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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  رنج از رهایی

  آیین بودا های قرآنی و آموزه در
  ١  محمدحسن رستمی  
  ٢  فیاض قرائی  
   ٣اکبرنیا  علی جالئیان  
  ٤  سیدمحمدحسین موسوی  

  دهکیچ
ــانیــز  زنــدگی طــول در و شــده آفریــده ســختی در انــسان  یمختلفــ مــشکالت ب
 مسیری بالیا ِدل در و برهاند رنج از را او تواند می مشکالت مدیریت. روست هروب

ــه زا آرامــش ــد وی ب ــدیریت عــدم دیگــر ســوی از. بنمایان  موجــب مــشکالت م
 بـرای ادیـان از برخـی .گـردد مـی زنـدگی از رضـایتینا گـاه و عـصبی اختالالت
 تـا انـد نمـوده ارائـهرا  هایی برنامه خویش، یینب جهان بر مبتنی مشکالت، مدیریت

                                                        
 ٢٣/۴/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١٧/١/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(rostami@um.ac.ir)استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ١
  .دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(jala120@yahoo.com)سالمی رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ا. ٣
ـــشهد . ٤ ـــشگاه فردوســـی م ـــارف اســـالمی دان ـــری مدرســـی مع ـــشجوی دکت ـــسئول(دان ـــسندۀ م ) نوی

(moosavi2542@gmail.com).  
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  .نمایند کن ریشه را آن یا آسان را رنج تحمل
 رسـیدن بـرای بودا تعالیم نیز و قرآنی اسالم و تعالیم پیشوایان آن های آموزه در      
تحلیلی در ـ نوشته به روش توصیفی  این .است شدهمعرفی  ارهاییامر راهک این به

مقایـسه و  و رنـج از رهـایی جهـت آیـین بـودا و اسالم راهکارهای  بهیابیپی دست
 در مـصیبت و رنـج پـذیرش بـا قـرآن در مـوارد متعـدد. سـتها آن اجمالی تحلیل
ای رسیدن به ای بر  آن را هدفمند و عمق آن را خیر و خوبی و وسیله،انسان زندگی

بازتـاب : کنـد  مـیی و جامع به سه بخش تقسیمّداند و در یک نگاه کل کمال می
  . گناهان و زمینۀ تکامل شخصیتۀعمل، کفار

معرفـی  هـستی از جملـه انـسان همۀ ۀ خصیصرا آیین بودا رنج ،از سوی دیگر      
 هـدفی با نگاهی بدبینانه بـه رویـدادهای ناخوشـایند در زنـدگی انـسان،کند و  می

گانـه از رنـج   باید پس از انجـام دسـتورات هـشتًکند و لزوما  بیان نمیها آنبرای 
ــه  له و مفهــومئ ایــن نوشــتار پــس از طــرح مــس.رهــایی یافــت بررســی شناســی، ب

  . پرداخته استها  رهایی از رنج از نظر اسالم و بودا و تحلیل آنهایراهکار
  .رنج از رهایی آیین بودا، اسالم، مصیبت، رنج، :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 ای پرونـده و مـسئله یک هر که روست روبه مشکالتی و مصائب با خویش زندگی در انسان

 افـراد بـه نـسبت و اسـت متفاوت زندگی مختلف های دوره در و دارد خویش به مخصوص
 پـیش ناخواسـته و طبیعـی گونـۀ بـه گاه مسائل این. دارد هایی آسانی و ها پیچیدگی مختلف

 شـوند، مـی حاصل فرد خود انتخاب به دیگربار و هستند خاص پیامد رفتاری گاه و آیند می
 چگـونگی .دارد را خـود خـاص مـصائب و مـشکالت کـه مـسئولیت یـک پـذیرش مانند

 بـه وابـسته شـدن، آن مغلـوب و درگیری یا آن از گذر و کردن حل مسائل، این رویارویی با
گاهی از آشنایی  مسئله، صحیح درک پذیری، ولیتمسئ زندگی، در خویش انسانی جایگاه آ
  .باشد می انسان بینی جهان ها آن همۀ زیرساخت که است آن مانند و زندگی در آن با جایگاه
 لذا ،شوند می رو روبه خود پیرامونی مسائل و حوادث با خویش بینی جهان با ها انسان

 آن بـر و سـازد مـی فرصت آمده پیش تهدید از ،داری خویشتن با نفر یک حادثه یک در
 تـسلیم سـر آن مقابل در و گرفته بغل غم زانوی حادثه همان در دیگری وشود  پیروز می

  .شود می آن رنج و درد دچار نتیجه در ،گردد می حادثه مغلوب و آورد می فرود
 و مقابلـه بـرای هـایی تـالش مختلـف ادیان در که است انکارناپذیر امری رنج ۀپدید
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 و اسـالم میـان، ایـن در. شـود مـی دیـده فرصـت به آن هدیدهایت تبدیل و آن از رهایی
  .اند نموده ارائه رنج از رهاییبرای  راهکارهایی دارند بسیاری پیروان کهنیز  بودیسم

های اسـالم هـستند،   که از جملۀ منابع در آموزههای قرآنی و تعالیم اهل بیت آموزه
 تقـسیم بخـش سـه بـه را آن یّکلـ تقـسیم یـک در انـسان زنـدگی در مصیبت پذیرش با

 از رهـاییهـا بـرای  آن. موجب تکامـل. ٣ ؛ گناهانۀکفار. ٢ ؛بازتاب عمل. ١: کنند می
 در  کـهاند نموده هئارا تحمل، راهکارهایی ۀروحی کسب برای و ها ناکامی از حاصل رنج

 آور نـشاط توانـد مـی بلکه بود، نخواهد آور رنج تنها نه مصیبت ها آنگیری کار به صورت
  .دهد خاتمه بشر زندگی در رنج به توانستهکه  است مدعی نیز بودیسم. باشد نیز

آلـود بـودن هـستی از جملـه  ین بودا رنجیهای مهم در آ  از آموزهییک، از سوی دیگر
داند و  زندگی انسان را رنج در زندگی او میویژگی ترین   مهم بر اساس آن است وانسان

 از جملـه شـناخت ،کنـد مطـرح مـی را ای گانـه  هـشتهای راهله ئ این مسای رهایی ازبر
 ها به نیروانـه  که انسان پس از عمل به این راه... درست، رفتار درست وۀشدرست، اندی

  .یابد  در این حالت از رنج رهایی می ورسد می
 هینیانه و ماهایانه تقسیم شد که در ۀآیین بودا پس از بودا به دو شاخکه گفتنی است 
 کـامبوج، چـین، کـره، ژاپـن، تبـت و مغولـستان ، برمـه، اندونزی،نکاکشورهای سریال

 .)١٣٢: ١٣٧۵شومان، ( ندا رنج در زندگی انسان مشترکئلۀ  اما هر دو در مس،ند هستساکن
 رنج است کـه ایـن دو شـاخه ۀ بحث ما در این مقاله مربوط به سخن بودا دربارۀمحدود

خر که مربوط أیات تعالیم بودا در دوران متند و بحث از جزئا با هم در این مسئله مشترک
  .نیست مورد نظر ،به خراسان بزرگ و بلخ است

 بحث رنج در علوم اسـالمی از زوایـای مختلـف کالمـی، اجتمـاعی ،از سوی دیگر
مباحثی نظیر شرور در عالم هـستی و علـل آن، موضـوع بحـث . بررسی شده است... و

در این نوشته چگونگی نگـاه بـه رنـج و . ت آن نیسپیعلم کالم است که این مقاله در 
بردهای مختلف آن بـا توجـه بـه تفاسـیر مختلـف و راهکارهـایی و کارمصائب در قرآن 

  .ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت جهت تحمل سختی
 چیست؟ بودا آیین و حدیث ،قرآن در رنج از رهایی راه که است اینمقاله  این سؤال

  نه؟ یا دارد تطبیق بشری زندگی های واقعیت با راهکارها این آیا و
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  شناسی مفهوم
 را در توانند این معنا شفاف شدن محل سخن الزم است واژۀ رنج و واژگانی که میبرای 
  .بیان شود منتقل نمایند های دینی هآموز
 و مـشقت زحمـت، سختی، معنای به لغت در که است فارسی ای واژه  رنج:رنج. ١
  :اند گونه تعریف کرده  اینشناسان این حالت را و روان )٢۵/٢۶: ١٣۶۴ دهخدا،( است کلفت

 بـه رسـیدن از مانـدن ناکـام و شـدن مغلـوب ۀنتیج در که روانی و درونی حالتی رنج
 ١،فـشار نظیر تعابیری. آید می پدید او در انسان های خواسته نرسیدن فرجام به و هدف
 ۀهمـ معنـای ًتقریبا که روند می کار هب حالت این دادن نشان منظور به ٣رنج و ٢ناکامی

  .)١/۴۵٧: ١٣۶۴ نرمان،( است یکی ها آن

 انـسان زنـدگی در کـه نـاگوار امری به لغت در که است عربی ای  واژه:مصیبت. ٢
؛ ٣/۵٧: ١٣۶۴ ، جزریاثیر ابن( آن غیر چه و مالی امور در چه ؛گردد می اطالق ،دهد می رخ

  .)٢/۶۴٢: ١۴٠٨ طریحی،
 تنگـی و ،سر اسـت کـه بـه شـدتُواژه به معنای دشواری و نقـیض یـ این :عسر .٢
  .)٣/۴٠١: ١۴٠٨؛ طریحی، ١/٣٢۶: ١۴٠٩فراهیدی، (  معنا شده استسختی
  .)۶٩۵: ١۴١٢اصفهانی، راغب ( و مشقت است  به معنای سختی:کبد. ٣
همـان؛ (راغب قید شدت را نیز به آن اضافه کرده اسـت .  به معنای درد است:الم. ۴
  .)٨/٣۴٧: ١۴٠٩دی، فراهی

  روایات و قرآن در رنج از رهایی راهکار
 بـا وی آزمـایش و آدمـی زنـدگی در مـشکالت و سـختی وجـود بـه اسالمی های آموزه

 ۀارائـ بـا ،دیگرسـو از. دکننـ مـی اشـاره ،اسـت شده داده قرار اختیارش در که امکاناتی
 رشد ۀزمین را مسائل این توانب تا دکنن می بیان را آن از گذر و مدیریت زمینۀ راهکارهایی

 کـه شـد غافـل حقیقـت ایـن از نبایـد امـا. درد و رنـج بـرای عـاملی نه داد قرار تعالی و
                                                        

1. Stress. 

2. Frustration. 

3. Displeasure. 
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 در خـویش ۀخواسـت بـه رسـیدن معنـای بـه ًلزومـا رنج از ییرها بارۀدر مطلوب وضعیت
 ،است خداوند رضای مورد که است وضعیتی مطلوب، وضعیت بلکه ،نیست تمشکال
  .باشد متفاوت انسان ۀتخواس با هرچند
 رۀدربـا ای مقدمه آورییاد مصائب، بارویارویی  در پیشنهادی های شیوه بیان از پیش
  .است شایسته مصائب جایگاه و شناخت جهت

  آزمون ضرورت و هستی بودن دار هدف
: است نشده آفریده هدف بی انسان جمله از هستی نظام ۀمجموع قرآن، معرفتی نظام در

 ْوما خلق َ َ َ َالسماء َناَ َ َواألرض َّ ْ َ ْ َوما یبنھما َ ُ َ ْ َ َ َالعبني َ ِ ِ َ
 )دو آن میـان آنچه و زمین و آسمان و« ؛)١۶/ انبیاء 

ِوهللا : انـد حرکـت در خدا سوی به هستی تمام بلکه. »نیافریدیم بازیچه بهرا  است ِّ ُملـك َ ْ ُ 
ِالسماوات َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ َوما َ َیبنھما َ ُ َ ْ ِوإلیه َ

َ
ِ ُملـصري ا َ ِ َ ْ )آنچـه و زمـین و هـا آسـمان فرمانروایی« ؛)١٨/ مائده 

  .»اوست سوی به همه بازگشت و خداست آن از باشد می دو آن میان
 که بـا نظمـی خـاص انجـام شـود، ولـی دانند میبه معنای عملی را » لعب«مفسران 

غرضی عقالیی بر آن مترتب نگردد، بلکه به منظور غرضی خیـالی و غیـر واقعـی انجـام 
  .)۵/۴۶١: تا حقی بروسوی، بی ؛١۴/٢۵٩:تا طباطبایی، بی( شود

 رسیدن و است هستی نظام در خاص هدفی دارای و نشده استثنا امر این از نیز انسان
 تـا ده شـوندآزمـو هـا انـسان بایـد لذا. است خالصانه رفتار و تالش نیازمند هدف این به

  :گردد بازشناسی ناخالص از خالص
َأحسب ـ  ِ َ ُالناس َ ْیرتکوا َأن َّ ُ َ ْ ْأن ُ ُولوا َ ُ َّآمنا َ ْو َ ُ تنون َ َال  ُ َ ْ ُ َ

 )تـا کـه پنداشـتند مردم آیا ؛)٢ /عنکبـوت 
  .گیرند نمی قرار آزمایش مورد و شوند می رها آوردیم، ایمان گفتند

تلی ـ  َو ِ َ ْ َلی ِ ُاهللا َ ْصـدورمک ِىف َما ّ ُ ِ ُ ص ُ َو ِّ َ ُلـی ِ ُقلـوبمکْ ِىف َمـا َ
ِ

ُ ُواهللا ُ ّ ِعلـ َ ِبـذات ٌميَ َ
ِالـصدور ِ ُ ُّ )تـا ؛)١۵۴/ عمـران آل 

 راز از خـدا و گردانـد خالص دارید دل در چه هر و بیازماید دارید سینه در آنچه خدا
گاه ما درون   .است آ

 بـرای ثنـا و دعـا بـه شـدن متوسـل و آن از رهـایی برای تالش و نشدن دهآزمو پندار
 علـی امـام. بالست به شده پیچیده ای هخان دنیازیرا  ؛ندارد ای فایده نیز آن از رهایی
  :فرماید می
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 مگـر نیـست کس هیچ زیرا برم؛ می پناه تو به آزمون از من خدایا نگوید شما از کسی
  .)۴/٢٠: ١۴١٢ رضی،سید ( دارد آزمونی اینکه

 دینـی متـون بـه توجـه بـا را مصائب بارویارویی  شیوۀ توان می مقدمه این بیان از پس
  .برشمرد گونه این

  شیوۀ رویارویی با مصائب

  )لئمسا به مثبت نگاه( رنج از ییرها راه ،نگرش تغییر. ١
 پیرامونی لئمسا به مثبت نگرش رنج، از رهایی راهترین  مهم اسالمی، های هآموز نگاه از

 فـراهم را بالنـدگی و رشـد ۀزمینـ توانـد می اتفاقی هر مثبت نگاه با که معنا این به. است
 را اسـالم نوپـای نظـام سـازی شـایعه بـا برخی که افک جریان از سپ نمونهرای ب. سازد
 آن بـه کـهرا  کـسانی و گـزارش را جریـان ایـن نور ۀسور از آیاتی نمودند، چالش دچار
  :نماید می توبیخ زدند دامن

 ِإن الـذ
َّ َّ َین جـِ ْ باإلفــواُاؤَ

ِ
ْ

ْمـنُک عـصبة ِكِ ِ ٌ َ ْ َم الُ سبوه شـرا ْ ُلکـ  َ ًّ َ ُ ُ َ ــ ْ َم بــل هـو خـَ َ ُ ْ َ مٌْريْ  ْ ُلکــ َ
 )ًمــسلما ؛ )١١/ نــور ّ

 از شـما ]گـر متـشکل و توطئـه[کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردنـد گروهـی 
  .ت گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است، بلکه خیر شما در آن اس]ّاما[ .بودند

 واقعی منافقـان آشـکار ۀ اسالمی چهرۀخیر بودن این واقعه در آن است که در جامع
 بـرای ،بحث به ورود آغاز در  ولی،)۵/۴٠۵: ١۴٢۴مغنیـه، ( ره از ناسره شناخته شدشد و س
  :شود می اشاره ها آن بهادامه  در که دارد وجود راهکارهایی نگاه این به یافتن دست

  خداوند مالکیت به توجه )الف
 .اسـت زنـدگی مصائب و مسائل به نگاه تغییر در ُبر میان راهی خداوند مالکیت به توجه
 یک در. آورد می ارمغان به انسان برای تمرین کمترین با را رنج از رهایی زمینۀ که راهی
 اسـاس ایـن بـر و نگرنـد مـی پنجـره دو از خـود پیرامـونی مسائل به ها انانس یّکل تقسیم

  :یابد می سازمان آنان رفتارهای
 اختیـار در کـه امکانـاتی مالـک را خـود شـخص که است مالکانه نگاهی نخست،

  .است ناالن بال، هنگام در و غافل آسایش، هنگام در شخصی چنین. پندارد می ،اردد
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 و دانـد مـی خـدا آن از را چیـز همه فرد که معنا این به .است مالکانه غیر نگاه ،دوم
 جملـه از هـا انـسان ظـاهری ملکیـت و پنـدارد نمی شریک ملکیت این در او با را کسی
 بـه را چیز همه بازگشت و داند می فانی را دیگر چیز هر و فرزندان اموال، خود، به نسبت
 رنجـور و متـأثر مـصائب و مـشکالت از انـسان دیگـر بـاور ایـن بـا. دانـد می خدا سوی
. گیـرد مـی سرچـشمه مالکیـت حـس از اشـیا، دادن دسـت از رنـج اینکه چه شود؛ نمی

  .)١/٣۵۵: تا بی طباطبایی،(
 کند می معرفی کسانی را صابران و اندد می نگاه نوع این محصول را صبر کریم قرآن

َالذین : دارند خود مالکیت عدم به باور که ِ
َّ َإذا َ ْأصاب ِ ُ ْ َ َ ٌمصیبة َ َ ِ ُقالوا ُ َّإنا َ َّوإنـا ِِّهللا ِ ِ ِإلیـه َ ْ َ َراجعـون ِ ُ ِ َ )بقـره /

 هـستیم خدا ِآن از ما: گویند می برسد، آنان به مصیبتی چون که کسانی] همان[ «؛)١۵۶
 شریفه هر سختی و ناخوشایندی در زندگی ۀمصیبت در آی .»گردیم می باز او سوی به و

  .)١/٢٠۴: ١۴١۶کاشانی، فیض ( شود  میرا شامل
  :فرماید  میآیه تفسیر بارۀدر علی امام

َّإنا : گویی می که تو قول اما  و] خداونـد بـه نـسبت [ملکیـت بـه توست از اقراری ِِّهللا ِ
َّإنا : قولت ِإلیـه ِ ْ َ َاجعـونَر ِ ُ ِ ؛ مـشهدی،١/۴۴١: ١۴١۵طبرسـی، ( فنـا و زوال بـه توسـت اقـرار 
١۴١/٣٨٣ :٠٧(.  

  خداوند محضر در ضورح به توجه )ب
 زنـدگی لحظـات همـۀ در خداونـد حـضور به باور نگاه، تغییر راهکارهای از دیگر یکی
 نگـاه از یک هیچ که است عالم از هایی صحنه همه اندوه و رنج و نشاط شادی،. است

 مـوال مقابـل در  کهگفت باید نتیجه در. نیست پنهان ،دهد می پاداش و جزا که خداوند
ْزن َال  :نیـست مـصیبت مصیبت، بلکه ،استبزی مصائب تحمل َ ْـ َّإن َ َاهللا ِ َمعنـا ّ َ َ )؛)۴٠ /توبـه 

  :اند برخی در تفسیر آیه گفته. »ماست با خدا مخور، غم«
کنـد و   نمـیرا مغلـوب هـا او  و سـختیکسی که خدا همراه اوست هیچ گاه مـصائب

؛ ٣/٧۵: ١۴٠٧ر، ّشـب( کسی که مغلـوب حـوادث نـشود حـزن و انـدوه در او راه نـدارد
  .)٢/۴١٣: ١۴١۴شوکانی، 

 فرزنــد جانــسوز شــهادت تحمــل حــسین امــام کــه اســت نگــاه ایــن بــر مبتنــی
  :بیند می آسان را شیرخوارش
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  .)۶٩: ١۴١٧ ن طاووس،با( اهللاّ ما نزل بی أنه بعین َّ علیَنَّوَه

 چـه گیرنـد بازپس من از فدایی به را امانتشان خداوند نگاه مقابل در که آنگاه آری
 آزمـون مـصیبت مگر ،نیست من دست در امانتی فرزند مگر ،نیست او مالک مگر !غم

  !زیبا و است آسان چه پس ؟نیست الهی دیدگاه مقابل در ها این ۀهم مگر و نیست

  خداوند پاداش به توجه )ج
 الهی پاداش به توجه آورد، می فراهم را مصائب به نگرش تغییر ۀزمین که هایی راه از یکی
  :است صابران انتظار در که است

 َإمنا َّ َىف الصابرون ِ ُ َّ َّ َ ُأجر ُ َ ْ ٍبغري حساب َ َ ِ ِ ْ َ
 )را خـود مـزد شـکیبایان که نیست این جز ؛)١٠ /زمـر 

  .کنند می دریافت نقص و حساب بی

متعلـق بـه فعـل و جـار و مجـرور » بغیـر حـساب«فهمانـد و   مـیاق آیه حـصر راسی
شـود، مگـر  صـابران اجرشـان داده نمـی « لذا معنای جمله این است کـه،است» یّیوف«

پس صابران بر خالف سایر مـردم بـه حـساب اعمالـشان رسـیدگی  .»بحسا اعطایی بی
 سـنگ اعمالـشان نیـست ان همو اجرششود  گشوده نمی اعمالشان ۀ نامًشود و اصال نمی

  .)١٧/٢٢۴: تا ؛ طباطبایی، بی٩/١۴: ١۴٠٩طوسی، (
  :فرماید می آیه این تفسیر و تبیین در اسالم پیامبر از نقل به صادق امام

 برپـا میزانـی بالدیـدگان بـرای شـود، برپـا هـا میزان و گشوده اعمال های نامه که آنگاه
  .)۴/٣١٧: ١۴١۶ نی،کاشافیض ( نشود گشوده عملی ۀنام و نگردد

 لبریـز کـه صـبری شود؛ می حاصل نگاه تغییر ۀسای در واقعی صبر که نیست پوشیده
 مـصیبت استقبال به فرد نگاه، تغییر این سایۀ در حتی. باشد نداشته مرزی و حد و نشود
  روایـت اسـت کـه از امام صـادق.گردد می پذیرا را بالیا و گشوده آغوش و رود می
 اسـت، شـده گرفته نظر در او برای پاداشی چه ها مصیبت برابر در ستدان می منؤم اگر
  .)٣٢: تا بی اسکافی،( شود تکه تکه قیچی با کرد می آرزو

  دنیا بودن گذرا و آخرت جاودانگی به توجه )د
 کـه پیرامـونی مـسائل بـه نگـاه تغییر برای است دیگری ۀزمین آخرت جاودانگی به توجه
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 را دنیـا بـا آخـرت ۀمقایـس اگـر ،آری .اسـت رنج از ریدو و مصائب تحمل عامل ْخود
 بـه رسیدن برای دنیوی گذرای ِمصائب تحمل که نگاه این که گفت باید بدانیم صحیح
 بلکـه  وکنـد مـی زیبـا و آسـان را دنیـا این مصیبت تحمل است، اخروی ماندگار راحت
 خداوند .نماید یم باقی راحت به یابیدست برای فانی مشکالت تحمل به تشویق را انسان

ها  پایان و با کیفیت فراوان در قیامت با همین دو ویژگی انسان های بی برای معرفی نعمت
  :کند پایان آخرت می های بی ها و نعمت را متوجه پاداش

 تھــا ومــا عنــداهللا خــري وأبــ یــاة الــدنیا وز ء فمتــاع ا ــمت مــن  ْومــا أو َ َُ َ َ ٌَ ْ َ ِ ِّ َ ُّ ُِ َ ََ ُْ ََ
ِ َ َْ َ ْ َ َ ٍ ْ َ ِ ْ ُ َىق أفــال تعقلــونِ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ

 )و ؛ )۶٠/قــصص
زیور آن است، ولـی آنچـه پـیش  هرآنچه به شما داده شده است، کاالی زندگی دنیا و

  اندیشید؟ خداست بهتر و پایدارتر است مگر نمی

 بـا و اسـت زندگی از جزئی که مصائبی و دنیا بودن گذرا به توجه با بابصیرت ِانسان
 در اسـت، داده قـرار مـصائب تحمـل در خداوند که ریبسیا های پاداش داشتن نظر در

 هاللـی عمـران ابـی. بیند می آور نشاط را ها آن حتی وبوده  راضی مشکالت با رویارویی
  :فرمود که شنیدم صادق امام از که گوید می کوفی

 کوتـاهی لذات چه و آورده ارمغان به را بلندمدتی شادمانی که کوتاهی صبر بسیار چه
  .)١۵٣: ١۴١۴ طوسی،( است شده باعث را بلندمدتی غم و حزن که

 در بلکه است، نشدنی یافت مطلق ِآسایش و شده تنیده بالیا و مشکالت با دنیا آری
 نـه کـه یا آسـانی ؛اسـت آسـانی سـختی هـر پی در ولی ،است نهفته سختی آسایش هر

 بـه مبـتال انانـس رو ایـن از. دارد همـراه به نیز را اخروی آسانی بلکه دنیا این مخصوص
َّفإن  :است ناپایدار ،اوست گریبانگیر که مصیبتی بداند باید ،مصائب ِ

َمع َ ِالعسر َ ْ ُ َّإن ٭ُْسًرا ْ َمـع ِ َ 
ِالعسر ْ ُ ُْسًرا ْ

 )۶ـ ۵/ انشراح(.  
 در کـه معنـا ایـن بـه ؛انـد گرفتـه تعدد بر داللت  را»سرُی« بودن برخی مفسران نکره

 دیگری و دنیا در یکی :گردد می انسان نصیب انیآس دو مصیبتی و سختی هر با زندگی
  .است ماندگار و باقی که آخرتی ؛)١٠/٣٨٩: ١۴١۵ طبرسی،( آخرت در

  ها مصیبت بودن آزمون به توجه )  ه
 ایـن. دانـد مـی الهـی آزمـون نیـز را مصائب ،دارد خداوند مالکیت به اعتقاد که انسانی
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 در لـذا. زنـد مـی رقـم را رنـج از ییرهـا آن حاصـل کـه اسـت نگـاهی ِتغییـر نیز اعتقاد
 کـه آزمـونی ؛است شده یاد آزمون عنوان به ها گرفتاری و مصائب از اسالمی های هآموز
 میـزان ِدریافـت مقـصود بیـشتر انـسانی هـای آزمـون در .است تکامل و رشد ۀزمین خود

 مهربان و زدلسو مربیزیرا  نیستند؛ قبیل این از ها آزمون همواره اما است، یّتربُم پیشرفت
 هـای زمینـه تـا کنـد مـی آزمـون به اقدام هم باز ،بداند را یّتربُم پیشرفت میزان اگر حتی
  :آورد فراهم را تکامل

 م ْولنبلو َّنُک َ ُ ْ َ َ ٍبىشء َ ْ َ
َمن ِ وف ِ ِا ْ َ وع ْ ِوا

ُ ْ ص َ ٍو
ْ َ َمن َ ِاألمـوال ِ َ ْ َ س ْ ِواأل ـ ُ ْ َ ْ ِوالثمـرات َ َ َ َّ ر َ ِو

َبـشِّ َالـصابرین َ ِ ِ َّ )بقـره/ 
 و امـوال در کاهـشی و گرسـنگی و تـرس] ِقبیـل [از چیـزی بـه را شـما ًقطعا و ؛)١۵۵
  .را شکیبایان ده مژده و آزماییم می محصوالت و ها جان

 و تـر پیچیـده انـسان، رشـدیافتگی و جایگـاه تناسـب بـه و نـدا آزمـون مصائب آری
  و شوند می رت سخت

  دــدهن می رشــبیشت الـب امـج                    است تر مقرب بزم این در آنکه
: فرمـود حـضرت کیـست؟ دنیا در مردم گرفتارترین: شد پرسیده خدا رسول از

 آزمـایش اعمالش نیکی و ایمان ۀانداز به مؤمن آن از بعد. درجه درجه، سپس پیامبران،
 بیـشتر بالیـش و گرفتـاری ،نیکـو عملـش و باشـد صحیح ایمانش که هر پس شود، می

 اسـت کمتـر بالیـش و آزمـون ،باشد ناچیز اعمالش و ضعیف ایمانش سک هر و است
  .)۵٠۶: ١۴١٨ طبرسی،(

  مشکالت تحمل معنوی و جسمی آثار به توجه. ٢
 تحمـلبرای  دیگری ۀزمین مشکالت، مدیریت و بردباری معنوی و جسمی آثار به توجه

 امالیماتن ِتحمل ِمعنوی و جسمی آثار روایات از برخی .است رنج از دوری و مصائب
  :فرماید  میاکرم پیامبر. اند برشمرده را زندگی

 کننـدگانش عیـادت از را آن و شـود بیمـار روز سـه که ای بنده: خداوند فرموده است
 ذوب بیمـاری در کـه [گوشـتش از بهتـر گوشـتی ]نکند شکایت درد از[ کند کتمان
 بـه پـس گـرفتم را جـانش اگـر. خـونش از بهتـر خـونی و کنم می جایگزینش] شده

 گنـاهی او بـر کـه ام داده ای سالمتی دادم، سالمتش اگر و] نمایم می واردش [رحمتم
  .)٧٨/٢٠٨: ١۴٠٣ مجلسی،( نیست
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 ؛اسـت غفلـت از دوری آن دنیایی آثار از یکی که است فراوان آن تحمل و بالیا آثار
 .خداسـت یـاد از دوری و آخـرت از غفلـت باعـث گـاه دنیـا متاع و ها زینت اینکه چه

 ، آنـان را ازمنـانؤم زنـدگی در خطـر زنـگ عنوان به مشکالت و مصائب که اینجاست
  :فرماید می صادق امام نمونه یارب. سازند می بیدار غفلتخواب 

 یـا مـالش در یا بال. رسد می او به مشکلی و بال روز چهل هر اینکه مگر نیست منیؤم
. شـود مـی داده اجـر صائبامـا در برابـر ایـن مـ. باشد می خودش به نسبت یا فرزندش
  .)۵٠٧: ١۴١٨ طبرسی،( داند نمی را بال و مشکل سرمنشأ نیز گاهی

 اعظـم پیامبر از حدیثی در که است روشن چنان انسان بالندگی و رشد بر بالیا آثار
  :است شده تشبیه غذا به

 ار خـود فرزند مادر که همچنان کند، می تغذیه گرفتاری و بال با را مؤمن ۀبند خداوند
  .)٧٨/١٩۵: ١۴٠٣ مجلسی،( کند می تغذیه شیر با

شکـست پـس از قـرآن . از جمله آثار مشکالت پاک شدن دل از هر آلودگی اسـت
  :شمارد میبر) مانای(ها   این امر را خلوص دلۀمسلمانان در جنگ احد فلسف

 ِلــُیو َص مــَ َ ِّ ُ قلــوبمکِْا ىفَ
ِ

ُ ِ واهللا علــُ َ ُ َّ َمي بــذَ
ِ ُات الــصدوٌ ُّ چــه در دل داریــد  و هــر؛ )١۵۴ /عمــرانآل ( ِرِ

گاه استخالص گردان   .د و خدا از راز درون ما آ

  مصائب بودن عمومی به توجه. ٣
 کـه معنـا ایـن بـه ؛بالهاست داشتن عمومیت به توجه رنج از رهایی راهکارهای از یکی

 یادن در ها انسانهمۀ  بلکه نیست، او آن از تنها مصیبت که دریابد را واقعیت این شخص
  :گیرند می قرار الهی آزمایش مورد و بینند می مصیبت

 ْأحسب الناس أن َ َُ َّ َ ِ ْوا أنَکَْرتُ یَ ُولوا َ َ ُمنا و ال آُ َ ُْ َ َّ َتنـونَ ُ َ ْ
 )آیـا مـردم پنداشـتند کـه تـا ؛ )٢/عنکبـوت

  گیرند؟ شوند و مورد آزمایش قرار نمی گفتند ایمان آوردیم، رها می

اند که به  اند؛ به این معنا که آیا مردم گمان کرده ا توبیخی دانستهمفسران استفهام در آیه ر
هرگز چنـین نیـست و . گیرند ها مورد آزمایش قرار نمی صرف اظهار ایمان، دیگر در سختی

  .)٣/٢٠٢: ١۴٠٨ گنابادی، ؛٨/١٨۶: ١۴٠٩طوسی،  ؛٨/٧: ١۴١۵ طبرسی،(ند شو میش یهمه آزما
 خواهد ساده او بر تحملش ،بداند فراگیر و ومیعم را ای لهئمس که آنگاه انسان آری
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  :بود نخواهد وی روحی الم و رنجساز  زمینه دیگر و شد
َّعمت ذاإ المصیبة«  عمـومیکـه  هنگـامی مصیبت ؛)٧/١٧٣: ١۴٢١ مازندرانی،( »طابت َ

  .شود می تحمل قابل باشد

 مـصالح تناسـب بـه کـه ندهست هستی عالم تغییرناپذیر واقعیت ها گرفتاری و مصائب
 بـین از را ها آن فزع و جزع و کشیدن رنج و بارند می فرو ها انسان بر آفرینش جهان یّکل

  : گفتای دیده  به مصیبتحضرت امیر. برد نمی
 اگـر و بـود خـواهی جورأمـ و شـود مـی جاری تو بر الهی مقدرات کنی شکیبایی اگر

 بـود خـواهی گنهکار اما شود می جاری تو بر خداوند مقدرات هم باز کنی یایناشکیب
  .)٢٠٩: ١۴٠۴ انی،ّحر(

  مناسب راهکار اتخاذ و مصائب شناخت. ۴
 جـنس یـک از گیرد می قرار انسان روی فرا که را بالهایی و مصائب اسالمی های آموزه
 گـاه و انسان عمل بازتاب گاه شمارند، می دنیا جنس از را بالها این گاه بلکه دانند نمی
 نیز بالها از دسته هر مدیریت و برخورد. گناهان ۀکفار و جبران گاه و رتبه یارتقا زمینۀ
  :شود می اشاره مورد چند به اینجا در. دارد هایی تفاوت آن فراخور به

  عمل بازتاب )الف
  :است انسان خود ناصحیح رفتار بازتاب مصائب و مشکالت برخی

 َوما أص َ َ ُبمکْاَ ْ منَ َ مصیبة  کِ َ ِ َف ٍ َ ِ ْسبت أیُ َ ْ َ ُدیمکَْ
ِ )مصیبتی به شـما برسـد بـه ] گونه[و هر ؛ )٣٠/شـوری
  .تسبب دستاورد خود شماس

انـد کـه   شریفه مقصود از علت مصیبت را گناهانی ذکـر کـردهۀعموم مفسران در آی
 :تــا طباطبــایی، بــی ؛٣/۴٧٠: ١٣٨۵زمخــشری،  ؛٩/۵١: ١۴١۵طبرســی، ( شــود مــیانــسان مرتکــب 

 دینـی دسـتورات رعایـت  عدم.)١/۴٩٩: ١۴٢٣رازی، ؛ حسینی شی۶/۵٢۶: ١۴٢۴مغنیه،  ؛۵٩/١٨
 زنـدگی از نارضـایتی و رنـج باعـث خـود کـه آورد می فراهم را فراوانی مشکالت ۀزمین
 »آورد مـی ارمغان به را نابودی ناتوانی، و سستی «:فرماید می علی حضرت. شود می

 آن از یرهـای و مـصائب گونـه ایـن مـدیریت کـه است بدیهی .)۶٨/٣۴٢ :١۴٠٣مجلسی، (
و  تـالش، و ریـزی برنامه دوراندیشی، مانند دیگر اموری نیازمند گفته پیش امور بر عالوه
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  .باشد می مشورت

  گناهان ۀکفار )ب
در تفسیر . اوست گناه ۀکفار آید می وجود به انسان برای که مشکالتی و مصائب برخی

ْلی  ۀ شریفۀآی ِنیِّس بأماَ َ َ ِ ِّم وال أماىنُکَ ِ َ َ َ َ ِ أهل ْ ْ ْتاب منْلِکاَ َ ِ ُعمل سوءا َ یَ ً ُ ْ َ َز بـه وال ْ َـ َ ِ ِ َ ًّد لـه مـن دون اهللا ولیـْ ِ َ ِ ّ ِ ُ ُِ َ ْ ـ َا وال ِ َ
ًري ِ   : فرمود امام باقر)١٢٣ /نساء( اَ

برخی » بیند  میکس عمل بدی انجام دهد، کیفر آن را هر«که  وقتی این آیه نازل شد
 بـه آنـان رسـول خـدا. ستتر نی  از این سختای آیه : گفتنداز اصحاب پیامبر

 .بلـه: شـوید؟ گفتنـد  نمـیتان دچـار مـصیبت ها و خانواده آیا در اموال و جان: فرمود
 آن، بـرای شـما حـسنه ۀایـن آن چیزهـایی اسـت کـه خداونـد بـه وسـیل: ایشان فرمود

: ١۴١۶کاشـانی، فـیض ؛ ١/٢٧٧: تـا عیاشی، بـی( کند  میها را از شما دفع و بدینویسد  می
  .)١/۵۵٣: ١۴١٢حویزی، سی عرو؛ ۵٠٣/١

 از برخـی خـاص پیامـدهای مـسئله ایـن بـه اشاره بر عالوه دینی های آموزه از برخی
 ،گنـاه بـر اصـرار و زکـات پرداخت عدم رحم، قطع ،برای نمونه ؛اند برشمرده را گناهان
 بیـان رحـم قطـع پیامـدهای از نـابودی و است شده شمرده مرگ و بال نزول فقر، عامل
 خمـر شـرب تبعات از زندگی شدن برکت بی روحی، و جسمی های بیماری عانوا و شده

: ١٣٧۵ کلینــی، ؛١٧/۴۶: ١۴٠٩ ، طبرســینــوری ؛۴٨۵: ١٣٧۶ واســطی،لیثــی ( اســت شــده شــمرده
٢/٣۴۶(.  

 بـه توجـه توبـه، ماننـد امـوری نیازمند گذشته امور بر عالوه مشکالت این از رهایی
  .باشد یم آن های لذت بودن گذرا و گناهان عواقب

  تکامل موجب )ج
 کـه طـوری بـه ،کند می خودنمایی خداوند ۀبرگزید بندگان ِزندگی در مصائب از برخی
خداونـد بـه منظـور تربیـت . دهنـد مـی بیـشترش بـال جـام اسـت تـر مقـرب چه هر بنده

بلند بیرون آمدن ت پس از سرهای سخت مواجه کرد تا در نهای  او را با آزمونابراهیم
 :)١/۴۴۵ :١۴٠٩؛ طوسـی، ١/٣٠٨: ١٣٨۵زمخشری، ( گزیدا او را به مقام امامت بر ابتالهاز این

 َوإذ ابتل َ ْ َِ ِی إبراهِ َ ْ ِبَک ربه َميِ ُ ُّ ِّلمات فأمتھن قال إىنَ
ِ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ٍ َ ُ جاعلِ ِ ً للناس إمامَكَ َ ِ ِ

َّ   .)١٢۴/ بقره( اِ
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  :فرماید  میصادق امام
 تـا سـازد مـی گرفتـار مـصائب بـه شـندبا کـرده گنـاه آنکـه بـی را خود اولیای خداوند
  .)٢/۴۵٠: ١٣۵٧ کلینی،( دهد پاداششان وسیله بدین

 نیز آن ۀفلسف از عموم به کند می خودنمایی الهی اولیای زندگی در چون مصائب این
گاه . بیننـد می زیبا را ها آن بلکه ،گردد نمی زندگی از شان نارضایتی و رنج موجب و ندا آ
 ی،ّحلـ نمـا ابـن(» ًجمـیال ّالإ رأیت ما«: فرمود کبری ینبز حضرت که روست این از

 بـه رسـیدن روایـات در. اسـت یافتـه دست رضا مقام به انسان مرحله این در. )٧١: ١٣۶٩
  :فرماید  مینمونه پیامبر اکرم یارب ؛است شده شمرده رنج از ییرها راه رضا مقام

َ بحکمته وجالله جعل الروح اهللاّإن« ِقین وجعل الغیالرضا وال فی َ والفرجَّ َ والحزن فـی َّمِ َ َ
 و خداونـد بـه حکمـت و جاللـش آرامـش؛ )۴٢۶: تـا بـی نیـشابوری،(»  والسخطكالش

  .ناخشنودی و شک دررا  غصه و غم وقرار داد  یقین و رضا راحتی و فرج را در

 معرفــی الهــی قــضای بــه رضــایترا  غــم و ّهــم داروی بهتــرینهــم  علــی امــام
  :فرماید می

 است اندوه و غم بردن بین از برای دارو بهترین تعالی حق تقدیر و قضاه ب شدن یراض
  .)۴٩۴: ١٣٧۶ لیثی واسطی،(

  رنج از نظر بودااز رفت  های برون راه
از زبـان سنـسکریت و پـالی بـه معنـای   لغـتدربـودا . بودیزم آیین منسوب به بوداسـت

 کـه بـه بـصیرت رسـیده اسـترود   کسی به کار مـیبارۀو درگرفته شده » شده روشن«
(Kittelson, 1987: 2/319).  

 ١ سرسبز به نام لومبینی در شهر کپیلوسـتوای ه پیش از میالد در بیش۵۶۴ودا در سال 
نـام اصـلی او .  بـه دنیـا آمـد، مرزی نپال قرار داردۀاکنون در منطق که هم در شمال هند

بنا به رسم کهـن خـانوادگی » شاکیاها«های  عنوانی است که قبیله گاوتمه . بود٢گاوتمه
  .)١٣٢ :١٣۵۶شایگان، ( ی گرفته بودندیاز اسامی حماسی قدیمی ودا

                                                        
1. Kpilavastu. 

2. Gautama. 



  

ایی
ره

  از 
 در رنج

وزه
آم

 
ی و

قرآن
ی 
ها

 
ودا
ن ب
آیی

/
شها

ژوه
 پ

۶۵  

  کـسی اسـت کـهکـامروا و  به معنـای سیدارته. باشد  می١های او سیدارته  دیگر ناماز
مـشهورترین لقـب او . (Prebish & Keown, 2007: 30)بـه هـدفش دسـت یافتـه اسـت 

پــس از آنکــه بــه حقیقــت رســید بــه او اطــالق شــد » شــده روشــن«معنــای  بــه ٢»بــودا«
(Williams, 2000: 1).  

ای مشتمل بر هـشت مرحلـه بیـان شـده  در آیین بودا برای رهایی انسان از رنج برنامه
 دید، انگیزه، گفتار، کردار، زیـست، کوشـش، تأمـل و یکتـایی :اند از است که عبارت

  .درست
هایی از رنج در آیین بودا پیش از ورود بـه های ر تر راه به منظور تحلیل و بررسی دقیق

  .شود  می ذکرای ها مقدمه آن

  تحلیل رنج و خاستگاه آن در آیین بودا
 ٣؛ناپایـداریاول، : دانـد  مـی عالم هستی را دارای سه ویژگـیۀدهند بودا عناصر تشکیل

 نداشـتن سـوم،. به این معنا که جهان هستی سـراپا درد و رنـج اسـت ٤آلودی؛ دوم، رنج
 در جهان دارای خود و گوهر ای  به این معنا که هیچ پدیده٥؛ود و نداشتن جوهر ثابتخ

در . ثابت نیست و هر پدیده چیزی جز همان تغییـر و تحـوالت مـداوم و پیوسـته نیـست
 ، که ثبـات و دوام نداشـته باشـد و همچنـین دارای جـوهر ثابـت نباشـدیزیچ نتیجه هر

 ایـن وضـعیت ، باشدی که همه چیز در حال دگرگون زیرا تا هنگامی؛آور خواهد بود رنج
  .(Strong, 2008: 99) پیامدی جز رنج ندارد

 تحـت عنـوان ،گردد  میشناسی بودا این رنج جهانی و فراگیر هنگامی که وارد انسان
هـای  از دیگـر اندیـشه. شـود  مـی بیـان،چهار حقیقت شریف که توضیح آن خواهد آمد

 به این معنـا کـه ؛است» کرمه «ۀ آموز،ثر استؤن آیین مبودیسم که در تحلیل رنج در ای
اش انجـام داده  زندگی کنونی هر انسان برخاسته از کارهایی است که در زندگی گذشته

                                                        
1. Siddharta. 

2. Buddha. 

3. Anitya. 

4. Duhkha. 

5. Anatma. 
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تـا ، شـود  مـی گفتـه١مکرر زندگی انسان در این دنیا کـه بـه آن سمـسارهۀ  و چرخاست
ها هستند، مگر اینکه انسان  سانِنهایت ادامه دارد که خود این تولدهای پیاپی باعث رنج ان بی

 نکتۀ دیگر اینکـه همـان گونـه ٢.کند به نیروانه برسد که در این حالت از رنج رهایی پیدا می
ْکه در حقیقت دوم در آیین بودا خواهد آمد، علت رنج کشیدن تشنگی و دلبستگی است و  ّ

ِ
 زنجیـرۀ گـردد در علت اصـلی دلبـستگی انـسان کـه باعـث دوبـاره زاده شـدن و رنـج مـی

ّگانۀ علی تبیـین شـده اسـت دوازده
هـا  از نـادانی، صـورت. ٢در آغـاز نـادانی اسـت؛ . ١ ٣:ِ

از نـام و شـکل، . ۵از دانـستگی، نـام و شـکل؛ . ۴از صـورت، دانـستگی؛ . ٣خیزد؛  برمی
از احساس، تشنگی؛ . ٨از تماس، احساس؛ . ٧از شش حس، تماس؛ . ۶گانه؛  حواس شش

از تولـد، . ١٢از وجـود، تولـد؛ . ١١از دلبـستگی، وجـود؛ . ١٠از تشنگی، دلبـستگی؛ . ٩
 از نادانی شروع و به رنـج  و این زنجیره همیشه در حال تکرار است.و مرگ و رنجپیری 
، در های پیشینش از روی نـادانی عمـل کـرده باشـد اگر انسان در زندگی. یابد  میپایان

  .)۶٩ :١٣٨٠؛ پاشایی، ١۶١ :١٣٨٧یشنان، کر( ماند  میپیدایی باقینظام سمساره و گردونۀ باز
                                                        

١ .«Samsara».و در اصـطالح بـه معنـای تناسـخ اسـت» سـرگردانی دائـم«ساره در لغت بـه معنـای م س .
ًخورد، اما احتمـاال ایـن   میبار به صورت مکتوب در اوپانیشادها به چشم  تناسخ نخستینۀهای عقید ریشه

یـان قـدیم و سـاکنان اصـلی بوم(ها  ها تناسخ را از دراویدی باشد و آن  نمییانی آریاۀگرفته از اندیشایده بر
 تناسخ به این معناست که روح پس از مرگ از جسمی به جسم .)١۵۴ :١٣٨٨ناس، (اند  هندوستان گرفته

 :١٣٨٠سـوزوکی، (یابـد   میدیگر که ممکن است جسمی آسمانی، بشری، حیوانی یا گیاهی باشد انتقال
گذراننـد و زنـدگی   مـی از زنـدگی راهـای متعـددی ها دوره ساره این است که انسانم مقصود از س.)١٢۵
 مرگ و تولد، تا زمانی کـه ۀ این چرخ. است)کردار وی در زندگی پیشین( متناسب با کرمه  هر فردۀآیند

 حیـات رهـایی ۀتوانند از گرفتـاری و رنـج در چرخـ  می ادامه دارد و فقط کسانی،انسان به نیروانه نرسیده
چـاترجی  ( چهارم بودا به آن اشاره شد، به نیروانه برسـندِیقتگانه که در حق ند که با طی مراحل هشتیاب

 آغاز سرگردانی موجودات، ازلی و از زمان !ای رهروان«: گوید  میبودا در این باره. )٢٩۵: ١٣٨۴، و داتا
ت عطـش شدیدشـان، موجـوداتی پریـشان و ّورند بـه علـ  موجوداتی که در نادانی غوطه.آغازی است بی

  .)١۴٣ـ١/١۴٢: ١٣۵۶ان، شایگ(» اند سرگردان
 چهارم بودا ِ مذکور در حقیقتۀگان های هشت است که پس از عمل به راهیی تعالیم بودنیروانه هدف نها. ٢

 : از جملـه، متعـددی مطـرح شـده اسـتی مفهـوم آن آراۀبارو در) ٨٢: ١٣٧۵شومان، (شود   میحاصل
گفتـه شـده  و) ١۶٨ ــ١/١۶۵: ١٣۵۶گان، شـای(داند   می نیروانه را مقام سرور و شادی و خاموشی،پوسین

)  وجـود و آلـودگی نـادانیِآزادی از آلـودگی(شـود   مـی تناسخ خـارجۀانسان در این حالت از گردونکه 
  .)١٢٧: تا بیلوکا،  تی(
کند و مانع از آزادی و رهـایی   می علل و اسبابی است که انسان را گرفتار درد و رنجۀّ علی، سلسلۀزنجیر. ٣

  .شود  میروانهیبه ن و رسیدن وا
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  .پردازیم  رهایی از رنج در آیین بودا میۀگان  از بیان این مقدمه به مراحل هشتپس

   دید درست:١ ۀمرحل
مراد از آن شناخت حقایق چهارگانۀ حقیقت، خاستگاه، رهایی و راه رهایی از رنج است 

  :ستامتصف به صفت برین نموده ها را  که بودا آن

  شناخت حقیقت رنج) فال
محور تعالیم اخالقی بودا حقیقت اول است که وجود رنج جهانی و فراگیر در زندگی انسان 

بیند و معتقد است که زندگی رنج و  بودا هیچ نقطۀ سفیدی را برای زندگی انسان نمی. است
 ،بیمـاریماننـد  هـا ، رنج اسـت؛ دیگـر مـصیبت ازدواج؛ رنج است،تولد. ایان استپ بیدرد 

هـا همـه رنـج  ها و نرسیدن به خواسـته رو شدن با ناخوشی هو روبعزیزان پیری، دوری از 
شدم؛ ای کاش در پی  شود که ای کاش زاییده نمی در زاییده شدن این آرزو پیدا می. است

  ؛٢٧١ و ١٢٩: ١٣٨۴چـاترجی و داتـا، (بـود  زاییده شدن، پیری، بیمـاری، غـم و پریـشانی نمـی
King, 1963: 118; Strong, 2001: 83; Williams, 2000: 41; Klostermaier, 1999: 35; 

Hawkins, 1999: 42(.  

   شناخت خاستگاه رنج)ب
 در کالمی منسوب بـه بـودا آمـده .)۴٠۵: ١٣٨٣، بـودا، پاشایی(تشنگی خاستگاه رنج است 

  :است
نان بینم که حجاب جانداران باشد که آ  نمیای رهروان من جز بند تشنگی بند دیگری

  .)٣٠: ١٣٨٣، چنین گوید او، همو( دیری دستخوش دوباره زاییده شدن و سمساره باشند

کـه بـا  مراد از تشنگی همان وابستگی است که ممکن است به هر یک از مظاهر دنیوی
بینـد، گـوش  ْشود، ایجاد شود؛ به این معنا که چشم شکلی را مـی گانه درک می حواس پنج

چـشد، تـن چیـزی را لمـس  ای را مـی بوید، زبـان مـزه یی را میشنود، بینی بو صدایی را می
آورند و به دنبال آن تشنگی و  همۀ این موارد لذت. شناسد کند، با اندیشیدن چیزی را می می

و  ؛ چـاترجی٢٩ ــ٢٨: ١٣٨٠، همـو(آور اسـت  ِاند و این تشنگی نیستی رنج ها از بین رفتنی همۀ آن
  .)١/١۴١: ١٣۵۶ شایگان، ؛۶۵ـ ۶۴: ١٣٨٠ هوکینز، ؛١١٨ ـ٩٣: ١٣٧٢ کریدز، ؛٢٧٩ ـ٢۶٩: ١٣٨۴داتا، 
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 طلـب ،شود و به تعبیر دیگر خاستگاه رنج  تشنگی است که موجب تناسخ میهمین
میـل بـه ( کـام تـشنگی. ١: شـود  مـی تشنگی به سه قـسم تقـسیمِ خود وو شهوت است

  ؛)جـاودانمیـل بـه زنـدگانی (تشنگی هستی . ٢ ؛)گانه های موضوعات حواس پنج لذت
  .)۴٠۶: ١٣٨٣، بوداپاشایی، ( شود ِتشنگی نیستی که منجر به دوباره زاییده شدن و رنج می. ٣

  شناخت حقیقت رهایی از رنج) ج
ت آن را کـه ّ برای رهایی از رنج بایـد ریـشه و علـ.پذیر بودن توقف رنج به معنای امکان

  .(The Dhammapada, 2001: 10/19, 105, 191) همان تشنگی است از میان برد

  شناخت حقیقت راه رهایی از رنج) د
این حقیقت چیزی جز همان توقف تشنگی نیست تا آنجا کـه هـیچ نـشانی از آن نباشـد 

 شـهوات را در ۀ انـسان آتـش همـ،در این حالت .نامند  می١»نیروانا«این رتبه را . )همان(
 شکلی را ، بینایی حس.یابد خود خاموش کرده و در نتیجه از رنج و پریشانی نجات می

 آن هنگام که سالک با حس شنوایی خـود .کند بیند، اما سالک میلی به آن پیدا نمی می
ی یکند و با حـس چـشا احساس میرا شنود و با حس بویایی بوی خوشی  صدایی را می

کنـد و بـا اندیـشیدن، چیـزی را  چشد و با حس المسه چیزی را لمـس مـی ای را می مزه
ط بر حـواس ّها ندارد و با تسل  آنۀقصدی دربار کند و ها پیدا نمی آن میلی به ،شناسد می

  .شود یابد و حس تشنگی او خاموش می ها رهایی می از تشنگی

   درستۀ انگیز:٢ ۀمرحل
گردانی  آزادی از شهوت، روی. ١: منظور از آن، آزادی فکر از شهوت، نفرت و اذیت است

نفـرت، دل تهـی کـردن از کینـۀ دیگـران و آزادی از . ٢جـویی اسـت؛  از کامرانی و عـیش
  .آزادی از اذیت، پرهیز از آزار دیگران و همدردی با آنان است. ٣مهرورزی به آنان است؛ 

   گفتار درست:٣ ۀمرحل
پرهیـز از . ٢؛ گـویی پرهیـز از دروغ. ١ :منظور از آن، راستی در گفتار به شرح زیر است

                                                        
1. Nirvana. 
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  .گویی از یاوهپرهیز . ۴؛ گویی پرهیز از درشت. ٣؛ بدگویی

   کردار درست:۴ ۀمرحل
پرهیز از . ٢؛ پرهیز از آزار. ١ :منظور از آن، راستی و درستی در کردار به شرح زیر است

  .دامنی پرهیز از آلوده. ٣؛ دزدی

   زیست درست:۵ ۀمرحل
انـسان بایـد از . ١ :ای کـه منظور از آن، امرار معـاش بـه طـرز صـحیح اسـت، بـه گونـه

انـسان . ٢؛ فـروش موجـودات زنـدهمانند  ،رساند بپرهیزد ران آزار میکارهایی که به دیگ
  .بینی خواری و طالع، مانند ربارساند بپرهیزد باید از کارهایی که به دیگران زیان می

   کوشش درست:۶ ۀمرحل
کوشش برای دور ماندن از چیزهـای . ١ :منظور از آن، تالش بسیار در چهار مورد است

کوشـش . ٣؛ کوشش برای پیروزی بـر چیزهـای ناشایـست. ٢ ؛وسوسهمانند ناشایست، 
کوشـش بـرای نگهداشـتن . ۴؛ مهـرورزیماننـد  چیزهای شایـسته،  ساختنبرای شکوفا

  .چیزهای شایسته

  مل درستأ ت:٧ ۀمرحل
  ؛تمرکــز در احــساس. ٢؛ در تــن تمرکــز. ١ :مــل در چهــار مــورد اســتأمنظــور از آن، ت

  .تمرکز در ذهن. ۴؛  بنیادین هستیِتمرکز در عناصر. ٣

   یکتایی درست:٨ ۀمرحل
شود کـه چیـزی جـز  مل میأمنظور از آن، این است که رهرو در این مرحله چنان غرق ت

کند و آن موضـوع، جـایی  اش خطور نمی کند به مخیله  آن فکر میۀموضوعی که دربار
و عین ای که دیوار بین ذهن  گذارد، به گونه برای چیز دیگری در دل و جانش باقی نمی

گـذارد کـه   نهایی را پشت سر میۀمل فراوان، سرانجام چهار مرتبأرهرو با ت. ریزد فرو می
  ؛نگـرش در سـپهر نامحـدود علـم. ٢؛ نگرش در سپهر نامحدود مکان. ١ :ند ازا عبارت

هـر  اش رهـایی از کـه نتیجـه(ادراکی  نگرش در سپهر بی. ۴؛ نگرش در سپهر نیستی. ٣
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  .)١٢۶ـ١٢۵: ١٣٨١،  رنجبر؛٣٠٣ـ٣٠٠: ١٣٨۵رائی، ق()  و احساسی استادراک

  تحلیل و بررسی
های دین اسالم و آیین بودا، یـادآوری دو نکتـه بایـسته  ها و اختالف پیش از بیان شباهت

هایی که ما امروزه از آیین بودا در دست داریم، پس از سه قـرن از  نخست، آموزه: است
هـای  ِشـوند و شـامل گـزارش شناخته مـی» سه سبد«عنوان  مرگ بودا نگاشته شده و به

 .(Wettimuny, 1955: 20) هـای اوسـت  شاگردان بـودا از آرا و دیـدگاهۀترین حلق نزدیک
 شـاگردان او بـه ۀزمان طوالنی سـینه بـه سـینه از حلقـ ها در مدت پیش از آن، این آموزه

ها و نقد  ضاوتق نوشته،در این بنابراین  .(Alldritt, 2004: 40) های بعدی منتقل شد نسل
  .هاست و نظرها، بر اساس همین نقل

  ها شباهت
 میـان ایـن دو یهـا های قرآنی اسالم و آیـین بـودا شـباهت پس از بررسی و تحلیل آموزه

  :عبارتند از

   پذیرش رنج و مصیبت در زندگی انسان)الف
طور  مان لذا ه.اند دین اسالم و آیین بودا، وجود رنج و سختی را در زندگی انسان پذیرفته

 بودا زندگی و وجود انسان را همـراه بـا درد و رنـج معرفـی ْ اولِکه گذشت، در حقیقت
  .(Nanamoli, 2003: 214; Gnanarama, 2000: 50) کرد

   خاستگاه رنج)ب
است که وابـستگی انـسان بـه دنیـا و مظـاهر  یکی دیگر از مشترکات میان دو دیدگاه این

 ِتوضیح این وجـه اشـتراک در حقیقـت. ستو اّ علت اساسی رنج در زندگی آندلفریب
  .دوم بودا گذشت

   امکان رهایی از رنج)ج
در راه رهایی از رنج با هرچند  رهایی از رنج اشتراک نظر دارند، ِهر دو دیدگاه در امکان

  .هم اختالف دارند
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   جایگاه ابدی)د
بـدی بـرای  ایاست که هـر دو قائـل بـه جایگـاه از دیگر اشتراکات میان دو دیدگاه این

نامیـده » نفـس مطمئنـه« در اسـالم  ورنج وجود نـدارد انسان هستند که در آنجا درد و
  .شود از آن یاد می» نیروانه«و در آیین بودا با عنوان شود  می

  ها تفاوت
 نـوع نگـرش . عمیـق داردیحاصل از مصیبت با نگـرش و باورهـای انـسان ارتبـاط ِرنج
دهـد، در قـضاوت  بینـی او را شـکل مـی اد که جهانها به خدا، جهان، انسان و مع انسان
اسـالم بـا نـوع .  مشکالت و مصائب در طول زندگی تـأثیر مـستقیم داردۀها دربار انسان
  .ِحاصل از مصائب برهاند رنج و َالم از انسان را صدد است در بینی که دارد، جهان

 رهـایی بیـانراهکاتحمـل آن برای  انسان، زندگی در مصیبت و رنج پذیرش با اسالم
) بینـی جهان( این راهکارها نیز از نگرش عمیق به خدا، انسان و جهان ۀنماید و پشتوان می

 ۀهمـ کـه دانـد مـی مسائلی آور را رنج عوامل بودیسم از سوی دیگر،. گیرد سرچشمه می
 از بـرای بینی بودیسم، ِاساس جهان و بر دنده می پوشش را مرگ تا تولد از انسان زندگی
  .کند می ارائهراهکارهایی را نیز ها  آن بردن بین

های رهـایی از رنـج را   معنای رنج و شادی و راهۀتفاوت دین اسالم و آیین بودا دربار
 َمبدأ عالم هستی، جهان، انسان و هـدف غـایی هـر بینی و نوع نگاه هر یک به در جهان
  .توان جستجو کرد کدام می

   تفاوت در مبدأشناسی)الف
 خداوند در رأس هرم، مبـدأ و  والم، هستی دارای آغاز و فرجامی استاسهای  آموزهدر 

 انسان را از ۀاین امر اندیش.  موجودات و کائنات استۀ همۀو آفرینندبوده منتهای عالم 
َإنـا هللا وإنـا إلیـه ر : کنـد  طبیعت و انسان به حقیقتی یکتا در عالم رهنمـون مـیۀدایر ِ

َ
ِ ِ َِّ ََّ ِ ُاجعـوِّ  َنِ

: خـوانیم  دیگر مـیۀ در آی.»گردیم می و به سوی او بازِما از آن خدا هستیم« ؛)١۵۶ /بقره(
 ْهو األول واآل َْ َُّ َ َ ِبُکخر والظاهر والباطن وهو ُ َ ُ َ َ َُ ِ ْ ُ ُِ َّ ْل ِ َ ِء علِّ َ اوست اول و آخر و ظـاهر « ؛)٣ /حدیـد( ٌميٍ

  .»و باطن، و او به هر چیزی داناست
: َبودا به خدا به عنوان مبدأ عالم هستی دو نظر وجـود دارداما در آیین بودا دربارۀ اعتقاد 
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ً، بودا وجود خدا را انکار کرده اسـت و اساسـا بودیـسم، آیینـی بـدون خداسـت نخست

 دوم، او نه وجود خدا را تصدیق کرد و نه آشکارا انکار نمـود و .)٢۴۵: ١٣٨٣آرمسترانگ، (
. )۴۵٩: ١٣٨٣، بـودا؛ پاشایی، Alldritt, 2004: 75( فقط در برابر این پرسش همواره ساکت ماند

هـیچ بـه خـدا نـامیم، در آیـین بـودای نخـستین ب برخورد را هر چه ۀبه هر حال، این شیو
  .محور و اخالقی ًای نشده و آیینی است کامال انسان اشاره

  گاه انسان در رویارویی با رنج در اسالم و بودیسم تکیه
 ِار راه رهایی از رنج و رسیدن به آرامش و شادمانیهای اسالمی، اتکا به پروردگ در آموزه

َأال : حقیقی معرفی شده است ِ بذرکَ
ْ

ِ ُ اهللا تطمئن القلوِ ُ ْ ُّ ِ َ ْ َ ِ گاه بـاش کـه بـا یـاد « ؛)٢٨ /رعـد( ُبّ آ
های زندگی چنین بیان  ها و سختی ّای دیگر علت رنج در آیه. »یابد ها آرامش می خدا دل

ْمن أعرض عن : شده است َْ َْ َ َ اَ ْضـنًک ذرکی فإن له معیشة  َ ً َ ِ َ ُ َ َّ ِ
َ

ِ
ْ

ِ )کس از یـاد مـن دل  هر« ؛)١٢۴ /طه
 شـریفه، ۀدر ایـن آیـ .»خواهـد داشـت] و سـختی [حقیقت، زندگی تنگ بگرداند، در

آور، سـختی معیـشت در دنیـا و  بـار، رنـج گردانی از یاد خدا عامل زندگانی ماللت روی
  .)۴/۴٢: ١۴١٨ ؛ بیضاوی،١١/٣۵۶: تا بایی، بیطباط(کوری در روز قیامت معرفی شده است 

این اگر آدمی بـه دنبـال رسـیدن بـه شـادی واقعـی اسـت و شـادی در نفـس او  بنابر
گونه  برخی از عارفان این. ارزشمند است، خداوند است که دارای سرور و ابتهاج است

  :اند این حقیقت را تبیین کرده
ّأشد سار ومسرور ول تعالی ّو األّأناعلم    .)١۴۵: ١٣٨٣شیرازی، (مبتهج بذاته ّمبهج وّ

یـاد شـده اسـت » یا سرور العارفین« در متون دینی از خداوند با عنوان ،در این رابطه
بـه دنبـال رهـایی از رنـج اسـت، انسان  اگر .)٩١/٣٩٠: ١۴٠٣؛ مجلسی، ٢۵٣: ١۴٠٣کفعمی، (

 ّغــمج ّیــا مفــر«: هاســت هــا و کاســتی  دردهــا، رنــجۀکننــد خداونــد اســت کــه برطــرف
  .زدایی  ای خدایی که درد و رنج را از دردمندان می؛)٩١: ١۴١١ ابن طاووس،(» المغمومین

 بـه اعتمـاد  واو خـود ، رهایی از رنجرایانسان ب ّ اتکا و اعتمادۀاما در آیین بودا، نقط
 حقیقـت، در .باطن رهـایی یابـد ۀتزکی و تهذیب ۀواسط به باید که است اش ذاتی نیروی

 بـودا، آیین اساس که گفت توان می رو این از .است شده توجه انسانبه  دابو مذهب در
  .است محوری انسان
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  شناسی  تفاوت در جهان)ب
 حقیقـت رنـج را در  ودانـد در اوسـت، مـرادف بـا رنـج مـیرا بودا، هستی و هـر آنچـه 

یـا  ناپایداری .١: کند  خود در سه نشانه که برای هستی قائل است، بیان میِشناسی جهان
 بـه معنـای ٢ خود یا اناتـاِنداشتن. ٢ به معنای ناپایداری و دگرگونی جهان هستی؛ ١انیچه

به این معنـا  ٣رنج یا دوکه .٣اینکه هر چه در عالم هستی وجود دارد، امر ثابتی وجود ندارد؛ 
  .(Humphreys, 1997: 10) است و دردکه ماهیت هستی رنج 

که اگر ماهیـت هـستی را و آن اینکند  نمایی می عالیم بودا خودجا تناقضی در تدر این
شـده توسـط بـودا   ارائـهۀگانـ  هـشتهـای راهبـا اسـتفاده از دهد چگونه  رنج تشکیل می

  .توان از آن رهایی یافت می
 متفـاوت از ی آیات قرآن تصویر،از سوی دیگر در دین اسالم از لحاظ وجودشناسی

مـاده و جـسمانیت اسـت، بـا نـور خـود خداوند زمین را که مظهر . دنده جهان ارائه می
ر الـسماوات واألرَا  :روشن نمود ْهللا  َُ ْ َ َ ُِ َ َّ ُ  خداونـد عـالم ، عالوه بر عالم تکـوین.)٣۵ /نور( ِضّ

نیـز تـورات و انجیـل ، )١ /ابـراهیم: ک.ر( قرآن نور اسـت ؛تشریع را نیز از جنس نور آفرید
 و خداونـد )١۵ /مائـده: ک.ر(َسمانی نورند  کتب آۀًو اساسا هم )۴۶ و ۴۴/ مائده: ک.ر( ندنور

  .کند آدم را هدایت می با نور، مسیر انسان را روشن و بنی

  منشأ رنج در دنیا در اسالم و آیین بودا
.  استساکت منشأ وجود رنج ۀدرباراین آیین های بودا اینکه   دیگر در تحلیل آموزهۀنکت

 و )٢۶۶: ١٣٨۴، ا داتـوچـاترجی (دانـد  میفایده  موضوعات متافیزیک را بیدربارۀ بودا بحث 
 غایتمنـد ِفعـل جـا کـههای انسان فقط از ساحت وجـودی خـودش برخاسـته و از آن رنج

 این فاعل ندارد، بنـابراین از هدفمنـدی ۀنیازمند فاعل غایتمند است و بودا سخنی دربار
 رنـج که فرض شود هـدفی از وجـود این،به تعبیر دیگر. گوید های هستی سخن نمی رنج

 کـه ایـن هدفمنـدی بـه او نـسبت داده داردبه فـاعلی  است، نیازوجود داشته در هستی 

                                                        
1. Anicca. 

2. Anattā. 

3. Dukkha. 
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  .)۴١/٩٩ش: ١٣٩٠ زروانی و خوشقانی،(  نداردبارهآیین بودا سخنی در این  اما ،شود
رفتارهـای  ِبازتـاب دارای انـواعی اسـت؛ گـاه این در حالی است که در اسالم رنـج

نیـز  و مقام و گـاهی رتبه یارتقا ۀزمین گاه اوست واز ساحت وجودی برخاسته انسان و 
 یکی از مصائبی که انـسان در زنـدگی .دشو گناهان محسوب می ۀکفار و جبران گذشته
.  گناهان استۀو یا کفار  ارتقاۀکه یا زمین هاست  نرسیدن به خواسته،شود با آن مواجه می

در .  انسان حـاکم اسـتۀ اراد قاهر و غالبی است که برۀها اراد ت نرسیدن به خواستهّعل
ِلقـد خلقنـا اإل  ات در ذیـل آیـ طباطباییهاین باره عالم

ْ َ ْْ ََ َ ِان ىف َ َ ٍبـدَکْـَس َسب أََأ٭ َ ُ َ َن لـن ْـ ْ َ ْدر علیـْ َ َ َ ِ ـ ِه ْ
ٌحدَأ َ )تواند بر  کس نمی  که هیچپندارد  میاوآیا . ما انسان را در رنج آفریدیم« ؛)۵ ـ۴ /بلد

  :ایدفرم ، می»او دست یابد
ِ قاهر دیگـری اسـت کـه بـر ۀ انسان مغلوب ارادۀفهمیم که اراد با پیوند میان دو آیه می

شـاهد ایـن مطلـب هـم . کند  انسان غلبه میۀاساس تقدیر و تدبیر جهان هستی بر اراد
شود و یا انـدکی از آن محقـق  چه بخواهد یا محقق نمی این است که انسان در دنیا هر

این . خواهد دست یابد انسان در دنیا به تمامی آنچه میه کست ممکن نیخواهد شد و 
َسب أََأ :  دوم استۀنکته مضمون آی ُ َ َن لن ْ ْ َ ْدر علیْ َ َ َ ِ َه أْ ٌحـدِ َ کس  د که هیچپندار می اوآیا ؛

اش  انسان مطابق با ارادۀ خداونـد گـردد و اراده ۀارادآری، اگر . تواند بر او دست یابد نمی
گاهی از اینکه همانی ف خداوند ۀدر اراد َ حوادث عـالم ۀشود و به مقام رضا برسد، با آ

خواسـت تکـوینی،  گیرد و به  او صورت میۀها به اذن و اراد ها و چه آسانی چه سختی
نتیجه اینکه، انسان از ساختار زندگی دنیا و . برد  دیگر رنج نمی، اوستۀهمگی به اراد

 ۀ تنهـا اراد وبـرد کـه آن مـشیت خداسـت می غالب و قاهری ۀهای آن پی به اراد رنج
  .)٢٠/٣٢٧: تا بی(کند   تمام عالمیان حکومت میۀ ارادراوست که ب

  شناسی  تفاوت در انسان)ج
 دلبـستگی اسـت ۀای از پنج تود جوهر ثابتی ندارد، بلکه او مجموعهانسان در آیین بودا، 

 ایـن پـنج بخـش .(Ben, 2011: 52) دهـد ها انـسان را تـشکیل مـی که ترکیب مجموع آن
 تمـایالت ٣ ادراک،٢احساس، ١ماده،: ند ازا پیوسته در حال تغییر و تحول بوده و عبارت

                                                        
1. Rūpa. 

2. Vedanā. 

3. Saññā. 
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گاهی ١ها  گرایشو   ٢.و آ
چیـز در حـال تغییـر اسـت، لـذا در  چیز ثابتی وجود ندارد و همـه در آیین بودا هیچ

 در .(Olson, 2005: 58-59) عنـوان چیـزی جاودانـه وجـود نـدارد  روح بـهۀانـسان مـسئل
 پایانی ندارد مگـر ش همیشگی تولد و مرگ، اسیر است و رنجۀحقیقت انسان در چرخ

از دیـدگاه ایـن .  تناسخ خارج و به نیروانه برسدۀگانه از گردون با طی مراحل هشتاینکه 
  .)٢٢۴: ١٣٨٣، بوداپاشایی، ( شود عنوان منشأ رنج معرفی می آیین، تولد به

ًدهـد و اساسـا انـسان  هویت انسان را شـکل مـی ،داوندنیاز به خامـا در دین اسالم، 

 فقیـر ی موجـود،موجودی وابسته است و آدمی از آن جهت که مخلوق و معلـول اسـت
ــه . باشــد مــی ــاز ب ــر مــی» فقــر وجــودی«در برخــی متــون فلــسفی از ایــن نی   شــود تعبی

 ۀ در جنبـهای اسالمی هر نیازی از نیازهای انسان ریـشه  در آموزه.)٢/٨۶: ١٣٨٣، شیرازی(
تواند پاسخ مناسـب بـه  طلبی او دارد و تنها حقیقت الیزال الهی است که می ِکمال مطلق
  .ها بدهد این خواست

  : خمینی به تعبیر امام
انـد  م هـستی اسـت و انبیـا آمـدهَ تمام عالۀ موجودات است و فشردۀ همۀانسان عصار

ایـن .  موجـود الهـی بـشود بالقوه را بالفعل کنند و انـسان یـکۀبرای اینکه این عصار
گاه نور مقدس حق تعالی است  موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه

  .)٧٣: ١٣٨۵ اخالقی و شریعتمداری،(

  نوع نگاه اسالم و بودیسم به تولد انسان
بـودا منـشأ  .(Conze, 2000: 14)اسـت  ٣، خاستگاه رنـج، تـشنگی و عطـشدر آیین بودا

 مفهـوم بـاو ا. کنـد تبیـین مـی» ّ علـیۀزنجیـر «ۀان را در پرتو نظریها در زندگی انس رنج
ّ جهان چه ذهنـی و چـه عینـی علتـی دارد و ۀ که هر پدیدرسد می به این نتیجه »یتّعل«

رنـج . مشروط و قائم بـه ذات نیـست چیز در جهان، غیر هیچ.  چیز دیگری استِمعلول
او به کمک ایـن زنجیـره نـشان  .(Gnanarama, 2000: 26)نیز مشمول همین قانون است 

                                                        
1. Sankhāra. 

2. Viññāna. 

3. Tanhā. 
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سبب خواسته و گـرایش بـه  ّ که علت رنج در این جهان تولد است و تولد هم بهدهد می
 شـرط الزم بـرای ، جهانیشدن است که چسبندگی و چنگ زدن ذهن ما به اشیا متولد

  .(Nanamoli, 2003: 219; Gnanarama, 2000: 60)متولد شدن است 
 ًثانیـا بـر. ولد امر اختیاری نیست تا بتوان از آن رهـایی یافـتًامـا در دین اسالم اوال ت

از رسانی خداوند به وی بیان شـده و  های دینی، تولد انسان نوعی از رحمت اساس آموزه
َوال یزالـون  : فرمایـد  نمونه، خداوند در این باره مییار ب؛شود  میبه عنوان فرصت یادآن  ُ َ َ َ َ

ِتلفني إال من رح َ ْ َ َّ
ِ َ ِ ِ َ

ْ ْم ربك ولذلك خلقھـمُ َُ َ َ َ َ َِ ِ
َ َ ُّ َ )انـد  ملل دنیا باهم پیوسته در اختالف« ؛)١١٩ ـ١١٨/ هود

گفتنـی اسـت . »انـد کس که خدا او را رحمت کند و برای همین آفریده شـده مگر آن
ْلـذلك خلقھـم که تعبیر  ُ َ َ َ َ ِ ِ

َ
 کنـد نـه بـه  دارد و به رحمـت رجـوع مـیاشاره  به علت و غایت

  .)١٨/٣٨۶: تا ایی، بیطباطب( اختالف
  :فرماید  میعلی امام

 .ّ لتـربح علـیكمـا خلقتـّ، إنكربـح علیـ  الكْبـن آدم لـم أخلقـ ایا:  تعالیهللایقول ا«
: ١٣٨٧الحدیـد،  ابـن ابـی( »یء شـّ مـن کـلكی ناصر لّ، فإنیء شّ من کلًخذنی بدالّفات
م تا سودی بـرم، بلکـه تو را نیافرید! ای فرزند آدم: فرماید  خداوند متعال می؛)٢٠/٣١٩

 پس به جای هر چیز مرا برگزین؛ زیرا مـن بـه جـای .تو را آفریدم تا از من سودی بری
  .هر چیز یاور تو هستم

  اسالم و آیین بودا  وجود رنج درۀفلسف
بایـسته ای  ذکر مقدمه ، برای روشن شدن جایگاه بحثپیش از بیان چرایی رنج در اسالم،

  رنج در سه صورت قبیح و زشت اسـت و در،مان مسلمانّ برخی از متکلۀبه گفت. است
 رنـج در صـورتی قبـیح اسـت کـه ظلـم یـا دارای ؛سه صورت پسندیده و مطلوب است

 اگر شخص سزاوار رنـج و الـم باشـد یـا الـم بـرای اما ،هدف و لغو باشد مفسده و یا بی
ع شود این رنج دفاز او تری  انسان سود داشته باشد و یا توسط رنج در زندگی ضرر بزرگ

  .)٢٢۵: ١٣۶٢طوسی، (و الم نیکو و پسندیده است 
: دفرمایـ مـیقـرآن  را در زندگی انسان پذیرفته و رنج و سختی ْاسالمپس از این مقدمه، 

 ِلقد خلقنا اإل
ْ َ ْْ ََ َ َان ىف کَ

ِ َ ٍبـدَْس َ )سـوگندهایی کـه قبـل از . »ما انسان را در رنج آفریدیم« ؛)۴ /بلد
کیـدهای متعـددی کـه در آیـه آورده شـده و نیـز واژۀت بـه ضـمیماین آیه آمده اس  ۀ تأ
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و  ّزندگی دنیـا بـا مـشقتمشیت الهی بر این تعلق گرفته که ، بیانگر آن است کـه »فی«
تواند از  و انسان تا هنگامی که در دنیاست نمی» خلقنا«: ؛ زیرا فرمودباشدهمراه  سختی

هـا و مـشکالت فـراروی  سـالم بـه مـصیبتامـا ا. یابـدها و مصائب رهایی  این گرفتاری
  .داند ها را هدفمند می انسان، معنا بخشیده و آن
آور  توحیدی اسالم اینکه نوع نگرش افـراد را از وقـایع رنـج ـ از جمله اهداف تربیتی

اگر اعتقاد به خدا نباشد ! آری. عمق ببخشد و افراد را با کارکردهای مثبت آن آشنا سازد
 آن ۀباشـد کـه نتیجـ صورت سطحی و ظـاهری مـی از مشکالت بهسطح ارزیابی انسان 

 مـصائب خیـر و خـوبی ۀدر اسالم، خمیرمای. ناپذیر است ناخرسندی و نارضایتی تحمل
هـا و  هـا، شکـست هـا و سـختی  نظام آفرینش آسـایشۀبه این معنا که در مجموع. است

وایـات مـصائب و لـذا در ر. کننـد  رشـد و تکامـل انـسان را فـراهم مـیۀها زمینـ ناکامی
  :ای از سوی خدا معرفی شده است عنوان هدیه مشکالت به
َ المصائب منح من اهللا:  أبو عبد اهللاقال« ؛ ۴۶: تـا ؛ اسکافی، بـی٢/٢۶٠: ١٣٧۵کلینی، (» ِ

  .ای است از سوی خداوند ها هدیه ؛ مصائب و سختی)۶٩/٨: ١۴٠٣مجلسی، 

و مـشکالت را بفهمنـد آمـادگی  مـصائب ۀزمانی که افـراد معنـای زنـدگی و فلـسف
بیشتری برای تحمل آن پیدا کرده و احساسات مثبت نظیر صبر و رضا در فرد بـه وجـود 

 فـر و دیگـران، سـاالری(شود  تابی از انسان دور می آید و احساسات منفی نظیر خشم و بی می
٢: ١٣٩٠۵۴(.  

 ۀا او بـه قلـکنـد تـ به دیگر سخن، خداوند برای انسان شرایط مختلفـی را فـراهم مـی
 و ،این شرایط ممکن است خوشایند باشد از قبیل ثروت ماننـد قـارون. کمال خود برسد

هـا و از  یا حکومت نظیر سلیمان و یا ناخوشایند نظیر فقر، گرسنگی، نرسیدن به خواسـته
 نگاه گذرا داشتن بـه ،َاما آنچه با واقعیت عالم هستی سازگار است. دست دادن نزدیکان

 ابـدیتی کـه در پـیش ِ برای ساختنگذرگاه قرار دادنالت است و آن را مصائب و مشک
ِکشیدن از آن؛ چه اینکه در این هنگـام، خـالف واقعیـت   نه ماندن در آن و رنج،داریم

بینانه،  ِاساس نگاه واقع  ماهیتی گذرا دارد؛ لذا بر،َایم؛ زیرا عالم هستی هستی عمل کرده
ّنسان مسلط شود چه اینکه انسان در این هنگام رنج ِشرایط سخت زندگی هرگز نباید بر ا

  .کشد می
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 نمونـه، هنگـام ثـروت، یار ب؛کند  راهکارهای نگاه گذرا را به شرایط بیان میاسالم
 و )٣/٣٠٧: ١۴٠٩متقی هندی، ( هنگام بیماری، تحمل و صبر ،)۴/۴٣: ١٣٧۵کلینی، (بخشش 

  .)١٠/٩۵: ١۴٠٨هیثمی، (کند  هنگام خوشی، شکر را پیشنهاد می
هـایی بـا اوصـاف ایمـان، تقـوا،   پرورش انـسان،یکی از اهداف تربیتی اسالمبنابراین 

هـای  گیـری عزت نفس، صبر و توکل بر خداسـت تـا بتواننـد بـا درک عمیـق و تـصمیم
َعنوان خـردورز  از این افراد به ،در متون روایی. مناسب به کار و زندگی خود ادامه دهند

هـا بـا   به دو گروه از انـسان نمونه در روایتی، امام صادقیارب. شود و عاقل تعبیر می
یـک بیـان  اشاره و اوصافی را برای هـر خرد َدو طرز تلقی متفاوت با عنوان خردورز و بی

امیـدی، مهربـانی در ی در مقابل غم، امید در مقابـل ناجمله اینکه شاد ؛ از استدهفرمو
 را وصـف )١/٢٢: ١٣٧۵ کلینـی،(تـابی   بیمقابل خشم، توکل در برابر حرص صبر در برابر

  .خردمندان معرفی کرده است
سـخنی هـا  ّاما در آیین بودا از تقرب و سعادت و تکامـل در تحمـل مـصائب و رنـج

  .گانه از رنج رهایی یافت ًنیست و اساسا باید پس از انجام تعالیم هشت

   تفاوت در هدف زندگی)د
معنای مظهریت انسان در اسماء و  شدن به ییکـه خدارا دین اسالم، هدف نهایی انسان 

کند و این تمام آن چیـزی اسـت کـه معنـای زنـدگی یـک   تبیین می،صفات الهی است
  :)٢٠/١٠۶: تا طباطبایی، بی(دهد  از دیدگاه اسالم تشکیل میرا انسان 

 َا أَی ُّ ْا اإلَ
ِ
َّان إنْ ِ ُ ِّدح إىل ربَ اکَكَس َ َ

ِ ٌ ًدحَ کَكِ ِا فمالقیهْ ِ َ ُ َ
 )سـوی  ًای انسان، حقا که تـو بـه ؛)٢ /نشقاقا

  .دو او را مالقات خواهی کر ی هستسختی در تالش هپروردگار خود ب

رسـد کـه در قلـب  که مظهر اسماء و صفات الهی شد، به مقامی مـی انسان هنگامی
کند و از آنجا که آدمی بـه محبـوب واقعـی خـود رسـیده، بـه  خود خداوند را درک می

  .)١٧۶: ١٣٨٨موفق، (یابد  ناپذیری دست می صفسرور و شادمانی و
ّنتیجه آنکـه از دیـدگاه اسـالم کمـال نهـایی انـسان، رسـیدن بـه اوج تقـرب و لقـای 

 معنای هـستی ِترین و هدف نهایی بخش  لذت،َبخش عالم هستی است که این امر هستی
 . او شودۀفدهد و انسان برای دستیابی به این مقام باید مظهر و خلی را برای وی شکل می
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 هگان  هشتهای  نیروانه هدف نهایی تعالیم بوداست که پس از عمل به راه، سوی دیگراز
ِدر حقیقت چهارم بـودا حاصـل مـی  .)٨٢: ١٣٧۵شـومان،  ؛Humphreys, 1977: 153(شـود  ِ

دربارۀ مفهوم آن آرای متعددی مطرح شده، از جمله آنکه برخی نیروانه را مقام سـرور و 
گفته شده که انسان در این حالت از . )١۶٨ ـ١۶۵: ١٣۵۶شایگان، ( دانند  میشادی و خاموشی

  .)١٢٧: تا  بیلوکا، تی( )آزادی از آلودگی وجود و آلودگی نادانی(شود  گردونۀ تناسخ خارج می
مقام :  نمونهوصیف نیروانه تعابیر مختلفی آمده است؛ برایدر متون بودایی در مقام ت

َارهتــی، حقیقــت واالی  َ نجیــب، جایگــاه فرونــشاندن تــشنگی، مکــان پاکــان، برتــرین َ
  .)۴۴: ١٣٨٣آرمسترانگ، (... مرگی و بختی، بی نیک

  گیری نتیجه
 هـا آن شناسـی انـسان در اسـالم و بودیـسم، مکتـب های تفاوت ۀریش یّکل طور به. ١
 شناسـی انـسان و اسـت ارتبـاط در عـالم مبدأ و جهان جامعه، با انسان چون ؛است نهفته

 شناسـی، انـسان خأل جهت همین به .دارد خداشناسی و شناسی هستی با نزدیک وندیپی
 به گردد، می جامعه با انسان و خود با انسان خدا، با انسان های رابطه نوع در خأل موجب
  .در آیین بودا هستیم هاییخأل شاهد جهت همین
 دنیوی خالصه رنج در نوع نگاه این دو مکتب به زندگی ئلۀتفاوت اساسی در مس. ٢
هـای دنیـوی را  بودا زندگی دنیوی را بریده از هدف و خالقی مدبر پنداشته و رنـج. شود می
ْاما در اسالم دنیا بخشی از مجموعۀ جهان خلقت و آفریـدۀ . داند هدف و آزاردهنده می بی

ای برای رسـیدن  های آن هدفمند و عمق آن خیر و خوبی و وسیله رنج. ّمدبری حکیم است
ب و سعادت در تحمل مـصائب ّ اما در آیین بودا سخنی از تقر،ال و سعادت استبه کم
  .فتگانه از رنج رهایی یا  باید پس از انجام دستورات هشتًها نیست و اساسا و رنج
 ِآید که در عرفان  می چنین به دست،استکه امروز در دست مهای بودا  از آموزه. ٣

 توجه به خداوند و نیروی مطلـق، خـود وی بودیسم کوشش بر این است که انسان بدون
 افتادن به رنجی ۀعوامل رنج و اضطراب را از زندگی خویش دور نماید که این خود زمین

محور است و ْ در اسالم خدا  ولی، محور اصلی استْدر نگاه بودیسم انسان .دیگر است
  .های رهایی از رنج بنگرد  الهی باید به جهان و راهۀانسان از پنجر
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  .ش ١٣۶۴، قم، اسماعیلیان،  و االثر فی غریب الحدیثةالنهایجزری، مبارک بن محمد،  ابن اثیر .٣
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