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Abstract 
According to the teachings of the Buddha, every living thing suffers, and in 

the teachings of the Qur'an, man is created in hardship and suffering; 

Accordingly, typology and finding their factors are necessary to achieve the 

ways of exit. This research, with a descriptive-analytical and comparative 

method, has proved these results that in Buddhist teachings, some factors 

such as dependence and ignorance are introduced as causing suffering, but 

the causal chain and the rings of suffering include 1. ignorance, 2. hidden 

tendencies, 3. sensitivity 4. name and shape 5. six domains of sensation 6. 

decay (contact) 7. sensation 8. thirst 9. attachment 11. existence 11. Birth 

12. Aging and death, sorrow, and despair are known to be the source of 

suffering. Induction in the teachings of the Qur'an and hadiths also shows the 

types of suffering and their origin into three types: 1. Need and dependence 

2. Suffering arising from the disease and its origin; the type of attitude of 

people towards exams, ignorance of the wisdom of afflictions, and 

attachment to the world and 3. Suffering due to acquisitions and their origin; 

system of beliefs and ideas; properties and feelings and wrong actions and 

behaviors. A comparative study of Buddhist teachings and revelatory 

teachings shows that alignment is evident in the suffering of some factors, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: dr.mohammadi.quran@gmail.com 

How to Cite: Mohammadi Ashnani, A., Seyyedi, Z. (2121). Critical Analysis of the 

Origin and Typology of Suffering in Buddhist Teachings and Its Comparative Study 

with the Teachings of the Holy Quran and Traditions, Journal of Seraje Monir, 

12(42), 25-58. 

mailto:dr.mohammadi.quran@gmail.com
http://orcid.org/0000-0002-5720-1992


 0211بهار و تابستان |26شماره |دوازدهم  سال|ریسراج ُمن یفصلنامه علمدو  | 62

such as ignorance, dependence, and attachment; but it does not lead to a 

person being caught in reincarnation in the cycle of death and life, or 

Buddhist reckoning and, a person with good faith and good deeds leads to a 

sweet and good life and eternal happiness.  

Keywords: The Holy Quran, Suffering, Species and Source of Suffering, 

Chain Factors, Buddha Teachings. 
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بودا و  میرنج در تعال یشناسو گونه دآمدنیمنشأ پد یانتقاد لیتحل

 اتیو روا میکرقرآن یهاآن با آموزه یقیتطب یبررس

 یآشنان یمحمد یعل
دانشگاه علوم و معارف قرآن  ،کریم و علوم قرآن ریتفس انشیارد

 ، ایرانتهران، میکر
  

 عسگرآباد یدیزهراسادات س
، انشگاه علوم و معارف قرآند ،میقرآن کر ریارشد تفس یکارشناس

 ، ایرانتهران

 چکیده
، در سختی و رنج، انسان، های قرآن نیزودر آموزه بردیمرنج ، یازندههر موجود ، بوداتعالیم بر اساس

لازم ، رفتهای برونبرای دستیابی به راه، هاآنشناسی و یافتن عوامل گونه، ؛براین اساساست شدهدهیآفر
کهدر تعالیم  ساخته استاین نتایج را مدلل ، تطبیقی صورتبهبا روش توصیفی تحلیلیو ، یژوهش نیا .است

ای رنج ولی زنجیره علی و حلقه، اندمعرفی شده، آفرینرنج، برخی عوامل همانند وابستگی و نادانی، بودایی
 .7تماس( ) دنیپساو .6 حوزه حواس شش .5و شکل  نام .4ی دانستگ .3، پنهان لاتیتما .2، ینادان .1: شامل

، منشأ رنج، اندوه و نومیدی، ی و مرگریپ .12شدن  دهیزائ .11 وجود .11 یدلبستگ .9ی تشنگ .8 احساس
به سه  هاآنو منشأ  ی رنجهاگونه دهدیمی قرآن و روایات نیزنشان هاآموزهاستقراء در  ت.شده اسدانسته 

و  ابتلابرخاسته از  رنج .2فقر وجودی و نیاز و وابستگی ، ناشی از آفرینش و وجود و منشأ آن رنج .1نوع: 
ناشی از  رنج .3اطلاعی از حکمت ابتلائات و دلبستگی به دنیا و بی، منشأ آن؛ نوع نگرش افراد به امتحانات

 میتقسقابل، اکتسابات و منشأ آن؛ نظام باورها و عقاید؛ ملکات و احساسات و اعمال و رفتار نادرست
رغم اختلاف که علی آن استنشانگر ، های وحیانیوزهای و تطبیقی تعالیم بودا و آماست.بررسی مقایسه

وابستگی و دلبستگی مشهود است؛ ولی در ، همانندنادانی عوامل یبرخآفرینی همسوئی در مورد رنج، مبانی
، بلکه نوع وجود فقری و امکانی، نشده استحواس و.... منشأ رنج شناخته ، خود زندگی و تولد، قرآن

بودایی را  یا سمساره، گرفتار شدن آدمی به تناسخ در چرخه مرگ و حیات ولیاست  ییهایسختمستلزم 
 پوید.ره می، به زندگی شیرین و نیک و سعادت ابدی، ی ندارد و آدمی با ایمان و عمل صالحدر پ

 .بودامیتعال، یارهیعوامل زنج، گونه و منشأ رنج، رنج، میکرقرآن:هاواژهکلید
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 مسئله انیب

و در تمام مراحل زندگی رنج  جاهمه؛ زیرا بردیمی رنج ازندههر موجود ، بودابرابر تعالیم

حتماً با بیماری ، دیآیمرنج بسیار بزرگی است؛ زیرا هرکسی که به دنیا ، وجود دارد. تولد

یابی به چیزهایی که در طول زندگی نیز عدم دست، و مرگ روبرو خواهد شد. به همین رو

. سازدیمما را با درد و رنج مواجه ، میپسندینمچیزهایی که  آرزو داریم و روبرو شدن با

سامان ، رنج مسئلهاساس بر ی آیین بوداهاآموزهتمام ، بر این اساس، (85، 1388، )انصاریان

 هموار گردد.، رهایی از آن راه، حقیقت رنج و عوامل آن با شناختتا  است افتهی

؛ است دهیآفر، انسان را در رنج، خداوند متعال، کریمهای قرآناساس آموزهبر

های هایی که از هدایتزندگی انسان، کریم(. ولی قرآن4، بلد ((کبَدٍفی لَقَدْخَلَْقنَاالْانسَانَ)

)فَمَْن  .شناسانده استدور ، کنندرا از رنجِ ترس و اضطراب و حزن و اندوهپیروی می، الهی

، کنند پیروی، از هدایت منآنان که ( »38، ()بقرهتَبِعَ هُدَای فَلَا خَوْفٌ عَلَیهِْم وَلَا ُهمْ یحْزَنُونَ

از  های مختلفی دارند و هر یکگونه، هارنج« .هرگز بیمناک و اندوهگین نخواهند شد

ها شناساندن منشأ رنج، هاها از رنجکریم برای رهانیدن انسانمنشأ خاصی دارند. قرآن، هاآن

یافته و نیل به احساس رضایتمندی و رسیدن به سرمنزل نفِس آرامش هاآنو راه رهیدن از 

یا أَیتُهَا النََّْفسُ الْمُطْمَئَِنَّةُاْرجِِعی إِلَی دنیوی و برخورداری از سعادت جاودانی اخروی را )

 ( پیش رو نهاده است.27-31، ( )فجرلِی جََنَّتِیرَبَِّک رَاضِیةً مَرْضِیةًفَاْدخُلِی ِفی ِعبَادِیوَاْدخُ

رنجِ مداوم شناسانده و ، هستی انسان را تنها مکتبی که اساس وجود و کهنیابا توجه به 

آفرین و معرفی راه بخشی نسبت به عوامل رنجرا معرفت شیهاو آموزهتمام فلسفه وجودی 

معرفی کرده ، ت و مرگ مکرررفت از آن و نجات از چنگال سمساره یا چرخه حیابرون

افراد بسیاری را در ایران ، از رنج آموزی رهاییبخشی و روشاست و همین ادعای معرفت

 سنجش و ارزیابی، مشتاق ساخته است، به این مکتب، درکشورهای اروپایی ویژهو جهان به

اید؛ به نملازم و ضروری می، ی وحیانیهاآموزه نیزتحلیل انتقادی آن تعالیم بر اساس و

دوست و دغدغه فکری هر انسان یمشغولدل نیتربزرگ»برخی از پژوهشگران:  ریتعب

کشند و رنج می، آیندجویی درد و رنج آدمیانی است که میهمین علت، نگریژرف
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 آن استو پرسش اصلی این پژوهش  مسئله، (بدین رو71ص ، 1383، )ملکیان« روند.می

های وحیانی همسو های رنج در تعالیم بودا چیست؟ آیا آن عوامل با آموزهکه منشأ و گونه

ی قرآنهای آموزه، است؟در آن صورت قرار گرفته موردنقد، ی وحیانیهاآموزهاست یا در 

رو پاسخ به این پرسش اند؟ بدینهای رنج را چگونه معرفی کردهمنشأ و گونه، و روایی

به روش توصیفی  که قرارگرفته استر وجهه تلاش این جستار علمی دغدغه جهان معاص

 شود.می ارائه، تطبیقی صورتبههمراه با تحلیل انتقادی و 

 پیشینه موضوع

جایگاه رنج در زندگی »یی همچون هاپایان نامهنشانگر آن است که ، تحقیق مسئلهمورد 

؛ دانشکده علوم حدیث 1394به قلم صادق دوستکام؛ سال  «ثیانسان بر اساس قرآن و حد

، دانشگاه معارف اسلامی قم 1391به قلم جعفر شکوهی راد سال  «رنج در اسلام و بودا»، قم

؛ به قلم زینب یوسفی نصرآباد «رابطه رنج با معناداری زندگی از دیدگاه قرآن و روایات»

د ابوالخیر در بررسی دیدگاه بودا و ابوسعی»، ؛ دانشکده مبانی نظری اسلام1393سفلی؛ سال 

؛ 1396؛ به قلم زهرا جهانی زنگبار؛ سال «رنج و راه رهایی از آن أباب ماهیت و منش

ی همانند مقالاتشده است. همچنین  ارائهتدوین و ، دانشکده مدیریت و حسابداری تهران

به قلم مجتبی زروانی و ، بودا و عهدین یهابررسی تطبیقی خاستگاه و غایت رنج در آموزه»

، دیدگاه بودایی درباره خاستگاه رنج»، 1391زمستان ، در مجله اندیشه علمی، وشقانیندا خ

، 26شماره ، سال هفتم، 1384، آسمانهفت در مجله، قنبری خلیلترجمه، مارکمجر به قلم

به قلم مصطفی ، بشری یهادرد از کجا؟ رنج از کجا؟ سخنی درباره خاستگاه درد و رنج

رویکرد تطبیقی به مسئله »، 24شماره ، سال ششم، 1383زمستان ، آسمانمجله هفت، ملکیان

؛ به قلم سید سعید «تورات و انجیل، خاستگاه شرور با محوریت درد و رنج از دیدگاه قرآن

بررسی تحول »،  21؛ شماره 1397میری و محمدعلی همتی؛ مجله تحقیقات کلامی؛ تابستان 

خوشقانی و مجتبی زروانی؛ مجله ادیان و عرفان؛ ؛ به قلم ندا »آموزش رنج از بودا تا ذن 

قرآنی و  یهارهایی از رنج در آموزه»، 1سال چهل و چهارم؛ شماره ، 1391بهار و تابستان؛ 

؛ به قلم محمدحسن رستمی و فیاض قرایی و علی جلالیان اکبرنیا و سید »آیین بودا 
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مکتب »؛ 18؛ شماره 1392های قرآنی؛ پاییز و زمستان محمدحسین موسوی؛ نشریه آموزه

بررسی »،  44و  43؛ شماره 1385؛ به قلم یحیی نصرتی؛ در مجله نقد و نظر؛ سال «رنج

؛ به قلم گودرز «تطبیقی نسبت درد و رنج و معنا بخشی به زندگی از نظر مولانا و جان هیک

؛ شماره 1397الله براتی و میثم امانی؛ نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی؛ اسفند رازانی و فرج

بر مسئله پژوهش حاضر یعنی برسی انتقادی  کیچیهبه رشته تحریر درآمده است ولی ، 48

تمرکز نیافته ، های وحیانی قرآن کریموتطبیقی منشأ و عوامل رنج در تعالیم بودا و آموزه

 است.

 بوداانواع و عوامل پیدایش رنج در تعالیم

یک یا ، نشانگر آن است که در برخی از آثار، های بوداییاستقراء و کنکاش درنوشته

، ی بوداییهانوشتهاند ولی اغلب عامل پیدایش رنج معرفی شده نیترمهم عنوانبهچندعامل 

، ی راارهیزنج و مجموعه عوامل دانستهچرخه حیات و مرگ یا سمساره را منشأ درد و رنج 

 اند:خاستگاه رنج شناسانده

 پدیدآور رنج: عوامل نیترمهم.2

و  نیترمهم»یی همچون هاعبارتبا ، یک یا چندعامل، بوداییدر برخی از تعالیم

شامل الف. تشنگی کام به ، یتشنگ. 1اند: و عوامل زیر را برشمرده بردهنام، «تریناصلی

، شومانولفانگ) های تازه.ناپذیری لذتمیل و آرزو و. تمنَّای سیری، طلبیمعنای شهوت

؛ 147، 1391، ؛ آزادیان53-51، 1353، ؛ راهول44-43، 1362، ؛ لوکا57-59، 1375

. تشنگی هستی به معنای اشتیاق به فناناپذیری به حیات و . ب(8-7، 1375، پاشایی

ج. تشنگی  (؛211، 1373، ؛ الدنبرگ61، 1328، ؛ اژرتر25، 1381، کردن )دماناندازندگی

، 44-43، 1362، چیزهای ناخوشایند و ناگوار )لوکانیامدن به معنای آرزوی پیش، نیستی

 -. وابستگی شامل: الف2(.15، 1357، ؛ راه آئین: دمَّه پده59، 1375، ول فانگ شومان

مال »چسبیدن به  -ج ، «من»وابستگی به  -و آزآمیز ب حرصوابستگی به آرزوها و عادات 

علت درد و رنج و  نیترقیعمنادانی که سرچشمه و -3(86-85، 1388، انصاریان«)من
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؛ 71، 1356، ؛ اوپانیشاد219، 1373، (است. )الدنبرگTanhaخودخواهانه )آرزوهای 

آگاه نبودن از رنج و »، مقصود از جهل و نادانی، (البته برخی متون61، 1378، تیواری

، ترعیوسمقدس و نادانی به معنای یاندانستن چهار حقیقت« آشنانبودن با تعلیم بودا

ای از تولد: در پاره-4(28، 1362، ؛ لوکا61، 1375، شوماناند. )ولفانگدانسته«کوردلی»

پیری و مرگ ، ذهنی و روحی، یعنی دردهای جسمی، ی زندگیهارنجمنشأ ، متون بودایی

(. 63، 1378، ؛ تیواری154، 1346، شایگان) .انددانستهمتولدشدن  اجتنابِ رقابلیغرا نتایج 

ی که به حرص و آز شدیدیا نفرت و بیزاری تبدیل الحظهی هانداشتنو  داشتندوست .5

، به ثروت و افتخار بستنو دل گرایی هوسمیل و ، لذت-6. (87، 1388، )انصاریان شودیم

آرزوو اشتیاق به امور  -7(.44-38، 1363، ی )آیین بوداالیخیبراحتی و لذت و هیجان و 

(و افراد را به چرخه 194، 1386، ناس) .انجامدیم دوبارهگوناگون زندگی که به تولد 

، صفت از آدمی بیرون نرونداین سه تا که ب دادنکینه و فری، آز -8. سازدیدچارم، سنساره

 (27، 1383، ؛ )ایتی ووتکه: چنین گوید او59، 1375، شومانولفانگ) .ابدیینمرنج پایان 

 ای بوداییحلقهتطبیقی عوامل تک -انتقادی بررسی

این واقعیت را ، یارهیزنجبا عوامل  ای پیش گفته و مقایسه آنحلقهدقت در عوامل تک

و تنها در  برخوردارندپوشانی خاصی با یکدیگر از همسانی و هم هاآندهد که نشان می

ای نیز تبیین و توضیح یکی از عوامل زنجیره ایحلقهو برخی موارد تک عنوان متفاوت بوده

 ذکرو بر آن تأکید بیشتری شده است.، جداگانه که به صورتی است

 رغمیکه علدهد های قرآن و روایات نشان میبررسی تطبیقی این عوامل با آموزه

های با آموزه بیشتر این عوامل ذکر شده، های قرآنیاختلاف مبنایی تعالیم بودا با آموزه

همگونی مشاهده ، وجود و تولد زا بودنوحیانی همسویی دارد و تنها در مورد رنج

میل و آرزو و. ، طلبیتشنگی خواه تشنگی کام؛ شهوت شود؛ بدین تبیین که عاملنمی

به حیات و  گونهو افراط وافر واشتیاق های تازه یا. تشنگی هستیناپذیری لذتتمنَّای سیری

زیرا در قرآن ، نیامدن چیزهای ناخوشایند و ناگواری یا تشنگی نیستی و آرزوی پیشزندگ

ی درون سازپاکمطرح و مورد نکوهش قرار گرفته است و ، هاتشنگی گونهنیا، روایات و
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(بازداشتن نفس 14، لیل، 18، اعلی، 18، فاطر، 76، های ناپسند )طهاز صفات و ویژگی

، نساء، 14، عمران( عدم دلبستگی به دنیا و متاع قلیل آن )آل41، ازهوی و هوس )نازعات

بودن از فریبندگی  بر حذر( 134، 94، نساء) یویدنهای و عدم اشتیاق ورزی به بهره( 77

 عنوانبهو شناساندن حقیقت زندگی دنیا  (51، اعراف، 165، انعام، 185، عمراندنیا )آل

 ایدن(و ضرورت خشنود و راضی نبودن و نابسندگی به زندگی 32، بازی و سرگرمی )انعام

( تأکید نموده و آن 152، عمرانآن )آلگرایی و اراده و لزوم آخرت( 7، یونس، 38، توبه)

که وابستگی به آرزوهارا ( چنان64، را زندگی واقعی معرفی فرموده است. )عنکبوت

ی و منف( و به دوری ومهاجرت گزیدن از همه عادات 3، حجر)موجب غفلت دانسته 

و  موردنقدرا « من»( ووابستگی به 5، )مدثر( وَالرَُّجْزَ فَاْهجُرفرا خوانده است. )، هاناپاکی

، 11، عمرانآلناسودمند ) را« مال من»( و چسبیدن به 154، عمرانآلنکوهش قرار داده )

 (274، بقره) شناسانده است.، ( و انقاق آن را موجب رهیدن از ترس و غم17، مجادله، 14

، (22، تکذیب حقیقت )احقافآن را عامل ، نادانی و جهل را برنتافته، کریم قرآن نیهمچن

، ( دانسته است وبخل55، نمل) یتباه( و ابتلا به فسادو 138، پرستی )اعرافشرک و بت

 کهچناناما ؛ (11-8، لیل) را عامل سقوط معرفی فرموده است. گراییخواهی و هوس لذت

 خواهد آمد وجود و تولد را عامل رنج نشناخته است.

شناختی شناختی و معرفتانسان، شناختیانی هستیمب ذکر این نکته ضروری است که

تفاوتی اساسی دارد؛ ، گفته تعالیم بودابا مبانی پیش منشأ رنجقرآن کریم در تحلیل عوامل و 

معنویت  جهیدرنتشناسی و گرا و انسانتحلیلی مادی، زیرا دیدگاه مکتب بشری بودا

ی الهی و شناسیهستهای قرآن بر مبنای آموزه کهیدرحالمدارانه است انسان، پیشنهادی او

 شده است. ارائه، و معنویت خدامدرانه شناسیانسان

 یارهیزنج. عوامل 1

منشأ  عنوانبهی ارهیزنج صورتبه ی از عوامل راامجموعه، متون بودایی و بوداپژوهی اغلب

، ؛ شایگان55، 1378، تیواری، 21، 1381، راه حق: دمَّاپادا )متن بودایی() .اندشناساندهرنج 

به این ، است« قانون تسبیب»یعنی ، اصل بودایی نیترمهم(این زنجیره بر اساس 155، 1346
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به آن وابسته ، علَّتی پیشینی دارد که معلول آن حلقه است و دربروز خود، معنا که هر حلقه

را  اندشدهیدا از اسبابِ قبلی پ، ی مختلف زمانهادورهبنابراین موجوداتی که در ؛ است

عامل بعدی به ، تشبیه کرد که به علت وجودقبلی (Nidanaتوان به زنجیره یا حلقه )می

، 1356، . )اوپانیشاددیآینمبه وجود  آن بعدی، و درصورت عدم وجود این دیآیموجود 

 (282، 1386، ؛ رضایی65_64

ی به ارهیدا، هاآن دنیهم چکه از کنار  شده استزنجیره علَّی به دوازده حلقه تقسیم  

-Piticca)، خاستگاه به هم بسته، وجود رةیدا، که دایره تولدِ مشروط دیآیموجود 

Samuppada( ؛ و سلسله همبسته زایشPaticcasamuppada؛ و دوازده دوره تسبیب ،

 نام .4ی دانستگ .3پنهان  لاتیتما .2. نادانی 1عبارتند از: ، نامیده شده است. این زنجیره علی

 .11ی دلبستگ .9ی تشنگ .8 احساس .7یا تماس  دنیپساو .6حوزه حواس  شش .5و شکل 

، غم و نومیدی )راه حق: دمَّاپادا، اندوه و سوگ، ی و مرگریپ .12شدن دهیزائ .11 وجود

، ؛ راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا53، 1353، ؛ راهول45-44، 1362، ؛ لوکا21، 1381

1357 ،24-27) 
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 زنجیره علّی به دوازده حلقه آن. 2شکل 

ی بر این اعدهاند ولی نادانی را آغاز زنجیره علَّی دانسته، اگرچه برخی است یگفتن

، خلاصه صورتبه(اینک 65، 1356، اوپانیشاد) اند که این زنجیره ابتدا و انتها ندارد.عقیده

 از این دوازده حلقه اشاره خواهد شد: به معنای هر یک

 ندانستن .2-1

به معنای ، ؛ این نادانیآوردیمکه زنجیره علَّی را به وجود  است یعاملنادانی و ندانستن 

رهایی از ، خاستگاه رنج، از: ماهیت رنج اندعبارتکه است  یعالندانستن چهار حقیقت 

نادانی
تمایالت
پنهان

یدانستگ

نام 
وشکل

قوای 
حسی

پساویدن

احساس

تشنگی

گدلبست
ی

وجود

زائیده 
شدن

پیری و 
مرگ
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، 1346، ؛ شایگان27-24، 1357، رنج و راه رهایی از رنج. )راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا

بودن. نادانی  بهرهیبندانستن یعنی بینش نداشتن و از شناسائی عالی ، برابر منابع دیگر(. 157

که از دانش دروغین به وجود  یبیخودفر. پندار و 2ی یا کوری دانشیب. 1بر دو قسم است: 

 (17، 1375، آمده است. )پاشایی

 پنهان لاتیتما .1-1

یا  کردارسازهای هانامبا ، این تمایلات ؛ ازدیآیمتمایلات پنهان به وجود ، از ندانستن 

به معنای اعمال ، کردارسازها شده استو تأثیرات ذهنی ناشی از اعمال گذشته یاد  سنکارا

، که موجودات است نیاو مراد از تأثرات ذهنی ناشی از اعمال گذشته  است یاراد

آیین: دمَّه پده یا  . )راهاندشدهمرتکب ، ی پیشینهایزندگمحصول آن اعمالی هستند که در 

 (18، 1375، ؛ پاشایی158، 1346، شایگان، 27-24، 1357، سخنان بودا

 (Vijnanaی )دانستگ .3-1

. 1. دانستگی به دو صورت معنا شده است: دیآیمدانستگی به وجود ، از تمایلات پنهان 

. دانستن 2( 27-24، 1357، راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا)دانستگی به دوباره زائیده شدن 

 (19-18، 1375، تن و منش. )پاشایی، زبان، بینی، گوش، چشم لهیوسبه امور

 . پدیدار شدن نام و شکل2-1

که معلول حلقه دانستگی است. مراد  شکل استپدیداری نام و ، حلقه چهارم این زنجیره 

ادراک و حالات جان یا تأثیرات ، ساز یعنی احساسسه بخش از پنج بخش هستی، از نام

؛ یعنی چهارعنصر، و مراد از شکل است یروانحالات ، و مراد از حالات جان ذهن است

، ؛ شایگان27-24، 1357، خاک و آتش است. )راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا، باد، آب

گی و نام و : دانستاندگفتهچنین ، ( برخی درباره ارتباط دانستگی با نام و شکل162، 1346

دانستگی در کار ، . اگر نام و شکل نباشنداندشدهیِ نِی به هم بسته دستهشکل همچون دو 

 (19، 1375، نام و شکل وجود ندارد. )پاشایی، نیست. اگر دانستگی نباشد
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 . شش حوزه قوای حسی2-1

؛ زیرا نام و دیآیمکه از دل نام و شکل به وجود  است« شش حوزه»، حلقه پنجم زنجیره 

، شش حوزه؛ یعنی پنج حسِ بویایی، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند کهنیاشکل برای 

زبان ، بینی، گوش، ی چشمهاحوزهچشایی و لامسه و ذهن یا به تعبیر دیگر ، شنوایی، بینایی

، هامزه، بوها، صداها، هاشکل. موضوعات حواس شامل: آورندیمتن و منش را به وجود 

، 1357، ی شناختنی است. )راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودازهایچی و شدنلمسی زهایچ

 (163، 1346، شایگان، 21، 1375، ؛ پاشایی24-27

 یا تماس دنیپساو .0-1

همراه با دانستگی وابسته به ، پساویدن یا تماس، از برخورد یکی از حواس با موضوع آن

، حواسعنصرِ ]سه  تماس، ( بنابراین پساویدن21، 1375، . )پاشاییدیآیمبه وجود ، آن

ی هاشاخدو قوچ  کهنیادانستگی مربوط به آن حس[با هم است. همانند ، موضوع آن حس

، و قوچ دیگر شکل و برخورد میان این دو چشم استخود را به هم بکوبند. یک قوچ 

، گوش، چشمی هادنیپساوشش قسم پساویدن وجود دارد:  رونیازاپساویدن چشم است. 

، 1375، پاشایی 27-26، 1357، تن و منش. )؛ راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا، زبان، بینی

21) 

 احساس .7-1

؛ دیآیمبه وجود  هاآناز پساویدن و تماس هر یک از حواس با موضوعات ، هر احساس 

. بدین دهدیماحساس بینایی دست ، همراه با دانستگی، مثلاً از پساویدنِ چشم با شکل

، شنوایی، بینایی احساسشش احساس نیز وجود دارد: ، ترتیب به دلیل وجود شش حس

که ما  است یمتضادحالات ، البته مقصود از این احساس، لامسه و شناسایی، چشایی، بویایی

(. )راه 164، 1346، شایگان) .کشاندیمرا به سوی خوشی و تلخی و کامیابی و ناکامی و ... 

 (21، 1375، پاشایی، 27-24، 1357، ه پده یا سخنان بوداآیین: دمَّ
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 یتشنگ .5-1

. تشنگی به دو صورت تقسیم دیآیمتشنگی به معنای طلب و خواست به وجود ، از احساس

اند هستی و نیستی تقسیم نموده، . تشنگی را گاه به سه نوع اصلی: تشنگِی کام1. شده است

که یکی از . تشنگی گاه برحسب این2 (27-24، 1357، )راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا

ی هایتشنگ آن را به شش قسم:، موجب پیدایش آن شده باشد، مراکز حسیِ به خصوص

. به همین دلیل معتقدند که شش تشنگی تقسیم میکنند تن و منش، زبان، بینی، گوش، چشم

علت ، ندانستن ذکراست( لازم به 21، 1375، : پاشایی164، 1346، شایگان) وجود دارد.

 است یکنونعلت ، و تشنگی دیآیمو شرط و علت اکنون به شمار  وجوداسترنجِ گذشته 

 (27-24، 1357، و شرط و علت آینده. )راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا

 یدلبستگ .9-1

است؛ تشنگی آرزو  ازاندازهشیبتشنگِی ، . دلبستگیدیآیمبه وجود ، از تشنگی، دلبستگی 

 ماندیمکه هنوز به دست نیامده است. همانند دستِ دزدی  است یزیچیا تمایل به داشتن 

خود دزدی و به دست آوردن آن ، اما دلبستگی، در جستجوی چیزی است، در تاریکی که

. دلبستگی به نظرهای نادرست: 2 هاکام. دلبستگی به 1چیز است. دلبستگی چهار نوع است:

 هرگونه؛ همانند نظرهای مادی و یا نظرهایی که کنندیمدر ما ناامید ، د آزادی راکه امی

. دلبستگی به 4 ورسومآداب: هانیآئ. دلبستگی به آداب و 3کنند یمارزش اخلاقی را نفی 

-24، 1357، راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا«:)منم»و « من»عقیده درباره خود: دلبستگی به 

 (21-21، 1375، ؛ پاشایی27

 وجود .22-1

و  است« فعال» یعنکننده ی، شرطِ وجود است. وجود دو جنبه دارد: یک جنبه، دلبستگی

و  سازندیمو کرمه را  پنهان استدرواقع همان تمایلات  که شودیموجودِ کردار خوانده 

، که در زنجیره علَّی است افتناست؛ یعنی وجود مجدد ی "شدن"دیگری جنبه پذیرنده 

 (21، 1375، ؛ پاشایی27-24، 1357، بسیار مؤثر است. )راه آیین: دمَّه پده یا سخنان بودا
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 شدندهیزائ .1. 22

شش حوزه ، موجودی از خاستگاهی پیدا شود و احساس کند و به وجود بیاید کهیوقت

ی جسم و هایژگیوبا ، حواس او جمع شوند؛ یعنی از کردار شایسته و ناشایسته پیشین خود

. )راه آیین: دمَّه پده نامندیماین فرآیند را زائیده شدن ، کند دایپوجود مجدد ، روانی خاص

 (21، 1375، ؛ پاشایی27-24، 1357، یا سخنان بودا

 ی و مرگریپ .1. 21

گردد و از بین طبعًا فرسوده شده و روزی دستخوش مرگ می، شودیموجودی که متولد  

 یحتم، و مرگ هم نتیجه پیری است. پس پیری و مرگ. پیری نتیجه زائیده شدن رودیم

رنج و اندوه نیز در کار خواهد بود. )راه آیین: دمَّه پده یا سخنان ، هاآنو به دنبال  است

 (22، 1375، ؛ پاشایی27-24، 1357، بودا

 ی بوداییارهیزنجتطبیقی عوامل  -انتقادی بررسی

 تسبیبی و علت و معلولی صورتبهرابطه بین برخی از عوامل پیش گفته را  توانیم اگرچه

اما بدون ، نادانی را عامل تمایلات پنهان و دلبستگی قلمداد کرد، مثال طورو بهپذیرفت 

که چنانعامل رنج پذیرفت  عنوانبهتوان همه موارد مذکور دراین زنجیره را تردید نمی

 .3پنهان  لاتیتما .2. نادانی 1صورت به این زنجیره راتوان ترتب و چینش علی نمی

 .9ی تشنگ .8 احساس .7یا تماس  دنیپساو .6حوزه حواس  شش .5و شکل  نام .4ی دانستگ

 قبول، غم و نومیدی، اندوه و سوگ، ی و مرگریپ .12شدن دهیزائ .11 وجود .11ی دلبستگ

ممکن نیست. ، بدون تکلف و تأویل 9الی  4کرد؛ زیرا برقرار نمودن رابطه علی بین موارد 

امری خلاف ، وجود و زائیده شدن یبراموارد مذکورپیش از مورد دهم  بعلاوه سبب بودن

به همین دلیل  دیشاواقع است زیرا آن موارد پیشین خود و متفرع بر وجود آدمی است. 

این زنجیره را  آغازین بودن عامل نادانی را برنتافته و، ییبودااست که برخی از متون اصیل 

آغاز زنجیره ، ( ولی اغلب متون65، 1356، اوپانیشاد) اند.معرفی کرده، بدون آغاز و پایان

 .انددانستهرا از نادانی 
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تعالیم ، ای ذکر شدحلقهدر تحلیل عوامل مهم تک کهچنان، سنجه تطبیقی ازنظراما 

از ، تشنگی و دلبستگی، ینادان زا بودندر مواردی همچون رنج های قرآنآموزهبا  بودا

همگون و هماهنگ نیست و در ، ولی در بقیه موارد، برخوردار است، همسویی و نه تطابق

 مثلاً واقع شده است؛ ، و رد قرآن کریم موردنقد، بینش و نوع نگاه بودا، ای از آن مواردپاره

نعمتی ، قرآناز منظر ، شنوایی و شناسایی در انسان، احساس و وجود حواسی همانند بینایی

کاهد و عامل رنج نیست؛بلکه از رنج انسان می تنهانه، هاآنالهی است که برخورداری از 

 23، ملک، 9، سجده، 78، مؤمنون، 78، آورد. )نحلمی ارمغانهایی را به دانایی ولذت

در صورت رعایت حدود مطلوب و  ژهیوبه، بساویدن و رابطه، (از دیدگاه قرآن36، اسراء

، عامل لذت دانسته شده نه عامل رنج و به برقراری آن در چهارچوب نظام خانواده )روم

یا أَیهَا الََّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاَتَّقُوا اللََّهَ »(و با افراد جامعه امر شده است؛21

در آیه را امر به  رَابِطُوا َمقصود از واژه طباطبائی( علامه 211، عمرانآل)، «لَعَلََّکمْ ُتفْلُِحونَ

( همچنین وجود و زائیده 121-87، 4، طباطبائی) برقرای ارتباط اجتماعی دانسته است.

عامل رنج باشد؛ بلکه قرآن ، به خودی خود تواندینمنه تنها ، چنان که خواهد آمد، شدن

و « مبارک»با تعبیر  مفید سلامت و ایمنی است و گاه( که 15، مریم«)سلام»گاه آن رابا واژه 

علم از جهان  به عنوان دانستگی، ( بعلاوه31، )مریم، سرشاری از برکت همراه ساخته است

موجب ، عمل بر اساس آن ( که9، فضلیتی است )زمر، از دیدگاه قرآن، به وسیله حواس

علم »ولی دانستگی به معنای گردد سعادت ورهایی از رنج خواری دنیا و عذاب آخرت می

چون تناسخ امری ، که برخی از متون بوداپژوهی ذکر کرده بودند«به زائیده شدن و تناسخ

اساساً از مصادیق ، تحقق خارجی ندارد تا علمی بدان صورت پذیرد اصلاً موهوم است و 

ر نشأت یابد؛ بلکه دتناسخ نمی، انسان با مرگ، های قرآنعلم نیست؛ چون بر اساس آموزه

 ( که برزخ61، )واقعه، «وَنُنْشِئَکمْ فِی مَا لَا تَعْلَمُونَ»یابد وجود می، و جهان ناشناخته دیگری

اما ولادت یافتگی با ، (111، )مؤمنون، «یوْمِیبَْعثُونَ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَْزخٌ إِلَی »شود.نامیده می

و سپس در جهان  لم برزخبه معنای صحیح آن یعنی وجود یافتن در عا، مرگ جسمانی

 های قرآن کریم است.مورد تأیید آموزه، (21، عنکبوتآخرت )
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در ، اندآفرین معرفی شدهاز عوامل رنج در مورد دو عامل پیری و مرگ که

 عنوانبه، فرسودگی و شکستگی حاصل از عمر طولانی گرچه، ی قرآن کریمهاآموزه

، شناسانده شده )مائده بتیمص، (و مرگ68، )یس قرارگرفتهمورد تأیید  یسالکهنعارضه 

ولی بدان رو که رهایی ، همراه داشته باشدرنجِ تن را به، تواند به دلالت التزامی( که می116

وَالسََّلَامُ عَلَی یوْمَ وُلِدْتُ »یسلامتعامل ، دنبال داردنفس و روح و انتقال به عوالم بالاتر را به

، سببِ رهایی از مشکلات دنیا، روایات و در( 33، )مریم، «أُبْعَثُ حَیوَیوْمَ أَمُوتُ وَیوْمَ 

( رَوْح وریحان یوصرت إل، فقد استرحت من همَّ الدنیا وغمَّها وشدائدهامعرفی شده است.)

 ، (27 ، 1386، )محدثی

 4تنها در ، ای رنج در تعالیم بودا افزون بر تفاوت مبناییعوامل زنجیره ساننیبد

، با حقایق قرآنی، اما در بقیه موارد، های قرآن تا حدودی همسویی داردموردبا آموزه

 تضاد دارد.، هاآنای موارد با تفاوت و در پاره، اختلاف

 های قرآن.منشأ رنج درآموزه3

به سه ، منشأ ازنظررا  هارنج توانیم، در قرآن پژوهشکنکاش نگارندگان این  بر اساس

 .3ی ناشی از ابتلائات و هارنج .2، ناشی از آفرینش و وجودی هارنج. 1دسته گوناگون؛ 

ی نمود که در ذیل به شرح آن پرداخته بندمیتقس، ی ناشی از اکتسابات نادرستهارنج

 شود:می

 ی ناشی از آفرینش و وجودهارنج. منشأ 2-3

آفرینش ، صراحتبهکریم قرآن.رنج ناشی از آفرینش و وجود است، یکی از انواع رنج

ما انسان را در سختی »؛ «کَبدٍ فی لَقَدْخَلَقَْناالْانسَانَ»شناسانده است: ، انسان را در سختی و رنج

در اصل دلالت بر شدت و قوت در چیزی ، ( واژه کبد4، )بلد« ایم.آفریده، و رنج

و به معنای )374، 3، ق 1414، ؛ ابن منظور135، 3، 1375، ؛ طریحی846، 1387، فارسابن(

، 1371، ؛ قرشی14، 1361، مصطفوی) .باشدیمتحمل مشقت و انجام عمل با رنج و سختی 

 (.1192، 1، تابی، ؛ مراغی296، ق 1412، ؛ راغب اصفهانی72، 6
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 تواندینم، علت غنااست داشتن وهستن و ، همان بودن، که وجود و هستی آنجااز 

از  گونهنیادر تبیین و تدقیق ، است هارنجعامل رنج باشد؛ بلکه عاملِ شادمانی و رفع همه 

گونه عامل رنج نیست؛ بلکه ، وجود است جهت که از آن که وجود؛ گفت دیبا، رنج

سخن  بر اساسعامل رنج است. ، یا فقر وجودی، ی از وجود یعنی وجودِ فقریخاص

الوجود؛ الوجود و ممتنعممکن، الوجوداست: واجبوجود بر سه نوع »، اندیشمندان

است که  یالوجود ذاتممتنع .است که از ناحیه غیر و معلول غیر نیست یذات، الوجودواجب

است که از ناحیه  یالوجود ذاتممکن. نظر از علت خارجی معدوم استو قطع خودیخودبه

مانند: ، همه اشیاء عالم»، ساس(. بر این ا3/66، 1386، مطهری.«)غیر و معلول غیر است

آیند و سپس معدوم آب و... که به حکم یک سلسله علل پدید می، درخت، نحیوا، انسان

، شودیالوجود مواجب، واسطه علتشبه، یالوجودهر ممکن و الوجودندممکن، گردندمی

 طشیشرااگر مجموع علل و ، الوجودیعنی هر ممکن ؛الوجود بالغیر نه بالذاتاما واجب

، 1، 1369، . )مطهریگرددالوجود بالغیر میو واجب شودیموجود م حتماً، موجود شود

بلکه هستی ، هرگز موجب رنج نیست، بدون شک هستی بالذات، بندی( در این تقسیم225

گذارد؛ پس تنها هم که پا به هستی نمی الوجودممتنععین شادی و غناست. ، در آن مرتبه

موجب رنج و ناراحتی ، که چون عین فقر و نیاز و وابستگی است است« وجود امکانی»

و رنجی  مطلق استغنی ، راستیغنیاز از چون بی، یالوجودواجببنابراین هر ؛ شودیم

، همین نیازمندی او، چون وابسته و نیازمند به علَّت است، یالوجودممکنولی هر ، ندارد

 کند.را فراهم می اشیناراحتموجب رنج و 

نوع هستی امکانی  خاطربه، الوجودممکنیک  عنوانبهکه انسان نیز  اساس استبراین 

ندی بشر؛ وابستگی و نیازم، به درد و رنج دچار گردیده است. لذا منشأ رنج آفرینشی، خود

یا أَیهَا النََّاسُ »بدان تصریح شده است: ، که در قرآن است یوبودن  بلکه عین فقر و نیازمند

به  ازمندیو نای مردم! شما فقیر »(؛ 15، فاطر)،«الُْفقَرَاءُ إَِلی اللََّهِ وَاللََّهُ هُوَ اْلَغنِی اْلحَمِیدُأَنْتُمُ 

ی به معارف قرآنی ترافزوناگر با دقت «نیازِ ستودنی است.بی، خداوند هستید و خداوند

اش سعهوا که رحمت است یمیرحانسان عین فقر به خداوند رحمان و  ازآنجاکه، بنگریم
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و (»156، ()اعرافوَرَحَْمتِی وَسَِعتْ کلََّ شَیءٍهمه هستی را فراگرفته است:)، بدون منت

، این وجود فقری نسبت به خداوند ادراک، «من همه موجودات را فراگرفته است. رحمت

ادراک سراپا نیاز بودن از یک سو و توهم ، آور استآفرین است؛ آنچه رنجبهجت

امور زندگی شخصی او به دست  کهنیابه دیگران و خیال نادرست نیازمندی و وابستگی 

گوشزد  هاانسانمکرر به  طوربه، موجب رنج است. به همین جهت قرآن، افراد دیگر است

یرْجَعُ الْأَمْرُ  هیو إلو بس: ) متعال استخداوند  در دست، کند که همه امور جهانمی

مرجع و بازگشت همه ( »22، ؛ لقمان4، ؛ فاطر53، ؛ شوری5، دیحد ؛ نیز:123، ()هود کلَُّهُ 

، اعرافخودشان )مالک هیچ سود و زیانی برای ، و دیگران«ی اوستسوبهامور 

 ؛42، سبأ 11، ؛ فتح89، ؛ طه16، ؛ رعد76، مائده) (و شما نیستند.3، ؛ فرقان49، ونس؛ی188

 

 ی برخاسته از ابتلائاتهارنج. منشأ 1-3

 که است نیاازابتلائات است؛ واقعیت  های ناشیرنج، های قرآنآموزهرنج در  نوع دومِ

ارتقای  منظوربهولی چون از سوی خداوند و ، سختی و زحمت دارند، امتحانات الهی

تواند نشاط آفرین نیستند؛ بلکه می( رنج124، )بقره، ردیپذیمصورت ، جایگاه انسان

مواجهه نادرست با »(به فرموده علامه جوادی: 157-155، بقره) زا باشند.بیافریند و شادی

نداشتن از حکمت  اطلاع .2نگرش افراد به امتحانات  نوع .1های خداوند؛ یعنی آزمون

 .شودیمموجب رنج و ناراحتی درافراد ، . وابستگی افراد به دنیا و لوازم دنیوی3ابتلائات 

عدم ، گاه ابتلایی و آزمونی به حوادثنداشتن ن، (براین اساس26/373، 1391، آملیجوادی)

وابستگی و تعلق قلبی و فقدان روحیه تسلیم و توکل و رضایت ، امور اطلاع ازحکمت الهی

 .آوردیمبه وجود ، اعتراض رنج و ناراحتی؛ بلکه، به مقدرات الهی

منشأ رنج های ناشی از 
آفرینش

وابستگی

نیاز
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 های اکتسابی. منشأ رنج3-3

گفتار و رفتار ، احساسات، افکارهای برخاسته از رنج، های دینیگونه سوم رنج در آموزه

 خاطربههابتیمصبلاء و ، برخی از حوادث و مشکلات، هاانسانخود ما است؛ در زندگی 

ی هارنج»که از آن به  دیآیماعمال و رفتار نادرست خود انسان به وجود ، احساسات، افکار

ها را نتیجه عملکرد همه مصیبت و گرفتاری صراحتبه، کریم. قرآنشودیمیاد « اکتسابی

آنچه از (»31، )شوری ،«کمُیدِیأَ وَمَاأَصاَبَکممَِّنمَُّصِیبَةٍَفبِمَاکسََبتْ»خودِ انسان شناسانده است:

 هاآن استرنجمنشأ این « آوردهای شما است.دست علتبهپس ، رسدها به شما میمصیبت

، (8، )شمس «فَأَلْهَمَهافُُجورَهاوََتقْواها»فرموده است:  هم تقوا را الهام، که خداوند به انسان

، مؤمنون)، ( یا غلبه شقاوت26، ؛ص135، )نساء، با پیروی از هواهای نفسانی، هاولی انسان

 (114، بقره) .سازدیمرنج و مشقت دنیوی و عذاب اخروی ، ( برای روح و روان خود116

در ، آفرینساخت که اکتسابات رنجاستقرای گسترده نگارندگان این پژوهش روشن 

 پرداخته خواهد شد: هابدانکه  است نییتببندی و سه حوزه اصلی قابل دسته

منشأ رنج های ناشی از ابتالئات

نوع نگرش افراد

اطالع نداشتن از حکمت ابتالئات

وابستگی به دنیا
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 . نظامِ باورها و عقاید نادرست2-3-3

که ناشی از  نادرست استاز نظام باورها و عقاید  برخاسته، ی اکتسابیهارنجمنشأ  نیترمهم

 عوامل ذیل است:

، های ناشی از نظام باورها و اعتقادات نادرستاز عوامل رنجیکی الف. جهل و نادانی:

نادان بودن است. ، ( یعنی ندانستن986، 1373، جهل و نادانی است. جهل ضد علم )سجادی

که  آن است( جهل دو نوع است: جهل مرکب و جهل بسیط؛ جهل مرکب 2/236، )معین

و  داندینمکه شخص  استآن و جهل بسیط  داندیمکه  پنداردیماما  داندینمشخص 

(. برابر 1/717، 1374، عمید) داند.که نمی داندیمیعنی ، اعتقاد به دانستن خود هم ندارد

اعمال زشت و ناپسند  قرآن نیز به این نکته اشاره کرده و دلیل برخی»گفته برخی مفسران: 

(؛ )...مَْن عَمِلَ ِمنْکمْ 17، )نساء ،«ة...عْمَلُوَن السَُّوءَ ِبجَهالَ ...اَلََّذینَ ی»داند: جهل و نادانی می، را

به ساختار سالم اخلاقی ، بنابراین بالا رفتن سطح معرفت جامعه، (54، سُوءاً ِبجَهالَة...( )انعام

آلودگی ، نسبت به عالمان آگاه به معارف الهی، . افراد مبتلا به جهلکندیمکمک  آن

 حیتصربه (1/176، 1377، )مکارم شیرازییی وجود دارد. استثناها، اگرچهبیشتری دارند 

لَمْ  بَلْ کذََّبُوا بِمَا»شود: گاه موجب کفر و رنج ابدی می، عدم احاطه علمی، کریمقرآن

احاطه ، بلکه چیزی را تکذیب نمودند که به دانش آن»؛ «یحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمََّا یأِْتهِمْ تَأْوِیلُهُ 

 .(39، )یونس« نداشتند.

، ی ناشی از عقاید و نظام باورهاهارنجیکی دیگر از عوامل ی کورکورانه:هاب. اطاعت

: دیفرمایمدر قرآن نیز  کهچناناطاعت کورکورانه ازنیاکان و پیشینیان است؛ 

 بهها )آن به (؛ )وچون171، )بقره ،«وَإِذاقیلَلَهُمُاتََّبُِعواماأَنْزَلَاللََّهُقالُوابَلَْنتََِّبعُماأَلْفَیناعَلَیهِآباءَنا...»

ازآنچه  بلکه، (نه: )گویند، کنید پیروی خدافروفرستاده: ازآنچه شود گفته( وکفار مشرکین

دلیل  هیچ، مشرکین»...( به گفته برخی از مفسران: میکنیم پیروی یافتیم رابرآن پدرانمان

 تنهاتقلیدکورکورانه دلیلشان خلاصه بلکه، ندارند خود یپرستبت حقانیت نقلی بر و عقلی

 گرایان گذشتهدیرینه باطل عادت، (این عامل18/137، 1374، طباطبائی« )است. ازپدرانشان
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وَ کذلِک ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِک فِی قَرْیةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلََّا قالَ مُتْرَفُوها »بوده و امروز نیز ادامه دارد: 

، گونهنیهم و»(؛ 23، )زخرف ،«ءَاثَارِِهم مَُّْقتَدُونإِنََّا وَجَدْنا ءَابَاءَنَا عَلی أُمََّةٍ وَ إِنََّا عَلی 

 مردمان کهنیا جز نفرستادیم یادهندهمی( بپیامبر، نیز) ازتو پیش مجتمعی مادرهیچ

بنابراین «.رهرویمها آن پی بر ما و میاافتهی رابرآیینی ماپدرانمان: گفتندها گذران آنخوش

و موجبات رنج دنیوی و اخروی را  شودیماطاعت کورکورانه موجب لغزش در اعتقادات 

 .کندیمبرای آدمی فراهم 

پیروی از ، ی ناشی از نظام باورهای نادرستهارنجیکی دیگر از عوامل ج. هوی و هوس:

که همواره کافران و مشرکان را به ورطه هلاکت سوق داده است. قرآن  هوس استهوی و 

 راکه کسی ؛ )آیادیدی(43فرقان/«)هَواه... ِِاتََّخَذَإِلَههُ مَن أرَأَیتَ : »دیفرمایمدر این مورد 

ازآنجاکه  «اتََّخَذَ إِلَههُ َهواهُ»در عبارت »، خودگرفته...(به گفته مفسران هوای خودرا خدای

 وخدایی اله کهداندیم کسی چنین که است نیابیانگر ، آمدهَهواهُ  بر مقدمإِلَهُه کلمه 

 هوای، سبحان خدای یجابه ولیکن -است سبحان واوخدای -بپرستد را او باید داردکه

( 263/ 18، 1374، طباطبائی. )شودیم کافر سبحان خدای به وآگاهانه پرستدیم را خود

، بلکه آگاهانه و به جهت پیروی از هوی و هوس، افراد نه از روی جهل گونهنیا ساننیبد

افراد را مورد عتاب قرار  گونهنیاقرآن ، . به همین جهترندیگیمو شرک را در پیش  کفر

 اْلقَوْمَ لایهْدِی ََِِّاللََّهَ إِن اللََّهِ مِنَ بِغَیِرهُدی هَواهُ اتََّبَعَ مِمََّنِ أَضَلَُّ وَمَنْ: »دیفرمایم، داده

 بدونهدایتخداوندازهوایکه آن ازتر است گمراه کسی وچه»(؛ 51، )قصص ،«نالظََّالِمی

 .«کندینم راهدایت ستمکاران خداوندگروه حقَّاکه! کند؟ خودپیروی( نفس)

ی ناشی از نظام باورهای نادرست هارنجعامل دیگری که موجب د. عناد و لجاجت:

ها را همراه با ای از کفرورزیپاره، کریماست.قرآن ورزی با حقعناد و لحاجت، شودیم

، )نمل ،«وَاسْتَیقََنتْهَا أَْنفُسُُهمْ ظُلْمًا وَعُلُوًَّاوَجَحَدُوا بِهَا »یقین قلبی معرفی فرموده است 

 (61، (تجاوز )بقره21، (همچنین ایمان نیاوردن به آخرت را ناشی از سرکشی )فرقان14

 کیفَ»: دیفرمایم( دانسته و درباره این دسته از افراد 16، مدثر 15، عناد و دشمنی )ابراهیم

 لَایهْدِی وَاللََّهُ اْلبَینَاتُ  وََجاءَُهمُ حَقٌَّ  الرََّسُولَ  ِْأَنََّ وََشهِدُوا مَانِهمْیإِ دَبَعْ قَوْمًاکفَرُواْ اللََّهُ یهْدِی
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 ازآنکه پس راکه کندگروهی خداوندهدایت (؛ )چگونه86، عمرانآل) «الظََّالِمِین الْقَوْمَ

کفر ، آمد هابرآن روشنی ودلایل است ماحق فرستاده دادندکه وشهادت آوردند ایمان

 وجود استفهام»(به گفته مفسران: .کندینم راهدایت ستمکاران وخداگروه! ورزیدند؟

 از مراد ولیدهدیم جلوه بعید را کافرشدند،ایمان از بعد که قومی شدن هدایت، انکاری

 الْقَوْمَ  لایهْدِی ...وَاللََّهُ»:فرموده آیه آخر در کهچنان . هماست بودن محال، شمردن بعید این

 (.6 /6، ق 1386، بلاغی)«نَ الظََّالِمِی

 ی حاصل از احساسات نادرستهارنج. منشأ 1-3-3

، خیزد که به توضیح عوامل آناز احساس و ملکاتِ رذیله برمی، ی اکتسابیهارنجبرخی از 

 پرداخته خواهد شد:

، شودیمملکه و احساسات نادرستی که موجب پیدایش رنج  ازجملهالف. حرص و بخل:

آز و شره ، آزمند شدن، جوییزیاده، طمع است. حرص در لغت به معنای بخل حرص و

نفسانی که انسان را بر جمع نمودن  است یصفتحرص ، (در اصطلاح5/231، . )معینباشدیم

و از  نابودکنندهی حبَّ دنیا و از صفات هاشاخهو یکی از  داردیموابیش از احتیاج خود 

( که باعث سلب آرامش فکر و آسایش خاطر 323، 1389، بزرنونیاست )اخلاق رذیله 

دیگران  سوءنظری همواره خویشتن را در معرض اندوزثروتزیرا حریصان با  گرددیم

همچنین به خطرات  برندیمو در باطن از بغض و بدبینی مردم رنج  کنندیماحساس 

اوضاعشان ، ی فردی یا اجتماعیشامدهایپ براثر کهنیاو از  شندیاندیمگوناگون 

(.قرآن کریم حرص 24، 1389، )برزنونیاند نگران، و هستی از کفشان برود شدهدگرگون

خانوادگی معرفی نموده و روآوردن به و بخل را عامل ناسازگاری و مانع اساس صلح درون

 نُْفسُالْأَ و َأُْحضِرَتِ وَالصَُّْلحُ َخیرٌ »احسان و پارسایی را راه درمان این رذیله شناسانده است: 

هرحال صلح به( »128، )نساء «خَِبیرًا تَعْمَلُونَ بِمَا کانَ اللََّهَ فَِإنََّ َتتََُّقوا وَ ِْتُحِْسنُوا إِن وَ الشَُّحََّ

بهتر است و نفوس را بخل و حرص فراگرفته و اگر )درباره یکدیگر( نیکویی کرده و 

با آرامش ، این ویژگی ناپسند چراکه.«خدا به هر چه کنید آگاه است، پرهیزکار باشید



 23|عسگرآباد یدیس و یآشنان یمحمد...؛  رنج در  یشناسو گونه دآمدنیمنشأ پد یانتقاد لیتحل

وَمِنْ آیاتِِه أَنْ خََلقَ لَکْم مِنْ أَْنفُسِکمْ أَزْوَاًجا »، بخشی مطلوب و مورد انتظاراز نظام خانواده

، ی مودت و رحمتجابه(منافات دارد و 21، )روم ،«لِتَسْکُنوا إِلَیهَا َوجَعَلَ بَینَکمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَةً 

اخلاقی  لهیرذزند. بر این اساس است که قرآن رهیدن از این من میرا دا رنجش و رنجاندن

، 9، )حشر «الْمُفِْلحُونَ  ُهمُ ِئکوَمَنْ یوَق شَُحَّ نَفِْسهِ َفأُولَ»شناسانده است:  فلاح و رستگاری، را

، )تمیمی آمدی التَََّعب الْحِرْصُمَطِیةُ :»ندیفرمایم( حضرت علی )ع( نیز به صراحت 16، تغابن

همچنین «. مرکب رنج و زحمت است، (: حرص12/61، ق 1418، ؛ نوری294، 1366

رنج و زحمت ابدی  ةیما(؛ حرص 294، 1366، تمیمی آمدیالْحِرْصُ عَنَاٌء مُؤَبََّد )»: فرمودند

 «.است

که موجب پیدایش رنج  است یصفاتیکی دیگر از احساسات و ، حسادتب. حسادت:

( و در 311، 2، از بدخواهی و بداندیشی )معین عبارت است. حسادت در لغت شودیم

. باشدیم موردحسادتکه آرزوی زوال نعمت فرد  است ینفسانبه معنای حالتی ، اصطلاح

، ناراحتی و رنج همیشگی است؛ چون حسود، ( پیامد حسادت1171، 1373، )سجادی

 إِن»گوید: می، کریم در مورد آنانقرآن بردیمهمواره در اندوه و اضطراب به سر 

 شما اگربه»(؛ 121، عمران)آل ...«ِْسَیئَةٌیفْرَحُواِْبهَا ُتصِْبکم وَإِن تَسُْؤهُمْ حَسََنةٌ تمَِْسَْسکمْ

 شاد بدانها آن برسد یایناخوش و کندواگربدییم رابدحالها آن برسد خیرونیکی

تلاش نافرجام آنان عامل ، (؛همچنین قرآن کریم حسادت کافران را51، نیز: )توبه، «شوندیم

پدید ، ( که رنج بسیاری برای آنان119، بقرهه )در تبدیل ایمان مسلمانان به کفر دانست

رویکرد انکاری آنان نسبت به انبیا و اولیای الهی را ناشی از حسادت  کهچنانآورد می

 اللََّهُ  مَاآتَاهُمُی أَمْ یحْسُدُونَ النََّاسَ عَلَ»نسبت به برخورداران از فضل الهی دانسته است:  هاآن

شوند. مبتلا می، به رنجِ عذاب جاودان، (که درصورت تداوم یافتن54، )نساء ،«فَضْلِه مِنْ

، ق 1413، هیبابوابن) أَقَلَُّ النََّاسِ لَذََّةً الْحَسُود»اند: (. رسول خدا )ص( نیز فرموده55، )نساء

کم ، حسود (:171-171صص ، 1387، ؛ حیدری نراقی19/ 12، ق 1418، ؛ نوری195ص 

خود  زهرآلودرا با نیش  کسهمهفرد حسود بدان جهت که ، بعلاوه«. مردم است نیترلذت

که هر کس مردم را دشمن بدارد مردم  است یعیطبو  منفوراستدر نظر مردم  لذا، گزدیم
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: دیفرمایم ( حضرت علی )ع(171-171، 1387، . )حیدری نراقیدارندیماو را دشمن 

 «.دوستی ندارد، (: حسود12/21، ق 1418، نوریلَه ) ودُلَاخُلََّةَ الْحَسُ»

 سوءظن، ی اکتسابی حاصل ازاحساساتهارنجبرای دیگر منشأ :سوءظنج. بدگمانی یا 

که گمان بد را به دل راه دهی و نفس را به آن متمایل  آن است، سوءظناست. مراد از 

 سوءظنی هانشانهظن نیست. از ، بلکه شک کردن، خاطربهمجرد گذشتن چیزی ، نمایی

تغییری در دل از الفت و محبت به کراهت و نفرت پیدا شود و یا ، آن واسطهبهکه  است نیا

انسان را به ، سوءظن (216، 1391، رفتار شخص نسبت به گذشته متفاوت شود. )پرهیزکار

محسوب  انزوا کشانده و سدی بر سر راه شادمانی و عاملی برای رنج و ناراحتی فرد

دیگران را خائن و در دوستی ناصاف و ، ( شخص بدبین216، 1391، گردد. )پرهیزکارمی

قطع نماید. )دستغیب  هاآنارتباط خود را با  هرگونهکه  شودیمناپایدار پنداشته و ناچار 

فراری است. حضرت علی ، همواره از مردم، (او از ترس شر دیگران598، 1387، شیرازی

(: 254، 1366، آمدی تمیمیِمنْ کلَِّ أَحٍَد ) ظَنََّهُاسْتَْوَحشَمَنْ لَمْ یحِْسْن : »اندفرموده)ع( 

چنین شخصی با کسی «. از همه مردم ترس و وحشت دارد، بین نباشدهرکس که خوش

، . )مکارم شیرازیشودیمو تنها  دادهازدستدوستان خود را  سرعتبه. ردیگینمانس 

، افسردگی همچون، ی روحی و روانیهایناراحتموجب ، سوءظن، (بعلاوه3/337، 1377

( که همواره او را رنج 219، 1391، . )پرهیزکارگرددیماضطراب و نگرانی ، اندوه، غم

 (598، 1387، . )دستغیب شیرازیدهدیم

 . رنج حاصل از اعمال و رفتار نادرست3-3-3

فراموش ، که عامل اصلی آن نادرست استی ناشی از اعمال و رفتار هارنج، نوع سوم رنج

 .شودیمکه در ذیل به بررسی آن پرداخته  است یحسابرسکردن خدا و روز 

موجب بروز اعمال ، فراموش کردن خداعامل اصلی رنج:، خدا و قیامت فراموش کردن

 فَلَمََّانَسُوا»: دیفرمایم . قرآن کریمشودیم، ی ناشی از آنهارنجنادرست و پدید آمدن 

 َفإِذاُهمْ  بَغْتَةً أَخَذْناُهمْ أُوتُوا بِما فَِرحُوا إِذا َحتََّیءٍیشَ کلَِّ أَبْوابَ عَلَیهِمْ فَتَْحنا بِهِ ماذُکرُوا
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 نمودند فراموش بودند شده یادآوری بدان راکهآنچه  چون پس»(؛ 44، )انعام ،«مُبْلِسُونَ

 شدندخوشحال دادهآنچه  به چون تا گشودیمها آن برروی، رازیچهمه درهای

برابر گفته « .نومیدشدند و وامانده بارهکی پس گرفتیم کیفرشان به ناگاه به گشتندودلبستند

 دادیم آنان به ازهرنعمتی، به دلیل از یاد بردن خدا»که  است نیامقصود آیه »مفسران: 

 ازآثارتکمیل وسرورکه فرح جهیدرنت و نمودیم تکمیل برایشان را مادی ازلذائذ وتمتع

 خود عذاب به نداشتند عذری دیگر کهیدرحال ناگاه پدیدآمدکه دلشان در، است نعمت

، فراموشی خداوند و قیامت، (7/131، 1374، طباطبائی« )کردیم. هلاکشان، نموده دچارشان

 بِماکنُْتمْ اْلخُلْدِ وَذُوقُواعَذابَ»گردد: موجب گرفتار آمدن به عذاب ابدی اخروی می

 «..دیدادیم انجامچه آن کیفر به را بچشید جاودانی عذاب (؛ پس14، )سجده ،«تَعْمَلُونَ

وَلَا َتیأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللََِّه  »شناسانده است؛، یأس را رویکردی کفرآمیز، قرآن کریم

–ویژه بزهکاران را ( و همگان و به87، )یوسف «الْکافِرُونَ إِلََّاالْقَوْمُ اللََّهِ  رَوْحِ ِمنْ لَاییأَسُ إِنََّهُ

، فراخوانده است. )زمر، نومیدی به کنار نهادن-پرگناه و دارای گناهان بزرگ هرچند

های مختلف خود یکی از گونه، ناامیدی، استایفسکید (.به گفته اندیشمندانی همچون53

رنج ، رنج پوچی، رنج وجودی یهاگونه، مختلف یهارنجرنج است. وی ضمن اشاره به 

، فقدان هدفی والا در زندگیزیرا ؛ ردیپذیناشی از فقدان ایمان به خدا و رنج ناامیدی را م

زمانی که خدا از رأس زندگی بشری کنار ، به گفته وی، کندیتر ممشکلات را پررنگ

ا رد تمام اهداف پوچ بپوچی و ناامیدی است. داستایفسکی ، نتیجه حتمی، شودگذاشته می

عامل ، ایمان به خدا و ایمان به فناناپذیری روح را، شوندیدیده م شیهادر رمانآدمیانی که 

های ناشی از رنج موجود در و افسردگی هایمردگدل، هایاصلی برطرف ساختن آشفتگ

 (171ص ، 1391، )محبتی و زمانی .داندیم، زندگی
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 گیرینتیجه

میل و ، لذت خواهی، تولد، نادانی، وابستگی، کامتشنگیِ، . در برخی از تعالیم بودایی1

اند نام برده شده ، منشأ رنج« ترینو اصلی نیترمهم» عنوانبهکینه و فریب ، آز، آرزو، هوس

، پنهان لاتیتما .2، ینادان .1گانه شامل: ای دوازدهزنجیره علی و حلقه، ولی در اغلب متون

امور  احساس .7تماس( ) دنیپساو .6حواس( ششحوزه ) .5و شکل  نام .4ی دانستگ .3

به  وجود .11 یدلبستگ .9ی تشنگ .8آورد وجود میبه حالات خاصی، ظاهری که در آدمی

، منشأ رنج، اندوه و نومیدی، ی و مرگریپ .12شدن  دهیزائ .11معنای فعال بودن یاشدن 

رسد که تکیه بر و به نظر می برخورداراستاندکه از نوعی تداخل و همسویی معرفی شده

دهی به اهمیت سازی و توجهبرجسته، یک یا چندعامل در موارد نخستین به عنوان مهمترین

 همسویی روشنی دارند.، ایاست و عوامل تکی و حلقه آن

منشأ رنج های ناشی از 
اکتسابات نادرست

افکار و باورهای 
نادرست

جهل

اطاعت های 
کورکورانه

پیروی از هوی و 
هوس

عناد

احساسات و عواطف 
منفی

حرص

حسد

سوء ظن

اعمال و رفتار 
نادرست

فراموش کردن 
خدا
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در ، منشأ ازنظررا  هارنج توانیم، استقرا و گفته مفسران و اندیشمندان بر اساس .2

ی هارنج .2، ی ناشی از آفرینش و وجودهارنج. 1به سه دسته گوناگون؛ ، های قرآنآموزه

ی نمودکه منشأ نوع بندمیتقس، ی ناشی از اکتسابات نادرستهارنج .3ناشی از ابتلائات و 

نوع وجود امکانی و فقر وجودی و نیاز و وابستگی آن و منشأ گونه دوم آن؛ ، نخست آن

اطلاعی از حکمت ابتلائات و دلبستگی به ت الهی یا بینوع نگرش نادرست افراد به امتحانا

، دنیا و منشأنوع سوم آن؛ نظام غلط باورها؛ ملکات و احساسات و اعمال و رفتار نادرست

 معرفی شده است.

بین  که رابطه تسبیبی و علت و معلولی دهدیم. تحلیل انتقادی تعالیم بودا نشان 3

توان آغازین بودن نادانی نمی کهچنانموارد پذیرفت؛ توان در همه ای را نمیعوامل زنجیره

صحیح دانست؛ چون ، و ترتب و چینش علی این زنجیره رابدون تکلف و تأویل

 متفرع بر وجود آدمی است نه سبب زایش انسان.، عوامل ِپیش اززائیده شدن

، شناختیمبانی هستی بر اساس، ی قرآن کریمهاو آموزه. مطالب تعلیمی بودا 4

اند بنیان یافته، متفاوت؛ بلکه متضادی کاملاًشناختی شناختی و روشانسان، شناختیرفتمع

 فردمنحصربهمنشأ و عوامل ، مدار خودبینی الهی یا انسانبر اساس نوع جهان زیرا هریک

بنیادینِ مبانی تعالیم بودا و  هایاز تفاوت نظرصرفاند؛ ولی خود را پیش رو نهاده

ای مهم یا حلقه ای از عواملنوعی همسویی و همگرایی در پاره، مجید های قرآنآموزه

همچون ، کریمی برخاسته از ابتلا یا اکتسابات قرآنهارنجپیدایش رنج در تعالیم بودا و منشأ 

ها و وابستگی و دلبستگی به دنیا و تمایلات آشکار و پنهان یا هوی و هوس، جهل و نادانی

جهان و ، فرینی افکار و اعمال و نوع مواجهه انسان با خودآامیال و ناامیدی و نقش

؛اما در بقیه شودیممورد( تا حدودی همسویی دیده  4)، در پیدایش رنج، های جهانسختی

تضاد دارد. ، هاآنای موارد با تفاوت و در پاره، اختلاف، با حقایق قرآنی، مورد( 8)، موارد

؛ بلکه نوع وجود نشده استمنشأ رنج شناخته ، همانند خودِ زندگی و تولدکه در قرآن

آفرین مرگ و حیات ولی انسان را در چرخه رنج است ییهایسختمستلزم ، فقری و امکانی

و شش حوزه  برخورداری از احساس ؛ همچنینسازدینمگرفتار ، بودا مورداشاره یا سمساره
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در صورت رعایت حدود  ژهیوبه، بساویدن و رابطه، شنوایی و شناسایی، حسی همانند بینایی

عامل رنج  تنهانههایی الهی هستند که نعمت، که از منظر قرآن دانستگی، مطلوب

و مرگ  فرسودگی، کاهند. عامل پیری نیز گرچه در قرآننیستند؛بلکه رنج انسان را می

ولی بدان رو که رهایی نفس و روح و انتقال به عوالم بالاتر و  شناسانده شده، بتیهرچندمص

 آفرین معرفی نشده است.رنج، ببِ برخورداری از پاداش و رهایی از مشکلات دنیاستس

، ی مرگ و زائیده شدن دوباره بر اساس تناسخ که در تعالیم بودازارنج. چرخه 5

سازگاری ، با واقعیت، از دیدگاه قرآن، رنج معادل و عین او دانسته شده شدهمطرح

و جهان  نشئه یابد؛ بلکه بهتناسخ نمی، انسان با مرگ، های قرآنندارد؛زیرابر اساس آموزه

 یابد.انتقال می، شودنامیده می ناشناخته دیگری که برزخ

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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