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چکیده

«درمغ» یان نز آمنزاها مها وندنین وغ شمار منآیی وغ طنر غ وسحار نز ت یا،حا
نی دی پح نمنن همح م هن شال ی ه غ ن  .،مهاوغ م هن «درمغ» پیحش نز آییح
وندن در ه هوگ هوی جند دنرد غ در آدرا وغ «ری غ» م ف ن  ،وا دظیا حهیادن
نرتباط دنرد .و یها در آیح وندن دحز م ادن ار دها مخ ی ین ویغ خیند ی هی ،ویا
ش ی  ،نخالق چهار حقحق ،و ی نرتباط پحین د .ما در نی دنشی ار و یی نز تبحیح
تنعحن م ادن ار دها مخ ی درمغ در هوی یحسا وندیسا وغنخ گار وغ م یاهحا
مهاوغ آن در ندیان دی نشارا من وحا .در دهای ،وغ نی د حرغ منر حا غ شبحغ آمنزا
درمغ رن منتننن در آیح ها ه هوگها دی ها تهخحص دند .همچویح ویا نیوایغ
رنجا ویغ درمیغ
وندن دروارا خین دی وغ م وا م ارف یمغ ت یحا دیند نما آمنزاها
شبحغ م هن خین دی در ندیان دی ی ن ی .،یاین نز نیی آمنزاهیا م هین ،نیینس در
مسحیح ،ن .،
کلیدواژهها :درمغ وندن ری غ نشغ ،نینس.
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مقدمه
درمه (( )Dharmaکه و ل پالی آغ دمّه  Dhammaاست) از ریشاه سدسا ریت دری Dhŗ
مشتق میوود که ه معدای حفظکردغ ،ح ایاتکاردغ ،نگاهداواتم و  ...اسات .از نیار
مفاومی ،معانی متفاوتی رای آغ ذکر وده است ،از ق یل :دیم ،حقیقت ،قاانوغ ط یعای،
ت لیف و قانوغ ،تعلی  ،آموزه ،ادالت ،نی  ،راستی ،صداقت و  . ...مفاوم درمه مخاتص
آییم ودایی نیست ،ل ه ق ل از آغ در دوراغ ودایی (حادواً  9133ق.م ).نیاز اه اشا
میخورد .ال ته در دوره مذکور ،در وهلاه نخسات ،واژه ریتاه  ŗtaارای توصایف اصال
نیام خ حاک ر پدیدههای ط یعی ه کار میرفت ،اما ه مرور زماغ استع ال ایم واژه
ک تر و در نتیجه کل ه «درمه» رایگزیم آغ ود .در طی زماغ ،کار رد واژه «درمه» رای تر
ود ،ه طوری که تقری اً ه ه سدم دیدی هدد آغ را ه کار ردند .رای مرال ،هددوها دیام
خود را سدتده ( )Sanatanaدرمه (آموزه ازلی) و وداییاغ خود را پیرواغ درمه (تعالی ) اودا
مینامدد (Keown, 2007: 271-273؛ قرائی.)329 :9371 ،
ه چدیم ،درمه ه معدای اح ام و فرماغ های دیدی ،ت الیف دیدای ،اادالت ،فضاایل
اخالقی ،ت الیف خاص ورنه و آورمه (مراحل زندگی) هر وخصی است .ه مفاوم هار
ایزی که مشوقِ داوتمِ هستی خو  ،اه در ایم رااغ و اه در راااغ عادی ،اسات.
درمه در آییم هددو ی ی از مراحال اهاداف زنادگی محساو مایواود .ایام مراحال
ا ارتاند از :درمه ،ارته (قدرت و رفاه) کامه و م شه .از یم ایدااا درماه نقا سایار
ما ی در رسیدغ ه م شه یا رهایی از س ساره ایفا میکدد (.)Sharma, 2008: 182-184
از میاغ درودههای هددو م تو فلسفی پورومی انسا ه طور ویژهای ،درمه را تعلای
میدهد .نیام فلسفی می انسا یا پورومی انساا را ری یدای ( )jaiminiدیااغ ناااد .مقصاد و
مقصود لایی ایم م تو ،ح ایت از آییم و مداسک ودایی و توریه آغ است .ه چدایم،
ایم م تو در اره معرفت و رهایی ،دیدگاههای سایار پیچیادهای ارضاه کارده اسات.
م تو می انسا ا وما ًا دو هادف داواته اسات :توراه اه وهاایف و ت االیف وارای
()dahrmah؛ و لور و ررسی در ماهیت ره م .وایاغ ذکار اسات کاه هار کادام از ایام
نگرشها نوک خاصی از می انسا را تش یل میدهد .افزوغ ر ایم ،درمه خدای اادالت و
داور مردگاغ است و ادرماه ( )Adhramaخادای ایاادالتی اسات (واایگاغ،721/2 :9371 ،
139؛.)Jolly, 1911: vol. 4, pp. 702-703
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درمه در بستر هندو
قدی یتریم معدای درمه کاه در ریاگودا ذکار واده (و مع اوالً اه وا ل Dharman
استع ال وده) ه مفاوم نی کیاانی است .درماه در ایام معداا ،ه چدااغکاه عاداً ذکار
خواهد ود ،ا ریته ارت اط تدگاتدگی دارد .عدها در دوراغ گردآوری راهد اههاا (-133
 633ق.م ).درمه ه معدای کرمه استع ال ود؛ یعدی اا ال و افعال انساغ در ایام زنادگی
ورایط حیات عدی را تض یم می کدد .دا رایم ،درمه معادل ت الیف دیدی و اخالقی ود
که هر کسی اید ر اساس ط قه ارت اایاش (کاست) آغ را انجاام دهاد ( Mahony, 1987:
.)vol. 4, pp. 329-332

هرادد درمه معدای متفاوتی دارد ،اما ه طور خاص پد مفااوم ماا از آغ مساتفاد
میوود .9 :آموزه :در ایم صورت ه معدای تعالی ودا است؛  .2راستی ،قانوغ ،اادالت؛
 .3ورط :در ایم صورت معدای الّی و معلولی مط نیر است؛  .3پدیاده :ارت ااطدادغ
درمه ا پدیدهها دال ر ماهیت مدی هستی است؛ ه ا ارت دیگار ،راااغ ن اودِ قاانوغ
است؛  .1حقیقت لایی :ایم مفاوم ا دتاً نزد فرقه ماایانه مد نیر است (Humphreys, 1984:
).65-66

ریته و درمه در ریگودا

ق ل از پرداختم ه درمه در آییم ودا وایسته است اه ساا قه اساتع ال آغ در آیایم
هددو و متوغ مقدس آغ ،هویژه ریگودا ،اواره کدی  .در وداها درمه و ریته ا دتاً ا ه
و در کدار ه ه کار رفتهاند و معانی مختلفی ه از آناا مستفاد میواود .در وداهاا ،در
حث کیااغ وداسی ،ااار نوک نی ذکر وده که ه ه آناا را ریته در ار مایگیارد :نیا
ط یعی ،نی االهی ،نی شری و نی قر انی .ریته در نی ط یعی حرکت خوروید ،مااه
و ستارگاغ را تحت سلطه خود دارد .ااث می وود خوروید تا اد و رودخاناه رریااغ
یا ااد .در نی ا االهاای ااه مرا ااه نیرویاای ا اال م ایکدااد کااه خاادایاغ اار اساااس آغ
خوی کاری هایشاغ را در حفظ و اراده نی کیااانی انجاام مایدهداد .در نیا شاری
سلوک اخالقی انساغها را مدی میکدد .در نی قر انی روند مدی آیایمهاای قر اانی را
تعییم میکدد که رای حفظ کیااغ ضروری اسات (Holdrege, 2004: 213-218؛ در ااره رایگااه
درمه در سایر متوغ وروتی و س رتی ،از ر له در آیار ح اسی و پورنهها نک.)Ibid.: 218ff :.

در سرودههای ریگودا ،درمه ا ریته ،حافیاغ ریته و ایزداغ قر انی در ارت اط اسات.
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سرودههای زیادی در ریگودا دال ر ایم ن ته است« :ای میتره -ورونه خردمدد و ا اا
1
قانوغ (درمه) و از طریق قدرت رادویی اوورهها از نی (ریته) محافیت میکدید» (Rv,
) .vol. XIII, 1از ورونه خواسته میوود ه س و راایتن ردغ قوانیمِ (درمه) ر آناا خشا
نگیرد« :ای ورونه  ...هدگامی که از روی اراده قوانیم (درمه) تو را نقاض مایکدای  ،ای
پروردگار ه س و ایم یادالتی ماا را مجاازات ن ام» ) .(VII, LXXXIX, 5ارای میتاره و
ورونه اید پی ک وود «زیرا  ...آناا پروردگار ه اه هساتدد ،پرساتددگاغ آنااا هرگاز
و ساات ن ایخورنااد ،مدزلگااه آناااا در االاای الیاایم از طریااق قااانوغ ا اادی (درمااه)
میدرخشد» ) . (X, LXV, 5Ffافزوغ ر ایام ،وروناه -میتاره گرداندادگاغ قاانوغ (درماه) و
تقویتکدددگاغ آغ هستدد که در درمه (قانوغ) متولد وادهاناد و از دروغ متدفرناد . (VII,
) LXVI, 12-13درمه ازلی است .هیچ زوالی در آغ راه ن ییا د؛ میتره و ورونه ااث تقویت
و حفظ آغ میووند ).(VII, LXXVI, 4., VII, LXXXII, 10., VII, LXXXIV, 4., VIII, III, 14., X, XII, 2
االوه ر اید ه درمه ا ایزداغ مر وط ه نی در ارت اط است ،ا خادایاغ قر اانی نیاز
ارت اط دارد .در سرودههای متعدد ریگودا ه ارت اط وی ا اگدی ،ایددره ،و سومه اوااره
وده است .راه و قوانیم اگدی درست است « ه سوی قر انی یا ای کسی که راههاای تاو
راست و قوانیم تو درست است» ) .(V, II, 2: IX, VII, 1اگدی در نی مقادس اه دنیاا آماده
است ،قوانیم (درمه) را واض و گرامی میدارد ) .(V, XXVI, 6ااالوه ار ایام ،اگدای اه
وسیله درمه نگه دارنده نی معرفی وده است «آناا [اگدی و اوورهها] از طریق درمه و از
طریق قر انی ،حافظ نی نگهدارنده در آس اغ رفیع هستدد» ) .(V, XV, 2ساومه پروردگاار
درمه مقدس است و قلو مردم را تطایر میکدد .وی ه س و درمه وا وه دد اسات و
درمه را واض می کدد .ایددره از طریق درمه ا دی خوروید را در آس اغ قرار داده اسات
(  .)IX, XXXV, 6., IX, cXIII, 4., X, LXII, 3: X, CXVIII, 7طریاق اگدای درماه و ریتاه اسات ( X,
.)LXXX, 6
پ درمه در ریگودا ا ریته (نی ) و خدایاغ نی در ارت اط است .ال ته اا خادایاغ
قر انی مرل سومه نیز ارت اط دارد .درمه ازلی و ا دی است و هرادد در معاانی مختلفای
ه کار رفته و کارکردهای متعددی دارد اما ا دتاً نق نیام خشی دارد .ا ورود اید اه
خدایاغ نی  ،یعدی ورونه میتره از آغ حفاهت مایکداد اماا مخلاوق آنااا نیسات ،ل اه
مستقل از آناا است .ایم ایزداغ در درمه متولد ودهاند و کارکردواغ مطا ق درمه اسات.
افزوغ ر ایم ،حرکت اداصر ط یعات ،مرال مااه و خورواید و ساتارگاغ ،رااریوادغ
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رودخانه ه س و درمه و ر اساس درمه است .معدا و نق نیام خشی درماه ،ادااغکاه
در ادامه ذکر خواهد ود ،در آییم ودا نیز رای و لالو است.
درمه در آیین بودا
درمه در آییم ودایی ،در وهله نخست ،رزء سه پداهگاه محسو میواود؛ واخص
ودایی اقرار میکدد که «مم ه ودا پداه می رم .مم ه درمه پداه می رم ،مم ه سدگه پدااه
می رم» .اما ن ته رالو اید ه درمه ه طور ازلی در رااغ ورود داوت و ودا صارفاً آغ
را کشف کرد .او در واقع ا مطرحکردغ رن و ااار حقیقت اریم ،یعدای رنا  ،الات
رن  ،رهایی از رن و راه رهایی از رن  ،ارخ درمه را ه حرکات درآورد (.)Keown, 2007
هر کدام از ایم پداهگاه ها معدایی دارد .هدگامی که وخص ه ودا پداه می رد یقایم دارد
که وی حقیقت رهایی خ آناا را کشف کرده است .وقتی ه درمه پداه می رد اه ایام
معرفت می رسد که تعالی ودا راه رهایی را نشاغ میدهد .در هدگام پداه اردغ اه درماه
درمی یا د که مورودات فانی در پی یافتم حقایقی هساتدد کاه در درماه یااغ وادهاناد
( .)Grimes & Mmital, 2006: 121ه چدیم ،وخص ه ودا پداه می رد .اوغ وی در خصاوص
ت ام دردها و آالم انساغها وفقت پایاغناپذیری دارد و راه نجات را پی روی آناا قارار
داده است .ه درمه پداه می رد ،زیرا پیرواغ خودش را قاادر مایساازد ار ت اام رنا و
ناخشدودیها لل ه کددد .اتریم نوک پیروی از درمه هکاارگیری آغ در زنادگی روزماره
است .پداه ردغ ه سدگه از آغرو است که در آنجا درمه در اختیار انساغها قرار میگیارد.
اگر سدگه در کار ن ود ،درمه عد از مرگ ودا اه افساانه مایپیوسات (.)Morgan, 1956: 74
ه ه فرق ودایی درمه را پذیرفتهاند و در اره آغ آموزههایی مطرح کردهاند .ه طور کلای
می تواغ ادد معدا رای درمه در ستر ودایی ذکر کرد .9 :معدای ورودوداختی :درمه در
ایم مفاوم متعلق معرفت کامل (پررداا پارمیتاه) اسات و رازء ساه پداهگااه محساو
می وود .در ایم حالت درمه تقری اً و یه آت م ره م در عضی درودههای هددو اسات.
ه چدیم ،درمه در ایم مفاوم ه معدای قاانوغ راااغ ،ازلای ،ا ادی ،سااری و رااری و
نامخلوق است؛  .2درمه در سلوک زندگی :ه معداای قاانوغ اخالقای ،راساتکارداری،
رفتار درست ،ت لیف و ا ل دیدی است .در مقا ل درمه ،ادرمه یعدی یادالتی ،سالوک
نادرست قرار دارد .3 .درمه ه معدای آموزه ،حقیقت و کتا مقدس نیز هست (مرل دمه
پده)؛ در ایم صورت تعلی دهدده درمه کسی است که اش اغ صیرت یم وخص را از
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و د را ه دیگراغ میآموزد (.)Conze, 2008: 92-94

میکدد و ت یز خو
افزوغ ر ایم ،درمه در سادتهاای اودایی دو رد اه هساتیواداختی دارد .در عاد
هستیوداختی ه مرا ه اصل نیام خ رااغ ا ل میکدد .در ایم صورت ت اام ارازای
رااغ در ایر درمه در رای خود ه طور مدی و قاادهمدد ه فعالیت خود ادامه میدهدد.
فعالیت اداصر و ارزای ط یعت ر اساس ذاتشاغ ه اهدگ میواود .ارای مراال ،درماه
میگردد ( Holdrege,
خوروید ااث تا میوود و درمه رودخانه ااث رریاغیافتم آ
 .)2004وداگووه ،مفسر زرگ ودایی ،ااار معدای اصلی رای درماه ذکار کارده اسات:
سلوک خو  ،تعالی اخالقی ،تعاالی اودا ،قاانوغ کیااانی .درماه در مفااوم تعاالی در
ودایی رای تر است و در ایم صورت رزء سه پداهگاه قرار میگیرد و ه لحا ورودی
مقدم ر ودا است و ودا فقط تجلی تاریخی درمه است ).(Ling, 1970: 235
در واقع ،درمه در ودایی یعدی دیدغ امور آغگونه که واقعاً هستدد .درمه ه طور ازلی
ورود دارد و ودا صرفاً آغ را کشف کرد .حتی اگار اودا ن اود واخص دیگاری آغ را
کشف میکرد ( .)Williams, 2000: 2, 7, 22اما کشفکردغ درماه کاار آساانی نیسات .در هار
سی ودو هزار سال یک س ّاس ودا هاور کرده و دان درمه را ،که کامالً از روی زمایم
محو وده ،کشف خواهد کرد .درمه ودا آنچه هست و آنچاه ایاد اواد را نیاز واامل
میوود .درمه را زمانی میتواغ فا ید که ایزها را آنچداغ که هست ،دید و هر ک اه
ایم دریافت رسیده اود تتاگته نامیاده مایواود (آرمساترانگ999 ،931 :9317 ،؛ ساوزوکی،
33 :9313؛ کازنیز.)39-33 :9313 ،

درمه و راایت آغ مدجر ه نیروانا می وود .ایم ن ته را خاود اودا در وصاف درماه
ذکر کرده است .ودا درمه را ا یق ،هریف ،آرام و فراتر از ساحت مدطق معرفی میکداد
و فقط خردمدداغ آغ را درک میکددد .اه نیار وی ،موراوداتی کاه لارق در هاوار
هستدد هسختی میتواندد مشروط ودغ یا ت اوغ وا ساته را مشااهده کدداد و اهساختی
می تواندد ایم حقیقت را درک کددد؛ یعدی ان ار ت ام وا ستگیها ،نا ودی اوتیاق ،س وغ،
توقف نیرواناا .حتای اودا مایگویاد اگار مایخواسات درماه را تعلای دها دیگاراغ
ن یتوانستدد مرا درک کددد و ایم رای مم ماللآور و دردسرساز میود (.)Keown, 2007
معلوم ود درمه الی رل اید اه معاانی متعاددی دارد ،در اصال یعدای دیادغ اماور
آغگونه که واق عاً هستدد .درمه ه طور ازلی ورود دارد و تا ا د نیز ورود خواهد داوات
و ودا فقط آغ را کشف کرد؛ یعدی ه ا ارتی وی لایت و واقعیات اماور را دیاد و اه
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دیگراغ تعلی داد و هر ک ه ایم مقام رسد تتاگته نامیاده مایواود .اه یات و ارزش
درمه ه قدری است که رزء سه پداهگااه اودایی و داا رایم در زماره اصاول ااتقاادی
وداییها قرار میگیرد.
درمه و سه بدن بودا
گفته ود که ودا ه نوای تجلی تااریخی درماه اسات .در ایدجاا اسات کاه آماوزه
تریکایه (سه دغ ودا) مطرح میوود .ر ط اق آماوزه تاریکایاه اودا ساه ادغ دارد:
درمهکایه ،س وگهکایه ،نیرمانهکایه .درمهکایه ه سوَ اوَهکایه ه معروف است .اوغ قائ
ه خود است .ه ا ارتی ،درمهکایه نشانگر ذات حقیقی و واقعی ودا است .س وگهکایه
دغ آسا انی اودا اسات؛ یعدای ادنی کاه موراودات آسا انی آغ را درک کاردهاناد.
نیرمانه کایه ( دغ ضروری) الزم و ضروری است؛ اراکه درمهکایه فراتر از آغ اسات کاه
رای انساغ اادی درکودنی اود .اگر ودا در حالت درمهکایه اقی اند هایچ امیادی
ه نجات رااغ ورود ندارد و از ایمرو است که ودا اید از رایگاه اصلیاش فرود آیاد
و صورتی ه خود گیرد که رای مورودات ایم رااغ درکودنی اود (Ling, 1970: 156-
.)157

دغ ودا ،پرردایا (معرفت) نام دارد .ایم معرفت فراتر از ذهدیت و ایدیت است .ار
اساس ایم معرفت هیچ کدام از مورودات راندار و لیرراندار فردیت یا خاود ندارناد.
درمهکایه در ایدجا تقری اً معادل اقل است که ر ویژگی وه ی موراودات اواراف دارد؛
یعدی مورودات در هاهر ورود دارند .دا رایم ،میتواغ درمهکایه را دیااد و مدشاأ ت اام
پدیدهها دانست ( .)Eliot, 1998: vol 2, p. 34وایاغ ذکر است که در نیریه ساه ادغ اودا ،از
ه ه ما تر درمه کایه است .ودا در ایم هیئت ا حقیقت ازلی ،درمه ازلی ی ای اسات و
اصل کیاانی و امر مطلق محسو می وود که در زماغ و م اغ اما در ایم حال فراتار از
هر دو حضوری فراگیر دارد .ر اساس دیدگاه وداییاغ ،اودا در واقاع فلسافهای ا اداک
ن رد ل ه ایزی را دید که ه یشه ورود داوته است .یعدی حقیقت وراود را مشااهده
کرد و آغ را ه دیگراغ تعلی داد و خودش تجس آغ حقیقت ود و ایم درمه است .ار
ط ق نیر آناا ،ودا و درمه ی ی است .ودا درمه را کشف کرد .ال ته درماه پای از اودا
ورود داوته است .خواه ودا ه ورود می آمد خواه نه ،درمه ه چداغ ورود داوات .اه
ا ارت دیگر ،در آلاز درمه ود و ه ه ایز در درمه است (.)Harris, 2001: 28, 35
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معلوم می وود که درمه هرادد ازلی است و ودا صرفاً آغ را کشف کرده اسات ،اماا
وداییاغ در نیریه سه دغ ودا وی را ا درمه ی ی می گیرند .ودا ر اساس ایام نیریاه
ه اغ درمه و حقیقت ازلی است و اصلی کیاانی محسو میوود .آیاا ایام ن ایتواناد
و یه ایمه انی لوگوس ا ایسای تاریخی در مسیحیت و هویژه در انجیل یوحدا اود؟
درمه و درمهها
در ودایی ،االوه ر درمه ،ااتقاد ه درمهها نیز ه اش میخورد .درمهها را میتواغ
ه معدای گذرا ،لیروخصی و حوادث مشروط در نیر گرفت .وخص میتواند ا ان اار
هر گونه «مم»« ،مال مم» و هر ایز مر وط ه «مم» اه ایام معرفات رساد کاه راااغ
متش ل از درمهها است و گوهری ندارد و ه ه ایز فقط در هااهر وراود دارد ( Conze,
 .)2008: 99درمهها یا ذوات رااغ ه مشروط و نامشاروط تقسای مایواوند .درماههاای
مشروط از ترکیو ادد الت و ورط ساخته ودهاند ،اما درمه نامشروط تجزیاهناپاذیر و
از الیت یروغ است .ایم ویژگی فقط مختص نیروانا است .اه ا اارت دیگار ،نیرواناا
درمه نامشروط است (ساوزوکی .)9313:61 ،درمههای مشروط در زمره تولیاد مشاروط یاا
ت وغ وا سته قرار میگیرند که ا ارتاند از .9 :نادانی :معرفتنداوتم ه اااار حقیقات
ریم ،کرمهسازها یا سد ارا؛ ایدااا ساازندگاغ کردارهاای تام و گفتاار و دل هساتدد؛ .2
دانستگی :ایم نوک دانستگی ه هر یک از حواس و گاناه ساتگی دارد .دانساتگی در
ایم معدا ی ی از پد توده است؛ نام و و ل :نام سه توده از پد توده است ،وا دیااد
(حواس و گانه) .ت اس .احساس .3 .تشدگی :سه ناوک اسات :تشادگی کاام ،تشادگی
هستی ،تشدگی نیستی .دل ستگی .3 .ورود :یعدی میل ه ودغ ،صیرورت ،زاییادهوادغ،
پیری و مرگ .افزوغ ر ایم ،ه ه درمههاای مشاروط ساه نشاانه دارناد :از خاساتگاهی
رمیخیزند ،می گذرند یا از میاغ میروند ،و دیگرگوغ میواوند .اماا نیرواناا کاه درماه
نامشروط ا ست فاقد ایم سه نشانه است .دا رایم ،خارج از ارخ ورود ،الت و معلاول
است (پاوایی .)77-79 ،933 :9313 ،اقیده ه درمههاای مشاروط در اودایی از ااتقااد اه
ورودنداوتم روح ناوی میوود .در آییم ودا ورود روح اه معداای ادصار مساتقل و
راودانه و ه چدیم ازلیت ورود انساغ رد میوود .اه ه ایم الات در اودایی مفااوم
روهر رد و ه رای آغ هواهر (درمه) مطرح ود؛ یعدی فقط هواهر ذوات ورود دارناد.
ر ایم اساس ،رااغ سیالغ ه یشگی درمهها است (.)Skorupski, 1987: vol. 4, pp. 332-334
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جنبه اخالقی درمه نزد بودا
ق الً در اره ریته ه معدای نی راانی در ریگودا مطال ی گفته ود .اما ه مرور زماغ
معدای ریته از نی راانی ه نی اخالقی توسعه یافت؛ یعدی دیاد اخالقیاات را ها در
رگرفت .در اوپه نیشدها نیز مفاوم درمه ه اش میخاورد .در ایام متاوغ امار مطلاق،
حقیقی پدداوته وده و راستی و درمه ا آغ ی ی گرفته وده است .اماا در اودایی اولیاه
درمه ،هدجاری تلقی وده که در رااغ واقعی فعالیت میکداد .اودا راااغ را قانون داد
میدانست .یعدی ت ام پدیده های ط یعت تحت اراده قانوغ و نی ه حرکت خاود اداماه
می دهد ،اما ایم قانوغ از نیر وی اخالقی است .در نگااه اودا ،درماه یاا راساتی اصال
محرک راا غ است .ت ام اداصر ط یعت و کل کیااغ اه ساوی یاک ک اال اخالقای در
حرکت است و سا انساغ در ایم فرآیدد انجامدادغ ت االیف خاوی اسات .اودا ایام
ک ال اخالقی را تض یم میکدد .ه نیر وی ،تداا ایزی که میتواغ در ایم رااغ اه آغ
اات اد کرد درمه یا راستی است و نجات رااغ مدوط ه تحقق و ا لیودغ درمه است.
هرادد ودا ه مورود اال مطلق و قادر مطلق در فراساوی راااغ معتقاد نیسات ،اماا
تأکید می کدد که اصلی ورای توالی هااهری قارار دارد کاه در مقا ال کووا اخالقای
انساغها مسئول و پاسخ گو است .ایم اصل ه اغ درمه است .هرادد در ایم رااغ ه اه
ایز در حال حرکت و تغییر و دگرگونی است اما درمه یا ت و یتغییر است و خاودش
را در رااغ ه و ل قانوغ معدوی نشاغ میدهد .ودا عد از رسیدغ ه رووادایی اذاااغ
میکدد که در زیر لوای درمه زندگی میکدد .ورط دریافتم درمه ایم است کاه ذهام در
حالت س وغ و آرام محض قرار میگیرد و کامالً از پدیدههای خاارری مجازا واود.
ه ا ارتی وقتی دل و راغ و ذهم از طریق انجامدادغ اا ال اخالقای تااذیو وادند در
آغ صورت میتواغ درمه را درک کرد (.)Radhakrishnan, 1982: 40-44
درمه بودا
درمه ودا ااار حقیقت ریم و راه هشتگانه االی است که روی ه رفته راه میاناه
نامیده میوود .در واقع ،ودا ا ارضهکردغ ااار حقیقت ریم و راه هشاتگاناه ااالی
ارخه درمه را ه حرکت درآورد .افزوغ ر ایم ،درمه ودا م تدی ر ایم اسات کاه ت اام
هستی ناپایدار و ناخود است .ه ا ارتی ه ه ایز در حال صیرورت و تغییر است و ماا
ه س و راالت ،که ریشه در وا ستگی دارد ،رای هستی هویت قائل میووی  .در دماه
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پده نیز از ز اغ ودا ه ایم ن ته ،یعدی آنات م ،اواره وده است« :ه ه اداصر هستی فاقد
خود هستدد .وقتی وخصی ه ایم مسئله معرفت پیدا میکداد ،ل گایم ن ایواود ،ایام
طریقت تطایر است» (.)chap. XX, 7
درمه قانوغ حاک ر رااغ است؛ طلوک و لرو ماه ،ارش اراغ ،رود لالت ،آماد
و ود فصلها ه س و درمه است .هر کسی که ر اساس درماه زنادگی کداد از رنا و
د ختی رها وده و ه نیروانا می رسد .کشف درمه از طریاق ا اادت ،قر اانی ،پرسات
خداوند و  ...حاصل ن یوود ،ل ه انساغ فقط میتواند ا تعالی ک ال ه آغ دست یا اد
و تعالی ک ال ه از طریق ماار ذهم و تاذیو هوار حاصل میوود .تعالی اودا اه
ایم دلیل درمه نامیده وده که انساغ را قادر میسازد حقیقت را دریا د .ودا ارای درماه
هفت ویژگی ذکر کرده است که هویژه نزد پیرواغ فرقه تراواده اه یت فراوانای دارد.9 :
دمهای که خوش گذرانی را در هر ایزی محو کداد؛  .2دماهای کاه وا ساتگی اه اماور
دنیوی را نا ود کدد؛  .3دمهای که ااث نشود رای خودتاغ گداه یاا اماور دنیاوی توواه
کدید؛  .3دمهای که س و میوود در امیالتاغ متعادل اوید؛  .1دمهای که ااث میوود ه
آنچه دارید راضی اوید؛  .6دمهای که و ا را ر آغ می دارد تا رسیدغ ه نیروانا ص ور و
کووا اوید؛  .7دمهای که و ا را از رویآوردغ ه تج الت از مایدارد ( Morgan, 1956:
.)24, 67-68, 127

االوه ر ایم ،پرردا (معرفت) ،ویله (اخالقیات) ،دیانه (مراق ه) نیز مدجر ه دریافات
درمه میوود .وخص از طریق معرفت ه کسو درمه نائل میوود و از طریق اخالقیات
ت ام موانع رسیدغ ه درمه را از یم می رد و ه واسطه مراق ه درمه را در دروغ خودش
ه ک ال می رساند و خود را ت دیل ه ن ونه کامل درمه میکدد .درمه حقیقات ،معرفات،
اخالقیات و ت لیف است .حقیقتی است در اره وضعیت و کارکرد رااغ .معرفت از ایم
حیث که وخص ا رسیدغ درمه درمییا د که اید از قیود پدیدههای هاهری رها واود.
اخالقیات است ه ایم معدا که مج واهای از سلوک اخالقی را وامل میوود که مشوق
ت یل و تاذیو روحانی است .ت لیف است اوغ هر کسی که ه درمه ا ال مایکداد
متوره هدفی میوود که درمه آغ را در پی روی قرار میدهد (.)Skroupski, 1987
ت ام تعالی ودا درمه است .درمه وی اااار حقیقات اریم ،راه هشاتگاناه ااالی
(وداخت درست ،اندیشه درست ،گفتار درست ،کردار درست ،زیستم درست ،کووا
درست ،آگاهی درست ،س ادی درسات) و آناات م (نااخود ودغ موراودات) را واامل
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میوود .هر ک

ه ایم درمه ودا معرفت پیدا کدد ه رهایی (نیروانا) میرسد.

درمه در دمه پده
در دمه پده 2سرودههای مختلفی ه ریته ،درمه ،ویژگی وخصی که ار اسااس درماه

ا ل می کدد ،اختصاص دارد .در ت ام ایم سرودهها ر فضیلت و ارزش درمه تأکید وده
است .ودا وخصی است که درمه را تعلی میدهد و ا ریته (نی ) ه اهدگ اسات و در
ه اهدگی زندگی می کدد .هر ک که ه ودا ،درمه و نی پدااه مای ارد اااار حقیقات
ریم را نیک درمییا د ( .)XIV, 16, 12هر ک که از ویریدی درمه میاشد و اه فضایلت
و صیرت آراسته می گردد و در درمه ساکم وده ،پی راانیاغ ازیز و ارر دد میوود.
دروی واقعی کسی نیست که از دیگراغ گدایی میکدد ل ه کسی است که کل درمه را
انتخا میکدد ( .)XV, 9., XVI, 9., XIX,11واگرداغ ودا ه یشه هوویار هستدد و اف اروااغ
ه واره م تدی ر درمه است ( .)XXI, 8, 9هدیه درمه االتر از ه ه هدیهها ،طعا آغ فراتار
از ه ه طع ها و لذت یشتر از ت ام لذایاذ توصایف واده اسات ( .)XXIV, 21نگاه ااغ
قانوغ (درمه) کسی است که دیگراغ را ا رووی لیرخص انه و اادالنه هدایت مایکداد.
ه چدیم ،خردمدد ودغ مدوط ه سخم گفتم سیار نیست ،ل ه مشروط ه ایم است کاه
از نفرت و ترس رها واود و قاانوغ را نادیاده نگیارد ( .)XIX, 2, 3-4در ا اارتی ،ویژگای
کسانی که ه قانوغ ا ل میکددد هوضوح یاغ وده است« :ه چدااغ کاه یاک دریاااه
ا یق ،زالل و آرام است ،انساغهای خردمددی که ه قوانیم گوش فارا دادهاناد نیاز آرام
هستدد» ( .)VI, 7از سوی دیگر ،کسی که قانوغ را زیر پا میگذارد از انجامدادغ هیچگوناه
ورارتی ا ایی ندارد ( .)XIII, 10ودا درمه یا قانوغ ازلی را ایمگونه وصف میکداد« :هایچ
زمانی خصومت ا خصومت وسته ن یوود ل اه اا وافقت (لیرخصاومت) رطارف
میگردد ،ایم است قانوغ ازلی» ( .)I, 8هیچ ایزی حتی ماره ن یتواند ار کساانی کاه از
لذتها دل ریدهاند و حواس خود را ماار کردهاند و ه ودا ،درمه و سدگه پداه آوردهاند
لل ه کدد ،ه چداغ که اد ن یتواند کوه را از رای ت اغ دهد ( .)I, 8هر ک ار اسااس
درمه زندگی کدد و وه افزوغ خواهد ود .رالو اید ه هر ک یاک روز زنادگی و
قانوغ واال را درک کدد اتر از کسی است که صد سال زندگی کدد و قاانوغ واال را درک
ن دد .ه چدیم ،تسلسل ورودی رای اح قی که ه قانوغ راستی معرفت ندارد ،طوالنی
است (.)II, 4, V, 1, VIII, 16
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اری درمه ازلی و ا دی است و هر کسی که ر اساس درمه فعالیت میکداد و ت اام
اا ال مطا ق درمه است ه آرام و س وغ مطلاق ،یعدای رهاایی ،مایرساد .ادایم
وخصی درمی یا د که ه ه مورودات ناخود هستدد و ت اام ت رارات و هاواهر تاوه ی
ی نیستدد و هیچگونه «مم» رای خود قائل ن یواود .در اداماه اهاختصاار اه نییار
مفاوم درمه در سایر فرهدگها و آییمها اواره میوود.
لوگوس یونان باستان ،درمه بودایی و اشه زرتشتی
در یشتر آییم ها و ادیاغ ،مشا هِ مفاوم درمه ه اش می خورد .مارالً اقایاد پیارواغ
آییم دائو در اره دائو ( )Daoو آرای مصریاغ استاغ در ا مآت ،یو اهت ه درماه در
ودایی نیست .اما در ایدجا ه تشا اات مفاوم لوگوس یونانی ،درماه اودایی و اواه در
آییم زرتشتی اکتفا میکدی .
در فلسفه یوناغ استاغ ،اولیم ار هراکلیتوس لوگوس ( )λογοςرا در معدای فلسفی اه
کار رده است .نزد وی ،لوگوس ا اید ه معانی و کارکردهای مختلفی دارد اما ما تار از
ه ه نق نی خشی ه امور را ایفا می کدد .لوگوس در نگاه هراکلیتوس اصل اول است
که از ازل وده و تا ا د ورود خواهد داوت و ااث ترتیو و تدیی پدیدههای درها و
ره ط یعت می وود .عدها ه تأییر از هراکلیتوس ساایر فیلساوفاغ و م اتاو فلسافی
یوناغ استاغ ،از ر له رواقیاغ ،ه یم معدا و کارکرد لوگوس را اخذ کردند .اماا از قارغ
دوم میالدی ه ایم طرف ا هاور فلاوطیم لوگاوس ا ادت ًا نقا واساطه ایفاا کارد و
دا رایم کارکردش تغییر یافت ( رای اطالک یشتر نک :.ا دی.)93-9 :9311 ،
از سوی دیگر ،توصیفاتی که در زرتشتی گاهانی از دو امشاسردد ا ام (وهومداه) و
اردی اشت (اوه) ه ا ل آمده تقری اً و یه لوگوس در فلسفه یونااغ و درماه در اودایی
است .اداغکه معلوم است ،اهورامزدا االوه ر سرددمیدو ،و رلوه و تجلی دیگار نیاز
دارد که ه امشاسردد معروف اند :ا م ،اردی اشت ،واریور ،سرددرامذ ،خرداد و مارداد.
در ایم میاغ ا م عد از سرددمیدو ،رتریم تجلی اهورامزدا است .معدای نام وی اندیشه
و مد نیک است .او راهد ای زرتشت اه ساوی اهاورامزدا و پشاتی اغ انسااغ اسات.
اردی اشت (اوه) ه معدای اتریم راستی است .اهورامزدا او را از نیروی خارد خاوی
آفریده ،وی نگا اغ مرلزارها است و آت را میپاید ( اار .)39 :9312 ،در اوستا در یشت
 91-97 :91ه هفت امشاسردد نیز اوااره واده اسات 3.ماا تاریم وهیفاه امشاساردداغ
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کوو رای آ ادانی و گسترش قل رو اوه است ( وی  .)213/9 :9373 ،پیرواغ اوه اوَاوغ
و پیرواغ دروغ دُروند نامیده ودهاند (یساده .)19 :1 ،ه چدایم ،اواه در آفارید ه اار
اهورامزدا توصیف وده است« :اهوره اا اواه ه اام ،ایام مدراره فزایداده ااروزی را
یافرید» (یسده .)21 :7 ،ن ته رالو توره اید ه اوه ،که نییرش در آییم هددو رته ( )rtaنام
دارد ،ا دتاً ا نی و ه اهدگی پدیدههای ط یعت ارت اط دارد؛ ه طوری که نی مشاود
پدیده های ط یعی ،هاور و لرو خوروید و سایر ارسام آس انی ،آمد و ود فصالهاا
داللت ر اوه دارند (نی رگ931 :9313 ،؛  .)Mills, 1903: Vol. 1, pp. 100-101اا توراه اه ایام
مسئله می تواغ گفت یم لوگوس یونانی و درماه اودایی و اواه تشاا ای وراود دارد؛
اراکه از یک طرف لوگوس نزد فیلسوفاغ یونااغ اساتاغ ،اهویاژه هراکلیتاوس ،نقا
نی خش ی ه اال را ر ااده دارد .در ودایی نیز درمه ادیم نقشی را ایفاا مایکداد .از
طرف دیگر ،اوه در زرتشتی نشاغدهدده نیا رااانی ،روش درسات ط یعات ،زنادگی
مرتو و مدی مورودات ط یعی ،پرورش درست ااارپایااغ و  ...اسات (نی ارگ.)9313 ،
افزوغ ر ایم ،نزد هراکلیتوس ،لوگوس ا آت ارت ااط دارد .اه ا اارتی ،اه نیار وی،
لوگوس ه اغ آت است .در زرتشتی نیز یم آت و اوه پیوندی ه اشا مایخاورد.
رای مرال در یسده33 :3 ،؛  33 :3و ه چدیم در  37 :6نیرومدادی آتا از اواه اسات.
اداغکه ذکر ود ،ریته و درمه در ریگودا ا اگدی خدای آت ارت اط دارد.
در پایاغ ،ایم تذکر الزم مین اید کاه اا وراود تشاا اات اشا گیار ن ایتاواغ از
تفاوتهای هریف یم ساه مفااوم لوگاوس ،درماه و اواه اشا پووای کارد .اوالً در
ه ورود آورده اسات (یساده)1-7 :39 ،
زرتشتی هرادد اهورامزدا ،اوه را از خرد خوی
ه چداغ تا ع اهورامزدا است و اصل اول محسو ن یوود و ایام ن تاه اهوضاوح در
یسده33 :3 ،؛  37 :2یاغ وده است« :کسی که در پرتو سرددتریم میداو اتاریم روش را
دارد و ز ان گویای مد نیک او است و دستهای کردار آرمیتی را مایورزد ،فقاط
یک اندیشه دارد :مزدا پدر اوه است» .یانیاً در نگااه هراکلیتاوس ایم لوگاوس و آتا
ایم ه انی ورود دارد اما در زرتشتی هرادد اوه ا آت ارت اط دارد ولی اداغکاه میلاز
ه اواره کرده یم ایم دو مقوله ایمه انی ه اش ن یخورد (.)Mils, 1903: 107
نتیجه
در طول ایم نووتار معلوم ود که اوالً درمه معانی سیار مختلف و متعاددی دارد ،و
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از دیر از در فرهدگ هدد کار رد داوته است .یانیاً از دوراغ ودایی ه ایام طارف معداا و
نق نیام خشی درمه ر سایر معانی و کارکردهای لل ه داوته است .ادااغکاه اوااره
ود ،در ریگودا درمه ا ریته و ایازداغِ نیا ارت ااط دارد .اارخ و حرکات اداصار
ط یعت مرل تا خوروید و ماه و ستارگاغ  ...ه س و درمه و مطا ق درمه است.
در ستر ودایی نیز ه چوغ آییم هددو درمه معانی و ا عااد مختلفای دارد .درماه در
ودایی ه ه معدای تعالی و آموزههای ودا است که رهرو را ه رهایی میرساند و ها
نق نیام خشی دارد .درمه در نق نی خشی عد اخالقی دارد .یعدی ودا هراداد اه
خدا ه معدای متعارف کل ه ااتقاد نداوت اما اصل یا تی را تعلی میداد کاه ورای ت اام
هواهر و کررات قرار دارد و مسئول کوو های انساغها است؛ اصلی که درمه ناام دارد.
درمه و راایت آغ کل رااغ را ه سوی نوای ک ال اخالقی سوق میدهد.
افزوغ ر ایم ،وداییاغ در نیریه سه دغ ودا (تریکایه) دغ نخست ودا (دمهکایاه)
را ا درمه ی ی می گیرند .ر ایم اساس ،ودا ه اغ درمه ازلای و اصالی کیااانی اسات.
ال ته از سوی دیگر ،درمه از ازل وده و تا ا د ورود خواهد داوات و اودا صارفاً آغ را
کشف کرده است .یعدی وی حقیقت و لایت امور را آغگوناه کاه هساتدد دیاده اسات.
ه چدیم ،ه ویژگی کسانی که ه درمه ا ل میکددد سیار توره وده که ایم ن ته را در
دمه پده ررسی کردی .
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