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مقایسۀ مسألۀ «نجات» در دو مکتب بودایی مادیَمیکه و شینشو جودو
-1لیالعبدالهی-2مجتبیزروانی
چکیده
یکی از مهمترین آموزههای دین بودا ،مسأله رنج در زندگی انسان است .بوودیم اساسوا بوهدنبوال
نجات انسان از رنج است .تعالیم اولیۀ بوودا راه رهوایی از رنوج را آگواهی صور
میدانست؛ اما با گسترش بودیم در میوان فرهنو هوای مختلو

از وجوود رنوج

و بسوا اجتمواآی آن ،مکاتو

مختلفی از بودیم شکل گرفت که مسأله رنج و راه رهایی از آن را بهگونۀ دیگری نسبتبه تعوالیم
اولیۀ بودا تبیین میکردند .این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که راه نجات انسان از چرخۀ
رنج چیست؟ پاسخ این پرسش در دو مکت

مهوم بوودایی مادیمیکوه و شوینشوو جوودو بررسوی

شدهاست .در این پژوهش مفهو نجات و نحوۀ دستیابی به آن و همچنین آوامل مؤثر در کسو
بررسی شدهاست  .نتوایج ااصول از ایون پوژوهش کوه بوه روش توصویفی و

آن در این دو مکت

مقایسهای انجا شدهاست نشان میدهد که در مکت

مادیمیکه ،نیروانه بدون وصوول بوه معرفوت

برتر محقق نمیشود .این نوع از معرفت را ناگارجونا «شونیاته» مینامد که انسان بوا نفوی معرفوت
نسبی آن را کس

میکند؛ اموا در مکتو

«آمیدا»ست و نه هیچ آمل دیگری .در مکت
شایستۀ لط

شوینشوو راه نجوات انسوان تکورار خالصوانۀ ذکور نوا
شین ،انسان باید تنها بوا تکورار ذکور آمیودا خوود را

او کند.

واژهها :مادیَمیکه ،معرفت ،شینشو ،آمیدا ،ذکر.
کلید 
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-1مقدمه

معرفت در دین بودایی نهفقا از باب معرفتشناسی ،بلکه ازمنظر هستیشناختی مورد توجه است.
درنظر بودا ،هستی بهمثابۀ رنج تلقی میشود و تما تالش انسان باید معطو

به ازبینبردن رنوج و

رسیدن به ساال نجات و نیروانه باشد .راه رهایی از رنج ،معرفت و آگاهی است.
در مکت

مهایانه شش «فضیلت کمال» ) (paramitāsکوه امکوان معرفوت را فوراهم مویکننود

آبارتاند از« :بخشش و ترام» )« ،(dānaاُسن خُلق» )« ،(Shilāبردباری» )« ،(kshāntiهمت و
آووم اسووتوار» )« ،(viriyāتفکوور ،مراقبووه» )« ،(dhyānaبصوویرت و بیوونش برتوور» )(prajnā

()Suzuki.1907.69؛ واالتوورین فضوویلت همووان «معرفووت برتوور» ) (prajna/parajnanaاسووت
(نک.زروانی )117-103 :1375،و فضیلتهای دیگر باید فورد را در مسویر معرفوت درسوت قورار
دهند تا او را از رنج نجات بخشند .مکت

تهرهواده با تأکید بر اصل نه نفس ) ،(an-Atmanمنکور

هرگونه توان و قوّۀ رواوانی بورای انسوان اسوت کوه بتوانود آمکورد معنووی او را هودایت کنود
) .(Suzuki.1907:63در مکت

مهایانه برخال

سنت تهرهواده ،انسان موجودیت مشخصی دارد؛

یعنی دارای آتمن است و این آتمن ظرفیت دستیابی به کمال یا بدهی را دارد .در مکت

مهایانه هر

فردی بهصورت بالقوه دارای «بذر روشنشدگی و کمال» ) (tathāgatagarbahaاست؛ ولی وجود
اسکاندایی انسان موج

میشود معرفتی که انسان بالقوه از آن بهرهمند است ،بهرااتی تعویّن پیودا

نکند ( .)Williams.2008:51بر این اساس مهایانه راه بودی ستوه را بورای دسوتیابی بوه کموال و
بالفعلکردن آن فضایل مطرح میکند .این فضایل در ده مراله تحقق پیودا مویکننود کوه «بهوومی»
) (bhumiنامیده میشود .این مراال آبارتاند از« :لذت یا خوشوی» )« ،(paramuditaآزادی یوا
پاکدامنی» )« ،(vimalaروشنشدن یا تنویر فکور» )« ،(prabhākariپرتووافکنوی» )،(arcishmati
«تسووخیرناپذیری» )« ،(sudurjayaرخنمووودن» )« ،(abhimukhiفراتوور رفووتن» )،(Durangama
«استواری یا ثابتقد شدن» )« ،(acalaکس

خرد نیک یوا نیوکسرشوتی» )« ،(sādhumatiکنوار

رفتن ابرهای دهرمه یا قانون» ) .(Suzuki.1907: xii) (dharmameghaبوا تحقوق ایون فضوایل
است که امکان بوداشدن برای انسان فراهم میشود :یعنی رسویدن بوه بودهی و رهاشودن از رنوج.
مکت

مادیمیکه نیم که از شاخهای مهایانه است ،برهمیناساس رسویدن بوه «پراجنوا» یوا «معرفوت

برتر» را تبیین میکند.
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مهایانه «غفلت» است .غفلتی که انسان را از تحقوق پراجنوا بوازمویدارد.

غفلووت از ایوون توانووایی درونووی انسووان و اینکووه فوورد بووودایی موویتوانوود ووی مراالووی چنوود،
«تتهاگته» ) (tathāgataیا «چنینی» ) (suchnessخودش را که شکل اصیل و اقیقی انسان اسوت،
محقق سازد .ااصل این غفلت میل به زندگی و تعلقات آن اسوت کوه انسوان را در مرتبوۀ تووهم
نگهمیدارد و مانع رهایی و نجات انسان میشود؛ اما در آیین شینشو ریق نجات ،ذکر نا بودهی
ستوهای بهنا «آمیدا» ) (amidāاست که قسم یاده کرده تا کسانی که نوا او را بوا اخوالک تکورار
کنند ،در سرزمین پاک یا بهشت متولد کند و آنها را برای همیشه از رنج کرمه و سمسواره نجوات
دهد.
-1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
دو مکت

مادیمیکه و شینشو که هر دو از مجموآۀ آیوین مهایانوهای هسوتند ،دو ریوق متفواوت

برای دستیابی به نجات را مطرح میکنند .مکت
نجات را از ریق معرفت میداند؛ اما مکت

مادیمیکوه همچوون بیشوتر مکاتو

بوودایی راه

شینشو راه نجات را از ریوق ذکور (ذکور نوا آمیودا)

میداند .در فرایند نجات موقعیت انسوان بوهآنووان یوک سووی ایون جریوان ،از اهمیوت خاصوی
برخوردار است .شکل متفاوتی از اضور انسان و فعالبودن او میتواند رق متفاوتی از نجوات را
در این فرایند مطرح کند و برآکس .همچنین اینکه آداب و شعائر دینی تا میمانی میتواننود انسوان
را در این جریان یاری کند که مسائل اساسی در شناخت رویکردهوای مختلو

بوه بحوج نجوات

باشد .این پژوهش درپی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 -1مسیر نجات در دو مکت

مادیمیکه و شینشو چگونه است؟

 -2نقش انسان در فرایند نجات چیست؟
-1-2اهدافوضرورتتحقیق
بنیانگذاران دو مکت

مادیمیکه و شینشو ،دو شکل متفاوت از ماهیوت و چگوونگی دسوتیابی بوه

نجات ارائه میدهند .با وجود شباهتهایی که میان مبانی نظری این دو فرقه وجوود دارد؛ اموا هوم
بهلحاظ روششناسی و هم در نحوۀ اضور انسان در مسیر نجات ،تفاوتهایی میان این دو مکت
وجود دارد که بررسی آنها ضروری است و این نوشتار درصودد اسوت توا بوه ایون تفواوتهوا و
شباهتها بپردازد .هد

این پژوهش شناسایی مفهو نجات و مقدمات الز آن و همچنین تبیوین

نقش انسان در فرایند نجات از منظر این دو فرقه است.
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-1-3روشتفصیلیتحقیق

در این مقاله روش تحقیق بهصورت توصیفی-تحلیلی است .توصی ها بر مبنای منابع مربوو بوه
هر دو فرقۀ بودایی است که آمدتا از منابع مهم و موثق در مطالعات دین بودایی هستند .تحلیلهوا
نیم براساس رویکرد کلی مقاله خواهد بود که ارزیوابی و مقایسوۀ دو آیوین مادیمیکوه و شوینشوو
جودو است.
-1-4پیشینۀتحقیق
درخصوک آیین مادیمیکه و باالخص ناگارجونه پژوهشهایی در قال

مقاله صوورت گرفتوه کوه

البته بهوضوع به نجات یا معرفت پرداخته نشدهاست .آلموی و محمودپور در مقالوۀ خوود بوا نوا
«جستاری در باب خداشناسی در اندیشۀ ناگارجونه» به بررسی دیدگاه ناگارجونه دربارۀ خداوند و
اینکه آیا مکت

مادیمیکه دیدگاهی توایدی یا الحادی به مفهو خدا دارد ،پرداختهاند .نویسندگان

در این مقاله تالش کردهاند براهین ناگارجونه را به شیوۀ فلسفۀ دین نظا منود کننود و بوه دیودگاه
ناگارجونه درخصوک نجات یا نقش انسان نپرداختهاند .نصورتی و محموودی در مقالوۀ خوود بوا
آنوان «نیروانه در هینهیانه و مهایانه» به بررسی مفهو نجات در دو فرقۀ اصلی بودایی پرداختهانود
و وجه اصلی مقایسۀ ایشان ،وجوه سلبی و ایجابی نیروانه در این دو فرقه است .بنوابراین بوه وور
اختصاصی دیدگاه فرقۀ مادیمیکه دربارۀ نجات و چگوونگی دسوتیوابی آن بررسوی نشودهاسوت.
همچنین دربارۀ آیین شینشو جودو تاکنون پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفتهاست.
-2معرفتدرمکتبمادیمیکهونقشآندرنجات
مکت و

«مادیمیکووه» ) (Madhyamikaاز مکات و

بووودای مهایانووه اسووت کووه بووا مکوواتبی چووون

«سوترانتیکا» )« ،(sautrantikaسراواسوتی واده» ) (sarvastivadaو «یوگوه چوره» )(yogachara

همآصر بود .نا این مکت

برگرفتوه از یکوی از آثوار مهوم ناگارجونوه ،بنیوانگوذار ایون مکتو ،

«مادیمیکه کاریکه» ) (madhyamikakarikaاست ( .)Eliade. Vol.9 .71مکت

مادیمیکه ملهم

از سوترههای اولیه مهایانهای بود که در قرن دو پیشازمیالد نوشته شدهاند.
سوترههای «پراجنا پارامیتا» ) ،(prajna paramitaاصطالح تهیگوی را بورای آناصور وجوودی
موجودات بهکار میبرند و آالوهبر آن ،آغازگر بحوجهوای مربوو بوه معرفوت برتور و همچنوین
شایستگی درونی انسان برای نجات یا «تتهاگته» بودند .در این آثار تصور شونیاته ایونچنوین بیوان
موویشووود کووه همووۀ صووور ،شووونیاته هسووتند و تهیگووی ،صووورت اصوولی همووۀ پدیوودههاسووت
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( .)dasgupta,1992,vol.1: 127ناگارجونه که بین سالهوای  150توا  200ق .مویزیسوته و در
اندیشۀ بودایی تأثیرگذار بودهاست ( ،)murty,1971:51به دفاع از فلسفۀ شونیاته پرداخت .او این
ایده را در میانۀ دو دیدگاه افرا ی زمانهاش مطرح کرد .از یک سو مکت

سوترانتیکه بود که معتقد

به اصالت تصور بود .مفهو اصالت تصور آنست که ما امور را مستقیما درک نمیکنیم ،بلکه فقوا
از تصوّرات خودمان (تصویر چیمها) آگاهیم ( .)Radhakrisnan,1948:205سووترانتیکه اگرچوه
تما جوهرها را به سطح تصوّرات محض پایین آوردهبود ،اما هنوز واقعیت وجودی آنها را قبوول
داشت .ازسویدیگر ،یوگهچره واقعیت این جوهرهای خیالی را نفوی مویکورد و آنهوا را مخلووق
دانستگی یا ویجنانه میدانست (همان.)210 :
اگر بخواهیم مواضع این دو مکت

را آنچنان که ناگارجونه بهکار بوردهاسوت نامگوذاری کنویم؛

اولی« :موجود در خود» و دومی« :موجود در دیگوری» .اسوتدالل او در رد آنهوا چنوین اسوت :در
«موجود در خود» ،اگر وجود وابستهبه آلل و شرایا باشد ،در این صوورت سواختگی اسوت و در
تناقض با «موجود در خود» است که بنابر تعریفش باید مستقل از هور چیوم دیگوری باشود و اگور
«موجود در خود» وجود نداشتهباشد ،پس «موجود در دیگری» هم نمیتوانود وجوود داشوتهباشود؛
چون این دو فقا در قیاس بوا یکودیگر مویتواننود وجوود داشوتهباشوند )(warder,1970: 379؛
درنتیجه ازنظر ناگارجونه بورای نجوات بایود هور دو ایونهوا را کنوار گذاشوت ،چوون هویچ یوک
نجاتبخش نیستند و تنها راه نجات ،معرفت برتر یا همان شونیاته است .موضع ناگارجونه اجتناب
از تأیید و تکذی

افرا گونه دربارۀ «هست» و «نیست» امور بود؛ او درصدد اثبات یا رد مفواهیمی

همچون «خود» یا «ذات» نبود ،بلکه بر این نکته تأکید میکرد که باید اموور را آنچنوان کوه هسوتند
بشناسیم (آگاه شویم) و بههمیندلیل راه مادیمیکه راه میانه خوانده مویشوود (.)murty,1971:82
ازنظر او بحجهای نظری هیچ نتیجهای ندارند ،چون هستیِ تما پدیدهها «تهی» اسوت .منظوور از
هستی پدیدهها همان «دهرمه» است که مکات

دیگر برای آنها ماهیت خاک و جداگانهای درنظر

موویگرفتنوود ،امووا ناگارجونووه معتقوود بووود آنهووا تهووی هسووتند؛ بووه ایوون معنووا کووه دوا ندارنوود
( .)warder,1970:379راهی را کوه ناگارجونوه در میوان دو دیگواه افرا وی زمانوهاش در اووزۀ
معرفتی در پیش گرفت ،میتوان راه ایمان خواند؛ چوون او از یوک سوو شویوۀ اسوتدالل و منطوق
محض را رد میکرد و از سوی دیگر انکار کامل هستی امور و واقعیت آنها را نادرست میخوانود
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و به قول کریشنان چنین تلقی از استدالل و ناکارآمد دانستن آن برای نجات ،راه را برای ایمان بواز
میکند ،نوآی ایمان که با معرفت تقویت میشود و نه با انکار (.)Radhakrishnan,1948: 660
مکت

مادیمیکه معرفت را به دو نوع «معرفت نسبی» ) (Samwrthi-Satyaو «معرفوت برتور»

) (Paramartha-Satyaتقسیم میکند و ناگارجونه در اهمیت تمایم میان این دو نوع اقیقوت ،در
مادیمیکه شاستره آوردهاست :آنکه تفاوت این دو را درک نکنود ،اقیقوت معنوای دیون بوودایی را
نخواهد دانست (.)Suzuki,1907:95

الف)معرفتنسبی
این معرفت که ساختۀ اندیشه و استدالل فرد و ااصل ارتبا او با جهوان و پدیودههوایش اسوت،
 Samvrtiخوانده میشود .این واژه در لفظ بوه معنوای پوشواندن و مخفویکوردن اقیقوت اسوت
()Radhakrishnan,1948:658؛ یعنی انسان در این مرتبه نه با اقیقت ،بلکه با پوشش و اجاب
اقیقت در ارتبا است که در مقایسه با اقیقت ،توهمی بویش نیسوت .در ایون مرتبوه اسوت کوه
واقعیت برای انسان در تضادها و تقابلها معنا پیدا میکند و معرفت او نیم بور مبنوای تقابول اموور
شکل میگیرد ،نه بر مبنای اقیقت آنها .یکی از شیوههای معرفت نسبی ،استداللهوای منطقوی و
آقالنیاند که تنها میتوانند در اوزۀ اقیقت این جهانی که نسبیاند ،بهکوار آینود؛ اموا در فراینود
نجات ناکارآمد تلقی میشود.
بهلحاظ هستیشناختی ناگارجونه دو نوعِ متفاوت از وجود یا هستی را بیان مویکنود .ازنظور او
موضوع توهم کامال متفاوت از موضوع ادراک صوحیح [معرفوت برتورا اسوت .ازآنجوا کوه وجوود
همهچیم ااصل گردهمآمدن دهرمههاست که خود محدود به موقعیتهای مکانی و زمانیاند (فاقد
ثبات و دوا اند) ،پس هستی آنها توهمی است و درنتیجه معرفت ااصل از آنهوا نیوم تووهمی و
غیراقیقیاند (همان .)660 :انسانی که در این مرتبه قرار دارد ،با پدیدههوای موادی و تجربوی ایون
جهان سروکار دارد؛ بنابراین شناخت و معرفوت او نیوم ااصول ایون ارتبوا اسوت .ایون معرفوت
نمیتواند انسان را به نیروانه برساند؛ اما میتواند مقدمهای برای دستیابی به معرفت برتر باشد.
در تفسیر این معرفت گفتهشده اآمال روزانۀ ما از منظرگاه معرفت مطلق «هستی» [واقعیتا
ندارند؛ اما اهمیت آنها برای ناگارجونه در این است که این اآمال اساس و بستری برای اآمال
دینیاند و بدون آنها اشراق یا بودا ااصل نمیشود .بهآبارتدیگر ،اآمال دنیوی را نباید یکسره
کنار گذاشت؛ بلکه باید توجه داشتهباشیم که آنها دارای اقیقت ذاتی نیستند و همچنین صِر
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غایی نیست ( .)Williams,2008:77در آیین مادیمیکه معرفت ااصل از امور

این جهانی نجاتبخش نیست؛ چون متعلَق آن ،امور اقیقی نیستند .از دیدگاه ناگارجونه متعلَق
معرفت نسبی «روپه») (Rupaاست.
دین بودایی وجود انسان را متشکلاز پنج آنصر مویدانود کوه «اسوکاندا» ) (Skandaخوانوده
میشوند و آبارتند از« :روپه» یا صورت« ،ودانه») (Vedanaیا ااساسات« ،سم یانوه»)(Samjana

یا ادراکات «سم کاره») (Samskaraیا انگیمهها و «ویجنیانه») (Vijnianaیا آگاهی (آگاهی نسوبت
به امور)؛ دین بودایی منکور هرگونوه دوا و تیییور ناپوذیری در ایون آناصور پنجگانوه شخصویتی
است( .)Widengren,1971: 430در آیین مادیمیکه ااساسات ،تصوّرات و انگیمهها تووهمانود و
تموووا اسوووکانداها تهووویانووود و ایووون مرالوووه هموووان متوقو و کوووردن دهرموووههوووا هموووان
«پراجناپارامیتا» ) (PrajnaParamitaیا معرفت برتر است .همه چیم تهی است ،یعنی درواقع هویچ
ارکت و ثباتی وجود ندارد ( .)dasgupta,1992, vol.1:127بهآبارتدیگور ،اقیقوت نوه ابودی
است و نه غیرابدی ،بلکه فقا تهی محض است و فرد بودایی باید خودش را به جایگاه «تتهاگتوه»
برساند تا بتواند به این معرفت که همه چیم تهی است برسد .انسانی که هنوز وجود یا اتی نیستی
اسکانداها را واقعی میپندارد ،نمیتواند نجات یابد؛ چون معرفت اقیقی ندارد و با وجود معرفت
نسبی چیمی جم رنج نصی

او نمیشود.

در دین بودایی آلت اصلی رنج ،جهل ) (Avidyaاست؛ یعنی تمایل به مفهومیکردن واقعیوت
و بخشیدن صور غیرواقعی به آن .در آیین مادیمیکه نیم معرفت نسبی سب

رنج میشود؛ چون موا

امور را پایدار یا ناپایدار میپنداریم و به این دلیل به آن دل میبندیم و یا از آن متنفر میشویم .این
دلبستگی یا نفرت بهدلیل معرفت نسبی است .انسان در چنین وضعیتی اتی از نادرستبودن دانش
خود نیم بیخبر است .او راهی به معرفت اقیقی ندارد ،چون پدیدههای ا را

خوود را واقعیوت

میپندارد .اتی استداللهای او نیم بر مبنای همین دانش نسبی اوست .چنوین معرفتوی نمویتوانود
نجاتبخش باشد .فرد نیازمند دستیابی به نوآی بینش و معرفتی است که نجاتبخش باشد.
ب)معرفتبرتر
در مکت

مادیمیکه تنها« ،معرفت برتر» ) (Para Jnanaاست که میتواند ریشۀ رنج را از بین ببرد.

معرفتی که راه میانه است؛ یعنی انسان را متوجه میکند که امور نه ابدیاند و نه غیرابدی ،نه دارای
ذاتاند و نه فاقد آن.
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ناگارجونه از این نوع آگاهی ،سلبی است :اقیقت غایی ناگفتنی است و نمیتووان بوه

اثبات آقلی آن پرداخت .او در تعری

اقیقت غایی آن را شوونیاته یوا خوالی از هرگونوه هویوت

شخصی و آینی مینامد (« .)Radhakrishnan,1948: 658معرفت برتر» ،غایتی که وصول بوه آن
نجات را فراهم میکند ،ااصل تجربیات آادی زندگی و وابسته به امور مادی نیم نیست .از ور
دیگر نمیتواند با استداللهای فلسفی و آقالنی بهدست آید .اتی نمیتوان آن را بوه بیوان آورد و
شرح داد.
متعلَق معرفت برتر تهیگی یا شونیاته است .مفسران مادیمیکه این نوع معرفت را چنین تفسویر
میکنند :امور روزمرۀ این جهانی ما اگر درست نگریسته شود ،همه تهی و شونیا (اقیقوت غوایی)
هستند و این دو جهان در تضاد با یگدیگر نیستند؛ بلکه اتفاقا بر یکدیگر داللت میکنند« .تهیگوی»
اگرچه دارای ویژگیهایی همچون غیرمادی و مجرد ،نامشرو و فراتر از هرگونه تموایمی اسوت،
در اصل فقا فاقد واقعیت درونی و فینفسه است ()Williams,2008:77؛ بنابراین آنچه اقیقت
دارد تنها شونیاست و رسیدن به چنین چشماندازی نسبتبه امور است که تنهوا راه نجوات انسوان
است .فرد بودایی با این ادراک نسبتبه کل هستی میتواند پردههای جهل و توهم را کنوار بمنود و
واقعیت امور را آنچنان که هست بشناسد.
به لحاظ هستیشناختی در مقابل ادراک آلوده به توهم که در مرتبۀ معرفت نسوبی قورار دارد و
در آن «هستی» موقعیتی محدود به زمان ،مکان و سیستم آلّی است و قائم بالوذات مطلوق نیسوت؛
ادراک صحیح و آاری از توهمی وجود دارد که ااصل آن معرفت برتر یا شونیاست .در مادیمیکه
واقعیووت شونیاسووت؛ بووه ایوون معنووا کووه هوویچچیووم آینووی یووا شخصووی وجووود نوودارد
( .)Radhakrishnan,1948:659نه اینکوه موجوودات هویچ وصو

و ویژگوی ندارنود یوا هویچ

مطلقاند ،بلکه تهی به این معناست که متمایم از واقعیت نسبی ( )Samvrtiاست که واقعیت تلقوی
میشود.
منظور مادیمیکه از شونیا آد وجود نیست ،بلکه صرفا آد وجود نسبی است .بهقول کریشنان،
اینکه بگوییم چیمی وجودش قائمبالذات نیست یک چیم است و اینکه بگوییم چیمی اصال وجوود
و هستی ندارد یک چیم کامال متفاوت است و بهنظر میرسد موضع مادیمیکه اولی اسوت (هموان:
 .)661در این مکت

همهچیم ااصل گردهمایی دهرمههاست و چیمی که اینچنین ساخته میشوود

وجود مستقلی ندارد ،وجودش قائم به خودش نیست؛ بنابراین چنین هستی واقعیت غایی نیست.

مقایسۀ مسألۀ «نجات» در دو مکتب بودایی مادیَمیکه و شین شو جودو
بُعد فلسفی مکت

165

ناگارجونه به این صورت است که واقعیت با تصوّرات پیشوینی (جهول) موا

پوشیده شدهاست .کارکرد فلسفۀ او این است که اقیقت اصیل را کش

کند؛ بدین روش که خرد

بشری چنان منمه و متعال بشود که هیچ تمایمی میان واقعیوت و مودرِک آن وجوود نداشوته باشود
()Murti,1980: 212؛ یعنووی نموویتوووان راجووع بووه اقیقووت غووایی سووخن گفووت ،بلکووه بوورای
بهدستآوردن اقیقت ما باید شرایا ناسازگار با اقیقت را کنوار بگوذاریم .شوونیا معلوول چیومی
نیست ،فراتر از اندیشه و تصوّر است ،ساختهشده نیست ،زاده نیست؛ بلکه شونیا نامیده مویشوود،
چون مقوالت مرتبا با شرایا جهان برای آن کافی نیست .اتی نمیتوانیم آن را موجود بخووانیم،
چون آینی نیست و غیرموجود خواندن آن نیم اشتباه است ( .)Radhakrishnan,1948:663شونیا
با هیچیک از توصیفاتی که میتوان امور این جهانی را توصی

کرد قابلوص

نیست؛ زیرا بهکلوی

متفاوت از هستیهای دیگر است .اتی با روشهای منطقی و استدالل نیوم قابولاصوول نیسوت؛
بلکه فرد وقتی شرایا و لواز شناخت نسبی و این جهانی را کنوار مویگوذارد ،بوه فهوم جدیودی
دست پیدا میکند که همان شونیاست .در این مرتبه فرد بودایی چیمها را در ماهیوت اقیقویشوان
میشناسد و این آغاز وصول به معرفت اقیقی است.
گذر از مرتبۀ معرفت نسبی به مرتبۀ معرفت برتر ،تیییری است که در فهم و ادراک انسوان رخ
میدهد .فهمی که آلوده به تمایالت بشری است و واقعیوت را اموری دارای هویوتهوای متفواوت
میبیند ،به فهم و ادراکی تبدیل میشود که پاکسوازی شودهاسوت و ااصول آن رفوع تموایمات و
وصول به پراجناست .در این مرتبه واقعیت همان ور که هست شناخته میشود (تتاگته یوا چنینوی
امور)؛ بهآبوارتدیگور ،تأکیود بور رویکورد صوحیح شوناخت ماسوت ،نوه بور موضووع شناسوایی
( .)Murti,1980: 217مادیمیکه شناخت نسبی را رد نمیکند ،بلکه آن را در فراینود نجوات موؤثر
نمیداند .در اینجا اقیقت جم با معرفت دنیوی فهمیده نمویشوود .فورد توا معرفتوی نداشوتهباشود
نمیتواند آن را نفی کند و معرفت اقیقی نفی قائمبالذاتبودن هستیهای نسبی است ،نه معرفوت
نسبت به آنها.
درواقع دو اقیقت وجود ندارد ،بلکه دو گونه ادراک یا آگواهی وجوود دارد :ادراک صوحیح و
ادراک توهمی که متعلَق اولی واقعیت (تهیگی) اسوت و متعلَوق دوموی اقوایق معموول و مرسوو
(غیرواقعی) است؛ اما آنچه مهم است این است که واقعیتی که متعلوق ادراک صوحیح اسوت فاقود
واقعیت فینفسه است (.)Williams.2008.77
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سلبیبودن روش مادیمیکه در معرفتشناسی ،دارای دو بُعد فلسفی اسوت؛ اول اینکوه موراد از
سل  ،سل

توهم است .سل

توهم یعنی آگواهشودن از نواتوانی تصووّرات ذهنوی موا نسوبتبوه

آگاهساختن از واقعیت .پراجنا نفی توهمات و رسیدن به معرفت مطلق است .باید توجه داشت کوه
راه پراجنا همان راه رهایی است ( .)murti,1971:221رهایی و نجات ،بُعود آملوی پراجناسوت و
مرات

پنجگانۀ کس

فضیلت (که پیشتر اشاره شد) ،نسبتبه پراجنا فرآوی محسووب مویشووند.

انسانی که فضایلی کس

نکرده نمیتواند به اقیقت برسد و انسانی که بوه اقیقوت مویرسود ،از

تمامی شهوات رها شدهاست .نجات که ااصل رسیدن به معرفت اقیقی یا شونیاته اسوت ،تحقوق
و بالفعلشدنِ چنینیِ فرد است .در این مرتبه فرد بودایی از تما دلبستگیها ،آرزوها و آالیق رهوا
شدهاست .در روش سلبی ناگارجونه ،مرتبوۀ رهوایی نوه کسو

فضوائل یوا انجوا اآموال نیوک و

پسندیده ،بلکه دستکشیدن از تما آنهاست.
دومین بُعد فلسفی مفهو سل

در اندیشۀ ناگارجونه این است که فرد بودایی نوهتنهوا از هموۀ

دلبستگیها و وابستگیهای آملی و آینی دست میکشد؛ بلکه مهمتر از آن ،از ادراکات و خیاالت
ذهنی نیم خالک میشود .خیاالت و ادراکاتی که بهصوورت سلسولهوار ،سوازندۀ جریوان اندیشوه
هستند .رهایی ،متوق کردن این جریان از ریق خالیکردن ذهن از خیالها و معرفتهای مبتنیبور
آن است .این رهایی البته معنوی است و نهتنها ذهن فرد از هرگونوه تعلوق نسوبتبوه تصووّرات و
توهمات خالی میشود؛ بلکه «خود» او نیم شامل این فراینود مویشوود .خوود کوه متعَلوق معرفوت
غیراقیقی است نیم باید به شونیاته تبودیل شوود .شوونیاته تموا وجوود انسوان را دربرمویگیورد.
ناگارجونه میگوید :وقتی «من» ) (Selfاثبات میشود ،چیمهای دیگر در برابر آن قرار میگیرند .با
تقسیم «من» و «غیر من» تعلق و تنفر ااصول مویشوود .ااصول هور دو ایونهوا سمسواره اسوت.
بهآبارتدیگر ،سمساره همان دلبستگی و پیوستگی به «من» است ( .)murti,1971:270فردی کوه
از مرتبۀ درک نسبی وارد مرتبۀ معرفت مطلق میشود ،از هر دوی توهم و خیالها خالک میشود
و به نیروانه یا نجات نائل میشود .بهآبارتدیگر ،نیروانه یا نجات امری ثابت نیست که انسوان بوه
آن برسد؛ بلکه یک ساخت از ساختار معرفت است که در خود ما پدید میآید .نیروانوه یوک نووع
معرفت درست است .کسی که به معرفت درست دست پیدا کند ،در نیروانه قورار دارد .ناگارجونوه
معتقد است در نیروانه هیچچیم تیییر نمیکند ،بلکه تیییر تنها در چشمانداز ماست و ایون نگورش
ماست که تیییر میکند.
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مفهو نجات در مادیمیکه یک غایت نیسوت کوه بیورون از وجوود سووبژه یوا مودرِک وجوود
داشتهباشد و ما بخواهیم از ریق کوششهای آلمی و معرفتی به آن دست پیدا کنیم؛ بلکوه نجوات
نوآی تیییر در دیدگاه و ادراک سوژه است؛ بنابراین رسیدن به نجوات ،رسویدن بوه جوای خاصوی
نیست؛ بلکه تحقق صورتی خواک از وجوود و نگورش خاصوی در ماسوت .اسوتدالل ناگارجونوه
آبووارت اسووت از« ،نووه ایوون و نووه آن» .نیروانووه را نووه کس و

موویکنوویم و نووه توورک موویکنوویم

( .)murti,1971:273کارکرد پراجنا تیییر واقعیوت نیسوت؛ بلکوه تیییور رویکورد و نگورش موا
نسبتبه پدیدههاست .این تیییر نوآی تیییرِ معرفتشناختی است؛ به این معنا که ما بهآنووان یوک
موجود مدرِک ،اقایق را به گونۀ دیگری میبینیم و به گونۀ دیگری میشناسیم .ناگارجونوه معتقود
است چنین معرفتی که تیییر در نگرش سوژه است ،تتهاگته (چنینی) خوانده میشود.
تتهاگته ،بُعد هستیشناختی معرفت برتر و در لفظ به معنوی «چنینویِ هسوتی» (Suchness of

) existenceاست ( .)Suzuki,1907:99با توجه به هستیشناسوی خواک دیون بوودایی ،چنینوی
االت آد تناقض و تفاوتهاست که غایت هر موجودی رسیدن به آن است .همان ور کوه گفتوه
شد ،فرایند وصول به آن ورای امور دنیوی و استدالل و برهان آقالنی است و تنها از ریوق ذهون
منمه از آلودگیهای توهم و دانشهای نسبی میتوان به آن رسید .تجربوۀ ایون وضوعیت انسوان را
تتهاگته میسازد؛ یعنی همان وضعیت اقیقی که باید باشد .انسان در این االت بوا اقیقوت یکوی
میشود و بهلحاظ هستیشناختی هرگونه تناقض و دوگوانگی در او از بوین مویرود و در یگوانگی
محض قرار مویگیورد؛ بنوابراین تتهاگتوه شخصویت متعوال ( )bhagavanاسوت ،وجوودی آزاد از
محدودیتها و لبریم از کمال است (.)murti,1971:273

شینشوجودوونسبتآنبانجات
-3ذکردر 
آیین مهایانه آالوهبور دو مکتو

شواخص یوگوه چوره و مادیمیکوه ،در سورزمین چوین در قالو

شاخههای سرزمین پاک گسترش یافت .شینشو جودو از مجموآه سرزمین پاک اسوت کوه فوردی
بهنا شین آن را در ژاپن پایهگذاری کرد .رکن اساسی فرقههای سرزمین پاک نجات از ریوق ذکور
است :ذکر نا آمیدا؛ خدایی که بهشت از آن اوست و او سوگند یاد کرده تا هر فرد بودایی که نوا
او را با اخالک بخواند ،نجات بخشد و در بهشت متولد کند .این ایده در آثوار اولیوۀ بوودایی نیوم
آمدهاست؛ اما همان ور که خواهیم دید ،شینران تفسیر جدیدی از این ایده ارائه کرد کوه اتوی بوا
آموزههای اولیۀ خود بودا نیم در تضاد قرار داشت.
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در ابتدا هونن که از استادان بمرگ فرقۀ سرزمین پاک بود ،آنوان کورد راه خالصوی انسوان در
آمیدا کند و تما اآمالش (اآمال دینی) را از روی اخالکِ به آمیدا بوه

این است که خود را وق

انجا برساند؛ اما شینران ،یکی از شاگردان او مدآی شد انسان با اراده و اآمال خودش هر قدر هم
که از روی اخالک باشد ،نمیتواند نجات یابد .این موضعِ شینران سب
و بدینترتی

جدایی او از استادش شد

فرقۀ جدیدی با نا «شین شو» ) (Shinshuبنیان گذاشتهشد .آمدهترین دلیل جدایی

شینران از استادش هونن ،جستجوی او برای یافتن ایمان پاک و خالص بود که آاری از توأثیر ارادۀ
بشری باشد .او منکر هرگونه دخالت بشری اآماز رواانیون و غیره در نجوات بوود و معتقود بوود
هرگونه آملی از سوی انسان ،هر قدر هم مشتاقانه ،آلوده بوه ناپواکی اسوت و در کسو

«اشوراق»

هیچگونه ارزشی ندارد .ازنظر او اشراق اقیقی تنها با «قدرت دیگر» آمیدا بوودا مویتوانود ااصول
شود و این امر نتیجۀ ایمان [به آمیداا است (.)Hanayama,1973:78

در آیین شینشو هیچ آملی به اراده و توانایی انسان منتس
مکات

مهایانهایست ،به لط

نجات از سوی آمیدا و معطو
ناتوان است و این لط

نمیشود و نجات که هد

غوایی

و شفقت بودهی ستوهای بهنا آمیدا وابسته اسوت ،نوه خوود انسوان.
به خود آمیداست .انسان تنها باید بداند که تالش و ارادۀ خوودش

و محبت آمیداست که او را در مسیر نجات قرار میدهد .البته باید توجوه

کنیم که این ایدۀ واگذاری نجات به نیرویوی خوارا از انسوان ،از سووی بوودا رد شودهبوود .بوودا
میخواست نشان بدهد که چگونه انسانها میتوانند خودشان را نجات بخشند و همهچیم بسوتگی
به اآمال نیک و بد ما دارد (.)Eliot,2013:360

شینران بنیانگذار آیین شین برخال

ناگارجونه ،معرفوت را تنهوا راه نجوات نمویدانود .او بوه

بسیاری از مبانی مهایانهای که در فرقههای سرزمین پاک نیم پذیرفته شدهاند وفوادار اسوت؛ اموا راه
رهایی از رنج را بر مبنای صر

باور به محبت آمیدا و ذاکر نا او استوار مویکنود .از یوک منظور

راههای رهایی از رنج در دین بودایی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ یکوی از ریوق «ا اآوت
اخالقی» ) ،(Saliدو از ریق «تمرکم درونی» ) (Samadhiو ریوق سوو کوه بوه معنوی کسو
«معرفت برتر و اشراق» ) (Prajnaاست .این هر سه روش البته وابستهبه پیشفرضهای خاصی در
باب وجودشناسی انساناند کوه موی توانود در رسویدن بوه نجوات بوه نحوو خاصوی فعوال باشود؛
بهآبارتدیگر اضور فعال انسان ،مقدمۀ الز در ی این رق بهشمار میرود .روشی که شوینران
از استادش هونن آموخت که آبارت است از ایمان (ایمان به آمیدا) ،در زمرۀ شوکل نخسوت قورار
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میگیرد .البته در آیین شینشو منظور از رفتار لموما به معنای رفتارهای اخالقی نیست؛ بلکوه موراد
اآمال روزانه و امور روزمرۀ انسان است .آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که امور نه به
ارادۀ بشری ،بلکه به قدرت و ارادۀ آمیدا انجا میشوند؛ بنابراین ایمان در اینجا به معنوای اجابوت
درخواست آمیداست؛ یعنی خودتان را با کمال اخالک قلبی به من بسپارید که افظ خواهید شد؛
پس باید به لط

او اآتماد کنیم و در پناه بازوان مهربان او پناه بگیریم ،به امید نجوات در زنودگی

آینووده ( .)Oberlin,2011: 209ایوون اموور از ریووق ا اآووت اخالقووی ااصوول موویشووود .درواقووع
معرفتشناسی شینران مبتنیبر ساختاری اخالقی و ا اآت است .متعلَق این ایمان آبارت اسوت از
اینکه بودی ستوه آمیدا که سوگند یاد کرده تا مؤمنانش را نجات دهد و بهشت (سورزمین پواک) را
به آنها هدیه دهد .آیین شینشو همچون دیگر آیینهای مهایانه ،دو ایدۀ اآتقاد به بوودی سوتوه و
دستگیری آنها از انسان را در خود پرورانده است .آمیدا به معنوای زنودگی ابودی و نوور بیکوران
است .او بودی ستوهیست که سوگند یاد کرده مؤمنانی را که خود را وق

او کنند ،یاری دهود توا

وارد سرزمین پاک یا بهشت شوند و از چرخۀ مرگ و ایات خالصی یابند .شینران پایهگوذار ایون
فرقه میگوید ،یک بار اَدای نا آمیدا کافیست تا در سرزمین پاک متولد شوید .البته انسان نیم بایود
واجد شرایطی باشد تا بتواند با ذکر آمیدا نجات پیدا کند.
اولین گا در راه رسیدن به بهشت ،ایمان به آمیدا و ادای ذکر نا او با اخالک قلبی است .این
ذکر آبارتاست از«( “Namu-amida butsu” ،نامو» به معنای نا « ،آمیودا» بوه معنوای بومرگ و
بیکرانه و «بوتسو» به معنای بودا) و در اصطالح به این معناست« :من در آمیدا بودا پناه میجویم».
آمیدا در سوگند چهلوسو از سوگندهای چهلوهشتگانۀ خود میگوید« :هر کس با اخالک نا
مرا را بخواند و ایمان را در اخالک به من بیدارکند و این نا را با خودش افوظ کنود ،او مطمئنوا
در بهشت متولد خواهد شد» ( .)jun,2013:24نکتۀ کلیدی در ایون سووگند ،بیودارشودن ایموان
از ریق ذکرِ همراه با اخالک نا آمیداست؛ بنابراین نخستین مراله بورای نجوات ،بیوداری ایموان
است .آمدهترین دلیل جدایی شینران از استادش هونن ،جسوتجوی او بورای یوافتن ایموان پواک و
خالص بود که آاری از تأثیر ارادۀ بشری است .ارادۀ بشر چه معرفتشناختی ،چه مبتنویبور آمول،
فایدهای ندارد و تنها سرسپردگی است که انسان را نجات میدهد.
او منکر هر نوع دخالت بشری اآماز یاریرساندن راهبان و غیره در نجات بوود و معتقود بوود
هرگونه آملی (جم ذکر) از سوی انسان ،هر قدر هم مشتاقانه ،آلوده به ناپواکی اسوت و در کسو
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نجات هیچگونه ارزشی ندارد .ازنظر او نجات اقیقی تنها از ریق «قدرت دیگر» که همان قودرت
آمیدا بوداست ،ااصل میشود (.)Hanayama,1973:78

شینران برخال

استادش هونن که برگشتن بهسوی آمیدا را آبوارت از وقو ِ خوود بوه آمیودا

میدانست ،استدالل میکند :این بودا آمیداست که شایستگی آمیق و پایودارش را بوهسووی افوراد
هدایت میکند .فرد خودش توانایی کس

شایستگی کافی برای رهایی را ندارد ،بلکه هدیه فویض

آمیدا کمک میکند و راه آن ایموان بوه آمیداسوت ) .(Fox,1968در آیوین شوین “Hongan” ،بوه
معنای آرزو ،خواستن و آبادت است که آمیدا آرزومیکنود پیوروان مخلوص خوود را وارد بهشوت
کند؛ اما سوزوکی بر این باور است که بهتر است به معنای فلسفی آن توجه کنیم که آبارت اسوت
از اراده؛ ارادۀ آغازین ()Suzuki,1907:21؛ به این معنا که ارادۀ آمیدا آن ارادۀ اصویل و اقیقوی
است که فرد باید ارادۀ خودش را در آن غرق کند .در فرایند نجات بر مبنای آیوین شوین ،فورد در
یک سو ایستاده که متعلقبه جهان مادی و نسبی است و در سووی دیگور آمیداسوت کوه متعلوقبوه
جهان بیکران و اقیقی است.
مکت

شین را مکت

«نیروی دیگری» ) (Other Powerهم گفتهاند؛ چون تعلیم میدهود کوه

«نیروی دیگری» در تولد دوباره در بهشت یا رهایی تأثیر مهمتری دارد .تالش ما هرچه کوه باشود،
نجات ما ااصل نیروی دیگری است ،نه نیروی خودمان .در مدل معرفتی شینشوو آمیودا بوودا یوا
 (Dharma) Hoدر یک سو ایستاده و ما ) (Kiدر سوی دیگر Ki .همان «نیوروی خودموان» (Self

) Powerاست ،درمقابل «نیروی دیگری» که  Hoخوانده میشود .مصداق این تقابل در دو جهوان
هم قابلشناسایی است .در یک سو جهان ماست ( )shaboو در سوی دیگر جهوان آمیداسوت کوه
” Jo) “Jodoبه معنای پاک و  doبه معنای سرزمین) نامیده میشوود ( .)Suzuki.2004.35دلیول
اصلی این تمایم از آنجاست که انسان به کلی جودا و دور از آوالم آمیداسوت و درنتیجوه تنهوا راه
نجات او سپردن امور به «قدرت دیگر» یا همان «بودهی ستوه» آمیداست .بر مبنای این تقابول تنهوا
آنچه مربو به آمیداست ،نجاتبخش و رهاننده است .معرفت و آگاهی ما در این جهان براسواس
امور نسبی و غیراقیقی شکل میگیرد؛ بنابراین نمیتواند نجاتبخش باشد .فورد اگور مویخواهود
وارد قلمرو آمیدا شود و از چرخۀ مرگ و زندگی نجات یابد ،باید قدرت و ارادۀ خوودش را رهوا
کند و در آمیدا پناه بجوید.
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در بیان نسبت میان سهم انسان در فرایند ایمان باید اشاره کنیم که بورخال
بودایی ،در آیین شین ایمان ااصل فرایندی والنی از انجا اآمال مختل
شنیدن آغاز میشود و بهتنهایی میتواند لط

دیگور فرقوههوای

نیسوت؛ بلکوه تنهوا از

آمیدا را برای موا فوراهم آورد؛ بوهآبوارتدیگور ،راه

انسان بهسوی رهایی از رنوج ،بوا ذکور همووار مویشوود ،نوه بوا آمول .موراد از شونیدن در اینجوا
گوشسپردن به سوگند آمیداست .تفاوت اساسی شینران با دیگر فرقههای بودایی در این است کوه
پیروان دیگر اشکال بودایی ،نخست تعلیم بودایی را میشونوند ،سوپس دربوارۀ آن مویاندیشوند و
درنهایت آن را بهکار میگیرند؛ اما در شینشو اصل بر شنیدن است .چوون آمیودا اندیشوهکوردن و
فهمیدن را به نیابت از فرد بودایی انجا میدهد .تنها اوست که میفهمود ،نوه موا .ایون تفواوت از
آنجاست که شینران اصطالح  Tarikiو  jirikiرا بهکار میبرد که اولی به معنای وابستهبوه نیوروی
دیگری بودن و دومی به معنی وابسته به خود بودن است که شین بهشدت بر  tarikiتأکید میکند.
قدرتی که باآج بازتولد در سرزمین پاک آمیدا میشوود و درنتیجوه از رسوتگاری انسوان ا مینوان
ااصل میکند ،قدرت نجات به آمید تعلق دارد و نه به کسی دیگر (.)Fox,1968

وقتی فرد ذکر ” “Namu-amida butsuرا بر زبان میآورد ،آمیدا در یک سو قرار میگیورد و
و فرد ” “Namuدر سوی دیگور “Namu” .نمایاننودۀ ” “Self-powerیوا ” “Kiاسوت و آمیودا
نمایندۀ  “Hoیا نیروی دیگری اسوت .ذکور” “Namu-amida butsuنموادی از واودت ” “Kiو
” “Hoاست ( .)Suzuki.2004.35با ذکر نا امیدا انسان از زندگی دنیووی خوودش وارد زنودگی
دینی میشود ،تجربیات و اآمال این جهانی ارزش خود را از دست میدهند و همه چیم بوهسومت
جهان آمیدا ارکت میکند .این اتحاد بین فرد و آمیدا که از آن به  Myogoتعبیر میشود ،مسوتلم
کنارگذاشتن هرگونه دانش و آگاهی ااصل از زندگی دنیوی است .فرد باید خود را خالی از خوود
کند تا آمیدا بتواند در او آمل کند.
در ذهن انسانی که از ریق  Nembutsuفرایند نجات را دنبال میکند ،سه مراله تحقق پیدا
میکند؛ مرالۀ نخست :آرزوی درونی انسان برای نجات است .مرالۀ دو  :با بیدارشدن ایمان در
دلمان ،به سپاسگماری از آمیدا میپردازیم .در مرالۀ سو  :ارتبا مستقیم بین فرد و آمیدا بهوجود
میآید .از آنجاییکه نا آمیدا همان شنیدن صدای فراخواندن اوست ،پس نا آمیدا نوآی ارتبا
فرد با آمیداست (رستگای با لط

و از ریق ایمان) (.)Fox,1968
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-4نتیجه

بودایی مادیمیکه و شینشو جودو در باب مسألۀ «نجوات» نتوایج زیور

از مقایسۀ دیدگاه دو مکت
بهدست آمدهاست:
 -1با اینکه کال مکات

بودایی نجات مبتنیبر معرفت است ،مکاتبی مثل سرزمین پواک و ذن فقوا

به ذکر توجه میکنند .راه نجات در آیین مادیمیکه معرفت است؛ اما در آیین شوینشوو ،راه نجوات
از ریق ذکر است .ذکر در واقع نوآی آیین است و آگاهی و معرفت به معنای مصطلح آن نیسوت.
دین بودایی اآمال خاصی در مقا مقدمه برای رسیدن به هود

در بیشتر مکات

(نجوات) انجوا

میشود؛ اما در هر دو فرقه مادیمیکه و شین مسیر رسیدن به نجات ،همان نجات است.
در مکت

مادیمیکه شیوۀ سلبی یا نفی ،دقیقا همان شونیاته یا معرفت برتر اسوت کوه در آوین

اال همان هد

است .درآیین شین نیم همه چیم از ایمان و اآتماد به آمیدا آغاز مویشوود کوه در

واقع همان هد

مؤمنانۀ فرد بودایی به آمیدا؛ البته تفاوت این دو آیین در

اصلی است ،یعنی وق

این است که اگرچه در هر دو مکت
اسووت .مسوویر در مکت و

هد

نجات است ،اما مسیر رسیدن به ایون هود

شووینشووو ایمووان یووا همووان سرسووپردگی اسووت و در مکت و

متفواوت
مادیمیکووه

معرفتشناختی است.
 -2ناگارجونه ،نیروانه را سماته ) (samataمینامد و فلسفۀ روش او ،کنارهگرفتن اسوت .در آیوین
مادیمیکه دستیابی به نیروانه به معنی ازدستدادن تما دلبستگیهاسوت .ایون شویوه بورای هموه
امکانپذیر است و نیاز به استعداد و تالش ویژهای ندارد و نتیجۀ آن (نیروانه) آموومی اسوت و در
همه یکسان خواهد بود (.)murti:257
در آیین شینشو نیم وضعیت استعداد یا توانایی فردی انسان مورد توجه نیست .لطو
است و هر فردی فارغ از میمان تالش یا توناییاش میتوانود موورد لطو

آمیودا آوا

آمیودا قورار گیورد و از

مؤمنان نجاتیافتۀ او باشد.
 -3ازنظر ناگارجونه ،انسانی که در مرالۀ معرفت نسبی است ،معرفت او با توهّم هموراه اسوت و
توانایی رسیدن به نجات و نیروانه را ندارد .در آیین شینشو نیم تا آنجا که انسان به اراده و توانایی
خود وابسته باشد ،راهی به نجات ندارد.
 -4یکی از جدیترین تفاوتهای این دو فرقه مربو به بُعد هستیشناختی است .توهم در آیوین
مادیمیکه ،توهم جهانی است؛ یعنی چون توهم معرفتشناختی مربو به کل آالم هستی میشوود؛
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اما در آیین شینشو سخنی از جهل یا توهم نسبتبه کول آوالم هسوتی نیسوت و جهول یوا تووهم
معطو

به اراده و توانایی انسان است .از نظر شینران توهم انسوان بوه ایون اسوت کوه گموان کنود

ارادهاش بهتنهایی میتواند او را نجات دهد.
 -5در مادیمیکه هد
مرات  ،کس

رسیدن به پراجناست .در آین اال همه چیم از پراجناست که به جریوان و

فضایل هد

و جهت میدهد .در آیین شین نیم ایمان به آمیدا ،هم آغاز راه است و

هم پایان آن .توصیۀ اصلی آن به ایمانآوردن به نجات از ریق آمیداست و در آین اال این ایمان
آمیداست که فرد را به پیش میبرد و به نجات او ختم میشود.
 -6ایمان در هر دو فرقه نقش کلیدی دارد .در شینشو ایمان همهچیم را تحتالشوعاع خوود قورار
میدهد و راه نجات با آن آغاز میشود .در مادیمیکه نیوم ناگارجونوه وقتوی بوا روش سولبی خوود
هرگونه واقعیت تجربی را نفی میکند و اتی روش استداللی و برهان را نیم کنار میگذارد ،آنگواه
ایمان است که جایگاه خود را پیدا میکند و همان ور که پیشتر گفتیم کریشنان هوم بوه آن اشواره
میکند؛ اما تفاوت در این است که در مکت

مادیمیکه برخال

آیین شینشو این ایمان با معرفوت

(برتر) تقویت شدهاست و ااصل غفلت و نادانی نیست .در شینشو ایمان بر همه چیم مقد است
و نجات نیم ااصل ایمان است.
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