیز از ریاضت شدید است. به همین دلیل، نـام ایـن دوره را مختلف از جمله دوري از مناسک
اند. دورة بعدي نیز دورة معاصر یا متأخر است که مربوط به دویست سال اخیر اسـت. یدهنام» دوره میانه«

ان، یان عطار و رسـتمی(موحدهاي دینی و فرهنگی مانند براهمو سماج و آریا سماجدر این دوره، شاهد جنبش

اي اژههنـدو، و. براي بازگشت بـه خلـوص اولیـۀ آیـین هنـدو()120ـ118، ص 1381؛ شاتوك، 78ـ79، ص1386
، یـا )23، ص1375(ك. م،  .اطـالق شـده اسـتو ساکنان سرزمین سـند، ها بر اهالی اولین بار توسط ایرانیاست که  فارسی

، Kinsley(تمایل به تجدد و نوگرایی و کنار گذاشتن برخی باورهـا و اعمـال و مناسـک هنـدویی هسـتیم

  دوره به وقوع پیوست. انقالب هند و رهایی از استعمار نیز در این .)21ـ20، ص 1982

  ياتب فلسفكم كمشتر ي يا باورهايمبان
، به معناي قانون تأثیر و تأثر عمـل اسـت؛ »کرمه«، یکی از باورهاي مشترك مکاتب هندویی است. »کرمه«

یعنی اعتقاد به اینکه هر عملی تأثیر خاص خود را دارد. همین اعمال و تأثیرات آنها، نـوع زنـدگی بعـدي 
  .)21ـ20، ص 1، ج 1386گان، ی(ر.ك: شاکندها مشخص میبراي انسانو کیفیت آن را 

. )60، ص 1382تمن، یـ(واسـت» تناسـخ«یا » سمساره«یکی دیگر از مبانی مشترك این مکاتب، اعتقاد به 
همۀ این مکاتب معتقدند: انسان در یک چرخۀ تولد و مرگ مکرر گرفتار است. دلیـل گرفتـاري در ایـن 

  فرد در زندگی قبلی خود انجام داده است. چرخه، اعمالی است که
، این است که هـر »رنج«، یکی دیگر از باورهاي مشترك مکاتب فلسفی است. مراد از »اعتقاد به رنج«
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انسانی در زندگی خود با رنج سروکار دارد، اما میزان این رنـج در نگـاه مکاتـب متفـاوت اسـت. بـراي 
از تولد تا مرگ. اساساً این مکتب، اندیشۀ خود را بر مفهـوم  نمونه، در آیین بودا جهان سراسر رنج است؛

  نهد.هاي رهایی از رنج بنیان میرنج و عوامل آن و امکان رهایی و راه
عنوان هـدف، یکـی دیگـر از (موکشـه) و رهـایی و نجـات، از چرخـۀ سمسـاره بـه» مْکشه«مفهوم 

. در همۀ این مکاتـب، اعتقـاد بـه )292ص  ،2006، کنستانت و دیگران(باورهاي مشترك مکاتب هندویی است
هاي پیشنهادي این مکاتب براي نجات از رنـج مختلـف اسـت. دربـارة رهایی از رنج وجود دارد، اما راه

شـود، در مجمـوع سـه راه بـراي رهـایی و نامیـده می» سنسـاره«یـا » سمسـاره«رهایی از این چرخه که 
یعنـی  کرمـه( »کرمـه مارگـه«است: یکی، راه عمل کـه نجات(موکشه) از سوي مکاتب گوناگون ارائه شده 

جنانـه یعنـی (»جنانـه مارگـه«شود. دوم، راه معرفـت اسـت کـه ) نامیده میراه، جاده و خیابانیعنی مارگه  ،عمل

اند مانند معرفت به اینکه عـالم تـوهم کردهارائه  هایی که طرفدار راه معرفت هستند تفاسیري براي این معرفتمعرفت. مکتب

یعنی حقیقت مطلق چیزي وجود ندارد. و این همان وحدت وجود محض است. برخی هم این » برهمن«حض است و جز م

اند. البتـه دربـارة ایـن معرفـت قت مطلق و من انسانی دانسـتهییعنی اتحاد حق» برهمن و آتمن«معرفت را به معناي فهم اتحاد 

ــده اســت ــرح ش ــیر مط ــی از تفاس ــام دارد. ســوم، راه ع )طیف ــه آن را ن ــت و اخــالص اســت ک شــق و محب
(بهکتی به معناي عشق و محبت و دلدادگی به یکی از خـدایان هنـدویی اسـت تـا او در اثـر ایـن دلـدادگی »مارگهبهکتی«

نامند. همچنـین در می هایی ظهور کرده است)شخص را به نجات و رهایی برساند. در این راه سوم نیز مکاتب و گرایش
آیا رهایی از رنج یک حالت وجودي است یا به معناي تمام شدن انسان و خاموشـی برابر این پرسش که 

  و عدم است، پاسخ مکاتب مختلف است.
، یکی دیگر از باورهاي مشترك آیین هندو است که فقط آیـین بـودا آن »جوهر ثابت«اعتقاد به وجود 

ن و ظـواهر ناپایـدار عـالم چیزي است که در پـس مظـاهر گـذرا» جوهر ثابت«را قبول ندارد. مقصود از 
 .)24ص ، 1ج ، 1386گان، ی(شـاشـوداز آن یاد می» پوروشه«و » جیوه«، »آتمن«وجود دارد و با عباراتی مانند 

اعتقاد به فرضیۀ ادوار جهانی نیز از باورهاي مشترك مکاتب هندویی است. این مکاتـب معتقدنـد: دوران 
رود. هریـک از ایـن ادوار خلقـت، چهـار آید و میمی منظمی از خلقت و انحالل آن بر جهان پی در پی

 .)25(همان، ص انجامدمرحله دارد که از عصر طالیی و نیکویی شروع و به عصر تباهی می

  ييهندو ياتب فلسفكار مكوة يش
داند پیش از ارائۀ نظریـۀ خـود، سـه هر مکتب فلسفی و به تبع آن، هر فیلسوفی خود را موظف می
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هاي مخالفان خود را بیان کند. به طرح و لسفی رعایت کند. نخست آنکه، دیدگاهمرحله را در کار ف
شـود. در مرحلـۀ دوم، بایـد بـه نقـد و گفته می» پکشهپوروه«یا » دیدگاه پیشین«ارائۀ مکاتب دیگر، 

شود. در مرحلۀ سوم، فیلسوف نظر گفته می» کهاندنه«بررسی و ابطال این نظریات بپردازد که به آن 
ــان و اثبــات می خــودش ــه آن را بی ــا » دیــدگاه پســین«کنــد کــه ب ــه » ســیدهانتا«و » نتیجــه«ی گفت

  .)83ـ82، ص 1384(چاترجی و داتا، شودمی

  هاي عمومي مكاتب فلسفي هندويژگي
هـاي شـخص در بحث فلسفی، محور استدالل، عقل و برهان است. اما دو مکتب بـودا و جینـه از آموزه

در مکاتب فلسفی هند، مقاصـد و اهـداف عملـی بـیش از  .)90ـ88(همان، ص اندهبودا و جین نیز بهره برد
هـا و اهداف نظري از اهمیت برخوردار است. علت این ویژگی، ایـن اسـت کـه ایـن مکاتـب از تاریکی

 ورزيانـد کـه بـا ایـن اندیشـههایی که زندگی هندوها را فرا گرفته، ناخرسند بوده و درصـدد بودهزشتی
در همۀ مکاتـب فلسـفی هنـد،  .)98(همان، ص ها و شرور را پیدا کنندشمه و منشأ این پلیديعقالنی سرچ

گراي چارواکه، به یک قانون به نام نظم اخالقی الیزال در عالم هسـتی بـاور دارنـد. بـه بجز مکتب مادي
  گویند.می )Rta(»رتا«این باور 

  هكتب چارواكم
الطبیعه گراست که منکر هرگونه ماورانها مکتب ماديمکتب چارواکه در میان مکاتب فلسفی هند، ت

را وصـفی بـراي » چارواکـه«است. مؤسس این مکتب، حکیمی بـه همـین نـام اسـت. برخـی نیـز 
داننـد. دالیـل آنهـا از جملـه می پـاتیبرهاساند. برخی نیز مؤسس آن را گرا دانستههاي ماديانسان

شود. نقل می پاتیبرهاسگرایانه از قول فردي به نام اديهاي م، اندیشه»مهابهاراته«اینکه در حماسۀ 
گرایانـه را در منـابع گونـاگون حتـی کتـب مقـدس هنـدویی ماننـد هاي ماديهاي اندیشـهما نشانه

اما هنـوز یـک اثـر منسـجم و سـامانمند  ).131، ص 1، ج 1367(رادا کریشنان، کنیممشاهده می» راماینه«
گرا هاي مـادي. بـه انسـان)171، ص 1384(چـاترجی و داتـا، شـودا نمیدربارة ماتریالیسم در هنـد پیـد

گویند. البته سایر مکاتب فلسفی، بـه نقـد باورهـاي ، به معناي پیرو اندیشۀ عوام نیز می»کالوکایاتی«
هـاي ایـن ها، منبع اطالعات ما دربارة این مکتـب اسـت. آموزهاند. همین نقد و بررسیآنها پرداخته
  هاي ذیل خالصه کرد:توان در گزارهمکتب را می

۹۲     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

کنسـتانت (شناسی، یک راه براي معرفت و شناخت وجود دارد و آن حس و تجربه است. از نظر معرفت1

ها منکر اعتبار هرگونه معرفتـی هسـتند کـه از غیـر دقیقاً مانند پوزیتیویست .)105، ص 2006، و دیگران
داننـد. النی را به دلیل رخ دادن خطا در آن معتبـر نمیدست آمده باشد. بنابراین، استنتاج عقحواس به

البته اگر استنتاج مربوط به گذشته باشد، پذیرفتنی است. همچنین مرجعیت اعتباري ندارد؛ زیرا آنچـه 
 کند، قابل ادراك حسی نیست.مرجع علمی بیان می

آب، بـاد، خـاك و  . بر اساس منبع معرفت معتبر، که همان حواس است، عـالم مـادي از چهـار عنصـر2
 .)133، ص 1، ج 1367شنان، ی(رادا کروجود آمده استآتش به

باشد. عالم مـادي از ترکیـب عناصـر مـادي بسـیار ریـزي بـه نـام نمی» خدا«. عالم داراي خالقی به نام 3
ــااتم« ــه» ه ــت را رد میب ــده اســت. اصــل علی ــدهوجود آم ــالم را پدی ــق ع ــد و تحق ــاقی کنن اي اتف

 .)184، ص 1384ی و داتا، (چاترجدانندمی
جـاودان و بـاقی وجـود نـدارد و انسـان موجـودي تمامـاً مـادي » روح«. در عالم هستی، چیزي به نام 4

 .)186(همان ص است
. انسان موجودي باشعور و آگاه است. اما این آگاهی ویژگی روح نیست، بلکه یکی از کیفیات حاصـل 5

 از ترکیب ویژة وجود مادي انسان است.
 معنا و بیهوده است.ون عالم خالق و مالکی ندارد، بنابراین هرگونه اعمال و مناسک بی. چ6
. هدف انسان در زندگی لذت بردن از دنیاست؛ یعنـی لـذت حـداکثر و دوري از رنـج و الـم تـا حـد 7

عنوان فضـیلت و رذیلـت اخالقـی وجـود این، چیزي بهبنابر. )135، ص 1، ج 1367شنان، ی(رادا کرممکن
 د.ندار

(چانـدرا و ها باشـدعنوان جهان مادي وجود ندارد که محل پاداش و جـزا بـراي انسـان. جهان دیگري به8

 .)186، ص 1384داتا، 
پنداشـت، وجـود دارد. هـر ، که روح و بدن را یکسان میاپیکورشباهت بسیاري بین این فلسفه با فلسفۀ 

تی اگر به لذت معنوي هـم بـاور داشـته باشـند، دانند، حپندارند و لذت را اصل میدو، روح را مادي می
 .)136همان، ص (نظر دارنددانند. بنابراین، در هدف زندگی نیز اشتراكآنها را ناشی از لذات مادي می

هاي تنـد ظهـور کردنـد و از اندیشـه واتسـایاناالبته در قرون بعـدي در ایـن مکتـب، افـرادي ماننـد 
گراي پالوده و وارسته دانسـتند کـه بـه فضـیلت و راه که آنها را لذتياگونهماتریالیستی فاصله گرفتند، به

درست نیز معتقد بوده، خدا و زندگی پس از مرگ را قبول داشته است. اما چون امور متعالی را بـا امـور 
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دانسـته ها را امـور متعـالی میشمرده شده است. او هدف از لذت» گرامادي«کرده است، فروتر تبیین می
  .)194ـ192مان، صه(است

  ينقد و بررس
شناسی آنهاست. این مکتب، منابع معرفت را اولین انتقاد به مکتب چارواکه، مربوط به بحث معرفت

هاي گذشته را با این شرط کـه قابـل تجربـۀ پسـین داند. البته استنتاجمنحصر در حس و تجربه می
، اسـتدالل آنهـا بـراي حصـر منـابع پذیرد. بنابراین، محور کار حس و تجربـه اسـت. اوالًباشد، می

یابد. پس حس و تجربه نیـز معرفت مخدوش است؛ زیرا خطا و اشتباه در حس و تجربه نیز راه می
اعتبار باشد. ثانیاً، حس و تجربه نیز اعتبار خود را مرهون عقل و استدالل است. با توجه بـه باید بی

نیازمند استدالل عقلـی هسـتیم. ثالثـاً، در  هاي حسی براي رسیدن به قواعد کلی،محدودیت معرفت
جاي خود ثابت شده که جهان منحصر در محسوسات نیست، تا ابزار معرفت منحصـر در حـس و 

هاي حسی و تجربـی معتبرنـد، بـا کـدام حـس و تجربه شود. رابعاً، خود این قضیه که تنها معرفت
  .)64، ص 1381زاده، (حسینتجربه اثبات شده است

بوط به انکار وجود خداست. اگر مـا بـراي عـالم بـه وجـودي ازلـی و قـائم بالـذات و نقد دیگر مر
الوجود بـودن الوجود معتقد نباشیم و جهان را منحصر در امور مادي بینگاریم، با توجه به ممکنغیرممکن

 تواننـداهللا، جهان هستی امکان تحقق نداشت؛ زیرا در جاي خود ثابت شده است که ممکنات نمیماسوي
  .، فصل هفتم)1391ت و مصباح، یعبودر.ك: (بخش باشند؛ زیرا عین فقر و وابستگی و نیاز هستندعلت هستی

انکار وجود روح از دیگر نقاط ضعف این مکتب است. براهین متعددي بـر وجـود بعـد دیگـري در 
کـه وجـدان و  )، درس چهـارم1379، ی؛ رجب1، ج 1368ر.ك: مصباح، (انسان غیر از جسم مادي اقامه شده است

  یافت حضوري نفس و غیریت آن، با بدن مادي یکی از آنهاست.
گونـه فضـیلت و رذیلـت و منحصـر کـردن هـدف از دیگر نقاط ضعف ایـن مکتـب، نفـی هر

زندگی در لذت و دوري از الم اسـت. اوالً اینکـه، هـدف زنـدگی را کسـب لـذت و دوري از الـم 
انـد؛ زیـرا چیـزي کـه هـدف الم را رذیلت قلمـداد کرده اند، ناخودآگاه لذت را فضیلت وقرار داده

شـود کـه کند؛ چیـزي مطلـوب انسـان میاست، مطلوب انسان است وگرنه انسان آن را طلب نمی
ارزشمند باشد. چیزي که ارزشمند شـد، بـر سـایر امـور فضـیلت و برتـري دارد. در مقابـل، آنچـه 

شـود. ثانیـاً، نظریـۀ گریزان اسـت، رذیلـت می رود و از آننامطلوب است و انسان به دنبال آن نمی

۹۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

گروي، داراي اشـکاالت متعـددي اسـت کـه بـراي رعایـت اختصـار از بیـان آنهـا خـودداري لذت
  .)1388؛ مصباح، 1، فصل 2، بخش 1384(ر.ك: مصباح، کنیممی

 نفی معاد و جهان دیگر نیز از نقاط ضعف این مکتب است. با دالیل متعددي وجود جهان دیگـر بـه
  .)676ـ656ص ، 2 جق، 1411 یسبحان؛ 431ص ، 1373ی، ر.ك: حل(اثبات رسیده است

  جينه تبكم
در ادبیات هند، اعتقاد بر این است که سابقۀ مکتب جینه(به معناي فـاتح و پیـروز)، بـه پـیش از پیـدایش 

، و هـادوا رشـاباستاد مبلغ و آزاده و رهیـده (از جهـان مـادي)، اولـین آنهـا  24رسد. از نظر تاریخ می
، ص 2006، کنسـتانت و دیگـران(بودا بوده اسـت نام داشته و معاصر مهاویرهیا  واردهامنهآخرین این استادان 

هـا را وده تیـه مرجعکـه اسـت یکاتب ناستکهند، در زمرة م یاتب فلسفکان میدر م ،نهیتب جکم .)208
کننـد. جینـه، ن این آیین را پرستش میقبول ندارد و به وجود خدا نیز معتقد نیست، بلکه همان بنیانگذارا

گیري و آزار جسمانی تأکید دارد. در عین حال، از نظر چـارچوب نظـري آیینی است که بسیار بر سخت
در آیین جینه، دو فرقه وجـود دارد: یکـی . )141، ص 1385دهلم، ی(فرپذیر استو عقیدتی نیز بسیار انعطاف

باراها) کـه هـیچ جامگان(دیگامپوشـند و دیگـري، آسـمانمیباراها) که لباس سـپید سفیدجامگان(شوتام
هـا . آنها معتقدند: اگر به معرفت کامل برسیم، نیازي به غذا هم نـداریم. زن)134(همان، ص پوششی ندارند

یابند. امـا سـفیدجامگان، اعتقـادي بـه ایـن امـور تا به صورت مرد به زندگی بعدي برنگردند، نجات نمی
، کنسـتانت و دیگـران(یا آزار نرساندن به موجودات است» اهیمسا«عقیدة این مکتب، همان ترین ندارند. مهم

دانند که از نظر این مکتب، خـود نشـانۀ که این آموزه را نشان عشق به همۀ موجودات می )209، ص 2006
ایـن هـاي . آموزه)139، ص 1، ج 1367شـنان، ی(رادا کربردن به خویشاوندي میـان همـۀ موجـودات اسـتپی

  هاي ذیل خالصه کرد:توان در گزارهمکتب را می
منبعی نبـوده، بلکـه عـالوه بـر حـواس، اسـتنتاج عقلـی و شناسی، معرفت تـک. از منظر معرفت1

پذیرند. معرفت را دو عنوان منبع معرفت میمرجعیت(تعالیم معلمان و قدیسان آیین جینه) را به
واسـطه اسـت. واسطه، یا نسـبتاً بیاسطه. معرفت بیواسطه و دیگري، باودانند: یکی، بینوع می

گویند. اگر از دیگران شنیده شود و می» ماتی«مانند معرفت حاصل از حواس و ذهن که به آنها 
واسـطه اسـت. ماننـد معرفـت شـود، و یـا کـامالً بیبه دست آید، شروتاً یا شروتی نامیـده می

شود. این معرفت، سه نوع اسـت کـه میحضوري که پس از موانع گوناگون، براي روح حاصل 
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. شناخت اشیایی کـه در فاصـلۀ 1شود: تر میشود، این معرفت هم کاملتر میهرچه نفس کامل
. شناخت افکـار و اندیشـۀ 2کند. بسیار دور هستند، یا بسیار ریزند که حواس آنها را ادراك نمی

نامیـده » مطلـق لـمع«ر عالم کـه . معرفت محض به همۀ امو3ها. دیگران و نفوذ در ذهن انسان
  .)204ـ202، ص 1384(چاترجی و داتا، شودمی

کند و هم مفاهیم فضا و زمان . این مکتب با منابع معرفت که ذکر شد، هم عالم مادي را اثبات می2
کند. آنها زمان را بدون بُعد و سایر جوهرهـا را داراي و دو مفهوم سکون و حرکت را اثبات می

دانند: یکی، زمان مطلق و واقعـی کـه سـبب پیوسـتگی و د. البته زمان را دو قسم میداننبُعد می
بقاي اشیاست و آغاز و پایان ندارد. دیگري، زمان نسبی و تجربی کـه علـت فرعـی تبـدالت و 

. از نظـر ایـن مکتـب، هریـک از مکاتـب )202، ص 1، ج 1386(شایگان، هاي مادي استدگرگونی
کنند. نباید مکتبی مدعی دستیابی به معرفت محـض شـود. بیان می فلسفی وجهی از واقعیت را

توانـد از گویـد: هـر کسـی میگراست؛ یعنی میگرایی، نسبیبنابراین، مکتب جینه در عین واقع
هـا، بایـد قیـد از جهتـی افـزوده رو، در بیان گزارهوجهی از وجوه یک واقعیت خبر دهد. ازاین

ز جهتی سیاه است؛ یعنی در این زمان، مکان و در این شـرایط ء اشود. مثال گفته شود: این شی
  .)127، ص 1384(چاترجی و داتا، خاص سیاه است

. اعتقاد به خدا در این مکتب وجود ندارد. در مقابل، معلمان رهیـده از مادیـات، جـاي خـدا را در ایـن 3
ن آیـین عـالم خـارج را . ایـ)258(همـان، ص اند و مورد ستایش پیروان این آیین هسـتندمکتب گرفته

رو، در بـاب حقیقـت غـایی نگـاه هاي غـایی متعـدد بـاور دارد. ازایـنداند، اما به واقعیتواقعی می
 پلورالیستی دارد و به خداي واحد، که خالق جهان باشد، باور ندارد.

تقدند: هـم توان وجود آن را با ادراك حسی و استدالل عقلی اثبات کرد. اینها مع. روح وجود دارد و می4
توان وجود روح را اثبات کـرد. دربـارة ادراك حسـی روح با استدالل عقلی و هم با ادراك حسی می

توان به وجود روح پی بـرد. شـعور گویند: با ادراك حسی کیفیات روح، مانند الم و شادي و... میمی
هاي کـه داراي اسـتعداد داننـدو آگاهی نیز محصول ماده نیست. اینها روح را ذاتاً و فطرتـاً کامـل می

زیادي است. اگر بتواند موانـع درون خـویش را از میـان بـردارد، بـه معرفـت و قـدرت و سـعادت 
یابد. این مانع، چیزي جز بدن مادي نیست که روح به خطـا خـود را بـا آن یکـی نامتناهی دست می

. 3 ؛فـت درسـت. دانـش و معر2 ؛. ایمـان درسـت1پندارد. نجات معلول مشترك سه امر اسـت: می
. ایمـان، احتـرام بـه حقیقـت اسـت. معرفـت )210، ص 2006، کنستانت و دیگـران(کردار و رفتار درست
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درست، شناخت تفصیلی و دقیق دربارة خود ناخود است؛ شناختی که از هرگونه شک و خطـا مبـرا 
انسـان را  باشد. کردار درست، یعنی کار سودمند و ترك کارهاي مضر. به عبارت دیگر، هر کاري کـه

از چرخۀ سمساره نجات دهد، کردار درست است. کردار درست، پنج فرمـان بـزرگ اسـت. گرچـه 
دزدي نکـردن، اجتنـاب از  فروعاتی نیز دارد: آزار نرساندن به موجودات زنده، درست سخن گفـتن،

گـذرانی، خـودداري از همـۀ اشـکال وابسـتگی و دلبسـتگی بـه اشـیاي طلبی و خوشهرگونه لذت
  .)208 ص، 1، ج 1386گان، ی؛ شا149، ص1، ج 1367شنان، ی(رادا کرسمحسو

ها، بلکه حیوانـات و گیاهـان و حتـی ذرات هـوا نیـز داراي روح هسـتند. هـر موجـودي تنها انسان. نه5
هـاي وجـودي ماننـد انسـان بـودن، نهایت خاصیت مثبت و منفی دارد؛ یعنی یک سلسـله ویژگیبی

هاي سلبی ماننـد اینکـه یـک نهایت ویژگیروحی و جسمی و... و بی هايرنگ، نژاد، ملیت، ویژگی
هـایی کـه در طـول زمـان بـر اشـیاء عـارض انسان سنگ نیست، چوب نیسـت و... دارد. دگرگونی

  .)221ـ220ص، 1384(چاترجی و داتا، دهدهاي آنها را افزایش میشود، ویژگیمی
رفتارهاي نادرست و امیـال انسـان اسـت.  است که حاصل» کرمه«. هر انسانی گرفتار یک سلسله 6

اي کـه کنـد، کرمـهاي که دانش را تیره میدانند. مانند کرمهآنها کرمه را داراي اقسام متعددي می
اي است که شـخص دوبـاره در آن زاده کنندة خانوادهاي که تعیینشود یا کرمهموجب لذت می

هاي ها، نیازمند ایمان به آموزهایی از این کرمه. براي ره)144، ص 1، ج 1367(رادا کریشنان، شودمی
. )148 همـان ص(ها و رفتار درست اخالقـی هسـتیممعلمان آیین جینه، علم درست به این آموزه

رفتار درست، شامل یک سلسله پرهیزهاست. ماننـد پرهیـز از دروغ، دزدي، شـهوت جنسـی و 
و  )208 ص، 1، ج 1386گان، یاشـ(تعلق بـه مادیـات و نیـز خـودداري از کشـتن موجـودات زنـده

کنند تا عدم وابسـتگی و تعلـق جامگان آیین جینه کامالً برهنه زندگی میرو، گروه آسمانازاین
  خود را به مادیات نشان دهند.

هاي جوهرهاي غایی اسـت . جهان هستی هم ثابت است و هم متغیر. ثبات آن، به دلیل وجود خاصیت7
شـوندة ایـن جوهرهاسـت. هاي غیرثابـت، عرضـی و دگرگونیتو تغیر جهان به دلیل وجود خاصـ

جـوهر را تنهـا بـا  .)141، ص 1، ج 1367شـنان، ی(رادا کراعراض و حاالت از جواهر جداشـدنی نیسـتند
دهـد، مربـوط بـه صـور و توان از اعراض جدا کرد. تغییراتی کـه در جـوهر رخ میتجرید ذهنی می

از  .)142همـان ص (به صورت طبیعی یا مصنوعی اختیـار کنـدتواند آنها را اشکالی است که جوهر می
 پذیرد.این بیان، شاید بتوان نتیجه گرفت که این مکتب، حرکت در جوهر را نمی
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  ينقد و بررس
عنوان منبـع مکتب جینه، در عین حال که وجود روح را پذیرفتـه و بـه عقـل و اسـتدالل عقلـی بـه

ارواکه رجحان دارد، اما از جهات گونـاگونی محـل معرفت معتقد است و از این جهت بر مکتب چ
تأمل است. در برخی از این نقدها و تأمالت، با مکتب چارواکه مشترك است. این مکتـب، گرچـه 

عنوان منبـع معرفـت معتقـد کند و به استدالل نیز بـهمنابع معرفت را منحصر در حس و تجربه نمی
کنـد. معرفـت واسطه تقسیم میواسطه و کامالً بیبی واسطه را به دو قسم نسبتاًاست، اما معرفت بی

دانند. درحالیکـه معرفـت حاصـل از حـواس، یـک واسطه میحاصل از حواس را معرفت نسبتاً بی
سلسله تصورات ذهنی است که داراي واسطه هستند. علم ما به خـود ایـن تصـورات، حضـوري و 

رات اسـت. البتـه در میـان حکمـاي واسطه و به محکی این تصورات نیز بـا واسـطۀ ایـن تصـوبی
معرفت حسی را در همان حال که ارتبـاط حسـی برقـرار اسـت،  شیخ اشراقمسلمان، برخی مانند 

  داند. اما در هر حال، کم واسطه بودن مستدل نیست.حضوري می
نکتۀ دیگر اینکه، این مکتب شناخت اشیاي بسیار ریز و یا اشیاي بسیار دور را کـه حـواس بـه 

کـه مـالك حضـوري شـمارند. درحالیواسطه میرسی ندارند، از سنخ علم حضوري و بیآنها دست
بودن علم حضوري، دوري یا ریز بودن متعلق معرفت نیسـت، بلکـه مـالك آن وسـاطت یـا عـدم 
وساطت صورت و تصورات بین فاعل شناسا و معلوم است. بـه عبـارت دیگـر، مـالك حضـوري 

  .بودن، حضور خود معلوم نزد عالم است
مشکل دیگر این مکتب، عدم اعتقاد به وجود خداست. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت 

اند. در این محیط، که مکتب جینه و همچنین آیین بودا، در بستري هندویی متولد شده و رشد کرده
بـوده اعتقاد به وجود خدایان متعدد شیوع داشته است. پذیرش این خـدایان دشـوار و قابـل دفـاع ن

رو، این مکتب به نفی خدایان معتقد شد. گرچـه ایـن نفـی بـه صـورت مطلـق وجـود است. ازاین
هرگونه خدایی را دربرگرفت. در جاي خود براي اثبات وجود خـدا بـراهین متعـددي اقامـه شـده 

سو، منکر وجود خداست و از سـوي . جالب اینکه مکتب جینه از یک)1385(ر.ك: جوادي آملی، است
نیانگذاران این آیین را که رهبران دینی هسـتند، در عـین اینکـه انسـان هسـتند، در جایگـاه دیگر، ب

  کنند.خدایی نشانده و آنها را پرستش می
توجهی به نیارهاي جسمی انسان است. با توجـه بـه اشکال دیگر این مکتب، افراط در ریاضت و بی

حقیقت غافل شد کـه روح و جسـم در تعامـل اینکه این مکتب، به وجود روح معتقد است، نباید از این 

۹۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

با یکدیگرند و عدم توجه شایسته به هریک از جسم و روح و برطـرف نکـردن نیـاز آنهـا، انسـان را بـه 
کند. در واقع، برخی از کمـاالت در سـایۀ توجـه بـه نیازهـاي جسـمانی و بعدي تبدیل میموجودي یک

خوردن و... فقـدان توجـه بـه ایـن امـور، بـه تحقـق  شود. مانند ازدواج کردن، غذاتأمین آنها حاصل می
  کند.کماالت روحی نیز آسیب وارد می

از جمله نقدهایی که به این مکتب وارد است، باور به تناسخ است. بـاور بـه تناسـخ داراي اشـکاالت 
  .)1386؛ یوسفی، 9، ج 1981(ر.ك: صدرالمتألهین، متعددي است

  تب بوداكم
ندکی تأخیر از مکتب جینه شـکل گرفتـه اسـت. بنیانگـذار ایـن مکتـب، زمان و با امکتب بودا، هم
ق.م بـه دنیـا آمـده اسـت.  566مونی بوده است که در حدود از قبیلۀ شاکیه سیدارتهشخصی به نام 

وي از طبقۀ شاهزادگان بوده و در جوانی، با دیدن مواردي از مرگ، بیماري، پیـري و یـک مرتـاض 
غ کشف حقیقت رفت. او شش سال ریاضت کشید، اما موفق نشـد. دست از زندگی شسته و به سرا

کـه  )86، ص 1 ، ج1387، (تاپـارسپس مشغول تأمل شد و پس از مدتی، مدعی کشـف حقیقـت شـد 
هایی هـا و فرقـههمان حقایق چهارگانه است که توضیح آن خواهـد آمـد. در مکتـب بـودا، گرایش

ها و باورها توان مجموعۀ آموزهرو، نمیر دارند. ازاینهایی بنیادین با یکدیگوجود آمده که تفاوتبه
ها را به معتقدین آنها انتساب دهـیم. البتـه همـۀ را به کلیت آیین بودا منسوب کرد، بلکه باید آموزه

ها داراي اصول و باورهاي مشترکی هستند. مکتب بودا در زمـرة مکاتـب ناسـتیکه ها و گرایشفرقه
قبول ندارد و به وجود خدا نیز معتقد نیست. آیین بودا، بحـث خـود را ها را است که مرجعیت وده

، 1385فریـدهلم، (بر آموزة رنج مبتنی کرده است، هرچند چارچوب نظري براي آن ارائه نکرده اسـت

  هاي ذیل خالصه کرد:توان در گزارههاي این مکتب را می. آموزه)146 ص
هی به روش عقلی ندارد و بیشتر مباحـث خـود را بـر شناسی، شخص بودا چندان توج. از نظر معرفت1

برد. البته به صورت کامـل از روش عقلـی شناختی و با روش تجربی به پیش میاساس رویکرد روان
  شود.هاي عقلی نیز در این مکتب مشاهده میرو، برخی آموزهتوانست فاصله بگیرد. ازایننمی

. شهود ذهنی کـه منـتج 2 ؛. شهود حسی1شهود باور دارند: هاي بودایی، به چهار نوع . برخی از گرایش2
اي است کـه بالفاصـله پـس از شـهود حسـی پدیـد از شهود حسی است و موضوع آن همان لحظه

. شـهود ذهنـی 4 ؛ماننـد غـم و شـادي و... ،واسـطه آگـاهی و حـاالت نفسـانی. شهود بی3 ؛آیدمی
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شـنان، ی(رادا کرکنـددر نهایـت وضـوح ادراك می گونه که هستند،غیرحسی انسان کامل، که امور را آن

  .)203، ص 1، ج 1367
رو، بـودا وجـود خـدا و ي ندارنـد، ازایـناعتقاد ،م بالذاتئامر ثابت و قا یکبه وجود  ،تبکن میدر ا. 3

کرد. البته در برخی از مکاتب بعدي، که پس از بودا شکل گرفت، بـودا را در خدایان هندو را نفی می
ی نشاندند. البته در آیین بودا، به اصل علیـت بـاور دارنـد؛ یعنـی وجـود هـر چیـزي را جایگاه خدای

دانند. هر معلولی علتی دارد و تا معلول، علت چیز دیگـري نشـود، از مشروط به اسباب و شرایط می
. البته اصـل علیـت را بیشـتر در زمینـۀ مسـئولیت اخالقـی )294ص ، 1384(چاترجی و داتا، رودبین نمی

 .)199، ص1، ج 1367شنان، ی(رادا کرداندي میجار
شناسی، بودا به وجود روح اعتقادي نـدارد و انسـان را موجـودي مرکـب از بـدن، ذهـن . از نظر انسان4

داند. روح یا نفس مجموع این سه چیـز اسـت. بـه عبـارت شکل و صورت میغیرمادي و شعور بی
؛ یعنـی همـۀ چیزهـایی کـه در »صورت یا شکل«ند: دادیگر، انسان را ترکیبی از پنج حالت متغیر می

؛ یعنـی فهـم، »ادراك«تفـاوتی، ؛ یعنی لذت، الم و بی»احساسات«بدن ما داراي فرم و صورت هستند، 
رادا ؛ 302- 301ص ، 1384( چـاترجی و داتـا، »آگـاهی و شـعور«، »هاي پیشـینتجربه«علم و تعیین کردن، 

 .)167- 164ص، 1، ج 1367شنان، یکر
 ،بـودا يهـادانـد. آموزهیجز رنج نم يزیبودا سراسر عالم را(از تولد تا مرگ) چ ی،شناسینظر هست از. 5

، ص 1384نز، ی(کـازاندگذاشـته یا جلیـل فیقت شریه نام آنها را چهار حقکل گرفته کبر اساس رنج ش

 يدارا . رنـج2اسـت.  یـا دوکـه . عالم سراسر رنـج1بوداست:  يهااضتیر و رکنها حاصل تفیا .)71
سلسـلۀ  یـک ،ن علـت رنـجیـیتب ي. البتـه بـراو جهل است ایه همان عطش و طلب دنکعلت است 
 »یرنـج در زنـدگ«اسـت:  یدام معلـول حلقـۀ قبلـکهر ،بیه به ترتکنند کیم میترس يادوازده حلقه

 »ایذهن با اشـ یختگیو درآم یوابستگ«و آن معلول  »خواست و ارادة تولد«و آن معلول  »تولد«معلول 
 »ءیتماس حس بـا شـ«و آن معلول  »یتجربۀ حس«و آن معلول  »اءیل به اشیعطش و م«و آن معلول 
و آن معلـول  »ل از ذهن و بدنکسم متشیارگان«و آن معلول  »شناخت یشش اندام حس«و آن معلول 

و آن معلـول  »گذشـته یزنـدگ يهاافتیات و درکتجربۀ ادرا«و آن معلول  »ين و بدویشعور نخست«
مقصود از جهل نیز جهـل  از رنج وجود دارد. ییان رهاک. ام3است.  »گذشته یهل ما دربارة زندگج«

یعنـی  ؛»دیدگاه درسـت«رهایی از رنج، هشت راه شریف است: اول . راه 4 به حقایق چهارگانه است.
یعنـی تـرك وابسـتگی، بداندیشـی و  ؛»عزم و ارادة درسـت«دوم  ق چهارگانه.معرفت نسبت به حقای

۱۰۰     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

ادبـی، سـبکی و یعنـی سـخنی کـه عـاري از دروغ، تهمـت، درشـتی، بی ؛»گفتار درست«سوم  .ارآز
گـویی و رانـی، دروغیعنـی پرهیـز از کشـتن، دزدي، شـهوت ؛»کردار درست«بیهودگی باشد. چهارم 

شخص براي گذران زندگی باید از راه مشروع کسب مال کنـد  یعنی ؛»زندگی درست «پنجم  .مستی
وقفـه بـراي تـالش بی یعنـی ؛»کوشش درست«دست آورد. ششم هش روزي خود را بو با کار و تال

توجـه بـه  یعنـی ؛»شۀ درستیاند«ار خوب و حفظ آنها. هفتم کردن افکن یگزیار بد و جاکدودن افز
گـام نهـادن در  یعنـی ؛»ز درستکتمر«ست. هشتم یبا بدن، حواس و ذهن ن يمساو یه من انسانکنیا

ران، صـاف و کـیمراقبـۀ بـ«، »قـتیحق یز بر برهان و وارسکتمر« یعنی یشه؛ندچهار مرحله تدبر و ا
رهـا «، »یدرون ياز صلح و صفا یاز لذت و سرور ناش یز حتیندن از همه چکرها شدن و دل« ،»آرام
با پشت سر گذاشتن این مراحل، شخص از رنج رهاشـده و بـه آرامـش و . »یجسمان ین از راحتشد

رسد. این هشـت راه را در سـه مقولـۀ شناسـایی، رفتـار و یکـدلی قـرار سکون محض و نیروانه می
 .)75(همان، ص دهندمی

، ص 1، ج 1367شـنان، ی(رادا کرروانه استیدن به نیرس ،ن بوداییدر آ هاي معنويغایی تمام کوشش هدف. 6

ن امـل و معـدوم شـدک یا خاموشـیاست  يامر وجود یکروانه یا نیه آکن پرسش یدر پاسخ ا .)168
. از آنچه گذشت، )314ــ313، ص 2006، کنستانت و دیگران(رها متفاوت استیها و تفسپاسخ مطلق است،

رسد. در ایـن مرحلـه، توان گفت: که پس از گذراندن هشت مرحلۀ سلوك، شخص به نیروانه میمی
 گـردد و خـاموشنیروانه جنبۀ وجودي دارد. اما پـس از مـرگ، شـخص بـه زنـدگی مجـدد برنمی

اند کـه یکـی دهوانـه برشـمریرن يراکند. البته دو فایـده بـد. از اینجا نیروانه جنبۀ سلبی پیدا میشومی
گـر یط تولـد مجـدد نـابود شـود، دیه اگر اسـباب و شـراکنین ایاست: تضم سلبی و دیگري ایجابی

مـان ن جهـان تـا زیدر همـ ،دهیروانه رسیه به نک يفرد ،هکنیدوم ا .)یار نخواهد بود(سلبکدر  يتولد
  .)یجابیمرگ از صلح و آرامش برخوردار است(ا

. سه مکتب یا فرقۀ اصلی در آیین بودا، پس از مرگ بودا شکل گرفته که از نظر ترتیب تـاریخی چنـین 7
(رادا که معتقد است: هدف از نیروانه رهایی خود انسان از رنـج و درد اسـت »یانهمکتب هینه«هستند: 

که معتقد اسـت: هـدف از نیروانـه  »مکتب مهایانه«باور به خدا ندارد.  ، و)172، ص 1، ج 1367شنان، یکر
رسیدن به حکمت تام است، تا هم خود شخص از رنج رها شود و هم دیگران را دستگیري کـرده و 

انـد، داند تا به نیازهاي دینی کسانی که به این آیـین گرویدهاز رنج برهاند. این مکتب، بودا را خدا می
(فرقۀ المایی)، که گرایش نزدیک بـه مکتـب  »مکتب وجریانه« .)235، ص1384را و داتا، (چاندپاسخ دهد
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شـوان «یا  »کامادهیا می«یانه، دو گرایش وجود دارد: یکی یانه است. در درون مکتب یا فرقۀ هینههینه
نکـار انگاري مطلق است و هرگونه واقعیـت عینـی و ذهنـی را اکه معتقد به نهیلیسم یا نیست »یاوادا

که معتقد به ایدئالیسم ذهنـی اسـت و هرگونـه وجـود  »ویج ناناوادا«یا  »یوگاچارا«کند. و دیگري می
کند. در درون مکتب مهایانه نیز دو گـرایش شـکل گرفتـه اسـت: یکـی خارجی و عینی را انکار می

 پــذیرد. و دیگــريگراســت و وجــود عینــی و ذهنــی را می، کــه گرایشــی واقع»تیکــاســائوت ران«
گراسـت، امـا بـر خـالف آن معتقـد اسـت کـه گرایشـی واقع »تیکاسائوران«، که مانند »کاهاشیوب«

معرفت ما به اشیاء خارجی و مادیات از طریق تصور ذهنی نیست، بلکه به صورت مسـتقیم و بـدون 
 .)133(همان، ص واسطه است. این گرایش را شاید بتوان رئالیسم مستقیم نامید

  ينقد و بررس
بودا نیز همانند آیین جینه، در بستري هندویی متولد شد. ازآنجاکه این آیین به نیازهاي روحی  آیین

گیري آیین بودا نیز فراهم آمد. بودا نیز ابتدا طریقۀ آیـین داد، بستر شکلاي نمیپاسخ کامل و بایسته
اي خـود را در هجینه را درپیش گرفت، اما ریاضت شدید او را ارضا نکرد و نتوانست پاسخ پرسش

رو، به تأمل پرداخت و سرانجام مدعی دستیابی به حقیقت شد و آن چیزي جز این آیین بیابد. ازاین
رنج نبود. آیین بودا داراي اشکاالت متعددي است که برخی از آنها، با آیین جینه مشترك اسـت. از 

در درجۀ اول متوجه خدایان  جمله اینکه بودا نیز اعتقاد به خدا را نفی کرده است. هرچند این نفی،
هندو است، اما او به خداي دیگري نیز اعتقاد پیدا نکرد. اوالً، براهین متعـددي بـراي اثبـات وجـود 
خدا اقامه شده است. ثانیاً، ازآنجاکه بودا به اصل علیت باور دارد، لذا اگر باور به خدا را نفـی کنـد، 

اي غیرممکن منتهی نشود؛ زیـرا یـا د به سر سلسلهتواناین سلسلۀ علّی و معلولی میان ممکنات نمی
آورد و یا دور که هر دو بالضروره باطل هستند. جالـب اینجاسـت کـه اندیشـۀ میسر از تسلسل در

، ندیشـۀ نفـی خـدا را کنـار »مهایانه«نفی خدا در آیین بودا، براي زمانی طوالنی دوام نیاورد و فرقۀ 
طرح کرده، معتقد شدند که بـودا سـه جنبـه دارد: یکـی، بـوداي نهاده و نظریۀ سه کالبد بودایی را م

نیافتنی. دیگري، بوداي لطیـف کـه پـنج مصـداق دارد. سـوم، بـوداي مطلق که واحد است و دست
خاکی یا خشن که مصادیق فراوانی دارد. آخرین مصداق آن همین بودایی است که این آیـین را در 

کنند. همین بودایان جنبۀ الوهی بخشیده و آنها را ستایش می قرن پنجم ق.م بنیان نهاد. این فرقه، به
  اندیشه را فرقۀ وجریانه یعنی فرقۀ المایی نیز قبول دارد.
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اعتقاد به تناسخ نیز از اشکاالتی است که آیین بودا در آن، با آیـین جینـه اشـتراك دارد. ایـن اندیشـه 
  .)1388، یوسفی(ر.ك: داراي اشکاالت متعدد و غیرقابل حلی است

دانـد. ایـن که سراسـر عـالم را رنـج میايگونهاشکال دیگر، نگاه افراطی بودا به مسئلۀ رنج است، به
کنند. ثانیـاً، بـر فـرض اگـر ها منافات دارد که هم رنج و هم لذت را ادراك میمسئله اوالً، با شهود انسان

معرفت یافت؛ زیرا اگر تمام هسـتی  توان به آنبودا مدعی باشد که باطن همۀ عالم رنج است، چگونه می
رنج باشد و غیر رنج چیزي نباشد، دیگر خود رنج نیز قابل شناسایی نیست. رنج هنگـامی قابـل معرفـت 
است که چیزي به نام لذت در برابر آن موجود باشد. در غیر این صورت، دیگر نام رنج بر کـل حـوادث 

هاي متحدالـذات کسی را رسد که نام تمام این پدیده و فرایندهاي عالم نهادن معناي محصلی ندارد؛ زیرا
  توانیم بر او اشکالی ایراد کنیم.را لذت بگذارد و ما نمی

انـد؛ یعنـی اشکال دیگر اینکه، غالب تفاسیري که از نیروانه شده است، بـه نیروانـه جنبـۀ سـلبی داده
شی مطلـق و نیسـت شـدن کامـل نهایت تالش یک انسان براي رسیدن به نیروانه است. نیروانه نیز خامو

توان حاصل تـالش و سـلوك انسـان را است. آیا با توجه به اینکه آیین بودا اصل علیت را قبول دارد، می
توانـد امـري ها اموري وجودي و حقیقی هستند، معلول آنهـا نمییک امر عدمی دانست. اگر این فعالیت

  عدمی و نیستی باشد.
فایـده دانسـته، داست؛ زیرا بودا هرگونـه پرسـتش و عبـادت را بیها بر خالف دستور بوعمل بودایی

معتقد بود: قوانین ثابت و ابدي بر جهان حاکم است. اما باید سـؤال کـرد کـه ایـن قـوانین را چـه کسـی 
وجود آورده و معلول چیست؟ ثانیاً، عبادت بوداییان اتفاقاً بر اساس فطرت انسانی اسـت کـه از سـوي به

  عت نهاده شده است.یودد انسان به خداي جهان در وجو
 ین در باب خلقت است. وقتـیادیوت بودا در برابر سؤاالت بنکگر سبیاناز بودا  یخیتار يهاگزارش
ا روح بعـد از مـرگ یآ« ،»از بدن است؟ يا روح جدایآ«ه کنیر ایدند؛ نظیپرسیاز بودا م یکیزیاز امور متاف

دوباره بعـد از مـرگ بـه  ،دهیقت رسیه به حقک یسکا یآ«، »م؟یا قدیا جهان حادث است یآ« ،»است؟ یباق
 ییهـن بـوداک يهاتابکه در کن دسته از سؤاالت یوت بود. اکپاسخ او فقط س» جهان بازخواهد گشت؟

ه بـه کـاست  ینیبن مسائل جهانیترییربنایشامل ز ،)268- 266(همان ص مشهورند» نینامتع يهاپرسش«به 
فلسـفه او را  ،روانشیـاز پ یه برخکشد  موجبوت بودا کنداشته است. س یوتظاهر بودا دربارة آنها قضا

 و فالسـفۀ هنـد نامحقق یبرخ ،رونازای گرایی.فسیر کنند و برخی دیگر شکسم) تیویتی(پوز ییگرااثبات
تـب را گرفـت و کدامن آن م او،توسط بودا بالفاصله پس از رحلت  یکزیافات غفلت از متافکم: اندگفته
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 يهشـدارها و انـذارها اعتنا بـهیب ،هاتبکن میاز ا یبرخ .دیگرد یتب اصلکم یش حداقل سیاموجب ز
  .)295(همان ص خوردندزیک غوطه مییشوا، در عمق متافیپ

هاي تـرین پرسـشگوي مهمبه هر حال اگر یک مکتب بخواهد مکتبی کامل باشـد، بایـد پاسـخ
ها کامل نباشند. بـدون داشـتن مبـانی محکمـی در انسان دربارة عالم و آدم باشد. هرچند این پاسخ

توان برنامۀ جامعی بـراي رهـایی و شناسی و...، نمیشناسی، انسانشناسی، هستیهاي معرفتحوزه
  نجات انسان ارائه کرد.

  گيرينتيجه
دسـت  ئـیجر جـۀیو چنـد نت یلک جۀینت کیو بودا به  نهیه، جکچاروا یعنی هکیتب ناستکسه م یبا بررس

ارآمـد هسـتند و کجامع از عـالم و آدم نا يریتب در ارائۀ تفسکه هر سه مکاست  نیا یلک جۀی. نتمیابییم
 جیبـه نتـا نی. همچنـدهنـدارائه  ستهیدرخور و شا یانسان پاسخ نیادیبن يهاپرسش یبه تمام توانندینم

  :میابییدست م لیذ یفرع
بـاور  يگـرید زیـگراست و جز ماده بـه چيه مادکتب چارواکم رایز ؛تب خداناباور هستندکهر سه م. 1

شـد و  انـهیاز جمله مها ییهافرقه يریگلکتب بودا در طول زمان دچار تحوالت و شکنداشت. اما م
م د. عـسـتنددان قـتیآن حق یباورمند شـدند و بـودا را تجلـ یمتعال قتیتب به وجود حقکم نیدر ا

  .ندکیتب را دچار معضل دور و تسلسل مکاعتقاد به خدا هر سه م
حـال  نیدر عـ ،سـتندین لیـآنهـا قا يبرا یتقدس گونهچیرده و هک یها را نفوده تیتب حجک. هر سه م2

 یتب را بـا معضـالتکدو م نیاست ا ییهندو يه باورکو بودا به سمساره و تناسخ،  نهیتب جکباور م
  رده است.کمواجه 

 یاز جملـه نگـاه افراطـ ،ستیو دفاع ن هیتوجاز امور قابل  یبه برخ هانییآ نیدر ا ینگاه و عمل افراط .3
بـه  یبـودا و نگـاه افراطـ نییبه مسئلۀ رنج در آ یو نگاه افراط نهیج نییدر آ يو خودآزار اضتیبه ر

  ه.کتب چارواکاصالت ماده در م
 ی. البته در عرفان اسالمستین يجز فنا و نابود يزیچ کنندیم میانسان ترس يمکاتب برا نیکه ا ی. هدف4

  مطلق. یمحض و خاموش يبقاست، نه نابود نیکه ع ییبه فناست، اما فنا یابیهدف انسان دست زین
ه مناسـب بـا اعمـال انسـان ک ياخرو يتاب و پاداش و جزاک. با توجه به عدم باور به معاد، حساب و 5

  .ماندیم پاسخیتحقق آن ب یعدالت و چگونگ نیادیباشد، مسئلۀ بن
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