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  8/12/1392: شـ پذیر 15/8/1392دریافت: 

  يدهكچ
داشـت، امـا بعـدها متـون دینـی       مـی  ه بودا پیروان خود را از پرداختن به مباحثی همچون آغاز و انجام جهان برحذرکبا آن

لـی تقسـیم   کشناسـی بـودایی بـه دو نـوع      یهـان کننـد.  ک شناسی بودایی ارائه می تصویري از جهان ،اتب اصلی بوداییکم
 گیه چگـون کـ شناسی زمانی  یهانکند و ک ه آرایش عوالم مختلف را توصیف میکانی کشناسی فضایی یا م یهانک :شود می

رَوالـه و  کرَواده یـا چ کشناسی عمودي یا چ یهانکشناسی فضایی بر دو نوع  یهانکند. ک را بیان مینات ئاپیدایش و نابودي ک
شـناختی واحـد    نظام جهان کدر دین بودا یه کاست الزم به یادآوري شود.  واده تقسیم می  شناسی افقی یا شاهسره یهانک

  .این نشان از ناهماهنگی در این آیین استوجود ندارد و 

  واده.  ره واده، شاهسرهکبودا، چآئین شناسی، بودا،  یهانک ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ات کـ تـرین ن  همواره از مهم ،دهنده و موجودات آن یلکترین عناصر تش جام جهان و مهمفر آغاز وبحث 

جملـه ادیـان    بیش بـه آنهـا توجـه شـده اسـت. از      و مکمورد توجه صاحبان ادیان بوده و در متون مقدس 
اند. دغدغـۀ رهـایی انسـان از     طور مبهم به این مباحث پرداخته هاي هندو و بودا نیز به ویژه آیین به ،شرقی

مباحـث بـوده    گونـه  به اینی از دالیل اصلی پرداختن کچرخۀ زندگی این دنیا و توجه به مسئلۀ نجات ی
بـر  آئـین  ایـن    ه خود جریانی اعتراضی بر ضد برهمنـان بـود، دغدغـه اصـلی    ک ،بوداآئین است. با ظهور 

در  بـودا  سـیدارته گئوتمـه  رو، بنیانگـذار آن یعنـی    این رهایی از زندگی پر رنج این جهانی قرار گرفت. از
جهـان چیـزي   ایـن  ه از کـ ت. بعـدها دریافـت   گردان و راه ریاضت را در پـیش گرفـ   جوانی از دنیا روي

جهـان و   ةهرگاه از وي دربـار  ،شاند. به همین سببکشود، همین امر او را به توجه به درون  عایدش نمی
زد و پرداختن به چنـین امـوري را امـري عبـث      شد، از پاسخ به آنها سر باز می آغاز و انجام آن سؤال می

بـیش مباحـث    و مکـ اتـب مختلـف فلسـفی بـودایی،     کپدیـد آمـدن م  ها پس از او بـا   . مدتکرد تلقی می
یعنـی   ،آئـین شده با توجه به مبانی اصلی ایـن   شناختی مطرح یهانکهاي  شناختی مطرح شد. فرضیه جهان

بـودا و   آئینمقاله این مبحث را نخست از منظر این و چرخ آیین مورد توجه قرار گرفتند. » شدن«چرخۀ 
اندیشـه   بسـتر در  یسـم ه بودکـ  آنجـا  از .دهـد  یانه مورد توجه قرار می انه و هینهمتون اصلی دو جریان مهای

هـا و   تـرین شـباهت   شـود، بـه مهـم    دار آن محسـوب مـی   هندویی پدید آمده و در برخی مـوارد میـراث  
هـاي   ی از ویژگـی کـ ه یکـ تـه الزم اسـت   کهاي اصلی آنها اشـاره خواهـد شـد. یـادآوري ایـن ن      تفاوت
طول و عرض جغرافیایی اجزاي مختلـف جهـان    ةبار آور اعداد و ارقام در ارائه مالل ،شناسی بودایی جهان

بـاره   ایـن  و در  ردهکـ ان از ورود به چنین مباحثی خـودداري  که تا حد امکیهانی است کهاي  و طول دوره
  ایم. ارجاع دادهاصلی به منابع را خوانندگان 

  شناسي جهاني لغوي و اصطالحي امعن
بـه   ،و در اصـطالح » kosmos«شناسـی و از ریشـه یونـانی     ي جهـان ادر لفظ بـه معنـ  » Cosmology«واژة 

هاي کیهانی و همچنین دیدگاه خاص یا تصوراتی راجع به جهان در یـک دیـن یـا سـنت      مطالعۀ دیدگاه
ه ایـن واژه داراي معنـایی دوگانـه و یـادآور واژه     کـ شـود. برخـی بـر ایـن باورنـد       فرهنگی اطـالق مـی  

اساطیر اسـت، بـه گـردآوري     ۀشناسی، در عین حال که مطالع گونه که اسطوره بدین ؛استشناسی  اسطوره
بـا توجـه بـه کـاربرد      »Cosmology«پـردازد. امـا واژه    هاي غالب و شاخص یک سـنت نیـز مـی    اسطوره
اي از علـوم طبیعـی ماننـد     با مجموعه از یک جنبه بیشتر مورد توجه است و آن پیوند ،اي که دارد دوگانه



   ۹۹ شناسي بودايي تأملي در كيهان

تفاوت ظریفی هـم   ،این اصطالح. )Bolle, 1987, V.4, p. 100-101( شناسی است و زمین کوم، علم فیزینج
ها و یـا نظریـات راجـع     زایی به اساطیر، داستان زایی دارد. کیهان یهانکیا همان » Cosmogony«با اصطالح 

وجـود موجـودات زنـده،     ،بهتّاچاریـه به تولد و خلقت عالم، یا تئوري منشأ جهان اشـاره دارد. بـه گفتـه    
هـایی بـراي    حـل  ی نیز به دنبال راهیبخصوص نسل بشري، بیانگر مسئله خلقت است که حتی انسان ابتدا

هـاي متکثـر عـالم طبیعـت بـوده       صدد یافتن منشأ مشترك پدیده زایی در هاي کیهان آن بوده است. فرضیه
تـوان آن   بینی نیز مرتبط است، نمی با جهان »شناسی جهان« ةه واژک). با آنBhattacharyyah, 1971, p. 1( است

هـاي مشـترك و    اي از دیـدگاه  اي است که به مجموعـه  واژه »بینی جهان«ار برد. کدیگر به کجاي ی دو را به
ب موجـ نـد کـه   ک هایی را مطـرح مـی   شناسی پرسش شود. اما جهان حیات و جهان اطالق می ةکلی دربار

توان کیهـان را از دو منظـر متمـایز     ه میکند باورشود. برخی بر این  غالب می بینی رسیدن به بهترین جهان
هـاي راجـع    توان دیدگاه می ،هاي فرهنگی. در منظر اول مایه . درون2 ؛. موقعیت جغرافیایی1بررسی کرد: 

 .د(نژادي) بررسـی کـر   هاي زمین، نواحی متفاوت آنها و تقسیمات زبانی و قومی به کیهان را بر طبق قاره
انـد، مـورد    ها در آن توسـعه یافتـه   باید عواملی چون سطوح مختلف فرهنگی را که دیدگاه ،در منظر دوم

یهـانی  کهـاي   اي را بر دیـدگاه  هاي قبیله باید تأثیر عوامل فرهنگی و نظام ،عبارت دیگر اش قرار داد. بهکنک
  .)Ibid, p. 101-102( مورد توجه قرار داد

  در دين بودا »نجها«و  »شناسي جهان«واژه 
ي امعنـ  ) بـه Lokaprajanapti» (لُکه پرَجنـاپتی «در دین بودا ترجمه دقیق واژه سنسکریت » Cosmology«واژه 

رود و  ) بـه کـار مـی   Loka-dhatu» (لُکه دهتو«در زبان سنسکریت » جهان«و براي واژه  است» تعلیم جهان«
و  2آید. در دین بودا، در قـرون   طوالنی آن به وجود میبر مکانی داللت دارد که از رهگذر کرمه و نتایج 

میالدي عقیده بر این بود که جهان داراي وجود ذهنی است و این واژه داللت ضمنی بر حیـات انسـان    3
. از )Sadakata, 1997, p. 25-26(منزلۀ یـک امـر عینـی در نظـر بگیرنـد       شد که جهان را به داشت و مانع می

واده اشاره دارد که بـا مسـایلی    به آن دسته از تعالیم ابهیدهمه و متون سرواستی شناسی سوي دیگر، جهان
هـا   طـورکلی، بـودایی   جمله منشأ جهان، مراتب موجودات جهـان و نـابودي جهـان مـرتبط اسـت. بـه       از

توه   Bhājanalokaها) به دو جهان بهاجنَه لُکه ( وادین کم سرواستی (دست یعنی ظرف جهان (مکـان) و سـ (
شناسی وجـود دارد:   ) یعنی جهان موجودات زنده قائل بودند. از منظر آنها، دو نوع جهانSattvalokaکه (لُ

یکی به شناخت جهان و دیگري به شناخت جانوران و موجودات جهان مربـوط اسـت. همچنـین بایـد     
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یـک پناهگـاه    مثابـه  گفت: ارتباط نزدیکی میان دو جهان مزبور وجود دارد؛ زیرا خلق اولی براي دومی به
  .)Poussin, 1911, v. 4, p. 130(است 

  شناختي از منظر بودا يهانكهاي  انديشه
 گرایانـه بـود. او در برهمـه جالـه     موضـع بـودا دربـارة آغـاز خلقـت موضـعی الادري       ،به گفتۀ محققـان 

)Brahmajāla ام آن هایی دربارة آغـاز چرخـه جهـان و سـرانج     ه نظریهک) به تفصیل از برهمنان و راهبانی
هـاي بـودا پاسـخی بـراي      . معمـوالً در آمـوزه  )Alan James, 1990, p. 50-51( ردکـ  ردند، انتقاد میک ارائه می

ه بـودا از پاسـخ بـه آنهـا     کـ زیرا چهارده سؤال معروف وجـود دارد   ؛شناسی وجود ندارد یهانکهاي  سؤال
و  »جهان«شناسی مربوط بود. چهار سؤال اول عبارتند از: آیا  رفت که هشت سؤال از آنها به کیهان طفره می

ابدي هستند؟ یا ابدي نیستند؟ یا اینکه هم ابدي هستند و هم ابدي نیستند؟ یا اینکه نه ابدي هستند،  »خود«
انـد؟ یـا    حاظ حجـم، کرانمنـد و متنـاهی   به ل» خود«و  »جهان«نه غیر ابدي؟ سایر سؤاالت عبارتند از: آیا 
اند؟ اساساً بودا پرداختن به  اند؟ یا اینکه نه متناهی و نه نامتناهی نامتناهی؟ یا اینکه هم متناهی و هم نامتناهی

دانست؛ زیرا بر آن بود که تأثیري در نجات فردي ندارند. از سـوي دیگـر، سـنت     ها را باطل می این سؤال
هایی  دانست. بعدها گرچه برخی دانشمندان پاسخ ح این سؤاالت را نوعی ارتداد میبودایی نیز پیوسته طر

بـودا خـود    .)Kloetzli, 1983, p. 1-2(پاسـخ مانـد    ها بـی  هایی از این پرسش به بعضی از آنها دادند، اما جنبه
در پی دانسـتن  ه کشناسانه به جهان بدهد. او در پاسخ راهبی  ه معنایی اخالقی و روانکوشید ک همواره می

رو، جهان بیرونـی تـا     این از .شوند ه آنها از میل به وجود صادر میکداد  عناصر مادي عالم بود، توضیح می
پـردازي در سـخنان بـودا     ه اگرچه فرضیهکه شخص آگاه است، وجود دارد. برخی بر این باورند کزمانی 

تب مهایانـه، ایـن تعـالیم بـه     کویژه م اتب مختلف بودایی، بهکبه شدت سرزنش شده است، اما در متون م
ه همـواره در پـی اتخـاذ    کشود. این امر نشانگر تناقضی شدید و بیانگر ضعف آدمی است  وفور یافت می

  .)Alan James, 1990, p. 52( موضوعات مختلف بوده است ةهاي نظري دربار دیدگاه

  شناختي بودايي و معتبرترين منابع آن يهانك ةپيشين
ها و تفکرهاي مختلف هندویی نیـز مطـرح شـده اسـت.      شناختی پیش از دین بودا، در سنت کیهانهاي  دیدگاه

ـاهیم مشـترك       که بسیاري از مضامین مطرح طوري به ـاوت از مف ـا انـدکی تف شده در ابهیدهمه پیش از هر چیز ب
ـاي  ترین شباهت ها اخذ شده که به مهم شناسی متون ودایی، از اوپنیشدها و پورانه جهان ـاره خـواهیم     ه ـا اش آنه

ـا و آگمـه   کرد. از سوي دیگر، اگرچه در متون متقدم مکتب بودایی یعنـی نیکایـه   ـا (  ه ـا   Agmas) (3ه ق.م)  4ت



   ۱۰۱ شناسي بودايي تأملي در كيهان

ـان   هاي پیشرفته سنت مندي ارائه نشده، اما بسیاري از دیدگاه شناسی نظام جهان شناسـی   هاي بعدي در زمینـه جه
  .)Kloetzli, 1987, v.4, p. 116; Gethin, 2004, v.1, p. 183; Alan James, 1990, p. 52( در این متون آمده است

ه تنظـیم شـده      اساس محتواي سوتّه شناختی در دین بودا بر یهانکبعدها مضامین  ها، وینَیـه و اَبهیدهمـ
 دهـد،  امل از جهان هستی به دسـت نمـی  کدیگر، هیچ سوتره بودایی به تنهایی ساختاري سوي است. از 

شناسـی دسـت یافـت. البتـه برخـی       یهـان کتوان به نـوعی   ها و تفاسیر می ه با توجه به مجموع سوترهکبل
ه کـ هـاي نجـومی نیسـت، بل    شود، محصول اندیشه یهان در دین بودا ترسیم میکه از کتصویري  ندمعتقد

 سـت هـا بـوده ا   املی هماننـد بوداهـا و ارهـت   کگران  وتی مراقبهکشرحی از جهان براساس مشاهدات مل
)Kloetzli, 1983, p p. 4-10 ،ســه ســنت بــودایی تــرواده،  ،هــاي بعــد . در دوره)40- 39، ص 1390؛ جعفــري

دیگر است، در مناطق مختلـف  کشان تقریباً شبیه ی شناسی هاي جهان ه آموزهک ،چاره واده و یوگه سرواستی
  .)Gethin, 2004, v.1, p. 183( یابند ا و جنوب آسیا گسترش میکجمله سریالن آسیاي شرقی از

  شناختي بودايي مباني جهان
یانه و مهایانه متفاوت است. در متون معتبر سـنت جنـوبی    شناختی دو جریان هینه یهانکاساس تصورات 

 هشـد  شناسی بـودایی در نظـر گرفتـه     چهار اصل براي جهان ،ها ها و آگمه ایهکجمله نی از ،یانه یا همان هینه
. از 2 ندارد و علت اصلی پیدایی موجـودات در زنجیـره علـی قـرار دارد.     . جهان خالقی1ه عبارتند از: ک

ل از نـواحی  ک. جهـان متشـ  3اي براي جهان وجـود نـدارد.    شده  انی حد و حدود تعریفکنظر زمانی و م
. همـه موجـودات دایمـاً در قلمروهـاي     4 دهند. یل میکدیگر سلسله طبقاتی را تشکه با یکمختلف است 

از راه معرفتی اسـت   ،رهایی از این تولد دوباره .شوند شان متولد می رمه عمل گذشتهکمختلف و مطابق با 
  .)Ibid, v.1, p. 183( سازد ن میکه نیل به نیروانه را ممک

تـب  که مکـ گـردد   م) برمـی 375 - 60( وشـانی کبـه اواخـر دوره    ،شناختی مهایانـه  یهانکاما تصورات 
شـود. ایـن اصـل     یـد مـی  کاتحاد درونی نیروانه و سنساره تأ چاره مطرح است و در آن بر اي یوگه مهایانه

هـا   شناسی بودایی براسـاس مندلـه   یهانکبودایی شده است. مدل  یهانیک - گیري نظام روانی لکب شموج
دهـد   یهانی و روانی ارائه مـی که تصویري نمادین و عینی از جریانات کبنا شده  نگاري روانی یهانکیعنی 

ه کـ ) Bharacarka( یا تبـدالت » شدن«. مفهوم چرخه 1دهند.  یل میکدو اصل بودایی اساس آن را تش که
ه شخص بـا  ک. چرخ آیین 2. )274- 271ص ، 1384(چاترجی،  چرخد ناپذیري تولد و مرگ می بر محور پایان

اي  گونـه  چهار دهیانه) بهاي،  اي (یا مراقبه ترتیب عوالم دهیانه بدین .پیروي از آن قادر به رهایی خواهد بود
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بیـر و عـالم صـغیر را بـه یـاد      که بحـث تطـابق عـالم    کـ دیگر ممزوج هسـتند  کشناسی با ی یهانکبا مدل 
شـناختی آن بـا جهـان بیـرون      منزلۀ عالم صـغیر و تطبیـق مراحـل روان    آورند؛ یعنی شناخت انسان به می
انتهـایی   انسان و عالم صغیر و نیروانه به بیعبارت دیگر، سنساره به محدودیت  . بهاست بیرکمنزلۀ عالم  به

 .)C.F: Singh, 2004, p. 1-7(بیر اشاره داردکجهان بیرون و عالم 

  جهان ةعناصر سازند
ه   پیش از هر چیز در متـون متقـدم بـودایی از    ،عناصر سازندة جهان ةبحث دربار گوشـه و   جملـه ابهیدهمـ

ه جمله  ویسودي مگّه آمده است. در این متون، از رَمـانو(     ابهیدهمـگوشـه، اتـم یـا پParamānu(،   ریزتـرین
ترین بخش عالم ماده، جداناشـدنی،   کوچکها  ، اتموسوبندوشود. به عقیدة  عنصر سازندة عالم معرفی می

ه قابـل دیـدن و   کوتاه، بلند، مدور و چهارگوش نیستند، گو اینکناشدنی و نابودناشدنی و... هستند.  تجزیه
  هم نیستند.  ردن کشنیدن و لمس 

مشتق شده » ریز«ي امعن به» Anu«و » نهایت بی«معنی  به» paramā« از دو قسمت» Paramānu« ةواژ
 ;Radhakrishnan, 1998, v.1, p. 616-617است (» نهایت ریز موجود بی«معناي  کلی به طور است و به

Sadakata, 1997, p. 22-25 .(  اتمـی در فلسـفۀ یونـان نیـز     از نظر برخی، با توجه به اینکه نظریات
مطرح بوده، این فلسفه بر نظریات اتمی هند تأثیر گذاشته و بعـدها متفکـران هنـدو آن را گسـترش     

ه بـا  کـ شـوند   ها زمانی سبب پدیـد آمـدن موجـودات مـی     اتم ،. در اندیشۀ بودایی)Ibid, p. 22-25( اند داده
سایر ذرات دور آن جمـع   .م هسته استکحذره ریز در  کی ،دیگر جمع شوند. بر طبق ویسودي مگّهکی

پدیـد آمـدن موجـودات خواهنـد شـد. در اندیشـه        ،نهایت ول و درکشوند و سبب به وجود آمدن مل می
شود، چهـار   ه، آنچه عامل اصلی پدید آمدن موجودات میکه و سوترانتیکجمله ویبهاشی از ،اتب بوداییکم

اسـاس   ها بر جمع شدن اتم موجبه کهایی هستند  ژيآنها انر ،واقع ، هوا است. دركعنصر آب، آتش، خا
، سرد بـودن آب،  كه عناصر چهارگانه خواص مختلفی مانند سخت بودن خاک آنجا شوند. از ظرفیتشان می

ال مختلفـی وجـود   که موجـودات بـه اشـ   کـ گرم بودن آتش و سیال بودن هوا دارند، این امر سبب شده 
هـاي بـودایی    ه عناصـر چهارگانـه در اندیشـه   کـ  کـرد ید کته تأکاین ن. باید به )Ibid, p. 20-22( داشته باشند

یـد شـده   کتب بودایی بر آنها تأکه در تعالیم خود بودا و برخی بزرگان مک اي گونه اهمیت فراوانی دارند، به
آننده این زمین پهنـاور  « گرفت، بودا گفت: هاي زلزله را فرا می ه آننده از بودا علتکجمله زمانی  است. از

ان خوردنـد و  کـ ها ت ر روي آب ساخته شده، آب بر روي باد، باد بر روي فضا، با وزیدن باد نیرومند آبب



   ۱۰۳ شناسي بودايي تأملي در كيهان

سـؤاالتی از   اسیپ براهمنک ،دیگري ةدر سور». ان خوردکها زمین ت ان خوردن آبکسرازیر شدند و با ت
ي قرار دارد؟ بـر چرخـه   زمین روي چیز«دهد:  گونه به او پاسخ می پرسد و بودا این بودا دربارة خلقت می

اي بـراهمن فراتـر نـرو هـوا بـر      «گوید:  سرانجام بودا می». آب، و چرخه آب؟ بر باد و چرخه باد؟ بر هوا
  .)Poussin, 1911, v.4, p. 131( »گاه است یهکه بدون تکچیزي قرار ندارد، بل

  شناسي بودايي يهانكانواع 
انی کـ شناسی فضـایی یـا م   یهانک. 1شود:  لی تقسیم میکشناسی بودایی به دو نوع  یهانکمحققان،  از منظر

و نـابودي  پیـدایش   گیه چگـون کـ شناسـی زمـانی    یهانک. 2ند. ک ه آرایش عوالم مختلف را توصیف میک
شناسـی عمـودي یـا چکـرَواده      شناسی فضایی بر دو نوع کیهـان  البته خود کیهان. کند کائنات را بحث می

)Cakravada) کرَوالهیا چ (Cakravalaواده ( شناسـی افقـی یـا شاهسـره     ) و کیهانSahasravada  تقسـیم (
  .)Kloetzli, 1983, p. 3-6(شود  می

کـه   .با توجه به دو جریان مهایانه و ابهیدهمه قابل تقسیم اسـت  ،از منظري دیگر شناسی بودایی کیهان
وه مرو، تعـالیم بودا(دهرمـه)   کبر بیش از همه  ،یانه باشد. در سنت هینه یانه می مراد از ابهیدهمه همان هینه

مهمتـر از   قلمروهاي مختلف بـودا  ،ه در مهایانهکشود. حال آن ید میکیه مونی تأکو شخصیت تاریخی شا
 .شـود  ها تقدم دارند و شخصیت بودا وجودي فراانسانی تلقی مـی  وه مرو هستند. بودا و بوداها بر دهرمهک

  .)Sadakata, 1997, p. 19-20( ندک دین مبدل می کفلسفه به ی که دین بودا را از یکهمین مهایانه است 

  انيكشناسي فضايي يا م يهانك .الف

والـه و   رهکـ شناسـی عمـودي یـا چ    یهانکانی بودایی به دو شاخۀ کشناسی م یهانک ،ه گفته شدکطور  همان
  شناسی افقی یا شاهسره واده قابل تقسیم است. یهانک

1 .رَهکچ ه یا چلیـه    نیـز مشـهور اسـت، بیـانگر جهـان     » جهانی کت«ه به نظام ک ،والَه رَهکوادشناسـی او
جهـانی در سراسـر    ک. به گفته برخی محققان، دورنماي اصلی نظـام تـ  )Kloetzli, 1983, p. 3( بودایی است

 شـود  ریت بـودایی محسـوب مـی   کدین بودا مورد پذیرش است و ویژگـی غالـب متـون پـالی و سنسـ     
)Kloetzli, 1987, v.4, p.113(هـاي   دایرهصورت  به هکند ک هایی را توصیف می جهان ،شناسی عمودي . جهان

طبقـه دارد. در ایـن    کدنیا سی و یـ  ،شناسی دیگر قرار دارند. بر طبق این نوع جهانکتو و در طول ی در تو
. بـاالي طبقـه دیگـر قـرار دارد     ه هر طبقهکیل شده کتش ه)کنات از چندین عالم یا طبقه (لُئاکیهان، کنوع 

ه در حاالت دهیانه یـا مراقبـه توصـیف    کهاي موجودات  ها و باطن ی از درجهکبا ی ،ها از این عالمهریک 
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، انـد. در ایـن نظـام    یل دادهکه آن را تشـ کـ شده، همخوانی دارند. جهان بیشتر عبارت از موجوداتی است 
موجـودات در محـیط    ،لـی ک طـور  اند. بـه  ر آنها درست شدهها یا آثار وضعی رفتا رمهکها از  از عالمهریک 

نش آنهـا بـه دلیـل    کـ هاي مختلف تعلـق دارنـد؛ زیـرا وا    اند، اما در این نظام به جهان کزیستی خود شری
هـاي   اسـطوره  اسـاس . بر)Kloetzli, 1983, p. 25-30( رامونشان دارند، متفـاوت اسـت  یه از جهان پکی کادرا

. )262، ص 1373(ایـونس،   یل شـده اسـت  کوه مرو تشکواله از سه بخش فراز، پیرامون و زیر  رهکچ ،بودایی
کـوه جهـان یعنـی    ترین  بزرگ ،ز آنکترین سطح قلمرو حس قرار دارد. در مر واله در پایین رهکچدرواقع، 

عنـوان   یی، بـه اي که معموالً در تفکر هندویی و بـودا  ) (کوه اسطورهSumeru) یا سومرو (Meruکوه مرو (
 ،وهکـ وراي ایـن  شود) وجود دارد که با هفت رشته کوه و دریا احاطـه شـده اسـت.     مرکز عالم تصور می

تـرین قـاره،    قـاره در اقیـانوس بـزرگ قـرار دارد. جنـوبی      دریاهایی در چهار جهـت اصـلی، چهـار شـبه    
ه در زیـر  ک ،ش آنترین بخ هاي عادي است و در جنوبی ونت انسانک) محل سJambudvipa( جمبودویپه

اي از  حلقـه  ،شود. در حاشـیه بیرونـی آن   وه هیمالیا واقع شده، جهان و سرزمین بوداها شناخته میکرشته 
 ;Kloetzli, 1987, V.4, p. 114( شـوند  ها به جزیره مـی  ه مانع از نفوذ آبکوه آهن در اقیانوس وجود دارد ک

Sadakata, 1997, p. 25-27; Gethin, 2004, v.1, p. 184(.  
توان به  جمله آنها می واله، مرکب از تعدادي تصاویر محدود است که از از نظر برخی نظام چکره

ها، فضا و باد، درختان و دیگر نباتات و غیـره اشـاره    ها، انواع مختلف آب تعدادي جزیره، انواع کوه
هاي دائوئیستی نیز یافـت   اي و جینی و اندیشه توان در کیهان پورانه شود نظایر آنها را می کرد که می

)Kloetzli, 1983, p. 40-42; Kloetzli, 1987, V.4, p.113(.  
ایـه،  کایـه و انگـوتره نی  کهنـی همچـون مجیمـه نی   کشناسی افقـی: در متـون    یهانکواده یا  شاهسره .2

ن هاي هزارتایی سـخن بـه میـا    مند در بوداگهوشه، از جهان اي مختصر و نظام گونه ها و همچنین به هکجات
ـاي هـزاران،    در این مدل، کیهان به عوالم افقی و در دسته. )Kloetzli, 1987, V.4, p. 113, 115-116( آمده است ه

عبارت دیگر، بر طبق شاهسره، هزاران عدد از این عوالم سـی و یـک    شوند. به ها و میلیاردها توصیف می میلیون
و  هـاي میانـه   ، هزارگـان کوچـ کهاي  هزارگان ،ترتیبه به ک )Kloetzli, 1983, p. 25-30( اي وجود دارد طبقه

. بـر طبـق   )401- 400، 64، ص 1386؛ پاشـایی،  Poussin, 1911, V.4, p.137( شوند هاي بزرگ نامیده می هزارگان
 کهاي جنوبی از یـ  ه سنتک حالی در .گیرد بر می میلیون جهان را در کسنت شمالی، آخرین این عوالم، ی

توان اندازة وسـعت جهـان را تعریـف     با وجود این، با چنین اعدادي نمی .یندگو تریلیون جهان سخن می
  .)Gethin, 2004, V.1, p. 184( هاي جهان وجود ندارد گیري نظام انی براي اندازهکرد و هیچ محدوده مک
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  شناسي زماني يهانك .ب

 ،لـی ک طـور  ند. بـه ک شناسی زمانی، زمان و چگونگی پدید آمدن و از بین رفتن جهان را توصیف می یهانک
دوره روي  که در یـ کـ ه عـین اتفاقـاتی   کـ البته این بدان معنـا نیسـت    .اي است زمان در دین بودا چرخه

ه بـا گـردش روز و شـب،    کـ ه صرفاً به ایـن معناسـت   کبل ،رار خواهد شدکهاي دیگر ت دهد، در دوره می
  بخشند. به زمان میه ساختار ثابتی کدهد  تابستان و زمستان، حوادث طبیعی مشخصی رخ می

اسـت. هـر مهاکلپـه، از چهـار کلپـه      » دورة بـزرگ «) یا Mahākalpa( لپهکگیري زمان مها واحد اندازه
دام از کـ شود. اساسـاً هـر    ) را شامل میAntrakalpaتشکیل شده که هر کدام از آنها نیز بیست انتره کلپه (

افتـد، قابـل    لپـه اتفـاق مـی   که در طی آن کجهان  املکاي از ت با توجه به مرحله ،هاي دیگر لپهکبا  ،ها لپهک
  ها عبارتند از: لپهکاین . تمییز است

) یا دوره خلقت: این دوره از زمان به وجود آمدن باد ازلی تـا خلقـت   Vivartakalpa( لپهک. ویورتَه 1
) یـا عصـر   Vivartasthāyikalpa( لپـه ک. ویورتَستایی 2شود، ادامه دارد.  ن دوزخ میکه ساکاولین موجود 

ار کتداوم حیات: این دوره شامل طـول دوران خلقـت اسـت و بـا ظهـور اولـین موجـود در دوزخ آشـ        
مورتَه  3شـود.   می ه ک. سـ لپـ )Samvartakalpa      پیـدایی   ) یـا دورة نـابودي: ایـن دوره از زمـان توقـف بـاز

ــانی    ــودات تــا زم ــابود مــی   کــموج ــان مــادي ن ــود، ادامــه دارد.   ه جه ــتایی 4ش ـهک. سمورتَس لپـ 
)Samvartasthāyikalpaامل محـو و در حالـت تهـی    کطور  ) یا عصر تداوم نیستی: در این دوره جهان به

 .)Kloetzli, 1983, p. 74-75; Kloetzli, 1987, V.4, p. 116( گیرد قرار می

  پيدايي و نابودي موجودات
شـوند. در دوره خلقـت،    م میتقسی کوچکلپه کلپه یا کخود به بیست انتره  ،هاي چهارگانه لپهکاز  کی هر

لپـه دیگـر بـه وجـود     کشود و موجودات در نـوزده انتـره    لپه ایجاد میکجهان مادي در طول اولین انتره 
انـد. طـول دوره حیـات     ها داراي حیـات  اي نامحدود است، انسان ه دورهک ،آیند. در پایان دورة خلقت می

 و یابـد  سال تقلیـل مـی   10یابد و دوباره به  می سال افزایش 80000شود و تا  سال شروع می 10انسان از 
  لپه میانی است.کدهد، هجده انتره  ه این فرایند رخ میکمدت زمانی 

هاي میانی در اثر جنگ، بیماري و فقر، که به ترتیب هر کدام هفت روز، هفت  گفته شده است که کلپه
هـاي فروتـر محـو     از سـاحت  روند. هنگـامی کـه موجـودات    کشند، از بین می ماه و هفت سال طول می

پیوندند که قاعدتاً از طریق مراقبـه و نیـل بـه نیروانـه      شوند، دوباره در آسمان دهیانه(مراقبه) به هم می می
هایی  اند: نابودي ها سه نوع دهد. براساس منابع بودایی، نابودي ها رخ می نتیجۀ نابودي شود، و در حاصل می
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هند. اولین دهیانه محدوده نابودي با آتش است که در نتیجـه، همـۀ   د که به وسیلۀ آتش، آب و باد رخ می
سوزاند. دومین دهیانه محدودة نابودي با آب، و دهیانه سوم محدوده نابودي با باد  پایه را می چیزهاي دون

نامیـده  » هاي لطیـف  ساحت«پراکند. دهیانه چهارمی وجود دارد که  است که همۀ چیزهاي دون پایه را می
دهند،  ها یکی پس از دیگري رخ می گیرد. این نابودي و هرگز در معرض نابودي جهانی قرار نمیشود  می
گانـه، در   هاي هشـت  شود. این چرخ نابودي که هفت مورد از آنها با آتش و یکی با آب واقع می اي گونه به

آخـرین نـابودي   نابودي با آتش، هفت نـابودي بـا آب و    56شوند. در این صورت  هفت زمان تکرار می
 .) Kloetzli, 1983, pp.73-75; Gethin, 2004, Vol.1, p. 185( وسیلۀ باد است (شصت و چهارمین) به

  سه جهان ةهاي وجود و آموز ساحت
اي دارند، نخسـت بایـد مراتـب وجـودي      انی بودایی، موجودات نقش عمدهکشناسی م یهانک در هک آنجا از

ه نیکرا از منظر این دین بررسی  آنها اسـاس   ن اسـت بـر  کـ هـر موجـودي مم   ،م. براساس تعالیم ابهیدهمـ
بنـدي موجـودات در ایـن     تـرین تقسـیم   ه اصـلی کـ طبقه جهان زاده شوند  کی از سی و یکسنساره در ی

) یـا قلمـرو جسـم؛    Kamadhatu-Loka. کامه دهتو لُکه (1: گانه در سه مرتبه اصلی است کسطوح سی و ی
ه   2تري برخوردار و در معرض شهوات قرار دارند؛  اده پایینجایگاه موجوداتی است که از م مرتبـه روپـ .

) Ārūpyadhatu-Loka. مرتبه آروپیه دهتو لُکـه ( 3) یا جسم ناب یا ماده ظریف؛ Rūpadhatu-Lokaدهتو لُکه (
  .)Poussin, 1911, V. 4, p.130; Gethin, 2004, V.1, p. 183-184(جسمی که در باالترین مرتبه قرار دارد  بییا ساحت 

ن هسـتند.  کگانـه و ذهنـی سـا    موجودات در قلمرو لذّات داراي حـواس پـنج   ،ر بوداییکاساس تف بر
گردنـد.   بخـت تقسـیم مـی    بخـت و نگـون   خود به دو گونۀ موجودات خوش ،موجودات در این ساحت

انیـت و  جملـه دوزخ بـدبو، گرسـنگی، حیو    هاي ناخوشایند وجـود از  لکل شامش ،بخت موجودات نگون
ر کـ پیامد اعمال ناسالم حاصل از جسـم و گفتـار و تف   ،خدایان حسود هستند و بازپیدایی در این قلمروها

ه هـم داراي  کـ  طـوري  ال خوشایند وجود برخوردارنـد، بـه  کاز اش ،بخت بوده است. اما موجودات خوش
انـد. بازپیـدایی    نکگانه عالم حس سـا  هاي شش ی از بهشتکوجودهاي الهی و انسانی هستند و هم در ی

  نتیجه اعمال سودمند بدن، زبان و ذهن بوده است. ،در این ساحت
شـوند.   تر است، جایگاه خدایان باالتر است که برهماها نامیـده مـی   مرتبه دوم، که عالمی ظریف

نتیجه چهار  اند. بازپیدایی در این قلمرو، در آنها داراي خودآگاهی و داراي دو حس بینایی و شنوایی
روشـنی و   نتیجـه، فـرد بـه     شـود. در  نه بوده که با تمرکز کامل ذهن بر موضوع مراقبه حاصل میدهیا
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باشد که دیگر بازگشتی ندارند. آنهـا بـه خـرد بـاالیی      رسد. این قلمروها محل خدایانی می پاکی می
یابنـد   شان قرار دارند. آنها پیش از مرگشان به روشنایی دست می دست یافته و در آخرین بازپیدایی

تـرین و   کلی، در مسیر آخرین بازپیـدایی خـود از طریـق نیـل بـه نیروانـه هسـتند. ظریـف         طور و به
دهند. در این مرتبـه   شکلی را تشکیل می ترین سطوح جهان، چهار سطح هستند که قلمرو بی خالص

شـود و   اند و وجود با اشکال ناب و ظریـف آگـاهی مشـخص مـی     جهان، بدن و حس کامالً غایب
  .) Gethin, 2004, V.1, p. 183-184; William, 2002, p. 75-76(هاي باالتر است  ق دهیانهمطاب

عـوالم  درواقـع،   .داراي پنج حس، دو حس و فاقد حـس هسـتند   ،گانه هاي سه موجودات در ساحت
بندي خاصی به موجـودات   ه طبقات آنها براساس تقسیمکواقع جایگاهی براي آنهاست  گانه در کسی و ی

  .)Gethin, 2004, V.1, p. 185-187( مربوط به این قلمروها اختصاص دارد

  طبقات موجودات
دانـد، موجـودات بـه     بخت مـی  بخت و نگون ه موجودات را شامل دو دسته خوشکبندي  براساس تقسیم

  شماري هستند. از آنها نیز داراي اعضاي بیهریک  هکشوند  پنج دسته تقسیم می
 كان خـود را تـر  کاند و اغلب م نکوه مرو و در زیر سطح دریا ساکآنها در غارهاي  ها: دیوهها یا  . اسوره1

سـه طبقـه از    ،هـا  ایـه کجنگنـد. از منظـر نی   وه مرو با خدایان و محافظان آنهـا مـی  کرده و براي فتح ک
شـوند   مـی ل و میل شهوانی هستند و با غذا تقویـت  که داراي شکخدایان وجود دارد: الف) خدایانی 

انـد. ج) الوهیـت    ، امـا سـاختۀ ذهـن    لکه داراي شـ کاند. ب) خدایانی  یل شدهکو از چهار عنصر تش
ه فراسـوي جهـان محسـوس، عـالم     کر است. همچنین گفته شده که برساختۀ شعور یا تفکغیرمادي 

ماهـا  ه لطیف و عاري از جسم و ذهن اسـت. بره کنند؛ جهانی که در آن برهماها ساکبرهما قرار دارد 
ر و مراتـب  کانـد و نـه مـذ    واقع نه مؤنـث  اما در ،ها هستند در ظاهر شبیه انسانهرچند  ،در این جهان

تـر   ه برهماهـاي بـزرگ  کحال آن .نندک ومت میکجهان ح 1000تر بر  پایین ،مختلفی دارند. برهماهاي
اي خـالق را تصـور   توان در آنجا برهماي عظیم یا خد اند. با وجود این، نمی مکهزار جهان حا 100بر 
 .)Gethin, 2004, V.1, p. 184( ردک

  جزیره به آنها اختصاص دارد. ان یعنی چهار شبهکچهار م ها: . انسان2
 شـوند  بندي می شده قرار دارند. آنها در طبقات مختلفی تقسیم باالتر از طبقه موجودات نفرین . حیوانات:3

  نه جهان خدایان. ،اند ها در ارتباط بیشتر با جهان انسان و

۱۰۸     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ویـژه در   انـد، بـه   نکجـا سـا   ها و در همـه  آنها در سراسر جهان انسان ):Pretasها) ( . اشباح یا ارواح (پرِتَه4
 کپایی زیر جمبودویپه قـرار دارد و یـ   500شود و در محدوده  ایالت تقسیم می 36ه به ک ،قلمرو یمه

  هاست. ماه انسان کروز آنها برابر با ی
شـماري وجـود دارد. عـالوه بـر      هاي بی ه در آن عذاباند ک ساکنآنها در هشت طبقه بزرگ  . دوزخیان:5

هشت بهشت سـرد   ،ه در باالي آن قرار دارد، بر طبق منابع سنت شمالیکدوزخ داغ و هفت دوزخی 
 هـاي مختلـف دارنـد    هایی با انواع نعـیم  هاي بودایی، اقامتگاه ه آنها نیز همانند دوزخکنیز وجود دارد 

)Poussin, 1911, V. 4, p. 130, 134-135 ،340- 339ص ، 1389؛ هینلز(.  
گانـه را عـالوه بـر جهـان      بندي دیگر، عوالم مربوط به موجودات، داراي حواس پـنج  در یک تقسیم

رانند  . آسمان چهار پادشاه بزرگ که بر جهات اصلی حکم می1اند:  ها، شش جهان اصلی دانسته انسان
. 3اند.  گانه که در قله کوه مرو ساکن . آسمان ایزدان سی و سه2اند.  کوه مرو ساکنو در طبقه چهارم 

گاه بوداي آینده است؛ جایی کـه بـوداي    ) که سکونتTusita( . آسمان توشیته4آسمان خدایان یمه. 
. آسمان خدایانی که در جهـان مخلـوق   5است تا زاده شود.   ) چشم به راهMaitreyaمنجی میتریه (

کنند  . آسمان خدایانی که بر قلمرو عمارت خدایان دیگر حکومت می6شان غرق خوشی هستند. خود
)Poussin, 1911,  V. 4, p. 134-135 ،43-42، ص 1390؛ جعفري(.  

  واقعي يا غيرواقعي بودن جهان
ن شـود، واقعـی بـود    شناختی ادیان مطرح می بیش در مباحث جهان و مکه کهایی  ترین اندیشه ی از مهمکی

ی کمطالـب انـد   ،جهان و ارتباط آن با تجربه فردي است. گرچه در سنت بـودایی و سـخنان خـود بـودا    
ننـد.  ک یـد مـی  کبیش از هر چیز بر غیرواقعی بودن عـالم تأ  ،ا برخی فقرات متون بوداییامدرباره آن آمده، 

گونه به جهـان   ه اینکسی کجهان را چون حباب و سراب در نظر بگیر، «پده آمده است:  جمله در دهمه از
آن را بـه گردونـه پـر نقـش و نگـار شـاهانه توصـیف         ،در ادامـه ». بنگرد، سلطان مرگ او را نخواهد دید

ریشـنان بـا توجـه بـه     ک. رادها)Dhammapada, 1982, Lokavaggo: 4-5( ه نبایـد دل بـه آن بسـت   کـ نـد  ک می
تجربه فردي نیز دائمـی نیسـت    ،اندیشه بوداه بر طبق کغیرواقعی دانستن جهان از سوي بودا، بر آن است 

فـرد را گـذر از جهـان     ۀه وظیفکو هر دوي آنها دستخوش تغییرند، و تحت سیطره این قانون قرار دارند 
وشند تـا دیـدگاه   ک . بوداییان می) Radhakrishnan, 1982, p.29( دانند توالی و زمان و رسیدن او به نیروانه می

ه انسـان گمـان   کـ گونـه   ننـد. بـدین  کامور با استفاده از تمثیل شعله چراغ بیـان  گذرا بودن  ةخود را دربار
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هاي مشـابه نیسـت. بـا     ه شعله چیزي جز تداوم شعلهک حالی در .همان شعله است ،سوزد ند آنچه میک می
ها نیست، هویت هر چیزي در دنیـا، چیـزي بیشـتر از     ه هویت شعله چیزي جز تداوم شعلهکتوجه به این

تمثیل جریـان   ،و صیرورت نیست. آنها همچنین براي ماهیت زودگذر و ناپایدار موجودات عالماستمرار 
ه اعتقاد به گـذرا بـودن امـور جهـان از دو عقیـده افراطـی       کزنند. بوداییان برآنند  آب رودخانه را مثال می

وجـود دارد و نـه   نه ماده بدون تغییـري در عـالم    ؛ندک انگاري جلوگیري می اعتقاد به ابدي بودن و نیست
ه بـودا بـر آن   کـ اي اسـت   ه چیزي بین آن دو اسـت و راه میانـه  که عالم خأل یا عدم محض است، بلکاین
  .) Tiwari, 1983, p. 51-52( ید داشتکتأ

چـاره،   ه، یوگـه کـ تب اصلی مادهیمیکویژه چهار م به ،اتب بوداییکگیري م لکهاي بعدي با ش در دوره
واقعیت عینی یا ذهنی اشیا و یا غیرواقعی بـودن آنهـا    ةهاي مفصلی دربار بحثه، که و ویبهاشیکسوترانتی

دام کـ  هیچ ،نه اشیاء ذهنی و نه اشیاء عینی ؛هیچ چیز واقعیت ندارد ، هکتب مادهیمیکوجود آمد. از نظر م به
داننـد.   مـی  )Sunya-vadins( انگار یا نیهلیست به همین دلیل آنها را هیچ .هر دو تهی هستند .واقعی نیستند

ه اشیاء عینی یا جهان مادي عاري از واقعیت و تهی است، ولـی اشـیاء   کآنند  بر ،چاره تب یوگهکپیروان م
تـب فـوق   کگوینـد. دو م  هـا مـی    یا ویجنانه وادین هاي ذهنی آلیست رو، آنها را ایده ازاین .اند ذهنی واقعی

  متعلق به شاخه مهایانه بودایی هستند.
هم اشیاء عینی و هم اشیاء ذهنـی هـر    :یانه هستند، معتقدند ه متعلق به شاخه هینهک ،اما دو فرقه بعدي

ب تفـاوت  موجـ اند. آنچـه   ها نامیده وادین گرایان یا سرواستی ین اساس، آنها را واقعابر  .دو واقعیت دارند
شـیاء  ه اکـ نـد  معتقده کتـب سـوترانتی  کپیـروان م  ؛شناخت واقعیت بیرونی است ةاین دو فرقه شده، شیو

ه کـ  حـالی  ه بایـد از راه اسـتنتاج شـناخته شـوند. در    کـ حسـی شـناخت، بل   كتوان بـا ادرا  خارجی را نمی
 ردکـ  كواسـطه و بـا حـواس ادرا    طور مسـتقیم و بـی   توان به جهان خارجی را می :ها معتقدند هکویبهاشی

)Radhakrishnan, 1998, V. 1, p. 612-669 ،307- 306، ص 1384؛ چاترجی(.  

  ر هندوييكهاي تف شناختي بودايي با ديدگاه مفاهيم جهان هاي شباهت
هـا و همچنـین تـأمالت     هکـ هاي جـین و اجیو  تبکه با مکهاي هندویی، بل با نظامتنها  نه هاي بودایی نظام

از  ،ر بـودایی پـیش از همـه   کـ ه تفکـ با توجه بـه این . ) Kloetzli, 1987, V.4, p.113( اند هلنیستی مرتبط بوده
انـد، بـه    هاي تعالیم بودا و آنهـا شـده   اي تأثیر پذیرفته و برخی قائل به شباهت شدي و پورانهمضامین اوپنی

  پردازیم. ترین مضامین آنها می بررسی و مقایسه مهم

۱۱۰     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

ه اگـر  کـ عقیده بر این بود  ،ها با مضامین اوپنیشدي: در دین بودا نیز مانند مفسران اوپنیشدي شباهت الف:
عناصـر سـازندة جهـان در    چراکـه   ؛توان آنها را شناخت ان تجزیه شوند، میش همه چیز به عناصر سازنده

 ر اوپنیشدي است.کر بودایی بسیار شبیه تفکتف
 شود. همانند اوپنیشدها، در دین بودا نیز اعتقاد بر این است که جهان با قانون یا نظم طبیعی جهانی اداره میـ 
ارزشـی جهـان از    رمـه و بـی  کاعتقاد به نیروهـاي فراطبیعـی در پـس پـرده وجـود و آثـار قـانون        ـ 

 ر است.کهاي هر دو تف ویژگی
ه کـ ننده جهان است، با این آمـوزة بـودایی   ک نترلکه هر موجودي سازنده و ک ،این مفهوم اوپنیشديـ 

 شود، قابل مقایسه است. در بدن اصل و منشأ جهان یافت می
هـا، از دیگـر مـوارد مشـابه       واقعی و غیرواقعی دانستن همزمان عالم در برخی متون و جریانمسئله ـ 

قائـل بـه نظریـۀ دو     ،فیلسوف معروف بودایی در قرن دوم و سوم میالدي ،ناگارجونهر است. کاین دو تف
تیه    رتی سـمو سطح از حقیقت یعنـی سـ )Samvarti satya(هیعنـی حقیقـت پدیـداري و پرمارتهـه سـتی      ؛ 

)Pramātha satya(ه هـر موجـودي   کـ یعنی حقیقت مطلق بوده است. از دیدگاه او، سنساره از این نظـر   ؛
شـود   اما از لحاظ مطلق بودن نیروانه واقعیتی ندارد. این اندیشه سبب مـی  .واقعی است ،شود گرفتارآن می

 )The Thirteen Principal Upanishad,1921()17 .6( هایی از اوپنیشـدها را از قبیـل میتریـه اوپنیشـد     ه بخشک
در آنجا آمده اگر برهمن در همه جهات نامحدود است، پـس دیگـر جهـت شـرق و     چراکه  ؛بهتر بفهمیم

 .)Alan James, 1990, p. 55-58( سایر جهات وجود ندارند،  اما آنها از منظر عالم مخلوق واقعیت دارند
گفتـه شـده بـودا ایـن      .جهان بیرونی و درونـی اسـت   واقعی ندانستن ،ات آنهاکی دیگر از مشترکیـ 

ه در کـ رد. حـال آن ک یا خود را نفی می بودا آتمن هکرده است، با این تفاوت کاخذ  اوپنیشدهااندیشه را از 
ی است و دانسـتن ایـن امـر    که آن نیز با برهمن یکاست، » آتمن«حقیقت ذاتی متعلق به  اوپنیشدي رکتف

 شود. متعالی سبب نجات می
این اندیشه در قالب تمایز نهادن میان جهان پدیداري با حقیقـت مطلـق در دیـن بـودا مطـرح شـده       

ه چیـزي غیـر از سنسـاره    کـ گاه با سنساره مرتبط دانسته نشده، بل هاي بودایی نیروانه هیچ است. در آموزه
یز واقعـی میـان آن   تمـا  ،چـاره)  (یوگه جمله ویجنانه واده اتب بودایی ازکبرخی م ،است. اما در دوران بعد

سنسـاره   ،واقع انتقال از جهان ماده به واقعیت است. در این فرایند نیروانه در ،دو قائل نبودند. از منظر آنها
نـد و طـولی   ک یافتـه آن را محـدود مـی    ه شخص بصیرتکشود، بل ي واقعی پشت سر گذاشته نمیامعن به

  .)Ibid, p. 58( یابد ی میکاره و نیروانه را ییابد و سنس می ه فرق امور عینی و ذهنی را درکشد ک نمی
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انـد؛ زیـرا    اي بسـیار مسـاوي   هـاي بـودایی و پورانـه    اي: ابعاد زمان در هزاره شباهت با مضامین پورانه ب:
ل از ده کهـا متشـ   دوره ،اي ر پورانـه کـ اي هستند. در تف بندي دوره پورانه هاي هزارگانه معادل تقسیم جهان

مهایوگـه اسـت. هـزار     کهزار سال بشري و هر ده هـزار سـال یـ    دام معادل دهکه هر کسال الهی هستند 
هر صد سال چنـین روزهـایی معـادل     .روز برهمنی است که آن نیز معادل یکلپه ک کمعادل ی ،مهایوگه

  .)Kloetzli, 1987, V.4, p. 116( لپه استکمها کحیات برهما یا ی

  شناسي شناسي بودايي و ارتباط آن با روان جهان
ه در آن قلمروهـاي وجـود   کـ شناسی است  همترازي آن با روان ،شناسی بودایی ی از اصول مهم جهانکی

طور همزمـان طـرح و    شناسی بودایی، جهان به ند. از منظر روانهست تقریباً با حاالت ذهنی تجربی مربوط
 ؛باشـد  مـی  كرمـه قابـل ادرا  که از طریق مفهوم کنقشه قلمروهاي وجود و شرح تجربیات مختلف است 

اعـم از پنـدارهاي    ،ي مـا  هـا  رمه اعمـال و گفتـار و اندیشـه   کتحت تأثیر  ،نیمکه در آن ساکجهانی چراکه 
. )Conze, 1964, p. 66-67( رددادوسـتی و عشـق و شـفقت قـرار      برخاسته از حرص و تنفر و فریب و نوع

ـاالت    در ـالم و غیرسـودمند منجـر بـه     واقع، جهان انعکاس اعمالی است که مولود قلب و ذهن ماسـت. ح ناس
ـاي آن اسـت. از       بار در قلمروهاي بدبختی مـی  پیدایی و سرنوشتی مصیبت باز شـود کـه دوزخ یکـی از قلمروه

ـاي سـعادت،    سوي دیگر، سخاوت و دوستی، که سبب اعمال سودمند می شوند، منجر به بازپیدایی در قلمروه
ـلح و ریاضـت، از       یانسان و یا یکی از شش ساحت خدایان معنوان  به یا ـاالت عمیـق ص شود. اما با توسـعه ح

عنـوان   بـه  لکشـ  بی طریق عمل مراقبه آرام و توسعه حکمت ژرف و مراقبه روشن، شخص در ساحتی ناب و
. این امـر  )Gethin, 2004, V.1, p. 185-186( هاي اوست اسی از مراقبهکن ساحت انعای .شود برهما بازپیدا می

ه بـا  کـ نـه بـه دسـت خداونـد و فرشـتگان، بل      ،ه جهـان کـ بـر آن اسـت    یشنانرادهاکره کتا بدانجاست 
هـا   اي از تصـمیم  هاي آزادانه و از سر اختیار بشر ایجاد شده و تاریخ زندگی بشر محصول زنجیره انتخاب

  .)Radhakrishnan, 1982, p. 33( و تجربیاتش است
ی ثـابتی پیـدا   کـ شرایط ذهنـی و فیزی تواند  فردي، شخص نمی آمد ه با توجه به تجربه روزکنایجالب 

این حالـت آرامـش بـه دلیـل      .ردکهزار سال زندگی خواهد  84ه در آن کاگر به مرتبه برهما برسد،  .ندک
  .)Gethin, 2004, V.1, p. 186( اي بودن عوالم دائمی نیست چرخه

زیـرا آنهـا    ؛اسـت هاي آسمانی و حاالت آگاهی، نوعی تنـاظر برقـرار    از دیدگاه سنتی نیز میان جهان
توان ناظر بـه حـاالت معنـوي شـخص تحلیـل       شناسی بودایی را می هاي جهان معتقدند بسیاري از گزاره

۱۱۲     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

بـراي نمونـه،   اند.  شناسی سنتی را نمادپردازي محض دانسته برخی از نوگرایان بودایی جهانکه  چنان رد.ک
ه نشـان  کـ بـا توجـه بـه متـون باسـتانی       ه این امرکدانند  عالم دوزخ را نماد حاالت گناه و خودآزاري می

  .)340، ص 1389(هینلز،  شود شناسی عالقه داشته، تأیید می دهد بودا از همان آغاز به روان می

 گيري نتيجه

  رد:کگونه بیان  توان این شناختی بودایی را می ن یهاکحاصل سخن درباره مفاهیم 
رد و ایـن  کـ  اً از پرداختن به این مباحث خودداري میاساسآئین مبلّغ این بنیانگذار و خود بودا در مقام . 1

هاي اصلی او، یعنی نجات از گردونه جهـان پـر رنـج و یـافتن راهـی بـراي        به دلیل دغدغهشاید امر 
رهایی از آن بوده است. پس از سپري شدن دوران خود بودا، با ایجاد انشعاب در جوامـع بـودایی بـه    

هـا و شـروح    ایهکویژه نی به ،ها به ترتیب در متون اصلی این جریان یانه و مهایانه، دو شاخه اصلی هینه
  هایی درباره جهان مطرح گردید. اي، نظریه هاي مهایانه برخی آثار بودایی و سوتره

انـد، امـا همچنـان     انی و زمانی مطرحکشناختی بودایی در دو بخشِ م هاي جهان ه نظریهکبا توجه به این .2
روشـنی در مباحـث مربـوط بـه نـابودي جهـان        تـوان بـه   ه این ابهام را مـی ک اي هگون اند. به داراي ابهام

 ،دست و واحد وجود نـدارد کشناختی ی نظام جهان کی یسمدر بود :رد. همچنین باید گفتکمالحظه 
 شده صرفاً به دلیل توجه و گـرایش بوداییـان بـه مسـئله رهـایی بـوده اسـت؛        یهانی مطرحکهاي  نظام

سـوي  شاهد خوبی بر ایـن مدعاسـت. از    ،اند ه براي جهان و طبقات آن قائلکحد و حدودي چراکه 
  ها مشهود است. هاي بشري در این نظریه پاي اندیشه دیگر، با نظر به این تعالیم، رد

ر کـ هـاي تف  انی از دیگـر ویژگـی  کـ شناسی م یهانکویژه در زمینۀ  به ،هاي متعارض شناسی وجود جهان .3
رد دو شـاخه اصـلی بـودایی در    کـ روی گرانبیـ لی خـاص،  کشده به ش حهاي مطر جهان .بودایی است

  شناسانه بوده است. توجه به تعالیم نجات
ر و کـ ه اساسـاً جهـان بـا تف   کـ شناسی این اسـت   هن دربارة جهانکبودایی  آئینآموزة اصلی و بنیادین . 4

از بین رفتن اعمـال نیـز   آید و به خودي خود واقعیتی ندارد و با  اي پدید می رمهکاعمال فردي و آثار 
  رود. هر آینه جهان از بین می

هـاي اپنیشـدها و    ویـژه آمـوزه   به ،ر هندویی در ادوار مختلفکدین بودا در مبانی و اصول خویش با تف. 5
هـا، دیـن    هکـ جملـه اجیو  ري پـیش از خـود از  کاز جریانات ف ،نظر دارد. اما این دین كها اشترا پورانه

  تأثیر پذیرفته است.ر یونانی نیز کجین و تف
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