جاویدانخرد ،شماره  ،73بهار و تابستان  ،9711صفحات 963 -941

بدهیچیته در بودایی مهایانه

الهه صفری درهیی*

ابوالفضل محمودی**

چکیده
یکی از مفاهیم مطرح در سنّت بوددایی بوو یوبو بوددایی منایا وو مفنود
"بدهیچیتو" اسوت ایوم مفنود در میوامی مکاموا بوددایی مطورح اسوت
مفند بددایی بودهیچیتوو در د معنوا ا ییوو نا دیوو یوا زئ وی کلوی
بوکارمیر د درطریقت منرو ادوبددایی ،بدهیچیتو در معنا ا ییو مطورح
سر آغاز مسیر سایک است کو منجر بوو جواو رهوایی فورد مویشودد
بدهیچیتودرمعنا ا ّلکو می مدان آن را بیدار دل مرزیو کرد مقریباً معادل
مفند یقظو در عرفان اسالمیاست ،آن سورآغاز مسویر اسوت کوو یوک
سایک بددایی طی میکند ما خدد سایر مدزدداو را از ر و جواو بوو
رهایی برسا د بو هییم دییل ایم مفنود در بوددایی منایا وو دارا اهییوت
یبو است در ایم طریقت بدهیچیتو ازگا ها دوگا و "بدهیستدو"یا سایک
آرما ی ایم طریق در سویر سولدع عرفوا ی بوو شویار یویآیود آن را از
مقدّماو ر د سایک بو طریقت میدا ند در ایم معنا بودهیچیتوو مفنودمی
شندد است کو در یک یحظو بو صدرو دفعی در فرد امفاق مویافتود
شخص مُتفطّم میشدد از ایم ر سایک منایا ی میکدشدما زمینووهوا ایوم
رخدادرافراهم سازد بدهی چیتو در معنا کلوی اصولی امور زودد
مطلقی است کو هیگان در ذاو خدد از آن بنرومند هستند موا ابود بود ن
مغییر باقی می ما د حتی زما ی کوو بودهیسوتدو بوو بوایمریم مرمبوو کیوال
می رسد،درحقیقت زدد خدد یابدهیچیتو با سوایر مدزودداو هومسوان
است ایم مفند از بدهیچیتو معادل "شد یتا" "،دهرموکایو " "متنتا "است

* دا شجد دکتر رشتو ادیان عرفان ،احد منران شیال ،دا شگاو آزاد اسالمی ،منران ،ایران رایا امو:
elahesa02@gmail.com

** دا شیار دا شگاو آزاد اسالمی ،احد علد محقیقاو منران ،ایران رایا امو:
amahmoodi5364@gmail.com
ماریخ دریافت9911/2/52 :

ماریخ پذیرش9911/6/52 :

946

زا یدان خرد ،شیارو  ،93بنار مابستان 9911

کلیدواژهها :بُدهیچیتَّو ،بُدهیسوتدو ،منایا وو ،شود یتا ،دهرمووکایوو ،کَر وا،
پِرَزنیا

مقدّمه
در ظوووا مفکّوور بوووددایی سوووو اصووول بنیوووادیم ا ی وووو ( ،)aniccaا توووا ()anatta
د کنو( )dukkhaمطرح است بر اساس اصل "ا ی و" هرگد و نباو پایودار در ظوا
هستی فی میشدد هیو چیئ عایم را در حال صیر رو یا شدن میدا ند در اصل د
یا "ا تا " زدد آمیم یا خدد مستقل ا کار میشدد آ و را خدد می امیم هدیت کواذ
فرد دا ستو می شدد اصل سد یا "د کنو" قا دن ر است مفنود ر و اصولیموریم
آمدزو هستیشناختی ،ا سانشناختی جاوشناختی در سنّت بوددایی اسوت کوو سوایر
مفاهیم در پید د با آن قش میگیر د از ایم ر مبنا هیو شاخوها آمدزوها بوددایی
از زیلو بُدهیچیتَّو ،ر یار یی با " اقعیت ر " مبییم آن ،هدف هیو آ نا " جواو
رهایی از ر " است با ایم هیو در میوان شواخوهوا مختلوب بوددایی ،آمودزو ر و
راوها رهایی از آن بو گد وها مختلب مفسیر میشدد از زیلو مفاهیم منم مرمبوت
با اصل د کنو مفند بدهیچیتَّو است کو با مفسیرها متفا و در هیة مکاموا بوددایی
مطرح است در مکتا "منرو ادو" ایم مفند در معنا سادة ا ییواش بوکار مویر د امّوا
در سونّت منایا ووو ایووم مفنوود گسووترش معنووایی بیشووتر یافتووو از اهییّوت بووایمر
برخدردارشد آمدزة "بدهیستدو" مفاهیم ابستو بو آن از زیلو "بدهیچیتّوو"" ،شود یتا"
گفتارهوا
"مر کایو"منممریم زدو سنّت منایا و است کو بذر هیو آ نا در موداع
بددا متدن مقدس هینویا و مطرحشدو است استادان منایا ی با گاو مفسیر ود بوو
آ نا پرداختوا د
در سنّت منایا و بدهیستدوها سایکا ی هستند کو با بیدار بدهیچیتّو قد در مسویر
درد
سلدع عرفا ی گذاشتو ما بو کیال برسوند خودد هیوة مدزودداو را از ر و
جاو دهند آ نا عندکردوا د ما هنگا جاو هیة مدزدداو بو یر ا و یارهوایی مطلوق
اصل شد د بدهیستدوهوا قوادر بوو زد دنآیوددگیهوا کَرمووا اشوی از اعیوال
ا دیشوها شایست اشایست افراد عاد هستند ما بتدا ند آ نا را بو رهوایی برسوا ند
آ و در ایم دشتار در پی آن هستیم بررسی چیستی اهییّت ایوم مفنود در طریقوت
منایا و سبت میان آن مفاهییی چدن "دهرموکایو" " ،یر ا و"" ،مَتناگَتَوگَربنو"" ،مَتنتوا"
"شد یتا" است؛ میخداهیم بدا یم یبگیها کارکرد بدهی چیتو در د معنا زئ ی
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کلی یا ا ییو نا دیو چیست؟ آیا بدهیچیتو امور ذاموی اسوت یوا اکتسوابی؟ چوو
ارمباطی میان بدهیچیتو با دهرمو پِرَزنیا کَر ا زدد دارد؟ بدهیچیتّو چو قشی در
امکان یل بو سعادو آدمی دارد بو چوو شوکل در زد دن رذایول مدزودداو انرگوذار
است؟
معنای لغوی و اصطالحی بدهیچیته
بدهی چیتو 9،اژوا است سنسکریت مرکا کوو از د کلیوو بُودهی( )Bodhiچیتَّوو
( )Cittaمشکیل شدو است در مدرد ریشو معنا کلیوو بُودهی در میوان پب هشوگران
اختالف ظر زدد دارد؛ برخی ایم کلیو را از ریشو ُ ( )boبو معنا دا ستم ،فنییدن
فنم میدا ند ،کو مویمودان
درع کردن بنابرایم بدهی را بو معنا قدف ،بیدار
آن را بوو اشوراق بیودار یوئ مرزیوو کورد ( ،)see:Rinpoche.1999;p.174امّوا اکثور
محقّقووان ایووم کلیووو را از ریشووو بووددو ( )budhدا سووتوا وود (بوورا ید ووو ووک
 )Suzuki.1968;p.294;Dayal.1970;p.18کو بر طیفی از معوا ی ئدیوک بوو هوم دییوت
دار د ما یر یلیامئ( )Monier Williamsدر دیکشنر مشندر سنسکریت –ا گلیسی آن
را بنا بو دشتو دایال چنیم معنا میکند «احساسی اصیل بو منظودر درع ژرفوا ،فودذ بوو
اعیوواق ،مشوواهدو ،مدزّوو ،میرکووئ ،رعایووت ،درع کووردن ،اشووارو کووردن ،آگوواهی دادن،
بازشناختم ،دا ستم ،فنییدن ،دریافتم ،ا دیشیدن ،بازما دادن ،پنداشتم ،مالحظووکوردن،
بازیافتم آگاهی (پس از مدهدشی یا پس از بیدار از خدا ) ،بندش آمدن ،بیدارشودن،
بیدارکردن ،هشداردادن» ( ) Skt.Dicy.685bاز ایوم میوان سودز کی معبیور"بیودار " را
برگئیدو ( )Suzuki.1968;p.294در صدرمی کو دایال معتقد است کو بدداییان ازایم اژو
بیشتر معنایی مرمبط ئدیک بو «دا ستم » «فنییدن»میفنیند ()Dayal.1970;p.18
اژو چیتَو کو معیدیً درزبان ا گلیسی آن را بو  mindکو خودد بور طیفوی ازمعوا ی
بواطنی ایوم
دییت دارد ،گاو بو  heartمرزیو میکنند ،با مدزّو بو فحدا شوندد
اژو ،بو یبو در ایم مرکیا خاص میمودان آن رابوو «دل»یوا «قلوا»مرزیوو کورد در آن
صدرو بدهی چیتو معنایی ئدیک بو «دلِآگاو» یا «دلِبیدار» در شکل مصودر اش بوو
«دلآگاهی» «بیداردیی» خداهد داشت
بدهیچیتو در ا دیشو بددایی آگاهی از حقیقت باطنی است آن را بو «ذهمآگواهی»،
«دلآگاهی»« ،زانآگاهی»« ،قلاآگاهی»« ،فرزا گی دل»« ،اشعو حقیقت بددایی در قلوا»
«اشراق دل» یئ معبیر میکنند بودهیچیتوو ماهیّوت حقیقوی یوک بودهیسوتدو اسوت
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( )cf.Santideva.1997,p.14-22بدهی یک اصطالح معرفتشناختی است کو قتوی در
کنار «چیتَّو» بو معنا قلا یا دل یا ر ح قرار میگیرد معنا ر انشناختی پیدا مویکنود
بدهیچیتو یا بدهیریدیو 5،کو بو هیان معناست معیدیً بیشتر از خودد بُودهی در متودن
منایا و مدرد استفادو قرار میگیرد بدهیچیتو قتی بیشتر مقدیت شدد ،آَ دمرو-سوییک-
سووم بُوودهی 9امیوودو موویشوودد ،یعنووی «دلِ آگوواهی کووو متعووایی کاموولمووریم اسووت»
( )Suzuki.2000;295هنگامی کو ارادو بدهی مندیر در ن در فرد محقّق شدد ا دیگور
ا سان طبیعی یست بلکو "یدکدمَّرَو" است ا مدزدد متعایی اسوت کوو قود در مسویر
بدداگی گذاشتو است).(L.DelA Vallee Poussin .1980;2.740
مشابو
بدهیچیتو در اصطالح دارا د معنا است معنا ا ییو آن بیدار یحظوا
یقظو در عرفان اسالمی است ایم معنا ا ییو سادو از بدهیچیتوو در منورو ادو یوئ
مطرح است امّا بدهیچیتو بعدها در منایا و معنا گستردومر یافت بوو ایوم معنوا کوو
آ و بو صدرو یحظوا در ما امفاق میافتد مننا یدد از بودهیچیتوو حقیقوی اسوت
بدهی چیتو حقیقی یا غایی ،امر مطلقی است کو هیة مدزدداو بو طدر عا ا سوان بوو
طدر خاص از آن بنرومند هستند کو گاو در افراد شکدفا میشدد گاو ییشدد از ایوم
ر بدهیچیتو بو اعتبار یک امّفاق است؛امّفاقی کو باعث میشدد فرد آن را بوو فعلیوت
برسا د بو اعتبار دیگر ،امر مطلقی است کو با مفاهیم بنیادیم منایا و هی دن"شود یتا"،
"دهرموکایو" "بندمَومَتنتا" یکی است؛ زیرا ایننا هیو بو امر مطلقوی اشوارو دار ود کوو در
مباحث آمی بو آن اشارو خداهدشد
پیشینۀ اندیشۀ بدهیچیته در مهایانه
محققیم مفند بدهی چیتو را برخاستو از ظا کینان شناختی هند یی میدا ند در کینان
شناسی هند یی در پایان هر عصر هیة هستی در طدفا ی از آمش ابدد میشدد ما د بارو
متدید شدد از ایم ر بدهیچیتو را معادل رخداد ابددگر میدا ند کو هیة کرمووهوا
پلیوود هووا منفووی را ووابدد موویکنوود مووا ف وویلتهووا یکوود متدیوود شوود د
هدشیار " اشوارو
) )Santideva.1971;209بددا در فصل د " دهیو پدو"بو "بیدار
بیودار را
میکند آن را معادل پرهیئ از غفلت ادا ی میدا د ا در آ جا هدشیار
سر ر سبا یل بو سرحد رسوتگار جواو
بو عندان راو زا دا گی مایو شاد
یطیوب رابوط
یعنی " یر ا و" میدا د بددا در ایم انور بیودار را از عناصور معنود
گذشتو آیندو معرفی میکند میگدید "بیودار راو بویمرگوی ،اآگواهی راو مور
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است بیداران ییمیر د ،اآگاهان پیشمر مردوا د" ( )Dhammapada.1950;21;32هیوة
سنّتها بددایی بدهی چیتو را بو عندان زدهر زدد مدزدداو با ر دار د معتقد د
کو بدداها گذشتو بدهیچیتو را درخدد محقق بخشیدو سپس در مسیر ر شم شدگی
حرکت کردوا د در ایم زمینو بو داستانهایی اشارو میکنند بو بوا ر بددا یوان گدمیوو
ا ییم بار در د زخ بو بدهیچیتو دست یافت گدمیو در داستا ی اظنار میکنود کوو :موم
هنگامی بو بدهی چیتو دست یافتم کو برا ا ییم بار در د زخ متدید شد آنگد و کو ا
قل میکند ا را مجبدر بو کشیدن ارابوة بسویار سونگینی بوا هیراهوی یوک فور دیگور
میکرد د کو صد فر هم ییمدا ستند آن ارابو را بکشند ا با مأمل بو ایم تیجوو رسوید
کو ر کشیدن هر د آ نوا بویفایودو اسوت مصوییم مویگیورد از گنبوان بخداهود
هیراهش را آزاد کند گنبان زسم سنگینی بر سرش میز د بودهیسوتدو بویهودش
میشدد هنگامی کو بدهیستدو هدشیار خدد را بودسوت آ رد دیگور در زنونم بوددو
زیرا یاو ا سئا ار قلیور زنونم بودد بور اسواس ایوم یّوت خیرخداها وو بوو یوک
بدهیستدو مبدیل میشدد بددا میگدید« :از اینجا بدد کو مم بدهیچیتة اقعی را محقق
بخشید ایم ابتدا مسیر مم بدد»))Rinpoche.1999;180
بددا زمان بدهیستدوگی خدد ،زدهر بدهی چیتو را در مدزدداو دمید بو آ نوا معلویم
داد کو چگد و سبت بو دیگر مدزدداو آگاهی بخشی داشتو باشند ،یی ا سانها ،بعدها
ایم آگاهی را از یاد برد د زما ی کو عدوا از آ نا بو مقا رهوایی یوا "ارهوت" رسوید د
گیان کرد د کو بوو مقصودد یاپایوان راو خامدشوی رسویدوا ود درحواییکوو سودگند
آگاهی بخشی بو مدزدداو همچنان برقرار انورش پوابرزوا بودد اینجاسوت کوو بوددا
می گدید« :رهر ها! آ و کو شیا بو آن رسیدواید آخریم خامدشی یست زموان زیواد
شیا را بو کاشتم بذرها مناسا بددا شدن اداشتوا با دستا یئها خدبی شا وها
یر ا و را بو شیا شان دادوا » از ایم یحظو است کو ا سانها متدزو زدهر بودهیچیتوو
در زددشان میشد د درمییابند کو در حقیقت بدهیستدو هستند بشوارو ر شوم
شدگی کامل را درمییابند ()Saddhaarma-Pundarika Sutra.8:42-45
اهمیت بدهیچیته در مکاتب بودایی
هیة مکاما بددایی بو اهییت بدهیچیتو در رستگار مدزودداو آگواو هسوتند ا سوان
آرما ی در مکتا منرو ادو (ارهت) یئ سیرسلدع عرفا ی خدد را با بیدار بودهیچیتوو
آغاز میکند ارهتها مبرا از "کلشوهوا" یوا هداهوا فسوا ی هسوتند آ وان بوا بیودار
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بدهیچیتو حرکت در مسیر ر شمشدگی بو بوایمریمسوط کیوال دسوت موییابنود
بوودهیچیتووو در ارهووتهووا منجوور بووو جوواو فوورد موویشوودد حووال ا کووو در
بدهیستدوها(ا سان آرما ی منایا و) عال و بور جواو خددشوان ،منجور بوو جواو هیوة
مدزدداو میشدد ( )Dayal, 1970, 16-17پب هشگران بددایی معتقد د کو گرچو ر ش
سلدع سو مذها بددایی هینَویا َو ،منایا َو زرَویا َو متفا و است هورکودا از آ نوا
در ازرا معاییم بددا ظا مخصدص بو خددرا دار د امّا هیو آ نا در حقیقت احود کوو
بدهیچیتو است یکی هستند کسی کو حقیقت بدهیچیتو را درع کند هیوو چیوئ را بوا
قلبی آکندو از منر مشاهدو خداهد کرد زیرا حقیقت بودهیچیتوو عشوق اسوت هیویم
حقیقت ذاو زدد بدهیستدگان است مکاما بوددایی بودهیچیتوو را یوک یور
کینا ی پدیامی دا ند کو در افراد مختلب بو شکل ها گد اگدن درزاو مختلب ظواهر
میشدد ()Prophet .2009;23-24
در میان مذاها بددایی مذها منایا و مدزّوو بیشوتر بوو مفنود بودهیچیتوو دارد،
درایم طریق بدهیستدو بو زنت شاد بخشی بو مدزدداو آگواو د ر کوردن آ نوا از
ر چرخة حیاو ،بدهیچیتو را میپذیرد در مسیر بودهیسوتدوگوی بودداگی قورار
میگیرد بدهیستدو آگاها و در زستجد بدهی چیتو اسوت موا چوراه دهرموو را در دل
ا سانها برافر زد (" )Santideva.1955;3:1-4شا تی د و" بدهی چیتو را از ملئ مواو راو
رهایی را با از بیم بوردن
بدهیستدو میدا د ا معتقد است کو بدهیچیتو مسیر آزاد
کَرموها یا رفتارها پندارها منفی گذشوتو مسوری مویکنود سوبا عوئو بئرگوی
ا سانها در سراسر زنان مویشودد( )E Haris. 2017;337بودهیسوتدوگوان بوا پور رش
صفاو یک در خدد مرع مادیاو زنل واپختگی شور شوقا و بوو بیودار
بدهیچیتو در زودد خودد کیوک مویکننود ( )The ten stages.712-713بورا آ کوو
ا سانها میامی مدزدداو ذ شعدر کامالً رشد کنند بوو بوایمریم درزوو کیوال یوا
هیان بدداگی 4اشراق برسند ،آ ان باید بکدشند موا بودهیچیتوو را در خودد پور رش
دهند کل مسیر سلدع عرفا ی چیوئ یسوت زوئ اشوتیاق ،اقودا درع بودهیچیتوو
غایی( )Rinpoche.1999;177بو محض بیودار ِ بودهیچیتوو در فورد گرموا عشوق
شفقت (مناکر ا)2در سلدلها فورد ،فودذ موی کنود ودر آگواهی بوریم شوناخت
فرزا گی (مناپرزنیا) 6بر ماریکی ادا یها ا میمابد بدهیستدو بالفاصلو درموییابود
کو زنان بو منظدر ا ئ ا خددا کار ساختو شدو است در مییابد ما زما ی کو میوا
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مدزدداو ذ شعدر از کیند زنل ادا ی خالص شدوا ود بوو مدقعیوت کنود ی ا
رسیدوا د ا یویمدا ود بوو آراموش دسوت یابود( )Suzuki.1907;314کسوی کوو ایوم
دلآگاهی عظیم را میشناسد ،از چرخو باززایش رها میشدد اعیایی را ا جا میدهود
کو برا خددش دیگران سددمند است
پووس از مفنوود بووددا ،آ ووو در بووددایی منایا ووو اهییووت دارد ،بوودهیسووتدو
(آگاهیسرشت)است کو ذاو آن ،بدهیچیتو (دلآگاهی) است) .(Suzuki.1900;11:27بو
معبیر دیگر ،بدهیچیتو بنیان اصل اساسیمذها منایا و یا "بودهیسوتدویا وو" اسوت
هیوووان چیوووئ اسوووت کوووو ایوووم موووذها را از دیگووور موووذاها بوووددایی زووودا
میکند( )Rinpoche.1999;173بیدار مدهبتی است کو دستیابی بو آن دشدار است امّوا
رسیدن بو آن سعادو ابد را بو ارمغان می آ رد اگر کسی اهییت ایم فرصت مطلود
را در یابد دیگر چنیم امفاقی برایش ر خداهد داد(  )Santideva.1955;1:4هنگوامی
کو بدهیچیتو در شخص پدیدار میشدد ،ا را کو در ز دان چرخو هسوتی اسویر اسوت،
در یک آن شایستو مکریم در عدایم خدایان ا سانها میکند با بیدار بودهیچیتوو در
افراد اراستیها اپاکیها ر بو ز ال میر د بودهیچیتوو ما نود درخوت بارهنو
ظایر آن یست کو پس از از دست دادن میدوهایش میپدسد بلکو ر ح بیدارگر هییشوو
نیر میدهد ،ییپدسد هیدارو شکدفاست بوو اسوطة حیایوتهوا قدرمیندا وة آن
شخص بر مرسها بئر غلبو میکند بو اسطة ا ست کوو در یوک یحظوو گناهوان
بئر ابدد مویشود د(  )Santideva.1955;1:9-13بودهی چیتوو را بوو کیییوایی مشوبیو
کردوا د کو ذاو اخایص ا سان را دگرگدن میکند ،هی دن "رسوزتَم" 3کو اکسویر از
مس شدو آ نا را خوایص
زیدو بدد کو مصدر میشد ارد فلئاو پایو ما ند سر
مبدیل بو طال میکند ،در عیم حال خدد یئ فاسد یویشودد خوایص بواقی مویما ود
بدهیچیتو یئ ما ند آن اکسیر ،ذاو اخوایص ا سوانهوا معیودیی را مبودیل بوو قلوا
بیداریک بددا میکند( )White.1984;53هر فرد با بدهیچیتة ذامیاش میمدا د بوا هیوو،
آرا  ،منربان  ،مراقوا ،دیسودز ،بوا محبوت ،شورافتیند ،بوا منطوق بوا سوخا و باشود
هیانطدرکو یادآ ر شدیم بدهیچیتو در هر مدزدد ذ شعدر حتی قلواهوا فاسودان
یئ زدد دارد امّا پدششی از زنل خددکامگی آن را احاطو کردو است هرگئ بو طدر
کامل از بیم ییر د زیرا زما ی کو از زنبة مطلق بو آن گریستو میشدد فرامر از قلیر
محنت است ماب هیچگد و اپاکی یست امّا زما ی کو دریوک
ر
زایش مر
زدد محد د معیُم میپذیرد ،بو فراخدر آن مدزدد ا دازوا از زنل وادا ی را ظواهر
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قدرو بیر ی ،کو

میکند بدهیستدوها بو عندان منممریم مظاهر بدهیچیتو هیچ یر
سرپی ی از آن مجازامی در پی داشتو باشد دار د
یکی از بنتریم میثیلها منایا یها در بیان اهییت بدهیچیتو مقایسة بدهیچیتو بوا
منتا در آسیان است زما ی کو ماو در آسیان بد ن ابر میمابود ،در هور قطورو از آ
ر زمیم منعکس میشدد هر آبگیر کدچکی بو طدر مدقتی ماو را ما ند ستاروا کوو
ر زمیم فر د آمدو منعکس میکند شاید برخی آبگیرها گلآیدد کثیوب باشوند امّوا
منتا مصدیر صاف زیل خدد را در آ نا یئ منعکس میکند هرزا کو کیتریم انور
از آ باشد ،مصدیر آسیا ی از اینوة شوا دیودو مویشودد()Suzuki.2000;303-304
بنابرایم هرزا کو گرما کییاز قلا زدد داشوتو باشود ،بودهیچیتوو بود ن قفوو در
بنتریم حایت خدد ما زایی کو شرایط ازازو میدهد در آن مجلوی موییابود بوو ظور
میرسد بدهیستدوها پیشمر ،از مرحلو د گا وا گار زنان عبدر کردوا ود؛ در حودزو
فکر بسیار سی مر متعاییمر سیر میکنند میا آ و آ نا ا جوا مویدهنود از ارادو
خددا گیختة آ ان ،از فعاییت آزادا و بدهی چیتو کو علوت زودد آ ناسوت ،سرچشویو
می گیرد ،در تیجو ،هیچ ازبار در افکار حرکاو آ نا زودد ودارد مشوابو هیوان
ضعیتی کو ی ددزو 2،آن را اکنش 1) - ( ،می امد آن دع ز ودگی کوو بوو ظور
مدزدداو زاهل درخدا فر رفتو ،پریشان اآرا است ،صرفاً یک سر ریئ طبیعوی
از منب بیپایان بدهیچیتو است
چیستی و ویژگیهای بدهیچیته
بدهی چیتو منب میامی ف ایل زمینی متعایی است؛ دا یاً در حال مبدیل شدن است ،امّا
خلدص اصولیاش را هرگوئ از دسوت یویدهود بودهیچیتوو را مویمودان بوو ف وا
زنانگستر مشبیو کرد زیرا علیرغم میا امفاقاو مغییرامی کو میکوم اسوت در اشویا
مدزدد در آن امفاق بیفتد ،خددش موا ابود بووهیویمسوان بواقی مویما ود هنگوامی کوو
بدهی چیتو خدد را در یک زنان سبی ظاهر میکنود ،بوو ظور مویآیود کوو پیدسوتو در
معرض مغییر محدّل است ،امّا در حقیقوت فراسود هیوو معیّنواو د ر از دسوترس
زایش مر اسوت( )Suzuki.2000;300بودهیچیتوو بوو معبیور"شوا تی د و" دا شویند
فقر ،قد مریم دار مسکم
برزستو بددایی ،بو عندان اکسیر حیاو از بیمبر دة مر
بییار ها زنان درخت آرامش مدزددامی است کو از سرگردا ی در ز ودگی د یود
خستو شدوا د پلی عیدمی برا هیة مسافرا ی اسوت کوو در حوال گوذر از ر و هوا
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ز دگی هستند ماو مابا ی در قلاا سان است کو آشفتگیها ر حی را مسکیم میدهود
خدرشید بئرگی است کو طلسم ماریکی غفلت زنان را باطل میکند بدهیچیتوو ما نود
کرو مازوا است کو از شیر دهرمو درست شدو است»()Santideva.1955;3: 28-31
کسا ی کو بدهیچیتو در آ نا پدیدار میشدد دارا حوایو درع متفوا می سوبت
بو دیگران سبت بو ضعیت خدد در زمان قبل از ایوم رخوداد هسوتند حایوتهوا
دریافت ها فرد قبل از بیدار  91در مقایسو با هیویم حوایو بعود از بیودار  99ما نود
حایتها یک فرد قبل بعود از خودا اسوت طبعواً دریافوتهوا فورد در ایوم د
ضعیّت بو طدر بنیادیم متفا و است فرد کو بو حقیقت رسیدو در مقایسو با فورد
کو بو حقیقت رسیدو ما ند ضعیت ابینا مادرزاد است کو «میدا د» ابینا اسوت امّوا
از آ جوووا کوووو یووویدا ووود «بینوووایی» چیسوووت ،عیو والً یووویدا ووود کوووو « ابینوووایی»
چیست؟( )Hamilton.2000; 61,83,135کتو قابول مأمول در ایوم مقدیوو آن اسوت کوو
هیگان از مدهبت داشتم بدهیچیتو برخدردار د حتوی اگور از آن بویاطوالع باشوند در
میثیلی آمدو است کو :مرد کو عاز سفر د ردست بدد بو مالقواو یکوی از د سوتان
قورار
خدد رفتو در آ جا بو خدا میر د آن د ست ،زداهرگران قییتی در زامة
میدهد ر آن را بوگد وا مید زد کو مرد چیئ در ایم بارو متدزو یویشودد ا
در سرزمینی د ر بو منگدستی دچار میشدد بو گد وا کوو بوا دشودار زیواد آذ قوو
پدشاع خدد را منیو میکرد سرا جا بو طم بوازمیگوردد مجودداً بوو دیودار هیوان
بددو از آن خبر داشتو
د ست میر د ا در مدرد هدیة گرانبنایی کو هییشو با
خبر میدهد( )Dayal.1970;14در در ن هر کسی بذر قابلیت بددا شدن زدد
بو
دارد ایم زدهرو بددایی مدزدد در ذاو هیگان هرگئ آیددو ییشودد هیودارو پواع
خایص باقی میما د( )GesheWangyal.1986; 161بنابرایم مننا کافی است ایوم گودهر
گرانقدر در زدد ما بیدار شدد ،از ایمر گفتو شدو است «طریوق بوددا شودن بوو ر
هیگان باز است»( )Ratnagotravibhaga.1964,P.181درع شناخت ایم بذر از منظر
سنّت بددایی کار آسا ی یست بلکو بسیار مشکل است؛ امّا بنتر آن است کو صوادقا و
مخلصا و برا پدیدار شدن آن مالش کنیم
بیدار در ن فطر است ما هیو بایقدو بددا هستیم میمودا یم از طریوق مراقبوو
ر شها مطرح شدو بو کیال ذامی دسوت یوابیم در زودد هیوو مدزودداو پرمود
در ی با ماهیت مثبت حقیقی زدد دارد (سودریاداس9932 ،؛ )51-59چورا کوو حقوایق
بسیار د امّا اصل یکی است ،آمدزشها بسیار د یی مرکئیت یکی است کو هیان وبض
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حیامی قلا ،بدهیچیتو است (« )Surya Das.1997;120بدهیچیتو هیا ند رعد برقوی
است کو در یک یحظو ،شا میرو مار را ر شم میکند ،هیانطدر کو قدرو بددا ،گواو
بیگاو قلاها مرد را در یک یحظو بو سد یکی سودق مویدهود» پوس از کسوا
بدهی چیتو فرد باید ایم ر ح بیدارگر را پر رش دهد ما بو رشد رسد بتدا د در مسویر
یر ا و حرکت کند
اشخاصی کو در آرز بدهیچیتو هستند یئ د دستو هستند اشخاصی کوو مشوتاق
بیدارگر هستند اشخاصی کو اقدا بو بیدارگر کردوا د مفا و میوان ایوم د ما نود
مفا و میان شخصی است کو مشتاق سفر است شخصی کو خدد مسافر است اگرچو
دستا رد ر ح مشتاق بو بیدارگر در ظا هستی بسیار بوئر اسوت امّوا بوازهم ما نود
حایت ر ح بئرگی کو اقدا بو بیدارگر کوردو اسوت یسوت( Santideva.1955;1:15-
95
 )17د صفت مدصیفی معیدیً در ارمباط با مفند بدهیچیتو بو کار میر د" :سییک"
بو معنا درست ،صحی "ا دمَّرو"99بو معنا بایمریم ،برمر ،غیر قابل قیاس ،غیور قابول
عبدر ،اف ل ،سرآمد( )Dayal.1970; 18بدهیچیتو از میامی مقودراو آزاد اسوت یعنوی
بدهی چیتو از مقدیو پن "سکندو" 94د ازدو "اَیتَنَو" 92ایتنو شوا شوش متعلوق حسوی
شش ا دا حسی باطنی است هشتاد "دهامد"96مبرا است دهامد بو معنا چیئ اسوت
کو بتدا د خددش را مدا بخشد دهامدهوا د گد وو هسوتند دهامدهوا مغییورپوذیر
دهامدها مغییر اپذیر دهامدها مغییر پوذیر خودد را مودا مویبخشوند دهامدهوا
بیمغییر خدد را حف میکنند()Suzuki.1907;297&cf.Buddhadasa.1996 ;vol.7
بدهی چیتو یک زدد ملیدس یست ،غیر قابل شناخت ،فراگیر ،ابدد شد ی اسوت
کو زدهرش منی (شد یتا) ،متعایی ،قا م بو ذاو است کسی کو ذاو بدهیچیتو را درع
کند ،هیو چیئ را با قلبی عاشق میبیند ،زیورا زودهر بودهیچیتوو عشوق اسوت هیوو
بدهیستدوها علت زدد خدد را در ایم دلآگاهی بئر عاشقا و میبینند زموا ی کوو
آرمان بدهیچیتو در فرد محقّق شد ا میکدشد آن را بو مرحلوة عیول بیوا رد ایوم
چیئ است کو آن را «بدهیچریو» 93می امیم بدهیچریو درحقیقت آرز بدهیچیتوو
است کو بو مرحلة عیل رسیدو است یعنی ما بدهیچیتوو را هوم در آرموان 92هوم در
عیل 91بو کار میبریم ()Rinpoche.1999;177
بدهیچیته و مفاهیم بنیادین مهایانی
 9بدهیچیتو دهرموکایو
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 5بدهیچیتو کر ا
 9بدهیچیتو پرزنیا
بدهیچیته و دهرمهکایه
«دهرموکایو» ا ییم مرمبو از مراما سو گا و ح در ظندر بددا یا «مر کایو» است دهرمو
اژو سنسکریت ( )dhrاست کو در متودن مکاموا مختلوب معوا ی گد واگد ی یافتوو
دا هیان ریتو ،ظم درست زنا ی است
است) )Skorupski.1987; 332دهرمو در ری
کو پیر از آن بو منئیة اطاعت از امدسحقیقی هستی است شراروها اخالقی بوو
معنا قض حقیقت زنوان اسوت ) ) Chitkara.2002; 5:477در منواب بوددایی معوا ی
دهرمو بو ایم شرح آمدو است :معیار ،درستی ،قا دن ،پدیودو ،ذهوم ،عودایت حقیقوت
غایی ( )Malalasekera.1966;23اژة کایو کو معوادل ا گلیسوی آن  Bodyمویباشود در
بسیار از متدن بو کایبد بدن مرزیو شدو است کایو در مدرد بددا بو بودن اقعوی ا
اشارو میکند سدز کی دهرمو کایو را بو بدن یا ظا هستی مرزیو میکنود ( Suzuki.
 )2000; 45دهرموکایو کایبد حقیقی بدداست کو دارا علم مطلق حقیقت غایی اسوت
 )Jackson&) Makransky.2000; 97بر هییم اساس دهرمو کایو علت ماهیت حقیقوی
میامیاشیا مدزدداو است میا زنان مجسّم ظنودر ا سوت ( ;Chitkara.2002
 )13,227د کایبد دیگریکی سیبندگنکایو (پیکرسر ر شادما ی یا بدداها آسویا ی)
دیگر یرما وکایو (پیکر ظندر مجسم) ا ست
مجلی دهرموکایو استکوو هویچ آغواز
بدهی چیتو در معنا سبی یا زئ ی بازما
پایا ی دارد؛ اخایصیها معصّباو فردگرایا و خددپرستا و ییمدا ند حقیقت آن را
آیددو میرو مار کنند؛ زیرا بدهیچیتَّو زدهر معند بدداهاست بو رغوم زودد هیوة
پلید ها ادا یها کو بر آن سنگینی میکند ،دا یاً مشتاق حودو بوا خاسوتگاو اصولی
خدد است هنگامی کو ایم حدو بو هر دییلی عیلوی شودد قلوا (چیتوو) بوو ودعی
ارضایتی خدد را شان میدهد ایم ارضایتی میکم است گاهی شکل یک بییوار بوو
خدد بگیرد منجر بو بدبینی یا بیئار از مرد یا حتی خددکشی ،ریاضوت یوا دیگور
شیدوها غیرعاد شدد امّا اگر بو طدر مناسا هدایت شدد بو طدر طبیعی رشد کند،
هر چو ارضایتی شدیدمر باشد ،فعاییت ر حا ی یک بدهیستدو بیشتر خداهدشد آ وو
زدهر بدهیچیتو را مشکیل میدهد هیان چیئ استکو دهرموکایو را شوکل مویدهود؛
هرچند ما آن را محد د ،اقص معید درع میکنیم چیتو یک ظنودر دهرمووکایوو
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ید و اصلی آن است با ایم حال یکی درست هیا ند دیگر است هیانطودر کوو مواو
خوودد را در آ بووواز موویمابا ووود امّوووا ایووم د را بایووود د مفنوود زووودا ازهوووم
ا گاشت( )Suzuki.1907;295-306مننا دل قلبی کو را فدذ کرمو ادا ی اسوت
میاماً خلدص ،عشق آگاهی است ،دهرمو کایو یا خدد بدهیچیتة مطلق است ز ودگی
یک بدهیستدو میاماً درع حقیقت زدد خدد هیراو با عشق آگاهی است
بدهی چیتو مسیر حقیقی دهرمة بددایی را بو ما می آمدزد دهرموو ر ش سوادة مغییور
مدریجی فکر گشایش قلا را شوان مویدهود کوو در طوی آن مفکوراو خددبینا وو
خددشیفتگی دلمشغدیی بیش از حد سبت بو مشکالومان ،مبدیل بوو یوک عشوق
محبت دعد ستا و سبت بو شبکة زنا ی مدزدداو مویشودد ظرفیوت (سوعوصودر)
قلاهاییان افئایش مییابد( )Surya Das.1997; 115بدهیچیتو هرچقدر هم در دلها
مرد عاد آیددوشدو باشد در ذاو خدد همسان با بدداهاست از ایم ر گفتو میشودد:
«زنان مدزدداو ذ شعدر ،متفا و از دهرموو کایوو یسوت؛ دهرموو کایوو ،متفوا و از
د یا مدزدداو ذ شعدر یست آ و دهرموکایو را مشکیل میدهد زنوان مدزودداو
ذ شعدر است آ و زنوان مدزودداو ذ شوعدر را مشوکیل مویدهود دهرمووکایوو
است»( ،)Suzuki.2000;301ما آ جا کو بو دهرموکایو بدهیچیتو مربدط میشدد ،میوایئ
قلا بددا زدد دارد
بنیادینی بیم قلاها مرد عاد
بدهیچیته وکرونا(شفقت)وپرجنیا(فرزانگی)
کر ا یکی از یبگیها اصلی بدهیستدو یکی از چنوار «بِرَهیوو ینوارو» اسوت کوو
یبگی دل قلا را شان میدهد عشق احترا بو میامی مدزدداو ز دو (مناکر وا)
هوووومدرد عییووووق ،آخووووریم ف وووویلت از ف ووووایل هجوووودوگا ووووو بدداسووووت
شوفقت
مرحم یست بلکو هیدرد
( )IronsEdward,2008.p.278کر ا مننا دیسدز
هیووراو بووا غوومخوودارگی سوون بنووا عشووق اخووالق بوودهیسووتدو اسووت( Magee
 )Bryan,1998.p.42بو طدرکلی بدهیچیتو را میمدان شفقت دیسدز  51یوئ دا سوت
منایا و بدهی چیتو را حاصل امحاد میان شفقت (کر ا) 59حکیت فرزا گی (پرزنیوا)
حایتی یحظوا کو آگاهی بو هیراو دارد ،میدا د بدهیچیتو اشارو بو زدهرو آگاهی یا
عقل عقل دارد کو با شندد عرفا ی حاصل میشدد بر اساس مفکر منایوا یهوا کر وا
پرزنیا منجر بو ر شمشدگی هیو مدزدداو میشد د ( )Asanga.2001; 11ما زما یکوو
شفقت آگاهی زنت یار دیگران بو میئان کافی قد باشد ،بودهیچیتوو در مرحلوو
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آرمان باقی میما د زما ی کو کر ا پرزنیا رشد میکنند قدو مییابنود ارد مرحلوة
عیل میشد د از ایم ر  ،هیانطدر کو اشارو شد ،میمودا یم بودهیچیتوو را دارا د
زنبة عیلی ظر بدا یم زنبة ظر آن رسیدن بو اشوراق از طریوق پرزنیوا اسوت
زنبة عیلی آن مدزّوو کیوک بوو سوایر مدزودداواسوت ()Santideva.vol.I;15-16
بدهیچیتو درزنبو شفقت ،ا گیئو کلی برا دستیابی بو ر شمشدگی بو زودد مویآ رد؛
امّا در آغاز برا پیر ز بر کلشَو هوا (ر و  ،پلیود  ،خشوم شوندو ) وامدان اسوت
چنا و بدهیستدو رشد کند ،کلشوها خدد با پرزنیا (فرزا گوی) دیگور ف وا ل وابدد
میشد د(  )E, haris,2017,P.344بدهیچیتوو در قلوا هیگوان (سویتا) 55منوئل دارد
ابئارها فرد برا رستگار (ا پایو)59را می آفریند اگارزد و معتقد است :کسی کوو
زدهرو بدهی چیتو را درع کند هیو چیئ را با قلا آکندو از منر مشاهدو میکنود ایوم
حقیقت بریم اقعیت زدد بدهیستدگان است بدهیچیتو بوا درزواو متفوا و بوو
فراخدر مفا وها افراد در آ نا ظاهر میشدد ( )Carle,2009,P.23-24قل شودو اسوت
کو در زمانها قدیم یک معلم منایا و مشغدل آمدزش بدهیچیتو بودد صودا پوارس
سگی سخنا ش را قط کرد صدا س باعث آزار شخصوی از میوان زیعیوت شود
سنگی بو طرف س پرما کرد سن بو سیت چپ س برخودرد کورد؛ فودراً معلوم
ر زمیم افتاد از درد فریاد بلند سر داد شاگردان بو طرف معلم رفتنود مشواهدو
کرد د کو سیت چپ معلم کبدد شدو است معلیان اشراق یافتو بدهیچیتوو را در عیول
مجربو میکنند درد ر دیگران را بامیا زدددرعمیکنند بووآ نوابرا رهوایی از
کرموها کنشها منفی کیک میکنند ( )Surya Das.1997;115بدهیچیتوو از ف وایل
بدهیستدوها محافظت می کند شا گر بایمریم درزو شفقت هیراو با حکیت است
در زنبة شفقت ،ا گیئو کلی بورا آزاد مدزودداو ذ شوعدر را ایجواد مویکنود( E
 )Haris.2017;333-339,342زنبة متعایی مطلق حد اعال بدهیچیتو« ،شود یتا »یوا
مُنیگی مدزدداو عد زودد ذ او نابوت ییتغیور اسوت زنبوة متودا لمور آن ،از
خددگذشتگی در رسیدن بو اشراق است کوو سودگند بودهیسوتدو کواهش ر و هوا
دیگوران بنتوریم مجسوم آن اسوت ( )Surya Das.1997;114-115بودهیچیتوو حقیقوت
بدداست ،حقیقت بددا را شخصیت ماریخی بددا شاکیومد ی است گدمیو در ز ودگی
خدد حقیقتی را کشب کرد کو هر شخص دیگر یئ میمدا د ایم حقیقت را در ز دگی
فعلی یا ز دگی آیندو خدد کشب کند ایم حقیقتی کو هر کس مدا ایی دست یوافتم بوو
آن را دارد حقیقت عشق فرزا گی شفقت است شفقت مدا ایی کیک بوو دیگوران
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هنگامی کوبدهیچیتوو بیودار مویشودد ایوم
کو در زدد هیگان هست امّا در حجا
حجا کنار میر د آن حقیقت بریم خدد را می یایا د
مراتب چیتَّه و بدهیچیتَّه
قبل از اشارو بو ا داع بدهیچیتَوو ،اشوارو بوو ایوم کتوو خوایی از فایودو یسوت کوو دل
یا"چیتو"خدد بو اقسامی مقسیم میشدد:
 9چیتوا کو بو طرز اامید کنندو مدسط گناهان خددخداها و بسیار بو بیراهو رفتوو
محکد بو مناسخها ابد باززایش است
 5چیتووو ا کووو از ر وو سوورگردا ی زایووش موور بیووئار اسووت ازهیووو
گناهاند ر زسوتو در دو کیوال «پارمیتوا» هشوتاد چنوار هوئار دهرموة بوددایی،
«بُدهی»را میزدید بااعیال شایستو خودد را مربیوت مویکنود ،کوو ایوم هیوان زایگوا
(ر حا ی)بدهیستدو است
عذا میامیامیال هدسها رهایی یافتوو از هیوو دردهوا
 9چیتوا کو از ر
فاصلو گرفتو است ،بورا هییشوو یکوو گناهوان را زد دو اسوت ،خوایص ،خوایصمور
خایصمریم است در ذاو دهرمو منئل گئیدو است هیةمعرفتهوا را کسوا کوردو
بو بایمریم سط ا سا یت رسیدو است قدرو معند کاملی را بودسوت آ ردو کوو ا را
از هیة دیبستگیها مردیودهوا آزاد موی کنود ایوم زایگواو معنود از آنِ اصوالن یوا
متناگتوها بیدار ،میا کامل است ()Suzuki.2000;301-302
54
عاییان بددایی در مقسیمبند دیگور از سوو زوو دل یوا "چیتووا مپوادو" سوخم
گفتوا د  9دیی کو پس از بو کیال رسیدن اییان پدید آید؛  5دیی کو پس از یافتم فنوم
درست دهرمو در حال عیل بو شش پارمیتا پدید آید؛  9دیی کو در ر شمشدگی کامول
پدید آید "چیتوا مپادو" زما ی محقق میشدد کو دوهوئار کَلپوو(52از اد ار زنوانشناسوی
هند یی معادل یک ر ز برهیاست) از پرداختم شخص بو کیال اییان گذشوتو باشود،
بنابرایم چیتوا مپادوا کو پیش از ایم دوهئار کَلپو یافتو شدد حقیقی یست (اشدو گندشوو،
9929؛ )922بو طدر کلی بدهیچیتو د دع اسوت :بودهیچیتوو ،غوایی  56بودهیچیتوو
53
سبی
بدهیچیته غایی
زنبة غایی بدهیچیتو را حکیت فرزا گی 52میگدیند خرد بو معنا دیدن هیو چیوئ
هیانگد و کو در اقعیت هست قادر بددن بو اینکو هیان چیئ کوو یوک شوخص در
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اقعیت هست باشد بدهیچیتو غایی یک امفاق عقلی یست بلکو یوک شوندد یوا فنوم
مجربی است؛ بو معنا فنییدن «ایم چیست»« ،مد چیستی»« ،ازسا چیسوتند»« ،ماهیوت
زدد چیست» بو ظر میرسد ارمباط معنایی عییقی بیم بدهیچیتة غوایی «شود یتا»
زدد دارد حقیقت بدهیچیتة غایی همراستا با فنم درع شد یتا است پی بردن بوو
حقیقت چیستی اشیا ماهیت زدد آ نا کو منیگی است هیان فنم بدهیچیتو غایی
است
بدهیچیته نسبی
دیسودز بویحود حصور را بودهیچیتوة سوبی
آرمان آرز مبتنی بر هیدرد
میگدیند کو خدد دارا مرامبی است یور محرکووا اسوت کوو منجور بوو اشوراق
میشدد بدهی چیتو سبی مبتنی بر شفقت (کر ا) بدهیچیتو غایی مبتنی بر فرزا گوی
(پرزنیا) است ،ایبتو بدهیچیتو سبی بنوروا از هور د زنبوو دارد ( ;Rinpoche.1999
گرفتار  ،دیگر فنم امکان دسوتیابی بوو
 )175آرز رهایی هیو مدزدداو از ر
ایم آرز
بنابو دشتو سدز کی ،ستنیرمتی دا شیند برزستو بددایی در انر خدد گفتیان در با
دهرمودهامد منایا و اظنار می دارد کو در ا دیشو منایا ی مفاهیم شاخص منیی مثول
یر ا و (رهایی نایی) ،دهرموکایو (پیکرو دهرمو) ،بدهیچیتو ،متناگتو ( اصل ،بو رهوایی
رسیدو) ،متناگتو گربنو (خاستگاو زهدان متناگتووهوا) غیورو هرکودا بوو زنبووا از
زنبو ها فرا ان حقیقت مطلق اشارو دار د بدهیچیتو امی است کو بر آن بو یحوا
مجلی اش بر دل ا سان کیال ا یا از زنبو سولبی بور پیراسوتگی رهوایی ا سوان از
خدد بینی خددمحدر کو هیان یر ا و است ،اطالق میشدد ،بو مثابو بازموابی از آن
حقیقت ،دارا هیان یبگی است ( )Suzuki.2000;200,299بر اساس اعتقاد بددا ،هیو
امدر عایم فا ی؛ در حال شدن یاصیر رو هستند ،مننا چیئ کو مغییر ییکنود قوا دن
طبیعی ر حا ی عایم است کو باید بوو آن احتورا گذاشوت گئدمیوو پوس از دریافوت
بدهی چیتو کسا دهرمو می خداست هیگان را با دهرموو آشونا کنود مقوا بودهی در
اق  ،بینش بو باطم دهرمو است کو راو هشتگا و بو آن ختم میشدد بددا با ر داشوت
کو ایم بینش از طریق مراقبو حاصل می شدد سپس قلا را از طریق میریمها اخالقی
مئکیو کنیم بر ضییر خدد متیرکئ شدیم در آن قت است کو بوو مجربووا زدیود از
ر شنی دست مییابیم ()Radhakrishnan.1982; 41-44
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آمدزو «متناگتوگربنو» (زهودان بوواشوراقرسویدگان ،اصوالن ،گذرکننودگان) 51ایوم
حقیقت را بیان می کند کو هیو مدزدداو در در ن خدد ف ایل حقیقوت بوددا را دارا
میباشند امّا ایوم حقیقوت ذاموی بواحجوا هوا مودا عی پدشویدو شودو اسوت ما نود
بذر مدفدندرخاع یا گُلی پی یدودرغوالف ( )Williams.2003;826-827ایوم حقیقوت
در ی بو اسطة بدهیچیتو بیدار میشدد منشأ بدهیچیتوو هیوة حقوایق متاگتووا
است کو خدد زادة «متناگتوگربنو» است
زمینههای تحقّق بدهیچیته
بدهیچیتو زما ی در ما بیدار میشددکو عشق بو مدزدداو ر دیدو کو در ذاو یا قلا
ما هست بو بایمریم درزة اشتیاق برا بیدار برسد بیدار شدن چیتو ،بیور ن آمودن از
قرار گرفتم در مسیر عیل هیراو با معرفت است ( Asvaghosha. 1964
خدد محدر
 );32& Suzuki. 1900; 76برا آ کو بودهیچیتوو در فورد امفواق بیفتود ا سوان محتوا
ف یلت معرفتی است کو ایم ف یلت معرفت از طریق اعیال اخالقوی معنود در
ز دگیها حال گذشتو عشق بو سوایر مدزودداو بوودسوت مویآیود بودهیچیتوو
زمینووسواز کسوا ف وایل بسویار اسووت کرمووهوا بسویار را از بویم مویبوورد (
 )Harvey.1990;122بیدار ا سان باید قبل از رسیدن بو کیال طی مراحل معلییامی
خاص صدرو گیرد بعد از بیدار ِ دل سبت بو حقیقت بدهیچیتو ،سایک طریقوت موا
ا تنا سلدع هیو مالش خدد را زنت محقّق ایم حقیقت درباطم خدد ،ا جا میدهود
زما ی کو ایم حقیقت در زدد ا محقّق شد بو مرحلوو پختگوی رسوید مدزودداو
راهنیایی میکند
دیگررا یئ در رسیدن بو اشراق قلبی ،دستگیر
سایک طریقت بو صدرو مستیر در مدرد بددایان بو مفکّر میپردازد بعد در مدرد
ضعبها زدد خدد مأمل مفکرمی یاید سپس بو ضعیت رقّتا گیوئ مدزودداو
ذ شعدر میا دیشد موالش موی کنود موا درا شودقی سوی سوبت بوو بوددا ایجواد
شدد( )Suzuki.2000; 302-307رهر برا بودست آ ردن بدهیچیتو فی حیاو مرع
د یا یی کند بلکو ابتدا با شنیدن معاییم بددا بدهیستدوها بوذر کیوایو در زودد ا
زایگئیم میشدد سپس با مطایعو معاییم ا جا میریناو ر زمرو بوو مودری آن بوذرها
در زدد سایک زدا و میز ند ()Prophet.2009;33
سدبنودهد 91در انور خودد «گفتیوان در بوا بیودار بودهیچیتوو» 99موی دیسود:
«بدهیچیتو با مفکر در بدداها ،مأمل در داقص زدد ماد  ،مشاهدو ضعیت رقتا گیئ
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ز دگی مدزدداو ذ شعدر ،در نایت با اشتیاق بو ف ایلی کوو متناگتوو در بوایمریم
درزة اشراق بو دست می آ رد ،دردر ن ما بیدار میشدد» بنابرایم ،زمینووهوا پدیودار
بدهیچیتو را بو اختصار چنیم میمدان شیرد:
 9مفکر در اینکو میا بدداها بدهیستدوها در هیوة اد ار گذشوتو ،حوال آینودو،
چندان بیش از ما از شندو گناو آزاد بدد د ،امّا مدفق شود د بوا کدشوش مجاهودو
هدس گناهان عبدر کننود
بیدار کامل را بودست آ ردو از چرخو باززایی هد
بو مدزددامی شریب بدل گرد د
 5ایووم ا دیشووو کووو زوودد زسوویا ی مووا دارا قایصووی اسووت شووامل پوون
سکنده و(مددو) چنار منوت (عنصور) اسوت کوو از ایوم طریوق مرمکوا اعیوال شور
بیشیار (از زیلو خشم ،طی ادا ی) میشدیم کو باید کنار گذاشوتو شود د زودد
زسیا ی ما دا یاً از طریق ایم و ر ز و اخایصیها فروا گیئ ایجاد میکند کوو بایود
کنارگذشتو شد د
 9مدزّو بو ضعیّت رقتا گیئ ز دگی مدزدداو ذ شعدر کوو در اسوارو زنول
ادا ی هستند شدیدمریم ر ها را متحیّل میشد د بو قا دن کَرمو اعتقواد دار ود
پیر دسوت پنجوو ور مویکننود بوو د بوال راو
آ نا دا یاً با مرس زایش مر
رستگار یستند معشدقو ها خدد را محکم در آغدش میگیر د یی یویفنینود کوو
هیچ اقعیت فرد زدد ودارد دل بسوتم بوو ا سوانهوا ارزشوی ودارد ،ایننوا هیوو
همدرد بدهیستدو را برمیا گیئد
 4مأمّل درف ایل متناگتوها :میامی متناگتوها بو اسطو معلییاوشان سییایی جیوا
مقدس بوودسوت آ ردوا ود دهرمووکایوة هیوو متاگتووهوا زوا دان ،خوایص آزاد از
ابسوتگیهاسوت میوامی متاگتوووهوا از معواییم اخالقووی ،آراموش ،آگواهی رسووتگار
برخدردار د متاگتوها دارا دو قدرو ،چنار بیباکی ،شفقت عظیم سو مأمول مفکور
هستند آ نا بو هیو چیئ اقبا د عشق آ نا بو مدزدداو ر و دیودو هویچ مورز را
ییشناسد هیو مدزددامی را کو بو اسطة زنل گیراو شدوا د بوو مسویر یر ا وو بواز
میگردا ند ()Suzuki.2000;303-306
موانع بدهیچیته :کِلِشهها(72رذایل اخالقی)
کلشوها هیان ر  ،پلید  ،خشم شندو هستند آ نا گرفتوار هوا ذهنوی هسوتندکو
خشم ،میل بو خدردن مدهّم را یئشامل میشد د در حقیقت آ نا کرموها وامطلدبی
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هستند کو ما را بو سنسارو پید د می ز ند سرشت ماهیت منی دار د رادها کریشونان
معتقد است بیدرد  ،کا زدیی خدشگوذرا ی از زیلوة کلشووهاسوت کوو زیلگوی
ادا ی محسد میشد د آ نا از طریق یر بدهیچیتوو وابدد مویشود د ایوم مسوأیو
مطابق با راهبرد اصلی سنّت بددایی بددایی منایا و بوطدر عا است کو ذهم بوا وابدد
کردن کلشوها از طریق پادزهرهوایش کوو غایبواً ف ویلتهوا هسوتند ،پواییش موییابود
بدهیچیتو هی دن اکسیر زیدو ،کلشوها را ابدد ییکند ،بلکو آن را برا پاییش بوکار
جاو استفادو میکند کلشوها بد ها
می برد در حقیقت از یر آن برا آزاد
اراستیها د یا ماد هستند کو بوددا دل کنودن از آن را یزموو بودهیچیتوة کامول
میدا د()E Haris.2017;332
راهبرد کو شا تید و در مدازو با کلشوها ارا و میدهد ،وابدد مجلویهوا آن در
سری مریم زمان میکم است هیانگد و کو «مجاهدو درست» یا ششوییم گوا از مسویر
هشت گا و ،از ظندر بر ز کلشَوها زلدگیر میشدد ،در صدرو ظندر از بیم بوردو
میشد د یکی از راوها مدازنو مقابلو با کلشَوها مفکّرامی است کو منجور بوو ایجواد
ف یلت میشدد ایم مسأیو هی دن پادزهر کلشوها برا ابدد آ نا مدرد بنروبردار
قرار می گیرد برا مثال :صبر بو عندان پادزهر عصبا یت است زما ی کو یکوی زودد
دارد ،دیگر یی مدا د زدد داشتو باشد پس ایجاد صبر ،عصبا یت را از بویم مویبورد
ایجاد ف یلت ،کلشوها را از بیم میبرد مراقبوهایی کیتر فراگیر امّا پور بسوامد زودد
دار د کو سو ریشة کلشو ها یعنی فرو ،شندو حیاقت را هودف قوراردادو آ نوا را
رهایی بنرو میبورد ()E Haris.2017;335
م عیب کردو از یر آ نا زنت آزاد
بدهی چیتو هر چقدر هم کو میرو مار شدو باشد باز هم میمدا د خدد را در قلواهوا
کفرآمیئ ظاهر کند بو معبیر شا تی د و آ و کو ما مبلدر بدهیچیتوو در فورد مویشودد
شندو فرو است ایننا دشینا ی هستند کو دست پا،شوجاعت عقول دار ود امّوا
فرد را اسیر خدد میکنند ،آ نا در ذهم فرد مسوتقر خددشوان را مثبیوت کننود موا ا را
یران ساز د در مقایسو با ایم دشینان در ی اگر میامی خدایان ا سانها دشینان فرد
هودس
بدد د حتی قادر بدد د ا را در زننم ا ی ی بینداز د دشینا ی چدن هد
دشینان قدرمیند هستند کو در مقایسو با دشینان بیر ی طدل عیر دیرپا،
فرو
بووی آغوواز بووی پایووان دار وود(  )Santideva.1955;4:28-32بووا پیشوورفت در مسوویر
بدهیستدوگی ،در نایت مرس از مناسخها امطلد از بیم خداهود رفوت دییول آن
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ایم است کو هیو کرموها منفی کو باعث چنیم مناسخی شدوا د با مدسعو بودهیچیتوو
پاع میشد د از سد دیگر هنگامی کو زنل حیاقت یک فرد بو پایان رسد ،مور
مناسخ مرسی خداهند داشت بدهیچیتو بو شکل مدقّوت بوو موا ازوازو مویدهود موا
کلشَوها را در ایم مسیر فر بنشا یم ایبتو ما را از شر قدرو آن یئ محافظت میکند
بدهیچیتو بو درهییشو مابان میما د کو گاهی مدقتاً پشت ابرها پننان میشدد آنوار
شندو گناو اشی از خددخداهی میکم است گاهی سبا م وعیب ودر بودهیچیتوو
شد د امّا خودد بودهیچیتوو هییشوو از اخایصویهوا خوارزی مصودن اسوت مفسور
شا تید و« ،پرزنیا کارامامی»99معتقد است هر ودع کرموو منفوی در برابور انوراو مثبوت
بدهی چیتو کم زن حقیر میشدد ا بودهیچیتوو را موأمدر وابدد کننودو کرمووهوا
گذشتو ،حال آیندو میدا د ()E Haris.2017; 332
بدهیچیته وفاسدان و کافران (ایچهندیکهها)
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ای نندیکوها ،ملحدان ،بیاییانها ابا رمندان هستند آ نوا افوراد هسوتند کوو کوامالً
هدس شدوا د کسا ی کو بو دییل کرموهایشان مدفوق بوو کسوا کیوال
غرق در هد
ییشد د آ نا بو یحا اخالقی دینی ما ند یشوا بیزان هستند کو احیا آ نا حتی
برا یک پئشک ر حا ی یئ مقریباً غیر میکم است سؤال اینجاست کوو آ گد وو کوو
مطرح شدو ،اگر بدهی چیتو در هیو افراد بایقدو ح در دارد در رابطو با ایوم افوراد چوو
قشی ایفا میکند؟ کتو درخدرمأمل آن است کو شکدو قودرو بودهی حتوی در ایوم
ار اح ماریک ادان هم می درخشد چنیم ار احی بو دییل سنگینی کرموهایشوان شواید
مجبدر شد د بارها بارها در چرخة مناسخ سرگردان باشند ایبتو باید در ظر داشت کوو
هیچ قلا ر ح ا سا ی زدد دارد کو کامالً از قید کرمو زنل رها باشد زیرا زدد
هییم زنان پدیدار  ،محصدل ادا ی است ،هرچند ایوم دییول بور شور بوددن ز ودگی
یست ( )Suzuki.2000;311-312بدهیچیتو مادامی کو محت گناهان بیشویار اشوی از
زنل خددخداهی است مدید هیچ منفعت زمینی یا آسیا ی یست ما نود گول یلودفر
آبی کو گلبر هایش هندز باز شدو ا د یا ما ند طالیی کو در عیق خاع مدفدن است؛
یا ما ند در ماو کامل کو پشت ابرها پننان شدو است زما ی کو چشیان بدهیچیتو بوا
ابرها هد هدس ،طی  ،زنل حیاقت بستو میشدد ارزش معنود ذاموی خودد را
آشکار ییکند
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هنگامی کو بدهیچیتو میامی گرفتار ها را بوا قودرو خودد از میوان بوردارد ،ما نود
یلدفر شکفتو از مردا  ،یا طال پیراستو از اخایصیها ،یا ماو مابان در آسیان صاف
یا خدرشید پیراستو در آسیان بد ن ابر ،یا زمینی کو ا داع غوالو را مدییود مویکنود ،یوا
زنوان شویدل
اقیا دسی با گنجینوها بیشیار است؛ در ایم صدرو مدهبوت ابود
بدهیچیتو میا مدزدداو ذ شعدر را شامل خداهد شود هیوة مدزودداو از کبوت
زنل ادا ی رهامیشد د قلاشان میلد از عشوق هیودرد شودو از هیراهوی
ابستگی با چیئها بیارزش آزاد میشد د
نتیجهگیری
بدهی چیتو مفندمی شناختو شدو درهیةمذاها مکاما بوددایی اسوت امّوا در بوددایی
منایا و دارا اهییّت یبگیها گستردو متفا می است؛ بوگد وا کو آن را از سوایر
مذاها متیایئ میکند صدرو ا ییة ایم آمدزو بو حد ریشو در سنّت قودییی بوددایی؛
یعنی سنّت منرو ادو دارد بذرا ییة ایم مفند در معاییم آمدزوها گئدمیو بددا نفتوو
است بدهیچیتوو در قلوا هیوو مدزودداو ذ شوعدر زودد دارد؛ حتوی ملحودان
هدس شدوا د یئ از بدهیچیتو برخدردار هستند؛ امّوا
بیاییا ان آ ا ی کو گرفتارهد
فقط در بدداها بدهیستدوهاست کو بوطدر کامل شکدفا میشدد فعلیت مییابد ایم
در حایی است کو بدهیچیتو در مردمان عاد بو دییل آمیئش دیبستگی با زنان ماد
شندا ی خامدش زمیمگیر میشدد بیدار بدهیچیتو در افراد کار بسویار دشودار
است امّا در صدرو محقق شدن آن ،سعادو ابد بو هیراو میآ رد بودهیچیتوو دارا
د مرمبة ا ییو نا دیو یا سبی مطلق است کو در معنا سوبی مجلوی دهرمووکایوو
تیجة امحاد کر ا پرزنیا است در معنا مطلق با امر مطلق حقیقوت احود یکوی
است بدهیچیتو در ایم معنا ،همسوان ،حقیقوت متعوایی ازیوی ادیوان دیگور اسوت کوو
حدو زدد ایم آمودزو مدسوط
هیةمدزدداو مظنر مجلی آنا د زو شندد
متفکران یدگو چارو ارا و شدو است بدهیچیتوو بوا بسویار از مفواهیم کلیود مکتوا
منایا و ما ند یر ا و ،متناگتوگربنو ،شد یتا متنتا یکی دا ستو مویشودد بودهیچیتوو در
تیجة عشق بو هیة مدزدداو کسا معرفت مالش در ایم زمینوو ایجواد مویشودد
قطة مقابل بدهیچیتو کلشوها یاپلید ها اراستیهایی است کوو بوا قودرو فراگیور
هیو زا بة بدهیچیتو ابدد میشد د
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پینوشتها
1. skt,Bodhicitta,En awakening mind , the mind of enlightenment , or a
wakening the heart of enlightenment heart of enlightenment, the heart of
enlightened mind
2. Bodhiṛdaya
3. anuttara-samyak-sambodhicitta
4. Buddha hood
5. mahakaruna
6. mahaprajna
7. rasajatam
8. laotezinTerminoligy
9. wu-wei
10. pre-enlightenment perceptions
11. post –Enlightenment perceptions
12. samyak
13. anuttara
14. skandhas
15. skt.pal. ayatana,En.sence base, sence-media or sence sphere
16. skt.dhatu,En.elements
17. Bodhicharya
18. Aspiration
19. Action
20. compassion
21. karuna
22. samata
23. upaya
24. Citta-utpada
25. kalpa
26. ultimate bodhicitta
27. relative bodhicitta
28. wisdom
29. skt.tathagatagharba;En.lit. the womb of thus gone ; translated as :the
womb of the enlightened one, sccd for potential enlightened
30. vasubandhu
31. Discourse on the Awakening of the Bodhicitta
32. klesas
33. prajnakaramati
34. Icchantik
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