
 

  
  
  

  

  دهرمه در بوديسممفهوم 
  

  *سعيد گراونددكتر 
  

  چكيده 
يـشه در   ترين مفهوم در تفكر ديني آسياي شرقي است كه ر          دهرمه بنيادي 

 بيشتر به معناي قانون و شريعت و در         ، در وداها  اين مفهوم .  دارد هندوئيسم اريخت
و تكليـف  عيـار، وظيفـه    م فضيلت، عدالت،هاي بعد به معناي    متون و ادبيات دوره   

  دهرمه حقيقتي است در باب وضعيت و كـاركرد         ،تفكر بودايي در  اما   .استشرعي  
آميز   رنج انسان پاسخ گويد و تمايالت شرارت       تعلت و ماهي  د به   توان  ميجهان كه   

جهان متشكل از   در بوديسم،    از اين رو   .را به پايان برساند   همين جهان   موجود در   
  .دنده مي تشكيل را  بنياد حقيقتيي است كهها دهرمه

دهرمـه در   مفهـوم    آثـار و عناصـر      ابتدا به سابقه و    ،در اين نوشتار  نگارنده  
نـدي  ب ع و طبقـه   مختلـف، تنـو    معـاني    ، سپس تـاريخ،   هپرداختسنت ديني هند    

 ،مطـرح كـرده     و هينه يانه   سنت مهايانه  و در نهايت مفهوم دهرمه را در       ها  دهرمه
  .ه استنمودبررسي  دهرمه در بابتفاسير مختلف اين دو جريان را 

  .پرجنا -5 ،هينه -4، مهايانه -3 بوديسم، -2دهرمه،  -1: هاي كليدي هواژ
  

   بحثي پيشينهزمينه و . 1
ها قبل از پيدايش بوديسم در سنت دينـي هنـد بـه كـار                اي است كه مدت    دهرمه واژه 

ت تـاريخي آن       مفهوم   ،در آيين هندو  . رفته است  مي هـا و    سـتره  دهرمـه شا   ،دهرمـه و ماهيـ
 كه زندگي اجتماعي را از منظر       ،اين دو اثر  . اي دارد  مالحظهدر خور   ها اهميت    دهرمه سوتره 

، 10( نـد ده  مـي  اصلي دهرمه را در وداها نـشان         ي  چشمه سر ،ندكن  ميين و اخالق بررسي     د
  ).101: ص ،1 :، ج2  و105: ص
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ـ . سـت  نظـم درسـت جهـان ا       ،دباشـ   ميكه همان مفهوم دهرمه      1در ريگ ودا، ريته    ه ب

 نـاموس  پيـروي از آن پيـروي از  يا قانون تكامل است كه   2عبارت ديگر، دهرمه حقيقت اشيا    
شرارت اخالقي هـم نقـض آن حقيقتـي         .  و سرپيچي از آن نقض ناموس هستي است        هستي

  ).477: ، ص5 :، ج5( است كه جهان را در بر گرفته و تحت كنترل آن است
ويــژه در چهندوگيــه ه  بــ،ها در اوپانيــشادتــوان مــيپــس از وداهــا رد پــاي دهرمــه را 

  از كـشتن بـر اسـاس شـريعت         ،ددر آخـرين بخـش ايـن اوپانيـشا        . شناسايي كرد  3اوپانيشاد
 ي  بـه مثابـه    يعني كشتن بر اساس شريعت       ؛ سخن رفته است   ،اساس شرارت   نه بر  ،)دهرمه(

  ).85: ، ص10( گناهي تفسير شده است بي
 تكليـف    تكليـف بـه خـاطر نفـسِ        انجام كل دهرمه ر آيين هندو، واالترين ش     د ،در واقع 

اگـر مـن تكليـف     «:يـد گو ميدر مهابهاراته    4رو يودهيشتيره  از اين . خاطر پاداش  نه به    ،است
. مكـن   ميكه با دهرمه داد و ستد ن       به اين دليل است      ،مده  مي ن انجامخود را به خاطر پاداش      

 بـه   ،من فقط بـه تكليـف     . اند تهم كه عاقالنه و مقدس زيس     كن  ميمن از سنت كساني پيروي      
  ).275 :، ص1 :، ج21(»  تكليف توجه دارمخاطر نفس

  اجزاي ذاتي دهرمـه تأكيـد شـده اسـت و           ي  منزلهه  در رامايانه نيز بر فضايل اخالقي ب      
همسري،  كتر، شوهر، ارباب، پادشاه و حتي تأكيد بر ت   برادر بزرگ  احترام به والدين، آموزگار،   

 رامـا بـه     چنـين   هـم ). 72: ، همان، ص  2( اساس دهرمه است   ي بر  همگ ،عفت، عدم خشونت  
 ، با ايندرا، خداي جنگ    هاي اخالقي است كه در سنت ديني هند غالباً         جهت دفاع از فضيلت   

  ).121: ، ص10( رمه استده  مي او بهترين حا چه؛دشو ميمقايسه 
 ديگـر   يا،   6 دهرمه تر از پارا    مهم ،خاص افراد  طبقاتي   ي  يا وظيفه ،  5 سوا دهرمه  ،در گيتا 

دهرمـه بـا     امـا پارا   ،بخـش اسـت    دهرمـه نجـات    سـوا  كه  اينبه دليل    شود،  مي تلقي   ،وظايف
  ).135: ، همان، ص21( مشكالتي همراه است

، 19( ط و اضمحالل دهرمه تصوير شده اسـت        عصر هبو  عصر ترتايوگه  ،نيزها    در پورانه 
ـ      - در مكتب نيايه     ).348 :ص حـضور اسـت كـه روح را قـادر           توايشيـشيكه، دهرمـه كيفي 
  ).460: ، ص5 :، ج5(  لذت ببرد و يا به نجات دست يابدبختي خوش از دساز مي

 مناسك ديني شده بود كه تفكر خداباوري در      چنان غرق در    كه آن  ،در مكتب ميمانسا  
ايـن مكتـب    .  دهرمه عبارت است از وظيفه و تكليف شـرعي         شد، آن به فراموشي سپرده مي    

 اما نه به خاطر خشنودي خدايان و نه به خـاطر            ، الزامي است  ه عمل به تكليف   عقيده دارد ك  
 دهرمـه   ، ميمانـسا معـروف اسـت      -  كه به دهرمه   ، در مكتب ميمانسا   ،در واقع . تهذيب نفس 

 ي   دهرمـه  ، در ايـن مكتـب     چنـين   هـم  . تكليف به خاطر نفـس تكليـف       انجامعبارت است از    
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، 12 (عدالتي تـصوير شـده اسـت        خداي بي  مه خداي عدالت و داور مردگان و ادهر       متشخص

  ).275: ، ص1 :، ج2  و702: ص
 ، شـرق آسـيا اسـت      فلـسفي  -كه مبناي تفكر دينـي     ، دهرمه در نتيجه بايد متذكر شد    

و سـپس   شده اسـت     براي نخستين بار در وداها مطرح        ،ريشه در تاريخ ديني هندوها داشته     
ـ   در مكاتب فلسفي هند    رفته،گ  معاني متعددي  ،هاي بعد  در متون و ادبيات دوره     ويـژه در   ه   ب

  .دياب مي فراواني اهميت ،مكتب ميمانسا
  

  دهرمهمعاني مختلف  ومشتقات . 2
داشـتن مـشتق    معناي حمايت كردن و نگـه به  »dhr«  سنسكريتي دهرمه كه از واژه

 ،ب مختلف و با توجـه بـه عناصـر مختلـف            در متون و مكات    ، طي ساليان متمادي   است،شده  
 فهـم ايـن واژه را در        چـه   آن). 332: ، ص 18(  اسـت  يافتـه گونـاگوني   و تفاسير بسيار    معاني  
 كه بـدون توجـه      جا  آنآن است تا     ي  گستردهبسيار  د كاربرد   كن  ميف دشوار   هاي مختل  سنت

  ).92: ، ص7(  بودايي ممكن نخواهد بود-  هندوي  فهم انديشه، آناي مختلفبه كاربرده
اصلي در زندگي  9سه مقصد يكي از، 8و كامه 7ه با ارته  همرا ، در سنت ديني هند    دهرمه
 دهرمه باالترين اسـت     ،با اين تفاوت كه در بين اين سه مقصد         ،)102: ، ص 10 (هندوهاست

  ).82 :ص، 1 :، ج2( دنآي ميارته از دهرمه پديد و كامه و 
م و همـاهنگي در    يك طريق درست تا به طور كلي نظ        دهرمه طريق است؛  ،  به هر حال  

خورشـيد، آب، بـاد و بـاران،        ( هـستي    ي  مادامي كه هر عنصري در عرصه      .ن ايجاد شود  جها
آن هماهنگي جهـاني     ، بر اساس دهرمه عمل كند     )ها  انسان ،ويژهه طور   بو  حيوانات، گياهان   
 از مـسير دهرمـه      ، بـه هـر طريقـي      ، و مادامي كـه هـر عنـصري در جهـان           ايجاد خواهد شد  

ـ        نظم و هماهنگي جهان    ،سرپيچي كند  طبـق  . رو خواهـد شـد     ه با آشفتگي و اضـمحالل روب
ـ  هـا   انسان از زندگي     دهرمه در هر جنبه و فعاليتي      ،هندوهااعتقاد   ـ      حاكمي ال ت و حـضور فع

  ).102: ، ص10( دارد
 تعبيـر مناسـبي     ،در ادبيات غرب   است كه )  به پالي  10دهمه( سنسكريتاي    دهرمه واژه 

 ،رود  مـي   دهرمه به كار   ي   در متون براي ترجمه    غالباً كه   ، قانون ي  براي آن وجود ندارد و واژه     
 دهرمه همان ديـن     معناي   ، گفت كه با تسامح زياد     توان  ميدر واقع   .  دهرمه نيست  برابر نهاد

 احكـام   ،افزون بر اين  . اند  ف   معرو »كتب قانون «به  ها    ه شاستر   دهرمه ،در غرب . است نه قانون  
 مربوط به تولد، ازدواج و     ائرِشعاز قبيل    ،حكام ديني  و ا  ) قضايي، قانون اساسي   ي  رويه( نونيقا

  ).همان( وجود دارندها  ه در دهرمه شاسترمرگ
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ه ارنĤشـرام   اسـاس دو معيـار و      بـر  عمـدتاً   خـاص افـراد    ي   ديني هند، دهرمه   در سنت 

 مراحـل   -2 ، طبقـات اجتمـاعي    -1 : از انـد     اين دو معيـار عبـارت     . دشو  ميشناخته   11دهرمه
  .) مقالهي ادامه( ي زندگي چهارگانه

ل، بـراي مثـا   . ي خـاص خـود را دارنـد       ها  دهرمه هندوها   ي  هر يك از طبقات چهارگانه    
 اعمـال قربـاني بـه نفـع ديگـران و اخـذ       انجام  تعليم متون ودايي،   ها اص برهمنه  خ ي  دهرمه

اجراي قانون و نظـم در      ها    ه كشاتري ي  دهرمه. ختصاص دارد اها    ه فقط به برهمن   ويژههدايايي  
 ي  رجونـا چـون از طبقـه       آ ،رو از ايـن  . ر برابر بيگانگان اسـت    مين خود و دفاع از ميهن د      سرز

اين است كـه  ها  ه وايشيي دهرمه .به مبارزه با خويشاوندان خود است  موظف   ،تسها  هكشاتري
يـز فقـط يـك    نهـا     هشـودر . ، صنعت و كشاورزي تأمين كنند     طريق تجارت زندگي خود را از     

  ).486: ، همان، ص5  و103: همان، ص ( طبقات باالتر استبه 12دهرمه دارند و آن خدمت
 مـشخص    هـر هنـدويي كـامالً      ي  نيز دهرمه زندگي   ي   چهارگانه يا مراحل ها    هدر آشرام 

 متون مقدس تحت تربيـت يـك        ي  مطالعه 13 خاص برهما چارين   ي  دهرمه براي مثال، . است
 ، دوم آشــرامهي رحلـه  هنـدو وارد م ، مرحلـه ايـن  پــس از .خـدمت بـه گـورو اسـت     گـورو و 
ـ  ،كرده هندو ازدواج    ،در اين مرحله   .دشو  مي،  14گرهاستا   وظـايف خـانوادگي خـود      انجـام ه   ب

 ي ادامـه ( ز مرگ را به فرزندان خـود بيـاموزد  ر پس اف است كه شعاي  حتي مكلّ او  . دپرداز مي
  ).مقاله

ي متعارف را  زندگ، جنگل شده ي   هندو روانه  ، نام دارد  15 كه واناستها  ، سوم ي  در آشرامه 
قـات دنيـوي و      تعلّ ي   هندو از همه   ،نام دارد  16 كه سنياسين  ، چهارم ي  در آشرامه  .دكن  ميرها  

  ).103: ، ص10 و 486: ، ص5 :، ج5( ورزد  ميتمايالت نفساني اجتناب
 منطبق با ناموس طبيعت عمـل كننـد،         هاي چهارگانه  بنابراين هرگاه طبقات و آشرامه    

 ،جتمـاعي و طبقات مختلف ا   اي     پس دهرمه در نظام آشرامه     .ستجا  آنرمه يا دين واقعي     ده
  .ديني داردبيشتر رنگ و بوي اجتماعي و 

ايـن   .ها  آن ي   نه به همه   اند     پرداخته ها  دهرمههاي خاصي از     شاستره به گروه  هاي    رساله
ي هـا   دهرمـه هـا،    جنـوبي  هـا،   شـمالي  ي   به دهرمه  توان  مي ،در حالي است كه در آيين هندو      

ي رفتـاري واخالقـي     هـا   دهرمهو  اي    قبيله - ي خانوادگي ها  دهرمه طبقاتي و حتي به      محلي،
  ).، همان10( اشاره كرد
 به تناسب افراد و تحت شرايط گوناگون ها  دهرمه ، گفت كه در آيين هندو     توان  مي پس

 ممكـن اسـت    اسـت     دهرمه ، كه براي يك فرد    چه  آن ،براي مثال .  متفاوت خواهند بود   كامالً
ي ادهرمه است ممكـن اسـت در   خاص كه در شرايط چه آنو  يگران نقض دهرمه باشدبراي د 
  . دهرمه باشد، ديگروضعيت
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ـ  ،بر قانون و شـريعت     ،اي  براهمنه متون ودايي و   مه در بنابراين دهر  ويـژه بـر قـوانين       ه ب

وظيفـه   ،رمعيا ، مفهوم عدالت   حماسي ي  ادبيات دوره  در. ردي و رفتار اجتماعي داللت دارد     ف
سعادت و  است براي نيل به     اي    يله وس ،وايشيشيكه – در مكتب نيايه   .و شريعت را در بر دارد     

خاطر ه  وظيفه و تكليف شرعي ب  انجام  عبارت است از   ،كه در مكتب ميمانسا    در حالي  نجات،
  .نفس تكليف
سـتي،  معيـار، در :  آمـده اسـت  به شرح زير   معاني دهرمه  ،ي بودايي ها  المعارف هردر داي 

، 14( حقيقت غـايي  و، عدالت، تعاليم بودايي تواقعي ، پديده،، عنصر ذهن  يء آيين، ش  قانون،
  ).469: ، ص5، ج 5  و23: ص

 كـه شـايد بهتـرين و      ، ما معاني مختلف دهرمـه را از نظـر ادوارد كنـزه            ،در اين نوشتار  
  :يمكن مي مرور ،بندي از معاني مختلف دهرمه باشد ترين دسته  جامع

كه است  از دهرمه پرداخته فت معنا به بررسي ه   »كر بودايي در هند   تف «كنزه در كتاب  
 176 :صص،  1  و 6 - 92: ، صص 7( دارداي     مالحظه خور در ت اهمي ،يشناخت از نظر معرفت  

- 78( :  
 بـه   ؛تعاليماست  واقعيتي   )الف: كه سه جنبه دارد    شناختي دهرمه در معناي هستي   . 1

تي جـا وضـعي    دهرمه در ايـن   . است  معرفت برتر  موضوعِاست كه   اي     نيروانا دهرمه  ،اين معني 
دهرمـه نظـم قـانون       )ب ؛)همان(  دارد هاي هندويي   يه آتمن و برهمن در برخي از سنت       شب

 17هـا   تتهاگتـه  چـه . پايدار كه آفريده نشده اسـت      يعني عنصري است هميشه      ؛طبيعت است 
دهرمه  )ج ؛)93: ، ص 7(  اين نظم استوار است    ،دو وضعيت  ر هر  د ،نشوندپديدار شوند و چه     

. طلبـد   مـي  ي توضيح بيشتر   دشوار بوده،   واقعي است كه فهم اين جنبه از آن بسيار         رخدادي
 و گـاهي متـضمن نـشانه و صـفت     عيني اسـت    هاي    به معناي داده  دهرمه گاهي   ،  اين نظر  زا

   ).همان( است
هرمه به  د . و سلوك ديني است    ، فضيلت، رفتار   به معني قانون اخالقي    گاهي  دهرمه .2

، تمركز، فهم، رهايي، بـصيرت و شـناخت         اخالق: از اند     پنج عنصر دارد كه عبارت     ،اين معني 
   ).94: ، ص7( ندده مي  پنج عضو پيكر دهرمه را تشكيل،اين پنج عنصر در بوديسم. رهايي

ـ  . و متن مقدس است   ، حقيقت   ه معناي آيين  دهرمه ب . 3   اغلـب  ،ه ايـن معنـي    دهرمه ب
 است يـا    19 حقيقي يا تعاليم   ي   كه دهرمه  چند هر .دشو  مي ناميده   18ا نيك  حقيقي ي  ي  دهرمه
ك بـه هنگـام      سنگ و حـصيري اسـت كـه سـال          21كرسي دهرمه در تفكر بودايي،    . 20تمرين

 آمـوزد   مي ه كسي است كه به ديگران معرفت      دهرمحقيقي   نشيند و مرشد    مي موعظه بر آن  
  ).همان(
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  تاريخ دهرمه. 3
ـ   بـودايي اسـت كـه   بـسيار كهـن  هاي  آموزهترين  دهرمه يكي از بنيادي  ت  كـشف ماهي

: ، ص 18( ر قديمي و متروكه مقايسه شـده اسـت        تاريخي آن تا حد زيادي با كشف يك شه        
 وجـو     جـست  بايد در تعاليم و سخنان خود بودا         ا ر تاريخ پيدايش دهرمه   با وجود اين،     ).333
ايـن در حـالي     .  با تـاريخ بوديـسم      گفت تاريخ دهرمه برابر است     توان  ميجاست كه    اين. كرد

بـودا مـواعظ و سـخنان       فهـيم    اما مريدان    ،مكتوبي از تعاليم بودا وجود نداشته     است كه آثار    
ها را به طـور شـفاهي از نـسلي بـه نـسل ديگـر                 كردند و آن    مي استاد خود را در ذهن حفظ     

ــ   مــيانتقــال ي  وزهدادنــد و طبــق تفــسير بوداييــان امتيــاز خــاص تمــام آن مــواعظ در آم
  ).449: ، ص5 :، ج5( بيان شده است»دهرمه«

خـستين   در ن  توان  ميرا   در سنت بودايي     ترين تفسير از دهرمه     و حتي واضح  ترين    ساده
   ).332: ، ص18(  شاكيموني مالحظه كردي موعظه
 زيـرا در    د، شناسـايي كـر    22گـوهر   سـه  ي   در آموزه  توان  ميرمه را    ده  رد پاي  چنين  هم 
  و 702: ، ص 12 (ندده  مي را تشكيل    گوهر  سه ي   و دهرمه آموزه   23، سنگهه  بودا ، بودايي تفكر
د كـه   كنـ   مـي  به احكامي اشـاره      ،ت بودايي  مجمع رهباني  ي  به مثابه  ،سنگهه ).333: ، ص 18

ـ         ي  خهچر  حضور دارد و دو    ها   آن دهرمه در  بـودايي و از     ت دهرمه از يك سو به نظـام رهباني 
بـودا در آخـرين سـخنان خـود بـه           ). 114: ، ص 22( ارد ديگر به مقام بودايي اشـاره د       سوي

تصور نكن كه شما بدون معلم خواهيد بود، پـس از مـن دهرمـه و احكـام                  «: يدگو  ميآنانندا  
: ، ص 5 :، ج 5 بـه نقـل از    ( اهنـد بـود   ام معلم شـما خو     سنگهه كه من براي شما تفسير كرده      

469(«.  
ريـشه دارنـد    س ديگر    متون مقد   و 24ين باورند كه دهرمه در تي پي تكه       بر ا هم  برخي  

همـان،  ( ناپايـدار و گـذرا  هـاي    فلسفه نه در،ندكار دار  وازلي سر   هاي    كه با حقايق و واقعيت    
  ).450: ص

  
  تفاسير مختلف دهرمه. 4

جهـان و چگـونگي رفـع تمـايالت         و كـاركرد     تحقيقتي اسـت در بـاب وضـعي       دهرمه  
همـين  . اند     عناصر سازنده واقعيت   ،بودايي در تفكر    ها  دهرمه). 333: ، ص 18( آميز آن  شرارت

 ،در بوديـسم   ،دكنـ   مـي يدار آن بحـث     كه در باب وضعيت جهان و عناصر ناپا        ،عناصر سازنده 
  : يمكن مي اشاره ها  آن بهجا  اينكه ما دراست تفاسير مختلفي اتخاذ كرده 
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    فهميا پرجنا ي مثابهه دهرمه ب. 1. 4

جوي ابزاري باشد كه    و  ن است كه در جست    ي ا مي آد ي  ه واالترين وظيف  ،در تفكر بودايي  
 آدمي اين  تالش   ،به تعبير بهتر  . زندگي آزاد سازد  هاي    بتواند او را از هر گونه رنج و نارضايتي        

، مريـضي و  ، پيـري جسمي و چه ذهني كه از حقايق تولـد  چه 25است كه از هر گونه دوكهه   
قراري و نيز از مواجه      وه، رنج، پريشاني و بي     از حاالتي از قبيل غم، اند      ند و شو  ميمرگ ناشي   

همـين  . خواهـد نجـات يابـد      مـي  چـه   آنخواهد و جدا شدن از        كه آدمي نمي   چه  آنشدن با   
 بـستگي آدمـي بـه       به دليل دل   ، شخصيت آدمي هستند   ي   كه اجزاي تشكيل دهنده    ،عناصر

و آدمـي فهـم شـود     مجـس   دوكهه بايد در ذهن و     ،رو از اين . اند     با دوكهه تركيب شده    ،ها  آن
 روانـي  بختي خوش كه مقصود از آن يك نوع ، واقعيبختي خوش آدمي به   ،وقتي كه فهم شد   

كـه موجـب فـراهم آوردن        آن اصـولي     ي   همه ،در تفسير بوداييان  .  دست خواهد يافت   ،است
، ميـل   اين افزون بر . اند     مندرج در عنصر دهرمه    ،شده است  زندگي   ت در ، آسايش و امني   نظم
 حتي در امور غير     ، بلكه در تمام عناصر جهان     ، در تعاليم اكتسابي نيست     فقط بختي  شخوبه  

 نه در آرزوهـاي     ، آدمي ممكن است   د و از بين بردن رنج در تالش خود        شو  ميمهم هم يافت    
 با فهم علـت اصـلي       ،در واقع .  باشد ها   آن ها در انتظار نتايج    دور و درازي كه آدمي بايد مدت      

ـ  ، در تفكر بودايي   . خواهد رفت  بختي  خوشدگي بشر رو به      است كه زن   دوكهه و توقف رنج    ه  ب
 با زيستن بر اسـاس  . توقف رنج دست يابد نيست كه آدمي بتواند به  جز دهرمه روش ديگري   
ـ   مـي  بلكـه    ، را معنـا ببخـشد     اش تنها زنـدگي دنيـوي     د نه توان  ميدهرمه است كه آدمي       دتوان

 ،يابي به اين امـر     براي دست . گذارند سعادتمند كند   مي كساني را كه پا به اين جهان ناپايدار       
در زنـدگي،    ،آدمي بايد گوهر دهرمه را فهم كند و وقتي كه آدمـي بـه فهـم دهرمـه رسـيد                   

 فرق بسياري هست بـين كـساني كـه بـر اسـاس      ، در واقع .تفاوت بسياري با افراد ديگر دارد     
 كسي كه ،براي مثال. ندكن  ميند و كساني كه بر اساس دهرمه زندگي ن        كن  ميدهرمه زندگي   

د و از نظـر     كنـ   مـي د حتـي از مريـضي احـساس درمانـدگي           كن  ميبر اساس دهرمه زندگي ن    
د چنين حاالتي را    كن  مي اما كسي كه بر اساس دهرمه زندگي         .جسمي و روحي در رنج است     

ه عـالوه او در نظـر دارد كـ         هب. است طبيعي   ،د كه در زندگي   كن  ميناخوشايند تلقي   اي    تجربه
اي    يا حاصـل تجربـه     يرند حيات با آن درگ    ي  طور مشترك در چرخه   ه  كه آدميان ب  اي    دوكهه

: ، ص5 :، ج5( ت سمـساره نهفتـه اسـت    در ماهيآميز گذشته و يا صرفاً   است از عمل شرارت   
435 - 37.(  

 بودا.  يا شفقت است  27 يا فهم و كرونا    26 پرجنا  در آيين بودا دهرمه شامل     ،با اين اوصاف  
ـ ي به عقيدهزيرا  .ا از مباني اصلي دهرمه قرار داد     ر پرجنا  از طريـق  فقـط ق دهرمـه   بودا تحقّ



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

126
كه دهرمه عبـارت اسـت از فهـم         گفت   توان  ميدر نتيجه   .  ممكن است  تركيب پرجنا و كرونا   

  .دوكهه
   اخالقي مثابه هدهرمه ب. 2. 4

در . ق اخالق عبارت است از دهرمـه و دهرمـه عبـارت اسـت از اخـال                ،سنت بودايي  در
هرمه با نيـايش،  د. چند كه در دهرمه خدا وجود ندارد هر، خداستنشين  اخالق جاي ،دهرمه

 ،در واقـع  . اخالق گوهر دهرمه اسـت    . ار ندارد ها سر و ك    ر ديني يا قرباني   آداب و رسوم، شعاي   
حتـي دهرمـه در سـنت       .  اسـت   از نياز مستقيم انسان به شفقت      خاسته بر  اخالقْ ،در دهرمه 

 دهرمه اين نيست كه اگر آدمـي اخالقـي          ،رو از اين . ازي به ضمانت خدا هم ندارد     ، ني بودايي
 به آدمـي   تكليف به خاطر نفسِ بلكه اين است كه آدمي، خدا از او خشنود باشد  ،زيست كند 

  .)450: ، ص5: ، ج5( ورزد عشق
   امري اجتماعي ي مثابه هدهرمه ب. 3. 4

 غفلت  جسماني آدميان هاي    نيازاز  ه اگر   طوري ك   ه ب ،دهرمه يك مفهوم اجتماعي است    
 آن جامعه در مسير نقض دهرمه حركـت خواهـد      ،طور كلي سركوب گردد     هشود و شهوات ب   

 دهرمـه نبايـد هرگـز متوقـف         ،رو از اين . كرد و در آن جامعه ديگر دهرمه رشد نخواهد كرد         
لتي و عـدا  ، بي فقرن  ويژه در زدود   ه، ب در ايجاد فرهنگ اجتماعي    زيرا نقش بسيار مهمي      ،شود

  ).57 - 756: ص، ص8  و488: ، ص5( ها در جامعه دارد نابرابري
ـ        و عمدتاً   دهرمه ضرورتاً  ،در سنت بودايي    درسـتي   ي  منزلـه  ه امري اجتماعي اسـت و ب

 .ديگـر در تمـام مراحـل زنـدگي اسـت            با يك  ها  انسان ارتباط درست    ي  منزله  ه يعني ب  ،است
 اما وقتي كه دو فرد در ارتباط        ؛ نيازي به دهرمه نداشت    ،ردك  مي  آدمي تنها زندگي    اگر شايد

 قـادر    و عمـدتاً   اند     نيازمند دهرمه  ، خواه دوست باشند يا نباشند     ،ندكن  ميديگر زندگي    با يك 
د بدون دهرمـه زنـدگي كنـد و         توان  مي هيچ اجتماعي ن   ،عبارت بهتر  ه ب .نيستند از آن بگريزند   
: ، همـان، ص   5: بـه نقـل از    (» بازسازي جهان اسـت   مقصود دهرمه    «28طبق تفسير آمبدكار  

 زيـرا   ،دشـو   مـي بستگي    همه موجب   دهرمه تنها عاملي است ك    در اين جهان ناپايدار،     ). 450
اي   جامعـه .  يك هويت زنده است    ،خودي خود  ه بلكه ب  ،از افراد نيست  اي     مجموعه جامعه فقط 

 اين ويژگي يك ويژگـي    د و ده  ميكه عشق شديد به سرزمين خود دارد يك ملت را تشكيل            
نـد نقـش    توان  ميعالوه ملل مختلف     هب. ذاتي و فطري است كه حاصل جغرافيا و تاريخ نيست         

ت جهـاني داشـته باشـند و وحـدت جهـان فقـط در پرتـو دهرمـه                   بسياري در ايجـاد وحـد     
ي بسط و گسترش فهم واالتري       دهرمه متضمن تالش آدميان برا     ،رو از اين . پذير است  امكان

،  بايد بياموزند كه صرفاً نه به نفـع خـود          ها  انساناز   چراكه هر يك     يت جهاني است،  ولاز مسؤ 
  ).58  -  756: ، ص8  و439: ، ص5 (ه به نفع تمام بشريت اقدام كنند ك،خانواده و ملت خود
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سـودجويانه و تـالش بـراي       هـاي     ، رقابـت  پـي  در پـي هاي     وجود دشمني  بر اين اساس،  

 تـالش بـراي   چنـين  هـم قط يـك طـرف پيـروز شـود و     شكست ديگر جوامع در نزاعي كه ف     
ترسناك و نيـز تـالش   هاي  و جنگمخرب هاي  يك اجتماع و ساخت سالح قدرتمندتر شدن   

 ريـشه در     تماماً ،عدالتي و بسياري از امور ديگر      ، ظلم و بي   براي خشونت، فريب، خشم، كينه    
يي هـا   انـسان  ، جامعه ها در  عدالتي  تمام اين بي   ي  نتيجه  دهرمه دارد و   غفلت از مفهوم واقعيِ   

 بستگي   هم فهمي از دهرمه و نقش آن در         ها  انساناين در حالي است كه اگر       . پناه  بي هستند
متعـدد  هاي     رنج  از ي عظيم گاه موج  آن شدند و   مي  آن هدايت  ي  واسطه ه ب ،داشتند  مي جامعه

  ).440: ، همان، ص5( شد  ميبشر متوقف
نها عاملي   دهرمه ت  ،شناختي بنگريم   از منظر جامعه    اگر  گفت كه  توان  مي ،با اين اوصاف  

  .در جامعه ايجاد كند بستگي همو وحدت  دتوان مياست كه 
   سلوك بوداييي مثابه هدهرمه ب. 4. 4

 در اشـعار    ها  انسان سلوك بودايي و احساس وظيفه در برابر يكايك          ي  مثابه هاز دهرمه ب  
 از داستان راهبي بودايي كه در اقامتگاه         كه جا  آنسخن رفته است؛    سوم و چهارم دهمه پده      

سـخن   29 و دوال  گوي نارادا و   گفت كه از   جا  آن ، در اين اثر   چنين  هم ،گري سكونت داشت    كوزه
       ـ    ،گير بودايي بحث شـده     ب و سخت  رفته و از تغيير رفتار آن راهب متعص  ي  ثابـه م ه دهرمـه ب

  ).35 - 432: ص، ص20( سلوك بودايي تفسير شده است
   قانوني مثابه هرمه بده. 5. 4

سـاحت وجـود    قانوني كه هم در      . قانون است  ي  مثابه ه دهرمه گاهي ب   ،در سنت بودايي  
را  د آن توان  مي اما   ،را پرستش كند   د آن توان  ميقانوني كه كسي ن    آدمي است و هم در جهان؛     

 ، در واقـع ،دكن ميكسي كه بر اساس اين قانون زندگي         .فهم كند و بر اساس آن زندگي كند       
 در  ،هرجا كـه كـسي عليـه ايـن قـانون حركـت كنـد               .دكن  ميبر اساس معيار جهان زندگي      

 بختـي   خـوش   در نهايـت   ،و هر جا كه كسي بر اساس آن حركـت كنـد            بدبختي خواهد ماند  
  ).476: ، همان، ص5( خواهد بود

   حقيقت غاييي مثابه هدهرمه ب. 6. 4
 چـه   آن ، علم مطلق داشته باشـند      اگر بوداها  كه  چنان حقيقت غايي است،  گاهي  دهرمه  

ـ       ،طبق اين تفسير  ). 97: ، ص 11( ند دهرمه خواهد بود   ده  ميتعليم   ت  دهرمـه علـت و ماهي
: ، ص 13 :، ج 5( اوسـت و ظهـور      تجسم ودات است كه تمام جهانْ     و موج  ءحقيقي تمام اشيا  

227.(  
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   تعاليم بودا ي مثابه هدهرمه ب. 7. 4

 ).31: ، ص 13( رود  مـي  كاره   نيز ب  30دهرمه عني بودا دهرمه براي توصيف تعاليم بودا ي     
 اگرچـه تعـاليم بـودا       .قديمي براي ناميدن تعاليم اصلي بـودا اسـت        اي     دهرمه شيوه  ،در واقع 
گـوهر،   ، سهگانه  چهار حقيقت شريف، مراحل هشت : از اند     اين تعاليم عبارت   ،ندناپذير شمارش
 توجه است كه در تعاليم       شايان ...  سكهنده ي  ودايي، پنج توده   علل، چهار عالمت ب    ي  زنجيره
  ).449 و 435: ، صص5: ، ج5(  مقصود اصلي دهرمه دستيابي به نيروانا است،بودايي

  دهرمه امري واقعي است. 8. 4
، بلكـه حقيقتـي   نيـست وهم و خيال    دهرمه امري خيالي و مبتني بر        ،در سنت بودايي  

تـوان آن را      ، مي  فرد و ديگران   حت زندگي  كه در سا   ء، جريان واقعي اشيا   ي  دهنده  شكل است
و هـا     رمه ايـن اسـت كـه چگـونگي نظـام علـت            ده   مي روش عل  ،بدين ترتيب  .نمودمالحظه  

  ).438: ، همان، ص5( دده ميرا به آدمي نشان ها  لولمع
. مري است واقعي كه در تضاد بـا وهـم و خيـال اسـت      ا دهرمه    گفت توان  ميدر نتيجه   

 در مسير دهرمـه     ، دوري جسته  ، كه از عناصر ناپايدار و موهوم       است آدمي اين  ي   وظيفه پس
  .حركت كند

  لوب نيروانه و عنصري مطي مثابه هدهرمه ب. 9. 4
 واقعـي   مطلـقِ ،اسـت كـه در حقيقـت    دهرمه واقعيتي متعال    ،شناختي از منظر هستي  

: ، ص 7(  برتر است  ي  دهرمهمعرفت يا   است كه موضوع    اي    ه نيروانه دهرم  ، به اين معني   .است
ي  دهرمه عنصري مطلـوب و نيروانـاي       ،31 طبق تفسير برهما پاريپروچه سوتره     چنين  هم ).92

  ).218: ، ص4( ندشو ميها در آن خاموش  تمام رنجاست كه 
، اخالقـي و  شـناختي   تفاسـير معرفـت  ، گفـت دهرمـه در تفكـر بـودايي    تـوان   مـي  پس

 آدمـي بايـد از سلـسله         دهرمه از آن جهت معرفـت اسـت كـه          .داردمختلف   شناختي  جامعه
قات وجود پديداري آزاد باشد و از آن جهت اخالق است كـه مـستلزم رمـزي از هـدايت                    تعلّ

كـه بـه    اسـت   د و وظيفه براي كساني      انجام  مي اخالقي است كه در نهايت به تهذيب معنوي       
  . نهاده استيرو  معيار دستيابي به هدف را پيش، چراكهدهرمه اعتراف كنند

  
5 .ها دهرمهبندي  قهع و طبتنو  

گونه كه در ادبيـات      همان ( عناصر غايي يا اصول وجود     ي  منزله   به ها  دهرمهمعناي فني   
كه معتقد   هرمه از مكتب سرواستي وادين    ثار آبهيد ويژه در آ   ه ب ،)يدهرمه نظام يافته است   آبه

هـا    هردر سوت . رسد  مي نامشخص به نظر    كامالً ،)196 :، ص 2( ها است  مام زمان به وجود در ت   
امـا  .  مالحظه كـرد   توان  مي دهرمه را    بندي  ع و طبقه   توصيفات بسياري از تنو    ،از چهار نيكايه  
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  در ادبيـات آبهيدهرمـه صـورت       ،فرضيه دهرمه ناميـده شـده      چه  آن به   ها  دهرمه بندي  طبقه
 اخالقي به خوب يا بـد تقـسيم          بر اساس امر    معموالً ها  دهرمه،  ها بنابراين در نيكايه  . گيرد مي
.  دارنـد  شـناختي   عرفـت متافيزيكي يا م  هاي    تري به نظام    با اين تفاوت كه توجه كم      ند،شو  يم

. د كه يا بايد پرورش داده شوند يا رهـا شـوند           كن  مي دهرمه را فهرست     550 32داسوتاراسوته
الي اسـت كـه مهـا       ايـن در حـ    . دكن  مي را فهرست    ها   آن بيشتري از  تعداد  33سنگيتي سوته 

 تـوان   مـي در همين اثر اخير است كه       . دكن  مي دهرمه را فهرست     1011 34پارينيبانا سوتانته 
، 18(  تعيين كرده مالحظه كـرد     ها  انسانع  يي را كه شاكيموني به نف     ها  دهرمهاز  اي    مجموعه

  ).333: ص
ش گـزار  به   توان  مي  عمالً ، كه در مكتب سرواستي وادين     سكوراپسكي بر اين باور است    

  ).334: همان، ص(  پي بردها  آنمندي از انواع دهرمه و اهميت نظام
مند از دهرمه     نظام بندي  ، به سه طبقه    دهرمه ن نوشتار پس از بيان اقسام     بنابراين در اي  

  : يمكن ميستي وادين اشاره ااساس مكتب سرو بر
. ندكن مي نديب تقسيم 36 و غير مشروط35 را به مشروط ها  دهرمهگاهي در سنت بودايي     

 كـه از تمـام عناصـر وجـود پديـداري تركيـب              اند     دهرمه 72ي مشروط در مجموع     ها  دهرمه
 ت متعارف هستند   در معرض قانون علي     كه ذاتاً  اند     و از آن جهت مشروط ناميده شده       اند    شده

  ). ادامه مقاله(
ـ ا دهرمه، سه ي غيرمشروط در مجموعها دهرمه ـ ند كه در معرض قانون علي قـانوني   ت 

  ).334: ، ص18(  نيستند ـاستحاكم بر جهان پديداري كه 
يي كه تحت تـأثير تمـايالت       ها  دهرمه -1: اند     بر دو نوع   ها  دهرمه ، ديگر بندي  در تقسيم 

آميز قـرار    ثير تمايالت شرارت  يي كه تحت تأ   ها  دهرمه -2 ،گيرند  مي آميز قرار  نفي يا شرارت  م
 اند     كرده بندي  قت شريف نيز تقسيم    را بر اساس چهار حقي     ها  دهرمه ،افزون بر اين  . گيرند نمي

  ).همان(
 كـه تمـام    اشـاره كـرد  هـا  دهرمه استاندارد از بندي  به سه طبقه  توان  مي ،با اين اوصاف  

نخستين . اند     توزيع شده  ها   آن  عناصر شخصي هم در بين     ، را قبول كرده   ها   آن اتب بودايي مك
كه در  اشاره دارداي  بندي   به طبقه  ،گيرد  مي ا در بر  ي مشروط ر  ها  دهرمه  كه فقط  بندي  طبقه

 37نج تـوده يـا سـكهنده         را بـه پـ     ها  دهرمه بندي  اين طبقه .  است شدني  ك ناپايدار در  زندگيِ
  ):334 - 5: ، صص18(  ازاند  د كه عبارتكن ميتقسيم 
اوي  كه مـس   39يا هيجان احساس   -2 ،دهرمه11 كه مساوي است با      38ماده يا جسم   -1
 41 تجربيات پيشين  ي  نتيجه -4  دهرمه، 1 كه مساوي است با      40ادراك -3  دهرمه، 1ا  است ب 

 . دهرمه1 كه مساوي است با 42آگاهي يا شعور نخستين -5  دهرمه،58كه مساوي است با 
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 مـا  جا  ايندر. دكن مي بندي  تقسيمتيند معرف را بر اساس فرآ  ها  دهرمه  دوم بندي  طبقه

ايـن  . ندشـو   مـي ت ناميـده     معرف 43 مبناي  را داريم كه   ر حسي عنصشش  اندام حسي و    شش  
حـس   -2،  حـس بينـايي    -1: ) مقاله ي  ادامه(  از اند     باطني عبارت   حسي يا مبناي   اندامشش  

  .آگاهي و نيروي عقل -6 ،حس المسه -5، حس چشايي -4، حس بويايي -3 شنوايي،
 رنـگ و    -7 ):334 - 5: صـص ،  18(  از انـد      خارجي عبارت  شش عنصر حسي يا مبناي    

  . عناصر غير حسي يا غير مادي-12 ،تماس -11 ، مزه-10 ، بو-9 ، صوت-8 ،صورت
امـا عناصـر غيرمـادي       ي اول هر كدام يـك دهرمـه دارنـد،           نه آياتا 11 ،از اين مجموعه  

  ) .  مقالهي ادامه (اند  دهرمه64متشكل از 
كـه  اي    گانه اي سه  جريان زندگي در دني    ي  در زمينه  ،ها  دهرمه سوم از گروه     بندي  طبقه

 يا عنصر 44 داتو18اين گروه به .  است كردني  ان بودايي توصيف شده بي    شناسي  از سوي جهان  
 ي  ما به ايـن مجموعـه      ا  پايه از آن اشاره شد،     12 قبلي به    بندي   كه در تقسيم   دشو  ميتقسيم  
 :)335: ، ص 18( شرح زير اضافه شـده اسـت      دهرمه از آگاهي ذهني به      شش   ،اي گانه دوازده

آگـاهي   -17 ، آگاهي ذوقي  -16 ،ي آگاهي شم  -15 ، آگاهي سمعي  -14 ،آگاهي بصري  -13
  .حسي  آگاهي غير-18 ،لمسي

  عنـصر از   پـنج  اندام حسي و     پنج ،است كه در بين اين گروه     اين نكته ضروري    توضيح  
 در  6شـماره    ( آگـاهي  .)نـد كـه در مجمـوع ده دهرمـه دار        (  هر كدام يك دهرمه دارند     ها  آن

. دشو  مي تقسيم   ) در جدول زير   18 - 13عالوه شماره    ه ب 6شماره  (  به هفت داتو   )زيرجدول  
 ي  همـه .  دهرمه را شامل است    64 ،دكن  مييان  را ب  )12شماره  (داتويي كه عناصر غير مادي      

 نـد كن  مـي حسي عمل   هاي    ز طريق داده   يا دنيايي كه در آن ذهن ا        داتو در دنياي حسي    18
 )جدول زيـر   در10 - 9هاي  شماره (عناصر بو، مزه ، مادها شده از جددر دنياي . حضور دارند 
  متوقـف  هـا      داتـو  ي  در دنياي بدون ماده نيـز همـه       . ندشو  ميي و ذوقي متوقف     و آگاهي شم

 12 ي  شماره( ، عناصر غيرمادي  ، نيروي عقل  ) در جدول زير   6شماره  ( جز آگاهي  هند ب شو  مي
بـراي اطالعـات     .) در جـدول زيـر     18 ي  مارهش( حسي معرفت  ي غير    و جنبه  )در جدول زير  

  ).335: ، ص18 (1 ي  جدول شماره: بنگريد به،بيشتر
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  ياتانا و هيجده داتو دوازده آ: يكجدول

  آگاهي  هاي معرفت پايه
  

  آگاهي بصري.13 رنگ و صورت            . 7  حس بينايي       . 1
  آگاهي سمعي . 14  صوت                  .8  حس شنوايي       .2
  آگاهي شمي.15  بو      . 9  حس بويايي       . 3
  آگاهي ذوقي.16  مزه      . 10  حس چشايي      . 4
  آگاهي لمسي . 17محسوس        / تماس.11  حس المسه       .5

  آگاهي غير حسي. 18عناصر غير مادي        .12  آگاهي ونيروي عقل   .6
  

گفتـار    سه جنبه از جسم،    ي  منزله  ه با بررسي شخصيت انسان ب     مكتب سرواستي وادين  
 ي  مثابـه    هعمل ذهني ب   .دكن  ميجسمي تقسيم    به عمل ذهني و    يا عمل را   45كارمن ،و ذهن 

 عمل گفتاري كه از عمـل ذهنـي         .دشو  مي بندي  سمي و گفتاري دسته   مادي اما ج   عمل غير 
 چنـين  هـم  .دشو مي بندي  ه است دسته   امري كه متعلق به ماد     ي  منزله  ه ب ،گيرد  مي سرچشمه

 ) تجربيـات پيـشين    ي  ادراك و نتيجـه    احـساس،  (در مكتب سرواستي وادين سـه سـكهنده       
  ديگـر بندي و طبقه  در د  ،مادي ند كه در جايگاه عناصر غير     شو  مي دهرمه را شامل     60 عمدتاً

ي غيـر   هـا   دهرمـه  در بين  نشدني  بيانصر تغييرناپذير و    سه عن . گيرند  مي قرار )آياتانا و داتو  (
 دهرمـه   64از  اي    مجموعـه  ، بـدين ترتيـب    .گيرند  مي  اخير قرار  بندي   در اين دو طبقه    ،مادي
  ).336: ،ص18( دآي ميپديد 

آياتانـا و    سـكهنده هـا،    (بندي  پردازيم كه سه طبقه     مي اي   دهرمه 60اكنون به توصيف    
 تايي و 46گروه يك : ندشو مي به دو گروه عمده تقسيم      ها  دهرمهاين   .دشو  ميشامل   را )داتو

ر هـر    ذهني به شرح زير اسـت كـه د         ي   دهرمه 10 تايي شامل    46 گروه   . تايي 14يك گروه   
 -3 ادراك، -2 ،احساس -1 ):336 - 37: ص، ص همان( ند  موجوداز زندگي ناپايدار    اي    لحظه
  .تمركز -10 ،رزوآ -9 توجه، -8 ،هحافظ -7 ،درك -6 ،ميل -5 ،تماس -4 ،اراده

 -11 ):، همـان  18(  از انـد      عبـارت  نـد   كه در شرايط مطلـوب موجـود        نيك ي  رمهده ده 
عـدم   -16 ،آميـز  ر شـرارت  شرم از امو   -15 ،فروتني -14  آرامش، -13 ،شجاعت -12 ،ايمان
  .ها حفظ خوبي -20 ،پاكي ذهن -19 ،عدم خشونت -18 ،عدم نفرت -17ص، حر
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 ):336: ص،  18(  از انـد     عبـارت  ند كه در شرايط نامطلوب موجود      تاريك ي  شش دهرمه 

، يتنبلـ  -25 ،ايمـاني   بي -24 ،آشفتگي ذهني  -23 ،فراموشي -22 ،گمراهي يا جهالت   -21
 .ميل به لذات -26

  از انـد     ايط مختلف رخ دهند، عبـارت     كه ممكن است در شر      تاريك اضافي  ي  ده دهرمه  
، خشونت -32 ،تعصب -31 ، حسادت -30 ،تحسر -29،  كاريريا -28،  خشم -27): همان(

   .خواهيخود -36، خيانت -35، تزوير -34، عهدشكني -33
كـه    ديگـر  ي  دهرمهو هشت    .سرپيچي -38 ،احترامي  بي -37:  پليد  عموماً ي  دودهرمه

 -40، پـشيماني  -39): همـان ( دارندند به اين معني كه كاربردهاي اخالقي مختلفي      ا  نمعينا
شك -46، رغرو -45، نفرت -44، شهوت-43، تعيين -42، تجسس -41ر، ق و تفكّتعم.  

 -47 ):همـان  ( از اند    مختلف وحدت دارند عبارت    ديگر كه با عناصر      ي  چهارده دهرمه    
نفـوذ برخـي عناصـر      نيرويـي كـه از       -48 د،كن  ميريان فردي حيات را كنترل      نيرويي كه ج  

نيرويـي كـه     -50،  دكن  ميوجود آدمي تجانس ايجاد     نيرويي كه در     -49،  دكن  ميجلوگيري  
جاهدت وجد و سماع ايجـاد      نيرويي كه بر اثر م     -51،  دكن  ميه وجد و شادي وادار      آدمي را ب  

مـدت عمـر آدمـي را       نيرويـي كـه      -53،  دساز  ميويي كه آگاهي را متوقف      نير -52،  دكن  مي
نيرويـي كـه     -58 ، انقـراض  -57 ،خيرأتـ  -56 ،مدت عمـر   -55،  ءمنشا -54،  دكن  ميتعيين  

 نيرويي كه   -60،  رساند  مي جمالتنيرويي كه معني را به       -59،  رساند  مي اتمعني را به كلم   
  .رساند  ميلفظ ي مرتبهمعني را به 

ا به شـرح زيـر فهرسـت        مشروط ر  غير ي   مكتب سرواستي وادين سه دهرمه     چنين  هم  
بنـابراين  . رهايي نـه از طريـق شناسـايي        ،رهايي از طريق شناسايي    ،46)آكاشه( فضا: دكن  مي
تعـداد   ،هينـه يانـه اسـت     هـاي     ه يكـي از شـاخه      در مكتب سرواستي وادين ك      گفت انتو  مي

در حالي  اين  ). 337: ، ص 18(است   دهرمه   75شروط در مجموع    مي مشروط و غير   ها  دهرمه
 مـشروط را فهرسـت      ي   دهرمه 81مشروط و   ي غير    يك دهرمه  است كه سنت تروادايي فقط    

  ).همان، 18( دكن مي
هـاي    ند و از مشخـصه    ا  واقعيي مشروط   ها  دهرمهارد كه تمام    ه د سرواستي وادين عقيد  

ايـن مكتـب    .  جديد برخوردارند  شدن در يك شكل كامالً    ، پايدار بودن و ناپديد    وجود داشتن 
 ي  ادامـه ( ، حال و آينده وجود دارنـد       در سه زمان گذشته    ها  دهرمهرد كه    عقيده دا  چنين  هم

  ).مقاله
ي مـشروط را    هـا   دهرمـه  تمـام    ، اسـت  مهايانه هاي  ه يكي از شاخه   ك ،مكتب لوكوتروادا 

مـشروط واقعـي    ي غير هـا   دهرمـه  د و عقيده دارد كه فقـط      كن  ميواقعي قلمداد   عناصري غير 
 12 عقيـده دارد كـه       ، شـاخه ديگـري از مهايانـه       ي  مثابـه  ه ب ،47مكتب پرجنا پتيواده   .هستند
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موجوديـت واقعـي     هايي هـستند كـه فقـط        حاصل سكهنده  ها   آن  زيرا ،آياتانه واقعي نيستند  

  ).337: ، ص18( دارند
پذيرد امـا     مي وجود تفكر را  هينه يانه است،    هاي     يكي از شاخه   كه ،48مكتب سوترانتيكا 

 و دكنـ  مـي مرتبط و واقعيت گذشته و آينده را انكـار      ي مرتبط و غير   ها  دهرمه بيشتر   واقعيت
ي غيـر   هـا   رمـه ده ايـن مكتـب وجـود        چنين  هم. عقيده دارد كه فقط زمان حال وجود دارد       

  . )ي مقاله ادامه( دكن مي عناصري كه حاضر نيستند رد ي منزله همشروط را ب
 را بـا  هـا  دهرمه واقعيت غايي    ،يانه است مهاهاي     كه يكي از شاخه    ،49ميكهه  مكتب مادي 

 عنـصر   ،اسـت مهايانـه   هاي     كه يكي از شاخه    ،ه ويجنا ناواد   مكتب  و در نهايت   دكن  ميهم رد   
 طرحـي   ي  مثابه  ه كل موجوديت پديداري را ب     ي تنها واقعيت شناسايي كرده،     منزله  هذهن را ب  

 و  انـد     مـصنوعات ذهنـي    ها  دهرمه در اين مكتب     ،عبارت ديگر  هب. دكن  ميمبتني بر رؤيا تلقي     
 براي توضيح دهرمه به مثال رؤيا يا توهم متوسل شده           ،رو  از اين  ،جوهر فطري و ذاتي ندارند    

 ي صورت خودش ذهن    اما خطا  ، ذهن علت خطاي صورت است،     مكتبدر اين   ). همان( است
صـورت نيـز وجـود        بـي  هـن  ذ ، ذهن داراي صورت موجـود نباشـد       چه  Ĥنچن. صورت است  بي

  ).178: ، ص4( نخواهد داشت
 11:  از انـد     ند كـه عبـارت     عنـصر  75 ها  دهرمه ، بودايي  در تفكر   گفت توان  ميدر نتيجه   

 عنـصر   3 نيـروي لطيـف و       14،  ) يـك عنـصر    ي  همثاب  هبذهن  ( عنصر ذهني    46عنصر مادي،   
   .ناشدني نامتناهي و تركيب

  
  دهرمه در سنت هينه يانه. 6
ـ  ،كه نام ديگر هينه يانه است      ،اي  دهرمه در سنت استويره      همـان  ين يـا  ي آيـ    مثابـه  هب

 ،رو از ايـن  . تعليم داده شد  ) بودا( است كه از سوي پادشاه بزرگ جهان         شدنيتفسيرشريعتي  
ه است كه مشتمل است بر پنچ       دهرم ،اي  عليم بنيادين بودا در سنت هينه يانه      تن  تري  اساسي
 ي  گانه ، عناصر هشت  يا چرخ حيات نام دارد     علل   ي  سكهنده، دوازده حلقه كه زنجيره     ي  توده

  يوگـا ي گانه ت بودايي و مراحل هشت، چهار عالم  گانه ف، اعمال سه  وجود، چهار حقيقت شري   
 ،با اين اوصـاف .  نيكو، خالص و كامل استدهرمه عملِ ،اي ينه يانه هدر تفكر). 86: ، ص 15(

 بايـد آن را مـشاهده كنـد و          ،دهرمه آن چيزي است كه هر فردي كه داراي عقالنيت باشـد           
د كه عمل و نتيجه     كن  ميدوگن اشاره   باب   در همين    .يج عمل به آن بالفاصله روشن است      نتا

مـستقيم   دهرمه چيزي نيـست كـه غير    ،ارت ديگر عبه  ب.  نتيجه است   نفسِ  و عملْ  اند    يكسان
  ).همان(  تجربه كردرا مستقيماً  بلكه بايد آن،آموخته شود
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 ،51 در تفـسير دمـه سـنگني       ،قرن پنجم اي     هينه يانه  -واده  ا فيلسوف تر  ،50وشهبودا گ   
 يـا  52پاريـاتي  -1 ):86 - 9: ص، صـ  15( دكنـ   مـي دهرمه را به شرح زير بيـان        هاي    مشخصه
 يا  55 نيجيواته   –ساته  ني -4 ، يا فضيلت  54 گونه -3 ، يا علت  53توه -2 ،تعاليم بودا  ي  مجموعه

  .خودي نا
 از تعـاليم اسـت كـه ماهيـت        اي     دهرمه مجموعـه   ،وشه در تفسير بودا گ    كه  ايننخست  

 دهرمـه  ،به ايـن معنـي   .دكن مي بيان  ،س و معنويت است   تقد كه مبتني بر نوعي      ،بوديسم را 
 زيرا شـاكيه مـوني   ،ندناپذير يم شمارشلاين تعا. موني تعاليم شاكيي هبارت است از مجموع ع

 مانند طبيبي كه داروهـاي گونـاگوني   گوناگوني تعليم داده است، دقيقاًهاي    را به شيوه   ها  آن
  ).همان( دكن مي ان مختلف تجويزرا براي بيمار

 ،دليه بيدار، يعني علتي كه ب دهرمه يك علت است،وشه طبق تفسير بودا گكه ايندوم 
 دهرمه به علـت هـر موجـود       ،اين افزون بر . دشو  مي منجر   ،وديسم است  آرمان ب  ي  مثابه هكه ب 

 هيتـو  ي واژهبايد به  ،از اين جهت. دشو  ميت به معلول مربوط      زيرا عل  گردد، ميبر) پديداري(
  . ) مقالهي ادامه (معلول توجه شودبه معناي ارتباط درست علت و 

لت دينـي و اخالقـي    دهرمـه از نظـر معنـوي از فـضي      ،وشهر بوداگ ي در تفس  كه  اينسوم  
كـه فـضيلت    ، اين فضيلت مطلق اسـت نـه نـسبي؛ چرا          طبق تفسير بودائيان   .برخوردار است 

كـه    در حـالي   گيـرد،   مـي  قـرار اي     تولد و مرگ و تمـايالت كرمـه        ي  هنسبي تحت تأثير چرخ   
اين فضيلت در حقيقت   . استاي   تولد و مرگ و عوامل كرمه      ي  طلق فراتر از چرخه    م فضيلت، 
   .) مقالهي ادامه ( تولد و مرگي  به دور از چرخه،ي است مقدس در قلمرو بيداردليفضيلت

 در عمل به تعـاليم      ضرورتاً  است كه  56خودي نا ،وشه بودا گ  ژگي چهارم دهرمه از نظر    وي
 ي   طريـق آمـوزه    خالقي آئين بودا از    عقلي و ا   ،ابعاد ديني . فضيلت نهفته است  بودائي، علت و    

اين آموزه مبتني بر اين اصل است كه سـالك طريـق حقيقـت              . رسند  مي خودي به تكامل  نا
بـه   (س، علت و معلول و نيكي و بدي رسـيده باشـد           س و نامقد  فراتر از مقد  اي    بايد به مرتبه  

  ).89: ، ص15نقل از 
 كـه   ،هـا   دهرمـه  از    بـه پـنج تـوده       گفتـيم كـه آدمـي      هـا   دهرمه بندي  در مبحث طبقه  

توهمـات  تـرين      خطرناك  يكي از  ، سنت بودائي  اما در  . است پذير   تقسيم ،نام دارند ها    هسكهند
 راهب طريق بودائي    ،رو از اين . بسنجدها    هاين است كه آدمي خود را با هر يك از اين سكهند           

راهبـي كـه خـوب تعلـيم        « :كه آمده است   همچنان.  است »خودينا «د كه دهرمه  بايد بياموز 
عنوان چيزي كه شـكل جـسماني دارد در          هعنوان خود يا خود را ب      هسماني را ب  ديده شكل ج  

د در  كن  ميعنوان چيزي كه احساس      هعنوان خود يا خود را ب      هاو احساس را ب   ... گيرد نظر نمي 
عنوان انباشـت اعمـال      هعنوان خود يا خود را ب      هاو انباشت اعمال گذشته را ب     ... دگير نظر نمي 
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شـعور  عنـوان     بـه خـود يـا خـود را        عنوان    بهاو شعور نخستين را      ...يردگذشته در نظر نمي گ    

و  هـست    چيزي كـه واقعـاً    عنوان    بهرا  ها    هاو هر يك از اين تود      ...نخستين در نظر نمي گيرد    
 هـا    آن د، بـه  شو  مي نزديك ن  ها   آن او به . گيرد  مي  در نظر  اند    ناپايدار و سرشار از رنج و تركيب      

بنابراين راهبي كـه خـوب      .  در نظر نمي گيرد    »خود من «عنوان    به  را ها   آن چنگ نمي زند و   
 ،، فهم، انباشت اعمال گذشته و شعور نخستين        ديده باشد در شكل جسماني، احساس      تعليم
 وقتي  ،در نتيجه .  كه مال من نيست، خود من نيست       چه  آنبيند كه آن مال من نيست و         مي

قـراري، رنـج،     ، بـي  از غم جود او حاالتي     در آن صورت در و     ،دكن  ميكه شكل جسماني تغيير     
  ).33: ، ص13به نقل از (» دآي ميشكايت يا نااميدي پديد 

يـك مـن     . اصـيل وجـود نـدارد       مـنِِ  ،خودينا بر اساس اصل      گفت توان  مي ،در نتيجه 
  .استها  ه سكهندي  اعتباري است و آن مرتبهتي كامالًتباري وجود دارد كه حقيقاعِ

  
  انهدهرمه در سنت مهاي. 7

مشتمل اسـت    است،اي    فرقه مهايانه  كه از پيشگامان   ،اي  دهرمه در سنت مهاسنگهيكه   
، بوداگوتره يا ماهيت بودا، تتهاگته گربهـه ،         ه، ده مرحله از بودي ستو     بر شش مرتبه از كمال    

، آرزوي بـودي    رشعو خودي موجودات ذي   وجود، نا  ي  گانه از آگاهي، ماهيت سه   هشت مرحله   
 شـايان ذكـر اسـت كـه        .گانـه   بزرگ و رازهـاي سـه      ي  گانه ر شش لي، عناص  يا بيدارد  57چيته
، 15( ن و ژاپن بسط وگسترش يافته اسـت       بيشتر در چي   ،اي   دهرمه در سنت مهايانه    ي  آموزه
  ).86: ص

.  اسـت  شـكل تقـسيم شـده       بـي   شـكل و    دهرمه به دو نـوعِ     ،58 مهايانه سوتره لنكره   در
ه احساس عقل يا شكل متكي ب  بيي ه دهرمهك  در حالي، شكل متكي به جسم استي دهرمه

 ،نـد ا  تكـه فاقـد كيفيـ     ،  59هـا  اين سـوتره تتـوه      در چنين  هم). 169: ، ص 4(احساس دهرمه   
  ).172: همان، ص( اند   اصول دهرمه معرفي شدهي منزله هب

 امـري بايـد آموختـه       ي  مثابه هدهرمه ب  ، مهايانه سوتره لنكره   اس گزارش  بر اس  ،در واقع 
 رؤيـا   ي  مثابه هبند و صرفا ً   ا   بدون نشانه  ها  دهرمه ،اين سوتره  در. گر ذهن است   تشود كه هداي  

 عناصـري از قبيـل      هـا   دهرمه ،در واقع . فهمند  مي گونه كه كودكان    نه آن  ،بايد آموخته شوند  
 و از ايـن جهـت كـه         انـد      كه توسط بودا تعليم داده شده       هستند ادراك، تولد، مرگ و نيروانا    

 دهرمه مانند پادشـاهي     ، اين سوتره  بنا به گزارش  . ت دارند  به رؤيا شباه   ،بدون نشانه هستند  
گونـه   فرزندان اين پيروزي بدون هـيچ     . دشو  ميخيالي است كه بر پادشاه خيالي ديگر پيروز         

از سـوي دهرمـه امـري       هـا      توقف تمـام رنـج     ،رو از اين .  توجه دارند  ها  دهرمهشهوتي به تمام    
لي توسط پادشاه خيالي ديگر بدان توجـه         يك پادشاه خيا   شكستي    مثابه  بهممكن است كه    
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يه، انعكـاس و  ، سـا ه به امري موهـوم، رؤيـا، سـراب    دهرم، در اين سوتره   ،با اين اوصاف  . شود

  ).180 - 83: ، صص4(  شده استعكس ماه در آب تصوير
مهايانـه عنـصر ذهـن را       هـاي      يكـي از شـاخه     ي  منزلـه  ه مكتب ويجنا ناواده ب    چنين  هم

تني بر طرحي مب ي مثابه به كل موجوديت پديداري را     تنها واقعيت شناسايي كرده،    ي  ابهمث به
   ).337: ، ص18( دكن ميرؤيا تلقي 

 ، دهرمهي مثابه به ،خودي را ناي  آموزه،مهايانه استمهم  كه از آثار ، نيز 60سوتره الماس 
 حقيقـت دهرمـه     ر، د  اسـت   كه دهرمه نيك ناميده شـده      چه  آن« :دكن  ميچنين تفسير   اين  

 كـه  چه آن. دده مي نيك تعليم ي  تتهاگته دهرمه،رو ؛ از اين)خودي استبلكه نا(نيك نيست  
از  ؛)خودي اسـت  بلكـه نـا   (  حقيقت ويژگي دهرمه نيست    دراست،ويژگي دهرمه ناميده شده     

  ).89: ، ص15به نقل از (» دده مي تتهاگته يك ويژگي از دهرمه را تعليم ،رو اين
سوتره الماس چهار طريق از نگريستن بـه دهرمـه را بـه مـا نـشان                 ،  هرمهدر باب د      

از اين  . ندده  ميت واقعي دهرمه را براي فهم بهتر نشان          و اين طريق چهارگانه اهمي     دده  مي
 تاز دارد مم بسيار در آئين بودا مقامي      ،دباش  مي كه همان خأل     ،خودي نا ي   آموزه ،چهار طريق 

  ).86 - 9: ، صص15(
هـاي     از مشخـصه   ، پاريپروچه سـوتره    برهما دهرمه بنا به گزارش    ،اي  كر مهايانه در تف    

 بـدان دسـت     تـوان   ميبها كه به سختي      گوهري گران  -1 ):218: ، ص 4( زير برخوردار است  
ناپذير عنصري مطلوب كه فـساد     -3برد؛    مي را از بين  ها    كه تمام بدبختي  اكسيري   -2يافت؛  
  .ندشو ميدر آن خاموش ها   رنجي كه تمامنيرواناي -4است؛ 

هـا    اي  تـراواده  -و هينه يانه    ها    اي   مهايانه د كه شو  مي به اجمال گذشت، معلوم      چه  آناز  
ـ                مي بنيادين بودا را  هاي    انديشههردو    امـا در    د،پذيرند و از ايـن نظـر بـا هـم اختالفـي ندارن
   .نددارننظر   اتفاقبوداييهاي  و انديشهعقايد اين   چگونگي تفسيري مسأله

 مبتنـي بـر شـريعت        كـامالً  هـا   دهرمـه از  اي    هينه يانه   تفسير  گفت توان  مي ،در نتيجه 
 تفـسير از پـيش تعيـين شـده        امـري   و    را بر اسـاس سـنت      ها  دهرمه ،رو از اين  .بودايي است 

 ،بـودايي هـاي    هانديـش  و   اصول و حتي از     ها  دهرمهاز  اي    كه تفسير مهايانه   در حالي . كردند مي
بسياري از مفـاهيم بـودايي در        ،رو نازاي .استو فراشريعتي    باطني   سيرع تف  يك نو  مبتني بر 

ـ  .گيرنـد   مـي به خـود اي   تفاسير تازه،تر يافته  بسط و گسترش عميق    ،ايانه مه تفكر عبـارت   هب
اي    و تفـسير مهايانـه     گرايانـه   سـنت  ،ها  دهرمهاز  اي    نه گفت كه تفسير هينه يا     توان  مي ديگر،
  .تر است طلبانه اصالح
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  ها يادداشت
1. rta                             2. satya                           3. chhandogya up 
4. Yudhishthira            5. sva dharma                 6. para dharma 
7. artha                         8. kama                           9. trivarga 
 10. dhamma                11. varnasrama dharma  12. susrusa  
13. brhmacarin            14. grhastha                    15. vanastha 
16. samnyasin             17.tathagatas                   18. sad-dharma 
19. agama                   20. adhigama                   21. dhrma-seat 
22. triratna                  23. samgha                      24. Tipitaka 
25. dukkha                  26. prajna                        27. karuna 
28. Ambedkar             29. Devela                       30. Budha dharma 
31. Brhma paripruccha sutra                               32. Dasuttara sutta 
 33. Sangita sutta          34. Mahaparinibbana suttanta 
35. samskarta               36. Asamskarta               37. skandhas 
38. rupa skandha          39. vedana skandha        40. samjna skandha 
41. samskara skandha     42. vijnana skandha     43. ayatana 
44. dhatus                       45. karman                    46. akasa 
47. prajnaptivada           48. sautrantikas             49. madhyamika 
50.Buddaghosa              51. Dhamma sangni      52. pariyatti 
53. hetu                          54. guna                     55. Nissatta-nijivata 
56. anatta                   57. bodhi citta         58.Mahayana sutra lamkara 
59. tattvas                                                   60. Diamond sutra 
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