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اوج معرفت را در معرفت شهودی تبیی م کند ،اما در آموزههای بودای ،

پ

از بیان زنجیرۀ علّ که موجب رنج و درد انسان در دنیا م شود ،علت

اصل رنج انسان در جهل و نادان او جستوجو شده اسزت و رسزیدن بزه

دانای حقیق  ،نقش بسیار اساس در رهزای از ایز رنزج دارد؛ بنزابرای ،

معرفت برتر ،شناخت چهار حقیقت شریف و اسزتاادۀ صزییح از راههزای
هشت گانه برای نجات از رنج و رسیدن به آزادی مطلز و حقیقزت غزای

است فنای ف اهلل موالنا و رسیدن به رهای و نیروانا در اندیشۀ بودا ،نهایت
ای سلوک معرفت معنوی است که در ای پژوهش ،بزه روش توصزیا -
تطبیق بررس م شود

واژههای کلیدی :مویوی ،بودا ،شهود ،رنج ،ح  ،عقل

طرح مسئله

تیوالت عمی معرفت و دین که در قرون گذشته پدیدار شد ،نگرش انسزان بزه مسزالل از
قبیل خدا ،انسان ،زندگ  ،دی  ،سعادت و را تیت ایشعاع قرار داده است درنتیجه ،نسزبت
بی انسان و مسالل مذکور ،بهطور کامل متااوت با آن چیءی است که انسان قرون پزیش در
آن زندگ م کرد با وجود ای  ،مسالل وجودی ماننزد معنویزت ،خودشناسز  ،رسزیدن بزه
آرامش باطن و رهای از درد و رنج همواره در طول تاریخ توجه انسان را به خود معطزو
کرده است هم موالنا و هم بودا ،از برجسته تری شخصیت های هسزتند کزه طز چنزد قزرن
گذشته ،تأثیرگذاری عمیقشان بر جامعۀ جهان قابلاغماض نیست اگرچه مویوی و بزودا در
سنت دین و عرفان اسالم و هندوی پرورش یافتهاند و تعاییم خود را عرضه کرده اند ،بزا
توجه به اینکه هردو شخصیت به حقیقت ورای رنگ و بزوی خزا
خا

سزنت دینز بزه معنزای

آن باور عمی داشته اند ،طبیعتاً تعاییم آن ها نیزء جهزان شزمول و فرادینز بزوده اسزت

دغدغۀ اصل کسان چون بودا و مویوی  -آن چنانکه در تعاییمشان منعک

شده -توجزه بزه

درد و رنج بشریت و چگونگ رهاشدن از آن است؛ بنابرای  ،هرچند نزدای آن هزا از سزنت
دین خاص به گوش م رسد ،مخاطب آنها کل بشریت بوده است به همی جهزت ،نگزاه
فراتاریخ و فرادین به ای دو از ارزش باالی برخوردار است
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اگر بخواهیم فارغ از مباحث تاریخ به خاستگاه اصل افکزار و تعلیمزات موالنزا اشزاره
کنیم ،بهطور قطع ،تأثیرپذیری او از تعاییم قرآن کریم و سنت نبوی در کنار میزرا پزدرش
بها ایدی وید و مکتب خراسان بسیار شایان توجه است (زری کزو )56 :1376 ،،در تاکزر
و عرفان هندو نیء اگرچه دی و عرفان بودای امروزه به عنزوان یزک مکتزب مسزتقل مطزر
است ،مکتب بودای نیء از تاکر عرفان هندو ،به ویژه مکتب ودانتیسم و اپانیشزادها و سزنت
یوگا تأثیر پذیرفته است
یک از موضوعات که در حوزه انسان شناس  ،به ویزژه در انسزانشناسز عرفزان مطزر
است ،شزناخت سزاحت هزای معنزوی انسزان و ویژگز هزای هزر مرتبزه اسزت انسزان دارای
ساحت های مختلا مانند ساحت عقالن  ،اخالق  ،روحان و عاطا است ای ساحت های
وجززودی انسززان بززا یکززدیگر مرتبطنززد و همززواره بززر یکززدیگر تززأثیر م ز گذارنززد یک ز از
ساحتهای وجودی انسان ،ساحت ادراک و معرفت است که بر سزایر سزاحت هزای انسزان

تأثیرگذار است در تاکر کسان مانند مویوی و بزودا  ،1اهمیزت ایز سزاحت انسزان میزرز

است ،اما برجستگ تعاییم آنها در ایز مبیزث ،توجزه بزه سلسزلهمراتزب معرفزت بشزری و
شناخت ویژگ ها و آفتهای هر مرحله از ای مراتب است
پیشینۀ پژوهش

دربارۀ موضوع ای مقایه ،تاکنون اثر مستقل تدوی نشزده ،امزا در برخز منزابع مربزو بزه
موالنا و بودا ،مبان ای بیث بهنوع مطر شده است که به برخ از آنها اشاره م کنیم
مهمتری منبع شناخت اندیشه های عرفان مویوی ،شرو مثنوی کسان چون فروزانازر،
جعاری ،زمان و سایر شروح است که به صورت ترتیبز بزه شزر و تاسزیر اشزعار موالنزا
پرداخته اند از میتوای آثار کسان مانند زریز کزو ،،همزای  ،فروزانازر و دیگزر تأییازات

متأخر مانند اخالق در مثنوی قانع و موالنا و مدرسۀ عش کمسان نیء م توان مبزان تاکزر
موالنا دربارۀ مراتب شناخت را اسزتخراج کزرد در زمینزۀ مراتزب شزناخت در اندیشزه هزای

بودای نیء عالوهبر دانشنامه های ادیان کسان ماننزد اییزاده ،هسزتینگء و ادوارد مز تزوان بزه
شارحان اصل عرفان هندو و بودا اشاره کزرد کزه در رأس آن هزا داسزگوپتا ،رادا کریشزنا و
رامانوجزا قزرار دارنزد کزه سزیر مراتزب معرفزت در اندیشزۀ بزودای  ،از میتزوی آثزار آنهزا
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قابل استخراج است ایبته در میان آثار فارس در ای زمینه نیء م توان به مکتب هزای فلسزا

هندو اثر شایگان و نیء آثار پاشای اشاره کرد آنچه در ای مقایه ،عالوهبر استخراج مراتزب

معرفت در تعاییم ای دو شخصزیت ،برجسزتگ بیشزتری دارد و نزوآوری اصزل ایز مقایزه

بهشمار م آید ،مقایسۀ ای دو تاکر در تیلیل مبان و کاربرد سیر مراتب معرفت و کشزف
تشابهها و اختال ها میان ای دو مکتب در ای بیث است
جایگاه معرفت در تفکر مولوی

مویوی اندیشه را حقیقت جوهر انسان و نط را نمایش بیرون آن م داند تیقز انسزانیت

از طری اندیشه میسر م شود پ

تا انسان ای مرتبه از وجزود خزود را درک نکنزد ،پزا بزه

عرصۀ سیر و سلوک و رسیدن به حقیقت نخواهد گذاشت و به مرتبۀ انسان کامل نمز رسزد
(زریز کززو )276 :1377 ،،بززر ایز مبنززا ،هرچززه انسززان در ایز مرحلززه از شززناخت بهتززر و
کامل تری از حقای برخوردار شود ،اف های باالتری از حقیقت را نیء خواهد فهمید به زعزم
او ،مالک ضعف و قدرت جان انسان ،فهم و آگاه اوست و هر اندازه فهم آدم قزوی تزر
باشد ،مرتبۀ وجودی وی باالتر خواهد بود ( مویوی)120 :1381 ،
ای برادر تو همی اندیشهای

مابق تو استخوان و ریشهای
()2/2

با توجه به اینکه به مسئلۀ شناخت و معرفت در جهان بینز عرفزان در مراتزب طزوی آن
توجه صورت م گیرد و کمتر به شناختهای سطی پرداخته م شود ،برای درک درسزت
از ساحت معرفت انسان در اندیشۀ موالنا بهتر است ابتدا ابءارهای معرفتبخشز انسزان را از
نگاه او برشمریم و ویژگ های هریزک را در تعزاییم او بیزان کنزیم بزه طزورکل  ،ابءارهزای
معرفتبخش انسان را م توان در سه مرتبۀ ح  ،عقل و دل (شهود) دانست که هرکزدا از
ای ابءارها دارای ویژگ های هستند که بهصزورت سلسزلهمراتبز در وجزود انسزان حضزور
دارند ای ابءارها مانند دریچههای هستند که برحسب توانای هایشان ،دروازههای بزه عزایم
حقای عایم هست میسو ،م شوند
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معرفت حسی در اندیشۀ مولوی

سطی تری مرتبۀ ادراک و معرفت انسان  ،مربو به حواس است مویزوی بزرای انسزان دو
نوع ح

قالل است :یک ح

ظاهری و دیگری ح

ظزاهری فقز سزطو

باطن ح

واقعیتها را درک م کند و به ژرفای حقیقت راه نم یابد ،اما جان و ح

باطن به اعماق

حقای هست ناوذ م کند اگر بناست که فهم آدم از سطو جهان طبیعت فراتر رود و بزه
فهم عمی نالل شود ،باید حواس باطن را تقویت کند
سیر جسم خشک بر خشک فتاد

سیر جان پا در دل دریا نهاد
()572 -571/1

اگر آدم فق به حواس ظاهری توجه کند ،یعنز اصزایت را از آن حز

بدانزد ،تزوان

درک بسیاری از حقای را از دست خواهد داد به زعم موالنزا مخایازت بسزیاری از مزرد بزا
پیامبران به ای جهت بوده که به دییل توجه به ح

ظاهری ،ح

درون را از کار انداختزه

بودند:
کافران دیدند احمد را بشر

چون ندیدند از وی انش ّ ایقمر
()1607 -1606/2

از آنجاکه آدم در حواس ظاهری با حیوانات مشترک است ،اگر فق بزه ایز حزواس
توجه کند و به حواس باطن خود ب اعتنا باشد ،راه حیوانات را پیشه کرده اسزت و بیشزتری
شباهت را با آنها پیدا م کند در اندیشۀ موالنا ،انسان بهجء ایز پزنج حز
ح

ظزاهری دارای

های دیگری است که در بازاری که آن ح ها عرضه شود ،متاع حزواس ظزاهر ماننزد

مسز دربرابززر طززال بز رونز خواهززد بززود تززا کسز گرفتزار فریززب حز

ظززاهر اسززت ،از

دستاوردهای ارزشمند آن حواس که حقیقت و باط اشیا را نشان م دهند ،میرو است
چون ز ح

بیرون نیامد آدمز

باشد از تصویر غیب اعجم
()1028/3

توجه به ظواهر ،گاه چنان زندان برای آدم ایجاد م کنزد کزه حتز تصزور حقزای
فراتر از میسوسات نیء برای او بیگانه است تشبیه موالنا درمورد ح
یب دریا تنها به دیدن کف بسنده کند و حقیقت و باط دریا را نبیند

به انسان است که بزر
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چشم هدهد دید و جان عنقاش دید

ح

چو کا دید و دل دریاش دید
()1603/1

در اندیشۀ مویوی ،حواس ظاهری تنهزا بخزش کزوچک از حقیقزت را نشزان مز دهنزد،
ب بقا و ناپایدارند ،تنها درک ظاهری از پدیده ها دارند ،خطاپذیرنزد و در نشزاندادن همزی
ظواهر واقع نیء قابل اعتماد و اطمینان نیستند؛ زیرا به واسطۀ بیماری هزا و اخزتالالت جسزم
دیگر آسیب م پذیرند و قدرت واقع نمای خود را از دست م دهند همچنی ایز حزواس
در شناخت پدیده ها تنها تعاقب و همزمان پدیده ها را درم یابند و از کشف رابطزۀ علز و
معلوی عاجءند
جمله ح های بشر هزم بز بقاسزت

ز آنک پیش نور روز حشر الست
()431/4

اهمیت حواس باطنی

حیزوان خزارج کنزد و از طریز مراقبزه و ایگوپزذیری از

اگر آدم خود را از زندان حز

اوییای ایه  ،بند میدودکنندۀ حواس را از بی ببرد ،حواس یک پ

از دیگزری دگرگزون

و غیب بی م شوند آنگاه به مرتبه ای مز رسزد کزه شزنوندۀ رازهزای حزواس پنهزان شزود
(مویوی )81 :1381 ،او حواس باطن را که میل ایهزا هزا و اشزراقهزا و منشزأ تجربزه هزای
عرفان و شهودی است ،به نا های گوناگون مانند حز
ح

جان ،ح

دل و ح

نهاته است و تنها عده ای خا

زر ،حز

دینز  ،حز

درپزاش،

دیگر نامیده است ای حواس به صورت بایقوه در وجود آدم
مز تواننزد آن هزا را بزه فعلیزت برسزانند؛ بزهطزوریکزه ایز

حواس ،مراتب کمال را ط کننزد و نردبزان صزعود او بزه سزوی تعزای معنزوی و شزکوفای
ساحت روحان او میسو ،شوند
پنج حس هست ،جء ای پنج ح

آن چو زر سرخ ،ای ح هزا چزو مز
()49/2

حزز

دنیزززا ،نردبزززان ایزز جهزززان

حززز ز

دینززز ز  ،نردبزززززان آسزززززمان
()303/1
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معرفت عقالنی در اندیشۀ مولوی
در اندیشۀ موالنا در با ،عقل ،با دو تاسیر مواجه هسزتیم :یکز تاسزیر متزافیءیک یزا جنبزۀ

وجودی عقل و دیگری تاسیر انسان یا جنبزۀ معرفزت شزناخت عقزل اسزت درمزورد مرتبزۀ

وجودی عقل و اهمیت آن در تکوی و تنظیم عایم ،مویوی «عقل کل » را جوهر و زیربنزای

هست م داند بدی معنا که هرچه در زمی و آسمان هاست ،بر پایزۀ آن هسزت یافتزهانزد او

جهان و وجود انسان را به منءیۀ صزور و مظزاهر ایز عقزل کلز مطزر مز کنزد همچنزی
خداوند متعال ،تدبیر امور عایم را نیء بهوسیلۀ ای عقل به انجا م رساند
ای جهان یک فکرت است از عقل کزل

عقل چون شاه است و صورت ها رسل

غیززر ای ز عقززل تززو ح ز را عقززلهاسززت

کزززه بزززدان تزززدبیر اسزززبا ،سماسزززت

()979/2

()3236/5

اما درمورد جنبۀ معرفت شناخت عقل ،آن را واجد مراتبز مز دانزد و بزرای هزر مرحلزه

حدودی قالل است کار عقل از دیدگاه او شناخت حقیقزت و تشزخی

راسزت و ناراسزت

است و در هر مرتبه ،مادا که در همان حزدود و جهزات حرکزت مز کنزد ،نزه تنهزا مزذمو

نیست ،بلکه از یواز ضروری حیات آدمز اسزت شزناخت ایز مراتزب عقالنز همزراه بزا

شناخت مراتب حقیقت و نیء شناخت مزدارج کمزال ناز

آدمز و ارتبزا ایز مراتزب بزا

یکدیگر ،بنیاد اندیشۀ عرفان مویوی را تشکیل م دهد (سبیان )354 :1382 ،
ای تااوت عقل ها را نیزک دان

در مراتب از زمی تا آسمان

()459/5

اگرچه مویوی از عناوین مانند عقل کاذ ،،عقل حارس ،عقل مکسب  ،عقل جوششز ،

عقل عرش  ،عقل معزاد و عقزل معزاش نزا بزرده اسزت ،در میزان آن هزا سزه مرتبزۀ عقزل از
برجستگ خاص دارد :اول عقل جءل یا عقل بیث که سطی نگر است ،دو عقل کل یا

عقل کل که حقای امور را به طور صییح درک م کند و سو عقل ایمان یا عقل عرشز

و به تعبیر دیگر عقل یدن که حقیقت نهان جهزان هسزت اسزت و عزایم هسزت صزورت آن

عقل بهشمار م آید همچنی گاه عقل را به دو نوع ممزدو و مزذمو تقسزیم مز کنزد و

عقل آنها را معادل عقل جءل و عقل کل م داند
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معنای عقل جزئی در ساحت عقالنی

ماهو جءل و کل در اینجا با تعبیری کزه در منطز و فلسزاه هسزت ،تازاوت دارد موالنزا

عقل جءل را مرتبهای از رو آدم م داند که قدرت باال رفت از نردبان کمزال و رسزیدن
به با ملکوت و نظرکردن به موجودات از آن منظر را ندارد و گزاه اسزیر وهزم و خیزال و
گاه زندان حر

و شهوت م شود ای تعبیزر ،اگرچزه مشزابهت هزای فراوانز بزا عقزل

نظری فیلسوفان دارد ،همیشه و همه جا با آن یکسان نیست ایبته مسلم است که تکیزهکزردن
بر آن در معرفت شناس  ،آفت دریافت ح و رهءن رسیدن به دقای بزاطن اسزت از سزوی
دیگر ،عقل جءل به تعبیر موالنا همان عقل فردی است که در یکایک انسان ها وجود دارد،
میدود به عایم ح

و خیال است و تنها به درک کثرات و حدود نالل م آید عقل جءلز

خزودنگر و متعلز بزه خزود اسزت از ایز رو ،هرچززه را کزه بزه ناز کثزرت و ناز خززودی
م انجامد ،انکار م کند و حقیقزت را همزان چیزءی مز دانزد کزه در میزدودۀ شزناخت او
م گنجد (سبیان )354 :1382 ،
ای خرد از گور و خاک نگذرد

وی قد عرصه عجایب نسسرد
()3310/4

عقل که مویوی مذمت م کند ،عقل حسابگری است کزه فقز بزه مصزایح شخصز و
آن فرد توجه دارد و از مصلیت کل و پایدار انسان غافل است ای عقل همۀ امور ناپسزند
و نامشروع را برای نیل به هد  ،قابلقبول تلق م کند (فروزانار)565 :1370 ،
بیث عقل گر در و مرجان بزود

آن دگر باشد که بیث جان بود
()1504/1

ای مرتبه از عقل ،مانع فعاییت و ظهور عقل کل اسزت؛ حقیقزت عشز را نمز فهمزد و
نم تواند حاالت عاشقان را که از بادۀ ایه سرمست شده اند ،درک کنزد هرچنزد ادعزای
زیرک دارد ،مانند اهریم در مقزا خزودبین اسزت و نمز توانزد مقزا فنزا را درک کنزد؛
بنابرای  ،به وادی گمراه م افتد
عقل جءوی ،عقزل را بزدنا کزرد

کززا دنیززا مززرد را ب ز کززا کززرد
()463/5
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عقززل جززءوی عشز را منکززر بززود

گرچه بنماید که صاحب سر بزود
()1982/1

عقل جءل از یک طر

نیازمند به اسبا ،معرفزتآفزری  ،و از طزر

دیگزر متکز بزه

یافته های حس و قیاسهای ذهن است و چون میدود به کزاوش هزای حسز اسزت ،ورای
آثار طبیعت را نم بیند و معرفت را شامل م شود که مربو به روبنزای عزایم هسزت اسزت
ای شناخت در برابر عایم فوقطبیع که در حیطۀ عقل کل است ،بسیار ناچیء اسزت و تنهزا
ح

کنجکاوی ما را برطر

م کند ،اما اصول اساس عایم هست را به ما نشان نمز دهزد

(جعاری )36 :1379 ،عقل جءل بیش از آنکه به حقای بسزردازد ،متکز بزر خیزال و وهزم
است عالوهبرای  ،اناعال پذیری و میدودشدن بزه اندیشزه هزای نزاق

و میزدود ،تکیزه بزر

معرفت غیرشهودی ،تکیزه بزر علزم تقلیزدی ،توقزف در اسزبا ،و وسزای و تأثیرپزذیری از
هواهای ناسان  ،از دیگر ویژگ های عقل جءل در نظا معرفت مویوی است
عقل جءوی آیت وهم است و ظ

زانکه در ظلمات او را شد وط
()464/5

معنای عقل کلی در ساحت عقالنی

مویوی عنوان عقل کل را حداقل در دو معن استعمال کرده است وی گاه از عقل کزل یزا

عقل کل همان چیءی را اراده م کند که فیلسوفان نیء با نا عقل کل استعمال کرده اند بزر
ای مبنا ،عقل کل نخستی مخلوق خداوند است که از نظر شزدت مرتبزۀ وجزودی ،از همزۀ
موجودات قویتر است و دیگر موجودات همه از او خل م شوند ای عقل در نظا طزوی
وجود ،پ

از ح و پیش از هر موجزود دیگزری قزرار مز گیزرد بزه بیزان دیگزر ،او جلزوۀ

ب واسطۀ ح است که هر جلوۀ دیگری از آن تجل م یابد موالنا در پزارهای از تعبیرهزای
خویش ،عقل کل را به همی صورت بهکار برده است به نظر او ،عایم صورت عقزل کزل و
بهمنءیۀ پدری مشا و هدایتگر است و اگر انسان با ای پدر در صلح دالم بماند ،ایز جهزان
در نظرش چون بهشت آسمان و خوش م شود
کل عایم صورت عقزل کزل اسزت

کوست بابای هر آنک اهل قل است
()3259/4
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ایبته او عنوان فوق را برای انسانهای کامل نظیر اوییا و انبیزا نیزء بزهکزار مز بزرد و آن را

مراد

با عقل استعمال م کند ای مرتبه از عقل در نظر مویوی باالتری حد ادراک اسزت

که یک انسان م تواند بدان برسد و چون کس به آن دست یابد ،به شزتربان مز مانزد کزه
دیگر عقل ها در قیاس با آن شتری بیش نیستند مقصود از عقزل عقزل نیزء همزان عقزل کزل

است که مقام واالتر از عقول جءل معموی دارد ،زیربنای هسزت کالنزات اسزت و انسزان

بهجهت تسل بر خود طبیع و تقر ،به بارگزاه ایهز مز توانزد بزه ایز مقزا گزا بگزذارد
(جعاری ،1382 ،ج )210 :7

عقل تو همچزون شزتربان تزو شزتر

عقززل عقززلانززد اوییززا و عقززلهززا

ای مرتبۀ عقل در عرفان مویوی مخصو

م کشاند هر طر

در حکزم مزر

بززززر مثززززال اشززززتران تززززا انتهززززا

گروه خا

()2499-2498/1

از بندگان مقزر ،حز تعزای

است صاحبان عقل جءل اگر بخواهند در سلوک حقیقت ،نءدیک تزری و سزایم تزری راه
وصول به ح را بسیمایند ،باید به ای صزنف بسیوندنزد و در تسزلیم و انقیزاد از پیزر راهبزر بزه

درجه ای برسند که وجودشان در او فان و مستهلک شده باشد طز ایز طریز نیزء جزء بزا
عش میسر نیست (همای )469 :1385 ،

جهد ک تا پیر عقل و دیز شزوی

تا چو عقل کل تو باط بی شوی

()2177/4

معنای عقل ایمانی
بهموازات تقسیم بندی پیشی  ،مویوی از دو گونۀ دیگر از عقل یاد مز کنزد کزه در پیونزد بزا

همان عقل جءل و کل است یک عقل تیصیل است که آن را عقزل کسزب یزا مکسزب

نیء م نامد ای عقل از طری فکر بهدست م آید و راه رشزد آن ،از طریز درس و مکتزب

است از مجموع تعاییم او چنی برم آیزد کزه عقزل تیصزیل  ،یکز از کارکردهزای عقزل

جءل است و در میدودۀ همان عقل جءل تعریف مز شزود هرچنزد مویزوی گزاه میزان
مراتب عقل تیصیل فرق م نهد ،پارهای از عبارات او بزهگونزهای اسزت کزه گویزا او همزۀ
معرفت های اکتساب را از فنون و علزو تجربز تزا دانزش هزای ریاضز و فلسزا  ،از علزو

دنیوی م داند و همه را برای بنای ای جهان ضروری م شمارد باای حزال ،نبایزد پنداشزت
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که مویوی عقل اکتساب و بیث را به کل مردود م داند؛ بلکه او معتقد است که اگر عقزل

تیصیل بهدرست عمل کند ،م تواند به عقل کل و معرفت حقیق راه یابد

ی زا نجززو و علززم طززب و فلسززاه

خرده کاری هزای علزم هندسزه

کززه عمززاد بززود گززاو و اشترسززت

ای همه علم بنای آخور است

()1517 -1516/4

در برابر عقل تیصیل  ،موالنا از عقل ایمزان یزاد مز کنزد ظزاهراً عقزل ایمزان از نظزر

وجودشناخت حقیقت مستقل ندارد؛ بلکه همان عقل جءل است ،آنگاه که به میدودیت

خویش واقف شود و به نور حقیقت که از بیرون بزر او تزابش مز کنزد ،ایمزان آورد اویزی
نقش عقل ایمان آن است که از غلبۀ نا

درافتادن به هوس و خیاالت بازم دارد

بر جان آدم جلوگیری مز کنزد و آدمز را از

عقل ایمان چو شینه عزادل اسزت

پاسبان و حاکم شهر دل است

()1983/4

از سخنان مویوی در زمینۀ عقل ایمان چند نکته قابل فهم است :اول اینکزه عقزل ایمزان

در مت وجود انسان جای دارد و مرتبه یا بخش از همان حیزات عقالنز انسزان اسزت دو
آنکه عقل ایمان با نا

پرسزت و خیزال پرسزت تضزاد و منافزات دارد سزو آنکزه گزاه در

آدم  ،نقش و نشان از عقل ایمان هست ،اما درحقیقت از آن خبری نیست؛ یعن بزا آنکزه

ای عقل درحقیقت در جان آدم است ،چون به رتبۀ عقل ایمزان نرسزیده ،از کزارکرد آن
میرو است عقل در حایت ایمان ،با دیدن نور حقیقت بدان گرویده و به فزی

عقزل کزل

که از درونش جوشیده ،ایمان م آورد موالنا گاه عقل ایمان را عقل حقیقز مز خوانزد و

آن را در مقابل عقل تقلیدی قرار م دهد از نظر او ،تیقیز عقزل آن اسزت کزه بزه ژرفزای

حقیقت رو کند و آنچه را اصل و بنیان هست است ،درک کند (کاشا )41 :1375 ،

اگرچه ایمان در یغت بزهمعنزای تصزدی و باورداشزت اسزت ،از نظزر اصزطالح معزان

مختلا برای آن بیان شده است برخ ایمزان را اعتزرا

بزه دل و اقزرار بزه زبزان و اعمزال

شرع یا تنها تصدی قلب و اقرار زبان م دانند از دیدگاه متصوفه ،ایمان اعترا
و اخال

بزه زبزان

قلب یا عبارت از قبول دعوت باطن و بیعت ویوی است که انسان در آن حایزت،

مستعد و پذیرای احکا قلب م شود (سجادی ،)171 :1378 ،امزا در اندیشزۀ موالنزا ،ایمزان
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تعل یافت به ب نهایت و دلسسردن به میبزو ،و معشزوق واقعز اسزت؛ بزهطزوریکزه تمزا
وجود انسان را به خود مشغول سازد

مشتری م خدای اسزت او مزرا

م کشد باال که اهلل اشتری
()2438/2

مراتب علم از دیدگاه مولوی

مویوی با توجه به ابءارهای معرفت  ،علم را بزه دو گونزۀ کشزا و بیثز یزا تقلیزدی تقسزیم

کرده است به اعتقاد او ،علم کشا آن اسزت کزه بزر وحز اعتمزاد دارد ،چزون وچراهزای
فلسا بر آن اثر ندارد و با منط فالساه و دییل و برهان متکلمان قانع نمز شزود در مقابزل،
علم را که بیث و تقلیدی باشد ،کوچک م شمارد و عقیده دارد ای علم بزه جزای اینکزه
معلو را نمایان کند ،آن را در پ

پردۀ دییل و برهان پنهان م کند علم تقلیدی وابسزته بزه

وهم و پندار است و انسان را گرفتار غرور و پندار خویش م کند ای علم ،حجا ،ادراک
آدم است ،بیشتر به امور حس م پردازد و متک بر عقل جءل است اما علزم کشزا  ،از
هرگونه تعل و اشتغال به امور حس به دور و حاصل کشزف و شزهود اسزت (زریز کزو،،
)526 -523 :1366
علزم تقلیزدی و تعلیمز اسزت آن

کززززء ناززززور مسززززتمع دارد فغززززان

چون پ دانه ،نه بهر روشن است

همچو طایب علم دنیای دنز اسزت
()2430-2429/1

صاحب علم تقلیدی ،علم را برای جلب توجه عا و خا

م خواهد ،نه بزرای اینکزه از

ای عایم رهای یابد ،اما اگر علم تیقیق باشد ،دارندۀ آن علزم از عکز

ایعمزل شزنونده

غم نزدارد (زمزان  )607 :1384 ،آنزان کزه آنچزه را ورای علزم رسزم اسزت ،بز ارزش
م دانند و حقای آن اسرار را درک نم کنند ،علم خزویش را حجزا ،راه خواهنزد یافزت
حال آن ها مانند خااش است کزه چزون چشزمش بزه نزور روز انز
ظلمت شب م ماند (زری کو)525 :1368 ،،

نزدارد ،روزهزا هزم در
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معرفت شهودی در اندیشۀ مولوی
باالتری مرتبۀ معرفت همان درک شهودی است که از دل سرچشزمه مز گیزرد و ابزءار آن

تءکیه و تصایۀ رو است ای مرتبۀ معرفت از راه آزمایش و تجربزۀ حسز یزا تمسزک بزه

منقوالت یا فکر و استدالل حاصل نم شود؛ بلکه از راه سزیر و سزلوک عملز و تهزذیب و
در دل حاصل م شود و قلب انسزان آن را واجزد مز شزود ایز نزوع معرفزت،

تءکیۀ نا

وجدان و حضوری است

دید خواهد چشم او عی ایعیان

آنکه او را چشم دل شزد دیزدبان

()4405/6

رسیدن به ای مرتبۀ معرفت ،مستلء ط کردن مراحل اسزت کزه مهزمتزری آنهزا سزیر

اناس و خودشناس و تهذیب نا

است (زریز کزو )460 :1366 ،،معرفتز کزه در ایز

مرحله آشکار م شود ،با مراحل قبل معرفت تااوت دارد و بزهدییزل یطافزت و ظرافتز کزه

رو انسان در ای مرحله پیدا م کند ،قدرت حقیقت نمای آن نسبت به مراتب دیگر بیشزتر

است از طر

دیگر ،ای مرتبه از معرفت که بیشتر از جن

شهود و بصیرت درون اسزت،

آن چنان با حقیقت درون انسان یگانگ پیدا مز کنزد کزه تاکیزک بزی آن هزا بزهسزهویت

ممک نیست بهطزور قطزع ،در ایز مرتبزه پزاک درون و رسزیدن بزه صزاای دل از اهمیزت

فوق ایعاده ای برخوردار است؛ زیرا تءکیه و صاای دل موجب م شود تا چشم دل انسزان بزه

روی حقای گشوده شود دل انسان ،تنها جزای اسزت کزه خداونزد در آن خزود را متجلز
م کند

گات پیغمبر که ح فرموده است

در دل مززنم بگززنجم ای عجززب

م نگزنجم هزی در بزاال و پسزت

گر مرا جوی  ،در آن دل ها طلزب
()2658-2657/1

سیر اناسز در ایز مرتبزه از معرفزت ،بسزیار حزالء اهمیزت اسزت رویکزرد عرفزان بزه

خودشناس یک از مهمتری مسالل است که عرفا را از غیر آنان و بهخصو
متکلمان متمایء م سازد هرچند غایت نهای عزار

از فالسزاه و

معرفزت پروردگزار اسزت ،از دیزدگاه

عارفان ،تنها راه یا حداقل صییح تری راه ای شناخت ،همانا شناخت ناز

خویشزت اسزت

(کاکای  ،)279 :1382 ،اما همیشه مانع هست که تیق ای سیر اناس و خودشناس را بزا
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مشکل مواجه م سازد چنی مانع بسته به مراتب وجودی انسان ها متااوت است بزه همزی

جهت در تعابیر دین و عرفان  ،تعبیر حجا،های ظلمان و حجا،های نوران بسیار مطزر
شده است موانع خودشناس نیء دو نوعند برخز از ایز موانزع ،رذالزل اخالقز و ناسزان

هستند ،اما نوع دو همان حجا ،های نوران اند که بیشتر بزه حجزا ،هزای علمز معروفنزد؛
یعن در بسیاری مواقع ،خود علم ،مانع درک و فهم حقیقت و گزوهر انسزان اسزت اهمیزت

ای مرتبه از معرفت در وصال به حقیقت بسیار مهم است؛ زیرا تا انسان در ای سیر اناس بزه
مرتبۀ ذات و فنای نا

آغوش نخواهد گرفت

خویش نرسد و همۀ حجا ،هزا را کنزار نءنزد ،حقیقزت را هرگزء در

اگر بسذیریم که شر رسیدن به حقیقت مطلز  ،راهیزافت بزه ذات ناز

نا

نم توان رسید ،مگر آنکه نا

اسزت ،بزه ذات

را در حایت بیابیم که عاری از هر حد و تعلق اسزت؛

یعن از خویشت میدود و مقید خویش عاری و در وجود ب تعی و نامیزدود فزان شزویم
در ای مرتبه ،اگر نا
ماهیت است ،پ
همی نا

بخواهد وجود خدا را حاظ کند ،چزون وجزودش میزدود و دارای

بیشتری تمایء را با خدای نامیدود و بدون ماهیت خواهد داشت ،اما اگر

از وجود خود دست بکشد و به نیست برسد ،تمایء از بی خواهد رفزت و وجزود

نا

همی وجود خدا و باق به بقا اهلل خواهزد بزود ( )Smith, 1993: 241در ایز مرتبزه،

نا

از وجود دست م کشد بدون صزدا و در سزکوت مز شزنود و بزدون نزور و تزاریک

م بیند حواسش ب ح  ،فاهمهاش بز صزورت و ذاتزش بز ماهیزت مز شزود ایز مرتبزه
باالتری درک شهودی انسان از حقیقت وجود خویش و متناظر با وصال به خداونزد اسزت
موالنا به ای وجه متعای رو و جان انسان در آثارش پرداخته است
ییک از تأنیث جان را باک نیست

رو را بززا مززرد و زن اشززراک نیسززت

از مننززث و ز مززذکر برتززر اسززت

ای ن آن جانست کء خشک و ترست
()1976 -1975/1

در جای دیگر درمورد پیوند رو انسان با خداوند چنی م گوید:
اتصزای بز تکیززف بز قیززاس

هست ر ،ایناس را با جان ناس
()759/4
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جایگاه معرفت در اندیشۀ بودا
در مکتب بودا ،معرفت عنصری اساس در سلوک انسان است و طری جنانزه یزا معرفزت در

کنار طری عمل تأثیرگزذار اسزت جنانزه کزه از واژۀ سنسزکریت جنزه 2مشزت شزده اسزت،

معموالً به معرفت ترجمه م شود اگرچه ترجمۀ جنانه به معرفت در برخ از متون بزه ظزاهر

اشکای ندارد ،در متون فلسا که با معرفت شناخت یا پرامه -شاستره 3سروکار دارند ،غایبزاً
نادرست و گمراه کننده است درواقع ،م توان گات کزه جنانزه غایبزاً در متزون سنسزکریت

بهمعنای معرفت است ،اما آنجای کزه جنانزه بزا پرامزا( 4رخزداد معرفتز ) تنزاق

مز یابزد،

بهمعنای شناخت یا آگاه است؛ زیزرا شزناخت رخزدادی اسزت کزه در بزا ،مسزئله ای رخ

م دهد و وقت که چنی رخداد معرفت حقیقت داشته باشد ،در آن صورت معرفزت اسزت

از ای رو ،باید متذکر شد که تنها برخ از شناخت ها معرفتند؛ درحزای کزه برخز دیگزر از

آنهززا متضززم شززک ،ادراک نادرسززت ،خطززا ،قضززاوت نادرسززت و امززوری از ایز قبیلنززد

()Matilal, 1987: 94

معرفت بهمنءیۀ یک از راههای رسیدن به نجزات و رسزتگاری در سزنت دینز هنزدوی ،

برای نخستی بار در وداهزا مطزر مز شزود؛ زیزرا وداهزا مشزتمل بزر معرفتنزد و حکیمزان و

فرزانگان حقیق کسان هسزتند کزه احکزا و حقزای ودایز را درک کننزد ( Dasgupta,

 .)1973: 7پ

از وداها ،سرچشمۀ معرفت را مز تزوان در اوپانیشزادها بررسز و شناسزای

کرد؛ زیرا در اوپانیشادها -که سرچشمۀ متعای تری معرفتنزد -تنهزا عمزل بزه احکزا ودایز

مالک دستیاب به نجات نیست ( )Dasgupta, 1996: 28در کنار اوپانیشادها که مهزمتزری

متون عرفان و معرفت در تاکر هندو میسو ،م شوند ،در آیی بزودا معرفزت و شزناخت،

ارزش و اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا کسان که بهدنبال معرفت هستند ،باید سزه طریز سزیر و

سلوک را بشناسند و دنبال کنند؛ اول انضبا در منش و کردار است که تعاییم نیک رفتزاری

را بهکار ببرد و حواس و اعضای خود را در اختیار داشته باشند دو تمرکء درسزت اندیشزه

و ذه و دورساخت امیال پلید و آزمندی از خود است سو خرد و توانای درستفهمیزدن

و پذیرفت چهار حقیقت شریف است (رجبزاده)179 :1374 ،

آموزه های معرفت بودا را م توان به دو بخش هست شناسانه و انسان شناسانه تقسیم کرد

در آموزه های هست شناخت بودای  ،هم ۀ پدیده های جهان و همۀ مظاهر هست سزه ویژگز
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اساسز دارنززد؛ نخسززتی ویژگز هسززت  ،ناپایززداری و دگرگززون جهززان یززا آنیکززا 5اسززت

بدی معنا که در جهان هست نه چیءی ثابت است و نه خود جهان هست  ،پاینده اسزت؛ همزۀ

پدیده ها درحال تغییر و تیول هستند و در جهان مظزاهر ،هزی پدیزده ای اسزتقرار و سزکون

ندارد دومی مسئله در هست شناس بودای  ،رنج آیودگ جهان یا دوکزا 6اسزت بزدی معنزا
که ای جهان هست  ،سراپا درد و رنج است ایبته نه به ای معنا که هی خوش و نشزاط در

جهان نیست؛ بلکه در جهان هی خوش ای نیست که بزا درد تزوأ نباشزد آخزری ویژگز

هست شناس در تاکر بودای اصل بیخودی یا آنیتا 7است ای ویژگ مبی ای نکتزه اسزت
که هی پدیدهای در جهان دارای «خود» و «جزوهر ثابزت» نیسزت و در پز دگرگزون هزای
مززدا و پیوسززته دارای گززوهر ثززابت نیسززت ای ز ویژگز مربززو بززه بززاط جهززان و بززاط

پدیده های جهان از جمله انسان است؛ بنابرای  ،هی پدیده و نمودی در جهان دارای «خزود»

نیست و هر پدیده و مظهزری ،چیزءی جزء همزان تغییزر و تیزوالت مزداو و پیوسزته نیسزت

(قرای )307 -303 :1388 ،

در تاکر بودای  ،معرفت و آگاه تنها از طری ح
نم گیرد؛ از طری شهود باطن انجا م شود و سایک پ

و تماس با عناصر ظاهری صورت
از شهود ،برای رهزای از درد و

رنج به چهار بنیاد آگاه م رسد؛ نخسزت بزه شزناخت و نظزارۀ جسزم و تز کزه رهزرو بزا
خلوتگءیدن در گوشهای د و بازد خود را کنترل م کند و از حرکات و عناصر سزازندۀ

ت آگاه م یابد و با تمری  ،به شادی ب ترس و برتری دانشها 8دست پیزدا مز کنزد در
مرحلۀ بعد ،به تجربه احساسها م پردازد و احساسهای خوش را از ناخوش بزازم شناسزد
در مرحلۀ سو از چگونگ نمایانشدن و ازبی رفت احساس ها آگاه م شود و بزا نظزارۀ دل
م تواند دل پاک و ب آالیش را از دل ناپاک و آیوده تشخی

دهد در چهارمی بنیاد ،بزه

نظارۀ درمه ها 9م پردازد که خود پزنج گونزه اسزت؛ اول پزنج مزانع کزه بزه دل سزایک رو
م کند ،مانند تنبل  ،افسردگ  ،بدخواه و ؛ دو پنج توده که مانع راه دل م شود ،مانند
کایبد ،احساس ،ادراک ،حاالت دل و دانستگ ؛ سو دوازده بنیاد حس کزه شزامل حزواس
شش گانه و موضوعات آنهاست؛ چهار شناخت هات اندا روش شدگ  ،ماننزد آگزاه ،
پژوهش آیی  ،نیرو ،شوق ،آرامش ،یکدی و یکسان دیز ؛ و پزنجم ،نظزارۀ چهزار حقیقزت
شریف بودای است (پاشای )34 -31 :1380 ،
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اصل رنج در اندیشۀ بودا

اصل رنج در تاکر بودای  ،جء ارکان اساس ای مکتب است و بودیسم مبنای تعاییم خزود
را راه شناخت و ازمیانبرداشت رنج قرار داده است اگر از ییاظ آموزۀ انسانشناس بزودا و
تمایءی که میان انسان و دیگر موجودات است به مسئلۀ رنج بنگریم ،رنزج از دل بسزتگ بزه
حیات برم خیءد؛ بنابرای  ،پدیده ای انسان است ،نه جهزان

ایبتزه ایز رنزج در آیزی بزودا

به عنوان فلساه ای بدبینانه تعبیر نشده است رنج تنها برای افرادی که در بند ناآگاه اسیرند،
توأ با اندوه است ،اما برای آن ها که ضمیری روش و آکنده از مهر دارند ،با نزوع شزادی
و وجد در ژرفای وجودشان قری است (شایگان )144 :1389 ،درواقع ،بودیسم بزا واقعیتز
آغاز کرده است که مبتن بر تجربه ای مشترک و جهان است بزدی معنزا کزه ممکز اسزت
همۀ موجزودات دارای شزعور یزا تاکزر نباشزند ،امزا همزۀ آنهزا رنزج را درک کزردهانزد یزا
م کنند؛ چراکه همگ با درد ،غم ،پیری ،فساد و مرگ رویارو هسزتند ( Bowker, 1970:

 )237درست است که کلمۀ «دوکه» در نخستی حقیقت شزریف ،معنزای متزداول «رنزج» را
دربردارد ،وی قبل از آن متضم مااهیم عمی تر «نق

»« ،کشمکش»« ،خأل» و «بز پزایگ

و پایداری» است؛ بنابرای  ،رنج و خوشبخت امری نسب است زندگ نمز توانزد منیصزراً
خوشبخت یا رنج باشد و نم توان تنها «رنج» بهمعنای متداول کلمه را دوکه خواند؛ بلکه هر
چیء ناپایدار دوکه است (راهول وو)36 -35 :1359 ،
بودا عطش و تشنگ و دلبستگ به یذات حس را بهمنءیۀ علت رنج مز دانزد مزراد او
از دل بستگ  ،چیءی است که سبب توید دوباره م شود و به میل سیری ناپزذیر مز انجامزد
او سه نوع دل بستگ حس  ،وجودی و نیست را بیان م کند اشتیاق حسز  ،کزا طلبیزدن از
حواس بهمعنای میل به یذتبردن از پنج ح

است دل بستگ و اشتیاق بزه هسزت درواقزع،

میل به زندگ مستمر و جاوید است؛ به ویژه اشاره به زندگان در جهان های باالتر دارد کزه
وجود مادی یطیف و وجود غیرمادی خوانده شده اند ،اما میل و دل بستگ بزه نیسزت  ،خزود
نتیجۀ عقیده به نیست است ،یعن نظریۀ فریبندۀ ماده اندیشزانه دربزارۀ خزود یزا مز  ،مبنز بزر
اینکه انسان درهنگا مرگ ،نیست و نابود م شود و بی زمان پیش از مرگ و زمان پز
مرگ وی هی رابطۀ عل وجود ندارد ()Bowker, 1970: 255

از
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ای عطش برای ظهور و بزروز ،خزود بزه احسزاس وابسزته اسزت و پیزدایش احسزاس بزه
برخوردی وابسته است که با عوامل خارج صورت م گیرد تصزور عزادی از پدیزده هزای
جهان ای است که پدیده ها پایدارند ،م توان از آن ها بهره برد و با آن ها به یذت و خوشز
در حیات خود رسید بودا در نظریۀ زنجیرۀ عل خود درصدد است که ای پندار را از میزان
بردارد و به دیگران باهماند که امور فزان هرچنزد مزدت بزاق اسزت ،رو بزه زوال و نیسزت
م رود و در حقیقت پوچ است (مظاهری سیف)119 :1388 ،
برای رهای از رنج باید علت آن که دل بسزتگ بزود ،کنزار نهزاده شزود اگزر اشزتیاق و
تشنگ نسبت به امور نباشد  -اموری که خود بود و جوهری ندارند و پنداری بیش نیسزتند-
رنج نیء با خود به همراه ندارند در اینجزا رهزای از دوکزه در نیروانزا اتازاق خواهزد افتزاد

( )Bowker, 1970: 250براساس آموزۀ کرمه ،10انسان درگیزر اعمزال گذشزتهاش اسزت و
ثمرۀ اعمال خود را در زندگ کنون و آینده خواهد دید زندگ فردی و اجتماع فرد تزا
ابد تیت تأثیر کردارهای گذشته اش قزرار مز گیزرد و جریزان تویزد تزا مزرگش همیشزه در
جریان است ،مگر اینکه راه نجات پیدا شود تا از ای چرخه رهای یابد طب تعاییم بودا ،نزه
در آسمانها ،نه در فضا ،نه در شکا

کوهها ،جای نیسزت کزه خطاکزار بزر آن ایسزتد و از

ثمره کردار خویش رهزای یابزد و مزرگ بزر او چیزره نشزود ( )acharya, 1985: 65طبز
توصیه های بودا ،انسان باید از افرا و تاری در بهکزارگیری امیزال جسزمان بسرهیزءد و راه
میانه و طری واالی با نا هشت حقیقزت شزریف را در پزیش گیزرد راه هشزت گانزه ،خزود
مشتمل بر سه مرحلۀ شناخت و معرفت صییح انسان از خود و هست  ،خودسزازی و خزای
ساخت عمل ،تمرکء و پاکسازی ذه است
جایگاه معرفت در راههای هشتگانۀ بودایی

راه هشتگانه بهصورت گا یا قواعدی نیست که شخ

باید آنها را یک پ

از دیگزری

ط کند ،بلکه شامل هنرها و فضایل است که جوینده باید همۀ آن ها را در خزود بزه کمزال
برساند بی ای گا های هشت گانه ،رابطۀ دوسویه ای هست که نم توان یک گا را بزدون
توجه به دیگری برداشت ای راه هشت گانۀ شزریف عبزارت اسزت از 1 :شزناخت درسزت،
یعن شناخت چهار حقیقت بودای که براساس آن ،رنج و علتش و راه رهای از آن شناخته
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مز شززود  2اندیشززه درسززت ،یعنز عززء رهززای  ،اندیشزۀ نیززکخززواه و سززتمنکززردن بززه
موجودات زنده  3گاتار درست ،یعن سخ گات به گونه ایکه در آن ،دروغ ،بزدگوی و
یاوه گوی نباشد  4رفتار درست ،یعن پرهیء از انجا دادن قتل ،دزدی و پیروی از شهوات
 5زیست درست ،یعن امرار معاش و کسب درآمد به گونه ایکزه بزه هزی موجزودی زیزان
نرساند  6کوشش درست ،یعن تزالش در پزاکشزدن از حزاالت نادرسزت و پدیزدآوردن
حاالت درست در جان و روان خزود  7آگزاه درسزت ،یعنز شزناخت تز  ،احساسزات،
موضوعات جان که نگران ها را برطر

م کند  8تمرکء درست که فهم را باال مز بزرد و

همۀ فنون که ختم به آگاه م شود ،به آن وابسته است (پاشای  )77-72 :1389 ،آخری
گا از طرق هشت گانه ،یعن تمرکء درست ،به نیروانا ختم م شزود و شزامل چهزار مرحلزه
است :اول تمرکء بر برهان و دییل و تیقی حقایق که فرد دچار شادمان شده و به اندیشزۀ
نا ،نءدیک م شود دو مراقبۀ ب نیاز به برهان که ناش از سزکون و آرامزش اسزت سزو
شخ

حت از یذت درون دل م کند ،اما هنوز یک راحت جسمان را احساس مز کنزد

در مرحلۀ چهار نه آرامش درون  ،نه آرامش جسمان وجود ندارد و فرد به سکون می
و ب تااوت مطل م رسد و رنزج پایزان مز یابزد (چانزدراچاترچ  )290 :1384 ،براسزاس
مراتب طری میانه که سایک هرچه مراحل بیشتری ط کند ،بزه معرفزت بیشزتری مز رسزد
کسب معرفت نیء با توجه به میءان درک سایک ذو مراتب م شود
مراتب معرفت در اندیشۀ بودایی

براساس راه هشت گانه ،فهم درست عبارت است از فهم امور و اشیا آن چنانکه هستند چنی

معرفت به فهم حقای شریف منجر م شود ای فهم ،عای تری حکمت اسزت کزه حقیقزت
فرجامی را م بیند مطاب آیی بودا دو نوع فهم وجود دارد؛ اول آنچه را که به طور معمول
فهم مز نزامیم ،نزوع شزناخت ،خزاطرهای متزراکم و برداشزت دانشزورانه از یزک موضزوع
برحسب پاره ای از اطالعات است ای نوع فهم به معرفزت ظزاهری معزرو

اسزت و خیلز

عمی نیست ،اما معرفت عمی و حقیق « ،ناوذ» نامیده م شزود کزه دیزدن شز

بزا ماهیزت

حقیق و عریان آن است «ناوذ» ،تنها وقت ممک است که رو از هزر غشز پزایوده شزده
با تعم رشد یافته باشد (راهول وو )79 :1359 ،تقریباً در همۀ مکاتب هندی ،به ای دو نوع
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معرفت اشاره شده است؛ به ویژه در اوپانیشادها ،ای دو نوع معرفت به صورت معرفت برتر یا
معرفت باطن و معرفت فروتر یا معرفت ظاهری بیزان شزده اسزت ()Smart, 1967: 37-38
معرفت فروتر ،معرفت مربو به علو تجرب است که به امور و یذایذ ناپایدار در ای جهان
مربو است برای اساس ،حت وداها نیء در ردیف معرفت فروتر است ( Radhakrishnan,

 )1997: 7-10مرتبۀ دیگر از معرفت ،معرفت به آتمز یزا معرفزت بزه بنیزاد حقیقزت هسزت
است که معرفت برتر نا دارد ای مرتبه از معرفت ،بزه حقیقزت فناناپزذیر مربزو مز شزود
(میمودی )105 :1392 ،حقیقت که با آن ناشنیده شزنیده مز شزود ،نااندیشزیده بزه اندیشزه
م آید و ادراکنشده ادراک م شود ایز سزنخ از معرفزت ،بزه معرفزت بنیزاد یزا حکمزت

جاودان 11نیء تعبیر م شود که چیءی برتر از معرفت مظزاهر یزا تجلیزات گونزاگون آن بنیزاد
است (راداکریشنان51 -50 :1393 ،؛ )Dasgupta, 1973: 102
معرفت حسی در اندیشۀ بودایی

آیی بودای که  ،جهان را واقع و مطاب با نمودهایش م دانسزت؛ بزهطزوریکزه هروقزت

نمودها ناپیدا شوند ،هست جهزان نیزء از میزان مز رود از طزر

دیگزر ،همزی آیزی میزان

واقعیت واقع  12و واقعیت اندیشه ای 13جهان تمایء قالل اسزت انسزان بزا تویزد پزا بزه جهزان

واقع ای م گذارد که بنیاد وجود جسم او را فراهم م آورد زمان که انسان ایز جهزان
را با اعضای میسوسش درک م کند ،جهان برایش واقعیت روانز و اندیشزه ای مز شزود
پ

در ت انسان عالوهبر پنج عضو حس  ،عضو دیگری نیء وجود دارد که عضو اندیشزیدن

است و ابءاری برای ایجاد تصور و شناخت واقعیتهای غیرمادی و نیء ابءاری برای فهمیزدن
ارتبا میان چیءها ،ماهو ها ،آرمان ها و یادهاست؛ بنابرای  ،در تاکر بودای باید سزه عامزل
را برای فهم جهان درنظر گرفت؛ اول شش عضو حس  ،دو موضزوعات حسز وابسزته بزه
هریک از ای شش عضو و سو دانستگ حسز ای کزه از هریزک از آن شزش عضزو پیزدا
م شود ،یعن آگاه به موضوعات؛ بنابرای  ،ما جهان را آنچنانکه هست نم فهمیم؛ بلکزه
براساس تأثرات که حواس به ما م دهند ،تصور م کنیم (آشتیان )50-48 :1377 ،
در مکتب ماهایانه  ،14جهان تجربز یزک نمزود صزر

حواس ،تصویر درست از آن را احساس کرد؛ پز

اسزت و هرگزء نمز تزوان از راه

آن را مز تزوان همچزون وهزم و خیزال
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دانست ،هر آنچه خیای و بدون م یا روان فردی است ،ته است همی تهز بزودن اسزت
که ذات جهان نمودها را تشکیل م دهزد (ویاگانزگ شزومان ،)200 :1362 ،امزا در مکتزب
مادهیامیکا ،15هست عاری از واقعیت است و همه چیء شونیا 16و ته است آن هسزت کزه

ای مکتب واقعیتش را انکار م کند ،همان جهان پدیده هاسزت کزه موضزوع ادراک انسزان
قرار م گیرد در پشت جهان پدیدهها واقعیت وجزود دارد کزه هزی یزک از خصوصزیات و
ویژگ هایش با معیارهای ذهن و عین قابلتوصیف و بیان نیسزت در حقیقزت چیزءی کزه
خاصیت پدیده ها را نداشته باشد ،شونیا نامیده م شود؛ پ
خوا

واقعیت غای چیءی اسزت کزه

و ویژگ های پدیده ها را ندارد و ماهیزت واقعز آن را بزا عقزل نمز تزوان معزی و

معلو کرد؛ بنابرای  ،نم توان فهمید که یک چیء واقع یا غیرواقع است یزا هزم واقعز و
هم غیرواقع است (چاندرا چاترج )310 -308 :1384 ،
عقل و معرفت فلسفی از منظر بودا

بودا هرگونه تاکرات پیچیدۀ فلسا را رد کرده است و طریقۀ بیث علم را کزه بزه جنانزۀ
مارگه تعبیر شده است ،طری وصول به آزادی و نجات نم دانزد و مبزادی و اصزول فلسزاۀ
مابعدایطبیعه و مباحث عقالن و متافیءیک را که غیراخالق بودنزد ،تأییزد نمز کنزد او در
تعاییم خود ،از راه و روش عمل استااده کرد و بر ای عقیده بود که مشزکل اساسز انسزان
در مباحث فلسا نیست؛ بلکه در احساسات و ادراکات اسزت و بایزد تمزا تزالش خزود را
برای فهمیدن و مهار امیال و خواستههایش بهکار گرفت در عایم فلسزاه ،توجزه او بیشزتر بزه
حقایق از نوع روانشناس بود (ناس )188 :1387 ،در شاخۀ ماهایانۀ بزودای معتقدنزد کزه
ته بودن ،موضوع عقل و فلساه نیست؛ بلکه موضوع پرجنیا یزا فراشزناخت اسزت ،از طریز
شهود کسب م شود و نیازی به هی استدالل منطق ندارد؛ پ

فرد یا به پرجنیا م رسد یزا

نم رسد اگر به آن نرسد ،هی استدالل و احتجاج او را قانع نخواهد کرد ،امزا بزا رسزیدن
به ای آگاه فراشناخت ،شخ

درمز یابزد کزه تهز بزودن چیسزت و روش فلسزا هزی

فیلسوف هرچند قانعکننده و آسیبناپذیر باشد ،نم تواند ای شزناخت قزوی و میکزم را از
انسان بگیرد و ارزش ای شهود را نم توان بزا اسزتدالل فلسزا سزنجید ( سزوزوک :1368 ،
)72
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نقش معرفت در رهایی از رنج
در نگاه یزک رهزرو بزودای تزا زمزان کزه هسزت و زنزدگ  ،رنزج و سزخت اسزت ،بزرای

ازمیانبرداشت آن تالش م کند و در ای مسیر ،نیزاز بزه شزناخت گزا بزهگزا دارد پز

از

شناخت چهار حقیقت شریف مربو به رنج ،در مورد خاستگاه رنج ،به ای نتیجزه مز رسزد

که باید به طریق ای عطش و نادان را از میان بردارد الزمۀ رسیدن به مبدأ ازیز و رهزای

از رنج ،کسب معرفت برتر است به همی دییل است که در اوپانیشادها بهشدت بر ای نکتزه

تأکید م شود که انسان نم تواند از طری حواس یا از طری عقل و مباحث منطق یا بیث

و حت از طری خواندن متون مقدس ،آن حقیقت متعال را شهود کند تنها کسان م توانند

حقیقت متعال را شهود کنند که بر حواس و تمایالت ناسان خود غلبه کرده باشند بزا خزود

به صلح و آشت رسیده باشند چنی کسان از طری معرفت شهودی  17کزه امزری متمزایء از

معرفت رسم و ظاهری است ،به شناخت حقیقت متعال دست م یابد ( Dasgupta, 1996:

 )55-56اویی گا برای شناخت حقیقت متعال ،معرفزت ناز

اسزت آدمز مز توانزد در

معرفت نا  ،به نوع ثبات در معرفت برسد و ای مرتبه ،مرتبۀ کس است که نزه از پیونزد

با اشیا ،بلکه در جان خود به خرسندی م رسد ای عقیده بدی معناسزت کزه معرفزت یعنز

کس که به حقیقت جان خود راه یافته ،از قید تکلیف آزاد است ( Sankaracarya, 1998:

 )151ایبته بی معرفت با عمل در تاکر هندو ارتبا متقابل وجود دارد؛ زیرا معرفت بزدون

عمل به تکامل نم رسد و عمل بدون معرفت نیء ارزش چندان ندارد؛ زیرا عمل اسزت کزه
معرفت را م آفریند از ای رو ،م توان گات کزه کرمزه و جنانزه دو اصزلند و کرمزه بزرای

انجززا دادن امززر نیازمنززد جنانززه اسززت و ای ز دو اصززل نسززبت متقززابل بززا یکززدیگر دارنززد

()Ramanathan, 1999: 335

رسیدن به نیروانا به عنوان غایت و هد

نهای سیر و سلوک بودای از ییزاظ عقالنز و

معرفت سه بعد دارد؛ اول اینکه نیروانا پایان زندگ دنیای است از ای رو ،به رهای از رنج

و چرخۀ بازپیدای تعبیر م شود دو آنکه نیروانا نیل بهنزوع فهزم و بیزنش اسزت کزه ایز

بینش را آگاه درسزت و خزردورزی نسزبت بزه چیءهزا آن طزور کزه بایزد باشزند و دانزای

آفت زدای حیات دانسته اند سو اینکه نیروانا نیل به کمال اخالق بعد از ط مراحل تیزول

اخالق شخصیت است درنتیجه ،رسیدن به کسب بیزنش ،کمزال اخالقز و رهزای از رنزج
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است (سوماناسیری )44 :1383 ،تااسیری که برای نیروانا بیان شده ،دو جنبۀ سلب و ایجاب

دارد :نیروانا بهییاظ سلب بهمعنای سکوت و خاموش می

است انسان زمزان بزه نیروانزا

م رسد که دل و جانش را از دولیت پاک کرده باشد ،همۀ امیال و شهوات را کنار گذاشته

و از چرخۀ سمساره رهای یافته باشد کس که به ای مقصد نهای برسد ،یذت و نیکبختز

بءرگ را تجربه م کند و به رهای و آزادی م رسد (مظزاهری سزیف )124 :1388 ،اگزر

نیروانا از سنخ علم شناخته شود ،به ای خاطر است که تنها از طری معرفت و آگزاه اسزت

که خاموش و پایان تشنگ شناخته م شود و سایک با ازمیانبردن ای تشنگ است کزه بزه

نیروانززا مزز رسززد اگززر جنبززۀ ایجززاب آن را در نظززر بگیززریم ،نیروانززا شززادی و سززرور

توصیف ناپذیری است که جنبۀ روحان و باطن دارد و سایک از طری سیر درون به ذاتز

نامیرا م رسد که مقام پاینده و مملو از شادمان است (چاندراچاترج )277 :1384 ،
معنای نادانی در اندیشۀ بودا

18

مهم تری اصطال مرتب با ماهو نادان در سنت هندو واژۀ مایا اسزت ایز اصزطال در
آیی هندو چندی الیه دارد معان ای مانند نیروی سیر و جادو ،معجزءۀ آفزرینش ،نیرویز
که خزدایان معروفز چزون وارونزا ،رودرا ،شزیوا یزا خزدای بزرهم بزه وسزیلۀ آن جهزان را
آفریدند ،اما روش تری ماهو آن که در ودانتا بیشتر بهکزار رفتزه اسزت ،حجزا ،نزادان و
پردهای است که دربرابر همۀ پدیزدههزا گسزترده شزده و دریافزت حقیقزت را بزرای دیزده و
درک انسان ،ناشدن ساخته است همچنی آن را سرا ،جهان نیء که حقیقزت را پوشزانده
م نامند در بودیسم نیء همی ماهو که برابر با تزوهم و تخیزل اسزت ،پذیرفتزه شزده اسزت
(آشتیان  )306 :1377 ،طریقۀ معرفت درواقع بر ای مقدمه مبتن است که علت اصل تما
شرور و مصالب اخالق انسزان ،جهزل و نزادان اسزت و آدمز آن چنزان در حجزا ،جهزل
فرورفته که از حقیقت میبو ،خود غافل شده است و همی غالت از حقیقزت جزان آدمز

است که او را اسیر بازپیدای م کند ای در حای است کزه طبز تاسزیر اوپانیشزادها ،اگزر
آدم به معرفت حقیق که همان معرفت به برهم یا آتم است ،دست یابد ،درحقیقت بزه
نجات دست یافته است ( )Allan, 1987: 564
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در تعاییم بودا ،از حقیقت نادان  19به عنوان مکمل معرفت یاد م شود هرچنزد منظزور از

نادان در فرهنگ اوییۀ هندو ،عقیدهنداشت به وجود یک اصل ثابت و نامتغیر اسزت ،امزا در

عقیدۀ بودا ای گونه نیست؛ زیرا هی امر ثابت و پایداری وجود ندارد و همه چیء در تغییزر و

تبدیل است و چون متغیر و متیول است ،با درد و رنج همزراه مز شزود در سزنت بزودای ،

نادان در برابر چهار حقیقت شریف قرار دارد و خود مشتمل بر چهار گونزۀ ندانسزت رنزج،

ندانست مبدأ رنج ،ندانست اینکه رنج باید خاموش شود و ندانسزت وسزایل فرونشزاندن ایز

رنج اسزت :پز

الزمزۀ گریزء از نزادان در گزا نخسزت کسزب معرفزت و شزناخت اسزت

(شایگان )129 :1389 ،نادان مسئول غای تمام رشتههای علزل و معلزولهاسزت؛ بزهویزژه

ای توهم که زندگ عذا ،نیست ،بلکه جریان از یذتهاست اندیشۀ بزودا بزه هزی وجزه

ای را متراد

توهم دنیوی یا مایا ،یا بهمنءیۀ توفی نیافت در شناخت همان متناه و مطلز ،

یا بهعنوان جلوۀ یک توهم جهان مخلوق ذه بر زمینۀ هی نم انگارد سمسارههزا مربزو

به اعمال فکری و کالم و عمل شخ

هستند کزه بزه صزورت اعمزال نیزک و بزد ذخیزره

م شوند و به بدن جدید قایب م بخشند؛ بهویژه اگزر بزه وسزیلۀ اشزتیاق بزه زنزدگ آینزده

تقویززت شززوند تززا زمززان کززه سمسززارههززا ریشززهک ز نشززدهانززد ،جوانززهزدن زنززدگ تززازه

اجتنا ،ناپذیر است و ای فق زمان متوقف م شزود کزه ماهیزت ناپایزدار و فزان جسزم و

خوشز هززایش ادراک شززود و سمسززارههززا از طریز تیصززیل دانززش راسززتی از بززی برونززد
(راداکریشنان)162 :1393 ،

نقش دانایی در سلسلهعلل بودایی
در تاکر بودای  ،علت اصل دل بستگ های انسزان کزه سزبب زایزش و تویزد دوبزارۀ انسزان

م شود ،دوازده زنجیرۀ عل و معلوی است ای زنجیر بارها تکرار م شود ،با نادان آغزاز

م شود و با رنج همراه است و دوباره کر های جدید مز سزازد بزه مجمزوع ایز تکزرار و

فرایند سمساره گاته م شود؛ بنابرای  ،اگر انسان در زندگ های قبل اش تیت تأثیر نزادان

عمل کرده باشد ،ذخیره ای از کرمهسازها جمع آوری کرده است که موجزب بازتویزدش در
نظا سمساره م شود و همواره بایزد بزا رنزج دسزت وپنجزه نزر کنزد (همزان)161 :1393 ،

درنتیجه ،رنج معلول توید است که از ارادۀ انسان برای وابستگ و درآمیختگ با اشیا نشئت

گرفته است؛ زیرا به اشیا عطش و میل دارد ای عطش ناش از تجربۀ حس است که سزبب
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تماس حس اشیا م شود و شش اندا حس شناخت را تشکیل م دهد که ارگانیسزم اوییزۀ

متشکل از ذه و بدن را م سازد که معلول شعور نخستی و ابتدای است ای شعور معلول

ادراکهای ما از زندگ گذشته است و ادراکهزا معلزول جهزل مزا دربزارۀ حقیقزت اسزت

(چاندراچاترچ  )273 :1384 ،به طورکل  ،م توان ریشۀ اصل علل دوازده گانزه را نزادان

برشمرد که منظور از ای نادان  ،ندانست حقیق چهار حقیقت شریف است که علزل دیگزر

نظیر آگاه  ،احسزاس ،ادراک ،ذهنیزت ،عطزش و دل بسزتگ و درنهایزت تویزد دوبزاره را

بهوجود م آورد و با رفع ای نادان انسان آزاد و رها م شود (قرای )315 -313 :1386 ،

وجوه اختالف و اشتراک مراتب معرفت در عرفان مولوی و بودا
مویوی و بودا ،هردو برای معرفت ارزش بزاالی قاللنزد و اندیشزه را حقیقزت جزوهر انسزان

م دانند مویوی تیق انسانیت را از طری اندیشه میسر م داند و معتقد است تزا انسزان ایز

مرتبه از وجود خود را درک نکند ،پا به عرصۀ سیر و سلوک و رسیدن به حقیقزت نخواهزد

گذاشت؛ بنابرای  ،یک از ارکان اساس سیر و سلوک معنوی در آموزه های مویوی ،توجزه
به ای مسئله است در اندیشۀ هندوی نیء به طور اعم ،معرفت به منءیۀ یک از راه های رسیدن

به نجات و رستگاری ،برای نخستی بار در وداها مطر م شود در کنار وداها ،اوپانیشزادها

سرچشمۀ متعای تری نوع معرفزت میسزو ،مز شزوند در خزود آیزی بزودا نیزء معرفزت و

شناخت ارزش و اهمیت بسیاری دارد ،عنصر اساس در سلوک انسان اسزت و طریز جنانزه

یا معرفت در کنار طری عمل تأثیرگذار است؛ زیرا کسان که بهدنبال معرفت هسزتند ،بایزد

برای ط کردن سیر و سلوک درست ،تعاییم نیک رفتاری و تمرکء درست اندیشه و ذهز و

توانای درستفهمیدن و پذیرفت چهار حقیقت شریف را در خود شکوفا کنند

توجه به مراتب معرفت و شناخت نیزء در هزردو مکتزب مزورد توجزه اسزت ،اگرچزه در

تیلیل مبان و کاربرد ای مراتب معرفت با یکدیگر تااوت های دارند نکتۀ مهم در تیلیزل

رویکرد بودا به مسئلۀ معرفت ،توجه به مبان هست شناس و انسزان شناسز اوسزت؛ زیزرا در

آموزه های بودای  ،همۀ پدیده های جهان و مظاهر هست تابع اصزل ناپایزداری و دگرگزون

هستند عالوهبرای  ،رنجآیودگ جهان و زندگ انسزان اهمیزت بسزیار دارد بزدی معنزا کزه
زندگ انسان ،سراپا درد و رنج است همچنی هی پدیدهای و از جمله انسان دارای «خزود»

و «جوهر ثابت» نیست ،اما در تعاییم موالنا اگرچه اصل تغییزر و دگرگزون دالمز جهزان و

 / 140مراتب شناخت در عرفان مولوی و آیین بودا

انسان قابل پذیرش است ،وجود جوهر ثابت و متعای در سطح جهان شناس و انسزان شناسز

مویوی قابلاثبات است

درمورد سیر مراتب شناخت در اندیشۀ مویوی و بودا ،توجه به ادراک حسز و ظزاهری

در هر دو مکتب مطر است مویوی برای انسان دو نوع ح

ظاهری و باطن قالزل اسزت

اگرچه او ادراک ظاهری را نقد م کند و معتقد است حواس ظاهری ،تنها بخزش کزوچک

از حقیقت را نشان م دهنزد ،بز بقزا و ناپایدارنزد ،تنهزا درک ظزاهری از پدیزدههزا دارنزد،

خطاپذیرند ،در نشاندادن ظواهر واقع نیء قابل اعتماد و اطمینان نیستند ،اما واقعیت ظزاهری

جهان هست و انسان را انکار نم کند و به ایدهآییسم افراط کشیده نم شود
در تاکر بودای نیء معرفت و آگاه  ،تنهزا از طریز حز

ظزاهری و تمزاس بزا عناصزر

ظاهری صورت نم گیزرد؛ بلکزه معرفزت حقیقز و درسزت از طریز شزهود بزاطن انجزا

م گیرد ،اما توجه به واقعیت ظاهری و میسوس هست با دو رویکرد متااوت در آیی بزودا

مواجه شده است ،از یک جهت در آیی بودای که  ،جهان هست امری واقع و مطزاب بزا

نمودهایش فرض م شود؛ بهطوریکه هر وقت نمودها ناپیدا شوند ،هست جهان نیء از میزان
م رود از طر

دیگر همی آیی میان واقعیت واقع و واقعیت اندیشه ای جهان تمایء قالزل

است زمان که انسان ای جهزان را بزا اعضزای میسوسزش درک مز کنزد ،جهزان بزرایش

واقعیت روان و اندیشه ای م شود؛ پ

در وجود انسان عالوهبزر پزنج عضزو حسز  ،عضزو

دیگری نیء وجود دارد که عضو اندیشزیدن اسزت و ابزءاری بزرای ایجزاد تصزور و شزناخت

واقعیت های غیرمادی و نیء ابءاری برای فهمیدن ارتبا میان مااهیم و واقعیتهاست ،امزا در

رویکرد دیگر ،جهان تجرب یک نمود صر

درست از آن را احساس کرد؛ پ

است و هرگء نم توان از راه حواس تصزویر

آن را مز تزوان ماننزد وهزم و خیزال دانسزت هزر آنچزه

خیای و بدون م یا روان فردی است ،ته است همزی تهز بزودن اسزت کزه ذات جهزان
نمودها را تشکیل م دهد

برای رهای از حواس ظاهری و رسیدن به حواس باطن  ،مویزوی و بزودا هزردو بزر سزیر

اناس و خودشناس و مراقبه تأکیزد مز کننزد اگرچزه شزیوه هزای مراقبزه ،از نظزر شزکل و

میتوی در دو نوع مکتب با یکدیگر متااوت است ،نکتۀ مهزم در ایز زمینزه ،نقزش اوییزای

ایه و نقش پیر در آموزههای موالناست که در تعلیمات بودای ای برجستگ وجود ندارد
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درمززورد مرتب زۀ عقالن ز در انسززان نیززء بززی اندیشززههززای مویززوی و بززودا تاززاوتهززا و

شباهت های وجود دارد اگرچه در هردو تاکر ،عقل نظری نقزد مز شزود و راه وصزول بزه

حقیقززت تلقز نمز شززود ،در هززردو دیززدگاه ،توجززه بززه مراتززب عقززل وجززود دارد ،امززا در
آموزه های موالنا ای توجه به مراتب عقزل و آسزیبشناسز ایز مراتزب بسزیار وسزیعتزر و

متنوعتر است موالنا از جهت وجودی ،عقل کل را جوهر و زیربنای هست م داند بدی -

معنا که هرچه در زمی و آسمان هاست ،بر پایۀ آن هست یافته اند او جهان و وجزود انسزان

را به منءیۀ صور و مظاهر ای عقل کل مطر م کند همچنی خداونزد متعزال ،تزدبیر امزور

عایم را هم به وسیلۀ ای عقل به انجا م رساند ،اما درمورد جنبزۀ معرفزت شزناخت  ،عقزل را

واجد مراتب م داند و برای هر مرحله حدودی قالل است کار عقل از دیزدگاه او شزناخت

حقیقت و تشخی

راست و ناراسزت اسزت و در هزر مرتبزه ،مزادا کزه در همزان حزدود و

جهات حرکت م کند ،نه تنها مذمو نیست ،بلکزه از یزواز ضزروری حیزات آدمز اسزت

شناخت ای مراتب عقالن همراه با شناخت مراتزب حقیقزت و نیزء شزناخت مزدارج کمزال
نا

آدم و ارتبا ای مراتب با یکدیگر ،اساس اندیشۀ عرفان مویزوی اسزت سزه مرتبزۀ

عقل در آموزه های مویوی از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ اول عقل جءل یا عقل بیث کزه

سطی نگر است؛ دو عقل کل یزا عقزل کلز کزه حقزای امزور را بزه طزور صزییح درک

م کند سو عقل ایمان یا عقل عرش و به تعبیر دیگر عقل یدن که حقیقزت نهزان جهزان

هست است و عایم هست صورت آن عقل بهشمار م آید

در آموزه های بودا نیء هرگونه تاکرات پیچیدۀ فلسا رد شده اسزت وی طریقزۀ بیزث

علم را که به جنانۀ مارگه تعبیر شده است ،طریز وصزول بزه آزادی و نجزات نمز دانزد و

مبادی و اصول فلساۀ مابعدایطبیعه و مباحث عقالنز و متزافیءیک را تأییزد نمز کنزد او در

تعاییم خود ،از راه و روش عمل استااده م کند و بر ای عقیزده اسزت کزه مشزکل اساسز

انسان در مباحث فلسا نیست؛ بلکزه در احساسزات و ادراکهاسزت و بایزد تمزام تزالش

خود را برای فهمیدن و مهار امیال و خواسته ها بهکار گرفت در عایم فلساه ،توجزه او بیشزتر
به حقایق از نوع روانشناس است ای مرتبه را م توان بزا عقزل جءلز در اندیشزۀ موالنزا

قابلتطبی دانست که گاه اسیر وهم و خیال و گاه زنزدان حزر

و شزهوت مز شزود

عقل جءل همان عقل فردی است که در یکایزک انسزان هزا وجزود دارد ،میزدود بزه عزایم
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ح

و خیال است و تنها به درک کثرات و حدود نالل مز آیزد ،امزا بزرای عقزل ایمزان و

کاربرد آن در اندیشۀ مویوی نم توان در اندیشۀ بودای معادی پیدا کرد بزهنظزر مز رسزد

عقل ایمان از نظر وجودشناخت  ،حقیقزت مسزتقل نزدارد؛ بلکزه همزان عقزل جءلز اسزت
آنگاه که به میدودیت خویش واقزف شزود و بزه نزور حقیقتز کزه از بیزرون بزر او تزابش

م کند ،ایمان آورد اویی نقش عقزل ایمزان آن اسزت کزه از غلبزۀ ناز

بزر جزان آدمز

جلوگیری م کند و آدم را از درافتادن به هوس و خیاالت بازم دارد موالنا گاه عقل ایمزان

را عقل حقیق م خواند و آن را در مقابل عقل تقلیدی قرار م دهد از نظر او ،تیقی عقل
آن است که به ژرفای حقیقت رو کند و آنچه را اصل و بنیان هست است ،درک کند

باالتری مرتبۀ معرفت در اندیشۀ موالنا و بودا ،همان درک شهودی یا معرفت برتر است

که از دل سرچشمه م گیرد و ابءار آن تءکیه و تصایۀ رو است ای مرتبۀ معرفتز  ،از راه

آزمایش و تجربۀ حس یا تمسک به منقوالت یا فکر و استدالل حاصل نمز شزود؛ بلکزه از
راه سیر اناس و سلوک عمل و تهذیب و تءکیۀ نا

در دل حاصل مز شزود رسزیدن بزه

ای مرتبۀ معرفت ،مستلء ط کردن مراحل است که مهزمتزری آنهزا در اندیشزۀ موالنزا و

بودا ،سیر اناس و خودشناس و تهذیب نا

اسزت سزیر اناسز در ایز مرتبزه از معرفزت

بسیار حالء اهمیت است در اندیشۀ مویزوی موانزع خودشناسز  ،شزامل دو نزوع مزانع اسزت

برخ از ای موانع ،رذالل اخالق و ناسان است ،اما نزوع دو  ،همزان حجزا،هزای علمز

است؛ یعن در بسیاری مواقع ،خود علم مزانع درک و فهزم حقیقزت و گزوهر انسزان اسزت

اهمیت ای مرتبه از معرفت ،در وصال به حقیقت بسیار مهم است؛ زیرا تا انسان در ایز سزیر

اناس به مرتبۀ ذات و فنای نا

خویش نرسد و همۀ حجا ،ها را کنار نءند ،حقیقزت را در

آغوش نخواهد گرفت توجه و رسیدن به حقیقت خویشت در اندیشۀ مویزوی ،مهزم تزری و

باالتری مرتبۀ معرفت است که از طری مراقبه و تءکیۀ ناز

و پیزروی از راهنمزای معنزوی

قابلوصول است عالوهبرای  ،در اندیشۀ موالنا غایت ای سیر درون  ،عزالوه بزر رسزیدن بزه

شادی و آرامش حقیق  ،وصال خداوند است که از طری رسیدن بزه عمیز تزری الیزههزای

رو و فنای صاات بشری ،انسان آینۀ تما نمای خداوند م شود

اما در اندیشۀ بودای  ،فهم معرفت حقیق و حقیقت دانای باید با توجه به سه اصل مهزم

بودای تاسیر شود؛ زیرا کاربرد ای سطح معرفت با توجه به ای امور قابلدرک اسزت اول
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حقیقززت رنززج و شززناخت ریشززههززا و چگززونگ رهاشززدن از آن اسززت؛ دو درک حقیق ز

سلسلهعلت های دوازدهگانه و سو راه های هشت گانه برای رهاشدن از درد و رنج و رسیدن

به نیرواناست؛ زیرا پ

از شناخت چهار حقیقت شریف رنج ،الزمزۀ رهزای از رنزج کسزب

معرفت برتر است و انسان نم تواند از طری حواس یا از طریز عقزل و مباحزث منطقز یزا

بیث و حت از طری خواندن متون مقدس به ای نتیجه برسزد؛ بنزابرای  ،اهمیزت نزادان در

آموزه های بودای -که به عنوان مکمل معرفت یاد م شود -عقیزدهنداشزت بزه وجزود یزک

اصل ثابت و نامتغیر نیست؛ زیرا هی امر ثابت و پایداری وجود ندارد و همه چیء در تغییزر و

تبدیل است و چون متغیر و متیول است ،با درد و رنج همراه مز شزود درنتیجزه ،در سزنت

بودای  ،نادان در برابزر چهزار حقیقزت شزریف قزرار دارد و خزود مشزتمل بزر چهزار گونزۀ

ندانست رنج ،ندانست مبدأ رنج ،ندانست اینکه رنج بایزد خزاموش شزود و ندانسزت وسزایل

فرونشاندن ای رنج اسزت؛ پز

الزمزۀ گریزء از نزادان در گزا نخسزت ،کسزب معرفزت و

شناخت است نادان مسئول غای تما رشته های علل و معلوالت اسزت در تاکزر بزودای ،
علت اصل دل بستگ های انسان که سبب زایش و تویزد دوبزارۀ انسزان مز شزود ،از طریز

دوازده زنجیرۀ عل و معلوی مطر شده است ای زنجیر ،بارها تکرار مز شزود ،بزا نزادان

آغاز م شود و با رنج همراه است درنتیجه ،رنج معلول توید است کزه از ارادۀ انسزان بزرای

وابستگ و درآمیختگ با اشیا نشئت گرفته اسزت؛ زیزرا عطزش و میزل بزه اشزیا دارد و ایز

عطش ناش از تجربۀ حس است ای عطش خود موجب تماس حس اشیا م شود و شزش

اندا حس نیء شناخت را تشکیل م دهد شش اندا نیء ارگانیسم اوییزۀ متشزکل از ذهز و

بدن را م سزازد کزه معلزول شزعور نخسزتی و ابتزدای اسزت ایز شزعور نیزء خزود معلزول

ادراکهای ما از زندگ گذشته است و خزود ایز ادراکهزا نیزء معلزول جهزل مزا دربزارۀ

حقیقت است بهطورکل  ،م توان ریشۀ اصل علل دوازدهگانه را نادان برشمرد که منظزور

از ای نادان  ،ندانست حقیق چهار حقیقزت شزریف اسزت کزه علزل دیگزر نظیزر آگزاه ،

احساس ،ادراک ،ذهنیت ،عطش و دل بستگ و درنهایت ،توید دوباره را بهوجزود مز آورد

و با رفع ای نادان انسان آزاد و رها م شود

برای رهاشدن از ای نادان و رنج ،امور هشتگانزۀ بزودا بسزیار اهمیزت دارد ایز امزور
هشت گانه به صورت گا یا قواعدی نیست که شخ

آن هزا را یکز پز

از دیگزری طز
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کند؛ بلکه شامل هنرها و فضایل است کزه جوینزده بایزد همزۀ آن هزا را در خزود بزه کمزال
برساند اهمیت شناخت و اندیشۀ درست از طری تمرکزء و مراقبزۀ درسزت ،در ایز مرحلزه
بسیار مهم است براساس راه هشزت گانزه ،فهزم درسزت عبزارت اسزت از فهزم امزور و اشزیا
آن چنانکه هستند چنی معرفت  ،به فهم حقای شریف منجر م شود ایز فهزم ،عزای تزری
حکمت است که حقیقت فرجامی را م بیند نیروانا نیء به عنوان غایت و هد

نهای سیر و

سلوک بودای  ،از یک جهت به رهای از رنج و چرخۀ بازپیدای تعبیر م شزود و از جهزت
دیگر ،نیل به نوع فهم و بینش است و ای بیزنش نیزء همزان آگزاه درسزت و خزردورزی
نسبت به حقای زندگ است ایبته نیروانا نیل به کمزال اخالقز بعزد از طز مراحزل تیزول
اخالق شخصیت نیء هست به همی جهت است که نیروانا بهییاظ سلب بهمعنزای سزکوت
و خاموش می

است انسان زمان به نیروانزا مز رسزد کزه دل و جزانش را از دوگزانگ

پاک کرده و همۀ امیال و شهوات را کنار گذاشته و از چرخۀ سمسزاره رهزای یافتزه باشزد،
وی اگر جنبۀ ایجاب آن را درنظر بگیریم ،نیروانا شادی و سرور توصیف ناپذیری است کزه
جنبۀ روحان و باطن دارد و سایک از طری سیر درون به ذات نامیرا م رسزد کزه مقزام
پاینده و مملو از شادمان است
نتیجهگیری

جوهر اصل تعاییم و آموزه های موالنا و بودا ،رسیدن بزه حقیقزت مطلز عزاری از هرگونزه
رنگ و صات است همچنان که بودا هد

خود را در سیر و سلوک معنوی آزادی از درد

و رنج و رسیدن به نیروانزا بیزان کزرده اسزت ،مویزوی نیزء هزد

خزود را اسزتغراق در حز

م داند ،اما الزمۀ رسیدن به ایز هزد  ،دسزتیاب بزه آگزاه و شزناخت کزامل اسزت کزه
حاصل کشف و شهود باطن و فزارغ از هرگونزه تعلقزات ناسزان و دنیزای اسزت موالنزا و
بودا ،هردو به مراتب معرفت اذعان دارند و سع کرده اند هریک از ایز مراتزب را براسزاس
مبان فکری خود تشریح کنند در هردو تاکر ،سطی تری مرتبزۀ معرفزت ،همزان شزناخت
است که از طری ابءارهای حس و ظاهری بهدست م آید؛ بنابرای  ،در هردو مکتب تأکید
بر تقویت ح

باطن و فرارفت از ح

های ظاهری است؛ زیزرا درک و فهزم ،میزدود بزه

امور ناسان و حس  ،جءل و متغیر است
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مرتبۀ باالتر از معرفت حس  ،مرتبۀ عقالن یا جنانه مارگزه اسزت در آثزار مویزوی ،ایز
مرتبه با تقسیمبندیهای متنوع بیان شده و او با زیرک تما  ،ویژگ های هر مرتبه را تبیزی
کرده است ،اما در تعاییم بودا بهدییل تأکید او بر روش عمل برای رهای از رنج انسزان بزه
مباحث صر

عقالن و تاکر فلسزا و عقلز کمتزر بهزا داده شزده و ایز مرتبزه در زمزرۀ

معرفت فروتر میسو ،شده است ایبته مویوی نیء عقل جءل را در مرتبۀ نازل معرفت قزرار
م دهد ،اما عقل کل و ایمان را زمینهساز سعادت و وصال به ح م داند بزاالتری مرتبزۀ
معرفت در تاکر بودا و مویوی در معرفت شهودی یا پراجناناست که همان معرفزت برتزر در
سنت هندوی و بودای نیء هست اهمیت ای مرتبه در هردو تاکر از ایز جهزت اسزت کزه
با سیر درون و خودشناس و شکوفای رو انسان توأ است اگرچزه بنزا بزر تعزاییم بزودا،
تعریف خدا و جهان و رو در ای مکتب با مکتب موالنا متااوت است ،در نوع نگاه به ای
سیر درون و نتایج ناش از ای معرفت ،شباهت های زیادی وجزود دارد ایبتزه بایزد بزه ایز
نکته نیء توجه کرد که در برابزر معرفزت و دانزای  ،واژۀ نزادان هزم در هزردو سزنت فکزری
قابل توجه است؛ زیرا در سنت بزودای  ،نزادان در برابزر چهزار قزانون شزریف بزودای قزرار
م گیرد که مربو به اصل دوکا یا رنج است و دانای بزه نسزبت فهزم انسزان از ایز مسزئله
شدت و ضعف پیدا م کند ،اما در بینش موالنا ،جهل واقع همان ندانست خویشت واقعز
خززود اسززت و ازخودبیگززانگ  ،بززاالتری مرتب زۀ نززادان میسززو ،م ز شززود؛ زیززرا مسززتلء
درکنکردن حقیقت است
پینوشت
1. Buddha
2. Jna
3. Pramana-sastra
4. Prama
5. Anicca
6. Dukkha
7. Anatta
8. Abhinna
9. Dharmma
10. Karma
11. Eternal wisdom
12. Objective
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13. Subjective

 14یک از دو شاخۀ مهم بودای

15. Madhyamika
16. Sunya
17. Prajnana
18. Maya
19. Avidya
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