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Abstract
The theory of "dependent origination", also known as "conditional arising" or "causal
chain", is one of the basic ontological principles in the sacred texts of early Buddhism,
which explains the nature of reincarnation or samsara in this religion. The conformity
of some of the constituent circles of the theory of dependent origination with the five
constituent parts of human existence in Buddhist teachings led researchers to explain
the process of samsara in this religion by the reconciliation between these two theories.
Sometimes the meaning of dependent origination is considered the general law of cause
and effect in the world, and sometimes its meaning is only limited to the factors and
elements that make up the cycle of samsara. In this article, after introducing this
doctrine, we adapt the shape of the twelve circles of this doctrine to the five parts of the
attachment of human existence from the perspective of Buddhism. Finally, we dispute
the generality of this principle and limit its meaning in Buddhism to simple practical and
moral advice that does not apply to the real world. Moreover, we will state that the
element of "awareness" is the most important and mysterious part of the chain of
samsara, which is perfected through direct knowledge (metacognition) and spiritual
training, and finally, breaks the cycle of samsara and saves a person.
Keywords: Dependent Existence, Conditional Coexistence, Reincarnation, Five
Attachment Masses.
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چكيده

نظریه »هســتی وابســته« ) (dependent originationکه با نامهای دیگری مانند »همزایی
مشروط« و »زنجیر علّی« نیز معروف است ،یکی از اصول هستیشناختی اساسی در متون
مقدس آیین بودای اولیه اسـت که ماهیت تناسـخ یا سنساره را در این آیین تبیین میکند.
تطبیق بخشـی از حلقههای تشـکیلدهنده »هسـتی وابسـته« با پنج بخش تشکیلدهنده
وجود انسـان ،در تعالیم بودایی باعث شد محققان ،فرآیند سنساره در این آیین را با استفاده
از تطبیق این دو نظریه تبیین کنند .گاهی معنای »هســـتی وابســـته« قانون کلی علت و
معلولی در جهـان در نظر گرفتـه میشـــود و گاهی معنایش را فقط به عوامل و عناصـــر
تشــکیلدهنده چرخه ســنســاره محدود میکنند .در این نوشــتار ،پس از معرفی این آموزه،
شکل دوازده حلقه این آموزه را با پنج بخش دلبستگی وجود انسان از نظر این آیین تطبیق
میدهیم ،و در نهایت در عمومیت این اصل تشکیک میکنیم و معنایش را در کﻼم بودا به
توصـیه عملی و اخﻼقی سـادهای محدود میکنیم که ناظر به عالم واقع نیست .همچنین،
خواهیم گفت که عنصـر »آگاهی/دانسـتگی« مهمترین و رمزیترین بخش زنجیر سنساره
اسـت که از طریق دانش مسـتقیم )فراشـناخت( و تربیت معنوی کمال مییابد و سرانجام،
چرخه سنساره را میشکند و باعث نجات شخص میشود.
كليدواژهها :هستی وابسته ،همزایی مشروط ،تناسخ ،پنج توده دلبستگی.
 .١برگرفته از :ابوالقاسـم جعفری ،ربط و نســبت رنج و نیروانه در فرآیند نجات آیین بودای اولیه با تأکید بر راه هشــتگانه،
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مقدمه
منظور از »هستی وابسته«» ،همزایی مشروط« یا زنجیر علّی و تعابیری مانند آن ،آموزه
مشــهوری اســت که در متون پالی از زبان بودا بارها نقل شــده اســت .طبق این نظریه،
گرفتاری انســان در چرخه تناســخ ،علت کامﻼً مشــخصــی دارد و آن ،دلبســتگی و تعلق
خاطر به این دنیا است .کسی که با نادانی )اويديا (avidya ،از دنیا برود ،بخشی از وجودش
به نام »وینیانه« یا همان آگاهی/دانســتگی ،موجب تولد کودکی میشــود و همین ،چرخه
سـنساره را تداوم میبخشد .طبق یکی از الگوهای این آموزه ،چرخه تناسخ دوازده حلقه
دارد که زنجیر علّی و معلولی تناسـخ را تشـکیل میدهد .نظریه »هستی وابسته« یکی از
اصــول اســاســی جهانشــناختی در مکتبهای مختلف آیین بودا در کانون پالی اســت.
برداشــت عام از این آموزه در صــدد گفتن این واقعیت اســت که هر شــیء ،هنگامی به
وجود میآید که علت یا علل مُعدّه و شـروط ﻻزمش فراهم آمده باشد و شرط ایجادش
این است که علت آن شیء موجود باشد.
این آموزه در »نجاتشـــناســـی« آیین بودا اهمیت فراوانی دارد ،زیرا تبیین فرآیندی
اسـت که بر اسـاسـش ،ماهیت »گرفتاری« و نیز ماهیت »نجات« انسان از آن گرفتاری را
که چرخه تناســخ و ســنســاره اســت ،تبیین میکند .رنج انواعی دارد ولی مهمترین آنها
گرفتاری انسـان در چرخه تناسـخ )سنساره( است و نیروانه ،نجات از رنج ،یعنی نجات
از همین چرخه تناسخ است ) .(Buswell & Lopez, 2013: 305چگونگی شکستهشدن زنجیر
تنـاســـخ را میتوان بر اســـاس همین نظریـه تبیین کرد .پس ،این نظریه از طرفی بیان
هسـتی شـناسانه رنج است و از سوی دیگر ،ماهیت نیروانه و نیز فرآیند رهایی از رنج و
چرخه تناسـخ را نشان میدهد .در این نوشتار می خواهیم ضمن تبیین مفاهیم اصلی این
آموزه ،در عمومیتش تشـکیک کنیم .پیش از رسـیدن به اصل بحث باید توجه داشت که
محققـان غربی در نقـلقولهـایشـــان درباره این آموزه و دیگر آموزههای معنوی ،چون
وجود عـالم غیـب یـا ملکوت و مـاننـد آن را قبول نـدارند ،تمام گزارشهای عارفان و
مکاشـفهگران را واقعی ) (realنمیدانند .برعکس ،در عرفان اسـﻼمی وجود عوالم سیر و
ســلوک ،مانند عالم ملکوت ،بخشــی از عالم واقع تلقی میشــود .بنابراین ،محققان غربی
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مکاشفههای بودا را محدود به عالم ذهن/جان ) (mindو در حیطه فردیت تفسیر میکنند.
تحقیق حاضـر به صـورت توصـیفی تحلیلی و محدود به چهار نیکایه اصلی ،یعنی دیگه
نیکایه ) ،(DNســمیوتّه نیکایه ) ،(SNانگوتّره نیکایه ) (ANو مجیمّه نیکایه ) (MNاز کانون
پــالی بــا اســـتفــاده از ترجمــه بیکّو بودهی بــه زبــان انگلیســـی اســــت کــه در
 www.accesstoinsight.orgبه صورت برخط در دسترس است.

طرح مسئله
تعبیر »پتیچّه ســموتپاده« ) (Pratītyasamutpādaاز دو واژه  samutpādaبه معنای به وجود
آمدن ،و  pratītyaبه معنای وابسـته یا مشروط تشکیل شده است که در مجموع به معنای
»به وجود آمدن وابسـته« »همزایی بههموابسـته« »هسـتی وابسـته«» ،همزایی مشروط« و
»زنجیر علّی« و مانند آن اسـت .نظریه »هستی وابسته« یا »همزایی مشروط« در آیین بودا
برای توضـیح سـازوکار چرخه تناسـخ اسـت که در آن هیچ وجودی در باطن انسان به
عنوان »خود« فرض نمیشود و در عین حال ،تناسخ اتفاق میافتد.
در تعالیم بودا ،وجود حقیقتی به نام »خود« در وجود انسـان که مستقل از بخشهای
مختلف تشــکیلدهنده شــخص ،و در عین حال موجودی بیتغییر و ابدی باشــد ،انکار
شـده اسـت .در واقع» ،خود« به معنای برهمنی-اوپانیشـادیاش در تعالیم بودا انکار شد
که تقریباً ویژگیهایی همانند خدایان داشــت ،یعنی ابدی و بیتغییر بود .از اینرو ،آیین
بودا ســازوکاری جدید برای توجیه تناســخ مطرح کرد که در آن ،تعدادی علل و عوامل
مشـخص به صـورت علت و معلولی چرخه تناسخ را تشکیل میدادند .این سازوکار که
آیین بودا معرفی کرد به نظریه »هستی وابسته« معروف است و در بخشهای متعددی از
متون آمده اسـت که معروفترینشان اینها است :دیگه نیکایه

)Digha Nikaya, 2013: ii: 55-

 ،(168ســـمیوتـّه نیکـایـه ) (Samyutta Nikaya, 2013 ii: 1-133و مجیمّه نیکایه

) Majjhima

.(Nikaya, 2013: ii: 35
اصطﻼح »مجیمه نیکایه« در کتاب

چنین ترجمه شده است:

از پیششـرط نادانی ) .(۱کرمهسـازها؛ از پیششـرط کرمهسـازها ) .(۲دانستگی
)پیدا میشــود(؛ از پیششــرط دانســتگی ) .(۳نام و شــکل )پیدا میشــوند(؛ از
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پیششــرط نام و شــکل ) .(۴شــش حوزه تماس حســی ]پیدا میشــود[؛ از
پیششـرط شش حوزه تماس حسی ) .(۵بساویدن ]پیدا میشود[؛ از پیششرط
بسـاویدن ) .(۶احساس )پیدا میشود(؛ از پیششرط احساس ) .(۷تشنگی ]پیدا

میشـود[؛ از پیششــرط تشــنگی ) .(۸دلبسـتگی )پیدا میشــود(؛ از پیششــرط
دلبســتگی ) .(۹وجود )یا شــدن( ]پیدا میشــود[ از پیششــرط وجود ).(۱۰
زاییدهشـدن ]پیدا میشـود[؛ از پیششرط زاییدهشدن ) .(۱۱پیری و مرگ ).(۱۲
اندوه ،زاری ،درد ،پریشـانی ،و نومیدی پیدا میشـود  .این اســت خاستگاه تمام

توده رنج )شومان.(٧٧ :١٣٩٠ ،

اینک باید پیش از ورود به اصل بحث هر یک از حلقهها ی این زنجیر دوازدهتایی را

توضیح دهیم:

 .١ناداني
واژه  avijjāبه نادانی ترجمه میشود  .در کانون پالی گفته میشود منظور از نادانی،
جهل به چهار حقیقت شریف ر نج ،ریشه رنج ،توقف رنج و راه رهایی از رنج است
) Nikaya, 2013: 12: 2

 ،( Samyuttaاما نوع دانشـــی که باید به این چهار حقیقت پیدا

شود ،مهمترین موضوع بحث در آیین بودای اولیه است .با مراجعه به زندگی بودا و
آنچه او در شـب اشـراق به آن رسید ،به نظر میرسد دانش مستقیم و علم حضوری
باعث نجاتش شـد .بنابراین ،منظور از نادانی )ویگیانه/ویجنیانه( یعنی نداشتن دانش

حقیقی و علم حضوری به حقیقت انسان و جهان که آن را پرگیا/پرجنیا ) (prañaهم
می گویند.
 .٢سنكاره
واژه  saṅkhāraیا نیتهای کرمهسـاز ،در لغت به معنای ســاختهها یا اعمالی اســت که
ساخته اراده انسان است و منظور از آن ،اعمال بدنی ،ذهنی ،و زبانی یا سخنگفتن است.
این اعمال اگر بد باشـند کرمههای بد و اگر خوب باشند کرمههای خوب تولید میکنند.
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در اینجا اراده و قصــد نیز همان عمل اســت که کرمه میســازد .بنابراین ،این ســنکارهها
هستند که موجب حرکت آگاهی در چرخه سنساره میشوند ).(Harvey, 1995: 52
 .٣آگاهي/دانستگي
واژه  viññāṇaگاهی به دانســـتگی و »آگاهی احســـاس« یا »آگاهیِ بازتولد« ترجمه
میشـود تا با واژه آگاهی ) (consciousnessدر روانشـناسی اشتباه نشود .این آگاهی یعنی
تأثیری که در بلندمدت از احسـاسـات و اندیشهها در انسان پیدا میشود و ملکه ذهن و
جان انسان می شود .عصاره وجود انسان همان ملکات اخﻼقی است که در طول زندگی،
آنها را کسـب کرده اسـت .این آگاهی دو حالت دارد :اگر شخص به نیروانه رسیده و از
چرخه تناســخ رها شــده باشــد ،آگاهی نیز رها میشــود و به نیروانه میپیوندد ،اما اگر
شـخص ،نادان از دنیا رفته باشد ،آگاهیاش نیز در چرخه تناسخ باقی میماند و به دنبال
زهدان مناســـبی میگردد تا با ماده پیش جنینیِ موجود در آن بیامیزد و به بازتولد دیگری
برســد ) .(Digha Nikaya, 2013: 15در کانون پالی آمده اســت که شــش نوع آگاهی وجود
د ارد :آگاهی چشــم ،آگاهی گوش ،آگاهی بینی ،آگاهی زبان ،آگاهی ﻻمســه ،آگاهی عقل
)تفکر( ) .(Samyutta Nikaya, 2013: 12:2آگاهی ،محصـول تصمیمهای انسان در طول زمان
است .در آیین بودا انسان شش حس دارد و به غیر از حواس پنجگانه ،عقل و فکر را هم
جزء حواس محسوب میکنند ).(Majjhima Nikaya, 2013: 149
 .٤نام و شكل
واژه  nāmarūpaاز دو بخش »نامَه« یعنی بخش باطنی انســـان ،و »روپه« یعنی کالبد و
شـکل ظاهری انسـان تشکیل شده است .نامه شامل این چیزها میشود . ۱ :احساسات یا

ادراک حاصــل از حواس شــشگانه .۲ ،ادراک ،به معنای آن درکی از احســاســات که
خشـنود میشود ،ناراحت میشود یا بدون هیچ احساسی است .۳ ،اراده ،یعنی آن نیروی
ذهنی که قصـد و نیت انسـان از آن پیدا میشود .۴ ،ارتباط و التفات؛ آن نیروی ذهنیای
است که میتواند در اشیا نفوذ کند و حقیقتشان را ببیند ).(Bucknell, 1999: 42
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 .٥شش پايه حسي
واژه  salāyatanaبه معنای اندامهای حســی اســت که به واســطه آنها دادههای جهان
اطراف و نیز ذهنیات و تصورات به بخش ادراک انسان میرسد  .کانون پالی به اینها ابزار
رســاننده میگوید ،یعنی چشــم ،گوش ،بینی ،زبان ،بدن )ﻻمســه( و عقل که اطﻼعات
جهـان را به مرکز ادراک حســـی میرســـانند ) .(Samyutta Nikaya, 2013: 12: 2عقل نیز
تصورات را دریافت و منتقل میکند.
 .٦تماس حسي
واژه  phassaبه معنای تماس ،یعنی تماس حسی یا تأثیر حسی است؛ جمعشدن ابزار
حسـی با موضـوع حسـی ،و آگاهی حاصل از آن تماس را تماس حسی میگویند .مثﻼً
برای دیدن گُل سـه چیز ﻻزم اسـت :گل ،چشم و آگاهی چشم .زیرا خود چشم ابزار و
اندام دیدن اســت و بدون آگاهیای که وَرایش قرار دارد ،نمیتوان فهمید که چشــم چه
چیز را دیده اســت .تماس حســی یعنی اینکه هر ســه عامل با هم یکجا باشــند تا عمل
تماس حسی برقرار شود ).(Ibid.
 .٧احساسات
واژه  vedanāبه معنای احســاس اســت و منظور ،آن احســاس مطلوب ،نامطلوب یا
خنثایی اســت که از طریق اطﻼعاتی از راه بینایی ،شــنوایی ،چشــایی ،ﻻمســه ،بویایی و
حس عاقله به درون میرسد ).(Ibid.
 .٨تشنگي
واژه  taṇhaبه معنای تشـــنگی اســـت و با واژه فارســـی »تشـــنگی« از طریق زبان
سـنسـکریت همریشـه است .تشنگی یعنی عطش و هوس بسیار که میتواند تشنگی به
دیدن شـکلها ،یا تشنگی شنیدن ،تشنگی بوییدن ،تشنگی چشیدن ،تشنگی لمسکردن و
تشنگی خیالکردن ،باشد ).(Ibid.
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 .٩دلبستگي
واژه  upādānaکه به دلبســتگی ترجمه میشــود  ،به معنای تعلق خاطر و چســبیدن به
امور دنیوی اســـت .کانون پالی از چهار نوع دلبســـتگی نام میبرد :دلبســـتگی حســـی،
دلبســتگی نظری ،دلبســتگی عملی و دلبســتگی به خود ) .(Ibid.دلبســتگی حســی یعنی
دلبسـتگی به لذتی که از شـنیدن موسـیقی ،دیدن منظر زیبا و دیگر محســوســات کسب
میشـود  .دلبسـتگی نظری یعنی دلبسـتگی به دیدگاههای مختلف و نادرسـت ،دلبستگی
عملی یعنی دلبســتن به شــعائر ،نوع لباسپوشــیدن و دیگر کارهای عملی .دلبســتگی به
خود یعنی باور به وجود یک »خود« در درون ،چه شـکل داشته باشد و چه نداشته باشد
و چه محدود باشد و چه نامحدود.
 .١٠هستي يا بازپيدايي
واژه  bhavaبه معنای هســـتی یا وجود اســـت و گاهی شـــدن و بازپیدایی و مانند آن نیز
ترجمه میشــود .منظور از این اصــطﻼح در ســخنان بودا نیامده اســت و باید معنایش را از
ارتباط دیگر عوامل هسـتی وابسـته با آن استخراج کرد .بیکو بودهی میگوید بهَوه ،بُعد فعال
زندگی اســت که در آن کرمههای بالقوه ،ناگهان بالفعل و پدیدار میشــوند و تأثیر خود را در
بازتولد که مرحله بعدی اسـت ،نشان میدهند .به سخن دیگر ،بهَوه ،مرحلهای از هستی است
که در آن هستی نامحسوس به هستی محسوس تبدیل میشود ).(Bodhi, 2000: 52
 .١١بازتولد
واژه  jātiبه معنای تولد جسمی و فیزیکی است و بازتولد هم ترجمه میشود .منظور
تولـدی اســـت که علتش بهَوه ،یعنی بازپیدایی ،اســـت .گاهی به معنای جان گرفتن نیز

هست ).(Bodhi, 2000: 52

 .١٢پيري و مرگ
واژه  jarāmaranaبـه معنای پیری و مرگ اســـت و در کل یعنی همه توده رنج که به
دنبال تولد شخص در این دنیا برای او پدید خواهند آمد ).(Ibid.
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انسانشناسي بودايي
پیش از بررسـی هر یک از حلقههای دوازدهگانه »هستی وابسته« ،نخست پنج بخش
وجود انسـان را که با بخشی از حلقههای دوازدهگانه مطابقت دارد ،توضیح میدهیم .در
تعالیم اولیه آیین بودا انســان از پنج بخش یا پنج توده به نام اســکنده ) (skandhaتشــکیل
شـده اسـت که هیچ کدام پاینده و ثابت نیسـتند .این پنج توده را انســان بهاشتباه »خود«
میپندارد و به آن دلبســـتگی پیدا میکند .بودا بر آن بود تا اشـــتباهبودن این پندار را به
آدمیان گوشـزد کند .پنج توده دلبسـتگی )به زبان پالی  (Pañcupādānakkhandhāشامل این
قسـمتها است .۱ :شکل )پالی : (rūpa:یعنی کالبد ظاهری و تن خاکی انسان که از چهار
عنصــر آب ،خاک ،آتش و هوا تشــکیل شــده اســت؛  .۲احســاس )پالی :(vedanā :عمل
حسکردن با این بخش انجام میشـود و این بخش از حسـیات خود سه تأثیر خوشایند،
ناخوشـایند یا خنثا دارد ،اما شـامل بخشهای انگیزشی انسان نیست )(Harvey, 1995: 55؛
 .۳سـنکاره )پالی :(saṅkhāra :نیتهای کرمهساز یا هر فرآیندی در ذهن و جان انسان که
به تصمیم و انجامدادن کاری منجر شود؛  .۴ادراک )پالی :( saññā :منظور از آن ،بخشی از
ذهن است که چیزهایی را که از حواس میگیرد ابتدا تشخیص میدهد و از دیگر چیزها
جدا ،و ســـپس ردهبندی و ثبت میکند ) .(Ibid.باید توجه کرد که حلقههای دوازدهگانه
»هستی وابسته« فاقد این بخش ،یعنی سَنّیا ،است؛  .۵آگاهی )پالی :(viññāṇa :یعنی اطﻼع
عمیق از چیزی و قوه تشخیص و تمایز آن ) .(Ibid.همانگونه که گفتیم» ،آگاهی« بخشی
از درون انسان است که در آن رفتارها ملکه ذهن و جان انسان و بخش جدایی ناپذیر آن
شده و به حقیقتی پایدار تبدیل شدهاند که بنا بر قانون تناسخ ،پس از مرگ انسانی که به
کمـال نرســـیـده ،بـا قرارگرفتن در ماده پیشجنینی در زهدان مادر ،موجب تولد کودک
میشود.

تفسير سنتي
هنوز تعریف جامع و مانعی از »هسـتی وابسته« مطرح نشده و حدود و قلمرو آن نیز
محل بحث اســت .تفســیر ســنتی از این نظریه دو بخش دارد :الف .در بخش اول درباره

تطبیق زنجیر »هســتی مشــروط« با ســه دوره زندگی فرد بحث میکند تا نشــان دهد این
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زنجیر در حـال بیـان علـت قبلی یک زندگی ،زندگی کنونی و زندگی بعدی اســـت که
شـخصـی عادی میتواند داشته باشد؛ ب .بخش دوم نیز مربوط میشود به اینکه آیا این
نظریه همان اصل علت و معلولی کلی حاکم بر طبیعت است یا خیر ،یا دستکم بخشی
از آن است؟ ابتدا بخش اول را بررسی میکنیم.
در تفســیر ســنتی ،این زنجیر دوازدهحلقه بیانگر فرآیند جابهجایی در چرخه تناســخ
)سـمساره( است که بر سه دوره زندگی استوار است .همانطور که در شکل شماره یک
دیده میشـــود ،دو زنجیر ابتدایی ،یعنی نادانی و ســـنکارهای که از این نادانی حاصـــل
میشــود ،موجب زندگی بعدی فرد میشــود .شــخصــی که نادان از دنیا رفته اســت،
نادانیاش کرمهسـازهای نادانی )سـنکاره( را به وجود میآورد و کرمهسازهای نادانی نیز
در »انبار آگاهی« )وینیانه( ذخیره میشــود و این آگاهیِ به کمال نرســیده ،موجب تولد
»فرد دیگر« میشــود که از زنجیر ســوم آغاز میشــود .هر عاملی در این چرخه ،شــرط
پیداشدن عامل دیگر است و به این ترتیب ،این زنجیر ادامه پیدا میکند.
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شكل شماره يك

در اینجا به دلیل رعایت اختصار ،این تطبیق را به صورت کامل و جزءبهجزء توضیح
نمیدهیم .فقط اشـاره میکنیم که همانگونه که از جدول شماره یک پیدا است ،برای هر
دوره زندگی ،پنج بخش دلبستگی آورده شده است که طبق فرض آیین بودا وجود انسان
را تشــکیل میدهند .عناصــری که نظیر به نظیر با یکدیگر ســازگار بودند روبهروی هم
گذاشـته شدهاند ؛ و به این ترتیب ،جریان تناسخ از زندگی قبلی فرد تا زندگی بعدیاش
از جدول پیدا است.
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نقد تفسير سنتي
دو نقد اسـاسی به این نظریه وارد است :الف .چون شکلهای مختلفی از این زنجیره
در خود کانون پالی آورده شــده اســت ،دلیلی بر ارجحیت این زنجیر دوازدهحلقهای بر
انواع دیگر ،که حلقههای بیشتر یا کمتری دارند ،وجود ندارد .مثﻼً در

) Majjhima Nikaya,

 (2013: i: 5تعداد حلقهها بیش از دوازده ذکر شده و در ) (Digha Nikaya, 2013: ii: 55کمتر
از دوازده حلقه آمده اســـت؛ ب .نکته مهمتر این اســـت که آن روایتهایی که از تعداد
حلقههای کمتر سخن میگویند ،از نظر زمانی ،قدیمیتر از بخشها یی هستند که دوازده
حلقه را ذکر کردهاند ).(Wayman, 1980: 286
دیگر نقد مهم وارد بر این نظریه این است که »تولد« اتفاقی فیزیکی و زیستشناختی
در عالم خارج از ذهن است ،ولی تشنگی یا دلبستگی ،حالتهایی مربوط به دل است و
چگونه این دو نوع از پدیدههای فیزیکی و متافیزیکی را در یک سـلسله علت و معلولی
بـه یکدیگر پیوند میزنند و نیز ماهیت این پیوند را بهروشـــنی توضـــیح نمیدهند؟ به
عبارت دیگر ،در متون پالی و تفاسـیر آنها مشـخص نیسـت چگونه دو عنصر تشنگی و
دلبستگی وارد این فرآیند میشوند  .چرا در پنج بخش دلبستگی ،سخنی از این دو عنصر
نیسـت ،ولی در زنجیر »هسـتی وابسته« ناگهان ظاهر میشوند؟ و چرا »سَنیا« که در پنج
بخش دلبستگی بود در اینجا حضور ندارد؟ به نظر ما ،این سخن بودا ،همانند دیگر متون
دینی و اخﻼقی ،فقط بر توضـــیح مفهوم معنوی مطلب تأکید دارد ،و نه بر روند علت و
معلولیاش .بـه عبـارت دیگر ،این عبـارت بودا مـانند گفتار توصـــیفی و تبیینی معلمان
اخﻼق اسـت که ابتدا مطلبی را میگویند و سـ پس برای وضوح بیشتر ،همان نکته را در
قالبی دیگر تکرار میکنند .بنابراین ،بهتر اســت تشــنگی و دلبســتگی را توضــیح دیگری
برای عنصــر »نادانی« بدانیم که علت اصــلی گرفتاری در چرخه تناســخ اســت ،و نه
معلولهای نادانی.
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جدول شماره دو

وجود قبلي :ناداني ،كه به توليد سنكارهها يا نيتهاي كرمهسازِ مناسب با ناداني ميانجامد.
وجود فعلي:
كالبد )نام و
شكل(

احساس
تماس حسي

تشنگي

بازپيدايي )هستي(

وجود بعدي :تولد

دلبستگي

در جدول شماره دو ،دو عنصر تشنگی و دلبستگی که در آموزه هستی وابسته پس از
احسـاس ذکر شـده است ،در واقع ،ت وضیح بیشتری از بیماری احساس یا ادراکِ بعد از
احسـاس است که به دلیل فهم نادرست ،گرفتار تشنگی و دلبستگی به امور دنیا میشود

و از این تمایلِ شــدید به بازپیدایی ،دوباره زاده میشــود و به دنیا بازمیگردد .بنابراین،
این عبارت بودا حداکثر توصـــیه و بیانی اخﻼقی اســـت ،نه اینکه واقعاً در جهان خارج
چنین رابطه علت و معلولیای وجود داشته باشد .محققان مطالعات بودایی نیز میپذیرند
که ترتیب اصـلی چه همین باشد یا نباشد ،نکته اصلی این نظریه آن است که انسانها در
گرو اعمال گذشـــته خویشاند و باید به دنبال فضـــایل اخﻼقی ،آرامش و معرفت عالی
باشـــند تا نجات پیدا کنند ) .(Shulman, 2008: 305باید در نظر داشـــت که تعریفی که از
آگاهی )وینیانه( در این نظریه مطرح میشـود با جهانشـناسـی هند باستان در عصر بودا
مطابقت دارد .در آن جهانشـــناســـی آگاهی/دانســـتگی را موجب ادامه چرخه تناســـخ
میدانســـتند .بودا نیز به پیروی از همان ادبیات وداییاوپانیشـــادی ،آگاهی کمالنیافته را
دلیل تولد فرد جدید و علت اصــلی ادامه تناســخ میداند و بر اســاس همان فرض چرخ
زاد و مرگ را تبیین میکند .مثﻼً در کانون پالی آمده است:
آگاهی شـرط ﻻزم برای پیدایی نام و شکل است .چنین گفتهاند .و از این طریق

میتوان فهمید چگونه از آگاهی که شـرط ﻻزم نام و شــکل اســت ،نام و شکل
پیدا میشــود که اگر آگاهی به زهدان مادر منتقل نمیشــد ،آیا نام و شــکلی در
زهدان شکل میگرفت؟ ]آننده پاسخ داد [:خیر ،سرورم!
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]پس بودا گفــت [:اگر پس از اینکــه آگــاهی بــه زهــدان فرود آمــد مجبور بــه

جداشـدن شـود ،آیا نام و شکلی ]به صورت کودکی جدید[ به این دنیا خواهد
آمد؟ اگر آگاهیِ پســـر یا دختری جوان از بین برود ،نام و شـــکل ]یعنی تن آن
شخصِ جوان ،بدون آگاهی[ به بلوغ ،رشد و کمال ﻻزم خواهد رسید؟

]آننده گفت [:خیر ،سرورم!

]بودا گفت [:پس آگاهی یک علت اسـت ،یک دلیل است ،یک منشأ است ،یک
شرط ﻻزم برای نام و شکل است ).(Anguttara Nikaya, 2013: iii: 33

اشـمیت هاوسـن پس از بررسی همین عبارات در کانون پالی میگوید چون در این
فرآیند ،با اتفاقی زیسـتشناختی مواجهیم که در آن »آگاهی/دانستگی« انتقال پیدا میکند
باید یک »ماده پیشجنینی« نیز فرض کنیم که آگاهی در آن اســـتقرار پیدا کند .این ماده
فرضیِ پیش جنینی ،ماده اصلی پیدایش کالبد برای کودک در زهدان مادر است .به عقیده
او ،توجیه قانعکنندهای درباره ماهیت ارتباط عناصـر زیستشناختیِ مربوط به تولد مادی
با عناصــر فرامادی مانند آگاهی و تأثیر اعمال گذشــته فردی دیگر ،در کانون پالی وجود
ندارد ).(Schmithausen, 1987: 37

رابطه علت و معلولي
نکته دوم درباره نظریه »هستی وابسته« مربوط میشود به عبارتی که معموﻻً در کانون
پالی در کنار این نظریه مطرح میشود که به اصل ایدپّچیتا ) (idappaccayatāمعروف است
و گاهی به آن اصــل علت و معلولی )اصــل علیّت( نیز گفته میشــود .این تعمیم از این
عبارت از کانون پالی اســت که میگوید» :اگر الف هســت ،ب نیز هســت؛ و اگر الف
نیست ،بهم نیست« ).(Anguttara Nikaya, 2013: 10: 92
بر این اساس ،هیچ شیئی به خودی خود نسبت به اشیای دیگر عالم وجود مستقل و
وجود استقﻼلی ندارد ،و نهتنها اشیا و پدیدههای خارجی ،بلکه وجود ذهنی و پدیدههای
باطنی انســان نیز هســتی مســتقلی ندارند .محققانی که این قرائت را پذیرفتهاند ،اغلب
کسانی هستند که گرایشی به آیین بودا دارند و کوشیدهاند ثابت کنند بودا از قانو ن علیت
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ا طﻼع داشـته و آموزه هسـتی وابسـته نیز بیان بخشی از این قانون از زبان او بوده است
) .(Kalupahana, 1975: 55, 89برخی نیز تعمیم این نظریه را نمیپذیرند و آن را توصــیف
ســـیر درونی و فردی بودا و بیان کارکرد ذهن او میدانند که ربطی به عالم خارج ندارد
)Hamilton, 1996: 67؛ .(Laumakis, 2008: 113
دلیل تعمیمنیافتن این اصـل آن است که اصوﻻً همت و دغدغه بودا توجیه چگونگی
گرفتاری انســان در چرخه تناســخ بود ،نه چیز دیگر .به عبارت دیگر ،تعالیم بودا در کل
در صـدد تبیین سرشت کلی عالم هستی نبوده است .نظریه »هستی وابسته« بیان دیگری
از این اســت که چگونه در چرخه تناســخ بودایی» ،خود« جایی ندارد و در واقع ،چیزی
جز رد دیدگاههای برهمنان عصر بودا درباره وجود یک »خود« پاینده و بیتغییر در ذات
انسـان نیسـت .به زبان فلسـفی ،وقتی بودا میگوید» :چون الف هست ،ب هست .چون
الف نیســـت ،ب نیســـت« منظورش »وجود بما هو وجود« نیســـت ،بلکه او در حال
سخنگفتن از عاملی است که در ذهنش چرخه تناسخ را تشکیل داده است .او مکاشفات
معنویاش را بیـان میکنـد و ناظر به عالم خارج نیســـت .مهمترین دلیل بر این ادعا آن
اسـت که این عبارت فقط جایی آمده اسـت که بﻼفاصله این دوازده حلقه ذکر میشود.

بنابراین ،این شرطیسازی ،فقط ناظر به همین حلقههای سازنده چرخه تناسخ است.
شـلمن در تحقیقش میگوید سیاق کﻼم بودا در عباراتی که این ساختار در آن آمده،
چنان اســـت که ظاهراً نمیخواســـته درباره تمام پدیدههای جهان ســـخن بگوید ،بلکه
ســخنش فقط ناظر به توصــیف معنوی ما هیت گرفتاری انســان در تناســخ بوده اســت
) .(Shulman, 2008: 307نکته دیگر اینکه نظریه »هســتی وابســته« ناظر به بیان نپایندگی و
مرکب بودن اجزای سـازنده شـخصـیت انسان است تا ثابت کند چیزی به عنوان »آتمن«
) (atmanدر وجود انسـان نیسـت ،و وقتی ثابت شد پنج بخش دلبستگی انسان ،نپاینده و
مرکب اسـت ،پس سـرشـتی آلوده و گذرا دارد و از این رو نباید به آن دل بست و آن را
»خود« ابدی انگاشت .مثﻼً در پَچّیه سوتّه ) (Paccaya-Suttaکه در آن از »هستی وابسته« و
دوازده حلقه آن سـخن گفته میشود ،ابتدا طوری صحبت میشود که گویا اصل »هستی
وابسـته« شـامل همه پدیدهها )دمّهها( است ،ولی بعد از آن فقط یک نمونه خاص ،یعنی
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چرخه دوازدهحلقهای تناسـخ ،ذکر میشود .بودا در این سوتّه میگوید» :ای رهروان! من
به شـما »هسـتی وابسته« و »پیدایش مشروط« اشیا را میآموزم« .در اینجا وقتی سخن از
هسـتی وابسته دمّهها است ،ابتدا چنان فهمیده میشود که این اصلی جهانشمول است و
به این معنا اسـت که همه پدیدههای جهان ،هســتیِ مشـروط و وابســته دارند .ولی ادامه
عبارت به جای آنکه چگونگی ارتباط مشــروط دمّهها )پدیدهها( با یکدیگر را توضــیح
دهد ،بﻼفاصــله همان نمونه خاص ،یعنی شــکل دوازدهحلقهای هســتی وابســته را ذکر
میکند که نشان میدهد منظور بودا بیان اصلی کلی و جهانشمول نیست ،بلکه فقط بیان
چگونگی زنجیره تناســخ مراد او اســت ) .(Samyutta Nikaya, 2013: ii: 25پس کلیت این
اصـل که شـامل همه پدیدههای جهان شود ،رد میشود  ،یعنی این عبارت ،اصل علت و
معلولی را بیان نمیکند.
ســـوته دیگری که در این باره محققان به آن توجه کردهاند،

Mahātthipadopama-sutta

نام دارد که در مجیمّه نیکایه اسـت .در این سوتّه ،بودا پنج توده دلبستگی را ،که شخص
انسان از آن تشکیل شده است» ،هستی وابسته« مینامد .سپس بر سرشت مرکب ،نپاینده
و فانی این پنج توده تأکید میکند و اصــرار دارد که کالبد انســان از چهار عنصــر آب،
خاک ،آتش و هوا تشـکیل شـده است و هر کدام از آنها نیز نپایندهاند .لذا نتیجه میگیرد
که انسـان موجودی مرکب و نپاینده است .سپس بودا میگوید» :هر کسی هستی وابسته
را ببیند ،دمّه ) (dhammaرا دیده اســت و کســی که دمّه را دیده ،هســتی وابســته را دیده
است« ) .(Majjhima Nikaya, 2013: i: 185در واقع ،هستی وابسته همین پنج بخش دلبستگی
اسـت .دلبستگی و تشنگی به این پنج بخش ،دلیل پیدایش رنج است .توقف و تمامشدن
میل به این پنج توده نیز پایان رنج است.
ﻻموتـّه در این بـاره نکتـه جالبی دارد .وی میگوید گویا نظریه »هســـتی وابســـته«
میخواهد تأکید کند که وجود انســان ،وجودی میان عدم و وجودِ مســتقل اســت ،یعنی
ممکنالوجود است

)1980: 125

 .(Lamotte,از این تحلیل ﻻموتّه میتوان اینگونه برداشت

کرد که بودا در مکاشــفاتش ممکنالوجودبودن ســرشــت انســان را دریافته بوده اســت
) .(Ibid.گتین بر بُعد ذهنی و کلیت این آموزه تأکید دارد و میگوید بودا همه پدیدهها را
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دارای »هســتی وابســته« میداند و این ویژگی فقط مخصــوص عوامل ســهیم در چرخه
تناسخ نیست ).(Gethin, 1998: 144

راه ميانه
دلیل دیگر بر اینکه نظریه »هسـتی وابسته« فقط محدود به عالم ذهن است و ناظر به
رابطه علت و معلولی در عالم واقع نیســـت و از اینرو ،نمیتوان نامش را »زنجیر علّی«
گذاشـت ،این نکته اسـت که این نظریه بیانی دیگر برای راه میانه در آیین بودا است .راه
بودا راه میـانه از دو حد افراط و تفریط اســـت؛ حد افراطش ،جاودانهانگاری )(saddata
»خود« اســـت و حد تفریط مربوط اســـت به اعتقاد به معدومشـــدن ) ،(ucchedaیعنی
معدومشدن کامل »خود« و قطعشدن هر گونه اثری پس از مرگ انسان در چرخه تناسخ،
کـه این نیز از نظر آیین بودا پـذیرفتـه نیســـت .تعـالیم بودا تأکید دارد که هر دوی این
باورهای افراطی و تفریطی ،نوعی فهم نادرســت درباره ماهیت »خود« اســت .در همین
رابطه ،نظریه »هسـتی وابسته« تبیینی برای حقیقت ماجرا است و راه میانه را برای توجیه
ماهیت تناســـخ ،بدون فرض »خود« توضـــیح میدهد .دیگه نیکایه نادرســـتیِ عقیده به
جاودانگی »خود« و »جهان« را شـرح داده اسـت ) .(Digha Nikaya, 2013: i: 13در سمیوتّه
نیکایه ) (Samyutta Nikaya, 2013: ii: 20آمده کسی که عملی را انجام میدهد ،درست مانند
کسی است که با عمل یکی شده است .یعنی اتحاد فعل و فاعل را بیان میکند که تبیینی
عرفانی بر نبود خود اســت؛ یا میگوید احســاس ) (vedanāو احســاسکننده یکی اســت
) ،(Samyutta Nikaya, 2013: ii: 23و این تصــور همان جاودانهانگاری خود باطنی انســان
اســـت ) .(Harvey, 1995: 79از ســـوی دیگر ،این عقیـده که عمل و فاعلِ عمل کامﻼً از
یکدیگر جدا هستند و ربطی به یکدیگر ندارند همان عقیده تفریطیِ نیستانگارانه است.
این چند مثال کافی اسـت تا نشــان داده شـود منظور از راه میانه ،معرفی دیدگاه درســت
درباره »خود« اسـت که سرانجام به نفی کامل آن نیز انجامیده است .البته به عقیده برخی
از محققـان ،از جملـه پیتر هـاروی ،بودا در حـالی کـه خودِ بـدون تغییر و ابدی را نفی

میکند ،به نوعی خود شکوفاشده و برتر ) (mahattāاقرار میکند که باید نیروانه را ادراک
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کند ) .(Ibid.: 56بنابراین ،نفی »خود« )به پالی /anattā :به ســنســکریت ،(anātman :بیش از
آنکه بُعد هسـتیشــناختی داشـته باشــد ،بُعد اخﻼقی و عرفانی دارد و روشــی برای قطع
تعلق و دلبســتگی به امور دنیایی اســت .لذا اعتقاد به »خود« جاودانه باعث غرور انســان
میشد و اعتقاد به نیستگرایی نیز موجب سلب مسئولیت اخﻼقی افراد میگردید و بودا
بـا آموزه راه میـانـه مردم را از این دو نـادانی نجات داد .در اکثر مواقع در متون بودایی،
مفهوم راه میانه و آموزه »هسـتی وابسته« با هم مطرح شدهاند ،زیرا هر دوی این آموزهها
در صدد تبیین راه میانهاند.

رنج و نپايندگي
برای اینکه نشـــان دهیم ســـخنان بودا را باید در بافت باســـتانیاش تفســـیر کرد،
گفتوگویی از کانون پالی میان راهوله و بودا را درباره رنج ذکر میکنیم:
بودا :ای راهوله! چه میاندیشی ،آیا چشم پاینده است یا نپاینده؟

 -نپاینده ،سرورم.

 و آنچه نپاینده است رنج است یا خوشی؟ -رنج است سرورم.

 آیا آنچه نپاینده ،رنج و متغیر اسـت ،ارزش آن را دارد که چنین انگاشته شودکه این مال من است ،این منم ،این »خود« من است؟

 -خیر ،هرگز ).(Majjhima Nikaya, 2013: 147

این عبارت از مجیمّه نیکایه ،عبارت معروفی درباره ســـرشـــت »نه-خود« در آیین
بودای اولیه است که »خود« را در مقابل »نپاینده« قرار میدهد و نپایندگی را رنج میداند.
محققان بســـیاری از این عبارت نتیجه گرفتهاند که نظریه نه-خود را باید در بافت زمان
بودا تفســیر کرد و اگر این اصــطﻼح و دیگر اصــطﻼحات آیین بودای اولیه را از بافت
اصلیاش جدا کنیم ،تقریباً بیمعنا خواهند شد ).(Gombrich, 1996: 14
شـــلمن میگوید با توجه به چنین مثال هایی از کانون پالی ،گویا آموزه »نه-خود« به
معنای »نبود یک خوشــی پاینده« اســت و نه انکار هر گونه ذاتی برای انســان ،یعنی پنج
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بخشـی که انسـان را تشـکیل داده اسـت خوشـی پایندهای نیست ،پس نمیتواند شامل
»خود« باشــد ) .(Shulman, 2008: 312بنابراین ،انســان هنگامی به معنای درســت به »انتّا«
خواهد رسـید که زندگی معنوی کاملی را طی کرده ،و به بیداری درون رسیده باشد .در
این صـورت ،معنای »انتا« بیشتر به تجربه عرفانی »وحدت وجود« شنکره در سنت هندو
شـــباهت پیدا میکند که در آن »خود« مشـــاهده نمیشـــود ) .(Mudgal, 1975: 4جوانا
یورویتس نیز درباره سابقه ودایی آموزه »هستی وابسته« بودا تحقیق کرده و به این نتیجه
رسـیده است که نظریه »هستی وابسته« متأثر از بخش کیهانشناسی و جهانشناسی متون
ودایی اسـت و در واقع پاسخی جدلی به آن متون است ) .(Jurewicz, 2000: 79البته سخن
بودا برخﻼف فرهنگ ودایی این شـــد که گرفتاری بشـــر در رنج ،اســـاســـاً گرفتاری
کیهانشناختی بوده ،و انسان در رنج آفریده شده است .البته سخن بودا با سخن برهمنان
در این نکته که مناسـک قربانیکردن حیوانات باید به انجامدادن مدیتیشن و قربانیکردن
»خود« )یا همان نفس اماره( تأویل شود ،هماهنگتر بود ).(Shulman, 2008: 313

شكست حلقه آگاهي و نجات از تناسخ
محققی به نام اشــمیت هاوســن نظریه »هســتی وابســته« را بررســی کرده و میگوید
وینیانه )آگاهی( ،عامل اصــلی انتقال در چرخه تناســخ اســت و کالبد ،محل اســتقرار آن
اســت .ماده »پیشــاجنینی« با آگاهیِ کمالنیافته به هم میآمیزد تا کودک جدیدی متولد
شــود» .آگاهیِ« شــخص نادانی که از دنیا رفته ،به دنبال زهدانی اســت تا موجب تولد
کودکی شود ) .(Schmithausen, 1987: 37حال ،این »آگاهی« پس از اینکه موجب تولد شد،
یـا خودش از بین میرود یـا اینکـه در کـالبد کودک دمیده میشـــود و به زندگی ادامه
میدهد .گرچه پاســخ نخســت به تعالیم بودا نزدیکتر اســت ،ولی در هر دو صــورت
رابطهای خاص میان دو زندگیِ شــخص قبلی و شــخص بعدی برقرار اســت که نامی بر
آن گذاشــته نشــده اســت .اما یک نکته از مجموع مباحث مربوط به حلقههای تناســخ به
دسـت میآید و آن اینکه اگر »آگاهی« به کمال رسـیده باشد و اگر دو بیماریِ تشنگی و
دلبسـتگی را نداشـته باشـد ،خود به خود از چرخه تناسخ خارج خواهد شد .اما چگونه
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بـاید به این کمال برســـد؟ پاســـخ این پرســـش در زندگی بودا نهفته اســـت .بودا در
شــببیداری خویش به بیداری درون یعنی نیروانه رســید .ماهیت نیروانه نوعی دانش و
معرفـت خاص اســـت .هاروی از قول جانســـون میگوید ماهیت نیروانه دگرگونی دلِ
) (cittaرهرو اســت ،اما به نظر میرســد ماهیت نیروانه نوعی نیروی فهم و تمایز خاص
اسـت ) .( Harvey, 1995: 198بنا بر هر دو تفسیر ،نیروانه یعنی معرفت یا حکمت یا دانش
مسـتقیم

)knowledge

 (directکه سـالک از طریق مکاشـفه آن را کسب میکند .به عبارت

دیگر ،مرتاضـی مانند بودا در تجربهای معنوی و دیانه عمیق ،به نوعی فراشناخت رسیده
که در فرهنگ بودایی به پالی آن را

abhiññā

و به سـنسکریت  abhijñāمینامند .این دانش

که به دانش مسـتقیم معروف اسـت ،آثار وضـعیای دارد که یکی از آنها یافتن چشم دل
اسـت .چشـم اﻻهی یا چشـم ملکوتی ) (dibba cakkhaقدرت بینایی فوق حسی است که
چیزهایی را که از نظر دیگران پنهان است برای شخص آشکار میکند ).(Bodhi, 1998: 21
مترجمان انگلیسـی آن را به ) (divine eyeترجمه میکنند که در زبان فارسـی همان چشم
اﻻهی یا چشــم ملکوتی اســت ) .(Ibid.وقتی این نیرو به دســت آمد ،با آن میتوان باطن
اعمال موجودات و نتایج اعمال آنها را مطالعه و مشـــاهده کرد ،همان کاری که بودا ادعا
داشـت چنین توانی را دارد .با بصـیرتی که این چشم باطنی میداد نادانی انسان برچیده
میشـد و چرخه سنساره از هم میگسست و انسان به مقام بودایی و نیروانه میرسید .با
چشـم باطنی ،دانش انسـان به حقایق جهان ،دانشـی حضـوری میشد و از سطح دانش
حصــولی و ذهنی فراتر میرفت  .با این چشــم باطنی بود که بودا دید چگونه موجودات
میمیرند و زنده میشوند و مطابق با

خود جزا و پاداش دریافت میکنند )نك:.

.(Majjhima Nikaya, 2013: 27; Samyutta Nikaya, 2013: 45

نتيجه
با توجه به آنچه گذشت:
 .۱نظریه »هستی وابسته« شامل همه اشیا نمیشود و منحصر در نظریه تناسخ است.

 .۲از تعدد نسـخههای این آموزه مشخص میشود که این نظریه سیر تطور و تکمیل
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را طی کرده و از نظریهای ســـاده با حلقههای اندک به نظریهای با دوازده حلقه رســـیده
است.
 .۳محدوده این شــرطیســازی ،عالم خارج نیســت و فقط عالم ذهن یا عالم معنوی
سـالک بودایی اسـت و بر این اسـاس ،نمیتوان درستیاش را اثبات کرد .آنچه از کانون
پالی و در واقع چهار نیکایه اصـلی که این نظریه در آنها مطرح است ،فهمیده میشود با
آنچه بعدها در سنت بودایی از عمومیت این نظریه مطرح شد ،متفاوت است.
 .۴شـــاید مطرحشـــدن چنین نظریهای ،روشـــی اخﻼقی برای تربیت پیروان بوده و
حاصـل تفکر خودشناسی و مانند آن بوده است و از ابتدا هیچ قصدی برای بیان واقعیتی
از عالم بیرون از ذهن نبوده است.
 .۵طبق این آموزه ،وقتی کارمای پنهان و بالقوه در جان انســان به موقعیت مناســبی
رســید ،از آن حالت بالقوه خارج میشــود و تأثیر خاصــش را نشــان میدهد .این کارما
متناسـب با عمل گذشته شخص و در واقع باطن معنوی همان است .اما اگر شخصی به
دانش مســـتقیم رســـیـد ،زنجیر تنـاســـخ در حلقه آگاهی از هم میگســـلد و آگاهیِ

بهرهاییرســیده ،حرکت ســنســارهایِ خود را ادامه نمیدهد .فرآیند رهایی هر چه باشــد
قانون کارما یکی اسـت ،یعنی اصـل تغییرناپذیر در قانون کارما این است که اعمال نیک،
نتایج نیک ،و اعمال بد ،نتایج بد در پی خواهند داشت.
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