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 موسوعة ستانفورد للفلسفة  •

ن حمزاوي ترجمة:   أمي 

ن  ين الحاج حسي   مراجعة: سي 

 
 
 
 

جم للـد.  الكارما وإعادة الميالد، وموقفه تجاه العقل؛    ،بوذا وفلسفته وتعاليمه األساسيةحول     مارك سيدريتس نص متر

ي الموسوعة عىل  موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ،  هذا الرابط(. ننوه بأن التر

 عن  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من    النسخة الدارجةوالتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،   فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر   عىل مجلة حكمة. عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/buddha/> 
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ّثل تعاليمه أساس التقليد البوذي، وتتعلق هذه التعاليم احملفوظة يف النصوص املعروفة ابسم نيكااي  بوذا هو من ُتم
Nikāyas)  أو األوغاما )(Āgamas)  .وابلتايل يتمثل هدفها النهائي يف ، ابلسعي حنو التحرر من املعاانة

جيدة. يتضمن حتليل بوذا ملصدر املعاانة افرتاضات أساسية بشأن الطبيعة مساعدة األفراد على عيش حياة  
البشرية، وكذلك بشأن طبيعة معرفتنا ابلعامل وموضعنا فيه. وقد َشّكلت تلك التعاليم أساس التقليد الفلسفي 

ركبة يف امليتافيزيقا ونظرية املعرفة، ودافع عنها.
م
 الذي طّور جمموعة من النظرايت امل

 

 يلسوفًا بوذا ف .1
 التعاليم األساسية  .2
 ذات-الال .3
 الكارما وإعادة امليالد  .4
 موقف جتاه العقل  .5
 بيبلوغرافيا       •

 املصادر األولية  •
 املصادر الثانوية  •

 أدوات أكادميية    •
 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 مقاالت ذات صلة  •

 

 

 

 

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 

 

 Copyright 2019حكمة ©  3

 . بوذا فيلسوفًا 1

تتعلق هذه املقدمة ابلشخص املعروف اترخييا ابسم غواتما، والذي يعرفه الباحثون املعاصرون بكونه مؤسس 
البوذية. وذلك ألنه وفًقا للتعاليم البوذية، فقد ومجد العديد من البوذات يف املاضي، كما سيوجد املزيد منهم يف 

رجل ُتكن من اكتشاف الطريق إىل النريفاان، أي إلهناء يعين "بوذا" حرفًيا "الَيِقظ"، ويشري إىل    املستقبل.  
أدرية - ستّتبع هذه املقدمة ال  املعاانة، وقد عّلم ذلك الطريق لآلخرين كي يتمكنوا أيًضا من حتقيق النريفاان.

القائلة بوجود بوذات  التعاليم  اتباع  السؤال اخلاص بوجود بوذات آخرين، نظرًا ألن  الدراسات احلديثة جتاه 
دين يف املاضي، ينفي عن بوذا صفة املؤسس احلقيقي للبوذية. وكذلك ستتجاهل املقدمة القوى واألوضاع عدي

اخلارقة اليت مينحها بعض البوذيني للبوذات. يف مقابل االهتمام ابلنواحي الفكرية للشخص التارخيي غواتما، 
 ومواكبة التطورات اليت حلقت ابلتقليد الفلسفي البوذي. 

وذا بصفته فيلسوفًا ابلرغم أن ذلك مثري للجدل، لكن قبل أن نوضح ممرِبرات ذلك، سنملقي نظرة سيمعامل ب  
على اجلوانب األساسية حلياة وتعاليم بوذا، وهي ليست موضع خالف.  ختربان املصادر أبن غواتما عاش حىت 

، لكن يعتقد الكثري قبل امليالد  480-560عاًما. وقد كان يمعتقد حىت وقت قريب أنه عاش بني    80عمر  
قبل امليالد. ولد سيدهارات يف عائلة ذات سلطة وثروة، يف قبيلة   405من العلماء اآلن أنه قد تمويف حوايل  

شاكيا، على احلدود احلالية بني اهلند ونيبال. وقد هجر عقب بلوغه حياته كرب أسرة )وكذلك زوجته وابنه  
ة الوجودية. جتول سيدهارات يف البداية رفقة عدد من النمّساك  الصغري( يف سبيل البحث عن حل ملشكلة املعاان 

الذين اّدعوا معرفة طريق التحرر من املعاانة. لكن تعاليمهم مل تكن لرتضيه، فانفصل عنهم، ليصل مبفرده، ومن 
كرس بوذا ( واليت تعين انتهاء املعاانة. وقد  (bodhiخالل مزيج من البصرية واملمارسة التأملية، إىل االستنارة 

 السنوات اخلمس واألربعني املتبقية من حياته لتعليم اآلخرين األفكار والتقنيات اليت أدت به إىل هذا اإلجناز. 

، وهي طائفة معارضة لطبقة الربامهة، ”śramanas“ميكن تصنيف غواتما نفسه أحد املنتمني إىل الشرياَمَنا  
يف حوض اجلانج مشال اهلند. وأتلفت هذه املمارسات إىل   عربت عن استياء جتاه املمارسات الدينية السائدة

حد كبري من الطقوس والتضحيات املنصوص عليها يف الفيدا. وقد رفض كثري من الشرياَمَنات، ومن بينهم  
بوذا، سلطة الفيدا ابعتبارها حقائق هنائية عن طبيعة العامل ومكانتنا فيه )وهلذا السبب تسمى "هرتودوكسية"(. 

أبنه ومجدت داخل الشريعة الفيدية نفسها طبقة من النصوص )املتأخرة نسبًيا(، تمدعى األوابنيشاد،   مع العلم 
النصوص  اليت تظهر يف هذه  اجلديدة  األفكار  الربامهانية. من بني  الطقوسية  استياًءا مماثاًل جتاه  واليت تظهر 
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عروفة ابلنسبة لنا، ما يلي: الكائنات الواعية )"األرثوذكسية"( ، وكذلك يف تعاليم الشرياَمَنات اهلرتودوكسية امل
)مبا يف ذلك البشر، احليواانت غري البشرية، اآلهلة، والسكان من خمتلف اجلحيم( خيضعون لوالدة جديدة، 
حتكمها قوانني السببية املتمثلة يف الكارما )األفعال اجليدة تسبب نتائج سارة للكائن، واألفعال السيئة تسبب 

رة، وما إىل ذلك( ؛ بينما تلك الدورة من إعادة امليالد غري ممرضية بطبيعتها؛ وتنطوي احلالة املثالية نتائج غري سا
على حترر الكائنات الواعية من دورة امليالد، ويتطلب بلوغ هذه احلالة التغلب على اجلهل فيما يتعلق هبوية 

فية التغلب عليه. من بينها البهاغافاد غيتا الشخص احلقيقية. وتمقَدم وجهات نظر خمتلفة بشأن هذا اجلهل وكي
صنفة من قبل بعض املدارس األرثوذكسية على أهنا األوابنيشاد( واليت تذكر أربع وسائل لذلك، كما تناقش 

م
)امل

على األقل رأيني منفصلني بشأن هويتنا: يقول األول بعدد من الذوات املتمايزة، حيث تكون كل منها األداة 
ت الشخص وحاملة مثار الكارما احلسنة والسيئة على السواء، ولكنها منفصلة عن اجلسم، وعن احلقيقية لتصرفا

)بصفتها  للوعي  اخلالصة  الطبيعة  من  انبعة  فقط،  واحدة  بذات  الثاين  يقول  بينما  به.  املرتبطة  احلاالت 
 "مشاهًدا"(، ومطابقة جلوهر الكون أو الربامهان أو الكائن النقي غري املتمايز.

بوذا مع معاصريه الذين شرعوا يف نفس الدراسة املتعلقة ابجلهل هبويتنا، بصفته مسؤواًل عن املعاانة. لكن   اتفق
ما مييز تعاليمه )يف هذا املستوى من التحليل( َيكمن يف القول أبن ذلك اجلهل يتشكل من: غرور االعتقاد 

الشهري  البوذي  التعليم  هو  هذا  "ملكي".  هذا  وأن  "أان"،  هناك  عن  أبن  "ال  أو ذات"  -ال  )األانُتن 
anātman وانطالقًا من هذا التعليم يبدأ اخلالف بشأن ما إذا كان ميكن تقدمي غواتما بطريقة شرعية ،)

كفيلسوف أم ال؟.  أواًل هناك من يمشري )بشكل صحيح( إىل أن بوذا ال يمنكر أبًدا بشكل قاطع وجود الذات 
النفس  ”skandhas”جتاوزها ل"التجمعات"    املتجاوزة ملا هو ممعطى جتريبياً، أي  العناصر  أو  - اخلمسة 

 يزايئية اخلمسة اليت تمعّرفها البوذية، وهي : ف

 املادة/اجلسد/الشكل.  .1
 اإلحساس أو الشعور.  .2
 التصورات.    .3
 الكينوانت الذهنية: األحكام، واآلراء، واألفكار، والقرارات.   .4
 الوعي: ميكن وصفه أبنه سلسلة من األفعال املرتابطة املتغرية بسرعة متميزة داخل اإلدراك.  .5
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ّثل الذات نفسها، يّدعي هؤالء -و يف حني أن بوذا ينكر أن أاًي من العناصر النفس    فيزايئية اخلمسة ميم
ىن أهنا غري جتريبية.  املفسرون أبنه على األقل قد ترك الباب مفتوًحا الحتمال وجود ذات متجاوزة مبع 

وقد يعارض ذلك أن الفلسفة اهلندية الكالسيكية )البوذية واألرثوذكسية(، فهمت أن بوذا قد أنكر 
اب عن ذلك يف بعض األحيان أبن التقليد الفلسفي الالحق قد أساء فهم   الذات بكل بساطة. ُيم

تيعابه من خالل ممارسة العقالنية بوذا جزئًيا على األقل، ألن بوذا قصد اإلشارة إىل شيء ال ميكن اس
الفلسفية. وبناًء على هذا التفسري، ُيب أال يمنظر إىل بوذا على أنه مؤيد لألساليب الفلسفية للتحليل 

 واجلدال، بل ابعتباره الشخص الذي يرى تلك األساليب بوصفها عقبات أمام اخلالص النهائي.  

 

ميز للتنظري حول األمور قد نصادف سبًبا آخر إلنكار أن بوذا هو فيلسوف
م
، وهو رفضه للنشاط الفلسفي امل

اليت تفتقر إىل التطبيق العملي الواضح. بناًء على هذا التفسري أيًضا، فإن املفكرين البوذيني الالحقني الذين 
شاركوا يف بناء نظرايت حول الطبيعة النهائية لكل شيء، قد فشلوا ببساطة يف اإلصغاء أو العناية بنصيحة 

ذا أن نتجنب التنظري لذاته، وأن نركز انتباهنا يف املقابل على تلك القضااي اليت هلا صلة مباشرة ابلتحرر من بو 
الذات ال يتصل ابمليتافيزيقا، وإمنا هو جمرد نصيحة عملية -املعاانة. ِوفًقا لوجهة النظر هذه، فإن تدريس الال 

تماهي املرتبط للغاية بعدم الرضا. يتشارك كال التفسريين ترشدان إىل عدم التماهي مع األشياء الزائلة، ذلك ال
إًذا االفرتاض أبنه من املمكن التوصل إىل ما فكر فيه بوذا نفسه دون االعتماد على فهم تعاليمه اليت مت تطويرها 

 يف التقاليد الفلسفية البوذية الالحقة. 

قد يكون هذا االفرتاض موضع تساؤل. حيث أتيت معرفتنا بتعاليم بوذا عن طريق نصوص مل تمكتب إال بعد 
عدة قرون من وفاته، وهي ابللغات البالية، والرتمجات الصينية للغة السنسكريتية، خبالف تلك التعاليم اليت 

خطرية كما يبدو، ابلنظر إىل أن خطاابت حيتمل أنه قاهلا، وخيمتلف حول أمهيتها. قد ال تكون العقبة األوىل  
بوذا رمبا مت تداوهلا بعد وقت قصري من وفاته، واحلفاظ عليها من خالل نقل شفهي حىت وقت تدوينها. وال 
ُيب أن تكون العقبة الثانية منيعة كذلك. لكن تظل الصعوبة الثالثة مثرية للقلق، حيث تشري إىل أن توارث 

دراج أو حذف لصاحل جانب أو آخر يف النزاعات املذهبية. تشهد مصادران النصوص  قد يتضمن عمليات إ
القدمية على ذلك: سيواجه املرء نزاًعا بني املفكرين البوذيني، حيث يستشهد أحد األطراف ببعض الكالم على 

بوذا. ككلمات لمعرتف به رمسًيا  لسان بوذا لدعم موقفه، لريد الطرف اآلخر أبن النص الذي مت اقتباسه غري  
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يشري ذلك إىل أن ِسجلنا  لتعاليم بوذا ميكن صبغته ابلتطورات الفلسفية لتلك التعاليم اليت رّوج هلا مفكرون 
 الحقون يف التقليد البوذي. 

لكن بعض الباحثني أكثر تفاؤالً من اآلخرين حول إمكانية التغلب على هذه الصعوبة، وابلتايل احلصول على 
لك على عكس ما اعتقد الفالسفة البوذيون يف وقت الحق أنه قد فكر فيه. لكننا ما فكر فيه بوذا نفسه، وذ 

لن نتخذ أي موقف بشأن هذا النزاع هنا. حيث سنتعامل مع فكر بوذا كما كان مفهوما يف التقاليد الفلسفية 
 الالحقة اليت أهلمها. وقد يكون التفسري الناتج متفًقا أو خمتلًفا مع نواايه. 

احتمال أنه اعتقد يف وجود ذات متجاوزة ال ميمكن معرفتها سوى ابحلدس الباطين ، أو أبن ممارسة من املنطقي ك
العقالنية الفلسفية ال تؤدي لغري النظرايت العقيمة، واالبتعاد عن التحرر احلقيقي. لكن ما ميكننا قوله بشيء 

أن فهمهم هو ما سيكون موضوع هذا من التأكيد هو أن التقليد الفلسفي البوذي مل يفهمه بتلك الطريقة. و 
 املقال. 

 

 . التعاليم األساسية 2

 عادة ما يتم تلخيص تعاليم بوذا األساسية يف احلقائق األربع النبيلة: 

 . هناك معاانة. 1

 . هناك مصدر لتلك املعاانة. 2

 . ميكن وقف تلك املعاانة. 3

 . هناك طريق لوقف املعاانة. 4

 

ًحا، حىت عندما يمفهم أن "املعاانة" ال تعين األمل فقط بل املعاانة الوجودية، قد يبدو أول هذه االدعاءات واض
أي ذلك الضرب من اإلحباط، واالغرتاب، واليأس الناشىء عن اختباران حلتمية الزوال. لكن يمعتقد أبن هناك 

ينطوي على إدراك مستوايت خمتلفة إلدراك هذه احلقيقة، بعضها دقيق للغاية وصعب املنال؛ يمعتقد أبن أعاله  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ
 

 

 Copyright 2019حكمة ©  7

رمبا تكفي حالًيا اإلشارة إىل أنه على الرغم من أن هذا ليس ادعاء غري معقول أن كل شيء له طبيعة املعاانة.  
فإن إدراك أن كل شيء )مبا يف ذلك الفرد نفسه( هو   أبن مجيع حاالت وأحداث احلياة ابلضرورة غري مرضية،

متع احلقيقي بـأحداث احلياة: أي تصور أن مثل تلك األحداث زائل، ميكن أن يزعزع التصور الَقْبلي عن الت
 ذات مغزى حبكم وجودها يف سرد مفتوح. 

يبدأ تطور اجلدال الفلسفي اجلديل مع تطور وتعقيد االدعاء الثاين. وهو االدعاء البسيط بوجود أسباب وظروف 
عاانة على أسباب ما، فإنه ميكن إيقاف لظهور املعاانة. مث يشري االدعاء الثالث إىل أنه إذا اعتمدت نشأة امل

املعاانة يف املستقبل عن طريق وقف هذه األسباب. بينما حيدد االدعاء الرابع جمموعة من التقنيات اليت يمعتقد 
 أهنا فعالة هلذا التوقف. 

لقة يتوقف الكثري على التعريف الصحيح ألسباب املعاانة، وعادة ما مت تقدمي قائمة تتألف من اثين عشر ح
الشيخوخة واملرض واملوت(. أثبتت  ثّلها حاالت  تبدأ ابجلهل وتنتهي ابملعاانة )ُتم مرتابطة يف سلسلة سببية، 

ففي النصوص اليت تّدعي نقلها لتعاليم بوذا نفسه،    متأخرًا.الدراسات احلديثة أن هذه القائمة قد وضمعت  
تموجد نسختان خمتلفتان بعض الشيء لنفس القائمة، كما توجد أيًضا نصوص أقصر حتتوي على بعض العناصر 
االثين عشر فقط. لكن يبدو من السليم القول أبن بوذا قد عّلم حتلياًل ألصول املعاانة وفًقا للخطوط التالية: 

فيزايئية اليت تعمل بشكل كامل )األجزاء اليت تشكل كائًنا واعًيا(، -موعة من العناصر النفسنظرًا لوجود جم
الثبات وال "ال ذات"(، فإن ذلك - ونظرًا للجهل املتعلق ابخلصائص الثالث للوجود الواعي )املعاانة وعدم 

نة على أهنا "أان" أو "ملكي"(. سيؤدي يف سياق التفاعالت الطبيعية مع البيئة إىل االستيالء )حتديد عناصر معي
التعلقات يف شكل الرغبة والنفور، وتعزيز اجلهل فيما يتعلق ابلطبيعة احلقيقية  ما سيؤدي بدوره إىل تكوين 
للشيخوخة  املستقبلية  احلاالت  يتضمن  وابلتايل  املستقبل،  يف  جديدة  والدة  يتضمن  الذي  الواعي،  للوجود 

 أال تنتهي.    واملرض واملوت، يف دورة من احملتمل

 

يمعتقد أن مفتاح اهلروب من هذه الدورة يكمن يف إدراك احلقيقة حول الوجود الواعي، أي أنه يتميز ابملعاانة 
ذات"، لكن ال ميكن حتقيق هذا اإلدراك بسهولة، ألن أفعال االستحواذ جعلت من -وعدم الثبات وال "ال 

فإن التدابري احملددة يف االدعاء الرابع، تتضمن أشكااًل الرغبة والكره واجلهل عادات راسخة بعمق. وابلتايل  
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خمتلفة من التدريب هتدف إىل استبدال هذه العادات أبخرى أكثر مالئمة لرؤية األشياء كما هي. فهي تنص 
على التأمل، كطريقة لتعزيز قدرات املرء على املالحظة، خاصًة فيما يتعلق حباالته النفسية. فهو يمطّور البصرية 

طَورة حديثا، وأيًضا ابكتساب املعرفة عرب ممارسة العقالنية   من
م
خالل استخدام تلك القوى على املالحظة امل

الفلسفية. إال أن هناك جداًل يف التقليد الالحق حول ما إذا ممكًنا الوصول إىل اخلالص النهائي من خالل 
التأمل وحده، أو ابستخدام ك ال التقنيتني. على سبيل املثال، تعتمد البصرية النظرية وحدها، أو من خالل 

الثريافادا   بوذية  تنادي  وحده، يف حني  التأمل  من خالل  ميكن حتقيقه  التنوير  أن  فرضية  على  تشان  بوذية 
)يبدأ هذا اخلالف ولكن يمعتقد أيًضا أن التحليل وحده قد يكون كافًيا للبعض.     ،ابستخدام التقنيتني مًعا
(. يبدو اخليار الثالث هو األكثر منطقية، لكن يكتسب اخليار األول D I.77-84بنزاع حول كيفية تفسري  

 بكل أتكيد بعض االهتمام نظرًا القرتاحه أبنه ميكن للمرء الوصول إىل احلالة املثالية مبجرد التفلسف. 

 

بني نظرتني   يبدو أن بوذا قد عّد االدعاء الثاين مبثابة جوهر اكتشافه. وهو يصف تعاليمه أبهنا "مسار أوسط"
متطرفتني، وهذا هو االدعاء املتعلق ابجلذور املسببة اليت حيددها كمفتاح لتجنب كلتا النظرتني. ألن كلتيهما 
تعتقدان إما ابلدوام وعدم الزوال، وأبن األشخاص أبديون، أو ابإلابدة، أي كون األشخاص يغادرون الوجود 

على الرغم من عدم استبعاد مدة أقصر من حياة واحد(.   ُتاًما )عادة ما يمفهم على أنه حيدث عند املوت، 
سيكون من الواضح أن األبدية، تتطلب وجود نوع من الذات يمنكره بوذا. لكن ما يبقى غري واضح بشكل 
كامل هو ملاذا ال يرقى إنكار مثل هذه الذات إىل درجة االدعاء أبن الشخص يهلك ويتوقف عن الوجود ُتاًما 

فيزايئية(. -، استناًدا إىل الكيفية اليت يستمد هبا الفرد الزائل عناصر الوجود النفس قبل ذلكعند الوفاة )أو حىت 
يكمن حل هذا اللغز يف حقيقة أن األبدية واإلابدة يشرتكان يف االفرتاض القائل أبن هناك "أان"، والذي قد 

ثل"املسار األوسط" تفسريًا لكل صريورات احلياة   ميتد وجوده إىل ما بعد املوت أو ينتهي عند املوت. يف حني ميم
فيزايئية. حبيث ال يموجد شيء أكثر من سلسلة مكونة من األحداث -وفًقا لسلسلة سببية من العناصر النفس  

واحلاالت غري الشخصية وغري الدائمة، ابلتايل ينعدم السؤال بشأن مصري ال"أان"، أي املالك املفرتض هلذه 
 وجود له ببساطة.   األحداث واحلاالت، والذي ال 
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هذه النظرة االختزالية للكائنات الواعية مت التعبريعنها الحًقا عرب التمييز بني نوعني من احلقيقة، احلقيقة التأليفية 
واحلقيقة املطلقة. حيث كل نوع من احلقيقة له جماله اخلاص من األشياء، األشياء احلقيقية أتليفًيا، واألشياء 

لى الرتتيب. فالكينوانت احلقيقية أتليفًيا هي تلك األشياء اليت يتم قبوهلا كحقيقة من احلقيقية يف جوهرها ع
الناحية املنطقية، ولكنها تتحول مبزيد من التحليل إىل جتميعات مكونة من كينوانت أبسط، وابلتايل فهي ال 

ا أكثر مالءمة للحصول تتحدث بشكل حقيقي بدقة. العربة مثال على كينونة أتليفية نعدها حقيقية فقط ألهن 
على اسم واحد جملموعة من األجزاء عند جتميعها ابلطريقة الصحيحة، وفًقا إىل اهتماماتنا وقيودان املعرفية. 
العرابت جمرد ختيل  إن  يمقال  معني،  مفيد  أتليفي  ملفهوم  امتالكنا  إىل  يرجع  بوجود عرابت  إمياننا  ونظرًا ألن 

نَتجة مزيفة؛ فاملفاهيم اليت تسمح ابلتحليل   مفاهيمي داخل عقولنا )هذا ال يعين، 
م
مع ذلك، أن مجيع املفاهيم امل

أما  اخلطأ(.  نوع من  وابلتايل إىل  املصطنع ألنطولوجياتنا،  التضخم  تؤدي إىل هذا  اليت  فقط هي  االختزايل 
طلقة( اليت تكون اخلياالت املفاهيمية قا

م
طلقة فهي تلك األجزاء النهائية )امل

م
بلة للتأليف من خالهلا. الكينوانت امل

والعبارة احلقيقية املطلقة، هي العبارة اليت تصف بشكل صحيح كيفية ترتيب بعض الكياانت احلقيقية يف هناية 
التأليفية هي اليت سوف تصف بشكل صحيح بعض التخيالت املفاهيمية إذا كانت  املطاف، بينما العبارة 

نوانت احلقيقية يف هناية املطاف. تساعد احلقيقة املطلقة املتعلقة موجودة ابلفعل، ابلنظر إىل كيفية ترتيب الكي
ينبغي أن يكون مفيًدا قبول عبارات حقيقية  النهاية على توضيح ملاذا  الصلة يف  ابلكينوانت احلقيقية ذات 

 ت. أتليفية )مثل "ركب امللك ميلندا يف عربة"( عندما تكون الكينوانت املوضحة يف هذه العبارات جمرد ختيال

 

ابستخدام هذا التمييز بني احلقيقتني، ميكن التعبري عن البصرية األساسية لـ "املسار األوسط" على النحو التايل:  
فيزايئية غري الدائمة. -احلقيقة املطلقة حول الكائنات الواعية هي أن هناك سلسلة سببية من العناصر النفس 

اليت ستكون ضرورية كي ميكن القول بوجود جوهر ما ونظرًا ألهنا غري دائمة، وتفتقر إىل اخلصائص األخرى  
للشخص، فال أحد منها يمعد ذااتً. لكن ابلنظر إىل الرتتيب الصحيح ملثل هذه الكينوانت يف سلسلة سببية، 
من املفيد التفكري يف هذه العناصرابعتبارها ُتثل شيًئا واحًدا، أي شخص. وابلتايل، من احلقيقي أتليفًيا أن 

شخاص وأشياء تدوم مدى احلياة ورمبا )إذا كان هناك والدة جديدة( لفرتة أطول. هذا حقيقي يكون هناك أ
أتليفًيا، ألن هناك عموًما مزيًدا من السعادة واألمل واملعاانة بشكل عام عندما يتطابق جزء من هذه السلسلة 

- الية من العناصر النفسمع أجزاء أخرى من نفس السلسلة. على سبيل املثال، عندما تتطابق اجملموعة احل
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فيزايئية مع العناصر املستقبلية  فمن غري املرجح أن تشارك يف سلوك )مثل التدخني( ينتج عنه متعة حالية 
وهي النقطة اليت أنخذها على   -ولكن أمل أكرب بكثري يف املستقبل. فائدة هذه التأليف حمدودة بعد نقطة معينة  

تؤدي إىل معاانة وجودية. يتم حتقيق وقف املعاانة عن طريق القضاء   -   حممل اجلد، أكثر من جمرد خيال مفيد
 على كل إحساس ابل "أان" الذي يعمل كأداة ومالك. 

 

  

 ذات" -. ال "ال3

ميكن عد اسرتاتيجية "املسار األوسط" مبثابة إحدى احلجج األوىل على أنه ال يوجد شيء حقيقي تشري إليه 
أن إحساسن يوضح  فهو  "أان"،  مفهوم كلمة  ميثله  الذي  املفيد  للخيال  توظيفنا  ينبع من  اخلاطئ ابل"أان"  ا 

الشخص. يف حني أن اجلزء الثاين من هذه االسرتاتيجية ال يكتسب التعبري الكامل عنه، سوى يف التطور 
الالحق لنظرية احلقيقتني، ميكن العثور على اجلزء األول يف تعاليم بوذا نفسه، يف شكل العديد من احلجج 

(  اليت لديها هذا S III.66–8ذات"، وأشهر تلك احلجج هي حجة عدم الثبات ) -لفلسفية عن ال "ال ا
 اهليكل األساسي:

 . إذا كان هناك ذات، فإهنا ستكون دائمة. 1

 فيزايئي دائًما..-. ال يوجد أي من األنواع اخلمسة للعنصر النفس 2

 ال تموجد ذات.  ∴.  3

 

إن حقيقة كون هذه احلجة ال حتتوي على فرضية تؤكد بشكل صريح أن التجمعات أو السكاندزات اخلمسة 
مادي( هي ما حيتوي على كل مكوِّانت األشخاص، ابإلضافة إىل حقيقة أنه يمعتقد - )فئات العنصر النفس

ا مل يكن ينوي إنكار وجود إبمكانية مالحظتها مجيًعا بشكل جترييب، هي ما يدفع البعض إىل االدعاء أبن بوذ
ميكن  ال  وجود كينوانت  إثبات  حملاوالت  معاداًي  عموًما كان  بوذا  أن  على  أدلة  هناك  ذلك،  ومع  ذات. 

وعينا  املتجه ، فعلى سبيل املثال، وهبدف شرح  Pohapāda Sutta (D I.178–203)مالحظتها. يف  
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شوقه حنو أمجل امرأة يف   ُتّثلغري مرئًيا، برجل    رائًيايقارن بوذا شخًصا يفرتض  إلدراك مثل تلك الكينوانت،  
 Tevijjaالعامل اعتماًدا فقط على فكرة أن مثل هذه املرأة ُيب أن تكون موجودة ابلتأكيد. ويف تيفيجا سوات  

Sutta (D I.235–52 يرفض بوذا ادعاء بعض الرَبامهة مبعرفة طريق الوحدة مع برامهان، على أساس ،)
لفعل هذا الربامهان. هذا ُيعل من األكثر منطقية االفرتاض أبن احلجة حتتوي افرتاًضا أن أحداً مل يالحظ اب

 ضمنًيا يقول أبنه ليس للشخص أكثر من التجمعات )السكاندزات( اخلمس. 

( تقوم على افرتاض أن األشخاص خيضعون لوالدة جديدة، إىل جانب االعتقاد بوظيفة 1يبدو أن املقدمة )
تكون حامل اهلوية الشخصية غري التارخيية. وتعين عبارة "دائم" هنا استمرار الوجود لعدة   واحدة للذات هي أن

حيوات على األقل. يتضح ذلك من خالل حقيقة أن بوذا يستبعد أن يكون اجلسد هو الذات على أساس 
بعض الفالسفة   أن أنه يموجد حلياة واحدة فقط. )وهذا يدل أيًضا على أن بوذا مل يقصد بـ "الزائل" ما قصده

البوذيني الالحقني، أي موجود للحظة واحدة فقط؛ حيث ُتثل عقيدة البوذية "اللحظية" تطورًا الحًقا(. قد 
مادية األربعة الباقية، وكأهنا ترشيحات واعدة أكثر لتكون -العناصر النفس   تمكِملالذهنية اليت  الكينوانت  تبدو  

نشأ ابالعتماد على االتصال بني أعضاء احلس واملوضوع، وال ذااًت، لكنها تمستبعد على أساس أن مجيعها ت
فيزايئية، وليس عنصرًا -تدوم أكثر من واقعة اتصال احلس ابملوضوع. إن حتديد مخسة أنواع من العناصر النفس

واحًدا فقط، يدل على أن بوذا احتضن نوًعا من االزدواجية. لكن هذه اإلسرتاتيجية إلظهار ثبات العناصر 
اجلسم املألوفة يف أنطولوجيا اجلوهر، كتلك املوجودة -ة تمظهر أن ازدواجيته مل تكن نوًعا من ازدواجية العقلالنفسي

الفلسفية األرثوذكسية اهلندية. فبدالً من النظر إىل العقل ابعتباره    Nyāyaلدى ديكارت ومدرسة نيااي  
الكلي التعبري  ادة ، يمعامل "العقل" كنوع من  حاماًل دائًما ألحداث عابرة مثل حوادث اإلدراك والشعور واإلر 
فإهنا تفشل أيًضا يف تعليل اهلوية الشخصية حلِزم األحداث العقلية العابرة. وألن هذه األحداث غري دائمة،  

 . حبيث تالئم الشكل الذي ميكن للذات أن تكون عليه

 

(، وبنيتها  S III.66–8التحكم )ذات"، واليت ميكن أن يطلق عليها حجة  -هناك حجة أخرى عن ال "ال 
 هي:

 . إذا كان هناك ذات، فليس إبمكان املرء األمل بتغيريها. 1
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 فيزايئية اخلمسة ميكن للمرء األمل بتغيريه. -. كل عنصر من العناصر النفس2

 ال يوجد النفس.  ∴.  3

رّية. فهي تفرتض أن الذات إذا َصّح وجودها، فإنه ُيب أن تكون هلا1املقدمة )  سيطرة كاملة على نفسها،   ( حمم
حبيث ميكن التحكم يف حالتها وفًقا لرغباهتا دون بذل جهد. إن التفكري يف الذات كموضع للسيطرة هو أمر 
نظّرون اهلنود الذين يّدعون أن الذات جمرد ممشاِهد سليب يدركون أن عبء اإلثبات يقع 

م
معقول ابلتأكيد. وامل

ة حتكم. لكن يبدو من املستحيل أن تطلب من الذات أن يكون على عاتقهم إلظهار أن الذات ليست وحد 
هلا سيطرة كاملة على نفسها. مثلما ال تطلب من العني أن ترى نفسها إذا أرادت رؤية أشياء أخرى. هكذا 
تقرتح حالة اإلبصار تفسريًا بدياًل، لكن ميكننا القول أبن اإلبصار ال يمبِصر نفسه، بسبب أن هذا ينتهك مبدأ 

االنعكاس، والذي يقضي أبن الكينونة ال ميكنها التأثري يف نفسها. يستشهد الفالسفة اهلنود الذين يقبلون عدم  
هذا املبدأ حباالت داعمة مثل السكني الذي ال ميكن أن يقطع نفسه، وبصمة اإلصبع اليت ال تستطيع ملس 

فسيتبع ذلك أنه ال ميكنها ممارسة نفسها. إذا مت قبول هذا املبدأ، حبيث كانت الذات هي موضع السيطرة،  
هذه الوظيفة)أي السيطرة( على نفسها أبًدا. إن الذات اليت كانت هي وحدة التحكم ال ميكن أن جتد نفسها 

( صحيحة. 1يف موضع السعى لتغيري حالتها إىل حالة ترغب فيها أكثر. وفًقا هلذا التفسري، تبدو املقدمة )
فيزايئية قد -( أيًضا صحيحة: فمن الصعب ختيل حالة جسدية أو نفس2) وهناك أدلة كثرية على أن املقدمة 

- ال يرغب الشخص يف السيطرة عليها. وابلتايل، ابفرتاض أن الشخص مكون ابلكامل من تلك العناصر النفس
 فيزايئية، فسيبدو أنه ال تموجد ذات هبذا الوصف.  

 

ال إذن، إلعطاء سبب وجيه إلنكار  احلجتان،  الشخصية غري َتظهر هااتن  اهلوية  ترتكز على  قد  اليت  ذات 
التارخيية، واليت تكون مبثابة وحدة حتكم. وابلنظر إىل افرتاض أنه ال يوجد من الشخص أكثر من العناصر 

حري كيف ميكن للمرء أن يشرح اهلوية الشخصية  
م
 . والوساطةالنفس فيزايئية املعطاة جتريبياً، فقد أصبح اآلن من امل

، أال تشري حجة السيطرة، إىل وجوب ممارسة السيطرة عرب الوساطة من قبل شيء آخر غري طةابلوسا لنبدأ  
النفس  اهلندية    ”Sāṃkhya“فيزايئية؟، كان هذا ابلتحديد استنتاج مدرسة ساخميا  -العناصر  الفلسفية 

ممقومات األرثوذكسية. فكانت إحدى حججهم على وجود ذات هي أنه من املمكن ممارسة السيطرة على مجيع  
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بظواهر   قالوا  فقد  أبًدا،  تمالَحظ  الذات ال  بوذا على أن  يتفقون مع  املعطاة جتريبياً؛ يف حني أهنم  الشخص 
لتكون أساًسا لفرضية الذات اليت تتجاوز الوساطة )أي بذات منفصلة عن العناصر النفس فيزايئية اخلمسة(  

 كل جتربة ممكنة. 

 

بوذا اخلاصة ابلذات، يمصاغ بشكل أكثر شيوًعا استجابة حلمجة الزوال.   هذا التيار من االعرتاضات على تعاليم
ولعل أكثر أشكاله دراماتيكية قد استهدف قبول بوذا لعقائد الكارما وإعادة امليالد. فمن الواضح أن اجلسم 

تنشأ مجيعها ابالعتماد ع الذهنية  احلاالت  بوذا أبن  املوت. وابلنظر إىل حجة  عند  الوجود  لى يتوقف عن 
أحداث االتصال بني األحاسيس واملوضوعات، فال يبدو أنه ميكن ألي عنصر نفسي أن يستمر بعد املوت. 
ومع ذلك، يزعم بوذا أن األشخاص الذين مل حيققوا بعد االستنارة، سوف يمولدون من جديد ككائنات واعية 

ة إىل أخرى، فكيف ميكن أن من نوع ما بعد وفاهتم. لكن إذا مل يكن هناك أي عنصر نفسي ينتقل من حيا
يصبح الكائن يف احلياة التالية هو نفس الكائن املوجود يف هذه احلياة؟ يصبح هذا السؤال أكثر وضوحا عندما 
يمضاف أن الوالدة اجلديدة حتكمها الكارما، اليت تعمل كنوع من العدالة الكونية، واليت تنص على أن املولودين 

تيجة لألعمال الصاحلة يف حياهتم السابقة، يف حني أن الوالدات غري السارة يف ظروف سارة، يمولدون كذلك ن
تنجم عن أفعال احلياة السابقة الشريرة. وال ميكن أن يكون مثل هذا النظام من املكافأة والعقاب عاداًل، إال 

كاََفء ابلنتائج السارة أو غري السارة، هو نفس الشخص الذي قام ابلفعل الصاحل
م
 أو الشرير يف إذا كان امل

املاضي. لذا ُيد معارضو تلك الرؤية، أنه من غري املفهوم االعتقاد إبمكانية ذلك مع االعتقاد ابنعدام الذات 
 يف نفس الوقت. 

 

 . الكارما وإعادة امليالد 4

الذين وجدوا ذلك االعرتاض األخري ممقِنًعا. بل بعض  اهلنود الكالسيكيني وحدهم  الذات من  ليس ممنظّرو 
ذات". )من الناحية التارخيية، مل يكن -البوذيني كذلك. الذين قادهم ذلك إىل رفض إعادة امليالد و ليس ال"ال 

در احلدوث بني البوذيني الغربيني اليوم(. ومع هذا االرتداد معروفًا بني البوذيني يف شرق آسيا، وهو أمر غري ان
ذلك، فإن الدليل على أن بوذا نفسه قَِبل إبعادة امليالد والكارما يبدو قواًي للغاية. من شأن التقليد الالحق أن 
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يسعون  الذين  األسر  أرابب  من  وَجهة جلمهور 
م
امل تلك  بوذا:  تعاليم  اخلطاب يف صلب  من  نوعني  بني  مييز 

م من حكيم، وتلك املخصصة جلمهور من الرهبان الضليعني يف تعاليمه. وسيكون عاداًي لو أن لتحصيل العل
استخدامه ملفاهيم الكارما والوالدة اقتصرت على النوع األول. وحينئذ ميكن تفسري هذه التعاليم على أهنا مثال 

لتزمني مبتطلبات   (. حيث أن أرابب upāyaآخر ملهارة بوذا الرتبوية )يمشار إليها عموًما ابسم  
م
األسر غري امل

األخالق األساسية ليس ممرَجًحا )ألسباب سوف تناقش الحًقا( أهنم سيحرزون تقدًما كبريًا يف سبيل إهناء 
املعاانة ، وابلتايل فإن تعاليم الكارما والوالدة، حىت وإن مل تكن صحيحة ُتاًما، فإهنا ُتنح الذين يقبلون هبا سبًبا 

نوا أخالقيني. لكن هذا النوع من تربيرات "الكذبة البيضاء" لتعليم بوذا عقيدة هو نفسه ال )احرتازاًي( ليكو 
 ، املثال  )على سبيل  متقدمني جًدا  إىل رهبان  أيًضا  عّلمها  قد  أنه  الدليل على  مواجهة  تفشل يف  يقبلها، 

III.33ليت مبوجبها فإن الفعل (. وما قام بتدريسه ليس نسخة الكارما الشائعة يف بعض الدوائر اليوم ، وا
الذي يتم بدافع الكراهية مثال ُيعل الشخص أكثر استعداًدا إىل حد ما ألداء إجراءات مماثلة بدوافع مماثلة يف 
املستقبل، واليت بدورها جتعل اخلربات السلبية واردة أكثر للشخص. إن ما يمعّلمه بوذا بدالً من ذلك، هو الرأي 

أبن كل فعل له أتثريه اخلاص على الشخص، حيث يتم حتديد طبيعة املتعة وفًقا األكثر صرامة بكثري، القائل  
للقوانني السببية، وبطريقة تتطلب امليالد جمدًدا طاملا استمرنفس الفعل. لذلك إذا كان هناك تعارض بني عقيدة 

 جتاه األخرية.  ذات، وتعاليم الكارما وإعادة امليالد، فلن يتم حلها عن طريق إضعاف التزام بوذا  - ال ال

 

يعين مصطلح كارما يف اللغة السنسكريتية حرفًيا "الفعل". وما يشار إليه يف الوقت احلاضر على حنو واسع هو 
ابملعىن الدقيق وجهة النظر القائلة أبن هناك عالقة سببية بني الفعل )الكارما( و "الثمرة" )فاال(، واألخرية هي 

و الالمباالة. هذا هو الرأي الذي يبدو أن بوذا قد قبله يف أكثر صمورِه خربة شخصية من املتعة، أو األمل، أ
وضوًحا. يقال أن األفعال تنقسم لثالثة أنواع: جسدي، لفظي، وعقلي. ومع ذلك، يمصر بوذا على أن الفعل 

التغيري. وكما يشري  اليت أحدثت  النية  أو  الرغبة  التغيرياملعيّن فقط، بل   غومربيتش  املقصود ال يعين احلركة أو 
( ، فإن إصرار بوذا على هذه النقطة يعكس االنتقال من وجهة نظر طقوسية سابقة للفعل إىل وجهة 2009)

نظر تضع الفعل يف نطاق األخالق. ألنه عندما يمنظر إىل األفعال على أهنا ختضع لتقييم أخالقي، تصبح النية 
تمثل يف التحدث إبهانة لكبار السن   ذات صلة. فعلى سبيل املثال، ال يقوم الفرد أبداء الفعل 

م
اجلائر أخالقيا وامل

فقط من خالل إصدار أصوات قريبة من نطق األلفاظ النابية يف وجود ممِسن؛ ألنه ميكن للببغاوات واألطفال 
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إتيان الكثري من ذلك. ما يهم التقييم األخالقي هو احلالة الذهنية )إن وجدت(، واليت أنتجت التغيري اجلسدي، 
اللفظي، أو العقلي. ويقال إن هذه احلاالت الذهنية هي اليت تسببت يف حدوث جتارب الحقة جيدة وسيئة أو  

وحمايدة. وبشكل أكثر حتديًدا، فإن حدوث احلاالت الذهنية الثالث "املدنسة" هي اليت تسبب مثار الكارما. 
( الثالثة  األدران  واجلهل.  kleśasوهي  والكره،  الرغبة،  املتمثلة يف   )( التحديد  وجه  على  أمخربان   Aوقد 

III.33 أن اإلجراءات اليت يقوم هبا شخص ُتكن من تدمري هذه األدران الثالثة ليست هلا عواقب كارمية؛ )
 وأن مثل هذا الشخص مير ابلوالدة األخرية.  

 

بعض احلذر مطلوب يف فهم هذا االدعاء حول األدران. حيث يبدو أن بوذا يقول إبمكانية التصرف ليس 
فقط من دون اجلهل، ولكن أيًضا يف غياب الرغبة أو الكره، ومع ذلك فمن الصعب أن نرى كيفية أن يكون 

هذه الصعوبة، ُيب عليه فعل ما مقصود من دون وجود حافز إُيايب أو سليب. ملعرفة كيف يتغلب املرء على  
أن يدرك أن "الرغبة" و "الكره" تعين على الرتتيب تلك الدوافع اإلُيابية والسلبية اليت يزيّنها اجلهل، أي اجلهل 

ذات". يمفرتض أن الشخص املستنري، ال يزال إبمكانه االخنراط يف   - فيما يتعلق ابملعاانة وعدم الثبات وال "ال 
على دراية حبقيقة هذه األمور. لكن من دون أن تستند أفعاله إىل االفرتاض عمل وفق دافع ما، حىت وهو  

املسبق أبن هناك "أان" ميكنها أن تضفي على هذه األفعال داللة غائية أو رغوبية ما. سيسبب اجلهل هبذه 
ع تعمزز اجلهل. األمور والدة جديدة، وابلتايل املزيد من فرص املعاانة الوجودية، ومن خالل تيسري بنية من الدواف

أولية على طريق وقف  السليمة كخطوة  الفطرة  اعتبار االمتثال ألخالقيات  ميكننا اآلن أن نرى كيف ميكن 
فّعااًل فيما   - حىت ولو امعترب جيًدا من الناحية األخالقية    - املعاانة. يف حني أن وجود اجلهل ُيعل كل فعل  
الناحية األخالقية هي معززات قوية للجهل خيص الكارما،  بينما تلك األعمال اليت تمعترب   عادة شريرة من 

بشكل أكرب، من حيث أهنا تنبع من االفرتاض أبن خري الشخص له أمهية قصوى. ويف حني أن االعرتاف 
ابلقيمة األخالقية لآلخرين قد ال يزال ينطوي على تصور بوجود "أان" ، إال أنه ميكن أن يشكل تقدماً حنو 

 ذات.إهناء الشعور ابل 
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هذا االستطراد حول ما يعنيه بوذا ابلكارما، قد يساعدان على رؤية كيف ميكن استخدام اسرتاتيجية املسار  
ذات" بواسطة إعادة امليالد. َُتّثل هذا االعرتاض يف أن املكافأة -األوسط هبدف الرد على االعرتاض على ال"ال 

 ة ال ميكن استحقاقهما أبداً يف غياب الذات املتناسخة. والعقاب اللذين ولّدهتما الكارما عرب احليوات املختلف

( 1تتضمن إسرتاتيجية املسار األوسط عموًما حتديد ورفض افرتاض مشرتك بني زوج من اآلراء املتطرفة. وهي: ) 
( أن هذا الشخص ال 2أن الشخص يف احلياة الالحقة يستحق الثمار الناجتة عن أفعاله يف احلياة السابقة. ) 

( هو أن األشخاص يستحقون الثواب والعقاب بناًء 2( و )1لثمار. أحد االفرتاضات املشرتكة بني ) يستحق ا
على الطابع األخالقي ألفعاهلم، وقد ينكر أحدهم هذا االفرتاض. لكن سيكون ذلك مبثابة عدمية أخالقية، 

بّشر أكثر هو إنكار وجود قد يكون البديل االزوال التام(.  ويقال إن املسار األوسط يتجنب العدمية )مثل  
م
مل

هذا هو ما يبدو أبن بوذا يعنيه صحراوية.  أشياء مطلقة مثل األشخاص الذين ميكنهم محل خصائص أخالقية  
؛   S II.62عندما يؤكد أبن الشخصني السابق والالحق )يف تناسخني متتالني( ليسا متماثلني وال خمتلفني ) 

S II.76   ؛S II.113موجودين ُيب أن يكوان متطابقني أو متمايزين، فإن القول  (. نظرًا ألن أي شيئني
 عن الشخصني أبهنما ليسا كذلك، يعين القول أبهنما غري موجودين. 

هذا البديل واعد أكثر ألنه يتجنب العدمية األخالقية. حيث يتيح للمرء أن يؤكد أبن األشخاص وخصائصهم 
ابلنظر إىل اهتماماتنا والقيود املعرفية املفروضة علينا، فنحن   األخالقية حقيقة أتليفية. وأن نقول هذا يعين أنه 

هدفنا   لتحقيق  أفضل  بشكل عام    -نعمل بشكل  واملعاانة  األمل  أننا   - تقليل  لو  التصرف كما  من خالل 
أشخاص يتمتعون خبصائص معنوية كبرية. يف هناية املطاف، هناك فقط كينوانت وأحداث غري شخصية يف 

اجلهل، أنواع الرغبات اليت يميسرها اجلهل، نية تتشكل على أساس هذه الرغبة أو تلك، أو التسلسل السبيب:  
فعل جسدي، لفظي أو عقلي، شعور ابلسعادة، أو األمل أو الالمباالة، قد مينح فرصة للمعاانة. واالدعاء أبن 

بداعي جهله   بعمل شرير  يقوم  الذي  الشخص  التفكري أبن  املوقف مفيد ميكننا من  احلقيقية هذا  ابلطبيعة 
استمراره يف عجلة  ويعاين من خالل  القادمة،  احلياة  يستحقها يف  اليت  السارة  الثمار غري  ويتلقى  لألشياء، 

)إعادة امليالد املتكرر غري املتحكم به حتت أتثري املشاعر واملواقف الداخلية املربكة ”saṃsāra“ السامسارا  
املوقف هبذه الطريقة ألنه يساعدان يف حتديد املواضع املناسبة للتدخل ملنع والكارما(، ومن املفيد التفكري يف  

 األمل يف املستقبل )الفعل الشرير( واملعاانة املستقبلية )اجلهل(. 
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ال شك أنه من الصعب للغاية تصديق أن الكارما وإعادة امليالد موجودة يف النموذج الذي يّدعيه بوذا. لكن 
إثباهتا  أبنه ميكن  اليوجي   يمعتقد  تقنية  املاضي، من خالل  استبصار  قدر على  الذين طوروا  أولئك  قبل  من 

املتقدمة. ولكن هذا ال يساعد كثريا أولئك الذين مل يقتنعوا ابلفعل أبن التأمل وسيلة موثوقة للمعرفة. ما ميكن 
والدة اجلديدة دون ذات". وحيث ال-قوله ببعض التأكيد هو أن الكارما وإعادة امليالد ال تتعارض مع ال "ال 

 تناسخ )انتقال الروح جلسد آخر( ممكنة. 

 

 . موقف جتاه العقل 5

 

عندما يقول بوذا أن املرء يف احلياة، واملرء يف احلياة األخرى ليسا متماثلني وال خمتلفني، قد يكون الرد األول 
هذا ممكن ابللغة اإلجنليزية   عليه هو "االختالف" الذي يعين شيًئا آخر غري "ليس هو نفسه". ولكن يف حني أن

ابلنظر إىل غموض "الشيء نفسه"، إال أنه غري ممكن يف اللغة البالية، حيث يتم تقدمي بوذا على أنه ينكر 
بشكل ال لبس فيه كل من اهلوية العددية والتميز العددي. وقد دفع هذا ابلبعض إىل التساؤل عما إذا كان 

يعزز هذه الشكوك تلك احلاالت اليت ال يكون فيها االختيار بني أربع   بوذا ال يستخدم منطًقا منحرفًا. ومما
املستحيل   ب"املربع  يسمى  ما  احتماالت  وهي  اثنني،  وليس  أو   “tetralemma”احتماالت 

catuṣkoṭi   منفصلة" أو "أربع مقدمات غري قابلة للتجزئة" هلا )حجة منطقية ل"جمموعة من أربع وظائف
تطبيقات متعددة، وكانت مهمة يف تقاليد املنطق اهلندي، والتقاليد املنطقية البوذية( على سبيل املثال، عندما 

أو   املستنري  الوفاة للشخص  بعد  بوذا حول حالة ما  استجواب  املثال ، يف    األرهاتيتم   M)على سبيل 
I.483-8  سرد االحتماالت على النحو التايل: ( يتم 

 ( ال يزال موجوًدا بعد املوت.1)  

 ( ( غري موجود بعد املوت.2)  

 ( موجود وغري موجود بعد املوت. 3)  

 ( ال وجود له أو غري موجود بعد املوت. 4)

https://www.merriam-webster.com/dictionary/tetralemma
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(، حنصل على تكرار "ليس هو نفسه وليس خمتلًفا عنه كذلك". 2( و ) 1عندما يرفض بوذا االحتمالني )  
( يبدو 4( و )3( تتفاقم الصعوابت املنطقية. نظرًا ألن كل من )4( و )3ولكن حني يرفض االحتمالني )

أهنما متناقضان شكلًيا،  والتفكري يف أي منهما هو التفكري يف احتمال أن يكون التناقض صحيًحا. ويبدو 
( و 1ح مع إنكار كال من ) إنكارمها مبثابة أتكيد للوسط املستبعد، ذلك الوسط الذي يتعارض بشكل واض

 (. قد يتساءل املرء ما إذا كنا خنترب هنا حضورًا صوفًيا.  2)

وافق بعض الفالسفة البوذيني على عبارة "ليس هو نفسه وليس خمتلًفا عنه كذلك" كما هي. هؤالء الفالسفة 
الشخص يف   ( ،الذين دمعوا هبذا االسم، ألهنم أكدوا على وجود Pudgalavādinsهم "التشخيصيون" )

النفس  العناصر  بعيًدا عن  يتم تسميته وتصوره  املطاف كشيء  الشخص ليس -هناية  اّدعوا أن  لقد  فيزايئية. 
فيزايئية وليس متمايزًا عنها. ونتيجة لذلك،  كانوا على استعداد لقبول أنه ال يوجد -متطابًقا مع العناصر النفس

ن وجهة نظرهم تلك رفضها معظم الفالسفة البوذيني، شيء ميكن قوله عن العالقة بني الشخص والعناصر. لك
ال  "ال  مفارقة  إىل  تؤدي  أهنا  أساس  على  منه  جزء  يف  رفضهم   ineffability“ موصوف"   -وجاء 

paradox” حيث ال ميكن للمرء أن يقول أن عالقة الشخص ابلعناصرأهنا متعذرة على التعبري، وال أهنا ،
اع بدالً من ذلك على أن الشخص ميكن وصفه أبنه ليس متطابًقا مع ليست متعذرة على التعبري. فكان اإلمج

العناصر وال متمايزًا عنها، حبيث يصري الشخص جمرد خيال مفاهيمي. وفيما يتعلق ابألشخاص الذين سينتقلون 
حلياة أخرى، فهموا أن اإلنكارات اليت ينطوي عليها "ليس نفس الشيء وليس خمتلًفا عنه كذلك" هي من 

أخضر" غري صحيحة   7ة بدون التزامات، أي أهنا تعمل مثل نفي أدائي.  فإذا اتفقنا على أن العبارة " تنويع
 7داللًيا، على أساس أن الكائنات اجملردة كاألرقام ليس هلا ألوان، فقد نستمر يف القول ، "ال تقل أن الرقم  

ألن عامل  النفي األدائي "ال يقول" أخضر،  وال تقل أنه ليس أخضر أيًضا" حبيث ال يوجد أي تناقض هنا،  
 ال يولد أي التزام بتوصيف بديل. 

 

. parameterization( تنطوي على توزيع متغريات  3هناك أيًضا دليل على أن ادعاءات االحتمالية )
على سبيل املثال، قد ميكن االدعاء من زاوية أبن األرهات يموجدون ما بعد املوت، أو أهنم من زاوية أخرى ال 
يموجدون بعد املوت، وال يتطلب تقدمي مثل هذا االقرتاح أن يعتقد املرء بوجود تناقضات حقيقية. وعلى الرغم 

النوع )4من أن ادعاءات االحتمالية )  ملطالب  تبدو مكافئة منطقياً  النظر عما إذا كانت 3( قد  ( )بغض 
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على أن املوضوع خارج كل تصور. ولرفض   تتضمن ممتغريات أم ال( ، فإن التقليد يعاجل هذه االحتمالية مؤكًدا 
( حول األرهات، ُيب تقدمي استجابة طبيعية واحدة لرفض االحتماالت الثالثة األوىل: أن حالة 4االحتمالية ) 

أرهات بعد املوت تتجاوز الفهم العقالين. وأن رفض بوذا لالحتماالت األربعة، واألسئلة املتعلقة به ليس دلياًل 
 منطًقا منحرفًا.  على أنه قد استخدم 

 

أحيااًن يتم استدعاء رد بوذا على أسئلة مثل تلك املتعلقة ابألرهات هبدف الدفاع عن ادعاء خمتلف خبصوص 
التنظري  يرفض  فهو شخص  برامجاتًيا،  بوذا كان ابألساس  أن  على  اإلدعاء  ينص هذا  العقالنية.  موقفه من 

ىل احلد الذي ميكن أن يساعد فيه ذلك على حل املشكلة الفلسفي اجملرد، ويستخدم العقالنية الفلسفية فقط إ 
العملية املتمثلة يف القضاء على املعاانة. وابلفعل يبدو أن بوذا يتبىن شيًئا من هذا القبيل عندما يدافع عن رفضه 
أ لإلجابة على أسئلة مثل تلك املتعلقة ابألرهات، أو ما إذا كان لسلسلة احليوات بداية، أو ما إذا كان مبد 

( مموافًقا للجسد. ويدع مجيع اآلراء املمكنة فيما يتعلق مبثل هذه التساؤالت، حيث إن jīvaاملعيشة )جيفا( ) 
(، M I.429اإلجابة عليها لن تؤدي إىل وقف التشوهات وابلتايل إىل هناية املعاانة. ويف تشبيه مشهور )

رح بسهم ولكنه يملح على أال يمعاجل يمقاَرن شخص يملح على بوذا أبن ُييب على هذه األسئلة، بشخص جم 
 اجلرح حىت يعرف من أطلق السهم، ومن أي نوع من اخلشب مت صنع السهم، وما شابه ذلك.

تشهد مقاطع مثل هذه ابلتأكيد على األمهية الكبرية اليت يمعّلقها بوذا على تبادل أفكاره ملساعدة اآلخرين يف 
عتقاد أبن العقالنية الفلسفية ميكن أن تمستخدم لإلجابة على التغلب على املعاانة. ولكن هذا يتفق مع اال

لّحة. يقوم بوذا هبذا فقط يف مناسبة واحدة، بعد 
م
األسئلة اليت تفتقر إىل اتصال واضح مع املخاوف العملية امل

أوالً كل  بوذا  يرفض  ذلك، حيث  شابه  وما  ابألرهات  املتعلقة  األسئلة  على  إجاابته  إلعطاء  عليه  الضغط 
، ويدافع عن رفضه على أساس أن هذه النظرايت ال تمفِضي tetralemmaتماالت "املربع املستحيل"  اح

تساِئل عالمات تدل على فقدان 
م
إىل التحرر من سامسارا )دورة إعادة امليالد(. ولكن عندما يمظِهر الشخص امل

ل النار اليت تتطاير بعد استنفاد الوقود. الثقة يف قيمة تعاليم بوذا بشأن الطريق لوقف املعاانة، يستجيب بوذا مبثا
يشري بوذا إىل أنه إذا سمئل أحدهم عن مكان النار، فقد ينكر املرء ابستمرار أنه ذهب إىل الشمال أو اجلنوب 
أو يف أي اجتاه آخر. هذا لسبب بسيط هو أن األسئلة "هل ذهبت إىل الشمال؟"، "هل ذهبت إىل اجلنوب؟" 

تشرتك يف االفرتاض املزيف أبن النار ما زالت قائمة. وابملثل، فإن األسئلة املتعلقة ، وما إىل ذلك، مجيعها  
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ابألرهات وما شاهبها تشرتك يف االفرتاض اخلاطئ أبن هناك شخًصا ما قد يستمر يف الوجود بعد املوت، أو 
هنا حتاول ( . ال يكمن حرج تلك األسئلة يف أAnālayo 2018  ،41يتوقف عن الوجود عند املوت، إخل )

سوتريولوجية   انحية  من   مفيدة  ملمارسة  الشرعي، كخادمة  نطاقها  خارج  الفلسفية  العقالنية   توسيع 
“soteriologically”  أي خالصية، وإمنا ابألحرى يف إبقائها على فرضية خاطئة لشيء يتم الكشف

 عنه من خالل توظيف العقالنية الفلسفية. 

 

اء القائل أبن بوذا يمقّدر العقالنية الفلسفية لذاهتا، وأتيت هذه املواجهة من يموجد نوع خمتلف من مواجهة االدع
الدور الذي تلعبه السلطة يف علم اخلالص البوذي. على سبيل املثال، يصادف املرء يف التقليد البوذي أحيااًن 

عالقة السببية اخلاصة االدعاء أبن األشخاص املستنريين مثل بوذا فقط هم الذين يستطيعون معرفة كل تفاصيل ال
ابلكارما. وبقدر ما يمعتقد أن القواعد األخالقية حتددها تفاصيل العالقة السببية الكارمية، فقد يمفهم من ذلك 
أن معرفتنا ابلقواعد األخالقية تعتمد على سلطة بوذا. مرة أخرى، يبدو أن التطور الالحق للفلسفة البوذية كان 

ية متوافقة مع بعض االدعاءات الرئيسية لبوذا. على سبيل املثال، طورت إحدى مقيًدا ابحلاجة إىل جعل النظر 
، ليس بسبب أي استياء   ”four-dimensionalism“املدارس شكاًل مفصالً من نظرية األبعاد األربعة  

، ولكن ألهنم اعتقدوا أن عدم وجود املاضي واملستقبل الذي تقول   ”presentism“ عميق من احلاضرية
اضرية يتعارض مع قدرة بوذا املزعومة على إدراك املاضي واملستقبل. ويذهب بعض الباحثني املعاصرين به احل

ذات" هي أكثر من جمرد نوع من التابوه اللغوي - إىل أبعد من ذلك ليتساءلوا عما إذا كانت وظائف ال "ال
(. والقول أبنه Collins 1982: 183ضد استخدام كلمات مثل "أان" و "الذات" يف التقليد البوذي )

ؤِسس أو تصرحيات الكتاب املقدس تتفوق على 
م
كما يف بعض التقاليد الدينية األخرى، فإن وجهات نظر امل

مجيع االعتبارات األخرى، مبا يف ذلك أي آراء يتم التوصل إليها من خالل املمارسة احلرة للتفكري العقالين، 
أن يكون هناك يف  أيًضا ميكن  البوذية  العقالنية   لذلك يف  لنشر  للغاية  أحسن األحوال فقط ساحة مقيدة 

 الفلسفية. 
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رمبا كان هذا صحيًحا يف التقاليد اليت تطورت من تعاليم بوذا، إال أن بوذا نفسه كان يستخدم العقالنية غري 
ثّله القول رداً على احلديث أبنه توصل إ ىل استنتاجاته املقيدة بتقدير كبري جًدا. يبدو أن هذا يتعارض مع ما ميم

من خالل التفكري والتحليل وحده: إن مثل هذا الكالم هو تشهري، ألنه ميتلك عدًدا من القوى اإلدراكية 
(. لكن بعض الباحثني يمعاِملون هذا املقطع على أنه ليس كالم بوذا نفسه، وإمنا مبثابة   (M I.68)اخلارقة  

(. يف الواقع، ُيد املرء نقاًشا حيواي Gombrich 2009: 164تعبري عن االحنرافات التعبدية الالحقة ) 
داخل التقاليد البوذية فيما يتعلق مبسألة ما إذا كان بوذا كمّلي العلم، وهو نقاش قد يعكس املنافسة بني البوذية 

البوذي وتلك املدارس الربامهانية اليت تعتقد خبالق كمّلي العلم. لكن على األقل حيرص اجلزء األكرب من التقليد  
على أال يمنَسب إىل بوذا هذا النوع من العلم الذي يمعَزى عادًة إىل كائن كامل: وهو اإلدراك الفعلي جلميع 
احلقائق يف أي وقت. وبدالً من ذلك، يـمَقال إن بوذا كمّلي العلم فقط ابملعىن األضعف املتمثل يف امتالك القدرة 

روع خالصي، مبعىن تفاصيل احلياة املاضية، وآليات قوانني  دائًما على إدراك أي حقيقة فردية ذات صلة مبش
الكارما السببية، وما إذا كان قد مت القضاء على أدران شخص ما. ابإلضافة إىل ذلك، يقال إن هذه القدرات 
َدد، وابلتايل قد يطمح إليها اآلخرون أيًضا. يبدو أن  هي من ممكتَسبات بوذا من خالل دورة مسار تدرييب حمم

فإنه سيكون من   موقف الصلة مبفرده،  احلقائق ذات  للمرء أن يكتشف  بينما ميكن  أنه  املتأخر هو  التقليد 
املعقول أكثر، االستفادة من حقيقة أن بوذا قام ابلفعل جبميع األعمال املعرفية املعنية بذلك. فعندما نصل إىل 

التجربة واخلطأ، ولكن من املنطقي أن نسأل مدينة جديدة، ميكننا دائًما العثور على وجهتنا النهائية من خالل  
 شخًصا يعرف طريقها ابلفعل. 

 

نشأ التقليد الفلسفي البوذي من اجلهود املبكرة لتنظيم تعاليم بوذا. يف غضون قرن أو اثنني من وفاته، أدت 
ائمة بني االختالفات التفسريية إىل نقاشات بشأن نية بوذا احلقيقية يف بعض األمور، مثل تلك اليت كانت ق

األدوات  من  العديد  املناقشات  هذه  أطراف  تستخدم  وبينما  الفرد.  وضع  حول  واآلخرين  "التشخيصيني" 
والتقنيات القياسية للفلسفة، إال أهنا ظلت مقيدة ابالفرتاض أبن آراء بوذا حول املسألة املطروحة موثوقة. ومع 

اِورين ثلون خمتلف النظم الربامهانية. ومبا أن األخرية مل   ذلك، اتسع نطاق النقاش يف الوقت املناسب ليشمل حمم ميم
أتخذ كلمة بوذا ابعتبارها قطعّية، كان مطلواًب من املفكرين البوذيني الدفاع عن مواقفهم بطرق أخرى، وتطرق 
 النقاش الناتج )الذي استمر لنحو تسعة قرون( إىل معظم املوضوعات اليت تمعترب اآلن أساسية يف امليتافيزيقيا،
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ونظرية املعرفة وفلسفة اللغة، وُتيزت ابلتطور الكبري يف املنهجية الفلسفية. ابلرغم من أنه ال ميكننا اجلزم حول 
كيفية تفكري بوذا بشأن هذه التطورات، فما ميكننا قوله هو أن العديد من البوذيني يعتقدون أن املمارسة غري 

مقيَّدة للعقالنية الفلسفية تتوافق ُتاًما مع  
 تعاليمه. امل
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