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 1بوذا

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

ن حمزاويترجمة:   أمي 

ن  مراجعة:  ين الحاج حسي   سي 

 

 

 

 

جم للـد. ه تجاه العقل؛ وإعادة الميالد، وموقفالكارما  ،وفلسفته وتعاليمه األساسيةبوذا حول   سيدريتسارك منص متر

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

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من  الدارجةالنسخة والتر 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

 

 

 

 

 

                                                           
1 Siderits, Mark, "Buddha", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/buddha/> 
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نيكااي وص املعروفة ابسم احملفوظة يف النص تعلق هذه التعاليموت س التقليد البوذي،ال تعاليمه أسث  تُ  من هو بوذا
Nikāyas)) األوغاما أو (Āgamas)يف  نهائيدفها اليتمثل هابلتايل و . لتحرر من املعاانةحنو ا ، ابلسعي
شأن الطبيعة أساسية بفرتاضات ملصدر املعاانة احتليل بوذا . يتضمن عيش حياة جيدةعلى مساعدة األفراد 
ساس التقليد الفلسفي ألت تلك التعاليم ك  فيه. وقد ش   وضعناطبيعة معرفتنا ابلعامل وم بشأنالبشرية، وكذلك 
 جمموعة الذي طو ر 

ُ
 .، ودافع عنهايف امليتافيزيقا ونظرية املعرفة ركبةمن النظرايت امل
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 . بوذا فيلسوفًا1

مؤسس  كونهب رونعاصامل باحثونال عرفهواتما، والذي يغابسم  املعروف اترخييالشص  اب هذه املقدمةتتعلق 
ملزيد منهم يف اوفًقا للتعاليم البوذية، فقد ُوجد العديد من البوذات يف املاضي، كما سيوجد ألنه وذلك البوذية. 
اهنا  إلي أظ"، ويشري إىل رجل تكن من اكتشاف الطريق إىل النريفاان، ق  ي  يعين "بوذا" حرفًيا "ال املستقبل. 

 أدرية-ال ه املقدمةبع هذستت   النريفاان.أيًضا من حتقيق كي يتمكنوا ن  يآلخر لاملعاانة، وقد عل م ذلك الطريق 
ود بوذات التعاليم القائلة بوجتباع ا نظرًا ألن آخرين،وجود بوذات اخلاص ب لسؤالجتاه ا الدراسات احلديثة
القوى واألوضاع  دمةاملق تجاهلستوكذلك املؤسس احلقيقي للبوذية.  صفة ينفي عن بوذاعديدين يف املاضي، 

، غواتماارخيي ابلنواحي الفكرية للشص  الت االهتماميف مقابل اخلارقة اليت مينحها بعض البوذيني للبوذات. 
 ومواكبة التطورات اليت حلقت ابلتقليد الفلسفي البوذي. 

نظرة  يلقنُ س، ذلك راتب  مُ رغم أن ذلك مثري للجدل، لكن قبل أن نوضح ابل فيلسوفًاصفته عامل بوذا بيُ س 
حىت عاش  واتماغن ختبان املصادر أب خالف. موضع  ليستوهي اجلوانب األساسية حلياة وتعاليم بوذا،  على
قبل امليالد، لكن يعتقد الكثري  480-560 حىت وقت قريب أنه عاش بني عتقديُ كان قد  و عاًما.  80عمر 

 بيلةيف ق ،ذات سلطة وثروةيف عائلة ارات سيدهقبل امليالد. ولد  405حوايل  قد تُويفمن العلما  اآلن أنه 
زوجته وابنه  )وكذلك ةكرب أسر   حياتهعقب بلوغه  هجروقد بني اهلند ونيبال.  على احلدود احلالية ،شاكيا
 ك اس  فقة عدد من النُ ر  يف البدايةسيدهارات  جتول. املعاانة الوجوديةعن حل ملشكلة  البحث يف سبيلالصغري( 
، ومن مبفرده يصلل، عنهم فانفصل، تعاليمهم مل تكن لرتضيه لكنالتحرر من املعاانة. طريق  معرفةعوا الذين اد  
 ذابو  كرس  وقداملعاانة.  انتها  اليت تعينو ( (bodhi ستنارةإىل اال، من البصرية واملمارسة التأملية مزيجخالل 

  .اجنازه إىل هذا اإلوالتقنيات اليت أدت بفكار السنوات اخلمس واألربعني املتبقية من حياته لتعليم اآلخرين األ

 ،عارضة لطبقة البامهةوهي طائفة م ،”śramanas“ ان  ام  شري ال تمني إىلنأحد املنفسه  غواتماميكن تصنيف 
ت إىل نج مشال اهلند. وأتلفت هذه املمارساايف حوض اجل ةالدينية السائد مارساتستيا  جتاه املا عن عبت

من بينهم و ، اتن  الشريام   رفض كثري منوقد الطقوس والتضحيات املنصوص عليها يف الفيدا.  منحد كبري 
"(. رتودوكسيةهاهنائية عن طبيعة العامل ومكانتنا فيه )وهلذا السبب تسمى " حقائقلطة الفيدا ابعتبارها ، سبوذا
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، شاداألوابني دعىتُ  )املتأخرة نسبًيا(،داخل الشريعة الفيدية نفسها طبقة من النصوص مع العلم أبنه ُوجدت 
ه النصوص من بني األفكار اجلديدة اليت تظهر يف هذجتاه الطقوسية البامهانية.  استياً ا مماثاًل  واليت تظهر

 واعيةلي: الكائنات ال، ما يلنسبة لنااباملعروفة  رتودوكسيةاهل الشريام ن ات)"األرثوذكسية"( ، وكذلك يف تعاليم 
 ،ذلك البشر، احليواانت غري البشرية، اآلهلة، والسكان من خمتلف اجلحيم( خيضعون لوالدة جديدة)مبا يف 
سبب ت سيئةفعال الواأل ،كائنلل سارةنتائج  سببت ألفعال اجليدة)ا املتمثلة يف الكارماكمها قوانني السببية حت
تنطوي احلالة املثالية و  رضية بطبيعتها؛غري مُ إعادة امليالد دورة من بينما تلك الغري سارة، وما إىل ذلك( ؛  نتائج

لق هبوية هذه احلالة التغلب على اجلهل فيما يتع ويتطلب بلوغ ،على حترر الكائنات الواعية من دورة امليالد
البهاغافاد غيتا بينها  من. عليهالتغلب  هذا اجلهل وكيفية وجهات نظر خمتلفة بشأن متُقد  و الشص  احلقيقية. 

 
ُ
ناقش كما ت  ،لذلك وسائل أربعواليت تذكر ( األوابنيشادصنفة من قبل بعض املدارس األرثوذكسية على أاهنا )امل

 داةاأل كل منها  تكونحيث ، عدد من الذوات املتمايزةب األولول يقعلى األقل رأيني منفصلني بشأن هويتنا: 
عن و  ،اجلسم نها منفصلة عولكنوحاملة مثار الكارما احلسنة والسيئة على السوا ، لتصرفات الشص   ةاحلقيقي
بصفتها الطبيعة اخلالصة للوعي )انبعة من . بينما يقول الثاين بذات واحدة فقط، املرتبطة به االتاحل

 بامهان أو الكائن النقي غري املتمايز.الومطابقة جلوهر الكون أو  "مشاهًدا"(،

لكن عن املعاانة. مسؤواًل  صفتهب ،هبويتناقة ابجلهل املتعل دراسةمعاصريه الذين شرعوا يف نفس ال اتفق بوذا مع
 غرور االعتقاد: من شكلاجلهل يتذلك أبن القول كمن يف ي  ما مييز تعاليمه )يف هذا املستوى من التحليل( 

أو  تناناأل) "ذات-ال" العن  ". هذا هو التعليم البوذي الشهريملكي" ، وأن هذان هناك "أان"أب
anātman)،  شرعية   بطريقة غواتما تقدميما إذا كان ميكن  الف بشأنيبدأ اخل التعليم اانطالقًا من هذو
الذات  نكر أبًدا بشكل قاطع وجود)بشكل صحيح( إىل أن بوذا ال يُ شري أواًل هناك من يُ  . ؟الم أ كفيلسوف
-نفسال راخلمسة أو العناص ”skandhas” "عاتتجمالل"جتاوزها  أيجتريبياً،  هو ُمعطىا املتجاوزة مل
 ، وهي :فها البوذيةعر  اليت تُ اخلمسة  فيزايئية

 املادة/اجلسد/الشكل. .1
 الشعور. أو  اإلحساس .2
 .اتالتصور   .3
 والقرارات. الذهنية: األحكام، واآلرا ، واألفكار، الكينوانت  .4
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 إلدراك. ا داخل: ميكن وصفه أبنه سلسلة من األفعال املرتابطة املتغرية بسرعة متميزة الوعي .5
 
هؤال   يد عي، سهانف الذات مُيث ل اخلمسة فيزايئية-نفساليف حني أن بوذا ينكر أن أاًي من العناصر  و 

 .ةغري جتريبي امبعىن أاهن جاوزةمت ذاتالباب مفتوًحا الحتمال وجود  قد تركاألقل  نه علىأبن و املفسر 
ا قد أنكر فهمت أن بوذ، (البوذية واألرثوذكسية) الفلسفة اهلندية الكالسيكية نأذلك ض ار يعقد و 

سا  فهم أد قالتقليد الفلسفي الالحق  اب عن ذلك يف بعض األحيان أبنيُ . كل بساطةالذات ب
لعقالنية من خالل ممارسة ا استيعابهإلشارة إىل شي  ال ميكن قصد ا جزئًيا على األقل، ألن بوذا بوذا

ليل بناً  على هذا التفسري، يب أال يُنظر إىل بوذا على أنه مؤيد لألساليب الفلسفية للتحو الفلسفية. 
  لنهائي.ا الصخلعقبات أمام اا وصفهببل ابعتباره الشص  الذي يرى تلك األساليب  ،دالواجل

 

 لرفضه هو و  إلنكار أن بوذا هو فيلسوف، قد نصادف سبًبا آخر
ُ
نظري حول األمور ميز للتلنشاط الفلسفي امل

اليت تفتقر إىل التطبيق العملي الواضح. بناً  على هذا التفسري أيًضا، فإن املفكرين البوذيني الالحقني الذين 
 نصيحةب عنايةلافشلوا ببساطة يف اإلصغا  أو  ، قدلكل شي  نهائيةشاركوا يف بنا  نظرايت حول الطبيعة ال

لة مباشرة ابلتحرر من اليت هلا ص قضاايك الوأن نركز انتباهنا يف املقابل على تل ،لذاتهأن نتجنب التنظري بوذا 
رد نصيحة عملية جم وإمنا هو ، يتصل ابمليتافيزيقاالذات ال-وجهة النظر هذه، فإن تدريس الاللفًقا و   املعاانة.
كال التفسريين   كيتشار  املرتبط للغاية بعدم الرضا.ذلك التماهي لة، الزائالتماهي مع األشيا  رشدان إىل عدم ت
االفرتاض أبنه من املمكن التوصل إىل ما فكر فيه بوذا نفسه دون االعتماد على فهم تعاليمه اليت مت تطويرها  إًذا

 يف التقاليد الفلسفية البوذية الالحقة.

هذا االفرتاض موضع تساؤل. حيث أتيت معرفتنا بتعاليم بوذا عن طريق نصوص مل ُتكتب إال بعد قد يكون 
اليت  التعاليم تلك خبالف رتمجات الصينية للغة السنسكريتية،، والليةبااللغات لعدة قرون من وفاته، وهي اب

خطاابت  األوىل خطرية كما يبدو، ابلنظر إىل أن عقبة. قد ال تكون الوخيُتلف حول أمهيتها ،ه قاهلاحيتمل أن
 وال قت تدوينها.و واحلفاظ عليها من خالل نقل شفهي حىت  ،بعد وقت قصري من وفاته داوهلاتبوذا رمبا مت 
 توارث إىل أن تشري حيثللقلق،  ةمثري  ةالثالثصعوبة ال تظل . لكنالثانية منيعة كذلك عقبةالكون تيب أن 
ادران . تشهد مصذهبيةجانب أو آخر يف النزاعات امل صاحلل أو حذف إدراجتضمن عمليات يقد   النصوص
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لى عالقدمية على ذلك: سيواجه املر  نزاًعا بني املفكرين البوذيني، حيث يستشهد أحد األطراف ببعض الكالم 
بوذا. ل ككلمات  ايً رمسمعرتف به الطرف اآلخر أبن الن  الذي مت اقتباسه غري  لريد ،هبوذا لدعم موقف لسان
هلا مفكرون  و جر ابلتطورات الفلسفية لتلك التعاليم اليت  صبغتهتعاليم بوذا ميكن لجلنا  إىل أن س   ذلكيشري 

  الحقون يف التقليد البوذي.

أكثر تفاؤالً من اآلخرين حول إمكانية التغلب على هذه الصعوبة، وابلتايل احلصول على  باحثنيلكن بعض ال
لكننا فكر فيه. د قعلى عكس ما اعتقد الفالسفة البوذيون يف وقت الحق أنه وذلك ما فكر فيه بوذا نفسه، 

ية نتعامل مع فكر بوذا كما كان مفهوما يف التقاليد الفلسفسحيث  هنا.أي موقف بشأن هذا النزاع  ن نتصذل
  .مع نواايهأو خمتلًفا متفًقا التفسري الناتج يكون  قدو الالحقة اليت أهلمها. 

ن ممارسة أب، أو  باطينالدس حلاب سوىكن معرفتها ال ميُ  متجاوزة ذات يف وجودعتقد اأنه  كاحتمالمن املنطقي  
ما ميكننا قوله بشي  ن لكواالبتعاد عن التحرر احلقيقي.  ،ةت العقيملنظرايلغري االعقالنية الفلسفية ال تؤدي 

كون موضوع هذا سي مافهمهم هو وأن . مل يفهمه بتلك الطريقة من التأكيد هو أن التقليد الفلسفي البوذي
 املقال.

 

 . التعاليم األساسية2

 :األربع النبيلةعادة ما يتم تلصي  تعاليم بوذا األساسية يف احلقائق 

 . هناك معاانة.1

 املعاانة. مصدر لتلك. هناك 2

 ملعاانة.ا وقف تلك ميكن. 3

  . هناك طريق لوقف املعاانة.4

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قد يبدو أول هذه االدعا ات واضًحا، حىت عندما يُفهم أن "املعاانة" ال تعين األمل فقط بل املعاانة الوجودية، 
ن هناك قد أبعت. لكن يُ تمية الزوالحل اختبارانعن ناشى  واليأس ال ،غرتابواال ،اإلحباط من ذلك الضربأي 

ينطوي على إدراك  هأبن أعال عتقديُ  هذه احلقيقة، بعضها دقيق للغاية وصعب املنال؛ إلدراكمستوايت خمتلفة 
عقول منه على الرغم من أن هذا ليس ادعا  غري إىل أ حالًيا اإلشارة كفيترمبا املعاانة. له طبيعة أن كل شي  

هو  فسه(ذلك الفرد ن كل شي  )مبا يففإن إدراك أن   أبن مجيع حاالت وأحداث احلياة ابلضرورة غري مرضية،
األحداث  تلكل ثتصور أن م أي احلياة:أحداث لتمتع احلقيقي بـعن ا ق ْبليتصور الال يزعزعميكن أن  زائل،

 مفتوح.سرد ذات مغزى حبكم وجودها يف 

سباب وظروف هو االدعا  البسيط بوجود أو  االدعا  الثاين.مع تطور وتعقيد  ديليبدأ تطور اجلدال الفلسفي اجل
إيقاف كن ميفإنه ، أسباب ماعلى نشأة املعاانة  اعتمدتأنه إذا إىل  شري االدعا  الثالثلظهور املعاانة. مث ي

يُعتقد يات اليت جمموعة من التقناالدعا  الرابع دد بينما حييف املستقبل عن طريق وقف هذه األسباب. املعاانة 
 التوقف.  هلذافعالة  أاهنا

حلقة  ين عشرقائمة تتألف من اث تقدمي متعادة ما و يتوقف الكثري على التعريف الصحيح ألسباب املعاانة، 
واملوت(. أثبتت  ها حاالت الشيصوخة واملرضثل  تبدأ ابجلهل وتنتهي ابملعاانة )تُ  ،سلسلة سببيةمرتابطة يف 

، نفسهاليم بوذا تعلنقلها عي لنصوص اليت تد  ا فيف  متأخرًا.قد وُضعت احلديثة أن هذه القائمة  دراساتال
ض العناصر توجد أيًضا نصوص أقصر حتتوي على بع كما  القائمة، نفسلن بعض الشي  ان خمتلفتانسصت تُوجد

وط التالية: حتلياًل ألصول املعاانة وفًقا للصطعل م ن بوذا قد أبالقول  سليماالثين عشر فقط. لكن يبدو من ال
(، اعًياو  تعمل بشكل كامل )األجزا  اليت تشكل كائًنا اليت فيزايئية-نفسمن العناصر النظرًا لوجود جمموعة 

، فإن ذلك ("ذات-ال" الاملعاانة وعدم الثبات و ) واعيلوجود اللابخلصائ  الثالث  املتعلقلجهل لنظرًا و 
ي"(. ملكو "أإىل االستيال  )حتديد عناصر معينة على أاهنا "أان"  التفاعالت الطبيعية مع البيئةاق يف سيسيؤدي 

بيعة احلقيقية ، وتعزيز اجلهل فيما يتعلق ابلطوالنفور يف شكل الرغبة تعلقاتإىل تكوين ال ما سيؤدي بدوره
ية للشيصوخة احلاالت املستقبل يتضمن والدة جديدة يف املستقبل، وابلتايل تضمني الواعي، الذيللوجود 

  احملتمل أال تنتهي. من واملرض واملوت، يف دورة 
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 Copyright 2019© حكمة  8

ميز ابملعاانة أنه يت، أي الواعيمفتاح اهلروب من هذه الدورة يكمن يف إدراك احلقيقة حول الوجود  يُعتقد أن
من ت جعل تحواذاالس فعالألن أ ،بسهولة هذا اإلدراك ميكن حتقيقال لكن  ،"ذات-ال"وال وعدم الثبات 

أشكاال  تضمنت االدعا  الرابع،الرغبة والكره واجلهل عادات راسصة بعمق. وابلتايل فإن التدابري احملددة يف 
هي تن  فمة لرؤية األشيا  كما هي. ئخمتلفة من التدريب هتدف إىل استبدال هذه العادات أبخرى أكثر مال

البصرية  رطو  يُ فهو . االته النفسيةاملالحظة، خاصًة فيما يتعلق حب، كطريقة لتعزيز قدرات املر  على على التأمل
  تلك القوى على املالحظةمن خالل استصدام 

ُ
ارسة العقالنية مم عب املعرفة ابكتسابوأيًضا رة حديثا، طو  امل

ن خالل النهائي م الصاخل الوصول إىل ممكًنايف التقليد الالحق حول ما إذا  هناك جداًل إال أن الفلسفية. 
تعتمد ال، على سبيل املثالبصرية النظرية وحدها، أو من خالل التأمل وحده، أو ابستصدام كال التقنيتني. 

 وذية الثريافاداب تناديعلى فرضية أن التنوير ميكن حتقيقه من خالل التأمل وحده، يف حني  بوذية تشان
خلالف )يبدأ هذا اعتقد أيًضا أن التحليل وحده قد يكون كافًيا للبعض. ولكن يُ   ،تقنيتني مًعاابستصدام ال

األول  اخليار كتسبي يبدو اخليار الثالث هو األكثر منطقية، لكن .(D I.77-84بنزاع حول كيفية تفسري 
 لتفلسف. ابكل أتكيد بعض االهتمام نظرًا القرتاحه أبنه ميكن للمر  الوصول إىل احلالة املثالية مبجرد 

 

وسط" بني نظرتني أ "مساريصف تعاليمه أباهنا وهو جوهر اكتشافه.  االدعا  الثاين مبثابةيبدو أن بوذا قد عد  
يهما تألن كل لنظرتني.كلتا التجنب  اليت حيددها كمفتاح  جلذور املسببةاباملتعلق  متطرفتني، وهذا هو االدعا 

لوجود ا ونغادر األشصاص يأي كون  ،إلابدةابأو  ،أبديونن األشصاص أبووعدم الزوال،  ابلدوام إما عتقدانت
(. دحياة واح من أقصرمدة عدم استبعاد املوت، على الرغم من  عندعلى أنه حيدث تاًما )عادة ما يُفهم 

بشكل   غري واضح يبقىما  لكن نكره بوذا.وجود نوع من الذات يُ  تتطلب، سيكون من الواضح أن األبدية
اًما توقف عن الوجود تيهلك و ياالدعا  أبن الشص   درجة الذات إىل هإنكار مثل هذ يرقىملاذا ال هو  كامل

(. فيزايئية-لنفسااستناًدا إىل الكيفية اليت يستمد هبا الفرد الزائل عناصر الوجود ، قبل ذلك)أو حىت  عند الوفاة
الذي قد و  ،يشرتكان يف االفرتاض القائل أبن هناك "أان" ابدةواإليكمن حل هذا اللغز يف حقيقة أن األبدية 

احلياة  وراتصري كل ل تفسريًا" املسار األوسط"يف حني مُيثل ميتد وجوده إىل ما بعد املوت أو ينتهي عند املوت.
األحداث  من كونةم وجد شي  أكثر من سلسلةال يُ حبيث . فيزايئية-سلسلة سببية من العناصر النفس وفًقا ل
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رتض هلذه املالك املفأي  ينعدم السؤال بشأن مصري ال"أان"،ابلتايل ، ةغري الشصصية وغري الدائم االتواحل
 وجود له ببساطة.  والذي ال األحداث واحلاالت، 

 

 تأليفيةال احلقيقة قيقة،التمييز بني نوعني من احل عبمت التعبريعنها الحًقا واعية هذه النظرة االختزالية للكائنات ال
واألشيا   ،ليفًياأتاألشيا  احلقيقية  ،كل نوع من احلقيقة له جماله اخلاص من األشيا حيث  . طلقةاملاحلقيقة و 

تم قبوهلا كحقيقة من هي تلك األشيا  اليت ي أتليفًيااحلقيقية  نوانتالكيف. على الرتتيب يف جوهرهااحلقيقية 
ال فهي وابلتايل  ،ت أبسطوانن كينكونة ممجتميعات إىل  زيد من التحليلمبالناحية املنطقية، ولكنها تتحول 

للحصول  مة ر مالحقيقية فقط ألاهنا أكث نعدها أتليفيةكينونة مثال على   عربةال بدقة.تتحدث بشكل حقيقي 
. رفية، وفًقا إىل اهتماماتنا وقيودان املعألجزا  عند جتميعها ابلطريقة الصحيحةموعة من اعلى اسم واحد جمل

ختيل جمرد  مفيد معني، يُقال إن العرابت أتليفي يرجع إىل امتالكنا ملفهومعرابت نظرًا ألن إمياننا بوجود و 
ُنت جة املفاهيم)هذا ال يعين، مع ذلك، أن مجيع  داخل عقولنا مفاهيمي

 تسمح ابلتحليل ؛ فاملفاهيم اليتمزيفة امل
(. أما أألنطولوجياتنا، وابلتايل إىل نوع من اخلطاالختزايل فقط هي اليت تؤدي إىل هذا التضصم املصطنع 

طلقةالكينوانت 
ُ
طلقة( نهائيةفهي تلك األجزا  ال امل

ُ
 من خالهلا. للتأليفابلة قاخلياالت املفاهيمية تكون اليت  )امل

 ة يف اهنايةهي العبارة اليت تصف بشكل صحيح كيفية ترتيب بعض الكياانت احلقيقي املطلقة،العبارة احلقيقية و 
إذا كانت  فاهيميةامل تصيالتالاليت سوف تصف بشكل صحيح بعض  هي التأليفيةالعبارة  ، بينمااملطاف

احلقيقة املطلقة املتعلقة  . تساعد، ابلنظر إىل كيفية ترتيب الكينوانت احلقيقية يف اهناية املطافموجودة ابلفعل
ارات حقيقية ينبغي أن يكون مفيًدا قبول عبملاذا  احلقيقية ذات الصلة يف النهاية على توضيح نوانتابلكي
 .ختيالتجمرد  اراتعباملوضحة يف هذه ال ينوانت)مثل "ركب امللك ميلندا يف عربة"( عندما تكون الكأتليفية 

 

 : سط" على النحو التايللـ "املسار األو األساسية ابستصدام هذا التمييز بني احلقيقتني، ميكن التعبري عن البصرية 
ئية غري الدائمة. فيزاي-هي أن هناك سلسلة سببية من العناصر النفس الواعيةاحلقيقة املطلقة حول الكائنات 

 ما جوهر ودكي ميكن القول بوجغري دائمة، وتفتقر إىل اخلصائ  األخرى اليت ستكون ضرورية   ألاهنانظرًا و 
 سلسلة سببية، يف نوانتالصحيح ملثل هذه الكيعد ذااتً. لكن ابلنظر إىل الرتتيب لشص ، فال أحد منها يُ ل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن  أتليفًياقيقي حلا، أي شص . وابلتايل، من اواحدً ًئا شي ابعتبارها تثلمن املفيد التفكري يف هذه العناصر 
قي حقيشيا  تدوم مدى احلياة ورمبا )إذا كان هناك والدة جديدة( لفرتة أطول. هذا وأيكون هناك أشصاص 

ألن هناك عموًما مزيًدا من السعادة واألمل واملعاانة بشكل عام عندما يتطابق جز  من هذه السلسلة  ،أتليفًيا
-فسنمع أجزا  أخرى من نفس السلسلة. على سبيل املثال، عندما تتطابق اجملموعة احلالية من العناصر ال

ج عنه متعة حالية التدخني( ينتفيزايئية مع العناصر املستقبلية  فمن غري املرجح أن تشارك يف سلوك )مثل 
نقطة اليت أنخذها على وهي ال -حمدودة بعد نقطة معينة  تأليفولكن أمل أكب بكثري يف املستقبل. فائدة هذه ال

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

 

  

  "ذات-ال". ال 3

تشري إليه   شي  حقيقي ال يوجد على أنهإحدى احلجج األوىل  مبثابة سرتاتيجية "املسار األوسط"ا عدميكن 
مفهوم  لهالذي ميثاملفيد  صيالمن توظيفنا للينبع "أان" لأن إحساسنا اخلاطئ ابوضح فهو يكلمة "أان"، 

يف التطور ى عنه، سو  التعبري الكامل يكتسبالشص . يف حني أن اجلز  الثاين من هذه االسرتاتيجية ال 
لعديد من احلجج ، يف شكل انفسه ، ميكن العثور على اجلز  األول يف تعاليم بوذااحلقيقتنيالالحق لنظرية 
اليت لديها هذا  ( S III.66–8هي حجة عدم الثبات ) جاحلجتلك أشهر و  ،"ذات-ال"عن ال الفلسفية 

 اهليكل األساسي:

 .ةكون دائمتسفإاهنا  ذات،. إذا كان هناك 1

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

 تُوجد ذات. ال  ∴. 3
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اخلمسة  اتسكاندز الالتجمعات أو هذه احلجة ال حتتوي على فرضية تؤكد بشكل صريح أن  كون  إن حقيقة
 يُعتقد همكو  انت األشصاص، ابإلضافة إىل حقيقة أنكل على   هي ما حيتوي( مادي-النفس)فئات العنصر 
وي إنكار وجود ن بوذا مل يكن ينأبيدفع البعض إىل االدعا   امي ه، بشكل جترييب مجيًعا امالحظتهإبمكانية 
ت ال ميكن نوانكان معاداًي حملاوالت إثبات وجود كي  عموًما ومع ذلك، هناك أدلة على أن بوذا. ذات

 ملتجهاوعينا  شرح هبدف على سبيل املثال، و ف، Pohapāda Sutta (D I.178–203)مالحظتها. يف 
مجل امرأة يف أحنو  هشوق تث لبرجل ، اغري مرئيً  رائًيا يقارن بوذا شصًصا يفرتض ،مثل تلك الكينوانت إلدراك
 Tevijjaفقط على فكرة أن مثل هذه املرأة يب أن تكون موجودة ابلتأكيد. ويف تيفيجا سوات  اعتماًداالعامل 

Sutta (D I.235–52يرفض بوذا ،)  مبعرفة طريق الوحدة مع برامهان، على أساس  ةامهبعض الب   ادعا
توي افرتاًضا حتاالفرتاض أبن احلجة  األكثر منطقية منبامهان. هذا يعل الأن أحدًا مل يالحظ ابلفعل هذا 

 اخلمس.  (السكاندزات) التجمعاتأبنه ليس للشص  أكثر من يقول ضمنًيا 

افرتاض أن األشصاص خيضعون لوالدة جديدة، إىل جانب االعتقاد بوظيفة  تقوم على( 1) قدمةيبدو أن امل
عدة ل لوجود"دائم" هنا استمرار ا عبارةوتعين واحدة للذات هي أن تكون حامل اهلوية الشصصية غري التارخيية. 

أساس  علىأن يكون اجلسد هو الذات على األقل. يتضح ذلك من خالل حقيقة أن بوذا يستبعد وات حي
ض الفالسفة بع قصدهما  "الزائل. )وهذا يدل أيًضا على أن بوذا مل يقصد بـ "فقط ياة واحدةحلد يُوجأنه أن 

قد  .رًا الحًقا(تطو  "اللحظية"تثل عقيدة البوذية حيث ؛ فقط واحدة لحظةل وجودم البوذيني الالحقني، أي
ن لتكو  واعدة أكثر اتترشيحوكأاهنا  الباقية، ألربعةامادية -نفسالعناصر ال لُتكم  اليت ذهنية ال كينوانتالتبدو 
، وال وضوعاملو احلس العتماد على االتصال بني أعضا  ابعلى أساس أن مجيعها تنشأ  ها ُتستبعد، لكنذااتً 

وليس عنصرًا  ة،فيزايئي-النفسمن العناصر أنواع مخسة  حتديد. إن س ابملوضوعال احلتصاواقعة  تدوم أكثر من
يدل على أن بوذا احتضن نوًعا من االزدواجية. لكن هذه اإلسرتاتيجية إلظهار ثبات العناصر  ،واحًدا فقط

تلك املوجودة ، كوهراجلسم املألوفة يف أنطولوجيا اجل-النفسية ُتظهر أن ازدواجيته مل تكن نوًعا من ازدواجية العقل
اره بداًل من النظر إىل العقل ابعتبفاألرثوذكسية اهلندية. الفلسفية   Nyāyaنيااي ديكارت ومدرسة  لدى

لكلي ا التعبريعامل "العقل" كنوع من حاماًل دائًما ألحداث عابرة مثل حوادث اإلدراك والشعور واإلرادة ، يُ 
هلوية الشصصية ا تعليلفإاهنا تفشل أيًضا يف هذه األحداث غري دائمة،  وألنزم األحداث العقلية العابرة. حل  

 . للذات أن تكون عليهميكن  ذيال الشكل حبيث تالئم
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وبنيتها (، S III.66–8التحكم ) حجة، واليت ميكن أن يطلق عليها "ذات-ال"هناك حجة أخرى عن ال 
 :هي

 . األمل بتغيريهاملر  اإبمكان يس ، فلذات. إذا كان هناك 1

 تغيريه.األمل بميكن للمر   ةاخلمسفيزايئية -عنصر من العناصر النفس. كل 2

 ال يوجد النفس. ∴. 3

ى نفسها، كون هلا سيطرة كاملة علتيب أن فإنه  ،وجودها ح  إذا ص   ذاتالأن  فهي تفرتضة. ري  ( حمُ 1) قدمةامل
أمر هو ع للسيطرة كموض  ذات. إن التفكري يف الدون بذل جهد لرغباهتاوفًقا حالتها  التحكم يف حبيث ميكن

 و . معقول ابلتأكيد
ُ
ات يقع د سليب يدركون أن عب  اإلثبشاه  مُ عون أن الذات جمرد رون اهلنود الذين يد  نظ  امل

ن يكون أ ذاتأن تطلب من ال ستحيل. لكن يبدو من املوحدة حتكمعلى عاتقهم إلظهار أن الذات ليست 
كذا هرؤية أشيا  أخرى.  تأرادإذا  انفسه ترىأن  العنيطلب من تال  مثلماهلا سيطرة كاملة على نفسها. 

أن هذا ينتهك مبدأ  سببب ،نفسه ريُبص   ال اإلبصارن أب لكن ميكننا القول، بدياًل  تفسريًاحالة اإلبصار  تقرتح
نود الذين يقبلون يستشهد الفالسفة اهل ا.نفسهيف تأثري ال اال ميكنه نونةن الكيأبقضي يالذي و عدم االنعكاس، 

يع ملس وبصمة اإلصبع اليت ال تستط ،هذا املبدأ حباالت داعمة مثل السكني الذي ال ميكن أن يقطع نفسه
كانت الذات هي موضع السيطرة، فسيتبع ذلك أنه ال ميكنها ممارسة حبيث  نفسها. إذا مت قبول هذا املبدأ، 

فسها التحكم ال ميكن أن جتد ن وحدةفسها أبًدا. إن الذات اليت كانت هي على ن )أي السيطرة(هذه الوظيفة
صحيحة.  (1) ملقدمةتبدو اذا التفسري، هل وفًقا. ترغب فيها أكثريف موضع السعى لتغيري حالتها إىل حالة 

قد  يةفيزايئ-من الصعب ختيل حالة جسدية أو نفسف: ةصحيح أيًضا (2)املقدمة وهناك أدلة كثرية على أن 
-النفسلعناصر اتلك أن الشص  مكون ابلكامل من  فرتاضابال يرغب الشص  يف السيطرة عليها. وابلتايل، 

  هبذا الوصف. ه ال تُوجد ذات يبدو أنفس، فيزايئية
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الذات اليت قد ترتكز على اهلوية الشصصية غري  نكارظهر هااتن احلجتان، إذن، إلعطا  سبب وجيه إلت  
من العناصر ثر أكن الشص  ابلنظر إىل افرتاض أنه ال يوجد م. و حتكم وحدة تكون مبثابةاليت و  ،التارخيية

 ، فقد فيزايئية املعطاة جتريبياً نفس لا
ُ
  .والوساطةلشصصية كيف ميكن للمر  أن يشرح اهلوية احري  أصبح اآلن من امل

ر غري من قبل شي  آخ عب الوساطة وجوب ممارسة السيطرة ىل، إالسيطرةحجة تشري  ، أالابلوساطةلنبدأ 
اهلندية الفلسفية   ”Sāṃkhya“ ساخميا مدرسة استنتاجكان هذا ابلتحديد   ،؟فيزايئية-العناصر النفس
 قوماتمُ هي أنه من املمكن ممارسة السيطرة على مجيع  ذاتجود ى و لعإحدى حججهم  كانتفاألرثوذكسية. 

ظواهر بقالوا  قدفظ أبًدا، الشص  املعطاة جتريبياً؛ يف حني أاهنم يتفقون مع بوذا على أن الذات ال ُتالح  
ات اليت تتجاوز  الذفرضية لتكون أساًسا ل)أي بذات منفصلة عن العناصر النفس فيزايئية اخلمسة( ساطة الو 

  كل جتربة ممكنة.

 

. الزوالجة صاغ بشكل أكثر شيوًعا استجابة حلُ يُ  ،لذاتاخلاصة ابذا على تعاليم بو  اتمن االعرتاضتيار هذا ال
أن اجلسم  حاضو لمن افالد. إعادة امليو  ارمابوذا لعقائد الك قبول استهدفقد ولعل أكثر أشكاله دراماتيكية 

عن الوجود عند املوت. وابلنظر إىل حجة بوذا أبن احلاالت الذهنية تنشأ مجيعها ابالعتماد على  يتوقف
. عد املوتيستمر بأن  ي، فال يبدو أنه ميكن ألي عنصر نفساالتصال بني األحاسيس واملوضوعاتأحداث 

اعية و ولدون من جديد ككائنات سوف يُ  ،ستنارةومع ذلك، يزعم بوذا أن األشصاص الذين مل حيققوا بعد اال
 ينتقل من حياة إىل أخرى، فكيف ميكن أن نفسي عنصر إذا مل يكن هناك أيلكن من نوع ما بعد وفاهتم. 

ر وضوحا عندما يصبح هذا السؤال أكث املوجود يف هذه احلياة؟ كائنيف احلياة التالية هو نفس ال كائنال صبحي
املولودين  نواليت تن  على أ ،كنوع من العدالة الكونية  تعمل اليت، ارماديدة حتكمها الكاجلضاف أن الوالدة يُ 

ذلك نتيجة لألعمال الصاحلة يف حياهتم السابقة، يف حني أن الوالدات غري السارة ك، يُولدون  سارةيف ظروف 
إال  اداًل،ع ال ميكن أن يكون مثل هذا النظام من املكافأة والعقابو . ةالشرير  ياة السابقةتنجم عن أفعال احل

ُكاَف   ابلنتائج السارة أو غري السارة، إذا كان 
يف  ريرلفعل الصاحل أو الشاب قامهو نفس الشص  الذي امل
 عدام الذاتمع االعتقاد ابن مكانية ذلكاالعتقاد إبمن غري املفهوم  هأن ،معارضو تلك الرؤيةيد لذا . املاضي

 . يف نفس الوقت
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 . الكارما وإعادة امليالد 4

بعض  لبًعا. قن  مُ األخري االعرتاض  ذلكوحدهم الذين وجدوا  اهلنود الكالسيكينيمن  الذات ليس ُمنظ رو
 يكن . )من الناحية التارخيية، ملذات"-ليس ال"ال وامليالد  ادةإعذلك إىل رفض  ين قادهمالذالبوذيني كذلك. 

 اليوم(. ومع اندر احلدوث بني البوذيني الغربيني غري معروفًا بني البوذيني يف شرق آسيا، وهو أمر الرتدادهذا ا
د الالحق أن يبدو قواًي للغاية. من شأن التقلي ارماوالك إبعادة امليالدل ب  ذلك، فإن الدليل على أن بوذا نفسه ق  

 
ُ
 يسعون ينذألسر الأرابب اهة جلمهور من وج  مييز بني نوعني من اخلطاب يف صلب تعاليم بوذا: تلك امل

عاداًي لو أن  كون. وسياليمهيف تع الرهبان الضليعنيمن حكيم، وتلك املصصصة جلمهور من  علملتحصيل ال
على أاهنا مثال  اليمه التعذميكن تفسري ه ئذوحين. اقتصرت على النوع األولوالوالدة  ارمااستصدامه ملفاهيم الك

لتزمني غرياألسر أرابب أن  حيث(. upāyaشار إليها عموًما ابسم آخر ملهارة بوذا الرتبوية )يُ 
ُ
 مبتطلبات امل

إاهنا   سبيل يف اكبريً   اتقدمً  أاهنم سيحرزون( الحًقاتناقش سوف )ألسباب  ًحاليس ُمرج  األخالق األساسية 
 هبا سبًبالذين يقبلون ا فإاهنا تنح، تكن صحيحة تاًماوالوالدة، حىت وإن مل  ليم الكارمااوابلتايل فإن تعاملعاانة ، 
ال نفسه هو ة " لتعليم بوذا عقيدبيضا "الكذبة ال تبيرات( ليكونوا أخالقيني. لكن هذا النوع من )احرتازايً 
يل املثال ، )على سب أيًضا إىل رهبان متقدمني جًدا اعل مهقد فشل يف مواجهة الدليل على أنه تيقبلها، 
III.33الفعل  إنف الشائعة يف بعض الدوائر اليوم ، واليت مبوجبها ارما(. وما قام بتدريسه ليس نسصة الك

 أكثر استعداًدا إىل حد ما ألدا  إجرا ات مماثلة بدوافع مماثلة يف شص يعل ال مثال الذي يتم بدافع الكراهية
الرأي  هو دالً من ذلك،ب مه بوذاعل  . إن ما يُ شص لل واردة أكثرالسلبية  باتعل اخلجتاملستقبل، واليت بدورها 

يعة املتعة وفًقا ، حيث يتم حتديد طبشص أبن كل فعل له أتثريه اخلاص على الالقائل  ،بكثري األكثر صرامة
تعارض بني عقيدة  . لذلك إذا كان هناكفعلنفس الطاملا استمر  امليالد جمدًداوبطريقة تتطلب  ،للقوانني السببية

  .ةيتم حلها عن طريق إضعاف التزام بوذا جتاه األخري ، فلن إعادة امليالدو كارما م الاليوتع، ذات -ال ال

 

 هو حنو واسع لىعما يشار إليه يف الوقت احلاضر و "الفعل". حرفًيا اللغة السنسكريتية يف كارما   يعين مصطلح
)فاال(، واألخرية هي  "الثمرةو " ارما(وجهة النظر القائلة أبن هناك عالقة سببية بني الفعل )الكابملعىن الدقيق 
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ه ر  و أو الالمباالة. هذا هو الرأي الذي يبدو أن بوذا قد قبله يف أكثر صُ  ،أو األمل، من املتعةخبة شصصية 
 لفعالن أ صر بوذا علىوعقلي. ومع ذلك، يُ  ،ثالثة أنواع: جسدي، لفظيتنقسم لألفعال اا. يقال أن وضوحً 
شري غومبيتش أو النية اليت أحدثت التغيري. وكما ي رغبة، بل الفقط املعين  ال يعين احلركة أو التغيري  املقصود
إىل وجهة  لفعسابقة لل طقوسية( ، فإن إصرار بوذا على هذه النقطة يعكس االنتقال من وجهة نظر 2009)

، تصبح النية على أاهنا ختضع لتقييم أخالقي فعالإىل األ يُنظريف نطاق األخالق. ألنه عندما  فعلنظر تضع ال
 أخالقيا و أبدا  الفعل اجلائر  دال يقوم الفر  ،فعلى سبيل املثال ذات صلة.

ُ
ث إبهانة لكبار السن تمثل يف التحدامل

نمن نطق األلفاظ النابية يف وجود  قريبةفقط من خالل إصدار أصوات  اوات واألطفال لببغميكن لألنه ؛ ُمس 
 ،يري اجلسدياليت أنتجت التغ، و قي هو احلالة الذهنية )إن وجدت(. ما يهم التقييم األخالالكثري من ذلك إتيان

أو العقلي. ويقال إن هذه احلاالت الذهنية هي اليت تسببت يف حدوث جتارب الحقة جيدة وسيئة  ،أو اللفظي
 لكارما.املدنسة" هي اليت تسبب مثار وحمايدة. وبشكل أكثر حتديًدا، فإن حدوث احلاالت الذهنية الثالث "ا

 Aخبان على وجه التحديد )واجلهل. وقد أُ  ،والكره ،الرغبةيف املتمثلة ( kleśasالثالثة ) دراناألوهي 
III.33 ؛ ارميةكالثالثة ليست هلا عواقب   درانتكن من تدمري هذه األ شص ( أن اإلجرا ات اليت يقوم هبا

  لوالدة األخرية. الشص  مير ابمثل هذا أن و 

 

ليس  التصرف إبمكانيةيبدو أن بوذا يقول حيث . األدرانبعض احلذر مطلوب يف فهم هذا االدعا  حول 
ة أن يكون يكره، ومع ذلك فمن الصعب أن نرى كيفالرغبة أو ال يف غيابفقط من دون اجلهل، ولكن أيًضا 

 عليهة، يب على هذه الصعوبملعرفة كيف يتغلب املر  دون وجود حافز إيايب أو سليب. من  قصودمما فعل 
اجلهل  جلهل، أيا نهازي  يتلك الدوافع اإليابية والسلبية اليت تيب على الرت " تعين كرهأن يدرك أن "الرغبة" و "ال

راط يف فرتض أن الشص  املستنري، ال يزال إبمكانه االخن. يُ "ذات -ال"ال فيما يتعلق ابملعاانة وعدم الثبات و 
اض تستند أفعاله إىل االفرت من دون أن  كنل .رقيقة هذه األمو حب ، حىت وهو على درايةع مادافوفق عمل 

ذه هباجلهل  سببيسما. أو رغوبية غائية  هذه األفعال داللةضفي على ت أن هااملسبق أبن هناك "أان" ميكن
زز اجلهل. تعُ ع من الدوافبنية  يسريمن خالل تو  ،ةملعاانة الوجوديا فرص، وابلتايل املزيد من والدة جديدة األمور

ميكننا اآلن أن نرى كيف ميكن اعتبار االمتثال ألخالقيات الفطرة السليمة كصطوة أولية على طريق وقف 
فيما ااًل فع   -من الناحية األخالقية  جيًدا ولو اُعتب  حىت  -املعاانة. يف حني أن وجود اجلهل يعل كل فعل 
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عتب عادة شريرة من الناحية األخالقية هي معززات قوية للجهل تلك األعمال اليت تُ بينما  ، خي  الكارما
العرتاف يف حني أن او أمهية قصوى.  له شص ال خري، من حيث أاهنا تنبع من االفرتاض أبن أكببشكل 

ابلقيمة األخالقية لآلخرين قد ال يزال ينطوي على تصور بوجود "أان" ، إال أنه ميكن أن يشكل تقدمًا حنو 
 الشعور ابلذات. إاهنا 

 

اعدان على رؤية كيف ميكن استصدام اسرتاتيجية املسار يسقد ارما، ما يعنيه بوذا ابلك حول ستطراداال اهذ
ث ل .إعادة امليالد بواسطة ذات"-على ال"اللرد على االعرتاض هبدف ااألوسط  أن املكافأة  يفهذا االعرتاض  ت 

 . ةاسصنتال ميكن استحقاقهما أبداً يف غياب الذات امل يوات املصتلفةعب احل ارماهتما الكوالعقاب اللذين ولد  

( 1) :وهي تطرفة.را  املزوج من اآلتتضمن إسرتاتيجية املسار األوسط عموًما حتديد ورفض افرتاض مشرتك بني 
( أن هذا الشص  ال 2) .يف احلياة السابقة أفعالهأن الشص  يف احلياة الالحقة يستحق الثمار الناجتة عن 

( هو أن األشصاص يستحقون الثواب والعقاب بناً  2( و )1يستحق الثمار. أحد االفرتاضات املشرتكة بني )
 ،خالقيةمبثابة عدمية أسيكون ذلك هذا االفرتاض. لكن  أحدهموقد ينكر  ،على الطابع األخالقي ألفعاهلم

ُبش ر أكثرقد يكون البديل (. زوال التاماليتجنب العدمية )مثل  املسار األوسطويقال إن 
 و إنكار وجوده امل

وذا يعنيه ن بأبما يبدو هو هذا  .صحراويةخصائ  أخالقية  محلمثل األشصاص الذين ميكنهم  أشيا  مطلقة
؛  S II.62 )نيلف وال خمتنيليسا متماثل )يف تناسصني متتالني( سابق والالحقالشصصني الن أبعندما يؤكد 
S II.76  ؛S II.113ن القول يزين، فإا(. نظرًا ألن أي شيئني موجودين يب أن يكوان متطابقني أو متم

 يعين القول أباهنما غري موجودين. اهنما ليسا كذلك، أب عن الشصصني

وخصائصهم  ن األشصاصأبتيح للمر  أن يؤكد ي حيثألنه يتجنب العدمية األخالقية.  واعد أكثرهذا البديل 
، فنحن ملفروضة عليناا أن نقول هذا يعين أنه ابلنظر إىل اهتماماتنا والقيود املعرفيةو  .حقيقة أتليفيةاألخالقية 

نا نمن خالل التصرف كما لو أ -تقليل األمل واملعاانة بشكل عام  -تحقيق هدفنا لنعمل بشكل أفضل 
 شصصية يف وأحداث غري ينوانتاية املطاف، هناك فقط كيتمتعون خبصائ  معنوية كبرية. يف اهن أشصاص

أو ، و تلكأ ا اجلهل، نية تتشكل على أساس هذه الرغبةيسرهالتسلسل السبيب: اجلهل، أنواع الرغبات اليت يُ 
االدعا  أبن و لمعاانة. نح فرصة لقد مي األمل أو الالمباالة، أوفعل جسدي، لفظي أو عقلي، شعور ابلسعادة، 
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عة احلقيقية جهله ابلطبيبداعي الشص  الذي يقوم بعمل شرير  نأبالتفكري من  ناميكن مفيد املوقفهذا 
 عجلة يف يف احلياة القادمة، ويعاين من خالل استمراره قهالألشيا ، ويتلقى الثمار غري السارة اليت يستح

ية املربكة املشاعر واملواقف الداخل)إعادة امليالد املتكرر غري املتحكم به حتت أتثري ”saṃsāra“ السامسارا 
ملناسبة للتدخل ملنع ا واضعيساعدان يف حتديد امل همن املفيد التفكري يف املوقف هبذه الطريقة ألنو ، والكارما(

 األمل يف املستقبل )الفعل الشرير( واملعاانة املستقبلية )اجلهل(.

لكن وذا. به عيالذي يد   نموذجموجودة يف ال امليالدوإعادة  ارماأنه من الصعب للغاية تصديق أن الك ال شك
 اليوجيقنية من خالل ت ،ملاضيا صارتباسقدر على من قبل أولئك الذين طوروا  إثباهتانه ميكن أب عتقديُ 

كن أولئك الذين مل يقتنعوا ابلفعل أبن التأمل وسيلة موثوقة للمعرفة. ما مي املتقدمة. ولكن هذا ال يساعد كثريا
ديدة دون اجلالدة حيث الو و  ."ذات-ال"ال ال تتعارض مع  وإعادة امليالد ارماهو أن الك ببعض التأكيدقوله 

 جلسد آخر( ممكنة.  حتناسخ )انتقال الرو 

 

 . موقف جتاه العقل 5

 

 ألولايف احلياة األخرى ليسا متماثلني وال خمتلفني، قد يكون الرد ر  وامل ،يف احلياة ملر عندما يقول بوذا أن ا
يعين شيًئا آخر غري "ليس هو نفسه". ولكن يف حني أن هذا ممكن ابللغة اإلاجنليزية الذي " هو "االختالف عليه

ذا على أنه ينكر بو  قدمي، حيث يتم تاللغة الباليةابلنظر إىل غموض "الشي  نفسه"، إال أنه غري ممكن يف 
ا إذا كان لبعض إىل التساؤل عمابوالتميز العددي. وقد دفع هذا  عدديةبشكل ال لبس فيه كل من اهلوية ال

تيار بني أربع خكون فيها االيبوذا ال يستصدم منطًقا منحرفًا. ومما يعزز هذه الشكوك تلك احلاالت اليت ال 
 أو “tetralemma” ب"املربع املستحيل يسمى ما احتماالت، وهي نيثنوليس ا احتماالت

catuṣkoṭi  ة" هلا غري قابلة للتجزئ ربع مقدمات"جمموعة من أربع وظائف منفصلة" أو "أل)حجة منطقية
سبيل املثال، عندما ى لع (ملنطق اهلندي، والتقاليد املنطقية البوذيةا وكانت مهمة يف تقاليد ،تطبيقات متعددة

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

https://www.merriam-webster.com/dictionary/tetralemma
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 .( ال يزال موجوًدا بعد املوت1) 

 .( ( غري موجود بعد املوت2) 

 .( موجود وغري موجود بعد املوت3) 

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

". ككذل  عنه اخمتلفً يس نفسه وليس هو حنصل على تكرار "ل ،(2( و )1)االحتمالني عندما يرفض بوذا  
( يبدو 4( و )3( تتفاقم الصعوابت املنطقية. نظرًا ألن كل من )4( و )3)االحتمالني  يرفض حنيولكن 

دو منهما هو التفكري يف احتمال أن يكون التناقض صحيًحا. ويب التفكري يف أيو   شكلًيا،أاهنما متناقضان 
( و 1)ن مالذي يتعارض بشكل واضح مع إنكار كال لوسط اذلك مبثابة أتكيد للوسط املستبعد،  اإنكارمه
  . اصوفيً  حضورًا هنا تبخن(. قد يتسا ل املر  ما إذا كنا 2)

 الفالسفةهؤال   ي." كما ه"ليس هو نفسه وليس خمتلًفا عنه كذلك عبارةعلى  الفالسفة البوذينيبعض  وافق
ألاهنم أكدوا على وجود الشص  يف ُدعوا هبذا االسم، ( ،الذين Pudgalavādins) ن"و صييهم "التشص

وا أن الشص  ليس علقد اد   .فيزايئية-النفسالعناصر  نعبعيًدا  يتم تسميته وتصورهاهناية املطاف كشي  
أنه ال يوجد  لقبول ،  كانوا على استعدادنتيجة لذلكو  .وليس متمايزًا عنها فيزايئية-النفسمتطابًقا مع العناصر 

 البوذيني، رفضها معظم الفالسفةتلك شي  ميكن قوله عن العالقة بني الشص  والعناصر. لكن وجهة نظرهم 
 ineffability“   "فو وصم-ال "الؤدي إىل مفارقة ت اأاهن على أساس يف جز  منه وجا  رفضهم

paradox” أاهنا  وال ،رة على التعبريعذمتأاهنا أن عالقة الشص  ابلعناصر  ال ميكن للمر  أن يقول، حيث
يس متطابًقا مع لوصفه أبنه أن الشص  ميكن  على بدالً من ذلك فكان اإلمجاع. لتعبريعلى اتعذرة مليست 

لون قنتسيذين فيما يتعلق ابألشصاص الو مفاهيمي. ل الشص  جمرد خيا حبيث يصريا عنها، ايزً العناصر وال متم
" هي من ذلكك  ليس نفس الشي  وليس خمتلًفا عنهاليت ينطوي عليها " نكارات، فهموا أن اإلحلياة أخرى
" غري صحيحة أخضر 7إذا اتفقنا على أن العبارة "ف  نفي أدائي.أاهنا تعمل مثل ، أي اتزامتبدون ال تنويعة
 7ألوان، فقد نستمر يف القول ، "ال تقل أن الرقم  يس هلااألرقام لك  ، على أساس أن الكائنات اجملردةداللًيا

"ال يقول"  األدائيالنفي  عامل ال يوجد أي تناقض هنا، ألن حبيث  "أنه ليس أخضر أيًضا تقلال و أخضر،  
  ال يولد أي التزام بتوصيف بديل.
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. parameterization متغريات زيعتو  ( تنطوي على3) حتماليةأيًضا دليل على أن ادعا ات االهناك 
خرى ال أاألرهات يُوجدون ما بعد املوت، أو أاهنم من زاوية أبن من زاوية االدعا   كنعلى سبيل املثال، قد مي
قية. وعلى الرغم تناقضات حقي وجودبال يتطلب تقدمي مثل هذا االقرتاح أن يعتقد املر  و ، يُوجدون بعد املوت
( )بغض النظر عما إذا كانت 3( قد تبدو مكافئة منطقيًا ملطالب النوع )4) حتماليةمن أن ادعا ات اال

لرفض و ل تصور. ك  خارج وضوعاملأن  مؤكًدا على ه االحتماليةهذ جلأم ال( ، فإن التقليد يعا تغرياتمُ تتضمن 
: أن حالة الثالثة األوىلحتماالت استجابة طبيعية واحدة لرفض اال تقدمي ، يبرهاتاأل( حول 4) حتماليةاال

ة به ليس دلياًل واألسئلة املتعلق ،رفض بوذا لالحتماالت األربعةأن و أرهات بعد املوت تتجاوز الفهم العقالين. 
 استصدم منطًقا منحرفًا.قد على أنه 

 

 خبصوص تلفعن ادعا  خم هبدف الدفاعرد بوذا على أسئلة مثل تلك املتعلقة ابألرهات استدعا  يتم  أحياانً 
لتنظري اشص  يرفض فهو اتًيا، مجبرا ابألساسأن بوذا كان على هذا اإلدعا  ين  موقفه من العقالنية. 

حل املشكلة لى عويستصدم العقالنية الفلسفية فقط إىل احلد الذي ميكن أن يساعد فيه ذلك  ،اجملرد الفلسفي
يدافع عن رفضه  يبدو أن بوذا يتبىن شيًئا من هذا القبيل عندماوابلفعل  العملية املتمثلة يف القضا  على املعاانة.

مبدأ  بداية، أو ما إذا كان يواترهات، أو ما إذا كان لسلسلة احللإلجابة على أسئلة مثل تلك املتعلقة ابأل
. ويدع مجيع اآلرا  املمكنة فيما يتعلق مبثل هذه التساؤالت، حيث إن دللجسا وافقً ( مُ jīva) (جيفا) املعيشة

(، M I.429اإلجابة عليها لن تؤدي إىل وقف التشوهات وابلتايل إىل اهناية املعاانة. ويف تشبيه مشهور )
عاجل يُ على أال  لحيُ ه بشص  ُجرح بسهم ولكن ،ييب على هذه األسئلة أبن على بوذا لحيُ  شص يُقار ن 

 ، وما شابه ذلك.السهم مت صنعأي نوع من اخلشب ومن ، يعرف من أطلق السهماجلرح حىت 

يف عدة اآلخرين قها بوذا على تبادل أفكاره ملساعل  تشهد مقاطع مثل هذه ابلتأكيد على األمهية الكبرية اليت يُ 
صدم لإلجابة على ستميكن أن تُ لتغلب على املعاانة. ولكن هذا يتفق مع االعتقاد أبن العقالنية الفلسفية ا

 
ُ
بعد  مناسبة واحدة، يف يقوم بوذا هبذا فقط ة.لح  األسئلة اليت تفتقر إىل اتصال واضح مع املصاوف العملية امل
ذا أواًل كل يرفض بو حيث ، ذلك رهات وما شابهالضغط عليه إلعطا  إجاابته على األسئلة املتعلقة ابأل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي فض  ، ويدافع عن رفضه على أساس أن هذه النظرايت ال تُ tetralemma احتماالت "املربع املستحيل"
تسائ ل ر . ولكن عندما يُظه  سامسارا )دورة إعادة امليالد(إىل التحرر من 

ُ
فقدان  عالمات تدل علىالشص  امل

بعد استنفاد الوقود.  تتطاير يتال ناراملعاانة، يستجيب بوذا مبثال ال لوقفالثقة يف قيمة تعاليم بوذا بشأن الطريق 
، فقد ينكر املر  ابستمرار أنه ذهب إىل الشمال أو اجلنوب ناريشري بوذا إىل أنه إذا ُسئل أحدهم عن مكان ال

أو يف أي اجتاه آخر. هذا لسبب بسيط هو أن األسئلة "هل ذهبت إىل الشمال؟"، "هل ذهبت إىل اجلنوب؟" 
لقة ملزيف أبن النار ما زالت قائمة. وابملثل، فإن األسئلة املتع، وما إىل ذلك، مجيعها تشرتك يف االفرتاض ا

ابألرهات وما شاهبها تشرتك يف االفرتاض اخلاطئ أبن هناك شصًصا ما قد يستمر يف الوجود بعد املوت، أو 
 اولحت ااألسئلة يف أاهنتلك  يكمن حرجال  . (Anālayo 2018 ،41يتوقف عن الوجود عند املوت، إخل )

  لوجيةو يتر و س انحية  العقالنية الفلسفية خارج نطاقها الشرعي، كصادمة ملمارسة مفيدة منتوسيع 
“soteriologically”  شف شي  يتم الكلعلى فرضية خاطئة  هايف إبقائابألحرى  وإمنا، يةخالصأي

  عنه من خالل توظيف العقالنية الفلسفية.

 

من  يت هذه املواجهةوأتلذاهتا، ر العقالنية الفلسفية قد  أبن بوذا يُ  القائل الدعا ا مواجهةنوع خمتلف من يُوجد 
أحيااًن  قليد البوذييف الت البوذي. على سبيل املثال، يصادف املر  الصاخل الدور الذي تلعبه السلطة يف علم

اصة االدعا  أبن األشصاص املستنريين مثل بوذا فقط هم الذين يستطيعون معرفة كل تفاصيل العالقة السببية اخل
 يُفهم من ذلكفقد  ،كارميةعتقد أن القواعد األخالقية حتددها تفاصيل العالقة السببية ال. وبقدر ما يُ ابلكارما

ذية كان طة بوذا. مرة أخرى، يبدو أن التطور الالحق للفلسفة البو أن معرفتنا ابلقواعد األخالقية تعتمد على سل
مقيًدا ابحلاجة إىل جعل النظرية متوافقة مع بعض االدعا ات الرئيسية لبوذا. على سبيل املثال، طورت إحدى 

، ليس بسبب أي استيا   ”four-dimensionalism“ األبعاد األربعةنظرية املدارس شكالً مفصالً من 
 الذي تقول ، ولكن ألاهنم اعتقدوا أن عدم وجود املاضي واملستقبل ”presentism“ يةاحلاضر  عميق من

املعاصرين  احثنيب. ويذهب بعض الليتعارض مع قدرة بوذا املزعومة على إدراك املاضي واملستقب احلاضرية به
للغوي ا هتابو هي أكثر من جمرد نوع من ال "ذات-ال"ال إىل أبعد من ذلك ليتسا لوا عما إذا كانت وظائف 

نه  أبوالقول (. Collins 1982: 183ضد استصدام كلمات مثل "أان" و "الذات" يف التقليد البوذي )
 
ُ
تفوق على الكتاب املقدس ت صرحياتتس أو ؤس  كما يف بعض التقاليد الدينية األخرى، فإن وجهات نظر امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  21

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

  الفلسفية.

 

لعقالنية غري اتقاليد اليت تطورت من تعاليم بوذا، إال أن بوذا نفسه كان يستصدم رمبا كان هذا صحيًحا يف ال
توصل إىل استنتاجاته  أبنه ديثقول رداً على احلالله ث  بتقدير كبري جًدا. يبدو أن هذا يتعارض مع ما ميُ  املقيدة

 دراكيةعدًدا من القوى اإل، ألنه ميتلك الكالم هو تشهريمثل هذا  إنمن خالل التفكري والتحليل وحده: 
مبثابة  وإمنا ،نفسه كالم بوذا  ليس على أنه هذا املقطع لونعام  يُ  باحثني(. لكن بعض ال (M I.68)اخلارقة 
 حيواي(. يف الواقع، يد املر  نقاًشا Gombrich 2009: 164التعبدية الالحقة )االحنرافات تعبري عن 
بني البوذية  ي العلم، وهو نقاش قد يعكس املنافسةل  ما إذا كان بوذا كُ  مبسألةفيما يتعلق  البوذية التقاليد داخل

لتقليد البوذي  من اجلز  األكبعلى األقل حيرص الكن ي العلم. ل  كُ   عتقد خبالقوتلك املدارس البامهانية اليت ت
جلميع  اإلدراك الفعليوهو ى عادًة إىل كائن كامل: ب إىل بوذا هذا النوع من العلم الذي يُعز  نس  على أال يُ 

الك القدرة ي العلم فقط ابملعىن األضعف املتمثل يف امتل  ال إن بوذا كُ ق  بدالً من ذلك، يُـ و احلقائق يف أي وقت. 
وآليات قوانني  ،احلياة املاضيةتفاصيل  ، مبعىنيخالصدائًما على إدراك أي حقيقة فردية ذات صلة مبشروع 

ات ذلك، يقال إن هذه القدر  ابإلضافة إىلشص  ما.  أدران، وما إذا كان قد مت القضا  على الكارما السببية
. يبدو أن اوابلتايل قد يطمح إليها اآلخرون أيضً ، دد  حمُ مسار تدرييب بوذا من خالل دورة  باتكتس  من مُ هي 
سيكون من إنه فالتقليد املتأخر هو أنه بينما ميكن للمر  أن يكتشف احلقائق ذات الصلة مبفرده،  موقف

عندما نصل إىل ف. لكبذ االستفادة من حقيقة أن بوذا قام ابلفعل جبميع األعمال املعرفية املعنية ،املعقول أكثر
ن نسأل التجربة واخلطأ، ولكن من املنطقي أمدينة جديدة، ميكننا دائًما العثور على وجهتنا النهائية من خالل 

 ابلفعل. طريقها شصًصا يعرف

 

، أدت هتنشأ التقليد الفلسفي البوذي من اجلهود املبكرة لتنظيم تعاليم بوذا. يف غضون قرن أو اثنني من وفا
ئمة بني ااالختالفات التفسريية إىل نقاشات بشأن نية بوذا احلقيقية يف بعض األمور، مثل تلك اليت كانت ق
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. وبينما تستصدم أطراف هذه املناقشات العديد من األدوات لفردواآلخرين حول وضع ا "التشصيصيني"
وثوقة. ومع م والتقنيات القياسية للفلسفة، إال أاهنا ظلت مقيدة ابالفرتاض أبن آرا  بوذا حول املسألة املطروحة

مل  ةا أن األخري ثلون خمتلف النظم البامهانية. ومبميُ  ريناو  ذلك، اتسع نطاق النقاش يف الوقت املناسب ليشمل حمُ 
تطرق و  ،، كان مطلواًب من املفكرين البوذيني الدفاع عن مواقفهم بطرق أخرىقطعي ةخذ كلمة بوذا ابعتبارها أت

يف امليتافيزيقيا،  ةأساسيعتب اآلن معظم املوضوعات اليت تُ إىل النقاش الناتج )الذي استمر لنحو تسعة قرون( 
حول   اجلزمال ميكننا ه م من أنابلرغنظرية املعرفة وفلسفة اللغة، وتيزت ابلتطور الكبري يف املنهجية الفلسفية. و 
مارسة غري هو أن العديد من البوذيني يعتقدون أن املقوله ما ميكننا ف ،هذه التطوراتبشأن  بوذا ية تفكريكيف
 
ُ
 تتوافق تاًما مع تعاليمه. دة للعقالنية الفلسفيةقي  امل
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